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تقریظ

صنعت گیاهان دارویی منبع عظیم اقتصادی و با ارزش  افزوده بسیار باال در ایران محسوب 
این  به  ارزشمندی  اشتغال در آن می تواند موقعیت  برنامه های  و  زمینه ها  می شود. شناخت 
صنعت چه در داخل و چه در بخش صادرات و حضور موفق ایران در بازارهای جهانی ببخشد. 
در همین راستا، نهضت تولید و مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و فراگیر شدن طب 
و حوزه سالمت کشور  اجتماعی  اقتصادی-  مدیران  برنامه ریزی  و  کانون حمایت  در  سنتی 
و نیز مورد گرایش جامعه قرار گرفته است. شکل گیری ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی، 
ایرانی و به دنبال آن  طراحی و اجرای سند راهبردی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران و 
اقبال عمومی از مصرف این گیاهان و داروهای ذی ربط مؤید این مدعاست. ظرفیت و نرخ 
فروش  و  توزیع  بسته بندی،  انبارداری،  فرآوری،  تولیدی،  ابعاد  در  صنعت  این  اشتغال زایی 
مشاغل حوزه  نشدن  سازماندهی  بسیار گسترده  است.  آن  به ظرفیت های جهانی  عنایت  با 
صنعت گیاهان دارویی و نبود استاندارد سرمایه گذاری، این ستاد را بر آن داشت تا در اولین 
گام برای حمایت و هدایت فرآیند اشتغال دانش آموختگان جوان کشاورزی و منابع طبیعی 
و شفاف سازی سودآوری آن برای سرمایه گذاران اقدام به تدوین بسته های کارآفرینی گیاهان 
دارویی نماید. این بسته ها محتوی داده های واقعی از فرایند تولید اقتصادی و مصرف، شرح 
شغل، شناخت بازار، بازده اقتصادی، نیروی انسانی و به اجمال مدیریت تولید و کارآفرینی 
اقتصادی  را طبق فرمول های  از آن  ناشی  این حوزه است و نحوه سرمایه گذاری و سود  در 
بازرگانی  توسعه  و  داخلی  مصرف  مولد،  اشتغال  گسترش  شاهد  است  امید  نشان  می دهد. 
بکر  از ظرفیت های  استفاده  با  و  بوده  ایران  دارویی  گیاهان  بین المللی محصوالت  و  داخلی 
روحی  و  جسمی  جانبی  عوارض  کاهش  و  کشور  اجتماعی  سالمت  و  کشاورزی  بخش های 
داروهای شیمیایی، روحیه طراوت و شادابی در جامعه ایران ارتقاء یابد. بدون شک، این شرایط 
برای تسریع روند پیشرفت اقتصاد کالن ایران بسیار مؤثر بوده و برهمگان تالش در جهت 

شتاب بخشی به چرخه توسعه ایران اسالمی واجب است.

دکتر محمد حسن عصاره      
دبیرستاد توسعه علوم و فناوری      
گیاهان دارویی و طب سنتی      





پیشگفتار

رویکرد اکثر کشورهای جهان به موضوع کارآفریني، موجب اتخاذ سیاست هاي توسعه کارآفریني 
در بخش های مختلف شده است. توسعه فرهنگ کارآفریني، حمایت  از کارآفرینان، ارائه آموزش هاي 
مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهش هاي الزم دراین زمینه برای حل مشکالت مختلف 
اقتصادي و اجتماعي از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کارآفریني یکي از بحث هاي جدید در 
دهه اخیر بوده و در ایران نیز به لحاظ سهم باالی جوانان از جمعیت کشور و مشکل بیکاري آنها، 
یکي از محورهای اصلي در برنامه ریزی ها و سیاست گزاری های دولت می باشد. در پرتو کارآفرینی 
مي توان با یک برنامه ریزي راهبردي، گام هاي اصولي و پایه اي براي رونق اقتصادي در جهت نیل به 

اهداف توسعه  پایدار برداشت.
 بدین منظور، ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی توسعه فناوری و کارآفرینی گیاهان دارویی 
و طب سنتی اقدام نموده است. این کارگروه در راستای اجرایی کردن اهداف پیش بینی شده در 
سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی و با تمرکز ویژه بر ارتقاء و توسعه سطح فناوری و دانش تولید 
گیاهان دارویی و کارآفرینی و اشتغال پایدار شکل گرفت. یکی از رویکردهای این کارگروه تهیه 
بسته های کارآفرینی در حوزه های مختلف گیاهان دارویی و طب سنتی بود که بدین منظور شیوه 
نامه ای براساس دیدگاه متخصصان و اعضاء ستاد گیاهان دارویی تدوین و متناسب با آن بسته های 

کارآفرینی تهیه گردید که در ادامه  توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه می شود.
اقتصادی در حوزه گیاهان  افزایش کارآیي، بهره وري و در کل تحول  از تدوین بسته ها؛  هدف 
دارویی و طب سنتی در سایه اهداف توسعه پایدار، ظرفیت سازي و توانمندسازي بوده است. در 
واقع کارآفرینی در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی می تواند عالوه بر اهداف عمومی، در راستای 
ارتقای سالمت و تامین بهداشت غذایی، توسعه کاشت، داشت و برداشت و فرآوری، ارتقای بهره وری 
و بهبود کمی و کیفی تولید، اثربخش باشد. ارائه راهبردها و برنامه هاي کلیدي مي تواند با تغییر در 
سیاست گذاري ها و فراهم ساختن زمینه هاي برنامه ریزي و توسعه کارآفریني در بلند مدت نتایج 

مطلوبی داشته باشد که در این باره می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• ایجاد اشتغال مولد و پایدار در حوزه گیاهان دارویی. در حال حاضر عالوه بر بیکاران به علت 
باال بودن نسبت نیروي کار به زمین و فصلي بودن فعالیت هاي کشاورزي همواره یک نوع بیکاري 
پنهان در حین دوره فعالیت کشاورزي و یک نوع بیکاري فصلي در روستاها وجود دارد. ایجاد 
و توسعه گیاهان دارویی به علت ماهیت اشتغال زایي، مي تواند براي گروهي از روستاییان بویژه 

فارغ التحصیالن، اشتغال مولد و دائم و براي بیکاران فصلي، اشتغال موقت ایجاد نماید.
• ایجاد تنوع در اقتصاد کشاورزی و روستایی. بسته های کارآفرینی تهیه شده منجر به تنوع شغلي 



و ثبات بیشتر درآمد کشاورزان و روستاییان خواهد شد.
• کاهش فقر و توسعه کارآفرینی باعث افزایش درآمد سرانه کشاورزان و افزایش تولید ناخالص ملي، 
افزایش پس انداز، سرمایه گذاري، مصرف و تولید سرانه مي شود. به عبارت دیگر، افزایش رفاه و ارتقاء 

سطح زندگي  کشاورزان و روستاییان محقق خواهد شد.
• افزایش کارآیی و استفاده از منابع تولید و پتانسیل های کشور. 

• کاهش هزینه هاي بازاریابي، حمل و نقل و حذف واسطه ها در فرآیند تولید گیاهان دارویی.
• کاهش ضایعات گیاهان دارویی.

• افزایش نوآوری، ارتقاء سطح فناوری، افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، تولید دانش فنی.
برای توصیف شغلی، نیاز به تبیین سه مؤلفه شامل: شرح شغل، موقعیت محلی و محصول یا 
خدمات  نیاز است. در مؤلفه شرح شغل، از جمله هدف های کسب و کار، سودآوری و جنبه های 
قانونی، نوع حرفه اعم از تولیدی، خدماتی و جدید، فرصت ها و پیشرفت مدنظر است. مؤلفه موقعیت 
محلی از جمله امکان سرمایه گذاری و امنیت آن، مطلوبیت محل، فضای کافی، دسترسی به بازار و 

وجود امکانات اولیه و قابل دسترس بودن را مورد توجه قرار می دهد. 
در مؤلفه محصول یا خدمات، مزایای محصول جدید و تفاوت آن با محصول موجود، نوع، ویژگی، 
کیفیت خدمات و محصول، تنوع تولید و محصول، توجه به توان مالی مشتریان، قیمت پایین و 
کیفیت باال و در نهایت خالقیت ها و نوآوری های به کار رفته مورد توجه قرار می گیرد. بسته های 
کارآفرینی در بخش بازرگانی، به موضوع رقابت، قیمت گذاری و فروش و همچنین تبلیغات و روابط 
عمومی می پردازند. درمقوله رقابت، رقبای نزدیک و غیرمستقیم مورد تحلیل قرار می گیرند؛ مزیت 
و ویژگی محصوالت رقیب، تحول یا ثبات و نقاط قوت و ضعف رقیب و نتیجه عملکرد آن ها دارای 

اهمیت است. 
در بخش قیمت گذاری و فروش، فنون بازاریابی در کسب و کار و استفاده از آن در شیوه قیمت گذاری 
و موقعیت رقبا مورد توجه قرار می گیرد. در مقوله تبلیغات در بازاریابی، بودجه و انواع و اقسام 
تبلیغات مختلف و خالقیت ها و نوآوری ها و نحوه آگهی دادن با توجه به عرف و فرهنگ جامعه، 

استفاده از عبارات جذاب، سهم مهمی در رونق کسب و کار دارد. 
کارآفرینی با نیروی انسانی رابطه مستقیم دارد. از این رو، در مقوله مدیریت منابع انسانی، نیروی 
انسانی مورد نیاز، مدیریت و تخصص و سوابق تجربی، وظایف و نقاط ضعف و قوت آن ها، نوع رفتار 
با کارکنان و مشتریان در رونق کسب و کار، نقش آفرین است. در بخش مدیریت مالی، تهیه برنامه و 
بودجه به منظور راه اندازی کسب و کار و میزان سرمایه برای افتتاح و حفظ و نگهداری آن و توجیه 

سرمایه گذاری، هزینه های مطالعاتی و عملیاتی مورد بررسی قرار می گیرند. 
چنانچه این موارد همانند، به طور کامل در کنار هم قرار گیرند، نقشه ای برای موفقیت تولید و 



چشم اندازی از آینده و نحوه توسعه کسب و کار و جود خواهد داشت. با توجه به موارد ذکر شده 
و اهمیت تهیه بسته های کارآفرینی، ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی بر 
اساس اولویت های موجود نسبت به تهیه بسته های کارآفرینی زیر با همکاری متخصصان، اعضاء 
هیئت علمی دانشگاه ها، تولیدکنندگان و اندیشمندان این حوزه اقدام نمود. امید است این امر در 

رشد اشتغال زایی و توان اقتصادی افراد مرتبط با این حوزه موثر واقع شود. 
    - تولید آلوئه ورا در شرایط کشت فضای باز در مناطق گرمسیری؛

    - فرآوری ژل گیاه آلوئه ورا؛
    - مرکز آموزش خصوصی گیاهان دارویی؛

    - تولید نعناع فلفلی؛
    - تولید آویشن؛

    - تولید گل محمدی؛
    - تولید ارگانیک گیاهان دارویی؛
    - تولید تی بک گیاهان دارویی؛

    - تولید نشاء گیاهان دارویی؛
    - فراوری گیاهان دارویی در واحدهای کوچک روستایی؛

    - واحد خشک کن 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 دیم؛

    - کشت جایگزین زیره در مناطق دیم؛
    - تغلیظ عصاره گیاهان دارویی؛

    - تولید مریم گلی.
در پایان الزم می دانم از حمایت ها و همفکری های ارزشمند جناب آقای دکتر محمد حسن عصاره 
-دبیر محترم ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری- تشکر نمایم.
علی ابراهیمی     

مشاور ستاد و دبیرکارگروه توسعه فناوری و کارآفرینی     
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مقدمه 
از سال ها پیش تولید نشاء گیاهان کشاورزی در ایران رایج بوده  است؛ اما، این فقط منحصر به 
تعداد محدودي از سبزي ها و گل هاي فصلي مي شود که آن هم به صورت بسیار ابتدایي و به دور از 
اصول علمي و فنی تولید نشاء است. بارها دیده ایم که تلي از نشاءهاي مختلف در مقابل فروشگاه هاي 
بذر و سم در برابر نور خورشید و بدون هیچ گونه پوششي جهت عرضه قرار داده شده اند. به طور 
طبیعی، عدم گیرایي و استقرار نشاءها در مزرعه، حساسیت به سرمازدگي و یخبندان، نیاز به خرید 
بیش از اندازه مورد نیاز یا خرید مجدد نشاء جهت واکاري، زودرس نبودن محصول تولیدي، کاهش 

عملکرد و .... دور از انتظار نخواهد بود. 
روش سنتي تولید، شامل کاشت ردیفي یا دست پاش بذر در کرت یا بسترهاي از پیش تهیه شده 
 بود. همین که بذرها جوانه زده و نشاءها به اندازه کافي بزرگ مي شدند که بتوان آن ها را انتقال داد، 
به صورت دسته اي از زمین درآورده و با دست از هم جدا مي شده  و هر کدام از آن ها به طور جداگانه 
توسط دست به ظروف بزرگتر یا مزرعه انتقال داده مي شدند. این روش بسیار هزینه بر بود و به 
دلیل آلودگي به پوسیدگي ریشه و رشد ناهماهنگ بعدي آن ها -به دلیل از دست دهي ریشه ها و 
شوک وارده به نشاءها- باعث از بین رفتن مقدار قابل مالحظه اي از آن ها مي شد. برای اجتناب از 
این مشکالت و تولید نشاء سالم و قوی روش های جدیدی ابداع شده  است که با نشاء های تولیدی 
تا حدود زیادی انتظار خریداران را تامین می کند. یکی از این روش ها تولید نشاء در سینی است. 

اکنون در کشور ما هم تولید نشاء در سیني )نشاء توپی( آغاز شده است.

نشاء توپي 
نشاء توپي در اصل یک نشاء داخل ظرف است. بذرها به طور مکانیکي در تک تک سلول هاي سیني 
کاشته مي شوند. نهال ها پس از جوانه زني بذر تا زمان آماده شدن براي انتقال، در داخل ظرف کوچک 
خود رشد مي کنند. رشد سیستم ریشه اي در محیط بسته اي صورت مي پذیرد که رشد بهینه ریشه و 
تولید مقادیر زیادي ریشه هاي مویین را به دنبال دارد. براي انتقال تنها کافي است که نشاء از داخل 
ظرف خود بیرون کشیده شده و بدون هیچ گونه صدمه اي، به ظرف بزرگتر یا مزرعه انتقال یابد. در این 
 روش ممکن است صدمه اي بسیار ناچیز و به صورت اتفاقی، به سیستم ریشه اي وارد آید. به همین دلیل 
از دست دهي نشاءها به سبب پوسیدگي ریشه بسیار کاهش یافته و رشد نشاءها پس از انتقال نیز 
بسیار یکنواخت خواهد بود. عمل انتقال نشاء نیز بسیار سریع تر و راحت تر از انتقال نشاءها به صورت 

ریشه عریان صورت مي گیرد. 
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مزاياي استفاده از نشاءهاي توپي 
مزایاي بسیاری را مي توان براي استفاده از نشاءهاي توپي در مقایسه با نشاءهاي ریشه عریان 

ذکر کرد. مزایاي استفاده از نشاء توپي عبارتند از: 
- استفاده بهتر از بذر و فضاي گلخانه؛

- یکنواختي جوانه زني بذر و تعیین درصد جوانه زني به راحتي و به صورت چشمي؛
- رشد سریع تر و یکنواخت تر؛

- پیش رس شدن محصول و حذف خسارات سرما و تگرگ؛
- عدم نیاز به واکاري، صرفه جویي در نیروي کارگري براي عملیات وجین، کودها و در نهایت کاهش 

هزینه هاي تولید؛
- کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز در مراحل اولیه رشد؛

- کاهش مصرف آب در مزرعه و سموم شیمیایي؛
- کاهش پوسیدگي ریشه و از دست دهي نشاءها پس از انتقال؛

- گلدهي و محصول دهي زودتر و یکنواخت تر؛
- کاهش مکانیزاسیون و استفاده از نیروي کارگري به دلیل سهولت در جابه جایي نشاءها؛

- افزایش میزان تولید در واحد سطح و کاهش زمان مورد نیاز براي تولید محصول؛
- امکان به تعویق انداختن انتقال نشاءها براي مدتي کوتاه. 

نشاءهاي توپي منتقل شده ریشه هاي مویین بیشتري دارند، بنابراین، سریعاً آب و مواد غذایي 
را جذب مي کنند. این سیستم فعال ریشه اي اجازه رشد یکنواخت تر و سریع تر را به نشاءها داده و 
شوک بسیار ناچیزي به آن ها وارد مي آورد. در این روش نیاز کمتري به جایگزین کردن نشاءها در 
ظروف بزرگتر یا مزرعه وجود دارد. چون معموالً 100   نهال زنده باقي مانده و رشد مي کنند. بر اثر 
جابه جایي نشاءهاي ریشه عریان، ریشه هاي صدمه دیده باید از نو ساخته شوند تا گیاه بتواند رشد 
قسمت هوایي خود را ادامه دهد. صدمات وارده به سیستم ریشه اي باعث ورود عوامل متعددي 
همچون بیماري هاي خاکزاد و پوسیدگي ریشه -عمدتاً پیتیوم، فیتوفتورا، فوزاریوم و غیره- مي شود. 
رشد ریشه و شاخساره نشاء توپي به معناي کاهش زمان مورد نیاز براي گلدهي، تشکیل میوه 
یا هر آن چیزي است که از گیاه انتظار مي رود. محصول دهي زودتر باعث تولید بیشتر در یک مکان 
محدود و طي یک فصل زراعي مي شود و در نهایت به سرمایه گذاري کمتر در مزرعه و گلخانه و 

سود بیشتر مي انجامد. 
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تولید نشاء توپي را مي توان در سطح باالیي مکانیزه کرد. در این سیستم امکان کاشت بذر 
به صورت تکي، مي تواند باعث استفاده بهتر از زمین و بذر شود. انتقال نشاءهای توپي را مي توان 
توسط نشاءکارهاي مکانیکي انجام داد و هزینه هاي کارگري را از این طریق به میزان زیادي کم 
نمود. در جعبه ها و بسترهاي نشاء، آب و مواد غذایي بین نشاءها تقسیم مي شود. از این رو، پرورش 

نشاء چندان مشکل نیست. 
از آنجا که هر نشاء توپي در سلول خودش رشد مي کند، مي توان گیاه را براي مدت بیشتري نگه 
 داشت و در صورت هر گونه تأخیر در انتقال نشاء کاهش کیفیت کمتري در آن رخ مي دهد. اما در 
جعبه هاي نشاء یا بسترهاي کاشت، انتقال نشاء باید به سرعت صورت گیرد، در غیر این صورت 

نشاءها به میزان زیادي طویل شده و سیستم ریشه اي آن ها نیز بیشتر در هم مي پیچند. 
مهم ترین عیب تولید نشاء توپي، غلبه بر طرز فکر )Mind set( تغییر نحوه تولید نشاء است. در این 

صورت پرورش دهندگان باید کلیه روش هاي قبلي تولید نشاء خود را کنار بگذارند. 
درباره گیاه بادرنجبویه که یکي از گیاهان دارویي مهم مي باشد و روش هاي تکثیر آن مورد عالقه 
اقتصادي تولیدکنندگان نشاء گیاهان دارویي نیز هست فعالیتی برای تولید نشاء به روش مکانیزه در 
کشور به عمل نیامده یا به صورت مستند وجود ندارد. بنابراین ،   در این بسته کار آفرینی تالش بر این 

است که روش هاي فني مقرون به صرفه تولید نشاء گیاه بادرنجبویه ارائه شود. 

اهداف اجرای طرح: 
1 - توسعه تولید نشاء مکانیزه گیاهان دارویي در کشور؛

2 - ارائه الگوی مناسب اقتصادی تولید نشاء مکانیزه؛
3 - گسترش تولید با توجه به اقتصادی بودن تولید نشاء؛

4 - توسعه صادرات و فرآوری گیاهان دارویي؛
5 - کمک به اشتغال فارغ التحصیالن کشاورزی؛

6 - افزایش سطح زیرکشت گیاهان دارویي و بهره وری در واحدهای تولیدی کشاورزی.

مشخصات محل اجراي طرح:
حاشیه شهرهاي بزرگ که داراي اراضي مستعد و سایر امکانات مورد نیاز تولید گیاهان دارویي 
)اصفهان، خوانسار، گلپایگان..(،  اصفهان  ورامین، هشتگرد...(،  )تهران،  تهران  مانند:  مي باشند،  

خراسان رضوي )کاشمر، نیشابور، سبزوار، مشهد...( و.... 
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خالصه مديريتي / اجرايي
هدف از تولید نشاء گیاهان دارویي به عنوان ماده خام جهت تولید انبوه گیاه به منظور مصرف 
در صنایع داروسازي و .... می باشد. بازار هدف در ابتدای امر، مربوط به داخل کشور می باشد و در 
مرحله بعد در منطقه خاورمیانه بازاریابي و توزیع خواهد شد و در صورت موفقیت سایر کشورها نیز 

مورد ارزیابی و هدف می باشند.

تجزيه و تحليل صنعت:

1- تجزيه و تحليل محيطي

محیط کسب و کار

فضایي با مساحت 2250 متر مربع )1000 متر مربع فضاي باز، 1000 متر مربع گلخانه، 50 
متر مربع براي سیستم اتاق کاشت، 200 مترمربع انبار )ظروف و مواد اولیه( که مي تواند در صورت 

امکان نزدیک مراکز قطب گیاهان دارویي قرار بگیرد.  
از آنجایی که محل استقرار این طرح در نزدیکي این قطب رها مي باشد، بازار کافي براي خرید 

و انتقال نشاءها و کشت آن ها فراهم است.

2- تجزيه و تحليل بازار

اندازه بازار و نرخ 
با توجه به رشد 12 درصدي سطح زیر کشت گیاهان دارویي در جهان، تغییر در شرایط تکثیر 
و تولید گیاهان دارویي از سنتي به صنعتي ضروري است و ما می توانیم با فراهم آوردن امکان تولید 

نشاء گیاهان دارویي، نیاز مراکز تولیدي آن را تأمین کنیم.  

بررسي روندهاي بازار

در داخل کشور 

تالش فراواني به عمل آمد که اطالعات مورد نیاز در مورد سطح زیر کشت، تولید و عملکرد 
گیاهان دارویي به صورت واحد و بدون تفکیک نوع محصول گزارش شود. بنابراین، اطالعات به دست 
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آمده در جدول زیر ارائه شده است. 

جدول 1- سطح زیرکشت کل گیاهان دارویي

)برگرفته از دفتر امور سبزي، گیاهان زینتي و دارویي وزارت جهادکشاورزي(

عملکرد )تن در هکتار(تولیدسطح زیر کشت )هکتار(سالردیف

1138566084654441

213863961838661*0/9

3138727828440471/6

4138882554660361/7

5138939216972312/4

61390351081280463/65

71391396601318683/32
* در سال 1386 به دلیل خشکسالي عملکرد آن ها پایین آمده است.

از اطالعات مندرج در جدول 1 چنین استنباط مي شود که سطح زیر کشت گیاهان دارویي در 
ایران در طي دوره هفت ساله 85-1391 متغییر بوده و از 27828 هکتار در سال 1387 به 82554 
هکتار در سال 1388 رسید. تولید گیاهان دارویي نیز از 38661 تن در سال 1386 به 138868 

تن در سال 1391 افزایش نشان داد.
افزایش تولید در این دوره زماني بیشتر متأثر از عملکرد گیاهان دارویي بود. دلیل دیگر افزایش تولید 
در بعضي سال ها ممکن است کشت مکرر یک قطعه زمین بوده  باشد. در مجموع، این اطالعات 
)جدول 1( نشان مي دهد که سطح زیرکشت گیاهان دارویي در کشور رو به افزایش است که این 
به نوبه خود نیاز به نشاء بیشتر داشته و بازار خوبي براي تولیدکنندگان نشاء این نوع از گیاهان 
محسوب مي شود. اگر فقط ده درصد این سطح زیرکشت نیاز به نشاء تولیدشده به صورت مکانیزه 

داشته باشد مي تواند یک فعالیت اقتصادي مناسب باشد. 
مثاًل، در سال 1391 سطح زیر کشت گیاهان دارویي 39660 هکتار بود که ده درصد آن بالغ 
بر  3966  هکتار مي باشد و اگر براي هر هکتار 70000 نشاء نیاز باشد براي 3966  هکتار حدود 
277620000 نشاء الزم است. حال اگر در واحد مورد نظر در سال 3000000 نشاء تولید شود 
براي تولید نشاء مورد نیاز باید تقریبا 93 واحد تولید نشاء با ظرفیت این واحد فعال باشند تا نیاز 
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بازار تامین شود.
همان طور که قباًل ذکر شد در ابتدا باید تالش شود تا نیاز بازارهای داخلی را تأمین کرد و از 
آنجا که استعداد و زمینه الزم برای تولید گیاهان دارویي در ایران وجود دارد، انتظار می رود که 
بازار خوبی برای نشاء این محصوالت وجود داشته  باشد. از طرفی به  دلیل تنوع رو به رشد در تولید 
گیاهان دارویي در کشور امکان رقابت این محصول در بازارهای خارجی پیشبینی می شود. بنابراین 

پس از تأمین نیاز و ثبات بازار در داخل، صادرات نشاء گیاهان دارویي قطعی است.

در جهان 
در مورد وضعیت تجارت جهاني گیاهان دارویي، آخرین اطالعات به دست  آمده از وب سایت 
سازمان خواروبار جهاني FAO اطالعات مربوط به سال 2002 بود که در نمودارهاي زیر ارائه 

شده است.

نمودار 1- تغییرات حجم )هزار تن( واردات و صادرات جهاني گیاهان دارویي
 در سال هاي 2002-1991

حجم صادرات و واردات گیاهان دارویي در جهان طول دوره ده ساله 1991-2002 در نمودار 1 
ارائه شده است. اطالعات این نمودار نشان مي دهد که حجم صادرات و واردات طي دوره یاد شده 

روند افزایشي داشته است. 
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نمودار 2- درصد سهم کشورهاي کمتر توسعه  یافته در حجم صادرات گیاهان دارویي بر اساس 
کشورهاي عمده صادر کننده )میانگین 2002-1998(

نمودار 3- درصد سهم کشورهاي کمتر توسعه یافته در ارزش صادرات گیاهان دارویي بر اساس 
کشورهاي عمده صادر کننده )میانگین 1998-2002(

بیشترین سهم در صادرات گیاهان دارویي به سودان با 66% و کمترین آن به کشور بروندي با %1 
تعلق داشت. )نمودار 2 و 3( 

این دو نمودارها بیانگر این است که سهم ایران در ارزش صادراتي گیاهان دارویي در میان کشورهاي 
کمتر توسعه یافته نیز اندک است )کمتر از %1(. 

آمارهای هندوستان به عنوان یک رقیب در تولید گیاهان دارویی می تواند اهمیت زیادی برای ما 
داشته  باشد.  در جهان تعداد گونه های گیاهی بالغ بر 297000 گونه است که از این تعداد 52885 
گونه گیاهان دارویی هستند. نسبت گیاهان دارویی به کل گونه های گیاهی جهان 10 درصد 
می باشد. در هندوستان 17000 گونه گیاهی ثبت شده است که 7500 گونه آن گیاهان دارویی 
گزارش شده است. نسبت گیاهان دارویی به کل گونه های گیاهی در هندوستان 44 درصد است که 
تقریبا حدود 4/5 برابر نسبت جهانی است. این نشان دهنده تراکم و اهمیت گیاهان دارویی در فلور 

گیاهی کشور هندوستان می  باشد. 
در ایران  8000 گونه گیاهی وجود دارد که حدود 2300 گونه آن خواص دارویی و درمانی دارند. نسبت 
گونه های گیاهان دارویی به کل گونه های گیاهی در ایران بالغ بر 29 درصد است که نسبت باالیی است 
 و از وجود منابع غنی گونه های گیاهان دارویی حکایت دارد. با مقایسه نسبت گیاهان دارویی به کل 
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گونه های گیاهی در ایران و هندوستان این طور استنباط می شود که گیاهان دارویی در ایران از 
جایگاه مهمی برخوردارند و می توانند در اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا کنند. 

جدول 2- پراکنش گیاهان دارویي در جهان، هندوستان و ایران

رفرانس
درصد

گیاهان 
دارویي

تعدادگونه
گیاهان 
دارویي

تعداد
گونه هاي 

گیاهي
کشور منشاء

Schippmann et al. 20021052885297000جهان

Shiva 199644750017000هندوستان

Samant et al. 19982217488000هیمالیاي هندوستان

Naghdibadi, 20122923008000ایران

تا 2003 در  آمار صادرات گیاهان دارویی و فرآورده های آن در هندوستان در 4 ساله 1999 
نمودار 1 ارائه شده است. همان طور که در این نمودار مالحظه می شود صادرات گیاهان دارویی از 
حدود 80 میلیون دالر در سال 1999-2000 به حدود 133 میلیون دالر در سال 2002-2001 
رسید که این مقدار در سال 2002-2003 با جهش زیاد به بیش از سه برابر سال قبل یعنی 
154 میلیون دالر افزایش یافت. اطالعات این شکل نیز نشان می دهد که اقتصاد و تجارت گیاهان 
دارویی و فرآورده های حاصل از آن در دوره چهار ساله مورد بررسی روند افزایشی داشته و صنعت 
گیاهان دارویی در کشور هندوستان به استقرار خوبی دست یافته است؛ چون باعث شده است که 
گیاهان دارویی به صورت فرآوری شده صادر شود و سهم فرآورده های گیاهان دارویی در صادرات 

محصوالت دارویی این کشور از سال 1999-2003 نزدیک به پنج برابر افزایش یافته است. 
این بررسي ها نشان مي دهد که هم تولید و هم مصرف گیاهان دارویي در جهان حتي در  
کشورهاي در حال توسعه افزایش یافته  است. بنابراین، بازار تجارت گیاهان دارویي در جهان از رونق 

برخوردار بوده که خود تضمیني بر موفقیت اجراي این بسته کارآفریني است.



23 فصل اول : مفاهیم و کلیات

تجزيه و تحليل عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا 
اگر فرض کنیم در حال حاضر فقط 5% تولید کنندگان متقاضي خرید نشاء مکانیزه براي 
گیاهان دارویي  باشند و پیش بیني براي ده سال آینده، افزایش متقاضیان به 50% باشد، باید 
واحد تولید نشاء گیاهان دارویي مورد نظر طوري طراحي و برنامه ریزي شود که این میزان تقاضا را 
پاسخگو باشد. به طور مثال، از طریق کوتاه کردن دوره هاي رشد یا توسعه سازه هاي گلخانه اي و....

اجتماعِی  و  فرهنگی  فضای  که  گفت  می توان  اخیر  سال های  در  بازار  اطالعات  براساس 
تمایل به استفاده از گیاهان دارویی و فرآورده های آن، رو به بهبود نهاده و اطالعات و آگاهي و 
تبلیغات در این زمینه در جامعه فراگیرتر شده است. این فرهنگ کمک خواهد کرد که تقاضاي 

کافي در تولید نشاء گیاهان دارویي به روش مکانیزه ایجاد شود.

رقابت
با توجه به اینکه نشاء گیاهان دارویي به کشور وارد نمي شود، بنابراین، ما رقیب خارجي نداریم 
و تمام رقیبان بالقوه در داخل کشور هستند، در داخل کشور هم عمدتاً تولید نشاء سبزي و صیفي 
به صورت مکانیزه انجام مي شود. البته این واحدها مي توانند بعداٌ وارد عرصه تولید نشاء گیاهان 
دارویي شده و به عنوان رقیب بالقوه در نظر گرفته شوند. در صورت هدف گذاري، برنامه ریزي، و 
مدیریت مطلوب تولید نشاء در واحد مورد نظر به سطحي خواهیم رسید که نشاءهاي تولیدي را 
بتوان با قیمت مناسب در اختیار متقاضیان قرار داد و عالوه بر به  دست آوردن سود منطقي، برتري 

بر رقیبان را نیز حفظ نمود.

بررسي قیمت
قیمت نشاءهاي تولیدي بر اساس عرضه و تقاضا تعیین مي شود. در صورت تولید کافي و 
مناسب در واحد مورد نظر انتظار مي رود قیمت هاي مناسب به خریداران ارائه شود. استفاده از 
بازارهاي محلي براي تأمین نهاده هاي اولیه، کشت فني و تولید زیاد با کیفیت قابل قبول این انتظار 
را تضمین مي کند. از عوامل مؤثر بر روند تغییر قیمت در گذر زمان نرخ تورم و سیاستگذاري بر 
تجارت گیاهان دارویي خواهد بود. تعادل بین عرضه و تقاضا و لحاظ کیفیت در تعیین قیمت 

نشاءهاي تولیدي مؤثر مي باشد. 
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تجزيه و تحليل فني

روش هاي تولید )وضع موجود(
تولید نشاء گیاهان دارویي در گلخانه انجام مي شود. بنابراین، در تمام فصول سال و در هر 
شرایط آب و هوایي کشور امکان پذیر مي باشد. تولیدکننده نشاء باید تمام وقت خود را در طول 

فصل به تولید اختصاص دهد. 

دورنماي واحد توليد نشاء / شرح كسب و كار

سرمایه گذاران و سهامداران اصلي:
سرمایه گذاران و سهامداران اصلي در این کسب و کار خود کارآفرینان گیاهان دارویی هستند 

و امکان استفاده از تسهیالت ارزان قیمت بانک ها و مشارکت نیز وجود دارد.

ديدگاه / چشم انداز
سرعت افزایش سطح زیر کشت ساالنه گیاهان دارویي در جهان 12 درصد مي باشد. بنابراین، 
هر ساله سطح زیر کشت گیاهان دارویي افزایش یافته و تقاضا با گیاهان دارویي نیز افزایش پیدا 
مي کند. از این رو، تأمین نشاء مورد نیاز این مزارع به عنوان ظرفیتي است که باید در چشم انداز 

آینده پیش بیني شود.
جهان امروز، جهان تولید، صادرات، ارزش افزوده و جهان موفقیت هاي اقتصادي است. حجم تجارت 
جهاني گیاهان دارویي در حال حاضر 100 میلیارد دالر و براي سال 2050 بالغ بر 5 تریلیون دالر 
پیش بیني گردیده است. حدود 25% از بازار دارو در سال 1996 به ارزش تقریبي 250 میلیارد دالر 
به داروهاي مشتق شده از گیاهان اختصاص یافت. سهم کشور ایران از این بازار حدود 60 میلیون 
دالر است. همچنین ساالنه تولید اسانس ها در جهان )بدون اسانس کاج: حدود 300 هزار تن( 
حدود 000/ 50 تن است. 70 % آن در کشورهاي صنعتي مصرف مي شود و بیشترین مقدار آن در 

صنایع غذایي مورد استفاده قرار مي گیرد. 
با توجه به مشکالتی که تولید و تهیه بذر و قیمت نسبتاً گران آن دارد و کیفیت باالی تولید نشاء 
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به روش مکانیزه، انتظار می رود تولید مکانیزه نشاء با استفاده از بسته کارآفرینی حاضر موفق باشد. 

افزايش صادرات 
صادرات غیرنفتي به ویژه گیاهان دارویِي شاخص و بومی و داراي مزیت نسبي تولید، یکي از 
راه حل هاي ایجاد اشتغال در کشور است. بنابراین، شناسایي بازارهاي هدف براي صادرات گیاهان 
دارویي امري ضروري است. در این صورت مي توان عوامل موثر برگسترش صادرات مانند تربیت 
بسته بندي  و  فرآوري  تولید،  در خصوص  کاربردي  تحقیقات  توسعه  متخصص،  انساني  نیروي 
استاندارد گیاهان دارویي، ارتباط با موسسات و مراکز خرید، ساماندهي جوامع تخصصي، برقراري 
شبکه سریع و مطمئن صادرات، اعمال روش هاي عملي و استفاده از دانش و فناوری برتر براي 
کنترل کیفیت و کمیت، تقویت بخش خصوصي و نهادهاي ذي ربط غیردولتي دست اندر کار گیاهان 
دارویي در ابعاد مختلف به منظور مشارکت فعال و کار آمد محققان و متخصصان مربوطه در تحقق 
اهداف کالن بخش از جهت کاهش تصدي گري دولت و دستیابي به مدیریت توسعه پایدار به ویژه 
در ابعاد کالن توسعه اقتصادي، سیستم بهینه تهیه و توزیع، آموزش و تقویت بنیه علمي تجار و 

بازرگانان داخلي، اصالح قوانین و مقررات را مدیریت و برنامه ریزي نمود.
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برنامة عملياتي و توليد
تولید نشاء گیاهان دارویي با استانداردهای روز دنیا به روش اصولی به دست دانش آموخته های 

رشته های کشاورزی صورت می پذیرد.

مراحل و فرآيند توليد

نمودار 5- فرآیند تولید :

برنامه ریزی و تهیه مقدمات کشت  خرید و حمل نهاده ها
 )بذر، کوکوپیت، کود، سیني...(

برداشت و فروش نشاءهاخرید ومراحل داشت

آماده سازي بسترهاي کاشت

کاشت بذرها به شکل مکانیزه

جدول 3- برنامة زمان بندي و عملیات: 
 )مراحل اجرایي قسمت هاي مختلف طرح تابع چارت زمان بندي زیر است(

مراحل اجرايردیف
طرح کسب وکار

زودترین
زمان شروع

زودترین
زمان شناوريزمان خاتمه

خرید و حمل نهاده ها1
15 روز30 اسفند15 اسفند)بذر، کوکوپیت، کود، سیني...(

15 روز15 فروردیناول فروردینآماده سازي بسترهاي کاشت2

5 روز20 فروردین15 فروردینکاشت بذرها به شکل مکانیزه3

10 روز30 فروردین20 فروردینداشت نشاءها4

5 روز5 اردیبهشت30 فروردینبرداشت وفروش5

* بازه زمانی تعیین شده برای برداشت با توجه به تعداد نشاء تولیدی در هر مرتبه تعیین شده است.
**زمان شناور برداشت 10روزه منوط به مراجعه متقاضي برای کل نشاء تولیدی می باشد.

اطالعات برای کثیر گیاهان دارویی فقط برای کمتر از 10 درصد و فناوری های تکثیر این گیاهان فقط 
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 برای 1% از گیاهان شناخته شده در سطح جهان در دسترس می باشد )Kala et al., 2006(. این روند نشان 
می دهد که توسعه تکنولوژی های تولید و تکثیر گیاهان دارویی یکی از زمینه های مهم برای 
تحقیقات و سرمایه گذاری است. از طرف دیگر به منظور برآورده کردن نیاز روز افزون به گیاهان 

دارویی زراعت و تولید این گیاهان اجتناب ناپذیر است. 
در جدول زیر اطالعات مفیدی در مورد تکثیر نشاء برخی از گونه های گیاهان دارویی در 
هندوستان شامل درصد زنده ماندن گیاهچه ها، بذر مورد نیاز، هزینه کاشت، سطح زیر کشت 
مورد نیاز، درآمد ناخالص و سود خالص ارائه شده است. همانطور که مالحظه می شود درصد سبز و 

استقرار گیاهچه های گونه های مورد نظر از 50-90 درصد تغییر می کرد.
و میزان بذر در هکتار از 800-32 گرم در تغییر بوده در حالی که هزینه کاشت از 1117 
دالر در هکتار تا 3044 دالر در هکتار تغییر کرده و سود خالص بین 500 دالر تا 4087 دالر در 
 نوسانی بوده است. البته نباید از نظر دور داشت که این تفاوت در سود خالص عالوه بر هزینه ها و 
قیمت های متفاوت گونه های مختلف، از عملکرد در هکتار این گونه ها متأثر بود. بنابراین، در کشت و 
تکثیر گیاهان دارویی باید هزینه های تولید نشاء در تولید کل این محصوالت به عنوان هزینه ای الزم 
و ضروری لحاظ شود. ولی این هزینه باید به میزانی باشد که باعث کاهش سود خالص تولیدکننده 
نشود و در عین حال به شکلی طراحی و اجرا شود که موجبات اشتغال برای افراد دیگر فراهم آورد. 

جدول 4- درصد استقرار گیاهچه ها، کل هزینه کشت، و درآمد خالص از کشت ده گونه مهم 
گیاهان دارویی نادر و در خطر انقراض هندوستان

گونه ها درصد 
بقا 

بذر مورد 
نیاز 

)گرم در 
هکتار(

هزینه کاشت 
)دالر آمریکا(

عملکرد
 )کیلوگرم در 

هکتار(

درآمد 
کل

 )دالر 
آمریکا(

سود 
خالص 
)دالر 
آمریکا(

Aconitum bal-
fourii 60–70 614 2117 495 2692 575

Aconitum hetero-
phyllum 60–70 614 2258 83 4528 2270

Angelica glauca 70–80 800 1630 1000 2174 544

Carum carvi 90> 500 1652 650 2826 1826

 Nardostachys
jatamansi 50–60 600 2723 1129 6135 1412



بسته کارآفرينی توليد مكانيزه نشاء گياهان دارويي  28

Picrorhiza kur-
rooa 60–50 64 1117 612 1663 546

 Podophyllum
hexandrum 50–60 32,125 2718 4000 5218 2500

Rheum emodi 60–70 600 3044 9880 17183 14140

Rhem moorcroft-
ianum 50–60 600 3044 4100 7130 4087

Saussurea costus 80–90 500 1783 3500 2283 500

برای این بسته کارآفرینی نیز تجزیه و تحلیل های اقتصادی اعم از هزینه های عمومی و خصوصی 
و درآمد و سود خالص به عمل آمده که در جداول ادامه بحث ارائه شده است. 

هزينه هاي سرمايه گذاري:
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فصل دوم

توجیه اقتصادی برای دوره 15 ساله
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جدول 5- هزینه ثابت سرمایه گذاري 

مبلغ به ریال 

1000000000گلخانه 1000 متري

360000000دستگاه بذرکار اتوماتیک

1250000000انبار و اتاق کشت 250 متری )متري 500 هزار تومان(

200000000هزینه حفر چاه

100000000هزینه تأسیسات برق 

100000000مخزن

3010000000جمع

10301000000 درصد هزینه هاي متفرقه 

3311000000جمع کل

جدول 6- هزینه متغییر تولیدي 

مبلغ کلي
مبلغ به ازاي 
هر نشاء به 

ریال

سیني نشاء 54*28 )200 حفره( 5400 
سیني 1080000حفره یا نشاء در سال سه 

بار کشت 3 میلیون نشاء )هر سیني 23000 
ریال که تقسیم بر 200 شود براي هر نشاء 12 

تومان قیمت سیني(

120هر سیني 23000 ریال

1000000010 ریالبذر بادرنجبویه قیمت کیلویي 250000 تومان

100 کوکوپیت 

33هر کیلو 300000 ریالکود 
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1000000010 ریالهزینه دو کارگر 

273جمع

هزینه متغییر تولیدي براي سه میلیون نشاء در سال
273×3000000 = 819000000

 جدول 7- هزینه متغییر تولیدي براي 15 سال با احتساب 10 درصد افزایش در هر سال

هزینه 
1819000000
2900900000
3990990000
41090089000
51199097900
61319007690
71450908459
81595999305
91755599235
101931159159
112124275075
122336702582
132570372841
142827410125
153110151137

هزینه ثابت تولیدي = هزینه استهالك + هزینه بهره وام
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براي محاسبه استهالک ساختمان ها و تأسیسات از روش خطي استفاده مي کنیم. زیرا، استهالک شان 
در سال هاي مختلف یکسان است. 

=  استهالک به روش خطی p - s
n

فرمول به روش خطي :     

P قیمت اولیه          S ارزش اسقاط که اینجا صفر است     n عمر مفید براي ساختمان و تأسیسات 30 سال

2650000000               جمع هزینه تأسیسات و ساختمان:

جدول 8- محاسبه استهالك به روش خطي

استهالکسال

188333333/33

288333333/33

388333333/33

488333333/33

588333333/33

688333333/33

788333333/33

888333333/33

988333333/33

1088333333/33

1188333333/33

1288333333/33

1388333333/33

1488333333/33

1588333333/33
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در  آن  استهالک  استفاده مي کنیم، چون  نزولي  از روش  استهالک دستگاه  براي محاسبه 
سال هاي مختلف متفاوت مي باشد. 

= استهالک به روش نزولی 2
n

(P-استهالک تا آن تاریخ )  فرمول روش نزولي

P قیمت اولیه        n عمر مفید براي دستگاه )15 سال(

360000000هزينه دستگاه 

جدول 9- محاسبه استهالك به روش نزولي

استهالکسال

148000000

254400000

361653333/33

469873777/78

579190281/48

689748985/68

7101715517/1

8115277586

9130647930/9

10148067655

11167810009

12190184676/8

13215542633/7

14244281651/6

15276852538/4

جدول 10- هزینه سرمایه در گردش
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هزینه متغیر تولیدي×2.50%  
20475000=2.50%×819000000

جدول 11- محاسبه کل هزینه ها 

3311000000هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري

20475000هزینه سرمایه در گردش

819000000هزینه متغییر تولیدي

4150475000کل هزینه ها

محاسبه بهره وام سالیانه

مبلغ کل وام=0/5×کل هزینه ها
4150475000×0/5=2075232500

مبلغ آورده متقاضي=0/5×کل هزینه ها
4150475000×0/5=2075232500

= بهره وام × نرخ بهره × مبلغ وام
2×12×100

) 1+ مبلغ بازپرداخت به سال (

= بهره وام
)1+60 ( × 18 × مبلغ وام

2400

= بهره ماهانه
= بهره ساالنه
= اصل ساالنه

= کل بازپرداخت ساالنه

738438677.1÷60=12307311.28
12307311.28 ×12=147687735.4
2075237500÷5=415047500
147687735.4+415047500=562735235
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جدول 12- هزینه ثابت تولیدي = هزینه استهالك + هزینه بهره وام

هزینه ثابت تولیديبهره واماستهالک کل سال

1136333333.3604931731.3699068568.8

2142733333.3604931731.3705468568.8

3149986666.7604931731.3712721902.1

4158207111.1604931731.3720942346.5

5167523614.8604931731.3730258850.2

6178082319 178082319

7190048850.4 190048850.4

8203610919.4 203610919.4

9218981264.2 218981264.2

10236400988.3 236400988.3

11256143342.3 256143342.3

12278518010.2 278518010.2

13303875967.1 303875967.1

14332614984.9 332614984.9

15365185871.8 365185871.8
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جدول 13- هزینه جاري 

هزینه جاري= هزینه ثابت تولیدي + هزینه متغییر تولیدي
هزینه جاريهزینه ثابت تولیديهزینه متغییر تولیديسال

1819000000699068568.81518068569

2900900000705468568.81606368569

3990990000712721902.11703711902

41090089000720942346.51811031347

51199097900730258850.21929356750

613190076901780823191497090009

71450908459190048850.41640957309

81595999305203610919.41799610224

91755599235218981264.21974580500

101931159159236400988.32167560147

112124275075256143342.32380418417

122336702582278518010.22615220592

132570372841303875967.12874248808

142827410125332614984.93160025109

153110151137365185871.83475337009
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درآمد

محاسبه درآمد ناخالص
افزایش تعداد نشاءها و قیمت آن ها ساالنه 10 درصد است.

سال اول: تعداد نشاء × قیمت نشاء 
سال دوم: 1/1 ×تعداد نشاء سال اول ×1/1×قیمت نشاء

سال سوم: 1/1 ×تعداد نشاء سال دوم ×1/1×قیمت نشاء
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جدول 14- درآمد ناخالص

درآمد ناخالصقیمت نشاءتعداد نشاءسال

130000007272181000000

23300000799.72639010000

33630000879.673193202100

43993000967.6373863774541

543923001064.4014675167195

648315301170.8415656952305

753146831287.9256844912290

85846151.31416.7178282343870

96430766.431558.38910021636083

107073843.0731714.22812126179661

117781227.381885.65114672677389

128559350.1182074.21617753939641

139415285.132281.63721482266966

1410356813.642509.80125993543029

1511392495.012760.78131452187065
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جدول 15- گردش نقدي سرمایه گذاري 

سال 
هزینه هاي 

سرمایه اي

هزینه هاي 

جاري
  درآمد ناخالص

ارزش حال 

هزینه هاي سرمایه 
گذاري

ارزش حال 

هزینه هاي جاري

ارزش حال 

درآمد ناخالص 

ارزش حال

 درآمد خالص 

3311000000-  3311000000ضریب تبدیل  03311000000

120475000151806856921810000001.140.87719298217960526.3213316390951913157895563558273

2 160636856926390100001.29960.769467528 12360484522030632502794584049.9

3 170371190231932021001.4815440.674971516 114995700621553204631005363457

4 181103134738637745411.688960160.592080277 107227594222876647021215388760

5 192935675046751671951.9254145820.519368664 100204743824281353421426087903

6 149709000956569523052.1949726240.455586548 682054068.825772313711895177302

7 164095730968449122902.5022687910.399637323 655787785.527354824202079694635

8 179961022482823438703.7588592030.266038164 478764999.522034195551724654555

9 1974580500100216360833.2519485210.307507943 607199187.430817326962474533509

10 2167560147121261796613.7072213140.26974381 584685931.532709618972686275965

11 2380418417146726773894.2262322980.236617377 563248361.534718104342908562073

12 2615220592177539396414.817904820.207559102 542812838.836849917773142178938

13 2874248808214822669665.4924114950.182069388 523312721.639112632013387950480

14 3160025109259935430296.2613491040.15970999 504687577.241514284863646740908

15 3475337009314521870657.1379379780.140096482 486882488.944063407613919458272

3331475000321535852611.70839E+1150.886624896.0576470943328960526114214038954430957350129559209080چمع

 = تبدیل ضریب
1

)1+i(n

i= نرخ بهره بانکي )0/18(
n= طول مدت سرمایه گذاري )یعني 15 سال( هر سال متفاوت )سال اول 1 سال دوم 2 ...(
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جدول 15- گردش نقدي سرمایه گذاري 

سال 
هزینه هاي 

سرمایه اي

هزینه هاي 

جاري
  درآمد ناخالص

ارزش حال 

هزینه هاي سرمایه 
گذاري

ارزش حال 

هزینه هاي جاري

ارزش حال 

درآمد ناخالص 

ارزش حال

 درآمد خالص 

3311000000-  3311000000ضریب تبدیل  03311000000

120475000151806856921810000001.140.87719298217960526.3213316390951913157895563558273

2 160636856926390100001.29960.769467528 12360484522030632502794584049.9

3 170371190231932021001.4815440.674971516 114995700621553204631005363457

4 181103134738637745411.688960160.592080277 107227594222876647021215388760

5 192935675046751671951.9254145820.519368664 100204743824281353421426087903

6 149709000956569523052.1949726240.455586548 682054068.825772313711895177302

7 164095730968449122902.5022687910.399637323 655787785.527354824202079694635

8 179961022482823438703.7588592030.266038164 478764999.522034195551724654555

9 1974580500100216360833.2519485210.307507943 607199187.430817326962474533509

10 2167560147121261796613.7072213140.26974381 584685931.532709618972686275965

11 2380418417146726773894.2262322980.236617377 563248361.534718104342908562073

12 2615220592177539396414.817904820.207559102 542812838.836849917773142178938

13 2874248808214822669665.4924114950.182069388 523312721.639112632013387950480

14 3160025109259935430296.2613491040.15970999 504687577.241514284863646740908

15 3475337009314521870657.1379379780.140096482 486882488.944063407613919458272

3331475000321535852611.70839E+1150.886624896.0576470943328960526114214038954430957350129559209080چمع

 = تبدیل ضریب
1

)1+i(n

i= نرخ بهره بانکي )0/18(
n= طول مدت سرمایه گذاري )یعني 15 سال( هر سال متفاوت )سال اول 1 سال دوم 2 ...(
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ارزش حال هزینه هاي سرمایه گذاري = هزینه هاي سرمایه اي× ضریب تبدیل
ارزش حال هزینه هاي جاري = هزینه هاي جاري × ضریب تبدیل

ارزش حال درآمد ناخالص = درآمد ناخالص × ضریب تبدیل
ارزش حال درآمد خالص= ارزش حال درآمد ناخالص – )ارزش حال هزینه هاي سرمایه گذاري+ ارزش حال هزینه هاي جاري(

Plug transPlant technology

⁄◊ê$ֿכڡ٫°„ ü$٭ ˆç $ç�$ç̧ �

Plug transPlant technology

ü êç§$ڡ çڤ �  ‚

Plug transPlant technology

ü êç§$ڡ çڤ �  ‚

Plug transPlant technology

¤$�ç$×ּא€ � €ˆ$ًّ � ƒ לא$ڤç<$٭€ �ڡ †$� $ٍ �ç‚ �

انتخاب سینی 

ر کردن سینی  پ

کاشت بذر 

پوشاندن روی بذر 

ز کاشت بذر بیاری پس ا
ٓ
 ا

Plug transPlant technology

ًّ �â› – $� $ç̧ �

Nursery

Transplant
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شاخص سودآوري) نسبت فایده به هزینه(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــ =  شاخص سودآوري
ارزش حال درآمدها         فایده
ارزش حال هزینه ها         هزینه

14750364421جمع هزینه سرمایه گذاري و هزینه جاري

3,0039646639شاخص سودآوري

با توجه به نسبت فایده به هزینه محاسبه شده به ازاء یک ریال سرمایه گذاري در این فعالیت، 3 
ریال نصیب کارفرما خواهد شد. بنابراین با استفاده از این شاخص انجام این فعالیت توجیه اقتصادي 

دارد. 

0.207710789 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  دوره بازگشت سرمایه
جمع هزینه ها

درآمد

سپس عدد حاصل را * 15 سال مي کنیم. 
3,115661831

دوره بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن سال شروع سرمایه گذاري )سال صفر( 3/11 سال )سه 
سال و یازده ماه( محاسبه شده است. بنابراین، این طرح در 3 سال و 11 ماه به سودآوري مي رسد.
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IRR جدول -16 شاخص
 نرخ بازده داخلي یا )Internal Return Rate(IRR  )با محاسبه نرخ 60 % ( 

سال 
هزینه هاي

 سرمایه اي

هزینه هاي

 جاري
  درآمد ناخالص

ارزش حال 

هزینه هاي سرمایه گذاري

ارزش حال 

هزینه هاي جاري

ارزش حال 

درآمد ناخالص 

ارزش حال

 درآمد خالص 

3311000000-  3311000000ضریب تبدیل  03311000000

120475000151806856921810000001.60.62512796875948792855.51363125000401535269.5

2 160636856926390100002.560.390625 627487722.21030863281403375559.1

3 170371190231932021004.0960.244140625 415945288.6779590356.4363645067.9

4 181103134738637745416.55360.152587891 276341453589565207.1313223754

5 1929356750467516719510.485760.095367432 183997798445858687.8261860889.9

6 1497090009565695230516.7772160.059604645 89233518.18337180632.7247947114.5

7 1640957309684491229026.84354560.037252903 61130423.45254992853.5193862430

8 1799610224828234387042.949672960.02328306441900440.68192838345.4150937904.7

9 19745805001002163608368.719476740.01455191528733928.04145833998.7117100070.7

10 216756014712126179661109.95116280.00909494719713844.7110286961.590573116.84

11 238041841714672677389175.92186040.005684342 13531112.1183404514.6769873402.55

12 261522059217753939641281.47497670.003552714 9291129.97263074664.2253783534.24

13 287424880821482266966450.35996270.002220446 6382114.40947700214.8141318100.4

14 316002510925993543029720.57594040.001387779 4385415.79436073287.4531687871.66

15 3475337009314521870651152.9215050.000867362 3014374.34827280423.6424266049.29

3331475000321535852611.70839E+113071.7906791.665221064332379687527298814195507668429-546009864.7چمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمع دو NPV بدون در نظرگرفتن عالمت آنها

NPV با نوع پایین
IRR= تفاوت دو نرخ(+نرخ پایین()                                                                      (

ارزش حال درآمد خالصارزش حال درآمد خالص 
29559209080546009864.7
58.9117969IRR=
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IRR جدول -16 شاخص
 نرخ بازده داخلي یا )Internal Return Rate(IRR  )با محاسبه نرخ 60 % ( 

سال 
هزینه هاي

 سرمایه اي

هزینه هاي

 جاري
  درآمد ناخالص

ارزش حال 

هزینه هاي سرمایه گذاري

ارزش حال 

هزینه هاي جاري

ارزش حال 

درآمد ناخالص 

ارزش حال

 درآمد خالص 

3311000000-  3311000000ضریب تبدیل  03311000000

120475000151806856921810000001.60.62512796875948792855.51363125000401535269.5

2 160636856926390100002.560.390625 627487722.21030863281403375559.1

3 170371190231932021004.0960.244140625 415945288.6779590356.4363645067.9

4 181103134738637745416.55360.152587891 276341453589565207.1313223754

5 1929356750467516719510.485760.095367432 183997798445858687.8261860889.9

6 1497090009565695230516.7772160.059604645 89233518.18337180632.7247947114.5

7 1640957309684491229026.84354560.037252903 61130423.45254992853.5193862430

8 1799610224828234387042.949672960.02328306441900440.68192838345.4150937904.7

9 19745805001002163608368.719476740.01455191528733928.04145833998.7117100070.7

10 216756014712126179661109.95116280.00909494719713844.7110286961.590573116.84

11 238041841714672677389175.92186040.005684342 13531112.1183404514.6769873402.55

12 261522059217753939641281.47497670.003552714 9291129.97263074664.2253783534.24

13 287424880821482266966450.35996270.002220446 6382114.40947700214.8141318100.4

14 316002510925993543029720.57594040.001387779 4385415.79436073287.4531687871.66

15 3475337009314521870651152.9215050.000867362 3014374.34827280423.6424266049.29

3331475000321535852611.70839E+113071.7906791.665221064332379687527298814195507668429-546009864.7چمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمع دو NPV بدون در نظرگرفتن عالمت آنها

NPV با نوع پایین
IRR= تفاوت دو نرخ(+نرخ پایین()                                                                      (

ارزش حال درآمد خالصارزش حال درآمد خالص 
29559209080546009864.7
58.9117969IRR=

 

این شاخص نشان  بازده سرمایه گذاري 58/9 درصد محاسبه شده است.  نرخ  برآورد  به  با توجه 
مي دهد اگر کارفرما در این فعالیت سرمایه گذاري نماید بازده حاصله بیشتر از نرخ بهره سپرده هاي 

بانکي خواهد بود. بنابراین، انجام این فعالیت داراي توجیه اقتصادي است.
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مشخصات عمومي طرح )نمونه فرم تقاضا برای استفاده از تسهیالت(

عنوان طرح : تولید نشاء گیاهان دارویي 

مشخصات مجري / مجریان طرح )وام گیرنده(

1. نام ونام خانوادگي: 

2. نام پدر: 

3. شماره شناسنامه: 

4. سال تولد: 

5. میزان تحصیالت: 

6. محل سکونت فعلي: 

7. وضعیت متقاضي:1. خانواده شهید:    2.جانباز:       3.آزاده:        4.عادي:

8. نوع طرح : 1. انفرادي:           2. شراکتي:              3. تعاوني:

تعداد شرکاء به شرح لیست پیوست

9. نوع مالکیت عرصه طرح:

1. شخصی 2. سند عادي 3. سند ثبتي 4. واگذاري دولتي  5. استیجاري

مدت اجاره: 5سال

محل اجراي طرح: 1 .شهرستان: کرج 2. بخش:  3. دهستان: 4. روستا:

موقعیت و محدوده طرح:

مرکز  بخش......کیلومتر،  مرکز  شهرستان..2....کیلومتر،  مرکز  تا  طرح  اجراي  محل  فاصله  الف( 
دهستان........ کیلومتر

غرب: شرق:   جنوب:   ب( مختصات جغرافیایي: شمال: 

ج( مساحت زمین مورد نیاز طرح: ......2500..متر مربع
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N                                   )کروکي محل اجراي طرح )درصورت لزوم

نقشه شماتیک طرح )درصورت لزوم(

منبع تامین آب:   1.چاه*    2. چشمه     3. قنات     4. رودخانه     5. شبکه آبیاري

به میزان 25 لیتر در هر ثانیه و در هر گردش…روزه بمیزان…. ساعت و میزان پیش بیني افزایش 
آبدهي پس از اجراي…لیتر در ثانیه.

الف(ساختمان و تاسیسات موجود:

1. ........حلقه چاه به عمق.. .......متر با دبی.25.لیتر در ثانیه.

2. تعداد..........دستگاه موتور پمپ / الکتروپمپ با قدرت.........اسب بخار.

3. سیستم انتقال آب: 1.سنتی*              2.مکانیزه

شامل: آبیاری تحت فشار 2250 مترمربع

4. ساختمان مسکونی:......-........مترمربع.

5. استخر ذخیره آب:...........-...مترمکعب.

6. موتورخانه:..........-.........مترمربع.

7. انبار:..............12........مترمربع.

ب: ماشین آالت و ادوات موجود:

1. دستگاه بذرکار اتوماتیک  2. ..............دستگاه 3 . ....................دستگاه.

ج( مدارک موردنیاز:

1. تصویر پروانه چاه آب به شماره پروانه:

2. تصویر سند مالکیت زمین/ قولنامه / استشهادیه شورا:

3. تصویر شناسنامه یا کارت ملی متقاضي/ متقاضیان:

4. فرم معرفي نامه مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان/ استانداری / ستاد گیاهان دارویی به
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شماره: و تاریخ:

5. سایر مدارک با ذکر نام:

آیا متقاضي/ متقاضیان به بانک بدهي/ تاخیر در سررسید دارند؟

1. بلي 2. خیر*

میزان بدهي سررسید شده0ریال.

آیا متقاضي در سنوات گذشته جهت اجراي طرح تسهیالت تکلیفي دریافت نموده است؟

1. بلي                  2. خیر*

تائید/ تصویب کنندگان طرح

الف- حوزه مدیریت جهادکشاورزي شهرستان:

امضانام خانوادگیسمت
کارشناس ناظرمقیم

کارشناس مسئول طرح و برنامه
مدیر شهرستان

ب- حوزه مدیریت / معاونت ستاد:

امضانام خانوادگیسمت
کارشناس ناظرمقیم

مدیر/معاون ستاد

ج- حوزه مدیریت طرح و برنامه ریزي سازمان:

امضانام خانوادگیسمت
کارشناس ناظرمقیم

کارشناس مسئول طرح و برنامه


