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  در صورت کمبود محصول محل پيشنهادی اجرای طرح
، )مشهد، چناران، فريمان(خراسان رضوی

  ورامين، کرج
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  شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی:کارفرما

  "خوراک دام و طيورتوليد آنزيم های  : "عنوان طرح توجيهی

   شرکت سورن تک توس : مجری

  ١٣٨٨خرداد : تاريخ

  

    :چکيده 

ند        ام واکنش های مختلف در طبيعت می باش ا را ب  . آنزيم ها ملکولهای طبيعی هستند که قادر به انج زيم ه وع   آن راساس ن

ا می   . می دهند به انها نام مناسب آن فرآيند را عمل آنها تقسيم بندی و مثال آنزيم های هضم کننده پروتئين ها را پروتئاز ه

تحقيقات زيادی . يدروليز آنها را به شاخه های کوچک تر و طبقه های خاصی تقسيم بندی می نمايندنامند و بسته به نوع ه

ات            در رابطه با استفاده از آنزيمها در ه و در  تحقيق ام گرفت ور انج ا و بخصوص طي ده ای ه ره غذايی تك مع مختلف  جي

 .قرار گرفته است  و پروتئين جيره مورد ارزيابیآنزيمها در رابطه با افزايش انرژی و قابليت هضم قندها  عملكرد مثبت

د شد      طبق گزارشات، اآثر ل خواه رات ذي االبردن   -١ :محققين معتقدند آه افزودن آنزيم به جيره غذايی طيور، باعث اث ب

ديل     -٤،بهبود در وضعيت شيميايی بستر  -٣ ،پايين آوردن هزينه دان -٢ ،قابليت هضم ر شدن ضريب تب ه    -٥،بهت آمك ب

  .آاهش مواد آلی دفع شده زيست از طريق محيط

ورد    تجاری  های  بوده و با ناممتنوع رد استفاده در صنعت دام و طيور وم یآنزيممکمل های  مختلف در بازارمصرف م

ی       ) آنزيم فيتاز( جی ۵٠٠٠از جمله آنها آنزيم فيزايم، ايکس پی . استفاده قرار می گيرد دازيم جی پ زيم گراين ولتی آن ا م ،ي

از ( ١۵٠٢و يا مولتی آنزيم آويزايم ) گلوکوناز، زايالناز( ١۵٠٠٠ ا  ) شامل چند انزيم پروتئاز، آميالزو زايالن ازيم  وي برگ

P  )يالز   ،سلوالز  ،پنتوزاناز آنزيم دارای یيک مولت ا آم از و همي سلوالز    ،آلف اتوزيم پالس   ، ) پروتئ زيم   (ن ه   ١٣آن گان

  .   می باشد  )حاوی فيتاز و ليپاز
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وده و از         قيمت  وع ب ن محصول در داخل کشور دارای يک طيف متن ر می باشد     ١٢٠٠٠٠- ۵٠٠٠٠اي ال متغي ن  . ري اي

اثير ميگذارد     . قيمت ها وابسته به نوع آنزيم و کشور توليد کننده می باشد وان آن در قيمت آن ت ا ت . ميزان فعاليت آنزيم و ي

  . دالر می باشد ٧-١۵قيمت ارائه شده برای هر کيلو  در خصوص قيمت جهانی محصول نيز منابع موجود نشان می دهد

 - b - ٢  :Xylanase - ١ .عمده آنزيم ها ی مورد استفاده در صنعت دام و طيور را می توان به شرح ذيل معرفی نمود 

glucanase ٣ – (Arabinoxylanase) Pentosanase ٤ - Phytase ٥ - Cellulase ٦ - Protease ٧ - α- 

amylase ٨ - Lipase ٩ - Pectinase   

اومتی    با وجود آن آه آنزيم ها بر روی ترآيبات غذايی اثر می آنند ، ولی بر روی باآتری ها روده ای اثری نداشته و مق

ا             در برابر آن نشان درت زيست و ي رای رشد و ق وده و هيچ رابطه ای ب ده نب ا موجود زن را آن ه ودگی   نمی دهند ، زي آل

ا     آنزيم ها ترآيبات پروتئينی بوده و لذا به آسانی و با. عفونت نشان نمی دهند  ده ، غلظت آن ه توجه به شرايط موجود زن

ه طور     آنزيم های درون ريز در. تغيير پيدا می آند  ه ب هضم ترآيبات غذايی نقش اصلی داشته ولی آنزيم های خارجی آ

زيم ; زيم های درون ريز دارنداضافه می شوند ، نقش مكملی را برای هضم طبيعی آن مستقيم به غذا های خارجی    زيرا آن

د          فعاليت ام می دهن دام گوارشی انج ام موجود در ان واد غذايی خ ه غذای        . شان را روی م زيم های خارجی ب زودن آن اف

  .باشد حيوانات بيانگر افزايش سيستم هضم آنزيمی می

ن    جيره غذايی ت ها در تحقيقات زيادی در رابطه با استفاده از آنزيم ه و در اي ام گرفت ك معده ای ها و بخصوص طيور انج

ابی           آنزيم تحقيقات عملكرد مثبت ورد ارزي ره م روتئين جي دها و پ رژی و قابليت هضم قن زايش ان ا اف رار   ها در رابطه ب ق

ند و از       .گرفته است ی از اهميت خاصی برخوردار باش ه  بنابراين آنزيم ها می توانند در توليد فرآورده های پروتئين هزين

   .های جانبی جلو گيری نمايند

ند       : عمده توليد کننده گان آنزيم های خوراک دام و طيور عبارتند از د و  چين می باش ترليا، هن ارک،  اس ان، دانم ن  . آلم اي

د        ه کشور های ديگر صادر می نماين د و  حجم  . کشور ها  آنزيم های مکمل غذای طيور ودام را با نام های مختلف ب تولي

ادارات ايت           ص ط س ده در توس ام ش ی اانج يش بين ا پ ا ب ت ام ده اس زارش نش ی  گ ابع مشخص ا در من زيم ه ن آن اي

ThePoultrySite Latest News    به   ٢٠١٠مقدار دالری مکمل های طيور تا سالUS$15.4 Billion    می رسد     .

ا،      توجه است که بيشترين مقدار مصرف کنندگان آنزيم در کشور های امريکاقابل  تان، اتالي ان، انگلس ن، فرانسه، آلم ، ژاپ

ين زده     ٣در اين ميان سهم آنزيم های حدود . منطقه آسيا، آمريکای التين و آسيای ميانه می باشد ون دالر در ساال تخم بيلي

  .البته اين مقداردر کشور ما بدليل مصرف پائين آنزيم مکمل خوراک دام و طيور بسيار ناچيز می باشد. شده است
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ور     ٣حدود  يستی باکيلو گرم مکمل آنزيمی با١اسا س فرمول جيره های غذائی در صورت استفاده از  بر ن خوراک طي ت

و   ٤.٤کيلو گرمی حدود   ٢برای يک مرغ گوشتی  ٢.٢در صورت ضريب تبديل .  مخلوط و مورد استفاده قرار گيرد کيل

تن در سال می تواند تنها حدود   ٥٠٠با ظرفيت  حدود  بنا براين يک واحد توليدی مکمل آنزيم .گرم دان مصرف می شود

رای     . يک  دهم  نياز فعلی را پوشش دهد رفتن رشد ب در صورت برنامه ريزی برای پوشش کامل در کشور و در نظر گ

  .تن در سال احداث تا بتواند مصرف داخلی راپوشش دهد ٢٠٠٠-١٠٠٠آن بايستی چند واحد توليدی با ظرفيت 

دگان دام و             وجود مکمل های  د کنن ورد مصرف تولي ه از محصوالت م ی سيزده گان نج، هفت و  حت ه، پ انزيمی چهارگان

وانی و     . اين آنزيم های عمدتا از منابع گياهی بوده و بسيار ارزان  می باشد. طيور می باشد زيم های حي واردی از ان در م

  . باکتريايی نيز استفاده می شود

روژه نياز به شرايط خاصی برای مکان انجام آن ندارد اما نزديکی اين مرکز توليدی به با توجه به  اينکه اجرای اين پ

توليد کنندگان خوراک دام و طيور و همچنين مناطقی که در آن توليد کنندگان صنعت دام و طيور بيشتر هستند  می تواند 

مراکز استفاده کننده اين امکان را به از طرفی دردسترس بودن . هزينه های حمل و نقل و موارد مربوطه را کم نمايد

توليد کننده آنزيم می دهد تا بتواند مشکالت احتمالی را در خصوص استفاده از آنزيم حل نموده و با سفارش ترکيبات 

مناطقی چون مشهد ، ورامين، کرج و موارد مشابه که صنعت دام و .  مورد نياز مصرف کننده خدمات خاص ارائه نمايد

کاهش  هزينه های حمل ونقل و موارد  . االئی دارد می تواند بهترين مراکز توليد برای مکمل آنزيم باشدطيور رونق ب

اين انتخاب ديگر از داليلغير ضروری و همچنين کاهش هزينه های ابنار داری برای توليد کننده آنزيم و  مصرف کننده 

  . پيشنهاد باشدو فرموالسيون آن می تواند بعنوان دليل اين  همچنين  وجود متخصصين  آگاه به توليد آنزيم نيز  .می باشد
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  و طيور خوراک دامتوليد آنزيم های 

  :معرفی محصول-١

  م و کد محصولنا -١-١

ورد    مختلف تجاری  های  نام بوده و بامتنوع رد استفاده در صنعت دام و طيور وم یآنزيممکمل های  در بازارمصرف م

ی       ) آنزيم فيتاز( جی ۵٠٠٠از جمله آنها آنزيم فيزايم، ايکس پی . استفاده قرار می گيرد دازيم جی پ زيم گراين ولتی آن ا م ،ي

از ( ١۵٠٢يا مولتی آنزيم آويزايم و ) گلوکوناز، زايالناز( ١۵٠٠٠ ا   )شامل چند انزيم پروتئاز، آميالزو زايالن ازيم  وي برگ

P  )يالز   ،سلوالز  ،پنتوزاناز آنزيم دارای یيک مولت ا آم از و همي سلوالز    ،آلف اتوزيم پالس   ، ) پروتئ زيم   (ن ه   ١٣آن گان

از   از و ليپ اوی فيت د   )ح ی باش ده ب     .  م ام ش ات انج ه مراجع ه ب ا توج رای  ب د خاصی ب انی ک زيم و  ه وزارت بازرگ آن

گر  ديگر تجاری و گاهی اوقات به نام محصولی ديتعريف نشده است و وارد کنندگان آن را به نام های محصوالت مشابه 

  .شود وارد کشور می

  شماره تعرفه گمرکی -١-٢

  .رفه مشخصی نداردثبت نشده است و تعدام و طيور مکمل آنزيم خوراک در گمرک کشور محصولی به نام  

  شرايط واردات -١-٣

  شرايط واردات محصول نامشخص و اطالعاتی برای آن ثبت نشده است

  استاندارد ملی -١-۴

  اين محصول فاقد استاندارد ملی می باشد

  قيمت داخلی و جهانی-١-۵

ن محصول در داخل کشور دارای     وع    قيمت اي وده و از   يک طيف متن ر می    ١٢٠٠٠٠- ۵٠٠٠٠ب ال متغي ن  . باشد  ري اي

وان آن در      . وابسته به نوع آنزيم و کشور توليد کننده می باشدقيمت ها  ا ت زيم و ي زان فعاليت آن ذارمی    مي اثير گ قيمت آن ت
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ردد   ٢۵آنزيم مصرفی در کيسه ها  باشد و معموال ز      . کيلوئی به بازار ارائه می گ انی محصول ني در خصوص قيمت جه

  . دالر می باشد ٧-١۵ه شده برای هر کيلو دهد قيمت ارائمنابع موجود نشان می 

  موارد مصرف و کاربرد-١-۶

ند        ام واکنش های مختلف در طبيعت می باش زيم  . آنزيم ها ملکولهای طبيعی هستند که قادر به انج ا را ب آن وع   ه راساس ن

ا می   مثال آنزيم های هضم کننده پ. می دهند به انها نام مناسب آن فرآيند را عمل آنها تقسيم بندی و روتئين ها را پروتئاز ه

تحقيقات زيادی  .نامند و بسته به نوع هيدروليز آنها را به شاخه های کوچک تر و طبقه های خاصی تقسيم بندی می نمايند

ات            در رابطه با استفاده از آنزيمها در ه و در  تحقيق ام گرفت ور انج ا و بخصوص طي ده ای ه ره غذايی تك مع مختلف  جي

 .قرار گرفته است  مها در رابطه با افزايش انرژی و قابليت هضم قندها و پروتئين جيره مورد ارزيابیآنزي عملكرد مثبت

د شد      طبق گزارشات، اآثر ل خواه رات ذي االبردن   -١ :محققين معتقدند آه افزودن آنزيم به جيره غذايی طيور، باعث اث ب

ديل     -٤،ميايی بستر بهبود در وضعيت شي -٣ ،پايين آوردن هزينه دان -٢ ،قابليت هضم ر شدن ضريب تب ه    -٥،بهت آمك ب

  .آاهش مواد آلی دفع شده محيط زيست از طريق

ه      با تنوع مختلف در غدای دام و طيور جهت استفاده بايد به اندازه های کوچک  پلی ساآاريدها ديل شود ک و قابل جذب تب

ر روی        بايد توجه د .باشداين وظيفه به عهده آنزيم های هضم کننده آنها می  دام ب ای تجارتی موجود هر آ ه آنزيمه اشت آ

اآاريد   ی س د     خاصی  پل وان            . عمل می آنن دم تشكيل شده بترتيب می ت ه جو و گن ه از دان ره ای آ ال در جي از  بطور مث

ود      تفاده نم از اس از و زيالن ای گلوآان ا         . آنزيمه ا، پروتئينه زيم، قابليت هضم چربيه تفاده از آن ی در نتيجه اس  و  بطور آل

وع   . خصوص آربوهيدراتها بهبود يافته و باعث افزايش انرژی قابل متابوليسم ظاهری می شودب ه ن البته اين مقدار بسته ب

   .هنگام مصرف بايد به ميزان توصيه شده توجه شود آنزيم تهيه شده در آارخانجات مختلف، متفاوت است و در

  .ی توان به شرح ذيل معرفی نمود را م مورد استفاده در صنعت دام و طيور ا یآنزيم هعمده 

. ١ - Xylanase:      ر خود را اين آنزيم داراي اثر بيشتري در مقايسه با ساير آاهش دهنده هاي ويسكوزيته مي باشد و اث

  .بوسيله قابل حل آردن آرابينوگزيالن ها و شكستن مولكول هاي بزرگ آنها اعمال مي آند 

٢ - b - glucanase  :اهش ويسكوزيته محتويات گوارش در جوجه هايي مي شود آه توسط جيره هاي اين آنزيم باعث آ

ردد        ور مي گ ويژه در طي رد ب ود عملك از ديگر  . حاوي جوهاي داراي بتا گلوآان باال تغذيه شده اند و در نتيجه باعث بهب

مرغهاي آثيف از اثرات  بهبود وضعيت بستر و آاهش تعداد تخم. اثرات اين آنزيم ، آاهش بروز چسبندگي مقعدمي باشد 

  .ديگر استفاده از اين آنزيم مي باشد 

٣ – (Arabinoxylanase) Pentosanase :   اين آنزيم باعث آاهش ويسكوزيته محتويات گوارشي در جوجه هايي مي

يله منجر ب      دين وس د و ب ود  شود آه توسط جيره هاي گندمي آه مقادير محسوسي آرابينو گزيالن دارند ، تغذيه شده ان ه بهب

  .طيور مي شود  عملكرد ،
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٤ - Phytase :              ه ي ب ر آل زودن فسفات هاي غي ه اف از ب اهش ني اهي و در نتيجه آ به منظور استفاده بيشتر از فسفات گي

  .همچنين باعث حذف اثرات ضد تغذيه اي اسيد فيتيك مي گردد . جيره بكار مي رود 

٥ - Cellulase :  ا سازي   باعث تخمير ديواره سلولهاي گيا هي از ساختمان سلولي اجزا غذايي و در نتيجه از طريق ره

  .مواد غذايي موجود در گياهان ، موجب تسهيل بيشتر هضم آامل گياهان سبز مي شود 

٦ - Protease  :      ا ه عمل هضمي آنه باعث تكميل ظرفيت پروتئوليتيك آندوژن مي شود و به حيوانات ضعيف يا جوان آ

يله       . ياري مي نمايد  ممكن است آافي نباشد ، واد غذايي را بوس د جذب بيشتري از م فعاليت پروتئوليتيك همچنين مي توان

  .فروپاشي ساختمان پروتئين گياهي ميسر نمايد 

٧ - α- amylase :   باعث تكميل ظرفيت آمينوليتيك آندوژن مي شود و باعث هضم بهتر و بيشتر نشاسته مي شود.  

٨ - Lipase  :د   . ربي ها مي تواند در توسعه منابع ارزان چربي بسيار مفيد و موثر باشد با هيدروليز چ همچنين مي توان

  .به آنزيمهاي آندوژن نيز آمك نمايد 

٩ - Pectinase :       ا ، را اآاريد آنه ي س با تجزيه پكتيك بعنوان يك عامل ضد تغذيه اي لگومينه ها آه يك قسمت اصلي پل

  . م مي باشد از خواص اين آنزي  تشكيل مي دهد

  

  بررسی کاال های جايگزين ، تجزيه وتحليل اثرات آن بر محصول -١-٧

ه ای      دام و  تهيه غذای  رين بخش های هزين ور يكی از مهمت د       طي ه خود اختصاص می ده ذا     . را ب ن غ قسمت اصلی اي

ه ذرت  . غالت می باشد  ن آ ر نشاسته ای        با وجود اي اآاريد غي ی س وجهی پل ل ت زان قاب ول است ،    (NSP) دارای مي محل

ره       ولی ماده ادی در جي ه قابليت زي ور    غذايی ايده آلی است آ وان را بخصوص در طي ز دارای    . دارد حي ديگر غالت ني

ره می شوند        (NSP) زيادی مقدار ا در جي اهش و محدوديت آنه ات نشان  . می باشند آه باعث آ زان    تحقيق ه مي د آ  ميده

(NSP) آيفيت غذا بهبود می يابد زيم های ميكروبی آاهش يافته ومواد خام مورد نظر همراه با آن .   

ره     آه منجر به افزايش اثرات (NSP) بعضی از غالت به علت داشتن منفی و ناسازگاری در پرندگان می شوند ، در جي

ور ، سبب   ١٠به آاربردن بيش از . طيور آمتر استفاده می شوند  دفوع     درصد جو در جيره طي بندگی و رطوبت م و چس

ه جو      ويسكوزيته باالی محلول از طرفی آاهش رشد می شود ، اين اثرات منفی جو در نتيجه واره سلولی دان بتاگلوآلن دي

زودن  اهش        می باشد اما اف ه غذای حاوی جو باعث آ زيم ب ود خصوصيات ظاهری و قابليت     (NSP) آن تفاده و   و بهب اس

دار آمی     گياهی ، غالت و پروتئيناز مواد  طيوری ترآيب جيره ی عمده . هضم غذا می شود  های گياهی به انضمام مق
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تفاده           از آنجايی آه مرغ يك. از پروتيئن های حيوانی است  ل هضم و اس ات قاب ن ترآيب ه اي ده ای است ، هم پرنده تك مع

  آنزيم های خارجی به غذا اآثر آنها قابل استفاده و هضم پيدا می آنند  نيستند ولی با افرودن

وجهیدر بعضی ا  ل ت زان قاب ول (NSP) ز غالت مي زايش   محل ده ای باعث اف ك مع ات ت ه در حيوان ته آ ود داش وج

زان . آوچك می شود  ويسكوزيته و آاهش هضم در روده اهش   (NSP) افزودن آنزيم های باعث آاهش مي  و در نتيجه آ

ز دارای   بعهم چنين بعضی از منا.ويسكوزيته روده و افزايش قابليت استفاده از غذا می گردد  اهی ني  (NSP) پروتئين گي

اهی       . را آزاد قابل استفاده می آند  (NSP) ،به طور مشابه افزودن آنزيم. می باشند  روتيئن های گي ه غالت و پ رای هم ب

ه گذشته آن      يتی قابلجآنزيم های خار افزودن ذا را نسبت ب تفاده غ وان   اس رای حي رای      ب ا ب د ، ام زايش می ده غذاهای   اف

زيم های      آيفيت بهتر ، اين افزايش آمتر است پس در مجموع يك پيشرفت قابلاصلی و با  انتظار در نتيجه وارد آردن آن

تفاده می شوند ، يك           تقريبا در. خارجی به غذا می توان انتظار داشت  ات اس وان غذای حيوان ه عن ه ب همه منابع گياهی آ

تقاده نمی       معدنی به شكل اسيد فيتيك ، ذخيره شده  بخش مهمی از فسفر ل اس ده ای قاب ات تك مع رای حيوان ند   آه ب ا  . باش ب

ا   اضافه آردن فيتاز قسمتی از اين پيوندهای فسفری شكسته و ممكن است     ره را        ٣٠ت از جي ورد ني درصد سطح فسفر م

استه  بر روی ديواره سلول های گياهی ، اسيد فيتيك و مواد غذايی چون نش   به طور آلی طيفی از آنزيم های. آاهش دهد 

   . دفعی حاصله آاهش می يابد پروتيئن مؤثر می باشد آه به موجب آن قابليت استفاده و هضم غذا افزايش يافته و مواد و

اومتی    با وجود آن آه آنزيم ها بر روی ترآيبات غذايی اثر می آنند ، ولی بر روی باآتری ها روده ای اثری نداشته و مق

را   در برابر آن نشان ا           نمی دهند ، زي درت زيست و ي رای رشد و ق وده و هيچ رابطه ای ب ده نب ا موجود زن ودگی   آن ه آل

ا     آنزيم ها ترآيبات پروتئينی بوده و لذا به آسانی و با. عفونت نشان نمی دهند  ده ، غلظت آن ه توجه به شرايط موجود زن

ه طور     هضم ترآيبات غذايی نقش اصلی داشته آنزيم های درون ريز در. تغيير پيدا می آند  ه ب ولی آنزيم های خارجی آ

زيم ; اضافه می شوند ، نقش مكملی را برای هضم طبيعی آنزيم های درون ريز دارند مستقيم به غذا های خارجی    زيرا آن

د          فعاليت ام می دهن دام گوارشی انج ام موجود در ان واد غذايی خ ه غذای        . شان را روی م زيم های خارجی ب زودن آن اف

  .باشد ايش سيستم هضم آنزيمی میحيوانات بيانگر افز

  اهميت استراتژيکی کاال در دنيا ی امروز -١-٨

ن     ها در تحقيقات زيادی در رابطه با استفاده از آنزيم ه و در اي ام گرفت جيره غذايی تك معده ای ها و بخصوص طيور انج

دها و        آنزيم تحقيقات عملكرد مثبت رژی و قابليت هضم قن زايش ان ا اف ابی    ها در رابطه ب ورد ارزي ره م روتئين جي رار   پ ق
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ور     انجام شده مشخص شده است که تحقيقات براساس   .گرفته است ره غذايی طي ه جي زيم ب رات   ، باعث و دام افزودن آن اث

يميايي و   :مثبت به شرح ذيل می باشد االت ش واد    افزايش سرعت فعل و انفع ه م ربن     تجزي درات آ ي شامل هي ا  ، ال چربيه

ر نشاسته اي   -، جهت هضم بهتر) تريونينو تريتوفان. متيونين. ليزين(پروتئينها . ه  ) NSPs( تجزيه پلي ساآاريد هاي غي ب

ه و  ، تبديل غذائي افزايش متابوليسم انرژي و بهبود ضريب ،مولكولهاي آوچكتر جهت سهولت هضم  افزايش وزن روزان

ام شده خوراك      ،آاهش استرس   ،نهائي  اهش قيمت تم دفو    ، آ بندگي م اهش چس اهش ريسك عفونت   آ واختي  ،  ع و آ  يكن

ود آيفيت  و  باال بردن درصد رشد   ، آاهش فابل توجه تلفات وزن  و وارد      .  بهب ن م ه اي ا توجه ب زيم های     ب تفاده از آن اس

ور    رورش صنعتی دام و طي ه پ از ب ردد و درصورت ني ور می گ ا طي ی دام و ي ازده ائ رايش ب ده باعث اف دروليز کنن هي

زيم های در طبيعت           استفاده از آنزيم رای آن ايگزين خاصی ب م می باشد و ج های باال در افزايش ضريب تبديل بسيار مه

  .لذا از نظر استراتژی می تواند از اهميت خاصی برخوردار باشد .وجود ندارد

ه       بنابراين ند و از هزين ی از اهميت خاصی برخوردار باش انبی    آنزيم ها می توانند در توليد فرآورده های پروتئين های ج

   .دنجلو گيری نماي

  کشورهای عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول -١-٩

اين . چين می باشند و  هنداسترليا،  آلمان، دانمارک،  :خوراک دام و طيور عبارتند ازعمده توليد کننده گان آنزيم های 

توليد و حجم  .های ديگر صادر می نمايندی مکمل غذای طيور ودام را با نام های مختلف به کشور آنزيم ها کشور ها 

توسط سايت    در منابع مشخصی  گزارش نشده است اما با پيش بينی اانجام شده در صادارات اين آنزيم ها 

ThePoultrySite Latest News    به   ٢٠١٠مقدار دالری مکمل های طيور تا سالUS$15.4 Billion  می رسد     .

، ژاپن، فرانسه، آلمان، انگلستان، اتاليا، مقدار مصرف کنندگان آنزيم در کشور های امريکا توجه است که بيشترينقابل 

بيليون دالر در ساال تخمين زده  ٣در اين ميان سهم آنزيم های حدود . منطقه آسيا، آمريکای التين و آسيای ميانه می باشد

 . کمل خوراک دام و طيور بسيار ناچيز می باشدالبته اين مقداردر کشور ما بدليل مصرف پائين آنزيم م. شده است
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  شرايط صادرات -١-١٠

  .شرايط خاصی برای صادرات  محصول معين نشده است  

  وضعيت عرضه و تقاضا -٢

  برداری و روند توليدظرفيت بهره  -١-٢

ه در           وان گفت ک ور می ت زيم های مکمل در صنايع دام و طي  ١٠-١٥حال حاضر   با توجه به روند افزايش استفاده از آن

از آن  % ٥حدود  تنها ولی استفاده  آنزيم ها در جيره غذائی اطالع دارند از از توليد کنندگان اين صنعت نسبت به درصد

روری    بوده طيور پرورش در صنعت ذکر است عمده مصرف آنزيم ها  قابل . استفاده می نمايند و سپس در صنعت دام پ

ود  . مورد استفاده قرار می گيرد ازده ب ن          ناما بدليل زود ب زيم در اي تفاده از آن داد جمعيت و حجم  اس ور و تع رورش طي پ

ازو     يالز، سلوالز، پروتئ زيم  آم رد     صنعت محاسبات برای اين صنعت  و برای چهار آن از صورت می گي زان   .زايالن مي

ين امکان ا    مکمل آنزيم  توليد  ی و همچن زايش  می تواند متناسب با ميزان مصرف فعل تفاده در    ساليانه % ١٥ف رای اس ب

وان  ) ٨٧سال  (شده است که در حال حاضر الم با توجه به آمار ارائه شده توسط مسئولين مربوطه اع . اين صنعت  باشد ت

ون و       ٢٠٠يون وميل ٢توليد بيش از يش از يک ميلي ن گوشت مرغ و ب ن تخم مرغ در کشور وجود        ١٠٠هزار ت هزار ت

د    می رسد  حدود شش درصد افزايش مصرف گوشت مرغ  به افزايش ٨٨ دارد و همچنين اين عدد در سال  زان تولي و مي

ه    ،هزار تن فراتر نخواهد رفت ٦٠٠از يک ميليون و  ٨٧در سال گوشت مرغ نيز يش  با توجه ب ی   اينکه پ ام ش   بين ده انج

ون و   )  ٨٨سال  ( در سال پايانی برنامه چهارم توسعه د     ٦٠٥يک ميلي ن تولي ه  هزار ت ابراين  شده است   در نظر گرفت ، بن

  . از اين برنامه نيز جلوتر خواهد بود ٨٨توليد سال 

ن  ٣حدود  يستی باباکيلو گرم مکمل آنزيمی ١بر اسا س فرمول جيره های غذائی در صورت استفاده از  ور   ت  خوراک طي

و   ٤.٤کيلو گرمی حدود   ٢برای يک مرغ گوشتی  ٢.٢در صورت ضريب تبديل .  مخلوط و مورد استفاده قرار گيرد کيل

می توان اينگونه محاسبه  را مرغ پرورشی ميزان آنزيم مورد استفاده در اين حجم توليد برای . گرم دان مصرف می شود

  .نمود

و   ٢کيلو گرم در نظر گرفته شود و وزن متوسط هر مرغ    ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠رغ در سال اگر مقدار گوشت م -١ کيل

   .عدد می باشد ٧٥٠٠٠٠٠٠٠ تعداد مرغ پرورشی  گوشتی در سال  حدود گرم باشد بنابر اين 
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رای    -٢ وراک ب ل خ رف ک داد مص رغ تع ی م الپرورش ديل   در س ريب تب رای ض د از  ٢.٢ب دود  عبارتن ح

 . می باشد وراکخ کيلو گرم  ٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠

د از       کل مرغ های پرورشی   %  ٥تنها در صورت استفاده  -٣ زيم عبارتن ا آن راه ب دار دان مصرفی هم زيم مق  از آن

 هزار تن در سال  ١٦٥و يا  در سال  کيوگرم دان ١٦٥٠٠٠٠٠٠

ا   بنابر اين مقدار آنزيم مصرفی برابراست دان طيور در نظر گرفته شود  در  مصرفیآنزيم   % ٣٥٠.٠اگر  -٤ ب

 .در سال تن ٥٧٧٥

م  تنها حدود يک    تن در سال می تواند ٥٠٠حدود  يک واحد توليدی مکمل آنزيم با ظرفيت بنا براين  ی     ده از فعل ني

د        . را پوشش دهد رای آن بايستی چن رفتن رشد ب در صورت برنامه ريزی برای پوشش کامل در کشور و در نظر گ

  .ل احداث تا بتواند مصرف داخلی راپوشش دهدتن در سا ٢٠٠٠-١٠٠٠واحد توليدی با ظرفيت 

وع       عالوه بر ،به صادرات اين محصول برنامه ريزی برای  در صورت  ر کيفيت و تن د ب افزايش ظرفيت های تولي

  .آن بايد دقت کامل نمود

  وضعيت طرح های جديد و طرح های توسعه در دست اجرا -٢-٢ 

زيم های          چند شرکت تنهابا توجه به مطالعات انجام شده   تفاده از آن ا اس ا بصورت محدود و ب داخلی در تهيه اين آنزيم ه

وده و  بصورت       . خارجی اين محصول را توليد و عرضه می نمايند داری نم زيم را بصورت بالک خري اين شرکت ها آن

ه نشده   . مکمل آماده به مصرف کننده ارائه می نمايند وان مدعی     لذا اين مورد بعنوان طرح اجرائی در نظر گرفت و می ت

دارد   عاملشد که توليد اين محصول در کشور  ی می           .خاصی ن ابع آنزيمی داخل تفاده از من ی اس در طرح های توسعه ائ

ه    ) آنزيم (توليد ماده اوليه  ءدر اين طرح مبنا . تواند در ايجاد دانش فنی توليد آنزيم نقش  بسزائی داشته باشد می باشد و ن

  .اين عمل می تواند درکاربردی نمودن توليد آنزيم و استفاده آن موثر باشدتنها اختالط آنها، لذا 

  روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم-٢-٣

ی   .متاسفانه بدليل عدم ثبت مدارک واردات اين محصول در مراکز وابسته، اطالعات مشخصی  در دست نمی باشد    گفتن

  .رد کشور می شودادر گمرک ثبت و با يک تعرفه بسيار پائين واست اين محصول با نام های مختلف مانند کنجاله 
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  بررسی روند مصرف ازآغاز -٢-٤

تفاده    . نمی رسد هممصرف اينگونه آنزيم ها و مکمل ها در ايران بصورت علمی به بيش از يک د م اس اما  با گسترش عل

دگان       از اين آنزيم ها در توليدات و همچنين استفاده از متخصصين مشاور، باعث گ د کنن ين تولي ن محصول در ب سترش اي

د             . طيور کشور و دام گرديده است ه کارشناسان در چن ه گفت ی سرعت رشد آن ب وده ول ا ب ن محصول در کشور نوپ لذا اي

االی   % ٥سال آينده سير سعودی خواهد داشت و از  ه ب يد     ٢مصرف در  % ١٠مصرف ب د رس ده خواه  بهرحال . سال آين

د مصرف آن موجود نمی      ميزان واردات صی از بدليل عدم وجود آمار مشخ در مراکز ثبتی،  اطالعات مشخصی ازرون

  .باشد ولی بدليل توسعه دانش استفاده از آنزيم ، مسلمآ روند مصرف آن رو به افزايش می باشد

  بررسی روند صادارات محصول از آغاز برنامه سوم-٢-٥

ه   .ن خصوص يافت نشداين محصول تا بحال صادارات نداشته و مدارکی در اي  الم  ا باتوجه به اينکه در حال حاضر کلي ق

  .تی می باشنداموجود در بازار وارد

  بررسی نياز به محصول با اولويت صادارات تا پايان برنامه چهارم -٢-٦

در حدود  در حال حاضر اين ماده در کشور. همانگونه که در قسمت معرفی محصول و لزوم اجرای طرح شرح داده شد 

از کشور در     . ساله افزايش يابدهر  دمی توان مصرف اين حجم  و  کننداستفاده می  راآن  ها مرغداری ۵% ه ني با توجه ب

ود   دام نم ه      . صورت پوشش کامل داخلی می توان به صادارات آن نيز اق ه نمون ن در حالی است ک ه اي صادراتی   های  البت

ر کيفيت آن و     دارای کيفيت مناسبی بوده و در صورت نياز به صادرات  ی بايستی ب ين     محصول داخل دی و همچن بسته بن

واد ارزان در کشور      . ن افزودآ تنوع د           از طرفی  وجود م ه تولي دگان را ب د کنن د تولي ن محصول می توان د اي رای تولي  ب

د     .جهت صادارات تشويق نمايد مکمل آنزيمی  ران می توان زی مشخص     در صورت توليد اين محصول  اي ه ري در برنام

از طرفی همسايگان . دست يابدای مجاور را نيز هبازار کشور عالوه بر افزايش کيفيت محصول بر حجم آن افزوده و به 

تان،   ه ، افغانس د از مصرف           ما همچون کشورهای آسيای ميان ين عراق  می توانن ارس و همچن يج ف کشورهای حاشيه خل

   .کافی شودتوجه آن جهت رقابت جهانی  و قيمت کنندگان اين محصول باشند در صورتی که بر کيفيت 
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  ربررسی اجمالی تکنولوژی و روش های توليد و عرضه محصول در کشو-٣

وجود مکمل . توليد شود چندين شکل برای مصرف کنندهبه محصول می تواند همان گونه که در باال به آن اشاره شده اين 

ور می باشد    های انزيمی چهارگانه، پنج، هفت و  حتی سيزده گانه از  دگان دام و طي . محصوالت مورد مصرف توليد کنن

يار ارزان  می باشد    وارد . اين آنزيم های عمدتا از منابع گياهی بوده و بس وانی و باکتري     یدر م زيم های حي ز  اياز ان ی ني

ن         . استفاده می شود د اي ا تولي ائی ب ا باکتري اهی و ي ابع گي ا از من زيم ه موجودات و سپس    در حال حاضر توليد اين گونه آن

د   . عصاره گيری و در ادامه انجام مراحل خالص سازی بسته به نباز واحد و صنعت مصرف کننده می باشد  ن فرآين در اي

تفاده      ر  اس ا اسپری دراي از تکنيک های مختلفی مانند عصاره گيری ، سانتريفوژ ، فيلتراسيون و خشک کردن با خالءو ي

اوت         اين تکنيک ها می تواند بس. می شود د بصورت متف ه تولي ين هزين ده و همچن از مصرف کنن ته به نوع ماده اوليه و ني

  .انتخاب و عمل جداسازی و آماده سازی آنزيم ها بر روی آنها صورت پذيرد

درصد های مشخصی از     نحوه توليد اين مکمل های آنزيمی پس از تهيه آنزيم بصورت مستقيم و يا خريداری با اختالط  

ردد    آنها ترکيب م ه می گ ازار ارائ رای          . ورد نياز تهيه و به ب رين بخش ب م ت دی آن از مه دی محصول و عايق بن بسته بن

وان از      با توجه به ابتدا. نزيمی می باشدافزايش پايداری و همچنين حمل و نقل مکمل آ توليد اين محصول در کشور می ت

ز          از، آن زيم پروتئ ه شامل آن ود ک ه شروع نم زيم سلوالز می باشد       مکمل آنزيمی چهارگان از و آن زيم زايالن يالز، آن  .يم آم

زوده محصول می       زايش ارزش اف ه اف د بررسی علمی و کارشناسی بر روی افزايش پايداری آنزيم ها کمک ب زيم  . نماي آن

واد ترش      در سيستم گوارشی تواند فعاليت در محيط های مورد استفاده بايستی دارای  ور را داشته باشد و م حی دام ويا طي

  .مجرای هضمی حيوان بر روی آنزيم کمترين تاثير را داشته باشد

ودر   وط آنزيمی   نحوه ارائه آنزيم های به بازار مصرف به  شکل پ ازار        .می باشد  و مخل ه ب رم عرصه ب رين ف وب ت مطل

و انبار  برای پايداری بيشتر محصول استفاده از روش های مناسب بسته بندی. کيلوی می باشد ٢۵مصرف در بسته های 

ده              رای مصرف کنن ام شده محصول ب ر قيمت تم ه خود ب د ک ی دارد  داری بر پايداری محصول می افزاي اثير مثبت در   .ت

ه خارجی و     یصورت توان رقابت نمونه توليد ا نمون ه قيمت            ب ام شده محصول نسبت ب ه قيمت تم ا عنايت ب از طرفی ب

مقدار مصرف ساليانه اين محصول که در با توجه به  .واهد شدداخلی بيشتر خفرآورده رقبت به مصرف   ،مشابه خارجی

اده در   می توان مدعی شد که با توليد اين محصول محاسبات به آن اشاره شد ، ن م مبلغ قابل توجه ائی از هزينه واردات اي

ارم  برای توليد کننده دام و طيور در  و کمک مناسبی به کاهش هزينه های .داخل کشور بچرخش در خواهد امد برنامه چه

  .خواهد داشتدر کشور توسعه و خودکفائی مواد اوليه 
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  تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم -۴

ه   بعضی از غالت  ه علت داشتن   وعلوف د          (NSP) ب اد می نماين ات مشکل ايج رای هضم در حيوان ه ب دراتهائی ک کربوهي

ر   ند ،پرندگان می شو منجر به افزايش اثرات منفی و ناسازگاری در تفاده می      که به همين منظور کمت ور اس ره طي در جي

ور    ١٠بعنوان يک ماده ارزان که حدودآ  جو. شود  ره طي بندگی و رطوبت   می باشد    درصد  جي دفوع و از   ، سبب چس م

ا    طرفی آاهش رشد می شود ، اين اثرات منفی جو  وان ب زيم   را می ت زودن آن ود و  در   های مکمل    اف ود  برطرف نم بهب

ره  . به حيوان کمک نمود و قابليت استفاده و هضم غذاات ظاهری خصوصي اين روند و مشکالت می تواند برای انواع جي

ر      ره غذائی ب زيم در جي واد   های غذائی رخ دهد که با استفاده از آن زايش        عملکرد هضم م ر اف وان ب وان می ت دن حي در ب

وان ا    ستفاده غذا را نسبت بها ليتی قابجآنزيم های خار اضافه کردن. بازده توليد افزود رای حي زيم ب زايش  حالت بدون آن ف

انتظار در   پس در مجموع يك پيشرفت قابل . غذاهای اصلی و با آيفيت بهتر ، اين افزايش آمتر است می دهد ، اما برای

انگر   افزودن آنزيم های خارجی به غذای ح .نتيجه وارد آردن آنزيم های خارجی به غذا می توان انتظار داشت  ات بي يوان

  .باشد میدر آنها افزايش سيستم هضم آنزيمی 

ام          وژی در تم ن تکنول ده اي با توجه به دانش فنی موجود در دنيا ، توليد آنزيم ها با روش های مناسبی اجرا می شودو عم

رد   ابع          . دنيا به يک شکل صورت می گي ا الگوئی از من د ب ران در صورت تولي تفاده در اي ورد اس وژی م ن   تکنول د اي تولي

ود           د ب ا موجود می باشد استوار خواه ابع        . آنزيم که بصورت علمی در دني وژی وجود من د و تکنول ن تولي ا مزيت اي تنه

  .مناسب و ارزان در کشور می باشد که در هزينه های فرآيند توليدو روش های انتخابی سادگی را به همراه خواهد داشت

واختی   به جيره های غذائی افزودن آنزيم ها . دن طيور را ايجاد می نماينديكنواختی وزن ب درصد ٢٠آنزيمها بيش از  يكن

ود داده و   ردد      وزن و ضريب تبديل غذائی را بهب دن می گ زايش وزن ب زيم       .باعث اف وع آن ه يك ن  مطالعات نشان داده آ

ه  ت يكنواختی وزن بدن يك عامل مهم در. درصد افزايش می دهد ٢٠خوراآی، وزن بدن را بيش از  عيين راندمانی است آ

ند   مراکز واختی، . فرآوری طيور می توانند داشته باش ای          يكن ه از ويژگيه ينه آ د گوشت س اارزش مانن درصد قسمتهای ب

د     مطلوب آارخانه محسوب می شود،    اثيرقرار می ده د سود ناخالص را حدود       . تحت ت ا می توانن حدود  (دالر ٥آنزيمه

 ميانگين افزايش وزن روزانه و, همچنين آنزيم راندمان مصرف غذا . بود دهندازای هر تن خوراك به به) ريال ٤٠٠٠٠

  .فراهم می آنند دالر به ازای هر تن خوراك را ٥تا ٤مرگ و مير را تغيير داده و سود اضافی به ميزان 
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  فيت اقتصادیربررسی و تعيين حداقل ظ-۵

ی  بصورت متوسط  و    آما یآنزيممکمل های از آنجائی که   از واردات و مصرف اين  رمشخصی در دست نمی باشد ول

وان در نظر گرفت    را تن  در سال برای کشور  ۵٧٠٠با محاسبات موجود اين مصرف حدود  ن     . می ت ل ذکر است اي قاب

رفتن      . طيور گوشتی محاسبه شده است   پرورش  محاسبه بر اسا س حداقل ها و تنها بخش ا در نظر گ ن خصوص ب در اي

ادل   می توان گفت که  )ريال ٨٠٠٠٠(و مکمل آنزيم وارداتی قيمت هر کيل متوسط ارد ميل ۴۵۶ساليانه مع ه   ي ال هزين  ري

 یبا توجه به در نظر گرفتن حداقل ها در اين محاسبه با ايجاد يک مجموعه توليد. می شود بابت واردات اين ماده  صرف

وارد  . ين مجموعه اختصاص داددرصد سهم فروش را به ا ١۵-١٠با سرمايه گذاری مناسب می توان حداقل  با توجه به م

  مندرج در قسمت بررسی عرضه و تقاضا و با توجه به شکل توليد و مشکالت احتمالی که در اين مسير وجود دارد ،

  :ميزان توليد محصول در سه سال اول بهره برداری به شرح ذيل در نظر گرفته می شود  

    تن در سال ۵٠٠ی براظرفيت و حجم توليد ساليانه - ۵-١جدول   

 حجم توليد آنزيم به تن درصد استفاده از ظرفيت سال  

  ٢٠٠  %۴٠  سال اول

  ٣٠٠  %۶٠  سال دوم

  ۵٠٠  %١٠٠  سال سوم

  :برنامه توليد  

  :در سال به شرح ذيل ميباشد های خوراک دام وطيور  آنزيم برنامه ريزی توليد 

  کيلو گرم ۵٠٠٠٠٠:  ميزان توليد ساليانه 

  هفته ۴٠:های کاری در سال  تعداد هفته

  هفته ١٢: تعداد هفته های غيرکاری در سال 

  .تن  می باشد ١٢.۵ويا  کيلو گرم١٢۵٠٠: ميزان توليد در هر هفته کاری 

  نفر ١۵برای  نفر ساعت٧٢٠:نفر ساعت کار درگير مستقيم با توليد در هفته 
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  نفر ساعت ٠.٠۵٧۶: قيم با توليد به ازاء هرکيلو نفر ساعت کار درگير مست

  برای هفت نفر نفر ساعت ٣٣۶: نفر ساعت کار  پشتيبانی توليد در هفته 

  نفر ساعت٠.٠٢۶٩: تيبانی  توليد به ازاء هرکيلونفر ساعت کار پش

  

  مکمل برای چهار آنزيممحصول آنزيم  ظرفيت و حجم توليد ساليانه - ۵-٢جدول 

  ظرفيت عملی      

ف
ردي

  محصول  
  سوم  دوم  اول  سال

  %١٠٠  %۶٠  %۴٠  ت اسمیظرفي

 ۵٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ کيلو گرم ۵٠٠٠٠٠چهار گانه آنزيم مکمل   ١

  : زمانبندی اجرای طرح 

  زمانبندی اجرای پروژه تا مرحله بهره برداری - ۵-٣جدول 

 مدت الزم برای اجرا  شرح عمليات رديف

  ماه٢  مطالعات اوليه  ١

  ماه ٢  زمين و حصارکشی زمين هيهت  ٢

  ماه ۵-٣  نقشه های اجرائیتهيه   ٣

  ماه ١٠ اجرای ساختمان و خريد تجهيزات   ۴

  ماه ٨-۶  نصب و راه اندازی سيستمها  ۵

  ماه ۴  آموزش کارکنان  ۶

  ماه ٢  توليد آزمايشی  ٧

ان ميباشد     ۴-۶قابل ذکر است که مراحل  امين          و دارای مراحل همزم ان ت زی شده از زم ه ري دی برنام ر اساس زمانبن ب

  . ماه در نظر گرفته شده است ١۵-١٢اعتبار 
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  :هزينه اجرای ساختمانهای 

  تن در سال  ۵٠٠برای توليد ساختمانها و فضا های مورد نياز  و هزينه پيش بينی شده - ۵-۴جدول 

  فضا ها طوری محاسبه شده است که در صورت افزايش دو برابر قابليت استفاده داشته باشد

ف
ردي

  

  مبلغ کل  مبلغ هر متر مربع )ربعمتر م(مساحت   عنوان ساختمان

 )ميليون ريال(

  ۶٠٠  ٣٠٠٠٠٠٠  ٢٠٠  ساختمان اداری  ١

  ۶٠٠  ١٢٠٠٠٠٠  ۵٠٠  )سوله(ساختمان توليد  ٢

  ٢٠٠  ٢٠٠٠٠٠٠  ١٠٠  ساختمان تاسيسات عمومی  ٣

  ١٠٠  ۵٠٠٠٠٠  ٢٠٠  پارکينگ  ۴

  ٨٠٠  ٢٠٠٠٠٠٠  ۴٠٠  ساختمان انبار  ۵

  ١٢۵  ٢۵٠٠٠٠٠  ۵٠ ساختمان مسجد و غذاخوری  ۶

  ٧۵  ٢۵٠٠٠٠٠  ٣٠  ساختمان نگهبانی  ٧

  ١٠٠٠  ۵٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠  محوطه سازی   ٨

  ٣۵٠٠  ميليون ريال پانصدو  ميليارد سه :جمع کل

  ساير تجهيزات و ماشين آالت که در ساختمان و تجهيزات توليد لحاظ نگرديده - ۵-۵جدول 

ف
ردي

  

  مبلغ واحد تعداد  واحد  عنوان

  ريال

  مبلغ کل

  ريال

  ١٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠٠٠  ١ دستگاه  تن ٢ديگ بخار   ١

  ٢٠٠٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠٠  ٢ دستگاه  مخازن انتقال آب  ٢

  ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ١ دستگاه  ژنراتور برق اضطراری  ٣

  ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ١ دستگاه  ليفتراک  ۴

  ٩٠٠٠٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠٠٠٠  ٣ دستگاهتن  ۵با ظرفيت  خودرو وانت  ۵

  ٢٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢ دستگاه  خودرو سواری  ۶

  ٧٠٠٠٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠٠٠  ١٠ دستگاه  تجهيزات اطالع رسانی  ٧

  ۵٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢۵٠٠٠٠٠٠٠  ٢ دستگاه  چيلر  و هواساز  ٨

 ريال٢١٩٠٠٠٠٠٠٠  دو ميليارد و صدو نود ميليون ريال: جمع کل
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  خوراک دام و طيورآنزيم مکمل مورد نياز جهت توليد  هزينه های تجهيزاتی - ۵-۶جدول 

  مبلغ  کل به هزار ريال  مبلغ  واحد به هزار ريال  تعداد  واحد  عنوان رديف

  ٢٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  ٢  دستگاه  تنی پودر  ١٠مخازن نگهداری   ١

  ٢٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  ١  دستگاه  تنی  ١٠آسياب    ٢

  ١٠٠٠٠٠  ۵٠٠٠٠  ٢  دستگاه   و مخلوط کن  هم زن  ٣

  ١۵٠٠٠٠  ١۵٠٠٠٠  ١  دستگاه  و يا سپريتور سانتريفيوژ   ۴

  ١٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  ١  دستگاه  يلتر های صنعتیف  ۵

  ۵٠٠٠٠  ۵٠٠٠٠  ١  دستگاه  يک تن ترازو  ۶

  ٧٠٠٠  ٧٠٠٠  ١  دستگاه  ترازو حساس  ٧

  ٢٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ٢  دستگاه  پمپ انتقال مايعات  ٨

  ۵٠٠٠٠  ۵٠٠٠  ١٠  عدد  ميزکار با رويه استيل  ٩

١٠  pH  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١  دستگاه  متر  

  ١۵٠٠٠٠        وسايل تاسيساتی  ١١

  ٢٠٠٠٠٠        وسايل آزمايشگاهی  ١٢

  ٢٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  ١  دستگاه  دستگاه بسته بندی  ١٣

١۴            

  ١۴٣٧٠٠٠  ميليون ريال سی و هفت  صد و چهارو  ميليارد يک: جمع کل
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  ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن -۶

  وراک دام و طيورکيلو مکمل آنزيم برای خ ١٠٠ مواد اوليه مصرفی جهت توليد - ۶-١جدول 

  قيمت کل ريال مبلغ واحد ريال مقدار مصرف  واحد  نام کاال رديف

  ٣٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ٣  کيلو  آمونيوم سولفات  ١

  ٣٠٠٠٠  ١۵٠٠٠  ٢ ليتر/کيلو  کلروفرم   ٢

  ١٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٠.۵  کيلو  سديم دی هيدروژن فسفات  ۴

  ١٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٠.۵  کيلو  سديم دی هيدروژن کربنات  ۵

  ۵٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ۵  کيلو   آنزيم آميالز وسلوالز دو مواد اوليه  ۶

  ١٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ۵  کيلو   آنزيم پروتئاز مواد اوليه  ٧

  ٣٠٠٠٠٠  ١۵٠٠٠٠  ٢  کيلو   آنزيم زايلناز مواد اوليه  ٨

  ١٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠    جهت آماده سازی  مواد شيميائی مورد نياز  ٩

  ٧۵٠٠  ٣٠٠٠٠  ٠.٢۵  کيلو  سديم هيدروکسيد   ١٠

  ۴۵٠٠٠٠  ۵٠٠٠  ٩٠  کيلو  ده آنزيم مواد نگهدارن  ١١

  ۵٠٠٠٠  ۵٠٠  ١٠٠  کيلو  بسته بندی و غيره  ١٢

  ريال١١٣٧۵٠٠  )کيلو ١٠٠برای ( جمع کل مواد اوليه مصرفی

  ريال ١۵٠٠٠٠  ساير مواد مصرفی و پيش بينی نشده 

  ريال٢۵٧۵٠٠  تورم % ٢٠احتساب  

 ريال ١۵۴۵٠٠٠  )کيلو ١٠٠برای ( جمع کل با احتساب ضريب تورم

  ريال١۵۴۵٠  مبلغ مواد اوليه مصرفی هرکيلو آنزيم پانکراتيک  

د . ورد نياز از منابع داخلی تامين می گرددتنها در دو مورد بقيه مواد مصرفی م قابل ذکر است صد در   یماده اصلی تولي

  .منابع محلی تامين می گردد از صد داخلی و

  وليدو ظرفيت ت هزينه مواد در طی سالهای توليد - ۶-٢جدول 

 )تن در سال ۵٠٠ظرفيت کل (خوراک دام و طيور  آنزيممکمل  هزينه مواد اوليه

  ريال   ٣٠٩٠٠٠٠٠٠٠    %۴٠سال اول 

  ريال   ۴۶٣۵٠٠٠٠٠٠  %۶٠سال دوم 

  ريال   ٧٧٢۵٠٠٠٠٠٠ %١٠٠سال سوم 
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  پيشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح -٧

ايط خاصی برای مکان انجام آن ندارد اما نزديکی اين مرکز توليدی به شربا توجه به  اينکه اجرای اين پروژه نياز به 

 می تواند بيشتر هستند  دام و طيورخوراک دام و طيور و همچنين مناطقی که در آن توليد کنندگان صنعت  توليد کنندگان

ننده اين امکان را به از طرفی دردسترس بودن مراکز استفاده ک. هزينه های حمل و نقل و موارد مربوطه را کم نمايد

سفارش ترکيبات  اتوليد کننده آنزيم می دهد تا بتواند مشکالت احتمالی را در خصوص استفاده از آنزيم حل نموده و ب

مناطقی چون مشهد ، ورامين، کرج و موارد مشابه که صنعت دام و   .خدمات خاص ارائه نمايد مورد نياز مصرف کننده

 و موارد کاهش  هزينه های حمل ونقل . واند بهترين مراکز توليد برای مکمل آنزيم باشدطيور رونق باالئی دارد می ت

اين انتخاب ديگر از داليلغير ضروری و همچنين کاهش هزينه های ابنار داری برای توليد کننده آنزيم و  مصرف کننده 

  . پيشنهاد باشداين ن می تواند بعنوان دليل و فرموالسيون آ آگاه به توليد آنزيم نيز همچنين  وجود متخصصين   .می باشد

  

  وضعيت تامين نيروی انسانی و اشتغال -٨

اد      فرصتهای شغلی اهميت بسزائی د  فراهم نمودنايجاد اين کارخانه از نظر  ا ايج ن طرح ب ه اي  فرصت شغلی   ارد چرا ک

اد اشتغال و گسترش آن دارد   گامی موثر جهت  ير مستقيم چندين برابر اين بطور غنفر بصورت مستقيم و  ٣٠حدود  . ايج

د  جذب   ميتواند با حداقل ی آنعلمی و تخصصاين طرح باعنايت به ماهيت  ن حجم     فرصت شغلی تخصصی    چن رای اي ب

رين دغدغه های کشور ميباشد      (و بکارگيری نيروهای دانش آموخته کشور توليد  اد    ،)که در حال حاضر از مهمت ه ايج ب

د  ز در مدت اجرا               ا .اشتغال تخصصی اقدام نمايي ای احداث خود ني ذاری و فعاليته ه حجم سرمايه گ ا عنايت ب ن طرح ب ي

ين      . ميتواند فرصتهای شغلی متعددی را به طور موقت ايجاد نمايد  ه حجم سرمايه در گردش و همچن از طرفی با توجه ب

ای         داری فص ين نگه ات و همچن زات و تاسيس رات تجِه ل تعمي ه از قبي داری کارخان ات نگه بز و  عملي د  ... س ی توان م

   .فرصتهای متنوع شغلی ديگری را به طور غير مستقيم ايجاد نمايد
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  پرسنل مورد نياز طرح- ٨-١جدول 

ف
ردي

  

دستمزد ماهانه هر  تعداد  نيروی انسانی

  )ريال( نفر

مجموع دستمزد 

  )ريال( ماهانه

دستمزد مجموع 

ماه   ١۴برای ساالنه 

  )ريال(

ا فوق ليسانس بيوشيمی و ي  ١

  ميکروبيولوژی

٩٨٠٠٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠٠٠  ١  

  ١١٢٠٠٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠٠٠  ۴٠٠٠٠٠٠  ٢  آزمايشگاهی تکنسين   ٢

  ١٩۶٠٠٠٠٠٠  ١۴٠٠٠٠٠٠  ٣۵٠٠٠٠٠  ۴  تکنسين فنی  ٣

  ٣٩٢٠٠٠٠٠٠  ٢٨٠٠٠٠٠٠  ۴٠٠٠٠٠٠  ٧  پرسنل اداری  ۴

  ٣٣۶٠٠٠٠٠٠  ٢۴٠٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠٠  ٨  و کارگر ساده پرسنل خدماتی  ۵

  ١١٣۴٠٠٠٠٠٠  و صد و سی و چهار ميليون ريال يک ميليارد : مجموع

  ريال  ٢٢۶٨  مکمل آنزيم خوراک دام و طيورهزينه نيروی انسانی به ازای هر کيلو 

  

  )خريد تاسيسات زير بنائی ( تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطیبررسی و تعيين ميزان  -٩

  :انشعابات ذيل می باشد جهت احداث طرح مذکور نياز به خريد و اجرای 

  حخريد انشعابات و اشتراک های مورد نياز طر - ٩-١جدول 

ف
ردي

  

  )ريال(مبلغ کل  مقدار  واحد  عنوان

  ٢٠٠٠٠٠٠٠  ٢٠٠  کيلو وات  خريد انشعاب برق  ١

  ١۵٠٠٠٠٠٠  ١  اينچ  خريد انشعاب آب  ٢

  ٣٠٠٠٠٠٠٠  ١٠٠متر مکعب   خريد انشعاب گاز  ٣

  ۵٠٠٠٠٠٠  ۵  خط خريد اشتراک تلفن  ۴

  ١٠٠٠٠٠٠٠  ١ ADSL  اينترنت و سرور  ۵

 ريال٨٠٠٠٠٠٠٠  جمع کل

  :هزينه سوخت و آب و برق و ارتباطات 

ر اساس مصرف    ، آب، برق هزينه های انرژی ی شده     و ارتباطات طرح در طول يکسال ب يش بين ا ضريب   پ ب

  .درصد به شرح جدول ذيل ميباشد  ٧/١
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  توليد محصول در سال مورد نياز و ارتباطات برق ،آب ،سوختهزينه های جاری  - ٩-٢جدول 

 هزسنه ساالنه ريال  هزينه ماهانه ريال  شرح

  ۶٠٠٠٠٠٠٠  ۵٠٠٠٠٠٠  برق

  ٢۴٠٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠٠  آب

  ۶٠٠٠٠٠٠٠  ۵٠٠٠٠٠٠  گاز

  ١٩٠٠٠٠٠٠  ١۶٠٠٠٠٠  تلفن و اينترنت

  ١۶٣٠٠٠٠٠٠و نه ميليون ريال شست صدو : جمع کل

  

  زرگانیوضعيت حمايتهای اقتصادی و با-١٠

ه              در اين فصل  ر پاپ اال ب زوده ب د محصوالت دارای ارزش اف ه گسترش تولي د کمک ارزشمندی ب حمايت دولت می توان

مشارکت  دولت در   % ۵٠اگر چه سرمايه گذاران شخصی تمايل به اين کار داشته باشند و لی حداقل . بيوتکنولوژی باشد

   . ايل مصرف کننده گان به استفاده از محصول داخلی بيشتر نماييدابتدای کار می تواند عالوه برکاهش واردات  در تم

ه ای      افزايش احتمالی قيمترا می توان  با توجه به  متفرقه پيش بينی نشده هزينه های در ادامه  ام هزين ين ارق ا و همچن ه

ه های   ايه پ ،اوليه سرمايه گذاری   با توجه به. در نظر گرفت که در طول برآورد به حساب نيامده است  ی    هزين يش بين پ

ارد        % ١۵تن در سال حدود    ۵٠٠برای  نشده ا حدودآ يک ميلي ذاری و ي ه ميشود    کل سرمايه گ ن عدد    .در نظر گرفت اي

  .پروژه می باشداجرای پوشش مناسبی به موارد پيش بينی نشده و غير قابل انتظار در طول 

  يدتول سال يکمحاسبه شده برای  سرمايه در گردش -١٠-١جدول

  )ريال( مبلغ  مدت  شرح

  ٧٧٢۵٠٠٠٠٠٠٠  يکسال  مواد اوليه

  ١١٣۴٠٠٠٠٠٠  يکسال  حقوق و دستمزد

  ١۶٣٠٠٠٠٠٠  يکسال   هزينه های نگهداری و انرژی

 ٧٨۵۴٧٠٠٠٠٠٠يليون ريال چهل و هفت مهفتاد و هشت ميليارد و پانصدو : کل جمع
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  .ذيل خواهد بودشرح  سال اول بهره برداری به ٣سرمايه در گردش کارخانه در طول  ، ۵-٧با توجه به جدول

  سال اول بهره برداری ٣سرمايه در گردش کارخانه در طول  -١٠-٢جدول 

  )هزار ريال(سرمايه در گردش   درصد توليد  سرمايه در گردش

  ٣١۴١٨٨٠٠٠٠٠  %۴٠  سال اول

  ۴٧١٢٨٢٠٠٠٠٠  %۶٠  سال دوم

  ٧٨۵۴٧٠٠٠٠٠٠  %١٠٠  سال سوم

  

  يه گذاری خالصه سرما -١٠-٣جدول

  مالحظات  مبلغ واحد ريال  شرح رديف

 محاسبه نشده است   ----   زمين  ١

     ٣۵٠٠٠٠٠٠٠٠  ساختمانها و تاسيسات  ٢

     ١۴٣٧٠٠٠٠٠٠  تجهيزات و ماشين آالت  ٣

     ٢١٩٠٠٠٠٠٠٠  ساير تجهيزات  ۴

     ٨٠٠٠٠٠٠٠ اشتراک انرژی و سوخت و ارتباطات  ۵

     ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠  پيش بينی نشده   ۶

     ٨٢٠٧٠٠٠٠٠٠  هزينه ثابتجمع  

    ٧٨۵۴٧٠٠٠٠٠٠  سرمايه در گردش  

    ٨۶٧۵۴٠٠٠٠٠٠  جمع کل سرمايه گذاری  
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  منابع تامين سرمايه  -١٠-۴جدول

  شرح سرمايه گذاری
 سرمايه گذاری از محل اعتبارات دولتی

  ريال

  وام بانکی

  ريال

  مجموع

  ريال

  ٨٢٠٧٠٠٠٠٠٠  ۴١٠٣۵٠٠٠٠٠  ۴١٠٣۵٠٠٠٠٠  سرمايه گذاری ثابت

 ٧٨۵۴٧٠٠٠٠٠٠ ۵۴٩٨٢٩٠٠٠٠٠  ٢٣۵۶۴١٠٠٠٠٠ سرمايه گذاری در گردش

 ٨۶٧۵۴٠٠٠٠٠٠ ۵٩٠٨۶۴٠٠٠٠٠  ٢٧۶۶٧۶٠٠٠٠٠  جمع کل سرمايه گذاری

  %١٠٠  %۶٨  %٣٢  نسبت 

  

  تجزيه و تحليل و جمع بندی و پيشنهاد نهائی در مورد احداث  واحدهای جديد -١١

د پرداخت           با توجه به موارد ذکر شده در باال و   ن تولي دی اي ه جمع بن وان ب ن محصول می ت د اي ن   .هزينه های تولي در اي

ين    ميان هزينه های يک مجموعه توليدی  ر تعي را همراه با هزينه های تعمير و نگهداری و همچنين استهالک به شرح زي

  .می گردد

  ال تن در س ۵٠٠٠برای مکمل آنزيم خوراک دام و طيور هزينه های توليد  -١١-١جدول

  شرح رديف
 ماهيانه قيمت تمام شده

  ريال )ماه ١٢( 

  هزينه ساليانه

  ريال

 ٧٧٢۵٠٠٠٠٠٠٠  ۶۴٣٧۵٠٠٠٠٠  مواد اوليه  ١

  ١١٣۴٠٠٠٠٠٠  ٩۴۵٠٠٠٠٠  حقوق و دستمزد  ٢

  ١۶٣٠٠٠٠٠٠  ١٣۵٨٣۴٠٠ آب، برق، انرژی و ارتباطات  ٣

 ٧٨٥٤٧٠٠٠٠٠٠  ۶۵۴۵۵٨٣۴٠٠  جمع کل 
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  هداریهزينه های تعمير و نگ-١١-٢جدول 

 )ريال(کل  مبلغ   نرخ هزينه نگهداری  قيمت تمام شده  شرح دارائی ها  رديف

  ۴٣١١٠٠٠٠  %٣  ١۴٣٧٠٠٠٠٠٠  تجهيزات  ١

  ۵٢۵٠٠٠٠٠٠  %١.۵  ٣۵٠٠٠٠٠٠٠٠  ساختمان  ٢

  ۶۵٧٠٠٠٠٠  %٣  ٢١٩٠٠٠٠٠٠٠  ساير تجهيزات  ٣

  ٣٠٠٠٠٠٠٠  %٣  ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠  پيش بينی نشده  ۴

 ۶۶٣٨١٠٠٠٠ ميليون و هشتصد و ده هزار ريال ٣و  ششصد و شست: جمع کل هزينه نگهداری

   

  :       هزينه استهالک 

  بر اساس ميزات کاربری آنها هزينه استهالک دارائيها  -١١-٣جدول   

 ريال) ساليانه(  استهالک  )سال( مدت  قيمت کل ريال  عنوان  رديف

  ١٧٩۶٢۵٠٠٠  ٨  ١۴٣٧٠٠٠٠٠٠  تجهيزات  ١

  ٢٣٣٣۴٠٠٠٠  ١۵  ٣۵٠٠٠٠٠٠٠٠  ساختمان  ٢

  ٢٧٣٧۵٠٠٠٠  ٨  ٢١٩٠٠٠٠٠٠٠  ساير تجهيزات  ٣

  ١٢۵٠٠٠٠٠٠  ٨  ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠  پيش بينی نشده  ۴

  ريال  ٨١١٧١۵٠٠٠ هشت صد و يازده ميليون و هفت صد و پانزده هزار ريال:کل جمع
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  مايه در گردش رستفکيک هزينه های ثابت و متغير   -١١-۴جدول   

ف
ردي

  هزينه ثابت  شرح  

  ريال 

  تغيرهزينه م

  ريال

  جمع

  ريال

  ٧٧٢۵٠٠٠٠٠٠٠  ٧٧٢۵٠٠٠٠٠٠٠  -----   هزينه مواد اوليه  ١

  ١١٣۴٠٠٠٠٠٠  -----   ١١٣۴٠٠٠٠٠٠  هزينه حقوق و دستمزد  ٢

  ١۶٣٠٠٠٠٠٠  ١۴۶٧٠٠٠٠٠  ١۶٣٠٠٠٠٠ هزينه انواع انرژی و ارتباطات  ٣

  ۶۶٣٨١٠٠٠٠  ۵٩٧۴٢٩٠٠٠  ۶۶٣٨١٠٠٠  هزينه تعمير و نگهداری  ۴

  ٨١١٧١۵٠٠٠  ---------   ٨١١٧١۵٠٠٠  ئيهاهزينه استهالک دارا  ۵

  ٢۴٠٠۶٧۵٧۵٠  ٢١۶٠۶٠٨١٧۵  ٢۴٠٠۶٧۵٧۵  %٣ هزينه پيش بينی نشده  ۶

 ٨٢۴٢٣٢٠٠٧۵٠ ٨٠١۵۴٧٣٧١٧۵  ٢٢۶٨۴۶٣۵٧۵  جمع کل هزينه يکسال

  %١٠٠  %٩٧.٢  %٢.٧  درصد

  

  سال  تن در ۵٠٠ ظرفيتمحصول با توجه به  قيمت تمام شده  -١١-۵جدول   

  %۴٠ت ظرفي  هزينه ها  رديف

  ريال

  %۶٠ظرفيت 

  ريال

  %١٠٠ظرفيت 

  ريال

  ٧٧٢۵٠٠٠٠٠٠  ۶۴٣۵٠٠٠٠٠٠  ٣٠٩٠٠٠٠٠٠٠  مواد اوليه  ١

  ١١٣۴٠٠٠٠٠٠  ١١٣۴٠٠٠٠٠٠  ١١٣۴٠٠٠٠٠٠  حقوق و دستمزد  ٢

  ١۶٣٠٠٠٠٠٠  ١۶٣٠٠٠٠٠٠  ١۶٣٠٠٠٠٠٠  هزينه انرژی و ارتباطات  ٣

  ۶۶٣٨١٠٠٠٠  ۶۶٣٨١٠٠٠٠  ۶۶٣٨١٠٠٠٠  هزينه تعمير و نگهداری  ۴

  ٨١١٧١۵٠٠٠  ۴٨٧٠٢٩٠٠٠  ٣٢۴۶٨۶٠٠٠  نه استهالکهزي  ۵

  ٢۴٠٠۶٧۵٧۵٠  ١۴۴٠۴٠۵۴۵٠  ٩۶٠٢٧٠٣٠٠   هزينه پيش بينی نشده  ۶

  ١٢٨٩٨٢٠٠٧۵٠  ١٠٣٢٣٢۴۴۴۵٠  ۶٣٣۵٧۶۶٣٠٠   آنزيم مکمل تن  ۵٠٠قيمت تمام شده 
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  :فروش محصول  

ه     ی آنزيم توليد شده می تواند دارای دو کيفيت مختلف تهيه شود و برا از آنجايکه   ی و خارجی تهي ازار داخل دو ب

ردد  لذا دو قيمت جهت هر  کيلو لحاظ  گردد،و توليد  ين            می گ ده و قيمت ب ا هدف ترغيب مصرف کنن ی ب ه قيمت داخل ک

اد شرايط      در  ستقابل ذکر ا .المللی به جهت رقابت با ساير توليد کنندگان ميباشد  زايش کيفيت محصول و ايج صورت اف

  .افزايش داد% ١٠٠مت محصول را تا استاندارد می توان قي

با حداقل قيمت در  جهت مکمل آنزيمی خوراک دام و طيوربرای مصرف کننده داخلی  فروش محصول -١١-۶جدول   

  بازار فروش  

  محصول
  مکمل آنزيم  هر کيلو  قيمت داخلی

  

  ريال ۵٠٠٠٠  مکمل آنزيم خوراک دام 

  توليد درصد ظرفيت ١٠٠روش در فجمع 

  يلو در سالک ۵٠٠٠٠٠

  ميليارد ريال٢۵  

  :سود و زيان  

اال   جهت يک بررسی اجمالی جدول ذيل مقايسه قيمت تمام شده با مبلغ فروش بر اساس   وارد ب در ظرفيت های مختلف    م

  :را نشان ميدهد 

  از سرمايه گذاری و قيمت تمام شده  سود و زبان حاصل -١١-٧جدول   

  %۴٠ظرفيت   شرح

  تن ٢٠٠

  %۶٠ظرفيت 

  تن ٣٠٠

  %١٠٠ظرفيت 

  تن ۵٠٠

  ريال١٢٨٩٨٢٠٠٧۵٠ ريال ١٠٣٢٣٢۴۴۴۵٠  ريال ۶٣٣۵٧۶۶٣٠٠  قيمت تمام شده

 ريال ٢۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال ١۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    قيمت داخلی روشف

 ريال ١٢١٠١٧٩٩٢۵٠  ريال ۴۶٧۶٧۵۵۵۵٠  ريال  ٣۶۶۴٢٣٣٧٠٠  سود خالص فروش داخلی

  %۴٨.۴  %٣١.٢  %٣۶.۶ درصد سود خالص از فروش

ر ا ل ذک ا  ست درقاب وان قيمت محصول را ت اد شرايط استاندارد می ت زايش کيفيت محصول و ايج % ١٠٠صورت اف

   .نيز امکان پذير می باشد دو برابرهمچنين افزايش حجم توليد با سرمايه گذاری انجام شده تا حد . افزايش داد


