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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 ،ديیتول 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 استفاده از با 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 ،نانیکارآفر 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

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

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

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

 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  ،دیتول 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  ،النیالتحصـ 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 ،اندازپس شیافزا ،یمل ناخالص دیتول شیافزا

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

  .شد خواهد محققبدین وسیله  انییروستا و

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

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

 ،دیجد 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 ،انیمشتر 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 ،بیرق محصوالت یژگیو و تیمز ،رندیگیم قرار

  .است تیاهم يدارا ها آن عملکرد جهینت و بیرق ضعف

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

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

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

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

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

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

 رونـق  در انیمشـتر  و کارکنـان  بـا  رفتار نوع ،هاآن 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 ،هادانشگاه 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 - 

  ؛ییدارو اهانیگ کیارگان دیتول - 

  ؛ییدارو اهانیگ بک یت دیتول - 
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  ؛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 - 

  ؛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

 مـردم  گرایش ،زندگی روال شدنصنعتی و پزشکی علم پیشرفت وجود با امروزه

اهمیـت گیاهـان دارویـی و طـب     و  اسـت  شده بیشتر دارویی گیاهان مصرف به

اي و جهـانی  منطقه ،ایرانی و شناساندن نقش حیاتی آن در پیشبرد اهداف ملی

توسـعه   ،ایجـاد اشـتغال   ،خودکفایی دارویی ،جوامع براي تحقق سالمت و نشاط

حفظ ذخایر ژنتیکی و حضور فعال در بازارهاي جهـانی   ،امنیت غذایی ،اقتصادي

  .بر کسی پوشیده نیست

فـرآوري و سـایر    ،برداشـت  ،ها نفر از مردم جهان در زمینه کشـت میلیون 

ن دارویـی و  حجم تجارت جهانی گیاهـا . هاي گیاهان دارویی فعالیت دارندجنبه

بـر اسـاس آمـار    . میلیـارد دالر در سـال رسـیده اسـت     100 هاي آن بهفرآورده

درصـد مـردم جهـان بـراي درمـان انـواع        80 سازمان بهداشت جهانی بـیش از 

هـاي طـب مکمـل و سـنتی اسـتفاده      هـا از گیاهـان دارویـی و یـا روش    بیماري

  .  کنند می

در  گیاهی اسـت ومـردم  کشور ایران مهد استفاده از طب سنتی و داروهاي 

کردنـد؛ امـا   مراجعه می هايعطاربه  دارویی گیاهانگذشته براي تهیه  روزگاران

طـوري کـه ایرانیـان گـاه     مروزي با گذشته بسیار متفاوت شده است بـه زندگی ا

کنند و یـا  هاي بسیار جزیی به پزشک متخصص مراجعه میبراي درمان بیماري

قدرت اثر باال و عوارض جانبی فراوان استفاده خودسرانه از داروهاي شیمیایی با 

  کنند.می

 50 ،درصـد از مـردم فرانسـه    75 این در حالی است کـه در حـال حاضـر    

درصد از مردم بلژیـک از   40 درصد از مردم استرالیا و 48 ،درصد از مردم کانادا
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بیمارســتان  4 در روســیه. کننــدداروهــاي گیــاهی بــراي درمــان اســتفاده مــی

در چین با جمعیت یبـیش از یـک میلیـارد و    . سنتی وجود داردمخصوص طب 

درصد خدمات پزشکی از طریق طـب سـنتی چینـی ارائـه      80 ،سیصد هزار نفر

هاي نـوین  تر بودن هزینه درمان طب سنتی نسبت به درمانالبته ارزان. شودمی

هم در این زمینه نقش دارد؛ زیرا در چین هزینه درمان با طب سنتی بـین یـک   

  .ست و پنجم درمان با طب نوین استبی

 بـه  اقـدام  الزم سـرمایه  انـدك  بـا ایرانـی   جـوان  کارآفرینانحال حاضر  در

 شـرایط  و جامعـه  نیـاز  تناسب به ،دارویی گیاهان انواع برداشت و داشت ،کاشت

 یکـاف  اطالعات تا میدار قصدخصوص  نیا در. اندکرده ،خود منطقه هوایی و آب

 در بومـادران  یـی دارو اهیـ گ کشـت  نـه یزم در مـد آدر جـاد یا و کار و کشت يبرا

 ینیفرآکـار  عرصـه  درمـوثر  یگـام . امیـد اسـت   میدهـ  قـرار  مندانهعالق اریاخت

  .شود برداشته

  خچهیتار

اش از شـهرت و  یم به واسطه خواص درمانیار قدیبس يهااه بومادران از زمانیگ

انسـان   يهااه در کنار مدفنین گیا يهاگرده یبرخوردار بوده و حت ییاعتبار باال

  افت شده است. یعصر نئاندرتال 

 آن يهـا شاخه ،اهین گیا یخواص درمان عالوه بر استفاده ازان باستان ینیچ

 رافطــدر ا ،»نــگیچ يآ« يریبــا کتــاب فــالگ ییشــگویل و پأرا در هنگــام تفــ

بـه خـاطر بعضـی     . همچنـین نـد گفتمـی » شـگو یساقه پ« به آنپراکندند و  می

مردم در کشـورهاي غربـی مصـارف دیگـري هـم      بین ت و عقاید خرافی اعتقادا

  ).  نماد عشق و جاودانگیمثل ( داشت

کردنـد.  یاه استفاده مـ ین گیا یدر طول جنگها از خواص درماننیز ان یونانی

ل قهرمـان بـزرگ   یآش ،»ادیلیا«خود به نام  یدر اثر حماس» هومر«ت یطبق روا
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شـده  لـه از ) یالدسـال قبـل از مـ    1200 تروآ (حـدود  يدر دوران نبردها ،ونانی

و  یزياز خـونر  یريسـربازان و جلـوگ   يهـا زخم يشفا يبومادران برا يهابرگ

ن یـ آن از ا ینام علم ،دلیلن یبه هم ند.کردیاستفاده م ،گدان جنیعفونت در م

  .ل) گرفته شده استی(آش یونانی هاسطور

و در  رفت یدفع چشم بد به کار م يبرابو مادران  یاهگ ها ساکسون هدر دور

اه ین گیس ایانگل ي. مردم روستاهاشد یاز آن استفاده م نیزمراسم سحر و جادو 

و  یشفابخشـ  نشـانگر شناسـند کـه   یبند سرباز و علف بخار مـ زخم يهارا با نام

-بـرگ  اسـتفاده از  خواص دیگراین گیـاه باشد. از یاه میگتوسط این ام زخم یالت

گر ی. نام دباشد می هازخم يزیاز خونر يریجلوگ يبومادران برا شدهدهییسا يها

 ياسـتفاده از آن بـرا   يگـذار ن نـام یـ ل ایـ باشـد کـه دل  یدماغ مـ اه خونین گیا

  دماغ بوده است.  يزیبندآوردن خونر

را  يزیکـرده و خـونر  یفرو م ینیتازه بومادران را در ب يهاان برگییروستا

 یز به خـواص شـفابخش بومـادران پـ    ین ییکایآمرسرخپوستان  اند.آوردهیبند م

 ،هـا درمـان زخـم   ياه بـرا یـ ن گیـ ل سرخپوسـت از ا یـ از قبا یبرده بوده و بعضـ 

اه یـ ن گیـ کـرده ا ن از دمیهمچن . آنهااندکردهیاستفاده م هاکوفتگیها و یدگیبر

-یره اسـتفاده مـ  یـ تب و غ ،يزیها از جمله خونريماریاز ب ياریدرمان بس يبرا

 یت عمـوم یهضم غذا و تقو يبومادران را برا ،لین قبایگر از اید ید. بعضانکرده

  ند.  کردیبدن مصرف م

کاهش تـورم و   يبومادران برا ،اروپا یز طب سنتیکا و نیآمر یدر طب سنت

درمـان   بـراي  اهین گیداغ ا يو چا شودمیز یتجو یسمیصل روماتامفدرد بهبود 

بومـادران را بـه    ،پزشـکان اهیامروزه گ باشد.یسخت م يهایسرماخوردگ یخانگ

شناسـند  ینزا مآدار و آنفلوتب يهایسرماخوردگ ،ضدتب ياز داروها یکیعنوان 

  کنند.یز میتجو ییصحراء و نعنا یو آن را به همراه اقط
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لس کشف یپزشک به نام آچاهیک گیاه توسط ین گیا یشتر خواص درمانیب

پربـرگ   يهـا هزاربرگ است که به شاخه یوم به معنیلفولیم ،آن یشد. نام علم

کننـده  تیـ کننـده و تقو ک پاكیاه ین گیا ،یاز نظر بهداشت. بومادران اشاره دارد

  بومادران است.   یکنندگاز خواص قابض یناش یژگین ویپوست است که ا

  

  شناسیبندي و مشخصات گیاهرده

  علمی بنديطبقه

  ).هزاربرگ است یمعنبه ،ومیلفولیم( Achillea millefolium: علمی نام

  بومادران :یراندر ا یجنام راcommon yarrow: ینام عموم

  Asteraceae: یاهیگ خانواده

  A. Millefoliumه:گون

بومـادران   ی،کاسـن  هاز خـانواد  Achillea جـنس  يهابه گونه ی،به طور کل

-یم ،اندن جنس نسبت دادهیاهان ایکه به گ يگرید يهاند. از جمله نامیگویم

 يسـار  ،الـف ورقـه (هزاربـرگ)    ،سـرزردو  ،بومادرو ،بوماران ،مادران يتوان به بو

الق برنجاسـف  طـ ا ،یمیصوم اشاره کرد. در منابع قدیبرنجاسف و ق ،کلپوره ،باش

سـد  ر مـی  همراه بوده است اما به نظـر  یینظرهابا اختالف ،اهین گیصوم به ایو ق



23  

    
 

 بسته کار آفرینی تولید بومادران

 

 ي،مربوط باشد. به گمـان قـو  Artemisia از جنس ییهاد به گونهیبا ،ن دو نامیا

 Achillea به اشتباه ،از منابع یاست که در برخ Artemisia vulgare ،برنجاسف

eriophora است.  ذکر شده  

  یاهگ يظاهر مشخصات

از دولپـه   یاهـان متعلق به گروه گ Achillea millefoliumبومادران با نام علمی 

 یناز بزرگتـر  یکـی  ،یـره کاسـنی  تباشـد.   یی مـ کاسن یرهاز تخانواده آستراسه و 

دارد.  یـاهی گونـه گ  23000جـنس و   1100است و در حـدود   یاهیگ يهایرهت

    ها قرار دارد.یآفتابگل یرهت یرجنس بومادران در ز

  
  

ا سـرعت رشـد   بـ چنـد سـاله   و  ایسـتاده  ،پایا ،علفی است یاهیگ بومادران

این دارد.  یگستردگ یمترسانت 50تا  10طول و  یمترسانت 90تا  20متوسط که 

-و بـدون دم  یـک و بار یادز يهایدگیبا بر ییاهبرگو  ساده ياساقهي دارا گیاه

و بـه شـکل    اسـت بـه زرد   یـل متما یدسـف  ید یـا ها به رنگ سـف برگ است. گل

 یـده منشعب د يهاشاخه يدار مجتمع در باالو کرك يکرو یباًتقر يهایتولکاپ

 یمدت زمانباشد. گونه علفی در ایران می 19داراي اغلب معطر است و ؛ شودیم

  .رشد کند کامالً یاهگ یناست تا ا یازسال ن 5تا  2 ینب
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 اقه. س1

در  کـه ساده  و بادوام ،یستادهااي چندساله با ساقه ی واست علف یاهیبومادران گ

و طـول آن بـه   باال رفته  یمآن مستق یساقه اصلشود. می منشعب یبخش فوقان

دار و هیـ زاو يهـا شاخه ،اهین گیر فواصل مختلف ساقه ا. درسدیم متریسانت 90

وند و بـه  شـ ین منشعب مییحامل برگ در پا يهاشاخه د.یرویم ییبایپربرگ ز

اه بـا  یـ ن گیـ ا يهـا هـم بـرگ   هم ساقه و کهندیآیم در یفرع يهاصورت شاخه

  .ده شده استیپوش يدیز و سفیر يهاکرك

  

 

  برگ. 2

ها سبز رنگ برگ .هستند يا شانهشکل و دو تا سه يا زهیاه سرنین گیا يهابرگ

  یره است.ت
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-بدون دم ،از کرك یدهپوش ،ها برگشکل ظاهري ها: برگشکل ظاهري 

بـا قطعـات متعـدد    یـک  و بار یادز يهایدگیبر يدارا ،شکل يایزهو ندراز  ،برگ

طور متناوب قرار دارند. هگر بیکدیساقه نسبت به  يروباشد که مینوکدار  یخط

  اسانس وجود دارد. يمخصوص حاو يهاجرهحطرف برگ  دو

 گل. 3

د یگل مرکب به رنگ سـف  يها خوشه ي گیاه بومادرانها ساقه و شاخه يدر انتها

 ؛ یعنـی هـا قـرار دارد  یآفتـاب گل یرهتیرشود. جنس بومادران در ز یده میا زرد دی

  .  دارند يازبانه يهاو هم گل يالوله يهاهم گل

 کپه قـرار دارنـد.   یهدر حاش يازبانه يهادر مرکز کپه و گل يالوله يهاگل

بسـاك آنهـا بـه هـم      پـرچم بـوده و   ي پـنج هر گل دارا یره کاسنیت یاهاندر گ

  دهند.یم یلرا تشک ياو لوله یدهچسب
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 2و به عـرض   یلیمترم 8تا  4کوچک و متعدد آن که به طول  هايیتولکاپ

سـاقه   ییانتهـا  يهادر قسمت ،یهیمد ینآذبه صورت گل ،باشد یم یمتریلم 5تا 

ها بدون واسـطه  مخصوص است که در آن گل ینآذگل ینوع. کاپیتول داردقرار 

 .قرار دارند ینهنج مشترک يدمگل بر رو

 

رنگ واقـع  یدو سف يا زبانه یکی وجود دارد؛ دو نوع گل ،آن یتولدر هر کاپ

در  شـود.  یمـ  یـده د ،وسـط  یهواقع در ناح يا لوله یگريو د ینگل آذ یهدر حاش
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 يهـا گـل  ،یزندگ یطخاص مح یطبه تناسب شرا یزن یاهگ ینا يهااز فرم یبعض

هـا   کوهسـتان  (در شودمی یبه قرمز و صورت یلما یای رنگ ارغوان يدارا يا زبانه

 5از  یتولهر کاپ يا زبانه يهاتعداد گل. )استرنگ یغالباً صورت يا زبانه يها گل

   است.فاقد کاسبرگ  کند و یتجاوز نمعدد  6تا 

اواخر بهـار   یآنهااولین گلکه اي شبیه بوي مشک داردگل این گیاه رایحه

 ،دهی تا فصل پاییز ادامه دارد. در سرتاسر فصـل تابسـتان  گل ید وآبه وجود می

اسـت  مسـطح  ي آن که باال ییهابه صورت خوشه ي،شماریکوچک و ب يهاگل

 اردیبهشـت  اواخـر  از گیـاه  دهیگل زمان. شودیظاهر م چترمانند ه به صورتک

هـا  یتهاسـت.کومپوز  تیرماه اول نیمه برداشت زمان بهترین وبوده  تیرماه تاپایان

  خودگشن هستند.

  میوه. 4

و به شکل تخم مرغ وارونه اسـت و وزن هـزار دانـه     یلطو ،بومادران فندقه یوهم

                       weight of 1000 seeds = 0,16 gramگرم است. 0/16آن 

  
 ( ACHENE ) یا فندقه نوع از یوهم

 



28   

 

 بسته کار آفرینی تولید بومادران

 

  شه و ریزومی. ر5

ف و فراوانـی  یـ هـاي ظر م است که از انشعابیاي نازك و مستقشهیاه داراي ریگ

اي شـکل  هـاي متعـدد اسـتوانه   سـاقه  ،شهیه فوقانی ریناح از که است برخوردار

   شوند.خارج می

 

 

سانتیمتر و گـاهی   90تا  20به ارتفاع  ،گیاه داراي ریزوم خزنده و منشعب

   .استبیشتر 
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  گیاه بومادران ثرهؤمواد م

 یمیاییش یباتترک. 1

عطر و فرار به رنگ خوش یآن اسانس روغن يهااست که از گل یاهیبومادران گ

آزولـن   گرمیلیم 100-120 ،گرم گل 100در هر  .شودیروشن استخراج م یآب

 3-5و مقـدار آن   یـد آیبا آب و بخار بـه دسـت مـ    یراسانس به روش تقط .است

تـانن اسـت    یو کم ینولینا يدارا یاهگ یندر هکتار برآورد شده است. ا یلوگرمک

بـا خـواص ضـد     یـد فالونوئ يشـود. حـاو  یبر استفاده مبه عنوان تب وپاکه در ار

بـدن   یمنیا یستمکننده سیلدتع ،ضد سرطان و التهاب ،یداناکس یآنت ،اسپاسم

  باشد.یکبد م یکنندگو محافظت

  

  سانس بومادرانا. 2

 .موجود اسـت  یرومانو س یلهستان و سوئ ،مجارستان ،شیاتر يهافارماکوپه در

 25/0رد. روغن فرار آن حـدود  یگیدار آن مورد استفاده قرار مگل يهاسرشاخه

بومـادران اسـانس    یشـی رو یکـر پها و ماده موجود در گل ینترمهم درصد است.

اسـانس   یبـات اسـت. عمـده ترک   »پروکامـازولن «جـزء آن   ینتـر است که مهـم 

مختلـف متفـاوت    يهایممورد در اقل ینباشند که ایم یمنبومادران کامفور و س
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 ،کـاریوفیلن  ،سـینئول  -8و1 ،ینـالول توان به لاست. از سایر ترکیبات اسانس می

  ستات و سابینن اشاره کرد.بورنیل ا ،بورنئول ،آلفا پینن

  

  
موجب انعقاد خـون در   ،اهین موجود در گیلتئین و آکیلئیآک يدهایگلوکوز

 همـاد  يدارا ،آن يهـا شـوند. گـل  یمـ ي زیجه قطع خونریو در نت یدگیمحل بر

ول و یــد ورم و ضــد درد دارد. ترپنضــ تیهســتند کــه خاصــ يشــترین بیآزولــ

ن یـ ن در ایکـول  هدارند و ماد یکنندگیت ضدعفونیخاص ،آن نئول موجود دریس

 ،آن اسـانس  ون (توجـون) موجـود در  یباشد. تویفشار خون م هآورندنییپا ،اهیگ

  حشرات را دارد. یا دورکنندگی یکشت حشرهیخاص

و  یـک ت یآکـون  یدو اس یدفالونوئ یرنظ یگريد یباتترک یاهگ ینا یکرهدر پ

کیبات جدا شده از گیاه عبارتنـد  سایر تر وجود دارد. یزن غیرهتانن و  یمقدار کم

 ،فالونوئیــدها (آپیــژنین ،هــا (آکیلــین و آکیلیســین)تــرپن الکتــونســزکوئی: از

ــولین ــتقات  ،لوتئـ ــتین و مشـ ــا) O-glycosides-7کوئرسـ ــدها  ،آنهـ آلکالوئیـ

)betonicine, stachydrine, trigonelline( ، هـا کومارین ،هاي مختلفاستیلن، 

. و اســیدهاي گیــاهی از جملــه سالیســیلیک اســیدهــا اســترول ،هــاتــرپنتــري
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از  يرین در جلـوگ یلـ یهسـتند و آچ  يترپن اشتهاآور و مقـو  یسزکوئ يالکتونها

  ثر است. ؤم یو خارج یداخل يهايزیخونر

آب داخـل   mL 500اندام هوایی گیاه را بـا  گرم30: تعیین مقدار اسانس

 4بـه مـدت    ،هدر دقیقـ  mL 3-4ریخته و بـا سـرعت   mL 1000بالنی با حجم 

  شود.   ساعت تقطیر کرده و با حالل گزیلن تعیین مقدار می

: HClمیزان خاکستر تام نـامحلول در   ٪10حداکثر  میزان خاکستر تام:

  ٪2٫5حداکثر 

بـا دمـاي    ovenپودر گیـاه در   g 0٫5در اثر خشک کردن میزان رطوبت: 

Cْ105- 100  ن کاهش نیابد.زو ٪12بیش از  ،ساعت 2به مدت  

مقـدار   یـش از سـال دوم رو : و مقدار اسانس حاصـله  یشیعملکرد رو

تازه  یشیرو یکرپ . نسبتتن در هکتار است 4تا  1 ینشده بخشک یشیرو یکرپ

اسانس  باشد. مقداریم 1به  6تازه به خشک  يهاو نسبت گل 1به  4به خشک 

-یمـ  با آب و بخار اسـتخراج  یردر هکتار است که به روش تقط یلوگرمک 5تا  3

  شود.

  ترکیبات اسانس 

شـود.  ساز پروکامازون است که به ماده آبی رنگ کامازولن تبدیل میداراي پیش

 30تـا  20بین  ،محل رویش متفاوت و مقدار کامازولن با توجه به شرایط اقلیمی

  باشد.درصد می
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  دیگر ترکیبات اسانس

 پینن-آلفا  

 پینن-بتا  

   سینئول  

 لیمونن  

 استات بورنئول  

 کامفور  

 یصنعت و ییدارو يکاردبردها

امـا   ؛داشـته باشـند   یـی دارو يفقـط کـاربر   یددر نگاه نخست شا ییدارو یاهانگ

و  ییغـذا  ،یبهداشـت  ،یکاربرد درمان يدارا ییدارو یاهانگکه  یدجالب است بدان

 یاهـان کـالن کشـت گ   يفـراوان و سـودها   يکاربردهـا  امروزه. باشد می یصنعت

 یـن از کشورها تالش کنند با روآوردن بـه ا  یاريموجب شده است تا بس ییدارو

  اقتصاد خود را سامان دهند. ،صنعت

  
تواننـد در  یمـ  یـی دارو یاهاندارند و گ یاهیگ أمنش ،مدرن ياغلب داروها 

ماننـد   یچیـده پ يهـا یمـاري تـا ب  یساده مانند سـرماخوردگ  یماريب یکدرمان 
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گـذار باشـند.هزاران سـال اسـت کـه بومـادران در ملـل و اقـوام          یرثأت ،سرطان

مورد استفاده بوده است. بومـادران   دهندهو طعم ییاه دارویگوناگون به عنوان گ

 یگـر د ییبا مواد دارو یبدر ترک یاهگ یننوع دارو است و ا 70از  یشب یدتول یهپا

دهنـده  نشـان  ییایمیوشـ یقات بیرود. تحقیها به کار میماريدرمان انواع ب يبرا

 یو درمـان  یـی ول خـواص دارو ئمسـ  یفعال گوناگونستیبات زیترک آن است که

  بومادران است. 

 یماده کمک ،یدنینوش ،است که به صورت ضماد یاهانیبومادران از جمله گ

-از مهـم  یکـ ییردوگیثر مورد استفاده قرار مؤم صورت به ...یشی ودر صنعت آرا

اسـانس بومـادران    آن است. یکروبیرات ضدمیثأت ،بومادران ییخواص دارو نیتر

بهداشـتی و آرایشـی    ،خاصیت ضد باکتري و ضد تورم دارد و در صنایع دارویـی 

 شـود.  ها و پمادهاي محافظ پوست و داروهاي ضد تورم استفاده می کرم  در تهیه

 يبـرا  یکـرم بهداشـت   ینـوع  ،اسانس آن با روغن کنجـد  یباز ترک طور مثالبه

  .گرددیم یهست در مقابل نور آفتاب تهمحافظت پو

ــی ــاربرد  یک ــوارد ک ــانگ از م ــیدارو یاه ــا در   ،ی ــانس آنه ــتفاده از اس اس

aromatherapy دهنـده  هـا بـه عنـوان طعـم    شده از گلیهاز اسانس تهباشد. می

دارد و در  يقو ییتلخ و بو یشود.برگ آن طعمیاستفاده م یزها نیدنینوش يبرا

 یرد.  گیمورد استفاده قرار م يصنعت داروساز
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. نـوع  شود یم یدهد یشترب یراندر ا یددو گونه بومادران زرد و بومادران سف

 حشره دارد.   ضد یتدارد و بومادران زرد خاص ییدارو یتخاص یشترآن ب یدسف

 يبـر رو  یبخشـ اثـر آرام  ،يو مواد تلخ عطـر  اننبه علت داشتن ت یاهگ ینا

 ،ضعف قلـب  ،یعموم یخستگ مثل: يرد و در مواردگذایسلسه اعصاب و قلب م

آور و تشـنج  يهـا لنجوقـ  ،صرع ،یستريه ،ضعف اعصاب ،معده يها یچهورم ماه

  .  دارد یدياسهال ساده اثر مف

  سبز يو فضایی آرادر گل ینتیز یاهگکاربرد بومادران به عنوان 

  

  

نـه چنـدان بلنـد و     ياو شکل بوتـه  یباز يچتر يهاگلبا داشتن  یاهگ ینا

 یـاه گ یـک هـا و آب و هـوا بـه عنـوان     یمها و اقلبا انواع خاك ينرمش و سازگار

بـه حالـت    ياصـخره  يهاها و باغباغچه ییآراسبز شهرها و گل يدر فضا ینتیز
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 . عالوه بـر ایـن بومـادران   دارد یاديکاربرد ز ياو لکه یکیتفک ،یپوشش ،مجتمع

بـه   یباز يهاداشتن گل یلو به دل گیردیه قرار ممورد استفادي نیز مرزبند يبرا

 .شده کاربرد دارد و هم گل خشک یدهبرعنوان گل شاخه

  فارماکولوژي

 ،طـور مثـال  . بـه دارند يضد التهاب و ضد آلرژ یتخاص یاهگ ینفرار ا يهاروغن

آپیژنین و سالیسیلیک اسـید داراي   ،هاپروکامازولن ،ترکیباتی از جمله کامازولن

 betonicineت ضد التهابی هستند. فالونوئیدها خاصیت اسپاسمولیتیک و خاصی

موجود در اسـانس آن داراي   Terpinen-4-ol. داراي خاصیت هموستاتیک است

کامـازولن موجـود در روغـن آن داراي خاصـیت ضـد التهـاب و        واثر دیورتیک 

  ضدآلرژي است.

  
  

اسـانس در   یـن از ا کـه و ضـد تـورم دارد   يضد بـاکتر  یتآن خاص اسانس

محـافظ پوسـت و    يها و پمادهارمیه کدر ته ،یشیآرا ،یبهداشت ،ییدارو یعصنا

دهنـده مـواد   طعـم  ،یعیمنبع طبو به عنوان شودیضد تورم استفاده م يداروها

شـود. از روغـن آن در   یو تلخ اسـتفاده مـ   یالکل يهایدنیبوده و در نوش ییغذا

کننـد. بومـادران در   یاستفاده مـ  یموضعاثر  يها و پمادها برایونلوس ،شامپوها
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و در مصارف  یزيخونر و ضد يمعد يبخش دردهابه عنوان آرام یمصارف داخل

  دارد. کاربردکننده ی عفون به عنوان شستشودهنده و ضد یخارج

 ارویید خواص

 
  

براي مصارف دارویـی   گلدار و برگ آن يهاسرشاخه یی:دارو يهاقسمت

-یمورد استفاده قرار مـ  یزن ییها به تنهاگل یدار و گاه. شاخه برگکاربرد دارد

  .یردگ

رنگ سبز روشن با بوي معطـر و مخصـوص و طعـم     بهنکته: گرد بومادران 

  هاي زیر است: تلخ بوده و در زیر میکروسکوپ شامل قسمت

بخشـی   ،بخشی از فیبرهاي ساقه ،تارهاي غیرترشحی که اختصاصی است 

بـه شـکل    هپـرچم و دانـه گـرد    هبخشی از میلـ  ،اي از گلبرگ با پارانشیم کنگره

  .کروي و خاردار



37  

    
 

 بسته کار آفرینی تولید بومادران

 

  

 گـرم وخشـک اسـت.    ،عـت بومـادران  یطب ،یطـب سـنت   حکمايطبق نظر 

مختلـف و اخـتالالت    یپوسـت  يهـا یماريدر درمان ب یاهدار گگل يهاسرشاخه

 ،ضـد درد  ،یزيبندآورنده خـونر  ،به عنوان معرق ینکاربرد دارد. همچن یگوارش

مورد اسـتفاده   یسیوار یدهايگردش خون و ور دهندهبهبود ،کاهنده فشار خون

کـاهش درد   يباشـد. در گذشـته بـرا   یمـ  یالکروبیم یآنت یتخاص ياست. دارا

  .یدندجویتازه آن را م يهادندان برگ

ه بـا  کـ  ییهـا بندآوردن خون و عالج زخـم  ياز بومادران برا یهدر قرون اول

 یکـر از پ ،از کشـورها  یکردنـد. مـردم برخـ   یاستفاده مـ  ،همراه بوده یزيرخون

از ضربه در اطـراف چشـم    یناش يدرمان کبود يبرا یاهگ ینشده اپخته یشیرو

  کردند.یاستفاده م

رفـع   ،حاد و مـزمن  يهایتدر رفع گاستر ،دار آنگل يهاکرده سرشاخهدم

توانـد  یبومادران ضد کرم است و م ییاه دارویاثر نافذ دارد. گ ،کردننفخ و ترش

 يهـا گـل . دفـع کنـد   ،که به شکل کرم در بدن وجـود دارد  ،ها را از انگل یبرخ

باشـد.  مـی دسـتگاه گـوارش    يهااز انگل یو بعض یسزردرنگ آن کشنده آسکار

 يسبب کاهش فشـار خـون شـده و بـرا     ،کرده بومادراناستفاده از دم ینهمچن

 یـز ن یهادرار و رفع سنگ کل یادشود. در ازدیصفرا استفاده م یسهک يهایینارسا

  ثر است. ؤم
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سلسله اعصـاب   يبه رو ،يبودن تانن و مواد تلخ عطر به علت دارا بومادران

 ،ضـعف قلـب   ،یعمـوم  یماننـد خسـتگ   يگـذارد و در مـوارد  یاثر م یزو قلب ن

 ،آورتشـنج  يهـا لنجوصرع و ق ،یستريه ،مانند ضعف اعصاب یعصب يهایماريب

و  یناگهان یاحساس گرفتگ ،یندر آنژ یاهگ ینتازه ا یرهدهد. شیم یديمف یجنتا

بـر اسـت. بخـور و    تـب  یبـه طـور خاصـ    یـاه گ این سودمند است. یرفتگخواب

اسـتفاده از   یدر زمـان سـرماخوردگ   و است یددرمان زکام مف يجوشانده آن برا

 يبـرا  ،اسـت  یمیاییر از مواد شـ که سرشا ،گل تازه بومادران شود.یم صیهآن تو

شود. عصاره یاستفاده م یونجهمانند تب  ،یزشهمراه با آبر يهایتدرمان حساس

اثر ضد التهاب است و به صـورت پمـاد    يدارا ،یرهت یبومادران به رنگ آب یروغن

از  یبومـادران در برخـ   شـود. یمـ  یـده مال ینهسـ  يرو یدر درمان سـرماخوردگ 

شـود و   یشود و به عنوان ضد زخم دهان استفاده مـ  یبرده مها به کار  هیدهانشو

 یناز مـؤثرتر  و یکـی  د اسـت یـ مف ،که دچـار التهـاب لثـه هسـتند     يافراد يبرا

  پوست است. يسازجوان در ،ماده در پوست ینا یموضع يکاربردها
  

  

  بومادران گل یخواص درمان

 ،ضـد احتقـان   ،قـابض مخـاط   ،یت: ضد حساسـ یتنفس یستممشکالت س درمان

 ،ضد التهاب و ضد اسپاسـم  ،از گل) یريگ(حاصل عصاره یعصاره روغن ،آورخلط
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 و محـرك رشـد مـو    ،ضد شـوره سـر   ،یشیکننده آراپاك ،کننده پوست مرطوب

  .(کاربرد در ساخت شامپوها) یدهنده موضعیامالت

  
دهنـده زخـم و   یـام الت ،انعقـاد خـون   ان: محركبرگ بومادر یخواص درمان

  .شود یم یهدندان درد توص يبرگ تازة آن برا یدنات. جوجراح

  بومادران یی گیاههواي ها بخش یخواص درمان

 ،یمحـرك گوارشـ   ،يمعد يبخش دردهاآرام ی:گوارش یستممشکالت س درمان

ـ  برطرف ،صفراآور ،ینمل ،ضد نفخ ،معده يمقو کننـده  رفـع  ،ییاشـتها یکننـده ب

  یر.بواس

 يکننـده مجـار  ی : ضـد عفـون  یتناسـل  -يادرار یسـتم درمان مشـکالت س 

  د.کاهش در ،یکننده قاعدگمنظم ،آورقاعده ،ادرارآور ،يادرار

محـرك گـردش    ،یخـون  یـک : تونیعروقـ  -یقلبـ  یستمدرمان مشکالت س

و  يضد ترومبـوز مغـز   ،خون يکاهنده پرفشار ،یطیکننده عروق محشل ،خون

  .برمعرق و تب ،یسیوار يها کننده رگیتتقو ،یانیشر

 ،ضد کرم ،يضد باکتر ،یروسضد ون گیاه همچنین خواص دیگري مثل: ای

یر درمان اگزمـا و سـا   ،کننده عفونیشستشودهنده و ضد  ،کشحشره ،کشپشه

  ضد درد و مسکن دارد. ،مشکالت پوستی

  :FDAتوسط  أییدشدهموارد مصرف ت
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  کاهش اشتها .1

  سوء هاضمه .2

  صفرا یسهکبد و ک يهایناراحت .3

 یاه بومادراناستفاده از گنحوه 

تا  2( یدفنجان از آن را نوش ي یکو روز رددم ک يرا مانند چا یاهگ ینتوان ایم

 یقکار سبب تعر ینهر فنجان آب جوش). ا يبه ازا یاهاز گ يخور يقاشق چا 3

بـه   اءجوشانده با اسانس نعن یناگر ا ینشود. همچنیبدن و کاهش تب م یشترب

ــوب ــود ترک یخ ــب ش ــ  ی ــول بس ــوب یارمحل ــ یخ ــرماخوردگ  رايب ــان س  یدرم

-مـی  کنـد.  یکتواند اشتها را تحریجوشانده م ینفنجان از ا یک همچنیناست.

قطره از آن را سه بـار در   3تا  2و  رداستفاده ک یزن یاهگ ینتوان از قطره عصاره ا

  کند.یادرار را درمان م ياختالالت مجار ،کار ین. اردک یلروز م

 ینـی را داخـل ب  یاهبرگ تازه از گ یکتوان یم یزماغ شدن نخون د هنگام 

  کند.یرا متوقف م ینیب یزيبه سرعت خونر یاهگ ین. برگ تازه اادقرار د

 سوسک و موش یحت ،يدادن حشرات موذيکشتن و فرار ياز پودر آن برا

خشـک آن را در   يهـا سرشـاخه  ،انییروسـتا  ،ن جهتیتوان بهره برد؛ به همیم

  دادند.یخود قرار م يهااتاق يورودي درب باال
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هــاي پیشــنهادي جهــت اســتفاده از خــواص درمــانی گیــاه  روش

  بومادران

  

دار یا برگ در نیم گرم سرشاخه گل 20تا  10 بومادران: کردهدمچاي و 

کـرده چـون   (ایـن دم  مصـرف شـود   و یک تا سه فنجـان در روز  ریخته لیتر آب

بهتر اسـت   .باید همیشه به مقادیر کم تهیه شودشود رنگ میفاسد و تیره سریعاً

  .کرده تازه تهیه و مصرف کرد)دم ،براي هر وعده

دار را در یـک فنجـان آب دم   هـاي گـل  قاشق چایخوري از سرشـاخه دو  -

  .فنجان مصرف نمایید سه ،کنید و در طول روز

م ممکــن اســت از یاگــر در اول بهــار چنــد نوبــت آش بومــادران بخــور  -

  .میان سال در امان باشیتا پا یفصل يهاتیحساس

و میـل نماییـد.   کـرده  روز دم 5به مدت را دار بومادران هاي گلسرشاخه -

 يبـرا  ینرفع زخم معده و همچن يفنجان برا یکفنجان و شب  یکصبح 

  است. ذکر شده یددفع صفرا مف

  کرده بومادران استفاده شود.نفس از دم یدرمان تنگ يبرا -
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ــرا - ــانیزا يب ــان از دم م ــادران آس ــرده بوم ــیک ــرد. م ــتفاده ک ــوان اس   ت

بومـادران   هفته از دم کرده یکهر ماه به مدت  یسیدرمان لک و پ يبرا -

  آب. لیترمیلی 150گرم در  3: دیبنوش

ـ یدار تهگل يهابومادران که از ساقه يچا -  يخصـوص بـرا  هه شده باشد ب

  .د استیچرب مف يهاپوست

-ا آبیـ عسـل   توان آن را همراه بـا یم ،بومادران مزه یرفع تلخ يبرانکته: 

  مو مصرف کرد.یل

  
ـ  ،و نفخ آن یسر معده و تنبل یدرمان تنگ يبرا عرق بومادران: ن غـذا  یب

  د.ینصف استکان عرق بومادران بنوش

 ینو همچن یعصب ياست که دردها يثرؤم ياز داروها :اسانس بومادران

  کند.یرا آرام م یسمیرمات

علـت   ینبـه همـ   ؛است يقو یروسضد و بومادران یک خارجی:استعمال 

عمـل کنـد و    يقـو  بیوتیـک  یآنتـ  یکبه عنوان  تواند یم یدر محصوالت موضع

 شود. یها م زخم یعزخم موجب بهبود سر يآن بر رو یدنمال

شـیره تـازه گیـاه نیـز      گرم در روز. 100تا  50به مقدار  :شیره تازه گیاه

  گیرد.مورد استفاده قرار می ،و جراحاتبراي قراردادن بر روي زخم 



43  

    
 

 بسته کار آفرینی تولید بومادران

 

  
 قطره در روز. 50تا  30به مقدار  :تنتور

 روغن بومادران

محـل   يگذاشـتن سـوخته آن بـر رو    یااساژ دادن محل درد با روغن بومادران م

 شود.یم یزياز خونر یريدرد و جلوگ ینموجب تسک ،زخم

  د.یالمفاصل بم يدرد مفاصل روغن بومادران را رو ینتسک يبرا

تـون  یگرم روغـن ز  250گرم بومادران را در  50 روغن بومادران: هیطرز ته

د و یـ شـه را محکـم ببند  یدر ش ،ختـه یشـه ر یش یکسپس داخل  ،س نمودهیخ

م یـ ساعت با حرارت مالچهار د به مدت یشه را در آب جوش انداخته و بگذاریش

  د.یروغن استفاده کن و سپس از بجوشد. سپس صاف نموده

 بومادران ضماد

صـورت مـردان جـوان     يرو ی یـا محل کچلـ  يبر رو راضماد بومادران  یمدر قد

 دادند. می مو قرار یشرو يبرا

 یدگیـ ضـماد بومـادران در محـل گز    ،ش حشراتیشدن درد نساکت يبرا

 گذاشته شود.

هـا  قهیشـق  يضـماد بومـادران را رو   ،کن انواع سـردرد و سرسـام  یتس يبرا

 د.یبگذار
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پوسـت از ضـماد بومـادران گرمـاگرم      يهـا لک و کـرك  شدنبرطرف يبرا

 استفاده شود.

  

  

هـاي تـازه بومـادران بـا روغـن تـرمس       بـرگ  ضماد بومادران:طرز تهیه 

  (باقالي مصري) مخلوط شود.

ثر ؤاین گیاه براي درمـان تـب یونجـه بسـیار مـ      :بخور (استنشاق بخار)

ایـن گیـاه را در آب   است. براي این کار باید یک قاشق غـذاخوري از گـل تـازه    

دقیقـه   5تـا   3سپس بخار آن را به مدت حداقل . تا با آب بجوشد ریختهجوش 

  د.راستنشاق ک

  جوشانده بومادران

  

دار گیاه بـراي  هاي گلهزار سرشاخه 60تا  30از جوشانده  ،در استعمال خارجی

   شود.میحمام استفاده  و هاتهیه لوسیون

البتـه  توان از جوشانده بومـادران اسـتفاده کـرد.    یر میخناز يهازخم يبرا

 .ل شودیروز م 7به مدت و شستشو و یا دم کرد پس از
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گرم گیاه را در یک حلب آب بجوشانید و بدن  50 ،براي رفع خارش شدید

 ید.یرا با آن بشو

 شـود.  مـی  شستشوي سر با جوشانده بومادران باعث جلوگیري از ریزش مو

 ،آب سـی  یسـ  500گـرم بومـادران را در    20مـو   یزشاز ر یريجلوگ يبرا

 .دهیدسر را ماساژ  سپس ،صاف نمودهو جوشانده 

گرم بومادران خشک را در یک لیتـر آب بـه    40تا  30 ،هابراي درمان زخم

سپس زخـم را بـا آن شستشـو داده و پانسـمان      ،مدت ده دقیقه جوشانده

 کنند.

بومـادران صـورت را    براي جلوگیري از چین و چروك صورت بـا جوشـانده  

 کمپرس کنند.

  

شود کـه  است که از اسانس بومادران تهیه مینوعی پماد  پماد بومادران :

  شود.استفاده میمالیدن بر روي محل دردناك روماتیسم  جهت

گـرم پمـاد    45گـرم اسـانس بومـادران بـه      20با افزودن طرز تهیه پماد : 

  .کامفره

هاي خشک بومـادران  ها و برگاقهس ،هامقداري از گل :کمپرس بومادران

را داخل صافی قوري بریزید و آن را درون قوري استیل یا پیـرکس قـرار دهیـد.    

دقیقه دم بکشـد. پـس از    30تا  15آب جوش را به قوري اضافه کنید و بگذارید 

داخـل آن   را تمیـز  پارچـه  یا پنبه تکه یک ،رسید محیط دماي به دمنوش آنکه

آن را بیرون بیاورید و کمی فشار دهید تا مایع اضافی آن گرفته شود و فرو کنید

 فرو دمنوش دقیقه روي آن بماند. پارچه را دوباره داخل 15تا  7و کمی از مایع 

  .بگذارید موضع روي را آن و کنید
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توانید یـک پالسـتیک را روي پارچـه    می بار تکرار کنید. 5تا  3 را کار این 

ب داغ یا کیسه آب گرم را روي آن بگذارید تا آن را گرم بیندازید و یک بطري آ

  نگه دارد.

 لیتـر میلی 200گرم بومادران را در  10شدن منافذ باز پوست بسته يبرا -

 ز رایـ د و سـپس پارچـه تم  یـ ابتدا صورت را بخـور ده البته  .دیآب بجوشان

این کار  ؛ضمنادیصورت بگذار يس نموده و رویداخل آب ولرم بومادران خ

  انجام دهید. بار 2 ياهفتهرا

ز یـ س کـرده بـا پارچـه تم   یبومادران را خ ،یجوش غرور دوره جوان يبرا -

  .یدصورت کمپرس کن يرو

  دیگر دارویی گیاهان بابومادران  ترکیب

یگـري  خواص قابـل توجـه د   ،ییدارو یاهانگسایر با  یببومادران در صورت ترک

 : مختلف استفاده کرد بیماریهايدرمان  يبراتوان می کهدارد  نیز

درمان عرق کـف دسـت    يبرا ،یبالطو سنبل یشنبومادران با آو یبترک. 1

  و اسهال  

درمـان  بـراي  ،اي  یـزه ن بارهنـگ  و اسـب  دمافشـره  بـا  بومادران  یبترک. 2

  ها یرگمو یشکنندگ

  PMSدرمان  یر برايو دم ش با اسپركبومادران  یبترک .3

و درمـان   یـک اور یددفع اس یشافزا ايبر بذر کرفسبا بومادران  یبترک. 4

  نقرس

  و آنفلوآنزا یسرماخوردگ يبرا یدمف ،ءو نعنا با آقطیبومادران  یبترک. 5

  درمان فشار خون باال ی برايبداغ برف با زیژفولیابومادران  یبترک. 6
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 متناسـب از مصـرف   یعارضه خطرناك ناشـ  یچه تاکنون :عوارض جانبی

 یاهاز حد گ یشتوجه داشت مصرف ب یدبا؛اما  استشناخته نشده یاه بومادران گ

  :ی مانندباعث عوارضممکن است بومادران 

  تا متوسط یفضع ییزایتحساس -

  پوست به نور یتحساس -

  مدت)ی(در مصرف طوالن یبوست -

(بـه علـت    یگرنـی م يو سردردها یشروع حمالت تشنج ،تشنج ،سردرد -

  بنام توژون) يوجود ماده ا

  ).عارضه گزارش شده است ترینیعشا یتماس یتدرمات(یتماس یتدرمات -

  ی و......عوارض گوارش -

  شود. فشار خون یدکاهش شد -

  یاطموارد منع مصرف و احت

  درماتیت -

  هاي باز یا عمیقزخم -

  بارداري و شیردهی -

  حساسیت پوستی -

  افزایش حساسیت به نور -

  در بیماران صرعی با احتیاط مصرف شود. -

  کنند.آورنده فشار خون مصرف میبیمارانی که داروهاي پاییندر  -

  کنند.در افرادي که ضدانعقاد مصرف می -

  داخل چشم خودداري شود. و اطراف از مصرف این دارو در ناحیه -
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دو سـال داده شـود و بـراى     یـر به کودکـان ز  یدهاى بومادران نبا فرآورده -

کـم  از میزان  ،از مقدار کم شروع و با توجه به سن یدبا یزبزرگتر ن  کودکان

  .دیش یابافزا ،تا حد مجاز

براي اشخاصی که داراي حساسیت به بومادران و سـایر اعضـاي خـانواده     -

Compositae  در از مصـرف آن بایـد خـوداري گـردد. وهمچنـین      هستند

گـر  یا دیـ ت بـه بومـادران و   یش حساسـ یصورت وجود سابقه واکـنش افـزا  

ـ  یـ شـه بهـار   یهم ،کـا یمثل آرن یره کاسنیت ياعضا ل وجـود  یـ دلها بابونـه ب

  .آن ممنوع است ترپن مصرفیسزکوئ يمحتوا

و بـراي   شود روي در خوردن بومادران موجب سردرد و سرگیجه می زیاده -

  کلیه مضر است.

ی اد و متـوال یـ مصـرف ز  ،مـؤثره خـاص  از مـواد   يریبه لحاظ وجود مقاد -

  ممنوع اعالم شده است. ،بومادران

 بنـابراین  .ممکن است سبب کاهش جـذب آهـن شـود    تداخالت غذایی:

بین مصرف فرآورده هاي حاوي آهن و بومادران حـداقل دو سـاعت فاصـله     باید

  باشد.

  تداخالت دارویی

-بـا آنتـی  یکلوپیـدین.  ت ،یریـدامول پيد ،ینها مثـل آسـپر  با ضد پالکت -

سالیسیالت) سبب افزایش  ،وارفارین ،هپارینها ( ها و ضد پالکت کواگوالنت

  گردد.ریسک خونریزي می

 یاثر خواب آلـودگ  یشزمان باعث افزا(مصرف هم یوئیدياپ يضد دردها -

  .شود)یم

هـاي پمـپ    مهارکنندهو  H2 Blockers ،مصرف این گیاه با آنتی اسیدها -

  شود.پروتون سبب کاهش اثرات این داروها می

  گردد.شار خون باعث کاهش بیش از حد فشار خون میبا داروهاي ضد ف -
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 ،آورهـا خـواب  – هاي سیستم عصـبی مرکـزي (مسـکن    کنندهبا تضعیف -

  .گرددها) سبب تشدید اثرات می باربیتورات ،ها opiate ،الکل

سـاعته   دوصـرف بـا فاصـله    مبا امالح آهن باعث کاهش جذب شده لـذا   -

  شود.میتوصیه 

  درباره کلیه گیاهان دارویی   مهم يهشدارها

  .یدکن يخودار یاهیگ يهااز مصرف خودسرانه مکمل .1

خطر و بدون عارضه نبوده و بدون نظر پزشـک  یب کامالً یاهیگ يداروها. 2

  باشد.یقابل استفاده نم یطیدر هر شرا

 يزمـان داروهـا  مصرف هـم  ي یااینهزم یماريدر صورت وجود هرگونه ب. 3

  .یدداروساز مشورت کن یابا پزشک  ،یاهیگ يهابا مکمل یگرد

مصـرف دارو را قطـع    یـد با ،یتیدر صورت بروز هر گونه واکنش حساسـ  .4

  .یدکن

  .یدداروساز خود اطالع ده یابه پزشک  یبا مشاهده هرگونه عارضه جانب. 5

 یرنظ ییبومادران اشکال مختلف دارو یران: ازموجود در بازار ا يفرآورده ها

  در دسترس است. bathsیون و لوس ،تنتور ،يچا ،پودر ،عصاره ،کپسول

  موجود در بازار حاوي بومادران محصوالت

اولین (اسپیان دارو تولیدکننده شرکت : از روغن ترکیبی ماساژ بومادران .1

  ).هاي ماساژتولیدکننده روغن

مجتمـع کشـت و   یس: از بومـادران تقـد   ینـی کننده مخـاط ب روغن نرم. 2

  یس.صنعت تقد

  ینا.شرکت پورسسیکا: از پرشویه قطره دهان .3
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گـل بابونـه و بومـادران    . دارواز شـرکت گـل   یرینوشپودر ش: شیرینوش. 4

 یدر بهبـود زخـم معـده و اثنـ     یت ضد التهابین فرآورده خاصیموجود در ا

  عشر دارد.

فـام  : از تولیدي داروهـاي گیـاهی گـل   بومادران (ضد اسهال) یظعرق غل. 5

  سراب

  انگل بومادران: از شرکت گلجوش سراب شربت ضد. 6

  

 موارد مصرف دستور مصرف تولیدکننده
گیاهان به کاررفته در 

 فراورده

اشکال 

 دارویی

دسته 

 دارویی
 نام دارو

 پورسینا

قطره در 15

میلی لیترآب 15

ریخته و دو روز 

 .غرغره کنید

پوسیدگی 

خونریزي  ،دندان

و امراض لثه و 

 دهان

. برگ و سرشاخه 1

 مسواكگیاه 

-هاي گل. سرشاخه2

  دار بومادران

 ء. نعنا3

 یهودهانش قطره
 کاسیپر

)persika( 

 گل دارو

 هر بار و 3روزي 

قاشق  2تا  1 بار

مرباخوري از 

کرده  پودر را دم

و نیم ساعت قبل 

 .از غذا میل کنید

زخم  ،گاستریت 

 و التهاب معده

ن یریشه شی% ر50 - 1

  انیب

 3 % گل بابونه33 - 2

 يهاسرشاخه% 17 -

 .دار بومادران استگل

 پودر

 ضد

لتهاب ا

دستگاه 

 گوارش

 شیرینوش

)shirinush( 

    )یگرد ياز کشور ها یدي(تول یاهشده تک گیدتول يداروها

:Ethnodexpflanzensaft-Kneipp schafgarbe  
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  گیاه بومادران خاستگاه و پراکنش

  

 جهان در پراکنش

متعلـق بـه اروپـا     بومـادران اصـالتاً   اهیگاست.  ینزم یشمال کرهیمن ی: بومأمنش

ماننـد   یامـا در منـاطق   ؛است یغرب يایاروپا) و آس یکوهستان ی(مخصوصاً نواح

 يمتر 2200تا  1500در ارتفاعات  یاهگ ینا .گسترش دارد یزن یشمال یکايآمر

ها ومنـاطق  بومادران علف هرز مزارع است و به صورت خودرو در دشت ید.رویم

 ،هـا  ادهج ،آن درکنار مزارع شخم خورده ينوعِ خودرو .شودیده مید یکوهستان

هـم   یـر گ خشک و آفتـاب  يها و در محل یکوهستان هاي یبش ،ها چراگاه ،مراتع

  .دارد یشرو

شـود هرچنـد در   یمـ  یهاز جنوب شرق اروپا ته یاديتا حد ز ينظر تجار از

  .شده است يآورجمع یزازجمله انگلستان ن ییاروپا يکشورها یرسا

 ،رانیــا ،هیـ در ترک Achillea santolinoides subsp. Wilhelmsiiگونـه  

  د.یرویه میعراق و سور ،پاکستان ،افغانستان ،يمرکز يایآس ،قفقاز
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  رانیا در پراکنش

 

بومـادران  شـودکه   یم یدهد بیشتربومادران  سفید زرد وهاي  گونه یراندر ا

 يهـا بومادران با گـل شود و یم یافتوفور باللوجه به يکه در مراتع روستایدسف

  ید.رویم يچایاوزردرنگ که در دره خ

 ،یـالم در ا )A.tenuifoliaو  A.wilhelmsiiي هـا  گونهی بومادران (پراکندگ

طـور کلـی گیـاه    ؛ اما بهاست یگراز نقاط د یشو چرداول ب یروانس ،یمهم ،یوانا

خصـوص اطـراف   بـه رویـد؛  ی مـی وهسـتان ک ینـواح  بیشتر در یراندر ابومادران 

رویـد.   یمـ  يمتـر  2100تـا ارتفـاع    یـز و تبر یـه اروم ،البرز دشت جبال  ،دماوند

 ،پل زنگولـه  ،کندوان ،گچسر ،کوهاشتران ،ون دماوندیرژهمچنین مناطقی چون 

 دره ،خراسـان  ،گلستان ،زیتبر ،هیاروم ،پلور ،جنگل گلستان ،راه گرگان به مشهد

نیـز بـراي رویـش ایـن گیـاه       الوند اطراف یکوهستان ینواح ،کهندان کوه ،الوند

  مناسب است. 

رسـد از دو  شود که به نظر میگیاه بومادران در کردستان بوژانه نامیده می

به معنی براي و بخش دوم بـه   ؛تشکیل شده باشد که بخش اول )بو+ژان(بخش 

نـدگی و ضـد درد   دهچون این گیاه داراي خاصیت تسـکین  ؛باشدمعنی درد می

رویـد  ک رقـم آن کـه در منـاطق پسـت مـی     یـ بـه   .است بوژانه نام گرفته است

)brnjdasaگـر کـه در ارتفاعـات و    یگویند و بوي کمتـري دارد وبـه رقـم د   ) می
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-گویند که داراي بوي تنـدتر و معطرتـري مـی   روید بوژانه میمناطق مرتفع می

  باشد.  

 فـور وبـه  ایالم استان درو  است ثبتموجود و  ایالم فلور کتاب در بومادران

  شود.می یافت

  پراکنش گیاه بومادران در خراسان

از پنج گونه  روید کهمی رانیگونه در ا 18 ،ایگونه بومادران در دن 350از حدود 

مشاهده و  ،مشهد یفردوس س دانشگاهیو دو گونه در پرد يدر خراسان رضوآن 

نـام   یگلسار یجانخراسان و آذرباشمال  یشدر گواین گیاه  گزارش شده است.

  است.گرفته 

رند و ما یگیزردها قرار مدها و گلیسفگل هدر دو دست ،رانیا يهابومادران

  :میکنیشان اشاره میدرمان يکاربردها با توجه به ،ن آنهایتربه مهم ،نجایدر ا

1. Achillea millefolium، ییـ است که خواص دارو يدیسفبومادران گل 

 گـر جـنس  ید يهـا د آن را بـه گونـه  یـ فوا ،منـابع  یدر برخـ  دارد و يا گسترده

Achilleaـ یتواند درست باشد.ایاند که البته نمم دادهیز تعمین  ،بومـادران  هن گون

-یده مـ یبه ندرت د ،ياند که در خراسان رضوالق کردهطهزاربرگ (الف ورقه) ا

است که در  یاهیهمان گ ،ن گونهیرد. ایگیقرار نم یچندان هاستفاد شود و مورد

است کرده یاستفاده ماز آن  »لیآش«اشاره زیادي شده و ز به آن ین یونانیطب 

  .است ياشدهد و شناختهیمف ییدارو اهیگنیز در اروپاو

2 .Achillea eriophora، اسـت کـه بـه آن بومـادران      يزردگـل  بومادران

 ،نامند. هرچند کلپـوره یم »سرزردو«ها آن را يرازیاما ش ؛ندیگویهم م يرازیش

 نیـ بـه ا  ،یامـا در خراسـان جنـوب   ؛باشد می Teucrium polium اهیمربوط به گ

  ند.یگویکلپوره م ،از بومادران گونه
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3 .Achillea pachycephala، بومادران گل زرد است که در خراسان  نوعی

  رد.یگیقرار م یمحل افراد د و مورد استفادهیرویم یو شمال يرضو

4 .Achillea biebersteinii، زرد است که در اکثر بومادران گل ياگونه زین

  رد.یگیشود و مورد استفاده قرار ممی خراسان مشاهده يهانقاط استان

5 .Achillea santolinoides subsp. wilhelmsii،  غالـب بومـادران    گونـه

در اکثر نقاط خراسان  ،تر و انبوه خوده کوچکزردرنگ و جث يهااست که با گلُ

  .ردیگیم ی قرارعیوس هبزرگ به صورت علف هرز گسترش داشته و مورد استفاد

شـا مـل   در کشوربومـادران  مناطق پیشنهادي جهت کاشت گیـاه  

  مناطق

دستگردان اگـر کشـت    یعتبا طب یاهگ ینا يبا توجه به سازگار :دستگردان

  خواهد داشت. یخوب بخش انجام شود محصول ینآن در ا یصنعت

  قمصر ،فالورجان ،اصفهان ،نطنز ،اردستان غرب اصفهان:

  ساوه ،تفرش ،نواحی شمالی و مرکزي استان مرکزي: آشتیان

 شرق استان همدان: مالیر 

  خدابنده ،جنوب شرقی زنجان: ابهر

  تاکستان ،قزوین: بوئین زهرااستان و جنوب  مرکز

  شمیرانات ،دماوند ،ري ،تهران ،شهریار ،نواحی مرکزي تهران: کرج

 شاهرود   ،شمال سمنان: سمنان

 ،گنابـاد  ،تربـت حیدریـه   ،تربت جام مناطق محدود مرکز و شمال خراسان:

  بیرجند ،قائن

  آبادپارس ،اردبیل: دشت مغان

 ،اي محـدود در جنـوب غربـی: پـاوه    بخش بزرگی از کرمانشاه به جز ناحیه

  کرمانشاه ،جوانرود ،آباداسالم ،مریوان
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  خرم آباد ،هاي مرکزي لرستان: کوهدشتبخش

  شمال شرقی خوزستان: ایذه  

 سخت  سی ،لویه و بویراحمد: یاسوجگیشمال شرقی که

  ممسنی   ،نورآباد ،فارس: اردکان شمال غربی

  فارسان   ،لردگان ،بختیاري: شهرکردو بخش بزرگی از چهارمحال 

 شهر.فریدون ،شهرضا ،جنوب غربی اصفهان: سمیرم 

  رانیا در شترکیز سطح

  .است بوده همراهي درصد 10 رشد با بومادران کشت. استان گلستان: 1

 ژهیـ وهبـ ی یـ دارو اهـان یگ کشـت ي هکتـار  216 شیافـزا . استان فارس: 2

 بومادران

 بـه  بومـادران  اهیگ بندرعباس وي استان زارهاشوره در: هرمزگان استان. 3

 نیـ ا در کـار  و کشـت  امکانـات  کمبـود  لیـ دلهبی ول شودیم افتیی فراوان

 صـورت  اهیـ گ نیـ ا کشـت  ریـ ز سـطح  شیافـزا ي برای اقدامات هنوز مناطق

  .است نگرفته

ی یـ دارو اهانیگ کشت بهی زراع نیزم هکتار هزار دو: لرستان استان در. 4

 به را زانیم نیا ازی توجه قابل سهم بومادران که است شده داده اختصاص

  .است داده اختصاص خود

 بـه  بومـادران  سـبزکوه در منطقـه   ویژههب: بختیاري و چهارمحال استان. 5

  .کندمی رشد وحشی صورت

 واحـد  اسـالمی  آزاد دانشـگاه  ییدارو گیاهان تحقیقات مرکز محققاننکته: 

 در انحصـاري  گیاهی گونه یک از ییدارو ترکیب دو ،بار نخستین براي ،شهرکرد

مرکـز   یـن محققان ا. کردند استخراج و شناسایی را بختیاري و چهارمحال استان

و پـس از   يآوررا از منطقه سبزکوه جمـع » بومادارن« ییدارو یاهاز گ ییهانمونه
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 یسـنج جرمـ  یـف عصاره آن را با دستگاه ط ،یاهیگ یمیبه روش ش یريگعصاره

 یرنگ اسـتخراج  یاز اسانس آب یمینشان داده است ن یقتحق ینا کردند. یهتجز

 یـب درصد آن را ترک 25 ،»کامازولول« ییدارو یبرا ترک یاز بومادران سبز کوه

 یـن ا. دهـد یم یلتشک» ترپن یکوئيسز«انواع  یبرا ترک یهو بق» لولولیزاآلفاب«

بخـش و  یـام الت ،دهنـده ینو تسک یدانیاکس یآنت ،یضد التهاب یتخاص یباتترک

نس در اسـا  یـی دارو یـب دو ترک یـن وجود ا یناز ا یشپ. کننده دارند یضد عفون

  گزارش شده بود.» یبابونه آلمان«و » بومادران هزار برگ« یاهانگ

  نیازهاي اکولوژیکی

در هـر   یبـاً نـدارد و تقر  یـاز ن یخاصـ  یمیاقل یطبه شرا یشرو مدتومادران در ب

 یـد تول یشـتري ب يهـا گـل  یدر مناطق گرم و آفتابالبته  کند. یم یشرو یمیاقل

 آن یدهـ رشـد و گـل   ين دما بـرا یتراست روز بلند که مناسب یاهی. گنماید یم

نباید در معرض سرما و بادهـاي سـرد   این گیاه گراد است. یدرجه سانت 26-18

  .قرار گیرد

  
 کنـد. سایه هم رشـد مـی  اما در شرایط نیمه ؛،پسنددنور کامل میبومادران 

 یدر منـاطق بـا بارنـدگ    میکند. امـا بهتـر رشـد   یدر مناطق گرم و آفتاب ینبنابرا

ایـن گیـاه بـراي بهبـود کیفیـت و       شـود. یمـ  یـده هـم د  متریلیم 120ساالنه 

  شود.جلوگیري از فرسایش خاك نیز کاشته می
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  گیاه بومادران کیمورفولوژیخصوصیات ارتفاع بر  ثیرأت

باشـد کـه در   ) بومی کشور ایران میAchillea aucheriگیاه بومادران دماوندي (

و تحقیقـات  طبق شود. دماوند یافت میکشور مانند جبهه جنوبی کوه  ارتفاعات

ــه  ــا ک ــوژیکی  از آنج ــیات مورفول ــر در خصوص ــبب تغیی ــی س ــرات اقلیم  ،تغیی

منظور بررسـی  هشی بهوپژ ،شودفیتوشیمیایی و فیزیولوژیکی موجودات زنده می

ارتفاعات مختلف بر روي خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه بومادران 

برداري از دو ارتفاع مختلف کوه دماوند انجام شـد و  نهنمو دماوندي انجام گرفت.

نتایج نشان داد که بلندترین ارتفـاع بوتـه و بیشـترین تعـداد بـرگ مربـوط بـه        

کـاهش   ،در ارتفاع حـداکثر  کمترین ارتفاع از سطح دریا بوده است و این مقادیر

-لطول و عرض برگ و طول گـ  ،قاعده گیاه ،از نظر مقدار ضخامت ساقه. یافتند

نکـرد و تیمارهـا    ایجـاد گیـري را  تغییرات چشـم  ،آذین افزایش یا کاهش ارتفاع

  . دار نشدندمعنی

 اثر عوامل خاکی بر بو مادران

بـا   یمحلـ و  خـوب  یکشبا زهی خاك سبک و شناثر عوامل خاکی بر بو مادران :

ـ    یاهگ ینا يآفتاب کامل برا % بافـت  80ش از یمناسب است. در خـاك سـبک ب

لت یا مجمـوع رس و سـ  ی% و 12ل داده و مقدار رس کمتر از یتشکخاك را شن 

 یـه ال یـک اسـت. اسـتفاده از    6ـ   7/6 یـاه گ یـاز مورد ن PH .است %20کمتر از 

شود کـه بهتـر اسـت    یم یهتوصبیشتر متر یسانت 10تا  5کمپوست به ضخامت 

   همراه با مالچ باشد.
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 شبهتر است خـاک  یرشد دارد ول ییگرم و خشک توانا ایطبومادران در شر

  .کندیتحمل م نیزرا  یاییدر يهاقرارگرفتن در معرض محل .مرطوب باشد

  هاي کودينیازهاي غذایی و توصیه

آزمـون   يکـود  يهـا هیخاك و توصـ  يزیخت حاصلیوضع یینروش تع ینبهتر

فسفر و پتاس نقـش   ،ر ازتینظ یمقدار عناصر اصلدر ناسب وجود تخاك است. 

  ش اسانس آنها دارد.ین افزایاه و همچنیگی شیکر رویپ شیدر افزا ياعمده

  
ومس و یـ د بیر را در تولیثأن تیشتریتن در هکتار ب 30زان یبه م یکود دام

ـ   یـزان مدهـد کـه   تحقیقات نشان مـی  ثره دارد.ؤعملکرد ماده م طـور  هاسـانس ب

بـه همـراه    ییستو کاربرد کود ز داردقرار  يکود یمارهايت یرثأتحت ت يدارامعن
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 یسـتی و کـود ز  یمیاییکـود شـ   یبو پس از آن به ترت یمیاییدرصد کود ش 50

  نماید.ید میاسانس را تول یزانم یشترینب

  

و  ییبـه تنهـا   یستیز ياز آن است که کاربرد کودها یحاک یقاتتحق یجنتا

 یـی دارو یـاه گ یفـی و ک یدر بهبـود صـفات کمـ    یمیاییبا کود شـ  یبدر ترک یا

بـا   تـوان یمـ  یمیاییمصرف مداوم کود ش يجاهداشته و ب یمثبت یرثأبومادران ت

 یو کاهش آلودگ یدارپا يکشاورز يدر راستا یستیز يهااز نهاده ینهاستفاده به

  .تاوره گام برداش یتروژنین یمیاییاز مصرف کود ش یناش

  کاشت بومادران يبرا یاصل ینکردن زمنحوه آماده

  هنگام شخم. ییزفسفر در فصل پا یداکسگرم در هکتار یلوک 80تا 50. 1

  .هنگام شخم ییزپتاس در فصل پا یدگرم در هکتار اکسیلوک 80تا 50. 2

  دهند:یمرحله به خاك م 3در که گرم در هکتار ازت یلوک 60تا  40. 3

  ینهنگام شخم زم در -الف

 يهـا نهـاده  افزودنبعد از  ییزدر فصل پا :مرحلهدو در  كصورت سرهب -ب

 ،فرسـتاده  كخـا  یمتريسـانت  25 الی 20به عمق  یبا شخم مناسبها را آن ،فوق

 خـش پ یندر سـطح زمـ   یکنواخـت طـور  هها را بنهاده ،یسکد یاتسپس با عمل

و خردکـردن   ینزمـ  يهـا بعـد از شکسـتن سـله    هااءکرده و در زمان کاشت نش

  آماده خواهند کرد. ءکشت نشا يرا برا ینزم ،هاکلوخ
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 یخـاک  بستر مناسب جهت کشت بـذر بومـادران؛   بستر بذر: يسازآماده

بـه عمـق    هرز بوده و يهااز علف ياالمکان عاریکه حت باشدیم یهوموس کامالً

سطح بستر  یستبایکشت م یاتقبل از عملاً گردد. ضمنیه میته متریسانت 15

  زده شود. یک مناسبتغل تر خاك؛خزانه به منظور تراکم مطلوب

 و یولوژیـک اجـزا  عملکرد ب ،ارتفاع بوته بومادران:تأثیر نیتروژن بر گیاه 

و  یسـتی ز يکودهـا  یرثأتحـت تـ   ،)جز تعـداد دانـه در چتـرك   هب( عملکرد دانه

صفات مربوط به کـاربرد کـود    ینا یزانم ینو باالتر داردقرار  یتروژنن یمیاییش

  باشد.میاوره  یمیاییش

  کاشت گیاه بومادران

  

) یـزوم (رینیزم یـر بذر و ساقه رونـده ز  یلهبومادران به وس یاهگ یرروش تکث

  شود.یمنجر م ید از محل ریزومجد يهاشاخه یجادکه به ااست 

در  یاريبس يسال ها يهستند و ممکن است برا یعمر طوالن يبذرها دارا

 یمثل پراکندگ ،یمقاومند و به هر علت یاربذرها بس ینا بمانند. یخاك نهفته باق

و پخـش   شـده  توانند پراکندهیم ،ا ابزار کارگران مزارعیلباس  یلهبه وس یابا باد 

  .زنندبشده و جوانه 
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مانـد.   سال نیز در زمـین بـاقی مـی    جرشد بومادران کند است و چهار تا پن

 یخشـک  ،یو در برابـر خشکسـال   باشدیبومادران به نسبت مقاوم م یاهگهرچند 

آبیـاري بـه موقـع و     ،باراندر مناطق کم؛ اما رودینم ینهوا از ب یخاك و آلودگ

  .الزم است ،منظم براي داشتن محصول خوب

  و نحوه کاشت بذریخ کاشت تار

  است: یممستق یرو غ یمتوسط بذر به دو روش مستق یرتکث

  یمروش مستق .1

 
 

 اوایـل  تـا اواخر تابسـتان   یمکاشت مستق يزمان مناسب براکاشت مستقیم :

کشـت   يکه بستر آن برا یاصل یندر زم یفیبذور به صورت ردکه باشدیم ییزپا

بـه فاصـله    یفـی بذرها بـه صـورت رد  شوند.  یکشت م ،بومادران آماده شده است

 25-30 یـف رد يهـا از هـم در رو  آنو فاصـله   کاشـته شـده   متـر یسانت 70-60

در  یلوگرمک 4-6 ینهکتار زم ي یکبرا یازبذر مورد ن یزان. مباشدمیمتر یسانت

  .هکتار است

ایـن  شـود.  یانجام مـ  یاريبار آب یکروز  5-10هر  یمبه اقل ی: بستهآب یازن 

باعـث کـاهش سـطح بـرگ و عملکـرد       یخشک یمقاوم است ول یبه خشکگیاه 

  شود.یاجزاء م
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چنـد برگـه شـد     که ینو پس از ا روز است 7ـ10بذر  یزنطول مدت جوانه

در کشـت  کننـد. برداشـت بومـادران     متر تنک مـى  سانتى  30 نهالها را به فاصله 

تا  ین یکمتفاوت ب اییآب و هو یطو در شرا شود یاز سال سوم انجام م یمقمست

مورد  يحداقل دماکند و یم یدمحصول قابل برداشت تول ،چهار تن در هر هکتار

  است. گرادیدرجه سانت -15: تحمل

  . روش غیر مستقیم2
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بهـار   یـل اوا یممسـتق  یرزمان مناسب کشت غکاشت غیر مستقیم: . 2

مقـدار  کنند.همچنین  یآزاد کشت م يبهار در خزانه هوا یلرا اوا رهابذکه  است

  است. گرم 300-500ن یهکتار زم یک يبرا ءد نشایبذر الزم جهت تول

 نرم مخلوط کـرد  يباد هبا ماس 1به  5با نسبت  یستبایذور بومادران را مب

عمـق بـذر در موقـع     نمود.کشت  متریسانت 20تا  15به فاصله  هایییفدر رد و

  .باشد یشترب متریسانت 5/0 از یدکاشت نبا

  

  

وجـین مرتـب    و آبیـاري مـنظم   عملیات مراقبت و نگهداري در خزانه:

  علفهاي هرز سطح خزانه.

 ییزپـا  یـل اوا ،هـرز سـطح خزانـه    يهـا علـف  ینمنظم و وج یاريپس از آب

-یـف در رد یاصل یندر زم ها منتقل نمود. نشاء یاصل ینها را به زم توان نشاء یم

-یسـانت  30تا  25 یفو فاصله دو بوته در طول رد یمترسانت 60به فاصله  هایی

  .شوند یکشت م متر
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  انواع تکثیر رویشی

 
 

 طبیعت در ریزوم طریق از )تکثیر1

 

  
  بوته تقسیم طریق از گیاه رویشی تکثیر )2

  

 یـق از طر یـاه گ یشـی رو یـر تکثتکثیر رویشی گیاه از طریق تقسـیم بوتـه:   

از  ییزسـاله را در فصـل پـا    5تا  4 یاهانگ پذیرد. یصورت م یشهبوته و ر یمتقس

مـورد   ینو در زمـ  یمبوته تقس 4تا  2را به  یاهسپس هر گ کنند. یخاك خارج م

بومـادران   یشـی رو یـر تکث يبـرا  یزمان مناسب ییزفصل پا نمایند. ینظر کشت م

کشـت   متـر یسـانت  60بـه فاصـله    هـایی یفها در رد روش بوته ینا باشد. در یم

  است. متریسانت 30تا  25 یکدیگردو بوته از براي فاصله مناسب شوندو یم
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  بومادران مراحل داشت

 ؛هرز يهامرتب علف ینوج  

 ؛منطقه ییآب و هوا یطو منظم با توجه به شرا یکاف یاريآب  

 ها.یماريمبارزه با آفات و ب  

گیاه در معـرض سـرما و بادهـاي سـرد     این  ،طور که پیشتر ذکر شدهمان 

  نباید قرار گیرد.

بـه   یاديصدمات ز یشآفات در طول دوره رو :گیاه بومادران آفاتمبارزه با 

 .Coloradoa achilleae Hill(اه شـته  یـ گ ایـن  . از آفاتکنندیبومادران وارد م

(Hom.: Aphididae  کـرده و باعـث    یـه بومـادران تغذ  یاهیگ یرهاز شاست که

دار  لکـه  يهـا سـن همچنـین  شـود.  یمـ  یزبـان م یزیولـوژیکی و ضعف ف خسارت

)Lygus sppگردنـد. الرو   یمـ  اهـان یشدن گفیاه سبب ضعیره گیدن شی) با مک

کند که در  یه میاه تغذین گیشه ای) از رHemimene Petriverellaپروانه ( ینوع

 به محصول وارد خواهد کرد. يادیو عدم مبارزه با آن صدمات ز يشرویصورت پ

 آفت را کنترل کرد. ینا يتوان تا حدودیآب زمستانه م یخاستفاده از  با

 یطموجودات زنده و محـ  ،یاهانگ يبر رو یمیاییبا توجه به اثرات سموم ش

نسـبت بـه کـاهش کـاربرد سـموم       یکه امروزه جوامع انسان یکرديو رو ،یستز

بـر اسـتفاده از    یـد کأت یشـترین ب ،ددار يمحصـوالت کشـاورز   ير رویمیایی بش

ـ  یمیاییشـ  یرکنترل غ يهاروش بـا دشـمنان    یولوژیـک خصـوص مبـارزه ب  هو ب

  باشد.  یآفات م یعیطب

در دفـع آفـات    یمیاییکنترل ش يهااستفاده از سموم و روش یانم یندر ا

ـ  یـی دارو یاهـان گ ؛زیراباشد یمردود م کامالً ییدارو یاهانگ  یمصـورت مسـتق  هب

مقولـه   یـن در ا یرشـیمیایی انسان بوده و کاربرد مبارزه غ یمورد استفاده خوراک
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و  یی) شناسـا IPM( آفـات  یـن ا یریتقـدم در مـد   لـین او ینآور است. بنابراالزام

  باشد.یم ییدارو یاهانآفات گ یعیاستفاده از دشمنان طب

 و جـذب شـوند   هـا توانند به باغیهستند که م یحشرات :حشرات سودمند

  الرو آنها را شکار کنند.   یارسان یبحشرات آس

ي مبـارزه بـا   برایاهی آفات گ یعیدشمنان طبیاري از مختلف بس يهاگونه

  :مشکالت خاص وجود دارد

 

 

از شـود.  ها توصیه میشتهبا ژیکی وبراي مبارزه بیول :زنبور پارازیتوئید. 1

بهتـر اسـت بلکـه     یسـت ز یطمح ينه تنها برا یعیها به روش طببردن شتهینب

ها بـه مـواد   باشد. شتهیها و حشرات مضر مبردن آفت یندر از ب يثرترؤروش م

از نقـاط ضـعف    یـري گبا بهـره  توانیاما م دهندیپاسخ نم یمیاییکش شحشره

را تحـت کنتـرل    یـت آنهـا  جمع ،یاهـان گ یریتدر مـد  ییراتیتغ یجادها و اشته

 درآورد.
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 17شامل  باشد که می زرگی از زنبورهاي پارازیتوئیدبراکونیده نام خانواده ب

 یشـده و هـزاران گونـه ناشـناخته دیگـر اسـت.تعداد واقعـ        هزار گونـه شـناخته  

زنبـور در   یـن مختلف ا يها . گونهکنند یبرآورد م 50تا  30 ینآن را ب يها گونه

 ،براکـون   ،آسـوبارا  ،آفانتا ،آدمون یلجنس از قب 1000از  یشو ب یرخانوادهز 47

   .است  شده يبند و... طبقه یوسسنوکول 

و آن  گـذارد  یم يصوص در مرحله الروخهزنبور تخم خود را درون حشره ب

ـ  یمنـی ا یستمس یاو  سازد یم یرفعالغ ،کند یم یمعق ،کشدیرا م  يجـا هآن را ب

 .کند یکنترل م یروسو یبا نوع یستیهمز یقاز طر ،استفاده از زهر
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حشره ریز و ظریفی است که حدود یـک میلیمتـر طـول    زنبور تریکوگراما 

-مـی  Trichogrammatidaeاي از زنبورها تحـت نـام   داشته و متعلق به خانواده

    .باشد

هـا  ویژه پروانههاین خانواده از زنبورها به طور کلی پارازیتوئید (انگل) تخم ب

ت آفـات مهـم و اصـلی محصـوال     وهـا جـز  باشند که تعـدادي از ایـن پروانـه   می

کشاورزي هستند و هر ساله کشاورزان و باغداران را بـه مبـارزه علیـه آنهـا وادار     

بندي بـه راحتـی قابـل تشـخیص     این زنبورها به واسطه پنجه پاي سه. نمایدمی

شده) توسـط ایـن زنبورهـا    هاي انگلی شده (پارازیتبوده و به واسطه اینکه تخم

راحتی قابل تشخیص هحرایی بدر شرایط ص ،شوندرنگ میپس از چند روز سیاه

  باشند.آوري میو جمع
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گونـه حشـرات   ایـن  :خوارحشرات شکاري مانند شیرمورچه و شته. 2

خورنـد.  ها هستند و دیگر انواع حشرات آفت را مـی کنندگان مشتاق شته مصرف

گـل ژاپنـی جـذب     ،گـل مینـا   ،از قبیـل بومـادران   ،هاي تیره کاسنیآنها به گل

  شوند. می

 
 

-و حشرات پولـک  یدمگس سف ،کنه ،هاشته ،حشرات ینا :کفشدوزك. 3

 ی یـا کاسـن  ،خـانواده گـل آفتـابگردان    يکنند. با کاشتن اعضـا یدار را مصرف م

  .ودتوان آنها را به باغ جذب نمیبومادران م
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هـا هسـتند و الرو   کنندگان مشتاق شـته نوع زنبورها مصرف ینا ر:زنبو. 4

 يهـا جـذب گـل   یزخورند. آنها نیحشرات آفت را م یگرد ها وحشرات شته ینا

    .یگل ژاپنینا و گل م ،مانند بومادران؛ شوندیم یکاسن یرهت

 

 

 تغذیـه از دهد که در حـال  را نشان می )Hover fly(ویر باال الرو زنبور اتص

  .دنباشمی هاشته

اکثر آفات باغ دارند.  يبرا یاديز يحشرات بزرگ اشتها ینا :آخوندك. 5

 ،تخـم از  آمـدن  یـرون آنها بعـد از ب  .شودیآخوندك در باغ قرار داده م يهاتخم

  شوند.یکنند و بزرگ میرشد م یعسر
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  گیاه بومادران  هاي بیماري

  فیدك پودري. س1

 زنگ. 2

  پوسیدگی ساقه. 3

  
سـاقه گیـاه   . باشـد زدگـی مـی  این گیاه در معرض کپـک پـودري و زنـگ    

  ضعیف بوده و در معرض پوسیدگی است.نیز بومادران 

  هاي گیاهیبا بیماري غیر شیمیایی هایی از مبازرهنمونه

و آب را بـا هـم    یراز شـ  يمسـاو  يهـا قسمت. مبارزه با کپک پودري: 1

کـار سـه بـار در     یـن . انجـام ا بپاشیدشده آلوده یاهانگ يو بر رو ییدمخلوط نما

  .یدرا کنترل نما یماريب یدهفته با

 یتـر ل یکرا در  یرینجوش ش يقاشق غذاخور دو :یقارچ يهایماريب. 2

 .یدبپاشـ  ،آلوده شـده  ینواح يو بر رو یزیدبر ياسپر ي. آن را در بطریزیدآب بر

  تا مشکل برطرف گردد. یدانجام ده باریککار را هر چند روز  ینا

باشـد. از   یار کند مـ یبسه بو مادران یرشد اول هاي هرز:. مبارزه با علف3

هرز ضـرورت دارد. در سـال اول    يهابا علف ییایمیو ش یکین رو مبارزه مکانیا

لوگرم در هکتار استفاده یک 4) به مقدار Kerbکش کرب ( توان از علفیش میرو

  د. نمو
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 ،از بذور علف هـرز  يعار یاهگ رهايبه صورت کاشتن بذ تواند یم یشگیريپ

علف هـرز بـه    رهاياز حمل بذ یريجلوگ ،ن علف هرزاز به بذر نشست یريجلوگ

ر علـف هـرز و   یوانی داراي بـذ و کود ح يکشاورز هايینمنطقه توسط ماش یک

صـورت کامـل    به کار ینانجام ا؛ که البته آلوده به بذر علف هرز باشد یاريآب آب

  در مزرعه مشکل است.

  

 بومادران محصول برداشت

جوان) اسـت. در   يهاها و برگساقه ،ها(گل یکر رویشیپ اندام مورد استفاده:

 ین اصـل یز بـه زمـ  ییم کشت و در فصل پایر مستقیطور غهاهان بیکه گ یصورت

ند و ینشـ  یسال پس از کاشت (از سـال دوم) بـه گـل مـ    کیمنتقل شده باشند 

رنـگ   ییـر بـذر و تغ  یلتوان محصول را برداشت کرد. برداشت قبـل از تشـک   یم

ـ  یچنانچه گ .یردها صورت گگلبرگ م کشـت شـده باشـند    یطـور مسـتق  هاهـان ب

  محصول از سال سوم قابل برداشت خواهد بود. 

  
ثره برخوردارنـد  ؤن مقدار ماده میشتریاز ب یدهاهان در مرحله گلیچون گ

هـا و   (سـاقه  یشـ یکـر رو یهـا و پ برداشـت گـل   يبـرا  ین مرحله زمان مناسـب یا
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د آنها را بـه همـراه   یها باگل يآورجوان) بومادران است. هنگام جمع يها شاخه

  متر برداشت کرد.یسانت 4تا  3گل به طول دم

 يهـا کن ا با استفاده از خشکیه و یتوان در سایشده را مبرداشت يهااندام

-در خشـک  یگراد خشک نمود. کوتاهیدرجه سانت 40تا  30 يدر دما یکیالکتر

جـه سـبب   یاهان و در نتیگ یشیکر رویها و پر رنگ گلییها سبب تغکردن اندام

  شود. یاه میثر گؤد مقدار ماده میکاهش شد

هکتـار   تـن در  4تـا   1ن یخشک ب ییعملکرد اندام هوا ،شیاز سال دوم رو

تازه به خشـک   يو نسبت گلها 1به  4تازه به خشک  یشیکر رویاست. نسبت پ

لـوگرم در هکتـار اسـت کـه بـه روش      یک 5تـا   3 باشد. مقدار اسانس یم 1به  6

 یـاه گ یـن ا يهـا محکم و برگ يها یشهر شود. یر با آب و بخار استخراج میتقط

  در تابستان برداشت شوند.  یدبا

 ینباشد ایثره را دارا مؤمقدار ماده م یشترینب یدهدر زمان گل یاهگ چون

بـه طـور    یـاه گ ینا باشد.یم یشیرو یکرهها و پزمان برداشت گل ینمرحله بهتر

  .سال خواهد بود 3-5 ياقتصاد يماندگار معطر است. یاهیگ یکل

رو  یـن مانـد. از ا یمـ  یبـاق  ینسـال در زمـ   4ـ  5 بومادران: تناوب کاشت

سـاله  چند هـرز  يهـا بـدون علـف   یدشود بایکه در آن بومادران کشت م ینیزم

تنـاوب کشـت بـا بومـادران      يدارند بـرا  یکوتاه یشیکه دوره رو یاهانیباشد. گ

 ینآماده سـاختن زمـ   يبرا یپس از برداشت آنها زمان کاف یرامناسب هستند. ز

 خواهد داشت. ودوج

  اهداف اصالحی و انتخاب واریته

  عبارتند از: کردن و اصالح بومادرانیاهل

  در حال کشت يهایپو ژنوت یوحش يهاتوده یبررس. 1

  یديسطوح پلوئ یبررس. 2
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  یدمثلنظام تول یبررس .3

 يهـا نسـل  یممکن و بررسـ  يهایتالق یجادکردن و ایاهل يانتخاب برا. 4

  یکدر حال تفک

  یديپلوئ یپل. 5

  برتر يهایموتایپانتخاب ک. 6

بومادران ازجمله گیاهان دارویی و زینتی متعلـق بـه    تأثیر ارقام مختلف:

صورت وحشی  هاي مختلف آن به باشد و گونه می (Asteraceae) خانواده کاسنی

توقـع   عنـوان گیاهـانی کـم    ها بـه  د. این گونهدر مناطق مختلف ایران رویش دارن

منظـور  توانند در فضاي سبز مناطق خشک مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. بـه      می

بـر روي درصـد و    (PEG) اتـیلن گلیکـول   بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلـی 

آزمایشی بر پایـه   ،گونه بومادران وحشی ششچه  زنی و طول ریشه سرعت جوانه

هاي کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار اجرا شـد.  بلوك فاکتوریل و در قالب

. آوري شد مشهد و کرج جمع ،هاي وحشی مناطق شیراز ها از گونه بذر این نمونه

چه کمتر تحـت   هاي بومادران طول ریشه نتایج این بررسی نشان داد که در گونه

هـاي   مؤلفـه زنی نسبت به دیگر  تأثیر پتانسیل خشکی قرار گرفته و درصد جوانه

. باشـد  هـا مـی   بهتري براي ارزیابی مقاومت به خشکی این گونهزنی فاکتور  جوانه

ترتیـب بیشـترین    بـه  A. eriophoraو  A. millefoliumهـاي   گونه ،طور کلی به

کمترین مقاومـت را نسـبت    A. nobilisو  A. biebesteiniiهاي  مقاومت و گونه

 .Aهــاي  زنــی داشــتند و مقاومــت گونــه بــه تــنش خشــکی در مرحلــه جوانــه

wilhelmsii  وA. filipendula حد واسط این دو گروه بودند.  

  ) مرتبط با بومادرانمقاالت یررسها (ب نتایج پژوهش

کردن بر خصوصیات ظاهري و میزان هاي مختلف خشکاثر روش . درباره1

و  یلـی تکم یالتتحصـ  یشـگاه در محل آزماپژوهشی  ،گونه بومادراناسانس پنج 
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به  1386تابستان در مشهد  یدانشگاه فردوس یگروه علوم باغبان ییدارو یاهانگ

ی صورت گرفـت و نتـایج   کامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك یلصورت فاکتور

  زیر حاصل شد: 

 .Aه اســانس مربــوط بــه گونــ یــزانم یشــتریناز نظــر درصــد اســانس ب

eriophora مربوط به گونـه   یزانم ینو کمترA. wilhelmsii   یبـود و در تمـام 

درجـه   25 يبا دما یهکردن درسااسانس در روش خشک یزانم یشترینبها  گونه

. ودب گرادیدرجه سانت 100 ياسانس در آون با دما یزانم ینو کمتر گرادیسانت

 یگراددرجـه سـانت   25 يدماکردن بومادران خشک يحالت برا ینبهتر یجهدر نت

  .باشدیم یهو در سا

 یـی دارو یـاه کمبود آب بر عملکـرد و درصـد اسـانس گ    یرثأتی در بررس. 2

ایـن نتـایج بـه     ،کراربا سه بار ت یکامل تصادف يهاكقالب طرح بلو در بومادران

  دست آمد:

آب موجـب   یدتـنش شـد   ینکامل و همچنـ  یاريآب ،شدهانجام یشآزمادر 

 ،و متوسـط  یـم که اعمـال تـنش مال   یدر حال ؛گل و اسانس شدکاهش عملکرد 

اسـتفاده   ینمطلـب مبـ   این .یدعملکرد گل و درصد اسانس گرد یشموجب افزا

  باشد.یبومادران م یددر تول یاز منابع آب ینهبه

ط یدر شرا شدهکشت بومادران یپنج گونه وحش ینتیز لیپتانس یابیارز. 3

  :مشهد ییآب و هوا

ــا ــای ــالها یش طــین آزم ــ يس ــه  1385-86 و 1384-85ی زراع در مزرع

  دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.

ط یبومـادران بـه شـرا    یگونـه وحشـ   5 يسـازگار  یهدف: به منظور بررس

اه کـه از  ین گیا یکشت بذور وحش ،آن ینتیز يهالیپتانس یابیشده و ارزکشت

شده بـود صـورت    يآوروکرج جمعراز یش ،يواقع در خراسان رضو يهاشگاهیرو

  .گرفت
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 .eriophora, A. millefolium, A. biebersteinii, A .:پنج گونه وحشی

nobilis, A. wilhelmsii  
مـار و  یتپـنج  تصادفی بـا   کامالً يهامورد استفاده شامل بلوك يطرح آمار

قـرار  ن یـ نتایج این تحقیق از اد. گونه بومادران بو پنج مارها شاملیتکرار و ت سه

  است:

خاص جهت کشـت و   یل عدم داشتن مشکلیها به دلن گونهیا یبه طور کل

 ،یطـوالن  نسـبتاً  یدهداشتن دوره گل ی،طیمح ط نامساعدیمقاومت به شرا ،کار

ار یاهـان بسـ  یرسـد کـه گ  یبا و درشـت بـه نظـر مـ    یز يهاداشتن گل ،ابودنیپا

  سبز باشند. يجهت کشت در فضا یمناسب

  :شودیشنهاد میر پیب زیترتبه  ،ها ن گونهیت ایاولو يبندطبقه صورت

A. eriophora < A. wilhelmsii < A. nobilis< A. biebersteinii< A. 
millefolium 

 

زان اسانس یعملکرد و م ،کیخ کاشت بر صفات مورفولوژیاثر تاربررسی  -4

گـروه   در مزرعـه : این آزمایش مشهد ییط آب و هوایبومادران هزار برگ در شرا

-كه طـرح بلـو  یـ بر پا ،مشهد یدانشگاه فردوس يدانشکده کشاورز یعلوم باغبان

خ ین تـار ین بهترییبه منظور تعو تکرار  چهار مار ویت چهاربا  یکامل تصادف يها

  کاشت بومادران هزار برگ انجام شد.

 15ور و یشـهر  10 ،مـرداد  10 ،ریت 15مختلف کاشت ( يهاخیتار :یمارهات

  مهر)

خ کاشـت  یر تـار یق نشان داد که همه صفات فوق تحت تـأث ین تحقیج ایتان

متـر و  یسـانت  116 ارتفـاع بلنـد   يها دارابوته ،خ کشت اولیقرار گرفتند. در تار

ن یـ آذب قطر و ارتفاع گلیبه ترت ،متریسانت 27/8 و 97/9درشت  ين هایآذگل

  بودند.
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ن یآذخشک گلوزن  ،یجانب يهانیآذ(تعداد گل یاکثر صفات مورد بررس 

خ کاشـت  یزان و در تـار یـ ن میمرداد از باالتر 10خ کاشت یومس کل) در تاریو ب

 17درصـد اسـانس    نیشـتر یبزان برخوردار بودند. ین میمهر از کمتر 15چهارم 

مربـوط بـه    درصـد  13 زانیم نیکمتر خ کشت چهارم بود.یدرصد مربوط به تار

 87/0 و 77/1زان یـ ن میکمترن و یشتریعملکرد اسانس ب. خ کاشت دوم بودیتار

  ور بود. یشهر 10مرداد و  10کاشت  يهاخیب مربوط به تاریبه ترت یترلیلیم

خ کاشت یمشهد تار ییط آب و هوایج نشان داد که در شراینتا یطور کل به

  باشد.ین گونه بومادران میخ کاشت جهت این تاریترمرداد مناسب 10

 یک یـا مواد آللوپات :هرز ذرت يهابومادران بر علف یکاثر آللوپات. بررسی 5

ـ بـر جوانـه   ،شوندیرها م یعتکه در طب یاهیگ یهثانو يهایتمتابول و رشـد   یزن

اثـر عصـاره    یبررسـ  ،یـق تحق ینا هدفگذارند. یم یرثأت یههرز همسا يهاعلف

 یطبـذر آنهـا در شـرا    یزنـ هـرز و جوانـه   يهـا بر تعداد و حجـم علـف   بومادران

  باشد.یم شگاهییآزما

و رشد  یزن%) بر جوانه20تا  1,25مختلف عصاره بومادران ( يهاغلظت اثر

 طـی شـد.   یابیروز ارز 5سلمه تره و تاج خروس به مدت  ،سورگوم ،دانهال ذرت

 افـزایش  ،یشگاهیآزما یطدر شرادهند که نتایج نشان میشده انجام يهایبررس

 یاهـان رشد دانهال گکاهش و  یزنمنجر به کاهش جوانه ،غلظت عصاره بومادران

-نشان داد که کاهش جوانه یکولگل یلنات یاثر عصاره با پل یسهنامبرده شد. مقا

عصـاره   يسورگوم و سلمه تره به فشار اسـمز  يهارشد دانهالکاهش بذر و  یزن

ـ دارد و ممانعت از جوانه یبستگ بـه خـاطر مـواد     تبـذر تـاج خـروس و ذر    یزن

 .ه استبود یکلوپاتآل

ررسـی  : ببومادران یاهگل و برگ گ یعصاره متانول یاییضد باکتر یتفعال. 6

 یـاه گـل و بـرگ گ   یعصـاره متـانول   یاییضد باکتر یتفعالو تحقیقی که برروي 

عصـاره  انجام شد نشان داد که  واحد فالورجان یدانشگاه آزاد اسالمدر  بومادران
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 توان یاست. پس م یاییاثرات ضد باکتر يبومادران دارا یاهگل و برگ گ یمتانول

ضـد   يداروهـا  يجـا   عصـاره بـه   ینکردن ایگزینبا جا یندهبود که در آ یدوارام

بتـوان   ،انـد  بـوده  یـادي ز یاثـرات جـانب   يکـه همـواره دارا   یمیاییشـ  یکروبیم

  را درمان نمود. ریاییباکت يها عفونت

-روش یربـا سـا   یسهپوست در مقا يسازدر جوانتأثیر عصاره بومادران  .7

 یعلمـ  یقاتتحق یدتریندر جدید: اس یکولیکاستفاده از گل یراستاندارد نظ يها

مجله  2011فرانسه انجام شده و در شماره  یونو همکاران در ل یکه توسط بوه

درصد بومادران پس از  2است عصاره  یدهبه چاپ رس Int J Cosmet Sciی علم

 یربـا سـا   یسـه پوسـت در مقا  يسازدر جوان يداراوت معنتقا یجاددو ماه باعث ا

 ینبنـابرا  بـوده اسـت.   یداسـ  یکولیـک از گل فادهاسـت  یـر استاندارد نظ يها روش

 3تـا   2هر هفتـه   یکرده) به شکل موضعدم یااستفاده از عصاره بومادران (عرق 

شـود و  یمـ  یهتوصـ  یقـه دق 20پوست به مدت  یسطح يبار به منظور جوانساز

و اطـراف   یردهشـ  یـا در زنان بـاردار   یبترک ینذکر است که استفاده از ا یانشا

اسـتفاده   یـب ترک یناز ا یردهش ردار یاعنوان زنان با یچچشم ممنوع است و به ه

  نشود. یدهبه اطراف چشم مال یباتترک یننکنند و افراد مراقب باشند که ا

 تصـادي اق تولیـد  هـدف  بـا  و بـوده  تولیـدي  نـوع  از شـغل  این: شغل شرح

 یابد. حـوزه  می توسعه و ایجاد خارجی و داخلی بازارهاي به آن وعرضه بومادران

 تولید حرفه این از هدف زیرا آید می شمار به اي توسعه ازجنس ،حرفه این شغلی

 نیـز  عرضـه  نحـوه  و کیفیـت  نظـر  از کهنحويباشد بهمی روز فناوري با محصول

 باشد. نوآوري واجد
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  این کسب کار کالن و خرد هدفا

و تولیـد   بومـادران ایجـاد اشـتغال و درآمـدزایی و کشـت     : هدف کـالن . 1

  اقتصادي آن

  :هاي خرد هدف. 2

  بومادرانکشت یک هکتاري گیاه 

  و اشباع بازارهاي داخلی از محصول با کیفیت بومادرانکردن گیاه اهلی

  بندي مناسب و بازارپسند ارائه محصول در بسته

  و صادرات آن به سایر کشورهاافزایش سطح زیر کشت 

  توسعه اشتغال و جذب نیروي کارگري و کارشناسان بخش کشاورزي

  بومادراناستفاده از اراضی مازاد جهت تولید بیشتر گیاه 

 جویی در آب و افزایش راندمان صرفه

  هاي پیشرفت توسعه فضا و فرصت

  التحصیالن کشاورزي کارگیري فارغ افزایش سطح زیر کشت و به

  اهمیت اقتصادي گیاهان دارویی و ارزش

هاي افزایش هزینه :درآمدهاي ارزي با تولید گیاهان داروییکسب جویی و صرفه

ذاران را متوجـه  گگران و سیاسـت بیمه ،هاي بهداشتی و داروهاي صنعتیمراقبت

-مطالعات نشـان مـی   هزینه اثربخشی طب سنتی و گیاهان دارویی کرده است.

 ،استفاده از گیاهان دارویی بـا توجـه بـه امکـان صـادرات     دهد که طب سنتی و 

کیـد آن بـر طـب    أتـر و ت مداخالت فناوري پایین ،قیمتهاي داخلی ارزاندرمان

  پیشگیرانه بسیار سودآور است.

شـدن بـه قطـب تولیـد     ربـط ایـران توانـایی تبـدیل    والن ذيؤبه گفته مس

تولیدات داروهاي گیـاهی   داروهاي گیاهی در منطقه خاورمیانه را دارد و توسعه

 25تواند گامی در جهت شکوفایی اقتصادي باشد چراکه منبع اصلی بیش از می
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شـود و تجـارت گیاهـان    مین مـی أدرصد داروهاي شیمیایی از گیاهان دارویی ت

اما باید توجه داشت کـه در کنـار تولیـد     دارویی در جهان در حال افزایش است

نیز بازاریـابی محصـوالت توجـه کـافی داشـت       گیاهان دارویی به فراوري آنها و

 100ارزش افزوده آنها  ،چراکه اگر گیاهان دارویی به صورت مدرن فرآوري شود

  یابد.برابر افزایش می 200تا 

ایران کشور چهار فصل است و با توجه به سابقه دیرینه استفاده از گیاهـان  

هـد داشـت و   گـذاري در ایـن بخـش بـازده خوا    دارویی در طب سـنتی سـرمایه  

 ،هاي گیاهی از سـوي افـراد غیرمتخصـص   کنی گونهتوجهی و ریشهدرصورت بی

هاي منحصر به فرد خواهیم هاي آینده شاهد نابودي برخی از این گونهطی سال

  بود.

هاي متنوع بـراي رشـد انـواع    داراي اکوسیستم و اقلیماست ایران کشوري 

فرصت بـزرگ بـراي صـادرات و     توان از آن به عنوان یک می گیاهان دارویی که

  د.ردرآمدزایی استفاده ک

فـرآوري گیاهـان    پـرورش و  ،ترین عوامل در تولیـد عوامل اقتصادي از مهم

داشـتن ارزش افـزوده بـاالتر و     دارویی و صنعت تولید داروهـاي گیـاهی اسـت.   

بیشتر در بحث تولید نسبت به سایر گیاهان زراعی و بـاغی طبـق آمـار گـزارش     

  .استشده 

 ،گذاري عظیم بعضـی از کشـورهاي اروپـایی و غربـی ماننـد آلمـان      مایهسر

 اسپانیا در زمینه تولید و فرآوري داروها با منشأ گیاهیو  فرانسه ،بلژیک ،اتریش

  .صورت گرفته است
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  بازاریابی

عوامل مؤثر بر بازاریابی گیاهان دارویی زیاد بوده و با توجه به نوع گیاه ومنـاطق  

باشند. در این بسـته بـه سـه عامـل مشـترك و اثرگـذار        تولیدي آن متفاوت می

عملیـات بازاریـابی و    ،هاي بازاریابی محصـوالت گیاهـان دارویـی   ویژگی: شامل 

  :گردد  اشاره میبه طور اجمال  سازمان بازاریابی

  هاي بازاریابی محصوالت گیاهان داروییالف) ویژگی

بازاریابی محصوالت این گیاهان در مقایسه با تولیدات صنعتی داراي پیچیـدگی  

هاي این محصوالت  اي از این مشکالت به ویژگی بخش عمده .باشد بیشتري می

  گردد: می اشارهو تولیدکنندگان آنها مرتبط است که به اختصار

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

-سـردخانه و روش  ،براي رفع این مشکل به انبـار . روند مراقبت نشود از بین می

  باشد. هاي تبدیل نیاز می

ویژه گیاهان دارویی از لحاظ  اغلب محصوالت کشاورزي به بودن:فصلی .2

تقاضا براي آنها در طول که باشند؛ درحالی عرضه به بازار تحت شرایط فصلی می

  .سال وجود دارد

این گیاهان در مقایسه با ارزش آنهـا داراي وزن و حجـم    :بودنحجیم. 3

 شود. باشد که خود سبب افزایش هزینه حمل و نقل و نگهداري آن می زیاد می

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

از واحـدهاي تولیـدي    كآوري محصوالت انـد  پراکنده است. جمعهاي کشور باغ

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

بـرداري از آنهـا    چون بهـره  :برداران فقدان گرایشات بازاري در بهره .5

بلکه اغلب مصـارف دیگـري چـون تغذیـه      ،به دلیل خاصیت دارویی نبوده صرفاً

برداران سنتی روانه بازار  بنابراین آنچه بهره ،نیز در برداردرا  انسان و خوراك دام



82   

 

 بسته کار آفرینی تولید بومادران

هـاي بـازاري قـوي    داراي گـرایش و  کنند مـازاد مصـارف فـوق بـوده     مصرف می

 باشند.   نمی

هاي بازاریابی نیاز به چارچوب دارد. مطالعه فعالیت :عملیات بازاریابی .6

-رهیافت عملی است که فعالیـت  ،چوبهاي مطالعه بازاریابیریکی از مؤثرترین چا

کنـد.   فیزیکی و تسـهیالتی تقسـیم مـی    ،اي سه دسته مبادله ههاي بازاریابی را ب

اي در برگیرنده خرید و فروش است و فعالیتهـاي تسـهیالتی    اي مبادلههفعالیت

شـود.   بنـدي را شـامل مـی    اسـتانداردنمودن و بسـته   ،بنـدي  مواردي چون درجه

  باشد. تبدیل و حمل و نقل می ،انبارداريهاي فیزیکی شامل فعالیت

  سازمان بازاریابیب) 

هایی هستند که فعالیتهاي مختلف نظام افراد و گروه ،منظور از سازمان بازاریابی

بازاریابی را به عهده داشته و به انجام آن مشغولند. این افراد به سه گروه عمـده:  

  شوند.   کنندگان تقسیم می ها و مصرف واسطه ،تولیدکنندگان

افراد یا خانوارهـایی هسـتند کـه گیاهـان دارویـی را از       :تولیدکنندگان1.

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

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

  دهند.   می

هـاي گونـاگون بازاریـابی    که فعالیتهایی هستند افراد یا گروه :ها واسطه2.

بندي و مواردي از این قبیل را  بسته ،انبارداري ،آوري جمع ،همچون حمل و نقل

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

ترکیبـی چـون خریـداران     ،هستند ولیکن در اکثر مناطق و براي اغلب گیاهـان 

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

 باشند.   می
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  ج  ینتا

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

  :تا مناسبی صورت گیردریزي  برنامه

  نحوه مصرف آن آشنا شوند اندرکار با فواید و جامعه و افراد دست: اوالً 

 کنندگان برسد.  دست مصرف  محصوالت به ،کمترین زمان ممکندر : ثانیاً

 را سازمان بازاریابی نیز به نحوي طراحی گردد که بتواند عملیات الزمثالثا: 

محصوالت نیـز   ،بینی نموده تا ضمن سودآوري معقول براي تولیدکنندگان پیش

  کنندگان قرار گیرد.   با حداقل قیمت در اختیار مصرف

  بررسی رقبا

طلبـی ابـزاري و انسـانی     مندي و قدرترویکرد و روش قدرت بت عبارتند از:رقا

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

 ،بـردن و بـاختن   ،ی است کـه در آن فرصـت و تهدیـد   یفضا: فضاي رقابت

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

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

    و تحول هستند.

  تجزیه و تحلیل

هاي متفـاوتی   هاي جدید با قدرت شرکت بازارهاي داخلی و جهانی امروزه که در

شـود و   تـر مـی   تـر و فشـرده   روز سـخت گذارند رقابت روزبه پا به عرصه ظهور می

ه ناگزیر به تجزیه و تحلیـل وضـعیت رقبـا و شناسـایی مزایـاي      ها هموار شرکت

جایگـاه متمـایز و    ،ها هستند تا با اعالم ایـن مزایـا   رقابتی خود در مقایسه با آن

  برتري نزد مشتریان پیدا کرده و ادامه بقا دهند.
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یک شرکت بایـد   ،ثر و کارسازؤهاي رقابتی م رو براي تهیه استراتژي از این 

 آوري اطالعات بپـردازد  به جمع نسبت مکان دارد درباره رقباي خودتا جایی که ا

هـا و   آگهـی  ،هـا  سـایت  هاي اطالعاتی و وب توان از طریق پایگاه طور مثال می به؛

هـا و نهادهـاي دولتـی و     آمـار و اطالعـات موجـود در برخـی سـازمان      ،تبلیغات

دست آورد. پـس   همچنین بررسی و مطالعه استراتژي رقابتی و بازاریابی رقبا به

ه که محصول شما در مقایسه نچباید در مورد آ ،آوري اطالعات مورد نیاز از جمع

و نقـاط ضـعف و    کـرده کند تحقیـق و بررسـی    با دیگران به مشتریان عرضه می

طور مثال در محلی که گیـاه   بهنمایید؛ ها شناسایی  قوت خود را در مقایسه با آن

ید شرایطی را به وجود آورد کـه سـایر رقبـا    شود با دارویی بادرنجبویه کشت می

هـایی   توان کاتـالوگ  مثالً در هنگام فروش محصول می ؛قادر به انجام آن نیستند

توضـیحات مناسـبی   آن  استفاده ازدر مورد خواص آن گیاه و نحوه تهیه نمود و 

  .  رساندمردم  به اطالعرا 

ـ    شرایطتوان با تبلیغات مناسب  همچنین می ین مـردم بـه   ایجـاد تمایـل ب

هاي گرافیکی طراحی شده شـرکت   یا طرح را فراهم نمودمصرف گیاهان دارویی 

امـا بـه    ،ها در حد متوسط بوده  به لحاظ قیمت ممکن است در مقایسه با شرکت

پـس از   .تأثیرگذارتر باشـد هاي تکنیکی خالقانه  اي و مهارت خاطر طراحی حرفه

. کـرد جایگاه خود را در بازار مشـخص   باید ،تعیین وجوه تمایز خود از سایر رقبا

کننـدگان تعریـف     براساس صفات برجسته آن از دیدگاه مصرف ،جایگاه یک کاال

شود. به عبارت دیگر جایگاه یک کاال مکانی است که آن کاال در مقایسـه بـا    می

بـا   ،کند. بـراي ایـن منظـور    کنندگان اشغال می در اذهان مصرف ،کاالهاي رقیب

توان به تصـویر روشـنی در مـورد     می ،االت زیرؤایی از قبیل سه پاسخ به پرسش

  :جایگاه محصول خود در بازار دست یافت

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

  باید کاال یا خدمت شما را خریداري کنند؟   ،کنند می
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  کنید؟   شما چه مزایا و منافعی عرضه می

  چه قیمتی؟   به

  به چه کسانی؟  

  آمیخته بازاریابی شما در مقایسه با دیگران چگونه است؟ 

هسـتند کـه    یقاعدتاً خریدار آن دسته از کاالها و خـدمات ،کنندگان  مصرف

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

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

ست. مزیت رقابتی بستگی دارد بـه  ا ها نسبت به رقبا تر به آن رساندن بیشفایده

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

سـازي   بـاتري  ؛ بـه طـو مثـال بـه طـو مثـال      تر تثبیت کندشکننده فواید بی هئارا

هاي خـود را در مقایسـه بـا سـایر      ر باتريبودن عم) طوالنیDuracellدوراسل (

عنوان مزیت رقابتی برگزیده و با تمرکـز روي ایـن مزیـت در آگهـی      ها به باتري

تـر از   ها تـا شـش برابـر بـیش     کنندگان را از این که باتري مصرف ،تبلیغاتی خود

کـردن یـک   بنابراین پـس از مشـخص   .کند آگاه می ،کنند ها عمر می سایر باتري

رســـــانی بـه    باید با تبلیغات مناســــب و اطـــــالع  ،سب در بازارجایگاه منا

کنندگان بـه تثبیـت جایگـاه مـورد نظـر در بـازار و در ذهـن مشـتریان           مصرف

  بپردازید.  

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

بشـرح  طـور خالصـه    بـه  نیازمند اجراي فرآیندي هسـتند کـه   ،بازارهاي مختلف

هـاي رقیـب و    گـرفتن وضـعیت شـرکت    نظـر  بدون زیر ؛ زیرا گردد می اشارهزیر

ــوت و ضــعف خــود و آن  شناســایی ــاط ق ــاز   نق ــرآوردن نی ــا ب ــاط ب ــا در ارتب ه

توان به برتري و جایگـاه متمـایز نسـبت بـه رقبـا در نظـر        نمی ،کنندگان مصرف

  مشتریان دست یافت.  
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  کسب مزیت رقابتی وافزایش فروش مراحل فرآیند

  . مشخص کردن عوامل رقابتی مهم1

  هاي رقیب ز شرکتاآوري اطالعات  . جمع2

  . تعیین نقاط قوت و وجوه تمایز شرکت از سایر رقبا3

  . تعیین جایگاه شرکت در بازار4

  . تثبیت جایگاه شرکت در بازار5

 رقابتی بازاریابی هاي مشی خط و رقبا وتحلیل تجزیه

باید رقبا و مشتریان بالفعـل   یشرکت هر ،مشی مؤثر و کارساز براي تهیه یک خط

رقبـاي خـود را مـورد     دوبه طـور مرتـب  و بالقوه خود را با هم در نظر داشته باش

بی رقـابتی اقـدام   هاي بازاریا مشی تجزیه و تحلیل قرار دهد و نسبت به تهیه خط

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

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

از  ،رقبـاي اصـلی   مسـتلزم شناسـایی   ،تجزیه و تحلیل رقبا در درجـه اول  

اطالعـاتی را دربـاره   بایـد  شـرکت   ،در مرحلـه بعـد   .است ،دیدگاه صنعت و بازار

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

سایی کنـد  ارا شن ها تواند شرکت یک شرکت می ، با دسترسی به اطالعات 

آوري و تعبیر و تفسـیر و توزیـع    جمع به طور مرتبخبار و اطالعات بازار باید و ا

ها باید بتوانند اطالعات کامـل و قابـل اطمینـانی     شرکت شوند. مدیران بازاریابی

بـر موقعیـت شـرکت تـأثیر      آنها آورند که احتماالً تصمیمات درباره رقیبانی گرد

    گذارد. می

اسـت بـه    الزمی بازاریابی رقابتی براي یک شرکت یها مشی که چه خطن ای

 سـتگی ها و منـابع شـرکت ب   جایگاه شرکت در صنعت مربوطه و اهداف و فرصت
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هـا   مشی خط در انتخابمشی بازاریابی رقابتی یک شرکت  خطاز طرفی نیز . دارد

  بستگی دارد.تمرکز روي یا دنباله ،طلبی برتري ،رهبريبه در بازار 

حفاظـت و   ،افزایش حجم کل تقاصاي بازار : شاملشرکت رهبر بازاروظایف 

رکت رهبـر بـازار   یک شـ  می باشد.مراقبت از سهم بازار و افزایش سهم بازار خود

حجـم کـل    ،آنهـا بتوانـد در بـازار     هایی است که به کمک در پی دستیابی به راه

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

شـرکت   ،آورد بیش از سایرین است. براي افزایش حجـم کـل بـازار    به دست می

مـوارد جدیـد و مـوارد مصـرف      ،جدید کـاال کنندگان  رهبر باید به دنبال مصرف

  بیشتر یک کاال باشد. 

ـ اس شرکتی : طلببرتري شرکت دسـت آوردن  هت که در صنعت خود براي ب

هـاي داراي مقـام دوم یـا     علیه شرکت رهبر یـا سـایر شـرکت    ،سهم بازار بیشتر

طلـب  زنـد. شـرکت برتـري     هاي کوچک دست به حمالت جسـورانه مـی   شرکت

  تواند براي تحقیق اهداف خود از میان انواع  می

اند از: حمله از  ها عبارت مشی هاي حمله یکی را برگزیند. این خط مشی خط

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

کند  کارانه عمل می شرکتی است که بسیار محافظه :روي بازار شرکت دنباله

رود بـیش از آن   رد آنچه که در اثر اقدامی نسنجیده از دست مـی پندا چرا که می

مشـی اسـت و    فاقـد خـط   ،رو آیـد. شـرکت دنبالـه    چیزي است که به دست مـی 

سهم بازار خود را افـزایش دهـد.    ،هاي خاص خویش کوشد با تکیه بر توانایی می

هـاي رهبـر از نـرخ بـازده      روها در صنعت خود نسبت به شـرکت  بعضی از دنباله

  یشتري برخوردارند. ب

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

هاي بزرگ فاقد جاذبـه کـافی    هایی که از نظر شرکت قسمت؛ کند بازار کمک می

سـطح عمـودي    ،هستند. تمرکزدهندگان بازار معموالً در مـوارد مصـرف نهـایی   
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کاال یا کاالیی  ،نطقه جغرافیاییم ،مشتریان خاص ،اندازه مشتري ،تولید و توزیع

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

  کنند.   می

اي دارد. تمرکز زیاد از حد  یابی رقابتی در بازارهاي امروز اهمیت ویژه جهت

مصرفی  ها بیشتر از ناحیه نیازهاي رسد. شرکت کار صحیحی به نظر نمی ،بر رقبا

گیرند و رقباي کنونی  وارد به صنعت در معرض خطر قرار میو رقباي تازهجدید 

هایی که بین گـرایش بـه مشـتري و     چنان خطري ندارند. شرکتنبراي شرکت آ

  اند. کنند راهی درست در پیش گرفته حد اعتدال را رعایت می ،رقیب

  گیري نتیجه

  یط رقابتیمح

  زان سهم بازاریت و میمحل فعال ،: نامیاصل يرقبا ییشناسا

ر یو سا ،وجهه ،برند ،تیفیسه محصوالت شرکت خود با رقبا (از ابعاد کیمقا

  مشخصات)

ر یع و سـا یـ توز يها کانال ،وجهه ،سه شرکت خود با رقبا از ابعاد اندازهیمقا

  يدیمشخصات کل

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

  آسان است؟)

 ییهـا  ت رقبـا چـه درس  یـ فعال یشـده از رقبـا (از بررسـ   گرفتـه  يها درس

  د؟)یا گرفته

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

  ..).ایبه رشدند؟ افول 

  رقبا

  به عنوان مثال : ست رقبا؛یل
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و  یـی دارو یاهـان گ يکشت و فرآور ینهفعال در زم شرکت زاگرس دارو:. 1

 یاهی.گ يداروها یدتول یکنزد يایندهدر آ

و مـواد   یاهـان گ  هاي:ینهخدمات در زم  ابتکار فاطر ارائه یانپارس . شرکت2

و  یدسـتگاه  یزهـاي آنال ،یکبه صورت ارگان ییدارو یاهانکاشت گ ،ییدارو  یهاول

 يهـا  اسـانس و عصـاره    هیـ ته ،یـی دارو یاهانگ يفرآور ،کشت بافت ،یولوژیکیب

 يها مشاوره و مشارکت در پروژه ،ییدارو یهو سنتز مواد اول يازسخالص ،یاهیگ

 یانمربوط به متقاضـ  یآموزش یتخصص يها دوره يو برگزار یو صنعت یقاتیتحق

 .و کارشناسان

 یراز.کشت ش . تکنو3

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

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

  . کشت است یراز آن ز يادارد که سطح عمده یاردر اخت ینزم

بـه مسـاحت    ینیدارو در زمشرکت گل 1372در سال . شرکت گل دارو: 5

 1376و از سـال   یـد متر مربع مسـتقر گرد  18000يبنا یرمربع با ز متر 3500

 ،ژل ،کپسـول ،قرص ،شـربت  ،قطـره  ییدارو يهارا به فرم یاهیگ يداروها یدتول

 یـران ا ییدارو به بازار دارواکنون محصوالت گل شروع نمود. ياسپر پماد و ،کرم

  .گرددیعرضه م ییو اروپا یائیکشور آس ینو چند

  .شرکت گلجوش سراب. 6

  ینا.شرکت پورس. 7

  یس.مجتمع کشت و صنعت تقد .8

  .دارو یانکننده اسپیدشرکت تول. 9

 رقبا از بعد اندازه شرکتسه یمقا

 رقبا ییایمکان جغراف

 ي  دیان بالقوه کلیتملک رقبا توسط مشتر
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بـازار بـا شـرکت (شـرکت مـا در چـه        يهـا سه حضور رقبـا در بخـش  یمقا

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

 سه محصوالت/ خدمات رقبا با شرکتیمقا

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

 هدف

 ع رقبا با شرکتیتوز يها سه کانالیمقا

 د.یمحصوالت جد یدگاه معرفیسه رقبا با شرکت از دیمقا

  بنديبرنامه زمان

  .سازي و تسطیح زمین : آماده1فاز

  : داشت و برداشت محصول نهایی.2فاز

 با ارائه کیفیت برتر.: بازاریابی و تبلیغات محصول 3فاز

  وز مان مناسب  مراحل اجراي طرح کسب و کار  .1جدول شماره

  مناسب زمان  مراحل اجراي طرح کسب و کار ردیف

  اواخر تابستان قبل از کشت بذر یا نشاء  سازي و تسطیح زمین آماده  1

2  
  ها خرید و حمل نهاده

  )...،کود ،بذر(
  سازي زمینزمان با آمادههم

  ییزپا اوایل -اواخر تابستان  مستقیم کشت  3

4  
  یممستقغیر کشت 

  (کشت در خزانه)
  اوایل بهار

5  
  یممستق یرکشت غ

  (انتقال نشاء به زمین اصلی)
  ییزپا یلاوا

  داشت  6

آبیاري کافی و منظم و مبارزه با آفات و  ،هاي هرزوجین علف

ها در تمام فصل رویش گیاه همچنین استفاده از یخ بیماري

  زمستانیآب 

  برداشت  7
پیکر  قبل از به بذر نشستن (در این زمان ،دهی گیاهزمان گل

  باشد)رویشی داراي بیشترین میزان اسانس می
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  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        واکنش ،شرایط متغیر و غیرمطمئن

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

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

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

  مشخص شوند.  ها) (دریافت

  ها) ها (پرداختی الف) هزینه

شـود کـه بـه     هـایی مـی   گذاري فعالیت مشمول هزینه هاي سرمایه بررسی هزینه

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

منظــور  :اي و ســرمایه در گــردش هــاي ســرمایه هزینــه )1 -الــف

برداري اسـت کـه    سیس فعالیت و پیش از بهرهأو ت هاي طی دوره ایجاد پرداخت

خریـد   ،هـاي خریـد زمـین    باشـد و نیـز شـامل هزینـه     بـرداري مـی   بهـره  شامل

هاي قبل  هزینه ،ط نقلیهئتهیه وسا ،ها و تجهیزات ساختمان ،هاي آبیاري سیستم

خذ مجوزها و ثبت شـرکت و  أ ،مشاوره ،ه طرح و نقشهینه تهیبرداري (هز از بهره

باشد. کـل   یم نشدهینیب شیپي ها نهی..) و هز.عقد قرارداد و آموزش و ،تسهیالت

 اي و سـرمایه در گـردش هسـتند.    هاي سرمایه گذاري ثابت شامل هزینه سرمایه

  باشد. هاي جاري می % هزینه20 سرمایه در گردش معموالً

هاي ثابـت و متغیـر    ها شامل هزینه این هزینه ي:هاي جار نهیهز )2-الف

  باشد.   تولیدي می

 ،هایی است که با تغییر مقدار تولید هاي متغیر تولیدي: منظور هزینه هزینه

ایـن بخـش    ،به تولید بسـتگی دارد؛ بـه عبـارت دیگـر     کند و مستقیماً تغییر می
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هاي کسـب   شوند که به شروع کار واقعی و تداوم فعالیت هایی می مشمول هزینه

داشت  ،کاشت ،سازي زمین هاي آماده ها شامل هزینه انجامد. این هزینه و کار می

حقوق و دستمزد مستقیم به کارشناسان و کارگران دائمـی   ،و برداشت محصول

هـاي   باشـند. هزینـه   بینی نشـده مـی   هاي پیش هزینه تدارکات و هزینه ،و فصلی

هزینـه   ،بندي کرت ،خم و دیسکش ،تسطیح: هاي سازي زمین شامل هزینه آماده

ــل از کاشــت  ــود و کودپاشــی قب ــل از کاشــت و  ،ک ــاري قب ــه آب و آبی  ؛...هزین

آب و : هـاي داشـت شـامل    ..؛ هزینـه .و نشـاء  ،بذر تهیه: هاي کاشت شامل هزینه

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

  باشند. می .بارگیري و.. ،حمل ،برداشت دستی:برداشت شامل

 ،هایی است که با تغییر مقدار تولیـد  هاي ثابت تولیدي: منظور هزینه هزینه

هـاي   ها شامل هزینه به تولید بستگی ندارد. این هزینه کند و مستقیماً تغییر نمی

ئط آالت و وسـا  ماشـین  ،سیسـات أها و ت ن استهالك و تعمیر و نگهداري (ساختما

تبلیغـات و   ،مالیات و عوارض ،هاي دریافتی اقساط وام ،بیمه ،زمین اجاره ،نقلیه)

  باشد. بینی نشده می هاي پیش عضویت در اصناف و انجمن ،آگهی
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  ها) درآمدها (دریافتی ب)

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

 و فرعـی الزم اسـت.   تعیـین قیمـت محصـول اصـلی     ،هـا  فروش و خود مصرفی

ها در این بخش پـس از محاسـبه هزینـه و     هاي توجیه اقتصادي فعالیت شاخص

نسبت فایده به  ،هاي سودآوري (بازده فروش باید شاخص ،درآمدهاي ایجاد شده

..) بـرآورد شـوند تـا    .دوره برگشـت سـرمایه و   ،گـذاري  نرخ بازده سرمایه ،هزینه

  قتصادي و یا غیراقتصادي است.اطمینان حاصل شود که انجام فعالیت ا

هـاي   گذاري باشـد بایـد بـراي سـال     اگر فعالیت داراي دوره تحلیل سرمایه

تبدیل  هزینه و درآمدها محاسبه و با نرخ تنزیل مناسب به ،مختلف دوره تحلیل

  نمود.

Present Value )ارزش کنونی(  

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

  شود. هاي یکنواخت) استفاده می بار و سريپرداخت یک

دهد که از کل ارزش ناخـالص محصـول    بازده فروش: این شاخص نشان می

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

  یک ریال فروش چند درصد سود به همراه داشته است. 

  = بازده فروش (ارزش ناخالص / سود)* 100

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

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

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

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

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

اقتصادي است. اگر این نسبت کوچکتر از واحـد باشـد نشـان     ،انجام این فعالیت
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کمتـر از یـک ریـال منفعـت در بـر       ،گذاري در فعالیت دهد یک ریال سرمایه می

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

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

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

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

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

گـر آن اسـت کـه     ها باشـد نشـان   کنند. اگر این نرخ بزرگتر از نرخ بهره بانک می

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

  گذاري اقتصادي است.  یعنی سرمایه ؛باشد 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

  باشد.   ناخالص فعالیت می

سـتون مربـوط بـه     ،هاي هزینه و درآمد در جـدول  تعداد ستون با توجه به

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

  گردد.   خطا با در نظرگرفتن دو نرخ تنزیل فرضی محاسبه می

دهد کـه منـافع حاصـله از انجـام      این شاخص نشان میدوره برگشت سرمایه: 

شـاخص   البتـه دو  ؛دهـد  هاي مربوطه را پوشـش مـی   هزینه ،هايفعالیت در سال

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

  باشند.   به این شاخص در توجیه فعالیت می

هاي  جریان نقدي ورودي ساالنه (منافع یکنواخت ساالنه) / کل هزینه

  هیگذاري = دوره برگشت سرما سرمایه

بایستی اقساط وام  ؛یدکارفرما از تسهیالت بانکی استفاده نما در صورتی که

هاي جاري لحاظ شود. بهره وام بانکی در  به عنوان هزینه ثابت تولیدي در هزینه
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گردد؛ توضیح اینکـه بهـره تسـهیالت بایسـتی بـا       سال از فرمول زیر استفاده می

  تا قسط ساالنه وام مشخص شود.  ،گردیدهشده در سال جمع اصل محاسبه غمبل

مدت بازپرداخـت و   ،العات مربوط به مبلغ واماط ،در تعیین بهره تسهیالت

  .نرخ بهره الزم است

= بهره  + مدت بازپرداخت به سال)* نرخ تنزیل* کل تسهیالت)1/ ((200

  ساالنه تسهیالت

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

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

  ساالنه

هـا و   سیسـات و سـاختمان  أهاي مهم دیگـر محاسـبه اسـتهالك ت    از هزینه

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

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

رزش ا ،اطالعات مربوط بـه هزینـه اولیـه دارایـی     ،تعیین هزینه استهالك دارایی

  اسقاط و عمر مفید دارایی الزم است.

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

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

  نزولی

  

هاي  شده محصول با توجه به هزینهقیمت تمام شده محصول:هزینه تمام

  شود.  کرد ساالنه محصول اصلی و فرعی محاسبه میاقتصادي تولید و میزان عمل

  شده= هزینه تمام (میزان عملکرد یا تولید ساالنه/ هزینه اقتصادي تولید )
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 سالهتوجیه اقتصادي اجراي طرح براي دوره پنج

  درآمدها و ها هزینه از اي خالصه .2 جدول

 الیمبلغ به ر موارد

عقد  ،ثبت شرکت و تسهیالت ،مجوز خذأ ،مشاوره ،هاي تهیه طرح هزینه

 خرید سفته و... ،قرارداد
19500000 

 4800000 آموزش

 24300000 جمع

 2430000 متفرقه ينه هایدرصد هز 10

 26730000 جمع کل
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   سال در افزایش درصد 10 احتساب با تولیدي متغیر هايهزینه محاسبه  .3 جدول

 شرح

سال اول 

(ریال) 

 5برداشت با 

روزي  کارگر

هزار  40

 تومان

سال دوم 

(ریال) 

برداشت با 

کارگر  10

 40روزي 

 هزار تومان

سال سوم 

(ریال) 

برداشت با 

کارگر  20

 50روزي 

 هزار تومان

سال چهارم 

(ریال) 

برداشت با 

کارگر  20

 60روزي 

 هزار تومان

سال پنجم 

(ریال) 

برداشت با 

کارگر  20

 70روزي 

 هزار تومان

 آماده سازي زمین

دیسک  ،(شخم

 و...)

10000000 -  - - - 

هزینه کاشت (بذر 

وبذر پاشی یا 

 ..).نشاء و کاشت

8000000 - - - - 

هزینه داشت 

 ،تنک ،(کودپاشی

 ...).وجین و

10000000 11000000 12100000 13310000 14641000 

 14000000 12000000 10000000 4000000 - هزینه برداشت

 29282000 26620000 24200000 22000000 20000000 هزینه اجاره زمین

 57923000 51930000 46300000 37000000 48000000  جمع
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  یديتول یرمتغ يها ینههز  .4 جدول

 
 یديتول یرمتغ يها ینههز سال

1  48000000 

2 37000000 

3 46300000 

4 51930000 

5 57923000 

  گردش در سرمایه هزینه .5 جدول

  
 يدیر تولینه متغیهز × 2٫5%

1200000 = 2٫5% × 48000000 

  ها هزینه کل .6 جدول

 26730000 يه گذاریثابت سرما ينه هایهز

 1200000 ه در گردشینه سرمایهز

 48000000 يدیر تولیینه متغیهز

 75930000  نه هایکل هز

  

  محاسبه بهره وام سالیانه

  هاکل هزینه ×0٫5 =مبلغ کل وام 

37965000 =0٫5×75930000  

  کل هزینه ها ×0٫5= مبلغ آورده متقاضی

37965000 =0٫5×75930000  

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

� × �� × ���
 

  

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

����
 

  بهره وام =17368987٫5
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  بهره ماهانه = 17368987٫5÷60=289483٫125 

  بهره ساالنه = 289483٫125* 12=  3473797٫5

  اصل ساالنه = 37965000÷ 5=  7593000

  کل بازپرداخت ساالنه = 75930003473797٫5=11066797٫5

کـه از   (در صورتی هزینه استهالك + هزینه بهره وام = هزینه ثابت تولیدي

  .ساختمان و تأسیسات استفاده شود)

  هامحاسبه بهره وام
 

 يدینه ثابت تولیهز بهره وام ساالنه

 75930000  نه هایکل هز
  

 11066797,5 11066797,5 37965000 مبلغ کل وام

   11066797,5   11066797,5 37965000 یمبلغ آورده متقاض

   11066797,5   11066797,5 17368987,5 بهره وام 

   11066797,5   11066797,5 289483,125 بهره ماهانه

   11066797,5   11066797,5 3473797,5 بهره ساالنه

 7593000 اصل ساالنه
  

 11066797,5 کل بازپرداخت ساالنه
  

  يدیر تولیینه متغیهزي + دینه ثابت تولیهزجاري=  هزینه

 
 ينه جاریهز يدینه ثابت تولیهز يدیر تولیینه متغیهز

1 48000000 11066797٫5 59066797٫5 

2 37000000 11066797٫5 48066797٫5 

3 46300000 11066797٫5 57366797٫5 

4 51930000 11066797٫5 62996797٫5 

5 57923000 11066797٫5 68989797٫5 

 

  درآمد ناخالص

 سال
سرشاخه  - گل تر  عملکردمیانگین 

 کیلوگرم)در هکتار (به  -دارگل
 درآمد ناخالص (ریال) قیمت هر کیلو

1  -  -  - 

2 15000 25000 375000000 
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3 15000 27500 412500000 

4 15000 30250 453750000 

5 15000 33275 499125000 

  

  ضریب تبدیل×درآمد ناخالصارزش حال درآمد ناخالص=

  یلتبد یبضر ×يجار يهاینههزهزینه هاي جاري =  ارزش حال

  یلتبد یبضر ×اي یهسرما يهاینههزگذاري = ي سرمایههاینهحال هز ارزش

  گذاريسرمایه نقدي گردش .7 جدول

نه
زی

ه
یه

ما
سر

ي 
ها

ي
ا

 

نه
زی

ه
ي

ار
ج

ي 
ها

 

ص
خال

 نا
د

آم
در

 

 

نه
زی

 ه
ل

حا
ش 

رز
ا

یه
ما

سر
ي 

ها
ي

ار
ذ

گ
 

نه
زی

 ه
ل

حا
ش 

رز
ا

ي
ار

ج
ي 

ها
 

ص
خال

 نا
د

آم
در

ل 
حا

ش 
رز

ا
 

ص
خال

د 
آم

در
ل 

حا
ش 

رز
ا

  

ل
سا

  

26
7

3
00

00
 

  

ل
دی

تب
ب 

ری
ض

  

26
7

3
00

00
 

  

26
7

3
00

00
-

  

0
  

12
00

00
0

 

5
90

66
7

97
٫5

 

-
 1٫

14
 

0٫
8

7
7

19
29

8
2

 10
5

26
3

1٫
5

7
8

4
 

5
18

12
98

0٫
23

6
 

-
 

-
5

28
65

61
1٫

8
14

  

1
  



101  

    
 

 بسته کار آفرینی تولید بومادران

 

نه
زی

ه
یه

ما
سر

ي 
ها

ي
ا

 

نه
زی

ه
ي

ار
ج

ي 
ها

 

ص
خال

 نا
د

آم
در

 

    

نه
زی

 ه
ل

حا
ش 

رز
ا

ي 
ها

یه
ما

سر
ي

ار
ذ

گ
 

نه
زی

 ه
ل

حا
ش 

رز
ا

ي
ار

ج
ي 

ها
 

ص
خال

 نا
د

آم
در

ل 
حا

ش 
رز

ا
 

ل 
حا

ش 
رز

ا
ص

خال
د 

آم
در

  

ل
سا

  

 

4
8

06
67

97
٫5

  

3
7

5
00

00
00

 

1٫
29

96
 

0٫
7

69
4

67
5

28
 

 

3
69

8
5

8
3

9٫
8

5
1

 

28
8

5
5

03
23

 25
15

64
4

8
3

٫1
5

  

2
  

 

5
7

3
66

7
97

٫5
 

4
12

5
00

00
0

 

1٫
4

8
15

4
4

 0٫
67

4
97

15
16

 

 

3
8

7
20

95
4

٫2
7

7
 

27
8

4
25

7
5

0٫
3

5
 

23
97

04
7

96
٫0

7
  

3
  

 

62
99

67
97

٫5
 

4
5

3
7

5
00

00
 1٫

68
8

96
01

6
 0٫

5
92

08
02

7
7

 

 

3
7

29
91

61
٫3

14
 26

8
65

64
25

٫6
9

 

23
13

5
7

26
4٫

3
8

  

4
  

 

68
98

97
97

٫5
 

4
99

12
5

00
0

 1٫
92

5
4

14
5

8
2

 

0٫
5

19
3

68
66

4
 

 

3
5

8
3

11
3

8
٫9

5
7

 

25
92

29
8

8
4

٫4
2

 

22
3

3
98

7
4

5
٫4

6
  

5
  

27
93

00
00

 29
64

8
69

8
7

٫5
 

17
4

03
7

5
00

0
 7

٫5
3

5
5

18
7

4
2

 

3
٫4

3
3

08
09

69
 27

7
8

26
3

1٫
5

7
8

 

20
06

5
00

7
4

٫6
4

  10
94

8
62

3
8

3
٫5

 8
66

4
29

67
7

٫2
5

  

ع
جم

  

  



102   

 

 بسته کار آفرینی تولید بومادران

شاخص	سود	آوري	 =
ارزش	حال	درآمدها

	ها هاهزینه 	ارزش	حال	
 

����������.�	

���������.��
  شاخص سودآوري = 

  

  = شاخص سودآوري4٫7929318074 

-به ازاي یک ریـال سـرمایه   ،شدهبا توجه به نسبت فایده به هزینه محاسبه

بنابراین با استفاده . یب کارفرما خواهد شدصریال ن 4,79 در این فعالیت گذاري

  ه اقتصادي دارد.یشاخص انجام این فعالیت توج از این

	دوره	برگشت	سرمایه =
هاهزینه جمع	

درآمد
 

�. ���������� =
���������. �

����������
 

  0,932031854 .کنیممی ضرب سال 5 در عددحاصل را

(سـال   گـذاري دوره بازگشت سرمایه با درنظرگرفتن سـال شـروع سـرمایه   

بـه  کمتـر از یـک سـال    بنابراین این طـرح در زمـانی    .محاسبه شده است صفر)

  رسد.سودآوري می

کشت بومادران سـودآور اسـت و زیـر     ،شدهانجام بر اساس محاسبات نکته:

 شـود مـی رسد اما چون این گیاه از سال دوم برداشـت  سال به سودآوري مییک

  گیریم.نظر می سودآوري و بازگشت سرمایه را از سال دوم در این روند

   



103  

    
 

 بسته کار آفرینی تولید بومادران

 

  %60 نرخ با )IRRگذاري( یهسرما بازده نرخ محاسبه .8 جدول
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��� = )(تفاوت	2	نرخ)	+نرخ	پایین	
		ارزش	حال	خالص	درآمد(���)	با	نرخ	پایین

	عالمت	آنها گرفتننظر 	مجموع	دو���	بدون	در	
) 

��� = �� +	(�� − ��)(
���������. ��

���������. �� + ���������. ��
) 

  

��� = ��. ��������� 

درصـد محاسـبه شـده     46,53گـذاري   نرخ بازده سرمایه ،با توجه به برآورد

  است.

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

بنـابراین   .هـاي بـانکی خواهـد بـود     نماید بازده حاصله بیشتر از نرخ بهره سپرده

  ي توجیه اقتصادي است.انجام این فعالیت دارا

 پیشنهاد

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

 ،اقلیمی فراوان و نیز توانایی رشد و تولید این گیاه در محدوده وسیعی از شرایط

 خواهـد  همـراه  باالیی بازدهی و موفقیت با و مناسب ما درکشور گیاه این کشت

  :گردد می پیشنهاد لذا بود؛

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

  کم بهره هستند کشت و عملکرد آن ارزیابی شود.

 ،دارهـاي گـل  سرشاخهها و ثره گوناگون در گلؤبا توجه به وجود مواد م .2

  انجام آزمایشاتی جهت بهبود کیفیت و کمیت این گیاه قابل توصیه است.

 ایـن  در توجـه  مـورد  صـفات  کمیت و کیفیت بر ریزمغذي عناصر تأثیر .3

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

آوري و جمــع ،انبــارکردن صــحیح ،کــردننحــوه خشــک ،(نحــوه برداشــت

  ..) الزم است..ثره وؤاستخراج مواد م ،انبارکردن بذور
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