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0011 آذرتدوین  – تنی 01 قارچطرح توجیهی پرورش   

 

 پیص تیٌی ّسیٌِ ٍ درآهد

اٍلیِ ثاتت سرهایِ(: 6جدٍل)  

ّسیٌِ 

 کل)ریال(

قیوت 

 ٍاحد)ریال(

 ردیف ًام ٍسیلِ تعداد

 6 تجْیسات 6 344,444,444 344,444,444

 جوع ّسیٌِ  344,444,444

.هتر هرتع هیثاضد 64، یک سالي سرپَضیدُ  فضای هَردًیاز پرٍرش*  

.پرٍرش هیثاضد ساليَدهاى ٍ تدٍى گرفتي کارگر ٍ داضتي *پیطفرض هحاسثات در ایي اتعاد، اًجام کار تَسط خ  

رٍزُ 64در گردش دٍرُ (: سرهایِ 2جدٍل)  

ّسیٌِ 

 کل)ریال(

قیوت 

 ٍاحد)ریال(

 تعداد
 

 ردیف ًام ٍسیلِ

)تي( 64  74,444,444 744,444,444  6 کوپَست ٍ خاک 

 2 اًرشی 6 3,444,444 3,444,444

 جوع ّسیٌِ  743,444,444

رٍزُ )یک دٍرُ پرٍرش( قاتل استفادُ تَدُ ٍ تعد از آى در  64کوپَست ٍ خاک خریداری ضدُ ترای یک دٍرُ *

تِ هیطَد.خریال فرٍ 67,444,444پایاى دٍرُ ، تِ قیوت   
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تي تَلید دارین 64ًَتت( جوعا 3)درکیلَ(.یعٌی در سال  2744تي هیثاضد.)2,7*تَلید قارچ در ّر ًَتت ،   

  هیثاضد. 2ٍ  6*سرهایِ هَرد ًیاز ها ، حاصل جوع جدٍل 

 64-سرهایِ الزم جْت ضرٍع کار:   643,444,444 ریال

 

:رٍزُ 64 (:پیص تیٌی سَد4جدٍل)  

 ردیف ضرح هاّاًِ)ریال(

(474,444*2744) ّر دٍرُقارچ در فرٍش 067,444,444  6 

 2 فرٍش خاک ٍ کوپَست پایاى دٍرُ 67,444,444

((2جوع ّسیٌِ )تِ ًقل از جدٍل ) 743,444,444  4 

  رٍزُ 64دٍرُ سَد  401,444,444

 

رٍزُ  64دٍرُ  3ٍ هثٌا ، تَلید در   تِ ّوراُ ضدعفًَی کاهل. تِ سالي استراحت هی دّین 7ٍ  3در هاُ ّای *

هیثاضد.تٌاترایي اگر سَد 64 رٍزُ را در 3 ضرب ٍ تر 62 هاُ سال تقسین کٌین ، سَد هاّاًِ حدٍدا 62,0 هیلیَى 

 تَهاى تِ دست هی آید.

 هحصَالت تَلیدی ٍاحدّای تحت پَضص ها ، خریداری هیگردد 
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