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  ظیتقر

 در بـاال  اریبسـ  افـزوده  ارزش  بـا  و ياقتصـاد  میعظ منبع ییدارو اهانیگ صنعت

 توانـد یمـ  آن در اشـتغال  يهابرنامه و هانهیزم شناخت. شود محسوب می رانیا

 موفـق  حضور و صادرات بخش در و داخل در صنعت نیا به يارزشمند تیموقع

  .  ببخشد یجهان يبازارها در رانیا

 و یاهیـ گ يداروهـا  و ییدارو اهانیگ مصرف و دیتول نهضت ،راستا نیهم در

 -ياقتصـاد  رانیمـد  يزیـ ربرنامـه  و تیـ حما کانون در ی،سنت طب شدنریفراگ

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

 ياجـرا  و یطراح آن دنبال به و یرانیا یسنت طب و ییدارو اهانیگ ستاد يریگ

 نیا مصرف از یعموم اقبال و رانیا ییدارو اهانیگ صنعت توسعه يراهبرد سند

  .د این مدعاستیمؤ ربط يذ يداروها و اهانیگ

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

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

 اسـتاندارد  نبـود  و یـی دارو اهانیگ صنعت حوزه مشاغل نشدن یسازمانده. است

 تیهـدا  و تیحما يبرا گام نیاول تا در داشت آن بر را ستاد این ي،گذارهیسرما

 يسـاز شـفاف  و یعـ یطب منابع و يکشاورز جوان موختگانآ نشدا اشتغال ندیفرآ

 اهـان یگ ینیکـارآفر  يهابسته نیتدو به اقدام گذارانهیسرما يبرا آن سودآوري

  .دینما ییدارو

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

ــازار شــناخت ،شــغل شــرح ــازده ،ب ــه و یانســان يرویــن ي،اقتصــاد ب  اجمــال ب
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 یناش سود و يگذار هیسرما نحوه و است حوزه این در ینیکارآفر و دیتول تیریمد

 گسـترش  شـاهد  اسـت  دیـ ام. دهدیم ننشا ياقتصاد يهافرمول طبق را آن از

ـ  و یداخل یبازرگان توسعه و یداخل مصرف ،مولد اشتغال  محصـوالت  یالمللـ نیب

 يکشـاورز  يهـا بخش بکر يهاتیظرف با استفاده از و بوده رانیا ییدارو اهانیگ

ــالمت و ــاع س ــور یاجتم ــاهش و کش ــوارض ک ــانب ع ــم یج ــ و یجس  یروح

 بـدون . ابـد ی ارتقـاء  رانیـ ا جامعه در یشاداب و طراوت هیروح یی،ایمیش يداروها

 و بـوده  مؤثر اریبس رانیا کالن اقتصاد شرفتیپ روند عیتسر در طیشرا نیا ،شک

 واجـب  یاسـالم  رانیـ ا توسـعه  به چرخه بخشی شتاب در جهت تالش برهمگان

  .است

  عصاره حسن محمد دکتر

  يفناور و علوم توسعه ر ستادیدب

  یسنت طب و ییدارو اهانیگ
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  شگفتاریپ

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

 ی،نیکـارآفر  فرهنـگ  توسـعه . استشده مختلف يهابخش در ینیکارآفر توسعه

 و قـات یتحق انجـام  و آنـان  بـه  ازین مورد يهاآموزش ارائه ،نانیکارآفر از تیحما

 یاجتمـاع  و ياقتصاد مختلف مشکالت حل يبرا نهیزم نیدرا الزم يهاپژوهش

  .برخوردار است يادیز اریبس تیاهم از

 بـه  زیـ ن رانیـ ا در و بـوده  ریاخ دهه در دیجد يهابحث از یکی ینیکارآفر

 از یکـ ی ،آنهـا  يکـار یب مشـکل  و کشـور  تیـ جمع از جوانـان  يبـاال  سهم لحاظ

 پرتـو  در. باشـد یم دولت يها يگزاراستیس و هايزیربرنامه در یاصل يمحورها

 يبـرا  ياهیـ پا و یاصول يهاگام ي،راهبرد يزیربرنامه کی با توانیم ینیکارآفر

  .برداشت داریپاتوسعه اهداف به لین جهت در ياقتصاد رونق

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

 یتخصصـ  کـارگروه  لیتشـک  به نسبت يجمهور استیر يفناور و یعلم معاونت

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

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

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

  .گرفت شکل داریپا اشتغال و ینیکارآفر و ییدارو اهانیگ دیتول

 يهـا حـوزه  در ینیکـارآفر  يهابسته هیته کارگروه نیا يکردهایرو از یکی

 براسـاس  يا نامه وهیش منظور نیبد که بود یسنت طب و ییدارو اهانیگ مختلف

بسـته  آن بـا  متناسب و نیتدو ییدارو اهانیگ ستاد اعضاء و متخصصان دگاهید

 خصـوص  نیـ ا در يشـتر یب حاتیتوضـ  ادامه در که دیگرد هیته ینیکارآفر يها

  شود. می ارائه
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 ياقتصاد تحول کل در و يوربهره یی،کارآ شیافزا ،هابسته نیتدو از هدف

ــیدارو اهــانیگ حــوزه در ــپا توســعه اهــداف هیســا در یســنت طــب و ی  ،داری

 اهـان یگ حـوزه  در ینیکـارآفر  واقـع  در. است بوده يتوانمندساز و يساز تیظرف

 يارتقـا  يراسـتا  در ی،عمـوم  اهـداف  بـر  عـالوه  توانـد یم یسنت طب و ییدارو

 ي،فـرآور  و برداشـت  و داشـت  ،کاشـت  توسعه یی،غذا بهداشت نیتام و سالمت

 و راهبردهـا  ارائـه . باشـد  اثـربخش  ،دیتول یفیک و یکم بهبود و يوربهره يارتقا

 سـاختن  فـراهم  و هـا يگـذار  اسـت یس در رییـ تغ بـا  تواندیم يدیکل يهابرنامه

داشـته  یمطلـوب  جینتـا  مدت بلند در ینیکارآفر توسعه و يزیربرنامه يها نهیزم

  :کرد اشاره یلذ موارد به توانیم باره نیا در که باشد

  .ییدارو اهانیگ حوزه در داریپا و مولد اشتغال جادیا •

 بـه  کـار  يرویـ ن نسـبت  بـودن  باال علت به کارانیب بر عالوه حاضر حال در

 در پنهـان  يکـار یب نـوع  کیـ  همواره يکشاورز يهاتیفعال بودن یفصل و نیزم

. دارد وجـود  روسـتاها  در یفصـل  يکاریب نوع کی و يکشاورز تیفعال دوره نیح

 یگروه يبرا تواندیم یی،زااشتغال تیماه علت به ییدارو اهانیگ توسعه و جادیا

 ی،فصل کارانیب يبرا و دائم و مولد اشتغال ،النیالتحصفارغ ژهیبه و انییروستا از

  .دینما جادیا موقت اشتغال

 شده هیته ینیکارآفر يهابسته یی،روستا و يکشاورز اقتصاد در تنوع جادیا •

 خواهـد  انییروسـتا  و کشـاورزان  درآمد شتریب ثبات و یشغل تنوع به منجر

  .شد

 و کشـاورزان  سـرانه  درآمـد  شیافـزا  باعـث  ینیکـارآفر  توسعه فقر و کاهش •

 دیتول و مصرف ي،گذارهیسرما ،اندازپس شیافزا ی،مل ناخالص دیتول شیافزا

 کشـاورزان  یزندگ سطح ارتقاء و رفاه شیافزا ،گرید عبارت به شود؛یم سرانه

  .شد خواهد بدین وسیله محقق انییروستا و

  .کشور يهالیپتانس و دیتول منابع از استفاده و ییکارآ شیافزا •
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 دیـ تول ندیفرآ در هاواسطه حذف و نقل و حمل ی،ابیبازار يهانهیهز کاهش •

  .ییدارو اهانیگ

  .ییدارو اهانیگ عاتیضا کاهش •

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

  .یفن دانش دیتول ،ابداعات

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

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

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

  . است مدنظر شرفتیپ و هافرصت

 تیـ مطلوب ،آن تیامن و يگذار هیسرما امکان از جمله یمحل تیموقع مؤلفه

 دسـترس  قابـل  و هیـ اول امکانـات  وجـود  و بازار به یدسترس ی،کاف يفضا ،محل

  .دهدیم قرار توجه مورد را بودن

 آن بـا  تفـاوت  و دیـ جد محصـول  يایـ مزا ،خـدمات  ایـ  محصـول  مؤلفه در

 ،محصول و دیتول تنوع ،محصول و خدمات تیفیک ی،ژگیو ،نوع ،موجود محصول

 هـا تیخالق تینها در و باال تیفیک و نییپا متیق ،انیمشتر یمال توان به توجه

  .ردیگیم قرار توجه مورد رفته کار به ها  ينوآور و

 و يگـذار متیق ،رقابت موضوع به ی،بازرگان بخش در ینیکارآفر يهابسته 

 يرقبـا  ،رقابـت  درمقوله. پردازندیم یعموم روابط و غاتیتبل نیهمچن و فروش

 محصـوالت  یژگـ یو و تیـ مز ،رنـد یگیم قرار لیتحل مورد میرمستقیغ و کینزد

 يدارا هـا  آن عملکـرد  جـه ینت و بیرق ضعف و قوت نقاط و ثبات ای تحول ،بیرق

  .است تیاهم

 اسـتفاده  و کـار  و کسب در یابیبازار فنون ،فروش و يگذارمتیق بخش در

 مقولـه  در رد؛یـ گیم قرار توجه مورد رقبا تیموقع و يگذارمتیق وهیش در آن از

 و هـا تیـ خالق و مختلـف  غـات یتبل اقسـام  و انواع و بودجه ی،ابیبازار در غاتیتبل
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 از اسـتفاده  ،جامعـه  فرهنـگ  و عـرف  بـه  توجـه  با دادن یآگه نحوه و هاينوآور

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

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

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

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

بـه   بودجـه  و برنامـه  هیته ی،مال تیریمد بخش در. است نیآفرنقش ،کار و کسب

 آن ينگهـدار  و حفظ و افتتاح يبرا هیسرما و میزان کار و کسب اندازي منظور راه

 قـرار  یبررسـ  مـورد  یاتیـ عمل و یمطالعـات  يهـا نـه یهز ي،گذارهیسرما هیتوج و

  .رندیگ یم

 يانقشـه  رنـد؛ یگ قرار هم کنار در کامل به طور ،همانند موارد نیا چنانچه

 جـود  و کـار  و کسـب   توسـعه  نحـوه  و ندهیآ از ياندازچشم و دیتول تیموفق يبرا

 ی،نیکـارآفر  يهـا بسته هیته تیاهم و شده ذکر موارد به توجه با. داشت خواهد

 يهـا تیـ اولو اساس بر یسنت طب و ییدارو اهانیگ يفناور و علوم توسعه ستاد

 اعضـاء  ،متخصصـان  يهمکـار  با زیر ینیکارآفر يهابسته هیته به نسبت موجود

. نمـود  اقـدام  حـوزه  نیـ ا شـمندان یاند و دکنندگانیتول ،هادانشگاه یعلم ئتیه

ـ ا بـا  مـرتبط  افـراد  ياقتصـاد  تـوان  و ییزااشتغال رشد در امر نیا است دیام  نی

  .شود واقع موثر حوزه

 ورا در شرایط کشت فضاي باز در مناطق گرمسیري؛ تولید آلوئه  .1

  ورا؛ فرآوري ژل آلوئه  .2

  گیاهان دارویی؛تخصصی مرکز آموزش   .3

  تولید نعناع فلفلی؛  .4

  تولید آویشن؛  .5

  تولید گل محمدي؛  .6
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  مقدمه

افـزایش چشـمگیري یافتـه    دارویـی  در یک دهه اخیر توجه جهانی به گیاهـان  

هـاي پیچیـده   بر این اساس، استفاده از گیاهان دارویی و توسـعه سیسـتم   است.

به توسعه صنعت داروسازي و جایگزینی آرام گیـاه درمـانی    سنتز ارگانیک منجر

  با شیمی درمانی شده است. 

سعت اهمیت و جایگاه گیاهـان دارویـی در   روز به روز بر ودر همین راستا، 

اي و جهـانی،  واسطه نقش مهم آن در دستیابی به اهداف ملـی، منطقـه   هایران ب

توسعه سالمت، شـادابی اجتمـاعی، خوداتکـایی دارویـی، ایجـاد شـغل، توسـعه        

اقتصادي، امنیت غذایی، حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی و مشارکت و حضـور فعـال   

  شود.  ، افزوده میکشور در بازارهاي جهانی

مطالعات مختلف مؤید مزیت اقتصادي تولید بسیاري از گیاهان دارویـی در  

نفـر روز نیـروي کـار     23/71در هر هکتار مزرعـه گیاهـان دارویـی     ایران است.

  حضور دارند. و فرآوري برداشت  مرحلهدر  ها آن بیشترکه  اشتغال دارند

محصـوالت زراعـی حـاکی از     زایی گیاهان دارویی بـا سـایر  مقایسه اشتغال

هاي باشد. یافتهدر استفاده از نیروي کار می سهم به نسبت باالي گیاهان مذکور

مل مؤثر بـر توسـعه صـنعت    پژوهشی نشان داده است که از جمله مهمترین عوا

هاي فنـی تولیدکننـدگان در زمینـه تولیـد اقتصـادي و      گیاهان دارویی، توانایی

اشد. بنابراین در بسته حاضر هـدف افـزایش دانـش    بسودآور گیاهان دارویی می

خشـک کشـور   ویژه در مناطق خشک و نیمه هکسب و کار کشت و تولید عناب ب

  باشد.  اي در خصوص تأمین آب روبرو هستند، میکه با مشکالت عدیده
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بـوده و نـام علمـی آن     1عناب گیاهی درختی مربوط بـه خـانوداه رامناسـه   

Ziziphusvulgaris lam. نابدرخت . باشدمیشـبیه درخـت سـنجد اسـت و      ع

در نواحی کوهستانی برخی از مناطق ایـران  رسد. ارتفاع آن حدود هشت متر می

توان درختان آن را از ایران تا هند  این میوه که می. شود مانند خراسان یافت می

اي داراي اسـامی   و جنوب چین و حتی جنوب اروپـا پیـدا کـرد، در هـر منطقـه     

و در شرق آسـیا آن را خرمـاي   » ایناب«ی است. در هند و پاکستان آن را مختلف

  .نامند قرمز، خرماي چینی یا خرماي هندي می

ن در اسـتان خراسـان جنـوبی صـورت     درصد تولید عناب ایـرا  90بیش از 

هایی ماننـد اصـفهان، مرکـزي، همـدان، قـم و... نیـز داراي       گیرد ولی استان می

هـاي شـیالنه،   باشند. در متون طب سنتی ایران بـه نـام  کشت و تولید عناب می

 .شـود سیالنه، شیالنک، طبرخون، ارج، سنجد جیالن و آلما آغاجی شناخته مـی 

است و در مکاتب طب سنتی کشورهاي داراي خواص طبی متعددي  عنابمیوه 

از  عنـاب  .ها دارد اي براي کمک به سالمت و درمان بیماري مختلف جایگاه ویژه

اي داراي مـوارد اسـتفاده    هاي بسیار مفید است که عالوه بر خـواص تغذیـه   میوه

  .زیادي به عنوان یک گیاه دارویی است

مصرف این محصول در کشور هنوز به خوبی ترویج نشده اسـت و بسـیاري   

اي آن مطلـع نیسـتد و کمتـر مصـرف     از مردم منـاطق مختلـف کشـور از مزایـ    

 140مقدار  1374مثال در سال  وجود دارد اما سابقه صادرات آن نیزنمایند.  می

هاي صحیح ریزيبا انجام برنامهطور کلی  هبه سایر کشورها صادر شد. ب عنابتن 

هاي نواحی خشک و بیابانی توان از این محصول براي توسعه اقتصادي استانمی

  .استفاده کرد کشور

 ، بــا هــدف آشــنایی»تولیــد عنــابکشــت و « بســته آموزشــی کــارآفرینی

، در عناببندي و بازاریابی گذاري در تولید، فرآوري، بستهمندان به سرمایه عالقه

                                                      
1 .Rhamnaceae 
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چهار بخش شامل: شرح شغل، مـدیریت بازاریـابی، مـدیریت نیـروي انسـانی و      

منطقـه پیشـنهادي بـراي تولیـد اقتصـادي ایـن        مدیریت مالی تهیه شده است.

فـروش ده سـاله:   متوسـط در آمـد   طـور کلـی    هباشـد. بـ  محصول، استان قم می

، میلیـون ریـال   63920درآمد فروش در بـاردهی کامـل   ، میلیون ریال 34644

میـزان فـروش در نقطـه سـر بـه سـر:       ، درصـد  4/31محاسبه نقطه سر به سـر:  

  باشد.می میلیون ریال 8/18319سود ناویژه: و  6/10891

ریـزي  دقت در انجـام مطالعـات پایـه، برنامـه     کارشناسان بر این باورند که،

منـدي از  بهـره بنـدي و بازاریـابی) و همچنـین    (کاشت، تولیـد، فـرآوري، بسـته   

گذاري و اعطاي تسهیالت فروش و صـادرات  از فرایند سرمایه بانکی هايحمایت

صورت اقتصـادي و پایـدار بـه رشـد      هب، این کسب و کار از سوي دولت محصول

  . خود ادامه خواهد بود

ش اقتصادي عنـاب در منـاطق مسـتعد    همچنین براي ترویج کشت و پرور

هـاي ترویجـی   ایران الزم است با تولید بروشـورها، نشـریات و پوسـترها و برگـه    

بندي و بازاریابی و بازاررسانی آن آشنا برداران با اصول تولید، فرآوري، بستهبهره

  شوند. 

هـاي رادیـویی و تلویزیـونی بـه گسـترش فضـاي جغرافیـایی        تولید برنامه

هـاي  انجامـد. از طرفـی در برنامـه   هاي تحت پوشش مـی زایش گروهآموزش و اف

درسی دانشجویان کشاورزي مناطق یاد شده به آموزش مهـارتی ایـن محصـول    

  بیش از پیش باید توجه شود.

سطح زیـر  است. گونه گیاهی  3000داراي حدود پوشش گیاهی قاره اروپا 

هزار هکتـار در   393از  کشت گیاهان دارویی در کشورهاي چین، امریکا و کانادا

. رسـیده اسـت   2016، به سه میلیون و دویست هزار هکتار در سال 1970سال 

میلیـون دالر در   355ارزش اقتصادي گیاهان دارویی در کشورهاي پیشـرفته از  

حجـم   بـرآورده شـده اسـت.    2015میلیارد دالر در سـال   132، به 1976سال 
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 اسـت میلیارد دالر در سال 100هاي آن  تجارت جهانی گیاهان دارویی و فرآورده

ایـن در حـالی   . برسـد  دالر تریلیـارد  پنج به 2050در سال شودمی بینی پیش و

هاي  میلیارد دالر هزینه درمان 27در آمریکا از مجموع  1997است که در سال 

 درصـد   80.هاي گیـاهی اسـت   میلیارد دالر مربوط به درمان 24/3سنتی حدود 

مـردم   درصـد  90ر برخی کشـورها منشـأ گیـاهی دارد و    داروهاي عرضه شده د

  .کنندکشورهاي توسعه یافته از داروهاي گیاهی استفاده می

بر اساس آمارهاي جهانی گردش گیاهان دارویی در صـنایع داروسـازي بـا    

 48میلیارد دالر و در صنعت عطرسـازي   35استفاده از ترکیبات با منشا گیاهی 

درصـد   75تـا   25برخی کشورهاي توسعه یافته ست. میلیارد دالر برآورد شده ا

گردش مـالی  از طرفی، نمایند. داروهاي مصرفی خود را از این گیاهان تأمین می

میلیارد دالر، علـوم و فنـون    16 گیاهان دارویی در صنعت تولید داروهاي مکمل

میلیارد دالر و صـنعت   8,5هاي طبیعی  کننده میلیارد دالر، شیرین 12بهداشتی 

  باشد.میلیارد دالر در جهان می 7ها  تولید دمنوش

گیاهان دارویی در روند توسعه پایدار ایـران از ابعـاد مختلـف مـورد توجـه      

است. ابعادي مانند: تولید مواد اولیه، ایجاد اشتغال، دستیابی به بازارهاي جهانی 

تواند بـراي  هایی است که این صنعت میو حفظ محیط زیست از جمله موقعیت

  مجموعه اقتصاد ایران فراهم کند.  

اقلیم جهانی، دامنه تغییـرات دمـایی    13اقلیم از  11با وجود داشتن  ایران

روز آفتـابی در   300 محیطـی، درجه)، شرایط متفاوت اکولوژیکی، زیست 50باال(

گونه گیاهی فالت بـزرگ   7500از  درصد 6/22سال و همچنین با وجود آن که 

ولی به دلیل نبود آگاهی کافی مردم و عدم وجـود   ؛استایران دارویی و صنعتی 

    شود.گونه استفاده می 300مطالعات کمی و کیفی مناسب، از حداکثر 

شرکت فعال در امـور تولیـد و فـرآوري گیاهـان      72حدود با داشتن  ایران

کننـده سـنتی   عطـاري توزیـع   6000قلـم داروي گیـاهی،    62دارویی و عرضـه  
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تا یک درصد داروي مصرفی خود را از گیاهان دارویـی   3/0گیاهان دارویی فقط 

سـهم  تجارت جهانی گیاهـان دارویـی    درصد 07/0فقط حدود  و کندتأمین می

 گیـاه گونـه   800حـدود  ظرفیـت  کشوري با است.  )میلیون دالر 60(این کشور 

بهداشـتی و  لـوازم   و در امـر تولیـد دارو  آن گونـه   100از این تعداد  کهدارویی 

قابـل قبـول   بـدون تردیـد   ، چنین وضعیتی به میزان زیادي کاربرد داردآرایشی 

گیاهـان   درصـد  3تـر از  نیست. گیاهان عرضه شده در نظام دارویـی کشـور کم  

میلیـارد تومـان از    300ارز و  میلیـون دالر  500هـر سـال   ودارویی کشور است 

  .شودبودجه عمومی صرف تأمین داروهاي وارداتی می

یجی گـرایش مردمـی بـه مصـرف گیاهـان دارویـی و       با وجود افزایش تـدر 

و  شـود تأمین میتع ااز طریق برداشت از مراین گیاهان بیشتر داروهاي گیاهی، 

و مصـرف   توزیـع  ،برداشـت، فـرآوري  فراینـدهاي   موجـود در  از طرفی مشکالت

ریزي تولید زراعی و باغی گیاهـان  کند نسبت به برنامهایجاب میگیاهان دارویی 

  دامات الزم صورت پذیرد.  دارویی اق

تحقق اهداف توسعه تولیـد ایـن گیاهـان، الزم اسـت منـابع انسـانی       براي 

ویژه درحوزه تولیـد تحـت پوشـش آمـوزش      هاندرکار فرایندهاي یاد شده بدست

  قرار گیرد.

ـ  هاي مختلـف سـرمایه  گروه استقبال حاضرحال  در چند هر ویـژه   هگـذار ب

 یافتـه  افـزایش  گذشته به نسبت دارویی گیاهانجوانان براي اشتغال در صنعت 

 در شـغلی  هـاي فرصت تولید و کارآفرینی براي نیز توجهی قابل و پتانسیل است

، کمـی دانـش،   صـنعت موجـود ایـن    مشکالت علت به اما دارد، وجود حوزه این

مهارت و تجربیات عالقمندان به ورود در ایـن حـوزه و نبـود منـابع آموزشـی و      

بـه ایـن    عالقمنـدان  و کشـاورزي  التحصـیالن فارغ سترفعالیتبترویجی مناسب 

  باشد.  صنعت فراهم نمی
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ویـژه در   هاندرکاران این صنعت ببراي این منظور آموزش و راهنمایی دست

هـاي   ر گیرد. در این راسـتا، تهیـه بسـته   است در اولویت قرا ضروريحوزه تولید 

  کارآفرینی در دستور کار قرار گرفته است.

عناب در سطح جهان کمتر شناخته شده اسـت و روي تولیـد آن   محصول 

کتابی تحت عنـوان خرمـاي    2016گذاري شده است. در سال نیز کمتر سرمایه

آن  18به چاپ رسیده است که در فصل  3توسط گروه تیلور و فرانسیس 2چینی

در ایـن گیـاه   تولیـد   ینبیشـتر نیز به تولید عناب در ایران پرداخته شده اسـت.  

گیرد. در کشورهاي اروپایی نیز بیشتر در ایتالیا به ن، هند و ایران صورت میچی

کشت و پرورش عناب توجه شده است. به دالیـل متعـددي از جملـه سـازگاري     

ویژه در مناطق کوهستانی و گرم و نیاز آبـی نـه    هزیاد با شرایط سخت محیطی ب

گـرم و خشـک   چندان زیاد، این محصول نقش مهمـی در تعـدیل آب و هـواي    

هاي استان خراسان جنوبی و جلـوگیري از فرسـایش   مناطقی مانند اغلب بخش

ویژه  هواسطه ارزش دارویی و غذایی ب ههاي سطحی دارد و بآب خاك در اثر روان

استفاده در تنقالت، بیش از گذشته مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. بـر همـین       

شور شناخته شده اسـت و بـه   اساس این استان پایتخت تولید این محصول در ک

  معروف است. »یاقوت کویر ایران«

کـاربردي و   -بر این اساس، در بسته کارآفرینی حاضـر بـه بررسـی علمـی    

منـد   هگذاران و کارآفرینان عالقاقتصادي تولید این محصول و  راهنمایی سرمایه

شبکه بازاریـابی و بازاررسـانی    و آن هايوردهبه ورود به صنعت تولید عناب و فرا

  پرداخته شده است.داخلی و خارجی این محصول 

                                                      
2 .Chinese Dates 
3 .Taylor & Francis Group 
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  آن هايویژگی و عنابدرخت 

 .رسـد مـی  نیـز متر  12متر گاهی تا  8تا  2بلندي آن  ،درختی است کوتاه عناب

ها،  رف شاخهکرك، شفاف متناوب و واقع در دو ط هاي آن زیبا، کوچک، بی برگ

برگ طوري است در دو طرف هـر دمبـرگ در روي هـر    دار، شامل سه رگ دندانه

روید، سپس چوبی شـده و  هایی به شکل خارهاي محکم و تیزي میساقه، زایده

هاي کوچک با دمگل کوتاه به  ماند. گلبه طور دائمی در روي شاخه ها باقی می

هـا   هایی کوچک در کنـار بـرگ   رنگ سبز مایل به زرد و مجتمع به صورت دسته

از طرفـی،   اي است.پرچم و مادگی دو برچه 5گلبرگ ریز، جدا و  5ي دارد، دارا

  ).1(شکل  هاي مختلف آن متفاوت استاندازه میوه در رقم
  

  
  هاي مختلف میوه عنابها و اندازهرقم .1شکل 

 
عناب از محصوالت عمده باغی مناطق شمال شرقی ایران است و در بیشتر 

میـان   جمله بیرجنـد، قـاین، سربیشـه و  در   شهرهاي استان خراسان جنوبی از 

دهنده عناب در هاي جغرافیایی تشکیلشود. البته گروهکشت و پرورش داده می

ـ  ،باشدمی »خراسان«و  »مازندران«، »اصفهان، فارس و قم«ایران شامل  طـور   هب

هاي اصفهان، ایالم، تهران، فارس، قزوین، قم، کرمان، جز خراسان، استان هکلی ب
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هـا تولیـد   اي مکانان، گلستان، مازندران، گیالن، مرکزي، همدان و یزد دارلرست

درصد سطح زیرکشت این محصول در منطقـه   90ولی بیش از باشند؛ عناب می

خراسان جنوبی قرار دارد و منشأ اصلی تولید پاجوش و پراکنش کشت عناب در 

  رود.ایران به شمار می

کلکسیون ارقام عناب در چند سـال گذشـته   در استان قم در شهر جعفریه 

 ؛ایجاد شده است و نسبت به سازگاري این ارقام کـه از منـاطق مختلفـی ماننـد    

صـورت  نیـز  مطالعـاتی  است آوري شده مازندران جمع خراسان جنوبی، گیالن و

  گرفته است.

هکتار کشت عناب وجود دارد و استان خراسـان   1200در کل ایران حدود 

هکتار در مقام اول قرار دارد. عملکرد آن در هکتار از نـیم   800ود جنوبی با حد

تا چهار تن متفاوت بوده و متوسط عملکرد در استان خراسان جنوبی سه تن در 

 خشک اسـت.  عنابتر، معادل یک کیلوگرم  عنابکیلوگرم  3/2باشد. هکتار می

تولیـد عنـاب    شود و میزان کـل عناب خشک نیز در هر هکتار نیم تن تولید می

  باشد.  تن می 500خشک کشور حدود 

اي براي توسعه کشت و تولید آن در کشور وجـود  بنابراین ظرفیت گسترده

دارد و در صورت ترویج مصرف آن و حرکت به سمت توسعه روزافزون صادرات، 

توانـد بـه ایجـاد اشـتغال در سـطح وسـیعی       افزایش زیرکشت این درخـت مـی  

  بیانجامد.

خـاردار و بـه    هـاي غالبـاً   یـا درختچـه   درختبه صورت  عناب گیاهان تیره

ها انـواعی بـا سـاقه بـاال رونـده نیـز یافـت         در بین آنکه  باشندندرت علفی می

که بیشتر در اروپـا و   استگونه  600 جنس و 50 ؛مجموع شامل که درشود  می

 ، غالباًهاي سادهها این است که برگ آن هايویژگیاز . رویند نواحی استوایی می

 4، کاسه گل آنها مرکـب از  پایه و یا یک پایه دارند ، دوهاي منظممتناوب و گل

. لبرگ (بـه نـدرت فاقـد گلبـرگ) اسـت     گ 5یا  4ها شامل  تقسیم و جام گل آن
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ها آزاد یـا کـم و    به تعداد قطعات جام گل و تخمدان آن ها معموالً هاي آنپرچم

هـا بـه صـور     میـوه آن  .باشده خانه میداراي س بیش متصل به کاسه گل و غالباً

دار و بـه صـورت شـفت و محتـوي     مختلف خشک شکوفا یا ناشکوفا و یا گوشت

بـه علـت دارا بـودن     تیـره عنـاب   یک یا چند دانه است. عده زیـادي از گیاهـان  

  گلوکوزیدهاي آنتراکینونیک، داراي مصارف دارویی مهم هستند.  

ترکیبـات گلوکوزیــدي   دارايه زیـادي از گیاهــان ایـن تیـر    تعـداد پوسـت  

ها مربوط  را داشته است و اثر مسهلی آن 4درهمی است که قابلیت تولید امودین

هـا   گلوکوزید مولد مـواد رنگـی نیـز در آن    ،به عالوه باشد.به وجود این مواد می

ــود دارد ــدهاي   وج ــد گلوکوزی ــدرولیز و مول ــل هی ــاده قاب ــان، م ــن گیاه . در ای

و همچنین یک ماده گلوکوزیدي دیگـري بـا    5مناتیکوزیدآنتراکینونیک به نام را

کـه مولـد مـاده رنگـی اسـت یافـت        6ترکیب شیمیایی در هم به نام رامنیکوزید

ها  اي از آنهاي دارویی متعددي در این تیره وجود دارند که عدهگردد. نمونه می

دارا بودن رویند. ارزش دارویی انواع مهم آنها به علت می ایراندر نواحی مختلف 

هـا   است که اثر مسهلی و یاملین دارند. در بین آن 7آنتراکینونیک گلوکوزیدهاي

و یـا انـواع دارویـی ماننـد      8عنـاب هایی با میـوه خـوراکی ماننـد درخـت      نمونه

Ziziphus.spina-christi شودو یا انواع زینتی زیبا نیز یافت می.  

مـواد   درصـد  4روتئینی و مواد پ درصد 5داراي لعاب فراوان و حدود  عناب

آلکالوئیـد   عنابدر هسته  که باشدامالح می و  C ویتأمینقندي و مقدار زیادي 

، پالمتیـک اسـید و   وجود ندارد. روغن آن داراي اولئیک اسید ولینولئیک اسـید 

 در عنـاب گرم قسمت قابـل خـوردن خـام میـوه      100در هر  .فیتوسترول است

عصـاره آبـی چـوب آن داراي یـک      .وجـود دارد   C میناتگرم وی میلی 69حدود 

                                                      
4 .Emodine Emodol 
5 .rhamnarticoside 
6 .rhamnicoside 
7 .anthraquinonique 
8 .Zizyphus jujube 
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 .اسـت  10یک تانن بنام اسـید زیزیفوتانیـک   و 9ماده متبلور به نام اسید زیزیفیک

داراي مقـدار زیـادي    عنـاب نیـز مشـخص شـده اسـت.      عناباین تانن در میوه 

  .باشد موسیالژ، اسیدمالیک و اسید سیتریک می

برخی  و رثی گیاهی کشور استعناب با تنوع فراوان خود یکی از ذخایر توا

  .  باشد میبدون تیغ برخی دار و  اي آن تیغه واریته

  عناب فوائد غذایی، دارویی و حفاظتی

هـایی اسـت کـه میـوه، بـذر، بـرگ، پوسـت و ریشـه آن         از نادرترین میوهعناب 

ائـد عنـاب، از همـین خـواص نشـأت      خاصیت دارویی دارد. بخـش مهمـی از فو  

کردن سینه، جلوگیري از خـون  (جوشانده ریشه)، نرم بگیرد. براي کاهش ت می

میــوه عنــاب)، بهبــود زخــم و  (از قاعــدگی، تصــفیه خــون، کمــک بــه هاضــمه

(گرد ریشه خشک)، و از پوست درخت آن براي قطع اسـهال   هاي کهنه جراحت

ـ  آوري و مخـدر اسـتفاده مـی   و از هسته براي خـواب  طـور کلـی داروي    هشـود. ب

 مقـوي عمـومی، مقـوي معـده، ملـین، ضـد سـرفه و مـدر،         کننده اعصاب و آرام

دهنـده  دهنده التهاب و ورم چشم و تسـکین بخش رشد موي سر، کاهشسرعت

  ).2(شکل  درد چشم، کلیه، کبد و مثانه است

 اشـتهایی، خسـتگی،  (چوشـانده پوسـت درخـت عنـاب)، کـم      رفع اسـهال 

از دیگـر خـواص    (جوشانده میوه عناب) و تقویت حافظـه  افسردگی، تنگی نفس

در کـه  زیـادي برخوردارسـت     Cبا توجه به به این که از ویتامیناین گیاه است. 

  شود. هر دو صورت تازه و خشک مصرف می

درصد قند دارد و در  72و در حالت خشک حدود  37در حالت تازه حدود 

  شود.تولید کمپوت و شیرینی از آن استفاده می

                                                      
9 .ac. Zizyphiqe 
10 .ac.zizyphotanniqur 
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ب آن بـراي صـنایع چـوبی ماننـد     چـو جـرم مخصـوص مناسـب از    با توجه بـه  

سازي و سقف قنوات و همچنین از بـرگ  کاري، ساخت قنداق تنفنگ، لنج منبت

کننـد. از  هاي سبز آن در مناطق خشک براي خوراك دام استفاده میو سرشاخه

کشـی   دلیل داشتن خارهاي فراوان، درشت و محکم براي حصـار  هدیگر، ب طرف

شـود. تنـه و   بـرداري مـی  پرچین و حصـار بهـره   اطراف باغات و مزارع به عنوان

هاي عناب نیز محل خوبی براي تولید رطوبت و رشد گیاه جلبـک سـبز و   شاخه

  باشد.برخی حشرات مانند مانتیس می
  

  

 برخی خواص دارویی میوه عناب  .2شکل 

  ولوژِياک هاينیاز

 کـه  آبی استهاي شور را دارد و مقاوم به کمقابلیت رشد و تولید در زمینعناب 

در نتیجه در شرایط دیم امکان کشت آن وجود دارد و توجـه بیشـتر بـه کشـت     

این محصول ضمن باال بردن ظرفیت تولید، در حفاظت خاك نیـز بسـیار مـؤثر    

نواحی گـرم بـا آب و هـواي خشـک و گرمسـیري را دوسـت دارنـد و بـه         است. 
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به حالت خـواب   ها و رفتن ولی گرماي شدید را با ریزش برگ ؛یخبندان حساس

  کند.به خوبی تحمل می

نیـاز بـه    براي تولید میوه بـا کیفیـت بـاال     ،درجه 25تا  20دماي مطلوب رشد 

هـاي خیلـی    در خـاك  عنـاب  شـود.  هواي خشک و نور خورشید زیاد توصیه می

هـاي شـور رشـد    حتی خاك هاي سنگین و الخی و خاكسنگ ،کم عمق ،سبک

  باشد. محدودیتی براي رشد ندارد و مقاوم میبنابراین از نظر خاك  کند.می

  برداشت عناب ، داشت وکاشتفرایند 

براي ایـن   که پذیر است ها و یا از طریق بذر امکان تکثیر گیاه با قلمه زدن شاخه

کشـت   دارند، هایی که از خاك مناسبی برخور کار بذر را در فصل پائیز در خزانه

 هاي هـزر سـطح خزانـه،    و نیز وجین علف نمایند. با آبیاري منظم و به موقع می

شـوند و  ها پس از دو سال از ریشه نسبتاً ضخیم و مناسـبی برخـوردار مـی    نهال

  هاي مورد نظر منتقل کرد.ها را به زمین توان آن می

می اواخر پائیز یـا اوایـل بهـار    ئها به زمین دازمان مناسب براي انتقال نهال

زمسـتان کاشـت در اسـفندماه توصـیه      در صورت وجود سرماي شدیدباشد. می

شـود. فاصـله دو   متـر کشـت مـی    دوهایی به فاصله ها در ردیفنهالشده است. 

  .استمناسب  یک مترنهال در طول ردیف نیز 

بـه چنـد   باید هاي عناب هنگام کاشت براي افزایش ضریب ماندگاري نهال

  :ند ازا که عبارت شودتوجه 

بیرون آمدن از خـاك و قبـل از انتقـال در     ها پس ازپوشاندن ریشه نهال -

 ؛دارگونی یا پارچه نم

اي از ماسـه یـا خـاك    هاي نهال قبل از کاشـت در تـوده  قرار دادن ریشه -

 ؛مرطوب

 ؛رس و آب اندود کردن ریشه نهال در مخلوطی از کود حیوانی، خاك -
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 (معمـوالً  کاشتن نهال در گودالی به همان عمقی که در خزانه بوده است -

 ؛ها در زمین) و کوبیدن خاك براي استقرار ریشه50*50*50

قرار دادن جوانه انتهایی نهال بـه سـمت وزش بادهـاي غالـب و تنـد در       -

 ؛زمان هرس سربرداري

ـ   شاخه و حذف شاخه 3تا  2نگهداري  - هـاي  ویـژه شـاخه   ههـاي اضـافی ب

 ؛خشکیده

 ؛هاي آسیب دیده توسط قیچی ضدعفونی شدههرس ریشه -

 .نصب قیم در جهت موافق با باد -

ویـژه از حملـه جونـدگان و     هبـ هاي کاشته شـده،  ي حفظ سالمتی نهالبرا

همچنین آفتاب سوختگی از تورهاي خاصی براي پوشش تنه نهال و یـا کاشـت   

از  شـود. غربی در نیمکره شمالی و سفید کردن تنه استفاده مـی در جهت جنوب

  قطع کرد.  هاي آن رام است پاجوشبه منظور حفظ تعادل گیاه الزطرفی، 

سـازي  هاي فرم و جـوان براي افزایش طول عمر و کیفیت محصول از هرس

سـانتیمتر حـذف    50هاي جانبی زیر شود. در سال اول تمامی شاخهاستفاده می

سانتیمتر باشد تـا درخـت    4تا  3هاي اصلی باید بین شود. فاصله بین شاخهمی

 شـود سـازي روي درختـان پیـر انجـام مـی     جوان هرس رشد متعادلی پیدا کند.

هاي جوان و شاداب بـاقی گذاشـته   بازوهاي کهنسال اولیه درخت حذف و شاخه

  شود.می

کیلـوگرم کـود دامـی     10 تـا  5 کیفی تولید محصول، و کمی براي افزایش

شـود. البتـه در   کـود ریختـه مـی    صـورت چـال   هپوسیده در اطراف هر درخت بـ 

کیلوگرم کود دامی پوسیده براي هـر درخـت    25 تا 20 ددرختان چند ساله بای

صـورت خـاکی    هدر نظر گرفته شود. کود شیمیایی با توجه به نیاز کودي خاك ب

  شود.  پاشی استفاده مییا محلول
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تشکیل  را عناب باغ کودي مصرف بیشترین ته، فسفر و پتاسیم کودهاي از

ریزمغـزي آهـن، بـر،     کودهـاي  مصرف حال حال مصرف عین عین در دهند.می

ـ    فسفر، منگنز، مس و روي صورت می کـود   صـورت چـال   هگیـرد. مصـرف کـود ب

مزایاي فراوانی دارد. از جمله این مزایا، تسهیل جذب عناصر غذایی بیـان شـده   

  است.

دفعـه آبیـاري    8تـا   3درخت عناب با توجه به نوع شرایط آب و هوایی بـه  

هاي بعـد هـر   روز و در سال 5تا  4ول هر نیاز دارد. در ابتداي کاشت و در سال ا

روز  45روز در مناطق خشک و در مناطق کوهستانی و خنـک هـر    15حداکثر  

اي میـزان مصـرف آب بـه شـدت کـاهش      به آبیاري نیاز دارند. با آبیـاري قطـره  

آبیـاري   یابد. بنابراین الزم است هنگام طراحی باغ عناب، نقشه نصب سیستم می

ربط تهیه و آبیاري از همان زمـان نهـال    با کمک کارشناسان ذياي باغ نیز قطره

  اي صورت پذیرد.  صورت قطره هبودن درخت عناب ب

را  عنـاب  . اگراز اوخر مرداد تا اوایل مهر قابل برداشت است عنابهاي  میوه

هـا را چیـد    بخواهند تازه مصرف نمایند باید وقتی شروع به رنگ قرمز شـدن آن 

 ها کـامالً د تا میوهکرمدنظر باشد بایستی صبر  عنابشک خدر صورتی که میوه 

با تکـان   عنابصورت سنتی (برداشت  ها را چیده به سپس آن روي درخت برسد.

هـا را در  میوه ،باشد) پس از برداشتهاي درخت می دادن یا چوب زدن به شاخه

درجه خشـک   70اي الکتریکی در دماي هکنهواي آزاد و یا با استفاده از خشک

ها سبب حفظ رنـگ و جلـوگیري از چروکیـدگی     کن کنند. استفاده از خشکمی

  .)3(شکل شود ها می میوه

تن عنـاب   3 حدوداستان خراسان جنوبی در  عنابدر حال حاضر عملکرد 

در نقاط دیگـر کشـور    .در هکتار می باشدعناب خشک شده کیلوگرم  500تر و 

هاي نوین  گیري از روشکرد کمتر اعالم شده است. در عین حال با بهرهاین عمل

افـزایش  پاشی کودهاي ریـز مغـذي    آبیاري و تغذیه مناسب با استفاده از محلول
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گردد و توسعه کمی و کیفی باغات عناب نقـش  کیفیت عناب تولیدي محقق می

  داشت.  ویژه در بخش کشاورزي خواهد هبه سزایی در کاهش نرخ بیکاري ب

  

  
 میوه رسیده و نحوه برداشت سنتی عناب .3شکل 

   عناب تکثیر درختهاي  روش

تـري نـدارد ولـی در     زیـرا نـوع مرغـوب    ؛زنند را معموال پیوند نمی عنابدرخت 

تـرین راه   ترین و سریع عمولیم، اولیننشیند. صورت پیوند زدن زودتر به بار می

بـا   .تري نیز خواهـد داشـت   است که رشد سریع »استفاده از پاجوش«تکثیر آن 

  .توان کاشت هاي مختلف می پاجوش را در اوایل یا در اواخر پاییز بر حسب اقلیم

در جسـتجوي   عنابها که از کنار درخت می روید درخت  عالوه بر پاجوش

هـایی   هـاي سـطحی جوانـه    دوانـد و از ریشـه   هاي زیادي می آب شبکه وار ریشه

اي راسـت و صـاف    در سال اول به شکل ترکه .آیند مین بیرون میروید و از ز می

سال دوم در پایان فصل پاییز که درخت نمو نسـبی کـرده    و کند خود نمایی می

آورنـد و    با بریدن ریشه درخت مادر نهال را با ریشه از زمین بیرون مـی که است 

خـاك محـل    .نشـانند  هایی که قبال آماده شده است می در جاي دیگر در گودال

دار باشد درخت رشد بیشتري خواهد کرد در هر سـال، یـک    کشت اگر هوموس

  .ها پاجوش قابل جابجایی دارددرخت بزرگ (درخت مادر) ده
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 عنـاب از درخـت  اسـت.   »قلمـه زدن «روش تکثیـر ایـن درخـت     دومین

هاي جـوان   ها باید از شاخه قلمهکه  توان در نیمه دوم اسفند ماه قلمه گرفت می

 30گزیننـد، شـخم عمیـق (    کاري بر می زمینی را که براي خزانه .ساله باشدیک 

cmبرنـد   ها در زمین فرو می ) را که به طور اریب بریده شده است در کنار پشته

در خـاك فـرو    cm 25سر قلمه از لبه پشته بیـرون و   cm، 5به طوري که فقط 

هـا،   س از کشـت قلمـه  پ .خواهد بود cm 5رفته باشد. فاصله هر قلمه از یکدیگر 

 بـوده کاري شده باید همیشه مرطـوب   کنند و زمین قلمه ب میآها را پر از  جوي

  .و مرتب وجین نشود

هـاي   شـاخه در این روش  است» خوابانیدن«این گیاه روش تکثیر  سومین

 .دنـ خوابانرا مـی اي را که از بخش پایینی تنه درخت مادر روییده است،  دو سایه

  شود. این کار در فصل پاییز و اواخر زمستان انجام می

گیـرد و بـه    آن بخش از شاخه که در زیر خـاك قـرار مـی   این منظور براي 

متر بریـده و بـر    سانتی 5پوست نیمی از شاخه به درازاي  وسیله کارد تیزي قبالً

کننـد و آن را بـه آرامــی    شـود. سـپس نزدیـک شـاخه را گـود مـی       داشـته مـی  

. سـر شـاخه را کـه از خـاك بیـرون      کننـد  ند و گود را پر از خاك مـی خوابان می

بندند تا راست بایستد. از همان محلی که پوست بـرداري   ماند به یک تیم می می

روید و اسفند سال بعد آن  هاي نابجا می شده است در طول بهار و تابستان ریشه

  .)4(شکل دهند برند و با ریشه به محل اصلی انتقال می را از درخت مادر می
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 تکثیر درخت عناب با روش خواباندن .4شکل 

  

هاي  اگر به دلیل بررسیاست. »يکشت بذر«روش تکثیر عناب،  چهارمین

به کاشـت هسـته    ژنتیکی براي تعیین انواع جدید و نه به قصد تولید زراعی نظر

میوه آن باشد بهتر است قشر سخت خارجی هسته را به طوري کـه آسـیبی بـه    

دو سـال بعـد از کاشـت     ،تخم معموالًَ د.ن نرسد شکسته و مغز آن را بکارنآمغز 

آوري کـرده سـیلو   هـاي عنـاب را گـرد    بذر عناب، دانهزند. براي کشت  جوانه می

توانـد   رسیده هـر کـدام مـی    عناباي هکارند. هسته کنند، سپس در بهار میمی

ها را  این صورت است که در نیمه اسفند هسته هنهالی تولید کند. روش کاشت ب

گذارنـد. پـس از چنـد روز کـه      ریزند و در جاي گرمی می در طرفی پر از آب می

کارنـد، همـه روزه    ها را در زمینی که بیشتر آماده شده است می خیس خورد آن

هـاي دو  روینـد. نهـال   بذرها در نیمه دوم فروردین می .اشندپ روي آن را آب می

  .  )5(شکل  کنند ریزان از خزانه به زمین اصلی منتقل میساله را پس از برگ
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 تکثیر درخت عناب با روش بذري .5شکل 

درخـت عنـاب همـان جابجـایی     ازدیاد راه ترین و مطمئنبهترین  بنابراین

  .دار است هاي ریشهجوشپا

  عنابآفت درخت 

د. حشره کامـل مگـس کـوچکی    باش می Tephrit ideaاز خانواده  11عنابمگس 

کند. الرو پس از بیرون آمدن از تخـم از   ریزي می تخم عناباست که روي میوه 

شفیره این حشره در فصل زمسـتان در خـاك بـاقی     کند. گوشت میوه تغذیه می

آب زمستانی و سـم پاشـی پـس از    ماند به همین علت براي مبارزه با آن یخ  می

خسـارت نسـل اول ایـن حشـره بسـیار       .)6(شـکل   سفارش شده است دهیگل

ـ  هاي تازه و کوچک عناب، آنشدید است. حمله این حشره به میوه ویـژه   هها را ب

  کند.  در شرایط وجود بادهاي تند آماده ریزش می

                                                      
١١ .carpomya vensuniana  
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 مگس عناب .6شکل 

  

رخـت بـراي از بـین بـردن     پـاي د براي کنترل این آفـت، شـخم سـطحی    

، یـخ آب  12گذران، کنترل طبیعی توسط زنبورهـاي پارازیـت  هاي زمستان شفیره

زمســتانه و مبــارزه شــیمیایی توصــیه شــده اســت. در روش مبــارزه شــیمیایی 

 درصـد  40هاي جهادکشاورزي استفاده از دیـازینون  کارشناسان ترویج مدیریت

در هزار و سـموم زولـن و    5/2به نسبت دو در هزار، دیپترکس تجارتی با نسبت 

  نمایند.یا فوزالون به نسبت دو در هزار را پیشنهاد می

است کـه در منـاطق عنـاب     13یکی دیگر از آفات عناب، حشره سنک عناب

 95/1تـا   45/1خیز ایران دیده شده است. این آفات حشره کـوچکی بـه طـول    

اي روشـن، داراي شـاخک چهـار مفصـلی     است و به رنگ عمومی قهـوه میلیمتر 

است که مفصل سوم آن طویـل و حـداقل دو برابـر مجمـوع مفصـل اول و دوم      

کنـد و فعالیـت   ها، از شیره درخت عناب تغذیه می است. این آفت از طریق برگ

خود را از ابتداي بهار شروع کرده و عالئم خسـارت آن ایجـاد نقـاط سـفیدرنگ     

                                                      
١٢ .Pteromalus spp  
١٣ .Tingidae Hemiptera  
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باشد. بـراي کنتـرل آن   وي برگ و نقاط سیاه رنگ که مدفوع حشره است، میر

  توان شبیه مگس عناب عمل کرد.می

هاي مولد دوده) هاي فوماژین(کپکهاي شایع عناب نیز شامل قارچبیماري

هـاي  باشد. زهرابـه افالتوکسـین توسـط ل بعضـی گونـه     و انواع آسپرژیلوس می

مواد آلوده به افالتوکسین براي حیوانات نیز مضررند. شود. آسپرژیلوس تولید می

هـاي  مدیریت این بیماري از مخلوط کردن محصوالت سردرختی بـا میـوه   براي

عناب صدمه دیده، باید خودداري شود. میـوه آلـوده و روي زمـین افتـاده بایـد      

خشـک و داراي تهویـه    آوري و سوزانده و یا دفن شود. انبارها بایـد کـامالً  جمع

هـاي عنـاب را تشـدید     ناسب باشند تا رطوبت جمع نشود. زیرا رطوبت بیماريم

  کند.می

در چهار بخش شـامل:   کشت و پرورش عنابطور کلی، بسته کارآفرینی به

مـدیریت  «و  »مـدیریت نیـروي انسـانی   «، »مدیریت بازاریابی«، »شرح شغل«

  د.گیراست که در ادامه مورد بررسی قرار میتدوین شده  »مالی

  شرح شغل

اقتصـادي و   از مشـاغل تولیـدي اسـت و تولیـد     درخـت عنـاب  کشت و پرورش 

رود. میـوه و  کشاورزي ایـران بـه شـمار مـی     جز مشاغل مورد نیاز بازارارگانیک 

و عرضـه آن بـه   شـود  مصـرف مـی  صورت خشـک و تـازه   به  پوست این درخت

مناسـب ایـن   موجب سودآوري بندي مناسب در بستهبازارهاي داخلی و خارجی 

 در مزارع بـا هـدف کـاربري    عنابشود. با توجه به امکان کشت کسب و کار می

(استفاده در فضاي سبز شهري) از  در مواردي کاربري تزیینیغذایی و دارویی و 

زیرا، هدف از این حرفه تولید محصـول بـا    ؛آیدشمار میاي بهنوع مشاغل توسعه

عرضه نیز واجد نوآوري  نظر کیفیت و نحوه نحوي که ازباشد، به فناوري روز می

  باشد.  
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آبی این محصـول  با توجه به قدرت تحمل باالي این درخت به شوري و کم

باشـند،  شور می داراي خاك و آب نسبتاً در غالب مناطق خشک کشور که بعضاً

اندازي است. در عین حـال طبقـات مختلـف اجتمـاعی     این کسب و کار قابل راه

محصول آشنایی دارند و ترویج مصرف عناب در کشور زمینه بسـیار  کمتر با این 

  کند.  مناسبی براي توسعه کشت و پرورش آن ایجاد می

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

تـوان  میجمله از آن . براي پیشرفت این کسب و کار وجود داردمتنوع و فراوانی 

خصوص دستیابی به بازارهاي خلیج فارس، فـرآوري  بازارهاي هدف بهتوسعه به: 

 هاي متنـوع بنديبستهعرصه محصول در  و غذایی، و تولیدات محصوالت دارویی

از ایـن   منـدي براي بهـره  اشاره کرد. از عنابمواد ترکیبی متنوع  و زیبا و تولید

لم و ااز ناسـ  مناسب میوه عناب، جداسـازي میـوه سـالم   کردن خشک ،هافرصت

هـا و   بندي محصول بر اساس بزرگی و کوچکی و کیفیت خشک کـردن آن درجه

  ضروري است.  بندي و غذایی کامالًهمچنین توسعه صنایع بسته

همچنین هدف ایـن طـرح، کشـت محصـول بـه صـورت طبیعـی و بـدون         

خصوص با هـدف  استفاده از کودها و سموم شیمیایی است. محصول ارگانیک به

هاي دارویی و غذایی ویژگی منحصر به فردي است که ایـن طـرح   راوردهتولید ف

زیـرا وجـود باقیمانـده سـموم و کودهـاي      کند. هاي مشابه، متمایز میرا از طرح

کنندگان نیـز  براي مصرف ،شیمیایی، ضمن وارد کردن خسارت به محیط زیست

  را به همراه خواهد داشت. صدمه و مسمومیت

منـد و کـارا در مراحـل تولیـد و     نـدرکاران عالقـه  اوجود کـارگران و دسـت  

برداشت محصول در قالب این طرح، به محصولی مرغوب و مناسب منجر خواهد 

را بـه   ايتـازه  ل تولید به مراکز مصرف نیز محصـول به دلیل نزدیکی مح کهشد 

  .نمایدمیطور مداوم تأمین 
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محصـول مناسـب   هاي مصـرفی و تولیـد   برداري مطلوب از نهادهبراي بهره

استفاده از مهندسین ناظر صاحب دانـش و تجربـه در زمینـه کشـت و پـرورش      

اندازي ایـن  مندي از تسهیالت بانکی، فرایند ایجاد و راهبهره. عناب ضروري است

اسـت   الزمکـه بـراي دریافـت تسـهیالت،      کنـد شغل را تسـهیل و تسـریع مـی   

گـردد و مزرعـه تولیـدي    خـذ  امجوزهاي الزم از مدیریت جهادکشاورزي منطقه 

  تحت نظارت مهندس گیاهان دارویی قرار داشته باشد.  

، در منطقـه  و ایجاد اشـتغال و درآمـدزایی   عنابتولید اقتصادي و ارگانیک 

  ند از:ا هاي خرد آن نیز عبارتهدف و هدف اصلی این کسب و کار است

  ؛ایجاد اشتغال براي فارغ التحصیالن کشاورزي و کارگران ماهر -

  ؛شور و کم آب براي تولید عناب مورد نیاز بازاراستفاده از اراضی  -

در اکثـر منـاطق مسـتعد     عنـاب  تولیدافزایش سطح زیرکشت و کیفیت  -

 ؛کشور

محصول عناب بـراي امـور دارویـی،    فرآوري و تولید محصوالت متنوع از  -

 ؛تنقالت و غذایی

 ؛ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و فرآوري عناب -

  ؛عناب در سطح منطقهبندي واحد بستهو توسعه ایجاد  -

بـه  کشـورهاي  ویـژه  بـه  عنـاب  هاي صادرات محصوالت نهایی و فرآورده -

  ؛کشورهاي همجوار و حاشیه خلیج فارس

  ؛عنابو غذایی ، تنقالتی فرهنگ مصرف دارویی توسعه -

گـذار بـراي   هـاي سـرمایه  همکاري در تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت -

 ؛عنابفراوري 

ایجــاد اتحادیــه و صــنف تولیدکننــدگان و صــادرکنندگان عنــاب بــراي   -

 .ساماندهی فرایند تولید و صادرات و تنظیم بازار
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جـویی در مصـرف منـابع و عـدم اسـتفاده از سـموم       طور کلی، با صـرفه به

و شـور و کـم آب و آب   در اراضـی   عنـاب شیمیایی، تولید اقتصادي و ارگانیـک  

تواند راهی بـراي ایجـاد اشـتغال و    ، هدف این کارآفرینی است که میهواي گرم

هـاي تولیـدي   افزایش درآمد کشاورزان باشد. همچنین اجراي ایـن گونـه طـرح   

هـاي  زمینه ایجاد اشتغال غیرمستقیم و کسب درآمد براي کارخانجات و کارگـاه 

گونـه  شبکه توزیع ایـن  و ، تنقالتی و غذاییبندي و فراوري گیاهان داروییبسته

در مـزارع نمایشـی و جلـب     و پرورش عنابمحصوالت است. در کنار آن، کشت 

تواند افراد جامعـه را بـه اسـتفاده    ، میاین محصولتوجه آحاد جامعه به مزایاي 

  ها را تضمین نماید.   ترغیب نماید و سالمت آن عناباز مستمر و روزمره 

  موقعیت محلی مزرعه

اسـت کـه کمتـر محصـول اسـتراتژیک      اراضـی  در  ب و کـار،  مکان ایجـاد کسـ  

االمکـان در  ي اسـت کـه حتـی   عدتدر منـاطق مسـ   و شـود می کشت کشاورزي

از ســایر اراضــی کشــاورزي نیــز باشــد. البتــه اســتفاده دســترس بــازار مصــرف 

، سودآوري بیشتري پذیر است ولی استفاده از اراضی فوق به واسطه ارزانی امکان

مترمربـع بـراي    20دارد. وجود فضـاي سرپوشـیده حـدود     انبراي تولیدکنندگ

  است. در مزرعه عناب نیز الزمهاي مورد نیاز نهاده و نگهداري برخی ادوات

 ترویج و توسعه کشت و پرورش عناب در ایران و تمایـل  با توجه به رویکرد

و همچنـین موقعیـت    این درختبه کشت و پرورش  استان قمکشاورزان برخی 

جغرافیایی مزرعه از نظر شرایط مناسب آب، خاك و اقلیم، و از طرفـی نزدیکـی   

هـاي تهـران،   ویژه همجواري و نزدیکی با استان هببه جاده اصلی و مراکز مصرف 

از طرفی قرار گرفتن این منطقه جغرافیایی در مرکـز  و مرکزي، اصفهان، همدان 

هـاي  یکی به منطقـه آزاد سـلفچگان و شـهرك   هاي کشور و از طرفی نزدشاهراه

هـاي  ایجاد باغصورت ، عرصه پیشنهادي براي اجراي این طرح بهصنعتی متعدد
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کیلـومتري غـرب    34در فاصـله   یـه جعفر شـهر در اراضـی   حداقل یک هکتاري

  56ʺجغرافیـایی   و طـول   34°  43 ʹ 56ʺقم در عـرض جغرافیـایی    ستانشهر

  ).   6(شکل  باشدمی  °50  27ʹ

  
 وقعیت منطقه اجراي طرح در نقشه ایرانم  .6شکل 

و عرضه مناسب محصوالت تولیـدي در سـطح وسـیع، کـاهش      بنديبسته

را در بازار در پی خواهد  هاي آنعناب و فرآوردهها و افزایش فروش سرانه هزینه

ها و آموزش نحـوه مصـرف   بنديهاي ترویجی در داخل بستهداشت. توزیع برگه

، ضمن افزایش فرهنگ مصرف گیاهان دارویـی، میـزان   عنابصحیح محصوالت 

را در جامعه  العاده مؤثر در سالمتی و شادابیاین محصول فوقاثربخشی مصرف 

  دهد.   افزایش می

  مدیریت بازاریابی

المللـی  آمار و اطالعات خاص و مستندي در خصوص میزان تجارت ملـی و بـین  

 60 از دارویـی  گیاهـان  جهانی تجارت حجمطور کلی  هولی ب ؛اب وجود نداردعن

 یافتـه  افزایش  2010 سال در میلیارد دالر یکصد به 1996 سال در دالر میلیارد

 تجـارت  و مـالی  گـردش  2050  سال در جهانی بانک بینیپیش اساس بر. است
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  5000بـه حـدود   گیاهی داروهاي و دارویی گیاهان بر مبتنی و متمرکز جهانی

  .رسید خواهد دالر میلیارد

، تنقالتـی و غـذایی از   با توجه به نیاز روزافزون جامعه به اسـتفاده دارویـی  

صورت خام و فـرآوري شـده، بازاریـابی و اسـتمرار سـودآور فـروش در       به عناب

  شده است. المللی، تضمینبازارهاي داخلی و بین

  تجزیه و تحلیل بازار

.. موجب افـزایش یـا   .از جمله اکولوژي منطقه، دما، رطوبت وگاهی  عوامل رویش

شـود. همچنـین   کاهش کمی و کیفی تولید محصـول و نوسـان قیمـت آن مـی    

شـده و  هاي دولت بـر قیمـت تمـام   عوامل اقتصادي از جمله نرخ تورم و سیاست

  قیمت فروش محصول تأثیر دارد.

میـزان   درصـد  10هـاي زیـر سـاالنه حـدود     توان با روشبا این وجود، می

  ها را افزایش داد:فروش محصول و فرآورده

  ؛افزایش سطح زیرکشت و بهبود کیفیت تولید -

  ؛بازاررسانی به موقع محصولبازاریابی و  -

 بندي مناسب و متنوع؛بسته -

  ؛حمل و نقل صحیح -

 .عنابهاي همکاري و عقد قرارداد با کارخانجات تولیدکننده فراورده -

تر گیاهان دارویـی  نیاز آبی کم ؛هاي فراوانی از جملهشرایط و زمینهدالیل، 

هاي رایج و امکان جایگزینی کشت در شرایط کم آبـی، گـرایش   نسبت به کشت

مردمی به مصرف محصوالت طبیعی و ارگانیک، تمایل مردم به مصرف داروهاي 

ي اگیاهی به جاي داروهاي شیمیایی و همچنین توجـه دولـت و پوشـش بیمـه    

برخی از داروهاي گیاهی، براي تولیـد محصـول بیشـتر و افـزایش تـوان تـأمین       

 نیازهاي بازار مصرف وجود دارد.  
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هاي اثرگـذار  از طرفی، شرایط اقلیمی مناسب، درجه حرارت و برخی تنش

،  قیمت رقابتی مناسب با توجـه بـه قیمـت پـایین     غذایی عناببر افزایش مواد 

اي بـراي ارتقـاي تـوان رقابـت     یران، استعداد بـالقوه انرژي و دستمزد کارگر در ا

ثبات بـازار   که به صورتده است کرفراهم عناب تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

داخلی و تسهیل قوانین گمرکی، امکان توسعه روزافـزون صـادرات محصـول بـه     

  شود. بینی می پیشخارج از کشور 

از جمله محصوالتی اسـت کـه داراي بـازار محـدودي      عنابدر عین حال، 

ایـن محصـول مسـیر تولیدکننـده تـا      . بوده و مصرف آن به شکل سـنتی اسـت  

شـامل   عنـاب بازار هـاي موجـود   . کند کننده را به صورت سنتی طی می مصرف

 عمـده فروشـی،   درصـد  35فروشی است که تقریبـاً   فروشی و خرده سرباغ، عمده

 انجـام  سـرباغ  درصـد   5خـود مصـرفی و    درصـد  25خرده فروشی،  درصد 35

باشـد و فروشـندگان ایـن بـازار     سطح بـاغ مـی   به محدود باغ سر بازار .گیرد می

این بازار ممکن اسـت مـورد سوءاسـتفاده برخـی از عـامالن      . کشاورزان هستند

اي به کشـاورز در فـروش و معاملـه     خرید قرارگرفته و از این راه موارد ناخواسته

   .دتحمیل شو

عوامل بازاریابی سر باغ شامل عمده فروشان خریداران محلـی، نماینـدگان   

 کشـاورز  از مستقیماً باشند که محصول را داران و دالالن می عمده فروش، میدان

یابـد و  هـا تمرکـز مـی    فروشی در مراکز شهرستان بازار عمده .کنندمی خریداري

نماینـدگان عمـده فـروش     وفروشندگان این بازار کشاورزان و خریداران محلـی  

فروشی نیز بدین صورت  بازار خرده .پردازند هستند که به عرضه این محصول می

است که کشاورز میوه و محصـول خـود را مسـتقیماً بـه مراکـز خـرده فروشـی        

 عنـاب شود. فـروش محصـول    دهد و درآمد مناسبی نیز عاید وي می تحویل می

در روش اول  .باشـد  کـاري مـی   لعمـل ا توسط باغداران به دو صورت قطعی و حق
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ش محصول بالفاصله بعـد از عامـل   ارز و شودمی فروخته محصول با یک قیمتی

  .گرددبازاریاب، دریافت می

ت امانـت در اختیـار   دوم (امانی) باغدار محصول خود را بـه صـور   در روش

دهد تا در زمانی که محصول قیمت مناسـبی پیـدا کنـد،     قرار می ،عامل بازاریاب

درصـد ارزش فـروش را    5تـا   3روش صورت گیرد و فروشنده در ازاي آن بین ف

معدودند در خرید محصـول نـوعی    عنابچون خریداران عمده  .کنددریافت می

هاي بازار بیشـترین سـود را از ایـن     آید و در حقیقت واسطه انحصار به وجود می

هـاي  در شهرسـتان  عناببرند و به همین دلیل است که قیمت خرید  معامله می

 .مختلف چندان ثابت نیست

  بررسی رقبا

آن در اسـتان خراسـان   هـاي  فـراورده عنـاب و   درصد 90در حال حاضر بیش از

شود و در سایر مناطق ایران درخت عنـاب در سـطح مناسـبی    جنوبی تولید می

یابد. البته عدم ترویج مصرف آن و کم دانشی مردم مزید بر کشت و پرورش نمی

ده و رقباي خاصی براي تولید آن در کشور وجود ندارد یا شناخته شـده  علت ش

نیست. در حالی که با توجه به گرایش شدید مردمی به مصرف داروهاي گیـاهی  

اي براي تولید آن در حال ایجاد شـدن اسـت و هـم    در کشور هم زمینه گسترده

بـاي زیـادي   هـم اکنـون رق  بازار مناسبی براي صادرات آن وجود دارد. بنـابراین  

طور که ذکر شـد، میـزان   براي این کسب و کار در ایران وجود ندارد. البته همان

  .  وجود نداردمحدود است و رقیب جدي براي این کسب و کار  کشورتولید در 

المللـی  داخلی و بینضعف کمیت تولید و عدم پاسخگویی به نیازهاي بازار 

فعلی  تولیدکنندگانهاي له ضعفهاي مناسب، از جمبنديو از طرفی نبود بسته

هاي بافتدر  عنابگیاه  مفیدترین مواد که عمدهآید. با توجه به اینبه شمار می

سالمت محصول صادراتی نقـش بـارزي در اسـتمرار    و قرار دارد آن  داخلی میوه
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خـذ مجـوز از   اانتقال و تشریفات قانونی در گمـرك و  افزایش صادرات آن دارد، 

  زم است تسریع شود.الها سایر بخش

این محصول عالوه بر افزایش تولیـد ملـی و   مطلوب بنابراین، تولید داخلی 

زمینه توسعه مستمر صادرات و گرفتن بازارهـاي مقصـد بیشـتر را     ،زاییاشتغال

  سازد.  فراهم می

گذاري مناسب و کشت اصولی و ارگانیک و عرضه مناسب محصول با قیمت

طور موفق عمل کـرد. همچنـین امکـان صـادرات ایـن      توان در بازار رقابت بهمی

بندي و بازاریابی مناسب با محصول، به دلیل کیفیت باال و کشت ارگانیک، بسته

توجه به روند رو به رشد مصرف گیاهان دارویی در کشورهاي اروپایی و آسـیایی  

  به شکل روزافزونی وجود دارد.  

  تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا

هـاي تولیـد و بـازار فـروش     عرضه و تقاضا، بازار خرید نهـاده  در تجزیه و تحلیل

رود گسترش و توسعه صنایع تبـدیلی  انتظار می ؛شودمحصول نهایی بررسی می

داروهاي ضـد  در تولید محصوالت نوین از جمله  عنابهاي وردهآو استفاده از فر

و  هدگـذاري بیشـتر شـ   به سرمایهموجب ترغیب کشاورزان  افسردگی و ضد درد

  .افزایش یابد ایع مذکورنصتولید مواد اولیه 

بـا افـزایش    بازار به این محصـول با وجود پتانسیل موجود، افزایش تقاضاي 

ایـن موضـوع    همراه نخواهد داشـت. پوشانی شده و افزایش قیمت را بهتولید هم

ــتریان   ــاهش مش ــدم ک ــراي ع ــمینی ب ــود    تض ــده و س ــارجی ش ــی و خ داخل

  نماید.  ناب را به نوعی تثبیت میگذاري در تولید ع سرمایه

در حال حاضر بیشتر عناب تولیـدي جهـان در کشـورهایی ماننـد چـین و      

ـ  هندوستان تولید می ویـژه   هشود که به هیچ وجه کیفیت عناب تولیدي ایـران ب

عناب منطقه خراسان جنوبی را ندارند. بنابراین، شرایط بـراي حضـور موفـق در    



45  

    
 

 بسته کار آفرینی ترویج کشت و پرورش عناب

 

یژه بازار کشورهاي حاشیه خلیج فارس، آسـیاي میانـه و   و هالمللی ببازارهاي بین

  باشد.کشورهاي همجوار از جمله ترکیه و عراق فراهم می

خصـوص اسـتفاده از گیاهـان     ایجاد فضاي فرهنگی و اجتماعی مناسب در

هاي آن، در حال حاضر امیدوارکننـده اسـت. تقویـت فرهنـگ     دارویی و فرآورده

بلیغاتی به فراگیر شـدن ایـن فرهنـگ کمـک     هاي ترویجی و تعمومی و فعالیت

کرده و تقاضاي منطقی را در برابر افزایش تولید ایجـاد خواهـد کـرد. از طرفـی     

دلیـل اسـتفاده از شـرایط    بـه عنـاب  هاي پایین و کیفیت باالي محصـول  هزینه

مناسب اکولوژیکی و کشت ارگانیک، امکان رقابت با تولیدکنندگان دیگر کشـور  

ایــن محصــول را بیشـتر  و صــادرات  نمایـد نـد را ایجــاد مــی هماننـد چــین و ه 

  د.کنپذیر می امکان

  گذاري و فروش محصولقیمت

کنندگان قیمت محصوالت بایدپاسخگوي انتظارات مشتریان و توان مالی مصرف

تر از قیمـت ذهنـی   ها پایینباشد. حتی در ابتداي ورود به بازار الزم است قیمت

هـاي تولیـد، کشـت    ازارهاي محلی براي تهیـه نهـاده  استفاده از ب ؛مشتري باشد

اصولی با کمیت بـاالي مسـاحت زیرکشـت و کیفیـت قابـل قبـول محصـول از        

شده و افزایش تـوان رقـابتی تولیدکننـده در بـازار     هاي کاهش قیمت تمام روش

هاي محلی تولید و است. در مواردي نیز با توجه به شرایط جغرافیایی و پتانسیل

 کنندگان اتخاذ سیاسـت چنـدقیمتی ضـروري اسـت.    ن مالی مصرفاز طرفی توا

هاي داخلی از عوامل مؤثر بـر رونـد تغییـر قیمـت در طـول      نرخ تورم و سیاست

ها و سایر مراکـز فـروش گیاهـان داوریـی،     زمان است. در حال حاضر در عطاري

 160عنـاب تَـر  هزار ریال و هر کیلو  300با کیفیت خشک  عنابقیمت هر کیلو 

بندي مناسب، ایـن قیمـت   زار ریال است که در صورت کشت ارگانیک و بستهه

گذاران و سهامداران اصلی در ایـن کسـب   یابد. از طرف دیگر، سرمایهافزایش می
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که بانوآوري در تولیـد و بازاریـابی و بازاررسـانی بـازار      هستند یو کار کارآفرینان

ه تسـهیالتی از سـوي سـتاد    البتـ  ؛کنندبهتر و سود اقتصادي بیشتري ایجاد می

توسعه توسعه علوم و فناوري گیاهان دارویی، وزارت کشاورزي، وزارت صـنایع و  

ویژه بانک کشاورزي براي ایجاد باغات عناب و توسـعه کمـی و کیفـی     هها ببانک

  .تولید این محصول در نظر گرفته شده است

تولیـدي  پذیري محصـول  به هر حال اصل قیمت محصوالت و قدرت رقابت

مـداري بسـتگی   بندي، فرآوري و مشتريبه تداوم کاربرد نوآوري در تولید، بسته

بینـی  بدون تردید تبلیغات و معرفی مناسب و بـه موقـع محصـول و پـیش    . دارد

تواند امکان موفقیت در بازار را بیش از پـیش فـراهم   بودجه براي تبلیغ مؤثر می

موارد زیر را رات عناب کارشناسان براي افزایش مصرف داخلی و بهبود صاد کند.

  :اند پیشنهاد کرده

افزایش دانش و مهارت طبقات مختلف اجتماعی کشور از طریق تهیـه و   -

 ؛هاي آموزشیها و انیمیشنانتشار نشریات و بروشورهاي ترویجی، فیلم

هاي آموزشی از تلویزیون و رادیو ملی کشور تهیه و تدوین و پخش برنامه -

 ؛زبان زبان و انگلیسی اي فارسیهاي ماهوارهو از شبکه

هاي اختصاصی بازارهاي مصرف کشورهاي مختلف جهان شناخت ویژگی -

 ؛بندي مناسب محصول عنابسازي، فرآوري و بستهو تالش براي آماده

آشنایی با مقررات صادراتی کشورهاي هدف بـراي رعایـت ایـن اصـول و      -

 ؛یتضمین عدم برگشت محصوالت صادرات

ــاب و اخــذ    - ــرآوري عن ــت اصــول بهداشــتی در خشــک کــردن و ف رعای

 ؛المللیبین کیفی استانداردهاي

المللـی بـه عنـاب و    افزایش تولید و تأمین پایدار نیازهاي بازارهـاي بـین   -

 ؛هاي آنفرآورده
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هـاي آن بـر   اي تولیـد عنـاب و فـرآورده   حرفـه  -هاي فنیتوسعه آموزش -

 ؛زشی و شغلی تدوین شدهاساس استانداردهاي آمو

ایجاد اتحایه و صنف تولیدکنندگان عناب در سـطح ملـی همـراه شـعب      -

 ؛استانی

ایجاد اتحایه و صنف صادرکنندگان عناب در سـطح ملـی همـراه شـعب      -

  .استانی

  مدیریت نیروي انسانی

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

اي برخوردار است که این منـابع شـامل:   ن کسب و کار از اهمیت ویژهحرکت ای

. بـا توجـه بـه    اسـت باغات عنـاب  و کارگران دائم و فصلی ماهر  عنابکارشناس 

روزکردن و توسـعه کشـت و   ، براي بهکمبود عناب با کیفیت براي بازار صادراتی

کشـت   در زمینـه این فرایند، به افراد متخصص  در پرورش و رفع نواقص موجود

  اصولی و ارگانیک نیاز است. 

همچنین براي نظارت بر اجـراي طـرح، اسـتفاده از کارشناسـان مـدیریت      

طور کلی بـه یـک   جهادکشاورزي منطقه الزم است. براي مزرعه یک هکتاري به

 کشـت و پـرورش  نفر کارشناس گیاه دارویی با حداقل دو سـال سـابقه کـار در    

در ر داراي حداقل سواد سیکل و گواهینامـه آموزشـی   و دو نفر کارگر ماه عناب

ریزي و نظارت فنـی  برنامه در صورتی کهنیاز است.  عنابکشت و پرورش زمینه 

گیـرد   مراقبـت روزمـره بـه خـوبی صـورت     عملیات  وصورت دقیق انجام شود به

بـراي هـر هکتـار    . نمـود اقتصـادي  برداري سال از گیاه بهره 50حداقل  توان می

نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره تولید تا توزیع ایجـاد   8تا  7 عناب

  بینی شده است. شغل براي هر هکتار پیش دوشود. در شبکه فرآوري نیز می
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  مدیریت مالی

هاي کاشت بخش اول شامل هزینه: شامل دو بخش است عنابهاي تولید هزینه

 محصـوالت  برداشـت  هـاي ههزین شامل دوم بخش وو نگهداري تا سال باردهی 

 هزینه ها،هزینه این مجموعکه  شودمی اضافه اول بخش هايهزینه به کهاست 

هزینـه اجـراي پـروژه براسـاس فهرسـت بهـاي        .دهنـد تشکیل می را تولید کل

 50بـه مسـاحت    عنـاب کـاري  ریزي کشور، براي نهـال سازمان مدیریت و برنامه

بوتـه در   208هکتار با توجه به میانگین بارندگی سالیانه منطقه، میانگین تراکم 

 1395 هـا در سـال پایـه   ها بر اسـاس قیمـت  هزینه هکتار در نظر گرفته شده و

هاي آغـازین و عملیـاتی (جـاري) محصـول     برآورد شده است که در ادامه هزینه

  مورد بررسی قرار خواهدگرفت. عناب

ط بـه قیمـت و نتـایج محاسـبات اقتصـادي انجـام شـده در        هاي مربوداده

  مورد اشاره قرار گرفته است.  19تا  1جداول 

  سرمایه گذاري ثابت طرحالف)

  میزان مساحت و قیمت زمین محل اجراي طرح. 1جدول

 قیمت کل (میلیون ریال) قیمت هر هکتار  (ریال) متراژ زمین

500000 30000000 1500 

  

  سازيهاي محوطهتوزیع مساحت و هزینه .2جدول

 (ریال) هزینه واحد M2مساحت  شرح ردیف
  هزینه کل

 (میلیون ریال)

 1000 2000 500000 خاکبرداري، تسطیح 1

 1000 1000000 1000 فضاي سبز، خیابان کشی 2

 5000 - - جمع
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  توزیع فضاهاي ساختمانی مورد نیاز.3جدول

 مساحت زیربنا شرح ردیف

M2 

هزینه 

 واحد(ریال)

هزینه 

کل(میلیون 

 ریال)

 4000 20000000 200 انبارها 1

 960 24000000 40 ها ساختمان اداري و سرویس 2

 2000 20000000 100 هانگار ماشین آالت 3

 4320 24000000 180 مسکونی و آسایشگاه کارگران 4

 880 22000000 40 موتورخانه 5

 12160  560  جمع

  

  توزیع فضاهاي تاسیساتی و تجهیزاتی مورد نیاز .4 جدول

 مشخصات فنی شرح ردیف
  هزینه کل

 (میلیون ریال)

1 

  برق رسانی

(حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و 

 کابل کشی و سیم کشی هاي مربوطه)

کانال سیمانی به طول دو 

 هزار متر
1200 

2 

 

  آبرسانی

 ..).(حق انشعاب و لوله گذاري و
 3000 یک دستگاه

 50 کارگر -روز50 موتور پمپ و متعلقات 3

 25 چاله 10400 نشاء نهال در محل اصلی 4

 25 چاله 10400 چاله کنی 5

 2000 متر 100 پر کردن چاه 6

 100 یک عدد حفر چاه و لوله گذاري 7

 20 یک دستگاه لیتري 1000منبع گازوئیل  8

 40 یک دستگاه بخاري نفتی 9

 100 سريیک  آبگرمکن نفتی 10

 6860  ادوات باغبانی جمع
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  توزیع ماشین آالت، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز .5جدول

 هزینه واحد(ریال) تعداد نام ردیف
هزینه 

 کل(میلیون ریال)

 1500 1500000000 1 تراکتور مسی فرگوسن 1

 60 60000000 1 گاو آهن سه خیش 2

 210 140000000 1 شفت و غالف 3

 240 240000000 1 تریلی 4

 190 190000000 1 لیتري پشت تراکتوري 100سمپاش  5

 70 70000000 1 سمپاش پشتی 6

 2200 جمع

  

  توزیع وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه. 6جدول

 هزینه کل(میلیون ریال) قیمت واحد  (ریال) تعداد شرح ردیف

 1800 1800000000 1 وانت نیسان 1

 1800 1800000000 جمع

  

  (میلیون ریال) تجهیزات اداري و کارگاهی .7جدول

 هزینه کل شرح ردیف

 100 گوشی تلفن و...) -فایل -صندلی -لوازم اداري(میز 1

 60 لوازم آشپزخانه 2

 60 ابزار آالت کارگاهی (درصورت نیاز) 3

 220 جمع

  

  ریال)برداري  (میلیون هزینه هاي قبل از بهره  .8جدول

 هزینه کل (میلیون ریال) شرح ردیف

 100 تهیه نقشه توپوگرافی 1

 60 اخذ جواز تاسیس و سایر مجوزها 2

 60 حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی 3

 220 جمع
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  طرح (میلیون ریال)هزینه ثابت  .9جدول

 هز ینه کل زمین ردیف

 0 محوطه سازي 1

 17160 تاسیسات و ساختمانها 2

 6860 تاسیسات و تجهیزات 3

 1800 وسایط نقلیه 4

 2200 ماشین آالت و تجهیزات 5

 220 تجهیزات اداري و کارگاهی 6

 1412 )درصد  5هزینه هاي پیش بینی نشده ( 7

 220 هزینه هاي قبل از بهره برداري 8

 29827 جمع

  هزینه هاي جاري طرحب)

  مواد اولیه و بسته بندي .10جدول

  

 ردیف
 شرح

مصرف 

  سالیانه

 واحد

 هزینه واحد
  هزینه کل

  ریالی (میلیون ریال)

 (هزار ریال)

ارزي 

 (دالر)

 3120 - 300 208000 نهال عناب 1

 1000 - 4000 5000 کود دامی 2

 60 - 12000 100 کود شیمیایی (ازت) 3

 75 - 15000 100 کود شیمیایی (فسفات) 4

 4256 - 31300 213200 جمع

 خواهد شد.نهال هم واکاري  20در هر سال نهال در نظر گرفته شده و  300هر هکتار  :توجه
    

  توزیع حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدي. 11 جدول

 تعداد شرح ردیف
حقوق ماهیانه 

 (ریال)

حقوق سالیانه 

 (میلیون ریال)

 960 80000000 1 مدیر طرح 1

 70(معادل مزایا و پاداش و حق بیمه کار فرما  2

 جمع حقوق) درصد

- - 672 

 1632 جمع کل
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  حقوق و دستمزد پرسنل تولیدي و غیر تولیدي .12 جدول

 تعداد شرح ردیف
حقوق ماهیانه 

 (ریال)

  حقوق سالیانه

 (میلیون ریال)

 480 40000000 1 راننده تراکتور 1

 480 40000000 1 موتور بان و نگهبان 2

 432 18000000 2 کارگر ساده 3

 720 60000000 1 باغبان 4

 480 40000000 1 راننده وانت 5

 2592  6 جمع

 4/1814 جمع حقوق) درصد 70مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل 

 8/4406 جمع کل حقوق و مزایاي پرسنل تولیدي

  8/6038  جمع کل حقوق و مزایاي پرسنل تولیدي و غیر تولیدي

  انرژيهزینه سوخت و . 13 جدول

 مصرف سالیانه واحد شرح ردیف
هزینه واحد 

 (ریال)

هزینه کل 

 (میلیون ریال)

 5/49 3300 15000 لیتر گازوئیل 1

 72 16000 4500 لیتر بنزین 2

 0   لیتر روغن واسکازین 3

 5/121 جمع

  (میلیون ریال) هزینه تعمیر و نگهداري .14 جدول

 ارزش دارایی شرح ردیف
 تعمیر و نگهداري

 مبلغ درصد

 2/343 2 17160 هامحوطه سازي و ساختمان 1

 343 5 6860 تاسیسات و تجهیزات 2

 180 10 1800 وسایط نقلیه 3

 110 5 2200 ماشین آالت و تجهیزات 4

 22 10 220 تجهیزات اداري و کارگاهی 5

  2/998  جمع
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 بسته کار آفرینی ترویج کشت و پرورش عناب

 

  میلیون ریال)(هزینه استهالك . 15جدول 
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 استهالك ساختمان ها به روش خطی و وسایط نقلیه به روش نزولی محاسبه گردید.: توجه
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 بسته کار آفرینی ترویج کشت و پرورش عناب

 

  میلیون ریال هزینه هاي جاري طرح .16جدول
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 بسته کار آفرینی ترویج کشت و پرورش عناب

 

  هزار ریال سرمایه در گردش طرح عناب .17 جدول

 هزینه کل شرح ردیف

 2/709 ماه مواد اولیه و بسته بندي) 2مواد اولیه ( 1

 8/611 به جز هزینه مواد اولیه و بسته بندي)روز هزینه هاي تولید  20تنخواه گردان ( 2

 8/1320  جمع

  

  میلیون ریال عنابتوزیع سرمایه گذاري کلی طرح  .18 جدول

 جمع هزینه هاي طرح ردیف

 29652 سرمایه گذاري ثابت 1

 220 هزینه هاي قبل از بهره برداري 2

 8/1320 سرمایه در گردش 3

 8/31192 جمع

  توجیه اقتصادي فعالیت

، ارزش باردهیسال  15بینی شده در طی ها و درآمدهاي پیشبا توجه به هزینه

ده شـ بینـی   در حال حاضـر پـیش  میلیون ریال  4160حال درآمد خالص طرح  

برآورد شـده و نشـانگر آن    03/1. شاخص سودآوري نسبت فایده به هزینه است

نصـیب  یـن  ا 03/1گـذاري در ایـن فعالیـت      است که به ازاي یک ریال سـرمایه 

گذاري خواهد شد. بنابراین با توجه به شاخص سودآوري نسبت فایده به  سرمایه

  هزینه، انجام این طرح اقتصادي است. 
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 بسته کار آفرینی ترویج کشت و پرورش عناب

 

  عنابمنافع کلی طرح  .19جدول

سال 

 باردهی

عملکرد در 

هکتار به 

کیلوگرم در 

 هکتار

میزان فروش 

در سال به 

کیلوگرم در 

  هکتار

قیمت فروش هر کیلو 

  به ریال

 50منافع ناخالص در سطح 

  هکتار

  ( میلیون ریال)

عناب 

 تر

عناب 

 خشک

عناب 

  تر

عناب 

  خشک
  عناب تر

عناب 

  خشک

عناب 

  تر

عناب 

  خشک
  کل

 1سال 
5/2 

 تن

5/0 

 تن

5/2 

 تن

5/0 

 تن
120000 280000       

        308000  132000 5/0 5/2 5/0  5/2 2سال 

        338800  145200 5/0 5/2 5/0 5/2 3سال 

  29282  9317  19965  372680  159720 5/0 5/2 5/0 5/2 4سال 

  32209  10249  21960  409948  175692 5/0 5/2 5/0 5/2 5سال 

  35432  11274  24158  450943  193261 5/0 5/2 5/0 5/2 6سال 

  38974  12401  26573  496037  212587 5/0 5/2 5/0 5/2 7سال 

  42872  13641  29231  545641  233846 5/0 5/2 5/0 5/2 8سال 

  47159  15005  32154  600205  257230 5/0 5/2 5/0 5/2 9سال 

  51875  16506  35369  660225  282953 5/0 5/2 5/0 5/2 10سال 

  57062  18156  38906  726246  311248 5/0 5/2 5/0 5/2 11سال 

  62769  19972  42797  798872  342373 5/0 5/2 5/0 5/2 12سال 

  69045  21969  47076  878759  376610 5/0 5/2 5/0 5/2 13سال 

  75937  24166  51771  966635  414271 5/0 5/2 5/0 5/2 14سال 

  83544  26582  56962  1063299  455698 5/0 5/2 5/0 5/2 15سال 

  سال است  50تا  30عمر اقتصادي درخت عناب بین  توجه:
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 بسته کار آفرینی ترویج کشت و پرورش عناب

 

  میلیون لایر جدول گردش نقدي اجراي طرح .20جدول 
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  - 7798 -    7798 -  -  -  7798  سال صفر

  -18084 -  11503 6581 -  - 2/13629  7798  سال اول

  -15989 -  10437 5552 - -  7/14658  7798  سال دوم

  -13467 -  9521  3946 - -  15842  7798 سوم سال

  3821  12533  8712 - - 29282  9/17183 - چهارم سال

  11190  19191  8001 - -  32209  18693 - پنجم سال

  5434  12791  7357 - - 35432  6/20378 - ششم سال

  5100  11887  6787 - -  38974  22252 - هفتم سال

  4765  11018  6253 - - 42872  24332 - هشتم سال

  4455  10234  5779 - - 47159  26632 - نهم سال

  7087  12425  5338 - - 51875  29171 - دهم سال

  3871  8845  4974 - -  57062  32088 - 11 سال

  3571  8160  4589 - -  62769  35297 - 12 سال

  3324  7595  4271 - -  69045  38827 - 13 سال

  3090  7062  3972 - -  75937  42709 - 14 سال

  2852  7454  3664 -  12015  83544  46980 - 15 سال

  +4160  129195 101158  23877  جمع کل
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 بسته کار آفرینی ترویج کشت و پرورش عناب

 

  کشت و پرورش عناب هاي کسب و کارتعیین ریسک

 ، برخی حـوادث و اتفاقـات از  عناببا وجود تولید کمی و کیفی مناسب محصول 

  دهد:  جمله موارد ذیل، میزان خطرپذیري این کسب و کار را افزایش می

  هاي تولید؛نی تورم و گرانی نهادهافزایش ناگها -

گـذاري  ایهمبندي مناسب و عدم سـر  عدم بستهکاهش قیمت محصول با  -

  ؛در فرآوري آن

  ؛عناب کشورگري در بازار وجود واسطه -

تولیدکننـدگان جدیـد و کـاهش    وسـیع توسـط    و کشت ناگهانی، سریع -

  ؛دلیل کشت تصاعديقیمت به

هـاي شـدید و   و طوفـان  جمله سـرماي شـدید   شرایط جوي نامناسب از -

  ؛طوالنی

  .بیماري فراگیر در مزرعهآفت و در مواردي شیوع  -

بینـی شـرایط بـازار در    ریزي دقیـق و پـیش  توان با برنامهحال، می در عین

وابستگی به منابع خارج از منطقه تولیـد، دقـت در   شرایط حال و آینده، کاهش 

بنـدي و حفـظ کیفیـت محصـول و بازاریـابی مناسـب،       برداشت، فراوري و بسته

هاي اقتصادي این کسب و کـار را کـاهش داد. از طرفـی، تغییـرات آب و     ریسک

هوایی، کـاهش ناگهـانی دمـا، خشکسـالی و کمبـود آب از جملـه عوامـل مهـم         

. پایش مستمر شرایط مزرعـه از نظـر شـیوع افـات و     شوندخسارت محسوب می

تواند خطر ابتال به آفـات و  ها و جلوگیري از ایجاد شرایط ظهور آنها، میبیماري

  ها را کاهش دهد.بیماري
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 بسته کار آفرینی ترویج کشت و پرورش عناب

 

  عناب يبندبسته

 یـی دارو اهانیگ يدیمحصوالت تول يبندپس از برداشت و بسته اتیعمل امروزه

و حفـظ بـازار    يبازارپسـند  موجـب  ،محصـول  یو تـازگ  تیـ فیعالوه بر حفظ ک

مهم در مرحله پـس از برداشـت    يندهایاز فرآ یکی يبندگردد. بستهیم یرقابت

و  تیـ مکه سـبب حفـظ ک   است ییدارو اهانیگ و از جمله يمحصوالت کشاورز

 يبنـد بستهي ایمزا نی. مهمترگردد یم يدر طول مدت انباردار محصول تیفیک

محصوالت، کندشدن سرعت  يزمان نگهدار شید از: افزانا عبارت ییدارو اهانیگ

از جـذب   يریدر طـول زمـان، جلـوگ    ییدارو اهانیمواد مؤثره گ تیفیکاهش ک

ـ یب ،یرطوبت محصوالت خشک شده، کاهش خطر فساد درون  ،یشـ یاکسا وی رون

توانـد  یمـ  یـی دارو اهـان ینامناسب گ يبند. بستهتر عیتر و سر حمل و نقل آسان

 تیـ فیباعـث افـت ک   تیـ هـا شـود کـه در نها   ثره آنؤدر مواد مـ  یراتییسبب تغ

 نیچنــهمکننــدگان خواهــد شــد. مصــرف یتیو نارضــا یــیدارو يهــافــرآورده

و  یداخلـ  یرقابت يدر بازارها يدر جذب مشتر یعنوان عامل مهمبه يبند بسته

  .باشدیمطرح م یخارج

پوسـت و   هسـته،  میـوه،  ؛که شاملعناب  يدیاز محصول تول بخش زیادي

تبـدیلی   عیصـنا مورد نیاز  مواد اولیه نیمتأبه منظور  باشد.میهاي خاردار ساقه

بـه   زیـ تم هـاي سـه یصـورت تـازه بالفاصـله پـس از برداشـت در ک     به دیباعناب 

عطـر و طعـم   با توجه بـه وجـود   تازه  عنابارسال گردد. اما  يورآکارخانجات فر

شـده و پـس از   خشـک  هیدر سـا  ایـ کـن  خشک يهادستگاه درابتدا  دیفراوان با

وارد کوچک و متوسـط   هايسهیبه صورت ک يورآفر يشدن توسط واحدهازیتم

 رنظیـ یاست که با توجه به عطر و طعم بـ  یاهانیاز گ یکی میوه عناب .بازار شود

صورت ترکیبـی بـا    هیا ب یاهیگ هاياز دمنوش یکیبه عنوان  ییبه تنها تواندیم

  دمنوش استفاده شود. هیدر مراکز تهگیاهان دارویی دیگر 
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 بسته کار آفرینی ترویج کشت و پرورش عناب

 

  راهکارهاي ترویج کشت و پرورش عناب

هاي غذایی آن، نقش دارویی مناسـبی در  که فارغ از جنبهعناب محصولی است 

نماید. براي افـزایش جایگـاه مصـرفی آن در سـبد     فرایند سالمتی مردم ایفا می

آن بـراي  غذایی و دارویی طبقات مختلـف اجتمـاعی، ارتقـاي سـطح زیرکشـت      

هاي عملیـاتی و مـدیریتی کشـاورزان و از    افزایش تولید، افزایش دانش و مهارت

طرفی آموزش مصرف صحیح آن به مردم ضروري است. براي این منظور تدوین 

هاي ذیل از اهمیت فراوانـی  ها و بروشور مختلف ترویجی در زمینهنشریات، برگه

  ست:ا برخوردار

 ؛کشت عنابسازي زمین براي اصول آماده -

 ؛هاي انتخاب نهال مناسب روش -

 ؛هاي مختلفهاي مناسب کاشت در زمین روش -

 ؛هاي تغذیه و هرس باغات عناب روش -

 ؛وري مصرف آب در باغات عناباصول افزایش بهره -

 ؛هاي عناباصول مبارزه تلفیقی با آفات و بیماري -

 ؛هاي فرآوري عناب روش -

 ؛ها بر سالمتی انسان تأثیرات آن هاي صحیح مصرف عناب و روش -

 ؛هاي صحیح بازاریابی و بازاررسانی عناب روش -

 .بندي صحیح عناب هاي بسته روش -

 المللی عنـاب  هاي دسترسی و کسب جایگاه در بازارهاي بین شناخت روش

همچنین براي ترویج کشت و پرورش اقتصادي عناب در منـاطق مسـتعد ایـران    

هاي رادیـویی و تلویزیـونی بـه گسـترش فضـاي      برنامه الزم است با تولید تولید

انجامـد. از طرفـی در   هاي تحت پوشـش مـی  جغرافیایی آموزش و افزایش گروه

هاي درسی دانشجویان کشاورزي مناطق یاد شده به آموزش مهارتی ایـن  برنامه

  محصول بیش از پیش باید توجه شود.
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 بسته کار آفرینی ترویج کشت و پرورش عناب

 

  گیرينتیجه

کمبود بارندگی،  ؛هوایی و خاکی مانندترین شرایط آب و درخت عناب در سخت

ویژه در تابسـتان، شـوري آب،    هآبی عمومی، گرما، کاهش رطوبت نسبی هوا بکم

ها، که تولید بسیاري از محصوالت کشـاورزي تجـاري    شور یا قلیایی بودن خاك

است. به همین دلیل بـه عنـوان   کشت و پرورش با تنگناهایی مواجه است، قابل 

  شود.شناخته می »ایرانیاقوت کویر «

، موقعدي است که در صورت تولید بهتولیکشت و پرورش عناب، کسب و کاري 

ــراي  همچ ســب وحفــظ کمیــت و کیفیــت منا نــین ایجــاد شــرایط مناســب ب

در جامعـه و  هـا  عث اسـتفاده بهینـه از آن  برداري، اقتصادي خواهد بود و با بهره

  د.گردفراهم شدن زمینه مناسب براي صادرات می

در ایران، پتانسیل بـاالیی بـراي توسـعه کشـت آن      عناببا وجود تولید محدود 

هـایی زیـادي از    ماننـد بخـش  وجود دارد و کشـت محصـول در برخـی منـاطق     

. اسـت اي داراي مزیـت منطقـه  هایی مانند: قم، اصفهان، مرکزي و همدان  استان

شاورزان به تولیـد  ایجاد بازار فروش فعال و مطمئن در کشور، همراه با ترغیب ک

هـاي اولیـه، موجـب افـزایش     این محصول و استفاده کـارا و اثـربخش از نهـاده   

شـود.  کننـدگان مـی  تر و رفاه براي مصـرف محصوالت و ایجاد حق انتخاب بیش

بودن و مزیت نسبی مناسب تولید این محصول با توجه به رونـد رو بـه   اقتصادي

ي گذاري در تولید و فرآورونه سرمایهالمللی آن، هر گرشد تقاضاي داخلی و بین

ریـزي بـر اسـاس مطالعـات و     برنامـه این محصول را سودآور کـرده اسـت؛ زیـرا    

در انطبـاق بـا    عنـاب شناسایی میدانی و تطبیق آن بر پایه شـواهد و سـازگاري   

ه اسـت، اسـتمرار و مانـدگاري ایـن     منطقه صورت گرفتـ  هاي اکولوژیکیویژگی

که راهبردهاي مدیریتی طبق شود؛ مشروط بر اینمی کسب و کار مثبت ارزیابی

و به نکات علمی و فنی مندرج در این طـرح   شودبا دقت نظر انجام  هابینیپیش

  توجه شود.
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بـا  کشـاورزي الزم اسـت    بخـش ریزي توسـعه اشـتغال در   مدیران و برنامه

هـاي مـرتبط بـا فراینـد تولیـد تـا        هدایت تسهیالت مالی دولتی به سمت پروژه

مـالی بـراي جوانـان    غیر هاي تشـویقی مـالی و  ، ارائه اهرمعنابمصرف محصول 

ثري در ؤهاي مهاي کشاورزي و صنایع و خدمات وابسته گام  التحصیل رشته فارغ

افـزایش سـهم    در اقتصـاد خراسـان جنـوبی بردارنـد.     عنـاب سـازي نقـش    فعال

و معرفی کشـاورزان موفـق بـراي     عنابکشاورزان از ارزش افزوده ناشی از تولید 

و ارائه تسهیالت ارزان قیمت براي  عنابنسل جوان و گسترش بازارهاي مصرف 

ایجاد و توسعه صنایع و خدمات منطبق با استانداردهاي بین المللی بـه منظـور   

از دیگر راهکارهاي است کـه در سـال تولیـد     عنابتولید، فرآوري و انبار کردن 

  ونق اقتصادي خراسان جنوبی به کار بست.ملی می توان براي ر
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