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تقريظ
صنعت گیاهان دارویی منبع عظيی اقتصيادی و بيا ارزش افيزوده بسيیار بيا در ایيران
محسوب می شود .شناخت زمینيههيا و برناميههيای اشيت ال در آن ميیتوانيد موقعیيت
ارزشمندی به این صنعت چه در داخل و چه در بخش صادرات و حضور موفق ایيران در
بازارهای جهانی ببخشد .در هميین راسيتا ،نهضيت تولیيد و مصير گیاهيان دارویيی و
داروهای گیاهی و فراگیر شدن طب سنتی ،در کيانون حمایيت و برناميهریيزی ميدیران
اقتصادی -اجتماعی و حوزه سالمت کشور و نیز مورد گرایش جامعه قيرار گرفتيهاسيت.
شکلگیری ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی ایرانی و بيه دنبيال آن طراحيی و اجيرای
سند راهبردی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران و اقبال عمومی از مصر این گیاهان
و داروهای ذیربط مؤید این مدعاست .ظرفیت و نرخ اشت الزایی این صينعت در ابعياد
تولیدی ،فرآوری ،انبارداری ،بستهبندی ،توزیع و فروش با عنایت به ظرفیتهای جهيانی
آن بسیار گسترده است .سازماندهی نشدن مشاغل حوزه صنعت گیاهان دارویيی و نبيود
استاندارد سرمایهگذاری ،این ستاد را بير آن داشيت تيا در اوليین گيا بيرای حمایيت و
هدایت فرآیند اشت ال دانشآموختگان جوان کشاورزی و منابع طبیعيی و شياا سيازی
سودآوری آن برای سرمایهگذاران اقدا به تدوین بستههای کيارآفرینی گیاهيان دارویيی
نماید .این بستهها محتوی دادههای واقعی از فراینيد تولیيد اقتصيادی و مصير  ،شير
ش ل ،شناخت بيازار ،بيازده اقتصيادی ،نیيروی انسيانی و بيه اجميال ميدیریت تولیيد و
کارآفرینی در این حوزه است و نحوه سرمایهگذاری و سود ناشيی از آن را طبيق فرميول
های اقتصادی نشان میدهد .امید است شاهد گسترش اشت ال مولد ،مصير داخليی و
توسعه بازرگانی داخلی و بینالمللی محصو ت گیاهان دارویی ایران بوده و با استااده از
ظرفیتهای بکر بخشهای کشاورزی و سالمت اجتماعی کشور و کاهش عوارض جيانبی
جسمی و روحی داروهای شیمیایی ،روحیه طراوت و شادابی در جامعه ایران ارتقاء یابد.
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بدون شک ،این شرایط در تسریع روند پیشرفت اقتصاد کالن ایران بسيیار ميؤرر بيوده و
برهمگان تالش در جهت شتاببخشی به چرخه توسعه ایران اسالمی واجب است.
دکتر محمد حسن عصاره
دبیر ستاد توسعه علو و فناوری
گیاهان دارویی و طب سنتی
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پيشگفتار
رویکرد اکثر کشورهای جهان به موضوع کارآفرینی ،موجب اتخاذ سیاسيتهيای توسيعه
کارآفرینی در بخشهيای مختلي شيدهاسيت .توسيعه فرهنيگ کيارآفرینی ،حمایيت از
کارآفرینان ،ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنان و انجيا تحقیقيات و پيژوهشهيای ز
دراین زمینه برای حل مشکالت مختل اقتصادی و اجتماعی از اهمیيت بسيیار زیيادی
برخوردار است .کارآفرینی یکی از بحثهای جدید در دهه اخیر بوده و در ایران نیيز بيه
لحاظ سه با ی جوانان از جمعیت کشور و مشيکل بیکياری آنهيا ،یکيی از محورهيای
اصلی در برنامهریزیها و سیاستگزاریهای دولت میباشد .در پرتو کارآفرینی میتيوان
با یک برنامهریزی راهبردی ،گا های اصولی و پایهای برای رونق اقتصادی در جهت نیل
به اهدا توسعهپایدار برداشت.
بدین منظور ،ستاد توسعه علو و فناوری گیاهان دارویی و طيب سينتی معاونيت
علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی توسيعه فنياوری و
کارآفرینی گیاهان دارویی و طب سينتی اقيدا نميوده اسيت .ایين کيارگروه در راسيتای
اجرایی کردن اهدا پیش بینی شده در سند ملی گیاهان دارویيی و طيب سينتی و بيا
تمرکز ویژه بر ارتقاء و توسعه سطح فناوری و دانش تولید گیاهان دارویی و کارآفرینی و
اشت ال پایدار شکل گرفت .یکی از رویکردهای این کارگروه تهیه بستههيای کيارآفرینی
در حوزههای مختل گیاهان دارویی و طب سنتی بود که بيدین منظيور شيیوه ناميهای
براساس دیدگاه متخصصان و اعضاء ستاد گیاهان دارویی تدوین و متناسب بيا آن بسيته
های کارآفرینی تهیه گردید کيه در اداميه توضيیحات بیشيتری در ایين خصيو

ارائيه

میشود.
هد از تدوین بستهها ،افزایش کيارآیی ،بهيرهوری و در کيل تحيول اقتصيادی در
حوزه گیاهان دارویی و طيب سينتی در سيایه اهيدا توسيعه پایيدار ،ظرفیيتسيازی و
توانمندسازی بوده است .در واقع کارآفرینی در حوزه گیاهان دارویی و طيب سينتی ميی
تواند عالوه بر اهدا عمومی ،در راستای ارتقای سالمت و تامین بهداشت غذایی ،توسعه
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کاشت ،داشت و برداشت و فيرآوری ،ارتقيای بهيرهوری و بهبيود کميی و کیايی تولیيد،
ارربخش باشد .ارائه راهبردها و برنامههای کلیدی میتواند با ت ییر در سیاستگذاریهيا و
فراه ساختن زمینههای برنامهریزی و توسعه کارآفرینی در بلند ميدت نتيای مطليوبی
داشتهباشد که در این باره میتوان به موارد ذیر اشاره کرد:
• ایجاد اشت ال مولد و پایدار در حوزه گیاهان دارویی.
در حال حاضر عالوه بر بیکاران به علت با بودن نسيبت نیيروی کيار بيه زميین و
فصلی بودن فعالیتهای کشاورزی همواره یک نوع بیکاری پنهان در حین دوره فعالیيت
کشاورزی و یک نوع بیکياری فصيلی در روسيتاها وجيود دارد .ایجياد و توسيعه گیاهيان
دارویی به علت ماهیت اشت الزایی ،میتواند برای گروهی از روسيتاییان بيه ویيژه فيار
التحصیالن ،اشت ال مولد و دائ و برای بیکاران فصلی ،اشت ال موقت ایجاد نماید.
• ایجاد تنوع در اقتصاد کشاورزی و روستایی ،بستههای کارآفرینی تهیه شيده منجير
به تنوع ش لی و ربات بیشتر درآمد کشاورزان و روستاییان خواهد شد.
• کاهش فقر و توسعه کارآفرینی باعث افيزایش درآميد سيرانه کشياورزان و افيزایش
تولید ناخالص ملی ،افزایش پسانداز ،سرمایهگذاری ،مصر و تولید سرانه میشيود
به عبارت دیگر ،افزایش رفاه و ارتقاء سطح زنيدگی کشياورزان و روسيتاییان بيدین
وسیله محقق خواهد شد.
• افزایش کارآیی و استااده از منابع تولید و پتانسیلهای کشور.
• کاهش هزینههای بازاریابی ،حمل و نقل و حذ واسطهها در فرآیند تولید گیاهيان
دارویی.
• کاهش ضایعات گیاهان دارویی.
• افزایش نوآوری ،ارتقاء سطح فناوری ،افزایش تعداد ربت اختراعات و ابداعات ،تولیيد
دانش فنی.
برای توصی ش لی ،به تبیین سه مؤلايه شيامل :شير شي ل ،موقعیيت محليی و
محصول یا خدمات نیاز است .در مؤلاه شر ش ل ،از جمليه هيد هيای کسيب و کيار،
سودآوری و جنبههای قانونی ،نوع حرفه اع از تولیدی ،خدماتی و جدیيد ،فرصيتهيا و
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پیشرفت مدنظر است .مؤلاه موقعیت محلی از جمله امکان سرمایهگذاری و امنیيت آن،
مطلوبیت محل ،فضای کافی ،دسترسی به بازار و وجود امکانات اولیيه و قابيل دسيترس
بودن را مورد توجه قرار میدهد.
در مؤلاه محصول یا خيدمات ،مزایيای محصيول جدیيد و تاياوت آن بيا محصيول
موجود ،نوع ،ویژگی ،کیایت خدمات و محصول ،تنوع تولید و محصول ،توجيه بيه تيوان
مالی مشتریان ،قیمت پایین و کیایت با و در نهایت خالقیتهيا و نيوآوری هيا بيه کيار
رفته مورد توجه قرار میگیرد .بسيتههيای کيارآفرینی در بخيش بازرگيانی ،بيه موضيوع
رقابت ،قیمتگذاری و فروش و همچنین تبلی ات و روابط عمومی میپردازنيد .درمقوليه
رقابت ،رقبای نزدیيک و غیرمسيتقی ميورد تحلیيل قيرار ميیگیرنيد ،مزیيت و ویژگيی
محصو ت رقیب ،تحول یا ربات و نقاط قوت و ضع رقیب و نتیجه عملکرد آن ها دارای
اهمیت است.
در بخش قیمتگذاری و فروش ،فنون بازاریابی در کسب و کار و استااده از آن در
شیوه قیمتگذاری و موقعیت رقبا ميورد توجيه قيرار ميیگیيرد در مقوليه تبلی يات در
بازاریابی ،بودجه و انواع و اقسا تبلی ات مختل و خالقیتها و نوآوریها و نحوه آگهيی
دادن با توجه به عر و فرهنگ جامعه ،استااده از عبارات جذاب ،سه مهمی در رونيق
کسب و کار دارد.
کارآفرینی با نیروی انسانی رابطه مستقی دارد .از این رو در مقوله ميدیریت منيابع
انسانی ،نیروی انسانی مورد نیاز ،مدیریت و تخصص و سيوابق تجربيی ،وظيای و نقياط
ضع و قوت آنها ،نوع رفتار با کارکنان و مشتریان در رونق کسب و کيار ،نقيشآفيرین
است .در بخش مدیریت مالی ،تهیه برنامه و بودجه به منظور راه انيدازی کسيب و کيار و
میزان سرمایه برای افتتا و حاظ و نگهداری آن و توجیه سيرمایهگيذاری ،هزینيههيای
مطالعاتی و عملیاتی مورد بررسی قرار میگیرند.
چنانچه این موارد همانند ،به طور کامل در کنار هي قيرار گیرنيد نقشيهای بيرای
موفقیت تولید و چش اندازی از آینده و نحوه توسعه کسب و کار و جود خواهد داشت .با
توجه به موارد ذکر شده و اهمیت تهیيه بسيتههيای کيارآفرینی ،سيتاد توسيعه عليو و
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فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی بر اساس اولویتهای موجود نسبت به تهیيه بسيته
هييای کييارآفرینی زیيير بييا همکيياری متخصصييان ،اعضيياء هیئييت علمييی دانشييگاههييا،
تولیدکنندگان و اندیشمندان این حوزه اقدا نمود .امید است این امر در رشيد اشيت ال
زایی و توان اقتصادی افراد مرتبط با این حوزه مورر واقع شود.
 تولید آلوئهورا در شرایط کشت فضای باز در مناطق گرمسیری فرآوری ژل آلوئهورا مرکز آموزش خصوصی گیاهان دارویی تولید نعناع فلالی تولید آویشن تولید گل محمدی تولید ارگانیک گیاهان دارویی تولید تیبک گیاهان دارویی تولید نشاء گیاهان دارویی فراوری گیاهان دارویی در واحدهای کوچک روستایی واحد خشککن وبسته بندی گیاهان دارویی تولید رزماری تولید به لیمو تولید اسانس در واحد های کوچک روستایی تولید بادرنجبویه تولید گل گاوزبان کشت جایگزین آویشن در مناطق دی کشت جایگزین زیره در مناطق دی ت لیظ عصاره گیاهان دارویی -تولید مری گلی.
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در پایان ز میدان از حمایتها و هماکریهيای ارزشيمند جنياب آقيای دکتير
محمد حسن عصاره -دبیر محتر ستاد توسعه علو و فنياوری گیاهيان دارویيی و طيب
سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -تشکر نمای .
علی ابراهیمی
مشاور ستاد و دبیرکارگروه توسعه فناوری و کارآفرینی
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مقدمه
گیاه آلوئهورا به دلیل داشتن ویژگی های خا
هوا و خوا

از جمله :تحمل شرایط ک آبيی ،گرميای

دارویی از دیرباز در مناطق خشک گرمسیری و نیمهگرمسيیری و حيارهای

بهعنوان گیاه زینتی و همچنین گیاه دارویی کشت میشيدهاسيت .بيه عليت رویيش در
مناطق بیابانی به نا « له بیابان» نیز مشهور است .این گیاه ه اکنون در جنوب ایيران
در استانهای هرمزگان و بوشهر به صورت اهلی و در سایر نقياط بيه صيورت گلخانيهای
کشت میشود .این گیاه دارای خوا

دارویی ارزندهای است.

اقتصاد ایران از دهه پنجاه به این طير تحيت حمایيت ميداو درآميد ناتيی بيه
گونهای شکل گرفت که عد توازن و هماهنگی بین بخشهای اقتصادی از مشخصههای
بارز آن گردید .چنانچه در این راستا چارهاندیشی نشود نه تنها مشيکالت جدیيد و غیير
قابل کنترل به آنها اضافه شده و در آینده بخيشهيای تولیيد در کشيور دچيار بحيران
عمیق میگردد .افزایش صادرات غیر ناتی به ویژه گیاهان دارویی شاخص و ایندمیک و
دارای مزیت نسبی تولید یکی از راهحلهای معضل فعلی است .ليذا شناسيایی بازارهيای
هد برای صادرات گیاهان دارویی امری ضروری است که در این صورت میتوان عوامل
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مورر در صادرات مانند تربیت نیروی انسانی متخصيص ،توسيعه تحقیقيات کياربردی در
خصو

تولید ،فرآوری و بستهبندی استاندارد گیاهان دارویی ،ایجاد ارتباط سیستمیک

با مؤسسات و مراکيز خریيد ،سياماندهی جواميع تخصصيی ،و برقيراری شيبکه سيریع و
مطمئن صادرات را مطالعه نمود .از طرفی میتوان با اعمال روشهای عملی و استااده از
دانش و تکنولوژی برتير در کنتيرل کیایيت و کمیيت ،تقویيت NGOهيا و بخيشهيای
خصوصی و نهادهای ذیربط غیردولتی دستاندرکار گیاهان دارویی در ابعاد مختلي بيه
منظور مشارکت فعال و کار آمد محققین و متخصصین مربوطه برای تحقق اهدا کالن
بخش از جهت کاهش تصدیگری دولت و دستیابی به مدیریت توسعه پایيدار بيا خص
در ابعاد کالن توسعه اقتصادی ،سیست بهینه تهیه و توزیع ،آموزش و تقویت بنیه علمی
تجار و بازرگانان داخلی ،اصال قوانین و مقررات را مدیریت و برنامهریزی نمود.

 -1شرح شغل
این ش ل از نوع تولیدی بوده کيه بيا هيد تولیيد اقتصيادی صيبرزرد و عرضيه آن بيه
بازارهای داخلی و خارجی ایجاد و توسعه یافتهاست .حوزه ش لی این حرفه با توجيه بيه
سوابق قبلی کشت بومی و در مواردی کشت گلخانهای ،از جينس توسيعهای بيه شيمار
میآید .زیرا هد از این حرفه تولید محصول با فناوری روز میباشد به نحوی که از نظر
کیایت و نحوه عرضه نیز واجد نوآوری باشد.
این محصول دارای کاربریهای غذایی ،دارویيی و زینتيی اسيت کيه ميیتيوان بيه
خوا

دارویی و غذایی آن به شر ذیل اشاره نمود:
تقویتکننده بدن انسان ،معال آس  ،تصایهکننده خون ،ضد کر  ،برطير کننيده

سييوء هاضييمه ،برطيير کننييده یبوسييت و تمیزکننييده رودههييا ،معييال اسييهال خييونی،
برطر کننده ریزش مویسر ،ماید برای پوستهای خشک ،برطر کننده گرفتگیهيای
کبدی ،کنترلکننده قند خون ،شستشودهنده و ضدعاونیکننده چش ها ،معيال اگزميا،
ضد آفتاب ،ضدعاونیکننده دهان و دنيدان ،برطير کننيده زخي معيده و ور معيده،
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شکننده سنگ کلیه ،آنتی اکسیدان ،لینتدهنده 1کننده و مسهلی بسيیار قيوی ،معيال
صرع ،برطر کننده آرار ناشيی از آفتياب سيوختگی ،برطير کننيده خيارش ناشيی از
گزیدگی حشرات ،از بین برندهلک صورت ،چروک زیر چشي  ،پير کننيده ابيرو و لطیي
کننده پوست صورت و بدن ،ارر ضد قارچ 2و ضد باکتریایی.3
الف) اهداف کسب و کاردر زمینه گیاه آلوئهورا
هدف کالن:
 تولید اقتصادی آلوئه ورا و ایجاد اشت ال و درآمدزایی
هدفهای خرد:
 کشت یک هکتار محصول آلوئهورا
 اشباع بازارهای محلی از محصول با کیایيت آلوئيهورا ارائيه محصيول در
بستهبندیهای مطلوب و مورد نیاز بازار مصر
 همکاری با شرکتهای سرمایهگذاری فرآوری آلوئهورا
 افزایش زیرکشت و ایجاد واحد بستهبندی در کنار مزارع
 صادرات آلوئه ورا به سایر کشورهای مصر کننده
 توسعه اشت ال فار التحصیالن کشاورزی و نیروی کارگری
 صرفه جویی درمصر آب وافزایش راندمان
 استااده از اراضی مازاد زراعی جهت کشت
 تولیدمحصول باکیایت برتر و بازارپسندی بهتر و امکان صادرات آنها.

ب) فضاها و فرصتهای پیشرفت
 افزایش سطح زیرکشت و بهکارگیری فار التحصیالن کشاورزی
 دسترسی به بازار کشورهای حوزهی خلی فارس
1 -Laxative
2 -Antifungal
3 -Antibacterial
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 توسعه فرهنگ مصر دارویی و غذایی آلوئهورا
 ایجاد کارخانه تولید فرآوردههای آلوئه ورا(ژل ،پالپ،پودرخشک ،کمپوت
و نوشیدنی آلوئهورا).
ج) موقعیت محلی مزرعه
مناطق اصلی کشت فضای باز این محصول استانهای گرمسيیری ایيران از جمليه
بوشهر ،هرمزگان ،سیستان و بلوچستان ،فارس و خوزستان میباشد .از آنجایی که محل
استقرار این طر در مزارع جنوب کشور پیشبینيی شيده تميامی امکانيات ز اعي از
نهادههای اولیه ،نیازهای اکولوژی و ...جهت کشت مهیا میباشد.
گیاه آلوئهورا بومی در مناطق جنوبی با آداب و رسو این منطقه گره خوردهاسيت.
این محصول بهدلیل کشت آسان و تولید ک هزینه و نیاز آبی ک بيه عنيوان یيک گیياه
مه و مقرون به صرفه جهت کشت و سودآوری در منياطق جنيوبی کشيور بيه حسياب
میآید .بهطور مثال یکی از نقاط مناسب برای کشت ایين گیياه شهرسيتان برازجيان در
استان بوشهر میباشد .وضعیت آب و هوایی این منطقه به شر زیر است:
استان بوشهر -شهرستان برازجان ،پاییز: 0931
متوسط بارش

متوسططططط

متوسطططططط

متوسطططط

mm

اخططططتالف

حداکثر دمطا

حطططداق

دمای شبانه

صفر درجه

دما صطفر
درجه

روز

ماه

1

01/67

98/28

22/12

مهر

.327

09/02

90/27

08/0

آبان

7/00

6/71

03/61

02/0

آذر

مشخصات محل اجرای طر :

بسته کار آفرینی "کشت فضای باز گیاه صبر زرد در مناطق گرمسیری"

13

سایر مناطق مشابه آب و هوایی در استانهای جنوبی فراوان میباشد که میتوانيد
برای کشت و تولید این گیاه دارویی مورد استااده قرار گیيرد .بيهطيور کليی در نميودار
(نقشه) ذیل مناطق مناسب کشت باز و گلخانهای آلوئهورا نشان داده شده است.
 استان :بوشهر ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان،فارس و خوزستان
 شهرستان :بوشهر،بندر عباس،برازجان  ،میناب،کازرون ،اهواز
 ابعاد و مساحت محل اجرای طر 11111m2 :
 نزدیکترین شهر و فاصله آن تا محل کسيب و کيار :واقيع در شهرسيتان و یيا
روستاهای استانهای مذکور
 امکانات تأمین مواد و لواز در محل :دستیابی آسان به نهاده های اولیه
 امکانات تأمین نیروی کار ماهر در منطقه :در جهت اشت الزایی برای منطقيه
مورد نظر ،تمامی کارکنان ،بومی همین منطقه خواهند بود.

21
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نقشهی مناطق مستعد کشت با اولویت کشت فضای باز

د) مراح و فرآیند تولید گیاه
 روش تولید کشت ارگانیک (اصولی)
 کشت ارگانیک پاجوش ها مطابق با اسيتانداردهای روز دنیيا بيه روش اصيولی
بهدست دانش آموختههای رشتهی کشاورزی صورت می پذیرد.
 مواد اولیهی مورد نیاز (پاجوش آلوئهورا) از مزارع صبر زرد استان بوشهر و یيا
هرمزگان تامین میشود و بعد از آماده سازی زمین ،کشت ارگانیک پياجوش
آغاز میگردد .همچنین بهمنظور تأمین نیيروی کيار ميورد نیياز در ميزارع از
افراد بومی منطقه استااده میشود.
نمودار فرآیند تولید:
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روشهای تکثير آلوئه ورا
کشت گیاه آلوئه ورا به  4طریق امکانپذیر است ،اما بهترین و مناسبتيرین روش بيرای
کشت هرچه بهتر و مناسبتر ،کشت به وسیلهی پاجوشها ميی باشيد کيه هي از نظير

اقتصادی مقرون به صرفه و ه از لحاظ کیای و عملکرد با ترین سطح را دارا میباشد.

شرايط کشت گياه صبر زرد
 .1نیازآبی
 .2نیازخاکی
 .3نیازکودی
 .4تاریرنور
 .5تاریردما و رطوبت
 .6تاریر شوری و.PH
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آبياری
گیاه آلوئه ورا به آبیاری زیادی نیاز ندارد زیرا آبیاری این گیاه به شيیب وبافيت زميین،
فصل زراعی ،کشت مخيتلط،روش آبیياری و وجيود و سيرعت بادهيای گير در منطقيه
بستگی دارد.آبیاری آلوئهورا به روش های مختل رقلی(فارو های ک عمق)  ،قطره ای و
بارانی امکان پذیر است و به طور کلی این گیاه با توجه به اقليی منطقيه و گرميای هيوا
بایستی هر  11-1روز یک بار آبیاری میشود .همچنین نکتۀ مه مينظ بيودن آبیياری
می باشد ،زیرا نظ در آبیاری عملکرد ژل را افزایش میدهد .در آبیاری بیش از حيد یيا
خیلی ک  ،برگ های گیاه شروع به خشک شدن و تحلیل رفتن ژل ميی کنيد و ممکين
است رنگ برگ ها زرد یا قهوه ای شده ودر نهایت گیاه از بین برود.

خاک
گیاه آلوئهورا شدیدأ نیازمند خاکی با زهکش با ست .از این رو میتوان از مخلوط ماسيه
(بادی) یا سنگریزه با خاک اصلی برای گیاه استااده کرد .این گیاه در ماسيۀ خيالص بيه
رشد مطلوب دست نمییابد .گیاه صبر زرد ریزو دار است و بر آن ساقههای هوایی ایجاد
میشود ،لذا خاک شنی لومی برای کاشت این گیاه بسیار مناسب است.
به طور کلی ،خاک مناسب باید دارای 3/1 :خاک رس (خاک مزرعه)  3/1 +ماسه
بادی  3/1 +خاک برگ باشد ،تا تأریر فوق العاده بر رشد گیاه آلوئهورا داشته باشد.
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نياز کودی و مواد غذايی
آلوئهورا گیياهی کي توقيع اسيت ،وليی چنانچيه خواسيتار شيادابی همیشيگی و تولیيد
برگهایی مملو از ژل میباشید باید قبل از کشت در سال اول به مزرعه یا گلخانه حتمياً
 kg/ h 45 _55فسار kg/h 55_65 ،ازت kg/ h35_45 ،پتاس به اضيافهی کودهيای
حیييوانی (مرغييی و دامييی) کييامالً پوسييیده اضييافه نمييود سييپس عملیييات آفتييابدهييی
( )soilsolariztionو در پی آن کشت پاجوش صورت پذیرد.

نور
بهتر است گیاه آلوئهورا نور را به صورت مسيتقی دریافيت نمایيد ،البتيه چنانچيه اشيعۀ
مستقی در تماس با گیاه قرار گیرد ،ممکن است گیاه را بسوزاند .رشد گیاه صبر زرد بيا
باد گر و آفتاب شدید رابطۀ معکوس دارد .در این حالت برگها به رنگ قهوهای روشين
در میآیند .و رشد آن متوق و از فعالیت گیاه به شدت کاسته میشيود .چنانچيه گیياه
درگلدان و درون منزل نگهداری میشود ،میبایست آن را در مکانی آفتابگیر یيا پشيت
پنجره قرار داد ،و بهتر است گلدان هر روز چند ساعت در محيیط خيارج از منيزل قيرار
داده شود.

دما و رطوبت
آلوئهورا گیاه بومی مناطق گر و خشک است ،از اینرو تحمل گرميا و خشيکی را دارد و
حداقل و حداکثر دمای قابل تحمل برای این گیاه  51-11درجۀ سانتی گراد و بهتيرین
دما برای رشد گیاه بین  31-21میباشد .معميو دميای محيیط رشيد آن ميیبایسيت
با تر از  2درجه سانتیگراد باشد .آلوئهورا از جمله گیاهياتی اسيت کيه در صيار درجيه
سانتیگراد از بین میرود .این گیاه در هوای مرطوب نیز به خوبی رشد میکند و نیاز به
آبیاری کمتری دارد.
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شوریPH ،
میزان تحمل گیاه صبر زرد به شوری براساس مطالعات صورت گرفته ،بین  15- 5دسی
زیمنس بر متر میباشد .افزایش شوری با تر از  9دسی زیمينس برمتير سيبب کياهش
کیایت محصول میشود .گیياه آلوئيهورا حيدود  33تيا  %33/5آب دارد و  pHبيرگ آن
حدود  4/5 – 4و برای کشت حدود  6/5میباشد.
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کاشت گياه آلوئهورا
در روش کشت سنتی این گیاه میبایست در اواخر تابستان و اوایل پائیز پاجوشهيا را از
گیاه جدا نموده درون گلخانههيا ،در بسيتر مناسيب کشيت نميود تيا ریشيهدار شيوند و
استحکا کافی پیدا کنند .سپس پاجوشهای ریشهدار شده را در فصل بهيار بيه مزرعيۀ
اصلی منتقل نمود.
سیست کاشت گیاه آلوئهورا به صورت فيارو ،کرتيی ،جيوی و پشيته ميیباشيد،که
فواصل کاشت بوتهها بر حسب نوع ماشینآ ت و ادوات مت یر اسيت ،اميا مناسيبتيرین
فاصلهی کاشت  cm 111-91 * 51-41میباشد .به طيور معميول در هير یيک هکتيار
حدوداً  25-21هزار پاجوش نیاز است.
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بيماریها
گیاه آلوئهورا به بیماریهای زنگ آلوئهورا ،لکۀ سیاه ،کنيه ،پوسيیدگی ریشيه ،برخيی از
بیماریهای قارچی ویروسيی و شپشيک آرد آليو حسياس ميیباشيد .در مجميوع خطير
بیماریها در این گیاه نسبت به گیاهان دیگر بسیار ک است .در صورت آبیاری بيیش از
اندازه ،گیاه به شدت در معرض بیماری پوسیدگی ریشه قرار میگیرد ،زیرا این گیياه بيه
آب بسیار ناچیزی نیاز دارد.
تصویر گیاه بیمار

علفهای هرز
معرو ترین و معمولترین عل هرز صبر زرد گیاه سلمهتره ))Chenopodium album
از تیرهی چ ندریان ( )Chenopodiaceaeمیباشد.
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روشهای مقابله با بيماریها و علفهای هرز
به طور کلی بایيد گايت اگير کشيت گیياه بيه صيورت اصيولی (ارگانیيک) و تحيتنظير
متخصصین صورت پذیرد مبارزه با بیماریها و عل های هرز به حداقل خيود ميیرسيد
زیرا در مجموع خطر بیماریها و عل های هرز در ایين گیياه نسيبت بيه گیاهيان دیگير
بسیار ک است ،اما برای مبارزه با بیماریهای قيارچی از قيارچکيش میشيکارپ و بيرای
مقابله با کنه از سمی بنا دیازینون استااده میگردد .همچنيین زميان آغياز مبيارزه بيا
عل های هرز از هنگا وجین صورت میپذیرد که این امر نيه تنهيا باعيث جليوگیری از
ازدیاد عل های هرز شده بلکه باعث هوادهی خاک نیز میگردد که بسیاری از بیماریها
به این شیوه از بین خواهند رفت.

زمان و روش برداشت
اندا مورد استاادۀ گیاه آلوئهورا ،برگهای آن میباشد ،که از آن ژل و شیرابه ( تکيس)
استخراج میگردد .برداشت برگهای این گیاه بسيتگی بيه نيوع ،انيدازه ( (cm 41-21و
زمان پاجوشهای کشت شده متااوت ميیباشيد و چنانچيه از پياجوشهيای  cm41در
اوایل بهار استااده شده باشد برگهای گیاه را میتوان در پائیز سال اول برداشت نميود،
برداشت با دست و به کمک یک وسیله برنده (چاقو) صيورت ميیگیيرد .در صيورتیکيه
برگهای پیرامونی گیاه از قاعده قطع ک بر شود بهتر است ،اما باید توجيه داشيت کيه
برش به صورتی انجا شود که به برگها آسیبی نرسد .به منظور عملیات فيرآوری بهتير
میبایست بالفاصله پس از برداشت برگ ،اقدا بيه اسيتخراج ژل و شيیرابه در محیطيی
کامالً بهداشتی و کنترل شده نمود.
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ه) وضعیت مالیاتها و عوارض محلی
و) حمایتهای مالی بانكها
ز) میزان دسترسی به مکان تولید از نظر حم و نق و امنیت منطقه
ح) نحوه اخذ مجوزهای قانونی
ط) محصوالت تولیدی
هد از کشت صبر زرد به عنوان محصول راهبردی جهت مصر صنایع مختل اعي از
غذایی ،بهداشتی و آرایشی و فروش آزاد میباشد .بازار هد برگ ،پاجوش و محصيو ت
آلوئهورا در ابتدای امر ،مربوط به داخل کشور است کيه بيا تولیيد محصيو ت بيا قیميت
مناسب و کیایت عالی ،از واردات جلوگیری کرده و نیاز کل کشور تامین خواهد شد .در
مرحله ی دو این محصو ت در منطقه خاورمیانه توزیع خواهد شد و در مراحل بعيدی،
دیگر کشورها مورد هد میباشند.
ی) برنامه زمانبندی
فاز :1آمادهسازی و تسطیح زمین و کشت اصولی و ارگانیک پاجوشها
فاز :2داشت و برداشت محصول نهایی
فاز :3افزایش ظرفیت تولید بهصورت پلهای تا  4برابر ،در طی  5سال.

رديف
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مراحل اجراي طرح

زودترين

زودترين

ديرترين

ديرترين

زمان

كسب وكار

زمان

زمان

زمان

زمان

شناوري

شروع

خاتمه

شروع

خاتمه

11/1/11

11/1/11

11/1/11

11/1/11

آمادهسازي و تسطیح

11روز

زمین
1

خريد وحمل نهادهها

11/1/11

11/1/11

11/1/11

11/1/11

 1روز

(پاجوش وكود)
1

كشت ارگانیک

11/1/11

11/1/11

11/1/11

11/1/11

 1روز

پاجوشها
1

داشت پاجوشهاي

11/1/11

11/11/11

11/1/11

11/11/11

 11ماه

كشت شده
1

برداشت و فروش

/11/11

محصوالت (برگ و

11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11روز

پاجوش)

فاز :4بازاریابی و تبلی ات محصول با ارائه کیایت برتر.
برنامۀ زمان بندی و عملیات( :مراحل اجرایی قسمتهای مختل طر تابع چيارت
زمانبندی ذیل میباشد)
* زمان شناور برداشت 11روزه منوط به داشتن مشيتری مناسيب (شيرکتهيای
فرآوری) برای کل محصو ت میباشد.
* برداشت و فروش پاجوشهای تولیدی در طول زمان داشت میباشد.
* زمان شناور داشت به مدت11ماه برای پاجوشهای cm41کشت شده میباشد.
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 -2مديريت مالی
الف) هزینههای آغازین
هزینههای سرمایهگذاری طر شامل هزینههایی است کيه بيه ایجياد و راهانيدازی
کسب و کار میانجامد .این هزینهها عبارتند از:
ال ) سرمایه رابت :شامل هزینههای زمین ،ساختمانسازی ،تاسیسات ،ماشینآ ت
و تجهیزات ،هزینههای پیشبینی نشده.
ب) هزینههای جياری :شيامل هزینيههيای کاشيت ،داشيت و برداشيت ،حقيوق و
دستمزد ،بیمه شاغلین ،هزینه تيدارکات ،هزینيه تبلی يات و آگهيی ،هزینيه مجوزهيای
قانونی ،هزینه آموزش کارکنان و همچنین هزینههای پیشبینی نشده میباشد.
بهطور کلی هزینههيای سيرمایهگيذاری کيه بيه ایجياد و راهانيدازی کسيب و کيار
میانجامد ،عبارتند از :خرید /اجاره زمین ،خرید و نصب سیست های آبیياری ،سياخت و
تجهیز انبار وسائل مزرعه و  ...که به اختصار میتوان به این هزینهها به شر ذیل اشاره
کرد :دستمزد کارشناسان مزرعه و کارگران دایمی و موقت ،هزینه تجهیزات ميورد نیياز،
بیمه شاغلین ،هزینه تدارکات ،هزینه تبلی ات و آگهی ،هزینه مجوزهای قيانونی ،هزینيه
آموزش کارکنان.
در ادامه به تاکیک به موارد یاد شده اشاره شدهاست:
ال  )1-هزینههای قبل از بهرهبرداری (ریال)
رديف
1

شرح
هزينه تهيه طرح ،مشاوره،اخذ مجوزها و ثبت شركت و

هزينه كل
6/000/000

تسهيالت ،عقد قرارداد و خريد سفته و ...
2

آموزش

1/000/000

3

هزينه های متفرقه

5/000/000

جمع

12/000/000
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هزینه کاشت یک هکتار به ریال
كرت بندی

تسطيح

خريد،

زمين

حمل

وپخش

تهيه و حمل

هزينه

نشاء (پاجوش)

نشاء (پاجوش)

جمع

كاشت

كودحيواني
8/000/000

2/000/000

20/000/000

5/000/000

80/000/000

115/000/000

بعضی هزینهها یکساله هستند مثل تسطیح زمین ،تهیه و حمل نشياء (پياجوش)،
کشت پاجوشها ولی بعضی دیگر چند ساله هستند.
ب) هزینههای عملیاتی
شامل هزینههایی است که بيه شيروع کيار واقعيی و تيداو فعالیيتهيای کسيب و کيار
میانجامد که به اختصار و عموماً میتوان به هزینههای ذیل اشاره کرد:
هزینه داشيت ،حقيوق مسيتمر کارشناسيان مزرعيه و کيارگران دایميی ،دسيتمزد
کارگران فصلی ،هزینه تعمیرات دستگاهها ،هزینه استهالک تجهیيزات ،اقسياط وا هيای
دریافتی ،هزینه عضویت در اصنا و انجمنهای تخصصی ،هزینه جياری آب ،بيرق و ،...
هزینه حسابداری ،مالیات ،هزینههای طراحی ،تحقیق و توسعه و سایر هزینههای قانونی.
*هزینههای داشت یک هکتار به ریال
سال

آب بهاء

كارگرآبياری

حذف

شخم

علفهرز

خريد ،حمل و

جمع

پخش كود
حيواني

اول

1/200/000

6/500/000

6/500/000

-

-

11/200/000

دوم

1/300/000

7/500/000

7/500/000

2/500/000

10/000/000

28/800/000

سوم

1/100/000

8/500/000

8/500/000

3/500/000

12/000/000

33/000/000

چهارم

1/500/000

0/500/000

0/500/000

1/500/000

11/000/000

30/000/000

پنجم

1/600/000

10/500/000

10/500/000

5/500/000

16/000/000

11/100/000
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* هزینه های برداشت یک هکتار به ریال
سال

برداشت دستی

هزينه حمل

جمع

اول

11/111/111

1/111/111

11/111/111

دوم

11/111/111

1/111/111

11/111/111

سوم

11/111/111

1/111/111

11/111/111

چهارم

11/111/111

1/111/111

11/111/111

پنجم

11/111/111

7/111/111

11/111/111

*سایرهزینههاى یک هکتار در سال به ریال (احتما ً هر سال ضریبی به قیمتهيا
میخورد نه فقط از سال پنج به بعد .معمو ً و به صورت عرفی زمینهای کشياورزی را
به صورت مدت دار  3تا  5ساله اجاره میکنند .سایر هزینههيا هي بيه صيورت تقریبيی
محاسبه شدهاست).
سال

اجاره زمين

سايرهزينه ها

جمع

اول

0/000/000

3/000/000

12/000/000

دوم

0/000/000

3/000/000

12/000/000

سوم

0/000/000

3/000/000

12/000/000

چهارم

0/000/000

3/000/000

12/000/000

پنجم

0/000/000

3/000/000

12/000/000

1/200/000

1/200/000

1/200/000

پيش بيني نشده %10

61/211/111

جمع كل

*ساخت یک انبار به مساحت + M2 12خرید یک عدد ترازو و وان جهت شست و
شوی اولیه جمعاً به مبلغ 15/111/111ریال.
*جمع هزینههاى یک هکتار در سال اول به ریال
هزينههایقبل

كاشت

داشت

برداشت

سايرهزينهها

جمع

از بهرهبرداری
12/000/000

115/000/000

11/200/000

13/000/000

28/200/000

182/100/000

بسته کار آفرینی "کشت فضای باز گیاه صبر زرد در مناطق گرمسیری"

33

برآورد قیمت تما شده محصول (ریال) :
جمع هزینههای تولید سالیانه
= قیمت تما شده محصول
میزان تولید سا نه
192/411/111
= 4/561
41/111
*فروش محصول برگ یک هکتار به ریال

قيمت هركيلوگرم

مجموع فروش

سال

عملكرد (كيلوگرم)

اول

10/000

5/000

200/000/000

دوم

10/000

5/000

200/000/000

سوم

12/000

5/000

210/000/000

چهارم

13/000

5/000

215/000/000

پنجم

13/000

5/000

215/000/000
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*

فروش محصول پاجوش یک هکتار به ریال

عملكرد(تعداد)

قیمت هر عدد

مجموع فروش

سال
اول

11/111

1/111

111/111/111

دوم

11/111

1/111

111/111/111

سوم

11/111

1/111

111/111/111

چهارم

11 / 111

1/111

111/111/111

پنجم

11/111

1/111

111/111/111

سود و زیان ویژه :
**سودخالص(ویژه)= مجموع هزینههای تولید-درآمدناخالص(فروش کل)
سال اول:

325/111/111-192/411/111=142/611/111
سال دو :

351/511/111-15/411/111=292/111/111
اعتبارموردنیازطر شامل:
 .1کل اعتبارموردنیاز192/411/111:ریال
 .2تسهیالت بانکی 121/11/111:ریال
 .3سه مشارکت مجری طر  52/411/111 :ریال
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نسبتهای سرمایهگذاری به صورت تقریبی:
بانک%11 :
متقاضی%31:
اشت ال مستقی طر  :شامل 5نار ( 2نار رابت برابر با  5941روز /ساعت و 3ناير
بهصورت فصلی برابر با 1321روز /ساعت )
دوره برگشت سرمایه ( :معادل  16ماه)
کل سرمایهگذاری
= دوره برگشت سرمایه
جریان نقدی ورودی سا نه
192/411/111
= 1/29

= دوره برگشت سرمایه

142/611/111
ج)تعیین ریسك های کسب و کار:
 .1افزایش ناگهانی تور و گرانی نهادههای اولیه تولید از جمله کود
 .2کاهش قیمت آلوئهورا با صدور مجوزهای واردات بیرویه
 .3وجود واسطهگری در بازار گیاهان دارویی از جمله آلوئهورا
 .4کشت ناگهانی ،سریع و وسیع توسط تولیدکنندگان جدید
 .5کاهش قیمت به دلیل کشت تصاعدی
 .6شرایط بد جوّی از جمله سرما و گرمای بیش از حد
 .7اپیدمی شدن نوعی بیماری در مزارع.
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د) بودجه نهايی مزرعه
در اینجا به خالصهای از هزینهها و درآمدهای طر اشاره میشيود کيه بيه نيوعی
"توجیه سرمایهگذاری" میباشد.
* مجموع هزینههاى یک هکتار در سال اول به ریال
كاشت

هزينههاي

برداشت

داشت

سايرهزينهها

جمع

قبل از بهره
برداري
11/111/111

111/111/111

11/200/000

13/000/000

28/200/000

182/100/000

مجموع فروش محصول برگ و پاجوش یک هکتار درسال اول به ریال
عملكردتعداد/كیلوگرم

قیمت هر تعداد/كیلوگرم

جمع

11/111

1/111

111/111/111

11/111

1/111

111/111/111

جمع

111/111/111

 -3بازاريابی
الف) تجزیه و تحلی بازار
به فاکتورهای مهمی که در کشت و پرورش گیاهان دارویی تاریرگذار میباشد .به شير
ذیل میتوان اشاره نمود :اکولوژی منطقه ،میزان دما و ...که موجيب افيزایش یيا کياهش
رشد گیاه ،افزایش یا کاهش تولیدات و افزایش یا کياهش قیميت محصيو ت ميیشيود.
همچنین سیاستهای دولت و نرخ تور و دیگر عوامل اقتصادی در این رونيد ميیتوانيد
تاریرگذار باشد .با این وجود باید تالش شود تا هير سيال بيه میيزان  %11بيازار فيروش
محصول از طرق ذیل افزایش یابد:
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همکاری با شرکتهای بزرگ و استااده از برند آنها
 بهبود کیایت تولید
 بازاررسانی به موقع
 حمل و نقل صحیح
 بستهبندی مناسب و تنوع آن
 افزایش زیرکشت
 همکاری با شرکتهای تولید فرآوردههای آلوئهورا.
برای تحقق این موضوع باید تالش نمود تا بازارهای داخلی پوشش دادهشيود ،زیيرا
زمینه ز برای رشد این محصول در ایران وجود دارد .از جملهی زمینهها میتيوان بيه
موارد ذیل اشاره نمود:


گرایش مردمی به مصر گیاهان دارویی



تمایل غالب مرد به مصر داروهای گیاهی به جای داروهای شیمیایی



نیاز محدود به آب با توجه به ارزشمندی آب در ایران



از طرفی به دلیل شرایط اقلیمی،میزان درجه حرارت و هزینيه تولیيد منطقيی،
پتانسیل رقابت محصيول در بازارهيای خيارجی نیيز وجيود دارد و پيیشبینيی
میشود پس از ربات بازار در داخل ،اقدا صادرات محصول قطعی باشد.

ب)بررسی رقبا
به دلیل نوپا بودن صنعت پرورش آلوئهورا ،در زمینه کشت اصولی و فضای باز این گیياه
در ایران تاکنون رقبای زیادی وجود ندارد .شواهد گویای آن است که میل به کشت این
گیاه در برخی نقاط دیده میشود .البته با توجه به اینکه شيناخت آحياد ميرد از فوایيد
این محصول و فرآوردههای آن در حال افزایش اسيت ،تقاضيای بيازار در حيال افيزایش
تدریجی است و تقاضای کار در این بخش نیز بسیار زیياد ميیباشيد .بيا وجيود چنيدین
شرکت بزرگ تولیدی آلوئهورا در ایران ،ظرفیتهای پیشرفت و رشيد کشيت ایين گیياه
بسیار فراوان است و کارشناسان بر این باورند با توجيه بيه بيازار عظيی بيینالملليی آن
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سقای برای تولید این محصول در کشور فعالً وجود ندارد .در این زمینه مه تيرین رقبيا
تولیدکنندههایی هستند با کشتزارهای وسیع که به شر ذیل میباشند:


بنگاه تعاون بوشهر



برند هانا



مرکز پژوهشهای بیوتکنولوژی خلی فارس منطقهی آزاد قش



شرکت تروپیکال دراگ اینداستری کیش

البته با قیمتگذاری مناسب،کشت اصولی و ارگانیک میتوان بر آنها فائق آمد .به
صورت تقریبی میزان کشش بازار از لحاظ مصر برگ گیياه آلوئيهورا  21/915میلیيون
تن در سال بوده و صادرات این محصول به دلیل عيد کشيت ارگانیيک ،بسيتهبنيدی و
بازاریابی مناسب به صورت کامالً ناچیز و محيدود بيه کشيورهای حيوزهی خليی فيارس
میباشد .حج تقریبی تولیدات برگ گلخانهای و فضای باز کشور 21/ 365میلیيون تين
در سال میباشد که در این بازار و فضای رقابتی برگهای بازار پسندتر و بيا کیایيتتير
دارای مشتری بیشتر و در نتیجه سودآوری بیشتری است و این امر محقق نمیگردد جز
با مساعدت مسئولین ذی صال جهت حمایيت از سيرمایهگيذاران ایين بخيش چيه در
زمینهی کشت و چه در امر فرآوری این گیاه دارویی.
به طور متوسط هر  2.11نار ایرانی از آلوئهورا و محصو ت آن استااده میکنند.
 9/291/111میلیون تن مصر سا نه=231روز کاری در سيال *4.5تين مصير
روزانه* مرکز فرآوری ژل (دستی  ،مکانیزه) 9
19/111هزار  kgمصر سا نه=  52هاته سال* kg 311مصر هاتگيی *مرکيز
عرقگیری5
 19/121/111میلیون تن مصر سيا نه=  52هاتيه سيال*  kg3مصير روزانيه
*مراکز آرایشی بهداشتی ،داروخانهها ،عطاریها41/111
در نتیجه 21/119/111 :میلیون تن مصر سا نه کشور میباشد.
* مصار مراکز عرقگیری و استحصال به صورت حداقل محاسبه شدهاست.
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*در کشور فقط  42/111هزار عطاری موجود میباشد که اگير بيا مراکيز آرایشيی
بهداشتی و داروخانه های که برگ برای عرضه دارنيد جميع گيردد ایين رقي بيه حيدود
 55/111هزار مرکز خواهد رسید که باز ه با حداقل  41/111هزار محاسبه شدهاسيت.
و سرانهی مصر هاتگی این  41/111هزار مرکز نیز  kg3که باز ه به صورت حيداقل
یعنی روزانه  3عدد برگ  gr 411باشد محاسبه گردیدهاست.
* متوسط تولید برگ کشور در سال چه به صيورت گلخانيهای و چيه بيه صيورت
فضای باز حدود  25-26میلیون تن میباشد.
ذ) تجزیه و تحلی عرضه و تقاضا
بررسی عرضه و تقاضا این محصول منوط به دو بازار میباشد .بيازار اول کيه ،بيازار
خرید نهادههای اولیه (پاجوش آلوئهورا) و بازار دو بازار فروش محصول نهيایی (بيرگ و
پاجوش آلوئهورا) است .بررسی سالهای اخیر نشيان ميیدهيد بيا وجيود تمایيل بيا ی
کشاورزان برای کشت گیاه ،مخصوصاً در مناطق جنوبی استان بوشيهر و هرمزگيان وليی
هنوز مراکز فرآوری این گیاه به طور کامل ایجاد نشدهاست .انتظيار ميیرود گسيترش و
توسعه صنایع تبدیلی موجب ترغیب کشاورزان شود و تولید مواد اولیه در کشور افزایش
یابد و با وجود پتانسیل موجود ،افزایش تقاضای آن با افزایش تولید هي پوشيانی شيده و
افزایش قیمت را به همراه نخواهد داشت.
در خصو

بازار محصو ت نهایی ،در سالهای اخیر فضای فرهنگی و اجتماعی به

سمت استااده از گیاهان دارویی و فرآوردههای آنها امیدوارکننده شيدهاسيت .افيزایش
اطالعات و توسعه فعالیتهای ترویجی و تبلی اتی به فراگیرتر شده ایين فرهنيگ کميک
کرده و خواهد کرد و تقاضای منطقی را در مقابل افزایش تولیيد ایجياد خواهيد کيرد .از
طرفی با وجود هزینه تما شده پایین در مناطق جنوبی و کیایت با ی تولید بيه دلیيل
استااده از شرایط مناسب اکولوژیکی و کشت ارگانیک ،امکان رقابيت بيا تولیدکننيدگان
وجود دارد و صادرات این محصول را نیز امکانپذیر مینماید.
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ر)بررسی قیمت

قیمت محصو ت تولیدی پاسخگوی انتظارات مشتریان و توان مالی مرد بویژه در
شرایط فعلی که کشور با موجی از افزایش قیمتها روبهرو است ،میباشد حتی پایینتر
از قیمت ذهنی مشتری پیشبینی میشود .استااده از بازارهای محلی نهادههيای اولیيه،
کشت اصولی با سطح تولید با و کیایت قابل قبيول د یيل اصيلی قیميت پيایین ایين
محصو ت میباشد.
از عوامل مؤرر بر روند ت ییر قیمت در گذر زمان نرخ تور و سیاستهيای داخليی
خواهد بود .همچنین از آنجا که کشت و پرورش پاجوشها به صورت ارگانیک و اصيولی
صورت خواهد پذیرفت در نتیجه دارای کیایت محصول با تری نسيبت بيه محصيو ت
تولید شده دیگر تولیدکنندهها بوده در نتیجه قیمت آن مسلماً بیشتر از این محصو ت
خواهد بود .قیمت یک برگ  411grحدود  15/111- 11/111ریال در عطاریها و سایر
مراکز میباشد که اگر به صورت ارگانیک و دارای بستهبندی مناسب باشد از ایين مبليغ
نیز بیشتر خواهد بود.

رويههای توليد (وضع موجود)
تولید کنندههای موجود به جز مناطق جنوبی کشور که مستعد کشت هسيتند در سيایر
نقاط ،از روشهای نو (گلخانهای) برای کشت استااده کيردهانيد .کيه دارای هزینيههيای
زیادی است به منظور پیشرفت دادن کشت و پرورش و همچنین رفيع نقيایص نیياز بيه
افراد متخصص در این زمینه میباشد این نقایص آنها زمانی رفع میشوند که از افيراد
متخصص و کشتهای اصولی و ارگانیک استااده شود.

سرمايهگذاران و سهامداران اصلی
سرمایهگذاران و سهامداران اصلی در این کسب و کار ،خود کارآفرینيان هسيتند کيه بيا
همکاری ستاد گیاهان دارویی ،وزارت صنایع یا کشاورزی و تسهیالت بيانکی بيدین کيار
مش ول میباشند.
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مأموريت
این شرکت /تعاونی ،جزء مراکز تولیدی میباشد و هد اصلی آن تولید به موقع و کافی
محصو ت با کیایت و ایجاد شرایط مناسب برای استااده بهینه از آنها ميیباشيد .ایين
گیاه در کشور از پتانسیل تولیدی با یی برخيوردار اسيت و برخيی از منياطق کشيور در
کشت محصول دارای مزیت منطقهای است .ایجاد بازار فروش فعال و مطمئن در کشور،
در کنار ترغیب کشاورزان به امر تولید این محصول و استااده کارا از نهيادههيای اولیيه،
موجب افزایش محصو ت و ایجاد حق انتخاب بیشتر و رفاه مصر کننيدگان در جامعيه
خواهد شد.

 -4مديريت نيروی انسانی
اعضای تیم کاری
 .1کارشناس کشاورزی
 .2کارگران دائ و فصلی
پرسن و نیروی انسانی طرح(ارقام به ریال)
ردیف

شرح

تعداد /نفر

حقوق ماهیانه

0

کارشناس کشاورزی (مجری)

0

-

2

کارگر ماهر

0

2/111/111

27/111/111

9

کارگر ساده (فصلی)

9

-

8/211/111

جمع ک

مبلغ ک
-

93/211/111

الف -حوزه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان
سمت
كارشناس ناظرمقیم
كارشناس مسئول طرح وبرنامه
مدير شهرستان

نام خانوادگی

امضا
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ب -حوزه مدیریت /معاونت ستاد
سمت

نام خانوادگی

امضا

كارشناس ناظرمقیم
مدير/معاون ستاد

ج -حوزه مدیریت طرح وبرنامه ریزی سازمان
سمت
كارشناس ناظرمقیم
كارشناس مسئول طرح وبرنامه

نام خانوادگی

امضا
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ضمائم
اطالعاتی برای آشنایی با فرمت مطالب موجود در طر توجیهی ارسيالی بيه واحيدهای
اجرایی ذیربط و مدارک مورد نیاز برای اخذ تسهیالت.
مشخصات عمومی طرح:
عنوان طرح:
مشخصات مجری /مجریان طرح (وام گیرنده)
 .1نا و نا خانوادگی:
 .2نا پدر:
 .3شماره شناسنامه:
 .4سال تولد13 / / :
 .5میزان تحصیالت:
 .6محل سکونت فعلی:
 .1وضعیت متقاضی:
 .3آزاده:

 .1خانواده شهید .2 :جانباز:

 .4عادی:

 .9نوع طر :
 .1انارادی:

 .2شراکتی:

 .3تعاونی:

تعداد شرکاء به شر لیست پیوست
 .3نوع مالکیت عرصه طر :
 .1شخصی  .2سندعادی

 .3سندربتی  .4واگذاریدولتی

 .5استیجاری:

مدت اجاره :سال
محل اجرای طر :
 .1شهرستان:

 .2بخش:

 .3دهستان:

 .4روستا:

بسته کار آفرینی "کشت فضای باز گیاه صبر زرد در مناطق گرمسیری"

45

موقعیت و محدوده طر :
ال ) فاصله محل اجرای طر تيا مرکيز شهرسيتان ......کیليومتر ،مرکيز بخيش......
کیلومتر ،مرکز دهستان ........کیلومتر
ب) حدود اربعه :
شمال:
جنوب:
شرق:
غرب:
ج) مساحت زمین طر  ........ :مترمربع
کروکی محل اجرای طر (درصورت لزو )
N
منبع تامین آب:
 .1چاه  .2چشمه

 .3قنات

 .4رودخانه

 .5شبکه آبیاری*

به میزان… لیتر در هر رانیه و در هر گردش… روزه به میزان… .ساعت و میزان
پیشبینی افزایش آبدهی پس از اجرای… لیتر در رانیه
الف) ساختمان و تاسیسات موجود:
........ .1حلقه چاه به عمق ......متر با دبى..........لیتردررانیه
 .2تعداد..........دستگاه موتورپمپ /الکترو پمپ با قدرت .........اسب بخار
 .3سیست انتقال آب .1 :سنتى*
شامل :آبیارى تحت فشار ..............هکتار.
 .4ساختمان مسکونى .............. :مترمربع.
 .5استخرذخیره آب .............. :مترمکعب.
 .6موتورخانه .................. :مترمربع.
 1انبار ...................... :مترمربع.

 .2مکانیزه

بسته کار آفرینی "کشت فضای باز گیاه صبر زرد در مناطق گرمسیری"

46

ب :ماشینآالت وادوات موجود:
............ .1دستگاه .............. .2دستگاه .................... .3دستگاه.
ج) مدارك موردنیاز:
 .1تصویر پروانه چاه آب به شماره پروانه:
 .2تصویر سند مالکیت زمین /قولنامه /استشهادیه شورا:
 .3تصویرشناسنامه یا کارت ملی متقاضی /متقاضیان:
 .4فر معرفی نامه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان /اسيتانداری /سيتاد گیاهيان
دارویی به شماره و تاریخ:
 .5سایرمدارک باذکرنا :
آیا متقاضی /متقاضیان به بانک بدهی /تأخیر در سر رسید دارند؟
 .1بلی

 .2خیر
ریال.

میزان بدهی سر رسید شده

آیا متقاضی درسنوات گذشيته جهيت اجيرای طير تسيهیالت تکلیايی دریافيت
نمودهاست؟
 .1بلی

 .2خیر

کارآفرینی نوعی عبادت و ارزشآفرینی است( .مقا معظ رهبری)
ایران بزرگ امروز بیش از هر زمان دیگر به کار و کارآفرینی نیاز دارد تيا همچيون
عقابی تیز پرواز ،در فضای پیشرفت و آبادانی و افتخار اوج گیرد( .مقا معظ رهبری)

