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 اشتغال یبرا یحقوق کاربرد

نوشته بنا را براين داريم که پيرامون اشتغال از درون مواد حقوقي  دراين

مطالبي را بيان کنيم؛ اين مطالب صرفا موضوع ايجاد اشتغال را در بر ندارند 

بلكه به صورت گزينشي و در مباحث مختلف ذيل اشتغال بيان شده اند و به 

ردر مسائل تفك هصورت چند ماده متفرقه بيان مي شوند که ان شاءاهلل شيو

 .اقتصادی را به ما بياموزند-حقوقي

 اساسي قانون

قانون اساسي يكي از اصول مهم در زمينه اقتصاد و اشتغال های  44 اصل

خصوصي است به گونه ای که برای اين اصل سياست های کلي و برنامه هايي 

چيده شده و حتي در همين راستا قوانين و مقرراتي نيز تصويب شده است؛ 

معروف به اصل خصوصي سازی است يعني انتقال مالكيت از دولت  44اصل 

مردم برای ايجاد عدالت اجتماعي و کوچك شدن دولت برای مديريت و  به

 اداره بهتر؛

از بحث های تئوری در اين زمينه که بگذريم؛ در اين نوشتار در صدد  حال

ن دارد اين هستيم که به اشتغال وسرمايه گذاری هايي که از اين راه امكا

 :بپردازيم

 :بخش است 3ذکر شده است که نظام اقتصادی  44از اصل  درقسمتي

 دولت

 تعاوني

 خصوصي 



2 
 

مي رويم يعني  3قسمت اول کاری نداريم و سراغ قسمت 2حاضر به  درحال

 :مالكيت خصوصي؛ که خود به چند بخش تقسيم مي شود

 کشاورزی

 دامداری

 صنعت 

 تجارت

 خدمات

امال واضح هستند.کشاورزی به عمليات کاشت و دامداری که ک کشاورزی

 .داشت و برداشت محصولي گويند؛ مانند ميوه جات و غيره

 .نيز به پرورش حيواني برای استفاده از آن يا منافع آن دامداری

صنعت منظور توليد و مونتاژ چيزی است مانند صنعت نساجي يا صنعت  در

 .رهيفوالد وغ 

ود که غير از موارد باال باشد و با خريد و به فعاليت هايي گفته مي ش تجارت

 فروش کسب سرمايه مي کند؛ مانند بازرگاني و صادرات و واردات؛

نيز با ارائه خدمت به جامعه عمومي يا جامعه ای خاص، کسب درامد  خدماتي

مي کند مانند ايجاد مدرسه غير انتفاعي يا مهدکودك که با ارائه خدمات 

 .دانش آموزی امرار معاش مي کندآموزشي به جامعه علمي و ا

که از اين اصل برای ما مهم است ؛ در ابتدا تعيين نوع اشتغال بود؛ يعني  آنچه

کسي که قصد دارد کاری را در راستای کسب درامد انجام دهد ابتدائا نوع کار 
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قانون اساسي با در نظر گرفتن توان   44خود را با توجه به تقسيم بندی اصل 

 .مشخص کند و عالقمندی خود

اين اصل قانوني آمده است که فعاليت های خصوصي مكمل فعاليت های  در

دولتي است يعني اگر صنعت ماشين آالت که در دستان بخش خصوصي 

است متوقف شود ويا دچار اشكال شود بالتبع هواپيمايي که بخش دولتي مي 

راستا  باشد به دليل نبود قطعات صنعتي دچار مشكل مي شود؛ لذا در همين

دولت برای حفظ بخش های دولتي حمايت هايي را از بخش های خصوصي 

 ....مي کند از ارائه تسهيالت تا ارائه منابع و لوازم و

مثال دولت برای حمايت از بخش کشاورزی هرساله با توجه به نياز  برای

کشور برای بعضي توليدات کشاورزی وام هايي را در نظر مي گيرد که از 

ن جهاد کشاورزی مي توان از اين بخش نامه ها و آيين نامه ها طريق ساما

و نياز  ربطور مثال دولت باتوجه به کمبود منابع آب در کشو اطالع پيداکرد؛

مردم به گياهان دارويي و درامد خوب صادرات اسانس های دارويي، اقدام به 

رويي کم ارائه تسهيالت به کشاورزاني مي کند که کشت خود را به گياهان دا

 ..آب اختصاص داده اند مانند گل محمدی يا رزماری و

در اين تسهيالت گاهي شامل وام های بانكي با فرصت خوب برای  که

بازپرداخت آن است؛ پس برای کساني که عالقه به کار کشاورزی و دامداری 

دارند ولي سرمايه کافي برای راه اندازی ايده خود را ندارند مي توانند با 

 .ه به سازمان جهاد کشاورزی از کمك های دولتي استفاده کنندمراجع
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و دامداری فقط يك مثال بود شما مي توانيد با توجه به بخش نامه  کشاورزی

های دولتي و مصوبات دولت در هر زمينه ای که دولت تسهيالتي را ارائه مي 

 .دهد اقدام کنيد

يد بارها وبارها از تكميلي وپايين دستي سه واژه ای که شا-تبديلي صنايع

تلويزيون و رسانه های جمعي شنديده باشيم يا درموردش اطالعاتي داشته  

ها بگرديم و باشيم؛ حال قصد داريم در ابتدا در قانون به دنبال اين واژه

و بعد به تبيين  کنيممواردی را که نگاه قانون به اين واژه ها بوده است را ذکر 

 .ها بپردازيماين واژه

 قانون برنامه پنجم 144اده ( مالف

 قانون برنامه چهارم بخش )ه( 18 ماده

قانون برنامه چهارم محور)ب( قانون افزايش بهره وری بخش  21ماده

 1389کشاورزی وصنايع طبيعي مصور 

 .قانون افزايش بهره وری 17ماده  2 تبصره

 قانون افزايش بهره وری 17ماده  4 تبصره

 قانون افزايش بهره وری 20 ماده

اين مواد قانونا کلمات تبديلي و تكميلي بارها و بارها روبه رو مي شويد که  در

عمدتا در راستای حمايت های مالي و يا تامين بودجه های مالي مربوط به 

 .اين موارد دوره است
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ه دور ا اصطالحات سخت و اختصاصي به مي خواهيم به زبان ساده وب دراينجا

 .تبيين اين صنايع بپردازيم

تبديلي : همانطور که از اسم آن مشخص است يعني تبديل چيزی به   صنايع

چيز ديگر که هردو آنها مصرف دارند ومورد استفاده و نياز جامعه هستند؛ به 

همه  طور مثال از کشاورزی مثال ميزنيم که تقريبا کسب و کار کشاورزی در

  برمحوراستانهای کشور جاری است و سهم قابل توجهي از اقتصاد کشور 

 کشاورزی قراردارد؛ 

قاعدتا -کند يرا در نظر بگيريد که محصولي را مي کارد برداشتم م کشاورزی

و متاسفانه سهم زيادی از محصول توسط دالل خريداری مي شود و قاعدتا به 

قيمت پاييني نيز مي باشد زيرا در زمان برداشت بخاطر وفور آن محصول 

 تواناييقيمت در پايين ترين سطح خود قراردارد و کشاورز به دليل عدم 

کشاورزی،  نگهداری محصول به علت فاسد شدني بودن اکثر محصوالت

مجبور به فروش به دالل با قيمت مشخص شده از سمت دالل های يك 

 .منطقه است

صورت حجم زيادی از محصول به فرش مي رسد و مقداری از محصول   بدين

به دليل عدم رشد کافي و يا نارس بودن در زمان مقرر ويا نداشتن ظاهر 

فروش نمي رود مناسب برای صادرات مثل »کوچك بودن يا بدفرم بودن« به 

که اگر از محصوالت گران قيمت باشد به قيمتي پايين تر و صبر کردن تا 

رسيدن و... به فروش مي رسد واال يا دورريخته شده و يا خوراك  مانز

 .حيوانات مي شوند درخوش بينانه ترين حالت ممكن

 چاره چيست؟ حال
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 .کردن دست دالل؟ تقريبا غير ممكن کوتاه

 .م محصوالت؟ خالف اصول خريد وفروش وتجارت استبه خريد تما اجبار

 .پای صنايع تكميلي به ميان مي آيد دراينجا

تكميلي محصول را تبديل به چيزی مي کنند که اوال مصرف دارد و  درصنعت

به قيمت بهتری خريداری مي کنند؛ ثانيا دوام و نگهداری محصول را افزايش 

ری از خام فروشي مي شود؛ رابعا از مي دند ثالثا باعث ايجاد اشتغال و جلوگي

 .اسراف وتوليد ضايعات مي کاهد

عملي: کشاورزی سيب زميني کاشته است. در زمان برداشت محصول   مثال

مي تواند حجمي از محصول را که خريداری نمي کند يا هنوز آماده برداشت 

نيست نگهداری کند و با تبديل آن به چيپس های خانگي اقدام به فروش و 

ب درامد چندين برابری کند. يا اگر در منطقه ای کشاورزی سيب زميني کس

زياد است؛ مي توان با راه اندازی کارخانه فراوری سيب زميني اعم از )چيپس 

 سيب کراکت قبيل از غداری مواد-زميني سيب پوره -آماده نيمه يعني –

ه از اينك وهم کرد زايي اشتغال هم و نمود؛ درآمد کسب هم...( و زميني

 .ها جلوگيری کردفروش ضرروار کشاورزان به دالل

محصوالت کشاورزی به صنايع تبديلي لزوما نياز به ايجاد کارخانه  تبديل

ندارد بلكه هرکشاورز مي تواند محصوالت خود را به کاالی مدنظرش توليد 

کند و به عنوان يك محصول خانگي بفروشد واگر قصد توليدات انبوه دارد 

های کوچك  گاهراه اندازی کارخانه را ندارد مي تواند با ايجاد کار ولي درامد

که باهزينه ای بسيار پايين تر از کارخانه تاسيس مي شود، اقدام به توليد 

صنايع تبديلي مدنظر خود بكند. مثال برای ايجاد يك کارخانه لبنيات با 
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اد يك توليدات مشخص سرمايه های چند ميلياردی نياز است اما برای ايج

مي گويند با هزينه  دیکارگاه لبنيات که در عرف به آن کارگاه ماست بن

اندکي که به دويست ميليون تومان هم نمي رسد در حاشيه يك شهر کوچك 

مي توان اقدام نمود.مساله ای که در صنايع تبديلي بسيار مهم است تداوم 

ی مي چرد و از اشتغال است؛ در بعضي از مناطق کشور، اقتصاد برپايه کشاورز

آنجا که کشاورزی فصلي است لذا در خارج از فصل کشاورزی افراد زيادی 

با ايجاد صنايع تبديلي  هستند که بيكار مي شوند و هيچ گونه درامدی ندارند،

 .مشكل اشتغال های فصلي نيز حل مي شود

ادامه به ذکر بعضي محصوالت کشاورزی و صنايع تبديلي که از دل اين  در

 .ت مي توان به وجود آورد به طور خالصه وبعضا تيتر وار مي پردازيممحصوال

در مناطقي که گياهان وگل های معطر مصرفي کشت مي شود با راه -1

اندازی کارخانه وکارگاه های عصاره و اسانس گيری مي توان بعنوان يك 

 صنعت تبديلي اقدام کرد؛

داراب در استان فارس مثال شهر کاشان در استان اصفهان و شهرستان  برای

وهمچنين استان کرمان که به کشت گل محمدی مشغول هستند مي توانند 

 .شهر مناسبي برای راه اندازی صنايع تبديلي مربوط به گل محمدی باشند

محمدی را مي تو پان به عصاره آن يا همان عرق آن تبديل کرد و به  گل

 :فروش رساند يا از ديگر موارد فروش آن عبارتند از

( اسانس: اسانس عصاره بسيار غليظ از چند مرحله عمليات فراوری به الف

کيلو اسانس گل  1دست مي آيد که قيمت بسيار بااليي دارد به گونه ای که 

ميليون ريال مورد خريد و فروش واقع  240به قيمت  96محمدی در سال 
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از  فتگرمي شده است؛ همين امر را مي توان برای ساير گياهان نيز در نظر 

باشد يا  يم يجمله آويشن که اسانس آن بسيار دارای بازار خوب و قيمت عال

اسانس پنه اسانس زرا، اسانس ماندارين و... که در اين اسانس ها در توليد 

 بعضي مواد شيميايي آرايشي و بهداشتي استفاده مي شود؛دارو عطر ادکلن ،

به منطقه ای که در آن قصد نوع گياه دارد که باتوجه  7000کشور ما حدود 

ايجاد اشتغال داريم، مي توان وارد کار اسانس گيری از گياهان دارويي ومعطر 

 .را آغاز کرد

در مناطقي از کشور بخاطر آب و های مناسب و آب کافي عمده توليدات  (2

کشاورزی معطوف به ميوه جات است و در بين محصوالت کشاورزی ميوه 

ها را از طريق د ضايعات رادارندحال مي توان آنجات بيشترين ميزان تولي

صنايع تبديلي به مصارفي ديگر رساند که جلوی ضايعات و ارزان فروشي 

 .شود رفتهگ

 :مختلف از ميوه جات عبارتند از توليدات

ها به خصوص آنهايي که طعم ترش يا شيرين دارند : از بسياری ميوه لواشك

ات هم ميتواند به صورت توليد مي توان لواشك توليد کرد اين توليد

 .محصوالت خانگي و کارگاهي و نياز به سرمايه چنداني ندارد

ها مربا و مارماالد توليد مي شود که بازار و مارماالد: امروزه از اکثر ميوه مربا

بسيار وطرفداران فراواني دارند، اين توليدات هم ميتواند در سطح خانگي يا 

و بسته به نوع توليدات شما نيازمند سرمايه  کارگاهي و کارخانه ای باشد

گذاری های متفاوت است. اگر باغدار هستيد مي توانيد به صورت خانگي 
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توليد و به فروش برسانيد و اگرسرمايه گذاری هستيد که در شهرتان ميوه 

 .فراوان است مي توانيد اقدام به تاسيس کارخانه نماييد

ی طرفداران زيادی است مانند آب پرتقال ها دارا: آب بسياری از ميوه آبميوه

آب هندوانه و.... وميوه هايي که آب ندارند ترکيب آنان با شير استفاده مي 

شود مانند شير موز سطح اين توليدات غالبا به صورت کارخانه مي باشد و در 

که توليد ميوه زياد  قيسطح خانگي و کارگاهي توليدات ندارند .اما در مناط

ارخانه کوچك يا بزرگ توليد آبميوه های طبيعي مي تواند است تاسيس ک

 .موجب اشتغال و سرمايه آوری مناسبي گردد

: کنسانتره مصارف خاص دارد وکامال در سطح کارخانه ای توليد مي کنسانتره

 .شود

آورد و به  ها کمپوت ميوه جات به دستميوه جات: مي توان از ميوه کمپوت

اند؛ اين توليدات نيز در سطح کارخانه مي قيمت مناسب تر به فروش رس

 .باشد

ها مي توان شيره نيز به دست آورد مانند انگور و خرما درسطح بعضي ميوه از

کشور وحتي در سطح دنيا طرفداران زيادی پيدا کرده است پس اگر شما در 

مناطقي از کشور زندگي مي کنيد که محصوالت خرما دارند مانند استانهای 

توليدات  يدشهر هرمزگان کرمان و سيستان و بلوچستان مي توانخوزستان بو

خرمای خود را يا ديگران را خريداری کرده و به شيره خرما تبديل کنيد؛ اين 

توليدات هم در سطح کارخانه و هم کارگاهي قابل اجراست با راه اندازی يك 

ه کارگاه کوچك در شهر خود مي توانيد درآمد قابل توجهي از توليد شير

خرما بدست آوريد و در نهايت تفال خرما را نيز به عنوان غذای دام بفروشيد؛ 
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با نگاهي به بازار و قيمت های محصوالت خرما و شيره آن متوجه ارزش راه 

 .اندازی کارگاه توليد شيره خرما مي شويد

درمناطقي از کشور توليدات غالبا معطوف به سبزيجات و صيفي جات  (3

است که در اين زمينه صنايع تبديلي فراواني وجود دارد که به اختصار به 

چند مورد آن مي پردازيم، برای مثال گوجه که در از مناطق کشور کشت مي 

 شود چه فراوری هايي مي تواند داشته باشد؟

ه به ذهن هرشخص مي رسد توليد رب از گوجه  ( رب: اولين چيزی کالف

است اين توليد هم در سطح خانگي هم کارگاه و هم کارانه ای قابل انجام 

 .است وهمگي آنها دارای بازار مصرف مي باشد

گوجه: جايگزيني مناسب برای رب گوجه که امروز دارد جای خود را در  پودر

متر نسبت به رب گوجه دارد. کشور باز مي کند و توليد آن هزينه ای بسيار ک

از آنجا که در کشور جز شهر های کالن در ساير فروشگاه های شهر های 

کوچك چنين محصولي ديده نمي شود و بيشتر جنبه صادرات ومصارف 

دارد لذا در حال حاضر توليد آن فقط از طريق کارخانه همراه با برند و  خاص

 .بسته بندی شكيل معقول مي باشد

 : سرخ شده، چيپس، گرانول زميني  سيب

 : خشك شدهسبزيجات

 : سرخ شدهپياز

 کنسرو، خاويار: سرخ شده،بادمجان
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از اين گونه موارد بسيار است؛ امروزه تقريبا همه محصوالت برای صنايع  و

تبديلي آن و فراوری آن به محصول ديگر بازار مصرف وجود دارد و فقط 

 .پررونق و بعضي کم رونق استدارای شدت و ضعف هستند؛ بعضي بازار شان 

موارد فقط به صورت مثال ذکر شده وانحصاری نمي باشد در ساير موارد  اين

مثال در دامداری هم چنين است مي توان بافراوری دام وطيور اقدام به 

 :توليدات وراه اندازی صنايع تبديلي نمود برای مثال به موارد زير توجه کنيد

 روغن حيواني، کشك وغيرهماست، ، : فراورده های لبني: دوغشير

قرمز ومرغ وماهي: کنسرو گوشت قرمز ومرغ، پودر گوشت قرمز و  گوشت

 ماهي، عصاره مرغ وگوشت

ساير موارد؛ پس اگر درشهری زندگي مي کنيم که توليدات دامي و آبزيان  و

آن بيشتر از کشاورزی است مي توانيد در همين زمينه اقدام به اشتغال 

کنيد برای مثال شهرقم که دارای توليدات انبوه شير است برای راه  کارآفريني

است وپرورش  راندازی توليدات لبني مناسب است زيرا شهر قم دارای دام شه

 .دام در اين شهر رونق فراوان دارد

بايد به سراغ توضيح و تبيين صنايع که از صنايع تبديلي بگذريم،  حال

ته که ذکر شد غالبا اين دولفظ بايكديگر در تكميلي برويم که در قوانين گذش

 .قانون به کار برد شده اند

تكميلي: اگر بخواهيم به طور ساده به تبيين اين واژه بپردازيم و از  صنايع

تعاريف اصطالحي که شايد فهمش برای همگان راحت نباشد بپرهيزيم، بايد 

ا خدمت گفت که صنايع تكميلي صنايعي هستند که تكميل کننده صنعت ي

 .ديگری هستند تا بتوان از يك چيز استفاده کرد
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طور مثال صنعت دامداری را در نظر بگيريد، برای استفاده از گوشت دام  به

پس کشتارگاه نسبت به دامداری و دامپروری يك نياز به کشتارگاه هست،

صنعت مكمل محسوب مي شود.حال به چند مورد از صنايع مكمل يا همان 

 :تكميلي اشاره مي کنيم

از کشاورزی و غير سردخانه: امروزه بسياری از توليدات اعم  صنعت

درصورت نگهداری فاسد مي شوند لذا توليد کننده مثال کشاورز کشاورزی،

نياز دارد که برای نگهداری محصول خود به سردخانه ها مراجعه کند. ازآنجا 

که تاسيس و راه اندازی سردخانه ها نياز به سرمايه گذاری های کالن دارد 

ز نمي تواند برای توليدات خود لذا هر توليد کننده گوشت، مرغ يا کشاور

سردخانه احداث کند .شايد بپرسيد که چرا بايد مثال يك کشاورز محصول  

 خود را نگهدارد؟

نخلستان دار خرما را در نظر بگيريد که در تابستان محصول خود را  يك

برداشت مي کند، چون تابستان زمان برداشت است وخرما فراوان مي باشد 

پس اگر کشاورز قصد داشته باشد که خرمای خود را به لذا قيمت پايين است 

رمضان  هقيمت باالتری بفروشد الجرم بايد محصول خود را تاسال تحويل يا ما

که اوج مصرف خرما است نگهداری کند. در اينجاست که صنعت سردخانه به 

ميان مي آيد و از محصوالت کشاورزی برای چند ماه نگهداری مي کند. اين 

تعداد بااليي از محصوالت کشاورزی که شرايط نگهداری در سرما را مساله در 

که بايد فريز  فيددارند وجود دارد، همچنين در صنايعي چون گوشت قرمز س

شوند ،پس اگر در شهر شما چنين محصوالتي وجود دارد، ايجاد يك 

 .سردخانه به عنوان صنعت تكميلي مي تواند بسيار درامدزا باشد

 :بسته بندی صنعت
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از صنايع تكميلي است ومي توان به   يكيبسته بندی امروزه بعنوان  صنعت

 .عنوان يك حرفه اشتغال زايي پردرامد به آن نگاه کرد

 :چند دليل از آن به عنوان گوهر صنايع تكميلي نامبرده مي شود به

(تنوع محصوالتي که نياز به دسته بندی دارند، امرزه هر محصولي که الف

به نوعي نياز به بسته بندی دارد وکمتر محصولي است که توليد مي شود 

دارای بسته بندی نمي باشد؛ غالبا کارخانه های بزرگ وبرند هستند که 

 رویمحصول خود را بسته بندی مي کنند و ساير کارخانه ها و کارگاه ها ني

انساني وصنايع مالي خود را معطوف به بسته بندی نمي کنند واکثرا به فكر 

 :هستند. به چند مورد از تنوع بسته بندی در موارد زير توجه بفرماييدتوليد 

 دسته بندی حبوبات -

 بسته بندی سبزيجات -

 بسته بندی گوشت قرمز-

 بسته بندی گوشت سفيد -

 بسته بندی آجيل ها-

 بسته بندی لوازم تحرير -

 بسته بندی گياهان دارويي _

 بسته بندی دمنوش ها و چای _

 بسته بندی عسل _
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 ....بسته بندی فراورده های لبني محلي و _

 (دومين دليلي که بسته بندی را از صنايع مهم و قابل توجه کرده است،ب

صادرات است، در حرفه بسته بندی نوع بسته بندی صادراتي کامال  بحث

است، يك متفاوت است وهمين مبحث باعث تخصصي شدن حرفه شده 

محصول را در نظر بگيريد که قرار است به يك کشورآسيای شرقي صادر 

شود، شخصي که بسته بندی مي کند اوال بايد محصول را درجه بندی کند و 

بهترين درجه را انتخاب کند در مرحله بعد بايد مطابق با سليقه مردم کشور 

حجم بسته   در مرحله سوم سايز ومقصد رنگ بسته بندی را انتخاب کند،

 .است به گونه ای که قابليت فروش و حمل داشته باشد

چهارم بسته بندی بايد به گونه ای باشد که از حيث وجود هوا يا  درمرحله

 ....خالء مطابق با محصول و درام آن باشد و

با توجه به آنچه که گفته شد، بسته بندی، شغلي مهم و پردرامد  پس

مي توانيم با توجه به توليدات شهر خودمان  موردنياز اکثر صنايع است.پس ما

يا شهری که مي خواهيم در آن سرمايه گذاری کنيم صنعت بسته بندی را 

  صولاحداث کنيم بدون هيچ گونه توليدی و ترس از ضر و زيان يا اتالف مح

بهترين سهم را از صنفي را راه اندازی مي کنيم که در قبال ارائه يك خدمت، 

 .سود مي بريم

صنايع تكميلي بسيار زيادند و آنچه که گفته شد دو مورد بعنوان مثال  بتهال

واز باب تبيين واژه صنايع تكميلي بود، صنايع تكميلي امروزه گسترش زيادی 

و اين داشته اند که مجال توضيح و پرداختن به آن در اين نوشته نمي باشد 



15 
 

دارد تا ذهن خواننده را  عياشاره به موضو نوشته ها به عنوان الگويي و پيكان،

 .به سمت مشاغل وصنايعي معطوف سازد

 :مشارکت

از جمع های  تا به حال بارها و بارها با اين واژه روبه رو شده ايم، شايد

سهامي عام، دوستانه تا قوانين مختلف، باواژه هايي شبيه سهامي خاص ،

ن تجارت شرکت با مسووليت محدود و غيره را در قانوشرکت های تضامني،

جزئيات  زاما صد پرداختن به ريجمهوری اسالمي ايران را شنيده باشيم، 

 .مسائل مربوط به شرکت های تجاری را نداريم

در جامعه امروزی توهمي که بين کاسب ها وجود دارد اين است که  متاسفانه

تجارت با مشارکت پيشرفت ندارد البته اين گفته زماني درست بوده است وآن 

به ساليان بسيار دور بوده است که قانون روابط بين شرکا را مشخص مربوط 

ديگر  كنكرده بود و در صورت اختالف يا فوت يكي از شرکا برای شري

مشكالت متعددی پيش مي آمد و دليل ديگر اينكه در گذشته ايجاد يك کار 

اقتصادی در کشوری چون ايران نياز به سرمايه چندان نداشته است و فقط 

نيازمند صنايع مالي و انساني زيادی بوده است ، پس امروز  نيايي چون اکاره

جوان که  قشردر بين کساني که به دنبال اشتغال هستند علي الخصوص 

دارای تحصيالت آکادميك مي باشند، ترس از مشارکت بسيار بعيد است، 

 :قانون در موارد مختلفي از جمله

 تجارت قانون

 مدني قانون
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شرکا: پرداخته است و انواع آن را توضيح داده است تا اختالفي روابط بين  به

در بين شرکا، بوجود نيايد ودرصورت ايجاد اختالف با توجه به وجود 

 .سيستم قضايي از حقوق شرکا و سرمايه گذاران دفاع کندقانون،

مثال قانون تجارت دربخش شرکتها آنها را به جند قسمت تقسيم مي  برای

و قوانين مربوط به آن مي پردازد که برای مثال به موارد زير  کند وبه توضيح 

 :توجه فرماييد

 تضامني شرکت

است که تحت اسم مخصوص برای تجارتي بين دو يا چند نفر با  شرکتي

شرکت برای پرداخت تمام قروض  يمسئوليت تضامني تشكيل يعني اگر داراي

 .ض شرکت استکافي نباشد، هريك از شرکا مسئول به پرداخت تمام قرو

آمده است که در شرکت  119ديگر قانون تجارت ماده  درقسمت

 .منافع به نسبت سهم الشرکه بين شرکا، تقسيم مي شودتضامني،

به مواردی که در مورد شرکت تضامني ذکر شد متوجه مي شويد که  باتوجه

 .ماده باال برای رفع بسياری از منازعات کفايت مي کند 2همين 

مسئوليت هريك از سهامداران درمورد بدهي های شرکت  است که شرکتي

ودر صورت عدم کفايت محدود به مبلغ سرمايه گذری شده در شرکت است،

مجبور نيستند اموال شخصي خود را در اين راه مصرف کنند يعني وقتي 

شرکت ورشكسته شود و نتواند جوابگوی طلبكاران باشد تنها سرمايه 

و طلبكاران نيم توانند باقي مانده مطالبات خود را رود  يسهامداران از بين م

 94از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند.تعريف اين نوع شرکت در ماده 

 .قانون تجارت آمده است
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از اين مووارد انواع ديگری از شرکت و شراکت های خارج از قانون تجارت  و

ردی ديگر از وجود دارد که به روابط بين شرکا مي پردازد وبه طور کلي موا

چگونگي انتخاب هيئت مديره، تصميمات  جمله چگونگي تاسيس،

 ...امضای اسناد بهادار ومهم،

از موارد ديگر که الزمه يك شراکت هستند را قانون مشخص کرده،  بسياری

پس امروزه با وجود قوانين قاطع وقرارداد های توافقي محضری که به ثبت 

کت درکسب وکار وتجارت بود.دليل بعدی که رسيده اند ديگر نبايد نگران شرا

را به  تمهرتاييدی برکسب و کار های شراکتي دارد اين است که چند منفع

 :دنبال دارد

اگر جواني بخواهد کاری را آغاز منابع عالي برای ايجاد کاراقتصادی،  افزايش

کند وبودجه کافي برای ايده مدنظرش نداشته باشد واز آنجا که گرفتن 

ت بامشكالت وموانع زيادی برای قشر جوان روبه رواست، چند راه باقي تسهيال

برود که سود  ليتينمي ماند يا اينكه ايده خود را تغيير دهد وبه سراغ فعا

کمتری دارد وچه بسا مورد عالقه نباشد ويا قابليت ارتقا نداشته باشد راه بعد 

ردی ديگر وارد به دست آوردن سرمايه از طريق شريك است، مي تواند با ف

شراکت شود و بودجه مورد نياز برای اجرايي کردن ايده خود را بدست آورد 

اش اجرايي شده است وديگر  وايدهبدين گونه هم به هدف خود دست يافته 

اينكه سودی که از سرمايه گذاری بزرگتر بدست مي آيد قاعدتا بيشتر از 

 .سرمايه گذاری های کوچك است

وهمفكری، قاعدتا وقتي در کاری دارای شريك باشيد  منابع انساني افزايش

کارها با  شدت نظارت برحسن انجام فعاليت ها افزايش پيدا مي کند،

همفكری شريك پيش مي رود و همفكری باعث مي شود موانع بهتر سنجيده 
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شود و به گونه برای هرشخص مشاوره محسوب مي شود. موجب تقسيم کارها 

 .از روش يك نفر مي شود وبسياری از منافع ديگرفشار مسئوليت  داشتنوبر

صحبت از شراکت به ميان آمد منظورمان الزاما تاسيس يك شرکت  وقتي

تجاری نيست.گاهي مي توان با تشكيل يك تعاوني محلي يا خانوادگي از 

حق مي توان در امور اجرايي افرادی برای سرمايه گذاری دعوت به عمل آورد،

  ينمايه گذاری در سود وو زياد شريك باشند، بزرگترمشارکت نداد وصرف سر

و معروفترين کمپاني های دنيا از مشارکت وهمكاری چند نفر جوان خالق 

بوجود آمده اند و امروزه شهرت جهاني پيدا کرده اند که اسم وبرندشان در 

سرتاسر دنيا آشناست مانند گوگل که از يك مكان بسيار کوچك، با حداقل 

را  وايدهکرد آن هم توسط چند نفر شريك که باهم يك هدف  امكانات آغاز

 .دنبال مي کردند

که صحبت از شرکت ها به ميان آمد، خالي از لطف نيست که به موضوع   حال

 .مهمي اشاره شود که در قانون به آن توجه ويژه ای شده است

 ثبت شرکت، برند ولوگو مساله

دانان وکار آفرينان معتقدند که آنچه از کسب سرمايه مهم تر است  اقتصاد

داری آن از طريق حفظ سرمايه مي باشد گاهي حفظ سرمايه به روش نگه

های امن مانند گاوصندوق يا بانك های معتبر صورت مي گيرد وگاهي ديگر 

حفظ سرمايه از طريق به گردش درآوردن آن در عرصه کسب و کار و تجارت 

برای جلوگيری از افت ارزش احتمالي که هرساله باتوجه بهنرخ تورم که از 

 .سوی بانك مرکزی اعالم مي شود
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گاهي برای حفظ سرمايه معنوی خود از طريق به سرقت رفتن اعتبار ونام  اما

 .و نشان بايد چاره ای انديشيد

امروزی بسياری از محصوالت با نام خاص و لوگوی خاصي به بازار  درجامعه

 .عرضه مي شود که به اصطالح به آن برندگويند

ائه خدمات برند صرفا ملزوم توليد يك محصول نيست بلكه برای ار داشتن

خاص هم مي شود برند ايجاد کرد مثال فروشگاهي که توليدات خاصي ندارد 

اما بخاطر تخفيف خوب يا داشتن قرعه کشي يا داشتن باشگاه مشتريان مي 

 روشتواند برای خود برند ثبت دهد مانند فروشگاه همشهری شهروند افق کو

 ...يا رستوران هايي مانند مك رونالد شانديز و

برند شما به ثبت برسد ، هيچ شخص ديگر حق استفاده از اين برند و  که اگر

نام را ندارد واگر شخصي از برند شما استفاده کند، مي توانيد از طريق مراجع 

قانوني با آن برخورد کنيد، توجه داشته باشيد صرف تاسيس برند برای شما 

 .يدحق و اولويتي ايجاد نمي کند بلكه بايد ثبت برند بده

ادامه بحث شرکت های سهامي وتوضيح مباحث حقوقي، جا دارد که به  در

 :مساله بسيار مهمي بپردازيم که در کشور ما معقول مانده است

از ديد کاسبان وکار آفرينان وهم از نگاه سرمايه گذاران و آن بازار بورس   هم

وسرمايه است، در راستای اين عدم توجه به بازار بورس، بسياری از افراد 

جامع به شغل کارمندی خواه برای دولت وخواه برای شرکت های خصوصي 

روی آورده اند وبرای سرمايه گذاری به سپرده بانكي بسنده مي کنند و 

افرادی ديگر به سراغ راه اندازی کسب وکار مستقل مي روند. افرادی هم 

 هستند که پول خود را وارد بازار طال ارز و ملك مي کنند وتقريبا جمعيت
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بسيار کمي از اشخاص حقيقي در جامعه به بازار بورس توجه مي کند 

 ضيحاتيوجمعيت کثيری حتي بامفهوم سهام نيز آشنايي ندارد. لذابه تو

 .دراين زمينه مي پردازيم

 وجودی سهام فلسفه

درك اهميت وجودی سهام در ابتدا از ديد يك شرکت توضيح مي  برای

يد و مي خواهيد کسب و کاری را راه دهيم. فرض کنيد شما سرمايه ای دار

اندازی کنيد . در نتيجه اقدام به راه اندازی کسب و کار خود کرده و فعاليت 

 چندينخود را آغاز مي کنيد، به مرور فعاليت خود را گسترش داده وپس از 

در حال حاضر  سال شرکت بسيار بزرگ با عملكرد مناسب را خواهيد داشت،

اما به دنبال اين هستيد که بتوانيد به راحتي از شما مالك شرکت هستيد 

سرمايه های صاحبان ثروت و عموم مردم در جهت توسعه شرکت استفاده 

شرکت  يجهکنيد و دائما از وام بانكي و استقراض استفاده ننماييد. در نت

 111000خودرا به سهام عام تبديل کرده و سرمايه ثبت شده را به سهام 

د پس از مدتي شرکت را وارد بازار بورس کرده و بخشي کني يريالي تقسيم م

از سهام شرکت را به سرمايه گذاران اعطا مي کنيد. در واقع بازار بورس 

ويا صرف زمان  رکتشرايطي را فراهم مي کند تا شما بدون نياز به اغالل ش

 .زياد جهت يافتن شريك به سرعت به منابع جديد دست پيدا کنيد

سهام برای سرمايه گذاران مي پردازيم.سهام يك ورقه به اهميت نقش  حال

بهادار دارای ارزش است که شما با داشتن آن مالكيت يك شرکت را بدست 

مي آوريد. در واقع اگر سرمايه شرکت را به سمت های مساوی تقسيم کنيم 

به هر قسمت يك سهم مي گويند. دقت نماييد که شما با خريد يك سهم 

سي را بدست مي آوريد. در حالي که در خارج از بازار يك شرکت بور الكيتم
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بورس برای تصاحب يك شرکت نيازمند سرمايه بسيار سنگيني هستيد، از 

طرفي عالوه بر مالكيت يك شرکت، مزايايي به شما تعلق ميگيرد که بر 

جذابيت مالكيت سهام مي افزايد، برای درك نكته فوق فرض کنيد که شما 

بورس با مالك يك شرکت توسعه يافته معامله کنيد،  در خارج از خواهيدب

زماني که شما به او پيشنهاد شراکت مي دهيد حاالتي رخ مي دهد که در 

 :نتيجه آن مشارکت شمارا با آن فرد با خطرات متعددی مواجه خواهد کرد

آن فرد درخواست شمارا رد خواهد کرد يا اينكه مبلغي را به شما پيشنهاد  يا

همچنين شما نمي توانيد ارزيابي دقيقي  که بسيار سنگين است،خواهد داد 

از ارزش واقعي آن شرکت داشته باشيد زيرا به اطالعات دقيق صورت های 

شما  چونمالي و فعاليت عملياتي آن شرکت نداريد، از طرفي ممكن است 

تخصص الزم را در رابطه با حوزه فعاليت آن شرکت نداريد فرد مناسبي جهت 

نباشيد، در حالي که وقتي شما در بازار بورس سهامي مي خريد  شراکت

نيازی به داشتن تخصص الزم در حوزه فعاليت آن شرکت را نداريد از طرفي 

سرمايه  ازقيمت سهام در بازار براساس عرف وتقاضای تعداد بي شماری 

 .گذاران تعيين مي گردد

يمت سهام يك شرکت نتيجه شما راحت تر مي توانيد نسبت به ارزيابي ق در

بورسي اقدام نماييد.از طرفي براساس قوانين سازمان بورس به راحتي به 

اطالعات مالي و جزئيات فعاليت شرکت های بورسي دسترسي داريد و به 

 زايایراحتي مي توانيد فعاليت شرکت را ارزيابي نماييد در حالي که تمامي م

 .فوق در رابطه بايك شرکت غير بورسي صادق نيست

که گفته قسمتي از مزايای سرمايه گذاری در بورس بود و مزايای سهام  آنچه

نيز برای سرمايه گذاری محدد به آنچه گفته شد نيم باشد. مانند : شما 
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باخريد سهام متناسب با درصد مالكيت اوراق در تصميمات مجامع شرکت 

 یراهای بورسي حق رای داريد در واقع بابت مالكيت هر ورقه سهام يك 

خواهيد داشت الزم به ذکر است که در مجامع شرکت های بورسي در رابطه  

انتخاب هيئت مديره، تصويب صورت های مالي و.... با انجام افزايش سرمايه ،

 .تصميم گيری مي شود

که يك شرکت در يك سال مالي سود خالص محقق کند. برطبق  درصورتي

 90اران تقسيم کند : ماده درصد آن را بايد بين سهامد 10قانون حداقل 

 قانون تجارت

از بزرگترين مزايای سهام برای سرمايه گذاران وجود بازاری متشكل  يكي

هست که براساس آن مي توانيد بدون دغدغه سهام خريداری شده خود را به 

درحالي که شما بعنوان مالك يك شرکت غير بورسي جهت فروش برسانيد، 

همچون راضي کردن ساير شرکا يافتن  فروش سهام با مشكالت متعددی

شريك جديد جهت فروش سهام خود به وی، عدم وجود مرجع مشخصي 

 .جهت ارزش گذاری

ديگر مزايای ورد به بازار سرمايه بورس اين است که متناسب با سطح  از

سرمايه خود هرچه بخواهيد مي شود در بازار سرمايه به خريد سهام اقدام 

ورود سرمايه به بازار برس وجود ندارد در حالي که  کنيد.در واقع سقفي جهت

 راوقتي شما مالك يك شرکت غير بورسي هستيد حجم سرمايه محدودی 

مي توانيد وارد شرکت نماييد و سرمايه مازاد شما به حتي قابليت سرمايه 

اين شرط برای حداقل سرمايه دربورس هم مصداق گذاری مجدد را ندارد،

ا مي توانيد فقط با يك ميليون ريال وارد بازار بورس  دارد و برای مثال شم

 .شويد و اندك اندك افزايش سرمايه بدهيد
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دنيای امروزه و کشورهای پيشرفته، بورس جزء فعاليت ترين و پرسودترين  در

بازار های دنياست اما متاسفانه در کشور عزيزمان ايران غالبا بنگاه های کالن 

ايه گذاری در بورس فعاليت مي کنند اقتصادی، وساير شرکت های سرم

حقوقي  اصوحضور افراد و سرمايه گذاران با شخصيت حقيقي در برابر اشخ

بسيار ناچيز است. اميد است که نسل جوان وامروزی با ورود به عرصه بازار 

بورس و فعاليت های تخصصي در اين زمينه، آغازگر رشد اقتصادی برای  

 .شخاص وجوانان باشيمکشور و پيشرفت مالي برای خود ا

 :تلفيق قانون و خورشيد به درامد برسيد از

 133کامال درست متوجه شديد بانگاهي به قانون برنامه توسعه پنجم ماده  بله

 :بند واو متوجه مي شويد

نيرو مكلف است در صورت نياز به حفظ مسئوليت تامين برق، به  وزارت

چه بيشتر نيروی برق از منظور ترغيب ساير موسسات داخلي به توليد هر

نيروگاه های خارج از مديريت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملي که به 

 .تاييد شورای اقتصاد برسد نسبت به خريد برق اين نيروگاه اقدام نمايد

براساس اين قانون وزارت نيرو مكلف شده که به جای توليد برق، از  يعني

رفه جويي در هزينه توليد واحدهايي خصوصي برق بخرد تا از طرفي ص

قانون 44ونيروی انساني باشد و هم اينكه در راستای خصوصي سازی اصل 

 ياساسي گام برداشته باشند با بررسي مصوبات شورای اقتصاد به اين نتيجه م

شده است که مردم و موسسات توليد  يمكلف به خريد برقرسيم که دولت، 

يشتر زمان خورشيد نمايان است مي کنند؛ بدين صورت که در مناطقي که ب

با گرفتن مجوز وبررسي های کارشناسانه با اقدام به تاسيس نيروگاه برق 
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سال برق توليد شده شما را به  20خورشيدی مي کنيد؛ ودولت به مدت 

صورت تضميني خريداری مي کند.پس اگر به دنبال کاری هستيد که درامد 

يس نيروگاه برق خورشيدی که آن تضميني باشد، مي توانيد اقدام به تاس

اصطالحا به آن برق پنل خورشيدی مي گويند کنيد. برای چنين کاری 

 :مراحلي را بايد طي کنيد از جمله

 نام در سايت و اعالم اينكه چنين تصميمي داريد ثبت

 :بعد بررسي مدارك توسط شرکت های توزيع برق از نظر مرحله

 احراز شرايط مالكيت ساختگان .1

عدم وجوود قرارداد مشابه در آن -يت سقف ظرفيت انشعابرعا .2

 انشعاب

ارائه مجوز اوليه به متقاضي وانعقاد قرارداد خريد تضميني برق بين  .3

شرکت توزيع نيروی برق و متقاضي برای احداث سامانه نيروگاهي)آغاز بازه 

 ساله خريد تضميني برق( 20زماني 

رداد احداث نيروگاه توسط انتخاب پيمانكار ذيصالح و عقد قرا .4

 متقاضي

اتمام عمليات احداث نيروگاه و اعالم به شرکت توزيع نيروی برق  .5

 بازديد نهايي و راه اندازی نيروگاهبرای نصب کشور، 

قرائت کنتور برق متقاضي در بازه زماني دوماهه وصدور صورت  .6

 حساب توليد برق
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 پرداخت صورتحساب در وجه متقاضي توسط وزارت نيرو  .7

 .تمام فرآيند راه اندازی و عملكرد يك نيروگاه برق خورشيدی بود اين

با استفاده از نورخورشيد توسط پنل هايي که ساخته شد نور تبديل به  که

 .برق مي شود

انجام اين عمليات بسته به نوع سرمايه شما و مكاني که در اختيار  سطح

گاهي چند هكتار زمين در يك منطقه کامال داريد کامال متفاوت است،

مناسب برای تاسيس نيروگاه در اختيار داريد و سرمايه ای قابل توجه داريد 

که خب قاعدتا نيروگاهي تاسيس مي کنيد که توان توليد چند مگاوات برق را 

تان است دارد، اما گاهي فضايي که شما در اختيار داريد پشت بام خانه 

خب قاعدتا برقي که توليد مي کنيد يك وسرمايه نقدی زيادی نداريد، 

کيلووات است که مي توانيد هم برق منزل خود را  20نيروگاه کوچك باتوان 

برق به وزارت   لاستفاده کنيد وهم اينكه مابقي آن را از طريق شبكه انتقا

هم برق خود را توليد کنيد و هم  نيرو فروخته و بايك تير دونشان بزنيد،

 .کسب درامد نماييد

برق از طريق نور خورشيد از مسائلي است که هم سرمايه گذاران بايد  توليد

به آن توجه کنند چرا که ماده توليدی آن نور خورشيد بصورت مجاني در 

مي گيرد و هم دولت ها؛ يكي از مواردی که امروزه اختيار سرمايه گذار قرار 

تصويب شده  آنوقوانين مختلف بين المللي برای رد دنيا بحث آن داغ است 

بحث سالمت حفاظت محيط زيست است. اگرچه دانشمندان و فعاالن  است،

محيط زيست معتقدند استفاده از انرژی های زيست محيطي مانند بادی و 

دمه زدن به کره زمين خواهد شد اما قطعا از استفاده زمين گرمايي باعث ص
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سوخت های فسيلي بهتراست و خطر آن برای محيط زيست کمتر مي باشد، 

استفاده از انرژی برق از طريق خورشيد، يكي ديگر از همين موارد مي باشد 

پنل خورشيدی ضمن اينكه که نيازمند توجه دولتها به اين تكنولژی است،  

کند حتي برای محيط زيست نيز مفيد مي باشد زيرا با  برق توليد مي

انرژی  موارد ، نمنعكس کردن آفتاب مانع گرمای زمين مي شوند با تمام اي

 :خورشيدی کاربردهای زيادی دارد از جمله

فضانوردی: با نصب پنل برروی ماهواره ها انرژی مورد نياز آنها جهت  مصارف

 .ي شودارسال پيام و حرکات جنبشي تامين م

خورشيدی: که باالترين ميزان کاربرد اين سيستم ها در سراسر جان  روشنايي

را دارند مانند تامين برق جاده ها و تونل ها بخصوص در مناطقي که به شبكه 

های برق دسترسي ندارند؛ تامين برق پاسگاه های مرزی که دور از شبكه برق 

چراغ های تير  یال باالهستند و ساير موارد که با نصب يك پنل برای مث

 .برق، باعث تامين برق برای روشنايي چراغ وبالتبع جاده ها مي شوند

تامين برق واحدهای مسكوني: که بااستفاده از پنل های خورشيدی و  سيستم

برق مورد نياز لوازم برقي يك منزل مسكوني سيستم ذخيره کننده و کنترل، 

شورمان نيز اين طرح اگر چه يا واحد تجاری را تامين مي کند که در ک

 .بصورت کم و پراکنده اجرا شده است

 پمپاژ خورشيدی  سيستم

 تغذيه کننده ايستگاه های مخابراتي و زلزله نگاری سيستم

 ...حساب، ساعت، راديو، خودروهای برقي و ماشين
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ميليون ماشين حساب  30حدد  1983است بانيد کشور ژاپن در سال  جالب

است که سلول های خورشيدی بكار رفته در آنها  خورشيدی توليد کرده

کيلو وات  500متر مربع وتوان الكتريكي معادل  20000مسافتي حدود 

 .داشته اند

ای که درباره اين طرح بايد مدنظر قرارداد اين است که برطبق ماده  نكته

قانون ماليات های کشور، شرکت های سرمايه گذاری بخش خصوصي  132

ر چه نقطه ای از کشور در بخش انرژی های تجديدپذير بسته به اينكه د

 ياتيمال تيسال از معاف 13تا  5سرمايه گذاری مي کنند مي توانند بين 

 .شوند خورداربر

اگر به دنبال کسب وکار مطمئن و سود ده هستيد با توليد برق از طريق  پس

 .پنل های خورشيدی را مدنظر قرار دهيد

ال گفته شد اين موارد به صورت گزينشي و صرفا پاياني: همانطور که قب سخن

جهت آشنايي با بعضي مواد قانوني بود که بتوانيم از دل قانون، شغل يا 

وگرنه برهمگان طرحي را استخراج کنيم و با شيوه قانون گذاری آشنا شويم 

معرفي يك  یظاهر است که شان اصول قانون اساسي اجل از اين است که برا

فقط شيوه تفكر و نگاه اشتغالي داشتن به قانون را در اين  شغل باشيم بلكه

 .نوشته مدنظر قرارداده ايم

 يو پوسال از کود دام ينيکمپوست و پرورش کرم پروتئ يکود ورم ديتول

 گريد يكيرو به رو شده است و  يبا مسائل مختلف یعلم و فن کشاورز امروزه

برخوردار   ييباال ييغذا است که از سالمت كيارگان داتيمسائل تول نياز ا

از روش ها  ديبا یکشاورز يجامعه و سود ده ازيبخاطر ن گريد یباشند، از سو
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به بار  یشترياستفاده شود تا محصول ب اهانيگ هيجهت تغذ ييو کود ها

آورده  یبا راندمان باال رو كيارگان قيبه تلف یلذا علم به کشاورز ند؛ينش

 .است

 ييايميش یکودها یبه جا يعيطب یمسائل استفاده از کودها نياز ا يكي

 يرا بخاطر غن داتيتول زانيدارد و هم م كياست که هم محصول ارگان

 .برديبودنشان باال م

کمپوست از  يکود ورم نيا ديگفت که تول توانيخالصه م اريصورت بس به

 .ديآ يخاص به دست م يمدفوع دام )غالبا گاو( و کرم بيترک

 ديقابل تول یبا وسعت هكتار ييها نيهم به صورت عمده و در زم دهيا نيا

 .مخصوص یدر سبد ها يخانگ يکوچك و حت داتياست و هم به صورت تول

 :ميپردازيم دهيا نيا یراه انداز يچگونگ حيبه شرح و توض حال

 ليو تبد يبردن مواد زائد آل نياز ب یبرا يخاک یهااستفاده از کرم كيتكن

متداول شده است. به  اريامروزه در جهان بس ديمف كيولوژيکود ب كيآنها به 

ارتزاق کرده و  قيطر نينفر از ا هاون يليکه در سرتاسر جهان م یاگونه

 یحد تا ينيدرآمدشان وابسته به آن است. صنعت پرورش کرم پروتئ

 یتنها بر رو يها به صورت اختصاصاز شرکت يکرده است که برخ شرفتيپ 

 ني. بدکننديم تيصنعت فعال نيو ابزار مربوط به ا ليوسا ديساخت و تول

 كيهستند که  ييسازنده انواع ابزارهاVermico مانند ييهاکه شرکت يمعن

 یکوچك برا زهاز اندا ليوسا نيداشته و ا ازيپرورش دهنده کرم به آنها ن

مربوط به  یهاتيفعال یبرا يتا اندازه بزرگ و صنعت يمانآپارت یهاتيفعال

انواع  دکنندهيها تنها تولاز شرکت يمتفاوت است. برخ افتيباز یهامجتمع 
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صادرات و واردات محصوالت   یها برااز شرکت يهستند و برخ يخاک یهاکرم

است  نياز ا يمطالب حاک نيا يام. تمکننديم تيصنعت فعال نيمرتبط با ا

  رانيدر ا توانديوابسته به آن م یهاتيو فعال عيصنا يصنعت با تمام كيکه 

 یصنعت مولد اشتغال برا نيا نيدولت و مسئول تيشده و با حما یگذارهيپا

متفاوت  یهارشته يآموختگان دانشگاهبخصوص دانش كارانياز ب یاريبس

 .است

است که به  يچندسال انريدر ا يکرم پوسال و پرورش کرم خاک ديتول صنعت

از  يشده است و برخ يمعرف يدانشگاه ديو اسات نياز محقق يهمت برخ

آن  جيو ترو يدر معرف یهمانند وزارت جهاد کشاورز يياجرا یهادستگاه

 .اندداشته یموثر ارينقش بس

کمپوست استحصال شده از کود  ،يخاک یهاطرح با استفاده از کرم نيا در

 يکود آل كيارزش، و کم ميتوده حج نيمورد استفاده قرار گرفته و از ا يدام

و  يزراع  یهانياستفاده در زم یباال بدست خواهد آمد که برا اريبس تيفيبا ک

 یهاکرم كياز تكن تفادهبا اس گريد يخواهد بود. به عبارت ديمف اريباغات بس

 یکه عار کننديم ديبنام کرم پوسال تول يکود آل كي يدام یهااز کود يخاک

از نظر  نيبوده و همچن ياهيگ یهااز هر گونه بذر علف هرز و انگل

 .متفاوت است اريبس یبا کود گاو كيولوژيو ب ييايميش ،يكيزيف یهايژگيو

سبب  ياز جمله کود دام یکشاورز عاتيپسماندها و ضا یو فرآور افتيباز

 ستيز طيمواد در مح نيا یاز رهاساز يناش يطيمحستيرفع مشكالت ز

 یدر کشاورز مياز نظر کاربرد مستق يبيمعا یدارا يدام یها. کودشوديم

هرز، حشرات و عوامل  یهابه تخم علف يآنها آلودگ نيهستند که مهمتر

شتها، آنها را با مشكالت است که پس از مصرف در انواع ک ياهيگ یزایماريب
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 ارينظر بسنقطه نيکمپوست عالوه بر آنكه از ا ي. دومکنديمواجه م اريبس

 :است که عبارتند از گريد یهايژگيو یسالم است دارا

 .آب را دارد یباال ینگهدار تيظرف .1

 .است ستيز طيمح ندهيآال نياز عناصر سنگ یعار .2

 .فاقد بو است يبا کود دام سهيدر مقا .3

 سبز یها و فضاپارك ،يمسكون یهاطياستفاده آن در مح .4

 يبودن نسبت به کود دام تريغن .5

 .آسان است اريکود بس نيکاربرد ا .6

کشت انواع محصوالت و  یبرا  كيولوژياستفاده از محصوالت ب .7

 ينيتزئ اهانيگ

 .است ريپذامكان ينوع کود در هر نوع آب و هوائ نيا یفرآور .8

 ينياشتغال و کارآفر جاديا .9

 .ندارد یاديز زاتيو تجه یگذارهيبه سرما ازين 10 .10

 نوع کود نيبا استفاده از ا كيارگان يمحصوالت زراع  ديتول .11

 يائيميش یهااز استفاده کود یر يو جلوگ ستيز طيحفاظت از مح .12

 عتيدر طب

 نوع کود نيبا استفاده از ا كيارگان يمحصوالت زراع  ديتول .13
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 يائيميش یهااز استفاده کود یر يو جلوگ ستيز طيحفاظت از مح .14

 عتيدر طب

 طرح یمبنا

داران و از مهره یاريبس ييغذا رهيدر زنج يحلقه مهم يخاک یهاکرم

جانور هم  نياز ا هيکه انسان اول ستيتعجب ن یهستند، لذا جا مهرگانيب

انجام شده  قاتياست. تحق کردهيغذا و هم بعنوان طعمه استفاده م یبرا

 یراب يموجود در فضوالت دام يخاک یهاکه استفاده از کرم دهدينشان م

 .وجود داشته است زين 18در قرن  یريگيو ماه ياهل واناتيح هيتغذ

به   یو دامپرور یکشاورز عاتيضا ليدر تبد  Red Worm  قرمز يخاک کرم

دور در  انياز سال  Wermicomposting یکشاورز ازيمورد ن يمواد آل

باال )حدود  يکرم خاک یهانيسطح جهان مورد توجه بوده است. درصد پروتئ

مرغ شباهت و پودر تخم يآن به پودر ماه نهيآم یهادياس بي( و ترک%70

بدن جانداران از جمله  یضرور  نهيآم یهادياس یدارد و حاو يكينزد

مسائل،  نياست. با در نظر گرفتن ا نيزيو ل نيترئون ن،يونيمت پتوفان،يتر

مورد  90از دهه  ينيمكمل پروتئ كيبعنوان  ياز کرم خاک یاستفاده تجار

که استفاده از بدن  دهديتوجه قرار گرفته است. مطالعه منابع موجود نشان م

 يدارد. از مشكالت اصل یاديسابقه نسبتاً ز انيآبزپرندگان و  هيکرم در تغذ

و پودر گوشت  يپودر ماه رينظ يوانيبا منشأ ح ينياستفاده از منابع پروتئ

ها در مصرف کننده یماريب جاديمواد و خطر ا نيا يكيولوژيب يامكان آلودگ

در دام و  یاشده ناختهش یماريب چيکه تاکنون ه يياز آنجا كنياست. ل

کردن کرم  نيگزيمنتقل نشده است، جا اي جاديا يتوسط کرم خاک ور،يط

هضم پوسته  نيپائ تيمعضل را مرتفع کند. البته قابل نيا توانديم يخاک
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از مشكالت استفاده از  يكيدر دستگاه گوارش اکثر دامها  يکرم خاک ينيتيک

معضل  نين ابرطرف کرد یابر ديجد یهاحلراه كنياست. ل يکرم خاک

 ينيپروتئ باتيترک ييايهضم باکتر ايو  هانيپروتئ زيدروليبعنوان مثال ه

مشكل است. با توجه به  نيحل ا یجاندار در راستا نيموجود در بدن ا

با  رسديآن به نظر م یقرمز و ارزش اقتصاد يکرم خاک یسرعت رشد باال

 یکشور برا  ازيموردن نيپروتئ نيموجود بتوان در تأم یو فناور يفن داتيتمه

 یبا استفاده از فناور نيکند. همچن فايا ينقش بسزائ وريخوراك دام و ط

و عرضه  ديتول ياز پسماندها و کود دام يبا ارزش كيولوژيساده کود ب يستيز

 .شوديم

را از   ييلب محكم خود مواد غذا لهيفاقد دندان است و به وس يخاک کرم

از درون سنگدان  يي. عبور ماده غذاکنديم يدرون دهان وارد سامانه گوارش

و  شوديشن وجود دارد( باعث خرد و نرم شدن آنها م زير یهاکه دانه ي)جائ

کرده و از  ربوده عبو يطول بدن کرم خاک یاز روده که به دراز تيدر نها

دارند.  يو پنج حفره قلب یسامانه مغذ كيها . کرمشوديمخرج دفع م قيطر

لرزش حس  قيرا از طر يطيمح كاتيآنها چشم و گوش ندارند اما تحر

و اشعه  زنديگريموجودات به نور حساس بوده و از آن م ني. اکننديم

پوست  یهارگيمو قيها از طرآنها کشنده است. کرم یبرا ديفرابنفش خورش

و اگر بدن آنها خشك  کننديجذب م آب را ايهوا و  ژني مرطوب خود اکس

 .شود، خواهند مرد

 نيبر ا نياز محقق ي. بعضدانديکرم را نم كي يطول عمر زندگ چكسيه

. خون کننديعمر م زيسال ن 10ها تا کرم آلدهيا طيباورند که تحت شرا
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 یهاهوا به قسمت ژنيانتقال اکس فهيقرمز رنگ بوده و وظ يخاک یهاکرم

 .است نيخون هموگلوب نيمختلف بدن را بعهده دارد، اساس ا

است. آنها جانوران  دهيچيپ  یقدر يخاک یهامثل کرم ديتول سامانه

هر دو  یدارا ييکه هر کرم به تنها يمعن ني( بوده بدي)دو جنس تيهرمافورد

رم بالغ هر ک كيمناسب و کامل  طينر و ماده است. تحت شرا يسامانه تناسل

هر دو کرم به  یريگ. در زمان جفتکنديم ديتول لهيپ  كيروز  10تا  7

لوله   كي. سپس کننديرا بارور م گريهمد یهاو تخم چسبنديم گريكدي

که از  شوديبه دور آنها ترشح م يکمربند تناسل لهي)لزج( به وس يموکوس

. شودياز قسمت سر کرم خارج م لهيپ  ايتخمها  سهيآنها به همراه ک ييجدا

به  تاًيو نها وشنر یاهرنگ سبز روشن داشته و سپس به قهو ه،ياول یهالهيپ 

به اندازه رشد  يبستگ هالهي. رنگ پ ابندييرنگ م رييبه قرمز تغ ليما یاقهوه

 تررهيت زيرنگ آنها ن ند،ينما یشترينوزادان دارد هر قدر نوزادان رشد ب

 زيآنها ن ینگهدار جهيو حساس هستند و در نت فيظر اريبس اهلهي. پ شوديم

 ريبه سرعت تكث يخاک یهاکرم ناسبم طي. تحت شراطلبديم شتريدقت ب

تا چهار  كيو از  کشديسه هفته بطول م لهيها در درون پ . نمو کرمشونديم

 .شوديخارج م لهيکرم از هر پ 

 ايدر بستر پرورش و  يخاک یهاکرم تيکنترل کننده جمع يعامل اصل سه

 طي( تعادل شرا3) ازيموردن ی( فضا2( وجود غذا )1عبارتند از ) عتيدر طب

 .آنها طيمح

 اهداف اي هدف
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کارگاه پرورش کرم  یاندازدر راه ياز مسائل مهم و اساس يكي ياصل هدف

 ايبردن و  نيهدف از ب که کارگاه با يمعن نيآن است و بد هياهداف اول يخاک

معضل  اي( که به صورت مشكل و يخاص )کود دام يماده آل كياستفاده از 

از محصوالت کارگاه که  يكي ديتول یو برا شوديم یاندازدر آمده است راه

 یها. با استفاده از کودشوديم ياست طراح يکرم خاک ايشامل کرم پوسال و 

و  يآل نيآن به پروتئ ليو تبد يدام یهاپسمانده تيريموجود و مد يدام

 جاديدرآمد و ا شيمحصول سالم و با صرفه و افزا ديبه منظور تول يعيطب

 .اشتغال است

تحقق اهداف و  یدر راستا یدر بخش کشاورز يياشتغال زا جاديا -

 زودبازده یهادولت و بنگاه یهااستيس

 یهانه يو هز يستيز طيمح یاهنهيبا شاخص کاهش هز یاقتصاد یوربهره  -

 محصوالت ديتول یبرا يمواد آل نيتام

 ی محصوالت کشاورز ديتول نديسالمت و بهداشت فرآ -

 ط ي حفظ مح -

 ی و اکولوژ ستيز

 ست يز طيحفظ مح يسطح فرهنگ عموم یارتقا -

 ی دامپرور یهادر واحد  كيولوژيکود ب ديتول -

 يو دام ييايميکود ش یبجا كيولوژيکردن کود ب نيگزيجا -

 كيولوژ ياشاعه فرهنگ مصرف مواد ب -
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 کشت یهاط يمح انواع

 کنندياستفاده م نيو مع يخاص یاز غذا يکرم خاک یهااز گونه  یاريبس

 هيها از آنجا تهکه کرم يطيمختلف پرورش به نوع مح یهابستر  یريبكارگ

تنها در  (Epigces) اشغال خور یهادارد. مثال گونه یاديارتباط ز شونديم

خاك  درکه  گريد یهااکثر کرم يول شونديم افتيبستر  ييرو یهاهيال

 يمواد آل ريسا ايخاك و  يبه سطح آمده و از مواد معدن هيتغذ یهستند برا

کشت  طي بعنوان مح توانيم ي. از هر نوع ماده آلکننديموجود آن استفاده م

 یهامورد عالقه کرم ياستفاده کرد، اما عالوه بر مواد آل يش کرم خاکو پرور

کشت  طيمح هيمواد اول نيمدر تا زيپرورش دهنده ن یاقتصاد طيشرا ،يخاک

 يبودن پرورش کرم خاک یاقتصاد یکه برا يمعن نيمهم است بد اريبس

 قهي. در طرکنندياستفاده م متيارزان ق يمعموال پرورش دهندگان از مواد آل

 يشده هوموس زيتم یهابلكه از غذا شودياز خاك استفاده نم يپرورش صنعت

 .رنديگيبهره م ندبكن يدر آن زندگ تواننديها مکه کرم

 اكيآمون اي ينوع نمك آل كياز محلول  يکم زانيم یکه احتماال دارا يزائدات

زائدات  نگونه يا جهيکشنده باشند. در نت يخاک یهاکرم یبرا تواننديبوده م

 يخنث اي افتهي ليآن تقل تيپردازش شده تا درجه سم ديقبل از استفاده با

 يبه مدت طوالن اآنه یساز رهيمواد ذخ نگونه يروش پردازش ا نيشود بهتر

 :پرورش عبارتند از یهاط ياست. انواع مح

 ی پرورش با استفاده از فاضالب شهر – 1

 ياهيگ يمواد آل پرورش با – 2

 زباله لهيپرورش به وس – 3
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 يواني فضوالت ح لهيپرورش به وس – 4

 کشت یهاط يمح ريسا – 5

فضوالت  لهيپرورش به وس حيگزارش فقط به تشر تيتوجه به محدود با

 .شوديپرداخته مکشت  یهاطيمح ريو سا يوانيح

 يکرم خاک یبرا ييماده غذا ني: بهتريواني فضوالت ح لهيبوس پرورش

E.Foetieda رشد  یکرمها در فضوالت گاو ني)پهن( است. ا یفضوالت گاو

مناسب و  طيدر صورت وجود شرا تواننديداشته و م یاالعادهفوق  ريو تكث

تعداد  تواننديدرست شش ماه، دو کرم با سن شش هفته م يکاف یفضا

 نيدر از ب توانيرا م يخاک یهاکرم  نيکنند. همچن ديتول ديجد رمک 2000

 یهامانند مرغ انيماک يحت ايمانند اسب، گوسفند و  يبردن فضوالت دام

 طيشرا ديگفته شد با زياستفاده کرد اما همانطورکه که قبال ن يپرورش

 .فراهم کرد يخاک یهاکرم یمناسب را برا يطيمح

 اريرا به کمپوست بس يقادر است که هر نوع مدفوع و کود دام يخاک کرم

 ريو سا ورياسب و ط رينظ ييهاکه کود دام يطيکند. در شرا ليتبد يغن

راه گشا است  يدامدار مسئله ساز است، پرورش کرم خاک یبرا ياهل واناتيح

که دارد در مزارع به  یاديز یدياس باتينوع کود بخاطر ترک نيچرا که ا

را پرورش داده  يکرم خاک توانديبهر حال دامدار م ستير قابل استفاده نمقدا

آنرا بفروش  اياستفاده کرده و  شيمزرعه خو یو کمپوست حاصله از آنرا برا

 .برساند

 متيکمپوست برآورد ق يکود ورم یبرا 92: آنچه که در سال  ياما سود ده و

 متيمن بوده است و قتو 150از آن حدود  لويهر ک دياست که تول نيشده ا
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 ،يعال يسود ده يعني نيتومن بوده است و ا 400فروش آن در بازار حدود 

 يحال رو به صورت فروش عمده بوده است د 92مربوط به سال  متيق نياما ا

مصارف  یکوچك که برا یها یها و بسته بند يکه همان سال در گلفروش

 .فروش رفته است زيتومن ن 1500 لويبودت است هرک يو اپارتمان يخانگ

  و بره موم و زهر زنبور اليژل رو یبسته بندو ديتول 

ساده است . عسل  یباشد ، که سرشار از قند ها يم يخوراک یماده ا عسل

باشد ، که عبارتند از : فروکتوز ،  يفراوان م ب يسه ترک یبوده و دارا بريفاقد ف

آن  ين يريش زانيتوز در عسل ، مگلوکز و آب . به علت فراوان بودن فروک

بر قند ،  وهعسل عال نيباشد . همچن يم شتريبرابر ب 1.5نسبت به شكر 

 كيکه عسل در  يباشد . درصورت يها م ديو اس ي، مواد معدن نيپروتئ یحاو

 داريقرن ها پا ايگردد ، تا ده ها سال و  یشده و نگهدار ختهيظرف در بسته ر

باشد . اما درصورت   يسال م 2عمر عسل  يخواهد ماند . البته در حالت کل

  نشان خواهد داد کنش، عسل از خود وا ييايميو ش يكيزيف راتييتغ

 : اليرو ژل

مرتبط با  یاز رشته ها يكي، به عنوان  ايزنبور عسل در تمام دن پرورش

و  ديعالوه بر تول باشد . در پرورش زنبور يم یا ژهيو گاهيجا یدارا یکشاورز

 اليتوان از موم ، گرده و بره موم کسب درآمد نمود . ژل رو يفروش عسل ، م

زنبور   یمغذ یها دهباشد ، که توسط غ يبا ارزش م ی، ماده ا نيشاه انگب اي

شود . در واقع زنبوران  يترشح م يزندگ ييابتدا یکارگر در روز ها یها

را  اليترشح ژل رو ييباشند ، توانا يم يروزگ 12تا  5که در سن  یکارگر

 يتخم ، نوزاد و ملكه استفاده م هيتغذ یدر کندو ها برا اليدارند . از ژل رو
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روز به  5، در مدت زمان  نديه نمايتغذ اليکه از ژل رو ييشود . الرو ها

 هيبه تغذ که يزنبوران ني. همچن ديخود خواهند رس هيبرابر وزن اول 1250

زنبور فقط تا  یخواهند شد . الرو ها ليماده ادامه دهند ، به ملكه تبد نيا

کرده و پس از آن از مخلوط عسل و گرده  هيتغذ الياز ژل رو يروزگ 4سن 

 خواهند کرد هيماده تغذ نيها تا آخر عمر خود از ا كهکنند ، اما مل يم هيتغذ

. 

به زرد  ليما ديرنگ سف یو دارا عيو ما یر يبه صورت خم یماده ا اليرو ژل

 اليباشد . ژل رو يتند و مزه ترش و تند م یبو یماده دارا نيباشد . ا يم

آن را دور از  ديجهت با نيباشد . به هم يها و هورمون ها م ميسرشار از آنز

ز نمود . ا ینگهدار خچالي اي زريقرار داده و درون فر ژنينور ، هوا و اکس

صرع ،  یماري، کاهش حمالت ب ييتوان به درمان نازا يم اليخواص ژل رو

مثبت بر کبد ، درمان  ريو تاث ابتيد یماريب یکاهش قند خون در افراد دارا

،  ي، درمان افسردگ نسونيو پارک مريمانند ام اس ، آلزا يعصب یها یماريب

نفس ،  ي، درمان تنگ سمي، درمان رومات گرنيکاهش استرس ، کاهش م

و  ديروئيغده ت تينمودن فعال مياز سكته ، استحكام پوست ، تنظ یريجلوگ

 . .... اشاره نمود

 : موم بره

و  یر يحالت خم یموم بوده ، دارا هيباشد ، که شب يم یموم ماده ا بره

باشد . رنگ و  يم رهيت یرنگ سبز تا قهوه ا یمطبوع و دارا یچسبناك ، بو

ماده  نيباشد . ا يمختلف م اهانيبا توجه به نوع منطقه و نوع گ عطر بره موم

 يشكننده م وسرد به صورت ترد  یگرم به صورت نرم ، اما در هوا یدر هوا

کننده ، جهت  يضدعفون یباشد . در کندو ها از بره موم به عنوان ماده ا
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نبور شود . بره موم در محل ورود ز يها استفاده م یماريب وعياز ش یريجلوگ

که ابتدا زنبور از بره موم عبور کرده و  يبه داخل کندو قرار دارد ، به صورت

شود . از خواص بره  يم يزنبور ضد عفون قيطر نيشود . بد يوارد کندو م

 يآنت تيدندان ، خاص يدگياز پوس یريتوان به ضد سرطان ، جلوگ يموم م

بدن ، ضد انگل ، کاهش فشار خون و ....  يمنيا ستميس شي، افزا يدانياکس

اشاره نمود . الزم به ذکر است ، که بره موم خام پس از برداشت قابل مصرف 

شود . پس  يبدن انسان م یبرا يگوارش تمشكال جادي، چراکه سبب ا ستين

شود ، سپس در بازار عرضه  یدر کارخانه فراور دياز برداشت بره موم ابتدا با

 وني، لوس یريضد پ  یدندان ها ، کرم ها ريخم ديتول یوم براشود . از بره م

و .... استفاده  ييضد عرق ها ، به عنوان نگهدارنده مواد غذا ديمو ، تول یها

 . شود يم

 : زنبورعسل  زهر

در زنبور   شيباشد ، که توسط دوغده دستگاه ن يم یزهر زنبور عسل ماده ا 

روز اول سن زنبور کارگر  14. زهر در طول  ديآ يکارگر به وجود م یها

چرا   ايکه زنبور کارگر مشغول دفاع از کندو و  يو در زمان ابدي يتكامل م

تر شود ،  ريپ  ر. هر قدر که زنبو ديزهر آن به حداکثر خواهد رس زانيباشد ، م

باشد و در  يزهر م یکمتر خواهد شد . زنبور ملكه هم دارا زيزهر آن ن زانيم

که  ي. هنگام ديزهر آن به حداکثر مقدار خواهد رس زانيم یضرورمواقع 

زهر در  سهيمانند ک شين یو تمام دستگاه ها شيبزند ، ن شيزنبور انسان را ن

 يليم 8.2خواهد مرد . مقدار  بورزن قيطر نيرود ، بد يم نيبدن زنبور ازب

ن وزن انسان بزرگسال ، ممكن است سبب مرگ انسا لويگرم زهر در هر ک

 60انسان  كيگرم زهر زنبور وارد بدن  يليم 168شود . به عنوان مثال اگر 
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 نيشود . بنابرا يدرصد م 50شود ، شانس زنده ماندن آن انسان  يلوگرميک

از زهر زنبور ممكن است ،  يمقدار کم حالها رفع شوند .  شين عايسر ديبا

دارو  يبرخ ديبدن انسان باشد . از زهر زنبور عسل در تول یبرا يخواص یدارا

توان به درمان عفونت و  يشود . از خواص زهر زنبور عسل م يها استفاده م

ورم مفاصل ، لخته شدن خون ، درمان التهاب چشم ، درمان درد اعصا و... 

 . اشاره نمود

 یو بسته بند ديتول يهيطرح توج یعصاره بره موم ، جهت اجرا ديتول نديفرا

 : باشد يم ريو عسل و بره موم ، به شرح ز اليژل رو

از آن ها  يكيجدانمودن عصاره بره موم ، چند روش وجود دارد ، که  یبرا

 .باشد ياستفاده از الكل م

قابل مشاهده را از بره موم  يروش ابتدا قطعات چوب و هر نوع ناخالص نيا در

د بره موم ها را قطعه قطه کرده و . سپس در مرحله بع ندينما يم یجداساز

 اي، الكل  شهيدهند . در مرحله بعد در ش يقرار م زيتم شهيش كيدر داخل 

بندند . سپس به مدت  يرا محكم م شهيو درب ش زندير يم ياتانول خوراک

 10و گرم گذاشته و هر روز به مدت  كيتار يرا در محل شهيروز ش 21تا  14

روز  14تا  7دهند . اغلب پس از گذشت مدت زمان  يرا تكان م شهيش قهيدق

. در مرحله بعد محلول بدست آمده را با اسفاده  ديآ يبدست م يبره موم خوب

به  عيما ني. سپس ا ندينما يصاف کن ، صاف م ييچا ايپارچه نازك و  كياز 

تر  زير يصاف كيشده و دوباره آن را با  ینگهدار لخچايروز درون  كيمدت 

 زيتم یها شهيبدست آمده را درون ش عيما تي. در نها ندينما يصاف م

 . ندينما يو در بازار عرضه م ختهير
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و  ديتول يهيطرح توج یعسل ، جهت اجرا یبسته بند ازيمورد ن زاتيتجه

 : و عسل و بره موم ، عبارتند از اليژل رو یبسته بند

 کنترل ستميپرکن با س •

 درب  ومينيآلوم ليبا پلمپ فو شهيدربند ش •

 ps و pp ظروف نگيدستگاه فرس •

 ( لديس تي) ه ليفو ومينيدربند آلوم •

 يبرق ريموم گ •

 ياستراکتور برق •

 ره يوان ذخ •

 کنترل عسل  لندريس •

 پمپ و اتصاالت انتقال •

 يتن 1.5مخزن دوجداره  •

 ه ي تصف كسريم •

 دستگاه ذوب بوکه با اتصاالت •

 (يصادرات یخرما جهت صادرات)بسته بند یبسته بند دهيا

نازك  یهسته سخت ، پوسته ا یباشد که ، دارا يم یريگرمس یا وهيخرما م 

خرما خارك نام دارد . مرحله قبل از  دهينرس وهيباشد . م يم نيريو طعم ش
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قند کمتر و رطوبت  یکامل خرما رطب نام دارد . رطب دارا يدگيرس

 يباشد . مصرف خرما سبب بازگشت جوان يکامل م ینسبت به خرما یشتريب

و  ميز يدارا بودن من ليازدست رفته افراد خواهد شد . خرما به دل یانرژ و

باشد . خرما سرشار از  يم ديمف اعصاب و عضالت بدن ی، برا ميپتاس

 ميرژ كيباشد . خرما  ي، فوالت ، آهن و ... م B12 نيتامي، و C نيتاميو

انواع  یدارا. خرما  ديتواند با کمبود وزن مقابله نما يسالم بوده و م ييغذا

،  یري، د ی، حالو ی، زاهد ی، بحر يموئيباشد که عبارتند از : ل يم يمختلف

، هداك ، شكر ، بنت السب ، دگل زرد ،  يداني، سو ياني، بل مياشكر و بر

، دگل  ی، عموبحر ي، چبچاب ، مشتوم ، جهرم ي، استعمران ، بوبك یخضراو

 . و گنتار یاسحاق ، جوز ، ی، حساو ی، هدل ، خصاب ، حمراو يسرخ ، فرس

 خرما یبسته بند یاجرا نديفرآ

شود . سپس خرما ها به  يکارخانه منتقل م شده به یداريخر یخرما ابتدا

خرما ها انجام  نيتوز اتيمرحله عمل نيمنتقل شده و در ا یريبخش وزن گ

شود .  يخرما با گاز انجام م ييگندزدا اتيشود . در مرحله بعد عمل يم

از  يياگند زد اتيزمان ببرد . با عمل زيمرحله تا ده روز ن نيممكن است ا

 يم یشود . در مرحله بعد خرما ها دسته بند يم یريخرما ها جلوگ يآلودگ

کنند . در مرحله بعد  يم یبند ميشوند . اغلب خرما ها را به شش دسته تقس

شوند . سپس خرما ها  یخرما ها توسط دستگاه شستشو دهنده دوار شسته 

بعد  لهشوند . در مرح يگرم خشك م یو توسط هوا يبه صورت بهداشت

شود . در مرحله بعد خرما  يفلزات خرما انجام م صيخرما و تشخ ینددرجه ب

 اتيعمل تيشوند . در نها يم یو بسته بند یشده و سپس درجه بند زيها تم

 . شود يانجام م تيفيکنترل ک
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  ازيمورد ن یاستانداردها

 . نماند يباق یتالش گردد تا هوا در بسته بند ديبا یبسته بند هنگام

 لوگرميک 1حداکثر وزن مجاز  يخرما به صورت سلوفان یصورت بسته بند در

 . باشد يم

با سلوفان ، بهتر است که سلوفان شفاف و بدون چاپ  یبسته بند درصورت

 . قابل مشاهده باشد یداخل بسته بند یبوده و محتو

مطابق با  ياز سلوفان ديخرما ، با یاستفاده از سلوفان در بسته بند درصورت

 . استفاده شود 2937شماره  يتاندارد ملاس

انتخاب شود ، که  یمريپل دي، با یمريپل یاستفاده از بسته بند درصورت

 . باشد ييمواد غذا یمناسب بسته بند

نم  یکه دارا ييخرماها یبسته بند یبه شكل ورق برا ييها مرياز پل اغلب

 . شود يکمتر هستند و فشرده شده اند استفاده م

 یبسته بند ديکه به صورت پاکت هستند استفاده شود ، با ييها مرياز پل اگر

 . به صورت دوخت با حرارت انجام شود

 يدرون کارتن پوشش ديخرما استفاده شود ، با یبسته بند یاز کارتن برا اگر

 . دينما یريخرما با کارتن جلوگ ميقرار داده شود که ، از تماس مسق

 يمصنوع  افيال یها يگون اي يکتان – يکنف یها يصورت استفاده از گون در

 تيرعا 2972و  1751شماره  یاستاندارد ها ديخرما ، با یبسته بند یبرا

 . شوند
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داخل جعبه  ديخرما ، با یبسته بند یبرا ياستفاده از جعبه چوب درصورت

خرما با جعبه  ميمقاوم در برابر نم قرارداده شود که ، از تماس مستق يپوشش

 . شود تيرعا 1035شماره  ياستاندارد مل ديبا نيشود . همچن یريجلوگ

استاندارد  ديخرما استفاده شود ، با یبسته بند یبرا یا شهياز ظروف ش اگر

 . شود تيرعا 1409شماره  يمل

 . انجام شوند 1036شماره  يطبق استاندارد مل ديها با یبردار نمونه

 ..... و

 : يصادرات یخرما یبسته بند زاتيتجه

 روغن زن خرما دستگاه

 يزبازرسيم

 برس خرما دستگاه

 خشك کن خرما دستگاه

 خرما رينخاله گ دستگاه

 حوله خرما نوار

 سورت خرما دستگاه

 خرما ريخم دستگاه

 خرما ارزنيش دستگاه
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 نيخرما دو توز یبسته بند دستگاه

 يزن حرارت خيتار دستگاه

 گاز ازت قيتزر دستگاه

 فرم پاکت زن دستگاه

 خرما یدر خط بسته بند ینوار نقاله جلو بسته بند دستگاه

  ياما سودده و

از کشور ها  یارياست که امروزه خرما در بس نيتوجه داشت ا ديکه با آنچه

شده  ليپرطرفدار تبد یا وهيو به م رديگيمختلف قرار م یمورد استفاده ها

خرما  يالملل نيب شگاهيدر چند کشور از جمله امارات نما رياخ یاست؛ سالها

واردکنندگان  وکنندگان، صادرکنندگان  ديداران،توليبرگزار شده است و خر

 شنهاديکرده  و محصول و پ  داريد گريد كيمختلف با  یاز کشور ها یاديز

 يبازار خوب یدارا يالملل نيپس خرما در سطح بخود را عرضه کرده اند، 

دارد  يتوجه خاص یبه بسته بند يالملل نيتوجه داشت که بازار ب دياست و با

محصول  یبسته بند استصادر کننده در مرحله اول مهم  یو آنچه که برا

دارد و درصد قابل  زين يداشته باشد فروش خوب يخوب یاست و اگر بسته بند

 ابدياختصاص م یها به بسته بند هنياز هز  يتوجه

  ياهيگ یدمنوش ها 

حائز  اريآن به صورت دمنوش که بس یبسته بند اي اهيو کشت گ دياز تول اعم

 .است تياهم
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مورد مصرف بشر بوده است و به علت خواص  رزمانياز د ييدارو اهانيگ 

مختلف اعم  یو شفابخش آنها همواره مورد توجه بوده اند وبصورت ها ييدارو

 زياستفاده شده و هم اکنون ن رهيو غ  ساندهياز دمكرده، پودر شده، ضماد، خ

 . شوندياستفاده م

مواد  یاز آن حاو ييکه بخشها گرددياطالق م ياهانيبه گ ييدارو اهانيگ

با  ييدارو اهانيموجود در گ ييمواد موثره دارو زاني. مباشديم ييموثره دارو

و  كنديم رييدر طول کاشت، داشت و برداشت تغ ييايميمصرف مواد ش

آب و  ،ييايميش یمانند علفكش، قارچكش ، حشره کش و کودها يعوامل

 ،يينور و شدت روشنا تيفيک ط،يخاك، درجه حرارت مح اتيخصوص ،یاريبآ

مواد موثره  تيو کم تيفيدر ک اه،يگ رامونيو موجودات زنده پ  شيمكان رو

 اهانيگ يكيفراموش کرد که اصالح ژنت ديدارند. البته نبا مياثر مستق اه،يگ

 . امر موءثر باشد نيدر ا توانديم زين ييدارو

 ريصفات ز یکه دارا شونديشناخته م ييدارو اهيبعنوان گ ياهانيگ امروزه

 : باشند

 یبرا توانديکه م شونديم رهيساخته و ذخ يمواد خاص اهانيگ نيا كريپ  در

 یندهايفرآ يمواد در ط ني.ارنديمورد استفاده قرار گ هايمارياز ب يبرخ یمداوا

 . گردنديم دي« تول ييثانو یها تيبه نام » متابول ييايميوشيب

منبع  اهيمواد موءثره باشد و تمام گ یحاو اهياز گ ياست اندام خاص ممكن

 .نباشد ييماده دارو
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 ريتحت تأث ديو با شوديمورد نظر بصورت تازه استفاده نم یاز اندام ها عموالًم

شده و  نديطرح در نظر گرفته شده، فرآ نيمانند آنچه در ا يخاص اتيعمل

 .رديسپس مورد استفاده قرار گ

(  جاتي)مانند غالت و سبز ييدارو اهانيگ ريبرخالف سا ييدارو اهانيگ

 يم تيکفا زين یمحدود يآنها سطوح زراع  ديتول یدارند و برا يمصارف خاص

 .باشند ياز آنها خودرو م یاريبس ني.کند همچن

استوار بود و بر حسب  يتجرب هيبر پا ييدارو اهانيگ یگذشته طبقه بند در

مسكن  اهانيمدر، گ اهانيشد، مانند گ يم یدسته بند اهانينوع و خواص گ

،  شديم شتريشناخته شده ب ييدارو اهانيعداد گهمچنان که ت يدرد و.. . ول

 .شد ياحساس م زين قتريدق یطبقه بند كيضرورت 

 شونديم یطبقهبند اهانيگ دمثليتول تيبرحسب وضع ييدارو اهانيگ امروزه

 : که عبارتند از

 سرو )مانند درخت سرو ( رهيت

 آالله رهيت

 خشخاش  رهيت

 گل سرخ رهيت

 ( انيب نيريپروانه آسا ) مانند ش رهيت

 سداب رهيت

 عناب رهيت
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 ،ييشبت، سنبل ختا انه،يراز سون،يان ره،يز ز،ي)مانند گشن انيچتر رهيت

 ( يانجدان روم

 يآقط رهيت

 ( اناي)مانند والر بيسنبل الط رهيت

 خرزهره )مانند پروانش ( رهيت

 ( ومي)مانند سنتار انايژنت رهيت

مرز ،ه زوفا،  ،يگل ميمر ه،ينعناع )مانند اسطوخودوس، بادرنجبو رهيت

 (حانينعناع، ر شن،يمرزنجوش، آو

 تاتوره ( ،یزيتاجر زك،يبادمجان ) مانند بنگ دانه، شاب رهيت

 ( سيتاليجي)مانند خرگوشك، گل انگشتانه، د مونيم رهيت

 )مانند نمدار ( رفونيز رهيت

 ( ركييپن ،ي)مانند گل ختم ركيپن رهيت

 و شب بو ( ديخردل سف اه،يشب بو )مانند خردل س رهيت

 پامچال رهيت

بهار، گلرنگ، سردابو  شهيبومادران، بابونه، هم ،ي)مانند بابونه روم يکاسن رهيت

) 

 يگل مغرب رهيت
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 سنجد )مانند سنجد تلخ ( رهيت

 بارهنگ )مانند اسفرزه، بارهنگ ( رهيت

 ( یتخمه کاغذ ید کدو تلخ، کدوکدو )مانن رهيت

 علف هفت بند رهيت

 شاهدانه )مانند رازك، شاهدانه ( رهيت

 راش )مانند بلوط ( رهيت

 الله رهيت

 ( يترک ري)مانند اکس یپوريگل ش رهيت

 camellia) سبز یچا انه،يمانند گل گاو زبان، نعناع، راز ييدارو اهانيگ

tea)سهيک یچا هيته در …الکسان و س،يبابونه، قرقات، مل ان،يب نيري، ش 

  یا سهيک یبصورت چا ييدارو اهانيگ ی. فرآورشوندياستفاده م ياهيگ یا

 رايز گردديتوسط مردم م اهانيگ نيموجب استفاده روزافزون ا ياهيگ

و با  گردديآنها موجب سهولت مصرف آنان م یروش در فرآور نياستفاده از ا

از نوع  یا سهيک یعدد چا كيفنجان آب جوش و  كين، زما قهيدق 5صرف 

نمود .  هيگوارا و شفابخش ته يدنينوش كي توانيبه سهولت م ييدارو اهانيگ

با  آنباعث انطباق  يكيو تكن يمحصول به صورت صنعت نيا هيته نيهمچن

مضر که به غلط در  اهانيو از مصرف گ دهيگرد نهيزم نيعلوم روزآمد در ا

 ني. بنابرا شوديم یريجلوگ شونديخوانده م ييدارو ،يسنت يفرهنگ عموم

مصرف،استفاده  يمحصول به سهولت و سادگ نيا یاياز جمله مزا توانيم
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و سالمت  يبهداشت تيفيک نيدر استفاده از آن و همچن نهيوزمان به یفور

 . آن اشاره کرد

 ياهيگموارد مصرف و کاربرد دمنوش  يبررس

 هايماريدرمان انواع دردها و ب یبرا ييدارو اهانيگ يمصرف و کاربرد اصل مورد

 ليکه در ذ رنديگيمورد مصرف قرار م يبه اشكال مختلف اهانيگ ني. اباشديم

 : گردديمصرف آنها ذکر م یروشها

 :کرده دم

گزارش   نيدر ا ي( که روش مورد بررسی)مانند چاييدارو اهانيکرده گ دم

مواد موءثره  رايروش استفاده از آنها است ز نيتر -و با ارزش نيبهتر باشديم

از  يني، مقدار مع يدم کردن آنها به روش سنت یرود .برا ينم نيآنها از ب

  قهيدق 10را با آب جوش مخلوط کرده و بصورت در بسته به مدت  اهيگ

 ساکن گذاشته و پس

 هيزمان ته یسهايک یآن بصورت چا دياما تول كننديصاف کردن مصرف م از

 . داردينم زيبه صاف کردن ن ياجيکاهش داده و احت قهيدق 5را به  يدنينوش

 :جوشانده

از آن با آب سرد مخلوط شده و  یمقدار ييدارو اهيجوشانده گ هيته یبرا

 10. سپس حرارت را خاموش کرده تا به مدت ديآ يحرارت به جوش م یرو

 . صاف شدن جوشانده قابل مصرف خواهد بود دم بكشد. پس از قهيدق

 :ساندهيخ
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 6از آن با آب سرد مخلوط شده و  ی، مقدار ييدارو اهيگ ساندهي خ هيته یبرا

استخراج شود. سپس صاف  اهيتا عصاره گ مانديم يساعت ساکن باق 12تا 

 ييبعلت خواص دارو اهانياز گ يبرخ ساندني. در خگردديشده و مصرف م

 یبرا زمحالت زمان ال ني.شود در ا ياستفاده م كيليآب از الكل ات یآن، بجا

 . استخراج چند روز در ظرف دربسته است

 :شده پودر

بر حسب ضرورت در  شونديو عرضه م هيکه بصورت پودر ته ييدارو اهانيگ

 . گردنديحل شده و استفاده م ريش ايآب 

 :کمپرس اي ضماد

دم کرد و پس از صاف  یآن را مانند چا ديبا ،ييدارو اهيضماد گ هيته یبرا

را در حالت ولرم در محل التهاب کمپرس کرد و با پارچه  اهيکردن تفاله گ

 . آن را پوشاند یگرم رو

 :شستشو محلول

 يالتهابات پوست ايزخم  یکه بعنوان محلول شستشو  ييدارو اهانياز گ يبرخ

 عيصاف کردن، ما شده و پس از هيبه صورت دم کرده ته ديبا رونديبه کار م

 .شود يدر وان حمام بكار برده م ايزخم و   یحاصل، بعنوان محلول شستشو

 هايماريدر درمان ب ييدارو اهانياز گ يبرخ کاربرد

هستند که  يمتفاوت و مختلف ياثرات درمان یدارا ييدارو اهانيازگ كي هر

.در ادامه در جدول باشديم اريبس تياستفاده بجا و مناسب از آنها حائز اهم

 : شوديمختلف ذکر م یهايماريدر درمان ب ييدارو اهانياز گ يکاربرد برخ ريز
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 ييدارو اهانيکاربرد گ موارد

 :معالج سرفه یدارو

ه گل ماهور، دان رفون،يز رك،گليو برگ پن ،گليو برگ ختم شهيگلسنگ،ر 

 شنيآو اهيگ انه،يراز سون،يال وهياسفرزه و کتان، م

 :يضد سرماخوردگ یدارو

 .ديبرگ غان، پوست ب رفون،يگل ز 

 :معده یمعالج دردها یدارو

پوست  ،ييسنبل ختا شهيگنه گنه، خارمقدس، پوست نارنج، ر پوست

 هل، فلفل، دانه خردل  ل،يزنجب ن،يدارچ

 :بوستيضد یدارو

برگ سنا، برگ بذرالبنج،  وند،ير شهيصمغ ژالب، پوست فرانگوال، ر حنظل،

 اسهيآپ  وهيگل بابونه، برگ پونه، م

 :کننده خون هيتصف یدارو

ابهل، برگ  وهي( بنفشه سه رنگ، برگ غان، میو مرر يمسهل تي)با خاص 

 برگ نعناع سون،يال وهيسنا، م

 :یصفراو یمعالج دردها یدارو

 اسه،گليآپ  وهيران،ميمام اهين،گيافسنط اهيبرگ نعناع،گ 

 گل اسطوخودوس  انه،خارمقدس،يبابونه،راز
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 :و نقرس سميمعالج رومات یدارو

ابهل، برگ  وهيم ان،يب نيريش شهيبومادران، ر اهيگل بابونه، گ د،يب پوست

 غان، برگ سنا، پوست فرانگوال

 : تب بر یدارو

 ز،يعناب، بنفشه، گشن ن،يدارچ ان،يب نيريعصاره ش ،يتخم کاسن بذرالبنج،

 سپستان 

 :بخش اعصاب آرامش

فرنجمشك،  سون،يال انه،يراز ب،يبابونه، اسطوخودوس، نعناع، سنبل الط 

 يوحش ان،زالزالكيوالر ،یپاخر

 :مدر یدارو

ابهل، تخم  ره،يز ،يسرو کوه وهيم ان،يب نيريش ،يانجدان روم ،ييسنبل ختا 

 نعناع ،یتخم جعفر سون،يال

 : ضدانگل یدارو

 يزرد، برگ کابل لهيهل

 يصمغ عرب ،يتخم مورد، کندر، تخم ختم ب،يرفع اسهال سنبل الط یدارو

 بهار نارنج ،يتهوع: نعناع، صمغ عرب یدارو

 :هيمثانه و کل یمعالج دردها یدارو
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بوکو،  ا،برگيپوست لوب دم اسب، اهيبرگ غان، گ ،يانجدان روم شهيکاکائو، ر 

 انگور خرس 

مصرف آنها به  ييدارو اهانيگ یذکر شده برا اد،يز اريتوجه به خواص بس با

 یاست اما همانطور که گفته شد استفاده از آنها بصورت چا ديمف يهر شكل

 نيدر ا يمحصول مورد بررس نياست بنابرا یشتريخواص ب ی)دمكرده( دارا

است و  يعيوس اريموارد کاربرد بس یدارا ياهيگ یا سهيک یگزارش چا

 رييمطلوب و گوارا در تغ يدنيبعنوان نوش توان يمحصوالت م نياز ا نيهمچن

و  اتيدر کشورمان از انواع عرق یدراز انيسال رايذائقه مردم استفاده کرد. ز

از  یاريبس یامروز يزندگ شرفتياما با پ  شدياستفاده م يسنت ياهيگ یهايچا

نوشابه ها دادند،اما  مانندخود را به انواع مضر آن  یجا ديمف یاهيدنينوش نيا

 كرديرو يعيطب یسالم و استفاده از غذاها يامروزه با توجه روز افزون به زندگ

 یازهايدر حال آغاز است، که بنابر امت يعيطب یها يدنينوش نيبه ا یدوبارها

استفاده و بهداشت آن در  ،سرعتيمحصول مانند سادگ یذکر شده برا

 ينيشبيآن قابل پ  یبرا يخوب اريمناسب بازار مصرف بس غاتيصورت تبل

 . است

 ياهيدمنوش گ نيگزيجا یکاالها يبررس

و  ييايميش یشده داروها یفرآور ييدارو اهانيانواع گ یبرا نيجانش یکاالها

 یاديبخش ز نيگزيتوانسته اندجا ييدارو اهانياما امروزه گ باشنديم یسنتز

 نهيزم نيدر ا شتريب قاتيمتداول گردند و تحق یو سنتز ييايميش یاز داروها

موءثره در  ييارود یدهد.گروهها شيرا افزا ينيگزيجا نيا زانيم توانديم

 رهيذخ و…برگ، دانه، گل  شه،يمانند ر اهياز گ يکه در بخش ييدارو اهانيگ

 : باشديم ريشده است شامل موارد ز
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 دهايآلكالوئ

کاذب مانند  ديو آلكالوئ دهايپروتوآلكالوئ ،يقيحق یدهايانواع آلكالوئ شامل

 … و نيمرف ن،يکافئ

 دهايوکوزيگل

 … و ونيآنتراکس ك،يانوژنتيس شامل

 فرار یها روغن

 اهانيدر گ اهانيموجود در گ یانواع اسانس ها شامل

 مواد موءثره ريسا

 و كيليس ديها، تانن، اس نيتاميو الژ،يموس د،يمواد تلخ، فالون، فالو نوئ مانند

 یکه مواد موءثر موجود در پنجاه درصد از داروها دهدينشان م يجهان آمار

از  يدر برخ ياست و حت ياهيمنشاء گ یعرضه شده به بازار اروپا دارا

 اهانياستفاده از گ ياست.بطور کل دهيکشورها درصد مذکور به رقم نود رس

و  ياگر طبق نظرات پزشك ييايميو ش یسنتز یداروها یبجا ييدارو

داروها باشد  ديهمان اثرات مف یدارا توانديم رديروز انجام گ يعلم یهايرسبر

 . سوء آنها را ندارد ياز اثرات جانب یاريبس كهيدر حال

رات ما است عالوه بر اث يکه محصول مورد بررس ياهيگ یا سهيک یچا

 گريبا انواع د ينيگزيقابل جا يدنينوش كيذکر شده هب عنوان  ييدارو

 چكداميآن ه یذکر شده برا اديز ارياما با توجه به فوائد بس باشديم هايدنينوش
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 ولمحص نيا نيگزيجا تواننديبطور کامل نم گريد يصنعت یهايدنياز نوش

 . گردند

 ياهيکننده و مصرف کننده دمنوش گ ديعمده تول یکشورها

بودن  ديبعلت جد ييدارو اهانيبا منشاء گ یا سهيک یچا يعنيمحصول  نيا

و عدم شناخت  ليدل نيبه هم نيهمچن باشدينم یکننده عمدها ديتول یدارا

با توجه  زين يجهان ی. در بازارها ستين زين یاديز يمصرف کننده داخل یدارا

و اکثراً مختص همان منطقه  يهر منطقه بوم ييدارو اهانيکه گ نيبه ا

 باشنديمورد م نيدر ا يذائقه خاص یمردم هر منطقه دارا نيو بنابرا باشنديم

 یو برا افتيدر خارج از کشور  یآن مصرف کننده عمده ا یبرا توانيفعالً نم

محصوالت کار  نيا غاتيتبل نهيدر زم ديبا يمصرف خارج یکردن بازارها دايپ 

 ييدارو اهانيصادرات گ مدهانجام داد. در کوتاه مدت با توجه به ع  یاديز

 یکشورها یبازارها توانيفارس، م جي خل هيحاش یکشورمان به کشورها

 .محصول مناسب دانست نيصادرات ا یفارس را برا جيخل هيمجاور و حاش

 اهانيو مصرف کننده گ دکنندهيتول یعمده کشورها يادامه به بررس در

 : ميپردازيشده م یفرآور ييدارو

 :شده یفرآور ييدارو اهانيه گ دکننديعمده تول یکشورها

 ييدارو اهانيشده گ یفرآور_ييدارو اهانيگ_مجارستان  .1

 ييدارو اهانيشده گ یفرآور_ييدارو اهانيگ_هندوستان  .2

 شده آنها یو فرآور ييدارو اهانيعمده مصرف کننده گ یاما کشورها و
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