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 احداث واحد پرورش شترمرغ موضوع 

 قطعه 0111قطعه و شترمرغ  57 شترمرغ مولد ظرفیت

 طغرود روستای جعفرآباد، ،قم شهرستان قم، استان در اجرا محل

ی
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ه گ
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 میلیون ريال 30،333 کل سرمایه گذاری

 میلیون ريال 29952 سرمایه گذاری ثابت 

 میلیون ريال 542 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ريال 621 گردش  در سرمایه 
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 سال 01 دوره بهره برداری 

کل  ارزش خالص جریان نقدی

 (NPV)گذاری سرمایه
 میلیون ريال 02،465,40

ی
صاد
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ی و 
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 %31,75 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 3.26 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
77.34% 

 نفر 03 میزان  اشتغال زایی  

  

 

 

  



 معرفی پروژه-1

در  شترمرغ مادرقطعه  57قطعه شتر مرغ و 0111هدف از اجرای طرح حاضر، احداث واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت 

 23371و زيربنای آن به پرورش شترمرغ  اختصاص داده شده است ( متر مربع 43411هکتار )که  03مساحت  زمینی به

 باشد. می75پالک  ،روستای طغرود باد،آجعفر ،رستان قممتر مربع در استان قم، شه

 بطور کلی اهداف اجرای طرح بشرح ذيل می باشد:

  پروژه مستقیم غیراشتغالزايی مستقیم و  

  تامین نیاز داخلی و خودکفايی 

 بهبود سالمت تغذيه جامعه 

 ايجاد تنوع در تولید فراورده های گوشتی 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 پالک  ،روستای طغرود جعفراباد، ،رستان قماستان قم، شه

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

ست. ا  Struthioniformes پهنانسینه بومی آفريقا از راسته پروازپرنده بینوعی  (Struthio camelusی: نام علم)شترمرغ 

 هب شترمرغ ظاهر منحصراست.  تربزرگ ديگری زنده پرنده هر از نیز آن تخم و دنیاست زندهترين پرنده شترمرغ بزرگ

کیلومتر  51آنها با گردن و پاهای بلند خود قادرند با سرعت حدود . کندفردی دارد که آن را از پرندگان ديگر متمايز می

هم تغذيه  مهرگانبیهاست. غذای اصلی شترمرغ گیاهان است اما از بدوند که باالترين سرعت زمینی در میان تمام پرنده

کنند و در هنگام خطر يا برای پنهان های پنج تا پنجاه نفری گذران زندگی میکنند. آنها به صورت گروهی و در گروهمی

فراری نداشته باشند با پاهای قدرتمند  های گیر افتاده و راکنند اما اگر در گوشهشدن روی زمین دراز کشیده يا فرار می

های آن سفید است ولی پرهای شترمرغ سیاهی دارد و انتهای پرها و بال پرهایشترمرغ نر  .کنندبه دشمن حمله میخود 

های ای رنگ است. سر و گردن شترمرغ بدون پر و طاس است. اين پرنده اغلب بصورت گروهی در بین گلهقهوه ماده

 .برددار به سر میخوار همچون گورخر و گاومیش و کل يالپستانداران علف

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%28%D8%AC%D9%86%D8%B3%29


 

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 ISICکدهای 

 آیسیککد 

 1022702305 شتر مرغ )پرورش حیوانات(

  www.behinyab.irياب ماخذ: پورتال بهین

 معرفی بازار هدف محصول-3-2

 بررسی بازار -4

 7رمرغ در گوشت شت شود که تقاضای آتیاينگونه تحلیل می کل کشوربینی وضعیت آتی بازار گوشت شترمرغ در پیش

سال  7اين در حالی است که تولیدات گوشت شترمرغ استان طی . تن برآورد شده است 01355سال آينده بطور میانگین 

تن کمبود عرضه را در کل  5541باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی تن می 0745آينده به طور میانگین معادل 

 با هدف تامین نیازهای داخلی کل کشور توجیه اقتصادی دارد.دهد. لذا اجرای طرح کشور نشان می
0-  

 ی گوشت شترمرغ کل کشور      )واحد: تن(تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحل-22-2جدول

 6011 6933 6931 6931 6931 شرح / سال

 01675 01721 01357 01272 01020 برآورد تقاضای آتی

 2692 0937 0390 0111 505 دهبینی شپیشکل امکانات عرضه 

 -1312 -1212 -1330 -3929 -3019 کمبود عرضه

 

 
 ی گوشت شترمرغ در کل کشورتقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلنمودار 
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برآورد تقاضای آتی کل امکانات عرضه پیش بینی شده کمبود عرضه

http://www.behinyab.ir/


احداث واحدهای بر اساس مطالعات انجام شده و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای کشور در مورد تولیدات گوشت شترمرغ، 

 جديد پرورش شترمرغ توجیه اقتصادی دارد.

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت سالیانه واحد سنجش شرح محصول ردیف

 0111 قطعه شترمرغ 0

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 367 تعداد روز کاری

 نوبت 2 تعداد نوبت کاری

 ساعت 02 زمان هر شیفت

 

 سیستم پرورشی

شترمرغ را می توان در محیط بسته، باز و يا نیمه بسته پرورش داد و انتخاب اين سیستم بستگی به شرايط اقلیمی منطقه 

. در اين سیستم عالوه بر پناهگاه، زمین برای دارد . در ايران سیستم نگهداری دام به صورت نیمه بسته توصیه شده است

 اختیار دام قرار می گیردحرکت، دويدن و چرخیدن در 

 شرایط محیطی مناسب برای پرورش 

درجه سانتی گراد را به خوبی تحمل می کند.  41تا  4شترمرغ مقاومت زيادی به شرايط نامساعد حرارتی دارد و هوای 

 2سن  فقط جوجه ها تا درجه سانتی گراد( و نیم خشک بهترين تولیدات را دارد. 37در شرايط اقلیمی گرم )با حرارات 

 ( نگهداری شود.22ماهگی بايد در حرارت کنترل شده ) به شرح بند 

 

 



 مواد اولیه  -7

 کلیه مواد اولیه از داخل کشور قابل تامین می باشد.

 

 می باشد. جیره يونجه، جو و گندم %41و ذرت و سويا برزيلی %61جیره در نظر گرفته شده شامل 

هکتار، جو در زمینی به مساحت  4يونجه در زمینی به مساحت ذرت و سويا برزيلی نقدی خريداری می گردد و 

هکتار توسط متقاضی کاشته شده و در جیره غذايی شترمرغ استفاده می 2هکتار و گندم در زمینی به مساحت 2

 گردد.

 ارقام به میلیون ريال

 ظرفیت/قطعه شرح
میزان مصرف 

 سالیانه)کیلو(
 واحد هزینه هر واحد )ریال(

هزینه سالیانه 

 تامین مواد)م.ر(

 3،374 کیلوگرم 03،111 275،111 0،157 دان مرغ

 67 مجموعه 61،111   0،157 خريد دارو 

 43 مجموعه 41،111   0،157 واکسیناسیون

 96019   جمع 

 

  فروشپیش بینی -9
 

 ارقام به میلیون ريال                                                                                                                  

 شرح محصول
ظرفیت 

 تولیدساالنه*

واحدظرفیت 

 تولید ساالنه

قیمت واحد 

 )ریال(

واحد محصول 

 برای فروش
 قیمت کل )م.ر(

 21311 کیلوگرم 291،111 کیلوگرم 51،111 گوشت شترمرغ

 2271 کیلوگرم 471،111 کیلوگرم 7111 پر شترمرغ

 711 عدد 711،111 عدد 0،111 پوست شترمرغ

 996121  جمع

 
 

 

 

 



 

 کیلوگرم میباشد 11وزن متوسط گوشت هر قطعه شترمرغ 

    

 کیلوگرم در نظر گرفته شده است 2که در محاسبات فوق  کیلوگرم پر دارد 1-9هر قطعه به طور میانگین 

    

 درصد ظرفیت اسمی میباشد.* 611شروع بهره برداری با 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 %31,75 (IRR) داخلی کل سرمايه گذاری نرخ بازگشت

 %37,59 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 3,26 دوره بازگشت سرمايه

 میلیون ريال 02،465,40 (NPV)گذاری کل سرمايه خالص جريان نقدیارزش 

 77,34% (Break even point)ی مال نیتام های نهيهز شامل-در سال اول نقطه سربسر

 میلیون ريال 5،122,92 میزان سود )زيان( در سال اول ) میلیون ريال (

 %31,45 نسبت سود ويژه به درآمد در سال اول

 %35,03 در سال اول)%(سهام صاحبان حقوق خالص به سود نسبت

 


