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قطعه ای 044 بومی  تخمگذار مزغپزورش طزح توجیهی   

 نژاد  لوهمن

 پیص تیٌی ّشیٌِ ٍ درآهذ

ٍ سزهایِ اٍلیِ (:ّشیٌِ تجْیشات1جذٍل)  

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

کاًکس تا  ضاهل: تَهی ًگْذاری هزؽ تخوگذار هیٌی سالي تجْیشات 1 21000000000 21000000000

سیستن گزهایص ٍ سزهایص )هتٌاسة تا هحل استمزار  ، ایك تاالػ

هٌثغ آب ، رٍضٌایی ، تَْیِ داًخَری ، آتخَری ،  هتفاٍت است( ،

ٍ لفس اتَهاسیَى  ایٌلت دٍسهاًِ ،هطثَع،  

1 

)پزتَلیذ( ًضاد جذیذ هزؽ تخوگذارهاِّ 3 ًیوچِ  400    1500000 6000000000  2 

یشاتجوغ ّشیٌِ تجْ 27000000000  

 

  جذٍل)2(:هخارج راُ اًذاسی کسة ٍ کار

 ردیف  ػٌَاى ّشیٌِ همذار ّشیٌِ)ریال(

(1)ًمل اس جذٍل ٍ سزهایِ اٍلیِ  تجْیشات 27000000000  1 

(هاّگی )تخوگذاری( 5هاِّ تِ سي 3ًیوچِ داى هَرد ًیاس تزای  رسیذى  سزهایِ در گزدش)جْت خزیذ 3504000000  2 

هاُ    2ی تزای ّشیٌِ اًزص 108000000  3 

 جوغ            30702000000

تا  تَهاى 1500 کیلَگزم هیثاضذ)اس لزار ّز کیلَ داى 50900هاّگی)سي ضزٍع تخوگذاری(  5 حذٍد تا سيهاّگی  3*هصزف ّز هزؽ اس سي 

(لثل اس ضزٍع تخوگذاری  

 سزهایِ السم جْت ضزٍع کار30702000000   ریال

 

)هاّاًِ( دٍرُ تَلیذ ٌِ ّای جاری(:ّشی3جذٍل)  

 ردیف ضزح       ّشیٌِ)ریال(

30*1540* 384داى)جیزُ ؿذایی( 1707400800  1 

                 9000000                                     

 

 2 سَخت)آب،گاس،تزق ٍ 0000(

  302000000  3 استْالن هزؽ  

    3160000 درصذ  4تلفات     

  ٍاکسي                               3100000     

 4 جوغ ّشیٌِ    2204660800

 



 
 

2  

 

تا پیطفزض  تؼذاد هزؽ 384ػذد  1در جذٍل فَق در سطز گزم در رٍس هیثاضذ0 110*اس ضزٍع تخوگذاری هیشاى هصزف رٍساًِ ّز هزؽ 

تَهاى لیوت داى تؼذ اس ضزٍع  1400)کیلَیی ز هزؽهثلؾ هصزفی داى رٍساًِ ّ 1540، ػذد  % تلفات در اتتذای دٍرُ تَلیذ4تذتیٌاًِ 

تؼذاد رٍسّای هاُ هیثاضذ( 30ٍ ػذد  تخوگذاری(  

:(:پیص تیٌی سَد4جذٍل)  

)ریال(هاّاًِ  ردیف ضزح 

 1  فزٍش 3808800000

 2 جوغ ّشیٌِ    2204660800

ریال( 4500تِ لیوت  تخن هزؽ تز پایِ فزٍش ) خالص هاّاًِ سَد 1604130200  3 

 

هاِّ در ًظز گزفتِ  12دٍرُ تَلیذ ّن ( 0تخن 288کِ هیطِ رٍساًِ  384% * 75)یؼٌی زفتِ ضذُ استگدرصذ در ًظز  75ذ هیاًگیي تَلی *

هیگزدد0 ؼَیطت هزؿْای جَاى تا هزؿْا ،هاُ تَلیذ 12ضذُ است0یؼٌی تؼذ اس   

تاالیی  تسیار هیثاضذ کِ تا تستِ تٌذی ارسش افشٍدُتَهاى  600تا  400طی سال تیي  پخص *لیوت تخن هزؽ رًگی )رسوی یا هحلی( در تاسار

  هیثاضذ0 تَهاى 450 هثٌای هحاسثات ها هیاًگیي لیپیذا هیکٌذ ٍ

 

 


