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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 فافشـ  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 هحوز این در ینیکارآفر و دیتول

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

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

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

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

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

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

  .است واجب یاسالم رانیا

  عصاره حسن محمد دکتر

  يفناور و علوم توسعه ر ستادیدب

  یسنت طب و ییدارو اهانیگ
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  شگفتاریپ

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

 ،ینیکـارآفر  فرهنـگ  توسـعه . استشده مختلف يهابخش در ینیکارآفر توسعه

 و قـات یتحق انجـام  و آنـان  بـه  ازین مورد يهاآموزش ارائه ،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  طحسـ  توسعه و ارتقاء بر ژهیو تمرکز با و یسنت طب و ییدارو

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

 اهانیگ مختلف يهاحوزه در ینیکارآفر يهابسته هیته کارگروه نیا يکردهایرو

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

 يهـا بسـته  آن بـا  متناسـب  و نیتـدو  ییدارو اهانیگ ستاد اعضاء و متخصصان
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 ارائـه  خصـوص  نیـ ا در يشـتر یب حاتیتوض ادامه در که دیگرد هیته ینیکارآفر

  شود. می

 ياقتصاد تحول کل در و يوربهره ،ییکارآ شیافزا ،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
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 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 •

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

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

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

 تیریمـد  مقوله در رو دارد. از این میمستق رابطه یانسان يروین با ینیکارآفر

ـ  سـوابق  و تخصـص  و تیریمـد  ،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 .1

  ورا؛ فرآوري ژل آلوئه .2

  گیاهان دارویی؛تخصصی مرکز آموزش  .3

  تولید نعناع فلفلی؛ .4

  تولید آویشن؛ .5
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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 -يهورجم استیر يفناور و یعلم معاونت یسنت طب و ییدارو

  یمیابراه یعل

   رکارگروهیدب و ستاد مشاور

  ینیکارآفر و يفناور توسعه



13  

    
 

گیاه کاسنی بسته کار آفرینی تولید  

 

  

  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

  )وهگر 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

  )وهگر 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 

 ایـن  بـه  داروسـازي  علـم  ،امـروزه 

 بـا  تـوان مـی  که یافته تدس نتیجه

 گیاهی داروهاي خواص از استفاده

 داروهـاي  بـا  همسـان  نتـایجی  به

  .رسید شیمیایی

 عـوارض  تنها نه که داروهایی

 از بهتـر  بسـیار  بلکـه  ندارند جانبی

  .شوندمی واقع مفید درمان در شیمیایی داروهاي

 ساخت رد امروزه که است اهمیت حائز بسیار نکته این به توجه میان این در

 گیاهـان  در ریشه کهشود می اتکا قدیمی داروهاي از بسیاري به درمانی داروهاي

 .دارند دارویی

 و آموزشـی  نهادهـاي  صـورت  بـه  دارویـی  گیاهان از اطالعاتی بانک تشکیل

 مهمـی  نقش دارویی، گیاهان حوزه به مندانعالقه و فعاالن چنین هم و پژوهشی

 .دارد طبیعی منابع ینا از مناسب برداري بهره و حفظ در

 طبیعی محصوالت تولید مبناي سنتی دانش که این به توجه با، دیگر نگاه از

 گیاهـان  درباره ارزشمندي اطالعات داراي روستاها سالخورده افراد و است جدید

 .شودمی نابود نیز هاآن سنتی دانش ،افراد این مرگ با هستند،

 بسـیار  دارویـی  گیاهان کار و کشت ددرآم هزینه از اطالع کهاین به توجه با

 بـه  اقـدام  اطالعاتی چنین داشتن بدون کشاورزان کنیممی توصیه و دارد اهمیت

 دارویـی  گیـاه  اقتصـادي  توجیه طرح داریم قصد کتاب این در ،نکنند کار و کشت
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 کاسنی دارویی گیاه تولید زمینه در بتوانند عزیز کشاورزان تا دهیم هئارا را کاسنی

  .باشند داشته کافی اطالعات

 هاي هدور به آن استفاده تاریخ که است مفیدي گیاهان جمله از کاسنی گیاه

 تمامی براي کهطوريهب است المللیبین آن مصرف و رسدمی مسیح میالد از قبل

 سنتی و قدیمی هايکتاب در ویژههب ندالئقا درمانی خاصیت گیاه این هايقسمت

 وحشـی  هايگونه آوري جمع بر عالوه امروزه. االدویه زنمخ و سینا علی ابو قانون

 .شودمی کشت نیز اهلی صورتهب

  جهان در پراکنش

 شـمال  تـا  مـراکش  از آفریقـا  و اروپا در و است وسیع بسیار گیاه این انتشار سطح

 مصر و استرالیا، آمریکا شمال، هندوستان، سیبري تا بلوچستان از آسیا در و اروپا

 بـرده  نـام  آلمـان  کشور در آن ازکشت میالدي 1616 سال در بار ناولید. باشمی

 اشـاره  بلژیک و هلند، فرانسه کشورهاي به توانمی آن تولید مراکز از. است شده

  .  کرد

  ایران در پراکنش

 راه البرز، ارتفاع کم هايدامنه و بایر اماکن ها،جاده کنار مرطوب نسبتاً هايزمین

از جملـه ارومیـه و    آذربایجان کرج، تهران، اطراف ار،رودب اطراف رشت، به قزوین

 آبـادان  بلوچسـتان،  فـارس،  الهیجان، رشت، اطراف گیالن،سایر مناطق استان، 

ـ   1500 ارتفـاع  در، خراسان کوهستانی نواحی در  مشـهد،  و بجنـورد  ینمتـري ب

 .فریمان و مشهد بینمتري  1300تا  1000ارتفاع 

 هـاي زمین .است کشت قابل ایران نقاط اکثر در که علفی است گیاه کاسنی

 طـورکلی  بـه  .باشندمی کاسنی گیاه کشت براي نقاط بهترین جاده کنار مرطوب

گونه در جهان شناسایی شده است. از بـین ایـن    10 کاسنی جنس (سرده) براي

» کاسنی پاکوتاه«و  .Cichorium intybus L» کاسنی«هاي ها دو گونه به نامگونه
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Cichorium pumilum Jacq. اندیو« اند و گونهبومی ایران«Cichorium endivia L. 

کاسنی و اندیو بـیش   غیر بومی است ولی در کشور مصرف دارویی دارد. دو گونه

 کوتاه استفاده دارویی دارند. از گونه کاسنی پا

 دو هر ولی بوده متفاوت مصرف طرز و رنگ نظر از هاي کاسنی و اندیوگونه 

 دوم سـال  در و کننـد می ضخیم ریشهو  برگ تولید اول سال در اند.لهساود هاآن

 بـذر  اول سـال  همان در شود کاشته زود کاسنی انواع بذر اگر د.دهنمی بذر و گل

 قابـل  سبزي عنوان به مصرف براي هاآن ریشه و برگ در این صورت داد خواهند

  .)5تا  1هاي (شکل بود نخواهد استفاده

  

  
  در سال اول .Cichorium intybus Lاسنی گیاه ک .1شکل 

  

  
  در سال دوم .Cichorium intybus Lگیاه کاسنی  .2شکل 
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  در سال اول .Cichorium endivia L  گیاه اندیو .3شکل 

  

  
  در سال دوم .Cichorium endivia L  گیاه اندیو .4شکل 
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  .Cichorium pumilum Jacq  گیاه کاسنی پاکوتاه .5شکل 

 

  سیگیاهشنا خصاتمش

 خیلـی  آن طـول  بـه  نسبت برگ عرض یعنیبوده   کشیده هابرگداراي  کاسنی

 ضخیم هویج ریشه مانند مزه و تلخ کاسنی ریشه .باشدمی رنگ تیره و است کمتر

 کشـورها  از ايپـاره  در کاسنی ریشه. رسدمی مترسانتی 30تا  25 به آن طول و

 داراي انـدیو  .شـود مـی  مصـرف  هقهـو  جـاي  بـه  دادن بـو  و کردن خشک از پس

 پیچیده هابرگ در اندیو هاستحاشیه در زیاد هاي بریدگی با گرد تقریباً هاي برگ

 باریـک  انـدیو  ریشه ند.نامنیز می فري کاسنی را آن دلیل همین به است مجعد و

 .است

 و در Asteraceaeهـا  ايسـتاره یـا   Compositaeتیره مرکبـان   ءجز کاسنی

 شـد می برده گمان . در گذشتهدگیرمی قرار Asterales میناها یا ايستاره هراست

 نشریه در که تحقیق نتایج د.شومی یافت سردسیر و کوهستانی نواحی در تنها که

 ایـران  سردسـیر  نـواحی  بر عالوه دهدمی نشان رسیده چاپ به لندن لینه انجمن

 از هـایی نـه نمو نتـوا مـی  نیـز  بلوچستان و سیستان خشک و گرم استان در حتی

تر از گونه براي کاسنی بندي پایینواحد رده 16ت. در بعضی منابع تا یاف کاسنی
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انـد ولـی بـه دلیـل داشـتن      گونـه کاسـنی   ءها جـز نام برده شده است. همه این

 اند. هایی از گونه اصلی متمایز شده تفاوت

ی زیادي و مصرف داخل است دارویی گیاهان زمره در کاسنی کهنای دلیل به 

 ثبت و شناسایی، شودمی صادر از جمله اسپانیا کشورها سایر به دارد و همچنین

  .است اهمیت حائز ایران در کاسنی جدید هايها و واریتهزیرگونه

  .Cichorium intybus Lکاسنی:  علمی نام

 ، کاشنی، کاسنی وحشی، کاسنی صحراییکاسنی: فارسی نام

   succory  ،chicory ،common chicory:انگلیسی نام

  هندبا، سرس، شکوریه: عربی نام

 هـاي ترصـو هب تفاوت به مختلف نواحی در که است علفی گیاهی اسنیک 

 .آیدمی در ساله چند یا دوساله یکساله،

 100 تـا  50 درازي بـه  و متـر سـانتی  نـیم  قطـر  بـه  قوي ايریشه :ریشه

 نمایـان  سفید به مایل گرن شود قطع اگر ولی دارد ايقهوه رنگ به و متر سانتی

  ).6(شکل  دارد جریان رنگ شیري ايشیرابه آن ریشه وندر شود.می

  

  
  ریشه کاسنی .6شکل 
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 متـر سـانتی  150 تـا  50 به ارتفاعش وحشی حالت در و علفی ساقه :ساقه

 .کندمی تجاوز متر دو از یابد پرورش اگر ولی رسدمی

 رأس مجـاور  ناحیـه  در کم اباتانشع داراي و اياستوانه باریک کاسنی ساقه 

 حالـت  بـا  هـایی شـاخه  سـاقه  انتهایی هايقسمت در منحصراً که طوري به است

  ).7(شکل  شودمی دیده گیاه در دار فاصله

 

  
  ساقه کاسنی: مقطع ساقه در حال تراوش شیرابه (تصویر راست) .7شکل 

  آذین کپه (تصویر چپ)ساقه همراه با گل

  

 اطـراف  در فـروان  تارهـاي  از پوشـیده  و متنـاوب  ییهـا برگ کاسنی: برگ

 ايهـاي سـاقه  بـرگ  با گیاه ايقاعده هايبرگ ظاهري شکل .دارد میانی رگبرگ

 ،دار دندانـه  عمیق قطعات به منقسم دراز، عموماً ساقه قاعده در هابرگ .دارد فرق

 سـاقه  رأس بـه  کـه  قـدر  هـر  و اسـت  شکل یمثلث انتهایی قسمت یک به منتهی

 آغوشی ساقه و حالت ساده تقریباً کناره و شوندمی کوچکتر هابرگ ویمش نزدیک

  ).8(شکل  کنندمی پیدا
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  اي (تصویر چپ) اي (تصویر راست) و برگ ساقهبرگ کاسنی: برگ قاعده . 8شکل 

 
 شـهریور  تا ماهتیر از تابستان در کاسنی رنگ آبی و زیبا هايگل: میوه و گل

آذیـن کپـه   اي و متعدد به صورت فشـرده در گـل  زبانه هاگل. شود می ظاهر ماه

بـه رنـگ    هاگیرند. کپههاي جانبی قرار می(کاپیتول یا کالپرك) و انتهاي شاخه

و در انتهـاي   دراز محـور  طـول  در دارفاصـله و  یـاد د زتعـدا  بـه آبی یـا سـفید و   

 هـواي  در و شـوند مـی  شکفته آفتابی هواي و روز در هاگل ها قرار دارند. انشعاب

 گـل  20تـا   18کپـه   هـر  درماننـد.  مـی  ناشکفته حالت هب آفتاب غروب و بارانی

 بـه  منتهـی  و وجهی 4 فندقه آن میوه د.شومی دیده دندانه  5به  منتهی اي نهباز

که در مجموع به شـکل فنجـان در انتهـاي فندقـه قـرار       اندکوچک بسیارزواید 

  ).9دارند (شکل 
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آذین در آذین کالپرك (تصویر راست)، گلاي در گلهاي لولهدر کاسنی: گلگل و میوه  .9شکل 

  مرحله میوه دهی (تصویر وسط) و بذر (میوه) فندقه (تصویر چپ)

 اکولوژیکی نیازهاي

 مطلوب هواي و آب. 1

 شدید گرماي .است سردً نسبتا فصل داراي ی است کههوای و آب محصول کاسنی

 و رشد محدودکننده مهم عوامل از آب کمبود. شودمی آن دادن بذر زود باعث هوا

ـ  پژوهشی در. باشدمی خشک نیمه و خشک مناطق در کاسنی تولید  چهـار  ثیرأت

(بـوم    اکوتیـپ  چهـار  اسـانس  مقدار و رشد بر روز 14و  11، 8، 5 آبیاري فاصله

 در اصـفهان  سـیاه و  اصفهان سفید، شیرازي سیاه، شیرازي سفید، کاسنیمونه) 

 آبـی  تـنش  حاصـله  نتـایج  اساس بر. شد بررسی تصادفی کامل بلوك حطر قالب

 عـوض  در و بوتـه  کـل  خشـک  وزن کاهش موجب آبیاري فاصله افزایش از ناشی

 .بود شده هااکوتیپ همه در اسانس افزایش

 مطلوب خاك. 2

 اراضـی  درً معموال روید،می معتدله مناطق در خصوصبه هااقلیم انواع در کاسنی

 خودرو حالت به ارتفاع کم هايدامنه و نور کم و مرطوب سایه، هايمتقس در بایر
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 pH  8/5یـا   خنثـی  شده، یزهکش خوب غنی، هايخاك به کند. کاسنیمی رشد

 دارد. نیاز خورشید نور و قلیایی تا 6/6تا 

 مواد زیادي مقدار با سبک لومی هايخاك گیاه این براي زمین ترینمناسب

 هـاي خـاك  دراسـت.   کـافی  رطوبـت  بـا  رسی-آهکی ايهزمین همچنین و آلی

 معمـوالً  کـه  هوموسی هايزمین در د.شومی حاصل فراوان محصول نیز هوموسی

 و شـود  اضـافه  خـاك  به پتاس و فسفر که است بهتر هستند ضعیف پتاس و فسفر

 خـاك  به فسفر و ازت هستند آلی مواد و هوموس فاقد که هاییزمین همچنین

 .کنندمی اضافه

  مطلوب کود. 3

 زیاد هاآن در موجود نیتروژن میزان زیرا کرد، اجتناب باید تازه کودهاي مصرف از

 میـزان  تعیـین  بـراي  خاك تست. دنشومی هابرگ حد از بیش رشد باعث و است

 گرم 12تا  6 میزان مربع متر هر درد. وشمی توصیه خاك در موجود مغذي مواد

 براي طورکلیهب. است کافی، مطلوب عملکرد براي پتاسیم گرم 24تا  18 و فسفر

 120 و فسـفر  کیلـوگرم  140تـا   80، ازت کیلـوگرم  120تا  80 میزان هکتار هر

 مقدار نصفد، شومی مصرف مرحله دو در ازته کود. است نیاز پتاس کود یلوگرمک

 قطـري  رشـد  مرحلـه  در سـرك  صـورت  هب بقیه و بذر کاشت از قبل شده توصیه

 پـا  کاسـنی « کیفی و کمی عملکرد بر آلی کودهاي ثیرأت بررسی ظورمنبه. هاریشه

 بهبـود  باعـث  آلـی  و زیسـتی  کودهاي کاربرد آمده دستهب نتایج براساس »کوتاه

 آلی کود با تیمار به مربوط تیمار بهترین شود ومی »پاکوتاه کاسنی« صفات عمده

 آلـودگی  نیدنرسـا  حـداقل  بـه  راستاي در ثرؤم گامی که باشدمی هیومیک اسید

 پاشـی  محلـول  اثر بررسی منظور به. است پایدار کشاورزي تأمین وزیست  محیط

 بـا  بیولوژیـک  عملکرد بیشترین کاسنی کمی عملکرد بر روي و آهن کودهاي نانو

 حاصـل  روي و آهـن  کودهـاي  نانو مأتو پاشی محلول مترمربع در بوته 15 تراکم
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 همـراه  بـه  را گیـاه  کوتولگی روي کمبود و هابرگ زردي موجب آهن کمبود. شد

  .دارد

 ایران در کشت زیر سطح

 گیـاه  کیلـوگرم  534 کـه  است کرده عنوان جهرم کشاورزي جهاد مدیر .1

 گیاه این برداشت. شودمی برداشت متوسط طورهب شهرستان این مزارع از کاسنی

 طـور ت. بـه اسـ  گرفتـه  صـورت  جهرم در زراعی زمین هکتار 53 سطح از دارویی

 گذشـته  بـه  نسـبت  کـه  گرددمی حاصل خشک محصول کیلوگرم 150 سطمتو

  . است داشته همراه به درصدي 10 افزایش

 سـیمکان  شهرسـتان  بـه  فارس استان در گیاه این زیرکشت سطح بیشترین

 تولید هايکارگاه به و شودمی خشک برداشت از بعد کاسنی گیاه .دارد اختصاص

 ادامـه  تیرمـاه  اواسـط  تـا در جهرم  کاسنی گیاه رداشت. بشودمی ارسال عرقیات

  .دارد

 هکتـار  10 از. شد برداشت کاشان در 93 سال در کاسنی تن 50 از بیش .2

 پنج عملکرد متوسط با محصول تن 50 از بیش شهرستان این کاسنی گیاه مزارع

 .است شده برداشت هکتار در تن

 در را ضـی متقا و شـهرت  بیشـترین  کاسنی عرق ،گالب از بعد اکنون هم .3

 بـرداران بهره توسط استان این کوهستانی مناطق از کاسنی گیاه .دارد یزد استان

 .شودمی برداشت بومی مردم و مراتع

 گیاهان حوزه در هاییفعالیت آباد بستان و تبریز ،مرند هايشهرستان در .4

 عرقیجـات  فـروش  و تولیـد  بـه  هاآن از مهمی بخش که است شده شروع دارویی

 کننـد مـی  تولیـد  را عرق محصول آن از که آنچه و دارد اختصاص دارویی گیاهان

 طبیعـت  از نیـز  برخـی  اسـت.  دارویـی  گیاهـان  مزرعه در شده کشت محصوالت

 .  شودمی آوري جمع
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 این زراعی هايزمین از هکتار 5 حدود در نیز نهاوند شهرستان کشاورزان. 5

 .اندداده اختصاص کاسنی کشت به را منطقه

 میـزان  کاسنیتحت کشت  زمین هکتار 40 مساحت از بیدگل و آران در .6

 در عملکـرد  کـه  اسـت  مدهآ دستهب ریشهو  ساقه، برگشامل  محصول تن 640

 ).10(شکل  باشدمی هکتار در تن 16 میزان آن سطح واحد

 از که است هکتار 573 لرستان استان در دارویی گیاهان کشت زیر سطح .7

 در سـفانه أمت. شـود می تولید دارویی گیاه تن 4350، شتک زیر سطح مقدار این

 ، تولیـد دارویـی  گیاهان کاشت نحوه و بذر تهیه از کافی شناخت نداشتن لرستان

. در اسـتان لرسـتان مـردم بـه صـورت      است کرده مواجه مشکل با را گیاهان این

نه کمی که در این زمی کنند و تنها عدهجزئی اقدام به کشت گیاهان دارویی می

 کارند.تخصص دارند گیاه دارویی می

 کاسنی کاشت

 نامیه قوه سال 6ا ت 5 مدت به کاسنی بذر .کنندمی ازدیاد بذر وسیلههب را کاسنی

 از قبـل  .کاشت اصلی محل در یا و خزانه در توانمی را بذر .کندمی حفظ را خود

، خیسـاند  مولر آب در اعتس 24 تا 18 مدت به را بذرها که است الزم بذر کاشت

 2 عمـق  در یکـدیگر  بـه  چسـبیدن  از جلـوگیري  براي آنها دادن باد از بعد سپس

 حداقل .زنندمی جوانه هفته دو از بعد ها بذر .شوندمی کاشته خاك متري سانتی

 در را بذر اگر .باشدمی آفتابی شرایط در درجه 6 تا 4 زنی جوانه براي الزم درجه

 منتقـل  اصلی محل به را آن شد برگ چهار داراي نهال کهآن از پس بکارند خزانه

 مـاه  فـروردین  آن زمـان  بهترین که بکارند اصلی محل در را بذر گاه هرد. کننمی

 15 خـط  روي هابوته بین فاصله تا کرد تنک را هابوته باید شدن سبز از پس است

 .باشد مترسانتی 20تا 
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 دانـه  کاشـت  .باشـد مـی  مترسانتی 15تا  12 نیز یکدیگر از ها ردیف فاصله

 پراکنده از پسد. گیر انجام مخصوص يها ماشین یا دست با است ممکن درزمین

 خـاك  نـازك  قشـر  یـک  بـا  را دانـه  روي مالیم زدن غلتک با زمین در دانه کردن

  ند.پوشان می

  
  در آران و بیدگل Cichorium intybusکاشت کاسنی  .10شکل 

 

  کاسنی داشت

 15تـا   10ارتفـاع   بـه  هـا آن ساقه که هنگامی جوان هگیا پیدایش و رشد از پس

 زدن به اقدام شد نمایان خوبیبه شیارها خطوط و امتداد در یا و رسید متر سانتی

 از پس عالوهبه سازند،می خارج زمین از را هرز هايعلف سپس و کنندمی بیل کج

  .دهندمی جامان مجدداً زمین اصالح منظور به را فوق اعمال روز 20تا  11گذشت 

 اي کاسنیهبیماري و آفات

 حقیقی، سفیدك ،(Platyptillia Cardnidactyla) آلو پروانه گیاه آفات مهمترین از

 رایـج  هـرز  هـاي  علف از .برد نام توانمی هلو سبز شته ،Aphis Faba مثل هاشته

 گـل  و ییصـحرا  کنگـر یی، صحرا پیچک، اویارسالم به توانمی کاسنی هاينزمی

 .نمود اشاره گندم
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 هرز هايعلف و افات با مبارزه اقدامات مهمترین

  :شودمی توصیه مکانیکی اقدامات گیاهان اینگونه از دارویی استفاده به باتوجه

 .هرز هاي علف از مصرفی بذرهاي سازيپاك و بوجاري- 

 تغذیه هرز هايعلف به آلوده مزارع در قبالً که هاییدام چراي از جلوگیري- 

 و بـذرها  به آلوده هايخاك یا حیوانی کودهاي مصرف از وخودداري اندکرده

 .هرز هايعلف باقیمانده

 هـاي جـوي  و مـزارع  حاشـیه  هـرز  هاي علف نشستن بذر به از جلوگیري - 

 .آبیاري

 آب و کشـاورزي  ادوات طریـق  از هرز هايعلف بذرهاي ورود از جلوگیري- 

 .آبیاري

 گیـاه  تولیـد  موجب که زاد بذر و خاکزي آفات با مبارزه و بذرها ضدعفونی- 

 .هددمی افزایش هرز هايعلف با را آن رقابت و شده ترقوي زراعی

 کاسنی برداشت

 و مـاه مهر در را آن ریشـه  و کرد استفاده توانمی دماهمردا وماه تیر در آن برگ از

 آن هايشهری آوردن بیرون از پس دانه تولید براي. نمود برداشت توانمی ماهآبان

 و انتخـاب  تولیـد  براي باشند سالمو  قوي و نموده کافی رشد که ریشه از تعدادي

 ایـن . نـد کارمی شده دهی کود و آماده و تهیه قبال که زمینی در داًمجد درنگ بی

 محصول توانمی و نشیندمی دانه به بعد سال پاییز در و نموده رشد بهار در هاپایه

 کنـار  و بایر هايزمین در  C. intybus یوحش کاسنی. دنمو برداشت را ني آدانه

 خیلـی  آن ریشـه  شـود  کاشته مراقبت با و پرورشی طورهب اگر و یدرومی هاجاده

 که است تذکر به الزم. نامندمی ايقهوه کاسنی را آن که شودمی کلفت و ضخیم

 در زیـرا  باشد هرسید کامالً گیاه که کرد جدا ساقه از موقع به باید را کاسنی برگ

 از کاسنی ریشه کردن خارج موقع در .رساندمی زیان ریشه نمو به صورت این غیر
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رج خـا  زمـین  از اول سـال  آخـر  در ها ریشه که شود توجه نکته این به باید زمین

 از آن بـودن  دار گوشـت  حالت آید، دستهب دیرتر اگر صورت این غیر در زیراشود 

 . شودمی استفاده قابل یرغ و چوبی و سخت و رود می دست

 در بار سه را گیاه این. گیردمی صورت داس با یونجه مانند گیاه این برداشت

 گرفتـه  صـورت  ماه اسفند در کشت اگر اول برداشت. نمود برداشت توانمی سال

 اواخـر  در سـوم  چـین  و تابسـتان  اواسـط  در دوم ین، چـ تابستان اوایل در باشد

  .گیردمی صورت مهرماه

  کاسنی هاي مختلفاندام عملکرد

 هرسـاله  هکتـار  درتن  25و تا میزان  ریشه تن در هکتار 12تا  10 دوم سال از

 تـازه  بـرگ  تـن  نـیم  و یـک  تـا  یک متوسط طورهب. شودمی برداشت هوایی اندام

  .آیدمی دست هب هکتار هر از کاسنی

 استفاده مورد اندام

  .گیردمی قرار استفاده مورد کاسنی ضاياع تمامی تقریباً و گل دانه، برگ، ریشه،

 ییهوا اندام خشک و تر وزن عملکرد

 میـانگین  بیشـترین  هکتار در کیلوگرم 5/12322 با مربع متر در وتهب 10 تراکم

 در کیلـوگرم  8/3072 بـا  مترمربـع  در بوتـه  10 تـراکم  درو  هوایی اندام تر وزن

  .آمد دستهب کاسنی گیاه هوایی اندام خشک وزن بیشترین هکتار
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 ریشه خشک و تر وزن عملکرد

 ریشه تر وزن بیشترین هکتار در کیلوگرم 3/1736 با مربع متر در بوته 10 تراکم

 در کیلـوگرم  2/536 میزان به ریشه خشک وزن میانگین باالترین و کاسنی گیاه

  .باشدمی هکتار

 گیاه ارتفاع و جانبی شاخه تعداد

 کاشـت  تـاریخ  و بـاالترین  بوته در شاخه 6 نمیانگی باماه سفندا 15 کاشت تاریخ

 را جانبی هاي شاخه تعداد کمترین بوته در شاخه صفر میانگین با اردیبهشت 15

 .دادند اختصاص خود به

 بوتـه   5 تـراکم  نیز جانبی شاخه تعداد بر بوته تراکم اثر میانگین مقایسه در

 7 تراکم و جانبی اخهش تعداد میانگین بیشترین بوته در شاخه 9/4 با مترمربع در

 گیـاه  جانبی شاخه تعداد میانگین کمترین بوته در شاخه 4/3 با مترمربع در بوته

 .نمودند تولید را کاسنی

 متـر، سـانتی  67 میـزان  به گلدهی زمان در ساقه ارتفاع میانگین بیشترین 

 بـه  سـانتیمتر  صـفر  میـزان  به آن کمترین و فروردین 15 کاشت تاریخ به مربوط

 .شودمی مربوط اردیبهشت 15  کاشت تاریخ

 مشـخص  گلدهی زمان در ساقه ارتفاع بر بوته تراکم اثر میانگین مقایسه در

 ارتفـاع  میانگین بیشترین مترسانتی 1/51 با مترمربع در بوته 5م تراک در که شد

 کمتـرین  مترسانتی 8/39 با مترمربع در بوته 7 تراکم در و گلدهی زمان در ساقه

 .آمد دستهب کاسنی گیاه گلدهی زمان در ساقه تفاعار میانگین
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 گل عملکرد

 تـاریخ  و بـاالترین  هکتار در کیلوگرم 67 وزن میانگین با اسفند 15 کاشت تاریخ

 عـدم  و هـوایی  و آب نـامطلوب  شـرایط  با برخورد دلیل به اردیبهشت 15 کاشت

  .کردند تولید را گل خشک وزن کمترین دهندهگل ساقه تولید

 حصولم قیمت

 است. تومان 2800 قیمت با کیلوگرم هر کاسنی چوب .1

 است. تومان 7000 قیمت با کیلوگرم هر کاسنی برگ .2

 .است تومان 10000 قیمت با کیلوگرم هر کاسنی ریشه. 3

 12000 قیمـت  با لیتري چهار و 5500 قیمت با لیتري یک کاسنی عرق. 4

 .رسدمی فروشهب

 تومـان  1500 کشـاورزي  زمـین  سـر  در تـر  محصول کیلوگرم هر قیمت. 5

 .باشد می

 لیتر هر قرار از مختلف ظروف در سنتی عرقیات انواع صادراتی پایه قیمت. 6

 است. سنت نه و هشتاد

 چند تذکر مورد توجه در مورد کشت کاسنی

 و هوایی اندام تر وزن عملکرد کاسنی، ییدارو گیاه در نظر مورد اقتصادي محصول

 حـداکثر  کـه  باشد ايهگون به بایستی زراعی مدیریت و است سطح واحد در ریشه

 .شود حاصل ریشه و هوایی اندام میزان

 بـا  اسـفند مـاه)   15( هنگـام  زود کاشت تاریخ که دهدمی نشان هاپژوهش

 دارمعنی اختالف ها تاریخ سایر با هوایی اندام تر وزن تولید در آماري نظر از اینکه

 اختصـاص  خود به را )درهکتار کیلوگرم 11725( لیدتو میزان بیشترین اما ندارد

 افـزایش  جهـت  پتانسـیلی  عنـوان  بـه  موارد از خیلی در را هنگام زود کشت .داد
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. داننـد  مـی  اهمیـت  حـائز  ايمدیترانـه  اقلیم در مخصوصاً کاسنی درگیاه عملکرد

 از هوایی اندام میزان بیشترین تولید براي را ماه فروردین 25 کاشت پژوهشگران

 . کردند معرفی اراك و مشهد شرایط در کاسنی گیاه

 نهایـت  در شـود و مـی  هـا برگ رشد افزایش باعث کاسنی هنگام زود کشت

 . خواهدداشت دنبال به را عملکرد افزایش

 انمـ أتو ریشـه  و ییهـوا  انـدام  از کاسـنی  عـرق  تهیه براي اینکه به توجه با

 بـاالترین  حصـول  باشـد،  می ناینولی ماده داراي کاسنی ریشه ود شو می استفاده

 تـاریخ  انجـام شـده،   پـژوهش  ر. داسـت  برخوردار خاصی اهمیت از ریشه تر وزن

 .نمود تولید را ریشه تر وزن میزان بیشترین ماه فروردین 15 کاشت

 جهت اینکه و بررسی این در آمده دست به هاي یافته به توجه با کلی طوربه

 اسـتفاده  تـر  صـورت  بـه و  انمأتو  گیاه شهری و هوایی اندام از کاسنی عرق تولید

 منظـور  بـه  مترمربـع  در بوته 10 تراکم و ماه فروردین 15 کاشت تاریخ گردد می

 توصـیه  مشـابه  منـاطق  و یـزد  در کاسـنی  گیـاه  براي بیولوژیک عملکرد حداکثر

 تـاریخ  در نیز کاسنی اهمیت با اندام عنوان به ریشه خشک وزن عملکرد. شود می

 . باشدمی تیمارها سایر از بیشتر مربع متر در بوته 10 تراکم و ینفرورد 15کاشت

 کاسنی کردن سفید

 ایـن  اثـر  در. کـرد  سفید باید مصرف از قبل که است هاییسبزي دسته از کاسنی

 به نسبت کاسنی کردن سفید طرز. شودمی کاسته زیادي مقدار به آن تلخی عمل

 محصول برداشت از قبل هفته سه تا دو را فري کاسنی. است متفاوت مختلف انواع

 اگر و است کافی هفته دو باشد گرم نسبتا هوا اگر یعنی. کنندمی سفید مزرعه در

 هفتـه  چهـار  تـا  سه دهند انجام را عمل این بخواهند زمستان اوایل یا پاییز اواخر

 .است الزم وقت
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 و ذکاغـ  گلـدان،  جعبـه،  مانند وسایل انواع از فري کاسنی کردن سفید براي

. کننـد می استفاده کاسنی داخلی هايبرگ به نور رسیدن از جلوگیري براي غیره

 کـردن  جمـع  اسـت  معمول طرق سایر از بیشتر همیشه که طریق ترینساده ولی

 مـانع  خـارجی  هـاي بـرگ  طریـق  یـن ه ابت. اس باهم هاآن نوك بستن و هابرگ

 هـوا  بایـد  کاسنی دنکر سفید براي .شوندمی بوته داخل به خورشید نور رسیدن

 بررسـی  را بوتـه  وسط هايبرگ وضعیت باید باشد مرطوب هوا اگر و باشد خشک

 .شودمی هاآن پوسیدن باعث رطوبت زیرا کرد

 کاسنی گیاه ترکیبات

 کومـارین  از مشتقی که باشندمی شیکورین نام به ايماده حاوي کاسنی هايگل

 پلـی ( اینـولین  درصـد  8 تا ويحا ریشه. است کومارین گلوکوهیدروکسی نام به

 هـا، تـانن  فالونوئیـدها، ک، شـیکوری  اسید الکتوکوپیکرین، الکتوسین، ،)ساکارید

 کـوي  سـس  نشده، اشباع هاي استرول ها،ترپن تري ها،کربوهیدرات گلوکزیدها،

 .باشدمی تاتاریک اسید و ها الکتون ترپن

 بـویی  شود، داده بو اصطالح به یا و داده حرارت که صورتی در کاسنی ریشه

 تبـدیل  فوفـورول  متیـل  اکسـی  بـه  حـرارت  اثر در اینولین یراز دارد قهوه مشابه

، پتاسیم شامل معدنی امالح همچنینت. اس قهوه شبیه کامالً آن بوي که شود می

نیـز   C ،E ،K ،B ايهـ ویتامین نیز و مس و منگنز، فسفر، کلسیم، منیزیم، سدیم

، سـدیم  هـاي فسـفات ، هـا سـولفات  نیـز  هـا برگ رد .دارد وجود کاسنی هدر ریش

 قنـد  و پـروتئین ، A ،B1 ،B2 هـاي  ویتـامین  و پتاسـیم  نیترات، پتاسیم، منیزیم

  .دارد وجود
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 لاستعما طرز و مقدار

  کاسنی گل

 یـک  در را کاسـنی  گـل  گرم 30تا  20 که است این کاسنی گل از مصرف طریقه

 .خورانندمی بیمار به را آن از مقداري کرده دم آب لیتر

  کاسنی برگ 

 مـی  اسـتفاده  پوستی تحریکات و هاخارش درمان براي کاسنی تازه برگ کرده له

 براي و نمایید صاف و کرده دم جوش آب لیتر یک در را برگ گرم 15تا  10. شود

 .شود مصرف غذا از قبل فنجان یک کبد هاي ناراحتی و معده تقویت

  کاسنیبذر 

 گـرد  از مصـرف  مقدار و دارد گرم طبیعتی ولی است سنیکا برگ مشابه افعال در

 .است گرم 12  تا  کاسنی بذر

  کاسنی عرق 

 خـود  از اثـرش  ،اسـت  تـر  ضعیف و کمتر کاسنی از عصاره آبی اثرش کاسنی عرق

 .شودمی مصرف قند کمی با لیوان یک مقدار به و ستا کمتر کاسنی

 انسان در کاسنی درمانی آثار

 دکب بر کاسنی آثار

 باشندمی صفرا دافع و گذارندمی اثر کبدي هايسلول روي گیاه هايقسمت کلیه

 اشجوشانده. شودمی استفاده کبدي هايقولنج و زردي کبد، نارسایی در آن از و

 نوشـیدن  و اسـت  مفیـد  کبـدي  هـاي بیمـاري  از ناشـی  شکمی آسیت رفع براي
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 صـفراوي  هـاي سـنگ  اندرم در و است صفراوي مجاري بازکننده گیاه، جوشانده

 .است مؤثر

 گوارش دستگاه بر کاسنی ثراتا

 از و کندمی زیاد را معده ترشح و تقویت را معده کاسنی برگ و جوشانده ،دمکرده

 .شودمی استفاده هاروده تنبلی اشتهایی، بی هضم، ضعف موارد در آن

 هاکلیه و ادراري مجاري بر کاسنی آثار

 و کنـد می کمک کلیوي هايسنگو  ادراري سوباتر دفع به کاسنی ریشه و برگ

 مـوثر  ادرار در خون وجودو  انساج عمومی خیز ادراري، مجاري عفونت درمان در

 .است

 درمانی آثار سایر

 هـاي رگ خصـوص  بـه ق، عرو بازکنندهست. ا مؤثر قلب تقویت و قلب تپش براي

 روي کاسـنی  هشـد  له و تازه هايبرگ دادن قرار ی،خارج استعمال در .است قلب

 تحریکـات  و التهـاب  از ناشـی  جلـدي  هـاي ناراحتی کردن آرام براي بدن، پوست

 گوشت قسمت دادن قرار با ایران، شمال نواحی در. است گردیده توصیه سطحی،

 و تلـخ  طعم با ايخیسانده سرد، آب در ساعت 12تا  8 مدت به کاسنی ریشه دار

 تب رفع براي کمکی داروي عنوان هب کردن، صاف از پس که شودمی تهیه ناپسند

 .دهندمی قرار استفاده مورد ناشتا صبح ماالریا

 ترکیبـات  و اینـولین . اسـت  قلـب  مقـوي  و قـوي  مسـکن  همچنین کاسنی

 دیگـر  ازد. کننـ  جلوگیري یبوست از توانندمی کاسنی ریشه در موجود يهوابست

 .برد نام را آن بودن اشتهاآور و سرطان ضد اسهال، ضد توانمی کاسنی مهم اثرات

، باکتریـایی  عفونـت  درمـان  بـراي  پاکوتـاه  کاسـنی  بـرگ  و شـاخ  عصـاره  از

 .شودمی استفاده روماتیسم و سرطان، مسمومیت
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 یجانب عوارض

ـ  کـه  شـود  درماتیـت  باعث است ممکن کاسنی گیاه با تماس  ترکیبـات  دلیـل هب

 ایـن  از کـه  کنـد می جذب را هاکش قارچ بعضی کاسنی ریشه. است آن الکتونی

 افـراد  در تشـنج  کاسـنی . کنـد  مسمومیت ایجاد نادر موارد در است ممکن لحاظ

 عـروق  تخریـب  موجـب  کاسـنی  عرق ازحد بیش مصرفد. کنمی زیاد را مصروع

 کلیه سنگ که افرادي. گرددمی صفرا ترشحات افزایش و فشارخون افت و شبکیه

 .کنند استفاده کاسنی از پزشک مشورت با باید دارند

  کاسنی جانبی هايفراورده و بازار در موجود دارویی هايفراورده

 )کبد محافظ و مقوي( تونیک لیور .1

 خوراکی محلول

 تهیـه  )Cichorium intybus( کاسنی گیاه عصاره از دارو این ها:فراورده اجزاء

 .باشدمی شیکوریدین و لووین اینولین، شامل گیاه اصلی ثرهؤم ادت. مواس شده

 بازسـازي  در مـؤثر ، کبد محافظ و مقوي :مصرف موارد و مانیدر خواص

 .خـون  کـراتینین  و اوریک اسید میزان دهنده کاهش .کبد دیده آسیب هايسلول

ـ  طریـق  از شـکمی  محوطه آوردگی آب و آسیت درمان در کمک  بـر  مفیـد  ثیرأت

 از ناشـی  هايمسمومیت درمان .چرب کبد سندرم درمان در کمک .کلیه عملکرد

  )هامایکوتوکسین( قارچی سموم مانند توکسیک مواد و داروها صرفم اثر

 و اسـت  دیگـر  گیـاه  چنـد  و کاسـنی  ریشه پودر يحاو: تونیک جنرال .2

 .دارد کاربرد اشتهاییبی در عمومی کنندهتقویت عنوان هب

 چند و کاسنی ریشه عصاره از و باشد می قرص صورتهب : شیکوریدین .3

 افـزایش  همچنـین  و آوراشـتها  و مقـوي  عنـوان هب وت سا شده ساخته دیگر گیاه

 .دارد کاربرد عمومی ضعف و اشتهاییبی درمان در صفرا ترشح دهنده
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، شـامپو  شـامل  بـازار  در موجـود  کاسـنی  دارویـی  هايفراورده سایر .4

 (Laxative Tea) ملین  چاي، اتریفل قرص، آنتوم قرص، وسیونل

 را تـب  وعده سه در کاسنی عرق انفنج 3 روزانه مصرف  ی:کاسن عرق. 5

ـ (زردي)  یرقـان  بیمـاري  درمـان  در مهمی نقش و آورده پایین  بـین ه ویـژه در  ب

 استسـقاء  و عطـش  رفع جهت نیز کاسنی عرق از. کندمی بازي کودکان و نوزادان

 .ودشمی استفاده

 کرم دفع و یبوست رفع جهت کاسنی برگ شربت :کاسنی برگ شربت .6

 برگ آب فنجان یک منظور همین به. گیردمی قرار استفاده ردمو کودکان انگل و

 بـه  و کـرده  مخلـوط  شکر گرم 250 در نشده تصفیه صورتهب را تازه و تر کاسنی

 آن از چـایخوري  قاشق 2 روزانه و بجوشانید کوتاه شعله روي قیقهد 4تا  3 مدت

 .کنید میل را

 هـاي جـوش ، زمـا اگ رفـع  بـراي  کاسنی ریشه پماد :کاسنی ریشه پماد .7

 مـوم  گـرم  500 آن، تهیـه  بـراي . رودمی کار به پا و دست کف سوزش و پوستی

شـود  داده می ، حرارت غیر مستقیمماري بن کمک به وبشر ریخته  یک در عسل

 کمـی  در قـبال  که را تازه و شده خرد ریشه رمگ 150 حدود سپس شود. ذوب تا 

 عصـاره  تـا  داده شود حرارت تساع 2 کرده، اضافه آن بهاست شده خیسانده آب

 پارچ یک داخل را نخی ايپارچه کیسه یک بعد. شود خارج حرارت اثر در گیاهان

 فشـار  بـا  را مخلـوط  پسشود. س وصل پارچ دهانه به محکم آن باالي و داده قرار

 داغ هنـوز  کـه  هنگـامی  را مخلوط و کرده صاف پارچ داخل ايپارچه کیسه دادن

 پوسـت  وير آن از مرتبـه  3تـا   2 روزانـه  و ریختـه  پماد ظروف داخل فورا است،

 مالیده شود.

 رمگـ  30 با را کاسنی تازه ریشه گرم 60 :کاسنی تخم و ریشه شربت .8

 دقیقـه  40تـا    20 مـدت  بـه  ریختـه،  سـرد  آب لیتـر  میلـی  750 درون آن بذر

 صاف پارچ یک درون راآن بعد یابد، کاهش متر میلی 500 حدود به تا ،بجوشانید
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 تصفیه شکر گرم 500 حدود آن به سپس بریزید، کوچک اي قابلمه داخل و کرده

 حرارت روي را قابلمه بعد شود، حل کامال تا بزنید هم به خوب کرده، اضافه نشده

 داخل شدن سرد از پس را شربت .آید در غلیظی نیمه شربت حالت به تا داده قرار

ـ  لـزوم  مواقع در و بسته پنبه وبچ با راآن در ریخته، رنگ تیره ايشیشه ظرف  هب

 .برید کار

 گیاهـان  از مخلـوطی  کاسنی برگ ترکیبی ساالد ی:کاسن برگ ساالد .9 

 کـار  بـه  همچنـین  و صـفرا  تحریـک  و هاضـمه  سـوء  رفع براي که است نفخ ضد

 .رودمی کار به گوارش دستگاه انداختن

 ریـز  ورقـه  چنـد  با و کرده خرد را تازه برگ مشت یک :ساالد تهیه روش 

 بـرگ  کمـی  و بابونـه  بـرگ  چنـد  سـپس  کنیـد،  مخلـوط  رازیانـه  پیاز شده خرد

 روي لیمـو آب و زیتـون  روغـن  سـس،  کمی آخر در و ریخته آن روي بادرنجبویه

 بـراي  گرفتـه  پوست کنجد یا کرفس تخم از توانیدمی. کنید میل و بریزید ساالد

  .کنید استفاده آن تزیین

 گرم براي ابتدا کاسنی، برگ طبی چاي هیهت براي :کاسنی طبی چاي .10

 بـرگ  گـرم  25 سپس کنید، خالی و گردانده داغ آب کمی آن داخل قوري، شدن

 500 آن روي و ریخته قوري درون را تازه کاسنی برگ گرم 75 یا خشک کاسنی

 بکشـد  دم تـا  کنید صبر دقیقه 15 و ببندید را قوري بریزید، جوش آب لیتر میلی

 هر روز، در بار 3و کنید صاف فنجان یک در چاي، صافی از ستفادها با را آن سپس

 شـدن  روشـن  و کبـد  تقویت جهت چاي این مصرف. کنید مصرف فنجان یک بار

 .است مفید بسیار پوست

 رفـع  بـراي  کاسـنی  ضـماد  و کمپـرس  :کاسـنی  کمپـرس  و ضـماد  .11

 تهیـه . براي ودرمی کاره ب ... و ورم دمل، زخم، سیاه قبیل از پوستی هاي ناراحتی

 دقیقـه  40تـا   20 مدتهب آب لیتر یک در تازه کاسنی گل و ریشه گرم 100 آن

را  آن آورده، بیـرون  و گذاشـته  آن داخـل  را نخـی  و نـرم  پارچـه  یـک  جوشـانده، 
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 که هنگامی و گذاشته دیده صدمه محل روي سپس شود، خارج آن آب تا بفشارید

 تکرار رااین کار  و بگذارید جوشانده داخل راآنً  مجددا شد خشک یا سرد پارچه

 .کنید

 هايبرگ از گرم 100 کاسنی، گیاه عصاره تهیه جهت :کاسنی عصاره .12

 مقطر آب گرم 600 در ساعت 12 مدت به و کرده کوبنیم را کاسنی شده خشک

 راآن کـه  دیگر مقطر آب گرم 200 در را آن تفاله و یدیبپاال راآن سپس کنید، دم

 راآن آب سـپس  بکشـد،  دم بگذاریـد  و ریخته است آورده جوش به اجاق حرارت

 روزانه آن از و آید قوام تا بجوشانید بقدري و کرده مخلوط قبلی آب با کرده صاف

 .کنید میل مثقال 2 تا

 گیـاه  اجـزاي  تمـام  دارویـی  حمـام  از استفاده :کاسنی دارویی حمام. 13

 کردن تمیز و پاك بدن، میعمو آرامش پوستی، هايبیماري درمان جهت کاسنی

 بـراي  ت.اسـ  مفید بسیار کبدي هاينارسایی و گرفته هايبینی و تنفسی مجاري

 وان آب در را کاسـنی  گیـاه  اجزاي روغنی معطر اسانس قطره  5تا  2 منظور این

 بدن سپس .شود پخشً کامال روغن ذرات تا بزنید هم به خوب ریخته، گرم حمام

 .دهید ماساژ و شستشو خوب و دهدا قرار وان آب در را خود

 بـرگ  گـرم  200 کاسـنی  بـرگ  آب تهیه به منظور :کاسنی برگ آب. 14

 سـپس  .شـود  خارج آن آب تا بگذارید و بریزید سبدي در و شسته را تازه کاسنی

 را آن آب و بریزیـد  کوچـک  پرس دستگاه یا کنی خرد سبزي دستگاه داخل راآن

 براي کاسنی آب صرف. مکنید میل راآن از جانفن یک بار روزهر در بار 3 و بگیرید

 .است مفید بسیار گلو و لوزه ورم تحلیل

 ریشـه  پوست مثقال 4میزان  :کاسنی با یرقان ضد جوشانده تهیه. 15 

 جوشانده، آب لیتر میلی 750 در کرده مخلوط خیار پوست مثقال 4 با را کاسنی

 عصر و ناشتا صبح روز  5 و نموده حل سرخ شکر کمی در و کرده صاف آنرا سپس

 ریشه مثقال 2 و کاسنی ریشه مثقال 2 جوشانده از استفاده همچنین .کنید میل
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 بـراي  عصـر  و صـبح  وعـده   2 در آب لیتـر  میلی 500 در )حماض( ترشک گیاه

 .است ثرؤم و مفید هایرقان انواع درمان

 هکـ  افرادي براي مربا این منظم و مداوم مصرف :کاسنی ریشه مرباي. 16

 .شودمی توصیه هستند خون باالي غلظت دچار یا برندمی رنج کبدي نارسایی از

 براي تهیه مرباي ریشه کاسنی الزم مواد

 شکر گرمکیلو 1

 گالب استکان نصف 

 لیموآب غذاخوري قاشق 1

 )گرفته پوست( تازه کاسنی ریشه گرم  500

 15 و ریختـه  ظرفـی  در را گرفتـه  پوسـت  کاسنی ریشه  :مربا تهیه روش

 انجـام  را کار این دوباره و بریزید دور راآن آب جوشید که زمانی .بجوشانید دقیقه

 در و بریـده  کـوچکی  قطعـات  بـه  را آن سـپس و تا سه مرتبه تکرار کنید.  دهید

 کمـی  تـا  بگذاریـد  حـرارت  روي را آب و شکر .شود خارج آن آب تا بریزید صافی

 را گـالب  و آبلیمـو  بعد .نمایید اضافه نیز را شده خرد کاسنی ریشه بعد و بجوشد

 .است آماده مربا شد، غلیظ و آمد قوام به که وقتی. بیافزایید

 تسـکین  جهـت  روغـن  ایـن  از  :کاسنی برگ سرد استخراج روغن .17

 تهیـه  بینـی،  آبریـزش  درمـان  گریپ، و بینی خشکی رفع مزاج، گرم سردردهاي

 .شودمی استفاده پا و دست کف سوزش ضد پمادهاي

 کاسنی برگ سرد استخراج ترکیبات روغن

 تازه کاسنی ریشه و برگ مشت 5/1

 ي)ختیار(ا کنگر مشت یمن 

 زیتون روغن لیتر 1
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 پوسـت،  خـارش  و التهـاب  رفـع  :کاسـنی  گیاه اجزاي ماساژ روغن. 18

 تحلیـل  و خشک هاي پوست کردن شاداب و لطیف پوستی، گرم هايورم تحلیل

 .است کاسنی ماساژ روغن دهعم مصارف از چشم ملتحمه ورم

 کاسنی گیاه اجزاي ماساژ ترکیبات روغن

 کاسنی برگ روغنی معطر اسانس خوريچاي قاشق دوم یک 

 کاسنی ریشه روغنی معطر اسانس خوريچاي قاشق دوم یک 

 شیرین بادام روغن غذاخوري قاشق 2

 کاسنی کبد مقوي تخمه چهار. 19

 :کاسنی کبد مقوي تخمه چهار ترکیبات 

 کاسنی تخم گرم 25

 شربتی تخم گرم 20

 خرفه تخم گرم 20

 شکر مقداري 

 )شده خرد( خیار تخم گرم 20

 هر کرده، مخلوط را فوق گیاهان  :کاسنی کبد مقوي تخمه چهار تهیه روش

 یـک  در را آن از مربـاخوري  قاشـق  یـک  نوبـت  هـر  عصر، و صبح نوبت دو در روز

 بـا  نمـوده،  صـاف  را آن لعـاب  کرده، دم دقیقه 5 مدت به جوش تازه آب استکان

 .کنید میل و نموده شیرین شکر کمی

 کاسنی کبد مقوي نوشیدنی .20

 :کاسنی کبد مقوي ترکیبات نوشیدنی

 پرتقال آب فنجان 1

 )شده خرد( آناناس یا سیب فنجان نصف 

 شکر کمی 

 رسیده هلوي ددع 1 
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 )شده خرد(یخ تکه 4

 نوشیدنی تهیه روش 

 یخـوب بـه   دقیقـه  چنـد  و ریختـه  کن مخلوط در را یخ از رغی به مواد تمام 

 را آن ،خنـک شـدن   دقیقه چند از پس و نموده اضافه را یخ سپس کنید. مخلوط

 .کنید صرف و ریخته بلند هايلیوان در

 مقـوي  هـاي لوسیون انواع تهیه براي کاسنی تنطور از  :کاسنی تنطور .21

 اسـتفاده  پوسـت  سـوزش  و شخـار  ضـد  هايلوسیون و )خارجی استعمال( کبد

 .شودمی دارویی

  کاسنی ترکیبات تنطور 

 تازه کاسنی برگ و ریشه گرم 600یا خشک کاسنی ریشه گرم 200

 الکل لیتر میلی 250

 آب لیتر میلی 750

 جملـه  از هـم  کاسـنی  ریشـه  پـالوده  و طبـی  خورش و کمپوت.22 

 هـاي بیمـاري  انـواع  بـراي  دارویـی  مصرف و شده تهیه که است دیگري ترکیبات

 .هامرغداري در آن هايفراورده و کاسنی گیاه درمانی کاربردهاي .دارد کبدي

  مرغ  تخم تولید افزایش

 داده نشـان  اینـولین  یعنـی  گیاه این دهندهتشکیل اصلی ماده مورد در تحقیقات

 موجـب  هفتـه  چند مدت طی غذایی جیره صد در یک میزان به آن مصرف است

 است توانسته کهاین است. ضمن شده درصد 13میزان  به مرغتخم تولید افزایش

 دهد. کاهش توجهی قابل مقدار به را سفیده و زرده کلسترول میزان

  لنق و حمل استرس کاهش اثرات

 طیـور  در تـن  در کیلـو  یـک  میـزان  بـه  کاسـنی  پودر مصرف که است شده ثابت

 گیاه از شده ساخته ترکیبات. گردد هاآن در استرس کاهش موجب است توانسته
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 نشـان  خـود  از سـودمندي  اثرات نیز گاه کشتار به طیور انتقال از قبل در کاسنی

  .اندداده

  دارویی گیاهان تولیدکنندگان اصلی چالش

 قـرار  تخریـب  معـرض  در سرعت به دارویی گیاهان هايرویشگاه که میان این در

 بـراي  ورزيکشـا  جهاد وزارت توسط که طوبی طرح معتقدند کارشناسان گرفته،

. اسـت  نبـوده  موفـق  چنـدان  نیـز  شـد  اجـرا  دارویـی  گیاهـان  کشـت  توسـعه 

 .هستند مواجه عمده مشکل چند با دارویی گیاهان کشت متقاضی تولیدکنندگان

 متقاضـیان  دسـت  بـه ً عمـال  طوبی طرح در شده داده وعده تسهیالت کهاین اول

 پرداخت براي هابانک یتراش مانع با کار شروع براي تولیدکنندگان این و رسد نمی

 .هستند مواجه تسهیالت

 بـا  دارویـی  گیاهـان  برداشـت  از پس تولیدکننده که است این دیگر موضوع

 عمـالً  زیـرا  اسـت  مواجـه  گیـاه  فـرآوري  و کـردن  خشـک  کـردن،  انبـار  معضـل 

 این. شمارند انگشت و اندك بسیار کشور در دارویی گیاهان فرآوري هاي کارخانه

 فـرآوري  هـا شهرسـتان  و هـا استان از برخی در که زاستلمشک حدي به موضوع

 .شودمی محدود کم امکانات با و کوچک کارگاه چند به تنها دارویی گیاهان

 و شـود مـی  تولیـد  عرقیـات  کوچک کارگاه یک در لیتر 700تا  300 روزانه

 سـیب  نشـان  دارو و غذا سازمان، شودمی احداث روستاها درً اکثرا هاکارگاه چون

 مشـکالتی  سـالمت  سیب گرفتن در و دهدنمی کارگاهی محصوالت به را متسال

 است بازار به ورود مجوز پروانه و ساخت پروانه عالمت سالمت، سیب .دارد وجود

 به و کرد بازار وارد برند با را تولیدات تواننمی نشود، حل مشکل این که زمانی تا و

 سـیب  و برنـد  کـه  هـایی کارگاه اختیار در ترپایین قیمت با کارگاه تولیدات اجبار

 .شودمی داده قرار دارند، سالمت



46    

  

  

  

  

 

 بسته کار آفرینی تولید گیاه کاسنی

 

 داخلـی  مصرف بازار. است دارویی گیاهان بازاریابی مشکالت، این سوم وجه

 عرضـه  مانند مسائلی و تحریم مانع با نیز صادراتی بازارهاي و ندارد را الزم کشش

 محصـول  توانـد نمـی  هکنندتولید و هستند مواجه مناسب بنديبسته بدون و فله

 .برساند فروش به را خود

 تنهـا  نیـز  دارویـی  گیاهـان  تولیدکننـدگان  که است شده باعث موضوع این

در  کـه  بداننـد  هـا دالل و هاواسطه را خود محصوالت بازاریابی مشکل حل راهکار

 .آیندمی شمار به نیز دارویی گیاهان قاچاقچی برخی موارد

 کسـی  سـفانه أمت و آینـد مـی  کننـدگان کشـت  سـراغ  بـه  خودشـان  هادالل

 طبیعـی  منـابع  ادارهد. کنـ نمـی  معرفـی  کشاورزان به را تاجران و صادرکنندگان

 شهرسـتان  اهل ها دالل عمده. کنندنمی پیگیري را موضوع این هم هاشهرستان

  .فروشندمی بازرگانان به را محصوالت هاآن و هستند خود منطقه

 دارویی انگیاه زمینه در فعال هايشرکت

 ؛تهران در واقع سبز ارمغان رکتش .1

 هـاي دمنـوش  و گیـاهی  داروهـاي  توزیـع  و تولید زمینه در اهورا رکتش .2

 ؛فارس استان در گیاهی

ـ  ارومیه استان در واقع ارومیه گیاه زرین تعاونی .3  شـرکت  اولـین  عنـوان هب

 ؛زراعی اراضی در دارویی گیاه کشت سنجی امکان و مطالعه تخصصی

 ؛زیما پژوهان زادآ شرکت .4

 ؛یزد پرور نو ایده شرکت .5

  ؛رها و دارو گل داروسازي شرکت .6

 حرفه این به ورود براي کلی پیشنهادي

 آن مختلـف  هـاي زمینه در تحقیقات، فعالیتی و حرفه هر شروع براي کلی طورهب

 .دارد وجـود  کـاري  هر آغاز براي موفقیت عدم و پذیري ریسک همواره .است الزم
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 هرگونـه  امکان ،مقصود به رسیدن براي وقفهبی تالش و نظر مورد حرفه به عالقه

 چـون  دارویـی  گیاهـان  کار و کشت با رابطه در .رساندمی صفر حد به را شکست

 بـراي  گـام  اولین بنابراین دارد مستقیمی رابطه عالقه و اراده با که ستا ايحرفه

 و کـار  و کشـت  نـوع  با رابطه در زمال تحقیقات دوم گام .است قوي اراده موفقیت

 .است جغرافیایی منطقه

 تـوجیهی  طـرح  آن براي و گرفت قرار مطالعه مورد که ستا گیاهی کاسنی

 اول سـال  در و بـود  همـراه  بودجه کسري با آن اقتصادي توجیه طرح .شد نوشته

 بینی پیش خاطر مینه به .شد خواهد نیز ضرر متحمل بلکه نداشت سودخالصی

 بـه  توجـه  بـا  امـا  .بـود  نخواهد حرفه این در سوددهی سال سه حدود ات شودمی

 بـا  گیـاه  ایـن  محصـوالت  از اسـتفاده  بـراي  مردم تقاضاي و کاسنی هاي فراورده

 توانمی و داشت خواهیم سوددهی سال 3 از بعد فراوان پشتکار و مالی يهپشتوان

 حرفـه  درایـن  ثرؤمـ  ايهشرکت واسطههب اگر البته بود امیدوار آن کاري یندهآ به

 .داد گسترش را خود فعالیت حوزه بتوان

. کنـد مـی  طلب را زیادي پشتکار بودن موفق و حرفه این به ورود طورکلیهب

 .شماست با نهایی انتخاب حال
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  طرح توجیهی

  سرمایه گذاري ثابت )الف

  زمین سرمایه گذاري ثابت  .1جدول 

  ینه کل (ریال)هز  هزینه واحد (هزارریال)  متراژ (مترمربع)

10000  000/9  000/000/90  

   
  ماشین آالت و تجهیزات سرمایه گذاري ثابت .2جدول 

  تعداد  شرح  ردیف
    هزینه واحد

  (هزارریال)

  هزینه کل

  (ریال)

1  
سمپاشی با کارگر با سمپاش 

  پشتی موتوري
1  245,500 245,500 

  15,000,000  _  سري1  شن کش- بیل-وسایل باغبانی  2

3  
- طیح با تراکتور و مالهشخم وتس

  کشی
_  _  1,160,000  

 495,500 495,500 _  بذرکاري به صورت ردیفی  4

 16,901,000  جمع

  

  تأسیسات سرمایه گذاري ثابت .3جدول 

  تعداد  شرح  ردیف
  هزینه واحد

  (هزارریال)

  هزینه کل

  (ریال)

  1,453,000 _  1  پمپ آب  1

  20,000,000  _ _  ايسیستم آبیاري قطره  2

 21,453,000  جمع
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  جمع کل سرمایه گذاري ثابت .4جدول 

  هزینه (ریال)  شرح

 90,000,000  زمین

  21,453,000  تاسیسات

  16,901,000  ماشین آالت وتجهیزات

 128,354,000  جمع

  6,147,700  % اقالم فوق)5پیش بینی نشده(معادل

     134,501,700  جمع کل
  هاي جاريهزینه )ب

  هاي تولید مواد اولیه و نهاده يهزینه هاي جار .5جدول 

  مصرف  شرح  ردیف
هزینه واحد 

  (هزارریال)
  هزینه کل (ریال)

 kg5 150,000 750,000  بذر کاسنی  1

  350,000  _  _  کشسموم علف  2

  Kg100 -  8,000,000  ازت  3

 Kg80 - 6,000,000  سوپر فسفات  4

 8,000,000  -  تن 25  کود دامی  5

  23,100,000  جمع

  

  سوخت و انرژي هزینه هاي جاري .6جدول 

  شرح  ردیف
مصرف 

  ماهانه

هزینه واحد 

  (هزارریال)
  هزینه کل (ریال)

  5,500,000 500 -  برق  1

  4,725,000  2500  630  آب  2

  10,225,000  جمع
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  حقوق و دستمزد هزینه هاي جاري .7جدول 

  تعداد  شرح  ردیف
هزینه واحد 

  (هزارریال)

  هزینه کل

  (ریال)

 1,200,000 300,000  4  کارگر فصلی  1

  24,000,000  8,000,000  3  کارگر دائم  2

  1,000,000  1,000,000  1  راننده  3

 26,200,000  جمع

  
  هاي جاري طرح جمع هزینه .8جدول 

  هزینه (ریال)  شرح

 23,100,000  هاي تولیدمواد اولیه و نهاده

  26,200,000  حقوق و دستمزد

 10,225,000  سوخت و انرژي

 59,525,000  جمع

  2,976,250  % اقالم فوق)5پیش بینی نشده (معادل 

  62,501,250  جمع کل

  

  جمع کل سرمایه گذاري   .9جدول 

  هزینه (ریال)  شرح

  134,501,700  سرمایه ثابت

 62,501,250  سرمایه در گردش

 197,002,950  جمع کل
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  ب) فروش

  فروش .10جدول 

  شرح  ردیف
ارزش واحد 

  (ریال)
  میزان تولید

  ارزش کل

  (ریال)

 240,000,000 16,000  15,000  کاسنی  1

 240,000,000      جمع کل  

  

  پیش بینی مالی طرح  .11جدول 

  هزینه (ریال)  شرح

 240,000,000  درآمد (فروش)

 197,002,950  شود قیمت تمام شدهکسر می

  42,997,050  سود ویژه قبل ازکسر مالیات

  

  ماه) 25 ال (تقریباًس 05/2محاسبه دوره برگشت سرمایه 

  % تولید)100محاسبه نقطه سر به سر (در 
    

  عملکرد در سال .12جدول 

  سال
  درآمد ناخالص (ریال)  قیمت (ریال)  عملکرد

  جمع فروش  هرکیلو  عملکرد (کیلوگرم)

 240,000,000 15,000 16,000  سال اول

 252,650,000 15,500 16,300  سال دوم

 264,000,000 16,000 16,500  سال سوم

 272,210,000 16,300 16,700  سال چهارم

 278,850,000 16,500 16,900  سال پنجم
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