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 : مطالعات بازار اولفصل 
 مقدمه : -1-1

 نعتصمنابع واستعدادهای بالقوه وبالفعل کشور اعم از نیروی انسانی ،منابع طبیعی تجدید شونده وتکنولوژی روز ،در صورت توجه جدی به 

 دامپروری ومحور قرار گرفتن آن در عمل ،می تواند سالمت وعزت ایران اسالمی را تضمین نماید.

مقایسه راندمان تولید وفرآوری تولیدات دامی در واحدهای دامپروری کشور نسبت به کشورهای پیشرفته ،حاکی از ضریب تبدیل نامطلوب 

 وپایین بودن راندمان دراین واحدها میباشد.

دالیل پائین بودن ظرفیت تولید دام وطیور کشور ،کمبود مواد خوراکی وعدم استفاده بهینه از منابع موجود است.از دیگر دالیل می  یکی از

 توان به ضعف مدیریت تولید،تولید مثل وبهداشت در واحدهای دامپروری وعدم استفاده کامل از توان ژنتیکی دام کشور اشاره نمود.

افزایش تولید محصوالت دامی دردنیا ناشی از بهبود روش تولید وافزایش  %90سال گذشته ،25ی دهند که طی آمارهای جهانی نشان م

این در حالی است که به دلیل بهره برداری از واحدهای دامپروری جدید حاصل شده است. %10بهره وری از منابع موجود بوده است وتنها 

ت دامی ،به دلیل بهره برداری از واحدهای تولید ی جدید التاسیس بوده ونقش عملیات اصالح درایران ،تابه حال اغلب افزایش تولید محصوال

آنچه مسلم است این که ،کشور ما با محدودیت نهاده های تولید در دامپروری مواجه است نژاد دام در افزایش تولیدات دامی بسیار ناچیز است.

توسل به توسعه افقی واحدهای تولیدی ،کارساز وامکان پذیر نخواهد بود،بلکه تنها راهکار  واین محدودیت بیانگر آن است که افزایش تولید با

وبرای دستیابی به این مهم ،بایستی  عملی ،افزایش کمی وکیفی تولید در جهت توسعه عمودی )افزایش تولید به ازاء هر واحد دامی( می باشد

دامپروری کشور ،با اتکاء به علم وتحقیق وتدوین برنامه های دقیق وجامع نگر به سوی روشهای تولید ومدیریت تولید ناکارآمد در کشاورزی و

 (1شیوه های تولید پایدارمبتنی بر منابع تجدید شونده وافزایش روزافزون واحدهای صنعتی،متحول شود . )

 تاریخچه : -1-2

اقتصادی، گله داری از مشاغل  -کولوژیکی، محیطی و اجتماعی تاریخ پرورش گوسفند و بز در ایران به گذشته های دور می رسد. به دالیل ا

مهم و اصلی ساکنین فالت ایـران بـوده است. از آن جائیکه برخی از پیامبران عظیم الشأن به حرفه چوپانی مشغول بودند، ایـن شـغل جنبه 

د نامبرده شده است. کشف قـالی پازیریـک و هـم تقدس و مذهبی پیدا نموده است . در کتاب اوستا از گوسفند به عنوان حیـوان سـودمن

ز چنـین بهارسـتان در دوره ساسـانیان بیـانگر اهمیت پرورش این دو دام در ایران می باشد. در طول تاریخ پر فراز و نشیب کشور بـسیاری ا

انــد، سلــسله آق قویونلوهــا  ی را دادهصاحبان گله ها و ایالت بـه قـدرت سیاسـی رسـیده و تـشکیل حکومـت هـای منطقـه ای و کــشور

صاحبان گوسفند سیاه( در آذربایجان قدیم ایـران نمونـه هـای بـارزی از ایـن واقعیـت ))صــاحبان گوســفند ســفید ( و قــره قویونلوهــا 

کردن آن  حیـوانی بـوده کـه بـشر بـه اهلینظر برخی از دانشمندان در میان نشخوارکنندگان، بز اولین  به .باشداجتماعی و سیاسی می هـای

کردن و پرورش بز را به خاورمیانه )گنج دره ایران (  در حدود نه تا ده هزار سال قبل از میالد مـسیح پرداختـه اسـت. منـشاء اولیـه اهلی

نقش مهمی در بقای زیست مردم مناطق  فندگوس .نسبت مـی دهنـد . بررسـی هـا نـشان میدهد که ابتدا آریائیها بودند که بز را اهلی کردند

ط فقر قرار دارند چه از لحاظ تغذیه ای و چه اشتغال دارد .امروز نیز با تمام پیشرفت هایی خدر حال توسعه، خصوصاٌ کـشورهائی کـه در زیر 

رورش گوسـفند و بـز اهمیـت و که در سایر رشته های دامپـروری و بـه خـصوص پـرورش طیور و گاو شیری در ایران حاصل شده اسـت، پـ

 موقعیـت خودش را حفظ کرده است.
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منـد نتوانـسته انـد از خدمات اقتصادی و هم چنین فقدان تشکیالت منسجم و نظـام -بهره برداران این صنف به دلیـل ساختار اجتماعی  

مند شوند . عالوه بر آن به دلیل توسعه مناطق  بهره تسهیالتی، بهداشتی و نهاده های دولتی در مقایسه با سایر زیربخش هـای دامپـروری

راهها و تخریب مراتع و خشک سـالیهـای پیـاپی باعـث شـده کـه روش هـای مزرعـه ای  شهری و روستایی و همچنین از بـین رفـتن ایل

 .پرورش گوسفند و بز رونق یابد

های زراعی تعلیف نموده و اـستند کـه مـی تواننـد از مراتع و پس چربا درنظر گرفتن همه این موارد گوسفند و بز بهترین دام اهلـی ه

داری در شرایط کنـونی  نسانی دارند . گلها که از این نظر کمترین رقابت را با غذای جمعیت .تولید پروتئین حیوانی )شـیر و گوشـت ( نماینـد

  د:باشی داشـته و از اهمیـت و جایگاه خاصی برخوردار میبه دالیلی که در زیر اشاره می شـود در توسـعه ملـی نقـش بـه سـزای

 گذاری و نیاز به نهاده کمتر در مقایسه با پرورش دیگر دامها سرمایه 

 مدیریت آسانتر پرورش 

 بازگشت سریعتر سرمایه نسبت به پرورش گاو 

 مزارع و بقایای کشاورزی اچر استفاده از علوفه مراتع، پس 

 ان هرز و علف باغاتچرا از گیاه 

کسب وکار پروش گوسفند، حرفه خیلی از مردم جهان است که شامل پرورش این حیوان برای شیر, تولید پشم و همچنین گوشت آن 

 است. با این حال کمتر از گوسفندان برای تولید شیر استفاده می شود و بیشتر استفاده آن برای تولید پشم و گوشت آن است.

ای از باالترین میزان ارزش غذایی برخوردار وشت گوسفند را شاید بسیاری از مردم بدانند اما این گوشت به میزان باور نکردنیمزایای خوردن گ

است. گوسفند شاید در نگاه اول شبیه به بز باشد اما تفاوت گوسفند با بز به طور واضح قابل تشخیص است. به طور معمول بدن گوسفند از 

دارای سطحی صاف و منظمی نیست اما پوست بزها پوشیده شده است، از موهای بلند و یکدست است. با این تفاسیر پشم پوشیده شده و 

  .تواند تمام مزایا و طعم گوشت گوسفند را داشته باشدتواند جایگزین خوبی برای گوشت گوسفند باشد اما نمیگوشت بز هم می

 اهمیت پرورش گوسفند وبز در كشور: -2

( ونیز سرمایه گذاریهای بکاررفته در 2راس گوسفند وبز)75,000,000سفند وبز ایران با صرف نظر از ارزش اقتصادی حدود جمعیت گو

 (2)ساختمانها وتاسیسات واحدهای پرورش گوسفند وبز  ،نقش ویژه ای در تولید ناخالص ملی کشور ،ایفا نموده ومی نماید.

 مند نمی باشد.ها وتاسیسات مجهز وسرمایه بر نیازداری نیز به ساختماناین شاخص از دامپروری ،از نظر جایگاه نگه

وفرآورده عت فرش ،صنعت نساجی ،صنایع گوشت ،بیشترین تعداد اشتغال زیر بخش دامپروری کشور مشاغل وابسته از قبیل صنهمچنین 

 باشد. ت نهائی ،متکی بر پرورش گوسفند وبز میهای گوشتی ،صنایع فرآوری کرك وپشم وصنایع پوست وچرم کشور و....ومراکز عرضه محصوال

 توجه هرچه بیشتر به این بخش از  دامپروری ،در راستای ارتقاء سودآوری وپایداری اشتغال دراین حرفه ،به دالیل ذیل ضروری است :

 (. 3/71فراوانی باالی جمعیت این گونه های دامی.) درصد کل جمعیت دامی استان بر حسب واحد دامی 

  خانواده در استان خراسان شمالی با پرورش گوسفند وبز امرار معاش می 320,000شاغلین این بخش از دامپروری )حدود کثرت

 نمایند.(

 )...تنوع تولیدات این جمعیت دامی. )شامل شیر ،گوشت ،پشم ،کرك ،پوست،روده ،دنبه،آالیشات و 
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 بز .)اکثریت قاطع مردم مصرف گوشت گوسفند وبز را نسبت به ذائقه وسالیق مصرف کنندگان ایرانی نسبت به تولیدات گوسفند و

 گوشت سایر دامها وطیور ترجیح میدهند.(

  محدودیت منابع تولید .)خصوصاً در این زمینه به تخریب عرصه های مرتعی میتوان اشاره کرد که این امر به عنوان مهمترین مانع

اکنون نیز دام موجود با سوء تغذیه نسبتاً شدیدی دست به گریبان است ودر توسعه افقی پرورش گوسفند وبز می باشد در حالیکه هم 

 چنین شرایطی امکان ظهور استعدادهای ژنتیکی حیوان محدود و سلب می گردد.

  جمعیت انسانی کشور در هر سال  %2نیاز جامعه به فرآورده های حاصل از این دام ها.)حتی اگر میزان مصرف سرانه ثابت بماند ،رشد

 شد متناسب تولیدات دامی را در جهت تامین نیازمندیها خود می طلبد.(،ر

پرداختن به موضوعات بنیادین وحیاتی توسعه پایدار بخش کشاورزی ودامپروری واز آن جمله ایجاد وراه با توجه به جمیع جوانب،  ،بنابراین

ر وضریب تبدیل باالتر در راستای بهبود بهره وری از منابع محدود اندازی واحدهای دامپروری به منظور دستیابی به دامهائی با راندمان بر ت

 علوفه ای وبطور کلی ارتقاء سود آوری فعالیتهای دامپروری از جمله ضروریاتی است که نمی توان از آن چشم پوشی نمود.

درصد شیر و گوشت مورد نیاز  %70فرایند تولید دامداری ها به تدریج به سمت صنعتی شدن پیش می رود ، بیش از   الزم به ذکر است

 درصد است. %30کشور را دامداری های سنتی و خرد روستایی تأمین می کنند و سهم دامداریهای صنعتی کمتر از 

 دالیل روند كند تبدیل دامداریهای سنتی به صنعتی: -3

مدیریت، تغذیه و بحثهای اصالح نژاد  در واحدهای صنعتی چون دام با یک منظور خاص نگهداری می شود، دانش فنی از جهات -1-3

 دام از اصول کار است.

 عدم برگذاری دوره های آموزشی واعمال سیاستهای حمایتی بویژه اعطای تسهیالت بانکی ارزان قیمت . -2-3

 ه باالیی دارند.عدم تبیین صحیح در باال بودن بازده تولید در دامداریهای صنعتی بر خالف این باور که دامداریهای سنتی بازد -3-3

عدم تحلیل هزینه وفایده بین دامداریهای صنعتی وسنتی خصوصا در مورد هزینه های زمانی که در دامداریهای سنتی بابت تامین  -4-3

 علوفه از مراتع صرف می شود.

سنتی نداشته تا آنان نیز  عدم توجیه وروشنگری دامداران سنتی مبنی بر اینکه وجود دامداریهای صنعتی منافاتی با دامداریهای -5-3

 دامداران صنعتی را بعنوان رقیبی جهت حذف خود ندانند

عدم آگاه سازی دامداران سنتی مبنی بر بروز خسارات ناشی از خشکسالی ها که دامنگیر مراتع شده است واینکه دامداریهای صنعتی  -6-3

 در این بحرانها کمتر اسیب می بینند. 

دامداریهای صنعتی علی الخصوص واحدهای اصالح نژاد در افزایش راندمان تولید وبه تبع آن رشد بهره عدم شرح نقش چشمگیر  -7-3

همزمان با بحث اصالح ساختاری نژادهای گوسفند و بز در مناطق روستایی کشور و آموزش وری اقتصادی کسب وکارمذکور که در همین راستا 

یربط، الزم است تا دامداران روستایی کشور نیز با درنظر گرفتن خشکسالی گسترده ای که با و ترویج پرورش آنها توسط سازمانها و نهادهای ذ

 در دستور کار خود قرار دهند. بز مدیریت پرورش و تغذیه گوسفند وآن مواجه شده ایم تغییراتی را در روش 

روشهای سنتی تغذیه بصورت چرای آزاد یا تغذیه با جو، کاه و یا نان خشک منسوخ و غیراقتصادی شده اند. امروزه عدم توضیح اینکه  -8-3

، ترکیب کاملی از انواع غالت، کنجاله های پروتئینی و مکملهای حاوی مواد معدنی، ویتامینه، درمانی و غذیه گوسفند و بز مدیریت تجهت 

بی و قارچی متداول در تغذیه به وسایر افزودنیهای ضروری به غذایی کامل و سالم به نام کنسانتره تبدیل می شوند که فاقد آلودگیهای میکر

ه کل فرآیند تولید آن نیز در محیط و شرایط کامال بهداشتی انجام می پذیرد. دامدار باید در نظر داشته باشد که برای روشهای سنتی است ک

اقتصادی تمام شدن حاصل تالش وی در پرورش گوسفند و بز، باید طول دوره پرواربندی را تا آنجا که ممکن است کاهش دهد تا حاصل 

به ثمر بنشیند. به عبارت دیگر هر چه طول دوره پرورش کوتاهتر باشد، هم سود در زمان کوتاهتری  سرمایه گذاریش در مدت زمان کمتری

حاصل می شود و هم ریسک روبرو شدن با بیماریهای دامی و تلفات و هزینه دارو و درمان کاهش می یابد و این در حالیست که در حالت 

http://dastchin.ir/store/sheep_pellet_meal
http://dastchin.ir/store
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در نخواهند بود نیازهای اساسی تغذیه ای گوسفند، بز و را برای آنکه طول دوره پرورش تغذیه سنتی دام، تقریبا همه دامداران سنتی هرگز قا

 آنها کوتاه و در نتیجه اقتصادی باشد تامین نمایند.

با توجه به گفتار باال، دامداران مناطق روستایی راهی به جز تغییر دیدگاه در نحوه پرورش گوسفند، بز و گاو از روش سنتی به مدرن و 

در راستای توسعه دامداریهای صنعتی وعلی الخصوص اصالح   پرورش به روشهای صنعتی می باشد.ندارند و سرآغاز آن نیز تغییر روش علمی 

نژادی ورفع مواردیکه در باال توضیح داده شد که باعث کندی رشد وتوسعه دامداریهای صنعتی شده بود،دولت در صدد تدوین برنامه هایی 

 ح ذیل می باشد:برآمده است که به شر

 تدوین برنامه ششم معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهادكشاورزی -4

 های كلیسیاست -1-4

   آالت و وسائل مورد نیاز و صاحبان حرف و ها، ماشینکار گیری مشوقها و حمایت از کلیه تولیدکنندگان محصوالت ، نهاده به

دامپروری و با رعایت اولویت محصوالت اساسی و مناسب منطقه،  مشغول ها در امور کشاورزی که تحت ضوابط نظام تخصص

 فعالیت دامپروری هستند .

    سطح دانش تولیدکنندگان و  انتقال دستاوردهای تحقیقاتی به عرصه های تولید ارتقاء 

    وری در چرخه تولید تا مصرف به بهبود مدیریت و ارتقاء بهرهکمک 

    ها در جهت واگذاری تدریجی وظایف مرتبط ها و توانمند نمودن آناز توسعه تشکلتصدی گریها و حمایت کاهش 

    های پراکنده در جهت توسعه دامپروری با ارائه الگوهای مناسب فعالیت گذاری و جلب سرمایهبخش خصوصی به سرمایهتشویق

عال در بخش دام در راستای تأمین امنیت در این زمینه و تالش در ایجاد انگیزه و جلب اعتماد بیشتر مردم برای حضور ف

 گذاری در بخشسرمایه

 هداف كالنا -2-4

  افزایش تولیدات دامی به منظور تأمین نیاز جامعه به پروتئین حیوانی در راستای تحقق استقالل نسبی و تأمین سالمت و امنیت

 غذایی جامعه و صادرات مواد غذایی از طریق افزایش بهره وری

   مطلوب و متعادل از منابع دامی در جهت حفظ و احیاء و توسعه این منابع به منظور حمایت و تضمین استمرار پایدار  برداریبهره

 تولیدات دامی با رعایت حفظ محیط زیست 

     ت بردن توان تولید و کارآیی در زیر بخش دامپروری و تأمین زمینه مطمئن اشتغال و درآمد از طریق گسترش و توسعه ظرفیباال

 صنایع تبدیلی  و تکمیلی محصوالت دامی 

    کردن قیمت محصوالت تولیدی و اصالح نظام بهره برداریمنطقی 

    اشتغال و تضمین سرمایه گذاری تثبیت 

 

 اهداف كیفی -3-4

 وری منابع دامی و  بهبود کیفیت تولیدات دامیارتقاء مدیریت پرورش و نگهداری دام  ، افزایش بهره 

    ت خوراك و خوراك دهی و  بهسازی و نوسازی اماکن دامیکیفیبهبود 
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    امنیت غذایی ، خوداتکائی در تولید محصوالت دامی و بهبود شاخص تغذیه در زمینه پروتئین دامی تأمین 

    ثبت ، حفظ و حراست  از منابع و مواد ژنی دامی شناسایی ، 

    کید بر ساماندهی آنها های قانونی تولیدکنندگان با تأو حمایت از تشکلتقویت 

 

 )سوات( طرح :SWOTتحلیل  -5

 نقاط قوت -1-5

 و طیور و دسترسی به  پرورش دام  برخورداری از نیروی کار متخصص در زمینه، ی وجود مراکز متعدد آموزش کشاورزی و دامپرور

 اطالعات علمی مراکز تحقیقاتی در سطح جهان

    آالت مورد نیاز و ماشین امکان ساخت و دسترسی به لوازم ، تجهیزات 

    وجود کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی با ظرفیت موردنیاز 

 های فعال در سطح کشور مراکز اصالح نژادی و ایستگاه ایجاد 

   وجود مراتع گسترده با تنوع گیاهی مناسب پرورش انواع موجود در کشور ،  تطابق توده های بومی دام با شرایط اقلیمی متنوع

 و  تامین داخلی علوفه خشبی دامداران تا حد نیاز  ه های دامیگون

     مزیت تولید محصوالت و فراورده های حالل و وجود بازارهای مصرف مناسب در کشورهای منطقه 

 نقاط ضعف -2-5

  ( به خارج از کشور وابستگی تهیه بخشی از نهاده ها ی دام و طیور) خوراك ، جوجه یکروزه ، تخم مرغ نطفه دار و اسپرم و جنین 

   های اجرایی و وجود موانع متعدد در روند صادراتبین ارگان های راهبردی و بروز ناهماهنگیگیری در سیاستتعدد مراکز تصمیم 

   تردد کنترل نشده دام  در نقاط مرزی و خطر شیوع بیماری های دامی 

   ای تولید)روستاها( و تخلیه کانون ه روند افزایشی مهاجرت روستاییان به شهرها 

   بروز خشکسالیهای متوالی در برخی از استانهای کشور 

 عدم تعادل دام و مرتع در استان 

 پایین بودن بهره وری در تولید گوشت قرمز 

   پایین بودن بهره تولید مثلی 

 کم سوادی بهره برداران 

 عدم مدیریت صحیح در گله های استان 

  و توسعه پایدارعدم توسعه دامداریهای بزرگ در استان 

 در استان عدم استفاده از تکنیکهای مدرن در پرورش گوسفند 

 عدم تعادل بین منابع و مصارف بانکهای استان 

 )...عدم بیمه شاغلین در بخش پرورش گوسفند)چوپان هاو 

 ها فرصت -3-5

  امکان توسعه صادرات نهاده ها ، محصوالت و فراورده های دامی 

 بخش کشاورزی در زیر بخش دام و  استفاده از  کشاورزی و امکان استفاده بهینه از فراورده های جنبی وجود ضایعات و زائدات

 تجهیزات مدرن در فرآوری خوراك

 و وجود بازار مناسب منطقه ای و بین المللی  وجود تقاضا در بازارهای داخلی و گرایش مردم به مصرف پروتئین 
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 تهدیدها-4-5

 واردات گوشت قرمز 

 تصاص تسهیالت بلند مدت و مکفیعدم اخ 

 حمل دام زنده 

 پایین بودن سرمایه گذاری و بهره اقتصادی 

 عدم ذخیره سازی مناسب 

 عدم استفاده از دانش روز 

 ورود دام خارجی و آمیخته گری غیر کنترل شده که باعث از بین رفتن نژادهای خالص میشود 

 کمبود علوفه و نهاده های دامی در جهان 

 ار و اطالعات صحیح و مستندعدم وجود  آم 

 پایین آمدن کیفیت پشم و پوست صنایع و از دست رفتن فرصتهای شغلی 

 باال بودن بهره بانکی 

 عدم استقبال از بیمه دام به دلیل پایین بودن غرامت پرداختی 

 عدم توجه به محصوالت دام سبک 

 

 رش دام سبک :كشوردر راستای پرو مركزاصالح نژاد و بهبود تولیدات دامیسیاستهای  -6

 ،روستایی و مزرعه ای  ارائه برنامه ها و سیاست های دام سبک کشور در سه سامانه مرتعی 

 حفظ، حراست و اصالح نژاد گوسفند و بز بومی کشوردر سامانه مرتعی   

  تولید ترکیب های ژنتیکی جدید برای سامانه های غیرمرتعی 

 ز ایجاد بانک اطالعات و تولید رکورد های مورد نیا 

  برنامه ریزی جهت تولید اسپرم گوسفند و بز مورد نیاز پروژه های اصالح نژادی 

  30قانون افزایش بهره وری کشاورزی و نظام جامع دامپروری کشور؛ مبنی برکاهش  14برنامه ریزی در راستای اجرای بند ب ماده 

 سال( 10امی در شرایط پرورشی غیرمرتعی ) طی میلیون واحد د 31میلیون واحد دامی از دام های متکی بر مراتع و ایجاد 

 دالیل اهمیت اجرای پروژه های گوسفنداری مزرعه ای -7

 باشد.  یگوشت قرمز کشور؛ گوسفند م یازاز ن یبخش مهم یندام جهت تام یندر حال حاضرمناسبتر 

 یستده نقابل استفا یگریمزارع که عمدتا برای دام د کشاورزی یعاتاز علوفه مراتع و ضا یریبهره گ  

 دام محسوب  ینهای مهم پرورش ایژگیو یناز مهمتر ؛یراندر ا یو مراسم مذهب یاددر اع یازقربانیذائقه مصرف گوشت گوسفند و ن

 .یردگ یم

 :الزام قانونی برای وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر 

میلیون واحد دامی متکی به مراتع کشور ازعرصه مراتع  3قانون افزایش بهره وری کشاورزی؛ مبنی بر خروج سالیانه  14بند ب ماده  -1-4-7

 میلیون واحد دامی در خارج از مرتع. 3,1و ظرفیت سازی پرورش 

قانون نظام جامع دامپروری کشور به منظورحفظ و حراست از منابع ژنی دامهای بومی کشور.)ایجاد ترکیب های ژنتیکی  17ماده  -2-4-7

 متناسب با شرایط کشور(
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 :پربازدهاهمیت اجرای پروژه ایجاد تركیب ژنتیکی جدید گوسفند دالیل  -8

عملکرد تولیدی وتولید مثلی گوسفندان بومی برای پرورش در سامانه غیرمرتعی؛ برای پرورش دهنده نمیتواند بازدهی اقتصادی مناسبی را 

سامانه غیر مرتعی؛ در گوسفندان بومی کشور وجود ندارد بعبارت دیگر مجموع صفات مورد نیاز برای گوسفندان مناسب پرورش در  ایجاد نماید.

 .وچاره ای جز تولید نژادهای جدید با صفات مطلوب نیست؛ لذا این پروژه یکی از مهمترین پروژه های بخش دام سبک کشور محسوب میشود

 :پربازده اهداف مهم و محوری پروژه ایجاد تركیب ژنتیکی جدید گوسفند  -9

 زاء هر راس میش مولدارتقاء بهره وری به ا 

 بستر سازی جهت کاهش پرورش گوسفند در مراتع 

  ساماندهی حرفه گوسفندداری در سامانه های غیر مرتعی از طریق اقتصادی نمودن تولید با کاهش هزینه ها و افزایش درآمد ودر

 نتیجه افزایش بهره وری به ازاءهرراس مولد با بهبود شاخص هایی مانند:

 ی افزایش چندقلوزای 

  بهبود صفات مادری 

  داشتن سرعت رشد و ضریب تبدیل مناسب 

 غیر فصلی نمودن تولید مثل و زایش 

 در مقایسه با نژادهای بومی حذف و یا کاهش دنبه بدون افزایش چربی الشهبدلیل  بهبود کیفیت الشه 

 

 سیمای كشاورزی استان -10

 183636هکتار مرتع و  1414850 ،هکتار جنگل 434550ز این میزان کیلومترمربع است که ا 28434استان خراسان شمالی لمساحت ک

 3100متر از سطح دریا است که بلندترین نقطه ارتفاعی آن قله آالداغ با ارتفاع  1326باشد ارتفاع متوسط استان های بیابانی میهکتار عرصه

میانگین بارش استان  .متر از سطح دریا قرار دارد 400ا ارتفاع ترین نقطه ارتفاعی آن در قسمت خروجی حوزه اترك بمتر از سطح دریا و پست

گراد متغیر است که با توجه به این بارندگی و دمای درجه سانتی 15الی  8متوسط درجه حرارت استان بین . میلیمتر برآورد شده است 294

 .گرددمتوسط استان اقلیم خراسان شمالی معتدل تا نیمه خشک ارزیابی می

 انداز بخش كشاورزی استانشمچ -1-10

 ،پاك و خودکفا در محصوالت اساسی و توسعه صادرات توانمند در برقراری امنیت غذایی با تولید غذای سالم 

 مند از منابع انسانی توانمند، آگاه، متخصص، نوآور و کارآفرین بهره 

 محیط زیست و ذخایر ژنتیکیطبیعی و پایه؛ برداری پایدار از منابعپیشرفته در حفاظت، احیاء و بهره 

 پذیر با تکیه بر استانداردهای جهانی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونیرقابت 

 توانمند در تولید ثروت و ایجاد رفاه برای فعاالن بخش 

 های فنی و اقتصادی و صنایع کشاورزی توسعه یافته و پیشرفتهبرخوردار از زیرساخت 

 های آبخیز و مناطق کشاورزی، روستایی و عشایری توسعه یافتهبا مدیریت جامع حوزه دست یافتن به کشاورزی پایدار 
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 های كلی بخش كشاورزی استانسیاست -2-10

 انسانی.توانمندسازی منابعطبیعی پایه و صیانت و با حفاظت از منابع توسعه پایدار کشاورزی 

 ل به خودکفایی در محصوالت اساسی، ارتقاء سطح سالمت مواد غذایی تا با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نی تأمین امنیت غذایی

های نسبی و ایجاد استاندارد جهانی، اصالح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصوالت دارای مزیت

 ها در جهت تولید و صادرات(.های جدید )از جمله هدفمند نمودن یارانهمزیت

 اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب -های فنیبا تشویق کشاورزان به رعایت اندازه برداری بخش کشاورزیساختار و نظام بهره اصالح

ها به ویژه در گیری حمایتی دولت از این سیاستبا نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تأکید بر جهت

 واگذاری منابع آب و خاك. 

 انسانی موردنیاز، توسعه های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیرویسازی فناوریو بومی سازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نویننو

ها در های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن فعالیتها و سایر تشکلو تقویت تعاونی

 بخش.

 های تولید.برداری بهینه از سایر نهادهآب در تولید محصوالت کشاورزی و استفاده علمی و بهره وری ازارتقاء بهره 

 گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایهگسترش زیرساخت

 های اقتصادی.ری کشاورزی با سایر بخشهای حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوزیان تولید، اجرای سیاست

 ها، و اصالح نظام بازار محصوالت کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش حمایت موثر از سازماندهی فرآیند تولید

نافع رعایت قیمت تمام شده محصوالت اساسی، تأمین درآمد تولیدکنندگان و م های تولید،کاهش هزینه وری،افزایش بهره

 های غذایی.بهبود کیفیت مواد و فرآوردهکنندگان و مصرف

  ،محیطی،مراعات معیارهای زیستتخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها 

  المللی.قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین 

 های توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت رتقاء سطح درآمد و زندگی روستائیان، کشاورزان و عشایر،ا

 های مکمل و اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت

 

 كشاورزی استانهای بخش اهداف و مأموریت -3-10

ایران و با تأکید مقام معظم رهبری بر توسعه بخش  اسالمی جمهوری سالهبیست اندازچشم تحقق راستای در متعال خداوند به توکل با

های در ادامه اهداف و مأموریت گرفت. خواهد کشوری قرار کشاورزی در جایگاه دهم بخش اندازچشم در استان خراسان شمالی ،کشاورزی

 ه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی اشاره شده است.توسع

 برداری پایدار و موثر از منابع پایه تولیدبهره 

 برداران و تولیدکنندگان بخشارتقاء دانش و مهارت، تغییر نگرش بهره 

 المللی با تأکید بر بینو در دسترس بر اساس استانداردهای ملی و  تأمین امنیت غذایی با دستیابی به تولید غذای سالم، پاك و کافی

 خودکفایی در محصوالت راهبردی کشاورزی استان

  بهبود ساختار و ترکیب منابع انسانی بخش با تربیت و جذب نیروی ماهر و ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء توانمندی، تخصص، مهارت و

 منزلت اجتماعی و رشد خالقیت، نوآوری و کارآفرینی

  زیستو محیط برداری پایدار از ذخایر ژنتیکی، منابع طبیعیبهرهحفظ، ثبت، احیاء، توسعه و 

 ای خاصدر بخش با تأکید بر افزایش کمی و کیفی محصوالت راهبردی، ویژه و منطقه وریارتقاء بهره 
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 در بخش کشاورزی استان گذاریبهبود فضای کسب و کار و توسعه سرمایه 

 های صنایع تبدیلی و تکمیلی پیشرفته موردنیاز بخش کشاورزی گسترش حجم فعالیت گیری وتقویت و توسعه مکانیزاسیون و لزوم شکل

 استان

 اجتماعی و زیست -های آبخیز و مناطق کشاورزی، روستایی و عشایری با تأکید بر مالحظات اقتصادیاعمال مدیریت جامع بر حوزه

 پایه و تنوع زیستی به منظور دستیابی به کشاورزی پایداربرداری متناسب از منابع های کشاورزی و حفظ و بهرهمحیطی در فعالیت

 به منظور افزایش سهم آنان در سود حاصل از بازار محصوالت کشاورزی توانمندسازی تولیدکنندگان 

 

 سیمای دامپروری استان -11

گ مردمان این سرزمین داشته است. را با فرهن دامپروری از فعالیتهای بسیار کهن در استان خراسان شمالی محسوب میشود و پیوند محکمی

هکتار جنگل و مرتع  2022077ای که از دیرباز بسیاری از ساکنان روستاها و حتی شهرها بدان مشغول بوده اند. با توجه به وجود  به گونه

 برای مناسبی نهزمی کشاورزی، زمینه در مردمدرصد  40و فعالیت بیش از  (درصد از مجموع مساحت زمینهای استان 75/71)در استان 

از دامهای کشور را به خود اختصاص میدهد و از این  درصد 26/3دامی واحد 2328167 از برخورداری با استان. است شده ایجاد دامداری

ه حیث بخش عمده ای از گوشت مورد نیاز کشور را تأمین میکند. در این استان انواع دام از قبیل گاو، گوسفند، بز، شتر و ... پرورش داد

 .از جایگاه خاصی برخوردارند و شهرت جهانی دارند »ترکمن«و اسب نژاد » کردی«میشود که در این بین پرورش گوسفند نژاد 

شرایط آب و هوایی و وجود مراتع با درجات ای و گذشته از موقعیت منطقه اندساکنین خراسان شمالی از قدیم باحرفه دامداری آشنا بوده

مردم را به حرفه دامداری فراهم ساخته است مردم خراسان شمالی به سبب عرف و عادت مصرف گوشت قرمز را  مختلف که موجبات عالقه

با توجه باشد. از طرفی مصرف گوشت قرمز به عنوان یک منبع رایج تأمین پروتئین در استان می دهندنیزنسبت به سایر حیوانات ترجیح می

که از  ان شمالی تولید شیر نیز در استان به خصوص به صورت معیشتی در روستاها بسیار باال بودهبه وجود تعداد زیاد روستا در استان خراس

 های همجوار است.های مساعد برای پرورش گاو شیری و صادر کننده شیر به استاناین لحاظ نیز استان یکی از استان

رتوسعه آن در قالب جداولی آمده است  که نکات بسیار مهمی را می در ادامه گزارش راهبردهای بهبود تولیدات دامی وراهکارهای اثرگذار ب

 توان در آن مشاهده نمود.

 راهبردهای بخش بهبود تولیدات دامی : تبیین 1جدول

 موضوع شرح راهبرد ردیف
 نپرداختن صورت در آینده روند بینیپیش

 آن به

1 

 

افزایش تولیدات و 

توسعه واحدهای 

 دام و طیور

 صنعتی ذایی و افزایش تولیدات از طریق ایجاد و توسعه واحدهایتأمین امنیت غ 

دام گوشتی، دام شیری، دام گوشتی و شیری نیمه صنعتی و کوچک  پرورش

گوشتی، مرغ تخمگذار، واحدهای روستایی، پرورش اسب، پرورش شتر، پرورش مرغ

 سایر ماکیان، واحدهای پرورش زنبور عسل، کرم ابریشم و ....

 یی، کاهشغذا تیامنتأمین عدم  

و طیور، عدم ایجاد اشتغال،  دام داتیتول

کمبود مواد پروتئینی با منشاء دامی و 

 تهدید سالمت مردم

2 
بهبود تولیدات و 

توسعه عملیات 

 نژادیاصالح

 ورینژادی از طریق افزایش بهرهبهبود تولیدات و توسعه عملیات اصالح

های تولید، کاهش بازدهی افزایش هزینه

وری، از بین راندمان تولید، کاهش بهرهو 

 رفتن ذخایر ژنی
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 بخش بهبود تولیدات دامی توسعه بر اثرگذار راهبردهای با مرتبط( درونی و بیرونی) محیطی عوامل:  2جدول 
 نقاط ضعف نقاط قوت تهدیدها هافرصت راهبرد

افزایش  تولیدات وتوسعه 

واحدهای دام و طیور، 

وسعه عملیات بهبودتولیدات  و ت

 نژادیاصالح

 

 

ایزوله بودن استان جهت 

 بخش طیور گذاری درسرمایه

های نهاده و هاواردات فراورده

 دامی

وجود  باال بودن جمعیت دامی و

 مراتع مناسب درسطح استان

های مصارف بانک عدم توازن بین منابع و

عامل استان بدلیل عدم گردش مالی 

 اعطائیناکافی بودن تسهیالت  مناسب و

های دام امکان صادرات فرآورده

 های دامیو انواع گونه طیور

گذاری باال بودن هزینه سرمایه

 اولیه

های تشکل برداران ووجود بهره

 سطح استان تخصصی در
 های تولیدباال بودن هزینه

گذاری بخش امکان سرمایه

 خصوصی و توسعه صنایع جانبی
 رویه مواد ژنیورود بی

شرایط جهت توسعه  مهیا بودن

طیور )شرایط  پرورش دام و

 ...( و نیروی کار اقلیمی،

 غالب بودن سیستم مدیریت سنتی و

 بردارانپائین بودن سطح سواد بهره

وجود صندوق حمایت از 

 گذاری در استانسرمایه

 ها وعدم ثبات در قیمت نهاده

 محصوالت تولیدی

صنایع وابسته  وجود کارخانجات و

 کشتارگاه، اك دام،)خور متعدد

 سردخانه و...( بندی،بسته لبنی،

صنایع  نبود مزارع مرغ مادر و

 کشیجوجه

 جهت صادرات موانع متعدد طیور وجود قانون بیمه دام و
 وجود جامعه ژنتیکی خاص در

 استان

 و شیر نبود آزمایشگاه تخصصی تغذیه،

 سطح استان ردعسل 

 فنون جدید در بکارگیری علوم و

 حمایت از وری ورتقاء بهرهجهت ا

 نوآوری توسط مراکز علمی

 سرمازدگی بروز خشکسالی و
گوسفند  وجود ایستگاه اصالح نژاد

 کردی

 های اصالح نژاد زنبورعسل،ایستگاه نبود

بومی  اسب اصیل ترکمن وگاو مرغ بومی،

 سطح استان در

ها امور به تشکل واگذاری برخی از

 هاNGOو

 ی درگیرتعدد مراکز تصمیم

های اجرائی صنعت سیاست

 آبزیان طیور و دام و

امکان برگشت سریع سرمایه در 

 صنعت مرغداری
 طیور اعتبارات ترویجی دام، کمبود

 مهاجرت روستائیان به شهرها -
امکان اشتغال و استقبال 

 متقاضیان

 نبود زیربخش تحقیقات دامپروری در

 مرکز تحقیقات استان
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  اسفراینر نگاهی به شه 11-1     

رق ، از ش جغتای و جوین هایی با شهرستانین شهرستان از جنوب و جنوب غربا .باشدمی استان خراسان شمالی هایز شهرستانا   

ین و کارخانه لوله گستر اسفراین از شهرهای مهم با داشتن مجموعه صنعتی اسفرا .استهمسایه شیروان و بجنورد از غرب با و سبزوار و خوشاب با

 گرددمحسوب می سربداران باشد. شهرستان اسفراین یکی از شهرهای منطقهصنعتی شرق ایران می

 :  اسفراین ویژگیهای طبیعی-11-2

 .دو نوع پوشش گیاهی طبیعی قابل تشخیص است این شهرستانر د

باشد که نسبت به هکتار می هزار 450جنگلها و مراتع: براساس آمار اداره کشاورزی اسفراین سطح جنگلها و مراتع این شهرستان حدود  -الف

دهد. در این جنگلها ای را تشکیل میل مالحظههکتار است رقم قاب 75000کل اراضی زراعی تحت آیش و کشتهای مختلف و باغات که حدود 

، زبان گنجشک، انجیر، زالزالک، ارغوان، سماق هایی مانند پسته، انار،که در ارتفاعات شمالی و شمالی شرقی قرار دارند، درختان و درختچه

 .توان نام بردها( و غیره را میاخته، گالبی وحشی، سنجد وحشی )در درهزغال

ها جنگل اطالق کرد. توان به آنای از درخت ارس نیز وجود دارد که در حقیقت نمیجهان جنگلهای پراکندهگل، سالوك، شاهدر ارتفاعات ساری

 .شوداین درختان توسط اداره محیط زیست شهرستان اسفراین حفاظت می

درصد مراتع حوضه  60قسمتی از مراتع شهرستان اسفراین مراتع مشجر هستند. یعنی مراتع و جنگلهای تنک در کنار هم قرار دارند. 

باشند که به سه دسته و شیروان هستند مراتع ییالقی می شهرستان بجنورد جنگلبانی اسفراین که بیشتر در ارتفاعات مشرف به استحفاظی اداره

 .شوندتقسیم می

  درصد 10، 1مراتع درجه 

  درصد 30، 2مراتع درجه 

  درصد 60، 3مراتع درجه 

 15و  3درصد مراتع قشالقی درجه  85تا  80اند مراتع قشالقی هستند. ی شهرستان پراکندهدرصد بقیه مراتع که در جنوب و جنوب غرب 40

 .هستند 2درصد بقیه جز مراتع درجه 

 .های پراکنده: این نوع پوشش گیاهی نیز شامل دو قسمت استها و درختچهگیاهان و بوته -ب

هایی از قبیل انواع گون، قیاق، پیاز کوهی، فرز، درمنه، بیشتر شامل گونهشرقی که کوهستانی هستند و گیاهان موجود منطقة شمال و شمال -1

ای گویند(، قسنی، استادقدوس، قرپچ )که قبالً به عنوان مادهخارشتر، بارهنگ، ورك، اسپند، پونه، قارچ، زرشک معمولی است و به آن زرك می

 .است. …است(، نخود وحشی، بومادران وشدهبرای شستشو استفاده می

هایی مثل، درمنه، های نسبتاً مرتفع هستند. گیاهان موجود در این منطقه شامل گونهو تپه تپه ماهور منطقة جنوب و جنوب غربی که شامل -2

 .باشدمی …رد و خار بادبر، بومادران، سالیکورنیا و سالسوال، اسپند، درمنه دشتی، بادبرو بیان، خار زتلخه

 استان  زیر بخش دامی هاقابلیت -12

  هاو مقاوم آنها در شرایط محیطی برای مقابله با بیماری های مناسبهای بومی با استفاده از ژنارتقاء توان تولیدی دامامکان رشد و 

 واحدهای کشتارگاه صنعتی ،  صنایع لبنی، ،مراکز جمع آوری شیرهای مختلف تولید از جمله ها و زنجیرهتانسیلها و پوجود ظرفیت

 تجاری و صنایع وابسته در امر تولید فرآوری و عرضه

 گذاری نسبی در صنایع تبدیلی و جانبی وابستهسرمایه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%BA%D8%AA%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%BA%D8%AA%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
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 و طیور وجود دانش فنی و نیروی انسانی متخصص قابل توجه در زیربخش دام 

 های صنعتیهای مناسب در دامداریگذاریوجود تاسیسات و سرمایه 

 در توسعه تولیدات دامی استان  مدت ) اهداف آرمانی ( اهداف كیفی بلند -13

 بهبود کیفیت تولیدات دامی و گذاری در زیربخش امور دام با اصالح و رفع تنگناهای قانونی نظام دامداریبرقراری امنیت سرمایه 

 وری منابع دامی، عوامل تولید و توسعه صادراتبهره افزایش 

 ارتقاء سطح دانش فنی تولیدکنندگان  

 های حمایتی مناسب تولید ساماندهی بازار و بکارگیری سیاست 

 خوداتکاتی در محصوالت دامی و بهبود شاخص تغذیه در زمینه پروتیین دامی شناسایی، ثبت، حفظ و توسعه منابع دامی 

 در توسعه تولیدات دامی استانهای اصلی( گیریساله )جهت نجاهداف كیفی پ -14

 افزایش کیفیت و استاندارد محصوالت دامی و توسعه صادرات 

 وری و راندمان در فرآیند تولید افزایش بهرهبا گرم در روز(  29)سرانه  افزایش تولید محصوالت دامی درجهت تامین پروتئین دامی

 محصوالت دامی 

  فرآیند تولید و فرآوری محصوالت دامی کاهش ضایعات در 

 برداری و تولید دام ساماندهی نظام بهره 

 در توسعه تولیدات دامی استان اهداف كمی -15

 ها و ارتقاء فرهنگ مصرف های زیربخش امور دام  هدفمند نمودن حمایتهای غیردولتی در فعالیتتقویت و توسعه مشارکت تشکل

 های دامی فرآورده

 و اصالح ژنتیکی دامی ، بهبود حفظ  

 در توسعه تولیدات دامی استان ها و تنگناهای اساسیمحدودیت -16

  ضعف و کمبود منابع غذایی دام 

 گذاری در زیربخش دام و طیورضعف مبانی قانونی در جهت برقراری امنیت سرمایه 

  ناکافی بودن صنایع تبدیلی و نگهداری محصوالت دام 

 گذاری و نقدینگیکمبود اعتبارات عمرانی و منابع بانکی ارزان قیمت درخصوص سرمایه  

 های حمایتی از تولید نابسامانی بازارو ناکارائی سیاست

  ضعف در کیفیت و استاندارد محصوالت تولیدی 

 های حمایتی در شرایط بحرانکمبود پوشش بیمه و ضعف برنامه 

 های جدیدگیری کافی از فن آوریو عدم بهره یین بودن دانش فنی تولیدکنندگانپا 

  پیشنهادی برای توسعه تولیدات دامی استان اقدامات-17

 طرح توسعه و افزایش تولید گوشت قرمز:  -الف 

  ،شتر( توسعه و حمایت از پرواربندی )بره، گوساله 

 در واحدهای شیری  تولید گوشت قرمز از طریق ترمینال کراس 

 رهتوسعه و گسترش آمیخته گری و تالقی کردن تجارتی در گوسفند و ب 

 صنعتیو طیور  های دامتکمیل و توسعه مجتمع 

 بهسازی و نوسازی اماکن دامی 
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 توسعه واحد های پرورش گوسفند داشتی -ب

این مزارع جهت تعلیف گوسفندان پر بازده با درصد  ازانجام میشود های وسیع بوده که در آن زراعت  با توجه به اینکه استان دارای دشت

 دوقلوزایی باال می توان استفاده نمود.

درصد طی چهار سال افزایش  220درصد در شرایط حال به  70ها راندمان تولید مثل گوسفندان از ه راندمان باال در این گونه دام با توجه ب

، با این روش عالوه بر کاهش وابستگی به مرتع به میزان زیادی ی و اقتصادی نمودن این فعالیت می گرددخواهد یافت که باعث افزایش بهره ور

 از تولیدات علوفه مزارع نیز می توان استفاده نمود .

 
 افزایش تولید با محوریت دانش فنی -ج 

از نظر توسعه و استفاده از فناوری های جدید بسیار     که متاسفانه  صنعت دامپروری استان غالبا هنوز به صورت سنتی و معیشتی اداره میشود      

ست   ست     کند و ناچیز ا ضروریات ا صنعتی کردن این بخش از  ستفاده ازمروجین و  ستفاده از تکنولوژی نوین عالوه بر افزایش بهره وری  . . ا با ا

 زایش داد.در واحد سطح می توان میزان تولیدات را به میزان قابل توجهی بدون سرمایه گذاری جدید اف

 
 تامین تسهیالت فنی و اعتباری -د 

سرمایه گذاری          سرمایه با توجه به باال بودن هزینه  ستان و ضروری بودن تامین این  سرمایه گذاری در ا تامین تسهیالت  با عنایت به مشکل 

 کم بهره برای ایجاد واحد های صنعتی جدید الزم و ضروری است .

 

 عرضه وتقاضا :-18
 اشاره گردد که در طرحهایی از جمله:ابتدا الزم است 

  دامداری ودامپروری 

  مجتمع های کشت وصنعت مکانیزه 

  باغداری 

  کشت گیاهان دارویی 

 کشت کلزا 

 کشت یونجه 

   کشت گندم وجو وذرت 

   ...و 

 

صنایع تبدیلی وتکمیلی   ه به نوعی ک شاورزی و شوند،     طرحهای زیربنایی ک سوب می  ضه وبه دنبال     آن مح ضعیت عر سی و سی   برر آن برر

ونهایتا جانب موازنه عرضه وتقاضا مورد ارزیابی قرار می  وضعیت تقاضا ،به مانند آنچه در طرحهای صنعتی مورد واکاوی وبررسی قرار میگیرد 

ستراتژیهای کالن دول     گیرد،  شور وا شتر مباحث مربوط به امنیت غذایی جامعه وک ت  تحلیل نمی گردد ودر اینگونه طرحها در اغلب موارد بی

چارچوب و در حمایت از چنین طرحهایی مالك حمایت مسئولین ونهایتا بانکها وصندوقهای مالی جهت سرمایه گذاری محسوب می شوند       

 که در بخشهای قبلی این گزارش نیز در خصوص : گزارش حول محور مباحث فنی وهزینه ای ونهایتا فروش ومالی )اقتصادی( می باشد

   :دالیل تبدیل دامداریهای سنتی به صنعتیو  کشور اهمیت پرورش گوسفند وبز در

  تحلیلswot)طرح دامداری داشتی)بررسی نقاط ضعف وقوت وعوامل تهدید وفرصت پروژه 

 از عرصه مراتع کشور میلیون واحد دامی متکی به مراتع 3مبنی بر خروج سالیانه برای وزارت جهاد کشاورزی  الزام قانونی دولت 

 ژنی دامهای بومی حفظ وحراست از منابع 

 اهمیت اجرای پروژه های ایجاد ترکیب ژنتیکی جدید گوسفندان پربازده 
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 تبیین راهبردهای معاونت بهبود تولیدات دامی 

 بررسی عوامل محیطی مرتبط با راهبردهای اثرگذار بر توسعه بخش تولیدات دامی 

 ذکرقابلیت های زیر بخش دام استان 

 دامی اهداف کمی در توسعه تولیدات 

  اقدامات پیشنهادی برای توسعه تولیدات دامی 

 ...و 

راسی  1000طالب بسیار مفیدی عنوان گردید که رعایت آنها به تنهایی می تواند دالیل بسیار محکمی در حمایت از طرح احداث دامداری م

ــد که البته بانک نیز بعنوان یک بنگاه اقتصــادی وظیفه دارد  ــتی مورد نظر مجری طرح باش فارغ از مباحث حمایتی دولت از طرحها در  داش

سودآوری طرح                 سبت به  صادی وفنی ومالی انجام دهد تا ن سی های خود را از جنبه های اقت شور، برر سعه ای ک ستراتژیهای تو ستای ا را

ستا در ادامه گزارش به  اطمینان حاصل نمایدتا بتواند نسبت به پرداخت تسهیالت با شرایط بهتر به مجری طرح اقدام نماید که در همین را    

 بررسی اجمالی وضعیت عرضه وتقاضا ی محصول طرح مورد نظر می پردازیم.

 عرضه - 1-18
  خراسان شمالی دارای مزیت نسبی در امر دامپروری می باشد ودامداری از اولویتهای اصلی سرمایه گذاری استان می باشد         با توجه به اینکه 

وحتما از اهمیت بسزایی در احداث دامداریهای صنعتی برخوردار است     منطقه سنخواست  آب وهوایی وجود مراتع مناسب وشرایط   واز طرفی 

می بایستی دامها مدت زمانی را از مراتع بعنوان چراگاه استفاده نمایند ،لذا بررسی جانب عرضه بایستی بصورت منطقه ای صورت پذیردکه          

 در ادامه گزارش به این مهم میپردازیم.

تعدادواحدهای  97ت وآمار استخراج شده ازسایت وزارت جهادکشاورزی وپورتال سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در تیرماه پیرو اطالعا

 به شرح جداول ذیل می باشد: 96تا  92دامی صنعتی ومیزان تولید فراورده های پروتئینی استان طی سالهای مختلف 

1393 ان خراسان شمالی  به تفکیک دام وشهرستان تا پایان سال: تعداد واحدهای دامی صنعتی  است3جدول   

 )) واحد : راس ((

 شهرستان
 پرواری پرورش گوسفند و بز داشتی)واحد( پرورش گوسفند و بز

 ظرفیت)راس( پرواری)واحد( ظرفیت داشتی)واحد(

 2200 3 2825 3 اسفراین

 8070 13 350 1 بجنورد

 1000 1 500 1 رازوجرگالن

 4700 16 1060 4 وانشیر

 1770 9 0 0 فاروج

 580 2 8075 7 مانه و سملقان

 400 2 1200 5 گرمه

 700 2 1550 3 جاجرم

 19420 48 15560 24 كل استان
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 93تا  92: میزان تولید فرآورده های پروتئینی استان 4جدول 

 )) واحد : تن ((

 شرح
 ) عملکرد ( 1393 )عملکرد ( 1392

 درصد میزان تولید درصد میزان تولید

 گوشت قرمز

 33,0 9102 33,6 9005 گاو

 0,0 0 0,0 0 گاومیش

 66,65 18501 66,0 17680 گوسفند و بز

 0,35 96 0,36 95 شتر

 11.0 27699 100.0 26780 جمع كل

 (97منبع : آرشیو پورتال سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ) تیرماه 

( رشد داشته %66) 92( نسبت به سال %67/66) 93میزان درصد تولید گوشت گوسفندی و بز در سال :  4ری جدول * توضیحات و تحلیل آما

رشد صعودی داشته و سایر دامها  92نسبت به سال  93گاومیش(، در سال  –شتر  -تولید گوشت گوسفند و بز نسبت به سایر دامها )گاواست. 

میزان تولید گوشت ان دهنده رشد عالقه مندی مصرف بیشتر گوشت گوسفند و بز به سایر دامهاست. رشد نزولی داشته اند که این موضوع نش

درصدی گوشت گوسفند  6/4تن است و این یعنی رشد تولید  17680به مقدار  92تن بوده و در سال  18501به مقدار  93گوسفند و بز در سال 

 .92نسبت به سال  93و بز در سال 
 

 1394د واحدهای دامی صنعتی  استان خراسان شمالی  به تفکیک دام وشهرستان تا پایان سال : تعدا 5دول ج
 )) واحد : راس ((

 شهرستان
 پرواری پرورش گوسفند و بز داشتی)واحد( پرورش گوسفند و بز

 ظرفیت)راس( پرواری)واحد( ظرفیت داشتی)واحد(

 14400 71 2950 3 اسفراین

 10670 20 1175 6 بجنورد

 1000 1 500 1 رازوجرگالن

 5500 18 1060 4 شیروان

 2170 10 0 0 فاروج

 1200 4 8275 8 مانه و سملقان

 400 2 1300 6 گرمه

 2500 5 3000 7 جاجرم

 37840 131 18260 35 كل استان

 :  5* توضیحات و تحلیل آماری جدول 

( بوده است که این افزایش 3جدول  -واحد 24) 93احد( و در سال و 35) 94مالحظه می گردد تعداد واحدهای داشتی استان در سال  -1

درصدی در  17رشد بیش از واحدهای دامداری داشتی و بهره برداری از چنین واحدهایی و همچنین درصدی تعداد  45یعنی رشد 

  ظرفیت پرورش گوسفند و بز داشتی

( 
18260−15560

15560
× 100) 

 94واحد در سال  131به تعداد  93واحد در سال  48ورش گوسفند و بز پرواری نیز از تعداد مالحظه می گردد تعداد واحدهای پر -2

درصدی پرورش گوسفند و بز پرواری می باشد و همچنین رشد ظرفیت گوسفند و بز  170رسیده است که معنای آن رشد بیش از 
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درصدی ظرفیت پرورش گوسفند  95معنی رشد حدود  به 94رأس در سال  37840به تعداد  93رأس در سال  19420پرواری از تعداد 

 می باشد.   93نسبت به سال  94و بز پرواری در سال 

94تا  92تولید فرآورده های پروتئینی استان  زانی: م6جدول   

 )) واحد : تن ((

 شرح
) ) عملکرد ( 1393 )عملکرد ( 1392 1394عملکرد(  

 درصد لیدمیزان تو درصد میزان تولید درصد میزان تولید

 گوشت قرمز

  9477 33,0 9102 33,6 9005 گاو

  0 0,0 0 0,0 0 گاومیش

  19097 66,65 18501 66,0 17680 گوسفند و بز

  96 0,35 96 0,36 95 شتر

   28670 100.0 27699 100.0 26780 جمع كل

 (97منبع : آرشیو پورتال سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ) تیرماه 

 : 6یحات و تحلیل آماری جدول توض *

 % است 2/3به میزان ،  93نسبت به سال  94رشد تولید پروتئین)گوشت قرمز( توسط گوسفند و بز در سال  -1

(
19907 − 18501

18501
× 100) 

 (واحد: راس)96 -93 یتولید فرآورده های پروتئینی استان خراسان شمال زانی:  م7جدول 

 ) عملکرد ( 1396 ) عملکرد ( 1395 1394)عملکرد( ) عملکرد ( 1393 شرح

 گوشت قرمز

 )تن(

 %24,63 5240 %24,65 5144 33.1 9477 33,0 9102 گاو

 %0,00 0 %0,00 0 0.0 0 0,0 0 گاومیش

 %75,03 59671 %75,01 15652 66.6 19097 66,65 18501 گوسفند و بز

 %0,34 72 %0,34 71 0.3 96 0,35 96 شتر

  21280  20867 100.0 28670 100.0 27699 جمع كل
 (97منبع : آرشیو پورتال سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ) تیرماه 

 : 7* توضیحات و تحلیل آماری جدول 

)درصدی  2به میزان  95 نسبت به سال 96رشد تولید گوشت قرمز توسط گوسفند و بز، در سال  -1
15967−15652

15652
× 100) 

درصدی در  66شتر( از رقم تقریبی  –گاومیش  –میزان درصد رشد تولید گوشت قرمز توسط گوسفند و بز نسبت به سایر دامها )گاو  -2

ه استفاده بیشتر از رسیده است که این رشد نشان از رغبت داشتن مردم ب 96و  95درصدی در سالهای  75به رقم  94و  93سالهای 

گوشت گوسفند و بز است که این عامل، نقطه قوت در امر سرمایه گذاری در حوزه دامداری صنعتی علی الخصوص دامداری داشتی 

 است. 

نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است که طی  95گوسفند و بز  در سال  –شتر  -میزان تولید گوشت قرمز توسط گاو -3

مجدداً تولید گوشت قرمز  96آمده، علت آن افزایش بی رویه و غیر منطقی خوراك دام بوده است که البته در سال  بررسیهای بعمل

 رشد صعودی به خود گرفته است. 

 94: جمعیت دام سبک استان به تفکیک شهرستان در سال 1نمودار 
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به دوم استان در جمعیت دام سبک را دارد و علت آن وجود مراتع بسیار شهرستان مانه و سملقان رت: 1*توضیحات و تحلیل آماری نمودار 

 باشد و دلیل دیگر آن اشتغال و عالقه اهالی این منطقه به شغل دامداری و دامپروری است. مناسب در این منطقه می

 

 95تا  90: جمیعت کل دام سبک استان طی سالهای  2نمودار 

 
رشد قابل توجهی نداشته است ولی واحدهای  95تا  90تعداد دامهای سبک استان طی سالهای :  2توضیحات و تحلیل آماری نمودار * 

گیری کرد که احداث واحدهای دامداری داشتی رشد داشته توان نتیجهدام صنعتی و همچنین تولید پروتئین رشد مناسبی داشته اند که می

دامهای داشتی از کیفیت باالتری برخوردار بوده است و چربی و دنبه کمتری در اند و از طرفی گویای این موضوع است که گوشت حاصل از 

 اند، وجود دارد. دامهای داشتی که اصالح نژاد شده

 

 

 : تولید گوشت قرمز استان خراسان شمالی طی برنامه ششم توسعه 3نمودار 
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 (97منبع : آرشیو پورتال سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ) تیرماه 

 :  3وضیحات و تحلیل آماری نمودار * ت

، 1400تا سال  95ر تولید گوشت قرمز از سال دن بایست استاشود که طبق برنامه ششم توسعه، میبر اساس آمار نمودار فوق مشخص می

وص دامداری بایست نسبت به احداث واحدهای دامداری صنعتی و علی الخصدرصدی داشته باشیم و این نشان از آن دارد که می 2رشدی 

توانیم تقاضای مورد نیاز جهت احداث واحدهای دامداری ای داشته باشیم. که بر اساس همین چشم انداز میداشتی رویکردی حمایتی و توسعه

 را تقاضایی رو به رشد دید. 

 96الی  92: نمودار ظرفیت پروانه های صادره تاسیس دام سبک استان از سال  4نمودار 

 
 96الی  92ودار تعداد مجوزهای تاسیس دام سبک استان از سال : نم 5نمودار 
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 96الی  92: نمودار ظرفیت پروانه های صادره بهره بردرای دام سبک استان از سال  6نمودار 
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 96الی  92: نمودار تعداد مجوزهای بهره برداری دام سبک استان از سال  7نمودار 

 

تعداد مجوزهای تأسیس و بهره برداری  96تا  92همانطور که مالحظه می گردد از سال  :  7تا  4های توضیحات و تحلیل آماری نمودار* 

است که نشان از عالقه مردم استان در احداث استان رو به رشد بوده وضعیتدر زمینه دام سبک در استان و علی الخصوص دام داشتی، و 

 باشد. احدهای دامداری داشتی، زیربنای دامداریهای صنعتی میباشد و بدیهی است که وواحدهای دامداری صنعتی می

گردد که متأسفانه مقیاس اقتصادی و مناسبی بابت صدور مجوز است تأسیس واحدهای دامداری داشتی البته چنانچه دقت شود، مالحظه می

مجوز با  6به تعداد  92نیست؛ بطور مثال در سال  ی نیز از روندی ثابت و حساب شده برخورداررارد و به تبع آن مجوزهای بهره بردوجود ندا

، 94رأس است و این مجوز بابت سال  500رأس بابت دامداری داشتی صادر شده است که بطور میانگین ظرفیت هر واحد  3000ظرفیت 

لی بابت احداث یک واحد رأسی است که بهتر است ظرفیت اقتصادی و حداق 750مجوز  6به تعداد  97رأسی و بابت سال  220مجوز  8تعداد 

صدور دامداری داشتی از سوی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته و این ظرفیت اقتصادی مبنای 

بهره برداری  با مشکل تأسیس و نهایتاً جواز بهره برداری قرار گیرد تا سرمایه گذاران این حوزه ناآگاهانه در این مسیر گام برندارند تا مبادا  و

  .و احیاناً ورشکستگی مواجه شوند

 نتیجه گیری گزارش بخش بازار :  -19

 توضیحات تکمیلی در خصوص طرح .1

  درصدی در تعداد مجوزات دریافت شده جهت احداث  45درصدی در ظرفیت مجوزات اخذ شده بابت دامداری داشتی و رشد  17رشد

 ال دوستداران دامداری به این صنعت می باشد.دامداری های داشتی، نشاندهنده اقب

  سیاست ها و برنامه های استراتژیک و راهبردی دولت در حمایت از توسعه صنعت دامداری صنعتی ، علی الخصوص دامداری داشتی که

می شود، افق روشنی را در سرمایه گذاری این     باعث ارتقاء بهره وری در تعداد دامها و همچنین باال رفتن کیفیت پروتئین تولیدی

 صنعت می توان متصور شد.
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 خراسان شمالی در پرورش دام ، علی الخصوص دام داشتی بدلیل مراتع مناسب، و آب و هوای خوب و مهمتر از آن  ادبا توجه به استعد

 داقل خواهند رسانید. عالقه مردمان این خطه به پرورش دام، نگرانی سرمایه گذاری در این حرفه را به ح

  با توجه به اینکه بر اساس داشته های علمی و تجربی و نوع دامهایی که در طرح حاضر قرار است خریداری شوند، دامهای اصالح نژاد

بود لذا شده تولید و پرورش داده و سپس به فروش برسانیم و این تولید )زاد و ولد( بصورت سالیانه دوبار و هر بار حداقل دو قلو خواهد 

آمدی و اقتصادی خواهد داشت که در نتیجه بانک هیچ گونه نگرانی از بابت بازپرداخت تسهیالت دربعد  ازطرح حاضر بسیار توجیه خوبی 

 نخواهد داشت.

 

 رفع موانع توسعهموضوعات اولویت بندی شده خاص جهت اولیه پیشنهاد  .2

 ولید(اصالح ساختار کسب و کار صنعت دام )ایجاد زنجیره های ت 

   اصالح ساختار مدیریتی در سیستم های تولیدی وابسته به مرتع  ، صنعتی و مزرعه ای 

    بهبود ساختار اقتصادی دامداران از طریق تکمیل واحدهای نیمه فعال و فعال 

      جایگزینی موادعلوفه ای غیر متداول به منظور کاهش سهم واردات نهاده های اصلی 

   ی جهت ساخت تجهیزات خوراك دهی و ساخت خوراك دام به منظور پیشگیری از واردات آنهاانجام حمایت های دولت 

   کنترل کیفی محصوالت تولیدی کارخانجات خوراك دام و  نظارت  بر واردات کلیه افزودنیهای خوراك دام 

 

 ایجاد فرصت  توسعهموضوعات اولویت بندی شده خاص جهت اولیه پیشنهاد  .3

 ومیکی دامانتخاب و ارزیابی ژن 

   تولید و توسعه ترکیبهای نژادی گاو و گاومیش کشور 

   صنعتی وپربازده درکشور تولید و توسعه ترکیبهای نژادی گوسفند و بز 

   ایجاد سامانه جامع دام کشور 
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مطالعات فنی
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 : مطالعات فنیدومفصل 
 :هدف از اجرای طرح  -1

مدت تدوین گردد دراز  در کوتاه مدت واورزی و دامی باید  برنامه های  با توجه به افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به مواد غذایی و محصوالت کش

ین حیوانی ایی نیاز انسان به پروتئین و مواد لبنی حائز اهمیت است به خصوص پروتئذدر حال و آینده تامین شود. در بین مواد غ تا نیاز جامعه

بسیار مهم است  . برای افزایش تولید پروتئین حیوانی نیاز به ایجاد دامداریهای بهداشتی و همچنین تغذیه مناسب با  وبه ویژه در سنین رشد 

 علوفه و خوراك مناسب می باشد.  استفاده از

ش یکی از منابع تولید پروتئین در جهان با استفاده از پرورش گوسفند می باشد . گوسفند حیوانی است که در بیشتر نقاط جهان پرورش آن گستر

 یافته و در اکثر نقاط آب و هوایی رشد می کند و برای اقتصاد هر کشوری نقش به سزای دارد 

کار دامپروری اهمیت و رونق خاصی یافته و به صورت فنی و علمی درآمده است .   در کشور ما نیز با توجه به جمعیت جوان و  در دنیای امروز

به  در حال رشد آن مصرف شیر و فراورده های پروتئینی و لبنی   روز   به   روز بیشتر شده به طوریکه مردم امروز به مراتب بیش از گذشته پی

حیاتی   پروتئین   برده   و مصرف آن را در سبد غذایی خود الزم می دانند . بنابراین باید  در قبال این افزایش تقاضا ونیاز آن اهمیت غذایی و 

 تولید را باال ببریم تا هم نیاز جامعه را بر طرف کنیم و هم اینکه  اشتغالی  ایجاد کرده باشیم.

 ت :ایجاد طرحهای دامداری  در چند نکته قابل ذکر اس
 سرمایه گذاری در بخش تولید 

 شت قرمز به عنوان نیاز جامعهتولید  گو 

 کاربری مناسب از زمینهای که برای کشاورزی مناسب نیستند 

 اشتغال زایی در منطقه 

  ایجاد درآمد برای مجری طرح 

 خود کفایی و عدم وابستگی 

 د.می باش راسی 1000پرورش گوسفند داشتی احداث دامداری در این طرح هدف 

 

 شرایط و تعداد نوبت كاری : -2

روزه و   30ماه  12ساعته و در تمام طول سال می باشد. به منظور سهولت در محاسبات سال شامل         24ماهیت کار دامداری به صورت  

ست که با در نظر گرفتن    360مجموعا  شده ا شده، هزینه های   ضایعا روز در نظر گرفته  ت خوراك و همچنین هزینه های پیش بینی ن

 روز باقیمانده در محاسبات لحاظ شده است. 5تولید 

 

 :  تولید  برآورد ظرفیت -3

 ( ظرفیت سنجی تولید بره:3-1

ی انجام به منظور تخمین ظرفیت تولید این واحد دامداری داشتی، نیاز به اطالع از ضرایب اقتصادی گله مورد نظر می باشد. با توجه به پژوهش ها

 اده های زیر استخراج شده است. و طرح های مشابه د گرفته

این نرخ در  می باشد. در هر دوره بره 8/1در هر بار زایش رومانف میانگین  100در تالقی با قوچ ژن دار چند قلوزا افشار میانگین زایش میش 

ی می شود این نرخ در این گزارش با پیش بین اصالح گله در هر دوره نرخ باالتر می رود.افزایش سن و و با توجه به  4/1دوره های اول در حدود 

 هر دوره تولید در حدود  دوره افزایش یابد. 5بره در هر دوره ظرف مدت  2/2توجه به جایگزینی بره های ژن دار تولید شده و اصالح گله تا نرخ 
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استفاده از روند علمی با توجه به شده است. در نظر گرفته ( و خشکی )شامل دوره آماده سازی برای تولید مثل، بارداری، دوره پس از زایمانماه  8

دوره  5الزم به ذکر است هر میش تا  .خواهد داشترا ساله، سه دوره بهره برداری  2این دامداری در بازه زمانی مدنظر برای اصالح نژاد گله اولیه، 

گله به طور مداوم باید مورد پایش قرار گیرد و میش ها با  . عالوه بر موارد باالاز گله حذف گرددزایش بهینه می باشد و پس از این دوره ها باید 

. پایش و تعویض قوچ های گله نیز عالوه تقویت گله، موجبات حذف عوامل همخونی باید از گله حذف نموداز سایرین می باشند  توانایی ضعیف تر

حذف و  دوره درصد از گله مولد هر 20ایگزینی در مجموع نیز می گردد. در این گزارش با در نظر گرفتن درصد تلفات و همچنین پایش گله و ج

درصد تلفات  . جایگزینی میش ها با بره های ماده ژندار تولیدی صورت می گیرد.درصد پایش و جایگزینی( 15درصد تلفات،  5)جایگزین می شود

. )باید دوره صورت می گیرد انتهایبدبینانه، تلفات در و به منظور سهولت در محاسبات برنامه تولید بنا بر فرض  درصد در نظر گرفته شده است 5

خوراك چون آمار تلفات در انتهای دوره کسر می شود بنابراین هزینه خوراك دام های تلف شده تا انتهای  در محاسباتبه این نکته توجه نمود که 

  .ار فروش کم نماییم(دوره محاسبه می گردد ولی در محاسبه جدول فروش باید تعداد دام تلف شده را از آم

یمت قیمت بره های ژندار تولیدی در هر دوره همانگونه که در محاسبات فروش محاسبه گردیده تقریبا دو برابر قیمت بره های معمولی می باشد. ق

 55ماهه )میانگین  6بره های  کیلو  به دلیل بازار پسندی بیشتر از لحاظ ایجاد ارزش افزوده مقداری بیشتر از 27ماهه )میانگین  3بره های پروار 

ر این کیلو گرم( می باشد. قیمت دام با توجه به شرایط اقتصادی پر نوسان می باشد ولی با استعالم از مراکز عرضه دام ژندار و شرکتهای فعال د

 13هر راس  )وازده( ریال و میش حذفی 380,000ماهه پروار از قرار کیلویی  6ریال و بره  400,000ماه پروار از قرار کیلویی  3برای بره زمینه 

ماهه پروار در برنامه  6ماه پروار و  3نسبت بره های  میلیون ریال برآورد شده است. 120هر راس  )وازده( رومانف حذفی 100میلیون ریال و قوچ 

  .می باشد 50-50ماهگی فروخته می شوند، به صورت 3به اسثنای سال اول که تمام بره های پرواری در سن  پرواربندی

 در جدول ذیل ظرفیت تولید به صورت دوره ای محاسبه می گردد.

 : پیش بینی برنامه تولید دام داشتی دوره ای  2جدول 

 دوره ششم دوره پنچم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول شرح

 220 220 200 180 160 140 درصد بره گیری

 5 5 5 5 5 5 درصد تلفات

 15 15 15 15 15 15 درصد حذف

       خرید

 - - - - - 1000 میش

 10 10 10 10 10 40 قوچ

       زایش در هر دوره

 2090 2090 1900 1710 1520 1330 بره

       تلفات

 50 50 50 50 50 50 میش

 2 2 2 2 2 2 قوچ

 105 105 95 86 76 67 بره )تا زمان فروش(

       فروش

 150 150 150 150 150 150 میش وازده
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 8 8 8 8 8 8 قوچ وازده

 1785 1785 1605 1424 1244 1063 بره*

 **)واحد : راس(با فرض تلفات در آخر دوره ترکیب گله در هر دوره

 1000 1000 1000 1000 1000 1000 میش 

 40 40 40 40 40 40 قوچ

بره های ماده منتخب برای 

 جایگزینی با میش

- 200 200 200 200 200 

 ماهه پروار  3بره 

 کیلو( 27)

- 1130 660 755 850 945 

 ***ماهه پروار  6بره 

 کیلو( 55)

- - 660 755 850 945 

میش های شیری و گوشتی افشار اصالح شده زنجانی توانایی چند قلوزایی را دارا می باشند که این امر در کنار استفاده از قوچ توضیحات: *

زا می باشند احتمال چند قلوزایی حتی در زایش اول باال می برد. همانگونه که قبالنیز ذکر گردید این دامداری رومانف که اساسا چند قلو 100

عدد قوچ خریداری خواهد نمود و پس از دوره سازگاری با محیط )اداپته شدن( که در  40میش و  1000ماه اول( تعداد  8در دوره اولی تولید )

 خواهد نمود.  1398ه جفتگیری از ابتدای سال ماه طول میکشد اقدام ب 1حدود 

 با توجه به اطالعات بخش ظرفیت سنجی نحوه محاسبه بره هایی که در هر دوره  متولد می شوند به صورت فرمول زیر می باشد. *

تلفات  -ه *)تعداد میش)درصد بره گیری هر دور -)تلفات بره تا زمان فروش( -بره اماده فروش=)بره  ها منتخب به منظور جایگزینی میش(

 میش((

 محاسبه بره های آماده فروش در دوره اول:
((1000-50-) * 1/4 ) – (67) – (200) = 1063 

بره ماده ژندار تولیدی در هر دوره جایگزین میش های تلف شده و حذف شده می شوند. در هر دوره نیز به مقدار تلفات و پایش و  200تعداد 

 درصد از بازار خواهند نمود. 100ه تامین قوچ جایگزینی قوچ ها اقدام ب

درصد بره های تولیدی حاوی ژن می  100الزم به ذکر است قوچ های خریداری شده از نوع هومو می باشند که در تالقی با میش ها به احتمال 

 باشند.

ر می شود بنابراین هزینه خوراك دام های تلف ** همانگونه که پیشتر اشاره گردید در محاسبات خوراك چون آمار تلفات در انتهای دوره کس

 .شده تا انتهای دوره محاسبه می گردد ولی در محاسبه جدول فروش باید تعداد دام تلف شده را از آمار فروش کم نماییم

ماهگی به فروش  3سن ** به دلیل باال بودن هزینه دامداری در سال اول و برای پوشش این هزینه ها تمام بره های پرواری در سال اول در *

 می روند.

 

 (ظرفیت سنجی كاشت یونجه:3-2
 

 یآلدهیا طیو شرا یخاك را غن تیازت خاك را تثب اهانینوع از گ نیا شهیو ر شودیم یکشاورز یخاك اراض تیو شبدر باعث تقو ونجهیکشت 

 .کندیمفراهم  یکشت محصول بعد یبرا

 اهیگ یایو بقا شهیمدت ر نیدارد، بلکه در ا یتنها صرفه اقتصادکه نه نمود یبرداربهره اهیگ نیا پنج تا هفت سال از نیبمی توان  ونجهیکشت با 

محصول کاهش  نیبرداشت ا زانیدرواحد سطح و م و عملکرد شیتا دو برابر افزا اهیگ یآب ازیالبته بعد از سال پنجم ن کند،یم تیخاك را تقو

می  یاراض نیاز ا ونجهی نیچ 4طور متوسط به در منطقه اجرای طرح تن است و ساالنه 3,5تا  3 نیبمحصول در هر هکتار  نیعملکرد ا .ابدییم

 نمود.برداشت  توان



 طالعات فنیم                                                                                         رحط یمطالعات امکان سنج                

 «پرورش گوسفند داشتی اسفراین »

 

پس یونجه تولید شده در این مجموعه الزم به ذکر است در حال حاضر در زمین های مورد نظر یونجه کاشته شده و هر ساله به فروش می رسد. 

 قرار خواهد گرفت و به بازار عرضه نمی گردد.دامداری د مصرف موراز بهره برداری از طرح 

 محاسبه مقدار تولید و قیمت تمام شده یونجه

 ( مقدار تولید یونجه هر ساله3-2-1
 : پیش بینی برنامه تولید یونجه )واحد: تن( 3جدول 

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح

 240 240 240 240 ید یونجهلتو

با توجه به منطقه اجرای طرح و در دسترس بودن آب  هکتار در نظر گرفته شده است. 20زمین مورد نظر برای کاشت یونجه  : *توضیحات

تن ساالنه در نظر  12تن در هر چینش و مجموعا  3مقدار یونجه برداشت شده از هر هکتار  بار چینش یونجه امکان پذیر می باشد. 4کافی تا 

 می زمین های یونجه از دامداری تامین خواهد شد.کود دا گرفته شده است.
 

 ( قیمت تمام شده یونجه :3-2-2

هزینه  شد. از آنجایی که در زمین های مورد نظر یونجه کاشته شده است نیاز به هزینه بذر یونجه نیز نمی باشد.کود دامی از دامداری تهیه خواهد 

 سم و نخ بسته بندی هر ساله مورد نیاز می باشد.

 به شرح جدول ذیل می باشد.هر هکتار یونجه  کشت مواد اولیه ههزین

 هزینه واحد مصرف سالیانه واحد شرح ردیف

 )ریال(

 هزینه كل 

 )میلیون ریال(

 - - - کیلو گرم  بذر یونجه  1

 - - - تن کود دامی 2

 4/2 600,000 4 کیلو گرم سموم 3

 5 - - - نخ بسته بندی یونجه 4

 4/0 - - - درصد(5سایر ) 5

 8/7 مجموع

با در نظر گرفتن سایر هزینه  می باشد کهدر هر کیلو ریال  650 ساالنههکتار،  20در هزینه مواد اولیه کاشت یونجه با توجه به مقدار تولید یونجه 

با توجه   برآورد می گردد. لودر هر کی ریال 1650 ،هکتاری 20کارگر فصلی، سوخت و... ، هزینه تمام شده یونجه تولیدی در زمین های از قبیل 

درصد یونجه نیز باید  35و حدود تامین خواهد شد هکتاری  20زمین  مورد نیاز دامداری ازدرصد یونجه  65به محاسبات صورت گرفته در حدود 

 باشد. ریال می 5380 قیمت تمام شده یونجه در حدود ( خریداری گردد. بنابراین1230از بازار )قیمت استعالمی مرداد ماه 

 

 و فروش پیش بینی برنامه تولید -4

 (محاسبه تركیب گله و جدول فروش ساالنه4-1

ابتدا با توجه به اطالعات بخش ظرفیت سنجی، می باشد. و جدول فروش برای انجام محاسبات نیاز به داده های ساالنه ترکیب گله 

ر محاسبه خوراك ساالنه و همچنین جدول مقدار دام جدول دوره ای به صورت ساالنه تبدیل می گردد. جدول ترکیب گله به منظو

 آماده فروش به شرح ذیل محاسبه می گردد.   
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همانگونه که پیشتر اشاره گردید در محاسبات خوراك چون آمار تلفات در انتهای دوره دوره می گردد.  5/1شامل  الزم به ذکر است هر سال

ه تا انتهای دوره محاسبه می گردد ولی در محاسبه جدول فروش باید تعداد دام تلف شده کسر می شود بنابراین هزینه خوراك دام های تلف شد

ماه  3الزم به ذکر است تمامی بره های تولیدی در دوره اول به منظور پوشش هزینه های سال اول در سن   را از آمار فروش کم نماییم.

 می باشد. 50-50ماهه  6ماهه به  3ار بره پروفروش و فروخته شوند. در مابقی سال ها نسبت باید پروار 

 
 )واحد : راس( ساالنهبه منظور محاسبه هزینه خوراك  ترکیب گله جدول 

 همد همن هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم  دوم  اول سال

 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 میش 

 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 قوچ

 300 300 300 300 300 300 300 300 300 100 بره های ماده منتخب برای جایگزینی با میش

 945 1890 945 1890 945 1890 945 1605 660 1130 کیلو( 27ماهه پروار ) 3بره 

 1890 945 1890 945 1890 945 1795 755 660  کیلو( 55ماهه پروار ) 6بره 

برای هر میش به معنای این می باشد که چون نصف دوره دوم در سال اول می باشد بنابراین نصف هزینه خوراك دوره دوم نیز در  1500عدد   

 دوره اول صورت می پذیرد.

  
 جدول دام ها ی آماده فروش )واحد: عدد( 

 دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم  دوم  اول سال

 150 300 150 300 150 300 150 300 150 150 میش 

 8 16 8 16 8 16 8 16 8 8 قوچ

 ماهه پروار  3بره 

 کیلو( 27)
1063 622 1515 893 1786 893 1786 893 1786 893 

 ماهه پروار  6بره 

 کیلو( 55)
- 622 712 1694 892 1784 892 1784 892 1784 

  فروش )ریالی(

 1950 3900 1950 3900 1950 3900 1950 3900 1950 1950 میش 

 960 1920 960 1920 960 1920 960 1920 960 960 قوچ

 ماهه پروار  3بره 

 کیلو( 27)

1148

0.4 
6717.6 16362 9644.4 19288.8 9644.4 19288.8 9644.4 19288.8 9644.4 

 ماهه پروار  6بره 

 کیلو( 55)
 12999.8 14880.8 35404.6 18642.8 37285.6 18642.8 37285.6 18642.8 37285.6 

 مجموع
1439

0.4 
22627.4 37062.8 47959.0 43751.6 49840.0 43751.6 49840.0 43751.6 49840.0 

بازار فروش بره و تسهیل تامین مالی هزینه های جاری صورت گرفته دامداری، سیاست دامداری برای فروش به گونه  با توجه به*توضیحات: 

ماهه فروخته خواهد شد. الزم به ذکر ارزش بره  6ماهه و بره های  3در دو گروه مساوی شامل بره های ل اول به استثنای ساایست که بره ها 

ماهه می باشد. قیمت  6ماهه کمی بیشتر از  بره های  3برابر نوع بدون ژن می باشد. به طور معمول قیمت هرکیلو گوشت بره های  2های ژندار 

ز بره نر ژندار می باشد ولی در محاسبات قیمت بره ماده ژندار مبنای قیمت قرار داده شده ا ست. تلفات در سنین بره نر های ژندار بسیار باالتر ا

قیمت دام برای فروش به  مختلف واقع می شود که در محاسبات حالت بدبینانه یعنی تلفات در سن بلوغ و آخر دوره معیار قرار داده شده است.

به ذکر قیمت فروش میش و قوچ، به دلیل مستهلک شدن و همچنین ضعیف بودن نژاد کمتر از دام های جوان الزم  شرح جدول ذیل می باشد.

 می باشد.
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 )ارقام به میلیون ریال(

 کیلو( 55ماهه پروار ) 6بره  کیلو( 27ماهه پروار ) 3بره  قوچ میش

13 120 80/10 90/20 

 

 را نشان می دهد: دوره ای به ساالنهنظور محاسبه خوراك را از جدول ذیل نمایی از نحوه تبدیل جدول ترکیب گله به م

 نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهام سوم دوم اول دوره

 سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم  سال دوم  سال اول 

 1000+500 1000+500 1000+500 1000+500 1000+500 1000+500 میش 

 20+40 20+40 20+40 20+40 20+40 20+40 قوچ

 200+100 200+100 200+100 200+100 200+100 100 بره های داشتی

 945 945+945 945 850+755 660 1130 کیلو( 27) ماهه پروار  3بره 

 945+945 945 945+850 755 660  کیلو( 55) ماهه پروار  6بره 

 

 ی دهد:را نشان م دوره ای به ساالنهفروش را از جدول ذیل نمایی از نحوه تبدیل جدول 

 نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهام سوم دوم اول دوره

 سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم  سال دوم  سال اول 

 150 300 150 150+150 150 150 میش 

 8 16 8 8+8 8 8 قوچ

 893 893+893 893 803+712 622 1063 کیلو( 27ماهه پروار ) 3بره 

 892+892 892 892+802 712 622 - کیلو( 55ماهه پروار ) 6بره 

 

 برآورد هزینه های سرمایه گذاری طرح :  -5
میلیون ریال(مبالغ به )  

 جمع کل  مورد نیاز انجام شده  شرح هزینه ها

 20000 20000 - زمین

 1800 1800 - محوطه سازی

 13275 13275 - ساختمان ها

 2600 2600 - تأسیسات

 1590 1590 - ماشین آالت و تجهیزات تولید

 170 170 - اثاثیه اداری

 1500 1500 - وسائط نقلیه

 هزینه خرید دام
راس میش افشار  اصالح نژاد شده 1000خرید  - 16000 16000 

درصد 100راس قوچ رومانف  40خرید  - 6004 6004 

 3147 3147 - درصد(5هزینه های پیش بینی نشده )

 66086 66086 - مجموع هزینه های ثابت سرمایه گذاری



 طالعات فنیم                                                                                         رحط یمطالعات امکان سنج                

 «پرورش گوسفند داشتی اسفراین »

 

 846 196 650 هزینه های  قبل از بهره برداری

 66932 66282 650 جمع کل هزینه های سرمایه گذاری

 4368 4368 - سرمایه در گردش

 71300 70650 650 جمع كل سرمایه گذاری طرح

 

 طرح یاجرا یها نهی: خالصه هز3جدول 
 پردازیم.  ساختمانها و ... می –محوطه سازی  –مل : زمین در ادامه گزارش به شرح جزئیات سرفصلهای هزینه اجرای طرح شا

 جزئیات هزینه های سرمایه گذاری :-5

 زمین :  - 1-5

 

 ) مبالغ به میلیون ریال (  : مشخصات زمین و قیمت 1جدول 

 جمع  مبلغ مورد نیاز هزینه واحد متراژ)مترمربع( شرح عملیات ردیف 

 0 0 - 11000 زمین محل احداث دامداری 1

 20000 - - 200000 زمین محل کشت یونجه 2

 20000 جمع

به صورت  طی قراردادی از منابع طبیعی متر مربع 11000زمین مورد نظر جهت اجرای طرح حاضر به متراژ : 1* توضیحات ردیف 

که در هزینه  ه بهائ پرداخت نمایدریال اجار 6,200,000اخذ گردیده است که پیرو این قرارداد مقرر است سالیانه به میزان  استیجاری

  های جاری طرح مبلغ مذکور لحاظ شده است.

 هکتار در نظر گرفته شده است . 20زمین محل کشت یونجه به متراژ  :2*توضیحات ردیف 

 

 محوطه سازی : -2-5

 (ریال می باشدمیلیون مبالغ به ): مشخصات فنی و هزینه ای محوطه سازی 2جدول

 ت شرح عملیا ردیف
 مقدار / متر

 مربع

هزینه  واحد 

 ساخت 

مبلغ انجام 

 شده

مبلغ مورد 

 نیاز 
 جمع 

 300 300 - - 11000 تسطیح و خاکبرداری و آماده سازی زمین 1

2 
متر و از نوع آجر سفالی یا  2,5دیوار کشی با ارتفاع 

 فشاری یا بلوك سیمانی
300 - - 600 600 

 50 50 - 25 باب  2 متر3درب ورودی بعرض  3

 300 300 - - 300 جدول کشی و درختکاری 4

 550 550 - - - روشنائی 5

 1800 1800 - - - جمع كل

احداث دامداری داشتی توسط ماشین آالت راهسازی از  بابت : جهت اجرای طرح می بایست کل زمین در نظر گرفته شده 1ردیف :توضیحات*

سپس توسط غلتک کوبیده شود تا بستری مسطح و مناسب جهت محوطه سازی و ساختمان  و جمله بلدزر و سپس گریدر تسطیح و گالژ شده

 و همچنین ساخت دیوار محوطه داشته باشیم.   سازی
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توسط  ،و پس از هر الیه خاکریزی دمتری صورت پذیر 3/0در نقاطی که نیاز به خاکریزی دارد، عملیات خاکریزی بصورت الیه الیه  و در ضخامت 

هزینه عملیات مذکور شامل خاکبرداری توسط بلدزر و تسطیح توسط گریدر و کوبیدن بوسیله  . شود کوبیدهدقیق و کامل بستر  غلتک بصورت

 میلیون ریال خواهد شد.   300غلتک در کل مبلغ 

از برداری امن و صحیح  متر خواهد شد. بدیهی است جهت بهره 300زمین مورد نظر محیط تقریبی زمین  UTMبا توجه به مشخصات :  2ردیف 

 دامداری مورد نظر نیاز است پیرامون زمین حتماً دیوارکشی انجام شود که این مهم توسط بلوك سیمانی بر روی پی دیوار صورت می پذیرد. 

ام شده و آنگاه متر پی کنی شده و سپس شفته ریزی انج 4/0متر و عمق  6/0روش کار به نحوی است که ابتدا دورتادور زمین )محیط ( به عرض 

متر انجام می گیرد و بدنبال آن بوسیله بلوك سیمانی دیوار محوطه به ارتفاع  4/0و ارتفاع  0 /4کرسی چینی توسط سنگ یا آجر فشاری به عرض 

یوار نیز درپوش و روی د الت ماسه و سیمان، اندود می گرددمتر ساخته می شود و پس از اتمام دیوار محوطه، دو طرف آن )پشت و رو( با م 60/2

 و آبچکانی از جنس مالت ماسه و سیمان ساخته می شود. 

 میلیون ریال خواهد شد.  600ریال و در مجموع  میلیون 2طبق برآوردهای انجام شده، عملیات ساختمانی فوق الذکر در ازای هر متر مربع مبلغ 

ــا 3دیف ر ــلع دامداری، ئط نقلیه جهت آوردن و بردن دا: جهت تردد دام و همچنین وس متر و   3باب درب به عرض  2مها  و علوفه و ... در دو ض

صب آنها در ازای هر باب درب، مبلغ       3ارتفاع  ساخت و ن ست که هزینه  شده ا  50میلیون ریال و در مجموع  25متر از جنس فلز، در نظر گرفته 

 میلیون ریال خواهد بود.  

شی درختکاری   4ردیف  ضای :: جدول ک صله        جهت ایجاد ف سط جداول بتنی و به فا ست تو سمت   5/1سبز، نیاز ا متری از دیوار محوطه و از ق

شود تا هم بعنوان کانیوو    را عهده   وظیفه هدایت آبهای سطحی به بیرون محوطه کناری درونی دورتادور محیط داخلی زمین، جدول کشی انجام 

 300.. اقدام نمود. که طبق محاسبات انجام شده به طول   .شت درخت و شمشاد و    یواره فالور باکس ، بتوان نسبت به کا دار گردد و هم بعنوان د

د و در نتیجه کل هزینه جدول کشی  میلیون ریال می باش 1تر طول طبق برآورد انجام شده مبلغ هزینه هر م ومتر نیاز به جدول کشی می باشد 

 میلیون ریال خواهد شد.    300و درختکاری مبلغ 

ست    ضیح ا سطح مح  الزم به تو شد             وکل  شده باقی خواهد ماندو نیازی نمی با ستری خاکی و کوبیده  صورت ب ساختمانها، ب ساخت  طه بعد از 

 را آسفالت نمود.  دامداریهمچون محوطه کارخانه های تولیدی، سطح زمین 

شنائی   5ردیف  صب پایه چراغهایی بر روی دیو     :: رو سبت به ن شنایی محوطه دامداری مورد نظر، ن سالن آغل  جهت رو انبار  –ار محوطه و دیوار 

میلیون ریال   550کنسانتره و ... اقدام می گردد که پیرو مذاکره با کارشناسان ذیصالح، هزینه این بخش با توجه به متراژ محوطه مورد نظر مبلغ 

شت یونجه )   برآورد می گردد.  ست زمین محل کا شد و نیاز ب    20الزم به ذکر ا شت می با صی نمی     هکتار( آماده کا سازی خا ه عملیات محوطه 

 باشد.

 

 ساختمان ها : -5-3

میلیون ریال(مبالغ به ارقام :) : مشخصات فنی و هزینه ای ساختمان ها 3جدول   

 ردیف

نوع 

 ساختمان

)تولیدی ، 

 انبار و ...(

 مشخصات ساختمان

 ابعاد،  ارتفاع ، نوع مصالح و ...( )نوع سازه،

سطح 

 زیر بنا

هزینه 

واحد 

 خت سا

مبلغ 

انجام 

 شده

مبلغ 

مورد 

 نیاز

 جمع

 آغل 1

خر پای فلزی  :بلوك سیمان, پوشش سقف :دیوار

آخور بندی  :با ایرانیت یا ورق گالوانیزه ،سالن

درب و پنجره  -سیمانی و سیمانکاری دیوارها

: آویز خاکی شفته اجرای روشنایی:کف  -فلزی

 سقفی صنعتی

1350 

 متر مربع
4 - 5400 5400 
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 ربندبها 2

آخوربندی و آبشخور:  -کف: خاکی کوبیده

سیمانی و سایبان روی آنها با اسکلت فلزی خر 

 پاو ایرانیت یا ورق گالوانیزه و حصارکشی با نرده

2650 

 مترمربع
5/1 - 3975 3975 

3 
 انبار کنسانتره

 متر 6با ارتفاع 

دیوار آجری با پوشش داخلی و خارج سیمان 

ایرانیت یا ورق کاری، سقف: خر پا فلزی با 

کف :بتنی، نصب درب و پنجره فلزی و -گالوانیزه 

 اجرای روشنایی

متر  120

 مربع
5/3 - 420 420 

4 
سرپناه 

 )هانگار( علوفه

اسکلت فلزی یک طرف باز با دیوار آجری 

باپوشش سیمانی و کف بتن پوشش سقف ایرانیت 

 یا ورق گالوانیزه

متر  350

 مربع
2 - 700 700 

5 

زایشگاه 

رمانگاه و ،د

 جایگاه بره

سقف :خرپا با -دیوارها آجری با پوشش سیمانی 

باکس بندی   -کف بتنی -ایرانیت یا ورق گالوانیزه

 درب وپنجره فلزی -باآجروپوشش کاشی 

 

متر  480

 مربع
4 - 1920 1920 

6 
ساختمان 

 کارگری

اسکلت فلزی یا بتنی با شناژبندی وکف سازی 

فلزی واجرای ونماسازی سیمانی،درب وپنجره 

 تاسیسات کامل)آب وبرق و...(

متر  50

 مربع
8  400 400 

7 
منبع 

 زیرزمینی

 -دیوارها آجر و سیمان مسقف -خاکبرداری

 ایروالسیون

متر  30

 مکعب
5  150 150 

 حمام ضد کنه 8

دیوارها  10*1,5*6/0خاکبرداری چاله در ابعاد 

بتن ریزی  –پوشش سیمان  –آجر و سیمان 

 4*12ه و نرده کشی در ابعاد رمپ و کف چال

 60 60  60 یک واحد

 حفرچاه 9
متر با  1متر با دهانه  30حفردستی به عمق 

 کالف سیمانی
 250 250  250 یک حلقه

 13275 13275    جمع كل

د سعی شود بر اساس    بدون شک ساختمان ها از عوامل اصلی در موفقیت بهره برداری از یک طرح محسوب می شود لذا حتماً بای     توضیحات:  *

ساختمانهای متعددی از جمله: آغل            ضر نیز  شوند . در پروژه حا ساخته  ستاندارد و مناسب  ساختمانها با  مصالح ا  –بهاربند  –کاربرد مورد نظر، 

سانتره  شاره ای به نوع     –هانگار  -انبار کن شگاه و .... وجود دارد که بنا به کاربرد هر یک از آنها در جدول فوق ا صالح  زای صرفی م ساخت هر    م در 

ست که               ضمناً الزم به ذکر ا شود.  سوط تری نگارش  ضیحاتی مب ست مجددًا تو ست که جهت جلوگیری از اطاله کالم نیازی نی شده ا یک از آنها 

سی     سط مهند شه های پروژه مورد نظر تو شما             نکلیه نق سان  ستان خرا شاورزی ا سی ک سازمان نظام مهند شده و به تایید  صالح تهیه   نیز لیذی

سوی             شده از  ساس برآورد انجام  ساختمانها نیز برا ساخت هر یک از  ست که به پیوست گزارش خواهد آمد. همچنین هزینه های واحد  سیده ا ر

می باشد، در جداول درج   کشور  تایید کارشناسان ذیصالح و نیز جداول حداقل هزینه های ساختی که مورد نظر و تایید سیستم بانکی       و مشاور  

 در زمین کاشت یونجه نیاز به عملیات ساختمانی خاصی نمی باشد. ه و مبنای برآورد ساخت ساختمانها قرار گرفته است. گردید
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  تأسیسات : -5-4

 (الیر ونیلیممبالغ به  ارقام :) : مشخصات فنی و هزینه ای تأسیسات 4جدول  

 شرح عملیات  ردیف

 طرح موضوع تسهیالت

 مقدار
مبلغ انجام 

 ه شد

مبلغ مورد 

 نیاز
 جمع 

 100 100 - آمپر 32 خرید انشعاب برق 1

 700 700 - کیلومتر2 وپست هوایی با متعلقات اجرای شبکه برق 2

 50 50 - - آبولوله کشی شبکه  3

4 
خرید ونصب تابلوهای اصلی وفرعی وکابل کشی واجرای 

 روشنایی کل سالنها ومحوطه
-  - 980 980 

 450 450 - کولر و بخاری و گرمایشسیستم سرمایش  5

 10 10 - عدد7 سیستم اطفاء حریق 6

 150 150 - دستگاهیک  ژنراتور برق اضطراری 7

 60 60 - عدد 12 سیستم حفاظتی دوربین مداربسته با متعلقات کامل 8

 100 100  هزار لیتری 10عدد  2 منبع سوخت 9

 2600 2600 -  جمع كل هزینه تأسیسات

 3رأسی داشتی احداث شود لذا پیرو تحقیقات بعمل آمده نیاز به خرید انشعاب برق  1000دامداری  ستا با توجه به اینکه مقرر حات: توضی* 

ی دقیق فاز بابت طرح مورد نظر می باشد. با عنایت به اینکه برق از دسته امکانات زیربنایی بسیار مهم در یک پروژه تلقی می شود در نتیجه بررس

دسی شرط اصلی اجرای صحیح این مقوله است. لذا با اعتقاد به این مساله از کارشناس خبره ای در امور اجرای شبکه برق و طراحی و نصب و مهن

تابلوهای اصلی و فرعی و کابل کشی کمک گرفتیم که طبق نظر ایشان هزینه عملیات تأسیسات برقی به شرح جدول فوق می باشد که طبق 

 در گزارش آمده است.  4ول شماره جد 4تا  1ردیفهای 

در خصوص سایر سیستمهای سرمایش و گرمایش و سیستم اطفاء حریق و ژنراتور برق اضطراری )موتور برق( و سیستم حفاظتی نیز، میزان هزینه 

متأسفانه با توجه به  الزم به توضیح است کهها بصورت استعالم شفاهی از کارشناسان ذیربط صورت پذیرفته و در جدول فوق درج شده است. 

 کسی پیش فاکتور صادر نمی کند.  و بی ثباتی بازار  نوسانات قیمت ارز

 

 ماشین آالت : -5-5

 (الیر ونیلیممبالغ به ) : مشخصات و هزینه دستگاه ها 5جدول 

 ماشین آالت شرح ردیف
عداد ت

 دستگاه
 قیمت

انجام 

 شده

مورد 

 نیاز
 جمع

 350 350 - 350 1 دستگاه سمپاش وشعله افکن 1

 60 60 - 60 1 علوفه خرد کن 2

 120 120 - 120 1 شامل پمپ ولوله آبده و کابل تجهیزات چاه 3

 35 35 - 35  لوازم دامپزشکی)سم چین،سرنگ اتوماتیک،قرص خوران ،شربت خوران و...( 4

 50 50  50 1 آسیاب 5

 800 800  800 1 فیدر میکسر 6

 25 25 - 25 1 باسکول 7
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 150 150 - 150 1 موتور پمپ و متعلقات 8

 1590 1590   مجموع

 شیده نیست که دستیابی به موفقیتی مطلوب در یک فعالیت اقتصادی، مستلزم انتخاب و استفاده و بهره برداری بهینهوبر کسی پتوضیحات: *

محقق گردد و در فرآیند تولید دام بهترین راندمان ممکن  از ماشین آالت و تجهیزات است. لذا بمنظور اینکه بهره برداری از طرح مورد نظر در

دار داشتی با حداقل چالشها  و گرفتاریها مواجه شویم، بابت تهیه لیست ماشین آالت از کارشناسان خبره که از تجربه اجرائی موفقی نیز برخور

ها نیز بدلیل عدم صدور پیش فاکتور از سوی تأمین هستند، استفاده نموده  و لیست جدول فوق تهیه گردید و جهت برآورد قیمت دستگاه 

کنندگان دستگاهها، بناچار با مراجعه به سایتهای مختلف بدنبال بدست آوردن قیمت ماشین آالت بودیم که سعی نموده ایم متوسط قیمت 

یرفته و اذعان می دارد قیمتی بیش از دستگاه ها را در جدول فوق درج نماییم که از این بابت مشاور مسئولیت و صحت قیمت دستگاهها را پذ

 آنچه در بازار بصورت واقعی وجود دارد، در جدول فوق لحاظ نشده است. 

 

                                                              : و رفاهیاداری  لوازم -5 -6

 (الیر ونیلیممبالغ به ارقام :)  رفاهی –: لیست و هزینه لوازم اداری  6جدول                                 

 جمع مبلغ مورد نیاز مبلغ انجام شده تعداد شرح ردیف 

 100 100 - سری2 کامپیوتر،پرینترو... میزوصندلی اداری،سیستم 1

 70 70 - سری2 شامل یخچال و تجهیزات آشپزخانه لوازم رفاهی 2

 170 170 -  جمع

رأسی که طبیعتاً به میزان زیادی خرید مواد اولیه و فروش  1000است جهت مدیریت اصولی و علمی دامداری : بدیهی  1ردیف : توضیحات*

کامپیوتر و ...( می تواند  –صندلی  –سری ست کامل اداری )میز  2اداری هستیم که برآورد  سیستمدام اصالح نژاد شده خواهیم داشت نیازمند 

میلیون ریال را برای لوازم اداری خواهیم  100میلیون ریال، در مجموع رقم  50برآورد قیمت هر ست به مبلغ حداقل برآورد مورد نیاز باشد که با 

که در جدول فوق آمده است. الزم به سری لوازم رفاهی برآورد شده است  2جهت رفاه حال کارشناسان و مدیریت مجموعه نیز :  2ردیف  داشت.

 ی بر اساس استعالم تلفنی انجام شده از سوی مشاور صورت پذیرفته است. توضیح است قیمت لوازم اداری و رفاه

 

 وسایط نقلیه :  5-7
)مبالغ به میلیون ریال(: لیست  و هزینه وسائط نقلیه  7جدول   

 شرح ردیف 
تعداد / 

 دستگاه 
 جمع مبلغ مورد نیاز مبلغ انجام شده

 320 320 - 1 285تراکتور فرگوسن  1

 500 500 - 1 یلردستگاه ب 2

 60 60 - 1 دستگاه موور 3

 120 120 - 1 دیسک وگاوآهن 4

 90 90 - 1 تریلی پشت تراکتوری 5

 410 410 - 1 4نیسان تک سوز یورو  6

 1500 جمع

که می تواند پیرو مشورتی که با کارشناسان کشاورزی در حوزه کاشت انجام شد، لیستی بر اساس جدول فوق تهیه شده است توضیحات : *

دستگاه ها را بر اساس استعالم تلفنی  قیمتهکتاری کشت یونجه باشد. ضمناً مشاور سرمایه گذاری  20پاسخگوی نیاز کاشت و برداشت زمین 
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ورده آاز چندین فروشنده که اسامی آنها را از سایتها و یا کانالهای مجازی فروش تجهیزات استخراج نموده است، کشف نموده و در جدول فوق 

  است. 

 خرید دام:هزینه های  -5 -8
 

  راس میش افشار اصالح نژاد شده 1000خرید  

نسبت  و این دام ها عالوه بر دو قلوزایی و چند قلوزایی مقاومت زیادی می باشدت دامداری در خصوص دام اصالح نژاد شده اینکه فعالی با توجه به

اقدام به در این راستا  نین میزان گوشت تولیدی این دام ها نسبت به سایر دام ها بیشتر است. و همچ در مقابل بیماری ها دارند به سایر دام ها

. با توجه به استعالم صورت گرفته شود است و دام بومی محسوب می خرید میش ها از نژاد افشاری نموده که این نژاد در زنجان اصالح نژاد شده

میلیون ریال  16000میلیون ریال می باشد که با در نظر گرفتن هزینه حمل در حدود  15ود کیلو در حد 55قیمت میش های با وزن میانگین 

 برآورد می گردد. 

  درصد100 راس قوچ رومانف  40خرید:  

رزش اخواهند شد. بره های تولیدی این نوع به طور کامل حاوی ژن خواهند بود. این امر در خریداری و از نوع هومو قوچ ها را از نژاد رومانف 

میلیون ریال می  150با توجه به استعالم صورت گرفته هزینه خرید هر راس قوچ در حدود  اهمیت می باشد. گذاری بره ها هنگام فروش حائز

 میلیون ریال می باشد. 6004راس قوچ با احتساب هزینه حمل، مجموعا مبلغ  40باشد. هزینه خرید 

 هزینه های پیش بینی نشده: -5 -9
ــ ــده در نظر  5د معینی )معموال حدود معموال درص %( از جمع هزینه های ثابت تولید به جز هزینه زمین بعنوان هزینه های پیش بینی نش

 گرفته می شود.

 هزینه های قبل از بهره برداری :  -5-10

  

 جمع مورد نیاز انجام شده شرح هزینه ردیف 

 400 - 400 هزینه اخذ مجوز ونقشه پروانه ساختمان 1

 50 - 50 هزینه اخذ مجوز وچاه و تمدید آن  2

 120 120 - هزینه محضر) حق الثبت و تحریر( 3

 26 26 - هزینه کارشناسی و ارزیابی های بانک  4

 200 - 200 هزینه تهیه طرح توجیهی 5

 50 50 - سایر  7

 846 196 650 جمع كل هزینه های قبل از بهره برداری 
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 در گردش :سرمایه   -11-5
 سرمایه در گردش مورد نیاز طرح در پایان اولین سال بهره برداری تجاری بصورت زیر برآورد میگردد : 

لمبلغ: میلیون ریا  های سرمایه در گردشهزینه                

 جمع کل مورد نیاز انجام شده روز شـــــرح

 3032,4 3032,4 - 180 مواد اولیه

 - - - 0 ساخته شدهکاالی در جریان ساخت و 

 834 834 - 30 مطالبات

 501,6 501,6 - 60 گردانتنخواه

 - - - 0 بستانکاران

 4368 4368 جمع

 

 هزینه های دوران بهره برداری ) تولید (( 6

 جدول هزینه های جاری طرح

 ریال(میلیون ) هزینه شرح هزینه ها ردیف

 2/6 هزینه اجاره بها 1

 1824 دامداری هزینه حقوق و دستمزد 2

  1-3-6بخش  مواد اولیه 3

 25/161 هزینه سوخت وانرژِی 4

 1/570 هزینه تعمیر و نگه داری 5

 800 هزینه دارو 6

 102 هزینه بیمه 7

 05/1756 هزینه استهالك 8

 7-6بخش  استهالكبه جزء  ساالنه  درصد موارد باال 5هزینه های پیش بینی نشده به میزان  9

 نه اجاره بها زمینهزی( 6-1

به صورت استیجاری اخذ گردیده است که پیرو این قرارداد مقرر است  متر مربع 11000زمین مورد نظر جهت اجرای طرح حاضر به متراژ 

 ریال اجاره بهائ پرداخت نماید. 6,200,000سالیانه به میزان 

 

 حقوق و دستمزد :  (2-6

 :  تولیدی(نیروی انسانی مورد نیاز دامداری ) -6-2-1

 میلیون ریال

 حقوق ساالنه حقوق ماهانه تعداد شرح ردیف

 240 20 1 مسئول دامداری 1

 60 5 1 دامپزشک پاره وقت 2

 180 15 1 چوپان مجرب 3

 432 12 3 و نگهبان کارگر 4
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 912  6 مجموع

 912 درصد 100مزایای شغلی و بیمه و پاداش به میزان 

 1824 جمع كل

 

  مواد اولیه : (3-6

 هزینه خوراک دام ساالنه: -6-3-1

ســب و به مقدار دام را به صــورت متنا ازیمورد ن یاســت که مواد مغذ یا رهیمتعادل، ج رهیج مقدار جیره مورد نیاز دام در مقاطع مختلف:

ماده   چند عادل با مصرفمت رهیج رو نیاز ا ست، ین ازهاین هیکل نیقادر به تأم یماده خوراک کیکه  یی. از آنجادینما نیتأم نیمدت مع یبرا یکاف

 ورت می گیرد.ص  دام هینژاد با استفاده از جداول تغذ دویگوسفند و بز بر حسب وزن، سن، تول اجاتیبرآورد احت است. ریامکان پذ یخوراک

بعد شروع به لب زدن به مواد  به م و سوم. از هفته دوندینما یم هیمادر تغذ ریهفته منحصراً از ش3تا  2بره ها و بزغاله ها از بدو تولد حدود   اصوالً

به  ریکند، ش یم هیذمادر تغ ریکه بره فقط از ش ی. در زمانندینمای عادت م یکنند و کم کم به خوردن مواد علوفه ا یقابل دسترس م یعلوفه ا

هم  یوالً رشد چندانهضم فعال نبوده، اصهزارال( از نظر  ،ی)شکمبه، نگار معده یقسمتها ریسا شود؛ چون عمالً یدان م ریوارد ش میطور مستق

 ادی یتا اندامها شودی هخشک و کنستانتره عادت د ایازجمله علوفه تر و  ییمواد غذ ریبه خوردن سا جیبره به تدر یستیبا نیبنابرا ننموده است.

 .اشدب یغن ینیتامیو و یعدنم مواد ن،یپروتئ تیفیبه لحاظ ک یستیبا یمصرف یو علوفه ها ی. مواد خوراکندیشده رشد و نمو نما

 یدر مدت کوتاه شهایم است الزم رایز رد؛یگ یصورت م ریشونده ش نیبره ها با مواد جانش هیاست تغذ یبره پروار دیکه هدف تول یدر مزارع

ه ها به دو قسمت نر و بر ،یریرگیپس از ش .ردیگ یصورت م کمتر مادر رینوزاد با ش هیتغذ نیآماده شوند. بنابرا یبعد شیزا یخشک و دوباره برا

 میگله( تقس نیگزی)جا ی( و داشتی)پروار یبه دو گروه حذف زین گروهها نیگردند. خود ا یم یشوند و به طور جداگانه نگهدار یم میماده تقس

کیلو گرم  55گین وزن یانماهگی و م 6کیلو و  27ماهگی و میانگین وزن  3بره های پرواری در سنین . دارند جداگانه هیشوند که هر کدام تغذ یم

 به فروش گذاشته می شوند.

 شود : یم میتقس ریبه سه دسته ز 1سبک یدامها هیتغذ

 شرح ذیل می باشد:به اقالم تشکیل دهنده خوراك دام با استعالم از بازار  2به منظور محاسبه هزینه خوراك دام قیمت 

 
 )ریال( به ازای هر كیلو قیمت واحد  شرح ردیف

 ریال 5380 خشک یونجه 1

 3200 سیلو ذرت 2

 11800 دامی پلت )پرواری( کنسانتره 3

 4500 کاه 4

 خوراك دام دائما در حال تغییر می نماید.الزم به ذکر است قیمت های اقالم 

 *در محاسبات میانگین اعداد ماده خوراكی در نظر گرفته شده است.

ر سال اول در گرفتن یونجه تولیدی و یونجه مورد نیاز )خریداری از بازار( قیمت به دست آورده شده برای یونجه با در نظ** 

 ریال به ازای هر كیلو می باشد. 5380سالهای بعد 

                                                 
 -عزیز ا... شبانی ایط مزرعه )نوشته گی کارشناسان این عرصه و همچنین از منبع اصول تهیه جیره متعادل گوسفند و بز در شر. جیره مورد استفاده در این گزارش با هماهن 1

 ( می باشد.رئیس گروه تغذیه دام دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام

 وله های مرداد ماه می باشد.. قیمت اقالم با استعالم از بازار و همچنین گروه تولیدی و بازرگانی کهن به تاریخ محم 2
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 بره ؛ هیتغذ -1
 گرم در روز 250تا  200جدول نیاز بره های داشتی با افزایش وزن متوسط الف( 

 جیره پیشنهادی

 )ریال(  هزینه تمام شده *گرم/راس/روز ماده خوراکی ردیف

 2421 400-500 یونجه خشک** 1

 - - سیلو ذرت 2

 4425 350-400 کنسانتره 3

 3375 50-100 کاه 4

 10221 جمع كل )ریال(

 گرم  در روز 250تا  100جدول احتیاجات بره پرواری با افزایش وزن متوسط ب( 

 جیره پیشنهادی

 ()ریال  هزینه تمام شده  *گرم/راس/روز ماده خوراکی ردیف

 2690 350-650 یونجه خشک** 1

 0 - سیلو ذرت 2

 5015 350-500 کنسانتره 3

 563 50-200 کاه 4

 8268 جمع كل )ریال(

 
 گردد: یخالصه م ریبه پنج مرحله ز شیم هیو بز ماده. تغذ شیم هیتغذ -2

 (؛ نگی) فالش یریبه هنگام جفتگ ی: خوراك ده الف

 جیره پیشنهادی

 )ریال( هزینه تمام شده  *اس/روزگرم/ر ماده خوراکی ردیف

 2018 300-450 یونجه خشک** 1

 2000 500-750 سیلو ذرت 2

 5605 450-500 کنسانتره 3

 3825 50-120 کاه 4

 13448 جمع كل )ریال(

 ؛یبه هنگام آبستن ی: خوراك ده ب

 جیره پیشنهادی

 )ریال( هزینه تمام شده *گرم/راس/روز ماده خوراکی ردیف

 2152 350-450 خشک**یونجه  1

 0 - سیلو ذرت 2

 5310 350-550 کنسانتره 3

 495 70-150 کاه 4

 7957 جمع كل )ریال(
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  ؛یردهیشبره زایی و به هنگام  ی: خوراك ده ج

 جیره پیشنهادی

 )ریال(  هزینه تمام شده  *گرم/راس/روز ماده خوراکی ردیف

 2421 350-550 یونجه خشک** 1

 2000 500-750 سیلو ذرت 2

 5310 350-550 کنسانتره 3

 270 50-70 کاه 4

 10001 جمع كل )ریال(

 .یبه هنگام خشک ی: خوراك ده د

 جیره پیشنهادی

 )ریال(  هزینه تمام شده  *گرم/راس/روز ماده خوراکی ردیف

 1211 200-250 یونجه خشک** 1

 1280 300-500 سیلو ذرت 2

 708 50-70 کنسانتره 3

 900 250-350 کاه 4

 4099 جمع کل )ریال(

 

 قوچ  هیتغذ -3

 جیره نگهداریالف: 

 جیره پیشنهادی

 )ریال(  هزینه تمام شده  *گرم/راس/روز ماده خوراکی ردیف

 1211 200-250 یونجه خشک** 1

 1280 300-500 سیلو ذرت 2

 708 50-70 کنسانتره 3

 900 250-350 کاه 4

 4099 جمع كل )ریال(

 )به هنگام جفتگیری )فالشینگب: تغذیه قوچها 

 جیره پیشنهادی

 )ریال(  هزینه تمام شده  *گرم/راس/روز ماده خوراکی ردیف

 2018 300-450 یونجه خشک** 1

 1520 400-550 سیلو ذرت 2

 6490 500-600 کنسانتره 3

 450 80-120 کاه 4

 10478 جمع كل )ریال(

 
 می گردد. گرد شرح جدول ذیل محاسبه و جهت سهولت در محاسبات آتیدر نهایت قیمت خوراك دام در مقاطع مختلف به 
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 )ریال(  خوراك  هزینه تمام شده شرح

 بره
 10221 بره جایگزین میش داشتی

 8268 بره پرواری

 میش و بز ماده

 13448 فالشینگ )جفتگیری(

 7957 آبستنی

 10001 شیردهی و زایش

 4099 خشکی

 قوچ
 4099 نگهداری

 10478 شینگ )جفتگیری(فال

 
 مطابق جدول ذیل محاسبه می گردد.راس در سال هزینه جیره مورد نیاز هر گروه برای هر  باالبا توجه به اطالعات 

 سالجدول هزینه خوراك به ازای هر راس در هر 

 هزینه واحد راس/سال/ریال شرح ردیف

1 
ماه جیره  2ستنی ،ماه جیره آب 6ماه جیره فالشینگ،  2جیره میش )شامل 

 ماه جیره خشکی( 2آماده سازی زایش و شیردهی ، 
3330420 

 1858380 ماه( 2ماه و جیره قوچ اندازی به مدت  10جیره قوچ )جیره نگهداری برای  2

 2299725 جیره بره های جایگزین میش داشتی 3

 620100 روزه گی تا ماه سوم( 15ماه )از  3جیره بره پرواری  4

 1364220 روزه گی تا ماه ششم( 15ماه )از  6بره پرواری  جیره 5

شده دوره    * سپری  شتی به منظور تولید بره نگهداری می گردند و در این نوع پرورش دام باید پس از زایش و  شیردهی بره ها،    میش های دا

 شیرمیش ها خشک و برای باروری دوباره آماده سازی گردند.

  روز در نظر گرفته شده است. 30**برای سهولت محاسبات هر ماه 

 سالیانه به شرح جدول ذیل می باشد.به منظور محاسبه جیره ترکیب گله جدول هزینه سالیانه جیره مصرفی این دامداری با توجه به 
 ساالنه )واحد : میلیون ریال(هزینه سالیانه جیره مصرفی 

 همد همن هشتم فتمه مشش نجمپ چهارم ومس ومد اول سال

 4995.6 4995.6 4995.6 4995.6 4995.6 4995.6 4995.6 4995.6 4995.6 4995.6 میش

 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 قوچ

بره های ماده منتخب 

 برای جایگزینی با میش
230.0 689.9 689.9 689.9 689.9 689.9 689.9 689.9 689.9 689.9 

 27) ماهه پروار 3بره 

 کیلو(
700.7 409.3 995.3 586.0 1172.0 586.0 1172.0 586.0 1172.0 586.0 

 55) ماهه پروار 6بره 

 کیلو(
0.0 900.4 1030.0 2448.8 1289.2 2578.4 1289.2 2578.4 1289.2 2578.4 

 7106.7 6037.8 مجموع
7822.

3 

8831.

8 

8258.

2 
8961.4 

8258.

2 
8961.4 

8258.

2 
8961.4 
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 سوخت و انرژی: هزینه (4-6

 ل()میلیون ریا
 )ریال( هزینه کل )ریال( هزینه واحد مصرف سالیانه واحد شرح ردیف

 25/6 500 12،500 کیلو وات برق 1

 80 10،000 8،000 لیتر بنزین 2

 75 3،000 25،000 لیتر گازوئیل 3

 25/161 جمع

 

 دارو: هزینه (5-6

شامل هزینه دارو برای دام داشتی، هزینه دارو برای دام پرواری، هزینه تلقیح مصنوعی و همزمان سازی فحلی می باشد. هزینه ساالنه  هزینه دارو 

صورت گرفته   دارو با توجه به  شاوره  سبات طرح   م شتی و پرواری    و همچنین محا شابه برای دارو برای دام دا میلیون ریال و هزینه  300های م

صنوعی   ساالنه   تلقیح م سازی فحلی برای میش ها که  شد. در مجموع هزینه   500مرتبه تکرار می  گردد برابر با  2و همزمان  میلیون ریال می با

 میلیون ریال می باشد. 800داروی این مجموعه دامداری ساالنه 

 

 هزینه بیمه دامداری: (6-6
حتمال وقوع حوادث غیر مترقبه وجود دارد, با توجه به بررسی های با توجه به اینکه بیمه جزء ضروریات هر کسب و کاری می باشد و همیشه ا

 . به عنوان هزینه بیمه در نظر گرفته شده استمیلیون ریال  2/132معادل سرمایه ثابت  دو در هزارصورت گرفته میزان 

 

 هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده :  (7-6

صد معینی )معموال حدود   شده در نظر    هزینه به حز ساالنه  تولید  %( از جمع هزینه های 5معموال در ستهالك بعنوان هزینه های پیش بینی ن ا

 گرفته می شود .  

 سال 

 اول 

 سال 

 دوم

 سال 

 سوم

 سال 

 چهارم

 سال 

 پنجم

 سال 

 ششم

 سال 

 هفتم

 سال 

 هشتم

 سال

 نهم

 سال

 دهم

 622.8 587.6 622.8 587.6 622.8 587.6 616.3 565.8 530.0 476.6 متفرقه و پیش بینی نشده

 

 زینه تعمیر و نگه داری:ه (8-6

 ارقام : میلیون ریال تعمیر و نگهداری جدول

 هزینه کل درصد تعمیر و نگهداری سرمایه گذاری میزان شرح ردیف

 37.8 2 1890 محوطه سازی 1

 278.8 2 13938.75 ساختمان ها 2

 136.5 5 2730 تأسیسات 3

 83.5 5 1669.5 ت تولیدماشین آالت و تجهیزا 4

 8/17 10 178.5 اثاثیه اداری 5
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 7/15 10 1575 وسائط نقلیه 6

 1/570 - 21981.8 جمع

 

 پیش بینی هزینه استهالک :  (9-6

 ارقام : میلیون ریال جدول هزینه استهالك

 هزینه استهالك )درصد( قراضهنرخ  درصد استهالك سرمایه گذاری میزان شرح ردیف

 90.00 10 5 1800 محوطه سازی 1

 663.75 10 5 13275 ساختمان ها 2

 260.00 10 10 2600 تأسیسات 3

 159.00 10 10 1590 ماشین آالت و تجهیزات تولید 4

 34.00 10 20 170 اثاثیه اداری 5

 150.00 10 10 1500 وسائط نقلیه 6

 314.70 10 10 3147 پیش بینی نشده متفرقه و 7

 84.60  10 846 قبل از بهره برداری 

 1756.05 - - 24928 جمع
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 : مطالعات مالی سومفصل 

 

                               :های مالی طرح )تسهیالت ریالی(بینیخالصه پیش -1

 بندی شده، بهرهعملیات اجرای طرح مطابق برنامه زمان  دهد که در صورت انجامهای انجام شده بر روی طرح مذکور نشان مینتایج بررسی   

نتیجه عملیات همـواره دارای  به حداکثر نرخ دوقلوزایی خواهد رسید. 1403آغاز خواهد گردید و در سال  1399برداری تجاری طرح، از سال 

و به تناسب باز پرداخت  بهبود نرخ باروری گلهیج با درصد است که به تدر 91/16نسبت سود ویژه به فروش  1399باشد و در سال سـود ویـژه می

نسبت سود ویژه به  1399( خواهد رسید. همچنین سال 1403درصد در سال مبناء ) 63/65های مالی، سود مزبور  تسهیالت و کــاهش هزینه

 52800به مبلغ ت بلندمدت ریالی تسهیال گردد.بینی میدرصد پیش 43/191این نسبت  1403درصد و در سال  22/16حقوق صاحبان سهام 

سال  5طی با شرایط بازپرداخت یک سال تنفس از محل توسعه طرح های پایدار روستایی  بادرصد سرمایه گذاری ثابت(  80میلیون ریال )معادل

درصد در نظر  4و   4یب و نرخ سود تسهیالت ریالی برای دوران مشارکت و فروش اقساطی به ترت در نظر گرفته شده است  1404تا پایان سال 

 4ساله( با نرخ بهره  3میلیون ریال تسهیالت کوتاه مدت ) 3500به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز مجموعه مبلغ  گرفته شده است.

 10نظر گرفتن  )با در راسی 1000احداث دامداری داشتی براساس محاسبات انجام شده نرخ بازده داخلی طرح  درصد در نظر گرفته شده است. 

 میلیون ریال خواهد بود. 32/19,588 درصد و خالص ارزش فعلی کل سرمایه 72/26سال عمر مفید( حدود 

 های طرح و نحوة تأمین منابع: جدول هزینه -2

 مبلغ : میلیون ریال

 

 

 

 درصد جمع مورد نیاز انجام شده

 های طرح : هزینه

 7/92 66086 66086 - دارایی های ثابت

 2/1 846 196 650 برداریهای قبل از بهرههزینه

 9/93 66932 66282 650 های ثابتجمع هزینه

 1/6 4368 4368 - سرمایه در گردش

 100 71300 70650 650 جمع کل هزینه های سرمایه گذاری طرح

 منابع تأمین :

 21 15000 14350 650 آورده متقاضی

 74 52800 52800 - نهادی بلند مدت ) ریالی (تسهیالت پیش

 5 3500 3500 - تسهیالت پیشنهادی کوتاه مدت ) ریالی (

 100 71300 70650 650 جمع كل

 



 طالعات مالیم                                                                                       طرح یمطالعات امکان سنج       

 «پرورش گوسفند داشتی اسفراین »

 

 تجزیه و تحلیل مالی طرح : -3

 32/19.588درصد و  72/26سال عمر مفید، به ترتیب  10طرح با در نظر گرفتن  (NPVارزش خالص فعلی )( و IRR( نرخ بازده داخلی )3-1

 و قیمت فروش تغییر نماید نرخ بازده داخلی  دیتول یها نهیهزگذاری ثابت طرح، های سرمایهمیلیون ریال بدست آمده است و در صورتیکه هزینه

 به شرح  جدول ذیل تغییر خواهند نمود.   

 (IRR) جدول نرخ بازده داخلی

 
 

 (دوره بازگشت سرمایه :3-2

 ماه  می باشد.      6سال و  4درصد( از زمان شروع تولید تجاری طرح برابر با  21زگشت سرمایه بدون در نظر گرفتن نرخ تنزیل )دوره با 

 ( از زمان شروع تولید تجاری طرح برابر با  21دوره بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن نرخ تنزیل )می باشد سال 8درصد. 

 

 شاخص های مالی سایر (3-3

 دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول سال

 71.91 67.66 70.13 67.66 69.26 65.63 66.35 58.01 32.41 16.91 درصد سود خالص از درآمد فروش

درصد سود خالص به حقوق 

 صاحبان سهام
16.22 48.89 143.34 212.13 191.43 230.12 197.36 233.03 197.36 238.92 

درآمد درصد نسبت سربه سر از 

 )شامل هزینه های مالی( فروش 
59.46 44.11 19.80 13.19 13.10 10.11 10.41 8.97 10.41 6.67 

 درصد نسبت سربه سر از درآمد

)به استثنای هزینه های  فروش

 مالی(

56.24 26.42 12.95 9.49 10.46 8.97 10.41 8.97 10.41 6.67 

 


