
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ت 
صا

خ
مش

رح
ط

 

 یواحد پرورش بوقلمون مادر گوشت موضوع 

 عدد 055555 ظرفیت

 0پالک -نصرت کوشک یروستا-دهستان قمرود-یمرکز استان قم و اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 05405 کل سرمایه گذاری

 ریالمیلیون  50790 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 500 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 475 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 05 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 44455440

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 %50430 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 4.35 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
05.00% 

 نفر 05 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

 گله در سال و در زمینی به مساحت 0555هدف از اجرای طرح احداث واحد پرورش بوقلمون مادر گوشتی به ظرفیت 

 متر مربع واقع در استان قم می باشد. 004555

 جهت نیل به اهداف زیر احداث می گردد: طور کلی می توان گفت که این واحدب

 اشتغالزایی -

 تأمین نیاز داخل کشور -

 صادرات و ارز آوری -

 معرفی محل اجرای طرح-2

 0پالک -نصرتکوشک  یروستا-دهستان قمرود-یمرکز استان قم و

 یا محصوالتمعرفی محصول -3

  بوقلمون

ست که شکل ظاهری تمام آن ها در برخی ا جهان در متنوعی های نژاد دارای و آید می شمار به سنگین نیمه های پرنده از

معموال بدون پر4 با رنگی متمایل به آبی حاوی گرده های متراکم گوشتی  بوقلمون سر .موارد دارای مشترکات ذیل است

کنند. جلوه می است. عنبیه چشم قرمز مایل به قهوه ای و مردمک آن سیاه رنگ است و در دو طرف صورت کامال  قرمز

 . در سمتدارند قرار آن باالی و انتها در افقی صورت به پرنده تنفسی منفذ دو و بوده شاخی و سخت ها بوقلمون منقار

آویزان است و در مواقع هیجان و احساس خطر به صورت باالی منقار یک زائده گوشتی قرار دارد که در حالت عادی 

در زیر منقار یک پرده گوشتی شبیه غب غب وجود دارد که تا نیمه گردن ادامه دارد. این پرنده  .برجسته نمودار می شود

 0تا  3یه سینه جنسی نر ها متفاوت است. در ناح بوقلمون نسبتا طویل و کمی به پشت خمیده است. ابعاد سینه در انواع

های زیر سیاه رنگی می روید. پشت و کمر در بوقلمون های نر و ماده طویل و از امتداد شانه ها به طرف دم کمی ماهگی مو

 محدب است.
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 محصولو تعرفه متعلق به  ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 محصول طرح آیسیک کد

 واحد سنجش سریال کد عنوان التین عنوان فارسی ردیف

 عدد Turkeies, raising 5055005000 (بوقلمون )پرورش حیوانات 0

 / http://www.behinyab.irیابماخذ: پورتال بهین 

 کد تعرفه محصول طرح

ف
دی

ر
 

 تعرفه کد نوع کاال
واحد 

 سنجش

 Kg 50500555 گرم و کمتر 030جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون به وزن  0

 www.tpo.ir مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 

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

اینگونه اشد ببوقلمون میپرورش بوقلمون مادر گوشتی که محصول آن جوجه یکروزه گوشتی پیش بینی وضعیت آتی بازار 

سال آینده برای جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون که ماده اولیه اصلی موردنیاز  0تحلیل می شود که تقاضای آتی در 

هزار قطعه برآورد شده است. این در حالی است تولید  5533باشد4 بطور میانگین واحدهای پرورش بوقلمون گوشتی می

هزار قطعه می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی  0330طور میانگین معادل  سال آینده به 0داخلی کشور طی 

هزار قطعه کمبود را نشان می دهد که این رقم نشان دهنده ی نیاز بازار به تولید  454جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون 

 این محصول است. 

 (هزار قطعه:واحد)            تقاضا بینیپیش و عرضه امکانات بینیپیش موازنه تحلیل جدول

 1411 1333 1331 1331 1331 شرح

 5744 5404 5593 5590 0374 تقاضای داخلی آتی

 5 5 5 5 5 تقاضای خارجی آتی

 5744 5404 5593 5590 0374 تقاضای آتی

 5575 0070 0370 0705 0750 عرضه آتی

 -112 -121 -313 -211 -113 کمبود عرضه

 تحقیقمأخذ: یافته های 

http://www.behinyab.ir/
http://www.behinyab.ir/


 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی و عملی

 ظرفیت  واحد سنجش ظرفیت شرح                           سال

 055555 عدد 055555 جوجه بوقلمون

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 090 تعداد روز کاری

 نوبت 5 تعداد نوبت کاری

 ساعت 3 زمان هر شیفت

 

 مواد اولیه  -1

 شرح

 بوقلمون ماده )وارداتی (

 بوقلمون نر)وارداتی (

 پروتئین و غیره (-خوارک طیور )دان کنسانتره 

 واکسیناسیون و دارو 

 

 پیش بینی میزان تولید -1

 ظرفیت شرح                           سال
واحد 

 سنجش

ظرفیت عملی 

 سالیانه

 055555 عدد 111111 جوجه بوقلمون

 

 

 

 



 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 %50430 (IRR) داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 %57400 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 4435 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال  44455440 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 05400% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل-در سال اول نقطه سربسر

 میلیون ریال 54055470 میزان سود )زیان( در سال اول ) میلیون ریال (

 %0437 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %57400 در سال اول)%(سهام صاحبان حقوق خالص به سود نسبت

 


