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  ظیتقر

 در بـاال  اریبسـ  افـزوده  ارزش  بـا  و ياقتصـاد  میعظ منبع ییدارو ناهایگ صنعت

 توانـد یمـ  آن در اشـتغال  يهابرنامه و هانهیزم شناخت. شود محسوب می رانیا

 موفـق  حضور و صادرات بخش در و داخل در صنعت نیا به يارزشمند تیموقع

  .  ببخشد یجهان يبازارها در رانیا

 و یاهیگ يداروها و ییدارو اهانیگ فمصر و دیتول نهضت راستا، نیهم در

 -ياقتصـاد  رانیمـد  يزیـ ربرنامـه  و تیـ حما کانون در ،یسنت طب شدن ریفراگ

شکل. استگرفته قرار جامعه شیگرا نیز مورد و کشور سالمت حوزه و یاجتماع

 ياجـرا  و یطراح آن دنبال به و یرانیا یسنت طب و ییدارو اهانیگ ستاد يریگ

 نیا مصرف از یعموم اقبال و رانیا ییدارو اهانیگ نعتص توسعه يراهبرد سند

  .  د این مدعاستیمؤ ربط يذ يداروها و اهانیگ

 ،يانباردار ،يفرآور دي،یتول ابعاد در صنعت نیا ییزااشتغال نرخ و تیظرف

گسـترده   اریبسـ  آن یجهان يهاتیظرف به تیعنا با فروش و عیتوز ،يبندبسته

 اسـتاندارد  نبـود  و ییدارو اهانیگ صنعت حوزه مشاغل نشدن یسازمانده. است

 تیهـدا  و تیحما يبرا گام نیاول تا در داشت آن بر را ستاد این ،يگذارهیسرما

 يسـاز شـفاف  و یعـ یطب منابع و يکشاورز جوان آموختگاندانش اشتغال ندیفرآ

 اهـان یگ ینیکـارآفر  يهابسته نیتدو به اقدام گذارانهیسرما يبرا آن سودآوري

  .  دینما ییدارو

 مصـرف،  و ياقتصـاد  دیـ تول نـد یفرا از یواقع يهاداده يمحتو هابسته نیا

 تیریمـد  اجمـال  بـه  و یانسان يروین ،ياقتصاد بازده بازار، شناخت شغل، شرح

 آن از یناشـ  سـود  و يگذار هیسرما نحوه و است حوزه این در ینیکارآفر و دیتول

  .  دهدیم نشان ياقتصاد يهافرمول طبق را
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 یبازرگـان  توسـعه  و یداخل مصرف مولد، اشتغال گسترش شاهد است دیام

تیظرف با استفاده از و بوده رانیا ییدارو اهانیگ محصوالت یالمللنیب و یداخل

 عـوارض  کـاهش  و کشـور  یاجتمـاع  سـالمت  و يکشـاورز  يهـا بخش بکر يها

 جامعـه  در یشـاداب  و طراوت هیروح ،ییایمیش يداروها یروح و یجسم یجانب

 کـالن  اقتصـاد  شرفتیپ روند عیتسر در طیشرا نیا شک، بدون. ابدی ارتقاء رانیا

 توسـعه  به چرخه بخشی شتاب در جهت تالش برهمگان و بوده مؤثر اریبس رانیا

  .است واجب یاسالم رانیا

  عصاره حسن محمد دکتر

  يفناور و علوم توسعه ر ستادیدب

  یسنت طب و ییدارو اهانیگ
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  شگفتاریپ

 يهـا اسـت یس اتخاذ موجب ،ینیکارآفر موضوع به جهان يکشورها اکثر کردیرو

 ،ینیکـارآفر  فرهنـگ  توسـعه . استشده مختلف يهابخش در ینیکارآفر توسعه

 و قـات یتحق انجـام  و آنـان  بـه  ازین مورد يهاآموزش ارائه نان،یکارآفر از تیحما

 یاجتمـاع  و ياقتصاد مختلف مشکالت حل يبرا نهیزم نیدرا الزم يهاپژوهش

  . برخوردار است يادیز اریبس تیاهم از

 بـه  زیـ ن رانیـ ا در و بـوده  ریاخ دهه در دیجد يهابحث از یکی ینیکارآفر

 از یکـ ی آنهـا،  يکـار یب مشـکل  و کشـور  تیـ جمع از جوانـان  يبـاال  سهم لحاظ

 پرتـو  در. باشـد یم دولت يهايگزاراستیس و هايزیربرنامه در یاصل يمحورها

 يبـرا  ياهیـ پا و یاصول يهاگام ،يراهبرد يزیربرنامه کی با توانیم ینیکارآفر

  .برداشت داریپاتوسعه اهداف به لین جهت در ياقتصاد رونق

 یسـنت  طـب  و یـی دارو اهـان یگ يفناور و علوم توسعه ستاد منظور، نیبد 

 یتخصصـ  کـارگروه  لیتشـک  به نسبت يجمهور استیر يفناور و یعلم معاونت

ـ ا. اسـت  نموده اقدام یسنت طب و ییدارو اهانیگ ینیرآفرکا و يفناور توسعه  نی

 اهـان یگ یملـ  سند در شده ینیب شیپ اهداف کردن ییاجرا يراستا در کارگروه

 دانـش  و فنـاوري  سـطح  توسعه و ارتقاء بر ژهیو تمرکز با و یسنت طب و ییدارو

 از یکــی. گرفــت شــکل داریــپا اشــتغال و ینیکــارآفر و یــیدارو اهــانیگ دیــتول

 اهانیگ مختلف يهاحوزه در ینیکارآفر يهابسته هیته کارگروه نیا يکردهایرو

 دگاهیـ د براسـاس  يا نامـه  وهیشـ  منظـور  نیبـد  کـه  بـود  یسـنت  طب و ییدارو

 يهـا بسـته  آن بـا  متناسـب  و نیتـدو  ییدارو اهانیگ ستاد اعضاء و متخصصان

 ارائـه  خصـوص  نیـ ا در يشـتر یب حاتیتوض ادامه در که دیگرد هیته ینیکارآفر

  شود. می
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 ياقتصاد تحول کل در و يوربهره ،ییکارآ شیافزا ها،بسته نیتدو از هدف

ــیدارو اهــانیگ حــوزه در ــپا توســعه اهــداف هیســا در یســنت طــب و ی  دار،ی

 اهـان یگ حـوزه  در ینیکـارآفر  واقـع  در. است بوده يتوانمندساز و يساز تیظرف

 يارتقـا  يراسـتا  در ،یعمـوم  اهـداف  بـر  عـالوه  توانـد یم یسنت طب و ییدارو

 ،يفـرآور  و برداشـت  و داشـت  کاشـت،  توسعه ،ییغذا بهداشت نیتام و سالمت

 و راهبردهـا  ارائـه . باشـد  اثـربخش  د،یتول یفیک و یکم بهبود و يوربهره يارتقا

نـه یزم سـاختن  فراهم و هاياستگذاریس در رییتغ با تواندیم يدیکل يهابرنامه

 کـه  باشدداشته یمطلوب جینتا مدت بلند در ینیرکارآف توسعه و يزیربرنامه يها

  :کرد اشاره ریذ موارد به توانیم باره نیا در

  .ییدارو اهانیگ حوزه در داریپا و مولد اشتغال جادیا •

 بـه  کـار  يرویـ ن نسـبت  بـودن  باال علت به کارانیب بر عالوه حاضر حال در

 در پنهـان  يکـار یب نـوع  کیـ  همواره يکشاورز يهاتیفعال بودن یفصل و نیزم

. دارد وجـود  روسـتاها  در یفصـل  يکاریب نوع کی و يکشاورز تیفعال دوره نیح

 يبـرا  توانـد یمـ  ،یـی زااشـتغال  تیـ ماه علـت  به ییدارو اهانیگ توسعه و جادیا

 يبـرا  و دائـم  و مولـد  اشـتغال  الن،یالتحصـ فـارغ  ژهیـ به و انییروستا از یگروه

  .دینما جادیا موقت اشتغال ،یفصل کارانیب

 شده هیته ینیکارآفر يهابسته ،ییروستا و يکشاورز اقتصاد در تنوع جادیا •

 خواهـد  انییروسـتا  و کشـاورزان  درآمد شتریب ثبات و یشغل تنوع به منجر

  .شد

 و کشـاورزان  سـرانه  درآمـد  شیافـزا  باعـث  ینیکـارآفر  توسعه فقر و کاهش •

 دیتول و مصرف ،يگذارهیسرما انداز،پس شیافزا ،یمل ناخالص دیتول شیافزا

 کشـاورزان  یزندگ سطح ارتقاء و رفاه شیافزا گر،ید عبارت به شود؛یم سرانه

  .شد خواهد بدین وسیله محقق انییروستا و

  .کشور يهالیپتانس و دیتول منابع از استفاده و ییکارآ شیافزا •
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 دیـ تول ندیفرآ در هاواسطه حذف و نقل و حمل ،یابیبازار يهانهیهز کاهش •

  .ییدارو اناهیگ

  .ییدارو اهانیگ عاتیضا کاهش •

 و اختراعـات  ثبـت  تعـداد  شیافـزا  ،يفنـاور  سـطح  ارتقـاء  ،ينوآور شیافزا •

  .یفن دانش دیتول ابداعات،

 یمحل تیموقع شغل، شرح شامل: مؤلفه سه نییتب به ،یشغل فیتوص يبرا

 کسـب  يهاهدف شغل، از جمله شرح مؤلفه در. نیاز است خدمات ای محصول و

 د،یجد و یخدمات ،يدیتول از اعم حرفه نوع ،یقانون يهاجنبه و يسودآور کار، و

هیسـرما  امکـان  از جمله یمحل تیموقع مؤلفه. است مدنظر شرفتیپ و هافرصت

 وجـود  و بـازار  بـه  یدسترسـ  ،یکاف يفضا محل، تیمطلوب آن، تیامن و يگذار

  .دهدیم قرار توجه مورد را بودن دسترس قابل و هیاول امکانات

 آن بـا  تفـاوت  و دیـ جد محصـول  يایـ مزا خـدمات،  ایـ  محصـول  مؤلفه در

 محصول، و دیتول تنوع محصول، و خدمات تیفیک ،یژگیو نوع، موجود، محصول

 هـا تیخالق تینها در و باال تیفیک و نییپا متیق ان،یمشتر یمال توان به توجه

 بخـش  در ینیکارآفر يهابسته. ردیگیم قرار توجه مورد رفته کار به ها  ينوآور و

 روابـط  و غـات یتبل نیهمچن و فروش و يگذارمتیق رقابت، موضوع به ،یبازرگان

 لیـ تحل مـورد  میرمسـتق یغ و کینزد يرقبا رقابت، درمقوله. پردازندیم یعموم

 و قـوت  نقـاط  و ثبـات  ای تحول ب،یرق محصوالت یژگیو و تیمز رند،یگیم قرار

  .است تیاهم يدارا ها آن عملکرد جهینت و بیرق ضعف

 اسـتفاده  و کـار  و کسب در یابیبازار فنون فروش، و يگذارمتیق بخش در

 مقولـه  در رد؛یـ گیم قرار توجه مورد رقبا تیموقع و يگذارمتیق وهیش در آن از

 و هـا تیـ خالق و مختلـف  غـات یتبل اقسـام  و انواع و بودجه ،یابیبازار در غاتیتبل

 از اسـتفاده  جامعـه،  فرهنـگ  و عـرف  بـه  وجـه ت با دادن یآگه نحوه و هاينوآور

  .دارد کار و کسب رونق در یمهم سهم جذاب، عبارات
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 تیریمـد  مقوله در رو دارد. از این میمستق رابطه یانسان يروین با ینیکارآفر

ـ  سـوابق  و تخصـص  و تیریمـد  از،یـ ن مورد یانسان يروین ،یانسان منابع  ،یتجرب

 رونـق  در انیمشـتر  و کارکنـان  بـا  فتارر نوع ها،آن قوت و ضعف نقاط و فیوظا

بـه   بودجـه  و برنامه هیته ،یمال تیریمد بخش در. است نیآفرنقش کار، و کسب

 ينگهـدار  و حفـظ  و افتتـاح  يبرا هیسرما و میزان کار و کسب اندازي منظور راه

 قـرار  یبررسـ  مـورد  یاتیعمل و یمطالعات يهانهیهز ،يگذارهیسرما هیتوج و آن

  .رندیگ یم

 يانقشـه  رنـد؛ یگ قرار هم کنار در کامل به طور همانند، موارد نیا نچهچنا

 و جـود  کـار  و کسـب  توسعه نحوه و ندهیآ از ياندازچشم و دیتول تیموفق يبرا

 ،ینیکـارآفر  يهـا بسته هیته تیاهم و شده ذکر موارد به توجه با. داشت خواهد

 يهـا تیـ اولو اساس بر یسنت طب و ییدارو اهانیگ يفناور و علوم توسعه ستاد

 اعضـاء  متخصصـان،  يهمکـار  با زیر ینیکارآفر يهابسته هیته به نسبت موجود

. نمـود  اقـدام  حـوزه  نیـ ا شـمندان یاند و دکنندگانیتول ها،دانشگاه یعلم ئتیه

ـ ا بـا  مـرتبط  افـراد  ياقتصـاد  تـوان  و ییزااشتغال رشد در امر نیا است دیام  نی

  .شود واقع موثر حوزه

 ا در شرایط کشت فضاي باز در مناطق گرمسیري؛ور تولید آلوئه - 

  ورا؛ فرآوري ژل آلوئه - 

  ؛ییدارو اهانیگ یخصوص آموزش مرکز - 

  ؛یفلفل نعناع دیتول - 

  شن؛یآو دیتول - 

  ؛يمحمد گل دیتول - 

  ؛ییدارو اهانیگ کیارگان دیتول - 

  ؛ییدارو اهانیگ بک یت دیتول - 
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  ؛ییدارو اهانیگ نشاء دیتول - 

  ؛ییروستا کوچک يواحدها در ییدارو اهانیگ يفراور - 

  ؛ییدارو اهانیگ يبند وبسته کن خشک واحد - 

  ؛يرزمار دیتول - 

  مو؛یل تولید به - 

  ؛ییروستا کوچکهاي  واحد در اسانس دیتول - 

  ه؛یبادرنجبو دیتول - 

  گاوزبان؛ گل دیتول - 

  م؛ید مناطق در شنیآو نیگزیجا کشت - 

  م؛ید مناطق در رهیز نیگزیجا کشت - 

  ؛ییدارو اهانیگ عصاره ظیتغل - 

 ؛یگل میمر دیتول - 

 حناد یتول - 

 گل راعید یتول - 

 گل همیشه بهارد یتول - 

 عوامل بیولوژیک (زنبور براکون)د یتول - 

 عوامل بیولوژیک (کفشدوزك)د یتول - 

 بومادراند یتول - 

  اسطوخودوسد یتول - 
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 يآقـا  جنـاب  ارزشـمند  يهايهمفکر و هاتیحما از دانمیم الزم انیپا در

 اهـان یگ يفنـاور  و علـوم  توسـعه  سـتاد  محترم ریدب- عصاره حسن محمد دکتر

  .مینما تشکر -يجمهور استیر يفناور و یعلم معاونت یسنت طب و ییدارو

  یمیابراه یعل

   رکارگروهیدب و ستاد مشاور

  ینیکارآفر و يفناور توسعه
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  و يفناور توسعه یتخصص کارگروه ياعضا

  یسنت طب و ییدارو ناهایگ ینیکارآفر

  )یسنت طب و ییدارو اهانیگ يفناور و علوم توسعه ستاد ریدب(عصاره  حسن محمد دکتر

 ینیکارآفر و يفناور توسعه یتخصص کارگروه ریدب( یانیورک یمیابراه یعل مهندس

  )یسنت طب و ییدارو اهانیگ

  )گروه کار عضو(       پور میابراه محسن دکتر

  )گروه کار عضو(      یگدلیب محسن دکتر

  )گروه کار عضو(      پالوج یمجتب دکتر

  )گروه کار عضو(    يهاد دیس حاج ضار محمد دکتر

  )گروه کار عضو(      یدهقان رضا محمد مهندس

  )گروه کار عضو(      کن دیسف فاطمه دکتر

  )گروه کار عضو(      يکردافشار غالمرضا دکتر

  )گروه کار عضو(      یگنداب شهرام مهندس

  )گروه کار عضو(      ییعمو محمد یعل دکتر

  )گروه کار عضو(      یبیغ برزیفر مهندس

  )گروه کار عضو(      زاده ییرضا نیحس کترد

  )گروه کار عضو(        ینجف فرزاد دکتر

  )گروه کار عضو(      رومندین پوراندخت دکتر

  )گروه کار عضو(        ولدان دیمج دکتر

  )گروه کار عضو(      انیهاد جواد دکتر

  )گروه کار عضو(        مهندس نوروزي

  )گروه کار عضو(        مهندس باستان

  )گروه کار عضو(        خصاب مهندس

  )گروه کار عضو(        نقدي بادي دکتر

  )گروه کار عضو(      اصالن عزیزي دکتر

  )گروه کار عضو(      جعفري عزیز دکتر

  )گروه کار عضو(        مفتاحی دکتر
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  مقدمه

ن یاول کهباشد می نی، پرو و آرژانتیلیش ،یجنوب يکایآمر یدرختچه بومبه لیمو 

ه اروپـا آورده  ب یجنوب يکایاز آمر يالدیم 1784در سال ها  ییایبار توسط اسپان

شد و امروزه به علت زیبایی و عطردلپذیري که دارد در بیشتر کشـورها پـرورش   

چنان عطر دلنشینی دارد که همیشه به عنـوان یـک    این گیاه آن .شود می داده

  شده است.  می سلطنتی اسپانیا کشتهاي  گیاه معطر در باغ

 اده قـرار کـه اکنـون دیگـر مـورد اسـتف      است Aloysiaنام جنس این گیاه 

 Maria Luisa Teresa de به افتخار نـام ماریـا لـوئیزا تـرزا دوپارمـا      وگیرد نمی

Parma (1751 – 1819)  همسر کارلوس چهارم پادشاه اسپانیا نهاده شده بود.  

دان  طبیعـی  Augustin Lippi نام علمی این گیاه به افتخار اگوستین لیپی

به آمریکـاي جنـوبی سـفر کـرد و      زیرا وي ؛ایتالیایی قرن هفدهم نامگذاري شد

حبشـه بـه قتـل     در )1704تا  1678(سالهاي وي در گیاه را با خود به اروپا برد

  رسید.  

citriodora مـو  یه لیش کـه شـب  یبه خاطر بو کهمو است یشبه ل يبه معنا

گیرند که در  می هاي آن اسانس به لیمو است، این نام را روي آن نهادند. از برگ

ـ   .ربرد داردصنعت عطرسازي کـا  علـت بـوي مطبـوع بـرگ در بـین       هدر ایـران ب

لیمـو،   قسمت مورد استفاده بـه  .شود می باغبانان به لیمو و در عربی لویزه نامیده

هاي آن است که بویی شبیه لیمو دارند؛ که اگر به حالت تازه توسط دسـت   برگ

ز ولی پس از خشـک شـدن، ا   ؛گردد فشرده شود، بویی مطبوع از آن متصاعد می

شود. پودر برگ گیاه به لیمو به رنگ سبز مات و داراي بـوي   عطر آن کاسته می

  طعم آن تند و کمی تلخ است. ومعطر

گلدار و هاي  از برگها و سرشاخه در طب سنتی: به لیمو موارد استعمال

و طبیعـت آن   شـود  مـی  هاي گیاه در طب سنتی اسـتفاده  جوان و گلهاي  ساقه

و پیکـر رویشـی ایـن    هـا   ه به بادرنجبویه دارد. برگخواصی شبی و باشد می گرم
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کمک کننده به هضم غـذا، آرامـش    ،ضدنفخ ،مسکن ،گیاه داراي خاصیت تب بر

  ... دارد.ترمیم زخم (ضماد برگ ) و ،بخش ورفع تپش قلب

دهنـده اعصـاب اسـت. اسـانس      بخش و تسکین العاده آرام چاي به لیمو فوق

بـه   دارد. ادکلن بسـیار کـاربرد   و یه انواع عطراین گیاه در صنایع غذایی و در ته

ه آروماتیک کشورهاي اروپایی بهاي  امروزه در باغ که است گیاهانی از یکی لیمو

 بهتـرین داروهـا قـرار    ردیـف  در معده تقویت براي به لیمو گردد. می وفور کشت

چـاي   ؛است همیشه به صورت دم کرده مانند بهتر منظور این براي که گیرد می

  مصارف خانگی نیز کاربرد دارد.   در ف شود. همچنین به عنوان ادویهمصر

، بیوفالونوئیـد،  Cبه لیمو حاوي اسید سیتریک، کلسیم، منیـزیم، ویتـامین   

اگر بخـواهیم بـه اعصـابمان     کند. می پکتین و لیمونن است که با عفونت مبارزه

کـرده    مودمبه لی بنوشیم. کمی آرامش بدهیم، کافی است مقداري چاي به لیمو

توان  می براي تقویت حافظه و اعصاب است  دهنده بخش و تسکین العاده آرام فوق

  از عرق به لیمو استفاده کرد.

حـداقل نـیم سـاعت صـبر      ،خودهاي  براي محافظت از میناي دندان ضمناً

  بزنید.  کنید بعد مسواك
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  رده بندي و مشخصات گیاهشناسی

  Lippia citriodora kunth – Aloysia citriodora :ینام علم

  Lemon verbena - Lemon beebrush - Herb Louisa: یسینام انگل

  Citronenkraut : نام آلمانی

  Verveine odorante : نام فرانسوي

  Cetrina - Cedrine : نام ایتالیایی

  لویزه: نام عربی

  

 
  هاي مترادف نام

Verbena triphylla - Verbena citriodora 
Lippia triphylla - Lippia citriodora  

   verbenaceae خانواده:

  شاهپسند ره:یت
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  نعناسانان    راسته:

  پسندیان شاه   تیره:

  Aloysia   سرده:

  A. citrodora   گونه:

   lippiaاز  يگریدهاي  گونه

1 .L.dulcis باشد. می ورآک بوده و خلط یمکز یبوم  

2 .L.scaberrima عنـوان بندآورنـده خـون    هه و ببود یجنوب يقایآفر یبوم 

  باشد. می

نام علمی این جنس به افتخار دکتر اوگوست لیپی جهانگرد فرانسـوي کـه   

جـنس   .به آمریکاي جنوبی مسافرت نموده و این گیاه را با خـود بـه اروپـا بـرد    

Lippia  گونـه اسـت کـه در ایـن بـین       200داراي بیش ازL.citriodora  داراي

  .باشد اي می اهمیت ویژه

پسند که ارتفاع درختچه  پذیر از خانواده شاه است خزاناي  به لیمو درختچه

رسـد. ایـن گیـاه داراي     مـی  متر نیز 3-5متر بوده که گاهی به  2-5/1این گیاه 

  .باشد می دار و منشعب ساقه دراز، زاویه
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شـوند   می این گیاه به صورت کشیده و به رنگ سبز کمرنگ دیدههاي  برگ

 گیرند.   می سه تایی روي ساقه قرارهاي  تهصورت دس هو ب

متـر بـا قاعـده     سـانتی  7-10بـه طـول   اي  ساده سرنیزههاي  برگ به لیمو،

تایی و به رنـگ سـبز روشـن     3-4به تعدادمجتمع  ،فراهم ،خشن، کامل ،اي گره

به بـنفش   یلما یو از داخل آب یدسف یرونممکن است از ب یموبه لهاي  گل .دارد

  .به رنگ بنفش روشن هستندها  جهان گل یاز نواح یر بعض(روشن) باشند. د

  

 
  

ـ    گل صـورت   ههاي این گیاه به رنگ بنفش کمرنگ (ارغوانی رنـگ پریـده) ب

باریـک) در انتهـاي سـاقه (گـل آذیـن      هـاي   صورت خوشه هگل آذین پانیکول (ب

  انتهایی) وجود دارند.  

سـفید و از  هاي آن کوچک و داراي جامی دو لوبی اسـت کـه از خـارج     گل

هاي آن نیز ظاهر هرمـی شـکل در    داخل آبی مایل به بنفش است مجموعه گل

  آورد.   می وجود هحول یک محور دراز ب

شکل، منتهی به چهار دندانـه باریـک و جـام گـل آن     اي  کاسه گل آن لوله

مسـاوي   بـا هـم   چهار پـرچم کـه دو بـه دو    داراي و لوب پهن است 4مرکب از 
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 آنمیـوه هسـتکی    که باشد می مانند و محتوي دو دانهشفت  آن میوه و هستند

  عدد بذر است. 21داراي 

  

  

  ثرهؤمواد م

 و دهد می یمول يباشند که بو می یاسانس يحاو یاهتازه گ یشیرو یکرو پها  برگ

 یىبـه سـبز روشـن و بـا بـو      یلرنگ آن زرد ما و تر از آب بوده سبکآن اسانس 

 آن استهاي  برگ یحهمربوط به را یموه لب یباتترک ینتر مهماست.  یمومشابه ل

    .هستند خوشبو یاربسکه 

 بـه لیمـو  اسانس  یاصل یبترک ،است درصد اسانس5/0-5/1 يدارابه لیمو 

 ،نـرول  ینئول،نـد از: سـ  ا اسـانس آن عبـارت   ياجـزا  یرسـا  کـه  باشد می یترالس

بخـار  بـا   یـر تقط بـا روش  یـاه که از برگ گ ...و یولژران ینالول،کارون، ل یمونن،ل

حـدود   یمـو، ل بـه  یاهبرگ گ یلوگرمک 100از هر به طور تقریبی . آید می دست هب

  شود. می که با اسانس مرکبات مخلوط یدآ می گرم اسانس به دست 510

از  يباشـد و عـار   مـی  دهایـ الژ، تـانن و فالونوئ یموسـ  يدارا بـه لیمـو   اهیگ

  دها هستند.یالکالوئ
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  ند ازا عبارتشده در برگ  ییعمده شناسا هاي یبترک

  cineole + limoneneeدرصد  6/29 -1،8

  geranialدرصد  11

  neralدرصد  2/7

  b-guaieneدرصد  6

  spathulenolدرصد 

  oxide cayophlleneدرصد 

  ند ازا شده در گل عبارت ییعمده شناساهاي  یبترک

  cineole+ limoneneدرصد  2/14 -1،8

  geranialدرصد  6/8

  b-guaieneدرصد  4/7

  neralدرصد  6/6

  oxide cayophlleneدرصد  6/5

  spathulenolدرصد  5/4

  neryl acetateدرصد  3
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 ها  و خواص دارویی آن ترکیبات به لیمو

  هیستامین ضد سرطان ضد باکتري، ضد قارچ، آنتیسیترال: 

  ضدباکتري، ضدالتهاب؛ محافطت از کبد لینالول:

  آور اکسیدان و خلط آنتی کامفن:

  سینئول

  آور ضدباکتري، ضدسرفه، خلطنئول: ترپی

  ضدالتهابی، ضدباکتري، ضدتومورکاریوفیلن: 

  ضدباکتري ،ضدسرطانلیمونن: 

  نرول

  وربونن
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  شغل شرح

بـه   توسـعه  ،ایجـاد  ،اقتصـادي  تولیـد  هـدف  بـا  که بوده تولیدي نوع از شغل این

 جـنس  از ،حرفـه  ایـن  شـغلی  حـوزه گردد.  می عرضه خارجی و داخلی بازارهاي

 روز فنـاوري  بـا  محصـول  تولید حرفه این از هدف آید؛ زیرا می شمار به اي توسعه

 باشد. نوآوري واجد نیز عرضه و کیفیت نظر از که نحوي باشد به می

  خرد کسب و کار ف کالن واهدا

و تولیـد اقتصـادي    همیشه بهارایجاد اشتغال و درآمدزایی و کشت  :هدف کالن

  آن

  ؛به لیمو کشت یک هکتاري گیاه:هاي خرد هدف

  ؛و اشباع بازارهاي داخلی از محصول با کیفیت به لیمواهلی کردن گیاه 

  ؛بندي مناسب و بازارپسند ارائه محصول در بسته

  ؛افزایش سطح زیر کشت و صادرات آن به سایر کشورها

  ؛توسعه اشتغال و جذب نیروي کارگري و کارشناسان بخش کشاورزي

  ؛به لیموبیشتر گیاه استفاده از اراضی مازاد جهت تولید 

 ؛جویی در آب و افزایش راندمان صرفه

  ؛هاي پیشرفت توسعه فضا و فرصت

 .التحصیالن کشاورزي کارگیري فارغ افزایش سطح زیر کشت و به
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 در زمینه اقتصادي و تجاري  به لیموو کاربرد  فرآوري

اسـت   يدارزشـمن  ییاهان داروی.) از گLippia citriodora H. B. et Kمو (یبه ل

ر یـ نظاي  ثرهؤمـ  مواد يدارا ییایمیب شین ترکیتر به عنوان عمدهآن که اسانس 

ع یدر صـنا  یعیشده کـاربرد وسـ   يال بوده و به صورت خام و فرآورینرال و ژران

ــیدارو ــذای ــی، آرایی، غ ــت یش ــه ل .دارد یو بهداش ــوب ــاه یم ــام ورون یگ ــه ن  ب

)Verveineمحصـوالت تولیـد    و شـود  مـی  شناختهها  يو عطار یی) در بازار دارو

  هاي مختلفی در بازار وجود دارد از جمله: شده از به لیمو به صورت

بـه نـام بـه     یـی دارو شربت و ،يا سهیک ي، چاتازه -اه خشکیگ :ییدارو .1

ر بـا بخـار   یـ اه بـا روش تقط یمو مراکش، از برگ گیبه ل( مو خالص در مراکشیل

  د.یآ می دست هب

 يشـتر یه از سهم بیمو نسبت به بادرنجبویبه لاه ی، گییاز لحاظ ارزش دارو

 ی،طور عـال  هروده و معده باي  دوده تابه علت رفع اختالالت حرک یفیاز لحاظ ک

و  یبخشـ  ت آرامیخاصـ ( .باشد می برخوردار یو رفع افسردگ یبخش ت آرامیخاص

  )باشد. می موننیمو به علت وجود لیهاضمه به ل

هـاي   کـرم  م،چشـ  یرفع خستگ ،اهیگن یمام با احاست ،ادکلن :یشیآرا. 2

بـه  اي  اکنون کرم آبرسان و رطوبت دهنـده طور مثال  به؛ کننده زیبایی و مرطوب
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دالر ساخته شده که کرم  99/11مت یا به قیدر اسپان Verbena hydrolates نام

  است. یشیآرا

 
  

  
  

هـاي   یدنینوشـ  وها  آشامیدنی ،یخیهاي  یبستن یهتهدر  ها: یدنینوش .3

  .کاربرد دارد کننده غذا به عنوان هضم مطبوع
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دم کـرده بـرگ    یـا عصـاره   يبا محتو یک نوع شربت از نمونه نوشیدنی آن

ـ  شـود،  مـی  مختلف ساختههاي  یبه همراه افزودن یمول  به یاهگ شـربت  «بـا   یول

  .استمتفاوت  در زبان عام »یمول به

کـاربرد   یخـانگ در مصـارف   یهبه عنوان ادواین گیاه  :ادویه و خوراکی .4

 ی،دهنده به مـاه  در نقاط مختلف جهان به عنوان عطر و طعم یموبرگ به ل .دارد

 یگـر و دهـا   یـک ساالدها، مرباها، ک یایی،در يغذاها یجات،گوشت پرندگان، سبز

  شود. می استفاده ییمواد غذا

  
 يبـرا  ،یـوه در ساالد و ساالد م یبه صورت چاشنگاها  یموبه لهاي  از برگ 

 یشـود. برخـ   مـی  استفاده یرو شها  و ژله یوهها، ساالد م یدنیدن آشاممعطر کر

گـرم بـرگ در    5-10از دم کرده  .پزند می را به صورت اسفناج یموبه لهاي  برگ

 مطبوع جهت مصرف با غذا استفاده یدنیآب آشام یهگرم آب به منظور ته 500

    شود. می

 يورت چـا بـه صـ   ینهمچنـ   ،یمـو برگ بـه ل  :چاي و دمنوش گیاهی .5

دهنـده   ینبخـش و تسـک   العـاده آرام  فـوق  یمـو به ل يچاشود.  می مصرف یاهیگ

تـوان بـه چـاى ورون اشـاره      هاى موجود در بازار آن مى اعصاب است. از فرآورده

  .دارد یاديطرفداران ز يبه صورت چا یمول به یاهدم کرده گ یدننوش. کرد
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 ،ش به لیموي کاملبراي تهیه دمنو دستورالعمل تهیه دمنوش به لیمو:

 برگ تازه به لیمـو شسـته شـده    10برگ تازه نعناع و  20نیاز به دو فنجان آب، 

بـرگ نعنـاع و    وقتی به نقطه جوش خود رسـید  ،جوشاندبا  . ابتدا آب راباشد می

کننـده مناسـب    دقیقه بجوشانید. شـیرین  5به لیمو را به آن اضافه کنید و براي 

کننده نیـز ایـن دمنـوش بسـیار      بدون شیرین اما ؛عسل است ،براي این دمنوش

اه در ضـمن گـ   .بهتر است دمنوش را گرم مصرف کنیـد  .خوشمزه و معطر است

توانید چند برگ تازه به لیمو را به چاي سیاه نیز اضافه کنید تـا طعـم    می گاهی

  .بهتري به چاي دهد

تهیه انـواع عطـر و ادکلـن     در صنعت عطرسازي براي اسانس به لیمو: .6

آروماتیـک   هـاي  بـاغ  در امـروزه  کـه  اسـت  گیاهانی از یکی و دارد کاربرد یاربس

  .گردد می کشت بوفور اروپایی کشورهاي
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بـرگ و   .شود می یی نیز استفادهغذا یعدر صنا ینهمچن ؛اسانس این گیاه

دور از نور، در جاى خنک و در ظروف در بسته نگهـدارى   یدرا با یمواسانس به ل

  کرد.  

ثابـت شـده   کش بوده و  کش و حشره يخواص باکتر يدارا یمواسانس به ل

 اسـت.  یزرهاي  کشنده شته و کرم یتخاص يدرصد اسانس دارا 2 یونکه امولس

درصـد)،   5/0(حـدود   کـم اسـت   یاربسـ هـا   اسانس برگ یزانم ینکهبا توجه به ا

  دارد. ییباال یمتق یاهگ یناسانس ا

کننـد و در   مـی  مخلوط مرکبات با اسانس مو را غالباًیاسانس به ل تقلبات:

مو یاسانس به ل .رسد می ه (برگ) به فروشیبادرنجبو ،مویبه ل يبه جاها  يعطار

 ه هم هستند.یه شبیو بادرنجبو

  است. یدزخم مف یامالت يآن براهاي  ضماد له کرده برگ ضماد: .7

 بـه کـار گرفتـه    يعطرسـاز هـاي   در کـاربرد کارخانـه   یمـو: روغن به ل .8

 یتجهـت کـاهش در حساسـ    یمـو بـه ل  روغن .شود می گران تمام یول ،شود می

  .ثر استؤم یزفتاب) نآ( یدپوست نسبت به نور خورش

  



33  

    
 

 کشت و تولید به لیمو

 

 از محصوالت تولید شده از به لیمو در بازارهایی  نمونه
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   گیاه به لیمو استفاده دارویی

 یـی اثـرات دارو  یـاه گهـاي   جوان و گلهاي  گلدار و ساقههاي  و سرشاخهها  برگ

    .کنند می استفاده یدر طب سنتها  از آن و دارد

  از: ندا عبارت خالصه طور  هیمو بخواص به ل

  ؛یو ضدالتهاب یکنندگ یضدعفون یتخاص •

  ؛کمک به هضم غذا •

  ؛یعصب یستمس یتتقو •

  ؛درمان تهوع و درد •

  ؛روده بزرگ یريپذ یکاسپاسم معده و تحر ینتسک •

  ؛کاهش عالئم نفخ و اسهال •

  ؛یو افسردگ یخستگ ،ع استرسرف •

  ؛یخواب یدرمان اختالالت خواب و ب •

  ؛و کمک به کاهش وزن یسممتابول یمتنظ •

  ؛از آنفلوآنزا یکاهش تب ناش •
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  ؛و سرفه و آسم یدرمان سرماخوردگ •

  ؛یتو برونش ینیب یدرمان گرفتگ •

  ؛یفخف یو درمان افسردگ یعصب یستمس ینتسک •

  ؛یدوران قاعدگ یمو تنظ یز قاعدگا یشدرمان عالئم سندرم پ •

 یالتهـاب  یمـاري نـوع ب  یـک (  )Crohn's diseaseکـرون (  یمـاري درمان ب •

  ؛روده)

  .یقارچهاي  درمان عفونت •

    یمودم نوش به ل یخواص درمان

 یبخشـ  آرامآن  یتخاص ینهمترمکه  ددار یاديگرم و خواص ز یموبه ل طبیعت

بخـش اسـت،    کند و آرام می ب کمکدمنوش به رفع تپش قل ینا .است یاهگ ینا

درمـان   يرا کـاهش داده و بـرا   یروحـ هـاي   یاسترس و خسـتگ  ،یحاالت عصب

 ،یگرنم وسردرد  یجه،سرگ یامجهت الت یمومناسب است. دمنوش به ل یخواب یب

 یـت تقو يبرا یمول به و سرفه مناسب است. یدرمان سرماخوردگ يبرا ینهمچن

 يضـد نفـخ دارد کـه بـرا     یتو خاص یردگ می داروها قرار ینبهتر یفمعده در رد

 مصـرف شـود.   يبه صـورت دم کـرده ماننـد چـا     یشهمنظور بهتر است هم ینا

 یـریم گ مـی  یجهو نت کند یحافظه کمک م یتدمنوش به تقو ینمداوم ا نوشیدن

 یـت تقو يبـرا  ین. (همچنـ یمراستمبارزه با آلزا يبرا یعیطب یسالح یمول که به

  ).استفاده کرد یزن یمولتوان از عرق به  می حافظه

  یجانب یراتثأزا و ت ياثرات آلرژ

 ،انـد  محـرك  و یـدي ترپنوئ یبـات از ترک یفرار غنهاي  از آنجا که اسانس .1

  .شوند یويکل یکدفع باعث تحر ینممکن است در ح
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 یپوسـت  یتممکن است سـبب حساسـ   یمواسانس به ل یاستفاده موضع .2

  .  گردد

  یاطاحت موارد

 یـد با دبـر  می صفرا رنج یاو  یهمشکالت سوزش سر دل، کلاز  افرادي که .1

  .دخود مشورت کن پزشکقبل از استفاده با 

و  بـارداري دوران  یطـ  ینو همچنـ  یـوي کل ییدچـار نارسـا   یماراندر ب .2

   .دپرهیز کر یموبه ل یادز یراز مصرف مقاد یستبا می یردهیش

ـ  یـادي ز یـاي مزا یمودمنوش به ل ینکهبا ا .3 تـوان از آن بـه    نمـی  یدارد ول

 ،یـاهی گهـاي   دمنـوش  یرمانند سـا  ؛از حد استفاده کرد یشمحدود و بناصورت 

  .کرد یزآن پره یاداز مصرف مقدار ز یدتواند مضر باشد و با می افراط در مصرف

  مصارف پزشکی

 يدارا یمـو مشخص شده که اسانس بـه ل  یراخهاي  سالهاي  در پژوهش .1

 یاکلی،اشرشــهــاي  یکروارگــانیزمم ياســت و رو يقــو یکروبــیضــد م یتخاصــ

  .دارد یخوب یرثأاورئوس ت یلوکوكو استاف یستوبر کولوز یکوباکتریومم

اسـت کـه از بـدن در     یدانیاکسـ  یخواص آنتـ  يدارا یزن یموعصاره به ل .2

    .کند می آزاد محافظتهاي  یکالاز راد یناش یداتیواکس یبمقابل آس

  هاي دیگراستفاده

و روغـن  هـا   بوده که از بـرگ  يو عطر یتجمالت ،ییودار گیاهی یمول به .1

  .شود می ن استفادهآ

، جوش صورت ،هاضمه (هاضم) ،یعصب مشکالت يبرا رایحه درمانی در .2

  .رود می به کار ...وها  کورك یاها  دمل
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و در  يرا در چـا  یمـو تازه بـه ل هاي  شپزخانه) برگآ( یلحاظ تجمالت از .3

 بـه عنـوان گیـاه   ن اتـو  مـی  یموبه ل از .برند می کاربه  غذاهار کردن ساالد و طمع

  .هم استفاده کرد ینتیز

نگـه داشـته و    یعطر خود را بـه خـوب   یموبه لهاي  برگ يلحاظ عطر از .4

 .اسـت  یـد مف یبـی ترک ءجـز  یـک بـه عنـوان    یگلـ هاي  معطر کردن کوزه يبرا

   .برند می به کارنیز معطر کردن گل گلدان  يخشک را براهاي  برگهمچنین 

  

  به لیموخاستگاه و پراکنش 

پـرو و   یلى،آن در ش یشرو یعىطور طب جنوبى بوده و به یکاىبومى آمر یمو،به ل

کـه دارد در   یرىو عطر دلپـذ  یبایىگزارش شده است. امروزه به علت ز ینآرژانت

. در یابـد  اى اروپـا پـرورش مـى    یترانهغالب نواحى گرم و معتدل مانند نواحى مد

توان در جنوب فـارس، شـمال هرمزگـان، جنـوب      می از آن یىها نهنمو نیز یرانا

شمال خراسان، جنوب مازنـدران، مرکـز گلسـتان و شـرق      ي،استان مرکز یغرب

 یريدر مناطق گرمسـ  Lippiaجنس  از یزن  یبومهاي  گونه .داد پرورشگلستان 

  کشورمان وجود دارند. یريگرمس یمهو ن
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 هـاي  یماقلـ  در کشـور:  مویبه ل یاهجهت کاشت گ یشنهاديمناطق پ

CS-3  وCF-2 و BS-2  

  

  به لیمو نیازهاي اکولوژیکی

قابـل نفـوذ و    ،نور فـراوان با  یرافتابگهاي  ینزم ،گرم يرشد به هوا يبرا یموبه ل

و مصـون از   یـم مال ،یآفتـاب  يدر واقع به آب و هـوا  .دارد یازرطوبت باال ن يدارا

    .دارد یازن یدشد يبادها

؛ اسـت  خبندان مقاومیو سرما نسبت به  که تا حدوديست ا یاهیمو گیبه ل

 -5 تـا  معمـوالً  ( .صفر حساس اسـت  یرچند درجه ز يدرختچه به سرما ینااما 

درجـه   -16تـا   چنـد مشـاهده شـده    هـر  ،کنـد  مـی  را تحملگراد  یدرجه سانت

    .گراد را در سمنان و کرج توانسته است تحمل کند یسانت

 یردر منـاطق سردسـ   یکند ول می خوب رشد آزاد يهوا در یراندر شمال ا

بـه  هاي  بوته یريگ در استان گلستان معموالً قلمه .شود يدار هگلخانه نگ در یدبا
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تـا   ياز جـوال  یزمان گلـده  .دهند می اسفند ماه انجام یلرا در بهمن تا اوا یمول

    .باشد می وریاز مرداد تا شهر یعنیآگوست 

سـاعت   6-8حداقل حـدود   یعنیل آفتاب با نور کام یبه مکان به لیمو نور:

 4-5(حـداقل   یهسـا  یمـه را در مکـان ن  توان آن می دارد اگرچه یازن یمنور مستق

گـرم دارنـد    يهـا  که تابسـتان  یخصوص در مناطقه آفتاب ب یممستق نور ساعت

 ینفاصله ب یشافزا ها، شدن ساقه یککمبود نور موجب بلند و بار .کرد یزکشتن

 یلعدم تشک ها و رنگ برگ یدگیها، پر کوچک ماندن برگ،ي ساقهبر روها  برگ

 یموجب سـوختگ  یزگرم ن يشدت نور در روزها .شود می یاهگهاي  گل یزشر یا

 یدگرم با يدر روزها .خواهد شد یاهمناسب گ رشد و عدمها  برگ یهنوك و حاش

  .دقت عمل به خرج داد ین گیاهمناسب ا یاريبآنسبت به 

درجه  صفر يخود را در دماهاي  حساس است و برگبه سرما  یموبه ل :دما

توانـد زنـده    مـی  یگرادسـانت  -10 يتا دما یاهالبته گ ؛دهد می دست یگراد ازسانت

در  ،با کاشت به لیمو در گلخانه عالوه بر محافظت گیاه از سرماي زمستان .بماند

توان برداشت محصول داشت و به بازدهی اقتصادي بیشـتري   می تمام طول سال

    .ست یافتد

  
  



40   

 

 کشت و تولید به لیمو

خواهند کرد اما اگـر   یشروها  تر شدن هوا مجددا برگ دما و گرم یشبا افزا

 یمنـاطق . خواهنـد رفـت   یناز ب یاهگهاي  سرد شود ساقه یناز ا یشهوا ب يدما

 یـن ا يبـرا  یکند مکان کاشـت مناسـب   نمی درجه نزول 10 یرز به هوا يکه دما

کـه دمـا بـاالتر از     یطیما در شـرا ا ؛هوا را دوست دارد گرماي اگرچه .است یاهگ

انتخاب هاي  مکان کاشت را به گونه یستبا می است گراد سانتی درجه 31حدود 

  .یردقرار گ یهدر سا بعد کرد که از ظهر به

  
  

 به لیمو  اثر عوامل خاکی بر  و هاي کوديتوصیه

و  ییایمیشـ هـاي   نه با استفاده از نهـاده یه متناسب و بهیتغذ ییاهان دارویدر گ

مـرتبط بـا    ییایمیتوشـ یفهـاي   بر عملکـرد و شـاخص   يریر چشمگیثأت یستیز

 البتـه  ؛دارد یازبا بافت سبک و زهکش مناسب ن یبه خاک ،یموه لب .عملکرد دارد

عـدم   یبـه معنـ   و این کند می خاك به رشد بهتر آن کمک مالیم بودن یدياس

اي  یـه نظـر تغذ از  همچنین این گیـاه  .یستنها  یر خاكمناسب در سا گیاه رشد

از مـواد   یغنـ  یاربسـ  یـا  یـد فقیـر  خاك نبا یعنی ؛دارد یانهمتوسط و م یازهایین

   .باشد ییغذا
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بـه   یـد با یزراع ینمثل افزودن کود به زم ی؛اصالح یاتعمل یهکلاز طرفی 

خاك بـرگ بـه   با یمعمول خاك توان از مخلوط می همچنین .یردموقع صورت گ

 ياز کـود گیـاه   رشد ی مدتکرد و در ط کاشت آن استفاده يبرا ينسبت مساو

 یـش فصل رو طی در هزار در یک یزانبه م 20-20-20متعادل و کامل همانند 

    .استفاده کرد

کـه   ییدهنـدگان اعتقـاد دارنـد کـه کـاربرد کودهـا       از پرورش یالبته برخ

-20به عنـوان مثـال فرمـول     ؛نسبت به فسفر دارند یشتريب یتروژنو ن یمپتاس

 یـن بـه رشـد بهتـر ا    ،دارنـد  يمشابه که فسفر کمتر يها فرمول یرسا یا 10-20

  .کند می کمک یاهگ

با بافت سـبک و   ییها رشد به خاك يبرا یموبه ل توان گفت می در مجموع

 یـاه گ ینا يخاك مناسب برا pHاست و  یازمندخوب ن یبا زهکش یقو عم یلوم

  .است 7-5/6

سـوپر فسـفات بـه     ،یمسد یتراتکود ازته ن یلوگرمک 200کودها شامل  ینا

هـر هکتـار    يبرا یلوگرمک 100به مقدار  یمو سولفات پتاس یلوگرمک 300مقدار 

 یراز سا یشترب یمو پتاس یتروژنچون ن يبه عناصر یاهگ ینا یازن. باشند می ینزم

  باشد. می عناصر
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 یــزن گلــدان آزاد در يعــالوه بــر خــاك در هــوا یــاهگ یــنکاشــت ا ضــمناً

 ی محفاظـت به مکـان  یدزمستان حتما گلدان را با یبته در طال ؛است یرپذ امکان

یعنـی   ؛را آب داد آن یمنتقـل کـرد و گـاه    یسرد زمستان يشده از وزش بادها

  .که خاك خشک و سفت نشود يحد در فقط

  

  
  

تـوان انتظـار    نمی دهد و می خود را از دستهاي  برگ در زمستان یاهگ ینا

گـرم رشـد و نمـو داشـته باشـد و       يو جا منزل ن به داخلآبا انتقال که  داشت

 بـه دوران بـرگ   یـاز ن یآت ورشد بهتر  یمو برايبه ل .خود را حفظ کندهاي  برگ

 یگـرم در طـ   یبـا انتقـال گلـدان آن بـه مکـان      ؛ بنابراینو استراحت دارد یزير

در اواخـر   یـز گلـدان ن  یضزمـان مناسـب تعـو    زیـرا  .یدنکن دریغ زمستان از آن

   .شروع رشد مجدد آن است از و قبل بهار یلاوا زمستان /

  سازي زمین به لیمو آماده

گیر و قابل نفوذ و داراي رطوبت  به لیمو باید کم و بیش آفتاببراي  زمین زراعی

    .خوبی شخم زده باشند همتر ب سانتی 40-50را به عمق  کافی باشد و قبالً آن
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ل خاك نفـوذ  توانند به سهولت در داخ نمی گیاههاي  در غیراینصورت ریشه

  .دست آورند هکرده و رطوبت الزم را ب

  

  
برخی نیز معتقدند که دو مرتبه دیگر باید زمین شخم زده شود که آخرین 

دفعه آن به منظور وارد کردن انواع کودها به درون خاك است. نیاز اصلی غذایی 

 80-100کیلــوگرم کــود فســفر و  250-300 ،کیلــوگرم کــود ازتــه 200-150

باشد که کودها را قبل از کشت به خاك افزوده  می هکتار کود پتاس کیلوگرم در

  زنیم. می و شخم
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 به لیمو  و تکثیر گیاه روش کاشت

از  یاريبسـ  و شود می کشت ینتیمعطر و ز -ییاه دارویک گیاه به عنوان ین گیا

کـه بـه    کننـد  مـی  تصوراند  نکرده یموبه ل یدکنندگان که هنوز اقدام به تولیدتول

 کشـت و کـار   یـا  یرتکث یعلف ينشا یابا بذر  ییدارو یاهانگ یرمانند سایزن یمول

اي  و درختچـه  یچـوب  ،چند ساله یاهیگ یمواست که به ل یدر حال ینا شود. می

 یـی دارو یـاه گ یـن کـه فاصـله کشـت و کـار ا     داشـت  هتوجـ  یستیو با باشد می

  .  چند ساله فرق دارد یعلف ییدارو یاهانگ یربا سااي  درختچه

کشـت   ،اسـت  دار یشهمعروف به قلمه رکه دار  یشهرا اغلب با نهال ر یموه لب

قلمـه   ،پـاجوش  یلهاه به سهولت در تابستان بوسـ ین گیر ایتکثو  کنند می و کار

 قابـل نفـوذ و مرطـوب صـورت     هاي ینها در زم آن یدنخوابان یاو ها  زدن شاخه

در فصول  ياریارد آبد یتدر مقابل حرارت حساس یاهگ ینضمناً چون ا .یردگ می

  .است یالزام يگرم امر

   یموبه ل یرروش تکث

  شود. نمی یربذور، با بذر تکث یزن به علت عدم جوانه یاهگ ینا :جنسی

  و پاجوش است. یدنقلمه، خوابان یقاز طر یجنس یرغ یرتکث :یجنس غیر
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  یريگ قلمه

هـا   ن وب تازه از آچ یهو ته يمادرهاي  یهبا داشتن پا ءکنندگان نشایدتول معموالً

 یـه تازه گرفتـه شـده از پا  هاي  صورت که قلمه ینبد. کنند می آن یراقدام به تکث

رطوبـت و   یمکارند و با تنظـ  می کنترل شده یطرا در بستر مناسب و شرا يمادر

 دار یشـه هـا را ر  آن یـی زا هیشـ محـرك ر هـاي   هورمـون  یدما و اسـتفاده از برخـ  

  .کنند می

  بستر مناسب

 ماسـه  .یدنداشته باشد، انتخاب کن یاديکه ارتفاع ز یگلدان یاک جعبه کوچ یک

کـش وجـود    به نام قارچ يشود. ضمناً مواد یتا ضدعفون یید،را با آب جوش بشو

  کرد. یآن ماسه را ضدعفون یلهتوان به وس می دارد که

توانـد   می منظور ینا ياست که برا یمیاییماده ش ینوع: )ZINEB( زینب

ها بـه   آن يو ابتالها  قلمه یدگیماسه از پوس ی. ضدعفونیردار گمورد استفاده قر

  کند. می یريجلوگ یقارچ هاي یماريب
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را  یـاه جـوان گ هـاي   صورت است که شاخه ینزدن بد قلمه یلهبه وس تکثیر

ها  دن برگکرکنند و پس از جدا  می دارند از ساقه قطع یطول یشکه در آغاز رو

 ده،شـ آن قـبالً آمـاده    ینو در نهالستان که زم ها را به صورت قلمه در آورده آن

ـ   ینطـور مرتـب از قطعـه زمـ     هکه ب یاريکارند. توسط آب می  عمـل ه نهالسـتان ب

 یشوند و بر اثر رشـد و نمـو آمـادگ    می دار یشهر ییزدر پا یجاًتدرها  قلمه ید،آ می

، هـا  دار شدن قلمه یشهاست جهت ر بهتر کنند. می یدارا پ یزراع ینانتقال به زم

  .یمقرار ده یبانسا یردر ز یها را مدت آن

  

  
  

  :زدن عبارتند از به روش قلمه یموبه ل ییدارو یاهگ یادازد

از  متـري  یسـانت  15 رابه ارتفاعسالم هاي  شاخه یش،در اواسط فصل رو. 1

هـاي   بـرگ  يکـه دارا  یماسـتفاده کنـ  هایی  از شاخه یم وکن می جدا يمادر یاهگ

خواهـد  هـا   قلمـه  يور بهـره  یشباعث افزا یژگیو ینا که باشند می سالم و بزرگ

    .جدا خواهند شد گیگره بر یرمورد نظر از زهاي  شاخه و شد

عمـل   یـن ا ؛ زیرادارد یتاهم یارمحل جدا کردن ساقه جهت قلمه زدن بس

 یـی) زا یشهخفته رهاي  یستموجود مر دلیل به( یده یشهو ر یراییگ یشباعث افز

  .شود می یگره برگ یردر ز
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ــا ارتفــاع  يشــده از قلمــه مــادر یــهشــاخه ته یینیپــاهــاي  بــرگ .2  7ت

  شوند. می هرس متري یسانت

کـه از   یکشت از خاك مرغوب پر شده و تـا زمـان   يبسترها یاها  گلدان .3

  .یرندگ می قرار یاريآب اشباع شوند مورد آب

 یـا ماننـد   یلـه ماي  یلهوس استفاده از با متر یسانت 5فاصله البهایی  حفره .4

ـ   يشده بـرا  یهتههاي  کرده و شاخه یجاددرون بستر کشت ا، انگشت  ،یقلمـه زن

 10درون هـر گلـدان بـه قطـر      و شـده  بستر کشـت فـرو بـرده    یادرون گلدان 

  .دگرد می يعدد قلمه جاگذار 3متر  یسانت 15دو عدد قلمه و به قطر  یمترسانت

سفت کـرده   به کمک دست خاك اطراف قلمه راها  قلمه بعد از گذاشتن .5

 یممسـتق یرمقابل نور غ رادرها  و آن یدهکشها  گلدان يرا رو یکیپوشش پالست و

  .شود ها می اطراف قلمه یطرطوبت مح یشافزا موجبعمل  ینا .یمده می قرار

در زمـان  براي آبیـاري   آبیاري کرد.هر روز  کشت شده را بایدهاي  قلمه .6

ــس از آ یکیپوشــش پالســت یمشخصــ ــار زده و پ ــاريبرا کن ــاره  ی ــادوب  را آنه

 ینبهتر .باشد نمی کار ینبه ا یازين ي،ا قطره یاريآبهاي  یستمدر س .پوشانیم می

 یپاشـ  مه یا یستم یستمس یمو،ل بههاي  دار کردن قلمه یشهر يبرا یاريروش آب

  .باشد می

دهنـده   نشـان  یمـو، در طول مراحل رشد قلمه به ل یدجدهاي  رشد برگ. 7

  .باشد می ییزا یشهر یتآغاز فعال

بـه   یکیپوشـش پالسـت   ،یموبه لهاي  برگ ینهفته بعد از ظهور اول یک. 8

دار  یشهرهاي  قلمه یشترب يسازگار يبرا یطشود تا شرا می کنار زده یمهصورت ن

کـل  هـا   بـرگ  یندو هفته بعد از ظهور اول .یدکم فراهم آ یرطوبت یطشده با شرا

  .شود می را کنار زده یکیپوشش پالست
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 یمتريسانت 15هاي  دار شده به گلدان یشههر قلمه ر ،مرحله ینآخر در .9

را بـه  هـا   تـوان گلـدان   می یشترب یکم یاهفته  یکشود و بعد از  می انتقال داده

  .آزاد انتقال داد يفضا

  
  

  یاصل یندار به زم یشهقلمه ر انتقال

 در یو انتقـال نشـاءها بـه مزرعـه اصـل      باشـد  یبصـورت بهـاره مـ    یمول به کشت

 بعـد از  یاصـل  یندار در زم یشهکاشت قلمه ر زمان .شود یماه انجام م یبهشتارد

و بهتر  بودهحساس  یاربه انتقال بس یموبه لگیاه  .بهاره است یخبندانخطر  رفع

ها  آن یريگ از قلمه یکسالگلدان و داشتن امکانات بعد از  کاشت دراست بعد از

  .شودمنتقل  یاصل ینرا به زم
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 یـک  یهها را از ناح آن ی،زراع یندار به زم یشهرهاي  انتقال قلمهاز  باید قبل

 یـن بـا ا  .دکـر کوتـاه   یـز را ن یاهگ یلطوهاي  یشهو ر کردهقطع  یقه يمتر یسانت

  .کنند می یداپ یشرو یآمادگ تر یعسر یجانبهاي  یشهعمل ر

آن هـاي   پـس از انتقـال بـرگ    امکان دارد زیرا بوده؛ به انتقال حساس گیاه

به محض خـروج   که باید شوند یظاهر م یدجدهاي  مجدداً برگ یول ؛ندخزان ک

ها در  انتقال آن .کشت شوند یاصل یندر زمها آنبالفاصه  ،ها از بستر گلخانه نشاء

پـس از وارد کـردن بـه داخـل      تا یردصورت گ یبا دست به خوب یدهنگام با ینا

از  يدار و عـار  هیشـ ر یـاه گ ياز خاك بر اثر فشار انگشـتان بـر رو   یخاك قسمت

    .یدساقه به حالت فشرده درآ

بـه   یـد حسـاس هسـتند و با   یاردر مزرعـه بسـ  شـده  تازه کشـت  هاي  قلمه

ـ   ،انتقال به مزرعه یهاول مراحلتا در  شوند یاريمنظم آبطور از  یشدچار تـنش ب

بـه فواصـل    یخطـوط  یدبا ی،زراع ینزم سازي آمادهپس از  نشوند. ،اندازه تحمل

خطـوط   يمتـر در رو  یسـانت  60بـه طـول    ید و سپس فواصلکر یجادمتر ا یک

  .است یاهدار گ یشهرهاي  از قلمه یکی کاشت محل که هر دکر یینتع

شـده   یهتوصـ  cm 40×40مواد مـوثره   ینبا بهتر یفواصل کشت در اسلون

 119/3بـرگ خشـک و    یلـوگرم ک 11/8 توان یمتر مربع م 100که در هر  تاس

 یـاز قلمـه ن  62500فواصـل حـدود    یـن د که بـا ا اسانس به دست آور یترل یلیم

هـاي   پروژه در و يو استفاده از حداقل ادوات کشاورز یزهدر کشت مکان .باشد می

 تعـداد  انـد کـه   در نظـر گرفتـه   40-80×50-120فواصل کشت  یگرد یقاتیتحق

  .باشد می قلمه 31500تا  17000حدود  یازقلمه مورد ن

و فاصـله   100را حـدود   هـا  یـف صورت فـارو فاصـله رد   هکشت ب درسیستم

مقـدار قلمـه    .گیرنـد  یدر نظر مـ  متر یسانت 50را حدود  یفهر رد يرو یاهانگ

  قلمه 17000 : نیک هکتار زمیاز جهت کاشت در یمورد ن

  40-50 × 80-120 : متر) یفواصل کاشت (بر حسب سانت
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  باشد. میاي  ا قطرهیفارو  : )ياریستم کاشت (آبیس

 تـوان  یمـ  یستبرخوردار ن یخوب یتاز مرغوب ینه زمک ییدر جاها :1 نکته

  .داد یشفواصل را افزا

ـ  15را از ارتفـاع   یمـو تـوان بوتـه بـه ل    مـی  از اسفند مـاه  :2 نکته  20 یال

خودتـان را   یمـوي بـه ل هـاي   قلمه کرده و تعداد بوته یدهرس و تول متري یسانت

  .یدده یشافزا

  شنهادیپ

ه، یبادرنجبو )icterina( یستریناته ایوار ییرودا ،یم گلیتوان با مر می اه راین گیا

 .دکردر کشت همزمان (مخلوط)  يشن سرپله، نعناع، جعفریحان، آویر

   به لیمومراقبت و نگهداري  ،داشت

و  یابـد  مـی  یـل تقل آن دارد. در زمستان رشد یازمرطوب ن يبه آب و هوا یمول به

در  .اسـت خـوب   یلـی خهـرس بهـاره    داده و دوباره در بهار به رشد خود ادامـه 

بر کرد تـا در زمسـتان در اثـر سـرما از      برداشت آخر در پاییز باید گیاهان را کف

 10-15بـه ایـن معنـی کـه در پـاییز بعـد از بـرگ ریـزان گیـاه از           ؛بین نرونـد 

  .متر طوقه، هرس شود سانتی
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بـراي نگهـداري گیـاه از    ، در پائیز و زمستان پس از انجام اعمـال ضـروري  

در و گیــاه نامســاعد محــیط خــارج و جلــوگیري از ســرمازدگی ریشــه  عوامــل 

سـطح زمـین کشـت را بـا قشـري از      و  یاهیـ اندام گ يروبایدسرد هاي  زمستان

هـا را از روي   پوشـانند و سـپس در بهـار آن    مـی  خشک و کاه و کلـش هاي  برگ

   .سازند می خارجها  قلمه

 مـی اسـتفاده  برخی براي پوشش و محافظـت گیـاه در زمسـتان از کـود دا    

دهد که مـالچ ضـخیم    می در زمستان وقتی به رشد خود ادامهها  ریشه .کنند می

آبیـاري و   بـا  ،گیاه دچار سـرمازدگی شـد   در صورتی کهآلی روي آن را بپوشاند.

  .خیري گیاه بودأزنی ت توان امیدوار به جوانه می کوددهی مناسب و به موقع

    یاريآب

 يروزهـا  بایـد در  ینبنابرا .ندارد یخاك چندان مقاومت یدر برابر خشک یموبه ل

خشـک   ی نیمهکه سطح خاك حالت ین دقت کرد و زمانآ یاريبآگرم نسبت به 



52   

 

 کشت و تولید به لیمو

یـز  ن یاهگ یدنکش یاقدام کرد. خشک یاهگ یارينسبت به آب استمرطوب  یمهن -

  شود. می و کاهش عطر آنها  کوچک ماندن برگ ،از رشد مناسب مانع

 .حساس است شدن نسبتاً یبه غرقاب یموه داشت که به لتوج یدباهمچنین 

و خـاك   ینخصوص اگر بافت خـاك سـنگ   هسطح خاك ب همیشگی بودن یسخ

 یـاه گ یفضع رشد و ها برگ یزشر و يزرد موجب باشد داشته زهکش نامناسب

را بهتـر   ياریـ سـتم آب یس در مصـرف آب  ییجو و صرفه یاريآب برايخواهد شد. 

(پشـته) دو   خطوط هر يرو و داد انجام متحرك مهین رهقط ،صورت فارو هاست ب

از یدارد. ن یبه رطوبت کاف یازدرختچه ن ییابتدا يچرا که روزها ید؛کش یپنوار ت

  اند.   روز اعالم کرده 10-5ن یب یاز آبین ياه با توجه به فاکتورهایگ یآب

  ي  اریدور آب

ـ زراع ینزم یاريدارد، آب یتدر مقابل حرارت حساس یاهگ ینا چون در  ویـژه  هی ب

توجـه بـه    ااست و ب یادنسبتاً زبه آب  یمول بهگیاه  .است یالزام يفصول گرم امر

  .انجام شود یاريآب یدروز با 3-5هر  یو گاه بار یکروز  6هوا حدوداً هر  يگرما

  مبارزه با علفهاي هرز  

اي هـ  علف چیدن .انجام گیرد صورت مکانیکی هب تواند هرز میهاي  مبارزه با علف

 وجین .است مهم مبارزه مکانیکی هاي هرز از روشهاي  کردن علف هرز و وجین

هاي  علف چیدن هرز همراه است ولیهاي  کن کردن علف هرز با ریشههاي  علف

  .شود انجام می گیاه از قسمت هوایی هرز با حذف بخشی
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  ي به لیموبیماریها

 ،یقـارچ  یـا  یـایی کتربا یلکه برگ ،یاییشانکر باکتر ؛همانندهایی  یماريب .1

 امکـان  هستند کههایی  یمارياز جمله ب یسلیومیورت یپژمردگ ،يپودر یدكسف

  کنند.   یررا درگ یاهدارد گ

شامل  یقارچهاي  گونه ،در گلخانه یموبه ل يزا یماريب يخاکزهاي  قارچ .2

Rhizoctonia solani ،F. Solani ،F. oxysporum،F. sporotichoides، Macrophomina 

phaseolina باشند می.  

در گیاه عالئم متعددي نظیر پژمردگی، زردي، گاه خشک شدن کامل گیاه 

  .شود می و پوسیدگی ریشه و طوقه گیاهان مشاهده

قــادر بـه کنتــرل تمــام   T. harzianumقــارچ  راه مبـارزه بیولــوژیکی: 

 قـادر بـه   C. atrobrunneumزاي گیاه به لیمو بوده امـا قـارچ    بیماريهاي  قارچ

  باشد. می F. oxysporumو  F. solaniزاي  بیماريهاي  کنترل قارچ

  آفات به لیمو  

 ،مگـس سـفید   ،شته از:ندعبارتآفات این گیاه  بوده و به لیمو گیاه بسیار حساس

ظریف آن اغلب مورد هجـوم دو نـوع آفـت    هاي  اما برگ .شپشک آرد آلود باشد

نکبـوتی کـه از مهمتـرین آفـات     پروانه سفید گلخانه و کنه تـار ع  .گیرد می قرار

مبارزه بـا هـر کـدام از ایـن      .آیند می گیاه به لیمو در گلخانه به شماراي  گلخانه

آفات به دلیل حمله به بافت سـبز بـرگ و کـاهش کـارایی فتوسـنتز بسـیار بـا        

  .باشد می اهمیت و ضروري
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 شپشک آرد آلود 

 ییرشد شده و از آنجـا  دچار توقف و حالت بیمار و چروکیده ؛گیاه آلوده معموالً

هـاي جـوان و تـازه گیـاه دارنـد ایـن        که این حشرات عالقه خاصی بـه قسـمت  

  .دهند می ها شکل اصلی خود را به سرعت از دست قسمت

  

 
  

ــوژیکی: ــارزه بیول ــی    مب ــام علم ــا ن ــدون خــال ب ــوعی کفشــدوزك ب ن

Cryptolaemus montrouzieri دارد که بـومی اسـترالیا بـوده و اشـتهاي      وجود

در مناطقی که امکان دسترسـی بـه    دارد وها  ناپذیري در خوردن شپشک سیري

کننـده شپشـک مـورد     کنتـرل  ثرترین عاملؤبه عنوان اولین و م ؛آن وجود دارد

  .گیرد می استفاده قرار
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  یدمگس سف

 یرگونـه آن ز B یوتایـپ کـه ب  باشـد  مـی  متعـدد  هاي یرگونهز يدارا یدمگس سف

 ینتــر و مقــاوم ینتــر از خطرنــاك یکــی یوتایــپب نیــاســت. ا یــرانموجــود در ا

بـه محصـوالت    يجـد  هاي یباست که سبب بروز آس یدمگس سف هاي یرگونهز

 .  شود یبه آن م ییها و خسارت يکشاورز
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و  مکـد  یرا مـ  یـاه گ یرهاست او شـ  یاهانگ یرهحشره از ش ینا یهچون تغذ

ـ   ودش یمحدود م یاهتنفس گ یجهدر نت و کند یم یفرا ضع یاهگ  ینو کم کـم از ب

  .رود یم

 یعـی و دشـمنان طب  یتوییـدها پاراز ینتر از جمله مهم مبارزه بیولوژیکی:

 Delphastus( یاه، کفشدوزك سEncarsia formosaزنبور  توان یم یدمگس سف

pusillusگل ( ي) و شبگزهاAnthocoridaeرا نام برد (.  

 

  تغذیه شبگزهاي گل از پوره مگس سفید

  ی  کنه تارعنکبوت

بـرگ   يرو یـک کلروت يها لکه یجادا ي؛ا نقطه کنه دو یآلودگ یینشانه ابتدا

نشوند. علـت   یجادها ا لکه ینکلفت ا يها برگ يروالبته ممکن است است.  یاهگ

 کند یم یهبرگ تغذ یرینسطح ز يها است که کنه از سلول ینها ا لکه ینا یجادا

هـا   سلول ینند. اک یم یخال دده یکه رنگ سبز را به برگ م یلو آن را از کلروف
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 تـا  شـود  یباعث مـ  یدشد ی. آلودگرسند یبرنزه به نظر م یا یدسف یل،بدون کلرف

 .کنند یزشر یتو خشک شوند و در نها رنگ یب ها کامالً برگ

  

 یکنه تارعنکبوتهاي مبارزه با  راه

  .  که نسبت به کنه مقاوم هستند یاهیاستفاده از ارقام گ .1

  .خانه گل ياز حد دما یشرم شدن باز گ جلوگیري. 2

وجـود کنـه    ي ازهـا  نشانه ینمحض مشاه اول به ها رابا آب شستشو برگ. 3

بـرگ   یـر کـه ز  يطور بهها  شدن سطح برگ و...) برگ يا نقره -(شامل تار

کنه از بافـت   یراز؛برگ هاست یرکامالً شسته شود، چون محل تجمع کنه ز

  کند. یم یهتر تغذ برگ، آسان یرز

 یطها از محـ  برگ ینآلوده و خارج کردن ا يها کردن و کندن برگ جدا. 4

  .گلخانه

  .کش کنه یکبار در هفته و بعد از آن استفاده از  3 یبا آب خال شستشو .5

  به لیمو برداشت محصول و خشک کردن 

 ؛مورد اسـتفاده  هاي قسمت و گیرد یبه صورت چندساله صورت مبه لیمو کشت 

است که در همان سال اول کشت و بعد از سـه   یاهگ نیسرشاخه و برگ اشامل 
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انجـام   یقو دق یتوان برداشت را به صورت اصول می یاهگ ینتا چهار ماه از رشد ا

    .داد

خرداد و مـرداد   يها بار در سال و معموالً در ماه 2-3 یاهگ يآور زمان جمع

 رییـ تغ یطکه تعـداد دفعـات برداشـت بـا توجـه بـه شـرا        یردگ می و مهر صورت

  .شود می برداشت یکبارروز  45در گلخانه هر  .کند می

برداشـت از   که بهتر اسـت  است یدر زمان گلده یاهمواد معطر گ بیشترین

اسـانس   یشترینکه ب یآفتاب يدر هوا یدباها  . برگیردصورت گ ییباالهاي  برگ

از  بایـد  و دکربرداشت  یاهگ يها صورت هرس شاخه هو عدم وجود شبنم است، ب

  .کرد لوگیريبرداشت ج یاتدر هنگام عملها  ه شدن برگشکست

  
سـپس  ؛ ندکن می را قطع یاهبرگدار گهاي  محصول شاخه يآور از جمع پس

مخصـوص   يدر انبارها یختهبه صورت دسته و به وضع آو یعیطور طب ها را به آن

پـس از   یـد با یـا هوا در آن محل برقرار باشد  یانکه جر يدهند، به نحو می قرار

درجـه   35 رحـداکث  يبـا دمـا   یمصـنوع هـاي   اشت بالفاصله در خشک کـن برد

 جـدا هـا   را از شـاخه هـا   خشک شوند. پـس از خشـک شـدن، بـرگ     گراد یسانت

هاي  تازه و سرشاخههاي  دست آوردن اسانس معموالً از برگ هجهت ب .یندنما می

  .شود می جوان استفاده
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. اسـت  یلوگرمک 1200-1800متوسط عملکرد برگ خشک در هکتار برابر 

 یـاه، گ یبه علت هرس کل .رندعملکرد ماده خشک را دا یناول و دوم باالتر ینچ

در این  البته کهکرد  يبرداشت اقتصاد یسالگ 9و  8را تا  یاهگ یبه خوب توان می

  .باشد نمی در دست یقیتحقخصوص 

 وردور از نو یدرا با یموو اسانس به ل برگ ي به لیمو :و نگهدار يانباردار

  کرد. يخنک و سربسته نگهدار يدر جا

  ارزش واهمیت اقتصادي گیاهان دارویی

پـرورش وفـرآوري    ،تـرین عوامـل در تولیـد    مهم اقتصادي گیاهان ازارزش 

داشتن ارزش افزوده باالتر  .گیاهان دارویی و صنعت تولید داروهاي گیاهی است

طبق آمـار گـزارش    و بیشتر در بحث تولید نسبت به سایر گیاهان زراعی و باغی

 ،گذاري عظیم بعضی از کشورهاي اروپـایی و غربـی ماننـد آلمـان     سرمایه وشده 

 گیاهی اءاسپانیا در زمینه تولید و فرآوري داروها با منش ،فرانسه ،بلژیک ،اتریش

 .صورت گرفته است

در زمینه کشت و تولید بـه لیمـو حاصـل شـده     هایی  در ایران نیز موفقیت

 یـاه هکتـار گ  2در سـطح   يماه سال جـار  ینوار، در فروردشهرستان کدر  .است
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 در یـاه گ یـن کشـت ا  یـر به روش کشت گلخانه و آزاد به سطح ز یموبه ل ییدارو

 5بـه   یـک شهرستان افزوده شده است. الزم به ذکر است در حال حاضر نزد این

 نتنـاژ برداشـت آ   یـزان در شهرستان کشت شـده و م  ییدارو یاهگ ینهکتار از ا

  .باشد می در هکتار تن 8/4

  توجیه اقتصادي کاشت گیاه به لیمو 

ــاز از ســال دوم ــار  ،در فضــاي ب ــوگرم برداشــت 1200-1800در هــر هکت  کیل

عمـده   قیمـت  .این گیاه خواهد داشتسال اول عملکرد کمتري شودکه البته  می

در زمسـتان  کـه   است هزار تومان 25-70هر کیلو برگ خشک به لیمو  فروشی

  .هزار تومان هم نوسان قیمت دارد 80ب بودن هر کیلو تا به دلیل کمیا

برابر با پنج سال برداشت از بـرگ  گیاه یکبار کشت  بوده وساله  5این گیاه 

قیمت بـرگ خشـک بـه     .باشد می در هرسال ءنیاز به خرید مجدد نشا بدونآن 

در هـر هکتـار میـانگین     اگـر  باشد که می تومان 20000لیمو در بدترین حالت 

 95البتـه از سـال    ؛خـواهیم داشـت  میلیون  30 در نظر بگیریم در سالتن  1,5

تعـداد برداشـت در   اي  در شرایط گلخانـه  .تومان نداشتیم 30قیمتی پایین تر از 

  .سال برگ خشک بسیار باالتر است

  یموافت وزن به ل

گیاهان وارداتی از مناطق گرمسـیري قـاره    از جمله ؛به لیموگیاه دارویی 

نیازمند شرایط مناسب از جمله ایـن شـرایط دمـا بـراي رشـد و       ست کهامریکا 

 دهـد کـه   می نشاناي  و تحقیقات مزرعه ها آزمایش باشد. می تولید اندام رویشی

 پسند حداکثر ده درجه زیـر صـفر   از تیره شاه به لیمو گیاه داروییتحمل دمایی 

ـ باشد و در دماي سردتر ریشه گیاه از بین رفتـه   می  خشـک  دائمـی  صـورت  هو ب

شود  می دهی و رسیدن گل و بذر برداشت از آنجایی که گیاه قبل از گل شود. می
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 .سال آینده داشت براي ي رشد از طریق بذرتوان انتظاري از آن برا نمی بنابراین

شـرایط آب و  به لیمو باالخص  گیاه داروییقبل از کشت هر  دلیل بایدبه همین 

  شود.ررسی هوایی به صورت دقیق و میانگینی از دماي کمینه ده ساله ب

  ویمبه لبرگ گیاه دارویی  وزن

 ال ایـن اسـت کـه   ؤسـ اما  ،افت وزن وجود دارد که نیست از نظر استنادي شکی

 ؟کند می افت وزن از چه الگویی تبعیت

 و اختصاصـاً  گیاهان داروییفت وزن حمل و نقلی در نام این قانون را اصل ا

م تا بـا تکیـه   یگذار می به لیمودر این مقاله قانون را اصل افت وزن حمل و نقلی 

فروشـنده رضـایت و اعتمـاد ایجـاد      بر این قانون یا فرمول بتوانیم بین خریدار و

عملـی و عینـی خریـد و    هاي  صورت گرفته از نمونههاي  بر اساس بررسی .کنیم

صورت خالصـه در زیـر توضـیح     هدر دو سال اخیر و گذشته که ببه لیمو فروش 

  .شوند فرمولی ارائه خواهیم داد می داده
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  معامالت مورد بررسی در خرید و فروش .1جدول

 

 
  

که مسافت طی شده در شرایط آب و هوایی خشک  دهد می اطالعات نشان

کننـدگان   الزم است تولید بنابراین شود! می به لیمو و معمولی باعث افت وزن بار

گیاهـان   از هـر کـاالیی  خریـد و فـروش   قبل از  محترم در نظر داشته باشند که

اولیـه را انجـام   هـاي   طی کـرده و صـحبت   از قبلاین گونه موضوعات را  دارویی

   .دهند

کنید  می مذاکره به لیموفروش  بارهمشتري همیشگی خود در اوقتی شما ب

 فرستید و ایشـان بعـد از تـوزین آن بـه شـما      می و در اندازه مورد نیاز ایشان بار

درست اسـت و باعـث ایجـاد     گوید که مثال ده کیلو کم است! این ادعا کامالً می

کـنم نـه    مـی  کیدأره تمن دوبا .شود می اعتمادي و سرد شدن فضاي دوستانه بی

اند و هـر دو در گفتـه    فروشنده و نه خریدار هیچکدام در این مورد اشتباه نکرده

ولی باید بدانیم کـه مشـکل از جـاي دیگـر اسـت و ایـن        ؛باشند می صادقخود 

 .مشکل باید قبل از معامله حل گردد
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باشد که داراي اسانس  می مربوط به گیاهانی اروییگیاهان دعلت افت وزن 

بـا ترکیبـات غیـر    گیاهـانی  باشند و مطمئنا این افت وزن در  می و ترکیبات فرار

 1500در مسـیر   .باشـد  نمـی  گیـري  قابل اندازه باشد و اصالً می فرار بسیار کمتر

د دماي هـوا، دمـاي داخـل کـانتینر، سـرعت بـاد و سـطح        کیلومتر مبدا تا مقص

ثیر مستقیم دارد و بایستی بدانیم ایـن  أبرخورد گیاه دارویی با هوا در افت وزن ت

گیـري و   قابـل انـدازه  اي  باشد و صد در صد با ابزار ساده می اثر غیر قابل اغماض

 .باشد می اثبات

قبـل از خریـد هـر     یـد، باتمام تولیدکنندگان و خریداران محتـرم   بنابراین

تولیدکننده قبول کند که وزن بـار   .1 :محصولی دو نکته را مد نظر داشته باشند

  .باشد می گیري شود که بیشتر عرف همین موضوع در محل مقصد اندازه

ن آخود بار را وزن کرده و  مستقیماً انبار محل در خریدار خود با حضور. 2

لیدکننده قبول کند که بـار بعـد از یـک    در این صورت باید تو .را خریداري کند

   .کشی دوباره بعد از خرید منتقل گردد هفته الی ده روز و وزن

  بازاریابی

با توجه به نوع گیاه  لیزیاد بوده و بسیار عوامل مؤثر بر بازاریابی گیاهان دارویی

در این بسـته بـه سـه عامـل مشـترك و       که باشند مناطق تولیدي متفاوت می و

بازاریابی محصوالت گیاهان دارویی، عملیات بازاریابی هاي  ویژگی :ملاثرگذار شا

    :گردد اشاره می به طور اجمال و سازمان بازاریابی

بازاریـابی   :بازاریـابی محصـوالت گیاهـان دارویـی    هاي  الف) ویژگی

محصوالت این گیاهان در مقایسه با تولیدات صنعتی داراي پیچیدگی بیشـتري  

ایـن محصـوالت و   هـاي   ي از ایـن مشـکالت بـه ویژگـی    ا باشد. بخش عمـده  می

  :شود می به اختصار اشاره ها ن آ ها مرتبط است که به تولیدکنندگان آن
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برخی محصوالت این گیاهان فسـادپذیر بـوده و چنانچـه     :فسادپذیري .1

روند. براي رفع ایـن مشـکل نیـاز بـه انبـار،       مورد مراقبت قرار نگیرند از بین می

    .باشد تبدیل میهاي  سردخانه و روش

 از دارویـی  گیاهـان  ویـژه  بـه  کشـاورزي  محصوالت اغلب :فصلی بودن .2

 بـراي  تقاضـا  کـه  حـالی  در باشـند،  می فصلی شرایط تحت بازار به عرضه لحاظ

  .دارد وجود سال طول در ها آن

ها داراي وزن و حجم  این گیاهان در مقایسه با ارزش آنن: حجیم بود. 3

 هـا  خود سـبب افـزایش هزینـه حمـل و نقـل و نگهـداري آن       باشند که زیاد می

 .شود می

ها، مـزارع و   تولید گیاهان دارویی در مراتع، جنگل :شیوه سنتی تولید. 4

انـدك از واحـدهاي    بسـیار  آوري محصوالت جمع و هاي کشور پراکنده است باغ

 .گردد تولیدي پراکنده و کوچک دشوار و موجب افزایش هزینه می

برداري از  بهرهکه  از آنجایی :برداران رایشات بازاري در بهرهفقدان گ .5

به دلیل خاصیت دارویی نبوده، بلکـه اغلـب مصـارف دیگـري چـون       ها صرفاً آن

برداران سنتی روانه  تغذیه انسان و خوراك دام نیز در بردارند، بنابراین آنچه بهره

هـاي قـوي    اي گـرایش کنند مازاد مصارف فوق بوده، بنابراین دار بازار مصرف می

 باشند.   بازاري نمی

هـاي بازاریـابی نیـاز بـه چهـارچوب       مطالعه فعالیت :عملیات بازاریابی. 6

هاي مطالعه بازاریابی، رهیافت عملی اسـت کـه    دارد. یکی از مؤثرترین چهاچوب

اي، فیزیکـی و تسـهیالتی تقسـیم     هاي بازاریابی را با سـه دسـته مبادلـه    فعالیت

هـاي   اي در برگیرنده خرید و فروش اسـت و فعالیـت   اي مبادلهه کند. فعالیت می

بنـدي را شـامل    دن و بسـته کـر بندي، اسـتاندارد   تسهیالتی مواردي چون درجه

  .استنقل و هاي فیزیکی شامل انبارداري، تبدیل و حمل شود. فعالیت می
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 سازمان بازاریابی

هـاي مختلـف    فعالیـت  هایی هستند کـه  منظور از سازمان بازاریابی، افراد و گروه

شـامل:  نظام بازاریابی را به عهده داشـته و بـه انجـام آن مشـغولند. ایـن افـراد       

    باشد. می کنندگان ها و مصرف تولیدکنندگان، واسطه

افراد یـا خانوارهـایی هسـتند کـه گیاهـان دارویـی را از        ؛تولیدکنندگان

آن را برداشت  آوري و یا در مزارع کشت نموده و محصول ها و مراتع جمع جنگل

نمایند. ایـن افـراد حلقـه نخسـت سـازمان بازاریـابی را بـه خـود اختصـاص           می

  دهند. می

هـاي گونـاگون بازاریـابی     هایی هستند که فعالیـت  افراد یا گروه ؛ها واسطه

بندي و مواردي از ایـن قبیـل را    آوري، انبارداري، بسته نقل، جمع و همچون حمل

ان دارویی بسته به نوع گیاه و منطقـه متفـاوت   هاي گیاه دهند. واسطه انجام می

هستند ولیکن در اکثر مناطق و براي اغلـب گیاهـان ترکیبـی چـون خریـداران      

دار  فروشـان ایـن کـار را عهـده     کننـدگان و خـرده   فروشـان، تبـدیل   محلی، عمده

 باشند.   می

باتوجه به عوامل مؤثر بر بازاریابی گیاهان دارویـی بایـد جهـت انجـام ایـن      

نحـوه   انـدرکار بـا فوایـد و    جامعـه و افـراد دسـت    د تا اوالًکرریزي  ت برنامهرسال

دسـت   در کمتـرین زمـان ممکـن، محصـوالت بـه      مصرف آن آشنا شـوند. ثانیـاً  

  کنندگان برسد. مصرف

بینـی عملیـات    سازمان بازاریابی نیز به نحوي طراحی گردد که بتواند پیش

ولیدکنندگان، محصـوالت نیـز بـا    ده تا ضمن سودآوري معقول براي تکرالزم را 

 کنندگان قرار گیرد.   حداقل قیمت در اختیار مصرف
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  هجنتی

ن رسـالت  یـ د جهت انجـام ا یبا ییاهان دارویگ یابیباتوجه به عوامل مؤثر بر بازار

د و نحـوه مصـرف آن   یـ اندرکار با فوا نمود تا اوالً جامعه و افراد دست يزیر برنامه

کننـدگان   دست مصـرف  ن زمان ممکن، محصوالت به یاً در کمتریآشنا شوند. ثان

ات یـ عمل ینیب شیگردد که بتواند پ یطراح يز به نحوین یابیبرسد. سازمان بازار

ز بـا  یـ دکنندگان، محصوالت نیتول يمعقول برا يالزم را نموده تا ضمن سودآور

  .ردیکنندگان قرار گ ار مصرفیمت در اختیحداقل ق

  بررسی رقبا  

 رقابت چیست؟

  ي رقابت چگونه است؟فضا

طلبی ابزاري و انسانی  : رویکرد و روش قدرتمندي و قدرتعبارتند از رقابت

  است. همراه با تدبیر، تدبر و تحول دائمیکه برتري بر حریفان  براي

فضائی اسـت کـه در آن فرصـت و تهدیـد، بـردن و بـاختن،        ؛فضاي رقابت

ر و سـقوط، سـود و زیـان،    مبارزه و مسابقه، بازده و ریسـک، امیـد و بـیم، ظهـو    

طور دائم در تغییـر   ها وجود دارند و به ها و ناشناخته همدلی و سنگدلی، شناخته

    و تحول هستند.

  تجزیه و تحلیل 

پـرو و   ،یلیشـامل: شـ   به لیمو کننده عرضه یاصل يکشورها :به لیمو یاهبازار گ

ازارهـاي  باشـند.در شـرایط کنـونی ب    مـی  یکاییو امر ییاروپا ياز کشورها یبعض

هاي متفاوتی  هاي جدیدي با قدرت داخلی و جهانی که در آن روز به روز شرکت

و  شـده تـر   تـر و فشـرده   گذارند، رقابت روز بـه روز سـخت   پا به عرصه ظهور می

ها همواره ناگزیر به تجزیه و تحلیـل وضـعیت رقبـا و شناسـایی مزایـاي       شرکت
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الم ایـن مزایـا، جایگـاه متمـایز و     ها هستند تا با اع رقابتی خود در مقایسه با آن

  برتري نزد مشتریان پیدا کرده و ادامه بقا دهند.

ثر و کارساز، یک شرکت بایـد  ؤهاي رقابتی م رو براي تهیه استراتژي از این 

آوري اطالعـات   تالش کند و تا جایی که امکان دارد درباره رقباي خود به جمـع 

هـاي اطالعـاتی و    ان از طریـق پایگـاه  تـو  طور مثال می این اطالعات را به.بپردازد

هـا و   ها و تبلیغات، آمار و اطالعات موجود در برخـی سـازمان   ها، آگهی سایت وب

نهادهاي دولتی و همچنین بررسی و مطالعه استراتژي رقـابتی و بازاریـابی رقبـا    

چـه کـه    آوري اطالعات مورد نیاز، بایـد در مـورد آن   دست آورد. پس از جمع به

کند تحقیق و بررسـی   ر مقایسه با دیگران به مشتریان عرضه میمحصول شما د

  ها شناسایی کنید. کنید و نقاط ضعف و قوت خود را در مقایسه با آن

شـود بایـد    طور مثال در محلی که گیاه دارویی بادرنجبویـه کشـت مـی    به 

مثالً در هنگـام  ؛شرایطی را به وجود آورد که سایر رقبا قادر به انجام آن نیسـتند 

هایی در مورد خواص آن گیاه و نحـوه   توان کاتالوگ فروش محصول به مردم می

تـوان بـا تبلیغـات مناسـب      چنین میمدم کردن آن را میان مردم پخش کرد. ه

  . شد باعث ایجاد تمایل بین مردم به مصرف گیاهان دارویی

هاي گرافیکی طراحی شده شرکت به لحـاظ قیمـت ممکـن اسـت در      طرح

اي و  ها در حـد متوسـط بـوده، امـا بـه خـاطر طراحـی حرفـه          مقایسه با شرکت

  هاي تکنیکی خالقانه قابل ستایش و شناسایی است. مهارت

پس از تعیین وجوه تمایز خود از سایر رقبا، بایـد جایگـاه خـود را در بـازار     

جایگاه یـک کـاال، براسـاس صـفات برجسـته آن از دیـدگاه       البته ؛نمود مشخص

به عبارت دیگر جایگاه یک کاال مکانی است که  ؛شود یکنندگان تعریف م  مصرف

کنـد.   کنندگان اشغال مـی  آن کاال در مقایسه با کاالهاي رقیب، در اذهان مصرف

توان به تصویر  هایی از قبیل سواالت زیر، می براي این منظور، با پاسخ به پرسش

  روشنی در مورد جایگاه محصول خود در بازار دست یافت.  
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سطحی که رقباي شما عرضـه   جاي سایر کاالها و خدمات هم چرا مردم به

  کنند، باید کاال یا خدمت شما را خریداري کنند؟   می

  کنید؟   شما چه مزایا و منافعی عرضه می

  در چه قیمتی؟  

  به چه کسانی؟  

  آمیخته بازاریابی شما در مقایسه با دیگران چگونه است؟ 

کاالهـا و خـدمات هسـتند کـه      کنندگان قاعدتاً خریدار آن دسته از مصرف

رو رمـز موفقیـت بـراي     ها به دنبال داشته باشد، از ایـن  حداکثر فایده را براي آن

بیشتر از نیازها و فرآیندهاي خرید  داشتن جذب و حفظ مشتریان، همانا آگاهی

  ها نسبت به رقباست.   به آنبهتر و فایده رساندن

توانـد   کت تـا چـه حـد مـی    که شر مزیت رقابتی بستگی دارد به اینامروزه 

کننده فواید بیشتر تثبیت کنـد، مـثالً    عنوان ارایه نسبت به رقبا جایگاه خود را به

هـاي خـود را در    ) طـوالنی بـودن عمـر بـاتري    Duracellسازي دوراسـل (  باتري

عنوان مزیت رقـابتی برگزیـده و بـا تمرکـز روي ایـن       ها به مقایسه با سایر باتري

هـا تـا شـش     کنندگان را از این که بـاتري  خود، مصرف مزیت در آگهی تبلیغاتی

کنـد، بنـابراین پـس از     کننـد، آگـاه مـی    ها عمـر مـی   تر از سایر باتري برابر بیش

مشخص کردن یک جایگـاه مناسـب در بـازار، بایـد بـا تبلیغـات مناســـــب و        

ر کنندگان به تثبیت جایگاه مورد نظر در بازار و د  رســــانی به مصرف اطــــالع

  ذهن مشتریان بپردازید.  

منظور کسب مزیـت رقـابتی و افـزایش فـروش در      ها به کلی، شرکت طور  به

بازارهاي مختلف، نیازمند اجراي تمامی مراحل فرآیندي هستند که در زیـر بـه   

چـرا کـه بـدون زیـر نظـر گـرفتن وضـعیت         گـردد؛  می طور خالصه اشاره آن به

هـا در ارتبـاط    ضعف خـود و آن  هاي رقیب و مشخص کردن نقاط قوت و شرکت
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توان به برتري و جایگاه متمـایز نسـبت بـه     کنندگان، نمی با برآوردن نیاز مصرف

  رقبا در نظر مشتریان دست یافت.  

  : ي عبارتند ازمراحل فرآیند 

  . مشخص کردن عوامل رقابتی مهم؛1

  هاي رقیب؛ آوري اطالعات مربوط به این عوامل از شرکت . جمع2

  قاط قوت و وجوه تمایز شرکت از سایر رقبا؛. تعیین ن3

  . تعیین جایگاه شرکت در بازار؛4

  .. تثبیت جایگاه شرکت در بازار5

 هاي بازاریابی رقابتی تجزیه وتحلیل رقبا و خط مشی

ید رقبا و مشـتریان  مشی مؤثر و کارساز، یک شرکت با  براي تهیه یک خط

رقبـاي خـود را   به طورمرتـب   وبالفعل و بالقوه خود را با هم در نظر داشته باشد

هاي بازاریابی رقـابتی   مشی  مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و نسبت به تهیه خط

هایی که شـرکت را در مقابـل رقبـا در جایگـاهی ممتـاز و       مشی  اقدام کند. خط

توانمنـدترین مزیـت رقـابتی ممکـن را نیـز بـه        مستحکم قرار دهد، و بـراي آن 

  ارمغان آورد.

تجزیه و تحلیل رقبا در درجه اول مستلزم شناسایی رقباي اصلی از دیدگاه 

  اطالعاتی را درباره اهـداف، خـط   باید . در مرحله بعد، شرکتاستصنعت و بازار

بـا   آوري کـرده و قـوت و ضـعف و الگوهـاي واکنشـی رقبـا گـرد         ها، نقاط مشی

هایی را معـین کنـد کـه     تواند شرکت دسترسی به این اطالعات، یک شرکت می

از آنها دوري کند. اخبار و اطالعات بـازار بایـد مرتبـاً    یاور شود  باید به آنها حمله

هـا بتواننـد    مدیران بازاریابی شـرکت  تاآوري و تعبیر و تفسیر و توزیع شوند جمع

بـر   آنهـا  کـه احتمـاالً تصـمیمات    اییرقباطالعات کامل و قابل اطمینانی درباره 

   ،بدست آورند.گذارد موقعیت شرکت تأثیر می
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هاي بازاریابی رقابتی براي یک شرکت مناسب  مشی  خط کدامیک ازکه  این

ها و منـابع   است، بستگی به جایگاه شرکت در صنعت مربوطه و اهداف و فرصت

کـه   گی دارد به اینبست نیزمشی بازاریابی رقابتی یک شرکت   . خطدارد شرکت

  گزیند:   را در بازار برمیي زیرها  مشی  شرکت کدام یک از خط

  ؛رهبري

  ؛طلبی برتري

  تمرکز. روي یا دنباله 

کـه  بر عهـده دارد  مهم را سه وظیفه :شرکتی است که بازار يشرکت رهبر

افزایش حجم کل تقاصاي بازار، حفاظت و مراقبت از سهم بازار و افزایش  : شامل

هـایی   بازار در پـی دسـتیابی بـه راه    ي. یک شرکت رهبرباشد می زار خودسهم با

آنها بتواند در بازار، حجـم کـل تقاضـا را افـزایش دهـد؛ زیـرا         است که به کمک

آورد بـیش   بازار از هر افزایش در حجم کل بازار به دست می يمنفعتی که رهبر

  است. دیگراناز 

کننـدگان   اید به دنبال مصـرف براي افزایش حجم کل بازار، شرکت رهبر ب 

بـراي مراقبـت و    ؛زیراجدید کاال، موارد جدیـد مصـرف بیشـتر یـک کـاال باشـد      

از جملـه دفـاع وضـعیت،    ،حفاظت از سهم کنونی بازار خود چندین روش دفاعی

حملـه، دفـاع متحـرك و دفـاع انقباضـی       دفاع جناحی، دفاع پیشکی، دفاع ضد

ار واقعی، شرکتی است کـه بتوانـد بـا    پیش روي شرکت قرار دارد،. یک رهبر باز

ببنـدد.  رااي از طـرف رقبـا    بینی کلیه احتمـاالت، راه بـر هـر گونـه حملـه      پیش

. ایـن رویـه زمـانی منطقـی     باشـد همچنین در صدد افزایش سهم بازار خود نیز 

  افزایش یابد.   ،است که سود، همراه با افزایش سهم بازار
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دسـت   عت خـود بـراي بـه   شرکتی است که در صـن  :شرکت برتري طلب

هـاي داراي مقـام دوم    آوردن سهم بازار بیشتر، علیه شرکت رهبر یا سایر شرکت

  زند.  هاي کوچک دست به حمالت جسورانه می شرکت و

  تواند براي تحقیق اهداف خود از میان انـواع خـط   شرکت برتري طلب می 

حملـه از جلـو،    انـد از:  ها عبارت مشی  هاي حمله یکی را برگزیند. این خط مشی

  اي، حمله فرعی و حمله نامنظم. حمله جناحی، حمله محاصره

کارانـه    شرکتی اسـت کـه بسـیار محافظـه     :روي بازار یک شرکت دنباله

آنچـه کـه در اثـر اقـدامی نسـنجیده از دسـت        کنـد  می ؛زیرا گمانکند عمل می

 خـط  رو، فاقد آید. شرکت دنباله بیش از آن چیزي است که به دست می دهد می

هاي خاص خویش، سهم بـازار خـود را    کوشد با تکیه بر توانایی مشی است و می 

هاي رهبـر از   روها در صنعت خود نسبت به شرکت  افزایش دهد. بعضی از دنباله

  نرخ بازده بیشتري برخوردارند. 

هاي بازار  شرکت کوچکی است که به بعضی از قسمت :تمرکزدهنده بازار

هـاي بـزرگ فاقـد جاذبـه کـافی       که از نظـر شـرکت   هایی کند، قسمت کمک می

هستند. تمرکزدهندگان بازار معموالً در مـوارد مصـرف نهـایی، سـطح عمـودي      

تولید و توزیع، اندازه مشتري، مشتریان خاص، منطقه جغرافیایی، کاال یا کاالیی 

با ویژگی خاص یا کیفیت کاال و قیمت یا خدماتی ویژه، تخصـص و تبحـر پیـدا    

  کنند.   می

تمرکـز  از طرفـی  اي دارد.  یابی رقابتی اهمیت ویژه در بازارهاي امروز جهت

هـا بیشـتر از ناحیـه     رسـد. شـرکت   زیاد از حد بر رقبا، کار صحیحی به نظر نمی

مصرفی جدیـد و رقبـاي تـازه وارد بـه صـنعت در معـرض خطـر قـرار          نیازهاي

هـایی کـه    کتچنان خطري ندارند. شر گیرند و رقباي کنونی براي شرکت آن می

کنند، راهی درسـت در   بین گرایش به مشتري و رقیب، حد اعتدال را رعایت می

  اند.   پیش گرفته
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  یط رقابتیمح

  زان سهم بازار؛یت و مینام، محل فعال ؛یاصل يرقبا ییشناسا

ر یت، برند، وجهه، و سایفیسه محصوالت شرکت خود با رقبا (از ابعاد کیمقا

  مشخصات)؛

ع و یـ توز يها کانال،محبوبیتاندازه، ،ابعادنظرا رقبا از سه شرکت خود بیمقا

  ؛يدیر مشخصات کلیسا

ن بـازار  یـ د ورود بـه ا یـ جد يرقبا يا براین بازار (آیورود رقبا به ا یچگونگ

  آسان است؟)؛

 ییهـا  ت رقبـا چـه درس  یـ فعال یگرفته شـده از رقبـا (از بررسـ    يها درس

  د؟)؛یا گرفته

ا رو یـ ا در صنعت شما چگونه اسـت؟ آ ت فروش رقبیروند فروش رقبا (وضع

  ..)؛.ایبه رشدند؟ افول 

  ست رقبایل

 ینـه در زم که در حال حاضرشرکت زاگرس دارو  شرکت زاگرس دارو: .1

 یـد تول یـک بـه  نزد یـی ا ینـده و در آ است فعالیی دارو یاهانگ يکشت و فرآور

 یاهی خواهد پرداخت.گ يداروها

ابتکـار فـاطر بـا بهـره      یانسشرکت پار :ابتکار فاطر یانپارس شرکت .2

 ي و با استفاده از کادر متخصص و کارآزموده، به ارائـه  یعلم ي از پشتوانه يمند

بـه   یـی دارو یاهـان کاشـت گ  یی،دارو ي یهو مواد اول یاهانگ ي ینهخدمات در زم

 یاهانگ يکشت بافت، فرآور یولوژیکی،و ب یدستگاه یزهايآنال یک،صورت ارگان

 ي یـه و سنتز مـواد اول  يخالص ساز یاهی،گ يها س و عصارهاسان ي هیته یی،دارو

 يو برگــزار یو صــنعت یقــاتیتحق يهــا مشــاوره و مشــارکت در پــروژه یــی،دارو

  پردازد. می و کارشناسان یانمربوط به متقاض یآموزش یتخصص يها دوره
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 یرازکشت ش تکنو .3

بـه منظـور    کـه اتحاد يشـرکت کشـاورز   :اتحـاد  يشرکت کشـاورز  .4

 2و اکنـون  ه  یدگرد یستاس ییدارو یاهانگ یداسانس جهت تول یجبار ییبانپشت

از آن اي  دارد کـه سـطح عمـده    یـار در اخت ینهکتار زم 150و  یقحلقه چاه عم

   .کشت است یرز

آغـاز   1393در سال  کشت کاال يروه تجارگ :کشت کاال يگروه تجار .5

 یاهـان گ يفـراور و  يبسـته بنـد   ،یـع توز ،یـد خر ینـه در زم که نمود یتبه فعال

 یازن ینتام و ییدارو یاهانو واردکنندگان گ ورزاناز کشا ینیتضم یدخر ،ییدارو

و هــا  يو عطــار یــرياســانس گ ،یــاهیگهــاي  کننــده دارو یــدتولهــاي  شــرکت

  .کند می فعالیتصادرکنندگان محترم 

 یـد در عرصـه تول این شـرکت کـه    یه:اروم یاهگ ینزر یشرکت تعاون .6

 یـد تولتوانایی ،کند می فعالیتمدرن  يکشاورز با استفاده از ییاهان دارویگ ءنشا

 یـه، بادرنجبو یـی، دارو یگلـ  یممـر  لفلـی، نعناع ف ؛مانند ییدارو یاهانگ ينشاءها

از  یاريو بسـ  یمـو زوفـا، بـه ل   یم،خار مر یب،سرخارگل، سنبل الط ی،باغ یشنآو

  .درا دار یگرد ییدارو یاهانگ

عـدد نشـاء، قلمـه و     یلیـون الغ بر پـنج م ساالنه ب یهاروم یاهگ ینزر شرکت

شده از  یدتول ينشاها یدو بذرنما می یدباال تول یفیترا با ک ییدارو یاهانگ یزومر

  .شود می یداريخررا یمعتبر آلمانهاي  شرکت

کاشـت نهـال    با و یستاس 1393در سال  یموبه ل ایران :یموبه ل یرانا .7

و بـه  ش داده خـود را گسـتر   یـت الفع 1394نمود ودر سال به کارشروع  یموبه ل

گلخانه  3در  یموبه ل یرانا محصوالت. یافتدست  آویشن ،استویا ،یموبه ل یدتول

 متـر پـرورش   1500متـرودر مجمـوع بـه مسـاحت      500 که مساحت هر کدام

  .یابند می
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روش  یـدترین ارائه جد فعالیت شرکت ایران به لیمو عبارتند از :هاي  زمینه

و تمـام   یـران بـه سراسـر ا   یااستو ،یموارسال نهال به ل سفارش و یافتدر،کاشت

 و یـران بـه تمـام نقـاط ا    آویشن ،یااستو ،یموارسال برگ خشک به ل،نقاط جهان

   .آویشن ،استویا ،یموخشک به ل برگ ،یموو فروش نهال به ل یدخر،جهان

 سه رقبا از بعد اندازه شرکت؛یمقا

 رقبا؛ ییایمکان جغراف

 ؛يدین بالقوه کلایتملک رقبا توسط مشتر

بـازار بـا شـرکت (شـرکت مـا در چـه       هـاي   سه حضور رقبـا در بخـش  یمقا

 از بازار)؛ ییها ا بخشیها  ت دارد و رقبا در چه حوزهیاز بازار فعال ییها حوزه

 سه محصوالت/ خدمات رقبا با شرکت؛یمقا

ا محصول یرقبا با شرکت در محصوالت مختلف  يگذار متیوه قیسه شیمقا

 هدف؛

 ع رقبا با شرکت؛یتوز يها ه کانالسیمقا

  د.یمحصوالت جد یدگاه معرفیسه رقبا با شرکت از دیمقا

  بنديبرنامه زمان

  سازي و تسطیح زمین   : آماده1فاز

  : داشت و برداشت محصول نهایی.2فاز

  : بازاریابی و تبلیغات محصول با ارائه کیفیت برتر.3فاز
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برنامه زمانبندي .2جدول  

  حلیل اقتصاديت

  مدیریت مالی

کنـد تـا در مقابـل     هـاي اقتصـادي ایجـاب مـی     هاي متنوع و متغیر بنگاه فعالیت

از خـود نشـان دهنـد. در ایـن      هـاي سـریع   شرایط متغیر و غیرمطمئن، واکنش

آوري اطالعـات   ها و تولیدکنندگان در جمـع  میان، نقش مدیریت مالی این بنگاه

باشـد.   گیري نهایی حائز اهمیـت مـی   صحیح و به موقع تحلیل آنها براي تصمیم

هـا) و درآمـدي    اي (پرداخـت  جهت تحلیل هر فعالیتی الزم اسـت اقـالم هزینـه   

  ها) مشخص شوند.  (دریافت

  ردیف

جراي مراحل ا

طرح کسب و 

  کار

  زمان شناوري  انجام زمان

1  
سازي و  آماده

  تسطیح زمین

بهتر است دو بار شخم زده 

شود که باردوم قبل از کشت 

نشاءها در زمان افزودن کود 

  باشد

-  

2  
خرید و حمل 

  ها (کود) نهاده
  روز 3  قبل از آخرین  شخم

3  

 کشتخرید و

نشاء به شکل 

  مکانیزه

رماي فروردین ماه بعد از س

  بهاره
-  

  ماه 6  تمام مدت زمان رویش گیاه  تداش  4

5  
برداشت و 

  فروش

مرتبه  3تعداد دفعات معموال 

  مرداد و مهر ،در خرداد
  ماه 5
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  ها)   ها (پرداختی ف) هزینهال

شـود کـه    هایی می گذاري فعالیت مشمول هزینه هاي سرمایه بررسی هزینه

  ها شامل موارد زیر است: انجامند. این هزینهاندازي کسب و کار میبه ایجاد و راه

هـاي طـی    منظور پرداخت: اي و سرمایه در گردش هاي سرمایه هزینه )الف

بـرداري   بهـره  برداري است که شامل پیش از بهره دوره ایجاد و تاسیس فعالیت و

هـاي آبیـاري،    هـاي خریـد زمـین، خریـد سیسـتم      باشد و نیز شـامل هزینـه   می

بـرداري   هـاي قبـل از بهـره    ها و تجهیزات، تهیه وسایط نقلیـه، هزینـه   ساختمان

ه طرح و نقشه، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شرکت و تسهیالت، عقد ینه تهی(هز

گـذاري   باشد. کل سـرمایه  یم نشده ینی شیپ يها نهیموزش و...) و هزقرارداد و آ

سـرمایه در   کهاي و سـرمایه در گـردش هسـتند    هاي سـرمایه  ثابت شامل هزینه

  باشد. هاي جاري می % هزینه20گردش معموال 

 هاي ثابت و متغیر تولیـدي  ها شامل هزینه این هزینه: يهاي جار نهیهز ب)

    شامل: است که

هایی است کـه بـا تغییـر مقـدار      هاي متغیر تولیدي: منظور هزینه هزینه. 1

کند و مستقیما به تولید بستگی دارد؛ به عبارت دیگر، این  تولید، تغییر می

شـوند کـه بـه شـروع کـار واقعـی و تـداوم         هایی مـی  بخش مشمول هزینه

هـاي   هزینـه :هـا شـامل    ایـن هزینـه   کهانجامد هاي کسب و کار می فعالیت

ي زمین، کاشت، داشت و برداشـت محصـول، حقـوق و دسـتمزد     ساز آماده

مستقیم بـه کارشناسـان و کـارگران دائمـی و فصـلی، هزینـه تـدارکات و        

  باشد. بینی نشده می هاي پیش هزینه

هاي تسطیح، شـخم و دیسـک،    هزینه :سازي زمین شامل هاي آماده هزینه 

و آبیاري قبـل  بندي، هزینه کود و کودپاشی قبل از کاشت، هزینه آب  کرت

   ،از کاشت و...
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هاي داشت شـامل (آب   ...)؛ هزینهو نشاء ،بذر تهیه :هاي کاشت شامل هزینه

  هاي هرز و... پاشی، مبارزه با علف و آبیاري، کود و کودپاشی، سم و سم

  باشد. برداشت دستی، حمل و بارگیري و... می :هاي برداشت شامل هزینه 

هایی اسـت کـه بـا تغییـر مقـدار       ر هزینههاي ثابت تولیدي: منظو هزینه. 2

هـا   کند و مستقیما به تولیـد بسـتگی نـدارد. ایـن هزینـه      تولید، تغییر نمی

هـا و تاسیسـات،    ن هاي استهالك و تعمیر و نگهداري (ساختما شامل هزینه

هـاي دریـافتی،    آالت و وسایط نقلیه)، اجاره زمین، بیمه، اقسـاط وام  ماشین

هـاي   ت و آگهـی، عضـویت در اصـناف و انجمـن    مالیات و عـوارض، تبلیغـا  

   باشد. بینی نشده می پیش

  ها) (دریافتیها  درآمد )ب

براي برآورد درآمدها، تعیین میزان تولید محصول اصـلی و فرعـی، تعیـین    

  ها، تعیین قیمت محصول اصلی و فرعی الزم است. میزان فروش و خود مصرفی

بخش پس از محاسبه هزینه ها در این  هاي توجیه اقتصادي فعالیت شاخص

هاي سودآوري (بازده فروش، نسبت فایـده   و درآمدهاي ایجاد شده، باید شاخص

گذاري، دوره برگشت سرمایه و...) بـرآورد شـوند تـا     به هزینه، نرخ بازده سرمایه

اطمینان حاصل شود که انجام فعالیت اقتصـادي و یـا غیراقتصـادي اسـت. اگـر      

هاي مختلـف دوره   گذاري باشد باید براي سال مایهفعالیت داراي دوره تحلیل سر

   تبدیل نمود. تحلیل، هزینه و درآمدها محاسبه و با نرخ تنزیل مناسب
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Present Value )ارزش کنونی(  

هـاي   هـاي اقتصـاد مهندسـی (فرمـول     براي تبـدیل ارزش زمـانی پـول از روش   

  شود. هاي یکنواخت) استفاده می پرداخت یکبار و سري

دهد که از کل ارزش ناخـالص محصـول    وش: این شاخص نشان میبازده فر

تولیدي چند درصد سود براي تولید کننده حاصل شده است؛ بـه عبـارت دیگـر    

  یک ریال فروش چند درصد سود به همراه داشته است. 

  ( ارزش ناخالص / سود ) = بازده فروش* 100

فع بـه  نسبت فایده به هزینه: این شـاخص همـان نسـبت ارزش حـال منـا     

گذاري چنـد ریـال    ها است. به این مفهوم که یک ریال سرمایه ارزش حال هزینه

منافع به همراه دارد. این نسبت را با واحد (بزرگتر، کوچکتر و یا مساوي واحـد)  

دهـد یـک ریـال     سنجند. اگر این نسـبت بزرگتـر از واحـد باشـد نشـان مـی       می

عت در برداشته است، بنـابراین  گذاري در فعالیت، بیشتر از یک ریال منف سرمایه

انجام این فعالیت، اقتصادي است. اگر این نسبت کوچکتر از واحد باشـد، نشـان   

گذاري در فعالیت، کمتـر از یـک ریـال منفعـت در بـر       دهد یک ریال سرمایه می

است، بنابراین، انجام فعالیت غیراقتصادي است. اگر ایـن نسـبت مسـاوي     داشته

  تر خواهیم رفت. فعالیت به سراغ روش توجیه مناسبیک باشد بسته به اهمیت 

 ها / ارزش حال درآمدها = نسبت فایده به هزینه ارزش حال هزینه

گذاري فعالیت: نرخی است که ارزش حال خالص فعالیت  نرخ بازده سرمایه

هـا مقایسـه    سازد. این نرخ را معموالً با نرخ بهره بلندمدت بانـک  را برابر صفر می

گـر آن اسـت کـه     ها باشـد نشـان   ر این نرخ بزرگتر از نرخ بهره بانککنند. اگ می

انـداز   گذاري در فعالیت داراي بهره و بـازدهی بیشـتري نسـبت بـه پـس      سرمایه

  گذاري اقتصادي است.  باشد، یعنی سرمایه سرمایه در بانک می

شـود کـه    معموال در این روش ابتدا یک جدول گردش نقدي تشـکیل مـی  

به دوره تحلیل با در نظر گرفتن سـال صـفر بـه عنـوان سـال      ستون اول مربوط 



79  

    
 

 کشت و تولید به لیمو

 

هـا و ارزش   هاي بعـدي مربـوط بـه هزینـه     باشد. ستون گذاري می شروع سرمایه

هاي هزینه و درآمد در جـدول، سـتون    باشد. به تعداد ستون ناخالص فعالیت می

گردد. این شاخص بـه روش   مربوط به ارزش حال و ارزش حال خالص ایجاد می

  گردد.   ش و خطا با در نظر گرفتن دو نرخ تنزیل فرضی محاسبه میآزمای

دهد که منافع حاصله از انجـام   دوره برگشت سرمایه: این شاخص نشان می

دهـد. البتـه دو    هـاي مربوطـه را پوشـش مـی     ، هزینـه بعدسال  چند فعالیت در

تـري   هاي قوي گذاري، شاخص شاخص نسبت فایده به هزینه و نرخ بازده سرمایه

  باشند.   نسبت به این شاخص در توجیه فعالیت می

هـاي   جریان نقدي ورودي ساالنه (منافع یکنواخت سـاالنه) / کـل هزینـه    

  هیگذاري = دوره برگشت سرما سرمایه

اگر کارفرما از تسهیالت بانکی استفاده نماید بایستی اقساط وام بـه عنـوان   

هره وام بـانکی در سـال از   هاي جاري لحاظ شود. ب هزینه ثابت تولیدي در هزینه

اصـل  غ گردد؛ توضیح اینکه بهره تسهیالت بایستی با مبل فرمول زیر استفاده می

محاسبه شده در سال جمع تا قسط ساالنه وام مشخص شـود. در تعیـین بهـره    

  .تسهیالت، اطالعات مربوط به مبلغ وام، مدت بازپرداخت و نرخ بهره الزم است

سال)* نرخ تنزیل* کل تسهیالت)= بهره  + مدت بازپرداخت به1/ ((200

  ساالنه تسهیالت

  (مدت بازپرداخت به سال/ کل تسهیالت)= اقساط اصل وام

(سهم اصل وام + سهم بهره تسهیالت ساالنه) = کل اقساط پرداختی 

  ساالنه

هـا و   هاي مهم دیگـر محاسـبه اسـتهالك تاسیسـات و سـاختمان      از هزینه

هـا بـه    هزینه استهالك تاسیسـات و سـاختمان  باشد که بایستی  آالت می ماشین

آالت و وسـائط نقلیـه بـه روش نزولـی محاسـبه شـود. در        روش خطی و ماشین
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تعیین هزینه استهالك دارایی، اطالعات مربوط بـه هزینـه اولیـه دارایـی، ارزش     

  اسقاط و عمر مفید دارایی الزم است.

  ش خطیهزینه اولیه ) = رو -(عمر مفید دارایی/ ( ارزش اسقاط 

روش  = 2هزینه اولیه )* عمر دارایی/  -( استهالك تا تاریخ مورد نظر 

  نزولی

هـاي   هزینه تمام شده محصول: قیمت تمام شده محصول با توجه به هزینه

  شود.  اقتصادي تولید و میزان عملکرد ساالنه محصول اصلی و فرعی محاسبه می

  ولید )= هزینه تمام شده(میزان عملکرد یا تولید ساالنه/ هزینه اقتصادي ت

  توجیه اقتصادي براي دوره پنج ساله

  ها و درآمدها اي از هزینه خالصه

 يگذار هیثابت سرما يها نهیهز .3جدول

 الیمبلغ به ر موارد

هاي تهیه طرح، مشاوره، اخذمجوز، ثبت شرکت و  هزینه

 تسهیالت، عقد قرارداد و خرید سفته و...
19500000 

  100000000 متري 50انبارینه ساخت یک دستگاه خشک کن و هز

  30000000  و پمپ آباستخر ذخیره آب 

  70000000  براي یک هکتار 20000تهیه نشاء به تعداد 

  20000000  % از هزینه85با کسر اي  اجراي شبکه آبیاري قطره

 4800000 آموزش

 244300000 جمع

 24430000 متفرقههاي  نهیدرصد هز 10

 268730000 جمع کل

وزارت جهاد کشاورزي بـه منظـور تشـویق کشـاورزان و باغـداران و بـراي       

استفاده بهینه از آب کشاورزي در راستاي کمک به بحران کمبود آب طرحـی را  

در قالب برنامه اصلی این وزارتخانه تحت عنوان سامانه نوین آبیاري باغهـا ارائـه   
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بــه  کشـاورزي  طـی ایــن طـرح وزارت جهــاد   باشــد. مـی  داده و در حـال انجــام 

 در صـدي  85یارانـه  اي  کشاورزان و باغداران براي اجراي شـبکه آبیـاري قطـره   

  دهد. می

  درصد افزایش در سال 10متغیر تولیدي با احتساب هاي  هزینه. 4جدول 

 شرح

سال اول 

برداشت با 

کارگر  30

 40روزي 

 هزار تومان

سال دوم 

 30برداشت با 

 50کارگر روزي 

 هزار تومان

سال سوم 

رداشت با ب

کارگر  30

 50روزي 

 هزار تومان

سال 

چهارم 

برداشت با 

کارگر  30

 60روزي 

 هزار تومان

سال پنجم 

 30برداشت با 

 70کارگر روزي 

 هزار تومان

آماده سازي 

زمین(شخم، 

 دیسک و...)

10000000 11000000 12100000 13310000 14641000 

 هزینه کاشت

 نشاء) (کاشت
8000000 8800000 9680000 10648000 11712800 

هزینه داشت 

 ،(کود پاشی

تنک، وجین 

 و....)

10000000 11000000 12100000 13310000 14641000 

 21000000 18000000 15000000 15000000 12000000 هزینه برداشت

هزینه اجاره 

 زمین
20000000 22000000 24200000 26620000 29282000 

 91276800 81888000 73080000 67800000 60000000  جمع
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  یديتول یرهاي متغ ینههز. 5جدول 

 یديتول یرمتغهاي  ینههز سال

1  60000000 

2 67800000 

3 73080000 

4 81888000 

5 91276800 

  هزینه سرمایه در گردش. 6جدول 

 
 يدیر تولینه متغیهز  2,50%

1500000 2,50% 60000000 

  کل هزینه ها . 7جدول 

 268730000 يه گذاریابت سرماثهاي  نهیهز

 1500000 ه در گردشینه سرمایهز

 60000000 يدیر تولیینه متغیهز

 330230000  نه هایکل هز

  

  محاسبه بهره وام سالیانه

  ها   کل هزینه×0,5=مبلغ کل وام 

165115000=0,5×330230000  

  

  کل هزینه ها×0,5=ورده متقاضی آمبلغ 

165115000=0,5× 330230000  

	وام هرهب 	 =
مبلغ	وام × نرخ	بهره × 	مدت	بازپرداخت	به	ماه) + �)

� × �� × ���
 

  

	بهره	وام =
مبلغ	وام × ��	 × (	��	 + �)

����
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  = بهره وام 75540112,5

  بهره ماهانه = 1259001,875

  بهره ساالنه = 15108022,5

  =اصل ساالنه165115000 ÷ 5=  33023000

  کل بازپرداخت ساالنه= 15108022,5 + 33023000=  48131022,5

هزینه ثابت تولیدي=هزینه بهـره وام+هزینـه اسـتهالك(در صـورتی کـه از      

  ساختمان و تأسیسات استفاده شود)

 يدینه ثابت تولیهز بهره وام ساالنه هزینه استهالك  محاسبه بهره وام ها

 330230000  نه هایکل هز
  

 48131022,5 48131022,5 165115000 مبلغ کل وام

 48131022,5 48131022,5 165115000 یمبلغ آورده متقاض

 48131022,5 48131022,5 75540112,5 بهره وام

 48131022,5 48131022,5 1259001,875 بهره ماهانه

 48131022,5 48131022,5 15108022,5 بهره ساالنه

 33023000 اصل ساالنه
  

 48131022,5 کل بازپرداخت ساالنه
  

  يدیر تولیینه متغیهز+  يدینه ثابت تولیهز=  ينه جاریهز

 

 
 ينه جاریهز يدینه ثابت تولیهز يدیر تولیینه متغیهز

1 60000000 48131022,5 108131022,5 

2 67800000 48131022,5 115931022,5 

3 73080000 48131022,5 121211022,5 

4 81888000 48131022,5 130019022,5 

5 91276800 48131022,5 139407822,5 
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  درآمد ناخالص .8جدول 

 سال
 برگ خشک در عملکرد

  گرمبه کیلو هکتار
 درآمد ناخالص (ریال)قیمت هر کیلو

1 1200 500000 600000000 

2 1200 550000 660000000 

3 1200 605000 726000000 

4 1200 665500 798600000 

5 1200 732050 878460000 

  

  ضریب تبدیل×مد ناخالصآدر=ناخالص درآمدارزش حال 

  یلتبد یبضر×يجارهاي  ینههزجاري=هاي  هزینه ارزش حال

  یلتبد یبضر×یه ايسرماهاي  ینههزسرمایه گذاري=هاي  ینهارزش حال هز

 ارزش حـال  - ( ناخـالص  درآمـد ارزش حـال   =خـالص  درآمـد ارزش حال 

  )سرمایه گذاريهاي  ینهارزش حال هز + جاريهاي  هزینه
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شاخص	سود	آوري =
ارزش	حال	درآمدها

	ارزش	حال	هزینه	ها
 

  
����������	

����������.�
  شاخص سود آوري =	

  

  شاخص سود آوري = 2,3904001745

با توجه به نسبت فایده به هزینه محاسبه شده به ازاي یـک ریـال سـرمایه    

بنابراین بـا اسـتفاده    .یب کارفرما خواهد شدصریال ن 2,4گذاري در این فعالیت 

  ه اقتصادي دارد.یاز این شاخص انجام این فعالیت توج

  

	دوره	برگشت	سرمایه =
جمع	هزینه	ها 

درآمد
 

�. ����������	 = 	
���������. �

����������
 

  کنیم می ضربسال  5 در عددحاصل را

1,209275732  

دوره بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن سـال شـروع سـرمایه گذاري(سـال     

سه مـاه یعنـی    ل وتقریبا در یک سا صفر) محاسبه شده است بنابراین این طرح

  .رسد می به سودآوري ماه حدود پانزدهدر 
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  %60با نرخ )IRRگذاري( یهمحاسبه نرخ بازده سرما .10جدول 
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 کشت و تولید به لیمو

���

= نرخ	پایین	

	دو	نرخ	)	+ وتتفا 	)(	
	ارزش	حال	درآمد	خالص(���)با	نرخ	پایین

	مجموع	دو���بدون	در	نظر	گرفتن	عالمت	آنها
	) 

  

  

��� = �� +	(�� − ��)(
����������. �

���������. �� + ����������. �
) 

  

��� = ��. ��������� 

  

درصـد محاسـبه شـده     40,68گـذاري   ازده سرمایهنرخ ب،با توجه به برآورد

  است.

گـذاري   اگر کارفرما در ایـن فعالیـت سـرمایه   که  دهد این شاخص نشان می

هـاي بـانکی خواهـد بـود. بنـابراین       نماید بازده حاصله بیشتر از نرخ بهره سپرده

  انجام این فعالیت داراي توجیه اقتصادي است.
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 کشت و تولید به لیمو

 

 پیشنهادات

ده گوناگون و ارزش دارویی و استفاده آرایشـی و صـنعتی   ا توجه به موارد استفاب

 و نیز توانایی رشد و تولید این گیاه در محدوده وسیعی از شرایط به لیموفراوان 

اقلیمی، کشت این گیاه درکشور ما مناسب و با موفقیت و بازدهی باالیی همـراه  

  گردد: می خواهد بود، لذا پیشنهاد

ور به خصوص منـاطقی کـه داراي اراضـی    این گیاه در نقاط مختلف کش .1

  کم بهره هستند کشت و عملکرد آن ارزیابی شود.

تاثیر عناصر ریز مغذي بر کیفیت و کمیت صـفات مـورد توجـه در ایـن      .2

  گیاه بررسی شود.

انجام تحقیقات در رابطه با عملیات پس از برداشت در مورد این گیـاه (   .3

کردن صحیح، جمـع آوري و انبـار   نحوه برداشت، نحوه خشک کردن، انبار 

  .استخراج مواد موثره و...) الزم است ،برگهاکردن 

  

   



92   

 

 کشت و تولید به لیمو
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 کشت و تولید به لیمو

 

  فهرست منابع

 ی، سـبب شناسـ  1392 یرنیا،اي و طاهره بصـ  , عادل؛ عباس شرزهيباقر. 1

هـاي اسـتان فـارس،     در گلخانـه  یمـو بـه ل  ییدارو یاهگ یشهطوقه و ر یدگیپوس

تربـت   ی،و طـب سـنت   یبک زنـدگ در سـ  یـی دارو یاهـان کاربرد گ یمل یشهما

    یدریه.دانشگاه تربت ح یدریه،ح

 -ناشر:دانشـگاه شـاهد   -ییدارو یاهانگ یشهما ینخالصه مقاالت سوم. 2

  1386چاپ اول 

چاپ چهـارم   711ص  يجلد 4دوره  يزرگر یدکتر عل ییدارو یاهانگ. 3

  انتشارات دانشگاه تهران 1368

انتشـارات   -یـی دارو یاهانگ ریداتوسعه پا یمل یشمقاالت هما . مجموعه4

  جنگلها و مراتع یقاتموسسه تحق

چـاپ   108ص  6ج  ي،جلـد  8دوره  یـدر ح یـر م ینحس یاهیمعارف گ. 5

  یدفتر نشر فرهنگ اسالم 1382چهارم 

  1373چاپ اول  -جلد ششم -یاهیمعارف گ -ین،حس. میرحیدري6

    یاپد یکیو. 7
9. http://database.irandoc.ac.ir 

10. http://edrisdamak.parsiblog.com 

11. http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/615014 

12. http://www.civilica.com/Paper-CTHU01-CTHU01_021.html 

13. http://www.ihms.ir 

14. http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderD

etails.aspx?kempercode=c962  
15. http://www.pfaf.org/user/plant.aspx?latinname=Aloysia+triphylla 

16. http://www.smgrowers.com/products/plants/plantdisplay.asp?plant

_id=2044 

17. https://en.wikipedia.org/wiki/Aloysia_citrodora 

18. https://www.rhs.org.uk/plants/details?plantid=109 

19. Lemon verbena in http://www.uni-graz.at  
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20. www.aftab.ir 

21. www.darmangaronline.com 

22. www.forlorn.mihanblog.com 

23. www.mdplant.blogfa.com 

24. www.plant.mihanblog.com 


