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  ظیتقر

 در بـاال  اریبسـ  افـزوده  ارزش  بـا  و ياقتصـاد  میعظ منبع ییدارو اهانیگ صنعت

 توانـد یمـ  آن در اشـتغال  يهابرنامه و هانهیزم شناخت. شود محسوب می رانیا

 موفـق  حضور و صادرات بخش در و داخل در صنعت نیا به يارزشمند تیموقع

  .  ببخشد یجهان يبازارها در رانیا

 و یاهیگ يداروها و ییدارو اهانیگ مصرف و دیتول نهضت ،راستا نیهم در

 -ياقتصـاد  رانیمـد  يزیـ ربرنامـه  و تیـ حما کانون در ،یسنت طب شدن ریفراگ

شکل. استگرفته قرار جامعه شیگرا نیز مورد و کشور سالمت حوزه و یاجتماع

 ياجـرا  و یطراح آن دنبال به و یرانیا یسنت طب و ییدارو اهانیگ ستاد يریگ

 نیا مصرف از یعموم اقبال و رانیا ییدارو اهانیگ صنعت توسعه يراهبرد سند

  .  د این مدعاستیمؤ ربط يذ يداروها و اهانیگ

 ،يانباردار ،يفرآور ،ديیتول ابعاد در صنعت نیا ییزااشتغال نرخ و تیظرف

گسـترده   اریبسـ  آن یجهان يهاتیظرف به تیعنا با فروش و عیتوز ،يبندبسته

 اسـتاندارد  نبـود  و ییدارو اهانیگ صنعت حوزه مشاغل نشدن یسازمانده. است

 تیهـدا  و تیحما يبرا گام نیاول تا در داشت آن بر را ستاد این ،يگذارهیسرما

 يسـاز شـفاف  و یعـ یطب منـابع  و يکشاورز جوان موختگاننشادا اشتغال ندیفرآ

 اهـان یگ ینیکـارآفر  يهابسته نیتدو به اقدام گذارانهیسرما يبرا آن سودآوري

  .  دینما ییدارو

 ،مصـرف  و ياقتصـاد  دیـ تول نـد یفرا از یواقع يهاداده يمحتو هابسته نیا

 تیریمـد  اجمـال  بـه  و یانسان يروین ،ياقتصاد بازده ،بازار شناخت ،شغل شرح
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 آن از یناشـ  سـود  و يگذار هیسرما نحوه و است حوزه این در ینیکارآفر و دیتول

  .  دهدیم ننشا ياقتصاد يهافرمول طبق را

 یبازرگـان  توسـعه  و یداخل مصرف ،مولد اشتغال گسترش شاهد است دیام

تیظرف با استفاده از و بوده رانیا ییدارو اهانیگ محصوالت یالمللنیب و یداخل

 عـوارض  کـاهش  و کشـور  یاجتمـاع  سـالمت  و يکشـاورز  يهـا بخش بکر يها

 جامعـه  در یشـاداب  و طراوت هیروح ،ییایمیش يداروها یروح و یجسم یجانب

 کـالن  اقتصـاد  شرفتیپ روند عیتسر در طیشرا نیا ،شک بدون. ابدی ارتقاء رانیا

 توسـعه  به چرخه بخشی شتاب در جهت تالش برهمگان و بوده مؤثر اریبس رانیا

  .است واجب یاسالم رانیا

  عصاره حسن محمد دکتر

  يفناور و علوم توسعه ر ستادیدب

  یسنت طب و ییدارو اهانیگ
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  شگفتاریپ

 يهـا اسـت یس اتخاذ موجب ،ینیکارآفر موضوع به جهان يکشورها اکثر کردیرو

 ،ینیکـارآفر  فرهنـگ  توسـعه . استشده مختلف يهابخش در ینیکارآفر توسعه

 و قـات یتحق انجـام  و آنـان  بـه  ازین مورد يهاآموزش ارائه ،نانیکارآفر از تیحما

 یاجتمـاع  و ياقتصاد مختلف مشکالت حل يبرا نهیزم نیدرا الزم يهاپژوهش

  . برخوردار است يادیز اریبس تیاهم از

 لحـاظ  بـه  زیـ ن رانیا در و بوده ریاخ دهه در دیجد يهابحث از یکی ینیکارآفر

 يمحورهـا  از یکـ ی ،آنهـا  يکاریب مشکل و کشور تیجمع از جوانان يباال سهم

 ینیکـارآفر  پرتـو  در. باشدیم دولت يهايگزاراستیس و هايزیربرنامه در یاصل

 رونـق  يبـرا  ياهیـ پا و یاصـول  يهـا گـام  ،يراهبـرد  يزیربرنامه کی با توانیم

  .برداشت داریپاتوسعه اهداف به لین جهت در ياقتصاد

 یسـنت  طـب  و یـی دارو اهـان یگ يفناور و علوم توسعه ستاد ،منظور نیبد 

 یتخصصـ  کـارگروه  لیتشـک  به نسبت يجمهور استیر يفناور و یعلم معاونت

ـ ا. اسـت  نموده اقدام یسنت طب و ییدارو اهانیگ ینیکارآفر و يفناور توسعه  نی

 اهـان یگ یملـ  سند در شده ینیب شیپ اهداف کردن ییاجرا يراستا در کارگروه

 دانـش  و فنـاوري  سـطح  توسعه و ارتقاء بر ژهیو تمرکز با و یسنت طب و ییدارو

 از یکــی. گرفــت شــکل داریــپا اشــتغال و ینیکــارآفر و یــیدارو اهــانیگ دیــتول

 اهانیگ مختلف يهاحوزه در ینیکارآفر يهابسته هیته کارگروه نیا يکردهایرو

 دگاهیـ د براسـاس  يا نامـه  وهیشـ  منظـور  نیبـد  کـه  بـود  یسـنت  طب و ییدارو

 يهـا بسـته  آن بـا  متناسـب  و نیتـدو  ییدارو اهانیگ ستاد اعضاء و متخصصان

 ارائـه  خصـوص  نیـ ا در يشـتر یب حاتیتوض ادامه در که دیگرد هیته ینیکارآفر

  شود. می
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 ياقتصاد تحول کل در و يوربهره ،ییکارآ شیافزا ،هابسته نیتدو از هدف

ــیدارو اهــانیگ حــوزه در ــپا توســعه اهــداف هیســا در یســنت طــب و ی  ،داری

 اهـان یگ حـوزه  در ینیکـارآفر  واقـع  در. است بوده يتوانمندساز و يساز تیظرف

 يارتقـا  يراسـتا  در ،یعمـوم  اهـداف  بـر  عـالوه  توانـد یم یسنت طب و ییدارو

 ،يفـرآور  و برداشـت  و داشـت  ،کاشـت  توسعه ،ییغذا بهداشت نیتام و سالمت

 و راهبردهـا  ارائـه . باشـد  اثـربخش  ،دیتول یفیک و یکم بهبود و يوربهره يارتقا

نـه یزم سـاختن  فراهم و هاياستگذاریس در رییتغ با تواندیم يدیکل يهابرنامه

 کـه  باشدداشته یمطلوب جینتا مدت بلند در ینیکارآفر توسعه و يزیربرنامه يها

  :کرد اشاره ریذ موارد به توانیم باره نیا در

  .ییدارو اهانیگ حوزه در داریپا و مولد اشتغال جادیا •

 بـه  کـار  يرویـ ن نسـبت  بـودن  باال علت به کارانیب بر عالوه حاضر حال در

 در پنهـان  يکـار یب نـوع  کیـ  همواره يکشاورز يهاتیفعال بودن یفصل و نیزم

. دارد وجـود  روسـتاها  در یفصـل  يکاریب نوع کی و يکشاورز تیفعال دوره نیح

 يبـرا  توانـد یمـ  ،یـی زااشـتغال  تیـ ماه علـت  به ییدارو اهانیگ توسعه و جادیا

 يبـرا  و دائـم  و مولـد  اشـتغال  ،النیالتحصـ فـارغ  ژهیـ به و انییروستا از یگروه

  .دینما جادیا موقت اشتغال ،یفصل کارانیب

 شده هیته ینیکارآفر يهابسته ،ییروستا و يکشاورز اقتصاد در تنوع جادیا •

 خواهـد  انییروسـتا  و کشـاورزان  درآمد شتریب ثبات و یشغل تنوع به منجر

  .شد

 و کشـاورزان  سـرانه  درآمـد  شیافـزا  باعـث  ینیکـارآفر  توسعه فقر و کاهش •

 دیتول و مصرف ،يگذارهیسرما ،اندازپس شیافزا ،یمل ناخالص دیتول شیافزا

 کشـاورزان  یزندگ سطح ارتقاء و رفاه شیافزا ،گرید عبارت به شود؛یم سرانه

  .شد خواهد بدین وسیله محقق انییروستا و

  .کشور يهالیپتانس و دیتول منابع از استفاده و ییکارآ شیافزا •
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 دیـ تول ندیفرآ در هاواسطه حذف و نقل و حمل ،یابیبازار يهانهیهز کاهش •

  .ییدارو اهانیگ

  .ییدارو اهانیگ عاتیضا کاهش •

 و اختراعـات  ثبـت  تعـداد  شیافـزا  ،يفنـاور  سـطح  ارتقـاء  ،ينوآور شیافزا •

  .یفن دانش دیتول ،ابداعات

 یمحل تیموقع ،شغل شرح شامل: مؤلفه سه نییتب به ،یشغل فیتوص يبرا

 کسـب  يهاهدف از جمله ،شغل شرح مؤلفه در. نیاز است خدمات ای محصول و

 ،دیجد و یخدمات ،يدیتول از اعم حرفه نوع ،یقانون يهاجنبه و يسودآور ،کار و

هیسـرما  امکـان  از جمله یمحل تیموقع مؤلفه. است مدنظر شرفتیپ و هافرصت

 وجـود  و بـازار  بـه  یدسترسـ  ،یکاف يفضا ،محل تیمطلوب ،آن تیامن و يگذار

  .دهدیم قرار توجه مورد را بودن دسترس قابل و هیاول امکانات

 آن بـا  تفـاوت  و دیـ جد محصـول  يایـ مزا ،خـدمات  ایـ  محصـول  مؤلفه در

 ،محصول و دیتول تنوع ،محصول و خدمات تیفیک ،یژگیو ،نوع ،موجود محصول

 هـا تیخالق تینها در و باال تیفیک و نییپا متیق ،انیمشتر یمال توان به توجه

 بخـش  در ینیکارآفر يهابسته. ردیگیم قرار توجه مورد رفته کار به ها  ينوآور و

 روابـط  و غـات یتبل نیهمچن و فروش و يگذارمتیق ،رقابت موضوع به ،یبازرگان

 لیـ تحل مـورد  میرمسـتق یغ و کینزد يرقبا ،رقابت درمقوله. پردازندیم یعموم

 و قـوت  نقـاط  و ثبـات  ای تحول ،بیرق محصوالت یژگیو و تیمز ،رندیگیم قرار

  .است تیاهم يدارا ها آن عملکرد جهینت و بیرق ضعف

 اسـتفاده  و کـار  و کسب در یابیبازار فنون ،فروش و يگذارمتیق بخش در

 مقولـه  در رد؛یـ گیم قرار توجه مورد رقبا تیموقع و يگذارمتیق وهیش در آن از

 و هـا تیـ خالق و مختلـف  غـات یتبل اقسـام  و انواع و بودجه ،یابیبازار در غاتیتبل

 از اسـتفاده  ،جامعـه  فرهنـگ  و عـرف  بـه  توجـه  با دادن یآگه نحوه و هاينوآور

  .دارد کار و کسب رونق در یمهم سهم ،جذاب عبارات
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 تیریمـد  مقوله در رو دارد. از این میمستق رابطه یانسان يروین با ینیکارآفر

ـ  سـوابق  و تخصـص  و تیریمـد  ،ازیـ ن مورد یانسان يروین ،یانسان منابع  ،یتجرب

 رونـق  در انیمشـتر  و کارکنـان  بـا  رفتار نوع ،هاآن قوت و ضعف نقاط و فیوظا

بـه   بودجـه  و برنامه هیته ،یمال تیریمد بخش در. است نیآفرنقش ،کار و کسب

 ينگهـدار  و حفـظ  و افتتـاح  يبرا هیسرما و میزان کار و کسب اندازي منظور راه

 قـرار  یبررسـ  مـورد  یاتیعمل و یمطالعات يهانهیهز ،يگذارهیسرما هیتوج و آن

  .رندیگ یم

 يانقشـه  رنـد؛ یگ قرار هم کنار در کامل به طور ،همانند موارد نیا چنانچه

 و جـود  کـار  و کسـب  توسعه نحوه و ندهیآ از ياندازچشم و دیتول تیموفق يبرا

 ،ینیکـارآفر  يهـا بسته هیته تیاهم و شده ذکر موارد به توجه با. داشت خواهد

 يهـا تیـ اولو اساس بر یسنت طب و ییدارو اهانیگ يفناور و علوم توسعه ستاد

 اعضـاء  ،متخصصـان  يهمکـار  با زیر ینیکارآفر يهابسته هیته به نسبت موجود

. نمـود  اقـدام  حـوزه  نیـ ا شـمندان یاند و دکنندگانیتول ،هادانشگاه یعلم ئتیه

ـ ا بـا  مـرتبط  افـراد  ياقتصـاد  تـوان  و ییزااشتغال رشد در امر نیا است دیام  نی

  .شود واقع موثر حوزه

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

  ورا؛ فرآوري ژل آلوئه - 

  ؛ییدارو اهانیگ یخصوص آموزش مرکز - 

  ؛یفلفل نعناع دیتول - 

  شن؛یآو دیتول - 

  ؛يمحمد گل دیتول - 

  ؛ییدارو اهانیگ کیارگان دیتول - 

  ؛ییدارو اهانیگ بک یت دیتول - 
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  ؛ییدارو اهانیگ ءنشا دیتول - 

  ؛ییروستا کوچک يواحدها در ییدارو اهانیگ يفراور - 

  ؛ییدارو اهانیگ يبند وبسته کن خشک واحد - 

  ؛يرزمار دیتول - 

  مو؛یل تولید به - 

  ؛ییروستا کوچکهاي  واحد در اسانس دیتول - 

  ه؛یبادرنجبو دیتول - 

  گاوزبان؛ گل دیتول - 

  م؛ید مناطق در شنیآو نیگزیجا کشت - 

  م؛ید مناطق در رهیز نیگزیجا کشت - 

  ؛ییدارو اهانیگ عصاره ظیتغل - 

 ؛یگل میمر دیتول - 

 ؛حناد یتول - 

 ؛گل راعید یتول - 

 ؛گل همیشه بهارد یتول - 

 ؛عوامل بیولوژیک (زنبور براکون)د یتول - 

 ؛عوامل بیولوژیک (کفشدوزك)د یتول - 

 ؛بومادراند یتول - 

  ؛اسطوخودوسد یتول - 
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 يآقـا  جنـاب  ارزشـمند  يهايهمفکر و هاتیحما از دانمیم الزم انیپا در

 اهـان یگ يفنـاور  و علـوم  توسـعه  سـتاد  محترم ریدب- عصاره حسن محمد دکتر

  .مینما تشکر -يجمهور استیر يفناور و یعلم معاونت یسنت طب و ییدارو

  یمیابراه یعل

   رکارگروهیدب و ستاد مشاور

  ینیکارآفر و يفناور توسعه
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  و يفناور توسعه یتخصص کارگروه ياعضا

  یسنت طب و ییدارو ناهایگ ینیکارآفر

  )یسنت طب و ییدارو اهانیگ يفناور و علوم توسعه ستاد ریدب(عصاره  حسن محمد دکتر

 ینیکارآفر و يفناور توسعه یتخصص کارگروه ریدب( یانیورک یمیابراه یعل مهندس

  )یسنت طب و ییدارو اهانیگ

  )گروه کار عضو(       پور میابراه محسن دکتر

  )گروه کار عضو(      یگدلیب محسن دکتر

  )گروه کار عضو(      پالوج یمجتب دکتر

  )گروه کار عضو(    يهاد دیس حاج رضا محمد دکتر

  )گروه کار عضو(      یدهقان رضا محمد مهندس

  )گروه کار عضو(      کن دیسف فاطمه دکتر

  )گروه کار عضو(      يکردافشار غالمرضا دکتر

  )گروه کار عضو(      یگنداب شهرام مهندس

  )گروه کار عضو(      ییعمو محمد یعل دکتر

  )گروه کار عضو(      یبیغ برزیفر مهندس

  )گروه کار عضو(      زاده ییرضا نیحس دکتر

  )گروه کار عضو(        ینجف فرزاد دکتر

  )گروه کار عضو(      رومندین پوراندخت دکتر

  )گروه کار عضو(        ولدان دیمج دکتر

  )گروه کار عضو(      انیهاد جواد دکتر

  )گروه کار عضو(        مهندس نوروزي

  )گروه کار عضو(        مهندس باستان

  )گروه کار عضو(        خصاب مهندس

  )گروه کار عضو(        نقدي بادي دکتر

  )گروه کار عضو(      اصالن عزیزي دکتر

  )گروه کار عضو(      جعفري عزیز دکتر

  )گروه کار عضو(        مفتاحی دکتر
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  خالصه

 و متـر  نـیم  حـدود  ارتفـاع  بـا  است چندساله گیاهی ،اسطوخودوسگیاه دارویی 

 پوشیده اي پنبه سفید هايکرك از که سبزرنگ و هاي متقابل، باریک، دراز برگ

 ایـن  اسـتفاده  مـورد  بخش و بوده رنگبنفش سنبله صورتهب آن هايگل است.

صورت خودرو تولید اسطوخودوس به آن است. هاي گلدار ها و سرشاخهگیاه، گل

ولی در ایـران فقـط بـه صـورت      گیرد؛شده در برخی کشورها صورت میو کشت

شـود. کاشـت   شـده، آن هـم در سـطحی کمتـر از ده هکتـار کشـت مـی       کشت

هاي دارویی، آرایشی و بهداشـتی  در چند سال اخیر براي استفاده اسطوخودوس

هاي اکولوژیکی دلیل ویژگیینی در کشور صورت گرفته است.  همچنین بهئو تز

رشـد   محدودکننـده  عوامـل  سـایر  و خشکی به بودنمقاوم و گیاه اسطوخودوس

خشک از یک سو و ضرورت کاهش مصـرف آب  گیاهان در مناطق خشک و نیمه

صورت دیم یا بـا اسـتفاده از حـداقل    کشت نهال به کشاورزي، هايایر نهادهو س

  پذیر است.آبیاري از سوي دیگر امکان

مصرف دارویی این محصول در کشور، مشابه مصرف سایر گیاهان دارویـی،  

رو به رشد است و نیاز به توسعه کشت آن و ایجاد اشتغال در این حوزه بـیش از  

 به زمین زراعتی خوب رسـیدگی شـود و   صورتی که شود. در پیش احساس می

گیـاه  ایـن   سـال از   ده تـا  تـوان گیـرد مـی   خـوبی صـورت  مراقبتی بـه عملیات 

. این طرح اشتغال مستقیم سـه نفـر (یـک نفـر دائـم و دو نفـر       دکربرداري  بهره

تر محصوالت اسطوخودوس در بازار فصلی) را به دنبال دارد. در حال حاضر بیش

 Nepetaی است و گاهی به جاي اسـطوخودوس گیاهـانی از  قبیـل    ایران واردات

menthoides رسد.  فروش میبه  
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، بـا هـدف   »اسطوخودوس کشت و پرورش گیاه«کارآفرینی بسته آموزشی 

بنـدي و بازاریـابی   گذاري در تولید، فرآوري، بستهمندان به سرمایهآشنایی عالقه

مـدیریت بازاریـابی، مـدیریت    اسطوخودوس، در چهار بخش شامل: شرح شغل، 

  نیروي انسانی و مدیریت مالی تهیه شده است.

با توجه به فاصله کشت و تعداد نهال در هکتـار، در اجـراي ایـن طـرح در     

 2000هاي بعد حدود کیلوگرم برگ خشک در هکتار و در سال 1000سال اول 

ز ا و شـود کیلوگرم گل خشک در هکتـار تولیـد مـی    50کیلوگرم برگ خشک و 

باشـد. شـاخص    سال دوم به بعد، مقدار محصول در طی اجراي طرح ثابـت مـی  

نشانگر آن است که به  برآورد شده و این 6/1سودآوري (نسبت فایده به هزینه) 

گـذار  ریـال نصـیب سـرمایه    6/1گـذاري در ایـن فعالیـت    ازاي یک ریال سرمایه

صد محاسـبه شـده   در 4/59گذاري در این فعالیت خواهد شد. نرخ بازده سرمایه

  که بیشتر از نرخ بهره بلندمدت بانکی است. 

هاي سـودآوري، اجـراي ایـن طـرح اقتصـادي      با توجه به شاخص ،بنابراین

خصوص اراضـی رهاشـده و مـازاد    به ،عالوه بر استفاده بهینه از مزارع و باشد می

صـورت دائـم و فصـلی فـراهم     اشتغال مستقیم سـه نفـر را بـه    کشاورزي، زمینه

  اهد آورد.خو

ریـزي (کاشـت، تولیـد،    طور کلی، دقت در انجام مطالعـات پایـه، برنامـه   به

ــته  ــرآوري، بس ــت    ف ــت دول ــین حمای ــابی) و همچن ــدي و بازاری ــد بن از فراین

ت ایـن  فروش و صادرات محصول، از نقاط قـو تسهیالت اعطاي گذاري و  سرمایه

هـا  رفع کاسـتی روز کردن و توسعه کشت و شود. براي بهوکار محسوب می کسب

  کشت اصولی و ارگانیک موردنیاز است. به افراد متخصص در زمینه
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  مقدمه

جغرافیایی و اکولوژیکی داراي تنـوع   شرایط خاصدلیل سرزمین پهناور ایران به

منجر شـده   العادهاست که این تنوع اقلیمی به تنوع گیاهی فوق اقلیمی گسترده

 2200ران شناسـایی شـده کـه حـدود     گونه گیاهی در ایـ  8000است. بیش از 

  اي، آرایشی و بهداشتی است. مورد، داراي خواص دارویی، عطري، ادویه

رویکرد اخیر جوامـع انسـانی در توجـه بـه اسـتفاده از گیاهـان دارویـی و        

میلیـارد دالر   60هاي طبیعی، حجم تجارت جهانی گیاهان دارویـی را از  فراورده

 افزایش داده است. 2010دالر در سالمیلیارد  100به  1996در سال 

بینی بانک جهانی گـردش مـالی و تجـارت جهـانی گیاهـان      براساس پیش

مـیالدي   2050میلیارد دالر در سال  5000دارویی و داروهاي گیاهی به حدود 

  خواهد رسید.  

انسـانی   دلیل برخورداري از تنـوع آب و هـوایی و حضـور سـرمایه    ایران به

ش کشاورزي و نیز انـرژي فـراوان و در دسـترس، توسـعه     جوان و کارآمد در بخ

هـاي اصـلی کشـور بـراي     برداري از گیاهان دارویی یکی از اولویـت کشت و بهره

ان داخلـی در  آفرینـی و اسـتفاده حـداکثري از تـو    زایی، ثروترسیدن به اشتغال

  جهت افزایش تولید ملی، خودکفایی و صادرات است.

بخش  1404جمهوري اسالمی ایران در افق ساله  انداز بیست براساس چشم

هاي بنیادین است که از آن گیاهان دارویی و طب سنتی داراي اهمیت و ویژگی

ریزي براي کسب رتبه اول در صادرات گیاهان دارویـی و  توان به برنامهجمله می

کشور اول جهـان   10تالش براي حضور در بین  و منطقه در هاي گیاهیفراورده

اشاره کرد. بر همین اساس و نیـز اهمیـت حفـظ پوشـش گیـاهی       در این حوزه

به  1404هاي طبیعی باید در افق طبیعی، برداشت رسمی و غیررسمی از عرصه

هزار هکتار کاهش یافته و در مقابل سطح زیـر کشـت گیاهـان دارویـی و      200

  برسد.  هکتار هزار 500 دار بهاسانس
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ترین ) یکی از قدیمیL.Lavandula angustifolia( فرانسوي اسطوخودوس

هـاي دارویـی کـاربرد    گیاهان دارویی است که در طب سـنتی و تولیـد فـراورده   

. از دیدگاه انجمن گیاهان دارویی آمریکا این گیاه بـا توجـه خـواص    زیادي دارد

درمانی آن جزو ده گیاه دارویی برتر شناخته شده است. این گیاه بومی منـاطق  

ینـی در  ئهاي دارویی و تزپا است و براي استفادهخشک جنوب اروخشک و نیمه

اي کشـت  طـور گسـترده  ه ایـران بـه  جهـان و ازجملـ   مزارع و شهرهاي مختلـف 

سـبک   خـاك  و گـرم  هـواي  کـم،  دلیل نیاز به نور فراوان، رطوبتشود که به می

کاشـت در منـاطق داراي    قابـل  و اسـت  سازگارشنی، با بسیاري از مناطق ایران 

باشد. با وجود خواص و کـاربرد متعـدد اسـطوخودوس در    ی میهایچنین ویژگی

صنایع مختلف، این گیاه به صورت طبیعی در ایران وجود ندارد ولی با توجه بـه  

رود کشـت و  هاي طبیعی، انتظار میشباهت بسیاري از مناطق کشور با رویشگاه

  .  افزایش یابدآن در این گونه مناطق  کاربرد توسعه

در ایران با سطح محدود وجود دارد کـه بـا توجـه بـه      مزارع اسطوخودوس

هاي صـورت گرفتـه امکـان افـزایش سـطح زیرکشـت آن بسـیار بیشـتر         بررسی

مـواد مـؤثره در صـنایع غـذایی، تهیـه      داشـتن  اسطوخودوس به دلیل  باشد. می

آرایشی کاربرد فراوان دارد. از گل و اندام رویشـی آن   -داروها و صنایع بهداشتی

سـترده در صـنایع مختلـف اسـتفاده     صـورت گ گردد که بـه راج میاسانس استخ

  شود.   می

را معطـر   دارویـی ، شرایط کاشت و پـرورش گیاهـان   ایران وهوایی تنوع آب

هـاي  در برخـی شـرایط رویشـگاهی از جملـه وجـود تـنش      است. ده کرمناسب 

 یابـد. افـزایش مـی  هـا   هاي ثانویه و مـواد مـؤثره در آن  محیطی غلظت متابولیت

توانـد  مـی  تنهـا  نه انس استخراج شده از این گیاهان با کمیت و کیفیت باالتراس

را نیـز  بیشتر تأمین نماید بلکه به دلیل کیفیت باال امکان صادرات  را نیاز داخلی

  .  نمایدفراهم می
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  معرفی گیاه اسطوخودوس

از تیــره  L.Lavandula angustifoliaاســطوخودوس فرانســوي بــا نــام علمــی 

تعلق دارد. اسطوخودوس  Laminaceae) بوده و به خانواده Labiatae(نعناعیان 

 L. sublepidotaو  L. strictaهـاي  نـام در ایران دو گونه چندساله و خشبی بـه 

انحصـاري   L. sublepidotرویندکـه گونـه   دارد که در مناطق جنوبی ایران مـی 

ویی است که ترین گیاهان داراسطوخودوس فرانسوي یکی از قدیمی ایران است.

هاي دارویی کاربرد زیادي دارد. این گیاه، خشـبی  در طب سنتی و تولید فراورده

اي طویـل  متر و داراي سیستم ریشـه سانتی 40-60و چند ساله با ارتفاع حدود 

هـاي گیـاه،   متري زمین آب را جذب نماید. برگ 3-4بوده و قادر است از عمق 

ها به صورت هاي حاوي اسانس است. گلو حفره اي داراي کركسبز تیره و نیزه

  ).1 باشد (شکلهاي مجتمع به رنگ آبی متمایل به بنفش یا سفید میخوشه

  
  اسطوخودوس شناسیگیاه تصویر  .1شکل

  

نواحی مدیترانـه  خشک جنوب اروپا و این گیاه بومی مناطق خشک و نیمه

رویـد. بیشـترین میـزان گیـاه، از      مـی منـاطق  بـه مقـدار زیـاد در آن     کـه  است
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کشورهاي فرانسه، یوگسالوي، بلغارستان و اسپانیا به دیگـر نقـاط جهـان صـادر     

هاي دارویی و تزیینی در مزارع و شهرهاي مختلف جهان براي استفاده .گردد می

شود. در فلور رنگـی ایـران، حضـور    اي کشت میطور گستردهو از جمله ایران به

شرقی مانند بندرعباس، ارتفاعات گنو، کنگان و ایسن احی جنوب این گیاه در نو

صـورت   هدر نزدیکی بندرعباس ذکر شده است. البته در سایر مناطق کشور نیز ب

هــاي طبیعــی زراعــی وجــود دارد. بــا توجــه بــه شــرایط اکولــوژیکی رویشــگاه 

اسطوخودوس و شباهت آن با بسیاري از مناطق ایران و همچنین وجـود مـزارع   

هایی از کشور، امکان کشت آن در بسیاري از مناطق ایران بـا آب و  در بخش آن

  هواي گرم یا معتدل وجود دارد. 

ند از: نیاز به نور فـراوان، رطوبـت کـم،    ا نیازهاي اکولوژیک این گیاه عبارت

کلسـیمی فـراوان و غنـی از     هواي گـرم و خـاك سـبک شـنی داراي ترکیبـات     

) با بسیاري 6/4 -2/8 اسیدیته خاك (در حدودغذایی و دامنه وسیع تحمل مواد

  از مناطق ایران متناسب است.

گیاه اسطوخودوس طبیعتی گرم و خشک دارد. در دیـدگاه حکمـاي طـب    

ــ   سـ  ف برنـده خلـط)، ملطــ  ل (تحلیـل نتی اسـالمی، اسـطوخودوس گیـاهی محل

کننده خلـط)، مفـتح سـدد (بازکننـده گرفتگـی مجراهـا)،       بخش و رقیق (لطافت

هاي درونـی و بلکـه تمـام جسـم اسـت. همچنـین       دهنده) تمام اندامجالی (جال

کننـده  قطعهدهنده و رساننده)، نفاذ، مقطع (قطعهداراي قوه قابضه، منضج (نضج

کننده)، مسـهل   ف، مسخن (گرمفی (فرونشاننده تیزي اخالط)، مجفاخالط)، مط

عنـوان  از آن بـه م با اندکی تلخی دارد. اآور) است و طعمی تند توو مفرح (شادي

شـود.  مشکالت بدخوابی استفاده مـی   کنندهبخش با شدت اثر متوسط و رفعآرام

این گیاه صفراآور و داراي خاصیت ضد اضطراب است. در منابع جدید، اثـر ضـد   

منظـور  گیاه، به  کرده و یا جوشاندهاند. از محلول دم دیابت نیز براي آن قائل شده

شود. همچنین ضـماد پختـه آن جهـت     ستفاده میها ا وشو در درمان زخمشست
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درد مفاصل و نقرس و نیز خیسانده و پخته آن، براي استسقا و ورم سرد کبـد و  

  هاي مقعد مفید است. سازي کلیه و طحال و بیماريپاك

کننده مغز از کلیـه فضـوالت خبیـث بلغمـی و     بنابراین اسطوخودوس پاك

کننـده ارواح  رات و بادهاي فاسد و لطیـف برنده کلیه بخامقوي تمام قوا و تحلیل

ضـد آریتمـی،    ضـد آلزایمـر،   ضد درد، عنوانکه در طب ایرانی از آن به باشدمی

ضـد   کننـده، ضـدعفونی  روماتیسـم،  ضـد  التهـاب،  ضد تشنج، ضد ضد میکروب،

  شود. می استفاده ادرارآور و معده مقوي نفخ، ضد اسپاسم، ضد ویروس،

داده اسـت.   »جـاروي دمـاغ  «ودوس لقـب  بوعلی سـینا بـه گیـاه اسـطوخ    

هـاي روحـی و   ها، خستگیهاي عصبی، استرسدر درمان بیمارياسطوخودوس 

ـ بوده و سردردها مفید  رود. از جملـه خـواص   کـار مـی  ه در درمان تیک عصبی ب

صورت ههمراه گیاه مرزنجوش یا بومادران به ب .گی استکننددیگر آن ضدعفونی

. کاربرد داردسینوزیت  و هاي ریويبیماري، سرماخوردگی، درمان زکامدر بخور 

. بـراي  شـود استفاده مـی جوش  لیوان آب دویک مشت از هر کدام با براي بخور 

  گذاشتند.خوابی در قدیم یک مشت از برگ این گیاه را زیر بالش می رفع بی

دهنـده  دار است که که مواد تشـکیل اسطوخودوس از جمله گیاهان اسانس

، »گرانیـول «، »کامفور«، »لینالول«، »لینالیل استات«ن عبارت است از: اسانس آ

کیلـوگرم آن یـک    160تقریبـاً از هـر   ». اسـترول «و » فالونوئیـد «، »کومارین«

بـر اسـاس   دهـد.  شود که بوي کافور مـی کیلوگرم اسانس زردرنگ استخراج می

وخودوس تهران روي اسانس اسـط دانشگاه تحقیقاتی که در دانشکده داروسازي 

  :آن شامل دهنده آن و میزانمواد تشکیلترین  انجام شد، مهم

،  Cineolدرصـد  Phellandrene  ،35 درصـد Limonene  ،5/3 درصـد  28

  و   Borneolدرصــد Camphor   ،28/5درصــدLinalool  ،5/12درصــد  5/1

میزان اسانس به دست آمده از گیـاه تـازه کـه در     .بود Delta Cadinol درصد 2

کمیـت و   داددرصد به دست آمد که نشان  8/1ماه برداشت شده بود اردیبهشت
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انـدام   .باشـد  کیفیت این اسانس در مقایسه با دیگـر نقـاط جهـان مطلـوب مـی     

صـورت اسـانس،   باشد که بـه دار آن میهاي گلدارویی این گیاه شامل سرشاخه

  . )2شکل ( گرددکرده، بخور و مرهم سینه استعمال میروغن، تنتور، دم

  

  
  اسطوخودوس شده خشک گیاه .2شکل

  

اثــر  نــد از:ا عبــارت برخــی از خــواص درمــانی گیــاه اســطوخودوس    

آور، بخـش، ضـد تشـنج، خـواب    کننـده، مقـوي سیسـتم عصـبی، آرام     ضدعفونی

ها، کننده زخمکننده عضالت، ضد نفخ، محرك جریان صفرا، ادرارآور، ترمیم شل

افراد صفراوي مـزاج، مضـر و    بارهات. درن نیش حشرآفتاب سوختگی و مسکضد

 10شـود. مصـرف بـیش از    آور است و در افراد گرم مزاج موجب تهوع میعطش

شـود. مصـرف   گرم در روز باعث تپش قلـب و صـدمه بـه دسـتگاه تنفسـی مـی      

  هاي گیاه در زنان باردار ممنوع است.فراورده

دارویـی از جملـه   هـاي  از مواد مؤثره اسطوخودوس در تهیه برخی فراورده

، »پـک کپسول نـرم تـاوي  «، »کرم الژکس«، »لوسیون گالیکس«، »پودر آلتیب«
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الون «و » قطـره المیـژکس  «، »محلـول اسـتاپ اسـنورینگ   «، »ژل آکنه هرب«

  ).3گردد (شکل استفاده می» تریپ

  

خوابی و درمان اضطراب، بی

  عصبی أشنسردردهاي با م

  
  درمان آکنه

  ضد سوختگی

  
بد دهان،  يبو ،ینیب یاز گرفتگ ییرها

و خشونت  یگرفتگ ت،ینوزیس

خلط دار و عوارض  يهاصدا،سرفه

 گاریس یتنفس

  
  درمان آکنه

  
برطرف کننده 

  خروپف

  
کنترل عفونت گوش 

  یخارج

  
ضد افسردگی، مقوي اعصاب و 

کننده درد مفاصل و سر  برطرف

عصبی و کاهنده فشار  أدردهاي با منش

 عصبی

  اسطوخودوس مؤثره مواد پایه بر دارویی هايفرآورده برخی .3شکل

  پرورش اسطوخودوس

کاشت اسطوخودوس به دو روش کشت بذري و کشت قلمـه (رویشـی) صـورت    

تر از کشت بذري است. بر همـین اسـاس، ایـن    گیرد. البته روش دوم متداولمی

 جنسـی و رویشـی (بـا قلمـه) تکثیـر     گیاه به دو صورت جنسی (بـا بـذر)، و غیر  

شود. فصل پاییز (آذر) یا نیمه دوم اسفند (اوایل بهـار) زمـان مناسـبی بـراي      می

کیلوگرم بـذر   7-9هواي آزاد است. براي هر هکتار زمین به  کشت بذر در خزانه
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و بیست هزار بوته نیاز است. اواخر شهریور تـا اوایـل مهرمـاه سـال بعـد، زمـان       

روش ). در تکثیـر بـه  4(شـکل   مناسبی براي انتقال نشاءها به زمین اصلی است

هاي خشبی در اوایل شـهریور  هاي سبز و جوان یا ساقهغیرجنسی، قلمه از ساقه

دار شدن، در بهار یا پاییز سال بعد به زمـین اصـلی   شود و پس از ریشهتهیه می

  گردد.  منتقل می

  
  مزرعه در اسطوخودوس کاشت .4شکل

مزرعه ضروري اسـت. همچنـین   هاي هرز در داشت، کنترل علف در مرحله

هـاي متعـدد، پرپشـت    هرس اندام هوایی در سال اول و دوم سبب تولید شـاخه 

شود. بـراي سـهولت تهویـه هـوا در     دهنده میهاي گلگیاه و رشد یکسان ساقه

متـري  سـانتی  60ها تا عمق خاك، هر چهار یا شش سال، باید خاك بین ردیف

  برگردان شود.  

اي به نام سـوفورونیا هیـومرال اسـت کـه      س حشرهاز آفات مهم اسطوخودو

بـراي مبـارزه بـا     وشود  هاي اسطوخودوس می الرو این حشره سبب نابودي پایه

  کرد.دار استفاده هاي نیکوتیناز صابون باید آن

دهی گیاه اسـت؛ یعنـی زمـانی کـه گیـاه       بهترین زمان برداشت هنگام گل

هـا برداشـت   دوم و از بدو بازشدن گـل  رو از سالبیشترین اسانس را دارد. از این

شـود. در هنگـام برداشـت، تنهـا گـل و پیکـر رویشـی گیـاه         محصول شروع می
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توان بـه مـدت ده تـا پـانزده     گردد. در یک مزرعه اسطوخودوس میبرداشت می

. مقدار محصول گـل خشـک   )5(شکل  دکربرداري سال از گیاه کاشته شده بهره

 2000گرم در هکتار و محصول برگ خشک تـا  کیلو 40-60از سال دوم به بعد 

. همچنین بهترین زمان برداشـت بـذر، هنگـامی    1کیلوگرم در هکتار خواهد بود

  اي تیره شده است.است که رنگ آن قهوه

  

  
  مزرعه در اسطوخودوس دارویی گیاه برداشت .5 شکل

  شرایط اقلیمی

ایسـتگاه  تـرین  آمـار ایسـتگاه سـینوپتیک شـکوهیه قـم، کـه نزدیـک        براسـاس 

تـا   1365هـاي  هواشناسی به محل اجراي پروژه است، میانگین بارش طی سال

 4/143آمــده اســت. متوســط بارنــدگی ســالیانه منطقــه  )1(در جــدول  1394

هـاي بهمـن تـا فـروردین و     ي در مـاه متر است که بیشترین نـزوالت جـو   میلی

منطقه طـرح،  هاي تیر تا شهریور بوده است. بر همین اساس کمترین آن در ماه

  باشد.  روز یخبندان می 61هاي آبان تا اسفند، داراي در ماه

   

                                                      
به  Nepeta menthoidesجاي اسطوخودوس گیاهانی ازقبیل در بازار گیاهان دارویی ایران گاهی به .1

  ها دقیقاً بررسی شود. رسد که باید خواص آنفروش می



28   

 

 بسته کار آفرینی کشت و پرورش اسطوخودوس

  »مترمیلی« / )1365-1394( قم شکوهیه ایستگاه  سالیانه و ماهانه بارش متوسط .1 جدول
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گـراد،  درجـه سـانتی   18از طرفی، میانگین سالیانه دما طی روزهاي سـال  

درجـه   2/10گـراد و حـداقل آن نیـز    درجه سـانتی  8/25حداکثر دماي سالیانه 

درصـد و تبخیـر و    2/42). میانگین رطوبت نسبی 2باشد (جدول گراد میسانتی

 -بوده و همچنین بـاد غالـب بـه صـورت غربـی     متر میلی 5/1896تعرق سالیانه 

  متر بر ثانیه برآورد شده است. 2/3شرقی و میانگین طوالنی مدت آن 

  »گرادسانتی« / )1365-1393( قم شکوهیه ایستگاه ماهانه متوسط دماي میانگین .2جدول
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  شناسی و پوشش گیاهیزمین

شناسـی در منطقـه ایـران مرکـزي     مورد مطالعه از نظر تقسیمات زمین محدوده

الیگوسـن   -هاي منطقه مورد مطالعه متعلق به ائـو نشستترین تهقرار دارد. کهن

هـاي منطقـه   باشد. خاكنمکی معروف به کوه نمک میصورت گنبد است که به

باشد. اکثر این هاي جوان بوده و داراي تکامل پروفیلی مشخص نمیشامل خاك

شـده  بندي مختلف بر اسـاس تعـداد الیـه ترسـیب    ها رسوبی و داراي الیهخاك

هستند. منطقه داراي خاك درشت بافـت و مقـدار سـنگریزه فـراوان اسـت کـه       

  خصوص در منطقه مارون نسبت به عمق زیاد است.بهدرصد سنگریزه 

 43/0 - 73/0 براساس نتایج آزمایش انجام شده، شـوري خـاك در حـدود   

لـومی) بـوده    -باشد و از نظر بافت خـاك سـبک (شـنی   زیمنس بر متر میدسی

متوسـطی   باع ضعیف بوده و میـزان آهـک در حـد   است. خاك از نظر درصد اش

است. این خاك از نظر شوري براي کاشـت اسـطوخودوس محـدودیتی نداشـته     

  ولی از نظر مواد آلی و مواد غذایی فقیر است.

و  1: 25000هـاي  ها با مقیاسبراساس بازدیدهاي صحرایی و کنترل نقشه

هـاي گیـاهی غالـب مشـخص     شده، پوشـش همچنین با توجه به مطالعات انجام

ــی ــه   م ــردد. در منطق ــه   گ ــامل درمن ــاهی ش ــپ گی ــرح، تی ــراي ط ــور -اج   ش

)Artemisa Sieber- Stipa barbataباشد.) می  
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  برنامه اجرایی تولید

بـودن بـه خشـکی و    هاي اکولوژیکی گیاه اسطوخودوس و مقـاوم دلیل ویژگیبه

خشـک و از  سایر عوامل محدودکننده رشد گیاهـان در منـاطق خشـک و نیمـه    

هـاي کشـاورزي، کشـت نهـال     نهـاده  سـایر طرفی ضرورت کاهش مصرف آب و 

در اجـراي ایـن    پـذیر اسـت.  صورت دیم یا با استفاده از حداقل آبیاري امکـان  به

هاي ورزي و کم آبیاري، نهالمحیطی و حداقل خاك پروژه با رعایت نکات زیست

هـا بـا   متـر و فاصـله بوتـه    1هایی با فاصله صورت گلدانی و در ردیفبه سالهیک

) بـا عمـق   Ripperزنی (متر (بیست هزار پایه در هکتار) پس از ناخن 5/0فاصله 

گیـر بـراي   هـاي سـطوح آب  متر کاشته خواهد شد. در مزرعه، سامانهسانتی 60

کننـده خـاك و   آوري آب باران تعبیه گردیده و درصورت لزوم مواد اصـالح جمع

پرپشت گیـاه   هاي متعدد ومنظور تولید شاخهکود حیوانی افزوده خواهد شد. به

هـا در هـر سـال صـورت     ت هرس بوتهدهنده عملیاهاي گلو رشد یکسان ساقه

سـالیانه در فاصـله    نیـز  هـاي هـرز  علـف  حـذف عملیات اصـالحی و   گیرد و می

ها بر کردن بوتهعملیات کف خواهد گرفت.اردیبهشت تا تیرماه به دفعات صورت 

بـار صـورت   پنج سـال یـک   تر و بهتر، هرسازي و تولید محصول بیشبراي جوان

سازي  آماده«سه مرحله بندي در چارچوب . برنامه زمان)1(نمودار  خواهد گرفت

» داشت و برداشت محصـول «، »و تسطیح زمین و کشت اصولی و ارگانیک نهال

 ) نشان داده شده است.3جدول ( در » بازاریابی و تبلیغات«و 
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  طرح اجرایی عملیات و بنديزمان برنامه .3جدول

مراحل اجرایی طرح   ردیف

  کسب و کار

  زودترین

  زمان شروع

  زودترین

  زمان خاتمه

  دیرترین

 زمان شروع

  دیرترین

 زمان خاتمه

زمان 

  شناوري

آماده سازي و تسطیح   1

  عرصه

  روز 7  22/12/95  18/12/95  14/12/95  12/12/95

ها خرید و انتقال نهاده  2

  (بذر، نهال، کود)

  روز 3  16/1/96  15/1/1396  14/12/95  13/12/95

  روز 2  16/1/96  15/1/96  16/12/95  15/12/95  کاشت نهال  3

هاي کشت داشت نهال  4

  شده

  روز 10  1/9/96  16/1/96  1/8/96  17/12/95

برداشت و فروش   5

  محصول

  روز 10  20/9/96  15/9/96  20/8/96  15/8/96

  

  تولید فرایند  .1 نمودار

  
  

هاي اسطوخودوس، برنامـه  امکانات مزرعه و ویژگیبا توجه به اهداف طرح، 

). در ایـن برنامـه   4شود (جـدول  بینی میزمانی براي اجراي طرح ده سال پیش

خـذ مجوزهـا و عقـد    اپس از عملیات مقدماتی براي مطالعات اولیه، تهیه طـرح،  

سازي و تسطیح زمـین و عملیـات کاشـت در    ها، آمادههقرارداد بانکی؛ تهیه نهاد

سال اول صورت خواهد گرفت. همچنین آبیاري، کوددهی و برداشـت محصـول   
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سـازي و تولیـد   هـا بـراي جـوان   بـر کـردن بوتـه   صورت سالیانه و عملیات کفبه

بار صورت خواهد گرفـت کـه در سـال    تر و بهتر، هر پنج سال یکمحصول بیش

  شوند تولید گل اقتصادي نخواهد بود. بر میفها کهایی که بوتهاول و سال

   طرح اجراي سال 10 طی در زمانی برنامه .4جدول

  سال اجراي طرح  مرحله اجرایی طرح

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

خذ أتهیه طرح، مطالعات و 

 مجوزها

*          

          * بوتهها و کاشت تهیه نهاده

 * * * * * * * * * * کوددهی

 * * * * * * * * * * آبیاري

 * * * * * * * * * * برداشت برگ

 * * * * * * * * *   برداشت گل

  

طور کلی، بسته کارآفرینی تولید اسطوخودوس در چهـار بخـش شـامل:    به

شرح شغل، مدیریت بازاریابی، مدیریت نیروي انسانی و مدیریت مالی اسـت کـه   

  گیرد.در ادامه مورد بررسی قرار می

  شرح شغل

ــدي اســت و     ــطوخودوس از مشــاغل تولی ــی اس ــاه داروی ــرورش گی کشــت و پ

صـورت خشـک و تـازه و    هاي گیـاه بـه   ي و ارگانیک اسانس و اندامدتولیداقتصا

کار  و جی موجب سودآوري مناسب این کسبعرضه آن به بازارهاي داخلی و خار

 هدف کـاربري شود. با توجه به امکان کشت زراعی اسطوخودوس در مزارع با می

(اسـتفاده در فضـاي سـبز شـهري) از نـوع       دارویی و در مواردي کاربري تزیینی

هـدف از ایـن حرفـه تولیـد محصـول بـا        ،زیرا .آیدشمار میاي بهمشاغل توسعه

عرضه نیز واجد نوآوري  نحوي که از نظر کیفیت و نحوه به ،باشدفناوري روز می

هـاي  گیاهـان، زمینـه  ایـن  وسـیع از  باشد. گرایش مـردم بـه اسـتفاده دارویـی     
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هـاي فعـال و طـرف    برداري از اسـطوخودوس، اسـتفاده شـرکت   اختصاصی بهره

ویـژه در  ها از این گیاه براي زیباسازي فضاي سبزي شهري بـه قرارداد شهرداري

ها و بلوارها، جذابیت و سودآوري درازمدت این کسب و کـار را بـه دنبـال    پارك

  دارد.

هاي مندي از فرصتتوسعه کمی و کیفی آن، امکان بهره در فرایند تولید و

خصـوص دسـتیابی بـه بازارهـاي     جمله توسعه بازارهاي هدف بهمتنوعی، از آن 

خلــیج فــارس، فــرآوري و تولیــدات محصــوالت دارویــی، آرایشــی و بهداشــتی، 

وکـار   هاي متنوع، مواد ترکیبی متنوع و... براي پیشـرفت ایـن کسـب   بندي بسته

هـاي  ها و گلکردن سرشاخهها خشکاز این فرصت منديدارد. براي بهرهوجود 

بـار در روز بـراي   هـا حـداقل یـک    کـردن آرام آن برداشت شده در سایه و زیرورو

کـردن در  زدگی ضـروري اسـت. حـداکثر دمـا بـراي خشـک      جلوگیري از کپک

گراد اسـت. دمـاي بـیش از ایـن مقـدار      درجه سانتی 40هاي صنعتی کنخشک

از طرفـی، بـراي اطمینـان از     گـردد. آمدن کیفیت مـاده مـؤثره مـی   باعث پایین

یـا   20ايهاي پارچه، ریختن در کیسهشدن کامل گیاه و انبارداري صحیحخشک

ها در محلی سرپوشیده، دور از رطوبـت و عـاري از    کیلوگرمی و قراردادن آن 50

  حشرات و جانوران موذي ضروري است.

گیـري  ها در اثر تولید اسانس و عصارهز این فرصتهمچنین بخش دیگري ا

هاي گیاهی گیري از نمونهشود. براي این منظور با بهرهاسطوخودوس محقق می

هـاي گیـاهی را در   شود. نمونهتازه، اسانس و عصاره با روش تقطیر استخراج می

هـا آب اضـافه کـرده و بـا     داخل دیگ تقطیر ریخته و به میزان نصف وزن نمونه

کنـیم. در ایـن روش از یـک کیلـوگرم نمونـه      ستفاده از بخـار آب، تقطیـر مـی   ا

شـود و  اسطوخدوس تَر، حدود چهـار لیتـر عـرق اسـطوخودوس اسـتخراج مـی      

د. در شـو کویـل) جمـع مـی   آوري اسانس (مکزمان اسانس در دستگاه جمع هم
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شـود بـا   هاي گیاهی خشک، مشابه روش قبلی عمـل مـی  روش استفاده از نمونه

  وزن نمونه خشک خواهد بود. ن تفاوت که میزان آب استفاده شده، همای

ورزي و حـداقل  پیامد تولید اسطوخودوس در مزرعه به دلیل حداقل خـاك 

استفاده از آب، کمترین میزان دخالت و تخریب منابع را خواهد داشت. به طـور  

و هـاي پـی در پـی، کشـت     کلی با توجه به تغییرات آب و هـوایی و خشکسـالی  

راهکـار مـؤثري بـراي جـایگزینی      توانـد پرورش گیاهان با نیاز آبـی کمتـر، مـی   

هـاي  هاي رایج، که آب فراوانی نیاز دارند و یا دستخوش تغییرات و تـنش  کشت

  پایینی دارند، باشد. عملکرد آن ناشی از

همچنین هدف ایـن طـرح، کشـت محصـول بـه صـورت طبیعـی و بـدون         

خصوص با هـدف  یی است. محصول ارگانیک بهاستفاده از کودها و سموم شیمیا

هاي دارویی و غذایی ویژگی منحصر به فردي است که ایـن طـرح   تولید فراورده

زیرا وجود باقیمانـده سـموم و کودهـاي     نماید؛هاي مشابه، متمایز میرا از طرح

کنندگان نیـز  شیمیایی، ضمن وارد کردن خسارت به محیط زیست؛ براي مصرف

  را به همراه خواهد داشت. صدمه و مسمومیت

منـد و کـارا در مراحـل تولیـد و     انـدرکاران عالقـه  وجود کـارگران و دسـت  

برداشت محصول در قالب این طرح، به محصولی مرغوب و مناسب منجر خواهد 

و به دلیل نزدیکی محل تولید به مراکز مصرف نیز محصولی تازه را به طـور   شد

  د.کرمداوم تأمین خواهد 

اندازي این شغل را تسهیل از تسهیالت بانکی، فرایند ایجاد و راه منديبهره

کندکه براي دریافـت تسـهیالت، ضـروري اسـت مجوزهـاي الزم از      و تسریع می

خـذ گـردد و مزرعـه تولیـدي تحـت نظـارت       امدیریت جهادکشـاورزي منطقـه   

  مهندس گیاهان دارویی قرار داشته باشد.  
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  هاي کالن و خردهدف

و ارگانیــک گیــاه دارویــی اســطوخودوس و ایجــاد اشــتغال و  تولیــد اقتصــادي 

نـد  ا هاي خرد آن نیز عبارتدرآمدزایی، هدف اصلی این کسب و کار است؛ هدف

  از:

  ؛استفاده از اراضی مازاد زراعی جهت کشت اسطوخودوس -

 تولید علمی و تأمین نیازهاي داخلی کشور به گیاه دارویی اسطوخودوس -

 سطح زیرکشت و کیفیت گیاه تولیدي؛ افزایش

 ؛فرآوري و تولید محصوالت متنوع از این گیاه دارویی -

  ؛بندي در کنار مزرعه اسطوخودوسایجاد واحد بسته -

هـاي اسـطوخودوس بـه کشـورهاي     صادرات محصوالت نهایی و فرآورده -

  ؛دیگر

  ؛التحصیالن کشاورزي و کارگران ماهر ایجاد اشتغال براي فارغ -

  ؛فرهنگ مصرف دارویی و غذایی اسطوخودوس توسعه -

گـذار بـراي   هـاي سـرمایه  همکاري در تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت -

فراوري اسطوخودوس (اسانس، عرقیات، نوشـیدنی، پـودر و گیـاه تـازه یـا      

  .خشک)

جویی در مصرف منابع  و افزایش بازده و عدم استفاده طور کلی، با صرفهبه

یمیایی، تولید اقتصادي و ارگانیـک گیـاه دارویـی اسـطوخودوس در     از سموم ش

تواند راهی براي ایجاد اشـتغال  اراضی رهاشده، هدف این کارآفرینی است که می

هـاي تولیـدي   و افزایش درآمد کشاورزان باشد. همچنین اجراي این گونه طـرح 

هـاي  گـاه زمینه ایجاد اشتغال غیرمستقیم و کسب درآمد براي کارخانجات و کار

گونه محصوالت است. در بندي و فراوري گیاهان دارویی و شبکه توزیع اینبسته

کنار آن، کشت انواع گیاهـان دارویـی در مـزارع نمایشـی و جلـب توجـه آحـاد        
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تواند افراد جامعـه را بـه   جامعه به مزایاي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی، می

  ها را تضمین نماید.   سالمت آن استفاده از گیاهان دارویی ترغیب نماید و

مکان ایجاد کسب و کار، اراضی رهـا شـده و مـازاد کشـاورزي در منـاطق      

پـذیر اسـت   باشد. البته استفاده از سایر اراضی کشاورزي نیـز امکـان  مساعد، می

ولــی اســتفاده از اراضــی فــوق بــه واســطه ارزانــی، ســودآوري بیشــتري بــراي  

مترمربـع بـراي نگهـداري     20یده حـدود  تولیدکننده دارد. وجود فضاي سرپوش

  هاي مورد نیاز ضروري است.   برخی ادوات و نهاده

  موقعیت محلی مزرعه

با توجه به رویکرد کشـاورزان منطقـه بـه کشـت و پـرورش گیاهـان دارویـی و        

همچنین موقعیت جغرافیایی مزرعه از نظر شرایط مناسب آب، خاك و اقلـیم، و  

هاي فـرآوري گیاهـان   و مراکز مصرف و کارخانه از طرفی نزدیکی به جاده اصلی

کــاري صــورت نهــالدارویــی، عرصــه پیشــنهادي بــراي اجــراي ایــن طــرح بــه 

اسطوخودوس در اراضی موسوم به مزرعه مارون در نزدیکی روستاي دولت آبـاد  

 56ʺکیلومتري غرب شهر قم در عرض جغرافیایی  34بخش جعفرآباد در فاصله 

  .    )6(شکل  باشدمی  50°  27ʹ  56ʺفیایی جغرا و طول  °34  43 ʹ
  

  

  

  

  

  

  
  

  ایران نقشه در طرح اجراي منطقه موقعیت .6شکل
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و عرضه مناسب محصوالت تولیـدي در سـطح وسـیع، کـاهش      بنديبسته

ها و افزایش فروش اسطوخودوس را در بازار در پی خواهـد داشـت.   سرانه هزینه

ها و آموزش نحوه مصـرف صـحیح   بنديداخل بستههاي ترویجی در توزیع برگه

محصوالت اسطوخودوس، ضمن افزایش فرهنگ مصرف گیاهان دارویی، میـزان  

  دهد.    اثربخشی مصرف اسطوخودوس را در جامعه افزایش می

  مدیریت بازاریابی

 100 به 1996سال   در دالر میلیارد 60 از دارویی گیاهان جهانی تجارت حجم

 بانـک  بینـی  پـیش  براسـاس  و اسـت  یافتـه  افزایش 2010 سال در میلیارد دالر

 گیاهـان  بر مبتنی و متمرکز جهانی تجارت و شمالی گرد 2050 سال در جهانی

  .رسید خواهد دالر میلیارد 5000 به حدود گیاهی داروهاي و دارویی

با توجه به نیاز روزافزون جامعه به استفاده از گیـاه دارویـی اسـطوخودوس    

و فرآوري شده (ازجمله مصرف اسـانس آن)، بازاریـابی و اسـتمرار     صورت خامبه

  شده است. المللی، تضمینسودآور فروش در بازارهاي داخلی و بین

  تجزیه و تحلیل بازار

عوامل رویشگاهی از جمله اکولوژي منطقه، دما، رطوبت و... موجـب افـزایش یـا    

د. همچنـین  شـو کاهش کمی و کیفی تولید محصـول و نوسـان قیمـت آن مـی    

شـده و  هاي دولت بـر قیمـت تمـام   عوامل اقتصادي از جمله نرخ تورم و سیاست

هاي زیـر سـاالنه   توان با روشقیمت فروش محصول تأثیر دارد. با این وجود، می

  ها را افزایش داد:میزان فروش محصول و فرآورده درصد 10حدود 

  ؛افزایش سطح زیرکشت و بهبود کیفیت تولید -

  ؛انی به موقع محصولبازاررس -

  ؛حمل و نقل صحیح -
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  ؛بندي مناسب و متنوعبسته -

ــراورده    - ــده ف ــات تولیدکنن ــا کارخانج ــرارداد ب ــد ق ــاري و عق ــاي همک ه

 .اسطوخودوس

تر گیاهان دارویـی  کم هاي فراوانی از جمله: نیاز آبیدالیل، شرایط و زمینه

کم آبـی، گـرایش   هاي رایج و امکان جایگزینی کشت در شرایط نسبت به کشت

مردمی به مصرف محصوالت طبیعی و ارگانیک، تمایل مردم به مصرف داروهاي 

اي گیاهی به جاي داروهاي شیمیایی و همچنین توجـه دولـت و پوشـش بیمـه    

برخی از داروهاي گیاهی، براي تولیـد محصـول بیشـتر و افـزایش تـوان تـأمین       

 نیازهاي بازار مصرف وجود دارد.  

هاي اثرگـذار  قلیمی مناسب، درجه حرارت و برخی تنشاز طرفی، شرایط ا

بر افزایش مواد مؤثره اسطوخودوس،  قیمت رقابتی مناسب با توجـه بـه قیمـت    

اي بـراي ارتقـاي تـوان    پایین انرژي و دستمزد کارگر در ایران، اسـتعداد بـالقوه  

ــراهم   ــادرکنندگان اســطوخودوس ف ــدگان و ص ــت تولیدکنن ــت. رقاب ــرده اس ک

شود پس از ثبات بازار داخلی و تسـهیل قـوانین گمرکـی، امکـان     بینی می پیش

  توسعه روزافزون صادرات محصول به خارج از کشور فراهم گردد.

  بررسی رقبا

هـاي گیـاه اسـطوخودوس    منابع تأمین فراورده درصد 90در حال حاضر بیش از

سـب  شود. هم اکنون رقباي زیادي براي این کمورد نیاز داخلی از خارج وارد می

حال برخی تولیدکننـدگان اسـطوخودوس کـه    و کار در ایران وجود ندارد. با این

  باشند:کنند، به شرح زیر میالبته در سطح محدود تولید می

  ؛پژوهشکده گیاهان دارویی -

  ؛هاي گیاهان داروییشرکت -

  ؛شرکت باریج اسانس -
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  ؛هاي تولید کشاورزيتعاونی -

سـتگاه تحقیقــات گیاهـان دارویــی   ای برخـی مراکـز تحقیقــاتی از جملـه    -

  .آباد اراك علی

طور که ذکر شد، میزان تولیـد در ایـن مراکـز محـدود اسـت و      البته همان

شـوند. ضـعف کمیـت تولیـد و     رقیب جدي براي این کسب و کار محسوب نمی

هـاي مناسـب، از   بنـدي عدم پاسخگویی به نیازهاي بازار و از طرفی نبـود بسـته  

ترین مـواد  که عمدهآید. با توجه به ایني فعلی به شمار میهاي رقباجمله ضعف

هـاي  مؤثره گیاه اسطوخودوس در اسانس آن است و از طرفـی واردات فـرآورده  

بـر بـوده و از نظـر تهیـه، انتقـال و تشـریفات       گیاهی اغلب داراي فرایندي زمان

ـ      خذ مجوز از سایر بخشاقانونی در گمرك و  ا هـا بـا مشـکالتی مواجـه اسـت، ب

شـود. بنـابر ایـن، تولیـد     شدت کاسته مـی کاهش مواد مؤثره، از کیفیت گیاه به

زایـی از کیفیـت   داخلی این محصول عـالوه بـر افـزایش تولیـد ملـی و اشـتغال      

تري نسبت به محصول وارداتی برخودار است. همچنـین، تولیدکننـدگان   مطلوب

مشـابه از جملـه    هاي تولیدکنندگان سایر گیاهان دارویی داراي فوایـد و شرکت

  باشند.رقباي غیرمستقیم می

گذاري مناسب و کشت اصولی و ارگانیک و عرضه مناسب محصول با قیمت

طور موفق عمل کـرد. همچنـین امکـان صـادرات ایـن      توان در بازار رقابت بهمی

بندي و بازاریابی مناسب با محصول، به دلیل کیفیت باال و کشت ارگانیک، بسته

و به رشد مصرف گیاهان دارویی در کشورهاي اروپایی و آسـیایی  توجه به روند ر

  به شکل روزافزونی وجود دارد.  

  تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا

هـاي تولیـد و بـازار فـروش     در تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا، بازار خرید نهـاده 

رود گسترش و توسعه صنایع تبـدیلی  شود. انتظار میمحصول نهایی بررسی می
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هاي اسطوخودوس در تولید محصوالت نوین از جمله پـودر  اده از فراوردهو استف

ماشین لباسشویی، موجب ترغیب کشاورزان شود و تولید مـواد اولیـه در کشـور    

یش تقاضـاي آن بـا افـزایش تولیـد     موجود، افـزا  ظرفیتافزایش یابد و با وجود 

  همراه نخواهد داشت. پوشانی شده و افزایش قیمت را به هم

اد فضاي فرهنگی و اجتماعی مناسـب درخصـوص اسـتفاده از گیاهـان     ایج

هاي آن، در حال حاضر امیدوارکننـده اسـت. تقویـت فرهنـگ     دارویی و فرآورده

هاي ترویجی و تبلیغاتی به فراگیر شـدن ایـن فرهنـگ کمـک     عمومی و فعالیت

ی کرده و تقاضاي منطقی را در برابر افزایش تولید ایجـاد خواهـد کـرد. از طرفـ    

دلیـل اسـتفاده از شـرایط مناسـب     هاي پایین و کیفیت باالي محصول بـه هزینه

اکولوژیکی و کشت ارگانیک، امکان رقابت با تولیدکنندگان دیگـر کـه در خـارج    

  نماید.پذیر میکشور است، وجود دارد و صادرات این محصول را نیز امکان

  گذاري و فروش محصولقیمت

نتظــارات مشــتریان و تــوان مــالی    خگوي اســ پا قیمــت محصــوالت بایــد  

تـر  پایینها قیمتکنندگان باشد. حتی در ابتداي ورود به بازار الزم است  مصرف

هـاي  از قیمت ذهنی مشتري باشد. استفاده از بازارهاي محلی براي تهیـه نهـاده  

قبـول   تولید، کشت اصولی با کمیت بـاالي مسـاحت زیرکشـت و کیفیـت قابـل     

شده و افزایش توان رقابتی تولیدکننـده  یمت تمامهاي کاهش قمحصول از روش

هاي محلی در بازار است. در مواردي نیز با توجه به شرایط جغرافیایی و پتانسیل

کنندگان اتخاذ سیاست چنـدقیمتی ضـروري   تولید و از طرفی توان مالی مصرف

  است.

هاي داخلی از عوامل مـؤثر بـر رونـد تغییـر قیمـت در      نرخ تورم و سیاست

هـا و سـایر مراکـز فـروش گیاهـان      زمان است. در حال حاضر در عطـاري  طول

هزار ریال و هر کیلو گل  100داوریی، قیمت هر کیلو برگ خشک اسطوخودوس
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بنـدي  هزار ریال است که در صـورت کشـت ارگانیـک و بسـته     800خشک آن 

گـذاران و سـهامداران   یابد. از طرف دیگر، سرمایهمناسب، این قیمت افزایش می

اصلی در این کسب و کار خود کارآفرینـان هسـتند؛ البتـه تسـهیالتی از سـوي      

ستاد توسعه توسعه علوم و فنـاوري گیاهـان دارویـی، وزارت کشـاورزي، وزارت     

صنایع و بانک منظور خواهد شد. به هر حال اصـل قیمـت محصـوالت و قـدرت     

بنـدي،  تهپذیري محصول تولیدي به تداوم کاربرد نـوآوري در تولیـد، بسـ   رقابت

مداري بستگی داردوبدون تردید تبلیغات و معرفـی مناسـب و   فرآوري و مشتري

توانـد امکـان موفقیـت    بینی بودجه براي تبلیغ مؤثر میبه موقع محصول و پیش

  در بازار را بیش از پیش فراهم کند.

  مدیریت نیروي انسانی

زي و اسـتمرار  انـدا منابع انسانی اعم از؛ مـدیر، متخصـص و کـارگر مـاهر در راه    

اي برخوردار است که این منـابع شـامل:   حرکت این کسب و کار از اهمیت ویژه

باشـد. بـا توجـه بـه     کارشناس گیاهان دارویی و کارگران دائم و فصلی ماهر مـی 

روزکردن و توسعه کشت و پرورش و رفـع  کمبود شدید تولیدات داخلی، براي به

کشـت اصـولی و    خصـص در زمینـه  نواقص موجود در این فراینـد، بـه افـراد مت   

چنین براي نظارت بر اجراي طرح، استفاده از کارشناسان ارگانیک نیاز است. هم

طور مدیریت جهادکشاورزي منطقه تولید الزم است. براي مزرعه یک هکتاري به

کلی به یک نفر کارشناس گیاه دارویی با حداقل دو سـال سـابقه کـار در تولیـد     

ارگر مـاهر داراي حـداقل سـواد سـیکل و گواهینامـه      اسطوخودوس و دو نفر کـ 

ریزي و نظارت فنی برنامهاگر آموزشی کشت و پرورش اسطوخودوس نیاز است. 

گیـرد   مراقبـت روزمـره بـه خـوبی صـورت     عملیات  وصورت دقیق انجام شود به

طور کلی، اشتغال مستقیم طـرح  . بهدکربرداري سال از گیاه بهره 10 تا توان می
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بنـدي، فـرآوري، بازاریـابی و    اشتغال غیرمستقیم آن در فراینـد بسـته   سه نفر و

  شود.فروش در هر هکتار حداقل ده نفر برآورد می

  مدیریت مالی

ریزي کشور، هزینه اجراي پروژه براساس فهرست بهاي سازمان مدیریت و برنامه

کاري نهال گلدانی اسطوخودوس به مساحت یک هکتار بـا توجـه بـه    براي نهال

هزار بوته در هکتار در نظـر   20یانگین بارندگی سالیانه منطقه، میانگین تراکم م

برآورد شـده اسـت    1395 ها در سال پایهها بر اساس قیمتهزینه گرفته شده و

هاي آغازین و عملیاتی (جاري) محصول اسطوخودوس مـورد  که در ادامه هزینه

  بررسی قرار خواهدگرفت.

  هاي آغازینهزینه

وکـار   انـدازي کسـب  هایی است که به ایجاد و راههاي آغازین شامل: هزینههزینه

خذ مجوز، حق ثبـت  اتهیه طرح مطالعاتی، مشاوره و  منجر خواهد شد از جمله؛

هـاي آبیـاري، سـاخت و    و قرارداد بانکی، خرید یا اجاره زمـین، خریـد سیسـتم   

  گردد. مالحظه می )6) و (5(در جداول  که باشد تجهیز انبار و وسایل مزرعه می

  

   برداري) بهره از قبل هايهزینه و (ثابت ايسرمایه هايهزینه توزیع .5جدول

 مبلغ (هزار ریال) شرح

 5000 تهیه طرح مطالعاتی، مشاوره و أخذ مجوز، حق ثبت و قرارداد بانکی

 1000 آموزش نیروي انسانی

  30000  مترمربع) 30منظور خشک کردن و نگهداري محصول (ساخت انبار به

 36000 هاي قبل از بهره برداريهاي ثابت و هزینهجمع هزینه
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   طرح گذاريسرمایه هايهزینه مجموع توزیع .6جدول

 مبلغ (هزار ریال) شرح

  36000  ايهاي سرمایههزینه

  سرمایه در گردش

  استهالك)هاي متغیر تولیدي سال اول بدون احتساب هزینه اجاره زمین و % هزینه4(
12072  

 48072 گذاريهاي سرمایهکل هزینه

  هاي جاري و عملیاتیهزینه

گـذاري  هاي مطالعه و طراحی، عالمتهاي جاري و عملیاتی شامل: هزینههزینه

هـاي  متر و حـذف علـف  سانتی 60عمق  و اجراي نقشه، تسطیح زمین، شخم به

کاشت بوته، حمل آب و آبیاري هرز، حفر گودال، تهیه و انتقال کود، تهیه نهال، 

سال و عمر مفیـد ابـزار    30اولیه خواهد بود. همچنین عمر مفید ساختمان انبار 

کار شامل بیل، کلنگ، فرغون و قیچی باغبـانی بـراي مـدت سـه سـال در نظـر       

هاي اسـتهالك سـاختمان و ابـزار کـار و سـود بـانکی در       شود. هزینهگرفته می

  ) آمده است. 7جدول (

اي جاري و عملیاتی مواردي است که شـروع کـار واقعـی و تـداوم     ههزینه

هاي کاشـت و داشـت و   دنبال دارند و شامل هزینههاي کسب و کار را بهفعالیت

آمـده اسـت.    )8( برداشت نهال از سال اول اجـراي طـرح بـوده کـه در جـدول     

ت هاي سال دوم شامل؛ اجاره زمین، کود حیوانی، آبیاري تکمیلی، برداشـ هزینه

آمـده اسـت.    )9(محصول و اسـتهالك سـاختمان انبـار و ابـزار کـار در جـدول       

هاي جاري سال سوم تا هفتم شامل اجاره زمـین، کـود حیـوانی، آبیـاري      هزینه

تکمیلی، برداشت محصول، استهالك ساختمان انبار و ابزار کار و سود تسهیالت 

شـامل اجـاره   هاي سال هشـتم تـا دهـم    آمده است. هزینه 10بانکی در جدول 

زمین، کود حیوانی، آبیاري تکمیلی، برداشت محصول، استهالك ساختمان انبار 

آمـده   )11(و ابزار کار (پس از تسویه تسهیالت و حذف سود بانکی) در جـدول  

  است.
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  طرح اجراي بانکی سود و استهالك هايهزینه توزیع .7جدول

  ساالنه(هزار ریال)  درصد  شرح عملیات  ردیف

  1000  10  ساختمان انبار استهالك  1

  600  10  استهالك ابزار کار  2

3  
  % و12سود تسهیالت با نرخ بهره 

  ساله 2ساله و توقف  5بازپرداخت 
12  41160  

  استهالك ابزار صرفا براي طول عمر دارایی مد نظر قرار گرفته است.   *

 

  طرح اجراي اول سال در هاهزینه توزیع .8جدول

  تعداد/ مقدار  واحد  شرح عملیات  ردیف
قیمت واحد 

  (ریال)

  قیمت کل

  (هزار ریال)

 40000 40000 1 هکتار هزینه ساالنه اجاره زمین  1

2  
- تسطیح زمین، شخم و حذف علف

  هاي هرز
  600  600000  1  هکتار

  5000  500000  10  مترمکعب  کود حیوانی  3

  100000  5000  20000 اصله  نهال اسطوخودوس  4

  100000  5000  20000 اصله  حفر گودال و کاشت بوته  5

  40000  40000  1  هکتار  اجراي سیستم آبیاري تیپ  6

  7200  600000  12  دور آبیاري  آبیاري  7

  6000  2000  3  سري  وسایل و ابزار کار مزرعه  8

  3000  3000  1000  کیلوگرم  کردن محصولبرداشت و پاك  9

  1600        استهالك ساختمان انبار  و ابزار کار  10

  303400  هاي کاشت و داشتجمع هزینه
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  طرح اجراي دوم سال در جاري هايهزینه توزیع .9 جدول

  مقدار  واحد  شرح عملیات  ردیف
قیمت واحد 

  (ریال)

  قیمت کل

  (هزار ریال)

 40000 40000 1 هکتار هزینه ساالنه اجاره زمین  1

  2500  500000  5  مترمکعب  کود حیوانی  2

  7200  600000  12  دور آبیاري  آبیاري  3

4  
-برگرداندن خاك و دفع علف

  هاي هرز
  2500  2500000 1 هکتار

  6000  3000  2000  کیلوگرم  برداشت و پاك کردن محصول  5

6  
استهالك ساختمان انبار  و 

  ابزار کار
      1600  

  59800  جاري در سال دوم جمع هزینه

  

  طرح اجراي هفتم تا سوم سال در جاري هايهزینه توزیع .10 جدول

  مقدار  واحد  شرح عملیات  ردیف
قیمت واحد 

  (ریال)

  قیمت کل

  (هزار ریال)

 40000 40000 1 هکتار هزینه ساالنه اجاره زمین  1

  2500  500000  5  مترمکعب  کود حیوانی  2

  7200  600000  12  دور آبیاري  آبیاري  3

4  
-برگرداندن خاك و دفع علف

  هاي هرز
  2500  2500000 1 هکتار

  6000  3000  2000  کیلوگرم  محصولبرداشت و پاك کردن   5

6  
استهالك ساختمان انبار  و 

  ابزار
      1600  

  41160        سود بانکی (ساالنه)  7

  100960  جاري ساالنه (سوم تا هفتم) جمع هزینه

  از سال چهارم استهالك ابزار لحاظ نشده است. *
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  طرح اجراي دهم تا هشتم سال در جاري هايهزینه توزیع .11 جدول

  مقدار  واحد  شرح عملیات  ردیف
قیمت واحد 

  (ریال)

  قیمت کل

  (هزار ریال)

 40000 40000 1 هکتار هزینه ساالنه اجاره زمین  1

  2500  500000  5  مترمکعب  کود حیوانی  2

  7200  600000  12  دور آبیاري  آبیاري  3

4  
-برگرداندن خاك و دفع علف

  هاي هرز
  2500  2500000 1 هکتار

  6000  3000  2000  کیلوگرم  محصولبرداشت و پاك کردن   5

  1000        استهالك ساختمان انبار  6

  59200  جاري ساالنه (هشتم تا دهم) جمع هزینه

  درآمدها

براساس تجربه و مرور منابع مورد بررسـی عملکـرد محصـول اسـطوخودوس در     

کیلـوگرم   1/0منطقه گرم و خشک محل اجراي پروژه، به طور متوسـط حـدود   

د. با توجه به فاصله کشت و تعـداد نهـال در   شوسال برآورد می براي هر بوته در

کیلـوگرم در هکتـار بـرگ     1000هکتار، در قالب اجراي این طرح در سـال اول  

کیلـوگرم   50کیلـوگرم بـرگ خشـک و     2000هاي بعد حدود خشک و در سال

. با توجه به شرایط گیاه و نحـوه برداشـت، از   شودگل خشک در هکتار تولید می

  .ماندمیدوم به بعد مقدار محصول در طی اجراي طرح ثابت  سال

حدود یکصد هـزار   فروشی برگ خشک اسطوخودوسمیانگین قیمت عمده

هشتصـد   حـدود  اسـطوخودوس  خشک گل فروشیعمده قیمت میانگین و ریال

هزار ریال است؛ بنابراین درآمد ناخالص حاصل از فروش محصول مزرعه در هـر  

  خواهد بود.  )13(و  )12( ولارح جدسال اجراي طرح به ش
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  اول سال در طرح اجراي ناخالص درآمد بینیپیش مقادیر .12 جدول

  نوع محصول  ردیف
  مقدار

  (کیلوگرم/هکتار)

  مقدار کل

  (کیلوگرم)

قیمت واحد 

  (ریال)

  قیمت کل

  (هزار ریال)

1  
برگ خشک 

  اسطوخودوس
1000  2000  100000  100000  

  100000  سال اولجمع درآمد ناخالص در 

  

   دهم تا دوم سال در طرح اجراي ناخالص درآمد بینیپیش مقادیر .13 جدول

  نوع محصول  ردیف
  مقدار

  (کیلوگرم/هکتار)

  مقدار کل

  (کیلوگرم)

قیمت واحد 

  (ریال)

  قیمت کل

  (هزار ریال)

1  
برگ خشک 

  اسطوخودوس
2000  2000  100000  200000  

2  
گل خشک 

  اسطوخودوس
50  50  800000  40000  

  240000  جمع درآمد ناخالص در سال دوم تا دهم

  توجیه اقتصادي و سودآوري طرح

بینی شده در طی ده سـال اجـراي طـرح،    ها و درآمدهاي پیشبا توجه به هزینه

میلیارد ریال می باشد. شاخص سـودآوري   342  ارزش حال درآمد خالص طرح

برآورد شده و نشانگر آن است که به ازاي یـک ریـال    6/1نسبت فایده به هزینه 

گـذار خواهـد شـد. نـرخ بـازده      نصیب سرمایه 6/1گذاري در این فعالیت سرمایه

درصد محاسبه شده که بیشتر از نـرخ بهـره    4/59گذاري در این فعالیت سرمایه

هـاي سـودآوري، اجـراي ایـن     انکی است. بنابراین با توجه به شاخصبلندمدت ب

بـر اسـتفاده بهینـه از مزرعـه و      طرح اقتصادي است؛ زیرا اجـراي طـرح عـالوه   

اشـتغال   خصوص اراضی رهاشده و مازاد کشاورزي و افزایش تولید ملی، زمینه به

  ).14صورت دائم و فصلی فراهم خواهد آورد (جدول مستقیم سه نفر را به
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         طرح اجراي نقدي گردش ارقام توزیع .14 جدول

ه/
ین

هز
ل  

سا
د

آم
در

  

نه
زی

ه
یه

ما
سر

ي 
ها

ي
ا

  

نه
زی

ه
ي

ار
ج

ي 
ها

  

ص
خال

 نا
د

آم
در

  

ی
رای

دا
ه 

د
مان

و 
  

ل
حا

ش 
رز

ا
  

نه
زی

ه
یه

ما
سر

ي 
ها

ي
ا

  

ل
حا

ش 
رز

ا
  

نه
زی

ه
ي

ار
ج

ي 
ها

د   
آم

در
ل 

حا
ش 

رز
ا

ی
رای

دا
ه 

د
مان

و 
ص 

خال
نا

  

ص
خال

ل 
حا

ش 
رز

ا
  

  -24036      24036      24036  سال صفر

  - 191929  84388  256034 20284  100000  303400  24036  سال اول

  128327  170913  42586  240000  59800    سال دوم

  83557  144230  60673   240000  100960   سال سوم

  70817  121713  50896   240000  100360   سال چهارم

  59761  102712  42951   240000  100360   سال پنجم

  50431  86677  36245   240000  100360   ششمسال 

  42558  73145  30587   240000  100360   سال هفتم

  46500  61726  15226   240000 59200   سال هشتم

  39240  52089  12849   240000 59200   سال نهم

  36777  47620  10843   260000 59200   سال دهم

  342004  945212 558888  جمع کل

  

 350گذاري اجراي طرح حدود اعتبار الزم براي سرمایه، 6بر اساس جدول 

شود که با توجه به تسهیالت قابل جذب از بانـک، سـهم   میلیون ریال برآورد می

 12خواهد بود. نرخ سود تسـهیالت،   )15(بانک و سهم متقاضی به شرح جدول 

ساله است که با توجـه بـه دوره بازگشـت سـرمایه،      5با دوره بازپرداخت  درصد

  سال دوره تنفس در نظر گرفته شده است. 2ي آن برا
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  متقاضی سهم و بانکی اعتبار جذب میزان .15 جدول

  کل اعتبار طرح در سال اول

  (هزار ریال)

  %)70سهم بانک (

  (هزار ریال)

  %)30سهم متقاضی (

  (هزار ریال)

349872  245000  104872  

  هاي کسب و کارتعیین ریسک

مناسب محصـول اسـطوخودوس، برخـی حـوادث و     با وجود تولید کمی و کیفی 

افـزایش   وکـار را  اتفاقات از جمله مـوارد ذیـل، میـزان خطرپـذیري ایـن کسـب      

  دهد:   می

  ؛هاي تولیدافزایش ناگهانی تورم و گرانی نهاده -

  ؛رویههاي واردات بیکاهش قیمت محصول با صدور مجوز -

  ؛گري در بازار گیاهان داروییوجود واسطه -

اگهانی، سریع  و وسـیع توسـط تولیدکننـدگان جدیـد و کـاهش      کشت ن -

  ؛دلیل کشت تصاعديقیمت به

  ؛جمله سرماي شدید شرایط جوي نامناسب از -

  .شیوع بیماري فراگیر در مزرعه -

بینـی شـرایط بـازار در    ریزي دقیـق و پـیش  توان با برنامهدر عین حال، می

خارج از منطقه تولیـد، دقـت در   شرایط حال و آینده، کاهش وابستگی به منابع 

بنـدي و حفـظ کیفیـت محصـول و بازاریـابی مناسـب،       برداشت، فراوري و بسته

وکـار را کـاهش داد. از طرفـی، تغییـرات آب و      هاي اقتصادي این کسـب ریسک

هوایی، کـاهش ناگهـانی دمـا، خشکسـالی و کمبـود آب از جملـه عوامـل مهـم         

مزرعـه از نظـر شـیوع افـات و      شوند. پایش مستمر شرایطخسارت محسوب می

تواند خطر ابتال به آفات و ها، می ها و جلوگیري از ایجاد شرایط ظهور آنبیماري

  ها را کاهش دهد.بیماري



50   

 

 بسته کار آفرینی کشت و پرورش اسطوخودوس

  يبندبسته

 یـی دارو اهانیگ يدیمحصوالت تول يبندپس از برداشت و بسته اتیعمل امروزه

 یفظ بازار رقـابت و ح يباعث بازارپسند ،محصول یو تازگ تیفیعالوه بر حفظ ک

مهـم در مرحلـه پـس از برداشـت      ينـدها یاز فرآ یکـ ی يبنـد گـردد. بسـته  یم

و  تیـ مکه سـبب حفـظ ک   است ییدارو اهانیگ و از جمله يمحصوالت کشاورز

 يبنـد بستهي ایمزا نیتر مهم .گردد یم يدر طول مدت انباردار محصول تیفیک

محصوالت، کندشدن سرعت  يزمان نگهدار شیند از: افزاا عبارت ییدارو اهانیگ

از جـذب   يری، جلـوگ در طـول زمـان   ییدارو اهانیمواد مؤثره گ تیفیکاهش ک

ـ یب ،یرطوبت محصوالت خشک شده، کاهش خطر فساد درون  ،یشـ یاکسا وی رون

توانـد  یمـ  یـی دارو اهـان ینامناسب گ يبند. بستهتر عیتر و سر حمل و نقل آسان

 تیـ فیباعـث افـت ک   تیـ کـه در نها هـا شـود   ثره آنؤدر مواد مـ  یراتییسبب تغ

 نیچنــهمکننــدگان خواهــد شــد. مصــرف یتیو نارضــا یــیدارو يهــافــرآورده

و  یداخلـ  یرقابت يدر بازارها يدر جذب مشتر یعنوان عامل مهمبه يبند بسته

  .باشدیمطرح م یخارج

هـا و  بـرگ  ؛اسـطوخودوس کـه شـامل    يدیـ از محصـول تول  زیـادي  بخش

 دیـ بـوده و با  عیصـنا مـورد نیـاز   اسـانس   نیمتـأ به منظـور   باشدهامیسرشاخه

 يبه کارخانجات فراور زیتم هايسهیصورت تازه بالفاصله پس از برداشت در ک به

ابتدا  دیاسطوخودوس با توجه به وجود اسانس فراوان با يهاارسال گردد. اما گل

 شـدن توسـط  زیـ شـده و پـس از تم  خشک هیدر سا ایکن خشک يهادستگاه در

 .بـگ) وارد بـازار شـود    ی(تـ  کوچـک  هـاي سـه یبه صـورت ک  يفراور يواحدها

 توانـد یم رنظییاست که با توجه به عطر و طعم ب یاهانیاز گ یکیاسطوخودوس 

بـه   ایـ دمنـوش   هیـ در مراکز ته یاهیگ هاياز دمنوش یکیبه عنوان  ییبه تنها

  استفاده شود. گرید اهانیبا گ بیصورت ترک
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  گیرينتیجه

وکارهـاي تولیـدي اسـت کـه در      پرورش اسطوخودوس از جمله کسـب کشت و 

موقع، حفظ کمیت و کیفیت مناسب وهمچنـین ایجـاد شـرایط    صورت تولید به

باشـد. بـا وجـود تولیـد محـدود      هـا مـی  مناسب بـا عـث اسـتفاده بهینـه از آن    

اسطوخودوس در ایران، پتانسیل باالیی براي توسعه کشـت آن وجـود دارد و در   

اي هستند. ایجاد بـازار فـروش   طق کشت محصول داراي مزیت منطقهبرخی منا

فعال و مطمئن در کشور، همراه با ترغیب کشاورزان بـه تولیـد ایـن محصـول و     

هاي اولیه، موجـب افـزایش محصـوالت و ایجـاد     استفاده کارا و اثربخش از نهاده

و مزیت  بودنشود. اقتصاديکنندگان میتر و رفاه براي مصرفحق انتخاب بیش

نسبی مناسب تولید این محصول با توجه به روند رو به رشد تقاضـاي داخلـی و   

گـذاري در تولیـد و فـرآوري ایـن محصـول را      المللی آن، هر گونـه سـرمایه  بین

ریزي بر اساس مطالعـات و شناسـایی میـدانی و    سودآور کرده است. چون برنامه

-وس در انطباق بـا ویژگـی  تطبیق آن بر پایه شواهد و سازگاري گونه اسطوخود

هاي اکولوژیکی، انتخاب گردیده است، استمرار و مانـدگاري ایـن کسـب و کـار     

بینـی  که راهبردهاي مدیریتی طبق پـیش شود؛ مشروط بر اینمثبت ارزیابی می

ها با دقت نظر انجام پذیرد و به نکات علمی و فنی منـدرج در ایـن طـرح    برنامه

  توجه شود.
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