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تقریظ
صنعت گیاهان دارویی منبع عظیم اقتصادی و با ارزش افزوده بسیار باال در ایران محسوب
میشود .شناخت زمینهها و برنامههای اشتغال در آن میتواند موقعیت ارزشمندی به این
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
سنتی در کانون حمایت و برنامهریزی مدیران اقتصادی -اجتماعی و حوزه سالمت کشور
و نیز مورد گرایش جامعه قرار گرفتهاست .شکلگیری 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 ذیربط مؤید این مدعاست .ظرفیت و نرخ
اشتغالزایی این صنعت در ابعاد تولیدی ،فرآوری ،انبارداری ،بستهبندی ،توزیع و فروش
با عنایت به ظرفیتهای جهانی آن بسیار گسترده است .سازماندهی نشدن مشاغل حوزه
صنعت گیاهان دارویی و نبود استاندارد سرمایهگذاری ،این ستاد را بر آن داشت تا در اولین
گام برای حمایت و هدایت فرآیند اشتغال دانشآموختگان جوان کشاورزی و منابع طبیعی
و شفافسازی سودآوری آن برای سرمایهگذاران اقدام به تدوین بستههای کارآفرینی گیاهان
دارویی نماید .این بستهها محتوی دادههای واقعی از فرایند تولید اقتصادی و مصرف ،شرح
شغل ،شناخت بازار ،بازده اقتصادی ،نیروی انسانی و به اجمال مدیریت تولید و کارآفرینی
در این حوزه است و نحوه سرمایهگذاری و سود ناشی از آن را طبق فرمولهای اقتصادی
نشان میدهد .امید است شاهد گسترش اشتغال مولد ،مصرف داخلی و توسعه بازرگانی
داخلی و بینالمللی محصوالت گیاهان دارویی ایران بوده و با استفاده از ظرفیتهای بکر
بخشهای کشاورزی و سالمت اجتماعی کشور و کاهش عوارض جانبی جسمی و روحی
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
شتاببخشی به چرخه توسعه ایران اسالمی واجب است.
					
					
					

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

پیشگفتار
رويكرد اكثر كشورهای جهان به موضوع كارآفريني ،موجب اتخاذ سياستهاي توسعه كارآفريني
ت از كارآفرينان ،ارائه آموزشهاي
در بخشهای مختلف شدهاست .توسعه فرهنگ كارآفريني ،حماي 
مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهشهاي الزم دراين زمينه برای حل مشكالت مختلف
اقتصادي و اجتماعي از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .کارآفريني يکي از بحثهاي جديد در
دهه اخير بوده و در ايران نيز به لحاظ سهم باالی جوانان از جمعیت کشور و مشکل بيکاري آنها،
يکي از محورهای اصلي در برنامهریزیها و سیاستگزاریهای دولت میباشد .در پرتو کارآفرینی
ميتوان با يك برنامهريزي راهبردي ،گامهاي اصولي و پايهاي براي رونق اقتصادي در جهت نیل به
اهداف توسعهپايدار 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
بستههای کارآفرینی در حوزههای مختلف گیاهان دارویی و طب سنتی بود که بدین منظور شیوه
نامهای براساس دیدگاه متخصصان و اعضاء ستاد گیاهان دارویی تدوین و متناسب با آن بستههای
کارآفرینی تهیه گردید که در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه میشود.
هدف از تدوین بستهها؛ افزايش كارآيي ،بهرهوري و در كل تحول اقتصادی در حوزه گیاهان
دارویی و طب سنتی در سايه اهداف توسعه پايدار ،ظرفيتسازي و توانمندسازي بودهاست .در
واقع کارآفرینی در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی میتواند عالوه بر اهداف عمومی ،در راستای
ارتقای سالمت و تامین بهداشت غذایی ،توسعه کاشت ،داشت و برداشت و فرآوری ،ارتقای بهرهوری
و بهبود کمی و کیفی تولید ،اثربخش باشد .ارائه راهبردها و برنامههاي كليدي ميتواند با تغيير در
سياستگذاريها و فراهم ساختن زمينههاي برنامهريزي و توسعه كارآفريني در بلند مدت نتایج
مطلوبی داشتهباشد که در این باره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• ايجاد اشتغال مولد و پايدار در حوزه گیاهان دارویی .در حال حاضر عالوه بر بيكاران به علت
باال بودن نسبت نيروي كار به زمين و فصلي بودن فعاليتهاي كشاورزي همواره يك نوع بيكاري
پنهان در حين دوره فعاليت كشاورزي و يك نوع بيكاري فصلي در روستاها وجود دارد .ايجاد
و توسعه گیاهان دارویی به علت ماهيت اشتغالزايي ،ميتواند براي گروهي از روستاييان بويژه
فارغالتحصيالن ،اشتغال مولد و دائم و براي بيكاران فصلي ،اشتغال موقت ايجاد نمايد.
• ايجاد تنوع در اقتصاد کشاورزی و روستایی .بستههای کارآفرینی تهیه شده منجر به تنوع شغلي

و ثبات بيشتر درآمد کشاورزان و روستاييان خواهد شد.
• كاهش فقر و توسعه کارآفرینی باعث افزايش درآمد سرانه کشاورزان و افزايش توليد ناخالص ملي،
افزايش پسانداز ،سرمايهگذاري ،مصرف و توليد سرانه ميشود .به عبارت ديگر ،افزايش رفاه و ارتقاء
سطح زندگي کشاورزان و روستاييان محقق خواهد شد.
• افزایش کارآیی و استفاده از منابع تولید و پتانسیلهای کشور.
• كاهش هزينههاي بازاريابي ،حمل و نقل و حذف واسطهها در فرآیند تولید گیاهان دارویی.
• كاهش ضايعات 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
خدماتنیاز است .در مؤلفه شرح شغل ،از جمله هدفهای کسب و کار ،سودآوری و جنبههای
قانونی ،نوع حرفه اعم از تولیدی ،خدماتی و جدید ،فرصتها و پیشرفت مدنظر است .مؤلفه موقعیت
محلی از جمله امکان سرمایهگذاری و امنیت آن ،مطلوبیت محل ،فضای کافی ،دسترسی به بازار و
وجود امکانات اولیه و قابل دسترس بودن را مورد توجه قرار میدهد.
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 خالقیتها و نوآوریهای به کار رفته مورد توجه قرار میگیرد .بستههای
کارآفرینی در بخش بازرگانی ،به موضوع رقابت ،قیمتگذاری و فروش و همچنین تبلیغات و روابط
عمومی میپردازند .درمقوله رقابت ،رقبای نزدیک 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 استفاده از آن در شیوه قیمتگذاری
و موقعیت رقبا مورد توجه قرار میگیرد .در مقوله تبلیغات در بازاریابی ،بودجه و انواع و اقسام
تبلیغات مختلف و خالقیتها و نوآوریها 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 آنها ،نوع رفتار
با کارکنان و مشتریان در رونق کسب و کار ،نقشآفرین است .در بخش مدیریت مالی ،تهیه برنامه و
بودجه به منظور راهاندازی کسب و کار و میزان سرمایه برای افتتاح و حفظ و نگهداری آن و توجیه
سرمایهگذاری ،هزینههای مطالعاتی و عملیاتی مورد بررسی قرار میگیرند.
چنانچه این موارد همانند ،به طور کامل در کنار هم قرار گیرند ،نقشهای برای موفقیت تولید و

چشماندازی از آینده و نحوه توسعه کسب و کار و جود خواهد داشت .با توجه به موارد ذکر شده
و اهمیت تهیه بستههای کارآفرینی ،ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی بر
اساس اولویتهای موجود نسبت به تهیه بستههای کارآفرینی زیر با همکاری متخصصان ،اعضاء
هیئت علمی دانشگاهها ،تولیدکنندگان و اندیشمندان این حوزه اقدام نمود .امید است این امر در
رشد اشتغالزایی و توان اقتصادی افراد مرتبط با این حوزه موثر واقع شود.
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مقدمه

از سالها پيش توليد نشاء گیاهان کشاورزی در ايران رايج بودهاست؛ اما ،این فقط منحصر به
تعداد محدودي از سبزيها و گلهاي فصلي ميشود كه آن هم بهصورت بسيار ابتدايي و به دور از
اصول علمي و فنی توليد نشاء است .بارها ديدهايم كه تلي از نشاءهاي مختلف در مقابل فروشگاههاي
بذر و سم در برابر نور خورشيد و بدون هيچگونه پوششي جهت عرضه قرار داده شدهاند .بهطور
طبیعی ،عدم گيرايي و استقرار نشاءها در مزرعه ،حساسيت به سرمازدگي و يخبندان ،نياز به خريد
بيش از اندازه مورد نياز يا خريد مجدد نشاء جهت واكاري ،زودرس نبودن محصول توليدي ،كاهش
عملكرد و  ....دور از انتظار نخواهد بود.
روش سنتي توليد ،شامل كاشت رديفي يا دستپاش بذر در كرت يا بسترهاي از پيش تهيه شده
بود .همين كه بذرها جوانه زده و نشاءها به اندازه كافي بزرگ ميشدند كه بتوان آنها را انتقال داد،
به صورت دستهاي از زمين درآورده و با دست از هم جدا ميشده و هر كدام از آنها بهطور جداگانه
توسط دست به ظروف بزرگتر يا مزرعه انتقال داده ميشدند .اين روش بسيار هزينه بر بود و به
دليل آلودگي به پوسيدگي ريشه و رشد ناهماهنگ بعدي آنها -به دليل از دستدهي ريشهها و
شوك وارده به نشاءها -باعث از بين رفتن مقدار قابل مالحظهاي از آنها ميشد .برای اجتناب از
این مشکالت و تولید نشاء سالم و قوی روشهای جدیدی ابداع شدهاست که با نشاءهای تولیدی
تا حدود زیادی انتظار خریداران را تامین میکند .یکی از این روشها تولید نشاء در سینی است.
اکنون در كشور ما هم توليد نشاء در سيني (نشاء توپی) آغاز شدهاست.

نشاء توپي

نشاء توپي در اصل يك نشاء داخل ظرف است .بذرها بهطور مكانيكي در تك تك سلولهاي سيني
كاشته ميشوند .نهالها پس از جوانهزني بذر تا زمان آماده شدن براي انتقال ،در داخل ظرف كوچك
خود رشد ميكنند .رشد سيستم ريشهاي در محيط بستهاي صورت ميپذيرد كه رشد بهينه ريشه و
توليد مقادير زيادي ريشههاي مويين را به دنبال دارد .براي انتقال تنها كافي است كه نشاء از داخل
ظرف خود بيرون كشيدهشده و بدون هيچ گونه صدمهاي ،به ظرف بزرگتر يا مزرعه انتقال يابد .در اين
روش ممكن است صدمهاي بسيار ناچيز و به صورت اتفاقی ،به سيستم ريشهاي وارد آيد .به همين دليل
از دستدهي نشاءها به سبب پوسيدگي ريشه بسيار كاهش يافته و رشد نشاءها پس از انتقال نيز
بسيار يكنواخت خواهد بود .عمل انتقال نشاء نيز بسيار سريعتر و راحتتر از انتقال نشاءها به صورت
ريشه عريان صورت ميگيرد.
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مزاياي بسياری را ميتوان براي استفاده از نشاءهاي توپي در مقايسه با نشاءهاي ريشه عريان
ذکر کرد .مزاياي استفاده از نشاء توپي عبارتند از:
 استفاده بهتر از بذر و فضاي گلخانه؛ يكنواختي جوانهزني بذر و تعيين درصد جوانهزني بهراحتي و بهصورت چشمي؛ رشد سريعتر و يكنواختتر؛ پيشرس شدن محصول و حذف خسارات سرما و تگرگ؛ عدم نياز به واكاري ،صرفهجويي در نيروي كارگري براي عمليات وجين ،كودها و در نهايت كاهشهزينههاي توليد؛
 کنترل آفات ،بیماریها و علفهای هرز در مراحل اوليه رشد؛ كاهش مصرف آب در مزرعه و سموم شيميايي؛ كاهش پوسيدگي ريشه و از دستدهي نشاءها پس از انتقال؛ گلدهي و محصولدهي زودتر و يكنواختتر؛ كاهش مكانيزاسيون و استفاده از نيروي كارگري به دليل سهولت در جابهجايي نشاءها؛ افزايش ميزان توليد در واحد سطح و كاهش زمان مورد نياز براي توليد محصول؛ امكان بهتعويق انداختن انتقال نشاءها براي مدتي كوتاه.نشاءهاي توپي منتقلشده ريشههاي مويين بيشتري دارند ،بنابراين ،سريعاً آب و مواد غذايي
را جذب ميكنند .اين سيستم فعال ريشهاي اجازه رشد يكنواختتر و سريعتر را به نشاءها داده و
شوك بسيار ناچيزي به آنها وارد ميآورد .در اين روش نياز كمتري به جايگزين كردن نشاءها در
ظروف بزرگتر يا مزرعه وجود دارد .چون معموالً  100نهال زنده باقي مانده و رشد ميكنند .بر اثر
جابهجايي نشاءهاي ريشه عريان ،ريشههاي صدمه ديده بايد از نو ساخته شوند تا گياه بتواند رشد
قسمت هوايي خود را ادامه دهد .صدمات وارده به سيستم ريشهاي باعث ورود عوامل متعددي
همچون بيماريهاي خاكزاد و پوسيدگي ريشه -عمدتاً پيتيوم ،فيتوفتورا ،فوزاريوم و غیره -ميشود.
رشد ريشه و شاخساره نشاء توپي به معناي كاهش زمان مورد نياز براي گلدهي ،تشكيل ميوه
يا هر آن چيزي است كه از گياه انتظار ميرود .محصول دهي زودتر باعث توليد بيشتر در يك مكان
محدود و طي يك فصل زراعي ميشود و در نهايت به سرمايهگذاري كمتر در مزرعه و گلخانه و
سود بيشتر ميانجامد.

فصل اول  :مفاهیم و کلیات
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توليد نشاء توپي را ميتوان در سطح بااليي مكانيزه کرد .در اين سيستم امكان كاشت بذر
به صورت تكي ،ميتواند باعث استفاده بهتر از زمين و بذر شود .انتقال نشاءهای توپي را ميتوان
توسط نشاءكارهاي مكانيكي انجام داد و هزينههاي كارگري را از اين طريق بهميزان زيادي كم
نمود .در جعبهها و بسترهاي نشاء ،آب و مواد غذايي بين نشاءها تقسيم ميشود .از اينرو ،پرورش
نشاء چندان مشكل نيست.
از آنجا كه هر نشاء توپي در سلول خودش رشد ميكند ،ميتوان گياه را براي مدت بيشتري نگه
داشت و در صورت هر گونه تأخير در انتقال نشاء كاهش كيفيت كمتري در آن رخ ميدهد .اما در
جعبههاي نشاء يا بسترهاي كاشت ،انتقال نشاء بايد بهسرعت صورت گيرد ،در غير اين صورت
نشاءها به ميزان زيادي طویل شده و سيستم ريشهاي آنها نيز بيشتر در هم ميپيچند.
مهمترين عيب توليد نشاء توپي ،غلبه بر طرز فكر ( )Mind setتغيير نحوه توليد نشاء است .در اين
صورت پرورشدهندگان بايد كليه روشهاي قبلي توليد نشاء خود را كنار بگذارند.
درباره گياه بادرنجبويه كه يكي از گياهان دارويي مهم ميباشد و روشهاي تكثير آن مورد عالقه
اقتصادي توليدكنندگان نشاء گياهان دارويي نیز هست فعالیتی برای تولید نشاء به روش مکانیزه در
کشور بهعمل نیامده یا به صورت مستند وجود ندارد .بنابراین ،در اين بسته کار آفرینی تالش بر اين
است كه روشهاي فني مقرون به صرفه توليد نشاء گياه بادرنجبويه ارائه شود.

اهداف اجرای طرح:

 - 1توسعه توليد نشاء مكانيزه گياهان دارويي در كشور؛
 - 2ارائه الگوی مناسب اقتصادی توليد نشاء مكانيزه؛
 - 3گسترش توليد با توجه به اقتصادی بودن تولید نشاء؛
 - 4توسعه صادرات و فرآوری گياهان دارويي؛
 - 5کمک به اشتغال فارغ التحصیالن کشاورزی؛
 - 6افزایش سطح زيركشت گياهان دارويي و بهرهوری در واحدهای تولیدی کشاورزی.

مشخصات محل اجراي طرح:

حاشيه شهرهاي بزرگ كه داراي اراضي مستعد و سایر امکانات مورد نیاز توليد گياهان دارويي
ميباشند ،مانند :تهران (تهران ،ورامين ،هشتگرد ،)...اصفهان (اصفهان ،خوانسار ،گلپايگان،)..
خراسان رضوي (كاشمر ،نيشابور ،سبزوار ،مشهد )...و....
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خالصه مديريتي  /اجرايي

هدف از توليد نشاء گياهان دارويي بهعنوان ماده خام جهت توليد انبوه گیاه به منظور مصرف
در صنايع داروسازي و  ....میباشد .بازار هدف در ابتدای امر ،مربوط به داخل کشور میباشد و در
مرحله بعد در منطقه خاورمیانه بازاريابي و توزیع خواهد شد و در صورت موفقيت ساير کشورها نيز
مورد ارزیابی و هدف میباشند.

تجزيه و تحليل صنعت:
 -1تجزيه و تحليل محيطي
محيط كسب و كار
فضايي با مساحت  2250متر مربع ( 1000متر مربع فضاي باز 1000 ،متر مربع گلخانه50 ،
متر مربع براي سيستم اتاق كاشت 200 ،مترمربع انبار (ظروف و مواد اوليه) كه مي تواند در صورت
امكان نزديك مراكز قطب گياهان دارويي قرار بگيرد.
از آنجایی که محل استقرار این طرح در نزديكي اين قطب رها ميباشد ،بازار كافي براي خريد
و انتقال نشاءها و كشت آنها فراهم است.

 -2تجزيه و تحليل بازار
اندازه بازار و نرخ
با توجه به رشد  12درصدي سطح زير كشت گياهان دارويي در جهان ،تغيير در شرايط تكثير
و توليد گياهان دارويي از سنتي به صنعتي ضروري است و ما میتوانیم با فراهم آوردن امكان توليد
نشاء گياهان دارويي ،نياز مراكز توليدي آن را تأمين كنيم.

بررسي روندهاي بازار
در داخل کشور
تالش فراواني بهعمل آمد كه اطالعات مورد نياز در مورد سطح زير كشت ،توليد و عملكرد
گياهان دارويي به صورت واحد و بدون تفكيك نوع محصول گزارش شود .بنابراين ،اطالعات بهدست

فصل اول  :مفاهیم و کلیات
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آمده در جدول زير ارائه شدهاست.
جدول  -1سطح زيركشت كل گياهان دارويي
(برگرفته از دفتر امور سبزي ،گياهان زينتي و دارویي وزارت جهادكشاورزي)
رديف

سال

سطح زير كشت (هكتار)

توليد

عملكرد (تن در هكتار)

1

1385

66084

65444

1

2

1386

39618

*38661

0/9

3

1387

27828

44047

1/6

4

1388

82554

66036

1/7

5

1389

39216

97231

2/4

6

1390

35108

128046

3/65

7

1391

39660

131868

3/32

* در سال  1386به دليل خشكسالي عملكرد آنها پايين آمدهاست.
از اطالعات مندرج در جدول  1چنين استنباط ميشود که سطح زير كشت گياهان دارويي در
ايران در طي دوره هفت ساله  1391-85متغيير بوده و از  27828هكتار در سال  1387به 82554
هكتار در سال  1388رسيد .توليد گياهان دارويي نيز از  38661تن در سال  1386به 138868
تن در سال  1391افزایش نشان داد.
افزايش توليد در اين دوره زماني بيشتر متأثر از عملكرد گياهان دارويي بود .دليل ديگر افزايش توليد
در بعضي سالها ممكن است كشت مكرر يك قطعه زمين بودهباشد .در مجموع ،اين اطالعات
(جدول  )1نشان ميدهد كه سطح زيركشت گياهان دارويي در كشور رو به افزايش است كه اين
به نوبه خود نياز به نشاء بيشتر داشته و بازار خوبي براي توليدكنندگان نشاء اين نوع از گياهان
محسوب ميشود .اگر فقط ده درصد اين سطح زيركشت نياز به نشاء توليدشده بهصورت مكانيزه
داشته باشد ميتواند يك فعاليت اقتصادي مناسب باشد.
مث ً
ال ،در سال  1391سطح زير كشت گياهان دارويي  39660هكتار بود كه ده درصد آن بالغ
بر  3966هكتار ميباشد و اگر براي هر هكتار  70000نشاء نياز باشد براي  3966هكتار حدود
 277620000نشاء الزم است .حال اگر در واحد مورد نظر در سال  3000000نشاء توليد شود
براي توليد نشاء مورد نياز بايد تقريبا  93واحد توليد نشاء با ظرفيت اين واحد فعال باشند تا نیاز
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بازار تامین شود.
همان طور كه قب ً
ال ذكر شد در ابتدا باید تالش شود تا نياز بازارهای داخلی را تأمين كرد و از
آنجا که استعداد و زمینه الزم برای توليد گياهان دارويي در ایران وجود دارد ،انتظار میرود که
بازار خوبی برای نشاء اين محصوالت وجود داشتهباشد .از طرفی بهدلیل تنوع رو به رشد در توليد
گياهان دارويي در كشور امکان رقابت اين محصول در بازارهای خارجی پیشبینی میشود .بنابراين
پس از تأمين نياز و ثبات بازار در داخل ،صادرات نشاء گياهان دارويي قطعی است.

در جهان

ت آمده از وب سايت
در مورد وضعيت تجارت جهاني گياهان دارويي ،آخرين اطالعات بهدس 
سازمان خواروبار جهاني  FAOاطالعات مربوط به سال  2002بود كه در نمودارهاي زير ارائه
شدهاست.

نمودار  -1تغييرات حجم (هزار تن) واردات و صادرات جهاني گياهان دارويي
در سالهاي 2002-1991
حجم صادرات و واردات گياهان دارويي در جهان طول دوره ده ساله  2002-1991در نمودار 1
ارائه شدهاست .اطالعات اين نمودار نشان ميدهد كه حجم صادرات و واردات طي دوره یاد شده
روند افزايشي داشتهاست.

فصل اول  :مفاهیم و کلیات
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نمودار  -2درصد سهم كشورهاي كمتر توسعهيافته در حجم صادرات گياهان دارويي بر اساس
كشورهاي عمده صادر كننده (ميانگين )2002-1998

نمودار  -3درصد سهم كشورهاي كمتر توسعه يافته در ارزش صادرات گياهان دارويي بر اساس
كشورهاي عمده صادر كننده (ميانگين )1998-2002
بيشترين سهم در صادرات گياهان دارويي به سودان با  %66و كمترين آن به كشور بروندي با %1
تعلق داشت( .نمودار  2و )3
اين دو نمودارها بيانگر اين است كه سهم ايران در ارزش صادراتي گياهان دارويي در ميان كشورهاي
كمتر توسعه يافته نيز اندك است (كمتر از .)%1
آمارهای هندوستان به عنوان یک رقیب در تولید گیاهان دارویی میتواند اهمیت زیادی برای ما
داشت ه باشد .در جهان تعداد گونههای گیاهی بالغ بر  297000گونه است که از این تعداد 52885
گونه گیاهان دارویی هستند .نسبت گیاهان دارویی به کل گونههای گیاهی جهان  10درصد
میباشد .در هندوستان  17000گونه گیاهی ثبت شدهاست که  7500گونه آن گیاهان دارویی
گزارش شدهاست .نسبت گیاهان دارویی به کل گونههای گیاهی در هندوستان  44درصد است که
تقریبا حدود  4/5برابر نسبت جهانی است .این نشان دهنده تراکم و اهمیت گیاهان دارویی در فلور
ی باشد.
گیاهی کشور هندوستان م 
در ایران  8000گونه گیاهی وجود دارد که حدود  2300گونه آن خواص دارویی و درمانی دارند .نسبت
گونههای گیاهان دارویی به کل گونههای گیاهی در ایران بالغ بر  29درصد است که نسبت باالیی است
و از وجود منابع غنی گونههای گیاهان دارویی حکایت دارد .با مقایسه نسبت گیاهان دارویی به کل
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گونههای گیاهی در ایران و هندوستان این طور استنباط میشود که گیاهان دارویی در ایران از
جایگاه مهمی برخوردارند و میتوانند در اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا کنند.
جدول  -2پراكنش گياهان دارويي در جهان ،هندوستان و ايران
درصد
گياهان
دارويي

تعدادگونه
گياهان
دارويي

تعداد
گونه هاي
گياهي

كشور منشاء

Schippmann et al. 2002

10

52885

297000

جهان

Shiva 1996

44

7500

17000

هندوستان

Samant et al. 1998

22

1748

8000

هيمالياي هندوستان

Naghdibadi, 2012

29

2300

8000

ايران

رفرانس

آمار صادرات گیاهان دارویی و فرآوردههای آن در هندوستان در  4ساله  1999تا  2003در
نمودار  1ارائه شده است .همانطور که در این نمودار مالحظه میشود صادرات گیاهان دارویی از
حدود  80میلیون دالر در سال  2000-1999به حدود  133میلیون دالر در سال 2002-2001
رسید که این مقدار در سال  2003-2002با جهش زیاد به بیش از سه برابر سال قبل یعنی
 154میلیون دالر افزایش یافت .اطالعات این شکل نیز نشان میدهد که اقتصاد و تجارت گیاهان
دارویی و فرآوردههای حاصل از آن در دوره چهار ساله مورد بررسی روند افزایشی داشته و صنعت
گیاهان دارویی در کشور هندوستان به استقرار خوبی دست یافتهاست؛ چون باعثشده است که
گیاهان دارویی به صورت فرآوری شده صادر شود و سهم فرآوردههای گیاهان دارویی در صادرات
محصوالت دارویی این کشور از سال  2003-1999نزدیک به پنج برابر افزایش یافتهاست.
اين بررسيها نشان ميدهد كه هم توليد و هم مصرف گياهان دارويي در جهان حتي در
كشورهاي در حال توسعه افزايش يافتهاست .بنابراين ،بازار تجارت گياهان دارويي در جهان از رونق
برخوردار بوده كه خود تضميني بر موفقيت اجراي اين بسته كارآفريني است.
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تجزيه و تحليل عرضه و تقاضا
عرضه و تقاضا

اگر فرض كنيم در حال حاضر فقط  %5توليد كنندگان متقاضي خريد نشاء مكانيزه براي
گياهان داروييباشند و پيش بيني براي ده سال آينده ،افزايش متقاضيان به  %50باشد ،بايد
واحد توليد نشاء گياهان دارويي مورد نظر طوري طراحي و برنامهريزي شود كه اين ميزان تقاضا را
پاسخگو باشد .بهطور مثال ،از طريق كوتاه كردن دورههاي رشد يا توسعه سازههاي گلخانه اي و....
اجتماعی
براساس اطالعات بازار در سالهای اخیر میتوان گفت که فضای فرهنگی و
ِ
تمايل به استفاده از گیاهان دارویی و فرآوردههای آن ،رو به بهبود نهاده و اطالعات و آگاهي و
تبليغات در اين زمينه در جامعه فراگیرتر شدهاست .اين فرهنگ كمك خواهد كرد كه تقاضاي
كافي در توليد نشاء گياهان دارويي به روش مكانيزه ایجاد شود.
رقابت
با توجه به اينكه نشاء گياهان دارويي به كشور وارد نميشود ،بنابراين ،ما رقيب خارجي نداريم
و تمام رقيبان بالقوه در داخل كشور هستند ،در داخل كشور هم عمدتاً توليد نشاء سبزي و صيفي
به صورت مكانيزه انجام ميشود .البته اين واحدها ميتوانند بعدا ٌ وارد عرصه توليد نشاء گياهان
دارويي شده و بهعنوان رقيب بالقوه در نظر گرفتهشوند .در صورت هدف گذاري ،برنامهريزي ،و
مديريت مطلوب توليد نشاء در واحد مورد نظر به سطحي خواهيم رسيد كه نشاءهاي توليدي را
بتوان با قيمت مناسب در اختيار متقاضيان قرار داد و عالوه بر بهدست آوردن سود منطقي ،برتري
بر رقيبان را نيز حفظ نمود.
بررسي قيمت
قیمت نشاءهاي توليدي بر اساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود .در صورت توليد كافي و
مناسب در واحد مورد نظر انتظار ميرود قيمتهاي مناسب به خريداران ارائه شود .استفاده از
بازارهاي محلي براي تأمين نهادههاي اوليه ،كشت فني و توليد زياد با كيفيت قابل قبول اين انتظار
را تضمين ميكند .از عوامل مؤثر بر روند تغيير قيمت در گذر زمان نرخ تورم و سياستگذاري بر
تجارت گياهان دارويي خواهد بود .تعادل بين عرضه و تقاضا و لحاظ كيفيت در تعيين قيمت
نشاءهاي توليدي مؤثر ميباشد.
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تجزيه و تحليل فني
روشهاي توليد (وضع موجود)
توليد نشاء گياهان دارويي در گلخانه انجام ميشود .بنابراين ،در تمام فصول سال و در هر
شرايط آب و هوايي كشور امكان پذير ميباشد .توليدكننده نشاء بايد تمام وقت خود را در طول
فصل به توليد اختصاص دهد.

دورنماي واحد تولید نشاء  /شرح كسب و كار
سرمايهگذاران و سهامداران اصلي:
سرمايهگذاران و سهامداران اصلي در اين كسب و كار خود كارآفرينان گیاهان دارویی هستند
و امکان استفاده از تسهیالت ارزان قیمت بانکها و مشارکت نیز وجود دارد.

ديدگاه  /چشمانداز

سرعت افزايش سطح زير كشت ساالنه گياهان دارويي در جهان  12درصد ميباشد .بنابراين،
هر ساله سطح زير كشت گياهان دارويي افزايش یافته و تقاضا با گياهان دارويي نیز افزايش پيدا
ميكند .از این رو ،تأمين نشاء مورد نياز اين مزارع به عنوان ظرفيتي است كه بايد در چشم انداز
آينده پيشبيني شود.
جهان امروز ،جهان توليد ،صادرات ،ارزش افزوده و جهان موفقيتهاي اقتصادي است .حجم تجارت
جهاني گياهان دارويي در حال حاضر  100ميليارد دالر و براي سال  2050بالغ بر  5تريليون دالر
پيشبيني گرديدهاست .حدود  %25از بازار دارو در سال  1996به ارزش تقريبي  250ميليارد دالر
به داروهاي مشتق شده از گياهان اختصاص يافت .سهم كشور ايران از اين بازار حدود  60ميليون
دالر است .همچنين ساالنه توليد اسانسها در جهان (بدون اسانس كاج :حدود  300هزار تن)
حدود  50 /000تن است % 70 .آن در كشورهاي صنعتي مصرف ميشود و بيشترين مقدار آن در
صنايع غذايي مورد استفاده قرار ميگيرد.
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 میرود تولید مکانیزه نشاء با استفاده از بسته کارآفرینی حاضر موفق باشد.

افزايش صادرات

دارويي شاخص و بومی و داراي مزيت نسبي توليد ،يكي از
صادرات غيرنفتي بهويژه گياهان
ِ
راهحلهاي ایجاد اشتغال در کشور است .بنابراین ،شناسايي بازارهاي هدف براي صادرات گياهان
دارويي امري ضروري است .در اين صورت ميتوان عوامل موثر برگسترش صادرات مانند تربيت
نيروي انساني متخصص ،توسعه تحقيقات كاربردي در خصوص توليد ،فرآوري و بستهبندي
استاندارد گياهان دارويي ،ارتباط با موسسات و مراكز خريد ،ساماندهي جوامع تخصصي ،برقراري
شبكه سريع و مطمئن صادرات ،اعمال روشهاي عملي و استفاده از دانش و فناوری برتر براي
كنترل كيفيت و كميت ،تقويت بخش خصوصي و نهادهاي ذيربط غيردولتي دستاندر كار گياهان
دارويي در ابعاد مختلف به منظور مشاركت فعال و كار آمد محققان و متخصصان مربوطه در تحقق
اهداف كالن بخش از جهت كاهش تصدي گري دولت و دستيابي به مديريت توسعه پايدار بهویژه
در ابعاد كالن توسعه اقتصادي ،سيستم بهينه تهيه و توزيع ،آموزش و تقويت بنيه علمي تجار و
بازرگانان داخلي ،اصالح قوانين و مقررات را مديريت و برنامهريزي نمود.
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برنامة عملياتي و توليد

توليد نشاء گياهان دارويي با استانداردهای روز دنیا به روش اصولی بهدست دانش آموختههای
رشتههای کشاورزی صورت میپذیرد.

مراحل و فرآيند توليد
نمودار  -5فرآیند تولید :
آماده سازي بسترهاي كاشت

خريد و حمل نهادهها
(بذر ،كوكوپيت ،كود ،سيني)...

كاشت بذرها به شكل مكانيزه

خريد ومراحل داشت

برنام هریزی و تهیه مقدمات کشت

برداشت و فروش نشاءها

جدول  -3برنامة زمانبندي و عمليات:
(مراحل اجرایي قسمتهاي مختلف طرح تابع چارت زمانبندي زیر است)
رديف

مراحل اجراي
طرح كسب وكار

زودترين
زمان شروع

زودترين
زمان خاتمه

زمان شناوري

1

خريد و حمل نهاده ها
(بذر ،كوكوپيت ،كود ،سيني)...

 15اسفند

 30اسفند

 15روز

2

آمادهسازي بسترهاي كاشت

اول فروردين

 15فروردين

 15روز

3

كاشت بذرها به شكل مكانيزه

 15فروردين

 20فروردين

 5روز

4

داشت نشاءها

 20فروردين

 30فروردين

 10روز

5

برداشت وفروش

 30فروردين

 5ارديبهشت

 5روز

* بازه زمانی تعیین شده برای برداشت با توجه به تعداد نشاء تولیدی در هر مرتبه تعیین شدهاست.
**زمان شناور برداشت 10روزه منوط به مراجعه متقاضي برای کل نشاء تولیدی می باشد.
اطالعاتبرایکثیرگیاهانداروییفقطبرایکمتراز 10درصدوفناوریهایتکثیراینگیاهانفقط
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برای%1ازگیاهانشناختهشدهدرسطحجهاندردسترسمیباشد(.)Kalaetal.,2006اینروندنشان
میدهد که توسعه تکنولوژیهای تولید و تکثیر گیاهان دارویی یکی از زمینههای مهم برای
تحقیقات و سرمایهگذاری است .از طرف دیگر به منظور برآورده کردن نیاز روز افزون به گیاهان
دارویی زراعت و تولید این گیاهان اجتنابناپذیر است.
در جدول زیر اطالعات مفیدی در مورد تکثیر نشاء برخی از گونههای گیاهان دارویی در
هندوستان شامل درصد زنده ماندن گیاهچهها ،بذر مورد نیاز ،هزینه کاشت ،سطح زیر کشت
مورد نیاز ،درآمد ناخالص و سود خالص ارائه شدهاست .همانطور که مالحظه میشود درصد سبز و
استقرار گیاهچههای گونههای مورد نظر از  90-50درصد تغییر میکرد.
و میزان بذر در هکتار از  32-800گرم در تغییر بوده در حالیکه هزینه کاشت از 1117
دالر در هکتار تا  3044دالر در هکتار تغییر کرده و سود خالص بین  500دالر تا  4087دالر در
نوسانی بودهاست .البته نباید از نظر دور داشت که این تفاوت در سود خالص عالوه بر هزینهها و
قیمتهای متفاوت گونههای مختلف ،از عملکرد در هکتار این گونهها متأثر بود .بنابراین ،در کشت و
تکثیر گیاهان دارویی باید هزینههای تولید نشاء در تولید کل این محصوالت به عنوان هزینهای الزم
و ضروری لحاظ شود .ولی این هزینه باید بهمیزانی 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  -4درصد استقرار گياهچهها ،کل هزینه کشت ،و درآمد خالص از کشت ده گونه مهم
گیاهان دارویی نادر و در خطر انقراض هندوستان
سود
خالص
(دالر
آمريكا)

درآمد
كل
(دالر
آمريكا)

عملكرد
(كيلوگرم در
هكتار)

هزينه كاشت
(دالر آمريكا)

بذر مورد
نياز
(گرم در
هكتار)

درصد
بقا

575

2692

495

2117

614

60–70

Aconitum balfourii

2270

4528

83

2258

614

60–70

Aconitum heterophyllum

544

2174

1000

1630

800

70–80

Angelica glauca

1826

2826

650

1652

500

>90

Carum carvi

1412

6135

1129

2723

600

50–60

Nardostachys
jatamansi

گونه ها
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546

1663

612

1117

64

60–50

Picrorhiza kurrooa

2500

5218

4000

2718

32,125

50–60

Podophyllum
hexandrum

14140

17183

9880

3044

600

60–70

Rheum emodi

4087

7130

4100

3044

600

50–60

Rhem moorcroftianum

500

2283

3500

1783

500

80–90

Saussurea costus

برای این بسته کارآفرینی نیز تجزیه و تحلیل های اقتصادی اعم از هزینههای عمومی و خصوصی
و درآمد و سود خالص بهعمل آمده که در جداول ادامه بحث ارائه شدهاست.

هزينه هاي سرمايه گذاري:

فصل دوم  :توجیه اقتصادی برای دوره  15ساله
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جدول  -5هزينه ثابت سرمايه گذاري
مبلغ به ريال
گلخانه  1000متري

1000000000

دستگاه بذركار اتوماتيك

360000000

انبار و اتاق كشت  250متری (متري  500هزار تومان)

1250000000

هزينه حفر چاه

200000000

هزينه تأسيسات برق

100000000

مخزن

100000000

جمع

3010000000

 10درصد هزينه هاي متفرقه

301000000

جمع كل

3311000000

جدول  -6هزينه متغيير توليدي
مبلغ كلي

مبلغ به ازاي
هر نشاء به
ريال

سيني نشاء  200( 28*54حفره) 5400
سيني 1080000حفره يا نشاء در سال سه
بار كشت  3ميليون نشاء (هر سيني 23000
ريال كه تقسيم بر  200شود براي هر نشاء 12
تومان قيمت سيني)

هر سيني  23000ريال

120

بذر بادرنجبويه قيمت كيلويي  250000تومان

 10000000ريال

10

كوكوپيت
كود

100
هر كيلو  300000ريال

33
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 10000000ريال

هزينه دو كارگر
جمع

10
273

هزينه متغيير توليدي براي سه ميليون نشاء در سال
273×3000000 = 819000000
جدول  -7هزينه متغيير توليدي براي  15سال با احتساب  10درصد افزايش در هر سال

هزينه
1

819000000

2

900900000

3

990990000

4

1090089000

5

1199097900

6

1319007690

7

1450908459

8

1595999305

9

1755599235

10

1931159159

11

2124275075

12

2336702582

13

2570372841

14

2827410125

3110151137
15
هزينه ثابت توليدي = هزينه استهالك  +هزينه بهره وام
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براي محاسبه استهالك ساختمانها و تأسيسات از روش خطي استفاده ميكنيم .زيرا ،استهالكشان
در سالهاي مختلف يكسان است.

p-s
n

فرمول به روش خطي :
 Pقيمت اوليه

= استهالك به روش خطی

 Sارزش اسقاط كه اينجا صفر است  nعمر مفيد براي ساختمان و تأسيسات  30سال

جمع هزينه تأسيسات و ساختمان:

2650000000

جدول  -8محاسبه استهالك به روش خطي
سال

استهالك

1

88333333/33

2

88333333/33

3

88333333/33

4

88333333/33

5

88333333/33

6

88333333/33

7

88333333/33

8

88333333/33

9

88333333/33

10

88333333/33

11

88333333/33

12

88333333/33

13

88333333/33

14

88333333/33

15

88333333/33
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براي محاسبه استهالك دستگاه از روش نزولي استفاده ميكنيم ،چون استهالك آن در
سالهاي مختلف متفاوت ميباشد.
فرمول روش نزولي ) استهالک تا آن تاریخ(P-

 Pقيمت اوليه

2
n

= استهالک به روش نزولی

 nعمر مفيد براي دستگاه ( 15سال)

360000000

هزينه دستگاه

جدول  -9محاسبه استهالك به روش نزولي
سال

استهالك

1

48000000

2

54400000

3

61653333/33

4

69873777/78

5

79190281/48

6

89748985/68

7

101715517/1

8

115277586

9

130647930/9

10

148067655

11

167810009

12

190184676/8

13

215542633/7

14

244281651/6

15

276852538/4

جدول  -10هزينه سرمايه در گردش
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20475000

=

35

2.50%

×

هزينه متغير توليدي

2.50%

×

819000000

جدول  -11محاسبه كل هزينهها
هزينههاي ثابت سرمايهگذاري

3311000000

هزينه سرمايه در گردش

20475000

هزينه متغيير توليدي

819000000

كل هزينهها

4150475000

محاسبه بهره وام ساليانه
مبلغ كل وام=×0/5كل هزينهها

4150475000×0/5=2075232500

مبلغ آورده متقاضي=×0/5كل هزينه ها
4150475000×0/5=2075232500

(  +1مبلغ بازپرداخت به سال ) × نرخ بهره × مبلغ وام
2×12×100
( × 18 × ) 60+1مبلغ وام
2400

= بهره وام

= بهره وام

738438677.1÷60=12307311.28
12307311.28 ×12=147687735.4
2075237500÷5=415047500
147687735.4+415047500=562735235

= بهره ماهانه
= بهره ساالنه
= اصل ساالنه
= کل بازپرداخت ساالنه

بسته کارآفرینی توليد مكانيزه نشاء گياهان دارويي
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جدول  -12هزينه ثابت توليدي = هزينه استهالك  +هزينه بهره وام
سال

استهالك كل

بهره وام

هزينه ثابت توليدي

1

136333333.3

604931731.3

699068568.8

2

142733333.3

604931731.3

705468568.8

3

149986666.7

604931731.3

712721902.1

4

158207111.1

604931731.3

720942346.5

5

167523614.8

604931731.3

730258850.2

6

178082319

178082319

7

190048850.4

190048850.4

8

203610919.4

203610919.4

9

218981264.2

218981264.2

10

236400988.3

236400988.3

11

256143342.3

256143342.3

12

278518010.2

278518010.2

13

303875967.1

303875967.1

14

332614984.9

332614984.9

15

365185871.8

365185871.8

فصل دوم  :توجیه اقتصادی برای دوره  15ساله
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جدول  -13هزينه جاري
هزينه جاري= هزينه ثابت توليدي  +هزينه متغيير توليدي
سال

هزينه متغيير توليدي

هزينه ثابت توليدي

هزينه جاري

1

819000000

699068568.8

1518068569

2

900900000

705468568.8

1606368569

3

990990000

712721902.1

1703711902

4

1090089000

720942346.5

1811031347

5

1199097900

730258850.2

1929356750

6

1319007690

178082319

1497090009

7

1450908459

190048850.4

1640957309

8

1595999305

203610919.4

1799610224

9

1755599235

218981264.2

1974580500

10

1931159159

236400988.3

2167560147

11

2124275075

256143342.3

2380418417

12

2336702582

278518010.2

2615220592

13

2570372841

303875967.1

2874248808

14

2827410125

332614984.9

3160025109

15

3110151137

365185871.8

3475337009
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بسته کارآفرینی توليد مكانيزه نشاء گياهان دارويي

درآمد
محاسبه درآمد ناخالص
افزايش تعداد نشاءها و قيمت آن ها ساالنه  10درصد است.
سال اول :تعداد نشاء × قيمت نشاء
سال دوم× 1/1 :تعداد نشاء سال اول ××1/1قيمت نشاء
سال سوم× 1/1 :تعداد نشاء سال دوم ××1/1قيمت نشاء

فصل دوم  :توجیه اقتصادی برای دوره  15ساله
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جدول  -14درآمد ناخالص
سال

تعداد نشاء

قيمت نشاء

درآمد ناخالص

1

3000000

727

2181000000

2

3300000

799.7

2639010000

3

3630000

879.67

3193202100

4

3993000

967.637

3863774541

5

4392300

1064.401

4675167195

6

4831530

1170.841

5656952305

7

5314683

1287.925

6844912290

8

5846151.3

1416.717

8282343870

9

6430766.43

1558.389

10021636083

10

7073843.073

1714.228

12126179661

11

7781227.38

1885.651

14672677389

12

8559350.118

2074.216

17753939641

13

9415285.13

2281.637

21482266966

14

10356813.64

2509.801

25993543029

15

11392495.01

2760.781

31452187065

بسته کارآفرینی توليد مكانيزه نشاء گياهان دارويي
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جدول  -15گردش نقدي سرمايه گذاري

سال

هزينه هاي

هزينه هاي

سرمايه اي

جاري

0

3311000000

1

20475000

درآمد ناخالص
ضريب تبديل

1518068569

2181000000

1.14

0.877192982

2

1606368569

2639010000

1.2996

0.769467528

3

1703711902

3193202100

1.481544

0.674971516

4

1811031347

3863774541

1.68896016

0.592080277

5

1929356750

4675167195

1.925414582

0.519368664

6

1497090009

5656952305

2.194972624

0.455586548

7

1640957309

6844912290

2.502268791

0.399637323

8

1799610224

8282343870

3.758859203

0.266038164

9

1974580500

10021636083

3.251948521

0.307507943

10

2167560147

12126179661

3.707221314

0.26974381

11

2380418417

14672677389

4.226232298

0.236617377

12

2615220592

17753939641

4.81790482

0.207559102

13

2874248808

21482266966

5.492411495

0.182069388

14

3160025109

25993543029

6.261349104

0.15970999

15

3475337009

31452187065

7.137937978

0.140096482

چمع

32153585261 3331475000

1.70839E+11

50.88662489

6.057647094

1
)1+i(n

= تبديل ضريب

 =iنرخ بهره بانكي ()0/18
 =nطول مدت سرمايه گذاري (يعني  15سال) هر سال متفاوت (سال اول  1سال دوم )... 2
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ارزش حال
هزينه هاي سرمايه
گذاري
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ارزش حال

ارزش حال

ارزش حال

هزينه هاي جاري

درآمد ناخالص

درآمد خالص

3311000000
17960526.32

3328960526

-3311000000
1331639095

1913157895

563558273

1236048452

2030632502

794584049.9

1149957006

2155320463

1005363457

1072275942

2287664702

1215388760

1002047438

2428135342

1426087903

682054068.8

2577231371

1895177302

655787785.5

2735482420

2079694635

478764999.5

2203419555

1724654555

607199187.4

3081732696

2474533509

584685931.5

3270961897

2686275965

563248361.5

3471810434

2908562073

542812838.8

3684991777

3142178938

523312721.6

3911263201

3387950480

504687577.2

4151428486

3646740908

486882488.9

4406340761

3919458272

11421403895

44309573501

29559209080
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ارزش حال هزينههاي سرمايهگذاري = هزينههاي سرمايهاي× ضريب تبديل
ارزش حال هزينههاي جاري = هزينههاي جاري × ضريب تبديل
ارزش حال درآمد ناخالص = درآمد ناخالص× ضريب تبديل

ارزش حال درآمد خالص= ارزش حال درآمد ناخالص – (ارزش حال هزينه هاي سرمايه گذاري +ارزش حال هزين ههاي جاري)

Plug transplant technology Plug transplant technology

‚  � ﭭ çڡü êç§$

ڡ⁄◊ê$٫
�$ü ˆç $ç٭ „°כֿ
� ¸$ç

Plug transplant technology

‚  � ﭭ çڡü êç§$

Plug transplant technology Plug transplant technology
 اﻧﺘﺨﺎب ﺴیﻨی
 ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺴیﻨی
 ﮐﺎﺸﺖ ﺑﺬر
 ﭘﻮﺸﺎﻧﺪن روی ﺑﺬر
ٓ
 اﺑیﺎری ﭘﺲ از ﮐﺎﺸﺖ ﺑﺬر

Nursery

Transplant
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شاخص سودآوري( نسبت فايده به هزينه)
فایده
ارزش حال درآمدها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــ = شاخص سودآوري
هزینه
ارزش حال هزینهها

جمع هزينه سرمايهگذاري و هزينه جاري

14750364421

شاخص سودآوري

3.0039646639

با توجه به نسبت فايده به هزينه محاسبه شده به ازاء يك ريال سرمايهگذاري در اين فعاليت3 ،
ريال نصيب كارفرما خواهد شد .بنابراين با استفاده از اين شاخص انجام اين فعاليت توجيه اقتصادي
دارد.
جمع هزین هها
 = 0.207710789ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = دوره بازگشت سرمایه
درآمد

يكنيم.
سپس عدد حاصل را *  15سال م 

3.115661831
دوره بازگشت سرمايه با در نظر گرفتن سال شروع سرمايهگذاري (سال صفر)  3/11سال (سه
سال و يازده ماه) محاسبه شدهاست .بنابراين ،اين طرح در  3سال و  11ماه به سودآوري ميرسد.

بسته کارآفرینی توليد مكانيزه نشاء گياهان دارويي
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جدول  16-شاخص IRR
نرخ بازده داخلي يا (( IRR(Internal Return Rateبا محاسبه نرخ ) % 60
سال

هزينه هاي

هزينه هاي

سرمايه اي

جاري

0

3311000000

1

20475000

درآمد ناخالص
ضريب تبديل

1518068569

2181000000

1.6

0.625

2

1606368569

2639010000

2.56

0.390625

3

1703711902

3193202100

4.096

0.244140625

4

1811031347

3863774541

6.5536

0.152587891

5

1929356750

4675167195

10.48576

0.095367432

6

1497090009

5656952305

16.777216

0.059604645

7

1640957309

6844912290

26.8435456

0.037252903

8

1799610224

8282343870

42.94967296

0.023283064

9

1974580500

10021636083

68.71947674

0.014551915

10

2167560147

12126179661

109.9511628

0.009094947

11

2380418417

14672677389

175.9218604

0.005684342

12

2615220592

17753939641

281.4749767

0.003552714

13

2874248808

21482266966

450.3599627

0.002220446

14

3160025109

25993543029

720.5759404

0.001387779

15

3475337009

31452187065

1152.921505

0.000867362

چمع

32153585261 3331475000

1.70839E+11

3071.790679

1.665221064

(

 NPVبا نوع پایین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )(تفاوت دو نرخ)+نرخ پايين =IRR
مجمع دو  NPVبدون در نظرگرفتن عالمت آنها

ارزش حال درآمد خالص ارزش حال درآمد خالص
29559209080
58.9117969

546009864.7
=IRR
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ارزش حال

ارزش حال

ارزش حال

ارزش حال

هزينه هاي سرمايه گذاري

هزينه هاي جاري

درآمد ناخالص

درآمد خالص

3311000000
12796875

3323796875

-3311000000
948792855.5

1363125000

401535269.5

627487722.2

1030863281

403375559.1

415945288.6

779590356.4

363645067.9

276341453

589565207.1

313223754

183997798

445858687.8

261860889.9

89233518.18

337180632.7

247947114.5

61130423.45

254992853.5

193862430

41900440.68

192838345.4

150937904.7

28733928.04

145833998.7

117100070.7

19713844.7

110286961.5

90573116.84

13531112.11

83404514.67

69873402.55

9291129.972

63074664.22

53783534.24

6382114.409

47700214.81

41318100.4

4385415.794

36073287.45

31687871.66

3014374.348

27280423.64

24266049.29

2729881419

5507668429

-546009864.7

با توجه به برآورد نرخ بازده سرمايهگذاري  58/9درصد محاسبه شده است .اين شاخص نشان
ميدهد اگر كارفرما در اين فعاليت سرمايهگذاري نمايد بازده حاصله بيشتر از نرخ بهره سپرده هاي

بانكي خواهد بود .بنابراين ،انجام اين فعاليت داراي توجيه اقتصادي است.
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مشخصات عمومي طرح (نمونه فرم تقاضا برای استفاده از تسهیالت)
عنوان طرح  :توليد نشاء گياهان دارويي
مشخصات مجري  /مجريان طرح (وام گيرنده)
 .1نام ونام خانوادگي:
 .2نام پدر:
 .3شماره شناسنامه:
 .4سال تولد:
 .5ميزان تحصيالت:
 .6محل سكونت فعلي:
 .7وضعيت متقاضي .1:خانواده شهيد.2 :جانباز:
 .8نوع طرح  .1 :انفرادي:

 .2شراكتي:

.3آزاده:

.4عادي:

 .3تعاوني:

تعداد شركاء به شرح ليست پیوست
 .9نوع مالكيت عرصه طرح:
 .1شخصی  .2سند عادي  .3سند ثبتي  .4واگذاري دولتي  .5استيجاري
مدت اجاره5 :سال
محل اجراي طرح. 1 :شهرستان :كرج  .2بخش .3 :دهستان .4 :روستا:
موقعيت و محدوده طرح:
الف) فاصله محل اجراي طرح تا مركز شهرستان....2..كيلومتر ،مركز بخش......كيلومتر ،مركز
دهستان ........كيلومتر
ب) مختصات جغرافيايي :شمال:

		
جنوب:

ج) مساحت زمين مورد نياز طرح..2500...... :متر مربع

		
شرق:

غرب:

فصل دوم  :توجیه اقتصادی برای دوره  15ساله
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كروكي محل اجراي طرح (درصورت لزوم)

N

نقشه شماتيك طرح (درصورت لزوم)
منبع تامين آب.1 :چاه*  .2چشمه

 .3قنات

 .4رودخانه

 .5شبكه آبياري

به ميزان  25ليتر در هر ثانيه و در هر گردش…روزه بميزان… .ساعت و ميزان پيشبيني افزايش
آبدهي پس از اجراي…ليتر در ثانيه.
الف)ساختمان و تاسيسات موجود:
........ .1حلقه چاه به عمق....... ..متر با دبى.25.ليتر در ثانيه.
 .2تعداد..........دستگاه موتور پمپ  /الكتروپمپ با قدرت.........اسب بخار.
 .3سيستم انتقال آب.1 :سنتى*

.2مكانيزه

شامل :آبيارى تحت فشار  2250مترمربع
 .4ساختمان مسكونى........-......:مترمربع.
 .5استخر ذخيره آب...-...........:مترمكعب.
 .6موتورخانه.........-..........:مترمربع.
 .7انبار........12..............:مترمربع.
ب :ماشين آالت و ادوات موجود:
 .1دستگاه بذركار اتوماتيك .............. .2دستگاه .................... . 3دستگاه.
ج) مدارك موردنياز:
 .1تصوير پروانه چاه آب به شماره پروانه:
 .2تصوير سند مالكيت زمين /قولنامه  /استشهاديه شورا:
 .3تصوير شناسنامه يا كارت ملی متقاضي /متقاضيان:
 .4فرم معرفي نامه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان /استانداری  /ستاد گیاهان دارویی به

بسته کارآفرینی توليد مكانيزه نشاء گياهان دارويي
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شماره :و تاريخ:
 .5ساير مدارك با ذكر نام:
آيا متقاضي /متقاضيان به بانك بدهي /تاخير در سررسيد دارند؟
 .1بلي  .2خير*
ميزان بدهي سررسيد شده0ريال.
آيا متقاضي در سنوات گذشته جهت اجراي طرح تسهيالت تكليفي دريافت نمودهاست؟
 .1بلي

 .2خير*

تائيد /تصويب كنندگان طرح
الف -حوزه مديريت جهادكشاورزي شهرستان:

سمت

نام خانوادگی

امضا

كارشناس ناظرمقيم
كارشناس مسئول طرح و برنامه
مدیر شهرستان
ب -حوزه مديريت  /معاونت ستاد:

سمت

نام خانوادگی

امضا

كارشناس ناظرمقيم
مدیر/معاون ستاد
ج -حوزه مديريت طرح و برنامهريزي سازمان:

سمت
كارشناس ناظرمقيم
كارشناس مسئول طرح و برنامه

نام خانوادگی

امضا

