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 تقريظ

 ایران در باال بسیار افزوده ارزش  با و اقتصادی عظیم دارویی منبع گیاهان صنعت

 موقعیتت  تواندمی آن در اشتغال هایبرنامه و هازمینه شناخت. شود یمحسوب م

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

 مصتر   و تولیتد  نهضتت  راستتا،  همتین  در. ببخشتد  جهتانی  بازارهای در ایران

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

 نیتز متورد   و کشتور  ستالمت  حتوزه  و اجتمتاعی  -اقتصادی مدیران ریزیبرنامه

 ستنتی  طتب  و دارویتی  گیاهتان  ستاد گیریشکل. استگرفته قرار جامعه گرایش

 گیاهتان  صتنعت  توستعه  راهبتردی  ستند  اجترای  و طراحی آن دنبال به و ایرانی

مؤید این  ربط ذی داروهای و گیاهان این مصر  از عمومی اقبال و ایران دارویی

 فترآوری،  تولیتدی،  ابعتاد  در صتنعت  ایتن  زاییاشتغال نرخ و ظرفیت. مدعاست

 بستیار  آن جهتانی  هایظرفیت به عنایت با فروش و توزیع بندی،بسته انبارداری،

 نبتود  و دارویتی  گیاهتان  صتنعت  حوزه مشاغل نشدن سازماندهی. استگسترده 

 حمایتت  برای گام اولین تا در داشت آن رب را ستاد این گذاری،سرمایه استاندارد

شفا  و طبیعی منابع و کشاورزی جوان آموختگاندانش اشتغال فرآیند هدایت و

 کتارآفرینی  هتای بستته  تتدوین  به اقدام گذارانسرمایه برای آن سودآوری سازی

 تولیتد  فراینتد  از واقعتی  هتای داده محتتوی  هتا بستته  ایتن . نماید دارویی گیاهان

 و انستانی  نیروی اقتصادی، بازده بازار، شناخت شغل، شرح مصر ، و اقتصادی
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 گتذاری  سترمایه  نحوه و است حوزه این در کارآفرینی و تولید مدیریت اجمال به

 شتاهد  استت  امید. دهدمی نشان اقتصادی هایفرمول طبق را آن از ناشی سود و

 المللتی بتین  و داخلتی  بازرگتانی  توسعه و داخلی مصر  مولد، اشتغال گسترش

 هتای بخش بکر هایظرفیت با استفاده از و بوده ایران دارویی گیاهان محصوالت

 روحتی  و جسمی جانبی عوارض کاهش و کشور اجتماعی سالمت و کشاورزی

 بتدون . یابتد  ارتقتا   ایران جامعه در شادابی و طراوت روحیه شیمیایی، داروهای

 و بتوده  مؤثر بسیار ایران کالن اقتصاد پیشرفت روند تسریع در شرایط این شک،

 واجتب  استالمی  ایتران  توستعه  به چرخه بخشی شتاب در جهت تالش برهمگان

 .است

 عصاره حسن محمد دکتر

 فناوری و علوم توسعه دبیر ستاد

 سنتی طب و دارویی گیاهان
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 پيشگفتار

 هتای سیاستت  اتخاذ موجب کارآفرینی، موضوع به جهان کشورهای اکثر رویکرد

 کتارآفرینی،  فرهنت   توستعه . استت شده مختلف هایبخش در نیکارآفری توسعه

 و تحقیقتات  انجتام  و آنتان  به نیاز مورد هایآموزش ارائه کارآفرینان، از حمایت

 اجتمتاعی  و اقتصادی مختلف مشکالت حل برای زمینه دراین الزم هایپژوهش

 در جدیتد  هتای بحث از یکی کارآفرینی. برخوردار است زیادی بسیار اهمیت از

 و کشتور  جمعیتت  از جوانتان  باالی سهم لحاظ به نیز ایران در و بوده اخیر دهه

گتزاری سیاست و هاریزیبرنامه در اصلی محورهای از یکی آنها، بیکاری مشکل

گام راهبردی، ریزیبرنامه یک با توانمی کارآفرینی پرتو در. باشدمی دولت های

 پایتدار توسعه اهدا  به نیل جهت در اقتصادی رونق برای ایپایه و اصولی های

 .برداشت

 ستنتی  طتب  و دارویتی  گیاهتان  فناوری و علوم توسعه ستاد منظور، بدین 

 تخصصتی  کارگروه تشکیل به نسبت جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت

 ایتن . استت  نموده اقدام سنتی طب و دارویی گیاهان کارآفرینی و فناوری توسعه

 گیاهتان  ملتی  ستند  در شتده  بینی پیش اهدا  کردن راییاج راستای در کارگروه

 دانتش  و فنتاوری  سطح توسعه و ارتقا  بر ویژه تمرکز با و سنتی طب و دارویی

 از یکتتی. گرفتتت شتتکل پایتتدار اشتتغال  و کتتارآفرینی و دارویتتی گیاهتتان تولیتد 

 گیاهتان  مختلف هایحوزه در کارآفرینی هایبسته تهیه کارگروه این رویکردهای
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 دیتدگاه  براستا   ای نامته  شتیوه  منظتور  بتدین  کته  بتود  ستنتی  طتب  و ییدارو

 هتای بستته  آن بتا  متناستب  و تتدوین  دارویتی  گیاهان ستاد اعضا  و متخصصان

 ارائته  خصتو   ایتن  در بیشتتری  توضتیحات  ادامه در که گردید تهیه کارآفرینی

 .شود می

 اقتصادی تحول کل در و وریبهره کارآیی، افزایش ها،بسته تدوین از هد 

 پایتتدار، توستتعه اهتتدا  ستتایه در ستتنتی طتتب و دارویتتی گیاهتتان حتتوزه در

 گیاهتان  حتوزه  در کتارآفرینی  واقتع  در. است بوده توانمندسازی و سازی ظرفیت

 ارتقتای  راستتای  در عمتومی،  اهتدا   بتر  عتالوه  توانتد می سنتی طب و دارویی

 فترآوری،  و برداشتت  و داشتت  کاشت، توسعه غذایی، بهداشت تامین و سالمت

 و راهبردهتا  ارائته . باشتد  اثتربخش  تولید، کیفی و کمی بهبود و وریبهره ارتقای

 هتای زمینه ساختن فراهم و هاسیاستگذاری در تغییر با تواندمی کلیدی هایبرنامه

 در کته  باشتد داشتته  مطلتوبی  نتایج مدت بلند در کارآفرینی توسعه و ریزیبرنامه

 :کرد اشاره ذیر موارد به توانمی باره این

 .دارویی گیاهان حوزه در پایدار و مولد اشتغال ایجاد •

 بته  کتار  نیتروی  نستبت  بودن باال علت به بیکاران بر عالوه حاضر حال در

 در پنهتان  بیکتاری  نتوع  یتک  همواره کشاورزی هایفعالیت بودن فصلی و زمین

. دارد دوجتو  روستاها در فصلی بیکاری نوع یک و کشاورزی فعالیت دوره حین

 بترای  توانتد متی  زایتی، اشتتغال  ماهیتت  علتت  به دارویی گیاهان توسعه و ایجاد

 بترای  و دائتم  و مولتد  اشتتغال  التحصتیالن، فتار   به ویتژه  روستاییان از گروهی
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 .نماید ایجاد موقت اشتغال فصلی، بیکاران

 شتده  تهیته  کارآفرینی هایبسته روستایی، و کشاورزی اقتصاد در تنوع ایجاد •

 .شد خواهد روستاییان و کشاورزان درآمد بیشتر ثبات و شغلی تنوع به جرمن

 و کشتاورزان  سترانه  درآمتد  افتزایش  باعث کارآفرینی توسعه فقر و  کاهش •

 و مصتر   گتذاری، سترمایه  انتداز، پت   افزایش ملی، ناخالص تولید افزایش

 گیزنتد  ستطح  ارتقتا   و رفتاه  افتزایش  دیگر، عبارت به میشود؛ سرانه تولید

 .شد خواهد بدین وسیله محقق روستاییان و کشاورزان

 . کشور هایپتانسیل و تولید منابع از استفاده کارآیی و افزایش •

 تولیتد  فرآیند در هاواسطه حذ  و نقل و حمل بازاریابی، هایهزینه کاهش •

 .دارویی گیاهان

 .دارویی گیاهان ضایعات کاهش •

 و اختراعتات  ثبتت  تعتداد  افتزایش  وری،فنتا  ستطح  ارتقا  نوآوری، افزایش •

 .فنی دانش تولید ابداعات،

 محلتی  موقعیت شغل، شرح :شامل مؤلفه سه تبیین به شغلی، توصیف برای

 کسب هایهد  شغل، از جمله شرح مؤلفه در. نیاز است خدمات یا محصول و

 و ختدماتی  تولیتدی،  از اعتم  حرفته  نتوع  قتانونی،  هایجنبه و سودآوری کار، و

 امکتان  محلی از جملته  موقعیت مؤلفه. است مدنظر پیشرفت و هافرصت ،جدید

 و بتازار  بته  دسترستی  کتافی،  فضای محل، مطلوبیت آن، امنیت و گذاریسرمایه

 . دهدمی قرار توجه مورد را بودن دستر  قابل و اولیه امکانات وجود
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 آن بتا  تفتاوت  و جدیتد  محصتول  مزایتای  ختدمات،  یتا  محصول مؤلفه در

 و تولیتد  تنتوع  محصتول،  و ختدمات  کیفیتت  ویژگتی،  نتوع،  موجتود،  محصول

 نهایتت  در و بتاال  کیفیتت  و پتایین  قیمت مشتریان، مالی توان به توجه محصول،

 هتای بستته . گیترد متی  قترار  توجته  متورد  رفتته  کتار  به ها  نوآوری و هاخالقیت

 و فتروش  و گتذاری قیمتت  رقابتت،  موضتوع  بته  بازرگانی، بخش در کارآفرینی

 و نزدیتک  رقبتای  رقابت، درمقوله. پردازندمی عمومی روابط و تبلیغات نینهمچ

 تحول رقیب، محصوالت ویژگی و مزیت گیرند،می قرار تحلیل مورد غیرمستقیم

 . است اهمیت دارای ها آن عملکرد نتیجه و رقیب ضعف و قوت نقاط و ثبات یا

 استتفاده  و رکا و کسب در بازاریابی فنون فروش، و گذاریقیمت بخش در

 مقولته  در گیترد؛ می قرار توجه مورد رقبا موقعیت و گذاریقیمت شیوه در آن از

 و هتا خالقیتت  و مختلتف  تبلیغات اقسام و انواع و بودجه بازاریابی، در تبلیغات

 از استتفاده  جامعته،  فرهنت   و عتر   بته  توجه با دادن آگهی نحوه و هانوآوری

 . دارد کار و بکس رونق در مهمی سهم جذاب، عبارات

 متدیریت  مقوله در رو از این. دارد مستقیم رابطه انسانی نیروی با کارآفرینی

 تجربتی،  ستوابق  و تخصتص  و متدیریت  نیاز، مورد انسانی نیروی انسانی، منابع

 رونتق  در مشتتریان  و کارکنتان  با رفتار نوع ها،آن قوت و ضعف نقاط و وظایف

بته   بودجته  و برنامه تهیه مالی، دیریتم بخش در. است آفریننقش کار، و کسب

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

 قترار  بررستی  متورد  عملیتاتی  و مطالعتاتی  هتای هزینته  گذاری،سرمایه توجیه و
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 . گیرند می

 اینقشته  گیرنتد؛  قترار  هتم  کنار در کامل به طور همانند، موارد این چنانچه

 و جتود  کتار  و کسب توسعه نحوه و آینده از اندازیچشم و تولید موفقیت ایبر

 کتارآفرینی،  هتای بستته  تهیه اهمیت و شده ذکر موارد به توجه با. داشت خواهد

 هتای اولویتت  اسا  بر سنتی طب و دارویی گیاهان فناوری و علوم توسعه ستاد

 اعضتا   متخصصتان،  همکتاری  بتا  زیر کارآفرینی هایبسته تهیه به نسبت موجود

 امیتد . نمتود  اقدام حوزه این اندیشمندان و تولیدکنندگان ها،دانشگاه علمی هیئت

 موثر حوزه این با مرتبط افراد اقتصادی توان و زاییاشتغال رشد در امر این است

 . شود واقع

 ورا در شرایط کشت فضای باز در مناطق گرمسیری؛ تولید آلوئه -

 ورا؛ فرآوری ژل آلوئه -

 دارویی؛ گیاهان خصوصی آموزش زمرک -

 فلفلی؛ نعناع تولید -

  آویشن؛ تولید -

 محمدی؛ گل تولید -

 دارویی؛ گیاهان ارگانیک تولید -

 دارویی؛ گیاهان بک تی تولید -

 دارویی؛ گیاهان نشا  تولید -

 روستایی؛ کوچک واحدهای در دارویی گیاهان فراوری -
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 دارویی؛ گیاهان بندی وبسته کن خشک واحد -

  ؛رزماری تولید -

 لیمو؛ تولید به -

 روستایی؛ کوچک های واحد در اسان  تولید -

 بادرنجبویه؛ تولید -

  گاوزبان؛ گل تولید -

 دیم؛ مناطق در آویشن جایگزین کشت -

 دیم؛ مناطق در زیره جایگزین کشت -

 دارویی؛ گیاهان عصاره تغلیظ -

 .گلی مریم تولید -

 آقتای  ابجنت  ارزشتمند  هایهمفکری و هاحمایت از دانممی الزم پایان در

 گیاهتان  فنتاوری  و علتوم  توستعه  ستتاد  محتترم  دبیر- عصاره حسن محمد دکتر

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

 

 ابراهيمی علی

 و فناوری توسعه دبيرکارگروه و ستاد مشاور

 کارآفرینی
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 و فناوری توسعه تخصصی کارگروه یاعضا

 سنتی طب و روییدا نگياها کارآفرینی

 (سنتي طب و دارويي گياهان فناوري و علوم توسعه ستاد دبير)عصاره  حسن محمد دکتر

 گياهان کارآفريني و فناوري توسعه تخصصي کارگروه دبير)ورکياني  ابراهيمي علي مهندس

 (سنتي طب و دارويي

 (گروه کار عضو)   پور ابراهيم محسن دکتر

 (گروه کار عضو)    اکبري دکتر

 (گروه کار عضو)   بيگدلي محسن دکتر
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 مقدمه
ن یمت تأو انقالب ستبز، بشتر بته     یصنعت یاورزشکستم با ظهور یدر اواسط قرن ب

چرا  ؛دیینپا یرین دیریش یایؤن ریاما ا. ش مطمئن و دلگرم شدینده خویآ غذای

ثتر  کوتتاه متدت در ا  کاگر چته توانستت در    یصنعت یشاورزکه انقالب سبز و ک

را به ارمغتان آورد امتا بته     یشاورزکد محصوالت یش تولیاد و افزایا ازدینقاط دن

گتر موجتودات و   یر حقتوق د ینظ یعو اجتما یتوجه به مسائل اخالقعدم  علت

حتد از   یش و استتفاده بت  یمنفعت و رفاه ختو  پرداختن به اًفو صرنده یآ یها نسل

الت که مشکاهش نهاده بلکبه  رو یید مواد غذای، امروزه نه تنها تولییایمیمواد ش

ت یو جمع وردهرا به وجود آ یادیار زیبس یدو اقتصا یو اجتماع یطیمح ستیز

م رو بته رو  یعظت  یا بتزر  و فاجعته   یرا بتا بحرانت   کیختا  ارهین ست یت گسترده ا

 .ندکرا پرداخت  ینیسنگ ید بهایحل آن با یبرا اًمسلم کهاست  ساخته

 ییایمیمصتر  متواد شت   روی در زیاده ،شور ماکاز جمله  ،ایثر نقاط دنکدر ا

مبود منتابع باعتث   کن براو ج یرد باال در محصوالت زراعکبه عمل یابیدست یبرا

. استت   شده یستیو ز ی، آبکیب منابع خاید همراه با تخریتول یها نهیش هزیافزا

غلط، موجب جلب توجه  یها اربرد روشکست اثر یز طیب محیبودن تخر یجد

 یتک ولوژکبتا دوام از نظتر ا   سالم و یزراع یها ن به نظامیمتخصص یمند و عالقه

 یهتا  ستمیصحبت از توسعه س یثر محافل علمکا ه امروزه درک یبه طور  دهیگرد

 کت یها نظام برکشاورزی فشرده و تجاری . است  ان آمدهیبه م یشاورزکدار یپا

 ییایمیشت  یهتا ودکهتا و   شک آفت و نیز به یلیفس یسوخت یها فرآورده و یشتک
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از در یت متورد ن  یرارگکت  یرویناهش کد و یزان تولیدر باال بردن م کهبوده  کیمت

 .است  داشته ییسهم بسزا یورزشاک بخش

های شیمیایی نیاز غذایی جمعیت در حال رشتد جهتان    استفاده از این نهاده

کتارگیری   هه کشتاورزی پایتدار و بت   دلیتل توجته بت    بنتابراین، نماید،  می تأمینرا 

در  رییت تغجتاد  یآنچته ضترورت ا   های جتایگزین در کشتاورزی چیستت     روش

 :ند ازا عبارتند، کیه میمتداول را توج یزراع یها نظام

و اثتر ستو     ییایمیل استفاده از مواد شت یدل هب یطیمح ستیز مسائل بروز .1

 ؛ییغذا موادت یفکیها بر  آن

در  ی فستفاته هتا  ر ستن  یشونده مثل نفت و ذخادیر تجدیغ منابع هیتخل .2

 طبیعت؛

متتورد استتتفاده در  ییایمیشتت یهتتا له نهتتادهیوستت هآب بتت منتتابع یآلتتودگ .3

 ؛یشاورزک

ارگران متزارع بتا   کم یافتادن سالمت انسان بر اثر تما  مستق مخاطره به .4

 ؛ییایمیسموم ش

 ؛ییدر جوامع روستا یو اقتصاد یاجتماع یبناریز ضعف .5

 ؛یکیش ژنتیو فرسا یستیز تنوع اهشک .6

 ؛یاهیدر امراض و آفات گ مقاومت جادیا .7

آن  ییو عناصتر غتذا   یفت مواد آلآبه علت  کخا یبارور زانیم اهشک .8

 .شیااثر فرس بر
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 کشاورزی ارگانيک

کشاورزی ارگانیک یک سیستم تولید محصتول استت کته از مصتر  کودهتای      

هتای ختوراک دام و گیتاه     رشتد و افزودنتی   های ها، هورمون شیمیایی، آفت کش

در این سیستم عالوه بر حفظ اکوسیستم در برابر حضور متواد  . ورزد اجتناب می

اری از هرگونه متواد شتیمیایی و   شود که ع محصوالت سالمی تولید می شیمیایی،

 . باشند سنتزی می

براستتا  تعریتتف فدراستتیون بتتین المللتتی جنتتبش کشتتاورزی ارگانیتتک،  

هتای   یت جتامعی استت کته در آن تمتام جنبته     کشاورزی ارگانیک سیستم مدیر

، اکولوژیکی، محتیط زیستتی، اصتول عتدالت، روابتط      یمربوط به پایداری زیست

ت ر کنتتار عوامتتل متتوثر بتتر کمیتتت و کیفیتتاجتمتتاعی، احتتترام بتته مخلوقتتات د

ستتم  یس یک نتوع یت ارگان یشتاورز ک. گیرد محصوالت کشاورزی مدنظر قرار می

ت آن بر حفتظ  یفعال بوده، کیمت یاساساً بر منابع موجود محله کاست  یشاورزک

و از  استتوار استت   یتک ولوژیب ینتدها یو توستع  مطلتوب فرآ   یکیولوژکتعادل ا

.شود می یرید جلوگیدر روند تول یمصنوع ییایمیمصر  مواد ش

کته در آن کمیتت و    استت انیک، نوعی نظام مدیریتی جتامع  کشاورزی ارگ

طور کامتل حفتظ شتده و     کننده به والت از تولید تا انتقال به مصر کیفیت محص

 در. استت  هکلیه اصول اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی در آن در نظر گرفته شتد 

ای  ات مدیریتی براسا  کشت بتوم منطقته  از عملی کشاورزی ارگانیک به استفاده

از . استت  ای و شیمیایی تاکیتد شتده   های برون مزرعه و نهاده به جای کاربرد مواد
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هتا، داروهتا و    ها، هورمتون  کش مواد شیمیایی و مصنوعی مانند کودها، آفتانواع 

یتک  در کشتاورزی ارگان  ،در واقع. شود اده نمید استفیهای مختلف درتول افزودنی

هتایی چتون    کتش  کمپوست کودهای دامتی، آفتت  های آلی و ورمی از انواع کود

وژیک بتر علیته آفتات و امتراض و     ، دشمنان طبیعی و مبارزه بیولعصاره گیاهان

در تغذیته ختاک کشتاورزی از     ،گتر یبه عبارت د ؛شود های هرز استفاده می علف

. شتود  ده متی یر خاک بر ، جلبک و کودهای بیولوژیک استفاکودهای طبیعی نظ

یتا   هتا  مل بیولوژیک، حشرات مفید، بتاکتری برای مبارزه با آفات و امراض از عوا

 .شود گیاهی مقاوم به آفات استفاده می ارقام

های تولیتدی  احصل اعمال نظتام ارگانیتک در واحتد   محصوالت ارگانیک م

منطبتق بتر استتاندارد معتبتر     هتا براستا  نظتام بازرستی      هستند کته کیفیتت آن  

براستا    یتک ارگان یشتاورز ک. استت  تضتمین شتده   ملی،و ای  منطقه ،للیالم بین

 یساختار موجود متانع  ،گریبه عبارت د ؛شود یم یط موجود طراحیانطباق با شرا

 .باشد ینم یکارگان یشاورزکبر سر راه توسعه 

 اهميت و ضرورت کشاورزی ارگانيک

 یحتتدهاتعتتداد وا ،یبتتردار ت نظتتام بهتترهیت و وضتتعیتتموقع ،شتتورهاک یژگتتیو

ش از یرا بت  یتک گانار یشاورزکان کام یدهقان وه خردهیت شیمکو حا یبردار بهره

قترار گترفتن در    یبترا ایتران  شتور  کت یط و ظرفیشرا. است  ش فراهم ساختهیپ

باشتد و   یا مت یت مه ،هستتند  یتک ارگان یشاورزکنظام  یه داراک یبرتر یشورهاک



 (ونه و گل گاو زبانبآویشن ، با) "ییتولید ارگانیک گیاهان دارو" یبسته کارآفرین 21

ار یدر حتد بست   نیتز  یو زراعت  یدر اغلب محصتوالت بتاغ   یکد ارگانیان تولکام

 .شور وجود داردکدر  یالتیو ش یمحصوالت دام ییباال

تتار آن محصتوالت   که 392ه ک- یتار از اراضکهزار ه 971ران حدود یدر ا

ود کت بدون استتفاده از ستم و    -است یتار محصوالت زراعکهزار ه 331و  یباغ

از ش یبت  یکشت محصوالت ارگانکر یسطح ز ،در جهان در حال حاضر. باشد می

 .تار استکون هیلیم 19

 یاصطالح امتروز  ، حالل و بهطاهر، های اسالمی غذای طیب براسا  آموزه

امروزه سالمت افراد جامعه تحتت تتاثیر متواد    . حق شهروندی است ،غذای سالم

ه د کت شتو  در شرایطی تولید می این موادچه آنکه ، دید استغذایی در معرض ته

های استیدی و   های مصرفی یا باران پساب وهای ناشی از آب  کود و سم، آالینده

متعتدد   هتای خطر. استت   کی جز  الینفک فرآیند تولیتد شتده  های ژنتی دستکاری

ستالمت غتذا    است تا همواره صر مضر در غذا موجب شدهمانده عنا ناشی از باقی

 ،هتا  سترطان  ،هتا  الشعاع قرار گیرد و انواع بیماری ها تحت و بالطبع سالمت انسان

 .کند و شایع شودها بروز ا و مر  و میره مسمومیت

 غتذایی  از طرفی ضرورت تتامین نیتاز   افزون جمعیت و، رشد روزطرفی از

هتای پتر بتازده     این سمت رهنمون کرده کته از نهتاده  امعه را به ، جتین جمعیا

این استراتژی موجب تولید قابل توجه محصول و افتزایش   اگرچه .استفاده نمایند

ساله میزان مصر  متواد   تا در یک دوره چهلباعث شد  اما، گردیدهآن بعد کمی 

خستارت ناشتی از آفتات تنهتا دو برابتر       برابتر افتزایش و    شیمیایی در دنیا به ده
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هتای پتر    راوان ناشی از به کارگیری نهتاده هرچند با تولید محصول ف. کاهش یابد

کمی امنیتت غتذایی و ستیری شت    و به ظتاهر   هشد ، فرآورده به وفور یافت بازده

ولتیکن غتذای حاصتل از     شدهیاز به کالری و پروتئین مرتفع و ن هدیگرد حاصل 

ها موجب مصر  غتذای ناستالم    رویه آن های پربازده با توجه به مصر  بی نهاده

به عبارت دیگتر از لحتاظ ستالمت و     .است گردیدهو ناامنی غذایی و سو  تغذیه 

ها و  روز به روز واکنش که یاست به طور  وجود آورده هکیفیت شرایط ناگواری ب

ارگانیتک بیشتتتر و بیشتتتر   فشتارها بتترای در اختیتتار قرارگترفتن غتتذای ستتالم و  

هتا را بتر آن داشتت تتا در      ه نهادهای بین المللی و دولتت ئلمساست، و این  شده

العمتل   کنترل سالمت غذا حساسیت و عک  تالش برای استقرار سیستم پایش و

 .نشان دهند

جمهوری اسالمی ایران نیز مورد توجه نهادهای دولتی و این مهم در کشور 

ستازی   فرهنت   و نیمه دولتی و حتی خصوصی قترار گرفتت و اقتدامات علمتی    

 کتافی نیستت امتا درختور توجته      اگرچته ای انجام پتذیرفت کته    بالنسبه شایسته

توستط   تهتران  ترین اقدام در این خصو  در کتالن شتهری مثتل    مهم. باشد می

ی صورت گرفتت  های کشاورزی شهردار بار و فرآورده وه و ترهسازمان میادین می

سازمان سرعت رشتد تقاضتا    یکی از کارکردهای این .باشد که بسیار ارزشمند می

 .بازار برای محصوالت ارگانیک است و توسعه

افزایش آگاهی شهروندان در خصو  امنیت غذایی و ایمنی غتذا و اطتالع   

ش و کنتترل کیفیتت و ستالمت محصتوالت و     همراه پتای  به ،رسانی در این زمینه
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اندرکاران امر امنیت  های دست ترین دغدغه الت سالم، در زمره مهمعرضه محصو

رگانیتک بهتترین پاسته بته ایتن      رویکرد بته کشتاورزی ا   رو از این .استغذایی 

توجته دارد و حفتظ مواهتب     جتاری کشاورزی ارگانیک به نیاز . استها  دغدغه

کشتاورزی  . آورد متی  ر زیست برای نسل آتی را فراهمخدادادی و طبیعت و بست

حفتاظتی بیشتتری در مزرعته    ، عملیتات  بردههای طبیعی بهره  ارگانیک از ویژگی

در . یابتد  ای متی  در آن اهمیتت فتوق العتاده    حاصلخیزی ختاک  و گیرد انجام می

 ستت هنیتز   غتذا وجه اجال  جهتانی  ت مورد اتفاقاً مواجهه با تغییرات اقلیمی که

 .وع نظام کشاورزی برتری نسبی دارداین ن

کته پتانستیل   نکته مهم دیگر در تبیین اهمیت کشاورزی ارگانیک این است 

اورزی ارگانیتک یتک ستوم پتانستیل     ای ناشتی از کشت   گرمایش گازهای گلخانته 

حتی مصتر  انترژی در ایتن    . ای کشاورزی رایج است گرمایش گازهای گلخانه

 .گیرد را در بر میکشاورزی معمول در مصر  آن درصد از  01رزی گونه کشاو

 عتد ستالمت  ژه از بُیت و هکشاورزی ارگانیک، به دنبال تحقق امنیت غذایی بت 

یستتمی متدیریت استتراتژیک    در سایه تفکتر راهبتردی و س   است و این کار جز

از طریق تحلیل محیطی اعم از محتیط داختل و    ،ن صورتیدر ا .باشد میسر نمی

 بررستی  سترانجام فرصتت و  و  دیتد ته نیز ،عفض و نقاط قوت بررسیخارج و 

هتای   یگتذار  گذاری و سیاست پذیری جدی، هد  های کلیدی وآسیب شایستگی

های اجرایی را در چارچوب تا راهکار صورت پذیردبندی و سلسله مراتبی  سطح

در ستطح جوامتع    نحتوی کته ایتن مهتم     عملیاتی تبیین و طراحی نماید به برنامه
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از نظتر اقتصتادی، اجتمتاعی،     ها و تنوع گونتاگون  ا ویژگیبرداران ب محلی و بهره

و موانع تولیتد و توزیتع محصتوالت ستالم و      شدهفرهنگی و اکولوژیکی همراه 

 .ارگانیک مرتفع گردد

 وضعيت جهانی محصوالت ارگانيک

 یع و تتداوم یستر  یاز رشتد  کیحتا  زیستتی  یشتاورز کآمار و ارقام مربوط بته  

هر سال بتر ستطح زیرکشتت    . است یشاورزک  ن سامانیجانبه در گسترش ا همه

 یایت نسبت به مزا یعموم یشود و با باال رفتن آگاه یمحصوالت زیستی افزوده م

ش از یرا بت  یشاورزکگذاران عرصه  هیگذاران و سرما استیمحصوالت زیستی، س

متیالدی   9139در ستال  . است نه مشتاق کردهین زمیمضاعف در ا یش به تالشیپ

ت زیستتی قترار   یریهتان تحتت متد   تتار در سراستر ج  کن هویت لیم 27/11حدود 

انیک جهان را درصد از اراضی ارگ 3هکتار حدود  1937901اند که آسیا با  داشته

 .است به خود اختصا  داده

قابل مشتاهده استت بیشتترین ستطح زیتر کشتت        3طور که در شکل  همان

ح زیر کشت روند رو به رشد سط. محصوالت زیستی در کشور استرالیا قرار دارد

میالدی در جهان نیز در شتکل   9139الی  3333های  محصوالت زیستی طی سال

 .است ارائه شده 9
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 2112کشور برتر جهان در سال  11ر سطح زير کشت محصوالت زيستی د .1 نمودار

 

 .2112الی  1111کشت محصوالت زيستی طی سالهای تغييرات سطح زير. 2 نمودار
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از اراضی کشتاورزی تحتت متدیریت ارگانیتک      درصد 3/1در ایران حدود 

کشتت محصتوالت زیستتی در ایتران طتی      زیرروند تغییرات ستطح  . قرار دارند

های مختلتف   در سال ؛در شکل زیر قابل مشاهده است 9139الی  9113های  سال

( ختط قرمتز  )روند تغییرات  یم ولی آنچههستکشت شاهد تغییراتی در سطح زیر

کشت محصوالت ارگانیک افزایشی بوده ، سطح زیراه دهد طی این سال نشان می

 .است هو همچنان به این روند ادامه داد
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 2112های  کشت محصوالت ارگانيک در ايران طی سالروند تغييرات سطح زير. 3 نمودار

 ميالدی 2112الی 

 

 79017ارگانیتک ایتران    کشت محصتوالت میالدی سطح زیر 9139در سال 

آوری محصتتوالت از  هکتتتار جمتتع 19112تستتاب ستتت کتته بتتا احا هکتتتار بتتوده

ال این مقدار در س. شود هکتار بالغ می 91003دد نهایی به های طبیعی ع رویشگاه

هکتتتار بتته اراضتتی  1920استتت کتته مقتتدار  هکتتتار بتتوده 72720متتیالدی  9131

 .است های طبیعی تعلق داشته هکتار به رویشگاه 19911کشاورزی و 

 1کننتتده محصتتوالت زیستتتی،   در تولینفتت 1137تعتتداد  9131در ستتال 

ایتن   .استت  یدهکننده در ایران به ثبت رست صادر 12کننده و وارد 9کننده،  فرآوری

کننتده   فرآوری 31کننده محصوالت زیستی و تولید 0311به  9139موارد در سال 

تغییتری   9131تعداد صادرکنندگان نسبت به ستال   ،در این سال. است ارتقا  یافته
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کشور برتتر از نظتر ستطح زیتر      31میالدی ایران در بین  9139 در سال. نداشت

را  ششتم هکتار رتبته   79017کشت محصوالت ارگانیک در آسیا قرار گرفته و با 

 . است خود اختصا  دادهبه 

 (ميالدی 2112)ده کشور برتر از نظر سطح زير کشت محصوالت ارگانيک در آسيا  .4شکل

 

ارویتتی ارگانیتتک در جهتتان در کشتتت گیاهتتان دستتطح زیر 9139در ستتال 

هکتتار گیاهتان    13391استت کته از ایتن مقتدار     بتوده  هکتار  333117مجموع 

مقایسته آمتار    .استت  ساله ثبت شدهگیاهان دارویی چند هکتار 13993ساله و  یک

متتورد گیاهتتان دارویتتی ارگانیتتک در  9139التتی  9113هتتای  موجتتود طتتی ستتال

قابتل   3باشتد کته در جتدول     متی کشت این گیاهان هش سطح زیردهنده کا نشان

اله ساله و چند ست  گیاهان یک ،در هر دو بخش 9131در سال  تنها. مشاهده است

می تتا  یاله و دااین روند افزایشی برای گیاهان دارویی چند س. خورد به چشم می

 . هستیمو بعد از آن شاهد رشد منفی آن است  ثبت  9133سال 
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 در جهان 2112الی  2111های  رگانيک طی سالمقايسه سطح زير کشت گياهان دارويی ا

 

ت به 
صد رشد نسب

در

سال قبل
 2102
 

ت به 
صد رشد نسب

در

سال قبل
 2100
 

ت به 
صد رشد نسب

در

سال قبل
 2101
 2112
 

گياهان دارویی و معطر
 

 یکساله 10311 13112 +3 11207 -0/01 30017 -2/01

می و یدا 01311 23013 +7/11 13731 +1/31 72120 -2/01

 سالهندچ
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  بابونه
ع در یتستر ، مکدرمان نفته شت  ، یرفع اختالالت گوارش، درمان زخم و ورم معده

اهش کت  ،هتا  تتورم لثته  کتاهش  ، هاضمه یبخش عضالت مجار آرام، ها ام زخمیالت

ش یو افزا یکتحر، کانه دردنایماه یها یردن گرفتگکآرام ، مان نار یاحتمال زا

درمتان  ، ر متادر یترشح شت افزایش ، یجنس یاعصاب و قواتقویت ، انهیماه عادت

 یکآلرژضتد ، یستم دفاعیت سیتقو، دیسف یها گلبول یکتحر، بر و تب یخواب یب

رو یضد اسپاسم اثر اسپ، سابولولین و آلفا بیامازولکضد التهاب اثر ، نیامازولکاثر 

، ر و ختارش یت هکاگزمتا،  ، متردرد و نقتر   کن بتردن  یبت  از، رفع گوش درد، اتر

  .ن بردن سن  مثانهیاز ب، یخون مکه نندک درمان
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 آويشن
درمان بیماری مجاری تنف  فوقانی از قبیتل  ، درمان عفونت لثه ،کنندهضدعفونی

 ،داروی سنتی دردهای معتده و روده ، درد معالجه سرفه و گلو، برونشیت و آسم

ضتدقارچی و   آثتار دارای  هتای روده، دفتع انگتل   ،درمان پیچش روده و استهال 

دلیتل وجتود تیمتول و کتارواکرول در      این خاصیت بته  .یایی قوی استضدباکتر

آور  سترفه و خلتط  ضداسپاسم، ضد آثاراسان  دارای  این ؛اسان  این گیاه است

 .شود از آویشن استفاده میتشنج و صرع ، خوابی درمان بیدر  ،همچنین .است

 

 گاوزبان ايرانیگل 

، مقتویی  آورادرار، آور عترق ، بکننتده اعصتا   آرام، کننده ختون  تصفیه زبانگاو گل

درمتان بیمتاری سترخک و    ، هالتهاب و ورم کلیت ، درمان درمان برونشیت، ها کلیه

 .است C میناتمقدر زیادی وی ، حاویمخملک
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مراحتل   ،گاو زبتان و آویشتن  گل در بسته کارآفرینی تولید ارگانیک بابونه، 

لیتد ارگانیتک   هتای تو بر اسا  سیستماین محصوالت کاشت، داشت و برداشت 

(Organic Production System) هتد  از توستعه ایتن نتوع     . نتد ا تهیه و ارائه شده

 پایداری اکوسیستمی و جلتوگیری از تخریتب و آلتودگی منتابع    تولیدات توسعه 

 .باشدتولید در بخش کشاورزی می

وجود آمده از اهمیت تولید و مصتر   ه در ادامه با توجه به شناخت نسبی ب

مشخصتات  ن بابونه، گاوزبان و آویشن، به توضتیح  ویژه گیاهاه یی بگیاهان دارو

 :شودرداخته میپ زیردر چهار بخش شده وکار تولید گیاهان یاد کسب

 توصيف شغلی-1

 شرح شغل (الف

بابونته،  با توجه به اینکه در این کسب و کار، تولید ارگانیتک سته گیتاه دارویتی     

کار تولیدی است و با و نوع کسبن، ایپذیرد، بنابرصورت می زبان و آویشنگاو

 توجه به جدید بودن این نوع فعالیت ارگانیک در کشور در حوزه شتغلی جدیتد  

بته   ،استت تولید محصول با فنتاوری روز   ،زیرا هد  از این حرفه ؛گیردقرار می
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بتا توجته بته     .نحوی که از نظر کیفیت و نحوه عرضه نیز واجتد نتوآوری باشتد   

لی بته گیاهتان دارویتی و از طرفتی محصتوالت ستالم و       الملرویکرد ملی و بین

 .ستا اجتماعی باالیی برخوردار -ارگانیک این شغل از جایگاه اقتصادی

، زبتان و آویشتن  بابونته، گاو هد  کالن از تأسی  مزرعه تولیتد ارگانیت    

قابلیت رقابتت  تولید محصوالتی دارای راهیابی به بازارهای جهانی و و  صادرات

 رویی ارگانیتک در اروپتا، آستیای میانته و حتوزه خلتیج فتار        با محصوالت دا

 :د ازتننیز عبار این کسب و کارهای خرد هد . باشد می

  ؛در صنعت تولید گیاهان دارویی افزایش کارآیی استفاده از منابع تولید 

 و بازارهتای محلتی و    هتا آویشن ارگانیک عطتاری  و زبانبابونه، گاو تأمین

  ؛(باشدمی رابطه با سالمت جامعه در مستقیماً که کسب و کاری) استانی

 ؛مواد اولیه ارگانیک صنایع فرآوری و تولید مواد مؤثر در کشور تأمین 

  المللتی محصتوالت ارگانیت  بابونته، گتاو زبتان و       ورود به بازارهای بتین

 ؛آویشن

. های پیشرفت متنوعی برای توسعه این شغل وجود دارد فرصت ،عالوه بر این

 :اشاره کرد زیره موارد توان بمی

 ؛التحصیالن کشاورزیکارگیری فار  هافزایش سطح زیرکشت و ب 

  خلتیج  حوزه  کشورهایگسترده و پرطرفدار گیاهان دارویی در وجود بازار

 ؛فار 

 ؛محصوالت گیاهی و دارویی ارگانیکمصر   فرهن  توسعه 
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  ؛بندی گیاهان دارویی به روش ارگانیک های بستهکارگاهایجاد 

 های عرضه گیاهان دارویی ارگانیک جاد بازارچهای. 

 محلی مزرعه موقعيت (ب

، لرستان، اصفهان ،بابونه، گاوزبان ایرانی و آویشنکشت  مستعد و مناسبمناطق 

ان، شترق خوزستتان، آذربایجتان شترقی و غربتی، زنجت       کرمانشاه، شمال و شمال

کستب و  این ایه پیشنهادی پمحل استقرار  .هستندشمال قزوین و شمال خراسان 

در ایتن منتاطق   . طور خا  دماوند و فیروزکوه است شرق استان تهران و به کار

 تولیتد ارگانیتک  جهت  کهای اکولوژی نیازو  های اولیه امکانات الزم اعم از نهاده

ضمن ستازگاری   یاد شدهگیاهان دارویی  .باشدمهیا می زبان و آویشنبابونه، گاو

هتای غیتر    تحمل شرایط سخت و تتنش دلیل ه ب ،با شرایط اکولوژیک این مناطق

آوری در سود صرفه جهت ون بهرمهم و مق انعنوان گیاه به ،کم یآب نیازو  زیستی

 .دنآیکشور به حساب می سرد و نیمه سردمناطق 

شترقی استتان تهتران و در طتول      الیته شتمال   شهرستان فیروزکوه در منتهتی 

 99 و درجته  12 جغرافیتایی  عترض  و شترقی  دقیقته  70 و درجه 29 جغرافیایی

این شهرستان روی بخشتی از سلستله جبتال البترز     . است شدهواقع شمالی  دقیقه

های باغداری و  فعالیت ،اسا  محور اقتصادی شهرستان. است مرکزی قرار گرفته

% 3/93 ،هکتار اراضی زیتر کشتت   23991فیروزکوه با داشتن  .باشد دامپروری می

بته کشتت    %93از ایتن میتزان اراضتی     و  ارا بتوده از اراضی زیرکشت استان را د

. استت  به تولید محصوالت باغی اختصا  داشتته  بقیه %33محصوالت ساالنه و 
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دقیقته شتمالی و    13درجه و  12شهرستان دماوند در عرض جغرافیایی  از طرفی

این شهرستان با مساحتی . دقیقه شرقی قرار دارد 31درجه و  29طول جغرافیایی 

 ،ورامتین ، آمتل،  فیروزکتوه هتای   زار هکتار در محتدوده شهرستتان  ه 399حدود 

، گنتدم،  ستبزی و صتیفی  . ای کوهستانی است و تهران قرار دارد و منطقه گرمسار

ب یا ستبز، ست  ینی، لوبیب زمیری، سیهای سردسوهیگر میب، گالبی و دیعلوفه، س

ن شهرستتان  یت هتای اطترا  ا   فترآورده  ستردرختی از  های وهیتر م درختی و بیش

دماونتتد و ای از وضتتعیت آب و هتتوایی خالصتته 9و 3هتتای  شتتکلدر . هستتتند

 .شوددیده می( محل اجرای طرح) فیروزکوه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
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  1331دما و بارندگی ماهانه در منطقه آبعلی در سال  روند تغييرات. 1شکل 

از اين رو، از . باشد منطقه دماوند میايستگاه آبعلی نزديکترين ايستگاه سينوپتيک به *

 .است ن ايستگاه استفاده شدههای اي داده

 

 1331در سال  فيروزکوهتغييرات دما و بارندگی ماهانه در منطقه  روند. 2شکل 
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های گیاهی  ، گونهشده در منطقه فیروزکوه و دماوندبراسا  مطالعات انجام 

 :هستندزیر در منطقه موجود 

، ار ، پستته وحشتی  توان به  می این مناطقاز سایر گیاهان موجود در فلور 

حسن، آتریپلک ، زنبق وحشتی  کاله میر، زرشک، گلپر ،گردو بادام وحشی، بید،

 . اشاره کرددمیان و انواع گن

 خانواده نام علمی نام فارسی
 Artemisia herb alba Compositae درمنه دشتی

 Astragalus sp Leguminosae گون

 Stipa barbata Graminae استیپا

 Euphorbia aelleni Euphorbiaceae فرفیون

 Ziziphora Labiatae باریکبر   آویشن

 Onobrychis sativa Leguminosae اسپر 

 Onobrychis cornuta Leguminosae اسپر  خاردار

 Tragopogon collinus Compositae شن 

 Alyssum scoparia Brasicaceae قدومه

 Gundelia tourneforti Compositae کنگر

 Phlemis anisodones Labiatae گوش بره

 Hulthemia persica Rosaceae رکو

 Agropyron spp Graminae علف گندمی

 Bromus spp Graminae علف پشمکی

 Festuca sp Graminae فستوکا

 Plantago ovata Plantaginaceae بارهن 

 Echium sp Boraginaceae گل گاوزبان

 Papaver Papaveraceae شقایق

 Cichorium intybus Compositae کاسنی

 Achillea millefoilium Compositae بومادران

 Matricaria chamomilla Compositae بابونه

  Ferula gumosa باریجه
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به لحاظ شرایط اکولوژیک مناسب، دارای گیاهان دارویتی  این دو شهرستان 

ایق، توان به کاستنی، بومتادران، گاوزبتان، آویشتن، شتق      د که مینباشمتعددی می

 از ایتن جهتت،   .باریجه و غیره اشاره کترد  محمدی، اسفرزه، بارهن ، بابونه، گل

در . رونداهان دارویی استان تهران بشمار میترین نقاط رویش گی این شهرها مهم

مناستب و   آویشتن، بابونته و گاوزبتان ایرانتی    دارویتی  کشت گیاهتان   ،این میان

 تتأمین در ی دماوند و فیروزکتوه بتوده و اهمیتت زیتادی     سازگار با شرایط اقلیم

بستیار   نیتز در منطقته  زایتی   در امر اشتتغال  ،از طرفی. ردگیاهان دارویی جامعه دا

واسطه نزدیکی به شهر تهران و اطرا  آن دسترسی آسان به بتازار  ه ب .استمؤثر 

 گذاری نیز برختوردار دارد و از امنیت الزم برای سرمایهوجود گسترده این منطقه 

فضتای   ،واستطه گستتردگی فضتای جغرافیتایی منطقته     ه از جانب دیگر، ب. ستا

 .باشدفیزیکی کافی برای گسترش این شغل نیز مهیا می

الزم  (زیستتی )هتای ارگانیتک    وجه به رویکرد جهانی و اهمیتت کشتت  با ت

کتارگیری   ه، در ایتن طترح بتا بت    است هرچه بیشتر در حفظ سالمت اکوسیستتم 

کمتی و کیفتی محصتول     یمدیریت اکولوژیک در ارتقا سیستم تولید ارگانیک و

با توجه به گستردگی مطالعه در شرق استان تهران و تنتوع   همچنین،. تالش شود

گیری مستدل، در این طترح  وامل اکولوژیک و برای استنباط بهتر از کار و نتیجهع

-از نتایج این بررسی می در نتیجه،. است نطقه فیروزکوه و دماوند توجه شدهبه م

 .استفاده نمود ،با شرایط اکولوژیک مشابه مناطق دیگرتوان در 
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 محصوالت توليدی (ج

عتدم استتفاده از   بته  روزکوه، و با توجته  در شرایط اکولوژیک منطقه دماوند و فی

آویشتتن، بابونتته و تولیتدی از   ت متنتتوعمحصتتوال ،ستموم و کودهتتای شتیمیایی  

 بر ، گل، سرشاخه گلدار و محصوالت دارویی تولیدی :از جمله گاوزبان ایرانی

با توجته بته گترایش     همچنین. یمی برخوردار استو بازار عظاز مشتریان متنوع 

دارای بازارهتای بتالقوه    این کسب و کار به این محصوالت فراوان سایر کشورها

  .باشدای میگسترده

 بندی و عملياتی کسب و کاربرنامه زمان (د

گاوزبان مطابق با استانداردهای روز دنیتا بته    کشت ارگانیک بابونه، آویشن و گل

مراحتل  . پتذیرد  ت دانش آموختگان کشتاورزی صتورت متی   دس هروش اصولی ب

 .باشدیزیر م یبند د تابع جدول زمانتولی ییاجرا

 بندی توليد بابونه، آويشن و گل گاوزبانبرنامه زمان

یرد
 ف

طرح  یاجرا مراحل

 ارکسب وک

ن یزودتر

زمان 

 شروع

ن یزودتر

زمان 

 خاتمه

ن یرترید

زمان 

 شروع

ن یرترید

زمان 

 خاتمه

زمان 

 یشناور

 ها وحمل نهاده خرید 0

 بذر، کود دامی،)

 ....(اسيد آمينه،

 روز 71 پایان مرداد مرداد مرداد تير

حمل  خرید و 0

نشاء ) ها نهاده  

 (آویشن

 روز 7 فروردین فروردین فروردین فروردین
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آماده سازی و  2

بابونه )تسطيح زمين 

 (و گاوزبان

 روز01 شهریور شهریور شهریور شهریور

سازی و تسطيح  آماده 2

 (آویشن)زمين 

 روز01 نفروردی فروردین فروردین فروردین

کشت بابونه و  7

 گاوزبان

اول مهر  شهریور شهریور شهریور

 ماه

 روز 3

نيمه اول  کشت آویشن 7

 اردیبهشت

نيمه اول 

 اردیبهشت

نيمه اول 

 اردیبهشت

نيمه اول 

 اردیبهشت

 روز 1

 ماه 1 مرداد فروردین مرداد فروردین عمليات داشت 1

 روز021 شهریور خرداد مرداد اردیبهشت برداشت 1

 ديند توليفرآ

از مرکا  تحققاا    ( بارر بابوناه و گاوزباان و نشاای آويشان     )مورد نيااز   مواد اوليه

 در تاممين شود و کشاورزي استان اصفهان و پژوهشکده گياهان دارويي تامين مي

  .شودمنطقه استفاده مي يم رعه از افراد بوم ينيروي کار مورد نياز برا

 نمودار فرآيند توليد
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 در تناوبگياهان قبلی  بررسی

شده قبلی در زمتین متورد نظتر     ، بررسی گیاهان کشتقبل از ایجاد سیستم تولید

امکان تهیته برنامته تنتاوب وجتود خواهتد       ز اهمیت است و پ  از این کار،یحا

هتا،   های هترز غالتب در آن   توجه به خصوصیات اللوپاتیک گیاهان، علف. داشت

، شیوع آفات، میزان ورود عناصتر غتذایی و   مشترک با گیاهان بعدی یها بیماری

مواد آلی به خاک یا خروج عناصر غذایی در خاک از موارد مهم مورد بررسی در 

است که  از گیاه لوبیا در تناوب استفاده شده ،در برنامه فعلی. خواهد بود بارهاین 

 عالوه بر امکان تثبیت نیتروژن و کاهش آلودگی سیستم و افزودن بقایای گیتاهی 

با نسبت 
N

C کم، در کنترل بیماری نماتد ریشه نیز مؤثر خواهد بود. 

 شده قبلی های اعمالمديريت

. این موضوع نیز قبل از شروع به کار، از اهمیت بستیار زیتادی برختوردار استت    

هتای قبلتی بتر امکتان     نوع و میزان مواد شیمیایی و سموم مورد استفاده در دوره

. گتذار متؤثر خواهتد بتود      ی هتم تولید ارگانیک و طتول متدت دور  استقرار سیس
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، شتد  تولیتد ارگانیتک بیتان    توضیحات تکمیلتی سیستتم   بخشطور که در  همان

یک تتا  گذار مدت زمانی است که از شروع به استقرار سیستم تولید ارگان ی  دوره

سیستم به سمت خودکفایی  ،طی این دوره در. انجامد طول می استقرار کامل آن به

د و همچنتین  شواز داخل سیستم تأمین می حرکت کرده و نیازهای سیستم عمدتاً

هتر چته میتزان متواد      بنتابراین، . گیترد متی  صتورت سازی نیز درون سیستم  پاک

هتا متدت زمتان     ستازی آن  د، پتاک ی مصنوعی و سموم مصرفی بیشتر باششیمیای

یستتم تولیتد   هتای استتقرار س   و همین موضوع هزینهل خواهد کشید بیشتری طو

در متواردی امکتان    ایتن مستئله  بته ستبب    چه بستا . دهد ارگانیک را افزایش می

 .پذیر نباشد سیستم ارگانیک امکاناستقرار 

 ورزی حفاظتیخاک

ها، وابستته بته ختاک و متواد در حتال تجزیته آن        های غذایی خشکی تمام شبکه

ای خشتکی   های تغذیته  واقلیم خاک بر تمام واکنشگر میکربه عبارت دی ؛هستند

ترین آستیب بته ختاک از طریتق کتاربرد ماشتین آالت،        کوچک. گذار استتأثیر

بتته تضتتعیف و نتتابودی  هتتای شتتیمیایی و عوامتتل دیگتتر کتته    مصتتر  نهتتاده

ای بتر   آنها منجر شود، تأثیر قابتل مالحظته  های خاکزی یا کارکرد  میکروارگانیسم

به همتین دلیتل در کشتاورزی پایتدار،      .عی خواهد داشتهای زرا کل اکوسیستم

خاکی است کته   ،خاک مطلوب. ای برخوردار است سالمت خاک از اهمیت ویژه

ضمن نگهداری و استقرار فیزیکی گیاه، امکان رشد و نمتو و بتروز کارکردهتای    
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 . فراهم سازد( تولید پایدار)الزم جهت حداکثر تولید را در دراز مدت 

دار شتامل  ر اثتر استتفاده از گتاوآهن برگتردان    بت زی مرسوم ور معایب خاک

ای شدن خاک، نیاز به وقت و انرژی زیاد، هزینه زیاد، تخریب ستاختمان  کلوخه

خاک، مصر  زیاد آب، فرسایش بادی و آبی، کاهش مواد آلی خاک، ایجاد الیته  

سخت در کفه شخم، حرکت رطوبت از عمق به سطح و تجمع امتالح، افتزایش   

باشد که مشتکالت متعتددی را در    حلیل مواد آلی و آزاد شدن ازت میو ت تجزیه

در سیستتم تولیتد ارگانیتک استتفاده از      رو، از ایتن . نمایتد اکوسیستم ایجتاد متی  

 . از اهمیت زیادی برخوردار است( حفاظتی)ورزی جایگزین  های خاک روش

بت کاهش شیب جریان حرکت رطو: ورزی حفاظتی عبارتند از مزایای خاک

هتای هترز،    از عمق به سطح خاک، جلوگیری از هتدر رفتتن آب توستط علتف    

هتای درشتت و متوستط     سله بستن سطح ختاک، افتزایش تخلختل    جلوگیری از

هتای   عملیات کشتاورزی، افتزایش خاکدانته    کاهش شدت سبب  به% 79میزان  به

دلیل وجود بقایا در سطح خاک و کتاهش تبخیتر،     درشت، افزایش ذخیره آب به

هتای مفیتد ختاک،     اک از طریق فعالیتت میکروارگانیستم  خیزی خ زایش حاصلاف

کاهش تبخیر سطحی خاک به علت عدم تما  هوای خشک بتا ستطح ختاک و    

دلیل عدم استفاده یتا استتفاده    هکاهش وقت و هزینه ب سطح آن، به تابش خورشید

 و در)محدود از ادوات، افزایش ماده آلی ختاک، بهبتود چرخته عناصتر غتذایی      

 .و بهبود ساختمان خاک و کاهش فرسایش( نتیجه کاهش نیاز به کود شیمیایی



 (ونه و گل گاو زبانبآویشن ، با) "ییتولید ارگانیک گیاهان دارو" یبسته کارآفرین 45

بتا حفتظ حتدود    )ورزی حداقل  های خاک در این بسته کارآفرینی از سیستم

کمتک گتاوآهن قلمتی و چیتزل      و به( درصد از بقایای گیاهی در سطح خاک 11

ده بهینته  ورزی استتفا  د ایتن سیستتم ختاک   داستفاده خواهد شد تا از مزایای متعت 

 . عمل آید هب

  خاک

ای در افزایش عملکرد این گیاهان دارد و این موضوع به نقش عمده ،تهویه خاک

برای کشتت ایتن    باشد که لزوم افزایش ماده آلی خاک ساختمان خاک مربوط می

برای کشت این گیاهتان   9تا  2معادل  pHهای با  خاک. سازد گیاهان را روشن می

در ایتن  . کننتد  خاک را تحمل میی ن شرایط خشکی و شوراین گیاها. ندا مناسب

 .بین تحمل بابونه و گاوزبان به شوری خاک بیشتر است
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 نور 

بایتد   رو، از این ،و برای جوانه زنی نیاز به نور دارد  بابونه گیاهی فتوبالست بوده

ویتژه در دوره   هدر طتول رویتش و بت   . طتور ستطحی انجتام گیترد     هکشتت آن بت  

درصورت وجود ستایه در ایتن دوره   . لدهی به نور کافی نیاز دارددهی تا گ غنچه

یتز ماننتد بابونته    گاوزبتان ن  آویشن و گل. کاهش خواهد یافت ماده مؤثر گیاه نیز

در طول دوره رشد زایشی به نتور کتافی نیتاز خواهنتد      ،کنند چون تولید گل می

خواهتد   داشت و وجود نور مناسب در افزایش عملکرد کمی و کیفی آنهتا متؤثر  

 .ولی برای جوانه زنی بذور گاوزبان نیازی به نور نخواهند داشت. بود

شتن  یاه آویت زان استان ، گ یت بر م یسطوح نور یبررس منظور هب یقیدر تحق

درصتد نتور    311، 72، 91، 32، یه، ابتر یستا ) یمختلف نتور  یتحت شدت ها

ول مت یزان تیت ن غلظت استان  و م یشتریقرار داده شد و مشخص شد که ب( کامل

طول بتر   . دیآ یدست م د بهیموجود در اسان  در نور کامل خورش Myrceneو

 .ابدی یکاهش م یبا کاهش سطوح نور Peltate hairو تراکم 

 دما و رطوبت 

این گیاهان برای رشد و نمو مناسب در طول دوره رشد اصتلی ختود بته دمتای     

تولیتد از ایتن    هرچته منطقته   .گتراد نیتاز دارنتد    درجه سانتی 11- 91روزانه بین 

  .شرایط دمایی فاصله بگیرد کاهش کمی و کیفی در عملکرد مشاهده خواهد شد
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 الگوی کاشت مناسب

در : بتا دو نتوع مقیتا  قابتل تعریتف استت       (Cropping pattern)الگوی کاشت 

معنی تعیین گیاهان مناسب برای کشت در یک منطقه با توجه بته   مقیا  وسیع به

در ( ی و زیستتی مل اقلیمی، توپتوگرافی، ختاکی، آبت   اعو)کلیه عوامل اکولوژیک 

بته معنتی توزیتع     نیتز ( ای مزرعته )در مقیا  کوچتک  . باشد منطقه مورد نظر می

برداری حداکثر از منابع اکولوژیتک   ها در مزرعه به منظور بهره مناسب مکانی بوته

ربعتی،  الگوهای کاشت متداول در مزارع عبارتند از مستطیلی، م. باشد و تولید می

 . ای و تصادفی ، کچه(یا زیگزاگی یا مثلثی)لوزی 

ولتی بتا    ،باشتد  رآیی منابع، مربعی میبهترین الگوی کاشت برای افزایش کا

ای اجرایی، کشتت دو ردیفته   هدشواری عدم امکان ایجاد آن در مزرعه و بهتوجه 

 .سازی کشت مربعی قابل توصیه است با شبیه

برای آویشتن از کشتت    ،ان مورد مطالعههای خا  گیاه با توجه به ویژگی

ردیفه و برای بابونه از کشتت مستتطیلی    گاوزبان از کشت دو مستطیلی، برای گل

 .استفاده خواهد شد

 کشت

به عملکرد با توجه  اما ،باشد یز و هم در بهار قابل اجرا مییپاکشت بابونه هم در 

یزه یپتا ضتر، کشتت   یزه در بستته کتارآفرینی حا  یهای پا کمی و کیفی باالتر کشت

باشتد   ن ایرانی که یک گیاه چند ساله میگاوزبا گل. است بابونه مد نظر قرار گرفته
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توجه به اینکته در ستال اول از نشتا  آویشتن     ولی با ،شود مییز کشت ینیز در پا

ها و آماده بودن زمین و مناسب بتودن شترایط    شود، پ  از تهیه نشا  میستفاده ا

 .دشو میانجام  آب و هوایی، کشت در بهار

پاش با آبیاری غرقابی  های کشت بابونه در کشور روش دست یکی از روش

لی استتفاده خواهتد   ولی در این بسته کارآفرینی، از الگوی کشتت مستتطی   ،است

بتدور بتا    ؛قبتل از کشتت  . مترخواهد بود سانتی 11های کشت  فاصله ردیف. شد

ایه، بتا ختاک اره بته    سوپر نیتروپال  تلقیح شده و پ  از خشتک شتدن در ست   

؛ عمق کشت سطحی خواهد بتود . ترکیب و کشت خواهند شد 31نسبت یک به 

ار گترفتن در عمتق ختاک امکتان     الست بتوده و در صتورت قتر   پبابونه فتو زیرا

ورت وجود دستگاه خطتی کتار گنتدم    در ص. زنی آن وجود نخواهد داشت جوانه

هتای ستقوط بایتد از     م لولته فقط با تنظی ؛ت استفاده کردتوان از آن برای کاش می

متتر   ها به داخل خاک جلوگیری کرد تا عمق کشت بیش از نتیم ستانتی   ورود آن

در صورت عدم وجود دستگاه کاشت، امکان کشت توسط کتارگر وجتود   . نباشد

الزم به ذکر است بالفاصله پ  از کشتت بایتد آببتاری انجتام گیترد تتا از       . دارد

 .حرکت بذرها توسط باد جلوگیری شود

کشتت بتذر   . شود ز الگوی کشت دو ردیفه استفاده میبرای کشت گاوزبان ا

ها با فاصله  پشته متر و در دو طر  سانتی 11های به عرض  گل گاوزبان در پشته

میزان بذر الزم بترای هتر هکتتار    . متر انجام خواهد گرفت سانتی 12روی ردیف 

 ، کاشتت بتا  فه کاردر صورت وجود دستگاه دو ردی. باشد میکیلوگرم  39حدود 
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با توجته بته چنتد ستاله     . صورت با دست انجام خواهد شد دستگاه و در غیر این

 .دشهای تولید سرشکن خواهد بودن گیاه، هزینه کشت بین سال

فواصتل  . ستفاده خواهد شتد برای کشت آویشن از الگوی کشت مستطیلی ا

   و کشت آن دربا توجه به تهیه نشا. متر خواهد بود سانتی 91×01ها  کشت بوته

یعنی مزرعه  ؛کاری خواهد بود زمصورت هی زمین اصلی، کشت توسط کارگر و به

ریتب  و پت  از کتاهش رطوبتت تتا حتد امکتان تتردد و عتدم تخ         ،آبیاری شده

کاری اقدام شتده و بالفاصتله پت  از آن آبیتاری انجتام       نشا  ، بهساختمان خاک

 .پذیرد می
 



 " (ونه و گل گاو زبانبآویشن ، با)تولید ارگانیک گیاهان دارویی " یبسته کارآفرین 51

 مديريت عناصر غذايی

ه در تأمین عناصر غذایی گیاهان مورد کشت، انجام آزمون ختاک و  ترین نکت مهم

 .باشد اسا  نتایج شیمیایی خاک میصر برمصر  عنا

کیلوگرم اکسید فسفر،  91تا  21به عناصر غذایی حدود  نیاز خالص آویشن

. باشتد  کیلوگرم نیتروژن در هکتار می 311تا  21اکسید پتا  و  کیوگرم 91تا  21

کیلتوگرم نیتتروژن در هکتتار بایتد      21تتا   11عد نیز هتر ستاله   در سال دوم به ب

 . مصر  نمود

 91کیلتوگرم نیتتروژن،    31تتا   01حتدود   بابونه بترای تولیتدی مناستب بته    

 .کیلوگرم اکسید فسفر نیاز دارد 91تا  01کیلوگرم اکسید پتا  و 

کیلتوگرم اکستید    91تتا   01عناصتر غتذایی حتدود     نیاز خالص گاو زبان به

کیلتوگرم نیتتروژن در هکتتار     311تا  11کیوگرم اکسید پتا  و  11تا  01فسفر، 

کیلتوگرم نیتتروژن در هکتتار بایتد      21در سال دوم به بعد نیز هر ساله . باشد می

 .مصر  نمود

 ،باشیم مصر  مواد شیمیایی مصنوعی نمی بهدر سیستم تولید ارگانیک مجاز 

بتر ایتن   . ای شیمیایی وجود نتدارد هامکان تأمین عناصر غذایی از کود رو، از این

عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان باید از کودهای آلی، دامتی و بیولوژیتک    ،اسا 

 .دشوتأمین ( زیستی)

از کتود آلتی، کتود زیستتی ستوپر نیتتروپال ،        ،کتارآفرینی  ،در این بستت  

پاشی اسیدهای آمینه برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز استتفاده خواهتد    محلول
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یز ستال  یتن در هکتتار و در دو نوبتت در پتا    91کود آلی در مجموع معادل . شد

یعنتی   ،اول و قبل از کشت و همچنین در سال سوم به زمین اضافه خواهتد شتد  

 .دشو تن در هکتار در سال سوم مصر  می 31تن در هکتار در سال اول و  31

یتاز گیتاه بتا    منظور تأمین نیتروژن مورد ن کود بیولوژیک سوپر نیتروپال  به

هتای نشتا     ریشته . شتوند  شده و بذور کشت می گاوزبان تلقیحبذور بابونه و گل 

دقیقته در محلتول ستوپر     11آویشن نیز در سال اول و قبل از کشتت بته متدت    

 .شوند نیتروپال  قرار گرفته و بعد نشا ها کشت می

 ،پاشی اسیدهای آمینه نیز در مراحل مختلف رشد رویشتی و زایشتی   محلول

 .در طی دوره رشد انجام خواهد شد
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وژن و افتزایش  ، استفاده از لوبیا در تناوب، در تتأمین نیتتر  پیشینعالوه بر موارد 

 .خواهد بودماده آلی خاک مؤثر 

 ها  ی های هرز، آفات و بيمار مديريت علف

ن یسهولت از بت  ها را به ه بتوان آنک یاستفاده از روش یعنی ،هرز یها نترل علفک

از  یز بخشت یت هترز ن   ه علتف کت رفت ید پذیهرز با یها ت علفیریاما در مد .برد

. ردکت ت یریمد یعیستم طبیهرز را در س  د علفیبا ،در واقع. است یستم زراعیس

بتا   ییستو  متدت و هتم  ل بته ستود بلند  یهرز، ن یها علف یقیت تلفیریهد  مد

ن یت در ا. ودت نمت یریرا مد ت علف هرز را شناخت و آنید ماهیبا .عت استیطب

 یبترا  یکیولتوژ ی، زراعی و بیکیزیف یها ح از تمام روشیروش، بر استفاده صح

ر  با توجه بته عتدم امکتان مصت    . شود هرز تاکید می یها اهش خسارت علفک

کتش   ای تولید ارگانیک، مصر  سموم علتف ه مواد شیمیایی مصنوعی در سیستم

 .باشد قابل توصیه و مصر  نمی

های هرز  ز باید از بیولوژی و اکولوژی علفلف هرقبل از اعمال مدیریت ع
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هتای   ای ممکن پیشگیری از ورود بذر علفه وشر .در منطقه اطالع حاصل کرد

 .کار برد و آستانه خسارت اقتصادی را تعیین و مد نظر قرار داد ههرز را ب

در روش زراعی با استفاده از تنتاوب، بقایتای گیتاهی، تنظتیم آب آبیتاری،      

اشت و نوع و مصر  عناصر غییر تراکم کاشت و تراکم بوته، الگوی کاللوپاتی، ت

یکی و فیزیکتی بتا   در روش مکان. های هرز را مدیریت نمود علف توان غذایی می

دهی و کولتیواتتور   ورزی حفاظتی، خاکپوش، آفتاب دستی، خاک استفاده از وجین

هتای   علتف  روش کنترل بیولوژیتک . پرداخت های هرز توان به مدیریت علف  می

تتأثیر کنتد، غیتر کارآمتد در     : گیترد  الیلی کمتر مورد استفاده قرار مید هرز نیز به

های هرز، تابعی از تتراکم   بسیاری از گیاهان، غیر مؤثر در جمعیت مخلوط علف

 .علف هرز

هتتا را کتتاهش داده و بتته یتتک رویتته  کتتش ، کتتاربرد آفتتتن ارگانیتتکازارعتت

جهت کنترل هتر  . اند ها روی آورده بیماری اکولوژیک در ارتباط با کنترل آفات و

ط اکولوژیتک  یگونه آفت یا بیماری باید قبل از هتر کتار، در برقتراری یتک محت     

 :بر دارداین اقدامات موارد زیر را در. ودمناسب اقدام نم

 ؛عی و ارقام مناسب منطقهرااهان زیانتخاب گ 

 ؛برداشت سازی زمین و انتخاب تاریه مناسب کاشت و آماده 

 اه از نظر نتوع عنصتر غتذایی    ین نیاز غذایی گیبرد کودهای آلی و تأمکار

 ؛مورد نیاز، مقدار مورد احتیاج و زمان مناسب کاربرد کود

 ؛تنظیم تناوب صحیح 
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 ؛استفاده از ارقام مقاوم 

 ؛های گیاهی و معدنی کاربرد عصاره 

 ؛کنترل بیولوژیک و مکانیکی 

 ؛چسب تله و کارت زرد 

ک یت  تتوان تنهتا بته    ها نمتی  ر کنترل آفات و بیماریباید در نظر داشت که د

ده موجود بتین عوامتل   یچیروش خا  متوسل شد، بلکه باید بر اثرهای متقابل پ

 .متعدد متکی بود
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 .های ارگانیک از روش شیمیایی استفاده نخواهد شد تا در سیستم شود که مجددا تاکید می *
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  مديريت آبياری

، ایتن گیاهتان  . دنت بتان بته آبیتاری زیتاد نیتاز ندار     گیاهان بابونه، آویشتن و گاوز 

های نشتی  روش آبیاری این گیاهان به. دوست بوده و نیاز آبی کمی دارند خشکی

طور کلی این گیاهان با توجه بته اقلتیم منطقته و     پذیر است و به ای امکان و قطره

 متنظم بتودن   ،نکتت  مهتم  . بار آبیاری شوند روز یک 31-1گرمای هوا بایستی هر

زیرا نظم در آبیاری عملکرد ماده مؤثر در واحتد ستطح را افتزایش     ؛استآبیاری 

البته در کنار مدیریت آبیاری استفاده از مالچ کاه و کلتش در کتاهش   . خواهد داد

ورزی حفاظتی  تبخیر و حفظ رطوبت خاک و افزودن کود آلی و استفاده از خاک

یشتتر در ختاک در کتاهش    دلیل افزایش ماده آلی در خاک و حفتظ رطوبتت ب   به

 .مصر  آب و افزایش راندمان مصر  آب مؤثر خواهند بود

 ها  بيماری

توان به نماتتد، بوتته میتری و پوستیدگی      های این گیاهان می ترین بیماری از مهم

. رای کنترل نماتد از کشت لوبیا در تناوب استفاده خواهد شتد ب. ریشه اشاره کرد

شود که عتالوه   ز از سوپرنیتروپال  استفاده مییهای قارچی ن برای کنترل بیماری

در کنتترل   Bacillus subtilisبر تأمین بیولوژیک نیتروژن به دلیتل وجتود بتاکتری    

 .های قارچی و باکتریایی خاک نیز مؤثر خواهد بود بیماری

  برداشت و روش زمان
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افقتی قترار    ای کامالً های زبانه شود که گلچه بابونه زمانی اقدام به برداشت می در

در این مرحلته بیشتترین درصتد    . بهترین مرحله برداشت است باشند؛ اینگرفته 

 2هتا بتا حتدود     برداشت با بترش گتل  . اسان  و کامازولن وجود خواهد داشت

شود و با توجته بته رشتد متداوم بابونته امکتان        ها انجام می متر دم گل آن سانتی

. می منطقه وجود خواهتد داشتت  چین گل با توجه به شرایط اقلی 1تا  9برداشت 

 31ز فاصتله  هتا ا  لتدهی استت و بوتته   زمان برداشت آویشن نیز زمتان شتروع گ  

بیشتترین درصتد استان  و     ،در ایتن مرحلته  . خورند متری خاک برش می سانتی

مجدد در آویشتن نیتز وجتود    امکان رشد و برداشت . دارد تیمول در گیاه وجود

 معمتوالً . شتود  ته جدا و در سایه خشتک متی  گر از بوارک ازبان نیز بگاو گل. دارد

 . ها ابتدای صبح است بهترین زمان برداشت این اندام
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 توليد انداز چشم( ه

حدود یک سوم داروهتای متورد استتفاده در جوامتع انستانی را       ،در حال حاضر

دهد و صنایع داروسازی در تتالش   طبیعی و گیاهی تشکیل می أبا منش داروهایی

تدریج بته   تا ساخت شیمیایی اقالم مربوط به دو سوم بقیه داروها را نیز به هستند

هتای   رو، صتنایع داروستازی و گتروه    از ایتن . نابع گیاهی جایگزین کنندوسیله م

تولیتد گیاهتان دارویتی    تحقیقاتی بسیاری از کشورها توجه خود را به کشتت و  

در ( گیاهتان زراعتی  بترخال   )از آنجایی که گیاهان وحشتی  . اند معطو  داشته
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هتا از   آوری آن کننتد و جمتع   د پیدا میای شرایط رش های گیاهی گسترده محدوده

تتر بتودن کمیتت و کیفیتت محصتول       های طبیعی بتا توجته بته پتایین     رویشگاه

هتا را فتراهم    جوابگوی صنایع داروسازی نیستت و حتتی موجبتات نتابودی آن    

ستطوح گستترده، جهتت رفتع      سازد، بنتابراین، تولیتد انبتوه ایتن گیاهتان در      می

 .رسد نظر می تر به النههای صنایع داروسازی عاق نیازمندی

شتدت در   معطر در کشورهای توسعه یافتته بته   استفاده از گیاهان دارویی و

ای بتا  درصد از مردم ایتن کشتورها از داروهت    31اکنون  حال افزایش است و هم

زهای صنایع دارویتی آلمتان و   نیا %02طور نمونه  به ؛کنند گیاهی استفاده می أمنش

ن و هند از منابع گیاهی تتأمین  درصد نیازهای صنایع دارویی چی 31مجارستان و 

 آمار جهانی نیز گویای این مطلب استت کته متواد متؤثر حتدود پنجتاه      . شود می

متردم  . گیاهی است ا های جهانی دارای منششده به بازار  درصد داروهای عرضه

میلیارد دالر جهتت دریافتت داروهتای بتا      1انه حدود ایاالت متحده آمریکا سالی

 .کنند در روسیه از هر سه دارو، یک دارو گیاهی است   گیاهی پرداخت میمنشا

 7/39بتالغ بتر    یاهیت گ یداروهتا  ی، فروش جهتان 3337سال  ،براسا  آمار

ارد دالر مقتام  یلیم 2/0ن رابطه، اروپا با حجم فروش یدر ا .است ارد دالر بودهیلیم

ارد دالر و یتتتلیم 3/9پتتتن بتتا  ارد دالر، ژایتت لیم 1/9بتتتا  یشتترق  یایل و آستت او

در حتال  . ندشتت قترار دا  یبعتد  یهتا ارد دالر در رتبته یلیم 2/3با  یشمال اییکآمر

به  افته روی و توسعه یصنعت یشورهاکدر  ییدارواهان ید و مصر  گیتول ،حاضر

در جهتان   یتی دارواهتان  یانه گیق مقدار مصر  ستال یدق یمحاسبه. ش استیافزا
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استتفاده   یمتفتاوت  و ناشتناخته  یهالکبه ش ییاهان دارویرا از گیز ؛ل استکمش

 .(یشتده در منتابع داروستاز    ا استفادهی یردنک ، دمکل تازه، خشکبه ش. )شود یم

مثتال   یتک به عنتوان   یول ،ن مورد وجود نداردیز در این یجامع یاطالعات محل

اهتان معطتر   یه شتامل گ کت ) یتی اهان دارویزان واردات گیم توان گفتیم یمورد

بته   3310ون دالر در سال یلیم 122اهان، از ین گیدار ایشور خرکبه چند ( یستن

رد یکت ن خود نشان از رویه اکاست  افتهیش یافزا 3391در سال ون دالر یلیم 223

شور آلمان کدار، یخر یشورهاکن یاز جمله ا. است یاد شدهاهان یروز افزون به گ

ون یت لیم 9/20رزش ا به ییارواه دیتن گ 99190، برابر 3310ه در سال ک تسا بوده

 .است دالر وارد نموده

، فتروش  3393تتا   3317 یهتا ن ستال یه در ژاپتن بت  کت است  ین در حالیا

 1 یتی الت داروه محصتو یفروش بق. است داشته شیبرابر افزا 32 یاهیگ یداروها

شتأ  منبتا   ید داروهتا یت ان خردر انگلستت  3331در سال . است ش داشتهیبرابر افزا

ازار ن بت یالرشتدتر عیاز ستر  یکتی استت و انگلستتان    ش داشتته یافتزا % 21 یاهیگ

ران در ستال  یت در ا ییاهان داروید گیزان تولیم. است بوده ییاهان دارویدات گیتول

تتار  که 1/93173ی معتادل  شتکریه در سطح زک تن بوده 2/197/17معادل  3191

مربوط به استان خراسان بتا   ییاهان داروید گیار تولن مقدیشتریب. است تولید شده

. استت  شور را در بر داشتهکل کد یاز تولدرصد  7/93ه کتن بود  9/31199د یتول

رمان، همدان، گلستان، سمنان و مازندران ک یهااستان :بیبه ترت ،پ  از خراسان

 .قرار دارند یبعد یهادر رده
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هتای   عطرستازی و تهیته چاشتنی   رن  آن در صنایع داروسازی،  یاسان  آب

 7111مصر  سالیانه بابونه در جهان بتیش از  . گیرد قرار می استفادهغذایی مورد 

 .تن گل خشک است

ش یاز پت ش یرا بت  یتی اهتان دارو یبته گ   روشنی ضرورت توجهبه  باالموارد 

شتاخص و   یتی اهان دارویژه گیو به یر نفتیش صادرات غیافزا. دیمان یمشخص م

از . ایجاد اشتغال در کشتور استت   یها حل از راه یکی یت نسبیمز یمی و دارابو

 یضترور  یامتر  یتی اهان دارویصادرات گ یهد  برا یبازارها ییشناسا رو، این

 یرویت ت نیت عوامتل متؤثر در صتادرات ماننتد ترب     بایتد  ین صورت میدر ا .است

و  ی، فتترآوردیتتتول زمینتتهدر  یاربردکتتقتتات یمتخصتتص، توستتعه تحق یانستتان

د، یت ز خرکت ، ارتبتاط بتا موسستات و مرا   یتی اهتان دارو یگ استتاندارد  یبنتد  بسته

، اعمتال  ع و مطمتئن صتادرات  یه ستر کشب ی، برقراریجوامع تخصص یسامانده

ت، یت مکت و یفکینترل ک یبرتر برا یفناورو استفاده از دانش و  یعمل یها روش

 یدولتتتریربتتط غ یذ یو نهادهتتا یخصوصتت یهتتا هتتا و بختتش NGO تیتتتقو

آمتد  ارکت فعتال و  کمنظور مشار ختلف بهدر ابعاد م ییاهان دارویگ ارکاندر دست

اهش کت بختش از جهتت     النکت اهتدا   تحقتق  در  ن مربوطان و متخصصامحقق

الن کت در ابعتاد   ویتژه  هدار بت یت توسعه پایریبه مد یابیدولت و دست یگر یتصد

ر و تجا یه علمیت بنیع، آموزش و تقویه و توزینه تهیستم بهی، سیتوسعه اقتصاد

 . نمود یزیر ت و برنامهیرین و مقررات را مدین، اصالح قوایبازرگانان داخل
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 مديريت بازار و بازاريابی  -2

تولیتد  ( آویشن، بابونه، گاوزبتان ایرانتی  )هد  از تولید ارگانیک گیاهان دارویی 

مواد خام سالم و ارگانیک، عاری از هر گونه ماده شتیمیایی مصتنوعی در کشتور    

 غتذایی، بهداشتتی، آرایشتی و    ع مختلف اعم از دارویتی، یر صناجهت مصر  د

بازار هتد  بتر ، گتل، سرشتاخه گلتدار،      . باشدمی( ها در عطاری)فروش آزاد 

محصوالت و داروهای تولیدی از این گیاهان در ابتدای امتر، مربتوط بته داختل     

و با تولید محصوالت با قیمت مناسب و کیفیت عتالی، از واردات و   استکشور 

 در مرحلته . شتود خروج ارز از کشور جلوگیری کرده و نیاز کل کشور تأمین می

این محصوالت در منطقه خاورمیانه توزیع خواهد شد و در مراحل نهایی و  ،دوم

، بازارهای اروپتایی از اهتدا    (پایان سال چهارم) پ  از اخذ استاندارد ارگانیک

 .باشنداصلی مورد نظر می

 نرخ اندازه بازار و ( الف

توان به عوامتل  از جمله می ؛دهستنی در تولید گیاهان دارویی مؤثر دعوامل متعد

اکولوژیکی منطقه، گیاهان انتخابی با مناطق مورد نظر، الگوی کاشتت مناستب و   

این عوامل در افزایش کمتی و کیفتی   . عوامل زراعی و مدیریت تولید اشاره نمود

ا امکان دستیابی به حداکثر متاده متؤثر   ه سزایی داشته و بدون توجه به آن هنقش ب

هتای   این، نیاز جامعه، سیاست عالوه بر. در گیاهان تولیدی وجود نخواهد داشت

کالن تولیدی در کشور در بخش گیاهتان دارویتی، شترایط اقتصتادی حتاکم بتر       
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جامعه، بازارهای هد  و رقیبان تولیدکننده در رونق کسب و کار متؤثر خواهنتد   

های دولت و نرخ تورم و دیگر عوامل اقتصادی در رونتد  استسی ،همچنین. بود

شتده   بتا توجته بته عوامتل یتاد     در چنین شرایطی . باشدتواند تأثیرگذار رشد می

 .در نظر داشتدرصدی را برای این محصول در سال  32تا  31توان رشد  می

 بازار یروندها یبررس (ب

تدریج محلی، شهرستان، استتان،   هب) در ابتدا باید تالش شود تنها بازارهای داخلی

را پوشش داد و از آنجا که زمینه الزم برای رشتد  ( های همجوار، کل کشوراستان

در  هتا  آنرود کته بتازار ختوبی بترای     این گیاهان در ایران وجود دارد، انتظار می

های ایتن  وردهآبه دلیل تنوع رو به رشد فر ،از طرفی. باشد خارج نیز وجود داشته

سترد کشتور،    مناطق سترد و نیمته  ویژه در  شرایط اقلیمی مناسب تولید به ان،گیاه

پایین بودن هزینه تولید و امکان رقابت گیاهتان ارگانیتک در بازارهتای ختارجی     

پ  از ثبتات بتازار در داختل، قتدرت صتادرات محصتول       که شود بینی میپیش

شتورهای  فار  و در مرحلته بعتد ک   ویژه کشورهای حاشیه خلیج به. قطعی باشد

 .توانند از اهدا  صادراتی باشنداروپایی می

 رقباشناخت  (ج

رانتی،  دلیل نوپا بودن تولید ارگانیک گیاهان دارویی بابونه، آویشن و گاوزبان ای به

ولتی شتواهد    .ای در کشتور وجتود نتدارد   شتده   تاکنون رقبای خا  و شتناخته 

تولیتد پایتدار در   هتای  گویای آن است که میل به کشت این گیاهتان در سیستتم  

امکتان   استاندارد ارگانیتک، الزم به ذکر است که با اخذ . کشور رو به رشد است
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لتذا افتزایش تولیدکننتدگان     ،المللی وجود دارد حضور مقتدرانه در بازارهای بین

گونه مشکلی از نظر رقابت داخلی ایجاد نخواهتد کترد و    ارگانیک در کشور هیچ

د ارزی کشور و ثبات بخش تولیدی نیز تأثیرگتذار  در افزایش درآم ،این عالوه بر

 .خواهد بود

 گذاریو قيمت ل عرضه و تقاضايه و تحليتجز (د

ار خریتد  کته بتاز   ،بازار اول :بررسی عرضه و تقاضا منوط به دو بازار خواهد بود

بتازار   ، کته و بتازار دوم استت  ( هتای تولیتدی   و نهاده  بذر، نشا)های اولیه  نهاده

ونته،  بررسی بتازار مصتر  باب  . است( اندام هوایی و گل)ایی فروش محصول نه

ر  مستقیم جامعه و خریتد  مص ردهد که عالوه ب آویشن و گل گاوزبان نشان می

هتای   هداشتتی فترآورده  ها، صنعت تولید داروهای گیاهی، آرایشتی و ب  از عطاری

ر کنند که گویای رونق مناسب ایتن بختش د   تنوعی را در بازار مصر  ارائه میم

رود با اطالع رسانی و ترویج نقش محصوالت ارگانیک و انتظار می. کشور است

ها در سالمت جامعه، افزایش مصر  این گونه تولیتدات در کشتور از    اهمیت آن

شتده پتایین در    با توجه بته هزینته تمتام    ،از طرفی. دشورشد بیشتری برخوردار 

مناطق، و همچنتین تولیتد   مناطق مناسب اکولوژیک و کیفیت باالی تولید در این 

ارگانیک، امکان رقابت با تولید کنندگان داخلتی وجتود داشتته و صتادرات ایتن      

 . نمایدپذیر می محصوالت را نیز امکان

محصوالت تولیدی که از لحاظ کیفیت با ارزش بوده و متورد انتظتار    قیمت

گیاهتان  طتور معمتول    هبت . صورت چند قیمتی باشد هتواند بمشتری نیز باشند، می
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عتاری بتودن از متواد     هتا و  دارویی در بازار براسا  متاده متؤثر موجتود در آن   

در متورد  . شتوند  توسط صنایع مختلف خریداری می ،هشد گذاری شیمیایی قیمت

استا  وزن  بر بدین صتورت کته صترفاً    ؛موضوع کمی متفاوت است ،ها عطاری

وزارت بهداشتت،  ها توسط  با ساماندهی عطاری. گیردصورت می یگیاه خریدار

بته هتر   . اسا  متاده متؤثر خواهتد بتود    گذاری محصوالت نیز بررویکرد قیمت

ترتیب قیمت گیاهان مصرفی در صنایع یا مصر  مستقیم توسط مردم بر استا   

این موضوع اهمیت . است ها در آن د و محتوای ماده مؤثریبودن از مواد زا  عاری

هتای  تهیته نهتاده  . سازد یش روشن میان دارویی را بیش از پتولید ارگانیک گیاه

اولیه در بازارهای محلی، مدیریت صحیح تولید با عملکترد بتاال و کیفیتت قابتل     

از عوامل مؤثر بر روند تغییر قیمت . تواند به تحقق این موضوع بیانجامدقبول می

عتالوه بتر   . های داخلی استت ها و سیاستنرخ تورم، قیمت نهاده ،در گذر زمان

المللی شده که بتا  ارگانیک گیاهان دارویی باعث جذب خریداران بین این، تولید

همتراه خواهتد    رآمد بسیار بیشتری را برای تولیدکننتدگان بته  د ،نرخ ارز به  توجه

 . داشت

 مديريت نيروی انسانی -3

بتوده و در  ( رایج)ل های تولید متداو دارویی بر اسا  سیستمتولید فعلی گیاهان 

در  رو از ایتن . گیرنتد  ولید پایدار نیز مورد استفاده قترار متی  های ت مواردی سیستم

اکثر مزارع تولیدی استفاده از مواد شیمیایی رایج بوده و این موضتوع مشتکالت   
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لبتته در  ا. متعددی را برای گیاهان تولیتدی و اکوسیستتم زراعتی بته همتراه دارد     

توجه به اهمیتت  با  اما .است ار مصر  مواد شیمیایی کاهش یافتههای پاید سیستم

ارویتی  هتا از گیاهتان د   سالمت جامعه و تتوقعی کته ختانواده    گیاهان دارویی در

سیستتمی   ؛ستازد  ای تولید ارگانیک را با اهمیت میه دارند، لزوم توجه به سیستم

  .شود ند تولید استفاده نمیکه در آن از مواد شیمیایی مصنوعی در رو

یتک فصتل    هکتاری در 91زرعه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای یک م

 :زیر استزراعی به شرح 

کتاری   ستال تجربته   1متخصص کشاورزی دارای یک نفر  مدیر طرح؛ (الف

 ؛در تولید گیاهان دارویی

ستال   1کارشنا  فنی مزرعه؛ یک نفر کارشتنا  گیاهتان دارویتی بتا      (ب

 ؛، گاوزبان ایرانی و آویشنهتجربه کاری در تولید بابون

 ؛نفرنگهبان؛ یک  (ج

روز  11نفتر بترای    91می؛ یک نفر و کارگر ساده فصتلی  یکارگر ساده دا(د

 ؛کاری

روز  11یک نفر با وسیله نقلیه برای  ،جهت حمل و نقل کارگران ؛راننده (ه

 .کاری

 و همچنین رفع نقایص موجتود، نیتاز   روز کردن و بهبود شیوه تولید برای به

توجته بته آمتوزش و تجهیتز      رو  ایناز . باشدبه افراد متخصص در این زمینه می

تولیتد ارگانیتک    نیروی انسانی متخصص و متعهد امری بسیار ضروری در زمینه
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الزم است برای مدیر و کارشنا  مزرعته در هتر    ،بنابراین. استگیاهان دارویی 

ایتن  . بینی شتود ترویجی پیش –ندن یک تا دو کال  آموزشیافصل زراعی گذر

آموزشتی و   -ن دارویی یتا ستایر مؤسستات علمتی    ها توسط انجمن گیاها کال 

از . شود و الزم است نسبت به شناسایی آنها اقتدام شتود  ریزی میپژوهشی برنامه

طرفی، کارگران نیز باید توسط مدیر و کارشنا  فنی آمتوزش الزم را ببیننتد تتا    

 .وری شغلی آنان افزایش یابدبهره

کارشتنا  و  وری ی بهرهبا توجه به اهمیت و نقش رضایت شغلی در ارتقا

تأمین به موقع حقوق و  ،حفظ احترام و شخصیت ایشان، مدیر مزرعه و کارگران

وری شغلی آنان ، الزم است نسبت به جلب رضایت و در نتیجه افزایش بهرهآنان

های تخصصی و تجربی آنان و دانش گاهاز جانب دیگر، توجه به دید. شوداقدام 

کاری  ها و همچنین افزایش رضایت کارایی فعالیت بومی کارگران موجب افزایش

استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی، جتدیت در کارهتا و تبیتین     .گرددآنان می

هتای  برنامته صتدر  تواند در های آن، میبه شرکت و آرمان تعصب نسبتاهمیت 

  .واحد کسب و کار قرار گیردارتقای کیفیت نیروی انسانی 

ویتژه   ق مشتریان اعم از جامعه هد  داخلی بهیو عال دیگر، سالیق سویاز 

ای در جلب نظر ایشتان و خریتد   کنندهها و اقوام مختلف ایرانی نقش تعیینگروه

ایتن موضتوع در متورد مشتتریان ختارجی بستیار بتا        . محصوالت تولیتدی دارد 

ق فرهنگتی و  یت قته، عال یذاشتناخت  متوارد   از زیترا در بستیاری  . تر استاهمیت

 در کتتب و مقتاالت در  های اقوام غیرایرانی ختارج  ها و نگرشدیدگاه اجتماعی،
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ریتزی الزم صتورت   برنامته  زیرهای  ، الزم است در برنامهاین؛ بنابردستر  است

 :پذیرد

 بندی، زمان عرضه؛زمینه نحوه بستهمطالعه سلیقه بازار هد  در  -

  .های مصر  محلی و دارویی محصول در منطقه هد مطالعه شیوه -

 مديريت مالی -4

کند تا در مقابل شترایط   های اقتصادی ایجاب می بنگاههای متنوع و متغیر  فعالیت

نقتش متدیریت    ،میتان  در این. نشان دهند های سریعئن، واکنشممتغیر و غیرمط

و آوری اطالعات صتحیح و بته موقتع    ها و تولیدکنندگان در جمعمالی این بنگاه

جهتت تحلیتل هتر    . استت ز اهمیتت  ییی حتا گیری نهتا  ها برای تصمیم تحلیل آن

مشتخص  ( هتا دریافت) و درآمدی( هاپرداخت) ایفعالیتی الزم است اقالم هزینه

 . شوند

  ( هاپرداختی)  ها هزينه( الف

کته بته ایجتاد و     استهایی مل هزینهاش ،فعالیت یگذارهیسرما یهانهیهز یبررس

 :زیر هستندامل موارد ها ش این هزینه. انجامدکسب و کار میاندازی راه

 ایهای سرمايههزينه 

بترداری   پتیش از بهتره  سی  فعالیتت و  أهای طی دوره ایجاد و ت منظور پرداخت

هتا و   ستاختمان های آبیاری،  خرید سیستم ن،یزمخرید  یهانهیهز شاملکه  است

، تهیته وستایط   سیسات و تجهیتزات أنصب تزات، یتجه و آالتنیماش سات،یسأت



 (ونه و گل گاو زبانبآویشن ، با) "ییتولید ارگانیک گیاهان دارو" یبسته کارآفرین 69

اختذ   ، مشتاوره، و نقشته  ه طترح یت نه تهیهز)برداری  های قبل از بهره نقلیه، هزینه

 یهتا نته یهزو ( ...وآمتوزش  عقد قرارداد و  ها و ثبت شرکت و تسهیالت،مجوز

 .باشدیم نشده ینیبشیپ

  یجار یهانهيهز

  :باشدهای ثابت و متغیر به شرح ذیل می ها شامل هزینه این هزینه

با تغییر مقتدار تولیتد،    هایی است که ر هزینهمنظو :های متغير توليدیهزینه

 شتامل به عبارت دیگر، این بختش   ؛به تولید بستگی دارد کند و مستقیماً تغییر می

کستب و کتار   هتای   شروع کتار واقعتی و تتداوم فعالیتت    که به  استهایی هزینه

 و داشتت  اشتت، ک ستازی زمتین،   آمتاده  یهتا نهیهز شامل ها این هزینه. انجامد می

متی و  یمستقیم به کارشناستان و کتارگران دا   دستمزد و حقوق ،محصول برداشت

ستازی   آمتاده  هزینته . باشدمی نشده ینیبشیپ یهانهیهز فصلی، هزینه تدارکات و

بنتدی، هزینته کتود و     های تستطیح، شتخم و دیستک، کترت    شامل هزینه ،زمین

هتای  ، هزینته ...هزینته آب و آبیتاری قبتل از کاشتت و     کودپاشی قبل از کاشت،

آب و آبیتاری، کتود    شامل ،های داشت ؛ هزینه...تهیه نشا  یا بذر و شامل ،کاشت

 ،هتای برداشتت   هزینته ... های هرز و و کودپاشی، سم و سمپاشی، مبارزه با علف

 ؛باشد می... شت دستی، حمل و بارگیری وبردا شامل

یتد،  با تغییر مقتدار تول هایی است که منظور هزینه: های ثابت توليدیهزینه

 یهتا نته یهز شتامل  هتا  این هزینه. تولید بستگی ندارد  به کند و مستقیماً تغییر نمی
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ط یآالت و وستا هتا و تأسیستات، ماشتین   استهالک و تعمیر و نگهداری ساختمان

های دریافتی، مالیات و عتوارض، تبلیغتات و   نقلیه، اجاره زمین، بیمه، اقساط وام

 نشتده  ینت یبشیپ یهانهیهزصصی و های تخآگهی، عضویت در اصنا  و انجمن

 . باشدمی

 (هادريافتی)درآمدها ( ب

 و هتا تولید، تعیین میزان فروش و خودمصرفی میزانبرای برآورد درآمدها، تعیین 

  .تعیین قیمت محصول الزم است

 گذاریسرمايه -1

 زمين اجرای طرح 1-1

 (مربع متر)متراژ زمین  (ریال) هزینه واحد (میلیون ریال)هزینه کل 

0 0 911111 
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 محوطه سازی -2-1

هتای  هزینته و ( کشی و دیوارکشیتسطیح، خیابان)سازی های محوطههزینه

ان نگهبتان و سترایدار و   هتای اداری، ستاختم  انبارها، ستاختمان )سازی  ساختمان

واحتد   شرایط محل احتدا   درشده  های اخذ براسا  قیمت همگی( موتورخانه

ه یت در جداول زیر ارا باالمورد نیاز برای هر یک از موارد  مقادیر. دشومی محاسبه

 . است دهش

هزینه  واحد مقدار شرح ردیف

 (ریال)واحد

 هزینه کل

 (ميليون ریال)

2111 تسطيح 0

11 

 11 111 مترمکعب

 1 1 مترطولی 1 دیوارکشی 2

 1/70 711111 مترطولی 21 خيابان کشی 7

 1/000 جمع
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 ساختمان ها -3-1

 (ميليون ریال) هزینه کل (ریال)هزینه واحد (مترمربع) مساحت شرح ردیف

آالت و انبار ماشين 0

 هانهاده

011 7111111 711 

ساختمان اداری،  2

 هارفاهی و سرویس

71 7111111 011 

ساختمان نگهبان و  7

 سرایدار

21 7111111 31 

 71 0111111 21 موتورخانه 1

محل خشک کردن  1

 گياهان

111 0111111 111 

 0111 جمع

 تاسيسات و تجهيزات -4-1

شده بترای   های استعالم شده و قیمت براسا  تجهیزات و تأسیسات برآورد

  :است گذاری مورد نیاز این تأسیسات در جدول زیر برآورد شده هر یک، سرمایه

 هزینه کل مشخصات فنی شرح ردیف

 (ميليون ریال)

نصبببب تبببابلو و  رسانی برق 0

کشی  ترانس و کابل

هبای   کشبی  و سيم

 مربوط

011 

 011شامل حق انشعاب،  رسانی آب 2
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اجبببرای شببببکه  

آبرسببانی، مخببازن 

ذخيببببببببببره، 

 های الزم کشی لوله

موتورپمببببب  و  7

 متعلقات

 11 یک دستگاه

 -ليتبببببری 0111 منبع سوخت 1

همراه ببا پمب  و   

هببای  لولببه کشببی

بق ببببببا مطبببببا

های اسبببببتاندارد

شبببرکت پخببب  

 های نفتی فرآورده

11 

 1/1 عدد کولر آبی 2 رکول 1

 1/1 عدد 2 بخاری کوچک 

 01 عدد برای انباری 0 هيتر 

 1/7 عدد 0 هواک  صنعتی 

 021 متر حفر چاه 011 حفر و تجهيز چاه 3

 1کپسببببببول  1 اطفاء حریق 1

 کيلوگرمی

1/1 

سيسبببتم ارتبببباط  2

 تلفنی

 7 خط 2

سيسبببتم آبيببباری  01

 ای قطره

 0011 هکتار 02

 0/0171 جمع
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 ماشين آالت  -5-1

هتای معتبتر،    عمل آمده از شرکت های به الت براسا  استعالمآ هزینه ماشین

هر یتک   بارهعمل آمده در  براسا  مبانی فوق و استعالم به. است برآورد گردیده

 . است ه شدهیها در جداول زیر ارا آن تأمیناز ماشین آالت، 

 سازی زمينهای ويژه آمادهماشين -1-1

 

 هزینه واحد عدادت شرح ردیف

 (ریال)

 هزینه کل

 (ميليون ریال)

 New Holland T6090 0 071111111 0711تراکتور  0

 11 11111111 0 شاخه 2گاوآهن قلمی  2

 پره 21دیسک  7

 

0 71111111 71 

 1 1111111 0 ردیفه 1فاروئر  1

 1/3 3111111 0 نهرکن 1

 2 2111111 0 شاخه 2کولتيواتور  1

 11 11111111 0 نیت 1تریلر  3

 1/0111 جمع
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 وسايل نقليه  -2-1

 تجهيزات اداری و کارگاهی -3-1

 های قبل از بهره برداری هزينه -1-1

 

 هزینبببه واحبببد  تعداد حرش ردیف

 (ریال)

هزینبببببببببه 

ميليبببون )کبببل

 (ریال

 021 021111111 0 کابين دوگانه سوز وانت نيسان مزدا تک 0

 021 جمع

 (ميليون ریال)هزینه کل شرح ردیف

 01 ...(، فایل، گوشی تلفن،ميز، صندلی)لوازم اداری  0

 01 لوازم آشپزخانه 2

 22 ابزارآالت کارگاهی 7

 13 جمع

 (ميليون ریال)هزینه کل شرح ردیف

 11 مطالعه مقدماتی و تهيه طرح اجرایی 0

 71 های الزماخذ مجوز 2

 01 برداری های جاری در دوره قبل از بهره هزینه 7

 71 حقوق و دستمزد نگهبان 1

 1 سایر هزینه ها 1

 071 جمع
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 گذاری ثابت طرحجدول سرمايه -11-1

 (ساله 4)های جاری طرح  هزينه -2

 مواد اوليه  -1-2

در جتدول  . دشتو های مورد نیتاز تولیتد متی   ها صر  خرید نهادهاین هزینه

 :است شده ها اشارهاین نهاده به بعدصفحه 

 

 

 

 

 

 (ميليون ریال)هزینه کل شرح ردیف

 1 زمين 0

 1/0011 سازی و ساختمان هامحوطه 2

 2/121 تاسيسات و تجهيزات 7

 021 وسایل نقليه 1

 1/0111 ماشين آالت 1

 13 یتجهيزات اداری و کارگاه 1

 1/221 (درصد جمع باال 1)نشده های متفرقه و پي  بينیهزینه 3

 071 های قبل از بهره برداریهزینه 1

 2/1111 جمع
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 های مورد نياز در طول اجرای طرحنهاده هزينه -2-2

ميزان  شرح ردیف

کل 

 مصرف

هزینه  واحد

ر)واحد

 (یال

 ميليون ریال

سال  سال اول

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

011111 کيلوگرم 011 بذر بابونه 0

1 

21 1/21 0/77 71 

211111 کيلوگرم 31 بذر گاوزبان 2

1 

011  - - -

- - -  712 111 عدد 111111 نشاء آویشن 1

-  011-  001 111111 تن 111 کود دامی 1

کود بيولوژیک  

 سوپرنيتروپالس

 2/3 7/1 1/1 1/1 021111 ليتر 011

مواد بيولوژیک  1

ضد باکتری و 

 ضد قارچ

- - -  2/2 021111 ليتر 21

 2/1 1/3 1/3 1/3 021111 ليتر 011 مينهآ اسيدهای 2

- - -  21 01111 عدد 2111 تلهچسب  00

- - -  1/1 2211 عدد 2111 کارت زرد 02

 71 77 3/21 21 21111 کيلوگرم 1111 بذر لوبيا 07

- - -  12 7111 کيلوگرم 011111 کاه و کل  01

 1/20 011 1/31 3/371 جمع ساليانه

 3/0111 جمع کل
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 غير توليدی کارکنانحقوق و دستمزد  3-2

 

 حقوق ماهيانه تعداد شرح ردیف

 (ریال)

 ميليون ریال

سال  سال سوم سال دوم سال اول

 چهارم

 011 21/021 1/001 21 1111111 0 مدیر طرح 0

 17/001 01/017 3/12 31 1111111 0 کارشناس 2

 1/211 0/271 0/211 031-  2 جمع

 7/13 1/11 11 1/13 و ماليات حق بيمه کارفرما

 21 21 21 21 هزینه بازرسی ارگانيک

 2/731 2/772 0/220 1/211 جمع ساليانه

 7/0211 جمع کل
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 حقوق و دستمزد پرسنل توليدی -2-4

نفر روز  2411 رو از اين .روز کاری محاسبه شده است 31کارگر ساده فصلی برای * 

 .کارگر در اين طرح بکار گرفته خواهند شد

 .شده استروز کاری محاسبه  31راننده مينی بوس برای حمل کارگران به مدت ** 

حقوق  تعداد شرح ردیف

 ماهيانه

 (ریال)

 ميليون ریال

سال 

 اول

سال  سال دوم

 سوم

سال 

 چهارم

 2/30 2/10 1/17 1/11 7123111 0 نگهبان 0

 2/30 2/10 1/17 1/11 7123111 0 مییکارگر ساده دا 2

کارگر ساده  7

 *فصلی

11 2111111 321 121 2/212 0121 

راننده جهت حمل  1

 **و نقل کارگران

1 71111111 71 77 7/71 2/72 

 7/0210 7/0002 1/211 1/117 جمع

 13 1/11 1/71 1/71 مزایا و پاداش و حق بيمه کارفرما

 7/0211 0/0017 0/0111 1/131 جمع کل

 2/0111 0127 2/0221 1/0071 غير توليدی+ توليدی  کارکنانق و مزایای کل حقو جمع

 2/1111 جمع کل
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 هزينه سوخت و انرژی -2-5

 استهالک و تعمير و نگهداری -2-1

ارزش  شرح ردیف

دارایی 

ميليون )

 (ریال

تعمير و  1 7 2 0 استهالک

 نگهداری

0 2 7 1 

 ميليون ریال درصد ميليون ریال درصد

محوطه  0

سازی و 

 ساختمانها

1

/0011 

01 1/001 

 

1/001 

 

1/001 

 

071 2 7/27 7/27 7/27 71 

تاسيسات  2

و 

 تجهيزات

0

/0171 

02 1/021 1/021 1/021 211 1 2/10 2/10 2/10 011 

وسایل  7

 نقليه

0

21 

21 7

1 

7

1 

7

1 

1

/10 

01 02 02 02 1/22 

ماشين  1

 آالت

1

/0111 

01 1

/011 

1

/011 

1

/011 

1

/031 

1 3/32 3/32 3/32 7/12 

تجهيزات  1

اداری و 

 اهیکارگ

1

3 

21 1

/2 

1

/2 

1

/2 

7

/01 

01 3/1 3/1 3/1 1/1 

 3/211 1/210 1/210 1/210-  1/110 2/111 2/111 2/111-  0/1121 جمع

 1/111  7/2002  جمع کل

مصرف  واحد شرح ردیف

 ساليانه

هزینه 

 واحد

 (ریال)

 ميليون ریال

سال  سال اول

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

گازوئيل با  0

 حمل

 0/37 1/11 1/13 1/12 7111 01111 ليتر

 1/11 1/11 2/11 12 3111 1111 ليتر بنزین 2

روغن  7

 واسکازین

 7/0 2/0 0/0 0 21111 11 ليتر

 2/071 1/001 0/011 1/21 جمع ساليانه

 7/112 جمع کل
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 های جاری طرح هزينه

 

 ميليون ریال شرح ردیف

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

 1/21 011 1/31 3/327 مواد اوليه 0

 2/0111 0127 2/0221 1/0071 دستمزدحقوق و  2

 2/071 1/001 0/011 1/21 سوخت و انرژی 7

 3/211 1/210 1/210 1/210 تعمير و نگهداری 1

 1/110 2/111 2/111 2/111 استهالک 1

درصد  1)پي  بينی نشده  1

 (1الی  0جمع ردیف 

1/013 1/17 21 7/011 

 2/2312 1/2132 2/2213 0/2311 جمع ساليانه

 01220 مع کلج
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 های ثابت و متغير توليد هزينه

هزار ) هزینه شرح ردیف

 (ریال

 هزینه متغیر هزینه ثابت

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 1/3191 311 1 1 1/3191 مواد اولیه 3

 1/3012 11 3/1319 11 9/2297 حقوق و دستمزد 9

 7/123 91 3/93 91 1/773 سوخت و انرژی 1

 7/391 91 3/311 91 2/921 تعمیر و نگهداری 7

 3)هزینه اداری و فروش  2

 (درصد فروش

12/311 1 1 311 12/311 

 3/901 02 1/373 12 9/717 (درصد 2)نشده  بینی پیش 0

 1 1 1/9333 311 1/9333 استهالک 1

 02/7393-  3/0793-  22/31033 جمع

 سرمايه در گردش

 

ف
ردی

 (ميليون ریال) هزینه کل شرح 

 3/327 (سال اول) ليه مواد او 0

 01/107 (انرژیسوخت و، دستمزد ،های حقوق ماه هزینه 1) گردان تنخواه 2

 11/0771 جمع
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 گذاری سرمايه مجموع

 قيمت فروش کاالتوزيع 

 مساحت گياه

 (هکتار)

عملکبببببرد 

کيلوگرم در )

 (هکتار

قيمت واحبد  

 (ریال)

 ميليون ریال

سببببال  سال دوم سال اول

 سوم

سببببال 

 چهارم

 1/172 111 111 111 011111 111  1 بابونه

آویشن
 1  *111-2111 11111 221 111 211 1/0111 

گل گاوزبان
 1  **711-211 0111111 0211 0111 0211 2031 

لوبيا چيتی
 1 0111 11111 211 221 212 211 

 2/1110 7131 7711 2121 کل درآمد فروش

 (ميليون ریال) هزینه کل شرح ردیف

 2/1111 سرمایه گذاری ثابت 0

 11/0771 سرمایه در گردش 2

 31/1022 جمع
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کيلوگرم در نظر  2111های بعد  کيلوگرم و در سال 511عملکرد آويشن در سال اول *

 .گرفته شده است

کيلوگرم در  311های بعد  کيلوگرم و در سال 211عملکرد گل گاوزبان در سال اول **

 .نظر گرفته شده است

( بر اساس نرخ تورم)ها  هزينه  درصد به 15درصد به نرخ فروش محصول و  11هر ساله ***

 .اضافه شده است

 محاسبه نقطه سر به سر

 

71/32 = % 
 هزینه ثابت توليد

 

 ×011 
 فروش -هزینه متغير توليد 

 ميزان فروش در نقطه سر به سر

 

 = 3/2110 ميليون ریال

 هزینه ثابت

 هزینه متغير 0 -

 فروش

 سود ناويژه

 فروش سالیانه - های تولید سالیانه هزینه = 02/9722 میلیون ریال

 سود ناويژه

 :های عملیاتی شامل شود هزینه کسر می

 میلیون ریال 1/3907                 اداری حقوق و دستمزد -

 میلیون ریال 12/311                های اداری و فروش هزینه -

 میلیون ریال 0/3101         :سود عملیاتی
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 :عملیاتی شاملهای غیر کسر می شود هزینه

 میلیون ریال 911(دو ساله)برداری  ی قبل از بهرهها استهالک هزینه -

 میلیون ریال 0/131           سود ویژه قبل از کسر مالیات -

 نرخ بازدهی سرمايه

 

21/01 = % 
 سود ویژه قبل از کسر ماليات

 گذاری ثابت سرمایه

 وره بازگشت سرمايهد

 = 0/1 سال

 گذاری ثابت سرمایه

 سود ویژه قبل از کسر ماليات

 ارزش افزوده ناخالص

متواد  + ستوخت و انترژی   + تعمیر و نگهتداری  = )رزش افزوده ناخالص ا

 فروش کل –( اولیه

 = 1/31037 میلیون ریال    

 ارزش افزوده خالص

ستتتهالک قبتتل از بهتتره ا+ هتتا  ییتتاستتتهالک دارا= )ارزش افتتزوده ختتالص 

 ارزش افزوده ناخالص –( برداری

 = 1/9713 میلیون ریال       
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32/10 = % 
  ارزش افزوده ناخالص

 فروش کل ارزش افزوده ناخالص به فروش= 

 

11/11 = % 
 ارزش افزوده خالص

 ارزش افزوده خالص به فروش= 
 فروش کل

 کسب و کار خطرپذيری تعيين

 ؛های اولیه تولیدورم و گرانی نهادهافزایش ناگهانی ت  

  ناگهانی، ستریع و وستیع   کشت ، محصوالت تولیدیکاهش قیمت

هتای ستالیانه و بته     یا افزایش بارندگی کنندگان جدیدتوسط تولید

های طبیعی و درنتیجته   تبع آن افزایش گیاهان در مراتع و رویشگاه

 ؛آن کاهش قیمت در بازار

 ان دارویی؛ار گیاهگری در باز وجود واسطه 

 از جمله سرما و گرمای بیش از حد؛ شرایط بد جوی 

 اپیدمی شدن نوعی بیماری در مزارع.  
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 تدوين صفحه مشخصات کسب و کار -5

د که شناخت بسیار کلی از مجموعته  شوبه نکاتی اشاره می در این صفحه معموالً

اشتاره   زیتر به نکات باید در این صفحه طور کلی  هب. دهدن میاشرکت به مخاطب

 : دشو

 ؛آرم شرکت و مکان جغرافیایی آن ،(نام تجاری و) نام -3-2

 ؛ها های آن مشخصات مدیران و سمت -9-2

 .اینترنتی شرکت نشانی -1-2
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 چند نکته

 عاری از بقایای شیمیایی، تاین بسته کارآفرینی بر اسا  نیاز جامعه به محصوال

تولید متداول به ارگانیک در آن  گذار از سیستم و دورهشده سالم و ارگانیک تهیه 

تواند در رفع هر گونته ابهتام در تهیته     توجه به نکات زیر می. است لحاظ گردیده

 :این بسته کارآفرینی مؤثر باشد

 ؛است ساله تهیه شده 7این طرح برای یک دوره  -

 دربتاالی ایتن منتاطق     یدلیل تناسب اکولتوژیک   دماوند و فیروزکوه بهمناطق  -

رویی بابونه، آویشن و گل گاوزبتان در ایتن بستته کتارآفرینی     رشد گیاهان دا

 ؛اند انتخاب شده

بار بعد از برداشت  سال یک 7کشت لوبیا هر ساله بعد از برداشت بابونه و هر  -

دلیل انتختاب لوبیتا در تنتاوب بتا     . شود گاوزبان انجام می نهایی آویشن و گل

هتای  یکتی از بیمتاری   کته  است گیاهان دارویی مورد نظر در طرح بدین دلیل

عنتوان یتک گیتاه     و لوبیا به استبیماری نماتد  ،متداول آویشن و گل گاوزبان

در کنترل ایتن   ،پوششی، عالوه بر مزایای اکوسیستمی و تولید محصول بیشتر

در تأمین نیتروژن و ماده آلتی در  این گیاه عالوه بر این، . باشدبیماری مؤثر می

 ؛سیستم مؤثر استاین 

بته  % 31ها و فقتط  درصد به هزینه 32سبات مالی طرح هرساله حدود در محا -

 ؛است قیمت فروش محصول افزوده شده

در طترح قترار    3133متت پایته ستال    یق اعداد براسا  مقادیر واقعی محل به -
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 ؛است گرفته

ولتی   شتده هزینه بازرسی مزرعه و اخذ گواهینامه ارگانیتک در طترح لحتاظ     -

ستال اول بته عنتوان     7زیرا؛  ،است گرفته نشده افزایش قیمتی برای آن در نظر

استت و پت  از دریافتت گواهینامته ارگانیتک،       گذار در نظر گرفته شتده  دوره

هتا  بنابراین در این طترح قیمتت  . محصول با افزایش قیمت مواجه خواهد شد

های معمول در بازارهای فروش گیاهان دارویی هستتند نته گیتاه    همان قیمت

 ؛دارویی ارگانیک

از اخذ گواهینامه ارگانیک امکان ورود به بازارهای جهانی وجود خواهتد  پ   -

محصول ستالم   ،همچنین. داشت که از دیگر مزایای این بسته کارآفرینی است

درصد افزایش قیمت در مقایسه بتا محصتوالت متتداول در     11و ارگانیک با 

 ؛های گیاهان دارویی قابل عرضه است بازارهای داخلی و بازارچه

است که دالیل آن لزوم گذراندن  ای به صادرات نشدهفعالً اشاره ،این بستهدر  -

 .باشد گذار و همچنین نوسانات قیمت ارز در بازار می ی  دوره

 


