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  تقریظ

 ایـران  در باال بسیار افزوده ارزش  با و اقتصادي عظیم دارویی منبع گیاهان صنعت

 موقعیـت  توانـد می آن در اشتغال هايبرنامه و هازمینه شناخت. شود محسوب می

 در ایـران  موفـق  حضور و صادرات بخش در و داخل در صنعت این به ارزشمندي

  .  ببخشد جهانی بازارهاي

 و گیـاهی  داروهـاي  و دارویی گیاهان مصرف و تولید نهضت راستا، همین در

 -اقتصـادي  مـدیران  ریـزي برنامـه  و حمایـت  کـانون  در سنتی، طب شدن فراگیر

شـکل . استگرفته قرار جامعه گرایش نیز مورد و کشور سالمت حوزه و اجتماعی

 اجـراي  و طراحـی  آن دنبال به و ایرانی سنتی طب و دارویی گیاهان ستاد گیري

 ایـن  مصرف از عمومی اقبال و ایران دارویی گیاهان صنعت توسعه راهبردي سند

  .  مؤید این مدعاست ربط ذي داروهاي و گیاهان

 انبـارداري،  فـرآوري،  تولیدي، ابعاد در صنعت این زاییاشتغال نرخ و ظرفیت

گسـترده   بسـیار  آن جهـانی  هايظرفیت به عنایت با فروش و توزیع بندي،بسته

 اسـتاندارد  نبـود  و دارویـی  گیاهان صنعت حوزه مشاغل نشدن سازماندهی. است

 هـدایت  و حمایـت  بـراي  گام اولین تا در داشت آن بر را ستاد این گذاري،سرمایه

 سـازي شـفاف  و طبیعـی  منـابع  و کشاورزي جوان آموختگاندانش اشتغال فرآیند

 گیاهـان  کـارآفرینی  هـاي بسـته  تدوین به اقدام گذارانسرمایه براي آن سودآوري

  .  نماید دارویی
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 شرح مصرف، و اقتصادي تولید فرایند از واقعی هايداده محتوي هابسته این

 و تولیـد  مـدیریت  اجمـال  به و انسانی نیروي اقتصادي، بازده بازار، شناخت شغل،

 طبـق  را آن از ناشـی  سـود  و گذاري سرمایه نحوه و است حوزه این در کارآفرینی

  .  دهدمی نشان اقتصادي هايفرمول

 بازرگـانی  توسـعه  و داخلـی  مصـرف  مولد، اشتغال گسترش شاهد است امید

ظرفیـت  با اسـتفاده از  و بوده ایران دارویی گیاهان محصوالت المللیبین و داخلی

 جـانبی  عوارض کاهش و کشور اجتماعی سالمت و کشاورزي هايبخش بکر هاي

 ایـران  جامعـه  در شـادابی  و طـراوت  روحیـه  شیمیایی، داروهاي روحی و جسمی

 ایـران  کـالن  اقتصـاد  پیشرفت روند تسریع در شرایط این شک، بدون. یابد ارتقاء

 ایـران  توسـعه  به چرخه بخشی شتاب در جهت تالش برهمگان و بوده مؤثر بسیار

  .است واجب اسالمی

  عصاره حسن محمد دکتر

  فناوري و علوم توسعه دبیر ستاد

  سنتی طب و دارویی گیاهان
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  پیشگفتار

 هـاي سیاسـت  اتخـاذ  موجب کارآفرینی، موضوع به جهان کشورهاي اکثر رویکرد

 کـارآفرینی،  فرهنـگ  توسـعه . اسـت شده مختلف هايبخش در کارآفرینی توسعه

 و تحقیقـات  انجـام  و آنـان  بـه  نیـاز  مورد هايآموزش ارائه کارآفرینان، از حمایت

 از اجتماعی و اقتصادي مختلف مشکالت حل براي زمینه دراین الزم هايپژوهش

  . برخوردار است زیادي بسیار اهمیت

 لحاظ به نیز ایران در و بوده اخیر دهه در جدید هايبحث از یکی کارآفرینی

 محورهـاي  از یکـی  آنهـا،  بیکـاري  مشـکل  و کشور جمعیت از جوانان باالي سهم

 کـارآفرینی  پرتـو  در. باشـد می دولت هايگزاريسیاست و هاریزيبرنامه در اصلی

 رونـق  بـراي  ايپایـه  و اصـولی  هـاي گـام  راهبـردي،  ریـزي برنامـه  یک با توانمی

  .برداشت پایدارتوسعه اهداف به نیل جهت در اقتصادي

 سـنتی  طـب  و دارویـی  گیاهـان  فنـاوري  و علوم توسعه ستاد منظور، بدین 

 تخصصـی  کـارگروه  تشـکیل  بـه  نسبت جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت

 ایـن . اسـت  نمـوده  اقدام سنتی طب و دارویی گیاهان کارآفرینی و فناوري توسعه

 گیاهـان  ملـی  سـند  در شده بینی پیش اهداف کردن اجرایی راستاي در کارگروه

 دانـش  و فنـاوري  سـطح  توسـعه  و ارتقاء بر ویژه تمرکز با و سنتی طب و دارویی

 از یکــی. گرفــت شــکل پایــدار اشــتغال و کــارآفرینی و دارویــی گیاهــان تولیــد

 گیاهـان  مختلف هايحوزه در کارآفرینی هايبسته تهیه کارگروه این رویکردهاي

 دیـدگاه  براسـاس  اي نامـه  شـیوه  منظـور  بـدین  کـه  بـود  سـنتی  طـب  و دارویی

 هـاي بسـته  آن بـا  متناسـب  و تـدوین  دارویـی  گیاهـان  ستاد اعضاء و متخصصان
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 ارائـه  خصـوص  ایـن  در بیشـتري  توضـیحات  ادامـه  در که گردید تهیه کارآفرینی

  شود. می

 اقتصـادي  تحـول  کل در و وريبهره کارآیی، افزایش ها،بسته تدوین از هدف

 سازي ظرفیت پایدار، توسعه اهداف سایه در سنتی طب و دارویی گیاهان حوزه در

 طـب  و دارویـی  گیاهـان  حـوزه  در کـارآفرینی  واقع در. است بوده توانمندسازي و

 تـامین  و سـالمت  ارتقـاي  راسـتاي  در عمـومی،  اهـداف  بـر  عالوه تواندمی سنتی

 و وريبهـره  ارتقـاي  فـرآوري،  و برداشت و داشت کاشت، توسعه غذایی، بهداشت

مـی  کلیدي هايبرنامه و راهبردها ارائه. باشد اثربخش تولید، کیفی و کمی بهبود

 توسـعه  و ریزيبرنامه هايزمینه ساختن فراهم و هاسیاستگذاري در تغییر با تواند

 بـه  تـوان مـی  بـاره  ایـن  در که باشدداشته مطلوبی نتایج مدت بلند در کارآفرینی

  :کرد اشاره ذیر موارد

  .دارویی گیاهان حوزه در پایدار و مولد اشتغال ایجاد •

 زمـین  به کار نیروي نسبت بودن باال علت به بیکاران بر عالوه حاضر حال در

 دوره حین در پنهان بیکاري نوع یک همواره کشاورزي هايفعالیت بودن فصلی و

 توسعه و ایجاد. دارد وجود روستاها در فصلی بیکاري نوع یک و کشاورزي فعالیت

 روسـتاییان  از گروهـی  براي تواندمی زایی،اشتغال ماهیت علت به دارویی گیاهان

 موقت اشتغال فصلی، بیکاران براي و دائم و مولد اشتغال التحصیالن،فارغ به ویژه

  .نماید ایجاد

 شـده  تهیـه  کارآفرینی هايبسته روستایی، و کشاورزي اقتصاد در تنوع ایجاد •

  .شد خواهد روستاییان و کشاورزان درآمد بیشتر ثبات و شغلی تنوع به منجر
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 و کشـاورزان  سـرانه  درآمـد  افـزایش  باعـث  کـارآفرینی  توسعه فقر و  کاهش •

 تولیـد  و مصرف گذاري،سرمایه انداز،پس افزایش ملی، ناخالص تولید افزایش

 و کشاورزان زندگی سطح ارتقاء و رفاه افزایش دیگر، عبارت به میشود؛ سرانه

  .شد خواهد بدین وسیله محقق روستاییان

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

 تولیـد  فرآینـد  در هـا واسطه حذف و نقل و حمل بازاریابی، هايهزینه کاهش •

  .دارویی گیاهان

  .دارویی گیاهان ضایعات کاهش •

 ابداعات، و اختراعات ثبت تعداد افزایش فناوري، سطح ارتقاء نوآوري، افزایش •

  .فنی دانش تولید

 محلـی  موقعیت شغل، شرح شامل: مؤلفه سه تبیین به شغلی، توصیف براي

 و کسـب  هايهدف شغل، از جمله شرح مؤلفه در. نیاز است خدمات یا محصول و

 جدیـد،  و خـدماتی  تولیـدي،  از اعم حرفه نوع قانونی، هايجنبه و سودآوري کار،

سـرمایه  امکـان  محلی از جملـه  موقعیت مؤلفه. است مدنظر پیشرفت و هافرصت

 وجـود  و بـازار  بـه  دسترسـی  کـافی،  فضـاي  محل، مطلوبیت آن، امنیت و گذاري

  .  دهدمی قرار توجه مورد را بودن دسترس قابل و اولیه امکانات

 محصـول  آن با تفاوت و جدید محصول مزایاي خدمات، یا محصول مؤلفه در

 بـه  توجه محصول، و تولید تنوع محصول، و خدمات کیفیت ویژگی، نوع، موجود،

 و هــاخالقیـت  نهایـت  در و بـاال  کیفیـت  و پـایین  قیمـت  مشـتریان،  مـالی  تـوان 

 بخـش  در کـارآفرینی  هـاي بسـته . گیردمی قرار توجه مورد رفته کار به ها  نوآوري

 روابـط  و تبلیغـات  همچنـین  و فروش و گذاريقیمت رقابت، موضوع به بازرگانی،
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 قـرار  تحلیل مورد غیرمستقیم و نزدیک رقباي رقابت، درمقوله. پردازندمی عمومی

 ضـعف  و قـوت  نقاط و ثبات یا تحول رقیب، محصوالت ویژگی و مزیت گیرند،می

  . است اهمیت داراي ها آن عملکرد نتیجه و رقیب

 از اسـتفاده  و کار و کسب در بازاریابی فنون فروش، و گذاريقیمت بخش در

 مقولـه  در گیـرد؛ مـی  قـرار  توجـه  مورد رقبا موقعیت و گذاريقیمت شیوه در آن

 و هـا خالقیـت  و مختلـف  تبلیغـات  اقسـام  و انـواع  و بودجه بازاریابی، در تبلیغات

 از اسـتفاده  جامعـه،  فرهنـگ  و عـرف  بـه  توجـه  بـا  دادن آگهی نحوه و هانوآوري

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

 مـدیریت  مقولـه  در رو ایندارد. از  مستقیم رابطه انسانی نیروي با کارآفرینی

 تجربـی،  سـوابق  و تخصـص  و مـدیریت  نیـاز،  مـورد  انسانی نیروي انسانی، منابع

 رونـق  در مشـتریان  و کارکنـان  بـا  رفتـار  نـوع  ها،آن قوت و ضعف نقاط و وظایف

بـه   بودجـه  و برنامـه  تهیه مالی، مدیریت بخش در. است آفریننقش کار، و کسب

 آن نگهـداري  و حفظ و افتتاح براي سرمایه میزان و کار و کسب اندازي منظور راه

 قـرار  بررسـی  مـورد  عملیـاتی  و مطالعـاتی  هـاي هزینـه  گـذاري، سرمایه توجیه و

  .  گیرند می

 اينقشـه  گیرنـد؛  قـرار  هـم  کنار در کامل به طور همانند، موارد این چنانچه

 جـود و  کـار  و کسـب  توسـعه  نحـوه  و آینده از اندازيچشم و تولید موفقیت براي

 کـارآفرینی،  هـاي بسـته  تهیـه  اهمیت و شده ذکر موارد به توجه با. داشت خواهد

 هـاي اولویـت  اسـاس  بر سنتی طب و دارویی گیاهان فناوري و علوم توسعه ستاد

 اعضـاء  متخصصـان،  همکـاري  بـا  زیـر  کارآفرینی هايبسته تهیه به نسبت موجود

 امیـد . نمود اقدام حوزه این اندیشمندان و تولیدکنندگان ها،دانشگاه علمی هیئت
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 مـوثر  حوزه این با مرتبط افراد اقتصادي توان و زاییاشتغال رشد در امر این است

  . شود واقع

 ورا در شرایط کشت فضاي باز در مناطق گرمسیري؛ تولید آلوئه - 

  ورا؛ فرآوري ژل آلوئه - 

  دارویی؛ گیاهان خصوصی آموزش مرکز - 

  فلفلی؛ نعناع تولید - 

    آویشن؛ تولید - 

  محمدي؛ گل تولید - 

  دارویی؛ گیاهان ارگانیک تولید - 

  دارویی؛ گیاهان بک تی تولید - 

  دارویی؛ گیاهان نشاء تولید - 

  روستایی؛ کوچک واحدهاي در دارویی گیاهان فراوري - 

  دارویی؛ گیاهان بندي وبسته کن خشک واحد - 

    رزماري؛ تولید - 

  لیمو؛ تولید به - 

  روستایی؛ کوچک هاي واحد در اسانس تولید - 

  بادرنجبویه؛ تولید - 

    گاوزبان؛ گل تولید - 

  دیم؛ مناطق در آویشن جایگزین کشت - 

  دیم؛ مناطق در زیره جایگزین کشت - 

  دارویی؛ گیاهان عصاره تغلیظ - 
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  گلی. مریم تولید - 

 آقـاي  جنـاب  ارزشـمند  هـاي همفکـري  و هاحمایت از دانممی الزم پایان در

 گیاهـان  فنـاوري  و علـوم  توسـعه  سـتاد  محتـرم  دبیر- عصاره حسن محمد دکتر

  .نمایم تشکر -جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت سنتی طب و دارویی

  

  ابراهیمی علی

 و فناوري توسعه دبیرکارگروه و ستاد مشاور

  کارآفرینی
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  و فناوري توسعه تخصصی کارگروه ياعضا

  سنتی طب و دارویی نگیاها کارآفرینی

 و دارویی گیاهان فناوري و علوم توسعه ستاد دبیر(عصاره  حسن محمد دکتر

  )سنتی طب

 و فناوري توسعه تخصصی کارگروه دبیر(ورکیانی  ابراهیمی علی مهندس

  )سنتی طب و دارویی گیاهان کارآفرینی

  )گروه کار عضو(      پور ابراهیم محسن دکتر

  )گروه کار عضو(        اکبري دکتر

  )گروه کار عضو(      بیگدلی محسن دکتر

  )گروه کار عضو(      پالوج مجتبی دکتر

  )گروه کار عضو(      زاده تقی محسن دکتر

  )گروه کار عضو(    هادي سید حاج رضا محمد دکتر

  )گروه کار عضو(    دهقانی رضا محمد مهندس

  )گروه کار عضو(      حسنلو طاهره دکتر

  )گروه کار عضو(      رضایی باقر محمد دکتر

  )گروه کار عضو(    رضایی علی محمد مهندس

  )گروه کار عضو(      کن سفید فاطمه دکتر

  )گروه کار عضو(        نیا صالح دکتر

  )گروه کار عضو(      کردافشاري غالمرضا دکتر

  )گروه کار عضو(      گندابی شهرام مهندس

  )گروه کار عضو(      عمویی محمد علی دکتر

  )گروه کار عضو(      غیبی فریبرز مهندس

  )گروه کار عضو(    لباسچی حسین محمد دکتر

  )گروه کار عضو(      زاده رضایی حسین دکتر
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  )گروه کار عضو(        محتشمی دکتر

  )گروه کار عضو(      نجفی فرزاد دکتر

  )گروه کار عضو(      نیرومند پوراندخت دکتر

  )گروه کار عضو(      ولدان مجید دکتر

  )گروه کار عضو(        هادیان جواد دکتر   
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 این گیاه چند سـاله و  ترین گیاهان دارویی است؛ ن بیان یکی از قدیمییگیاه شیر

صـورت خـودرو و هـم بـه صـورت       سراسر جهان است که هم به دارویی عمده در

که ارتفـاع   بیان گیاهی است علفی، پایا شود؛ شیرین آوري می جمع زراعی کشت و

 رنـگ سـبز   بـه  کنـاره صـاف و   شکل بـا  هاي آن بیضی رسد؛ برگچه  می متر5/1آن 

بسـیار   آن چوبی و هریش رنگ آبی روشن است و هاي این گیاه به گل غباري است؛

شیرین  رنگ بامزهرود و مغزه ریشه آن زرد وسیع است که در اعماق زمین فرو می

 ایـران و  عـراق،  سـوریه،  ترکیـه،  یونـان،  کشـورهاي اسـپانیا،   ایـن گیـاه در   ؛است

  .صورت خودرو رویش دارد نستان بهاافغ

توجه قرار  دور مورد گذشته بسیار دلیل خواص منحصر به فرد از هاین گیاه ب

 کننـدگی بسـیار بـاال،    گرفته است؛ ازجمله خواص عصاره این گیاه قدرت شـیرین 

ریشه  ثرهموادمو داروهاست؛ ها و کاربرد در فرموالسیون قرص ضدالتهاب وخواص 

مفیـدي در   وجود برخی فالونوئـدها اثـر  به واسطه  است و شیرین بیان مدروملینِ

ایـن مـواد بـراي درمـان      از عـدي دارد، تهـاي م  بیمـاري  و عشر معالجه زخم اثنی

امروزه پودرخشک  شود؛ یاستفاده م هاي مربوط به ریه مانند برونشیت نیز بیماري

بنـابراین   شود؛ سطح جهان تجارت می اي در صورت گسترده بیان به عصاره شیرین

شـمار   ایـن گیـاه بـه    و تکثیر نجایی که ایران یکی از مناطق طبیعی براي رشدآاز 

توان با کاشـت   می مرکزي و...) تهران، فارس، هایی مثل کرمانشاه، (استان ید،آ می

  .صنعتی این گیاه پرداخت ن به تولیدآاصولی 

هـاي اقتصـادي برداشـت و فـروش      تحقیق حاضر با هـدف، بـرآورد شـاخص   

زیان و نسبت فایـده بـه هزینـه و     سود وبیان و تعیین نسبت درآمدي آن  شیرین



 بسته کار آفرینی کشت شیرین بیان   16

طـرح داراي   دوره برگشت سرمایه و بررسی اینکه این گیـاه در طـول مـدت دوره   

  باشد. ارزش اقتصادي و قابل اجرا می

  عنوان یک شغل هشرح فعالیت ب. 1

هدف تولیـد اقتصـادي بابونـه و عرضـه آن بـه       با نوع تولیدي بوده و این شغل از

یابد. حوزه شغلی این حرفه با توجـه  بازارهاي داخلی و خارجی ایجاد و توسعه می

زیرا هـدف از ایـن    ؛آیدشمار می به ايبه سوابق قبلی کشت بومی از جنس توسعه

باشد، به نحوي که از نظر کیفیـت و نحـوه   ول با فناوري روز میحرفه، تولید محص

  عرضه نیز واجد نوآوري باشد.

همیت اقتصادي گیاهان دارویی و بعـد معرفـی خصوصـیات و دالیـل لـزوم      ا

ایجاد یک شبکه بازاریابی و بحث در پیرامون توانایی تحول ایـن شـبکه در تمـام    

پـذیري ایـن صـنعت در     ماد براي نقـش اعت هاي گیاهان دارویی، الگویی قابل زمینه

سازي بـراي   توان به فرهنگ توسعه پایدار را ارئه دهد. از خصوصیات این شبکه می

نیـاز سـنجی در تولیـد،     - اعتماد به گیاهـان دارویـی در زمینـه مصـرف و تولیـد     

توزیـع عادالنـه سـود بـین      -ایجاد اشتغال مولـد  -فرآوري، تحقیقات علمی و بازار

تربیـت متخصـص از    - بیمـه محصـوالت   -جلوگیري از رانـت  - هارکان این شبک

هاي مرتبط است. این شبکه همچنین با جمـع   طریق تعریف پروژه براي دانشکده

توانـد در معـامالت    هـاي نهفتـه کشـاورزان، متخصصـان و تجـار، مـی       کردن توان

تولیـت  گردد  . پیشنهاد میشودالمللی حضور یافته و براي کشور بسیار ارزآور  بین

  .این شبکه بر عهده بانک کشاورزي باشد
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هـاي غـذایی، دارویـی و زینتـی دارد. از جملـه خـواص       این محصول کاربري

  ند از:ا دارویی و غذایی آن عبارت

سازي و غـذایی اسـتفاده    بیان در صنایع دارویی، نوشابه از مواد مؤثره شیرین

  .  شود می

ـ   هـاي معـده و    جهـت بیمـاري   عنـوان دارو  هاز مواد حاصل از شیرین بیـان ب

  .  گیرند عشر، ریه و برونشیت بهره می اثنی

لـذا ایـران بـا     .بیان ایرانی بیشترین مقـدار اسـید گلیسـیریک را دارد    شیرین

شیرین بیان در سال بزرگترین صـادرکننده ایـن    هزار تن پودر و عصاره 7درات اص

   .محصول در جهان است

 گیاه شیرین بیان هاي نام

عـرق   ریشـه مجـو،   دیگـر: هاي  نام

  سوس

    GIycyrrhiza glabraنام علمی:

   fabaceaeنام خانواده: بقوالت 

 

  گیاهشناسی

در  Leguminosae)( Fabaceaeتیـره    Glycyrrhiza  glabra بیان با نام علمی شیرین

در اصـفهان   در شمال  ایـران و  ،در کرمان نتکی ،درغرب ایران بلک فارسی مهک،

  پژو معروف است. مژه یا به  ،میجو
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هـاي   ساقه ،اي، میوه داراي غالف ، دولپهاي چند ساله، درختچه ،گیاهی علفی

هـاي دارویـی برداشـت     گیاه را در سـال سـوم جهـت اسـتفاده     زیرزمینی (ریشه)

گیـاه داراي   متر است؛ سانتی200 تا 100بین  ارتفاع این گیاه متفاوت و .کنند می

تا هفـت جفـت    داراي چهار ها مرکب و برگ است؛فراوان  هاي انبوه و برگ شاخ و

  ها سبز تیره است؛ رنگ برگچه یک برگچه انتهایی است، برگچه و

  

انتهـاي   صورت مجتمع در به بنفش و ارغوانی یا به رنگ زرد، ها نامنظم و گل

 متـر  یـک سـانتی   بـیش از  هـا بـه   طـول گـل   شوند؛ می دهنده مشابه هاي گل ساقه

زمان  معموالً رود؛ به گل می تیر)-(خرداد اوایل تابستان بهار وگیاه اواخر  رسد؛ می

ها داراي دمگلـی بسـیار    گل ،آذین خوشه ، گلاردیبهشت تا خرداد است ،دهی گل

مرغـی شـکل    و لوزوي تخـم  اي اي فرد، کرکدار، سرنیزه ها مرکب شانه برگ کوتاه،

منــاطق ایــران بیــان ایرانـی کــه بیشــتر   شــیرین Violaceae) واریتـه ویوالســه  4(

هـاي رویشـی گیـاه از اوایـل فـروردین       صورت خودرو است. هر سال رشد اندام هب
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روند ولی اندام زیرزمینـی آن بـاقی    ها در پاییز از بین می این اندام .شود شروع می

  خیلی ضخیمی است.ماند داراي ریشه  می

 و ، طرفین میوه باریکاستسه سانتیمتر و خرمایی رنگ  تا میوه به طول دو

پنج دانه لوبیایی شـکل بـه رنـگ     شود، داخل میوه سه تا می بیش نوك تیز کم و

  گرم است؛10وزن هزاردانه محکم و پوسته دانه ضخیم و اي وجوددارد؛ قهوه

شـرایط اقلیمـی محـل     گیاه و  به نوع بیان متفاوت است و طول ریشه شیرین

مناطق خشک  در طول ریشه متر است، سانتی 60تا 30بین  دارد و یرویش بستگ

  رسد. هم می متر سانتی 200هاي سبک به خاك و

  گونه اسپانیایی  

Var.glandulifera:  ایــن گیــاه

بیان روسی معروف  به شیرین

ــوب رو  ــت و در جن ــیه اس س

گسترش زیـادي دارد. پیکـر   

ــش ــم و رویـ ــیش  آن کـ بـ
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هاي متعددي  رست است ولی ریشه هاي زیرزمینی فاقد ریشه . اندامناك استچسب

اي  دار و قهـوه  کند پوست ریشۀ این گیاه فلس متر تولید می به ضخامت پنج سانتی

  و بیش تندمزه است. کم . شیرینی آن مالیم ورنگ است

  گونه روسی

Var.violacea: داراي ریشـه بسـیار    بیان ایرانـی معـروف اسـت    این گیاه به شیرین

  ضخیم است.

  گونه ایرانی 

Var.pallidaضـخامت   .اي) معـروف اسـت   (ترکیه یان آناتولیب : این گیاه به شیرین

  .رسد سانتی متر می8ریشه به 

  

  

  

  گونه ترکی
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 گیاه پراکندگیمحل رویش و 

 45 و 30میـان دو عـرض جغرافیـایی    ویـژه   بیان در اکثر مناطق جهان به شیرین

 اي اسـت و  منشأ این گیاه نواحی مدیترانه روید. درجه در نیمکره شمالی زمین می

کشـورهاي   .رویـد  هـا مـی   بـاغ  و هـا  در کنـار مزرعـه   گیـر  آفتاب مناطق گرم ودر 

ترکیـه   یونـان و  چـین، ایتالیـا،   آلمـان،  فرانسـه،  ایران، کننده آن انگلستان،تولید

رشـد  خـوبی   ههاي شنی عمیق که حاوي کلسیم است ب این گیاه در خاك .هستند

کند و در اروپـا   عراق رشد می اي در ایران وصورت گسترده هبیان ب شیرین کند. می

 شرقی، غربی و ست. در ایران در نواحی آذربایجانبیان ایران مشهور ا به نام شیرین

  کند. صورت خودرو رشد می هراسان بخ استان فارس و کردستان،

منطقه انجـام شـد   12 بیان هاي شیرین تحقیقی که در ایران بر روي ریشه در

سـرحد   آبـاد،  خرم اردبیل، سیرجان، مهاباد، اصفهان،آباد  نجف که شامل کرمانشاه،

کرمـان   نامـه همـدان،   نجگـ اکباتـان،   فارس، استهبال فارس، قصرالدشت فـارس، 

ــع ــان دادجمـ ــد نشـ ــه  آوري شـ کـ

ــارس و  ــرحد ف ــان  کرمانشــاه، س کرم

از  ترین محصول بـوده و  داراي مرغوب

وانـی  اات نیز داراي ارزش فرنظر صادر

  است.

ف هـرز  شیرین بیان بصورت علـ 

بخصـوص در اسـتانهاي    مزارع ایـران، 

در اغلـب   وانـی وجـود دارد و  احوزه سلسله جبال زاگـرس بـه فر   لرستان و فارس،
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بـرداري از    بهـره  شود در غرب ایران، در سال آیش است روئیده می اراضی زراعتی،

هـاي ایـن    هـاي آیـش، زمـین    صورت رایگان در زمان به هاي مختلف کشور، استان

ریشـه آن را   ،در پایـان فصـل   بیان رشد کرده و زنند تا شیرین م میمنطقه را شخ

  آوري کنند.   جمع

  کند:این کسب و کار اهداف ذیل را دنبال می الف)

  هدف کالن

  و ایجاد اشتغال و درآمدزایی بیان شیرین تولید اقتصادي

  هاي خردهدف

  ؛بیان شیرین کشت یک هکتار محصول

ارائـه محصـول در    ،بیـان  شـیرین اشباع بازارهاي محلی از محصول با کیفیت 

  ؛بندي مطلوب و مورد نیاز بازار مصرفبسته

  ؛بیان شیرینگذار براي فرآوري همکاري با شرکت سرمایه

  ؛بندي در جنب مزرعهافزایش زیرکشت و ایجاد واحد بسته

  ؛کنندهبه سایر کشورهاي مصرف بیان شیرین صادرات

  .التحصیالن کشاورزي و نیروي کارگريتوسعه اشتغال فارغ

    ؛افزایش راندمان مصرف آب و صرفه جویی در

با توجه بـه نیازهـاي اکولـوژیکی    زراعی جهت کشت  اراضی مازاد استفاده از

  ؛بیان گیاه شیرین

  .ها امکانات صادرات آن و بازارپسندي بهتر و محصول باکیفیت برتر تولید

  هاي پیشرفت تفضاها و فرص ب)

  ؛التحصیالن کشاورزيکارگیري فارغ هافزایش سطح زیرکشت و ب
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  ؛سایر کشورها فارس و وجود بازار داخلی و بازار کشورهاي حوزه خلیج

  ؛بیان بهداشتی شیرین آرایشی و وتوسعه فرهنگ مصرف دارویی و غذایی 

 و عطـر،  ،عصـاره  (پودرخشـک، بیان  شیرینهاي  فرآورده ایجاد کارخانه تولید

  ؛بگ، نوشیدنی ها، تی لوسیون ،انس، عرقیجات، آرایشی و بهداشتیاس

  .توسعه کاربرد این گیاه در صنایع غذایی و درمانی

  مراحل و فرآیند تولید د)

  ؛اصولی کشت ارگانیک و روش تولید

دسـت   هروش اصولی ب دنیا به کشت بذر و  نشاءها مطابق با استانداردهاي روز

  پذیرد. رشته کشاورزي صورت میهاي  دانش آموخته

 نشاء) از مزارع بابونـه تـامین   تقسیم بوته یا مورد نیاز (کشت بذر، مواد اولیه

در درجـه اول کشـت مسـتقیم     سازي زمین کشت ارگانیک شود و بعد از آمادهمی

گردد. همچنین براي نیروي کار مورد نیاز براي مزرعـه   آغاز می یا با نشاءها بذور و

  .شودومی منطقه استفاده میاز افراد ب

  (بوم شناختی)نیازهاي اکولوژیکی 

این گیاه نواحی مدیترانه است در طول رویش به هـواي گـرم و    اءنجا که منشآاز 

هاي شنی با ضخامت زیاد گسترش  آفتاب کافی نیاز دارد. ریشه این گیاه در خاك

درجـه   25تا  6دماي بیان در  شیرین ابد.ی عملکرد آن نیز افزایش می زیادي یافته

  روید. گراد می سانتی

ریشـه   مـوثره  کافی سبب افزیش مـواد  نور بیان گیاهی نورپسنداست. شیرین

مرحلـه   در کـافی نیـاز دارد.  غـذایی   عناصـر  و مـواد  ب وآاین گیـاه بـه    شود. می
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منـاطقی   در بیان معمـوالً  شیرین گیرد. اختیار گیاه قرار دهی آب کافی باید در گل

  روید.   می باشد متر میلی1160تا 400ارندگی ساالنه بینب که مقدار

غنـی   هاي ضخیم خاك و الیه هاي شنی با زمین براي کاشت این گیاه باید از

  ترکیبات کلسیم استفاده کرد. از

Ph مناسب است 8\2 تا 5\5بیان بین  خاك براي شرین 

  بیان خواب شیرین

ن در شـرایط  آزنـی   جوانـه  خواب بذر عبارت است از حالت درونی در بـذر کـه از  

  کند.نامناسب محیطی جلوگیري می

هـا و حتـی    دهد که ماه این توانایی بذر را زنده نگه داشته و به آن امکان می

هـاي فیزیولـوژیکی    تا زمانی که ممانعت شرایط محیطی در مقابل مکانیزم ها سال

تـرین   ا اصلیدم. در داخل خاك زنده باقی بمانند بذر به حداقل مقدار خود برسند

  ت.بیان اس کننده خواب در شیرین پیام محیطی تنظیم

  بیان هاي شکستن خواب در شیرین راه

  روش اسید سولفوریک غلیظ

  روش ورما

  روش آبدروخ مانوف

  بیان زنی بذور شیرین اثر دما  بر درصد جوانه

  زنی بذور شیرین بیان دارد. داري بر درصد جوانه معنی دما اثر کامالً

کرمانشاه و فارس در دامنه دماهاي بذور  نهایی در زنی درصد جوانه بیشترین

  .شود ه میاي صفر درجه دیدمگراد و کمترین درصد در د درجه سانتی 35تا  15
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  .شود همانطور  که در نمودار مشاهده می

زنـی بـذور در هـر دو منطقـه      با افزایش دما تا سطح معینـی سـرعت جوانـه   

  .زنی روبرو هستیم با کاهش سرعت جوانه افزایش و در باالتر از آن
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  سازي خاك آماده

 بیان ریشـه طـویلی دارد،   چون شیرین

 کـه از  هـایی  زمـین  ن ازآبراي کاشت 

ــد   ــادي برخوردارن ــخامت زی ــد  ض بای

ــرد. ــتفاده ک ــ اس ــاییز لفص ــس از پ  پ

گیاهـان   نیاز افزودن کودحیوانی مورد

ــق ــخم عمیــ ــق شــ ــه عمــ  40(بــ

 زمـین را  نیـاز  اضافه کردن کودفسفره مـورد  شود. پس از زده می متر) سانتی70تا

  ماده نمود.آبراي کشت گیاه باید  را بستر تسطیح کرده و

  کاشت فواصل و تاریخ

زمین اصلی است.  زمان مناسبی براي کشت مستقیم بذر در (فروردین) اوایل بهار

 3 تـا  2 موقع کاشت عمق بذر و متر سانتی 60 یکدیگر هاي کاشت از فاصله ردیف

 کیلـو 15 تـا  12زمـین   کتـار همورد نیز براي هـر   بذر باشد. مناسب می متر سانتی

  است.

 در زمان مناسـبی بـراي کاشـت بـذر     نیز اردیبهشت) - (فروردین اوایل بهار

 در یکـدیگر  هـا از  فاصـله ردیـف   باشـد.  می (غیرمستقیم) کشت خزانه هوایی آزاد

قع کاشـت بایـد   وبیان م یرینبذر شعمق  مناسب است. متر سانتی 40 تا 30 خزانه

زمـین   هکتار براي هر نیاز مورد بذر م مقداریدرکشت غیرمستق باشد. متر انتیس2

 25 تـا  20به هنگامی که ارتفاع نشاءها بان)آ( اواسط پاییز کیلوگرم است.1 تا .\5



 بسته کار آفرینی کشت شیرین بیان 27

زمـین   در متـر  سانتی80تا 60هایی به فاصله ردیف در باید را نهاآ رسید متر سانتی

مناسـب   متـر  سانتی 50 تا 40بوته روي ردیف کاشت  فاصله دو کشت کرد. اصلی

  است.

فاصله  است. بان)آ( بیان اواسط پاییز رویشی شیرین زمان مناسب براي تکثیر

 40تـا  30طـول ردیـف   بوته در فاصله دو و متر سانتی 80تا 60ها از یکدیگر ردیف

بـه   اي متفـاوت و  ریشهعمق مطلوب براي کاشت قطعات  مناسب است. متر سانتی

هـاي   خـاك  طوري که ایـن عمـق در   به رطوبت محیط بستگی دارد. بافت خاك و

متـر توصـیه    سـانتی  12 تـا  10هاي سـنگین  خاك در و متر سانتی 20تا15سبک 

  شود. می

  کاشت روش

آنجا که بذر  از کرد.تکثیر  رویشی طریق از یا و توان توسط بذر می شیرین بیان را

 دهـد،  آن را کاهش میرویشی  این پوسته قوه و ه ضخیمی داردبیان پوست شیرین
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تکثیـر توسـط    سطح پوست ایجاد کرد. هاي مناسبی در قبل از کاشت باید خراش

  گیرد. غیرمستقیم انجام می به دو روش مستقیم و بذر

فواصـل   صـورت ردیفـی بـا    زمان مناسب به بیان را در شیرین کشت مستقیم:

  آبیاري کرد. مقدار کافی به از کاشت زمین را بایدپس  کنند. ذکرشده کشت می

کـه بسـتر    زادآخزانه هـواي   در را زمان مناسب بذرها در کشت غیرمستقیم:

 پـس از کاشـت بـه منظـور     کننـد.  ماده شده است کشت میآ همین منظور ن بهآ

 بیاري مـنظم و آ سطحی خاك غلتک مناسبی باید زده شود. بستر تراکم در ایجاد

شـد  سـرعت ر  اي در ویش گیاهان نقـش عمـده  طول ر در هاي هرز لفمبارزه با ع

 شـود.  ه انتقال نشاءها به زمین اصلی مـی اقدام ب اواسط پاییز در بیان دارد. شیرین

  نیاز داریم. نشاء هزار30زمین به هکتار براي هر

گیاهـان سـه تـا چهـار      گیـرد.  طریق تقسیم ریشه انجام می رویشی از تکثیر

 25 تـا 15  قطعاتی به طـول  تمیز کردن ریشه، پس از خارج کرد.ساله را از خاك 

  زمـین بـه   هکتـار  هـر  شوند. در عمق مناسب کشت می در و از آن جدا متر سانتی

  است. اي نیاز ریشه قلمه هزار 70تا 40

  نگهداري مراقبت و

 هـرز  هـاي  علـف  رو از ایـن . است یءبط و کند رویش اول سال در بیان شیرین رشد

 از قبـل  هـرز  هـاي  علـف  کنترل لذا یابند، سرعت توسعه به و رقابت بدون توانند می

رویـش   اول سـال  در. دارد ضـرورت  هـرز  هـاي  علـف  فاقـد  تهیه بستر نیز و کاشت

 فصـل  در .کـرد  باید وجـین  کولتیواتور یا دست با مکانیکی طور به را هرز هاي علف



 بسته کار آفرینی کشت شیرین بیان 29

 فاصـله  از را بیان شیرین هاي ساقه ها ریزش برگ از قبل ریشه، توسعه منظور به بهار

  کرد. خارج زمین از و قطع باید سطح زمین متري سانتی 10

  برداشت محصول

 سـال ولـی اگـر    چهـار  سه تا روش رویشی تکثیرشده باشد بیان به چنانچه شیرین

توان ریشه  کاشت می پنج تا شش سال پس از انجام گرفته باشد توسط بذر تکثیر

فصل پاییز پس از خشک شدن  براي برداشت ریشهزمان مناسب  برداشت کرد. ار

سطوح کوچک کشت با دسـت ولـی    در ریشه را هاي هوایی بر اثر سرماست. اندام

ه مـواد  کـ نجـا  آاز  کننـد.  ، برداشت مـی هاي مخصوص مقیاس وسیع با ماشین در

ی سـریع بـا   لـ خی ها را رو ریشه شود، از این بیان درآب حل می موثره ریشه شیرین

سـپس   ها را باید جدا کرد، ریشه پوست پس از تمیز کردن، ید شست.آب جاري با

براي خشـک کـردن    خشک نمود. متري تقسیم و سانتی15 تا 10قطعات با نها راآ

هاي  چنانکه از خشکن درجه حرات باال استفاده کرد. مستقیم یا نور از ریشه نباید

الکتریکــــــــی 

اســـتفاده کـــرد 

 40دماي مناسب

گراد  سانتی درجه

 باشــــد. مــــی

ــه ــاي  ریشــ هــ

ــده  ــک شـ خشـ

ــرك خــورده و  ت
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  دارند.     می شکاف بر

 30خصوص میان دو عرض جغرافیـایی   هبیان در اکثر مناطق جهان ب شیرین

روید. این گیاه در کشورمان نیز پـراکنش  درجه در نیمکره شمالی زمین می 45و 

ــتان  ــیعی دارد و در اس ــیار وس ــون خ  بس ــایی چ ــوي)،  ه ــمالی و رض ــان (ش راس

... شرقی و غربی، زنجان، گلستان، کردستان، فـارس، اصـفهان، تهـران و    انآذربایج

طور کلـی گیـاهی نورپسـند اسـت کـه در طـول        هبیان ب شود. شیرین مشاهده می

 رویش به هواي گرم و رطوبت متوسط نیاز دارد.

  شیمیاییترکیبات 

%)،  5الـی  3ارز (شیرین بیان از قبیل گلوکز سـاک  ریشه گیاههاي شیمیایی  ترکیب

میـزان   .اسـت  سـینامیک  ، اسـیدهاي هیدروکسـی  هـا  ، کومارینآسپاراژین، رزین

باشـد همچنـین از ایـن گـروه      مـی  %)12الی 6هاي خشک ( گلیسیریزین در ریشه

 توان به اسیدهاي ترپنی مانند گالبریک ولیکوریک اسید اشـاره کـرد.   ترکیبات می

ــیرین  ــدهاي ش ــالکونی    فالونوئی ــاي ش ــت ایزومره ــان را جف ــوئیرتینبی  ایزولیک

)Isoliquitin( ــوئیرتین  و ــونی لیک ــی  )Liquirtin( فلوان ــکیل م ــزان   تش ــد. می دهن

   %) است.1,5الی 1فالونوئیدها در ریشه (

یـک مولکـول    از هیدرولیز اسیدگلیسیریزیک دو مولکول اسیدگوکورونیک و

 .2بیــان داراي اســید  ریشــه شــیرین .1 آیــد. دســت مــی اســید گلیســیرتیک بــه

همچنـین   گلوکوزیـد و  .4ایـزو لیکیـر یتیجـین     گوکورونیک و -رونوزیلگلوکوبتا

ت فالونوئیــدي ماننــد لیکیــریتیجنین، ترکیبــا اســید تانیــک اســت. ســاپونین و

ــریتیجنین و )،Isoliquitinلیکیـــریتین(ایزو )،Liquirtin( یتینلیکیـــر  ایـــزو لیکیـ
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ذخیـره   این گیاه ساخته و ه) در ریشهمچنین کومارین (هر نیارین و اومبلی فرن

و منیـزیم اسـید گلیسـیریزنیک     ،کلسـیم هاي پتاسیم شود. گلیسیریزین نمک می

باشـد. وجـود    تی نمـک آمـونیم اسیدگلیسـیریزیک مـی    است و گلیسیریزین تجار

ي از محققـان نیـز گـزارش شـده     ویتامین ب در ریشه شیرین بیان توسط تعـداد 

  است.

  

  

  

  

  

  

  گلیسریزین ساختار

حاوي ترکیبات فراوانـی از جملـه: گالیسـیریزین،     ین بیان (چند ساله)ریشه شیر

گلـوکز)، لیکـوگرورین و کومـارین میباشـد.       (سـاکارز،  ساپونین،آسپاراژین، قندها

-5/6%)، سـاکاروز( 8/3( %)، گلـوکز 3همچنین ریشه این گیاه از عناصـر نشاسـته(  

  ه است. %)، مانیتول و مواد تلخ تشکیل شد8/0%)آسپاراژین،چربی(4/2

گالیسیریزین مهمترین ماده موثره اختصاص این گیاه به صـورت صـنعتی از   

برابر شیرین تر از شکر میباشد و مقـدار   50اسید گالیسیریزیک بدست میاید که 

آن در ریشه گیاه شیرین تر از شکر میباشد و مقدار آن در ریشه گیـاه بسـته بـه    
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 Glycyrrhiza( بیـان ایرانـی   یرین% میباشد ك نـوع شـ  20تا  5نوع رقم و اقلیم از 

glabraبیشترین مقدار برخورداراست. ) از  

  (دارویی) فارماکولوژیکیآثار 

نـد  ا شوند عبـارت  در دندانسازي استفاده می اي که در تهیه دارو و دو ترکیب عمده

هـا   درمان زخم زمان تهیه داروهاي ضد التهاب و ،استاز لیکوریس وگلیسیریزین 

گلیســیریزین یــک  ترکیبــات اســید گلیســیرتینیک اســتفاده نمــود.تــوان از  مــی

ترکیب اسـید گلیسـیرتینیک را    ترپنوئید است که با شکر پیوند خورده است. تري

یکـی از داروهـاي مهـم بـه نـام       استخراج نمـود.  G.ylabraتوان از ریشه گونه  می

Licorice هاي مختلـف   باشد که از گونه ترپنوئیدي می هاي ساپونین تري کیباز تر

مـورد   هاي جدیدي کـه از ریشـه گیـاه اسـتخراج  و     ترکیب گیاه قابل تهیه است.

ها هسـتند. تحقیقـات روي ارتبـاط     چالکون اند فالونوئیدها وشناسایی قرار گرفته

ویروسـی  بیان و اثرات ضد ي ترپنوئیدي موجود در گیاه شیرینهاي تر بین ترکیب

  صورت گرفته است.کشورهاي مختلف  ها توسط محققین در آن

خنثی نمودن آثار  بیان و شیرین هآسپاسم عصار فالونوئیدها داراي اثرات آنتی

روي اثـر   ههیستامین و کلرور باریم  واستیل کولین نشان داده است که اثـر عمـد  

اسـت. از راه   دار یریزین این ماده خـواص سـاپونوزیده  گلیس ها دارد. حفاظتی زخم

بیان مربوط بـه   شیرین هآوري عصار خاصیت خلط راحتی تحمل شده و هخوراکی ب

 ایـن گیـاه معمـوالً    هدر درمان طوالنی زخم معده به وسیله عصـار  این ماده است.

ذف حـ  کلر و هاي سدیم و یون شود این امر مربوط به احتباس آب و دم ظاهر میآ

 این اثر مشابه اثر کورتیزون اسـت.  باشد. هاي پتاسیم وکاهش ادرار می شدید یون
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ـ   اخیراً عنـوان حامـل بـراي انـواع داروهـاي کـه        هگزارش شده که گلیسـیریزین ب

د. گلیسیره تیک اسید ضـدالتهاب  رون شوند به کار می صورت موضعی مصرف می هب

ع حـذف کامـل کبـدي هیـدروکوتیزون     مستقیم مانطور غیر این ماده به .باشد می

هـاي غـدد فـوق     هورمون 17ذف زنجیر جانبی کربن حد. یعنی باعث مهار شو می

 سلولهاي روي بر بیان شیرین فالونوییدي ریشه عصاره حفاظتی اثر شود. کلیوي می

 متابولیسـم  کبـد  عمـده  و اصـلی  وظـایف  جملـه  صـحرایی از  مـوش  کبـدي در 

 حفـاظتی  اثـر  دهنده نشان آمده دست به باشد نتایج می زدایی سم و ها گزنوبیوتیک

 به که باشد یم کبدي تیواستامید سم از ناشی بهاي آسی برابر در ها عصاره این موثر

    .است پلی فنلی ترکیبات اکسیدانیی آنت اثر واسطه

  مصارف دارویی پزشکی

که یک داروي ضد التهـاب   carbenoxoloneتهیه  صورت تجاري در گالسیریزین به

 صـورت تبخیـر،   بیـان بـه   رود. عصاره شـیرین  می به کار معده است زخمدرمان  در

ــور در تغلــیظ شــده و و تصــعید ــه وف ــه ب قــدرت  خــاطر طعــم و فارمــاکولوژي ب

  شود. استفاده میها  قرص پذیري آن در انعطاف

 دهنــده فشــار خــون، افــزایش آور، عنــوان خلــط بیــان بــه عصــاره شــیرین از

سـتخوانی بـه   التهاب تـرمیم ضـایعات ا  ضـد  هاي گوارشـی،  کننده ناراحتی برطرف

ریـوي   هـاي  گیاه براي درمان ناراحتی این ازعصاره شود. صورت سنتی استفاده می

  شود. ازجمله برونشیت استفاده می
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 بیان شیرین خواص

کشـف شـده اسـت و در اروپـا و      بیان که جدیداً ترین خاصیت شیرین * مهم

  شود، درمان زخم معده و سرطان معده است. آمریکا استفاده می

از پیـري   * این گیاه براي تقویت عمـومی بـدن مفیـد اسـت و خـوردن آن     

  کند و براي نرم کردن سینه موثر است. زودرس جلوگیري می

بیان شست وشو دهیـد تـا    هاي پوست را با دم کرده شیرین ها و تاول * زخم

  زود خوب شوند.

بیان ملین است و براي درمان سوء هاضمه و از بین بردن نفخ  * گیاه شیرین

  شکم مفید است.

بیـان را   تـوان ریشـه شـیرین    ان مـی * براي برطرف کردن زخم و التهاب ده

  مکید.

  دهد. کند و تنگی نفس را تسکین می * این گیاه ورم معده را برطرف می
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 2کند. براي ایـن منظـور    * این گیاه چشم را تقویت کرده و رفع سردرد می

شیرین بیان را پودر کرده و با یک گرم شـکر و یـک گـرم رازیانـه      گرم ریشه

  آب خیس کرده و هر روز بخورید. مخلوط کنید. سپس آن را در

  بیان را قبل از غذا مصرف کنید، براي الغري موثر است. * اگر شیرین

بیان را به سـر بمالیـد و بـراي رفـع      * براي درمان موخوره، دم کرده شیرین

بیـان پمـاد درسـت کـرده در ایـن       هاي شـیرین  بوي بد زیر بغل و پا از برگ

  ها بگذارید. قسمت

این گیاه براي درمان اسپاسم عضالت و تورم، برونشـیت،   * در طب سنتی از

  شود. روماتیسم و ورم مفاصل استفاده می

بیـان یکـی از اجـزاء     کند و امروزه نیز عصـاره شـیرین   * سرفه را برطرف می

  ترکیبی شربت سرفه است.

عنوان عامـل   توان از آن به بیان همچنین مدر (ادرارآور) است و می * شیرین

عی براي زخم و التهاب زونا، چشم، دهان و دستگاه تناسـلی  ضدویروس موض

  استفاده کرد.

* ترکیبات موجود در ریشه گیاه شـیرین بیـان بـراي مقابلـه بـا پوسـیدگی       

تـوان   دندان مفید هستند. همچنین خاصیت ضدمیکروبی دارد، بنابراین مـی 

هـاي شستشـوي    عنوان مـاده ضدپوسـیدگی در محلـول    از شیره این گیاه به

  ها استفاده کرد. ان و نیز خمیر دندانده

آوري مؤثر اسـت   بیان (ریشه خشک ساییده گیاه) خلط شیرین * پودر ریشه

استفاده بوده اسـت؛ مخصوصـاً هنـدوها    هاي باستان به این منظور مورد  و از زمان
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بـه معنـی    ayur-veda(برگرفته از کلمـه سانسـکریت    Ayurvedicآن را در داروي 

  اند. ردهب ر میعلم حیات) به کا

و  Glabridinبیان حاوي تعداد زیـادي مـواد طبیعـی ماننـد      * عصاره شیرین

Liquiritin باشد که تاثیرات مفید متعددي روي پوسـت دارد کـه از آن جملـه     می

 کنندگی پوست نام برد. توان از خواص روشن می

  دارویی تداخالت

قوس  هاي تیازیدي و دیورتیک

 : بـه قلبیهاي  گلیکوزید هنله و

ــت دادن   ــزایش از دسـ ــل افـ دلیـ

ه مصرف طوالنی مدت گیـا  ،پتاسیم

  شود. با این داروها  توصیه نمی

  .یابد کارایی این داروها کاهش می :ها ضد پر فشاري خون

تروئیدهاي موضعی : موجب تشدید اثرات کورتیکواسکور تیکواستروئید ها

  شود. خوارکی می و

خطـر   ): ایجـاد هیپوکـالمی و  نیـدین ، کی(پرو کـائین آمیـد   ها ضد آریتمی

  .آریتمی

دارو باید خودداري  : از مصرف همزمان گیاه و، آمیلورایداسپیرونوالکتون

  .کرد

  .هیپوکالمی ،دمآ ،فزایش فشار خونا :بارداري خوراکیداروهاي ضد
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موجـب افـزایش آثـار سـمی دارو      افزایش دفع پتاسیم توسط گیاه، :ها ملین

  اختالل ریتم  شود. گیجی، ضعف وه ممکن است منجر ب شده و

کن است باعث کاهش تحمل گلـوکز  : گیاه ممهاي قند خون آورنده پایین

  .شود

   .ست باعث مهار فعالیت پالکتی شود،گیاه ممکن اINRافزایش  :وارفارین

  یابد. وبی روده توسط داروکاهش می: مهار فلور میکرها بیوتیک آنتی

  .ز دارو:کاهش خونریزي معده ناشی اآسیپیرین

 بیان هاي شیرین آوردهفر

کننـده بـدن    تقویـت  عنـوان  بیـان را بـه   سال پیش شیرین 4000لیان در حدود باب

-اند. همچنین مصـریان عهـد باسـتان از ریشـه آن عصـاره تهیـه مـی        شناخته می

ایـن گیـاه    میالدي از مقبـره توتانخـامون ریشـه    1923اند؛ چنانکه در سال  کرده

بیـان را جهـت کاسـتن از تلخـی      یرینیافت شد. پزشکان مصـر قـدیم عصـاره شـ    

  اند. برده اض کبد و دستگاه گوارش به کار میداروهاي تلخ مزه و معالجه امر

شـود کـه طرفـدار     بیان تهیه مـی  هایی با طعم تند از شیرین نبات در اروپا آب

گونـه تـنقالت بـا روغـن تخـم       نالبته باید گفت که طعم اغلب ای زیادي هم دارد.

بیـان در آنهـا بسـیار     شود و مقدار واقعی شیرین مین میأانیسون (بادیان رومی) ت

  کم است.
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شـود و   هاي غیرالکلی اسـتفاده مـی   بیان در تهیه نوشیدنی از چاشنی شیرین

این ماده عنصر اصلی نوشابه غیرالکلی بسـیار معـروف مصـري موسـوم بـه عـرق       

  سوساست.

شکل طبیعی استفاده کنند، به  بیان را به یا دوست دارند که شیرینردم ایتالم

عنـوان خوشـبوکننده دهـان     ریشه ایـن گیـاه را پـس از شسـتن، بـه     این نحو که 

  جوند. می

در پخـت غـذاهاي مطبـوع     بیان همچـون چاشـنی   در آشپزي چینی شیرین

سـوس  ها و غذاهایی که در  شود و اغلب براي خوش طعم کردن سوپ استفاده می

  رود. شود، به کار می سویا جوشانده می

صورت نوشـیدنی در بـازار    بیان در سوریه نیز بسیار خواهان دارد و به شیرین

  شود. عرضه می
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  ریشه شیرین بیان

  کاربرد در صنایع آمریکا 

هـاي مختلـف    رگلیس توسط شرکت -رص آن به نام دق بیان و امروزه عرق شیرین

شکالت  ،. رگلیس را به سقزهاي جویدنیقرار دارددر دسترس عموم  ده وتولید ش

کنـد. در صـورتی کـه     ار و توتـون مخصـوص جویـدن اضـافه مـی     تنباکوي سیگ و

کننـدگی آنهـا افـزایش     الکلی افزوده شـود قـدرت کـف   هاي غیر رگلیس به نوشابه

عنـوان   بیـان بـه   کنـد همچنـین ریشـه شـیرین     ها را بهتـر مـی   طعم آن دهد و می

  شود. ي برگ نیز استفاده میهادهنده سیگار طعم

 بیان شیرین گیاه از شده ساخته داروهاي

 بییک تر صورتبه و رگلیس -د داروي ساخت در تک صورتبه بیان نیشیر گیاه از

 Enoxolon )رازیــن) Rasin (رگلــیسD-Reglis (التــادین داروهــاي سـاخت  در

 eglis Moattar )رگلیسـیدین ) Reglisidin (شـیرینوش ) Althadin (انوکسـولون (

  .منتازین) Menthazin ( Masumint  ماسومنت) Masumint ()معطرو(

 تجاري کاربردهاي و سازي آماده

ویـژه  جایگاه تجارت در و مایع خشک عصاره پودر، صورتبه بیانشیرین گیاه ریشه

 مواد آسپاراژین، ساکاروز، گلوکز، مقادیري بیان دارايشیرین ریشه عصاره .دارد اي

داروسـازي، نوشـابه   صنایع در گیاه این مؤثره مواد. است اسانس و آلبومیدي، رزین

 تقریبـاً  بیانشیرین عصاره دارد. متعددي مصارف دخانیات و سازيشیرینی سازي،
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 ریشـه  جوشاندن . بااست )28/35( اونس هر در کالري   100میزان به انرژي داراي

 دسـت بـه ) ايبه قهـوه  مایل( رنگ سیاه ايماده آن، آب عمده بخش تبخیر و  گیاه

 خشک ریشه لیکوریک،. شودمی شیره عرضه و جامد صورت دو به ماده این. آیدمی

ارزشـی   با شیمیایی مواد داراي بیان شیرین گیاه ریشۀ. بیان استشیرین گیاه شده

 اسـید  بیـان درصـد  شـیرین  ریشـه  کیفیـت  تعیـین  در شـاخص  تـرین مهم .است

 کـه  طـوري بـه . اسـت  اسید آن درصد آب در محلول عصاره میزان و گلیسیریزیک

  درصد باشد. 5/2حداقل  باید در صدگلیسیریزیک USPفارماکوپه  برطبق

 بیان شیرین گیاه تجارت

 از که است هکتار هزار 66حدود  کشور در مختلف دارویی گیاهان کشت زیر سطح

 گیاهان صادرات حجم باالترین که حالی در. صفر است بیانشیرین سهم مقدار، این

گیـاه شـیرین   ریشـۀ  از تـن  صدها سالیانه. است بیانشیرین گیاه به دارویی مربوط

 خـارج  کشور از خام صورت به دارویی و شیمیایی ارزش با مواد استخراج جهت بیان

 دنیا پیشرفته کشورهاي در آن از .شودمی وارد به کشور آن هايفرآورده و شود می

 در تولیـد شـده   عصاره از اندکی بسیار بخش تنها .شودمی تولید وردهآفر نوع  500

 با بیانشیرین عصاره صورتبه. شودمی استفاده داروسازي صنعت در کشور، داخل

ژاپن،  فارس، خلیج حوزه کشورهاي به مایع و جامد پودر، (Licorice) لیکوریس نام

 اسـتان  چهـار  .شـود صادر مـی  استرالیا و بلژیک فرانسه، هندوستان، ایتالیا، آلمان،

 . هسـتند  محصول این تولیدکننده و کرمانشاه بویراحمد و کهکیلویه کرمان، فارس،

متوسـط   طـور به و است کشور در بیان شیرین تولید قطب استان فارس میان این از
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 در. شـود می فارس تولید استان کارخانه  7در بیان شیرین عصاره تن هزار 6 ساالنه

 .شودمی برداشت مزارع از هکتار در تن10سالیانه کلی طوربه نیز کرمانشاه استان

  جهان بیان در ایران و جایگاه شیرین

ــی   ــاه دارویــــ گیــــ

بیــان از لحــاظ  شــیرین

 خاصـــیت دارویـــی در

ــور ــارجی کشـ هاي خـ

در اهمیت فراوان دارد. 

که  دست آمده هنتایج ب

ــر روي   ــران بــ در ایــ

، سـرحد  کـه کرمانشـاه   منطقه انجام شد نشـان داد  12 دربیان  هاي شیرین ریشه

از نظـر صـادرات نیـز داراي     تـرین محصـول بـوده و    مرغوب کرمان داراي و فارس

 بیان کشورهاي دیگر، در مقایسه با شیرین بیان ایرانی، شیرین. وانی استاارزش فر

براي رشد ایـن   زیرا وضیعت اقلیمی کشور ما،؛ بیشترین مقدار گلیسیریک را دارد

عصاره این گیـاه از ایـران بـه     هزار تن پودر و7گیاه مناسب است. ساالنه بیش از 

با توجه به افزایش روز افزون تقاضاي بازار نسـبت بـه    و شود کشور اروپا صادر می

تخریب رویشگاه طبیعی که از بین رفتن ذخایر ژنتیکی این گیاه  خطر این گیاه و

ترین راه براي ایجـاد کشـت ایـن گیـاه       سادهرسد که از  نظر می دنبال دارد به را به

م بـا گیاهـان وجینـی    ابررسی استفاده از کشت هیدروپونیک و کشت فشرده  و تو

ها اقدام به ترویج آن در سـطح   باشد که در صورت موفقیت این طرح زود بازده می
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ــترده  ــی گس ــیمیایی آن از   شــود. پرداختــه م ــایی ترکیبــات ش لحــاظ  شناس

قــرص و  ق و(عــر کــاربرد در صــنایع آمریکــا فارمــاکنوزي آن، فارمــاکولوژیکی و

  جهان. در بیانشیرین گیاه از شده ساخته داروهاي ،)هاي غیرالکلی نوشابه

  بنديبرنامه زمان ي)

  .ین و کشت اصولی و ارگانیک نشاءهاسازي و تسطیح زم : آماده1فاز

  : داشت و برداشت محصول نهایی.2فاز

  سال. 5برابر، در طی 3اي تا صورت پله هب : افزایش ظرفیت تولید3فاز

  : بازاریابی و تبلیغات محصول با ارائه کیفیت برتر.4فاز

  بندي و عملیات برنامۀ زمان. 2جدول 

  ردیف
  مراحل اجراي

  طرح کسب وکار

زودترین 

  زمان شروع

زودترین 

  زمان خاتمه

دیرترین 

  زمان شروع

دیرترین 

زمان 

  خاتمه

زمان 

  شناوري

            و تسطیح زمین آماده سازي  1

2  
  هاحمل نهاده و خرید

  کود) بذر و و (نشا
          

            کشت ارگانیک نشا وبذر  3

            داشت نشاء ها کشت شده  4

5  
  برداشت وفروش محصوالت

  (گل ونشاء)
          

  مدیریت مالی .2

کند تا در مقابل شـرایط   هاي اقتصادي ایجاب می هاي متنوع و متغیر بنگاه فعالیت

هاي سریع از خود نشان دهند. در ایـن میـان نقـش     متغیر و غیرمطمئن، واکنش

آوري اطالعـات صـحیح و بـه     ها و تولیدکنندگان در جمع مدیریت مالی این بنگاه

باشد. جهت تحلیل هر  گیري نهایی حائز اهمیت می موقع تحلیل آنها براي تصمیم
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هـا) مشـخص    (دریافـت  آمديها) و در (پرداخت اي فعالیتی الزم است اقالم هزینه

  گردند.  

  ها) (پرداختی ها الف) هزینه

ند که به شوهایی میمشمول هزینهگذاري فعالیت  هاي سرمایه بررسی هزینه

  :باشدها شامل موارد ذیل می انجامند. این هزینهوکار می اندازي کسبایجاد و راه

 اي و سرمایه در گردش هاي سرمایه ) هزینه1-الف

برداري  الیت و پیش از بهرههاي طی دوره ایجاد و تاسیس فع پرداختمنظور 

ها  هاي آبیاري، ساختمان هاي خرید زمین، خرید سیستم باشد که شامل هزینه می

تجهیزات، نصب تاسیسات و تجهیـزات، تهیـه وسـایط     آالت و و تاسیسات، ماشین

اخـذ   ه، مشـاوره، هزینه تهیـه طـرح و نقشـ   برداري ( هاي قبل از بهره نقلیه، هزینه

هـاي   ...) و هزینـه ها و ثبت شرکت و تسـهیالت، عقـد قـرارداد و آمـوزش و    مجوز

و  اي هـاي سـرمایه   گذاري ثابت شامل هزینه باشد. کل سرمایه بینی نشده می پیش

هـاي جـاري    % هزینـه 20 سرمایه در گردش معمـوالً  باشند. سرمایه در گردش می

  باشد. می

  هاي جاري هزینه )2 -الف

  .  باشد بت و متغیر تولیدي میهاي ثا ها شامل هزینه هزینهاین 

با تغییر مقدار تولیـد،   هایی است که منظور هزینه :هاي متغیر تولیدي هزینه 

بـه عبـارت دیگـر، ایـن بخـش      . به تولیـد بسـتگی دارد   کند و مستقیماً تغییر می

هـاي   شـوند کـه بـه شـروع کـار واقعـی و تـداوم فعالیـت         هایی می مشمول هزینه

سازي زمـین، کاشـت،    هاي آماده ها شامل هزینه هزینهاین . انجامند وکار می کسب

داشت و برداشت محصول، حقوق و دستمزد مستقیم به کار شناسـان و کـارگران   
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هزینـه  . باشـند  بینی نشـده مـی   هاي پیش ی و فصلی، هزینه تدارکات و هزینهدائم

بنـدي، هزینـه    دیسک، کرت تسطیح، شخم و( هاي سازي زمین شامل هزینه آماده

هاي  ، هزینه...)پاشی قبل از کاشت، هزینه آب و آبیاري قبل از کاشت وکود کود و

هـاي   ؛ هزینـه ...)و هـا  نشاء یا پاجوش، حمل، کاشـت پـاجوش   تهیه(کاشت شامل 

هـاي   پاشی، مبارزه با علف سم آب و آبیاري، کود و کودپاشی، سم و(داشت شامل 

...) برداشـت دسـتی، حمـل و بـارگیري و    ( رداشـت شـامل  هـاي ب  هزینـه ...) و هرز

  .باشند می

  هاي ثابت تولیدي هزینه

کنـد و مسـتقیما بـه     با تغییر مقدار تولید، تغییر نمـی هایی است که  منظور هزینه

 نگهـداري  تعمیر و هاي استهالك و ها شامل هزینه این هزینه. تولید بستگی ندارد

بیمـه، اقسـاط   ، اجاره زمین، )نقلیه و وسائط آالت ها و تاسیسات، ماشین ساختمان(

و آگهـی، عضــویت در اصــناف و   هـاي دریــافتی، مالیـات و عــوارض، تبلیغــات   وام

  .  باشد بینی نشده می هاي پیش هاي تخصصی و هزینه انجمن

  )ها دریافتی( درآمدها) الف

ی، تعیـین میـزان   براي برآورد درآمدها، تعیین میزان تولید محصول اصلی و فرعـ 

  .   ها، تعیین قیمت محصول اصلی و فرعی الزم است روش و خود مصرفیف
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  ها هاي توجیه اقتصادي فعالیت شاخص

ــن بخــ ــدهاي ایجــاد شــده، بایســتی   در ای ــه و در آم ــس از محاســبه هزین ش پ

بــازده  بــازده فــروش، نســبت فایــده بــه هزینــه، نــرخ(آوري هــاي ســود شــاخص

برآورد گردند تا اطمینـان حاصـل شـود    ...) گذاري، دوره برگشت سرمایه و سرمایه

فعالیت داراي دوره تحلیـل   اگر .که انجام فعالیت اقتصادي و یا غیراقتصادي است

هاي مختلف دوره تحلیل، هزینه و درآمدها  گذاري باشد بایستی براي سال سرمایه

. تبـدیل نمـود  ) Present Value( با نرخ تنزیل مناسب به ارزش کنـونی  محاسبه و

هاي پرداخـت   فرمول( هاي اقتصاد مهندسییل ارزش زمانی پول از روشبراي تبد

  .گردد استفاده می) هاي یکنواخت سري بار و یک

 دهد که از کل ارزش ناخالص محصـول  این شاخص نشان می بازده فروش:

کننده حاصل شده است. به عبارت دیگر یـک  تولیدي چند درصد سود براي تولید

  همراه داشته است.  ریال فروش چند درصد سود به

  

  

  

رزش حـال منـافع بـه    این شاخص همان نسـبت ا  نسبت فایده به هزینه:

گـذاري چنـد ریـال     ها است. به این مفهوم که یک ریال سرمایه ارزش حال هزینه

مسـاوي واحـد)    منافع به همراه دارد. این نسبت را با واحد (بزرگتر، کوچکتر و یـا 

دهـد یـک ریـال     سنجند. اگر ایـن نسـبت بزرگتـر از واحـد باشـد نشـان مـی        می

گذاري در فعالیت، بیشتر از یک ریال منفعت در بر داشته اسـت، بنـابراین    سرمایه

 ( ارزش ناخالص / سود ) = بازده فروش*  100
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دهـد   انجام فعالیت اقتصادي است. اگر این نسبت کوچکتر از واحد باشد نشان می

از یک ریال منفعت در بر داشته اسـت،   گذاري در فعالیت، کمتر یک ریال سرمایه

بنابراین انجام فعالیت غیر اقتصادي است. اگر این نسبت مساوي یک باشد بسـته  

  تر خواهیم رفت. به اهمیت فعالیت یه سراغ روش توجیه مناسب

  

نرخی اسـت کـه ارزش حـال خـالص       گذاري فعالیت: نرخ بازده سرمایه 

هـا   با نرخ بهـره بلندمـدت بانـک    سازد. این نرخ را معموالً فعالیت را برابر صفر می

گر آن اسـت   ها باشد نشان تر از نرخ بهره بانک کنند. اگر این نرخ بزرگ مقایسه می

انـداز   گذاري در فعالیت داراي بهره و بازدهی بیشتري نسـبت بـه پـس    که سرمایه

در ایـن   گـذاري اقتصـادي اسـت. معمـوالً     باشد، یعنی سرمایه در بانک می سرمایه

شـود کـه سـتون اول مربـوط بـه       روش ابتدا یک جدول گردش نقدي تشکیل می

گـذاري    عنـوان سـال شـروع سـرمایه     نظر گرفتن سال صـفر بـه   دوره تحلیل با در

باشد. به  یها و ارزش ناخالص فعالیت م هاي بعدي مربوط به هزینه باشد. ستون می

هاي هزینه و درآمد در جدول، ستون مربوط بـه ارزش حـال و ارزش    تعداد ستون

گردد. این شاخص به روش آزمایش و خطا با در نظر گرفتن  حال خالص ایجاد می

  د.   شون دو نرخ تنزیل فرضی محاسبه می

دهـد کـه منـافع حاصـله از      این شاخص نشان مـی  دوره برگشت سرمایه:

دهـد. البتـه دو    هـاي مربوطـه را پوشـش مـی     ر سال چندم، هزینهانجام فعالیت د

  ها / ارزش حال درآمدها = نسبت فایده به هزینه ارزش حال هزینه
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تـري   هاي قـوي  گذاري، شاخص شاخص نسبت فایده به هزینه و نرخ بازده سرمایه

  باشند.   نسبت به این شاخص در توجیه فعالیت می

اگرکارفرما از تسهیالت بانکی استفاده نماید بایستی اقساط وام به عنوان 

هاي جاري لحاظ گردد. بهره وام بانکی در سال از  هزینه ثابت تولیدي در هزینه

اصل  غتوضیح اینکه بهره تسهیالت بایستی با مبل گردد. فرمول زیر استفاده می

در تعیین بهره  محاسبه شده در سال جمع تا قسط ساالنه وام مشخص گردد.

  پرداخت و نرخ بهره الزم است. تسهیالت، اطالعات مربوط به مبلغ وام، مدت باز

الت) = بهره ی+ مدت بازپرداخت به سال) * نرخ تنزیل *کل تسه1/ ( ( 200

  تسهیالت ساالنه

  ) = اقساط اصل وام( مدت بازپرداخت به سال/کل تسهیالت

  (سهم اصل وام +سهم بهره تسهیالت ساالنه) = کالقساط پرداختی ساالنه

هـا و   هاي مهـم دیگـر محاسـبه اسـتهالك تاسیسـات و سـاختمان       از هزینه

هـا بـه    تاسیسـات و سـاختمان   باشد که بایستی هزینه اسـتهالك  آالت می ماشین

ی محاسبه گردد. در تعیین آالت و وسائط نقلیه به روش نزول روش خطی و ماشین

هزینه استهالك دارایی، اطالعات مربوط به هزینه اولیـه دارایـی، ارزش اسـقاط و    

  عمر مفید دارایی الزم است.

  

  

  

گذاري  هاي  سرمایه جریان نقدي ورودي ساالنه (منافع یکنواخت ساالنه)/کل هزینه

  دوره برگشت سرمایه= 

 

  هزینه اولیه ) = روش خطی - (عمر مفید دارایی / ( ارزش اسقاط 

 = روش نزولی 2هزینه اولیه  ) * عمر دارایی / - ( استهالك تا تاریخ مورد نظر 
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تمـام شـده محصـول بـا توجـه بـه       قیمـت   هزینه تمام شـده محصـول:  

نه محصـول اصـلی و فرعـی     هاي اقتصـادي تولیـد و میـزان عملکـرد سـاال      هزینه

  د.  شون محاسبه می

  هکتارتوجیه اقتصادي فعالیت تولیدي مورد مطالعه در 

اعتبار مورد نیاز فعالیت شامل آورده یا سهم مشـارکت کارفرمـا و تسـهیالت    

در  ها متقاضی بایستی آورده داشته باشد. گذاري در سرمایه باشد. معموالً بانکی می

هـاي   هزارریـال بابـت تـامین بخشـی از هزینـه      فعالیت مورد مطالعه میزان آورده

 ،نـرخ بهـره   مدت بازپرداخت پـنج سـاله و  اي، تسهیالت بانکی هزارریال با  سرمایه

هاي اقتصادي سال اول فعالیت  هزارریال و دوره تحلیل پنج ساله مشـخص   هزینه

بـرداري و سـاخت    هاي قبل از بهره گذاري ثابت شامل هزینه گردیده است. سرمایه

هزارریال و سرمایه در گردش هزارریال مشخص گردید. کل اعتبار  انبار و... تقریباً

هاي مورد نیاز در قالب  هزارریال تعیین شده است. در ذیل به اقالم هزینه سالدر 

  شود.   مربوطه پرداخته می جداول

  واحد: (هزار ریال) برداري هاي قبل از بهره هزینه .3جدول 

  هزینه کل  شرح  ردیف 

  19500  سفته و ...اخذ مجوز ها و ثبت شرکت و تسهیالت،عقد قرارداد و خرید هزینه تهیه طرح، مشاوره،  1

  4800  آموزش  2

  700  هاي متفرقه هزینه  3

  25000  جمع  

 (میزان عملکرد یا تولید ساالنه / هزینه اقتصادي تولید ) = هزینه تمام شده
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  توجیه اقتصادي فعالیت تولیدي مورد مطالعه در هکتار

اعتبار مورد نیاز فعالیت شامل آورده یا سهم مشارکت کارفرما و تسـهیالت بـانکی   

در  باشـد. % آورده داشته 30ها متقاضی بایستی  گذاري در سرمایه باشد. معموالً می

بابــت تــامین بخشــی از  هزارریــال 70000فعالیــت مــورد مطالعــه میــزان آورده 

هزارریـال بـا مـدت بازپرداخـت      150000اي، تسهیالت بانکی  هاي سرمایه هزینه

ــاله و  ــنج س ــره   پ ــرخ به ــه % ،14ن ــت     هزین ــال اول فعالی ــادي س ــاي اقتص ه

گـذاري   رمایههزارریال و دوره تحلیل پنج ساله مشخص گردیده است. س101560

 26000 بـرداري و سـاخت انبـار و... تقریبـاً     هـاي قبـل از بهـره    ثابت شامل هزینه

هزارریال مشخص گردیـد. کـل اعتبـار در     50232هزارریال و سرمایه در گردش 

هـاي مـورد    هزارریال تعیین شده است. در ذیل به اقالم هزینه 396792سال اول 

   شود. نیاز در قالب جداول مربوطه پرداخته می
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  سازي زمین در هکتار  واحد: هزارریال هاي تسطیح و آماده هزینه. 4جدول 

  توضیحات  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  هزینه سال

  2050  1900  1850  1700  1500  آزمون تجزیه خاك
جهت تشخیص 

  نیازکودي

  یکبار  -  -  -  -  850  شخم زمین اصلی

  دوبار  -  -  -  -  900  دیسک زمین اصلی

    -  -  -  -  400  پشته جوي و

  فسفره، ازته  745  720  690  650  650  کود شیمیایی ماکرو

پخش کوددامی  و خرید،حمل

  قبل ازکاشت
7500  -  -  -  -  

 سال یکبار2هر

  تن3مقدار  هب

 ها سایرهزینه

  پزشکی و...) (مشاوره،گیاه
600  640  650  670  670    

  -  3465  3290  3190  2990  12400  کل

  

  واحد: هزارریال  هزینه کاشت یک هکتار  .5جدول 

  توضیحات  سال اول  هزینه

  تومان 200هر  نشاء  -هزار اصله نشاء30000خرید   60000  تهیه وحمل نشاء

  نفر کارگر 50دستی توسط  5500  هزینه کاشت نشاء

  -  65500  جمع

 حمـل نشـاء   مثل تسـطیح زمـین، تهیـه و    یک ساله هستند ها بعضی هزینه

  .ولی بعضی دیگر چند ساله هستند ها ،کشت پاجوش(پاجوش) 
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  واحد: هزارریال هاي داشت محصول در هکتار هزینه .6جدول 

  توضیحات  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  سال/ هزینه

  نهاده آب

  روزه 5دور آبیاري   5260  5100  4890  4770  4500  آب بهاء

  1780  1730  1680  1600  1500  آبیاري
بارهرباردونفرکار4نفر(8

  گر)

  
باعلف  مبارزه

  هرز
6000  6400  6800  7100  7500  

 مرحله دستی 3(وجین

  نفرزن)60

  
 کود دامی و

  پخش
-  12300  12900  13200  15400    

    29940  27130  26270  25070  12000  کل  

  

  هاي برداشت محصول در هکتار   واحد: هزارریال هزینه .7دول ج

  توضیحات  سال پنجم  سال چهارم  سال سوم  سال دوم  سال اول  نوع هزینه

  مرحله3نفرطی50  7750  7500  7250  6900  6700  برداشت دستی

  -  900  880  850  840  800  کرایه خودرو

  کارگر2  535  520  485  480  460  بارکردن

  نفرزن50  4900  4820  4600  4300  4000  خشک کردن

  کیلویی50تا50  1950  1920  1800  1700  1550  گونی

  کارگر زن4  1490  1440  1400  1300  1300  گونی زدن

    7100  6900  6750  6400  6000  حمل ونقل

  -  24625  23980  23135  21920  20810  کل

  

  واحد: هزارریال در هکتار هاي جاري محصول کل هزینه .8جدول 
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  139045  650  32540  6200  3000  3465  3290  12000  65500  12400  اول

  99880  660  32540  6200  3000  7500  21920  25070  -  2990  دوم

  102285  650  32540  6000  3000  7500  23135  26270  -  3190  سوم

  105540  700  32540  7400  3000  7500  23980  27130  -  3290  چهارم

  109480  710  32540  7700  3000  7500  24625  29940  -  3465  پنجم
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سـاله   5% و مدت بازپرداخـت  14توضیحات: اقساط وام دریافتی با نرخ بهره 

  محاسبه شده است. هزینه استهالك به روش خطی محاسبه شد.

  درآمد ناخالص تولید محصول در هکتار

(عملکرد برگ و  درآمد ناخالص فعالیت با توجه به عملکرد محصول اصلی و فرعی

  هزارریال محاسبه شده است. 351000تعداد نشا) و قیمت آنها در سال اول 

  درآمد ناخالص محصول در هکتار .9جدول 

  سال

  درآمد ناخالص (هزارریال)  قیمت (ریال)  عملکرد

 عملکرد برگ

  (کیلوگرم)

تعداد 

  نشا

هر کیلو 

  برگ
  هر عددنشا

فروش 

  برگ

فروش 

  نشا
  جمع

  350800  30800  160000  2200  80000  14000  2000  اول

  203450  33350  170100  2300  81000  14500  2100  دوم

  215380  36740  178640  2450  81200  15000  2200  سوم

  229290  40290  189000  2550  84000  15800  2250  چهارم

  211000  41600  169400  2600  84700  16000  2000  پنجم

  سودآوري و توجیه اقتصادي فعالیت 

ــرگ و در ســال اول فعالیــت، کــل ارزش ناخــال ص محصــول تولیــدي (فــروش ب

هزارریـال بـرآورد   101560جاري مربوطه   هاي هزارریال و هزینه 351000)نشاء

هزارریال مشخص شد. بازده فروش تولیـد   249440 گردید. درآمد خالص فعالیت

دهـد یـک ریـال     درصد محاسبه شده که نشان مـی  06/71محصول در سال اول 

درصـد  94/28همراه داشته است. به عبارت دیگـر   سود به %06/71گذاري  سرمایه

ها رسیده اسـت. بـا توجـه بـه سـودآوري       ارزش ناخالص فعالیت به مصرف هزینه
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ها توسط درآمد حاصله جبران خواهد شد. هزینه  فعالیت، در سال اول تمام هزینه

  یال در سال اول محاسبه گردید.     ر 8463تمام شده هر کیلو برگ 

  بازده فروش و درآمد خالص محصول هاي تولید، هزینه .10جدول 

  سال

هزینه هاي 

جاري 

  (هزارریال)

درآمد 

ناخالص 

  (هزارریال)

درآمد خالص 

  (هزارریال)

بازده 

  فروش (%)

هزینه تمام 

شده محصول 

گل 

  (کیلو/ریال)

هزینه تمام 

شده محصول 

(نشا) 

  (عدد/ریال)

  5974  8463  %71,06  211755  350800  139045  اول

  6178  8753  %70  103570  203450  99880  دوم

  5960  8583  %71,60  113095  215380  102285  سوم

  6135  8835  %71,53  123750  229290  105540  چهارم

  6185  8907  %71,30  101520  211000  109480  پنجم

  

و نسبت فایده به  ) NPVتوجیه فعالیت براساس شاخص ارزش حال خالص (

گیرد به این صورت کـه بایسـتی ابتـدا جـدول گـردش نقـدي را        انجام می هزینه

تنظیم و سپس ارزش حـال هزینـه و درآمـدها محاسـبه و سـپس بـا اسـتفاده از        

در جـدول   هـاي سـودآوري را تعیـین نمـود. معمـوالً      هاي مربوطه شاخص فرمول

 گیرنـد.  گذاري در نظـر مـی   سرمایهعنوان سال شروع  هگردش نقدي سال صفر را ب

طبـــق نتـــایج، ارزش حـــال خـــالص فعالیـــت طـــی دوره تحلیـــل مثبـــت و  

یـده بـه هزینـه محاسـبه شـده نشـان       هزارریال برآورد گردید. نسبت فا155232

واحد) نصـیب  70/3گذاري، بیشتر از یک واحد ( دهد به ازاي یک ریال سرمایه می

بت بودن ارزش حـال خـالص فعالیـت و    تولیدکننده خواهد شد. لذا با توجه به مث

  نسبت فایده به هزینه بزرگتر از واحد، انجام این فعالیت اقتصادي است.       
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  واحد: هزارریال  جدول گردش نقدي و توجیه فعالیت مورد مطالعه  .11جدول 

دوره 

  تحلیل

آورده و 

هاي  هزینه

  اي سرمایه

هاي  هزینه

جاري (ثابت 

و متغیر 

  تولیدي)

درآمد 

  ناخالص

حال  ارزش

آورده و 

هاي  هزینه

  اي سرمایه

ارزش حال 

هاي  هزینه

ثابت و جاري (

  متغیر تولیدي)

ارزش حال 

درآمد 

  ناخالص

ارزش 

حال 

  خالص

  -80000  -  -  80000  -  -  80000  صفر

  225787  303778  77991  75995  350800  139045  75232  اول

  186597  263417  76820  -  203450  99880  -  دوم

  173857  241920  68063  -  215380  102285  -  سوم

  156346  213936  57590  -  229290  105540  -  چهارم

  149636  198736  49100  -  211000  109480  -  پنجم

  892223  1221787  329564  155995     155232  جمع

  70/3  نسبت فایده به هزینه

  
  خالصه توجیه اقتصادي کشت یک هکتار به لیمو

  هزار ریال 535670  سال جمع کل هزینه پنج

  کیلوگرم6150  میزان تولید برگ در پنج سال

  کیلوگرم 88000  میزان تولید نشا در پنج سال

  هزار ریال 1857000  جمع کل درآمد ناخالص در پنج سال

  هزار ریال 1321330  جمع کل درآمد خالص در پنج سال

  

  %100× متوسط درآمد ساالنه/  هاي مصرفی هزینه: دهی طرحسود

  %06/41% = 100×  108527,5/264266: سود دهی طرح

  هاي کسب و کار: تعیین ریسک ج)

 هاي اولیه تولید از جملهافزایش ناگهانی تورم و گرانی نهاده

 رویه با صدور مجوزهاي واردات بی کاهش قیمت گل بابونه

 گري در بازار گیاهان دارویی از جمله به لیمو وجود واسطه

 کنندگان جدید سریع و وسیع توسط تولید کشت ناگهانی،

 دلیل کشت تصاعدي   کاهش قیمت به
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 شرایط بد جوي از جمله سرما و گرماي بیش از حد  

  اپیدمی شدن نوعی بیماري در مزارع   

گیـرد.   کشت به صورت دو ساله و برداشت محصول در سال دوم صورت مـی 

باشـد. قسـمت    مـی فروردین سال اول و برداشت در شهریور سـال دوم   15کشت 

شود که طی دو  مورد استفاده ریشه گیاه است. محصول هر هفته یکبار آبیاري می

  شود. نوبت آبیاري می 50سال حدود 

تـن محصـول تـر در     10تـا   7گیرد. عملکـرد   بار وجین انجام می 5هر سال 

  است. 1به  5هکتار است. نسبت وزن تر به خشک 

شـود از نظـر واریتـه محصـول      که کشت می بیان شیرینتوضیح این که نوع 

موجـود در بـازار ایـران     بیـان  شـیرین باشـد.   نوعی است که ماده مؤثره آن باال می

علت طوالنی بودن مسیر تـا بـازار    باشد. که به اکنون عمدتاً وارداتی و نامرغوب می

که در بـازار بـه    بیان شیرینمصرف و عدم ورود به شیوة صحیح در بسیاري مواقع 

در  بیـان  شـیرین گذرد اما با تولید این  ها از زمان تولیدش می رسد سال وش میفر

کننـدگان و   داخل کشور و داخل استان نوع مناسب و تازه آن در دسترس مصرف

  احتماالً کارخانجات داروسازي خواهد رسید.  

هزار تومان و تولید  7تا  5 شیرین بیانفروشی  با توجه به اینکه قیمت عمده

حاصـل   زیـر باشد. نتـایج   تن (محصول خشک) می 2تا  5/1ر هکتار بین آن در ه

   د:شو می

  کیلو تولید) 1500ریال قیمت پایین محصول) * ( 50000= ( 75000000ریال 

 5تن) و رقم پـائین قیمـت (   5/1در اینجا با توجه به اینکه رقم پائین تولید (

قیمـت محصـول    تومـان  میلیـون  5/7هزار تومان در هر کیلو) مالك قرار گرفته، 
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تـن باشـد، ایـن     2د. حال آنکه اگر تولید خوب یعنـی  شو قابل فروش محاسبه می

که این تولید  میلیون تومان خواهد بود و در صورتی 10رقم با فرض همین قیمت 

میلیـون   14خوب با قیمت باالي محصول توأم گردد قیمت محصول قابل فروش 

فایده تنها از جهت رعایت احتیاط کامل با  تومان است. در اینجا محاسبه هزینه ـ 

   د:شو تر محاسبه می تر و قیمت پائین ارقام عملکرد پائین

  ریال قیمت کل محصول قابل فروش) 75000000( -هاي تولید)  ریال مجموع هزینه 37725000(

  ریال) = 37275000(سود حاصله: 

محصـول و در  به این ترتیب با وجود رعایت احتیاط در قیمت فـروش بـراي   

طـی   ،میلیون تومان در هکتـار  7/3مورد محصول قابل انتظار براي تولید بیش از 

  شود. دو سال سود دهی محاسبه می

  بازاریابی .3

هاي انسانی و نیز اخیراً بـا   حجم گسترده تقاضا براي گیاهان دارویی جهت درمان

هـاي   ظرفیتوري، روند رو به تزاید به کارگیري این گیاهان در دامپزشکی و دامپر

حتـی   .است وجود آمده اقتصادي در زمینه این گیاهان به اي جهت فعالیت گسترده

درصد از داروهاي متداول کنونی  25امروزه، بنا به اظهار سازمان بهداشت جهانی 

% از داروهاي گیاهی که به شکل جدید اسـتفاده  74و  داراي منشأ گیاهی هستند

  ور سنتی از قدیم صورت گرفته است.ط شان به شوند، شناخت اثرات داروئی می

بررسی اقالم تولیدي و صادراتی در گیاهان دارویی حکایت از اهمیت تولید زراعی 

هاي طبیعی دارد. ضمن اینکـه بـا    برداري از عرصه هاي سنتی و بهره به جاي روش

هاي طبیعی وجود دارد اصوالً حجم  افزایش جمعیت کنونی و فشاري که بر عرصه
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هاي تولید زراعی این  ضاي گسترده کنونی جواب داده نخواهد شد مگر با روشتقا

  .گیاهان

پل ارتبـاطی بـین تولیـد و مصـرف و یکـی از       موقع): ه(بازاررسانی ب بازاریابی

ـ   کشاورزي مـی  تولید ضروریات نظام طـوري کـه اهمیـت آن در فراینـد      هباشـد، ب

فعـال و کارآمـد در بازاررسـانی     نظـام روستایی بسیار مشهود است. یـک   تولیدات

د. شـو  محصوالت کشاورزي، موجب تسریع روند تولید و افـزایش محصـوالت مـی   

عملیات بازاریابی موجب ایجاد ارزش افـزوده روي محصـوالت شـده و در نتیجـه     

 کننـده  اختالف قیمتی میان قیمت دریافتی تولیدکننده و قیمت پرداختی مصرف

منظور بیـان   شود. اقتصاددانان از حاشیه بازاریابی به (حاشیه بازاریابی) را سبب می

(از مزرعـه تـا خـرده     هاي انتقال محصوالت کشاورزي در طول زنجیره بازار هزینه

کنند. مشکل اساسی در کشـورهاي در حـال توسـعه، وجـود      فروشی) استفاده می

ایـن   بـاره باشـد و بایسـتی مسـئولین در    یک سیستم بازاریابی کارا و هماهنگ می

  ریزي نمایند.     سئله بیشتر توجه و برنامهم

 و گیـاه  نـوع  بـه  توجـه  با و بوده زیاد دارویی گیاهان بازاریابی بر مؤثر عوامل

 اثرگـذار  و مشـترك  عامـل  سـه  به جااین در باشند می متفاوت آن تولیدي مناطق

 سازمان و بازاریابی عملیات دارویی، گیاهان محصوالت بازاریابی هاي ویژگی شامل

  .  شود می آورده اجمالی توضیحات یک هر بارهدر و گردد می اشاره بازاریابی

 در ایران بیان وضعیت شیرین

بیان در دنیـا بـه    ایران از جمله کشورهاي عمده صادرکننده پودر و عصاره شیرین

اي در صنایع غذایی و دارویی دارد و از میان استان  رود که مصرف عمده شمار می
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 درصد از تولید و صادرات کشور را به خود اختصاص داده اسـت.  80فارس حدود 

درصد  100ترین صنایعی است که  بیان از جمله مهم صنعت فرآوري ریشه شیرین

ایـن   تولیدات آن از کشور صادرشده و ارزش افزوده قابل توجهی را به همراه دارد.

ت میلیـون دالر صـادرا   10درصد صادراتی است کـه سـال گذشـته     100صنعت 

افزایش قیمت مـواد   بیان از کشور صورت گرفته است. ریشه، پودر و عصاره شیرین

اي کـه در   اولیه یا همان ریشه به شدت بر این محصول اثر گذاشته است به گونـه 

برابر شده اما قیمت جهانی عصـاره   4بیان  قیمت ریشه شیرین 85تا  80هاي  سال

 2ر مدت مشـابه رسـیده کـه کمتـر از     دالر د 3دالر به  7/1بیان از  و پودر شیرین

تثبیت نرخ ارز نیز از دیگر مشکالت دسـت انـدرکاران    دهد. برابر رشد را نشان می

حجم کاالهاي تولیدي در این صنعت در مقایسه با دیگـر کاالهـا    این بخش است.

و به نسبت ارزش آن بسیار زیاد است و هزینه باالیی در سبد تولیدي به حمـل و  

یابد که الزم است یارانه حمل و نقل براي داخل و صـادرات بـه    ینقل اختصاص م

درصد کـل تولیـدات کشـور     8/99وي با بیان اینکه  این بخش نیز اختصاص یابد.

تـر   شود اختصاص تسهیالت مالی ارزان قیمت براي ایـن بخـش منطقـی     صادر می

ه ایـن تولیدکننـد   است تا قدرت رقابـت تولیدکننـدگان ایرانـی نیـز حفـظ شـود.      

بیان گفت: تأمین مواد اولیه ارزان قیمت بـراي ایـن بخـش از     هاي شیرین فرآورده

صنعت یک ضرورت است اما با بحران شدیدي در تأمین مواد اولیه روبرو هسـتیم  

، بـین  80تا سـال   تومان رسیده است. 600تومان به  150ها از کیلویی  که قیمت

هاي گمرکـی   با تغییراتی در تعرفهشد اما  هزار تن ریشه از کشور صادر می 5تا  4

تن در سـال گذشـته رسـید کـه بیـانگر ایجـاد ارزش افـزوده         400این میزان به 

فـارس یکـی از   . اسـتان  درتبدیل مواد اولیه به کاالي صادراتی براي کشـور اسـت  
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شـود امـا هـم اکنـون      بیان درکشور شناخته مـی  هاي اصلی ریشه شیرین ذخیرگاه

ان نیست و به همین منظور در دو سال گذشـته برخـی   جوابگوي نیاز تولیدکنندگ

 کنند. د را از کشورهاي همسایه تأمین میهاي داخلی نیاز مواد اولیه خو از شرکت

طرح تحقیقاتی و عملیاتی در منابع ریشه شیرین بیان در چارچوب قوانین وزارت 

 درصد گیاهـان دارویـی و صـنعتی    60 د.شوجهادکشاورزي بایستی تدوین و اجرا 

بـرداري و    هـاي توسـعه، تحقیقـات، بهـره     شود اما حلقـه  کشور در فارس تولید می

رویه به منابع گیاهان دارویـی   برداري بی بهره کم شده است. زمینهفناوري در این 

نباید به بهانـه صـادرات منـابع     باید توجه داشت که  و صنعتی خسارت زده است.

صادرات مـواد گیـاهی خـام تأکیـد      طبیعی را نابود کنیم، بر ضرورت جلوگیري از

تـوجهی بـه احیـاء منـابع طبیعـی       و به بهانه تسهیل در امر صـادرات هـیچ   شود

  شود. نمی

   دارویی گیاهان محصوالت بازاریابی هاي ویژگی) الف

 داراي صــنعتی تولیــدات بــا مقایســه در گیاهــان ایــن محصــوالت بازاریــابی

 ایـن  هـاي  ویژگـی  به مشکالت این از اي عمده بخش. باشد می بیشتري پیچیدگی

 :شوند می آورده اختصار به که است مرتبط آنها تولیدکنندگان و محصوالت

 مـورد  چنانچه و بوده فسادپذیر گیاهان این محصوالت برخی: فسادپذیري .1

 و سـردخانه  انبار، به نیاز مشکل این رفع براي. روند می بین از نگیرند قرار مراقبت

 .باشد می تبدیل هاي روش

 لحـاظ  از دارویی گیاهان ویژه به و کشاورزي محصوالت اغلب: بودن فصلی .2

 طول در آنها براي تقاضا که حالی در باشند، می فصلی شرایط تحت بازار به عرضه

 .دارد وجود سال
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 زیاد حجم و وزن داراي آنها ارزش با مقایسه در گیاهان این: بودن حجیم .3

 .شود می آن نگهداري و نقل و حمل هزینه افزایش سبب خود که باشند می

 و مـزارع  هـا،  جنگـل  مراتـع،  در دارویـی  گیاهان تولید: تولید سنتی شیوه .4

 تولیـدي  واحـدهاي  از انـدك  محصـوالت  آوري جمع. است پراکنده کشور هاي باغ

 .شود می هزینه افزایش موجب و بوده دشوار کوچک و پراکنده

 بـه  صـرفاً  آنها از برداري بهره چون: برداران بهره در بازاري گرایشات فقدان .5

 و انسـان  تغذیـه  چـون  دیگـري  مصـارف  اغلـب  بلکه نبوده، دارویی خاصیت دلیل

 مصـرف  بـازار  روانـه  سنتی برداران بهره آنچه بنابراین دارند، بر در نیز دام خوراك

 بـازاري  قـوي  هـاي  گـرایش  داراي بنـابراین  بـوده،  فـوق  مصـارف  مـازاد  کنند می

 .  باشند نمی

. دارد چهـارچوب  بـه  نیـاز  بازاریابی هاي فعالیت مطالعه: زاریابیاب عملیات .6

 کـه  اسـت  عملـی  رهیافـت  بازاریـابی،  مطالعـه  هـاي  چوبرچهـا  مؤثرترین از یکی

 تقسـیم  تسـهیالتی  و فیزیکـی  اي، مبادلـه  دسـته  سـه  بـا  را بازاریابی ايه فعالیت

 هـاي  فعالیـت  و اسـت  فـروش  و خرید برگیرنده در اي مبادله ايه فعالیت. کند می

 شـامل  را بنـدي  بسـته  و نمـودن  اسـتاندارد  بنـدي،  درجه چون مواردي تسهیالتی

 .باشد می ونقل حمل و تبدیل انبارداري، شامل فیزیکی هاي فعالیت. شود می

 هسـتند  هـایی  گـروه  و افراد بازاریابی، سازمان از منظور: بازاریابی سازمان. 7

. مشـغولند  آن انجـام  به و داشته عهده به را بازاریابی نظام مختلف هاي فعالیت که

 تقسـیم  کننـدگان  مصـرف  و ها واسطه تولیدکنندگان،: عمده گروه سه به افراد این

 از را دارویـی  گیاهـان  کـه  هسـتند  خانوارهـایی  یـا  افراد تولیدکنندگان،. شوند می

 برداشـت  را آن محصول و نموده کشت مزارع در یا و آوري جمع مراتع و ها جنگل
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. دهنـد  می اختصاص خود به را بازاریابی سازمان نخست حلقه افراد این. نمایند می

 همچـون  بازاریـابی  گونـاگون  هاي فعالیت که هستند هایی گروه یا افراد ها، واسطه

 انجـام  را قبیـل  ایـن  از مـواردي  و بنـدي  بسـته  انبارداري، آوري، جمع ونقل، حمل

 هسـتند  متفـاوت  منطقه و گیاه نوع به بسته دارویی گیاهان هاي واسطه. دهند می

 محلـی،  خریـداران  چـون  ترکیبـی  گیاهـان  اغلـب  بـراي  و مناطق اکثر در ولیکن

 .  باشند می دار عهده را کار این فروشان خرده و کنندگان تبدیل فروشان، عمده

 ایـن  انجـام  جهـت  بایـد  دارویـی  گیاهان بازاریابی بر مؤثر عوامل به باتوجه 

 مصرف نحوه و فواید با اندرکار دست افراد و جامعه اوال تا نمود ریزي برنامه رسالت

 کننـدگان  مصرف دست به محصوالت ممکن، زمان کمترین در ثانیاً. شوند آشنا آن

 عملیـات  بینـی  پیش بتواند که گردد طراحی نحوي به نیز بازاریابی سازمان. برسد

 بـا  نیـز  محصـوالت  تولیدکننـدگان،  براي معقول سودآوري ضمن تا نموده را الزم

  .  گیرد قرار کنندگان مصرف اختیار در قیمت حداقل

  تجزیه و تحلیل بازارالف) 

باشـد. از جملـه   کشت و پرورش گیاهان دارویی تاثیرگذار می که در مهمی عوامل

افزایش یـا  میزان دما و... که موجب افزایش یا کاهش رشد گیاه،  اکولوژي منطقه،

شـود. همچنـین   کاهش تولیـدات و افـزایش یـا کـاهش قیمـت محصـوالت مـی       

توانـد  هاي دولت و نرخ تورم و دیگر عوامـل اقتصـادي در ایـن رونـد مـی      سیاست

بـازار   % 10 باشد. با این وجود باید تالش شود تـا هـر سـال بـه میـزان     تاثیرگذار 

  افزایش یابد. زیرفروش محصول از طرق 
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  ؛ها هاي بزرگ و استفاده از برند آن شرکتهمکاري با 

 ؛بهبود کیفیت تولید 

 ؛موقع بازاررسانی به 

 ؛نقل صحیحو حمل 

 ؛بندي مناسب و تنوع آن بسته 

 ؛افزایش زیرکشت 

 هاي بابونه آوردههاي تولید فر همکاري با شرکت.  

براي تحقق این موضوع باید تالش شود بازارهاي داخلی پوشش داده شود.به 

فراوانی زمینه الزم براي رشد این محصول در ایـران وجـود دارد. از جملـه    دالیل 

  د:کراشاره  زیرتوان به موارد می

 گرایش مردمی به مصرف گیاهان دارویی 

 جاي داروهاي شیمیایی   هتمایل غالب مردم به مصرف داروهاي گیاهی ب 

 نیاز محدود به آب با توجه به ارزشمندي آب در ایران 

حرارت و هزینه تولید منطقی،  میزان درجه یل شرایط اقلیمی،از طرفی به دل

شـود  بینی مـی رقابت محصول در بازارهاي خارجی نیز وجود دارد و پیش ظرفیت

  .پس از ثبات بازار در داخل قدرت صادرات محصول قطعی باشد

ارائـه   صـورت ریشـه در بـازار جهـانی     بهارائه این گیاه  در حال حاضر بازار و

  شود. می
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  :شود مرحله وارد بازار می 4بیان در  شیرین

  سالم؛ریشه  .1

  پودر؛ .2

  ؛بیان عصاره شیرین. 3

  .عرق .4

Glabra دار نیسـت. ایـن گیـاه داراي گلیسـیریدي از      یعنی غده دارد و کرك

باشـد   برابر قند مـی  50ها به نام گلیسیریزین است که شیرینی آن  دسته ساپونین

و داراي یک ماده تلخ و  است  Liquinitosideو حاوي فالونوئید گلیکوزیدي به نام 

  یک اسانس فرار است. 

  بررسی رقبا )ب

ی با رجوع مجدد به این گیاهان در کشـورهاي  یبرداري از گیاهان دارو امروزه بهره

بـا   یـی ومختلف دنیا روبه افزایش است. به دالیل متعددي تولید اکثر گیاهـان دار 

هاي طبیعی مقدور نیست. بررسـی   صورت برداشت از عرصه ههاي قدیمی و ب روش

تولید و صادرات گیاهان دارویی ایران نیز لزوم توجه به تولید زراعی ایـن گیاهـان   

سـنجی   تولید زراعی این گیاهان پـس از گـذار از مرحلـه امکـان    . دهد را نشان می

ــه  ــد مزرع ــت و تولی ــی و   کش ــک بررس ــد ی ــت  اي نیازمن ــادي جه ــه اقتص توجی

. باشد ها و درآمدها می ریزي درخصوص آن، باتوجه به هزینه گیري و برنامه تصمیم

در زمینـه کشـت    گیاهان دارویی (شیرین بیان) به دلیل نوپا بودن صنعت پرورش

شـواهد  . ایران تاکنون رقبـاي زیـادي وجودنـدارد    فضاي باز این گیاه در اصولی و
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بیش دیده  طور کم و هکشت این گیاه در برخی نقاط بگویاي آن است که میل به 

البته باتوجه به این کـه شـناخت آحـاد مـردم از فوائـد ایـن محصـول و        . شود می

هاي آن در حال افزایش است، تقاضـاي بـازار در حـال افـزایش تـدریجی       فرآورده

حتـی بـا وجـود آمـدن     . باشد است و تقاضاي کار در این بخش نیز بسیار زیاد می

هاي پیشرفت و رشد کشـت   یدي بابونه در ایران، ظرفیتن شرکت بزرگ تولچندی

این گیاه بسیار فراوان است و کارشناسان بر این باورند بـا توجـه بـه بـازار عظـیم      

  .وجود ندارد المللی آن سقف براي تولید این محصول در کشور فعالً بین

  بازاریابی

اول یعنی کاشـت تـا فـرآوري و    منظم بازاریابی از همان مرحله  نظاموجود چنین 

تولید به  خطراي اصولی است که مطابق با نیاز بازار بوده و  فروش بر اساس برنامه

تواند نیاز بازار  سازي می اي با فرهنگ رسد و از سوي دیگر چنین شبکه حداقل می

تولید تغییر دهد. در کل در بحث توسعه پایـدار ایـن    نظامهاي  را براساس توانایی

شـان در   تمام اجزاي درگیر به اندازه سـهم  ید مورد توجه قرار گیرد که اوالًمهم با

این سود نه از فروش ثروت کـه از تولیـد واقعـی     ذینفع شوند و ثانیاً یندآانجام فر

آیـد و نقـش بازاریـابی همانـا      وجود مـی  هاست که در یک سیستم توسعه پایدار ب

  .مدیریت مناسب این توانایی بالقوه است

دارد نبودن و عدم کنترل کیفی و کمـی داروهـاي گیـاهی، نبـود بـازار      استان

هـا)   دلیل عدم تجویز پزشکان و سیستم توزیع نامناسب (عطاري داخلی مناسب به

آوري و تهیه داروهاي گیـاهی   و عملکرد ضعیف برخی از تجار ایرانی، ضعف در فن

، خشـک کـردن،   بـرداري  دلیل عدم آگاهی زارعان از اصول صحیح کشت و بهره هب
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رسانی و نبـود صـنایع    بندي، انبارداري و انبارسازي، ضعف در اطالع سیستم بسته

تر اینکه ایـن صـنعت داراي هـیچ     تبدیلی در مناطق مختلف رویش گیاهان و مهم

متولی خاص و دلسوزي نبوده و عدم هماهنگی بین سازمانی به این سوء مدیریت 

اي  کشور در پس موانع و مشـکالت عدیـده  هاي  بخشد. بسیاري از توانائی قوت می

اند. اهم این مشکالت ریشه در عدم وجود برنامه جامع و ملی دارد که  پنهان مانده

کننـد. هـر    برخـورد نمـی   راهبـردي به تبع مدیران کشور با این مساله به صـورت  

هاي درون سازمانی اقـدام   سازمان و ارگانی در عمل بر مبناي نیازسنجی و اولویت

کنـد کـه نتیجـه آن کارهـاي پراکنـده و تکـراري اسـت و نتـایجی          الیت میبه فع

شـده در ایـن    عـالوه اکثـر قراردادهـاي بسـته     به. موضعی و کمرنگ به همراه دارد

دلیـل عـدم اعتمـاد زارعـان بـه       صنعت به نفع کارخانه است و در نهایت اینکه بـه 

خود بحثی مفصل  شود که هاي طبیعی زیاد می پیشنهاد این مراکز فشار بر عرصه

طلبد. از سوي دیگر هرچند حضور بخش خصوصی براي مدیریت این شبکه  را می

رسد، ولی شاید بهتر باشـد بـراي جلـوگیري از     از نظر مدیریتی آرمانی به نظر می

بازاریـابی   کارگزارعنوان هسته مرکزي این  هایی نیمه دولتی به ایجاد رانت سازمان

منـد   هـاي دولتـی بهـره    کمـک هـاي خصوصـی کـه از     فعالیت کنند و این شرکت

تبادل اطالعات و خدمات و هاي مختلف با این هسته مرکزي به  زمینه هستند، در

هاي منصفانه بپردازند. ایـن زمینـه شـامل همکـاري بازاریـابی       اساس تعرفهکاال بر

هاي خصوصـی   بندي براي اعالم نیاز همکاري شرکت هاي فرآوري و بسته کارخانه

هـاي علمـی و مـالی، بیمـه      ترویج، بستن قرارداد بـا زارعـان، ارائـه مشـاوره    براي 

هـاي بازاریـابی بایـد از سـوي      محصوالت و غیره براي تـامین نیـاز اسـت. هزینـه    

هاي  ست که فرآوردها علت این گونه اختصاص سود این کارخانجات پرداخت شود،
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صـورت   خود آن گیاهان بـه بسیار باالتر از  یدارویی از گیاهان قیمتی باالتر و گاه

المللـی   دلیل فعالیت در عرصه بین هاین شبکه ب تر و یا خشک است از سوي دیگر

رسـد   براي کارخانجات سودي سرشار را بـه همـراه خواهـد داشـت. بـه نظـر مـی       

 صـورت کـامالً   نفـع بـه   هاي ذي بسیارگران است که تمام قسمت نظامعملکرد این 

المللی باید  در عرصه بین. دهند ي عالقه نشان میمنصفانه به ادامه فعالیت اقتصاد

به استانداردهاي جهانی توجه شود و با توجه به ذخائر فیلوژنتیکی غنـی موجـود،   

رسد کـه   تحولی علمی در اصول کشت و فراوري و دارویی گیاهان الزم به نظر می

سـود  اي با حـداقل ثابـت و بسـته بـه      عنوان بودجه هاي خود را به تواند هزینه می

  .شبکه تامین نماید

 بازاریابی عملیات

ــه ــت مطالع ــاي فعالی ــابی ه ــاز بازاری ــه نی ــارچوب ب ــؤثرترین از یکــی. دارد چه  م

 بـا  را بازاریابی هاي فعالیت که است عملی رهیافت بازاریابی، مطالعه هاي چهاچوب

 اي مبادلـه  ايهـ  فعالیـت . کند می تقسیم تسهیالتی و فیزیکی اي، مبادله دسته سه

 چــون مــواردي تســهیالتی هــاي فعالیــت و اســت فــروش و خریــد برگیرنــده در

 فیزیکـی  هاي فعالیت. شود می شامل را بندي بسته و نمودن استاندارد بندي، درجه

  .باشد می نقل و حمل و تبدیل انبارداري، شامل

 بازاریابی سازمان

 نظام مختلف هاي فعالیت که هستند هایی گروه و افراد بازاریابی، سازمان از منظور

: عمـده  گـروه  سـه  به افراد این. مشغولند آن انجام به و داشته عهده به را بازاریابی
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 افـراد  تولیدکنندگان،. شوند می تقسیم کنندگان مصرف و ها واسطه تولیدکنندگان،

 در یا و آوري جمع مراتع و ها جنگل از را دارویی گیاهان که هستند خانوارهایی یا

 نخسـت  حلقـه  افـراد  این. نمایند می برداشت را آن محصول و نموده کشت مزارع

 هـایی  گـروه  یـا  افـراد  هـا،  واسـطه . دهند می اختصاص خود به را بازاریابی سازمان

 آوري، جمـع  نقـل،  و حمـل  همچـون  بازاریـابی  گونـاگون  هـاي  فعالیت که هستند

 گیاهان هاي واسطه. دهند می انجام را قبیل این از مواردي و بندي بسته انبارداري،

 بـراي  و مناطق اکثر در ولیکن هستند متفاوت منطقه و گیاه نوع به بسته دارویی

 و کننـدگان  تبـدیل  فروشـان،  عمـده  محلـی،  خریداران چون ترکیبی گیاهان اغلب

 .  باشند می دار عهده را کار این فروشان خرده

 ایـن  انجـام  جهـت  بایـد  دارویـی  گیاهان بازاریابی بر مؤثر عوامل به باتوجه 

 مصرف نحوه و فواید با اندرکار دست افراد و جامعه اوالً تا نمود ریزي برنامه رسالت

 کننـدگان  مصرف دست به محصوالت ممکن، زمان کمترین در ثانیاً. شوند آشنا آن

 عملیـات  بینـی  پـیش  بتواند که دشو طراحی نحوي به نیز بازاریابی سازمان. برسد

 بـا  نیـز  محصـوالت  تولیدکننـدگان،  براي معقول سودآوري ضمن تا نموده را الزم

 .  گیرد قرار کنندگان مصرف اختیار در قیمت حداقل
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