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 ظیتقر

 در باا   اریبسا  افازوده  ارزش  باا  و یاقتصااد  میعظ منبع ییدارو اهانیگ صنعت

 توانا  یما  آن در اشاتاا   یهابرنامه و هانهیزم شناخت. شود محسوب می رانیا

 موفا   حضور و صادرات بخش در و داخل در صنعت نیا به یارزشمن  تیموقع

 .  ببخش  یجهان یبازارها در رانیا

 و یاهیگ یداروها و ییدارو اهانیگ مصرف و  یتول نهضت ،راستا نیهم در

 -یاقتصااد  رانیما   یزیا ربرناماه  و تیا حما کانون در ،یسنت طب ش ن ریفراگ

شکل. استگرفته قرار جامعه شیگرا نیز مورد و کشور سالمت حوزه و یاجتماع

 یاجارا  و یطراح آن با دن به و یرانیا یسنت طب و ییدارو اهانیگ ستاد یریگ

 نیا مصرف از یعموم اقبا  و رانیا ییدارو اهانیگ صنعت توسعه یراهبرد سن 

 .    این م عاستیمؤ ربط یذ یداروها و اهانیگ

 ،یانباردار ،یفرآور ، ییتول ابعاد در صنعت نیا ییزااشتاا  نرخ و تیظرف

گساترده   اریبسا  آن یجهان یهاتیظرف به تیعنا با فروش و عیتوز ،یبن بسته

 اساتان ارد  نباود  و ییدارو اهانیگ صنعت حوزه مشاغل نش ن یسازمان ه. است

 تیها ا  و تیحما یبرا گام نیاول تا در داشت آن بر را ستاد این ،یگذارهیسرما

 یسااز شاااف  و یعا یطب مناابع  و یکشاورز جوان موختگاننشادا اشتاا  ن یفرآ

 اهاان یگ ینیکاارآفر  یهابسته نیت و هب اق ام گذارانهیسرما یبرا آن سودآوری

 .   ینما ییدارو

 ،مصارف  و یاقتصااد   یا تول نا  یفرا از یواقع یهاداده یمحتو هابسته نیا

 تیریما   اجماا   باه  و یانسان یروین ،یاقتصاد بازده ،بازار شناخت ،شال شرح

 آن از یناشا  ساود  و یگذار هیسرما نحوه و است حوزه این در ینیکارآفر و  یتول

 .  ده یم ننشا یاقتصاد یهافرمو  طب  را
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 یبازرگاان  توساعه  و یداخل مصرف ،مول  اشتاا  گسترش شاه  است  یام

تیظرف با استااده از و بوده رانیا ییدارو اهانیگ محصو ت یالمللنیب و یداخل

 عاوار   کااهش  و کشاور  یاجتمااع  ساالمت  و یکشااورز  یهاا بخش بکر یها

 جامعاه  در یشااداب  و طراوت هیروح ،ییایمیش یداروها یروح و یجسم یجانب

 کاالن  اقتصااد  شرفتیپ رون  عیتسر در طیشرا نیا ،شک ب ون. اب ی ارتقاء رانیا

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

 .است واجب یاسالم رانیا
 عصاره حسن محمد دکتر

 یفناور و علوم توسعه ر ستادیدب

 یسنت طب و ییدارو ناهایگ
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 شگفتاریپ

 یهاا اسات یس اتخاذ موجب ،ینیکارآفر موضوع به جهان یکشورها اکثر کردیرو

 ،ینیکاارآفر  فرهنا   توساعه . استش ه مختلف یهابخش در ینیکارآفر توسعه

 و قاات یتحق انجاام  و آناان  باه  ازین مورد یهاآموزش ارائه ،نانیکارآفر از تیحما

 یاجتمااع  و یاقتصاد مختلف مشکالت حل یبرا نهیزم نیدرا  زم یهاپژوهش

 . برخوردار است یادیز اریبس تیاهم از

 باه  زیا ن رانیا ا در و باوده  ریاخ دهه در  یج  یهابحث از یکی ینیکارآفر

 از یکا ی ،آنهاا  یکاار یب مشاکل  و کشاور  تیا جمع از جواناان  یباا   سهم لحاظ

 پرتاو  در. باشا  یم دولت یاهیگزاراستیس و هایزیربرنامه در یاصل یمحورها

 یبارا  یاهیا پا و یاصول یهاگام ،یراهبرد یزیربرنامه کی با توانیم ینیکارآفر

 .برداشت  اریپاتوسعه اه اف به لین جهت در یاقتصاد رون 

 یسانت  طاب  و یای دارو اهاان یگ یفناور و علوم توسعه ستاد ،منظور نیب  

 یتخصصا  کاارگروه  لیتشاک  به نسبت یجمهور استیر یفناور و یعلم معاونت

 نیا ا. اسات  نموده اق ام یسنت طب و ییدارو اهانیگ ینیکارآفر و یفناور توسعه

 اهاان یگ یملا  سن  در ش ه ینیب شیپ اه اف کردن ییاجرا یراستا در کارگروه

 داناش  و فنااوری  ساح   توسعه و ارتقاء بر ژهیو تمرکز با و یسنت طب و ییدارو

 از یکاای. گرفاات شااکل  اریااپا اشااتاا  و ینیکااارآفر و یاایدارو اهااانیگ  یااتول

 اهانیگ مختلف یهاحوزه در ینیکارآفر یهابسته هیته کارگروه نیا یکردهایرو

  گاهیا د براساا   یا ناماه  وهیشا  منظاور  نیبا   کاه  باود  یسانت  طب و ییدارو

 یهاا بساته  آن باا  متناساب  و نیتا و  ییدارو اهانیگ ستاد اعضاء و متخصصان
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 ارائاه  خصاو   نیا ا در یشاتر یب حاتیتوض ادامه در هک  یگرد هیته ینیکارآفر

 شود. می

 یاقتصاد تحو  کل در و یوربهره ،ییکارآ شیافزا ،هابسته نیت و از ه ف

 ، اریااپا توسااعه اهاا اف هیسااا در یساانت طااب و یاایدارو اهااانیگ حااوزه در

 اهاان یگ حاوزه  در ینیکاارآفر  واقاع  در. است بوده یتوانمن ساز و یساز تیظرف

 یارتقاا  یراساتا  در ،یعماوم  اها اف  بار  عاالوه  توانا  یم یسنت طب و ییدارو

 ،یفارآور  و برداشات  و داشات  ،کاشات  توسعه ،ییغذا به اشت نیتام و سالمت

 و راهبردهاا  ارائاه . باشا   اثاربخش  ، یتول یایک و یکم بهبود و یوربهره یارتقا

ناه یزم تنسااخ  فراهم و هایاستگذاریس در رییتا با توان یم ی یکل یهابرنامه

 کاه  باش داشته یمحلوب جینتا م ت بلن  در ینیکارآفر توسعه و یزیربرنامه یها

 :کرد اشاره ریذ موارد به توانیم باره نیا در

 .ییدارو اهانیگ حوزه در  اریپا و مول  اشتاا  جادیا •

 باه  کاار  یرویا ن نسابت  باودن  با  علت به کارانیب بر عالوه حاضر حا  در

 در پنهاان  یکاار یب ناوع  کیا  همواره یکشاورز یهاتیفعال دنبو یفصل و نیزم

. دارد وجاود  روساتاها  در یفصال  یکاریب نوع کی و یکشاورز تیفعال دوره نیح

 یبارا  توانا  یما  ،یای زااشاتاا   تیا ماه علات  به ییدارو اهانیگ توسعه و جادیا

 یبارا  و دائام  و مولا   اشاتاا   ،النیالتحصا فاار   ژهیا به و انییروستا از یگروه

 . ینما جادیا موقت اشتاا  ،یفصل کارانیب

 ش ه هیته ینیکارآفر یهابسته ،ییروستا و یکشاورز اقتصاد در تنوع جادیا •

 خواها   انییروساتا  و کشااورزان  درآم  شتریب ثبات و یشال تنوع به منجر

 .ش 

 و کشااورزان  سارانه  درآما   شیافازا  باعاث  ینیکاارآفر  توسعه فقر و کاهش •

  یتول و مصرف ،یگذارهیسرما ،ان ازپس شیافزا ،یمل خالصنا  یتول شیافزا
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 کشااورزان  یزن گ سح  ارتقاء و رفاه شیافزا ،گرید عبارت به شود؛یم سرانه

 .ش  خواه  ب ین وسیله محق  انییروستا و

 .کشور یهالیپتانس و  یتول منابع از استااده و ییکارآ شیافزا •

  یا تول ن یفرآ در هاواسحه حذف و قلن و حمل ،یابیبازار یهانهیهز کاهش •

 .ییدارو اهانیگ

 .ییدارو اهانیگ عاتیضا کاهش •

 و اختراعاات  ثبات  تعا اد  شیافازا  ،یفنااور  ساح   ارتقااء  ،ینوآور شیافزا •

 .یفن دانش  یتول ،اب اعات

 یمحل تیموقع ،شال شرح شامل: مؤلاه سه نییتب به ،یشال فیتوص یبرا

 کساب  یهاه ف از جمله ،شال شرح مؤلاه در. نیاز است خ مات ای محصو  و

 ، یج  و یخ مات ،ی یتول از اعم حرفه نوع ،یقانون یهاجنبه و یسودآور ،کار و

هیسارما  امکاان  از جمله یمحل تیموقع مؤلاه. است م نظر شرفتیپ و هافرصت

 وجاود  و باازار  باه  یدسترسا  ،یکاف یفضا ،محل تیمحلوب ،آن تیامن و یگذار

 .ده یم قرار توجه مورد را بودن دستر  قابل و هیاول امکانات

 آن باا  تاااوت  و  یا ج  محصاو   یایا مزا ،خا مات  ایا  محصاو   مؤلاه در

 ،محصو  و  یتول تنوع ،محصو  و خ مات تیایک ،یژگیو ،نوع ،موجود محصو 

 هاا تیخالق تینها در و با  تیایک و نییپا متیق ،انیمشتر یمال توان به توجه

 بخاش  در ینیکارآفر یهابسته. ردیگیم قرار توجه مورد رفته کار به ها  ینوآور و

 رواباط  و ااات یتبل نیهمچن و فروش و یگذارمتیق ،رقابت موضوع به ،یبازرگان

 لیا تحل ماورد  میرمساتق یغ و کینزد یرقبا ،رقابت درمقوله. پردازن یم یعموم

 و قاوت  طنقاا  و ثباات  ای تحو  ،بیرق محصو ت یژگیو و تیمز ،رن یگیم قرار

 .است تیاهم یدارا ها آن عملکرد جهینت و بیرق ضعف

 اساتااده  و کاار  و کسب در یابیبازار فنون ،فروش و یگذارمتیق بخش در

 مقولاه  در رد؛یا گیم قرار توجه مورد رقبا تیموقع و یگذارمتیق وهیش در آن از
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 و هاا تیا خالق و مختلاف  ااات یتبل اقساام  و انواع و بودجه ،یابیبازار در ااتیتبل

 از اساتااده  ،جامعاه  فرهنا   و عارف  باه  توجاه  با دادن یآگه نحوه و هاینوآور

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

 تیریما   مقوله در رو دارد. از این میمستق رابحه یانسان یروین با ینیکارآفر

 ،یتجربا  ساواب   و تخصاص  و تیریما   ،ازیا ن مورد یانسان یروین ،یانسان منابع

 رونا   در انیمشاتر  و کارکناان  باا  رفتار نوع ،هاآن قوت و ضعف نقاط و فیوظا

باه   بودجاه  و برنامه هیته ،یمال تیریم  بخش در. است نیآفرنقش ،کار و کسب

 ینگها ار  و حاا   و افتتااح  یبرا هیسرما و میزان کار و کسب ان ازی منظور راه

 قارار  یبررسا  ماورد  یاتیعمل و یمحالعات یهانهیهز ،یگذارهیسرما هیتوج و آن

 .رن یگ یم

 یانقشاه  رنا ؛ یگ قرار هم کنار در کامل به طور ،همانن  موارد نیا چنانچه

 و جاود  کاار  و کساب  توسعه نحوه و ن هیآ از یان ازچشم و  یتول تیموفق یبرا

 ،ینیکاارآفر  یهاا بسته هیته تیاهم و ش ه ذکر موارد به توجه با. داشت خواه 

 یهاا تیا اولو اسا  بر یسنت طب و ییدارو اهانیگ یفناور و معلو توسعه ستاد

 اعضااء  ،متخصصاان  یهمکاار  با زیر ینیکارآفر یهابسته هیته به نسبت موجود

. نماود  اقا ام  حاوزه  نیا ا شامن ان یان  و  کنن گانیتول ،هادانشگاه یعلم ئتیه

 نیا ا باا  مارتبط  افاراد  یاقتصااد  تاوان  و ییزااشتاا  رش  در امر نیا است  یام

 .شود واقع موثر حوزه

 ورا در شرایط کشت فضای باز در مناط  گرمسیری؛ تولی  آلوئه .1

 ورا؛ فرآوری ژ  آلوئه .2

 گیاهان دارویی؛تخصصی مرکز آموزش  .3

 تولی  نعناع فلالی؛ .4

 تولی  آویشن؛ .5



11 
         

 

 بسته کار آفرینی تولید گیاه افسنطین

 

 تولی  گل محم ی؛ .6

 تولی  ارگانیک گیاهان دارویی؛ .7

 بک گیاهان دارویی؛ تولی  تی .8

 ارویی؛تولی  نشاء گیاهان د .9

 فراوری گیاهان دارویی در واح های کوچک روستایی؛ .11

 کن وبسته بن ی گیاهان دارویی؛ واح  خشک .11

 تولی  رزماری؛ .12

 تولی  به لیمو؛ .13

 کشت شیرین بیان .14

 بن ی اسانس گیاهان دارویی   تولی  و بسته .15

 تولی  بادرنجبویه؛ .16

 تولی  گل گاوزبان؛ .17

 ؛تولی  بابونه .18

 گیاهی ومیوه ای؛های  تولی دمنوش .19

 ؛ولی  محصو ت آرایشی وبه اشتیت .21

 ؛کاری عنوان جایگزین در دیم  کشت گیاهان دارویی به .21

 زیره سبز؛ تولی  .22

 تولی  مریم گلی؛ .23

 تولی  حنا؛ .24

 تولی  چای ترش؛ .25

 راعی؛ تولی  گل .26
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 تولی  گل همیشه بهار؛ .27

 تولی  عوامل بیولوژیک )کاش وزک(؛ .28

 تولی  عوامل بیولوژیک )براکون(؛ .29

 ..(؛.ک )انکار سیابرایتولی  عوامل بیولوژی .31

 تولی  بومادران؛ .31

 تولی  اسحوخودو ؛ .32

 ترویج و کشت عناب؛ .33

 ؛خشک کردن و تولی  مواد ح  واسط )تولی  اسانس( گیاهان دارویی .34

 طبیعی جام  قر  و کپسو ؛های  تولی  فرآورده .35

 ؛تولی  آناوزه در شرایط دیم .36

 ؛های گیاهی تولی  نوشی نی .37

 ؛تولی  تریکوگراما .38

 ؛تولی  زرشک .39

 ؛پرورش بالتوری سبز .41

 تولی  برگ بو؛  .41

 تولی  گیاه کاسنی. .42

 یآقاا  جنااب  ارزشامن   یهایهماکر و هاتیحما از دانمیم  زم انیپا در

 اهاان یگ یفنااور  و علاوم  توساعه  ساتاد  محترم ریدب) عصاره حسن محم  دکتر

 .مینما تشکر (یجمهور استیر یفناور و یعلم معاونت یسنت طب و ییدارو

 یمیابراه یعل

  رکارگروهیدب و ستاد مشاور

 ینیکارآفر و یفناور توسعه
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 و یفناور توسعه یتخصص کارگروه یاعضا

 یسنت طب و ییدارو ناهایگ ینیکارآفر

 (یسنت طب و ییدارو اهانیگ یفناور و علوم توسعه ستاد ریدب)عصاره  حسن محم  دکتر

 ینیکارآفر و یورفنا توسعه یتخصص کارگروه ریدب) یانیورک یمیابراه یعل مهن  

 (یسنت طب و ییدارو اهانیگ

 (گروه کار عضو)    پور میابراه محسن دکتر

 (گروه کار عضو)   یگ لیب محسن دکتر

 (گروه کار عضو)   پالوج یمجتب دکتر

 (گروه کار عضو)  یهاد  یس حاج رضا محم  دکتر

 (گروه کار عضو)   یدهقان رضا محم  مهن  

 (گروه کار عضو)   کن  یسا فاطمه دکتر

 (گروه کار عضو)   یکردافشار غالمرضا دکتر

 (گروه کار عضو)   یگن اب شهرام مهن  

 (گروه کار عضو)   ییعمو محم  یعل دکتر

 (گروه کار عضو)   یبیغ برزیفر مهن  

 (گروه کار عضو)   زاده ییرضا نیحس دکتر

 (گروه کار عضو)    ینجا فرزاد دکتر

 (گروه کار عضو)   رومن ین پوران خت دکتر

 (گروه کار عضو)    ول ان  یمج دکتر

 (گروه کار عضو)   انیهاد جواد دکتر

 (گروه کار عضو)    مهن   نوروزی

 (گروه کار عضو)    مهن   باستان

 (گروه کار عضو)    خصاب مهن  

 (گروه کار عضو)    نق ی بادی دکتر

 (گروه کار عضو)   اصالن عزیزی دکتر

 (گروه کار عضو)   جعاری عزیز دکتر

 (گروه کار عضو)    ماتاحی دکتر
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 مقدمه

ای در گیاهان دارویی از دیربااز جایگااه ویاژه   

زن گی مردم ایاران داشاته اسات. باه هماین      

علت با توسعه این صانعت در ایاران و تاالش    

در جهاات تولیاا ، مصاارف و صااادرات ایاان   

هاایی ج یا  در   تاوان فرصات  محصو ت مای 

ولیا  داخلای، تولیا  ثاروت و     راستای اقتصاد مقاومتی، خود کاایی، حمایت از ت

ای  هتوسعه پای ار گشود. از بین گیاهان دارویی ایران، افسانحین دارای تاریخچا  

افسنحین را از بهتارین گیاهاان اشاتها آور توصایف     دیرینه است. ابو علی سینا 

های های دور مصرفعالوه بر ایران در طب سنتی اروپا نیز از گذشتهکرده است. 

های سنتی آن در اروپا به ض  عااونی کننا گی و   از کاربرد درمانی داشته است.

 توان اشاره کرد.  ها میعحر دهن گی به نوشی نی

با وجود غیر بومی بودن این گیاه در امریکا، چین، ماراکش و هنا ، کشات    

آن در ده سا  اخیر در این کشورها رواج یافتاه اسات. عاالوه بار ایان کشاورها       

 رود.    کنن گان جهانی آن به شمار میبلاارستان نیز از دیگر تولی

آوری آن رویا  ولای متأسااانه جماع    در ایران این گیاه به طور طبیعی می

هاای اخیار باه کشات آن توجاه      باش  و در ساا  های مرتعی میبیشتر از عرصه

 ان کی ش ه است. 

سنحین در گرو با  بردن مصرف و فرهن  ساازی آن در  تولی  اقتصادی اف

البته در صنایع دارویی گیاهی، آرایشی و به اشتی، نیاز به توجاه و  جامعه است. 

شود. این گیااه سامی   مصرف بیشتر تولی  کنن گان این محصو ت احسا  می

گارم اسات. همچناین     2است و ح  اکثر دوز مجاز مصرف مستقیم آن در حا   

های مصرف آن طو نی م ت نیست و به جز ماوارد خاا  نبایا  از ده روز    دوره

باه رغام سامیت و     .های مصرف داردمح ودیتاین گیاه در ضمن و  یشتر شودب
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تلخی زیااد آن، دارویای شااا بخاش اسات. در ایان کتااب ساعی شا ه اسات           

در  وخوانن گان با خوا  درماانی و نحاوه تولیا  گیااه افسانحین آشانا شاون         

 صورت تمایل نسبت به کشت آن اق ام کنن .

 شرح گیاه شناسی افسنطین

: افسنتین، افسانتین کبیار، افسانتین رومای،     فارسی افسنطین هاینام

اپسنتین، درمنه رومی، زریره، مروه تلخ، مروه، کشوثا، کشاوثای رومای، ختار ،    

خاراگوش، قورت اودی، سینسو ، مجری، ربل، دسیسه، شی  رومی، اسبسنت، 

ن ، افسنتین بحاری، شای ، ابسانتین، مساتار و      هه سلیسینو ، افنیثون، گو 

 واش.گن 

متعل  باه تیاره گال مرکبیاان      (L. Artemisia absinthium)گیاه افسنحین 

هاا یاا   ایستاره یو راسته Asteraceaeها ایستارهیا  Compositae)تیره کاسنی( 

 ان  از:( آن عبارتSynonymsمترادف )های  است. نام Asteralesمینا 
Absinthium majus Geoffr, Absinthium officinale Lam., Absinthium officinale 

Brot., Absinthium vulgare (L.) Lam., Artemisia absinthia St.-Lag., 

Artemisia arborescens var. cupaniana Chiov., Artemisia arborescens f. 

rehan (Chiov.) Chiov., Artemisia baldaccii Degen, Artemisia doonense 

Royle, Artemisia inodora Mill., Artemisia kulbadica Boiss. & Buhse, 

Artemisia pendula Salisb., Artemisia rehan Chiov., Artemisia rhaetica 

Brügger 

 مشترک افسنطینهای نام
Absinthium, absinthe wormwood, common wormwood, wormwood, grand 

wormwood, mingwort, mugwort. 

ای فام، پر شاخه متر، سبز نقرهسانتی 61هایی ایستاده به ارتااع ح ود بوته

ای باه قحار حا ود نایم     آذیان کپاه  های عمودی، چوبی و ضخیم و گال با ریشه

(. کل ان ام هوایی گیاه معحار و دارویای   1های زرد است )شکل متر و گلسانتی

 است.
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 (..Artemisia absinthium L)بلته بایغ و کامل اوسنطین  .1شکل 

 

متار، ایساتاده، پار شااخه و منشاعب،      ساانتی  111تا  41به ارتااع  ساقه:

وط باا خحا   راست و گاهی مورب، کرکینه پوش به رن  سبز مایل به خاکستری

 (.2برجسته طولی است )شکل 

 
ای و خطلط های ساقههمراه با برگ های جلانه زر گیاه اوسنطینشاخه .2شکل 

 طلی  برجسته.
 

دمبرگا ار، باه   نارم،  های  سبز متمایل به خاکستری، پوشی ه از کرکبرگ:

سانتیمتر، پهناک دارای پیراماونی ما ور، در قاعا ه گیااه و پاایین        8-15طو  
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ای عمی  باا قحعاات   های شانهبر با یک تا دوبار بری گیگ ار، شانهها دمبرشاخه

میلیمتار، در میاناه و    5/1-3 5/1-1سرنیزه ای، تخت و انتهای م ور، باه ابعااد   

های سه بخشی، در قاع ه گوشاوارک  ها تقریبا ب ون دمبرگ، با لبانتهای شاخه

هاای  ، پنجه بر، با لبصورت پراکن ه  ها بی دوام، در بخش گل ار بهرستدار، بن 

سرنیزه ای، نوک کن  در انتها خحای، کامال و در پاایینی چنا  بخشای اسات       

 (.4و  3های )شکل

 
 های بلند.همراه با زمبرگ ای زر گیاه اوسنطینهای قاعدهبرگ .3شکل 

   

 
 .ای زر گیاه اوسنطینهای ساقهبرگ .4شکل 

  
لیمتر، زرد رن ، مجتمع می 3گلچه به طو  ح ود  آذین و میوه:گل، گل

ها خمیا ه  ن . کپههست ، کالپرک( کوچکهای متع د پانیکو  )کپهدر گل آذین
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های های کوچک در دستهمتر بر روی شاخهتا واژگون، به قحر ح ود نیم سانتی

هاای گریباان تخام    ن . برگاه هسات  تا چهارتایی و کمابیش ب ون پایاک مساتقر  

ان . دوره گل هی اوایال خردادمااه   پوش مرغی، مح ب و در سح  پشتی گردینه

ای روشان و باه   تا اواخر مردادماه است و میوه فن قه تخم مرغی به رنا  قهاوه  

 (.7و  6، 5های کن  )شکلمتر تولی  میمیلی 6/1 ×3/1ابعاد 
  

   
 ج ب الف

هلای  بلا بلرگ   آذیلن کالپلرک هملراه   گلل «: ایف»آذین زر گیاه اوسنطین گل . 5شکل 

«: ج»انلد.  هلای گریبلان قابلل ر یل     کپه اف نمای پشت  که برگه«: ب ها.ی  شاخهانتها

 ها زر وسط شاخه.ها و نحله بریدگ  برگآرایش کپه

 

  
 ب الف

 آذین کالپرک زر گیاه اوسنطینگل «:ب»و « ایف» .6شکل 

 های شکلوا شده.همراه با گلچه
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 ب الف

 له وندقه )بذر( زر گیاه اوسنطینمی«: ب»و « ایف»های شکل .7شکل 

 

انا  از:  ماواد آروماتیاک موجاود در افسانحین عباارت     مواد مؤثره افسنطین: 

Artemisetin،absinthin  ،artabsin  وthujone ان  و برای . این مواد در آب نامحلو

 بای  از حال  اتانولی استااده کرد. ،هااستخراج آن

 Artemisiaهای سرده )جنس( سایر گونه

هاای مهام و   ای و علاای دارد. برخای از گوناه   گونه بونه 34این جنس در ایران 

شاون   دارویی آن که پراکنش وسیعی در ایران دارن  و با افسانحین اشاتباه مای   

 ان  از:عبارت

Artemisia annua L.:      نام فارسی و محلی این گیااه درمناه خازری، درمناه

گیاهی یک سااله،   .است sweet wormwoodساله، گن واش و نام مشترک آن یک

هاا و منااط  تخریاب    متر و معحر است که در حاشیه جااده  2بلن  به ارتااع تا 

های گیالن، مازن ران و گلستان به وفور یافت های خزری در استانی جلگهش ه

شود. به واسحه یک ساله بودن، ن اشتن بافت ثانویه، رن  و شکل بارگ، قا    می

هاا(، جارم حجمای کام، عحار      هاا )براکتاه  ها و برگهگلچه آذین،گیاه، شکل گل

 (. 8شود )شکل منحصر به فرد و دامنه پراکنش آن از افسنحین متمایز می
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 ب الف

های زر مرحله رویش  با برگ«: ایف»(..Artemisia annua L)گیاه  .8شکل 

 شده.های شکلوا زر مرحله فایش  همراه با کپه«: ب» انبله، نرم و نافک.

 

 
 برزاری زاروی به منظلر بهره (.Artemisia annua L)کش  گیاه  .9شکل 

 

نیاز باه عناوان گیااه      .Artemisia annua Lعالوه بر گیاه افسانحین، گیااه   

هاای  شود. در ایران بیشتر در کلکسایون دارویی در برخی نقاط جهان کاشته می

شاود و در  کاشاته مای   های پژوهشای ها و مؤسسهآموزشی و تحقیقاتی دانشگاه

های گیاه دارویی کشت برداری توسط برخی شرکتسح  مح ود به منظور بهره

شاود ولای   (. این گیاه برای تولی  داروهای گیاهی مصارف مای  9شود )شکل می

 شود.ها عرضه نمیمتأساانه در مصارف خانگی کاربردی ن ارد و در عحاری
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Artemisia aucheri Boiss. :هایی باه  نام فارسی آن درمنه کوهی است. بوته

ای و در متر، به رنا  سابز تیاره، باا انشاعابات بیشاتر قاعا ه       سانتی 41ارتااع 

ان . جوامع درمناه کاوهی پاس از    متری البرز پراکن ه 2611تا  1811ارتااعات 

بیشترین سح  پوشاش از ایان    Artemisia sieberi Besserدرمنه دشتی )درمنه( 

 جامعاه  1375ده . تقوی زاد و همکاران در سا  جنس را به خود اختصا  می

« فیروزکااوه»از توابااع شهرسااتان « طاارود»درمنااه کااوهی را در حااوزه آبخیااز 

 (.  11شناسایی و معرفی کردن  )شکل 
  

 
 (.Artemisia aucheri Boiss)گیاه زرمنه کله   .10شکل 

 

Artemisia chamaemelifolia Vill. :    ای و ناام  هناام فارسای آن درمناه بابونا

هاایی باه رنا  سابز     است. بوته Artemisia chamomillifolia Parrot مترادف آن

-هایی دو بار شانهمتر کمابیش ایستاده و برگسانتی 41تیره، با ق ی در ح ود 

ای ای مشابه بابونه آلمانی و معحر است. ساقه در قاع ه و تا نزدیاک انتهاا قهاوه   

شاود و در   ریج از تیرگای آن کاساته مای   رن  است و به سمت نوک ساقه به ت

 شود.  انتها سبز رن  می

شاود. نظریاان و همکااران در    این گیاه در شیب شمالی البرز مشاه ه مای 

هاای  جامعه این گونه را در شیب شمالی البارز مرکازی در حوضاه    1382سا  

  (.12و  11های شناسایی و معرفی کردن  )شکل« دونا»و « الیکا»آبخیز 
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 (.Artemisia chamaemelifolia Vill)ای گیاه زرمنه بابلنه .11 شکل

 

  
 ب الف

 . (.Artemisia chamaemelifolia Vill)ای زرمنه بابلنه .12شکل 

 زر انتهای ساقه.ها  زر مرحله فایش  همراه با کپه«: ب»زر مرحله رویش ، «ایف»
 

Artemisia sieberi Besser subsp. Sieberi هاای فارسای آن درمناه و    : ناام

به غلط ب ون ناام مؤلاف   درمنه دشتی است و نام مترادف آن که اغلب متأساانه 

است.  .Artemisia herba-alba Asso var. laxiflora Boissشود و واریته نوشته می

های مؤلاف و  گونه گیاهی بای  نامبنابر این در صورت استااده از نام مترادف این 

 Artemisia herba-albaی واریته را هم نوشت. در غیر این صورت باا زیار گوناه   

Asso ssp. valentina (Lam.) Marcl. شاباهت  روی  و بای که در جنوب اسپانیا می

 به این گیاه نیست، اشتباه خواه  ش .  
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نوازش به گیااه افسانحین شاباهت دارد    ای چشمدرمنه به دلیل رن  نقره

ها، کاوچکی  یز است از جمله: زاویه باز شاخهها با آن متماولی از بسیاری ویژگی

ها، تااوت در عحر و قا   ها، کشی ه، باریک و تخم مرغی بودن کپهها و کپهبرگ

درصا ی آن   15تر سح  پوشش نزدیک به در ح ود نیم متری آن و از هم مهم

(. 13های خشک و نیمه خشک در اقلایم ایاران و تاورانی )شاکل     در زیرمنحقه

هاای اساتپی )خشاک( و    ل توجهی از پوشش گیاهی زیر منحقهدرمنه سح  قاب

ان و تاورانی را باه خاود اختصاا      ی ایار نیمه استپی )نیمه خشاک( از ناحیاه  

زار در مراتاع  جامعاه درمناه   (1375) یانت ناژاد و نظریاان در ساا     پده .  می

واقع در جنوب شهرستان نظرآباد را شناساایی و  « قشال  حسین خانی»استپی 

هاای دارویای شا ه اسات.     های اخیر از این گیاه استاادهردن . در سا معرفی ک

است که از عصاره هی روالکلی این گیاه « باریج»ها اسپری ض  تعری  یکی از آن

 (.14شود )شکل تهیه می« باریج اسانس»در شرکت 
 

  
 ب الف

  (.Artemisia sieberi Besser subsp. sieberi) زرمنه .13شکل 

 ها بر روی شاخهها و آرایش آنکپه«: ب» بلته کامل،« ایف»



27 
         

 

 بسته کار آفرینی تولید گیاه افسنطین

 

 
 که اف عصاره هیدروایکل  گیاه« باریج»اسپری ضد تعریق  -14شکل 

  
 Artemisia sieberi Besser subsp. Sieberiشلزتهیه م « باریج اسانس»زر شرک   ؛ 

 ان  از: های این جنس عبارتبرخی دیگر از گونه

Artemisia dracunculus L. :  نااام فارساای آن ترخااون و نااام مشااترک آن

tarragon ،estragon ،wild dragon در ایران به عنوان های دور است که از گذشته

 شود. سبزی خوراکی و داروی اشتها آور مصرف می

Artemisia fragrans Willd. :  هاایی  نام فارسی آن درمنه معحر اسات. بوتاه

خوش عحر، ایستاده، به ارتااع ح ود نیم متار و باه رنا  سابز زیتاونی و زیباا       

 ان .هستن  و در مناط  نیمه استپی لوشان، منجیل و رودبار پراکن ه

مرگ، گل خشک یا گال  هایی از جنس گل بیدر بازار غالبا گونه ها:تقلب

شود. ایان گیاهاان   به جای گیاه افسنحین عرضه می .Helichrysum Millکاغذی 

های از یقه منشاعب، سابک وزن   کاسنی(، با ساقه متعل  به تیره مرکبیان )تیره

های گریبان طالیی رنا  و  های مجتمع انتهایی، برگهاغلب کرکینه پوش با کپه

 کمابیش غشایی، خشک و زیبا هستن .  
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انا . در  سری پراکن ه های این جنس در مراتع نیمه استپی سرد و کوهگونه

هاای ایان   اگار چاه گوناه    رسان . ها تحت عنوان افسنحین به فروش میعحاری

هاای دساتگاه گاوارش قابال     ان  و برای التهااب جنس خود دارای ارزش دارویی

هاای ایان   ولی خوا  درمانی آن با افسنحین متااوت است. گونه ،استااده است

، «تاوژون »، «آرتمیازتین »ها و فالونوییا ها اسات ولای فاقا      جنس دارای تانن

باشان . برخای از   انا  مای  مؤثره افسنحین که از مواد« آرتابسین»و « ابسینتین»

 ان  از:های این جنس عبارتگونه

Helichrysum armenium DC. :های مرگ ارمنستانی. این گونه با گلگل بی

 روی .های شمالی کشور میطالیی در مراتع سردسیر استان

Helichrysum aucheri Boiss. :ماارگ ایراناای بااا نااام متاارادف   گاال باای

Helichrysum arenarium L. های این جنس پاراکنش بیشاتری   که از سایر گونه

های تحت عنوان افسنحین را در بازار تشکیل در سح  ایران دارد و بیشتر نمونه

 (. 15ده  )شکل می

 
 

 ب الف

که زر بافار تح   (.Helichrysum aucheri Boiss)مرگ ایران گل ب  .15شکل 

ها با های باف نشده، ب: کپهایف: گیاه کامل با کپهشلز. عنلان اوسنطین عرضه م 

 های شکفته شده.کلچه
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Helichrysum oligocephalum DC. :مرگ کم کپه که پاس از گوناه   گل بی

هاای  پراکنش را در مراتع نیماه خشاک سارد کشاور دارد.  ناام      قبلی بیشترین

 ان  از:مشترک آن عبارت
Helichrysum kotschyi Boiss.  
Helichrysum kandavanense Bornm. & Gauba 

 

ای و سایبری، م یتراناه  -در ناواحی اروپاا   انتشار جغرافیایی افسنطین:

 تورانی انتشار دارد.-ایرانی

 پراکنش در ایران

دره هراز، پل زنگوله، الیکا، دوناا، کماربن و جناوب سایاه     استان مازن ران: 

اردبیال: شار  اردبیال و     بیشه، استان گیالن: عمارلو، ایسپیلی و آستارا، اساتان 

باین  گردنه حیران، استان تهران: اطراف پلور و ارتااعات رینه، اساتان خراساان:   

گلسااتان، هااای ساابزوار و کاشاامر، اسااتان آذربایجااان غرباای: مهاباااد و اسااتان 

 آذربایجان شرقی، کردستان، کرمان، قزوین، سمنان.

 طبیعت گرم و خشک دارد.افسنحین : افسنطینطبیعت 

 رمانی و روش مصرفخواص د

گل ار   های و سرشاخه  برگقسمت مورد استفاده دارویی افسنطین 

 آن است. خوا  درمانی و روش مصرف آن به این شرح است:

بخششش اعصششار، درمششان کششابو ، درمششان سششرگی ه، درمششان  آرام

افسانحین   خوابی:مالیخولیا، درمان فراموشی، تقویت حافظه و درمان کم

برای درمان فراموشی، تقویت حافظه، تقویات افکاار و   ن آرامبخش است، در ضم

خوابی و رفاع سارگیجه اساتااده     های شبانه، بی روحیات معنوی، درمان کابو 

   .شود می
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جاوش باه ما ت نایم     دو قاش  مرباخوری آن را همراه با یاک فنجاان آب  

 ساعت دم کنی ، بع  از صاف کردن هر شب قبل از خواب بنوشی .  

خوابی جوشان ه افسنحین در سرکه را توسط بییگرنی و در هنگام حمله م

هاا بگذاریا  و موضاع درد را باا محلاو       دستما  آغشته به محلو  روی شقیقه

ماساژ دهی . حمله میگرنی برطرف خواه  ش  و خواب آرامای خواهیا  داشات.    

برای تهیه این محلو  حجم یک فنجان گل افسنحین را در یک لیتر سارکه باه   

داری  و در ای نگهقه بجوشانی ، پس از صاف کردن در ظرف شیشهدقی 15م ت 

 های میگرنی مصرف کنی .  هنگام حمله

گیااه افسانحین تصاایه کننا ه خاون       خونی:رفع کم تصفیه خون و  -

است. مصرف دمنوش یا عر  این گیاه باعاث تقویات قلاب، رفاع کام خاونی و       

دارویی برای افرادی کاه   شود. مصرف این گیاه برطرف نمودن تصلب شرایین می

ان ، مای  است و به پیشگیری و کاهش عوارش ناشای از   دچار سکته مازی ش ه

جاوش  دو قاش  مرباخوری آن را همراه با یک فنجاان آب  .کن  سکته کمک می

 به م ت نیم ساعت دم کنی ، بع  از صاف کردن هر شب قبل از خواب بنوشی .

  مرباخوری آن را همراه با یاک  دو قاشبرای تقویت قلب  تقویت قلب: -

عسال   جوش به م ت نیم ساعت دم کنیا ، بعا  از صااف کاردن باا     فنجان آب

 میل کنی .هر شب قبل از خواب شیرین و 

کرده افسنحین برای پیشگیری دم پیشگیری از سکته قلبی و مغزی: -

از سکته قلبی و مازی مای  است. همچنین برای تقویت عارو  قلبای و ماازی    

 .ان  مای  است رادی که سکته قلبی یا مازی کردهدر اف

 .کرده افسنحین دفع کنن ه اخالط بلامی استدم دفع اخالط بلغمی: -

کارده افسانحین باعاث تقویات     شستشوی چشم باا دم  تقویت بینایی: -

 .شود بینایی می
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گاردد   کرده افسنحین باعث ازدیاد نیروی جنسی می دم تقویت قوه باء: -

 .کرده و میل شود  سی آب دم سی 111ین را در نیم گرم افسنح

 .برای درمان گلودرد از دمکرده افسنحین استااده شود درمان گلودرد: -

افسنحین اشاتها را زیااد و اعماا  هضام غاذا را آساان        الغری: درمان -

 .کن  در نتیجه برای درمان  غری مای  است می

دساتگاه هاضامه   هایی که ناشی از ضعف عمل  یبوست درمان یبوست: -

 .شود کرده افسنحین درمان می باش  با دم می

کارده   هاای مازمن از دم   برای درمان اساها   های مزمن: درمان اسهال -

 .افسنحین استااده کنی 

و خیاز عماومی    آوردن انسااج  برای رفاع آب  درمان خیز عمومی بدن: -

 .کرده افسنحین استااده شود ، از دم«ادم»ب ن یا 

های قرماز چشام کاه در     برای درمان لکه ی قرمز چشم:ها درمان لکه -

جاوش   اثر ضربه به وجود آم ه است افسنحین را در پارچه تمیز بریزی  و در آب

 .فرو بری  سپس در محل درد بگذاری 

شستشوی سار باا    رفع طاسی سر، ریزش مو و داء الثعلب و موخره: -

سار و ریازش ماو و    کرده آن از سرعت طاسای  دم کرده افسنحین و نوشی ن دم

کاه . همچنین ماساژ سر با جوشان ه آن از موخاوره جلاوگیری   می داء الثعلب

 .کن  می

هاای ماهیاناه   هاایی کاه عاادت   خاانم  : درمان اختالالت قاعدگی -

قاش  مرباخوری آن را با دو قاشا  شااتره و یاک     نامنظم و یا با تأخیر دارن  دو

بع  از صاف کردن هر صاب  قبال    جوش به م ت سی دقیقه دم کنن ،لیوان آب

های جاوان در صاورت قحاع عاادت      خانم از صبحانه و بع  از ظهرها میل کنن .
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گارم   3تواننا    ماهانه که ناشی از ضعف زیاد یا رکود در فعالیت رحم باشا  مای  

 سی آب دم کنن  و مصرف نماین . سی 211را درافسنحین گل 

نحین همراه با یک لیاوان  دو گرم افس درمان درد دوره عادت ماهانه: -

جوش به م ت سی دقیقه دم کرده و صاف شود، سه روز قبل از شاروع دوره  آب

 و همچنین در طو  دوره، همراه با یک قاش  مربا خوری عسل میل شود.

کرده افسنحین برای زنانی کاه  استااده از دم زود ر :یائسگی درمان  -

انا ، مایا     د فعالیت رحم شا ه دچار یائسگی زودر  ناشی از ضعف زیاد یا رکو

 .است

افسنحین از با ن  ها: باال بردن مقاومت بدن در برابر سرطان و انگل -

های سرطانی به دلیل وجود ترکیبی به ناام   انگل، باکتری، قارچ و سلو  در برابر

هاای   . این ماده، قادر به نابود کردن سالو  کن محافظت میآرتمیسینین در آن 

ق رت واقعی آن  .های سالم وارد کن  ینکه آسیبی به سلو سرطانی است ب ون ا

آهان میال    .شود کاه باا آهان ترکیاب شاود      می در مقابله با سرطان زمانی آزاد

کنا . باه    مای  های سارطانی فعاا   آرتمیسینین را برای جستجو و نابودی سلو 

همین دلیل است که استااده از افسنحین برای درمان ما ریا مایا  اسات زیارا    

سرطانی به طور معمو  سرشار از آهن های  ل ما ریا دارای آهن است. سلو انگ

هاا آهان   هستن  و برای تکثیر، عالوه بر قن  و چربی به آهن نیز نیااز دارنا . آن  

تواننا  رونا    کنن . از ایان رو مای  های دیگر سرقت میمورد نیازشان را از سلو 

آهان و آرتمیساینین بارای     تکثیر خود را با آهنگی سریع ادامه دهنا . ترکیاب  

 ویژه سرطان پستان مؤثر است.ها بهدرمان سرطان

کرده گیاه افسانحین درماان کننا ه بیمااری     مصرف دم درمان ماالریا: -

 ما ریا است. 
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قاش  مربااخوری افسانحین هماراه باا      دودرمان انگل در کودکان:  -

دن هار شاب   جوش به م ت سی دقیقه دم کرده، بع  از صاف کار یک لیوان آب

 قبل از خواب میل شود.

کارده افسانحین یاک    نوشی ن یک الی دو لیاوان دم  دفع کرم از بدن: -

هاته، موجب دفع کارم از با ن خواها  شا .      2ساعت قبل از صبحانه به م ت 

هاای  صا  گارم از بارگ   ها را دفع کرد. یاک توان کرمهمچنین به این روش می

شیرین بیان مخلوط کنی . بیست و  خشک افسنحین را با یکص  گرم پودر ریشه

ها بیازایی  و هار روز پانج گارم از آن را باه     پنج گرم هم پودر بذر رازیانه به آن

هاای روده مایا    عالوه تنقیه افسنحین برای دفع کرمبه. همراه آلو مصرف کنی 

آن را در یک لیتر آب جوش بریزی  و های  یک مشت از برگ است. برای این کار

دقیقه با شعله کم، مالیم بجوشانی . پس از ولرم ش ن صااف کنیا     15به م ت 

 با تجویز پزشک به صورت تنقیه مصرف کنی 

سای   سای  511گارم گال افسانحین را در    51میزان  درمان شوره سر: -

 .کرده سپس موهای خود را با آن ماساژ دهی  جوش دم آب

یا   کرده گیاه افسانحین بارای کااهش تاب ما    مصرف دمکاهنده تب:  -

دقیقاه دم بکشا  و    15جوش به ما ت   سی آب سی 111گرم در  2است. مق ار 

 .شوددر سه نوبت میل 

بارگ افسانحین را در آب    برای رفاع گاوش درد  درمان عفونت گوش:  -

رود و بجوشانی  سپس گوش را نزدیک بخار آن بگیری ، عاونت گوش از بین می

چکانا ن جوشاان ه افسانحین در گاوش نیاز باه درماان         گیرد.درد آن آرام می

سنگینی و عاونت گوش که در اثر ورود آب به گوش ایجاد شا ه اسات، کماک    

عالوه جوشان ه افسنحین در روغن کنج  برای درمان ورم بنااگوش و  به .کن  می

 .باش  التیام چرک و عاونت گوش مای  می
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م گاوزباان و پانج   گرم افسنحین باا ده گار   تسکین درد مفاصل: ده -

جوش دم کرده و پس از صاف کردن نوشی ه گرم مخلصه همره با یک لیوان آب

 شود.

بارای رفاع دردهاای عضاالنی و      رفع دردهای عضالنی و رماتیسمی: -

افسانحین  پیچ خوردگی اعضاء و دردهای رماتیسم وری ی و ماصلی با دمکارده  

 .محل درد را کمپر  کنی 

ساپس کمای    ،را بجوشاانی  افسنحین ابت ا درمان سیاهی زیر چشم:  -

 .عسل داخل آن بریزی . بگذاری  بپزد، سپس صاف کنی  و زیر چشم بمالی 

های کبدی، ترشح زیاد صفرا و ت مع درمان کبد چرر و نارسایی -

دمناوش افسانحین   آن در معده، اختالالت دستگاه گوارش و بی اشتهایی: 

صرف آن باه تقویات کبا  و طحاا      برای تقویت دستگاه گوارش مای  است و م

های کب  و یرقان است. افسانحین   کن  و درمان مناسبی برای نارسایی کمک می

کن ، بنابر این برای نارسایی کبا  مایا  اسات.     کیسه صارا را وادار به ترش  می

کرده افسنحین مسهل صارا و زردآب و سایر اخالط تلخ کاه در معا ه جماع    دم

که رن  پری ه هستن  یا چهره زرد دارن  از دمکارده   باش . کسانی ش ه باش  می

جاوش باه ما ت    پنج گرم افسنحین را با یک لیوان آب .افسنحین استااده کنن 

 سی دقیقه دم کنی ، روزی دو بار به صورت یک روز در میان بنوشی .

گرم از گل ایان گیااه را در یاک     بیست دور کردن حشرات موزی: -

بریزیا  و در بحاری را محکام ببن یا  و در      شیشه شصت سی سی روغن کنج 

جای گرم نگاه داری . چن  قحره از روغن تهیه شا ه باه با ن خاود بمالیا  و از      

نزنا    کاه بی آسایبی باه لباا       بارای ایان   گزن  حشرات موزی در امان بمانی .

را در کم  لبا  بگذاری . برای دفع حشرات ماوذی و مگاس از با ن    افسنحین 

 ها بمالی .را به ب ن آنافسنحین ها، جوشان ه امحیوانات خانگی و د
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به کسی کاه عقارب نایش زده اسات، عاالوه بار       درمان عقرر زدگی:  -

 .هم بخورانی افسنحین مراجعه به پزشک از جوشان ه 

دم کرده افسنحین برای درمان بوی ب  دهان مای   رفع بدبویی دهان: -

 است.

یاه برای تسکین درد بواسایر  استااده از این گتسکین درد همورویید:  -

 برای این کار بای  ضماد افسنحین را تهیه کرد و در موضع گذاشت.   .مای  است

های چرکین باا جوشاان ه    شستن زخمهای گندیده: ها و تاولعفونت -

جوشاان ه افسانحین کاه     .ها کمک خواه  کردتر زخمافسنحین به التیام سریع

هاا مایا  و از    ی بهباود و التیاام زخام   کمی نمک به آن اضافه شا ه باشا  بارا   

هاای جلا ی، عاالوه بار     بارای درماان عاونات    .کنا   پیشرفت آن جلوگیری می

شستشو با جوشان ه افسنحین و نوشی ن دم کارده افسانحین، مالیا ن تنحاور     

روش تهیاه تنحاور افسانحین در مبحاث      افسنحین روی عاونت نیز مای  است.

 ه است.شرح داده ش « های افسنحینفرآورده»

مصرف افسانحین در دوران باارداری و شایردهی     های مصرف:احتیاط -

ممنوع است همچنین کسانی که زخم مع ه و روده دارن  نبایا  مصارف کننا .    

مصرف زیاد و یا طو نی م ت آن به دلیل وجود ترکیب تویون )تاوژون(، سابب   

مومیت در های عصبی، تشنج، فراموشای و مسا  نوعی اعتیاد و باعث بروز بیماری

کسانی که سابقه خونریزی بینای، معا ه و خاونریزی بواسایری      .شودانسان می

بای  یادآوری کرد که مصارف زیااد    .خودداری نماین  افسنحیندارن  از خوردن 

 .کن  و بای  از خوردن زیاد آن پرهیز شودایجاد مسمومیت می افسنحین

ری و در هاا فارآو  افسانحین باه ایان صاورت     :های افسشنطین فرآورده

 شود.بازارهای جهانی عرضه می
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پس از خشک کاردن باه باازار عرضاه      گیاه خشک درشت و خرد شده:

شود و به مصارف خاانگی  بن ی میشود. در اروپا، امریکا و چین تولی  و بستهمی

(. به رغم بومی بودن ایان گیااه در ایاران و توجاه     17و  16های رس  )شکلمی

بنا ی و  گیااه، متأسااانه کشات، تولیا ، بساته      جهانی به تجارت و مصرف ایان 

 صادرات آن در کشورمان مورد توجه قرار ن ارد.

 

 
 ای گیاه اوسنطین خشک و خرز شده به صلرت وله .16شکل 

 

شده. سم  راس ، تلیید و بسلته   گیاه اوسنطین خشک و بسته بندی .17شکل 

 ری امریکا و سلئد.بندی با همکا بندی زر چین و سم  چپ، تلیید و بسته
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(. برخی تولیا   18شود )شکل ای عرضه میبه صورت فله پودر افسنطین:

دهن  این مرحله از فرآوری را در کشور خود انجام دهنا  و  کنن گان ترجی  می

بر ارزش محصو  اضافه کنن ، هرچن  خری اران باه ایان کاار تمایال ن ارنا  و      

ارزش افزوده خری اری کنن . البته  گونه فرآوری ودوست دارن  خام و ب ون هیچ

بای  رعایت دقت و امانت داری در پودرسازی صورت گیرد، در غیر ایان صاورت   

 رقبا بازار را خواهن  ربود.

 

 بندیای و غیر بستهپلزر اوسنطین به صلرت وله .18شکل 

 

شاود.  های داروسازی گیااهی سااخته مای   در شرکتکپسول افسنطین: 

تاایی باه باازار     111های اغلب ها ریخته و در بستهون کپسو پودر تازه گیاه در

شود. تولی  و عرضه کپسو ، راه مناسبی برای مصرف این گیاه جهانی عرضه می

بخش از بازار جهانی، به رغم سادگی، کام هزیناه    (. در این19تلخ است )شکل 

 بودن و سهل الوصو  بودن، متأساانه ایران تا کنون وارد نش ه است. 
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 تای  اوسنطین برای مصرف زاروی  100کپسلل  .19شکل 

 

تنحاور آن   ،برای تهیه عصاره مایع افسنحین  زم است تنطور افسنطین:

محلو   thujoneو  Artemisetin،absinthin  ،artabsinی تهیه شود زیرا مواد مؤثره

-ارخاناه که تنحور افسنحین داروی با ارزشی است، در کان . با وجود ایندر الکل

 (.21های داروسازی گیاهی ایران به آن توجهی نش ه است )شکل 

گارم گال خشاک شا ه      بیسات و پانج  روش تهیه تنطور افسشنطین:  

سی سی الکل طبی خالص مخلوط کنیا ، در   251افسنحین را در یک شیشه با 

روز در جایی گرم نگه اری کنی . پاس از   11به م ت  شیشه را محکم ببن ی  و

 ر آماده مصرف است.ده روز تنحو

 
 تنطلر اوسنطین .20شکل 
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بسیار معحر، نافذ و تلخ است و در باازار جهاانی جازو     اسانس افسنطین:

(. این کار توسط دستگاه اساانس گیاری   21محصو ت مورد توجه است )شکل 

شود. عالوه بر مصرف اسانس افسنحین در داروسازی، از آن د ر اسپری انجام می

(. شایسته اسات ایاران در   23و  22هایشود )شکلااده میو عحرسازی نیز است

این بخش وارد فعالیت شود و اسانس افسنحین با استان ارد یاا کا کس جهاانی    

-تولی  کن . تولی  و عرضه اسانس در سح  جهانی نیاز به دقت زیاد دارد. درجه

ی خلو ، ن اشتن مواد سمی و ناخالصی از ماواردی اسات کاه موجاب رونا       

شود و البته کم توجهی به این ماوارد موجاب حاذف    تولی  کنن گان میفعالیت 

 ها و واگذاری بازار به رقبا خواه  ش . آن

 

 اسانس اوسنطین .21شکل 
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 شلز.اسپری معطر اوسنطین که اف ترقیق اسانس زر ایکل حاصل م  .22شکل 

 

 کرم اوسنطین .23شکل 

 کاشت 

هاا تکثیار از طریا     یکای از روش  :شاود کاشت افسنحین به دو روش انجام می

تقسیم بوته یا تکثیر رویشی است که روش مستقیم است و روش دیگر از طری  

 گیرد که روش غیر مستقیم است.  می بذر صورت
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در روش غیر مستقیم، بذرها را در زمان مناسب در خزاناه هاوای آزاد کاه    

کننا . پاس از آبیااری    یان  کشت مقبال بستر آن را برای این منظور آماده کرده

های هرز سح  خزانه، نشاها را در فصل پاییز به زمین اصلی منظم و وجین علف

هزار بوته در هکتار کافی است. پاس از انتقاا     65تا  41کنن . تراکم منتقل می

نشاها به زمین اصلی، بای  زماین را بالفاصاله آبیااری کارد. باه منظاور تکثیار        

های سه تا چهار ساله و عااری از  بایست بوتهها، میرویشی از طری  تقسیم بوته

قارچ و باکتری را انتخاب و در زمان مناسب از خاک خارج کرد، سپس هر بوتاه  

 (.25و  24های قسمت کرد و در زمین مناسب کاشت )شکل 15تا  11را 

 
 کاش  گیاه اوسنطین زر بستر اصل  با رعای  ولاصل کاش  .24شکل 

 

 
 گیاه اوسنطین زر گلدان. کاش  .25شکل  
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توان با هر گیاهی به تنااوب کشات    می افسنحین را تقریبا تناور کاشت:

بهتار اسات باا     ،مانا  سا  در زماین بااقی مای    5اما چون این گیاه سه تا  ،کرد

های هرز ها زمین فاق  علفگیاهانی به تناوب کشت شود که پس از برداشت آن

 ن .هست ترجینی برای کشت متناوب مناسبچن ساله باش . بنابراین گیاهان و

: کود حیوانی در افزایش عملکارد  مواد و عناصر غذایی مورد نیاز خاک

این گیاه مؤثر است. بهترین فصل برای دادن کود حیوانی پاییز است. کاود بایا    

تن در هکتار باشا .  زم اسات از ساا  دوم     31تا  25کامال پوسی ه و به میزان 

 61تاا   51کیلو گارم در هکتاار کاود ازت،     71تا  61میزان  رویش افسنحین به

کیلاوگرم اکسای  پتاا  باه خااک       61تا  51کیلوگرم در هکتار اکسی  فسار و 

 افزوده شود.

پس از اضافه کردن کود حیاوانی کاامال پوسای ه باه     آماده سازی خاک: 

را باه وسایله دیساک    هاا   شود. پس از آن کلوخاه  می خاک شخم متوسحی زده

-، زمین را تسحی  و بستر خاک را برای کاشت گیاه افسنحین آماده میشکسته

افسنحین نسبت به خاک حسا  نیست و تقریبا در هر نوع خااکی رشا     کنن .

های بافت سنگین و غنای  ولی برای بهره وری بیشتر بهتر است از خاک ،کن می

ه از کاود  که دارای ترکیباتی از کلسیم و هومو  هستن  استااده کنی . اساتااد 

 حیوانی نقش حائز اهمیتی در عملکرد گیاه دارد.

عالوه بر کشت مستقیم باذرها در بساتر اصالی،    تاریخ و فواصل کاشت: 

کشت غیر مستقیم افسنحین نیز مت او  است. برای کشت غیر مستقیم، باذرها  

کارن  سپس نشاها را در فصل پااییز و  ی هوای آزاد میرا در اوایل بهار در خزانه

کنن . زماان مناساب بارای تکثیار رویشای      ایل مهر به زمین اصلی منتقل میاو

 61تاا   51های کاشت بایستی بین اوایل بهار است. در هر دو روش فاصله ردیف

 متر باش .سانتی 41تا  31متر و فاصله دو بوته روی ردیف کاشت سانتی
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 داشت

 ر اجرا شود:زیمراحل  بای به منظور مراقبت و نگه اری خزانه و مزرعه 

 های هرز در سح  خزانه. آبیاری منظم و وجین علف. 1

گارم   کیلو 61-71افزودن کودهای شیمیایی ازسا  دوم رویش به میزان . 2

کیلو گرم در  51-61کیلوگرم در هکتار اکسی  فسار و  61تا  51در هکتار ازت، 

 هکتار اکسی  پتا .

 سح  مزرعه. های هرز به روش مکانیکی درمبازره با علف. 3

 مرتبه در طو  دوره رویش. 3-2ها ح اقل کولتیواتور زدن بین ردیف. 4

 کش.استااده از سموم بیولوژیک آفت. 5

 ها و کشت درزمین اصلی.آبیاری زمین بالفاصله پس از تقسیم بوته. 6

های هرز این گیااه اسات.   مبارزه با علف ،مهمترین مرحله داشت افسنحین

ها حسا  یاه مصرف دارویی دارد و به عالوه به اکثر علف کشاز آنجاییکه این گ

 های هرز بای  تنها به روش مکانیکی صورت بپذیرد. است، مبارزه با علف

توده در انتهای سا  در صورت انجام داشت مناسب، سح  پوشش و زیست

ها به هام نزدیاک   های جوان بوتهیاب  و شاخههای بع  افزایش میاو  و در سا 

 3تاا   2هاا  (. در طو  رویش گیاهان  زم است فاصله ردیاف 26شون  )شکل می

شاود. ممکان اسات آفاات در طاو  رویاش       مرتبه، کولتیواتور مناسبی زده مای 

هاای  مگس»خسارت زیادی به محصو  وارد نماین . از مهمترین آفات این گیاه، 

ella Europiو  Phytocoris albipennis( «هااای درمنااهمگااس»یااا « افساانحین

albipennis شته افسنحین»( و( »Macrosiphoniella absinthiiمی ) باش. 

(. استااده از سموم مناسب زیساتی آن هام در زماان    28و  27های )شکل

مگاس  »یاا  « مگاس افسانحین  »ای در کنتار  بیولوژیاک   مناسب، ناش عما ه 

 دارد.« شته افسنحین»و « درمنه
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 سنطین زر بستر اصل .اوهای استقرار یاوته بلته .26شکل 
 

 
 (.Europiella albipennisمگس اوسنطین یا مگس زرمنه ) .27شکل 

 

 
 (.Macrosiphoniella absinthiiوسنطین )شته ا .28شکل 
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گل هی افسنحین از اوایل تابساتان شاروع و تاا    دوره گلدهی افسنطین: 

 اخر مرداد ماه ادامه دارد.

های مختلف رویشی نیاز ناوری  هافسنحین در دور نیازهای بوم شناختی:

منا  اسات. در ایاران    همچنین به آب و هوای گرم و معت   عالقاه  .زیادی دارد

 ان .  ای دارن  توزیع یافتهبیشتر در مناطقی که اقلیم مشابه م یترانه

دیم است. قابلیت کشت در هر  مقاوم به خشکی است و مساع  برای کشت

 pHنگین و غنای از کلسایم و هوماو  و    های با بافت سا ولی خاک ،خاکی دارد

های اهکای  ده . در طبیعت هم در مناطقی که خاکرا ترجی  می 5/7تا  6بین 

   شود.و در عین حا  هومو  با  دارن  دی ه می
 .در نواحی معت   رش  خوبی دارددمای مناسب رشد افسنطین: 

یااه در  به آبیاری متوسحی نیااز دارد ایان گ   مقدار آبدهی به افسنطین: 

 .توان آن را به صورت دیم هم کشت نمود می برابر خشکی مقاوم است و

افسنحین از جمله گیاهان آفتاب دوست اسات  نورالزم برای افسنطین:  

 .که در طو  زمان رش  خود به آفتاب مستقیم نیاز دارد

 برداشت

تاوان  های بع  دو و یا حتی سه بار میبار و در سا در سا  او  رویش یک

صو  را برداشت کرد. عمل برداشت بر مبناای منحقاه کاشات آن، از اوایال     مح

گیرد. گیاهان را بایا  از  خردادماه تا اواخر شهریورماه و یا اوایل مهرماه انجام می

متری از سح  زمین برداشت کرد. در صورت برداشات زیاادتر،   سانتی 51فاصله 

درصا  تولیا     51در ح   شود. برداشت مجازگیاه دچار اختال  فیزیولوژیک می

های ها، موجب حذف تنی گی شاخهبرداری از آنسبز سا  ج ی ، عالوه بر بهره

 (.29شود )شکل ها میهای مجاور در یک یگر و تقویت بوتهپایه
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شاون .  های برداشت ش ه به راحتی در دمای اتا  به آرامی خشک میان ام

جاایی یاا زیار و رو کاردن     اباه خشک کردن بای  در سایه، همراه با هوادهی و ج

های الکتریکای بایا  در دماای حا      انجام شود. در صورت استااده از خشک کن

گراد قحعات گیاهی را خشک کرد و بایا  از دماای باا تر    درجه سانتی 41اکثر 

 شود.  اجتناب نمود زیرا درجه حرارت با تر سبب تجزیه مواد موثره آن می

نور خورشی  بای  پرهیز کرد، زیرا ماواد   همچنین از خشک کردن در مقابل

شاون . هنگاام برداشات یاا     های گیاهی تجزیه و نابود میمؤثره موجود در بافت

ها فشار وارد شود زیارا افسانحین باه فشاار     خشک کردن محصو  نبای  بر ان ام

یابا  کاه ایان    ای تاییار مای  حسا  است و رن  افسنحین در اثر فشار به قهوه

میات و کیایات ماواد ماوثره آن نیاز تااثیر نامناسابی خواها          تاییر رن  بر ک

باش . اساانس ایان    می 1به  5تا  4های تازه به خشک ش ه گذاشت. نسبت ان ام

افسنحین به روش تقحیر با آب و بخاار از پیکار رویشای تاازه یاا خشاک گیااه        

های خشک در مقایساه باا   شود. البته اسانس استخراج ش ه از ان اماستخراج می

سانس حاصل از پیکر رویشی تازه ترکیبات استری بیشتری دارد. عملکرد پیکار  ا

باش . از اسانس گیاه در صنایع نوشاابه   می تن در هکتار 1تا  7/1رویشی خشک 

شاود. اساانس افسانحین عاالوه بار خاوا        سازی و کنسرو سازی استااده مای 

 دارویی دافع حشرات است.
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 تلزه سال جدید آمازه برزاش  مجاف.یس اوسنطین با فهای بلته .29شکل 

 مدیریت مالی

کنا  تاا در مقابال    هاای اقتصاادی ایجااب مای    های متنوع و متایر بنگاهفعالیت

های سریع از خود نشان دهن . در این میان شرایط متایر و غیرمحمئن، واکنش

آوری اطالعات صاحی   ها و تولی کنن گان در جمعنقش م یریت مالی این بنگاه

باشا . بارای   گیری نهایی حایز اهمیات مای  ها برای تصمیمبه موقع تحلیل آن و

هاا(  هاا( و درآما ی )دریافات   ای )پرداختتحلیل فعالیت  زم است اقالم هزینه

 مشخص گردن .  

 هاهزینه

هاایی اسات کاه باا تاییار مقا ار       هزینه :های ثابت تولیدیهزینه (الف

هاا شاامل   ولی  بستگی نا ارد. ایان هزیناه   کن  و مستقیما به تتولی ، تاییر نمی

هاا و تأسیساات،   های اساتهالک وتعمیار ونگها اری از جملاه سااختمان     هزینه

هاای  ماشین آ ت و وسایل نقلیه است و همچنین اجاره زمین، بیمه، اقساط وام

هاای  دریافتی، مالیات و عوار ، تبلیاات و آگهی، عضویت در اصاناف و انجمان  

 باش .  پیش بینی نش ه میهای تخصصی و هزینه
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 ای و سرمایه در گردشهای سرمایههزینه

شون  که به هایی میشامل هزینههای سرمایه گذاری فعالیت بررسی هزینه

های طی دوره ایجاد و منظور پرداخت انجامن .ان ازی کسب و کار میایجاد و راه

هاای خریا    ههزینا  ؛باش  کاه شاامل  تأسیس فعالیت و پیش از بهره برداری می

هاا و تأسیساات، ماشاین آ ت و    هاای آبیااری، سااختمان   زمین، خری  سیستم

هاای قبال از   ، تهیه وسایل نقلیاه، هزیناه  تجهیزات، نصب تاسیسات و تجهیزات

بهره برداری )هزینه تهیه طرح و نقشه، مشاوره، اخذ مجوزهاا و ثبات شارکت و    

باشا .  ای پیش بینی نش ه مای هتسهیالت، عق  قرارداد و آموزش و ...( و هزینه

-ای و سرمایه در گاردش مای  های سرمایهکل سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه

هاای  باشا . هزیناه  های جاری مای % هزینه21باشن . سرمایه در گردش معمو  

 ارایه ش ه است. 6تا  1های ثابت طرح در ج و 
  

 آمازه سافی و حصار کش  .1جدول 

 شرح ردیف

 مقدار/

 تعداد

 واحد
بهای واحد 

 )ریال(

مبلغ کل 

 )ریال(

 3111 تسحی  اولیه زمین 1
متر 

 مربع
711111 2111111 

2 

آماده سازی و تهیه زمین توسط 

مخلوطی از ماسه و کود حیوانی 

 پوسی ه

3111 
متر 

 مربع

711111 

 

2111111 

 151 های تولی شن ریزی اطراف سالن 3
متر 

 مربع
525111 78751 

 262511 875111 ترم 311 حصارکشی 4

5 
ساخت جایگاه تهیه کود آلی از 

 ضایعات گیاهی
151 

متر 

 مکعب
7111111 1151111 

 5591251 - - - جمع
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 هاها و ساینساختمان .2جدول 

 شرح ردیف
 مقدار/

 تعداد
 بهای واحد واحد

مبلغ کل 

 )ریال(

1 

سالن تولی  )اسکلت گلخانه از 

نوع گالوانیزه ح  اقل ارتااع 

 61ر، ح  اقل عر  مت 5/4

متر دو ج اره با سقف دوم 

متحرک و پوشش پالستیک 

 (UVمقاوم به 

 12611111 4211111 متر مربع 3111

2 
انبار مواد اولیه و اتاقک 

 سورتین 
 12611111 4211111 متر مربع 35

 133111 3811111 متر مربع 35 انبار محصو  )انبار سردخانه( 3

 25333 - - -  جمع

 

 ماشین آالت .3جدول 

 بهای واحد واحد مقدار/تعداد شرح ردیف
مبلغ کل 

 )هزار ریال(

1 

پاشی سم

فرغونی یا 

 ایزنبه

 211111 211111111 دستگاه 1

 211111 - - - جمع
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 تأسیسات و تجهیزات .4جدول 

 شرح ردیف
 مقدار/

 تعداد
 بهای واحد واحد

مبلغ کل 

 )ریال(

1 
مشعل گازوییلی با بخاری مربوطه 

 های انتقا  گرماو لوله
 3151111 262511111 دستگاه 12

 351111 - لیتر 5111 سوخت مخزن 2

 1151111 - - - سیستم برودتی با فنوپ 3

4 
ای توسط سیستم آبیاری قحره

 های پلی اتیلنلوله
 1151111 351111 متر مربع 3111

 3511111 - - - مرکزی و مخزن کود کنتر  5

6 
ره آب به حجم اح اث استخر ذخی

 متر مکعب 111
151 

متر 

 مکعب
7111111 1151111 

7 

لوازم باغبانی )چاقوی پیون ، 

قیچی هر ، بیل، بیلچه، آب 

 پاش و فوکا(

 711 - سری 1

8 
هزینه اح اث شبکه بر  با تابلو و 

 ترانس
- - - 771 

 7111471 - - - جمع

 



51 
         

 

 بسته کار آفرینی تولید گیاه افسنطین

 

 قبل اف بهره برزاریهای  هزینه .5جدول 

 واحد دار/تعدادمق شرح ردیف
بهای 

 واحد

مبلغ کل 

 )هزار ریال(

1 
های طرح، مشاوره، اخذ مجوز هزینه

 و قراردادهای بانکی
- - - 19611 

2 
آزمون خاک و آب جهت تعیین 

 نیازهای غذایی
- - - 4911 

 61251 - - - سایر 3

 85751 - - - جمع
 

 

 جدول سرمایه ثاب  طرح .6جدول 

 ریال(مبلغ کل )هزار  شرح ردیف

 5591251 آماده سازی زمین و حصارکشی 1

 25333 هاها و سالنساختمان 2

 7111471 تأسیسات و تجهیزات 3

 211111 آ تماشین  4

 85751 برداریهای قبل از بهرههزینه 5

 91425 پیش بینی نش ه 6

 12994228 جمع

 

یر مق ار تولی ، های متایر تولی ی است که با تایهزینه :های جاریهزینه (ر

کن  و مستقیما به تولی  بساتگی دارد. باه عباارت دیگار، ایان بخاش       تاییر می

های کساب  شون  که به شروع کار واقعی و ت اوم فعالیت می هاییمشمو  هزینه

هاای آمااده ساازی زماین، کاشات،      ها شامل هزیناه انجامن . این هزینهوکار می

ستقیم به کار شناسان و کاارگران  داشت و برداشت محصو ، حقو  و دستمزد م

باشن . هزیناه   های پیش بینی نش ه میات و هزینهدائمی و فصلی، هزینه ت ارک

های تسحی ، شخم و دیسک، کرت بن ی، هزینه آماده سازی زمین شامل هزینه
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کود و کود پاشی قبل از کاشت، هزینه آب و آبیااری قبال از کاشات و... اسات.     

ها و... است. یه نشاء یا پاجوش، حمل، کاشت پاجوشهای کاشت شامل تههزینه

های داشت شامل آب و آبیاری، کود و کودپاشی، سم وسم پاشای، مباارزه   هزینه

های برداشت شاامل برداشات دساتی، حمال و     های هرز و... است. هزینهبا علف

 ارایه ش ه است. 14تا  7های های جاری طرح در ج و بارگیری و... هزینه
 

 ملاز اوییه مصرو  و بسته بندی .7جدول 

 واحد مقدار شرح ردیف
بهای 

 واحد)ریال(

مبلغ کل )هزار 

 ریال(

1 

های سالم و عاری پایه

از آفات و بیماری، 

مورد تأیی  سازمان 

حا  نباتات وزارت 

 جهاد کشاورزی

 24255111 1155111 ع د 21111

2 
انواع کودهای 

 شیمیایی، کود میکرو
 525111 87511 کیلوگرم 6111

3 

انواع سموم شیمیایی، 

قارچ کش، آفت کش 

 و ض  عاونی کنن ه

1 5  421111 2811111 کیلوگرم 1

4 
کود آلی حیوانی 

 پوسی ه
 141111 7111 کیلوگرم 21111

5 

مواد ض  عاونی 

کنن ه و محافظتی 

 های بری ه ش هشاخه

به مق ار 

  زم
- - 281 

 12611 2111111 ع د 6 دما سنج 6

 42111 7111111 ع د 6 سنجرطوبت  7

8 EC متر و pH 281111 141111111 ع د 2 متر 

 25674881 - -  جمع
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 سلخ  و انرژی .8جدول 

 واحد مقدار شرح ردیف
بهای واحد 

 )هزارریال(

 مبلغ کل

 )هزار ریال(

 75111 751 لیتر 111111 گازوییل 1

 3221111 161111 کیلو وات 21111 بر  مصرفی 2

 11111 آب مصرفی 3
متر 

 مکعب
11511 115111 

 118295111 - - - جمع

 

 تعمیرات و نگهداری .9جدول 

 شرح ردیف
 ارزش دارایی

 )هزار ریال(

هزینه تعمیرات و 

 نگهداری

 )هزار ریال(

 169411 8471111 تأسیسات و تجهیزات 1

 14111 281111 ماشین آ ت 2

 281411 14171111 هاها و سالنساختمان 3

 464811 جمع

 

 عملم های  هزینه .10جدول 

 مبلغ کل )هزار ریال( شرح ردیف

 351111 هزینه مصارف و ملزومات فنی و اداری 1

 42111 های ثالتهزینه بیمه داریی 2

 42111 جمع
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 استهالک ساییانه زاراییهای ثاب  .11جدول 

 شرح ردیف
ارزش دارایی )هزار 

 ریال(

هزینه تعمیرات و نگهداری 

 ر ریال()هزا

1 
آماده سازی زمین و 

 محوطه سازی
7953751 397671 

 984911 14171 هاها و سالنساختمان 2

 847111 8471 تأسیسات و تجهیزات 3

 72111 281111 ماشین آ ت 4

 2271571 جمع

 

 های پرسنل هزینه. 12جدول 

 جمع کل )هزار ریال( حقوق )ماهیانه( تعداد شرح ردیف

1 
  حقو  کارشنا

 طرح
7 نار 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 8 1 1 1 

1 نار 2 کارگر ماهر فنی 2 2 6 1 1 1 1 1 1 1 7 6 4 1 1 1 

 735111 52511111 نار 1 نگهبان 3

3  نار 4 جمع 5 7 7 1 1 1 

  

 جاری طرحهای  جمع هزینه .13جدول 

 شرح ردیف
مبلغ کل 

 )هزار ریال(

 25954611 مواد اولیه مصرفی و بسته بن ی 1

 4211111 سوخت و انرژی 2

 464811 عمیرات و نگه اریت 3

 392111 های عمومیهزینه 4

 2271571 استهالک سالیانه 5

 3577111 پرسنلی 6

 1842995 پیش بینی نش ه 7

 25954611 جمع
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 ثاب  و جاری طرحهای  جمع هزینه .14جدول 

 واحد مقدار شرح ردیف
بهای واحد 

 )ریال(

مبلغ کل )هزار 

 ریال(

1 
افسنحین صادراتی 

 aکال  
 31511111 157511 ع د 211111

2 
افسنحین صادراتی 

 bکال  
 12251111 122511 ع د 1111111

3 

افسنحین قابل ارایه 

در بازارهای داخلی 

 cکال  

 5251111 71111 ع د 75111

4 
های جاری هزینه

 شودطرح کسر می
- - - 38712965 

 49111111 - - - فروش کل سالیانه 5

 11297135 - - - سود ویژه 6
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