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 چکیده مبسوط
ی توسعه ی یک راهبرد اساسی در رشد و شکوفایی جوامع و مناطق و محرکهمنزلهبه و نوپا جدید کارهایوکارآفرینی و ایجاد کسب: و هدف مقدمه

نیازمند توجیه کسب و کارهای کشاورزی ایجاد در گذاری ریزی و سیاستهرگونه برنامهامروزه رود. شمار میاقتصادی و اجتماعی در فرآیند توسعه کشورها به
در  گیاه دارویی آنغوزهتولید ایجاد کسب و کار  مالیارزیابی ، آناهداف  واین پژوهش در همین راستا تدوین شده  باشد.می مالی و اقتصادی برای کارآفرینان

آوری جمع به روش اسنادیدر شرایط دیم کشور بوده که  1411ی آن به سال روزرسانو به 1392سال مربوط به این پژوهش های داده شرایط دیم بوده است.
  .شد

بازده درصد و  نرخ بازده داخلی ،ارزش حال خالص، نسبت فایده به هزینهسودآوری های شاخصبا استفاده از بررسی مالی این پژوهش ها: مواد و روش
 انجام شد.  فروش
 و جمعاً 2/247و  2/122ترتیب به گیاه دارویی آنغوزه در تولیدگذاری سرمایه یطی دوره ،فعالیتای و جاری مایههای سرهزینهنتایج نشان داد ها: یافته

 که دادنشان میانگین بازده فروش ، گذاریسرمایه یطی دورهریال محاسبه شد.  117712شده هر کیلو صمغ گیاه قیمت تماممیلیون ریال برآورد شد.  2/414
با نرخ  ارزش حال درآمد خالص فعالیت .داشتخواهد همراه سود بهدرصد  1/91و  1/92ترتیب به های پنجم و هفتمدر سال آنغوزه صمغیک ریال فروش 

  .گردیدبرآورد درصد  1/14نرخ بازده داخلی فعالیت و  4/4 شاخص سودآوری نسبت فایده به هزینه محاسبه شد. ریال میلیون 7/912درصد  1/11 تنزیل
داخلی فعالیت تولید گیاه دارویی آنغوزه بزرگتر از یک و درصد نرخ بازده  هزینهنسبت فایده به ، شاخص سودآوریبا توجه به نتایج ، در مجموع گیری:نتیجه

ن پیشنهاد برنامه ریزی بر این اساس ضم. است منطقه هدفدر مورد مطالعه  دارویی بودن تولید گیاه که مؤید اقتصادیبزرگتر از نرخ تنزیل بانکی برآورد شد 
صمغ، برنامه برداشت ترویجی برای آموزش مستمر کشاورزان این محصول راهبردی برای افزایش بهره وری مزارع آنغوزه، با توجه به سودآوری مضاعف 

 ریزی آموزشی برای توانمندسازی بهره برداران واحدهای تولیدی آنغوزه توصیه شده است. 
 

 گیاه دارویی آنغوزه  کارآفرینی،، شرایط دیم مالی، ارزیابیکلیدی: های واژه
 

 مقدمه
عنوان یکی از راهکارهای کارآفرینی بهبرای ها امروزه دولت  

اساسی شکوفایی رشد و توسعه اقتصادی، اهمیت زیادی قائل 
کارها در کشورهای در حال توسعه و وهستند. توسعه کسب

های نیاز ضروری نظامنیاز توسعه اقتصادی و پیش ،یافتهتوسعه
مهم رشد های مؤلفهرود. یکی از شمار میهاقتصادی ب

، کسب سهم در کشورها اقتصادی در سطح خرد و کالن
و کارآفرینی چنین نقشی را در بازار ایفا  استمناسبی از بازار 

کارآفرینی عنصری ضروری برای رشد و  (.1،1،21) کندمی
کارآفرینان با ایجاد که  ، چراشودمی وری مناطق محسوببهره

کسب و کارهای جدید و اقتصادی، کارایی اقتصادی را بهبود 
های تر ازفرصتبرداری مناسبد و منجر به بهرهنبخشمی

  .(17،7) دنگردمیدر مناطق موجود و بالقوه 
یک راهبرد  یمنزلهجدید به کارهایوکسبکارآفرینی و ایجاد  

 و مناطق و اساسی در رشد و شکوفایی جوامع 
شمار هتوسعه اقتصادی و اجتماعی در فرآیند توسعه ب یمحرکه

های جدید اشتغال و کسب تواند با خلق فرصترود و میمی
در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی افراد مؤثری نقش  ،درآمد

کاری برای کارآفرینی کشاورزی راه(. 2) داشته باشد
به توسعه پایدار بوده  در راستای دستیابی ،توانمندسازی مناطق

سازد ها را نیز فراهم میو این امر رشد و توسعه سایر بخش
مربوط به  در بخش کشاورزی کارهاوکسبیکی از این (. 19)

کشور تولید گیاهان دارویی در کشور است.  کارهایوکسب

ایران با آب و هوای متنوع و شرایط اقلیمی مختلف و فلور 
تواند گیاهی داشته که بدون شک میهزار گونه  1غنی، حدود 

 در ردیف اول کشورهای تولیدکننده گیاهان دارویی و 
تولید گیاهان دارویی گرفته و در های مختلف آن قرار فرآورده

سازمان خواربار و به گزارش (. 14) ایفا نماید نقش مهمی
تجارت جهانی گیاهان  ، ارزشملل متحد )فائو( یکشاورز

  که میلیارد دالر است 111ر حدود حاض در حالدارویی 
 1 این رقم بهمیالدی  2111سال  در شودبینی میپیش

 (.11) رسیدخواهد  تریلیون دالر
 کشور ایران با داشتن شرایط اقلیمی و تنوع گیاهی    

تجارت میلیون دالر از  21-91تنها اروپا، مراتب بهتر از به
 1/1 حدود، که هخود اختصاص دادهرا ب جهانی گیاهان دارویی

 (.11) است جهانی گیاهان دارویی ارزش تجارت کل درصد از
توان چین، هند، ترین صادرکنندگان گیاهان دارویی میاز مهم

ها و با توجه به جمیع بررسی مریکا، آلمان و کره را نام برد.آ
حاضر مشکل اصلی تولید در حال ،آمده عملتحقیقات به

بلکه مشکل را باید در بازار این شد، بانمی های گیاهیفرآورده
 ،اوج کارآمدی یک بازاریابی موفق .محصوالت جستجو کرد
سازی و افزایش مصرف در سطح عامه زمانی است که فرهنگ

در همین  پذیرد.مردم از طریق ترویج و نه تبلیغات انجام 
محافظت و  ،سازی گیاهان داروییاهلیرابطه باید اذعان نمود، 

 یکاهش زنجیره ،های گیاهی موجودو سایت اماکن یاحیا
هدفمندکردن تحقیقات و تقویت و  ،تجارت گیاهان دارویی

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 راهبردهاي كارآفریني در كشاورزي
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 تواند می گیاهان دارویی،کردن قوانین برداشت از  یاجرای
برداری از محصوالت و بهره توسعهمناسبی برای  حلراه

 از کشور در خارج آن صادرات ،و بالطبعکشور در داخل گیاهی 
بخش گیاهان دارویی دارد.  ای درایران جایگاه ویژه .(3) باشد

طوالنی و ریشه تاریخی و فرهنگی مصرف  یبر سابقهعالوه
 اقلیم  13 اقلیم از 11تنوع اقلیمی ) ،گیاهان دارویی

گیاهان دارویی  تولید جایگاه نیز موجود در کشور شده( شناخته
 2311تا  ایران های داروییگونه دممتاز کرده است. تعدا را

این در  و بودهتوجهی  شود که رقم در خورمی دگونه برآور
های نادر بوده گونه ءی گیاهی جزهابرخی گونهحالی است که 

 جنس از 129 نزدیک به شود.جای دنیا یافت نمیکدر هیچ  و
جنس در  112این میان  از و دارویی هستند ایران، یگیاهفلور 

  .(2) استردیف گیاهان معطر 
که  است شده گیاه آنغوزههای دارویی شناختهی از گونهیک 

صمغ آن در پزشکی و صنعت کاربرد فراوان دارد. در این 
ل فنی و تولیدی و نیز ارزش تولید اقتصادی ئبه مسامطالعه 

 یک، گیاه آنغوزه این گیاه در عرصه زراعی پرداخته شده است.
در ایران صنعتی بوده که مساحت رویشگاه آن -دارویی یگونه
جایی که زیستگاه این گیاه از آن .استهکتار  هزار 21 حدود
های گیاه جزء گونه، لذا این است ایران و افغانستاندر فقط 

 است. آنغوزه گیاهی منوکارپیک (22) گرددنادر محسوب می
رسد که پس از تولید گل و بذر، سیکل حیات آن به اتمام می

آنغوزه از ایران به  (. از سوی دیگر، ارزش صادرات22)
 کویت، قطر، کشورهایی همچون امارات متحده عربی،

تا  2111های سال فرانسه طی و آلمان هند، رومانی، اوکراین،
دالر گزارش شده است هزار  211هزار تا  311 میالدی 2114

مالحظه حاصل از فروش صمغ آنغوزه، طی دلیل سود قابلو به
برداری شدت مورد بهرهت، به سالیان اخیر، این گیاه در طبیع

از آنجایی  .(9) استگرفته، و نسل آن در معرض انقراض قرار 
که صمغ آنغوزه کاربرد زیادی در صنعت و پزشکی نوین دارد؛ 

سودآور  عنوان یک کسب و کاربه لذا کشت و پرورش این گیاه
هرچند تکثیر و ازدیاد گیاه آنغوزه از طریق  .استتوصیه قابل

ترین روش ؛ ولی بهترین و ارزاناستپذیر امکانکشت بافت 
 (.11) استتکثیر آنغوزه از طریق کاشت بذر 

ر بررسی وضعیت صادراتی کشورها در گیاهان دارویی با د    
به این  پژوهشگران ،های حمایتیاستفاده از شاخص سیاست

نتیجه رسیدند که کشورهای سریالنکا، ویتنام، هند و اندونزی 
جهان  ت نسبی را در صادرات گیاهان داروییبیشترین مزی

که بازارهای جهانی  2114-2112های سالایران در  دارند.
عنوان برنده ظاهر شده و جایگاه اغلب به ،رشد بودهبهرو

جایگاه آن مناسبی در صادرات گیاهان دارویی پیدا کرده ولی 
علت عدم برخورداری از بازاریابی هاما بثابت نبوده است. 

نتوانسته است جایگاه  ،اسب در زمینه گیاهان داروییمن
 . (11) دهداختصاص  خودبه مناسبی در بازارهای جهانی را

در بررسی برتری نسبی مصرف گیاهان دارویی در    
برخی  ،شهرستان رشت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

گیاهان دارویی از نظر معیار  کهبه این نتیجه رسیدند محققین 
زان بودن در اولویت قرار داشته ولی دسترسی به آنها برای ار

. (12) تر استعموم نسبت به داروهای شیمیایی بسیار پایین

سودآوری کسب و کار تولید گیاهان دارویی در  یدر مطالعه
مقایسه با محصوالت زراعی در استان خراسان رضوی 

ی کشت گیاهان دارویی آب کهمحققین به این نتیجه رسیدند 
سود مورد انتظار بیشتری نسبت به گیاهان زراعی و سبزی و 
 صیفی دارد. شاخص فایده به هزینه کشت گیاهان دارویی

ازای یک ریال به کهشیر و زیره نشان داد گاوزبان، خاکگل
ریال منفعت حاصل  1/1و  2/9 ،1/7ترتیب گذاری بهسرمایه

تولید گندم  که نسبت فایده به هزینه برایطوری، بهشده است
در . (13) ریال بوده است 21/1و  91/1ترتیب و جو آبی به

بررسی اقتصادی کسب و کار تولید گیاه دارویی عناب در 
ازای یک ریال به کهمحققین به این نتیجه رسیدند  ،استان قم

ریال منفعت حاصل  1/4گذاری در تولید این فعالیت سرمایه
هی یک ریال فروش در سال اول بارد ،همچنینشده است. 

در  معموالً .(4) همراه داشته استدرصد سود به 1/19محصول 
 ازارهای هدفبقبل از ایجاد هر کسب و کاری بایستی  ،ابتدا

شناسایی و توجیه فنی، مالی و اقتصادی فعالیت  محصول
ارزیابی اقتصادی و مالی بخش مهمی در (. 12انجام پذیرد )

هیچ چیز ارزشمندی بدون  چراکهدارد  ایجاد یک کسب و کار
سواالت  هاارزیابی . در این گونهآیدنمی صرف هزینه بدست

توجیه مالی و  اساسی این است که آیا ایجاد کسب و کار
بندی پیشینه تحقیق جمعاقتصادی در منطقه هدف دارد؟ 

اخیر جایگاه مناسبی در های سال ایران در دهد کهنشان می
دلیل نداشتن بازاریابی کرده اما بهصادرات گیاهان دارویی پیدا 

مناسب در زمینه گیاهان دارویی، نتوانسته است جایگاه 
های اقتصادی محاسبه مناسبی در بازارها داشته باشد. شاخص

های در استان گیاهان دارویی موردمطالعات در اکثر شده در 
 کهداد  نشان های خراسان رضوی و قممختلف از جمله استان

هدف اقتصادی است.  تولید گیاهان دارویی کسب و کار
گیاه دارویی آنغوزه در تولید  پژوهش حاضر، تحلیل اقتصادی

 بوده است.  در کشور شرایط دیم
 

 هامواد و روش
ایجاد کسب و کار تولید مالی  با هدف بررسیپژوهش این    

های بر اساس داده کشور گیاه دارویی آنغوزه تحت شرایط دیم
البته در یک انجام گردید.  روش اسنادیهب 1392فصلی 
شاخص قیمت با استفاده از  1392اطالعات سال  ،سناریو
رسانی و سپس با روزبه 1411های مربوطه به سال گروه

 ،های اقتصاد مهندسی و نرخ تنزیل مناسببکارگیری شاخص
های تحلیل انجام گرفت. سازی هزینه و درآمد در سالمعادل
، از دو تحلیل کشاورزیکسب و کار این  لیما ارزیابی جهت

توصیفی و استنباطی استفاده شد. در تحلیل توصیفی به 
و در تحلیل استنباطی به  کسب و کارشناسایی امکانات فنی 

منظور تحقیق به روش شناسیپرداخته شد.  آنبررسی مالی 
، استفاده از کسب و کارهای سودآوری برآورد شاخص

 از جمله ارزش کنونی خالصدسی های اقتصاد مهنشاخص

(NPV)1نسبت فایده به هزینه ، (BCR)2نرخ بازده داخلی ، 
(IRR)3 فروشبازده  درصد و (ROS)4 بوده است. ،فعالیت 

حاصل تفاضل ارزش کنونی  ،کسب و کارارزش کنونی خالص 
اگر که طوریاست به بودهها هزینهدرآمد و ارزش کنونی 

مثبت باشد، در دوره تحلیل  رکسب و کاارزش کنونی خالص 

1- Net Present Value   2 Benefit-Cost Ratio    3- Internal Rate of Return    4- Return on Sale in Percentage   
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های مهم یکی ازپارامتر .بود اجرای آن فعالیت اقتصادی خواهد
کسب و کار، انتخاب حداقل در محاسبه ارزش کنونی خالص 

 برای اخذ تسهیالت در  معموالً .استقبول نرخ قابل
ها کمتری از طرف بانک یهای کشاورزی، نرخ بهرهپروژه

در انتخاب تأثیرگذار  هایلی عاملگیرد، ونظر قرار میمد
قبول، میزان خطر یا ریسک موجود و برتری حداقل نرخ قابل

های بخش کشاورزی . فعالیتاستگذار زمانی فرد سرمایه
و ریسک بیشتری  خطربا های دیگر چون نسبت به فعالیت

تر از همراه است و تولیدکننده درآمد حال برایش مهم
دهد برای تبدیل این ترجیح میدرآمدهای آتی است، بنابر

درآمدهای احتمالی آینده به ارزش حال از نرخ باالتری استفاده 
های متفاوت این ارزش حال برآورد هم با نرخ نماید و معموالً

یکی از این حداقل نرخ قابل قبول، میانگین نرخ  .گرددمی
 ،NPV محاسبه. (4،21) های دولتی استبهره بلندمدت بانک

 .است( 1رابطه )صورت به

(1) 

 
 که:طوریهب

P سالدر  کسب و کار: ارزش حال t 
F سالدر کسب و کار  آتی: ارزش t 

(1+i)
n ضریب تبدیل 

NPVt سالدر کسب و کار : ارزش حال خالص t 
GR tسالدر کسب و کار  ناخالص : منافع t، 
TC tسالدر کسب و کار های  : هزینه t، 

 کسب و کارزش حال منافع ناخالص ار: 

 کسب و کارهای ارزش حال هزینه: 

:i  نرخ تنزیل، :n  زمانیدوره تعداد  

که حاصل تقسیم ارزش حال  (BCRنسبت فایده به هزینه )   
، استکسب و کار های به ارزش حال هزینهمنافع ناخالص 

گذاری در ازای یک ریال سرمایهبه کهآن است  یدهندهنشان
تولید محصول، چند ریال منفعت نصیب تولیدکننده خواهد شد. 

 کهدهنده آن است تر از واحد باشد نشاناگر این نسبت بزرگ
بیشتر از ارزش حال  تولید محصولناخالص منافع ارزش حال 

 در کسب و کار تولید محصول. بنابراین، است آنهای  هزینه

( 2این شاخص در رابطه )اقتصادی خواهد بود.  العهمورد مط
 ارائه شده است.

 (2)    

نرخی است که ارزش حال منافع  (IRR) نرخ بازده داخلی
  آنهای ناخالص کسب و کار را برابر ارزش حال هزینه

تولید باشد،  خ تنزیلنراگر این نسبت بزرگتر از سازد. می
اقتصادی خواهد بود.  مطالعه محصول در کسب و کار مورد

 ( ارائه شده است.3این شاخص در رابطه )
(3) 







 

T

t
nIRR

tTC
T

t
nIRR

t
GR

0
)1(

0 )1(

 

دهنده ( نشانROSبازده فروش محصول )شاخص درصد  
. است( حاصله از یک ریال فروش محصول πمیزان سود )

 ( قابل مشاهده است.4نحوه محاسبه این شاخص در رابطه )
                 

(4)
 

 
برداری های قبل از بهرهدر ایجاد این کسب و کار، هزینه

های تهیه نقشه، مشاوره، اخذ مجوز و حق ثبت و شامل هزینه
های جاری هزینهه و های آموزش نیروی انسانی بودهزینه

سازی زمین )شخم و های آمادههزینه ،شامل نیروی انسانی
 ز، جوی پشته یا فارو( و های هرآوری علفتسطیح زمین، جمع

ابزارآالت و  ه است.های کاشت )بذر و بذرکاری( بودهزینه
آوری صمغ، تجهیزات شامل بیل، بیلچه، فرغون، ظرف جمع

اجاره یک هکتار زمین بدون های هزینه و بوده زنیلوازم تیغ
 (. 1) گرفتدر این کسب و کار مد نظر قرار آب 

 

 نتایج و بحث
، گیاه دارویی آنغوزه در شرایط دیم و کارکسب در ایجاد     

بود. هزار ریال  29111 جمعاًبرداری قبل از بهرههای هزینه
محاسبه هزار ریال  1111 سازی زمین جمعاًآمادههای هزینه

جدول ) بودعدد در هکتار  21111میزان بذر در سال اول  شد.
 هکتار زمین بدون آب در طول دوره یک اجارههای هزینه. (1

 (. 2)جدول  برآورد شد میلیون ریال 2/129گذاری سرمایه

 

 واحد: هزار ریال ،های فعالیت در هکتارهزینه -1جدول 
Table 1. The costs of activity per hectare, Unit: Thousand rials  

 هزینه تعداد/ عدد شرح
 23111 - تهیه نقشه، مشاوره، اخذ مجوز و حق ثبت

 2311 - نیروی انسانیهای آموزش هزینه
 1111 - شخم و تسطیح زمین

 1111 - های هرزجمع آوری علف
 2111 - جوی پشته یا فارو

 111 21111 بذر
 1111 1 بیل

 711 11 بیلچه
 4111 2 فرغون

 411 21 ظرف جمع آوری صمغ
 1111 - لوازم تیغ زنی

 (2117قاسمی و همکاران، ) ماخذ:
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 ریال واحد: هزار ،بدون آب زمینیک هکتار  اجارههای هزینه -2جدول 
Table 2. The costs of renting land without water per hectare, Unit: Thousand Rials  

 جمع سال هفتم سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم دومسال  اولسال 
11111 12111 14411 17211 21732 24113 29121 129119 

 حقیقهای تماخذ: یافته
 

های تولید ساالنه کسب و کار گیاه دارویی آنغوزه کل هزینه    
میلیون  2/414گذاری در شرایط دیم در طول دوره سرمایه

های ثابت و که هزینهطوریریال در هکتار محاسبه شد به
میلیون ریال مشخص گردید.  2/247و  2/122ترتیب متغیر به

و  2/41ترتیب زینه بههای ثابت و متغیر از کل هسهم هزینه

میلیون  7/211های نیروی انسانی درصد بود. هزینه 1/19
(. سرمایه در گردش تولید 4و  3ریال برآورد شد )جداول 

هزار ریال در نظر  111323محصول در این کسب و کار 
 گرفته شد. 

 
 ریال واحد: هزار ،سالههفت گذاریسرمایهره طی دوآنغوزه  گیاه داروییتولید  کسب و کاربرای کار های نیروی هزینه -3جدول 

Table 3. Labor costs for the Ferula assa-foetida medicinal plant business during the seven-year investment period,    
Unit: Thousand Rials  

 جمع سال هفتم سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح
 2111 - - - - - 2111 بذرکار کاشت بذر توسط

 2711 - - 2111 2211 2111 - های هرزوجین علف
 3111 - - - - - 3111 کوددهی

 11111 31111 21111 - - - - گودبرداری اطراف ریشه
 11111 31111 21111 - - - - عملیات تیغ زنی در برداشت صمغ

 11111 31111 21111 - - - - آوری صمغجمع
 21111 14111 14111 - - - - هابوته خاکریزی پشت

 2111 1111 1111 - - - - حمل و نقل

 211711 111111 99111 2111 2211 2111 1111 جمع
 های تحقیقماخذ: یافته

 
 ریال واحد: هزار ،سالههفتگذاری سرمایه طی دوره آنغوزه گیاه دارویی کسب و کار تولید تولید ساالنههای هزینه -4جدول 

Table  4. Annual production  costs for the Ferula assa-foetida medicinal plant business during the seven-year 
investment, period Unit: Thousand Rials  

سال  سال دوم سال اول شرح نوع هزینه
سال  سال چهارم سوم

 جمع سال هفتم سال ششم پنجم

 
های هزینه

 ثابت

ین بدون هکتار زمیک اجاره 
 129119 29121 24113 21732 17211 14411 12111 11111 آب

 29111 - - - - - - 29111 برداریقبل از بهرههای هزینه
 7211 - - - - - - 7211 ابزارآالت و تجهیزات

 122119 29121 24113 21732 17211 14411 12111 47411 جمع

 هایهزینه
 متغیر

 1111 - - - - - - 1111 سازی زمینآماده
 111 - - - - - - 111 بذر

 211711 111111 - 99111 2111 2211 2111 1111 نیروی انسانی
 19131 2743 1244 1917 919 131 711 3141 %(1نشده )بینیپیش

 3911 1349 249 1197 191 122 141 219 %(1) اداری و فروش
 247242 113192 1493 112114 3217 3192 2141 17114 جمع

 414211 142912 22372 122921 21927 17192 14141 24114 کل
 های تحقیقماخذ: یافته

 

هزار بوته در هکتار و هر بوته  21با احتساب  آنغوزهعملکرد  
. بوددر هکتار  کیلوگرم 111 گرم صمغ جمعاً 41حداقل تولید 

زنی از تیغدارد که بعد  صمغو هفتم  سال پنجم ین گیاه درا
با توجه به کل هزینه تولید . گرددمی روش علمی برداشتبه

صمغ آنغوزه در هکتار و عملکرد در هکتار محصول، قیمت 
ریال محاسبه شد.  3/117712شده هر کیلو صمغ گیاه تمام

قیمت فروش هر کیلو صمغ گیاه در بازار دو میلیون ریال در 
کل هفتم(  های تولید )سال پنجم وطی سال شد. نظر گرفته

میلیون ریال در  1211ارزش ناخالص صمغ گیاه تولیدی 
دهنده درآمد که نشان برآورد گردیدعه هکتار در سال مطال

  .باشدمیمزرعه  مطلوبی در
  

ابتدا جدول کسب و کار منظور برآورد ارزش کنونی خالص به
. در این جدول سال شدگردش نقدی ایجاد فعالیت تشکیل 

گذاری در تولید محصول ع سرمایهدهنده سال شروصفر نشان
 ها و درآمدهای هزینهارزش کنونی با توجه به . است
ارزش  کار،ودر ایجاد کسب دوره تحلیلشده طی بینیپیش

که حاصل تفاضل ارزش کنونی  خالص فعالیت منافع کنونی
با نرخ  است های فعالیتمنافع ناخالص و ارزش کنونی هزینه

گردید.  محاسبهریال میلیون  7/912 درصد، 1/11تنزیل 
که حاصل تقسیم  شاخص سودآوری نسبت فایده به هزینه

های ارزش کنونی منافع ناخالص به ارزش کنونی هزینه
ازای به کهبرآورد شده و نشانگر آن است  41/4 ،استفعالیت 

 علیرضا قاسمی آریان و حسین روحانی ، هرمز اسدی،سید داود حاجی میررحیمی
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ریال  41/4 ،تولید این محصولگذاری در یک ریال سرمایه
  .شودمی تولیدکنندهنصیب 

میانگین شد.  برآورد درصد 1/14نرخ بازده داخلی فعالیت     
دهد یک ریال فروش صمغ درصد بازده فروش نشان می

 1/91و  1/92ترتیب های پنجم و هفتم بهآنغوزه در سال

ارزش بودن مثبتبا توجه به  نی؛ بنابراهمراه دارددرصد سود به
، نرخ حدبزرگتر از وا نسبت فایده به هزینه ،فعالیت حال خالص

، فروش باالو نرخ بازده  بازده داخلی بیشتر از نرخ تنزیل
 کاریگیاه دارویی آنغوزه در شرایط دیمتولید کاشت و 

  .(1)جدول  اقتصادی است
 

 هزار ریالواحد:  ،شرایط دیم کشورتحت آنغوزه  گیاه داروییتولید  کسب و کار گذاری درسرمایه گردش نقدی -1جدول 
Table 5. Cash flow of investment for the Ferula assa-foetida medicinal plant business under the dry conditions of the  
              country, Unit: Thousand Rials  

ای و سرمایههای هزینه سال
 جاری

و  درآمد ناخالص
 مانده دارایی

درصد بازده 
 فروش

های هزینهارزش حال 
 جاریای و سرمایه

و  ارزش حال درآمد ناخالص
 مانده دارایی

ارزش حال خالص 
(NPV) 

 -29111 - 29111 - - 29111 سال صفر
 -97121 - 97121  - 211177 (1392) سال اول
 -11122 - 11122  - 14141 (1397) سال دوم

 -11171 - 11171  - 17192 (1391) سوم سال
 -11231 - 11231  - 21927 (1399) چهارم سال
 231471 214111 14322 1/92 1211111 122921 (1411) پنجم سال
 -9122 - 9122 - - 22372 (1411) ششم سال
 444411 411111 43211 1/91 1211111 142912 (1412) هفتم سال

+912221 1172111 222141 - 3211111 194121 جمع  

 41/4 نسبت فایده به هزینه
 14%/1 نرخ بازده داخلی فعالیت

 های تحقیقماخذ: یافته
 

 بعد از  طی دوره خالص فعالیت منافع کنونیارزش    
گردید.  محاسبهریال میلیون  1191 هاسازی دادهمعادل

برآورد شده و  2/3 شاخص سودآوری نسبت فایده به هزینه
تولید گذاری در ازای یک ریال سرمایهبه ،نشانگر آن است که

نرخ بازده شود. لیدکننده میتوریال نصیب  2/3 این محصول

بنابراین با توجه به شد.  برآورد درصد 9/13داخلی فعالیت 
 نسبت فایده به هزینه ،فعالیت ارزش حال خالصمثبت بودن 

کاشت  و نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ تنزیل، بزرگتر از واحد
 اقتصادی است کاریو تولید گیاه دارویی آنغوزه در شرایط دیم

 .(2)جدول 
 

 هزار ریالواحد:  ،سازی هزینه و درآمدبعد از معادلکسب و کار  ارزش حال خالص -2جدول 

Table 6. Net present value of the business after equating cost and revenue, Unit: Thousand Rials 

ای و سرمایههای هزینه سال
 جاری

و  درآمد ناخالص
 مانده دارایی

های هزینهارزش حال 
 جاریای و سرمایه

و  ارزش حال درآمد ناخالص
 مانده دارایی

ارزش حال خالص 
(NPV) 

 -29232 - 29232 - 29232 سال صفر
 -341291 - 341291 - 414311 (1411) سال اول
 -21131 - 21131 - 29222 (1411) سال دوم

 -17732 - 17732 - 34297 (1412سوم ) سال
 -21921 - 21921 - 41344 (1413چهارم ) سال
 1243211 1311322 117114 3114917 211227 (1414پنجم ) سال
 -11771 - 11771 - 12119 (1411) ششم سال
 172219 922222 11973 3114917 211111 (1412) هفتم سال

+1191224 2312114 722321 2319914 1123472 جمع  

2/3     نسبت فایده به هزینه  
13%/9     یتنرخ بازده داخلی فعال  

 های تحقیقماخذ: یافته
 

کسب های تولید ساالنه کل هزینهآمده، دستهطبق نتایج ب   
 گیاه دارویی آنغوزه در شرایط دیم در طول دوره و کار 
میلیون ریال در هکتار  2/414 ،سالهگذاری هفتسرمایه

های ثابت و متغیر از کل که سهم هزینهطوریبه ،محاسبه شد
با توجه به کل هزینه . بوددرصد  1/19و  2/41ترتیب بههزینه 

تولید صمغ آنغوزه در هکتار و عملکرد در هکتار محصول، 
ریال محاسبه  3/117712شده هر کیلو صمغ گیاه قیمت تمام

شد. قیمت فروش هر کیلو صمغ گیاه در بازار دو میلیون ریال 
 فتم(ه و تولید )سال پنجم هایسال در نظر گرفته شد. طی

میلیون ریال در  1211کل ارزش ناخالص صمغ گیاه تولیدی 
مزرعه  دهنده درآمد مطلوبی درهکتار برآورد گردید که نشان

  .است

 ،ریالمیلیون  7/912 ،خالص فعالیت منافع کنونیارزش    
و نرخ  واحد 41/4 شاخص سودآوری نسبت فایده به هزینه

با  نی؛ بنابرااسته برآورد شد درصد 1/14بازده داخلی فعالیت 
نسبت فایده به  ،فعالیت ارزش حال خالصمثبت بودن توجه به 

و  ، نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ تنزیل،تر از واحدبزرگ هزینه
کاشت و تولید گیاه دارویی کار وکسب، نرخ بازده فروش باال
  .اقتصادی است کاریآنغوزه در شرایط دیم

 منافع کنونیارزش  کها نشان داد هسازی دادهنتایج معادل    
شاخص سودآوری نسبت  ،ریالمیلیون  1191 ،خالص فعالیت

درصد  9/13و نرخ بازده داخلی فعالیت  2/3 فایده به هزینه
با مطالعه  برخی محققین ینتایج مطالعه یر مقایسه. داست

در استان خراسان رضوی، نسبت فایده به نتایج مطالعه  حاضر،

 علیرضا قاسمی آریان و حسین روحانی ، هرمز اسدی،سید داود حاجی میررحیمی
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 2......... .............................................................................................................................. کار تولید گیاه دارویی آنغوزه در شرایط دیم و مالی ایجاد کسب ارزیابی

گاوزبان،  )گل هان دارویی مورد مطالعههزینه کشت گیا
برآورد  واحد( 4/7)میانگین  تر از واحدبزرگرا خاکشیر و زیره( 

کار تولید گیاه وکسببررسی نسبت فایده به هزینه (. 14) نمود
ازای یک ریال  به که نشان داددارویی عناب در استان قم 

در گذاری ازای یک ریال سرمایهبه درصد سود و 19فروش 
که داللت  شودحاصل می ریال منفعت 1/4تولید این فعالیت 

نتایج مطالعه (. 4) استکار وبودن ایجاد کسب بر اقتصادی
تولید گیاه  شاخص سودآوری نسبت فایده به هزینهحاضر هم 

و درصد نرخ بازده  واحد( 4/4) دارویی آنغوزه را بزرگتر از یک

 هایدر سال درصد 2/91)میانگین  فروش را در حد بسیار باال
بودن تولید  اقتصادیمؤید  که محاسبه کرده (پنجم و هفتم

نتایج مطالعه با  مالًکاو  استگیاهان دارویی در مناطق 
این  به نتایجبا توجه را دارا است.  هماهنگی الزمدیگران 
و کشت  تولیدکنندگان در تولید گرددمی پیشنهاد ،پژوهش

شرایط در د گیاه دارویی آنغوزه تولیاز جمله  گیاهان دارویی
تا به گذاری نمایند سرمایه کشور مناطق مستعددو دیم 

  .دست یابندمناسبی  سودآوری
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Entrepreneurship and the creation of new and startup businesses 
are considered as a basic strategy in the growth and prosperity of communities and regions and a 
stimulus for economic and social development in the development process of countries. Today, 
any planning and policy-making in agricultural businesses, requires financial and economic 
justification of activities for entrepreneurs. This research has been prepared in this direction and 
its objectives have been the financial evaluation of Ferula assa-foetida medicinal plant 
production in dryland conditions. The data of this research was collected by documentary 
method in 2017 and its update to the year 2021 in the rain fed conditions of the country. 
Material and Methods: In order to financial evaluation of this research used profitability 
indicators of Net present value, Benefit-cost ratio, Internal rate of return and percentage of sales 
return. 
Results: The results showed that capital and current operating costs during the period of 
investment in production were estimated at 166.6 and 247.6 Iranian million rials, respectively, 
and a total was 414.2 Iranian million rials. The cost price per kilogram of Ferula assa-foetida 
product was calculated to be 517756 Iranian Rials. During the investment period, the average 
sales return show that one rial of Ferula assa-foetida product sales in the fifth and seventh years 
brings 92.1 and 91.1 percent profit per hectare, respectively. The net present value of activity 
with a discount rate of 18.5% was estimated at 906.7 Iranian million Rials. Internal rate of 
return and the benefit-cost ratio were estimated at 84.8 percent and 4.4 units, respectively. 
Conclusion: In general, according to the results of profitability index, the benefit-to-cost ratio 
of Ferula assa-foetida medicinal plant production was greater than one and the percentage of 
internal rate of return was higher than the bank discount rate, which confirms the economics of 
medicinal plant production in the target region. Based on this, while proposing extension 
planning for the continuous training of farmers of this strategic product to increase the 
productivity of Ferula assa-foetida farms due to the double profitability of gum harvest, 
educational planning has been recommended to empower the farmers of Ferula assa-foetida 
production units. 
 
Keywords: Dryland conditions, Entrepreneurship, Ferula assa-foetida medicinal plant,  
                      Financial evaluation 
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