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تقریظ

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

شتاب بخشی به چرخه توسعه ایران اسالمی واجب است.

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





پیشگفتار

رويكرد اكثر كشورهای جهان به موضوع كارآفريني، موجب اتخاذ سياست هاي توسعه كارآفريني 
در بخش های مختلف شده است. توسعه فرهنگ كارآفريني، حمايت  از كارآفرينان، ارائه آموزش هاي 
مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهش هاي الزم دراين زمينه برای حل مشكالت مختلف 
اقتصادي و اجتماعي از اهميت بسيار زيادی برخوردار است. كارآفريني يكي از بحث هاي جديد 
در دهه اخير بوده و در ايران نيز به لحاظ سهم باالی جوانان از جمعيت كشور و مشكل بيكاري 
آنها، يكي از محورهای اصلي در برنامه ريزی ها و سياست گزاری های دولت می باشد. در پرتو 
كارآفرينی مي توان با يك برنامه ريزي راهبردي، گام هاي اصولي و پايه اي براي رونق اقتصادي در 

جهت نيل به اهداف توسعه  پايدار برداشت.
 بدين منظور، ستاد توسعه علوم و فناوری گياهان دارويی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری 
رياست جمهوری نسبت به تشكيل كارگروه تخصصی توسعه فناوری و كارآفرينی گياهان دارويی 
و طب سنتی اقدام نموده است. اين كارگروه در راستای اجرايی كردن اهداف پيش بينی شده در 
سند ملی گياهان دارويی و طب سنتی و با تمركز ويژه بر ارتقاء و توسعه سطح فناوری و دانش 
توليد گياهان دارويی و كارآفرينی و اشتغال پايدار شكل گرفت. يكی از رويكردهای اين كارگروه 
تهيه بسته های كارآفرينی در حوزه های مختلف گياهان دارويی و طب سنتی بود كه بدين منظور 
شيوه نامه ای براساس ديدگاه متخصصان و اعضاء ستاد گياهان دارويی تدوين و متناسب با آن 

بسته های كارآفرينی تهيه گرديد كه در ادامه  توضيحات بيشتری در اين خصوص ارائه می شود.
هدف از تدوين بسته ها؛ افزايش كارآيي، بهره وري و در كل تحول اقتصادی در حوزه گياهان 
دارويی و طب سنتی در سايه اهداف توسعه پايدار، ظرفيت سازي و توانمندسازي بوده است. در 
واقع كارآفرينی در حوزه گياهان دارويی و طب سنتی می تواند عالوه بر اهداف عمومی، در راستای 
ارتقای سالمت و تامين بهداشت غذايی، توسعه كاشت، داشت و برداشت و فرآوری، ارتقای 
بهره وری و بهبود كمی و كيفی توليد، اثربخش باشد. ارائه راهبردها و برنامه هاي كليدي مي تواند با 
تغيير در سياست گذاري ها و فراهم ساختن زمينه هاي برنامه ريزي و توسعه كارآفريني در بلند مدت 

نتايج مطلوبی داشته باشد كه در اين باره می توان به موارد زير اشاره كرد:
• ايجاد اشتغال مولد و پايدار در حوزه گياهان دارويی. در حال حاضر عالوه بر بيكاران به علت 
باال بودن نسبت نيروي كار به زمين و فصلي بودن فعاليت هاي كشاورزي همواره يك نوع بيكاري 
پنهان در حين دوره فعاليت كشاورزي و يك نوع بيكاري فصلي در روستاها وجود دارد. ايجاد 
و توسعه گياهان دارويی به علت ماهيت اشتغال زايي، مي تواند براي گروهي از روستاييان بويژه 

فارغ التحصيالن، اشتغال مولد و دائم و براي بيكاران فصلي، اشتغال موقت ايجاد نمايد.
• ايجاد تنوع در اقتصاد كشاورزی و روستايی. بسته های كارآفرينی تهيه شده منجر به تنوع شغلي 



و ثبات بيشتر درآمد كشاورزان و روستاييان خواهد شد.
• كاهش فقر و توسعه كارآفرينی باعث افزايش درآمد سرانه كشاورزان و افزايش توليد ناخالص 
ملي، افزايش پس انداز، سرمايه گذاري، مصرف و توليد سرانه مي شود. به عبارت ديگر، افزايش رفاه 

و ارتقاء سطح زندگي  كشاورزان و روستاييان محقق خواهد شد.
• افزايش كارآيی و استفاده از منابع توليد و پتانسيل های كشور. 

• كاهش هزينه هاي بازاريابي، حمل و نقل و حذف واسطه ها در فرآيند توليد گياهان دارويی.
• كاهش ضايعات گياهان دارويی.

• افزايش نوآوری، ارتقاء سطح فناوری، افزايش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، توليد دانش فنی.
برای توصيف شغلی، نياز به تبيين سه مؤلفه شامل: شرح شغل، موقعيت محلی و محصول يا 
خدمات  نياز است. در مؤلفه شرح شغل، از جمله هدف های كسب و كار، سودآوری و جنبه های 
قانونی، نوع حرفه اعم از توليدی، خدماتی و جديد، فرصت ها و پيشرفت مدنظر است. مؤلفه 
موقعيت محلی از جمله امكان سرمايه گذاری و امنيت آن، مطلوبيت محل، فضای كافی، دسترسی 

به بازار و وجود امكانات اوليه و قابل دسترس بودن را مورد توجه قرار می دهد. 
در مؤلفه محصول يا خدمات، مزايای محصول جديد و تفاوت آن با محصول موجود، نوع، 
ويژگی، كيفيت خدمات و محصول، تنوع توليد و محصول، توجه به توان مالی مشتريان، قيمت 
پايين و كيفيت باال و در نهايت خالقيت ها و نوآوری های به كار رفته مورد توجه قرار می گيرد. 
بسته های كارآفرينی در بخش بازرگانی، به موضوع رقابت، قيمت گذاری و فروش و همچنين 
تبليغات و روابط عمومی می پردازند. درمقوله رقابت، رقبای نزديك و غيرمستقيم مورد تحليل قرار 
می گيرند؛ مزيت و ويژگی محصوالت رقيب، تحول يا ثبات و نقاط قوت و ضعف رقيب و نتيجه 

عملكرد آن ها دارای اهميت است. 
شيوه  در  آن  از  استفاده  و  كار  و  در كسب  بازاريابی  فنون  فروش،  و  قيمت گذاری  بخش  در 
قيمت گذاری و موقعيت رقبا مورد توجه قرار می گيرد. در مقوله تبليغات در بازاريابی، بودجه و 
انواع و اقسام تبليغات مختلف و خالقيت ها و نوآوری ها و نحوه آگهی دادن با توجه به عرف و 

فرهنگ جامعه، استفاده از عبارات جذاب، سهم مهمی در رونق كسب و كار دارد. 
كارآفرينی با نيروی انسانی رابطه مستقيم دارد. از اين رو، در مقوله مديريت منابع انسانی، نيروی 
انسانی مورد نياز، مديريت و تخصص و سوابق تجربی، وظايف و نقاط ضعف و قوت آن ها، نوع 
رفتار با كاركنان و مشتريان در رونق كسب و كار، نقش آفرين است. در بخش مديريت مالی، تهيه 
برنامه و بودجه به منظور راه اندازی كسب و كار و ميزان سرمايه برای افتتاح و حفظ و نگهداری آن 

و توجيه سرمايه گذاری، هزينه های مطالعاتی و عملياتی مورد بررسی قرار می گيرند. 
چنانچه اين موارد همانند، به طور كامل در كنار هم قرار گيرند، نقشه ای برای موفقيت توليد و 
چشم اندازی از آينده و نحوه توسعه كسب و كار و جود خواهد داشت. با توجه به موارد ذكر شده 



و اهميت تهيه بسته های كارآفرينی، ستاد توسعه علوم و فناوری گياهان دارويی و طب سنتی بر 
اساس اولويت های موجود نسبت به تهيه بسته های كارآفرينی زير با همكاری متخصصان، اعضاء 
هيئت علمی دانشگاه ها، توليدكنندگان و انديشمندان اين حوزه اقدام نمود. اميد است اين امر در 

رشد اشتغال زايی و توان اقتصادی افراد مرتبط با اين حوزه موثر واقع شود. 
    - توليد آلوئه ورا در شرايط كشت فضای باز در مناطق گرمسيری؛

    - فرآوری ژل گياه آلوئه ورا؛
    - مركز آموزش خصوصی گياهان دارويی؛

    - توليد نعنا فلفلی؛
    - توليد آويشن؛

    - توليد گل محمدی؛
    - توليد ارگانيك گياهان دارويی؛

    - توليد تی بك گياهان دارويی؛
    - توليد نشاء گياهان دارويی؛

    - فراوری گياهان دارويی در واحدهای كوچك روستايی؛
    - واحد خشك كن وبسته بندی گياهان دارويی؛

    - توليد رزماری؛
     - توليد به ليمو؛

     - توليد اسانس در واحد های كوچك روستايی؛
    - توليد بادرنجبويه؛

    - توليد گل گاوزبان؛ 
    - كشت جايگزين آويشن در مناطق ديم؛

    - كشت جايگزين زيره در مناطق ديم؛
    - تغليظ عصاره گياهان دارويی؛

    - توليد مريم گلی.
در پايان الزم می دانم از حمايت ها و همفكری های ارزشمند جناب آقای دكتر محمد حسن عصاره 
-دبير محترم ستاد توسعه علوم و فناوری گياهان دارويی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری 

رياست جمهوری- تشكر نمايم.
علی ابراهیمی     

مشاور ستاد و دبیرکارگروه توسعه فناوری و کارآفرینی     



  اعضای کارگروه تخصصی توسعه فناوری و کارآفرینی گیاهان دارویی و طب سنتی

دکتر محمد حسن عصاره )دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی(
گیاهان  کارآفرینی  و  فناوری  توسعه  تخصصی  کارگروه  )دبیر  ورکیانی  ابراهیمی  علی  مهندس 

دارویی و طب سنتی(

)عضو کار گروه( دکتر محسن ابراهیم پور   
)عضو کار گروه( دکتر اکبری    
)عضو کار گروه( دکتر محسن بیگدلی   
)عضو کار گروه( دکتر مجتبی پالوج   
)عضو کار گروه( دکتر محسن تقی زاده   
)عضو کار گروه( دکتر محمد رضا حاج سید هادی  
)عضو کار گروه( مهندس محمد رضا دهقانی   
)عضو کار گروه( دکتر طاهره حسنلو   
)عضو کار گروه( دکتر محمد باقر رضایی   
)عضو کار گروه( مهندس محمد علی رضایی   
)عضو کار گروه( دکتر فاطمه سفید کن   
)عضو کار گروه( دکتر صالح نیا    
)عضو کار گروه( دکتر غالمرضا کردافشاری   
)عضو کار گروه( مهندس شهرام گندابی   
)عضو کار گروه( دکتر علی محمد عمویی   
)عضو کار گروه( مهندس فریبرز غیبی   
)عضو کار گروه( دکتر محمد حسین لباسچی   
)عضو کار گروه( دکتر حسین رضایی زاده   
)عضو کار گروه( دکتر محتشمی    
)عضو کار گروه( دکتر فرزاد نجفی    
)عضو کار گروه( دکتر پوراندخت نیرومند   
)عضو کار گروه( دکتر مجید ولدان    
)عضو کار گروه( دکتر جواد هادیان    
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15فصل اول : مفاهیم و کلیات

مقدمه :
نعنا فلفلی يكی از پرمصرف ترين گياهان دارويی است كه مقدار مصرف ساالنه  اسانس آن 
در جهان به حدود 7000 تن می رسد. گياهی است علفی و چندساله، دارای ساقه های خزنده 
)استولون( و ساقه های زيرزمينی )ريزوم(، ساقه اش چهارگوش به رنگ قرمز مايل به بنفش كه 
برگ های بيضوی شكلی به  صورت متقابل روی آن قرار می گيرند. گل های آن به رنگ بنفش 
هستند و ميوه اش كپسولی به رنگ قرمز است كه دارای بذوری بدون قوه  رويشی می باشد. نعنا 
فلفلی يك گياه دورگ )هيبريد( است كه به طورخود به خودی درطبيعت به وجود آمده و والدين 
آن را M.spicata و Maquatica  ذكر كرده اند. طعم تند برگ های آن سبب شهرت اين گياه 

به نام نعنا فلفلی شده است.
برخی از محققان منشاء آن را آسيا و برخی ديگر، انگلستان می دانند. اين گياه بومی كشور ما نيست 
ولی به طور وسيع در اكثر استان ها كشت می شود. نعنا فلفلی را در اكثر مكان ها می توان كاشت 
ولی درشرايط روز بلند و رطوبت باال و دمای 18 تا 20 درجه دارای بهترين عملكرد كمی و كيفی 
است. به دليل داشتن ريشه های سطحی بايستی درفواصل كوتاه و به مقدار نسبتاً زياد آبياری شود. 

اين گياه خاک های لوم شنی با مقدارهوموس باال و اسيديته 5 تا 8 را می پسندد.
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خواص دارویی و درمانی نعنا فلفلی
بيشترين مصرف نعنا فلفلي به منظورتهيه اسانس است. اين گياه داراي خواص دارويي و دارای 
مصرف فراواني از جمله در داروهاي ضدنفخ، ضدباكتري، محلول هاي دهان شويه، و نيز در صنايع 
غذايي، بهداشتي، آرايشي و نوشابه سازي مي باشد. از اين گياه درتركيب داروهاي گياهي توليد شده 

در كشور از جمله آلتادين، ماسومنت، قطره نعنا، منتاوآليكوم استفاده شده است.
محصولی كه در ايران از اين نوع نعنا به دست می آيد، “قطره كارمينت” )Carmint( است كه 
می توان آن را با توجه به خوراكی بودن نعنا، درتمام سنين )از نوزادان تا افراد مسن( بدون هيچ 
محدوديتی مصرف نمود. محصوالت حاصل از اين گونه نعنا ضمن اثرگذاری سريع از عارضه 

جانبی برخوردارنيستند و با داروها و غذاها تداخل ندارند. 
نكته مهم تاثير محصوالت نعنا در درمان نفخ و دل درد اين است كه تركيبات موجود در اسانس 
)رايحه( اين گياه درعرض چنددقيقه )حدود10تا15دقيقه( جذب می شوند و مشكالت حاصل 
را مهارمی كنند. نيز در صورتی كه همزمان با مصرف غذا خورده شوند از ايجاد نفخ و دل درد 

جلوگيری می كنند، بنابراين، دارای خاصيت درمانی بوده و مانع نفخ و دل  درد می شوند.
نعنا فلفلی دارای خواصی مانند: ضداسپاسم، پيشگيری كننده از استفراغ، ضدنفخ  و خنك كننده 
است. منتول موجود در اسانس اش يك ماده  آنتی باكتری قوی  است و از اسانس نعنا فلفلی برای 
معطركردن داروها و خميردندان ها و ... استفاده می شود. در اكثر شكالت های نعنای و آدامس ها از 

اسانس اين گونه نعنا استفاده می شود.

ازدیدگاه طب سنتي 
از نظر طبيعت طبق نظرحكماي طب سنتي خيلي گرم و خشك )ازدرجه دو( است و از نظرخواص 
معتقدندكه فرح افزا و بازكننده گرفتگي  و انسداد مجاري مي باشد. مقوي معده و روده و قلب 
است؛ قوت تر ياقي و ضدّسمي دارد؛ ضدعفوني كننده و مدراست؛ ترشح ادرار و حيض را زياد 
مي كند؛ به عبارت ديگرتا حدودي قاعده آوراست. با سركه براي رفع سردرد نافع است. ضماد آن 
براي بيماري هاي بلغمي و درد سينه مفيد است. دم كرده آن براي سكسكه، دل پيچه و قطره قطره 
ادراركردن و خردكردن سنگ مثانه و درد رحم نافع است. براي ريه مضراست و بايد متناوباً خورده 
شود. براي رفع سردرد )ميگرن( و سرگيجه نافع است. براي رفع آشفتگي وحالت استفراغ و رفع 

ترشي معده نيز مؤثراست.
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به همراه مقداری از صمغ عربي براي رفع سياه سرفه، سرفه هاي تناوبي و گريپ و سرماخوردگي و 
ضعف بينايي مفيد است. دراستعمال خارجي از دم كرده آن براي تسكين دردهاي عصبي و سياتيك 

و براي نرمي استخوان كودكان مي توان آن ها را با دم كرده سوسن بر استحمام كرد.

•  نعنا، بادشكن است و گازمعده و روده را از بين می برد؛ 
•  تقويت كننده معده و بدن است؛ 

•  ضدتشنج و ضدسرفه است؛ 
•  يك فنجان چای گرم نعنا سينه را آرام می كند؛ 

•  مسكن، آرام بخش و قاعده آوراست؛ 
•  استفاده ازنعنا دردشكم را برطرف می كند؛ 
• درمان سرماخوردگی و آنفلوانزا می باشد؛ 
• ناراحتی های عصبی را بر طرف می كند؛ 

•  برای تسكين درد دندان نعنا را در دهان گذاشته و بجويد؛ 
•  آشاميدن چای نعنا يا عصاره نعنا خونريزی سينه را قطع می كند؛ 

•  كمپرس نعنا دردسينه و پهلو را از بين می برد؛ 
•  كرم های روده و معده را می كشد؛ 

•  برای از بين بردن سكسكه و دل به هم خوردگی و استفراغ، نعنا را با آب انار ترش بخوريد؛ 
•  ادرار را زياد می كند؛

•  برای رفع قولنج و دردهای روده معده وهضم نشدن غذا چای نعنا بنوشيد؛ 
•  برای از بين بردن گلو درد چای نعنا غرغره كنيد؛ 

•  معّرق است، از اين رو تب را پايين می آورد؛ 
•  در هنگام سرماخوردگی بينی را با چای نعنا بشوييد.
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پرورش نعنا فلفلی
نعنا فلفلی گياهی چندساله است و به همين دليل آماده سازی اوليه خاک دارای اهميت فوق العاده ای 
می باشد. درتابستان )برای كشت پاييزه( يا در پاييز )برای كشت بهاره( 20 تا 30 تن كود دامی كاماًل 
پوسيده را به همراه 50 تا 90 كيلوگرم در هكتار اكسيد فسفر و 60 تا 90 كيلوگرم در هكتار كود 
ازته به خاک اضافه می كنيم. عمليات شخم و تسطيح را اندكی قبل ازكاشت انجام می دهيم. كشت 
پاييزه بر كشت بهاره ترجيح دارد، چون در فصل پاييز خاک دارای رطوبت كافی است و گياه در 
فصل بهار زودتر رشدش را شروع می كند. روش های تكثير نعنا فلفلی به ترتيب اهميت عبارتند از:

تکثیر رویشی از طریق ریشه است )استولون(: استولون نوعی ساقه و دارای گره هايی است كه از 
محل آن ها ريشه توليد می شود. استولون های دارای حداقل 2 گره را كه از گياهان 2 تا 3 ساله جدا 
كرديم برای كشت استفاده می كنيم. فاصله  كشت بين رديف ها 50 سانتيمتر است و فاصله دو بوته 

روی رديف ها 20 تا30 سانتيمترمی باشد.
تکثیر رویشی از طریق پاجوش: در اواخر بهار )خردادماه( پاجوش های دارای 8 تا 10 سانتيمتر 
را از بوته های 2 تا 3 ساله جدا كرده، در زمين مورد نظركشت می كنيم. برای هر زمين به 112 تا 

134 هزار پاجوش نياز داريم.
در مورد عمليات داشت توصيه می شود هر ساله 90 تا 120 كيلوگرم در هكتار كود ازته به خاک 
اضافه شود؛ دو سوم آن  را در فصل بهار قبل از رويش و يك سوم آن  را پس از اولين برداشت 
ساالنه به خاک اضافه می كنيم. افزودن سايرعناصرغذايی به آزمايش های خاک و وضع گياه بستگی 

دارد. آبياری منظم و تا حدودی هم مبارزه با علف های هرز توصيه می شود.
سر شاخه های گلدار و برگ های گياه برداشت می شوند. روش و زمان برداشت به  نوع مصرف 
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اندام های جمع آوری شده بستگی دارد. برای استخراج اسانس، برداشت را در زمان گلدهی و برای 
استفاده از پيكر رويشی، برداشت را قبل ازگلدهی انجام می دهيم. برداشت توسط دست يا ماشين 
به تعداد 2 تا 3 مرتبه در طول فصل رويش صورت می گيرد. گياه را از فاصله  5 سانتی متری خاک 
قطع می كنيم. طبق توصيه  محققان بهتر است تا قبل از خرداد ماه برداشت صورت نگيرد، چون تا 
اين زمان نعنا دارای مقدار زيادی منتون است كه سبب كاهش كيفيت اسانس می گردد. عملكرد 
ساالنه  محصول تازه 12 تا 20 تن در هكتار است كه حاصل آن، 30 تا 60 كيلوگرم اسانس و 3 

تن محصول خشك می باشد.

فرآوری
قسمت هاي مورد استفاده نعنا شامل برگ ها و سرشاخه هاي گلدارآن است.

برگ ها و سرشاخه های گلدار دارای 1 تا 2 درصد اسانس، تانن، فالونوييد، كولين و يك ماده تلخ 
هستند. اسانس نعنا فلفلی دارای بيش از 20 نوع تركيب شيميايی است كه مهم ترين آن ها عبارتند 

از: منتول )40 تا 60 درصد(، منتوفوران، منتون، پيپريتون، پولگون، سينئولو ... . 
منتون و پولگون بيشتر در برگ های جوان قرار دارند و اسانس گل ها، منتول كمتری دارد. ساقه ها 
معموالً فاقد اسانس هستند و بررسی ها نشان داده است كه نعنا های كشت شده درمناطق نسبتاً سرد 
و مرطوب دارای اسانس بيشتری می باشند. اسانس نعنا فلفلی توسط تقطير با بخار آب استخراج 
فلفلی را در ظروف پی.وی.سی نمی توان  نعنا  به رنگ زرد روشن است. اسانس  می شود كه 
نگهداری كرد؛ زيرا اين ظروف در مجاورت اين اسانس به سرعت نرم می شوند و تغييرشكل 

می دهند.
داروهاي رسمي موجود در ايران كه با استفاده از گياه دارويي نعنا ساخته شده  اند شامل پودر 
كارامين،كارميناتيفو محلول خوراكي گريپواتر است كه همگي برطرف كننده سوء هاضمه، نفخ و 

درد ناشي از آن مي باشند.
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ازديگرداروهايي كه گياه دارويي نعنا درآن كاربرد دارد قرص جويدني ماسومنت است كه دررفع 
حساسيت وخارش گلو،سرفه ونفخ معده موثراست.

قطره آلتادين ازديگرداروهايي است كه درآن گياه دارويي نعنا كاربرد دارد. اين قطره دردرمان التهاب 
وتحريك مخاط گلو، و به عنوان خلط آوردرسرفه هاي تحريكي ناشي ازافزايش ترشحات مجاري 

تنفسي فوقاني، موثراست.

خالصه مدیریتی / اجرایی
گياه نعنا فلفلی به لحاظ دارويی طب سنتی جايگاه ويژه ای دارد. به دليل مقاوم بودن گياه به خشكی، 
می توان آن را در اكثر نقاط كشور كشت كرد. با توجه به كم آبی در كشور، كشت اين گياه می تواند 
بدون هيچ مشكلی انجام پذيرد. عرضه اين گياه به  دليل  خواص فراوان آن، می تواند مورد توجه 

صنايع داروسازی نيز قرار گيرد.
عالوه بر برگ های اين گياه از شاخه های نعنا در صنايع دستی و نيز دارويی استفاده می شود.

با توجه به خاصيت ضد درد اين گياه از آن در پمادهای موضعی استفاده می شود. در كشور ژاپن، 
از اسانس آن برای از بين بردن بوی كفش ها كه در طول زمان به  وجود می آيد استفاده می شود. از 
آنجا كه اين گياه خاصيت خنك كنندگی دارد در لوازم آرايشی، عطرها، خميردندان ها و شيرينی ها 

استفاده می شود.
كشور ما، صادر كننده اين محصول به نقاط ديگر دنيا نيز می باشد.

طبق نتايج و مصاحبه های انجام شده با يكی از بزرگترين توليد و صادركننده های اين محصوالت 
گياهی در ايران، ايشان  اظهار داشتند كه كشور امارات يكی از بزرگترين كشور هايی است كه ايران 
به اين كشور اين محصول را صادر می كند. جالب آن كه خود امارات محصول دريافتی از ايران 
را به ديگر نقاط جهان با نشان تجاری خود صادر می كند. هدف از كشت اين گياه افزايش ميزان 
توليد و سپس افزايش ميزان صادرات آن به كشورهای همسايه می باشد.                                             

تجزیه و تحلیل محیطی



فصل دوم

تجزیه و تحلیل
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محیط کسب و کار

از آنجايی كه اين گياه را در اكثر نقاط كشور می توان كشت كرد، همه امكانات الزم مثل نهاده ها 
و شرايط محيطی و ... برای پرورش آن مهيا  است. اين گياه به  دليل بهره دهی اقتصادی چندمنظوره 

و كم هزينه بودن پرورش آن می تواند بسيار مقرون به صرفه باشد.

اندازه بازار و نرخ
عوامل مهمی در كشت و پرورش گياهان دارويی تأثيرگذار می باشد؛ از جمله، ماده ی موثر، اكولوژی 
منطقه، ميزان دما، شدت نور و... كه موجب رشد بيش از پيش محصوالت، افزايش توليدات و 
افزايش قيمت می شود. همچنين، سياست های دولت و نرخ تورم و ديگر عوامل اقتصادی در 
روند رشد می تواند تاثيرگذار باشد. با تمام اين موارد  می توان رشد 10-15 درصدی را برای اين 
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محصول در سال متصور شد.

بررسی روند بازار
با توجه به اينكه اين گياه از جهات مختلف قابليت مصرف و فرآوری دارد، بازار خوبی برای 
آن می توان در نظر گرفت. از آنجايی كه ميزان تقاضای محصول با توجه به  داليل باال زياد است، 
قيمت مناسبی برای آن می توان پيش بينی كرد. از طرفی، هزينه توليد گياه نيز پايين است، از اين رو 

ميزان سود آن می تواند بيشتر از محصوالت ديگر باشد.

بررسی رقبا
پرورش گياهان دارويی در كشور حركتی جديد و نوپا است. كشت اين گياهان با هدف افزايش 
توليد ماده موثر، كاری تخصصی است. به همين دليل افراد زيادی برای پرورش اين گياهان اقدام 
نكرده اند. از اين رو رقابت برای اين محصوالت زياد نيست. اما، برای كسب بازار خارجی و 

افزايش ميزان صادرات می بايست محصولی با هزينه كمتر و ماده موثر بييشتری توليد كرد.
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مراحل اجراي طرح ردیف
کسب وکار

زودترین 
زمان 
شروع

زودترین 
زمان 
خاتمه

دیرترین 
زمان 
شروع

دیرترین 
زمان 
خاتمه

زمان 
شناوري

آماده سازی و 1
تسطیح زمین

10روزاردیبهشتاردیبهشتفروردینفروردین

خرید وحمل 2

نهاده ها )پاجوش 
وکود(

یک هفتهفروردینفروردینفروردیناسفند

کشت ارگانیک 3
ریزوم ها

4 روزاردیبهشتفروردینفروردینفروردین

داشت ریزوم های 4

کشت شده

-اسفندفروردینفروردینفروردین

برداشت وفروش 5
محصوالت )برگ و 

سرشاخه ها(

سه ماه 
دوم سال

سه ماهمهرمردادشهریور

* زمان شناور برداشت 10روزه منوط به داشتن مشتری مناسب )شركت های فراوری( برای كل محصوالت است. 

* برداشت وفروش ريزوم های توليدی در طول زمان داشت می باشد.



بسته كارآفرینی كشت گیاه نعناع فلفلی Mentha piperita L   در ایران 26



27فصل سوم : توجیه اقتصادی

فصل سوم

توجیه اقتصادی
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 مدیریت مالی
فعاليت های متنوع و متغير بنگاه های اقتصادی ايجاب می كند تا در مقابل شرايط متغير و غيرمطمئن، 
واكنش های سريع از خود نشان دهند. در اين ميان، نقش مديريت مالی اين بنگاه ها و توليدكنندگان 
در جمع آوری اطالعات صحيح و به موقع و تحليل آن ها برای تصميم گيری نهايی حايز اهميت 
می باشد. جهت تحليل هر فعاليتی الزم است اقالم هزينه ای )پرداخت ها( و درآمدی )دريافت ها( 

مشخص شوند. 

الف( هزینه ها )پرداختی ها( 
هزينه هاي سرمايه گذاري فعاليت، شامل هزينه هايی است كه به ايجاد و راه اندازی كسب و كار 

می انجامد. اين هزينه ها عبارتند از:

1- هزینه های سرمایه ای :
منظور پرداخت های طی دوره ايجاد و شروع فعاليت و پيش از بهره برداری می باشد كه شامل 
و  ماشين آالت  تاسيسات،   و  آبياری، ساختمان ها  زمين، خريد سيستم های  هزينه هاي خريد 
تجهيزات، نصب تأسيسات و تجهيزات، تهيه وسايط نقليه، هزينه های قبل از بهره برداری )هزينه 
تهيه طرح و نقشه، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شركت و تسهيالت، عقد قرارداد و آموزش و ...( 

و هزينه هاي پيش بيني نشده مي باشد.

 2- هزینه هاي جاري:
اين هزينه ها شامل هزينه های ثابت و متغير توليدی است. 

- هزینه های متغیر تولیدی:  منظور هزينه هايی است كه با تغيير مقدار توليد، تغيير می كند و 
مستقيماً به توليد بستگی دارد؛ به عبارت ديگر، اين بخش شامل هزينه هايی است كه به شروع كار 
واقعی و تداوم فعاليت های كسب و كار می انجامد. اين هزينه ها شامل هزينه هاي آماده سازی زمين، 
كاشت، داشت و برداشت محصول، حقوق و دستمزد مستقيم به كارشناسان و كارگران دائمی 
و فصلی، هزينه تداركات و هزينه هاي پيش بيني نشده می باشد. هزينه آماده سازی زمين شامل 
هزينه های تسطيح، شخم و ديسك، كرت بندی، هزينه كود و كودپاشی قبل از كاشت، آب بهاء و 
آبياری قبل از كاشت و...، هزينه های كاشت شامل تهيه نشاء يا پاجوش، حمل، كاشت پاجوش ها 
و...؛ هزينه های داشت شامل آب و آبياری، كود و كودپاشی، سم و سمپاشی، مبارزه با علف های 
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هرز و... هزينه های برداشت شامل برداشت دستی، حمل و بارگيری و... می باشد.
- هزینه های ثابت تولیدی: منظور هزينه هايی است كه با تغيير مقدار توليد، تغيير نمی كند 
و مستقيماً به توليد بستگی ندارد. اين هزينه ها شامل هزينه هاي استهالک و تعمير و نگهداری 
ساختمان ها و تاسيسات، ماشين آالت و وسايط نقليه، اجاره زمين، بيمه، اقساط وام های دريافتی، 
ماليات و عوارض، تبليغات و آگهی، عضويت در اصناف و انجمن های تخصصی و هزينه هاي 

پيش بيني نشده می باشد. 

ب( درآمدها )دریافتی ها(
برای برآورد درآمدها، تعيين ميزان توليد محصول اصلی و فرعی، تعيين ميزان فروش و خود 
مصرفی ها، تعيين قيمت محصول اصلی و فرعی الزم است.  اين هزينه ها شامل موارد زير  هستند:

شاخص های توجیه اقتصادی فعالیت ها
در اين بخش پس از محاسبه هزينه و درآمدهای ايجاد شده، بايستی شاخص های سودآوری 
)بازده فروش، نسبت فايده به هزينه، دوره برگشت سرمايه و...( برآورد شوند تا اطمينان حاصل 
شود كه هدف انجام فعاليت ها، اقتصادی يا غيراقتصادی است. اگر فعاليت دارای دوره تحليل 
سرمايه گذاری باشد بايستی برای سال های مختلف دوره تحليل، هزينه ها و درآمدها محاسبه و 
با نرخ تنزيل مناسب به ارزش كنونی)Present Value( تبديل نمود. برای تبديل ارزش زمانی 
پول از روش های اقتصاد مهندسی )فرمول های پرداخت يك بار و سری های يكنواخت( استفاده 

می گردد.
بازده فروش: اين شاخص نشان می دهد كه از كل ارزش ناخالص محصول توليدی چند درصد 
سود برای توليدكننده حاصل شده است؛ به عبارت ديگر، يك ريال فروش چند درصد سود به همراه 

100  *  ) ارزش ناخالص / سود ( = بازده فروش داشته است.   

نسبت فایده به هزینه: اين شاخص همان نسبت ارزش حال منافع به ارزش حال هزينه ها 
است. به اين مفهوم كه يك ريال سرمايه گذاری چند ريال منافع به همراه دارد. اين نسبت را با 
واحد »بزرگتر، كوچكتر يا مساوی واحد« می سنجند. اگر اين نسبت بزرگتر از واحد باشد نشان 
می دهد يك ريال سرمايه گذاری در فعاليت، بيشتر از يك ريال منفعت در بر داشته  است. بنابراين، 
هدف انجام فعاليت های اقتصادی است. اگر اين نسبت كوچكتر از واحد باشد نشان می دهد يك 
ريال سرمايه گذاری در فعاليت، كمتر از يك ريال منفعت در برداشته است. بنابراين، انجام فعاليت 
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غيراقتصادی است. اگر اين نسبت مساوی يك باشد بسته به اهميت فعاليت بايستی به سراغ 
توجيه های مناسب ديگر رفت.

ارزش حال هزينه ها / ارزش حال درآمدها = نسبت فايده به هزينه
بازده سرمایه گذاری فعالیت: نرخی است كه ارزش حال خالص فعاليت را برابر صفر  نرخ 
می سازد. اين نرخ را معموالً با نرخ بهره بلندمدت بانك ها مقايسه می كنند. اگر اين نرخ بزرگتر از 
نرخ بهره بانك ها باشد نشانگر آن است كه سرمايه گذاری در فعاليت دارای بهره و بازدهی بيشتری 
نسبت به پس انداز سرمايه در بانك می باشد، يعنی سرمايه گذاری اقتصادی است. معموالً در اين 
روش ابتدا يك جدول گردش نقدی تشكيل می شود كه ستون اول مربوط به دوره تحليل با درنظر 
گرفتن سال صفر به عنوان سال شروع سرمايه گذاری است. ستون های بعدی مربوط به هزينه ها 
و ارزش ناخالص فعاليت می باشد. به تعداد ستون های هزينه و درآمد در جدول، ستون مربوط به 
ارزش حال و ارزش حال خالص ايجاد می گردد. اين شاخص به روش آزمايش و خطا با در نظر 

گرفتن دو نرخ تنزيل فرضی محاسبه می گردد.  
دوره برگشت سرمایه: اين شاخص نشان می دهد كه منافع حاصل از انجام فعاليت در سال 
چندم، هزينه های مربوط را پوشش می دهد. البته دو شاخص نسبت فايده به هزينه و نرخ بازده 

سرمايه گذاری، شاخص های قوی تری نسبت به اين شاخص در توجيه فعاليت می باشند. 
جريان نقدی ورودی ساالنه ) منافع يكنواخت ساالنه( / كل هزينه های  سرمايه گذاری = دوره برگشت سرمايه

اگر كارفرما از تسهيالت بانكی استفاده نمايد بايستی اقساط وام به عنوان هزينه ثابت توليدی در 
هزينه های جاری لحاظ گردد. بهره وام بانكی در سال از فرمول زير استفاده می گردد. توضيح اينكه 
بهره تسهيالت بايستی با مبلع اصل محاسبه شده در سال جمع تا قسط ساالنه وام مشخص گردد. 

در تعيين بهره تسهيالت مبلغ وام، مدت بازپرداخت و نرخ بهره الزم است.
200 / ) )1 + مدت بازپرداخت به سال ( * نرخ تنزيل  * كل تسهيالت( = بهره تسهيالت ساالنه

) مدت بازپرداخت به سال / كل تسهيالت( = اقساط اصل وام
 )سهم اصل وام  + سهم بهره تسهيالت ساالنه( = كل اقساط پرداختی ساالنه

از هزينه های مهم ديگر استهالک تاسيسات و ساختمان ها و ماشين آالت می باشد كه بايستی هزينه 
استهالک  تأسيسات و ساختمان ها به روش خطی و ماشين آالت و وسائط نقليه به روش نزولی 
محاسبه شود. در تعيين هزينه استهالک دارايی، هزينه اوليه دارايی، ارزش اسقاط و عمر مفيد دارايی 

الزم است.
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عمر مفيد دارايی  / ) ارزش اسقاط -  هزينه اوليه ( = روش خطی
 )استهالک تا تاريخ مورد نظر -  هزينه اوليه(  n /2 = روش نزولی

هزینه تمام شده محصول: قيمت تمام شده محصول با توجه به هزينه های اقتصادی توليد و ميزان 
عملكرد ساالنه محصول اصلی و فرعی  محاسبه می شود. 

)ميزان عملكرد يا توليد ساالنه  / هزينه اقتصادی توليد ( = هزينه تمام شده

توجیه اقتصادی فعالیت تولیدی مورد مطالعه در هکتار
اعتبار مورد نياز فعاليت شامل آورده يا سهم مشاركت كارفرما و تسهيالت بانكی می باشد. معموالً 
در سرمايه گذاری ها متقاضی بايستی 30% آورده داشته  باشد. در فعاليت مورد مطالعه ميزان آورده 
16000 هزار ريال بابت تأمين بخشی از هزينه های سرمايه ای، تسهيالت بانكی 120000 هزار 
ريال با بازپرداخت پنج ساله و نرخ بهره 14% ، هزينه های جاری سال اول فعاليت 143437 هزار 
ريال با دوره تحليل پنج ساله، هزينه سرمايه گذاری ثابت و سرمايه در گردش 54537/4 هزار ريال 
مشخص گرديده است.كل اعتبار 333974/4 هزار ريال تعيين شده است. در زير به اقالم هزينه های 

مورد نياز در قالب جداول مربوط پرداخته می شود. 
الف( هزینه های سرمایه گذاری ثابت:

جدول 1- هزینه های  سرمایه گذاری ثابت                       واحد: )هزار ریال( 

هزینه کلشرحردیف

15000انبار)112 مترمربع زیربنا(1

هزینه های قبل از بهره برداری2

8000 هزینه های اولیه طرح، مشاوره و مجوز و...2-1

500آموزش2-2

2350هزینه های  پیش بینی نشده)%10(3

25850جمع

سرمایه در گردش: اين سرمايه به ميزان 20% هزينه های  جاری منظور شده است. اين سرمايه 
28687/4 هزارريال مشخص شد.
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هزینه های تولید محصول در هکتار
اين هزينه ها در سال اول شامل هزينه های تسطيح و آماده سازی زمين جمعاً 4510 هزارريال، 
هزينه های كاشت 29370 هزار ريال، هزينه های داشت 21120 هزار ريال و هزينه های برداشت 
20405 هزار ريال، هزينه اجاره زمين 10000 هزار ريال، ساير هزينه ها 1000 هزار ريال، هزينه 
استهالک 2800 هزار ريال، اقساط وام بانكی 54232 هزار ريال و جمعاً در سال اول  143437 
هزار ريال مشخص شد. ساير هزينه ها با توجه به ميزان افزايش ساالنه به صورت تقريبی پيش بينی 

شده  است. 

جدول 2- هزینه های تسطیح و آماده سازی زمین در هکتار           واحد: هزار ریال

خريد، حمل و پخش كود شخمكرت بندیتسطيح زمين

حيوانی قبل از كاشت

كلپيش بينی نشده )%10(

56014040030004104510

جدول 3 - هزینه کاشت یك هکتار                         واحد: هزارریال

تهیه وحمل 
نشاء)پاجوش(

هزینه کاشت 
نشاء)پاجوش(

پیش بینی 

نشده)%10(

جمع

207006000267029370

جدول 4- هزینه های داشت محصول در هکتار             واحد: هزارریال

مبارزه با نهاده آبسال
علف های هرز

خرید کود 
حیوانی، حمل و 

پخش آن

پیش بینی 

نشده)%10 (

کل

آبیاریآب بهاء

30001200120003000192021120سال اول

265029150-4500200020000سال دوم

390042900-6000300030000سال سوم
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جدول 5- هزینه های برداشت محصول در هکتار                             واحد: هزارریال

سال دومسال اولنوع هزینه

180001000برداشت دستی

5501200حمل

1855220پیش بینی نشده)%10(

204052420کل

جدول 6- کل هزینه های جاری محصول      واحد: هزارریال در هکتار

آماده سال
سازی 
زمین

اجاره برداشتداشتکاشت
زمین

سایر 
هزینه 

ها

اقساط استهالک
وام

کل

سال 
اول

451029370211202040510001000280054232143437

سال 
دوم

-291502420110001500280054232101102

سال 
سوم

-42900120002500280054232114432

سال 
چهارم

-13000300028005423273032

سال 
پنجم

-14000400028005423275032

توضيحات: اقساط وام دريافتی با نرخ بهره 14% و مدت بازپرداخت 5 ساله محاسبه شده است. 
هزينه استهالک به روش خطی محاسبه شده است. 

درآمد ناخالص تولید محصول در هکتار
درآمد ناخالص فعاليت با توجه به عملكرد محصول و قيمت آن در سال اول  20000 هزار ريال 

محاسبه شده  است.
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         جدول 7- درآمد ناخالص                                       محصول در هکتار           

عملکرد برگ سال
)کیلوگرم(

قیمت هر کیلوبرگ 
)ریال(

درآمد ناخالص فروش برگ 
)هزارریال(

40000500020000سال اول

11000700077000سال دوم

1800010000180000سال سوم

سودآوری و توجیه اقتصادی فعالیت 
در سال اول فعاليت، كل ارزش ناخالص محصول توليدی 20000 هزارريال و هزينه های  جاری 
مربوط 143437 هزارريال برآورد گرديد. درآمد خالص فعاليت  در سال های اول و دوم منفی 
است. بازده فروش توليد محصول در سال سوم مثبت و 36/4+ درصد محاسبه شده كه نشان 
می دهد يك ريال سرمايه گذاری 36/4% سود به همراه داشته  است. به عبارت ديگر، 63/6 درصد 

ارزش ناخالص فعاليت به مصرف هزينه ها رسيده است. 

جدول 8-هزینه های تولید، بازده فروش و درآمد خالص محصول      

هزینه های جاری سال
)هزارریال(

درآمد ناخالص 
)هزارریال(

درآمد خالص 
)هزارریال(

بازده فروش 

)%(

نسبت هزینه ای)%(

617/2717/2-123437-14343720000سال اول

31/3131/3-24102-10110277000سال دوم

36/463/6+65568+114432180000سال سوم

--73032--73032سال چهارم

--75032--75032سال پنجم

توجيه فعاليت براساس شاخص ارزش حال خالص )NPV (و نسبت فايده به هزينه انجام می گيرد 
به اين صورت كه بايستی ابتدا جدول گردش نقدی را تنظيم و سپس ارزش حال هزينه و درآمدها 
محاسبه و سپس با استفاده از فرمول های مربوط شاخص های سودآوری را تعيين نمود. معموالً در 
جدول گردش نقدی سال صفر را به عنوان سال شروع سرمايه گذاری در نظر می گيرند. طبق نتايج، 
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ارزش حال خالص فعاليت طی دوره تحليل مثبت و 210- ميليون ريال برآورد شد. نسبت فايده 
به هزينه محاسبه شده نشان می دهد به ازای يك ريال سرمايه گذاری 0/147/01  نصيب توليدكننده 
خواهد شد. از اين رو با توجه به منفی بودن ارزش حال خالص فعاليت و نسبت فايده به هزينه 

كوچكتر از واحد، انجام اين فعاليت اقتصادی نيست. 

جدول 7-جدول گردش نقدی و توجیه سرمایه گذاری فعالیت      واحد: هزارریال          

دوره تحلیل

آورده، 
هزینه های 
سرمایه ای و 
سرمایه در 
گردش  

هزینه های 
جاری )ثابت 

و متغیر 
تولیدی( 

درآمد 
ناخالص 

ارزش حال  
هزینه های 
سرمایه ای   

ارزش حال 
هزینه های 

جاری ) ثابت و 
متغیر تولیدی( 

ارزش حال 
درآمد 

ناخالص 
ارزش حال 

خالص

54537/4---54537/4--54537/4سال صفر

105502-12259617094-14343720000سال اول

17607-7385656250-10110277000-سال دوم

40939+71448112387-114432180000-سال سوم

38974-38974--73032-سال چهارم

34223-34223--75032-سال پنجم

13346448341096/5185730/3209903/7جمع

نسبت فایده به 
0/47هزینه

توضيحات: نرخ تنزيل جهت توجيه اقتصادی 17% در نظر گرفته شد.  

اشتغال مستقيم طرح 1 نفر مشخص شد. البته اين طرح دارای اشتغال غيرمستقيم هم خواهد بود.

ج( تعیین ریسک های کسب و کار:
افزايش ناگهانی تورم و گرانی نهاده های اوليه توليد از جمله: 
الف- كاهش قيمت نعنا با صدور مجوزهای واردات بی رويه؛
ب- وجود واسطه گری در بازار گياهان دارويی از جمله نعنا؛

ج- كشت ناگهانی، سريع و وسيع توسط توليدكنندگان جديد؛
د- كاهش قيمت به دليل كشت تصاعدی؛

ها- شرايط بد جوی از جمله سرما و گرمای بيش از حد. 
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فصل چهارم

بازاریابی
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3- بازاریابی
بازاريابی)بازاررسانی به موقع( پل ارتباطی بين توليد و مصرف و يكی از ضروريات نظام توليد 
كشاورزی است، به طوری كه اهميت آن در فرايند توليدات روستايی بسيار مشهود است. يك 
سيستم فعال و كارآمد در بازاررسانی محصوالت كشاورزی، موجب تسريع روند توليد و افزايش 
محصوالت می شود. عمليات بازاريابی موجب ايجاد ارزش افزوده محصوالت شده و در نتيجه 
اختالف قيمتی ميان قيمت دريافتی توليدكننده و قيمت پرداختی مصرف  كننده )حاشيه بازاريابی( را 
سبب می شود. اقتصاددانان از حاشيه بازاريابی به منظور بيان هزينه های انتقال محصوالت كشاورزی 
در طول زنجيره بازار )از مزرعه تا خرده فروشی( استفاده می كنند. مشكل اساسی در كشورهای در 
حال توسعه، وجود سيستم بازاريابی كارا و هماهنگ می باشد و بايستی مسئوالن در خصوص اين 

مسئله بيشتر توجه و برنامه ريزی نمايند.  

الف( تجزیه و تحلیل بازار
عوامل مهمی در  كشت و پرورش گياهان دارويی تاثيرگذار هستند؛ از جمله اكولوژی منطقه، 
ميزان دما و... كه موجب افزايش يا كاهش رشد گياه، افزايش يا كاهش توليدات و افزايش يا كاهش 
قيمت محصوالت می شود. همچنين، سياست های دولت و نرخ تورم و ديگر عوامل اقتصادی در 
اين روند می تواند تاثيرگذار باشد. با اين وجود، بايد تالش شود تا هر سال به ميزان 10%  بازار 

فروش محصول از طرق زير افزايش يابد:
•  همكاری با شركت های بزرگ و استفاده از برند آن ها؛

•  بهبود كيفيت توليد؛
•  بازاررسانی به موقع؛
•  حمل و نقل صحيح؛

•  بسته بندی مناسب و تنوع آن؛
•  افزايش زيركشت؛

•  همكاری با شركت های توليد فرآورده های نعنا فلفلی.
برای تحقق اين موضوع بايد تالش شود بازارهای داخلی پوشش داده شود. به داليل فراوانی زمينه 

الزم برای رشد اين محصول در ايران وجود دارد. از جمله می توان به موارد زير اشاره نمود:
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- گرايش مردمی به مصرف گياهان دارويی؛
- تمايل غالب مردم به مصرف داروهای گياهی به جای داروهای شيميايی؛

- نياز محدود به آب با توجه به ارزشمندی آب در ايران.
از طرفی به دليل شرايط اقليمی، ميزان درجه حرارت و هزينه توليد منطقی، پتانسيل رقابت محصول 
بازار در داخل قدرت  بازارهای خارجی نيز وجود دارد و پيش بينی می شود پس از ثبات  در 

صادرات محصول قطعی باشد.

مشخصات عمومي طرح )نمونه فرم تقاضا برای استفاده از تسهیالت(
عنوان طرح :کشت گیاه دارویی نعنا فلفلی

مشخصات مجري / مجريان طرح ) وام گيرنده (
1 . نام ونام خانوادگي: 

2 . نام پدر: 
3. شماره شناسنامه:

4 . سال تولد: 
5 . ميزان تحصيالت: 

6 . محل سكونت فعلي:
7. وضعيت متقاضي:

1. خانواده شهيد:    2. جانباز:       3. آزاده:        4. عادي:
8. نوع طرح:

1. انفرادي:           2. شراكتي:              3. تعاوني:
تعداد شركاء به شرح ليست پيوست

9. نوع مالكيت عرصه طرح:
1. شخصی       2. سندعادي       3. سندثبتي     4. واگذاري دولتي      5. استيجاري:*

مدت اجاره : 5 سال
محل اجراي طرح:

1. شهرستان:         2 .بخش:             3. دهستان:               4. روستا:
موقعیت و محدوده طرح:
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الف( فاصله محل اجراي طرح تا مركز شهرستان..... كيلومتر، مركز بخش...... كيلومتر، مركز 
دهستان........  كيلومتر

ب( حدود اربعه:
شمال:

جنوب:
شرق:

غرب :
ج( مساحت زمين طرح : 10000 مترمربع

كروكي محل اجراي طرح)درصورت لزوم(.
N

نقشه شماتیك طرح)درصورت لزوم(
منبع تامين آب :

1. چاه    2. چشمه     3. قنات     4. رودخانه     5. شبكه آبياري*
بميزان…ليتردرهرثانيه ودرهرگردش…روزه به  ميزان…. ساعت وميزان پيش بيني افزايش آبدهي 

پس ازاجراي…ليتردرثانيه.
الف(ساختمان وتاسیسات موجود:

1. ........حلقه چاه به عمق.. .......متر با دبی..........ليتردرثانيه.
2.تعداد..........دستگاه موتورپمپ / الكتروپمپ باقدرت.........اسب بخار.

3.سيستم انتقال آب: 1.سنتی*              2.مكانيزه*
شامل: آبياریتحت فشار..............هكتار.
4 ساختمان مسكونی:......-........مترمربع.
5 استخرذخيره آب:...........-...مترمكعب.

6 موتورخانه:..........-.........مترمربع.
7 انبار:..............12........مترمربع.

ب: ماشین آالت وادوات موجود:
1 . ............دستگاه 2. ..............دستگاه 3 . ....................دستگاه.

ج( مدارك موردنیاز:
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1.تصويرپروانه چاه آب به شماره پروانه
2.تصويرسندمالكيت زمين/ قول نامه / استشهاديه شورا:

3.تصويرشناسنامه ياكارت ملی متقاضي/ متقاضيان
4.فرم معرفي نامه مديريت جهادكشاورزي شهرستان/ استانداری / ستاد گياهان دارويی به.

شماره: وتاريخ:
5.سايرمدارک با ذكر نام:

آيا متقاضي/ متقاضيان به بانك بدهي/ تاخير در سررسيد دارند؟
1. بلي                                  2. خير*

ميزان بدهي سررسيدشده         0    ريال.

آيامتقاضي درسنوات گذشته جهت اجراي طرح تسهيالت تكليفي دريافت نموده است؟
 1. بلي                         2. خير*

تائید / تصویب کنندگان طرح
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الف- حوزه مدیریت جهادکشاورزي شهرستان:

امضانام خانوادگیسمت

کارشناس ناظرمقیم

کارشناس مسئول طرح و برنامه

مدیر شهرستان

ب- حوزه مدیریت/ معاونت ستاد:

امضانام خانوادگیسمت

کارشناس ناظرمقیم

مدیر/معاون ستاد

ج- حوزه مدیریت طرح و برنامه ریزي سازمان:

امضانام خانوادگیسمت

کارشناس ناظرمقیم

کارشناس مسئول طرح و برنامه
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