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  ظیتقر

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

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

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

  .  ببخشد یجهان يبازارها در رانیا

 و یاهیگ يداروها و ییدارو اهانیگ مصرف و دیتول نهضت ،راستا نیهم در

 -ياقتصـاد  رانیمـد  يزیـ ربرنامـه  و تیـ حما کانون در ،یسنت طب شدن ریفراگ

شکل. استگرفته قرار جامعه شیگرا نیز مورد و کشور سالمت زهحو 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

 ،يانباردار ،يفرآور ،ديیتول ابعاد در صنعت نیا ییزااشتغال نرخ و تیظرف

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

 اسـتاندارد  نبـود  و ییدارو اهانیگ صنعت حوزه مشاغل نشدن یسازمانده. است

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

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

 اهـان یگ ینیکـارآفر  يهابسته نیتدو به اقدام گذارانهیسرما يبرا آن سودآوري

  .  دینما ییدارو

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

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

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

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

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

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

 جامعـه  در یشـاداب  و طراوت هیروح ،ییایمیش يداروها یروح و یجسم یجانب

 کـالن  اقتصـاد  شرفتیپ روند عیتسر در طیشرا نیا ،شک بدون. ابدی ارتقاء رانیا

 توسـعه  به چرخه بخشی شتاب هتدر ج تالش برهمگان و بوده مؤثر اریبس رانیا

  .است واجب یاسالم رانیا

  عصاره حسن محمد دکتر

  يفناور و علوم توسعه ر ستادیدب

  یسنت طب و ییدارو اهانیگ



7  

    
 

زرشکبسته کار آفرینی پرورش   

 

  

  شگفتاریپ

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

 ،ینیکـارآفر  فرهنـگ  توسـعه . استشده مختلف يهابخش در ینیکارآفر توسعه

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

 یاجتمـاع  و ياقتصاد مختلف مشکالت حل يبرا نهیزم نیدرا الزم يهاپژوهش

  . برخوردار است يادیز اریبس تیاهم از

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

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

 پرتـو  در. باشـد یم دولت يهايگزاراستیس و هايزیربرنامه در یاصل يمحورها

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

  .برداشت داریپاتوسعه اهداف به لین جهت در ياقتصاد رونق

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

 یتخصصـ  کـارگروه  لیتشـک  به نسبت يجمهور استیر يفناور و یعلم معاونت

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

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

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

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

 اهانیگ مختلف يهاحوزه در ینیکارآفر يهابسته هیته کارگروه نیا يکردهایرو

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

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

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

  شود. می
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 ياقتصاد تحول کل در و يوربهره ،ییکارآ 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 ،یعمـوم  اهـداف  بـر  عـالوه  توانـد یم یسنت طب و ییدارو

 ،يفـرآور  و برداشـت  و داشـت  ،کاشـت  توسعه ،ییغذا بهداشت نیتام و سالمت

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

نـه یزم سـاختن  فراهم و هاياستگذاریس در رییتغ با تواندیم يدیکل يهابرنامه

 کـه  باشدداشته یمطلوب جینتا مدت بلند در ینیکارآفر توسعه و يزیربرنامه يها

  :کرد اشاره ریذ موارد به توانیم باره نیا در

  .ییدارو اهانیگ حوزه در داریپا و مولد اشتغال جادیا •

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

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

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

 يبـرا  توانـد یمـ  ،یـی زااشـتغال  تیـ ماه لـت ع به ییدارو اهانیگ توسعه و جادیا

 يبـرا  و دائـم  و مولـد  اشـتغال  ،النیالتحصـ فـارغ  ژهیـ به و انییروستا از یگروه

  .دینما جادیا موقت اشتغال ،یفصل کارانیب

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

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

  .شد

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

 دیتول و مصرف ،يگذارهیسرما ،اندازپس شیافزا ،یمل ناخالص دیتول شیافزا

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

  .شد واهدخ 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 ،یابیبازار يهانهیهز کاهش •

  .ییدارو اهانیگ

  .ییدارو اهانیگ عاتیضا کاهش •

 و اختراعـات  ثبـت  تعـداد  شیافـزا  ،يفنـاور  سـطح  ارتقـاء  ،ينوآور شیافزا •

  .یفن دانش دیتول ،ابداعات

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

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

 ،دیجد و یخدمات ،يدیتول از اعم حرفه نوع ،یقانون يهاجنبه و يسودآور ،کار و

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

 وجـود  و بـازار  بـه  یدسترسـ  ،یکاف يفضا ،محل تیمطلوب ،آن تیامن و يگذار

  .دهدیم قرار توجه مورد را بودن دسترس قابل و هیاول امکانات

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

 ،محصول و دیتول عتنو ،محصول و خدمات تیفیک ،یژگیو ،نوع ،موجود محصول

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

 بخـش  در ینیکارآفر يهابسته. ردیگیم قرار توجه مورد رفته کار به ها  ينوآور و

 روابـط  و غـات یتبل نیهمچن و فروش و يگذارمتیق ،رقابت موضوع به ،یبازرگان

 لیـ تحل مـورد  میرمسـتق یغ و کینزد يرقبا ،رقابت لهدرمقو. پردازندیم یعموم

 و قـوت  نقـاط  و ثبـات  ای تحول ،بیرق محصوالت یژگیو و تیمز ،رندیگیم قرار

  .است تیاهم يدارا ها آن عملکرد جهینت و بیرق ضعف

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

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

 و هـا تیـ خالق و مختلـف  غـات یتبل اقسـام  و انواع و بودجه ،یابیبازار در غاتیتبل

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

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

ـ  سـوابق  و تخصـص  و تیریمـد  ،ازیـ ن مورد یانسان يروین ،یانسان منابع  ،یتجرب

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

بـه   بودجـه  و برنامه هیته ،یمال تیریمد بخش در. است نیآفرنقش ،کار و کسب

 ينگهـدار  و حفـظ  و افتتـاح  يبرا هیسرما و میزان کار و کسب اندازي منظور راه

 قـرار  یبررسـ  مـورد  یاتیعمل و یمطالعات يهانهیهز ،يگذارهیسرما هیتوج و آن

  .رندیگ یم

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

 و جـود  کـار  و کسـب  وسعهت نحوه و ندهیآ از ياندازچشم و دیتول تیموفق يبرا

 ،ینیکـارآفر  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 دگاندکننیتول ،هادانشگاه یعلم ئتیه

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

  .شود واقع موثر حوزه

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

  ورا؛ فرآوري ژل آلوئه .2

  گیاهان دارویی؛تخصصی مرکز آموزش  .3

  تولید نعناع فلفلی؛ .4

  تولید آویشن؛ .5

  تولید گل محمدي؛ .6

  تولید ارگانیک گیاهان دارویی؛ .7

  بک گیاهان دارویی؛ تولید تی .8
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  تولید نشاء گیاهان دارویی؛ .9

  فراوري گیاهان دارویی در واحدهاي کوچک روستایی؛ .10
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  مقدمه  

شناخت پیشـینه تـاریخی زرشـک از    

ــه ــاي  جنب ــاتی و  ه ــف تحقیق مختل

ــت دارداقت ــادي اهمی ــه و  ص تاریخچ

کـاربرد گیــاه بـه قــرون وسـطی بــاز    

ــومی منــاطق  ،زرشــک گــردد. مــی ب

معتدل و نیمه استوایی اروپـا، آسـیا،   

آفریقا، آمریکاي شـمالی و آمریکـاي   

    جنوبی است.

درمانی ریشه، سـاقه و  هاي  و کاربردها  دلیل خواص متعدد خوراکی میوهه ب

در طـب سـنتی   است که هاي زیادي  سالو  برگ آن داراي اهمیت فراوانی است

    گیرد. می قراربراي درمان اختالالت کبد و کیسه صفرا مورد استفاده 

و ه هـاي رود  ئوپاتی بـراي درمـان نـاراحتی   ، در هومهاي گیاه صارهامروزه ع

  شوند.  سیاتیک استفاده می عصب

ز اهـاي دسـتگاه گـوارش و سـرفه      اي از گیاه براي درمان بیماري جوشانده

اي مقـوي و تلـخ بـه عنـوان یـک       به صورت ماده شود جوشانده گیاه استفاده می

هـاي سـنتی    استفادههمچنین شده است.  استفاده میدر گذشته داروي ضد تب 

. آلکالوئیدهاي گیاه بیان شده است خون باال فشار از جمله درمان سرطان، وبا، و

 بخـش  آرام و فشـارخون کش، ضد اسهال، ضد تشنج، کاهنـده   داراي آثار باکتري

هاي چشمی اسـتفاده   آلکالوئید بربرین به عنوان داروي قابض در قطرهباشند.  می

  ریشه کاهش یافته است. و پوست تلخشده است، اما کاربرد آن به دلیل مزه  می
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ــک   (Berberis vulgaris)زرش

 5تـا   1اي تیغدار بـه طـول    درختچه

ــانواده  ــر در خ  Berberidaceae مت

ن ین جنس در ایبزرگتر زرشک .است

ن جـنس از  یـ ل ایفس و باشد می رهیت

 ستوسن شناخته شده است.یدوره پلئ

اي یـا   به رنگ قرمز، قهـوه گیاه چوب 

اي و میوه اش قرمز رنـگ   هاي اره هاي آن بیضی شکل با دندانه برگ و زرد است

 گفتـه  »خـیس  آئـر « زرشـک  درختبه ریشه  که است بیضوي شکل و ترش مزه

  .شود می

ــه زرشــک ز مــان شــکوفه دادن بوت

تابســتان فصــل انتهــاي بهــار و ابتــداي 

رنگ زرشـک در   هاي زرد ، غنچهباشد می

رنـگ  تبدیل به میوه شـده و  فصل پاییز 

ــی   ــود م ــه خ ــی ب ــز گیالس ــد قرم  .گیرن

تـرش هسـتند و    هاي زرشک بسیار میوه

میـوه   .رسـند  اواخر تابستان یا پاییز مـی 

تهیه مربـا و ژلـه   در  .صرف خوراکی داردم که زرشک سرشار از ویتامین ث است

    .شود می .. استفاده.و

اي نیـز   امـا بـه عنـوان گیـاه باغچـه      ؛کند زرشک در حیات وحش رشد می

اش بـه   هاي خـاردار و سـیمی   محبوبیت زیادي دارد و برخی جاها به علت شاخه

  گیرد.   عنوان حصار یا پرچین گیاهی مورد استفاده قرار می

د در یـ ت رشـد و تول یـ قابل کـه مقـاوم اسـت   هاي  چهزرشک از جمله درخت

شتر به آن، ضمن باال یتوجه ب بنابراین ؛کم بهره با آب شور را داراست يها نیزم
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 زیـ ، در حفاظـت از خـاك منطقـه ن   يد محصـوالت کشـاورز  یـ ت تولیبردن ظرف

  ثر باشد.  ؤتواند م می

مهمـی  شـور، نقـش    کم بهره و تقریباًهاي  زمین اسازگاري خوب ب به دلیل

بزرگترین تولیدکننـده زرشـک    ر ایرانکشو. در طول تاریخ کشاورزي ایران دارد

بـا در اختیـار    قائنـات  و شهرسـتان  خراسان در دنیا است که در این میان استان

درصد از  95درصد از اراضی زیرکشت این محصول، تولید  97داشتن نزدیک به 

    .زرشک دنیا را در اختیار دارد

 گفتـه شـده  آن  أر مورد پیشینه تـاریخی زرشـک و مبـد   در بعضی منابع د

دانـه را در   است که اولین بار شخصی به نام جعفر، کشـت و تولیـد زرشـک بـی    

روستاي افین از بخش زیرکوه شهرستان قاین بنیان گذاشته است. وي در زمـان  

ولی ضـمن فـرار از اسـارت، در مسـیر      ؛ها درآمده ترکمن تازي به اسارت ترکمن

دانـه را مشـاهده نمـوده و پـاجوش آن را بـه       زرشک بـی هاي  ختچهبازگشت در

    نماید. میروستاي خود منتقل کرده و کشت 

دانـه   رسـد، نخسـتین محـل پـرورش زرشـک بـی       مـی  بدین ترتیب به نظر

این نوع زرشک را  احتماالً .باشد که داراي قدمت تاریخی است میروستاي افین 

  .مشاهده نمودوان ت میدر منطقه شیروان در شمال خراسان 

اي میـوه دهنـده و خـودرو در اکثـر      دار به عنوان درختچه انواع زرشک دانه

خورد و از آنجایی کـه از اجـزا طبیعـی     مناطق کوهستانی کشورمان به چشم می

حتی در شرایط سخت و نامساعد نیز میـوه   ؛اکوسیستم مناطق کوهستانی است

    .کنند فراوانی تولید می
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 Berberis vulgaris Lزرشک  گیاهشناسی مشخصات رده بندي،

  

  
  

    Berberis vulgaris L یزرشک معمول

   Berberidaceae :ره زرشکیت. 1

   Berberis L / جنس: زرشک ی/ علمینام فارس. 2

   Berberis vulgaris L/ یگونه: زرشک معمول ی/ علمینام فارس. 3

   Berberryجنس:  یسینام انگل. 4

گوینــد و بــه اصــطالح عربــی مصــري » زارچ«و » زرشــک«بــه فارســی . 5

  شود.   می گفته» عقده«
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و به انگلیسـی   Vinettier و Epine vinette و Vinaigretteبه فرانسوي . 6

Barberry tree و میوه آن را Barberry نامند.   

 ،»امبربــاریس«، »انبربــاریس«در کتــب طــب ســنتی بــا نامهــاي     . 7

   .آمده است» امبربیریس« و »انبربیریس«

، مالسـک، زرنـج،   یاه، زرشک کوهی، زرشک سیزرشک آب گر:ید يها نام. 8

  .ک، زراج، هروكیزر

  
 Berberis، نـام علمـی آن   Berberidaceaeاز خانواده  زرشک میوه درخت

vulgaris L  و مترادف آناست Berberis thunbergii DC باشد. می  

و نـام عربـی    barberry نـام انگلیسـی   ،berberis گیاه زرشک با نام عملـی 

متـر بـا    5تـا   1خاردار به ارتفـاع  اي  آرغیس، عود الربح و عنبر باریس، درختچه

  شکننده است. هایی  شاخ

گچـی و هـواي آفتـابی سـازگار اسـت. سـاقه       هاي  این گیاه بیشتر با خاك

شـکننده، هنگـام   هاي  متر، شاخ 5متر و گاهی تا  1به ارتفاع اي  چوبی، درختچه

  باشد.   می داراي انشعابات زیاديجوانی شیار دار و 
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 گونـه مختلـف   500این گیاه متعلق به تیره بربریداسه بوده و داراي حدود 

داراي انـواع  همچنـین  دو جنسـی اسـت.   هـاي   یک پایه و گـل  و داراي باشد می

  باشد.   می وحشی و پرورشی جهت مصارف غذایی و انواع زینتی

 25ردهم آغـاز شـده و تـا    بیشترین میزان باردهی این گیـاه از سـال چهـا   

  یابد.   می سالگی ادامه

کیلو زرشک تـازه   4سالگی است. از هر  85 حداکثر دوره باردهی زرشک تا

هـاي   انواع وحشی ایـن گیـاه در دامنـه    .آید دست می هیک کیلو زرشک خشک ب

جنوبی و شمال البرز تا فیروز کوه و ارنگه و طالقانه و میانـه و عمـارلوي گـیالن    

نـوع پـرورش یافتـه و    همچنـین   روینـد.  می متري 2000تا  1000ات در ارتفاع

هـاي   و میـوه ها  شود. انواع زینتی با گل می دانه آن در قاینات و بیرجند کشت بی

  شوند.  می کاشتهها  زرد رنگ وجود دارند که معموالً به صورت درختچه در پارك

دار در  انـه امـا د  ؛است خاردار که بعضاً به صورت وحشیاي  زرشک درختچه

زرشک کاشته شده  ولیالبرز و سایر نقاط کشور دیده شده است. هاي  دامنه کوه

  .رسد می متر 2و گاهی به  5/1دانه بوده که ارتفاع بوته آن  قاینات از نوع بی
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  Berberidaceaeره زرشک یت

شـه سـبز و زود   یهم يهـا  ، چندساله با برگیاهان علفیبه صورت گتیره زرشک 

 دهیـ کوچک د يها درخت یا حتیبه صورت درختچه  یاردار و گاهاغلب خ .افت

ره موجود بـوده و  ین تین در اینولیزوکیل ایبنز از یانواع مختلف شوند. معموالً می

ن) زرد رنـگ اسـت.   ینـول یزوکیک نـوع ا یـ ن (یآن به علت داشتن بربر يها بافت

 نیـ اوقـات ا  یهسـتند و گـاه   يصـفحات سـاده سـوراخدار    يدارا یعناصر چوب

ک صفحه مشخص بـوده و  یدر  ینردبان يسوراخدار به صورت آوندهاهاي  بخش

  ن آنهاست.یب یافقهاي  غهیت يتعداد محدود

 يمغـز هـاي   باشد. اشعه می د بدون مجرا همراه با منافذ سادهیعناصر تراکئ

  باشند. می مشابه یا به طور نسبیمشابه  يها سلول يپهن دارا

در  یمفصـل  يزرشک ساده و دارا يها برگا مرکب (یها متناوب، ساده  برگ

ها به خار کاهش  اوقات برگ یاست. گاهاي  قاعده پهنک است) و به ندرت قاعده

ل یاست کـه تشـک   يدستجات آوند يادی، تا تعداد ز3 يافته است. دمبرگ دارای

  ل رفته است.یا تحلیپول وجود نداشته یدهند، است می ا دو حلقه رایک قوس و ی

 ییها ا شکلیمع به صورت خوشه، سنبله ا مجتیامل، منفرد ها منظم، ک گل

هـا   اغلب به طرف قاعده تا شده است. نوع گلها  ا گرزن است. دمگلیکول یاز پان

قطعـات گـل    شـود.  یدر آنها توسط حشرات انجام م یانبوده و گرده افش ینییپا

 6تـا   4 يراف قرار دارند. هر گـل دا یبوده و در دو رد ییا سه تای ییدوتا معموالً

شــتر یب یداخلـ  يهـا  باشـد. گلبـرگ   مـی  فیـ کاسـبرگ براکتـه ماننـد در دو رد   

کننـد. تعـداد    ید نـوش مـ  یـ برگ مانند هستند که تولل رفته گلیتحل يها پرچم

ـ  یا بیعدد  4ها  پرچم مقابـل   باشـد و معمـوالً   مـی  عـدد  6اغلـب   یشتر اسـت ول

  عدد است.  4 گرده بساك معموالًهاي  سهینوش هستند. ک يدارا يها گلبرگ
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رسـد.   مـی  به نظـر اي  دو تا سه برچه یگاه یول ؛است يا ک برچهی یمادگ

مـه واژگـون اسـت و    یا نیـ است و تخمک از نوع واژگـون   ییتخمدان از نوع باال

قـرار   یمیجفـت ضـخ   يه تخمدان رویاز آنها ممکن است در حاش يادیتعداد ز

اي  شـتر سـته حبـه   یوه بیـ م باشد. می لوب 3 يرند. خامه برجسته بوده و دارایگ

  است. 

شـتر در منـاطق معتدلـه    یگونه بـوده و ب  650جنس و  15ره شامل ین تیا

  پراکنده است.  یمکره شمالین

 ایگونه)، ماهون 500زرشک ( :از ندا ره زرشک عبارتیتهاي  ن جنسیمهمتر

 7 یکرومــوزوم يمبنــا ين هــر ســه جــنس دارایــلــوم. ایگونــه) و پودوف 100(

  باشند. می

  س زرشکجن

ن جـنس از دوره  یـ ل ایفسـ  .باشـد  مـی  رهیـ ن تیـ ن جـنس در ا یزرشک بزرگتـر 

ش سـن  یبـا افـزا  هـا   ستوسن شناخته شده است. رنگ و شکل پوست شاخهیپلئ

و  يو خاکسـتر اي  از زرد تـا قهـوه  هـا   کند. رنگ پوست شـاخه  می رییدرخت تغ

بلنـد   يهـا  زرد رنـگ و شـاخه   ساله معمـوالً  کی يها ر است. شاخهیمتغ یارغوان

  فراوان دارند.   يا غهیت

 يشـه سـبز اسـت و دارا   یهم یکننـده و گـاه   ها متناوب، ساده، خزان برگ

ن آن قـرار داشـته و   یدر طـرف  از پهنـک معمـوالً   یاست که بخشـ  ییها دمبرگ

شود. ساقه آن خاردار بوده و خارها ممکن است منفـرد، سـه شـاخه و     می کیبار

  اند. ها حاصل شده ر شکل برگییتغ ن خارها ازیا .شاخه باشد 5 یا گاهی

 یا گاهیا گرزن ی، اغلب مجتمع از نوع خوشه کاذب یها منظم، دوجنس گل

ختـه دارد.  یش حالت آویمجتمع کم و ب يها کول و به ندرت منفرد است. گلیپان

و در  ییها سـه تـا   شوند، گلپوش می ا خرداد شکفتهیبهشت یدر ارد گلها معموالً
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ها از نـوع   باشند. گل می گلبرگ 6کاسبرگ و 6 يدارا یعنی ؛ف قرار دارندیدو رد

  ) است. (Imbricateها از نوع هم پوش  ش گلپوشیباشند، آرا می زیو زودر ینیپائ

ـ   گلبـرگ  يشـهدزا رو هـاي   ف غدهیرد 2تا  1 معموالً ن جـام گـل و   یهـا ب

ـ  ؛ف هستندیعدد و در دو رد 6 ها معموالً ها قراردارد. پرچم پرچم  بسـته بـه   یول

اي  لـه یم يهـا دارا  ر کننـد. پـرچم  ییعدد تغ 18تا  4گونه، ممکن است به تعداد 

پتـال بـوده و مقابـل     یرون اپـ یب يها در قاعده دارند. پرچم یکوتاه بوده و مفصل

از  یعنـ ی؛ باشـند  مـی  کسیفـ  يو بازاي  ها دو حجره ها قرار دارند. بساك گلبرگ

 ن شـکفته یچـه از طـرف  یدو در ها توسط اند. بساك دهیله پرچم چسبیقاعده به م

  شوند. می

 3تـا   2 يک خانه است کـه دارا یو  ییک عدد بوده و تخمدان باالی یمادگ

 1باشـد. کاللـه آن    اي مـی  قاعـده  يها برچه با تخمک 1 یده بعضیبرچه و به عق

 3تـا   2 يباشد که اغلـب دارا  می مانند و قرمز رنگاي  وه آن سته حبهیعدد و م

 دانه است. 

متر هم  یلیم 13ممکن است تا  یبوده و طول آن گاه يضویب موالًوه معیم

 دهیـ کاللـه و خامـه د   يایـ مربـوط بـه بقا   یکـوچک  یوه برجستگیم يبرسد. رو

  و کوچک است و آندوسپرم آن فراوان است.اي  ن دانه، دولپهیشود. جن می

ران اغلـب بـر اثـر    یـ موجـود در ا  يهـا  رسـد زرشـک   می به نظرتا حدودي 

بـه   ؛انـد  از دسـت داده  يادیز حد تا را خود هیاول تیماهاي  گونه نیبهاي  یتالق

  موجود مطابقت کامل ندارند.هاي  که با شناسه يطور

  زرشک يها گونه

  :باشد می ریران به صورت زیزرشک در اهاي  از گونه يتعداد

   Berberis crataegina یزرشک زالزالک. 1

  Berberis integerrima یزرشک زرافشان. 2
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  Berberis khorasanica یزرشک خراسان. 3

   Berberis orthobotrys زرشک راست خوشه. 4

  Berberis vulgaris یزرشک معمول. 5

  var.atropurpurea Berberis thunbergii یزرشک ژاپن. 6

  Berberis spیی زرشک پلو. 7

   Berberis crataegina DC.1810 یزرشک زالزالک .1

متـر،   3تا  یاهمتر گ 1، ارتفاع یساقه چوب

ل بـه  یـ قرمـز تـا قرمـز ما   هـا   رنگ شـاخه 

ــ مســن قهــوههــاي  ، ســاقهيا قهــوه ا اي ی

ــوه ــما يا قه ــتر ی ــه خاکس  يدارا و يل ب

روشــن،  هــا نســبتاً عدســک اســت. شــاخه

 3تـا   5/1اردار و خاردار اسـت. خارهـا   یش

ا یـ تر از ساقه، ساده  تر، رنگ آن زرد و روشن میقاعده حج در متر، سخت و یسانت

  است. یسه انشعاب یگاه

بـه  اي  زهیسـرن  ا واژی یمرغ تا واژ تخم يضویده، بی، کشیچرم یها کم برگ

شـود.   ی مـی ج به دمبرگ منتهیمتر، قاعده برگ به تدر یسانت 5/3-5*1-2ابعاد 

سـخت  هاي  دندانه يا دارایها صاف  ه برگیز، به ندرت گرد، حاشیها ت نوك برگ

سـه برابـر عـرض آن اسـت.      بـاً یل برگ تقرهم است. طو منظم و دور ازاي  و اره

 دهیـ بـرگ روزنـه د   يهـا سـبز روشـن بـوده و در سـطح بـاال       برگ يپشت و رو

  شود. نمی

ن یآذ ک گلیکول، پایا پانیخوشه ساده  متر، یسانت 5تا  2ن به طول یآذ گل

تـا   اسـت  ممکن یعدد و گاه 20تا  5ن یها ب متر، تعداد گل یلیم 10تا  6حدود 

 5متر و عـرض   یلیم 11ده، بدون خامه، طول یوه آن سته کشیمعدد برسد.  40
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اه تـا  یبـذرها سـ   شـود.  می اه رنگیبعد س ی، ابتدا قرمز وليضویمتر، ب یلیم 9تا 

  متر است. یلیم 10روشن و طول آنها حدود اي  قهوه

  یزالزالک زرشک پراکنش

 يهـا  ن گونه در قسـمت یر ذکر شده است. ایصغ ياین گونه در آسیپ اینمونه ت

ان، کندلوس، شهرسـتانک،  یران از جمله تهران، گچسر، البرز، کرج، رامیمخلف ا

 دهیـ آبـاد د  رجند در مناطق خنگ و سـلم یب روزکوه، و احتماالًین، طالقان، فیقزو

 دهیـ ه، ارمنستان، جنوب ترکمنستان دیز در ترکیمجاور ن يشود. در کشورها می

  شود. می

 ن دویـ کند. ا می دی، دورگ تولیافشانن گونه با زرشک زریرسد ا می به نظر

 شـود. دو  مـی  دهیـ د اراك و شتر در شاهرود، کردسـتان، تهـران، کـرج   یب ها رگه

ز در منـاطق  یـ دارد ن ین گونه با زرشک معمـول یا یکه شباهت با تالقهایی  رگه

  شوند. می دهیاستان تهران د ژه مازندران، گرگان، آزادشهر ویوه ران بیا یشمال

  Berberis integerrima bunge یانزرافش زرشک. 2

  

(براســاس  متــر 4، ارتفــاع یســاقه چــوب

متـر)، رنـگ    9تا  یگزارشات گاه یبرخ

 يره، دارایـ ا تیروشن اي  آن زرد تا قهوه

مسـن  هـاي   ا بدون آن و سـاقه یعدسک 

آن کـم و  هـاي   شاخه ت واس يخاکستر

  اردار است. یش شیب
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اسـت،   ینازا سـه انشـعاب  هاي  هها و شاخ در جست یول ؛ساده خارها معموالً

ا یـ ز و زرد رنـگ  یـ ک، بلنـد، نـوك ت  یـ متـر، بار  یسانت 4تا  1طول خارها حدود 

  ست.  ها همرنگ ساقه

 و ها جست در صاف، ها برگ هیحاش ،یمرغ ا واژ تخمی یضی، بیها چرم برگ

عـدد   12ز پراکنده است که در هر طـرف تـا   یت يها دندانه ينازا دارا يها شاخه

  شود.   می کیبار جاًیها به طرف دمبرگ تدر اعده برگق رسد. یم

 عـرض  برابـر  3 تا 2 ها برگ طول و متر یسانت 5/3-5*5/3- 2 ها ابعاد برگ

 3 به دمبرگ طول و ،4 به ها برگ عرض ،7 به ها برگ طول یگاه و باشد می آن

ن ییباشد. سـطح پـا   یز میا در انتها نوك تیها گرد  نوك برگ .رسد یم متر یسانت

ها مشـخص و در سـطح    است. رگبرگ ییتر از سطح باال کم رنگ یرگ سبز ولب

  روزنه است. يدارا ییبرجسته بوده و سطح باال ینییروزنه پا

و کمتـر از   35تـا   6 يمتـر، دارا  یسانت 7تا  2کول، یا پانین خوشه یگل آذ

، یمتـر، قرمـز تـا ارغـوان     یلـ یم 8تـا   7، يا وه آن سته حبـه یباشد. م می گل 50

و تعداد آنها در  يکرو يا تا حدودی يضویآن، ب يا دارایدآلود، بدون اثر خامه آر

  اه رنگ است.یز و سین گونه ریعدد است. بذرها در ا 24تا  14ن یهر خوشه ب

مختلف هاي  تهیاست و وار يادیت زین گونه حائز اهمیرات موجود در اییتغ

 یها تفاوت کمـ  ن مترادفی. اگوناگون دارد يها ن گونه مترادفیباشد. ا می را دارا

 گل یعنی بالستوس یبراک تیوضع آنها،هاي  دندانه وضع برگ،هاي  دارند. کناره

 راتییـ تغ بزرگ يخارها و بلندهاي  شاخه يرو کوتاههاي  شاخه از حاصل نیآذ

  .ندارند یچندان یوستگیپ رسد می نظر به که دارند یمتنوع

که  یاست، در حالیزاهاي  ها در شاخه ه برگیک شاخص ثابت، وضع حاشی

شـوند.   می گر وصلیکدیبه  يبا فواصل نامساوها  کوچک نازا دندانههاي  در شاخه

 یهـا در بعضـ   ن بـرگ یـ است که ا یم و چرمیضخ يها د برگیگر تولیشاخص د

  .گرددها  گونه  رین گونه از سایص ایتواند سبب تشخ می بوده و یحاالت دائم
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  زرشک زرافشانی پراکنش

دارد. در شـرق   يادیـ ر) پـراکنش ز یصـغ  يایکـا (آسـ  یرانیدر منطقـه ا  ن گونهیا

ر یران، شرق عراق، افغانستان، قفقاز، ترکمنستان، غرب پاکستان، کشـم یه، ایترک

  شود.  می دهیاد دین زیو غرب چ

زد، کرمـان، سـمنان،   یـ جان، لرستان، خوزستان، فـارس،  یران در آذربایا در

ن، یاسـفرا  بجنورد، در خراسان در و گرگان دامغان، تهران، کرج، گچسر، توچال،

روان، یمان، کـالت، علـم کـوه، شـ    یفر ه،یدریح تربت جام، تربت سرخس، درگز،

  رجند وجود دارد.یب مشهد، کاشمر و د،یرباط سف قوچان، کپه داغ،

گـر تـداخل داشـته و دو    یدهـاي   ران بـا گونـه  یه و این گونه در شرق ترکیا

جان، مازنـدران، گرگـان،   یدانه (آذربا یبا زرشک بن گونه ین ایب یمتنوعهاي  رگه

رمردانشاه، سـلم آبـاد، زشـک و    ین، پین و خراسان در قایکردستان، همدان، قزو

 و زرشک راست خوشه (شاهرود، تهران، کرج، اراك، کردستان) یوش)، زالزالکیر

  شوند. می دهی(گرگان، مازندران، البرز) د

ن یـ سـت. ا ین یقطع یوجود دارد ولز یسه جانبه ن يدهایبریامکان وجود ه

ار یآنهـا بسـ   يبند حاصل شوند و درجه یعیممکن است در مناطق وسها  دو رگه

تـــوان  مـــی ن گونـــهیـــشـــاخص اهـــاي  تـــهیمشـــکل اســـت. از جملـــه وار

B.integerrima=B.vulgaris var.densiflora  وB.integerrima=B.vulgaris 

var.serratifolia  .را نام برد  

جـان،  یته دوم در آذربایر عمارلو و واریر زنگوله و پیدر منطقه پ یته اولیوار

  شود. می دهیکهرود، نهاوند، شمشک و کرمانشاهان د

  ر باشند.یزهاي  یها تالق ن زرشکیاز ا یرسد برخ می به نظر

 B.orthobotrys * B.integerrima  

 B.vulgaris * B. integerrima  

  رسد. می ر به نظریه زسه جانب یز تالقینهایی  ن نمونهیهمچن
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B.orientalis * B.turcomanica * B.integerrima  
هـاي   دندانـه  يا دارایـ بالستوس در موارد اشاره شده صاف  یبراک يها برگ

دو سـال  هـاي   باشد. جوانه یتر م يقو یآن از زرشک معمول يبوده و خارها یکم

 يا قهـوه  بـه  يسـت، بلکـه مقـدار   ید نیسف یز مثل زرشک معمولیها ن قبل برگ

  کند. می کینزد یل دارد و آن را به زرشک زرافشانیتما

ا یـ رسد و  یبه نظر م یاز زرشک زرافشان يا تهیا واری B.turcomanicaگونه 

ه یـ ا براسـاس نظر یـ ک دارد و یـ نزد يشـاوند یاست که نسبت به آن خو يا گونه

اســت.  B.turcomanicaاز  يا ر مجموعــهیــز integerrimaتــه یدتر واریــجد

   .var.integerrimaB.turcomanicaینعی

ف شـده،  یتوصـ  یمیکه توسط متخصصان قـد  یپ زرشک زرافشانینمونه ت

ــرخالف زرشــک زرافشــانیهــا بــرگ و گوشــتدار نبــوده و ماننــد  یچرمــ یش ب

B.orientalis رسد. می دار است و دو رگ به نظر ک، نازك و دندانهیشتر باریب  

    Berberis khorasanica یزرشک خراسان .3

ایران بزرگتـرین تولیدکننـده زرشـک دنیـا     

ترین زرشک در ایران زرشک  متداول و است

  .خراسانی است

ــه ــاقه  يا درختچ ــا س ــا ب ــوب يه ، یچ

 يل به خاکسـتر یما يا مسن قهوه يها ساقه

 يارهایشـ  يدار، پوست نـازك، دارا  و شکاف

  است. اي  ل به قهوهیما جوان قرمزهاي  ق و شاخهیا عمیعمق  کم

 5/2 - 5/1 ا قــائم نســبت بـه ســاقه، طــول خارهــا یـ ن ییو بــه پــاخارهـا ر 

  است.   يا خاکستراي ی ل به قهوهیا زرد مایمتر، رنگ خارها زرد  یسانت

بـا   یلیا مسـتط یـ  ي، لوزیضی، بیچرم يا تا حدودی ییده غشایها کش برگ

بـرگ  هـاي   باشد. دندانه می ا قاشقک مانندی یمرغ کند و به شکل تخمهاي  هیزاو
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رگبـرگ در دو سـطح برجسـته و    هاي  نازك، شبکه يبه خار یانند و منتهاره م

ز قرمـز  ییهـا در پـا   متر است. بـرگ  یسانت 1متراکم، دمبرگ مشخص و به طول 

  شوند.  می رنگ

ـ  یده، راست ین ساده، کشیگل آذ بـه انـدازه    بـاً یختـه، تقر یش آویا کـم و ب

 هـا زرد  و رنـگ گـل   عـدد در خوشـه   20تا ها  شتر و تعداد گلیب یا کمیها  برگ

  باشد.   می رنگ

 10تـا   8وه یـ عـدد، طـول م   30تا  12وه در هر خوشه یوه سته، تعداد میم

مشـخص  اي  شکل، با خامه یمرغ تخم يتا جگر يوه قرمز آجریمتر، رنگ م یلیم

  باشد. می متر یلیم میبه طول حدود ن

 10 - 9بـه قطـر   هـا   ن انـدازه سـته  یدر قـا  ییاسـتثنا هاي  نمونه یدر بعض

تا  یگاهها  ن نمونهیمتر مشاهده شده و خوشه ا یلیم 14تا  13متر و طول  یلیم

توســط ســازمان هــا  ن نمونــهیــن تعــداد ســته دارد. ایعــدد گــل و بــه همــ 30

شـده اسـت و    يه نامگـذار یـ مرکـز خراسـان هد   یو صـنعت  یعلمـ هاي  پژوهش

 7تـا   4کـدام  عدد بوده و هر  4تا  2ها  آن ادامه دارد. دانه يشتر رویقات بیتحق

  متر طول دارند. یلیم

    یزرشک خراسان پراکنش

ران در فلـور  یـ در ا 1975ن بـار در سـال   یاولـ  يران بوده و برایا یاه بومین گیا

چ و یده شده و توسط بـروو یپ آن در گلستان دیکا ذکر شده است، نمونه تیرانیا

  آورده شده است.  يدیبه عنوان گونه جد یلنسکیز

ن بجنورد و مراوه یمتر ب 1350ان بوده و در ارتفاع محل پراکنش آن خراس

شـمال   يلـومتر یک 20تـا   12گلستان،  یپارك مل یآهک يها تپه در بستر خاك

  ن مشاهده شده است.یکاشمر و در جنوب خراسان درقا
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    Berberis orthobotrys زرشک راست خوشه .4

 

-5/2ده به ابعاد ینازا کشهاي  شاخه يها رو برگ

، واژ تخـم  یضـ ی، بییغشـا  متر یتسان 5-5/4*2

تـر،   مشـخص هـاي   با نوك مدور و دندانـه  یمرغ

ــیم 5طــول دمبــرگ  ــرگ در  یل متــر، پهنــک ب

ی ک شده و بـه سـاقه منتهـ   یقسمت دمبرگ بار

 20تـا   5هـا   متر و تعداد گل یسانت 5/3تا  5/1ن خوشه متراکمیگل آذ شود. می

  عدد است. 

هسـتند.   یا سه قسـمت یترساده م یسانت 5/2تا  5/1خارها زردرنگ به طول 

تـا   یضیب یچرم يا تا حدودی یده چرمیها کش بالستوس یمجاور براک يها برگ

 ه بـه نسـبت صـاف   یمتـر و حاشـ   یلـ یم 20-25*10-16به ابعاد یواژ تخم مرغ

  باشد.   می

ــوب ــاقه چ ــرش عرضــیس ــزاو ی، در ب ــا حــدود هی ــ يدار، ت  ياردار، دارایش

دهنـده   گلهاي  شاخه باشد. می متر 4تا  3اه رنگ و ارتفاع یز و سیر يها عدسک

نرك) بـه رنـگ قرمـز تـا     هاي  پاجوش جوان نازا (احتماالًهاي  ، شاخهيخاکستر

ـ  یـ سـال قبـل ن  هـاي   شـاخه  يایبقا واي  قهوه  رهیـ و ت يش خاکسـتر یز کـم و ب

  باشند.   می

متـر   یلـ یم 6تا  5متر طول و  یلیم 10تا  8شکل  ی، گالبيا وه سته حبهیم

 اهیل بـه سـ  یـ شکل و به رنگ قرمـز ما  یضیمتر، ب یلیم 5ک آن یه پاقطر و انداز

بدون خامه است. بذرها بـه تعـداد    باًیتقر یده شده ولیباشد، کالله در انتها د می

   اه رنگند.یسه عدد و س



37  

    
 

زرشکبسته کار آفرینی پرورش   

 

  

  زرشک راست خوشه پراکنش

 ران و جنـوب ترکمنســتان یـ شـتر در شـمال ا  یا بیـ دن اه را دریـ ن گیـ پـراکنش ا 

ن گل به طرف کـوه ابـر در ارتفـاع    یشتر در دره زریاه بین گیران ایادانند. در  می

 یکوه شـاهوار، گردنـه حـاج    یمتر، گردنه شربت در گرگان، دامنه شمال 1800

اسـر  ین کیمتر، کالردشت مازندران، کندلوس، بـ  2600تا  2400لنگ در ارتفاع 

ن کـرج و  یبـ ب در گردنه مرزن آباد یمتر، هزارجر900تا  750و نکا در ارتفاعات 

رجنـد  یدر ب روان و احتمـاالً یمتر و در خراسان در ش 1300چالوس در ارتفاعات 

  آباد وجود دارد. منطقه سلم

کـا و  یرانیآن مبهم است. جـز در فلـور ا   ءن گونه و منشایح ایصح ییشناسا

 ین گونـه نـام  یـ کاسـت از ا یرانیگر که منبع همه آنهـا فلـور ا  یاز منابع داي  پاره

  .امده استین
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   .Berberis vulgaris L یزرشک معمول .5

به ارتفـاع  اي  ، درختچهیساقه چوب

هـا   متر، شـاخه  6تا  یمتر و گاه 3

 و ارداریشـ  یشکننده هنگام جـوان 

 يهــا انشــعابات و جســت  يدارا

تـازه بـه   هـاي   است. شاخه يادیز

د تـا سـبز   ین سفیعلت وجود بربر

ــما ــوانی ــه زرد، زرد ارغ ــو  یل ب ا ی

و به اي  ک سال به باال قهوهیاز هاي  در ساقه یباشد، ول اي می هل به قهویقرمز ما

ـ  هـا معمـوالً   عدسک شوند. می اه و متورقیو سپس س يج خاکستریتدر رنـگ   یب

 شوند.   می دهیجوان د یمسن و گاههاي  شاخه يبوده و رو ياه و خاکستریس

 4 تـا  1ا منشـعب سـه شـاخه،    یـ کوتـاه، سـاده   هـاي   شـاخه  يرو يخارها

ل یـ ما یا کمی يل به زرد، زرد خاکسترید مایز، نازك، سفیتر، بالنسبه رم یسانت

 ترند.  روشن یا کمیهمرنگ ساقه  و معموالً يا به قهوه

 7تـا   5/3، متنـاوب، طـول   ییغشـا  يا تـا حـدود  یـ  یآن چرمـ  يهـا  برگ

 يدارا ، پهــن،یمرغــ ، واژ تخــميضــویمتــر ب یســانت 3 تــا 1متــر، عــرض یســانت

برگ نوك  يمانند است. قسمت انتها ز و خاریتهاي  دندانها با یصاف هایی  کناره

ها مشـبک، متـراکم و درهـم رفتـه اسـت.       انحنا دارد. رگبرگ يا قدریز بوده یت

ا سـطح  یـ بـرگ همرنـگ    ینییو پـا  ییبرگ بدون روزنه، سطح باال ییسطح باال

متر بوده و پهنک بـه   یلیم 10تا  5تر است دمبرگ حدود  کم رنگ يقدر ینییپا

  شود. می ج به آن ختمیتدر

 20 متر اسـت.  یسانت 7و به ندرت  6 تا 3خته، ین مجتمع، خوشه آویآذ گل

عـدد و   6 هـا  اسـت، پـرچم   یقسمت 6قطعات گل  گل دارد. 40تا  یگاه و 25تا 
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 شـوند.  می کالله خم يرو يزیا برخورد چیار حساس بوده و با اندك تماس یبس

 يکه دارا یکالله مادگ يها رو رچمپ یدگیحشرات عامل خم عت معموالًیدر طب

ختـه  یآوهـاي   ها مجتمع و به صورت خوشـه  وهیم شوند. می ،است یخامه کوتاه

 است.

متر  یلیم 12تا  7، به طول یضیا شبه بی یضیوه سته قرمز حبه مانند، بیم

دانـه اسـت کـه     3وبـه نـدرت    2 يوه محتویهر م متر است. یلیم 9تا  6و قطر 

  تر طول دارند.م یلیم 6تا  5هرکدام 

  یزرشک معمول پراکنش

ران یـ اه در ایـ ن گیـ افت شـده اسـت. ا  یاروپا هاي  ن گونه در جنگلیپ اینمونه ت

 دار در آهـک  يهـا  ژه خـاك یـ تنـد بـه و   يهـا  بیداشته و در شـ  يادیپراکنش ز

ن، یشـه، قـا  ی(درگـز، سرب  خراسان تهران، الن، مازندران، گلستان،یجان، گیآذربا

قفقــاز، ترکمنســتان  ه،یــشــود. در شــمال ترک مــی هدیــســلم آبــاد) و فــارس د

 ز وجود دارد.یکستان و ارمنستان نیتاج

زرشـک، دو رگ  هـاي   مختلف داشته و بـا اغلـب گونـه   هاي  تهیاه وارین گیا

 کند.   می دیتول

  ند از:ا ن گونه عبارتیمهم ا يها تهیوار

B.vulgaris var.asperma 
 ن رقم هستندیدانه از ا یب يها اغلب زرشک

B.vulgaris var.brachiobotrys  
=B.orientalis var.brachiobotrys 

 دهیـ روزکـوه بـه سـمنان د   یکوچکترند و درراه ف یآن از گونه اصل يها برگ

  شوند. می

B.vulgaris var.macrantha 
= B.integerrima var.macrantha 
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 دهین رقم درشت است و در گرگان، شاهرود، کرمان و شهداد دیا خارها در

 شوند. می

B.vulgaris var.alba 
 دیسفها  وهیم

B.vulgaris var.alba-variegata 

  م با زردأها سبز تو برگ

B.vulgaris var.argento marginata 
  يا ه نقرهیها با حاش برگ

B.vulgaris var.atropurpurea 
 تند یها ارغوان برگ

  

 

B.vulgaris var.auro-marginata 

  زبان زنگ گندمیم و معموالً ییه زرد طالیها با حاش برگ

  var.atropurpurea Berberis thunbergiiژاپنی زرشک .6

ــه ــا گون ــیزرشــک ز يه ــامل ینت : ش

شه یمه همیشه سبز و نیهم ،دار خزان

شه یخزان دارو همهاي  سبز. درختچه

هـاي   یژگـ یسبز به خاطر دارا بودن و

زرد اي  خوشـه  يهـا  مثل گل یمناسب

ـ  قرمـز  هـاي   وهیـ م یتا نارنج  -یتـا آب

شاخ و برگ  يبایر رنگ زییبنفش، تغ

 يفضـا  یمتر در طراحـ  5/2متر تا حدود  یسانت 30ز و ارتفاع مختلف از یدر پائ

هـاي   ا در دسـته یـ ها به صورت منفـرد   ه پاركیتا حاشاي  صخره يها سبز در باغ

  کوچک کاربرد دارند. 
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م بـوده و در  مقاو کامالً که دارند ییایآس ءدار منشا خزان يها شتر زرشکیب

داشـته باشـد بـه     یخـوب  یکه زهکشـ  یدر هر خاک باًیه و تقریسا یا کمیآفتاب 

  کنند. می رشد یآسان

منفـرد،  هـا   متـر، شـاخه   8/1تا  9/0ا با ارتفاع یپااي  درختچهزرشک ژاپنی 

شـتر  یب یمتراکم با بافت نرم، درختچه گرد، گسترش آن انـدک  دار و قوس و دراز

رشـد سـاقه    يز و الگوییدر تابستان، قرمز در پا یا ارغوانیقرمز ها  شاخه از طول

 گزاگ است. یز

کننـده، متنـاوب، اسـپاتوال     هـا خـزان   برگ

 یلـ یآزاد خ ي(در انتهـا  یا واژ تخم مرغیمانند 

ن یـ ، ایل بـه ارغـوان  یـ ا قرمـز ما یـ پهن)، قرمـز  

ی ا خنثی يدیاس يها مند به خاك زرشک عالقه

طـول   به و رمزق ها باشد. خارها در محل گره می

 متر است. یسانت 25/1حدود 

ل به قرمز رنگ و در یاد، زرد مایها ز گل

 شوند.  می بهشت ظاهرین و اردیفرورد

رنـگ و   وه سته از نوع حبـه و قرمـز  یم

 و رسـد  مـی  که در مهرماه باشد میدرخشان 

ی در زمسـتان بـاق   یجذاب بـوده و تـا مـدت   

  .ماند می

  یزرشک ژاپن پراکنش

ژاپن است  یدر فرانسه بوده و در حال حاضر بوم 1913ه در سال این گیا ءمنشا

 نقـاط پـرورش   ياریط خشـک در بسـ  یو مقاوم در شرا ینتیز یاهیو به عنوان گ
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توانـد   ي مـی ن گسترده بوده و در مناطق شهریزم يابد. ساقه خاردار آن روی می

  ود.ش می ادیو بذر ز یشیق رویرا مهار کند. از طر یها و مواد اضاف آشغال

  )پاکوتاه( Bagatella رقم

  Cherry Bomb رقم

هاي  شاخه ير دارایفق يها (پاکوتاه و مقاوم به خاك Crimson pigmy رقم

  قرمز) کامالً

   Golden ringرقم

  Red chiefرقم 

مـان مقـاوم بـه    أل بـه زرد تو یـ قرمز و ما يها برگ ي(دارا Rose glowرقم

  ر)یفق يها خاك

  )هپاکوتا( Royal bergandi رقم

  سبز) يها (برگ Variegatرقم 

جـاد  یدانه جهت ا ین گونه با زرشک بیا ی(بدون خار) تالق Thornlessرقم 

  رد.یتواند مورد توجه قرار گ می زرشک بدون خار

  )ل به قرمزیما یز نارنجییدر پا یره ولیسبز تها  (شاخه Sparkleرقم 

  Berberis sp ییزرشک پلو .7

    متر 5/2 ارتفاع. 1

ل بـه  یما يا دار قهوه وهیم يها هشاخ. 2

 25 - 18 ي، بــا خارهــا رهیــقرمــز ت

م یعقــ  يهــا شــاخه متــر، در یلــیم

  شاخه.   3 - 2يخارها

متـر،   یلـ یم 10 - 5و به عرض  25 - 12شکل به طول  یتخم مرغ يها برگ. 3

  .دار، با دمبرگ کوتاه لبه دندانه
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زرد  ییتـا  30تا  25 يها با گل متر، یسانت 4انبوه به طول  يا ن خوشهیآذ گل .4

 بهشت و خرداد ماهیدر ارد یگلده .یدوجنس يها گل .رنگ

قرمز روشن، بـدون خامـه، بـدون     متر، یلیم 10 - 8شکل  يضویب وه سته،یم .5

 .ماه آبان و مهر در یرس وهیم .مزه دانه و ترش

  ییزرشک پلو پراکنش

تـه  یوار کاشمر، دگناباس، طبد، رجنیبن، قائ اطراف ن،خراسا :رانیدر ا يانحصار

 خراسـان کشـت   یعمـدتاً در نـواح   ییبدون هسته آن معـروف بـه زرشـک پلـو    

 شود.   می

از یـ خبندان بـوده، ن یو  یمقاوم به گرما و خشک پسند، آفتاب پلویی:زرشک 

خشـک و ارتفاعـات مـرز     مـه یزرشک در منـاطق ن  .دارد یتا آهک یبه خاك خنث

   .دیرو یخشک و مرطوب م مهین ینواح

خشک بـه   مهین يه و آب و هوایسبک دامنه و کوهپا يها در خاكاه ین گیا

 يهـا  در بـاغ  ییزرشک پلـو  .دهد یر نقاط میاز سا يمحصول بهتر ياریشرط آب

 ییزرشک پلـو  .شود یکشت م يکشاورز يبردار جنوب خراسان و به منظور بهره

 .رسانند یغذا م یخشک به مصرف مربا و چاشن مهیا نیرا به صورت تازه 

 رانیا یاه شناسیگهاي  شک در باغزر ینتیزهاي  گونه

زرشـک بـه    یگونـه خـارج   32حـدود   1351-1353 يهـا  طبق اطالع در سال

 يله دانشکده کشـاورز یز به وسین یگونه خارج 6ران و یا یشناس اهیله باغ گیوس

  ده است.یکرج به کشور وارد و کشت گرد

  رانیا یمل یشناس اهیباغ گ

ن بـاغ  یـ ر در ایـ ز یعلم يها زرشک به نام ینتیگ زگونه و دور 7در حال حاضر 

  وجود دارند:
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B.ottawansis(B.thunbergii*B.vulgaris) B.vulgaris  
B. thunbergii var.atropurpure  B.wilsoniae  
B.lologensis(B.darwinii*B.linearifolia) B.coxii  
B.panlanensia  =B.sanguinea  

  اند:ق بذر کشت شدهیر از طریز دو گونه زین باغ نیدر گلخانه ا
B.morrisonensis  B.koreana  

  نوشهر یشناس اهیباغ گ  

  ر وجود دارد:یگونه و رقم ز 7ن باغ هم اکنون یدر ا
B.lycium  
B.chinensis  
B.wilsoniae  
B.rubrostilla  
B.vulgaris  
B.wilsoniae var.sabcaulialta  
B.gagnepainii var.lanceifolia  

ن رفتـه  یز وجود داشته که در حال حاضر از بیر نیگونه ز 4اغ ن بین در ایهمچن

  است.
B.orientalis var.brachibotrys  
B.aggregata  
B.aristata  
B.julianae  
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 گیاهشناسیهاي مختلف گیاه زرشک از نظر  بررسی اندام

  

  

 برگ گیاه زرشک. 1
  

از خصوصیات این رده، دو شکل جوانـه اسـت،   

 تار گیـاه را تشـکیل  دراز کـه سـاخ  هـاي   جوانه

تا  1کوتاه با طول تقریبی هاي  دهد و جوانه می

بلند هاي  که روي جوانههایی  متر. برگ میلی 2

قــرار دارنــد غیــر فتوســنتزي هســتند و بــین  

میلمتـري رشـد    30تـا   3خارهاي سه شـاخه  

اند، تکمه موجود در گوشه هر برگ و خار  کرده

دهنده جوانه کوچکی اسـت کـه داراي    تشکیل

  باشد.   می ندین برگ فتوسنتزي و معمولیچ

یکپارچـه یـا   هایی  متر و داراي لبه سانتی 10تا  1ساده هاي  طول این برگ

 بلنـد رویـش پیـدا   هاي  ها در گیاهان جوان فقط روي جوانه برگ .پرخار هستند
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سال از عمر گیـاه جـوان    2تا  1دهی کامل، بعد از گذشت  کنند و روش برگ می

  .شود می ایجاد

ریـز از نظـر رنـگ     برگهاي  ونهگ

زیبــاي پــاییزي قابــل توجــه هســتند، 

در این فصل قبل از ریزش بـه  ها  برگ

شـود.   مـی  رنگ صورتی یا قرمز تبدیل

همیشـه سـبز   هـاي   در بعضی از گونـه 

    .کند می طرز خاصی جذاب جلوهه سفید درخشان آنها، بهاي  چین برگ

لوزي یـا مسـتطیلی بـا    کشیده غشایی یا تا حدودي چرمی، بیضی، ها  برگ

هـاي   باشـند. دندانـه   مـی  کند و به شکل تخم مرغی یا قاشقک ماننـد هاي  زاویه

 1برگ، اره مانند و منتهی به خاري نازك هستند. دم برگ مشخص و به طـول  

 شوند. می در پاییز قرمز رنگها  متر است. برگ سانتی

  گل گیاه زرشک. 2

 6زرد رنــگ زیبــاي آن شــامل هــاي  گــل

پرچم اسـت کـه    6گلبرگ و  6، کاسبرگ

شـود و   در اردیبهشت و خرداد ظـاهر مـی  

 و کنـد  مـی  چشم هـر رهگـذري را خیـره   

مادگی آن یک پرچم کـه بـه یـک خامـه     

  .شود می کوتاه منتهی
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و بـه   6تـا   3گل آذین مجتمع، خوشه آویخته، 

 20آن هاي  سانتی متر طول دارد. تعداد گل 7ندرت 

قسـمتی،   6قطعات گل عدد است.  40و گاهی  25تا 

عدد و بسـیار حسـاس بـوده و بـا انـدکی       6ها  پرچم

  شوند. یا برخورد چیزي روي کالله خم می تماس

  میوه گیاه زرشک .3

رسـیده آن قرمـز یـا    ت. متر اس میلی 5-15میوه این گیاه توت مانند و اندازه آن 

 فش مـومی صورتی یا بـن  زرد و گاهاًهاي  باشد و اغلب داراي شکوفه می آبی تیره

دیگـر کـروي   هاي  باشند که ممکن است دراز و باریک (مثل میله) و در گونه می

  باشند.  

میــوه آن خــوراکی و سرشــار از   

ــد   ــی تن ــی داراي طعم ــامین ث ول ویت

خــاردار آن هــاي  اســت، برداشــت بوتــه

اي  دشوار بوده بنابراین مصرف گسـترده 

ندراند. آنها غذاي مهمی براي بسـیاري  

هاي  ک هستند که دانهچاز پرندگان کو

هایشــان  طریــق فضــله از ایــن گیــاه را

  .کنند می پراکنده

آویخته است، میوه سته قرمـز حبـه   هاي  مجتمع و به صورت خوشهها  میوه

متـر   میلـی  9تـا   6متر و قطر  میلی 12تا  7مانند، بیضی یا شبه بیضی، به طول 

روي  محصــول آن اســت. بقایــاي خامــه و کاللــه در نــوك آن مشــخص اســت.

  یک ساله و بارآوري آن به صورت یک سال در میان است.هاي  شاخه
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متـر   میلـی  6تـا   5دانه است که هر کدام  3و به ندرت  2هر میوه محتوي 

  .باشد می عدد  2n=28ها  طول دارند. تعداد کروموزوم

 زرشک گیاه بذر. 4

 -میلیمتر)  5/5طول ( اندازه بذر زرشک:

  متر میلی 1/4قطر  -متر  میلی 2/2عرض 

مرغـی   شکل بذر تخـم  شکل بذر زرشک:

 يبوده و در نوك آن حالت سوراخ مانند

   .خورد می چشمه ب

  .بوده و رنگ میوه زرشکی استاي  رنگ بذر کرم مایل به قهوه رنگ بذر زرشک:

  ســـته، قرمـــز، صـــاف (نـــرم)، بـــدون خامـــه زرشـــک: ينـــوع میـــوه بـــذر

 g / L 720هکتولیتر بذر زرشک: 

  عدد130000 :کیلوگرم زرشک تعداد بذر در

و دمـاي   TP جهت سبز شدن در شرایط آزمایشگاه بسـتر  مشخصات دیگر:

 سـرما  پیش البته روز کافی است. 14تا  10گراد به مدت  درجه سانتی 22تا  18

 .رسـد  می نظره ب کافی هفته 13 تا 6 مدته ب گراد سانتی درجه 5 تا 1 يدما در

 رود مـی  کـار ه ب بذر عنوانه ب است بذر دو لشام معموالً میوه يتجار شرایط در

  .شوند می يبوجار کامالً رهابذ هم اوقات گاهی
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  زرشک ییایمیش اتبیترکدهنده و  مواد تشکیل

دهنده فعال زرشـک،   مواد تشکیل

بربرین اسـت. بربـرین آلکالوئیـد    

بلورین قرمزي است که خاصـیت  

ــابی،    ــد الته ــی، ض ــد میکروب ض

ضد  کننده فشارخون و مخدر، کم

ــنج دارد ــر . تشـ ــات دیگـ ترکیبـ

 :زرشک به صورت زیر است

 اسید مالیک غ،صم ی،چرب ک،اسیدسیتری ن،بربامی ن،آلبومی •

ــ  - ــد دیگ ــواد آلکالوئی ــیاکانتی ر،م ــ ن،اکس ــان ن،رزی ــو ن،ت ــته م،م   نشاس

ن یاکانتیاکسـ  ،Berberineنیبربـر  يدهایـ اه آلکالوئیـ ن گیاهاي  در تمام قسمت

Oxyaconthine، ن یبربامBerbamine  د در پوسـت  یـ مقـدر آلکالوئ  .وجود دارد

 اه استین گیگر ایدهاي  شتر از قسمتیشه زرشک بیر

% 4حـدود   يوه زرشـک دارا یم

د یک و اسید مالیاس 65 ،يمواد قند

 .باشد می صمغ يک و مقداریتارتار

رد امختلـف د هاي  زرشک گونه

تر از همه آنها دو نوع اسـت   که مهم

ـ  نام زرشـک ه ب یکیکه  هسـته و   یب

 .باشد یدو هسته) م يزرشک با هسته (دارا يگرید

  

باشـد.   ی مـی ار سمین است که بسیبربر ياه داراین گیبرگ، چوب، پوست ا

در چوب و بـرگ آن کمتـر اسـت.     یول ؛7/1اه ید در پوست گین آلکالوئیمقدار ا
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ار اسانس به مقد ین و نوعیاکانتینام اوکسه ب يگرید دیآلکالوئ يگل زرشک دارا

، ینـ یرزقنـد، مـواد    یشه زرشک به عالوه نـوع یاست. در جوانه و ر یار جزئیبس

ن یاکانتیشـه عـالوه بـر اوکسـ    یوجود دارد. در پوست ر یکیمواد پکت يالژیموس

ن یزیـ ن وژات روزین، کلـوم بـام  ین پالمـات یبربام 2 نام هب يگرید يها يدیآلکالوئ

  .وجود دارد

  کولوژي و شرایط محیطی گیاه زرشکا

مرطوب و تا  ق نیمهکلی زرشک در مناط طور هب

 در حتی شود می مرطوب دیده يحد

 چشمه ب مرطوب يجاها در يمرکز يها استان

 300 بارندگی ولی ندارد خاکی نیاز – خورد می

   .پسندد می را متر میلی 400 تا

دار بـه عنـوان    انـواع زرشـک دانـه    :زرشک و ارتباط آن بـا محـیط طبیعـی   

 نده و خودرو در اکثر مناطق کوهستانی کشورمان بـه چشـم  ده میوهاي  درختچه

خورد و از آنجایی که از اجزا طبیعـی اکوسیسـتم منـاطق کوهسـتانی اسـت       می

  .کنند می حتی در شرایط سخت و نامساعد نیز میوه فراوانی تولید

   آبیاري زرشک

بـالغ آن چنـدان زیـاد نیسـت بـه      هاي  خصوص بوتهه نیاز آبی گیاهان زرشک ب

دلیل مورد انتخابی خوبی براي کاشت در مناطقی است کـه از نظـر آب و    همین

  همچنین کیفیت آب مشکل دارند.

وه مشـابه  یـ مهـاي   ا درختچـه یـ دانه نسبت به درختـان   یزرشک ب یاز آبین

 ين درختچـه در الگـو  یـ ن شـدن ا یگزیجا یل اصلیاز دال یکیباشد و  می نییپا
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ک یـ مصـرف   يخوب بـه ازا  سبتاًخراسان درآمد ن یجنوب يها کاشت شهرستان

  باشد.   می متر مکعب آب

متر مکعب در هکتار است که بسته بـه   9900آن حدود  ياریاز خالص آبین

 ن مقـدار یـ شـتر از ا یب ياریـ از ناخـالص آب یبه کار گرفته شده ن ياریآب يها روش

 باشد. می

  دماي مناسب براي کشت زرشک

 -23گـراد تـا حـداکثر حـدود      سـانتی  درجـه   -7گیاهان زرشک بسته به نوع از 

رسد که گرمـاي شـدید تابسـتان     می کند و به نظر می درجه سانتیگراد را تحمل

    .دهد تا سرماي زمستانی می بیشتر این گیاهان را آزار

هاي بسیار گـرم و   با تابستاناي  به همین دلیل بهتر است که اگر در منطقه

ی بکارید که از ظهر به بعـد  کنید این گیاه را در مکان می همچنین خشک زندگی

 .از سایه برخوردار باشد

  نور مناسب براي کشت زرشک

فتاب) تا نیمـه  آساعت نور مستقیم  6-8این گیاهان مکانی با نور کامل (حداقل 

 يپسـندند. زرشـک بـرا    مـی  ساعت نور مستقیم آفتـاب) را  4-5آفتاب (حداقل 

اج یخوب احت يان هوایا جرب یک محل آفتابیو عملکرد باال به  یوه کافید میتول

  دارد.  

داشته و از آن به عنوان حصـار   یدرختچه زرشک در برابر باد مقاومت خوب

 یدهـ  ژه در هنگام گـل یگرم بو ياما وزش بادها ؛شود می ز استفادهیو بادشکن ن

  دهد.   می ر قراریثأوه آن را به شدت تحت تیت میفید و کیزان تولیم
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ده یـ هنگام آنها به ندرت مشـاهده گرد  ریدل ظهور یها به دل گل یسرمازدگ

ا برداشـت  یـ زه ییزودرس پا يدر صورت مواجهه با سرماهاها  وهیم یاما سرمازدگ

  ده شده است.یرهنگام آن دید

  خاك مورد نیاز زرشک

رویند و از این نظر گیاه قانعی اسـت و در   می در هر خاکی گیاهان زرشک تقریباً

بهترین نتیجـه را دارد. بـراي کـوددهی     سبک با زهکش خوب هایی نسبتاً خاك

براي انواع خوراکی از سال دوم یا سـوم بـه    نیز نیز گیاه کم توقعی است معموالً

بعد و هر دو سال یکبار بعد از برداشت محصـول در پـاییز یـا اوایـل زمسـتان از      

شـود بـراي درختـان     مـی  کیلوگرم کود بسیار پوسیده حیـوانی اسـتفاده   10-5

  یش داد.  امیزان کود را افز توان می بزرگتر

براساس توصیه کارشـناس در برخـی باغـات پـرورش ایـن گیـاه گـاهی از        

کودهایی همانند فسفات آمونیم در پاییز و یا زمستان و همچنـین کـود اوره در   

بایست براسـاس تجزیـه و    می میزان مصرف این کودها .شود می بهار نیز استفاده

 .شناسی باشد تحلیل آزمایشات خاك

 خـوب  زهکش با شنی - نسبتاً سبک لومیهاي  دانه طالب خاك زرشک بی

ـ  نیـز  آهکی و گچیهاي  خاك در و استاي  کوهپایه مناطق در  رشـد  خـوبی ه ب

غنـی  هـاي   باال را نیز تحمل کرده نیازي بـه خـاك   PHو  EC همچنین کند، می

    .ندارد

شد گیـاه  تحقیقات نشان داد که فسفر به کار رفته در طول تابستان باعث ر

در همان سال نگردیده، بلکه در بهار سال بعد اثرات خود را نشان داده و بیشـتر  

 .بـوده اسـت  هـا   فسفر موجود در رشد جدید ناشی از فسفر ذخیره شده در ریشه

 ذخیـره ها  فرایند انتقال فسفر به این صورت است که فسفر ابتدا بیشتر در ریشه
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کند و فسفر جذب شـده   می رکتشود، سپس به داخل مناطق رشد جدید ح می

   .شود ها می جدید، جایگزین فسفر منتقل شده از ریشه

  پراکنش گیاه زرشک

گرگان (پارك گلسـتان، شـاه کـوه، شـاه     

 48 ،)، دره قطوريپسند)، آذربایجان (خو

 دورود،( لرستان اصفهان، غرب کیلومتري

ــتران ــوه اش ــارس ( ،)ک ــومتري  43ف کیل

 ،)آبـاد  نحسی غرب یلومتريک 4شیراز و 

یـا تـل خسـرو)، کرمـان،      بویراحمـد (یاسـوج   ، کهکیلویه وارژن) دشت( اردکان

 نزدیـک  شـیرکوه، ( یزد سمنان، رینه يباال میگون، دره، رودك( ، تهرانخراسان

زرشـک   يهـا  ز باغیدر اصفهان و کاشان ن .)کیلومتري شمال شرق ابرقو 78زد، ی

وجـود دارد کـه بـه     ییصـفا و سه پل باغ م یک سیموجود است. در اصفهان نزد

 .(باغ زرشک) معروف است
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  زرشک در جهانهاي  پراکندگی گونه

(ایران، افغانسـتان، بخشـی از    تاکنون در محدوده فلورا ایرانیکا ،از جنس زرشک

هیبرند نام بـرده   5گونه و  12پاکستان، شمال عراق، آذربایجان و ترکمنستان)، 

ایران گـزراش شـده اسـت کـه گونـه       هیبرید آن جزو فلور 4گونه و  5شده که 

 .باشد می بومی ایران  (B.Khorasanica)خراسانیکا

 
  

مجـزاي جهـان    پراکندگی جنس زرشک از نظر تمرکز در دو ناحیـه کـامالً  

هیمالیا و چـین غربـی و از طـرف دیگـر     هاي  اند که از یک طرف کوه قرار گرفته

  ند. شو می مرتفع آند در آمریکاي جنوبی را شاملهاي  کوه

 در برمه چنـد گونـه   همچنین در ژاپن کمتر بسیار وها در چین  تنوع گونه

گـردد. در هندوسـتان چنـد     می باشد و در فیلیپین فقط به یک گونه محدود می

 .شود می یک گونه یافت نیز گونه و در جاوه و سوماترا
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 عملیات کاشت زرشک

  هاي تکثیر روش

  ا جوشپتکثیر توسط  .1

جنسی و معموالً به وسیله پا جـوش یـا بـه اصـطالح      روش غیردانه به  زرشک بی

   .شود می تکثیر »بر جوش«محلی 

تـرین روش ازدیـاد ایـن درختچـه در جنـوب       متداولتکثیر توسط پاجوش 

ساله که داراي مقدار کافی ریشـه و   3تا  2هاي  خراسان است. معموالً از پاجوش

 گـاهی  البتـه  شـود،  می فادهاست باشند داشته طول متر سانتی 60 – 70در حدود

 مـورد  جدیـد  نهـال  عنـوان  بـه  نیـز  قـدیمی  و پیـر هاي  درختچه بزرگهاي  تنه

حیح نبـوده و غیریکنـواختی در رشـد و    صـ  عمـل  این که گیرد می قرار استفاده

  .گردد می را، در باغ جدیداالحداث سببها  اندازه درختچه

 ذر مـاه آاوایـل  هـا اواخـر آبـان و     بهترین زمان جداسازي و کاشت پاجوش

پـذیر اسـت ولـی     هـا در اسـفند مـاه نیـز امکـان      باشد. تهیه و کاشت پاجوش می

هـا   ریشـه پـاجوش   .ها) در پـاییز بیشـتر اسـت    ها (نهال احتمال موفقیت پاجوش

زرشک بایستی کامالً سالم بوده و در معرض وزش بـاد قـرار نگیـرد و بالفاصـله     

    .یابد می ایشکاشته شوند در غیر این صورت خطاي کاشت افز

بـه  هـا   دور الزم اسـت ریشـه  هـاي   ها به مسـافت  در صورت انتقال پا جوش

هاي  وسیله مقداري خاك مرطوب پوشانیده شده و درون پارچه مرطوب و کیسه

  .نایلونی قرار گیرند

 شوند و فروش آنها می تر تهیه شش ساله و مسنهاي  ها از درختچه پاجوش

تولیـد  . ر آمد خوبی را نصیب زرشک کاران نمایدتواند عالوه بر فروش میوه د می

هاي شنی بیشتر است و در صورتی کـه پـاییز    پاجوش درختچه زرشک در زمین
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 درختچـه را خـاك بدهنـد، پـاجوش بیشـتري تولیـد      هـاي   هر سال، اطراف تنه

  .گردد می

   :شود می دانه دیده پاجوش در اطراف درختچه زرشک بی انواع

  متر و زرد رنگ کمتر از نیم سانتی پاجوش یک ساله با قطر )1

مایـل بـه   اي  متر به رنگ قهوه پاجوش دو ساله با قطر حدود یک سانتی )2

  قرمز  

  .رنگ و شیاردار استاي  ) پاجوش سه ساله و بیشتر که قهوه3

اما در روستاي خُنگ از توابـع   ؛دانه معمول نیست پیوند زدن در زرشک بی

بدین ترتیـب کـه    .اسایی و مشاهده گردیدبیرجند چهار درختچه پیوند شده شن

 اضـافی هـاي   تنـه  ابتـدا  ،مـاه  اسـفند  در قبـل  سـال  17 – 18اولین بار حـدود  

 5- 6هاي  وندكپی از استفاده با و حذف زرشک ساله 4- 5 دار دانههاي  درختچه

هـاي   هاي پایینی شـاخه  دانه به قطر یک مداد که از قسمت متر زرشک بی سانتی

  ل تهیه شده بودند، عمل پیوند انجام گرفته است. رشد یافته در سا

د پیوند از برشی (ترصیعی) یـا از نـوع پیونـد    رس براساس شواهد به نظر می

تـر از پیونـدك    محـل پیونـد متـورم و رنـگ پایـه روشـن       .پوست (تاجی) باشـد 

هاي اخیر نیز چند مورد پیوند زرشک در این روستا با موفقیت  . در سالباشد می

انواع دیگر زرشک به وسیله بذر، خوابانیدن، پیوند و قلمـه زدن   .است انجام شده

  .شوند می تکثیر

  يش به روش بذر کاری. افزا2

تـوان   مـی  هیط سـا یک محـ یکنند و در  می مادهآده زرشک را در بستر یبذور رس

 5وه جدا شده و بـه مـدت دو مـاه در درجـه حـرارت      ین بذور از میکاشت کرد ا

 و سـپس اقـدام بـه کاشـت بـذر      يفه نگهداریصورت استراتگراد به یدرجه سانت

 .زنـد  مـی  شود و در بهار سال بعد جوانه می ز انجامیین عمل در پایکنند که ا می
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البتـه  باشـد.   ي نمیه مادریخواص پا یتمام يمده از بذر داراآدست ه ب يها نهال

به نوشـا  هیـ ا تهیـ آب زرشـک   هیـ ته يفقط برا و ندارد ين گونه ارزش اقتصادیا

  .شود می استفاده

  ش به روش قلمهی. افزا3

ق قلمــه کــم یــز از طریــزرشــک ن تکثیــر

 ين روش بــرایتــر ن و مناســبیتــر نــهیهز

ج ینتــا ؛کنواخــت اســتی یاهیــداشــتن گ

ستم مه افشان و یبا استفاده از س یپژوهش

مـه سـخت   یسـخت و ن هـاي   که قلمـه  دهد می پا گرما صورت گرفته است نشان

 ید شـاخه فرعـ  یـ قـدرت تول  يشـاخه کـه دارا   ینییپا يها ه شده از قسمتیته

د، یک اسـ یریندول بوتیا IBAرشد هاي  کننده میکه با کاربرد تنظ یشترند وقتیب

NNA دیک اسین استینفتال،IAA ماه بـه   يذر ماه و دآد در یک اسیندول استیا

  کنند.   می دیشه تولیشوند به صورت کم و محدود ر می ماریشکل پودر ت

 دنیبه روش خوابان شیافزا. 4

اسـفند مـاه قلمـه     ا دریـ ز در خاك بخواباننـد  ییجوان زرشک را در پا هاگر شاخ

عمـل   .ده شـود یـ ن درخـت پرفا یـ اد شـدن ا یـ زده موجـب ز  شـه یبزنند شاخه، ر

ل خـرداد مـاه در ماسـه و در    یجوان در اواهاي  له شاخهیدن شاخه به وسیخوابان

  شود. می دار انجام هیبستر گرم سا

 وند یق پیش از طریاافز. 5

وند شـده  یزرشک پهاي  درختچه است امیدانه معمول ن یوند زدن در زرشک بیپ

ونـد از نـوع   یا پیـ ) و یعی(ترصـ  یرجند از نوع برشیتوابع ب ياز روستاها یکیدر 

  .باشند یم )یوند پوست (تا جیپ
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  ق کشت بافت یش از طریافزا .6

 کشت قیطر از دانه یش زرشک بیافزا

 طیشـــرا در بافـــت شـــتک و بافـــت

  .شود یم انجام یشگاهیآزما

در شـرایط طبیعـی گـرده     :نکته

 افشانی در زرشک غالباً به حالت خـود 

 گشنی و با مشـارکت حشـرات انجـام   

  گیرد. می

  عملیات داشت زرشک

رشد رویشی خود را از اوایل  ،دانه زرشک بی

بـرگ  هـاي   فروردین ماه با باز شـدن جوانـه  

 .نمایـد  مـی  ا آغـاز جوانه نمـ هاي  اخهشروي 

زرد رنگ توپی شکل آن از وسـط  هاي  غنچه

تدریج رشد نمـوده  ه هاي تازه روییده، ب برگ

شوند و دوره گـل   می و در اردیبهشت ماه باز

  کشد.   روز طول می 20دهی آن حدود 

جـوان  هـاي   ویژه در سال کم محصول، سـاقه ه ب ،درختچه زرشک هر سال

    .کند می بسیار زیادي تولید

تازه روییده از فروردین ماه شروع و تا اواخر خرداد یـا  هاي  ریع ساقهرشد س

جدید هاي  معموالً همزمان با شدت گرما، رشد شاخه .یابد می اوایل تیر ماه ادامه

 شود. می متوقف

 میوه زرشک از اواخر مرداد و اوایـل شـهریور مـاه شـروع بـه تغییـر رنـگ       

تدریج از نـوك میـوه   ه در آمده و بکند و رنگ سبز، ابتدا به رنگ زرد کرمی  می
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شود و سپس معموالً تـا اواسـط شـهریور مـاه بـه       می (محل خامه) صورتی رنگ

  کند.   رنگ قرمز گرایش پیدا می

نسبتاً ضخیم و گوشتی اي  خالی و غیرآبدار با دیواره دانه تو میوه زرشک بی

ی غلـیظ  تدریج تا هنگام رسیدن، این دیواره نـازك گردیـده و مـایع   ه است که ب

  .کند می درون میوه تجمع پیدا

  و رو کردن خاك یرز

 یـر ز یـرد گ می مرحله داشت زرشک صورت یاتکه در عمل یاز اقدامات اصل یکی

 یدر برخـ  یمرحلـه و گـاه   یـک و رو کردن خاك است که هر سال معمـوالً در  

متـر در محـدوده    یسـانت  30انجام و حـدود   ییزهمناطق در دو مرحله بهاره و پا

  شود.  می انجام یلب یلهانداز درختچه و به وس یهسا

 یشبهتـر خـاك و افـزا    یـه تهو هرز، يها فعلرفتن  یند سبب از بیعمل مف ینا

  گردد.   می سرعت نفوذ آب در خاك

مخلـوط   رطوبـت در خـاك،   یشـتر ب یرهباعث ذخ ینرو کردن خاك همچن یروز

 و یـر کـاران ز شود. از نظر زرشک  یم یشدن کود با خاك و کنترل آفات احتمال

  گردد. می محصول میو ک یفیک یشمهم است و باعث افزا یاررو کردن خاك بس

  کود مصرف

 يشـود امـا بـرا    مـی  محسـوب  یکم توقع یاهگ ییبه مواد غذا یازاز نظر ن زرشک

دارد از سال سـوم کاشـت    یازدرختچه به کود ن ینا یشترمحصول بهتر و ب یدتول

بـار پـس از برداشـت     یـک هر دو سال  یوانیدر صورت در دسترس بودن کود ح

 5-10 ختچـه زمستان بسته به سن درختچه به هر در یلاوا یا ییزمحصول در پا

 یشاز سال دهـم افـزا   یزانم ینشود که ا می داده یدهپوس یوانیکود ح یلوگرمک

  .یابد می
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اسـفند مـاه بـه     یـا  ییزدر پا یوممصرف کود فسفات آمون یراخ يها در سال

حـدود   یـزان بهار بـه م  یلدر هکتار و کود اوره در اوا لوگرمیک 150مقدار حدود 

مصـرف کـود    یـزان هرچند کـه م  استمرسوم شده  یزدر هکتار ن یلوگرمک 100

 مشخص و مصرف شود. یاهگ یازخاك و براساس ن یشآزما یجبا توجه به نتا یدبا

  زرشک یده و فرم هرس

دانـه در   یزرشک بهاي  درختچه هرس

محــدود و  یارگذشــته بــه صــورت بســ

 یـدن شده و فقط به بر می انجام یناکاف

خشک هاي  و شاخه یرپ یاربسهاي  تنه

  است.  هشد می اکتفا یمارو ب

 یرنـد گ می قرار ینبه زم یککه نزدها  تنه یینیپاهاي  شاخه یدنهر چند بر

  مرسوم بوده است.  یماز قد یزن

را  درختچـه  یـر برش، پهن کـردن پارچـه در ز   یبه اصطالح محل ملع ینا

و پـس   یانبه صورت سال در م و معموالً یدنما می هنگام برداشت محصول آسان

سـبب   یتـاً روش هـرس نها  یـن شـود ا  یاز برداشت در سال پر محصول انجام مـ 

  شود. می درختچه ینوجود آمدن شکل سندان ذوزنقه وارونه در ا هب

انجـام نشـود    یکـاف  یـزان که هـرس زرشـک بـه م    رتیدر صو یبه طور کل

 یرونیبهاي  فقط در سطح شاخهها  یوهه زرشک بزرگ و متراکم شده و مدرختچ

هاي  در مورد هرس درختچه یابد می محصول کاهش یزانشوند و م می یدآن تول

سـال   3تا  2 یاند بهتر است ط و هرس نشده یدهسال رها گرد ینمسن که چند

سـال   یکاقدام شود و از حذف همه آنها در  یاضاف یرپهاي  نسبت به حذف تنه

  گردد. یزپره
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تـراکم   ،یاضـاف  يهـا  وشجعـدم حـذف پـا    یلهرس به دل یدر روش سنت

گـردد و مـانع نفـوذ نـور      مـی  یجاددر وسط درختچه اها  و شاخهها  از تنه یاديز

هاي  ها و شاخه پاجوش یشترب یجهشود. در نت می درختچه یانیبه قسمت م یکاف

کننـده آب و مـواد    ط مصرففق نداشته و عمدتاً یقسمت محصول یندر ا وجودم

هرس درختچه زرشک دو سـال پـس از گذشـت     یددر روش جد هستند. ییغذا

 تنـه نسـبتاً   یـک از  یکه گاه یهدر سال سوم نهال اول یشنهال در آغاز فصل رو

 یاضـاف  يها پاجوش یجهو در نت یندنما می شده را از قسمت بن قطع یهمسن ته

  شود.   می حذف یزن

 یعــیطبدرختچــه زرشــک بــه طــور 

فراوان دارد.  یده و پاجوشاي  قدرت شاخه

تنه کـه   یینپا سمتاز ق ییدهروهاي  شاخه

 رشـد  یگـر د يها تن ینبه سمت داخل و ب

کمبـود فضـا و    یـل بـه دل  کنند معموالً می

هـا   تنـه  یرپس از برخورد با سـا  یادتراکم ز

هـرس درختچـه زرشـک     یطور کلـ  هب .نندک یم یداپ یکج شده و شکل نامناسب

زده و خشـک درهـم    آفـت هـاي   شاخه یرمسن و پهاي  حذف تنه دانه معموالً یب

انــد و حــذف  گســترده شــده ینزمــ يکــه روهــایی  و شــاخه شــکل رفتــه و بــد

کـه جهـت    يهـا  پاجوش يبه استثنا یاضافاي  طوقه یرو زاي  طوقه يها پاجوش

    .شود می اند را شامل در نظر گرفته شده یرپهاي  تنه یگزینیجا

دانـه را کـاهش    یدر زرشک ب یهرس شدت تناوب بارده یلهه وسبتوان  می

شده سال کم محصول باغ را برخالف رونـد   یزير داد و با هرس به موقع و برنامه

 باغـدار زرشـک   یکـرد حتـ   یلغالب حاکم بر منطقه به سال پـر محصـول تبـد   

 یبـاغ سـال بـارده   هـاي   تچـه از درخ یمـی ن یدشـد  توانـد بـا هـرس نسـبتاً     می

هـر سـال بـه طـور مسـتمر       یجـه داده و در نت ییـر آن بخش را تغهاي  درختچه
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زرشـک   یمتاز کاهش ق یلهوس ینمحصول قابل ارائه به بازار به دست آورد و بد

مبرم  یازگرفت که درختچه زرشک به هرس ن یجهتوان نت می در سال پرمحصول

  گردد. می فراهم یدتول يبرا تري مناسب یطهرس شرا یلهبه وس یرادارد ز

  هرس متناسب درختچه زرشک نتایج

کم شدن قسمت میانی درختچه جهـت تـابش نـور و نفـوذ     اباز و کم تر. 1

  .جریان هوا و در نتیجه کیفیت بهتر میوه

هـاي   اضافی و نـرك هاي  تقویت درختچه به دلیل حذف مستمر پاجوش. 2

  قوي کم بازده قسمت پر تراکم میانی.

رداشـت و در نتیجـه کـاهش    ایجاد شکل درختچه در جهـت سـهولت ب  . 3

  .ضایعات محصول

  آوري. به عبارت دیگر غلبه نسبی بر سال کاهش شدت تناوب باردهی یا. 4

کاهش آلودگی به آفت زنبور سر شاخه خـوار زرشـک بـه علـت حـذف      . 5

  .اضافی نورسته جدیدهاي  ها و شاخه پاجوش

یـرد  بایست به صورت دیم انجام گ می کاشت گیاه زرشک در اراضی شیبدار

  :شود می که مراحل کاشت و داشت آن به تفصیل در ادامه ذکر

  در اراضی شیبدار ایجاد باغ دیم زرشک

به طور کلی در کاشت درختـان میـوه در   

اراضی دیم نکات زیر بایستی همواره مورد 

  توجه قرار گیرد:  

ایجاد شرایطی که به خاك امکـان   -

دهد تا آب بیشتري را درخود جذب 

  و ذخیره کند.
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کـه  هـایی   اطراف محل کاشت به طرف چالـه هاي  هدایت جریان هرز آب -

  شده است. یا نهال در آن غرس درخت

فراهم کردن شرایط مطلوب ریشه دوانی براي درختان از طریق شکستن  -

سخت خاك مسیر ریشه و افزایش حجم خـاك در  هاي  و از بین بردن الیه

  ها. اطراف ریشه

الرطوبـه مصـنوعی در    ال بـرنج یـا مـواد جـاذب    استفاده از پرلیت یا پوش -

محـیط   از داخل چاله بـه منظـور جـذب و نگهـداري رطوبـت در     اي  گوشه

  اطراف ریشه

خصوصـاً   پالستیکی در اطراف سایه انداز درختان،هاي  استفاده از پوشش -

پس از آخرین بارندگی منطقه به منظور حفظ رطوبت موجود در اطـراف و  

  ها. محیط ریشه

  ل احداث باغات دیممراح

دانه  خصوصا زرشک بینیاز آبی زرشک 

 هاي میوه درختچه درختان یانسبت به 

امکـان کاشـت   باشـد و   مشابه پایین می

دیم ایـن گیـاه وجـود دارد کـه شـامل      

  :باشد مراحل ذیل می
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  انتخاب اراضی

براي این منظور، اراضی دولتی قابل واگـذار و  

مند به احـداث بـاغ توسـط     برداران عالقه بهره

انی بــا اســتفاده از دســتگاه کارشناســان باغبــ

GPSاز نظـر   یاب جهـانی)  ، (سیستم موقعیت

ارتفاع، درصد شیب، جهت شیب، نوع خـاك،  

ارتبـاطی و دسترسـی بـه آب آبیـاري     هاي  راه

تکمیلی و میزان بارندگی ساالنه (بـا میـانگین   

.. .و متـر در سـال)   میلی 350بارندگی حداقل 

  گردد.   می انتخاب ارزیابی شده و اراضی بسیار مستعد

  تهیه نقشه کاشت

به منظور محاسبه سطح زمین و تعداد نهال مورد نیـاز، مشـخص کـردن محـل     

ها، نقشـه کاشـت بـا اسـتفاده از      و روي ردیفها  غرس نهال و فواصل بین ردیف

متري  1,5هاي  در فاصله که معموالً گردد می تهیه صورت دستی)ه دوربین (یا ب

گیـرد و   مـی  کشـت زرشـک صـورت   ها  ین ردیفمتري ب 3و فواصل ها  بین نهال

بایست بدون آسیب به پوشش گیاهی منطقه و در جاهاي خالی  می المقدور حتی

  کشت نهال صورت گیرد.

  كآزمایش خاخاکشناسی و 

ــب   ــدین ترتی ــه    ب ــبت ب ــه نس ــن مرحل در ای

از هـر   و .گـردد  مـی  برداري خـاك اقـدام   نمونه

 قطعه تقریباً یک هکتاري سه نقطـه انتخـاب و  
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-30هـاي  نمونه به عمق 3متر حفر و از هر چاله  1به عمق اي  در هر نقطه چاله

  شود.   می متر برداشت سانتی 60-90و  60-30 ،0

ده و یک نمونه خاك براي کرحاصل از هر عمق را با هم مخلوط هاي  خاك

گردد. بعد از حصول نتـایج آزمـون    می شناسی تحویل تجزیه به آزمایشگاه خاك

پـذیر   باغ دیم در قطعه مورد نظـر امکـان   گیري در خصوص احداث خاك تصمیم

  خواهد بود.

 نیب زمیش

هموار کـه امکـان    یوه در اراضیدرختان م

امکان  ياریآب مختلف يها استفاده از روش

 اما ؛دارند یمناسب دیتول و رشد ر استیپذ

 آب ينگهدار قدرت که دار بیش یاراض در

اي هـ  گونـه  کاشـت  امکان و دارند يکمتر

  . است ریپذ امکان دارند یآب يها تنش با رابطه در يشتریب تحمل که يمحدود

ـ ا بـا  يشـتر یب مقاومـت  که ینوع درخت ،نیب زمیبه ش بنابراین باتوجه  نی

 باشد نیز می مدتدر بلند صرفه به مقرون و ياقتصاد دیتول امکان و دارد طیشرا

 .شود انتخاب دیبا

  ) pitting ( یچاله کن

مطلـوب   یطراهم کـردن شـرا  منظور فـ  به

درختـان، شکسـتن و از    يبرا یدوان یشهر

و  یشـه ر یرسخت مسـ هاي  یهبردن ال ینب

و هـا   یشـه حجم خاك در اطراف ر یشافزا

کـار   ی،بستر مناسب بـا حجـم کـاف    یجادا
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بایـد  ابعاد چاله  که یردگ می انجام یدست یا یکیمکان یلبا استفاده از ب یچاله کن

  باشد.   ترم 1× 1× 1 یزانبه م

ـ  یزانبه لحاظ باال بودن م یخاك سطح ها، کندن چاله یانجر در  ی،مواد آل

شده  یختهطرف چاله ر یکباشد که در  می یشترب ییو مواد غذا یرهرنگ ت يدارا

    گردد. نمی باشد مخلوط می با رنگ روشن یرفق یاالرض که خاک و با خاك تحت

هـا   بانکت نرست کردد ي(برا شده یختهچاله ر یگردر طرف د یرینخاك ز

 یاالرض مخلوط با کود دامـ  داخل چاله از خاك سطح يگردد) و برا می استفاده

  شود. یاستفاده م یدهپوس

فصـل فرصـت    یـن چون در ا یردصورت گ یزدر پائها  بهتر است کندن چاله

وجود دارد و کار غرس نهال در  ياز نزوالت جو یرطوبت ناش یرهذخ يبرا یکاف

  .یردگ می صورت ینفرورد اوایل –اواخر اسفند ماه 

  تهیه نهال

داراي در تهیه نهال رعایـت نکـات زیـر    

  باشد: می حائز اهمیت

   ــت ــال انتخــابی داراي کیفی ــوع نه ن

  دهی باشد. مطلوب میوه

      هنگام تهیه نهـال بایـد سـعی شـود

  داراي ریشه قوي و سالم باشد.ها  کلیه نهال

    مینأاز، فقـط از طریـق بارنـدگی تـ    از آنجائیکه در باغات دیـم آب مـورد نیـ 

  مقاوم به کم آبی استفاده گردد.  هاي  از گونه از این روشود  می
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  کاشت نهال

عملیات کاشت نهال بعد از سپري شـدن  

ســرماي زمســتان و مســاعد شــدن هــوا  

(البته براي نهال زرشـک   گیرد صورت می

 ؛بهتر است در پاییز اوایل آذر کشت شـود 

تـوان آنهـا را    می یزاگرچه در اسفند ماه ن

در کشت پاییزه بیشـتر اسـت) در هنگـام    ها  کشت نمود اما احتمال گرفتن نهال

  کاشت نهال باید ابتدا ریشه را با یک قیچی تیز هرس کرد تا:

اوالً: سر ریشه اصلی قطع و گیاه تحریک به تولیـد ریشـه فرعـی بیشـتري     

  شود. 

از خـاك خزانـه زخمـی و بـه      که اکثراً در اثر کنده شدنها  ثانیاً: سر ریشه

هاي زخمـی و   داراي یک سطح صاف گردد زیرا ریشه اند، طور نامرتب قطع شده

 گیرنـد و از بـین   ها قرار مـی  و باکتريها  مورد حمله انواع قارچ سر ناصاف سریعاً

شود و  می که اگر محل بریده شده صاف باشد به راحتی ترمیم روند، در حالی می

  که: شود زا جلوگیري می ياز نفوذ عوامل بیمار

در یـک ظـرف    :کننـد  به ترتیب زیر ضدعفونی میبعد از هرس ریشه آن را 

 خاك باغچه، تفاله تازه گاوي و آب ریخته و مخلوط را کامالً بـه هـم   لیتري 20

در هزار سم قـارچ   2زنیم تا یک دوغاب حاصل شود که در این دوغاب حدود  می

و نهال با ریشـه هـرس شـده را یـک بـار در      کش نظیر بنومیل یا کاپتان ریخته 

    .کاریم می مخلوط تهیه شده وارد کرده و سپس

براي کاشت نهال یک قسمت خاك سطحی سرند شده را بـا یـک قسـمت    

الرطوبه مخلوط و به شکل مخروطی  کود دامی پوسیده و یک قسمت مواد جاذب
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ده و روي آن را روي این مخلوط مرتب کرها  ریزیم سپس ریشه می در ته گودال

  کنیم.   می متري سطح خاك پر سانتی 30را با خاك پوشانده و گودال را تا 

همچنین با توجه به نتایج آزمون خاك، نوع و میزان کودهـاي شـیمیایی و   

 متـر  سـانتی  10تـا   شود. به عنوان مـالچ  می عناصر ریز مغذي توصیه شده اضافه

انیم. این کار تا حـدودي مـانع   توانیم با ماسه بادي بپوش می روي سطح گودال را

شود و رطوبت را براي زمان بیشـتري در   می از تبخیر آب و رطوبت داخل گودال

  دارد. می گودال نگه

  شت نهال در کا رعایت نکات زیر ضروري

عمق کاشت باید طوري باشد که محل پیوند (در نهال بادام) دست کـم   .1

دار شـدن گیـاه در    ریشـه  متر باالي سطح خاك واقع شود تا از چند سانتی

   .باالي پیوند که ممکن است باعث خفگی آن گردد، جلوگیري به عمل آید

وزد، پیوندك باید روبه بـاد قـرار گیـرد تـا از      می در نقاطی که باد منظم. 2

(در مـورد گیاهـانی کـه     .شکسته شدن گیاه در اثـر بـاد جلـوگیري گـردد    

  .نهالهایشان پیوندي است)

شت و پر کردن گودال، باید با فشار دادن خـاك اطـراف   پس از انجام کا. 3

هـوا در اطـراف   هـاي   محکم کرد تا محفظـه  نهال با پا یا بیل، نهال را کامالً

  باقی نماند. ها  ریشه

هـا)   به منظور ورود جریانات سطحی آب از اطراف محل کاشـت (بانکـت  . 4

 30 تــا هــا چالــه در چالــه و ذخیــره آن بهتــر اســت بعــد از کاشــت نهــال،

تـر از سـطح    پـایین هـا   متري سطح خاك پر شوند یعنی سطح چالـه  سانتی

  اطراف باشد.

باید بالفاصله پس از کاشت، نهال را آبیاري کـرد در غیـر ایـن صـورت،     . 5

شوند باال خواهـد   می گیرند یعنی خشک نمی که اصطالحاًهایی  درصد نهال
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کر آبرسـانی در سـال   در شرایط دیم با اسـتفاده از تـان  ها  رفت. آبیاري نهال

نوبت اول بالفاصله بعد از کاشـت و   .نوبت الزامی است 3اول کاشت حداقل 

بعدي در طول فصل تابستان کـه شـدت نـور خورشـید و دمـاي      هاي  نوبت

    .گیرد می رسد صورت می خاك باالست و بارش به حداقل

هاي  ي نهال، هدایت هرز آبها به منظور حفظ رطوبت در محدوده ریشه. 6

و اطراف چاله به محل گسترش ریشه و همچنـین جلـوگیري   ها  ین ردیفب

هـاي   اسـتفاده از پوشـش  هـا   انـداز نهـال   هـرز در سـایه  هـاي   از رشد علـف 

متـر   1×1 پالستیکی الزامی است، براي انجام این کار پالسـتیک بـه ابعـاد   

ي کـه تـاج   گـردد طـور   می تهیه شده و در وسط پالستیک سوراخی تعبیه

  .خ رد شودنهال از سورا

انـداز   بعد از غرس نهال و فشـار دادن خـاك، پالسـتیک در قسـمت سـایه     

شود تـا توسـط    می کناري پالستیک زیر خاك گذاشتههاي  کشیده شده قسمت

باد از سطح خاك کنده نشود. البته در صورت عدم دسترسی به پالسـتیک الزم  

  انداز نهال، سنگ چینی شود. سایه است در قسمت

  آبیاري تکمیلی

یک نوبت آبیاري بالفاصله بعد از کاشت و 

تابسـتان   نوبت بعـدي در طـول فصـل    2

گیــرد بــراي ایــن منظــور از  مــی صــورت

شـود آب   مـی  آبرسانی اسـتفاده هاي  تانکر

 30مصرفی براي هـر نهـال غـرس شـده     

  باشد. می لیتر

بـه منظـور    :سربرداري نهـال  -

  .رسد می فرعی امري ضروري به نظرهاي  ایجاد و رشد شاخه
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انـد و   به نحوي از انحاء خشـک شـده  ها  که نهالهایی  در چاله :واکاري -

 .اند بایستی اقدام بـه واکـاري (جـایگزینی نهـال جدیـد) نمـود       اصطالحاً نگرفته

    .گیرد می واکاري در بهار سال دوم کاشت انجام

دار  در اراضـی شـیب   :بندي بانکت -

ســازي آب  آوري و ذخیــره بــه منظــور جمــع

هـاي   ري از جریـان یـافتن آب  باران و جلوگی

هاللـی  هـاي   از بانکـت ها  سطحی روي دامنه

روش کـار بـه ایـن     .شـود  شکل استفاده مـی 

 را صورت است که باالترین نقطه زمین مورد کشت و در فواصل مورد نیاز، مسیر

  سازند. می مشخص

و هـا   باید مساوي فاصله بین ردیف ،کاشته شده روي ردیفهاي  فاصله نهال

شود  می از آنها باشد. در تهیه دیواره بانکت از خاك زیرین چاله استفادهیا کمتر 

به صورتی است که انتهاي یکی با وسط بانکـت پـائینی   ها  و نحوه استقرار بانکت

متـر   سـانتی  40بایـد حـداقل   هـا   گیرند. ارتفاع لبه بانکـت  در یک راستا قرار می

  منظور گردد.  

اثر بارندگی و جریان آب بهتر اسـت   درها  براي جلوگیري از تخریب بانکت

  سنگ چینی شود.ها  روي بانکت

  نگهداري باغات دیم

اي نیاز دارد تا بتواند به نحو مطلـوب رشـد کـرده و     هاي ویژه باغ دیم به مراقبت

   :عبارتند ازها  تولید محصول کند مهمترین این مراقبت

عـد از کاشـت و   نوبت ب 1( نوبت آبیاري 3در سال اول کاشت،  آبیاري: )الف

در سال دوم بسته بـه میـزان نـزوالت     نوبت بعدي در ایام خشک فصل رشد) 2

  .است الزامی آبیاري نوبت یک تنها سوم سال در و نوبت 1 – 2جوي 
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شیمیاي در شرایط دیم نصف مقـادیر توصـیه   هاي  مقدار کود: کوددهی) ب

اط کامـل نسـبت   باشد. با توجه به آزمون خاك و با احتی می شده در شرایط آبی

هـا) در اواخـر    انداز نهال (درقسمت سایه کود به کوددهی به روش شیاري یا چال

  گردد. می زمستان اقدام

بایستی در چند سـال اول بـه ایـن درخـت از طریـق      : (پیرایش) هرس )ج

و وقتی به بار نشسـت هـرس را بـه حـداقل      هرس یا پیراستن شکل مناسب داد

پایینی عالوه بر تحریک رشد ارتفاعی از تبخیر  جانبی وهاي  حذف شاخه .رساند

  کند. می و تعرق و مصرف زیاد آب جلوگیري

عـالوه بـر مـوارد ذکـر شـده، نگهـداري بـاغ دیـم          سایر عملیات داشت: )و

مستلزم انجام عملیات دیگري از قبیل مبارزه با جوندگان و به ویژه خرگـوش در  

هـرز داخـل چالـه و بـین     هـاي   ها، آفـات علـف   فصل زمستان، مبارزه با بیماري

گهـداري  ها، استفاده از کود دامی، پرلیت، پوشال برنج به منظور جـذب و ن  ردیف

ها، متراکم کردن خاك و غیرقابـل نفـوذ نمـودن     رطوبت در محیط اطراف ریشه

یا سنگ اطـراف   چوبیهاي  ها، در بعضی موارد استفاده از تخته آن در بین ردیف

جوان، مبارزه هاي  رد مستقیم نور خورشید به نهالچاله جهت جلوگیري از برخو

  باشد.   می نیاز ...با سرمازدگی و

قفه، کلیه اراضی مستعد به باغ دیم تبدیل گردد  بیهاي  امید است با تالش

تا از این طریق عالوه بر استفاده بهینه از اراضـی دیـم و افـزایش تولیـد، کمـک      

زایـی و   امر در نهایت منجر به اشـتغال شایانی به اقتصاد روستائیان گردد که این 

  جلوگیري از مهاجرت روستائیان خواهد شد.
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  آفات گیاه زرشک

گونــه آفــت از روي  9در مجمـوع حــدود  

گیاهان زرشک در نقـاط مختلـف کشـور    

 که عبارتند از: گزارش شده است

بـاالن   گونه از آن متعلق بـه راسـته دو   1

Diptera 4   ــاالن ــه جورب ــق ب ــه متعل گون

Homoptera 1    گونه متعلق بـه زنبورهـاHymenoptera  گونـه متعلـق بـه     3و

  .باشد می Lepidopteraبالپولکداران 

از روي گیاهـان زرشـک    که گونه از مجموع آفات گزارش شده 3از نظر اهمیت 

طی دو دهه اخیـر، بـا    .باشد در نقاط مختلف کشور خسارت آنها قابل توجه نمی

دانه در منطقه جنوب خراسان بـه   ت زرشک بیتوجه به توسعه به سطح زیر کش

  .باشد می رسد که به تدریج آفات آن هم در حال گسترش می نظر
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  گیاه زرشکبیولوژیکی آفات  مشخصات

  :حشراتی که خسارت آنها در درجه دوم قرار دارند شامل

   Syrista parreyssiنبور شاخه خوار زرشک . ز1

د از کامل شـدن در داخـل شـاخه    عالرو ب

تبدیل بـه شـفیره شـده و سـپس حشـره      

کامــل (زنبــور) پــس از خــروج از شــفیره، 

  .شود می شاخه را سوراخ نموده و خارج

مورد حمله نسبتاً ضـعیف  هاي  شاخه

ضـعیف و  هـاي   تشکیل شده روي آنها در سال بعد داراي حبـه هاي  شده و میوه

  .تري برخوردارند کم رنگ (صورتی رنگ پریده) بوده، از کیفیت پایین

  پروانه برگخوار .2

کـز شـده و از   رهـا متم  باشند که پس از ظهور روي بـرگ  می الروها به رنگ سبز

امـا در برخـی    ؛خسارت این آفت نسبتاً ضعیف گزارش شده .کنند می آنها تغذیه

    .نماید می ها خسارت زیادي ایجاد سال

بـر   در روستاهاي گازار و مهمویی خسارت شـدید  1379به عنوان مثال در سال 

  .گخوارها همراه با خشکسالی مشاهده گردید



74    

  

  

  

  

 

 بسته کار آفرینی پرورش زرشک

 

 Rhagoletis cerasi گیالس گس. م3

هـاي   هاي شمالی کشور از روي میوه در استان

  .وري شده استآ زرشک نیز جمع

  

  

  Tetranychus urticaeکنه تارعنکبوتی (دونقطه اي)  .4

هـاي   این کنه گـاهی در باغـات روي بـرگ   

کنـد و تـا    می زرشک به طور خفیف فعالیت

در بعضـی شـرایط    .نسل در سـال دارد  12

ممکــن اســت جمعیــت آن بــاال رفتــه و بــا 

مکیدن شیره گیاهی موجب ضعف درختچه 

گـذرانی آن بـه صـورت مـاده کامـل اسـت و در اسـدیه بیرجنـد          زمستان .گردد

  .مشاهده گردیده است

  Earwig Insectگوشخیزك  .5

در ابتداي سـال   این آفت چند سالی است که

هـاي   همزمان با شروع رشد رویشی درختچـه 

زرشــک در منطقــه درمیــان بیرجنــد حالــت 

حشرات کامل بـه طـول    .کند می طغیان پیدا

تیـره  اي  متـر بـه رنـگ قهـوه     یمیل 18تا  10

 فت به صورت حشـرات نابـالغ بـوده و در سـال یـک نسـل تولیـد       آاین  .هستند

  کند.   می
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هـاي خـود خـارج شـده و از      شبانه از مخفیگاهها در اوایل بهار  گوشخیزك

ثرترین ؤمـ  .کننـد  مـی  گل زرشک تغذیههاي  هاي لطیف و غنچه و برگها  جوانه

روش کنترل آنها استفاده از سم سوین بـه صـورت پـودر پاشـی در پـاي طوقـه       

  باشد. می درختچه

آوري و انهـدام   اضـافی، جمـع  هـاي   ها و تنه عملیاتی از قبیل حذف پاجوش

هــاي آفــت  طــراف درختچــه و مســدود کــردن و انهــدام و اســتراحتگاهکُلــش ا

  .ثر استؤهاي دیوار و پر چین) نیز در کاهش خسارت آفت م شکاف(

  Lymantria disparابریشم باف ناجور  .6

ــه  ــاي  از شــمال کشــور از روي درختچ ه

زرشک نیز گزارش شده کـه خسـارت آن   

  .باشد گیاه میهاي  متوجه برگ

  

   

  

   Malacosoma neustrica(L.)) تخم انگشتري زرشکپروانه  .7

خیـز کشـور    این حشره در اکثر نقاط میوه

در تهران، مرکـزي،   ؛ از جملهشود دیده می

ولی تراکم  ؛خراسان کردستان و کرمانشاه،

هـاي   آن در شمال کشور بـه ویـژه اسـتان   

ــیالن بــ    ــدران وگ ــتان، مازن ــور ه گلس ط

   .محسوس بیشتر است



76    

  

  

  

  

 

 بسته کار آفرینی پرورش زرشک

 

تـاکنون   ،هـان میزبـان  از نقطه نظر گیا

، ، بیدروي سیب، گالبی، زالزالک، سنجد تلخ

گوجه، هلو، افـرا، توسـکا، زرشـک، گـیالس     

 .شود دیده می ...جنگلی، گوجه جنگلی و

خسارت این شب پـره مربـوط بـه الرو    

فروردین مـاه همزمـان    آن است که از اواخر

خـوار   بـرگ ها  روشوند ال می گل در طبیعت ظاهرهاي  با تورم وتغییر رنگ جوانه

 کنند. اقدام به بافت تور میها  بوده و روي سرشاخه

و در هـا   قدري زیاد است که موجب لخت شدن درخته شدت الرو گاهی ب

  گردد. ها می نتیجه ضعف عمومی آن

  Hyphantria cunea پروانه سفید آمریکایی. 8

غیر بومی و بسیار پلی اي  این گونه، حشره

اردبیـل، گـیالن و   اسـتان   3فاژ اسـت. در  

ــز    ــک نی ــان زرش ــدران از روي گیاه مازن

  .گزارش شده است

اي کـه خسـارت آنهـا در     تنها حشره

  باشد شته زرشک است: درجه اول اهمیت می
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   Liosomaphis berberidisشته زرشک  .9

ــه   ــارت آن متوج ــوه خس ــرگ و می هــاي  ب

در حـال حاضـر ایـن شـته از      .اسـت  زرشک

لیـه منـاطق   ک خصوصـاً هاي خراسـان   استان

و سـمنان از   زرشک کاري خراسـان جنـوبی  

روي گیاهان زرشـک گـزارش شـده اسـت و     

خسارت قابل توجهی را در مراحـل طغیـانی   

  کند.   به گیاهان وارد می

توان بـا یکـی از سـموم     می آن رااما  شود طور طبیعی کنترل میه ب معموالً

  .فسفره سمپاشی کرد

  سایر آفات. 10

هاي متروکه مشاهده گردیـده اسـت؛ همچنـین     ر باغشپشک بنفش زیتون نیز د

 هـا دیـده   غ کم و بیش در برخی با آثار خسارت کرم سفید ریشه و موش ورامین

  .شود می

   زرشکهاي  بیماري

 ين زنگ از رویا :جارویی زرشک زنگ .1

ــواح گنبــد و اطــراف  یدرختچــه زرشــک و در ن

  تهران گزارش شده است.
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گرگـان و   یک گلسنگ است از نـواح ی یقارچن قارچ که عضو یا :قارچ .2

 ياست که از رو یقارچ .و گزارش شده است يزرشک جمع آور يشاهرود از رو

  .گزارش شده است 1329ران در سال یزرشک در ا

ــف .3 ــطحیس ــک یدك س دك یســف :زرش

  گرگان انتشار دارد. یزرشک که در نواح یسطح

عامل سفیدك سطحی زرشک در ایـران قـارچ   

Microsphaera berberidis این  .گزارش شده است

بیماري در کرج و تهـران مشـاهده شـده و اهمیـت     

  اقتصادي آن زیاد است.

سـفیدك سـطحی    ،بیماري سفیدك سطحی زرشک نیـز مشـابه  هاي  نشانه

شـرایط مسـاعد    به این شکل که به محض فراهم بودن .هاست روي سایر میزبان

 بهشت ماه، پوشش پـودري سـفید  از ابتداي اردی جوي و در شرایط کرج معموالً

شود و به سرعت در سطح  ظاهر می ها و ساقه زرشک رنگی در هر دو سطح برگ

یابد و حتی ممکن است باعث خشکیدن  مجاور گسترش میهاي  بوته و درختچه

  .بوته آلوده گردد

شکل ظاهري برگ در بیماري سفیدك سطحی، سفید رنگ شده و حـالتی  

آید و تشـخیص آن نسـبتاً آسـان     وجود می هبرگ بروي آرد  مشابه پاشیده شدن

   .است
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ــ .4 ــگ س ــدیزن ــه  :ماه گن مرحل

هـاي   بوتـه  ياه گندم، رویزنگ س يدیاس

شــود. در واقــع  ي مــیز ســپریــزرشــک ن

اه یزبان واسط زنگ سیزرشک به عنوان م

ــدم محســوب ــی گن ــگ  شــود. م ــن زن ای

  باشد.   هونیا میدومیزبانه و ماکروسیکلیک بوده که میزبان واسط آن زرشک و ما

و حتـی  هـا   ها، ریشک هاي یوریدینیوم روي ساقه، برگ، غالف، پوشه جوش

سطحی که در حاشیه آنها بافت اپیـدرم پـاره شـده وجـود      صورت نیمه هبها  دانه

هـا بزرگترنـد.    دارد. در هر دوسطح برگ وجود دارند ولـی در زیـر بـرگ جـوش    

  اند. تا بیضی شکلیوریدینیوسپورها نارنجی تا قرمز رنگ، مستطیل 

مقاومت بهترین راه کنترل این بیماري است. انهدام میزبان واسـط   کنترل:

  دهد. نیز میزان بیماري را کاهش می

  هاي زرشک   بیماريعالئم 

  ؛عدم تغییر کامل رنگ میوه. 1

   ؛چروکیدن و خشک شدن میوه. 2

    ؛جارویی شدن. 3

  ؛کتابی شدن شاخه. 4

   ؛ها لکه لکه شدن پشت برگ. 5

    .خشکی و زوال درختچه .6
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  برداشت زرشک

ــال اول  ــار سـ ــک در چهـ  ،زرشـ

از بلکـه  دهد.  ینم یاديمحصول ز

محصــول  ینســال پــنجم نخســت

 کـه  شود می آغاز ينسبتاً اقتصاد

محصـول   یانگیندر سال هفتم م

 تــن در هکتــار  2زرشــک بــه  

 تریـاد ز یززرشک نهاي  رسد. با باال رفتن سن درخت مقدار محصول درختچه می

  شود.   می

 یسـالگ  25شروع شده و تـا   سالگیآنها از چهارده  یاندازه بارده یشترینب

 یلـو ک 4است. از هر  یسالگ 85زرشک حداکثر تا  یدوره بازدهکه  یابد یادامه م

    .یدآ یزرشک خشک دست م یلوک یکزرشک تازه 

 زیرا انـدام  ؛هاي مورد استفاده گیاه بسیار اهمیت دارد زمان برداشت قسمت

هـا   معموالً پوست سـاقه  .ثره باشدؤموردنظر بایستی حاوي باالترین میزان مواد م

در میـوه  را هنگام رسیدن کامـل  ها  را در پاییز و میوهها  را در بهار، پوست ریشه

  .کنند آوري می شهریور و مهر جمع

کـه   یرد و در صـورت یـ گ می ک مرحله صورتیبرداشت محصول زرشک در 

 یابیتوان زمان برداشت را تا دست می ونددیزه به وقوع نپییپا زودهنگام يها باران

 نـارس کـامالً  هاي  وهیرا میز ر انداخت،یخأوه از نظر طعم به تیم یت عالیفیبه ک

  گس هستند. يترش و تا حدود
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ــا آب و  در منــاطق کوهســتانی ب

زرشک زودتـر  هاي  ، میوهترهواي سرد

آیند و در مناطق کـم ارتفـاع و    می در

، تغییـر رنـگ میـوه    ي گرمترها دشت

پـذیرد ولـی    مـی  زرشک دیرتر صورت

کیفیت محصـول منـاطق کوهسـتانی    

  بهتر است.

ل محـدود  یـ زه (بـه دل ییهنگام پـا  زود يها زش بارانیها با ر سال یدر برخ

 جـاد یا یبودن امکانات باغداران) در طول دوره خشـک کـردن زرشـک مشـکالت    

 ز ایـن رو انـد،  یب مـی  بیا آسـ یـ گردد و محصول در خرمن گاه فاسـد شـده    می

زرشـک را   ها معموالً ن گونه بارشیاجتناب از اثرات نامطلوب ا يکاران برا زرشک

  ند.ینما می زودتر از موقع مناسب آن برداشت

 ين وجـود خارهـا  یوه و همچنـ یـ پوسـت م  یل نازکیبرداشت زرشک به دل

ن یتـر  نـه ین و پرهزیتـر  از مشـکل  یکـ ین درختچه یدر اها  فراوان و تراکم شاخه

  ن محصول است. ید ایمراحل تول

  برداشت زرشک  يها روش

  ؛با دست)ها  دن خوشهی(چ ینیروش خوشه چ. 1

  ؛ها) له ضربه زدن به شاخهی(برداشت به وس يا روش ضربه. 2

  ؛وه)یم يها حامل خوشههاي  دن شاخهیروش شاخه بر (بر. 3

  ؛)يا روش ضربه -(روش شاخه بر یقیروش تلف. 4

  .یکیکانستم برداشت میس. 5
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  زرشک يفرآور 

ن یــئــه ااار ه ویــن شــکل تهیتــر عمــده

زرشــک خشــک اســت کــه  محصــول،

 د شـده و یدر جنوب خراسان تول عمدتاً

ک یـ ران بـه عنـوان   یدر نقاط مختلف ا

مثـل   یسنت يبه غذاها ییغذا یافزودن

بـه   مربـا  هیـ ن تهیهمچنـ  و زرشک پلو

    رسد. یم مصرف

ل آبـان مـاه   یـ اوا مهـر تـا   ز در فصل برداشت که اواسطیوه زرشک تازه نیم

 رجنـد، یب يژه در شـهرها یـ وه ب شود و می است به صورت محدود به بازار عرضه

از آن به نـدرت بـه صـورت تـازه      یمردم به صورت خانگ شابور،یو ن مشهد قائن،

  .کنند می مصرف يخور

  خشک کردن یسنت روش

وه یـ بخش اعظـم م  حاضر لادر ح

خشک  یبه صورت سنت يدیزرشک تول

 ،یسنت روش در .گردد یم عرضه شده و

سـه   بـه  باغـات  سـطح  از زرشـک  ابتدا

و بــر اســاس  گـردد  مــی برداشـت  وشر

ز یـ روش برداشت نحوه خشک کـردن ن 

  .متفاوت است

  ؛له دستیبه وس ها برداشت خوشه .1

  ؛ها له ضربه زدن به شاخهیبرداشت به وس .2

  .وهیحامل م هاي دن شاخهیله بریبرداشت به وس .3
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و  یاهیـ گهـاي   کننـده  اشت با اسـتفاده از سسـت  روش برد ارهبقات دریتحق

نکـرده   دایپ عیز انجام شده است که هنوز کاربرد وسیتوسط مکنده ن يآور جمع

  است.

له یله دست و برداشت به وسـ یبرداشت خوشه به وس یعنیدر دو روش اول 

 ییمقـوا  يها ا کارتنیسه یشده درون ک يآور زرشک جمعها  ضربه زدن به شاخه

دور از بـاغ قـرار دارد    شده و به محل خشک کردن کـه معمـوالً  خته یر یو چوب

  گردد. می حمل

ا آسفالت یکه به طور معمول از کاهگل ها  پشت بام خانه ان ازییاکثر روستا

ا یـ  یک، گـون یبا پهن کـردن پالسـت   و غالباً کنند می ده شده است استفادهیپوش

 کننـد.  ي مـی ریجلوگن یوه در اثر تماس با زمیر آن از آلوده شدن میبرزنت در ز

روز بـه رطوبـت    15-10ظـرف   يزییآفتاب پـا  ریز در مناسب طیشرا در زرشک

  گردد.   می ده و خشکیمطلوب رس

و فساد زرشـک، حملـه پرنـدگان و حشـرات از      یموسمهاي  یخطر بارندگ

بـه هـر حـال زرشـک      باشد. می ن روشیعات در ایها و ضا بین علل آسیبزرگتر

ـ   ي مـی آور خشک شده جمع ز یـ و ن یدسـت  مـه یو ن یدسـت  يهـا  ش ا روشـود و ب

ا یبه صورت فله درون کارتن  ز شده ویشاخ و برگ و دم) تم يجداساز( يبوجار

  گردد. می شده، عرضه يبند بسته یگون

له دسـت پـس از خشـک شـدن بـه      یت زرشک برداشت شده به وسـ یفیک

وه یـ را میـ ز ؛ر درخـت اسـت  یـ از ز يآور مراتب بهتر از روش ضربه زدن و جمـع 

امـا   مانـد.  مـی  تر ده و در هنگام خشک شدن سالمید يب کمتریک تازه آسزرش

از ضـربه و   یناشـ هـاي   بیر درخـت بـه علـت آسـ    یشده از ز يآور زرشک جمع

  دارد. يتر نییت پایفیشده و ک یدگی، دچار لهسقوط

) وهیـ حامـل م هـاي   دن، شاخهیله بریبرداشت زرشک به وس( در روش سوم

خشـک   يبـرا  معمـوالً  گردد. می ردن حملزرشک به محل خشک کهاي  شاخه
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ن یـ ا گـردد.  مـی  استفادهها  ا انباریده یسرپوش يها ن نوع زرشک از محلیکردن ا

 شـده  یکشـ  میسـ  صـورت  بـه  ای يفلز -یچوب يها مجهز به داربستها  نوع انبار

 و هیـ تهو بـا  و شـده  پهن آن يرو زرشک بلندهاي  شاخه وها  خوشه که باشد می

  .شود می خشک زرشک روز 25-14 مدت در هیسا مجاورت در

، حملـه  یدگینانچه از خطر پوسچ گردد می خشک روش نیا با که یزرشک

نسـبت بـه    يتـر  زرشـک مرغـوب   ر عوامل مصون بماندیا سایها  و مخمرها  قارچ

از  یقبـل اسـت. بـه عـالوه خطـر فسـاد ناشـ       هـاي   زرشک خشک شده به روش

  ز ندارد.  یرا ن یبارندگ

هـا   دن به رطوبت مطلوب بـا تکـان دادن شـاخه   ین و رسپس از خشک شد

  گردد. ي میآور شده جداشده و جمع خشکهاي  وهیم

  گاه خشک کردنینه جایط بهیشرا

و  بیاز آســ يریجلــوگ يبــرا

از خشـک کـردن    یعات ناشیضا

محل بارگاه ی سنتهاي  در روش

و دور از گـرد   يدر بلند یستیبا

 يا آغــل نگهــدار  یــ و خــاك  

ده یسر پوشـ  حاًیوانات و ترجیح

از  يریباشد تا عـالوه بـر جلـوگ   

ز مصـون  ین یموسم يها نزش بارایاز گرد و خاك در مقابل ر یناشهاي  یآلودگ

  .بماند

ا آسفالت باشد و قبل از پهن کردن زرشـک  یمان یده از سیکف بار گاه پوش

از سـطح   ینـد انـدک  کـه بتوا  یمیسـ  يا تورهای یچوبهاي  آن توسط پالت يرو
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ر بـه  یـ خروج رطوبت از ز ه ویمتر) باالتر باشد و تهو یسانت 10- 5حداقل ( نیزم

  ده شود.یرد پوشیانجام گ یخوب

 ؛وه تازه نه تنها مانع از خروج رطوبت شـده یر میک در زیپهن کردن پالست

س و مرطـوب مانـده و   یخـ  وه کـامالً یاز تنفس م یبلکه به علت عرق کردن ناش

اسـتفاده از   ز ایـن رو ا؛ گـردد  ین مـ یریـ زهـاي   و فسـاد زرشـک   یدگیسسب له

زان یـ حـداکثر م و  تـر اسـت   ار مناسـب یبس یکتانهاي  یا گونی يتورهاي  پارچه

متـر باشـد، بـه عـالوه      یسانت 3شتر از یب یستیبارگاه نبا يرومحصول  یانباشتگ

بـر   اي پارچـه  يمصون ماندن از حمله حشرات و پرندگان استفاده از تورها يبرا

باشـد کـه    يطـور  یستیمحل بارگاه با مناسب است. اریسطح محصول بس يرو

وه تا حـد ممکـن از   یصورت گرفته و رطوبت خارج شده از م یه هوا به خوبیتهو

ط فـوق  یباز و بـا شـرا   يه و در فضایسا که در یگردد. زرشک سطح محصول دور

به مرتب بهتر از زرشک خشک شده در آفتـاب خواهـد    یتیفیشود ک می خشک

ط آفتـاب نخواهـد   یبـا شـرا   یشدن آن چندان تفاوتداشت و طول مدت خشک 

  .داشت

از  يز و عـار یـ تم کـامالً  دیـ نبارها بانانچه زرشک در انبارها خشک شود اچ

هـاي   چـه ید توسـط در یباها  ه در انباریتهو .وانات باشدیا حیجوندگان  حشرات و

ورود و خـروج هـوا   هـاي   له فنیا به وسیممانعت از ورود حشرات  يدار برا يتور

  رد.  یصورت گ

جـه حـرارت مناسـب    درصد و در 70کمتر از  یستیباها  انبار یرطوبت نسب

م نـور  یمسـتق  ذنفـو همچنـین  گراد باشـد.   یجه سانتدر 40 تا 25 خشک کردن

  د به داخل انبار نامناسب است.یخورش

ا از جـنس فلـز   یـ  یچـوب هاي  شود داربست می چنانچه از داربست استفاده

و انتقـال آن بـه محصـول وجـود      یزدگ باشد تا خطر زنگ ومینیا آلومیزه یگالوان

  نداشته باشد. 
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کـف طبـق   هـاي   اریشباید شود  یاستفاده م يا فلزی یچوبهاي  اگر از طبق

رد. یـ صورت گ یزبه خوبیر نیباشد تا عبور و مرور هوا از ز یبه اندازه کاف یستیبا

د یـ باهـا   و طبـق شتر باشـد  یمتر ب یسانت 5از  یستینبا یطبق چوب یارتفاع داخل

عبـور و   يبـرا  یکـاف  يمتر باشند تا فضـا  یسانت 10بلند به ارتفاع اي  هیپا يدارا

  هم داشته باشند.   يمرور هوا با قرار گرفتن رو

از  یستیشود با می نداختهآن ا يروزرشک هاي  که شاخه یمیسهاي  يتور

ز در هـم  ب شوند تـا ا صزه و ضد زنگ باشند و در فواصل مناسب نیجنس گالوان

ن ید بـه عـالوه در کـف چنـ    یـ بـه عمـل آ   يریزرشک جلـوگ  يها خوشه یرفتگ

ج یهـا پهـن شـود تـا بـه تـدر       ير تـور یـ ز درزیتمهاي  ا پارچهیبرزنت  ییانبارها

خته و در موقع یرها  ن پارچهیا يروزند یر می که بر اثر خشک شدن ییها زرشک

  .باشند نیاز تماس با زم یناش يها یاز آلودگ يعار يآور جمع

  خشک کردن یروش صنعت

ار حساس بـوده و  یوه تازه زرشک بسیم

 ز این رواندارد،  یچندان یعمر انبار مان

تر  عیهر چه سر یستیپس از برداشت با

  گردد. يا فرآوریمصرف شده 

 یقات جـامع و کـامل  یهرچند تحق

و  يط مطلوب نگهـدار یدر خصوص شرا

رسـد بـه ماننـد     مـی  نظـر  از فساد زرشک تازه انجام نشده است اما به يریجلوگ

آن در  يط مسـاعد نگهـدار  یشـرا  هـا و  ز مثل انگور و توتیدانه رهاي  وهیر میسا

  .روز باشد 75-15ن یسرد خانه ب
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عوامــل خشــک کــردن میــوه 

و عامل در خشک کردن د :زرشک

دارد.  یزرشــک نقــش اساســ یــوهم

 یوهبه م یانتقال گرما از منبع حرارت

 یـوه بخـار از درون م  یاو انتقال آب 

به سطح و دور کردن بخار از سـطح  

 یصـنعت هـاي   کن زرشک استفاده از خشک یدنروش خشکان یناست. بهتر یوهم

  است. یوهمتناسب با نوع م

 یـه ثانو يپس از خشـکاندن بوجـار  

که عبارت است از گرفتن اضافات همراه 

زرشک خشک شده مانند دم، کاه، شـن،  

شـود. و   مـی  انجـام  ...پـوك و هـاي   یوهم

و در  يبند درجه یینجام محصول نهاسرا

ــایی  بســته ــاي  یکاز جــنس پالســته ه

  .شود می عرضه رو به بازا يبند بسته یمريپل

  اهمیت اقتصادي گیاهان دارویی ارزش و

عوامل اقتصادي از مهمتـرین عوامـل در   

فرآوري گیاهان دارویـی   ، پرورش وتولید

 .صنعت تولید داروهـاي گیـاهی اسـت    و

بـاالتر و بیشـتر در   داشتن ارزش افـزوده  

بحث تولید نسبت به سایر گیاهان زراعی 

 .اسـت  و باغی طبق آمـار گـزارش شـده   

گذاري عظیم بعضی از کشورهاي  سرمایه
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اسـپانیا در زمینـه تولیـد و     ،، فرانسه، بلژیک، اتریشاروپایی و غربی مانند آلمان

   .صورت گرفته است با منشأ گیاهی فرآوري داروها

ن تولیدکننده زرشک در دنیا اسـت کـه در ایـن میـان     کشور ایران بزرگتری

درصـد از   97استان خراسان و شهرستان قائنات با در اختیار داشتن نزدیک بـه  

 .درصد از زرشک دنیا را در اختیـار دارد  95اراضی زیرکشت این محصول، تولید 

، شـهرتی  خصوص قاین و بیرجنده دانه آن براي نواحی جنوب خراسان ب نوع بی

  .ایجاد کرده استوجه قابل ت

مصرف زرشک بـه  با توجه به اینکه 

ل مزه ترش آن یبه دل يصورت تازه خور

ــول ن ــت،یمعم ــی س ــوان  م ــا تهت ــب ه ی

ر مربـا، مارمـاالد،   یمتنوع نظهاي  فراورده

وه، نوشابه، سس، ژلـه و... از زرشـک   یآبم

د مـازاد بـر مصـرف و    یـ ضمن جـذب تول 

 ، آنهـا را هـم بـه نـام    جاد ارزش افزودهیا

 .کرد یمعرف یالملل نیب يران به بازارهایا

ــه عنــوان نــوعی روش نگهــداري   ،تهیــه مربــا ــاز ب مارمــاالد و ژلــه از دیرب

هـاي   مرسوم بوده است وجه تمایز این محصوالت اندازه میوهاي  محصوالت میوه

  آنهاست.  تهیه در مورد استفاده

عـات میـوه در طـی    درسته سالم یـا از قط اي است که از میوه  فراورده ،مربا

مارماالد نیز محصـول   آید. فرایند پخت با افزودن مقداري آب و قند به دست می

 گردد. مشابه مربا است که از میوه له شده یا پالپ میوه تهیه می

فرآورده دیگري است که از آب میوه صاف شـده و فاقـد ذرات میـوه و     ،ژله

مرسـوم  هـاي   سایر میوه شود. اگر چه زرشک نسبت به می مواد نامحلول ساخته

تري اسـت ولـی بـه دلیـل      قابل تبدیل به مربا و مارماالد و ژله داراي طعم ترش
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توانـد بـه عنـوان سـه      مـی  کنندگان از این محصـوالت  آشنایی و شناخت مصرف

  .فرآورده جدید صنعتی به بازار عرضه گردد

 زرشک يگاه اقتصادیجا

 کننده انواع زرشک قرمـز خـوراکی  دانید ایران بزرگترین تولید می همان طور که

آن در  درصـد تولیـدات   90باشد و نکته قابل توجـه اینجاسـت کـه بـیش از      می

  ها اشاره کرد: توان به برخی از آن د که میگیر می استان خراسان صورت

این نوع زرشک اغلب به دلیـل داشـتن    :زرشک پفکی مرغوب خراسان

تـرین انـواع    ده و جـزء مرغـوب  شیوه تولیدي خاص در بهمن مـاه وارد بـازار شـ   

صـادراتی بـه صـورت    هاي  در بازارها  کنندهزرشک تولیدي است که توسط تولید

  .شود می عمده عرضه

زرشک دانه اناري یـک رده پـایین    :زرشک دانه اناري مرغوب خراسان

تر از زرشک پفکی است و حجم باالیی از آن در بازار داخلـی ایـران و اغلـب در    

، آذربایجان، قم، شـیراز و اصـفهان بـه صـورت عمـده خریـد و       تهرانهاي  استان

  .شود می فروش

و  دیتول% 75 ک بهیهکتار باغ زرشک نزد 4000ر کشت ینات با سطح زیقا

ال یـ ر 57,750,000,000 ن محصول را در کشور به ارزش حدودیسطح کشت ا

لـو  یک 4 لو زرشک تر و از هریهزار ک 6 هکتار هر از .به خود اختصاص داده است

لـو زرشـک   یهـر ک  .دیـ آ مـی  دسته ز بیلو زرشک خشک و تمیک کیزرشک تر 

ن مـوارد  یک بشکه نفت باشد و با توجه به ایتواند برابر با  می آن يارزش اقتصاد

ت و سزاوار یحائز اهم یر نفتیغ یصادرات يان کاالهایت آن در میو ارزش و اهم

 .باشد ي میاقتصاد يگذار هیسرما
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   زرشک یخواص طب

 .خشک است ران سرد ویم ایز نظر طب قدزرشک ا

  خواص میوه زرشک

 کننده قلب تیتقو، قابضمیوه زرشک 

را  یر خــونیبواســ باشــد. مــیو کبــد 

 را برطـرف  يزیخـونر ، کند یدرمان م

برطــرف کــردن   يبــرا کنــد، مــی

  .د استیمف يکبد يها يماریب

دم کـرده زرشـک را   ، صفرا بـر اسـت  

بهبـود گـوارش و کوچـک     .دیـ ان غرغره کندههاي  یبرطرف کردن ناراحت يبرا

    .کننده شکم

صفرا، آب آلبالو و آب زرشـک را مخلـوط کـرده بـه      یسهدرمان پر شدن ک يبرا

    .یدکن میل يبار هر بار سه قاشق غذاخور 3 يمدت هفت روز، روز

  از آب زرشک استفاده کرد. توان یرفع حرارت معده و جگر م يبرا

    .یدکن یلزعفران م یهمراه با کم را ده زرشکهاضمه دم کر یتتقو يبرا

گرم زرشـک   50عشر  یورم و زخم معده و روده و اثن ی،درمان اسهال خون يبرا

 یـک  يده روزرکـ صـاف   یـد کرده سـپس حـرارت ده   یسآب خ یترل یکرا در 

  شود. یلاستکان م

از شـربت   تواننـد  یو سوء هاضـمه دارنـد مـ    یهکبد، کل ییکه نارسا یکسان

 .یـد صاف شدن خون از شـربت زرشـک اسـتفاده کن    يبرا .ستفاده کنندزرشک ا

چـار افسـردگی   د یکسـان و  کنـد  یم یريزرشک از سرطان روده جلوگهمچنین 

     .یل کنندمشربت زرشک  هستند
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   زرشک شه و پوست ساقهیخواص ر

درختچه زرشـک   یشهپوست ر

از لحاظ طبـع گـرم و خشـک    

، صفرا بر و مسهل اسـت  .است

، کنـد  می تیقوو ت کبد را پاك

اعمـــال دســـتگاه گـــوارش را 

 سوء هاضـمه را  ،کند می منظم

ـ  ،برد می نیب از را  ییاشـتها  یب

ثر ؤمـ  يرقـان و زرد یدر درمـان   ،اسـت  دیبوست مفیرفع  يبرا، کند می برطرف

 کـه مبـتال بـه ورم طحـال     یآنهـائ  .کنـد  می سم را برطرفینقرس و رمات .است

   .رندیاه کمک بگین گیامعالجه از  يتوانند برا می هستند

 )آب یسـ   یسـ  200گـرم در   5باشـد. (  مـی  زرشک ضدتب یشهدم کرده ر

 برطـرف کـردن   يبـرا  ،ر نافع استیمعالجه بواس يبرا ،کند می س را درمانیوار

   .آورد می نیفشار خون را پائ ،د استیسوزش ادرار مف

شـه و سـاقه زرشـک    ید از جوشـانده ر یـ توان مـی  چشـم  يوشو شست يبرا

و پوسـت سـاقه    یشـه رکنـد.   مـی  یـت تقورا بـدن   یمنیا یستمس .دیستفاده کنا

زرشـک اثـر    یشهر خون است.کننده  یعفونکننده داشته و ضد یهزرشک اثر تصف

  است. یدمف یاكترك تر يمسهل داشته و برا

  برگ زرشک خواص

بـرگ   ،کنـد  مـی  درمان مزمن راهاي  اسهال، کند می بدن را برطرف یآب آوردگ

 يمـار یدرمـان ب  ن دریباشـد بنـابرا   مـی C  نیتـام یو يادیـ ر زامقد يارازرشک د

 دنـدان  شـدن لثـه و   مدن برگ زرشک باعث محکیجو ،رداد دیاسکوربوت اثر مف

  د.یدم کرده برگ زرشک را غرغره کن ن و گلو دردیآنژ موقع در ،شود می
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  زرشکدسترسی، دوز و کاربردهاي 

 ...ه وهاي زرشک به عنوان مربا، ژل میوه

  .گیرد مورد استفاده قرار می

لیتر سه بـار   میلی 3تا  2تنتور زرشک، 

 .شود در روز مصرف می

هاي زرشک بـه عنـوان مکمـل     کپسول

 .شود مطابق دستور مصرف می

روي پوسـت  شـده و سـه بـار در روز      % عصاره زرشـک آمـاده  10پماد زرشک با 

 .شود استعمال می

ن بـا اسـتفاده از   توا چاي زرشک را می

گـرم زرشـک خشـک در یـک      4تا  2

فنجان آب جوش آمـاده کـرد و دو تـا    

 .درکسه بار در روز مصرف 

 10-20مقــدر  جوشــانده زرشــک:

ه را بـ  خته و آنیتر آب ریک لیوه زرشک را در یا میا ساقه و یشه یگرم پوست ر

 10 مـدت  يد بـرا یـ بگذار و اجـاق برداشـته   يرا از رو سپس آن ،دیاوریجوش ب

کـه  د یـ ن کنیریا عسـل شـ  یـ صاف کرده و با شکر  ن جوشانده رایا .قه بماندیقد

   ن غذاهاست.یمقدر مصرف روزانه آن سه فنجان در فاصله ب

ا یـ  یـی اهـان دارو یگ يها د از فروشگاهیتوان می ن تنتور رایا تنتور زرشک:

قطره سـه بـار در    10-20مقدر مصرف آن  .دیکن يرادیخرها  از داروخانه یبرخ

 .باشد می روز

ختـه  یتر آب جوش ریک لیگرم زرشک را در  40 مقدر دم کرده زرشک:

 کـه  دیا عسل مخلوط کنیرا با شکر  سپس آن ،قه بماندیدق 10د مدت یو بگذار

 .ن غذاهاستیمقدر مصرف آن سه فنجان در روز و در فاصله ب
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ــه   ــاه زرشــک و نمون ــازار از گی ــدادي از محصــوالت موجــود در ب ــاي  تع ه

  :این محصوالت بندي بسته
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  ت زرشکامضر

ها و پوسـت آن گرفتـه شـده اسـت، ممکـن اسـت در        عصاره زرشک که از برگ

مسمومیت ایجـاد کنـد. دوز زیـاد زرشـک ممکـن       ،صورتی که زیاد مصرف شود

است موجب شوك، خونریزي بینی، تهوع، استفراغ، کاهش فشارخون، دشـواري  

 .اهش ضربان قلب و آسیب بالقوه به کلیه شودتنفس، ک
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و  عصاره گیاهی زرشک را بدون نظارت پزشک نبایـد بـه کودکـان بدهیـد    

 شـود  مصرف عصاره گیاهی زرشک در دوران بارداري شیردهی نیز توصـیه نمـی  

زرشک براي مصرف بلندمدت به علت خطر بالقوه مسـمومیت توصـیه   همچنین 

  .تشود و نظارت پزشکی الزم اس نمی

 زرشکزیاد و عوارض مصرف ها   احتیاط 

  شود. می روي در مصرف زرشک موجب نفخ زیاده. 1

صـورت  ر دکنند زرشک براي آنها مناسـب نیسـت.    کسانی که سرفه می .2

  همراه عسل استفاده شود. لزوم به

 هـاي بـاردار   مخـان یا سـاقه و بـرگ آن بـراي    ر زیاد زرشک امصرف مقد. 3

  ست باعث سقط جنین شود.مناسب نیست ممکن ا

توانـد سـبب نـاراحتی     می میزان مصرف باالي این گیاه به مدت طوالنی .4

  کافی در بدن را مشکل کند. B شود و جذب ویتامینها  معده و روده

پوست آن گرفته شده است، ممکن اسـت   و ها عصاره زرشک که از برگ .5

  در صورتی که زیاد مصرف شود مسمومیت ایجاد کند.

وز زیاد زرشک ممکن اسـت موجـب شـوك، خـونریزي بینـی، تهـوع،       د .6

استفراغ، کاهش فشار خون، دشواري تنفس، کاهش ضربان قلـب و آسـیب   

  بالقوه به کلیه شود.

اده دعصاره گیاهی زرشک را بدون نظـارت پزشـک نبایـد بـه کودکـان       .7

  .شود

مصرف عصاره گیاهی زرشک در دوران بارداري و شیردهی نیـز توصـیه    .8

  شود. ینم

 زرشک براي مصرف بلندمدت به علت خطـر بـالقوه مسـمومیت توصـیه    . 9

  شود و نظارت پزشکی الزم است. نمی
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تـه  فشود مقـدار گ  نمی مصرف زیاد آب زرشک به صورت روزانه توصیه. 10

  باشد. می ساعت کافی 24ده در طول ش

  بازاریابی

 ا توجـه بـه نـوع گیـاه و    بفراوان بوده که عوامل مؤثر بر بازاریابی گیاهان دارویی 

در ایـن بسـته بـه سـه عامـل مشـترك و        .باشند مناطق تولیدي آن متفاوت می

هاي بازاریابی محصوالت گیاهان دارویی، عملیات بازاریـابی   اثرگذار شامل ویژگی

  گردد. می اشاره به طور مختصر به آنهاگردد و  و سازمان بازاریابی اشاره می

 الت گیاهان دارویی هاي بازاریابی محصو الف) ویژگی

بازاریابی محصوالت این گیاهان در مقایسه با تولیدات صنعتی داراي پیچیـدگی  

هاي این محصـوالت   اي از این مشکالت به ویژگی باشد. بخش عمده بیشتري می

  :شوند و تولیدکنندگان آنها مرتبط است که به اختصار آورده می

ذیر بـوده و چنانچـه   برخی محصوالت این گیاهان فسـادپ  :فسادپذیري .1

روند. براي رفع ایـن مشـکل نیـاز بـه انبـار،       مورد مراقبت قرار نگیرند از بین می

    .باشد هاي تبدیل می سردخانه و روش

ویـژه گیاهـان دارویـی از     اغلب محصوالت کشاورزي و بـه  :فصلی بودن .2

 باشند، در حالی که تقاضا براي آنهـا  لحاظ عرضه به بازار تحت شرایط فصلی می

  .در طول سال وجود دارد

این گیاهان در مقایسه با ارزش آنهـا داراي وزن و حجـم   : حجیم بودن .3

 .شود اري آن میباشند که خود سبب افزایش هزینه حمل و نقل و نگهد زیاد می

ها، مـزارع و   تولید گیاهان دارویی در مراتع، جنگل :شیوه سنتی تولید .4

محصوالت انـدك از واحـدهاي تولیـدي    آوري  هاي کشور پراکنده است. جمع باغ

 .گردد پراکنده و کوچک دشوار بوده و موجب افزایش هزینه می
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بـرداري از آنهـا    چون بهـره  :برداران گرایشات بازاري در بهره فقدان .5

به دلیل خاصیت دارویی نبوده، بلکه اغلب مصـارف دیگـري چـون تغذیـه      صرفاً

برداران سنتی روانه بـازار   این آنچه بهرهانسان و خوراك دام نیز در بر دارند، بنابر

هاي قوي بـازاري   کنند مازاد مصارف فوق بوده، بنابراین داراي گرایش مصرف می

 باشند.   نمی

  عملیات بازاریابی ب)

هــاي بازاریــابی نیــاز بــه چهــارچوب دارد. یکــی از مــؤثرترین   مطالعــه فعالیــت

هاي بازاریابی را  لیتهاي مطالعه بازاریابی، رهیافت عملی است که فعا چوبرچها

اي هـ  کنـد. فعالیـت   اي، فیزیکـی و تسـهیالتی تقسـیم مـی     با سه دسـته مبادلـه  

هـاي تسـهیالتی مـواردي     اي در برگیرنده خرید و فروش است و فعالیـت  مبادله

هـاي   شـود. فعالیـت   بندي را شامل می دن و بستهرکبندي، استاندارد  چون درجه

   .باشد نقل میفیزیکی شامل انبارداري، تبدیل و حمل و 

 سازمان بازاریابی ج)

منظور از سازمان بازاریابی، افراد و گروههایی هستند که فعالیتهاي مختلف نظام 

عمـده:  بازاریابی را به عهده داشته و به انجام آن مشغولند. این افراد به سه گروه 

  شوند.   کنندگان تقسیم می ها و مصرف تولیدکنندگان، واسطه

د یـا خانوارهـایی هسـتند کـه گیاهـان دارویـی را از       تولیدکنندگان، افرا .1

ده و محصـول آن را برداشـت   رکآوري و یا در مزارع کشت  جنگلها و مراتع جمع

نمایند. ایـن افـراد حلقـه نخسـت سـازمان بازاریـابی را بـه خـود اختصـاص           می

  دهند.   می

هاي گونـاگون بازاریـابی    هایی هستند که فعالیت یا گروه ها، افراد واسطه. 2

بندي و مواردي از این قبیل را  آوري، انبارداري، بسته چون حمل و نقل، جمعهم

هاي گیاهان دارویی بسته به نوع گیاه و منطقـه متفـاوت    دهند. واسطه انجام می
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هستند ولیکن در اکثر مناطق و براي اغلـب گیاهـان ترکیبـی چـون خریـداران      

دار  کـار را عهـده   فروشـان ایـن   کننـدگان و خـرده   فروشـان، تبـدیل   محلی، عمده

 باشند.   می

توجه به عوامل مؤثر بر بازاریابی گیاهان دارویی باید جهت انجام ایـن   با .3

  :هریزي نمود رسالت برنامه

  نحوه مصرف آن آشنا شوند. اندرکار با فواید و جامعه و افراد دست اوالً

کننـدگان برسـد.    دست مصـرف  محصوالت به ممکن، کمترین زمان در ثانیاً

بینی عملیات الزم را  ازاریابی نیز به نحوي طراحی گردد که بتواند پیشسازمان ب

نموده تا ضمن سودآوري معقول براي تولیدکنندگان، محصوالت نیز بـا حـداقل   

 کنندگان قرار گیرد.   قیمت در اختیار مصرف

  هجنتی

ن یـ د جهـت انجـام ا  یـ با یـی اهان دارویگ یابیباتوجه به عوامل مؤثر بر بازار

د و نحـوه مصـرف   یـ اندرکار با فوا جامعه و افراد دست نمود تا يزیر مهرسالت برنا

کننـدگان   دست مصـرف  ن زمان ممکن، محصوالت به یدر کمتر و آن آشنا شوند

ات یـ عمل ینیب شیگردد که بتواند پ یطراح يز به نحوین یابیبرسد. سازمان بازار

ز بـا  یـ دکنندگان، محصوالت نیتول يمعقول برا يالزم را نموده تا ضمن سودآور

  .ردیکنندگان قرار گ ار مصرفیمت در اختیحداقل ق

  بررسی رقبا

 رقابت چیست؟

  فضاي رقابت چگونه است؟

 طلبـی ابـزاري و انسـانی بـراي     رقابت: رویکرد و روش قدرتمندي و قـدرت 

  .است دائمی تحول و برتد تدبیر، با حریفان بر برتري
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ن فرصـت و تهدیـد، بـردن و بـاختن،     فضائی اسـت کـه در آ  : فضاي رقابت

مبارزه و مسابقه، بازده و ریسـک، امیـد و بـیم، ظهـور و سـقوط، سـود و زیـان،        

طور دائم در تغییـر   ها وجود دارند و به ها و ناشناخته همدلی و سنگدلی، شناخته

    و تحول هستند.

  تجزیه و تحلیل

هـاي   وز شـرکت در شرایط کنونی بازارهاي داخلی و جهانی کـه در آن روز بـه ر  

گذارنـد، رقابـت روز بـه روز     هاي متفاوتی پا به عرصه ظهور می جدیدي با قدرت

هـا همـواره نـاگزیر بـه تجزیـه و تحلیـل        شود و شـرکت  تر می تر و فشرده سخت

هـا هسـتند تـا بـا      وضعیت رقبا و شناسایی مزایاي رقابتی خود در مقایسه بـا آن 

نـزد مشـتریان پیـدا کـرده و ادامـه بقـا        اعالم این مزایا، جایگاه متمایز و برتري

هاي رقابتی موثر و کارساز، یک شرکت بایـد   رو براي تهیه استراتژي دهند. از این

آوري اطالعـات   تالش کند و تا جایی که امکان دارد درباره رقباي خود به جمـع 

  بپردازد.

هـاي اطالعـاتی و    تـوان از طریـق پایگـاه    طور مثـال مـی   این اطالعات را به

هـا و   ها و تبلیغات، آمار و اطالعات موجود در برخـی سـازمان   ها، آگهی سایت وب

نهادهاي دولتی و همچنین بررسی و مطالعه استراتژي رقـابتی و بازاریـابی رقبـا    

چـه کـه    آوري اطالعات مورد نیاز، بایـد در مـورد آن   به دست آورد. پس از جمع

کند تحقیق و بررسـی   یمحصول شما در مقایسه با دیگران به مشتریان عرضه م

  ها شناسایی کنید. کنید و نقاط ضعف و قوت خود را در مقایسه با آن

شـود بایـد    طور مثال: در محلی که گیاه دارویی بادرنجبویـه کشـت مـی    به

قادر به انجام آن نیستند مـثالً در هنگـام    شرایطی را به وجود آورد که سایر رقبا

رد خواص آن گیاه و نحـوه  اایی در موه توان کاتالوگ فروش محصول به مردم می

توان بـا تبلیغـات مناسـب     دم کردن آن را میان مردم پخش کرد. هم چنین می
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هـاي   یـا طـرح   درکـ باعث ایجاد تمایل بین مـردم بـه مصـرف گیاهـان دارویـی      

مقایسـه بـا    در گرافیکی طراحی شده شـرکت بـه لحـاظ قیمـت ممکـن اسـت      

هـاي   اي و مهـارت  اطر طراحـی حرفـه  ها در حد متوسط بوده، اما بـه خـ    شرکت

  تکنیکی خالقانه قابل ستایش و شناسایی است.

پس از تعیین وجوه تمایز خود از سایر رقبا، بایـد جایگـاه خـود را در بـازار     

دیــدگاه  مشــخص کنیــد. جایگــاه یــک کــاال، براســاس صــفات برجســته آن از 

مکانی است که شود. به عبارت دیگر جایگاه یک کاال  کنندگان تعریف می  مصرف

کنـد.   کنندگان اشغال مـی  آن کاال در مقایسه با کاالهاي رقیب، در اذهان مصرف

توان به تصویر  االت زیر، میؤهایی از قبیل س براي این منظور، با پاسخ به پرسش

  روشنی در مورد جایگاه محصول خود در بازار دست یافت.  

رقباي شما عرضـه  سطحی که  چرا مردم به جاي سایر کاالها و خدمات هم

  کنند، باید کاال یا خدمت شما را خریداري کنند؟   می

  کنید؟   شما چه مزایا و منافعی عرضه می

  در چه قیمتی؟  

  به چه کسانی؟  

  آمیخته بازاریابی شما در مقایسه با دیگران چگونه است؟ 

کنندگان قاعدتاً خریدار آن دسته از کاالهـا و خـدمات هسـتند کـه      مصرف

رو رمـز موفقیـت بـراي     ها به دنبال داشته باشد، از ایـن  ه را براي آنحداکثر فاید

تـر از نیازهـا و فرآینـدهاي خریـد و      جذب و حفظ مشتریان، همانا آگاهی بـیش 

ها نسبت به رقباست. مزیت رقابتی بسـتگی دارد بـه    تر به آن فایده رساندن بیش

عنـوان   ا بـه توانـد نسـبت بـه رقبـا جایگـاه خـود ر       که شرکت تا چه حد مـی  این

) Duracellسـازي دوراسـل (   تر تثبیت کنـد، مـثالً بـاتري    کننده فواید بیش ارایه

عنوان مزیـت   ها به هاي خود را در مقایسه با سایر باتري طوالنی بودن عمر باتري

ــود،      ــاتی خ ــی تبلیغ ــت در آگه ــن مزی ــز روي ای ــا تمرک ــده و ب ــابتی برگزی رق
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ها عمـر   تر از سایر باتري ش برابر بیشها تا ش کنندگان را از این که باتري مصرف

کند، بنابراین پس از مشخص کردن یـک جایگـاه مناسـب در     کنند، آگاه می می

 بـه  کننـدگان   مصرف به رســــانی عبازار، باید با تبلیغات مناســــب و اطــــال

  و در ذهن مشتریان بپردازید.   بازار در نظر مورد جایگاه تثبیت

رقـابتی و افـزایش فـروش در     منظور کسب مزیـت   به ها کلی، شرکت طور  به

بازارهاي مختلف، نیازمند اجراي تمامی مراحل فرآیندي هستند که در زیـر بـه   

طور خالصه اشاره شده است چـرا کـه بـدون زیـر نظـر گـرفتن وضـعیت         آن به

هـا در ارتبـاط    هاي رقیب و مشخص کردن نقاط قوت و ضعف خـود و آن  شرکت

توان به برتري و جایگاه متمـایز نسـبت بـه     کنندگان، نمی فبا برآوردن نیاز مصر

  رقبا در نظر مشتریان دست یافت.  

  مراحل این فرآیند به شرح زیر است: 

  . مشخص کردن عوامل رقابتی مهم؛1

  هاي رقیب؛ آوري اطالعات مربوط به این عوامل از شرکت . جمع2

  . تعیین نقاط قوت و وجوه تمایز شرکت از سایر رقبا؛3

  . تعیین جایگاه شرکت در بازار؛4

  . تثبیت جایگاه شرکت در بازار؛5

 هاي بازاریابی رقابتی تحلیل رقبا و خط مشی تجزیه و

مشی مؤثر و کارساز، یک شرکت باید رقبا و مشتریان بالفعل   براي تهیه یک خط

با هم در نظر داشته باشد. شرکت باید مرتباً رقباي خود را مـورد   و بالقوه خود را

هاي بازاریابی رقـابتی اقـدام    مشی  تجزیه و تحلیل قرار دهد و نسبت به تهیه خط

هایی که شرکت را در مقابل رقبا در جایگاهی ممتاز و مسـتحکم   مشی  کند. خط

  یز به ارمغان آورد.و براي آن توانمندترین مزیت رقابتی ممکن را ن قرار دهد
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رقباي اصـلی اسـت از    تجزیه و تحلیل رقبا در درجه اول مستلزم شناسایی

در مرحله بعد، شرکت اطالعـاتی را دربـاره اهـداف،     هر دو دیدگاه صنعت و بازار

آورد. بـا   مـی  قـوت و ضـعف و الگوهـاي واکنشـی رقبـا گـرد        ها، نقاط مشی  خط

هایی را معـین کنـد کـه     واند شرکتت دسترسی به این اطالعات، یک شرکت می

ور شود و نیز آنهـایی را کـه بایـد از آنهـا دوري کنـد. اخبـار و        باید به آنها حمله

آوري و تعبیـر و تفسـیر و توزیـع شـوند. مـدیران       اطالعات بازار باید مرتباً جمع

ها باید بتوانند اطالعات کامل و قابل اطمینـانی دربـاره رقیبـانی     بازاریابی شرکت

    گذارد. ورند که احتماالً تصمیمات ایشان بر موقعیت شرکت تأثیر میگردآ

هاي بازاریابی رقابتی براي یک شرکت مناسـب اسـت،    مشی  که چه خط این

هـا و منـابع    بستگی دارد به جایگاه شرکت در صنعت مربوطه و اهداف و فرصـت 

رکت مشی بازاریابی رقابتی یک شرکت هم بستگی دارد به اینکه شـ   شرکت. خط

طلبـی،   هاي زیـر را در بـازار برمیگزینـد: رهبـري، برتـري      مشی  کدام یک از خط

  تمرکز. روي یا دنباله

اي ضـ افـزایش حجـم کـل تقا    شرکت رهبر بازار، سه وظیفه بر عهـده دارد:  

بازار، حفاظت و مراقبت از سهم بازار و افزایش سهم بازار خود. یک شرکت رهبر 

آنها بتواند در بازار، حجم کل   ایی است که به کمکه بازار در پی دستیابی به راه

تقاضا را افزایش دهد؛ زیرا منفعتی که رهبر بازار از هـر افـزایش در حجـم کـل     

آورد بیش از سـایرین اسـت. بـراي افـزایش حجـم کـل بـازار،         بازار به دست می

کنندگان جدیـد کـاال، مـوارد جدیـد و مـوارد       شرکت رهبر باید به دنبال مصرف

بیشتر یک کاال باشد. براي مراقبت و حفاظت از سهم کنونی بـازار خـود   مصرف 

چندین روش دفاعی پیش روي شرکت رهبر قرار دارد، از جمله دفـاع وضـعیت،   

حمله، دفاع متحرك و دفاع انقباضی. یـک   دفاع جناحی، دفاع پیشکی، دفاع ضد

الت، راه بر هـر  بینی کلیه احتما رهبر بازار واقعی، شرکتی است که بتواند با پیش

توانند در  هاي رهبر بازار، همچنین می اي از طرف رقبا بربندد. شرکت گونه حمله
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صدد افزایش سهم بازار خود نیز برآیند. این رویه زمانی منطقی است کـه سـود،   

  ، افزایش یابد.  همراه با افزایش سهم بازار

ت دسـ  ، شرکتی است که در صنعت خود بـراي بـه   یک شرکت برتري طلب

هـاي داراي مقـام دوم    آوردن سهم بازار بیشتر، علیه شرکت رهبر یا سایر شرکت

زند. شـرکت برتـري طلـب      هاي کوچک دست به حمالت جسورانه می یا شرکت

هـاي حملـه یکـی را     مشـی   خـط تواند براي تحقیق اهداف خود از میان انواع  می

لـه جنـاحی، حملـه    انـد از: حملـه از جلـو، حم    ها عبارت مشی  برگزیند. این خط

  اي، حمله فرعی و حمله نامنظم. محاصره

کارانـه عمـل     روي بازار، شرکتی است که بسـیار محافظـه   یک شرکت دنباله

رود  پندارد آنچه که در اثـر اقـدامی نسـنجیده از دسـت مـی      کند. چرا که می می

مشـی    رو، فاقـد خـط   آید. شرکت دنبالـه  بیش از آن چیزي است که به دست می

هاي خاص خویش، سهم بازار خود را افزایش  کوشد با تکیه بر توانایی میاست و 

  دهد.  

هاي رهبر از نرخ بازده  روها در صنعت خود نسبت به شرکت  بعضی از دنباله

  بیشتري برخوردارند. 

هـاي بـازار    تمرکزدهنده بازار، شرکت کوچکی است که به بعضی از قسمت

هـاي بـزرگ فاقـد جاذبـه کـافی       تهایی که از نظـر شـرک   کند، قسمت کمک می

هستند. تمرکزدهندگان بازار معموالً در مـوارد مصـرف نهـایی، سـطح عمـودي      

تولید و توزیع، اندازه مشتري، مشتریان خاص، منطقه جغرافیایی، کاال یا کاالیی 

با ویژگی خاص یا کیفیت کاال و قیمت یا خدماتی ویژه، تخصـص و تبحـر پیـدا    

  کنند.   می

اي دارد. تمرکـز زیـاده از    تی در بازارهاي امروز اهمیت ویـژه یابی رقاب جهت

 ها بیشـتر از ناحیـه نیازهـاي    رسد. شرکت حد بر رقبا، کار صحیحی به نظر نمی

گیرنـد و   مصرفی جدید و رقباي تازه وارد به صنعت در معـرض خطـر قـرار مـی    
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هایی که بین گـرایش   چنان خطري ندارند. شرکت رقباي کنونی براي شرکت آن

کننـد، راهـی درسـت در پـیش      به مشتري و رقیب، حد اعتـدال را رعایـت مـی   

  اند.   گرفته

  گیري نتیجه

  یط رقابتیمح

  زان سهم بازار؛یت و می: نام، محل فعالیاصل يرقبا ییشناسا

ر یت، برند، وجهه، و سایفیسه محصوالت شرکت خود با رقبا (از ابعاد کیمقا

  مشخصات)؛

ر یع و سـا یـ توز يها ابعاد اندازه، وجهه، کانالسه شرکت خود با رقبا از یمقا

  ؛يدیمشخصات کل

ن بـازار  یـ د ورود بـه ا یـ جد يرقبا يا براین بازار (آیورود رقبا به ا یچگونگ

  آسان است؟)؛

 ییهـا  ت رقبـا چـه درس  یـ فعال یگرفته شـده از رقبـا (از بررسـ    يها درس

  د؟)؛یا گرفته

ا رو یـ گونه اسـت؟ آ ت فروش رقبا در صنعت شما چیروند فروش رقبا (وضع

  ..)؛.ایبه رشدند؟ افول 

  رقبا؛

ـ     زرشک بیشتراز آن جایی که تولیدات  ویـژه  ه مخـتص اسـتان خراسـان ب

    .نیز در این منطقه مستقر هستندها  کنندهجنوب آن است، بزرگترین تولید

  به عنوان مثال: ست رقبا؛یل

کننـده، عمـده   تولید: )شـرکت سـهامی خـاص   ( امیـر زعفران و زرشـک  . 1

هـاي   بنـدي  در بستهخوب کیفیت زعفران و زرشک با  روش، خرده فروشف

  .خراسان رضوي، قائندر  و صادراتی متنوع
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گروه بازرگانی خشـکبار آرتـین تولیدکننـده، فروشـنده،     : شرکت آرتین .2 

کـه در زمینـه زعفـران و     باشد می کننده و صادرکننده انواع خشکبار توزیع

از  گـروه محصـوالت مختلـف را مسـتقیماً     ایـن  .کند می زرشک نیز فعالیت

کند و سپس بـا جدیـدترین،    می ترین قیمت خریداري کشاورزان با مناسب

ممکـن فـرآوري محصـوالت را در    هـاي   تـرین و بهتـرین دسـتگاه    پیشرفته

دهـد. همچنـین    می بر اساس تقاضاي روز بازار انجام مختلف دقیقاًهاي  رده

 ت تولید محصوالت ارگانیـک پـیش  بازرگانی آرتین تولیدات خود را به سم

 .برد می

شـرکت کشـت و صـنعت     :شرکت کشت و صنعت خوشـه سـرخ شـرق    .3

 بـا هـدف تولیـد محصـوالت متنـوع از      1385خوشه سرخ شـرق در سـال   

اقـدام بـه    1388سـیس و در سـال  أو صادرات محصوالت تولیدي ت زرشک

ساخت کارخانه در شهر صـنعتی قـائن نمـود. ایـن شـرکت پـس از نصـب        

نمـود و در   آغـاز  تولید آزمایشی خـود را  1389ین آالت در اسفند ماه ماش

و انـار   زرشـک  آلبـالو، هـاي   با شروع فصل جدید برداشت میوه 1390سال 

قدم در عرصه تولید نهاد و موفق به عرضه محصوالت با کیفیت قابل قبـول  

 .استاندارد گردید

 کننــدگان وشــرکت کشــت و صــنعت خوشــه ســرخ شــرق یکــی از تولید 

هـاي   صادرکنندگان انواع کنسانتره در ایران است که محصوالت خـود را بـا نـام   

  نماید. می تجاري خوشه سرخ به بازارعرضه

در ایـران و   زرشـک  این شرکت براي اولین باراقدام به تولید کنسـانتره آب 

مین منظـور کارخانـه ایـن شـرکت در اسـتان خراسـان       ه جهان نموده است. به

، واقع شده اسـت و محوریـت   ایران زرشکین مکان تولید تر جنوبی، یعنی بزرگ

  .اصلی خود را تولید کنسانتره آب زرشک نهاده است
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 Bucher Unipektin استفاده از خط تولید اروپایی از شرکت این شرکت با

ده است رک، آب انار و آب آلبالو زرشک آبهاي  کنسانتره سوییس اقدام به تولید

 .ب انگور و خرما و دیگر محصوالت را نیز تولیدنمایدآهاي  تواند کنسانتره می و

 در قـائن  شهرسـتان  -با توجه به اینکه کارخانه در شـهرك صـنعتی قـائن    

 رتبـه  که منطقه این زرشک به دسترسی ،است شده واقع جنوبی خراسان استان

 زرشک پذیر بوده و امکان تولید کنسانتره داراست، امکان را زرشک تولید نخست

 .رغوب را فراهم ساخته استبسیار م

 سه رقبا از بعد اندازه شرکت؛یمقا

 رقبا؛ ییایمکان جغراف

 ؛يدیان بالقوه کلیتملک رقبا توسط مشتر

بـازار بـا شـرکت (شـرکت مـا در چـه       هـاي   سه حضور رقبـا در بخـش  یمقا

 از بازار)؛ ییها ا بخشیها  ت دارد و رقبا در چه حوزهیاز بازار فعال ییها حوزه

 صوالت/ خدمات رقبا با شرکت؛سه محیمقا

ا محصول یرقبا با شرکت در محصوالت مختلف  يگذار متیوه قیسه شیمقا

 هدف؛

 ع رقبا با شرکت؛یتوز يها سه کانالیمقا

  د.یمحصوالت جد یدگاه معرفیسه رقبا با شرکت از دیمقا

  بنديبرنامه زمان

  ها   خرید و کاشت نهال: 1فاز

  .: داشت و برداشت محصول نهایی2فاز

  : بازاریابی و تبلیغات محصول با ارائه کیفیت برتر.3فاز
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  مراحل اجراي طرح. 1جدول 

  

  تحلیل اقتصادي

  مدیریت مالی

کنـد تـا در مقابـل     هـاي اقتصـادي ایجـاب مـی     هاي متنوع و متغیر بنگاه عالیتف

هـاي سـریع از خـود نشـان دهنـد. در ایـن        شرایط متغیر و غیرمطمئن، واکنش

آوري اطالعـات   ها و تولیدکنندگان در جمـع  میان، نقش مدیریت مالی این بنگاه

باشـد.   میـت مـی  گیري نهایی حائز اه صحیح و به موقع تحلیل آنها براي تصمیم

هـا) و درآمـدي    اي (پرداخـت  جهت تحلیل هر فعالیتی الزم اسـت اقـالم هزینـه   

  ها) مشخص شوند.  (دریافت

  زمان شناوري  انجام زمان  مراحل اجراي طرح کسب و کار  ردیف

  ها ها یا پا جوش خرید و کاشت نهال  1

ها  سازي و کاشت پاجوشبهترین زمان جدا

تهیه و  .باشد می ذر ماهآاواخر آبان و اوایل 

ها در اسفند ماه نیز امکان  شکاشت پاجو

ها  پذیر است ولی احتمال موفقیت پاجوش

  .) در پاییز بیشتر استها نهال(

  ماه 4

  زیر و رو کردن خاك  2

 گاهی در .هر سال معموالً در یک مرحله

برخی مناطق در دو مرحله بهاره و پاییزه 

انداز  متر در محدوده سایه سانتی 30حدود 

  درختچه

  ماه 6

  کوددهی  3
هر دو سال یک بار پس از برداشت محصول 

  اوایل زمستان در پاییز یا
  ماه 3

  هرس  4
 سال در میان پس از برداشت محصولیک 

  در پاییز و زمستان
  ماه 6

  اوایل پاییز (آبان ماه)  برداشت و فروش  5

ماه در صورتی  1تقریبا 

هاي پاییزي  که با باران

  مصادف نشود
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گـذاري فعالیـت    هاي سـرمایه  بررسی هزینه :ها) ها (پرداختی الف) هزینه

انجامنـد.  اندازي کسب و کـار مـی  شود که به ایجاد و راه هایی می مشمول هزینه

  موارد زیر است:ها شامل  این هزینه

هـاي طـی    منظـور پرداخـت  : اي و سرمایه در گردش هاي سرمایه هزینه .1

بـرداري   بهره برداري است که شامل سیس فعالیت و پیش از بهرهأدوره ایجاد و ت

هـاي آبیـاري،    هـاي خریـد زمـین، خریـد سیسـتم      هزینـه  :باشد و نیز شامل می

بـرداري   هـاي قبـل از بهـره    ها و تجهیزات، تهیه وسایط نقلیـه، هزینـه   ساختمان

ه طرح و نقشه، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شرکت و تسهیالت، عقد ینه تهی(هز

گـذاري   باشد. کل سرمایه یم نشده ینیب شیپ يها نهیقرارداد و آموزش و...) و هز

اي و سـرمایه در گـردش هسـتند. سـرمایه در      هـاي سـرمایه   ثابت شامل هزینـه 

  باشد. اري میهاي ج % هزینه20 گردش معموالً

هاي ثابت و متغیـر تولیـدي    ها شامل هزینه این هزینه: يهاي جار نهیهز. 2

  شود که عبارتند از: می

هایی است که با تغییر مقـدار   هاي متغیر تولیدي: منظور هزینه هزینه الف)

به تولید بسـتگی دارد؛ بـه عبـارت دیگـر، ایـن       کند و مستقیماً تولید، تغییر می

هـاي   شوند که به شروع کار واقعی و تداوم فعالیت هایی می بخش مشمول هزینه

سازي زمین، کاشت،  هاي آماده ها شامل هزینه انجامد. این هزینه کسب و کار می

داشت و برداشت محصول، حقوق و دستمزد مستقیم به کارشناسان و کـارگران  

باشـند.   بینـی نشـده مـی    هـاي پـیش   دائمی و فصلی، هزینـه تـدارکات و هزینـه   

هـاي (تسـطیح، شـخم و دیسـک،      سـازي زمـین شـامل هزینـه     هاي آماده ینههز

بندي، هزینه کود و کودپاشی قبل از کاشت، هزینـه آب و آبیـاري قبـل از     کرت

هـاي داشـت    ...)؛ هزینـه و ،نشـاء بذر هاي کاشت شامل (تهیـه  کاشت و...)، هزینه

هـاي هـرز    فپاشی، مبارزه با عل شامل (آب و آبیاري، کود و کودپاشی، سم و سم

  باشند. هاي برداشت شامل (برداشت دستی، حمل و بارگیري و...) می و...) هزینه
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هایی است کـه بـا تغییـر مقـدار      هاي ثابت تولیدي: منظور هزینه هزینهب) 

هـا شـامل    به تولید بستگی نـدارد. ایـن هزینـه    کند و مستقیماً تولید، تغییر نمی

آالت  سیسات، ماشـین أها و ت ن اختماهاي استهالك و تعمیر و نگهداري (س هزینه

هاي دریافتی، مالیـات و عـوارض،    و وسایط نقلیه)، اجاره زمین، بیمه، اقساط وام

  باشد. بینی نشده می هاي پیش تبلیغات و آگهی، عضویت در اصناف و انجمن

براي برآورد درآمـدها، تعیـین میـزان تولیـد     : ها) درآمدها (دریافتی )ب

هـا، تعیـین قیمـت     عیین میزان فروش و خود مصـرفی محصول اصلی و فرعی، ت

  محصول اصلی و فرعی الزم است.

ها در این بخش پس از محاسبه هزینه  هاي توجیه اقتصادي فعالیت شاخص

هاي سودآوري (بازده فروش، نسبت فایـده   و درآمدهاي ایجاد شده، باید شاخص

..) بـرآورد شـوند تـا    گذاري، دوره برگشت سرمایه و. به هزینه، نرخ بازده سرمایه

اطمینان حاصل شود که انجام فعالیت اقتصـادي و یـا غیراقتصـادي اسـت. اگـر      

هاي مختلـف دوره   گذاري باشد باید براي سال فعالیت داراي دوره تحلیل سرمایه

  تبدیل نمود. تحلیل، هزینه و درآمدها محاسبه و با نرخ تنزیل مناسب به

Present Value )ارزش کنونی(  

هـاي   هاي اقتصاد مهندسـی (فرمـول   دیل ارزش زمانی پول از روشبراي تب

  که عبارتند از: شود هاي یکنواخت) استفاده می سريپرداخت یکبار و 

دهـد کـه از کـل ارزش ناخـالص      این شاخص نشـان مـی  بازده فروش: . 1

کننده حاصل شده است؛ به عبارت محصول تولیدي چند درصد سود براي تولید

  ش چند درصد سود به همراه داشته است. دیگر یک ریال فرو

  ( ارزش ناخالص / سود ) = بازده فروش* 100

این شاخص همان نسبت ارزش حال منافع به نسبت فایده به هزینه: . 2

گذاري چنـد ریـال    ها است. به این مفهوم که یک ریال سرمایه ارزش حال هزینه
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کوچکتر و یا مساوي واحـد)  منافع به همراه دارد. این نسبت را با واحد (بزرگتر، 

دهـد یـک ریـال     سنجند. اگر این نسـبت بزرگتـر از واحـد باشـد نشـان مـی       می

گذاري در فعالیت، بیشتر از یک ریال منفعت در برداشته است، بنـابراین   سرمایه

انجام این فعالیت، اقتصادي است. اگر این نسبت کوچکتر از واحد باشـد، نشـان   

در فعالیت، کمتـر از یـک ریـال منفعـت در بـر       گذاري دهد یک ریال سرمایه می

  است، بنابراین، انجام فعالیت غیراقتصادي است.  داشته

اگر این نسبت مساوي یک باشد بسته به اهمیـت فعالیـت بـه سـراغ روش     

  تر خواهیم رفت. توجیه مناسب

  ها / ارزش حال درآمدها = نسبت فایده به هزینه ارزش حال هزینه

: نرخی است که ارزش حال خـالص  گذاري فعالیت نرخ بازده سرمایه .3

هـا   سازد. این نرخ را معموالً با نرخ بهره بلندمـدت بانـک   فعالیت را برابر صفر می

گر آن است  ها باشد نشان کنند. اگر این نرخ بزرگتر از نرخ بهره بانک مقایسه می

انـداز   گذاري در فعالیت داراي بهره و بازدهی بیشتري نسبت بـه پـس   که سرمایه

  گذاري اقتصادي است.  باشد، یعنی سرمایه سرمایه در بانک می

شـود کـه    معموال در این روش ابتدا یک جدول گردش نقدي تشـکیل مـی  

ستون اول مربوط به دوره تحلیل با در نظر گرفتن سـال صـفر بـه عنـوان سـال      

  باشد.   گذاري می شروع سرمایه

 کـه  باشـد  الص فعالیت میها و ارزش ناخ هاي بعدي مربوط به هزینه ستون

هاي هزینه و درآمد در جدول، سـتون مربـوط بـه ارزش حـال و      به تعداد ستون

گردد. این شاخص بـه روش آزمـایش و خطـا بـا در      ارزش حال خالص ایجاد می

  گردد.   نظر گرفتن دو نرخ تنزیل فرضی محاسبه می

ز دهد که منافع حاصـله ا  این شاخص نشان می دوره برگشت سرمایه: .4

دهـد. البتـه دو    هاي مربوطه را پوشـش مـی   انجام فعالیت در سال چندم، هزینه
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تـري   هاي قوي گذاري، شاخص شاخص نسبت فایده به هزینه و نرخ بازده سرمایه

  باشند.   نسبت به این شاخص در توجیه فعالیت می

هـاي   جریان نقدي ورودي ساالنه (منافع یکنواخـت سـاالنه) / کـل هزینـه    

  هیي = دوره برگشت سرماگذار سرمایه

اگر کارفرما از تسهیالت بانکی استفاده نماید بایستی اقساط وام بـه عنـوان   

هاي جاري لحاظ شود. بهره وام بـانکی در سـال از    هزینه ثابت تولیدي در هزینه

اصـل  غ گردد؛ توضیح اینکه بهره تسهیالت بایستی با مبل فرمول زیر استفاده می

  ا قسط ساالنه وام مشخص شود. محاسبه شده در سال جمع ت

در تعیین بهره تسهیالت، اطالعات مربوط به مبلغ وام، مدت بازپرداخـت و  

  .نرخ بهره الزم است

  ساالنه + مدت بازپرداخت به سال)* نرخ تنزیل* کل تسهیالت)= بهره تسهیالت1/ ((200

  (مدت بازپرداخت به سال/ کل تسهیالت)= اقساط اصل وام

  م بهره تسهیالت ساالنه) = کل اقساط پرداختی ساالنه(سهم اصل وام + سه

هـا و   سیسـات و سـاختمان  أهاي مهم دیگـر محاسـبه اسـتهالك ت    از هزینه

هـا بـه    سیسـات و سـاختمان  أباشد که بایستی هزینه استهالك ت آالت می ماشین

آالت و وسـائط نقلیـه بـه روش نزولـی محاسـبه شـود. در        روش خطی و ماشین

ك دارایی، اطالعات مربوط بـه هزینـه اولیـه دارایـی، ارزش     تعیین هزینه استهال

  اسقاط و عمر مفید دارایی الزم است.

  هزینه اولیه ) = روش خطی - (عمر مفید دارایی/ ( ارزش اسقاط 

  =روش نزولی 2هزینه اولیه )* عمر دارایی/  -( استهالك تا تاریخ مورد نظر 

هـاي   با توجه به هزینههزینه تمام شده محصول: قیمت تمام شده محصول 

  شود.  اقتصادي تولید و میزان عملکرد ساالنه محصول اصلی و فرعی محاسبه می

  (میزان عملکرد یا تولید ساالنه/ هزینه اقتصادي تولید )= هزینه تمام شده
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  توجیه اقتصادي براي دوره پنج ساله

توجیـه   هـا و درآمـدها اشـاره شـده و بـه نـوعی       اي از هزینه در اینجا به خالصه

  .گیرد گذاري صورت می سرمایه

 يگذار هیثابت سرما يها نهیهز. 2جدول 

 الیمبلغ به ر موارد

اخذ اراضی از هاي تهیه طرح، مشاوره، اخذمجوز، ثبت شرکت و تسهیالت،  هزینه

 و...میلی متر مناسب براي کشت دیم  350منابع طبیعی با میانگین بارش ساالنه 
30000000 

  60000000  براي یک هکتارنهال دو ساله زرشک  2000هزینه تهیه 

  50000  براي هر نهال pittingهزینه اجراي 

  100000000  براي هرهکتار pittingهزینه اجراي 

 190000000 جمع

 19000000 متفرقههاي  نهیدرصد هز 10

 209000000 جمع کل

 ها به تفکیک سال نهیهز. 3جدول 

 شرح

سال اول 

(ریال) 

داشت 

 تبرداشو

کارگر  40با 

 40روزي 

 هزار تومان

سال دوم 

 (ریال)

 داشت و

 برداشت با

کارگر  40

 50روزي 

 هزار تومان

سال سوم 

 (ریال)

 داشت و

 برداشت با

کارگر  40

 50روزي 

 هزار تومان

سال 

چهارم 

 (ریال)

 داشت و

 برداشت با

کارگر  40

 60روزي 

 هزار تومان

سال پنجم 

 (ریال)

 داشت و

 برداشت با

 کارگر 40

 70روزي 

 هزار تومان

 30حدود  زیرو رو کردن خاكهزینه داشت (

 )سانتی متر در محدوده سایه انداز درختچه 

 

16000000 20000000 20000000 24000000 28000000 

 5(مالچ وکود دهی کود پوسیده هزینه داشت

براي سال اول  -کیلو براي هر درختچه 10 –

یک سوم حجم خاك به هنگام کشت کود 

  سیده باشد)پو

20000000  -  10000000  -  16000000  

 هزینه داشت (هرس)
    

20000000  
  

28000000  

 28000000 24000000 20000000 20000000 16000000 هزینه برداشت

 100000000 48000000 70000000 40000000 52000000  جمع
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 متغیر تولیدي يها نهیهز. 4جدول 

 52000000  1سال 

 40000000 2 سال

 70000000 3سال 

 48000000 4سال 

 100000000 5سال 

  

  سرمایه در گردش يها نهیهز. 5جدول 

  ه در گردشینه سرمایهز

  
 يدیر تولینه متغیهز × 2,50%

1300000 = 2,50% × 52000000 

  

  ها نهیهز کل. 6جدول 

 209000000 يه گذاریثابت سرماهاي  نهیهز

 1300000 ه در گردشینه سرمایهز

 52000000 يدیر تولیینه متغیهز

 262300000  نه هایکل هز

  محاسبه بهره وام سالیانه

  کل هزینه ها×0,5=مبلغ کل وام 

131150000 =0,5 × 262300000  

  کل هزینه ها×0,5=ورده متقاضی آمبلغ 

131150000 =0,5 ×262300000  

  
  

  

  = بهره وام60001125
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  بهره ماهانه = 60001125 ÷ 60 =1000018,75

  بهره ساالنه =1000018,75 × 12= 12000225

  =اصل ساالنه 131150000÷5= 26230000

  کل بازپرداخت ساالنه = 26230000+12000225= 38230225

  

 ها محاسبه بهره وام. 7جدول 

 262300000  نه هایکل هز

 131150000 مبلغ کل وام

 131150000 یمبلغ آورده متقاض

 60001125 بهره وام 

 1000018,75 نهبهره ماها

 12000225 بهره ساالنه

 26230000 اصل ساالنه

 38230225 کل بازپرداخت ساالنه

(در صـورتی کـه از    هزینه استهالك + هزینه بهره وام هزینه ثابت تولیدي=

  ساختمان و تأسیسات استفاده شود)
  سال بهره وام و هزنه ثابت تولیدي به تفکیک. 8جدول 

 يدیثابت تول نهیهز بهره وام ساالنه  سال

1  38230225 38230225 

2  38230225 38230225 

3  38230225 38230225 

4  38230225 38230225 

5 38230225 38230225 
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  يدیر تولیینه متغیهز+  يدینه ثابت تولیهز=  ينه جاریهز

  

  جاريهاي  هزینه. 9جدول 

 
 ينه جاریهز يدینه ثابت تولیهز يدیر تولیینه متغیهز

1 52000000 38230225 90230225 

2 40000000 38230225 78230225 

3 70000000 38230225 108230225 

4 48000000 38230225 86230225 

5 100000000 38230225 138230225 

  
  شود می درصد افزایش در سال محاسبه10با احتساب  قیمت محصول

  

 درآمد ناخالص. 10جدول 

 سال

میوه خشک  عملکردمیانگین 

شک درهکتاربا شرایط دیم به زر

  گرم کیلو

 درآمد ناخالص (ریال)قیمت هر کیلو

1 1000 200000 200000000 

2 1000 220000 220000000 

3 1000 242000 242000000 

4 1000 266200 266200000 

5 1000 292820 292820000 

 
  ضریب تبدیل × مد ناخالصآدرناخالص= درآمدارزش حال 

  یلتبد یبضر × يجارهاي  ینههزجاري=اي ه هزینه ارزش حال

  یلتبد یبضر × اي یهسرماهاي  ینههز گذاري= سرمایههاي  ینهارزش حال هز

 ارزش حال - (ناخالص درآمدارزش حال  =خالص درآمدارزش حال 

  )گذاري سرمایههاي  ینهارزش حال هز + جاريهاي  هزینه
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  گردش نقدي سرمایه گذاري .11 جدول
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  شاخص سود آوري =

  شاخص سود آوري = 1,4994131769

با توجه به نسبت فایده به هزینه محاسبه شده به ازاي یـک ریـال سـرمایه    

بنابراین بـا اسـتفاده    .یب کارفرما خواهد شدصریال ن 1,5گذاري در این فعالیت 

  ه اقتصادي دارد.یاز این شاخص انجام این فعالیت توج
  

  

  
  

  2,9133475495 کنیم می ضربسال  5 در حاصل را عدد

(سـال   گـذاري  دوره بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن سال شـروع سـرمایه  

بـه  نزدیـک بـه سـه سـال      تقریبـاً  محاسبه شده است بنابراین ایـن طـرح   صفر)

  .رسد می سودآوري
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  %60 با نرخ)IRRگذاري( یهمحاسبه نرخ بازده سرما. 12جدول 
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درصـد محاسـبه شـده     58,22گذاري  نرخ بازده سرمایه ،با توجه به برآورد

  است.

گـذاري   عالیـت سـرمایه  اگر کارفرما در ایـن ف که  دهد این شاخص نشان می

هـاي بـانکی خواهـد بـود. بنـابراین       نماید بازده حاصله بیشتر از نرخ بهره سپرده

  انجام این فعالیت داراي توجیه اقتصادي است.
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 بسته کار آفرینی پرورش زرشک

 

  منابع
 

  Berberis Vulgaris زرشک .1389 .ح، اردالنی .1

ـ        ی.بررسـ 1373،الف.يبالندر .2  یاتـر اتفـون بـر سـهولت برداشـت زرشـک ب

  مرکز خراسان-رانیا یو صنعت یعلم يازمان پژوهشهادانه،س

. آفات مهم زرشک. گزارش پروژه آفات مهم درختان 1381شنهاد، الف.ع.یپ .3

  مشهد يوه. دانشکده کشاورزیم

بخـش   16نشـریه شـماره    ،زرشـکهاي ایـران   .1361 .متین .وف .ف ،ترمه .4

  .گیاهشناسی مؤسسه بررسی آفات و بیماریهاي گیاهی

ــه، ف و ف، .5 ــ ترم بخــش  16ه شــماره یران،نشــریا ي.زرشــکها1361ن.یمت

  یاهیگهاي  يماریآفات و ب یموسسه بررس یاهشناسیگ

  ران. انتشارات دانشگاه تهرانیاهاي  ، ح. جنگل ها، درختان و درختچهیثابت .6

   1373یزد،دانشگاه  ران یا  يا ه ه چ ت و درخ ان ت ا، درخ ه ل گ ن ج ، ه ل ال ب ی ب ح ، ی ت اب ث .7

  .انتشارات همگام ،درمان گیاهی .1375 .غ ،ريجزای .8

آربورتـوم نوشـهر،   هـاي   درختـان و درختچـه   ي. فنولـوژ 1363خاتمساز،م  .9

  و مراتعها  قات جنگلیسازمان تحق

پایـان نامـه ي    ،ترکیبـات رنگـی گیـاه زرشـک     .1367 .ف ،خورشید زاده .10

  .دانشکده دارو سازي دانشگاه تهران ،دکتري

  .انتشارات دانشگاه تهران ،اهان دارویی ( جلد اول )گی .1360 .ع ،زرگري .11

  (جلد اول). انتشارات دانشگاه تهران ییاهان داروی. گ1360،ع. يزرگر .12

، جلـد  یاه درمـان یـ و گ یـی اهـان دارو ین، گی، محمد حسیسورمق یصالح .13

   1389ه، یتغذ يایدوم، دن

گیاهـان و داروهـاي طبیعـی (     .1365 .ف معطـر  .و .ه ،صمصام شـریعت  .14

  .انتشارات مشعل اصفهان ،) 2ردات پزشکی جلد مف
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گیاهان و دارویی سـمی ( عالئـم    .1371 .ف معطر .و .ه ،صمصام شریعت .15

  .)مسمومیت و درمان

(عالئــم  یســم یــیاهــان داروی. گ1371عت،ه و ف، معطــر.یصمصــام شــر .16

  ت و درمان). چاپخانه استقاللیمسموم

معتدلـه (ترجمـه ع.   وه منـاطق  یـ درختان م يولوژیزی. ف1377فاوست،م.  .17

  ). موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ییطال

. موسسـه  يد و فـرآور یتول ي. زرشک فناور1381،الف. ي،م و بالندریکاف .18

  مشهد یچاپ و انتشارات دانشگاه فردوس

  1381ن قلم،ی، رنگ3ران، جلد یا يها ی، فرهنگ رستني، هادیمیکر .19

پـاره اول، علـم    ،8و  7ران، جلـد  یـ ا يهـا  ی، فرهنگ رستني، هادیمیکر .20

  1388ران، یا يکشاورز

وه زرشـک در دوره  یـ ان آور میـ زاده، ح. اثـرات ز  یلـ ینژاد، م و کم یکمال .21

(درمانگر) سال اول، شماره  یپژوهش یآموزش ی.فصلنامه اطالع رسانینیجن

  دوم

انتشـارات   ،.فناوري تولید و فرآوري زرشک1381 .بالندري .والف .م ،کافی .22

  .ی مشهددانشگاه فردوس

ل ید،تبـد یک تولیطرح جامع استراتژ 1380 ،يمرتضو .ع و و ع یمسکوک .23

 یفردوسـ  دانشـگاه  یپژوهش معاونت-عیصنا وزات–دانه  یع زرشک بیو توز

  مشهد

 يش دوام انبـار یت و افـزا یـ فیبهبـود ک  .1375 یدلیـ ع.م.و ن ب یمسکوک .24

 مرکز خراسان-رانیا یو صنعت یعلم يسازمان پژوهشها ،زرشک

اهان، چاپ دوم. انتشارات فرهنـگ  یگهاي  . فرهنگ نام1377ن، و.ایمظفر .25

  معاصر

    1383معاصر، فرهنگ    ، ران یا  يا ه ه چ ت و درخ ان ت درخ ، ه ل ال ی ول ان، یر ظف م .26
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انتشارات سازمان تحقیقات آموزش و  ،زرشک .1372 .ب ،مؤذن فردوسی .27

  .ترویج کشاورزي

قات آموزش و یارات سازمان تحق. زرشک. انتش1372، ب. یموذن فردوس .28

  يج کشاورزیترو

کاربرد گیاهان در پیشگیري درمـان   :معارف گیاهی .1372 .ح ،میر حیدر .29

  .دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،)2جلد ها ( بیماري

درمـان   يریشـگ یاهـان در پ ی: کابرد گیاهی. معارف گ1372در،ح. یرحیم .30

  ی). دفتر نشر فرهنگ اسالم2(جلدها  يماریب

 .  انتشارات گوتمبرگ ،داروهاي سنتیگنجینه طب و  .1360 .، منراقی .31

32 - www.mazraehdaran.com 
33 - http: //www.skums.ac.ira 
34-Dirr, A. M. 1981 , Barberries – Anew look at old  
favorites. American nurseryman 153 ( 2). January  
http://www.irplants.blogfa.com/cat-36.aspx35-  

 

 
 


