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 %3.80 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 2 گذاری سرمایه بازگشت دوره

 هزار ریال 053،155،, در سال اول پیش بینی سود
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 معرفی پروژه-1

 00111و ظرفیت قابلیت بهره برداری این پروژه عبارتست از  0011در واقع قدمی است در راه رسیدن به افق  پروژه حاضر

که امکان تولید مادرهای موردنیاز  Cو  Bو Aیعنی خط مادری مادرها و نسبت مورد نیاز از سایر خطوط  (D)قطعه خط 

 را فراهم گردد .

هزار نفر از اهالی  20ضمن اینکه در راستای راه اندازی این پروژه در استان آذربایجان غربی امکان ایجاد فرصت شغلی برای 

هم خواهد شد. مضافاً به اینکه چون در استان تعدادی واحد مرغ مادر وجود دارد و فارغ التحصیالن دانشگاهی استان فرا

مشکالت میتواند ظرفیت جوجه های مادر استان را نیز فراهم نموده و ارائه یک سرویس فنی و خدماتی پس از فروش از 

ع قسمتی از نیاز و جبران کمبود هزار قطعه جوجه مادر و رف 015و این واحد قادر به تولید  مرغداران استان نیز بکاهد

 ضه جوجه مادر را دارا می باشد.عر

 معرفی محل اجرای طرح-2

 سپرغان بخش هفت یروستا لیجنب کوه زنب یکالنتر دی، جاده شههی، شهرستان ارومیغرب جانیاستان آذربا

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

کشی و مزارع ین، مزارع اجداد گوشتی، مزارع مادر گوشتی، مزارع جوجهبخش اصلی مزرعه ال ,صنعت تولید گوشت مرغ از 

 مرغ گوشتی تشکیل شده است. 

یابد و در این مسیر یک های اجداد و مادر ادامه میگله های الین آغاز و با پرورشفرایند تولید جوجه یکروزه از پرورش گله

صنعت طیور قرار  به عنوان تنها منبع ژنتیکی تجدید شونده و در راس هرم تولید و تامین جوجه در های الینگلهطرفه، 

های یکروزه مورد مصرف در مستقیم بر کم و کیف جوجه های اجداد و مادر تولیدی ضمن تاثیرگرفته و از طریق گله

 .شودها در این صنعت محسوب میعنوان نقطه شروع برای تمامی فعالیت واحدهای مرغداری، به

 

 

 

 



 مزارع جوجه اجداد گوشتی: 

مزارع مادر   دومین حلقه از زنجیره صنعت طیور کشور، مزارع اجداد گوشتی هستند که وظیفه تأمین جوجه یک روزه

این واحد اجداد گوشتی در سطح کشور فعال می باشند و توان تولید  3در حال حاضر گوشتی کشور را به عهده دارند. 

 میلیون قطعه جوجه مرغ مادر گوشتی می باشند که قادر به تامین نیاز کشور نمی باشند. 0مزارع ساالنه بالغ بر 

 مزارع جوجه مادر گوشتی: 

این مزارع که در شود. گویند که از آنها هیبریدهای تجاری گوشتی تولید میمحصول مزارع جوجه اجداد را مرغ مادر می

واحد نیز  1,واحد دارای پروانه )حدود  303زنجیره تولید گوشت مرغ میباشند در حال حاضر بیش از واقع حلقه میانی از 

میلیون قطعه جوجه گوشتی در سال را دارا می  0111مجوز موقتی ( مجوز دریافت نموده اند. مجموعا توان تولید بیش از 

 باشند.

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

گرم در نظر گرفته شود  ,3گرم در روز میباشد اگر حتی  30میزان پروتئین حیوانی مورد نیاز که حداقل مطلوب آن 

ماحصل آن افزایش مصرف گوشت مرغ در سبد خانوار خواهد بود تا جامعه ما از توسعه انسانی عقب نیافتد، لذا پیش بینی 

میبایستی از هم اکنون  0011میلیون نفر در سال  011ر حدود کیلو گوشت مرغ برای جمعیتی د ,0مصرف سرانه حداقل 

 301/0پیش بینی شود و این مقدار یک میلیون و پانصد هزار تن در سال و همین مقدار گوشت مرغ با توجه به اینکه هر 

کیلوگرم گوشت مرغ از یک قطعه جوجه گوشتی حاصل میشود تعداد جوجه گوشتی مورد نیاز در سال مقدار 

قطعه جوجه مادر در  00،011،111قطعه خواهد بود و برای تولید این مقدار جوجه گوشتی میبایستی  0،001،111،111

سال در مزارع مرغ مادر پرورش یابند یعنی همان مقدار رشد و برای تولید این مقدار مادر یعنی جوجه ریزی اجداد میبایست 

 در واحدهای اجداد نیز میبایستی انجام شود. رشد  %,2قطعه در سال انجام شود و این یعنی  111،,30

 میباشد. 0011لذا احداث این واحد اجداد، اقدامی در راستای تحقق اهداف افق 

 

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 (D)خط  00،111ظرفیت تعیین شده 

 شاخص های عملیاتی-6

 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

 سبتها از خطوط دیگر عبارت خواهند بود :سایر ن (D)خط  00،111ظرفیت تعیین شده 

 A  =0311خط    B  =0.11خط   C  =2311خط  D  =00،111خط 

 ماه قابل جوجه ریزی در همین فارم خواهد بود. 05که در فاصله زمانی هر 

 Aبرای اینکار الزم است ابتدا هر خطی جداگانه پرورش یافته و سپس متناسب با درصد موردنیاز خروس های پدری یعنی 

به نسبت الزم با مرغهای خط  Cمخلوط شده و از طرف دیگر خروسهای خط مادری یعنی  Bبا مرغهای خط پدری یعنی 

قطعه  011در نتیجه برای هر رها تولید و تأمین گردد و مرغ ماد C و  Dمخلوط و در نتیجه از خطوط  Dمادری یعنی 

خواهند بود به مزارع مرغ  Aو   Bقطعه خروس که حاصل تالقی  ,0حاصل می شود  C و  Dمرغ که از خطوط جوجه 

 مادر تحویل گردد.

 مواد اولیه  -8

 واحد مصرف نوع نهاده

 کیلوگرم غالت عمدتاً شامل ذرت

 کیلوگرم کنجاله سویا

 کیلوگرم گندم سبوس

 کیلوگرم دی ال متیونین

 کیلوگرم مکمل معدنی و ویتامین

 کیلوگرم نمک

 کیلوگرم صدف

 

 

 



 واکسن های قابل استفاده در گله اجداد

 واحد مصرف نوع واکسن

 یک نوبت H 031برونشیت  

 یک نوبت B 0نیوکاسل 

 چهار نوبت گامبورو

 دو نوبت نیوکاسل السوتا

 نوبت یک نیوکاسل روغنی

 یک نوبت اپیدمیک ترمور

 یک نوبت آبله

 یک نوبت الرنگوتراکثیت

 یک نوبت H 3,برونشیت 

 یک نوبت واکسن چهارگانه

 دو نوبت آنفوالنزا

 دو نوبت کوریزا

 دو نوبت رئو

CAV دو نوبت 

 

 پیش بینی میزان تولید -8

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

 476,824 629,768 330,628 308,136 620,771 508,313 308,136 443,087 اجدادجوجه 

 875,485 1,156,301 607,058 565,762 1,139,783 933,300 565,762 813,540 گوشتیجوجه 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-9

 ارزش شرح شاخص

 %3.80 (IRR)نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

 هزار ریال 053،155،, در سال اول سودپیش بینی 

 سال 2 دوره بازگشت سرمایه

 


