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  مزغ تخمگذار میىی ساله دربستز1000طزح تًجیُی پزيرش 

(بزای گلٍ َای تاییذ وشذٌ میزان تًلیذ بسیار  پاییىتز است) تیم تحقیقاتی میىی ساله1400وژاد  پزتًلیذ   

1400تْار : تذٍیي  

 پیص تیٌی ّشیٌِ ٍ درآهذ

سزهایِ اٍلیِ : (1)جذٍل  

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

سیستن گزهایص ٍ سزهایص : تجْیشات ًگْذاری هزؽ تخوگذار ضاهل 1 500,000,000 500,000,000

،هٌثغ آب ، داًخَری ،  (هتٌاسة تا هحل استمزار هتفاٍت است)

 آتخَری اتَهات ،  رٍضٌایی ، تَْیِ هطثَع ٍ الًِ تخوگذاری 

1 

 2  گزم650 رٍسُ هزؽ تخوگذار پزتَلیذ تا هیاًگیي ٍسى 60ًیوچِ   1000 500,000 500,000,000

 جوغ ّشیٌِ تجْیشات 1,000,000,000

. هتزهزتغ هیثاضذ120سالي هَرد ًیاس تزای ایي تؼذاد پزًذُ ،   

  راُ اًذاسی وسة ٍ وار هخارج:(2)جذٍل

(ریال)همذار ّشیٌِ  ردیف ػٌَاى ّشیٌِ 

(1ًمل اس جذٍل )تجْیشات ٍ سزهایِ اٍلیِ  1,000,000,000  1 

سي )هاّگی 5 رٍسُ تِ سي 60جْت خزیذ داى هَرد ًیاس تزای  رسیذى جَجِ )سزهایِ در گزدش 705,500,000

(ضزٍع تخوگذاری  

2 

 3  ریال5.000.000هاّگی تا ّشیٌِ هاّاًِ 5  رٍسگی تا 60اس سي  (....آب،گاس،تزق ٍ )سَخت 15,000,000

 4 ٍاوسیٌاسیَى ، دارٍ ٍ هالتی ٍیتاهیي 25,000,000

 جوغ ّشیٌِ 1,745,500,000

ریال 85,000اس لزار ّز ویلَ داى هیاًگیي)ویلَگزم هیثاضذ8,3 (سي ضزٍع تخوگذاری) هاّگی5رٍسگی  تا سي حذٍد 60هصزف ّز هزؽ اس سي *

.ریال هیثاضذ1,245,500ٍ لیوت توام ضذُ ّز هزؽ (تا لثل اس ضزٍع تخوگذاری  (تا ّشیٌِ حول)  

    ریال 1,745,500,000سزهایِ السم جْت ضزٍع وار    
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(هاّاًِ)ّشیٌِ ّای جاری :(3)جذٍل  

(ریال)ّشیٌِ  ردیف ضزح  

30*8250 *940(جیزُ ؿذایی)داى 232,650,000  1 

5,000,000 

 

(....آب،گاس،تزق ٍ )سَخت  2 

 3 استْالن هزؽ  55,160,000

 4  درصذ دٍرُ تخوگذاری3+  درصذ دٍرُ پزٍرش 3تلفات  6,793,000

 5 ٍاوسي ٍ دارٍ 4,000,000

 6 جوغ ّشیٌِ 303,603,000

 تؼذاد هزؿْای تخوگذار تا وسز 940 ػذد 1در جذٍل فَق در سطز . گزم در رٍس هیثاضذ110اس ضزٍع تخوگذاری هیشاى هصزف رٍساًِ ّز هزؽ *

ٍ  (ریال  لیوت داى تؼذ اس ضزٍع تخوگذاری تا ّشیٌِ حول75,000ویلَیی ) هثلؾ هصزفی داى رٍساًِ ّز هزؽ تِ ریال8,250درصذ تلفات، ػذد  6

( تؼذاد رٍسّای هاُ هیثاضذ30ػذد   

ریال لحاظ 645,500هٌظَر اس استْالن هزؽ ، اختالف تیي لیوت توام ضذُ هزؽ تا لیوت فزٍش هزؽ پایاى دٍرُ هیثاضذ وِ تِ اسای ّز لطؼِ * 

( هاُ لحاظ هیگزدد11تلفات در طی% 6وِ ایي استْالن تزای هزؿْای تالیواًذُ در پایاى دٍرُ یؼٌی تا وسز ).گزدیذُ است  

ریال گذاضتِ این ٍ اگز لیوت فزٍش ضوا هتفاٍت تاضذ تسیار تز رٍی 600.000در هحاسثِ استْالن ، هثٌا را تز فزٍش هزؽ پایاى دٍرُ تِ لیوت *

.سَد ول وار اثز هیگذارد  

 لیوت توام ضذُ ی ّز 1تز طثك جذٍل . هاِّ هحاسثِ ٍ تز تؼذاد هاُ ّای تَلیذ تمسین ضذُ است11، تلفات هزؽ در طی دٍرُ ی 4در سطز * 

. ریال هیثاضذ1,245,500هزؽ   

:پیص تیٌی سَد:(4)جذٍل  

(ریال)هاّاًِ  ردیف ضزح 

21,000 * 30% * 70*940   (تا وسز درصذ تلفات ٍ وسز ّشیٌِ تستِ تٌذی)فزٍش تصَرت فلِ  414,540,000  1 

23,000 * 30% * 70*940   (تا وسز درصذ تلفات ٍ وسز ّشیٌِ تستِ تٌذی)فزٍش تصَرت تستِ تٌذی  454,020,000  2 

 3 جوغ ّشیٌِ 303,603,000

(ضاًِ تخن هزؽ ٍ وارتي)سَد خالص در فزٍش فلِ  110,937,000  4 

 5 سَد خالص در فزٍش تصَرت تستِ تٌذی پت 150,417,000
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.، تلفات هزؿْا در تذتزیي سي یؼٌی ضزٍع سي تخوگذاری هیثاضذ (4)پیطفزض در هحاسثات جذٍل *  

 11یؼٌی تؼذ اس . هاِّ در ًظز گزفتِ ضذُ است11دٍرُ تَلیذ ّن .در ًظز گزفتِ ضذُ است ( تخن در سال255حذٍد ) درصذ 70هیاًگیي تَلیذ * 

. هزؿْا فزٍختِ ضذُ ٍ تا هزؿْای جَاى جایگشیي هیگزدد،هاُ تَلیذ  

 ػذد 2ٍ در سطز   (تا وسز ّشیٌِ ضاًِ تخن هزؽ ٍ وارتي)  هثلؾ فزٍش ّز تخن تصَرت فلِ تِ ریال هیثاضذ 21,000 ػذد1 سطز 4در جذٍل *

. ریال لیوت فزٍش ّز تخن تستِ تٌذی ضذُ تا وسز ّشیٌِ تستِ تٌذی هیثاضذ23,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جْت تؼییي هیشاى سَددّی پزٍرش هزؽ هتٌاسة تا ضزایط ضوا ، حتوا فیلن تحلیل التصادی پزٍرش هزؽ را اس سایت هیٌی سالي، اس 

 طزیك لیٌه سیز  تْیِ ٍ هطاّذُ ًواییذ

www.minisalon.ir/sud.html 

:جْت ضزٍع پزٍرش هزؽ ،  تحت حوایت واهل تین تحمیماتی هیٌی سالي اس طزیك لیٌه سیز الذام وٌیذ  

www.minisalon.ir/rah 

 

. هیلیَى تَهاى هیثاضذ180هیلیَى تَهاى ٍ ساالًِ 15سَد خالص هاّاًِ در تستِ تٌذی پت حذٍد   

.  هیلیَى تَهاى هیثاضذ133 هیلیَى تَهاى ٍ ساالًِ 11سَد خالص هاّاًِ در فزٍش فلِ حذٍد   

http://www.minisalon.ir/sud.html
http://www.minisalon.ir/rah

