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 یاریخاو انیطرح پرورش ماه موضوع 

 تن فیله ماهی 022 ظرفیت

 نکید یواک، روستا یآل یبرورو ا،یجاده در 4 لومتریک ،یسار اجرا محل
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 میلیون ریال 641,86 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 6,,611 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 626 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 1,,81 گردش  در سرمایه 

ی
صاد

اقت
ی و 
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ن

 

 %2,.,2 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 8 گذاری سرمایه بازگشت دوره

 نفر ,, میزان  اشتغال زایی  

  

 

 

 معرفی پروژه-1

 اجرای طرح احداث واحد پرورش ماهی خاویاری می باشد.هدف از 

 معرفی محل اجرای طرح-0

 نکید یواک1 روستا یآل یروربرو ا1یجاده در 8 لومتریک 1یسار

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 ماهیان خاویاری

ارزشترین گونه از 1 گرانترین و باگونه 26با هزار گونه ماهی در دنیا وجود دارد که شاخص آنها ماهیان خاویاری  28حدود 

لحاظ اقتصادی محسوب می شود و دریای خزر به لحاظ داشتن پنج گونه از بهترین و مرغوبترین گونه های تاس ماهیان 

 یان1 شیب و ازون برون می باشند. در م1 چالباش1 قره بروناز جایگاه ویژه ای برخوردار است این گونه ها شامل فیل ماهی

 صدر قرار دارد و در ایران نیز قابلیتهای پرورش بسیار مناسبی وجود دارد . این ماهیان فیل ماهی از نظر ارزش خاویار در



 

 

ماهی مد نظر به عنوان محصوالت تولیدی این طرح )فیل ماهی( 1 به عنوان منبع پروتئینی مورد مصرف انسانی  یگونه

مورد توجه قرار دارند. بسیاری از جوامع علمی و بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی1 با توجه به تغذیه نامناسب 

بزیان از جمله ماهی را به عنوان غذای سالم برای مصرف انسانی بسیاری از مردم و افزایش وزن و بیماری های قلبی1 آ

معرفی کرده اند و امروزه جایگاه مناسبی را در سبد مصرف خانوار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خود اختصاص 

ه1 منجمد1 دودی شده1 داده اند. همچنین با توجه به بازارهای مصرف1 امکان فروش محصوالت به صورت زنده1 تازه1 فیله شد

 کنسرو شده و غیره در بازارهای داخلی و خارجی وجود دارد.

 

 معرفی بازار هدف محصول-3-1

 تأمین نیاز داخلی 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

گرم و چشم انداز هدف کیلو 2با میانگین سرانه مصرف  22در سال  نفر( ,,,,,,,6) با نگاهی به جمعیت کنونی کشور

نفر سرانه مصرف  ,,,,,,64بینی جمعیت گرم با پیشکیلو 1.2, رسیدن سرانه مصرف تا پایان برنامه پنجم توسعه به

رت هزار تن را شامل می گردد همچنین در صو 124گرم تغییر را در پی خواهد داشت که این مقدار معادل کیلو 8آبزیان 

هزار تن به این مقدار افزوده خواهد شد لذا پیش بینی تولید  ,6 درصد بالغ بر ,,های صادراتی با رشد ساالنه رونق بازار

 تن خواهد بود. ,,,,6,,معادل  ,12,در سال 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 تن فیله ماهی ,,2

 



 

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز ,,1 تعداد روز کاری

 نوبت , تعداد نوبت کاری

 ساعت 4 زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

نظیر فیل ماهی دریایی از روشهای مختلفی در جهان استفاده می شود. مرسوم ترین سیستم  برای پرورش ماهیان دریایی

پرورش فیل ماهی پرورش در استخرهای خاکی و یا بتنی محسوب می شود که در بسیاری از موارد از منابع آب شیرین و 

 یا لب شور استفاده می شود. 

 پرورش ماهیان دریایی در جهان عبارتند از: به طور کلی سیستم های تولید و  -

 الف ( پرورش ماهی در قفس های دریایی 

  ب ( پرورش در حوضچه های بتنی به صورت سیستم باز و یا مدار بسته

 ج ( پرورش ماهی در استخرهای خاکی

 د ( پرورش در محیط های محصور ساحلی )پن کالچر(

 

 مواد اولیه  -8

کیلوگرم1 جهت  ,,ها در پایان سال سوم به میزان ماهی درصد تلفات و میانگین وزن فیله ,2با در نظر گرفتن میزان 

 . تدای سال اول پرورش خریداری گرددماهی در ابعدد بچه ,,,28بایست دستیابی به میزان محصول مدنظر می

 

 

 

 



 

 پیش بینی میزان تولید -8

 محصول تولیدی
 سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم ال دومس

 تناژ تناژ تناژ تناژ تناژ

 ,,2 ,,2 ,,2 , , تن -فیله ماهی

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-9

 ارزش شرح شاخص

 %2,.,2 (IRR)داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

  سال 8 عادی دوره بازگشت سرمایه

 هزار ریال 1,142,16,6 )میلیون ریال( چهارممیزان سود)زیان( در سال 

 


