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  ظیتقر

 در بـاال  اریبسـ  افـزوده  ارزش  بـا  و ياقتصـاد  میعظ منبع ییدارو اهانیگ 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 مصرف 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 صنعت 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 منـابع  و يکشاورز جوان موختگاننشادا 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 ننشا 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 ینیکارآفر 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

  .گرفت شکل داریپا اشتغال و ینیکارآفر و ییدارو اهانیگ دیتول

 يهـا حـوزه  در ینیکارآفر يهابسته هیته کارگروه نیا يکردهایرو از یکی 

 براسـاس  يا نامه وهیش منظور نیبد که بود یسنت طب و ییدارو اهانیگ مختلف

بسـته  آن بـا  متناسب و نیتدو ییدارو اهانیگ ستاد اعضاء و متخصصان دگاهید

 خصـوص  نیـ ا در يشـتر یب حاتیتوضـ  ادامه در که دیگرد هیته ینیکارآفر يها

  شود. می ارائه
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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

  . است بوده يتوانمندساز و يساز تیظرف

 بر عالوه تواندیم یسنت طب و ییدارو اهانیگ حوزه در ینیکارآفر واقع در

 توسـعه  ،ییغـذا  بهداشـت  نیتـام  و سـالمت  يارتقـا  يراستا در ،یعموم اهداف

 یفـ یک و یکمـ  بهبـود  و يوربهـره  يارتقـا  ،يفرآور و برداشت و داشت کاشت،

 در رییـ تغ بـا  توانـد یمـ  يدیکل يهابرنامه و راهبردها ارائه. باشد اثربخش د،یتول

 در ینیکـارآفر  توسـعه  و يزیربرنامه يهانهیزم ساختن فراهم و هاياستگذاریس

 اشـاره  ریـ ذ موارد به توانیم باره نیا در که باشدداشته یمطلوب جینتا مدت بلند

  :کرد

  .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
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  .کشور يهالیپتانس و دیتول منابع از استفاده و ییکارآ شیافزا •

 دیـ تول ندیفرآ در هاواسطه حذف و نقل و حمل ،یابیبازار يهانهیهز کاهش •

  .ییدارو اهانیگ

  .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
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 از اسـتفاده  جامعـه،  فرهنـگ  و عـرف  بـه  توجـه  با دادن یآگه نحوه و هاينوآور

  .دارد کار و کسب رونق در یمهم سهم جذاب، عبارات

 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  رفتار 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 چنانچه

 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

 ورا در شرایط کشت فضاي باز در مناطق گرمسیري؛ تولید آلوئه - 

  ورا؛ فرآوري ژل آلوئه - 

  ؛ییدارو اهانیگ یخصوص آموزش مرکز - 

  ؛یفلفل نعناع دیتول - 

  شن؛یآو دیتول - 

  ؛يمحمد گل دیتول - 
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  ؛ییدارو اهانیگ کیارگان دیتول - 

  ؛ییدارو اهانیگ بک یت دیتول - 

  ؛ییدارو اهانیگ ءنشا 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 - 

 ؛همیشه بهار گلد 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 رضا 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 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

  )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

تا اینکه خـواص   شد می گیاهی زینتی کشت سالیانی؛ به عنوان همیشه بهارگل 

 عنوان گیاه دارویی مورد استفاده قرار گرفت. کشـت   د و بهشدارویی آن شناخته 

   این گیاه در اروپا از قرن هفدهم آغاز شد.واز طرفی کشت 

  

  
بـه عنـوان   هـا   بدون کاسبرگ همیشه بهار، در برخی از فارماکوپـه هاي  گل

 اسـتفاده اي  معـدي و روده هـاي   انـد و بـراي مـداواي بیمـاري     دارو معرفی شـده 

  شده است. می اروپا از قرن دوازدهم کاشتههاي  شوند. این گیاه در باغ می

ده و شـ  مـی  ثر اسـتفاده ؤکش مـ  از بوي تند همیشه بهار به عنوان یک آفت

اسـت.  شـده   مـی  گیاهان دیگر براي دفع حشرات به کار بـرده  میان در گیاه این

هـاي   ها و نیز در باغ ها، هندوها و عرب ها، یونانی گیاه همیشه بهار توسط مصري

  شت شده است.ک 12به صورت دارویی از قرن  ؛ اماشده می اروپا کاشته
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، به عنوان اولین روز هر ماه، به دلیـل  Calendusاسم این گیاه از نام التین 

ایـن گیـاه   هـاي   دوره طوالنی گلدهی گرفته شده است. به ایـن دلیـل کـه گـل    

  .آید می از خورشید به حساباي  نشانه لذاکنند، می خورشید را تعقیب

  

اتریش، سوئیس، مجارستان و این گیاه در کشورهاي آلمان، استرالیا، چک، 

در  .همچنـین  شـود  مـی  در مصر و سوریه به عنوان گیاهی دارویی کشـت  اخیراً

مانند بالکان، شرق اروپا، شمال آمریکا و مقـدار کمـی در   اي  کشورهاي مدیترانه

شود. کشورهاي صادر کننده شامل مصر، لهسـتان و مجارسـتان    می آلمان کشت

کننده شامل اسپانیا، پرتقال، الجزائـر، تـونس،    کشورهاي اصلی عرضهاما. هستند

  .می باشدیوگسالوي، مجارستان، بلغارستان، سوریه و مصر 
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  شناسی بندي و مشخصات گیاه رده

 :)، بـا نـام علمـی   Asteracea( یکاسـن گیاه همیشه بهار گیاهی است از خانواده 

)Calendula officinalis.(  ر،اصغاقحوان  قوقحان،هاي  نامودر زبا نهاي عربی به 

  معروف می باشد. قرقهان زبید

ار، هـ ب شـه یهم است و اسامی دیگر آن، همیشه بهـار بـاغی،  اي  گیاهی بوته

در فارسی به آن همیشه بهار و بـه هنـدي زر    .باشد می آذرگون، زبیده و قرمهان

  .شود می گفته marigold Pot گل و به انگلیسی به آن

و هـا   ثره موجـود در گـل  ؤد دارو و مـواد مـ  هدف از کشت این گیـاه، تولیـ  

هـاي   متشکل از شاخهاي  گیاهی یکساله با ساقه .باشد می ها در گلبرگ مخصوصاً

 متـر  سـانتی  45-75ارتفـاع آن بـه    و زیاد که با کرك نرمی پوشیده شده اسـت 

 ها، ساده، بیضوي و خمیـده و پشـت و روي بـرگ کرکـدار اسـت.      رسد. برگ می

  .متر است سانتی 5تا  3بزرگ و به قطر هاي آن  کاپیتول
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است که دور تا دور آن چندین ردیـف، گـل   اي  وسط کاپیتول لولههاي  گل

ریشـه ایـن گیـاه     .اسـت هـایش زرد مایـل بـه نـارنجی      قرار گرفته، گـل اي  زبانه

  رود. می طور مستقیم در خاك فرو مخروطی شکل است و به

شـوند.   مـی  فراوان و کوتـاهی منشـعب  هاي  از قسمت تحتانی ساقه، شاخه 

ها بلند، باریک، کم و بیش کرکدار و فاقد دندانه بوده، به طور متنـاوب روي   برگ

روي اي  زبانـه هـاي   هـا سـبز روشـن اسـت. گلچـه      اند. رنگ آن شاخه قرار گرفته

 یـا بیشـتر اسـت، قـرار     4-8متحـدالمرکز کـه تعـداد آنهـا     اي  دایـره هاي  محور

 زرد یا نارنجی است.ها  گیرند. رنگ گل می

 8-12 رنگ و سطح آن ناصاف است. وزن هـزار دانـه،  اي  میوه فندقه، قهوه

سـریعی   که فضاي کافی داشته باشد، سرعت رشـد نسـبتاً   در صورتی .استگرم 

هاي پـایین   اند. برگ دار بوده و با موهاي کوچکی پوشیده شده زاویهها  دارد. ساقه

باز و ها  صبح اکثراًها  گل وباشند می تر تر کوچکهاي باال پهن و برگ داروییگیاه

 آن بـه شـکل طبـق منفـرد در انتهـاي شـاخه      هـاي   گل. شوند می عصرها بسته

 تکثیـر آن از طریـق کاشـت بـذر در بهـار انجـام       کهشـوند  مـی  دهنده ظاهر گل

  .شود می
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دارد و  C.officinalis هیشبظاهري   .Calendula arvensis Lگیاه  نکته:

 .حالت وحشی در نواحی مختلف کشور پراکنده استبه 
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  ثرهؤمواد م

اي  گل همیشه بهار حاوي مقادیر کم اسانس روغنی فرار، ساپونین، رزیـن، مـاده  

به نام کالندولین، صمغ، مواد لعابی، آلبومین و یـک  اي  تلخ، اسیدهاي آلی، ماده

سالیسیلیک، اسید در ریشه)، اسید ( نینولیاهاي خشک و  ماده رنگی در گلبرگ

درصـد   0,2-0,4حـاوي  هـا   گـل  .باشـد  مـی  لوریک، اسید پالمیتیک و کلسترول

اســانس بــوده کــه اجــزاء مهــم آن، شــامل منتــون، ایزومنتــون، گامــا تــرپینن، 

 باشند. می آلفامورولن و کاریوفیلن

ترکیبــات دیگــر همیشــه بهــار شــامل گلوکوزیــدهاي اولئانولیــک اســید،  

ترپنوئیدها، فالونوئیـدهاي گلوکوزیـدي،    روتنوئیدها، تريکا توکوفرول، موسیالژ،

هاي تري ترپنی از جملـه   و الکل ها، پلی ساکاریدها ها، تانن ها، گزانتوفیل کاروتن

در گیـاه همیشـه بهـار     .هسـتند آلفا و بتا آمیرین، تاراگزاسترول و کالندوالدیول 

س، چند ساپونین و وجود سالسیلیک اسید، یک ماده تلخ به نام کالندولین، اسان

باز شده آن، اسـانس روغنـی    تازه کامالًهاي  کاروتن مشخص شده است. شکوفه

  باشد. می فرار دارند که شامل مواد آزولئوژنیک سسکی ترپن

لخ به نـام کالنـدولین، یـک مـاده     شکل، عامل ت آن یک ماده بیهاي  در گل

اوالنولیـک اسـید،   طعم شبیه باسورین و کمی اسانس وجود دارد و به عـالوه   بی

 یک ماده صمغی، یک استرول، کلسترول، اسـیدهاي لوریـک، اسـید پالمیتیـک،    

استئاریک، اسید پنتا دیلیک، اسید میرسیک، مـواد فـارادیول و ارفیـدیول     دیاس

ماده فعال گیـاه همیشـه بهـار،     بوده و باشد و ریشه آن محتوي ایندولین می دارا

هیـه شـده از ایـن گیـاه، توسـط      ویـی ت بسیاري از محصوالت دار .استساپونین 

 شود. می هاي هوایی تولید تازه و قسمتهاي  گیري اتانولی گل عصاره
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همیشه بهار شامل فالونوئیدها، مانند فالونول هاي  ترکیبات موجود در گل

و فالونول گالیکوزیت، شامل ایزوکورسیترین، نارسیسین، نئولیس پروسید و 

  روتین، روغن فرار

باسکویی ترپن) به عنوان اجزاء اصلی و نیز محتوي منتول، ایزومنتول، . 2(

ها، اولئانولیک اسید به عنوان یک آگلیکن  کاریوفیلن، تریپنوئیدها مانند ساپونین

هاي آزاد، استرها و  موجود به صورت الکلها  و مواد دیگري مانند استرول

فرون و آئسکولتین، هایی مانند اسکوپولتین، آمبلی  گلیکوسیدها، کومارین

 .است کاروتنوئیدها و پلی ساکاریدها

/. 4 - /.1(محلـول در آب  هـاي   ثره این گیاه را فالونوئیـد ؤترین مواد م مهم

تــوان از  مــی آن دهنــد. از مــواد دیگــر مــی تشــکیل )درصــد وزن گــل خشــک

اسـانس  که در آب و چربـی محلولنـد،    ./. درصد وزن خشک گل)3کارتنوئیدها (
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اي  درصد وزن خشک گل)، مواد موسیالژي محلول در آب و ویتـامین  /.2 - /.1(

  نام برد.

. اسـت  همیشه بهار حاوي روغنهاي  که بذرمی دهدتحقیقات اخیر نشان دا

ثیر ضـد تـورم خواهـد    أچنانچه این روغن تحت فشار سـرد اسـتخراج گـردد، تـ    

واد تلخ، اسـیدهاي آلـی، صـمغ، مـ    اي  . گل همیشه بهار حاوي رزین، مادهداشت

، اینولین (در ریشـه) و  )هاي خشک در گلبرگ(لعابی، آلبومین و یک ماده رنگی 

 .باشد می کلسترول

کاروتنوئیدي گیاه همیشه بهـار مـدت زیـادي نیسـت کـه مـورد        ترکیبات

و  Aتحقیق قرار گرفته است، کاروتنوئیدها به عنوان پیش ماده تولیـد ویتـامین   

دارنـد. بـه عـالوه، ایـن     اي  نات نقش عمدهها و حیوا رتینوئیدها در زندگی انسان

 شیپـ  ترکیبات به عنوان آنتی اکسیدان، بـاال برنـده ایمنـی، بازدارنـده جهـش،     

 دهنـده غیـر فتوشـیمیایی شـناخته     سازهاي رنگدانـه در پسـتانداران و تشـکیل   

 .شوند می

 
  

روغن همیشه بهار برخی مواقع بـا محصـوالت دیگـر حاصـل از ایـن گیـاه       

کردنـی   شود. اگرچه روغن همیشه بهار به عنوان یک روغـن دم  می اشتباه گرفته
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گیاهی براي تولید آن در روغن جوشانده  شود که مواد می یا خیساندنی شناخته

 شده و سپس مواد گیاهی خارج شده و روغن داراي برخی مواد گیاهی بر جـاي 

  ماند. می

دارد که از آن  کنندگی و معالج زیادي ثیرات نرمأروغن ماساژ همیشه بهار ت

  سازد. می هاي ترکیبی گزینه مناسبی در تولید کرم

دار و  هاي خشن، ملتهب و خـارش  این روغن براي کمک به بهبودي پوست

هاي واریسـی و   هاي پوستی مفید است و نیز در درمان رگ بهبود اگزما و خارش

چنانچه این روغن تحت فشـار سـرد اسـتخراج گـردد،     . باشد می عنکبوتی مفید

 .داشتثیر ضد تورم خواهد أت

همیشـه بهـار همچنـین داراي    هـاي   دارد که گل می یکی از محققان اظهار

در برخـی کشـورها ماننـد     .باشـند  مـی  کلسترول، استرول و استر اسـیدالنوریک 

نیوزیلند توجهات خاصی به کشت همیشـه بهـار و اسـتفاده از دانـه آن مبـذول      

  داشته شده است.

این روغـن تـا    که .باشند می درصد روغن 5-20توي زیرا بذور این گیاه مح

چـرب  این روغن بذر محتوي مشابه با روغـن   .داراستدرصد کالندیک اسید  60

توان از آن در نقاشی، ایجاد پوشش و صنایع آرایشـی   می همچنین تانگ) دارد.(

  نموداستفاده 

  

  

  

 



26   

 

  بسته کار آفرینی تولید همیشه بهار

 
.  

شود  می کشتهاست به عنوان یک گیاه زینتی باغی  گیاه همیشه بهار سال

 اسـتخراج هـا   که از گلهایی  ضروري و رنگدانههاي  روغن و مصارف زیادي دارد.

رسـند.   مـی  ت دارویی متفـاوت بـه فـروش   پس از فرآوري در محصوال شوند، می

ساختار شیمیایی کالندیک اسید موجود در روغن بـذر، آن را بـراي اسـتفاده در    

  .تولید محصوالت صنعتی مناسب ساخته است

  غلش شرح

 آن عرضه و همیشه بهار اقتصادي تولید هدف با و بوده تولیدي نوع از شغل این

  یابد. می توسعه و ایجاد خارجی و داخلی به بازارهاي

 از هـدف  آیـد؛ زیـرا   می شمار  به اي توسعه از جنس حرفه، این شغلی حوزه

 نحـوه  و کیفیـت  نظر از که ينحو به است روز فناوري با محصول تولید حرفه این

  کند: اهداف زیر را دنبال می کار و  کسباین  باشد. نوآوري واجد نیز عرضه
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  وخرد کالن هاي هدف

و تولیـد   بهـار  شـه یهمایجـاد اشـتغال و درآمـدزایی و کشـت      هدف کالن:

  .اقتصادي آن

  ؛بهار شهیکشت یک هکتاري گیاه هم:هاي خرد هدف

  و اشباع بازارهاي داخلی از محصول باکیفیت؛ بهار شهیهماهلی کردن گیاه 

  بندي مناسب و بازارپسند؛ ارائه محصول در بسته

  آن به سایر کشورها؛ و صادراتافزایش سطح زیر کشت 

  توسعه اشتغال و جذب نیروي کارگري و کارشناسان بخش کشاورزي؛

  ؛بهار شهیهماستفاده از اراضی مازاد جهت تولید بیشتر گیاه 

 ؛کاراییدر آب و افزایش جویی  صرفه

  هاي پیشرفت؛ توسعه فضا و فرصت

 .التحصــیالن کشـاورزي  فـارغ  يریکــارگ و بـه افـزایش ســطح زیـر کشــت   
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  موارد استفاده و کاربرد همیشه بهار در زمینه اقتصادي و تجاري

  استفاده دارویی.1

آورنـده قنـد خـون و     خون، پـایین  کننده هیتصفمعرق،  عنوان به بهار شهیهم

موضـعی   طـور  بـه تنتور و عصاره گـل آن   .داردضدالتهاب پوستی مصرف سنتی 

. مصرف خوراکی تنتـور  شود یمبراي تسریع درمان زخم و کاهش تورم استفاده 

 .است مؤثردرمان سرطان  و ره آن نیز براي پایین آوردن تبو عصا

  

ادویـه اسـتفاده    عنوان بهزعفران،  مانند بهار شهیهم گیاه خشک يها گلبرگ

تقلبـی   صورت به. همچنین گاهی این گیاه را با زعفران مخلوط کرده و شوند یم
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اسـت و اغلـب    يمؤثر کش حشره، بهار شهیهم. بوي تند گل رسانند یمبه فروش 

طبـع آن سـرد و    .شـود  یمـ پاشـیده   هـا  يسبزراندن حشرات، بر روي  منظور به

آور، ضـد تشـنج،    اص قـابض، قاعـده  داراي خـو  بهـار  شـه یهمخشک اسـت. گـل   

ــفرا،  نیرو ــهل ص ــده، مس ــدعفوندهن ــده یض ــوي، کنن ــواب، مق آور،  ، ادرارآور  خ

 .استخون، ضد انگل و رفع استفراغ  کننده قیرق

 

، سـرخک،  مرغـان  آبله، اختالالت کبدي، گریپ، اوریون، یخون کمدر موارد 

غـرور جـوانی،    يهـا  جـوش اولسر معده، یرقان، مبتالیان به امراض عصبی، رفـع  

و جراحات سرمازدگی اثرات مفید دارد. در استعمال  ها زخمجلدي،  يها يماریب

تیزان یا تنتـور، یـک قاشـق غـذاخوري در یـک فنجـان روي        صورت بهخارجی 

کرده آن  دم از وواریسی  ياه رگهکمپرس براي  صورت به. شود یممالیده  ها زخم

 شود. می ملتهب استفادههاي متورم و  محلول چشمی براي چشم

 
 بخـش  آرام عنـوان  بهدر فرانسه مرسوم است براي کاهش تب و عرق کردن 

در آب  بهـار  شـه یهمگرم گـل   30 کرده دم .کنند یمآن استفاده  کرده دماز  مؤثر

کردن فشارخون به دلیـل   کم کلسترول خون، آوردنبه شکل تیزان براي پایین 
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دسـتگاه گـوارش    يهـا  یناراحتاتساع عروق سطحی، رفع التهاب و زخم معده و 

جلـوگیري از تجزیـه خـون     بـراي  بهار شهیهمخاصیت گل  نیتر مهم. است مؤثر

 اسـتفاده مـی شـود.    سرطانی و اعضاء سرطانی که قابل جراحـی نباشـند اسـت.   

روي کبد  آن همچنین براي رفع اختالالت کبدي مفید بوده، اثر قاطعی کرده دم

   و ترشحات صفراوي دارد.

  

  
  

را تـرمیم و   زده تـاول پوسـت   بهـار  شـه یهم يهـا  گلبرگلوسیون حاصل از 

، یدگیـ د ضـرب ، هـا  یسـوختگ  . در مصـارف خـارجی بـراي رفـع    کند یمتقویت 

جلدي، کـورك، زگیـل، سـرمازدگی و اگزمـا و اخـتالالت       يها دانهو  ها یدگیبر

 و  نیچـ . لوسیون و پماد آن در رفـع  سازند یمعصبی صورت از این گیاه پمادي 

قرمزي چشم  سردرد، يها يماریباست. براي درمان  مؤثرپوست صورت  چروك

 شـده  ثبـت امروزه این گیاه در داروهاي هومیوپاتیک  .شود یمو تب هم استفاده 

حـاوي   کـه  چرادارویی ارجحیت دارد،  ازنظرنوع پرپر و پرتقالی آن  .داردکاربرد 

   است. مؤثرهواد م مقدار زیادي
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بسیاري از موارد از ایـن گیـاه بـراي نـرم      در ی،شیآرا لوازمصنعت تولید  در

گیـاه   ایـن  تند . از رنگ نارنجیکنند یمکردن پوست و مصارف موضعی استفاده 

  شـه یهم. شود یمبراي بهبود بخشیدن حالت ظاهري دیگر مواد دارویی استفاده 

 اسـتوارت) بـوده  ( ریبواسدر موارد خونروي شدید از  مؤثربسیار  يداروهااز  بهار

قابض است و بـراي   بهار  شهیهم. استبراي جلوگیري از خونریزي از لثه مفید و

  است. مؤثر بسیار خون بندآوردن عاًیسرتنگ کردن عروق و 

ماننـد مـرهم روي زخـم     هـا  زخـم را بـراي التیـام    بهـار   شهیهمتنتور گل 

. خـوردن شـیره تـازه بـرگ     شود یم، مانع التهاب و چرکین شدن آن گذارند یم

هاي داخلـی مفیـد    قاشق متوسط براي رفع قی و التیام زخم 1-2گیاه به مقدار 

 کـه  يطـور  بهاست. خوردن پخته یا سوپ گل همیشه بهار، دارویی معمول بوده، 

  .ندیگو یم Pot herbاین گیاه را  ها ییکایآمر
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. ندشـو  یمـ موجـب شـادابی و نشـاط انسـان      بهار شهیهمرنگارنگ  يها گل

ضـد بـاکتري و    خاصـیت ضـد قـارچی،    هـا  نیـ رزبعضی از ترکیبـات آن ماننـد   

 يا گهـواره پاي اطفال  يها تاولدارند. عالوه بر این، گیاه براي درمان  روسیضدو

 بسیار مفید است.

درصـد بـه    5، با غلظـت  بهار  شهیهماز عصاره گل  شده دیتولیک فرآورده 

 مـؤثر  هـا  یجراحـ چشمگیر در تحریک تولید پوسـت در   طور بههمراه آدانتوئین 

، متابولیسـم  بهـار   شـه یهمکه پمـاد   اند افتهیدربوده است. از طرفی پژوهشگران 

. کنـد  یمـ زیـاد   مدنظرتولید گلیکوپروتئین، نوکلئو پروتئین و کالژن را در محل 

، روسیضدو، داراي خاصیت ضد باکتري، بهار شهیهممصرف خوراکی عصاره گل 

و تحریک ایمنـی   يا معده ،يا رودههاي  ضد اسپاسم، ضد گاستریت، ضد اسپاسم

خـوبی   ریتأث، روي استافیلوکوك اورئوس، بهار  شهیهمبدن است. عصاره آبی گل 

 .استدارد و داراي خاصیت مقوي رحم 

التهـاب ناشـی از    کرم براي رفع هـر مشـکلی کـه بـه     صورت به بهار شهیهم

، آور خـواب داراي اثـر   بهـار  شهیهم. رود یمبه کار  شود یمپوست مربوط  خشکی

خون، مقـوي اعصـاب معـده، کیسـه صـفرا و       کننده قیرقضد تشنج، دفع انگل، 

  .استنیروي جنسی 
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، در حیوانات آزمایشـگاهی، کـاهش   بهار شهیهمکاربرد عصاره  يها شیآزما

  و ضد سایتوتوکسیک را نشان داده است.چربی خون، اثرات ضد تومور 

 ادرارآورضـد اسپاسـم، ضـد کـرم و      عنـوان  بـه در طب عوام،  بهار شهیهماز 

براي کاهش آماس و التهاب  بهار شهیهمسنتی  طور به .آورند یماستفاده به عمل 

و  گنـدزدا یـک   عنوان بهشفاي زخم و  است و نیز براي درمان و شده یماستفاده 

هاي درونی و  در مصرف داخلی براي درمان زخم .رود یمبه کار  کننده یضدعفون

آماس و التهاب مفید است. چاي استریل آن براي درمـان ورم ملتحمـه بـه کـار     

   .رود یم

  جانبی راتیتأثو  زا يآلرژاثرات  .2

را  زا يآلـرژ جـانبی   ریتـأث  گونـه  چیهـ ، بهار شهیهمرم کالندوال و مواد حاصل از ک

اسـت کـه مصـرف مقـادیر زیـاد       شده اثباتاگرچه در تحقیقاتی، . اند ندادهنشان 

. بـه ایـن   آورد یمـ را پـایین   فشـارخون کالندوال، مانند یک مسکن عمل کرده و 

توصـیه   فشـارخون همراه با داروهاي مسکن یا کاهنده  بهار شهیهمدلیل مصرف 

بسیار نـادر ایجـاد حساسـیت     طور بهمصرف این گیاه ممکن است  ؛ زیراشود ینم

خوراکی در زنان حامله و شیرده بهتـر اسـت مصـرف نشـود، ولـی       طور به .نماید
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نـوع   13در ایـن شـرایط بالمـانع اسـت.      بهار شهیهممصرف موضعی محصوالت 

   .اند شده نییتعشده و  يجداسازو دو گیاه دیگر  بهار شهیهمساپونین از 

  
  

این محصوالت با استفاده از یـک   ییزا جهشو ضد  ییزا جهش يها تیفعال

 قیـ تحق مـورد  یزومـ  کـرو یمارزیـابی سـالمونل و    شده اصالحروش تلقیح مایع 

را در مقـادیر   یـی زا جهـش سـمی و   ریهـا تـأث   از سـاپونین  کدام چیهو  قرارگرفته

گـزارش   بهـار  شهیهمجانبی زیادي در استفاده از  راتیتأث .ندادندآزمایشی نشان 

نشده است. برخی ممکن است با مصرف آن احساس خارش پوست پیدا کنند و 

 قرار گیرند. قیموردتحق ییزا تیحساسباید براي اطمینان از 

و داروهـاي دیگـر    بهـار  شهیهماز  يا شده شناختهدر حال حاضر برهمکنش 

) از ایـن گیـاه   Ambrosia( ایامبروسـ در صورت آلـرژي بـه    .است نشده شناخته

ـ . تماس متناوب و باشند یمتفاده نشود، زیرا این دو گیاه از یک خانواده اس   شیب

  سبب افزایش حساسیت شود. تواند یم باپوستآن  حد از
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آمریکایی اشتباه گرفته  بهار شهیهمفرانسوي و  بهار شهیهماین گیاه نباید با 

دارویـی  ، امـا ارزش  شـوند  یمـ  اسـتفاده شود، زیرا این گیاهان در دفع حشـرات  

 . ندارند

 
 فرانسوي بهار شهیهم
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  آمریکایی بهار شهیهم

تمام محصوالت گیاهی پتانسیل آلودگی با دیگر محصوالت گیاهی را مانند 

، فلزات سنگین و داروهاي گیاهی دارا هستند. عالوه بـر  ها کش آفت، ها کش علف

براي هر محصـول طبیعـی در افـراد حسـاس      تواند یمآلرژیک  يها واکنشاین، 

ممکن اما کمیاب است. چنین  بهار شهیهمآلرژیک به  يها واکنشمشاهده شود. 

  .استبراي تمامی افراد خانواده کاسنی ممکن  ییها واکنش

حیوانات افزایش زمان خواب را در حیواناتی کـه   در شده انجام يها شیآزما

 نیبنـابرا ، انـد  دادهبـود گـزارش    شده داده و داروهاي مسکن بهار شهیهم ها آنبه 

توسط بیمارانی کـه مسـکن    بهار شهیهمشناسان در استفاده درونی از  برخی گیاه

 يهـا  بـرهمکنش ارزیـابی ایـن    نهیزم در. تحقیقی اند دادهتذکر  کنند یممصرف 

  .استدر انسان انجام نگرفته  لیپتانس

  استفاده خوراکی .3

و  دار گـل  يها سرشاخهگریبان یا کلیه  يها برگهبدون  يا زبانهو  يا لوله يها گل

  استفاده ذمی شود. دار گلتمام گیاه  ندرت  به
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جمـع آوري   انـد  بازشده کامالً که یهنگامآن را هاي  کاپیتول يا برگهگاهی 

. کننـد  یمـ خشک  گراد یسانتدرجه  35و در سایه در حرارتی کمتر از  می کنند

تازه یا خشک اسـتفاده   طور بهکه  دارند رابیشترین استفاده  ها گلبرگو یا  ها گل

  .شود یمآن نیز استفاده  ياه برگ، اما در برخی موارد از شوند یم
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  هاي دیگراستفاده .4

  
دن کراین گیاه براي شستشوي موها و خارج  يها گل ازدر صنایع آرایشی، 

کمپرس براي  صورت بهلطافت پوست و نیز  منظور بههایالیت و در حمام گیاهی 

. همراه با بابونه و سنفیتون براي ایجاد لطافـت  گردد یمپوستی استفاده  يها لکه

. بـراي اسـتحمام و یـا تیمـار صـورت و      گردد یماستفاده  ها پوستو تیمار انواع 

  .استصورت مفید  يها محلول

  
در رنگ کـردن مـواد غـذایی و     بهار شهیهماز گل  شده استخراجمواد رنگی 

 .شود یماستفاده  ها یچربهمچنین در رنگ کردن بعضی از انواع 
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کاروتنوئیـدها) در  (و از رنـگ زرد آن   يعطرسـاز در  بهار شهیهماز اسانس 

 .دیآ یمرنگ کننده، استفاده صنعتی به عمل  عنوان بهصنایع آرایشی 

  
که در نقاشی و تولیـد   شود یممحصوالت زیادي تولید  بهار شهیهماز روغن 

    .رود یمروغن تانگ به کار 
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  بهار شهیهمخاستگاه و پراکنش 

بـومی نـواحی مرکـزي، شـرقی و جنـوبی اروپاسـت. گیـاه         بهار شهیهمگل 

و کـاربرد آن در   شـد  یمـ اروپـا کشـت    يهـا  باغاز قرن دوازدهم در  بهار شهیهم

گرفته  منشأت که از مصر اعتقاد بر این اس .رسد یمبه همان قدمت  عامه فرهنگ

  دارد. يا گستردهاست، اما اکنون در تمام دنیا توزیع 

شـکل و رنـگ    ازلحـاظ  هرکـدام وجود دارند که  گونه نیا ازارقام گوناگونی 

. ایــن گیــاه در اســتاروپــاي مرکــزي و مدیترانــه  یبــوم .باشــند یمــمتفــاوت 

گـل   .کنـد  یمـ رشـد   یسـادگ  بـه آفتابی آمریکـاي شـمالی و اروپـا     يها تیموقع

  .دیرو یمبومی جنوب اروپاست و در سایر نقاط عالم نیز  بهار شهیهم

بـین قـزوین و رشـت     راه در لیهرزودر مناطق غربی ایران و همچنین در 

موطن اصلی این گیـاه در حـوزه دریـاي مدیترانـه،      .شود یمخودرو دیده  طور به

است.  افتهی انتقالدیگر  به سایر نواحی آنجا ازخاورمیانه و اروپاي مرکزي بوده و 

پراکندگی آن به صورتی است کـه امـروزه بـه حـد وفـور در مـراکش و نـواحی        

  .دیرو یممختلف آسیا 
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نوع خودروي آن . دیرو یمفراوان  طور بهدر نواحی غربی  مخصوصاًدر ایران 

در  بهـار  شـه یهم گل .دیرو یم ها گودالو  ها راهدر مزارع متروکه، چمنزارها، کنار 

  .  شود یمو در نقاط دیگر پرورش داده  دیرو یم غربی ایران نواحی غربی و جنوب

 
  

  نیازهاي اکولوژیکی

این گیاه نواحی گرم مدیترانه است، در طول رشد به گرما  منشأ آنجاکه از 

قادر است خشکی را تحمـل   یخوب به بهار شهیهمو همچنین تابش نور نیاز دارد. 

 .زنند یمروز جوانه  4-5پس از  گراد یسانتدرجه  8-10در دماي  بذرهاکند. 

  کشت این گیاه در منـاطقی کـه میـانگین درجـه حـرارت در مـاه خـرداد       

 گـراد  یسانتدرجه  20تیر و مرداد حدود  يها ماهو در  گراد یسانتدرجه  18-17

  خواهد بود. زیآم تیموفقباشد، 

حتـی   وکنـد  یممل تح یخوب بهپایین را  يها حرارتدرجه  بهار شهیهمگل 

  .استزیر صفر  يها حرارتبراي مدت محدودي قادر به تحمل درجه 
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) است. چنانچه هـوا در  روز 200-210بین ( یطوالندوره رویشی این گیاه 

فصل پاییز خیلی سرد شود و درجه حرارت به زیر صفر برسد، گیاه قادر به ادامه 

 رویش نخواهد بود.

زایشـی جدیـد    يها جوانهبالفاصله پس از باز شدن چیده شوند،  ها گلاگر 

 شوند یمظاهر  )اوایل خرداد(اواخر بهار  ها گل. در ایران اولین آورند یمبه وجود 

. زمـان  شـوند  یمـ گیاه مشاهده  روي همچنان سرما بروز از قبل پاییز، اواخر تا و

 .است ورماهیشهرگل دادن آن خرداد تا 

رشد و نمو سـریعی   بهار شهیهمه رویشی مناسبی دارند. سال قو 5-6بذرها 

 .نندینش یمروز پس از سبز شدن بذر، گیاهان به گل  40-50 که يطور بهدارد، 

 
کشت شود، بـه ایـن    دوساله صورت بهدر جنوب انگلیس  تواند یماین گیاه 

اروپـایی   يوهوا آببا  بهار شهیهم. استکه به زمستان مقاوم  شود یمدلیل تصور 

 .استبومی مدیترانه  رسد یمبه نظر  اگرچهسازگاري دارد، 
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کیلـوگرم در   1000-1500حال حاضر در مزارع میـزان بـذري معـادل     در

تولیـد و انتخـاب    يهـا  دسـتگاه ، اما بـا بهبـود   شود یمهکتار از این گیاه حاصل 

بـه دو برابـر برسـد. بـه همـین دلیـل        توانـد  یمـ مناسب این میـزان  هاي  واریته

براي کشاورزان اروپایی و در تولیـد گیاهـان روغنـی بسـیار جـذاب       بهار شهیهم

  .است

 

 بهار شهیهمعوامل خاکی بر  آثار

  

زیبـایی   يهـا  گـل مواد غذایی نیز  ازنظرفقیر  يها خاكگرچه این گیاه در ا

ارا خواهـد بـود. بافـت    را د مـؤثره ، ولی در این شرایط حداقل ماده کند یمتولید 
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، باید طـوري باشـد کـه عمـل     شود یم کشت بهار شهیهم ها آنکه در  ییها خاك

 سنگین رسی مناسب نیست). يها (خاك .ردیگانجام  یآسان بهتهویه 

سبب آب ایسـتایی   يبلند و  یپستصاف باشد، زیرا  کامالً سطح زمین باید 

 تـوان  یمـ خشـک   يهـا  دورهدر  اسـت.  خطرنـاك که براي رویش گیـاه   شود یم

 تـوان  یمهرز  يها علفیک یا دو بار به این گیاه آب داد. براي مبارزه با  يا هفته

 .دکرف این گیاه از مالچ استفاده در اطرا

بر برخی از خصوصـیات   بلندمدتشوري  شرایط استرس ریتأثبررسی براي 

 قیـ موردتحق mM، NaCl 100و  50و  0 يهـا  غلظت، بهار شهیهمفیزیولوژیک 

داشـته  گ ریتـأث  نظر موردشوري روي اغلب خصوصیات که نشان داد قرار گرفتند

چربـی و تجمـع    ونیداسیپر اکسشوري زیاد باعث کاهش خصوصیات رشدي،  و

هیدروژن شد. در استرس شـدید شـوري، کـاهش در کـل گلوتـاتیون و       دینسوز

بـا افـزایش   که این موارد  شد ) مشاهدهASA+AHAافزایش در کل اسکوربات (

مشـاهده   ها برگگلوتاتیون رداکتاز همراه بود و فعالیت اسکوربات پراکسیداز در 

، شوري باعث کاهش میزان سوپر اکسید دیسموتاز و فعالیت کمتـر  عالوه به شد.

  .شدپرکسیداز 

PH  یخـوب  بهمناسب. خاك سبک،  5/4 - 2/8، بین بهار شهیهمخاك براي 

 .استگیاه مطلوب  قابل گرم شدن و مرطوب براي این
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یک خاك غنی و داراي زهکشی مطلوب را دوست دارد، امـا در   بهار شهیهم

فقیر مقاومت خوبی دارد. بهبود کیفیت خـاك   نسبتاًمتوسط تا  يها خاكمقابل 

 تـوان  یمـ بهتـر شـود، بنـابراین     يهـا  گلو  تر سالمسبب تولید گیاهان  تواند یم

 مقادیر زیادي کمپوست به خاك اضافه نمود.

 

  هاي کودينیازهاي غذایی و توصیه

عناصر غـذایی و نیـز    لحاظ ازیاز به استفاده از کودها بستگی به وضعیت خاك ن

کـه پاسـخ    ییهـا  شیآزمـا در مزرعـه دارد.   شـده  کشـت تاریخچه گیاهان قبلـی  

، پیشـنهاد دادنـد کـه    کنند یمرا به مقادیر مختلف نیتروژن مقایسه  بهار شهیهم

سـت  ن ا ، اما نکته مهم ایـ دهد یمبیوماس گیاهی به تمام مقادیر نیتروژن پاسخ 

در جهـت افـزایش تولیـد بـذر نیسـت. بـا توجـه بـه اینکـه           لزوماًکه این پاسخ 

عناصر غذایی در بذر زیاد نیست استفاده اندك از کودهاي غیرآلی یا آلـی   جذب

  .استکافی 
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  اثر نیتروژن

گیاه نیتروژن است. اغلب ترکیبات آلی در گیاهـان   ازیموردنکی از عناصر اصلی ی

اسیدهاي آمینـه، اسـیدهاي نوکلئیـک،     ها آنحاوي نیتروژن هستند که از میان 

و ترکیبات انتقال انرژي مثل آدنوزین دي فسفات و آدنوزین تري  ها میآنزبیشتر 

د این مـواد نیتـروژن در دسـترس    نام برد. اگر گیاه براي تولی توان یمفسفات را 

 صـورت  بـه به زندگی ادامـه دهـد. نیتـروژن در گیاهـان      تواند ینمنداشته باشد، 

  .شود یمنیترات یا آمونیوم جذب 

و با ترکیبات کربنی درون گیـاه   شده لیتبددر گیاه، نیترات نیز به آمونیوم 

ـ   نوبـه  بـه  هـم  آنکـه   سـازد  یمـ و گلوتامیک اسید را  شده ادغام ه بیسـت  خـود ب

. وقتی شوند یمساخته  ها نیپروتئ ها آنکه از  شود یممختلف تبدیل  نهیدآمیاس

سـاخته و   یاهیگ يها سلولکربوهیدرات در  کمبود نیتروژن وجود داشته باشد،

  .شود یم ها وارهید شدن تر میضخ باعث و شده انباشته

کافی باشد و شرایط براي رشد مناسب باشد، بـا   اندازه بهنیتروژن  که زمانی

ـ ا  بـه و  شـود  یمـ و پروتئین ساخته  شده بیترکدرون گیاه  يها دراتیکربوه  نی

 جـه ینت درو  شـود  یمـ رویشی انباشته  يها اندامکربوهیدرات کمتري در  بیترت 

براي  مسئلهکه این  شود یمآبدارتر  و گیاه شود یمپروتوپالست بیشتري ساخته 

شـود.   هـا  آنگیاهانی نظیر غالت اثر سـوء داشـته و ممکـن اسـت باعـث ورس      

  .دارند ها يماریبهمچنین گیاهان آبدار حساسیت بیشتري به آفات و 

مناسب نیسـت، زیـرا سـبب تحریـک رشـد       بهار شهیهمنیتروژن زیاد براي 

 .شـود  یمـ  هـا  گـل کـاهش تعـداد    جـه یو درنترویشی و کاهش رشد زایشی آن 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار نیاز دارد و به مقدار باالتر  50حداکثر به  بهار شهیهم

کیلـوگرم در   50. پتاسیم و فسفر ممکن است در مقادیر کمتر از دهد ینمجواب 

کود باعث خوابیدگی  اندازه از  شیبدر برخی موارد مصرف  .باشد ازیموردنهکتار 

  .شود یم بهار شهیهمو ورس 
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نظیر سایر گیاهان زراعی، خاك فقیر باعث کاهش توان رقابت گیاه شـده و  

و افزایش حاصـلخیزي بـا مصـرف کـود،      کند یمهرز را زیاد  يها علفمشکالت 

ــی،  خصوصــاً ــاي نیتروژن ــکوده ــد یم ــزایش خســارت حاصــل از   توان ــث اف باع

  .گیاهی شود يها يماریب

  
  

 تاریخ و فواصل کاشت

اقلیمـی ماننـد تغییـرات دمـا،      يهـا  دهیـ پدجـود  تاریخ کاشت با توجه به و

در هر منطقه متفاوت بوده، براي حصول حـداکثر عملکـرد، بهتـرین     ...رطوبت و

نیمـه دوم اسـفند)،   (اواخـر زمسـتان    که قرار گیرد موردتوجهتاریخ کاشت باید 

 است. بهار شهیهمزمان مناسبی براي کاشت 

عمـق   وشـوند  یمـ متر کشـت   سانتی 40-50به فاصله  ییها فیرددر  بذرها

  .باشد متر یسانت 2-3در موقع کشت، باید  بهار شهیهمبذر 
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 تناوب کاشت

را  بهار شهیهم ودکرهر نوع گیاهی را کشت  توان یم، بهار شهیهمپس از برداشت 

  .کاشتزمانی کمتر از دو سال در همان زمین  بافاصلهنباید 

 روش کاشت

. گیاهـان را در زمـان   ردیـ گ یمـ بذر صورت  لهیوس به بهار شهیهم ریو تکثکاشت 

تسـریع و   منظـور  بـه . کننـد  یمـ ردیفی در زمین اصلی کشـت   صورت بهمناسب 

 همـه   آن بـا  .داردبذر، آبیاري زمین پس از کاشت ضـرورت   شیدرروهماهنگی 

 غالبـاً فراوانی و پراکندگی که این گیاه در بعضـی نـواحی دارد، بـه پـرورش آن     

و  نفـوذ  قابـل  يا نـه یزم در بهار شهیهم تکثیر .شود یمتوجه گیاه زینتی  عنوان به

فسفردار داشته باشـند   و نیتروژنی کودهاي ژهیو به کافی، کود که  مرطوب نسبتاً

 .ردیگ یم صورت دانه)( وهیمکاشتن  لهیوس به

 

  
  

که گرماي مناسبی داشته باشـد،   در گلخانهرا  ها دانهبراي تکثیر گیاه ابتدا 

متر  سانتی 80 فاصله باامتداد خطوطی  گیاه جوان حاصل را در . سپسکارند یم
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فاصـله   متـر  یسانت 40-45که هر گیاه از دیگري حداقل  کنند یم ءبه نحوي نشا

داشته باشد. با استفاده از روش گلخانه، قبل از فـروردین تـا اوایـل اردیبهشـت،     

بـا ایـن عمـل     نبنـابرای گیاه جوان حاصل را به زمین اصلی انتقـال داد.   توان یم

هـاي گیـاه    کاپیتول واقع دریعنی ؛ افتد یمجلو  يبردار بهرهحدود یک ماه، زمان 

. بـدون اسـتفاده از گلخانـه نیـز     گردنـد  یمـ زودتر از موعد معین به بازار عرضـه  

را در شیارهایی به عمـق   ها دانهعمل تکثیر را انجام داد. به این نحو که  توان یم

دانـه   2-3فاصـله،   متـر  یسـانت  40متر کاشته و رعایت کرد که در هـر   سانتی 3

  ه شود.تکاش

را نیز باید به علت مجاور بودن با هوا کـه اغلـب ممکـن اسـت      ها دانهروي 

 پـس باشد از یک قشر نازك خاك مناسب پوشانید. با این روش  نامساعدسرد و 

بـه میـزان    را هـا  آنل به گیاهان جـوان تبـدیل گردیدنـد، فواصـ     ها دانه نکهیا از 

 شـده  آمـاده  قـبالً اضافی را خارج یا به محل دیگر که  يها بوتهمناسب رسانده و 

طبیعی در سایه  طور بهرا یا  ها آن. پس از برداشت محصول دهند یماست انتقال 

بـا   کن خشکمخصوص که هواي گرم جریان داشته باشد یا در  يها اتاقو یا در 

 ها آنو پس از خشک شدن،  ندینما یمخشک  رادگ یسانتدرجه  35-40حرارت 

    .ندینما یمو به بازار عرضه  يبند بستهکیلوگرمی  20-30کنفی  يها بسته دررا 

  مراقبت و نگهداري

 هـا  فیـ ردچنانچه در طـول   وبرگی شدند 3-5پس از رویش، زمانی که گیاهان 

وري تنک کرد کـه فاصـله دو بوتـه از    را ط ها آنباید  تراکم زیادي داشته باشند،

 بهـار  شـه یهمدوره رویشـی  اما با توجـه بـه اینکـه    برسد.  متر یسانت 5-8هم به 

هـرز را در   يهـا  علـف از فروردین تا قبل از سرد شدن هوا)، بایـد  است (طوالنی 

هـرز   يهـا  علـف طول رویش گیاهان یک تا دو بار وجین کرد. بـراي مبـارزه بـا    

  د.کرمناسب استفاده  يها کش لفعاز  توان یمهمچنین 
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به مقـدار سـه کیلـوگرم در    ماوران ( کش علفاز  توان یم بذر کاشت از قبل

از  تـوان  یمـ دهی نیز  د. در مرحله ساقهکراستفاده  یپاش محلول صورت بههکتار) 

 د.کردوآل به مقدار سه کیلوگرم در هکتار استفاده  کش علف

پایینی گیـاه زرد   يها قسمت يها برگمرداد)، چنانچه  -تیرتابستان (اوایل 

سـانتیمتري   15کوچکی نیز تشکیل شدند، گیاهان را بایـد از فاصـله    يها گلو 

خـاك   بـه  کیلوگرم در هکتـار نیتـروژن   30-40با آبیاري،  زمان همبرید. سپس 

گیاهـان   رشـد  در ، سـبب تسـریع  ها فیردد. برگردان کردن خاك بین کراضافه 

و تا قبل از بـروز   شود یمهفته شروع  2-3هی پس از . در این حالت گلدشود یم

  .ابدی یم سرما همچنان ادامه

صـد پـا، زنـگ، ویـروس      کـرم  پـودري،  سـفیدك  بـه  حسـاس  بهار شهیهم

، هـا  کـرم ، هـا  حلـزون خیار، نقطه برگی، پوسیدگی ساقه، بالیت بـرگ،   کییموزا

 .استو نماتودها  دار نقطه يها سوسک، تریپس، ها ملخ، ها شته

  بهار شهیهم يها يماریب

حالـت   ،کـاهش رشـد   ،شـوند  یمـ زرد  جیتدر به ها برگ نماتد مولد گره ریشه:

  مویی. يها شهیرگال و برجستگی روي ، خشکیدگی سرشاخه ،کوتولگی خفیف

مبـارزه   متحمـل.  يهـا  هیـ پااز  و اسـتفاده رعایت نکات بهداشـتی   مبارزه:

مفید. مبارزه شیمیایی بـا نماتـدکش    يها قارچاز باکتري و  با استفادهبیولوژیک 

تنظـیم   مبـارزه  مـی باشـد .در    از کاشتقبل  ماه کیدي کلرو پروپن حداقل 

  بسیار مهم است. مقاوم از ارقاماستفاده ، تاریخ کشت

.  
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عوامـل   یبرخـ  لهیوسـ  بـه تابسـتان   یلاز اوا یاهانگ نیا سفیدك پودري:

 يدر انتهـا  مخصوصاً یزن یدكسفآلوده شوند.  یدكسف یرنظ یقارچ يزا يماریب

 یخوب بهمحصول بذر  يآن رو ریتأثاست، اگرچه  شده مشاهده یاهگ ینفصل در ا

سولفوره استفاده  يها کش قارچاز  توان یممبارزه با آن  يبرا .یستن شده شناخته

  ت.اس ریزش برگ و ها برگ شدن دیسفبیماري عالئم این  از .کرد

  ها. گلبرگ شدن سبز و گل ياجزا در کلروفیل تشکیل فیلودي:

را  بهـار  شـه یهم کـه  است ییها يماریب از یلکه برگ قارچ :یقارچ لکه برگ

  .کند یم یدتهد

آلـوده ظـاهر    يها برگدر سطح  یسبز روشن يها لکه، ابتدا یماريب ینا در

 هـا  بـرگ  تیـ نها و درشـده   يا قهوهو بعد  درنگیسف ها لکه ین، سپس اشوند یم

اسـت ولـی    زیـاد  ها رگبرگبین ، شوند درجه زیادمی 41-37دماي  در .زندیر یم

  .رود ینمسمت ساقه 

تهیـه   .دکـر اسـتفاده   ینبز کش قارچاز  توان یممبارزه با آن  يبرا مبارزه:

  .آبیاري زیاد نباشد ،مناسب شیاستفاده از زهک ،بذر سالم

 شـده  گـزارش این گیاه بیمـاري بـوتریتیس    درینیا: اسکلروتیتیسو بوتر

. اسـکلروتینیا نیـز در   شـود  یمـ است. این بیماري در شـرایط مرطـوب تحریـک    
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 هـا  آناست. اسـکلروتینیا در بـذور برداشـت شـده      شده مشاهدهکاشت این گیاه 

  .شود یمدیده 

روورال) در (رونیالن) در طول دوره گلدهی یـا ایبرودیـون   (از وینکلوزولین 

براي کنتـرل بـوتریتیس و    انتو یمگل، به ترتیب،  يها برگهنگام شروع ریزش 

د. در کاهش خطـرات اسـکلروتینیا، کنتـرل زراعـی نیـز      کراستفاده  اسکلروتینیا

  قابل توصیه است.

  آفات

 شـود  یمـ  عسـلک  دیتول و برگ رنگ رییتغ باعث 10mm-1طول  مکنده، شته:

 یـاه عصاره گ ها شته است. عسل و زنبور قرمز ، زنبور بیها مورچهجذب سبب  که

  شوند.  یدشد یسبب بروز آلودگ توانند یمو ده کراستخراج  را

استفاده از محلـول   ،بال توري سبز ،حشرات مفید مثل کفشدوزك مبارزه:

  اسفات مقدور است. یاروتنون  یون،ماالت يبا اسپر ها آن کنترل ،تنباکو
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تـار   هـا  بـرگ  ریـ ز ریـز هسـتند و   اریبس این کنه ها  :یعنکبوت کنه تار

ریـزش   چروکیـده و  هـا  بـرگ  .کنند یمگیاه را سوراخ و از شیره تغذیه د، تنن یم

  کنند. می پیدا

از  اسـتفاده  کنـد.  می کنه را نابود 50تا کنه شکارچی  بیولوژیکی: مبارزه

  استفاده از سم بنزوکسی میت. ته،هف در بار 3شستشو با آب  م،مقاو ارقام
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در . اولین حشره رود یم شمار هب اهیگ ینآفات مهم ا از خوار: پره برگ شب

  .کند یمگذرانی  الرو کامل زمستان در زمستانفروردین ظاهرشده  اواسط

 يهـا  علـف  ینفاصله کشـت، وجـ   تیرعا نوري، يها تلهاز  استفاده مبارزه:

  .دارددر مبارزه با آن  يا عمدهسن اول نقش  يبا الروها یمیاییهرز و مبارزه ش

 2و زنبـور پارازیتوئیـد    گونـه  4ی آن طبیعـ  دشمنان مبارزه بیولوژیکی:

  .گونه مگس پارازیتوئید است

 یـن که ا باسیلوس تورینجنسیس کش حشرهاز  استفاده :شیمیاییمبارزه 

 يرو دیـ با شـود  یمـ روز  4-1 در عـرض مرگ حشره  و باعثاست  یسم گوارش

  .کند ینمایجاد  يسوز اهیگپاشیده شود و  شده واقع موردحملهکه  ییها قسمت
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خشکی را تحمل کند، ولی بـراي افـزایش کیفیـت مـواد      تواند یمگیاه این 

بایــد تحــت آبیــاري مــنظم و مناســب قــرار گیــرد. رطوبــت زیــاد بــراي  مــؤثره

  .دهد یمقارچی را افزایش  يها يماریبمضر است و خطر گسترش  بهار شهیهم

. مصـرف گـرد   کنـد  یمـ تغذیـه   ها برگ) سیاه از دار (جوشسوسک بلیستر 

 این آفت را کنترل کند. تواند یمسوین 

بـا اسـتفاده از مـاالتیون، سـوین،      تـوان  یمـ را نیز  ها ركیرجیجها و  زنجره

  .اسفات، روتنون، گرد دیازینون و یا متوکسیکلر کنترل کرد

را نباید در فاصله زمـانی کمتـر از شـش سـال در یـک زمـین        بهار شهیهم

ه با دیگر گیاهان حسـاس ماننـد   فشرد يها تناوبجزئی از  عنوان بهمشابه و نیز 

  .منداب و آفتابگردان کاشت

از رقابـت بـا    يطورجـد  به بهار شهیهمهمانند بسیاري گیاهان زراعی دیگر، 

در دوره پس  مخصوصاً هرز براي رطوبت، عناصر غذایی و نور خورشید، يها علف

 يهـا  فیـ رد. بـا کاشـت در فاصـله    ردیپذ یم ریتأثو  ندیب یمآسیب  یزن جوانهاز 

 انجام گردد. تواند یممتر، وجین مکانیکی  سانتی 50بیشتر، حدود 

برگی رشد آن به دلیل وجود خطـر آسـیب    2-4وجین این گیاه در مرحله 

به گیاه مناسب نیست. با کاشت در زمان مناسب و در بستر بهینه کاشت، رشـد  

رکوب هـرز را سـ   يهـا  علفتوسعه  تواند یمسریع خواهد بود و  بهار شهیهماولیه 

  نماید.

هرز در بسیاري از کشورهاي اروپـایی بـه دلیـل     يها علفکنترل شیمیایی 

. قبـل از کاشـت،   اسـت محدود  بهار شهیهماختصاصی براي  کش علفعدم وجود 

بـراي   تواند یمگرم در هکتار)  720-1440به میزان ( تیفوزیگالاسپري نمودن 

هـرز   يها علفناشی از  هرز در حال جوانه زدن یا رفع مشکالت يها علفکنترل 

 به کار رود. چندساله
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بعـد از   در انگلیس روي هر دو مورد مصرف قبـل و  شده انجام يها شیآزما

بسیار محـدودي بـراي مصـرف     يها انتخاب. اند نمودهتحقیق  ها کش علفکاشت 

در انگلـیس   شـده  انجـام  يهـا  شیآزماوجود دارد.  ها کش علفپس از جوانه زدن 

دنـد و نتیجـه گرفتنـد کـه     کربالقوه را ارزیابی  يها کش علفمحدوده وسیعی از 

مانند تریفلورالین، ایزوکسابن و پروپـاکلور بـراي    یزن جوانهقبل از  يها کش علف

  .باشند یم خطر یباین گیاه زراعی 

متـازاکلر  اسـتامپ) و  ( نیمتالیپندمورد آزمایش شامل  يها کش علفدیگر 

سبب ایجاد خسارت بـه گیاهـان زراعـی     وانندت یم، اما این موارد استبوتیزان) (

در برخی فصول و در مقادیر مصرف خاص شـوند. نتـایج مطلـوبی در هلنـد و از     

لیتـر در هکتـار بـراي کنتـرل برخـی       4آسوالکس) بـه میـزان   (مصرف آسوالم 

 .است آمده دست بههرز  يها علف

 

 برداشت محصول

و  بـاز  )اوایـل خـرداد  بهار ( اواخر اغلب از ها گلرشد کرده،  سرعت به بهار شهیهم

جدیـدي بـه وجـود     يها گلهمواره  ها گلچیدن . پس از شوند یم برداشت قابل

تـا قبـل از بـروز سـرما همچنـان       توان یمرا  ها گلبرداشت  که يطور به، ندیآ یم

 ادامه داد.
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همراه بـا کاسـبرگ برداشـت شـوند، آنگـاه       ها گلبایدبراي تسریع در کار، 

 بـاهم را  هـا  کاسـبرگ و  هـا  گـل  تـوان  یمالبته  د.کرجدا  ها کاسبرگرا از  ها گل

ــک  ــرخش ــه  ک ــراي اینک ــرگد. ب ــا گلب ــد و    ه ــت ندهن ــود را از دس ــگ خ رن

  خشک کرد. سرعت بهرا باید  ها گلمطلوبی داشته باشند،   کیفیت

را در سـایه و در سـطح زمـین     هـا  آن تـوان  یمـ کم باشد،  ها گلاگر مقدار 

زیـاد باشـد، بایـد از خشـک      ها آنکم پخش نمود، ولی چنانچه مقدار  باضخامت

 کـه  آنجـا  ازاسـتفاده کـرد.    گراد یسانتدرجه  35-40الکتریکی با دماي  يا کنه

، بایـد بالفاصـله پـس از خشـک     انـد  رطوبتجاذب  شدت به شده خشک يها گل

 شـده  خشـک . مقدار محصـول گـل   شوند يبند بستهمناسب  يها سهیکشدن در 

کیلـوگرم در   350-400تن در هکتار و بدون کاسبرگ  1-2اه با کاسبرگ، همر

  هکتار خواهد بود.

گـل   و نسـبت  1بـه   5همراه با کاسبرگ) به گل خشـک،  (نسبت گل تازه 

تـازه برداشـت    يهـا  گـل . اسـت  1بـه   6به گـل خشـک،    )بدون کاسبرگ(تازه 

نـور   از دور  بـه را بـا قـرار دادن روي کاغـذ و     هـا  گلبـرگ یا  ها گل. کل شوند یم

و در ایـن   کننـد  یمـ مستقیم بدون حرارت بسیار زیاد یا با جریـان هـوا خشـک    

در هنگـام   هـا  گلبـرگ رنـگ   کـه  یدرصورتهنگام نباید روي یکدیگر قرار گیرند. 

  .اند نشدهمناسبی خشک  طور بهکه  برود، به این معناست کردن خشک
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  اب واریتهاهداف اصالحی و انتخ

اهداف اصالحی این گیاه شامل بهبود صفات ظاهري ماننـد انـدازه و رنـگ گـل     

 يهـا  شیآزمـا اسـت. در   کارشـده خصوصیات زراعی آن نیـز   يرو، اگرچه است

و تفـاوت در   انـد  قرارگرفتـه در انگلیس، بـذور موجـود مـورد مقایسـه      شده انجام

اه، مقـدار محصـول،   خصوصیات گیاهی مانند تعداد روز تـا گلـدهی، ارتفـاع گیـ    

  است. شده یبررسمحتوي روغن و اسید کالندیک 

و میـزان محصـول بـذر     شـده  انجـام روي این گیاه تحقیقـاتی   نیزدر هلند 

درصـد و کالنـدیک    14-20کیلوگرم در هکتار و محتـوي روغـن    2500-1500

گونـاگون گیـاه    يهـا  تیخصوصـ اسـت.   آمده دست بهدرصد  55-60اسید روغن 

اسـت و ارقـام مناسـبی بـراي      افتـه یبهبوداصـالحی   يهـا  تیـ فعالتوسط انجام 

  .استتجاري در حال حاضر موجود  يها استفاده

  تأثیر ارقام مختلف

مـی) و   2آپریـل و   22بررسی اثر تاریخ کاشت شامل دو تاریخ کاشت ( منظور به

، بهـار  شهیهمارقام کم پر و پرپر گیاه  تراکم بوته بر خصوصیات رشدي و عملکرد

د. طـول  شـ در ایستگاه تحقیقات کشاورزي اراك اجـرا   1386ایشی در سال آزم

در  ریتأخقرار گرفت و با  تاریخ کاشت ریتأثدوره رشد از کاشت تا برداشت تحت 

کاشت کاهش یافت. اثر تاریخ کاشت بـر ارتفـاع، تعـداد غنچـه، سـطح بـرگ و       

 ریتـأخ د، امـا  ش ها آندر کاشت باعث کاهش  ریتأخبود و  دار یمعنعملکرد دانه 

  نداشت. يدار یمعن ریتأثدر کاشت بر عملکرد ساقه 

متقابل تـاریخ کاشـت و رقـم بـر صـفات       اثر آمده دست بهبا توجه به نتایج 

 يدار یمعن ریتأثبود ولی بر عملکرد گلبرگ و بذر  دار یمعنعملکرد برگ و ساقه 

 دار یمعنـ نداشت. اثر متقابل رقم و تراکم بوته روي صفات برگ، گلبرگ و برگ 
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تاریخ کاشت، رقم و تراکم بـر صـفات    برهمکنشو روي ساقه بدون معنی است. 

 .بودو روي عملکرد بذر بدون معنی  دار یمعنعملکرد برگ، ساقه و گلبرگ 

انجـام   Chillan، آزمایشی در بهار شهیهمتعیین پتانسیل محصول  منظور به

چهـار تـاریخ کاشـت و دو رقـم در دو فصـل رشـد بررسـی شـد.          ریتـأث گرفت. 

 1998اکتبـر   14سـپتامبر و   7آگوسـت،   5ژوئـن،   4کاشـت شـامل    يها خیتار

در ایالـت   شـده  يآور جمـع و رقم محلـی   Resina، شده استفاده يها رقمبودند و 

. در اولـین سـال   اسـت  دوسـاله در این منطقه یک گیاه  بهار شهیهمنوبل بودند. 

ژوئن مشاهده شد. در دومین  4تولید، حداکثر محصول گلبرگ در تاریخ کاشت 

مختلـف کاشـت مشـاهده     يها خیتارسال با گیاهان مشابه، تفاوتی بین محصول 

کیلوگرم در هکتار مشاهده شـد. مجمـوع    3685نشد و میانگین گلبرگ خشک 

 ر گلبـرگ خشـک بـود.   کیلـوگرم در هکتـا   4594کل محصول دو فصـل رشـد،   

بین محصول دو رقم در دو فصل رشد مشاهده نشـد. ایـن مـورد اثبـات      یتفاوت

در هر تـاریخی از ژوئـن    توانند یم بهار شهیهممورد آزمایش  يها رقمکه  کند یم

روي  يریتـأث  دار یمعنـ  صـورت  بهکاشته شوند، بدون اینکه  Chillanتا اکتبر در 

  .گردداول تولید، مشاهده  دوسالمحصول 

در دو موقعیــت مختلــف در  1994-1953 بهــار شــهیهمهشــت واریتــه از 

، هـا  گـل مانند گلدهی، وزن خشک ( کیمورفولوژاتریش کاشته شده بود. صفات 

 TLCمونواسترل و تاراکساسترول بـا   -3-) و نیز محتواي فارادیول...و ها گلقطر 

خـود   ریتأثرین بیشت ستیز طیمحبررسی شدند. با توجه به صفات مورفولوژیک، 

و محتـواي   هـا  گـل ، وزن خشـک  هـا  گـل . قطـر  گـذارد  یمـ  ها گلرا روي تولید 

  .باشند یمپایدار  اتیخصوصواسترل از مون – 3 -فارادیول

یک گیاه زراعی روغنی صـنعتی از زمـان    عنوان به بهار شهیهمتوجه به گل 

حدود  و روغن آن استدرصد روغن  20بذر این گیاه حاوي حدود  که نیاکشف 

 نه رقـم  يا مزرعهافزایش است. در آزمایش  درصد کالندیک اسید دارد، رو به 60
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میـزان   هـا  رقمنشان داد که بهترین  جینتا قرار گرفتند، یبررس مورد بهار شهیهم

تن در هکتـار تولیـد کردنـد. بیشـترین میـزان       2-5/2 نیبمحصول گل خشک 

درصـد   3/16روغن دانه، حاصل گردید. میانگین زودرسهاي  محصول از ژنوتیپ

  درصد بود. 2/19میزان آن  نیشتریبو 

روي نمو گیـاه و تولیـد    مترمربعگیاه در  80و  10تراکم گیاهی بین  ریتأث

 يدار یمعنـ  ریتـأث گیـاهی روي محصـول    قرار گرفت. تراکم یموردبررسبذر نیز 

  .شد، بیشترین محصول حاصل مترمربعبوته در  40داشت و در تراکم 

یک گیاه دارویی است که مقادیر زیـادي از کاروتنوئیـدها را در    بهار شهیهم

به میزان زیادي به دلیـل   ها گل. رنگ زرد مایل به نارنجی ستخود دارا يها گل

  بستگی دارد.   ها دانه رنگوجود کاروتنوئید بوده و میزان تیرگی برگ به میزان 

  شده یبررسزیر  حتواي کاروتنوئید در چهار واریتهم
Double, esteralorange,Radio, extra selected,Bonbonaricot ,Doubleesteralsaune 

هـاي گـل    با گل نارنجی بیشـتر بـوده، واریتـه    يها رقمو محتواي کاروتنوئید در 

  را دارا بودند. ها دروکربنیهنارنجی، مقادیر باالتري از 

یکزانتین، بتـا  اصلی یافت شده شامل فالوکزانتین، لوتین، روب يها دانه رنگ

 که یهنگام مخصوصاًنارنجی  يها رقمکاروتن، الندا کاروتن و لیکوپن بود. کشت 

، توصـیه  اسـت هدف، استفاده از خاصیت دارویی این گیاه جهت حفاظت پوست 

  .شود یم

 زمان برداشت محصول

از اوایل خرداد تا شهریور ادامه دارد، ولی بهترین زمان  معموالًبرداشت این گیاه 

  .است مردادماهبرداشت در 
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  اقتصادي گیاهان دارویی تیاهم و ارزش

گیاهان دارویـی   يو فرآورعوامل در تولید، پرورش  نیتر مهمعوامل اقتصادي از 

بـاالتر و بیشـتر در    افـزوده  ارزشداشـتن   و صنعت تولید داروهاي گیاهی اسـت. 

  .است شده گزارشبحث تولید نسبت به سایر گیاهان زراعی و باغی طبق آمار 

عظیم بعضـی از کشـورهاي اروپـایی و غربـی ماننـد آلمـان،        يگذار هیسرما

 یاهیـ گتولید و فرآوري داروها با منشـأ   نهیدرزم ایاسپان اتریش، بلژیک، فرانسه،

  .گرفته است صورت

  بازاریابی

و با توجه بـه نـوع گیـاه     کهبوده مؤثر بر بازاریابی گیاهان دارویی  اوانیفر عوامل

باشند. در ایـن بسـته بـه سـه عامـل مشـترك و        تولیدي آن متفاوت می مناطق

بازاریابی محصوالت گیاهان دارویی، عملیات بازاریـابی   يها یژگیواثرگذار شامل 

  : به طور اجمال اشاره می گردد و سازمان بازاریابی

 دارویی گیاهان محصوالت بازاریابی هاي ویژگی

 پیچیـدگی  داراي صنعتی تولیدات با مقایسه در گیاهان این محصوالت بازاریابی

 و محصـوالت  ایـن  هاي ویژگی به مشکالت این از اي عمده بخش .است بیشتري

  :شوند می آورده اختصار به که است مرتبط ها آن تولیدکنندگان

 چنانچـه  و بـوده  فسـادپذیر  گیاهان این محصوالت برخی :فسادپذیري .1

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

  .است تبدیل هاي روش و سردخانه

 از دارویـی  گیاهـان  ژهیـ و بـه  و کشاورزي محصوالت اغلب :فصلی بودن .2

 ها آن براي تقاضا که  یحال در باشند، می فصلی شرایط تحت بازار به عرضه لحاظ

  .وجود دارد سال طول در
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داراي وزن و حجم  ها آن ارزش بااین گیاهان در مقایسه  :حجیم بودن .3

 شود. و نگهداري آن می ونقل حملباشند که خود سبب افزایش هزینه  زیاد می

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

آوري محصوالت انـدك از واحـدهاي تولیـدي     کشور پراکنده است. جمع يها باغ

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

بـرداري از   چـون بهـره   :بـرداران  بهره در بازاري يها شیفقدان گرا .5

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

برداران سنتی روانه  ، بنابراین آنچه بهرهبردارندتغذیه انسان و خوراك دام نیز در 

قـوي   يهـا  شیگـرا کنند مازاد مصارف فوق بوده، بنابراین داراي  بازار مصرف می

 باشند. بازاري نمی

بازاریـابی نیـاز بـه چهـارچوب      يهـا  تیفعالمطالعه  :عملیات بازاریابی. 6

مطالعه بازاریابی، رهیافت عملی است کـه   يها چهارچوب دارد. یکی از مؤثرترین

اي، فیزیکـی و تسـهیالتی تقسـیم     بازاریابی را با سـه دسـته مبادلـه    يها تیفعال

 يهـا  تیـ فعالاسـت و   دوفروشیـ خر رنـده یدربرگاي  اي مبادلهه کند. فعالیت می

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

  .است ونقل حملفیزیکی شامل انبارداري، تبدیل و  يها تیفعالشود.  می

 سازمان بازاریابی

مختلـف   يهـا  تیـ فعالهستند کـه   ییها گروهمنظور از سازمان بازاریابی، افراد و 

. این افراد به سه گـروه  اند مشغولنظام بازاریابی را به عهده داشته و به انجام آن 

  شوند.   کنندگان تقسیم می ها و مصرف عمده: تولیدکنندگان، واسطه

تولیدکننــدگان، افــراد یــا خانوارهــایی هســتند کــه گیاهــان دارویــی را از  

ده و محصول آن را برداشـت  کرآوري و یا در مزارع کشت  و مراتع جمع ها جنگل

اریـابی را بـه خـود اختصـاص     نمایند. ایـن افـراد حلقـه نخسـت سـازمان باز      می
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گوناگون بازاریـابی   يها تیفعالهستند که  ییها گروهها، افراد یا  دهند. واسطه می

بندي و مواردي از ایـن قبیـل را    آوري، انبارداري، بسته ، جمعونقل حملهمچون 

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

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

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

 باشند. می

  خالصه

باتوجه به عوامل مؤثر بر بازاریابی گیاهان دارویی باید جهت انجـام ایـن رسـالت    

اندرکار بـا فوایـد و نحـوه مصـرف آن      دستد تا اوالً جامعه و افراد کرریزي  برنامه

کننـدگان   دست مصـرف  آشنا شوند. ثانیاً در کمترین زمان ممکن، محصوالت به 

بینی عملیـات   برسد. سازمان بازاریابی نیز به نحوي طراحی گردد که بتواند پیش

الزم را نموده تا ضمن سودآوري معقول براي تولیدکنندگان، محصوالت نیـز بـا   

   کنندگان قرار گیرد. در اختیار مصرفحداقل قیمت 

  بررسی رقبا

 رقابت چیست؟

  فضاي رقابت چگونه است؟

 طلبـی ابـزاري و انسـانی بـراي     رویکرد و روش قدرتمندي و قدرت رقابت:

  تدبیر، تدبر و تحول دائمی است. برتري بر حریفان با

ی اسـت کـه در آن فرصـت و تهدیـد، بـردن و بـاختن،       یفضاي رقابت فضا

و مسابقه، بازده و ریسـک، امیـد و بـیم، ظهـور و سـقوط، سـود و زیـان،        مبارزه 

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

    و تحول هستند.
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  تجزیه و تحلیل

هـاي   در شرایط کنونی بازارهاي داخلی و جهانی کـه در آن روز بـه روز شـرکت   

گذارنـد، رقابـت روز بـه روز     پا به عرصه ظهور می هاي متفاوتی جدیدي با قدرت

هـا همـواره نـاگزیر بـه تجزیـه و تحلیـل        شود و شـرکت  تر می تر و فشرده سخت

هـا هسـتند تـا بـا      وضعیت رقبا و شناسایی مزایاي رقابتی خود در مقایسه بـا آن 

اعالم این مزایا، جایگاه متمایز و برتري نـزد مشـتریان پیـدا کـرده و ادامـه بقـا       

ثر و کارساز، یک شرکت بایـد  ؤهاي رقابتی م رو براي تهیه استراتژي ند. از اینده

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

  بپردازد.

هـاي اطالعـاتی و    تـوان از طریـق پایگـاه    طور مثـال مـی   این اطالعات را به

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

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

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

کند تحقیق و بررسـی   محصول شما در مقایسه با دیگران به مشتریان عرضه می

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

  مثال

شود بایـد شـرایطی را بـه     در محلی که گیاه دارویی بادرنجبویه کشت می 

در هنگـام   ؛بـه طـور مثـال   انجـام آن نیسـتند    بـه  قادر رقبا سایر وجود آورد که

خواص آن گیاه و نحوه دم  بارههایی در توان کاتالوگ فروش محصول به مردم می

توان با تبلیغات مناسـب باعـث    ن آن را میان مردم پخش کرد. همچنین میکرد

هـاي گرافیکـی    د. یـا طـرح  کـر ایجاد تمایل بین مردم به مصرف گیاهان دارویی 

ها در حـد    طراحی شده شرکت به لحاظ قیمت ممکن است در مقایسه با شرکت

قانـه قابـل   هاي تکنیکی خال اي و مهارت متوسط بوده، اما به خاطر طراحی حرفه

  ستایش و شناسایی است.
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پس از تعیین وجوه تمایز خود از سایر رقبا، بایـد جایگـاه خـود را در بـازار     

مشــخص کنیــد. جایگــاه یــک کــاال، براســاس صــفات برجســته آن از دیــدگاه  

به عبارت دیگر جایگاه یک کاال مکانی است که ؛ شود کنندگان تعریف می  مصرف

کنـد.   کنندگان اشغال مـی  ي رقیب، در اذهان مصرفآن کاال در مقایسه با کاالها

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

  جایگاه محصول خود در بازار دست یافت. بارهروشنی در

سطحی که رقباي شما عرضـه   چرا مردم به جاي سایر کاالها و خدمات هم

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

  کنید؟ شما چه مزایا و منافعی عرضه می

  در چه قیمتی؟

  به چه کسانی؟

  آمیخته بازاریابی شما در مقایسه با دیگران چگونه است؟

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

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

تـر از نیازهـا و فرآینـدهاي خریـد و      جذب و حفظ مشتریان، همانا آگاهی بـیش 

ها نسبت به رقباست. مزیت رقابتی بسـتگی دارد بـه    تر به آن فایده رساندن بیش

عنـوان   توانـد نسـبت بـه رقبـا جایگـاه خـود را بـه        که شرکت تا چه حد مـی  این

) Duracellسـازي دوراسـل (   ثالً بـاتري کننده فواید بیشتر تثبیـت کنـد، مـ    ارایه

عنوان مزیـت   ها به هاي خود را در مقایسه با سایر باتري طوالنی بودن عمر باتري

ــود،      ــاتی خ ــی تبلیغ ــت در آگه ــن مزی ــز روي ای ــا تمرک ــده و ب ــابتی برگزی رق

ها عمـر   تر از سایر باتري ها تا شش برابر بیش کنندگان را از این که باتري مصرف

کند، بنابراین پس از مشخص کردن یـک جایگـاه مناسـب در     ه میکنند، آگا می

 جایگاه تثبیت کنندگان به  به مصرف رسانی اطالع ار، باید با تبلیغات مناسب وباز

  ذهن مشتریان بپردازید. نظر در بازار و درمورد 
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منظور کسب مزیـت رقـابتی و افـزایش فـروش در      ها به کلی، شرکت طور  به

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

طور خالصه اشاره شده است چـرا کـه بـدون زیـر نظـر گـرفتن وضـعیت         آن به

هـا در ارتبـاط    هاي رقیب و مشخص کردن نقاط قوت و ضعف خـود و آن  شرکت

توان به برتري و جایگاه متمـایز نسـبت بـه     کنندگان، نمی با برآوردن نیاز مصرف

  ر نظر مشتریان دست یافت.رقبا د

  مراحل این فرآیند به شرح زیر است:

  . مشخص کردن عوامل رقابتی مهم؛1

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

  . تعیین نقاط قوت و وجوه تمایز شرکت از سایر رقبا؛3

  . تعیین جایگاه شرکت در بازار؛4

  .ازار. تثبیت جایگاه شرکت در ب5

 هاي بازاریابی رقابتی تجزیه وتحلیل رقبا و خط مشی

مشی مؤثر و کارساز، یک شرکت باید رقبا و مشتریان بالفعل  براي تهیه یک خط

و بالقوه خود را با هم در نظر داشته باشد. شرکت باید مرتباً رقباي خود را مـورد  

هاي بازاریابی رقـابتی اقـدام    مشی جزیه و تحلیل قرار دهد و نسبت به تهیه خطت

هایی که شرکت را در مقابل رقبا در جایگاهی ممتاز و مسـتحکم   مشی کند. خط

  و براي آن توانمندترین مزیت رقابتی ممکن را نیز به ارمغان آورد. قرار دهد

 و رقباي اصـلی اسـت   تجزیه و تحلیل رقبا در درجه اول مستلزم شناسایی

هر دو دیدگاه صنعت و بازار. ، شرکت اطالعاتی را دربـاره   ، از نظر در مرحله بعد

آورد. بـا   مـی  قوت و ضعف و الگوهاي واکنشی رقبا گرد ها، نقاط مشی اهداف، خط

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

ها دوري کنـد. اخبـار و    هایی را که باید از آن نیز آنور شود و  ها حمله باید به آن
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آوري و تعبیـر و تفسـیر و توزیـع شـوند. مـدیران       اطالعات بازار باید مرتباً جمع

ها باید بتوانند اطالعات کامل و قابل اطمینـانی دربـاره رقیبـانی     بازاریابی شرکت

    گذارد. گردآورند که احتماالً تصمیمات ایشان بر موقعیت شرکت تأثیر می

هاي بازاریابی رقابتی براي یک شرکت مناسـب اسـت،    مشی که چه خط این

هـا و منـابع    بستگی دارد به جایگاه شرکت در صنعت مربوطه و اهداف و فرصـت 

مشی بازاریابی رقابتی یک شرکت هم بستگی دارد به اینکه شـرکت   شرکت. خط

طلبـی،   رهبـري، برتـري  گزینـد:   هاي زیر را در بازار برمـی  مشی کدام یک از خط

  تمرکز. روي یا دنباله

اي ضـ افـزایش حجـم کـل تقا    شرکت رهبر بازار، سه وظیفه بر عهـده دارد:  

بازار، حفاظت و مراقبت از سهم بازار و افزایش سهم بازار خود. یک شرکت رهبر 

ها بتوانـد در بـازار، حجـم     آن  هایی است که به کمک بازار در پی دستیابی به راه

را افزایش دهد؛ زیرا منفعتی که رهبر بازار از هر افزایش در حجم کل  کل تقاضا

آورد بیش از سـایرین اسـت. بـراي افـزایش حجـم کـل بـازار،         بازار به دست می

کنندگان جدیـد کـاال، مـوارد جدیـد و مـوارد       شرکت رهبر باید به دنبال مصرف

بـازار خـود   مصرف بیشتر یک کاال باشد. براي مراقبت و حفاظت از سهم کنونی 

چندین روش دفاعی پیش روي شرکت رهبر قرار دارد، از جمله دفـاع وضـعیت،   

  دفاع جناحی، دفاع پیشکی، دفاع ضدحمله، دفاع متحرك و دفاع انقباضی

بینـی کلیـه    شـرکتی اسـت کـه بتوانـد بـا پـیش       ؛یک رهبر بـازار واقعـی   

اي رهبـر بـازار،   ه اي از طرف رقبا بربندد. شرکت احتماالت، راه بر هر گونه حمله

این رویـه زمـانی   زایش سهم بازار خود نیز برآیند. توانند در صدد اف همچنین می

  منطقی است که سود، همراه با افزایش سهم بازار، افزایش یابد.
  

دسـت   شرکتی است که در صنعت خود براي بـه  ؛، یک شرکت برتري طلب 

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

زند. شـرکت برتـري طلـب      به حمالت جسورانه میهاي کوچک دست  یا شرکت
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هـاي حملـه یکـی را     مشـی  خـط  تواند براي تحقیق اهداف خود از میان انواع می

انـد از: حملـه از جلـو، حملـه جنـاحی، حملـه        ها عبـارت  مشی برگزیند. این خط

  اي، حمله فرعی و حمله نامنظم. محاصره

کارانـه عمـل    شرکتی است که بسـیار محافظـه   ؛روي بازار کت دنبالهیک شر

رود  پندارد آنچه که در اثـر اقـدامی نسـنجیده از دسـت مـی      کند. چرا که می می

مشـی   خـط  رو، فاقـد  آید. شرکت دنبالـه  بیش از آن چیزي است که به دست می

افزایش هاي خاص خویش، سهم بازار خود را  کوشد با تکیه بر توانایی است و می

هـاي رهبـر از نـرخ     روها در صنعت خود نسبت بـه شـرکت   بعضی از دنباله دهد.

  بازده بیشتري برخوردارند.

هـاي بـازار    شرکت کوچکی است که به بعضی از قسمت ؛تمرکزدهنده بازار

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

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

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

اي دارد. تمرکـز زیـاده از    یابی رقابتی در بازارهاي امروز اهمیت ویـژه  جهت

 هـا بیشـتر از ناحیـه نیازهـاي     رسد. شرکت رقبا، کار صحیحی به نظر نمیحد بر 

گیرنـد و   مصرفی جدید و رقباي تازه وارد به صنعت در معـرض خطـر قـرار مـی    

هایی که بین گـرایش   چنان خطري ندارند. شرکت رقباي کنونی براي شرکت آن

کننـد، راهـی درسـت در پـیش      به مشتري و رقیب، حد اعتـدال را رعایـت مـی   

  اند. گرفته
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  گیري نتیجه

  محیط رقابتی

 شناسایی رقباي اصلی: نام، محل فعالیت و میزان سهم بازار؛  

    مقایسه محصوالت شرکت خود با رقبا (از ابعاد کیفیت، برند، وجهـه و سـایر

  مشخصات)؛

  هـاي توزیـع و سـایر     مقایسه شرکت خود با رقبا از ابعاد اندازه، وجهه، کانـال

  مشخصات کلیدي؛

  چگونگی ورود رقبا به این بازار (آیا براي رقباي جدید ورود به این بازار آسان

  است؟)؛

 هــایی  هــاي گرفتــه شــده از رقبــا (از بررســی فعالیــت رقبــا چــه درس درس

  اید؟)؛ گرفته

   روند فروش رقبا (وضعیت فروش رقبا در صنعت شما چگونه است؟ آیا رو بـه

  رشدند؟ افول یا...)؛

  لیست رقبا

و  یـی دارو یاهـان گ يکشت و فرآور ینهفعال در زم دارو: زاگرس شرکت. 1

 ؛یاهیگ يداروها یدتول یکنزد يا یندهدر آ

و بـا   یعلمـ  ي از پشـتوانه  يمنـد  ابتکار فـاطر بـا بهـره    یانپارس شرکت .2

و مـواد   یاهانگ  ینهخدمات در زم  استفاده از کادر متخصص و کارآزموده، به ارائه

و  یدسـتگاه  یزهـاي آنال یک،به صورت ارگان ییدارو یاهانکاشت گ یی،دارو  یهاول

 يهـا  اسـانس و عصـاره   ي هیته یی،دارو یاهانگ يکشت بافت، فرآور یولوژیکی،ب

 يها مشاوره و مشارکت در پروژه یی،دارو  یهو سنتز مواد اول يساز خالص یاهی،گ
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 نیامربوط به متقاضـ  یآموزش یتخصص يها دوره يو برگزار یو صنعت یقاتیتحق

 ؛و کارشناسان

 یراز؛کشت ش تکنو .3

 یـد اسـانس جهـت تول   یجبار یبانیاتحاد به منظور پشت يشرکت کشاورز .4

هکتـار   150و  یـق حلقه چـاه عم  2و هم اکنون  یدگرد یسسأت ییدارو یاهانگ

 . کشت است یراز آن زاي  دارد که سطح عمده یاردر اخت ینزم

 مقایسه رقبا از بعد اندازه شرکت؛

 جغرافیایی رقبا؛مکان 

 تملک رقبا توسط مشتریان بالقوه کلیدي؛

مقایسه حضور رقبا در بخـش هـاي بـازار بـا شـرکت (شـرکت مـا در چـه         

 هایی از بازار)؛ ها یا بخش هایی از بازار فعالیت دارد و رقبا در چه حوزه حوزه

 مقایسه محصوالت/ خدمات رقبا با شرکت؛

در محصوالت مختلف یا محصول  گذاري رقبا با شرکت مقایسه شیوه قیمت

 هدف؛

 هاي توزیع رقبا با شرکت؛ مقایسه کانال

  مقایسه رقبا با شرکت از دیدگاه معرفی محصوالت جدید.
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  بنديبرنامه زمان
  

  ؛سازي و تسطیح زمین : آماده1فاز 

  ؛: داشت و برداشت محصول نهایی2فاز 

  برتر.یغات محصول با ارائه کیفیت : بازاریابی و تبل3فاز 

  

  تحلیل اقتصادي

  مدیریت مالی

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

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

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

باشـد.   ي نهایی حائز اهمیت میگیر تحلیل آنها براي تصمیم و صحیح و به موقع

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

  ها) مشخص شوند. (دریافت

 ردیف
مراحل اجراي طرح 

 کسب و کار

زودترین 

 زمان شروع

زودترین 

 زمان خاتمه

دیرترین 

 زمان شروع

دیرترین 

 زمان خاتمه

زمان 

 شناوري

1 
سازي و تسطیح  آماده

 زمین
 اواخر مهر نیمه دوم مهر

اوایل 

 فروردین

 دوم یمهن

 فروردین
روز 15  

2 
ها  خرید و حمل نهاده

)...، کود،بذر(  
اسفند 10 اسفند 15  نیفرورد 15   

20 

نیفرورد  
روز 5  

3 
بذر به شکل  کشت

 مکانیزه

نیمه دوم 

 اسفند
 اواخر اسفند

اواخر 

 فروردین

نیمه اول 

 اردیبهشت
روز 15  

تداش 4  
 اوایل

 فروردین
... ... 

اواخر 

یورشهر  
ماه 6  

 ... ... اواخر خرداد برداشت و فروش 5
اواخر 

یورشهر  
ماه 3  
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  ها) ها (پرداختی هزینه )الف

به منجر  شود که  هایی می گذاري فعالیت مشمول هزینه هاي سرمایه هزینه

  ها شامل موارد زیر است: ه. این هزینشودااندازي کسب و کار میایجاد و راه

  اي و سرمایه در گردش هاي سرمایه هزینه )1

ــاي طــی دوره ایجــاد و ت  منظــور پرداخــت ــیش از  أه ــت و پ ســیس فعالی

هـاي خریـد    باشد و نیز شامل هزینه برداري می بهره ؛برداري است که شامل بهره

نقلیـه،  ها و تجهیزات، تهیـه وسـایط    هاي آبیاري، ساختمان زمین، خرید سیستم

برداري (هزینه تهیه طرح و نقشه، مشاوره، اخذ مجوزها و  هاي قبل از بهره هزینه

 ینـی ب پـیش  هـاي  ثبت شرکت و تسهیالت، عقد قرارداد و آمـوزش و...) و هزینـه  

اي و سـرمایه در   هاي سرمایه گذاري ثابت شامل هزینه باشد. کل سرمایه می شده

  باشد. هاي جاري می هزینه درصد 20سرمایه در گردش معموال  گردش هستند.

  هاي جاري هزینه )2

هایی اسـت کـه بـا تغییـر      منظور هزینههاي متغیر تولیدي:  هزینهالف )

مستقیم به تولید بسـتگی دارد؛ بـه عبـارت    به طور کند و  مقدار تولید، تغییر می

شوند که به شروع کـار واقعـی و تـداوم     هایی می دیگر، این بخش مشمول هزینه

  انجامد. هاي کسب و کار می فعالیت

سازي زمین، کاشت، داشت و برداشت  هاي آماده ها شامل هزینه این هزینه 

محصول، حقوق و دستمزد مستقیم به کارشناسان و کـارگران دائمـی و فصـلی،    

سـازي   هاي آمـاده  باشند. هزینه بینی نشده می هاي پیش هزینه تدارکات و هزینه

ه کـود و  بنـدي، هزینـ   هاي (تسطیح، شخم و دیسـک، کـرت   زمین شامل هزینه

هـاي   کودپاشی قبل از کاشت، هزینه آب و آبیـاري قبـل از کاشـت و...)، هزینـه    

هاي داشت شامل (آب و آبیـاري، کـود    ...)؛ هزینهو نشاء ر،بذ کاشت شامل (تهیه
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هـاي برداشـت    هاي هـرز و...) هزینـه   پاشی، مبارزه با علف و کودپاشی، سم و سم

  باشند. میشامل (برداشت دستی، حمل و بارگیري و...) 

هایی است که با تغییر مقـدار   منظور هزینههاي ثابت تولیدي:  هزینهب)

هـا شـامل    به تولید بستگی نـدارد. ایـن هزینـه    کند و مستقیماً تولید، تغییر نمی

آالت  سیسات، ماشـین أها و ت ن هاي استهالك و تعمیر و نگهداري (ساختما هزینه

هاي دریافتی، مالیـات و عـوارض،    وام و وسایط نقلیه)، اجاره زمین، بیمه، اقساط

  باشد. بینی نشده می هاي پیش تبلیغات و آگهی، عضویت در اصناف و انجمن

  ها) (دریافتیها  درآمد )ب

براي برآورد درآمدها، تعیین میزان تولید محصول اصلی و فرعی، تعیـین میـزان   

  است. ضروريها، تعیین قیمت محصول اصلی و فرعی  فروش و خود مصرفی

ها در این بخش پس از محاسبه هزینه  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

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

هاي مختلـف دوره   گذاري باشد باید براي سال فعالیت داراي دوره تحلیل سرمایه

  د.کرتبدیل  تحلیل، هزینه و درآمدها محاسبه و با نرخ تنزیل مناسب به

Present Value )ارزش کنونی(  

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

  شود. هاي یکنواخت) استفاده می يپرداخت یکبار و سر

دهد که از کل ارزش ناخالص محصول  این شاخص نشان میبازده فروش: 

تولیدي چند درصد سود براي تولیدکننده حاصل شده اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر     

  یک ریال فروش چند درصد سود به همراه داشته است.
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  = بازده فروش )ارزش ناخالص / سود( * 100

این شاخص همان نسبت ارزش حـال منـافع بـه     ینه:نسبت فایده به هز

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 یـا مسـاوي واحـد)    

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

ري در فعالیت، بیشتر از یک ریال منفعت در برداشته است، بنـابراین  گذا 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. داشته

نسبت مساوي یک باشد بسته به اهمیـت فعالیـت بـه سـراغ روش      اگر این

  تر خواهیم رفت. توجیه مناسب

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

نرخی اسـت کـه ارزش حـال خـالص     گذاري فعالیت:  سرمایه نرخ بازده

هـا   بلندمـدت بانـک   نرخ بهره سازد. این نرخ را معموالً با فعالیت را برابر صفر می

گر آن است  ها باشد نشان کنند. اگر این نرخ بزرگتر از نرخ بهره بانک مقایسه می

انـداز   گذاري در فعالیت داراي بهره و بازدهی بیشتري نسبت بـه پـس   که سرمایه

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

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

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

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

هـاي هزینـه و درآمـد در     بـه تعـداد سـتون    همچنـین  باشد. ناخالص فعالیت می

گـردد. ایـن    تون مربوط به ارزش حال و ارزش حال خالص ایجـاد مـی  جدول، س

شاخص به روش آزمایش و خطا با در نظر گرفتن دو نرخ تنزیل فرضی محاسـبه  

  گردد. می
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دهـد کـه منـافع حاصـله از      این شاخص نشان میدوره برگشت سرمایه: 

دو دهـد. البتـه    هاي مربوطه را پوشـش مـی   انجام فعالیت در سال چندم، هزینه

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    

  گذاري = دوره برگشت سرمایه سرمایه

ستی اقساط وام بـه عنـوان   اگر کارفرما از تسهیالت بانکی استفاده نماید بای

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

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

  محاسبه شده در سال جمع تا قسط ساالنه وام مشخص شود.

بلغ وام، مدت بازپرداخـت و  در تعیین بهره تسهیالت، اطالعات مربوط به م

  .نرخ بهره الزم است

+ مدت بازپرداخت به سال)* نرخ تنزیل* کل تسهیالت)= بهره 1/ ((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   سیسـات و سـاختمان  أگـر محاسـبه اسـتهالك ت   هاي مهم دی از هزینه

هـا بـه    سیسـات و سـاختمان  أباشد که بایستی هزینه استهالك ت آالت می ماشین

آالت و وسـائط نقلیـه بـه روش نزولـی محاسـبه شـود. در        روش خطی و ماشین

تعیین هزینه استهالك دارایی، اطالعات مربوط بـه هزینـه اولیـه دارایـی، ارزش     

  است. الزم دارایی دمفی عمر و اسقاط

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

  =روش نزولی 2* عمر دارایی/ )هزینه اولیه - استهالك تا تاریخ مورد نظر (
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قیمـت تمـام شـده محصـول بـا توجـه بـه         هزینه تمام شده محصـول: 

فرعـی  میـزان عملکـرد سـاالنه محصـول اصـلی و       هاي اقتصادي تولیـد و  هزینه

  شود. محاسبه می

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

  توجیه اقتصادي براي دوره پنج ساله

هـا و درآمـدها اشـاره شـده و بـه نـوعی توجیـه         اي از هزینه در اینجا به خالصه

  گیرد. گذاري صورت می سرمایه

  يگذار هاي ثابت سرمایه جدول هزینه .1جدول 

 مبلغ به ریال موارد

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

 عقد قرارداد و خرید سفته و...
19500000 

 4800000 آموزش

 24300000 جمع

 2430000 درصد هزینه هاي متفرقه 10

 26730000 جمع کل
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 به ریال ل یک هکتارکمجموع فروش  .2جدول 

  مجموع فروش  قیمت هر کیلوگرم  عملکرد (کیلوگرم)  سال

 300/000/000 40/000 7/500  سال اول

 300/000/000  جمع

  

  شود می افزایش در سال محاسبه درصد 10متغیر تولیدي با احتساب هاي  هزینه. 3جدول

 شرح

سال اول 

 5برداشت با 

کارگر روزي 

 هزار تومان 40

دوم سال 

برداشت با 

کارگر  10

 40روزي 

 هزار تومان

سال سوم 

برداشت با 

کارگر  20

 50روزي 

 هزار تومان

سال چهارم 

برداشت با 

کارگر  20

 60روزي 

 هزار تومان

سال پنجم 

برداشت با 

کارگر  20

 70روزي 

 هزار تومان

 نیآماده سازي زم

 (شخم، دیسک و...)
10000000 11000000 12100000 13310000 14641000 

هزینه کاشت (بذر 

وبذر پاشی یا 

 کاشت نشاء و...)

8000000 8800000 9680000 10648000 11712800 

هزینه داشت (کود 

پاشی، تنک، وجین 

 و...)

10000000  11000000 12100000 13310000 14641000 

 14000000 12000000 10000000 4000000 2000000 هزینه برداشت

 29282000 26620000 24200000 22000000 20000000 هزینه اجاره زمین

 84276800 75888000 68080000 56800000 50000000  جمع

 
 یديتول یرهاي متغ ینههز سال

1  50000000 

2 56800000 

3 68080000 

4 75888000 

5 84276800 
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  هزینه سرمایه در گردش

 
 

 تولیدي هزینه متغیر × 2,50%

1250000 = 2,50% × 50000000 

  
  کل هزینه ها

 26730000 هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري

 ١٢۵٠٠٠٠ هزینه سرمایه در گردش

 50000000 هزینه متغییر تولیدي

 77980000  کل هزینه ها

  محاسبه بهره وام سالیانه

  ها  کل هزینه×0,5=مبلغ کل وام 

38990000=0,5×77980000  

  ها کل هزینه×0,5=مبلغ آورده متقاضی 

38990000 =0,5× 77980000  

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

� × �� × ���
 

  

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

����
 

  بهره وام=17837925

  بهره ماهانه =297298,75

  بهره ساالنه =3567585

  اصل ساالنه =38990000÷ 5= 7798000

  =کل بازپرداخت ساالنه 7798000+3567585= 11365585

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

  .ساختمان و تأسیسات استفاده شود)
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  محاسبه بهره وام ها

 
 هزینه ثابت تولیدي بهره وام ساالنه

 77980000  کل هزینه ها
  

 11365585 11365585 38990000 مبلغ کل وام

 11365585 11365585 38990000 مبلغ آورده متقاضی

 11365585 11365585 17837925 بهره وام

 11365585 11365585 297298,75 بهره ماهانه

 11365585 11365585 3567585 بهره ساالنه

 7798000 اصل ساالنه
  

 11365585 کل بازپرداخت ساالنه
  

  

 هزینه جاري هزینه ثابت تولیدي متغییر تولیديهزینه  

1 50000000 11365585 61365585 

2 56800000 11365585 68165585 

3 68080000  11365585 79445585 

4 75888000 11365585 87253585 

5 84276800 11365585 95642385 

 

  درآمد ناخالص

 درآمد ناخالص قیمت هر کیلو عملکرد سال

1 7500 40000 300000000 

2 7500 44000 330000000 

3 7500 48400 363000000 

4 7500 53240 399300000 

5 7500 58564 439230000 

  ضریب تبدیل ×درآمد ناخالص ارزش حال درآمد ناخالص=

  یلتبد یبضر ×يجارهاي  ینههز جاري=هاي  هزینه ارزش حال

 یبضـر  ×یهايسـرما هـاي   ینـه هز سرمایه گـذاري= هاي  ینهارزش حال هز

  یلتبد
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شاخص	سود	آوري	 =
ارزش	حال	درآمدها

ارزش	حال	هزینه	ها
 

����������.�	

���������.��
  شاخص سود آوري=

  

  شاخص سود آوري= 4,2434569863

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

بـا اسـتفاده از    نیبنابرا ریال نسیب کارفرما خواهد شد. 4گذاري در این فعالیت 

  این شاخص انجام این فعالیت توجه اقتصادي دارد.
  

	دوره	برگشت	سرمایه =
جمع	هزینه	ها

درآمد
 

�. ���������� =
���������

����������
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  1,146180311 کنیم می سال 5عددحاصل را* 

سـال  ( يگـذار دوره بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن سال شروع سـرمایه  

صفر) محاسبه شده است بنابراین این طرح در زمانی بین یک سال تا یک سـال  

  رسد. می ونیم به سودآوري
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��� = نرخ	پایین )(تفاوت	دو)ن	)	+
	ارزش	حال	درآمد	خالص(���)با	نرخ	پایین

	مجموع	دو���بدون	در	نظر	گرفتن	عالمت	آ
) 

  

��� = �� +	(�� − ��)(
���������. ��

���������. �� + ���������. ��
) 

��� = ��. ��������� 

  
درصـد محاسـبه شـده     46,89گـذاري   با توجه به برآورد نرخ بازده سرمایه

  است.
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گـذاري   اگر کارفرما در ایـن فعالیـت سـرمایه   که  دهد این شاخص نشان می

بنـابراین  ؛ هاي بـانکی خواهـد بـود    نماید بازده حاصله بیشتر از نرخ بهره سپرده

  انجام این فعالیت داراي توجیه اقتصادي است.

 هاپیشنهاد

ا توجه به موارد استفاده گوناگون و ارزش دارویی و استفاده آرایشـی و صـنعتی   ب

فراوان همیشه بهار و نیز توانایی رشد و تولید این گیـاه در محـدوده وسـیعی از    

اقلیمی، کشت این گیاه درکشور ما مناسب و با موفقیت و بازدهی باالیی  شرایط

  :گردد می پیشنهاد از این روهمراه خواهد بود، 

این گیاه در نقاط مختلف کشور به خصوص منـاطقی کـه داراي اراضـی    . 1

  کم بهره هستند کشت و عملکرد آن ارزیابی شود.

و مقادیر مطلـوب روغـن   ها  ثره گوناگون در گلؤبا توجه به وجود مواد م .2

جهت بهبود کیفیت و کمیت این گیاه قابل توصـیه   هایی در بذور، انجام آزمایشا

  است.

ثیر عناصر ریز مغذي بر کیفیت و کمیت صـفات مـورد توجـه در ایـن     أت .3

  گیاه بررسی شود.

انجام تحقیقات در رابطه با عملیات پس از برداشت در مـورد ایـن گیـاه     .4

(نحوه برداشت، نحوه خشک کردن، انبار کردن صحیح، جمع آوري و انبار کردن 

  ثره و...) الزم است.ؤبذور، استخراج مواد م
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