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 خالصه گزارش  -الف

 

 ساختار کلی طرح

 بره پرواریپرورش ( عنوان پروژه : 1

 جهاد کشاورزیزیربخش :  تولید( بخش : 2

 گوشت قرمز( نوع تولیدات / خدمات : 3

 سنخواست – جاجرم –خراسان شمالی (  مکان : 4

 احداث دامداری صنعتی و پرواربندی بره( شرح پروژه : 5

  -اشتغال زایی  –وجود مراتع سرسبز و آب و هوا مناسب ( دالیل توجیهی طرح : 6

 راس 838( ظرفیت ساالنه پروژه : 7

  متر مربع        5447           (متراژ زمین : 8

 نفر    7   ( اشتغال مستقیم : 9

 

 

 

 

 

 

 

 ) میلیون ریال ( های طرح : هزینه

  های ثابت جمع هزینه
 12397.325 

  سرمایه در گردش    
 16423.811 

 28821.136   گذاری طرحجمع کل هزینه های سرمایه 
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  محصولمعرفي  -1-1

   محصول کاربرد  -2-1

    ISICمعرفي کدهای  -3-1

 ها و تعاریف علمي مشخصات، ویژگي -4-1

 )در صورت وجود(استانداردهای ملي  -5-1

  کشور سرمایه گذاری اقتصادیمورد بررسی در سیاست های کالن  طرح و محصوالتتحلیل جایگاه ( 2فصل 

 گذاری های سرمایهدر اولویت طرحبررسي جایگاه   -2-1      

نظر از جمله :مشوق های خاص، معافیت های مالیاتي ،کاهش  مورد خدمات از دولت حمایتي هایسیاست بررسي   -2-2     

  و افزایش تعرفه گمرکي ، پرداخت تسهیالت و ... 

  نظر ) نقاط قوت و فرصت( مورد حوزه در گذاریسرمایه هایمزیت  -2-3    

  خدماتفعلی و آتی تقاضای  بررسی روند (  3فصل 

 تقاضای داخلي  بررسي  -3-1    

 بررسي تقاضای  خارجي ) صادرات(  -3-2   

  داخلي و خارجي پیش بیني تقاضای  -3-3   

 مورد نظر خدمات( بررسی روند عرضه فعلی و آتی  4فصل 

 موجود و در دست احداث ()طرح های ولید داخلي محصول بررسي میزان ت -4-1     

 بررسي عرضه خارجي ) واردات (  -4-2     

 پیش بیني عرضه داخلي و خارجي -4-3     

  تحلیل نهایی و جمع بندی مطالعات بازار (  5فصل 

 ( بررسی مسائل زیست محیطی  6فصل 

  ( مکان یابی پروژه 7فصل 
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 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

 ( محصول1فصل 

  محصولمعرفی  -1-1

پرواربندی گوسفند به دلیل سودآوری باال، بازار فروش تضمیني و ریسک کم، طرفداران بسیاری در سالهای اخیر 

پیدا کرده و با اقبال عمومي مواجه شده است. از مزیت های اقتصادی این کسب و کار مي توان به اشتغال زایي در 

یر حیوانات به جیره نگهدارى کمترى مناطق مختلف، تولید گوشت مرغوب و پشم اشاره نمود. گوسفند در مقایسه با سا

، مقاومت طیور و یا بز ها مثلکند همچنین نسبت به سایر داماحتیاج دارد و بیشتر غذاى دریافتى را صرف رشد و نمو مى

تر بوده و ها و شرایط نامناسب رطوبتي و دمایي دارد. بنابراین میزان تلفات در این دام بسیار پاییني به بیماریخوب

 .ریسک ضرر اقتصادی از این جهت برای دامدار کمتر است

دت، پرواربندی گوسفند نیاز به تجهیزات ارزان قیمتي داشته و به دلیل ریسک کم و بازگشت سریع سرمایه در کوتاه م

از جذابیت مالي مطلوبي برخوردار است. جهاد کشاورزی، هر ساله بودجه مشخصي را در قالب وام به 

توان از بانک کشاورزی، دهد. با تهیه طرح توجیهي مناسب برای پرواربندی بره مياختصاص مي کشاورزی هایطرح

های کشاورزی نیز خود یک نوع حمایت این کسب وکار وام دریافت کرد. معاف از مالیات بودن تمام فعالیت برای شروع

 .دولتي برای این کسب و کار بوده و از دیگر جذابیت های مالي طرح محسوب مي شود

اند. در زگار شدهنژاد مختلف گوسفند وجود دارد که هرکدام با شرایط آب و هوایي منطقه خود سا 27در ایران حدود 

این بین برخي از نژادهای از نظر راندمان تولید گوشت نسبت به سایرین برتری دارند و برای پرواربندی و تولید گوشت 

مهربان از جمله گوسفندان ، قزل، شال، مغاني، لری بختیاری، سنجابي و افشاری مناسب اند. نژادهای سنگین وزن

 .مناسب جهت پرواربندی مي باشند

طرح پرواربندی گوسفند از نظر اقتصادی ظرفیت باالیي داشته و به دلیل نیاز مداوم بازار به گوشت گوسفند و میزان 

واهد تولید کم آن در داخل کشور، تقاضا برای گوشت گوسفند پا برجا بوده و هر میزان تولید به راحتي به فروش خ

باشد. طرح حاضر دهندگان نميهای پرورشرسید. از این رو بحث رقابت در این حوزه چندان مطرح نبوده و جزء دغدغه

http://meidoun.ir/Home/BusinessItem/125
http://meidoun.ir/Home/BusinessItem/125
http://meidoun.ir/home/MoreBusiness/14
http://meidoun.ir/home/MoreBusiness/14
http://meidoun.ir/home/MoreBusiness/17
http://meidoun.ir/home/MoreBusiness/17
http://meidoun.ir/home/businessitem/227
http://meidoun.ir/home/businessitem/227
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 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

در مقیاس کوچک پرواربندی گوسفند را مورد بررسي قرار داده است و با افزایش سرمایه براحتي قابل گسترش است؛ 

  .فکر افزایش تعداد دام های خود باشندبنابراین دامداران برای سود بیشتر باید همواره ب

پرورش گوسفند و بز نیاز به جایگاه و تجهیزات زیاد و پر خرج در مقایسه با گاو و طیور ندارد. با این که سیستم های 

پرورش گوسفند متنوع و متعدداند اما به طور کلي در هر سیستم پرورشي ضرورت دارد گوسفند از تاثیر سو عوامل نا 

 .و هوایي محافظت گردد مساعد اب

 تاریخچه پرورش گوسفند

گوسفند یکي از قدیمي ترین حیواناتي است که به دست انسان ها اهلي شده است. بر اساس منابع تاریخي اهلي 

هزار سال پیش از میالد مسیح بر مي گردد. برخي محقیق گفته اند گوسفند نخستین بار  10تا  8کردن گوسفند به 

توسط اقوام آریایي در قسمت هایي از آسیای مرکزی اهلي گردیده است، برخي دیگر بر این عقیده اند که گوسفند برای 

رای فواید زیادی بود. آنها مي توانستند از اولین بار توسط چیني ها اهلي شده است. گوسفندان برای انسانهای اولیه دا

 .گوشت، پوست، پشم و شیر آن استفاده کنند

 Mouflon دانشمندان و محقیق زیست شناسي به این نتیجه رسیدند که گوسفند امروزی از نسل گوسفندان وحشي

زندگي مي کنند مي باشد. با وجود اروپایي و آسیایي که تا به امروز به صورت گله های وحشي در کوه های اروپا و آسیا 

آنکه گوسفند پس از اهلي شدن به مرور زمان در تمام نقاط دنیا پخش شد، در اکثریت مناطق دنیا مردم پس از 

دسترسي به اصالح آن اقدام نمودند. در اثر همین کارهای اصالحي تعداد گوسفندان بیشتر از دیگر حیوانات روی زمین 

 .مي باشد

نوع نژاد گوسفند  200ط مختلف دنیا و در اقلیم های متفاوت زندگي مي کند. در حال حاضر بیش از گوسفند در نقا

در دنیا موجود مي باشد. یکي از خصوصیات خوب این حیوانات این است که با محیط های مختلف سازگار است. البته 

ارزش زیادی نیستند. صنعت گوسفند داری امروز نا گفته نماند اکثریت انواع این حیوان از نظر اقتصادی و بازاری دارای 

نژاد این حیوان مي باشد. نژاد های گوسفند را به روش های متفاوت طبقه بندی مي کنند که  20تا  10دنیا متکي بر 

 پر کاربرد ترین طبقه بندی بر اساس نوع پشم آن ها مي باشد:

 . نژاد با پشم دو رگ4دراز . نژاد پشم 3. نژاد با پشم متوسط 2. نژاد با پشم ظریف 1 

http://livesheep.ir/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF/


 
 

                                                                                              فصل اول                                                                                                                      

 مطالعه بازار 

8 

 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

 نژادهای با پشم ظریف

این گروه از نظر تولید گوشت ارزش چنداني ندارند، فقط در تولید پشم بسیار موثر مي باشند. این نژاد را امروز بیشتر 

           برای تولید پشم پرورش مي دهند. حیواني است خوش خُلق و چریدن آن خوب است، در چراهگاههای فقیر هم

 ، دبویلیتrambouillet  ، رامبولیتMerino مي تواند غذای خوبي به دست بیاورد. مهم ترین این نژاد: مرینوس

debouillet چویت ،  cheviot 

 نژادهای با پشم ضخیم

از پشم آنها در صنعت قالین بافي زیاد استفاده مي شود، دارای پشم ضخیم است و معموال به رنگ های کبود و سفید 

الداران بیشتر این گوسفند را برای استفاده گوشتي پرورش مي دهند. استعداد چاقي و قابلیت چریدن خوبي است. م

 .دارد

 ( کاربرد محصول1-2

راس  دام سبک در کشور و همچنین وجود زیرساخت های مناسب  این صنعت جهت  70000000وجود حدود      

است تا این صنعت نقش مهم و اساسي در تولید ناخالص کشور  ر باعث شدهتولید بخش عمده پروتئین مورد نیاز کشو

. همچنین پرواربندی بره به عنوان یک بخش از زنجیره پرورش گوسفند بوده و سود زیادی نصیب دامدار ایفا نماید

 . خواهد نمود

 :مهمترین مزایای پرواربندی را مي توان بدین صورت خالصه کرد

سبک وزن پس از یک سری عملیات تبدیل به دام های سنگین وزن شده و به تولید گوشت : دام های الغر و  -1

  عبارت دیگر به تولید افزوده خواهد شد

مرغوبیت گوشت: گوشت دام های پروار دارای کیفیت بهتر از سایر دام هاست . هر قدر مقدار عضله در مجموع  -2

م هایي که چنین خصوصیتي را موجب مي شوند الشه بیشتر باشد مرغوبیت گوشت بیشتر است و به همین دلیل دا

 .برای نگهداری بهتر اند و انها دام های جوان هست اند

است .پس از  روز( 100)متوسط ماه 4تا  2در کوتاه مدت: دوره پرار بندی حدود  آنسرمایه و سود  لبرگشت اص  -3
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 . فروش دامهای پرواری کل سرمایه و سود به سرمایه گزار بر مي گردد

 حفظ مراتع کشور  -4

 استفاده از محصوالت جنبي  -5

 ایجاد اشتغال  -6

 :زمان خاتمه پرواربندی

اصوالً مدت پرواربندی یکصد روز است وهر زمان که اضافه وزن به دلیل اضافه شدن چربي بدن باشد بایستي پرواربندی 

ء مصرف هر واحد جیره غذایي افزایش وزن بره خاتمه یابد. دراواخر پرواربندی ضریب تبدیل غذایي کاهش یافته وبه ازا

 :ها اقتصادی نخواهد بود.نکات مهم دیگری که درپرواربندی بایستي مورد توجه قرار گیرد

هد بنابراین درخرید بره دقت درصد کل مخارج پرواربندی را تشکیل مي د 700تا  50چون خرید بره ها حدود  -1

 .صورت گیرد الزم
 

مزارع چرا  ادراواسط تابستان خریداری مي شوند بهتر است تا اوایل پاییز درچراگاه ها یا پس چربره هایي را که  -2

 داده و سپس به جایگاه پرواربندی منتقل شوند

 جیره غذایي بره های پرواری از نظر اقتصادی بایستي قابل صرفه باشد -3

 الشه آن ها بهتر استسرعت رشد بره های نر بیش تر از بره های ماده است و راندمان  -4

زیرا هورمون های جنسي درسرعت رشد بره های پرواری بسیار  داز اخته کردن دام های پرواری خودداری نمایی -5

 .موثر مي باشند

 متعلق به محصول مورد بررسی   ISICمعرفی کدهای ( 1-3

تعریف شده پرواربندی بره به شرح در سامانه اطالعات محصوالت صنعتي و معدني و کشاورزی)سامانه بهین یاب( کد 

 جدول ذیل مي باشد:

 ک محصولمعرفی کد آیسی -1جدول

 شماره سریال کد آیسیسک عنوان محصول ردیف

 0121512307 گوسفند گوشتي 1
 

 

 



 
 

                                                                                              فصل اول                                                                                                                      

 مطالعه بازار 

10 
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 ( مشخصات، ویژگیها و تعاریف علمی1-4

 :مشخصات گوسفند پرواری

 :است، لذا باید به موارد زیر توجه شودچون هدف از پرواربندی، تولید کم هزینه و اقتصادی گوشت 

 .نژادهای سنگین وزن مانند نژاد مهرباني برای پرواربندی مناسب بوده زیرا قدرت رشد بیش تری دارند -1

گوسفند های کوتاه اندام برای پرواربندی بسیار مناسب مي باشند. این گروه دارای سینه ای عریض و مربعي شکل  -2

 .ا کوتاه و نزدیک به زمین استبوده و دست و پای آن ه

ماهگي است . دراین محدوده سني ،  99تا  8ماهگي و پایان آن  5تا  4بهترین سن برای شروع پرواربندی سن  -3

 .گوسفندان بهترین بازده تغذیه ای را دارند

 :خصوصیات گوسفند نژاد مهربان

منطقه کبودرآهنگ دراستان همدان است. بدن این این نژاد جزء گوسفندان سنگین وزن کشور وزادگاه اصلي آن،   

گوسفند بجز درناحیه زیر گلو وزیر شکم پوشیده از پشم وعمدتاً رنگ آن قهوه ای تا خرمایي مي باشد. استخوان بیني 

برآمده، چشم ها مورب، سوراخ بیني گود و نزدیک، به هم، گوش الله ای شکل و دنبالچه دوکي شکل با دنبه پیوسته 

 .صات ظاهری این نژاد استاز مشخ

  :تغذیه گوسفند پرواری نژاد مهربان

گوسفند پرواری برای زنده ماندن به مقداری غذا نیاز دارد که به آن جیره نگهداری مي گویند. هم چنین به میزان 

جمع جیره  غذایي که دام برای تولید گوشت مصرف مي نماید جیره تولیدی مي گویند. لذا دردام پرواری نیاز غذایي آن

نگهداری و جیره تولیدی مي باشد.مواد خوراکي مورد استفاده تغذیه گوسفند، علوفه های سبز ، ریشه وغده محصوالت، 

مازاد محصوالت کشاورزی و مازاد کارخانجات صنایع تبدیلي کشاورزی مي باشد.علوفه های سبز، دارای حجم زیاد، 

گوسفند پرواری به تنهایي قابل استفاده نمي باشند. بنابراین از مواد فیبر فراوان وانرژی کمي هستند و برای تغذیه 

دیگری که دارای انرژی زیاد، حجم و فیبر کم هستند و به آن مواد کنسانتره گفته مي شود، بایستي به عنوان مکمل 

 .غذایي استفاده گردد
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 :اربندیویژگیهای جایگاه پرو

و کوران دارد لذا برای اسایش حیوان و نیز برای جلوگیری از انتشار گوسفند حیواني است که حساسیت شدید به باد  

جایگاه باید به گونه . بیماری ها باید جهت جایگاه حیوان بر خالف وزش باد های موسمي منطقه و رو به افتاب باشد

مرطوب حساس ای احداث شود که بتوان رطوبت ودرجه حرارت ان را کنترل نمود زیرا گوسفند در برابر هوای گرم و 

 .است و در نتیجه میل به تغذیه در اوکاهش مي یابد

به دلیل الودگي فاضالب جایگاه گوسفند ، فضوالت و نیز بیماری های مشترک بین انسان و دام الزم است جایگاه 

انبار  محل جایگاه باید به گونه ای انتخای شود که به راحتي به  .پرورش گوسفند دور از محل سکونت انسان ها باشد

باید جایگاه را با مصالحي ساخت که به منظور مبارزه با افات و امراض گوسفند قابل ضد .علوفه دست رسي داشته باشد

 .عفوني کردن باشد

 :درتغذیه گوسفند پرواریویژگیها و خصوصیات خوراک 

ساقه خشک تیره غالت و  کاه. دانه جو اگر بصورت بلغوری خورانده شود، یکي از منابع تامین انرژی برای دام است

مي آید . از نظر مواد غذایي بسیار ضعیف است. برای گوسفند  حبوبات است که پس از کوبیدن وجدا کردن دانه بدست

سبوس، غشاء خارجي دانه غالت است که ارزش غذایي زیادی دارد،  .پرواری کاه بایستي با کود اوره غني سازی شود

کنجاله مازاد کارخانجات روغن کشي بوده که مهم ترین آن، . فسفر زیادی است برای دام سهل الهضم وملین ودارای

خوراک گوسفند  کنجاله تخم پنبه و کنجاله سویا است. این ماده پروتئین زیادی دارد و یکي از اساسي ترین مواد در

ش خوراک کردن مواد خو تفاله ومالس چغندر، مازاد کارخانجات قند است و به علت قندی بودن و. پرواری مي باشد

 .پرواربندی بسیار مناسب مي باشند غذایي برای

یونجه برای دام خوش خوراک است و از نظر پروتئین ، کلسیم و ویتامین بسیار غني است. ارزش غذایي برگ یونجه 

 .بیش تر از ساقه آن است لذا زمان و نحوه برداشت آن تاثیر زیادی روی ارزش غذایي آن دارد

 ربندی:روشهای پروا

 ورصپروار بندی در محیط مح -الف

  پروار بندی در محیط ازاد و مرتع –ب  

 روش اول یعني پروار بندی در مکان های محصور و محدود به دو دسته زیر تقسیم مي شود.
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 نگهداری گوسفند پرواری در مکانهای مسقف که به صورت اغل یا سایه بان و حفاظ مي باشد-1 

   پرواری در محیط بدون سقف اما محسور که طبعا هزینه کمتری داردنگهداری گوسفند  -2

، تع باز گرددروش دوم یعني پروار بندی در محیط ازاد احتیاج به کارگر کمتری دارد ، کود دام میتواند مستقیما به مر

ذخیره گردد در  اما طبیعي است که میزان اضافه وزن کمتر باشد و مقداری انروی و مواد مغذی که باید در دام ها

پروار بندی یکي از بهترین و مهمترین روش های تولید گوشت در تمام دنیا و از جمله کشور  .راهپیمایي هدر مي رود

ماست پروار بندی عبارت است از مدیریت و تغذیه مناسب دام ها جهت بدست اوردن اضافه وزن در یک مدت یعني با 

در این تعریف چند نکته قابل توجه .  پروتئین حیواني مورد نیاز انسان استحد اقل هزینه. هدف از اضافه وزن تامین 

  .وجود دارد

در یک زمان و دوره  و روش نگهداری و تغذیه دام های پرواری با سایر دام ها متفاوت است و توجه بیشتر را مي طلبد

پس دام هایي که با سرعت بیشتری  بدست اوردن حد اکثر اضافه وزن مورد توجه استو از طرفي  معین اعمال مي شود

اصل توجه به حد اکثر بازده با حداقل هزینه ایجاب مي کند حداالمکان  .رشد مي کنند برای پروار بندی مناسب تر اند

از نگهداری دام های مسن تر و بیمار که موجب ایجاد هزینه بیشتر و اتالف مواد غذایي مي شوند برای پروار بندی خود 

ف تامین پروتئین حیواني است که عمدتا در ان چه ما بنام عضله و گوشت مي شناسیم و جود دارد هد .داری شود

بنابراین در پروار بندی به پرورش دام هایي توجه مي شود که با سرعت رشد بیشتر به ذخیره بافت های عضالني در 

 مقایسه با بافت های دیگر مي پردازد

    :یانواع پرواربند

پرواربندی بره های جوان : ) معمولترین روش پرواربندی  -3پروار بندی به روش مرتع  -2بره های شیری پروار بندی -1

 پروار بندی گوسفندان پیر -4در ایران همین روش است( 

 : نکات قابل توجه در پروار بندی

تهیه و خرید دام مناسب در صورت امکان انتخاب نوع بره برای پروار بندی بره نواد هایي انتخاب شوند که از نظر  -1

 . ی مغاني کردی و شالقابلیت باالیي دارند مثل نواد هامقدار رشد و سرعت رشد 
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          روهای ضد انگلي داده رعایت نکات بهداشتي از جمله حداقل دو هفته قبل از شروع پروار بندی به بره ها دا  -2

 . اکسینه گردندر علیه بیماری های انتروتوکسمي ومي شود همچنین در همین زمان ب

مخارج تغذیه همیشه باالترین رقم هزینه را تشکیل مي دهد لذا قبل از شروع پروار بندی مواد غذایي تهیه شده   -3

 .باشند

ی یا با کیفیت و ماهیت متفاوت در جیره بره های پرواری نیز باید به تدریج ژواد پرانرهرگونه تغییر یا اضافه کردن م  -4

 .و بنایي باشد

مدتي پس از پرواربندی بره هایي که رشد خوبي ندارند بایداز گله حذف شوند و به جای انها بره های جدیدجایگزین  

 .شوند

 .در برنامه صحیح استمهمترین مسئله در پرواربندی تنظیم جیره و تغذیه با جیره تنظیمي 

 

 استاندارهای ملی محصول -1-5

. 

 :زیر اعالم مي گرددبا توجه به بررسي های انجام شده استاندارد های پرورش گوسفند گوشتي به شرح جدول 

 (: استاندارد های ملی محصول طرح2جدول 

 شماره استاندارد ملي عنوان استاندارد ردیف

 3731 گوسفند زندهتعاریف و اصطالحات مرتبط با  1

 4515 آئین کار نگهداری، پخش و عرضه گوشت گوسفند و بز 2

 4516 آئین کار بازرسي فني بهداشتي گوسفند و بز زنده قبل از کشتار 3

 4848 )انواع واژه و تعاریف(گوسفند یا بز کشتاری 4

 

استاندارد های ملي مورد نظر جهت واحد های پرورش گوسفند مي توانند با توجه به دامنه وسیع پرورش اقدام به اخذ 

 .تضمین کیفیت محصوالت و رضایت مشتریان نمایند
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  کشور سرمایه گذاری اقتصادیمورد بررسی در سیاست های کالن  طرح و محصوالتتحلیل جایگاه ( 2فصل 

 گذارهای سرمایهدر اولویت طرحبررسی جایگاه   -2-1      

 الف( چشم انداز بخش کشاورزی در ایران:

 2۰28انداز کشاورزی ایران تا چشم

انداز بخش کشاورزی به تفکیک کشورها چشم« های اقتصادی و توسعهسازمان همکاری»و « فائو»در گزارش مشترک 

نیز مورد بررسي قرار گرفته است. یکي از این کشورها ایران است. براساس آمارهای این گزارش، هرچند اقتصاد ایران 

دوباره به رشد مثبت باز  2020پس از آن یعني  در سالرا تجربه خواهد کرد، اما  3 /3/99رشد منفي  2019در سال 

بیني شده درصدی پیش 66/1ایران نیز رشد  2021درصد. در این رابطه برای اقتصاد  1/1خواهد گشت؛ رشدی معادل 

 .درصد تجربه خواهد شد 2/3، رشد 2028های پس از آن و تا که در سالاست؛ درحالي

آتي تماما منفي خواهد بود؛ هرچند منفي اما رو به بهبود. بر  داخلي کشور طي یک دههناخالص البته رشد سرانه تولید

به  2028درصد کاهش خواهد یافت؛ کاهشي که تا  6/6تا  2019داخلي تا پایان سال این اساس، سرانه تولیدناخالص

رشد جمعیتي ایران روندی باثبات و  اندازانداز رشد اقتصادی، چشمدرصد خواهد رسید. برخالف چشم 0/2نرخ منفي 

با نرخ یک درصد رشد خواهد کرد؛ نرخي که با طي روندی  2019کاهشي دارد. بر این اساس، جمعیت ایران در سال 

 .درصد خواهد رسید5/0به سطح  2028کاهشي تا 

 2016های که بین سالانداز بخش کشاورزی به تفکیک کاالها است. در بخش گندم، ایران ها، چشمبینياز دیگر پیش

تولید گندمش  2028درصدی(، تا سال  2میلیون تني را به ثبت رساند )معادل نرخ  12میانگین تولید بیش از  2018تا 

 2018تا  2016های طور مشابه، بین سالمیلیون تن خواهد رسید. به 15درصدی به سطح بیش از  1/39با افزایش 

میلیون تن خواهد رسید؛ البته در هر دو  656به سطح  2028میلیون تن بود تا  548واردات گندم ایران که بالغ بر 

 30و  187دوره نرخ تغییرات واردات منفي است. در بخش صادرات نیز در دو دوره مذکور به ترتیب سطح صادرات 

ن تن میانگین دو میلیو 14آورد شده است. در طرف تقاضا نیز مصرف گندم ایران از میلیون تني برای گندم ایران بر

میلیون تن طي یک دهه آینده خواهد رسید؛ تغییراتي که معادل نرخ رشد کمتر از یک درصدی  16سال اخیر به حدود 

 .برای هر دو دوره است
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طور میانگین به 2018تا  2016های انداز بعدی مربوط به بازار ذرت است. بر این اساس، تولید ذرت ایران بین سالچشم

درصدی 78/1هزار تن خواهد رسید؛ تغییری که معادل رشد80به سطح یک میلیون و  2028ن بود و تا هزار ت 900

به  2028میلیون تن بود؛ رقمي که تا سال  7/5طي یک دهه آینده است. واردات ذرت ایران طي دو سال اخیر حدود 

مثبت است. در این رابطه مصرف ذرت  میلیون تن افزایش خواهد یافت. برای هر دوره تغییرات واردات گندم 10باالی 

افزایش خواهد یافت.  2028میلیون تن تا 3/11 درصدی به 2/6های اخیر با رشد میلیون تن سال 8ایران از میانگین 

 .میلیون تن خواهد بود 11در آن سال مصارف ذرت بخش خوراک احشام ایران نیز بالغ بر 

درشت ایران ، تولیدات سایر غالت دانه«های اقتصادی و توسعهسازمان همکاری»و « فائو»بر اساس آمارهای مشترک 

افزایش خواهد یافت. در واقع تولیدات سایر غالت  2028میلیون تن تا  3/5های گذشته به میلیون تن سال 3از حدود 

رد. این درحالي است که واردات این محصوالت به کشور درصد رشد خواهد ک 1/5درشت ایران طي یک دهه آتي دانه

بیني شده میلیون تن افزایش خواهد یافت. برای مصرف این محصوالت نیز پیش 4میلیون تن فعلي به بیش از  2/1از 

میلیون تن برسد. مصرف این غالت در خوراک احشام نیز  7/6به سطح  2028میلیون تني فعلي تا  5/1است مصرف 

درصدی طي یک دهه آتي  2/8میلیون تن افزایش خواهد یافت؛ امری که بیانگر رشد  7/4میلیون تن به  5 از نزدیک

 .است
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 :ب( سیاست های کلی بخش کشاورزی شامل موارد ذیل می باشد

 

 .ی پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعي پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانيتوسعه -1

تأمین امنیت غذایي با تکیه بر تولید از منابع داخلي و نیل به خودکفایي در محصوالت اساسي، ارتقاء سطح سالمت  -2

مواد غذایي تا استاندارد جهاني، اصالح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات در محصوالت 

 (ها در جهت تولید و صادراتمله هدفمند نمودن یارانههای جدید )از جهای نسبي و ایجاد مزیتدارای مزیت

اقتصادی واحدهای  –های فني برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازهاصالح ساختار و نظام بهره -3

 گیری حمایتيتولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعي، اقتصادی و اقلیمي کشور و تأکید بر جهت

 .ویژه در واگذاری منابع آب و خاکها بهدولت از این سیاست

های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی سازی فناورینوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومي -4

آحاد  های اقتصادی، اجتماعي، صنفي و تخصصي با مشارکتها و سایر تشکلانساني مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاوني

 .ها در بخشجامعه و رقابتي نمودن فعالیت

 .های تولیدبرداری بهینه از سایر نهادهی علمي و بهرهوری از آب در تولید محصوالت کشاورزی و استفادهارتقاء بهره -5

گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب  ی سرمایهها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه ساخت گسترش زیر -6

با سایر   سودآوری کشاورزی سطح  و متعادل کردن  های حمایتي ، اجرای سیاست ، کاهش احتمال زیان تولید بیمه

 .اقتصادی هایبخش

 

ی مبادله ی بازار محصوالت کشاورزی با هدف بهبود رابطه  نظام حمایت مؤثر از ساماندهي فرایند تولید و اصالح  -7

ی محصوالت اساسي، تأمین شدههای تولید، رعایت قیمت تماموری، کاهش هزینهبهرهها، افزایش بخش با سایر بخش

 .های غذایيکنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآوردهدرآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف
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ی هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایي، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات تخصیص یارانه -8

محیطي، قابلیت انعطاف در شرایط محیطي مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهای داخلي و زیست معیارهای

 .الملليبین

ی پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه -9

ویژه صنایع تبدیلي و های مکمل و اقتصادی بهرش فعالیتبخشي و گستهای مناسب تولید و تنوعبا تقویت زیرساخت

 .روستایي و خدماتي نوین

نظر از جمله :مشوق های خاص، معافیت های مالیاتی  مورد خدمات از دولت حمایتی هایسیاست بررسی  -2-2

  ،کاهش و افزایش تعرفه گمرکی ، پرداخت تسهیالت و ... 

 طرح توسعه و افزایش تولید گوشت قرمز –الف 

 یتوسعه و حمایت از صنعت پرواربند -1

 تولید گوشت قرمز از طریق ترمینال کراس در واحد های شیری -2

 توسعه ژنتیکي در گوسفند و بره -3

 تکمیل و توسعه مجتمع های دام و طیور صنعتي در کشور -4

 بهسازی و نوسازی اماکن دامي -5

 های پرورش بره پرواریب( توسعه واحد 

در استان مي توان از تولیدات این  عشایرینبا توجه به وجود گله های گوسفند داشتي در استان و از طرفي وجود  

 .بخش در راستای افزایش درآمد و بهره وری تولیدات دامي استفاده نمود

 افزایش تولید با استفاده از دانش فنی کارشناسان ج(

تان خراسان شمالي هنوز به صورت سنتي اداره شده و دامداران رغبتي به استفاده از دانش صنعت دامپروری در اس

ماهر در استان بوده و بخشي هم  کارشناسان این بخش ندارند که بخشي از این مشکالت ناشي از عدم وجود کارشناس

 .ه از کارشناس کاهش مي دهدمربوط به کوچک بودن واحد های پرواربندی مي باشد که رغبت دامدار را به استفاذد
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 د( تامین تسهیالت اعتباری

با توجه به پایین بودن سطح درآمد دامداران و عدم توانایي آنها در توسعه صنعت پرواربندی بایستي بخش بانکي استان 

 در راستای تامین منابع مالي طرح ها اقدام نماید.

  نقاط قوت و فرصت(نظر )  مورد حوزه در گذاریسرمایه هایمزیت  -2-3

 

دولت به عنوان مسئول توسعه صنعت دامداری کشور در صدد تدوین یکسری از برنامه ها برآمده است که به شرح  

 ذیل مي باشد:

 تدوین برنامه ششم معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی -2-3-1

 سیاست های کلی –الف 

آالت و وسایل مورد نیاز و صاحبان ها، ماشینتولیدکنندگان محصوالت، نهادهها و حمایت از کلیه کارگیری مشوقبه -1

ها در امور کشاورزی که تحت ضوابط نظام دامپروری و با رعایت اولویت محصوالت اساسي و مناسب حرف و تخصص

 .منطقه مشغول فعالیت دامپروری هستند

 .های تولیدحقیقات به عرصهارتقای سطح دانش تولیدکنندگان و انتقال دستاوردهای ت  -2

 .وری در چرخه تولید تا مصرفکمک به بهبود مدیریت و ارتقای بهره  -3

 ها و توانمند کردن آنها در جهت واگذاری تدریجي وظایف مرتبطها و حمایت از توسعه تشکلگریکاهش تصدی  -4

جهت توسعه دامپروری با ارائه الگوهای های پراکنده در گذاری و جلب سرمایهتشویق بخش خصوصي به سرمایه -5

مناسب فعالیت در این زمینه و تالش در ایجاد انگیزه و جلب اعتماد بیشتر مردم برای حضور فعال در بخش دام در 

 .کشاورزی گذاری در بخشراستای تأمین امنیت سرمایه
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 اهداف کالن -ب

 افزایش تولید گوشت قرمز و کاهش میزان واردات آن -۱

 تغال زایي و فعال شدن نیروهای غیر فعال و بیکار در روستاهااش -2

 جلوگیری از فشار بر مراتع طبیعي و احیای آنها -3

 ایجاد تعاوني و ارایه تسهیالت و امکانات به پرواربندان -4

 آشنایي دامداران با مواد کنسانتره دامي و پي بردن به ارزش غذایي آن ها -5

 رویه دامهای قابل پروار و بهره گیری از پتانسیل ژنتیکي آنها در سطح کشورجلوگیری از کشتار بي  -6

 اهداف کمی -ج

 افزایش راندمان تولید محصوالت دامي و کاهش تلفات دام و طیور -1 

 افزایش سهم محصوالت دامي در تولید ناخالص ملي -2

 های پربازدهجمعیت دامبهبود صفات تولیدی و تولید مثلي از طریق بهبود ژنتیکي و توسعه   -3

 ها در جهت اقتصادی کردن واحدهای تولیدیکمک به بهبود زیرساخت -4

 توسعه پرورش طیور بومي و سایر ماکیان در جهت کمک به تأمین پروتئین و ایجاد اشتغال مکمل  -5

 ت جانبيتوسعه پرورش زنبورعسل با هدف کمک به افزایش کمي و کیفیت تولیدات گیاهي، عسل و محصوال -6

 توسعه پرورش کرم ابریشم با هدف تأمین پیله و کمک به تداوم اشتغال در روستاها -7

 

 تحلیل نقاط قوت و فرصت های طرح: -2-3-2

 ( نقاط قوتالف

وجود مراکز متعدد آموزش کشاورزی و دامپروری، برخورداری از نیروی کار متخصص در زمینه پرورش دام و   -1

 اطالعات علمي مراکز تحقیقاتي در سطح جهانطیور و دسترسي به 

 آالت مورد نیازامکان ساخت و دسترسي به لوازم، تجهیزات و ماشین -2

 های صنایع تبدیلي و تکمیلي با ظرفیت مورد نیازوجود کارخانه -3
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 های فعال در سطح کشوروجود مراکز اصالح نژادی و ایستگاه -4

شرایط اقلیمي متنوع موجود در کشور، وجود مراتع گسترده با تنوع گیاهي مناسب های بومي دام با تطابق توده -5

 های دامي و تأمین داخلي علوفه خشبي دامداران تا حد نیازپرورش انواع گونه

 های حالل و وجود بازارهای مصرف مناسب در کشورهای منطقهمزیت تولید محصوالت و فرآورده -6

 

 ( نقاط ضعفب

ها، ها، تعاونيادیههای دامپروری )اعم از اتحکارگیری نیروهای متخصص در واحدهای تولیدی، تشکلبهضعف در  -1 

 و..(ها انجمن

 های غیردولتي زیربخش دامپروری و مراکز آموزشي و تحقیقاتيهای دولتي و تشکلضعف در تعامل بین ارگان -2

 ید مثلي در واحدهای تولیدیپردازی و تولهای نوین دادهکندی روند توسعه تکنیک -3

دهندگان روستایي و برداری غیراصولي دام از منابع تأمین خوراک دام ازجمله مراتع توسط برخي از پرورشبهره  -4

 هاای از نهادهعشایری و وابستگي به خارج از کشور برای تأمین بخش عمده

تولیدی، توزیع نامناسب جغرافیایي واحدهای آالت در بیشتر واحدهای فرسودگي تأسیسات، تجهیزات و ماشین -5

 برداری از ظرفیت کامل واحدهای تولیدی موجودتولیدی، تبدیلي و تکمیلي دامپروری و عدم بهره

های نژادهای خارجي و عدم رقابت الزم بین نژادهای خارجي عدم توفیق در رقابت الین موجود و وابستگي به جوجه -6

 یک نژاد مشخص علت وابستگي مرغداران بهبه

 شي طیورروری پایین در مقیاس جهاني و سن باالی کشتار و هزینه باال در تولید در اکثر واحدهای پرو بهره  -7

 

 ج( فرصت ها

 های داميها، محصوالت و فرآوردهامکان توسعه صادرات نهاده  -1

های جنبي بخش کشاورزی در زیربخش دام فرآوردهوجود ضایعات و زائدات کشاورزی و امکان استفاده بهینه از   -2

 و استفاده از تجهیزات مدرن در فرآوری خوراک

در جهت کاهش هزینه تولید و بهبود کیفیت تولیدات گوشت مرغ و روند  integration فراهم بودن زمینه ایجاد -3

 گذاریسرمایههای تولید در زیربخش دامپروری و همچنین کاهش ریسک رو به ردش تشکیل زنجیره

 الملليای و بینوجود تقاضا در بازارهای داخلي و گرایش مردم به مصرف پروتئین و وجود بازار مناسب منطقه -4
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 گیری از منابع پروتئیني جدیدامکان بهره -5

 اامکان صادرات گوشت گرم و دام و طیور زنده به کشورهای عراق و افغانستان با توجه به استقبال این کشوره -6

 

 د( تهدید ها

دار، اسپرم و جنین( به خارج مرغ نطفهروزه، تخمهای دام و طیور )خوراک، جوجه یکوابستگي تهیه بخشي از نهاده -1 

 از کشور

های اجرایي و وجود موانع متعدد های راهبردی و بروز ناهماهنگي بین ارگانگیری در سیاستتعدد مراکز تصمیم -2

 در روند صادرات

 های دامينشده دام در نقاط مرزی و خطر شیوع بیماریکنترل تردد -3

 (های تولید )روستاهاروند افزایشي مهاجرت روستاییان به شهرها و تخلیه کانون  -4

 های کشورهای متوالي در برخي از استانبروز خشکسالي  -5

 

 شده خاص جهت رفع موانع توسعهبندیهای اولویتپیشنهاد موضوع

 (های تولیداختار کسب و کار صنعت دام )ایجاد زنجیرهاصالح س -1

 ایهای تولیدی وابسته به مرتع، صنعتي و مزرعهاصالح ساختار مدیریتي در سیستم  -2

 فعال و فعالبهبود ساختار اقتصادی دامداران از طریق تکمیل واحدهای نیمه -3

 های تأمین گوشت مرغتوسعه زنجیره  -4

 های اصليمنظور کاهش سهم واردات نهادهای غیرمتداول بهعلوفهجایگزیني مواد  -5

منظور پیشگیری از واردات دهي و ساخت خوراک دام بههای دولتي جهت ساخت تجهیزات خوراکانجام حمایت -6

 آنها

 های خوراک دامهای خوراک دام و نظارت بر واردات کلیه افزودنيکنترل کیفي محصوالت تولیدی کارخانه  -7
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 ( بررسی روند تقاضای فعلی و آتی محصول3فصل 

بوده و استراتژیهای کالن دولت در حمایت از   و استان در طرح های دامداری بیشتر هدف تامین امنیت غذایي جامعه

سنتي و عدم و از طرفي وجود دامداری های  چنین طرح هایي مالک حمایت مسئولین و بانک ها محسوب مي شود

 بندی در این بخش نیاز استان به یک مجتمع پرواربندی در سطح وسیع را ضروری مي نمایداستمرار پروار

 ( بررسی روند عرضه فعلی و آتی محصول4فصل 

و از طرفي وجود مراتع وسیع و شرایط آب و  با توجه به اینکه بخش دامپروری از اولویت های اصلي استان مي باشد

مي توان سطح هوایي مناسب  نیاز به واحد های پرورش گوسفند و استفاده از بره های آنها در مجتمع های پرواربندی 

 .درآمد دامداران را بهبود و قدری از فشار بر طبیعت کم نمود

 :ول ذیل مي باشداان خراسان شمالي به شرح جداد واحد های دامي استان بر اساس آمار جهاد کشاورزی استدتع

 

 1393: تعداد واحد های دامی صنعتی استان خراسان شمالی به تفکیک دام و شهرستان تا پایان سال 3جدول 
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 : میزان تولید فرآورده های پروتئینی استان4جدول 

 

 .را نشان مي دهد 93نسبت به سال  94این جدول نشان دهنده رشد تولید گوشت گوسفندی در سال 

 1395تعداد واحد های دامی صنعتی استان خراسان شمالی به تفکیک دام و شهرستان تا پایان سال : 5جدول 
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واحد به  11رشد تعداد  1394واحد بوده که نسبت به سال  35به تعداد  95تعداد واحد های صنعتي استان در سال 

 رشد داشته است درصد 45میزان 

 

 95تا  93: میزان تولید فرآورده های پروتئینی استان 6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 97تا  94: میزان تولید فرآورده های پروتئینی استان 7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .درصد رشد داشته است 2نسبت به سال قبل به میزان  97رشد تولید گوشت قرمز توسط گوسفند و بز در سال 
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 1397: جمعیت دام استان به تفکیک شهرستان در سال 1نمودار 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 97تا  92طی سال های استان سبک : جمعیت دام 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                              فصل اول                                                                                                                      

 مطالعه بازار 

26 

 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

 

 : تولید گوشت قرمز استان خراسان شمالی طی برنامه ششم توسعه3نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 97تا  93سبک استان از سال : نمودار ظرفیت پروانه های صاده تاسیس دام 4نمودار
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 97تا  93ار تعداد مجوزهای تاسیس دام سبک استان از سال : نمود5نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 97تا  93: ظرفیت پروانه های صادره بهره برداری دام سبک از سال 6نمودار
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این نمودارها عدم صدور مجوز واحد های نگاهي گذرا به مجوز های صادره شده نشان مي دهد که مشکل اساسي در 

صنعتي با ظرفیت های باال مي باشد چون این واحد های مي توانند صنایع تبدیلي دیگر را در کنارخود ایجاد نمایند و 

 سبب رونق بخش دامپروری استان گردد.

 ( تحلیل نهایی و جمع بندی مطالعات بازار5فصل 

به این صنعت جهت توسعه آن دارد. با توجه به  نشان از اقبال عالقه مندانرشد صدور مجوز پرواربندی در استان 

و تامین نهاده های دامي مورد نیاز به نظر مي رسد با ورود  سیاست های دولت در راستای توسعه صنعت دامپروری

با استفاده از  از طرفي بخش خصوصي به این صنعت و سرمایه گذاری موجبات رشد این صنعت مهم را فرآهم نمود

عوامل اقتصادی توسعه استان مي توان به عوامل اقتصادی توسعه استان به این مهم دست یافت از جمله مهمترین 

 موارد ذیل اشاره نمود:

  الگو و ترکیب اقتصادی متنوع، چند بخشي و چند پایه در ساختار تولید و اشتغال استان  -1

  کشاورزی عواملوری کل  بهره  -2

  لي رابط صنعت و کشاورزیتبدیصنایع    -3

  های و تکمیل کننده ساختار صنعتي استان جایگاه صنایع واسط -4

 بر زیربخشهای زرابت، باغداری و دامپروری صنعتي دو درآمد فعالیت کشاورزی با تاکی وری افزایش بهره -5

 رقابت پذیری کشاورزی در مقیاس بین بخش و میان منطقهای  -6

 منزلت اجتمابي کشاورزیارتقای -7
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 ( ارائه پیشنهاد و عوامل توجیه پذیر طرح از نگاه بازار6فصل 

 شده خاص جهت رفع موانع توسعهبندیهای اولویتپیشنهاد موضوع -1

 )های تولیداصالح ساختار کسب و کار صنعت دام )ایجاد زنجیره -1

 ایبه مرتع، صنعتي و مزرعههای تولیدی وابسته اصالح ساختار مدیریتي در سیستم -2

 فعال و فعالبهبود ساختار اقتصادی دامداران از طریق تکمیل واحدهای نیمه -3

 های تأمین گوشت مرغتوسعه زنجیره -4

 های اصليمنظور کاهش سهم واردات نهادهای غیرمتداول بهجایگزیني مواد علوفه -5

منظور پیشگیری از واردات دهي و ساخت خوراک دام بهخوراکهای دولتي جهت ساخت تجهیزات انجام حمایت -6

 آنها

 های خوراک دامهای خوراک دام و نظارت بر واردات کلیه افزودنيکنترل کیفي محصوالت تولیدی کارخانه -7

 پیشنهاد اولیه موضوعات اولویت بندی شده خاص جهت ایجاد فرصت توسعه -2

 انتخاب و ارزیابي ژنومیکي دام -1

 های نژادی گاو و گاومیش کشورتولید و توسعه ترکیب -2

 های نژادی گوسفند و بزتولید و توسعه ترکیب -3

 ایجاد سامانه جامع دام کشور -4



 

 

 

 

 

 

 

 م دوفصل 

 مطالعات فني
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 هزینه های ثابت( 1

 زمین الف(

 متر مربع 1341متر مربع  بنا و  1097احداث  بایستي جهت متر مربع  5447به مساحت  طرح یمحل اجرا نیزم

به شناژ و بتون نبوده  یازیو با توجه به نوع خاک، ن تسطیح گردد یمحوطه ساز متر مربع 3009فضای غیر مسقف و 

 خواهد شد . ممناسب انجا یزیر يو با سنگ و شفته آهک، پ

 (ریال هزار)طرح انجام از قبل مطالعاتی های هزینه( 8جدول 

 مبلغ شرح ردیف

 3000 نظر مورد زمین خاک و آب مطالعه 1

 3000 نظر مورد منطقه هواشناسي مطالعه 2

 10000 کارشناسان ذهاب و ایاب های هزینه 3

 60000 بره و نقشه طرح تهیه به مربوط هزینه 4

 25000 هزینه صدور مجوز موافقت اصولي و تاسیس 5
 3030 %3          نشده بیني پیش 6

 104030 کل جمع

بنابراین در اجرای  زمین های واگذاری امور اراضي مي باشددر آن اجرا خواهد شد جزء  پرواری برهمورد نظر که زمین 

 .طرح هزینه ای را به دامدار تحمیل نمي کند

 ب( جایگاه و ساختمان
 هزینه خرید و آماده سازی زمین( 9جدول 

 

 
 

قیمت واحد  2mمساحت  مشخصات موضوع ردیف

 )ریال(

قیمت کل )هزار 

 ریال(

 - - 5447 زمین شخصي خرید زمین 1

 114000 950000 120 متر 2.5تا ارتفاع  مترسنگ و بقیه بلوک 5/0به ارتفاع دیوار کشي 2

 225000 150000 1500 شن ریزی کوبیدن و –تسطیح  محیط سازی 3

 ---- ---- 1000 ------- فضای آزاد 4

پیش بیني  5

 نشده

5% ---- ---- 16950 

 355950 جمع کل 6
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 : یربندوامناسب جهت پر گاهیجا

 

  مناسب در برابر هیندارد و در صورت داشتن تغذ ازین يگران ساتیچند گوسفند از نظر جا کم توقع است و به تاس هر

 يو بهداشت ينکات فن یگوسفندان پروار یدر احداث ساختمان نگهدار دیبا يمقاوم و بردبار است ، ول یجو ماتینا مال

 گردد : تیرعا ستیبا يدام م ه، درج نیزم طیشرا ينمود . به طور کل تیرا رعا

 

 رنج ادیشود ، چرا که گوسفندان از کوران باد و رطوبت ز يآب منطقه بررس تیحرارت ، رطوبت و وضع باید           

به  یجار یحداقل هم سطح باشد تا از ورود آب ها ایاطراف بلندتر  ینهایاز زم جایگاه دام بایستي برند . يم

 گردد . یریمحل دامها جلوگ

 صورت از باد شکن استفاده نمود . نیا ریقرار نداشته باد و در غ يفصل یوزش بادها ریدر مس گاهیجا 

 

 با داشتن اشعه  دیدر آن بتابد ، چون نور خورش ادیبه مقدار ز دیساخته شود که نور خورش یطور دیبا گاهیجا

 گردد . يم ید نیتامیو جادیا نیو همچن گاهیشدن جا يبنفش موجب ضدعفون یماورا

 

 حشرات،  يساخته شود تا امکان زندگ مانیمانند سنگ و آجر و س ياز مصالح دیبا گاهی، سقف و کف جا وارید

محکم و با  دیبا گاهی. کف جا ردیصورت گ يهم به راحت گاهیجا يو قارچ ها کمتر شود و ضدعفون کروبهایم

درصد برخوردار باشد تا  کی دوددر ح میمال بیلغزنده نباشد و از ش نیقابل نفوذ باشد ، همچن ریدوام و غ

 گوسفند در برابر رطوبت حساس است. رایدام ها جمع نشود ز یپاها ریآب و ادرار ز

 

 متر مربع است  کیبه طور متوسط  یهر بره پروار یالزم برا یدرصد و فضا 75تا  50رطوبت حداکثر  مقدار

 شیافزا یاتالف انرژ زانیم جهیدهد که در نت يم یشتریحد به بره ها فرصت حرکت ب نیاز ا شتریب یفضا رایز

و آجر و در  رآهنیبسته ، ت گاهیمعموالٌ در جا رندیگ يسقف مورد استفاده قرار م یکه برا ي. مصالح ابدی يم

حرارت مانند  یهاد یسقفها جادینمود از ا يسع دیباشند . با يم یفلز یو ورقه ها تیرانیاباز  مهین گاهیجا

کنند ، اگر از  يگونه سقفها گرما و سرما را به شدت منتقل م نیکرد چرا که ا یخوددار دیو آهن سف يحلب

 هیال کی، الزم است سقف با  گاهیاز ورود گرما به داخل جا یریجلوگ یراسقف استفاده شود ب یبرا تیرانیا

 شود . دهیکاهگل پوشان

 

 متر باشد . 3 يال 8/2 نیب دیبا گاهیارتفاع جا 

 

 مسقف در نظر گرفته  یآغل وجود داشته باشد و مساحت آن دو برابر فضا اطیح ایبهاربند  دیدر جلو آغل با

 شود .

 

 ردیصورت پذ يمتر باشد . تا عبور گوسفندان به راحت 3/2به عرض  باٌیو تقر عینسبتاٌ وس دیدرب آغل با. 
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 دو طرفه باشد که در نوع  ایطرفه  کیبه صورت  ایمتحرک و  ایدام ممکن است به شکل ثابت  یخوراک خور

 آغل ساخته شود. يانیم ای ياصل یها وارهیو کنار د گاهیدر داخل جا يمصالح ساختمان لهیبه وس دیثابت با

 

  آخور نمانده ، فاسد و کپک  یدر کناره ها یيساخته شود تا مواد غذا يبه صورت گرده ماه دیآخورها باکف

 دامها فراهم نگردد . تیزده نشود و موجبات مسموم

 

 یمحل غذا خور دیشود . در شکل مدرن با يساخته م يگوسفند به دو شکل مدرن و سنت یمکان غذا خور 

پر حجم را در معلف و  یو خوراکها ونجهیبر دو نوع و شامل علف خور ) معلف ( و آخور باشد و علف ، کاه ، 

 آخور قرار داده شوند. درفشرده شده ) پلت شده (  یغذاها ایمواد کنسانتره  ریکنجاله و آرد جو و سا

 

 متر باشد تا  5/1تا  1عقب  واریفاع دمتر و ارت يسانت 40تا 30 نیاز سطح زم دیجلو آخورها با واریارتفاع د

 . زدیآخور نر رونیرا با پوزه به ب يمواد خوراک هیهنگام تغذ وانیح

 

 ينم  يمتر تجاوز کن ، چرا که گوسفندان به راحت يسانت 20از  دینبا دینبا کطرفهی یلبه آبخورها یپهنا 

 را انجام دهند . هیتوانند عمل تغذ

 

 آخورها احداث کرد . یدر باال یو علف خورها را به صورت نرده ا نییدرپا دیآخورها را با 

 

 سازند تا هر وقت بخواهند  يانواع آخورها و علف خورها را متحرک م یپرواربند یاز واحد ها يدر بعض

 باز و بهاربند علوفه بدهند . یگوسفندان را در فضا

 

 ينصب گردد تا گوسفندان وارد آخور نشوند و با ادرار خود مواد خوراک یسرتاسر لهیم کیآبخورها  یباال دیبا 

 را آلوده نسازند .

 

 درست کرد . نیماش کیبا الست يفلز و حت ایتوان با چوب  يمتحرک را م یآخورها 

 

 متر است. يسانت 40*40 ایمتر  يسانت 30*30هر راس  گوسفند  یابعاد الزم برا 

 

 ساعت) شبانه روز ( آب در  24حتماٌ آبشخور احداث نمود . چرا که الزم است در طول  دیگوسفندان با یبرا

 یيدام ها موجب هضم و جذب بهتر مواد غذا یآب برا يشگیگوسفندان باشد . در دسترس بودن هم اریاخت

د . افت يشود و گوسفندان کمتر به سوء هاضمه مبتال شده ، سالمت آنها به خطر نم يدر دستگاه گوارش م

 متر آبشخور در نظر گرفت. يسانت 45 دیراس گوسفند با 15هر  یمعموالٌ برا
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          راس  طبق قانون کتاب نظام جامع دامپروری بصورت جدول ذیل 838مساحت های مورد نیاز  پرواربندی برای 

 مي باشد که به مساحتهای زیر قسمت قرنطینه و مدیریت و کارگری اضافه مي گردد.
 

 

 مساحت های مورد نیاز  پرواربندی(1۰جدول 
 

 838 ظرفیت بره پرواری

 غیرمسقف)متر مربع( مسقف)متر مربع( ظرفیت غیر مسقف مسقف ابنیه

 1340.8 670.4 838 1.6 0.8 جایگاه بره

 0 108.94 838 0 0.13 انبار کنسانتره

 0 318.44 838 0 0.38 انبار علوفه

 1340.8 1097.78 838 1.6 1.31 جمع کل

  

 

ساختمان مورد نیاز)هزار ریال( (11 جدول  

 توضیحات نوع ابنیه ردیف
 مساحت

 )متر مربع(

قیمت 

)ریال(مترمربع  
 قیمت کل

متر 3.5سقف ایرانیت ودیواربلوک کف بتن ارتفاع  جایگاه مسقف 1  670.4 5000000 3352000 

 670400 500000 1340.8 دارای آخور و آبشخور کف بتن بهاربند 2

متر 4.5سقف ایرانیت ودیواربلوک کف بتن ارتفاع  انبارکنسانتره 3  108.94 5000000 544700 

متر 6دیواربلوک کف بتن ارتفاع  انبارعلوفه 4  318.44 5000000 1592200 

و کارگری مدیریت 6  1200000 10000000 120 سقف آهن، کف موزاییک دیواره ها گچ زده 

10عمق  حوضچه ضدعفوني 7 cm متر 3و طول  3عرض   9 2500000 22500 

 90000 4500000 20  قرنطینه  و درمانگاه 8

9 
هزینه پیش بیني 

 نشده
درصد 5   373590 

 7845390 جمع 10

 

 .ه استکتاب نظام دامپروری برآورد گردیدمساحت قسمت های مورد نیاز جهت پرواربندی بر اساس 
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 ج( تاسیسات

پس از  یاز شبکه سراسر زیطرح ن ازیخواهد شد. برق مورد ن نیتامچاه  ياز آب لوله کش ازیآب مورد ن نیجهت تام

 .دیخواهد گرد نیتام ازیامت دیاخذ مجوز  وخر

 

 )هزار ریال(هزینه تاسیسات( 12جدول 

 قیمت کل )هزارریال( قیمت واحد )ریال( مشخصات تعداد موضوع ردیف

 400000000 400000000 حفر چاه با لوله کشي و پمپ 1 حفر چاه 1

 750000000 750000000 امتیاز و نصب ترانس و سیم کشي 1 اشتراک برق و سیم کشي 2

 150000000 150000000 انتقال و روشنایي مجموعه 1 اجرای کابل کشي برق 3

درصد 5 پیش بیني نشده 3   65000 

 1365000 جمع کل 4

 

 .ژنراتور برق اضطراری لحاظ نشده استدر واحد های پرواربندی آن  قطعزمان وجه به عدم نیاز ضروری به برق دربا ت

 

  د( تجهیزات   

با توجه به اهمیت استفاده از تجهیزات در راستای افزایش بهره وری تولید تجهیزات ذیل بایستي خریداری و در امر 

 پرورش مورد استفاده قرار گیرد

 و وسایل نقلیه  هزینه تجهیزات (13جدول 

 مشخصات تعداد موضوع ردیف
قیمت واحد 

 )ریال(

قیمت کل 

 )هزارریال(

 75000 75000000 کیلویي تکفاز 500علوفه خردکن  1 علوفه خرد کن 1

 15000 15000000 پشتي و موتوری 1 سمپاش و شعله افکن 2

 15000 15000000 ایراني 1 باسکول 3

4 
فرغون و لوازم 

 دامداری
 20000 20000000 ایراني 1

 10000 2500000 نفتي 4 بخاری نفتي 5
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 2100 700000 - 3 بیل/ چهار شاخ 6

 10000 2500000 کیلویي 6 4 اطفائ حریق کپسول 7

 120000 120000000 لیتری 10000 1 سوخت منبع 8

 260000 130000000 لیتری 10000 2 منبع اب 9

 1 لوازم اتاق مدیریت 10
یخچال، اجاق گاز و فرش و تلوزیون 

 و.
120000000 120000 

 1900000 1900000000 تک با لوازم 475 1 تراکتور 11

 50000 50000000 سری 1 تجهیزات دامپزشکي 12

%5 ---- پیش بیني نشده 13  ---- 129855 

 2726955 جمع کل 

 

 خالصه سرمایه گذاری ثابت  (14جدول 

 قیمت کل )هزار ریال ( شرح ردیف

 355950 آماده سازی زمین 1

طرح انجام از قبل مطالعاتي های هزینه 2  104030 

و وسایل نقلیه ماشین آالت و تجهیزات 3  2726955 

 7845390 ساختمان 4

 1365000 تاسیسات 5

 12397325 جمع کل 6

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                  فصل  دوم 

 مطالعات فنی

37 

 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

 

 ( هزینه های جاری2

 الف(خوراک مصرفی

 :ویژگی و خصوصیات جیره بره پرواری

خوراک که در طي روز جهت وزن گیری و تأمین احتیاجات انرژی و... در دسترس جیره عبارت است از مقدار معیني از 

 :باشد زیر خصوصیات دارای بایستي جیره بره پرواری طورکليبه گیرد.دام قرار مي

 صرفه باشدبهازنظر اقتصادی مقرون. 

 توانایي در برآورده کردن احتیاجات دام. 

 در دسترس بودن منابع جیره. 

 جیره خوراک بودنخوش. 

 قابلیت هضم باال. 

 توانایي در افزایش وزن بره. 

 های گوارشيعدم اختالالت متابولیکي ازجمله اسید وز و بیماری. 

 :خوراک مورداستفاده در جیره بره پرواری

 در خوراک منابع. گرددمي تأمین مرتع غیر و مرتع بخش دو از کشور، جیره بره پرواری منابع خوراک مورداستفاده در

 ای،علوفه گیاهان: شامل هم مرتع غیر خوراک منابع است، هابیابان و هاجنگل مرتع، هایعلوفه: شامل مرتع بخش

 راعي و باغي، مواد متراکم محصوالت فرعي کارخانجات و ... است.ز محصوالت

 :گیرندمورداستفاده قرار مي جیره بره پرواری ترین اقالم خوراکي که درمهم

ترین عنوان مهمیونجه، شبدر، کاه و سیلو )سیلوی ذرت و غیره(؛ که در این بخش، یونجه بهشامل  علوفه: -1

 .است جیره بره پرواری علوفه مورداستفاده در

 انواع ،...(و آفتابگردان پنبه، تخم سویا، کنجاله) ها کنجاله انواع...( و گندم جو،) هادانه انواع شامل کنسانتره: -2

 لیسیدني آجرهای آهک،سنگ استخوان پودر فسفات، کلسیم دی) معدني هایمکمل ،(نیشکر و چغندر) تفاله

عنوان ر، پودر ماهي و غیره؛ که در بخش کنسانتره، جو بهپ پودر خون، پودر ویتامیني مکمل ،(نمک و

توان اقالمي از طرفي دیگر مي ترین اقالم خوراکي مورداستفاده جهت رشد در جیره بره پرواری است.باارزش

بندی کرد: اقالم حجیم شامل روند را به دودسته حجیم و غیر حجیم تقسیمکه در جیره بره پرواری به کار مي

های مرتع، غالت، حبوبات، یونجه و...( هستند که این گروه ازنظر فیبر خام غني ولي ازنظر ها )علوفهعلوفه

ه دوم یعني اقالم غیر حجیم شامل: شامل مواد متراکم یعني کنسانتره ها انرژی و پروتئین فقیر هستند. دست



 
 

                                                                                                                                                                                                  فصل  دوم 

 مطالعات فنی

38 

 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

ها پایین اما هستند شامل انواع دانه، کنجاله و... . این دسته از اقالم برعکس دسته اول، میزان فیبر در آن

 انرژی و پروتئین باالیي دارند.

 

 :تنظیم نمودن جیره نویسی بره پرواری

ای تنظیم گردد که انرژی و مواد مغذی از قبیل اسیدهای گونهگردید جیره بره پرواری باید به طور که در باال ذکرهمان

های ویتامیني و معدني موردنیاز دام را برآورد کند. این نوع جیره درواقع متشکل از چندین ماده خوراکي آمینه، مکمل

ساعت تأمین  24یاجات دام پرواری را به مدت صورت مقدار ماده خشک مصرفي باشد تا بتواند احتاست که بایستي به

 نماید.

 :های تنظیم نمودن جیره بره پرواریروش

مطابق مطالب فوق، هدف از جیره متعادل و متوازن تأمین احتیاجات دام است. ابتدا بایستي احتیاجات دام را بر اساس 

و فیزیکي بره )سن، نژاد، وزن و غیره(  و...( با توجه به شرایط بدني AFRC،ARC،NRC جداول خاصي )همانند جداول

 استخراج گردد.
 

 :جدول احتیاجات غذایی بره پرواری (15جدول 

 

 .شودروز در نظر گرفته مي 100اًل روز است که معمو 120تا  90دوره پرواربندی معموالً بین  *

شده های مختلف پرواربندی با توجه به نمونه جیره تنظیمبرای دوره 99در ادامه هزینه جیره بره پرواری در سال 

 :محاسبه گردیده است که به شرح زیر است

 :در ماه اول پرواربندی 99هزینه جیره بره پرواری در سال  -1

ها در برهگردد بایستي میزان انرژی و پروتئین باالتری داشته باشد زیرا ای که در ماه اول پرواربندی تنظیم ميجیره

درصد پروتئین خام است؛  5/13کیلوکالری انرژی و  2200این سنین بیشترین رشد را خواهند داشت. این جیره شامل، 

دیگر میزان مصرف عبارتيکیلوگرم ماده خشک مصرفي تأمین شود، به 2/1طور میانگین به 5/1الي  1که بایستي توسط 

ای نسبت علوفه به کنسانتره از اهمیت ویژه از طرفي دیگر گرم است.کیلو 2/1روزانه خوراک به ازای هر رأس بره 

درصد  40درصد علوفه و  60است ) 40به  60برخوردار است، در اوایل دوره پرواربندی نسبت علوفه به کنسانتره 

 

 

 انرژی قابل متابولیسم کیلوکالری بر

 کیلوگرم
 دسترس )درصد(فسفرقابل کلسیم )درصد( پروتئین خام )درصد(

 25/0 35/0 5/13 2200 ماه اول پرواربندی

 25/0 35/0 13 2100 ماه دوم پرواربندی

 25/0 35/0 5/12 2000 ماه سوم پرواربندی
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جمله شود که بره دچار مشکالت گوارشي ازبه دلیل ضعیف بودن دستگاه گوارش رعایت این نسبت سبب مي کنسانتره(

 اسیدوز نگردد.

 

 

 پرواربندی اول ماه در 99هزینه جیره بره پرواری در سال (16جدول 

  
 

 .ریال مي باشد 862100در دوره اول پروار  99هزینه جیره بره پرواری در سال  مطابق جدول فوق،

 :در ماه دوم پرواربندی 99هزینه جیره پرواری در سال  -2

 5/1درصد پروتئین خام است که بایستي توسط  13کیلوکالری انرژی و  2100جیره در ماه دوم پرواربندی شامل، 

کیلوگرم خوراک مصرف کند، این جیره باید توسط  5/1یعني هر رأس بره کیلوگرم ماده خشک مصرفي تأمین شود 

درصد  50درصد علوفه و  50است ) 50به  50علوفه و کنسانتره تنظیم گردد. نسبت علوفه به کنسانتره در این دوره 

)از علوفه به  طور که در مطلب فوق ذکر گردید به دلیل ضعیف بودن دستگاه گوارش بره، تغییر جیرهکنسانتره(. همان

پذیری یا تدریج صورت گیرد که از آن به دوره عادتصورت ناگهاني باشد بلکه بایستي بهکنسانتره پرواری( نباید به

 کشد.روز طول مي 14تا  7کنند و معموالً این دوره بین تطابق یاد مي

 

 

 نوع خوراک ردیف

 به خوراک روزانه مصرف

 بره رأس هر ازای

 (کیلوگرم)

روزه خوراک به ازای هر  30مصرف 

 رأس بره )کیلوگرم(

 

قیمت به ازای هر 

 کیلو خوراک

 )ریال(

 هزینه کل )ریال(

 39.6 22000 8/1 06/0 سبوس گندم 1

 3.6 12000 3/0 01/0 کاه گندم 2

 40.3 22400 8/1 06/0 تفاله چغندر 3

 431.9 24000 997/17 5999/0 یونجه 4

 346.3 25000 851/13 4617/0 جو 5

 0.4 1600 252/0 0084/0 کربنات کلسیم 6

 862.1  36 2/1 جمع کل 7
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 پرواربندی دوم ماه در 99هزینه جیره بره پرواری در سال  (17جدول 

  

 .استریال  930000 در دوره دوم پروار  99مطابق جدول فوق، هزینه جیره بره پرواری در سال 

 :در ماه سوم پرواربندی 99هزینه جیره بره پرواری در سال  -3

تا  2 درصد پروتئین خام است که بایستي توسط 5/12کیلوکالری انرژی و  2000جیره در ماه سوم پرواربندی شامل، 

کیلوگرم ماده خشک مصرفي )میزان خوراک مصرفي به ازای هر رأس بره( تأمین شود یعني هر  2طور میانگین به2/2

کند، این جیره باید توسط علوفه و کنسانتره تنظیم گردد. نسبت علوفه به کنسانتره کیلوگرم خوراک مصرف  2بره روزانه 

ها باید توسط درصد کنسانتره(. در ماه سوم پرواربندی، بره 60درصد علوفه و  40است ) 60به  40در این دوره 

شود؛ و چون قیمت ده ميهای باارزشي همانند جو تغذیه شوند به همین دلیل مواد کنسانتره ای بیشتر استفاخوراک

 کنسانتره بره پرواری باالتر از علوفه است بنابراین قیمت جیره در این دوره نسبت به دو دوره قبل اندکي باالتر است.

 

 

 

 

 

 نوع خوراک ردیف

 به خوراک روزانه مصرف

 بره رأس هر ازای

 (کیلوگرم)

روزه خوراک به ازای هر  30مصرف 

 رأس بره )کیلوگرم(

 

قیمت به ازای هر 

 کیلو خوراک

 )ریال(

 هزینه کل )ریال(

 99 22000 5/4 1500/0 سبوس گندم 1

 147.6 12000 3/12 41/0 کاه گندم 2

 50.4 22400 25/2 0750/0 تفاله چغندر 3

 238.8 24000 948/9 3316/0 یونجه 4

 393.8 25000 75/15 5250/0 جو 5

 0.4 1600 252/0 0084/0 کربنات کلسیم 6

 930  45 5/1 جمع کل 7
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 اربندیپرو سوم ماه در 99هزینه جیره بره پرواری در سال  (18جدول 

  
  
 

 (هزار ریال )هزینه و مقدار خوراک مصرفی در یک دوره(19جدول 

مقدار مصرف یک  ماه ردیف

 (kgبره)

هزینه کل خوراک یک 

 بره)هزار ریال(

مقدار مصرف کل 

 (kgگله)

در یک هزینه کل گله 

 دوره)هزار ریال(

 722440 30168 862.1 36 اول 1

 779340 37710 930 45 دوم 2

 1388315 67036.6 1656.7 79.996 سوم 3

 2890094 134915 3448.8 160.996 جمع کل

ریال بوده و با توجه به اینکه در یک سال به راحتي  2890094000کل هزینه خوراک مصرفي گله در یک دوره پرورش 

دوره پرواربندی انجام داد لذا کل  هزینه خوراک مصرفي در یک سال  3مي توان در صورت وجود دام سبک در بازار 

 ریال مي باشد 8670282000

 

 

 

 نوع خوراک ردیف

 خوراک روزانه مصرف

 بره رأس هر ازای به

 (کیلوگرم)

روزه خوراک به ازای هر رأس  40* مصرف

 بره )کیلوگرم(

 

قیمت به ازای هر 

 کیلو خوراک

 )ریال(

 هزینه کل

 (هزار ریال) 

 158.4 22000 7.2 1800/0 سبوس گندم 1

 276.8 12000 23.064 5766/0 کاه گندم 2

 89.6 22400 4 1/0 تفاله چغندر 3

 214.5 24000 8.936 2234/0 یونجه 4

 917.2 25000 36.688 7291/0 جو 5

 0.2 1600 0.108 0027/0 کربنات کلسیم 6

 1656.7  79.996 2 جمع کل 7
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 ب( نیروی انسانی 

 

 )هزار ریال(هزینه پرسنلی (19جدول 

 حقوق سالیانه )هزار ریال( حقوق ماهیانه)ریال( تعداد شرح

 360000 30000000 1 مدیر طرح

 900000 25000000 3 کارگر

 48000 4000000 1 دامپزشک پاره وقت

 1308000 15000000 5 جمع

2و  1معادل دو ماه حقوق ردیف های  عیدی وپاداش  210000 

فرمابیمه سهم کار  2و  1درصد ردیف های  23معادل    289800 

 1807800 جمع کل

 
 هزینه سوخت و انرژی پ(

 )هزار ریال(سوخت و انرژیهزینه  (2۰جدول 

میزان  شرح ردیف

 مصرف

تعداد ساعت  واحد

 کاری در روز

تعداد روز 

کاری در 

 سال

میزان 

مصرف 

 سالیانه

هزینه واحد 

 مصرف)ریال(

هزینه مصرف 

 سالیانه

ریال()هزار   

 Kwh 8 300 60000 293 17580 25 برق 1

 14400 4800 3000 300 8 مترمکعب/روز 10 آب 2

 18000 6000 3000 300 8 لیتر/روز 10 گازوئیل 3

 49980 جمع کل
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 ( خرید دامت

 خرید دام در یک دوره

 25راس بره نر به وزن متوسط  838پس از تکمیل ساختمان ها و تاسیسات و اخذ پروانه بهره برداری نسبت به خرید 

کیلوگرم روانه کشتارگاه  60تا  50روز پروار و در وزن  100کیلوگرم اقدام خواهد شد و بره های فوق به مدت  30تا 

 انیوپا يماهگ 5تا  4سن  یشروع پرواربند یسن برا نیبهتر بار تکرار خواهد شد. 3خواهد شد و این کار در طول سال 

 .است يماهگ 9تا  8آن 

 دایپ یشان تکامل بهتر ياستخوان ستمیس یتا زمان پرواربند رایتابستان بهتر است ز لیدر اوا یریش یبره ها دیخر

 بره دهد. لیبزرگ تشک یتواند گله ا يکم م یا نهیدارند و دامدار با هز یتر نییپا متیتابستان بره ها ق در کند. يم

 دارند. يمتفاوت یها متینژاد، وزن، جثه و منطقه فروش متفاوت ق لیبه دل یریش یها

 

 هزینه خرید بره در یک دوره پرورش (21جدول 

 جمع مبلغ )هزار ریال( تعداد قیمت واحد )ریال( مشخصات شرح

 12570000 راس 838 15000000 کیلوگرم30تا   25با میانگین وزني  بره پرواری

 

 

 هر دوره پرورشتغییرات گله در  (22جدول 

 )راس(تعداد در اخر دوره )راس(تعداد در ابتدای دوره درصد تلفات ردیف
تعداد در پایان هر 

 )راس(سال

1 2% 838 821 2463 
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 ( بیمهث

 بیمه ساختمان ها تاسیسات وماشین آالت و دام (23جدول 

 هزینه کل)هزار ریال( میزان ارزش )هزار ریال( مشخصات فني شرح

و تاسیسات ساختمان در هزار ارزش فعلي آنها 3به نسبت    9210390 27631 

در هزار ارزش فعلي آنها 6به نسبت  ماشین آالت  2726955 16362 

ریال 12000هزینه هر راس  دام  838 10056 

 54049 جمع کل

 

 ج( استهالک

 80سال و مقدار  30در طي و تاسیسات   درصد ارزش ساختمان 80با توجه به شرایط آب و هوایي منطقه  مقدار 

 استهالک محاسبه مي گردد. سال به عنوان 10درصد ارزش تجهیزات در طي 

 

 سالیانه استهالک هزینه(24جدول 

 مبلغ شرح عنوان

سال( 30کل هزینه ساختمانها ) 3.3% ساختمان وتاسیسات  245610 

سال( 10کل هزینه ماشین آالت )  10% ادوات وماشین آالت  218156 

کل جمع   436766 
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 چ( تعمیرات و نگهداری

 )هزار ریال(هزینه تعمیرات و نگهداری ساختمان ها تاسیسات وماشین آالت (25جدول 

تعمیرات و نگهداری ساختمان ها 

  تاسیسات وماشین آالت
 میزان ارزش )هزار ریال( مشخصات فني

 هزینه کل

 )هزار ریال(

اولیه آنها % ارزش 2به نسبت  ساختمان و تاسیسات  9210390 184208 

% ارزش اولیه آنها 3به نسبت  ماشین آالت  2726955 98180  

 266017  جمع کل

 

 ح( بهداشت و واکسیناسیون

 هزینه بهداشت و واکسیناسیون)هزار ریال( (26جدول 

ف
دی

)هزار ریال( هر دوره هزینه هر راس)ریال( تعداد)راس( شرح ر  

 41900 50000 838 دارو و بهداشت  1

 50280 60000 838 واکسیناسیون 2

 92180 جمع )هزار ریال(
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 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

 کل هزینه های جاری طرح (27جدول 

ف
دی

 سالیانه)هزار ریال( هزینه یک دوره)هزار ریال( شرح ر

 8670282 2890094 خوراک 1

 1807800 602600 پرسنلي 2

 49980 16660 سوخت و انرژی 3

 37710000 12570000 خرید بره 4

 54049 18016 بیمه 5

 436766 145589 استهالک 6

 266017 88672 تعمیرات و نگهداری 7

 276540 92180 بهداشت 8

 49271434 16423811 جمع هزینه های جاری طرح )هزار ریال(

 

 سرمایه در گردش

 .ریال برآورد مي شود16423811000 سرمایه در گردش طرح طبق جدول فوق برای یک دوره پرورش به میزان

 

 تولیدات طرح -3

 .محاسبه نمودو خسارت بیمه  قسمت وزن زنده و کود تولیدی  سهتولیدات حاصل از پرورش بره پرواری را مي توان در  

روزه هر بره  100گرم در روز محاسبه شده که با توجه به دوره پرورش  350 مقدار افزایش وزن روزانه در بره های پرواری

کیلوگرم( بره ها در  25کیلوگرم افزایش وزن خواهد داشت که با احتساب وزن خرید)  35در طول مدت پرورش حدود 

 .کیلوگرم روانه کشتارگاه خواهند شد 60 وزن

 .ریال  محاسبه شده است 410000 قیمت هر کیلوگرم وزن زنده در زمان فروش

 .درصد خوراک مصرفي محاسبه شده است 30مقدار کود تولیدی 
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 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

 تولیدات طرح)هزار ریال((28جدول 

 واحد شرح ردیف
 مقدار

 در دوره

ارزش 

 واحد)ریال(

 ارزش یک دوره

 )هزار ریال(

 ارزش کل سال

 )هزار ریال(

گوشت)وزن  1

 زنده(

 60589800 20196600 410000 49260 کیلوگرم

 180000 60000 1500000 40 تن کود دامي 2

 408000 136000 200000 680 کیلوگرم بیمه 3

 61177800 20392600 جمع کل

  

 بندی اجرای طرحبینی برنامه زمانپیش:  29 جدول

 

 شرح
 1400سال  99سال 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                    گذاریانجام مطالعات سرمایه

کسب مجوزهای الزم و اقدام 

 برای تأمین مالي طرح
                   

)زمین،  عملیات ساختماني

 محوطه، ساختمان(
                   

                    تجهیزاتخرید  وسفارش 

                    تأسیسات

                    لوازم کارگاهي

                    وسائط نقلیه

                    لوازم اداری و خدماتي

                    بیني نشدهتأخیرهای پیش

                    دریافت بهره برداری

                    استخدام و آموزش کارکنان

                    شروع فعالیت پرواربندی



 

 

 

 

 

 

 

 

 سومفصل 

 اقتصادیمطالعات 
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 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

داده های بدست آمده در بخش مطالعات بازار و مطالعات فني به عنوان ورودی بخش اقتصادی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 

های صورت گرفته در قالب جداول مربوطه و به صورت کمي بیان شده و ارزیابي اقتصادی  در این بخش چکیده مطالعات و بررسي

 طرح بر اساس مفروضات مستخرج از مطالعات فني و مطالعات بازار صورت خواهد پذیرفت. 

 جدول سرمایه گذاری و منابع تامین ان( 3۰جدول 

 جمع کل ( %20سهم مجری ) (%80سهم بانک ) عنوان

 12397325 2479465 9917860 سرمایه ثابت

 16423811 3284762 13139049 سرمایه در گردش

 28821136 5764227 23056909 جمع کل

 

 درصد در نظر گرفته شده است. 20درصد و سهم متقاضي  80سهم بانک در تامین منابع مالي پروژه 

 جدول بازپرداخت تسهیالت بانکی(31جدول 

 جمع كل جمع كارمزد اقساط اصل زمان پرداخت سال

 اول

 1289322 297536 991786 9917860 ماهه اول 6

2548890 
 1259568 267782 991786 8926074 ماهه دوم 6

 دوم

 1229815 238029 991786 7934288 ماهه اول 6

2429875.7 

 1200061 208275 991786 6942502 ماهه دوم 6

 سوم

 1170307 178521 991786 5950716 ماهه اول 6

2310861.4 

 1140554 148768 991786 4958930 ماهه دوم 6

 چهارم

 1110800 119014 991786 3967144 ماهه اول 6

2191847.1 

 1081047 89261 991786 2975358 ماهه دوم 6

 پنجم

 1051293 59507 991786 1983572 ماهه اول 6

2072832.7 

 1021540 29754 991786 991786 ماهه دوم 6
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 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

ریال از طریق تسهیالت بانکي تامین شده و مقدار  9917860000سرمایه ای مورد نیاز طرح به مبلغ ثابت تسهیالت 

 ساله در اقساط مساوی محاسبه گردیده است 5درصد و با بازپرداخت  6سود این تسهیالت 

که میزان  درصد و با بازپرداخت یک ساله محاسبه شده است 6بصورت ریال( 13139049000)سود تسهیالت گردش 

 ریال خواهد بود 788342928سود سالیانه آن 

 

 سود و زیان طرح(32جدول 

 5سال  4سال  3سال 2سال  1سال  شرح

 61177800 61177800 61177800 61177800 61,177,800 درآمد ساليانه

 49271434 49271434 49271434 49271434 49,271,434 هزینه جاري ساالنه

 11906366 11906366 11906366 11906366 11906366 سود ناخالص

 2861176 2980190 3099204 3218219 3337233 كسرسود واقساط 

 9045190 8926176 8807162 8688147 8569133 سود خالص

جدول فوق نشان می دهد طرح فوق از همان سال اول داراي سوددهی مناسب بوده و  تسهيالت سرمایه اي در طی  

 .ماه قابل برگشت خواهد بود 17

 

 درصد تولید 1۰۰نقطه سربه سر در  (33جدول 

 شــرح
 هزینة ثابت هزینة متغیر

 هزینة کــل
 درصد مبلغ درصد مبلغ

 46380282 0 0 1 46380282 مواد اولیه

 1807800 1 1175070 0 632730 حقوق دستمزد

 49980 0 9996 1 39984 هزینه انرژی )آب ،برق و سوخت (

 266017 0 53203 1 212814 تعمیرات و نگهداری

 1223556 0 0 1 1223556 اداری و فروش

 436766 1 436766 0 0 هزینه استهالک

 54049 1 54049 0 0 بیمه

 250000 1 250000 0 0 استهالک قبل از بهره برداری

 48489366  1979084  50468450 
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 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

 

 

 

 

 IRRنرخ بازده داخلی 

 

 

NPV  یارزش خالص فعل  

   P/F خالص گردش وجوه نقد سال

0 -12397325 1 -12397325 

1 11906366 0.9091 10824077.33 

2 11906366 0.8264 9839420.862 

3 11906366 0.7513 8945252.776 

4 11906366 0.683 8132047.978 

5 11906366 0.6209 7392662.649 

    NPV 32736136.6 

 

 دوره بازگشت سرمایه

 

 

 گردش وجوه نقد سال

0 -12397325 

1 11906366 

2 11906366 

3 11906366 

4 11906366 

5 11906366 

 IRR 131%نرخ بازده داخلي 

8807162 

 سرمایه گذاری ثابت طرح

 
 سود ویژه

12397325 

= 1/41 

1979084 

61177800-48489366  
*100 = 15/56 
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 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

 نرخ بازگشت سرمایه

 

 

 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری 

وجود نیروی انساني ماهر در منطقه اجرای چنین طرح هایي زمینه  طرفيبا توجه به سوددهي باالی طرح و از 

 اشتغال  جوانان و کارشناسان را در منطقه فرآهم خواهد نمود

 

 

12397325 

 

 سود ویژه

 سرمایه گذاري ثابت طرح

8807162 

 = 71% 



 

 

 

 

 

 

 پیوستها


