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 :تاريخچه

فالت وسيع ايران، در عين حال که يک واحد خاص جغرافيايی در 

های ها و حميطشود، ولی از اقليممیروی کره زمين مشرده 

به مهين دليل، . های خمتلف برخوردار استگوناگونی در قسمت

های گياهی متنوعی در آن انتشار دارد، به طوری که گونه

جوامع گياهی منتشر در اين فالت هر يک دارای ترکيبی معين از 

در فالت مذکور، نه اصلی انتشار . هاستانبوه خمتلف گونه

امع گياهی متعلق به کشور ايران است و در ميان فلور غنی جو

گيرد، تعداد  گونه گياهی را دربرمی٧٥٠٠ايران که بيش از 

دهند که به داليلی ها را گياهانی تشکيل میبسيار زيادی از آن

اين گياهان اغلب از ديرباز توسط . شونددارويی ناميده می

از نيمه . اندرفتهبشر شناخته شده و مورد استفاده قرار گ

دوم قرن اخير، حتقيقات فارماکوديناميک وسيعی روی گياهان 

دارويی در بيشرت کشورهای جهان اجنام گرفته و به ويژه در چند 

سال اخير کشفيات مهمی روی ترکيبات ناشناخته گياهان مذکور 

حاصل شده و بر اين اساس داروهای فراوانی هتيه و به 

از اين رو ضرورت مطالعه بر روی بازارعرضه گرديده است، 

مواد دارويی مؤثر با فلور غنی، بيش از پيش امهيت يافته 

های جديد دارويی از ميان گياهانی که از زيرا کشف گونه. است

اند و پی بردن به ارزش هبداشتی اين های دور آورده شدهسرزمين

 ها، موادها، هورمونها و يافنت مواد جديدی از ويتامينگونه

ها، ضد ميکروبی، ضد ويروسی و مهچنين ضد توموری در ميان آن

ما را به احتمال حضور مواد مؤثر ارزمشند در بين گياهان 

 .ايران، بيش از پيش اميدوار ساخته است

های روزافزون علوم اواخر قرن نوزدهم، به دليل پيشرفت

خمتلف، به ويژه علم شيمی و داروسازی، اولين استخراج مواد 
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ص شيميايی به منظور کاربردهای دارويی اجنام گرفت و در خال

بدين . راستای درمان بيماران، به حنو چشمگيری اعجاز منود

-ها و اندازهها، شکلای از داروها، در رنگوسيله، طيف گسرتده

 .های خمتلف توسط متخصصان داروساز پديد آمد

يی ساخت اين داروها سبب شد تا حتقيق بر روی گياهان دارو

يک باره به رکود کشيده شود، زيرا پزشکان بدون آگاهی از 

ها را عوارض سوء داروهای شيميايی و با اشتياق فراوان، آن

-کردند، تا اينکه به تدريج زمزمهبه بيماران خود جتويز می

هايی در مورد عينيت يافنت مسأله اثرهای جانبی داروها در 

 با استفاده از سراجنام، حمققان. جوامع علمی شنيده شد

رفته به منافع و مزايای استفاده از جتربيات علمی، رفته

داروهايی با مواد مؤثر طبيعی پی بردند، بنابراين، نظر 

ای بر پژوهشگران به گياهان دارويی جلب شد و حتقيقات گسرتده

قرن  "ها اجنام پذيرفت؛ به طوری که قرن بيستم را روی آن

 .ادندنام " اسانس گياهان دارويی
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 کليات : فصل اول 

 :معرفی گياهان دارويی  -١

قدمت شناخت خواص دارويی گياهان، شايد بيرون از حافظه 

يکی از داليل مهم اين قدمت، حضور باورهای . تاريخ باشد

های خمتلف در خصوص استفاده از گياهان دار مردم سرزمينريشه

ی اطالعات مربوط به اثرها و خواص داروي. دارويی است

های بسيار دور به تدريج سينه به سينه گياهان، از زمان

منتقل گشته، با آداب و سنن قومی درآميخته و سراجنام در 

- طبق برخی سنگ نبشته. های معاصر قرار گرفته استاختيار نسل

رسد مصريان و چينيان در زمره ها و شواهد ديگر، به نظر می

 قرن قبل از ٢٧ خنستين اقوام بشری بوده باشند که بيش از

ميالد مسيح، از گياهان به عنوان دارو استفاده کرده و حتی 

برخی از گياهان را برای مصرف بيشرت در درمان دردها کشت 

 .اندداده

مردم يونان باستان، خواص دارويی برخی از گياهان را به 

بقراط حکيم بنيانگذار طب يونان قديم و . انددانستهخوبی می

 و ديگران، برای استفاده از گياهان در شاگرد وی ارسطو

ها عالوه بر آن. اندها ارزش زيادی قايل بودهدرمان بيماری

م کشورهای ديگر هفاده از گياهان يونان، از گياهان است

ا، يکی از شاگردان ارسطو به پس از آ. اندبردهاستفاده می

پس از . نام تئوفراست مکتب درمان با گياه را بنياد اد

 گياه ٦٠٠ای از ن، ديوسکوريد در قرن اول ميالدی، جمموعهآ

دارويی با ذکر خواص درمانی هر يک را هتيه و به صورت کتابی 

درآورد که اين کتاب بعدها سرآغاز بسياری از مطالعات علمی 

در زمينه گياهان مذکور گرديد، به طوری که مثال جالينوس 



 شرکت شهرکهای
 صنعتی  اردبيل   

گزارش مطالعه امکان سنجی 
 )PFS(مقدماتی 

 drug   شربت های گياهی
herbaceou 

ver.02 

 شرکت مشاورين
 هبين کيفيت پرداز هتران

 

 ٨

اب ديوسکوريد پزشک معروف يونانی در کارهای خود به کت

 .استناد کرده است

در قرون هشتم تا دهم ميالدی، دانشمندان ايرانی؛ ابوعلی 

سينا، حممد زکريای رازی و ديگران، به دانش درمان با گياه 

رونق زيادی دادند و گياهان بيشرتی را در اين رابطه معرفی 

های معروفی چون قانون و احلاوی را به رشته کردند و کتاب

 .وردندحترير درآ

در قرن . پس از آن، درمان با گياه مهچنان ادامه يافت

سيزدهم، ابن بيطار مطالعات فراوانی در مورد خواص دارويی 

 گياه دارويی را ١٤٠٠گياهان اجنام داد و خصوصيات بيش از 

 .در کتابی که از خود به جای گذاشته، يادآور شد

ر قرن پيشرفت اروپاييان در استفاده دارويی از گياهان د

هايی هفده و هجده، ابعاد وسيعی يافت و از قرن نوزدهم کوشش

مهه جانبه برای استخراج مواد مؤثره از گياهان دارويی و 

. ها شروع شدتعيين معيارهای معينی برای جتويز و مصرف آن

های آن زمان تا به امروز هم ادامه يافته و در حال کوشش

اکنون با . رودش   میحاضر نيز با سرعت هر چه بيشرت به پي

توان ها و حتقيقات، با اطمينان میدر دست داشنت نتايج آزمايش

به تشريح و تفصيل علمی مزايای موجود در مواد مؤثره 

. گياهان دارويی در رابطه با انسان و حيوانات پرداخت

حقيقت اين است که امروزه درباره روند متابوليسمی تشکيل 

ان حتت فرآيندهای خاص زيست حميطی مواد مؤثره موجود در گياه

و تأثير مواد مؤثره مذکور بر انسان و حيوانات، اطالعات 

های خمتلف استفاده از مواد بسيار زيادی وجود دارد و جنبه

 . مذکور، تنوع روزافزون دارد
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های گذشته که تعداد بسيار کمی بنابراين، نسبت به زمان

خته شده و مورد از گياهان به عنوان گياهان دارويی شنا

رفته بر تعداد اين اند، امروزه رفتهگرفتهاستفاده قرار می

 نيز های خمتلف استفاده از آاو جنبهگياهان افزوده گشته 

بايد دانست، اگر چه برخی از گياهان در . گسرتش يافته است

های گذشته به عنوان گياهان دارويی مورد استفاده قرار زمان

های روز، به اکنون، با توجه به بررسیاند، ولی گرفتهمی

. اندعنوان گياه دارويی شناخته نشده و تقريبًا کنار گذاشته

-امروزه گياهان جديد زيادی جزء گياهان دارويی شناخته می

ها اختصاص های زراعی وسيعی نيز به کشت آنشوند و زمين

 .يافته است

وند که شمیامروزه گياهانی به عنوان گياه دارويی شناخته 

 :دارای خواص زير باشند

- در پيکر اين گياهان مواد خاصی ساخته و ذخيره می -١

که اين مواد تأثير ) مواد فعال(شود به نام مواد مؤثره 

اين . گذارندمیوژيکی بر پيکر موجود زنده برجا فيزيول

ها مورد استفاده از بيماریگياهان برای مداوای برخی 

ور در طی يک سلسله مواد فعال مذک. گيرند میقرار

فرآيندهای ويژه و پيچيده بيوشيميايی، به مقدار بسيار 

شوند و به  ساخته می–کم  معموال کمرت از وزن خشک گياه 

 .های ثانوی نيز معروفندمتابوليت

کاشت، داشت و برداشت گياهان دارويی، صرفًا به خاطر  -٢

 .گيردها صورت میاستفاده از مواد مؤثره آن

ها، گل و اندام خاصی چون ريشه، ساقه، برگممکن است   -٣

توان رو، منیاز اين. حاوی مواد مؤثره مورد نظر باشد... 
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های گياه مربوط را منبع ماده دارويی مورد نظر متام اندام

 .دانست

های مورد نظر به صورت تازه معموال از اندام  -٤

 های مورديعنی، اندام). و هبرت است نشود(شود استفاده منی

متيز شدن، هوا : نظر بايد حتت تأثير عمليات خاصی چون 

قرار گيرند و پس از ... خوردن، خشک گرديدن، پالودگی و 

 .آن مورد استفاده واقع شوند

گياهان دارويی حاوی مواد مؤثره، در مقايسه با  -٥

ها که شاورزی چون غالت و سبزیکان مورد عمل درعموم گياه

ده انسانند، در موارد استفابه طور عام روزمره مورد 

ها سطوح زراعی برای توليد آن(اند خاصی قابل استفاده

 ).کندنسبتًا حمدودی نيز کفايت می

های خمتلفی به اساسًا از گياهان حاوی مواد مؤثره استفاده

گياهان :  به سه گروه اصلی شاملآيد و اين گياهانعمل می

 :شوندندی میبو گياهان عطری طبقهای گياهان ادويهدارويی،

مواد مؤثره موجود در اين گياهان به : گياهان دارويی) الف

صورت مستقيم يا غيرمستقيم اثر درمانی دارد و به عنوان 

 .گيرنددارو مورد استفاده قرار می

از مواد مؤثره فعال موجود در اين : ایگياهان ادويه) ب

- کنسروسازی، نوشابه(دسته از گياهان، در صنايع غذايی 

ها به منظور هببود در رنگ، طعم و مزه آن...) زی و سا

 .شوداستفاده می

های خاصی در اين گياهان حاوی اندام: گياهان عطری) ج

اند و اسانس از راه تقطير با خبار آب، از آن اندام اسانس

 .شوداستخراج می
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توان هر سه استفاده گاهی اوقات از يک گياه به تنهايی می

عناع هم در صنايع دارويی مورد استفاده را منود؛ مثال ن

زيرا خاصيت ضد باکرتيايی و ضد قارچی دارد، (گيرد قرار می

، هم حاوی )گرددبر است و سبب کاهش درد نيز میمهچنين تب

شود و اسانس است و به عنوان يکی از گياهان عطری معرفی می

برای (هم در صنايع غذايی از اين گياه به عنوان ادويه 

 .شوداستفاده می) د در طعم مواد غذايیهببو

های فوق از گياهان مشابه نعناع که دارای متام ويژگی

توان آويشن، شبت، اسطوخودوس، گشنيز و تعدادی باشند، می

با اين مهه، اين گياهان به طور کلی . ديگر را نام برد

 .شونددارويی تلقی می

های درخت های بعضی از گياهان، نظير برگبا آن که اندام

گردو، کاکل ذرت و پوست ميوه لوبيا حاوی مواد مؤثره است 

روند، ولی از ها به کار میکه برای مداوای برخی از بيماری

ها صرفًا به منظور اين نظر که کاشت، داشت و برداشت آن

های گياهان اجنام استفاده از مواد مؤثره موجود در اندام

. شوندارويی شناخته منیگيرد، بنابراين اساسًا گياه دمنی

مهچنين، با آنکه دارو اصوال به حمصولی از گياه که حاوی 

به طوری که مواد مذکور (شود مواد مؤثره باشد اطالق می

تأثير فعال زيستی و فيزيولوژيکی بر پيکر موجود زنده 

های متفاوت خشک ، ولی در اين جا به اندام)گذاردبرجای می

ريشه، ساقه، پوست، گل، ميوه، اعم از (شده پيکر گياه 

. شودباشند، نيز دارو اطالق میکه حاوی مواد مؤثره می) برگ

باالخره، نظر به اينکه برخی مواد طبيعی موجود در گياهان 

باشند، لذا به ها حاوی ترکيبات دارويی میمانند اسانس

مواد طبيعی مذکور، به طور کلی ممکن است دارو نيز اطالق 
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اسانس برگ اوکاليپتوس عالوه بر اينکه اساسًا يک مثال . گردد

 .شودماده عطری است، به عنوان دارو نيز شناخته می

 :برخی از صفات گياهان دارويی  -١-١

گياهان دارويی هرچند در داشنت مواد مؤثره با يکديگر 

شناسی مشرتک هستند، ولی بديهی است که از خصوصيات گياه

صوالت باغبانی،گياهان درقياس با حم. رندمتفاوتی برخوردا

بلکه بيشرت . ها شباهت دارندو ميوههادارويی کمرت به سبزی

اند و انواع يک ساله، دوساله، چند شبيه گياهان زينتی

های مثمر شامل گونه(ای يا درختی ساله، علفی، خشبی، درخچه

 .شودها ديده میدر بين آن) و غيرمثمر

رپذير است، به طوری مسأله دارويی بودن گياهان امری تغيي

که يک گياهی غيردارويی ممکن است پس از گذشت زمان به عنوان 

برعکس، گياهی . يک گياه مهم و ارزمشند دارويی  معرفی گردد

که به عنوان گياه دارويی در بين عوام شهرت داشته و مورد 

های علمی روز، يک گرفته، ممکن است در بررسیاستفاده قرار می

تاکنون، تنها خصوصيات .  دارويی شناخته شودگياه فاقد ارزش

هزار گونه از ششصد هزارگونه گياهی جهان دارويی حدود سی

شناخته شده و در ميان بقيه، گهگاه، مواد مؤثره جديد و 

 . گرددبسيار ارزمشندی کشف می

با اجنام اين کار. ی بسيار مشکل استگياهان دارويآوری مجع

آوری             مجعت، زيرا پذيراسماشين به سختی امکان

ها و  برگها،نظيرگل(ی حاوی مواد مؤثره هااندامبرخی از

از اين رو، توليد گياهان . تنها با دست ممکن است...) 

آوری گياهان با مجع. دارويی به کار بدنی زيادی نياز دارد

، )برخالف برخی حمصوالت کشاورزی(رسد دارويی، کار به امتام منی

آوری شده را بايد حتت های مجع ازبرداشت حمصول، اندامبلکه پس
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تأثير عمليات مناسبی قرار داد تا به صورت قابل استفاده 

 ...).بندی و خشک کردن، استخراج ماده مؤثره، بسته(درآيد 

 :امهيت کشت و توليد گياهان دارويی  -٢-١

برای نشان دادن امهيت کشت و توليد گياهان دارويی، کافی 

ه چند جانبه مهم کشت و توليد اين گياهان از است دربار

گردد، ميزان توليد حمصول نوع گياهی که کشت می: قبيل 

امهيت صادراتی و نيازهای صنايع (زيرکشت و امهيت اقتصادی آن 

و به طور کلی مکان (، اثر عوامل زيست حميطی )دارويی به آن

و بر کيفيت و کميت مواد مؤثره هر گونه گياه ) مناسب کشت

 .هايی ارائه شود، توضيحات و مثال... 

های جديد علوم شيمی و داروسازی، نظر به اينکه با پيشرفت

مواد مؤثره الزم در معاجلات پزشکی به صورت مصنوعات 

کنند با عرضه مواد شوند، برخی فکر میای عرضه میکارخانه

مصنوع مذکور، از امهيت گياهان دارويی کاسته شده و ديگر به 

های اخير ، آمار سالولی. ها نيازی نيست و توليد آنکشت

که اين تصور چندان صحيح نبوده و با وجود عرضه دهدنشان می

مصنوعی مشابه مواد مؤثره گياهان دارويی به مردم، نه تنها 

الاقل در سطح کشورهای  (از ميزان کشت و توليد اين گياهان

 افزايش نيز اکاسته نشده، بلکه توليد و مصرف آ)اروپايی

 .يافته است

در حال حاضر، يک سوم داروهای مورد استفاده بشر را 

دهند و اين ميزان مسلمًا داروهای با منشأ گياهی تشکيل می

نگاهی گذرا به آمار ثبت شده و در دسرتس . رو به افزايش است

که هر چند قديمی ولی گويای وضعيت صنعت طی سه دهه اخير 

 :کندبيشرت روشن می اين موضوع را باشد،می
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 ، فروش جهانی داروهای گياهی ١٩٩٤بر اساس آمار سال 

 ميليارد دالر بوده است و در اين رابطه، ٤/١٢بالغ بر 

 ميليارد دالر مقام اول را دارا ٥/٦اروپا با حجم فروش 

 ١/٢ ميليارد دالر، ژاپن با ٣/٢بوده و آسيای شرقی با 

-  ميليارد دالر در رتبه٥/١ميليارد دالر و آمريکای مشالی با 

در بين کشورهای اروپايی، آملان با . های بعدی قرار دارند

 ميليارد دالر بيشرتين سهم را داشته و پس از آملان، ٥/٢

 ٦٠٠ ميليارد دالر و ايتاليا با حجم ٦/١فرانسه با حجم 

 .های بعدی قرار دارندميليون دالر در رده

ارويی در کشورهای در حال حاضر، توليد و مصرف گياهان د

حماسبه دقيق مقدار . صنعتی و توسعه يافته رو به افزايش است

زيرا، از . مصرف ساليانه گياهان دارويی در جهان مشکل است

شود های ناشناخته متفاوتی استفاده میگياهان دارويی به شکل

کردنی يا استفاده شده در صنايع به شکل تازه، خشک، دم(

حملی جامعی نيز در اين مورد وجود و اطالعات ) داروسازی

توان گفت که ميزان ولی به عنوان يک مثال موردی، می. ندارد

به ) شودکه شامل گياهان معطر منی(واردات گياهان دارويی 

 ميليون دالر در سال ٣٥٥چند کشور خريدار اين گياهان، از

 افزايش يافته است، که ١٩٨٠ ميليون دالر درسال ٥٥١ به ١٩٧٦

. ود نشان از رويکرد روزافزون به گياهان مذکور استاين خ

از مجله اين کشورهای خريدار، کشور آملان بوده است که در 

 ٨/٥٦ تن گياه دارويی به ارزش ٢٨٣٢٦ ، برابر ١٩٧٦سال 

 ، ١٩٨٠مهچنين، آمريکا در سال . ميليون دالر وارد منوده است

 اين  ميليون دالر گياه دارويی خريداری کرده و در٦/٤٤

 تن ٢٢٦٤٠ به ١٩٧٦ تن در سال ٢١٠٠٠رابطه واردات ژاپن از 

 . افزايش يافته است١٩٨٠در سال 
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، ١٩٨٩ تا ١٩٧٤های اين در حالی است که در ژاپن بين سال

فروش .  برابر افزايش داشته است١٥فروش داروهای گياهی 

در سال . بقيه حمصوالت دارويی سه برابر افزايش داشته است

 تن مواد گياهی توسط پزشکان چينی به ٧٠٠٠٠٠د ، حدو١٩٩٠

. های سنتی مورد مصرف بيماران قرار گرفته استصورت نسخه

های چين را داروهای داروهای موجود در داروخانه% ٤٠حدود 

دهند و طی پنج سال گذشته فروش داروهای گياهی تشکيل می

در چين، هر ساله . افزايش داشته است% ١١٣سنتی در چين 

های توليدکننده  تن مواد گياهی، مورد نياز کارخانه٤٦٠٠٠٠

 .باشدداروهای گياهی می

، در انگلستان خريد داروهای با منشاء گياهی ١٩٩٣در سال 

- درصد افزايش داشته است و انگلستان يکی از سريع٥٧

در . الرشدترين بازار توليدات گياهان دارويی بوده است

يون نسخه نوشته شده حاوی  ميل١٢٥آمريکا ساالنه در حدود 

از هر سه شهروند . شوندداروهايی است که از گياهان هتيه می

 .کندآمريکايی بالغ بر يک نفر از داروهای گياهی استفاده می

، حجم جتارت ١٩٩٦بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال 

 تريليون دالر خواهد ٥ بالغ بر ٢٠٥٠گياهان دارويی تا سال 

 .بود

ديگر از کشورها،  نتايج به دست آمده شبيه در بسياری 

مثال در روسيه، تقريبًا از هر سه دارو يکی منشأ . آمريکاست

 .گياهی دارد

 :داليل رويکرد به گياهان دارويی  -٢

استفاده روزافزون مردم از گياهان دارويی و مهچنين متايل 

های توليدکننده مواد دارويی به داروهای دارای منشأ شرکت

 :توان به داليل زير دانستا میی رگياه
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هتيه برخی از مواد مؤثره فعال که در صنايع دارويی امهيت  -

پذير نيست و تنها به بسياری دارند، به طور مصنوعی امکان

اين . صورت طبيعی از گياهان موردنظر قابل استخراج هستند

ای دسته از مواد يا به طور کلی ساختمان شيميايی ناشناخته

 به دليل داشنت ساختمان شيميايی بسيار پيچيده، دارند و يا

ها به صورت مصنوعی در صنايع داروسازی مشکل و هتيه  آن

نظير گليکوزيدهای قلبی (مستلزم هزينه بسيار گران است 

گل انگشتانه، آلکالوئيدهای موجود در پروانش، موجود در

 ...).آلکالوئيدهای موجود در ارگوت و 

ها به صورت اهی، چون سوالنينبرخی از مواد طبيعی گي -

يعنی، در صورت استفاده . مستقيم قابل استفاده نيستند

ولی اگر اين مواد درصنايع . اندمستقيم فاقد ارزش دارويی

د و در دارويی حتت تأثير برخی فرآيندهای شيميايی قرار گيرن

نيمه مصنوعی درآيند، به موادی  -واقع به صورتی نيمه طبيعی

 .ستفاده تبديل خواهند شدفعال و قابل ا

مواد مؤثره گياهان، پس از تأثير فرآيندهای شيميايی،  -

 .تری نيز خواهند داشتبو، طعم و مزه مطلوب

البته به طور سريع اثر ) شيميايی(مواد دارويی مصنوعی  -

ممکن است صرفًا (باشند و دارای يک تأثير مشخص نيز می شندخبمی

ها عوارض آنولی اکثر ...) بر و يايا فقط تبمسّکن باشند 

که درحالی . گذارند انسان بر جای میجانبی نامطلوبی بر بدن

خبشند، میزگياهان با آن که بتدريج تأثيرمواد دارويی حاصل ا

ولی اثرهای مفيد جانبی داشته و فوايد زيادی از نظر دوام 

 .سالمت بدن دارند
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موارد ها، مواد مؤثره گياهان، به خصوص عطريات و اسانس -

استفاده متعدد و متفاوتی در صنايع لوازم آرايش، صنايع 

نظير شامپو، صابون، عطر، ادوکلن، (مواد شيميايی خانگی 

دارند، به طوری که بدون ) هاهای هوا و امثال آنخوشبوکننده

حضور مواد مؤثره مذکور، ساخت و هتيه بسياری از حمصوالت ياد 

ها و هتيه بسياری از اسانسساخت (پذير خنواهد بود شده امکان

 ).پذير نيستبه طريق شيميايی امکان

استفاده از مواد مؤثره گياهان دارويی در صنايع غذايی،  -

اگرچه استفاده از مواد مذکور در صنايع . رشد روزافزون دارد

غذايی از گذشته معمول بوده، ولی اکنون در صنايع نوپای 

از مواد مؤثره ... و سازی سازی، کنسروسازی، شيرينینوشابه

گياهان دارويی برای هبرت شدن طعم و رنگ و بوی حمصوالت در سطح 

 .شودتری استفاده میتر و حساب شدهدقيق

زيره سبز، ترخون، (ای مواد مؤثره دارويی گياهان ادويه -

عالوه بر آنکه طعم و مزه مواد غذايی را هبرت ...) گشنيز و 

عث هضم مواد غذايی و سالمت کند، اشتها آور نيز هست و بامی

ها، گاه اثرهای مواد مؤثره ادويه. گرددکار دستگاه گوارش می

 .شفاخبش ديگری عالوه بر خاصيت اصلی شناخته شده خود دارند

در گذشته، گياهان دارويی به عنوان منبع اصلی مواد      

گرفت شفاخبش، به طور وسيعی توسط مردم مورد استفاده قرار می

 پس از به بازار آمدن داورهای شيميايی، استفاده از تا آنکه

-ولی در سال. مواد طبيعی مذکور به طور چشمگيری کاهش يافت

های اخير، آشنايی علمی و بنيادی انسان با خواص و آثار 

ها مفيد مواد دارويی طبيعی، زمينه استفاده روزافزون از آن

رهای به مهين دليل، در عموم کشو. را فراهم آورده است



 شرکت شهرکهای
 صنعتی  اردبيل   

گزارش مطالعه امکان سنجی 
 )PFS(مقدماتی 

 drug   شربت های گياهی
herbaceou 

ver.02 

 شرکت مشاورين
 هبين کيفيت پرداز هتران

 

 ١٨

پيشرفته، مراکز حتقيقاتی خاص گياهان دارويی تأسيس گشته است 

که اين مراکز حتقيقاتی، هر روز مواد مؤثره متعددی را 

-ها شناسايی و معرفی میدرگياهان مهراه با اثرهای مطلوب آن

 .سازندکنند و نتايج حاصل را به صورت مقاالت مفيدی منتشر می

هان دارويی بدون توسعه اين روند روبه افزايش مصرف گيا

ريزی صحيح، پيامدی های مناسب کاشت و مديريت و برنامهروش

اگر چه . کننده يعنی ختريب طبيعت را دربر خواهد داشتنگران

-  و وحشی بسيار ارزانآوری شده از منشأ طبيعیقيمت گياهان مجع

های است، ولی به داليلی مانند جلوگيری از نابودی عرصهتر

آوری شده و در بعضی موارد يکنواختی حمصوالت مجعطبيعی، عدم 

ها، اجرای ناموفق عمليات پس از برداشت و در کيفيت پايين آن

ها؛ به منظور پاسخگويی به نياز صنايع ايت نا کافی بودن آن

کشت گياهان دارويی در سطوح رويی؛ بايد توليد زراعی ودا

ا توسط متخصصان هزراعی و امثال آن و مهچنين فرآوری صنعتی آن

مربوط صورت گيرد؛ به طوری که از منابع طبيعی به عنوان 

الگو و مدل به منظور توليد انبوه مواد دارويی در کشت و 

با توجه به اين موضوع که هنوز انسان . برداری گرددصنعت هبره

متام استعدادهای دارويی طبيعت را به طور کامل نشناخته است، 

فظ استعدادهای ناشناخته از انقراض تأکيد اصلی متخصصان، ح

شود به های طبيعی بوده و توصيه میدر قالب حفظ و محايت گونه

منظور تأمين مواد اوليه گياهی مورد نياز صنايع داروسازی، 

در . کشت و پرورش گياهان دارويی به صورت جدی اجنام پذيرد

اين راستا، بررسی عمليات زراعی مانند زمان کاشت، حنوه 

های مراقبت      ر، تغذيه و مديريت آن، زمان برداشت و تکثي

پس از برداشت در خصوص گياهان دارويی، نقش مهمی را در 

توجه نکردن به هر يک . افزايش حمصول و کيفيت آن خواهد داشت
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ناپذيری را متوجه توليدکنده های جرباناز موارد فوق، خسارت

داشت گياهان برای مثال، بر. گياهان دارويی خواهد منود

دارويی در زمان نامناسب، نه تنها ميزان حمصول به دست آمده 

دهد، بلکه حمصول برداشت شده نيز از کيفيت مطلوبی را کاهش می

برخوردار خنواهد بود، زيرا عملکرد اندام مورد نظر و مهچنين 

های ثانويه يک گياه دارويی، در مراحل خمتلف ميزان متابوليت

 .تفاوت استرشد و منو گياه م

های ها و ظرفيترغم قابليت صنعت گياهان دارويی در کشور علی

ای که برد؛ به گونهفراوان، از وجود مشکالت متعددی رنج می

رشد و گسرتش صنعت مذکور بسيار کندتر از حدی است که شايسته 

 .باشدآن می
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شربت های گياهی و صمغ (معرفی حمصول : فصل دوم 

 )گياهی

 صول معرفی حم -١

و مشخصات خاصی داردکه پيش از هرگونه حمصول ويژگی ها هر

اقتصادی طرح، الزم است اين خصوصيات به بررسی فنی، مالی و

انواع خمتلف حمصول، شناخت صحيح مشخصات و. ناخته شونددرستی ش

اسبی جهت تصميم گيری های الزم بدون ترديد راهنمای من

 بعدی مورد نياز انتخاب روش و عمليات توليد و حماسباتدر

 . خواهد بود

 . می باشدشربت گياهی حمصول توليدی در اين طرح

  معرفی کد های آيسيک و کدهای تعرفه -١-١

ح، انواع اين طرکر گرديد، حمصوالت مورد بررسی درکه ذمهانطور

بندی کاالهای صنعتی اساس تقسيمباشد،که برداروهای گياهی می

 ٢٤٢٣١٩١٠ به مشاره ISICد در وزارت صنايع و معادن، دارای ک

 .باشدبا عنوان انواع داروهای گياهی میو

های وزارت بازرگانی ؤسسه پژوهشمهای صورت گرفته ازبررسی

سازمان توسعه جتارت ايران، بيانگر آن است که هيچ تعرفه و

 .مشخصی جهت واردات حمصوالت اينچنينی ختصيص نيافته است

 )اهیداروی گي(  شربت گياهی  معرفی-٢-١

 گياهی شوند که منشأگفته میداروهای گياهی به داروهايی 

گياه دارويی سه .شوندگياه هتيه میدارند و به عبارت هبرت از

ای، عطری و برخی در آن طبی، ادويه: جنبه کاربردی دارد 

برای مثال آويشن، باديان، . واحد دو يا سه جنبه را دارند

ارويی واقعی صرفًا طبی ماده د... اسطوخودوس، شبت، گشنيز و 

 .است، يعنی شفاخبش است
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اين گياهان، مواد زيستی خمصوص فعال و مفيدی را با مقادير 

به . کننددر خود ذخيره می) معموال کمرت از يک درصد(بسيار کم 

بيان ديگر، ماده دارويی اغلب از پنج يا شش گروه ترکيبات 

کيبات فرعی سازنده گياه نيست، بلکه از پنج يا شش گروه تر

ها در حيات گياه روشن نبوده و آن است که نقش مستقيم آن

کلی، نظر بر اين است به طور. های ثانوی نام دارندليتمتابو

های ثانوی برای تنظيم سازگاری گياه نسبت که توليد متابوليت

 های حميط زندگی صورت گرفته و بهبه عوامل نامساعد و تنش

ع جريان دفاعی در جهت استمرار منزله به کار افتادن يک نو

 .آيدهای حياتی به مشار میتعادل فعاليت

های ثانوی را چون گذشته نبايد به بنابراين متابوليت

 .های متابوليسمی در نظر گرفتعنوان تفاله

های خاصی از گياه، ريشه، ساقه، برگ، گل، ميوه، معموال خبش

نظر است، نه مهه از حلاظ توليد ماده موثره مورد ... دانه و 

در هر حال، گياه يا خبشی از آن که جنبه دارويی دارد . گياه

اغلب، نه به صورت توليد تازه، که پس از عمليات خاصی مصرف 

حنوه عمليات توليد تا مصرف، چه به طور سنتی و چه . شوندمی

 .آوری، در سطح ماده دارويی اثر دارددر مقياس فن

شاورزی ممکن است هم حمصوالت کگياهان دارويی مورد عمل در

زراعی و هم حمصوالت باغی را شامل شوند، در صورتی که حمصوالت 

گيرند  معموال يا در رده زراعت قرار میکشاورزی ديگر هر کدام

های مربوط به طور مرسوم فعاليتالبته (يا در رده باغبانی 

به توليد و فرآوری گياهان دارويی در حمدوده امور باغبانی 

 ).شودظور میمن

حمصوالت دارويی، در مقايسه با حمصوالت معمولی زراعتی و 

های کمرتی باغبانی، گسرته مصرف نسبتًا حمدودتری دارند و کشتگاه
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ها از آندهند و به مهين نسبت حضورصاص میرا نيز به خود اخت

نظر ضايع کردن احتمالی ذخاير ژنی موجد تنوع زيستی طبيعی 

، جای نگرانی کمرتی )م زراعی و باغی راهربدیمثال به شدت اقال(

در هر حال، اصل بر اين است که حضور يک گياه دارويی . دارد

در کشتگاه، به معنای تقويت يک استعداد ژنتيکی نادر در 

طبيعت باشد، حداقل حضور آن گياه جای ذخاير ژنی طبيعی 

 مشابه را اشغال نکند و به قيمت حمو يا فراموش شدن ذخاير

 . کور متام نشودمذ

-يک حمصول دارويی معين، ممکن است از چند گياه، و از اندام

های خمتلف گياهی حاصل شود، در صورتی که ساير حمصوالت کشاورزی 

آيند و شامل هر کدام منحصرًا از يک گياه مشخص به دست می

 .شونداندام گياهی معموال مشخصی نيز می

  استاندارد ملی يا بين املللی -٣-١

های صورت گرفته، استانداردهای تدوين با توجه به بررسی

 :باشد شده مرتبط با حمصوالت طرح به شرح جدول ذيل می

  ليست استانداردهای ملی در ارتباط با حمصوالت طرح–١  مشارهجدول

مشاره رديف
 شرح استاندارد استاندارد

هاها و هتيه حملول عصارهتانن ٧١۶٧ ١  

گيری های حموطه اندازه عصارهها واسانس ٧٢۴٨ ٢
 پس مانده بنزن

گيری عصاره حملول در آب روش اندازه ١١۶١٩ ٣
 سرد، ادويه و چاشنی

گيری عصاره الکلیروش اندازه ١٣۶٢ ۴  
 عصاره شيرين بيان ٢٣۴٣ ۵
برداری و آزمون اسانس طبيعی منونهروش ٢٢٧۴ ۶

 – ١ الی ١۵ ٧
های آزمونروش  ٢٢٧۴  

 عمومی جتزيه و شناسايی اجزا توسط روش ۵١٩٢ ٨
 گاز کروماتوگرافی
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  بررسی قيمت حمصول  -٢

شربت های گياهی موجود دربازار بر اساس مواردکاربرد، نوع 

ای رنج متفاوتی از قيمت دار... کيفيت ساخت و مواد اوليه،

 ٩٠٠٠ اما به طور متوسط قيمت فروش آن ها در حدود .باشندمی

 . شربت می باشدريال برای هر بطری

  موارد مصرف و کاربردها  -٣

حمصول مورد بررسی در اين گزارش که انواع شربت گياهی می 

به عنوان يک کاالی مصرفی نقش بسزايی در درمان انسان .باشد

ها ايفا می منايد و صرفا کاربرد آن در جنبه درمانی می 

 .باشد

ن بر  بررسی کاالهای جايگزين و جتزيه و حتليل اثرات آ-۴

 مصرف حمصول

 که در طول زمان ثابت يميايیشبا عنايت به مضرات داروهای 

  تا با رشد توليد دارودوار بوگرديده است، می توان اميد

دم به استفاده از آن مهانند های گياهی و گرايش عموم مر

کشور های پيشرفته در دنيا کاالی جايگزين اين حمصول که ساير

فته رفته جای خود را به انواع داروهای شيميايی می باشد ر

دارو های گياهی بدهد که اثرات جانبی آن به مراتب کمرت از 

 .داروهای شيميايی می باشد

  امهيت اسرتاتژيک کاال در دنيای امروز -۵ 

جهان امروز، جهان توليد، صادرات، ارزش افزوده و جهان 

حتی سياست را توامنندان اقتصادی . های اقتصادی استبرترين

 ٤٣حجم جتارت جهانی گياهان دارويی بيش از . زنندرقم می

بينی ليون دالر پيش تري٥ رقم ٢٠٥٠ميليارد دالر و برای سال 
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 ميليارد دالر ١٠٠گردش مالی اين جتارت به باالی گرديده است و

طب گياهی خبش وسيعی از طب بومی و سنتی هر منطقه . رسيده است

. های طبيعی استصلی درمانشود و حمور ااز دنيا را شامل می

رويکرد جهانی به استفاده از گياهان دارويی و ترکيبات 

، نياز مربم طبيعی در صنايع دارويی، آرايشی، هبداشتی و غذايی

- کاربردی وسيعی را در اين زمينه منايان میای وو حتقيقات پايه

 درصد مردم ٨٠طبق گزارش سازمان هبداشت جهانی حدود . سازد

در . کنند درمان از گياهان دارويی استفاده میجهان برای

 گونه گياه دارويی وجود دارد و در اين ٧٥٠٠ايران حدود 

 گونه منحصر به فرد گياهان دارويی ١٣٠٠ميان ايران دارای 

است اما از آجنا که اين مهم چه به حلاظ درمان و چه به حلاظ 

ان در اقتصادی کمرت مورد توجه قرار گرفته است لذا سهم اير

 ٨در حال حاضر چين ساالنه . است% ٢جتارت جهانی کمرت از 

در . کندميليارد دالر از توليد گياهان دارويی درآمد کسب می

رغم حجم عظيم منابع گياهان دارويی، خبشی از نياز ايران علی

 .شودجامعه از کشورهايی مثل هند وارد می

دارويی  فرآورده از گياهان ٩٠٠اگر چه امروزه در جهان 

 ٧٥٠٠ فرآورده از ٥٠شود اما ما تنها قادر به توليد هتيه می

 . گونه در کشور هستيم

توان به اين نکته اما در زمينه امهيت صنايع دارويی می

اشاره منود که صنايع دارويی پس از صنايع نظامی دومين صنعت 

ساز در جهان هستند و امهيت اقتصادی اين صنعت موجب شده پول

ای که بتواند به هببود آن کمک کند يوه، روش يا مادهتا هر ش

سازمان هبداشت جهانی از . شوددر اين صنعت به کار گرفته می

 سال قبل توسعه طب سنتی را بر دو اساس در برنامه ٣٠حدود 

 . کار خود قرار داده است
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خنست عدم دسرتسی اکثريت افراد جوامع بشری به خدمات اوليه 

 درصد مجعيت را ٨٠که در برخی از کشورها تا هبداشتی و درمانی 

های پزشکی جديد به شود و دوم عدم رضايت از درمانشامل می

ويژه در خصوص عوارض جانبی ناشی از مصرف داروهای شيميايی 

 ..است

طب سنتی کامال در ساختار هبداشتی کشورهايی نظير چين، کره 

 . مشالی و جنوبی و ويتنام آميخته شده است

- شورهای غربی تعداد بيمارانی که به طب سنتی روی میدر ک

آورند رو به افزايش است در بيشرت کشورهای توسعه يافته نيز 

های بازار جهانی در زمينه درمان. طب سنتی پذيرفته شده است

کند و در حال  ميليارد دالر در سال هزينه می٦٠طب سنتی حدود 

از گياهان دارويی  درصد داروهای مدرن امروزی جهان ٢٥حاضر 

 .شودهتيه می

  کشورهای عمده توليد کننده و مصرف کننده حمصول -۶

از بزرگرتين توليد کنندگان داروهای گياهی می توان به 

در اينجا توجه به اين نکته .کشور های چين و هند اشاره منود

ضروری می باشد که کشور ايران از بزرگرتين توليد کنندگان 

 تکنولوژی عمل آوری باشد و لذا چنانچهگياهان دارويی می 

تبديل آن ها به دارو راه اندازی گردد،کشور اين گياهان و

ايران نيز می تواندد از بزرگرتين توليد کنندگان اين حمصول 

 .حمسوب گردد
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 )وضعيت عرضه(ارزيابی اقتصادی طرح : فصل سوم

 :  عرضه -١

سی عرضه و يکی از فازهای مهم برای طراحی يک کارخانه، برر

نگاهی به گذشته و حتليل . باشدتقاضای گذشته حمصول کارخانه می

تواند بينش روشنی را برای ميزان عرضه و تقاضای يک حمصول می

بينی عرضه و تقاضا در آينده و اينکه آيا طرح حتليل و پيش

فوق دارای بازار مناسبی برای فروش حمصوالت خود خواهد بود يا 

 .دهدگذاری به دست میهش ريسک سرمايهخير و در حقيقت کا

در اين فصل به عرضه حمصول اين طرح در سال های گذشته می 

تا بتوانيم با استفاده از نتايج بدست آمده از اين  پردازيم

بررسی ها وضعيت حمصول مورد نظر طرح، در سال های اخير در حبث 

 .توليد داخلی و تا حد امکان ميزان واردات را روشن مناييم

  حمصول مورد نظر وضعيت واحدهای فعال در توليد -١-١

های به مهانطور که در حبث معرفی حمصول طرح ذکر گرديد، بررسی

عمل آمده از مأخذ اطالعاتی وزارت صنايع و معادن، بيانگر آن 

  منطبق با حمصوالت مورد نظر طرح به شرح ذيل ISICاست آه آد 

 :باشد مي

 منطبق با حمصوالت مورد نظر طرح  ISIC آد -٢جدول مشاره 
 آد شرح رديف

 ٢۴٢٣١٩١٠ انواع داروهای گياهی ١

های به عمل آمده از مأخذ اطالعاتی وزارت صنايع و بررسی
معادن حاکی از آن است که يازده توليدکننده در حال حاضر در 

باشند که مهگی کشور مشغول به توليد انواع داروهای گياهی می
اند  توليد داروهای گياهی را شروع منوده٨٠ه ها قبل از دهآن

اطالعات مربوط به اين توليدکنندگان به شرح جدول ذيل ارائه 
  :گرددمی
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 ليست توليدکنندگان انواع داروهای گياهی -٣جدول مشاره 

واحد ظرفيت امسی استان نام شرکترديف
 سنجش

 تن ٢٠٠ اصفهان گل دارو ١
 تن ٢٠ هتران زعفران گلناز ٢
 تن ٣ هتران گل چای ٣
 تن ٣٠ هتران گلستان شرکت ۴
 تن ١٠٠ هتران گياهان سبز ۵
 تن ٢٠٠٠ فارس اهورا دارو ۶
 تن ۵٢٠ قزوين دينه ايران ٧
 تن ١٠٠ کرمانشاه عابر نوين ٨
 تن ١٠٠ بويرامحد و کهکيلويه زرد بند ٩
 تن ٨٠٠ گلستان گياه اسانس ١٠
 تن ١۵ مرکزی باريج اسانس ١١

 

ما طی متاس های برقرار شده مشخص گرديد که برخی از شرکت ا

های فوق در اين صنعت فعال نبوده و به توليد ساير حمصوالت می 

 اظهارات توليد کنندگان آمار توليد ساما بر اسا .پردازند

 :شربت گياهی به شرح جدول ذيل ارائه می گردد

 های اخير در کشور سالظرفيت توليد انواع داروهای گياهی طی   -۴جدول مشاره

 ١٣٨٦ ١٣٨٥ ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢ سال

)بطری(شربت  ١١٥٠٠٠٠٠ ٨٦٤٠٠٠٠٩٥٠٠٠٠٠١٠٤٥٠٠٠٠ ٧٩٠٠٠٠٠ 
 

 

  ٨٧ بررسی روند واردات تا سال  -٢

های وزارت بازرگانی ؤسسه پژوهشهای صورت گرفته از مبررسی

سازمان توسعه جتارت ايران، بيانگر آن است که هيچ تعرفه و

 .جهت واردات حمصوالت اينچنينی ختصيص نيافته استمشخصی 

لذا جهت بررسی بيشرت با مراجعه به معاونت دارو وزارت 

های واردکننده داروهای گياهی هبداشت و درمان، ليستی از شرکت

 :باشند هتيه گرديده که به شرح ذيل می

 های واردکننده انواع داروهای گياهی  شرکت–۵مشاره جدول 

 نام شرکترديف رکتنام شرديف
 سالمت سازان پارسا ١٠ آرام ١
 شفا سيف ١١ آرمان ستد ٢
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 قطره حيات ١٢ آريا تک آور ٣
 کوبل دارو ١٣ اهران جتارت ۴
 ندای حميا ١۴ هبستان هبداشت ۵
 هفت روز جتارت هتران ١۵ تدبير کاالی جم ۶
 هبستان دارو ١۶ دارو درمان سپهر ٧
 ا داروپالمس ١٧ دارو طب سالمت ٨
  راسن درمان ٩

 

های برقرار شده با واردکنندگان فوق مشخص ما طی متاسا

گرديد که واردات صورت گرفته در اين زمينه بيشرت در زمينه 

های داروهای گياهی بوده است و تعداد کمی از اين مکمل

باشند که واردکنندگان به واردات داروهای گياهی مشغول می

 در مقايسه با توليدات داخلی کشور ، ها نيزحجم واردات آن

 . باشدرقمی بسيار ناچيز می

  عرضه در آينده -٣

 با  مرتبط ISICآد ونه آه در فصول گذشته ذآر گرديد،مهانگ

 :باشد می         حمصوالت اين طرح به شرح جدول ذيل 

   منطبق با حمصوالت مورد نظر طرحISICآد  -۶جدول مشاره 

 آد شرح رديف

 ٢۴٢٣١٩١٠ واع داروهای گياهیان ١
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حال با عنايت به نکات گفته شده در فصل عرضه در گذشته، 

در مورد توليدکنندگان حمصوالت طرح، در ادامه به بررسی وضعيت 

اطالعاتی بينی عرضه حمصوالت اين طرح با استفاده از مأخذ پيش

های ليست طرح بر اين اساس .می پردازيموزارت صنايع و معادن 

ر دست اجرا جهت توليد داروهای گياهی به مهراه ساير اطالعات د

 :باشد ها به شرح جداول ذيل میآن

 های در دست اجرا برای توليد انواع داروهای گياهیطرح -٧جدول مشاره 

 

س های برقرار گرديده با جمريان طرح های فوق اما طی متا

. مشخص گرديد تنها خبشی ازآن ها به توليد خواهند پرداخت

حال چنانچه ظزفيت توليدی مد نظر جمريان آن ها را در نظر 

-  گياهی طی سالشربتبينی عرضه انواع بنابراين پيشبگيريم، 

واحد  ظرفيت استان نام شرکترديف
 سنجش

درصد 
 پيشرفت

سال اخذ 
 آخرين جواز

شاد گل  ١
 دارو

آذربايجان 
نت ٥٠ شرقی  ٨٥ ١٠ 

 ٧٨ ٣٥ تن ١٥٢ اردبيل آرتاک ٢
 ٨٦ ١ تن ٧٠٠ ايالم الغدير ٣
 ٨٣ ٥ تن ٥٠٠ هتران عطار صدر ٤
 ٨٤ ٢ تن ٢٠ هتران پورحممدی ٥
 ٧٥ ٣٠ تن ١٥ هتران پيام پارت ٦
 ٧٠ ٣٥ تن ٣٣٥ هتران نوش شفا ٧
 ٨٤ ١٠ تن ١٥٠٠ هتران کالبد سبز ٨
 ٨١ ١٤ تن ١٠ خراسان رضوی دارينوش ٩
 ٨٤ ٢٥ تن ١٧٠ فارس بادرنگ ١٠
 ٧٨ ٧ تن ١١٠٠٠ فارس حيدر پناه ١١
 ٨٥ ٦ تن ٥٠ قزوين قنربی ١٢
 ٨٥ ٢ تن ١٠٠ قزوين حمب علی ١٣
 ٨١ ٩٥ تن ١٢٠ قم روشناس ١٤
 ٨٤ ١٠ تن ٢٩٠ کرمان قلی خانی ١٥

دانا  ١٦
 ٨٥ ١٠ تن ٨٠ لرستان کاسيان

باريج  ١٧
 ٨٤ ١ تن ٧٠٠ مرکزی اسانس
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- های آتی با عنايت به نکات ذکر شده به شرح جدول ذيل می

 :باشد 

 های آتیبينی عرضه شربت های  گياهی طی سالپيش -٨جدول مشاره 

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال
شربت 

)بطری(
١١٥٠٠٠٠٠ ١١٥٠٠٠٠٠١١٥٠٠٠٠٠١١٥٠٠٠٠٠١١٥٠٠٠٠٠ ١١٥٠٠٠٠٠ 

 

  پيش بينی واردات -۴

با توجه به مطالبی که در خبش واردات در گذشته عنوان 

ه نبود اطالعات کافی در زمينه آمار گرديد و با توجه ب

توان مبنای درستی را های گذشته منیواردات اين حمصوالت در سال

های آتی در نظر بينی واردات حمصوالت طرح طی سالبرای پيش

نظر منود و آن را در حماسبات لذا از بررسی آن صرف. گرفت

 .دهيممدنظر قرار منی
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 )وضعيت تقاضا ( ارزيابی اقتصادی طرح: فصل چهارم

  تقاضا-١

  تقاضای گذشته -١-١

مفهوم تقاضا يکی از اساسی ترين مبانی شکل دهنده بازار 

می باشد و با توجه به ماهيت ذاتی آن که به طور مستقيم و 

غير مستقيم از متايالت و رفتار مصرف کنندگان منبعث می شود، 

 .از پيچيدگی های قابل مالحظه ای نيز بر خوردار است

بررسی های صورت گرفته در حبث موارد کاربرد اين حمصول 

 می درمانیبيانگر آنست که  اين حمصول دارای مصارف 

بنابراين با توجه به موارد مصرف اين حمصول هبرتين روش .باشد

اده از تکنيک ، استفه تقاضا در گذشته برای اين حمصولحماسب

      :يدکه از رابطه ذيل به دست می آمصرف ظاهری می باشد

C = Y+M-X 

 :که در آن

C : مصرف ظاهری 

Y : توليد داخلی 

M : واردات 

X : صادرات 

 .می باشد

 مورد نظر اين طرح جنايی که واردات و صادرات حمصولاما از آ

تا کنون حتت تعرفه مربوط به داروهای شيميايی صورت پذيرفته 

را که قابليت تفکيک و ارائه آمار خمتص به داروهای گياهی 

توان آمار دقيقی از ميزان صادرات و باشد، لذا منیدارا منی

ه توان چنين در نظر گرفت کواردات اين حمصول داشت و می 

ته برابر های گذش طی سالميزان تقاضای داخلی اين حمصول
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 بوده است که در فصل گذشته به آن ميزان توليد داخلی آن

 .اشاره گرديد

 ول  بررسی روند صادرات حمص-٢-١

های وزارت ها از مؤسسه پژوهشمهانگونه که گفته شد بررسی

 بازرگانی و سازمان توسعه جتارت ايران بيانگر آن است که

لذا  اين طرح ختصيص داده نشده است وتعرفه مشخصی به حمصول

 با تکيه بر يقی جهت ميزان صادرات اين حمصولتوان آمار دقمنی

 .ه دست آوردها باطالعات موجود در اين سازمان

ريزی لذا جهت بررسی بيشرت در اين زمينه به واحد برنامه

معاونت دارو وزارت هبداشت و درمان مراجعه شد اما در اين 

سازمان نيز اطالعاتی در زمينه صادرکنندگان و ميزان صادرات 

مهچنين مسئوالن خبش داروهای گياهی . به طور رمسی وجود ندارد

ت در رابطه با وجود هرگونه اطالعادر اين وزارختانه نيز از 

 . اظهار بی اطالعی منودندصادرات اين حمصول

های ميدانی و متاس با افراد آگاه و مطلع در اين اما بررسی

صنعت، حاکی از آن است که صادراتی که در اين زمينه صورت 

گيرد حمدود بوده و عمدتًا کشورهای حوزه خليج فارس، می

 بازار صادراتی اين حمصوالت حمسوب افغانستان، پاکستان جزو

است حجم صادرات گياهان دارويی الزم به ذکر . گردندمی

کشور باال بوده ولی به دليل ضعف در فرآوری داروهای در

املللی، حجم صادرات گياهی و عدم رعايت استانداردهای بين

 .باشدداروهای گياهی حمدود می

 

 

 ی آتی  پيش بينی تقاضای حمصول طی سال ها-٣-١
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های به عمل آمده توسط مشاور و با توجه به بر اساس بررسی

 در درمان کاربرد اين حمصولت، تنها موردماهيت اين حمصوال

بنابراين هبرتين روش جهت حماسبه تقاضا، . باشدها میانسان

 .باشداستفاده از روش مصرف سرانه می

ماری بدين منظور با در نظر گرفنت آمار موجود در سالنامه آ

های اخير و مهچنين در کشور در رابطه با مجعيت کشور در سال

های  طی سال  مصرف سرانه آنيد اين حمصولنظر گرفنت ميزان تول

 :باشد گذشته به شرح ذيل می

 
 های گذشته مصرف سرانه انواع داروهای گياهی طی سال  -٩جدول مشاره 

 ١٣٨٦ ١٣٨٥ ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢ سال

)بطری(شربت   ١١/٠  ١٢/٠  ١٣/٠  ١٤/٠  ١٥/٠  
 

 درصدی برای مجعيت ۴/١بينی رشد حال با در نظر گرفنت پيش

بينی مجعيت کشور به شرح جدول ذيل های آتی پيشکشور طی  سال

 :باشد می

 ) برحسب نفر(بينی مجعيت کشور پيش -١٠جدول مشاره 
 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال
 ٧٨٩٥٥٦٣٨ ٧٤٦٨٤٦٤٧٧٥٧٣٠٢٣٢٧٦٧٩٠٤٥٥٧٧٨٦٥٥٢١ ٧٣٦٥٣٤٩٨مجعيت

 
چنانچه مصرف سرانه داروهای گياهی در ايران نيز به تبعيت 

های گذشته افزايش از کشورهای ديگر جهان بر طبق روال سال

بينی مصرف سرانه انواع حمصوالت در اشکال خمتلف طی يابد، پيش

های گذشته به شرح های آتی با توجه به روند رشد سالسال

 :باشد ل ذيل میجدو

 بينی مصرف سرانه اشکال خمتلف داروهای گياهیپيش -١١جدول مشاره 
 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

١٧/٠)بطری(شربت   ١٨/٠  ١٩/٠  ٢٠/٠  ٢١/٠  ٢٢/٠  

بينی مجعيت  طرح با ضرب پيشی حمصولبنابراين پيش بينی تقاضا

 :گردد رد میبينی مصرف سرانه به شرح جدول ذيل برآودر  پيش

 بينی تقاضای انواع داروهای گياهی پيش  -١٢جدول مشاره
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 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

شربت 
)بطری(

١٧٣٧٠٢٤٠ ١٣٤٤٣٢٣٦١٤٣٨٨٧٤٤١٥٣٥٨٠٩١١٦٣٥١٧٥٩ ١٢٥٢١٠٩٤ 

 

 سهم قابل حصول از بازار مصرف -٢

جهت بررسی سهم قابل حصول از بازار مصرف بايستی به خأل 

بينی عرضه و تقاضا بپردازيم که در  در ميان پيشموجود

 .جداول ذيل برای حمصوالت طرح مذکور به آن پرداخته شده است

- الزم به ذکر است، سهم قابل حصول از فرمول زير به دست می

 :آيد 

سهم قابل )= تقاضای داخلی+صادرات( –)عرضه داخلی+واردات(

 حصول ازبازار مصرف

  حصول از بازار مصرف برای توليد سهم قابل -١٣جدول مشاره 
 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال
شربت 

 ٥٨٧٠٢٤٠ ١٩٤٣٢٣٦٢٨٨٨٧٤٤٣٨٥٨٠٩١٤٨٥١٧٥٩ ١٠٢١٠٩٤)بطری(
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 ارزيابی توليد حمصول : فصل پنجم 

 يند توليدآفر -١

وقيت قرار است حمصويل ساخته شود، قاعدتًا بايد مراحلي آه از 

ها در توليد برداشنت اين گام. شوندقبل مشخص گرديده طي 

ها آه عمومًا اين گام. باشد ميصوالت آم و بيش صادقانواع حم

گردند تا موجب به عمليات موسومند از قبل به دقت تعريف مي

 .يكنواخت شدن روش ساخت و افزايش آارايي گردند

در اين خبش در ابتدا به صورت خالصه به بررسی دو خبش 

که از (گيری سازی مواد و عصارهامل آمادهابتدايی توليد ش

پرداخته و سپس به فرآيند توليد ) امهيت خاصی برخوردار است

 .حمصوالت اصلی طرح خواهيم پرداخت

 خشک کردن گياه -١-١

آوری گياهان و جداسازی زوائد و مهچنين تفکيک پس از مجع

- های جوان، گلها، ساقهبرگ(های خمتلف گياه از يکديگر قسمت

 .رسد، نوبت به مرحله خشک کردن گياه می...)ها و ها، ريشه

های خشک کردن عبارت است از کاهش مقدار رطوبت در اندام

ها را برای که بتوان بدون هيچ خطری آنشده، به طوریآوریمجع

 .مدتی نگهداری منود

های خمتلف گياهان دارويی، از دو روش برای خشک کردن اندام

- استفاده می) Artificial(و روش مصنوعی ) Natural method(طبيعی 

 .شود

 

 

   روش طبيعی-الف 
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اين روش متکی به تابش آفتاب است و تغييرات اقليمی، 

رطوبت زياد و مهچنين بارندگی سنگين، برای به کارگيری آن 

های حاصل از عوامل به منظور جلوگيری از زيان. مناسب نيست

های خمصوص ها يا سالن اتاقها را درنامناسب مذکور، اندام

های بزرگ و ها و مکانبدين منظور نياز به سالن. کنندخشک می

بر بودن آن، از ديگر مشکالت اين سيستم زمان. باشدمناسب می

 .باشدمی.. شرايط نامناسب آب و هوايی حمل و 

   روش مصنوعی-ب 

در اين روش، اساس کار بر پايه وجود هوای گرم و وجود 

شود، قرار می     جايی هوای گرم ه هتويه که سبب جابهدستگا

استفاده از اين روش نياز کمرتی به نيروی انسانی . دارد

 .زياد دارد

های های مصنوعی به منظور خشک کردن انداماستفاده از روش

گياهان با توجه به نوع گياه، ممکن است از چند دقيقه تا 

 بسيار کمرت از روش چند ساعت به طول اجنامد که اين زمان

در اين طرح نيز جهت خشک کردن گياهان از . طبيعی خواهد بود

روش مصنوعی به وسيله جتهيزات در نظر گرفته شده استفاده 

 .خواهد شد

 آسياب کردن -٢-١

ها برای استخراج به گياهان قبل از آنکه مواد متشکله آن

ند تا گيری انتقال يابد بايد به صورت گرد در آيواحد عصاره

اندازه ذرات . سطح متاس بيشرتی با حالل مربوطه داشته باشد

از . باشدگياهان پودر شده نسبت به نوع گياه متفاوت می

طرفی نبايد زياد نرم باشد چون ممکن است به صورت مخير 

درآمده و در نتيجه حالل به خوبی در آن نفوذ نکند و از طرف 

به طور کلی هر آسياب .  اينچ باشد٨/١ديگر نبايد بزرگرت از 
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های خمتلف است که به ساختمان دارای يک سری الک با مشاره

ها استفاده توان از آنفيزيکی ماده خام بستگی دارد و می

ای را مورد توجه قرار منود و در هر مورد بايد اندازه ذره

 .داد

 )استخراج مواد متشکله گياهان دارويی(گيری عصاره -٣-١

های خمتلف ره موجود در گياه به وسيله حاللاستخراج مواد مؤث

باشد گيری به شرح ذيل میهای عصارهانواع روش. پذيرداجنام می

: 

   روش خيساندن-الف 

های لعمل خيساندن يک عمل قديمی است که به وسيله آب يا حال

در اين روش گياه در يک حالل خيس شده و . گيردخمتلف صورت می

بيند تا عصاره آن استخراج  درجه حرارت می٢٠ تا ١۵در دمای 

 .شود

   روش پرکوالسيون-ب 

های گياهی به صورت پودر در آمده و در در اين روش بافت

گيری اجنام ظرفی به نام پرکوالتور ريخته شده و عمل عصاره

 .يردپذمی

   روش دای جسشن-ج 

 ۵٠ تا ۴٠(اين روش مهان روش خيساندن به اضافه کمی حرارت 

شود که باشد و در حاالتی استفاده میمی) گراددرجه   سانتی

 .حرارت باعث خراب شدن گياه گردد

کردن، جوشاندن، های دمبه غير از سه روش فوق روش

- رح از روشباشد که در اين طنيز مطرح می... تقطيرگيری و 

 .شودهای پرکوالسيون و تقطيرگيری استفاده می

سازی و در اين قسمت در ابتدا به بررسی فرآيند آماده

گيری پرداخته  و سپس به تشريح فرآيند توليد هر يک عصاره
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 ايتًا فرآيند توليد حمصول. يمپردازاز حمصوالت به تفکيک می

 .گردد ترسيم میOPCبه صورت 

 

 

 توليد حمصول فرآيند  -٢

مواد اوليه شامل گياهان دارويی، بطری، ورق بليسرت، تيوب، 

پس از خريداری توسط واحد ... ها و مواد افزودنی، اسانس

کنرتل کيفيت مورد بازرسی قرار گرفته و سپس به انبار مواد 

 .شوداوليه انتقال داده می

 های خمتلف يک گياه شامل برگ، ساقه، ريشه ودر ابتدا اندام

جداسازی مواد (از هم جداسازی شده و سپس عمل بوجاری ... 

 .پذيردها صورت میاز آن) زائد و گل و الی

ها های خمتلف، اين اندامپس از تفکيک مواد زائد از اندام

يابد تا گياه به های شستشو انتقال میجهت شستشو به دستگاه

و ) اشیناشی از مسپ(طور کامل شستشو شده و از مواد شيميايی 

کن، گياهان شسته شده توسط دستگاه خشک.ها پاک گرددميکروب

-خشک گرديده و سپس توسط دستگاه آسياب به پودر تبديل می

پس از اجنام اين عمليات پودر گياهان به وسيله . گردند

کارشناسان واحد کنرتل کيفيت بازرسی شده و سپس در خمازن 

 .گردندنگهداری می

 و R&Dو بر اساس نظر واحد با توجه به نوع گياه 

های خمتلف با حالل ترکيب آزمايشگاه، پودر گياهان با نسبت

 .های ميکسر صورت خواهد گرفتاين فعاليت در دستگاه. گرددمی

- پس از ترکيب پودر گياه با حالل، ماده حاصله به خبش عصاره

های گيری انتقال داده شده و در اين خبش به وسيله دستگاه
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. گرددگيری، ماده مؤثر گياه استخراج میارهتقطير و عص

 .ميزان عصاره حاصله به نوع گياه بستگی خواهد داشت

های به دست آمده پس از بازرسی توسط واحد کنرتل عصاره

گردند تا بر اساس نوع فرموالسيون کيفيت به انبار منتقل می

 .حمصوالت توليد در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گيرند

 و آزمايشگاه نسبت به هتيه و طراحی R&Dد دو واح

منايند و پس از مشخص فرموالسيون داروهای توليدی اقدام می

شدن ميزان ترکيب مواد، نوع عصاره گياه مصرفی و مهچنين نوع 

حمصوالت توليدی، اطالعات الزم را به واحدهای خمتلف توليد 

 .منايدارائه می

ر جهت توليد، مواد با توجه به فرموالسيون داروی مورد نظ

-اوليه مورد نياز از انبار به واحد توليد شربت انتقال می

سپس اين مواد شامل عصاره گياه، آب، قند، سر بيتول، . يابد

در خمزن خط توليد شربت با يکديگر ... آنتی اکسيدان و 

 .گرددترکيب می

گيری شده و در صورت تأييد خبش سپس از مايع توليدی منونه

های يت و آزمايشگاه، شربت توليدی توسط نازلکنرتل کيف

شود سپس درب دستگاه پرکن خط توليد درون بطری ريخته می

 .شودهای پر شده توسط دستگاه بسته میبطری

های توليدی توسط دستگاه از حلاظ پر در مرحله بعد بطری

 .گيردمورد بازرسی قرار می... بودن، سامل بودن بطری و 

های تأييد شده ليبل زده و توسط ی بطریسپس دستگاه بر رو

گردد دستگاه جت پرينرت تاريخ توليد و مشاره سريال آن ثبت می

-ها توسط دستگاه درون جعبه و کارتن بستهو در ايت بطری

حمصوالت توليدی پس از بازرسی توسط کنرتل کيفيت . گرددبندی می

 .يابدبه انبار انتقال می
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١-٢- opc حمصول  
 

                                                                
مواد اوليه شامل گياه دارويـی، بطـری، تيـوب، جعبـه،                          

....     کارتن و   
                                                                
                                      

 اوليهبازرسي مواد  -١
 

 انتقال مواد اوليه به انبار -٢
 

 انبارش -٣
 

 های خمتلف گياهبوجاری و جداسازی اندام -۴
 

 شستشوی گياه توسط دستگاه شستشو -۵
 

 کنخشک شدن گياه توسط خشک -۶
 

 بازرسی -٧
 

 آسياب گياه -٨
 

 بازرسی -٩
 

 انتقال پودر گياه به خمازن -١٠
 

 نگهداری پودر گياه در خمازن -١١
 

 ترکيب پودر گياه با حالل -١٢
 

 گيریاد به واحد عصارهانتقال مو -١٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )عصاره(استخراج ماده مؤثره گياه  -١۴
 
 

 بازرسی -١۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتقال عصاره به انبار -١۶
 

٢ 

١ 

٦ 

٥ 

٧ 

١٢ 

٣ 

٨ 

١٤ 

٤ 

٩ 

١٠ 

١١ 

١٣ 

١٦ 

١٥ 

١٧ 
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 انبارش موقت -١٧
 

 هتيه فرموالسيون حمصوالت -١٨
 
 

 انتقال مواد اوليه مورد نياز شربت به  -١٩
سازیواحد شربت  

 
 ترکيب مواد اوليه در خمزن -٢٠

 
 بازرسی -٢١

 
 ربت درون بطریپر شدن ش -٢٢

 
 بسنت درب بطری -٢٣

 
 بازرسی -٢۴

 
 نصب ليبل بر روی بطری -٢۵

 
 چاپ تاريخ بر روی ليبل -٢۶

 
 بندی درون جعبهبسته -٢٧

 
 )شربت(بازرسی حمصول ايی  -٢٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتقال حمصوالت توليدی به انبار -٢٩
 انبارش حمصوالت -٣٠

 
 
 
 
 

 یبند مواد اوليه، مصرفی و بسته و هزينهمشخصات -٣

ماده اصلی توليد داروهای گياهی، عصاره گياهان دارويی 

 .باشد می

- مايع شربت پس از توليد درون بطری شيشه: بسته يندی شربت

سی رنگی ريخته شده و سپس بر روی بطری ليبل سی١٢٠ای 

چسبانده شده و در ايت هر بطری به مهراه بروشور درون يک 

 کارتن بسته بندی و  جعبه در يک٢۴هر . گيردجعبه قرار می

 .شودشرينگ می

 برآورد هزينه توليد عصاره گياهان -١-٣

١٨ 

٢٠ 

٢٢ 

٢١ 

١٩ 

٢٥ 

٢٤ 

٢٣ 

٢٦ 

٢٨ 

توليد 
ش

٢٧ 

٣
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های صورت گرفته قيمت گياهان خمتلف متنوع بوده و طبق بررسی

باشد به طور مثال قيمت هر کيلو دارای رنج قيمتی خمتلف می

، ترخون ) ريال٣٠٠٠٠٠(، گاو زبان ) ريال۶۵٠٠٠(بابونه 

 ٢٠٠٠٠(، رازيانه ) ريال٧٠٠٠٠ (، مهيشه هبار) ريال۶۵٠٠٠(

، ) ريال٢٠٠٠٠(، رزماری ) ريال٧٠٠٠٠(، آويشن باغی )ريال

، ريواس ) ريال١٧٠٠٠٠(، صرب زرد ) ريال۶٠٠٠٠(اسطوخودوس 

 ٢۵٠٠٠(، شيرين بيان ) ريال٢۵٠٠٠(، سنا )  ريال۴٠٠٠٠(

، سنبل ) ريال٢۵٠٠٠(، گل ختمی ) ريال١۵٠٠٠(، کاسنی )ريال

 ...و ) يال ر١۴٠٠٠٠(الطيب 

گردد قيمت گياهان بسيار متفاوت بوده مهانگونه که مالحظه می

لذا جهت اجنام حماسبات در اين گزارش ميانگين قيمت گياهان 

که با توجه به نظر کارشناسان قيمت . مدنظر قرار گرفته است

 . ريال در نظر گرفته شده است۶٠٠٠٠هر کيلوگرم گياه 

های خمتلف ياه به وسيله حاللاستخراج مواد مؤثره موجود در گ

به طور کلی روش استخراج مواد مؤثره موجود در . شوداجنام می

های گياهی و ترکيبات گياهی بستگی گياهان به نوع بافت

 .دارد

که باشد  نکته ضروری میاينقبل از اجنام حماسبات توجه به 

 بطری ۵۴۴٣٢٠٠ظرفيت عملی توليد داروی گياهی به شکل شربت 

 . می باشدلدر سا

بندی مورد جهت حماسبه ميزان آل مواد اوليه، مصرفی و بسته

 :گردد نياز از فرمول ذيل استفاده مي

 Ai : ميزان مورد نياز از مادهiام در طول سال  

 Cj : ظرفيت توليد ساليانه حمصولj       ام 

)i1(
CjaijAi
α−
×

=
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 ٤٣

aij :  ميزان مصرف مادهI ام در حمصول j ام  

αi :  درصد ضايعات مادهi ام  

بندي موردنياز ميزان مواد اوليه، مصرفی و بسته  -١۴جدول مشاره
 جهت توليد داروی گياهی 

 سیسی١٢٠به شکل شربت در بطری 

ردي
واحد  شرح ف

 سنجش

ميزان 
مصرف در 
 واحد

درصد 
ضايعا

 ت

ميزان 
مصرف 

ساليانه

مت قي
)ريال(  

 مبلغ آل
ميليون (

)ريال  

حمل 
 تأمني

کيلوگ عصاره گياهی ١
٠١٠/٠ رم  ٠٩ ٢٧٠٠٠٠ ٥٤٩٨٢ ١/

١٤٨٤٥ 
 داخلي

٠٨٥/٠ ليرت آب ٢  ٠٠/٠ ٠ ٤٦٢٦٧٢ ٠  داخلي 

ساير مواد  ٣
٥٤٩٨١٨ ١ ١ جمموعه افزودنی

٣٦ ٢٠٠٠ ٢/
١٠٩٩٦ 

 داخلي

ایبطری شيشه ٤ ٥٤٩٨١٨ ١ ١ عدد 
٠٩/٢٧٤٩ ٥٠٠ ٢  داخلي 

ه، کارتن جعب ٥
٥٥٥٤٢٨ ٢ ١ جمموعه و بروشور

٧١/٤١٦٥ ٧٥٠ ٦  داخلي 

/٢٦ مجع آل
 ــ ٣٢٧٥٦

 

 نيروی انسانی -۴

ميزان ترآيب و آيفيت نريوي آار به عنوان يكي از عناصر 
. مهم احداث کارخانه در حال حاضر امهيت خاصی پيدا آرده است

ان بايست به ميزان در دسرتس بودن نريوي آار، ميزبنابراين مي
هاي مورد نياز و ميزان حقوق و دستمزدهاي ختصص، مهارت

  .پرداخيت متداول توجه داشت
پارامرتهای خمتلفی در تعيين نيروی انسانی دخالت دارند که 

توان به سطح تکنولوژی مورد استفاده، از مجله اين عوامل می
های مورد نياز زايی، حدود ختصص و مهارتمتايل به اشتغال

 ٣ نيروی انسانی مورد نياز هر واحد صنعتی به .اشاره کرد
 :شوند که اين سه گروه عبارتند از گروه تقسيم می

 نيروی انسانی خبش اداری ) الف

 نيروی انسانی خبش توليد) ب

 نيروی انسانی خبش غيرمستقيم توليد) ج
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 ٤٤

نيروی انسانی خبش اداری و غيرمستقيم توليد تا حدود زيادی 

باشند ولی به دليل يکديگر شبيه میهای خمتلف به در طرح

های خمتلف نيروی انسانی خبش متفاوت بودن فرآيند توليد طرح

-های خمتلف با يکديگر متفاوت   میمستقيم توليد در طرح

 ساعته در ٨ شيفت ١الزم به ذکر است که در اين طرح  . باشند

حال جهت .  روز کاری در سال منظور گرديده است٢٧٠روز و 

های مذکور  شدن بيشرت مطلب نيروی انسانی هر يک از خبشترروشن

 .به تفکيک تشريح گرديده است

   نريوي انساني مورد نياز خبش اداري-١۵جدول مشاره
تعداد مورد نياز  ختصص مست رديف

)نفر(  
فوق  مدير عامل ١

 ليسانس
١ 

 ١ ليسانس مدير واحد فروش ٢
 ١ ليسانس مدير واحد حسابداری و مالی ٣
 ١ ليسانس مدير بازرگانی ٤
فوق  کارمند فروش ٥

 ديپلم
٣ 

فوق  کارمند واحد حسابداری و مالی ٦
 ديپلم

٢ 

فوق  کارمند بازرگانی ٧
 ديپلم

٣ 

فوق  مسئول تدارکات و خريد ٨
 ديپلم

٢ 

 ٢ ديپلم منشی ٩
 ٢ ديپلم نگهبان ١٠
 ٢ ديپلم آارگر خدماتي و سرايدار  ١١

 ٢٠ مجع آل
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 نريوي انساني خبش غريمستقيم توليد -١۶ جدول مشاره

تعداد مورد  ختصص مست رديف
)نفر(نياز   

 ١ فوق ليسانس مدير کارخانه ١
 ١ دکرتا R& Dمدير واحد  ٢
 ١ دکرتا مدير آزمايشگاه ٣
 ١ دکرتا مدير کنرتل کيفيت ٤
 ٥ فوق ليسانس R& Dپرسنل واحد  ٥
 ٣ فوق ليسانس پرسنل آزمايشگاه ٦
کنرتل کيفيتپرسنل  ٧  ٣ فوق ليسانس 
 ٢ ليسانس مسئول تعميرات و نگهداری ٨
 ١ فوق ديپلم سرپرست انبار ٩
 ٦ ديپلم انباردار ١٠

 ٢٤ مجع آل
 

 نريوي انساني خبش مستقيم توليد  -١٧جدول مشاره

تعداد مورد  ختصص مسترديف
 نياز

سازیکارگر واحد آماده ١  ١٠ فوق ديپلم 
گيریکارگر واحد عصاره ٢  ٨ فوق ديپلم 
 ٩ فوق ديپلم کارگر واحد شربت سازی ٣

 ٢٩ جع آل
 

در پايان نريوي انساني مورد نياز طرح را مي توان به شرح 

 :جدول ذيل خالصه منود 

 نريوي انساني مورد نياز طرح -١٨جدول مشاره 
تعداد مورد نياز  شرح رديف

)نفر(  
 ٢٠ نريوي انساني خبش اداري ١
ني خبش غريمستقيم توليدنريوي انسا ٢  ٢٤ 
 ٢٩ نريوي انساني خبش مستقيم توليد ٣

 ٧٣ مجع آل
 

 

 

 

 برنامه توليد و فروش -۵

توان برداری جتاری از طرح میبا در نظر گرفنت زمان آغاز هبره

های برنامه توليد تا رسيدن به حداکثر ظرفيت عملی برای سال

تواند بر اساس میبينی برنامه توليد پيش. آتی را مشخص منود

مبنای ظرفيت، راندمان کار، حنوه تأمين مواد اوليه، 

 .بازاريابی و ساير عوامل ديگر صورت پذيرد
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 ٤٦

حال توجه به يک نکته ضروری است که اين طرح نيز مهچون 

رسند قادر برداری میساير واحدهای صنعتی که تازه به هبره

 حد حداکثر برداری درهای ابتدايی هبرهخنواهد بود در سال

ظرفيت عملی خود توليد منايد به طوريکه طی يک روند رو به 

رشد، هر ساله ظرفيت خود را افزايش داده تا در ايت به 

 .حداکثر ظرفيت عملی خود دست يابد

به مهني منظور و با در نظر گرفنت سهم قابل حصول از بازار 
ه برداري بمصرف در نظر است تا اين طرح در سال اول هبره

 ۵٠برداري با  درصد ظرفيت عملی، در سال دوم هبره٢۵اندازه 
 درصد ظرفيت ۶٠برداري با درصد ظرفيت عملی، در سال سوم هبره

 درصد ظرفيت عملی و ٨٠برداري با عملی، در سال چهارم هبره
برداری به بعد ايتًا به ميزان حداآثر از سال پنجم هبره

باشد به ت عملی طرح مي درصد ظرفي١٠٠ظرفيت عملي خود آه 
برداري پروژه الزم به ذآر است آه تاريخ هبره. توليد بپردازد

از اين رو .  در نظر گرفته شده است١٣٨٩ابتدای مهرماه سال 
سال مبنا آه در واقع از آن تاريخ به بعد پروژه به ميزان 

-  مي١٣٩٣پردازد سال حداآثر ظرفيت عملي خود به توليد مي
 . باشد

کر است درصد استفاده از ظرفيت عملی در سال اول شايان ذ
 درصد بوده لذا با در نظر گرفنت اين مطلب که ۵٠برداری هبره

باشد بنابراين درصد می توليد جتاری طرح از ابتدای مهرماه
استفاده از ظرفيت عملی در اين سال برابر خواهد بود با 

 .بردارینصف ظرفيت ساليانه در سال اول هبره
 :باشد ينی برنامه توليد اين طرح به شرح جدول ذيل میبپيش
 

 بيين برنامه توليدپيش -١٩جدول مشاره 
شرح                  
 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩                  سال

برداریهای هبرهماه  ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ٦ 
داروی گياهی به شکل 

)بطری(شربت   ٤٣٥٤٥٦٠ ٣٢٦٥٩٢٠ ٢٧٢١٦٠٠ ١٣٦٠٨٠٠ 
٥٤٤٣٢٠٠ 
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 ٤٧

-بينی برنامه توليد و قيمت فروش حمصوالت میبا توجه به پيش

های آتی را حماسبه منود که به شرح توان ميزان فروش در سال

 :باشد جداول ذيل می

 ١٣٨٩بيين ميزان فروش در سال پيش -١/٢٠جدول مشاره  
(قيمتواحد  نوع حمصولرديف

)ال
ميليون (وش ميزان فر ظرفيت ساليانه

)ال
داروی گياهی به شکل ١

ت ش
٢/١٢٢٤٧ ١٣٦٠٨٠٠ ٩٠٠٠ بطری  

 
 ١٣٩٠بيين ميزان فروش در سال پيش -٢/٢٠جدول مشاره  

(قيمتواحد  نوع حمصولرديف
)يال

ميليون (ميزان فروش  ظرفيت ساليانه
)يال

داروی گياهی به شکل ١
ت ش

٤/٢٤٤٩٤ ٢٧٢١٦٠٠ ٩٠٠٠ بطری  
 

 ١٣٩١بيين ميزان فروش در سال پيش -٣/٢٠جدول مشاره  
(قيمتواحد  نوع حمصولرديف

)ال
ميليون (ميزان فروش  ظرفيت ساليانه

)ال
داروی گياهی به شکل ١

ت ش
٢٨/٢٩٣٩٣ ٣٢٦٥٩٢٠ ٩٠٠٠ بطری  

 
 ١٣٩٢ بيين ميزان فروش در سالپيش -۴/٢٠جدول مشاره  

(قيمتواحد  نوع حمصولرديف
)ال

ميليون (ميزان فروش  ظرفيت ساليانه
)ال

داروی گياهی به شکل ١
ت ش

٠٤/٣٩١٩١ ٤٣٥٤٥٦٠ ٩٠٠٠ بطری  
 

 ١٣٩٣بيين ميزان فروش در سال پيش -۵/٢٠جدول مشاره  
(قيمتواحد  نوع حمصولرديف

)ال
ميليون (زان فروش مي ظرفيت ساليانه

)ال
داروی گياهی به شکل ١

ت ش
٨/٤٨٩٨٨ ٥٤٤٣٢٠٠ ٩٠٠٠ بطری  

 

 هزينه های طرح -۶

 :گذاری ثابت سرمايه -١-۶

گذاری الزم حماسبه بايست ميزان سرمايه برای اجرای يک طرح مي
 سرمايه مورد نياز دوره اجرای طرح. گردد

های ثابت در مرحله دارايی. نامند را سرمايه ثابت می
 برداری مورد اجرای طرح خريداری و طی دوره هبره

در واقع ارزش پولی اين . گيرد قرار می  استفاده
ها به اين هزينه. دهددارايی، سرمايه ثابت را تشکيل می

 :باشندشرح ذيل می
 زمين

 حموطه سازی
 ساختمان توليدی و اداری
 ماشين آالت اصلی توليد

 گاهیجتهيزات آزمايش
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 ٤٨

 تأسيسات برقی و مکانيکی
 وسائط نقليه

 اثاثيه و جتهيزات اداری
 بينی شدههای پيشهزينه
 برداریهای قبل از هبرههزينه

 
 :باشد های فوق به شرح جدول ذيل میهزينه

)ارقام به ميليون ريال(گذاري ثابت طرح   هزينه سرمايه-٢١مشاره جدول   
 مبلغ طرح

 شرح رديف
اجنام 
شد

د مور
از ن

 مجع آل

 ١٥٠٠ ١٥٠٠ ٠ زمني ١
 ١٤١٦ ١٤١٦ ٠ حموطه سازی ٢

 ١٨٦٢٤ ١٨٦٢٤ ٠ ساختمان توليدی و اداری ٣

٩٥/١١٢٠٤ ٠ ماشين آالت اصلی توليد ٤  ٩٥/١١٢٠٤  

١٥/١٢٥٦ ٠ جتهيزات آزمايشگاهی ٥  ١٥/١٢٥٦  
 ٣٨٥٧ ٣٨٥٧ ٠ تاسيسات برقی و مکانيکی ٦
٥٤/٤٦٠ ٠ وسائط نقليه ٧  ٥٤/٤٦٠  
٢٥/٢٦٦ ٠ اثاثيه و جتهيزات اداری ٨  ٢٥/٢٦٦  

بينی نشدههای پيشهزينه ٩  ٤٩/٣٧٠٨ ٠  ٤٩/٣٧٠٨  
برداریهای قبل از هبرههزينه   ٢٠/٨٥٢ ٠  ٢٠/٨٥٢  

٥٨/٤٣١٤٥ ٠ مجع آل  ٤٣١٤٥٫٥٨ 
 

 

  زمين-٢-۶

 )ارقام به ميليون ريال(هزينه زمين  -٢٢جدول مشاره  
 مبلغ طرح 

مرتاژ  واحد شرحرديف
)مربع(

هزينه 
واحد 

)ريال(  
اجنام 
 شده

مورد 
 نياز

مجع 
 آل

 ١٥٠٠ ١٥٠٠ ٠ ١٥٠٠٠٠ ١٠٠٠٠مرتمربع زمين ١
 ١٥٠٠ ١٥٠٠ ٠ مجع کل

 
های اجنام شده در اين گزارش شايان ذکر است در بررسی

 مرت عرض ١٠٠ مرت طول و ١٠٠چنين فرض گرديده زمين دارای 

 .باشد
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 ٤٩

  حموطه سازی-٣-۶

ورودی کارخانه، درباطرافی،ديوارکشیتسطيح وخاکريز

کشی و آسفالت، فضای سبز، روشنايي حموطه کارخانه،خيابان

باشد که شرح اين سازی طرح میهای الزم در خبش حموطهعمليات

های آن در جدول ذيل آورده شده است موارد به مهراه هزينه

: 

 )ارقام به ميليون ريال(هزينه حموطه سازی  -٢٣جدول مشاره  
 مبلغ طرح 

/ مرتاژ شرحرديف
مقدار 

هزينه 
واحد 

)ريال(  
اجنام 
 شده

مورد 
 مجع آل نياز

 ٤٠٠ ٤٠٠ ٠ ٤٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ تسطيح و خاآريزی ١

ديوارکشی طولی زمين به ارتفاع  ٢
مرت سانتی٢٢ مرت و عرض ٥/٢  ١٤٠ ١٤٠ ٠ ٢٨٠٠٠٠ ٥٠٠ 

ديوارکشی عرضی زمين به ارتفاع  ٣
مرتانتی س٣٣ مرت و عرض ٥/٢  ١٩٠ ١٩٠ ٠ ٣٨٠٠٠٠ ٥٠٠ 

 ١٥٠ ١٥٠ ٠ ١٥٠٠٠٠٠٠ ١ درب اصلی ورودي اصلی ٤
 ٢٤٢ ٢٤٢ ٠ ١٠٠٠٠٠ ٢٤٢٠ خيابان آشي و آسفالت ٥
 ٢٠٠ ٢٠٠ ٠ ١٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠ فضاي سبز ٦
)عدد(روشنايي حموطه  ٧  ٨٥ ٨٥ ٠ ١٠٠٠٠٠٠ ٨٥ 

 ١٤١٦ ١٤١٦ ٠ مجع کل
 

 

  ساختمان توليدی و اداری-۶-۴

سری فضای توليدي،  نيز مهچون ساير کارخاجنات يکدر اين طرح

بايست هر يک به صورت اداری و خدماتی وجود دارد که می

رو در اين خبش به بررسی هر يک از اين. جداگانه بررسی گردند

 :پردازيم از فضاهای موردنياز طرح می

  فضای مورد نياز خبش توليد-١-۶-۴

جه به خطوط خمتلف توليد آالت با توفضای مورد نياز خبش ماشين

 .به صورت جداگانه حماسبه گرديده است

آالت مورد حماسبه فضای مورد نياز اين خبش با توجه به ماشين

ها، فضای عملياتی اپراتور، فضای نت و استفاده، تعداد آن

 .شودحماسبه می... 
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 ٥٠

مهچنين که برای هر يک از فاکتورهای مذکور استانداردی 

از . ايست در اجنام حماسبات بدان توجه داشتبوجود دارد که می

ريزی واحدهای اين رو از استانداردهای موجود در کتاب طرح

به عنوان مثال  .استفاده گرديده است) جيمز اپل(صنعتی 

 برابر ٢ساخته به ميزان فضای مورد نياز مواد اوليه و نيمه

عرض ماشين و فضای نت به اندازه طول ماشين حمسابه گرديده 

 .است

الزم به ذکر است فضای جتهيزات جانبی دارای قاعده و فرمول 

گردد و فضای باشد و بر اساس نياز برآورد میخاصی منی

عملکردی از حاصل مجع مساحت هر دستگاه، فضای جتهيزات جانبی، 

ساخته، فضای مورد نياز فضای مورد نياز مواد اوليه و نيمه

 .گردداپراتور و فضای نت حماسبه می

رسانی، بينی فضاهای ديده نشده و تأسيسات برقبه منظور پيش

و يا اينکه برخی از فضاها ممکن است کمرت ازحد ... سوخت و 

مورد نياز حماسبه گردند، فضای حماسبه شده توليدی پس از 

گردد و ايتًا کل فضای  ضرب می٢حماسبه سطح مورد نياز در

ت هبداشت، درمان و   وزارGMPحماسبه شده بر اساس مقرررات 

 . ضرب شده است٢آموزش پزشکی به منظورتوسعه آتی در 

ها، فضای مورد نياز سه حال بر اساس اطالعات ابعادی دستگاه

 :  گردد خط توليد شربت سازی بر اساس جداول ذيل حماسبه می

 برآورد فضای مورد نياز جهت خط توليد شربت سازی -٢۴جدول مشاره  

ف
ي
د
ر

 

لطو شرح ماشين  مساحت عرض 
فضای 

 جتهيزات
 جانبی

فضای 
مورد 
 نياز
مواد 

 اوليه و 
ساخته 
 شده

فضای 
 مورد 
نياز 

 اپراتور

فضای 
 نت

 فضای 
 عملکردی

فضای 
 عملکردی
با ضريب 

٢ 

 تعداد 
ماشين 
 آالت

فضای 
 هر خبش

دستگاه  ١
٥/٢ پرکن  ١/١  ٧٥/٢  ٥/٢  ٢ ١٤ ٣ ٤ ٢/  ٢٨ ١ 

دستگاه  ٢
٥/٢ درب بند  ٥/٢ ١  ٢٧ ١ ٢٧ ١٣ ٣ ٤ ٢ ٢ 

٥/٢دستگاه  ٣  ٧/٠  ٧٥/١  ٢٤ ١ ٢٤ ١٢ ٣ ٤ ١ ٢ 
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 ٥١

 تست
 ٢٣ ١ ٢٣ ١١ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ليبل زن ٤

دستگاه  ٥
بندیبسته  ٥٢ ١ ٥٢ ٢٦ ٤ ٧ ٤ ٣ ٨ ٢ ٤ 

 ١٥٣ مجع آل
 

  فضای مورد نياز پرسنل غيرمستقيم توليد-٢-۶-۴

جهت استقرار نيروی انسانی غيرمستقيم توليد فضايی به 

 مرتمربع به عنوان فضای خبش تعميرات و ۵٠(مربع  مرت٣٠٠مرتاژ 

 ٢٠٠ مرتمربع به عنوان فضای خبش کنرتل کيفيت، ۵٠نگهداری، 

مورد نياز ) R&Dمرتمربع فضا جهت دو خبش آزمايشگاه و واحد 

 .باشدمی

شايان ذکر است فضای فوق در داخل سوله توليد در نظر 

 .گرفته شده است

 أسيسات برقی و مکانيکی فضای مورد نياز خبش ت-٣-۶-۴

 مرتمربع به عنوان فضای ۴٠در سوله توليد فضايی به مرتاژ 

 .استقرار تأسيسات برقی و مکانيکی در نظر گرفته شده است

  فضای مورد نياز انبار مواد اوليه و حمصوالت-۶-۴-۴

با توجه به اينکه کاشت و برداشت گياهان دارويی به صورت 

خريد گياهان به صورت فصلی صورت باشند و در نتيجه فصلی می

خواهد گرفت و بر اساس نوع توليد و حجم گياه مورد نظر 

باشد، بنابراين به فضاهای متفاوتی جهت انبار مورد نياز می

توان فضای انبار را حماسبه منود ولی بر اساس طور دقيق منی

های های صورت گرفته از کارشناسان صنعت و مهچنين شرکتبررسی

 مرتمربع به عنوان فضای ١۵٠٠توليدی، فضايی در حدود مشابه 

انبار مواد اوليه و حمصوالت در نظر گرفته شده است که با در 

گردد و در نظر گرفنت فضای توسعه آتی فضای فوق در دو ضرب می

 .گردد مرتمربع برآورد می٣٠٠٠ايت فضای اين خبش 

  فضای ساختمان اداری-۶-۴-۵
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 ٥٢

ی شامل کليه فضاهای اداری پرسنل فضای مورد نياز ادار

 ا، توليد و بعضی از پرسنل غيرمستقيم توليد، راهروه

باشد که با توجه به می... سرويس هبداشتی، اتاق مديريت و

 تعداد پرسنل ادارای و مهچنين در نظر گرفنت 

 مرتمربع ٣٠٠فضاهای الزم جهت مديريت فضای اين خبش در حدود 

 .گرددبرآورد می

 ضای ساختمان رفاهی و کارگری ف-۶-۴-۶

 مرتمربع به عنوان فضای رفاهی و کارگری ٢٠٠فضايی به مرتاژ 

کن، سرويس هبداشتی، ناهارخوری، منازخانه برای شامل دوش، رخت

 .گرددطرح برآورد می

  فضای نگهبانی و سرايداری-٧-۶-۴

 مرتمربع به عنوان نگهبانی و سرايداری ٨٠فضايی به مرتاژ 

ی جمزا و در ابتدای حموطه کارخانه در نظر گرفته در ساختمان

 .شده است

های فوق، فضاهای با توجه به توضيحات ارائه گرديده در خبش

توان به شرح های مربوطه را میمورد نياز طرح به مهراه هزينه

 :جدول ذيل خالصه منود 
ارقام به ميليون (های اداری و توليدی هزينه ساختمان -٢۵جدول مشاره  

 )ريال

 مبلغ طرح 
 مرتاژ  شرح رديف

)مرتمربع(  

هزينه 
 واحد

هزار (
)ريال  

اجنام 
شده

مورد 
نياز

 مجع آل

 ٧٠٠٠ ٧٠٠٠ ٠ ٣٥٠٠ ٢٠٠٠ فضای سوله توليد ١

 ١٠٥٠٠ ١٠٥٠٠ ٠ ٣٥٠٠ ٣٠٠٠ فضای سوله انبار ٢

 ٥٤٠ ٥٤٠ ٠ ١٨٠٠ ٣٠٠  ساختمان اداری ٣

 ٤٤٠ ٤٤٠ ٠ ٢٢٠٠ ٢٠٠ فضای رفاهی و کارگری ٤

 ١٤٤ ١٤٤ ٠ ١٨٠٠ ٨٠ ساختمان نگهبانی و سرايداری ٥

 ١٨٦٢٤ ١٨٦٢٤ ٠ مجع کل

 
  ساختمان توليد   -۶-۵
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البراتوار توليد داروهاي گياهي بايد داراي ساختمان حمكم 

در . ها نسبت به زلزله و ارتعاشات مقاوم باشندبوده و آف

از يك والسيون سقفهاي البراتوارهايي آه بيش زاستحكام و اي

طبقه دارند دقت آايف به عمل آيد و هبرت است از طبقات مهكف با 

آالت آالت سنگني و از طبقات باالتر براي ماشنيزير پر براي ماشني

 رستوران و غريه استفاده ،ها، قسمت اداريتر، آزمايشگاهسبك

 .شود

. ساختمان توليد بايد متناسب با نوع و مقدار توليد باشد

در .  سقف بايد قابل متيز آردن و شستشو باشندآف، ديوارها و

ها بايد توري ظريف بگذارند تا حشرات وارد شویدهانه آف

در صورتي آه توليد مستلزم خرد آردن، . حموطه توليد نشوند

شد الزم است آه ابآسياب، پودر آردن و عمليات غبارزا مي

ور ايی عبهاي متعدد نصب و هواي خروجي از فيلرت آيسههواآش

 . منايد و حميط زيست آلوده به ذرات گياهي نشود

هاي هبداشيت بايد در منطقه ايزوله و دور از توليد سرويس

. باشند به حنوي آه انتقال آلودگي به خبش توليد پيش نيايد

هاي هبداشيت بايد داراي هواآش آايف بوده و انتقال بو و رويسس

 .صورت نگريدروهاي اطراف آن رطوبت به خبش توليد و راه

هايي آه از گياهان دارويي به صورت تازه در آارخانه

اي جهت نگهداري آوتاه ند بايد فضاهاي جداگانهنآاستفاده مي

مدت گياهان تازه و پاك آردن آن، شستشو، خشك آردن، بوجاري 

(Sorting ) و خرد آردن گياهان در نظر گرفته شود. 

هاي جداگانه طبايد در حمي) فرآوري نشده(گياهان خام 

هاي نگهداري بايد به خوبي هتويه شده و حميط. نگهداري شوند

به حنوي جتهيز شوند تا از ورود حشرات و ساير حيوانات به 

بايد جهت جلوگريي از انتشار هر . خصوص جوندگان جلوگريي شود

گياهان خام وارد  گونه حيوان و ميكرو ارگانيسم آه مهراه

ي از آلودگي متقابل تدابري مؤثر اختاذ شوند و مهچنني جلوگريمي
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حمل استقرار ظروف بايد به حنوي باشد آه امكان عبور . شود

 .آزادانه هوا را ميسر سازد

هاي توليد حمل خشك آردن، بوجاري و خرد آردن گياهان و سالن

مانند توليد پودر، گرانول و ساير داروهاي (پر گرد و غبار 

رار گرفته و به هواي آزاد بايد در آنار ساختمان ق) جامد

راه داشته باشند و قسمت توليد اسانس، عصاره و ساير 

هاي حاصله از گياه، مايعات و داروهاي نيمه جامد فرآورده

هاي مرآزي ساختمان قرار از نظر عدم وجود ذرات در قسمت

و خردآردن گياهان و  هاي خشك آردن، بوجاريدر سالن. گريند

هاي هاي هتويه هوا با دريچهايد آانالهاي توليد بآليه قسمت

هاي دمنده هوا بايد در باال دريچه. مناسب در نظر گرفته شود

- هاي مكنده هوا بايد در پايني ديوار و اطراف ماشنيو دريچه
 .آالت باشند

ها بايد مناسب و قابل نظافت باشند و هبرت است طوري پنجره

بل باز آردن ساخته شوند آه فقط نور را عبور داده و قا

ها به وسيله سيستم هتويه مطبوع تأمني نباشند و هواي خبش

 .گردد

درهاي ساختمان بايد به مقدار آايف و با طول و عرض مناسب 

جهت عبور ماشني آالت و تانك هاي بزرگ در نظر گرفته شده و 

 .فاقد درز بوده و قابل شستشو و ضدعفوني باشند

شامل ( آنرتل هوا ه مربوط بهاي توليد بايد با تسهيالتحموطه

متناسب با ) آنرتل دما و در صورت لزوم رطوبت و فيلرتاسيون

- هاي توليد و عملياتي آه بر روي آا اجنام مينوع فرآورده
 .گردد جتهيز شوند

ها بايد وسعت و نور آايف داشته و داراي ل آزمايشگاهحم

ارتند هاي آنرتل عبآزمايشگاه. هواآش يا هتويه مناسب باشند

هاي فيزيكي و شيميايي، آزمايشگاه از آزمايشگاه آنرتل

در هر آزمايشگاه بايد حمل مناسيب براي نگهداري . شناسيميكرب

 . ه باشدتها و شستشوي ظروف وجود داشها، معرفحملول
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 آالت اصلی توليد ماشين -۶-۶

آالت اصلی مورد نياز جهت توليد در اين خبش به بررسی ماشين

 .آالت خواهيم پرداخت طرح و مهچنين فروشنده اين ماشينحمصوالت

 )ارقام به ميليون ريال(آالت اصلی توليد هزينه ماشين -٢۶جدول مشاره  
 مبلغ طرح

ف
ي
د
ر

 

 شرح ماشين
نام 

تأمين 
 کننده

قيمت 
 ارزی

 )دالر(

قيمت 
ارزی 

يورو(
( 

قيمت 
مع(واحد

ادل 
 )ريالی

تعداد 
دستگا
ه 

مورد 
 نياز

اجنا
م 
 شده

مور
د 
نيا
 ز

مجع 
 کل

١ 
های سازی مواد شامل دستگاهخط آماده

کن، بوجاری، خردکن، شستشو، خشک
 کنانتقال، ميکسر و   خملوط

-ماشين
سازی 
 خزاعی

١٥٠ ٠ ١ ١٥٠٠ ــ ــ
٠ 

١٥٠
٠ 

های گيری شامل دستگاهخط توليد عصاره ٢
 گيری تقطير و حمازنعصاره

-ماشين
سازی 
 خزاعی

 ٤٧٠ ٤٧٠ ٠ ١ ٤٧٠ ــ ــ

٣ 

سازی شامل ميز دوار، خط توليد شربت
بند، دستگاه پرکن، دستگاه   درب

زن و دستگاه دستگاه تست، دستگاه ليبل
 جت پرينرت

شرکت 
فارماش
 ين

١٠٨٩٢
/٩١ ــ ٥

٠ ١ ١٠٥٠ 
٩١/
١٠٥
٠ 

٩١/
١٠٥
٠ 

بندی بطری شربت در جعبه و دستگاه بسته ٤
 کارتن

شرکت 
فارماش
 ين

١٦١٥٥
/٦٨ ــ ٥

٠ ١ ١٥٥٨ 
٦٨/
١٥٥
٨ 

٦٨/
١٥٥
٨ 

 Fluid Bedآوری ماده قرص دستگاه عمل ٥
Processor 

شرکت 
فارماش
 ين

/٠٢ ٠ ١ ٠٢/٩٥٢ ــ ٩٨٦٧٥
٩٥٢ 

٠٢/
٩٥٢ 

 ADR B –B – 35دستگاه پرس قرص مدل  ٦
شرکت 
فارماش
 ين

/٦٣ ٠ ١ ٦٣/٤٦٦ ــ ٤٨٣٦٥
٤٦٦ 

٦٣/
٤٦٦ 

بندی قرص به صورت بسته(دستگاه بليسرت  ٧
 )ایورقه

شرکت 
فارماش
 ين

٤٣٤١ ــ
٨٠ ٠ ١ ٨٠/٥٣٩ ٠/

٥٣٩ 
٨٠/
٥٣٩ 

 بندی قرص در جعبه و کارتندستگاه بسته ٨
شرکت 
فارماش
 ين

١٣٧٥٠
/٦٠ ــ ٠

٠ ١ ١٣٢٦ 
٦٠/
١٣٢
٦ 

٦٠/
١٣٢
٦ 

 Ointment manufacturingخط توليد پماد  ٩
شرکت 
فارماش
 ين

٩٤٤٢ ــ
٥ 

١٧/
٠ ١ ١١٧٤ 

١٧/
١١٧
٤ 

١٧/
١١٧
٤ 

١
 بندی تيوب پماد در جعبهدستگاه بسته ٠

ت شرک
فارماش
 ين

١٣٧٥٠
/٦٠ ــ ٠

٠ ١ ١٣٢٦ 
٦٠/
١٣٢
٦ 

٦٠/
١٣٢
٦ 

١
١ 

 ٣هزينه ترخيص گمرک، محل و بيمه موارد 
  از بندرعباس تا کارخانه١٠الی 

شرکت 
فارماش
 ين

/٥٤ ٠ ١ ٥٤/٨٣٩ ــ ــ
٨٣٩ 

٥٤/
٨٣٩ 

 ٠ مجع کل
٩٥/
١١٢
٠٤ 

٩٥/
١١٢
٠٤ 

 

 ريال و نرخ برابری ٩۶۴٨شايان ذکر است نرخ برابری دالر 

 . ريال در نظر گرفته شده است١٢۴٣۵يورو 

 

   جتيهيزات آزمايشگاهی-٧-۶
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 ٥٦

آالت اصلی، يک سری جتهيزات آزمايشگاهی نيز عالوه بر ماشين

فاکتورهای باشد که بر اساس پيشبرای توليد مورد نياز می

ها های گرفته شده هزينه آنارائه شده در خبش ضمائم و استعالم

 :باشد به شرح جدول ذيل می

 )ارقام به ميليون ريال(هزينه جتهيزات آزمايشگاهی  -٢٧ل مشاره  جدو
 مبلغ طرح

ف
ي
د
ر

 

 شرح ماشين
نام 

تأمين 
 کننده

قيمت 
 واحد واحد

تعداد 
 /

 مقدار
اجنام 
 شده

مورد 
 مجع کل نياز

٢/٦٨ بی تا دستگاه فيلم فتومرت ١ ٤/١٣٦ ٠ ٢ دستگاه   ٤/١٣٦  

ابی ت BW05Gدستگاه محام آب گرم مدل  ٢  ٥/٢٢  ٤٥ ٤٥ ٠ ٢ دستگاه 

٥/١٦ حمققين دستگاه مهزن مکانيکی  ٣  ٦٦ ٦٦ ٠ ٤ دستگاه 

٢/١٥ بی تا اتوکالو ٤ ٨/٦٠ ٠ ٤ دستگاه   ٨/٦٠  

٣/١٣ بی تا Coltميکروسکوپ مدل  ٥ ٨/٧٩ ٠ ٦ دستگاه   ٨/٧٩  

ترازوی ديجيتال با دقت يک هزارم  ٦
 گرم ژاپن

هبينه 
 کاالگسرت

٣/٨ ٩/٢٤ ٠ ٣ دستگاه   ٩/٢٤  

٧ PH٣٢ ٣٢ ٠ ٤ دستگاه ٨ بی تا  مرت ديجيتال دستی 

٨ PH٢٤ ٢٤ ٠ ٢ دستگاه ١٢ بی تا  مرت ديجيتال روميزی 

  انگليسBIBBYآب مقطرگيری کميانی  ٩
هبينه 
کاال 
 گسرت

٩/١٥  
٨/٣١ ٠ ٢ دستگاه  ٨/٣١  

 ٤٠ ٤٠ ٠ ٢ دستگاه ٢٠ ــ اتوکالو ١٠

٤/٣١ بی تا آون ١١ ٦/١٢٥ ٠ ٤ دستگاه   ٦/١٢٥  

دارانگواتور يخچال ١٢ ١/٦٧ بی تا  ٤/٢٦٨ ٠ ٤ دستگاه   ٤/٢٦٨  

فردوس  هود ميکروبی ١٣
 رای

٥/٧  ١٥ ١٥ ٠ ٢ دستگاه 

فردوس  هود شيميايی ١٤
 رای

 ٥٨ ٥٨ ٠ ٢ دستگاه ٢٩

 ٤٧ ٤٧ ٠ ١ دستگاه ٤٧ بی تا  کره VV – VISاسپکرت فتومرت  ١٥

فردوس  UVالمپ  ١٦
 رای

 ٢٥ ٢٥ ٠ ٥ جمموعه ٥

مل لوازم آزمايشگاهی شامل پک کا ١٧
 انواع بشر، بالن، پيپت و لوله

فردوس 
 رای

 ١٠٠ ١٠٠ ٠ ٥ جمموعه ٢٠

ها، سودها و اسيدهاانواع معرف ١٨ فردوس  
 رای

 ٧٥ ٧٥ ٠ ٥ جمموعه ١٥

٤٥/١ بی تا مسپلر متغير ١٩ ٤٥/١ ٠ ١ جمموعه   ٤٥/١  

١٥/١٢٥٦ ٠ مجع کل  ١٥/١٢٥٦  

 
  تأسيسات برقی و مکانيکی -٨-۶

رحسب نياز، انواع تأسيسات يک طرح توليدی از قبيل برق، ب

مشخص ... آب، سيستم اطفاء حريق، سيستم گرمايش و سرمايش و 

 .گرددهای بعدی به آن اشاره میگرديده که در خبش
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 ٥٧

های مربوط به تأسيسات برقی و در اين خبش برخی از هزينه

ر نيز های صورت گرفته و برخی ديگمکانيکی بر اساس استعالم

ها به طور جمزا در جدول ذيل آورده بر اساس نرخ متعارف آن

 :شده است 
 )ارقام به ميليون ريال( هزينه تأسيسات -٢٨  مشارهجدول

 مبلغ طرح

ف
ي
د
ر
 

 واحد شرح

تعدا
/ د

مقدا
 ر

مبلغ 
واحد 

 هزار(
)ريال  

اجنا
م 
 شده

مورد 
 مجع نياز

kwانشعاب برق  ١  ٢٧٥ ١٣٥٠٠ ١ جمموعه 
١٣٥ ١٣٥ ٠ ٠ 

هزينه پست هوايی مهراه با ترانس و چاه ٢
ارت

٢٠٠٠٠ ١ جمموعه
٠

٢٠٠ ٢٠٠ ٠ 

٢٥٠٠٠ ١ جمموعه هزينه تابلوهای برق اصلی و فرعی ٣
٠

٢٥٠ ٢٥٠ ٠ 

کشی و اجرای تأسيسات داخلیهزينه کابل ٤
٢٥٠٠٠ ١ جمموعه به مهراه لوازم مورد نياز

٢٥٠ ٢٥٠ ٠ ٠ 

 ٥ ٥ ٠ ٥٠٠٠ ١ جمموعه  اينچ٢/١انشعاب آب  ٥

کشی آبهزينه لوله ٦ ٢٥٠٠٠ ١ جمموعه 
٠

٢٥٠ ٢٥٠ ٠ 

٥/٧ ٠ ٧٥٠٠ ١ جمموعه انشعاب گاز شهری ٧  ٥/٧  

٥/٧ ٠ ٧٥٠٠ ١ جمموعه کنتور و علمک ٨  ٥/٧  

کشی گاز با کليه متعلقاتلوله ٩ ١٠٠٠٠ ١ جمموعه 
٠

١٠٠ ١٠٠ ٠ 

٢٥٠٠٠ ١ جمموعه جتهيزات گرمايشی١٠
٠

٢٥٠ ٢٥٠ ٠ 

رمايشیجتهيزات س١١  ٧٥ ٧٥ ٠ ٧٥٠٠٠ ١دستگاه 

 ٢٠ ٢٠ ٠ ٢٠٠٠٠ ١ جمموعه جتهيزات اطفاء حريق١٢

KVAديزل ژنراتور ١٣  ٤٠٠ ٦٠٠٠٠ ١ جمموعه 
٠ 

٦٠٠ ٦٠٠ ٠ 

٢٥٠٠٠ ١ جمموعه سيستم فاضالب١٤
٠ 

٥٠ ٥٠ ٠ 

٦٠٠٠٠ ٢ جمموعه سيستم هتويه مطبوع١٥
٠

١٢٠٠ ١٢٠٠ ٠ 

 ٧ ٧ ٠ ١٠٠٠ ٧ خط خطوط تلفن١٦

 ٣٨٥٧ ٣٨٥٧ ٠ مجع کل

 
در ادامه به بررسی و حماسبه ميزان تأسيسات مصرفی در اين 

در متام صنايع، تأسيسات مصرفی به عنوان . پردازيمطرح می

اين . باشديکی از ارکان برپايی هر کارخانه مطرح    می

تأسيسات با توجه به پارامرتهايی از قبيل تعداد نيروی 

 .گردندبينی می پيش...آالت توليدی و انسانی، ماشين
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 ٥٨

 

  برق -١-٨-۶

آالت، برق برق مصرفی اين واحد صنعتی شامل برق مصرفی ماشين

مصرفی تأسيسات برقی و مکانيکی و برق مصرفی جهت روشنايی 

بايست به تفکيک حماسبه و در باشد که میفضای باز و مسقف می

ی ها ميزان کل برق مورد نياز واحد صنعتايت از حاصل مجع آن

 .حماسبه گردد

آالت و تأسيسات برقی و مکانيکی به شرح برق مصرفی ماشين

 :باشد جدول ذيل   می

حماسبه برق مصرفی ماشين آالت اصلی و تأسيسات برقي و  -٢٩جدول مشاره  
 مكانيكي

 شرحرديف
برق 

مصرفی 
kw 

تعداد 
دستگاه 
 موردنياز

ميزان 
کل برق 
 مصرفی

-های شستشو، خشکگاهسازی مواد شامل دستخط آماده ١
کنکن، بوجاری، خردکن، انتقال، ميکسر و   خملوط  ١٥ ١ ١٥ 

گيری های عصارهدستگاهگيری شامل خط توليد عصاره ٢
ازنتقطير و خم  ٢٠ ١ ٢٠ 

٣ 
سازی شامل ميز دوار، دستگاه خط توليد شربت

بند، دستگاه تست، دستگاه پرکن، دستگاه   درب
رتزن و دستگاه جت پرينليبل  

٤ ١ ٤ 

بندی بطری شربت در جعبه و کارتندستگاه بسته ٤  ٣ ١ ٣ 
آوری ماده قرص دستگاه عمل ٥ Fluid Bed Processor ٦٥ ١ ٦٥ 
٥/٣ ADR B –B – 35دستگاه پرس قرص مدل  ٦  ٥/٣ ١  
)ایبندی قرص به صورت ورقهبسته(دستگاه بليسرت  ٧  ٥/١٢  ٥/١٢ ١  
و کارتنبندی قرص در جعبه دستگاه بسته ٨  ٣ ١ ٣ 
 ٩ ١ ٩ Ointment manufacturingخط توليد پماد  ٩
بندی تيوب پماد در جعبهدستگاه بسته ١٠  ٣ ١ ٣ 
 ٦ ١ ٦ جتهيزات سرمايشی ١١

 ١٤٤ مجع کل

 
آالت توليدی و تأسيسات بنابراين برق مورد نياز ماشين

. باشد کيلووات می١۴۴برقی و مکانيکی برابر   
 برق مورد نياز واحد صنعيت -٣٠جدول مشاره  

آيلو (مقدار  شرح رديف
)وات  

آالت اصلی، جتهيزات کمک توليدی، برق مصريف ماشني ١
 ١٤٤ تأسيسات برقي و مكانيكي

٦٠/١١١ روشنايي فضاي مسقف ٢  
٢٠/٤٤ روشنايی فضای باز کارخانه ٣  

٨/٢٩٩ مجع کل  
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  آب-٢-٨-۶

-  عمده تقسيم میآب مصرفی مورد نياز واحد صنعتی به سه خبش
 :شوند که عبارتند از 

 ميزان آب مصرفی فرآيند توليد

 ميزان آب مصرفی جهت پرسنل کارخانه
 ميزان آب مصرفی جهت آبياری فضای سبز و متيزکاری حموطه

بايست ميزان هر يک از موارد فوق را به صورت حال می

جداگانه حماسبه و بررسی منود و در ايت از حاصل مجع موارد 

 .ذکور کل آب مصرفی مورد نياز واحد صنعتی حماسبه گرددم

های صورت گرفته ميزان آب مورد نياز جهت با توجه به بررسی

 ۴آالت خطوط توليد روزانه شستشوی سوله توليد و ماشين

مرتمکعب و مهچنين ميزان آب مورد نياز جهت فرآيند توليد 

ه اين خبش  مرتمکعب خواهد بود لذا آب مصرفی ساالن١٠روزانه 

 :گردد به شرح ذيل حماسبه می

ميزان ساالنه مصرف آب در فرآيند : مصرف روزانه  × ٢٧٠

 توليد

ميزان ساالنه مصرف آب در  : ١۴ ×٢٧٠ = ٣٧٨٠مرت مکعب 

 فرآيند توليد

برای آب مصرفی مورد نياز پرسنل کارخانه بر اساس 

استانداردهای موجود به ازای هر يک از پرسنل اداری، 

 ليرت آب جهت مصارف روزانه ١٠٠يدی و غيرمستقيم توليد تول

بنابراين با توجه به تعداد . آا در نظر گرفته شده است

پرسنل کارخانه ميزان آب مصرفی ساليانه پرسنل به شرح ذيل 

 :گردد حماسبه می

ميزان آب مصرفی ) : ٧٣×١٠٠ (÷١٠٠٠= ٣/٧مرت مکعب    

 روزانه پرسنل

ميزان آب مصرفی ساليانه  : ٣/٧ ×٢٧٠ =١٩٧١مرت مکعب      

 پرسنل
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 ٦٠

پس از حماسبه ميزان آب مصرفی در خبش فوق نوبت به حماسبه آب 

مصرفی مورد نياز جهت آبياری فضای سبز و متيز کاری حموطه 

 مرت مکعب آب در ۵از اينرو برای مصارف فوق روزانه . رسدمی

سال شايان ذکر است که در متام طول . نظر گرفته شده است

باشد، بنابراين با احتساب نياز به آبياری و متيزکاری منی

 روز جهت آبياری و متيزکاری حموطه در سال، ميزان آب ١۵٠

 :باشدمصرفی ساليانه در اين خبش به شرح ذيل می

ميزان مصرف ساليانه آب جهت  : ۵ × ١۵٠ = ٧۵٠مرتمکعب 

 آبياری ومتيزکاری حموطه 

ام شده فوق ميزان کل آب مصرفی حال با توجه به حماسبات اجن

 :شود ساليانه به شرح جدول ذيل حماسبه می

ميزان آب +  ميران آب مصرفی ساليانه + ميزان آب مصرفی  

 کل ميزان آب مورد نياز ساليانه= مصرفی  

 ساليانه پرسنلفرآيند توليد جهت آبياری و   

                                         متيزکاری حموطه      

کل ميزان آب  : ٣٧٨٠ + ١٩٧١ +٧۵٠ = ۶۵٠١مرتمکعب     

 مصرفی ساليانه 

توان به در ايت ميزان آب مصرفی ساليانه اين طرح را می

 :صورت جدول ذيل خالصه منود 
 )مرتمکعب(ميزان آب مصرفی ساليانه  -٣١جدول مشاره  

رف ميزان مص شرح رديف
 ساليانه

 ٣٧٨٠ ميزان آب مصرفی فرآيند توليد ١
 ١٩٧١ ميزان آب مصرفی پرسنل ٢

ميزان آب مصرفی جهت آبياری و  ٣
 ٧٥٠ شستشوی حموطه

 ٦٥٠١ مجع کل

  سوخت-٣-٨-۶

سوخت مصرفی در نظر گرفته شده برای واحد صنعتی گاز شهری 

 باشد که اين سوخت جهت مصارفی چون آشپزخانه و جتهيزاتمی

ه مصرفی ميزان گاز مصرفی ساليان. گرمايشی مصرف خواهد شد

 :باشد می      به شرح جدول ذيل

 ميزان مصرف گاز ساليانه طرح -٣٢جدول مشاره  
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مرت (ميزان مصرف روزانه شرح  رديف
)مکعب  

ميزان مصرف 
)مرتمکعب(ساليانه  

 ٢٧٠٠ ١٠ مصارف آشپزخانه ١

 ٨در مدت(مصارف جتهيزات گرمايشی  ٢
)ه از سالما  ٢٧٠٠٠ ١٥٠ 

 ٢٧٠٠ ١٠ آبگرم و ساير مصارف ٣
 ٣٢٤٠٠ مجع کل 

 
مهچنين جهت تأمين سوخت مصرفی يک دستگاه ليفرتاک، از 

 ليرت ۵شود که متوسط مصرف روزانه آن گازوئيل استفاده می

 روز کاری، مصرف ساليانه ٢٧٠بوده و بنابراين با احتساب 

 . ليرت خواهد بود١٣۵٠گازوئيل 

  جتهيزات اطفايی-۴-٨-۶

در هر واحد توليدی به خصوص در واحدهايی که آتش و حرارت 

شود کندو يا از موادی استفاده میدر آا نقش زيادی ايفا می

بايست نکات ايمنی جهت که قابليت اشتعال زيادی دارند می

بر . سوزی به طور کامل رعايت گرددجلوگيری از هر گونه آتش

 ۵٠ عدد کپسول ١۵نشانی شامل پسول آتشمهين اساس تعدادی ک

که هزينه آن  (CO2 کيلويی ١٢ عدد کپسول ٣٠کيلويی پودری، 

برای اين طرح ) در جدول اصلی تأسيسات آورده شده است

 .برآورد گرديده است
  جتهيزات سرمايشی و گرمايشی-۵-٨-۶

هر واحد توليدی نيازمند يک سری جتهيزات گرمايشی و 

ا در شرايط خمتلف آب و هوايی بتوان از باشد تسرمايشی می

به مهين . ها به منظور تأمين هوای مطلوب استفاده منودآن

 عدد کولر سلولزی برای فصول گرم سال و برای فصول ١٠منظور 

 عدد هيرت گازی با فن جهت سالن توليد و سوله ١٠سرد سال 

 عدد پکيج جهت قسمت اداری در نظر گرفته شده ١٠انبار و 

مهچنين جهت هتويه هوا در سوله توليد و سوله انبار و . است

تازه نگهداشنت گياهان دو عدد سيستم هتويه متبوع در نظر 

گرفته شده است که هزينه آن در جدول اصلی تأسيسات آورده 

 .شده است
  ديزل ژنراتور -۶-٨-۶
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برداری از طرح و با توجه به احتمال قطعی برق در زمان هبره

 متوقف شدن توليد، يک دستگاه ديزل ژنراتور حهت جلوگيری از

KVA ۴بينی گرديده است که در زمينه خريد  برای طرح پيش٠٠

 .اين دستگاه با شرکت مهندسی اليبيد مذاکره شده است

الزم به ذکر است که هزينه ديزل ژنراتور در جدول کلی 

 .تأسيسات برآورد گرديده است
  وسائط نقليه -٩-۶ 

-  در هر واحد صنعتی به دو دسته جتهيزات محلونقلجتهيزات محل
 .شودونقل درون کارگاهی و برون کارگاهی تقسيم می

 )ارقام به ميليون ريال(هزينه وسائط نقليه  -٣٣جدول مشاره  
 مبلغ طرح

هزينه  شرح رديف
 واحد 

تعداد 
مورد 
 نياز

اجنام 
 شده

مورد 
 مجع کل نياز

 تن ديزل ٥ليفرتاک  ١
٥٤/٤٦٠ سهند  ٥٤/٤٦٠ ٠ ١  ٥٤/٤٦٠  

٥٤/٤٦٠ ٠ مجع کل  ٥٤/٤٦٠  

 
  اثاثيه و جتهيزات اداری-١٠-۶

اثاثيه و جتهيزات اداری متناسب با تعداد پرسنل اداری و 

های در جمموع هزينه. گرددنوع فعاليت مورد نياز برآورده می

 ٢۵/٢۶۶اثاثيه و جتهيزات اداری مورد نياز برای اين طرح 

های و ليست اين جتهيزات به مهراه هزينهباشد ميليون ريال می

 :باشد مربوط، به شرح جدول ذيل می
 )ارقام به ميليون ريال(اثاثيه و جتهيزات اداری  -٣۴جدول مشاره  

 مبلغ طرح 

ف
ي
د
ر
 

هزينه  واحد شرح
 واحد

تعداد 
دستگاه 

 مورد نياز
اجنام 
 شده

مورد 
 مجع کل نياز

٧٥/٠ عدد ميز اداری ١  ٢٥/١١ ٠ ١٥  ٢٥/١١  
٤٥/٠ عدد صندلی اداری ٢  ٥٠/٢٢ ٠ ٥٠  ٥٠/٢٢  
٥٠/١ عدد فايل چوبی ٣  ٠٠/١٥ ٠ ١٠  ٠٠/١٥  
٩٠/٠ عدد کمد بايگانی ٤  ٠٠/١٨ ٠ ٢٠  ٠٠/١٨  
٠٠/٤ عدد ميز کنفرانس با صندلی ٥  ٠٠/٤ ٠ ١  ٠٠/٤  
٠٠/٢ عدد کتاخبانه ٦  ٠٠/١٠ ٠ ٥  ٠٠/١٠  
٠٠/٣ عدد گاو صندوق ٧  ٠٠/٩ ٠ ٣  ٠٠/٩  

سانرتال به مهراه تلفن  ٨
 ساير متعلقات

دستگ
٠٠/٥٠ اه  ٠٠/٥٠ ٠ ١  ٠٠/٥٠  

دستگ کامپيوتر ٩
٠٠/٧ اه  ٠٠/١٠٥ ٠ ١٥  ٠٠/١٠٥  

دستگ فکس ١٠
٥٠/٢ اه  ٥٠/٧ ٠ ٣  ٥٠/٧  

دستگ پرينرت ١١
٠٠/٢ اه  ٠٠/١٤ ٠ ٧  ٠٠/١٤  

٢٥/٢٦٦ ٠ مجع کل  ٢٥/٢٦٦  
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 بينی نشدههای پيش هزينه-١١-۶

های غير و وقوع برخی فعاليتها با توجه به نوسان قيمت

 خواهد داد هزينه بينی که در دوره اجرا رخ قابل پيش

- جدول سرمايه٨ الی ٢ درصد موارد ١٠بينی نشده معادل پيش

-می             ميليون ريال برآورد ۴٩/٣٧٠٨گذاری ثابت 

 .گردد

  هزينه توليد-٧

 هاي ثابت و متغريهزينه

 هستند آه با تغيري سطح توليد هاييهاي ثابت هزينههزينه  

هاي متغري مانند در حاليكه هزينه تقريبًا ثابت باقي مي

الزم بذآر است آه در اين . آندمتناسب با سطح توليد تغيري مي

هاي متغري و ثابت نيز براي هر يك از اقالم جدول درصد هزينه

 . هاي ساليانه توليد در نظر گرفته شده استهزينه

 )ميليون ريال(هاي توليد در سال مبناينههز -٣۵جدول مشاره  
 هزينه متغري هزينه ثابت

 شرح رديف
 هزينه درصد هزينه درصد

هاي مجع هزينه
 ثابت و متغري

مواد اوليه آمكي و  ١
بنديبسته  ٠%  ١٠٠ ٠%  ٢١/٧٧٣٩١  ٢١/٧٧٣٩١  

%٧٠ حقوق و دستمزد مستقيم ٢  ٠٠/١٢١٨  ٣٠%  ٠٠/٥٢٢  ٠٠/١٧٤٠  

تمزد غري حقوق و دس ٣
%١٠٠ مستقيم  ٦٠/١٩١٧  ٠%  ٠٠/٠  ٦٠/١٩١٧  

%١٠٠ حقوق و دستمزد اداري ٤  ٤٨/١١٩٧  ٠%  ٠٠/٠  ٤٨/١١٩٧  

%٢٠ تأسيسات ٥  ٤٠/٣٢  ٨٠%  ٦٢/١٢٩  ٠٢/١٦٢  

%٢٠ انرژي ٦  ٣٥/١  ٨٠%  ٤٠/٥  ٧٥/٦  

%٢٠ تعمريات و نگهداري ٧  ٣٤/١٤٨  ٨٠%  ٣٦/٥٩٣  ٧٠/٧٤١  

%١٠٠ استهالك ٨  ٨٢/٣٤٤٥  ٠%  ٠٠/٠  ٨٢/٣٤٤٥  

بيين نشدهمتفرقه و پيش ٩  ١٠٠%  ٤١/٤٩٨٩  ٠%  ٠٠/٠  ٤١/٤٩٨٩  

%١٠٠ هزينه مالی ١٠  ٠٤/١٦٣٥  ٠%  ٠٠/٠  ٠٤/١٦٣٥  

٤٤/١٤٥٨٥ ــ مجع آل ٥٨/٧٨٦٤١ ــ   ٠٣/٩٣٢٢٧  
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 شاخص های اقتصادی طرح  -٨
 شاخص هاي اقتصادي طرح -٣۶جدول مشاره  

 
 مقدار شرح رديف

 ٣٨/٤٢٢٩٣ سرمايه ثابت  ١

 ٢٠/٨٥٢ برداريهاي قبل از هبرهههزين ٢

 ٥٧/٢٤٣٦٦ سرمايه در گردش  ٣

 ٢٧/٧٠٦٣٦ آل سرمايه گذاري طرح ٤

 ٩٢/١١٤٠٧٣ )ميليون ريال(درآمد حاصل از فروش در سال مبنا  ٥

 ٠٣/٩٣٢٢٧ )ميليون ريال(هاي توليد در سال مبنا آل هزينه ٦

 ٨٩/٢٠٨٤٦ )ميليون ريال(سود خالص در سال مبنا  ٧

 ٩٩/٢٦ گذارينرخ بازده داخلي آل سرمايه ٨

 ٦٠/٢٤٢١٤ )ميليون ريال(گذاري خالص ارزش فعلي آل سرمايه ٩

 ٤٤/١٦٦١٤ )ميليون ريال(خالص ارزش فعلي آورده متقاضي  ١٠

 %١٧ نرخ تنزيل  ١١

دوره بازگشت آل سرمايه به صورت نرمال با فاز  ١٢
  سال٨/٥ ساخت

 ١٦/٤١ سر در سال مبناهدرصد توليد در نقطه سرب ١٣
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 مشخصات حمصول -١

 ظرفيت امسی مشخصات فنی نام حمصولرديف

١ 

شربت 

 ٧١۶٧ به مشاره استاندارد گياهی

   عدد بطری شيشه ای٥٤٤٣٢٠٠

 
 فرايند توليد  -٢

يی، بطری، ورق بليسرت، تيوب، مواد مواد اوليه شامل گياهان دارو
پس از خريداری توسط واحد کنرتل کيفيت مورد ... ها و افزودنی، اسانس

 .شودبازرسی قرار گرفته و سپس به انبار مواد اوليه انتقال داده می
از هم ... های خمتلف يک گياه شامل برگ، ساقه، ريشه و در ابتدا اندام

-از آن) جداسازی مواد زائد و گل و الی (جداسازی شده و سپس عمل بوجاری
 .پذيردها صورت می

ها جهت شستشو به های خمتلف، اين اندامپس از تفکيک مواد زائد از اندام
يابد تا گياه به طور کامل شستشو شده و از های شستشو انتقال میدستگاه

 .ها پاک گرددو ميکروب) ناشی از مسپاشی(مواد شيميايی 
کن، خشک گرديده و سپس توسط دستگاه شده توسط دستگاه خشکگياهان شسته 

پس از اجنام اين عمليات پودر گياهان . گردندآسياب به پودر تبديل می
به وسيله کارشناسان واحد کنرتل کيفيت بازرسی شده و سپس در خمازن 

 .گردندنگهداری می
در  و آزمايشگاه، پوR&Dبا توجه به نوع گياه و بر اساس نظر واحد 

- اين فعاليت در دستگاه. گرددهای خمتلف با حالل ترکيب میگياهان با نسبت
 .های ميکسر صورت خواهد گرفت

گيری انتقال پس از ترکيب پودر گياه با حالل، ماده حاصله به خبش عصاره
گيری، ماده های تقطير و عصارهداده شده و در اين خبش به وسيله دستگاه

ميزان عصاره حاصله به نوع گياه بستگی . ددگرمؤثر گياه استخراج می
 .خواهد داشت

های به دست آمده پس از بازرسی توسط واحد کنرتل کيفيت به انبار عصاره
گردند تا بر اساس نوع فرموالسيون حمصوالت توليد در مراحل بعدی منتقل می

 .مورد استفاده قرار گيرند
 فرموالسيون داروهای  و آزمايشگاه نسبت به هتيه و طراحیR&Dدو واحد 

منايند و پس از مشخص شدن ميزان ترکيب مواد، نوع توليدی اقدام می
عصاره گياه مصرفی و مهچنين نوع حمصوالت توليدی، اطالعات الزم را به 

 .منايدواحدهای خمتلف توليد ارائه می
با توجه به فرموالسيون داروی مورد نظر جهت توليد، مواد اوليه مورد 

سپس اين مواد . يابدنبار به واحد توليد شربت انتقال مینياز از ا
در خمزن خط ... شامل عصاره گياه، آب، قند، سر بيتول، آنتی اکسيدان و 

 .گرددتوليد شربت با يکديگر ترکيب می
گيری شده و در صورت تأييد خبش کنرتل کيفيت و سپس از مايع توليدی منونه

های دستگاه پرکن خط توليد درون آزمايشگاه، شربت توليدی توسط نازل
 .شودهای پر شده توسط دستگاه بسته میشود سپس درب بطریبطری ريخته می



 شرکت شهرکهای
 صنعتی  اردبيل   

گزارش مطالعه امکان سنجی 
 )PFS(مقدماتی 

 drug   شربت های گياهی
herbaceou 

ver.02 

 شرکت مشاورين
 هبين کيفيت پرداز هتران

 

 ٦٦

های توليدی توسط دستگاه از حلاظ پر بودن، سامل بودن در مرحله بعد بطری
 .گيردمورد بازرسی قرار می... بطری و 

ستگاه جت های تأييد شده ليبل زده و توسط دسپس دستگاه بر روی بطری
ها گردد و در ايت بطریپرينرت تاريخ توليد و مشاره سريال آن ثبت می

حمصوالت توليدی پس . گرددبندی میتوسط دستگاه درون جعبه و کارتن بسته
 .يابداز بازرسی توسط کنرتل کيفيت به انبار انتقال می

 
 مواد اوليه اصلی -٣
 

ردي
واحد  شرح ف

 سنجش

ميزان 
مصرف در 
 واحد

حمل 
أمنيت  

کيلوعصاره گياهی ١
٠١٠/٠ گرم  داخلي 

٠٨٥/٠ ليرت آب ٢  داخلي 

ساير مواد  ٣
 افزودنی

جمموع
 داخلي ١ ه

 داخلي ١ عددایبطری شيشه ٤

جعبه، کارتن  ٥
 و بروشور

جمموع
 داخلي ١ ه

 
 

 ماشين آالت و جتهيزات اصلی -۴
ف
ي
د
ر

 

نام تأمين  شرح ماشين
 کننده

١ 
های  دستگاهسازی مواد شاملخط آماده
کن، بوجاری، خردکن، انتقال، شستشو، خشک

کنميکسر و   خملوط  

سازی ماشين
 خزاعی

های گيری شامل دستگاهخط توليد عصاره ٢
گيری تقطير و حمازنعصاره  

سازی ماشين
 خزاعی

٣ 
سازی شامل ميز دوار، خط توليد شربت

بند، دستگاه دستگاه پرکن، دستگاه   درب
زن و دستگاه جت پرينرتبلتست، دستگاه لي  

شرکت 
 فارماشين

بندی بطری شربت در جعبه و دستگاه بسته ٤
 کارتن

شرکت 
 فارماشين

آوری ماده قرص دستگاه عمل ٥ Fluid Bed 
Processor 

شرکت 
 فارماشين

شرکت  ADR B –B – 35دستگاه پرس قرص مدل  ٦
 فارماشين

بندی قرص به صورت بسته(دستگاه بليسرت  ٧
)ایورقه  

شرکت 
 فارماشين

بندی قرص در جعبه و کارتندستگاه بسته ٨ شرکت  
 فارماشين

شرکت  Ointment manufacturingخط توليد پماد  ٩
 فارماشين

بندی تيوب پماد در جعبهدستگاه بسته ١٠ شرکت  
 فارماشين

شرکت  ٣هزينه ترخيص گمرک، محل و بيمه موارد  ١١
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 ٦٧

ارماشينف  از بندرعباس تا کارخانه١٠الی   
 
 
 
 
 . 
 تعداد کارکنان -۵

تعداد مورد نياز  شرح رديف
)نفر(  

 ٢٠ نريوي انساني خبش اداري ١
 ٢٤ نريوي انساني خبش غريمستقيم توليد ٢
 ٢٩ نريوي انساني خبش مستقيم توليد ٣

 ٧٣ مجع آل
 
 
 کل انرژی مورد نياز -۶

 

 

 

 

 

 

 

 زمين و ساختمان -٧
 

مرتاژ  واحد شرح رديف
)مربع(

 ١٠٠٠٠مرتمربع زمين ١

٢ 
فضای 
سوله 
 توليد

 ٢٠٠٠مرتمربع

 ٣٠٠٠مرتمربعفضای  ٣

   توان برق
 )  کيلو وات (

 ساالنهآب 
 )مرت مکعب(

 ساالنه گاز
 )مرت مکعب(

٢٩٩٫٨ ۶۵٣٢ ٠١۴٠٠ 
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 ٦٨

سوله 
 انبار

 ساختمان ٤
 ٣٠٠مرتمربع اداری

٥ 
فضای 

رفاهی و 
 کارگری

 ٢٠٠مرتمربع

٦ 

ساختمان 
نگهبانی 

و 
سرايداری

 ٨٠مرتمربع

 

 

 

 

 

 


