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 ظیتقر

محسووب  رانیا در باال اریبس افزوده ارزش  با و یاقتصاد میعظ منبع ییدارو اهانیگ صنعت
 نیوا بوه یدارزشومن تیموقع تواندیم آن در اشتغال یهابرنامه و هانهیزم شناخت. شود می

 یجهوان یبازارهوا در رانیوا موفو  حضوور و صادرات بخش در چه و داخل در چه صنعت
 ریفراگ و یاهیگ یداروها و ییدارو اهانیگ مصرف و دیتول نهضت راستا، نیهم در. ببخشد

 حووزه و یاجتمواع -یاقتصواد رانیمود یزیوربرناموه و تیحما کانون در ،یسنت طب شدن
 و ییدارو اهانیگ ستاد یریگشکل. استگرفته قرار جامعه شیراگ نیز مورد و کشور سالمت

 اهوانیگ صونعت توسوعه یراهبورد سوند یاجورا و یطراحو آن دنبوال به و یرانیا یسنت طب
. د این مدعاستیمؤ ربط یذ یداروها و اهانیگ نیا مصرف از یعموم اقبال و رانیا ییدارو
 ،یبنودبسوته ،یانبواردار ،یفورآور دی،یتول ابعاد در صنعت نیا ییزااشتغال نرخ و تیظرف
 نشودن یسازمانده. استگسترده  اریبس آن یجهان یهاتیظرف به تیعنا با فروش و عیتوز

 آن بور را سوتاد ایون ،یگواارهیسورما استاندارد نبود و ییدارو اهانیگ صنعت حوزه مشاغل
 جووان انآموختگودانوش اشوتغال نودیفرآ تیهودا و تیوحما یبورا گوا  نیاول تا در داشت

 نیتودو بوه اقودا  گاارانهیسرما یبرا آن سودآوری یسازشفاف و یعیطب منابع و یکشاورز
 نودیفرا از یواقعو یهواداده یمحتوو هابسته نیا. دینما ییدارو اهانیگ ینیکارآفر یهابسته

 بوه و یانسوان یرویون ،یاقتصاد بازده بازار، شناخت شغل، شرح مصرف، و یاقتصاد دیتول
 از یناش سود و یگاار هیسرما نحوه و است حوزه این در ینیکارآفر و دیتول تیریمد اجمال

 مولود، اشوتغال گسوترش شواهد اسوت دیام. دهدیم نشان یاقتصاد یهافرمول طب  را آن
 بوده رانیا ییدارو اهانیگ محصوالت یالمللنیب و یداخل یبازرگان توسعه و یداخل مصرف

 کواهش و کشوور یاجتماع سالمت و یکشاورز یهابخش بکر یهاتیظرف با استفاده از و
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 جامعوه در یشواداب و طوراوت هیوروح ،ییایمیش یداروها یروح و یجسم یجانب عوارض
 اریبسو رانیوا کالن اقتصاد شرفتیپ روند عیتسر در طیشرا نیا شک، بدون. ابدی ارتقاء رانیا

 واجوب یاسوالم رانیوا توسعه به چرخه بخشی شتاب در جهت تالش برهمگان و بوده مؤثر
 .است

 عصاره حسن محمد دکتر
 یفناور و علو  توسعه ر ستادیدب

 یسنت طب و ییدارو اهانیگ
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 شگفتاریپ

 توسوعه یهوااسوتیس اتخواذ موجوب ،ینیکارآفر موضوع به جهان یکشورها اکثر کردیرو
 از تیووحما ،ینیکوارآفر فرهنو  توسووعه. اسوتشوده مختلوو  یهوابخوش در ینیکوارآفر
 نیودرا الز  یهاپژوهش و قاتیتحق انجا  و آنان به ازین مورد یهاآموزش ارائه ان،نیکارآفر

برخووردار  یادیوز اریبس تیاهم از یاجتماع و یاقتصاد مختل  مشکالت حل یبرا نهیزم
 سوهم لحوا  بوه زین رانیا در و بوده ریاخ دهه در دیجد یهابحث از یکی ینیکارآفر. است

برناموه در یاصول یمحورهوا از یکی آنها، یکاریب مشکل و رکشو تیجمع از جوانان یباال
 یزیربرنامه كی با توانیم ینیکارآفر پرتو در. باشدیم دولت یهایگزاراستیس و هایزیر

توسوعه اهوداف بوه لیون جهوت در یاقتصاد رون  یبرا یاهیپا و یاصول یهاگا  ،یراهبرد
 .برداشت داریپا

 یعلم معاونت یسنت طب و ییدارو اهانیگ یفناور و علو  توسعه ستاد منظور، نیبد 
 ینیکارآفر و یفناور توسعه یتخصص کارگروه لیتشک به نسبت یجمهور استیر یفناور و
 اهداف کردن ییاجرا یراستا در کارگروه نیا. است نموده اقدا  یسنت طب و ییدارو اهانیگ
 توسوعه و ارتقواء بر ژهیو مرکزت با و یسنت طب و ییدارو اهانیگ یمل سند در شده ینیب شیپ

 یکی. گرفت شکل داریپا اشتغال و ینیکارآفر و ییدارو اهانیگ دیتول دانش و فناوری سطح
 یویدارو اهانیگ مختل  یهاحوزه در ینیکارآفر یهابسته هیته کارگروه نیا یکردهایرو از
 سوتاد ضواءاع و متخصصوان دگاهیود براساس یا نامه وهیش منظور نیبد که بود یسنت طب و
 اداموه در کوه دیوگرد هیوته ینیکوارآفر یهوابسوته آن بوا متناسوب و نیتودو ییدارو اهانیگ

 .شود می ارائه خصوص نیا در یشتریب حاتیتوض
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 حووزه در یاقتصواد تحول کل در و یوربهره ،ییکارآ شیافزا ها،بسته نیتدو از هدف
 یتوانمندسواز و یسواز تیورفظ دار،یپا توسعه اهداف هیسا در یسنت طب و ییدارو اهانیگ

 بور عوالوه توانودیمو یسونت طوب و یویدارو اهانیگ حوزه در ینیکارآفر واقع در. است بوده
 داشت کاشت، توسعه ،ییغاا بهداشت نیتام و سالمت یارتقا یراستا در ،یعموم اهداف

 ارائوه. باشود اثوربخش د،یوتول یفیک و یکم بهبود و یوربهره یارتقا ،یفرآور و برداشت و
نوهیزم سواختن فوراهم و هوایاستگااریس در رییتغ با تواندیم یدیکل یهابرنامه و راهبردها

 بواره نیا در که باشدداشته یمطلوب جینتا مدت بلند در ینیکارآفر توسعه و یزیربرنامه یها
 :کرد اشاره ریذ موارد به توانیم

 .ییدارو اهانیگ حوزه در داریپا و مولد اشتغال جادیا •
 یفصول و نیزم به کار یروین نسبت بودن باال علت به کارانیب بر عالوه حاضر حال در

 یکشواورز تیفعال دوره نیح در پنهان یکاریب نوع كی همواره یکشاورز یهاتیفعال بودن
 علوت بوه یویدارو اهانیگ توسعه و جادیا. دارد وجود روستاها در یفصل یکاریب نوع كی و

 اشوتغال الن،یالتحصوفوار  ژهیبه و انییروستا از یگروه یبرا تواندیم ،ییزااشتغال تیماه
 .دینما جادیا موقت اشتغال ،یفصل کارانیب یبرا و دائم و مولد
 بوه منجور شوده هیته ینیکارآفر یهابسته ،ییروستا و یکشاورز اقتصاد در تنوع جادیا •

 .شد خواهد انییروستا و کشاورزان درآمد شتریب ثبات و یشغل تنوع
 دیوتول شیافوزا و کشواورزان سرانه درآمد شیافزا باعث ینیکارآفر توسعه فقر و  هشکا •

 بوه شوود  یمو سورانه دیتول و مصرف ،یگاارهیسرما انداز،پس شیافزا ،یمل ناخالص
بودین وسویله  انییروسوتا و کشواورزان یزندگ سطح ارتقاء و رفاه شیافزا گر،ید عبارت
 .شد خواهد محق 

 . کشور یهالیپتانس و دیتول منابع از ستفادها و ییکارآ شیافزا •



 بسته کارآفرینی تولید مریم گلی 7

 اهوانیگ دیوتول نودیفرآ در هواواسطه حاف و نقل و حمل ،یابیبازار یهانهیهز کاهش •
 .ییدارو

 .ییدارو اهانیگ عاتیضا کاهش •
 دیوتول ابوداعات، و اختراعات ثبت تعداد شیافزا ،یفناور سطح ارتقاء ،ینوآور شیافزا •

 .یفن دانش
 و یمحلو تیوموقع شوغل، شورح :شوامل مؤلفوه سوه نیویتب بوه ،یشغل  یتوص یبرا
 کوار، و کسوب یهواهودف شغل، از جملوه شرح مؤلفه در. نیاز است خدمات ای محصول
 و هوافرصوت د،یوجد و یخودمات ،یدیوتول از اعم حرفه نوع ،یقانون یهاجنبه و یسودآور

 آن، تیوامن و یگواار هیسورما امکوان از جمله یمحل تیموقع مؤلفه. است مدنظر شرفتیپ
 بودن دسترس قابل و هیاول امکانات وجود و بازار به یدسترس ،یکاف یفضا محل، تیمطلوب

 . دهدیم قرار توجه مورد را
 محصوول آن بوا تفواوت و دیوجد محصوول یایومزا خودمات، ایو محصول مؤلفه در
 وانتو بوه توجوه محصوول، و دیوتول تنوع محصول، و خدمات تیفیک ،یژگیو نوع، موجود،

 رفتوه کوار بوه ها  ینوآور و هاتیخالق تینها در و باال تیفیک و نییپا متیق ان،یمشتر یمال
موتیق رقابوت، موضوع به ،یبازرگان بخش در ینیکارآفر یهابسته. ردیگیم قرار توجه مورد
 یرقبوا رقابوت، درمقولوه. پردازندیم یعموم روابط و غاتیتبل نیهمچن و فروش و یگاار

 تحوول ب،یرق محصوالت یژگیو و تیمز رند،یگیم قرار لیتحل مورد میرمستقیغ و کینزد
 . است تیاهم یدارا ها آن عملکرد جهینت و بیرق ضع  و قوت نقاط و ثبات ای

 در آن از اسوتفاده و کوار و کسوب در یابیوبازار فنون فروش، و یگاارمتیق بخش در
 ،یابیوبازار در غاتیتبل مقوله در رد یگیم قرار توجه مورد رقبا تیموقع و یگاارمتیق وهیش

 بوا دادن یآگهو نحووه و هواینووآور و هاتیخالق و مختل  غاتیتبل اقسا  و انواع و بودجه
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 و کسوب رونو  در یمهمو سهم جااب، عبارات از استفاده جامعه، فرهن  و عرف به توجه
 . دارد کار

 منوابع تیریمود مقولوه در رو از ایون. دارد میمسوتق رابطوه یانسان یروین با ینیکارآفر
 نقواط و  یوظوا ،یتجربو سوواب  و تخصوص و تیریمد از،ین مورد یانسان یروین ،یانسان

 نیآفورنقوش کوار، و کسوب رونو  در انیمشوتر و کارکنان با رفتار نوع ها،آن قوت و ضع 
 و میزان کار و کسب اندازی به منظور راه بودجه و برنامه هیته ،یمال تیریمد بخش در. است
 و یمطالعوات یهوانهیهز ،یگاارهیسرما هیتوج و آن ینگهدار و حفظ و افتتاح یبرا هیسرما
 . رندیگ یم قرار یبررس مورد یاتیعمل

 تیموفق یبرا یانقشه رند یگ قرار هم کنار در کامل به طور همانند، موارد نیا چنانچه
 بوه توجوه بوا. داشت اهدخو و جود کار و کسب توسعه نحوه و ندهیآ از یاندازچشم و دیتول

 اهوانیگ یفنواور و علوو  توسوعه سوتاد ،ینیکارآفر یهابسته هیته تیاهم و شده ذکر موارد
 زیور ینیکوارآفر یهابسته هیته به نسبت موجود یهاتیاولو اساس بر یسنت طب و ییدارو

 نیوا شومندانیاند و دکنندگانیتول ها،دانشگاه یعلم ئتیه اعضاء متخصصان، یهمکار با
 نیوا با مرتبط افراد یاقتصاد توان و ییزااشتغال رشد در امر نیا است دیام. نمود اقدا  وزهح

 . شود واقع موثر حوزه
 ورا در شرایط کشت فضای باز در مناط  گرمسیری  تولید آلوئه

 ورا  فرآوری ژل آلوئه
  ییدارو اهانیگ یخصوص آموزش مرکز

  یفلفل نعناع دیتول
  شن یآو دیتول
  یمحمد لگ دیتول
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  ییدارو اهانیگ کیارگان دیتول
  ییدارو اهانیگ بک یت دیتول
  ییدارو اهانیگ نشاء دیتول

  ییروستا کوچک یواحدها در ییدارو اهانیگ یفراور
  ییدارو اهانیگ یبند وبسته کن خشک واحد

   یرزمار دیتول
 مو یل تولید به

  ییروستا کوچکهای  واحد در اسانس دیتول
 ه یوبادرنجب دیتول
  گاوزبان  گل دیتول

 م ید مناط  در شنیآو نیگزیجا کشت
 م ید مناط  در رهیز نیگزیجا کشت

  ییدارو اهانیگ عصاره ظیتغل
 .یگل میمر دیتول

 محمد دکتر یآقا جناب ارزشمند یهایهمفکر و هاتیحما از دانمیم الز  انیپا در
 معاونت یسنت طب و ییدارو اناهیگ یفناور و علو  توسعه ستاد محتر  ریدب- عصاره حسن

 .مینما تشکر -یجمهور استیر یفناور و یعلم

 یمیابراه یعل

 و یفناور توسعه رکارگروهیدب و ستاد مشاور

 ینیکارآفر
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 و یفناور توسعه یتخصص کارگروه یاعضا

 یسنت طب و ییدارو ناهایگ ینیکارآفر

 (یسنت طب و ییدارو ناهایگ یفناور و علوم توسعه ستاد ریدب)عصاره  حسن محمد دکتر

 اهانیگ ینیکارآفر و یفناور توسعه یتخصص کارگروه ریدب) یانیورک یمیابراه یعل مهندس

 (یسنت طب و ییدارو

 (گروه کار عضو)   پور میابراه محسن دکتر

 (گروه کار عضو)    یاکبر دکتر

 (گروه کار عضو)   یگدلیب محسن دکتر

 (گروه کار عضو)   پالوج یمجتب دکتر
 (گروه کار عضو)   زاده یتق محسن ردکت

 (گروه کار عضو)  یهاد دیس حاج رضا محمد دکتر

 (گروه کار عضو)   یدهقان رضا محمد مهندس

 (گروه کار عضو)   حسنلو طاهره دکتر

 (گروه کار عضو)   ییرضا باقر محمد دکتر

 (گروه کار عضو)   ییرضا یعل محمد مهندس

 (روهگ کار عضو)   کن دیسف فاطمه دکتر

 (گروه کار عضو)    این صالح دکتر

 (گروه کار عضو)   یکردافشار غالمرضا دکتر

 (گروه کار عضو)   یگنداب شهرام مهندس

 (گروه کار عضو)   ییعمو محمد یعل دکتر

 (گروه کار عضو)   یبیغ برزیفر مهندس

 (گروه کار عضو)   یلباسچ نیحس محمد دکتر
 (گروه کار عضو)   زاده ییرضا نیحس دکتر

 (گروه کار عضو)    یمحتشم دکتر

 (گروه کار عضو)    ینجف فرزاد دکتر

 (گروه کار عضو)   رومندین پوراندخت دکتر

 (گروه کار عضو)    ولدان دیمج دکتر

 (گروه کار عضو)    انیهاد جواد دکتر
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 مقدمه

 بسوتر اهیگیو ارزش بوا ۀگون8111 حدودو  وهوایی آب مختل  اقلیم 11 بودن با دارا ایران
 مراکوز از یکوی عنووان بهبوده و  نادر و دارویی ارزش باهای  گونه به یابی برای دست مناسبی

 اسوتفاده با درگاشته متأسفانهکه  است ارزش با گیاهان این از بسیاری زیستگاه و ژنیۀ ثانوی
 اگور . گیاهوان شوده اسوت نوابودیموجوب  غیراصوولی و سودجویانه آوری   جمع و رویه بی
 و دارویویهای  گونوه گیورد انجوا  گیواه رویشوگاه از صوورتدر  همین به رویه بی اشتبرد

 .رفت خواهد بین از نیز ای بیشتری ادویه

 موادشویمیایی جوای بوه طبیعوی موواد از اسوتفاده دلیول به دارویی گیاهان فرآوری و کشت 
 بوه آن بسویار خصووص ایون در کوه گیاهانی از. از اهمیت باالیی برخوردار است مصنوعی

 وجوود گیواه گونوه 4111 نعناع تیره در .است  نعناع تیره مختل های  گونه ه استشد توجه
 خصووص در بوه جهوان نقواط تموا  در تقریبوا   که اند شده داده جنس جای 211 در که دارد

 .هستند اسانس دارای معموال   و رویند می ای مدیترانه نواحی
است  چندساله ساله و یک به صورت تعددمهای  گونه و وسیع پراکنش باسالویا  جنس

 را جهوان سرتاسور در گونوه 911 توا 711 و بوده نعناعیان تیره ازسالویا  جنس بزرگترین که
 .شود می شامل

 بوومی هوا گونوه آن 17 کوه اسوت شوده شناسوایی جنس این از گونه 58 ، نیزایران در
. اسوت انجا  شوده کار ندان، چایران انحصاریهای  گونه روی بر کنون تاو از طری   هستند

 ایوران، در گلوی موریمهای  گونوه انحصواری بوودن درصد 41 میزان و گونه 71 بودن دارا با
 تنووع از جواابی دامنوه. شوود می محسوب دنیا در جنس این تنوع مهم مراکز از یکی کشور

 .دارد وجود ایران در است تر مهم قدیم دنیای در دیگری جای هر از که مورفولوژیکی
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 معطوره صونایع و داروها مواد غاایی، در مؤثرشان مواد خاطر به سالویاهای  گونه کثرا
 بهداشوتی صونایع اسانسوی درهای  روغن از استفاده امروزه است، ذکر شایان. کاربرد دارند

 از زیوادی مقوادیر کشوورها از بسیاری در که قدری وسیع است به دارویی و غاایی آرایشی،
. شووند موی تهیوه سونتزی صوورت بوه هوا آن دهنوده تشوکیلهوای  کیبتر یا وها  اسانس این

 اثور و بوو نیز و شیمیایی مواد با آلودگی از ناشی خطرات نداشتن دلیل به طبیعیهای  اسانس
 .نیست دسترسیدر راحتی به سنتزیهای  ترکیب در که هستند چشمگیر بسیار ویژه

 از و گلوی موریم مختلو هوای  گونه اسانس   در موجودهای  ترکیب اهمیت به توجه با 
 هوایی پوژوهش انجوا  مختل ، صنایع در دارویی اسانس گیاهان از استفاده بودن مهم نظر

 بورای ندهست کیفیت بهترین و اسانس میزان باالترین دارای کهها  گونه بهترین برای شناسایی
 .است انفراو اهمیت دارای غیرنفتی صادرات همچنین و فرآوری گیاهی و تولید بردن باال

 معطور گیاهوان پورورش و برای کاشوت شرایط وهوایی، آب تنوع وجود با ما کشور در
بوه  یوابی دسوت دارویوی گیاهوان زراعوت در نهوایی که محصوول آنجایی از و بوده ناسبم

 زراعوت در نهایی عملکرد بنابراین است  دارویی مؤثره مواد همان یا و ثانویههای  متابولیت
. شوود موی سونجیده سوطح واحود در شوده تولیود مؤثره ماده میزان براساس دارویی گیاهان
 تنهوا نوه انود شوده کشوت ترین شورایط مناسب در که گیاهانی از شده استخراجهای  اسانس

داشوته  کشوور صوادرات در مهموی جایگاه توانند می بلکه رفع کنند، را داخلی نیاز توانند می
 . باشند
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 شناسی گیاه

گیواهی چنود   labiateaمتعل  بوه خوانواده   Salvia officinalisمی مریم گلی با نا  عل
هوا  برگ بووده و دارای ظاهرپرپشوتاسوت کوه  cm  61 - 31پرشواخه بوه ارتفواع سواله و

 . ستها ای از رگبرگ دارای شبکههمچنین  ضخیم و صورت متقابل به رن  سبزروشن و هب
 91توا  11بوه  آنتفواع مریم گلی یک گیواه دارویوی علفوی و چندسواله اسوت کوه ار

خاکسوتری رنو  اسوت و های  مختل  این گیاه دارای کرکهای  قسمت. رسد می متر سانتی
هوای  گل. اسوت ای شوکل دیگر بلند و نیزههای  مریم گلی برخالف گونهۀ این گونهای  برگ

 .این گیاه به رن  آبی مایل به بنفش هستند
دارای  و دار دندانوه یکی بیضوی و است که دو نوع برگ در طول ساقه مریم گلی دارای

 دمبورگ در ولوی عواری از تیوزهای کوچک نووک  دیگری برگ قاعده ساقه و در دمبرگ دراز
 .است های فوقانی ساقه قسمت

 و هوای خورداد فاصله ماه درکه  استندرت سفید هب هابه رن  آبی مایل به بنفش و گل
میووه . اسوت زنبورعسول محبووبه ک معطر دارای نوش فراوان وروید  همچنین گل  میتیر 

 .است چهارفندقه ومحصوردر کاسه گلمریم گلی 
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 منشووعب وآن های  سوواقهبوووده و   راسووت مایوول بووه قهووه ای  ،ای  ریشووهمرموی گلووی 
 .است کرک چهارگوش پوشیده از

مقدار اسانس در . اسانس هستند حاوی ی آنها خصوص برگ بههای هوایی گیاه  اندا 
مهمتوورین ترکیبووات . درصوود اسووت 5/6تووا  4متفوواوت و بووین  ،شوورایط اقلیمووی مختلوو 

، (درصد 45تا  41) «سینئول»، (درصد 51تا  91) «تویون»: ند ازا دهنده آن عبارت تشکیل
 ترکیبوات اسوانسدیگور از (. درصود 41توا  0) «بورنئوول»و ( درصود 41توا  0) «کامفور»

، (درصود 9توا  9)شامل مواد تلخ گیاه همچنین . نا  برد( درصد 6تا  4) «پنین»توان از  می
 .است مواد تاننی، فالونویید و مواد گلیکوزیدی و رزینی

 

 پراکنش

 منواط  مختلو  آسویا و شومال آفریقوا  ،سونگالخ ،مریم گلی وحشوی در اراضوی خشوک
بعضوی منواط  ایوران در  در و رویود میهای مختلو   استان روید، در ایران این گیاه در می

  .ودش می کاشتهها  باغچه
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 مناطق کشور اکثر قابل کشت در

 هوای البورز، کووه شویراز، مازنودران، آذربایجوان، با توجه به رویشگاه طبیعی این جونس در
 ،موزارع ،اطوراف تهوران بوایرهای  دامنوه سونگالخی و اماکن خشک و در کندوان و دیزین،

شوان، کا ،دامغوان شوهمیرزاد، شواهرود، بسوطا  ،سومنان ،قوزوین ،نواحی مختل  البورز،

قابل کشوت در منواط  مختلو  خراسان  ،کرمان  ،فارس ،لرستان ،گرگان،قمصر، گیالن
 .است

 نیازهای اکولوژیکی

بوه گرموا برای رشد که شود  می در کشورمان کشت و کار ،اهمیت دارویی دلیل هبمریم گلی 
، حاصولخیز و پوایرهای اصالح شده، نفوذ باید در زمین وو هوای خشک مطلوب نیاز دارد

دار صوورت  زهکشهای رسی غنی و  بهترین رشد آن در خاک که کشت شودمرطوب  سبتا  ن
 . دهد و اراضی رو به آفتاب را ترجیح می گیرد می

. دارد ای که در طول رویش بوه گرموا و هووای خشوک نیواز گیاهی است مدیترانهمریم گلی 
مریم گلی برای رویوش . کند می سال عمر 0تا  5و بین  قاومت این گیاه به گرما زیاد استم

ایون رشود  و کنود موی و تقریبا  در هر نوع خاکی به خوبی رشد نداشتهبه خاک خاصی نیاز 
 همچنوان اداموه( مورداد -تیور )توا اوایول تابسوتان  آن دهی  گل گیاه در سال اول کند است و

که حواوی مقوادیر ( رسی -های شنی خاک) با بافت متوسط یهای گر  و خاک هوای یابد می
گرموا زیواد  همقاوموت آن بو. اسبی ترکیبات کلسیم باشند برای کشت گیاه مناسب اسوتمن

درجه سانتیگراد دچار سرمازدگی شوده  -15تر از  پاییناین گیاه در زمستان در دمای . است
هایی با بافت متوسط که حواوی مقوادیر  خاک هوای گر  و. شود روز خشک می 5-6و طی 
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و در افزایش موواد مووثره نقوش زیوادی  بودهرای آن مناسب مناسبی ترکیبات کلسیم باشند ب
 های شنی و فقیر از عناصور غواایی، منواط  سورد و رطوبوت فوراوان از عوامول خاک .دارد

سوال بوازدهی  4کنود و توا  سال عمور می 5-0 این گیاه. کننده رشد این گیاه هستند محدود
 .کنند روع به رویش میسانتی گراد ش 12-15در درجه حرارت رها با. اقتصادی دارد

 

 و برداشت داشتکاشت، 

 برای این کوار معمووال   کهپایر است  بار یا از طری  تقسیم بوته امکان ۀتکثیر این گیاه بوسیل
متور و  سانتی 51ۀ هایی با فاصل را در اواخر آبان ماه در ردی  هاردر روش کشت مستقیم با

در اوایول بهوار بوا  هاغیرمسوتقیم بوار کشت. ندکن می متر از هم کشت سانتی 51ۀ با فاصل
نشواهای حاصول را در اوایول پوائیز بوه زموین . گیرد می استفاده از خزانه هوای آزاد صورت

ساله در فصل  1تا  9تکثیر این گیاه از طری  تقسیم بوته در گیاهان  کهکنند می اصلی منتقل
 .شود می پائیز انجا 



 بسته کارآفرینی تولید مریم گلی 17

بورای کشوت بوده و اصلی اواخر پوائیززمان مناسب برای کشت مستقیم بار در زمین 
بهتورین زموان  که می باشد های فروردین و اردیبهشت بار در خزانه هوای آزاد، بهار بین ماه

  .است برای تکثیر رویشی مریم گلی فصل پائیز

 کاشت

توسط بوار بوه دو روش آن کشت  وتکثیر  ،توان توسط بار از طری  رویشی می مریم گلی را
 .گیرد می قیم انجا مستقیم و غیر مست

 کشت مستقیم

 کنندکوه موی متور کشوت سانتی 01تا  01هایی به فاصله  را در زمان مناسب در ردی  هابار
بورای هور هکتوار  الز مقودار بوار  ومتر باشود سانتی 1تا  9عم  بار در هنگا  کشت باید 

 .کیلوگر  است 61تا  45 ،زمین

 کشت غیر مستقیم

که بستر آن برای کشت مریم گلوی دهند  می کشته هوای آزاد را در خزان هادر این روش بار
 6 توا  4/ 5مترمربوع خزانوه و  911توا  651برای هور هکتوار زموین بوه   باشد وآماده شده 

 61تا  45فاصله  هایی به در خزانه هوای آزاد و در ردی  هابار. است نیاز مو رد کیلوگر  بار
 .شوند می متر کشت سانتی
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 تکثیر رویشی

سوال از عمور  1توا  9هایی را کوه  بوته و گیرد می از طری  تقسیم بوته صورت ر رویشیتکثی
 کورده  قطعوه تقسویم 1توا  9را بوه ها  هر یک از بوته و کنند می گارد از زمین خارج می ها آن

یا قطع پیکر ها  شامل چیدن برگ آن  برداشتکنند و  می ها را در زمین اصلی کشت سپس آن
 .مرتبه این عمل را انجا  داد 9تا  6توان  می ه از سال دو  به بعدرویشی گیاه است ک

 داشت

سواقه  ،گیواه برای تسریع در رویش و افزایش عملکرد اوایل اردیبهشت  یعنی بهار سال دو 
سورعت  هپس از آن گیاه بو. شوند می متری سطح زمین بریده سانتی 41تا  9گیاهان از فاصله 

 کوه سرشوار از اسوانسآینود  موی وجوود هبهای انبوه  با برگجدید های  کند و شاخه می رشد
 ،هرز ضروری است در مقیواس وسویع کشوتهای  در طول رویش گیاه وجین عل  .است

 . های هرز، مبارزه شیمیایی ضرورت دارد عالوه بر برداشت مکانیکی عل 

 برداشت

ائیز کاشته شوده به صورت مستقیم در فصل پ هاچنانچه تکثیر توسط باور انجا  گیرد و بار
سوال بعود  تووان یوک موی در فصل پائیز به زمین اصلی منتقل شوده باشوندها  باشند یا نشاء

اولوین برداشوت . دکوربار محصول برداشت  9توان تا  می در سال .دکرمحصول را برداشت 
پیکر رویشوی گیواه را در سوطوح کوم کشوت  .گیرد می و اوایل خرداد انجا  دهی  گلقبل از 

داس و در مقیاس وسیع کشت با ماشین و از حد فاصل بین قسمت چووبی شوده و وسیله  به
اوایول )دومین و سومین برداشت به ترتیوب در تابسوتان . کنند می قسمت سبز ساقه برداشت

 .گیرد می انجا ( مهر)و پائیز ( مرداد
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ه گیاهان از نواحی تحتانی و نزدیک ب کرد کهباید توجه گیاه هنگا  سومین برداشت در 
صورت گیاهان در زمستان دچار سورمازدگی شوده و  سطح زمین برداشت شوند در غیر این

توان در سایه خشک کرد یا از خشوک کون  می جمع آوری شده راهای  اندا  .شود می خشک
های دو  و سو  عملکرد برگ  در سال. دکرگراد استفاده  درجه سانتی 11 الکتریکی در دمای

تون در  9تا  5تن در هکتار و عملکرد پیکر رویشی تازه به  9تا  5/6( در هر سه مرحله)تازه 
حواوی  دهی  گولگیواه در مرحلوه . اسوت 4بوه  5نسبت اندا  تازه بوه خشوک . است هکتار

  ظهر پیکر رویشی حداکثر مقدار اسوانس را دارد 46بیشترین مقدار اسانس است و ساعت 
مقدار اسانس حاصل  .ریم گلی استزمان مناسبی برای برداشت محصول م ،ظهر رو از این

 .کیلوگر  در هکتار است 41تا  9از پیکر رویشی گیاه 

 بستر زمین  سازی آماده

 ،پوسویده افزودن کود حیوانی کامال   ،شخم عمی  در فصل پاییز: آماده سازی زمین از طری 
ایجواد جووی و  ،تسوطیح و کشویدن مالوه ،شخم سطحی جهت مخلوط شدن کود با خاک

 .گیردانجا  باید  از همدیگر cm 51 فاصله پشته به

 مراقبت و نگهداری

 :مراقبت و نگهداری عبارت است از
  هرزهای  مبارزه مداو  با عل . 4
  روز 17الی  15آبیاری  هآبیاری مرتب با دور. 6
  ها شیمیایی و عل  کشهای  از کودنکردن استفاده  ترجیحا  . 9

  .نر  کردن بافت خاکبرای ها  سطحی پای بوته سله شکنی. 1
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 دهی  گلفصل 

در آذربایجوان  دهی  گولیا به طور مثال  متفاوت است نسبت به منطقه رویش دهی  گلفصل 
 .گیرد می صورتاز اواسط خرداد تا اواخر تیر  معموال  

 برداشت

متری از سوطح خواک  سانتی 15مخصوص از ارتفاع های  توسط قیچیها  برداشت سرشاخه
 .گیرد می صورت

 یر بودن زمان برداشت نسبت به کاربرد گیاهمتغ

 .دهی  گلدهنده قبل از زمان  طعمعنوان چاشنی و  بهاستفاده از گیاه خشک  منظور به. 1
 .شود می کامل انجا  دهی  گلمنظور استخراج اسانس برداشت در مرحله  به. 2

 کبیر گلیمریم  نیازهای اکولوژیکی

در طول رویش به نور کافی هووای گور  و آب . مریم گلی کبیر گیاهی خشکی دوست است
ولی تأثیر منفوی در  داده رشد رویشی گیاه را افزایش ،آب فراوان و هوای خنک. کم نیاز دارد

ها به حالت  ای که برگ مرحلهاین گیاه پس از رویش و در  .مقدار اسانس گیاه خواهد داشت
یادی آب نیاز دارد و خواک بایود از دیگر گیاهان دو ساله به مقدار نسبتا  ز مانندرزت هستند 

 گوراد شوروع بوه رشود سوانتیدرجه  41تا  9در دمای  هابار. رطوبت کافی برخوردار باشد
درجوه سوانتی گوراد  69الوی  65زنوی بوار  جوانهولی درجه حرارت مناسب برای . کنند می

زمسوتان برسد گیواه در برابور سورمای برگ  0تا  5ای به  طوقههای  است وقتی که تعداد برگ
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اموا گیاهوان جووان و ضوعی  در اثور سورمازدگی  .شود نمی مقاو  شده و دچار سرمازدگی
 .این گیاه تقریبا  در هر نوع خاکی قادر به رویش است. شوند می خشک

 کنود موی خووبی رشود بههای سنگی و شنی  در مناط  خشک و خاک مریم گلی کبیر
 اشته باشد مکان مناسبی برای کشوت آنو مناطقی که درخت ندها  دامنه جنوبی تپه همچنین

 .است

PH  بسویار نور  های  اسوت ماسوه 6/0توا  9/5خاک برای کشت این گیاه بین مناسب
  .نیست و تهی از عناصر مواد غاایی برای کاشت آن مناسب( ماسه بادی)

 آماده سازی خاک

. اسوت هومسازی خاک برای کشت آن م آمادهکه بار این گیاه بسیار کوچک است  از آنجائی
 کوه زموین در بهوار کشوت در صوورتی و باید فاقد سن ، قلوه سن  و کلوخ باشودآن زمین 

بووده و بعود ضروری امری ها  ها و قلوه سن  آوری سن  جمعشود انجا  شخم عمی  و  می
 وسویله دیسوک بوا خواک مخلووط هوا را بوه را به خاک پاشویده و آن ضروریکودهای  از آن

 .کنند می
را ها  رو اواخر زمستان سوله از این کردستر خاک را باید در فصل بهار آماده برای کشت بار ب

 به منظور تراکم بخشیدن به بستر خاک غلتک سوبکی زدهند کن می شکسته و زمین را تسطیح
  .دشو می

پس از برداشت گیاهان قبلوی زموین را دو باید . شود می چنانچه گیاه در تابستان کشت
در این فصل نیازی به شخم نیست اموا چنانچوه امکوان . زنندب کدیس( افقی و عمودی)بار 

و تسوطیح زموین در ها  خورد کوردن کلوخوه. استفاده از دیسک نباشد باید زمین را شخم زد
 .گیاه در بهار بیشتر توصیه شده است این کاشتو  فصل تابستان ضروری است
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 01توا  91 ایط منطقوهتوجه به شرسازی با آمادهدر فصل پائیز هنگا   باید توجه داشت
کیلووگر  در  31توا  51کیلوگر  در هکتار اکسید فسفر و  01تا  15کیلوگر  در هکتار ازت 

در سوال دو   همچنوین .دکورعنوان مقادیر پایه باید بوه زموین اضوافه  بههکتار اکسید پتاس 
ر کیلووگر  در هکتوا 91توا  61کیلوگر  در هکتوار ازت و  51تا  91رویش اوایل بهار باید 

 .کرداکسید فسفر خاک اضافه 

 تاریخ و فواصل کاشت

گیاهوان  را بوا تووان آن موی در کشت بهاره و توان در تابستان یا بهار کشت کرد می این گیاه را
تنواوب کشوت مناسوب در . دکورصورت مخلووط کشوت  به( تشب)ای نظیر شوید  یکساله

را در پوائیز بوا  شوند،می توان آن چنانچه گیاهان در بهار کشت. ها تاثیر دارد مقدار موثره گل
شود نباید ریشه یوا بوار  می هائی که این گیاه کشت زمیندر . هر گیاهی به تناوب کشت کرد

زموان مناسوبی بورای ( نیمه اول فوروردین)اوایل بهار . سایر گیاهان معطر وجود داشته باشد
 انی موریم گلوی کبیورزمان مناسبی برای کشت تابسوت( تیر ماه)کشت بهاره و اوایل تابستان 

 .است

 کاشت

که گیاه  در صورتی . گیرد می در زمین اصلی انجا  مستقیمطور  بهکشت گیاه از طری  بار و 
ساله نظیر شوید یا زیوره سویاه بوه  را با سایر گیاهان یک توان آن می در فصل بهار کشت شود

ع صوورت های متقواط بهتر است کشت مخلوط در ردی    البتهصورت مخلوط کشت کرد
های متقاطع گیاه دو سواله  ساله کشت شود سپس در ردی  برای اینکار ابتدا گیاه یکو  گیرد

 .دادمریم گلی کبیر را کشت 
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 01توا  51های کاشت بوین  فاصله ردی  در هر دو نوع کشت بهاره یا کشت تابستانی
یواه در عودد مناسوب اسوت عمو  بوار گ 441تا  31متر و تعداد بار در هر متر طول  سانتی

کیلووگر  بوار بوا  0توا  5هکتار زمین به هربرای و  سانتی متر باشد 9تا  6هنگا  کشت باید 
  .است کیفیت مطلوب نیاز

 اشتد

ای  عمودهنقش  ،به منظور تهویهها  های هرز و برگردان کردن خاک بین ردی  مبارزه با عل 
مخلوط کشت شوده باشود  طور بهاگر مریم گلی کبیر با شوید . در افزایش عملکرد گل دارد

کرد کیلوگر  در هکتار استفاده  6تا  5/4به مقدار  توان از عل  کش آفالون می پس از کشت
کش به میزان  عل توان از همین  می سانتی متر رسید 45تا  41هنگامی که ارتفاع شوید به و 
سط بیل یا پس از برداشت شوید برگردان کردن خاک تو. کردکیلوگر  در هکتار استفاده  5/4

 .کولتیواتور نتیجه خوبی در رویش گیاه مریم گلی کبیر خواهد داشت
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 برداشت

 

که شود  یم کشتاین گیاه برای استفاده از اسانس آن ، Salvia sclareمریم گلی کبیر
هوا را برداشوت کورد کوه از  از ایون رو بایود زموانی گول  گردد می ها ساخته و ذخیره در گل

هوا تولیود و بوا  در آنها  اسانس از بدو تشکیل گل .بیشترین مقدار ماده موثره برخودار باشند
 .شود می اما با شروع تشکیل بار از مقدار آن کاسته  شود می کامل شدن گل افزوده

 9 رو از ایون است  دهی  گلروز پس از آغاز  41تا  9ها  مقدار اسانس در گلبیشترین 
 ،روز 45توا  41و باید طی  بوده ها زمان مناسب برای برداشت گل دهی  گلروز پس از  41تا 

مقدار و کیفیت اسانس در ساعات مختل  شبانه روز متفواوت . ها را برداشت کرد همه گل
هوا از بیشوترین مقودار اسوانس بوا کیفیوت مناسوب  گول 9توا  64مثال  بین سواعات   است

 صبح 0تا  6یا حداکثر  9تا  64ها بین ساعات  زمان مناسب برای برداشت گل .برخوردارند
 .است

وسیع جمع های  در کشت گیرد اما انجا  می برداشت محصول در سطوح کم با دست
برداشوت فقوط بایود  هنگوا و  اسوت پوایر امکانهای مخصوص  ها تنها با ماشین آوری گل
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پس از برداشت برای جلوگیری از کواهش اسوانس بالفاصوله  .کردرا جمع  دار گلهای  ساقه
مقودار  و شوود موی ها استخراج شود که این عمل از طری  تقطیر با بخار انجوا  اسانس گل

کیلووگر  اسوانس  41تا  0تن در هکتار خواهد بود که از این مقدار  3تا  5محصول تازه گل 
 .شود  می خراجاست

 خشک کردن 

ها حداقل یک بار  برداشت شده در سایه و زیر و رو کردن آرا  آنهای  خشک کردن سرشاخه
حداکثر دموابرای خشوک کوردن در که  ضروری است در روز جهت جلوگیری از بروز کپک

دمای بویش از ایون مقودار باعوث پوایین  و است درجه سانتی گراد 41صنعتی ها  کن خشک
 .شود  می یت ماده مؤثرهآمدن کیف

 بندی و انبار بسته

کیلووگرمی و  51های  هوا در کیسوه اطمینان کامل از خشک شدن کامول گیواه و ریخوتن آن
ها در محلی سرپوشیده و دور از رطوبت و عاری از حشرات و حیوانوات مووذی  گااشتن آن

 .صورت گیرد باید از جمله موش

 مواد مؤثره 

های  نمک ،موسیالژ ،مختل های  اسید ،رزین ،تانن ،ساپونین ،روغن فرارمواد مؤثره شامل 
 .است فالونوئیدو  سالوین ،پیکروسالوین ،آسپاراژین ،استروژن ها، ویتامین ،معدنی

 ترکیبات شیمیایی مؤثر در درمان سرطان 

1. alpha - terpineol 
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2. alanine , alpha cedren 
3. ascorbic acide , beta carotene 
4. beta sitosterol 

 گیری مریم گلی عصارهاسانس و 

ریخوتن  ،بوا اسوتفاده از سیسوتم تقطیور بوا آب یوا بخوار آب :گیاهی تازههای  در نمونه

بوه دسوت  ها، افزودن آب به میزان نص  وزن نمونه ،گیاهی در داخل دی  تقطیرهای  نمونه
جموع شودن همزموان  لیتر عرق و 6آمدن عرق مریم گلی به میزان هر یک کیلوگر  نمونه تر

 .است آوری اسانس جمعاسانس در دستگاه 

مکانیسم عمل مشابه روش قبلی با ایون تفواوت کوه  :گیاهی خشكهای  در نمونه

دسوت آموده بوه ازای هور کیلوو گور  نمونوه  همیزان آب هم وزن نمونه خشک ومیزان عرق بو
 .است لیتر 4خشک 

 .تناوب کشت کردتوان با هر گیاهی در  می مریم گلی را:تناوب کاشت

    بسته بندی 

ای  فلهچون محصول تازه آن به صورت   بندی خاصی ندارد بسته ایران معموال   مریم گلی در
نوایلونی های  محصول خشک آن نیزبه صورت بسته به مراکز استحصال ارائه شده و مستقیما  
 .شود می دیدهها  گرمی در عطاری 51 کوچک معموال   شفاف و



 بسته کارآفرینی تولید مریم گلی 27

 عملکرد

کیلو گور  و از سوال دو  بوه  1511تا 811  وزن خشک در سا ل اول در هر هکتارعملکرد 
  .تن متفاوت است 4تا  2بعد از 

 فرآوری

مووریم گلووی دارای اسووانس، موسوویالژ، ترکیبووی بووه نووا  سووالوین، های  و سرشوواخههووا  برگ
ل، اسانس ایون گیواه دارای ترکیبواتی چوون تویوون، سوینئو  هستند. ..فالونوئید، ساپونین و

 .است است و به رن  زرد بسیار کمرن  ...کامفور، پینن و
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 خواص درمانی و کاربرد 

هوا  مریم گلی خواص درمانی متعددی دارند که مهمتورین آن دار گلهای  و سرشاخهها  برگ
کننوده بوه  کموک، ضدتشنج، (خارجیۀ در صورت استفاد)ضدعفونی کننده : ند ازا عبارت

 .ضدنفخ و ونقند خۀ دهند کاهشهضم غاا، 
مطالعات اخیر نشان داده و  مریم گلی دارای اثر بسیار قوی ضد اکسیدان استۀ عصار

اجسامی از جمله اسید البیاتیک و اسید کارنوزیوک در آن  وجود دلیل هب  ،است که این اثرات
 .است

  ،مراه مشت  منوو متیول اتور آنه همچنین ترکیب سالوین آن که یک اسید فنلی است به
 .ویژه روی استافیلوکوک اورئوس است هرای خاصیت ضد میکروبی قوی بدا

 آور مصورف قاعودهعنووان  هکاهش فشار خون بو ،طب عوا  برای توق  ترشح شیر در
دردهای  ،در طب چین از ریشه مریم گلی به اصطالح برای حرکت خون همچنین  شود می

وان آرا  بخوش و کواهش حورارت عن هباین گیاه . کنند می قاعدگی و مشکالت قلبی استفاده
گور  آن یوک لیووان آب  41تا  5 به آنو ده کربرای این منظور ریشه را پودر . کاربرد داردبدن 

بهتور اسوت درب ظورف  شود کوه میدقیقه به حال خود گااشته  61 .ندکن می جوش اضافه

 .شود می سپس صاف کرده و میل و بسته باشد

 نکات مهم

شده و این گیاه جوزء  می ه از مریم گلی در طب سنتی ایران استفادهبا توجه به اینکه در گاشت
مشابه بوه های  گاشتگان باید از گونه رو   از اینایران بوده است درکاربردی گیاهان دارویی 

اسوت کوه  شوایان ذکور. اند که اثرات مشابه داشته اسوت کرده می مریم گلی حقیقی استفاده
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ه ه است که شامل گیاه علفی یک ساله یا چند ساله بوودگون 59جنس سالویا در ایران دارای 
از یک یا چند گونوه   ،در نقاط مختل  ایران به احتمال زیادو  و در نقاط ایران پراکنده هستند

 .ندهست شود که دارای خواص مشابه مریم گلی استفاده میۀ مشاب
شود کوه  تفاده میطور مشابه اس همختل  مریم گلی بهای  در خارج از ایران نیز از گونه

 سالویا افی سینالیس و سالوینا الواندوال فولیا بیشوتر از هموه اسوتفادهۀ ها دو گون از میان آن
 .شود می

 ارزش واهمیت اقتصادی گیاهان دارویی

فرآوری گیاهان دارویوی و صونعت  پرورش و ،عوامل اقتصادی از مهمترین عوامل در تولید
ش افزوده باالتر و بیشتر در بحوث تولیود نسوبت بوه داشتن ارز تولید داروهای گیاهی است

گوااری عظویم بعضوی از  سورمایهکوه  سایر گیاهان زراعی و باغی طب  آموار گوزارش شوده
اسوپانیا در زمینوه تولیود و ،فرانسه ،بلژیوک ،اتریش ،کشورهای اروپایی و غربی مانند آلمان

 .صورت گرفته است فرآوری داروها با منشأ گیاهی

 بازاریابی

 تولیدی مناط  و گیاه نوع به توجه با که بوده مؤثر دارویی گیاهان بازاریابی در فراوانی عوامل
 هوای ویژگوی شواملکوه  اثرگواار و کمشوتر عامول سوه بوه بسته این در. ندهست متفاوت آن

 در و اسوت بازاریوابی سوازمان و بازاریوابی عملیوات دارویی، گیاهان محصوالت بازاریابی
  :شود ور خالصه اشاره میبه ط کی هر خصوص

  دارویی گیاهان محصوالت بازاریابی های ویژگی( الف
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 بیشوتری پیچیودگی دارای صونعتی تولیودات با مقایسه در گیاهان این محصوالت بازاریابی
 تولیدکننودگان و محصووالت ایون هوای ویژگی به مشکالت این از ای عمده بخش و هستند

 :شوند می هآورد اختصار به که است مرتبط ها آن

 از نشووند مراقبوت چنانچه و بوده فسادپایر گیاهان این محصوالت برخی :فسادپذیری .4

 .است تبدیل های روش و سردخانه انبار، به نیاز مشکل این رفع برای که روند می بین

 بوه عرضوه لحوا  از دارویی گیاهان ویژه به کشاورزی محصوالت بیشتر :بودن فصلی .2

 وجوود سوال طوول در ها آن برای تقاضا که حالی در ،هستند فصلی رایطش تأثیر تحت بازار
 .دارد

 کوه ندهسوت زیاد حجم و وزن دارای ها آن ارزش با مقایسه در گیاهان این :بودن حجیم .9

 .شود می آن نگهداری و نقل و حمل هزینه افزایش سبب خود

 کشوور هوای با  و مزارع ها، جنگل مراتع، در دارویی گیاهان تولید :تولید سنتی شیوه .1

 دشووارک کوچو و پراکنده تولیدی واحدهای از کاند محصوالت آوری جمع. است پراکنده
 .شود می هزینه افزایش موجب و بوده

 دلیول بوه صورفا   ها آن از برداری بهره چون :برداران بهره در بازاری گرایشات فقدان .5

 در نیوز دا  کخورا و انسان غایهت چون دیگری مصارف اغلب بلکه نبوده، دارویی خاصیت
 فووق مصوارف موازاد کننود موی مصرف بازار روانه سنتی برداران بهره آنچه بنابراین  دارند بر

 . نیستند بازاری قوی های گرایش دارای بنابراین بوده،

 از یکوی کوه دارد چهوارچوب به نیاز بازاریابی های فعالیت مطالعه :بازاریابی عملیات. 0

 بازاریوابی های فعالیت که است عملی رهیافت و بازاریابی مطالعه های چوبچها مؤثرترین
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 در کوه ای مبادله ایه فعالیت - :کند می تقسیم تسهیالتی و فیزیکی ای، مبادله دسته سه با را
  فروش و خرید برگیرنده

 -. اسوت بنودی بسوته و دنکور اسوتاندارد بنودی، درجوهشامل  که تسهیالتی های فعالیت -
 .است نقل و حمل و تبدیل انبارداری، شامل که فیزیکی های فعالیت

 بازاریابی سازمان

 بازاریابی نظا  مختل  های فعالیت که هستند هایی گروه و افراد بازاریابی، سازمان از منظور
 تولیدکننودگان،: عمده گروه سه به افراد این که هستند مشغول آن انجا  به و داشته عهده به را

 .شوند می تقسیم کنندگان صرفم و ها واسطه
 مراتوع و هوا جنگول از را دارویوی گیاهوان کوه هسوتند خانوارهوایی یوا افوراد تولیدکنندگان،

 حلقوه افوراد ایون. نودکن موی برداشوت را آن محصول و دهکر کشت مزارع در یا و آوری جمع
 اییهو گوروه یوا افوراد هوا، واسوطه. دهنود می اختصاص خود به را بازاریابی سازمان نخست
 انبوارداری، آوری، جموع نقول، و حمول همچوون بازاریابی گوناگون های فعالیت که هستند

 منطقوه و گیواه نووع بوه بسته دارویی گیاهان های واسطه که دهند می انجا  را ...و بندی بسته
 محلوی، خریوداران چون ترکیبی گیاهان اغلب برای و مناط  اکثر در ولیکن هستند متفاوت

 .هستند دار عهده را کار این فروشان خرده و کنندگان بدیلت فروشان، عمده

 رسوالت ایون انجوا  جهوت بایود دارویوی گیاهان بازاریابی بر مؤثر عوامل به باتوجه 
 آن مصورف نحووه و فواید با اندرکار دست افراد و جامعه. 4 :شود ریزی الز  انجا  می برنامه

. برسود کننودگان مصورف دسوت هبو محصووالت ممکون، زموان کمترین در. 6. شوند آشنا
 توا دهکور را الز  عملیوات بینوی پویش بتوانود که شود طراحی نحوی به نیز بازاریابی سازمان

 اختیوار در قیموت حوداقل بوا محصووالت تولیدکننودگان، بورای معقوول سوودآوری ضمن
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 ای قد  نخست اطمینان از موقعیت و دربحث تولید در هر زمینه . گیرد قرار کنندگان مصرف
در زمینه  .است میزان تقاضای آن، قد  بعدی ورود به پروسه تولید نظر ومدقیمت محصول 

( عرقیوات)تولید گیاهان دارویی از جمله مریم گلی نیز استعال  از کارخانجات استحصال 
وش گیاهوان دارویوی ماننود از مراکز خرید وفر در مرحله آخر داروسازی منطقه کاشت و و

 .ستها عطاری

 صادیتحلیل اقت

 :است که عبارتند  بندیبرنامه زمانیکی از مهمترین  تحلیل اقتصادیدر  

  ها ها و قلمه سازی و تسطیح زمین و کشت اصولی و ارگانیک پاجوش آماده: 4فاز
  داشت و برداشت محصول نهایی: 6فاز
  سال 5برابر، در طی  1ای تا صورت پله هافزایش ظرفیت تولید ب: 9فاز
 .ی و تبلیغات محصول با ارائه کیفیت برتربازاریاب: 1فاز

ف
ردی

 
 مراحل اجرای طرح کسب و

 کار

زودترررین 

زمرررررران 

 شروع

زودترررین 

زمرررررران 

 خاتمه

دیرتررررین 

زمرررررران 

 شروع

دیرتررررین 

زمرررررران 

 خاتمه

زمرررران 

 شناوری

 روز3 0/2/32 97/4/32 22/0/34 45/0/34 سازی و تسطیح زمین آماده 4

هررا  خریررد و حمررل نهرراده  2

 (کودپاجوش قلمه و )

 روز 9 94/2/32 97/4/32 23/42/34 29/42/34

کشت ارگانیك پاجوش یرا   9

 ها قلمه

 روز42 45/4/32 97/42/34 47/4/32 20/42/34
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 یبند زمان هبرنام

 .ی استبند تابع چارت زمان ،طرح مختل  یهاقسمت ییمراحل اجرا
 هوای  شورکت) بوه داشوتن مشوتری مناسوب تعلو م ،روزه 41 زمان شوناور برداشوت

 . برای کل محصوالت است( آوریفر
 های تولیدی در طول زمان داشت است فروش پاجوش برداشت و . 
 های ماه برای پاجوش 41 مدت زمان شناور داشت به cm11  استکشت شده. 

 مدیریت مالی

کند تا در مقابول شورایط متغیور و  های اقتصادی ایجاب می های متنوع و متغیر بنگاه فعالیت
، نقوش مودیریت موالی ایون در این میوان. های سریع از خود نشان دهند ، واکنشمطمئننا

هوا بورای  آنت صوحیح و تحلیول بوه موقوع آوری اطالعوا ها و تولیدکنندگان در جموع بنگاه
هور فعوالیتی الز  اسوت اقوال  جهوت تحلیول کوه  حائز اهمیت است ،گیری نهایی تصمیم

 . دشونمشخص ( ها دریافت) و درآمدی( ها پرداخت) ای هزینه

 ( ها پرداختی)ها  هزینه( الف

 جواد وشوود کوه بوه ای هوایی موی گااری فعالیوت مشومول هزینوه های سرمایه رسی هزینهبر
 :ها شامل این هزینه کهانجامندیاندازی کسب و کار م راه

هرای کشرت    داشت پاجوش 1

 شده

 ماه 47 49/42/34 49/2/34 40/42/34 40/2/34

برداشرررررت و فرررررروش  5

گررل، قلمرره و )محصرروالت 

 (پاجوش

 روز27 97/42/34 47/42/34 45/44/34 47/44/34
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 ای و سرمایه در گردش های سرمایه هزینه .4

انجا  برداری  ایجاد و تأسیس فعالیت و پیش از بهره ۀدورکه طی است هایی  منظور پرداخت
، ها و تجهیوزات های آبیاری، ساختمان های خرید زمین، خرید سیستم که شامل هزینه هشد

هزینه تهیه طورح و نقشوه، مشواوره، اخوا )برداری  های قبل از بهره تهیه وسایط نقلیه، هزینه
 بینوی پیش های و هزینوه...( مجوزها و ثبت شرکت و تسهیالت، عقد قورارداد و آمووزش و

ای و سورمایه در گوردش  هوای سورمایه گااری ثابت شامل هزینوه کل سرمایه و است نشده
 .های جاری است هزینه 61%معموال   سرمایه در گردش. هستند

 های جاری هزینه .2

های ثابت و متغیر تولیدی است که به اختصار به آنهوا اشواره  شامل هزینه های جاری هزینه
 :شود می

هایی است که با تغییر مقدار تولید، تغییر  منظور هزینه: های متغیر تولیدی هزینه( الف 

تگی دارد  بوه عبوارت دیگور، ایون بخوش مشومول مسوتقیم بوه تولیود بسوطور  کند و به می
. انجامود های کسب و کوار موی شوند که به شروع کار واقعی و تداو  فعالیت هایی می هزینه

سوازی زموین، کاشوت، داشوت و برداشوت محصوول،  های آمواده ها شامل هزینه این هزینه
دارکات و حقوق و دستمزد مسوتقیم بوه کارشناسوان و کوارگران دائموی و فصولی، هزینوه تو

تسوطیح، )هوای  سازی زمین شامل هزینوه های آماده هزینه. بینی نشده است های پیش هزینه
بندی، هزینه کود و کودپاشی قبل از کاشت، هزینه آب و آبیواری قبول  شخم و دیسک، کرت

هوا  تهیه نشاء یا پاجوش، حمل، کاشت پواجوش)های کاشت شامل  ، هزینه...(از کاشت و
پاشوی، مبوارزه بوا  آب و آبیاری، کود و کودپاشی، سم و سم)داشت شامل های    هزینه...(و
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...( برداشوت دسوتی، حمول و بوارگیری و)های برداشت شامل  هزینه...( های هرز و عل 
 .است

هایی است که با تغییور مقودار تولیود،  منظور هزینه: های ثابت تولیدی هزینه( ب

هوای اسوتهالک و  ها شامل هزینه این هزینه. اردبه تولید بستگی ند کند و مستقیما   تغییر نمی
، اجواره زموین، (آالت و وسوائط نقلیوه ها و تأسیسات، ماشین ن ساختما)تعمیر و نگهداری 

های دریافتی، مالیات و عوارض، تبلیغات و آگهی، عضویت در اصوناف و  بیمه، اقساط وا 
  .بینی نشده است های پیش انجمن

 (ها دریافتی)درآمدها ( ب

ای برآورد درآمدها، تعیین میزان تولید محصول اصلی و فرعی، تعیین میزان فروش و خود بر
 .ها، تعیین قیمت محصول اصلی و فرعی الز  است مصرفی

در این بخش پس از محاسبه هزینوه و : ها های توجیه اقتصادی فعالیت شاخص

یوده بوه هزینوه، بازده فروش، نسبت فا)های سودآوری  درآمدهای ایجاد شده، باید شاخص
برآورد شوند تا اطمینوان حاصول شوود ...( گااری، دوره برگشت سرمایه و نرخ بازده سرمایه

اگوور فعالیووت دارای دوره تحلیوول . کووه انجووا  فعالیووت اقتصووادی و یووا غیراقتصووادی اسووت
های مختل  دوره تحلیل، هزینه و درآمدها محاسبه و با  گااری باشد باید برای سال سرمایه
 .یل مناسب به  ارزش کنونی تبدیل کردنرخ تنز

هوای پرداخوت  فرموول)های اقتصواد مهندسوی  برای تبدیل ارزش زمانی پول از روش
 .شود استفاده می( های یکنواخت یکبار و سری
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دهد که از کل ارزش ناخالص محصول تولیدی  این شاخص نشان می: بازده فروش

به عبارت دیگر یک ریال فروش چند چند درصد سود برای تولید کننده حاصل شده است  
 . درصد سود به همراه داشته است

 بازده فروش=  (سود/ ارزش ناخالص )* 477

این شاخص همان نسبت ارزش حال منافع بوه ارزش حوال : نسبت فایده به هزینه

ایون . گااری چند ریال منافع به همراه دارد به این مفهو  که یک ریال سرمایه. ها است هزینه
اگر این نسبت بزرگتور از . سنجند می( بزرگتر، کوچکتر و یا مساوی واحد)را با واحد نسبت 

گااری در فعالیت، بیشتر از یک ریال منفعت در  دهد یک ریال سرمایه واحد باشد نشان می
اگر این نسبت کوچکتر از واحود . بنابراین انجا  این فعالیت، اقتصادی است  برداشته است

گااری در فعالیت، کمتر از یک ریوال منفعوت در بور  یک ریال سرمایهدهد  باشد، نشان می
اگر این نسوبت مسواوی یوک باشود . است، بنابراین، انجا  فعالیت غیراقتصادی است داشته

 .تر خواهیم رفت بسته به اهمیت فعالیت به سرا  روش توجیه مناسب
 نسبت فایده به هزینه= ارزش حال درآمدها / ها  ارزش حال هزینه

نرخی است که ارزش حال خالص فعالیوت را : گذاری فعالیت نرخ بازده سرمایه

اگور  و کننود ها مقایسه می این نرخ را معموال  با نرخ بهره بلندمدت بانک. کند برابر صفر می
گااری در فعالیوت  دهنده آن است که سرمایه ها باشد نشان این نرخ بزرگتر از نرخ بهره بانک

گااری  انداز سرمایه در بانک است  یعنی سرمایه بیشتری نسبت به پس دارای بهره و بازدهی
شوود کوه  معموال  در این روش ابتدا یک جدول گردش نقودی تشوکیل موی. اقتصادی است

ستون اول مربووط بوه دوره تحلیول بوا در نظور گورفتن سوال صوفر بوه عنووان سوال شوروع 
. و ارزش ناخالص فعالیوت اسوتها  های بعدی مربوط به هزینه ستون. گااری است سرمایه
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های هزینه و درآمد در جدول، سوتون مربووط بوه ارزش حوال و ارزش حوال  به تعداد ستون
این شاخص به روش آزمایش و خطا با در نظر گرفتن دو نرخ تنزیول . شود خالص ایجاد می

 . شود فرضی محاسبه می

انجوا   دهود کوه منوافع حاصوله از این شاخص نشوان موی: دوره برگشت سرمایه

البته دو شاخص نسبت فایوده   دهد های مربوطه را پوشش می فعالیت در سال چند ، هزینه
تری نسبت به این شاخص در توجیوه  های قوی گااری، شاخص به هزینه و نرخ بازده سرمایه

 . فعالیت است
های  کل هزینه( / منافع یکنواخت ساالنه)جریان نقدی ورودی ساالنه 

 برگشت سرمایه دوره=گذاری  سرمایه

اگر کارفرما از تسهیالت بانکی استفاده کند بایود اقسواط وا  بوه عنووان هزینوه ثابوت 
برای محاسبه بهره وا  بانکی در سال از فرمول زیر . های جاری لحا  شود تولیدی در هزینه

شود  با این توضیح که بهره تسهیالت باید با مبلغ اصل محاسوبه شوده در سوال  استفاده می
در تعیین بهره تسهیالت، اطالعات مربوط به مبلوغ . تا قسط ساالنه وا  مشخص شودجمع 

 .وا ، مدت بازپرداخت و نرخ بهره الز  است
بهره (= کل تسهیالت* نرخ تنزیل ( * مدت بازپرداخت به سال+ 4/ ))277

 ساالنه تسهیالت

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

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

آالت  هوا و ماشوین های مهم دیگر محاسبه استهالک تأسیسوات و سواختمان از هزینه
آالت و  هوا بوه روش خطوی و ماشوین است که باید هزینه استهالک تأسیسوات و سواختمان
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دارایوی، اطالعوات در تعیوین هزینوه اسوتهالک . وسائط نقلیه به روش نزولی محاسبه شود
 .مربوط به هزینه اولیه دارایی، ارزش اسقاط و عمر مفید دارایی الز  است

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

 روش نزولی = 2/ عمر دارایی(* هزینه اولیه -استهالک تا تاریخ مدنظر )

هوای  ه هزینوهقیمت تموا  شوده محصوول بوا توجوه بو: هزینه تمام شده محصول

 . شود اقتصادی تولید و میزان عملکرد ساالنه محصول اصلی و فرعی محاسبه می
 هزینه تمام شده(= هزینه اقتصادی تولید/ میزان عملکرد یا تولید ساالنه)

 .شود های الز  در قالب جداول مربوطه پرداخته می در زیر به اقال  هزینه
               برداری   های قبل از بهره هزینه. 4جدول 

 (هزار ریال)کل هزینه شرح   ردیف

هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شرکت و  4

 ...تسهیالت، عقد قرارداد و خرید سفته و

777/0 

 777/4 آموزش 2

 777/5 های متفرقه هزینه 9

 777/42 جمع 

 ارریالهز: سازی زمین در هکتار  واحد های تسطیح و آماده هزینه. 2جدول 

 کل خرید، حمل و پخش کود حیوانی قبل از کاشت شخم کرت بندی تسطیح زمین

9777 4777 4777 2777 42777 

 هزارریال: هزینه کاشت یك هکتار            واحد. 9جدول 

حمل نشاء  ه ویته

 (پاجوش)

 جمع (پاجوش)نه کاشت قلمه یهز

51111 9111 59111 
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زمووین، تهیووه و حموول نشوواء  تسووطیح جملووه  از هسووتند سوواله یووک ها هزینووه بعضووی
، آن برای کاشوتهستندو  ساله چند دیگر بعضی ولی ها پاجوشبار ویا  ، کشت (پاجوش)

 .نفر کارگر نیاز است 91تقریبا  
 هزارریال: های داشت محصول در هکتار      واحد هزینه. 1جدول 

 خرید کود حیوانی، حمل و های هرز مبارزه با علف نهاده آب سال

 پخش آن

 کل

 آبیاری آب بهاء

 29077 47777 0777 0577 4277 سال اول

 20977 44777 0777 0777 4977 سال دوم

 97377 49777 9777 9577 4177 سال سوم

 99577 41777 3777 3777 4577 سال چهارم

 90077 45777 47777 47777 4077 سال پنجم

بوار  1الوی  9برای وجوین دسوتی در سوال  و کارگر است 6ر آبیاری نیاز به برای هربا
 .نفر کارگر نیاز است 61تا  45بستگی به زمین دارد هر بار 

 هزارریال: های برداشت محصول در هکتار       واحد هزینه. 5جدول 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول نوع هزینه

 97777 21777 41777 3777 5777 برداشت دستی

 0777 0777 5777 1777 9777 حمل

 90777 97777 43777 49777 9777 کل
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 هزارریال در هکتار: های جاری محصول   واحد کل هزینه. 0جدول 
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هزینوه  وسواله  5و مودت بازپرداخوت  41% اقساط وا  دریافتی با نورخ بهوره :توجه
 درآمد ناخالص تولید محصول در هکتارو نه  استهالک به روش خطی محاسبه شد
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عملکورد )درآمد ناخوالص فعالیوت باتوجوه بوه عملکورد محصوول اصولی و فرعوی 
هزارریوال  106111ل و قیموت آنهوا در سوال او( و تعوداد پواجوش دار گولهای  سرشاخه

 .محاسبه شده است
 درآمد ناخالص محصول در هکتار. 0جدول 

 (هزارریال)درآمد ناخالص  (ریال)قیمت  عملکرد سال

عملکردگل 

 (کیلوگرم)

تعرررداد 

 بوته

هر کیلو 

 گیاه

هر عدد 

 پاجوش

 جمع فروش بوته فروش گل

 102777 442777 957777 2977 0777 17777 57777 سال اول

 150977 441977 919777 2977 0777 14777 13777 مسال دو

 100177 427177 950777 2977 0777 19777 54777 سال سوم

 137777 420777 901777 2977 0777 15777 52777 سال چهارم

 130777 420777 904777 2977 0777 15777 59777 سال پنجم

 سودآوری و توجیه اقتصادی فعالیت 

، دار گولهوای  فروش سرشواخه)اخالص محصول تولیدی کل ارزش ندر سال اول فعالیت، 
ریوال  هوزار 401901جواری مربوطوه  هوای هزارریال و هزینوه 106111(و پاجوشقلمه 

 .هزارریال مشخص شد 914011درآمد خالص فعالیت . برآورد گردید
دهد  ان میدرصد محاسبه شده که نش 65/05بازده فروش تولید محصول در سال اول 

ی بوا توجوه بوه سوودآور. سوود بوه هموراه داشوته اسوت 65/05%گااری  ال سرمایهیک ری
هزینه تما  شوده هور  ه وها توسط درآمد حاصله جبران شد فعالیت، در سال اول تما  هزینه

  .دوش میریال در سال اول محاسبه  6/9610کیلو برگ 
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 (یالهزارر)تولید، بازده فروش و درآمد خالص محصولهای  هزینه. 9جدول 
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 1773 2/9270 23/05 974017 102777 407907 سال اول

 71/2739 54/4055 24/94 904097 150977 90727 سال دوم

 55/2212 09/4937 97/03 997307 100177 30197 سال سوم

 99/2117 97/2442 59/00 997407 137777 473917 سال چهارم

 44/20045 19/2253 37/05 900257 130777 443057 سال پنجم

 

ا  انجو نسوبت فایوده بوه هزینوه توجیه فعالیت براساس شاخص ارزش حال خالص و
سوپس ارزش حوال  کوردهجدول گردش نقدی را تنظیم  دصورت که ابتدا بای گیرد به این می

های سوودآوری  های مربوطه شاخص حاسبه و سپس با استفاده از فرمولهزینه و درآمدها م
عنوان سووال شووروع  هدر جوودول گووردش نقوودی سووال صووفر را بوو معموووال  . دکووررا تعیووین 

ارزش حال خالص فعالیوت طوی دوره  دهد نتایج نشان می. گیرند گااری در نظر می سرمایه
یده به هزینه محاسوبه شوده نسبت فا د و همچنینشریال برآورد 4131590تحلیل مثبت و 

نصویب ( واحد53/1)از یک واحد  گااری، بیشتر به ازای یک ریال سرمایه که دهد نشان می
نسوبت  با توجه به مثبت بودن ارزش حال خالص فعالیت و رو از این. تولیدکننده خواهد شد

 .، انجا  این فعالیت اقتصادی استایده به هزینه بزرگتر از واحدف
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 هزار ریال: جدول گردش نقدی و توجیه فعالیت مطالعه شده  واحد. 3جدول 

 .در نظر گرفته شد 40%نرخ تنزیل جهت توجیه اقتصادی : توضیحات

یل
حل

ه ت
ور

د
 

ینه
هز

و 
ده 

ور
آ

 
ی 

ها
ای

یه 
رما

س
 

ینه
هز

 
ی 

ار
 ج

ای
ه

(
یر 

متغ
و 

ت 
ثاب

دی
ولی

ت
) 

ص
خال

 نا
مد

رآ
د

 

ینه
هز

 و 
رده

آو
ل 

حا
ش 

رز
ا

 
ی 

ها
ای

یه 
رما

س
 

ینه
هز

ل 
حا

ش 
رز

ا
 

ی 
ها

ی 
ار

ج
(

دی
ولی

ر ت
تغی

و م
ت 

ثاب
) 

د 
رآم

ل د
حا

ش 
رز

ا
ص

خال
نا

 

ص
خال

ل 
حا

ش 
رز

ا
 

 57777 - - 57777  - 57777 سال صفر

40790 02502 سال اول

7 

102777 09995 499034 141009 297390 

 239751 907240 00409 - 150977 90727 - سال دوم

  917927 50279 - 100177 30197 - سال سوم

سال 

 چهارم

- 47391

7 

137777 - 50391 945390 259352 

44305 - سال پنجم

7 

130777 - 59207 230090 21100 

52017  جمع

7 

2991277 44999

5 

909174 4099390 4737590 

 53/1 نسبت فایده به هزینه



 بسته کارآفرینی تولید مریم گلی 44

فصولی  نفور 9سواعت و/ روز 5911دائم برابر با  نفر 6) نفر 5: م طرحیاشتغال مستق
 (ساعت/ روز 4361 برابر با

 411 %×متوسط درآمد ساالنه / های مصرفی هزینه: سوددهی طرح
 46/66 %= 411 %× 560111/6991611: سوددهی طرح

 های کسب و کار تعیین ریسک (ج
  های اولیه تولیدافزایش ناگهانی تور  و گرانی نهاده

  رویه با صدور مجوزهای واردات بیمریم گلی کاهش قیمت 

  گری در بازار گیاهان دارویی وجود واسطه

  کنندگان جدیدناگهانی، سریع و وسیع توسط تولیدکشت 

  کاهش قیمت به دلیل کشت تصاعدی

  شرایط بد جوی از جمله سرما و گرمای بیش از حد

  در مزارع یا آفات اپیدمی شدن نوعی بیماری

ز پول ارتبواطی بوین تولیود و مصورف و یکوی ا (موقع بازار رسانی به)بازاریابی 

که اهمیت آن در فراینود تولیودات روسوتایی  طوری ه ب بایدهای نظا  تولید کشاورزی است 
رسوانی محصووالت کشواورزی،  یک سیستم فعال و کارآمود در بوازار. بسیار مشهود است

ارزش  باعوثعملیوات بازاریوابی . دشو الت میروند تولید و افزایش محصو موجب تسریع
افزوده روی محصوالت شده و در نتیجه اختالف قیمتی میان قیموت دریوافتی تولیدکننوده و 

بی اقتصاددانان از حاشویه بازاریوا و شود می( حاشیه بازاریابی) کننده قیمت پرداختی مصرف
مزرعوه توا از ) یوره بوازارهای انتقال محصوالت کشاورزی در طوول زنج منظور بیان هزینه به

مشکل اساسی در کشورهای در حال توسوعه، وجوود یوک . کنند استفاده می( خرده فروشی
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زمینوه ایون مسوئله بیشوتر توجوه و ن در مسئوال دو بای بازاریابی کارا و هماهن  بودهسیستم 
 .ندکنریزی  برنامه

 بازاریابی  -ل بازاریه و تحلیتجز( الف

کشت و پرورش گیاهوان دارویوی  در... وژی منطقه، میزان دما ومهمی از جمله اکول عوامل
د که موجب افزایش یا کاهش رشد گیاه، افزایش یا کاهش تولیدات و افزایش هستنثیرگاار أت

هوای دولوت و نورخ توور  و دیگور سیاست ،همچنین. شودیا کاهش قیمت محصوالت می
با وجود این باید تالش شوود توا هور . باشدتواند در این روند تاثیرگاار عوامل اقتصادی می

 .افزایش یابد های زیر راهبازار فروش محصول از  41% سال به میزان
 ها های بزرگ و استفاده از برند آن همکاری با شرکت  

 بهبود کیفیت تولید  

 موقع بازاررسانی به  

 حمل و نقل صحیح  

 بندی مناسب و تنوع آن بسته  

 افزایش زیرکشت  

 مریم گلیهای  فراوردهوهای تولید  همکاری با شرکت  
 زیرا دالیول،شود بازارهای داخلی پوشش داده شوود سعیبرای تحق  این موضوع باید 

هوا بوه شورح  برخی از آنتوان می که زمینه رشد این محصول در ایران وجود دارددر فراوانی 
 :دکراشاره زیر
 گرایش مردمی به مصرف گیاهان دارویی  

  جای داروهای شیمیایی هه مصرف داروهای گیاهی بمرد  ب بیشترتمایل  



 بسته کارآفرینی تولید مریم گلی 46

 نیاز محدود به آب با توجه به ارزشمندی آب در ایران. 

 ظرفیوتمیزان درجه حرارت و هزینه تولیود منطقوی،  از طرفی به دلیل شرایط اقلیمی،
شود پوس از ثبوات بوازار در بینی میرقابت محصول در بازارهای خارجی وجود دارد و پیش

 .صادرات محصول قطعی باشد داخل قدرت

 رقبا یبررس (ب

، در زمینه کشت اصولی و فضای باز ایون گیواه مریم گلیدلیل نوپا بودن صنعت پرورش به 
میل به کشوت ایون گیواه در  که شواهد گویای آن است و رقبای زیادی وجود ندارد ،در ایران

کوه شوناخت آحواد مورد  از البته با توجه بوه این. شودطور کم و بیش دیده می هبرخی نقاط ب
های آن در حال افزایش است، تقاضای بوازار در حوال افوزایش فوائد این محصول و فرآورده

حتی با وجود آمودن چنودین . استبسیار زیاد  ،تدریجی است و تقاضای کار در این بخش
های پیشرفت و رشد کشت این گیاه فراوان در ایران، ظرفیت مریم گلیشرکت بزرگ تولیدی 

در حوال حاضور  ،المللوی آنست و کارشناسان بر این باورند با توجه بوه بوازار عظویم بوینا
در ایون زمینوه مهمتورین رقبوا،  .برای تولیود ایون محصوول در کشوور وجوود نودارد یسقف

د که به آنها به شورح زیور اشواره نباش میکشتزارهای وسیع دارای هستند که هایی  تولیدکننده
  :شود می
  تولیدهای  تعاونی      

  برند هانا
 پژوهشکده گیاهان دارویی 

 گیاهان دارویی  هایشرکت
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  هوا فوائ  آمود تووان بور آن کشت اصولی و ارگانیک می گااری مناسب،البته با قیمت
بندی و بازار یابی مناسب  بسته صادرات این محصول به دلیل عد  کشت ارگانیک، همچنین

 آوری شوده از جمعگیاهان فضای رقابتی  ر بازار ود .مال  ناچیز و محدود استبه صورت کا
آوری ارای مشوتری بیشوتر و در نتیجوه سوودد تور ، بازار پسندتر و با کیفیوترویشگاه طبیعی

توسوعه رو    از ایونشود موجب تخریب مراتع خواهداین امر ولی    ه دنبال داردبیشتری را ب
گوااران  ت از سورمایهجهوت حمایومسئوالن صالح شود جز با مساعدت  محق  نمیکشت 

 .است وری این گیاه داروییآ، در زمینه کشت و در امر فراین بخش

 ل عرضه و تقاضایه و تحلیجزت(ج

هوای  بازار اول کوه، بوازار خریود نهواده. بررسی عرضه و تقاضا منوط به دو بازار خواهد بود
سرشاخه  برگ وو بازار دو  بازار فروش محصول نهایی مریم گلی وباراولیه پاجوش و قلمه 

دهد بوا وجوود تمایول بواالی های اخیر نشان میبررسی سال. ، قلمه و پاجوش استدار گل
طوور کامول ایجواد نشوده  ه بوهکشاورزان برای کشت گیاه، ولی هنوز مراکز فراوری ایون گیوا

رود گسترش و توسعه صنایع تبدیلی موجب ترغیب کشاورزان شود و تولید انتظار می. است
موجود، افوزایش تقاضوای آن بوا افوزایش  ظرفیتدر کشور افزایش یابد و با وجود  مواد اولیه
 .پوشانی شده و افزایش قیمت را به همراه نخواهد داشتتولید هم
های اخیر فضای فرهنگی و اجتماعی به سمت بازار محصوالت نهایی، در سال بارهدر

افزایش اطالعوات و . ننده شده استها امیدوارکهای آناستفاده از گیاهان دارویی و فرآورده
این فرهن  کمک کرده و تقاضوای  نشدهای ترویجی و تبلیغاتی به فراگیرتر  توسعه فعالیت

از طرفی با وجود هزینوه تموا  شوده و . ایجاد خواهد کرد ،منطقی را در مقابل افزایش تولید
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ارگانیوک، امکوان  کیفیت باالی تولید به دلیل استفاده از شرایط مناسب اکولوژیکی و کشت
 . دکن پایر میرقابت با تولید کنندگان وجود دارد و صادرات این محصول را امکان

 متیق یبررس (د

ویوژه  هبونیست  محصوالت تولیدی پاسخگوی انتظارات مشتریان و توان مالی مرد   قیمت
قیموت  تور ازحتی پایین  ستا ها روبرو در شرایط فعلی که کشور با موجی از افزایش قیمت

هوای اولیوه،  نهواده مینأبرای تو استفاده از بازارهای محلی .شودبینی میذهنی مشتری پیش
دالیل اصلی قیمت پایین ایون محصووالت  پایینکشت اصولی با سطح تولید باال و کیفیت 

 . است
هوای داخلوی ثر بر روند تغییر قیمت در گار زمان نورخ توور  و سیاسوتؤاز عوامل م

یوری کثتهوای  ونهاده هوا پواجوشتهیوه  وکشوت و پورورش  چنانچوهین همچن. خواهد بود
دارای کیفیت بواالتری نسوبت محصول  در نتیجه  گیرد اصولی صورت  وصورت ارگانیک  به

بیشتر از  در نتیجه قیمت آن مسلما   .خواهد بود ها والت تولید شده دیگر تولیدکنندهبه محص
 .این محصوالت خواهد بود

 (ضع موجودو)د یتول یها هیرو

 انوداسوتفاده کوردهی کشوت برا جدید هایی نقاط از روش تمامیدر  های موجودتولیدکننده
روز کوردن و پیشورفت  هاست که بورای بواین ذکر  شایان نکته .های زیادی است دارای هزینه

 بتووانتوا  اسوتایون زمینوه  دادن کشت و پرورش و رفع نقایص نیاز به افوراد متخصوص در
شووند کوه از افوراد متخصوص و  این نقایص زمانی رفع میقایص پرداخت و نسبت به رفع ن

 .های اصولی و ارگانیک استفاده شود کشت
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 گذاران و سهامداران اصلی سرمایه

ستاد گیاهوان  هستند که با نانیکارآفر کسب و کار نیا در یگااران و سهامداران اصل هیسرما
  .همکاری دارندهای صادر کننده  رکتش ها و وزارت صنایع یا کشاورزی، بانک دارویی،

د و هدف اصلی ایون مراکوز، تولیود بوه هستن، جزء مراکز تولیدی ها تعاونی /ها شرکت
. سوتهاموقع، کافی محصوالت با کیفیت و ایجاد شرایط مناسب برای استفاده بهینوه از آن

کشوور در تولیدی باالیی برخووردار اسوت و برخوی از منواط   ظرفیتاین گیاه در کشور از 
ایجاد بازار فروش فعال و مطمئن در کشوور،  .ای هستندکشت محصول دارای مزیت منطقه

هوای اولیوه، در کنار ترغیب کشاورزان در امر تولید این محصوول و اسوتفاده کوارا از نهواده
کننودگان در جامعوه  جاد ح  انتخاب بیشتر و رفواه مصورفموجب افزایش محصوالت و ای

 .خواهد شد

 ت نیروی انسانیمدیری .4

 کارشناس کشاورزی 

 کارگران دائم و فصلی 

 در هکتار کارکنان و نیروی انسانی طرح . 47جدول 

 مبلغ کل حقوق ماهیانه نفر/ تعداد شرح ردیف

 - - - (مجری)کارشناس کشاورزی  4

   4 کارگر ماهر 2

  - 4 (فصلی)کارگر ساده 9
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 مجوزهای قانونی  نحوه اخذ (ح

وزارت جهاد کشاورزی بوده مشکلی بورای های  کشت مریم گلی در راستای سیاستتوسعه 
 .اخا مجوز وجود ندارد

 وضعیت تجارت 

های سونجش اقتصوادی  ترین شاخص مهم تقاضای بازار و سطح فراوری از دارویی، ارزش
متوداول در طوب  ،شزار بوا ،معطور ،از گیاهان دارویوی مریم گلی. یک گیاه دارویی است

درموانی و غواایی  ،های بهداشتی است که کاربردهای وسیعی در عرصه جدید دنیا سنتی و
نقاط مختل  کشور است که کشت وسیع  گونه گیاه دارویی در 51یکی از  .پیدا کرده است

حاشویه خلویج  کشوورهای  ایوران، تورین خریوداران گیواه از عمودهو  آن شروع شوده اسوت
 هندوسوتان اروپای شرقی و امریکوا، فرانسه و تان،انگلس ،آلمان ویژه هاروپای غربی ب،فارس

 .ندهست

 گیری                             بحث و نتیجه

روی  دبای ،فراوانی دارد به عنوان یکی از گیاهانی است که کاربرد مریم گلیکه  باتوجه به این
گیورد کوه ایون خوود مسوتلز   انجوا بیشوتری لکرد ماده خشک و اسانس آن تحقیقوات عم

باتوجوه بوه پیشورفت روزافوزون فنواوری و از طرفوی  امکانات پیشرفته اسوت رخورداری ازب
 ای نه چندان دور این گیاه در داروسوازی نقوش بوه سوزایی را توان امیدوار بود که در آینده می

تعوداد برداشوت در سوال  شایان ذکر است که به دلیل چند ساله بوودن و همچنین .ایفا کند
 .مفید واقع شود ،دیمحصول اقتصاتواند به عنوان  می
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 بررسی وضعیت ایران در بازارهای جهانی

، ارزش بازارهای جهانی داروهوای گیواهی های اخیر های صورت گرفته در سالدورطب  برآ
به افوزایش رو  چشمگیری، همواره با رشد ستها های آن که شامل گیاهان دارویی و فرآورده

هوای ثانویوه  رویی دنیا، به تولیود و عرضوه متابولیوتش اعظم بازار گیاهان دابخ .است بوده
از ارزش افوزوده بواالیی  های ثانویه معمووال   متابولیت. شود مشت  از این گیاهان مربوط می

  .برخوردار هستند

ایران برای رقابت در این بازار جهانی و کسب جایگاه مناسب نیازمند توجوه بوه مووارد 
 : استزیر 

  به گیاهان دارویی هم در عرصه تولیود و هوم مصورف  سازی برای اعتماد فرهن
  گیاهان دارویی

  شناخت و انتخاب گیاه هودف، تولیود و تحقیقات علمی و بازاری چه در مرحله
  ، شناخت بازارهای جهانیفرآوری، بازاریابی و صادرات

 منظوور  در تمامی مراحل بوه.. .و خواری گری و رانت تالش در جهت حاف دالل
  ه سود بین ارکان این شبکه تولید و مصرفتوزیع عادالن

   مین نیاز داخلی و صادراتأمنظور تولید انبوه برای ت بهافزایش سطح زیر کشت  

  عملیوات بازاریوابی شوامل افزایش سطح کمی و کیفی در تمامی مراحل تولیود و
بوه دلیول حساسویت )بنودی و تبودیل  بندی، بسوته انبارداری، حمل و نقل، درجه

 .(...و، حجیم بودن پایری، تولید فصلی ویی از نظر فساددار خاص گیاهان
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 زمینه تولید و صادرات گیاهان دارویی مشکالت عمده در

  کننده گران تما  شدن قیمت محصوالت نسبت به بسیاری از کشورهای صادر. 4
  از بازارهای خارجی کافیشناخت  نداشتن . 6
  مستقیم با خریداران اصلیغیرارتباط . 9
  انداردمشکل سطح است. 1
  بازارهای خارجیگااری کافی دولتی در زمینه شناخت  سرمایهنداشتن . 5
  کنندگانصادرندادن آموزش . 0
 .در بازارهای داخلی و جهانی مریم گلیاقتصادی کشت و فرآوری ظرفیت  بررسی  .0

 بازار داخلی

هوای داروسوازی،  گیوری، کارگواه بازارهای اصولی گیاهوان دارویوی، کارخانجوات عصواره
  .ندهستها  های عطاری و داروخانه مغازه

ن محوودود اسوت و بووا افووزایش از آنجوایی کووه تولیود وسوویع گیاهوان دارویووی در ایورا
یزان تقاضای ایون محصووالت بواال ، مروسازی و صنایع آرایشی و بهداشتیدا های کارخانه

مسوتقیم  م کرد که اثور رقبوایمستقیم تقسیمستقیم و غیرتوان رقبا را به دو دسته  رود، می می
د که گیاهوان دارویوی را رقبای مستقیم افرادی هستن. مستقیم استخیلی بیشتر از رقبای غیر

صوورت  هوا موواد اولیوه را بوه ین رقبا در حد وسیع باشد کارخانوهاگر تولید ا .کنند تولید می
نقطه ضع  سوایر  به عبارتی  ستا ها کنند و این نقطه قوت آن ها خریداری می جا از آن یک

 .ستا ها رقبا کوچک بودن سطح زیر کشت آن
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 تحلیل ریسک

ب و آ، ریسک تغییرات زیست محیطی مثول تولید وجود داردمهمترین ریسکی که در زمینه 
موقع هوا یا افزایش درجه حرارت ممکن است خسارت زیوادی را  ست که سرد شدن بیا هوا

  .هستندها  ب و خشکسالیکمبود آ ،از عوامل مهم خسارت. به بار آورد

 وضعیت بازار داخلی

، نبوود بوازار داخلوی مناسوب بوه داروهای گیاهی کیفی و کمی ،عد  کنترلاستاندارد نبودن
و عملکرد ضعی  برخی  (ها عطاری)ان و سیستم توزیع نامناسب پزشکنکردن دلیل تجویز 
زارعوان از اصوول  هیآگوانا، ضع  در فناوری و تهیه داروهای گیاهی به دلیول تجار ایرانی

، خشوک کوردن، انبوارداری و انبارسوازی، ضوع  در اطوالع بورداری صحیح کشت و بهره
تور اینکوه ایون  رسانی و نبود صنایع تبدیلی در مناط  مختل  رویش گیاهان دارویی و مهم

ازمانی بوه ایون سووء مودیریت هماهنگی بین سوناصنعت دارای هیچ متولی خاصی نبوده و 
های این صنعت بوه نفوع کارخانوه اسوت و در نهایوت ادعالوه اکثر قرارد به .بخشد قوت می

هوای طبیعوی زیواد  زارعان به پیشنهاد این مراکز، فشار بور عرصوه یماداعت بیاینکه به دلیل 
  .ستا شود که خود مشکل دیگری می

هوا،  باید با شناخت دقی  رقبا، بازار هدف شناسایی و عقد قورارداد بوا شورکت بنابراین
ب، نووع میزان سوطح زیور کشوت، میوزان آامکانات در دسترس شامل  همچنینها  خانهکار

بوا توجوه بوه اینکوه )تولیود  های اولیه سنجش حداقل هزینه ،، وضعیت اقلیمی منطقهخاک
وری اقتصوادی  وان از همان سال اول انتظوار بهورهت گیاهی چند ساله است و نمی مریم گلی

، و آگواهی از مشوکالت احتموالی بندی اولیه بستهبرداشت و  ،داشت ،شامل کشت( داشت
  .دکر( یا هر گیاه دارویی دیگری) مریم گلیکشت و پرورش اقدا  به 
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 پیشنهادات

شود بلکه مشکل اصولی را بایود  ی در تولید دیده نمیمشکل اصلدر حال حاضر  .4

 .در بازار این محصوالت جستجو کرد

 .یدیاین محصوالت تولتولید نشدن  ۀمسئلمطرح بودن  .6

ده و با توجه به نیازهوای ریزی ش هتولید اقال  گیاهان دارویی باید به صورت برنام .9
گیاهوانی  بورایصورت تدریجی گسترش یابد و  به( چه داخلی چه خارجی)بازار 

 .یردگشود فعالیت بیشتری صورت  که از خارج وارد می

ریوزی  موهاطالعاتی مفید و جوامع و روز آمدسوازی آن در امور برنا احداث بانک .1
تواند مفیود  میکه .. .، شناسایی بازارهای داخلی و خارجی ووییبرای گیاهان دار

  .باشد

ای از واردات گیاهان دارویوی بوه واردات اسوانس و  با توجه به اینکه بخش عمده .5
 ات، باید حمایت بیشتر از تولیددر صنعت اختصاص داردالز  ی مواد اولیه گیاه

بوورای خریوود تضوومینی نووان آیجوواد اطمینووان در حمایووت از زارعووان و ا)داخلووی 
در جهت افزایش سطح زیر کشت محصوالت صورت بگیورد توا ( محصوالتشان

بور طورف ( رایشی، بهداشتی، غااییآ، دارویی)نیاز داخلی در بخش صنعت  هم
سازی برای ورود به عرصه صادرات محصوالت گیواهی در سوطح  شود هم زمینه

 .دگیرجهانی صورت 

و در عرصه تولید و مصرف گیاهان دارویی چه در میان عامه مورد  سازی  فرهن  .0
 .جویز و استفاده از داروهای گیاهیدر میان پزشکان جهت تخواص از جمله 

  .سازی علمی و اصولی اطالعات الز  در تما  مراحل تولید تا بازار همگا  .0


