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ماهه 01دوره پرورش |  (قطعه ای 0111)اصالح شده مادر  بومیبوقلمون پرورش طرح توجیهی   

 پیص تیٌی ّشیٌِ ٍ درآهذ

(:ّشیٌِ تجْیشات1جذٍل)  

 ردیف ًام ٍسیلِ تؼذاد قیوت ٍاحذ)ریال( ّشیٌِ کل)ریال(

ایص ضاهل: سیستن گزهایص ٍ سزهتَقلوَى تَهی  ًگْذاری تجْیشات 1 13000000000 13000000000

)هتٌاسة تا هحل استقزار هتفاٍت است( ،داًخَری،آتخَری،هٌثغ آب ، 

، الًِ  تَقلوَى تَهی1000تزای رٍضٌایی ، تَْیِ هطثَع، اتَهاسیَى 

 تخوگذاری

1 

 2 جَجِ یکزٍسُ 10000 1800000 18000000000

 جوغ ّشیٌِ تجْیشات 31000000000

 

ذ0هتز هزتغ هیثاض 400تَقلوَى تَهی  1000سالي هَرد ًیاس جْت پزٍرش *  

 جذٍل)2(:هخارج راُ اًذاسی کسة ٍ کار

 ردیف ػٌَاى ّشیٌِ هقذار ّشیٌِ)ریال(

(1)ًقل اس جذٍل  اٍلیِزهایِ س 31000000000  1 

(هاّگی 7تِ سي رٍسُ  1داى هَرد ًیاس تزای  رسیذى جَجِ  سزهایِ در گزدش)جْت خزیذ 36102000000  2 

هاُ(7) ٍ ٍاکسي سَخت)آب،گاس،تزق ٍ 0000( 9000000000  3 

 جوغ ّشیٌِ 76102000000

کیلَگزم هیثاضذ)اس قزار ّز  24008( تلَؽهاّگی)سي  7حذٍد )سي تحَیل جَجِ( تا سيرٍسگی 1اس سي  تَقلوَى ّز *هصزف 

% هادُ هیثاضذ840% ًز ٍ 16کِ تا پیطفزض  تَهاى( 1500هیاًگیي کیلَ داى  

 7ًزّا هیاًگیي ٍسى  کیلَ کِ تا هصزف ایي هیشاى داى 22کیلَ داى هصزف هیکٌٌذ ٍ هادُ ّا حذٍد  35ًزّا طی ایي هذت حذٍد 

کیلَ خَاٌّذ گزفت0 405کیلَ ٍ هادُ ّا هیاًگیي ٍسى   

 13-سزهایِ السم جْت ضزٍع کار:   76102000000ریال

هاّگی14تا سي  (:ّشیٌِ ّای جاری3جذٍل)  

 ردیف ضزح ّشیٌِ)ریال(

24008*1000*15000 هاُ اٍل( 7داى دٍرُ پزٍرش ) 36102000000   

15000*57/0*210*930هاُ دٍم(  7در دٍرُ تَلیذ)داى)جیزُ ؿذایی( 1066908150000  1 

هاُ(14) ٍ ٍاکسي سَخت)آب،گاس،تزق ٍ 0000( 18000000000  2 

%7 تلفات 2904000000  3 

جَجِ یکزٍسُ 1000 18000000000  4 

  جوغ ّشیٌِ 2042004150000
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، تا ایي پیطفزض کِ کل داى دٍرُ پزٍرش را خَردُ  هاُ اٍل7دٍرُ پزٍرش )تَقلوَى تؼذاد  1000ػذد  1در جذٍل فَق در سطز *

 هاُ 7طی  )تِ ریال(هثلؾ ّز کیلَ داى هصزفی تطَر هیاًگیي 15000ذد ، ػ( هاّگی تلفات دادُ این )حالت تذتیٌاًِ(7اًذ ٍ در پایاى 

 هیاًگیي هصزف کیلَگزم(57/0گزم)  570ػذد  هاُ پزٍرش ، ٍ در سطز دٍم7هیاًگیي هصزف داى ّز تَقلوَى در  24008ػذد ٍ

سطز دٍم تؼذاد تَقلوًَْا تا  930ذد ػٍ هیثاضذ تؼذاد رٍسّای تَلیذ 210هاُ تَلیذ ٍ  7تؼذ اس تلَؽ طی داى ّز تَقلوَى  رٍساًِ

ت تذتیٌاًِ(دٍرُ پزٍرش ٍ تَلیذ هیثاضذ0)حال درصذ تلفات طی7کسز   

ي تؼذاد کن هیثاضذ0*هثٌای هحاسثات داضتي سالي ) ٍ ًِ اجارُ( ٍ کار کزدى خَد ضخص ٍ ػذم استفادُ اس کارگز در ای  

 * تلفات در سٌیي هختلف اتفاق هی افتذ اها در هحاسثات حالت تذتیٌاًِ یؼٌی تلفات در سي تلَؽ را هثٌا قزار هیذّین0

:(:پیص تیٌی سَد4جذٍل)  

)ریال(هاّاًِ  ردیف ضزح 

جَجِ یکزٍسُ تاسای ّز تَقلوَى هادُ  25تز پایِ هیاًگیي  فزٍش 2034300000000  

تین تحقیقاتی هیٌی سالي خزیذ تضویٌی در ( 781* 25*  1200000)   

1 

تا قطؼِ  930در تؼذاد  (ریال  1100000 فزٍش تَقلوًَْای تالؾ )اس قزار کیلَیی 51105000000

کیلَگزم 5ًگیي ٍسى هیا  

2 

 3 جوغ ّشیٌِ 2042004150000

   هاِّ 14 دٍرُخالص  سَد 43400850000

 

 25ػذد  ٍ تَقلوًَْای هادُ تاقیواًذُ تؼذاد 781ٍ  فزٍش ّز جَجِ یکزٍسُ تَقلوَىپیص ریال قیوت  1200000،ٍلا*در سطز 

، قلوَى تَهیقیوت ّز کیلَ ٍسى سًذُ تَ هیاًگیي ریال 1100000 دٍم زدر سط تؼذاد جَجِ ّای درآهذُ تِ اسای ّز تَقلوَى هادُ ،

  (درصذ تلفات7)تا کسز  تؼذاد تَقلوًَْای سًذُ پایاى دٍرُ 930ٍ  هیاًگیي ٍسى تَقلوًَْای پایاى دٍرُ 5ػذد 

یؼٌی قیوت جَجِ ٍ فزٍش تَقلوَى تالؾ پایاى دٍرُ هتٌاسة تا قیوت رٍس تَدُ هحاسثات در حالت تذتیٌاًِ هحاسثِ ضذُ است0*

ضوٌا ػشیشاى پزٍرش دٌّذُ هیتَاًٌذ تَلیذات خَد را تصَرت هستقین تِ تاسار ػزضِ ًوایٌذ ٍ حالت تذتیٌاًِ را در ًظز گزفتِ این0

  خزیذ تضویٌی صزفا جْت دلگزهی ػشیشاى پزٍرش دٌّذُ هیثاضذ0کِ قطؼا حاضیِ سَد آى تسیار هتفاٍت خَاّذ تَد ٍ 

 

 

 


