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  تقریظ

 در بـاال  بسـیار  افـزوده  ارزش  بـا  و اقتصـادي  عظیم دارویی منبع گیاهان صنعت

 توانـد مـی  آن در اشـتغال  هايبرنامه و هازمینه شناخت. شود محسوب می ایران

 موفـق  حضور و صادرات بخش در و داخل در صنعت این به ارزشمندي موقعیت

  .  ببخشد جهانی بازارهاي در ایران

 و گیاهی داروهاي و دارویی گیاهان مصرف و تولید نهضت راستا، همین در

 -اقتصـادي  مـدیران  ریـزي برنامـه  و حمایـت  کانون در سنتی، طب شدن فراگیر

شکل. استگرفته قرار جامعه گرایش نیز مورد و کشور سالمت حوزه و اجتماعی

 اجـراي  و طراحی آن دنبال به و ایرانی سنتی طب و دارویی گیاهان ستاد گیري

 این مصرف از عمومی اقبال و ایران دارویی گیاهان صنعت توسعه راهبردي سند

  .  مؤید این مدعاست ربط ذي داروهاي و گیاهان

 انبارداري، فرآوري، تولیدي، ابعاد در صنعت این زاییاشتغال نرخ و ظرفیت

گسـترده   بسـیار  آن جهانی هايظرفیت به عنایت با فروش و توزیع بندي،بسته

 اسـتاندارد  نبـود  و دارویی گیاهان صنعت حوزه مشاغل نشدن سازماندهی. است

 هـدایت  و حمایت براي گام اولین تا در داشت آن بر را ستاد این گذاري،سرمایه

 سـازي شـفاف  و طبیعـی  منابع و کشاورزي جوان آموختگاندانش اشتغال فرآیند

 گیاهـان  کـارآفرینی  هايبسته تدوین به اقدام گذارانسرمایه براي آن سودآوري

  .  نماید دارویی

 مصـرف،  و اقتصـادي  تولیـد  فراینـد  از واقعی هايداده محتوي هابسته این

 مـدیریت  اجمـال  بـه  و انسانی نیروي اقتصادي، بازده بازار، شناخت شغل، شرح

 آن از ناشـی  سـود  و گذاري سرمایه نحوه و است حوزه این در کارآفرینی و تولید

  .  دهدمی نشان اقتصادي هايفرمول طبق را
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 بازرگـانی  توسـعه  و داخلی مصرف مولد، اشتغال گسترش شاهد است امید

ظرفیت با استفاده از و بوده ایران دارویی گیاهان محصوالت المللیبین و داخلی

 عـوارض  کـاهش  و کشـور  اجتمـاعی  سـالمت  و کشـاورزي  هـاي بخش بکر هاي

 جامعـه  در شـادابی  و طراوت روحیه شیمیایی، داروهاي روحی و جسمی جانبی

 کـالن  اقتصـاد  پیشرفت روند تسریع در شرایط این شک، بدون. یابد ارتقاء ایران

 توسـعه  به چرخه بخشی شتاب در جهت تالش برهمگان و بوده مؤثر بسیار ایران

  .است واجب اسالمی ایران

  عصاره حسن محمد دکتر

  فناوري و علوم توسعه دبیر ستاد

  سنتی طب و دارویی گیاهان
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  پیشگفتار

 هـاي سیاسـت  اتخاذ موجب کارآفرینی، موضوع به جهان کشورهاي اکثر رویکرد

 کـارآفرینی،  فرهنـگ  توسـعه . استشده مختلف هايبخش در کارآفرینی توسعه

 و تحقیقـات  انجـام  و آنـان  بـه  نیاز مورد هايآموزش ارائه کارآفرینان، از حمایت

 اجتمـاعی  و اقتصادي مختلف مشکالت حل براي زمینه دراین الزم هايپژوهش

  . برخوردار است زیادي بسیار اهمیت از

 بـه  نیـز  ایـران  در و بـوده  اخیر دهه در جدید هايبحث از یکی کارآفرینی

 از یکـی  آنهـا،  بیکـاري  مشـکل  و کشـور  جمعیـت  از جوانـان  بـاالي  سهم لحاظ

 پرتـو  در. باشـد می دولت هايگزاريسیاست و هاریزيبرنامه در اصلی محورهاي

 بـراي  ايپایـه  و اصولی هايگام راهبردي، ریزيبرنامه یک با توانمی کارآفرینی

  .برداشت پایدارتوسعه اهداف به نیل جهت در اقتصادي رونق

 سـنتی  طـب  و دارویـی  گیاهـان  فناوري و علوم توسعه ستاد منظور، بدین 

 تخصصـی  کـارگروه  تشـکیل  به نسبت جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت

 ایـن . اسـت  نموده اقدام سنتی طب و دارویی گیاهان کارآفرینی و فناوري توسعه

 گیاهـان  ملـی  سند در شده بینی پیش اهداف کردن اجرایی راستاي در کارگروه

 دانـش  و فنـاوري  سـطح  توسعه و ارتقاء بر ویژه تمرکز با و سنتی طب و دارویی

 از یکــی. گرفــت شــکل پایــدار اشــتغال و کــارآفرینی و دارویــی گیاهــان تولیــد

 گیاهان مختلف هايحوزه در کارآفرینی هايبسته تهیه کارگروه این رویکردهاي

 دیـدگاه  براسـاس  اي نامـه  شـیوه  منظـور  بـدین  کـه  بـود  سـنتی  طب و دارویی

 هـاي بسـته  آن بـا  متناسـب  و تـدوین  دارویی گیاهان ستاد اعضاء و متخصصان

 ارائـه  خصـوص  ایـن  در بیشـتري  توضیحات ادامه در که گردید تهیه کارآفرینی

  شود. می
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 اقتصادي تحول کل در و وريبهره کارآیی، افزایش ها،بسته تدوین از هدف

ــی گیاهــان حــوزه در ــدار، توســعه اهــداف ســایه در ســنتی طــب و داروی  پای

 گیاهـان  حـوزه  در کـارآفرینی  واقـع  در. است بوده توانمندسازي و سازي ظرفیت

 ارتقـاي  راسـتاي  در عمـومی،  اهـداف  بـر  عـالوه  توانـد می سنتی طب و دارویی

 فـرآوري،  و برداشـت  و داشـت  کاشـت،  توسعه غذایی، بهداشت تامین و سالمت

 و راهبردهـا  ارائـه . باشـد  اثـربخش  تولید، کیفی و کمی بهبود و وريبهره ارتقاي

زمینـه  سـاختن  فراهم و هاسیاستگذاري در تغییر با تواندمی کلیدي هايبرنامه

 کـه  باشدداشته مطلوبی نتایج مدت بلند در کارآفرینی توسعه و ریزيبرنامه هاي

  :کرد اشاره ذیر موارد به توانمی باره این در

  .دارویی گیاهان حوزه در پایدار و مولد اشتغال ایجاد •

 بـه  کـار  نیـروي  نسـبت  بـودن  باال علت به بیکاران بر عالوه حاضر حال در

 در پنهـان  بیکـاري  نـوع  یـک  همواره کشاورزي هايفعالیت بودن فصلی و زمین

. دارد وجـود  روسـتاها  در فصـلی  بیکاري نوع کی و کشاورزي فعالیت دوره حین

 بـراي  توانـد مـی  زایـی، اشـتغال  ماهیـت  علـت  به دارویی گیاهان توسعه و ایجاد

 بـراي  و دائـم  و مولـد  اشـتغال  التحصـیالن، فـارغ  به ویـژه  روستاییان از گروهی

  .نماید ایجاد موقت اشتغال فصلی، بیکاران

 شده تهیه کارآفرینی هايبسته روستایی، و کشاورزي اقتصاد در تنوع ایجاد •

 خواهـد  روسـتاییان  و کشـاورزان  درآمد بیشتر ثبات و شغلی تنوع به منجر

  .شد

 و کشـاورزان  سـرانه  درآمـد  افـزایش  باعـث  کـارآفرینی  توسعه فقر و کاهش •

 تولید و مصرف گذاري،سرمایه انداز،پس افزایش ملی، ناخالص تولید افزایش

 کشـاورزان  زندگی سطح ارتقاء و رفاه افزایش دیگر، عبارت به میشود؛ سرانه

  .شد خواهد بدین وسیله محقق روستاییان و

  .کشور هايپتانسیل و تولید منابع از استفاده کارآیی و افزایش •
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 تولیـد  فرآیند در هاواسطه حذف و نقل و حمل بازاریابی، هايهزینه کاهش •

  .دارویی گیاهان

  .دارویی گیاهان ضایعات کاهش •

 و اختراعـات  ثبـت  تعـداد  افـزایش  فنـاوري،  سـطح  ارتقـاء  نوآوري، افزایش •

  .فنی دانش تولید ابداعات،

 محلی موقعیت شغل، شرح شامل: مؤلفه سه تبیین به شغلی، توصیف براي

 کسـب  هايهدف شغل، از جمله شرح مؤلفه در. نیاز است خدمات یا محصول و

 جدید، و خدماتی تولیدي، از اعم حرفه نوع قانونی، هايجنبه و سودآوري کار، و

سـرمایه  امکـان  محلی از جمله موقعیت مؤلفه. است مدنظر پیشرفت و هافرصت

 وجـود  و بـازار  بـه  دسترسـی  کافی، فضاي محل، مطلوبیت آن، امنیت و گذاري

  .دهدمی قرار توجه مورد را بودن دسترس قابل و اولیه امکانات

 آن بـا  تفـاوت  و جدیـد  محصـول  مزایـاي  خـدمات،  یـا  محصـول  مؤلفه در

 محصول، و تولید تنوع محصول، و خدمات کیفیت ویژگی، نوع، موجود، محصول

 هـا خالقیت نهایت در و باال کیفیت و پایین قیمت مشتریان، مالی توان به توجه

 بخـش  در کارآفرینی هايبسته. گیردمی قرار توجه مورد رفته کار به ها  نوآوري و

 روابـط  و تبلیغـات  همچنین و فروش و گذاريقیمت رقابت، موضوع به بازرگانی،

 تحلیـل  مـورد  غیرمسـتقیم  و نزدیک رقباي رقابت، درمقوله. پردازندمی عمومی

 و قـوت  نقـاط  و ثبـات  یا تحول رقیب، محصوالت ویژگی و مزیت گیرند،می قرار

  .است اهمیت داراي ها آن عملکرد نتیجه و رقیب ضعف

 اسـتفاده  و کـار  و کسب در بازاریابی فنون فروش، و گذاريقیمت بخش در

 مقولـه  در گیـرد؛ می قرار توجه مورد رقبا موقعیت و گذاريقیمت شیوه در آن از

 و هـا خالقیـت  و مختلـف  تبلیغـات  اقسـام  و انواع و بودجه بازاریابی، در تبلیغات

 از اسـتفاده  جامعـه،  فرهنـگ  و عـرف  بـه  توجـه  با دادن آگهی نحوه و هانوآوري

  .دارد کار و کسب رونق در مهمی سهم جذاب، عبارات
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 مـدیریت  مقوله در رو دارد. از این مستقیم رابطه انسانی نیروي با کارآفرینی

 تجربـی،  سـوابق  و تخصـص  و مـدیریت  نیـاز،  مورد انسانی نیروي انسانی، منابع

 رونـق  در مشـتریان  و کارکنـان  بـا  رفتار نوع ها،آن قوت و ضعف نقاط و وظایف

بـه   بودجـه  و برنامه تهیه مالی، مدیریت بخش در. است آفریننقش کار، و کسب

 نگهـداري  و حفـظ  و افتتـاح  براي سرمایه و میزان کار و کسب اندازي منظور راه

 قـرار  بررسـی  مـورد  عملیاتی و مطالعاتی هايهزینه گذاري،سرمایه توجیه و آن

  .گیرند می

 اينقشـه  گیرنـد؛  قرار هم کنار در کامل به طور همانند، موارد این چنانچه

 و جـود  کـار  و کسـب  توسعه نحوه و آینده از اندازيچشم و تولید موفقیت براي

 کـارآفرینی،  هـاي بسته تهیه اهمیت و شده ذکر موارد به توجه با. داشت خواهد

 هـاي اولویـت  اساس بر سنتی طب و دارویی گیاهان فناوري و علوم توسعه ستاد

 اعضـاء  متخصصـان،  همکـاري  با زیر کارآفرینی هايبسته تهیه به نسبت موجود

. نمـود  اقـدام  حـوزه  ایـن  اندیشـمندان  و تولیدکنندگان ها،دانشگاه علمی هیئت

 ایـن  بـا  مـرتبط  افـراد  اقتصـادي  تـوان  و زاییاشتغال رشد در امر این است امید

  .شود واقع موثر حوزه

 ورا در شرایط کشت فضاي باز در مناطق گرمسیري؛ تولید آلوئه - 

  ورا؛ فرآوري ژل آلوئه - 

  دارویی؛ گیاهان خصوصی آموزش مرکز - 

  فلفلی؛ نعناع تولید - 

  آویشن؛ تولید - 

  محمدي؛ گل تولید - 

  دارویی؛ گیاهان ارگانیک تولید - 

  دارویی؛ گیاهان بک تی تولید - 
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  دارویی؛ گیاهان نشاء تولید - 

  روستایی؛ کوچک واحدهاي در دارویی گیاهان فراوري - 

  دارویی؛ گیاهان بندي وبسته کن خشک واحد - 

  رزماري؛ تولید - 

  لیمو؛ تولید به - 

  روستایی؛ کوچک هاي واحد در اسانس تولید - 

  بادرنجبویه؛ تولید - 

  گاوزبان؛ گل تولید - 

  دیم؛ مناطق در آویشن جایگزین کشت - 

  دیم؛ مناطق در زیره جایگزین کشت - 

  دارویی؛ گیاهان عصاره تغلیظ - 

 گلی؛ مریم تولید - 

 حناتولید  - 

 گل راعیتولید  - 

 گل همیشه بهارتولید  - 

 عوامل بیولوژیک (زنبور براکون)تولید  - 

 عوامل بیولوژیک (کفشدوزك)تولید  - 

 بومادرانتولید  - 

  اسطوخودوستولید  - 
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 آقـاي  جنـاب  ارزشـمند  هايهمفکري و هاحمایت از دانممی الزم پایان در

 گیاهـان  فنـاوري  و علـوم  توسـعه  سـتاد  محترم دبیر- عصاره حسن محمد دکتر

  .نمایم تشکر -جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت سنتی طب و دارویی

  ابراهیمی علی

   دبیرکارگروه و ستاد مشاور

  کارآفرینی و فناوري توسعه
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  و فناوري توسعه تخصصی کارگروه ياعضا

  سنتی طب و دارویی نگیاها کارآفرینی

  )سنتی طب و دارویی گیاهان فناوري و علوم توسعه ستاد دبیر(عصاره  حسن محمد دکتر

 کارآفرینی و فناوري توسعه تخصصی کارگروه دبیر(ورکیانی  ابراهیمی علی مهندس

  )سنتی طب و دارویی گیاهان

  )گروه کار عضو(       پور ابراهیم محسن دکتر

  )گروه کار عضو(      بیگدلی محسن دکتر

  )گروه کار عضو(      پالوج مجتبی دکتر

  )گروه کار عضو(    هادي سید حاج رضا محمد دکتر

  )گروه کار عضو(      دهقانی رضا محمد مهندس

  )گروه کار عضو(      کن سفید فاطمه دکتر

  )گروه کار عضو(      کردافشاري غالمرضا دکتر

  )گروه کار عضو(      گندابی شهرام مهندس

  )گروه کار عضو(      عمویی محمد علی دکتر

  )گروه کار عضو(      غیبی فریبرز مهندس

  )گروه کار عضو(      زاده رضایی حسین دکتر

  )گروه کار عضو(        نجفی فرزاد دکتر

  )گروه کار عضو(      نیرومند پوراندخت دکتر

  )گروه کار عضو(        ولدان مجید دکتر

  )گروه کار عضو(      هادیان جواد دکتر

  )گروه کار عضو(        مهندس نوروزي

  )گروه کار عضو(        مهندس باستان

  )گروه کار عضو(        خصاب مهندس

  )گروه کار عضو(        نقدي بادي دکتر

  )گروه کار عضو(      اصالن عزیزي دکتر

  )گروه کار عضو(      جعفري عزیز دکتر

  )گروه کار عضو(        مفتاحی دکتر
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  مقدمه

اقلیم جهانی، داراي شرایط آب و هوایی متنوعی  13اقلیم از  11با داشتن ایران 

تبـدیل  گیاهان دارویی ویژه  هکشور را به منبع گیاهی جهان ب ویژگیاین  است و

ایـن   از مطلوبی برداريبهره هاي فراوان، امروزهبا وجود فراز و نشیب. ده استکر

علـت آن عـدم    گیـرد. هاي عظیم موجود صورت نمیظرفیت به توجه با گیاهان

داران آگـاه و توانمنـد و عـدم    و نبـود بهـره  شناخت مردم از خواص این گیاهان 

  .باشدمی وزهکفایت کمیت و کیفیت کارشناسان فنی در این ح

اروپـا گـرایش    و جمله شـرق آسـیا   از امروزه در بسیاري از کشورهاي دنیا 

بـا   وجود آمـده اسـت.   هآوري و همچنین تولید گیاهان دارویی ب شدیدي به جمع

ت منـابع آبـی امکـان    و محـدودی کشـور  توجه به شرایط محدود آبـی و خـاکی   

هـت اسـتفاده   و بـه ج  وجـود نـدارد  کشت محصوالت زراعـی  گسترش سطح زیر

لیـد و درآمـد بـاال بایـد در     تو ظرفیـت کشت محصـوالت بـا    ،اقتصادي از منابع

برداري خاك و تولید محصـوالتی  وه بهرهحن .ریزي الگوي کشت قرار گیرد برنامه

ایجاد  وکه بتواند زمینه مناسبی را براي مشارکت کشاورزان در توسعه اقتصادي 

چـاي  در این میـان،   است.اي برخوردار ویژهفراهم کند از اهمیت اشتغال پایدار 

در حال حاضـر فقـط در    ایرانکه در است  داروییمهم  محصوالتیکی از  ترش

خیر در أها به دلیل تـ  سالرخی در ب. شودبلوچستان کشت می استان سیستان و

کشـت آن بـه حـدي افـزایش     دن آب در رودخانـه هیرمنـد سـطح زیر   جاري ش

از نیاز مردم منطقه بوده و به علت بعـد مسـافت    یابد که تولید محصول بیش می

استان سیستان و بلوچسـتان   شوند. می زیانکشاورزان دچار  ،تا بازارهاي مصرف

دلیل برخورداري از تنوع اقلیمی، محـل و رویشـگاه طبیعـی تعـداد زیـادي از       هب

کشت و تولید این گیـاه در کشـور بـا توجـه بـه تنـوع       . دباش می گیاهان دارویی

تواند بسـتر مناسـبی   خارجی می ی، نیروي کار، بستر تولید و بازار داخلی واقلیم

جهت تولید و اشتغال فراهم نمـوده و ضـمن جلـوگیري از خـروج ارز از کشـور      
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نکتـه ایـن اسـت کـه     مهمتـرین   .مد خانوارها داشته باشـد آی در درمناسبسهم 

بقـات  طهـاي  مصرف این گیـاه در سـبد  نوشـیدنی   افزایش  برايسازي فرهنگ

ایفـا  در کشور تواند نقش مهمی در رونق بازار این محصول می مختلف اجتماعی

از لحاظ اقتصـادي و توسـعه فرهنـگ مصـرف گیاهـان دارویـی        ،بنابراین .نماید

  .باشد تولید این گیاه ضروري می توسعه کشت و

در سراسـر جهـان در منـاطق گرمسـیر و      چاي ترشگونه از  300بیش از 

گـزارش شـده    د. موطن اصلی این گیاه غـرب آفریقـا  نشو یافت میگرمسیر  نیمه

و امروزه در سطح وسیعی در غرب آفریقا، آسیا، استرالیا از هند تـا مـالزي،    است

شـود. چـاي    اي گرمسیر کشت میهاتریش، آمریکاي مرکزي و بسیاري از کشور

شـود و در بسـیاري از    تهیـه مـی   چاي ترش از کاسبرگ گیاه چاي قرمز یا تُرش

دهنـده فشـار    صورت نوشیدنی گرم و یا سرد مصرف دارد. کـاهش  همناطق دنیا ب

کننده  ، کـنترلکـنـنده خون کـنـنـده بـدن، رقـیـق و تـصـفـیـه خون، خـنـک

و یکـی از   بودهصفرایی و همچنین آرام بخش  ،کلسترول خون، اختالالت کبدي

  د.آی به شمار میمورد نیاز بدن انسان منابع غنی آهن 

هــاي گیــاه نقــش مهمــی  کاســبرگ در 1وجــود مقــادیر زیــاد آنتوســیانین

ایـن محصـول در    مصـرف . آن دارد کاهش فشارخون و خـواص ضدسـرطانی   در

مانند چین، مکزیک و حتی اروپا وجود دارد. در  ي ملل مختلفها فرهنگ برخی

هـاي   سودان و مصر به عنوان یک نوشیدنی تشریفاتی در جشـن آمریکاي التین، 

مزه آن تـرش اسـت و معمـوالً بـا شـکر نوشـیده        د.شو از آن استفاده می  رسمی

ـ  . شـود  می . باشـد  مـی  Cتـأمین ویو  اسـید سـیتریک   خـاطر وجـود   هترشـی آن ب

  د چربی خون است. ض هاي آنتی اکسیدان داراياین گیاه دارویی  همچنین،

تایلند از بزرگترین تولیدکننـدگان چـاي تـرش در دنیـا      کشورهاي چین و

هاي بعدي قـرار دارنـد امـا     شبه قاره هند نیز در رتبه هستند کشورهاي آفریقا و

                                                      
1Anthocyanins 
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در ایـران چـاي   ، ها درج نشده است کشت آن آمار دقیقی از سطح زیر گزارش و

در  ، خاش و دلگاننیکشهر ،انشهرترش در سیستان و بلوچستان در شهرهاي ایر

ـ     سطحی  صـورت بهـاره کشـت و کـار     هوسیع و برخی شـهرهاي دیگـر اسـتان ب

 370حـدود   94-95. مجموع سطح زیر کشت اسـتان در سـال زراعـی    شود می

عین حال اقبال عمـومی نسـبت بـه مصـرف آن خیلـی کـم       در باشد. می هکتار

توجـه  سـازي بـراي مصـرف آن    و فرهنگن تولید اقتصادي آکمتر به باشد و  می

انـدرکاران  و دسـت  برداران، کارشناسان، مدیرانبهره آشنایی رو از این .شده است

نقـش زیـادي در    ایـن گیـاه   و فنون تولید هاخواص دارویی، روش این صنعت با

در ایـن  . وري تولیـد و توسـعه پایـدار ایـن صـنعت خواهـد داشـت       افزایش بهره

هـاي فراینـد تولیـد و خـواص     یی با ویژگیمجموعه سعی شده است ضمن آشنا

اندازي کسب و کـار جهـت تولیـد    دارویی آن، اطالعات الزم براي موفقیت در راه

گذاران این صنعت اقتصادي و درآمدزایی مناسب در اختیار عالقمندان و سرمایه

  قرار گیرد.  

 چاي ترش شناسی گیاه

ترش چاي
2
از خانواده مالواسه 

3
 توانـد  و مـی  یا چندسـاله ، گیاهی است یک ساله 

هـاي   برگداشته باشد. متر ارتفاع رشد  2-5/2 حدود و دراي درختچه صورت  به

سـبز کـه بعـد از     هـاي  کاسـبرگ  هـاي زرد بـا   وجهی سبز مایل به زرد گل 5-3

هـا   ها متناوب، رگبـرگ برگ .دنآی رنگ قرمز در میه ها ب میوه، کاسبرگ رسیدن

. اي، بدون کرك، دمبـرگ بلنـد یـا کوتـاه دارنـد     ها دندانه حاشیه برگ، ايپنجه

هـا در آبـان و آذر آمـاده    و کاسبرگ بودهاواخر شهریور یا اوایل مهر  دردهی  گل

  .  قابل برداشت هستند

                                                      
2Hibiscus Sabdariffa 
3Malvaceae 
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 یـت ه، رنگ آن قرمز متمایل به زرد با مرکزدمگل کوتا داراي ها بزرگ و گل

سانتیمتر، به رنگ سفید تا زرد کمرنـگ و   10تا  8ها به قطر  گلد. نباش تیره می

کـه   بوده گل گوشتی  با نقاطی به رنگ قرمز تیره روي هر گلبرگ هستند. کاسه

ایـن کاسـه گـل     .متر نیز طـول دارد  سانتی 3-5/3متر پهنا و  سانتی 1-2حدود 

ها به رنگ قرمز تبـدیل  گوشتی به رنگ سبز بوده که پس از رسیدن و بلوغ میوه

  است. داشتهسانتیمتر طول  5/2ها میوه. شودمی

  

  
  هاي مختلف گیاه چاي ترشبخش .1شکل

دانـه در هـر کپسـول     22 -34حتـوي  هاي گوشتی ماننـد کـه م   کاسبرگ

ریشـه   یـک  باشد. داراي می تیره ايقهوه رنگ به هااند، دانه دهشباشد احاطه  می

  ).1(شکل  باشد نفوذ می و قابل عمیق و راست

و  شـده  فعـال  خفته هاي شود جوانه می باعث چینی روش به میوه برداشت

 روش بـه  کـه  صـورتی  در بکشـد  طـول  مـاه  بهمـن  اواخر تا گیاه دهی گل دوره

و  زایـی  شـاخه  اولیه هرس رود. می بین از ماه دي در گیاه شود برداشت سودانی

  .دهد دهنده را افزایش می هاي گل نمو بیشتر شاخه
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 750 خـاش  جهادکشـاورزي  مـدیر  نظـر  اظهـار  اساس بر محصول عملکرد

مقایسه با سایر نقـاط   در . این میزان عملکرد مطلوبیباشدمی هکتار در کیلوگرم

  شود.  جهان محسوب می

 ترش چاي اتترکیب

ایزولوسـین،   اسیدهاي آمینه، ،اسیداسپارتیک هاي اسیدآمینه در بذر چاي ترش

 ترین اسـیدهاي آمینـه  ازکمیابکه  سولفوري هاي والین و اسیدآمینه تریپتوفان،

هـاي  تـرین اسـید آمینـه   فراوانشود. بذرها داراي یافت میدر این گیاه  هستند،

بـه عنـوان    تـرش هاي چاي د. دانهنباشآالنین میضروري لوسین، لیزین و فنیل

درصـد   18-25هاي چاي مکـی  دانههستند یک منبع جدید از پروتئین و لیپید 

 دردهـی  روز بعد از گل 22-35 موسیالژ کاسبرگ. میزان باشندپروتئین دارا می

درصـد   15درصـد و گونـه هنـدي     24-28هاي آمریکاي مرکزي و مصري گونه

گوسـی پتـین    چـاي تـرش داراي  کاسـبرگ خشـک شـده     گزارش شده اسـت. 

باشد. ماده اصلی رنگی هبیسین است که به وئید، هیبیستین، سابدارتین میفالن

اســت. مــاکزیمم میــزان پکتــین در شــناخته شـده  عنـوان یــک دافنــی فیلــین  

هـا بـین    مقدار آنتوسیانین کاسبرگ .باشد درصد می 2-4هاي این گیاه  کاسبرگ

  .باشد درصد وزن خشک می 5/2-7/1

  
  چاي ترش هاي قابل استفادهبخش .2شکل 
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 ترشچاي  خواص کاربردي

 .شـود بیشتر در ساالد استفاده مـی  چاي ترش هاي نازك هاي جوان و ساقهبرگ

گوشـت و  در ترکیـب بـا سـبزیجات،    به تنهایی و یا هاي سبز پخته شده یا برگ

داشته خوراکی کاربرد  سبزي به عنوانتواند می برگ سبز .شودماهی مصرف می

هـاي  کاسبرگ .باشدگیاه منبعی غنی از آهن و مس میدم کرده برگ این  .باشد

 خشک شده محتواي هیبستین، سـابدارتین و فلونوئیـد گوسـی پتلینـت اسـت     

  .)2(شکل 

شـود و در   تهیـه مـی   چاي تـرش  از کاسبرگ گیاه چاي قرمز یا چاي تُرش

چـاي   صورت نوشیدنی گـرم و یـا سـرد مصـرف دارد.    ه بسیاري از مناطق دنیا ب

فصـل تابسـتان    دررو  از ایـن  دارد، کننده قوي بـراي بـدن    خاصیت خنکترش 

 میزان تعرق را افزایش داده و دماي تواند مورد توجه قرار گیرد، به طوري که می

فشار خون و کنترل آن توسط چاي تـرش یکـی    .دهد داخلی بدن را کاهش می

براي بیمارانی که فشار خون بـاالیی دارنـد ایـن    . دیگر از خواص این چاي است

از بین بردن کلسترول خون است از بـین بـردن   . چاي همیشه توصیه شده است

  است.اختالالت کبد و تصفیه کننده خون 

خـاطر خـواص دارویـی و     بـه در بسیاري از کشورها، کاسبرگ چاي تـرش  

ایــن گیـاه    هـاي  نـوشـیـدنــی شـود.   در صـنایع غـذایی اسـتفاده مـی     کاربرد

کـنــنده   کـنـنـده بـدن، رقـیـق و تـصـفـیـه دهنده فشار خون، خـنـک کاهش

م صفرایی و همچنـین آرا  ،کننده کلسترول خون، اختالالت کبدي خون، کـنترل

شود چاي ترش خود یکی  باشد و برعکس چاي که باعث دفع آهن می بخش می

به عنـوان مکمـل و   ترش رنگ قرمز در چاي  د.آی از منابع غنی آهن به شمار می

کاسبرگ تازه پس از جوشـاندن   گردد. استفاده میبه عنوان منبع جایگزین قهوه 

چـاي تـرش   تازه کاسبرگ . شود با شکر براي درست کردن شیرینی استفاده می

 .شـود  ، سس، پودرهاي خوراکی اسـتفاده مـی  سوپساالد، پخت کیک،  در تهیه
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باشـد کـه    داراي مقدار زیادي اسید سیتریک و پکتین میشده  یاد هايکاسبرگ

 هـاي روغنـی و سوسـیس    در سـوپ . باشدکردن مربا، ژله، مفید می براي درست

ها به عنوان جایگزین قهوه به  . همچنین دانهشود میاستفاده  هاي چاي پودر دانه

هاي ایـن گیـاه ادرارآور    دانه .شود علت وجود خواص محرك جنسی استفاده می

هـا   هـا و بیمـاري   هاي این گیاه در التیام زخم اي حاصل از دانه روغن قهوه بوده و

هاي ایـن گیـاه    در هند از دانه بوده وچربی و پروتئین  حاوياست. دانه آن  مؤثر

 .شـود  ، گیجی و سوء هاضـمه اسـتفاده مـی   بدن ارو براي سستیبه عنوان یک د

چـاي تـرش بـه     کـاربرد دارد. نیز در تغذیه طیـور   چاي ترش دانه و کنجاله بذر

دلیل دارا بودن فیبر و میزان سلولز بـاال درصـنعت کاغذسـازي اهمیـت زیـادي      

  دارد.

ات صورت گرفته در سیسـتان و بلوچسـتان افـزودن    تحقیق ایجتن اسسا بر

هاي گوشتی، اثر سم  در جوجه B1هاي آلوده به آفالتوکسین ي ترش به جیرهچا

 دهد.افالتوکسین را بر پاسخ ایمنی و عملکرد تولیدي کاهش می

  ارقام تجاري چاي ترش

 سابداریفا رقم -

متـر،   2/4در حـدود  اي، انبـوه، ارتفـاع    ، درختچـه قامت ساله، راست گیاهی یک

هـا   باشـد. بـرگ   اي شکل و قرمـز مـی   صاف، استوانهاي قوي، صاف یا نسبتاً  ساقه

) 5/7 – 12اي قرمــز رنــگ ( هــاي پنجــه بــزرگ، منفــرد و متنــاوب بــا رگبــرگ

هـا در   متر طول، سبز رنـگ و بـا دمبـرگ کوتـاه یـا بلنـد هسـتند. بـرگ         سانتی

هاي باالیی گیاهان پیـر سـاده و شـبیه هـم هسـتند.       هاي جوان و برگ گیاهچه

کـه   اند و زمـانی  ز قرمز رنگ در پایه میله پرچم واقع شدهها سفید با مرک گلبرگ

. داراي کاسـبرگ  شـود  هـا بـنفش مـی    شوند رنـگ آن  در انتهاي روز، پژمرده می
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کاسـبرگ بـه    .خوراکی قرمز تا زرد کمرنگ، که این واریته الیـاف کمتـري دارد  

قسـمتی   8-12کـالیکس   کاسـبرگ بـزرگ بـا یـک اپـی      5و از  بـوده رنگ قرمز 

که شروع به بزرگ شدن، گوشتی شدن، انحنا  داردفته و پیرامون پایه تشکیل یا

اي  برچه پنجها قبل از رسیدن سبز،  ، کپسولکنند مییافتن همراه با آبدار شدن 

اي دانه قهوه 3 -4ردیف دانه وجود دارد که در هر ردیف  دوبوده و در هر برچه 

ها در  دار هستند. کپسول متر طول و کامالً کرك میلی 3 -5روشن کلیوي شکل، 

باشـند و بـا    هـا رسـیده مـی   و در این زمان دانهشده اي موقع خشک شدن قهوه

  . )3(شکل  ندنکها ریزش می شود و دانه هاي اولیه کپسول باز می شکاف

 واریته آلتیزیما -

در  کـه  باشـد  متـر مـی   8/4، بـا ارتفـاع   قامت ساله، کم شاخه، راست یک یگیاه

از کاسـبرگ آن کمتـر اسـتفاده     و شدهکشت آن اطر الیاف خه بیشتر بحقیقت 

اي در بعضی از نقاط گرمسیر در ، نیجریه و تا اندازههندوستان در شرق .شودمی

 است، ولـی  سبز بعضاًهاي آن  هاي این واریته و برگ شود. ساقهآمریکا کشت می

هایش  ها به رنگ زرد و کاسبرگ هاي قرمز دارند. گل رگبرگ ي آنها گاهی برگ

  .قرمز یا سبز، غیرگوشتی، خاردار و مصرف غذایی ندارد

 ریکو -

ها ساده که در مدت زمان طوالنی  اي، معموالً برگ گیاهی با رشد نسبتاً کم، بوته

هـا   چشـم  داراي هـا  گل باشند. لوب می سهآیند و اغلب مواقع داراي  وجود می هب

ست. کاسبرگ در زمـان بلـوغ   هاي گرده آن زرد طالیی ا (نقاط) قرمز تیره و دانه

هـا) بـه    هـا (برگـک   متر عرض دارد. براکته سانتی 2/3متر طول و  سانتی 5داراي 

صورت افقی هستند. بیشترین محصول هر گیـاه کاسـبرگ آن اسـت بـراي آب     

  .شود و رنگ آن قرمز تیره است میوه و شربت استفاده می
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 ویکتور -

(نقاط) ي هاها داراي چشم است. گلمتر، راست و تنومند  13/2گیاهی با ارتفاع 

 شـرایط در بعضـی   این رقـم باشد. اي طالیی می هاي گرده قهوه قرمز تیره و دانه

نسـبت بـه    ي آنهـا  دهـد. کاسـبرگ  شـکوفه مـی  زودتـر  ریکـو  رقـم  نسبت بـه  

تـر و   ها) بلندتر، طـوالنی  ها (برگک راکتهریکو بلندتر هستند. برقم هاي  کاسبرگ

سمت باال هستند و عصـاره آن در آب میـوه، مربـا و شـربت     داراي فرورفتگی به 

 .شود و کامالً قرمز است مصرف می

 آرچر -

شود. گیـاهی بلنـد و قـوي شـبیه     می نامیده سفید روسل این گیاه بعضی اوقات

اي  هـاي گـرده قهـوه   ها زرد و دانه هاي آن سبز رنگ است. گل ویکتور ولی ساقه

تـر نسـبت بـه دو     تمایل به سفید و کوچکها سبز رنگ یا سبز م است. کاسبرگ

واریته دیگر، اما محصول این گیاه خیلی بیشتر است. عصاره و آب میوه و دیگـر  

  محصوالت تقریباً بدون رنگ است. 

 
 

هاي چاي ترشبندي برخی رقمنمایی از بسته .3 شکل  
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  کاشتروش 

هی بـه آسـانی از طریـق قلمـه رشـد      شود، امـا گـا   معموالً بوسیله بذر تکثیر می

کند که به صورت کشـت مخلـوط    تري ایجاد می کند. این روش گیاهان کوتاه می

عملکـرد   که در این صورت شود است در بین درختان و گیاهان دیگر کاشته می

هـاي عمیـق اسـت در تهیـه     گیاهی با ریشهچون ها نسبتاً پایین است. کاسبرگ

شود. اگر این گیاه فقـط   متر توصیه می سانتی 20بستر بذر شخم عمیق تا عمق 

باشـد.   براي تولید کاسبرگ کشت شود، زمان مناسب کشت در اردیبهشـت مـی  

کـردن   تنـک  بدون و اسفند در توان می را بذر اگر کشت براي شاخ و برگ باشد

شـود و بـه    هاي گـرم کشـت مـی    در گلخانهابتداي بهار  کاشت. بذرها بیشتر در

در ابتـداي تابسـتان    شـود هـا سـاالنه در نظـر     کند. اگر رشد آن سرعت رشد می

هـا بایـد    گیـرد و بایـد توسـط چـارچوب از آن     هاي اصلی آن شـکل مـی   قسمت

طور کامل شکل گیرد. اگر بـه عنـوان یـک گیـاه      به ها محافظت شود تا رشد آن

اول رشـد را در گلخانـه و در اوایـل تابسـتان از     د باید سال شوچند ساله کشت 

 و تیر هاي ماه در باید نشده چوبی قلمه. گیرد قرار پرورش مورد تا  گلخانه خارج

هـاي  اشد. در طول مدت زمستان این گیاه بایـد در گلخانـه  ب چارچوب در مرداد

گرم مورد پرورش قرار گیرد و پس از آخرین سرما از گلخانه خارج شـود. بـراي   

مناسـب کشـت شـوند زمـانی کـه       ولید کاسبرگ، بـذرها بایـد در یـک بسـتر    ت

 -6/1متر رسیدند، بـه فواصـل روي ردیـف     سانتی 5/7 -10ها به ارتفاع  گیاهچه

 بـه  معمـوالً  بـذرها  اما. شوند می نشاء متر 2 – 2/3متر و فواصل بین ردیف  3/1

 بـه  ها کپه شوند، می کشت کپه هر در بذر 4-6 مقدار به مزرعه، در مستقیم طور

 در باشـد،  مـی  ردیـف  دو بـین  متـر  5/1 -3 و ردیـف  روي متر 9/0 -8/1 فاصله

  . شوند می تنک درصد 50 میزان به ها گیاهچه برگی 2 -3 مرحله
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 ترشچاي و عملکرد  زراعینیازهاي 

شود و رنـگ قرمـز کاسـبرگ    می و کار اي کشتدر مناطق حاره بیشتراین گیاه 

 توان از آن را می کشت. زمان نوشیدنی و رنگ خوراکی کاربرد داردآن به عنوان 

چـاي تـرش    شـاخ و بـرگ   هـدف و اگر  داداردیبهشت تا اواخر خرداد ماه انجام 

ی قطمنـا بهترین نواحی کشت این گیاه شود. کشت انجام میدر اسفند ماه  باشد

 15 حـداقل دمـایی   و سـالیانه  بارنـدگی  متـر  میلی 125 متوسط است که داراي

هـواي مطلـوب باعـث     آب و .باشند داشته رشد فصل لیااو در گراد درجه سانتی

این گیاه در طول رشـد بـه   . شودمی هاي چاي ترشیکنواخت بوتهرشد سریع و 

  گراد نیاز دارد. درجه سانتی 21شبانه بیشتر از  به دماي ماه چهار تا هشت

هاي  ماه در خشکیهاي کند و دورههاي خشکی را تحمل می این گیاه دوره

مـنظم  بارندگی کم و ناکافی باشـد آبیـاري    است. مناطقی کهمطلوب  رشد آخر

ي داشته باشد. میزان بارندگی سالیانه مناسـب بـراي رشـد    مؤثرتواند نتیجه می

هـا محصـول رضـایت     متر است. بعضی واریته میلی 500-3500 گیاه چاي ترش

هـا انـدکی بـه     چـه اغلـب آن   دهند، اگـر  مرطوب می و بخشی را در نواحی گرم

درصـد در طـول دوره    75-85خشکی مقاومند. میزان رطوبت نسبی هوا تقریباً  

 .باشد رشد مناسب می

بـوده و  به تغییرات طول روز بسیار حسـاس   و کوتاه روز گیاهی ترش چاي

گیـر بایـد    شود که در مناطق آفتابباشد. بنابراین توصیه میبه سایه حساس می

 تـأثیر و کمتـر تحـت    بوده روز طول تأثیر. تاریخ کاشت بیشتر تحت کشت شود

 .افتداتفاق می شوند گلدهی تر می وقتی روزها کوتاهاست. نیاز رطوبتی 

 گـراد  درجـه سـانتی   25 – 35زنـی بـذر    درجه حرارت مناسب براي جوانه

به یخبندان بسیار حسـاس و در نـواحی گرمسـیري و     ترشچاي  مناسب است.

متري از سطح دریا بیشترین رشد را دارد. درجـه   900یري تا ارتفاع نیمه گرمس
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آل  .متوسط دماي ایدهگراد است درجه سانتی 12–27حرارت مناسب براي رشد 

 . است گراد درجه سانتی 12-28در فصول تابستان و زمستان به ترتیب 

و رشـد خـوبی دارد    لومی و رسی ها، شنی، متوسط خاك اکثراین گیاه در 

  هاي اسیدي، خنثی، قلیایی را تحمل کند. خاكیته اسید

خـاك بـه طورمتوسـط     است. رطوبت مداوم در pH5/7-5/5 ترین  مناسب

هاي لومی شـنی   این گیاه خاك آل ضروري است. براي رشد ایدهدرصد  34حدود

خـوبی  ه ب هم فقیر را هاي خاكو البته  کند با هوموس مناسب به خوبی رشد می

ترین نوع خـاك  لومی شنی که داراي هوموس باشد مناسبکند. خاك تحمل می

بـه شـرایط غرقـابی یـا آب ایسـتادگی      چـاي تـرش   اسـت.   در تولید چاي ترش

  حساس است.

تن در هکتـار گـزارش    40 -50عملکرد قسمت سبز گیاه (قسمت هوایی ) 

کیلـوگرم   4/45اسـت یعنـی از هـر     1/1به  10شده است. نسبت خشک کردن 

گردد. میانگین محصـول   کیلوگرم کاسبرگ خشک تهیه می 99/4کاسبرگ تازه 

گـزارش شـده   نیـز  در هکتار  کیلوگرم 750کیلوگرم در هکتار است، اما تا  250

کیلوگرم در هکتار  3500کیلوگرم در هکتار تا  1700است. میانگین تولید فیبر 

درصـد اسـت. عملکـرد     5هـا حـدود    نیز گزارش شده است. میزان فیبر در ساقه

 1600عملکـرد فیبــر   معمـوالً تـن در هکتـار گـزارش شـده اسـت.       1 -4فیبـر  

  باشد.میکیلوگرم در هکتار 

 125است که داراي  در ایران مناطقیبهترین نواحی کشت این گیاه  اصوالً

گراد در اول فصل رشد باشد.  درجه سانتی 15متر بارندگی و حداقل دمایی  میلی

مـاه باشـد. زمـان     8تا  4گراد براي  تیدرجه سان 21از  رارت نباید کمتردرجه ح

باشد  کاسبرگ تولید هدفاگر  .کند کشت گیاه بسته به نوع استفاده آن فرق می

شود و اگـر منظـور اسـتفاده از     خرداد ماه انجام می اواخر تا اردیبهشت از کشت

  .  گیرد شاخ و برگ آن باشد کشت در اسفند ماه صورت می
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 چاي ترش تکثیرروش 

اسـت و کمتـر بـه وسـیله قلمـه      وسیله بذر ه ب ترش چاي تکثیر روش ترین رایج

کند. بیشـترین  تري می هاي کوتاهقلمه موجب تولید بوته با تکثیر شود. تکثیر می

کشـت  دار شده در کشت مخلوط با سـایر گیاهـان اسـت.    هاي ریشهکاربرد قلمه

مراه بـا سـه   شود (مثالً هگیاهان کاشته میسایر و درختان بین در (توام)مخلوط

عملکـرد   در ایـن شـرایط   تـر اسـت  محصول دیگر) و در هند این روش متـداول 

هـاي  ریشـه  بـا  چاي تـرش  یابد. ي چاي ترش تا حدودي کاهش میها کاسبرگ

اگر این  ).متر سانتی 20( باید عمیق باشد شخم ،در تهیه بستر بذر بوده وعمیق 

گیاه فقط براي تولید کاسبرگ کشت شود، زمـان مناسـب کشـت در فلوریـداي     

هاي رایـج کشـت اسـت و    کاري یکی از روش کپه روش است.جنوبی اردیبهشت 

متـر   سـانتی  20شود. عمـق کاشـت بـذر حـدود      می بذر کاشته 4-6در هر کپه 

متـر بـین    5/1 -3متر روي ردیـف و   9/0 -8/1ها به فاصله شود. کپهتوصیه می

درصـد تنـک    50ها به میـزان  برگی گیاهچه 2 -3در مرحله  .باشد دو ردیف می

کیلوگرم و  17تا  15میزان بذر مصرفی در هکتار در روش دست پاش  .شوندمی

طـور  ه بـ  چاي تـرش هاي خانگی، بذر  براي باغچهاست. کیلوگرم  10-12خطی 

ـ   ز جوانههایی کشت و بعد ا اردیبهشت در ردیف 15مستقیم در  فواصـل  ه زنـی ب

هاي گرم کشت  بذرها بیشتر در ابتداي بهار در گلخانه .شوند یک متري تنک می

در گرفته شـود  ها در نظر  د. اگر رشد ساالنه آننکنشود و به سرعت رشد میمی

گیـرد و بایـد توسـط چـارچوب     هاي اصلی آن شکل مـی ابتداي تابستان قسمت

اگـر بـه عنـوان    این گیاه ها به طور کامل شکل گیرد.  د تا رشد آننمحافظت شو

گلخانـه  داخل باید سال اول رشد در  ،گیردساله مورد کشت قرار یک گیاه چند 

کشـت   بـاز  فضـاي  در و شـده اوایل تابستان از گلخانه خـارج   در و گیرد صورت

در باید تیر و مرداد  هايماهدر یعنی  شود، قلمه چوبی اینکه از قبل سپس .شود
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گـرم   هـاي گلخانـه  در باید گیاه در طول مدت زمستان این قرار گیرد.ارچوب چ

  شود.  خارج گلخانه از سرما آخرین از پس و یابد پرورش

  نیازهاي کوديتأمین 

ط آب و هوایی و نوع خاك منطقه، نیـاز کـودي متفـاوت اسـت.     یبا توجه به شرا

 80، انـدونزي چـاي تـرش در جـاواي    میزان کود شیمیایی توصیه شـده بـراي   

کیلـوگرم پتـاس    75 -100و  فسـفر  کیلوگرم 36 -54، (ازت) کیلوگرم نیتروژن

از  .دهـد به مصرف نیتروژن پاسخ مطلوب مـی  . چاي ترشباشد هکتار می هر در

بـا   شـکل کمپوسـت  ه کیلوگرم در هکتار ب 45میزان ه بوستان در هندکود ازته 

عات انجـام شـده اسـتفاده از    شود. بر اساس مطالاستفاده میمقدار کمی فسفات 

نتـایج    4-6-7 (نیتروژن، فسفر و پتاسـیم) بـا فرمـول    NPKکودهاي شیمیایی 

 و انـدام هـوایی را   یرضایت بخشی داشته است. افـزودن آمونیـاك رشـد رویشـ    

در زمان کشت بـذر چـاي   دهد. تولید میوه را کاهش می داده و از طرفیافزایش 

باشد زمـین تحـت   می فروردین، اردیبهشت و خردادهاي در ماه ترش که معموالً

ــت  ــا کش ــوم،   400و  350و  300ب ــولفات آمونی ــوگرم س  180، 120،  60کیل

. شـود مـی کـوددهی   کیلـوگرم کـود فسـفر در هکتـار     350کیلوگرم پتاسـیم و  

هـاي کاشـت در مـاه    باالترین عملکرد کاسبرگ خشک و کاسبرگ تازه از تـاریخ 

کیلـوگرم سـولفات آمـونیم و     350از و با این روند  باشدمیاردیبهشت و خرداد 

 گسـترش . فسـفر بـه   کننـد استفاده میکیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار  120

توانایی تحمـل بـه خشـکی، مقاومـت بـه آفـات و       افزایش ریشه و پتاسیم سبب 

در گیاه دارویی چاي ترش ها و همچنین بهبود کیفیت فیبرهاي تولیدي  بیماري

  .دنشو می
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 هاو آفات و بیماري هاي هرز علفارزه با مب

هـاي هـرز در ابتـداي فصـل      وجین کردن و از بین بردن علـف با وجود ضرورت 

هـاي  متر رسید روي علـف  سانتی 45 -60گیاه به ارتفاع بعد از اینکه ولی رشد، 

به گیـاه   ها و غیراقتصادي کردن خسارت آنده و باعث حذف کراندازي  هرز سایه

صـورت   کشـت هفته پنجم  در چاي ترش دروجین  ود. معموالًشمیچاي ترش 

مخلـوط پرلمیتـرین و    تـرش کش توصـیه شـده در مـزارع چـاي     علف .گیردمی

کش فلـوکلرالین  از علف گیريبهرهباشد. لیتر در هکتار می 5/1میزان ه آمترین ب

روز قبـل از کشـت و    3 -7هـاي  در زمـان کیلوگرم در هکتـار،   یککه به مقدار 

باعـث کنتـرل   ، روز پـس از کشـت   35ر وجین دستی در یک باهمچنین بعد از 

 گردد.  مزرعه چاي ترش میهرز  هاي علف

. بهتـرین زمـان   باشندمیها شپشکیکی از مهمترین آفات گیاه چاي ترش 

 ،کننـد که جوان هستند و حرکت مـی  ها در بهار زمانی سمپاشی براي کنترل آن

ها سـفید و کوچـک هسـتند شـروع      که شپشکی هنگامباشد. سمپاشی باید می

میت و یـک محلـول شـوینده ضـعیف اسـتفاده      سفات و فن پیروکسیاشود و از 

  باشد. می مؤثرها  ها نیز براي کنترل آن استفاده از دي متوات شود.

توان توسط صابون مـایع  ها حشراتی مکنده با بدنی نرم هستند که میشته

ها را از بین برد. آفت غوزه  ا فشار شدید آب آنقاشق غذاخوري در گالن یا ب یک

هـاي رسـیده خسـارت    ) به کاسبرگDysdercus suturellusپنبه با نام علمی (

ها بسیار حساس است. بهترین زمان اسپري کشبه آفت ترشکند. چاي وارد می

گـراد   درجه سـانتی  27ها اوایل صبح یا غروب آفتاب در دماي کمتر از کشآفت

روز قبـل از سمپاشـی آبیـاري شـوند. مـاالتیون و       1-2گیاهان بایستی .باشد می

را  تـرش بیشـتر آفـات چـاي     اعـالم شـده اسـت.   مضر  ترشمتومیل براي چاي 

قاشـق از فلووانیلیـت    2/1درصـد یـا    75قاشق از اسفات  یکوسیله ه توان ب می

  د.کرحل شده در یک گالن آب کنترل 
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 Maconellic ccusي ترش با نام چا کنترل آفت برگ خوار از طرفی، براي

hirsutus   از سـموم   ،کنـد تغذیـه مـی   ایـن گیـاه  و برگ  یاز مریستم انتهایکه

 . همچنـین،  شـود اسـتفاده مـی   درصـد  4و یـا از فنیتروتیـون   درصد  4 پاراتیون

از بـرگ چـاي    وجود دارد که Nisotra orbiculatate ي با نامخوار سوسک برگ

    باشد.در کشور هندوستان میاین گیاه کند و از آفات مهم ترش تغذیه می

 Eariasبـا نـام   کـرم خـاردار پنبـه   یکی دیگر از آفـات گیـاه چـاي تـرش،     

insalana  این آفت عمـدتاً  استمیزبان هاي دیگر آن کتان و ذرت  باشدکهمی .

 تـرش هاي چاي درصد خسارت به کپسول 20کند و بیشتر از به میوه حمله می

رعایت نمودن اصـول زراعـی صـحیح، از بـین بـردن گیاهـان میزبـان و         .زندمی

خودداري از کشت گیاهان خانواده مالواسـه در اطـراف گیـاه چـاي تـرش و در      

صورت رسیدن حجم خسارت به آستانه زیان اقتصادي بـا سـموم توصـیه شـده     

ـ    کش و کرم حشره ا توجـه بـه اینکـه ایـن گیـاه بـه       کش با آفات مبـارزه کـرد. ب

بهتـرین زمـان سمپاشـی صـبح یـا       رو از اینباشد؛  ها بسیار حساس می کش آفت

  .باشد گراد می درجه سانتی 27غروب آفتاب در دماي کمتر از 

 کنترل شیمیایی

  نوبت 1 -2کیلوگرم در هکتار  3 و درصد WP85. کارباریل(سوین) 1

  لیتر در هکتار 5 و درصد EC20. آزینفوس متیل(گوزاتیون) 2

ویـروس موزائیـک زردي    و ویروس پیچیدگی برگ پنبههایی مانند ویروس

هـا   ایـن بیمـاري   دهنـد. مـی مورد حمله قرار ، اندام هوایی چاي ترش را رگبرگ

زا ایجاد شده و با فراهم بودن شرایط باعث طغیان و ایجـاد   توسط عوامل بیماري

 .دهنـد  ده که عملکرد و کیفیـت محصـول را تحـت تـأثیر قـرار مـی      کرخسارات 

هـاي ثانویـه ایـن     رعایت بهداشت مزرعه، رعایت اصولی زراعـی، حـذف میزبـان   

هـاي کمـک    ها، رعایت تناوب زراعی و ایجاد زهکشی مناسب از جمله راه بیماري
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کـه کنتـرل ایـن     ییامـا از آنجـا  باشد.  ها می به کاهش میزان شیوع این بیماري

  .دکرفاده ها بسیار مشکل است بهتر است از ارقام مقاوم است ویروس

گیـاه  است که در اثـر آن   پوسیدگی ریشههاي قارچی مهم  یکی از بیماري

هـاي  رطوبت نسـبی زیـاد در طـی مـاه     .شودمی خشک تدریجه پژمرده شده و ب

و رطوبـت خـاك   هر چـه   .تواند به شیوع این بیماري کمک کندخرداد و تیر می

ایـن   کنـد. مـی  شـیوع بیشـتري پیـدا   این بیمـاري  مدت زمان آن افزایش یابد، 

به تنهایی یا با ترکیـب بـا قـارچ     Rizoctonia bataticolaبیماري در اثر قارچ 

Fusarium oxysporua چـاي  بذور براي کنترل این بیماري آید.  به وجود می

پوسـیدگی  کننـد.  مـی اي یا کاپتان آغشته سموم جیوه باشت اقبل از کترش را 

بـه وجـود    Phytophthora paraititicaدر اثـر قـارچ   گیاه چاي تـرش   ساقه

ساقه آلـوده   و باشد میدان عمل این قارچ هم در خشکی و هم در آب می آید. می

این قارچ دامنه میزبـانی  . رودگیاه از بین میبعد از مدتی شده سیاه رنگ شده و 

دارد. عالئـم   تـرش چاي  و ، توت فرنگیلوبیا، پیازفرنگی،  وسیعی از جمله گوجه

از سطح خاك بـه   و صورت پوسیدگی ساقه ظاهر شدهه ب ترشبیماري در چاي 

بـراي کنتـرل آن قبـل از    کند. یابد و ایجاد پژمردگی می می گسترش باال سمت

کنند. براي تیمـار خـاك   می ضدعفونی کیتازیندمورف و تريکاشت بذور را یا  

 50این بیماري توسط اکسـی کلریـد مـس     کاربرد داردالتان (کاپتافول) دي فو

    .باشد کیلوگرم در هکتار قابل کنترل می سهصد به میزان در

ه در چاي ترش بیماري ایجادکننده گال، ب  Meloidogyne incognitaارچق

ی ایـن  نهاي مزروعی ش در خاك .کندپیدا می د و به سرعت توسعهآوروجود می

  .باشدهاي تناوبی می بیماري بیشتر شایع بوده و بهترین راه کنترل آن کشت
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 و خشک کردن چاي ترش داشتبر

هـا در   و برداشـت کاسـبرگ   بودهمهر  تااز شهریور  در چاي ترش شروع گلدهی

دهی آمـاده  هفته بعد از گلـ  سهها  . اولین میوهگیردانجام میهاي آبان و آذر  ماه

 گها باید قبل از ظهور هرگونـه بافـت چـوبی در کاسـبر    . میوهشوندمیبرداشت 

و  هدبـو هـا نـازك، پیچیـده و گوشـتی     در این مرحله کاسبرگ .آوري شوند جمع

روز بعد از ریـزش   40-50ها حدوداً کاسبرگ .شوندها به آسانی جدا میکپسول

هـا از کپسـول و   سند. جدا کردن کاسـبرگ رها به حداکثر اندازه خود میگلبرگ

 در غیر ایـن صـورت   ،ها باید در حداقل زمان ممکن انجام شود خشک کردن آن

خشک کردن . براي ها خواهد شد ها سریعاً رشد کرده باعث فساد کاسبرگ کپک

هـا، روي گـونی یـا     را پـس از جـدا کـردن از کپسـول     ها ، آنها طبیعی کاسبرگ

سـایه  فضـاي  در  ،ها جریان داشته باشد صفحات مشبکی که هوا در دو طرف آن

از نیـز   هـا  خشک کردن مصـنوعی کاسـبرگ  براي  کنند تا خشک شود.پهن می

بـه   گراد و استفاده از جریان هواي بـاال و شـدید   درجه سانتی 40دماي کمتر از 

  ).5و  4هاي (شکل نمایندکردن استفاده میخصوص در مراحل اولیه خشک 

  

  
  نمایی از انواع چاي ترش خشک شده .4 شکل
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  هاي چاي ترش تصویري از نحوه چیدن کاسبرگ. 5شکل

  

در سایه، آفتاب و به  قرار دادنهاي  گیاه چاي ترش را به شیوهطور کلی،  هب

شرایط در مـاده   سهخشک کردن چاي ترش در این کنند. خشک میآون  روش

داسـازي  ج از پس ها کاسبرگ طبیعی، روش دردارد.  سزاییه ب تأثیر گیاه همؤثر

ه ها روي صفحات مشبکی که هوا دو طرف آن جریان دارنـد، قـرار داد   از کپسول

ایــن صــفحات در ســایه یــا زیــر آفتــاب بــه منظــور خشــک کــردن  .شــوند مــی

شرایط خشک کـردن در سـایه    .شوند هاي گیاه چاي ترش گذاشته می کاسبرگ

ه این گیاه مؤثرکه در شرایط آفتاب ماده  نسبت به شرایط آفتاب بهتر است؛ چرا

عتی اسـتفاده  در شرایط صن .یابد دارویی به دلیل باال بودن میزان دما، کاهش می

راهکار مناسـبی نسـبت بـه شـرایط سـایه      » آون یا دماي تحت کنترل«از روش 

داري میـان شـرایط    براي خشک کردن گیاهان دارویی است ولی تفـاوت معنـی  

از لحـاظ میـزان مـاده    » آون«خشک کردن در سایه و خشـک کـردن بـه روش    

  .ه وجود نداردمؤثر

یاهان دارویی عالوه بر شرایط ه گمؤثربراي جلوگیري از کاهش میزان ماده 

زمـانی کـه    .هـا نیـز توجـه شـود     خشک کردن آن، باید بـه زمـان برداشـت آن   

ها از میوه گیاه جدا شده باشند و قبـل از آن کـه حالـت فیبـري پیـدا       کاسبرگ
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به عبارت دیگر برداشت چاي تـرش   .دشبا برداشت میزمان مناسبی براي کنند، 

  .گیرد بعد از افتادن گل و قبل از خشک شدن و باز شدن غالف دانه صورت می

طـور   هبـ  صـبح  نـه چاي ترش برداشت شده بعد از ساعت  معموالًاز طرفی، 

شود، زیرا دماي آفتاب  تر خریداري می ارزانایرانشهر  مثال در شهرستان خاش و

  .دوشمیه آن مؤثرموجب کاهش ماده 

 برداري از چاي ترشابعاد بهره

هـاي متنـوعی   بـرداري هاي مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چاي ترش بهـره ویژگی

  د:کرتوان به موارد ذیل اشاره براي آن ایجاد کرده است. از جمله می

از پـودر   بـوده و دم کرده برگ این گیـاه منبعـی غنـی از آهـن و مـس      . 1

دهنـده در کیـک، شـکالت، بسـتنی     عنـوان طعـم  بـه  آن آسیاب شده کاسبرگ 

ها و خیساندن در آب و سپس صـاف   ود. با آسیاب کردن کاسبرگشمیاستفاده 

هـاي تـازه حـاوي     کاسـبرگ  .دشـو تهیه میها نوشیدنی خوش طعمی  کردن آن

د کـه یـک   نباشـ  کلسیم، نیاسین، آهـن، ریبـوفالوین و رنگیـزه هیبسـتین مـی     

هاي خشـک شـده محتـواي هیبسـتین،      کاسبرگ .شود محسوب میآنتوسیانین 

  هستند.سابدارتین و فلونوئید گوسی پتلینت 

در صـنعت نسـاجی، نـخ و    گیاه چاي تـرش  دست آمده از ساقه  هالیاف ب. 2

 شود.  ریسمان استفاده می

تولیـد   بـاال  کاغذ بـا کیفیـت   ،به دلیل دارا بودن فیبر و میزان سلولز باال. 3

این گیاه در صـنعت   دارد.عت کاغذسازي اهمیت زیادي صن در رو از این .شودمی

 .  شودنساجی و تهیه زغال چوب هم استفاده می

کنجالـه   .گردددانه و کنجاله بذر چاي ترش در تغذیه طیور استفاده می. 4

اي از قبیل تانن،  کشی حاوي مقادیر کمی از مواد ضد تغذیه حاصله پس از روغن

نده پروتئازها، گوسیپول و اسید فایتیک است. قیمـت  بازدارنده آلفا آمیالز، بازدار
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 .قیمـت کنجالـه سـویا اسـت    در سطح کنجاله دانه چاي ترش در کشور نیجریه 

بنابراین استفاده از آن در جیره طیـور باعـث کـاهش قیمـت جیـره نسـبت بـه        

    .شود کنجاله سویا می

  هاي کشت و کار چاي ترشمحدویت

درجه و حسـاس بـودن    15محدودیت کشت در مناطق با دماي حداقل  .1

  ؛به سرما گیاه

  ؛قابلیت توسعه در مناطق گرمسیري داراي .2

نشـدن  سـازي   عدم شناخت عموم از خواص گیاه بـا توجـه بـه فرهنـگ     .3

  ؛کشوردر مصرف آن 

 بلوچسـتان و  سیسـتان و  بخشی از استاندر  منطقه تولیدمحدود بودن  .4

  ؛کشور يمرکزمناطق  ازاستان  دوريدلیل  هتوسعه ب ج وعدم تروی

اسـتفاده دالالن از  ءو سو تولیـدي عدم وجود صنایع فـراوري در منطقـه    .5

  ؛دانش محدود بازاریابی و بازاررسانی کشاورزان

  .مدآدر کمیدلیل  هب کنندگان براي توسعه تولیدکاهش انگیزه تولید .6

در چهـار بخـش    "چاي ترشتولید کشت و "طور کلی، بسته کارآفرینی به

شامل: شرح شغل، مدیریت بازاریابی، مدیریت نیروي انسـانی و مـدیریت مـالی    

  .گیرداست که در ادامه مورد بررسی قرار می

  شرح شغل .1

 کشت و پرورش گیـاه دارویـی چـاي تـرش از مشـاغل تولیـدي اسـت و تولیـد        

خشک و تازه و عرضه آن صورت هاي گیاه به اقتصادي و ارگانیک اسانس و اندام

شود. به بازارهاي داخلی و خارجی موجب سودآوري مناسب این کسب و کار می

بـرداران و  بهـره کلیـه  با توجه به آغاز گسترش توجهات به  تولیـد چـاي تـرش    
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و دوستان آشنا بـا  خانواده  عالقمندان کشت و تولید پایدار چاي ترش، به همراه

قالـب فـردي،   توانـد در  می ،ولید چاي ترشتمناسب براي هاي کشاورزي عرصه

ایـن گیـاه دارویـی وارد شـوند. بـر ایـن       تولیـد   در کار تعاونیاتحادیه و  ،شرکت

با توجـه بـه   و در قالب اقتصاد معیشتی یا تجاري اساس، افراد حقیقی و حقوقی 

نقـش   وشـوند  توانند در این صـنعت وارد  می ،تولیدمختلف  هايبسترو سطوح 

  .نمایند ءایفاکارآفرینی  اشتغال و ،صادتمهمی در اق

هـاي متفـاوت   با وسعتدر مزارع  چاي ترشبا توجه به امکان کشت زراعی 

سـازي بـراي   و از طرفی امکان تولید در سـطح محلـی، اسـتانی و ملـی و آمـاده     

آید. زیرا، هدف از این حرفـه تولیـد   شمار میاي بهاز نوع مشاغل توسعهصادرات 

نیـز   عرضـه  نحـوه  و کیفیت نظر از که نحوي به ،باشدروز میمحصول با فناوري 

از ایـن گیـاه،   گـرایش مـردم بـه اسـتفاده دارویـی وسـیع        واجد نوآوري باشـد. 

، هاي سـنتی خانهچاي ترش در منازل، قهوهبرداري از هاي اختصاصی بهره زمینه

ادارات دولتی و خصوصی به عنوان جایگزین چـاي معمـولی و همچنـین لحـاظ     

هـاي  حمایتی از کشت، تولید و صـادرات آن از سـوي دسـتگاه    هايدن بستهکر

جذابیت و سودآوري درازمدت این کسب و کار را بـه   اي،مسئول محلی و منطقه

  دنبال دارد.

هاي مندي از فرصتدر فرایند تولید و توسعه کمی و کیفی آن، امکان بهره

دسـتیابی بـه بازارهـاي     خصـوص هدف به بازارهاي جمله توسعهمتنوعی، از آن 

هاي متنوع، مـواد  بنديخلیج فارس، فرآوري و تولیدات محصوالت دارویی، بسته

از  منديترکیبی متنوع و... براي پیشرفت این کسب و کار وجود دارد. براي بهره

و همچنـین  زدگـی  بـراي جلـوگیري از کپـک   صحیح کردن ها خشکاین فرصت

  ضروري است. رعایت اصول تبلیغاتی بندي فنی و تخصصی همراه با بسته

اندازي این شغل را تسهیل مندي از تسهیالت بانکی، فرایند ایجاد و راهبهره

کندکه براي دریافـت تسـهیالت، ضـروري اسـت مجوزهـاي الزم از      و تسریع می



39  

    
 

 کشت و تولید چاي ترش

 

خـذ گـردد و مزرعـه تولیـدي تحـت نظـارت       امدیریت جهادکشـاورزي منطقـه   

ناظر توانمند و داراي تجربه تولید چـاي تـرش و همکـاري بـا حـوزه       ینمهندس

  قرار داشته باشد. بخش کشاورزي منطقه تولیدي گیاهان دارویی 

با رعایت اصول علمـی  هدف این طرح، کشت محصول به صورت طبیعی و 

 سـالم محصـول  تولیـد  سموم شـیمیایی اسـت.    و کودها مصرف و استانداردهاي

هاي دارویی و غذایی ویژگی منحصر بـه فـردي   فراورده خصوص با هدف تولید به

زیرا وجـود باقیمانـده   . نمایدهاي مشابه، متمایز میاست که این طرح را از طرح

زیسـت؛ بـراي    سموم و کودهاي شیمیایی، ضمن وارد کردن خسارت بـه محـیط  

نیروي کار ماهر در وجود  .داردبه همراه  کنندگان نیز صدمه و مسمومیتمصرف

کـار در حـوزه    حدهاي تولیدي، کارشناسان و مدیران توانمنـد و داراي تجربـه  وا

 ،در مراحـل تولیـد   کارآمـد منـد و  انـدرکاران عالقـه  و دسـت صنعت چاي ترش 

در قالب این طـرح، بـه    بندي، انبارداري و معامالت این محصول،، بستهبرداشت

نزدیکـی   بـه دلیـل   شـود. همچنـین،  میمحصولی مرغوب و مناسب منجر تولید 

در اختیار مشـتریان  محصولی تازه را به طور مداوم  ،محل تولید به مراکز مصرف

  .دهدقرار می

  هاي کالن و خردهدف

در کشور و جهان، این بسـته   ه چاي ترشکشت گیا اقتصادي با توجه به اهمیت

  کارآفرینی براي دستیابی به اهداف ذیل تدوین شده است:

 ؛تأمین نیازهاي کشورافزایش تولید چاي ترش و  -

 ؛افزایش درآمد تولیدکنندگان چاي ترش -

 ؛افزایش اشتغال در بخش کشاورزي و کاهش بیکاري -

 ؛حرکت به سمت صادرات چاي ترش به کشورهاي هدف -

 ؛افزایش سطح زیرکشت و کیفیت گیاه چاي ترش -
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 ؛فرآوري و تولید محصوالت متنوع از این گیاه دارویی -

  ؛بندي در کنار مزرعه چاي ترشتهایجاد واحد بس -

  ؛التحصیالن کشاورزي و نیروي انسانی ماهر ایجاد اشتغال براي فارغ -

 ؛فرهنگ مصرف دارویی و غذایی چاي ترش توسعه -

دلیل فوائـد   هبباشد و کشت این گیاه در ایران  بومی ایران نمی ترشچاي  -

تان و بلوچسـتان،  گسترده، نیاز آب و هوایی سازگار با شرایط استان سیسـ 

پـراکنش ایـن گیـاه در    در این استان در دو دهه گذشته آغاز شـده اسـت.   

    .استان سیستان و بلوچستان مطابق نقشه زیر ذکر شده است

فنوج ، ایرانشهر، تر) طور گسترده ههاي دلگان (ب در حال حاضر در شهرستان

  شود. کشت می صورت محدود)ه از زابل (ببخش کوچکی  و
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هـاي   (شهرستان دلگان به عنوان یکـی از شهرسـتان   محلی مزرعه موقعیت

موقعیـت آن در نقشـه اسـتان سیسـتان و      مستعد جهت توسـعه چـاي تـرش و   

  .بلوچستان)
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بهتـرین نـواحی کشـت ایـن     هاي قبلی اشاره شد، همانطوري که در بخش

درجـه   15متر بارندگی و حداقل دمایی  میلی 125است که داراي  مناطقیگیاه 

. در ایـن مجموعـه، مزرعـه پیشـنهادي بـراي      سانتیگراد در اول فصل رشد باشد

شـهر، زابـل و دلگـان و    هاي خـاش، ایرانشـهر، نیـک   تولید چاي ترش شهرستان

مساعدي براي تولیـد   هاي گرمسیري ایران، شرایط کامالًبسیاري از نقاط استان

  ).  6(شکل  چاي ترش دارند
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   شهرستان -و بلوچستان نر سیستاتصویر مزرعه چاي ترش د .6شکل 

  هاي کشت و کار چاي ترش در ایرانو ظرفیت فرصت ها

  ؛شرایط اقلیمی سازگار با کشت چاي ترش در مناطق مختلف کشور .1

  ؛محدود بودن کشت و کار آن و ظرفیت زیاد براي توسعه تولید آن .2

یر توجیــه اقتصــادي و درآمــدزایی بــاالي تولیــد آن در مقایســه بــا ســا .3

  ؛محصوالت

بـرداران کوچـک، متوسـط و     ایجاد اشتغال متنوع و مستمر جهت بهـره  .4

  ؛بزرگ

خزر و نیـاز کشـورهاي    فارس و دریاي موقعیت جغرافیایی ایران در خلیج .5

 ؛همسایه به چاي ترش

گذاري در این زمینـه بـا   ضعف صنایع فراوري آن و امکان توسعه سرمایه .6

  ؛گذاريتوجه به سود باالي سرمایه

درآمد مناسب و توجیه اقتصادي خوب در مقایسه بـا سـایر محصـوالت     .7

  ؛میلیون درآمد خالص سالیانه در هکتار) 10(به طور متوسط حدود  زراعی

محصـوالت   3/1هاي مشـابه (حـدود   نیاز آبی پایین در مقایسه با کشت .8

  ؛زراعی در هکتار)
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 با سایر محصوالت زراعی نسبت باالي ایجاد اشتغال مستقیم در مقایسه .9

  ؛برابر محصوالت زراعی)15(

بنـدي چـاي تـرش در منـاطق     هاي فراوري و بستهامکان ایجاد کارگاه .10

  ؛موجود

  ؛امکان توسعه کشت با استفاده از پرداخت تسهیالت .11

  .هاي مرتبط امکان حذف دالالن و سود حداکثري با ایجاد تشکل .12

هــاي مــرتبط از جملــه وزارت خانــه همــاهنگیدر ایــن راســتا اســتراتژي 

ریـزي تولیـد   تجـارت جهـت برنامـه   و  معـدن ، کشاورزي و سازمان صنعتجهاد

توانـد اثـر   مـی  داخلی متناسب با بازار و نیز کنترل واردات و صادرات چاي ترش

به دلیل درگیر بودن همچنین،  آن داشته باشد. توسعه و مستقیم برانگیزه تولید

یند برداشت االخصوص در فرخانوار در فرآیند تولید چاي ترش علیتمام اعضاي 

تواند انگیزه کشت و کار این محصول را افزایش  چتر حمایتی بیمه کشاورزان می

توسعه  در مؤثر نیز گامیچاي ترش محصول  قرار دادنبیمه تحت پوشش . دهد

  .استکشت چاي ترش 

  بازاریابی مدیریت .2

   توصیف بازار

ابتدا اسـتان سیسـتان و   این محصول در ابتدا بازار داخلی شامل کلیه بازار هدف 

و در نهایـت   هـاي کشـور  اسـتان هـاي همجـوار، سـایر    بلوچستان، سپس استان

چـاي تـرش   گیاه دارویی  کشوربخش زیادي از در ر صادرات است. در حال حاض

محصـول تولیـد شـده در     .نماینـد مـی  تأمیناز طریق واردات شود و کشت نمی

گو باشد و مابقی نیاز داخلی بازار در حال جواب استان را 3یا2 شور شاید صرفاًک

بسیاري از کشـورهاي   آفریقا و، مالزي، از کشورهاي مختلف از جمله هند حاضر
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ویژه در کشورهاي  هبا توجه به عدم تولید این محصول ب .شودگرمسیري وارد می

صـادراتی بزرگـی بـراي     بازار هدف کشورهاي آسیاي میانه،  و عربی خلیج فارس

ریـزي بـراي صـادرات محصـول بـه      برنامـه این محصـول وجـود دارد. بنـابراین،    

، امـارات متحـده عربـی،    پاکسـتان ، افغانستان، کشورهاي همسایه از جمله عراق

و... در درجـه اول و کشـورهاي اروپـایی و آمریکـایی بـه       قطر، عربستان، عمـان 

  .قرار گیرددر اولویت ي الزم است بعد مقاصدعنوان 

عدم آگاهی مردم از فوائـد دارویـی ایـن گیـاه، بـازار مصـرف داخلـی        البته 

-نامناسبی را ایجاد کرده است که ابتدا باید روي این موضوع کارهـاي آموزشـی  

  ترویجی زیادي صورت پذیرد.

  تحلیل رقبا 

 کشت چاي ترش در کشور به دلیل وجود نیاز بازار داخـل رقبـاي داخلـی    براي

وجود نداشته اما در صورت توسعه کشت این گیاه و تولید انبـوه و مناسـب ایـن    

 آمریکــاي، مــالز، هندوســتان گیــاه مطمئنــا رقبــاي بــازار کشــورهاي از جملــه:

خواهد بود که با توجه بـه قـدمت چنـدین سـاله ایـن       افریقا، هایی از اروپا بخش

یـران و تـوان   کشورها در صادرات چاي ترش بـه کشـورهاي مختلـف از جملـه ا    

بایسـت   تولید چاي ترش در کشور می باالي رقباي مسئول فرآیند کشت و کار و

بسـته   به شکلی به صورت کارشناسی و تولید با کیفیت مناسب و نیز فـراوري و 

ده و جاي خود را کربندي مناسب صورت گیرد که بتواند با رقباي مذکور رقابت 

  .در بازارهاي هدف پیدا کند

  اریابیاستراتژي باز

توان به  در بخش استراتژي و بازاریابی محصول می استراتژي محصول: .1

د که داراي اقلیم مناسب جهت کشت و کـار ایـن محصـول    کرکشورهایی اشاره 
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از نظر روابط تجاري داراي روابط تجاري مناسبی بـا کشـور مـا     ترجیحاً نبوده و

 سـایه ایـران از جملـه:   متـوان بـه کشـورهاي ه    هستند از جمله این کشورها می

د در بخـش بـازار داخلـی    کـر ترکمنسـتان اشـاره    پاکسـتان و ، افغانستان، عراق

زیادي جهت تولید و عرضه به بازار داخل وجود دارد و با توجه بـه ایـن    ظرفیت

در صـورت تولیـد میـزان     که مانعی بر سر بازاریابی داخلـی وجـود نـدارد صـرفاً    

هاي بازار داخلی کشور  عرضه آن توسط شبکه محصول مورد نیاز بازار و انتقال و

شـبکه حمـل و نقـل مناسـب و همچنـین       -تجار و بازرگانـان داخلـی   از جمله:

هـاي   هاي جانبی بازاریابی محصول چاي تـرش در کنـار شـرکت    تشکیل شرکت

تواند با هماهنگی و تعامل با بازارهاي هـدف داخلـی نسـبت بـه      تولیدي آن می

                                                                                                           .م نمایدنیاز بازارها اقدا تأمین

قیمـت ایـن محصـول در کشـور بـه       حاضردر حال  ستراتژي قیمت:. ا2

تومان از کشـاورز   12000-15000  صورت عمده و به شکل خشک شده مبلغ 

حالی است که در بازار قیمت هـر کیلـو چـاي تـرش     گردد این در  خریداري می

تومان بوده و این اختالف فـاحش بـین تولیـد و مصـرف      45000-55000 بین 

اسـتفاده دالالن و سـودجویان در ایـن    ء نشان دهنده وجود حباب کـاذب و سـو  

راستا بـوده و جهـت از بـین بـردن ایـن حبـاب اقـدامات عملـی و پیشـنهادات          

  .گشا باشد تواند راه ها در بخش فوق عنوان گردید می نآکاربردي که تعدادي از 

مکان مناسب جهت توسعه کشت چاي ترش از نظـر   استراتژي مکان: .3

گـراد نداشـته و    درجـه سـانتی   12تـر از   اقلیمی مناطقی هستند که دمـاي کـم  

انجامد سـرما و کـاهش    ماه نیز به طول می 9-8 همچنین طول دوره رشد که تا

نداشته باشد زیرا این گیاه بـه یخبنـدان بسـیار حسـاس و      درجه 12درجه زیر 

متـر از سـطح دریـا     900گرمسیري تا ارتفـاع   مختص مناطق گرمسیري و نیمه

درجـه بـوده و در محـدوده     16-232نیاز این گیـاه   مورد دماي اپتیمم باشد می

کنـد   درجـه رشـد مـی    300درجـه و عـرض جغرافیـاي     100طول جغرافیـاي  
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قلیـایی و خنثـی را    -هاي اسیدي تواند خاك از نظر خاك میهمچنین این گیاه 

باشد از نظر آب نیز این گیـاه   می 5/8 تا 5/4مناسب این گیاه PH تحمل کند و 

رشد خوبی داشته و گیاهی مقاوم به  متر نیز میلی 125 در مناطقی که بارنگی تا

متـر اسـت    میلی 2000تا  1500باشد اما بارندگی مناسب سالیانه آن خشکی می

همچنـین شـوري   . شـود  روز انجام می 20روز تا  15آبیاري این گیاه هر  معموالً

هاي  این هر نقطه از مکانبنابر باشد می 2 تا 5/1 مناسب و دامنه تحمل این گیاه

مختلف کشورکه داراي چنین اقلیمی باشـد جهـت توسـعه کشـت چـاي تـرش       

  .مناسب است

مناسبی جهت عرضه محصول  درحال حاضر سیستماستراتژي توزیع: . 4

بالفاصله پس از تولید محصـول از دسـت تولیدکننـده بـه قیمـت       وجود ندارد و

 بنـدي و  بدون بسته گردد در استراتژي توزیع محصول مستقیم و ناچیز خارج می

قیمـت تضـمینی   ، گردد مانند چاي سـیاه  فراوري این محصول ابتدا پیشنهاد می

صورت پذیرد یا محصول به بورس عرضـه  توسط دولت خریداري  وجود داشته و

گردد مانند بسیاري از محصوالت کشاورزي از جمله قـارچ خـوراکی و... در غیـر    

وابسـته بـه    هاي ها و تشکل اتحادیه ،ها بایست توسط شرکت صورت توزیع می این

، سـود مناسـبتی عایـد    گیـرد تـا ضـمن حـذف واسـطه      تولیدکنندگان صـورت 

کننده نقـش   سط مراجع مرتبط جهت مرجع توزیعکننده گردد تبلیغات توتولید

ر زمینـه سـود بهتـر محصـول جهـت      پیشنهاد اساسی د. سزایی خواهد داشت هب

بگ چاي ترش بـوده کـه در ایـن     تولید تی، بندي برداران ایجاد صنایع بسته بهره

هـاي   تشـکل  الخصـوص  گذاري توسط بخش خصوصـی و علـی   بخش نیز سرمایه

  .راهکار مناسبی باشدتواند  برداران می بهره

گام مهم در جذب مشتري در ایـن زمینـه    استراتژي جذب مشتري:. 5

سازي مصـرف ایـن گیـاه دارو توسـط مراجـع مختلـف از جملـه جهـاد          فرهنگ

باشـد امـا درحـال حاضـر در کشـور       پزشکی و... مـی  علوم ،صداوسیما، کشاورزي



48   

 

 کشت و تولید چاي ترش

صـورت اشـباع    در دلیل کمبود محصول تولیدي مشتري زیادي وجـود دارد و  هب

تشـویق   افزایش کیفیـت و ، توان با ابزارهاي مختلف تبلیغاتی مشتري داخلی می

هاي صـادراتی در ایـن زمینـه     مشوق بازرگانان جهت صادرات محصول و تجار و

 .کرداقدام 

توجـه بـه آمـار و     با :)ندهیدو سال آ تا( بازار يتقاضا زانیم برآورد -

تـن   3000بازار بافعل بـه چـاي تـرش     میزان نیاز 1394اطالعات موجود سال 

نیـز بـرآورد    1396و  1395هـاي   برآورد شده است. بر همین اساس براي سـال 

باشـد. ایـن در   تن مورد نیاز کشور مـی  3200و  3000شده است که به ترتیب 

تن در کشور چاي ترش تولید شـده و   290فقط  1394حالی است که در سال 

بـرداران  تـن توسـط بهـره    300رد شـده تـا   جاري و سال آتی نیز بـرآو  در سال

حقیقی و حقوقی تولید و به بازار عرضه شود. بنابراین، فضاي تولید این محصول 

باشد و ضمن اینکـه تـا تـأمین نیـاز داخلـی فاصـله       در کشور بسیار گسترده می

فـارس نیـز    ویژه بازار کشورهاي حاشیه خلیج هاي بزیادي است، بازارهاي منطقه

   گذاري در این خصوص ایجاد کرده است.   نی براي سرمایهظرفیت فراوا

  مدیریت مالی. 3

  تحلیل اقتصادي 

که این گیاه در فضاي باز کشت شود نیـازي بـه طـی مراحـل صـدور      در صورتی

سـازي زمـین در   مـاده آمراحـل   انجامیربط ندارد. ذمجوز کشت از سوي مراجع 

بـر  تولیـد  حـل مختلـف   مرا عملیـات داشـت در  ، کشت در فصل بهار ،سال قبل

 در نهایت برداشت محصول در مهر و وصورت گرفته  ترویجیهاي اساس توصیه

، ارسال به کارگـاه  مراحل:صورت فراوري محصول نیز  در .ردیگماه انجام می آبان

  .گرددبندي جهت عرضه محصول به آن اضافه میبسته فراوري و
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  هاي فعالیت هزینه

هـا و   هـاي خریـد زمـین، سـاختمان     هزینـه : اي سـرمایه هاي ثابـت   الف: هزینه

هاي آالت، وسایل نقلیه و هزینههاي فراوري، ماشینخانهرو انبارها، کا تأسیسات

 باشـد  هاي اولیه، اخذ پروانه و مجوز فعالیت و...) مـی  (آموزش برداريقبل از بهره

  .  )4تا  1(جداول 

  براي ایجاد مورد نیاز هاي فیزیکیسازه مشخصات .1 جدول

   بندي چاي ترشمزرعه تولیدي و بسته

  ایستگاه کاري (انبار)

فضاي مورد 

نیاز ماشین 

  آالت

فضاي مورد 

  نیاز مواد اولیه

فضاي مورد 

  نیاز اپراتورها

جمع فضاي 

  مورد نیاز

فضاي مورد 

نیاز ضربدر 

5/1  

 بندي وارخانه بستهک

  فراوري چاي
  1500  1000  متر50  متر500  متر950

خشک (براي هانگار

  )کردن
  300  200  0  متر200  0

  جمع مساحت تولیدي مورد نیاز

  هزینه هر متر مربع

  کل هزینه

  متر1800

3600000  

6480000000  

  

  مساحت مورد نیاز به متر مربع  دائم تعداد کارکنان  بخش اداري

  50  نفر2  ساختمان اداري

  12  نفر2  نگهبانی

  60  2  مسکونی

  20  1  تأسیساتی

  142  7  کلجمع 

  6500000  هزینه هر متر مربع ساخت

  923000000  کل هزینه ساخت

  840000000  ریال10000000کل هزینه کارکنان دائم با مبلغ ماهیانه

  



50   

 

 کشت و تولید چاي ترش

  جهت کشت و فرآوري چاي ترش هزینه زمین مورد نیازتوزیع . 2 جدول

  بهاي کل  بهاي هر متر مربع  متراژ مورد نیاز  شرح

  مورد نیاززمین کشاورزي با آب 

  (حداقل سطح موردنیاز)
150000  4000  600000000  

  600000000    150000  جمع کل

        

زمین جهت کارخانه فراوري چاي 

  ترش
1500  50000  75000000  

  75000000    1500  جمع کل

  

  براي ایجاد مزرعه چاي ترش بینی نشده هاي ثابت پیش هزینه .3 جدول

  مبلغ کل  محاسبات  شرح

  2000000    اشتراکی و...تعمیر چاه 

  2000000  جمع هزینه هاي پیش بینی نشده

  

  مزرعه تولیدي چاي ترشبرداري  هاي قبل از بهره هزینهتوزیع  .4 جدول

  مبلغ کل  محاسبات  شرح

  3600000  2000  زمین طراحی و نقشه برداريهزینه -1

  4000000  هزینه هاي تردد و...  احذ مجوز و پروانه فعالیتهزینه هاي -2

  9000000  ریال5000هر متر   تهیه طرح تفصیلی کسب و کار - 3

  500000   %)10پیش بینی نشده ( -4

  54000000  جمع هزینه هاي قبل از بهره برداري

  

الت اختصاصـی  آجهت اجراي حـداقل سـطح اقتصـادي نیـاز بـه ماشـین       

  .شود  العمل کاري عملیات مورد نیاز انجام می از طریق حق نداشته و
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هـا شـامل هزینـه اسـتهالك      ایـن هزینـه   :تولیـدي  ثابـت هـاي   هزینـه  )ب

آالت و تجهیـزات، بهـره تسـهیالت،     ، استهالك ماشـین تأسیساتها و  ساختمان

ها، بیمه محصوالت، مالیات و عـوارض   ها و کارخانه آالت و ساختمان ماشین بیمه

 . )6 و 5(جداول  باشد برداري و نگهداري و...) می هاي بهره و هزینه

 
  هاي ماشینی وهاي استهالك سازهمجموع هزینه .5 جدول

 فیزیکی واحد تولید و فرآوري چاي ترش

اقالم سرمایه 

  اي:

هزینه 

  اولیه

عمر 

مفید 

  (سال)

روش 

  محاسبه

سال 

  اول

سال 

  دوم

سال 

  سوم

سال 

  چهارم

سال 

  پنجم

مانده 

دارایی 

  ها

 کارخانه

  فراوري

  

  
  4500  180  180  180  180  180  خطی  30

و  هانگار

ساختمان ها 

  و تأسیسات

  1675  67  67  67  67  67  خطی  30  

  

  توزیع وضعیت و شرایط تسهیالت بانکی دریافتی .6 جدول

  اندازي مزرعه چاي ترشبراي راه

کل 

  تسهیالت

  

  ( ریال)

بهره 

  تسهیالت

(%)  

مدت 

بازپرداخت 

  (سال)

مدت 

  بخشودگی

  (سال)

سال 

  اول

سال 

  دوم

سال 

  سوم

سال 

  چهارم

سال 

  پنجم

مانده 

  بدهی

6000000000  
6  

  
5  2      504  504  504  1008  

  کل هزینه ثابت  تولیدي        

اقالم سرمایه 

  اي:
      

سال 

  اول

سال 

  دوم

سال 

  سوم

سال 

  چهارم

سال 

  پنجم
  مانده

استهالك 

، کارخانه

ساختمانها و 

      247  247  247  247  247  6175  
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  تأسیسات

بهره 

  تسهیالت
          504  504  504  1008  

هزینه بهره 

برداري و 

نگهداري 

% 1کارخانه(

  ارزش دارایی)

      54  54  54  54  54    

هزینه بهره 

برداري و 

نگهداري 

ساختمانها و 

% 1تأسیسات(

  ارزش دارایی)

      20  20  20  20  20    

    825  825  825  321  321        کل

  

خریـد بـذور، کـود و     ها شامل هزینه این هزینه :هاي متغیر تولیدي هزینه )ج

چـاي تـرش    سـازي و کاشـت و برداشـت    و آمـاده  نیروي انسانی مورد نیـاز  سم

 . )10تا  7(جدول  باشد می

  اندازي مزرعه چاي ترشبراي راه مورد نیاز مواد اولیهتوزیع  .7 جدول

  مواد اولیه مستقیم

  مشخصات فنی  شرح
عرضه 

  کنندگان

مقدار (تعداد) 

  الزم
  قیمت کل  قیمت واحد

  چاي ترش بذر. 1
رقم  داراي

  مشخص

شرکت هاي 

خدمات فنی 

  کشاورزي

کیلو گرم 300

  هکتار15در
200000  60000000  

کودهاي . 2

  نیاز شیمیایی مورد
Npk...و  

سازمان تعاون 

  روستایی

کیسه 105

  کیلویی50
500000  52500000  

  سموم. 3
داراي تاییده 

  حفظ نباتات

کلینیک هاي 

  گیاه پزشکی
  30000000  200000  لیتر150

  142500000  هاي مواد اولیه مستقیمجمع هزینه 
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  هکتار15در اندازي مزرعه چاي ترش براي راه نیروي انسانی مورد نیازتوزیع  .8 جدول

  عنوان شغل

تعداد نفر 

الزم در هر 

  شیفت

  تعداد شیفت
جمع تعداد 

  نفرات الزم

حقوق و 

دستمزد 

  ماهیانه

حقوق و 

دستمزد سالیانه 

  ماه) 8(

  600000000  5000000  15  دائمی  1  کشاورز. 1

 برداشت کننده. 2

  محصول
  450000000  3000000  150  فصل برداشت  10

  1050000000  جمع هزینه هاي نیروي کار

  

  کاشت و برداشت سازي و آمادههاي  هزینه توزیع .9 جدول

  هکتار15در اندازي مزرعه چاي ترش براي راه

  مبلغ کل  محاسبات  شرح

  75000000  هکتار 15  هزینه هاي اماده سازي زمین. 1

  45000000 هکتار 15  هزینه هاي کاشت چاي ترش. 2

  1050000000 هکتار 15  هزینه هاي داشت  وبرداشت. 3

  1170000000  آماده سازي و کاشت و داتشت و برداشتجمع هزینه هاي 

  

   هکتار 15در اندازي مزرعه چاي ترش براي راه هاي متغیر تولید هزینه توزیع .10 جدول

  هزینه کل  از جدول  نوع هزینه

  142500000  هکتار15براي  مربوطه  مواد اولیه مستقیم

آماده سازي،کاشت و داشت و هزینه هاي 

  برداشت
  1170000000  مربوطه

  1312500000  جمع کل هزینه هاي متغیر تولید
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  توجیه اقتصادي و سودآوري طرح

  برنامه مالی

  اندازيبراي راهسرمایه در گردش براي سال اول  توزیع .11 جدول

   هکتار15در مزرعه چاي ترش 

  هزینه به ریال  مقدار  شرح

  مواد اولیه مستقیم

  %)50کل نیروي کار  فصلی( حقوق و دستمزد

  %)5پیش بینی نشده( 

  هکتار15

  هکتار 15

142500000  

525000000  

33000000  

  700500000.  جمع

  

   هکتار15در اندازي مزرعه چاي ترش راه سال اولگذاري  سرمایه توزیع .12 جدول

  هزینه به ریال  مقدار  شرح

  سرمایه در گردش

  هزینه هاي سرمایه اي

  %)5پیش بینی نشده( 

  

700500000  

8972000000  

484000000  

  10156500000.  جمع

  

  راه اندازي مزرعه چاي ترش منابع تامین سرمایه توزیع .13 جدول

  درصد  مبلغ  شرح

    150000000  سرمایه اولیه سهامداران -1

      تسهیالت بانکی کوتاه مدت -2

  6  6000000000  تسهیالت بانکی بلند مدت - 3
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  منافع فعالیت

  برآورد قیمت فروش  توزیع .14 جدول

  واحد  نام محصول
قیمت بازار 

  عمده فروشی

قیمت بازار 

خرده 

  فروشی

قیمت 

مشابه 

  خارجی

بهاي تمام 

شده 

  محصول

پیش بینی 

قیمت واحد 

  محصول

برگ خشک  -1

  شده چاي ترش
  300000  7200  500000  500000  150000  کیلو

    

برگ حاصل از  صورت حساب سود و زیان ساالنه  در واحد کوچک توزیع .15 جدول

  خشک چاي ترش

  سال پنجم  سال چهارم  سال سوم  سال دوم  سال اول  نام محصول

میزان تولید 

  هکتار 15در

  (کیلوگرم)

18750  19000  20000  21000  21000  

قیمت فروش هر 

کیلوگرم با 

  %10افزایش 

300000  330000  363000  399300  439230  

درآمد 

  ناخالص(ریال)

5625000000  6270000000  7260000000  8385300000  9223830000  

هزینه ثابت و 

 15متغیر تولید 

  هکتار(ریال)

2683500000  2919700000  3683600000  3969800000  4283900000  

سود (زیان) 

  ناخالص

2941500000  3350300000  3576400000  4415500000  4939930000  

 هايهزینه

(هزینه  عملیاتی

بازاریابی و 

  فروش)

قیمت فوق 

توسط دالالن 

سر مزرعه 

خریداري می 

  شود

        

سود (زیان) 

  خالص

2941500000  3350300000  3576400000  4415500000  4939930000  

  درصدمنظور شد.  4توضیحات: در صد افزایش برگ خشک در هر سال
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  چاي ترشایجاد مزرعه بندي اجراي طرح کسب و کار  برنامه زمان توزیع .16جدول

  

مدت زمان الزم براي   تاریخ احتمالی شروع  مراحل اجراي طرح کسب و کار

  اجرا

  اقدامات انجام شده

  تهیه طرح تفصیلی کسب و کار

  برنامه ریزي کشت با منابع اولیه

  تامین منابع مالی

  تهیه زمین  واماده سازي اولیه

  کاشت

کوددهی آبیاري,تغذیه 0داشت (

  ,مبارزه با آفات وبیماریها)

  برداشت

  بدون محدودیت

  بهار هرسال

  زمستان سال قبل.

  پاییز سال قبل

  اردیبهشت تاخرداد.

  خرداد تا پایان آبان

  

  مهر وابان

  .یکسال

  دوماه

  سه ماه

  .بدون محدودیت

  دوماه

  هفت ماه

  

  دوماه

  

  

  

گـذاري   با توجه به جدول گردش نقدي فعالیت، به ازاي یک ریـال سـرمایه  

ریال نصیب کارفرما خواهد شد. چون این نسـبت بزرگتـر از واحـد اسـت      12/1

گـذاري   بنابراین فعالیت مربوطه داراي توجیه اقتصادي است. نرخ بـازده سـرمایه  

درصد برآورد گردید و چون این نرخ بزرگتر از نرخ سـپرده   3/47این فعالیت در 

  ها است بنابراین انجام این فعالیت اقتصادي است.  بلندمدت بانک
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  چاي ترشگردش نقدي (میلیون ریال) در فرایند ایجاد مزرعه  توزیع .17جدول

سال هاي 

  تحلیل

منافع   هزینه ها

ناخالص و 

مانده 

  دارایی

ارزش 

حال 

کل 

هزینه 

  ها

ارزش 

حال کل 

  منافع

ارزش حال 

 %)5/18خالص(

 )NPV(  
سرمایه 

  اي

ثابت 

  تولیدي 

متغیر 

  تولیدي

کل 

هزینه ها 

و مانده 

  بدهی

  - 5078    5078    5078      5078  سال صفر

  5/338  5/4747  4409  5625  5/5223  5/2362  321  2540  سال اول

  578  4464  3886  6270  2/5458  7/2598  321  5/2538  سال دوم

  2149  4363  2214  7260  6/3683  6/2858  825    سال سوم

سال 

  چهارم

  825  8/3144  8/3969  3/8385  2013  4251  2238  

سال 

  پنجم

  825  9/3458  9/5291  8/15398  2265  6591  4326  

  5/4551  5/24416  19865            کل

نسبت 

فایده به 

  هزینه

23/1  

نرخ بازده 

داخلی 

  فعالیت(%)

3/47%  

  مدیریت نیروي انسانی .4

انـدازي و اسـتمرار   منابع انسانی اعم از؛ مـدیر، متخصـص و کـارگر مـاهر در راه    

اي برخوردار است که این منـابع شـامل:   حرکت این کسب و کار از اهمیت ویژه

باشـد. بـا توجـه بـه     کارشناس گیاهان دارویی و کارگران دائم و فصلی ماهر مـی 

روزکردن و توسعه کشت و پرورش و رفـع  براي به کمبود شدید تولیدات داخلی،

کشـت اصـولی و    نواقص موجود در این فراینـد، بـه افـراد متخصـص در زمینـه     

چنین براي نظارت بر اجراي طرح، استفاده از کارشناسان ارگانیک نیاز است. هم

طور مدیریت جهادکشاورزي منطقه تولید الزم است. براي مزرعه یک هکتاري به

ک نفر کارشناس گیاه دارویی با حداقل دو سـال سـابقه کـار در تولیـد     کلی به ی



58   

 

 کشت و تولید چاي ترش

و دو نفر کارگر ماهر داراي حداقل سواد سیکل و گواهینامه آموزشی  چاي ترش

صـورت  ریزي و نظارت فنـی بـه  برنامهاگر نیاز است.  چاي ترشکشت و پرورش 

مزرعه  توانگیرد می مراقبت روزمره به خوبی صورتعملیات  ودقیق انجام شود 

طور کلی، اشتغال مسـتقیم  . بهدگیربرداري بهره دائمی چاي ترش ایجاد و مورد 

بازاریابی و  فرآوري، بندي،طرح سه نفر و اشتغال غیرمستقیم آن در فرایند بسته

  شود.فروش در هر هکتار حداقل ده نفر برآورد می

  پیشنهادات و گیرينتیجه

 از یکـی  و اسـت  برخـوردار  ایـران  اقتصـاد  رد ايویژه اهمیت از کشاورزي خشب

 بخـــش بزرگتــرین خـــدمات، از بعــده و شــد  محســوب کلیـــدي هــاي بخــش

 و اقتصـادي  توسعه و رشد در محوري بخش مثابه به بخش ینا .است اقتـصادي

 حـال  در .اسـت  رشـد  روبـه  جمعیـت  غذایی نیازهايتأمین  در راهبردي بخش

 سـهم  .اسـت  بخـش  ایـن  بـه  وابسـته  کشـور  اقتصـاد  سـوم  یـک  از بیش حاضر

 کشـور  در گـذاري سـرمایه  مجمـوع  به نسبت کشاورزي بخش در گذاري سرمایه

 بـه  گـاه  هـیچ ) صـنعتی  اسـتراتژي  اتخاذ و نفت کشف از بعد( اخیر سال 50طی

 افزوده رزشسهم ا ناچیز گذاريسرمایه همین با .است نرسیده درصد 5 از باالتر

 مختلـف  سـالیان  طـی  داخلی ناخالص تولید مجموع در) تولید( کشاورزي بخش

 تولیـد  مجموع در کشاورزي بخش افزوده ارزش سهم و بوده درصد 15 تا 5بین

 درصـد  30 از بـیش  بـه  مـرتبط  صـنایع  و خام مواد تولید از اعم داخلی ناخالص

 حـوزه  در هـم  مناسـب  مـدیریت  یک به نیازدر ایران  کشاورزيبخش  .رسد می

  .دارد کشاورزي صنعت و بازار عرصه در هم و پایه منابع براي تقاضا و عرضه

 مهـم  موضـوعات  از یکی کشاورزي بخش در دارویی گیاهان تولید به توجه

 مصـرف  در جـویی صـرفه  خود به خود آن توسعه و است کشور اقتصادي توسعه

 حـداکثر  بـا  هـاي  کشـت  بـه  آب تخصـیص  بنـابراین . شـود  مـی  شامل نیز را آب
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 صـادرات  اهمیـت  .اسـت  برخـوردار  باالیی هاي اولویت از آب اقتصادي وري بهره

 از یکی عنوان به همواره کشورها اقتصادي توسعه و رشد در آن نقش و غیرنفتی

 میـزان  و شـناخت  طرفـی  از. اسـت  قرارگرفتـه  بررسـی  مـورد  مهـم،  موضوعات

 صـادرات  رشد به تواندمی غیرنفتی محصوالت صادرات برمؤثر  عوامل اثرگذاري

 صـادراتی  محصـوالت  پذیريرقابت قدرت تا است الزم منظور این به. کند کمک

 یکـی  تـرش  چاي جمله از دارویی گیاهان. شود تقویت جهانی بازارهاي در ایران

 صـورت  در کـه  هسـتند  ایـران  طبیعی منابع وسیع گستره در ارزشمند منابع از

 در مهمـی  نقـش  تواننـد می صحیح برداريبهره و توسعه کشت، علمی، شناخت

بسـته   این. باشند داشته غیرنفتی صادرات افزایش و زایی اشتغال جامعه، سالمت

 چگـونگی  بـر  گذارتأثیر و مهم عوامل بنديرتبه و شناسایی منظور بهکارآفرینی 

تهیـه   جهـانی  بازارهاي در ایرانچاي ترش  صادراتتولید و  رقابتی مزیت حفظ

 تـابعی  المللیبین سطح در موفقیت کسب که داردمی بیان طرح این. است هشد

 پـذیري رقابـت  و سـاختار  اسـتراتژي،  تولیـد،  هاينهاده جمعی و متقابلتأثیر  از

و  شـانس  و دولـت  پشـتیبان،  و مرتبط صنایع داخلی، تقاضاي شرایط ها،شرکت

  .باشدمی اتفاقی وقایع

با توجه به مطالب فوق کشت چاي ترش در مناطق مستعد کشور با توجـه  

ها در بخش کشاورزي و نیز در  مناسب در مقایسه با سایر کشت به مزیت رقابتی

دلیل امکـان ایجـاد    هتواند مورد توجه قرار گرفته و ب می، ها مقایسه با سایر بخش

توانـد جایگـاه مهمـی در     بنـدي مـی   بسته بک و صنایع تبدیلی از جمله چاي تی

فرهنـگ مصـرف   عدم تـرویج  . البته فرایند توسعه صنایع جانبی نیز داشته باشد

حمایتی و عـدم   هايا شرکتیو تولیدکنندگان عدم وجود اتحادیه ترش و  چاي

ریـزي  هایی است کـه بـا برنامـه   تولید از جمله محدودیتهاي  مالی هزینه تأمین

  پذیر است.امکان ها کامالً مدت و بلندمدت برطرف شدن آنمیان
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هکتـار   15مساحت ع با با توجه به اقتصادي بودن تولید چاي ترش در مزار

  گردد:، پیشنهادات ذیل ارائه میهمراه با کارخانه فراوري

ـ      . 1 دلیـل توجیـه    هترویج کشت چـاي تـرش در منـاطق مناسـب کشـور ب

  ؛طرحشده در  حبا توجه به ابعاد اقتصادي مطراقتصادي مناسب 

  ؛کم بهرهتسهیالت اعطاي صورت  هبگذاران از سرمایه هاي مالی حمایت. 2

اهی گـ و افـزایش آ سـازي   فرهنـگ ترویجی بـراي   -ریزي آموزشی. برنامه3

  ؛مردم نسبت به فوائد دارویی این گیاه

  ؛توسعه صنعت فراوري محصول در مناطق مستعد. 4

  ؛فراوري چاي ترش هاي فعال در زمینه تولید و ایجاد تشکل .5

کمیـت   استفاده از کارشناسان بخش کشاورزي به منظور ارتقاءکیفیت و .6

  .چاي ترشمحصول 
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 د گیاهان دارویی استان، سیستان و بلوچستان.  اطالعات تولی

). گزارش پیرامون کشت آزمایشی گیاه چـاي تـرش   1379(.داران، مصندوق .7

در چاه نیمه زابل. معاونت آموزش و تحقیقات مرکز تحقیقات منابع طبیعـی  

 و امور دام استان سیستان و بلوچستان.

 کریمـی  مهـري، م. و  شـجاعیان، ك.،  کاسـمانی، ف.،  باقرزاده محمدي، ف.، .8

 ) بـر Hibiscus sabdariffa( تـرش  چـاي  ). تأثیر1394ترشیزي، م. ا. (

آفالتوکسـین.   بـه  آلـوده  جیـرة  بـا  شده گوشتی. تغذیه هاي جوجه عملکرد

 .2شماره  17فصلنامه تولیدات دامی دانشگاه تهران، دوره 
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