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 ظیتقر

محسووب  رانیا در باال اریبس افزوده ارزش  با و یاقتصاد میعظ منبع ییدارو اهانیگ صنعت
 نیوا بوه یارزشومند تیموقع تواندیم آن در اشتغال یهانامهبر و هانهیزم شناخت. شود می

 یجهوان یبازارهوا در رانیوا موفو  حضوور و صادرات بخش در چه و داخل در چه صنعت
 ریفراگ و یاهیگ یداروها و ییدارو اهانیگ مصرف و دیتول نهضت راستا، نیهم در. ببخشد

 حووزه و یاجتمواع -یصواداقت رانیمود یزیوربرناموه و تیحما کانون در ،یسنت طب شدن
 و ییدارو اهانیگ ستاد یریگشکل. استگرفته قرار جامعه شیگرا نیز مورد و کشور سالمت

 اهوانیگ صونعت توسوعه یراهبورد سوند یاجورا و یطراحو آن دنبوال به و یرانیا یسنت طب
. د این مدعاستیمؤ ربط یذ یداروها و اهانیگ نیا مصرف از یعموم اقبال و رانیا ییدارو
 ،یبنودبسوته ،یانبواردار ،یفورآور دی،یتول ابعاد در صنعت نیا ییزااشتغال نرخ و تیفظر
 نشودن یسازمانده. استگسترده  اریبس آن یجهان یهاتیظرف به تیعنا با فروش و عیتوز

 آن بور را سوتاد ایون ،یگواارهیسورما استاندارد نبود و ییدارو اهانیگ صنعت حوزه مشاغل
 جووان آموختگواندانوش اشوتغال نودیفرآ تیهودا و تیوحما یبورا گوا  نیاول تا در داشت

 نیتودو بوه اقودا  گاارانهیسرما یبرا آن سودآوری یسازشفاف و یعیطب منابع و یکشاورز
 نودیفرا از یواقعو یهواداده یمحتوو هابسته نیا. دینما ییدارو اهانیگ ینیکارآفر یهابسته

 بوه و یانسوان یرویون ،یاقتصاد بازده ،بازار شناخت شغل، شرح مصرف، و یاقتصاد دیتول
 از یناش سود و یگاار هیسرما نحوه و است حوزه این در ینیکارآفر و دیتول تیریمد اجمال

 مولود، اشوتغال گسوترش شواهد اسوت دیام. دهدیم نشان یاقتصاد یهافرمول طب  را آن
 بوده رانیا ییودار اهانیگ محصوالت یالمللنیب و یداخل یبازرگان توسعه و یداخل مصرف

 کواهش و کشوور یاجتماع سالمت و یکشاورز یهابخش بکر یهاتیظرف با استفاده از و



 کشت گیاهان دارویی به عنوان جایگزین در دیم کاریبسته کارآفرینی  4

 جامعوه در یشواداب و طوراوت هیوروح ،ییایمیش یداروها یروح و یجسم یجانب عوارض 
 اریبسو رانیوا کالن اقتصاد شرفتیپ روند عیتسر در طیشرا نیا شک، بدون. ابدی ارتقاء رانیا

 واجوب یاسوالم رانیوا توسعه به چرخه بخشی شتاب در جهت تالش رهمگانب و بوده مؤثر
 .است

 عصاره حسن محمد دکتر
 یفناور و علو  توسعه ر ستادیدب

 یسنت طب و ییدارو اهانیگ



 کشت گیاهان دارویی به عنوان جایگزین در دیم کاریبسته کارآفرینی  5

 شگفتاریپ

 توسوعه یهوااسوتیس اتخواذ موجوب ،ینیکارآفر موضوع به جهان یکشورها اکثر کردیرو
 از تیووحما ،ینیکوارآفر فرهنو  توسووعه. تاسوشوده مختلوو  یهوابخوش در ینیکوارآفر
 نیودرا الز  یهاپژوهش و قاتیتحق انجا  و آنان به ازین مورد یهاآموزش ارائه نان،یکارآفر

برخووردار  یادیوز اریبس تیاهم از یاجتماع و یاقتصاد مختل  مشکالت حل یبرا نهیزم
 سوهم لحوا  بوه زین انریا در و بوده ریاخ دهه در دیجد یهابحث از یکی ینیکارآفر. است

برناموه در یاصول یمحورهوا از یکی آنها، یکاریب مشکل و کشور تیجمع از جوانان یباال
 یزیربرنامه كی با توانیم ینیکارآفر پرتو در. باشدیم دولت یهایگزاراستیس و هایزیر

توسوعه اهوداف بوه لیون جهوت در یاقتصاد رون  یبرا یاهیپا و یاصول یهاگا  ،یراهبرد
 .برداشت داریپا

 یعلم معاونت یسنت طب و ییدارو اهانیگ یفناور و علو  توسعه ستاد منظور، نیبد 
 ینیکارآفر و یفناور توسعه یتخصص کارگروه لیتشک به نسبت یجمهور استیر یفناور و
 اهداف کردن ییاجرا یراستا در کارگروه نیا. است نموده اقدا  یسنت طب و ییدارو اهانیگ
 توسوعه و ارتقواء بر ژهیو تمرکز با و یسنت طب و ییدارو اهانیگ یمل سند در دهش ینیب شیپ

 یکی. گرفت شکل داریپا اشتغال و ینیکارآفر و ییدارو اهانیگ دیتول دانش و فناوری سطح
 یویدارو اهانیگ مختل  یهاحوزه در ینیکارآفر یهابسته هیته کارگروه نیا یکردهایرو از
 سوتاد اعضواء و متخصصوان دگاهیود براساس یا نامه وهیش نظورم نیبد که بود یسنت طب و
 اداموه در کوه دیوگرد هیوته ینیکوارآفر یهوابسوته آن بوا متناسوب و نیتودو ییدارو اهانیگ

 .شود می ارائه خصوص نیا در یشتریب حاتیتوض
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 حووزه در یاقتصواد تحول کل در و یوربهره ،ییکارآ شیافزا ها،بسته نیتدو از هدف 
 یتوانمندسواز و یسواز تیوظرف دار،یپا توسعه اهداف هیسا در یسنت طب و ییودار اهانیگ

 بور عوالوه توانودیمو یسونت طوب و یویدارو اهانیگ حوزه در ینیکارآفر واقع در. است بوده
 داشت کاشت، توسعه ،ییغاا بهداشت نیتام و سالمت یارتقا یراستا در ،یعموم اهداف

 ارائوه. باشود اثوربخش د،یوتول یفیک و یکم بهبود و یوربهره یارتقا ،یفرآور و برداشت و
نوهیزم سواختن فوراهم و هوایاستگااریس در رییتغ با تواندیم یدیکل یهابرنامه و راهبردها

 بواره نیا در که باشدداشته یمطلوب جینتا مدت بلند در ینیکارآفر توسعه و یزیربرنامه یها
 :کرد اشاره ریذ موارد به توانیم

 .ییدارو اهانیگ حوزه در داریپا و مولد غالاشت جادیا •
 یفصول و نیزم به کار یروین نسبت بودن باال علت به کارانیب بر عالوه حاضر حال در

 یکشواورز تیفعال دوره نیح در پنهان یکاریب نوع كی همواره یکشاورز یهاتیفعال بودن
 علوت بوه یویدارو اناهیگ توسعه و جادیا. دارد وجود روستاها در یفصل یکاریب نوع كی و

 اشوتغال الن،یالتحصوفوار  ژهیبه و انییروستا از یگروه یبرا تواندیم ،ییزااشتغال تیماه
 .دینما جادیا موقت اشتغال ،یفصل کارانیب یبرا و دائم و مولد
 بوه منجور شوده هیته ینیکارآفر یهابسته ،ییروستا و یکشاورز اقتصاد در تنوع جادیا •

 .شد خواهد انییروستا و کشاورزان درآمد ترشیب ثبات و یشغل تنوع
 دیوتول شیافوزا و کشواورزان سرانه درآمد شیافزا باعث ینیکارآفر توسعه فقر و  کاهش •

 بوه شوود  یمو سورانه دیتول و مصرف ،یگاارهیسرما انداز،پس شیافزا ،یمل ناخالص
دین وسویله بو انییروسوتا و کشواورزان یزندگ سطح ارتقاء و رفاه شیافزا گر،ید عبارت
 .شد خواهد محق 

 . کشور یهالیپتانس و دیتول منابع از استفاده و ییکارآ شیافزا •
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 اهوانیگ دیوتول نودیفرآ در هواواسطه حاف و نقل و حمل ،یابیبازار یهانهیهز کاهش •
 .ییدارو

 .ییدارو اهانیگ عاتیضا کاهش •
 دیوتول ابوداعات، و راعاتاخت ثبت تعداد شیافزا ،یفناور سطح ارتقاء ،ینوآور شیافزا •

 .یفن دانش
 و یمحلو تیوموقع شوغل، شورح :شوامل مؤلفوه سوه نیویتب بوه ،یشغل  یتوص یبرا
 کوار، و کسوب یهواهودف شغل، از جملوه شرح مؤلفه در. نیاز است خدمات ای محصول
 و هوافرصوت د،یوجد و یخودمات ،یدیوتول از اعم حرفه نوع ،یقانون یهاجنبه و یسودآور

 آن، تیوامن و یگواار هیسورما امکوان از جمله یمحل تیموقع مؤلفه. است مدنظر شرفتیپ
 بودن دسترس قابل و هیاول امکانات وجود و بازار به یدسترس ،یکاف یفضا محل، تیمطلوب

 . دهدیم قرار توجه مورد را
 محصوول آن بوا تفواوت و دیوجد محصوول یایومزا خودمات، ایو محصول مؤلفه در
 تووان بوه توجوه محصوول، و دیوتول تنوع محصول، و خدمات تیفیک ،یژگیو نوع، موجود،

 رفتوه کوار بوه ها  ینوآور و هاتیخالق تینها در و باال تیفیک و نییپا متیق ان،یمشتر یمال
موتیق رقابوت، موضوع به ،یبازرگان بخش در ینیکارآفر یهابسته. ردیگیم قرار توجه مورد
 یرقبوا رقابوت، درمقولوه. پردازندیم یعموم روابط و غاتیتبل نیهمچن و فروش و یگاار

 تحوول ب،یرق محصوالت یژگیو و تیمز رند،یگیم قرار لیتحل مورد میرمستقیغ و کینزد
 . است تیاهم یدارا ها آن عملکرد جهینت و بیرق ضع  و قوت نقاط و ثبات ای

 در آن از اسوتفاده و کوار و کسوب در یابیوبازار فنون فروش، و یگاارمتیق بخش در
 ،یابیوبازار در غاتیتبل مقوله در رد یگیم قرار توجه مورد رقبا تیموقع و یگاارمتیق وهیش

 بوا دادن یآگهو نحووه و هواینووآور و هاتیخالق و مختل  غاتیتبل اقسا  و انواع و بودجه
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 و کسوب رونو  در یمهمو سهم جااب، عبارات از استفاده جامعه، فرهن  و عرف به توجه 
 . دارد کار

 منوابع تیریمود مقولوه در رو از ایون. دارد میمسوتق رابطوه یانسان یروین با ینیکارآفر
 نقواط و  یوظوا ،یتجربو سوواب  و تخصوص و تیریمد از،ین مورد یانسان یروین ،یانسان

 نیآفورنقوش کوار، و کسوب رونو  در انیمشوتر و کارکنان با رفتار نوع ها،آن قوت و ضع 
 و میزان کار و کسب اندازی به منظور راه بودجه و برنامه هیته ،یمال تیریمد بخش در. است
 و یمطالعوات یهوانهیهز ،یگاارهیسرما هیتوج و آن ینگهدار و حفظ و افتتاح یبرا هیسرما
 . رندیگ یم قرار یبررس مورد یاتیعمل

 تیموفق یبرا یانقشه رند یگ قرار هم کنار در کامل به طور همانند، موارد نیا چنانچه
 بوه توجوه بوا. داشت خواهد و جود کار و کسب توسعه نحوه و ندهیآ از یازاندچشم و دیتول

 اهوانیگ یفنواور و علوو  توسوعه سوتاد ،ینیکارآفر یهابسته هیته تیاهم و شده ذکر موارد
 زیور ینیکوارآفر یهابسته هیته به نسبت موجود یهاتیاولو اساس بر یسنت طب و ییدارو

 نیوا شومندانیاند و دکنندگانیتول ها،دانشگاه یعلم ئتیه اعضاء متخصصان، یهمکار با
 نیوا با مرتبط افراد یاقتصاد توان و ییزااشتغال رشد در امر نیا است دیام. نمود اقدا  حوزه
 . شود واقع موثر حوزه

 ورا در شرایط کشت فضای باز در مناط  گرمسیری  تولید آلوئه

 ورا  فرآوری ژل آلوئه
  ییدارو اهانیگ یخصوص آموزش مرکز

  یفلفل نعناع دیتول
  شن یآو دیتول
  یمحمد گل دیتول
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  ییدارو اهانیگ کیارگان دیتول
  ییدارو اهانیگ بک یت دیتول
  ییدارو اهانیگ نشاء دیتول

  ییروستا کوچک یواحدها در ییدارو اهانیگ یفراور
  ییدارو اهانیگ یبند وبسته کن خشک واحد

   یرزمار دیتول
 مو یل تولید به

  ییروستا کوچکهای  واحد در سانسا دیتول
 ه یبادرنجبو دیتول
  گاوزبان  گل دیتول

 م ید مناط  در شنیآو نیگزیجا کشت
 م ید مناط  در رهیز نیگزیجا کشت

  ییدارو اهانیگ عصاره ظیتغل
 .یگل میمر دیتول

 محمد دکتر یآقا جناب ارزشمند یهایهمفکر و هاتیحما از دانمیم الز  انیپا در
 معاونت یسنت طب و ییدارو اهانیگ یفناور و علو  توسعه ستاد محتر  ریدب- رهعصا حسن

 .مینما تشکر -یجمهور استیر یفناور و یعلم

 یمیابراه یعل

 و یفناور توسعه رکارگروهیدب و ستاد مشاور

 ینیکارآفر
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 و یفناور توسعه یتخصص کارگروه یاعضا 

 یسنت طب و ییدارو ناهایگ ینیکارآفر

 (یسنت طب و ییدارو اهانیگ یفناور و علوم توسعه ستاد ریدب)عصاره  نحس محمد دکتر

 اهانیگ ینیکارآفر و یفناور توسعه یتخصص کارگروه ریدب) یانیورک یمیابراه یعل مهندس

 (یسنت طب و ییدارو

 (گروه کار عضو)   پور میابراه محسن دکتر

 (گروه کار عضو)    یاکبر دکتر

 (گروه کار عضو)   یگدلیب محسن دکتر

 (گروه کار عضو)   پالوج یمجتب دکتر
 (گروه کار عضو)   زاده یتق محسن دکتر

 (گروه کار عضو)  یهاد دیس حاج رضا محمد دکتر

 (گروه کار عضو)   یدهقان رضا محمد مهندس

 (گروه کار عضو)   حسنلو طاهره دکتر

 (گروه کار عضو)   ییرضا باقر محمد دکتر

 (گروه کار ضوع)   ییرضا یعل محمد مهندس

 (گروه کار عضو)   کن دیسف فاطمه دکتر

 (گروه کار عضو)    این صالح دکتر

 (گروه کار عضو)   یکردافشار غالمرضا دکتر

 (گروه کار عضو)   یگنداب شهرام مهندس

 (گروه کار عضو)   ییعمو محمد یعل دکتر

 (گروه کار عضو)   یبیغ برزیفر مهندس

 (گروه کار وعض)   یلباسچ نیحس محمد دکتر
 (گروه کار عضو)   زاده ییرضا نیحس دکتر

 (گروه کار عضو)    یمحتشم دکتر

 (گروه کار عضو)    ینجف فرزاد دکتر

 (گروه کار عضو)   رومندین پوراندخت دکتر

 (گروه کار عضو)    ولدان دیمج دکتر

 (گروه کار عضو)    انیهاد جواد دکتر
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 مقدمه

 بسوتر گیواهی ارزش بوا ۀگون8111 حدودو  وهوایی آب مختل  ماقلی 11 بودن با دارا ایران
 مراکوز از یکوی عنووان بهبوده و  نادر و دارویی ارزش باهای  گونه به یابی برای دست مناسبی

 اسوتفاده با درگاشته متأسفانهکه  است ارزش با گیاهان این از بسیاری زیستگاه و ژنیۀ ثانوی
 اگور . گیاهوان شوده اسوت نوابودیموجوب  یراصوولیغ و سودجویانه آوری   جمع و رویه بی

 و دارویویهای  گونوه گیورد انجوا  گیواه رویشوگاه از صوورتدر  همین به رویه بی برداشت
 .رفت خواهد بین از نیز ای بیشتری ادویه

 موادشویمیایی جوای بوه طبیعوی موواد از اسوتفاده دلیول به دارویی گیاهان فرآوری و کشت 
 بوه آن بسویار خصووص ایون در کوه گیاهانی از. رخوردار استاز اهمیت باالیی ب مصنوعی

 وجوود گیواه گونوه 4111 نعناع تیره در .است  نعناع تیره مختل های  گونه ه استشد توجه
 خصووص در بوه جهوان نقواط تموا  در تقریبوا   که اند شده داده جنس جای 211 در که دارد

 .ستنده اسانس دارای معموال   و رویند می ای مدیترانه نواحی
است  چندساله ساله و یک به صورت متعددهای  گونه و وسیع پراکنش باسالویا  جنس

 را جهوان سرتاسور در گونوه 911 توا 711 و بوده نعناعیان تیره ازسالویا  جنس بزرگترین که
 .شود می شامل

 بوومی هوا گونوه آن 17 کوه اسوت شوده شناسوایی جنس این از گونه 58 ، نیزایران در
. اسوت انجا  شوده کار ، چندانایران انحصاریهای  گونه روی بر کنون تاری  و از ط هستند

 ایوران، در گلوی موریمهای  گونوه انحصواری بوودن درصد 41 میزان و گونه 71 بودن دارا با
 تنووع از جواابی دامنوه. شوود می محسوب دنیا در جنس این تنوع مهم مراکز از یکی کشور

 .دارد وجود ایران در است تر مهم قدیم دنیای در دیگری جای هر از که مورفولوژیکی
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 معطوره صونایع و داروها مواد غاایی، در مؤثرشان مواد خاطر به سالویاهای  گونه اکثر 
 بهداشوتی صونایع اسانسوی درهای  روغن از استفاده امروزه است، ذکر شایان. کاربرد دارند

 از زیوادی مقوادیر کشوورها از بسیاری در که قدری وسیع است به دارویی و غاایی آرایشی،
. شووند موی تهیوه سونتزی صوورت بوه هوا آن دهنوده تشوکیلهوای  ترکیب یا وها  اسانس این

 اثور و بوو نیز و شیمیایی مواد با آلودگی از ناشی خطرات نداشتن دلیل به طبیعیهای  اسانس
 .نیست دسترسیدر راحتی به سنتزیهای  ترکیب در که هستند چشمگیر بسیار ویژه

 از و گلوی موریم مختلو های  گونوه اسانس   در موجودهای  ترکیب اهمیت به وجهت با 
 هوایی پوژوهش انجوا  مختل ، صنایع در دارویی اسانس گیاهان از استفاده بودن مهم نظر

 بورای ندهست کیفیت بهترین و اسانس میزان باالترین دارای کهها  گونه بهترین برای شناسایی
 .است فراوان اهمیت دارای غیرنفتی صادرات همچنین و اهیفرآوری گی و تولید بردن باال

 معطور گیاهوان پورورش و برای کاشوت شرایط وهوایی، آب تنوع وجود با ما کشور در
بوه  یوابی دسوت دارویوی گیاهوان زراعوت در نهوایی که محصوول آنجایی از و بوده ناسبم

 زراعوت در نهایی عملکرد نبنابرای است  دارویی مؤثره مواد همان یا و ثانویههای  متابولیت
. شوود موی سونجیده سوطح واحود در شوده تولیود مؤثره ماده میزان براساس دارویی گیاهان
 تنهوا نوه انود شوده کشوت ترین شورایط مناسب در که گیاهانی از شده استخراجهای  اسانس

 داشوته کشوور صوادرات در مهموی جایگاه توانند می بلکه رفع کنند، را داخلی نیاز توانند می
 . . باشند

 از .دنوگیاهان دارویی سازگاری خوبی به شرایط محیطی منواط  دیوم ایوران دار بسیاری از

از ایون  بوه خشوکی اسوت  هوا سوازگاری آن و بقواء ،ترین صفات گیاهان داروییشاخص
اکنوون هوم. شووددر شرایط دیم استفاده می یگیاهان به عنوان جایگزین کشت گیاهان زراع

 .شود استفاده می ظرفیت  در سطح محدود از این های مختل استان در
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هوای اقتصوادی  برتورین افوزوده و جهوانجهان تولید، صوادرات، ارزش جهان امروز،
در این میان، در برخی کشوورهای . زنند است  حتی سیاست را توانمندان، اقتصادی رقم می

هوای  خوشدر حال توسعه از جمله ایران مزیوت نسوبی بخوش کشواورزی بویش از سوایر ب
هوایی و برخوی دیگور از  و آبواسطه شرایط  هایی از این بخش به بخش زیر. اقتصادی است

هوای اولیوه در داخول، وجوود دانوش بوومی  ها مانند نیروی کوار ارزان، وجوود نهادهمزیت
صونعت گیاهوان دارویوی از جملوه ایون . ای برخووردار اسوتارزشمند از جایگواه ارزنوده

 .هاست زیربخش
رقم  2121میلیارد دالر و برای سال  19جهانی گیاهان دارویی بیش از حجم تجارت

میلیوارد دالر  411بیشوتر از مالی این تجارت  شدده است و گرشبینی تریلیون دالر پیش 2
میلیوارد  221بوه ارزش تقریبوی  4330جهان در سوال  از بازار دارویی 22%حدود  .است

سهم کشور ایران از ایون بوازار . اص یافته استاختص دالر به داروهای مشت  شده از گیاهان
هوا در جهوان، بودون اسوانس ساالنه تولید اسانس، همچنین  میلیون دالر است 01حدود 

آن در کشوورهای صونعتی   11%اسوت کوه  تون 111/21حودود ( هوزار تون 911) ،کاج
 .دشومی برداریبهره شود و بیشترین مقدار آن در صنایع غاایی مصرف می

جهوانی  اعتبواری شایسوته و آن،های  و تولید فراورده گیاهان داروییتجارت صنعت و 
دهد که تنها  شده نشان می مطالعات انجا . جهان برای خود یافته است در میان صنایع دیگر

جز محصووالت دیگور آن در صونایع عطرسوازی، داروسوازی، غواایی،  اسانس آویشن بوه
  .شود آرایشی و بهداشتی استفاده می

ای شوکل  گونوه مداو  درآمد نفتوی بوه حمایتتحت بعد   دهه پنجاه به اد ایران ازاقتص
. شودهای بارز آن  های اقتصادی از مشخصه توازن و هماهنگی بین بخش نداشتن گرفت که

هوا  بوه آن نشودنی تنها مشکالت جدید و کنتورل نه ،اندیشی نشود چنانچه در این راستا چاره
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از  یکوی. دشوو میکشور دچار بحران عمی   یهای تولید بخشدر آینده  ود بلکهش میاضافه  
ویوژه گیاهوان دارویوی شواخص و  صوادرات غیرنفتوی بوه افزایش ،معضل فعلی یها حل راه

شناسوایی بازارهوای هودف بورای  رو از ایون  اسوتد و دارای مزیوت نسوبی تولیو کایندمی
ر بوثر ؤوامول موتووان عموی ،در این صوورت  امری ضروری است صادرات گیاهان دارویی

تولید، زمینه متخصص، توسعه تحقیقات کاربردی در  مانند تربیت نیروی انسانی ،صادرات
سسوات و ؤبوا م کیاتسیسوتمگیاهان دارویی، ایجاد ارتبواط  بندی استاندارد فرآوری و بسته
را  برقوراری شوبکه سوریع و مطموئن صوادراتو تخصصی  ساماندهی جوامعمراکز خرید، 

برتور بورای  فنواوریو  های عملوی و از دانوشروش اعمالاز توان طرفی میاز  .مطالعه کرد
ربوط  ذی هوای خصوصوی و نهادهوایبخوش ،هوا NGOتقویوت ،کمیوت ،کنترل کیفیوت

منظوور  بوهکرد  همچنوین استفاده اندرکار گیاهان دارویی در ابعاد مختل  غیردولتی دست
 ،تحقو  اهوداف کوالن بخوش ن مربوطه برایان و متخصصاو کارآمد محقق مشارکت فعال

در ابعاد کالن  ویژه ، بهدولت و دستیابی به مدیریت توسعه پایدار گری جهت کاهش تصدی
بهینه تهیه و توزیع، آموزش و تقویت بنیه علمی تجوار و بازرگانوان  توسعه اقتصادی، سیستم

 .کردریزی مدیریت و برنامه ،و مقررات قوانین داخلی، اصالح

 کاری اهمیت وضرورت دیم

 ورد شوده کوه سوالیانه ورودآدوازده میلیون هکتوار بور بین ده تا ،سطح زیرکشت دیمدرایران 
موفقیت در زراعوت  هرچند شود می سال آیش گااشته3 تا 1بقیه به مدت  نص  آن کشت و

بسویار  ثیرأهوای صوحیح کشوت تو اموا اعموال شویوه  دارد دیم بستگی به نزوالت آسومانی
وجوود شورایط خواص . زراعت و در نتیجوه افوزایش تولیود دارد ای در بهبود وضعیت عمده

. اسوت هزراعت در مناط  دیم را با مشکالت زیادی مواجه سواخت  وهوایی و تعدد اقلیم، آب
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 و شود که با آب باران رشد میبه زراعتی گفته  دیم کاری به معنی کشت بدون آبیاری است و
ان رویشگاه طبیعی بسویاری از گیاهوان دارویوی با توجه به اینکه دیم زارهای ایر.کند مینمو 
 توان سوطح کشوت و برداران می آموزش به بهره ریزی و با برنامه رو   از اینمی شودوب سمح

های مختل  دارویی بهره گرفت که  توان از گونه در این زمینه می .ها را افزایش داد درآمد  آن
 .ها اشاره شده است در این بسته به تعدادی از آن

 گاو زبانل گ

گیاهی علفی . است ای دو لپه گیاهان یکی از borago officinalis گاو زبان با نا  علمی
. اسوترسود سواقه آن شویاردار و خواردار  می سوانتیمتر 01و یکساله که ارتفاع ساقه آن توا 

  های آن به رن  آبی، سفید، بنفش و گل وخشن  تارهایهای این گیاه ساده و پوشیده از  برگ
احی دیگور راه یافتوه و اموروزه در منطقوه شمال آفریقا بوه نوو از گاو زبان احتماال  . استآبی 

گوول، بوورگ و  و رویوود هووایی از خاورمیانووه می آفریقووا و قسوومت مدیترانووه، نووواحی شوومال
 .رسد دارویی می های گلدار آن به مصرف سرشاخه

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C+%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%88+%D9%84%D9%BE%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C+%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%88+%D9%84%D9%BE%D9%87
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  مشخصات گیاه شناسی

علوت خاصویت شوفادهندگی از  گل گاو زبان از گیاهان دارویی و دارای روغنی است که به
های توو خوالی و  شواخه این گیاه دارای. خصوص در فرانسه شناخته شده بود هقبل ب ها مدت

بوزرگ و چوین  نسوبتا   هوای ایون گیواه بورگ. رسد سانتیمتر می 21آبدار است و ارتفاع آن به 
بر روی سواقه گیواه  طور متناوب همرغی شکل نوک تیزاند که ب تخمخورده به رن  سبز تیره و 

های این گیواه در  گل .است های سفید و منشعب گیاه پوشیده از کرکتما  سطح . قرار دارند
میوه این گیاه به شوکل چهوار . ای شکل است انتهای ساقه قرار دارد و به رن  روشن و ستاره

 .ای مایل به سیاه است فندق کوچک و به رن  قهوه

  غذایی گل گاو زبانکاربردهای 

هوای تابسوتانی اسوتفاده  نوان چاشنی در نوشویدنیع توان به های این گیاه می ها و برگ از گل
تهیه مربا استفاده کرد این مربوا بورای افورادی کوه از  توان برای های این گیاه را می گل و کرد
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همچنین برای افرادی کوه حالوت   کنند نقاهت را سپری می بستر بیماری برخواسته و دوران
کار  هتوان در ساالد و سوپ ب یاه را میهای این گ ها و برگ گل. ضع  دارند بسیار مفید است

. دکوراسوتفاده   توان در پایوان زموان پخوت سووپ شده گیاه را می های قطعه قطعه برگ. برد
هوای توازه  برگ. های گل کلم پخت و مصرف کرد توان همراه با برگ می راهای این گیاه  برگ

 .آور است نشاط این گیاه نیرو بخش و

  های تکثیر راه

سه طری  زیور صوورت  تکثیر این گیاه بهو کند  میهای معمولی رشد  ن در خاکگل گاو زبا
 .گیرد می

 تقسیم ساقه زیرزمینی در بهار 

 کاشت قلمه در ماسه هنگا  پاییز 

   گیر آفتابحاصلخیز و  کاشت بار گیاه در خاک نسبتا 

 چنانچوه منطقوه دارای زمسوتان. بار از اواخر اسفند تا خرداد ماه است تاریخ کاشت
توان در پواییز انجوا  داد کوه در ایون صوورت  خیلی سرد نباشدانجا  عملیات کاشت را می

 شوتدر حالی کوه گیاهوان ک  نشیند اردیبهشت ماه سال بعد به گل می درگیاهان سبز شده 
 21 - 11هوای کاشوت  فاصله ردی . دهد زودتر از تیرماه گل نمی شده در بهار هیچ وقت

 42حودود  الز میزان بار  و است 21 - 91ر روی ردی  حدود ب سانتیمتر و فاصله گیاهان
 .هکتار است کیلوگر  در هر 41 -
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  برداشت محصول

را در  هوای چیوده شوده گیرد و گل در اوایل خرداد صورت میگل گاو زبان عمل گل چینی 
کننود و  می سوانتیمتر پهون 2 - 9های پالستیکی به ارتفواع  کنار مزرعه روی پارچه یا سفره

در سوایه  البته خشوک کوردن محصوول ،اندازند ای آنکه آفتاب نخورد، روی آن پارچه میبر
 بهم زدن گلها حین خشک شودن ضوروری که تری خواهد داد بهتر بوده و محصول مرغوب

میوزان . های بونفش باشود گل مرغوب گلی است که دارای د  سفید و گلبرگ از طرفی است
 - 911کوه از ایون میوزان حودودا  اسوتل تازه کیلوگر  گ 4111-4411حدود  عملکرد آن
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 گل محمدی

هوای خووراکی و درموانی  ویژگیهای دور به  گاشتهایرانیان از نخستین کسانی هستند که از 
و مبوداء تولیود  «ایران»المللی، مبداء تولید گالب،  طب  اسناد بین. اند بردهگل محمدی پی 

ل محمودی از گو .ذکر شده اسوت« یونان»های تازه،  برگمحمدی و عصاره گل  گلانس اس
این گول . های رز در دنیا و از مشهورترین گیاهان در تاریخ باغبانی است ترین انواع گل مهم

 .شود العاده و تنوع ارقا ، در بسیاری از مناط  دنیا کشت می علت داشتن رایحه فوق به
کوه  ی طووربوه   رود مویشمار  شورهای تولیدکننده گالب در جهان بهترین ک یایران از قدیم

درحال حاضر، کشورهای تولیدکننوده گول . گردد سال قبل برمی 2211سابقه آن به بیش از 
بلغارسوتان، ترکیوه، ایوران، هنود، اوکوراین، آمریکوا، کانوادا، : ند ازا محمدی در دنیا عبارت
پیشوگامان تولیود گول  ءچهوار کشوور اول جوز اسوت کوهی گفتنو. فرانسه، انگلستان و ژاپن
عطر گل محمدی ایران، به سوبب شورایط اقلیموی از مرغوبیوت  .اند محمدی در جهان بوده

میزان تولید آن کم بوده و بیشتر در داخول کشوور که  ییآنجاخاصی برخوردار است  ولی از 
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طوور  هکشوت گول محمودی در کشوورمان بو. داردشود، از شهرت جهانی کمی  مصرف می
ها  این استان. شود  یهای فارس، کرمان، اصفهان و آذربایجان شرقی انجا  م عمده در استان
محمدی را در ایران به خود اختصواص  گلهای اول تا چهار  سطح زیرکشت  به ترتیب مقا 

از نظر میزان تولید در واحد سطح، استان اصفهان باالترین رتبه را در بین این چهار . اند داده
هوای اول و دو  را دارا  های اصفهان و کرمان به ترتیب مقا  ن دارد و از نظر تولید، استاناستا

 .است ای یافته  گل محمدی در صنایع غاایی، داروسازی و عطرسازی جایگاه ویژه .هستند

 شناسی گل محمدی خصوصیات گیاه

، زیواد و پشوت، دارای خارهوای ریوز ای است پر ، گل محمدی درختچهیشناس گیاهاز نظر 
های آن صورتی رن ، پرپر و معطر کوه گواهی  گل که فشرده، پهن، قالبی شکل و یکنواخت

ها خارهوای ریوز و  بر روی دمگل. گلی است 0-42گل آذین دیهیم ،  .نیز سرخ رن  است
ای و بوا  مرغوی نیوزه تخوم ۀبرگچو 1تا  2های آن مرکب، دارای  برگ. ای است های غده کرک

هوا نور  و سوطح  ای، سوطح فوقوانی برگ ها اره لبه برگ. مانی ساده استهای کند و ک دندانه

 .دار است کرکتحتانی 

 سازگاری گل محمدی

ترین صوفات گول  از شاخص و گل محمدی نسبت به شرایط محیطی سازگاری خوبی دارد
بقاء و سازگاری آن نسبت بوه خشوکی اسوت در ( محمدی کاشان گلخصوص  به)محمدی 

باتوجه بوه . شود یک یا دو بار آبیاری می ،ن گل محمدی طی سال تنهابرخی از مناط  کاشا
طوور عموده در  بوهکوه آن هوم ( میلی متر 211تا  421حدود )میزان بارندگی کم در منطقه 
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توان نتیجه گرفت که این گیاه مقاومت خوبی نسبت به خشکی از  دهد می ها رخ می زمستان 
 .شود ادی در آن مشاهده میدهد، گرچه کاهش عملکرد اقتص خود نشان می

عالوه بر این، گل محمدی نسبت به شرایط نامساعد محیطوی ازقبیول شوری،سورما و فقور 
با این حال، پاسوخ ایون گیواه بوه حاصولخیزی . موادغاایی خاک نیز سازگاری مناسبی دارد

در برخوی آن عملکورد کوه   طووری بوه ،اسوتخاک، آبیاری منظم و کود دهی، بسیار مثبت 
 .تن در هکتار گزارش شده است 1تا  2 بین مناط 

 

 نیازهای اساسی گل محمدی

 بآ

های  درختچوه. شوود مویمحسوب  محمدی آب از جمله عوامل مؤثر در تولید اقتصادی گل
ها در زمان  که آبیاری گلستاندهد  یمشواهد نشان  و گل محمدی به شرایط کم آبی مقاومند

صوورت   های کاشان معمووال  آبیواری بوه گلستاندر . دهی بسیار مهم است دهی و گل غنچه
این منطقه میزان آب در هر نوبت و تعداد آبیواری بسویار متغیور در  و شود سطحی انجا  می
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بوار آبیواری انجوا   روز یک 42طور معمول، طی فصل رشد هر  بهدر منطقه کاشان، . است
 .شود می

ای ضومن  شد آبیواری قطوره ای مشخص میان دو روش آبیاری سطحی و قطره ای در مقایسه
درصودی گول 02جویی نسبت به روش سطحی، باعث افوزایش عملکورد  درصد صرفه02
استرس در گیاه، برای تولیود گول و نکردن علت ایجاد  به بارندگی با توزیع مناسب. شود می

 .تخصوص در بهار و اوایل تابستان بسیار مهم اس بهاسانس بیشتر، 

 خاک

های دارای سونگریزه  ای سنگین دارای بافت متوسط و در کوهپایوهه کاشت این گیاه در زمین
های  های موجوود در ارتفاعوات و شویب گلسوتان .زیاد، سنگالخی و فقیر موف  بوده اسوت

در منواط  . کننود مویشمالی، در مجموع از نظور کموی و کیفوی، محصوول بهتوری تولیود 
توانود  مویاسوت، ایون گیواه ای که امکان کشت بسیاری از گیاهان زراعوی محودود  کوهپایه

 .توجه قرار گیرد مرکزراهبردی و اقتصادی  یعنوان گیاه به

 دما

اخوتالف  .آیود مویوجود  هساله ساقه مولد گل ب  های یک های جانبی شاخه در بهار از جوانه
گل بسیار مهوم بووده و  ۀجوانشب نسبت به روز، برای تشکیل گراد  یسانتدرجه  9-1دمای 

درجوه  42-21درجوه حورارت حودود  .خواب زمسوتانه ضوروری اسوتانگیزی،  برای گل
درجه حرارت زیاد و بادهای گور  و خشوک، باعوث . دهی الز  است گراد برای غنچه سانتی

ها و کاهش دوره گلدهی و کم شدن ترکیبوات اسوانس  رسیدن و باز شدن پیش از موعد گل
ای دارای اسانس خوب را درجه سانتی گراد، تعداد گل ه 2-42درجه حرارت  .گل می شود

 21شود و حرارت باالی  درجه حرارت بسیار کم در شب مانع گلدهی می .تضمین می کند
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در مراحلووی از رشوود،  .دهوود موویدرجووه سووانتی گووراد، سوونتز و تولیوود اسووانس را افووزایش  
های گل محمدی به یخبندان حساس هستند، بوه طووری کوه یخبنودان در هنگوا   درختچه

هوای  قسومتطور عمده  به. ا رشد رویش اولیه، باعث خسارت می شودتشکیل جوانه گل ی
در نوواحی دارای زمسوتان سوخت و یخبنودان، . بالغ گیاه، به سرما و یخبندان مقواو  اسوت

هایی که در اثر سرمای شودید زمسوتان یوا یخبنودان  بوته و هرس باید خیلی زود انجا  شود
 .کنند میگل کافی را تولید ال در آن سبینند، به ندرت  میدیررس بهاره صدمه 

 

 رطوبت و باد

دهوی،  بارندگی در زمان غنچوه  کند میدرصد، به تشکیل اسانس کمک  11رطوبت نسبی 
هوای آفتوابی طووالنی،  دوره .شوود مویباعث خسارت به گل و کواهش محتویوات اسوانس 

عت های گر  و خشک در طول گلودهی، بوه سور دورهکند، اما وجود  میگلدهی را تحریک 
بادهوای شودید، از لحوا  فیزیکوی بوه گول صودمه زده و . کند میمحتویات اسانس را کم 

 .شود میخشک و گر  باعث کاهش اسانس گل  و بادهای سرد
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 نیازهای غذایی

 کود

آنوالیز بورگ، روش . اسوتگل محمدی نیازمند مواد غاایی و برنامه غاایی طوالنی مودت 
طی تحقیقات انجوا  شوده  .کند ترس را تعیین میدس درست که میزان موادغاایی ای پسندیده

بر مبنای آنالیز برگی، مشخص شده کوه کواهش عناصور و نیواز بوه توأمین عناصوری چوون 
22%= K  01و% P= 92و% N=   وجوود  بوهبین مرحله نموو جوانوه و گلودهی اصولی
 کیلووگر  90کیلووگر  فسوفر و  9/1کیلووگر  ازت،  01براین اساس در هر هکتوار . آید می

 .شود پتاسیم به صورت تقریبی و با در نظر گرفتن ترکیب امالح خاک پیشنهاد می

 نور

اما در مناطقی که نور مسوتقیم خورشوید شودید اسوت،   دهی ندارد سایه، اثر خوبی بر گل
در مناطقی که گیاهان زیر آفتاب مستقیم قورار دارنود، عملکورد . وجود سایه ضروری است

 .کنند، حدود نص  است یرشد م ،که تحت شرایط سایه یگیاهاناسانس گل، نسبت به 

 ارتفاع

های شومالی، در مجمووع از نظور کموی و کیفوی  های موجود در ارتفاعات و شیب گلستان
در مناط  گرمسیری، کشت گل محمدی فقط در ارتفاعات . کنند میمحصول بهتری تولید 
 .باالتر موف  بوده است

متور نیوز رشود  2911ان و تا ارتفاعات بیش از متری اصفه 4011این گیاه در ارتفاع 
. متر واقع اسوت 4311مناط  تولید انبوه آن به طور عمده در ارتفاعات بیش از . خوبی دارد

 .ها در ارتفاعات باالتر، از کیفیت بیشتری برخوردار است گلاسانس 
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 سازی زمین آماده

های  شوخم ، الیوه .ترین عملیات پیش از شوروع کشوت، شوخم عمیو  اسوت یکی از مهم
کاشوت بوه شویوه دسوتی . شوند که باعث محدود شدن رشد ریشه میشکند  میای را  فشرده

اگور هودف، . ها بسوتگی بوه اهوداف کاشوت دارد هوا و بوتوه شود و فواصل ردی  انجا  می
 4-2/4ها  متور و فاصوله بوین بوتوه 2-2/2ها  احداث پرچین اطراف با  باشد، فاصله ردی 

که هودف، احوداث گلسوتان باشود در کشوت کرتوی  در صورتی. شود ته میمتر در نظر گرف
مصرف کوود داموی  .گیرند متر در نظر می 2×9متر و در جوی و پشته  2/2×2/9ها را  فاصله

 41-21صورت جایگزینی در گودال بوه مقودار  کامال  پوسیده، پیش از احداث گلستان و به 
تون در هکتوار بعود از  41امی بوه مقودار همچنین دادن کود د. تن در هکتار ضروری است

 .ها، مفید است هرس گلستان
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 ازدیاد گل محمدی

زدن و   زدن، قلموه خوابانیودن، پیونود :های مختلفی ازجمله روشتوان به  گل محمدی را می
اسوتفاده از »و « قلموه زدن»در کشوور موا دو روش . ازدیاد از طری  پواجوش، تکثیور کورد

عدد پواجوش  01تا  21مادری گل محمدی، به طور متوسط  هر گیاه. رایج است« پاجوش
بیشوترین تعوداد خوار بور روی . کننود سورعت رشود می هوا به ایون پاجوش. کنود مویتولید 

تووان از هور گیواه،  از سال سوو  و چهوار  بوه بعود می. شود های جوان مشاهده می پاجوش
نظر انتقوال داده و مودبه محول  ها را ماه تا اوایل اسفندماه، پاجوش از آبان. پاجوش تهیه کرد

متور و در  1هایی بوه فاصوله  متر از یکدیگر بور روی پشوته 9ها به فاصله  پاجوش. کارند می
ها نشان داده است، در تهیوه قلموه  بررسی. شوند عدد کاشته می 9-2به تعداد ( حفره)چاله

و ( خشوبی)های سوخت شود، در درجه اول قلموه که معموال  از گل محمدی میمند تهیه می
 .اند زایی را داشته بیشترین مقدار ریشه( نیمه خشبی)های نیمه سخت  در درجه دو  قلمه

های چوبی شوده و  بخشمتر باشد و از  سانتی 21قلمه باید به ضخامت یک مداد و به طول 
بهتور اسوت . های انتهوایی را حواف کورد جوانهدر ادامه باید . در حال خواب، انتخاب شود

 2/1 -41زایی فرو برده سوپس قلموه را در عمو   ریشهرا در یک پودر هورمونی انتهای قلمه 
 21درصد خواک باغچوه و  21بستر کاشت، بهتر است . متری گلدان یا زمین کاشت سانتی

 .درصد ماسه شسته باشد

 هرس گل محمدی

معمووال  هورس بوه دو منظوور انجوا  . دهی احتیاج بوه هورس نودارد گل یبراگل محمدی 
دو  ، جلووگیری از »و « زده و موزاحم های خشک شوده، آفوت اول، حاف شاخه»: شود یم
دهوی  برای فور  «هرس اولیه».کند های بلند که چیدن گل را مشکل می وجود آمدن شاخه هب
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هوای مورده و بیموار  برای حواف بخوش «هرس فصلی»زایی و  ها و تحریک شاخه درختچه 
هورس . ایط منطقه و نژاد گول بسوتگی داردمیزان هرس به شیوه مدیریت، شر. شود انجا  می

 .شود میدهی و افزایش طول مفید زندگی گیاه  ها، باعث تداو  گل منطقی درختچه
هوا، افوزایش  از سال پنجم به بعد، گاهی به علت رکوود رشود گیواه، شویوع آفوات و بیماری

ید، بوه این هورس شود. کنند بر می ها، گلستان را ک  های خشک و ارتفاع زیاد شاخه شاخه
های قووی و متعودد در  علت ایجاد توازن و تنظیم رشد گیاه، باعث تحریک و تولید پاجوش

 .شود مزرعه می

 آفات گل محمدی

آفت »ترین آفات گل محمدی،  از مهم. گل محمدی دارای آفات مشترک با دیگر ُرزها است
هوا  ایون آفتخسارت . ندهست« ها ها و تریپس خوار، شته جوانه خوار سبز، سوسک سرشاخه

هوای زراعوی از  انجوا  مراقبت .و درصورت شیوع، نیاز به مهار و سمپاشی دارند بودهشدید 
نوه تنهوا « ها، کووددهی و آبیواری مونظم های هرز، هرس، حاف پاجوش دفع عل »قبیل  

روی عملکرد گل محمدی تأثیر مثبوت دارد، بلکوه در راسوتای مودیریت مهوار آفوات گول 
 .کند یفا میمحمدی، نقش مهمی را ا

 ها های هرز گلستان علف

س یکی از مهم آشونا نبوودن  که هاست های هرز گلستان ترین عل  ترین و خطرناک انگل س 
کشاورزان با نحوه مهار آن و وجود نداشتن سمو  شیمیایی کارآمد، عملیات مهار این انگول 

وس بوه تولیود بوار فوراوان و تکثیور غیوری یتوانا. کند یرا مشکل م جنسوی، داشوتن  گیواه س 
روز، قودرت  0های متعدد، رشد بسیار سوریع و حفوظ قودرت رویوش قطعوات توا  میزبان
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مبوارزه بوا سوس  یبورا یعملوچنود راه  که در اینجوا تهاجمی خوبی به این انگل داده است
 :شود یمپیشنهاد 
 استفاده از کودهای دامی کامال  پوسیده  
 های آلوده سوزاندن بوته  
 س ج   دا شدهسوزاندن قطعات س 
  س باشند های هرزی که می حاف عل   توانند میزبان س 
  ممانعت از اسوتقرار  یبرامتر  سانتی 42-21در نهایت، استفاده از مالچ کاه به ارتفاع

س روی ساقه  .های گل محمدی س 

 برداشت گل

و  ترین عوامل تولیود گول محمودی اسوت ترین و پرهزینه ترین،حساس برداشت گل از مهم
این . شت گل محمدی در کاشان، حدودا  از اوایل خرداد ماه تا اواسط تیرماه استزمان بردا

گل محمودی پوس از بواز شودن، دوا  کموی . کشد روز طول می 21-91کار در هر منطقه 
بنوابراین . ریزد ساعت رن  آن سفید شده و می 21در صورت تأخیر، طی . روی شاخه دارد
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در هوای خنک بامدادی، اقدا  به برداشوت روزانوه  الز  است قبل از طلوع آفتاب و ترجیحا   
به . شوند یسرعت پژمرده م های برداشت شده به با گر  شدن هوا، گل. کردهای باز شده  گل

هوای تخمیوری شودت  شووند، فعالیت ها روی هم انبار و فشرده می دلیل این که معموال  گل
 .یابد یم

بوه ایون خواطر، . شود زایش دما کند میچین، به علت اف به عالوه، فعالیت کارگران گل
 یها سواعتچینوی، بوه  بهتر است کارگران در اواسط روز به استراحت بپردازنود و کوار گول

 .خنک روز محدود شود

 

 .شوند ها از محل دمگل در اثر کشیدن جدا می گل
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 ها پوس از تووزین، در ها و سبدها قرار داده شده و در کنار گلسوتان چهقها در ب این گل
هوا  فاصله زمانی بین چیودن گل. گر  است 2/2متوسط وزن هر گل . شوند میگونی ریخته 

در یک گلستان از سوال .  تا تحویل به واحدهای سنتی یا صنعتی فرآوری، بسیار مهم است
سوالگی  42توا  3سو  به بعد تولید گل،اقتصادی و به طور معمول روند تولید گل توا زموان 

ها  با شروع رونود کاهشوی تولیود، درختچوه .است« کاهشی»ز آن و پس ا« افزایشی»گیاه، 
یوک نفور . گوینود یم« جوان سازی گلسوتان»به این عمل در اصطالح که . شوند بر می ک 

کیلوگر  گول توازه برداشوت کورده و براسواس آن موزد  11تا  21تواند  کارگر در هر روز می
دهی در  حداکثر گل. شود امل میروز ک 91تا  21دهی طی  در هر منطقه، گل. دریافت کند

 «دهی گول روعشو»روز از شروع آن است که اصطالحا  به این زمان  21تا  41فاصله زمانی 

 .گویند می

 های گل محمدی فرآورده

گوالب، اسوانس،گلبرگ، غنچوه : آید، شوامل دست میه اصلی که از این گیاه ب یها فرآورده
تواکنون در مراسوم مواهبی، در تهیوه  گالب از گاشته .استخشک، کانکریت و ابسرلوت 
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انواع شیرینی، شستشوی اماکن مقدس و به علوت اثورات آرا  بخوش و معطور بوودنش، در  
 .ای داشته است ویژهجایگاه ( در فرهن  ایرانیان)مراسم عزاداری 

 گیری گالب

. ندشودمنود  و سوالیان دراز از آن بهورهدنود کرروش تقطیور را ابوداع  ،ایرانیان نخسوتین بوار
 .شود یانجا  مصنعتی گیری به دو روش سنتی و  گالب

 گیری سنتی گالب

قطعات دی ، کالهک دیو ، نیچوه، نیچوه پوار  و : گیری سنتی شامل دستگاه گالب

. اسوتلیتر آب  12کیلوگر  گل، با مخلوط  91ظرفیت آن، حداکثر . دستگاه حرارتی است
گیوری کنود کوه در مجمووع، مقودار  نوبت گالب 2تا  1تواند  هر دستگاه در شبانه روز، می

 .کیلوگر  در شبانه روز خواهد بود 421تا  421مصرف کل، 

 مصارف گل محمدی

مصرف گالب، بیشتر در ایران و کشورهای همجوار رایج بوده و اسوانس ایون محصوول بوه 
مصوارف عموده  کوه شوود مویطور گسترده در کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا مصرف 

 :د ازان عبارتاسانس 
  استفاده در صنایع عطرسازی و مواد آروماتیک. 4
هوا و  لوسویونهای آرایشوی،  آرایشی شامل انواع کر  و های بهداشتی  فرآوردهاستفاده در . 2

  های زیبایی حما ها، شامپو، شیر پاک کن و  صابون
  ...ها، پودین ، ژله و نوشیدنیها،  شیرینیاستفاده در صنایع غاایی شامل . 9
 .استفاده در صنایع داروسازی. 2 استفاده در تزیین سبدهای گل خشک و گل آرایی. 1
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 اسطو خودوس

مناط  مدیترانوه و و خصوص در جنوب فرانسه  بهروید  میاسطوخودوس در بیشتر نقاط دنیا 
مختلو  های  شوکلبوه  کخواشرایط محویط و  که بنا بهدر تورنتو به مقدار زیاد وجود دارد 

های  سطوخودوس گیاهی است چندین ساله به ارتفاع حدود نیم متر با برگا .شود میظاهر 
رن  بنفش ه آن ب های گل ای پنبههای سفید  متقابل، باریك، دراز سبز رن  و پوشیده از کرك

. های گلدار آن اسوت سرشاخهها و  این گیاه، گلکاربردی قسمت  .استصورت سنبله ه و ب
علوت بووی مطبووع آن در  هطعم آن تلخ است و بکه رد ااسطوخودوس بوی بسیار مطبوعی د

هوای گلودار  اسانس اسطوخودوس که از تقطیر گل و سرشاخه . شود می استفادهعطرسازی 
 .زردرن  یا زرد مایل به سبز که دارای بوی مطبوعی است آید مایعی  دست می هاین گیاه ب

اسوتات لینالیول اسوت  11%حودود  اسوانس اسوطوخودوس دارای :ترکیبات شیمیایی

، لینوالول آزاد کوالریو اسید  کپروپیونی، اسید کبوتیریهمچنین در آن ترکیباتی نظیر اسید 
 .و ژرامبول وجود دارد

http://elmekeshavarzi.ir/
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کوه خوواص  اسوت کخشگر  و  ،اسطوخودوس از نظر طب قدیم ایران :ییداروخواص 

 :اند از آن عبارت
برای رفع خستگی و آرامش چند قطره روغن اسوطوخودوس را در وان آب گور  ریختوه و . 4

  .ربع ساعت در آن دراز بکشید برای مدت یك
  .کند میها را باز  گرفتگی. 2
 .مقوی معده است. 9
  .استادرار آور . 1
  .آورد میو تب را پائین  بودهمعرق . 2
 .کند های کبدی را برطرف می بیماریزد و اندا میکار  هصفرا بر بوده و کبد را ب. 0
 .ضد تشنج است. 1
 .برای تقویت عمومی بدن خوب است. 9
 .برد میهای معده و روده را از بین  کر . 3

  .کند میبیماری های سینه و سرفه را برطرف . 41
  .استثر ؤمدر معالجه زکا  . 44
  .مسهل و تمیز کننده استفاده کرد. 42
  .های مجاری و ادرار مفید است ریبرای رفع بیما. 49
را با عسل مخلوط کرده و  گر  از پودر آن 2حدود )برای برطرف کردن رعشه و سرگیجه . 41

 .شود استفاده می( هر شب بخورید
  .کنند میبرای رفع فراموشی و تقویت حافظه از د  کرده اسطوخودوس استفاده . 42
 تکه پنبه بچکانید و آن کیطوخودوس را روی قطره از روغن اس کیخوابی  برای رفع بی. 40

  .آورد میبرای شما  خوشایندیرا داخل بالش خود قرار دهید خواب 
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 .بنوشید را د  کرده و برای برطرف کردن غم و اندوه هر روز د  کرده اسطوخودوس. 41
 .استفاده کنید گیاهرود از این  میاگر دست و پای شما خواب . 49
 .برای پیشگیری از آب آوردن بدن د  کرده اسطوخودوس بنوشید. 43
  .کند میزردی را برطرف . 21
 .برای رفع حالت تهوع و سرگیجه مفید است. 24
  .کند میطرفه را درمان  سردرد و سردردهای یك. 22
  .برای معالجه ضع  اعصاب مفید است. 29
 .برد میش قلب را از بین طپ. 21
  .کند میآسم را برطرف  . 22
 .توانید از این گیاه استفاده کنید میبرای رفع ترشحات زنانه . 20
لیووان آب  کقطره اسوانس اسوطوخودوس را در یو کیبرای برطرف کرده سوء هاضمه . 21
 .فنجان از د  کرده آن را بنوشید کگر  ریخته و یا ی نیم
برای ایون منظوور کمپورس . نده رماتیسم، آرتروز و نقرس استنک ناسطوخودوس درما. 29
قاش  روغن بادا  و یوا  کرا با ی قطره روغن آن 2نظر بگاارید و یا اینکه مدرا روی عضو  آن

 .را با آن ماساژ دهید کدردناروغن زیتون مخلوط کرده و عضو 
ایود برطورف  کورده های کهنه را با مالیدن اسانس اسطوخودوس که در الکل حول زخم. 23

 .کنید
قاشو  غواا  کیوقطره روغن اسطوخودوس را با  9تا  2های ریوی  برای درمان بیماری. 91

. 94 .خوری روغن بادا  و یا روغن زیتون مخلوط کرده و سینه و پشت بیمار را ماساژ دهیود
 .بخشد میها را ضد عفونی کرده و التیا   زخممالیدن پماد اسطوخودوس 

 .ف کردن بوهای نامناسببرای برطر. 92

http://elmekeshavarzi.ir/
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 .خوابی برای رفع بی. 99 

 رزماری

ای چوبی به ارتفاع نویم  ساقهکه  است اکلیل کوهی با نا  عمومی رزماری گیاهی علفی، پایا
های سبز، دائمی و بسیار معطر، متقابل با کنواره برگشوته، باریوک و دراز و  تا یک متر با برگ

هوا  ن  سبز و سطح تحتانی بوه علوت وجوود کرکسطح فوقانی برگ آن به ر .دارد .نوک تیز
های این گیاه کوچک و به رن  آبی روشن اسوت کوه در کنوار  گل.  سبز مایل به سفید است

اسوانس آن از  که های گلدار آن است سرشاخهآن برگ و  کاربردیقسمت  و روید ها می برگ
 .شود قسمت هوایی تهیه می

 تاریخچه

رزمواری فقوط در  معتقدنودمرد   و ف در آشپزی استهای ُپرمصر رزماری یکی از چاشنی
رزمواری در طوب . کند که بانوی خانه، حقیقتوا  اربواب خانوه باشود هایی رشد می با  خانه

 د کوهنفخ، ضداسپاسوم و معورق کواربرد دارخوون، مقووی، ضود ۀآورندسنتی به عنوان بند 
عودگی، مصورف ریزی قا عصاره و روغن فرار آن، بوه منظوور سوقط جنوین و افوزایش خوون

از تأثیر  نشانرزماری در مواد آرایشی بسیار متداول است و شواهد،  ۀعصارکاربرد . شود می
های تاریخی مربووط  گزارش .دهد و جلوگیری از کچلی می رشد مولوسیون آن در تحریک 

ترین  رزماری از قدیمی. استبه مصرف درمانی رزماری، به عنوان یک گیاه دارویی موجود 
و فعالیوت مغوزی  قویت حافظهتها پیش، برای  دارویی است که از قرن ۀگیاهان شناخته شد
 .کاربرد داشته است

http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/dites/disease_dites/skin_hair/2011/4/25/162837.html
http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/nutrition_news/healthy_nutrition/2010/9/6/136037.html
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 نبع جغرافیاییم

اکلیل کوهی، گیاه بومی نواحی مدیترانه است  ولوی در نوواحی مختلفوی از جهوان کشوت 
 .شود این گیاه از نواحی اسپانیا، مراکش، یوگسالوی ساب  و تونس صادر می. دشو می

 ترکیبات مهم

موواد موجوود در اسوانس رزمواری . اسوتاسانس درصد  4-2/2ترین ترکیب این گیاه  مهم
ترکیبات اسانس نیز . سینئول، کامفر و آلفاپی نن است 9و 4شامل بورنئول، لیمونن، کامفن، 

گیاه اسیدهای فنلی از جملوه اسوید این ترکیبات دیگر  و به محل و شرایط کشت ارتباط دارد
تعوددی خاصویت ضود تحقیقوات م .روزماریک، اسید کافئیک و اسید کلروژنیوک هسوتند

 سرطان آن را اثبات کرده و اسید کارنوزیک موجوود در آن دارای خاصویت قووی ضود ایودز
همچنین سالیسیالت به مقدار زیاد، فالوونوئیدها، ترکیبوات تلوخ دی ترپنوی ماننود . است

 .کارنوزول و ترکیبات تری ترپتی، اجزای تشکیل دهنده دیگر این گیاه هستند

 مصارف داخلی 

، و تحقیو  چنودین مطالعوه .عده، محرک هضم و ترشح معودی و صوفراآور اسوتمقوی م
چوای به طوری که این خاصویت رزمواری از   خواص ضد اکسیدان آن را اثبات کرده است

های  تحقیقات دیگری خوواص ضود اسپاسوم ماهیچوه .بیشتر است E ویتامینکمتر و سبز 
صاف و قلب، کاهش استرس، تسکین سردرد، تسکین آسم و درموان برونشویت آن را تائیود 

آن را اثبوات کورده و اسوید  ضود سورطانتحقیقات متعددی خاصیت همچنین  .کرده است
 .است کارنوزیک موجود در آن دارای خاصیت قوی ضد ایدز

http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/(Foods)/drinks/2011/3/5/158349.html
http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/(Foods)/drinks/2011/3/5/158349.html
http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/(Foods)/drinks/2011/3/5/158349.html
http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/(Foods)/drinks/2011/3/5/158349.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/nutrients/vitamins/2007/1/15/31576.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/dites/disease_dites/cancer/2008/10/2/75615.html
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ترین ترکیب آن است دارای خاصویت ضود میکوروب، ضود  اسانس رزماری که اصلی 
افزودن چند برگ رزماری به غااهای گوشتی، هضوم غواا را سورعت  ،ویروس و ضد قار 

یکی از مصارف عمده رزماری به عنوان نگه دارنده و ضد اکسیدان، در لیکورها و  بخشد می
 .استو صنایع گوشت و چربی 

هوای  آسویبهای پوسوت از  سلولدهنده  تشکیلعصاره این گیاه، با محافظت از مواد 
 .کند میچین و چروک پیشگیری پوستی مربوط به سن مانند 

از اسانس رزماری  :دسته اول  داروهای گیاهی تهیه شده از رزماری دو دسته هستند

دستته  . هسوتند ...های حما  و ماساژ و استفاده شده که شامل پماد، لوسیون، کر  و روغن

های خوراکی به عنوان ضد نفخ و مقووی  از عصاره هیدروالکلی آن به صورت محلول :دوم

 .شوند معده استفاده می

 (Thumus vulgaris. L)آویشن 

 مشخصات گیاه شناسی

خشوک  نوواحی نیموه که در نواحی مدیترانه جنوب اروپوا واست چند ساله  گیاهی خشبی و
های متعددی است کوه از  گونهجنس تیموس شامل . شود مینیوزلند در سطح وسیعی یافت 

بویش  ریشه مسوتقیم کوم وو  بسیار متفاوتند( کمیت وکیفیت مواد موثره)نظر تیپ شیمیایی 
 .های فراوان دارد انشعاب چوبی و

به شرایط اقلیمی محل رویش بسوتگی  و بودهارتفاع آن متفاوت  ساقه مستقیم چهار گوش و
هوای فوقوانی  پای ساقه چوبی است در حالی که قسمت استسانتیمتر 21تا 21بین  دارد و
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با گاشت سن این گیاه بسویار انبووه وپور  استآن سبز رن  است و دارای انشعابات فراوانی 
 .رسد میپشت به نظر 

هوا  بورگ دمبورگ هسوتند ای شوکل و بودون نووک و نیزهبیش  متقابل کم و ها کوچک و برگ
 .های خاکستری رن  و حاوی اسانس است پوشیده از کرک

صوورتی یوا ارغووانی بوه صوورت مجتموع در  های سفید و رن  ها کوچک نر وماده و به گل
ها از سال دو  رویش اواسوط  شوند گل میها خارج  هایی که از بغل برگ قهقسمت فوقانی سا
طوول آن یوک میلیمتور اسوت  ای تیوره و قهووهمیوه فندقه به رن   .شوند میاردیبهشت ظاهر 

بار آن بسیار ریز است وزن هور هوزار . ای تیره وجود دارد قهوهداخل میوه چهار بار به رن  
گر  است پیکره رویشی آویشن از بوی مطبوعی برخوردار است کوه از 1/29تا 1/22دانه آن 

هوای هووایی  انودا شود  میذخیره  ای ساخته و غدههای  کرکاسانس در  استوجود اسانس 
موی مختلو  های چوبی حاوی اسانس است که مقدار آن در شورایط اقلی ساقهاین گیاه غیر 

در صد است عوالوه بور اسوانس ترکیبواتی ماننود توانن فالونوییود سواپونین و 2/2تا  4بین 
در شورایط  سوال از قووه رویشوی مناسوبی برخوردارنود و9الی 2موادتلخ وجود دارد بارها 

رشد اولیه ایون گیواه بسویار کنود  .شوند میروز پس از کاشت سبز  21تا 41اقلیمی مناسب 
دهی از اوایل بهوار  گلبه نور کافی احتیاج دارد  به سایه بسیار حساس و است در اوایل رشد

یابد چنانچه گیاه در تابستان برداشت شوود تحوت شورایط  میتا اواخر خرداد همچنان ادامه 
 .روند میبه گل  دهنده مجددا   گلهای  اقلیمی مناسب با تشکیل ساقه

 نیاز اکولوژیکی 

در طوول  کوه اسوتر به تحمول کوم آبوی و خشوکی به سهولت قاد این گیاه خشکی دوست
هوایی  های آبگیور و زموین کشت این گیاه در زمین .رویش به هوای گر  و نور کافی نیاز دارد
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زیرا به غرقابی بوودن زموین بوه شودت حسواس   که سبب آب ایستایی شود، مناسب نیست 
حاوی  وهای سبک  خاک و مناسب است 9تا1/2خاک برای کشت آویشن باغی  ph .است

کشت آویشن باغی برای های مناسبی  خاک زمین،  با ضخامت زیاد سطح ترکیبات کلسیم و
  .است

 تناوب کشت

اموا رو تناوب بسیار مهم اسوت  ایناز   ماند میسال در یک مکان باقی 0تا 1آویشن حداقل
ای چنود سواله مناسوب نیسوت و سوبب گسوترش و شویوع  ریشوهتناوب کشت بوا گیاهوان 

 .توان در همان زمین کشت کرد می سال پس از برداشت مجددا   1 تا 9شود  میها  بیماری

 سازی خاک آماده

شوود و بوا  موی به خاک اضافه  ضروریپس از برداشت گیاه در فصل پاییز کودهای حیوانی 
  .شود میمتر خاک فرستاده   سانتی 22تا 21شخم مناسبی به عم  

 تاریخ وفواصل کاشت 

زموان مناسوب  .شرایط اقلیمی محل رویش گیاه بستگی دارد وزمان کاشت به روش کشت 
داننود  ای اوایل بهار مناسب می عدهدر زمین اصلی اواسط پاییز و  برای کشت مستقیم بار را

طور مستقیم در زموین اصولی کشوت  بهسانتیمتر  21تا  11در هر حالت بارها را در ردی  
هوای غیرمسوتقیم بوارها  برای کشوت. باشدسانتیمتر بیشتر  1/2شوند عم  بار نباید از  می

گیرد هنگامی که ارتفواع  میسانیمتر در خزانه در هوای آزاد صورت  91تا  22ردی  کشت 
سوانتیمتر و فاصوله دو بوتوه در طوول 21های بوه  سانتیمتر رسید در ردی  42تا 41به  ءنشا

 .سانتیمتر به زمین اصلی باید انتقال یابد 22ردی  
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 وصورتتکثیر آویشن به د

تکثیور بوه .2بوار تکثیر به روش . 4:که عبارتند از پایرد انجا  می تکثیرآویشن به دو صورت
 .ها بوتهرویشی با تقسیم روش 

 مراقبت و نگهداری

مبارزه بوا  ی است که برایضرورامری های هرز در سطح خزانه  آبیاری منظم و وجین عل 
  .شود ده میاستفا... های هرز از طری  مکانیکی شیمیایی و عل 

تووان برداشوت   در سال اول رویش فقط یک بار محصول را موی :برداشت محصول

زموان  .کردتوان اقدا  به پیکره رویشی آویشن  میهای بعد دو الی سه مرتبه  کرد ولی در سال
دومین برداشت در آغاز و  استیعنی اردیبهشت   دهی گلمناسب برای اولین برداشت آغاز 

گیاهوان از )  که ماه استبان آآخرین برداشت  شود و میانجا  ( مرداد) مرحله دو  گل دهی
هنگوا  ظهور  دربایود برداشوت  (.شووند میمتر سطح زمین برداشت  سانتی 42تا 41فاصله 

در مقایسه بوا برداشوت روزهوای غیور   به این دلیل که که تابش آفتاب تند استانجا  گیرد 
 .استرخوردار از مقادیر بیشتری اسانس ب گیاه آفتابی

 مریم گلی

 شناسی گیاه

ساقه راسوت  است و انشعابات فراوانکه ریشه راست و  یعلفچند ساله و  یگیاهمریم گلی 
پوشویده از  به رن  سبز تیره و آن جوان یها ساقه و استمتر ی سانت 21-91و ارتفاع آن بین 

 یا قهووهرن  آن  و یچوببا افزایش عمر گیاه، ساقه . رن  است یخاکسترانبوه و  یها کرک
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در   دمبرگ بلنود هسوتند یدارا یپایین یها برگ وشکل  یا نیزه بلند و ی آنها برگ و شود یم 
و  یفوقوانسوطح  کوه دارنود یکوتواهدمبورگ  دارای سواقه یفوقانقسمت  یها برگکه  یحال

، یآبوها بوه رنو  بونفش متمایول بوه  گل هستندظری   یها کرکها پوشیده از  برگ یتحتان
 یمخصوص یها چرخه یروها  ساقه یفوقانیا سفید و به صورت مجتمع در قسمت  یصورت

روشن  یا قهوهمیوه فندقه و به رن   .گل وجود دارد 2-9چرخه  هر یرو .شوند یممشاهده 
گر   04/22 آن  وزن هزار دانه. متر است یسانت 22قطر تاج گیاه حدود ضمنا  . یا تیره است

 .استروز  42 آن یزن و طول دوره جوانه

 کاربردو  یدارويخواص 

 کوه اسوتدهنده قند خون  کاهشکننده، قابض، ضد نفخ،  یعفونخواص ضد یدارااین گیاه 
  .شود یمدر آمریکا، روسیه و ایتالیا در سطوح بزرگ کشت  پراکنش

 اکولوژیکی نیازهای

طووب مر ، حاصولخیز و نسوبتا  پایراصالح شده، نفوذ یها زمینباید در  یگلپرورش مریم 
و  گیورد یمودار صوورت  زهکوشو  یغن یرسی ها خاکبهترین رشد آن در  شود و انجا  می

کوه در طوول اسوت  یا مدیترانوه یگیواهموریم گلوی . دهد یمرو به آفتاب را ترجیح  یاراض
ایون گیواه در . گرموا زیواد اسوت هبومقاومت آن  که دارد خشک نیاز یهوارویش به گرما و 

روز  2-0 یطو کهشده  یسرمازدگگراد دچار  درجه سانتي -42ز تر ا پایین یدمازمستان در 
ترکیبوات  یمناسوبمقادیر  یحاوبا بافت متوسط که  یهای خاک گر  و یهوا. شود یمخشک 

 یهوا خواک .دارد یزیوادو در افزایش مواد مووثره نقوش  بوده آن مناسب یبراکلسیم باشند 
کننده رشد این  محدودوان از عوامل ، مناط  سرد و رطوبت فرایغاایو فقیر از عناصر  یشن
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مناسوب آن  pHاست کوه  3/1-2/9 یگلکشت مریم  یبراخاک  pHمحدوده . گیاه هستند
بواور در . دارد یاقتصواد یبوازدهسوال  1کند و توا  یمسال عمر  2-1این گیاه . است 1/0

 .کنند یمگراد شروع به رویش  یسانت 42-42درجه حرارت 
های تحتانی  گل برگکه  است متر سانتی 01رتفاع حدود مریم گلی، گیاهی علفی به ا

های فوقانی گیاه که  دو نوع برگ در طول ساقه وجود دارد، برگ همچنین .آن، برجسته هستند
دار، نووک  های قاعده ساقه که بیضوی، دندانه کوچک، نوک تیز و بدون دمبرگ هستند و برگ

به رن  آبی مایل به بونفش  اغلباین گیاه  های گل. ندهستتر و دارای دمبرگ دراز  بزرگتیز، 
های فوقوانی سواقه، بوا فاصوله قورار  توایی در قسومت 1یوا 9و گاهی سفید رن  به صورت 

های  های آن است  ولی گواهی در نمونوه طور عمده برگ بهگیاه،  کاربردیقسمت . اند گرفته
تووان در  هوا را می برگ. شوود ها دیوده می دار نیز در میان برگ های گل سرشاخه یدارویبازار 

 . شود مریم گلی در بعضی نقاط ایران کشت می. آوری کرد فصل بهار و یا تابستان جمع

 ترکیبات مهم

درصود اسوانس معطور اسوت کوه  4-9/2های گیواه، حواوی  خصوص برگبقسمت هوایی 
ترکیبات دیگور . دهند تشکیل می( درصد 92-01)قسمت اعظم آن را آلفاتوجن و بتاتوجن 

. ندهسوتهوایی از جملوه اسویدرزمارینیک  سوینئول و سوس کووئی ترپن: شواملآن  اسانس
ترکیبوات و  رنوزول، راسمانول و مانول هسوتنددی ترپنوئیدهای کا: ترکیبات تلخ گیاه شامل

 .ندهستدیگر، شامل فالونوئیدها و تانن از جمله سالویاتانن 
 روز جهوان در یطبیع محصوالت این یبرا تقاضا و یداروی گیاهان تولید به تمایل

 یپیامودها شدن مشخص دنبال به و قرن بیستم اواسط از. هستند افزایش حال در روز به
 جایگزین قعموا از یبسیار در یداروی گیاهان ،یشیمیای یمصرف داروها از یناش یمنف
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 و اسوتفاده در زیاد ۀسابق و یاقلیم تنوع داشتن ایران نیز واسطه .شدند یشیمیای یداروها 
سوهم  تنهوا اموا دارد، گیاهوان این تولید در یباالی یها یتوانمند ،یدارویگیاهان  یورفرآ

 . داده است اختصاص خود به یداروی گیاهان یجهان بازار در را یاندک بسیار
 یرو یشویمیای موواد انوواع مصورف از یناشو یمنفو اثرات بروز با توجه به احتمال

 مانند اکولوژیك اصول از یگیربهره به نیاز یداروی گیاهان مؤثره ترکیبات کیفیت و کمیت

 نظوره ب چنین دیگر، طرف از. است یضرور یامر گیاهان این تولید در کشت جایگزین

 یآللوپوات خاصویت دلیله ب یزراع گیاهان با یداروی کشت جایگزین گیاهان که رسد مي
 .باشد هرز یها عل  و ها بیماري آفات، کنترل به قادر ،یگیاهان داروی

نوزوالت آسومانی بورای کواهش  ،احداث مزارع دیم  و استفاده از گیاهان دارویوی در
بایسوتی در  است  از ایون روجاب آب توسط گیاه ضروری کارایی و تعرق و افزایش  تبخیر

متور اسوت برناموه مطالعواتی را  میلی 911تا  221مناطقی که میزان نزوالت جوی بیش از 
در شورایط میکورو  البتوهه نوع گونه انتخابی مدنظر قرار داد برای احداث این مزارع با توجه ب

در اینجوا بوا کوه پوایر اسوت  امکانمناط  با بارندگی کمتر نیز احداث مزارع دیم  کلیما در
و ظ فوح)عنوان جایگزین گیاهان زراعی دیم آبخیوزداری ه ترین گیاه دارویی ب مناسبتعیین 

افوزایش درآمود ( هوا  ی از سویالبجلوگیری از فرسوایش اراضوی و کواهش خسوارت ناشو
موجوب نواحی مستعد کشت گیاهان دارویی  زارعین و بهبود وضع اقتصادی در کشاورزان و

 .شود میش درآمد ملی و کمک به صادرات کشور یافزا
توجوه بوه تنووع  بوا اموا ها شناخته شوده و انسانخواص گیاهان دارویی برای  دیربازاز 

 .رویی و معطر در آداب و رسو  ایرانیان سابقه طوالنی داردوهوایی کشت انواع گیاهان دا آب
جایگاه خود را تا حدی در تما  دنیا به علم پزشوکی جدیود و یوا بوه 19  طب سنتی در قرن 

رویکرد جدید علوم بوه سومت گیاهوان  .زشکی شیمیایی داده استبه علم پ بسیاریعقیده 
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ی مصنوعی اهمیوت کشوت و فورآوری دارویی و موادطبیعی به جای استفاده از مواد شیمیای
  سووی طوب سونتی سوبب شوده کوه بویش از ه سازد و بازگشوت بو میاین گیاهان را روشن 

اد گیواهی و طبیعوی درصد تحقی  در مراکز تحقیقوات دارویوی دنیوا بوه اسوتفاده از موو81
رای ست که کشور ایران به تنهایی به اندازه چهاربرابر قاره اروپا دا این درحالی .معطوف شود

تواند در کنار  میاز این رو تولید این گیاهان   شرایط اقلیمی برای تولید گیاهان دارویی است
براسواس ایون  .دهود طالی سیاه، نا  طالی سبز را وارد سبد اقال  صادراتی کشورمان قورار

هوا و بیشوترین تعوداد  برگگزارش، بیشترین تعداد گیاهان دارویی متعل  به زیر رده جداگل 
  گونه و بیشترین جنس از تیره کاسونی بوا تعوداد حوداقل 43  از تیره نعناعیان با حداقل گونه 

، چنگوال آبوی، شوب بوو، کودو، شومعدانی، حنوا، پسته، زرشک، میخوک .جنس است26
پنیرک، کتان، خشخاش، آالله، عناب، گل سرخ، چتریوان، بنفشوه، اسوفند، اسوتبرق، گواو 

ن، توسکا، الله عباسی، نارون، گزنه، سنجد، شاه زبان، کاسنی، پامچال، روناس، گل میمو
نداشوتن شوناخت کوافی از منوابع  .روند میشمار ه پسند، بید از ارقا  مهم گیاهان دارویی ب

مبلوغ شوود سواالنه  مویباعوث  ها غنی گیاهی موجود در نواحی مختل  کشور و کاربرد آن
 الز  و ضوروریداروهوای مین أبودجه عمومی کشور صرف پرداخت یارانه برای ت از زیادی

  .شود
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 یك هکتار گل گاوزبان تولید هزینه. 4جدول  

 واحد تعداد شرح عملیات ردیف

 هزینه واحد

 (هزارریال)

 _ هکتار 4 سازی زمین آماده 4

 166 تن 96 تهیه و حمل کود دامی 2

 456 روز/نفر 46 هزینه پخش کود دامی 9

 166 کیلو گرم 46 خرید  بذر 1

 266 روز/نفر  2 یاری اولیههزینه آب 5

 266 روز/نفر 46 هزینه کاشت 0

 - - - % 5هزینه های پیش بینی نشده  1

 96915 - - - جمع

 

  یك هکتار اسطوخودوس تولیدهزینه . 2جدول 
 هزینه کل هزینه واحد واحد تعداد شرح عملیات ردیف 

 0666 _ هکتار 4 سازی زمین آماده 4

 42666 166 تن 96 تهیه و حمل کود دامی 2

 4566 456 روز/نفر 46 هزینه پخش کود دامی 9

 0966 166 کیلو گرم 3 خرید بذر 1

 166 266 روز/نفر  2 هزینه آبیاری اولیه 5

 2666 266 روز/نفر 46 هزینه کاشت 0

 4146 - - - %5بینی نشده  های پیش هزینه 1

 جمع
- - 

- - 0025 
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  اسطوخودوس یك هکتارسالیانه هزینه . 9جدول 
 واحد تعداد شرح عملیات ردیف

 هزینه واحد

 )هزار ریال)

 هزینه کل

 )هزار ریال )

 4666 266 تن 5 تهیه و حمل کود دامی 4

 9666 456 روز/نفر 2 هزینه پخش کود دامی 2

 166 166 هکتار 4 اجاره زمین 9

 966 966 هکتار 4 هزینه برداشت 1

5 

مدیریت مبارزه غیر شیمیایی با 

 آفات و بیماری ها و علفهای هرز
 "  4566 

 425 - - - % 5هزینه های پیش بینی نشده  0

 جمع کل 0025  - - جمع 

 

 یك هکتار گل محمدی تولیدهزینه . 1جدول 

 واحد تعداد شرح عملیات ردیف
 هزینه واحد

 (هزارریال)

 هزار) هزینه کل

 (ریال

 0666 _ هکتار 4 آماده سازی زمین 4

 42666 166 تن 96 حمل کود دامی تهیه و 2

 4566 456 روز/نفر 46 هزینه پخش کود دامی 9

 06666 96 اصله 2666 خرید و حمل قلمه ریشه دار 1

 166 266 روز/نفر  2 هزینه آبیاری اولیه 5

 2666 266 روز/نفر 46 هزینه کاشت 0

 1635 - - - % 5هزینه های پیش بینی نشده  1

 95335  - - جمع کل
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  هزینه سالیانه یك هکتار گل محمدی. 5جدول  

 واحد تعداد شرح عملیات ردیف

 هزینه واحد

 (هزار ریال)

 هزینه کل

 (هزار ریال)

 4666 266 تن 5 تهیه و حمل کود دامی 4

 966 456 روز/نفر 2 هزینه پخش کود دامی 2

 966 966 هکتار 4 هزینه برداشت 9

1 

مدیریت مبارزه غیر شیمیایی با 

 966 966 هکتار 4 فات و بیماری ها و علفهای هرزآ

 2166  "  اجاره زمین 5

 % 5هزینه های پیش بینی نشده  0
- - - 

216 

 جمع کل
- -   

3916 

 

  هکتار رزماری كیتولید هزینه . 0جدول

 واحد تعداد شرح عملیات ردیف

 هزینه واحد

 (هزار ریال)

 هزینه کل

 (هزار ریال)

 0666 _ هکتار 4 آماده سازی زمین 4

 42666 166 تن 96 تهیه و حمل کود دامی 2

 4566 456 روز/نفر 46 هزینه پخش کود دامی 9

1 
 3 خرید بذر

کیلو 

 گرم
166 0966 

 2 هزینه آبیاری اولیه 5
نفر 

 روز/
266 166 

 2666 266 روز/نفر 46 هزینه کاشت 0

 4146 - - - % 5هزینه های پیش بینی نشده  1

 23046 - - - جمع کل
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 هزینه سالیانه یك هکتار رزماری. 1جدول
 

 واحد تعداد شرح عملیات ردیف
 هزینه کل هزینه واحد

 )هزار ریال( )هزار ریال)

 4666 266 تن 5 تهیه و حمل کود دامی 4

 966 456 روز/نفر 2 هزینه پخش کود دامی 2

 966 966 هکتار 4 هزینه برداشت 9

 966 966 هکتار 4 اجاره زمین 1

5 

مدیریت مبارزه غیر شیمیایی با 

  آفات و بیماری ها و علفهای هرز
" 

 
2166 

 216 - - - % 5هزینه های پیش بینی نشده  1

 - - جمع کل
 

3916 

 

 یك هکتار آویشن تولیدهزینه . 9جدول
 

 واحد تعداد شرح عملیات ردیف

هزینه 

هزار )واحد

 (ریال

هزار )هزینه کل

 (ریال

 0666 _ هکتار 4 ی زمینآماده ساز 4

 42666 166 تن 96 تهیه و حمل کود دامی 2

 4566 456 روز/نفر 46 هزینه پخش کود دامی 9

 1566 6.45 عدد 96666 هزینه و حمل نشاء 1

 166 266 روز/نفر  2 هزینه آبیاری اولیه 5

 2666 266 روز/نفر 46 هزینه کاشت 0

 4926 - - - % 5هزینه های پیش بینی نشده  9

 - - جمع کل
 

21126 
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 هزینه سالیانه یك هکتار آویشن. 3جدول 

 واحد تعداد شرح عملیات ردیف
 هزینه واحد

 ) هزار ریال(

 هزینه کل

 ) هزار ریال(

 4666 266 تن 5 تهیه و حمل کود دامی 4

 966 456 روز/نفر 2 هزینه پخش کود دامی 2

 966 966 هکتار 4 هزینه برداشت 9

 966 966 هکتار 4 اجاره زمین 1

5 
مدیریت مبارزه غیر شیمیایی با آفات 

  ها و علفهای هرز و بیماری
" 

 
2166 

 216 - - - % 5هزینه های پیش بینی نشده  0

 - - جمع کل
 

3916 

 

 یك هکتار مریم گلی تولید هزینه. 46دولج

 واحد تعداد شرح عملیات ردیف
 هزینه واحد

 (هزار ریال)

 هزینه کل

 (هزار ریال)

 0111 _ هکتار 4 آماده سازی زمین 4

 12111 111 تن 91 تهیه و حمل کود دامی 2

 4211 456 روز/نفر 46 هزینه پخش کود دامی 9

 2111 1.42 عدد 90111 هزینه و حمل نشاء 1

 111 211 روز/نفر 2 هزینه آبیاری اولیه 2

 2116 211 روز/نفر 46 هزینه کاشت 0

 4902 - - - % 5ه های پیش بینی نشد هزینه 1

 - - جمع کل
 

29002 
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 هزینه سالیانه یك هکتار مریم گلی. 44جدول

 واحد تعداد شرح عملیات ردیف
 هزینه واحد

 (هزار ریال)

 هزینه کل

 (هزار ریال)

 0666 266 تن 96 تهیه و حمل کود دامی 4

 156 456 روز/نفر 5 هزینه پخش کود دامی 2

 اجاره زمین 9
   

456 

 4566 456 هکتار 46 برداشت هزینه 1

5 
مدیریت مبارزه غیر شیمیایی با آفات 

 و بیماری ها و علفهای هرز
 966 966 هکتار 4

 3266 - - - جمع 0

 106 - - - % 5هزینه های پیش بینی نشده  1

 جمع
    

3006 

 

 4936-34هزینه تولید یك هکتار عدس در سال زراعی . 42جدول

 واحد عدادت/مقدار نوع عملیات ردیف

 36-34هزینه در سال 

 هزینه کل

قیمت 

 واحد

 166666 166666 بار 4 شخم 4

 25666 2666666 کیلوگرم 96 بذر و ضد عفونی 2

 256666 256666 بار 4 بذر پاشی 9

 1666 96666 کیلوگرم 26 کود شیمیایی اوره 1

 1566 15666 کیلوگرم 46 کود شیمیایی  فسفات 5

 1066 10666 کیلوگرم 46 پتاس کود شیمیایی  5

 566 95666 کیلوگرم 416 حمل کود و بذر 0

 496666 496666 بار 4 کود پاشی 1
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 966666 6 لیتر 6 سم حشره کش 9 

 256666 6 بار 6 سمپاشی و اجاره سمپاش 3

 966666 2166666 نفر 9 وجین و سایر عملیات 46

 966666 2166666 روز-نفر 3 برداشت و جمع آوری 44

 966666 066666 روز -نفر 2 خرمن کوبی  و باد دادن 42

 5666 15666 عدد 3 کیسه و نخ 49

 566 215666 کیلوگرم 556 بارگیری و  حمل 41

 466666 هکتار 4 بیمه محصول سهم زارع 45

 3260666 ریال هر هکتار جمع هزینه ها 40

 106966 ریال هر هکتار %5 هزینه های متفرقه 41

 166666 ریال هر هکتار اره بهااج 21

 46900966 ریال هر هکتار جمع کل هزینه تولید 49

 

 4936-34هزینه تولید یك هکتار جو در سال زراعی . 49جدول

تعداد/مقدار واحد نوع عملیات ردیف  

93-36هزینه در سال   

قیمت 

 واحد
 هزینه کل

 شخم 4
 

4 295666 295666 

 دیسك 2
 

4 425666 425666 

 سایر عملیات 9
 

6 6 6 

 19566 2366 45 کیلوگرم بذور ضدعفونی 1

 بذرکاری 5
 

4 425666 425666 

 59566 366 05 کیلوگرم کود شیمیایی اوره 0

 01666 4296 56 کیلوگرم کود شیمیایی فسفات 1

 6 6 6 کیلوگرم کود شیمیایی پتاس 9
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 6 6 6 کیلوگرم ریزمغذی ها 3

رمکیلوگ حمل کود و بذر 46  205 96 24266 

 456666 456666 4 کیلوگرم کود پاشی 44

 456666 466666 2 بار سم علف کش 42

 6 6 6 لیتر سم قارچ کش 49

 456666 456666 4 لیتر سمپاشی و اجاره 41

 سمپاشی سن 45
 

6 6 6 

 برداشت و جمع آوری 40
 

4 966666 966666 

 56666 56666 4 کیلوگرم بارگیری و تخلیه 41

 هزینه حمل 49
 

4266 416 409666 

 بیمه محصول سهم زارع 43
 

4 56666 

 ریال هر هکتار جمع هزینه ها 26
 

2694166 

 ریال هر هکتار هزینه های متفرقه 24
 

461695 

 ریال هر هکتار اجاره بها 22
 

366666 

 ریال هر هکتار جمع کل هزینه تولید 29
 

9695195 
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 ت واحد محصوالت تولید شدهمقدار تولید و قیم .41ل جدو 

 (ریال)قیمت واحد  مقدار محصول تولیدی در یك سال اسم گیاه

 266666 (خشك)کیلوگرم  966 گاوزبان

 96666 (خشك)کیلوگرم  566 اسطوخودوس

 56666 (تازه)کیلوگرم  2666 گل محمدی

 96666 (خشك)کیلوگرم  966 رزماری

 56666 (تازه)کیلوگرم  4666 آویشن

 29666 (تازه)کیلوگرم  9566 گلیمریم 

 56666 کیلوگرم 056 عدس

 46666 کیلوگرم 4266 جو

احوداث و نگهوداری  بورایهای انجوا  شوده  هزینهبه  شود که مقایسه مشاهده میدر 
بوودن نوجود دارد ولی این دلیول مفیود دیگر اختالف زیادی با گیاهان زراعی در  مریم گلی

 .شودد سود حاصل از درآمد گیاهان دارویی نیز تعیین زیرا بای  گیاهان دارویی نیست

 
 سال 5مقایسه میانگین گیاهان دارویی و زراعی بر هزینه  .4شکل 



 کشت گیاهان دارویی به عنوان جایگزین در دیم کاریبسته کارآفرینی  53

 درآمد کل

توموان بوه گول  21111111با معادل بیشترین درآمد کل  نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد،
و کمترین درآمد کل با  که با مریم گلی از نظر آماری در یک گروه  قرار گرفت همحمدی بود
 .تومان به جو متعل  بودند 0111111
همانطور که هزینه گیاهان دارویی زیاد بود درآمد حاصل از اکثور  دهد نشان مینتایج 

کوه میوزان درآمود اقتصوادی گیاهوان کورد گیاهان دارویی نیز بیشتر است ولی بایود اذعوان 
 .استدارویی نسبت به گیاهان زراعی خیلی بیشتر 

 
 سال 5مقایسه گیاهان دارویی و زراعی بر درآمد کل  . 2کل ش

 سود واقعی

تومان به گل محمدی  19911111بیشترین سود واقعی با  نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد،
متعل  بود که با مریم گلی از نظر آماری در یک گروه  قرار گرفت و کمترین سود واقعوی بوا 

  .تومان به جو متعل  بودند 1411441
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شود کوه  میمشخص ( سود واقعی)با توجه به نتایج حاصل از اختالف هزینه و درآمد  
گیاهان دارویی دارای سود بیشتری نسبت به گیاهان زراعی هستند به طووری کوه بعضوی از 

 .  با گیاهان دارویی نیستندشدنی قیاس به هیچ عنوان گیاهان زراعی  

 

 
 سال 5و زراعی بر سود واقعی مقایسه میانگین گیاهان دارویی  . 9شکل 

 دیریت مالیم

کند تا در مقابول شورایط متغیور و  های اقتصادی ایجاب می های متنوع و متغیر بنگاه فعالیت
، نقوش مودیریت موالی ایون در این میوان. های سریع از خود نشان دهند ، واکنشمطمئننا

هوا بورای  آنموقوع آوری اطالعوات صوحیح و تحلیول بوه  ها و تولیدکنندگان در جموع بنگاه
 ای هر فعالیتی الز  است اقال  هزینوهجهت تحلیل . گیری نهایی حائز اهمیت است تصمیم

تحلیول شورایط اقلیموی در موفقیوت . دشونمشخص ( ها دریافت) و درآمدی( ها پرداخت)
 .کشت دیم از اهمیت زیادی برخوردار است
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 ( ها پرداختی) ها هزینه( الف

اندازی  راه شود که به ایجاد و هایی می یت مشمول هزینهگااری فعال سرمایه  هزینه
 :اند از عبارتها  این هزینه که انجامندیوکار م کسب

 ای و سرمایه در گردش های سرمایه هزینه .1

انجا   برداری اد و تأسیس فعالیت و پیش از بهرهطی دوره ایج که است یهای منظور پرداخت
، هوای آبیواری تکمیلوی ین، خریود سیسوتمهوای خریود زمو شوامل هزینوهکوه  اسوت شده

ه طورح ینه تهیهز)برداری  های قبل از بهره ها و تجهیزات، تهیه وسایط نقلیه، هزینه ساختمان
و ..( .عقود قورارداد و آمووزش و ها و ثبت شرکت و تسوهیالت،اخا مجوز و نقشه، مشاوره،

و  ای هوای سورمایه هگااری ثابت شامل هزینو کل سرمایهو  است نشده ینبی شیپ یها نهیهز
 .استهای جاری  هزینه 21% سرمایه در گردش معموال   که هستندسرمایه در گردش 

 یهای جار نهیهز .2

که به اختصار به آنها اشاره  استهای ثابت و متغیر تولیدی  شامل هزینه ی جاریها هزینه
 :شود می

ار تولیود، تغییور هایی است که با تغییر مقود منظور هزینه :های متغیر تولیدی هزینه

  بوه عبوارت دیگور، ایون بخوش مشومول مسوتقیم بوه تولیود بسوتگی داردطور  بهکند و  می
. انجامود های کسب و کوار موی ه شروع کار واقعی و تداو  فعالیتشوند که ب هایی می هزینه

، شوت و برداشوت محصوول، داسوازی زموین، کاشوت های آمواده ها شامل هزینه این هزینه
فصولی، هزینوه تودارکات و  سوتقیم بوه کارشناسوان و کوارگران دائموی وحقوق و دستمزد م

تسوطیح، ) هوای سازی زمین شامل هزینوه های آماده هزینه. بینی نشده است های پیش هزینه
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بندی، هزینه کود و کودپاشی قبل از کاشت، هزینه آب و آبیواری قبول  شخم و دیسک، کرت 
هوا  شاء یا پاجوش، حمل، کاشت پواجوشتهیه ن) های کاشت شامل ، هزینه...(کاشت و از
پاشوی، مبوارزه بوا  آب و آبیاری، کود و کودپاشی، سم و سم) های داشت شامل   هزینه...(و

...( شوت دسوتی، حمول و بوارگیری وبردا) های برداشت شامل هزینه...( های هرز و عل 
 .است

لیود، تغییور با تغییر مقودار توهایی است که  منظور هزینه :های ثابت تولیدی هزینه

یور های استهالک و تعم ها شامل هزینه این هزینه. کند و مستقیما به تولید بستگی ندارد نمی
، اجواره زموین، بیموه، (هط نقلیوئآالت و وسوا ها و تأسیسات، ماشین ن ساختما)و نگهداری 

و آگهوی، عضوویت در اصوناف و  های دریوافتی، مالیوات و عووارض، تبلیغوات اقساط وا 
  .بینی نشده است پیشهای  انجمن

 (ها دریافتی)درآمدها ( ب

برای برآورد درآمدها، تعیین میزان تولید محصول اصلی و فرعی، تعیین میزان فروش 
 .ها، تعیین قیمت محصول اصلی و فرعی الز  است مصرفی و خود

در این بخش پس از محاسوبه هزینوه و  ها های توجیه اقتصادی فعالیت شاخص

ایوده بوه هزینوه، بازده فروش، نسبت ف) های سودآوری د شاخصه، بایدرآمدهای ایجاد شد
تا اطمینوان حاصول شوود  شوندبرآورد ...( گااری، دوره برگشت سرمایه و نرخ بازده سرمایه

فعالیووت دارای دوره تحلیوول  اگوور. کووه انجووا  فعالیووت اقتصووادی و یووا غیراقتصووادی اسووت
ره تحلیل، هزینه و درآمدها محاسبه و با های مختل  دو د برای سالگااری باشد بای سرمایه

 .کردارزش کنونی تبدیل   نرخ تنزیل مناسب به
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هوای پرداخوت  فرموول)های اقتصواد مهندسوی  برای تبدیل ارزش زمانی پول از روش
 .دشو استفاده می( های یکنواخت ار و سرییکب

 دهد که از کل ارزش ناخالص محصول تولیدی این شاخص نشان می :بازده فروش

به عبارت دیگر یک ریال فروش چند   چند درصد سود برای تولید کننده حاصل شده است
 . درصد سود به همراه داشته است

 بازده فروش( = سود / ارزش ناخالص ) * 466

این شاخص همان نسبت ارزش حال منافع بوه ارزش حوال  :نسبت فایده به هزینه

 کوه راه داردگااری چند ریال منافع به همو هبه این مفهو  که یک ریال سرمای  ها است هزینه
سوبت اگور ایون ن. سونجند موی( بزرگتر، کوچکتر و یا مسواوی واحود)این نسبت را با واحد 

ت، بیشتر از یوک ریوال گااری در فعالی دهد یک ریال سرمایه بزرگتر از واحد باشد نشان می
اگور ایون نسوبت . تاقتصوادی اسو ،فعالیوتایون داشته است، بنابراین انجوا  منفعت در بر

تور از یوک گوااری در فعالیوت، کم دهد یک ریال سرمایه ، نشان میکوچکتر از واحد باشد
اگور ایون نسوبت . اقتصادی است، انجا  فعالیت غیراست، بنابراین ریال منفعت در بر داشته

 .تر خواهیم رفت ه سرا  روش توجیه مناسببمساوی یک باشد بسته به اهمیت فعالیت 
 نسبت فایده به هزینه= ارزش حال درآمدها / ها  زینهارزش حال ه

خالص فعالیوت را برابور نرخی است که ارزش  :گذاری فعالیت سرمایه نرخ بازده

اگر این نرخ . کنند ها مقایسه می نرخ بهره بلندمدت بانک با این نرخ را معموال  . دکن صفر می
گوااری در فعالیوت دارای  ه سورمایهدهنده آن است ک ها باشد نشان بزرگتر از نرخ بهره بانک

گوااری  اسوت  یعنوی سورمایهانداز سورمایه در بانوک  ه و بازدهی بیشتری نسبت به پسبهر
شوود کوه  بتدا یک جدول گردش نقودی تشوکیل مویدر این روش ا معموال  . اقتصادی است
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ال صوفر بوه عنووان سوال شوروع نظور گورفتن سو ستون اول مربووط بوه دوره تحلیول بوا در 
. ها و ارزش ناخالص فعالیوت اسوت بوط به هزینههای بعدی مر ستون. گااری است سرمایه

زش حوال و ارزش حوال های هزینه و درآمد در جدول، سوتون مربووط بوه ار به تعداد ستون
فتن دو نرخ تنزیول این شاخص به روش آزمایش و خطا با در نظر گر. دشو خالص ایجاد می

  .دشو فرضی محاسبه می

انجوا  دهود کوه منوافع حاصوله از  این شاخص نشوان موی :مایهدوره برگشت سر

یوده البته دو شاخص نسبت فا. دهد های مربوطه را پوشش می فعالیت در سال چند ، هزینه
به این شاخص در توجیوه  تری نسبت های قوی گااری، شاخص به هزینه و نرخ بازده سرمایه

 . فعالیت است

 های هزینه کل( / اخت ساالنهمنافع یکنو)جریان نقدی ورودی ساالنه  

 هیدوره برگشت سرما=گذاری  سرمایه

نوان هزینه ثابت اقساط وا  به ع دد بایکنکارفرما از تسهیالت بانکی استفاده  اگر
بهره وا  بانکی در سال از فرمول زیر برای محاسبه . دشوهای جاری لحا   تولیدی در هزینه

اصل محاسبه شده در سال  غبا مبل دهیالت بایتوضیح که بهره تسبا این   دشو استفاده می
یالت، اطالعات مربوط به مبلغ در تعیین بهره تسه. دشوجمع تا قسط ساالنه وا  مشخص 

 .، مدت بازپرداخت و نرخ بهره الز  استوا 
بهره (= کل تسهیالت* نرخ تنزیل ( * مدت بازپرداخت به سال+ 4/ ))266

 ساالنه تسهیالت

 اقساط اصل وام(= کل تسهیالت/ المدت بازپرداخت به س)

 کل اقساط پرداختی ساالنه( = سهم بهره تسهیالت ساالنه+ سهم اصل وام )
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آالت  ها و ماشین و ساختمان سیساتأهای مهم دیگر محاسبه استهالک ت از هزینه
آالت و  ها به روش خطی و ماشین سیسات و ساختمانأت هزینه استهالک دکه بای است

در تعیین هزینه استهالک دارایی، اطالعات . دشوروش نزولی محاسبه وسائط نقلیه به 
 .مربوط به هزینه اولیه دارایی، ارزش اسقاط و عمر مفید دارایی الز  است

 روش خطی( = هزینه اولیه -ارزش اسقاط / )عمر مفید دارایی)

 روش نزولی = 2/ عمر دارایی(* هزینه اولیه -استهالک تا تاریخ مدنظر )

های  قیمت تما  شده محصول با توجه به هزینه :تمام شده محصولهزینه 

 . دشو محاسبه می اقتصادی تولید و میزان عملکرد ساالنه محصول اصلی و فرعی

 هزینه تمام شده= (هزینه اقتصادی تولید/ میزان عملکرد یا تولید ساالنه)

 .شود یپرداخته م در قالب جداول مربوطه الز  های زیر به اقال  هزینهدر 
 (هزار ریال: )برداری                واحد های قبل از بهره هزینه .45جدول 

 کل هزینه شرح ردیف

هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شرکت و  4

 ...تسهیالت، عقد قرارداد و خرید سفته و

666/0 

 666/4 آموزش 2

 666/5 های متفرقه هزینه 9

 666/42 جمع 

 هزارریال: سازی زمین در هکتار  واحد های تسطیح و آماده زینهه .40جدول 

 کل خرید، حمل و پخش کود حیوانی قبل از کاشت شخم کرت بندی تسطیح زمین

9666 4666 4666 2666 42666 
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 الیهزارر: ك هکتار            واحدینه کاشت یهز .41جدول  

 جمع یا بذر (پاجوش)نه کاشت قلمه یهز (پاجوش)حمل نشاء  ه ویته

   

 ،(پاجوش) حمل نشاء ه ویزمین، ته تسطیح مثل هستند ساله یک ها هزینه بعضی
 .هستند ساله چند دیگر بعضی ولی ها کشت پاجوش

 های کسب و کار تعیین ریسک(ج
  های اولیه تولیدافزایش ناگهانی تور  و گرانی نهاده .4

  رویه با صدور مجوزهای واردات بیگیاهان دارویی کاهش قیمت  .2

 گری در بازار گیاهان دارویی  وجود واسطه .9

  کنندگان جدیدناگهانی، سریع و وسیع توسط تولیدکشت  .1

  کاهش قیمت به دلیل کشت تصاعدی .2

  شرایط بد جوی از جمله سرما و گرمای بیش از حد .0

  اپیدمی شدن نوعی بیماری در مزارع .1
ز بایدهای و مصرف و یکی اپل ارتباطی بین تولید ( موقع هب رسانی بازار)بازاریابی 

که اهمیت آن در فرایند تولیدات روستایی بسیار  طوری ه ب نظا  تولید کشاورزی است 
رسانی محصوالت کشاورزی، موجب  یک سیستم فعال و کارآمد در بازار. مشهود است

ارزش افزوده  باعثعملیات بازاریابی و  دشو روند تولید و افزایش محصوالت می تسریع
والت شده و در نتیجه اختالف قیمتی میان قیمت دریافتی تولیدکننده و قیمت روی محص

منظور  بی بهاقتصاددانان از حاشیه بازاریا .شود می( حاشیه بازاریابی) کننده پرداختی مصرف
مزرعه تا خرده از ) های انتقال محصوالت کشاورزی در طول زنجیره بازار بیان هزینه
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بازاریابی وجود یک سیستم  ما عد  شکل اساسی در کشورم و کنند استفاده می( فروشی
 .ندکنریزی  این مسئله بیشتر توجه و برنامه بهن مسئوال دبایکه  کارا و هماهن  بوده

 بازاریابی  -ل بازاریه و تحلیتجز( الف

کشت و پرورش گیاهان دارویی  در... اکولوژی منطقه، میزان دما و  مهمی از جمله عوامل
د که موجب افزایش یا کاهش رشد گیاه، افزایش یا کاهش تولیدات و افزایش تنهسثیرگاار أت

های دولت و نرخ تور  و دیگر سیاست ،همچنین. شودیا کاهش قیمت محصوالت می
با وجود این باید تالش شود تا هر . باشدتواند در این روند تاثیرگاار عوامل اقتصادی می

 .افزایش یابد های زیر راهاز  بازار فروش محصول 41% سال به میزان
 ها های بزرگ و استفاده از برند آن همکاری با شرکت  

 بهبود کیفیت تولید  

 موقع بازاررسانی به  

 حمل و نقل صحیح  

 بندی مناسب و تنوع آن بسته  

 افزایش زیرکشت  

 دارویی  های های تولید فراورده همکاری با شرکت 
  زیرابازارهای داخلی پوشش داده شود تا شود سعیبرای تحق  این موضوع باید 

به برخی از آنها به توان میکه . زمینه رشد این محصول در ایران وجود دارددر دالیل فراوانی 
 :شرح زیر اشاره کرد

  گرایش مردمی به مصرف گیاهان دارویی -

  جای داروهای شیمیایی همرد  به مصرف داروهای گیاهی ب بیشترتمایل  -
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 .ا توجه به ارزشمندی آب در ایراننیاز محدود به آب ب - 

 ظرفیتمیزان درجه حرارت و هزینه تولید منطقی،  از طرفی به دلیل شرایط اقلیمی،
شود پس از ثبات بازار در بینی میرقابت محصول در بازارهای خارجی وجود دارد و پیش

 .داخل قدرت صادرات محصول قطعی باشد

 رقبا یبررس (ب

، در زمینه کشت اصولی و فضای باز این رورش گیاهان داروییدلیل نوپا بودن صنعت پبه 
میل به کشت این  که شواهد گویای آن است. رقبای زیادی وجود ندارد ،در ایران انگیاه

البته با توجه به اینکه شناخت آحاد   شودطور کم و بیش دیده می هگیاه در برخی نقاط ب
حال افزایش است، تقاضای بازار در حال  های آن درمرد  از فوائد این محصول و فرآورده

حتی با وجود آمدن . استبسیار زیاد  ،افزایش تدریجی است و تقاضای کار در این بخش
های پیشرفت و رشد کشت در ایران، ظرفیت گیاهان داروییچندین شرکت بزرگ تولیدی 

در  ،المللی آنبین فراوان است و کارشناسان بر این باورند با توجه به بازار عظیم اناین گیاه
در این زمینه مهمترین  که برای تولید این محصول در کشور وجود ندارد یسقفحال حاضر 

باشند که به آنها بشرح زیر  میکشتزارهای وسیع هستند که دارای هایی  رقبا، تولیدکننده
 :اشاره کرد
 بنگاه تعاون فارس  

 برند هانا  
 پژوهشکده گیاهان دارویی در کرج  
 اهان دارویی شفا در تهرانشرکت گی  

 شرکت باریج اسانس  



 کشت گیاهان دارویی به عنوان جایگزین در دیم کاریبسته کارآفرینی  63

 شرکت زردبند  

 شرکت دینه. 
بازار . ها فائ  آمد توان بر آن کشت اصولی و ارگانیک می گااری مناسب،البته با قیمت

خلویج فوارس های حووزه مال  ناچیز و محدود، آن هوم بوه کشووریابی مناسب به صورت کا
ارای مشوتری بیشوتر و در د تر بازار پسندتر و با کیفیتها،  فضای رقابتی گل در بازار و .است

شود جز با مساعدت مسئولین  ه دنبال دارد و این امر محق  نمیآوری بیشتری را بنتیجه سود
وری آ، در زمینوه کشوت و در امور فورگااران این بخوش صالح جهت حمایت از سرمایه ذی

 .است داروییگیاهان 

 ل عرضه و تقاضایه و تحلیجزت(ج

هوای  بازار اول کوه، بوازار خریود نهواده. سی عرضه و تقاضا منوط به دو بازار خواهد بودبرر
سرشواخه  و بوازار دو  بوازار فوروش محصوول نهوایی بورگ و وبواراولیه پواجوش و قلموه 

دهد با وجود تمایل باالی های اخیر نشان میبررسی سال. قلمه و پاجوش است گل،گلدار،
ولوی  میلوی متور 221با بارندگی بواالی خصوص در مناط   بهکشاورزان برای کشت گیاه، 

رود گسترش و توسوعه صونایع انتظار می. طور کامل ایجاد نشده است بههنوز مراکز فراوری 
تبدیلی موجب ترغیب کشاورزان شود و تولید مواد اولیه در کشور افزایش یابود و بوا وجوود 

پوشانی شده و افوزایش قیموت را بوه مموجود، افزایش تقاضای آن با افزایش تولید ه ظرفیت
 .همراه نخواهد داشت

های اخیر فضای فرهنگی و اجتماعی به سمت بازار محصوالت نهایی، در سال بارهدر
افزایش اطالعوات و . ها امیدوارکننده شده استهای آناستفاده از گیاهان دارویی و فرآورده

ه این فرهن  کمک کرده و خواهد کورد فراگیرتر شد های ترویجی و تبلیغاتی  توسعه فعالیت
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از طرفی با وجود هزینه تما  . و تقاضای منطقی را در مقابل افزایش تولید ایجاد خواهد کرد 
شده پایین در مناط  جنوبی و کیفیوت بواالی تولیود بوه دلیول اسوتفاده از شورایط مناسوب 

و صوادرات ایون  اکولوژیکی و کشت ارگانیک، امکان رقابت با تولیود کننودگان وجوود دارد
 . دکن پایر میمحصول را امکان

 متیق یبررس (د

ویوژه  هبونیست  محصوالت تولیدی پاسخگوی انتظارات مشتریان و توان مالی مرد   قیمت
تور از قیموت حتی پایین. ستا ها روبرو در شرایط فعلی که کشور با موجی از افزایش قیمت

های اولیه، کشت اصوولی  ارهای محلی نهادهاستفاده از باز .شودبینی میذهنی مشتری پیش
 . استدالیل اصلی قیمت پایین این محصوالت  پایرفتنیبا سطح تولید باال و کیفیت 

هوای داخلوی ثر بر روند تغییر قیمت در گار زمان نورخ توور  و سیاسوتؤاز عوامل م
 صوورت ارگانیوک اصوولی هوا بوه نجا که کشت و پرورش پواجوشآهمچنین از . خواهد بود

والت تولیود شوده در نتیجه دارای کیفیت محصول باالتری نسبت به محصو گیرد میصورت 
بیشتر از این محصووالت خواهود  در نتیجه قیمت آن مسلما   .خواهد بود ها دیگر تولیدکننده

کوه اگور  هوا و سوایر مراکوز اسوت هزار توموان در عطواری 2گر  حدود  411که قیمت  بود
 .بندی مناسب باشد از این مبلغ نیز بیشتر خواهد بود تهصورت ارگانیک و دارای بس به

 (وضع موجود)د یتول یها هیرو

در سوایر  ناط  جنوبی کشور کوه مسوتعد کشوت هسوتندمدر به جز  های موجودتولیدکننده
کوه البتوه همگوی دارای  انوداستفاده کردهی کشت برا( ای گلخانه) هایی نو نقاط که از روش

روز کردن و پیشرفت دادن  هبرای بباید است که این ذکر  شایان کتهن .های زیادی است هزینه
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اسوت کوه ایون نقوایص این زمینوه  کشت و پرورش و رفع نقایص نیاز به افراد متخصص در
 .های اصولی و ارگانیک استفاده شود شوند که از افراد متخصص و کشت زمانی رفع می

 گذاران و سهامداران اصلی سرمایه

سوتاد  هسوتند کوه بواینان خود کارآفر کسب و کار نیا در یو سهامداران اصلگااران  هیسرما
هوا و  بانکسوایرکشاورزی،  بانک وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع، گیاهان دارویی،

  .همکاری دارندصادراتی  های بزرگ تولیدی و شرکت

 مدیریت نیروی انسانی

 کارشناس کشاورزی  (4

 کارگران دائم و فصلی  (2

 (بر حسب یك هکتار) رکنان و نیروی انسانی طرحکا.49جدول 

 مبلغ کل حقوق ماهیانه نفر/ تعداد شرح ردیف

 - - - (مجری)کارشناس کشاورزی  4

   4 کارگر ماهر 2

  - 4 (فصلی)کارگر ساده 9

 مجوزهای قانونی  نحوه اخذ (ح

توسوعه  وهای وزارت جهاد کشاورزی است  تبدیل اراضی کم بازده به کشت دیم از سیاست
 .شود های وزارت محسوب می کشت گیاهان دارویی نیز ازجمله سیاست
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 بررسی وضعیت ایران در بازارهای جهانی

، ارزش بازارهای جهانی داروهای گیاهی های اخیر فته در سالدهای صورت گورطب  برآ
ش به افزایرو  چشمگیری، همواره با رشد ستها های آن که شامل گیاهان دارویی و فرآورده

یه  ش اعظم بازار گیاهان دارویی دنیا، به تولید و عرضه متابولیتبخ .است بوده های ثانو
از ارزش افزوده باالیی  های ثانویه معموال   متابولیت. شود مشت  از این گیاهان مربوط می

  .برخوردار هستند

 ترین خریداران گیاهان دارویی ایران عمده

، انگلستان، فرانسه و آمریکا، هندوستان غربی به خصوص آلمان، کشورهای اروپای
 .هستنداز همده ترین خریداران گیاهان دارویی  و کشورهای حوزه خلیج فارس پاکستان

تجارت جهانی این  21میالدی در رتبه 2111در سال : صادرات آویشن ایران

طور عمده به امارات متحده عربی صورت  هزار دالر بود که به 491ه میزان محصول ب
در صنایع دارویی، آرایشی بهداشتی و  زیادیگیاه آویشن با توجه به مصارف . تگرف

ایران   البته دار استر، از ارزش اقتصادی باالیی در بازارهای تجارت جهانی برخوغاایی
 : استزیر نکات برای رقابت در این بازار جهانی و کسب جایگاه مناسب نیازمند توجه به 

  گیاهان دارویی هم در عرصه تولید و هم مصرف  سازی برای اعتماد به فرهن
  گیاهان دارویی

  شناخت و انتخاب گیاه هدف، تولید و تحقیقات علمی و بازاری چه در مرحله
  ، شناخت بازارهای جهانیفرآوری، بازاریابی و صادرات

 منظور  در تمامی مراحل به.. .و خواری گری و رانت تالش در جهت حاف دالل
  ود بین ارکان این شبکه تولید و مصرفتوزیع عادالنه س
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  مین نیاز داخلی و صادراتأافزایش سطح زیر کشت به منظور تولید انبوه برای ت  

  عملیات بازاریابی شامل افزایش سطح کمی و کیفی در تمامی مراحل تولید و
به دلیل حساسیت )بندی و تبدیل  بندی، بسته انبارداری، حمل و نقل، درجه

 .(...و، حجیم بودن پایری، تولید فصلی ویی از نظر فسادرخاص گیاهان دا

 زمینه تولید و صادرات گیاهان دارویی مشکالت عمده در

  کننده گران تما  شدن قیمت محصوالت نسبت به بسیاری از کشورهای صادر .4

  از بازارهای خارجی کافیعد  شناخت  .2

  ارتباط مستقیم با خریداران اصلی عد  .9

  انداردمشکل سطح است .1

  بازارهای خارجیگااری کافی دولتی در زمینه شناخت  سرمایه نداشتن .2

  کنندگانعد  آموزش صادر .0

 .اقتصادی کشت و فرآوری آویشن در بازارهای داخلی و جهانی ظرفیتبررسی  .1

 بازار داخلی

های داروسازی،  کارگاه گیری، عصاره بازارهای اصلی گیاهان دارویی، کارخانجات
  .ندهستها  اروخانههای عطاری و د مغازه

ن محدود است و با افزایش از آنجایی که تولید وسیع گیاهان دارویی در ایرا
یزان تقاضای این محصوالت باال ، مروسازی و صنایع آرایشی و بهداشتیدا های کارخانه

مستقیم  مستقیم تقسیم کرد که اثر رقبایمستقیم و غیرتوان رقبا را به دو دسته  رود، می می
د که گیاهان دارویی را رقبای مستقیم افرادی هستن. مستقیم استشتر از رقبای غیرخیلی بی
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صورت  ها مواد اولیه را به ین رقبا در حد وسیع باشد کارخانهاگر تولید ا .کنند تولید می 
به عبارتی نقطه ضع  سایر   ستا ها کنند و این نقطه قوت آن جا از آنها خریداری می یک

 .ستا ها زیر کشت آنرقبا کوچک بودن سطح 

 تحلیل ریسک

ب و آ، ریسک تغییرات زیست محیطی مثل تولید وجود داردمهمترین ریسکی که در زمینه 
موقع هوا یا افزایش درجه حرارت ممکن است خسارت زیادی را  ست که سرد شدن بیا هوا

  .هستندها  کمبود آب و خشکسالی ،از عوامل مهم خسارت. به بار آورد

 داخلی وضعیت بازار

، نبود بازار داخلی مناسب به داروهای گیاهی کیفی و کمی کنترل، عد  استاندارد نبودن
و عملکرد ضعی  برخی  (ها عطاری)ان و سیستم توزیع نامناسب پزشکنکردن دلیل تجویز 
زارعان از اصول  آگاهینا، ضع  در فناوری و تهیه داروهای گیاهی به دلیل تجار ایرانی

، خشک کردن، انبارداری و انبارسازی، ضع  در اطالع برداری صحیح کشت و بهره
تر اینکه این  رسانی و نبود صنایع تبدیلی در مناط  مختل  رویش گیاهان دارویی و مهم

ازمانی به این سوء مدیریت هماهنگی بین سناصنعت دارای هیچ متولی خاصی نبوده و 
ه نفع کارخانه است و در نهایت های این صنعت بادبه عالوه اکثر قرارد .بخشد قوت می

های طبیعی زیاد  زارعان به پیشنهاد این مراکز، فشار بر عرصه یماداعت بیاینکه به دلیل 
  .ستا شود که خود مشکل دیگری می

هوا،  باید با شناخت دقی  رقبا، بازار هدف شناسایی و عقد قورارداد بوا شورکت بنابراین
ب، نوع میزان سطح زیر کشت، میزان آترس شامل امکانات در دس همچنین... ها و کارخانه

با توجه به اینکوه )تولید  های اولیه ، سنجش حداقل هزینه...، وضعیت اقلیمی منطقه وخاک
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وری اقتصوادی  وان از هموان سوال اول انتظوار بهورهتو آویشن گیاهی چند ساله است و نمی
، مشوکالت احتموالی و آگواهی از بندی اولیه برداشت و بسته ،داشت ،شامل کشت( داشت

  .دکر( یا هر گیاه دارویی دیگری)کشت و پرورش آویشن اقدا  به 

 پیشنهادات

شود بلکه مشکل اصلی را باید  ی در حال حاضر در تولید دیده نمیمشکل اصل .4
 .در بازار این محصوالت جستجو کرد

 .این محصوالت تولیدیتولید نشدن مسئله مطرح بودن  .2

ده و با توجه به نیازهای ریزی ش هی باید به صورت برنامتولید اقال  گیاهان داروی .9

ی گیاهانی که از اصورت تدریجی گسترش یابد و بر به( چه داخلی چه خارجی)بازار 
 .(مانند سنبل الطیب)یرد گشود فعالیت بیشتری صورت  خارج وارد می

ی ریزی برا جامع و روز آمدسازی آن در امر برنامه ،اطالعاتی مفید احداث بانک .1
  .تواند مفید باشد میکه .. .، شناسایی بازارهای داخلی و خارجی ووییگیاهان دار

ای از واردات گیاهان دارویی به واردات اسانس و  با توجه به اینکه بخش عمده .2
 ات، باید حمایت بیشتر از تولیددر صنعت اختصاص داردالز  ی مواد اولیه گیاه

برای خرید تضمینی نان آن در حمایت از زارعان و ایجاد اطمینا)داخلی 
نیاز  در جهت افزایش سطح زیر کشت محصوالت صورت بگیرد تا هم( محصوالتشان

بر طرف شود هم ( رایشی، بهداشتی، غااییآ، دارویی)داخلی در بخش صنعت 
سازی برای ورود به عرصه صادرات محصوالت گیاهی در سطح جهانی صورت  زمینه

 .دگیر
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و ید و مصرف گیاهان دارویی در میان عامه مرد  سازی در عرصه تول فرهن  .0 
 .جویز و استفاده از داروهای گیاهیچه در میان پزشکان جهت تخواص 

  .سازی علمی و اصولی اطالعات الز  در تما  مراحل تولید تا بازار همگا  .1

 گیری نتیجه

 وهای حاصول ها و درآمد های انجا  شده بین هزینه با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه
گول از جملوه توان نتیجه گرفت گیاهان دارویی  می هسود واقعی که برای پنج سال انجا  شد

محمدی، مریم گلی، گاوزبان، آویشن را اگر به جای گیاهان زراعی جو و عدس به کارگیری 
ولی اسطو خودوس از نظر سوود اقتصوادی . درکنیم از نظر اقتصادی سود بیشتری خواهیم ب

تر بوده ولی از جو باالتر است ولی اختالف زیادی با این گیواه از نظور ارزش  ییناز عدس پا
گول محمودی،مریم گلوی، )توان گفوت کاشوت گیاهوان دارویوی  ریالی ندارد  بنابراین می

 . توصیه کردبه زارعان توان  به جای گیاهان زراعی بهتر بوده و می( گاوزبان و آویشن
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 ضمائم

فرمت مطالب موجود در طرح توجیهی ارسالی به جهاد و  اطالعاتی برای آشنایی با
 .برای اخا تسهیالت الز مدارک 

 :مشخصات عمومی طرح
 :عنوان طرح

  (رندهیوا  گ) ان طرحیمجر/ یمشخصات مجر
 :یخانوادگ نا  نا  و .4
 :نا  پدر .2
 :شماره شناسنامه .9
 49    /   /  : سال تولد .1
 :التیزان تحصیم .2
 :یفعل محل سکونت .0
 :یت متقاضیوضع .1
 :یعاد .1    :آزاده .9    :جانباز .2  :دیخانواده شه. 4
 :نوع طرح. 9
 :یتعاون .9       :یشراکت .2      :یانفراد .4

 مهیست ضمیبه شرح ل شرکاء تعداد
 :ت عرصه طرحینوع مالک .3
 یدولتی واگاار .1 ی  سندثبت. 9 ی   سندعاد .2    شخصی. 4
 :یجاریاست .2

 سال     :مدت اجاره
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 :طرح یمحل اجرا 
 :روستا. 1        :دهستان. 9       :بخش .2       :شهرستان .4

 :محدوده طرح ت ویموقع
 ......مرکزبخش لومتر،یک ......شهرستان مرکز طرح تا یفاصله محل اجرا( ال 

 لومتریک....... .مرکزدهستان لومتر،یک
 :اربعه حدود( ب

 :شمال
 :جنوب

 :شرق
 : بغر
 مترمربع ........:ن طرحیمساحت زم( ج

 (صورت لزو  در) طرح یمحل اجرا یکروک
N 

 :آبن یمأتمنبع 
 *یاریشبکه آب .2   رودخانه .1   قنات .9   چشمه .2  چاه .4
زان یم ساعت و ...زانیم هروزه ب ...گردش هر در ه ویثان هر در تریل ...زانیم هب

 .هیثان در تریل... یاجرا پس از یش آبدهیافزا ینیب شیپ
 :موجودسات یسأت ساختمان و (ال 

 .هیثان در تریل ..........دبی با متر ......حلقه چاه به عم  .........4
 .اسب بخار .........قدرت پمپ با الکترو/ پمپ دستگاه موتور ..........تعداد .2
 زهیمکان .2       *سنتی .4 :ستم انتقال آبیس .9
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 .هکتار ..............فشارتحت  ارییآب: شامل
 .مترمربع ........- ......:ساختمان مسکونی .1
 .مترمکعب ...- ...........:ره آبیذخ استخر .2
 .مترمربع .........- ..........: موتورخانه .0
 .مترمربع ......................:انبار .1

 :ادوات موجود ن آالت ویماش: ب
 .دستگاه .....................9 دستگاه ...............2 دستگاه .............4

 :ازین مد کمدار( ج
 :پروانه چاه آب به شماره پروانه ریتصو

 :ه شورایاستشهاد/  قولنامه/ نیت زمیمالک سند ریتصو .2
 :انیمتقاض/ یکارت ملی متقاض ایشناسنامه  ریتصو .9
ستاد گیاهان / نداریاستا/ کشاورزی شهرستان ت جهادیرینامه مد فر  معرفی .1

 :خیتار و: شماره دارویی به
 : نا  ذکر مدارك با ریسا .2
 دارند؟ دیسررس در ریتاخ/ یان به بانك بدهیمتقاض/ یمتقاض ایآ
 ریخ .2ی                 بل .4
 .الیر       شده دیرس سر یزان بدهیم
 طرح تسهیالت تکلیفی دریافت یسنوات گاشته جهت اجرا در یمتقاض ایآ
 است؟ نموده

 ریخ .2 ی            بل .4 


