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در این بخش تالش شود تا اهمیت دستاورد، نیازهایی که توسط این دستاورد برآورده می گردد، موارد کاربرد، 
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........................................................................................  ::))باشدباشد  شدهشده  ثبتثبت  کهکه  صورتیصورتی  دردر((  اختراعاختراع  ثبتثبت  شمارهشماره

 لیتر هر قیمت و )دهد می اسانس لیتر1 درمنه تن2 هر( گونه دو این اسانس  بازده احتساب با  میزان؟میزان؟  چهچه  دارید؟دارید؟  آنآن    سازيسازي  تجارستجارس  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

  .بود خواهد ریال میلیون 150  تا100 حدود در چیزي درمنه هکتار هر آمد در )ریال میلیون 350-300( درمنه اسانس

      

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

در این بخش تالش شود تا اهمیت دستاورد، نیازهایی که توسط این دستاورد برآورده می گردد، موارد کاربرد، 

سطر   10-15استفاده کنندگان،  اشکال، چارت یا نمودارهاي احتمالی که می تواند دستاورد را معرفی کند حداکثر در 

.آورده شود

  متابولیت بر   دریا سطح از ارتفاع اقلیم، شامل متفاوت رویشگاهی شرایط  که است داده نشان طرح همکاران و مجري توسط شده انجام اولیه مطالعات

  داراي گونه دو این اسانس  .دهند می بروز خود از مختلفی خواص رویشگاهی و محیطی مختلف شرایط در گیاهان و است موثر آنها خواص و گیاهی هاي

  ضد خواص بیشترین داراي که  مناسب گیاهی  گونه انتخاب که آنجایی از دارد فراوان کاربرد داروسازي صنایع در و است خوبی میکروبی ضد خاصیت

  گونه حاوي که رویشگاههایی شناخت همچنین و سو یک  از اسانس کیفی و کمی خواص نظر از مذکور گونه دو مقایسه است اهمیت حائز  باشد میکروبی

  نقاط سایر در مشابهی مطالعات .باشد ارزش با و  مفید بسیار وایسته صنایع براي تواند می دیگر سوي از   باشند می اسانس خواص نظر از تر ارزش با هاي

  در  گونه دو این کیفی خواص مقایسه مورد در گزارشی تاکنون اما است شده انجام مختلف دارویی گیاهان  کیفی و کمی خواص مقایسه خصوص  در جهان

.است نشده منتشر اي مقایسه بصورت  مختلف رویشگاههاي

  در . باشد می زیاد العاده فوق اهمیت داراي بهداشتی آرایش و داروسازي صنایع در در فراوان کاربرد بواسطه درمنه اسانس  تجاري و اقتصادي نظر از

  ي زارها درمنه وسیع سطح به توجه با است توجهی قابل بازده که آمد دست به نیز بوته هر براي درصد 10 تا آمده دست به اسانس بازده شده انجام تحقیق

  درمنه اسانس لیتر هر قیمت و )دهد می اسانس لیتر1 درمنه تن2 هر( گونه دو این اسانس  بازده احتساب با  مطالعه مورد گونه دو خوب پراکنش و ایران

  .بود خواهد ریال میلیون 150  تا100 حدود در چیزي درمنه هکتار هر آمد در )ریال میلیون 300-350(

     


