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  تقريظتقريظ

افزوده بسيیار بياد در    صنعت گیاهان دارویی به منبع عظیم اقتصادی و با ارزش 

توانيد  ی اشيتاال در نن ميی  هاها و برنامهشناخت زمینه. شود ایران محسوب می

موقعیت ارزشمندی به این صنعت چه در داخل و چه در بخش صادرات و حضور 

در همین راستا، نهضت تولید و مصير   . موفق ایران در بازارهای جهانی ببخشد

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و فراگیر شدن طب سنتی، در کانون حمایت و 

جتماعی و حوزه سالمت کشور و نیز مورد گرایش ا -ریزی مدیران اقتصادیبرنامه

گیری ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی ایرانی و به شکل. استجامعه قرار گرفته

دنبال نن طراحی و اجرای سند راهبردی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایيران و  

. ربي  ميیيد ایين مدعاسيت     اقبال عمومی از مصر  این گیاهان و داروهيای يی 

زایی این صنعت در ابعاد تولیدی، فرنوری، انبارداری، بستهرخ اشتاالظرفیت و ن

. اسيت های جهانی نن بسیار گسيترده  بندی، توزیع و فروش با عنایت به ظرفیت

سازماندهی نشيدن مشياغل حيوزه صينعت گیاهيان دارویيی و نبيود اسيتاندارد         

ایت و هيدایت  گذاری، این ستاد را بر نن داشت تا در اولین گام برای حم سرمایه

سيازی  طبیعيی و شيفا    نموختگان جوان کشاورزی و منابعفرنیند اشتاال دانش

های کيارنفرینی گیاهيان   گذاران اقدام به تدوین بستهسودنوری نن برای سرمایه

های واقعی از فراینيد تولیيد اقتصيادی و    ها محتوی دادهاین بسته. دارویی نماید

اقتصادی، نیيروی انسيانی و بيه اجميال      مصر ، شرح شال، شناخت بازار، بازده
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گذاری و سود ناشی  مدیریت تولید و کارنفرینی در این حوزه است و نحوه سرمایه

امیيد اسيت شياهد گسيترش     . دهيد میهای اقتصادی نشان از نن را طبق فرمول

الملليی محصيودت   اشتاال مولد، مصر  داخلی و توسعه بازرگانی داخلی و بيین 

های کشاورزی و های بکر بخشان بوده و با استفاده از ظرفیتگیاهان دارویی ایر

سالمت اجتماعی کشور و کياهش عيوارج جيانبی جسيمی و روحيی داروهيای       

بدون شي،، ایين   . شیمیایی، روحیه طراوت و شادابی در جامعه ایران ارتقاء یابد

شرای  در تسریع روند پیشرفت اقتصاد کالن ایران بسیار ميثر بيوده و برهمگيان   

 .بخشی به چرخه توسعه ایران اسالمی واجب است تالش در جهت شتاب

 دکتر محمد حسن عصاره

 دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری

 گیاهان دارویی و طب سنتی
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  پيشگفتارپيشگفتار

هيای  رویکرد اکثر کشورهای جهان به موضوع کارنفرینی، موجب اتخاي سیاسيت 

عه فرهني  کيارنفرینی،   توسي . استهای مختلف شدهتوسعه کارنفرینی در بخش

های مورد نیاز بيه ننيان و انجيام تحقیقيات و     از کارنفرینان، ارائه نموزش حمایت

های دزم دراین زمینه برای حل مشکالت مختلف اقتصادی و اجتماعی از پژوهش

های جدید در دهيه  کارنفرینی یکی از بحث. اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

به لحاظ سهم بادی جوانان از جمعیت کشور و مشيکل   اخیر بوده و در ایران نیز

های دولت گزاریها و سیاستریزیبیکاری ننها، یکی از محورهای اصلی در برنامه

های اصولی ریزی راهبردی، گامتوان با ی، برنامهدر پرتو کارنفرینی می. باشدمی

 .ر برداشتپایداای برای رونق اقتصادی در جهت نیل به اهدا  توسعهو پایه

بدین منظور، ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویيی و طيب سينتی     

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تشيکیل کيارگروه تخصصيی    

ایين  . اسيت  توسعه فناوری و کارنفرینی گیاهان دارویی و طب سنتی اقدام نموده

سند ملی گیاهيان  کارگروه در راستای اجرایی کردن اهدا  پیش بینی شده در 

دارویی و طب سنتی و با تمرکز ویژه بر ارتقاء و توسعه سيح  فنياوری و دانيش    

یکييی از . تولیييد گیاهييان دارویييی و کييارنفرینی و اشييتاال پایييدار شييکل گرفييت

های مختلف گیاهان های کارنفرینی در حوزهرویکردهای این کارگروه تهیه بسته

ای براسيا  دیيدگاه    یوه ناميه دارویی و طب سينتی بيود کيه بيدین منظيور شي      
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هيای  متخصصان و اعضاء ستاد گیاهان دارویيی تيدوین و متناسيب بيا نن بسيته     

کارنفرینی تهیه گردید که در ادامه توضیحات بیشيتری در ایين خصيور ارائيه     

 .شود می

وری و در کل تحول اقتصادی ها، افزایش کارنیی، بهرههد  از تدوین بسته

سازی  سنتی در سایه اهدا  توسعه پایدار، ظرفیت طبدر حوزه گیاهان دارویی و 

در واقع کارنفرینی در حيوزه گیاهيان دارویيی و طيب     . است و توانمندسازی بوده

تواند عالوه بر اهدا  عميومی، در راسيتای ارتقيای سيالمت و تيامین      سنتی می

وری و بهداشت غذایی، توسعه کاشت، داشت و برداشت و فرنوری، ارتقيای بهيره  

های کلیدی میارائه راهبردها و برنامه. د کمی و کیفی تولید، اثربخش باشدبهبو

ریزی و توسعه های برنامهها و فراهم ساختن زمینهتواند با تاییر در سیاستگذاری

تيوان بيه   باشد که در این بياره ميی  کارنفرینی در بلند مدت نتایج محلوبی داشته

 :موارد يیر اشاره کرد

 .لد و پایدار در حوزه گیاهان داروییایجاد اشتاال مو •

در حال حاضر عالوه بر بیکاران به علت باد بودن نسبت نیروی کار به زمین 

های کشاورزی همواره ی، نوع بیکاری پنهان در حین دوره و فصلی بودن فعالیت

ایجاد و توسعه . فعالیت کشاورزی و ی، نوع بیکاری فصلی در روستاها وجود دارد

تواند برای گروهی از روستاییان به زایی، میویی به علت ماهیت اشتاالگیاهان دار

التحصیالن، اشتاال مولد و دائم و برای بیکاران فصلی، اشيتاال موقيت   ویژه فارغ

 .ایجاد نماید

های کارنفرینی تهیه شده ایجاد تنوع در اقتصاد کشاورزی و روستایی، بسته• 



 فرآوری گیاهان داروییواحد بسته کارآفرینی  9

 .مد کشاورزان و روستاییان خواهد شدمنجر به تنوع شالی و ثبات بیشتر درن

کاهش فقر توسعه کارنفرینی باعث افزایش درنمد سرانه کشاورزان و افزایش  •

گذاری، مصر  و تولیيد سيرانه   انداز، سرمایهتولید ناخالص ملی، افزایش پس

میشود؛ به عبارت دیگر، افزایش رفياه و ارتقياء سيح  زنيدگی کشياورزان و      

 .محقق خواهد شدروستاییان بدین وسیله 

 . های کشورافزایش کارنیی و استفاده از منابع تولید و پتانسیل• 

ها در فرنیند تولیيد  های بازاریابی، حمل و نقل و حذ  واسحهکاهش هزینه• 

 .گیاهان دارویی

 .کاهش ضایعات گیاهان دارویی• 

داعات، افزایش نونوری، ارتقاء سح  فناوری، افزایش تعداد ثبت اختراعات و اب• 

 .تولید دانش فنی

شرح شال، موقعیت محلی : برای توصیف شالی، به تبیین سه ميلفه شامل

های کسب و در ميلفه شرح شال، از جمله هد . و محصول یا خدمات نیاز است

های قانونی، نوع حرفه اعم از تولیدی، خيدماتی و جدیيد،   کار، سودنوری و جنبه

موقعیت محلی از جمله امکيان سيرمایه   ميلفه. ها و پیشرفت مدنظر استفرصت

گذاری و امنیت نن، محلوبیت محل، فضای کيافی، دسترسيی بيه بيازار و وجيود      

 . دهدامکانات اولیه و قابل دستر  بودن را مورد توجه قرار می

در ميلفه محصول یا خدمات، مزایای محصول جدید و تفاوت نن با محصول 

صول، تنوع تولید و محصول، توجه به موجود، نوع، ویژگی، کیفیت خدمات و مح

ها   ها و نونوریتوان مالی مشتریان، قیمت پایین و کیفیت باد و در نهایت خالقیت
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های کارنفرینی در بخش بازرگانی، به بسته. گیردبه کار رفته مورد توجه قرار می

گذاری و فروش و همچنین تبلیاات و رواب  عميومی ميی  موضوع رقابت، قیمت

گیرند، درمقوله رقابت، رقبای نزدی، و غیرمستقیم مورد تحلیل قرار می. دپردازن

مزیت و ویژگی محصودت رقیب، تحول یا ثبات و نقاط قيوت و ضيعف رقیيب و    

 . ها دارای اهمیت است نتیجه عملکرد نن

گذاری و فروش، فنون بازاریابی در کسب و کار و استفاده از در بخش قیمت

گیيرد؛ در مقوليه   ی و موقعیت رقبا مورد توجه قيرار ميی  گذارنن در شیوه قیمت

هيا و  تبلیاات در بازاریابی، بودجه و انواع و اقسيام تبلیايات مختليف و خالقیيت    

ها و نحوه نگهی دادن با توجه به عر  و فرهن  جامعه، استفاده از عبارات نونوری

 . جذاب، سهم مهمی در رونق کسب و کار دارد

رو در مقوله مدیریت  از این. نسانی رابحه مستقیم داردکارنفرینی با نیروی ا

منابع انسانی، نیروی انسانی مورد نیياز، ميدیریت و تخصيص و سيوابق تجربيی،      

ها، نوع رفتار بيا کارکنيان و مشيتریان در رونيق     وظایف و نقاط ضعف و قوت نن

در بخش مدیریت مالی، تهیه برنامه و بودجيه بيه   . نفرین استکسب و کار، نقش

اندازی کسب و کار و میزان سرمایه برای افتتاح و حفظ و نگهداری نن  منظور راه

هيای محالعياتی و عملیياتی ميورد بررسيی قيرار       گذاری، هزینيه و توجیه سرمایه

 . گیرند می

ای چنانچه این موارد همانند، به طور کامل در کنار هم قرار گیرنيد؛ نقشيه  

ده و نحوه توسعه کسيب و کيار و جيود    اندازی از نینبرای موفقیت تولید و چشم

هيای کيارنفرینی،   با توجه به موارد يکر شده و اهمیت تهیه بسيته . خواهد داشت
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هيای  ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی بر اسا  اولویيت 

های کارنفرینی زیر با همکياری متخصصيان، اعضياء    موجود نسبت به تهیه بسته

امید . ا، تولیدکنندگان و اندیشمندان این حوزه اقدام نمودههیئت علمی دانشگاه

زایی و توان اقتصادی افراد مرتب  با این حوزه موثر است این امر در رشد اشتاال

 . واقع شود

 ورا در شرای  کشت فضای باز در مناطق گرمسیری؛ تولید نلوئه

 ورا؛ فرنوری ژل نلوئه

 مرکز نموزش خصوصی گیاهان دارویی؛

 نعناع فلفلی؛تولید 

 تولید نویشن؛ 

 تولید گل محمدی؛

 تولید ارگانی، گیاهان دارویی؛

 ب، گیاهان دارویی؛ تولید تی

 تولید نشاء گیاهان دارویی؛

 فراوری گیاهان دارویی در واحدهای کوچ، روستایی؛

 کن وبسته بندی گیاهان دارویی؛ واحد خش،

 تولید رزماری؛ 

 تولید به لیمو؛

 حد های کوچ، روستایی؛تولید اسانس در وا

 تولید بادرنجبویه؛

 تولید گل گاوزبان؛ 
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 کشت جایگزین نویشن در مناطق دیم؛

 کشت جایگزین زیره در مناطق دیم؛

 تالیظ عصاره گیاهان دارویی؛

 .تولید مریم گلی

های ارزشيمند جنياب نقيای    ها و همفکریدانم از حمایتدر پایان دزم می

حترم سيتاد توسيعه عليوم و فنياوری گیاهيان      دبیر م-دکتر محمد حسن عصاره 

 .تشکر نمایم -دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

 علی ابراهیمی

 مشاور ستاد و دبیرکارگروه توسعه فناوری و کارآفرینی
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 ء کارگروه تخصصی توسعه فناوری واعضا

 ن دارویی و طب سنتیکارآفرینی گیاها

 (دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی) دکتر محمد حسن عصاره

دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری و کارنفرینی )مهند  علی ابراهیمی ورکیانی 

 (گیاهان دارویی و طب سنتی

 (عضو کار گروه)   دکتر محسن ابراهیم پور

 (عضو کار گروه)    دکتر اکبری
 (عضو کار گروه)   دکتر محسن بیگدلی

 (عضو کار گروه)   دکتر مجتبی پالوج

 (عضو کار گروه)   زاده دکتر محسن تقی

 (عضو کار گروه)  دکتر محمد رضا حاج سید هادی

 (عضو کار گروه)   مهند  محمد رضا دهقانی

 (عضو کار گروه)   دکتر طاهره حسنلو

 (عضو کار گروه)   دکتر محمد باقر رضایی

 (گروهعضو کار )   مهند  محمد علی رضایی

 (عضو کار گروه)   دکتر فاطمه سفید کن

 (عضو کار گروه)    دکتر صال  نیا

 (عضو کار گروه)   دکتر غالمرضا کردافشاری

 (عضو کار گروه)   مهند  شهرام گندابی

 (عضو کار گروه)   دکتر علی محمد عمویی
 (عضو کار گروه)   مهند  فریبرز غیبی

 (روهعضو کار گ)   دکتر محمد حسین لباسچی

 (عضو کار گروه)   زاده دکتر حسین رضایی

 (عضو کار گروه)    دکتر محتشمی
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  مقدمهمقدمه

هيای  های کيارنفرینی اسيت کيه از بخيش    عنوان یکی از شاخهگیاهان دارویی به

 :مختلف زیر تشکیل شده است

 کشت گیاهان دارویی( الف

 نوری، سورت کردن و خش، کردنسازی شامل جمعنماده( ب

 بسته بندی خش، کردن و( ج

 فرنوری گیاهان دارویی شامل عرقیات، اسانس و عصاره( د

هيای  کپسيول، شيربت و فيرنورده    ،تولید داروهای گیاهی شامل قرر( ر

 های گیاهیپایه عصارهبهداشتی و نرایشی بر 

های گیاهی مصرفی در  های گیاهی و رن  ها و نوشیدنی تولید دمنوش (ز

 صنایع غذایی

. توان ی، بسته کارنفرینی را تعریف نمود ای فوق میه برای هری، از شاخه

فيرنوری گیاهيان دارویيی     روی موضيوع خشي، کيردن و    در این بسته بیشتر بر

 . شویم متمرکز می

  هدف از واحد تولیدی فوقهدف از واحد تولیدی فوق

نتیجيه بيرای    شيوند، در  رویی به شکل فصلی کشت و تولید ميی چون گیاهان دا

های ميثر  قرار گیرند که یکی از گامفرنوری استفاده در طول سال دزم است مورد 

هایی مثل عرقیات،  یی است و پس از نن تولید فرنوردهخش، کردن گیاهان دارو

 .باشد اسانس و عصاره می
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از طرفی توسعه و ترویج مصر  گیاهان دارویی دزم است تا از حالت سنتی 

بيه   خارج گيردد و  شود ها مصر  می هان به شکل پودر بوده و در عحاریکه گیا

هایی مثل  ی این منظور دزم است که فرنوردهبرا. شکل داروهای شیمیایی درنید

محصودتی مثل افشره، قيرر، شيربت و    اسانس، عرقیات و عصاره تولید شود تا

... فرنورده های بهداشتی و نرایشی مثل کرم، پمياد، لوسيیون، شيامپو، صيابون و    

 .برپایه گیاهان دارویی تولید شوند

بسته کارنفرینی ارایه شده کلی است که می تواند برای هر گیاه  البته عنوان

دارویی و به طور تخصصی تعریف شود، مثل تولید فرنورده های مختلف از نویشن 

از قبیل اسانس، عرقیات و جداسازی تیمول از اسانس، عصاره و پيودر عصياره و   

از چای سبز کيه  می باشد و یا تولید فرنوری ... پماد و تولیدقرر، شربت، کرم و

 .باشد... می تواندتولید عصاه، پودر عصاره، نوشابه گیاهی، قرر، کرم، پماد و

تواند بخش عمده  این شاخه می بسیاری از واحدهای فرنوری پیشنهادی در

ی، یي، بسيته کاميل و    این بسته کارنفرین نن جدید باشد، ولی پیشنهاد کلی در

تولیيد عرقیيات،   )تفاده برای فيرنوری  عام مورد اس طور تواند به کلی است که می

 .ددارقرار( اسانس، عصاره، تالیظ عصاره و پودر عصاره

ی بازار مصر  محصودت تولید شده در ابتدا برای تأمین نیازهيا : بازارهد 

باشد و سپس صادرات نن به کشورهای خلیج و نسیای میانه و در ادامه  داخلی می

 .گیرد صورت میبه کشورهای اروپایی و نسیایی 

ه محصودت ارائه شده توان بازار مصار  خانگی ک در مصار  داخلی نیز می

عنوان ماده اولیه برای  و به شکل کلی به. را اشاره نمود ها ها و عحاری در داروخانه
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ها بيرای واحيدهای    را نیز نام برد برای مثال اسانس مصر  در واحدهای تولیدی

حدهای داروهای گیاهی و مواد گیاهی خش، ها و پودر عصاره به وا لبنی و عصاره

 .هستندشده برای واحدهای فرنوری گیاهان دارویی مورد نظر 

  شرح فعالیتشرح فعالیت

با داشتن اطالعات  شده وتدوین پیشین ابتدا طرح توجیه فنی و اقتصادی طرح 

کافی در مورد مشخصات فنی طرح از قبیل نیروی انسانی، مواد اولیه، سرمایه در 

ندت، تأسیسيات و   ت طرح شامل زمین، سياختمان، ماشيین  ثاب گردش و سرمایه

اقدام به کسب جواز تأسیس از  شود که از طرح فوق استخراج می... وسایل نقلیه و

قانونی در ادامه برای أخذ زمین و کسب مجوزات . گردد می صنایع جهادکشاورزی

هيای   ز سازماناقدامات دزم ا ...زیست و اداره برق و نن از قبیل مجوز نب، محی 

اشد نیاز به البته چنانچه محل احداث شهرک صنعتی ب. گیرد مربوطه صورت می

 .باشد اکثر مجوزات فوق نمی

 ،سازمان جهادکشاورزی ،در ادامه برای أخذ تسهیالت توس  واحد اعتبارات

ار داد نن بایسيتی در زمینيه   و قبل از اقدام به قير  .شود می معرفی به بان، عامل

پيس از  . تندات مود نیاز بان، اقدامات دزم صورت گیردسمدارک و م ها و وثیقه

تصویب وام و پرداخيت نن اقيدام بيه خریيد ماشيین ندت و تأسیسيات و نصيب        

انيدازی واحيد    سيازی و نصيب و راه   ندت و اقدام به ساختمان ینتأسیسات و ماش

 .گردد صنعتی می
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  محصوالت تولیدیمحصوالت تولیدی

بندی شده و  و بستهگیاهان دارویی خش، در واحد صنعتی فوق انواع محصودت 

 از قبیيل رزمياری، اکيالیپتو ، نویشين، نعنيا، کياکتی،      ننهيا  عرقیات و اسيانس  

. تولید خواهد شد... .و محمدی، شوید، زیره سیاه و سبز اسحوخود ، درمنه، گل

چنین محصودت عصاره، ها و هم های ترکیبی نن عالوه بر محصودت فوق، فرنورده

 .شده و پودر عصاره نیز تولید می شود عصاره تالیظ

هيا،   د تنيوع محصيودت، ارگانیي، بيودن نن    توان می پیشینژگی واحد       از وی

رعایت شرای  علمی و فنی با حفظ مواد ميثره، بسته بندی و نگهداری با شرای  

 .علمی را نام برد

  بندی اجرای واحد تولیدیبرنامه زمان

 :بندی زیر دنبال خواهد شد پیشین طبق زماناجرای واحد 

 ماه 4تدوین گزارش توجیه فنی و اقتصادی ( الف

 ماه 4گرفتن مجوز واحد تولیدی و خرید زمین ( ب

که زمین غیر از شهرک ماه در صورتی 4أخذ مجوزات دزم برای زمین ( ج

 .ماه نیاز دارد 9-6صنعتی باشد زمانی حدود 

 0-9ها و کارشناسی بان، یقهبان، و تهیه مدارک دزم و وث معرفی به( د

 ماه

 ماه 46-0ها ندت و احداث ساختمانأخذ وام و خرید ماشین

 ماه 6-4اندازی نصب و راه( ز

برداری، مجوزات هرهدر این زمان مجوزات ب)ماه  6-4تست نزمایشی (  
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 .(نیز أخذ خواهد شد... اداره نظارت و

 .ماه 44حداقل -ماه 61حداثر: کل زمان مورد نیاز

  ((فرآوریفرآوری) ) مديريت مالیمديريت مالی

کند تا در مقابل شرای   های اقتصادی ایجاب می های متنوع و متایر بنگاه فعالیت

نقيش   ،در این میان. های سریع از خود نشان دهند متایر و غیرمحمئن، واکنش

نوری اطالعات صيحی  و بيه    ها و تولیدکنندگان در جمع مدیریت مالی این بنگاه

هير  جهت تحلیيل  . گیری نهایی حائز اهمیت است صمیمی تموقع تحلیل ننها برا

مشيخص  ( هيا  دریافيت )و درنمدی( ها پرداخت) ای فعالیتی دزم است اقالم هزینه

 . شوند

  ( ( هاها  پرداختیپرداختی))  هاها  هزینههزینه( ( الفالف

شوند که هایی میفعالیت مشمول هزینه گذاری سرمایه های هزینه بررسی

 :زیراستاین هزینه ها شامل موارد  .انجامنداندازی کسب و کار میبه ایجاد و راه

  ایای  های سرمایههای سرمایه  هزینههزینه  --99  ((الفالف

برداری ميی   اد و تاسیس فعالیت و پیش از بهرههای طی دوره ایج منظور پرداخت

هيا و   های نبیاری، ساختمان خرید سیستم خرید زمین، های هزینه باشد که شامل

هیه وسای  نقلیه، ت ،تجهیزات، نصب تاسیسات و تجهیزات و ندت تاسیسات، ماشین

هيا و   اخذ مجوز هزینه تهیه طرح و نقشه، مشاوره،)برداری  های قبل از بهره هزینه

 نشده بینی پیش های و هزینه(  ...عقد قرارداد و نموزش و ثبت شرکت و تسهیالت،

 .باشد می
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  جاریجاری  هایهای  هزینههزینه  --33( ( الفالف  

 . باشد های ثابت و متایر تولیدی می ها شامل هزینه این هزینه

بيا تاییير مقيدار     هایی است کيه  منظور هزینه :های متغیر تولیدی هزینه

به عبارت دیگر، این بخش . به تولید بستگی دارد کند و مستقیماً تولید، تاییر می

کسيب و  های  ه شروع کار واقعی و تداوم فعالیتکه ب هستندهایی مشمول هزینه

 و داشت کاشت، سازی زمین، های نماده هزینه ها شامل این هزینه. انجامندکار می

دستمزد مستقیم به کارشناسان و کيارگران دائميی و    و حقوق ،برداشت محصول

سازی  هزینه نماده. باشند نشده می بینی پیش های فصلی، هزینه تدارکات و هزینه

بنيدی، هزینيه کيود و     تسحی ، شيخم و دیسي،، کيرت   )های  زمین شامل هزینه

های کاشت  ، هزینه...(نبیاری قبل از کاشت و کودپاشی قبل از کاشت، نب بهاء و

هيای داشيت    ؛ هزینيه ...(هيا و  تهیه نشاء یا پاجوش، حمل، کاشت پاجوش) شامل

هيای هيرز    نب و نبیاری، کود و کودپاشی، سم و سمپاشی، مبارزه با علف) شامل

 .هستند...( اشت دستی، حمل و بارگیری وبرد)های برداشت شامل هزینه...( و

بيا تاییير مقيدار    هایی اسيت کيه    منظور هزینه :ثابت تولیدیهای  هزینه

 هيا شيامل   ایين هزینيه  . به تولید بستگی نداردکند و مستقیما  تولید، تاییر نمی

ندت و  ها و تاسیسات، ماشین ساختمان)ر و نگهداری های استهالک و تعمی هزینه

و عيوارج،   هيای دریيافتی، مالیيات    ، اجاره زمین، بیمه، اقساط وام(ه  نقلییوسا

 هيای  هيای تخصصيی و هزینيه    و نگهی، عضيویت در اصينا  و انجمين    تبلیاات

 . باشد نشده می بینی پیش
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  ((هاها  دریافتیدریافتی))درآمدها درآمدها ( ( الفالف

برای برنورد درنمدها، تعیین میزان تولید محصول اصلی و فرعی، تعیيین میيزان   

ایين   .ها، تعیین قیمت محصول اصيلی و فرعيی دزم اسيت    مصرفی فروش و خود

 :زیر استها شامل موارد  زینهه

  هاها  های توجیه اقتصادی فعالیتهای توجیه اقتصادی فعالیت  شاخصشاخص

های  درنمدهای ایجاد شده، بایستی شاخصدر این بخش پس از محاسبه هزینه و 

برنورد ...( بازده فروش، نسبت فایده به هزینه، دوره برگشت سرمایه و) سودنوری

. غیراقتصادی استتا اطمینان حاصل شود که انجام فعالیت اقتصادی و یا  شوند

های مختلف  گذاری باشد بایستی برای سال فعالیت دارای دوره تحلیل سرمایه اگر

 دوره تحلیل، هزینه و درنمدها محاسبه و با نرخ تنزیل مناسب بيه ارزش کنيونی  

(Present Value )های اقتصاد  برای تبدیل ارزش زمانی پول از روش. نمود لتبدی

 .شود استفاده می( های یکنواخت کبار و سریهای پرداخت ی فرمول)مهندسی 

دهيد کيه از کيل ارزش ناخيالص      این شاخص نشان ميی  :بازده فروش -4

به عبيارت  . است ننده حاصل شدهکتولیدی چند درصد سود برای تولید محصول

 . است روش چند درصد سود به همراه داشتهی، ریال ف ،دیگر

 بازده فروش( = سود / ارزش ناخالص) * 944

این شاخص همان نسبت ارزش حيال منيافع بيه     :بت فایده به هزینهنس

به این مفهوم که ی، ریال سرمایه گذاری چند ریال . ارزش حال هزینه ها است

( بزرگتر، کوچکتر و یا مساوی واحد) این نسبت را با واحد . منافع به همراه دارد

، ریيال  اگر این نسبت بزرگتر از واحيد باشيد نشيان ميی دهيد یي      . می سنجند
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بنابراین . گذاری در فعالیت، بیشتر از ی، ریال منفعت در بر داشته است سرمایه

اگر این نسبت کوچکتر از واحد باشد نشان می دهد . انجام فعالیت اقتصادی است

. ی، ریال سرمایه گذاری در فعالیت، کمتر از ی، ریال منفعت در بر داشته است

ت مساوی ی، باشد بسته باگر این نس. استبنابراین انجام فعالیت غیر اقتصادی 

 .به اهمیت فعالیت بایستی به سراغ توجیه های مناسب دیگر رفت

 نسبت فایده به هزینه= ارزش حال درآمدها / ها  ارزش حال هزینه

نرخی است کيه ارزش حيال خيالص     :نرخ بازده سرمایه گذاری فعالیت

با نيرخ بهيره بلندميدت بانکهيا      این نرخ را معمود. فعالیت را برابر صفر می سازد

اگر این نرخ بزرگتر از نرخ بهره بانکها باشد نشانگر نن است که . مقایسه می کنند

ت بيه پيس انيداز    سرمایه گذاری در فعالیت دارای بهره و بازدهی بیشتری نسيب 

معمود در این روش . ، یعنی سرمایه گذاری اقتصادی استسرمایه در بان، است

دش نقدی تشکیل می شود که سيتون اول مربيوط بيه دوره    ابتدا ی، جدول گر

. تحلیل با درنظر گرفتن سال صفر به عنوان سال شروع سرمایه گذاری می باشد

به تعداد . ستون های بعدی مربوط به هزینه ها و ارزش ناخالص فعالیت می باشد

ستون های هزینه و درنمد در جدول، ستون مربوط به ارزش حال و ارزش حيال  

این شاخص به روش نزمایش و خحا با در نظر گيرفتن دو  . شود میص ایجاد خال

  .نرخ تنزیل فرضی محاسبه می گردد

این شاخص نشان می دهد که منافع حاصله از  :دوره برگشت سرمایه -9

البتيه دو  . انجام فعالیت در سال چندم، هزینه های مربوطه را پوشش ميی دهيد  

بازده سرمایه گذاری، شاخص های قوی تری شاخص نسبت فایده به هزینه و نرخ 



 فرآوری گیاهان داروییواحد بسته کارآفرینی  25

 . هستندنسبت به این شاخص در توجیه فعالیت 

 هایکل هزینه( / منافع یکنواخت سادنه) جریان نقدی ورودی سادنه 

 دوره برگشت سرمایه= سرمایه گذاری

اگرکارفرما از تسهیالت بانکی استفاده نماید بایستی اقساط وام بيه عنيوان   

بهره وام بانکی در سال از . دی در هزینه های جاری لحاظ گرددهزینه ثابت تولی

توضی  اینکه بهره تسهیالت بایستی با مبلع اصيل  . فرمول زیر استفاده می گردد

در تعیيین بهيره   . محاسبه شده در سال جمع تا قس  سادنه وام مشخص گيردد 

 مدت بازپرداخت و نرخ بهره دزم است ،تسهیالت مبلغ وام

بهره ( = کل تسهسالت*  نرخ تنزیل( * مدت بازپرداخت به سال +  9/ ) ) 344

 تسهیالت ساالنه

 اقساط اصل وام( = کل تسهسالت/ مدت بازپرداخت به سال )

 کل اقساط پرداختی ساالنه( = سهم بهره تسهیالت ساالنه+  سهم اصل وام)

از هزینه های مهم دیگر محاسبه استهالک تاسیسات و ساختمانها و ماشین 

تاسیسات و ساختمانها به روش خحيی و   که بایستی هزینه استهالک استندت 

در تعیيین هزینيه   . دشيو ماشین ندت و وسائ  نقلیه بيه روش نزوليی محاسيبه    

 .استهالک دارایی هزینه اولیه دارایی، ارزش اسقاط و عمر مفید دارایی دزم است

 خطی روش( = هزینه اولیه  -ارزش اسقاط / ) عمر مفید دارایی

 روش نزولی=  n /3 (هزینه اولیه  -استهالک تا تاریخ مورد نظر ) 

تميام شيده محصيول بيا توجيه بيه       قیميت   :هزینه تمام شده محصوول 

محاسبه  های اقتصادی تولید و میزان عملکرد سادنه محصول اصلی و فرعی هزینه
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 . گردد می

 زینه تمام شدهه( = هزینه اقتصادی تولید/  میزان عملکرد یا تولید ساالنه)

 :توجیه اقتصادی فعالیت تولیدی مورد مطالعه در هکتار

ارکت کارفرما و تسيهیالت  اعتبار مورد نیاز فعالیت شامل نورده یا سهم مش

نورده داشيته  % 91ها متقاضی بایسيتی   گذاری معمود در سرمایه. باشد بانکی می

ل بابت تامین بخشی ریا هزار 46111در فعالیت مورد محالعه میزان نورده  .باشد

ریال با بازپرداخت پنج  هزار 1411111ای، تسهیالت بانکی  های سرمایه از هزینه

هزارریال  41433331های جاری سال اول فعالیت  هزینه ،%41نرخ بهره  ساله و

هزارریال  61310199بار کل اعت. است دوره تحلیل پنج ساله مشخص گردیدهبا 

در قالب جيداول مربوطيه   های مورد نیاز  م هزینهدر يیل به اقال. است تعیین شده

 . شود پرداخته می

  گذاری ثابتگذاری ثابت  های سرمایههای سرمایه  نهنههزیهزی( ( الفالف
 (هزار ریال: )واحد    گذاری ثابت سرمایه های هزینه -9جدول 

 کل هزینه شرح ردیف

 944444 آماده سازی و دیوارکشی ،خرید زمین 9

 1444444 (مترمربع زیربنا9444) ساختمان  3

 444444 تاسیسات 3

 3044444 هزینه ماشین آالت 1

 334444 وسائط نقلیه 4

 144444 (های آزمایشگاهی خدمات مهندسی و تست) برداری های قبل از بهره هزینه 0

 9443444 %(94) بینی نشده پیش های هزینه 1

 99433444 جمع
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 سرمایه در گردش

ه اولیه و انيرژی منظيور شيده    هزینه های حقوق، ماد %61این سرمایه به میزان 

 .هزارریال مشخص شد 6961119این سرمایه . است

 های جاری محصول در هکتار هزینه

هيا در سيال اول شيامل هزینيه هيای حقيوق، مياده اولیيه و انيرژی           ایين هزینيه  

هزارریيال و اسيتهالک    6199141هزارریال، بهره سادنه تسهیالت  44066611

هزارریيال   41433331هزارریيال و جمعيا    311111ندت  ها و ماشین ساختمان

 .برنورد شد

  های جاریهای جاری  ههننهزیهزی( ( بب

 (هزار ریال: )واحد       جاری هزینه های -3جدول 

 کل هزینه شرح ردیف

 4136611 حقوق کارمندان در سال 9

 3141111 (بندی ماده اولیه گیاهی، حالل و بسته)هزینه ماده اولیه  3

 4461111 در سال (و سوخت نب، برق، گاز)هزینه انرژی  3

 6199141 میلیون ریال 1411بهره سادنه وام برای تسهیالت  1

 441111 ها و تاسیسات به روش خحی استهالک ساختمان 4

 131111 استهالک وسائ  نقلیه به روش نزولی 0

 41433331 جمع
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وره فعالیت طی د( هزینه ثابت و متغیر تولیدی) های جاری کل هزینه -3جدول 

 هزارریال: واحد   تحلیل

هزینه های حقووق،   سال

 ماده اولیه و انرژی

بهوووووره 

 ساالنه

 ،اسوووتهالک، سووواختمانها 

 تاسیسات و ماشین آالت 

 کل

 91411114 111444 3433144 99033314 سال اول

 94043191 194344 3433144 93191101 سال دوم

 90193034 990104 3433144 91403194 سال سوم

 99393441 994049 3433144 94101349 ارمسال چه

 91909144 999919 3433144 91490933 سال پنجم

ساله  4و مدت بازپرداخت % 41اقساط وام دریافتی با نرخ بهره : توضیحات

سال منظور  41ندت  و ماشین سال 91عمر مفید ساختمان . محاسبه شده است

ی  نقلیيه و  وش خحيی وسيا  بيه ر  ها و تاسیسات هزینه استهالک ساختمان. شد

، ماده اولیه و حقوق)های جاری  هزینه. شودندت به روش نزولی محاسبه  ماشین

  .محاسبه شد% 41اسا  افزایش سادنه بر( انرژی

  درآمد ناخالص فعالیتدرآمد ناخالص فعالیت

های مختلف و قیمت ننها  عالیت با توجه به عملکرد فرنوردهدرنمد ناخالص ف

وجه به افزایش ظرفیيت تولیيد   تبا . ه استریال محاسبه شد هزار 4در سال اول 

در سال و قیمت ثابت فروش هر واحد کل درنمدها در طول دوره محاسيبه  % 44

 .شده است
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 فعالیت درآمد ناخالص -1جدول 

هزار )فروش هر واحد  واحد ظرفیت تولید در سال تولیدات

 (ریال

درآمد ناخالص 

 (هزارریال)فروش 

 3144444 94444 تن 34 گیاهان خشك شده

 144444 94444 تن 34 عرقیات

 934444 144 لیتر 944 اسانس

 1344444 94444 تن 14 عصاره تغلیظ شده

 0444444 144444 تن 94 پودر عصاره

 90994444 جمع

 افزایش ظرفیت تولید در سالهای مختلف برنامه -4جدول 

 سال پنجم  سال چهارم  سال سوم  سال دوم  سال اول  تولیدات

 1/43 0/14 1/31 4/31 34 (تن)اهان خشك شده گی 

 1/43 0/14 1/31 4/31 34 (تن)عرقیات 

 1/303 3/339 1/919 4/913 944 (لیتر)اسانس 

 3/941 9/930 991 4/943 14 (تن)عصاره تغلیظ شده

 4/30 33 34 3/91 94 (تن)پودر عصاره 

  سودآوری و توجیه اقتصادی فعالیت سودآوری و توجیه اقتصادی فعالیت 

و  میلیيارد ریيال   6/40 ارزش ناخالص محصول تولیدیدر سال اول فعالیت، کل 

 0/4درنمد خالص فعالیيت  . برنورد گردید میلیارد ریال 0/41مربوطه  های هزینه

درصيد   9/3 بازده فروش تولید محصول در سيال اول . مشخص شد میلیارد ریال

سيود بيه هميراه    % 9/3دهد ی، ریال سرمایه گذاری  محاسبه شده که نشان می

رزش ناخيالص فعالیيت بيه مصير      درصيد ا  6/31 ،به عبارت دیگر ؛داشته است

ا ب. توان چنین تفسیری ارائه نمود های برنامه می برای سال. یده استها رس هزینه

ها توس  درنمد حاصله  تمام هزینه های برنامه توجه به سودنوری فعالیت در سال

 . جبران خواهد شد
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 محصولبازده فروش و درآمد خالص  ،هزینه -0جدول 

هزینه هوای   سال

جوووووواری 

 (هزارریال)

درآموود ناخووالص 

 (هزارریال)

درآموود خووالص  

 (هزارریال)

بازده فوروش  

)%( 

ای  نسبت هزینوه 

)%( 

 3/14 9/1 9494494 90994444 91411114 سال اول

 1/93 3/90 3431330 99033144 94043191 سال دوم

 9/19 3/39 1440114 39114404 90193034 سال سوم

 3/11 9/34 0301939 31099394 99393441 ارمسال چه

 1/01 9/34 9430494 39319304 91909144 سال پنجم

و نسبت فایده  ( NPV)توجیه فعالیت براسا  شاخص ارزش حال خالص 

گیرد به این صورت که بایستی ابتدا جدول گيردش نقيدی را    انجام می به هزینه

به و سيپس بيا اسيتفاده از    حاسي تنظیم و سپس ارزش حال هزینه و درنميدها م 

در جيدول   معميودً . های سيودنوری را تعیيین نميود    های مربوطه شاخص فرمول

. گیرنيد  گذاری در نظر می عنوان سال شروع سرمایه هگردش نقدی سال صفر را ب

میلیيارد   39/4طبق نتایج، ارزش حال خالص فعالیت طی دوره تحلیل مثبيت و  

دهيد بيه ازای    هزینه محاسبه شده نشان مییده به نسبت فا. برنورد گردید ریال

با توجه به  رو از این. نصیب تولیدکننده خواهد شد 19/4گذاری  ی، ریال سرمایه

مثبت بودن ارزش حال خالص فعالیت و نسبت فایده به هزینه بزرگتر از واحيد،  

گذاری در طی دوره  از طرفی نرخ بازده سرمایه. ی استانجام این فعالیت اقتصاد

انجام  ،برنورد شده است که چون بیشتر از نرخ سپرده بانکی است بنابراین 3/61%

 .فعالیت اقتصادی است
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 های کسب و کار تعیین ریس،(ج

 های اولیه تولید از جملهافزایش ناگهانی تورم و گرانی نهاده -4

 رویه ورا با صدور مجوزهای واردات بیهکاهش قیمت نلوئ -6

 ورا دارویی از جمله نلوئهزار گیاهان گری در با وجود واسحه -9

 کنندگان جدیدوسیع توس  تولید کشت ناگهانی، سریع و -1

 کاهش قیمت به دلیل کشت تصاعدی  -4

 شرای  بد جوی از جمله سرما و گرمای بیش از حد  -0

 اپیدمی شدن نوعی بیماری در مزارع  -1

  بازاریابیبازاریابی  --33

ز ضروریات ی اپل ارتباطی بین تولید و مصر  و یک( موقع هبازاررسانی ب)بازاریابی

که اهمیت نن در فرایند تولیدات روستایی  طوری هباشد، ب نظام تولید کشاورزی می

یي، سیسيتم فعيال و کارنميد در بازاررسيانی محصيودت       . بسیار مشهود اسيت 

عملیيات  . شيود  کشاورزی، موجب تسریع روند تولیيد و افيزایش محصيودت ميی    

شيده و در نتیجيه اخيتال      بازاریابی موجب ایجاد ارزش افزوده روی محصودت

حاشیه ) کننده تولیدکننده و قیمت پرداختی مصر  قیمتی میان قیمت دریافتی

ه بازاریيابی بيه منظيور بیيان     اقتصياددانان از حاشيی  . شيود  می را سبب( بازاریابی

مزرعه تيا خيرده   از ) های انتقال محصودت کشاورزی در طول زنجیره بازار هزینه

مشکل اساسی در کشورهای در حيال توسيعه، وجيود     .کنند استفاده می( فروشی

ایين   ن دربياره باشد و بایستی مسيئود  یستم بازاریابی کارا و هماهن  میی، س

 . ریزی نمایند مسئله بیشتر توجه و برنامه
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  تجزیه و تحلیل بازارتجزیه و تحلیل بازار( ( الفالف

از . باشيد فاکتورهای مهمی که در کشت و پرورش گیاهان دارویی تاثیرگذار ميی 

که موجب افزایش یيا کياهش رشيد گیياه،     ... ی منحقه، میزان دما وجمله اکولوژ

. شيود افزایش یا کاهش تولیيدات و افيزایش یيا کياهش قیميت محصيودت ميی       

گر عواميل اقتصيادی در ایين رونيد     های دولت و نرخ تورم و دیهمچنین سیاست

% 41 با این وجود باید تالش شود تا هر سال بيه میيزان  . باشدتواند تاثیرگذار  می

 .بازار فروش محصول از طرق يیل افزایش یابد

 های بزرگ و استفاده از برند ننها همکاری با شرکت 

 بهبود کیفیت تولید 

 بازاررسانی به موقع 

  حمل و نقل صحی 

 بندی مناسب و تنوع نن بسته 

  افزایش زیرکشت 

 ورا های نلوئه های تولید فراورده همکاری با شرکت 

. تالش شود بازارهای داخلی پوشش داده شودبرای تحقق این موضوع باید 

از جمله . به ددیل فراوانی زمینه دزم برای رشد این محصول در ایران وجود دارد

 :اشاره نمود زیرتوان به موارد می

 گرایش مردمی به مصر  گیاهان دارویی 

    جيای داروهيای    هتمایل غالب مردم به مصر  داروهيای گیياهی بي

 شیمیایی 
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 نب با توجه به ارزشمندی نب در ایران نیاز محدود به 

میيزان درجيه حيرارت و هزینيه تولیيد       از طرفی به دلیل شرای  اقلیميی، 

بینيی  رقابت محصول در بازارهای خارجی نیز وجود دارد پيیش  ظرفیتمنحقی، 

 .شود پس از ثبات بازار در داخل قدرت صادرات محصول قحعی باشدمی

  تدوین مشخصات کسب و کارتدوین مشخصات کسب و کار

علی معموری مدر  دانشيگاه و  رش فوق توس  نقای مهند  محمدگزا تدوین

برده بيا  در ضمن نيام است پیوست به که رزومه نامبرده  شدهمشاور صنعت تهیه 

در جيياجرم یکييی از  یيياد شييدهانييدازی واحييد  کميي، تييیم تخصصييی پیگیيير راه

 . باشد های خراسان شمالی می شهرستان
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 هزارریال: اری فعالیت           واحدجدول گردس نقدی و توجیه سرمایه گذ-1جدول 

 . در نظر گرفته شد% 91نرخ تنزیل جهت توجیه اقتصادی : توضیحات      
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