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تقريظ
صنعت گیاهان دارویی منبع عظیم اقتصادی و با ارزش افزوده بسیار باال در ایران
محسوب می شود .شناخت زمینهها و برنامههای اشتغال در آن میتواند موقعیتت
ارزشمندی به این صنعت چه در داخل و چه در بخش صادرات و حضور موفق
ایران در بازارهای جهتانی ببخشتد .در همتین راستتا ،نهضتت تولیتد و مصتر
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و فراگیر شدن طب سنتی ،در کانون حمایت و
برنامهریزی مدیران اقتصادی -اجتمتاعی و حتوزه ستالمت کشتور و نیتز متورد
گرایش جامعه قرار گرفتهاست .شکلگیری ستاد گیاهتان دارویتی و طتب ستنتی
ایرانی و به دنبال آن طراحی و اجترای ستند راهبتردی توستعه صتنعت گیاهتان
دارویی ایران و اقبال عمومی از مصر

این گیاهان و داروهای ذیربط مؤید این

مدعاست .ظرفیت و نرخ اشتغالزایی ایتن صتنعت در ابعتاد تولیتدی ،فترآوری،
انبارداری ،بستهبندی ،توزیع و فروش با عنایت به ظرفیتهای جهتانی آن بستیار
گسترده است .سازماندهی نشدن مشاغل حوزه صتنعت گیاهتان دارویتی و نبتود
استاندارد سرمایهگذاری ،این ستاد را بر آن داشت تا در اولین گام برای حمایتت
و هدایت فرآیند اشتغال دانشآموختگان جوان کشاورزی و منابع طبیعی و شفا
سازی سودآوری آن برای سرمایهگذاران اقدام به تتدوین بستتههتای کتارآفرینی
گیاهان دارویی نماید .ایتن بستتههتا محتتوی دادههتای واقعتی از فراینتد تولیتد
اقتصادی و مصر  ،شرح شغل ،شناخت بازار ،بازده اقتصادی ،نیروی انستانی و
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به اجمال مدیریت تولید و کارآفرینی در این حوزه است و نحوه سترمایهگتذاری
و سود ناشی از آن را طبق فرمولهای اقتصادی نشان میدهد .امید استت شتاهد
گسترش اشتغال مولد ،مصر

داخلی و توسعه بازرگتانی داخلتی و بتینالمللتی

محصوالت گیاهان دارویی ایران بوده و با استفاده از ظرفیتهای بکر بخشهتای
کشاورزی و سالمت اجتماعی کشور و کاهش عوارض جانبی جسمی و روحتی
داروهای شیمیایی ،روحیه طراوت و شادابی در جامعه ایران ارتقتا یابتد .بتدون
شک ،این شرایط در تسریع روند پیشرفت اقتصاد کالن ایران بسیار مؤثر بتوده و
برهمگان تالش در جهت شتاببخشی به چرخه توستعه ایتران استالمی واجتب
است.
دکتر محمد حسن عصاره
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری
گیاهان دارویی و طب سنتی
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پيشگفتار
رویکرد اکثر کشورهای جهان به موضوع کارآفرینی ،موجب اتخاذ سیاستتهتای
توسعه کارآفرینی در بخشهای مختلف شدهاستت .توستعه فرهنت

کتارآفرینی،

حمایت از کارآفرینان ،ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنتان و انجتام تحقیقتات و
پژوهشهای الزم دراین زمینه برای حل مشکالت مختلف اقتصادی و اجتمتاعی
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .کارآفرینی یکی از بحثهتای جدیتد در
دهه اخیر بوده و در ایران نیز به لحاظ سهم باالی جوانتان از جمعیتت کشتور و
مشکل بیکاری آنها ،یکی از محورهای اصلی در برنامهریزیها و سیاستگتزاری
های دولت میباشد .در پرتو کارآفرینی میتوان با یک برنامهریزی راهبردی ،گام
های اصولی و پایهای برای رونق اقتصادی در جهت نیل به اهدا

توسعهپایتدار

برداشت.
بدین منظور ،ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهتان دارویتی و طتب ستنتی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تشکیل کارگروه تخصصتی
توسعه فناوری و کارآفرینی گیاهان دارویی و طب سنتی اقدام نموده استت .ایتن
کارگروه در راستای اجرایی کردن اهدا

پیش بینی شتده در ستند ملتی گیاهتان

دارویی و طب سنتی و با تمرکز ویژه بر ارتقا و توسعه سطح فنتاوری و دانتش
تولیتد گیاهتتان دارویتتی و کتتارآفرینی و اشتتغال پایتتدار شتتکل گرفتتت .یکتتی از
رویکردهای این کارگروه تهیه بستههای کارآفرینی در حوزههای مختلف گیاهتان
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دارویی و طتب ستنتی بتود کته بتدین منظتور شتیوه نامتهای براستا

دیتدگاه

متخصصان و اعضا ستاد گیاهان دارویتی تتدوین و متناستب بتا آن بستتههتای
کارآفرینی تهیه گردید که در ادامه توضتیحات بیشتتری در ایتن خصتو

ارائته

میشود.
هد

از تدوین بستهها ،افزایش کارآیی ،بهرهوری و در کل تحول اقتصادی

در حتتوزه گیاهتتان دارویتتی و طتتب ستتنتی در ستتایه اهتتدا

توستتعه پایتتدار،

ظرفیتسازی و توانمندسازی بوده است .در واقتع کتارآفرینی در حتوزه گیاهتان
دارویی و طب سنتی میتوانتد عتالوه بتر اهتدا

عمتومی ،در راستتای ارتقتای

سالمت و تامین بهداشت غذایی ،توسعه کاشت ،داشتت و برداشتت و فترآوری،
ارتقای بهرهوری و بهبود کمی و کیفی تولید ،اثتربخش باشتد .ارائته راهبردهتا و
برنامههای کلیدی میتواند با تغییر در سیاستگذاریها و فراهم ساختن زمینههتای
برنامهریزی و توسعه کارآفرینی در بلند مدت نتایج مطلتوبی داشتتهباشتد کته در
این باره میتوان به موارد ذیر اشاره کرد:
• ایجاد اشتغال مولد و پایدار در حوزه گیاهان دارویی.
در حال حاضر عالوه بر بیکاران به علت باال بودن نستبت نیتروی کتار بته
زمین و فصلی بودن فعالیتهای کشاورزی همواره یتک نتوع بیکتاری پنهتان در
حین دوره فعالیت کشاورزی و یک نوع بیکاری فصلی در روستاها وجتود دارد.
ایجاد و توسعه گیاهان دارویی به علتت ماهیتت اشتتغالزایتی ،متیتوانتد بترای
گروهی از روستاییان به ویتژه فتار التحصتیالن ،اشتتغال مولتد و دائتم و بترای
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بیکاران فصلی ،اشتغال موقت ایجاد نماید.
• ایجاد تنوع در اقتصاد کشاورزی و روستایی ،بستههای کارآفرینی تهیته شتده
منجر به تنوع شغلی و ثبات بیشتر درآمد کشاورزان و روستاییان خواهد شد.
• کاهش فقر و توسعه کارآفرینی باعث افتزایش درآمتد سترانه کشتاورزان و
افزایش تولید ناخالص ملی ،افزایش پت انتداز ،سترمایهگتذاری ،مصتر

و

تولید سرانه میشود؛ به عبارت دیگر ،افتزایش رفتاه و ارتقتا ستطح زنتدگی
کشاورزان و روستاییان بدین وسیله محقق خواهد شد.
• افزایش کارآیی و استفاده از منابع تولید و پتانسیلهای کشور.
• کاهش هزینههای بازاریابی ،حمل و نقل و حذ

واسطهها در فرآیند تولیتد

گیاهان دارویی.
• کاهش ضایعات گیاهان دارویی.
• افزایش نوآوری ،ارتقا ستطح فنتاوری ،افتزایش تعتداد ثبتت اختراعتات و
ابداعات ،تولید دانش فنی.
برای توصیف شغلی ،به تبیین سه مؤلفه شامل :شرح شغل ،موقعیت محلتی
و محصول یا خدمات نیاز است .در مؤلفه شرح شغل ،از جمله هد های کسب
و کار ،سودآوری و جنبههای قتانونی ،نتوع حرفته اعتم از تولیتدی ،ختدماتی و
جدید ،فرصتها و پیشرفت مدنظر است .مؤلفه موقعیت محلی از جملته امکتان
سرمایهگذاری و امنیت آن ،مطلوبیت محل ،فضای کتافی ،دسترستی بته بتازار و
وجود امکانات اولیه و قابل دستر

بودن را مورد توجه قرار میدهد.
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در مؤلفه محصول یتا ختدمات ،مزایتای محصتول جدیتد و تفتاوت آن بتا
محصول موجتود ،نتوع ،ویژگتی ،کیفیتت ختدمات و محصتول ،تنتوع تولیتد و
محصول ،توجه به توان مالی مشتریان ،قیمت پتایین و کیفیتت بتاال و در نهایتت
خالقیتها و نوآوری ها به کتار رفتته متورد توجته قترار متیگیترد .بستتههتای
کارآفرینی در بخش بازرگانی ،بته موضتوع رقابتت ،قیمتتگتذاری و فتروش و
همچنین تبلیغات و روابط عمومی میپردازند .درمقوله رقابت ،رقبتای نزدیتک و
غیرمستقیم مورد تحلیل قرار میگیرند ،مزیت و ویژگی محصوالت رقیب ،تحول
یا ثبات و نقاط قوت و ضعف رقیب و نتیجه عملکرد آنها دارای اهمیت است.
در بخش قیمتگذاری و فروش ،فنون بازاریابی در کسب و کار و استتفاده
از آن در شیوه قیمتگذاری و موقعیت رقبا مورد توجه قرار میگیترد؛ در مقولته
تبلیغات در بازاریابی ،بودجه و انواع و اقسام تبلیغات مختلتف و خالقیتتهتا و
نوآوریها و نحوه آگهی دادن با توجه بته عتر

و فرهنت

جامعته ،استتفاده از

عبارات جذاب ،سهم مهمی در رونق کسب و کار دارد.
کارآفرینی با نیروی انسانی رابطه مستقیم دارد .از این رو در مقوله متدیریت
منابع انسانی ،نیروی انسانی مورد نیاز ،متدیریت و تخصتص و ستوابق تجربتی،
وظایف و نقاط ضعف و قوت آنها ،نوع رفتار با کارکنتان و مشتتریان در رونتق
کسب و کار ،نقشآفرین است .در بخش مدیریت مالی ،تهیه برنامه و بودجته بته
منظور راه اندازی کسب و کار و میزان سرمایه برای افتتاح و حفظ و نگهداری آن
و توجیه سرمایهگذاری ،هزینتههتای مطالعتاتی و عملیتاتی متورد بررستی قترار
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میگیرند.
چنانچه این موارد همانند ،به طور کامل در کنار هتم قترار گیرنتد؛ نقشتهای
برای موفقیت تولید و چشماندازی از آینده و نحوه توسعه کسب و کتار و جتود
خواهد داشت .با توجه به موارد ذکر شده و اهمیت تهیه بستتههتای کتارآفرینی،
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی بر اسا

اولویتتهتای

موجود نسبت به تهیه بستههای کارآفرینی زیر بتا همکتاری متخصصتان ،اعضتا
هیئت علمی دانشگاهها ،تولیدکنندگان و اندیشمندان این حوزه اقدام نمتود .امیتد
است این امر در رشد اشتغالزایی و توان اقتصادی افراد مرتبط با این حوزه موثر
واقع شود.
 تولید آلوئهورا در شرایط کشت فضای باز در مناطق گرمسیری؛ فرآوری ژل آلوئهورا؛ مرکز آموزش خصوصی گیاهان دارویی؛ تولید نعناع فلفلی؛ تولید آویشن؛ تولید گل محمدی؛ تولید ارگانیک گیاهان دارویی؛ تولید تیبک گیاهان دارویی؛ تولید نشا گیاهان دارویی؛ -فراوری گیاهان دارویی در واحدهای کوچک روستایی؛
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 واحد خشککن وبسته بندی گیاهان دارویی؛ تولید رزماری؛ تولید به لیمو؛ -تولید اسان

در واحد های کوچک روستایی؛

 تولید بادرنجبویه؛ تولید گل گاوزبان؛ کشت جایگزین آویشن در مناطق دیم؛ کشت جایگزین زیره در مناطق دیم؛ تغلیظ عصاره گیاهان دارویی؛ تولید مریم گلی.در پایان الزم میدانم از حمایتها و همفکریهای ارزشتمند جنتاب آقتای
دکتر محمد حسن عصاره -دبیر محتترم ستتاد توستعه علتوم و فنتاوری گیاهتان
دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -تشکر نمایم.

علی ابراهيمی
مشاور ستاد و دبيرکارگروه توسعه فناوری و
کارآفرینی
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اعضای کارگروه تخصصی توسعه فناوری و
کارآفرینی گياهان دارویی و طب سنتی
دکتر محمد حسن عصاره (دبير ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي)
مهندس علي ابراهيمي ورکياني (دبير کارگروه تخصصي توسعه فناوري و کارآفريني گياهان
دارويي و طب سنتي)
دکتر محسن ابراهيم پور
دکتر اکبري
دکتر محسن بيگدلي
دکتر مجتبي پالوج
دکتر محسن تقيزاده
دکتر محمد رضا حاج سيد هادي
مهندس محمد رضا دهقاني
دکتر طاهره حسنلو
دکتر محمد باقر رضايي
مهندس محمد علي رضايي
دکتر فاطمه سفيد کن
دکتر صالح نيا
دکتر غالمرضا کردافشاري
مهندس شهرام گندابي
دکتر علي محمد عمويي
مهندس فريبرز غيبي
دکتر محمد حسين لباسچي
دکتر حسين رضاييزاده
دکتر محتشمي
دکتر فرزاد نجفي
دکتر پوراندخت نيرومند
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مقدمه
در اواسط قرن بیستم با ظهور کشاورزی صنعتی و انقالب ستبز ،بشتر بته تﺄمتین
غذای آینده خویش مطمئن و دلگرم شد .اما این رﺅیای شیرین دیری نپایید؛ چرا
که انقالب سبز و کشاورزی صنعتی اگر چته توانستت در کوتتاه متدت در اکثتر
نقاط دنیا ازدیاد و افزایش تولید محصوالت کشاورزی را به ارمغتان آورد امتا بته
علت عدم توجه به مسائل اخالقی و اجتماعی نظیر حقتوق دیگتر موجتودات و
نسلهای آینده و صرفاً پرداختن به منفعت و رفاه ختویش و استتفاده بتیحتد از
مواد شیمیایی ،امروزه نه تنها تولید مواد غذایی رو به کاهش نهاده بلکه مشکالت
زیستمحیطی و اجتماعی و اقتصادی بسیار زیادی را به وجود آورده و جمعیت
گسترده ایتن ستیاره ختاکی را بتا بحرانتی بتزر

و فاجعتهای عظتیم رو بته رو

ساختهاست که مسلماً برای حل آن باید بهای سنگینی را پرداخت کند.
در اکثر نقاط دنیا ،از جمله کشور ما ،زیادهروی در مصتر

متواد شتیمیایی

برای دستیابی به عملکرد باال در محصوالت زراعی و جبران کمبود منتابع باعتث
افزایش هزینههای تولید همراه با تخریب منابع خاکی ،آبی و زیستی شده استت.
جدی بودن تخریب محیطزیست اثر کاربرد روشهای غلط ،موجب جلب توجه
و عالقهمندی متخصصین به نظامهای زراعی سالم و بتا دوام از نظتر اکولوژیتک
گردیده به طوری که امروزه در اکثر محافل علمی صحبت از توسعه سیستمهتای
پایدار کشاورزی به میان آمده است .کشاورزی فشرده و تجاری بر نظامهای تک
کشتی و فرآوردههای سوختی فسیلی و نیز به آفتکشهتا و کودهتای شتیمیایی
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متکی بوده که در باال بردن میزان تولید و کاهش نیروی کتارگری متورد نیتاز در
بخش کشاورزی سهم بسزایی داشته است.
استفاده از این نهادههای شیمیایی نیاز غذایی جمعیت در حال رشتد جهتان
را تﺄمین مینماید ،بنتابراین ،دلیتل توجته بته کشتاورزی پایتدار و بتهکتارگیری
روشهای جتایگزین در کشتاورزی چیستت آنچته ضترورت ایجتاد تغییتر در
نظامهای زراعی متداول را توجیه میکند ،عبارتاند از:
 .1بروز مسائل زیستمحیطی بهدلیل استفاده از مواد شتیمیایی و اثتر ستو
آنها بر کیفیت مواد غذایی؛
 .2تخلیه منابع غیر تجدیدشونده مثل نفت و ذخایر ستن هتای فستفاته در
طبیعت؛
 .3آلتتودگی منتتابع آب ب تهوستیله نهتتادههتتای شتیمیایی متتورد استتتفاده در
کشاورزی؛
 .4به مخاطره افتادن سالمت انسان بر اثر تما

مستقیم کارگران متزارع بتا

سموم شیمیایی؛
 .5ضعف زیربنای اجتماعی و اقتصادی در جوامع روستایی؛
 .6کاهش تنوع زیستی و فرسایش ژنتیکی؛
 .7ایجاد مقاومت در امراض و آفات گیاهی؛
 .8کاهش میزان باروری خاک به علت آفت مواد آلی و عناصتر غتذایی آن
بر اثر فرسایش.
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کشاورزی ارگانيک
کشاورزی ارگانیک یک سیستم تولید محصتول استت کته از مصتر

کودهتای

شیمیایی ،آفت کشها ،هورمونهای رشتد و افزودنتیهتای ختوراک دام و گیتاه
اجتناب میورزد .در این سیستم عالوه بر حفظ اکوسیستم در برابر حضور متواد
شیمیایی ،محصوالت سالمی تولید میشود که عاری از هرگونه متواد شتیمیایی و
سنتزی میباشند.
براستتا

تعریتتف فدراستتیون بتتین المللتتی جنتتبش کشتتاورزی ارگانیتتک،

کشاورزی ارگانیک سیستم مدیریت جتامعی استت کته در آن تمتام جنبتههتای
مربوط به پایداری زیستی ،اکولوژیکی ،محتیط زیستتی ،اصتول عتدالت ،روابتط
اجتمتتاعی ،احتتترام بتته مخلوقتتات در کنتتار عوامتتل متتوثر بتتر کمیتتت و کیفی تت
محصوالت کشاورزی مدنظر قرار میگیرد .کشتاورزی ارگانیتک نتوعی سیستتم
کشاورزی است که اساساً بر منابع موجود محلی متکی بوده ،فعالیت آن بر حفتظ
تعادل اکولوژیکی و توستع مطلتوب فرآینتدهای بیولوژیتک استتوار استت و از
مصر

مواد شیمیایی مصنوعی در روند تولید جلوگیری میشود.
کشاورزی ارگانیک ،نوعی نظام مدیریتی جتامع استت کته در آن کمیتت و

کیفیت محصوالت از تولید تا انتقال به مصر کننده بهطور کامتل حفتظ شتده و
کلیه اصول اکولوژیکی ،اجتماعی و اقتصادی در آن در نظر گرفته شتدهاستت .در
کشاورزی ارگانیک به استفاده از عملیات مدیریتی براسا

کشت بتوم منطقتهای

به جای کاربرد مواد و نهادههای برون مزرعهای و شیمیایی تاکیتد شتدهاستت .از
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انواع مواد شیمیایی و مصنوعی مانند کودها ،آفتکشها ،هورمتونهتا ،داروهتا و
افزودنیهای مختلف درتولید استفاده نمیشود .در واقع ،در کشتاورزی ارگانیتک
از انواع کودهای آلی و ورمی کمپوست کودهای دامتی ،آفتتکتشهتایی چتون
عصاره گیاهان ،دشمنان طبیعی و مبارزه بیولوژیک بتر علیته آفتات و امتراض و
علفهای هرز استفاده میشود؛ به عبارت دیگتر ،در تغذیته ختاک کشتاورزی از
کودهای طبیعی نظیر خاک بر  ،جلبک و کودهای بیولوژیک استفاده متیشتود.
برای مبارزه با آفات و امراض از عوامل بیولوژیک ،حشرات مفید ،بتاکتریهتا یتا
ارقام گیاهی مقاوم به آفات استفاده میشود.
محصوالت ارگانیک ماحصل اعمال نظتام ارگانیتک در واحتدهای تولیتدی
هستند کته کیفیتت آنهتا براستا

نظتام بازرستی منطبتق بتر استتاندارد معتبتر

بینالمللی ،منطقهای و ملی ،تضتمین شتدهاستت .کشتاورزی ارگانیتک براستا
انطباق با شرایط موجود طراحی میشود؛ به عبارت دیگر ،ساختار موجود متانعی
بر سر راه توسعه کشاورزی ارگانیک نمیباشد.

اهميت و ضرورت کشاورزی ارگانيک
ویژگتی کشتتورها ،موقعیتت و وضتتعیت نظتتام بهتترهبتترداری ،تعتتداد واحتتدهای
بهرهبرداری و حاکمیت شیوه خردهدهقانی امکان کشاورزی ارگانیتک را بتیش از
پیش فراهم ساخته است .شرایط و ظرفیت کشتور ایتران بترای قترار گترفتن در
کشورهای برتری که دارای نظام کشاورزی ارگانیتک هستتند ،مهیتا متیباشتد و
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امکان تولید ارگانیک در اغلب محصتوالت بتاغی و زراعتی نیتز در حتد بستیار
باالیی محصوالت دامی و شیالتی در کشور وجود دارد.
در ایران حدود  971هزار هکتار از اراضی -که  392هکتتار آن محصتوالت
باغی و  331هزار هکتار محصوالت زراعی است -بدون استتفاده از ستم و کتود
میباشد .در جهان در حال حاضر ،سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک بتیش از
 19میلیون هکتار است.
براسا

آموزههای اسالمی غذای طیب ،طاهر ،حالل و بهاصطالح امتروزی

غذای سالم ،حق شهروندی است .امروزه سالمت افراد جامعه تحتت تتاثیر متواد
غذایی در معرض تهدید است ،چه آنکه این مواد در شرایطی تولید میشتود کته
کود و سم ،آالیندههای ناشی از آب و پسابهای مصرفی یا بارانهای استیدی و
دستکاریهای ژنتیکی جز الینفک فرآیند تولیتد شتده استت .خطرهتای متعتدد
ناشی از باقیمانده عناصر مضر در غذا موجب شدهاست تا همواره ستالمت غتذا
و بالطبع سالمت انسانها تحتالشعاع قرار گیرد و انواع بیماریهتا ،سترطانهتا،
مسمومیتها و مر

و میرها بروز کند و شایع شود.

از طرفی ،رشد روزافزون جمعیت و از طرفی ضرورت تتامین نیتاز غتذایی
این جمعیت ،جامعه را به این سمت رهنمون کرده کته از نهتادههتای پتر بتازده
استفاده نمایند .اگرچه این استراتژی موجب تولید قابل توجه محصول و افتزایش
بعد کمی آن گردیده ،اما باعث شد تا در یک دوره چهلساله میزان مصر

متواد

شیمیایی در دنیا به ده برابتر افتزایش و خستارت ناشتی از آفتات تنهتا دو برابتر
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کاهش یابد .هرچند با تولید محصول فراوان ناشی از به کارگیری نهتادههتای پتر
بازده ،فرآورده به وفور یافت شده و به ظتاهر امنیتت غتذایی و ستیری شتکمی
حاصل گردیده و نیاز به کالری و پروتئین مرتفع شده ولتیکن غتذای حاصتل از
نهادههای پربازده با توجه به مصر

بیرویه آنها موجب مصر

غتذای ناستالم

و ناامنی غذایی و سو تغذیه گردیدهاست .به عبارت دیگتر از لحتاظ ستالمت و
کیفیت شرایط ناگواری بهوجود آورده است به طوریکه روز به روز واکنشها و
فشتارها بتترای در اختیتتار قرارگترفتن غتتذای ستتالم و ارگانیتک بیشتتتر و بیشتتتر
شدهاست ،و این مسئله نهادهای بین المللی و دولتتهتا را بتر آن داشتت تتا در
تالش برای استقرار سیستم پایش و کنترل سالمت غذا حساسیت و عک العمتل
نشان دهند.
این مهم در کشور جمهوری اسالمی ایران نیز مورد توجه نهادهای دولتی و
نیمه دولتی و حتی خصوصی قترار گرفتت و اقتدامات علمتی و فرهنت ستازی
بالنسبه شایستهای انجام پتذیرفت کته اگرچته کتافی نیستت امتا درختور توجته
میباشد .مهمترین اقدام در این خصو

در کتالن شتهری مثتل تهتران توستط

سازمان میادین میوه و ترهبار و فرآوردههای کشاورزی شهرداری صورت گرفتت
که بسیار ارزشمند میباشد .یکی از کارکردهای این سازمان سرعت رشتد تقاضتا
و توسعه بازار برای محصوالت ارگانیک است.
افزایش آگاهی شهروندان در خصو

امنیت غذایی و ایمنی غتذا و اطتالع

رسانی در این زمینه ،بههمراه پتایش و کنتترل کیفیتت و ستالمت محصتوالت و
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عرضه محصوالت سالم ،در زمره مهمترین دغدغههای دستاندرکاران امر امنیت
غذایی است .از اینرو رویکرد بته کشتاورزی ارگانیتک بهتترین پاسته بته ایتن
دغدغهها است .کشاورزی ارگانیک به نیاز جتاری توجته دارد و حفتظ مواهتب
خدادادی و طبیعت و بستر زیست برای نسل آتی را فراهم متیآورد .کشتاورزی
ارگانیک از ویژگیهای طبیعی بهره برده ،عملیتات حفتاظتی بیشتتری در مزرعته
انجام میگیرد و حاصلخیزی ختاک در آن اهمیتت فتوق العتادهای متییابتد .در
مواجهه با تغییرات اقلیمی که اتفاقاً مورد توجه اجال

جهتانی غتذا نیتز هستت

این نوع نظام کشاورزی برتری نسبی دارد.
نکته مهم دیگر در تبیین اهمیت کشاورزی ارگانیک این است کته پتانستیل
گرمایش گازهای گلخانتهای ناشتی از کشتاورزی ارگانیتک یتک ستوم پتانستیل
گرمایش گازهای گلخانهای کشاورزی رایج است .حتی مصتر
گونه کشاورزی  01درصد از مصر

انترژی در ایتن

آن در کشاورزی معمول را در بر میگیرد.

کشاورزی ارگانیک ،به دنبال تحقق امنیت غذایی بتهویتژه از بُعتد ستالمت
است و این کار جز در سایه تفکتر راهبتردی و سیستتمی متدیریت استتراتژیک
میسر نمیباشد .در این صورت ،از طریق تحلیل محیطی اعم از محتیط داختل و
خارج و بررسی نقاط قوت و ضعف ،نیز تهدیتد و فرصتت و سترانجام بررستی
شایستگیهای کلیدی وآسیبپذیری جدی ،هد گذاری و سیاستگتذاریهتای
سطحبندی و سلسله مراتبی صورت پذیرد تا راهکارهای اجرایی را در چارچوب
برنامه عملیاتی تبیین و طراحی نماید بهنحتوی کته ایتن مهتم در ستطح جوامتع
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محلی و بهرهبرداران با ویژگیها و تنوع گونتاگون از نظتر اقتصتادی ،اجتمتاعی،
فرهنگی و اکولوژیکی همراه شده و موانع تولیتد و توزیتع محصتوالت ستالم و
ارگانیک مرتفع گردد.

وضعيت جهانی محصوالت ارگانيک
آمار و ارقام مربوط بته کشتاورزی زیستتی حتاکی از رشتدی ستریع و تتداومی
همهجانبه در گسترش این سامان کشاورزی است .هر سال بتر ستطح زیرکشتت
محصوالت زیستی افزوده میشود و با باال رفتن آگاهی عمومی نسبت به مزایتای
محصوالت زیستی ،سیاستگذاران و سرمایهگذاران عرصه کشاورزی را بتیش از
پیش به تالشی مضاعف در این زمینه مشتاق کردهاست .در ستال  9139متیالدی
حدود  11/27میلیتون هکتتار در سراستر جهتان تحتت متدیریت زیستتی قترار
داشتهاند که آسیا با  1937901هکتار حدود  3درصد از اراضی ارگانیک جهان را
به خود اختصا

دادهاست.

همانطور که در شکل  3قابل مشتاهده استت بیشتترین ستطح زیتر کشتت
محصوالت زیستی در کشور استرالیا قرار دارد .روند رو به رشد سطح زیر کشت
محصوالت زیستی طی سالهای  3333الی  9139میالدی در جهان نیز در شتکل
 9ارائه شدهاست.
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نمودار  .1سطح زير کشت محصوالت زيستی در  11کشور برتر جهان در سال 2112

نمودار  .2تغييرات سطح زيرکشت محصوالت زيستی طی سالهای  1111الی .2112
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در ایران حدود  1/3درصد از اراضی کشتاورزی تحتت متدیریت ارگانیتک
قرار دارند .روند تغییرات ستطح زیرکشتت محصتوالت زیستتی در ایتران طتی
سالهای  9113الی  9139در شکل زیر قابل مشاهده است؛ در سالهای مختلتف
شاهد تغییراتی در سطح زیرکشت هستیم ولی آنچه روند تغییرات (ختط قرمتز)
نشان میدهد طی این سالها ،سطح زیرکشت محصوالت ارگانیک افزایشی بوده
و همچنان به این روند ادامه دادهاست.
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نمودار  .3روند تغييرات سطح زيرکشت محصوالت ارگانيک در ايران طی سالهای 2112
الی  2112ميالدی

در سال  9139میالدی سطح زیرکشت محصتوالت ارگانیتک ایتران 79017
هکتتتار بتتودهاستتت کتته بتتا احتستتاب  19112هکتتتار جمتتعآوری محصتتوالت از
رویشگاههای طبیعی عدد نهایی به  91003هکتار بالغ میشود .این مقدار در سال
 9131متتیالدی  72720هکتتتار بتتودهاستتت کتته مقتتدار  1920هکتتتار بتته اراضتتی
کشاورزی و  19911هکتار به رویشگاههای طبیعی تعلق داشتهاست.
در ستتال  9131تعتتداد  1137نفتتر تولیدکننتتده محصتتوالت زیستتتی1 ،
فرآوریکننده 9 ،واردکننده و  12صادرکننده در ایران به ثبت رستیدهاستت .ایتن
موارد در سال  9139به  0311تولیدکننده محصوالت زیستی و  31فرآوریکننتده
ارتقا یافتهاست .در این سال ،تعداد صادرکنندگان نسبت به ستال  9131تغییتری
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نداشت .در سال  9139میالدی ایران در بین  31کشور برتتر از نظتر ستطح زیتر
کشت محصوالت ارگانیک در آسیا قرار گرفته و با  79017هکتار رتبته ششتم را
به خود اختصا

دادهاست.

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

در ستتال  9139ستتطح زیرکشتتت گیاهتتان دارویتتی ارگانیتتک در جهتتان در
مجموع  333117هکتار بتوده استت کته از ایتن مقتدار  13391هکتتار گیاهتان
یکساله و  13993هکتار گیاهان دارویی چندساله ثبت شدهاستت .مقایسته آمتار
موجتتود طتتی ستتالهتتای  9113التتی  9139در متتورد گیاهتتان دارویتتی ارگانیتتک
نشاندهنده کاهش سطح زیرکشت این گیاهان متیباشتد کته در جتدول  3قابتل
مشاهده است .تنها در سال  9131در هر دو بخش ،گیاهان یکساله و چند ستاله
به چشم میخورد .این روند افزایشی برای گیاهان دارویی چند ساله و دایمی تتا
سال  9133ثبت است و بعد از آن شاهد رشد منفی آن هستیم.
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درصد رشد نسبت به

سال قبل

2102

درصد رشد نسبت به

سال قبل

2100

-01/2

72120

+31/1

13731

+11/7

23013

01311

دایمی و

درصد رشد نسبت به

-01/2

30017

-01/0

11207

+3

13112

10311

یکساله

سال قبل

2101

2112

گياهان دارویی و معطر

مقايسه سطح زير کشت گياهان دارويی ارگانيک طی سالهای  2111الی  2112در جهان

چندساله
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بابونه
درمان زخم و ورم معده ،رفع اختالالت گوارشی ،درمان نفته شتکم ،تستریع در
التیام زخمها ،آرامبخش عضالت مجاری هاضمه ،کتاهش تتورم لثتههتا ،کتاهش
احتمال زایمان نار  ،آرام کردن گرفتگیهای ماهیانه دردناک ،تحریک و افزایش
عادتماهیانه ،تقویت اعصاب و قوای جنسی ،افزایش ترشح شتیر متادر ،درمتان
بیخوابی و تببر ،تحریک گلبولهای سفید ،تقویت سیستم دفاعی ،ضتدآلرژیک
اثر کامازولین ،ضد التهاب اثر کامازولین و آلفا بیسابولول ،ضد اسپاسم اثر اسپیرو
اتر ،رفع گوش درد ،از بتین بتردن کمتردرد و نقتر  ،اگزمتا ،کهیتر و ختارش،
درمانکننده کمخونی ،از بین بردن سن

مثانه.
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آويشن
ضدعفونیکننده ،درمان عفونت لثه ،درمان بیماری مجاری تنف

فوقانی از قبیتل

برونشیت و آسم ،معالجه سرفه و گلو درد ،داروی سنتی دردهای معتده و روده،
درمان پیچش روده و استهال ،دفتع انگتلهتای روده ،دارای آثتار ضتدقارچی و
ضدباکتریایی قوی است .این خاصیت بتهدلیتل وجتود تیمتول و کتارواکرول در
اسان

این گیاه است؛ این اسان

دارای آثار ضداسپاسم ،ضدسترفه و خلتطآور

است .همچنین ،در درمان بیخوابی ،تشنج و صرع از آویشن استفاده میشود.

گل گاوزبان ايرانی
گلگاوزبان تصفیهکننده ختون ،آرامکننتده اعصتاب ،عترقآور ،ادرارآور ،مقتویی
کلیهها ،درمان برونشیت ،درمان التهاب و ورم کلیته ،درمتان بیمتاری سترخک و
مخملک ،حاوی مقدر زیادی ویتامین  Cاست.
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در بسته کارآفرینی تولید ارگانیک بابونه ،گل گاو زبتان و آویشتن ،مراحتل
کاشت ،داشت و برداشت این محصوالت بر اسا

سیستمهتای تولیتد ارگانیتک

) (Organic Production Systemتهیه و ارائه شدهانتد .هتد

از توستعه ایتن نتوع

تولیدات توسعه پایداری اکوسیستمی و جلتوگیری از تخریتب و آلتودگی منتابع
تولید در بخش کشاورزی میباشد.
در ادامه با توجه به شناخت نسبی به وجود آمده از اهمیت تولید و مصتر
گیاهان دارویی به ویژه گیاهان بابونه ،گاوزبان و آویشن ،به توضتیح مشخصتات
کسبوکار تولید گیاهان یادشده در چهار بخش زیر پرداخته میشود:

-1توصيف شغلی
الف) شرح شغل
با توجه به اینکه در این کسب و کار ،تولید ارگانیتک سته گیتاه دارویتی بابونته،
گاوزبان و آویشن صورت میپذیرد ،بنابراین ،نوع کسب وکار تولیدی است و با
توجه به جدید بودن این نوع فعالیت ارگانیک در کشور در حوزه شتغلی جدیتد
قرار میگیرد؛ زیرا هد

از این حرفه ،تولید محصول با فنتاوری روز استت ،بته
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نحوی که از نظر کیفیت و نحوه عرضه نیز واجتد نتوآوری باشتد .بتا توجته بته
رویکرد ملی و بینالمللی بته گیاهتان دارویتی و از طرفتی محصتوالت ستالم و
ارگانیک این شغل از جایگاه اقتصادی -اجتماعی باالیی برخوردار است.
هد

کالن از تﺄسی

مزرعه تولیتد ارگانیت

بابونته ،گاوزبتان و آویشتن،

صادرات و راهیابی به بازارهای جهانی و تولید محصوالتی دارای قابلیت رقابتت
با محصوالت دا رویی ارگانیتک در اروپتا ،آستیای میانته و حتوزه خلتیج فتار
میباشد .هد های خرد این کسب و کار نیز عبارتند از:



افزایش کارآیی استفاده از منابع تولید در صنعت تولید گیاهان دارویی؛
تﺄمین بابونه ،گاوزبان و آویشن ارگانیک عطتاریهتا و بازارهتای محلتی و
استانی (کسب و کاری که مستقیماً با سالمت جامعه در رابطه میباشد)؛




تﺄمین مواد اولیه ارگانیک صنایع فرآوری و تولید مواد مؤثر در کشور؛
ورود به بازارهای بتینالمللتی محصتوالت ارگانیت

بابونته ،گتاو زبتان و

آویشن؛
عالوه بر این ،فرصتهای پیشرفت متنوعی برای توسعه این شغل وجود دارد.
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:


افزایش سطح زیرکشت و بهکارگیری فار التحصیالن کشاورزی؛



وجود بازار گسترده و پرطرفدار گیاهان دارویی در کشورهای حوزه خلتیج
فار ؛



توسعه فرهن

مصر

محصوالت گیاهی و دارویی ارگانیک؛
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ایجاد کارگاههای بستهبندی گیاهان دارویی به روش ارگانیک؛



ایجاد بازارچههای عرضه گیاهان دارویی ارگانیک.

ب) موقعيت محلی مزرعه
مناطق مستعد و مناسب کشت بابونه ،گاوزبان ایرانی و آویشن ،اصفهان ،لرستان،
کرمانشاه ،شمال و شمالشترق خوزستتان ،آذربایجتان شترقی و غربتی ،زنجتان،
شمال قزوین و شمال خراسان هستند .محل استقرار پیشنهادی پایه این کستب و
کار شرق استان تهران و بهطور خا

دماوند و فیروزکوه است .در ایتن منتاطق

امکانات الزم اعم از نهادههای اولیه و نیازهای اکولوژیک جهت تولیتد ارگانیتک
بابونه ،گاوزبان و آویشن مهیا میباشد .گیاهان دارویی یاد شده ضمن ستازگاری
با شرایط اکولوژیک این مناطق ،به دلیل تحمل شرایط سخت و تتنشهتای غیتر
زیستی و نیاز آبی کم ،بهعنوان گیاهان مهم و مقرون بهصرفه جهت سودآوری در
مناطق سرد و نیمه سرد کشور به حساب میآیند.
شهرستان فیروزکوه در منتهتیالیته شتمالشترقی استتان تهتران و در طتول
جغرافیایی  29درجه و  70دقیقته شترقی و عترض جغرافیتایی  12درجته و 99
دقیقه شمالی واقع شدهاست .این شهرستان روی بخشتی از سلستله جبتال البترز
مرکزی قرار گرفتهاست .اسا

محور اقتصادی شهرستان ،فعالیتهای باغداری و

دامپروری میباشد .فیروزکوه با داشتن  23991هکتار اراضی زیتر کشتت%3/93 ،
از اراضی زیرکشت استان را دارا بتوده و از ایتن میتزان اراضتی  %93بته کشتت
محصوالت ساالنه و  %33بقیه به تولید محصوالت باغی اختصا

داشتتهاستت.
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از طرفی شهرستان دماوند در عرض جغرافیایی  12درجه و  13دقیقته شتمالی و
طول جغرافیایی  29درجه و  31دقیقه شرقی قرار دارد .این شهرستان با مساحتی
حدود  399هزار هکتار در محتدوده شهرستتانهتای فیروزکتوه ،آمتل ،ورامتین،
گرمسار و تهران قرار دارد و منطقهای کوهستانی است .ستبزی و صتیفی ،گنتدم،
علوفه ،سیب ،گالبی و دیگر میوههای سردسیری ،سیب زمینی ،لوبیا ستبز ،ستیب
درختی و بیشتر میوههای ستردرختی از فترآوردههتای اطترا

ایتن شهرستتان

هستتتند .در شتتکلهتتای  3و 9خالصتتهای از وضتتعیت آب و هتتوایی دماونتتد و
فیروزکوه (محل اجرای طرح) دیده میشود.
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شکل  .1روند تغييرات دما و بارندگی ماهانه در منطقه آبعلی در سال 1331

*ايستگاه آبعلی نزديکترين ايستگاه سينوپتيک به منطقه دماوند میباشد .از اين رو ،از
دادههای اين ايستگاه استفاده شدهاست.
شکل  .2روند تغييرات دما و بارندگی ماهانه در منطقه فيروزکوه در سال 1331
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" ) بابونه و گل گاو زبان، بسته کارآفرینی "تولید ارگانیک گیاهان دارویی (آویشن

 گونههای گیاهی،مطالعات انجام شده در منطقه فیروزکوه و دماوند

براسا

:زیر در منطقه موجود هستند
خانواده

Compositae
Leguminosae
Graminae
Euphorbiaceae
Labiatae
Leguminosae
Leguminosae
Compositae
Brasicaceae
Compositae
Labiatae
Rosaceae
Graminae
Graminae
Graminae
Plantaginaceae
Boraginaceae
Papaveraceae
Compositae
Compositae
Compositae

نام علمی

Artemisia herb alba
Astragalus sp
Stipa barbata
Euphorbia aelleni
Ziziphora
Onobrychis sativa
Onobrychis cornuta
Tragopogon collinus
Alyssum scoparia
Gundelia tourneforti
Phlemis anisodones
Hulthemia persica
Agropyron spp
Bromus spp
Festuca sp
Plantago ovata
Echium sp
Papaver
Cichorium intybus
Achillea millefoilium
Matricaria chamomilla
Ferula gumosa

نام فارسی
درمنه دشتی
گون
استیپا
فرفیون
آویشن بر باریک
اسپر
اسپر خاردار
شن
قدومه
کنگر
گوش بره
ورک
علف گندمی
علف پشمکی
فستوکا
بارهن
گل گاوزبان
شقایق
کاسنی
بومادران
بابونه
باریجه

، پستته وحشتی، از سایر گیاهان موجود در فلور این مناطق میتوان به ار
 زنبق وحشتی،  آتریپلک، کاله میرحسن، گلپر، زرشک، گردو، بید،بادام وحشی
.و انواع گندمیان اشاره کرد
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این دو شهرستان به لحاظ شرایط اکولوژیک مناسب ،دارای گیاهان دارویتی
متعددی میباشند که میتوان به کاستنی ،بومتادران ،گاوزبتان ،آویشتن ،شتقایق،
اسفرزه ،بارهن  ،بابونه ،گلمحمدی ،باریجه و غیره اشاره کترد .از ایتن جهتت،
این شهرها مهمترین نقاط رویش گیاهان دارویی استان تهران بشمار میروند .در
این میان ،کشت گیاهتان دارویتی آویشتن ،بابونته و گاوزبتان ایرانتی مناستب و
سازگار با شرایط اقلیمی دماوند و فیروزکتوه بتوده و اهمیتت زیتادی در تتﺄمین
گیاهان دارویی جامعه دارد .از طرفی ،در امر اشتتغالزایتی در منطقته نیتز بستیار
مؤثر است .به واسطه نزدیکی به شهر تهران و اطرا

آن دسترسی آسان به بتازار

گسترده این منطقه وجود دارد و از امنیت الزم برای سرمایهگذاری نیز برختوردار
است .از جانب دیگر ،به واستطه گستتردگی فضتای جغرافیتایی منطقته ،فضتای
فیزیکی کافی برای گسترش این شغل نیز مهیا میباشد.
با توجه به رویکرد جهانی و اهمیتت کشتتهتای ارگانیتک (زیستتی) الزم
است هرچه بیشتر در حفظ سالمت اکوسیستتم ،در ایتن طترح بتا بتهکتارگیری
سیستم تولید ارگانیک و مدیریت اکولوژیک در ارتقای کمتی و کیفتی محصتول
تالش شود .همچنین ،با توجه به گستردگی مطالعه در شرق استان تهران و تنتوع
عوامل اکولوژیک و برای استنباط بهتر از کار و نتیجهگیری مستدل ،در این طترح
به منطقه فیروزکوه و دماوند توجه شدهاست .در نتیجه ،از نتایج این بررسی می-
توان در مناطق دیگر با شرایط اکولوژیک مشابه ،استفاده نمود.
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ج) محصوالت توليدی
در شرایط اکولوژیک منطقه دماوند و فیروزکوه ،و با توجته بته عتدم استتفاده از
ستموم و کودهتتای شتیمیایی ،محصتتوالت متنتتوع تولیتدی از آویشتتن ،بابونتته و
گاوزبان ایرانی از جمله :بر  ،گل ،سرشاخه گلدار و محصوالت دارویی تولیدی
از مشتریان متنوع و بازار عظیمی برخوردار است .همچنین با توجته بته گترایش
فراوان سایر کشورها به این محصوالت این کسب و کار دارای بازارهتای بتالقوه
گستردهای میباشد.
د) برنامه زمانبندی و عملياتی کسب و کار
کشت ارگانیک بابونه ،آویشن و گلگاوزبان مطابق با استانداردهای روز دنیتا بته
روش اصولی بهدست دانش آموختگان کشتاورزی صتورت متیپتذیرد .مراحتل
اجرایی تولید تابع جدول زمانبندی زیر میباشد.

ردیف

برنامه زمانبندی توليد بابونه ،آويشن و گل گاوزبان

0

مراحل اجرای طرح

زودترین

زودترین

دیرترین

دیرترین

زمان

کسب وکار

زمان

زمان

زمان

زمان

شناوری

شروع

خاتمه

شروع

خاتمه

مرداد

مرداد

پایان مرداد

خرید وحمل نهادهها

تير

 71روز

(بذر ،کود دامی،
اسيد آمينه)....،
0

خرید و حمل
نهادهها (نشاء
آویشن)

فروردین

فروردین

فروردین

فروردین

 7روز
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2

آماده سازی و

شهریور

شهریور

شهریور

شهریور

01روز

تسطيح زمين (بابونه
و گاوزبان)
2

آمادهسازی و تسطيح

فروردین

فروردین

فروردین

فروردین

01روز

زمين (آویشن)
7

کشت بابونه و

شهریور

شهریور

شهریور

گاوزبان

اول مهر

 3روز

ماه

7

کشت آویشن

1

عمليات داشت

فروردین

1

برداشت

اردیبهشت

 1روز

نيمه اول

نيمه اول

نيمه اول

نيمه اول

اردیبهشت

اردیبهشت

اردیبهشت

اردیبهشت

مرداد

فروردین

مرداد

 1ماه

مرداد

خرداد

شهریور

021روز

فرآيند توليد
مواد اوليه مورد نيااز (بارر بابوناه و گاوزباان و نشاای آويشان) از مرکا تحققاا
کشاورزي استان اصفهان و پژوهشکده گياهان دارويي تامين ميشود و در تاممين
نيروي کار مورد نياز براي م رعه از افراد بومي منطقه استفاده ميشود.
نمودار فرآيند توليد
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بررسی گياهان قبلی در تناوب
قبل از ایجاد سیستم تولید ،بررسی گیاهان کشتشده قبلی در زمتین متورد نظتر
حایز اهمیت است و پ

از این کار ،امکان تهیته برنامته تنتاوب وجتود خواهتد

داشت .توجه به خصوصیات اللوپاتیک گیاهان ،علفهای هترز غالتب در آنهتا،
بیماریهای مشترک با گیاهان بعدی ،شیوع آفات ،میزان ورود عناصتر غتذایی و
مواد آلی به خاک یا خروج عناصر غذایی در خاک از موارد مهم مورد بررسی در
این باره خواهد بود .در برنامه فعلی ،از گیاه لوبیا در تناوب استفاده شدهاست که
عالوه بر امکان تثبیت نیتروژن و کاهش آلودگی سیستم و افزودن بقایای گیتاهی
با نسبت

C
N

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

مديريتهای اعمالشده قبلی
این موضوع نیز قبل از شروع به کار ،از اهمیت بستیار زیتادی برختوردار استت.
نوع و میزان مواد شیمیایی و سموم مورد استفاده در دورههتای قبلتی بتر امکتان
استقرار سیستم تولید ارگانیک و طتول متدت دورهی گتذار متؤثر خواهتد بتود.
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همانطور که در بخش توضیحات تکمیلتی سیستتم تولیتد ارگانیتک بیتان شتد،
دورهی گذار مدت زمانی است که از شروع به استقرار سیستم تولید ارگانیک تتا
استقرار کامل آن بهطول میانجامد .در طی این دوره ،سیستم به سمت خودکفایی
حرکت کرده و نیازهای سیستم عمدتاً از داخل سیستم تﺄمین میشود و همچنتین
پاکسازی نیز درون سیستم صتورت متیگیترد .بنتابراین ،هتر چته میتزان متواد
شیمیایی مصنوعی و سموم مصرفی بیشتر باشد ،پتاکستازی آنهتا متدت زمتان
بیشتری طول خواهد کشید و همین موضوع هزینههتای استتقرار سیستتم تولیتد
ارگانیک را افزایش میدهد .چه بستا بته ستبب ایتن مستئله در متواردی امکتان
استقرار سیستم ارگانیک امکانپذیر نباشد.

خاکورزی حفاظتی
تمام شبکههای غذایی خشکیها ،وابستته بته ختاک و متواد در حتال تجزیته آن
هستند؛ به عبارت دیگر میکرواقلیم خاک بر تمام واکنشهای تغذیتهای خشتکی
تﺄثیرگذار است .کوچکترین آستیب بته ختاک از طریتق کتاربرد ماشتین آالت،
مصتتر

نهتتادههتتای شتتیمیایی و عوامتتل دیگتتر کتته بتته تضتتعیف و نتتابودی

میکروارگانیسمهای خاکزی یا کارکرد آنها منجر شود ،تﺄثیر قابتل مالحظتهای بتر
کل اکوسیستمهای زراعی خواهد داشت .به همتین دلیتل در کشتاورزی پایتدار،
سالمت خاک از اهمیت ویژهای برخوردار است .خاک مطلوب ،خاکی است کته
ضمن نگهداری و استقرار فیزیکی گیاه ،امکان رشد و نمتو و بتروز کارکردهتای
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الزم جهت حداکثر تولید را در دراز مدت (تولید پایدار) فراهم سازد.
معایب خاکورزی مرسوم بتر اثتر استتفاده از گتاوآهن برگترداندار شتامل
کلوخهای شدن خاک ،نیاز به وقت و انرژی زیاد ،هزینه زیاد ،تخریب ستاختمان
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
تجزیه و تحلیل مواد آلی و آزاد شدن ازت میباشد که مشتکالت متعتددی را در
اکوسیستم ایجتاد متینمایتد .از ایتنرو ،در سیستتم تولیتد ارگانیتک استتفاده از
روشهای خاکورزی جایگزین (حفاظتی) از اهمیت زیادی برخوردار است.
مزایای خاکورزی حفاظتی عبارتند از :کاهش شیب جریان حرکت رطوبت
از عمق به سطح خاک ،جلوگیری از هتدر رفتتن آب توستط علتفهتای هترز،
جلوگیری از سله بستن سطح ختاک ،افتزایش تخلختلهتای درشتت و متوستط
بهمیزان  %79به سبب کاهش شدت عملیات کشتاورزی ،افتزایش خاکدانتههتای
درشت ،افزایش ذخیره آب به دلیل وجود بقایا در سطح خاک و کتاهش تبخیتر،
افزایش حاصلخیزی خاک از طریق فعالیتت میکروارگانیستمهتای مفیتد ختاک،
کاهش تبخیر سطحی خاک به علت عدم تما

هوای خشک بتا ستطح ختاک و

تابش خورشید بهسطح آن ،کاهش وقت و هزینه بهدلیل عدم استفاده یتا استتفاده
محدود از ادوات ،افزایش ماده آلی ختاک ،بهبتود چرخته عناصتر غتذایی (و در
نتیجه کاهش نیاز به کود شیمیایی) و بهبود ساختمان خاک و کاهش فرسایش.
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در این بسته کارآفرینی از سیستمهای خاکورزی حداقل (بتا حفتظ حتدود
 11درصد از بقایای گیاهی در سطح خاک) و بهکمتک گتاوآهن قلمتی و چیتزل
استفاده خواهد شد تا از مزایای متعتدد ایتن سیستتم ختاکورزی استتفاده بهینته
بهعمل آید.

خاک
تهویه خاک ،نقش عمدهای در افزایش عملکرد این گیاهان دارد و این موضوع به
ساختمان خاک مربوط میباشد که لزوم افزایش ماده آلی خاک برای کشتت ایتن
گیاهان را روشن میسازد .خاکهای با  pHمعادل  2تا  9برای کشت این گیاهتان
مناسباند .این گیاهان شرایط خشکی و شوری خاک را تحمل میکننتد .در ایتن
بین تحمل بابونه و گاوزبان به شوری خاک بیشتر است.
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نور
بابونه گیاهی فتوبالست بوده و برای جوانه زنی نیاز به نور دارد ،از اینرو ،بایتد
کشتت آن بتهطتور ستطحی انجتام گیترد .در طتول رویتش و بتهویتژه در دوره
غنچهدهی تا گلدهی به نور کافی نیاز دارد .درصورت وجود ستایه در ایتن دوره
ماده مؤثر گیاه نیز کاهش خواهد یافت .آویشن و گلگاوزبتان نیتز ماننتد بابونته
چون تولید گل میکنند ،در طول دوره رشد زایشی به نتور کتافی نیتاز خواهنتد
داشت و وجود نور مناسب در افزایش عملکرد کمی و کیفی آنهتا متؤثر خواهتد
بود .ولی برای جوانه زنی بذور گاوزبان نیازی به نور نخواهند داشت.
در تحقیقی بهمنظور بررسی سطوح نوری بر میتزان استان  ،گیتاه آویشتن
تحت شدت های مختلف نتوری (ستایه ،ابتری 311 ،72 ،91 ،32 ،درصتد نتور
کامل) قرار داده شد و مشخص شد که بیشترین غلظت استان
و Myrceneموجود در اسان

و میتزان تیمتول

در نور کامل خورشید بهدست می آید .طول بتر

و تراکم  Peltate hairبا کاهش سطوح نوری کاهش مییابد.

دما و رطوبت
این گیاهان برای رشد و نمو مناسب در طول دوره رشد اصتلی ختود بته دمتای
روزانه بین  11- 91درجه سانتیگتراد نیتاز دارنتد .هرچته منطقته تولیتد از ایتن
شرایط دمایی فاصله بگیرد کاهش کمی و کیفی در عملکرد مشاهده خواهد شد.
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الگوی کاشت مناسب
الگوی کاشت
مقیا

)pattern

 (Croppingبتا دو نتوع مقیتا

قابتل تعریتف استت :در

وسیع بهمعنی تعیین گیاهان مناسب برای کشت در یک منطقه با توجه بته

کلیه عوامل اکولوژیک (عوامل اقلیمی ،توپتوگرافی ،ختاکی ،آبتی و زیستتی) در
منطقه مورد نظر میباشد .در مقیا

کوچتک (مزرعتهای) نیتز بته معنتی توزیتع

مناسب مکانی بوتهها در مزرعه به منظور بهرهبرداری حداکثر از منابع اکولوژیتک
و تولید میباشد .الگوهای کاشت متداول در مزارع عبارتند از مستطیلی ،مربعتی،
لوزی (یا زیگزاگی یا مثلثی) ،کچهای و تصادفی.
بهترین الگوی کاشت برای افزایش کارآیی منابع ،مربعی میباشتد ،ولتی بتا
توجه بهعدم امکان ایجاد آن در مزرعه و دشواریهای اجرایی ،کشتت دو ردیفته
با شبیهسازی کشت مربعی قابل توصیه است.
با توجه به ویژگیهای خا

گیاهان مورد مطالعه ،برای آویشتن از کشتت

مستطیلی ،برای گلگاوزبان از کشت دو ردیفه و برای بابونه از کشتت مستتطیلی
استفاده خواهد شد.

کشت
کشت بابونه هم در پاییز و هم در بهار قابل اجرا میباشد ،اما با توجه به عملکرد
کمی و کیفی باالتر کشتهای پاییزه در بستته کتارآفرینی حاضتر ،کشتت پتاییزه
بابونه مد نظر قرار گرفتهاست .گلگاوزبان ایرانی که یک گیاه چند ساله میباشتد
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نیز در پاییز کشت میشود ،ولی باتوجه به اینکته در ستال اول از نشتا آویشتن
استفاده میشود ،پ

از تهیه نشا ها و آماده بودن زمین و مناسب بتودن شترایط

آب و هوایی ،کشت در بهار انجام میشود.
یکی از روشهای کشت بابونه در کشور روش دستپاش با آبیاری غرقابی
است ،ولی در این بسته کارآفرینی ،از الگوی کشتت مستتطیلی استتفاده خواهتد
شد .فاصله ردیفهای کشت  11سانتیمترخواهد بود .قبتل از کشتت؛ بتدور بتا
سوپر نیتروپال

تلقیح شده و پ

از خشتک شتدن در ستایه ،بتا ختاک اره بته

نسبت یک به  31ترکیب و کشت خواهند شد .عمق کشت سطحی خواهد بتود؛
زیرا بابونه فتوپالست بتوده و در صتورت قترار گترفتن در عمتق ختاک امکتان
جوانهزنی آن وجود نخواهد داشت .در صورت وجود دستگاه خطتی کتار گنتدم
میتوان از آن برای کاشت استفاده کرد؛ فقط با تنظیم لولتههتای ستقوط بایتد از
ورود آنها به داخل خاک جلوگیری کرد تا عمق کشت بیش از نتیم ستانتیمتتر
نباشد .در صورت عدم وجود دستگاه کاشت ،امکان کشت توسط کتارگر وجتود
دارد .الزم به ذکر است بالفاصله پ

از کشتت بایتد آببتاری انجتام گیترد تتا از

حرکت بذرها توسط باد جلوگیری شود.
برای کشت گاوزبان از الگوی کشت دو ردیفه استفاده میشود .کشتت بتذر
گل گاوزبان در پشتههای به عرض  11سانتیمتر و در دو طر

پشتهها با فاصله

روی ردیف  12سانتیمتر انجام خواهد گرفت .میزان بذر الزم بترای هتر هکتتار
حدود  39کیلوگرم می باشد .در صورت وجود دستگاه دو ردیفه کار ،کاشتت بتا
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دستگاه و در غیر اینصورت با دست انجام خواهد شد .با توجته بته چنتد ستاله
بودن گیاه ،هزینه کشت بین سالهای تولید سرشکن خواهدشد.
برای کشت آویشن از الگوی کشت مستطیلی استفاده خواهد شتد .فواصتل
کشت بوتهها  91×01سانتیمتر خواهد بود .با توجه به تهیه نشا و کشت آن در
زمین اصلی ،کشت توسط کارگر و بهصورت هیزمکاری خواهد بود؛ یعنی مزرعه
آبیاری شده ،و پت

از کتاهش رطوبتت تتا حتد امکتان تتردد و عتدم تخریتب

ساختمان خاک ،به نشا کاری اقدام شتده و بالفاصتله پت
میپذیرد.

از آن آبیتاری انجتام
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مديريت عناصر غذايی
مهمترین نکته در تﺄمین عناصر غذایی گیاهان مورد کشت ،انجام آزمون ختاک و
مصر

عناصر براسا

نتایج شیمیایی خاک میباشد.

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

و  21تا  311کیلوگرم نیتروژن در هکتار میباشتد.

در سال دوم به بعد نیز هتر ستاله  11تتا  21کیلتوگرم نیتتروژن در هکتتار بایتد
مصر

نمود.
بابونه بترای تولیتدی مناستب بتهحتدود  01تتا  31کیلتوگرم نیتتروژن91 ،

کیلوگرم اکسید پتا

و  01تا  91کیلوگرم اکسید فسفر نیاز دارد.

نیاز خالص گاو زبان بهعناصتر غتذایی حتدود  01تتا  91کیلتوگرم اکستید
فسفر 01 ،تا  11کیوگرم اکسید پتا

و  11تا  311کیلتوگرم نیتتروژن در هکتتار

میباشد .در سال دوم به بعد نیز هر ساله  21کیلتوگرم نیتتروژن در هکتتار بایتد
مصر

نمود.
در سیستم تولید ارگانیک مجاز بهمصر

مواد شیمیایی مصنوعی نمیباشیم،

از اینرو ،امکان تﺄمین عناصر غذایی از کودهای شیمیایی وجود نتدارد .بتر ایتن
اسا  ،عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان باید از کودهای آلی ،دامتی و بیولوژیتک
(زیستی) تﺄمین شود.
در این بستت  ،کتارآفرینی ،از کتود آلتی ،کتود زیستتی ستوپر نیتتروپال ،
محلولپاشی اسیدهای آمینه برای تﺄمین عناصر غذایی مورد نیاز استتفاده خواهتد

بسته کارآفرینی "تولید ارگانیک گیاهان دارویی" (آویشن  ،بابونه و گل گاو زبان)

51

شد .کود آلی در مجموع معادل  91تن در هکتتار و در دو نوبتت در پتاییز ستال
اول و قبل از کشت و همچنین در سال سوم به زمین اضافه خواهتد شتد ،یعنتی
 31تن در هکتار در سال اول و  31تن در هکتار در سال سوم مصر
کود بیولوژیک سوپر نیتروپال

میشود.

بهمنظور تﺄمین نیتروژن مورد نیتاز گیتاه بتا

بذور بابونه و گل گاوزبان تلقیحشده و بذور کشت میشتوند .ریشتههتای نشتا
آویشن نیز در سال اول و قبل از کشتت بته متدت  11دقیقته در محلتول ستوپر
نیتروپال

قرار گرفته و بعد نشا ها کشت میشوند.

محلولپاشی اسیدهای آمینه نیز در مراحل مختلف رشد رویشتی و زایشتی،
در طی دوره رشد انجام خواهد شد.
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عالوه بر موارد پیشین ،استفاده از لوبیا در تناوب ،در تتﺄمین نیتتروژن و افتزایش
ماده آلی خاک مؤثر خواهد بود.

مديريت علفهای هرز ،آفات و بيماریها
کنترل علفهای هرز ،یعنی استفاده از روشی که بتوان آنها را بهسهولت از بتین
برد .اما در مدیریت علفهای هرز باید پذیرفت کته علتف هترز نیتز بخشتی از
سیستم زراعی است .در واقع ،باید علف هرز را در سیستم طبیعی مدیریت کترد.
هد

مدیریت تلفیقی علفهای هرز ،نیل بته ستود بلندمتدت و هتمستویی بتا

طبیعت است .باید ماهیت علف هرز را شناخت و آن را مدیریت نمتود .در ایتن
روش ،بر استفاده صحیح از تمام روشهای فیزیکی ،زراعی و بیولتوژیکی بترای
کاهش خسارت علفهای هرز تاکید میشود .با توجه بته عتدم امکتان مصتر
مواد شیمیایی مصنوعی در سیستمهای تولید ارگانیک ،مصر
قابل توصیه و مصر

سموم علتفکتش

نمیباشد.

قبل از اعمال مدیریت علف هرز باید از بیولوژی و اکولوژی علفهای هرز
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در منطقه اطالع حاصل کرد .روشهای ممکن پیشگیری از ورود بذر علفهتای
هرز را بهکار برد و آستانه خسارت اقتصادی را تعیین و مد نظر قرار داد.
در روش زراعی با استفاده از تنتاوب ،بقایتای گیتاهی ،تنظتیم آب آبیتاری،
اللوپاتی ،تغییر تراکم کاشت و تراکم بوته ،الگوی کاشت و نوع و مصر

عناصر

غذایی میتوان علفهای هرز را مدیریت نمود .در روش مکانیکی و فیزیکتی بتا
استفاده از وجیندستی ،خاکورزی حفاظتی ،خاکپوش ،آفتابدهی و کولتیواتتور
میتوان به مدیریت علفهای هرز پرداخت .روش کنترل بیولوژیتک علتفهتای
هرز نیز بهدالیلی کمتر مورد استفاده قرار میگیترد :تتﺄثیر کنتد ،غیتر کارآمتد در
بسیاری از گیاهان ،غیر مؤثر در جمعیت مخلوط علفهای هرز ،تابعی از تتراکم
علف هرز.
زارعتان ارگانیتتک ،کتتاربرد آفتتتکتتشهتتا را کتتاهش داده و بتته یتتک رویتته
اکولوژیک در ارتباط با کنترل آفات و بیماریها روی آوردهاند .جهت کنترل هتر
گونه آفت یا بیماری باید قبل از هتر کتار ،در برقتراری یتک محتیط اکولوژیتک
مناسب اقدام نمود .این اقدامات موارد زیر را دربر دارد:


انتخاب گیاهان زراعی و ارقام مناسب منطقه؛



آمادهسازی زمین و انتخاب تاریه مناسب کاشت و برداشت؛



کاربرد کودهای آلی و تﺄمین نیاز غذایی گیاه از نظر نتوع عنصتر غتذایی
مورد نیاز ،مقدار مورد احتیاج و زمان مناسب کاربرد کود؛



تنظیم تناوب صحیح؛
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استفاده از ارقام مقاوم؛



کاربرد عصارههای گیاهی و معدنی؛



کنترل بیولوژیک و مکانیکی؛



چسب تله و کارت زرد؛

باید در نظر داشت که در کنترل آفات و بیماریها نمتیتتوان تنهتا بتهیتک
روش خا

متوسل شد ،بلکه باید بر اثرهای متقابل پیچیده موجود بتین عوامتل

متعدد متکی بود.
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مديريت آبياری
گیاهان بابونه ،آویشتن و گاوزبتان بته آبیتاری زیتاد نیتاز ندارنتد .ایتن گیاهتان،
خشکیدوست بوده و نیاز آبی کمی دارند .آبیاری این گیاهان بهروشهای نشتی
و قطرهای امکانپذیر است و بهطور کلی این گیاهان با توجه بته اقلتیم منطقته و
گرمای هوا بایستی هر 31-1روز یکبار آبیاری شوند .نکتت مهتم ،متنظم بتودن
آبیاری است؛ زیرا نظم در آبیاری عملکرد ماده مؤثر در واحتد ستطح را افتزایش
خواهد داد .البته در کنار مدیریت آبیاری استفاده از مالچ کاه و کلتش در کتاهش
تبخیر و حفظ رطوبت خاک و افزودن کود آلی و استفاده از خاکورزی حفاظتی
بهدلیل افزایش ماده آلی در خاک و حفتظ رطوبتت بیشتتر در ختاک در کتاهش
مصر

آب و افزایش راندمان مصر

آب مؤثر خواهند بود.

بيماریها
از مهمترین بیماریهای این گیاهان میتوان به نماتتد ،بوتته میتری و پوستیدگی
ریشه اشاره کرد .برای کنترل نماتد از کشت لوبیا در تناوب استفاده خواهد شتد.
برای کنترل بیماریهای قارچی نیز از سوپرنیتروپال

استفاده میشود که عتالوه

بر تﺄمین بیولوژیک نیتروژن به دلیتل وجتود بتاکتری  Bacillus subtilisدر کنتترل
بیماریهای قارچی و باکتریایی خاک نیز مؤثر خواهد بود.

زمان و روش برداشت
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در بابونه زمانی اقدام به برداشت میشود که گلچههای زبانهای کامالً افقتی قترار
گرفته باشند؛ این بهترین مرحله برداشت است .در این مرحلته بیشتترین درصتد
اسان

و کامازولن وجود خواهد داشت .برداشت با بترش گتلهتا بتا حتدود 2

سانتیمتر دم گل آنها انجام میشود و با توجته بته رشتد متداوم بابونته امکتان
برداشت  9تا  1چین گل با توجه به شرایط اقلیمی منطقه وجود خواهتد داشتت.
زمان برداشت آویشن نیز زمتان شتروع گلتدهی استت و بوتتههتا از فاصتله 31
سانتیمتری خاک برش میخورند .در ایتن مرحلته ،بیشتترین درصتد استان

و

تیمول در گیاه وجود دارد .امکان رشد و برداشت مجدد در آویشتن نیتز وجتود
دارد .گلگاوزبان نیز با کارگر از بوته جدا و در سایه خشتک متیشتود .معمتوالً
بهترین زمان برداشت این اندامها ابتدای صبح است.
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ه) چشمانداز توليد
در حال حاضر ،حدود یک سوم داروهتای متورد استتفاده در جوامتع انستانی را
داروهایی با منشﺄ طبیعی و گیاهی تشکیل میدهد و صنایع داروسازی در تتالش
هستند تا ساخت شیمیایی اقالم مربوط به دو سوم بقیه داروها را نیز بهتدریج بته
وسیله منابع گیاهی جایگزین کنند .از ایتنرو ،صتنایع داروستازی و گتروههتای
تحقیقاتی بسیاری از کشورها توجه خود را به کشتت و تولیتد گیاهتان دارویتی
معطو

داشتهاند .از آنجایی که گیاهان وحشتی (بترخال

گیاهتان زراعتی) در
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محدودههای گیاهی گستردهای شرایط رشد پیدا میکننتد و جمتعآوری آنهتا از
رویشگاههای طبیعی بتا توجته بته پتایینتتر بتودن کمیتت و کیفیتت محصتول
جوابگوی صنایع داروسازی نیستت و حتتی موجبتات نتابودی آنهتا را فتراهم
میسازد ،بنتابراین ،تولیتد انبتوه ایتن گیاهتان در ستطوح گستترده ،جهتت رفتع
نیازمندیهای صنایع داروسازی عاقالنهتر بهنظر میرسد.
استفاده از گیاهان دارویی و معطر در کشورهای توسعه یافتته بتهشتدت در
حال افزایش است و هماکنون  31درصد از مردم ایتن کشتورها از داروهتای بتا
منشﺄ گیاهی استفاده میکنند؛ بهطور نمونه  %02نیازهای صنایع دارویتی آلمتان و
مجارستان و  31درصد نیازهای صنایع دارویی چین و هند از منابع گیاهی تتﺄمین
میشود .آمار جهانی نیز گویای این مطلب استت کته متواد متؤثر حتدود پنجتاه
درصد داروهای عرضه شده به بازارهای جهانی دارای منشا گیاهی است .متردم
ایاالت متحده آمریکا سالیانه حدود  1میلیارد دالر جهتت دریافتت داروهتای بتا
منشا گیاهی پرداخت میکنند در روسیه از هر سه دارو ،یک دارو گیاهی است.
براسا

آمار ،سال  ،3337فروش جهتانی داروهتای گیتاهی بتالغ بتر 39/7

میلیارد دالر بودهاست .در این رابطه ،اروپا با حجم فروش  0/2میلیارد دالر مقتام
اول و آستتیای شتترقی بتتتا  9/1میلیتتارد دالر ،ژاپتتتن بتتا  9/3میلیتتارد دالر و
آمریکایشمالی با  3/2میلیارد دالر در رتبتههتای بعتدی قترار داشتتند .در حتال
حاضر ،تولید و مصر

گیاهان دارویی در کشورهای صنعتی و توسعهیافته رو به

افزایش است .محاسبهی دقیق مقدار مصر

ستالیانه گیاهتان دارویتی در جهتان
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مشکل است؛ زیرا از گیاهان دارویی به شکلهای ناشتناخته و متفتاوتی استتفاده
میشود( .به شکل تازه ،خشک ،دمکردنی یا استفادهشتده در منتابع داروستازی).
اطالعات محلی جامعی نیز در این مورد وجود ندارد ،ولی به عنتوان یتک مثتال
موردی میتوان گفت میزان واردات گیاهان دارویتی (کته شتامل گیاهتان معطتر
نیست) به چند کشور خریدار این گیاهان ،از  122میلیون دالر در سال  3310بته
 223میلیون دالر در سال  3391افزایش یافتهاست که این خود نشان از رویکترد
روز افزون به گیاهان یاد شدهاست .از جمله این کشورهای خریدار ،کشور آلمان
بودهاست که در سال  ،3310برابر  99190تن گیاه دارویی بهارزش  20/9میلیتون
دالر وارد نمودهاست.
این در حالی است کته در ژاپتن بتین ستالهتای  3317تتا  ،3393فتروش
داروهای گیاهی  32برابر افزایش داشتهاست .فروش بقیه محصتوالت دارویتی 1
برابر افزایش داشتهاست .در سال  3331در انگلستتان خریتد داروهتای بتا منشتﺄ
گیاهی  %21افتزایش داشتتهاستت و انگلستتان یکتی از ستریعالرشتدترین بتازار
تولیدات گیاهان دارویی بودهاست .میزان تولید گیاهان دارویی در ایتران در ستال
 3191معادل  17/197/2تن بوده که در سطح زیرکشتی معتادل  93173/1هکتتار
تولید شدهاست .بیشترین مقدار تولید گیاهان دارویی مربوط به استان خراسان بتا
تولید  31199/9تن بود که  93/7درصد از تولید کل کشور را در بر داشتهاستت.
پ

از خراسان ،به ترتیب :استانهای کرمان ،همدان ،گلستان ،سمنان و مازندران

در ردههای بعدی قرار دارند.
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اسان

آبیرن
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آن در صنایع داروسازی ،عطرستازی و تهیته چاشتنیهتای

غذایی مورد استفاده قرار میگیرد .مصر

سالیانه بابونه در جهان بتیش از 7111

تن گل خشک است.
موارد باال به روشنی ضرورت توجه بته گیاهتان دارویتی را بتیش از پتیش
مشخص مینماید .افزایش صادرات غیر نفتی بهویژه گیاهان دارویتی شتاخص و
بومی و دارای مزیت نسبی یکی از راهحلهای ایجاد اشتغال در کشتور استت .از
اینرو ،شناسایی بازارهای هد

برای صادرات گیاهان دارویتی امتری ضتروری

است .در این صورت میبایتد عوامتل متؤثر در صتادرات ماننتد تربیتت نیتروی
انستتانی متخصتتص ،توستتعه تحقیقتتات ک تاربردی در زمینتته تولی تد ،فتترآوری و
بستهبنتدی استتاندارد گیاهتان دارویتی ،ارتبتاط بتا موسستات و مراکتز خریتد،
ساماندهی جوامع تخصصی ،برقراری شبکه ستریع و مطمتئن صتادرات ،اعمتال
روشهای عملی و استفاده از دانش و فناوری برتر برای کنترل کیفیت و کمیتت،
تقوی تتNGO

هتتا و بختتشهتتای خصوصتتی و نهادهتتای ذیربتتط غیردولتتتی

دستاندرکار گیاهان دارویی در ابعاد مختلف بهمنظور مشارکت فعتال و کارآمتد
محققان و متخصصان مربوط در تحقتق اهتدا

کتالن بختش از جهتت کتاهش

تصدیگری دولت و دستیابی به مدیریت توسعه پایدار بتهویتژه در ابعتاد کتالن
توسعه اقتصادی ،سیستم بهینه تهیه و توزیع ،آموزش و تقویت بنیه علمی تجار و
بازرگانان داخلی ،اصالح قوانین و مقررات را مدیریت و برنامهریزی نمود.
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 -2مديريت بازار و بازاريابی
هد

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

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

در صنایع مختلف اعم از دارویتی ،غتذایی ،بهداشتتی ،آرایشتی و

فروش آزاد (در عطاریها) میباشد .بازار هتد

بتر  ،گتل ،سرشتاخه گلتدار،

محصوالت و داروهای تولیدی از این گیاهان در ابتدای امتر ،مربتوط بته داختل
کشور است و با تولید محصوالت با قیمت مناسب و کیفیت عتالی ،از واردات و
خروج ارز از کشور جلوگیری کرده و نیاز کل کشور تﺄمین میشتود .در مرحلته
دوم ،این محصوالت در منطقه خاورمیانه توزیع خواهد شد و در مراحل نهایی و
پ

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

اصلی مورد نظر میباشند.
الف) اندازه بازار و نرخ
عوامل متعددی در تولید گیاهان دارویی مؤثر هستند؛ از جمله میتوان به عوامتل
اکولوژیکی منطقه ،گیاهان انتخابی با مناطق مورد نظر ،الگوی کاشتت مناستب و
عوامل زراعی و مدیریت تولید اشاره نمود .این عوامل در افزایش کمتی و کیفتی
نقش بهسزایی داشته و بدون توجه به آنها امکان دستیابی به حداکثر متاده متؤثر
در گیاهان تولیدی وجود نخواهد داشت .عالوه بر این ،نیاز جامعه ،سیاستهتای
کالن تولیدی در کشور در بخش گیاهتان دارویتی ،شترایط اقتصتادی حتاکم بتر
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جامعه ،بازارهای هد
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و رقیبان تولیدکننده در رونق کسب و کار متؤثر خواهنتد

بود .همچنین ،سیاستهای دولت و نرخ تورم و دیگر عوامل اقتصادی در رونتد
رشد میتواند تﺄثیرگذار باشد .در چنین شرایطی بتا توجته بته عوامتل یتاد شتده
میتوان رشد  31تا  32درصدی را برای این محصول در سال در نظر داشت.
ب) بررسی روندهای بازار
در ابتدا باید تالش شود تنها بازارهای داخلی (بهتدریج محلی ،شهرستان ،استتان،
استانهای همجوار ،کل کشور) را پوشش داد و از آنجا که زمینه الزم برای رشتد
این گیاهان در ایران وجود دارد ،انتظار میرود کته بتازار ختوبی بترای آنهتا در
خارج نیز وجود داشتهباشد .از طرفی ،به دلیل تنوع رو به رشد فرآوردههای ایتن
گیاهان ،شرایط اقلیمی مناسب تولید بهویژه در مناطق سترد و نیمتهسترد کشتور،
پایین بودن هزینه تولید و امکان رقابت گیاهتان ارگانیتک در بازارهتای ختارجی
پیشبینی میشود که پ

از ثبتات بتازار در داختل ،قتدرت صتادرات محصتول

قطعی باشد .بهویژه کشورهای حاشیه خلیجفار
اروپایی میتوانند از اهدا

و در مرحلته بعتد کشتورهای

صادراتی باشند.

ج) شناخت رقبا
به دلیل نوپا بودن تولید ارگانیک گیاهان دارویی بابونه ،آویشن و گاوزبان ایرانتی،
تاکنون رقبای خا

و شتناخته شتدهای در کشتور وجتود نتدارد .ولتی شتواهد

گویای آن است که میل به کشت این گیاهتان در سیستتمهتای تولیتد پایتدار در
کشور رو به رشد است .الزم به ذکر است که با اخذ استاندارد ارگانیتک ،امکتان
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حضور مقتدرانه در بازارهای بینالمللی وجود دارد ،لتذا افتزایش تولیدکننتدگان
ارگانیک در کشور هیچگونه مشکلی از نظر رقابت داخلی ایجاد نخواهتد کترد و
عالوه بر این ،در افزایش درآمد ارزی کشور و ثبات بخش تولیدی نیز تﺄثیرگتذار
خواهد بود.
د) تجزيه و تحليل عرضه و تقاضا و قيمتگذاری
بررسی عرضه و تقاضا منوط به دو بازار خواهد بود :بازار اول ،کته بتازار خریتد
نهادههای اولیه (بذر ،نشا و نهادههتای تولیتدی) استت و بتازار دوم ،کته بتازار
فروش محصول نهایی (اندام هوایی و گل) است .بررسی بتازار مصتر
آویشن و گل گاوزبان نشان میدهد که عالوه بر مصر

بابونته،

مستقیم جامعه و خریتد

از عطاریها ،صنعت تولید داروهای گیاهی ،آرایشتی و بهداشتتی فترآوردههتای
متنوعی را در بازار مصر

ارائه میکنند که گویای رونق مناسب ایتن بختش در

کشور است .انتظار میرود با اطالع رسانی و ترویج نقش محصوالت ارگانیک و
اهمیت آنها در سالمت جامعه ،افزایش مصر

این گونه تولیتدات در کشتور از

رشد بیشتری برخوردار شود .از طرفی ،با توجه بته هزینته تمتامشتده پتایین در
مناطق مناسب اکولوژیک و کیفیت باالی تولید در این مناطق ،و همچنتین تولیتد
ارگانیک ،امکان رقابت با تولید کنندگان داخلتی وجتود داشتته و صتادرات ایتن
محصوالت را نیز امکان پذیر مینماید.
قیمت محصوالت تولیدی که از لحاظ کیفیت با ارزش بوده و متورد انتظتار
مشتری نیز باشند ،میتواند بهصورت چند قیمتی باشد .بتهطتور معمتول گیاهتان
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دارویی در بازار براسا
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متاده متؤثر موجتود در آنهتا و عتاری بتودن از متواد

شیمیایی قیمتگذاریشده ،توسط صنایع مختلف خریداری میشتوند .در متورد
عطاریها ،موضوع کمی متفاوت است؛ بدین صتورت کته صترفاً براستا

وزن

گیاه خریداری صورت میگیرد .با ساماندهی عطاریها توسط وزارت بهداشتت،
رویکرد قیمتگذاری محصوالت نیز براسا

متاده متؤثر خواهتد بتود .بته هتر

ترتیب قیمت گیاهان مصرفی در صنایع یا مصر

مستقیم توسط مردم بر استا

عاری بودن از مواد زاید و محتوای ماده مؤثر در آنها است .این موضوع اهمیت
تولید ارگانیک گیاهان دارویی را بیش از پیش روشن میسازد .تهیته نهتادههتای
اولیه در بازارهای محلی ،مدیریت صحیح تولید با عملکترد بتاال و کیفیتت قابتل
قبول میتواند به تحقق این موضوع بیانجامد .از عوامل مؤثر بر روند تغییر قیمت
در گذر زمان ،نرخ تورم ،قیمت نهادهها و سیاستهای داخلی استت .عتالوه بتر
این ،تولید ارگانیک گیاهان دارویی باعث جذب خریداران بینالمللی شده که بتا
توجه به نرخ ارز ،درآمد بسیار بیشتری را برای تولیدکننتدگان بتههمتراه خواهتد
داشت.

 -3مديريت نيروی انسانی
تولید فعلی گیاهان دارویی بر اسا

سیستمهای تولید متداول (رایج) بتوده و در

مواردی سیستمهای تولید پایدار نیز مورد استفاده قترار متیگیرنتد .از ایتنرو در
اکثر مزارع تولیدی استفاده از مواد شیمیایی رایج بوده و این موضتوع مشتکالت
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متعددی را برای گیاهان تولیتدی و اکوسیستتم زراعتی بته همتراه دارد .البتته در
سیستمهای پایدار مصر

مواد شیمیایی کاهش یافتهاست .اما با توجه به اهمیتت

گیاهان دارویی در سالمت جامعه و تتوقعی کته ختانوادههتا از گیاهتان دارویتی
دارند ،لزوم توجه به سیستمهای تولید ارگانیک را با اهمیت میستازد؛ سیستتمی
که در آن از مواد شیمیایی مصنوعی در روند تولید استفاده نمیشود.
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای یک مزرعه  91هکتاری در یتک فصتل
زراعی به شرح زیر است:
الف) مدیر طرح؛ یک نفر متخصص کشاورزی دارای  1ستال تجربتهکتاری
در تولید گیاهان دارویی؛
ب) کارشنا

فنی مزرعه؛ یک نفر کارشتنا

گیاهتان دارویتی بتا  1ستال

تجربه کاری در تولید بابونه ،گاوزبان ایرانی و آویشن؛
ج) نگهبان؛ یک نفر؛
د)کارگر ساده دایمی؛ یک نفر و کارگر ساده فصتلی  91نفتر بترای  11روز
کاری؛
ه) راننده؛ جهت حمل و نقل کارگران ،یک نفر با وسیله نقلیه برای  11روز
کاری.
برای بهروز کردن و بهبود شیوه تولید و همچنین رفع نقایص موجتود ،نیتاز
به افراد متخصص در این زمینه میباشد .از این رو توجته بته آمتوزش و تجهیتز
نیروی انسانی متخصص و متعهد امری بسیار ضروری در زمینه تولیتد ارگانیتک
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گیاهان دارویی است .بنابراین ،الزم است برای مدیر و کارشنا
فصل زراعی گذراندن یک تا دو کال

مزرعته در هتر

آموزشی– ترویجی پیشبینی شتود .ایتن

کال ها توسط انجمن گیاهان دارویی یتا ستایر مؤسستات علمتی -آموزشتی و
پژوهشی برنامهریزی میشود و الزم است نسبت به شناسایی آنها اقتدام شتود .از
طرفی ،کارگران نیز باید توسط مدیر و کارشنا

فنی آمتوزش الزم را ببیننتد تتا

بهرهوری شغلی آنان افزایش یابد.
با توجه به اهمیت و نقش رضایت شغلی در ارتقای بهرهوری کارشتنا

و

مدیر مزرعه و کارگران ،حفظ احترام و شخصیت ایشان ،تﺄمین به موقع حقوق و
آنان ،الزم است نسبت به جلب رضایت و در نتیجه افزایش بهرهوری شغلی آنان
اقدام شود .از جانب دیگر ،توجه به دیدگاههای تخصصی و تجربی آنان و دانش
بومی کارگران موجب افزایش کارایی فعالیتها و همچنین افزایش رضایتکاری
آنان میگردد .استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی ،جتدیت در کارهتا و تبیتین
اهمیت تعصب نسبت به شرکت و آرمانهای آن ،میتواند در صتدر برنامتههتای
ارتقای کیفیت نیروی انسانی واحد کسب و کار قرار گیرد.
از سوی دیگر ،سالیق و عالیق مشتریان اعم از جامعه هد

داخلی بهویتژه

گروهها و اقوام مختلف ایرانی نقش تعیینکنندهای در جلب نظر ایشتان و خریتد
محصوالت تولیتدی دارد .ایتن موضتوع در متورد مشتتریان ختارجی بستیار بتا
اهمیتتر است .زیترا در بستیاری از متوارد شتناخت ذایقته ،عالیتق فرهنگتی و
اجتماعی ،دیدگاهها و نگرشهای اقوام غیرایرانی ختارج در کتتب و مقتاالت در
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است؛ بنابراین ،الزم است در برنامههای زیر برنامتهریتزی الزم صتورت

دستر
پذیرد:

 -مطالعه سلیقه بازار هد

در زمینه نحوه بستهبندی ،زمان عرضه؛

 -مطالعه شیوههای مصر

محلی و دارویی محصول در منطقه هد .

 -4مديريت مالی
فعالیتهای متنوع و متغیر بنگاههای اقتصادی ایجاب میکند تا در مقابل شترایط
متغیر و غیرمطمئن ،واکنشهای سریع نشان دهند .در این میتان ،نقتش متدیریت
مالی این بنگاهها و تولیدکنندگان در جمعآوری اطالعات صتحیح و بته موقتع و
تحلیل آنها برای تصمیمگیری نهتایی حتایز اهمیتت استت .جهتت تحلیتل هتر
فعالیتی الزم است اقالم هزینهای (پرداختها) و درآمدی (دریافتهتا) مشتخص
شوند.
الف) هزينهها ( پرداختیها)
بررسی هزینههای سرمایهگذاری فعالیت ،شامل هزینههایی است کته بته ایجتاد و
راهاندازی کسب و کار میانجامد .این هزینهها شامل موارد زیر هستند:

هزينههای سرمايهای
منظور پرداختهای طی دوره ایجاد و تﺄسی

فعالیتت و پتیش از بهترهبترداری

است که شامل هزینههای خرید زمین ،خرید سیستمهای آبیاری ،ستاختمانهتا و
تﺄسیسات ،ماشینآالت و تجهیزات ،نصب تﺄسیسات و تجهیتزات ،تهیته وستایط
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نقلیه ،هزینههای قبل از بهرهبرداری (هزینه تهیته طترح و نقشته ،مشتاوره ،اختذ
مجوزها و ثبت شرکت و تسهیالت ،عقد قرارداد و آمتوزش و )...و هزینتههتای
پیشبینی نشده میباشد.

هزينههای جاری
این هزینهها شامل هزینههای ثابت و متغیر به شرح ذیل میباشد:
هزینههای متغير توليدی :منظور هزینههایی است که با تغییر مقتدار تولیتد،
تغییر میکند و مستقیماً به تولید بستگی دارد؛ به عبارت دیگر ،این بختش شتامل
هزینههایی است که به شروع کتار واقعتی و تتداوم فعالیتتهتای کستب و کتار
میانجامد .این هزینهها شامل هزینههتای آمتادهستازی زمتین ،کاشتت ،داشتت و
برداشت محصول ،حقوق و دستمزد مستقیم به کارشناستان و کتارگران دایمتی و
فصلی ،هزینه تدارکات و هزینههای پیشبینی نشده میباشد .هزینته آمتادهستازی
زمین ،شامل هزینههای تستطیح ،شتخم و دیستک ،کترتبنتدی ،هزینته کتود و
کودپاشی قبل از کاشت ،هزینته آب و آبیتاری قبتل از کاشتت و ،...هزینتههتای
کاشت ،شامل تهیه نشا یا بذر و...؛ هزینههای داشت ،شامل آب و آبیتاری ،کتود
و کودپاشی ،سم و سمپاشی ،مبارزه با علفهای هرز و ...هزینتههتای برداشتت،
شامل برداشت دستی ،حمل و بارگیری و ...میباشد؛
هزینههای ثابت توليدی :منظور هزینههایی است که با تغییر مقتدار تولیتد،
تغییر نمیکند و مستقیماً به تولید بستگی ندارد .این هزینههتا شتامل هزینتههتای
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استهالک و تعمیر و نگهداری ساختمانهتا و تﺄسیستات ،ماشتینآالت و وستایط
نقلیه ،اجاره زمین ،بیمه ،اقساط وامهای دریافتی ،مالیات و عتوارض ،تبلیغتات و
آگهی ،عضویت در اصنا

و انجمنهای تخصصی و هزینههای پیشبینتی نشتده

میباشد.
ب) درآمدها (دريافتیها)
برای برآورد درآمدها ،تعیین میزان تولید ،تعیین میزان فروش و خودمصرفیهتا و
تعیین قیمت محصول الزم است.

 -1سرمايهگذاری
 1-1زمين اجرای طرح
متراژ زمین (متر مربع)
911111

هزینه واحد (ریال)
0

هزینه کل (میلیون ریال)
0
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 -1-2محوطه سازی

هزینههای محوطهسازی (تسطیح ،خیابانکشی و دیوارکشی) و هزینتههتای
ساختمانسازی (انبارها ،ستاختمانهتای اداری ،ستاختمان نگهبتان و سترایدار و
موتورخانه) همگی براسا

قیمتهای اخذ شده در شرایط محل احتدا

واحتد

محاسبه میشود .مقادیر مورد نیاز برای هر یک از موارد باال در جداول زیر ارایته
شدهاست.
ردیف

شرح

مقدار

واحد

0

تسطيح

2111

مترمکعب

هزینه

هزینه کل

واحد(ریال)

(ميليون ریال)
11

111

11
2

دیوارکشی

1

مترطولی

7

خيابان کشی

21

مترطولی

جمع

1

1

70/1

711111
000/1
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 -1-3ساختمان ها
مساحت (مترمربع)

ردیف

شرح

0

انبار ماشينآالت و

011

هزینه واحد(ریال)

هزینه کل (ميليون ریال)

7111111

711

نهادهها
ساختمان اداری،

2

7111111

71

011

رفاهی و سرویسها
7

ساختمان نگهبان و

7111111

21

31

سرایدار
1

موتورخانه

21

0111111

71

1

محل خشک کردن

111

0111111

111

گياهان
0111

جمع

 -1-4تاسيسات و تجهيزات
براسا

تجهیزات و تﺄسیسات برآورد شده و قیمتهای استعالمشده بترای

هر یک ،سرمایهگذاری مورد نیاز این تﺄسیسات در جدول زیر برآورد شدهاست:
شرح

مشخصات فنی

ردیف

0

برقرسانی

نصبببب تبببابلو و

2

آبرسانی

هزینه کل
(ميليون ریال)
011

ترانس و کابلکشی
و سيمکشبیهبای
مربوط
شامل حق انشعاب،

011
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اجبببرای شببببکه
آبرسببانی ،مخببازن
ذخيببببببببببره،
لولهکشیهای الزم
7

موتورپمببببب

یک دستگاه

و

11

متعلقات
منبع سوخت

1

 0111ليتبببببری-
همراه ببا پمب

11

و

لولببه کشببیهببای
مطبببببابق ببببببا
اسبببببتانداردهای
شبببرکت پخببب
فرآوردههای نفتی
1

 2عدد کولر آبی

کولر
بخاری کوچک

1/1

 2عدد

1/1

 0عدد برای انباری

01

 0عدد

7/1

3

حفر و تجهيز چاه

 011متر حفر چاه

021

1

اطفاء حریق

 1کپسببببببول 1

1/1

2

سيسبببتم ارتبببباط

هيتر
هواک

صنعتی

کيلوگرمی
 2خط

7

تلفنی
01

سيسبببتم آبيببباری

 02هکتار

0011

قطرهای
جمع

0171/0
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 -1-5ماشين آالت

هزینه ماشینآالت براسا
برآورد گردیدهاست .براسا

استعالمهای بهعمل آمده از شرکتهتای معتبتر،
مبانی فوق و استعالم به عمل آمده درباره هر یتک

از ماشین آالت ،تﺄمین آنها در جداول زیر ارایه شدهاست.
 -1-1ماشينهای ويژه آمادهسازی زمين
هزینه واحد

هزینه کل

ردیف

(ریال)

(ميليون ریال)

0

071111111

0711

2

گاوآهن قلمی  2شاخه

0

11111111

11

7

دیسک  21پره

0

71111111

71

1

فاروئر  1ردیفه

0

1111111

1

1

نهرکن

0

3111111

3/1

1

کولتيواتور  2شاخه

0

2111111

2

3

تریلر  1تنی

0

11111111

11

0

شرح

تراکتور

New Holland T6090

جمع

تعداد

0111/1
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 -1-2وسايل نقليه
ردیف

تعداد

شرح

هزینبببه واحبببد

هزینبببببببببه

(ریال)

کبببل(ميليبببون
ریال)

0

وانت نيسان مزدا تککابين دوگانه سوز

0

021

021111111

021

جمع

 -1-3تجهيزات اداری و کارگاهی
شرح

هزینه کل(ميليون ریال)

ردیف

0

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

01

2

لوازم آشپزخانه

01

7

ابزارآالت کارگاهی

22
13

جمع

 -1-1هزينههای قبل از بهره برداری
ردیف

شرح

هزینه کل(ميليون ریال)

0

مطالعه مقدماتی و تهيه طرح اجرایی

11

2

اخذ مجوزهای الزم

71

7

هزینههای جاری در دوره قبل از بهرهبرداری

01

1

حقوق و دستمزد نگهبان

71

1

سایر هزینه ها

1

جمع

071
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 -1-11جدول سرمايهگذاری ثابت طرح
شرح

هزینه کل(ميليون ریال)

ردیف
0

زمين

1

2

محوطهسازی و ساختمان ها

0011/1

7

تاسيسات و تجهيزات

121/2

1

وسایل نقليه

021

1

ماشين آالت

0111/1

1

تجهيزات اداری و کارگاهی

13

3

هزینههای متفرقه و پي

1

بينینشده ( 1درصد جمع باال)

هزینههای قبل از بهره برداری
جمع

221/1
071
1111/2

 -2هزينههای جاری طرح ( 4ساله)
 -2-1مواد اوليه

این هزینهها صر

خرید نهادههای مورد نیتاز تولیتد متیشتود .در جتدول

صفحه بعد به این نهادهها اشاره شدهاست:
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 -2-2هزينه نهادههای مورد نياز در طول اجرای طرح
ردیف

شرح

ميزان

واحد

هزینه

کل

واحد(ر

مصرف

یال)

0

بذر بابونه

011

کيلوگرم

2

بذر گاوزبان

31

کيلوگرم

011111

ميليون ریال
سال اول

21

سال

سال

سال

دوم

سوم

چهارم

21/1

77/0

71

1
211111

-

011

-

-

1
1

نشاء آویشن

111111

عدد

111

712

-

-

-

1

کود دامی

111

تن

111111

001

-

011

-

کود بيولوژیک

011

ليتر

021111

1/1

1/1

1/7

3/2

سوپرنيتروپالس
1

مواد بيولوژیک

21

ليتر

021111

-

2/2

-

-

ضد باکتری و
ضد قارچ
2

اسيدهای آمينه

011

ليتر

021111

3/1

3/1

3/1

1/2

00

چسب تله

2111

عدد

01111

21

-

-

-

02

کارت زرد

2111

عدد

2211

1/1

-

-

-

07

بذر لوبيا

01

کاه و کل

1111

کيلوگرم

21111

21

21/3

77

71

011111

کيلوگرم

7111

12

-

-

-

جمع ساليانه
جمع کل

371/3

31/1
0111/3

011

20/1
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 2-3حقوق و دستمزد کارکنان غير توليدی
ردیف

شرح

تعداد

ميليون ریال

حقوق ماهيانه
(ریال)

سال

سال اول

سال دوم

سال سوم

0

مدیر طرح

0

1111111

21

001/1

021/21

011

2

کارشناس

0

1111111

31

12/3

017/01

001/17

2

-

031

211/0

271/0

211/1

حق بيمه کارفرما و ماليات

13/1

11

11/1

13/7

هزینه بازرسی ارگانيک

21

21

21

21

جمع ساليانه

211/1

220/0

772/2

731/2

چهارم

جمع

جمع کل

0211/7
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 -4-2حقوق و دستمزد پرسنل توليدی
ردیف

شرح

تعداد

ميليون ریال

حقوق
ماهيانه

سال

سال

سوم

چهارم

0

نگهبان

0

7123111

11/1

17/1

10/2

30/2

2

کارگر ساده دایمی

0

7123111

11/1

17/1

10/2

30/2

7

کارگر ساده

11

2111111

321

121

212/2

0121

(ریال)

سال

سال دوم

اول

فصلی*
1

1

راننده جهت حمل

71111111

71

71/7

77

72/2

و نقل کارگران**
جمع

117/1

211/1

0002/7

0210/7

مزایا و پاداش و حق بيمه کارفرما

71/1

71/1

11/1

13

جمع کل

131/1

0111/0

0017/0

0211/7

0071/1

0221/2

0127

0111/2

جمعکل حقوق و مزایای کارکنان توليدی  +غير توليدی
جمع کل

1111/2

* کارگر ساده فصلی برای  31روز کاری محاسبه شده است .از اينرو  2411نفر روز
کارگر در اين طرح بکار گرفته خواهند شد.
** راننده مينی بوس برای حمل کارگران به مدت  31روز کاری محاسبه شده است.
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 -5-2هزينه سوخت و انرژی
ردیف

شرح

0

واحد

ليتر

گازوئيل با

مصرف

هزینه

ساليانه

واحد

01111

ميليون ریال

(ریال)

سال اول

7111

12/1

سال

سال

سال

دوم

سوم

چهارم

13/1

11/1

37/0

حمل
2

بنزین

ليتر

1111

3111

12

11/2

11/1

11/1

7

روغن

ليتر

11

21111

0

0/0

0/2

0/7

واسکازین
جمع ساليانه

011/0

21/1

جمع کل

071/2

001/1

112/7

 -1-2استهالک و تعمير و نگهداری
ردیف

شرح

0

محوطه

استهالک

ارزش

0

7

2

تعمير و

1

دارایی

0

2

7

1

نگهداری

(ميليون

ميليون ریال

درصد

ميليون ریال

درصد

ریال)
سازی و

1

01

001/1

001/1

001/1

2

071

27/7

27/7

27/7

71

0011/

ساختمانها
2

تاسيسات
و

0

02

021/1

021/1

021/1

1

211

10/2

10/2

10/2

011

0171/

تجهيزات
وسایل

7

نقليه
1

21

ماشين
آالت

1

0

7
1

1

01

0111/

تجهيزات
اداری و

21

1
1

011/
1

21

3

7

7
1

1
011/

1

1
10/

1
011/

1

01

02

02

02

22/1

1

1

32/3

32/3

32/3

12/7

031/
7

1

2/

2/

2/

01/

111/2

111/2

111/2

110/1

01

1/3

1/3

1/3

1/1

کارگاهی
1121/0

جمع
جمع کل

-

2002/7

-

210/1

210/1

210/1
111/1

211/3
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هزينههای جاری طرح
ردیف

شرح

0

مواد اوليه

ميليون ریال
سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال اول

31/1

011

21/1

2

حقوق و دستمزد

0071/1

0221/2

0127

0111/2

7

سوخت و انرژی

21/1

011/0

001/1

071/2

1

تعمير و نگهداری

210/1

210/1

210/1

211/3

1

استهالک

111/2

111/2

111/2

110/1

013/1

17/1

21

011/7

1

پي

بينی نشده ( 1درصد

327/3

جمع ردیف  0الی )1
جمع ساليانه
جمع کل

2311/0

2213/2

2132/1
01220

2312/2
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هزينههای ثابت و متغير توليد
ردیف

شرح

هزینه (هزار

هزینه متغیر

هزینه ثابت

ریال)

درصد

3

مواد اولیه

3191/1

1

1

9

حقوق و دستمزد

2297/9

11

1319/3

11

1

سوخت و انرژی

773/1

91

93/3

91

123/7

7

تعمیر و نگهداری

921/2

91

311/3

91

391/7

2

هزینه اداری و فروش (3

311/12

1

311

311/12

مبلغ

1

درصد

مبلغ

311

3191/1
3012/1

درصد فروش)
0

پیشبینینشده ( 2درصد)

717/9

12

373/1

02

901/3

1

استهالک

9333/1

311

9333/1

1

1

31033/22

-

0793/3

-

7393/02

جمع

سرمايه در گردش

0

مواد اوليه ( سال اول)

327/3

2

تنخواهگردان ( 1ماه هزینههای حقوق ،دستمزد ،سوخت وانرژی)

107/01

ردیف

شرح

هزینه کل (ميليون ریال)

جمع

0771/11
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مجموع سرمايهگذاری
ردیف

شرح

هزینه کل (ميليون ریال)

0

سرمایه گذاری ثابت

1111/2

2

سرمایه در گردش

0771/11
1022/31

جمع

توزيع قيمت فروش کاال
گياه

مساحت

عملکبببببرد

قيمت واحبد

(هکتار)

(کيلوگرم در

(ریال)

هکتار)

سال اول

سال دوم

1

111

011111

111

111

111

1

*2111-111

11111

221

111

211

0111/1

**211-711

0111111

0211

0111

0211

2031

0111

11111

211

221

212

211

2121

7711

7131

1110/2

1

لوبيا چيتی

گل گاوزبان

آویشن

بابونه

ميليون ریال

1

کل درآمد فروش

سببببال

سببببال

سوم

چهارم
172/1
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*عملکرد آويشن در سال اول  511کيلوگرم و در سالهای بعد  2111کيلوگرم در نظر
گرفته شده است.
**عملکرد گل گاوزبان در سال اول  211کيلوگرم و در سالهای بعد  311کيلوگرم در
نظر گرفته شده است.
***هر ساله  11درصد به نرخ فروش محصول و  15درصد به هزينهها (بر اساس نرخ تورم)
اضافه شده است.

محاسبه نقطه سر به سر
هزینه ثابت توليد
= % 32/71

هزینه متغير توليد  -فروش

× 011

ميزان فروش در نقطه سر به سر
هزینه ثابت
ميليون ریال = 2110/3

هزینه متغير

0-

فروش

سود ناويژه

میلیون ریال  = 9722/02هزینههای تولید سالیانه  -فروش سالیانه
سود ناويژه

کسر میشود هزینههای عملیاتی شامل:
 حقوق و دستمزد اداری هزینههای اداری و فروشسود عملیاتی:

 3907/1میلیون ریال
 311/12میلیون ریال
 3101/0میلیون ریال
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کسر می شود هزینههای غیرعملیاتی شامل:
 استهالک هزینههای قبل از بهرهبرداری (دو ساله) 911میلیون ریال -سود ویژه قبل از کسر مالیات

 131/0میلیون ریال

نرخ بازدهی سرمايه

= % 01/21

سود ویژه قبل از کسر ماليات
سرمایهگذاری ثابت

دوره بازگشت سرمايه
سرمایهگذاری ثابت
سال = 1/0
سود ویژه قبل از کسر ماليات

ارزش افزوده ناخالص

ارزش افزوده ناخالص = (تعمیر و نگهتداری  +ستوخت و انترژی  +متواد
اولیه) – فروش کل

میلیون ریال = 31037/1
ارزش افزوده خالص

ارزش افتتزوده ختتالص = (استتتهالک دارایتیهتتا  +استتتهالک قبتتل از بهتتره
برداری) – ارزش افزوده ناخالص
میلیون ریال = 9713/1
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ارزش افزوده ناخالص
= % 10/32

= % 11/11

فروش کل

ارزش افزوده خالص
فروش کل

= ارزش افزوده ناخالص به فروش

= ارزش افزوده خالص به فروش

تعيين خطرپذيری کسب و کار


افزایش ناگهانی تورم و گرانی نهادههای اولیه تولید؛



کاهش قیمت محصوالت تولیدی ،کشت ناگهانی ،ستریع و وستیع
توسط تولیدکنندگان جدید یا افزایش بارندگیهتای ستالیانه و بته
تبع آن افزایش گیاهان در مراتع و رویشگاههای طبیعی و درنتیجته
آن کاهش قیمت در بازار؛



وجود واسطهگری در بازار گیاهان دارویی؛



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



اپیدمی شدن نوعی بیماری در مزارع.
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 -5تدوين صفحه مشخصات کسب و کار
در این صفحه معموالً به نکاتی اشاره میشود که شناخت بسیار کلی از مجموعته
شرکت به مخاطبان میدهد .بهطور کلی در این صفحه باید به نکات زیتر اشتاره
شود:
 -2-3نام (و نام تجاری) ،آرم شرکت و مکان جغرافیایی آن؛
 -2-9مشخصات مدیران و سمتهای آنها؛
 -2-1نشانی اینترنتی شرکت.
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چند نکته
این بسته کارآفرینی بر اسا

نیاز جامعه به محصوالت عاری از بقایای شیمیایی،

سالم و ارگانیک تهیه شده و دورهگذار از سیستم تولید متداول به ارگانیک در آن
لحاظ گردیدهاست .توجه به نکات زیر میتواند در رفع هر گونته ابهتام در تهیته
این بسته کارآفرینی مؤثر باشد:
 این طرح برای یک دوره  7ساله تهیه شدهاست؛ مناطق دماوند و فیروزکوه به دلیل تناسب اکولتوژیکی بتاالی ایتن منتاطق دررشد گیاهان دارویی بابونه ،آویشن و گل گاوزبتان در ایتن بستته کتارآفرینی
انتخاب شدهاند؛
 کشت لوبیا هر ساله بعد از برداشت بابونه و هر  7سال یکبار بعد از برداشتنهایی آویشن و گلگاوزبان انجام میشود .دلیل انتختاب لوبیتا در تنتاوب بتا
گیاهان دارویی مورد نظر در طرح بدین دلیل است کته یکتی از بیمتاریهتای
متداول آویشن و گل گاوزبان ،بیماری نماتد است و لوبیا بهعنتوان یتک گیتاه
پوششی ،عالوه بر مزایای اکوسیستمی و تولید محصول بیشتر ،در کنترل ایتن
بیماری مؤثر میباشد .عالوه بر این ،این گیاه در تﺄمین نیتروژن و ماده آلتی در
این سیستم مؤثر است؛
 در محاسبات مالی طرح هرساله حدود  32درصد به هزینهها و فقتط  %31بتهقیمت فروش محصول افزوده شدهاست؛
 -اعداد براسا

مقادیر واقعی محل بهقیمتت پایته ستال  3133در طترح قترار
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گرفتهاست؛
 هزینه بازرسی مزرعه و اخذ گواهینامه ارگانیتک در طترح لحتاظ شتده ولتیافزایش قیمتی برای آن در نظر گرفته نشدهاست ،زیرا؛  7ستال اول بته عنتوان
دورهگذار در نظر گرفته شتدهاستت و پت

از دریافتت گواهینامته ارگانیتک،

محصول با افزایش قیمت مواجه خواهد شد .بنابراین در این طترح قیمتتهتا
همان قیمتهای معمول در بازارهای فروش گیاهان دارویی هستتند نته گیتاه
دارویی ارگانیک؛
 -پ

از اخذ گواهینامه ارگانیک امکان ورود به بازارهای جهانی وجود خواهتد

داشت که از دیگر مزایای این بسته کارآفرینی است .همچنین ،محصول ستالم
و ارگانیک با  11درصد افزایش قیمت در مقایسه بتا محصتوالت متتداول در
بازارهای داخلی و بازارچههای گیاهان دارویی قابل عرضه است؛
 در این بسته ،فعالً اشارهای به صادرات نشدهاست که دالیل آن لزوم گذراندندورهی گذار و همچنین نوسانات قیمت ارز در بازار میباشد.

