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ماهه 61دوره پرورش |   در تالقی قوچ هترو راسی( 52)همسمان داشتی و پرواری طرح توجیهی پرورش گوسفند چندقلوزا  

 پیص تیٌی ّسیٌِ ٍ درآهذ

پرٍار ٍ داضتی ّسیٌِ تجْیساتسرهایِ اٍلیِ ضاهل خریذ گلِ هَلذ ٍ  (8Aجذٍل)    

 ردیف ًام ٍسیلِ تعذاد قیوت ٍاحذ)ریال( ّسیٌِ کل)ریال(

ضاهلA آتخَری، رٍضٌایی ، تَْیِ هطثَع تجْیسات داضتی =9 5000:?8 5000?><5;  8 

ضاهلA آتخَری، رٍضٌایی ، تَْیِ هطثَع پرٍرش ترُ پرٍاریتجْیسات  0@ 5000:?8 05000<;5=8  : 

 ; خردکي 8 50005000<8 50005000<8

شى دار هیص تالػ >9 050005000: 050005000><  < 

 = قَچ  شى دار 8 050005000> 050005000>

تَهاى( 000:ّسیٌِ حول داضتی)راسی  =9 05000: 05000?<  > 

سرهایِ اٍلیِجوع  5000?500@:?  

هتر هرتع هیثاضذ85*سالي هَرد ًیاز جْت پرٍار ّر راس   

هتر هرتع هیثاضذ5?85داضتی، *سالي هَرد ًیاز ترای ّر راس   

  ترُ هیثاضذ5 ?85در ّر زایص  چٌذقلَزا *هیاًگیي زایص هیص شى دار

 جذٍل)A)9هخارج راُ اًذازی کسة ٍ کار

 ردیف عٌَاى ّسیٌِ هقذار ّسیٌِ)ریال(

(8)ًقل از جذٍل سرهایِ اٍلیِ  5000?500@:?  8 

ترُ یکرٍزُ تِ هَرد ًیاز ترای  رسیذى  جیرُ)جْت خریذ راس >; هاُ =پرٍارترای  سرهایِ در گردش 5000>9<5?>

تَهاى هاُ ضطن یعٌی راسی  8900هاّگی ٍ  >رٍزگی تا  >8تَهاى از سي  00<ّر راس رٍزاًِ (کیلَ>>

ریال 5000>85:0  

9 

هاِّ :تِ  >8رٍزُ ترُ هَرد ًیاز ترای  رسیذى  جیرُ)جْت خریذ راس >; هاُ :پرٍارترای  سرهایِ در گردش 5000>9=9:5

ریال 5000>9>تَهاى یعٌی ّر راس  00<ّر راس رٍزی (کیلَ <9تا هیاًگیي ٍزى    

: 

هیص کِ  >9ًیاز هَرد  جیرُ)جْت خریذ کیلَ جیرُ 9ِ در گردش هیص داضتی از قرار رٍزاًِ هیاًگیي رهایس 50005000>:8

9هاُ جیرُ فالضیٌگ از قرار ّرکیلَ 00<8 تَهاى ٍ <هاُ چرای آزاد ٍ <هاُ جیرُ ًگْذاری از قرار ّر کیلَ 

تَهاى 05000;>تَهاى یعٌی جوعا ّر راس  00?  

; 

هاُ ٍ  <تَهاى ترای  00?کیلَ جیرُ تا قیوت  <95سرهایِ در گردش جیرُ یک قَچ از قرار رٍزاًِ هیاًگیي  5000=?>5?

چرای آزاد <هاُ ٍ قیوت 00>9 تَهاى ترای جیرُ قَچ اًذازی )>8 رٍز قثل ٍ >8 رٍز تعذ از خرٍج از گلِ( 

هاُ 9توذت   

< 

( ٍ گاز ترقٍ   سَخت)آب 50005000>  = 

 < ٍاکسي ٍ دارٍ)پرٍاری( 005000>5@

 ? ٍاکسي ٍ دارٍ )داضتی( 5000?@?85

هاُ هیثاضذ5 =8طی  ( کِ دٍتارریال 05000>9 راس ّر ترای)تلقیح ّسیٌِ 005000>895 )  

 جوع ّسیٌِ 95000;?5:@850

 :8-کل سرهایِ هَرد ًیاز جْت کارA   95000;?5:@850ریال
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دٍرُ پرٍرش (Aّسیٌِ ّای جاری:جذٍل)  

 ردیف ضرح ّسیٌِ)ریال(

(8( تجس تٌذ 9)جذٍل )  ?الی  9( تٌذّای 9جذٍل) 5000;:?5;>9  8 

درصذ هیطْا9تلفات  005000;5@9  9 

 : استْالک قیوت قَچ 005000>895

راس تلفات(9ترُ پرٍاری )تا کسر  ??ّسار تَهاى( ترای 80ّسیٌِ حول پرٍاری)راسی  005000?5?  ; 

  جوع ّسیٌِ 5000;:>5>0:

 

 * تلفات در سٌیي هختلف اتفاق هی افتذ اها در هحاسثات حالت تذتیٌاًِ یعٌی تلفات در سي تلَغ را هثٌا قرار هیذّین5

تَهاى 05000>859هاُ هیطَد =8تَهاى را ترای قَچ دارین کِ تِ ازای ّر  005000>95هاُ استْالک قیوت  9:*طی   

*تطَر هیاًگیي >< درصذ از ترُ ّا شى دار هیطًَذ)یعٌی حذٍد :: راس از = هاِّ ّا ٍ :: راس از : هاِّ ّا( کِ ارزضی تقریثا 

لحاظ گردیذُ استتراتر ترُ ّای عادی دارًذ کِ در هحاسثات زیر  9  

تَهاى لحاظ ضذُ است5 00>5?8ّرکیلَ  ر،هاِّ ؼالثا گراًتر از سٌیي تاالتر است کِ در زی:*قیوت ترُ ّای   

لحاظ ضذُ است5 هثٌای قیوت هیص شى دار  *قیوت قَچ ّای شى دار تسیار تاالتر از هیص ّای شى دار هیثاضذ ٍلی در ایي طرح  

(Aپیص تیٌی سَدA;جذٍل)  

ل(هاّاًِ)ریا  ردیف ضرح 

کیلَ)از  >>هاِّ تا هیاًگیي ٍزى  =راس گَسفٌذ پرٍاری  ;;تر پایِ هیاًگیي  فرٍش 5000>8589;<

راس شى دار تا ّر  ::تَهاى ٍ  00>5<8راس هعوَلی تا ّر کیلَ ٍزى زًذُ  88قرار 

تَهاى( 5000>:کیلَ ٍزى زًذُ   

8 

کیلَ)از  <9هاِّ تا هیاًگیي ٍزى  :راس گَسفٌذ پرٍاری  ;;تر پایِ هیاًگیي  فرٍش 5000>8=5;?:

راس شى دار تا ّر کیلَ  ::تَهاى ٍ 00>5?8راس هعوَلی تا ّر کیلَ ٍزى زًذُ  88قرار 

تَهاى(( 5000<:ٍزى زًذُ   

 

((:)تِ ًقل از جذٍل)جوع ّسیٌِ 5000;:>5>0:  : 

   هاِّ  =8 دٍرُخالص  سَد 5000=90590?

 

 


