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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 ی،سنت 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

 ي،انباردار ي،فرآور ،ديیتول ابعاد در صنعت نیا ییزااشتغال نرخ و تیظرف

گسـترده   اریبسـ  آن یجهان يهاتیظرف به تیعنا با فروش و عیتوز ي،بندبسته

 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 ي،گذارهیسرما

 يسـاز شـفاف  و یعـ یطب منـابع  و يکشاورز جوان موختگاننشادا اشتغال ندیفرآ

 اهـان یگ ینیکـارآفر  يهابسته نیتدو به اقدام گذارانهیسرما يبرا آن سودآوري

  .  دینما ییدارو

 ،مصـرف  و ياقتصـاد  دیـ تول نـد یفرا از یواقع يهاداده يمحتو هابسته نیا

 تیریمـد  اجمـال  بـه  و یانسان يروین ي،اقتصاد بازده ،بازار شناخت ،شغل شرح

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

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

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

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

 جامعـه  در یشـاداب  و طراوت هیروح یی،ایمیش 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 ی،نیکارآفر موضوع به جهان يکشورها اکثر کردیرو

 ی،نیکـارآفر  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 ي،راهبرد يزیربرنامه کی با توانیم ینیکارآفر

  .برداشت داریپاتوسعه اهداف به لین جهت در ياقتصاد رونق

 یسـنت  طـب  و یـی دارو اهـان یگ يفناور و علوم توسعه ستاد ،منظور نیبد 

 یتخصصـ  کـارگروه  لیتشـک  به نسبت يجمهور استیر يفناور و یعلم معاونت

ـ ا. اسـت  نموده اقدام یسنت طب و ییدارو اهانیگ ینیکارآفر و يفناور توسعه  نی

 اهـان یگ یملـ  سند در شده ینیب شیپ اهداف کردن ییاجرا يراستا در کارگروه

 دانـش  و فنـاوري  سـطح  توسعه و ارتقاء بر ژهیو تمرکز با و یسنت طب و ییدارو

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

 اهانیگ مختلف يهاحوزه در ینیکارآفر يهابسته هیته کارگروه نیا يکردهایرو

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

 يهـا بسـته  آن بـا  متناسـب  و نیتـدو  ییدارو اهانیگ ستاد اعضاء و متخصصان

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

  شود. می
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 ياقتصاد تحول کل در و يوربهره یی،کارآ 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 ی،عمـوم  اهـداف  بـر  عـالوه  توانـد یم یسنت طب و ییدارو

 ي،فـرآور  و برداشـت  و داشـت  ،کاشـت  توسعه یی،غذا 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 ی،فصل کارانیب

 شده هیته ینیکارآفر يهابسته یی،روستا 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 ي،گذارهیسرما ،اندازپس شیافزا ی،مل 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 ی،ابیبازار يهانهیهز کاهش •

  .ییدارو اهانیگ

  .ییدارو اهانیگ عاتیضا کاهش •

 و اختراعـات  ثبـت  تعـداد  شیافـزا  ي،فنـاور  سـطح  ارتقـاء  ي،نوآور شیافزا •

  .یفن دانش دیتول ،ابداعات

 یمحل تیموقع ،شغل شرح شامل: مؤلفه سه نییتب به ی،شغل فیتوص يبرا

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

 ،دیجد و یخدمات ي،دیتول از اعم حرفه نوع ی،قانون يهاجنبه و يسودآور ،کار و

هیسـرما  امکـان  از جمله یمحل تیموقع مؤلفه. است مدنظر شرفتیپ و هافرصت

 وجـود  و بـازار  بـه  یدسترسـ  ی،کاف 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 ی،ژگیو ،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 ی،بازرگان

 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 ی،ابیبازار در غاتیتبل

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

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

ـ  سـوابق  و تخصـص  و تیریمـد  ،ازیـ ن مورد یانسان يروین ی،انسان منابع  ی،تجرب

 رونـق  در انیمشـتر  و کارکنـان  بـا  رفتار نوع ،هاآن قوت و ضعف نقاط و فیوظا

بـه   بودجـه  و برنامه هیته ی،مال 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 ي،گذارهیسرما 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

 ی،نیکـارآفر  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

  تولید گل محمدي؛ .6

  تولید ارگانیک گیاهان دارویی؛ .7

  بک گیاهان دارویی؛ د تیتولی .8
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  فراوري گیاهان دارویی در واحدهاي کوچک روستایی؛ .10
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  تولید بابونه .18
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  خالصه

 ،ی و فرهنگ استفاده از گیاهـان دارویـی در کشـور   لاستعدادهاي بالقوه م وجود

یـک   در حـد ایـن مقولـه   به  ،کشور نامتخصصاگر این واقعیت است که گویاي 

گـرا  و جـامع  منـد نظـام ضرورت ملی در چارچوب یک برنامه مشخص با نگـرش  

بنـدي،  برداران ماهر و توانمند در عرصـه تولیـد، فـرآوري، بسـته    زند و بهرهپرداب

عـالوه بـر دسـتیابی بـه     کشـور   ،بازاریابی داخلی و صادرات عالمانـه وارد شـوند  

محیطی، بهداشتی  زیست -يدر ابعاد کالن توسعه اقتصاد ،مدیریت توسعه پایدار

(خودکفایی دارویی)، اشتغال، امنیت غذایی و ذخایر ژنتیکـی در عرصـه ملـی و    

زا، بـزرگ و درون عنـوان یـک منبـع    ه بـ مطرح خواهد شد و این صنعت جهانی 

  وجود خواهد آورد. هبمناسبی درآمد ارزي 

عالوه بر سابقه طوالنی و ریشه تـاریخی و فرهنگـی مصـرف گیاهـان      ایران

مناسـب و   )جهـان اقلـیم شـناخته شـده     13اقلـیم از  11تنوع اقلیمی ( ،دارویی

توانـد  طور طبیعی و بـالقوه مـی   هفردي در میان سایر کشورها دارد و ب هب منحصر

  د.  نممتاز ک راخود گیاهان دارویی  تولید جایگاه

شـود کـه رقـم در    مـی  دگونه برآور 2300تا   ایران هاي داروییگونه دتعدا

هـاي  ي گیاهی جزء گونههابرخی گونهاین در حالی است که  و بودهخورتوجهی 

 یگیـاه فلور  جنس از 569قریب  شود.جاي دنیا یافت نمیکدر هیچ  نادر بوده و

جـنس در ردیـف گیاهـان معطـر      116ایـن میـان    از و دارویـی هسـتند   ایران،

  .باشد می

باشد کـه صـمغ آن    ه گیاه آنغوزه میهاي دارویی شناخته شدیکی از گونه 

گـرم   40تـا  20هر گیاه آنغـوزه   معموالًدر پزشکی و صنعت کاربرد فراوان دارد. 

آید که   دست می ها نوع ماده دارویی ارزشمند به دهی دارد و از شیره آن ده شیره
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دیگـر کشـورها صـادر    به علت نبودن صنعت تبدیل در ایران، به صورت خام بـه  

  شود.  می

جهـانی   بـازار  در و ه آنغوزه از ارزش اقتصـادي بـاالیی برخـوردار اسـت    گیا

بـا   ورسـد   به فـروش مـی  مناسبی کشورهاي عربی خلیج فارس به قیمت ویژه  هب

ریـزي  کنـد. برنامـه  فزوده فراوانی نصیب کشـور مـی  ایجاد صنایع تبدیلی ارزش ا

برداران حـوزه طبیعـی و زراعـی آنغـوزه     هاي تولیدي بهرهبراي ارتقاي توانمندي

تـداوم   ،براي اسـتفاده دارویـی   مراتعاز و استفاده پایدار وري درست  بهرهموجب 

مراتـع  در مقابل آن اسـتفاده نادرسـت از    شود ومیناسب مسودآوري و اشتغال 

هاي  و نابودي گیاهان مفید در زیستگاهتخریب منابع طبیعی  داراي گیاه آنغوزه،

  به دنبال خواهد داشت.نباتی را 

گیري شایسـته از  با هدف توسعه تولید و اشتغال در بخش کشاورزي و بهره

ل فنـی و  ئدر این بسته به مساصنعت گیاهان دارویی و کارآفرینی در این حوزه، 

تولیدي و نیز ارزش تولید اقتصادي این گیـاه در عرصـه زراعـی پرداختـه شـده      

  است.

 ایـن فعالیـت تولیـدي هفـت سـاله بـوده و       ها و برآوردهـا، براساس بررسی

 ،هـاي تولیـد  کـل هزینـه   هفتم قابل برداشت اسـت.  محصول آن درسال پنجم و

بیشـترین میـزان هزینـه نیـز در سـال اول       وریـال بـوده    414205000معادل 

از  به اجاره زمین و نیروي انسانی اسـت، ها مربوط باشد. باالترین سهم هزینه می

زمین ارزش افزوده  برداري صحیح ازو بهرهوري نیروي کار  هبا افزایش بهر رو این

  .  شودبیشتري ایجاد می

میـزان   باشـد. ریـال مـی   244877000مبلـغ   نیز طرح گذاريکل سرمایه

برداشت  نوبت دو در صمغ کیلوگرم 800این محصول در هر هکتار حداقل تولید

ریال  517756,3 قیمت تمام شده این محصول براي هرکیلوگرم صمغ باشد.می

 مـدت  در با توجه به محاسبات انجام شده، کل درآمد ناخالص محصول باشد می
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دهنده دسـتیابی بـه   این موضوع نشان باشد.ریال می1600000000هفت سال 

مزرعه آنغوزه در مقایسه با سایر محصوالت است. ارزش حـال   درآمد مطلوب در

سودآوري نسبت فایده به میلیون ریال است و شاخص  907درآمد خالص طرح  

ایـن نتیجـه نشـانگر آن اسـت کـه بـه ازاي یـک ریـال          برآورد شـد.  4/4هزینه 

با توجه  ،د. بنابراینوشمی گذارنصیب سرمایه 4/4در این فعالیت   گذاري سرمایه

  این طرح اقتصادي است. جراي به شاخص سودآوري نسبت فایده به هزینه، ا
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  دمهمق

هـزار   8متنوع و شرایط اقلیمی مختلف و فلور غنی، حـدود  با آب و هواي  ایران

کننـده  تواند در ردیف اول کشورهاي تولیدگونه گیاهی داشته که بدون شک می

گیـرد. وجـود اخـتالف درجـه      هـاي مختلـف آن قـرار   گیاهان دارویی و فرآورده

ــرارت  ــاحلی و     50ح ــویري و س ــتانی، ک ــی کوهس ــراد، اراض ــانتی گ ــه س درج

روز آفتابی و تنوع زیستی و سایر خصوصیات منحصـر   300دود برخورداري از ح

هـاي هسـتند کـه در مقایسـه بـا سـایر تولیدکننـدگان اسـتعداد         به فرد ویژگی

اي فـراهم  اي براي تولید انواع گیاهان دارویی در سـطح وسـیع و گسـترده    بالقوه

  آورده است. 

هـاي  برتـرین جهـان   ارزش افـزوده و  صـادرات،  جهان تولیـد،  جهان امروز،

حجم تجـارت   زنند.حتی سیاست را توانمندان اقتصادي رقم می اقتصادي است.

شود بـراي  بینی میپیش است و میلیارد دالر 43جهانی گیاهان دارویی بیش از 

از بـازار دارویـی    درصد 25 حدود برسد. تریلیون دالر 5 این رقم به 2050سال 

 گیاهان اختصاص یافتـه اسـت.   زبه داروهاي مشتق شده ا 1996جهان در سال 

توسعه گیاهان دارویی در جهـان از زمـان برگـزاري چهـارمین      توجه به کشت و

قرارگرفتن داروهاي گیـاهی در انبـوه    سالمت جهانی و المللی حفظ و کنگره بین

باعـث شـد کـه تقاضـاي جهـانی ایـن        آغـاز و  1986سـال   داروهاي جهانی در

بـه دنبـال آن کشـورهاي مختلـف      یابـد.  ي افـزایش افزآینده محصوالت به طور

 دارویـی،  تولیـد انبـوه آن در سـطوح صـنعتی،     ریـزي کشـت و   نسبت به برنامـه 

المللــی ایــن در کنــار آن بازرگــانی بــین آرایشــی اقــدام نمودنــد و بهداشــتی و

  شد.   محصوالت با رونق روزافزونی رو به رو

اي بـا منشـاء   در حال حاضر یک سوم داروهاي مورد استفاده بشر را داروهـ 

تردیـد رو بـه افـزایش اسـت. در آمریکـا      دهد و این میزان بی گیاهی تشکیل می

میلیون نسخه نوشته شده حـاوي داروهـایی اسـت کـه از      125ساالنه در حدود 
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یک نفر از داروهـاي   ،شوند. از هر سه نفر شهروند آمریکایی بالغ گیاهان تهیه می

هـایی ماننـد    جهـت درمـان بیمـاري    دالر 54کنـد و سـاالنه    گیاهی استفاده می

 امروزه د.نماین خوابی پرداخت می سرماخوردگی، سوختگی، سر درد، آلرژي و بی

نفـر از   هامیلیون. نیست پوشیده کسی بر جهان سطح در دارویی گیاهان اهمیت

هاي گیاهان دارویـی  برداشت فرآوري و سایر جنبه مردم جهان در زمینه کشت،

میلیون نفر به کـار گیاهـان    100 ،چین کشور در که فقط طوري هفعالیت دارند. ب

  .دارویی اشتغال دارند

گونه گیاهی در زمین یافت شود و ایـن در حـالی    75000-30000حدود 

ها شناسایی و ثبت شده است. براساس آمـار  درصد این گونه 1است که کمتر از 

ن براي درمان درصد از مردم جها 80بیش از )، WHO(جهانی سازمان بهداشت 

  ند.نک متداول در جهان مصرف می گونه گیاه دارویی 200ها از انواع بیماري

در آن  گیاهـان دارویـی سـبب شـده اسـت تـا میـزان       اهمیت و اثر بخشی 

بـه طـوري کـه واردات گیاهـان      .کشورهاي توسعه یافته روز به روز افزایش یابد

 1976یون دالر در سـال  میل 355شود) از دارویی (گیاهان معطر شامل آن نمی

بـالغ بـر    ،2050تا سال این مقدار رسید و  2002میلیارد دالر در سال  51/5به 

میزان واردات گیاهـان دارویـی در    در حال حاضر، تریلیون دالر خواهد رسید. 5

روز بـه روز در حـال    ،کشورهاي مختلف نظیر ژاپـن، آلمـان، سـوئیس و کانـادا    

  افزایش است.

گردهمـایی  کننـده در   کشور شـرکت  119از سوي ي که طبق آخرین آمار

کـه تجـارت گیاهـان     هبینـی شـد  د. پـیش ش، ارائه 2008شهر بن آلمان درسال 

 400000اروپـا سـاالنه   . خواهد رسـید لیون دالر یتر 5به  2050تا سال  دارویی

  کند.میلیارد دالر از افریقا و آسیا وارد می یکتن گیاه دارویی با ارزش میانگین 

در  گیاهان دارویـی گان اصلی کنند مصرف د از آلمان، فرانسه و انگلستانبع

رتبه  هنگ کنگ باالترین ،هاي داروهاي گیاهیدر میان واردکننده هستند. اروپا
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ــته و ــد از آن، را داش ــان و  بع ــن، آلم ــا آ ژاپ ــد.  مریک ــرار دارن ــرین ق از مهمت

لمـان و کـره را نـام    ، آمریکـا آ، هندتوان چین، صادرکنندگان گیاهان دارویی می

  برد.

درصـد   10بـیش از در اقتصاد ایران جایگاهی قـوي دارد و   بخش کشاورزي

هـاي  ظرفیـت بـا اسـتفاده از   . ایـن بخـش   دهدتولید ناخالص ملی را تشکیل می

بر اساس سند بهبود بخشید. به سرعت را ایران رشد اقتصادي  دتوانصادراتی می

شمسـی، جامعـه ایرانـی، بایـد      1404در سـال  ،انداز بیسـت سـاله کشـور    چشم

برخوردار از سالمت، رفـاه، امنیـت غـذایی، تـأمین اجتمـاعی،      « اي باشد: جامعه

هاي برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خـانواده، بـه دور از فقـر،    فرصت

 انداز مستلزم  تحقق این چشم .»زیست مطلوب مند از محیط فساد، تبعیض و بهره

  .گیاهان دارویی است تولید بارههبردهاي همه جانبه از جمله درتدوین را

خودکفـایی   سـطح سـالمت، کمـک بـه     يهـدف ارتقـا   با به همین منظور 

تجـارت جهـانی    جایگـاه ایـران در   يدارویی با منشأ گیاهی و دانش بومی، ارتقا

اهلـی   هاي شغلی جدید، افزایش درآمد غیرنفتی، ایجاد فرصت گیاهان دارویی و

گیاهان دارویی به منظـور توسـعه کشـت و جلـوگیري از تخریـب منـابع        کردن

 ...و سـرزمین  آمـایش  بـه  باتوجـه  کشت الگوي تدوین طبیعی و ذخایر ژنتیکی،

صـنایع   :شـامل  اي از کاربردهـا گیاهـان دارویـی طیـف گسـترده    باشد. زیـرا   می

هـاي طبیعـی صـنایع غـذایی، سـموم آلـی       داروسازي، آرایشی و بهداشتی، رنگ

یاهی، تهیه داروهاي دام و طیـور بهداشـت و پـرورش آبزیـان، پـرورش زنبـور       گ

و... را در  عسل، تهیه علوفه کنترل فرسایش خاك، تناوب زراعی و اصالح نباتات

  گیرد.بر می

ثیرپـذیري درآمـدها از مسـائل    أاقتصاد ایران بر درآمدهاي نفتـی و ت اتکاي 

پذیري اقتصاد کشور را موجـب شـده اسـت. یکـی از      سیاسی و اقتصادي، آسیب
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هاي مقابله با این چالش، توسعه تولیداتی است که ضمن بهبود وضع اقتصـاد  راه

  شود. داخلی سبب افزایش صادرات غیر نفتی می

دراین میان محصوالت جنگلی، مرتعی و گیاهان دارویی و صنعتی عالوه بر 

تواننـد   تولیدات کشاورزي دارند مـی افزایش  نقش خاصی که در اقتصاد داخلی و

ثیر به سزایی در امر صادرات غیرنفتی داشته باشند. خوشبختانه با روي آوردن أت

هاي گیاهی و مصـرف   به خصوص کشورهاي پیشرفته به استفاده از فرآورده دنیا،

-داروسازي و چـه در صـنایع غـذایی و آرایشـی     روز افزون آن در جهان، چه در

ده تـا   حـدود  ه به تنوع آب و هـوایی کشـور و امکـان رویـش    بهداشتی و با توج

بـا تکثیـر و   ایران گشته است تا دوازده هزار گونه گیاهی، فرصتی طالیی نصیب 

حضور خود را در بازارهاي جهانی بـیش از بـیش   برداري از گیاهان دارویی، بهره

 ).1(شکل  دهدافزایش 

 
 گیاه دارویی آنغوزه .1شکل 

 
ترین منبع و تنوع گیاهان دارویی را در دنیـا بـه   ترکیه غنیایران به همراه 

سهم تجارت جهانی از فروش محصوالت گیاهی دارویـی   .اندخود اختصاص داده

میلیون دالر  60حدود  ایرانسهم از این میان  میلیارد دالر بوده که 124حدود 

 ویی،. از سـ کل تجارت جهانی اسـت  درصد 5/0که این مقدار کمتر از  .می باشد

پذیري درآمـدها از مسـائل    تأثیردرآمدهاي نفتی و  همتکی بودن اقتصاد ایران ب

بـیش از   ده است. در حال حاضر سـاالنه کر پذیر اقتصاد کشور را آسیب ،سیاسی
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فرآورده گیاهی در کشورهاي اروپایی و آمریکا فرموله و بـه بـازار عرضـه     9000

بیشـتر در  زمینه فعالیت سال گذشته  50 همچون در حالی که در ایرانشود می

  باشد.میتولید عرقیات گیاهی  رابطه با

بسیاري عدم تولید مستمر و باکیفیت که  دهد هاي پژوهشی نشان مییافته

دنبـال   هو بـ  صادرات آنهاي و فرآورهاي از گیاهان دارویی از جمله آنغوزه، برنامه

ا مشکالت مهمی روبرو کـرده  آن کسب موقعیت مطلوب در بازارهاي جهانی را ب

آفریقایی جنـوبی   چین و آلمان، به کشورهاي هند،اکنون صمغ آنغوزه  است. هم

عدم توان استمرار ایـن موضـوع در طـول سـال و حتـی در       ولی ؛شود صادر می

ــال ــه      س ــادراتی را ب ــاي ص ــعه بازاره ــق و توس ــازه ورود موف ــوالی اج ــاي مت ه

تولیـد   ،ارآمـدي یـک بازاریـابی موفـق    اوج کتولیدکنندگان ایرانی نـداده اسـت.   

بندي و کسـب اعتمـاد و اطمینـان    مستمر و با کیفیت و در ادامه فرآوري، بسته

، آمـوزش  سـازي فرهنـگ باشـد.  بازارهاي داخلی و خارجی به این محصـول مـی  

طبقـات مختلـف اجتمـاعی بـا شـیوه      در متداول کردن مصرف و  مصرف صحیح

ه توسعه صنعت گیاهان دارویـی داخلـی و   تواند موتور محرکمختلف ترویجی می

  به دنبال آن حضور موفق در بازار کشورهاي دیگر باشد.  

امـاکن و   يمحافظـت و احیـا   ،سـازي گیاهـان دارویـی   اهلیدر این راستا، 

هدفمنـد   ،کـاهش زنجیـره تجـارت گیاهـان دارویـی      ،هاي گیاهی موجودسایت

 گیاهـان دارویـی،  شـت از  کردن قـوانین بردا  یکردن تحقیقات و تقویت و اجرای

کشـور  در داخل برداري از محصوالت گیاهی و بهره توسعهمناسبی براي  حل راه

  باشد.به سایر کشورها می صادراته دنبال آن و ب
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  معرفی گیاه  

 Apiaceaeاز تیـره چتریـان   Ferula assa-foetida گیاه آنغوزه با نام علمـی  

ــه آن  ــی ب ــه  صــمغ االنجــدانکــه در عرب  Stingingassa آنو در انگلیســی ب

صنعتی بوده کـه مسـاحت رویشـگاه آن در ایـران      -، یک گونه داروییگویند می

  باشد.هکتار می 20000حدود 

  رو از ایـن باشـد؛   از آنجایی که زیستگاه این گیاه فقط ایران و افغانستان می

منوکارپیـک  گـردد. آنغـوزه گیـاهی    هاي نـادر محسـوب مـی   این گیاه جزء گونه

صـمغ   .رسـد باشد که پس از تولید گل و بذر، سیکل حیات آن به اتمـام مـی   می

گردد، در صنعت براي تهیه چسب الماس و آنغوزه که از ریشه آن استحصال می

آور، بادشـکن و بـراي درمـان     قاعـده ضد انگـل،   به عنوان ضد تشنج،در پزشکی 

  .  رود کار می ههیستري و دفع آفات خاکزي ب

هـاي  هـاي معـده و انگـل   هاي چرکی، نـاراحتی راي درمان زخمین بهمچن

و در  شـته آور مصـرف سـنتی دا  گوارشی، برونشیت مزمن، تنگی نفـس و خلـط  

کـاربرد دارد.  کننـده   سازي و سـاخت مـواد پـاك    سازي، رنگرصنایع غذایی، عط

در تهیـه نـوعی آش    ،فصل رشد يدر ابتدا ،هاي آنغوزهبرگ هاي زایشی و جوانه

هاي کشور به ناي استا. این گیاه که اغلب در مناطق کوهپایهف سنتی داردمصر

تـا   950ارتفاعـات  عمـدتاً  از نظـر شـرایط توپـوگرافی،     روید،صورت پراکنده می

شـرایط  درصـد کـه داراي    40تا  15دار  متر از سطح دریا و اراضی شیب 2400

 250تـا   150 خشک بوده و داراي متوسط بـارش سـاالنه   خشک و نیمهاقلیمی 

  باشد.میهاي فقیر و سبک سازگار خاكبا و پسندد  باشد را می میلیمتر می

محیطـی   ياین گونه کم توقـع بـوده و بـا حـداقل فاکتورهـا     به طور کلی، 

بـه دلیـل    سـالیان اخیـر   در از طرفی،. و تجدید حیات نماید کردهرشد تواند  می

شدت طبیعت به  ازگیاه این برداشت ، فروش صمغ ود قابل مالحظه حاصل ازس

  .)2(شکل  قرار گرفته استنسل آن در معرض انقراض  افزایش یافته و
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از آنجایی که صمغ آنغـوزه کـاربرد زیـادي در صـنعت و پزشـکی      بنابراین، 

به توسعه صنعت کشت و پرورش  این گیاه به صورت زراعی  رو از ایننوین دارد؛ 

  گیاهان دارویی در ایران خواهد انجامید.

  
  مراتع برداشت ناصحیح آنغوزه در .2شکل

  شناسیریخت

ضـخیم و   نسبتاً ریشههاي مرکب و با برگ چند ساله، علفی، است گیاهی آنغوزه

بـه  ایـن گیـاه   هـاي  گل .رسدمتر می یکبه بیش از  ساقه آن ارتفاع که گوشتی

  ).3 (شکل شود ساقه ظاهر می روي مرکب چترآزین آن به شکل گلرنگ زرد و 

گیاهـــان  جـــزء 2ربنـــدي رانکیـــ در تقســـیم1منوکارپیـــک ایـــن گیـــاه

کریپتوفیت همی
3
بوده که در سال آخر عمر،  تولید ساقه و گل نمـوده و پـس از    

  .رسدسیکل حیات آن به اتمام می ،بذررسیدن 

                                                      
1. Monocarpic 
2. Raunkiaer,s classification 
3. Hemicryptophtophyte 
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اي فنـر  که پس از رسیدن، توسـط زائـده   باشدمی 1میوه آنغوزه شیزوکارپ 

گردد. که به هر کدام مریکارپمی مانند، به دو قسمت تقسیم
2
از  .شودگفته می 

خـارج  اي با بوي نافذ شیرهبهار،  اواخر در زنی،به روش تیغگیاه این  و یقه هریش

 ینـد گو می آنغوزهشیره  ه آنشده و بشود که درمجاورت هوا به تدریج سفت می

  .)3 (شکل

  

  
  هاي مختلف آنغوزه بخش .3شکل 

  

  پراکنش   و منشا

آسـیا   دار قـاره  و نسـبتاً شـیب  آهکی  در اراضی خشک ومراتع مناطق  در وزهغآن

منـاطق  این گیاه در  است.هاي ایران و افغانستان بومی استپاین گیاه روید. می

، نـائین  آبـاده،  مرغـاب،  دشـت  کرمان، بلوچستان، خراسان،: شاملمختلف ایران 

مـاهور کـه داراي بـارش متوسـط سـاالنه      سبزوار، کاشـمر و دیگـر منـاطق تپـه    

                                                      
1 . Schizocarp 
2 . Mericarp 
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باشد بـه خـوبی   آهکی -1میلیمتر و داراي بافت خاك مارنی 200تا  170حداقل

رویـد   در ایران می Ferula جنسنیز از هاي دیگري گونههمچنین  کند.رشد می

بـه صـورت مسـتقل یـا     هـا کـه   . ایـن گونـه  شودکه از آنها نیز آنغوزه گرفته می

  باشند شامل:میهایی از یک گونه  واریته

F.foetida  Regel. ،F.alliacea  Boiss.  ،F.Kuma وF.Kurdica  Pol.   بـوده

، خراسـان، شـاهرود، بسـطام   ، در بلوچسـتان  F.foetidaگونـۀ  که از میـان آنهـا   

صـمغ آن   اي اسـت کـه  ، دامغان و سبزوار شناسایی شـده و جـزء دسـته   میامی

  معروف است. 

پراکنـده   در خراسـان و کرمـان   F.alliaceaهاي آنغوزه از جمله دیگر گونه

هـاي سـاوجبالغ و همـدان و در آذربایجـان     در کوهکه  F.Kurdica گونۀ بوده و

و در زبان بوي تند لیمو دارد  واندازة یک باقالست  صمغ آن به ،غربی زیاد است

 سـقز  سرشـیو،  مراتـع  در کـه  F.Kumaگونـۀ   .گوینـد می» وزابی« محلی به آن

در  نیـز  و کردسـتان  برسن و پوکیده، بی هايکوه اورامانات، ارتفاعات کردستان،

چـاق کـردن اسـب و گـاو     براي علوفه پربهایی  ،کهکیلویه و لرستان فراوان است

نام گیـاه آنغـوزه   ه هاي بمعروف است از گونه» ویه«و » کَما« نام محلیدارد و با 

ولـی   ؛باشـند  مـی بـه یکـدیگر   هاي باال خیلی شبیه گونه ،از نظر شکل باشند.می

و رنـگ  سـفید   هاها گلعالوه در بعضی گونه هب و مختلف است ها ارتفاع ساقه آن

باشـد. ایـن نـوع    و خوشـبو مـی   نندما هسکو پهن شدن، پس از رسیده میوة آن 

یا انجدان سـفید   شود در کتب طب سنتی انجدان طیبوزا گفته میاخیر که بی

  نام دارد.

                                                      
1 .Marl 
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  ه  مؤثرمواد 

شـود،  ه گیاه آنغوزه که در اصطالح عموم به آن شیره آنغوزه گفته مـی مؤثرماده 

ریشـه تـا   هاي آونـدي گیـاه، از   که در سرتاسر لوله باشدنوعی صمغ یا رزین می

 25درصـد رزیـن،    62ترین نقطه ساقه جریان دارد. صمغ آنغوزه حـاوي  انتهایی

درصد اسید فرولیک آزاد و بـه مقـدار    28/1درصد اسانس،  7تا  3درصد صمغ، 

  باشد.  بسیار جزئی، حاوي وانیلین می

تتـرا سـولفید مشـتقات     تـري  تقریباّ تمام صمغ آنغوزه، داراي ترکیبـات دي 

ــارین ــدین، فئو1کوم ــامولونفرول2تی ــامارکاندین3، ک ــرنین 4، اپیس ــی پ و  5، آمبل

ترکیـب   قان در اسانس حاصل از شیرابه آنغوزه، چنـدین قباشد. محمی 6کانفرول

اند که مهمترین اجزاي آن را میرسن، آلفا و بتـا تشـکیل   یی کردهساامختلف شن

  دهد.می

باشـد. نـوع   مـی » ايتـوده «و  »اي)اشـکی (دانـه  «شیره آنغوزه شامل انواع 

که بر اثر خراش حاصل از نیش حشرات یا از برخـورد ذرات شـن بـه    اي آن  دانه

شود به مقـدار کـم بـه بیـرون از سـاقه      ساقه گیاه، به دلیل وزش باد حاصل می

پس از قرار گرفتن مقابل نور خورشید به تدریج سفت شـده   گردد که میتراوش 

  گراید.اي میقهوه -و رنگ آن به قرمز

تـرین و بـا   گـردد خـالص  که بدین طریق از گیاه استحصـال مـی   محصولی

شـیره   اينوع تـوده  .ترین نوع صمغ بوده که به توده اشکی معروف استکیقیت

آیـد و رنگـی متفـاوت    زدن یقه گیاه، از محل زخم به دست میآنغوزه بر اثر تیغ

                                                      
1 .Cumarinderivative 
2 .Foetidin 
3 .Kamolonfrol 
4 .Episamarcandin 
5 .Umbelliperenin 
6 .Conferol 
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و نیـز   زنی، مقدار ناخالصی حاصـل از خـاك و خاشـاك   دارد. بسته به زمان تیغ

  .باشدمیاي و یا خاکستري ، قهوهنارنجی آن رنگ ،زمان برداشت بعد از تیغ زنی

هاي گوارشی و نیز رفع یبوسـت  جهت بهبود بیماري ،آنغوزه در طب سنتی

ه این گیاه ضد انگل بـوده و  مؤثرماده  گیرد.در افراد مسن مورد استفاده قرار می

اثـرات دارویـی و درمـانی صـمغ      .دارددر درمان آسم، صرع و آنفـوالنزا کـاربرد   

و آنتی  بوده و در منابع مختلف از آن به عنوان: آنتی اکسیدان آنغوزه بسیار زیاد

ویروس، ضد قارچ، ضد سرطان، ضد دیابت، ضد اسپاسم، کاهنده فشار خون یـاد  

  شده است.

ي از مـواد موجـود در صـمغ آنغـوزه در کارخانجـات      مـؤثر امروزه داروهاي 

تـوان بـه   ایـن داروهـا مـی    ؛جملـه  از گـردد ولید و به بازار عرضه میداروسازي ت

داروهاي ضد نفخ، ضد انگل، درمـان سـرماخوردگی، درمـان آسـم و برونشـیت،      

داروهاي ضد حاملگی، ضد صرع، هضم کننده غـذا و درمـان کننـده آنفـوالنزاي     

  .مرغی اشاره نمود

  و تکثیر پرورش ،کشت

  آماده کردن بسترمرحله ) 1

چند کاشت بذر آنغوزه به صورت دیم، نیاز به بستر خاصی ندارد و حتـی بـه   هر 

گردد؛ ولی براي باال بـردن شـانس جوانـه زنـی،     پاشی دستی سبز میصورت بذر

آوري آب  کشت نمـود تـا بـا جمـع     1هاي کوچکبهتر است آن را در داخل جوي

  باران و ذخیره رطوبت حاصل از بارش، به سبز شدن آن کمک گردد.

باشـد،  ه همین منظور، چنانچه هدف، تکثیر آنغوزه در شرایط مزرعـه مـی  ب

هاي هرز پـاك کـرده و   بهتر است ابتدا زمین را با عملیات شخم سطحی از علف

                                                      
1 .Furrow 
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گـردد  د. یادآور میکر زمینسپس، در جهت شیب اصلی زمین اقدام به تسطیح 

اسـت   میلیمتـر  250در عملیات زراعی مناطق خشک که بارندگی آن کمتـر از  

هـاي بـا   نیاز به هیچگونه کود شـیمیایی نبـوده و بـذر آنغـوزه اغلـب، در خـاك      

دن بسـتر کاشـت از   کـر گردد. پس از تمیـز  حاصلخیزي کم به خوبی مستقر می

سانتیمتر و به عمـق   15هاي کوچک به عرض هاي هرز، باید با ایجاد جويعلف

د. کـر احـداث فـارو   سانتیمتر در جهت عمود بر شیب زمین، اقدام به  15تا  10

باشد تـا بتـوان بـا حرکـت در بـین      معموال فواصل فاروها از یکدیگر،یک متر می

  نمود. ها را مدیریتهاي کاشت نهالردیف

  کاشت  مرحله  )2

تـا  اواسـط آذر   کاشـت آنغـوزه   ، بهتـرین زمـان  دهداي نشان میمطالعات مزرعه

 بهمـن کاشت، تا اول  باشد. هر چند در برخی مناطق، عملیاتماه میاواسط دي 

تـا در   پـذیرد ماه انجام دي تواند به تعویق افتد؛ ولی بهتر است کاشت بذر درمی

، بـذرهاي کشـت شـده از    و زمسـتانه  هـاي پـاییزه  صورت حادث شدن بارندگی

  مند گردند.رطوبت موجود در خاك بهره

در زراعت آنغوزه، معموالً کاشت به صورت ردیفـی و در داخـل بسـتر فـارو     

گیرد. تحقیقات نشان داده است کـه افـزایش فاصـله کاشـت     (جوي) صورت می

ي بـر مقـدار صـمغ موجـود در ریشـه گیـاه آنغـوزه        تأثیرسانتیمتر  50بیش از 

بت دارد. براي داشتن یک کاشت مث تأثیرنداشته؛ ولی بر سطح تاج پوشش گیاه 

اسـت از   هاي کاشـت، بهتـر  صادي، معموالً فواصل کاشت بذر، در طول ردیفاقت

هاي کاشت نباید از یـک  فاصله بین ردیف سانتیمتر کمتر نباشد و همچنین، 50

  متر بیشتر باشد.
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معموالً عمق کاشت بذر آنغوزه بسـته بـه بافـت خـاك بـین سـه تـا پـنج         

تر باشد عمق کاشـت کمتـر   هر چه بافت خاك سنگین باشد.سانتیمتر متغیر می

  شود.  یشتر در نظر گرفته میتر باشد عمق خاك بو هرچه بافت خاك سبک

بـذر   ج،تا پن زنی در هر چاله حدقل سههمچنین براي افزایش شانس جوانه

 گـردد. هـا مـی   ها اقدام به تُنک کـردن آن گردد که پس از ظهور جوانهکشت می

  تواند به صورت دستی یا با ماشین بذرکار انجام گیرد.عملیات کاشت می

  مرحله داشت )3

برد تا به سال زمان می 12تا  10که بسته به شرایط اقلیمی  آنغوزه گیاهی است

بـر   رو از اینباشد؛ بذر بنشیند. از آنجایی که ریشه این گیاه باریک و مستقیم می

آمـاده  خالف گیاه کنـدل کـه ریشـه آن طـی سـه سـال پـس از کاشـت بـذر،          

خیم آن ضـ  گردد، حداقل به پنج سال زمـان نیـاز دارد تـا ریشـه    برداري می بهره

زنی گردد. در همین خصوص بهتر است طی سه سال اول بعـد  شده و آماده تیغ

دیبهشـت و خـرداد اقـدام بـه حـذف      هـاي فـروردین، ار  از کاشت در اواخـر مـاه  

د و توسط نیروي کارگري علـف هـرز داخـل    کرهاي هرز به روش مکانیکی  علف

ابت حذف هاي کاشت را جهت جلوگیري از بروز رقشیارهاي کاشت و بین ردیف

هاي کاشت جهت ذخیره بهتر نزوالت آسـمانی   د. همچنین ترمیم مسیر جويکر

 ،باشد. نکته دیگري که باید در نظر گرفتـه شـود  می مؤثربراي رشد بهتر آنغوزه 

باشد؛ هاي خشک شده گیاه آنغوزه در پایان سال زراعی میآوري برگعدم جمع

مـاده آلـی خـاك و نیـز      زیرا به جـا گذاشـتن بقایـاي گیـاهی موجـب افـزایش      

جلوگیري از فرسایش بادي و آبی مزرعه شده و به حفظ رطوبـت خـاك کمـک    

  کند.  می
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  مرحله برداشت )4

گیرد. هرچه سن گیاه از پنج سال بعد از کاشت انجام می برداشت آنغوزه معموالً

 بـه دسـت  گیاه صمغ بیشـتري   پنج سال بیشتر باشد به دلیل قطور شدن ریشه

موجـود   همـؤثر مواد  بتدا باید اجازه داد تا کلیها برداشت صمغ،براي  خواهد شد.

 کـه در پایـان فصـل رشـد    عمـل،   ،معموالً هاي گیاه وارد ریشه شود کهدر برگ

  دهد.رخ می باشدزمان آن بسته به شرایط اقلیمی منطقه کاشت متفاوت می

شـدن  ها به ریشه، خشـک  شناخت انتقال صمغ از برگ بهترین نشانه براي

دمبـرگ از منطقـه   باشد که نشانه آن، انفصـال  میاه اي گیدههاي قاعبرگکامل 

هـر چنـد در اقـالیم    . باشـد می ریشه)بخش فوقانی (محل اتصال دمبرگ به  یقه

خشـک   باشد؛ ولی معمـوالً ها یکسان نمیزمان خشک شدن برگ ن،مختلف ایرا

در اغلـب منـاطق تـا    از اواسط اردیبهشت به تدریج شروع شـده و   هاشدن برگ

  .شودهاي گیاه خشک میکل برگ پایان خرداد،

زنـی و استحصـال صـمغ بـه روش     ها مرحله تیـغ پس از خشک شدن برگ

زنـی بسـیار مهـم بـوده و     گردد. روش تیـغ زنی از ریشه گیاه آنغوزه آغاز میتیغ

در همـین   گـردد. چنانچه نکات فنی در آن رعایت نشود منجر به مرگ گیاه می

توان به برش عرضی ریشه اشـاره کـرد کـه اغلـب در مراتعـی کـه       ص، میخصو

شود. در روش عرضی کـه توسـط افـراد    اجرا می رویشگاه طبیعی این گیاه بوده،

پس از کنار زدن خاك اطراف ریشه، بـا قطـع    گیرد،صورت می سودجو و ناآگاه،

یقه قطـع  رویشی انتهاي  سانتیمتر، جوانه 2تا  1بخش فوقانی ریشه به ضخامت 

بري ریشه) نیز میرد. این روش، به (کفشده و همگام با برداشت صمغ، گیاه می

  ). 4معروف است (شکل 
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  بري) کف زنی عرضی ریشه آنغوزه (روش تیغ .4شکل 

  

در روش صحیح استحصال شیره آنغوزه که به روش طـولی معـروف اسـت،    

بـه   اسـت،  به آفتـاب پشت  ابتدا، خاك بخشی از اطراف ریشه آنغوزه که معموالً

گیـاه نمایـان    ریشه تا گرددبرداشت میسانتیمتر  20تا  15و به عرض  15عمق

، برشـی  )5چاقوي مخصـوص (شـکل   کمک شود. پس از نمایان شدن ریشه، به 

تـر از  میلیمتر، پـایین  3و به ضخامت به قطر سه تا پنج سانتیمتر  شکل ايدایره

 قسـمت و در زیـر   )5(شـکل   گرددایجاد میریشه سطح طولی بر روي گیاه  یقه

 دهیم تا در صورت انتشار صـمغ بـه پـایین   کوچکی قرار میتخت و سنگ  ،برش

  ماس پیدا نکند.با خاك ت ریشه، شیره آنغوزه

براي کمک به سـفت شـدن شـیره گیـاه و جلـوگیري از آلـوده        همچنین، 

بـه کمـک   شدن شیره آن به خاك و خاشاك ناشی از وزش باد و گرد و خـاك،  

گـردد کـه بـه اتاقـک     شاخ و برگ خود گیاه، سایبانی بر روي ریشه احداث مـی 

خـاك و خاشـاك کمتـري    صمغ برداشـت شـده   هر چقدر ( ریشه معروف است.

  .)باشدمی ي برخوردارکیفیت باالتر و قیمت بیشتراز  داشته باشد، شیره آنغوزه

، صـمغ  روز باید صبر کرد تا از محل ضخم 2حداقل  ،هازنی بوتهپس از تیغ

آوري صـمغ  اقـدام بـه جمـع    سومدر روز سپس  رون از ریشه تراوش نماید.به بی

انجـام   چـاقو توسـط  شده کـه  سفتآوري صمغ پس از جمع همچنین گردد.می
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و همانند بـار  زنی قرار گرفته براي بار دوم مورد تیغ مجدداً ، ریشه گیاه،گیردمی

متـر بـه شـکل     سـانتی  5تا  3و به طول متر  میلی 2تا  1ه ضخامت اي باول الیه

  گردد.گوشت ریشه برداشت میاز  ورت طولی،صدایره به 

آوري صـمغ  اقـدام بـه جمـع    تـوان ، میبراي بار دوم ،روز 2گذشت پس از 

تواند انجام پـذیرد؛  زنی تا سه مرتبه یا بیشتر مید. معموال عملیات تیغکرآنغوزه 

زنی بعد از آخـرین  ت از سه مرتبه بیشتر نباشد. در پایان مرحله تیغولی بهتر اس

تـا ریشـه    خاك ریشه گیاه را به جـاي اول برگردانـد   الزم است ،مرحله برداشت

  ها قرار نگرفته و پالسیده نشود. گیاه مورد حمله آفات نباتی و قارچ

ل صـبر  سـا  2به مدت هاي پنج ساله آنغوزه، باید با استحصال صمغ از بوته

زنی در ند. به عبارت دیگر مرحله دوم تیغشوزنی آماده تیغ ها مجدداًد تا بوتهکر

افتد؛ ولی در این مرحلـه بایـد برداشـت صـمغ از     رشد بوته اتفاق می هفتمسال 

ام پذیرد و مراحل برداشت به همان روشی کـه شـرح داده   جسمت شرقی بوته ان

  .  گیردشد انجام 

  

  (ب)                                               (الف)              

  زنی (الف) و روش صحیح برش طولی ریشه آنغوزه (ب)چاقوي مخصوص تیغ. 5شکل 
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هاي آنغوزه و چنانچه هدف حفظ بوته ،آخرین مرحله برداشت صمغپس از 

د؛ ولـی چنانچـه   کـر هـا صـبر   برداشت بذر باشد، باید تا زمان به گل رفتن بوتـه 

زنـی را بـه کـرات تـا نقطـه       تـوان عملیـات تیـغ   باشد، میهدف، برداشت صمغ 

هـاي کـارگري) ادامـه    اقتصادي (با توجه به مقدار صمغ قابل استحصال و هزینه

توان زمین را شخم زده و آن را بـراي کاشـت مجـدد آمـاده     و پس از آن می داد

این بـار بهتـر    باشد؛ ولیده شد میشرح دا مراحل کاشت همانند آنجه قبالً کرد.

تنـاوب زراعـی   تـا   گیاهـان قبلـی انجـام پـذیرد    هاي بین ردیف بذرکاشت است 

  یم.کنرعایت شده و محصول بهتري برداشت 

برداري پایدار از محصوالت آنغوزه موارد زیر را باید مـدنظر قـرار   جهت بهره

  داد:

 ؛ها نباید کمتر از پنج سال باشدزنی بوتهسن تیغ -

زنی نباید به صورت برش عرضی که باعث قطع جوانه رویشـی گیـاه   تیغ - 

 ؛شود انجام گیردمی

پس از برداشت صمغ، باید خاك اطراف ریشه به محـل اولیـه برگردانـده     -

 ؛شود

 ؛به کارگران آموزش صحیح برداشت صمغ داده شود -

 ؛پاشی و کوددهی به گیاه خودداري گردد از هرگونه عملیات سم -

 از ورود دام به مزرعه جهت چراي بقایاي گیاهی جلوگیري شود. -

به ازاي هر بوته آنغوزه بسته به سن بوته، نوع برش ریشه و تعـداد دفعـات   

باشد. در روشی که شرح زنی ریشه، مقدار محصول قابل استحصال متغیر می تیغ

گـرم صـمغ بـه     20حـداقل  زنـی آن گذشت به طور متوسط طی سه مرحله تیغ

نانچه گفته شد به دلیل اینکه هر بوته آنغوزه در طول عمـر  دست خواهد آمد. چ

از هـر بوتـه    مجموعاً از این روسال)؛  7و  5شود (سن برداشت میمرتبه  2خود 

  آید.گرم صمغ به دست می 40
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در هکتار باشد، مقدار صـمغ قابـل استحصـال     20000چنانجه تعداد بوته  

برخـی گزارشـات علمـی     است در الزم به ذکر باشد.لوگرم در هکتار میکی 800

  گرم به ازاي هر بوته گزارش شده است. 40مقدار صمغ در هر مرحله تا 

  فرآیند تکثیر   )5

باشـد؛  پـذیر مـی  ازدیاد گیاه آنغوزه از طریق کشت بافت امکـان چند تکثیر و  هر

گیـاه  . باشـد طریق کاشت بذر میترین روش تکثیر آنغوزه از  ولی بهترین و ارزان

 آن، بذر زنی جوانه براي نیاز مورد زمان و شده تکثیر بذر توسط راحتی آنغوزه به

  است. تغیرم ههفت 9 تا 8

زنـی بـراي   تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده است که بهترین دماي جوانـه 

بذرها درصد  93باشد و تحت این دما بیش از درجه سانتیگراد می 4 ،بذر آنغوزه

زنند. همچنـین تحقیقـات کاشـت گلـدانی در مشـهد نشـان داد کـه        جوانه می

هـاي  هاي آذر و دي بوده کـه تحـت ایـن تـاریخ    بهترین تاریخ کاشت آنغوزه ماه

در  شوند.سبز می درصد بذرها سر از خاك درآورده و 80و  78کاشت به ترتیب 

هاي آذر و دي ه ماهتحقیق دیگري آمده است، که بهترین زمان کاشت بذر آنغوز

  باشد.ماه پس از کاشت می 5 تا 4 هازمان الزم، براي ظهور جوانه وبوده 

طور کلی، بسته کارآفرینی ترویج کشت و پرورش آنغوزه در چهار بخـش  به

و  »مـدیریت نیـروي انسـانی   «، »مدیریت بازاریـابی «، »توصیف شغلی«شامل: 

 گیرد.ورد بررسی قرار میتدوین شده است که در ادامه م »مدیریت مالی«
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  بخش توصیف شغلی

  شرح شغل  

. در حـال  اسـت » تولیدي« مشاغلنوع از  شرایط دیم در» زراعی آنغوزه ولیدت«

بـازار  سـنتی  تقاضـاي   بوده و بسیار اندك حاضر تولید زراعی این گیاه در کشور،

و  بنـابراین افـراد حقیقـی   گردد. می تأمینبرداشت صمغ طریق از  بیشتر آنغوزه

  حقوقی خاصی به عنوان رقیب در کشور وجود ندارد.

شناخت جامعه نیز از فوائد و شیوه مصرف خیلی محدود است و در صورت 

 رو از ایـن یابـد.  سازي مصرف آن، نیاز بازار به شدت افزایش مـی ترویج و فرهنگ

و تـالش در جهـت    یشرایط بحران آب ترویج تولید زراعی این گیاه به صورت در

ـ  تواند ارزش افزوده خوبی و بهبود بازار داخلی می صادرات وجـود   هبراي کشـور ب

طور کلـی   هبرود. اي به شمار میو از این رو این حرفه از نوع مشاغل توسعهآورد 

انـدازي آن از ابعـاد دارویـی، ذائقـه اجتمـاعی و      جذابیت این شغل و فلسـفه راه 

  قرار دارد.اوانی فرالمللی مورد توجه امکان ورود به بازارهاي بین

ذائقه اعـراب حاشـیه آن، فـرآوري و     دلیل  هکشورهاي خلیج فارس ب بازار 

محصول آنغوزه متنوع هاي متعدد و و فرآوري هابنديتولید دارویی خاص، بسته

  هاي عظیم پیش روي توسعه کشت و پرورش این گیاه دارویی است. فرصت

  اندازي این فعالیت تولیدي  عبارتند از:  اهداف راه

  ؛داخلی و جلوگیري از واردات کیفیت به بازار با عرضه صمغ تولید و -

  ؛سازي تولید مستمر و با کیفیت این محصول به روش علمیفراهم -

  ؛ادرات صمغصزمینه  سازيفراهم -

 رمـاه  يهـا نیرو التحصـیالن کشـاورزي و   فـارغ براي  پایدار ایجاد اشتغال -

  ؛بیکار کارگري

  ؛با توجه به دیم بودن کشت محصولب جویی در مصرف آصرفه -



37  

    
 

شرایط دیمبسته کار آفرینی تولید آنغوزه در   

 

 ؛ده از اراضی مازاد زراعی جهت کشت این گیاهاستفا -

داروهـاي   تولیـد  و وريتأمین مواد اولیه مورد نیازواحدهاي صنعتی، فـرآ  -

 .گیاهی کشور

(شـرکت   براي اخذ مجوز تأسیس این کسب و کار، با توجه به نوع سـاختار 

سهامی، شرکت تعاونی و...) مسیرهاي مختلفی باید دنبـال شـود. بـا توجـه بـه      

ــایف وزارت     ــتن در محــدوده وظ ــرار داش ــغل و ق ــن ش ــوعی ای ــت موض محوری

شـود.  هاي جهادکشاورزي صادر مـی جهادکشاورزي، مجوز تولید توسط مدیریت

از  همچنین، با توجه به نوع ساختار انتخابی جهت تأسـیس شـرکت الزم اسـت   

 اقدام شود. »هاثبت شرکت«و  »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« ادارات

  مزرعه محلی موقعیت

 و هاي مشخص در اراضی زراعیاقلیم این مزرعه بسته به موقعیت جغرافیایی در

بـر   مـالی  ي اقتصـادي و این طـرح برآوردهـا   باشد. درکشور قابل کشت می دیم

در این شهر با توجـه بـه    ت.اس شهر مشهد مقدس صورت گرفتهموقعیت اساس 

آنغـوزه انجـام   کشـت   يشرایط اقلیمی در حال حاضر در سـطح بسـیار محـدود   

  دهد.ایران نشان می نقشه پراکنش گیاه آنغوزه را در 6 شکل شود. می

  

  

  

  

  

  

  

  

 پراکنش گیاه آنغوزه در ایران  .6شکل 
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 بنديزمان رنامهب

این محصـول بـه لحـاظ     شود.از نیمه دوم سال شروع می شروع این کسب وکار

 گیرد. از سال پنجم به بعد برداشت صورت می اقتصادي هفت ساله بوده و فنی و

هاي مختلـف  هاي زمانی متناسب با فصلعملیات مختلف تولید در بازه از این رو

ئـه شـد، صـورت    هـاي قبلـی ارا   هاي فنـی کـه در قسـمت    العمل طبق دستور و

  ).1گیرد (جدول می

  زمانی تولید آنغوزه در شرایط دیم در شهر مشهد مقدستقویم . 1جدول

  زمان انجام فعالیت  نوع فعالیت  ردیف

  ماه سال اول آذرتا دي  آماده سازي زمین  1

  ماه سال اول اواسط آذرماه تا اواسط دي  عملیات کاشت  2

  عملیات داشت  3
  هاي فروردین، اردیبهشت وسال اول تا سوم اواخر ماه

  هرز هايخرداد حذف علف

  ماه مرداد ها در هفتم پس ازخشک شدن  برگ سال پنجم و  برداشت  4

 بازاریابیمدیریت  بخش

ریـزي اصـولی در    چنانچـه برنامـه   کهمواهب الهی است جمله گیاهان دارویی از 

ارتقاي سطح بهداشت تواند عالوه بر شیوه تولید و بازاریابی آن صورت پذیرد می

، سـبب  ویژه طبقه متوسـط بـه پـایین    هاجتماعی بو سالمت در طبقات مختلف 

زیسـت   ها و مراتع و حفظ محیطجلوگیري از تخریب جنگل ،ایجاد اشتغال مولد

  گردد.  

ترین مشکالت موجود بر سر راه رشـد و توسـعه گیاهـان دارویـی،     از عمده

شـود تـا    باشـد. بازاریـابی صـحیح سـبب مـی      میاین حوزه بازاریابی محصوالت 

کنندگان تولید و به نحو بهداشتی و مورد پسـند   اساس نیاز مصرفمحصوالت بر 

  در اختیار آنان قرار گیرد.

هاي خاص گیاهان دارویی چون فسادپذیري، تولید فصلی و به دلیل ویژگی

حجـیم بــودن، بازاریـابی محصــوالت آن از حساســیت بـاالیی برخــوردار اســت.    
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 بندي و تبدیلبندي، بستهرجهعملیات بازاریابی شامل انبارداري، حمل و نقل، د

کننـدگان نقـش   ها و مصرفهطواس ،در سازمان بازاریابی تولیدکنندگان .باشدمی

یکی از مشکالت اصلی تولید گیاهـان دارویـی در ایـران بازاریـابی      .زیادي دارند

(اغلـب   بنـدي نامناسـب  بسته است که به دلیل عدم شناخت درست از محصول،

ها و اشـکال غیربهداشـتی حمـل و نقـل و در اختیـار      تهاي و در بسصورت فله هب

موجـب  و...  بازار عدم شناخت بندي،عدم درجه ،گیرند)کنندگان قرار میمصرف

درآمد کمـی   معموالًفروش ارزن قیمت آن در بازارهاي داخلی و خارجی شده و 

 صـمغ ، آنغـوزه گیـاه   يتولیـد ترین محصول  عمدهد. کنتولیدکننده میرا نصیب 

  باشد.می باالدستی اندازهاي اسناد چشم مرتبط با اهداف و است که 

 رو در داخـل و  هاي بـازار پـیش   با توجه به حمایت دولت مطابق با سیاست

ـ     خارج انبساطی بوده و  وجـود  همحصول با کیفیت به راحتـی بـازار مناسـب را ب

بازار وجود  البته سایر محصوالت فرآوري شده از این گیاه هم اکنون در آورد. می

  ندارد و این خود فرصت بزرگی براي توسعه این صنعت است.

 ارزش صادرات آنغوزه از ایران به کشورهایی همچون امارات متحده عربـی، 

تـا   2001هـاي  فرانسـه طـی سـال    و آلمان هند، رومانی، اوکراین، قطر، کویت،

. در حـالی کـه   دالر گـزارش شـده اسـت    650000تا  350000میالدي  2004

اي اسـت کـه امکـان    وضعیت آب و هوایی و جغرافیاي کشاورزي ایران به گونـه 

وجود  افزایش تولید به چند برابر کنونی و توسعه بازارهاي مقصد صادراتی کامالً

در کشور وجـود  آنغوزه و صمغ آن وري آامکان فر دارد. از جانب دیگر، هم اکنون

سـفانه قیمـت   أمتشود. رسانده میو به فروش بندي  به صورت خام درجهو ندارد 

مسـیر  اگـر  دالر است، در حالی کـه   40تا  30محصول کیلویی  خام فروشی این

  . رسیددالر می 100شد ارزش افزوده آن به میآن در کشور دنبال فرآوري 

در  سـت و نبودن بـه فصـل خاصـی ا   وابسته تولیدي  مهمترین مزیت صمغ

روانه  لحاظ قیمت تري به مان مطلوبز توان آن را در صورت مراقبت مناسب می



40   

 

 بسته کار آفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم

 

صمغ آنغوزه از لحاظ میزان تولید زراعی در ایـران در حـداقل ممکـن     بازار کرد.

گـذاران و فعـاالن حـوزه     سرمایه دغدغه هاي اصلی حال حاضر یکی از در است.

بازارهـاي داخلـی و    گیاهان دارویی حفظ و ارتقـاي جایگـاه ایـن محصـوالت در    

  .باشدیت پذیرش محصوالت تهیه شده توسط مشتریان مینها المللی و در بین

 تولیدکننـدگان قـرار   اختیار مهمترین ابزارهایی که علم بازاریابی در یکی از

هـا   آن ترکیـب مناسـبی از   میخته بازاریـابی بـوده کـه ازطریـق    آدهد عوامل می

اختیـارگرفتن حـداکثر سـهم بـازار و      توان استراتژي مناسب را به منظور در می

قبیل دسترسی  میخته بازاریابی ازآعوامل  استفاده از .کرد جذب مشتریان اتخاذ

ه شده مطابق با نیاز ئتنوع محصوالت ارا ،و عرضه مناسب محصوالت به مشتریان

هـاي   گـذاري بـا اسـتراتژي    قیمـت  و جـذب مشـتریان   ها تبلیغات مناسب در آن

المللی و  ي داخلی و بینبازارها تواند منجر به نفوذ این محصوالت در مناسب می

مهـم گـامی    صورت تحقق این پذیرش هرچه بیشتر این محصوالت گردد که در

ایـران بـه صـادرات تـک محصـولی و       درجهت رفع وابستگی شدید اقتصاد مؤثر

بـا توجـه بـه ایـن      .شـود  نفـت برداشـته مـی    صـدور  مدهاي ارزي حاصـل از آدر

نیـاز کشـور    و است محدود ارآنجایی که تولید آنغوزه در کشور بسی زتوضیحات ا

وارد شـدن در   از ایـن رو  ،شـود  مـی  تأمین واردات هاي طبیعی و عرصه از بیشتر

اي اسـت کـه محصـول قبـل از     به گونهبه صورت دیم  عرصه تولید این محصول

شـد.  نخواهد براي تولیدکننده ایجاد مشکل خاصی  و دارد یدارخر بازار در تولید

فروشندگان عمده، کارخانجات فرآوري گیاهـان دارویـی    محصول این هدف بازار

سـازي،   سایر کارخانجات صنعتی مثل صـنعت چسـب   وتولید داروهاي گیاهی  و

  باشند. می داروسازي سازي صنایع مربوط به حوزه پزشکی و عطرسازي، رنگ

دلیل  به کار و کسب این براي کشور داخل در خاصی رقیب حاضر حال در

گذاري ایـن   . قیمتآن وجود ندارد داخلی بازار بودن نبساطیا و تولید بودن خرد

قیمت کف بـازار اسـت    باشد که تقریباً فروشی می محصول بر اساس قیمت عمده
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کنـد قیمـت محصـول چقـدر اسـت ولـی در        در واقع بازار است که تعیین می و

توان قیمت را به دلیل رقابتی بـودن بـر    صورتی که میزان تولید افزایش یابد می

  د.کرسود عرفی محاسبه  اساس قیمت تمام شده و

تبلیغات این محصول بایستی به صـورتی باشـد کـه مـوارد اسـتفاده آن از      

 و ايروزنامـه  هـاي گهـی آ و رادیـویی  هـاي تلویزیـونی و   برنامـه  و طریق بروشور

کیفیـت   روش دیگر استفاده از .به اطالع مردم رسانده شودهاي کارشناسی  بحث

  باشد. می  کارخانجات ها و ه فروشمحصول براي عمد

کار با توجه بـه   و کسب این توسعه در هاي تحقیق و فعالیتاز جانب دیگر 

 سـازي، عطرسـازي و   سـازي، رنـگ   در صـنعت چسـب  اینکه کاربردهاي زیـادي  

ایـن   کـه  رسد طول زمان فعالیت تولیدي ضروري به نظر می در ،دارد داروسازي

  انجام است. قابل کارشناس نیروهاي از استفاده امر با

  بخش مدیریت نیروي انسانی

کـار،   بینـی شـده در ایـن کسـب و    هاي پیش ها و فعالیتبه منظور تحقق برنامه

الزم است بـه   کارکنان و کارگران مهم بوده و ،هاي مدیرانها و توانمنديقابلیت

مل کـار شـا   نیروي انسانی مورد نیاز این کسب و .صورت گیرد ايآن توجه ویژه

هـاي   باشد که کلیه امور مربوط بـه برنامـه   یک نفر کارشناس گیاهان دارویی می

 سایر نیروهاي مورد نیاز شـامل کـارگران مـاهر    فنی را مدیریت نماید. تولیدي و

آمـوزش  تحـت پوشـش   توسط کارشناس مربوطه  دکشاورزي خواهند بود که بای

سازي آموزش نحوه آمادههاي مورد نیاز نیروي انسانی شامل آموزش .قرار گیرند

باشد  برداشت محصول می هاي کاشت، داشت وروش گیاه، دقیق شناخت زمین،

  است.  برخوردار بیشتري اهمیت از برداشت نحوه که آموزش

توانـد  فرآوري گیـاه مـی   بندي و این آشنایی نیروي انسانی با بسته عالوه بر

ي قابـل استحصـال زمینـه    ها(صمغ) به سایر فرآورده زمینه تبدیل فرآورده خام
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 بـه صـورت فصـلی و    این نیروها عمدتاً .بیشتر را فراهم آورد افزوده ارزش ایجاد

 با توجـه بـه اهمیـت و نقـش رضـایت شـغلی در ارتقـاي        وقت خواهند بود. پاره

هاي واحد کسب و کار، الزم است به نظرات آنـان توجـه شـده و    وري برنامه بهره

و از طرفـی اسـتفاده از    برخـورد شایسـته شـود    ونیازهاي شغلی آنـان بـرآورده   

  دهد. افزایش را کارها در جدیت تواند ابزارهاي تشویقی و تنبیهی، می

وري دن نیروهـا در میـزان تولیـد، بهـره    کـر توان با سهیم این زمینه می در

سـالیق و عالئـق    بـا هـدف   ، از طـرف دیگـر   نیروي کار را به شدت افزایش داد.

 زمینـه  تـوان  مـی  کارخانجـات  و فـروش  خـرده  فـروش،  عمـده  مشتریان اعم از

 بـاره براي بـازار محصـول تولیـدي بـه وجـودآورد. ایـن موضـوع در        را تر مناسب

الزم است با بررسـی دقیـق    از این روتر است. مشتریان خارجی بسیار با اهمیت

توسعه اقـدامات مناسـب آن    بازار هاي خارجی این محصول در مرحله تحقیق و

  رساند. را به انجام

  بخش مدیریت مالی

مخاطرات بازار، آب و هوا و قاچـاق از  در بخش کشاورزي به دلیل  گذاريسرمایه

بـاالتر  هاي اقتصـادي   نسبت به سایر بخش طریق مرزهاي زمینی گسترده کشور

گـذاري در ایـن بخـش    سـرمایه تري بیشـ با دقت نظـر   است و ضروري است که

نـد در  نتوابرداران میو بهرهتولیدي  هايواحد . بدین ترتیب مدیرانصورت گیرد

هـاي  بینـی شپی مدیریت بهتري اعمال نموده و عدم حتمیت شرایط نامطمئن و

که  باشد می منفعتاز این جهت اولین اقدام ارزیابی هزینه  .دنالزم را داشته باش

 و اهـ  بینـی هزینـه  با استناد به وضعیت موجود بـازار در ایـن قسـمت بـه پـیش     

  شود.می پرداخته دیم روش به آنغوزه مزرعه ک هکتاردرآمدهاي ی
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  هزینه تولید

هاي تولید محصول به صورت کلی شامل هزینه هاي سـرمایه اي وهزینـه    هزینه

هاي جاري می باشد.هزینه هاي سرمایه اي در برگیرنده هزینه هایی اسـت کـه   

 زمـین، هـاي خریـد    شود مثل هزینـه  کار صرف می تا قبل از راه اندازي کسب و

هـاي جـاري شـامل     برداري و... هزینـه  هاي قبل از بهره احداث ساختمان، هزینه

افـزایش میـزان تولیـد تغییـر      بـا  ثابت هزینه باشد. متغیر می هاي ثابت و هزینه

نگهـداري   هزینه تعمیـرات و  زمین، هزینه استهالك، اجاره کند مثل هزینه نمی

  و... . 

هـا   با افزایش تولید هزینـه  تولید است وهاي متغییر وابسته به میزان  هزینه

  . و...  کود بذر، انسانی، نیروي مثل دستمزد .یابد نیز افزایش می

برآورد شـده   1395هاي سال  براساس هزینه هاي تولید در این بسته هزینه

  باشد. شامل موارد زیر می و

  برداري بهره از هاي قبل هزینه

هزینـه   ؛ند شاملشوکار بایستی مصرف  اندازي کسب و قبل از راهیی که ها هزینه

کل  طرح این در باشد. هاي متفرقه می هزینه آموزش نیروي انسانی و تهیه طرح،

 2 جـدول  در کـه  باشـد  ریـال مـی   29800000 بـرداري  بهرههاي قبل از  هزینه

 ده است. شبرآورد 

  هزینه هاي قبل از بهربرداري طرح. 2جدول

  مبلغ به هزار ریال  شرح

  23500  حق ثبت و... طرح، مشاوره، اخذ مجوز، تهیه هايهزینه

  6300  آموزش نیروي انسانی هزینه

  29800  جمع کل
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  هزینه اجاره زمین

ساله  اینکه این محصول هفت با توجه به ،3جدول هاي مندرج در بر اساس داده

ـ  باشد، اجاره زمـین بـدون آب   اقتصادي می داراي بازدهی ه صـورت سـاالنه در   ب

بـراي   میلیون ریال طبق عرف منطقه در نظر گرفتـه شـده و   مبلغ یک سال اول

 ایـن اسـاس   بـر  ه شده اسـت. محاسب درصد20نیز بر مبناي افزایشها سایر سال

ریـال بـرآورد    129159000مبلغ آنغوزه دیم) تولید جمع کل هزینه ثابت (زمین

  گردد.می

  برآورد هزینه اجاره زمین مورد نیاز .3جدول
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129159  29860  24883  20736  17280  14400  12000  10000  

ب
ن آ

دو
ن ب

می
رز

تا
هک

ک 
ی

  

  ینه ابزارآالت مورد نیازهز

باشـد محاسـبه    هزینه تجهیزات مورد نیاز براي تولید که ثابـت مـی   4در جدول 

 باشد. ریال می 7600000سال  7شده که جمع کل آن در طی 
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  هزینه ابزار آالت و تجهیزات مورد نیاز .4جدول

  ریالقیمت کل به هزار   قیمت واحد به ریال  تعداد  وسایل و تجهیزات  ردیف

  1500  ریال 300000  عدد 5  بیل  1

  700  ریال 70000  عدد 10  بیلچه  2

  4000  ریال 2000000  عدد 2  فرغون  3

  1000  1000000  -  لوازم تیغ زنی  4

  400  20000  عدد20  آوري صمغ ظرف براي جمع  5

  7600  -  -  جمع کل  

  نیاز مورد هزینه مواد اولیه

 بـذر  فقطمواد اولیه مورد نیاز  4طبق جدول با توجه به دیم بودن این محصول 

میـزان بـذر مـورد نیـاز بـر       باشـد.  نیاز نمی .مواد دیگري مثل کود و.. و باشدمی

باشد و با توجـه بـه قیمـت آن     در هکتار می عدد 20000اساس محاسبات فنی 

که الزم اسـت در سـال اول    باشد ریال می 500000هزینه بذر مورد نیاز معادل 

  باشد. ها نیز نیاز به هزینه مجدد نمیو براي سایر سالهزینه شود 
    

  مورد نیاز هزینه مواد اولیه .5جدول

  ردیف
نام مواد اولیه و 

  مشخصات
  واحد  مصرف سال اول

هزینه  به 

  ریال

ي کل به هزار هزینه

  ریال

  500  500000  عدد  20000 بذر  1

  500  -  -  -  جمع کل  

  سازي زمین هزینه آماده

 ،زنی و تسـطیح زمـین   سازي زمین جهت تولید شامل عملیات شخم هزینه آماده

است. این اقدامات فقط در (فارو)  و ایجاد جوي و پشته هاي هرز آوري علف جمع

) 6هـاي مربـوط بـه آن در جـدول (     سال اول بایسـتی انجـام گیـرد کـه هزینـه     

 باشد. ریال می 8000000ساله  هفتهاي . جمع کل هزینهده استشبینی  پیش
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  سازي زمین هزینه آماده .6دولج

  نوع هزینه  ردیف
سال 

  اول

سال 

  دوم

سال 

  سوم

سال 

  چهارم

سال 

  پنجم

سال 

  ششم

سال 

  هفتم

 هزینه

  کل

به هزار 

  ریال

1  

شخم 

وتسطیح 

 زمین

5000  -  -  -  -  -  -  5000  

2  
جمع آوري 

  علف هرز
1000  -  -  -  -  -  -  1000  

3  
جوي 

 وپشته(فارو)
2000  -  -  -  -  -  -  2000  

  8000  -  -  -  -  -  -  8000  کلجمع   

  برآورد هزینه نیروي انسانی مورد نیاز

اي عمده در تولید کشاورزي، هزینه دستمزد نیـروي انسـانی   یکی از اقالم هزینه

است که بایستی از نیروي کار ماهر استفاده شود تا بتوان محصول با کیفیت بـه  

توانـد   وري نیروي کـار مـی   د. این نوع هزینه با افزایش میزان بهرهکربازار عرضه 

  د. شوهاي تولید جویی در هزینهکیفیت تولید باعث صرفه ضمن ارتقاي کمیت و

این موضوع در بخش کشاورزي یکی از معضالت اساسی اسـت. بـر اسـاس    

انجـام   صـمغ آنغـوزه  )، نوع کاري که نیروي انسانی بایستی در تولیـد  7( جدول

ده اسـت. ایـن نـوع هزینـه در     ش مشخص شده و براساس آن هزینه برآورددهد 

هاي مختلف به مصرف رسیده و مورد نیاز است که برآورد انجام شده بـراي  سال

  باشد.ریال می 215700000هفت سال
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 برآورد هزینه نیروي انسانی مورد نیاز(هزارریال) .7جدول

  نوع کار  ردیف
سال 

  اول

سال 

  دوم

سال 

  سوم

سال 

  چهارم

سال 

  پنجم

سال 

  ششم

سال 

  هفتم

جمع 

  کل

1  

کشت 

بذردرزمین 

توسط 

  بذرکار

2000  -  -  -  -  -  -  2000  

2  
وجین 

  علف هرز
-  2000  2200  2500  -  -  -  6700  

  3000  -  -  -  -  -  -  3000  کوددهی  3

4  

گودبرداري 

اطراف 

  ریشه

-  -  -  -  28000  -  30000  58000  

5  

عملیات 

تیغ زنی 

جهت 

برداشت 

  صمغ

-  -  -  -  28000  -  30000  58000  

6  

جمع 

آوري 

  صمغ

-  -  -  -  28000  -  30000  58000  

7  

خاکریزي 

پشت بوته 

  ها

-  -  -  -  14000  -  14000  28000  

8  
حمل 

  ونقل
-  -  -  -  1000  -  1000  2000  

  215700  105000  -  99000  2500  2200  2000  5000  جمع کل  
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  هاي تولید سالیانهکل هزینه

با استفاده از جداول هاي مختلف ها به تفکیک سال جمع کل هزینه 8در جدول 

بینی نشـده و اداري نیـز بـر    هاي پیشقبلی ارائه شده است. عالوه بر این هزینه

هـاي تولیـد    ده است. بر اساس جدول کل هزینهشاساس سهم مورد نیاز برآورد 

بیشترین میزان هزینه نیز در سال  ریال بوده و 414205000هفت ساله معادل 

ها مربوط بـه اجـاره زمـین و نیـروي انسـانی      نهباشد. باالترین سهم هزی اول می

بـردراي از خـاك    وري نیروي کار و بهبود بهـره  با افزایش بهره رو از اینباشد؛  می

هاي سـال  دست آورد. با توجه به اینکه هزینه توان ارزش افزوده باالتري را به می

کـل  تـوان جمـع    شـود مـی  ها نمی این سال اول تا سال پنجم منجر به تولید در

از ایـن   گرفـت.  نظـر  در گـذاري  فعالیت را به عنوان سرمایه سالج پن هايهزینه

 گردد.گذاري طرح محسوب می سرمایه ریال کل 244877000 مبلغ جهت
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  (هزارریال) هاي تولید ساالنههزینه .8جدول
شرح 

  ها هزینه

سال 

  اول

سال 

  دوم

سال 

  سوم

سال 

  چهارم

سال 

  پنجم

سال 

  ششم

سال 

  هفتم
  جمع کل

درصدهزینه 

  جزازکل

هزینه اجاره 

  زمین
10000  12000  14400  17280  20736  24883  29860  129159  31,2  

هزینه هاي 

قبل از 

بهربرداري 

  طرح

29800  -  -  -  -  -  -  29800  7,2  

هزینه ثابت 

ابزارآالت 

  مورد نیاز

7600  -  -  -  -  -  -  7600  1,8  

هزینه متغیر 

ي مواد اولیه

  مورد نیاز

500  -  -  -  -  -  -  500  12.  

هزینه آماده 

  سازي زمین
8000  -  -  -  -  -  -  8000  1,9  

هزینه متغیر 

نیروي 

انسانی مورد 

  نیاز

5000  2000  2200  2500  99000  -  105000  215700  52,1  

ي هزینه

بینی پیش

  %)5( نشده

3045  700  830  989  5987  1244  6743  19538  4,7  

ي هزینه

اداري و 

فروش بر 

% 1اساس 

  باال

609  140  166  198  1197  249  1349  3908  1  

  100  414205  142952  26376  126920  20967  17596  14840  64554  جمع کل

  

بر اساس گزارشات علمی و فنی عملکرد یا میزان تولیـد ایـن محصـول در     

 (به ازاي هر باشد می برداشت نوبت دو در صمغ کیلوگرم 800هر هکتار حداقل 

بوتـه   20000باشدکه با احتسـاب   صمغ تولیدي میگرم میزان  40بوته حداقل 

سـال   ایـن گیـاه در   بود). کیلوگرم خواهد 800صمغ  تولید کل میزان هکتار در

زنـی بـه روش علمـی برداشـت      بعـد از تیـغ   کـه  هفتم تولید صمغ دارد پنجم و
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میزان تولید، قیمت تمام شده و قیمت فروش آورده شـده   9. در جدول دشو می

بر اساس محاسبات اقتصادي از روي قیمت تمام شـده و بـر   است. قیمت فروش 

  گردد.  اساس فرمول زیر محاسبه می

  قیمت تمام شده = قیمت فروش محصول) ×  1(درصد سود +

در حال حاضر بـا اسـتعالم    صمغ آنغوزهولی با توجه به اینکه قیمت فروش 

کف قیمـت بـازار    از این روباشد؛ ریال می 2000000کیلوگرم حداقل هر از بازار

ارزش  صـمغ آنغـوزه  دهـد   مد نظر در محاسبات قرار گرفت. محاسبات نشان می

تواند با توجه به کـف و سـقف قیمـت بـازار ایجـاد      افزوده اقتصادي باالیی را می

  نماید.

  میزان تولید در واحد سطح وقیمت تمام شده .9جدول 

  واحد  میزان تولید  نام فرآورده  ردیف
قیمت تمام شده 

  هرواحد به ریال

قیمت فروش 

  هرواحدبه ریال

  صمغ آنغوزه  1

کیلوگرم 800

دردونوبت 

  برداشت

  2000000  517756,3  کیلو گرم

  توجیه اقتصادي طرح تحلیل و

هاي مختلف وضعیت اقتصادي این طرح تحلیـل   در این قسمت براساس شاخص

  د.شو می

  صمغ   کیلوگرم قیمت تمام شده هر

استفاده از فرمول زیر اقدام  شده محصول الزم است بابراي محاسبه قیمت تمام 

قیمـت   ،باشـد  سـاله مـی   هفتیک محصول  صمغ آنغوزهنمود. با توجه به اینکه 

  .قابل محاسبه است 7ساله جدول  هفتهاي  تمام شده کلی با جمع کل هزینه
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  یال)کل هزینه هاي تولید= قیمت تمام شده هرکیلوگرم صمغ آنغوزه (ر/ کل میزان تولید

= 800 /414205000   
= 517756,3  

ریـال   517756,3 بـراي هرکیلـوگرم صـمغ    قیمت تمام شده این محصول

 باشد. می

  هکتار در محصول ناخالص درآمد

قیمـت بـازار محاسـبه     هفت سـاله و  درآمد ناخالص محصول با توجه به عملکرد

عملکـرد در حـد کـف در     گـرفتن ریسـک قیمـت و    بـراي در نظـر   شده اسـت. 

 باشـد  هفتم می بدیهی است عملکرد تولید در سال پنجم و نظرگرفته شده است.

هاي مختلف دچار نوسان افزایشی یا کاهشـی   ل ها نیز در سا ممکن است قیمت و

ریـال  1600000000 سـال  هفـت  مـدت  در کل درآمد ناخالص محصـول  باشد.

محصـوالت   سایر با مقایسه در مزرعه دهنده درآمد مطلوبی در باشد که نشان می

  باشد. می

  گذاري سرمایه

در ایـن طـرح    باشـد.  سرمایه در گردش می گذاري شامل سرمایه ثابت و سرمایه

ر اسـاس  بـ دهـد کـه مبلـغ آن     را تشکیل مـی  ثابت هاي سال اول سرمایه هزینه

با توجه به اینکه در ایـن   باشد.می ریال 64554000 معادل 8 محاسبات جدول

هـاي  کـل هزینـه   از ایـن رو  گیـرد، تولیدي صورت نمی سال پنجم هیچ طرح تا

شـود. بنـابراین،   انجام شده به غیر از سال اول سرمایه درگـردش محسـوب مـی   

جمــع  بــوده و ریــال 180323000معــادل  ایــن طــرح گــردش در ســرمایه در

  بود. ریال خواهد 244877000گذاري سرمایه
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  گذاري   سرمایه نحوه

بخشـی   قاضی وتگذاري توسط م سرمایه شی ازبخ هاي اقتصادي طرح در معموالً

آورده  درصـد  30 نسـبت  ایـن  گـردد.  مـی  تـأمین  بـانکی  تسهیالت توسط دیگر

ایـن طـرح محاسـبات     باشـد. در  مـی  بـانکی  آورده توسـط  درصد 70 و متقاضی

  .کل سرمایه توسط متقاضی صورت گرفته است تأمینبراساس 

 طرح اقتصادي توجیه

بینی شده در طی هفت سال اجراي طرح، درآمدهاي پیشها و با توجه به هزینه

د. شـاخص  شـ میلیـون ریـال مشـخص    907ارزش حال درآمـد خـالص طـرح     

برآورد شده و نشانگر آن است که بـه ازاي   4/4سودآوري نسبت فایده به هزینه 

گذاري خواهـد شـد.    نصیب سرمایه 4/4گذاري در این فعالیت   یک ریال سرمایه

به شاخص سودآوري نسبت فایده به هزینـه، انجـام ایـن طـرح     بنابراین با توجه 

  . )10 (جدول اقتصادي است

  جدول گردش نقدي اجراي طرحواحد: هزارریال .10جدول     
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  -29800      29800      29800  سال صفر

  -97125    4/29332 6/67792    34754  180323  سال اول

  -10566    10566    14840    سال دوم

  -10575    10575     17596   سال سوم

  -10630    10630     20967   سال چهارم

  630478  684800  54322   1600000  126920   سال پنجم

  -9522    9522     26376   ل ششمسا

  444400  488000  43600   1600000  142952   ل هفتمسا

  906660  1172800 4/168547  6/97592  3200000  384405  210123  جمع کل
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 پیشنهادها گیري ونتیجه

صنعتی بوده که مساحت رویشـگاه آن در ایـران    -یک گونه دارویی ،گیاه آنغوزه

فقـط ایـران و    . از آنجـایی کـه زیسـتگاه ایـن گیـاه     اسـت هکتار  20000حدود 

در سـطح جهـان   هـاي نـادر   گونـه  این گیاه جـزء از این رو، باشد،  افغانستان می

گـردد، در صـنعت   استحصـال مـی   گیاهکه از ریشه  آنصمغ  .گرددمحسوب می

ـ  هـاي مختلـف   براي درمان بیماريو در پزشکی براي تهیه چسب الماس  کـار   هب

شـرایط اقلیمـی   کـه داراي   ایـران اي اغلب در مناطق کوهپایه این گیاه . رود می

توقع بـوده و   این گونه کم .رویدبه صورت پراکنده می ،خشک بوده خشک و نیمه

  .کندو تجدید حیات  کردهرشد تواند میمحیطی  يبا حداقل فاکتورها

کویـت،   آنغوزه به کشورهایی همچون امارات متحده عربـی،  راتصاد ارزش

 2004تـا   2001 هـاي سـال  طـی  فرانسـه  و آلمـان  هند،  رومانی، اوکراین، قطر،

طـی سـالیان اخیـر بـه      .دالر گزارش شده اسـت  650000تا  350000میالدي 

شـدت  ، این گیاه در طبیعـت بـه   صمغ فروش از حاصل مالحظه قابل وددلیل س

  قرار گرفته است. نسل آن در معرض انقراض  و گرفته، برداري قرارمورد بهره

کشت و پـرورش   ، صمغ آنغوزه در صنعت و پزشکی نوین با توجه به کاربرد

به توسعه صـنعت گیاهـان دارویـی در ایـران خواهـد      این گیاه به صورت زراعی 

اي با بوي یرهشبهار،  اواخر در زنی،به روش تیغگیاه این  و یقهه از ریش انجامید.

ـ  مجاورت هوا بـه تـدریج سـفت     شود که درخارج مینافذ  شـیره   ه آنشـده و ب

  گویند.می آنغوزه

کرمـان،   ، بلوچسـتان، خراسـان  شـامل: مناطق مختلـف ایـران   این گیاه در 

مـاهور کـه داراي   ، سبزوار، کاشمر و دیگر مناطق تپـه مرغاب، آباده، نائیندشت 

- 1میلیمتر و داراي بافت خاك مـارنی  200 تا 170بارش متوسط ساالنه حداقل

                                                      
1 .Marl 
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هر چند کاشت بذر آنغـوزه بـه صـورت دیـم،     کند به خوبی رشد می باشدآهکی 

ولـی   گردد،پاشی دستی سبز میصورت بذر نیاز به بستر خاصی ندارد و حتی به

هـاي کوچـک   زنی، بهتر است آن را در داخل جـوي  براي باال بردن شانس جوانه

آوري آب باران و ذخیره رطوبت حاصل از بـارش، بـه سـبز    عد تا با جمکرکشت 

مـاه  تـا اواسـط دي   بهترین زمان کاشت آنغوزه اواسط آذر  .دشوشدن آن کمک 

آن ضـخیم شـده و    گیاه حداقل به پنج سال زمان نیاز دارد تـا ریشـه   این .است

 هرچه سن گیاه از پنج سال بیشتر باشد به دلیل قطور شدن .دشوزنی آماده تیغ

بهتـرین نشـانه بـراي شـناخت       خواهد شـد.  به دستگیاه صمغ بیشتري  ریشه

اه اي گیـ دههـاي قاعـ  بـرگ ها به ریشه، خشک شدن کامـل  انتقال صمغ از برگ

  .باشدمیدمبرگ از منطقه یقه باشد که نشانه آن، انفصال  می

ها از اواسط اردیبهشت به تدریج شروع شده و در خشک شدن برگ معموالً

پـس از خشـک    .شودهاي گیاه خشک میکل برگ ناطق تا پایان خرداد،اغلب م

زنـی از ریشـه گیـاه    زنی و استحصال صمغ به روش تیغها مرحله تیغشدن برگ

زنی بسیار مهم بوده و چنانچه نکات فنـی در آن  گردد. روش تیغآنغوزه آغاز می

  د.شورعایت نشود منجر به مرگ گیاه می

به صـورت دیـم در    شده براي تولید در یک هکتاربراساس محاسبات انجام 

 ریـال  414205000هفت ساله معادل هاي تولید  کل هزینهشرایط شهر مشهد، 

گذاري طـرح   کل سرمایه باشد. میزان هزینه نیز در سال اول می بیشترین بوده و

در هـر هکتـار    میزان تولید این محصـول  باشد.ریال می 244877000 مبلغ نیز

قیمـت تمـام شـده     باشـد و  برداشت می نوبت دو در صمغ یلوگرمک 800حداقل 

  باشد. ریال می 517756,3 این محصول براي هرکیلوگرم صمغ

ریـال   1600000000سـال   هفـت  مـدت  در کل درآمد ناخالص محصـول 

محصـوالت   سایر با مقایسه در مزرعه دهنده درآمد مطلوبی در باشد که نشان می

برآورد شده کـه نشـانگر    4/4باشد. شاخص سودآوري نسبت فایده به هزینه  می
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ــال ســرمایه  ــک ری ــه ازاي ی ــذار آن اســت، ب ــت گ ــن فعالی نصــیب  4/4ي در ای

گذار خواهد شد. بنابراین با توجه به شاخص سودآوري نسبت فایـده بـه    سرمایه

ر بخـش  به عنوان یک فعالیت تولیـدي د  هزینه، انجام این طرح اقتصادي بوده و

تولیـدات بسـیار    يهاي وزارت جهاد کشاورزي جـز  کشاورزي با توجه به حمایت

 مورد توصیه است.
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