
 

 

 
 قطعه 022با ظرفیت بومی  مرغطرح توجیهی توسعه پرورش  عنوان طرح :

از قدیم االیام درروستاها رواج داشته و هر خانوار روستایی با پرورش ونگهداری مرغ وخروس عالوه برتامین گوشت  پرورش مرغ بومی

 مرغ وتخم مرغ مورد نیاز خود مآزاد آنرا بفروش میرسانند که این امر تاحدی به اقتصاد خانوار روستاییان کمک می نمود اینن شنیوه تنا   

ر ادامه داشته که بعلت شیوع بیماریهای وارد شده صدمات زیادی به حرفه پرورش منرغ بنومی وارد   ورود انواع نژادهای خارجی به کشو

 له باعث کاهش فراوان جمعیت مرغ بومی شده که در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی واحیاء پرورش مرغ بومی در روسنتا و ئشده که این مس

کمک به اقتصاد خانوار روستایی  طرح پرورش مرغ بومی به اجرا درمنی  همچنین  وشت مرغ وتخم مرغ وگخودکفایی روستاییان از لحاظ 

جلنوگیری از شنیوع بیمناری     آید و ازمحسنات اجرای این پروژه جمع آوری مرغهای بومی رها شده درسطح روستاها بوده که عالوه بنر 

 از لحاظ پرورشی و بهداشتی میتوان سرویس دهی نمود. رکزتمآلودگی بطور م وکاهش تلفات و

 اهداف طرح:

 خانوار روستایی تخم مرغ در تولید مرغ و و افزایش تولیدات مواد پروتئینی   -1

 نتیکی مرغ بومی استانژتوسعه ذخایر  حفظ و -2

 ضایعات غذایی خانوار روستایی درتغذیه مرغ ضایعات کشاورزی و استفاده از -3

 بهداشتی پرورش در محیط محصور و جمع آوری مرغ ازسطح روستاها و -4

 کاهش تلفات میان مرغهای بومی و جلوگیری از شیوع بیماری در -5

 ایجاد اشتغال و ازدیاد درآمد خانوار با حداقل سرمایه گذاری  -6

 تشریح طرح : 

 .قطعه می باشد 022 ظرفیت موجود داقلحو جهت توسعه واحدهای کوچک و روستایی و برای ساماندهی آنها اجرا می شود  طرحاین  -

 میزان اشتغال یک نفر و دوران سازندگی یک سال می باشد.   -

 طرح :  شرایط اجرای 

 بومی در روستا . ماکیاندارای سابقه نگهداری و پرورش  -1

 در روستاهایی که فاقد تراکم مرغداری بصورت صنعتی باشد . -0

 رعایت کلیه ضوابط و شرایط بهداشتی برابر دستورالعمل های اداره کل دامپزشکی استان .  -3

 طرح : تشریح وضعیت مالی
گلنه   بعد از آماده سازی ساختمان و فضای گردشگاه متقاضی اقدام به خرید نیمچه مرغ بومی دو منظوره از طریق مراکز مجاز فروش می نمایند ترکین   

 112قطعه خروس مناس  می باشد. سپس با توجه به تخم مرغهای تولید شده که میانگین تولید سالیانه حندود   18قطعه مرغ و  58خریداری شده شامل 

درصند بنه    52درجه یک نطفه دار را با استفاده از دستگاه جوجه کشی با درصد جوجه آوری حدود مرغهای  درصد تخم 12عدد تخم مرغ می باشد حدود 

بنا    ". ضنمنا  و به فروش می رسنانند  تلفات در دوره پرورش خواهیم داشت درصد 8که حدود  نگهداری میشوند ماه 6تا  3تبدیل و به مدت جوجه جهت 

نیمچنه گوشنتی و   میزان تولید  لذابه فروش می رسند  مسنو خروسهای کم تولید درصد مرغهای  52حدود  توجه به اینکه بعد ار پایان دوره تخم گذاری

 گوشت به روش زیر محاسبه می گردد :

 درصد تلفات 5  -  (درصد جوجه درآوری 80* نطفه دار درصد تخم مرغ درجه یک  10* تعداد تخم مرغ تولیدی ساالنه*  اولیه تعداد مرغ= ) تعداد نیمچه آماده فروش

 آماده فروش *  تعداد مرغ و خروسمیانگین  وزن =  کل گوشت تولیدی
 

 درصد تخم مرغهای تولیدی دیگر نیز به بازار ارائه می شود .  90

 

 در پایان تراز مالی طرح بدین شرح می باشد:

 بازاری + درآمد حاصل از فروش تخم مرغ گوشت تولیدیدرآمد حاصل از فروش نیمچه گوشتی + درآمد حاصل از فروش  = درآمد کل سالیانه

 هزینه های جاری سالیانه+ سود تسهیالت بانکی هر سال =  کل هزینه های جاری سالیانه

 کل هزینه های جاری سالیانه   -درآمد کل سالیانه =  سود خالص سالیانه


