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  (احداث انسکناریم پرورش زنبور براکون)بیولوژیک  تولید عوامل
  

  نسترن چهارکامه، نسرین تقی خانی، علی محمد عمویی: عبدا... مخبر، مولف

 عبداهللا مخبر دزفولی: مجري مسئول

  : هرمز اسديمشاور اقتصادي

  : عبداهللا مخبر دزفولیمشاور کارآفرینی

 : علی محمد عموییویراستار علمی

  فرهنگی هنري طنین واژه هنر : موسسهآرایی صفحه

  1395اول  :نوبت چاپ

  1000: شمارگان

  صادق: چاپ

  978-600-7191-91- 0: شابک

  300نژاد غربی، پالك  تهران، میدان انقالب اسالمی، خیابان لبافی

66947193 - 66925320 - 09128025514  

 بــه   )Bracon hebetor براکـون  زنبــور پـرورش  انســکناریم احـداث : (  بیولوژیــک عوامـل  تولیــد بسـته کـارآفرینی    : عنوان و نام پدیدآور

 عـالی  آمـوزش  موسسـه ] براي[  ؛] دیگران و..[ مخبر... عبدا/ دارویی گیاهان مزارع بیولوژیکی کنترل در منظوراستفاده

ت جمهـوري، سـتاد توسـعه علـوم و فنـاوري گیاهـان       ریاسـ  فناوري و علمی معاونت کشاورزي، جهاد کاربردي علمی

 دارویی و طب ایرانی، ریاست جمهوري معاونت علمی و فناوري .

  .1395 تهران: اسرار علم،  : مشخصات نشر

  .م س 21/5×14/5  ؛ جدول ،)رنگی( مصور:  .ص 54 : مشخصات ظاهري

   978-600-7191-91-0 : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی

 خانی. محمد عمویی، نسترن چهارکامه، نسرین تقی عبدا... مخبر، علی : یادداشت

: به منظوراستفاده در کنترل بیولـوژیکی مـزارع گیاهـان    Bracon hebetor براکون زنبور پرورش انسکناریم احداث : عنوان دیگر

   دارویی.

 زنبورهاي پارازیتوئید : موضوع

 مبارزه بیولوژیکی --هاي مضر  حشره : موضوع

 مبارزه بیولوژیکی --هاي کشاورزي  آفت : موضوع

    - 1335 مخبر دزفولی، عبداهللا،  : شناسه افزوده

 کاربردي جهاد کشاورزي -موسسه آموزش عالی علمی  : شناسه افزوده

 ایران. ریاست جمهوري. معاونت علمی و فناوري : شناسه افزوده

 ایران. ریاست جمهوري. ستاد توسعه علوم و فناوري گیاهان دارویی و طب ایرانی : شناسه افزوده

  1395 5ب86ز/  QL568 : رده بندي کنگره

  595/79 : رده بندي دیویی

  4626654  : شماره کتابشناسی ملی



   5  
 

 عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم پرورش زنبور براکون)تولید 

 
  

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

  .  دهدیم ننشا ياقتصاد يهافرمول طبق را

 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

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

  شود. می

 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 ینیکارآفر 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
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 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 •

 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



10   

  

 انسکناریم پرورش زنبور براکون)عوامل بیولوژیک (احداث تولید 

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

 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

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

  ورا؛ فرآوري ژل آلوئه - 

  ؛ییدارو اهانیگ یخصوص آموزش مرکز - 

  ؛یفلفل نعناع دیتول - 

  شن؛یآو دیتول - 
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  ؛يمحمد گل دیتول - 

  ؛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 - 

 ؛گل همیشه بهارد یتول - 

 ؛عوامل بیولوژیک (زنبور براکون)د یتول - 

 ؛عوامل بیولوژیک (کفشدوزك)د یتول - 

 ؛بومادراند یتول - 
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  ؛اسطوخودوسد یتول - 

 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

امروزه با استفاده گسترده از مـواد شـیمیایی در باغـات و مـزارع کـه منجـر بـه        

بـیم ایـن اسـت کـه      شـود  یم زا يماریبشدن نسل موجودات و عوامل  کن شهیر

مفید نیز براي همیشه از بین بروند. این در حالی  يها سمیکروارگانیو محشرات 

مصرفی خود ابداع  يزهااین برحسب ها انسانرا ما  دیرمفیغاست که واژه مفید و 

 .میا کرده

تنـوع زیسـتی بیشـتر بـین      کـه  بسیاري از دانشمندان ایـن اسـت   اعتقاد 

یـک فضـاي   به طور یقـین  . ستیز طیمحموجودات برابر است با سالمتی بیشتر 

در  هـا  آنبنـابراین سـعی   ؛ سبز با تنـوع بیشـتر بقـاي بیشـتري خواهـد داشـت      

هـایی اسـت کـه در یـک      شدن بعضی از حشرات و پاتوژن کن شهیرجلوگیري از 

  .شوند یمسیستم باعث خسارت به گیاهان 

ی وارد علـم کشـاورزي   تـازگ  بـه است که  مو ضوعی است کنترل بیولوژیکی

اثـرات سـو بـر     نیکمتـر هزینـه و زمـان و    نیتر کمشده است و هدف آن صرف 

 از حـد  تـر  کـم بـه   اه يماریبو  آفاتبراي کنترل جمعیت  و انسان ستیز طیمح

  دیگر افت محسوب نشوند. که ينحو بهتعادل طبیعی است 

کردن آفـاتی کـه بـه گیاهـان      کن شهیرهدف از کنترل بیولوژیک  واقع در 

به حدي اسـت کـه    ها آنکنند نیست بلکه هدف کاهش جمعیت  آسیب وارد می

وارد کند. در حقیقت این روشـی   ستیز طیمحکمترین خسارت را به کشاورز یا 

  کند. محیطی بین موجودات زنده آفات را کنترل می العمل عکساست که با 

در یــک محــیط طبیعــی یعنــی جــایی کــه بشــر کمتــرین دخالــت را در  

هاي گیاهی همیشه وجود دارنـد امـا در صـورت     اکوسیستم دارد آفات و بیماري

حال تعادل و به حـد نرمـال    همیشه در ها آنعدم دخالت مستقیم بشر جمعیت 

است. یکی از عوامل مهم براي شروع کار کنترل بیولوژیـک آشـنایی بـا مراحـل     
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بیشترین خسـارت را بـه    ها آناي است که  مختلف رشد آفات و شناسایی مرحله

هاي کنترل بیولوژیک بر پایـه جـذب بیشـتر     کنند. بیشتر روش گیاهان وارد می

  .اند شده يزیر هیاپحشرات مفید در مزارع و باغات 
ی در بین کشاورزان و مردم پیـدا کـرد و   سخت بهجایگاه خود را  اما این علم

بود و کشاورزان موافق به ایـن علـم در ابتـدا بسـیار      موردانتقاد شدت بهدر ابتدا 

ي ا گسـترده مردم دید  زیرا. گرفتند یممنزوي بودند و مورد تمسخر دیگران قرار 

ـ واقب اسـتفاده  ع توانستند ینمنداشتند و  از سـموم را درك کننـد و    ازحـد  شیب

بـا   مرورزمـان  بـه ولـی   دانستند یم متیق ارزاناز سموم را امري سهل و  استفاده

و اثـرات سـو بـر     هـا  يمـار یبو  آفـات ، مقاومت ها نهیهزکاهش عملکرد، افزایش 

  و سالمتی انسان و دام و... متوجه اهمیت این مبحث مهم شدند. ستیز طیمح

 یی با یک پارازیتوئید مهم به نام زنبـور آشنادر این پروژه سعی شده که به 

hebetor Bracon است شود که شامل سه بخش پرداخته:  

اسـت   آنتعریـف و اهـداف    ؛که شـامل  هست بخش اول کنترل بیولوژیک

و در  شـده  انیـ بی این حشره شناس ستیزي مورفولوژیکی و ها یژگیوبخش دوم 

 شـده  پرداختهولید انبوه این حشره و توجیه اقتصادي آن سوم به مبحث ت بخش

تولیـد   آن جـه یدرنتهدف از تولید این حشره کـاهش مصـرف سـموم و     و است.

و ایجـاد اشـتغال و جلـوگیري از واردات     سـت یز طیمحسالم و حفظ  محصوالت

  .هستپارازیتوئیدها و خروج ارز از ایران 
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  فصل اول

  کنترل بيولوژيک

  

  

  

 تاریخچه علم بیولوژیک

سال دارد کـه بـه کنتـرل     50در ایران قدمتی بیش از  کنترل بیولوژیک آفت

ادامـه   هـا  تـالش . ایـن  گـردد  یبازمده از کفشدوزك در شمال ها با استفا شپشک

  است. قرارگرفتهبیشتري نیز  موردتوجهاخیر  يها مهرومومداشته و در 

  تعریف کنترل بیولوژیک

ــک  ــرل بیولوژی ــدها، پ  ؛کنت ــتفاده از پارازیتوئی ــا،   اس ــاتوژن ه ــا، پ رداتوره

رقیب براي کاهش جمعیـت یـک آفـت،     يها سمیکروارگانیمها و یا  آنتاگونیست

ممکـن   ازآنچـه آفت فراوانی کمتري داشته باشد و خسـاراتی کمتـر    که يطور به

  وارد سازد. بود یم

کنترل بیولوژیک ممکن است با دخالت هدفمند انسـان صـورت پـذیرد یـا     

نتیجه عملی یک نیروي طبیعی خودجوش باشد. کنترل بیولوژیک ممکن اسـت  

ــا    ــزارع ی ــت م ــت آف ــایین آوردن جمعی ــراي پ ــلب ــا جنگ ــدیل   ه ــراي تع ــا ب ی
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طـی طبیعـی   به وجود آمده در اثر ورود یک عامل جدید به محی يها یناهماهنگ

  صورت پذیرد.

. شـوند  ینمـ ، کنترل بیولوژیکی محسوب ییایمیش ریغ يها روشالبته همه 

اصالح نژاد گیاهان، مبارزه زراعی و کاربرد مواد شیمیایی عالمتی اگـر بـا قصـد    

بر آفت به کار رود، کنترل بیولوژیک نیست. این موارد زمانی کنترل  يرگذاریتأث

حمایـت از دشـمنان طبیعـی بـه کـار       هدف باکه  گردند یمبیولوژیک محسوب 

گرفتـه شـوند. بـراي مثـال اصـالح نـژاد گیاهـان بـه صـورتی کـه بـراي آفـات             

بوده یا به طریق دیگـري موجـب کـاهش جمعیـت آفـات گـردد،        کننده مسموم

به وجود آوردن شرایطی بهتر  باهدفاما اگر این اصالح ؛ مبارزه بیولوژیک نیست

ا و فـراهم شـدن شـرایط بـراي     وئیـدها یـا پرداتورهـ   براي زندگی و بقاي پارازیت

  .رود یمیابی و حمله به آفات باشد، مبارزه بیولوژیکی به شمار  میزبان

که علیه آفات به کـار   ها کروبیممواد شیمیایی حاصل از عصاره گیاهان یا 

کنتـرل بیولوژیـک یعنـی پدیـد آوردن     ؛بلکه نیز مبارزه بیولوژیک نیست برند یم

 ییاهـ  دیگر با مکانیزم يا گونهتوسط افرا  گونه کیکه در آن جمعیت  يا مجموعه

  .شود یمیا رقابت محدود  ییزا يماریبنظیر شکارگري، پارازیتیسم، 
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  )IPMمبارزه بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات (

در اراضی غیر مزروعی جنگل، مرتع و نباتات زینتی  خصوص بهمبارزه بیولوژیک 

یر اقدامات دفع آفاتی صورت پذیرد امـا بسـیاري از آفـات    ممکن است جدا از سا

کنترل شوند تـا محصـول خـوبی عایـد      زمان هم طور بهدر یک محصول بایستی 

یـک برنامـه    تا چندین روش متضاد در ابدی یمگردد. در چنین مواردي ضرورت 

  .دیدرآبه اجرا 

یـت  مختلف ایـن اسـت کـه کـدام روش اولو     يها روشسؤال اساسی در تلفیق  

بسـیار   هـا  کـش  آفتکه استفاده از  1945پس از  يها مهرومومبیشتري دارد. در 

رایج بود، غالباً استفاده از سموم در اولویت بود و مبـارزه بیولوژیـک یـک اقـدام     

و غالباً هم به دلیل اثرات سوء سموم مصرفی بر دشـمنان   شد یمفرعی محسوب 

 یـی کار آو این عدم  آمد ینمست طبیعی نتیجه مطلوبی از مبارزه بیولوژیک به د

  .گذاشتند یمناتوانی دشمنان طبیعی  حساب بهرا 

به بعد ایـن معادلـه بـه نفـع مبـارزه       1980سالهاي اخیر یعنی از  در سال

و نظریه اداره انبـوهی آفـات بـر مبـارزه بیولوژیـک تأکیـد        افتهیرییتغبیولوژیک 

بیشتري دارد و بـر ایـن اسـاس حفـظ دشـمنان طبیعـی و اسـتفاده از مبـارزه         

  بیولوژیک از اولویت برخوردار است.

که موجب از بین رفتن  ییها روشبرخالف گذشته اکنون استفاده از اکنون 

شــش در برقــراري مجــاز نیســت. کو گــردد یمــتضــعیف دشــمنان طبیعــی  یــا

هاي کنترل آفات که مبتنی بر مبارزه بیولوژیک باشد در بسیاري مـوارد   سیستم

ولی در مـوارد متعـددي نیـز بسـیار پیشـرفته و       کند یممراحل مقدماتی را طی 

  کامل است.
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  اهداف مبارزه بیولوژیک

جملگـی ممکـن    داران مهـره و  زا يمـار یبهرز، عوامل  يها علف، ها کنهحشرات، 

  ز اهداف کنترل بیولوژیک باشند.است ا

   هداف مبارزه بیولوژیکا

 ؛هدف ی بایبهینه از سموم شیمیا استفاده

 ؛کاهش مصرف سموم

 ؛کشاورزي سالم محصوالت دیتول

 ی؛طیمح ستیز يها ندهیآالکاهش 

 ؛بیوسفر يها ستمیاکوسبازگرداندن تعادل به 

 .IPM  در غالبتکمیل مبارزه تلفیقی 

) یعنی استفاده از دشمنان طبیعی (عوامـل بیولوژیـک   ک؛مبارزه بیولوژی

 هـا  آن نیتـر  و مهـم  انـد  گـروه کاهش جمعیت یک افـت کـه شـامل چنـد      يبرا

 از: اند عبارت

 ؛چقار و يشامل ویروس، باکتر ها سمیکروارگانیم. 1

 ؛پرداتورها یا شکارگرها: مثل کفشدوزك. 2

روي بـدن   يگـذار  مثل براکون که این گروه با تخم جی:پارازیتوئید خار. 3

 ؛رود یم بین از طریق آفت نیآفت از آن تغذیه و بد

روي تخـم   يگـذار  ها از طریق تخـم  پاراز یتوئید داخلی: این دسته انگل. 4

 ؛مثل زنبور تریکو گراما برند یم نیها را از ب آفت آن

حشـره عقـیم و    يکـه بـا رهاسـاز    یمیروش ژنتیکی: مثل تکنیک نرعق. 5

 ؛ابدی یبا حشره ماده جمعیت آفت کاهش م يریگ جفت
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فرمونی که نوعی ماده شـیمیایی   يها ها: استفاده از تله استفاده از فرمون. 6

جلب حشرات نر و  قیفرمون جنسی از طر لهیوس کننده هستند. که به جلب

 .ابدی یها جمعیت نیز کاهش م آن دیص

 منظـور  به کهطرح مبارزه بیولوژیک باهدف کاهش مصرف سموم شیمیایی 

جمعیـت دشـمنان طبیعـی آفـت صـورت       شیو افـزا حمایت از حشـرات مفیـد   

 .ردیگ یم

  حشرات

گونـه   543. بیش از اند بودهاهداف مبارزه بیولوژیک  نیتر مهماز  حشرات آفت

 )ورود(از طریـق معرفـی    یکیولوژیببرنامه مبارزه  1200حشره در جهان توسط 

ت و حفاظـ  يهـا  برنامـه است. عـالوه بـر آن    قرارگرفتهحشره مفید مورد مبارزه 

اسـت. ایـن حشـرات متعلـق بـه       درآمـده تکثیر انبوه عوامل بومی نیز بـه اجـرا   

 داران بـال پولـک  ، بال پوشان، بال غشائیان، سخت دو باالنجورباالن،  يها راسته

  .اند بودهدیگر  يها راستهو تعدادي از 

حشــراتی هســتند کــه بیشــترین موفقیــت در مبــارزه  جملــه ازجوربــاالن 

از دالیـل   و اسـت  شـده  حاصلاز طریق معرفی حشرات مفید  ها آنبیولوژیکی با 

تجـاري   يهـا  محمولهزیاد این حشرات همراه با  ییجا جابه توان یماین موفقیت 

زیـادي آز آفـات    يها گونهپنهان ماندن و همچنین وجود  از نگاهبه لحاظ ریزي ا

  برشمرد. ها آنمهم در این رده و فراوانی و تنوع دشمنان طبیعی 
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  کلی کنترل بیولوژیک يها روش

  مبارزه بیولوژیکی .1

تقلیل جمعیت آفت (بـه معنـاي    منظور بهدشمنان طبیعی  يریکارگ بهبه مفهوم 

  اعم) است.

براي استفاده از دشمنان طبیعی وجـود دارد. حفاظـت،    سه روش عمده به طور 

معرفی روشی اسـت کـه    ها روشسازي. از میان این  افزون ای يساز انبوهمعرفی و 

هـرز داشـته ولـی     يها علفبیشترین اثر را در حل مشکالت مبارزه با حشرات و 

  است. کاررفته بهگیاهی  يها يماریببراي کنترل  رتند به

  حفاظت .2

به نحـو بسـیار مـؤثري قـدرت دشـمنان طبیعـی را در        توانسته است رفتار بشر

عنوان یک روش مبـارزه   . محافظت بهتقلیل جمعیت آفات به منصه ظهور برساند

 هاست. بـراي دسـتیابی   بیولوژیکی به مفهوم شناخت چنین رفتارها و کاربرد آن

هـا جلـوگیري    به این هدف بایستی رفتارهاي مخرب را شناسایی و از اعمـال آن 

ها را براي زندگی دشمنان طبیعی مسـاعد سـاخت.    نموده و مزرعه و سایر مکان

از  ییها در مبارزه بیولوژیکی با روش حفاظت، اصل بر این است که همیشه گونه

طـور   ه شـود قادرنـد بـه   ها فرصت داد دشمنان طبیعی وجود دارند که اگر به آن

مؤثري جمعیت آفت را کاهش دهند. این فرضیه در مورد بسیاري از آفات بومی 

که دشـمن طبیعـی    ابدی یزمانی صدق م یربومیصادق است اما در مورد آفات غ

  مناسب از موطن آن واردشده باشد.

ــمیکــی از  ــر مه ــر ســوء دارد    نیت ــی اث ــر دشــمنان طبیع ــه ب ــواردي ک م

گسـترده اسـت و دوام    ها آنسمومی که طیف تأثیر  خصوص به. هاست یپاش سم

در سطح برگ نیز یکی دیگر از عوامل منفـی   گردوخاكزیادي دارند. وجود الیه 
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از ترشـحات   يبـردار  بهـره که بـه خـاطر    ییها مورچه. همچنین رود یمبه شمار 

دفاع کرده و مزاحمین و مهـاجمین را دفـع    ها آناز  شدت به ها کشپشو  ها شته

. سایر عواملی که ممکن است بـر دشـمنان طبیعـی اثـر منفـی داشـته       کنند یم

باشند شامل زمان و نحوه شخم، از بین بردن بقایاي محصول، کاشـت محصـول   

دشـمنان طبیعـی    یزمستان گـذران  يها مکاندر اراضی یکپارچه و از بین بردن 

  اطراف مزرعه است. يها یرستنو  ها نیپرچمانند 

است که نیازهاي طبیعی دشـمنان   ییها کوششبر  محافظت مؤثر مشتمل

ایـن   ازجمله. سازد یمطبیعی را براي شکفتن و ثمر دادن در یک سیستم تأمین 

واسـط یـا    يهـا  زبـان یمفیزیکی، تـأمین   يها گاهیپاایجاد و نگهداري  ها کوشش

، تعدیل شرایط فیزیکی از طریق ایجـاد پوشـش در سـطح    ها دراتیکربوهمنابع 

 براي پناه گرفتن و یا برداست نواري محصول اسـت.   ییها مکان ینیب شیپخاك، 

حفاظتی در مرحله اول وابسته بـه اطالعـاتی اسـت     يها روشموفقیت از طرفی 

موضـوع   نیا که از مؤثر بودن یک روش در شرایط خاص محلی در دست داریم.

اشـد.  داشته ب يا هیناحزیاد  يها شیآزماممکن است نیاز به تحقیقات گسترده و 

دا از مسائل یک منطقه بـه  روش مؤثر راحتی در یک مزرعه نیز ج توان یماغلب 

  .بست کار

  رفی (ورود) دشمنان طبیعی جدیدمع .3

تشـکیل   یربـوم یغ يهـا  گونـه در بسیاري از منـاطق بخـش مهمـی از آفـات را     

بندپایان منطقـه را   نفو از کلدرصد  2در آمریکا تنها ؛ به عنوان مثال .دهند یم

نـوع آفـت    700از درصـد   35 کـه  یدرحـال  دهنـد  یمـ مهاجر تشکیل  يها گونه

 يهـا  روش یربـوم یغآفـات   گونـه  نیـ ا يبرا .شوند یممهاجر محسوب  يها گونه

حضـور   هـا  آنزیرا بسیاري از دشـمنان طبیعـی    رسد ینمحفاظت کافی به نظر 

  ندارند.
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باشند از آفت مؤثر  هیعلوارد نمودن دشمنان طبیعی که  موارديدر چنین 

درخشانی دارد. معمـوالً بـا    يها تیموفقضروریات بوده و اقدامی است که سابقه 

جستجو و شناسایی، دشمنان طبیعی را در موطن اصلی آفت یافته سـپس ایـن   

منتقل و پس از اعمال مقـررات   موردنظرو به کشور  يآور جمعدشمنان طبیعی 

  .شوند یمبودن آن رها  انیز یبو اطمینان یافتن از  يا نهیقرنط

 بخشی اییک روش مبارزه بیولوژیک منجر به کنترل کامل  عنوان بهمعرفی 

 هـا  روشگونه آفت شده است. معرفی مزیتی را نسبت بـه سـایر    200از بیش از 

بسـیار   درازمـدت در  رو از ایـن نیاز بـه نگهـداري نداشـته     که نیادر بردارد و آن 

دشمن طبیعی جدیـد یافـت شـد ممکـن      ازآنکه پس. البته شود یمتمام  تر ارزان

 يهـا  برنامـه آن ضـروري باشـد.    شـدن  واقـع است اقدامات محافظتی براي مؤثر 

به نحو احسن انجام گیرد نیاز به تخصص و مهارت  که آنمبارزه بیولوژیک، براي 

توسـط مؤسسـات دولتـی     ییها برنامهباالیی دارد؛ به همین لحاظ معموالً چنین 

  .ردیگ یمانجام 

  (افزون سازي) يساز انبوه .4

مفیـدي کـه    يهـا  گونـه که دشمنان طبیعی به آن راه نداشته باشند و یا  جاهر 

کمتـر از آن   هـا  آنکـه اصـوالً جمعیـت     ییها گونه ایو  شوند یم ظاهر رهنگامید

تـا جمعیـت دشـمنان     ضـروري اسـت  داشـته باشـند،    کننده کنترلاست که اثر 

 يسـاز  انبـوه طبیعی از طریق تکثیر و رهاسازي افزایش داده شود؛ ایـن روش را  

  .نامند یم

  يساز انبوههاي  جنبه .5

که هدف از آن تقویت یـک عامـل در اوایـل فصـل بـوده و      ؛تقویتی رهاسازي.و1

 شـوند  یمدر شروع فصل رهاسازي  موردنظرضمن آن تعداد نسبتاً کمی از گونه 
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بعدي آفت را بـراي مـدتی    يها نسلخود تکثیر شوند و  ازآن پسکه  ن امیدبا ای

  تحت کنترل درآورند.

که تکثیر طبیعی عامـل بـراي    گردد یمزمانی اعمال  ؛کهرهاسازي انبوه  .2

بـه تعـداد    مـوردنظر افزایش جمعیت آن کافی نبوده و الزم باشد دشمن طبیعی 

  کنترل گردد. رهاشدهزیاد تکثیر و رهاسازي گردد تا آفت توسط همین افراد 

ها و نماتـدها بـا پارازیتوئیـدها و پرداتورهـا در ایـن       پاتوژن يساز انبوهفرق 

، جابجـایی، نگهـداري و روش   يبنـد  بسـته ها و نماتـدها از نظـر    است که پاتوژن

هـا،   وقتی مـوادي مربـوط بـه پـاتوژن    . البته باشند یم ها کش آفتمصرف همانند 

ها جدا از خـود پـاتوژن بـراي کنتـرل آفـت بـه کـار رود شـباهت          توکسین مثل

عامـل زنـده    کـه  چـرا خواهد داشت تا مبارزه بیولوژیکی،  ها کش آفتبیشتري با 

آفات بـومی   هیعلممکن است  يساز انبوهخود در این امر دخالت مستقیم ندارد. 

  ل گردد.اعما یربومیغآفات  ایو 

 رشـده یتکثعامـل   ییاکـار ، کیفیت و ها نهیهزعوامل محدودکننده این کار 

 هـا  آنتکثیر انبوه ممکن است کـار را بـه عـواملی کـه تکثیـر       يها نهیهز. هست

بـراي   يتـر  ارزان يهـا  روشبوده و  متیق گراناست و یا محصوالتی که  تر ارزان

ها در چنین شـرایطی اسـت   در اختیار نیست محدود سازد. تن ها آنکنترل آفات 

اقتصـادي بـا    ازنظـر را جبـران نمـوده و    هـا  نـه یهز تواند یمکه بخش خصوصی 

  دیگر رقابت نماید. يها روش

که مؤسسات دولتی به تکثیر انبـوه بپردازنـد امکـان کـاربرد ایـن       ییدرجا

بـاال   تیـ فیباکخواهد بود. در هردو حال تولید دشـمنان طبیعـی    تر عیوسروش 

عامـل در شـرایط    یـی کار آضروري بوده و همچنین تحقیقات اولیه براي برآورد 

   مزرعه الزم است.
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  حشرات پارازیتوئید .6

 هـا  تیـ پاراز، برخالف کشند یمپارازیتوئیدها حشراتی هستند که میزبان خود را 

که قادرند تمام دوره زندگی خود را روي یک میزبـان بـه سـر بـرده و      ها انگلیا 

پهـن و بـرخالف پرداتورهـا کـه در طـول       يهـا  کـرم و  ها ککل سازند مثل کام

  .دهند یمقرار  مورداستفادهزندگی تعدادي طعمه را 

نوع دشمنان طبیعـی هسـتند کـه بـراي مبـارزه       نیتر فراوانپارازیتوئیدها 

. بیشترین پارازیتوئیدها از رده زنبورها بـوده  اند قرارگرفته مورداستفادهبیولوژیک 

کـه نقـش مهمـی در     ییزنبورهـا از  یکـ ی در درجه بعدي قرار دارند. االندو بو 

کـه در جهـان و ایـران     هسـت  hebetor Bracon کنترل بیولوژیکی دارد زنبـور 

  ..برند یمبهره  آنانبوه تکثیر و در باغات و مزارع از  صورت به
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 براکون زنبورمعرفی فصل دوم: 

 

  

  

  فصل دوم

  

  )hebetor Bracon (معرفی زنبور براکون

  

 و از جـنس  Braconinae، زیـر خـانواده   Braconidae زنبور براکـون از خـانواده  

Habrobracon (=Bracon)  هست. 

 يهـا  جنس نیتر بزرگ Opiusو  Apantelesاین جنس به همراه دو جنس 

 15000 حـدوداً  Braconidae . خـانواده باشند یمتعداد گونه  ازنظراین خانواده 

  .هستکنترل طبیعی و کنترل بیولوژیک را دارا  ازنظر ارزش باگونه 

 کننـد  یم يزیر تخم شانیها زبانیماعضاي این خانواده داخل، رو یا نزدیک 

شامل، تخـم، الرو، شـفیره و    شیها زبانیمبه مراحل مختلف زیستی  توانند یمو 

  حشرات کامل حمله کنند.

 صورت بهو هم  (endoprasitoid)پارازیت داخلی  صورت بهاین حشرات هم 

را از بـین   شـان یها زبـان یمو  کننـد  یمـ عمل  (ectoprasitoid) پارازیت خارجی

  .برند یم

 حملـه  مـورد الروهاي حشرات با دگردیسی کامـل را   اکثراًاین زیر خانواده 

بال ، سخت (Lepidoptera) ها پروانهاغلب الرو  ها آن يها زبانیمو  دهند یمقرار 
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 انسکناریم پرورش زنبور براکون)عوامل بیولوژیک (احداث تولید 

ــان ــاالن  (Coleoptera) پوش ــته  (Diptera)دو ب ــاي دس  Symphyta و زنبوره

  .باشند یم

 Idiobiont ectoprasitoidدر دسـته زنبورهـاي    خانواده ریززنبورهاي این 

این زیر خانواده اکتوپارازتیوئید بوده  يها گونهجاي دارند به این مفهوم که تمام 

 گـر ید عبارت به. ندینما یمدائم فلج  صورت به يگذار تخمو میزبان خود را قبل از 

 (vonom)است: یکی تزریق زهـر   يا دومرحلهپاراتیوئیدهاي خارجی  يگذار تخم

  (Oviposition).  يگذار تخمو دیگري 

 نیتـر  مهـم کـه   باشند یممتعدد  يها گونهداراي  Braconزنبورهاي جنس 

  در ایران عبارتنداز: شده گزارش يها گونه

B. brevicornis 
B. hebetor 
B. greeni 

  اکتوپارازتیوئیــــــد اجتمــــــاعی ایــــــدیوبایانت B.hebetor گونــــــه

(ectoparasitoid. gregarious & Idiobiont)  که  هست ها پروانهالرو تعدادي از

 .شوند یمآفات مهم انباري و صحرائی محسوب  ها آنبرخی از 

 نیتر مهماست که ب شده گزارشمتعددي براي این زنبور  يها گونه حال تابه

  عبارتنداز: ها آن

Heliothis armigera 
Ostrinia nubilalis 
Ephestia kuhniella 
Galleria mellonella 
Sesmia cretica 
Chilo partellus 
Plodia interpunctella 
Batrachedra amydraula 
Corcyra cephalonica 
Spodoptera litoralis 
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 براکون زنبورمعرفی فصل دوم: 

 
میزبـان   عنـوان  بـه مختلف از آفات انباري و صـحرائی دیگـر نیـز     يها گونه

ولی اهمیت این زنبور در حـال حاضـر    رندیگ یمزنبور براکون قرار  مورداستفاده

یقــی همراه بــا تلف صورت بهدر برنامه مبارزه بیولوژیک علیه آفت پنبه بوده که 

 (Heliothis armigera)زنبـور تریکـوگراما جهت مبـارزه با کــرم قـوزه پنبــه    

  .ردیگ یممورد استفاده قرار 

  B. hebetorشناسی زنبور  شکل

گذاران کـه در ابتـداي    تیره تا روشن بوده و زنبورهاي زمستان يا قهوهاین زنبور 

 يهـا  قسمتنسبت به  معموالًپاها  هستتیره  نسبتاً شوند یمفصل زراعی ظاهر 

و دو شـکلی جنسـی بـارزي بـین زنبـور نـر و مـاده         هسـت  تر روشندیگر بدن 

شـکل ظـاهري    ازلحـاظ به این مفهوم که زنبورهاي نر و مـاده   شود یممشاهده 

 7/0 – 8/0 به طول یرنگ رهیتباریک و بلند و  زیتخم ر ها مادهتفاوت دارند.  باهم

  .هستاز نرها  تر متورم ها مادهم دارند و شکم در انتهاي شک متر یلیم

تعـداد   ؛ ودارنـد  هـا  مادهنسبت به  يتر کیبارو شکم  تر کوچک معموالًنرها 

 هـا  مـاده عدد (همراه با پدیسل و اسـکاپ) و در   21بند شاخک در زنبورهاي نر 

  .هستعدد  16

سـاده و برجسـته    يها چشمگرفته و  منشأهاي مرکب  شاخک از بین چشم

بـه  زنبـور کشـیده و باریـک     يهـا  تخمبه تعداد سه عدد در فرق سر قرار دارند. 

  .هستسفید شیري  به رنگو  متر یلیم 2/0 طول

اسـت و   تـر  کوچـک پاهاي جلویی این زنبور نسبت به پاهاي میانی و عقبی 

ی و به شکل مثلث تر بزرگ. پاهاي جلویی هستاز پاهاي دیگر  تر يقوپاي عقبی 

مشخص و روي بـال و همچنـین    کامالً رنگ رهیتشکل و  یمرغ تخمبا استگماي 

  حاشیه آن از موهاي ظریفی پوشیده شده است.
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 انسکناریم پرورش زنبور براکون)عوامل بیولوژیک (احداث تولید 

عقبی کاردي شکل و همانند بال رویی از موهاي ظریفـی پوشـیده    يها بال

 هسـت؛ و شده است الرو زنبـور بـه رنـگ صـورتی کـه داراي سـه سـن الروي        

تشـکیل   متـر  یلـ یم 3-4بـه طـول    بـاً یتقر یدرنگیسـف  يها لهیپداخل  ها رهیشف

  .شوند یم

  B. hebetorزنبور  یشناس ستیز

 یپاشـ  سـم طبیعـی در مزارعـی کـه کمتـر دسـتخوش       طور بهزنبورهاي براکون 

آفـات   در نتیجـه . دیـ نما یمـ را پارازیت  ها پروانهوجود دارند و الرو  اند قرارگرفته

  .شوند یمبسیاري در اثر فعالیت زنبورها کنترل 

حشرات ماده زنبور هنگام پارازیت نمودن الرو، ابتدا تخم ریز خود را وارد بـدن   

در ناحیه سیستم عصبی باعث فلـج شـدن    (venom)الرو نموده و با تزریق زهر 

تـا   متحـرك  ریـ غزنـده ولـی    صـورت  به اند شدهالروهایی که فلج  گردند یمالرو 

تـا توقـف    شـود  یمـ وقـف  مت هـا  آنولـی دگردیسـی    ماننـد  یمـ زنـده   هـا  مـدت 

  و الرو پارازیت شود. ها تخممیزبان باعث جلوگیري از طرد شدن  يانداز پوست

 يگـذار  تخـم  هـا  آنزنبورهاي ماده بعـد از فلـج کـردن میزبـان روي بـدن      

روز تفـریح شـده و الروهـاي زنبـور      1-2پس از  ها تخم(اکتوپارازیت).  کنند یم

  .ندینما یمشروع به تغذیه از محتویات داخل بدن میزبان 

طـول   روزبـه  3-4پس از طی دوره الروي (سه سن الروي) کـه بـه مـدت    

الروهاي زنبور میزبـان را تـرك کـرده و در کنـار میزبـان تبـدیل بـه         انجامد یم

و بعد حشره بالغ از داخل شفیره  تهسروز  4-5دوره شفیرگی  شوند یمشفیره 

  .گردد یمخارج 

% سـیکل  6 ± 5و رطوبـت   گـراد  یسـانت درجـه   29 ±1در شرایط حرارتی 

. بعـد از خـروج   انجامد یم روزبه طول 9 -11زندگی زنبور از تخم تا حشره بالغ 

تـا زنبورهـاي مـاده     کشد یمروز طول  1-2زنبورهاي بالغ از شفیره اغلب حدود 
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 براکون زنبورمعرفی فصل دوم: 

 
شـوند. طـول عمـر زنبـور مـاده       يزیـ ر تخـم و آمـاده   يریـ گ تجفـ ، شـده  خارج

 10-5روز و عمر زنبورهاي نر کوتاه در حـدود   20-35 حدوداًکرده  يریگ جفت

  .هستشرایط متفاوت  برحسبروز 

عدد و گاهی اوقات  8-12متوسط روزانه  طور بهزنبور ماده  يزیر تخمتعداد 

روز  10زنبـور در   يهـا  يزیر تخماست. اکثر  شده مشاهدهعدد در روز  15-25از 

توسـط یـک    شـده  گذاشته، تعداد کل تخم ردیگ یماول بعد از بارور شدن انجام 

  .هستعدد  100-150حدوداً زنبور ماده 

 13-14 توانـد  یمحشره بالغ بوده و در طی سال  صورت بهزمستان گذرانی 

و  نســل تولیــد کنــد. زنبــور بــالغ هنگــام خــارج شــدن از شــفیره بــراي تغذیــه

فـراهم آوردن  صـورت  درنـور دارد.   طـرف  بـه گرایش بسیار شدیدي  يریگ جفت

شرایط نوري مناسب توسط المپ مهتابی، باعث افـزایش قـدرت بـاروري زنبـور     

. همچنین داراي قدرت پراکنش باال و شعاع پرواز بسیار زیاد تـا حـدود   گردد یم

  .هستیک کیلومتر 
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 انسکناریم پرورش زنبور براکون)عوامل بیولوژیک (احداث تولید 

  دمراحل تکثیر و پرورش زنبور پارازیتوئی

 بستر میزبان يساز آماده.1

میـزان مشخصـی از آرد و     میزبان زنبـور براکـون (الرو بیـد آرد)    پرورشجهت 

سـبوس   لـوگرم یک 5/0کیلـوگرم آرد بـه    5/1بـه نسـبت    معمـوالً سبوس گندم 

 .مخلوط کرده بطوریکه مخلوطی یکنواخت حاصل شود

  سازي بستر به تخم افستیا آلوده.2

مناسـبی از   میـزان کرده و   وزن  سالمت ازنظرتخم شپره آرد را پس از بررسی 

. این میزان براي مقـدار  میپاش یمیکنواخت بر روي بستر آماده  صورت بهتخم را 

 .هستگرم  5/0 ذکرشدهبستر 

 افستیا جهت تولید الرو يها تشت يبند طبقه.3

در  ماه کیپارچه تیره پوشیده شد به مدت  لهیوس به نکهیازا پسآماده  يها تشت

دماي مناسب نگهداري شده طی این مدت الرو به سن پنج رسیده کـه بهتـرین   

  .باشد یمزمان جهت پارزیته شدن توسط زنبور براکون 



   35  
  

 براکون زنبورمعرفی فصل دوم: 

 

 

  پرورش يها نیماده به کابآ يها تشتانتقال  .4

 

ه بـ سن پنج از مخلوط آرد و سبوس بافتی خمیـري شـکل    يالروهاتغذیه 

مقـدار   و .شـوند  یمـ پرورش زنبور انتقـال داده   يها نیکاببه   که آورد یم وجود
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 انسکناریم پرورش زنبور براکون)عوامل بیولوژیک (احداث تولید 

 .شـود  یمـ  يرهاسـاز مشخصی زنبور براکون جهت پارازیت الروها درون کـابین  

اري سـم بـه میزبـان    خـود ابتـدا مقـد    زیتخم ربا  يریگ جفتماده پس از  زنبور

تزریق کرده که این سم سبب فلج الرو شده سپس تخم خـود را روي بـدن الرو   

 .گذارد یم

  سیکل زندگی زنبور براکون .5

الرو براکـون   ؛شـامل  شود یمکه درون کابین پرورش طی  زندگی براکونسیکل 

که پس از تغذیه از همولنف الرو افستیا تبدیل به شفیره شده دماي اتـاق   هست

 .هست مؤثررورش در زمان ظهور زنبورها پ

در  يرهاسـاز و  يآور جمـع   روز بعد زنبورهـاي بـالغ آمـاده    14تا  12بین 

 .هستمزارع 

 

  پرورش يها نیزنبور بالغ از کاب يآور جمع .6

مـی شـود   اسـتفاده   هـا  آن يآور جمع برايخصوصیت نورگرایی مثبت زنبورها  

تنهـا یـک منبـع     و .میکن یمکامل تاریک  طور بهکه اتاق پرورش را  صورت نیبد.

اسـپیراتوراز کنـار منبـع     لهیوسـ  بهسپس زنبورها را  میده یمنوري در اتاق قرار 

 .هسـت  مـؤثر اتاق پرورش در زمـان ظهـور زنبورهـا     يدما .میکن یمنوري جمع 
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 براکون زنبورمعرفی فصل دوم: 

 
در مـزارع   يرهاسـاز و  يآور جمـع   روز بعد زنبورهاي بالغ آمـاده  14تا  12بین 

 شود یمکه با دستگاه اسپیراتور انجام  يرهاساززنبور گیري جهت .هست

  

 پره آرد) پروانه گیري (شب .7

 درواقـع  باشـند  یمـ پروانه گیـري   روز آماده 40پرورش افستیا پس از  يها تشت

و ادامـه   يریـ گ تخـم جهـت   هـا  پروانـه  نیا .ستاروز  40سیکل زندگی بید آرد 

 .شوند یمچرخه افستیا استفاده 

تـوري   يها فیقو به  شوند یمآسپیراتور مخصوص گرفته  لهیوس به ها پروانه

از هر قیف تا سـه روز پروانـه    شوند یمتخم انتقال داده  يآور جمعدار مخصوص 

  .شوند یمحذف  ها پروانهو سپس  شود یمگیري 
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 انسکناریم پرورش زنبور براکون)عوامل بیولوژیک (احداث تولید 

  

 
  می باشد.زنبور  200ي پالستیکی قرار داده که حاوي ها وانیلرا در  دشدهیتول*زنبورهاي براکون 

  است. ازیموردنعدد در هکتار  1000ی فرنگ گوجهعدد در هکتار و براي  2000*براي مزارع پنبه 
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 فصل سوم: توجیه اقتصادي تولید انبوه زنبور براکون

 

  

  

  فصل سوم

  توليد انبوه زنبور براکونتوجيه اقتصادی 

  

  انسکتاریوم شگاهیآزمانقشه  .1جدول 

2  

  اتاق

  پارازیت

5  

3  

  ي میزبان واسطزیر تخماتاق 

4  

  اتاق پروانه گیري

3  

5/1  

  انباري

5/1  

  3  یآلودگاتاق   سردخانه

  

  اتاق

3  

  يبند بسته

2  

  بهداشتی سرویس

5/1  

  ورودي

5/1  
  3 اتاق کار
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 عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم زنبور براکون)تولید 

  

  ي ثابتها نهیهز .2جدول

  (تومان) قیمت کلی  (تومان) قیمت هر واحد  متراژ/تعداد  موارد

   40,500,000  تومان 500,000متري   متر 81  زمین

   48,600,000   600,000متري   متر 81  ساخت بنا

   2,000,000    متري 81  جواز ساخت بنا

   40,000   10,000  4  سنج رطوبت

   1,000,000   1,000,000  1  انکوباتور

   800,000   800,000  1  بینی کولر

   2,000,000   500,000  4  رطوبت ساز

   500,000   500,000  1  یخچال فریزر

   70,000   35,000  2  میز

   60,000   20,000  3  صندلی

   990,000   15,000  متر 66  يبند قفسه

   90,000   3,000  30  تشت

   220,000   2,000  متر 110  تور

   60,000   3,000  متر 20  کش

   55,000   5,000  11  المپ

   48,000   3,000  متر 16  شلنگ

   60,000   2,000  30  قیف

   70,000   2,000  متر 35  برگه تقسیم

   11,000   5500  2  اسپري

   800,000   800,000  1  کامپیوتر

   40,000   10,000  4  دماسنج

   20,000   20,000  1  یلباس چوب

   15,000   15,000  1  جاکفشی

   32,000   8,000  4  دمپایی

   400,000   400,000  1  یجاروبرق

   75,000   75,000  1  تلفن

   36,000   18,000  2  فن تهویه هوا

   12,000   12,000  1  اسپیراتور

   50,000   50,000  1  ترازو دیجیتالی

  98,654,000      هزینه کلی
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  ي جاريها نهیهز .3جدول

  

 ها نهیهزهزینه ثابت+ هزینه جاري = مجموع 

101,908,000  =3,254,000 +98,654,000= 

  

  = سود خالص سود ناخالص -هزینه کلی

101,908,000 -144,787,500= 

42,879,500 = 

تومان اسـت کـه ایـن قیمـت را دولـت       11قیمت فروش هر زنبور براکون 

  .تومان 85/14 شود یماضافه کنیم که  % را35 آنتعیین کرده است که باید به 

  سر سربهنقطه   =سال  کیهزینه ثابت در  ÷  قیمت فروش هر زنبور

نقطه بازگشت سرمایه =سال  کهزینه کل در ی ÷ درامد ساالنه×   365 

  = درامد ساالنهسال کظرفیت تولید در ی ×قیمت هر زنبور  

  

   

  موارد
 ازین موردمیزان 

  در هر سیکل

  قیمت

  (تومان) هر واحد

  هزینه

  (تومان) یک سال

  هزینه

  پنج سال

  12,000,000  2,400,000  30,000 يروز  دو روز در هفته  هزینه کارگر

  1,000,000  200,000      هزینه تعمیرات و نگهداري

  1,000,000  200,000      هزینه قبض آب و برق و...

  900,000  180,000  4,000  لوگرمیک 45  آرد

  225,000  45,000  3,000  کیلوگرم 15  سبوس

 495,000  99,000  11  بالغ زنبور 9000  زنبور براکون

 375,000  75,000  5,000  گرم 15  تخم افستیا

  250,000  50,000  50,000  لوگرمیک 1  عسل

 25,000  5,000  5,000  بسته 1  پنبه

  16,270,000  3,254,000      هزینه کلی
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  يگذار هیسرماحاشیه  = قیمت فروش هر زنبور÷ سود هر زنبور براکون 
    

  300  تعداد زنبور در هر تشت

  200  ها در هر تشت مادهتعداد 

  125  میانگین تعداد تخم

  25,000  در هر تشت ها تخمتعداد 

  750,000  تشت 30در  ها تخمتعداد 

  9,750,000  سیکل 13در  ها تخمتعداد 

  48,750,000  سال 5پس از  دشدهیتولتعداد تخم 

  تومان 14,85  قیمت هر زنبور بالغ

  144,787,500  سال کسود ناخالص بعد از ی

  42,879,500  سال کسود خالص پس از ی

  114,924,000  هزینه کلی پس از پنج سال

  723,937,500  سود ناخالص پس از پنج سال

  609,013,500  سود خالص پس از پنج سال

  45/10  براکون هر دیتولهزینه 

  4/4  سود خالص فروش هر براکون

  زنبور 6,643,367  سر سربهتعداد تولید در نقطه 

  روز) 5ماه و  8روز (پس از  257پس از   بازگشت سرمایهزمان 

  144,787,500  ساالنه مدآدر

  37/3  يگذار هیسرماحاشیه سود 

  

به دلیل اینکه حاشیه سود سرمایه عدد مثبتی شده است پـس ایـن طـرح    

 توجیه اقتصادي دارد.
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  وکار کسبهاي  تعیین ریسک 

 اولیه تولید؛هاي افزایش ناگهانی تورم و گرانی نهاده. 1

 رویه؛ کاهش قیمت با صدور مجوزهاي واردات بی. 2

 گري در بازار وجود واسطه. 3

 توسعه ناگهانی، سریع و وسیع توسط تولیدکنندگان جدید؛. 4

 کاهش قیمت به دلیل تولید و واردات تصاعدي؛. 5

  می شدن نوعی بیماري در انسکتاریم.اپید. 6

موقع) پل ارتباطی بین تولیـد و مصـرف و یکـی از     بازاریابی (بازار رسانی به

اهمیت آن در فراینـد تولیـدات    که يطور بهبایدهاي نظام تولید کشاورزي است؛ 

روستایی بسیار مشـهود اسـت. یـک سیسـتم فعـال و کارآمـد در بـازار رسـانی         

شـود.   ت مـی محصوالت کشاورزي، موجب تسریع روند تولید و افزایش محصـوال 

اخـتالف   جـه یدرنتروي محصـوالت شـده و    افزوده ارزشعملیات بازاریابی باعث 

کننـده   قیمتی میـان قیمـت دریـافتی تولیدکننـده و قیمـت پرداختـی مصـرف       

منظـور بیـان    شـود. اقتصـاددانان از حاشـیه بازاریـابی بـه      (حاشیه بازاریابی) مـی 

بـازار (از مزرعـه تـا    هاي انتقال محصـوالت کشـاورزي در طـول زنجیـره      هزینه

کنند. مشکل اساسـی در کشـورهاي در ایـران، وجـود      ) استفاده مییفروش خرده

این مسـئله   نهیدرزمیک سیستم بازاریابی کارا و هماهنگ بوده و باید مسئوالن 

  ریزي کنند. بیشتر توجه و برنامه

  بازاریابی - بازار لیوتحل هیتجز

اکولوژي منطقه، میزان دما و... در پـرورش زنبـور براکـون     ازجملهعوامل مهمی 

تأثیرگذار هستند که موجب افزایش یا کاهش رشد، افزایش یا کـاهش تولیـدات   

هـاي دولـت و   شود. همچنین، سیاسـت و افزایش یا کاهش قیمت محصوالت می

باشـد.   رگـذار یتأثتوانـد در ایـن رونـد    نرخ تورم و دیگـر عوامـل اقتصـادي مـی    
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بـازار فـروش محصـول از     10% بـه میـزان   هرسالباید تالش شود تا  نیداباوجو

  هاي زیر افزایش یابد. راه

 ها؛ هاي بزرگ و استفاده از برند آن همکاري با شرکت -

 بهبود کیفیت تولید؛ -

 موقع؛ به یبازار رسان -

 صحیح؛ ونقل حمل -

 بندي مناسب و تنوع آن؛ بسته -

  اهان دارویی؛هاي تولید گی همکاري با شرکت -

براي تحقق این موضوع باید تالش شود بازارهاي داخلی پوشش داده شود. 

کـه  به دالیل فراوانی زمینه الزم براي رشد ایـن محصـول در ایـران وجـود دارد    

  زیر اشاره کرد: موارد توان بهمی ازجمله

 گرایش مردمی به مصرف گیاهان دارویی؛ -

 جاي داروهاي شیمیایی؛ گیاهی بهتمایل بیشتر مردم به مصرف داروهاي  -

 تولید ارگانیک گیاهان دارویی. -

از طرفی به دلیل شـرایط اقلیمـی، میـزان درجـه حـرارت و هزینـه تولیـد        

بینـی  منطقی، ظرفیت رقابت محصول در بازارهاي خـارجی وجـود دارد و پـیش   

  شود پس از ثبات بازار در داخل قدرت صادرات محصول قطعی باشد.می

  رقبابررسی 

، در ایران، رقبـاي زیـادي وجـود    زنبور براکونبه دلیل نوپا بودن صنعت پرورش 

میل به تولید ایـن عامـل بیولوژیـک در برخـی      که است، اینندارد. شواهد گویای

شود. البته با توجه به اینکه شناخت آحـاد مـردم   دیده می شیوب کمطور  نقاط به

ال افزایش است، تقاضـاي بـازار در   هاي آن در حاین محصول و فرآورده دیفوااز 

حال افزایش تدریجی است و تقاضاي کار در این بخش، بسیار زیاد است. حتـی  



   45  
  

 

 فصل سوم: توجیه اقتصادي تولید انبوه زنبور براکون

 

هـاي  چندین شرکت بزرگ تولیدي گیاهان دارویی در ایـران، ظرفیـت  تاسیس با

پیشرفت و رشد فراوان است و کارشناسان بر این باورند با توجه به بـازار عظـیم   

هـر  بـراي تولیـد ایـن محصـول در      یـک واحـد  حاضـر   المللی آن، در حـال بین

  .شهرستان نیاز است

تـوان سـود    اصـولی و ارگانیـک مـی    پـرورش  گذاري مناسب،البته با قیمت

  خوبی را براي این فعالیت متصور بود.

  عرضه و تقاضا لیوتحل هیتجز

  که عبارتند از:بررسی عرضه و تقاضا منوط به دو بازار خواهد بود

دوم بـازار   و بـازار حد واسط  يها زبانیم هاي اولیه ازار خرید نهادهب کهبازار اول  

تمایـل   باوجوددهد هاي اخیر نشان میفروش محصول نهایی است. بررسی سال

در منـاطق بـا بارنـدگی     خصوص بهباالي کشاورزان براي کشت گیاهان دارویی، 

طور کامل ایجـاد   عوامل بیولوژیک به دیمراکز تولولی هنوز  متر یلیم 250باالي 

رود گسـترش و توسـعه ایـن صـنعت موجـب ترغیـب       نشده اسـت. انتظـار مـی   

  کشاورزان شود

هاي اخیر فضاي فرهنگی و اجتمـاعی  درباره بازار محصوالت نهایی، در سال

امیدوارکننده شده است. افزایش اطالعـات   بیولوژیک از عواملبه سمت استفاده 

ایـن فرهنـگ کمـک     و فراگیرتر شـده  تبلیغاتیهاي ترویجی و  و توسعه فعالیت

تقاضاي منطقی را در مقابل افزایش تولید ایجاد خواهـد کـرد. از طرفـی    تا کرده

پایین در مناطق جنوبی و کیفیت باالي تولید بـه دلیـل    شده تمامهزینه  باوجود

اســتفاده از شــرایط مناســب اکولــوژیکی و کشــت ارگانیــک، امکــان رقابــت بــا  

  د.کن پذیر میجود دارد و صادرات این محصول را امکانو دکنندگانیتول
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  بررسی قیمت

هاي محصوالت تولیدي پاسخگوي انتظارات مشتریان و توان مـالی مـردم   قیمت

هـا روبـرو    ویژه در شرایط فعلی که کشور با مـوجی از افـزایش قیمـت    نیست؛ به

از  شـود. اسـتفاده  بینـی مـی  تر از قیمت ذهنی مشـتري پـیش  است. حتی پایین

هاي اولیه، کشـت اصـولی بـا سـطح تولیـد بـاال و کیفیـت         بازارهاي محلی نهاده

  پذیرفتنی دالیل اصلی قیمت پایین این محصوالت است.

هـاي  زمان نرخ تـورم و سیاسـت   درگذراز عوامل مؤثر بر روند تغییر قیمت 

صـورت   پـرورش عوامـل بیولوژیـک بـه     ازآنجاکـه داخلی خواهد بـود. همچنـین   

 توانـد  یمـ گزاري مناسب محصول نهایی  متیق .ردیگ یمولی صورت ارگانیک اص

  گردد. کنندگان و مصرف دکنندگانیتولمنجر به تشویق بیشتر 

  تولیدروش 

پرورش و رفع نقایص نیاز به افراد متخصص در این زمینـه اسـت کـه ایـن     

شوند که از افراد متخصـص و پـرورش اصـولی و ارگانیـک      نقایص زمانی رفع می

در حال حاضر تعداد کمی از این واحد تولیـدي در کشـور وجـود     شود.استفاده 

  دارد.

  گذاران و سهامداران اصلی سرمایه

خود کارآفرینان با همکـاري   وکار کسب این گذاران و سهامداران اصلی در سرمایه

ستاد گیاهان دارویی، وزارت صنایع، وزارت جهـاد کشـاورزي، بانـک کشـاورزي،     

  اي بزرگ تولیدي و صادراتی هستند.ه و شرکت ها بانک ریسا

  مدیریت نیروي انسانی

 .کارگران دائم و فصلی. 2؛        کارشناس کشاورزي. 1
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  یک واحد) برحسبکارکنان و نیروي انسانی طرح (. 4جدول

  مبلغ کل  حقوق ماهیانه  تعداد/ نفر  شرح  ردیف

  -  -  -  کارشناس کشاورزي (مجري)  1

      1  کارگر ماهر  2

    -  1  فصلی)ساده (کارگر   3

  نحوه اخذ مجوزهاي قانونی

تولیـد   هاي وزارت جهاد کشاورزي توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی و     از سیاست

  .گردد یمالزم صادر  يمجوزها می با شد که در این خصوصعوامل بیولوژیک 

 بررسی وضعیت ایران در بازارهاي جهانی

بازارهاي جهانی داروهاي هاي اخیر، ارزش  دهاي صورت گفته در سالورطبق برآ

هاسـت، همـواره بـا رشـد      هـاي آن  گیاهی که شامل گیاهان دارویـی و فـرآورده  

. بخش اعظم بازار گیاهان دارویـی دنیـا، بـه    بوده استرو به افزایش  چشمگیري

شـود.   هـاي ثانویـه مشـتق از ایـن گیاهـان مربـوط مـی        تولید و عرضه متابولیت

تولیـد  بـاالیی برخـوردار هسـتند.     افـزوده  زشاراز  هاي ثانویـه معمـوالً   متابولیت

ارگانیک گیاهان دارویی ارتبـاط نزدیکـی بـا تولیـد عوامـل بیولوژیـک دارد کـه        

 جهانی را در این خصوص رعایت نمایند ياستانداردهابتوانند  دکنندگانیتول
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  عبا رتند از: عوامل بیولوژیکترین خریداران  عمده

  ؛گیاهان دارویی دکنندگانیتول -

  محصوالت کشاورزي؛ دکنندگانیولت -

  گلخانه داران؛ -

  ي.مرز بروني ها کشت دکنندگانیتول -

  تولید و صادرات نهیدرزممشکالت عمده 

 کننـده،   گران تمام شدن قیمت محصوالت نسبت به بسیاري از کشورهاي صـادر 

عــدم شــناخت مکفــی از بازارهــاي خــارجی و ارتبــاط مســتقیم بــا وهمجنــین 

 نـه یدرزمگذاري کافی دولتـی   مشکل سطح استاندارد و سرمایهخریداران اصلی، 

از کننـدگان  دیـ وتوا عـدم آمـوزش صـادرکنندگان    نیزشناخت بازارهاي خارجی و

  دالیل عمده در زمینه دتولید وصادرات این محصول می باشد.

 بازار داخلی

ولید ت که ییازآنجا است. دارویی اهانیگ دیتولمراکز بازارهاي اصلی :  بازار داخلی

داروسـازي   هاي وسیع گیاهان دارویی در ایران محدود است و با افزایش کارخانه

تـوان   رود، می و صنایع آرایشی و بهداشتی، میزان تقاضاي این محصوالت باال می

مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کـرد کـه اثـر رقبـاي مسـتقیم       دودستهرقبا را به 

مسـتقیم افـرادي هسـتند کـه     رقبـاي  . خیلی بیشتر از رقباي غیرمستقیم است

بـازار عوامـل بیولوژیـک را نیـز فـراهم       کـه  .کننـد  گیاهان دارویی را تولیـد مـی  

  .کنند یم
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 تحلیل ریسک

 خسـارت زا تولید وجود دارد، عوامل مهـم   نهیدرزمریسکی که  نیتر مهم -

 .هستند ها يماریبمانند آفات 
بـر  عـدم نظـارت    ایـ و کـاهش مصـرف سـم     نهیدرزمي دولت ها استیس -

مـی بـا    ي بیولوژیـک هـا  فراوردهرقیب جدي  عنوان بهسم در مزارع  مصرف

  شد.

  


