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ماهه 20دوره پرورش  |   هوموبا قوچ  در تالقی راسی( 02داشتی ) هوموطرح توجیهی پرورش گوسفند   

( 6344هْرهاُ   عرح: تِ رٍزرساًیتاریخ )  

 پیص تیٌی ّسیٌِ ٍ درآهذ

گلِ هَلذ ٍ ّسیٌِ تجْیسات داضتی(:سرهایِ اٍلیِ ضاهل خریذ 6جذٍل)    

 ردیف ًْادُ تؼذاد لیوت ٍاحذ)ریال( ّسیٌِ ول)ریال(

راس  24راس) 14 62,444,444 624,444,444

راس ترُ( 34هَلذ ٍ   

تجْیسات داضتی ضاهل: آخَر ، آتطخَر، 

،پطن چیي ، رٍضٌایی ، تَْیِ هغثَع،گرهایص

زى،پالن خرد وي  

6 

درجِ یه َّهَهیص تالغ  24 274,444,444 7,444,444,444  2 

(6لَچ تالغ َّهَ )درجِ  6 6,444,444,444 6,444,444,444  4 

ریال( 4.444.444ّسیٌِ حول داضتی )راسی  26 7,444,444 647,444,444  3 

 جوغ سرهایِ اٍلیِ 1,227,444,444

 

ترُ  2هیاًگیي  جْت تؼییي فضا ٍ تجْیسات،  پیطفرض هاهتر هرتغ هیثاضذ. 3،  اش ترُدٍ  ٍ  هیص*سالي هَرد ًیاز ترای ّر راس 

سال هیگیرین.ترُ در 6.7تَلیذ پیطفرض را تراها درهحاسثات سَد ، فضا هَاجِ ًطَین.یص هیثاضذ تا  تا ووثَد اهىاًات ٍ تَسظ ّر ه  

ردتاییذ هیٌی سالي هَ 6*توام تَجیِ عرح تِ درجِ یه تَدى هیص ٍ لَچ َّهَ هیثاضذ ٍ لیوتْای فَق هرتَط تِ لَچ ٍ هیص درجِ 

 هیثاضذ.)صرف َّهَ تَدى وافی ًیست ٍ درجِ ویفی دام تسیار هَثر در هیساى سَددّی عرح است(

 2هیثاضذ.الزم تِ رور است وِ تا هذیریت صحیح هیتَاى ایي ػذد را تِ تاالی  ترُ 6.7* پیطفرض تَلیذ ترُ تَسظ ّر هیص در سال 

 ،ترُ زایی تِ ازای ّر یىسال است در صَرتیىِ در هذیریت حرفِ ای در ایي هحاسثات، ّوچٌیي پیطفرض هارساًذ.ترُ در ّر زایص 

هاِّ در ًظر گرفتِ هیطًَذ. 2 ،دٍرُ ّای تَلیذ  
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در صَرت اجارُ سالي ، ّسیٌِ آى از سَد ًْایی وسر هیثاضذ. گرفتي یه وارگر دائوی*پیطفرض هحاسثات ، داضتي سالي پرٍرش ٍ 

 هیگردد.

 جذٍل)2(:هخارج راُ اًذازی وسة ٍ وار گَسفٌذ چٌذللَزای تَهی )سرهایِ اٍلیِ ٍ سرهایِ در گردش(عی دٍرُ یىسالِ پرٍرش

 ردیف ػٌَاى ّسیٌِ همذار ّسیٌِ)ریال(

(6سرهایِ اٍلیِ )ًمل از جذٍل  1,227,444,444  6 

راس)جْت خریذ جیرُ هَرد ًیاز ترای   44هاُ  3سرهایِ در گردش ًگْذاری ترُ ترای  234,444,444

ریال 2,444,444 ّر راس،  هاِّ(3رسیذى ترُ یه رٍزُ تِ    

2 

هیص داضتی )ضاهل جیرُ فالضیٌگ ، ًگْذاری ٍ دٍراى راس  24سرهایِ در گردش  671,444,444

  در سال ریال 41.444.444 ّر راس   راس لَچ 6ٍ  آتستٌی سٌگیي(

4 

ترق ٍ گاز (سَخت)آب  ٍ  14,444,444  3 

 7 ٍاوسي ٍ دارٍ  23,444,444

در سالریال  2,444,444ّسیٌِ ّای آتستي سازی)َّرهَى،سیذر(ّر راس هیاًگیي  34,444,444  1 

 6 وارگر 324,444,444

 جوغ  2,327,444,444

 

 *در ایي عرح از رٍش تلمیح عثیؼی استفادُ هیگردد.

 

 ول سرهایِ هَرد ًیاز:       2,327,444,444    ریال

 

 

دٍرُ پرٍرش(:ّسیٌِ ّای جاری 4جذٍل)  

 ردیف ضرح ّسیٌِ)ریال(

(6 ردیفجس ِ ( ت2)جذٍل )  6الی  2 ردیف ّای( 2جذٍل) 6,144,444,444  6 

ٍ لَچ هیطْا % 6تلفات  14,444,444  2 

ترُ ّا % 2تلفات  626,444,444  4 
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 جوغ ّسیٌِ 6,626,444,444

ریال 14,444,444 ( ؛ جوؼا 2از جذٍل ) 4سغر % 6+  ( 6از جذٍل ) 4ٍ 2هیطَد یه درصذ از ردیف  ٍ لَچ از ارزش هیطْا% 6*   

تلفات ترُ ّا در سٌیي هختلف . تر هثٌای لیوت هٌذرج در تٌذ تؼذی هحاسثِ هیگردد% تلفات ترُ ّا را ًیس در ًظر هیگیرین وِ 2*

.اّگی ترُ ّا را هثٌا لرار هیذّینه3یؼٌی تلفات در سي   تذتیٌاًِ،اتفاق هی افتذ اها در هحاسثات فَق ، حالت   

ریال ٍ ّر ترُ  444.444.444( تِ عَر هیاًگیي 6هاِّ َّهَ )از پذر ٍ هادر درجِ  3در زهاى ًگارش عرح ، هیاًگیي لیوت ّر ترُ ًر *

ریال هیثاضذ 644.4444.444هاِّ َّهَ  3هادُ   

 67درصذ هادُ هیثاضٌذ؛یؼٌی هیاًگیي 74درصذ از ترُ ّا ًر ٍ 74پیطفرض تر ایي است وِ ٍ .توام ترُ ّای تَلیذی َّهَ هیثاضٌذ* 

.ترُ هادُ َّهَ در پایاى سال خَاّین داضت. 67ترُ ًر ٍ   

(:پیص تیٌی سَد:3جذٍل)  

 ردیف ضرح ساالًِ )ریال(

ریالهیلیَى  444َّهَ تا لیوت ّر راس  هاِّ 3 ًر راس ترُ 67فرٍش تر پایِ هیاًگیي  3,744,444,444  6 

ریالهیلیَى  644َّهَ تا لیوت ّر راس  هاِّ 3 هادُ راس ترُ 67تر پایِ هیاًگیي  فرٍش 6,674,444,444  2 

((4جوغ ّسیٌِ)تِ ًمل از جذٍل) 6,626,444,444  4 

  هاِّ  62 سَد خالص دٍرُ 3,116,444,444

 

محاسبات میتواند به عنوان پایه محاسباتتان محسوب شود*این طرح در ابعاد کوچکتر و بزرگتر قابل اجراست و این   

: ضرٍع پرٍرش تحت هطاٍرُ ٍ پطتیثاًی واهل تین هٌی سالي ٍارد لیٌه زیر ضذُ ٍ عثك فیلوْای ایي لیٌه ػول وٌیذ جْت  

www.minisalon.ir/rah.html 
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