
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 پرورش گوسفند چند قلو زا موضوع 

 رأس 0111 ظرفیت

 می باشد.استان ایالم، شهرستان دهلران محل اجرای طرح  اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 ریال هزار 44،093,،93 کل سرمایه گذاری

 ریال هزار 99,،9,,،,9 ثابتسرمایه گذاری  

 ریال هزار 434،111 هزینه های قبل از بهره برداری 

 ریال هزار 0,4،9,4 گردش  در سرمایه 
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 سال 1, دوره بهره برداری 
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 % 0.99, :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال4. گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 هزینه های مالی ) در سال اول (با احتساب 
91% 

 نفر 2, اشتغال زایی میزان  

  
 

 

  



 معرفی پروژه-1

. این واحد در زمینی به مساحت می باشدفند پرواری )نژاد روسی (دوقلوزا هدف از اجرای طرح احداث واحد پرورش گوس

 شد: که در آن بخش های زیر در نظر گرفته خواهد هکتار احداث خواهد شد. 9

 دامداری-

 .پرورش گوسفند

 زراعت-

 .کشت یونجه/جو/ذرت

 استفاده می گردد.( ،جهت خوراک دام مورد بررسی در طرح گیرد،هکتار زمین را در برمی 9)کلیه محصوالت کشت شده که 

 به طور کلی هدف از اجرای این پروژه به منظور نیل به اهداف زیر می باشد:

 های مجاورمهاجرت افراد متخصص منطقه به شهراشتغالزایی و جلوگیری از  -0

 فقر زدایی از منطقه  -,

 تأمین نیاز تغذیه ای منطقه -9

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 می باشد.استان ایالم، شهرستان دهلران محل اجرای طرح 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

شاخان(. ، از گروه نشخوارکنندگان و از خانواده گاوسانان )تهیسمانزوجگوسفند پستانداری است از راسته سم داران از دسته 

کنند. برخی نژادهای بزرگ نگهداری می هایگلهاین حیوان را جهت استفاده از پشم، شیر و گوشتش اهلی کرده، به صورت 

فند شوند؛ ولی گوسباشند و در این صورت به نام قوچ یا راک نامیده میگوسفند نر دارای شاخ مورب و حلقوی و پیچ دار می

 .شودبه نام میش خوانده میماده متعلق به هر نژادی که باشد، به طور عام 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%87


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

 محصوالت طرح ISICکدهای 

 ردیف
 نام محصول

 ISICکد 

واحد 

 انگلیسی فارسی سنجش

 رأس Sheep, farming 10,040,919 گوسفند )دامپروری( 0

 رأس ,Wool sheep, farming 10,090,91 گوسفند پشمی )دامپروری( ,

 گوسفند گوشتی )دامپروری( 9
Sheep for producing meats, 

farming 
 رأس 10,090,912

 مأخذ: درگاه خدمات و اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت

 جدول کدتعرفه محصوالت طرح

 .,093مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

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

 محاسبه می گردد. کمبود عرضه  ،آتی عرضه و تقاضا  و تقاضا در گذشته و پیش بینی بررسی عرضهبراساس 

 واحد: تن                    پیش بینی کل امکانات عرضه آتی و تقاضای گوشت قرمز              تحلیل موازنه 

 1411 1333 1331 1331 1331 شرح/سال

 3,1,11 311931 9,,1,, 0431,, 4,9,0, تولیدات آتی

 ,,3,24 ,3,9,1 30,391 304204 301432 تقاضای داخلی آتی

 49009 49020 40900 ,9399 ,,,92 تقاضای خارجی آتی

 -71131 -17111 -13431 -32171 -117144 کمبود یا مازاد عرضه

 

 

 ردیف

 
 واحد سنجش کدتعرفه شرح محصول

 کیلوگرم 1,14 و ,1,1و  1,10تمامی کدهای تعرفه زیر بخش  گوشت قرمز 0



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-7

 سال چهارم سال سوم سال دوم  سال اول واحد سنجش شرح                           سال

 %111 %111 %111 %111  درصد استفاده از ظرفیت

 0111 0111 0111 0111 راس پرورش گوسفند پرواری

 

 09111 مترمربع کشت یونجه

 2911 مترمربع کشت جو

 2911 مترمربع کشت ذرت

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 9,9 تعداد روز کاری در سال

 نوبت , شیفت کاری در روز

 ساعت , ساعت کاری در شیفت

 

 مواد اولیه  -1

 شرح

 )شامل علوفه ا( غذای دام

 کنستانتره

 ویتامین ها 

 واکسیناسیون دام

 هزینه کشت سالیانه مزرعه

 

  



 پیش بینی میزان تولید -1

 محصول تولیدی 
 سال سوم سال دوم سال اول

 ظرفیت کیلوگرم کیلوگرم ظرفیت کیلوگرم ظرفیت

 911،111 911،111 911،111 کیلوگرم -کود دامی

 29،111 29،111 29،111 رمکیلوگ -پرورش گوسفند پرواری

 

 911،111 میزان کود تولیدی سالیانه )کیلوگرم(

  

 29 وزن متوسط هر گوسفند پروار )کیلوگرم(

  

 علوفه تولیدی در این طرح،برای تغذیه دام مصرف خواهد شد

 شروع دوره پروار بندی
مدت زمان پروار 

 بندی
 یپروار دوزن متوسط هر گوسفن پایان پروار بندی

 29 ماهگی 9-8 روز 0,1 ماهگی 4-5

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 0.99%, (IRR) داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 سال4 دوره بازگشت سرمایه عادی

 %91 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 12,،,9،99 ریال( هزار)زیان( در سال اول ) میزان سود

 


