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 ریالهزار  880,078,801 کل سرمایه گذاری

 ریالهزار  888,791,188 ثابتسرمایه گذاری  

 ریال هزار 8,811,888 هزینه های قبل از بهره برداری 

 ریال هزار 8,814,801 گردش  در سرمایه 
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 سال 88  دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 هزار ریال 18,871,74401
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 %14081 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 1084 یگذار سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
4804% 

 نفر 88 میزان اشتغال زایی  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

 اهداف کالن گاوداری

 افزایش سود آوری از طریق تولید شیر و گوساله 

   خرید نژادهای اصیل گاو شیری و ارتقاء رکورد شیر دوشی 

  شیر سالم و با کیفیت  تولید 

 توسعه فعالیت 

تن شیر در سال  7888باشد که به منظور تولیدراسی مولد می 788واحد گاوداری شیری  احداثهدف از اجرای این طرح 

به باال را دارد تا با استفاده از کادر  HF96 رأس تلیسه هلشتاین با 788 متقاضی قصذ خریدانجام خواهد شد. بدین منظور 

تغذیه مناسب شیر با کیفیت و ارتقاء شیر دوشی در سطح منطقه را به دنبال داشته باشد محل اجرای پروزه متخصص و 

 منتهی به روستای خانقاه می باشد شهرستان مراغه جاده -واقع در استان آذر بایجان شرقی

 معرفی محل اجرای طرح-2

 شهرستان مراغه  -استان آذربایجان شرقی

 الت)مشخصات فنی محصول(معرفی محصول یا محصو-3

های آن از مهمترین اجزای تشکیل دهنده جیره غذایی انسان می باشند که از لحاظ ارزش غذایی از کلسیم, شیر و فرآورده

فسفر, ویتامین های مورد نیاز و پروتئین, غنی هستند. پروتئین موجود در شیر و فرآورده های آن در مقایسه با منابع دیگر 

وانی و گیاهی ارزان تر و از ارزش بیولوژیکی باالیی برخوردار هستند. در کشورهای صنعتی افزایش تولید پروتئین های حی

شیر, تنوع تولیدات و توسعه صنایع تبدیلی, تأثیر به سزایی در میزان مصرف شیر و فرآورده های آن داشته, به طوریکه 

. در ایران با توسعه دامداری ها و صنایع تبدیلی شیر, کیلوگرم شیر در سال می رسد 788مصرف سرانه یک اروپایی به 

 مصرف سرانه شیر و فرآورده های لبنی نسبتاً افزایش یافته است .

 

 

 



 محصول  ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 جدول کدآیسیک محصول طرح

 ISIC  (ISIC_Code)کد  عنوان التین محصول ردیف

 Cow`s milk 8818181779 شیر خام گاو 8
 ذ: پورتال بهین یاب*مأخ

 

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

وضعیت آتی تولید شیر در کشور نشان می دهد که با کمبود عرضه مواجه هستیم و احداث واحدهای دامداری شیری در 

 کشور می تواند به تأمین نیاز بازار کمک شایانی نماید.

 عرضه و پیش بینی تقاضا شیر                  واحد: هزارتنجدول تحلیل موازنه پیش بینی امکانات 

 1331 1331 1331 1331 1334 شرح                      سال

 78 71 74 71 77 میزان صادرات پیش بینی شده

 80884 87801 88448 81010 84110 برآورد تقاضای داخلی

 88187 88188 9904 9477 9811 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 -1432 -1113 -1436 -1426 -1213 کمبود عرضه

 

 

 نمودار تحلیل موازنه پیش بینی امکانات عرضه و تقاضای آتی محصول شیر
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 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 توان به صورت زیر در زمان بهره برداری نهایی برآورد نمود:میزان تولید شیر این گاوداری را می

 راس 366ظرفیت طرح 

 رایب فنیض
سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

سال 

 ششم

سال 

 هفتم

 08 08 08 08 08 08 08 درصد گوساله گیری

 4 4 4 4 4 4 4 درصد تلفات

 18 18 18 18 18 18 81 درصد حذف

 ترکیب گله

 788 788 788 788 788 144 788 تعداد گاو شیری

شیری قابل بهره  تعداد گاو

 برداری
194 179 194 194 194 194 194 

 818 818 818 818 818 90 818 گوساله ماده

 818 818 818 818 818 90 818 گوساله نر

 818 818 818 818 90 818  تلیسه

 8 8 8 8 8 8 8 گاو نر

 تلفات

 81 81 81 81 81 88 81 گاو شیری

 1 1 1 1 4 1 8 تلیسه

 فروش

 19 19 19 19 19 40 44 شیری حذف شده گاو

 8 44 44 44 17 1 8 تلیسه

 8 8 8 8 8 8  نر حذف شده گاو

 818 818 818 818 818 90 818 گوساله نر

 خرید

       788 گاو شیری

 

 

 



محصول 

 تولیدی

 سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم سال سوم سال دوم سال اول

–کیلوگرم 

 رأس/تن

–کیلوگرم 

 رأس/تن

–کیلوگرم 

 رأس/تن

–کیلوگرم 

 رأس/تن

–کیلوگرم 

 رأس/تن

–کیلوگرم 

 رأس/تن

–کیلوگرم 

 رأس/تن

شیری  گاو

 حذف شده
44 40 19 19 19 19 19 

 44 44 44 44 17 1 8 تلیسه

 818 818 818 818 818 90 818 گوساله نر

 7110888 7110888 7110888 7110888 7110888 1080184 7110888 شیر

 8887478 8887478 8887478 8887478 979778 017107 077478 کود

 

 شاخص های عملیاتی-1

 دون وقفه در طول سال جریان دارد.با توجه به ماهیت طرح این فعالیت به صورت دائم و ب

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 فرآیند تولید مثل 

  زایش دام 

  مدیریت گاوهای تازه زا در زایشگاه 

 مثل دام  حفظ سالمت دستگاه تولید 

 قیح دامفحل یابی و تل 

 تشخیص آبستنی 

 فرآیند تولید شیر 

 دوشی شیر 

 مدیریت کیفیت شیر 

 مدیریت بهداشت شیر 

 های تولید شیرمدیریت سالمت ارگان 



 مدیرت ورم پستان 

 سازی و عرضه شیر.های ذخیرهمدیریت سیستم 

 های پرورش و تولید گوساله جایگزینفرآیند سیستم 

 پرورش گوساله شیرخوار 

 مراحل از شیرگیری 

 ها تا زمان باروریدیریت گوسالهم 

 های آبستنمدیریت تلیسه 

توان با خرید تلیسه آبستن, مادینه مورد نیاز برای گله را تامین نمود که شامل در صورت نیاز به افزایش تعداد دام مولد می

 باشد.های قرنطینه جهت ورود به گاوداری میمراحل انتخاب تلیسه و گذراندن دوره

 نژاد گلهو اصالح فرآیند ژنتیک 

 ,نظارت بر انتخاب مادینه خریداری شده برای گله 

 تعیین هدف و استراتژی گله 

 نژادهای مناسب اصالحانتخاب سیستم 

های اصالحی و تامین اسپرم متناسب های ارزیابی گاو و برآورد ارزشهای مناسب اصالح نژاد شامل تکنیکانتخاب سیستم

 باشد.های نرم افزارهای تعیین اسپرم میهبا نیاز گله با توجه به توصی

 فرایند مدیریت کود در مزرعه 

  سیستم های جمع آوری کود متناسب با طراحی بهاربندها 

  سیستم های انتقال کود 

 در صورت نیاز سیستم های جداسازی مواد جامد و مدیریت پسابها 

 ری مزارع در صورت نیاز برنامه ریزی جهت تامین کیفیت مناسب پساب جهت آبیا 

 ها برای شستشوی مجدد بهاربندهامدیریت بهداشتی در صورت استفاده از پساب 



میزان و نوع مواد اولیه مصرفی متناسب با برنامه های تغذیه ای خواهد بود که ریز مقدار و هزینه های خوراك دام در  

 ضمائم فصل, آمده است.

دستمزد در حداکثر ظرفیت عملی طرح   زینه ساالنه حقوق وتعداد نیروی انسانی و تخصص های مورد نیاز, برآورد ه 

 ضمیمه شده است. بخش مالیدر جداول 

 پیش بینی میزان تولید -1

 راس 366ظرفیت طرح 

 ضرایب فنی
سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

سال 

 ششم

سال 

 هفتم

 08 08 08 08 08 08 08 درصد گوساله گیری

 4 4 4 4 4 4 4 درصد تلفات

 18 18 18 18 18 18 81 درصد حذف

 ترکیب گله

 788 788 788 788 788 144 788 تعداد گاو شیری

تعداد گاوشیری قابل بهره 

 برداری
194 179 194 194 194 194 194 

 818 818 818 818 818 90 818 گوساله ماده

 818 818 818 818 818 90 818 گوساله نر

 818 818 818 818 90 818  تلیسه

 8 8 8 8 8 8 8 گاو نر

 تلفات

 81 81 81 81 81 88 81 گاو شیری

 1 1 1 1 4 1 8 تلیسه

 فروش

 19 19 19 19 19 40 44 گاوشیری حذف شده

 8 44 44 44 17 1 8 تلیسه

 8 8 8 8 8 8  گاونر حذف شده

 818 818 818 818 818 90 818 گوساله نر

 خرید

       788 گاو شیری



 

 

 محصول

 تولیدی

 سال هفتم سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

–کیلوگرم 

 رأس/تن

–کیلوگرم 

 رأس/تن

–کیلوگرم 

 رأس/تن

–کیلوگرم 

 رأس/تن

–کیلوگرم 

 رأس/تن

–کیلوگرم 

 رأس/تن

–کیلوگرم 

 رأس/تن

گاوشیری 

 حذف شده
44 40 19 19 19 19 19 

 44 44 44 44 17 1 8 تلیسه

 818 818 818 818 818 90 818 گوساله نر

 7110888 7110888 7110888 7110888 7110888 1080184 7110888 شیر

 8887478 8887478 8887478 8887478 979778 017107 077478 کود

 با توجه به استفاده از اسپرم منجمد و تلقیح مصنوعی , گاو نر برای واحد پیش بینی نشده است.

 لیتر در روز در نظر گرفته شده است 48رکورد گاو هلشتاین 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 %14081 (IRR) داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 %17077 (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 1084 دوره بازگشت سرمایه عادی

 ر ریالهزا 18,871,74401 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %4804 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 هزار ریال  88,970,708 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %7908 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 %8708 سال مبنا –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


