
 مولد 5000پرورش زالو تکثیر و طرح توجیهی کارگاه 

 

 1398آبان ماه تاریخ تهیه طرح : 
 

در آغاز به اطالع عالقمندان می رساند که در این طرح دوره زمانی برای عرضه محصول به بازار برای زالوی سایز 

 ماه می باشد . 14متوسط 

 

 هزینه اجاره ملک - ۱

متر  20مترمربع به شرح )  80نیاز به داشتن ملکی به مساحت  مولدعدد  5000د پرورش تعداتکثیر و سپس جهت 

متر فضای مسکونی کارگری و سرویس  15 متر فضاری پرورش و نگهداری زالو + 25+ اتاق تکثیرفضای سرپوشیده 

 . متر فضای باز جهت نظافت ( می باشد 10متر فضای انبار و گزارش نویسی +  ۱۰ها + 

 میلیون تومان 28یون تومان ) هزینه اجاره ماهیانه ( = میل 2ماه *  14

 : حوضچه ها و مخازن  – ۲

 میلیون تومان 5صرف نظر از نوع حوضچه های انخابی اعم از وان ، پت ، آکواریوم و... جمعا 

 میلیون تومان ۱وسایل آزمایشگاهی :  – ۳

 میلیون تومان 3قفسه بندی و تفکیک فضا :  -  ۴

 میلیون تومان 5منابع آب و پمپ و ... : -  ۵

 میلیون تومان 5/0 مواد داخل حوضچه ها : – ۶

 میلیون تومان 1 عایق نمودن کارگاه : – ۷

 میلیون تومان 8: در دو بخش جداگانه وسایل سرمایش و گرمایش   – ۸

 تومان میلیون 28 ماه ( =) 14*2 زینه انرژی ) آب و برق و گاز ( :ه – ۹

 میلیون تومان 28 ماه ( =) 14حقوق ماهانه ( * ) 2 نفر * 1کارگری :  – ۱۰

 میلیون تومان 5/0ظروف غذا دهی و شمارش و .. :  – ۱۱

 میلیون تومان 5/0لوازم جانبی : – ۱۲

  مولدهزینه خرید  – ۱۳

 میلیون تومان 50تومان =  10000عدد * 5000                  

 میلیون تومان 16 ( :%۱۰پیش بینی نشده ) – ۱۴

 میلیون تومان 174.5 جمع کل هزینه ها

 مولد 5000تکثیر و پرورش زالو با درآمد های حاصله از کارگاه 



الرو بوجود  150تا  0ا توجه به جمیع عوامل محیطی بین واقعا مولد باشد در هر بار دوره تکثیر و پرورش ب رزالو اگ

 در هر دوره تکثیر تعداد  عدد 20 ا از هر زالو بدست بیاوریم یعنی الرو رمی آورد .حال اگر ما کمترین تعداد 

 عدد الرو خواهیم داشت  100000=  5000*20

 محاسبات به شرح ذیل می شود : 

 : ماهه 8فروش زالوی پزشکی سایز متوسط پس از دوره  -۱

 اگر زمان عرضه را در فصل سرد سال ) باالترین قیمت ( در نظر بگیریم :

 میلیون تومان 450=   ) قیمت هر عدد زالو سایز متوسط ( تومان 4500*100000

 : فروش الرو زالو در دوره دوم تکثیر   -۲

 چنانچه در دور دوم تکثیر الرو های بدنیا آمده را به همان صورت به فروش برسانیم و در فصل گرم سال :

 انمیلیون توم 100تومان ) قیمت هر عدد الرو ( =  1000* 100000

 میلیون تومان 550جمع کل درآمد 

 جمع بندی

 میلیون تومان 174.5     : ماهه 14دوره جمع کل هزینه ها ) ثابت و متغیر ( در 

 میلیون تومان 550                             : ماهه 14دوره میزان فروش کل در 

 550 – 174.5 = 375.5    تومان میلیون               طول دوره            سود حاصل شده در 

بیش میلیون تومان می باشد که  375.5همانطور که در محاسبات فوق مالحظه می کنید میزان سود حاصله معادل 

درصد سود نسبت به سرمایه اولیه را نشان می دهد . که البته در محاسبه هزینه ها بدترین حالت لحاظ شده  200از 

( و یا ، تکثیر در تعداد دفعات بیشتر ،  و در صورتیکه فرد مدیریت تولید را لحاظ نماید ) صرفه جویی در هزینه ها 

 . تر می روداستفاده از پتانسیل های موجود را بنماید این درصد باال

 

درصد در مزرعه   400در اینجا قابل ذکر است که کارشناسان شرکت بانک زالو درصد سود حاصله را تا عدد 

. وستان در این زمینه اقدام نمایندپرورش زالو رسانده اند و آمادگی آن را دارند تا نسبت به مشاوره به دتکثیر و 

 . جهت تمایل با شماره های ذیل تماس بگیرید
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