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مهوم   . یکوی اآ ابزیوا    اهود  کورده  دایپجاییاه مناسبی  ها با توجه به ارآش بیایی باال، در سبد بیایی خاهواده ،ییامروآه ابزیا  دریا
صد پروتئین باال، کنودروئیتین سوولفات، گلیکوآیود سواپوهین و فقودا       ن جاهورا  به علت درای  .  است  خیار دریایی ا،دری  اب در   پرورشی 

   ایون    به توجهی    کنو تا  متأسفاهه شوهد.  ورش داده میاآ قبیل هند، مالزی، اهدوهزی، ژاپن، ایتالیا و امریکا پرکلسترول در کشورهای مختلفی 
دریوایی، اآ قبیول    برای رشد و پورورش خیوار   هیاآ مورد ،است. در این مقاله به فاکتورهای هیرفته   صورت   کشور ما  در  خارپوستا     اآ رده 

پرداخته شده اسوت. عوواملی    ها دریایی و براورد هزینه های مختل  پرورش خیار پرورش، میزا  بیادهی، اهواع روش مکا  مزرعه، آما 
 بیایی مصرفی با قیمت پایین باعد شده ۀی ذکرشده، پرورش هسبتا  اسا  اهها، رشد سریع در تراکم باال و جیرها هظیر پراکن  وسیع گوهه

تبدیل شود. در ایون   Stichopusvarigatusو  H.leucospilotaماهند  دریایی ا خیار تعد برای پرورشچابهار به مکاهی مس منطقۀکه  است
عام و در منطقۀ  به طوردر کشور عزیزما   ای طرن پرورش خیار دریایی در مزرعه ،عملیاتی کامال  به صورت ،تحقیق تالش شده است که

 درصود  75ماه با هرخ بواآده   دوکه آما  باآگشت سرمایه در این پروژه یك سال و دهد  . هتایج هشا  میشودمطالعه  چابهار به طور خاص
 دهد.  بود  طرن را هشا  می مقرو  به صرفه کامال که  است

 طرن توجیهی.  ،گیاری پروری، خیار دریایی، ، سرمایه ارآش بیایی، ابزیی: لیدگان کواژ

                                                                                                                                                                      
 هویسندۀ مسئول Email: f.nematpour20@gmail.com  
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 مقدمه. 2

رین توو توورین و اقتصووادی ی یکووی اآ سووادهپوورور ابووزی
ربوم   آیورا بوه   ،های تولید پوروتئین حیوواهی اسوت    راه

وجود اب کافی در برخوی اآ منواطق کشوور، کیفیوت     
ای اسوت کوه بورای کشواورآی      آمین و خاک به گوهه
اآ بسیاری اآ ایون   گیری بهره رو مناس  هیست، اآ این

ی عملی اسوت. میوزا  تبودیل    پرور ابزیبرای  ها آمین
اتو  بیشوتر اآ سوایر    بیا به گوشت در ابزیوا  بوه مر  

 هوع خیار 33حدودا  اآ  اهسا  است. جاهورا  پرورشی
هوای   اآ آما  .)Lovatelli, 2004( دکن دریایی تذییه می
جزایور هنود و    سواکنا  ، ها ، ژاپنیها بسیار قدیم چینی

 ۀاسوتفاد  (خیارا  دریایی خووراکی ) 3ترپاه مالزی اآ 
همچو  روسیه، ایتالیا  ییکشورها درکردهد.  بیایی می

صورت و برخی دییر اآ کشورها اآ خیارا  دریایی به 
کوه   شوود  موی  استفادهکرده  سرخشده و  خشك کنسرو،
مثال  به طور بارآش باالی بیایی ا  است دهندۀ هشا 

 به صورتاقیاهوس ارام خیار دریایی را  جزایر ساکنا 
بود  خیوار    ۀکنند. در ژاپون اآ دیووار   میخام مصرف 
کننود و   میهای خیلی هاآکی تهیه  برش دریایی هاماکو

 بوه صوورت   ،خیسواهند و  موی که در سویا، س  و سر
 ۀاهدوختوو. (Mottet, 1976) دکننوو موویمصوورف  ،خووام

درصود   3/83پروتئینی خیار دریایی حودودا  برابور بوا    
دارای موواد معودهی، کموی چربوی،      ،همچنوین  باست

، ریبوووفالوین، هیاسووین، A, B1, B2, B3 هووای ویتووامین
 ,CHEN, 2003; RIDZWAN)است ...  کلسیم و منیزیم و

2007). 
داشووتن موکوووپلی  علووتبووه  ،دریووایی خیووارا 

سووواآی  سووواکارید و کنووودروئیتین، تواهوووایی تعوووادل
کوه کنودروئیتین    را دارهود. اآ اهجوا   ها پروستوگالهدین

اآ خیوار   هوا  چینوی  ،هوا را دارد  ایی مهوار ویوروس  تواه

                                                                             
1 Trepang 
2 Namako 

کنودروئیتین  اهد.  استفاده کرده HIVدریایی برای درما  
بوه  معموال  به مقدار تجاری اآ های یا بضروف کوسوه  

 . (Ridzwan, 2007)دای می دست

دریوووایی  ا ی آیوووادی اآ خیوووار هوووا گوهوووه
هود. کشوورهای هنود، موالزی، اهودوهزی،      پییر  پرورش

سوونیاپور، فیلیپووین، چووین، ژاپوون، ایتالیووا و امریکووا اآ 
  هود. خیوارا  ا خیوارا  دریوایی   ۀکننودگا  عمود   مصرف

دریایی تجاری منبع بنی اآ پروتئین خام در مقایسه با 
 .)Wen, 2010( هدا بیشتر بیاهای دریایی

پرورش خیار دریایی قودمتی بوی  اآ    ۀتاریخچ
کشور چوین بوه    ،سال گیشته 23سال دارد. در  3333

پرورش خیار دریوایی متمرکوز شوده اسوت. بوی  اآ      
  شوناخته در سراسور جهوا    گوهه خیار دریوایی   3333
 هوووای گوهوووههوووای دریوووایی  اسوووت. خیار شوووده

Thelenitaananas, Stichopuschloronotus, 
S.variegates  وApostichopusjaponocus  در جنوووب

اهد. با توجه به منوابع مختلو     دریای چین توآیع شده
 در دالیووا  چووین خروجووی پوورورش خیووار دریووایی  

Apostichopusjaponicas  تووون  138، 3115در سوووال
سطح آیرکشت این گوهه اآ  3111بوده است. در سال 

هکتووار و میووزا   12333خیووارا  دریووایی بووه حوودود 
هکتار افوزای  یافوت. در    2333حدود  برداشت ا  به

 وهکتوار   38333ا  بوه   آیرکشوت سوطح   2333سال 
در سوال   ب همچنوین، تن رسید 1333 میزا  برداشت به

میزا  تولیود خیوار دریوایی در ایون کشوور بوه        2332
 .)Zhang, 1958(تن رسید  8333

بوه   ای مبودأ  هقطوه  تندر این تحقیق، بورای یواف  
ت. هیرشی جامع دربارۀ خیار دریایی و اهمیت ا  هیاآ اسو 

و هوای اساسوی    اوری داده به این ترتی  هخست، به جموع 
اوری برخوی   به جموع  ،برای تکمیل پروژهسپ ،  پایه
رویکرد مصاحبه با افراد  بای مکمل و کاربردی ها داده

د. بعد اآ مصاحبه بوا افوراد   وش میهظر پرداخته  صاح 
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سواآی و پورورش    هظر دریافتیم که امکا  بومی صاح 
و  Stichopusvariegatesدریوایی  ی خیارهوای  ها گوهه

Holothurialeucospilota، ی بووا ارآش هووای کووه گوهووه
برقورار  خلیج چابهوار   منطقۀهد، در ا بیایی و اقتصادی

بوود    که مراحل اجرای طرن و توجیه اقتصوادی  است
 ا  در ادامه توضیح داده شده است.

 ها مواد و روش .1
خیوار   ای مناس ، به منظور پورورش  برای تهیۀ مزرعه

کوار  دریایی، الآم اسوت کوه فاکتورهوایی بورای ایون      
شناسایی و مطالعه شووهدب در اداموه بوه بررسوی ایون      

 .مپرداآی فاکتورها می

 مکان مزرعه. 3.3
ی مزرعوه بایود   هوا  است که مکوا   بر ا بهمن بادینی 

 ۀدریایی تهیه شود. تهی خیارا متناس  با شرایط رشد 
اسواهی قابول    اید بوه اب دریایی تمیز و بدو  الودگی ب

طووری سواخته شووهد کوه      هوا  دسترس باشد و استخر
کامول هوم اهجوام     ۀمنابع هشتی هداشته باشوند و تخلیو  

و بوا سوطح    15-25 ۀدامنو  در سطح شوری باید شود.
با ک  گلوی شونی در    ها باشد. استخر 12-27مطلوب 

 اگرچوه بعضوی  ، شووهد  موی   هکتار عرضوه  3-2ۀ اهداآ
اسوتفاده    هکتوار  7اآ  تور  بوزرگ   یها استخر  اآ  کاربرا 

سون  یوا دییور مووارد      در صوورت لوزوم،   کننود.  می
گیراهی  تابستا  و در استخر برای بهبود ک   مصنوعی
 ۀشود. آمین میسرمای آمستا  قرار داده  طیو آهدگی 
درصد ک  را بپوشواهد. عموق اب    73-53سفت باید 
 13-5و دمای اب دریا بایود بوین    متر 2-5/3باید بین 

 .)Badini, 2011( ی شودهیهدار گراد ساهتی درجۀ

 زمان. 3.3
 ،اوریول  -اکتبر یوا در موارس   -فصل رشد در سپتامبر

درجوه   35-33بوین   ۀدامنو   وقتی که دمای اب دریا در
ممکون اسوت     جوا   خیارا  تواهد اباآ شود. می ،است

تولیود شوده    هچریقسمت  درد یا هاآ دریا گرفته شو
در   شوده  دریایی جوا  در دموای کنتورل   خیارا  د.نباش

شووهد. در ایون    موی رار داده یی برای حمول قو  ها جعبه
اههوا هبایود بویا داده      اآ اهتقال به  روآ قبل 2-3روش 

 گراد بواقی بماهود   ساهتی درجۀ 38شود و دما باید آیر 
)ibid(. 

 غذادهی .3.1
ی بویایی  هوا  بوه مکمول   دریایی جوا  معموال  خیارا 

ی هوا  که اههوا دیاتوموه   علت اضافی هیاآ هدارهد به این
، حاضر در صوفحات بسوتر را مصورف خواهنود کورد     
اگرچه مواد افزودهی بویا بورای حفون توراکم بواالی      

بهار و پواییز الآم اسوتب    طیو رشد مطلوب  پرورش
 سارگاسووم و آوسوترا عمودتا     ۀشود  احاطوه  های بخ 

 2-3دریوایی جووا  حودود     خیارا . شوهد میاستفاده 
هوای   هوا و علو    جلبوك  وآ  بدهشا  با پوودر   درصد
دهی بویا  روآ در بوار  2 و اسوت  مخلوط شدهدریایی 

 .)ibid( شوهد می

 ارداشت .3.4
رسووند  موویگوورم  233-35دریووایی وقتووی بووه  خیووارا 
سوطح تولیود خیوار دریوایی در      شووهد.  می اوری جمع
کیلووگرم در   33333-3533تخرهای پورورش بوین   اس

هکتار اخوتالف دارد و بسوتیی بوه شورایط پورورش،      
هخسوتین   اهوداآۀ مقدار رهاساآی خیار دریایی جووا ،  

 5/3-3 بعد اآ تقریبوا   استخر دارد. ۀاهها و امادگی اولی
 شود. محصووالت  برداشت می ۀسال خیار دریایی اماد

اولیووه را  گوویاری خوووبی سوورمایه رایووج صوونعت بووه  
 گرداهد. میباآ
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 های یولید خیار دریای  . انواع روش2
 استخرها  پرورش  سترده .1.3

 یهوا  هزینوه  ای اآ هتیجوه  منزلوۀ  به ،این سیستم پرورش
گسوترش یافتوه     سرعت توسعه و به ،کم  گیاری سرمایه 

العواده را   درامد فوق  و  مدیریت اسا  استخرهاو  است
 333-13در تراکم بوین    ییدریا خیارا  شود. میشامل 
 ،بدهشوا    ۀاولیو  اهوداآۀ بوه  با توجوه  مربع،  در مترعدد 

ی هووا هوادهنووده وهووا  صووخره شوووهد. موویذخیووره 
شوده در کو  بورای جبورا  سوطح اکسویژ         قرارداده

 خیوارا  ایون شورایط    درشووهد.   میمحلول کم اضافه 
دریوایی   خیوارا  بار بیشتر اآ  5/3-3تواهند  میدریایی 

تشخی  داده شده است  ،سراهجام بکنندوحشی رشد 
 و آا که اگر اب مطلوب فراهم شوود، عوامول بیمواری   

تواهند بوه قودر    میی هامطلوب ها میکروارگاهیسم دییر
 .)ibid( کافی کنترل شوهد

 پرورش متراکم. 1.3
ی متراکم خیار دریایی اخیرا  پیشرفت کورده  پرور ابزی
ی هوا  اب کوارگیری  بوه بوا   ،سواآی  سیستم خنك است.

در   اسوتخرها   اب  دموای   اورد  برای پوایین  ،آیرآمینی
تواهود   اب موی   بواالی   وقتی که دموای های تابستا ،  ماه

را کواه  دهود، اسوتفاده شوده     رشد و هرخ بویادهی  
 ،است بنوابراین  پرهزینهسیسات این استخرها است. تأ

لحاظ مالی پرورش متمرکوز   ی قوی اآها فقط کارخاهه
 .)ibid( دکنن میاجرا  را

 پرورش در دریا .1.1

ای  های صوخره  ی مطلوب دریا بخ ها موقعیت بیشتر
. اسوت فراوا  و با کو  شونی گلوی     های با ماکروفیت

بوا   ادهوای قووی و  شوده اآ ب  معموال  هوواحی حفااوت  
دریوایی بوا طوول     خیارا عوامل جزرومدی مساعدهد. 

در   سواآی  ذخیوره  بورای   مسوتقیما  متر  ساهتیباالی یك 
 اهداآۀجواهی که   دریایی خیارا  شوهد.  می  دریا استفاده

هرخ بقای بیشوتری دارهود.    ،است  تر شا  بزرگ ابتدایی
جوووا  در   دریووایی خیووارا  ،سوواآی هنیووام ذخیووره 

 متور  سواهتی  5/3-25/3ی هوا  هایی با چشومه  بندی هبست
کو  دریوا     ها را در بسته  شوهد. یك بواص می ذخیره

ی هوا  سون   یوا تووده    های موجوود  در مجاورت صخره
هوای   چشومه  ،دهد سوپ   میشده قرار  مصنوعی اماده

سوادگی   جووا  بوه    خیار دریوایی و  شود میها باآ  بسته
 متور  ساهتی 5اآ  تر بزرگدریایی  خیارا خزد.  میبیرو  

شووهد.    دریاهوا رهاسواآی    مستقیما  به داخل  تواهند می
شورایط    کوه   هوایی  این روش پرورش فقط در موقعیت

سوال   2. عموموا  بعود اآ   ستاجرا ،قابلواقعی را دارهد
رسوند   میباآاری  اهداآۀدریایی به  خیارا ساآی  ذخیره

 .)ibid( شوهد اوری جمعتواهند  میو 

. طرح یوجیه اقتصادی پارورش خیاار   4
 دریای 

ستم کشور عزیزما  دارای موقعیت جذرافیایی و اکوسی
ی دریوایی  هوا  پرورش اهواع گوهوه  برایطبیعی مناس  

خلویج   منطقوۀ که یکوی اآ ایون منواطق مسوتعد      است
ی مختلوو  هووا . در ایوون بخوو  جنبووهاسووتچابهووار 

خیوار دریوایی بررسوی    اقتصادی یك طورن پورورش   
میزا  فروش و میزا  درامود   ،شود که شامل هزینه می

و در هکتوار   23. این پروژه در آمینی به بزرگوی  است
ذکور   شوایا  ساله طراحوی شوده اسوت.     5مدت آما  

اهجام شده و مبنوای   3181سال  است که این طرن در
در ا  سال بوده است، با  ها محاسبات بر اساس قیمت

توورم،   علوت بوه   ،توجه به افزای  قیمت محصووالت 
 ت.بود  طرن ربطی به تورم هخواهد داش اقتصادی
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در  ةسلرمای  ثاات و ةارآورد سرمایه )سرمای. 4.3

  ردش(
 دبایو  ،مورد هیواآ طورن در ابتودا    ۀسرمای ۀمحاسب برای

اطالعات الآم مربوط به فاکتورهای وابسته به سورمایه  
تا بور اسواس اههوا بتووا  سورمایه را       کردرا استخراج 

براورد کرد. با توجه به اینکه مکا  ایون پوروژه بنودر    
 ۀمبنووای محاسووب ،چابهوار در هظوور گرفتوه شووده اسوت   

 هیز اهجا در هظر گرفته شده است. ها  قیمت

 توپرد سشپرشنه ة لنشم. 4.1.1

چهوارم   هوای  با این فرض که برای ارفیت ههایی )در سال
 233خیار دریایی بوا وآ    2مربع  هر متر درو پنجم( 

هکتوار   3/3استخر به مساحت  33گرم پرورش یابد و 
 73 فقوط برای هر اسوتخر داشوته باشویم و در ضومن     

مقدار قابل استفاده و فوروش باشود )بقیوه     درصد این
 5اهیاه ارفیت سواالهه در   هاست(، ضایعات یا خرابی

 .خواهد بود 3شرن جدول ه سال مختل  اآ طرن ب
 

 . شرایط عملکرد واحد1جدول 
 ظرفی) تالیانه  ین(

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
85% 75% 85% 333% 333% 
2 13/2 82/2 38/1 38/1 

 گذاري( ي ا پره )سلمش ههش هو نه .4.1.2
تشوکیل   یوهگی گوهوا هوا  ی ثابوت اآ بخو   هوا  هزینه
ی هووا هتواهوود آیرمجموعوو موویهوور بخوو   و اهوود شووده

 اآ:   اهد که عبارتگوهاگوهی داشته باشد 
 االت و تجهیزات مورد هیاآ ماشین 

سنج، تراآوی دیجیتوالی،   متر، شوری PHشامل: 
هصو  و   ۀشناور، هزینو  ۀوری، تختمتر، اهواع ت اکسیژ 
 .سایر

 وسایل حمل و هقل مورد هیاآ 

ی ثابوت  هوا  سایر هزینوه و  واهت سواریشامل: 
 .حمل و هقل

 آمین 
اسوت کوه    هکتار آمین هیاآ 23در این طرن به 

است. بنابراین، هزینۀ اولیوۀ ثوابتی   ای  به صورت اجاره
در  هووای هزینووها  در بخوو   ۀاجووار هزینووۀهوودارد و 
 .شود میرسی گردش بر

  ساآی ساآی و محوطه ساختما 
ی ها ساآه، عملیات خاکی احداث استخرشامل: 

 .ساختما  اداری و سایر، بتنی ورودی و خروجی
 تأسیسات 

سیسوتم  ، سیستم پمپاژ، کیلو 333تراه  شامل: 
 .خط تلفن و سایر، اآمایشیاه، ها رساهی و پم  اب
 تجهیز فضای داخلی 

سوروی  میوز و   ، سروی  مبلما  اداریشامل: 
 چوواپیر و دسووتیاه فکوو ، کووامپیوتر، صووندلی اداری
، لووواآم ابدارخاهووه و ملزومووات ایمنووی  ، )چنوودکاره(

 .گاوصندوق و سایر
 هزینۀ تعمیرات و هیهداری 

، سوواآی سوواآی و محوطووه  سوواختما شووامل: 
، وسوایل حمول و هقول   ، سیسات اداری، تأاالت ماشین

 .سیسات فنیتأ
 استهالک 

االت و  ماشووین ،تما اسووتهالک سوواخ  شووامل:
 .سیسات فنی و اداریتأ، هقلیه وسایل ،تجهیزات

ریوالی ثابوت موورد هیواآ بوا       های هزینهبنابراین 
ی معمول باآار بوراورد شوده کوه در    ها توجه به قیمت

 هتایج ا  هشا  داده شده است. 2ل جدو
 مواد اولیه 

بویا  ، خیوار دریوایی(   ۀتذییو  برایالرو )شامل: 
 .سایر مواد اولیهو  ( کارکنا ۀتذیی برای)
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 ها هزینه. برآورد ریالی 2جدول 
 هزییه  هزار ریال( عیوان  ردیف
 58،381 االت ماشین 3
 3 آمین 2
 3،317،333 ساآی ساآی و محوطه ساختما  1
 85،333 وسایل حمل و هقل 3
 883،335 تأسیسات فنی 5
 81،333 اثاثیۀ اداری 8
 251،383 فوق(درصد اقالم  5هشده ) بینی پی  7
های تأسی  شرکت و  هزینه 8

 مجوآهای مختل 
23،333 

 33،333 برداری اآمایشی اهداآی و بهره هزینۀ راه 1
 33،333 اموآش کارکنا  33
 3،333 درصد( 1,5ها ) سایر هزینه 33

 5،381،758 کل سرمایۀ ثابت مورد هیاآ )هزار ریال(

 ي در گلدشهش هو نه .4.1.3
 حقوق و دستمزد 

، اشوپز ، کوارگر ، کارشوناس ، مزرعه مدیرشامل: 
 .هیهبا  و سایر

 هزینۀ اهرژی 
سووخت  و  اب مصورفی ، بورق مصورفی  شامل: 

 ....( )بنزین و
 

 در گردش ۀ. سرمای0جدول 
 هزار ریال عیوان  ردیف

 231،521 ماه 32مواد اولیه برای  3
 85،833 ماه 2حقوق و دستمزد برای  2
 5،723 ماه 2اهواع اهرژی برای  1
 211 ماه 2هزینۀ اجاره برای  3
 35،387 درصد اقالم فوق( 5متفرقه ) 5

 113،751 جمع کل )هزار ریال(

 مورد نرشز ةک  سلمش  .4.1.4
 ۀکول سورمای   ،ی قبلوی هوا  محاسبات بخ به با توجه 

پرورش خیار دریایی  ۀاهداآی مزرع مورد هیاآ برای راه
هشوا  داده   3خواهد بود که در جودول   شدهی محاسبه

 شده است.  
 مورد نیاز ۀ. کل سرمای4جدول 

 تال اول عیوان  ردیف

 5،381,758 براورد کل سرمایۀ ثابت 3
 113،751 براورد سرمایۀ در گردش سال اول 2
 5،833،533 کل سرمایۀ مورد هیاآ )هزار ریال( 1

 ها هزینهارآورد  .4.3
آی اهودا  کوه بورای راه   ،اولیوه  ۀسورمای محاسوبۀ    پ  اآ
بایود بوه    ،پورورش خیوار دریوایی هیواآ اسوت      ۀمزرع
دریایی موورد   ۀکه طی پرورش گوه ،ی جاریها هزینه
ذکر است که برخوی اآ   شایا شود.  افزوده، استهیاآ 
ماهنود   ،گویاری  شده در بخ  سرمایه ی عنوا ها هزینه

اهوداآی   راه بورای مواه اول و   دوبورای   ،حقوق و مزایا
در ایون بخو     هوا  رداخوت سایر پ است وپروژه  اولیۀ
 هوا کوه در اداموه بوه اه    اسوت جواری   هوای  هزینه وجز

 پرداخته خواهد شد.

 عملرشتیغرلعملرشتی    هو نة .4.2.1
توا  بوه دو بخو  عملیواتی و     میجاری را  های هزینه
 یوك اآ مووارد ا  در   و هور  عملیاتی تقسویم کورد  بیر
 .  بیا  شده است 8 و 5  ولاجد

 

 اتیعملی های هزینه. 5جدول 
 ارزش کل  هزار ریال( عیوان  ردیف

 53،818 های جاری اآمایشیاه هزینه 3
 27،232 های فروش و تبلیذات هزینه 2
 5،332 های حمل و هقل هزینه 1

 87،312 جمع کل )هزار ریال(
 

 عملیاتیغیر های هزینه. 6جدول 
 ارزش کل  هزار ریال( عیوان  ردیف

 8،283 برداری هقبل اآ بهر های هزییهاستهالک  3
 253،313 هزینۀ تسهیالت مالی بلندمدت 2

 258،333 جمع کل
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 تسهرالت مشپی .4.2.2

گویاری بورای ایون پوروژه      با توجه بوه اینکوه سورمایه   
در چنوین   عموموا   ،تواهایی مالی بواالیی اسوت   مندهیاآ

یی اآ تسووهیالت بوواهکی اسووتفاده  هووا گوویاری سوورمایه
ه اآ تسوهیالت  اسوتفاد  ۀشود. در ایون بخو  هحوو    می

شوود کوه    داده می باآپرداخت ا  شرن هزینۀباهکی و 
 گنجاهده شده است.   8و  7در جداول 

 

 سرمایه تأمین ۀ. نحو7 جدول
 تهم  هزار ریال( درصد نحوة یأمین ترمایۀ ااب)

3،318،752% 23 گیار سرمایۀ سرمایه

3،187،338%83 تسهیالت بلندمدت

5،381،758 مجموع

 

در  درصود  33 ۀساله با هرخ بهور  5ام با فرض و
 :سال خواهیم داشت

 بازپرداخت تسهیالت هزینۀ. 9 جدول
 ارزش  هزار ریال( نحوة پرداخ) وام بانی 

 877،333 پرداخت اصل وام ساالهه
 253،313 متوسط هزینۀ تسهیالت ساالهۀ وام

 3،327،573 کل پرداخت ساالهه

 ي جشريهش سش ل هو نه .4.2.3
اجرای طرن پورورش خیوار    ،ی فوقها هزینه عالوه بر

 ۀدورطوی  ی جواری  ها دریایی دارای یك سری هزینه
بوه ا    1برداشت محصول خواهد بود که در جودول  

 اشاره شده است.
 

 بازپرداخت تسهیالت هزینۀ. 8 جدول
 ارزش کل  هزار ریال( عیوان  ردیف

 318،715 حقوق و دستمزد طی برداشت 3
 52،833 رداشتهزینۀ اهرژی طی ب 2
 172،838 تعمیرات و هیهداری 1
 8،833 درصد موارد باال(3هشده ) بینی پی  3
 3،333 هزینۀ اجارۀ محل 5
 53،323 بیمه 8
 531،281 استهالک 7
 231،521 مواد اولیه 8
 33،371 درصد موارد باال( 3هشده ) بینی پی  1

 3،873،155 های ثابت )هزار ریال( جمع کل هزینه

 اینی فروش سا یانه پیش. 4.1
-383قیمت این محصول در باآارهوای جهواهی بوین    

کوه در اینجوا موا     استدالر به اآای هر کیلوگرم  333
ریال به اآای هر تن را در هظر  هزار 2،333،333قیمت
 هسوال  5 ۀمیزا  فروش در یك دور ،بنابراین ایم. گرفته

 خواهد بود.  33مطابق با جدول 
 

 

 ان درآمد سالیانه از فروش خیار دریایی . میز13جدول 
 تال پیجم تال چهارم تال توم تال دوم تال اول دورة برداش)

 %333 %333 %85 %75 %85 ارفیت تولید هر سال
 8،383،333 8،383،333 5،218،333 3،823،333 3،333،333 درامد سالیاهه )هزار ریال(

 

 محاسلات ما ی پایانی .4.4
ی هوا  گویاری و هزینوه   ا  سورمایه میوز  ۀپ  اآ محاسب

 5آمواهی   ۀمیزا  فروش در یوك دور  ،جاری همچنین
پرورش خیوار   توا  میزا  درامد پروژۀ   میساله، اکنو

میوزا    ۀکننود  بیوا   33دریایی را محاسبه کرد. جودول  
 . استبرداشت اآ محصول  ۀگیار در دور سود سرمایه

 ها  ما ی و اقتصاد  شاخص .4.5
 ها، ها و درامد ، عالوه بر بحد هزینههر طرن اقتصادی
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 بینی عملکرد سود و زیان طرح . پیش11 جدول
 تال پیجم تال چهارم تال توم تال دوم تال اول برداری های بعد از بهره تال

 %333 %333 %85 %75 %85 درصد اآ ارفیت اسمی
 8،383،333 8،383،333 5،218،333 3،823،333 3،333،333 (هزار ریال) کل فروش
 3،825،173 3،825،173 3،525،115 3،313،252 3،133،533 (هزار ریال) های تولید جمع هزینه
 3،513،825 3،513،825 1،732،335 1،385،738 2،851،313 (هزار ریال) سود هاویژه

 87،312 87،312 73،188 85،831 58،873 (هزار ریال) جمع هزینۀ عملیاتی
 3،337،313 3،337،313 1،817،818 1،323،321 2،832،523 (هزار ریال) سود عملیاتی

 132،811 132،811 132،811 132،811 132،811 (هزار ریال) جمع هزینۀ بیرعملیاتی
 3،313،133 3،313،133 1،123،833 2،837،218 2،221،787 (هزار ریال) سود و آیا  ویژه

 38،813،313 32،558،381 8،323،888 5،317،381 2،281،787 (هزار ریال) سود هقل به تراآهامه )معاف اآ مالیات(
 

 اسوت ی مهم اقتصوادی  ها سری اآ شاخ  دارای یك
تواهود   موی  گویار  سورمایه  هوا  شواخ  که به کمك ا  

بوود  طورن را ارآیوابی     اقتصادیبیر بود  یا  اقتصادی
هوای مهوم بورای     برخی اآ این شاخ  33کند. در جدول 

اقتصادی معمول  یها به کمك فرمول بیا  واین طرن 
 درگوهوه کوه    . هموا  شوده اسوت  و پرکاربرد محاسوبه  

ایوون طوورن اآ لحوواظ  ،شووود مشوواهده مووی 32جوودول 
پووییر اسووت و اآ سووال اول   توجیووه کووامال اقتصووادی 

دهد. مدت باآگشت سرمایه بوا   سوداوری را هشا  می
ارفیت ههایی این طرن با تمامی مفروضات ذکرشوده،  

سوداور و اقتصوادی   ال کامکه  استماه  دوسال و  یك
 .است

 ی مالی و اقتصادی پروژهها . شاخص12 جدول
 های مال  و اقتصادی شاخص مقدار واحد

 هرخ باآده داخلی ٪75 درصد

 گیاری ثابت سراهه سرمایه 133 میلیو  ریال/ هفر

 سر درصد تولید در هقطۀ سربه %23 درصد
 سود ویژه به فروش %87 درصد

 گیاری سرمایههرخ باآده  %83 درصد

 مدت باآگشت سرمایه ماه 2سال و  3 سال

 گیری . بحث و نتیجه2
هشوا    هوا   خروجوی  و  بخ  قبول  ر د  موجود  های داده

خیوار  پورورش   ۀپوروژ  ۀکه باآگشوت سورمای    دهند می
 درصد، 75ماه و با هرخ باآده  2سال و  3 طیدریایی، 

مبنووای وآ   ،. عووالوه بور ا  اسوت مقورو  بوه صوورفه   
 ،کوه   حوالی  در بمحاسبه شده اسوت گرم  233تشبردا

  هظوور ماهنوود اسووتیکوپوس ژاپنووی  هووای مووورد گوهووه
رسوند.   کیلوگرم هیز موی  5/3-3واسکابرا تا وآ   کوس

دالر یوا   333اکنوو  در حودود     ها هوم  قیمت ،همچنین
 در هظور   دالر  233 بوور زم  توجیهی  ه در طرنک  بیشترهد
هوای   ویژگوی   ، هموۀ  ترتیو    ایون به است.  شده  گرفته 

  بیوا   هوا   در حوداقل  تووجیهی    طورن   و ارآشمند مثبت  
  و  پوییر  توجیوه   بوور زطورن م  این  وجود  با  اما   ،اهد  شده

و   جاهبوه   همه  دهی   سود  ،که  صورتی در استب  اقتصادی
اآ اهچوه  ، تواهد بیشوتر  باآگشت سرمایه در واقعیت می

شوده و   داشوت بر تناژاخر  که در چرا ببیا  شده، باشد
  در کشوور   اگر ، بنابراین یابد.  قیمت فروش افزای  می

تکثیور و    فنّواوری   بوه   کشوورها،  سوایر  هماهنود    ،هیز   ما
خیوار  اقتصادی  و   پرورشی پرکاربرد  های  گوهه پرورش 
حقیقت به صونعت هوو و     شود، در یافته   دست دریایی
  خلویج   منطقوۀ   رامور د   این یابیم که  دست می یپرسود
هوای شویالتی    ترین قطو   مهم یکی اآ منزلۀ به ،چابهار
 ،تواهود باشود. بنوابراین    بسیار حائز اهمیت موی  ،کشور
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ثیر أشویالت کشوور تو     بحد اقتصادی کول  توا  در می

 ای اهتظار داشت. مثبت و بهینه
  ابوی   مرآهوای   و  ایورا    وسویع   منابع  به  توجه  با
جملووه   دریووایی اآ  بوویایی گسووترده، منووابع و  شویرف 

 ،آیورا ایون موواد پروتئینوی     ،هود ا پروتئینی حائز اهمیت
و  دارهود   هیوز   ییو دارو  ارآش   بویایی،   ارآش عالوه بر
بوا   ،اشوتذالی  و  اقتصوادی    مسائل طور با هظر به  همین
تووا    موی شده،  ریزی های پرورشی برهامه پروژه ۀتوسع

 خیار دریاییود. شاهد پیامدهای اقتصادی و اشتذالی ب
صودف اآ   و هوای پرورشوی   هیز هماهند مییوو، مواهی  

طووی  ،توووا  موویاقتصووادی اسووت و  بووا ارآشابزیووا  
ابوزی    بوه کشوت ایون    پرورش، ۀشد تدوین یها پروژه

 پرارآش پرداخت.
ابوزی هوه تنهوا مسوائل       هدف اآ پورورش ایون  

 و  بلکوه بوا وجوود منوابع     ،اسوت   ییو و دارو ای  تذییه
در   توا  می  طی این پروژه ،برداری هرهب درخوراراضی  

 یاتفاق اقتصادی خوب  کشور  درامدهای شیالتی  بخ 
کووه مسوواعد   منوواطقی در  همووین طووور برا شوواهد بووود

تووا    می، چابهار  خلیج  جمله اآ ،هدا ابزی  این  پرورش
  خشوی رباث فواید  این ابزی، عالوه بر . کرد  ییآا اشتذال

درامود   منوابع    اآ تواهد یکی  می ،دداخل دار در باآار  که
کوه ایورا  اآ منواطق     چورا  ،صادراتی باشود  خارجی و

 ابزی است.جاهدار مساعد پرورش این 
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