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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 ودآوريس

  .  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 وهنح و است حوزه این در ینیکارآفر و دیتول

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

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

 عـوارض  اهشکـ  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 یلاص 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 تمعاون

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

ـ  متناسـب  و نیتـدو  ییدارو اهانیگ ستاد اعضاء و متخصصان  يهـا بسـته  آن اب

 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  قـع وا 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 اب 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 •

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

 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  ،النیلتحصـ افـارغ  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  آمـد در 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 بدین وسیله محقق انییروستا و

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

  .ییدارو اهانیگ

  .ییدارو اهانیگ عاتیضا کاهش •

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

  .یفن دانش دیتول ،ابداعات

 یمحل تیعموق ،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 وردم 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 .1
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  مقدمه

، طلبـد رقابتی سخت را مـی ، در دنیایی که اندوختن سرمایه یا حتی امرار معاش

اي را برگزیند که ارزش این رقابت را داشته و انسان زیرك و هوشمند باید حرفه

 او منفعت دنیوي و اخروي را به ارمغان آورد. براياز دو سو 

اغلـب  با استفاده از حـداقل امکانـات کـه     استدر این مجموعه سعی شده 

ماننـد اقلیمـی کـه در آن     ؛سـت ما هـاي طبیعی و خدادادي و هم سو با داشـته 

بتوانیم تولید و بازدهی خوب گیـاهی داشـته باشـیم و آن را     تا کنیمزندگی می

  م.کنیبراي یک گونه گیاهی معرفی 

خود رجوع کـرده  کنیم که انسان بار دیگر به اصل در عصري زندگی می ما

  دهد.و استفاده و درمان با گیاهان را به درمان با داروهاي شیمیایی ترجیح می

ولـی در   ؛گرچه بسیاري از داروها الهام گرفته از ترکیبات گیاهـان هسـتند  ا

روي شده و میزان ترکیبات از حد متعادل خارج گاه زیاده ،هاساختن مصنوع آن

  شوند. می

حتی اگر داراي برخی مواد مضره باشد  ،حالت طبیعیگیاه در  ،عالوه بر آن

 .گیـرد به کمک برخی ترکیبات دیگر موجود در همان گیاه تعـدیل صـورت مـی   

به تنهایی و بـا دوز   اگر منحصراً ،این در حالی است که همان ماده به ظاهر مضر

ممکن است عـوارض گـاه خطرنـاکی داشـته باشـد کـه گیـاه         ،زیاد مصرف شود

معجـونی از   چون معمـوالً  ،یا بسیار کم دارد این عوارض را ندارد دارویی معموالً

  چندین ماده مؤثره است.

براي افراد دیابتی آنقـدر   .گیریمچغندر قند که از آن قند می ؛به طور مثال

 آن نیـز  ترین دلیلضرر ندارد که قند استخراج شده به تنهایی ضرر دارد و ساده

موجود در آن حجـم مـاده چغنـدر بـه مراتـب       تواند باشد که مقدار قنداین می
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شود، البته دالیل دیگـري  کمتر از چند حبه است که با یک لیوان چاي میل می

  برند گاه مضر است.موادي که براي استخراج به کار می؛ هم دارد مانند

بـه   هـا را صـرفاً  کارهاي زیادي در دنیا وجود دارد که شـاید بسـیاري از آن  

 ،اداره کنیماي را  دهیم تا درآمدي داشته باشیم و خانوادهیخاطر وظیفه انجام م

 ،منـدي اسـت  یک نوع عالقه بلکه ،ولی تولید گیاه دارویی تنها یک حرفه نیست

دردشـان  یـا  بیماریشان را مداوا  اند تادوختهي اي چشم به تولیدچون وقتی عده

 شود.بارقه شوق و رضایتمندي در فرد ایجاد می ،را تسکین بخشند

حداکثر بـازدهی و درآمـد را    ،براي این که بتوانیم با سرمایه اندكبنابراین 

  داشته باشیم باید:

 .اقلیم خود را بشناسیم. 1

سعی کنیم بیشتر از گیاهان بومی منطقه خـود بـراي پـرورش و تکثیـر     . 2

 .استفاده کنیم و نیاز زیستی گیاه را بشناسیم

توانند جذب  ران قیمت و مدرن میهاي گ دستگاه این طرز فکر که لزوماً. 3

 .سرمایه بیشتري کنند را کنار بگذاریم

آوري  استفاده از اطالعات بومی در رابطه با گیاه مـورد نظرمـان را جمـع   . 4

 .کنیم

قبل از انجـام   ،اند با استفاده از تجارب دیگران که در این زمینه کار کرده. 5

 .کار برآورد هزینه نماییم

زار را سنجش و خود را بـراي میـزان سـوددهی آمـاده     میزان تقاضاي با. 6

کنیم تا کم و زیادي آن ما را متعجب نکند و نتوانیم از پس بقیه کار مثـل  

 .برآییم ...هزینه کارگر و

سنجی براي عرضه به بازار داشـته باشـیم و زمـان پیـک قیمـت را       زمان. 7

مـؤثره را   بدانیم. در عین حال سالمت گیاه از حیث داشتن بیشترین مـواد 

 .موقع عرضه به بازار رعایت کنیم
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چـون هـم آسـودگی     ؛هیچگاه صحت کارمان را فداي سـوددهی نکنـیم  . 8

 .را حفظ خواهیم کرد خودوجدان خواهیم داشت و هم بازار

داري صحیح تـا زمـان عرضـه بـه بـازار را فـراهم        امکانات الزم براي نگه. 9

 .کنیم

   علت انتخاب برگ بو 

می ایران نیست و به طور سـنتی جایگـاه زیـادي در کشـورمان     بو ،گیاه برگ بو

به منظور دارو کشـت نشـده    ،به عبارتی تاکنون این گیاه در کشور ،نداشته است

  سازي نشده است. ها بوده است و هیچگاه تجاري و فقط در حد کاشت در پارك

 بنابراین جاي کار و فعالیت زیادي دارد. در این بسته کارآفرینی سعی شده

شـود،  عالوه بر این که جنبه کاربردي و عملی کشت برگ بـو مطـرح مـی    است؛

  سازي الزم براي کشت این محصول پر ارزش صورت گیرد.   فرهنگ

دارد کـه بـا کشـت آن هـم     ما را بر این می ،این گیاه فراوانخواص دارویی 

رضه خود از آن بهره ببریم. هم در عرصه اقتصاد مقاومتی کانونی براي تولید و ع

 این گیاه به دنیا باشیم.  

در کشـور عملیـاتی نشـده اسـت تـا       ،کشت وسیع گیاه بـرگ بـو  طرفی  از

اما کشت و تحقیقات میدانی در مقیاس کوچـک   ؛الگویی براي این پژوهش باشد

وري خـوبی   چون حاکی از بهـره  کهو خانگی توسط اینجانب صورت گرفته است 

در پـی  نتـایج بسـیار خـوبی     ،س وسـیع با تعمـیم دادن در مقیـا  از این رو ، بوده

آن را به صورت معرفی یک کار اقتصـادي پـر صـرفه     ،میکه تصمیم گرفت داشت

در  نیـز  ،. همچنین توجیه اقتصادي آن به نحوي است که هـر فـردي  کنیمارائه 

هاي کـم و خـانگی هـم    چون در مقیاس ،خواهد شد به کار منداین زمینه عالقه

  پذیر است.  ري امکانوري دارد و براي بسیابهره
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 و سـازد پذیر می تر این گیاه را امکان رشد سریعدر کشور  ادیوجود آفتاب ز

ایـن  هایی است که در بسیاري از کشورهاي اروپایی وجود ندارد. بنـابر از موهبت

تواند به عنوان تولیدکننده و صادرکننده این گیـاه وارد میـدان رقابـت    می ؛ایران

 شود.

  گیاه شناسنامه

 تیره Lauraceae بو برگ

Laurus nobilis L. نام التین 

Sweet bay –Bay leaf- Laurel tree – Bay tree نام انگلیسی 

 نام فارسی بو   برگ

 نام عربی غار

 گیاه معرفی

  بو برگ شناسی ریخت

درختی با تنه صاف و تاج هرمی شکل یا درختچه بـا انشـعابات زیـاد و     ،برگ بو

در آب و هــواي ارتفـاع گیــاه   .رانـه و اروپــاي جنـوبی اســت  بـومی نــواحی مدیت 

-10 ولی در سایر نقاط معمـوال  ؛رسدمی نیزمتر  30اي یا اقیانوسی به  مدیترانه

  شود.  متر می 12

 1000 يدارا ؛بـو  بـرگ ره یـ تهاي فشرده است. گیاهی همیشه سبز با برگ

ــوع گ ــن ــاوز از  ی ــه در متج ــا 40اه اســت ک ــد. از آن يجــنس ج ــهجم دارن  ل

Cinnamomum  )100 گونـــــه(،  Nectandra )100  گونـــــه،( Persea )10 

 ياهـ سـلول  يدارا ،ـرهیـ ـن تیـ اهــان ا یگ .باشـدیگونه) مـ Laurus 2 (گونه) و

 يهامختلـف و سـلول يها) پراکنـده در بخشیتک سـلول يها(غده داراسانس
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 ياخـواص عـده یر درمانباشند. از نظیه پوست میناح در الژدار، مخصوصاًیموس

  .باشـدیهـا مـآن پیکر يهاها در بخشاهان مربوط به وجود اسانسیـن گیاز ا

کامل ولی بـا  چرمی، ضخیم،  ،منفرد ،هاي معطربرگ بو، داراي برگ درخت

 5/4تـا   5/2و بـه عـرض    14تـا   8به طـول   ،نوك تیز ،دار دندانه ،کناره موجدار

تـر در   شفاف در سطح فوقانی پهنک ولـی کمرنـگ   ،متر به رنگ سبز تیره سانتی

  .  باشد میکرك و چرمی بی ،سطح تحتانی

هـا کمـی   شود. طعم آنتر میهاي آن نیز بر اثر مالش دادن قويبرگ عطر

هر پایـه بعـد از   هاي چهارتایی دارد. هایی به صورت دستهگل ،بو است. برگ تلخ

ک جنسـی اسـت. بعضـی    هـاي یـ  داراي گلبرگ بو دهد. سال رشد گل می 10

  اند. گامها پلیپایه

زرد مایـل بـه سـبز و    هـا  پرچم ولی ماده آن 12تا  8هاي نر آن داراي گل 

 15-10بـه طـول    اشمیـوه  ست.پرچم غیر زایا 4در  داراي یک مادگی محصور

یـا ارغـوانی   به رنگ آبـی   تخم مرغی، تا مدور بیضوي ،به صورت ستهمیلی متر، 

هـاي  و محتوي یک دانـه بـا لپـه   شود تا سیاه رنگ می که هنگام رسیدن بنفش

  کند.دار پیدا میدار و روغنی است و پس از خشک شدن ظاهر چینگوشت

  برگ بو ترکیبات 

و  ینـ یپکت ینــ یک مـاده تلــخ، مــواد رز   یـ تانن،  ين درخت دارایبرگ ا 

دارد  933/0معادل  یار معطـر و وزن مخصوصیوه آن بسیاسانس است. روغن م

از  یرصـد و مقـدار کمـ   ک دیـ ـدون، اسانس به مقدار یـل، آمیمرکب از کلروفو 

 مطبــوع  يل به سبز بــوده و بــو  یاسانس آن به رنگ زرد ما است،ن یرز ینوع

اوژنـول   و نن (بـه مقـدار کـم)   یـ نئول، پیسـ  يادیمقدار ز ،3استراگول از و دارد 

 .ابدی می لیتشک
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باشـد کـه   یروغــن فــرار مـ    درصد 3/1 یال 3/0 ياه برگ بو دارایبرگ گ 

 اکـالیپتول هـم نامیـده    ) کـه درصـد 50تـا  30نئول (یس 8،1عمدتاً متشکل از 

درصــد)، آلفــا    10ـل اســتات ( یـ نیدرصـد)، آلفـا ترپ   12نن (یـ آلفا پ شود، می

من و یـل اوژنــول، اوژنــول، پاراسـ   یمـونن، متینن، لینن، سـابینئـول، بتـاپیترپ

  باشد.   می نکامف

د یاســ  :کـه شـامل معطر وجـود دارد  یدرصد چرب 34 - 20اه یه گدر دان

  باشــد. یــک مــینولئیل دیـک و اسـید اولئیـک، اسـیتید پالمیـک، اسـیلور

روغـنش  . است Sanavita Baokangو  Adiantine آن یــیدارو دو فــرآورده

ـن اسـانس  یمـوارد اسـتفاده ابی رنگ و به شدت معطر است و اوژنول نام دارد. 

  .باشدیو عطر م یشیع آرای، صناییع غذایصنا

در مراحـل مختلـف رشـد     ،هاي برگ بـو در بررسی اسانس موجود در برگ

انجـام شـده اسـت     Verdian-rizi (2008)(رویشی، گل دهی و بـذر) کـه توسـط    

  آید.دهی به دست می له گلحمشخص شد بیشترین مقدار اسانس در مر

  انتشار برگ بو 

متـر   1200طبیعی در تمام طول خط ساحلی ترکیـه تـا ارتفـاع     طور برگ بو به

کنـد. بـرگ بـو    برگ بوي دنیا را تولید میدرصد  97کند. ترکیه حدود رشد می

شود. در جنوب اروپـا،  آوري می یکی از معدود گیاهانی است که از طبیعت جمع

رهاي شمال غرب آفریقا، غرب سوریه و کریمه پراکنش دارد. در برخـی از کشـو  

  شود.عربی کشت می

  برگ بو در ایران دامنه انتشار

، رانیا یشمال یاز نـواح یعیدر منطقه وسـبومی ایران نیست. این گیاه  ،برگ بو

و یزد کاشـته شـده اسـت. ایـن      تهران هاي گلستان، مازندران، گیالن،در استان
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 ،سال آن ندر زمان سلسله قاجاریه به ایران وارد شده و درختان قطور و کهگیاه 

  العماره تا چندي پیش وجود داشت. در باغات حوالی شمس

کـه دارد در   ییبـا یبا دوام و ظـاهر ز  يهاپـرورش برگ بو بـه علـت برگ 

و چند پایـه از آن در کـاخ سـعدآباد و پـارك نیـاوران       شده استـران معمول یا

  وجود دارد.

دیمی اسـت کـه   بوستان باغ ایرانی در محله قدیمی ده ونک تهران، باغی ق

فضـاي سـبز آن براسـاس الگـوي     هـاي قـدیمی دارد،   معماري سنتی و خانه باغ

. درختان بـرگ بـو در کنـار    هاي پر از درخت و گل ایرانی طراحی شده است باغ

خـورد. گفتـه    می سایر گیاهان از جمله زرشک و شیر خشت در این باغ به چشم

بـه ایـران آورده و در بـاغ کـاخ      هاي آن را از اروپـا نهال ،شود ناصرالدین شاهمی

  گلستان کاشته است. 

هاي سـلطنتی توسـعه   مظفرالدین شاه نیز کشت این درخت را در دیگر باغ

داد. به عنوان نمونه، درختانی در کـاخ وزارت دارایـی وجـود داشـت و در حـال      

باشد در ضلع  می مربوط به همان دوران حاضر شش درخت کهنسال که احتماالً

  شهر تهران وجود دارد.شرقی پارك 

  و عوامها  رهبران، ملت ادیان، از نظربرگ بو

  به عنوان مظهر سعادت و شهرت یاد شده است. ؛از برگ بو» انجیل«در 

اي از برگ بو به نشـانه عظمـت بـر سـر     رهبران رومی و یونانی قدیم شاخه

ماننــد جولیــوس ســزار. در یونــان مظهــر حکمــت و پیــروزي و  ؛گذاشــتندمــی

  ی بوده است. در شمال هند بسیار محبوب است. شایستگ

دهنده  دادند و آن را افزایشعوام نیز به برگ بو خاصیت جادویی نسبت می

دانسـتند. همچنـین   قدرت معنوي و ملکـوتی و دورکننـده چشـم شـیطان مـی     

  ماند.  اگر جو را با برگ بو مخلوط کنند جو مدت زیادي سالم می ؛اند گفته
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تکیه دادن به عصایی از چوب برگ بو باعـث  «ده است: در مخزن االدویه آم

صربستان هاي يهودیت یدر جمعاین گیاه ». شودحدت بصر و تقویت همت می

  شده است.میاستفاده  یسمیرمات يرقان و دردهایمعالجه  يبرا

  در دنیا از برگ بوو روغن تاریخچه تحقیقات تهیه اسانس 

کمیـت و کیفیـت اسـانس اثـر دارد.      روش استخراج اسانس از گیاهان معطر، در

اسانس برگ بو در ایتالیا با روش سیال فوق بحرانی استخراج شـده اسـت. ایـن    

داري از خـود   روش استخراج در مقایسه بـا روش تقطیـر بـا آب اخـتالف معنـی     

 5/12نـالول  یل درصـد،  8/22نشان نداده است و مشـخص شـده کـه سـینئول     

درصــد)  8/1اوژنـول (  لیـ درصـد) و مت  11/4ل اسـتات ( یـ نیترپ -درصـد، آلفـا   

در ایران نیز طـی تحقیقـاتی    .باشندیاسانس استخراج شده م یاصلهاي  بیترک

) انجام دادنـد بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـازده        1390که نادري و همکاران (

اسانس در روش تقطیر با آب و تقطیر با آب و بخار آب بیشتر از روش تقطیر بـا  

  بخار آب است.

طی تحقیقاتی در ترکیه معلوم شد که ترکیبات اسـانس در   2005 در سال

 ها بـا روش هایی با هم داشته است. اسانسمنطقه متفاوت از این کشور تفاوت 7

GC/Mass سـینئول از همـه    8،1هـا میـزان   ولـی در همـه آن   ؛اندازه گرفته شد

  )ozcan & Chalchat, 2005( بیشتر بود.

شـود و  شاندن بذر برگ بو روغن گرفته میدر ترکیه به طریق سنتی از جو

 آن نیـز  چون این روغن کیفیت کمی دارد فروش .شودبه طور محلی مصرف می

  کم است.

اما در اروپا روغن برگ بو از تکنیـک فشـار بعـد از خشـک کـردن و پـودر       

روغـن در مـاده بـاقی     5-10شـود. در ایـن روش هـم %   کردن میوه استفاده می

 درصـد 99شود کـه  هاي استخراجی به کار برده میوپا روشماند. اخیرا در ار می
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هاي فیزیکی، درصد رطوبت ماده خام و شود. ویژگیروغن میوه یا دانه خارج می

  دهی این روش هستند. دما از عوامل مؤثر در بهره

) مشخص شـد کـه عصـاره    1395هاي نعمت شاهی و همکاران (در بررسی

تـر از سـایر   شـود و اثـر بخـش   کانوال می برگ گیاه برگ بو باعث پایداري روغن

کند. در این گزارش علت پایداري اکسایشـی  ها در ایجاد پایداري عمل میعصاره

  اند.برگ بو نسبت داده یو توکوفرول یبات فنولیترکرا به وجود 

) داشتند، معلوم شد اسانس برگ 1393در گزارشی که صنفی و همکاران (

اي حبوبات اثـر کشـندگی داشـته    چهار نقطهبو روي تخم و حشره بالغ سوسک 

  .است

   کاشتروش 

تکثیر آن با قلمـه و  کند. هاي غنی از مواد غذایی بهتر رشد میدر زمین ،برگ بو

 7 -8پـس از   .گیردصورت می و خوابانیدن یا با پا جوش ، نشادارهاي ریشهقلمه

  .)c-1کل(ش شودهاي آن به قدر کافی توسعه یافته و مستقر میماه ریشه

اي گیـرد ولـی چـون پروسـه    همچنین تکثیر گیاه با کاشت بذر صورت می 

  ).2کاربردي نیست (شکل معموالً طوالنی دارد

بو پایین است و بایـد در مکـان سـایه آفتـاب و در خـاکی بـا        نیاز آبی برگ

. هرس کردن گیاه در زمستان یا اوایل بهار بهتر است خوب کاشته شود یزهکش

  توان این کار را انجام داد.زمان می در عین حال هر

و کـف آن   توان گودالی به اندازه حجـم ریشـه در آورد  می در روش کاشت

کود حیوانی پوسیده ریخت. ریشه نهال را طوري در گودال قرار داد که طوقه در 

سطح زمین قرار گیرد. اطراف ریشه را خـاك ریختـه و فشـرده نمـود و سـپس      

  آبیاري کرد.
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تواند بیوماس یـا زیتـوده خـوبی را    روش کاشت ردیفی می :کاشت ردیفی

  به بار بیاورد.  

  

گذاري باید با درایت زیاد انجام شود. عالوه بـر  فاصله: 4×4فاصله گذاري 

بـرداري از   شـود، نـوع بهـره   گیاه در آن کاشته می نوع گیاه، منطقه و اقلیمی که

ی تأثیرگـذار باشـد.   تواند در تعیین فاصله گیاهـان در کشـت ردیفـ   گیاه هم می

  گیاه است. هاي  یابی به برگ چون هدف از کشت برگ بو دست

به عبارتی فقط فاز رویشی گیاه مطرح اسـت نـه زایشـی. در ضـمن گـل و      

 .میوه گیاه بسیار کوچک اسـت و در انـدازه تـاج گیـاه تـأثیر آن چنـانی نـدارد       

ه بـرگ بـو گیـاهی    هاي زیاد، جایگاهی ندارد. از این گذشتگذاري بنابراین فاصله

هاي بیشـتري از هـر   توان برگهاي به موقع میپذیر است و با هرس بسیار هرس

ها گسترش زیادي یابنـد. بـر ایـن مبنـا حتـی      درخت گرفت بدون آن که شاخه

هـاي   توان برگ بو را در دو فرم رویشی درخت کوچک و درختچه که شـاخه  می

  متعدد از قاعده دارد کاشت.

تواند مـانع از سـرمازدگی شـود. بنـابراین     ن درختان میایجاد فاصله کم بی

 4هـاي  هاي انجام شده فاصـله تواند زیاد نباشد. با بررسیهاي درختان میفاصله

)، براي کاشت برگ بو بسیار مناسب است، به طوري که در زمینی بـه  4×4متر (

اصله درخـت کاشـت و تمـام محاسـبات ایـن       625توان مساحت یک هکتار می

   کارآفرینی بر این اساس انجام گرفته است.بسته 

  کاشت و فروش قلمه گلدانی راهی درآمدزا

زنـی  شوند. موفقیت در قلمـه ها در اواخر تابستان و نزدیک پاییز کاشته میقلمه

توانـد بسـیار   مشکل است، ولی اگر حاصل شود مـی  دقت زیاد نیاز دارد و تقریباً

  درآمدزا باشد.  
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متـر بـا چـاقو بریـده      سـانتی  9-15و رسیده به طول هاي بلوغ یافته شاخه

به طوري که فقط سه یا چهار برگ باقی بماند و در یک گلدان کوچک  ؛شود می

دهیم که نور مستقیم ها را جایی قرار میشود. گلدانحاوي کمپوست کاشته می

خورشید نداشته باشد و رطوبت زیاد خاك رعایت شود. تکثیـر در محـیط گـرم    

  زنند.ها بعد از یکسال ریشه میکند. قلمهزنی را بیشتر میشانس ریشه

توان گلدان را تعـویض کـرد.   در روش کاشت گلدانی، در خالل تابستان می

اندازه گیاه تعیین کننده زمان لزوم تعویض است. براي تعویض گلـدان قـدیمی،   

شود تـا  حوضچه یا یک سطل آب گذاشته می دقیقه درون یک 5گیاه در حدود 

  ).b-1خیس بخورد (شکل 

گلدان جدیـد بایـد   هر دو یا سه سال گلدان باید تعویض شود. قطر  معموالً

حداقل عمق گلدان بایـد   و تر باشد متر از گلدان قبلی وسیع سانتی 10-5 تقریباً

 90تـا حـداکثر    20توانـد از حـداقل   متـر باشـد و قطـر گلـدان مـی     سانتی 30

کافی ته گلدان باشد تا زهکشـی  هاي  شد. سوراخمتر بسته به اندازه گیاه با سانتی

متـري سـنگ بـه تـه گلـدان بـه        سانتی 2به خوبی انجام شود. افزودن یک الیه 

  افزاید.بهبود زهکشی می

  کاشت برگ بو در یک باغچه کوچک

ماننـد دیـوار رو بـه     ؛گرم بیابیم بتدا باید یک محوطه نسبتاًادر مناطق سردسیر 

). عوامل الزم و قابـل توجـه در کشـت    a-1(شکل  جنوب و نزدیک به ساختمان

  شامل: نوع خاك، کوددهی، زمان کاشت، آبیاري و هرس کردن است.
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  مجدد، کاشت از قبل خوردن خیس :B دیوار کنار در کشت .A-1شکل

C: دهدمی پاجوش چندین بو برگ پایه هر. 

  نوع خاك

و کـود گـاوي خشـک بـراي      خاك سنگین مخلوطی از خاك گلدان، ماسه، رس

چون دیده شده این  ؛شود. کود اضافی نباید به گیاه داده شودبرگ بو توصیه می

  .زندکار به گیاه آسیب می

  کود دهی

(مـی) و تیـر (جـوالي)    در اردیبهشـت  اي کم عمق دارد. سیستم ریشه ،برگ بو

ته شود کود ارگانیک خشک در تـه گلـدان گذاشـ   توان کود افزود. توصیه میمی

لیتـر گنجـایش    10تواند به اندازه یـک مشـت بـراي هـر     می ،شود. این مقیاس

گلدان باشد. بعد از مرداد (آگوسـت) نبایـد کـود افـزود در واقـع احتیـاجی بـه        

  .کوددهی در زمستان نیست. از کودهاي مایع با تراکم زیاد اجتناب کنید

a 
c 

b 
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  زمان کاشت

کردن برگ بـو  جا  به جاتن و کاشزمان مناسبی براي را اواخر زمستان  ،هابعضی

تر است و نیز بهتر است تا گیـاه دو سـاله   اما اوایل بهار اطمینان بخش ؛دانندمی

  نشده آن را جابه جا نکرد.

  آبیاري

. این که اجازه داده شـود تـا خـاك    آبیاري کنید باید روز در میان سه برگ بو را

حال که نباید بـه  هاي بعدي کمی خشک شود مهم است. در عین قبل از آبیاري

چون ممکن اسـت در نقـاط    ؛خیس هم نباید باشد البته طور کامل خشک باشد

مرطوب مشکل پوسیدگی ریشه رخ دهد. در زمسـتان آبیـاري بایـد بـه حـداقل      

  ها خشک نباشند.طوري که فقط ریشهبه ؛برسد

  هرس کردن

زمـان  . در عین حـال ایـن   هاي سنگینی در بهار و تابستان داشتتوان هرسمی

هـا بـه بـازار پـس از خشـک      فرصت خوبی براي عرضه شاخه و برگ این هـرس 

 کردن است.

  زنی بذر تکثیر با جوانه

ولی کمپوسـت نبایـد از آب اشـباع     ؛باید در بهار و در رطوبت کاشته شودبذرها 

ها در سطح کاشته شوند و رویشان با کمپوست خشک پوشیده شـود.  باشد. دانه

ل یعنـی حـدود   آرار داده شود و در شرایط دماي ایـده مخزن کشت در تاریکی ق

  ).  2گراد باشد (شکلدرجه سانتی 21
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  )2 شکل(

  بهترین زمان برداشت و نحوه خشک کردن

ـاه بـرگ بـو در مراحـل مختلــف رشــد   یگ يهااسانس موجود در برگ یبررس

ن مقــدار اســانس در   یشـتر ی)، نشـان داده کـه ب  دهیو بـذر  ی، گلدهیـشی(رو

اي زرد رنـگ بـرگ بـو در اواسـط بهـار      هگل .ـدیآیدسـت مـبه یرحله گلدهم

البتـه   ؛تـر اسـت  بنابراین برداشت هنگام گلدهی مقرون به صرفه .شوندظاهر می

چیـدن  پـذیر اسـت.    ها نیز امکـان ها آنقدر زیاد است که در بقیه زمانعطر برگ

موالً بایـد صـبح زود   مع ،هاي معطر آن براي اینکه سبزي کامل داشته باشدبرگ

هـاي نـازك در   انجام شود و براي خشک کردن روي هم انباشته نشود و در الیه

شود که رنـگ سـبز   سایه پهن و خشک شود. خشک کردن در آفتاب موجب می

  . اي شود و مقدار زیادي روغن معطر و اسانس آن از بین برودقهوه هابرگزیباي 

فقـط چـون    ،مکان پذیر استکن هم اهاي خشکخشک کردن در دستگاه

و  باید مواظب بود تـا بـه موقـع زیـر و رو شـوند      ،هاي گیاه آب زیاد ندارندبرگ

  نسوزند. البته خشک کردن در سایه گرم به مراتب بهتر است. 

هـاي  بلکـه شـاخه   ها از ابتدا جـدا نشـوند  در خشک کردن بهتر است برگ

  شوند. در سایه خشک ها دسته شده و ساله قطع شوند، شاخه 2-3دار برگ
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شود. برگ بو اغلب با بـرگ و  ها بهتر حفظ میترتیب رنگ سبز برگ بدین

هـا  شود. در حالت دیگـر بـرگ  شاخه و حتی با میوه، توأمان عرضه و فروخته می

هـاي زرد کنـار گذاشـته    شـوند و بـرگ  بعد از خشک شدن، از شـاخه جـدا مـی   

  شوند. می

شوند. البته بندي میجداگانه بستههاي کیفی هاي خشک شده در ردهبرگ

هاي کنار گذاشته شده تراکم زیادي از مواد دارویـی گیـاه را   در این حالت شاخه

هـا  اند و صالح نیست که دور ریخته شوند و بهتر است از آندر خود تجمع داده

گیري استفاده شود چون گیاه در حال خشک شدن بـه تـدریج مـواد    در اسانس

  دهد.موجود در برگ را به شاخه عودت می

بلکه بیشـتر بـه ایـن     اي خاصیتی ندارندهاي قهوهنباید تصور کرد که برگ

هسـتند،   دلیل که اهمیت تجاري کمتري دارنـد یـا کمتـر مـورد توجـه عمـوم      

اي بـه مرحلـه نهـایی بلـوغ     هـاي قهـوه  بازارپسندي کمتري دارند. در واقع برگ

  ها پدیدار شده است. دارویی نیز هستند در آن اند و ترکیبات جدیدي کهرسیده

هاي تاریـک و دور از نـور و حـرارت بمانـد     هاي خشک اگر در محفظهبرگ

 تواند تا دو سال به خوبی حفظ شود.می

  باغ و پارك (کشت خانگی)، منزلدر کشت برگ بو 

عـالوه بـر مقـرون بـه صـرفه بـودن از لحـاظ         ؛گیاه پر برگی استچون برگ بو 

که نیاز به تغییر ژنتیکی داشته باشد، تنها بـه کمـک هـرس و    دارویی، بدون این

گیري و بـه نـوعی پیـرایش دلخـواه را     هایی در ساقه، قابلیت شکلگاه ایجاد خم

  شود.  آفریده می» بن ساي«هاي زیبایی از جمله دارد و از آن طرح

چون در زندگی  پرداختن به بن ساي خود طرفداران و سودآوري زیاد دارد

داشـتن   ،آپارتمانی که جاي کافی براي پرورش گیاهان علفی هـم وجـود نـدارد   
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بسـیار   ،کنـد اي کوچک ایجاد مـی که منظره جنگل را در اندازه» بن ساي«یک 

  جالب توجه انسان و شوق برانگیز است. 

گلدان کاشت. چون گیاه بسیار پـر بـرگ اسـت     توان آن را درهمچنین می

کشت گلدانی نیز اقتصادي است. کشت گلدانی این مزیت را دارد کـه در فصـل   

  توان آن را به گلخانه منتقل کرد.سرما می

توان آن را به عنوان پـرچین یـا حصـاري کـه      می در مناطق گرم و خشک

روي تـراس، در  دارد در حاشـیه کشـت کـرد. عـالوه بـر آن      رطوبت را نگه مـی 

توانیـد   می داري آن قابل انجام است. برخی از این تصاویر را ها نگهها و اتاق سالن

  .)4و  3هاي  (شکل مشاهده کنید

خـواهیم آن را در  کنـد. اگـر مـی    مـی  متـر رشـد   2-3برگ بو نوع گلدانی 

 5باید در محلی بـا نـور کـافی و دمـاي حـدود       ؛کنیمداري زمستان در اتاق نگه

  قرار گیرد، در این صورت نیاز به آب زیاد ندارد.  درجه 

در اواخر بهار و اوایل تابستان بهتر است از اتاق بیرون آورده و روي بـالکن  

گذاشته یا به باغ منتقل شود. در این صورت امکان رشد بیشتر و به گل نشستن 

کوتـاه   توان در هر زمانهاي جانبی با رشد زیاد را میگیاه نیز وجود دارد. شاخه

  کرد و به شکل دلخواه در آورد.

  کشت آسان

احتیـاج بـه مسـاحت قابـل      آنهـا  بسیاري از گیاهان دارویی که کشـت برخالف 

اي چون حالت درختـی و درختچـه   ؛توجهی در حد چندین هکتار دارد، برگ بو

کنـد و تـاج پـر بـرگش در هـوا قـرار       سطح زیادي روي زمین اشغال نمـی  ،دارد

  .گیرد می
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توان با اختصاص حداقل زمین بازدهی بسـیار بیشـتر از سـایر    می ،بنابراین

تـوان بـا مبـادرت بـه     گیاهان داشت. از طرفی چون ریشه عمیق ندارد حتی می

  هاي بزرگ) تولید و بازار خوبی داشت.کشت گلدانی (البته گلدان

توان هم از نور و گرمـاي بهـار و تابسـتان و بنـابراین     در کشت گلدانی می 

هـا را بـه   هاي سـخت آن چشمگیر تولید برگ بهره برد و هم در زمستان افزایش

  گلخانه انتقال داد.

  

   

                          
  و (وسط) گرد تاج راست)، (سمت ايخمره تقریبا تاج با بو برگ .3شکل

  چپ) (سمت هرمی تاج
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  چپ). (سمت »ساي بن« صورت به بو برگ راست)، (سمت پرچین صورت به بو برگ .4شکل

  

  و نور رسانی سازگاري با محیط

دامنه دمایی که برگ بو قادر به رشد در آن اسـت نسـبتا وسـیع اسـت. از     

 Cدماي اتاق گرفته تا
اما برگ بو در منـاطق معتـدل و گـرم بـه خـوبی در       -°5

  کند.  هواي آزاد رشد می

حـدودي   کند. در عین حال تادر آفتاب و هم در سایه رشد می نیزبرگ بو 

مقاوم به سرما، خشکی و آب و هواي ساحلی است. امـا بایـد توجـه داشـت کـه      

هایی که به طور مـداوم در زیـر نـور خورشـید قـرار      پایه ،تجربه نشان داده است

هایی که در سایه قرار دارند در فصل سرما مقاومت کمتـري  نسبت به پایه ،دارند

  دهند.  نشان می

 آفتاب یا بـا سـایه زیـادتر اطمینـان    -ط سایهبنابراین کاشت برگ بو در نقا

 .آورتر خواهد بود. برگ بو تحمل زیادي نسبت به بادهاي سـرد و خشـک نـدارد   

بنابراین نباید در این نقاط کاشته شود. همچنین بایـد از رسـیدن نـور بـه گیـاه      

  مطمئن بود.

هـاي  ولـی در خـاك   تـر اسـت  یدي خاك براي رشد مناسـب اس pHگرچه 

کند. با این که خاك غنی از مواد غذایی و آلی براي ی هم رشد میقلیایی و خنث
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و بـه   کندهاي گچی و لومی هم رشد میولی در خاك تر استکشت آن مناسب

  هاي فقیر هم مقاوم است.خاك

سـال یـا    60اهمیت زیادي ندارد. هر پایه حـدود   pHبنابراین نوع خاك و  

  ماند.بیشتر زنده می

  ي ترکیب برگ بورو تغییرات فصلیاثر 

بـه طـوري کـه     ؛هاي این گیاه تابع تغییـرات فصـلی اسـت   ترکیب اسانس برگ

 8،1 هاي آخر اسفند (مارس) تا آخـر خـرداد (ژوئـن)   تحقیقات نشان داده از ماه

هاي شهریور (سـپتامبر) تـا دي (دسـامبر)    ، کارن و کامفر دارند و از ماهنئولیس

  و سابینن است.، کامفن نئولیس 8،1شامل ها  ترکیب برگ

و تا حدودي نشانگر  کندها در این دو زمان تغییر میهم رنگ برگ معموالً

هـاي  به طوري که در فصل زمستان و تا زمان رویش برگ ؛تغییر ترکیبات است

هـا سـبز تـا    اي تمایل دارد در حالی که در سایر فصـل جدید، رنگ برگ به قهوه

  سبز تیره است.

بـا   ل، متیل اوژنول، آلفا ترپنیـل اسـتات ظـاهراً   بعضی ترکیبات مانند اوژنو

 کنند.تغییرات فصلی تغییر نمی

  خطرات احتمالی کارجلوگیري از 

رایج شده است که خود انسـان تـا حـدود    هاي  تغییر اقلیم یکی از پدیده ،امروزه

هاي شدید و به دنبال آن سیل در منـاطق  بارش ؛مانند ،زیادي مسئول آن است

بنابراین باید از مزرعـه   ،ا بارش سنگین برف در مناطق معتدلخشک و بیابانی ی

و باغ به طور مرتب مراقبت کـرد و از قبـل بـراي خطـرات احتمـالی تمهیـداتی       

هـاي کـاذب یـا    مانند بـه کـارگیري سـقف    ،اندیشید تا دچار ضرر و زیان نشویم

  موانع عمودي به طور موقت.
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ت دارد امـا بـاالخره هـیچ    این گیاه مقاومت زیادي در برابر حشـرات و آفـا  

گیاهی نیست که نوعی آفت نداشته باشد. خوب است که آفت هر گیاه شـناخته  

 غافلگیر نشویم و از پیش راه مبارزه با آن را فراگیریم. نوعی حشره به نامشود تا 

Polyphylla olivieri آفت ریشـه بـرگ بـو     ،دهداي که تشکیل الرو میدر مرحله

ه، یـ ، تغذیاتیـ ح يهـا  تیتمام فعالد ریشه معروف است. است و به نام کرم سفی

روز  درولـی   ردیـ گ یل شـب انجـام مـ   یـ و اوا در غـروب  يزیرو تخم يریگ جفت

امن  يشاخ و برگ درختان و جاها يال در البه یتیچ فعالیحشرات کامل بدون ه

  .)5(شکل  برند یبه سر م

ان خشـک از  گـراد) و زمسـت   درجه سـانتی  5آب کم، باد شدید و سرد (زیر 

  اندازد.دیگر مواردي است که حیات گیاه را به مخاطره می

چـون گیـاه اگـر در بـاغ و      همواره باید مراقب سرما بـود  ،در کشت گلدانی

تر است ولی برگ بوي کاشـته  به مراتب نسبت به سرما مقاوم باغچه کشت شود

 ،زدگـی دارد شده در گلدان در زمستان سخت آسیب پذیرتر اسـت و خطـر یـخ   

بهتر است گلدان جا به جا شود یا اگر امکان ندارد بـراي جلـوگیري از یـخ     پس

  ها، الیه محافظی به دور گلدان پیچیده شود تا سرما نفوذ نکند.زدگی ریشه

» جـل «یـا  » برگ بو گیالسـی «شبیه برگ بو وجود دارد به نام نوعی گیاه 

)Prunus laurocerasus با بـرگ بـو اشـتباه    ) که برگی شبیه گیالس دارد و نباید

  باشد.است و سمی می گرفته شود چون داراي سیانید



39  

    
 

برگ بوی تولید بسته کار آفرین  

 

  

  
  POLYPHYLLA OLIVIERI ملکا حشره چپ سمت و الرو راست سمت .5شکل

  جنگلی درختان سایر و بو برگ يریشه فتآ

  اروییخواص دموارد استفاده و 

 حاوي مقادیر قابل توجهی از مواد معدنی نظیر مـس، پتاسـیم، کلسـیم،    -

منگنز، آهن، سلنیوم، روي و منیزیم است که در سالمت فرد نقش حیـاتی  

  .است C و A ،Bهاي  ویتامینهمچنین منبع غنی از  ده دارند.بر عه

    دارد. هاي انگلیکنندگی، ضد میکروبی و ضدآلودگی خاصیت ضدعفونی -

  و داراي خواص آنتی بیوتیکی است.ضد تومور  -

از برگ گیاه جداشده که بازدارنـده   lauroside Bترکیب شیمیایی  جدیداً -

  تکثیر سلول مالنوم در انسان (در تراکم باال) است.

دهنـده دردهـاي روماتیسـمی و پرفشـاري      و کاهش مسکنبخش،  آرامش -

  خون است.

مقدار مصرف چهـار  است.  دهنده تب، ضد زکام و معالج برونشیت کاهش -

  ده است.خشک شده در یک لیوان آب جوشی گرم از گیاه

 هیـ تهلوریه پمـاد بـه نـام روغـن  یسابق نـوعدر وه برگ بو یاز برگ و م -

  .کاربرد داشت یدامپزشک درکردند که  می
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شـود. بـراي   مصـرف مـی   دهنده در چاشنی غـذاها  به عنوان ادویه و طعم -

شـود. دمنـوش    مـی  برگ بو به پاستاهاي ایتالیایی افـزوده هاي  برگ ،نمونه

گرم برگ بو در یک  5ننده میگرن است. براي این منظور، ک درمان ،برگ بو

لیوان آب جوش دم شود و روزانـه یـک سـاعت بعـد از هـر غـذا بـا عسـل         

شـود ولـی   مخلوط و میل شود. برگ خشک و تر آن در غذاها استفاده مـی 

چون خشـک   دهند از برگ خشک استفاده کنندبعضی از مردم ترجیح می

دهنـده بـه گوشـت،     برد. بـه عنـوان طعـم   یکردن طعم تلخ آن را از بین م

شود. اغلب برگ گیـاه را  ها و خیارشور استفاده میماهی، سوپ و در ترشی

ریزند و بعد از پخت و قبل از صرف غذا آن به صورت خرد نشده در غذا می

  چون طعمی قوي دارد. ،آورندرا در می

  شود.می استفاده آن در تهیه صابون و مواد آرایشی مواد معطرهاز  -

بـه  ی اسـت. بـراي ایـن منظـور     و ضد دیابت یاکسیدان داراي ویژگی آنتی -

 روز مصـرف روزانـه بـراي بزرگسـاالن     30گرم برگ بـه مـدت    1-3مقدار 

 .دهنده کلسترول باال نیز هست و با همین دوز کاهش مصرف شود

 ،هـاي کبـدي  بیماري و هاي کبدياز مرگ و زوال سلولکننده  جلوگیري -

ایجاد در اثر القاي مواد سمی مانند تتراکلرید کربن که  است هپاتیت :مانند

 شود.می

  کننده ایمنی بدن است. تقویت -

معالج مشکالت معده و روده مانند اختالل در هضم اسـت کـه بـه علـت      -

  شود.داشتن ترکیبات فنلی ایجاد می

  دارد. آید که در صنایع غذایی کاربرد می از میوه برگ بو روغنی به دست -

ورم و درد ایجـاد شـده از پـیچ     بـر بـدن،  آن  ماساژ دادن روغن طبیعـی  -

هاي ناشـی از  سـردرد دردهاي عصـبی،  خوردگی، آرتروز، دردهاي عمومی، 

  .دهد و میگرن را تسکین می غلبه بلغم
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 يبـرا  یعیوه آن بـه صـورت وسـ   یـ از م یروغن استحصـال  یدر طب سنت -

هـا و بـه   یدگیـ ها و ضرب ديدها، کبویها، رگ به رگ شدگدرمان جوش

  .شدیعنوان دورکننده حشرات استفاده م

  کند.پوست ریشه آن سنگ مثانه را خرد می -

دم کرده آن هضم غذا  ي از تخمیر غذا در معده مفید است.براي جلوگیر -

  .کند سازد و گاز و نفخ معده را خارج می را آسان می

بـو و دارچـین اسـتفاده    براي کاهش چربی شکمی از دمنوش توأم بـرگ   -

گرمـی   3عدد برگ گیاه برگ بـو و یـک تکـه     2شود. براي این منظور می

دقیقه دم بکشـد، هـر روز    10دقیقه جوشیده و  20چوب دارچین به مدت 

مصـرف   روز مصرف شود، سپس یک هفته قطع و مجدداً 10صبح ناشتا تا 

  شود.

 کبـات اسـتفاده  براي سفید کردن دندان از مخلوط برگ بو بـا پوسـت مر   -

  بار در هفته انجام شود. 3شود. این کار  می

  استنشاق سائیده برگ آن در درمان لقوه مفید است. -

چوب برگ بو موقع سوختن عطر خوبی دارد و بـراي خـوش عطرکـردن     -

  شود.غذاها استفاده می

هاي برگ بو در پـاکتی گذاشـته و   براي دفع آفت سرخرطومی آرد، برگ -

  شود.گذاشته میداخل ظرف آرد 

کش است و اثر روغن میوه آن بر قارچ آلترناریا که ایجاد پوسـیدگی  قارچ -

 کند ثابت شده است.ریشه می
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  اثرات آللوپاتی و کشندگی برگ بو

اي است که برخی موجودات زنده قادر بـه از بـین   آللوپاتی یا دگرآسیبی، پدیده

داراي ترکیباتی اسـت کـه    بردن برخی موجودات زنده دیگر هستند. برگ بو نیز

  دهد.این خاصیت را به او می

هرز گاوپنبه و پیچـک  هاي  از قابلیت باالیی در کنترل علف ،اسانس برگ بو

قسـمت در میلیـون برخـوردار     400بیشـتر از  هـاي   ویژه در غلظت صحرایی، به

هاي بیولوژیـک بـه   کشبه عنوان راهکاري در مسیر سنتز علفتواند میکه  است

ر مزارع برخـی از گیاهـان زراعـی    هرز دنظور کنترل غیرشیمیایی این دو علفم

  .نظر قرار گیردمد

اسانس برگ بو در مقایسه با اسانس گیاه دارویی اکـالیپتوس اثـر بیشـتري    

. همچنین از برگ بو براي دور کردن سوسک و پشه از خانه رددر کنترل شته دا

  شود.استفاده می

  گیري شیوه اسانس

اب کـرده، بـه   یاه را آسیخشک شده گ ياهبو، برگ ه اسانس برگیور تهمنظبه 

ر یـ گتر آب مقطر با کمک دسـتگاه اسـانس  یل یلیم 600گرم همراه با  60مقدار 

ساعت عمل  2وس به مدت یدرجه سلس 100 يدر دما ،Cleavenger)( ياشهیش

  .شودمیانجام  يریگاسانس

بریم که برگ خشک به کار می به هر میزان شود، می مشاهدهدر این شیوه 

 چون مقدار اسانس گیاه زیاد است. کنیمبرابر آن آب اضافه می 10

  توجیه اقتصادي

منـدي از ایـن   سبز بودن گیاه در تمام فصول زمینه مناسبی براي حداکثر بهـره 

آورد. همچنین ضد آفت بودن سبب دور ماندن گیاه از بسیاري گیاه را فراهم می
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سرد و قانع بودن به نور کـم   نسبتاًهاي سازگاري به اقلیمامکان شود. ها میآفت

به طوري که حتی در سایه گیاهان دیگر یـا بـه    ؛است این گیاه از دیگر امتیازات

هـا کاشـته و یـا بـراي ایجـاد      توانـد در حاشـیه مـزارع و بـاغ    عنوان پرچین مـی 

متر برسد. عالوه بر  5/2تواند تا ها میفضاسازي استفاده شود. ارتفاع این پرچین

زیـاد کـرده   پهـن کـارایی فتوسـنتزي را     آن پر برگ بودن و داشتن برگ نسبتاً

  .است

گیاهـان مقـاوم در برابـر     فهرسـت رنیا گیاه برگ بـو را جـزء   فدانشگاه کالی

، بنـابراین شـانس   اي منتشـر کـرده اسـت   پایـه هاي مناطق کـوه ها در باغگوزن

. گیاهـان بیشـتر از سـایر گیاهـان اسـت     ماندگاري در چنین شرایطی براي این 

ولـی بـه دلیـل     ؛افشـانی نیسـتند  هاي برگ بو با وجودي که نیازمند به گرده گل

زنبورهـاي مقـدس و زنبورهـاي انفـرادي     زیـاد  داشتن شهد و گرده مورد توجه 

  .هستند

در ضـمن از  . از دیگر امتیازات کشت این گیـاه اسـت   ،برگ بو کمنیاز آبی 

  آید و نیازمند توجه و مراقبت زیاد نیست.شمار می درختان کم توقع به

استفاده از برگ بو و بـازار آن در کشـورهاي اروپـایی و آمریکـایی جایگـاه      

تري نسبت به ایران دارد، به طوري که در آمریکـا سـاالنه   بسیار بهتر و پر فروش

  شود. تن برگ بو مصرف می 2000بالغ بر 

هم این گیاه بر همگان بیشـتر روشـن   در عین حال که باید ارزش دارویی م

تـوان  گردد و از این نعمت خدادادي و ارزشمند در داخل کشور استفاده برد مـی 

   از صادرات این محصول به عنوان مشاغل سود آور به بهترین شکل بهره جست.

مساعد بودن شرایط بـراي کشـت انبـوه و تجـاري آن در ایـران،       علی رغم

کاشت از این گیاه در سطح ایـران  هاي دستیا جنگلهاي جنگلی ها یا پارك باغ

ها تنها براي زینـت بخشـی، آن هـم بـه     ها و باغوجود ندارد و در برخی از پارك

تعداد انگشت شمار کشت شده است، در حالی که در شمال ایران ظرفیت قابـل  
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توجهی براي این کار وجود دارد. بنابراین به هر شکل مقرون بـه صـرفه اسـت و    

د اشــتغال نیــز خواهــد کــرد و چــون در منطقــه خــزري مراقبــت زیــادي ایجــا

 هاي گیالن، مازندران و گلسـتان توصـیه  خواهد کشت انبوه آن را در استان نمی

  شود. می

بنابراین چون در حال حاضر تولید و عرضه این گیاه زیاد نیست شـرایط از  

  هر حیث براي کشت، تکثیر و صادرات این محصول فراهم است.

رسد فقط همـان منـاطقی کـه از گذشـته بـرگ بـوي طبیعـی        نظر میبه 

داشتند تولیدکننده برگ بو هستند در حالی که تقاضا براي این گیاه روز به روز 

گران ایرانی تلنگري براي تولیـد در  یابد و این مسئله باید براي تالشافزایش می

  .این زمینه باشد

گیاهان دارویی این است که به مزیت دیگر این گیاه دارویی نسبت به بقیه 

ها، نسبت وزنی اسـانس اسـتخراجی ایـن گیـاه     هاي قوي و زیاد آنعلت اسانس

  تر است.زیادتر است و در نتیجه اقتصادي

شـدن  » بن ساي«قابلیت  ،که جنبه اقتصادي دارداین گیاه  دیگر مزایاي از

تـراکم  توانـد سـبب شـود تـا تعـداد و      مـی یا کوتوله شدن این درخت است که 

  که فضاي زیادي را طلب کند.  هاي آن افزایش یابد بدون این برگ

بلکـه در صـنایع    هاي گیاه نه تنها قابلیت استفاده دارویـی دارد همه بخش

هـاي تزیینـی و   هـا در چـراغ  هـا و بـرگ  به طور مثال از شـاخه  ،هم کاربرد دارد

ی برخـوردار باشـد   شود. برگ بو اگر از هوا و گرماي کافهاي گل استفاده می تاج

ها با وجود کوچک بودن منظـره زیبـایی خلـق    ها و نیز میوهشود. گلشکوفا می

  ).6 کنند (شکلمی
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   دهی میوه چپ سمت بو برگ ماده گل راست سمت .6شکل

  حمایت دولت

هاي دولت براي کشـت گیاهـان   از برنامه ،پرداخت تسهیالت بانکی به متقاضیان

اجـراي فرمـان رهبـري مبنـی بـر تحقـق اقتصـاد        به خصوص بـا   ،دارویی است

  هاي کوچک دارد.  دولت سعی بر حمایت از سرمایه ،مقاومتی

اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزي البـرز، ضـوابط صـادرات گیاهـان     

دارویی و صنعتی را اعالم کرده است. طبق این ضـوابط، صـادرات اقـالم مجـاز،     

ید اداره کـل منـابع طبیعـی اسـتان بـوده و      منوط به پرداخت بهره مالکانه و تأی

 80بدون اخذ مجوز قبلی از آن وزارت بال مانع است. در این فهرست که حـدود  

که برگ بـو  شود، گیاه برگ بو نیز قرار دارد. توضیح اینگونه گیاهی را شامل می

شـوند و از طبیعـت   گونه گیاهی دارویی وجود دارند که اغلب کشت نمـی  79و 

بر مبناي این ضوابط  شود.ها اجازه صادرات داده میشوند و به آنیآوري م جمع

صـادرات گیاهـان دارویـی از     از طرفـی  صادرات برگ بو نیاز به اخذ مجوز ندارد.

  .هاي جهاد کشاورزي استبرنامه

 کاشـت یدسـت بـه صـورت    کـه  اقـالم گیاهـان دارویـی    همچنین صـادرات 

کاشـت  درصورت تأیید دسـت  ند،شو برداشت نمی هاو جنگل از مراتعو شوند  می

یس سازمان جهاد کشاورزي استان و اداره کـل منـابع طبیعـی    ئر بودن از سوي

ایـن  . بدون اخذ مجـوز قبلـی از وزارت جهـاد کشـاورزي بالمـانع اسـت       ،استان
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نامه از سوي دفتر مقررات صـادرات و واردات سـازمان توسـعه تجـارت بـه       آیین

  .گمرك کشور ابالغ شده است

  ه کشت برگ بوتوسع

بـا حمایـت صـندوق     1394کـاربردي مازنـدران در سـال    -علمیدانشگاه جامع 

واحـد   125آن تعـداد   را مصوب نموده کـه در  یطرح ،د مازندرانینی امیکارآفر

س یمتنـوع تأسـ   يمحصـوالت کشـاورز   سایرو  ییاهان دارویگ يفرآور ،يدیتول

    .شودیم يدارین خریبه صورت تضم آنها شده و محصوالت

ون یـ لیم 100به هر واحد مبلغ  ،براساس این طرح صندوق کارآفرینی امید

در کـه  رفته شـده  یطرح پذ 14یکی از  .نمایدیالحسنه پرداخت م  ریال وام قرض

ن ید و تـأم ییـ گذاران حاضر در جلسه مـورد تأ  هیاستارت آپ تنکابن توسط سرما

   .بوده است تارهک 100جاد جنگل برگ بو در سطح یطرح ا ،قرار گرفته یسرما

   و سوددهی آن در مقایسه با سایر گیاهان دارویی نرخ برگ بو

تومـان بـه    23000-22000 به قیمت هر کیلـو برگ خشک آن در داخل کشور 

این رقم شاید به ظـاهر در برابـر گیاهـان دارویـی دیگـر ماننـد        .رسد می فروش

ـ آویشن ناچیز باشد ولی با توجه به میزان برگ  رگ کـه تقریبـاً  دهی و وزن هر ب

آوري و جدا  برابر وزن هر برگ آویشن است و وقت بسیار کمتري براي جمع 50

  برد.  می کردن از شاخه

توده پوشش تاجی این گیاه زیاد اسـت و در  عالوه بر آن سطح، حجم و زي

تـوده  آویشن و رزماري، حجـم و زي  :اي مانندمقایسه با تاج پوشش گیاهان بوته

  زیادتري دارد.  
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شـود در  عبارت دیگر سطح پوششـی کـه توسـط ایـن گیـاه ایجـاد مـی        به

آویشن و رزماري، حجم  :اي مانندمقایسه با سطح پوشش مشابه در گیاهان بوته

  کند.  توده بیشتري تولید میو زي

از سویی شکل زیستی این گیاه امکان کشت توأم را در زیر تـاجش فـراهم   

اي ماننـد آویشـن و رزمـاري در    ا بوتـه توان از گیاهان علفـی و یـ  سازد و میمی

بنـابراین کشـت و    د.کـر کاشـت آن کشـت   اشکوب تحتانی باغ یا جنگل دسـت 

  فروش برگ بو بسیار به صرفه است.

  خرید نهال برگ بو

 20000-11000بسـته بـه بزرگـی آن، بـین      ،هر اصله نهال برگ بوخرید نرخ 

ه و نیم سال با فـروش  بعد از حدود س که تومان است. تجربیات نشان داده است

خریـد زمـین جبـران     ؛ها از جملـه ها و سایر هزینهبرگ گیاه، هزینه خرید نهال

  هاي بعدي افزایش تصاعدي دارد.شود. سودآوري در سالمی

  مقایسه سودآوري کشت برگ بو با برخی از گیاهان دارویی دیگر

بـراي فـروش   توان به صورت کامل، یعنی با شاخه، بـرگ و میـوه،    می برگ بو را

در حالی که بـراي خیلـی از    ؛ها کافی استعرضه کرد و فقط هزینه هرس شاخه

هـاي خاصـی را از گیـاه    گیاهان باید با پرداخت هزینه زیاد کارگر، اندام یا بخش

. در ... بـرگ در آویشـن، کاللـه در زعفـران، میـوه در زرشـک و       ؛جدا کرد مانند

اگـر   ساز اسـت؛ هاي هرز مشکللفبعضی گیاهان حتی هم سطح بودن گیاه با ع

ولـی ایـن    ؛کاهـد ماننـد چـاي کـوهی    ها برداشته شود از مرغوبیت کار میبا آن

کنـد. یعنـی الزم نیسـت بـراي پـاك کـردن       مشکل در مورد برگ بو صدق نمی

آوري محصـول  حین جمـع  زیرا اساساً ؛هاي هرز هزینه اضافی پرداخت کردعلف

  ود.شاین گیاه علف هرز برداشته نمی
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هـاي  اي نیاز به خرید بذر و کشتبراي کاشتن گیاهان دارویی علفی یا بوته

ولـی بـرگ بـو بـه دلیـل فـرم رویشـی         ؛بر استمجدد است که این خود هزینه

در  واد و انـرژي مقایسـه مقـدار مـ    اش فقط نیازمند یک بار کشت اسـت. درختی

آمـده   )1( خشک برگ بو در هند انجام شده است که در جـدول ماده گرم  100

  .است

  بو برگ خشک ماده گرم 100 در ماده مقدار دهنده، تشکیل مواد نوع .1 جدول

  ).JOLLY, 2016( ماده جذب میانگین درصد و

درصد میانگین جذب 

 ماده

گرم برگ  100مقدار ماده در 

  بوي خشک
  انرژي و مواد موجود در برگ

%50/15   انرژي  کیلوکالري 313 

%57   تکربوهیدرا  گرم 97/74 

%13   پروتئین  گرم 61/7 

%29   چربی کل  گرم 36/8 

%0   کلسترول  میلی گرم 0 

%69   فیبر رژیمی  گرم 3/26 

%45   فوالت ها  میکروگرم 180 

%50/12   نیاسین  گرم 005/2 

%133   پیریدوکسین  گرم 740/1 

%32   ریبوفالوین  گرم 421/0 

%206   Aویتامین   واحد 6185 

%50/77   C ویتامین  میلی گرم 5/46 

%50/1   سدیم  میلی گرم 23 

%11   پتاسیم  میلی گرم 529 

%83   کلسیم  میلی گرم 834 

%46   مس  میلی گرم 416/0 

%537   آهن  میلی گرم 43 

%30   منیزیوم  میلی گرم 120 

%355   منگنز  میلی گرم 167/8 
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  ثانویههاي  و فرآورده هاي صادرات این محصولشکلترین مهم

بندي و عرضـه   عالوه بر این که به صورت برگ کامل خشک شده بسته ؛برگ بو

  شود.بندي و عرضه می بسته شود، به صورت پودر و اسانس نیزمی

اسـانس بـرگ بـو    از تواند از اقالم صادراتی خوب به شمار آید. این گیاه می

چـون عـالوه بـر خوشـبوکنندگی      ؛شودها استفاده میبوندر تهیه شامپوها و صا

  .)7(شکل .کنندگی براي پوست و مو هم دارد خاصیت ضدعفونی

  

  د    ج    ب    الف

  اسانس. )ج اي ادویه پودر )ب خشک کامل برگ )الف صورت: به بوها برگ .7 شکل

   شامپو. در استفاده اسانس: از ثانویه فرآورده )د

    Bay leaf (Leaves), Laurel=Laurus nobilis = برگ بو  

   برگ بو در عرضه به بازار داخلیغالب شکل 

 به صورت فله و با برگ و شاخه و میوه در بازار داخلی بـه فـروش   ،اغلببرگ بو 

  رسد.   می

%16   فسفر  میلی گرم 113 

%5   سلنیوم  میکروگرم 8/2 

%33   روي  میلی گرم 70/3 
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  رعایت بهداشت پیشنهاد

داري و عرضـه گیاهـان دارویـی رعایـت     سفانه گـاه در نگـه  أنکاتی که متیکی از 

هاي  بندي تمیز، نداشتن علفت نکردن اصول بهداشت است. بستهشود رعاینمی

توانـد موجـب رغبـت و جلـب بیشـتر      هرز، خاك، سنگ و هرگونه آلـودگی مـی  

  شود. مشتریان شود به خصوص در صادرات اهمیت آن بیشتر می

  یا منع مصرف دارد شود نمی مواردي که مصرف برگ بو توصیه

چون احتمال سقط جنین  ؛رگ بو استفاده کنندنباید از روغن ب ،هاي باردارخانم

باید رقیق و به مقدار خیلی کم استفاده شود چون ممکـن اسـت    آن دارد. روغن

  هاي پوستی ایجاد کند.التهاب

  و الزام رعایت در برداشت مقاومت به آلودگی

شهري و دود است. این مسئله گویـاي ایـن اسـت    هاي  برگ بو مقاوم به آلودگی

شـود ولـی گیـاه از بـین      مـی  که تجمع مواد آلـوده در گیـاه زیـاد   که با وجودي 

  رود.   نمی

شود از مناطق بوهایی که به بازار عرضه میبنابراین باید دقت شود تا برگ 

آلوده تهیه نشده باشند و هم توصیه شود چیدن برگ بوهاي وسط شهر ممنـوع  

  باشد.

  دنیاکشت برگ بو در 

به طـور وسـیعی در اروپـا و امریکـا بـه علـت       به عنوان یک گیاه زینتی  برگ بو

ترکیـه   هـا کشـت شـده اسـت.    هـا و بـاغ  در پـارك  پذیري دلخـواه  قابلیت هرس

مهمترین پتانسیل را براي تولید و صادرات برگ بو دارد. برداشت محصول بـرگ  

از برگ بو در کشور ترکیه بسیار قانونمند است و مطابق قـانون و اصـول برنامـه    

شـود. محصـول بـرگ    داري کشور ترکیه تنظیم میاره کل جنگلتولید ساالنه اد
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مابین جوالي (تیر ماه) تا اکتبر (آبان ماه) که رشد برگ متوقف اسـت برداشـت   

  شود.  می

گونـه  در حالی که هیچ ،یابدمقادیر تقاضا براي برگ بو هر ساله افزایش می

  شود.توسعه سطح زیر کشت در نواحی پرورش برگ بو داده نمی

  اهان هم نشینگی

اي بـه صـورت توأمـان کشـت شـود.      تواند با سایر گیاهـان مدیترانـه  میبرگ بو 

رزمــاري،  ؛معطرنــد و در آشــپزي کــاربرد دارنــد ماننــد هــایی کــه عمــدتاً بوتــه

  اسطوخودوس، مرزنجوش و درختانی مانند مرکبات، انار و زیتون.

  خانگی توصیه کشت

کشـت   ،تواند جنبه تجاري داشته باشدمی کشت انبوه این گیاه عالوه بر این که

نـد در  توامی برگ بوشود. در هر خانه توصیه میو این گیاه براي مصارف خانگی 

منازل کاشته شـود و  حتی بالکن  ها، فضاي سبز آپارتمانویالیی هايخانهحیاط 

  نیاز ساالنه خانوارها را نسبت به این گیاه تأمین کند.

  رقابت کاري

چون تاکنون برگ بـو در  ؛ ت کاري در این زمینه وجود ندارد رقاب در حال حاضر

بـومی ایـران هـم     از طرفی نیزسازي نشده است و  مقیاس انبوه کاشت و تجاري

  .نیست

کاشت وجود دارد. اما با توجـه بـه   بنابراین با فراوانی کم آن هم به صورت دست

، امکان کشـت آن  هاي ایران با نیازهاي بوم شناختی این گیاهتطابق برخی اقلیم

  در اغلب نقاط ایران وجود دارد.
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  و تسهیالت صادرات استفاده از وام

در سراسر کشور ملزم بـه   ،هاي کارآفرینی امیدصندوق طور که گفته شدههمان

اند و نیز امکان صادرات به خـارج از کشـور بـراي    اعطاي وام به کارآفرینان شده

  گیاه برگ بو وجود دارد.

  مراحل تولید يبند برنامه زمان

  ؛زنی و کاشت اي و شخمو نصب سیستم آبیاري قطره سازي آماده .1مرحله 

  ؛داشت (کودپاشی و...) .2مرحله 

  ؛برداشت محصول .3مرحله 

  ؛افزایش ظرفیت تولید .4مرحله 

  ؛بازاریابی و فروش داخلی و خارجی محصول خشک با تبلیغات .5مرحله 

  .ها) با تبلیغاتحصول تر (پاجوشبازاریابی و فروش داخلی م .6مرحله 

  

  زمان خاتمه  زمان شروع  مراحل اجراي طرح  ردیف

1  
زنی و کاشت و نصب سازي و شخم آماده

  ايسیستم آبیاري قطره
1/9/92  15/1/93  

  15/5/93  16/1/93  داشت (کودپاشی و...)  2

  1/5/93  1/3/93  1برداشت محصول   3

  30/7/93  1/7/93  2برداشت محصول   4

5  
زاریابی و فروش داخلی و خارجی با

  محصول خشک با تبلیغات
1/5/93  1/7/93  

  30/7/94  15/1/94  افزایش ظرفیت تولید  6

7  
بازاریابی و فروش داخلی محصول تر 

  ها) با تبلیغات(پاجوش
1/12/95  30/1/96  

  



53  

    
 

برگ بوی تولید بسته کار آفرین  

 

  برداشت دورهدو 

 توانـد دوره وسـیع برداشـت داشـته باشـد. در      می ،گیاه همیشه سبز است چون

زنـد و  م که برداشت مداوم هم به گیاه صـدمه مـی  ای هبه این نتیجه رسید هتجرب

  بهتر است برداشت را به دو دوره مجزا تقسیم کرد:  

در اواخر بهار تا نیمه تابستان و برداشت دوم اوائـل پـاییز. بـه     اول برداشت

دهیم تـا بـا خنـک شـدن هـواي اواخـر تابسـتان         می این ترتیب به گیاه فرصت

کنیم. با ایـن  هاي جدیدي را برویاند و چین بعدي را به مهر ماه موکول می برگ

تر که تحمل هواي سرد  مسنهاي  کار از هدر رفت یا ریزش احتمالی برخی برگ

  .شود می را ندارند هم جلوگیري

  ها  برآورد هزینه

  سازي و تجهیزات الزم زمین هاي آمادههرینه

اي و خریـد   ین، نسب سیستم آبیاري قطرهخرید زم: شاملها  از هزینه این بخش

اي هـم  توانـد اجـاره  ). زمین می2زنی است (جدول برخی ابزارآالت است و شخم

شود و خرید زمین بـه بعـد   به این ترتیب هزینه اولیه کمتري پرداخت می .باشد

  شود.از سال سوم که توان بیشتري براي خرید وجود دارد موکول می

  

  (ریال) زمین هکتار یک در سازي آماده هايهزینه .2 جدول

  سال
خرید هر 

  لهسا 3نهال 

مجموع 

هزینه 

  هانهال

هزینه کود 

حیوانی و 

  کودپاشی

هزینه 

  کاشت

هزینه کندن 

  هاي هرزعلف

هزینه 

خرید 

  آب

  جمع

ل
 او

ل
سا

  15
0،

00
0

  93
،7

50
،0

00
  

15
،0

00
،0

00
  

5،
00

0،
00

0
  

4،
00

0،
00

0
  

9،
00

0،
00

0
  12

6،
90

0،
00

0
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  اول ت و برداشت در سالهاي کاشت، داشهزینه

هـاي  ها هزینهگردد ولی بخشی از آنتحمیل میدر سال اول ها  بیشترین هزینه

هـا. سـال اول سـوددهی نـاچیزي دارد     مانند خرید نهال ،اي و ماندگار استپایه

  ).3(جدول 

  (ریال) اول سال در داشت و کاشت هايهزینه .3 جدول

  هاي دوم و سومهاي داشت و برداشت در سالهزینه

هاي اول و هاي داشت در سالهاي کمتري دارد و مجموع هزینهسال دوم هزینه

). برداشـت گیـاه چـون    5و  4هاي دوم به مراتب کمتر از سال اول است (جدول

شود بنابراین یک هزینه بابت هـر  اي است به نوعی هرس نیز محسوب میشاخه

  ).5 شود (جدولدو کار صرف می

  

  خرید زمین
نصب سیستم آبیاري 

  ايقطره
  زنیهزینه شخم  خرید برخی ابزارآالت

5،000،000،000  100،000،000  100،000،000  8،000،000  

  5،208،000،000جمع= 
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  (ریال) سوم و دوم هايسال در داشت هايهزینه .4 جدول

  

  (ریال) هکتار یک در برداشت هزینه .5 جدول

  سال
هزینه برداشت دستی 

  اي)(هرس شاخه
  جمع  هزینه خشک کردن  هزینه حمل

  10،000،000  5،000،000  5،000،000  5،000،000  اول

  14،000،000  10،000،000  7،000،000  7،000،000  دوم

  17،000،000  15،000،000  7،000،000  10،000،000  سوم

  محاسبه فروش محصوالت

 .دهـد  مـی  گـرم بـرگ خشـک    500 هر پایه نهال سه ساله در سـال اول حـدود  

کیلوگرم خواهد بـود و در   300حدود اصله نهال، عملکرد  625بنابراین به ازاي 

کیلـوگرم خواهـد رسـید     10000و  1800 دوم و سوم طبق برآورد بههاي  سال

  ).6(جدول 

  سال

هزینه کود 

حیوانی و 

  کودپاشی

  هزینه شخم
هزینه کندن 

  هاي هرزعلف

هزینه خرید 

  آب
  جمع

  43،000،000  9،000،000  5،000،000  9،000،000  20،000،000  سال دوم

  51،000،000  9،000،000  7،000،000  10،000،000  25،000،000  سال سوم

  94،000،000جمع 
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  فروش محصول برگ خشک در یک هکتار طی سه سال اول (ریال) .6جدول 

  سال
عملکرد 

  (کیلوگرم)

قیمت هر 

  کیلوگرم
  مجموع فروش

  105،000،000  350،000  300  سال اول

  810،000،000  450،000  1،800  سال دوم

  4،500،000،000  450،000  10،000  سال سوم

    ریال 5،344،900،000ها در سال اول= جمع هزینه

  ریال  344،900،000ها در سال اول به جز خرید زمین= مجموع هزینه

  هاي اول و دوم به جز خرید زمین:ها در سالمجموع هزینه

  401900000=57،000،000  +344،900،000   

  .شودمیحاصل از سال دوم  سوددهی در واقع، سود خالص سال دوم

هاي اول و درآمد ناخالص سال -هاي اول و دومهاي تولید سالجمع هزینه

  دوم = سود دهی خالص سال دوم

  سود خالص سال دوم (ریال):

513،100،000=401900000 -915،000،000   

  

  (ریال) بعد به سوم سال از احتمالی هاي هزینه .7 جدول

  ها سوددهی پاجوش

). 8(جـدول   .به بـازار عرضـه کـرد    ها را جدا کرد وتوان پاجوشاز سال سوم می

زایـی  زند که خود درآمـد هر پایه درخت به طور متوسط سه پاجوش می معموالً

  شود.  می ویژه دارد و هر چند سال تکرار

  سال
هزینه ترمیم سیستم 

  آبیاري

تمالی دفع هزینه اح

آفت به طریق 

  بیولوژیک

هزینه جایگزین کردن 

هاي سرمازده نهال

(بدون احتساب 

  ها) پاجوش

  جمع

  65،000،000  15،000،000  30،000،000  20،000،000  سال سوم 
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  (ریال) بعد به سوم سال از ها پاجوش فروش .8 جدول

  جمع  تعداد احتمالی  قیمت هر پاجوش  سال

  281،250،000  1،875  150،000  سال سوم

  دهی، سود خالص سال سوممیزان سود

گذارد بدون آن کـه  به طور تصاعدي رو به ازدیاد می ؛بعد از سال سومسوددهی 

 60چون عمر درختان برگ بو بـه طـور متوسـط     ،کاري مجدد باشدنیاز به نهال

  سال است.

  سوم = سود دهی خالص سال سوم درآمد ناخالص سال -هاي سومهاي تولید سالجمع هزینه

  ود خالص سال سوم (ریال):س

4،648،250،000=133،000،000-4،781،250،000   

  برگشت سرمایه

به این ترتیب حداکثر طی سه و نیم سال تمـام قیمـت زمـین و هزینـه کردهـا      

هـاي پرسـود لحـاظ    شود و از سال چهارم بـه بعـد در زمـره تجـارت    جبران می

  شود. می

  جلوگیري از خروج ارز و واردات

از واردات برگ بو که انگیزه کاشت این گیاه دارویـی را بیشـتر   آخرین اخبار 

به علت استقبال نکردن ایرانیان به کشت ایـن گیـاه دارویـی    سفانه أمت .سازدمی

) از 1395دولت مبادرت به واردات ایـن گیـاه در اواخـر سـال گذشـته (اسـفند       

ز کشور ترکیه کرده است. در این خصوص رئیس سازمان حفـظ نباتـات کشـور ا   

اي بـا ریسـک کـم    قائم مقام وزیر در امور بازرگانی خواسته تا شـرایط قرنطینـه  

ها و اخذ گواهی بهداشت معتبـر را یـادآور شـده    خطر برقرار شود و لزوم بررسی

  ).6است (شکل 
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 بازرگانی امور در وزیر مقام قائم از کشور نباتات حفظ سازمان رئیس درخواست نامه تصویر .6 شکل

   خشک. بوي برگ واردات براي گیاهی بهداشت گواهی اخذ و قرنطینه شرایط ظحف بر مبنی

  

بایسـت  قضیه نشان از تقاضاي زیاد بازار نسبت به برگ بـو دارد و مـی  این 

انگیزه تولیدکنندگان گیاهان دارویی را براي این گیـاه پـر ارزش و پـر طرفـدار     
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ار داخلـی رونـق   کنندگان تضـمین شـود، هـم بـاز     بیافزاید تا هم سالمت مصرف

  بگیرد و هم جلو واردات و خروج ارز گرفته شود.
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