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 مقدمه

( یکی L Hibiscus sabdariffa.) چای ترش

ترین گياهان دارویی با ارزش و از قدیمی

اقتصادی بوده و از دیرباز در طب سنتی مورد 

ن داشته است به طوری که امروزه استفاده فراوا

ساله جدید یک محصول زراعی یک عنوانبه

( و در مناطق (Javadzadeh et al., 2016مطرح 

 شودگرمسيری و نيمه گرمسيری کشت می

(Tindal.,1986)  ترین و از مهمیکی چای ترش

پنيرک  ترین گياهان دارویی تيرهپرمصرف

(Malvaceae )نظور م باشد که عمدتاً بهمی

استفاده از مواد مؤثره حاصل از آن در صنایع 

 مورد بهداشتی و آرایشی غذایی، مختلف دارویی،

( (Javadzadeh et al., 2017گيرد می قرار کشت

این گياه بومی قاره آفریقا است و کشت این گياه 

در سراسر هند، آفریقا، بخشی از آسيا، آمریکا، 

در تمام و تقریباً ( Cobley.,1968)استراليا 

کشورهای گرمسيری مانند عربستان سعودی، 

مالزی، تایلند، فيليپين، ویتنام، سودان، مصر، مالی 

 & Rao., 1996) شده استو مکزیک گزارش

Sharaf., 1962) دو منظوره گياهی ترش چای 

 )کاسبرگ( و خوراکی منظور استفادهکه به  است

 و کار کشت )چوب(، مورد از الياف استفاده یا

 عنوانبه آن برگ که ازطوریگيرد، بهار میقر

 , Abid-Askari et al 1995 ) خوراکی سبزی

Wilson., 1999 ) یک عنوانبه آن هایدانه از 

 از و( Rao.,1996)پروتئين برای دام  از غنی منبع

 مختلف هاینوشيدنی تهيه برای آن هایکاسبرگ

(Bako et al .,2009( بستنی ،)Bolade et 

al.,2009شکالت ،) (Esselen & 

Sammy.,1975شيرینی ژله ،) (Ismail et 

al.,2008) ،دهندهمواد طعم (Okoro.,2007 ،)

 Rao.,1996, Tsai et) پودینگ و کيک

al.,2002, Wilson & Menzel.,1964 & 

Morton.,1987شود. ( استفاده می 

ترین گياهان چای ترش به عنوان یکی از مهم

توقع، سودآور و دارویی، به عنوان گياهی کم

 ,.Javadzadeh et alشود )اقتصادی کشت می

خشک ین گياه در مناطق خشک و نيمها .(2013

در مقایسه با سایر گياهان زراعی از توجيه 

در  ویژه اقتصادی باالیی برخوردار است و به

مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری که آب عامل 

رو اگر شود. از اینمحدودکننده محسوب می

درآمد حاصل از یک مترمربع آن محاسبه شود به 

وبی عاید کشاورزان نسبت آب مصرفی درآمد خ

زنی و رشد ( جوانه(Javadzadeh., 2015شودمی

چای ترش در دماهای باال باعث شده است که 

این گياه به عنوان یکی از معدود گياهان دارویی 
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 Javadzadehدر مناطق گرمسيری، مطرح باشد )

et al., 2018های خاص (. با توجه به ویژگی

 های اخير، کشت اینچای ترش در سال

استان سيستان و به ویژه در محصول در ایران 

مورد توجه قرار گرفته است، از بلوچستان 

ریزی بلندمدت و منسجم با هدف رو برنامهاین

انکار بوده و  نيل به توليد چای ترش غير قابل

در همين راستا، کشت این گياه در سطح وسيع 

عنوان یک گياه دارویی مناسب کاهنده به

ایط آب و هوایی استان سيستان فشارخون در شر

و بلوچستان در دهه اخير، مطرح شده است 

Javadzadeh et al., 2014) این توجه به حدی )

است که طی این مدت، سهم قابل توجهی از 

اراضی جنوب استان به کشت این گياه 

قدمت کشت و کار و اختصاص داده شده است. 

سال  30توليد چای ترش در ایران به بيش از 

کشت چای ترش در  1356رسد. در سال یم

عدم ایران آغاز شد ولی به دالیلی از جمله 

...  به کشت و عدم فروش محصول وتمایل 

بار دیگر کشت  1359توسعه نيافت تا در سال 

بذر آن به مقدار بسيار کم از هندوستان  .شد

تعدادی از  1362وارد ایران شد و در سال 

)رمش( کشت کشاورزان در حومه شهر دلگان 

تدریج در سایر چای ترش را آغاز کردند و به

نقاط استان سيستان و بلوچستان گسترش یافت. 

 30 حدود در بار اولين برای محصول کشت این

 آزمایشی طوربه  جلگه بخش در گذشته سال

 صورت به ( و(Javadzadeh., 2015شد  شروع

شود می کشت دلگان در سالبه مدت نه  وسيع

مساحت مزارع چای  1392در سال  کهطوریبه

 هکتار رسيد 280ترش در منطقه ایرانشهر به 

Javadzadeh & Rezvani Moghaddam. 

 در چای ترش توليد و کشت توسعه (.(2014

سيستان و  استان شهرستان ایرانشهر و دلگان

بيشترین عملکرد و  که است حدی به بلوچستان

 است. داده اختصاص خود سطح زیر کشت را به

سطح زیر کشت چای حدود ، در حال حاضر

باشد که در شهرهای نيک شهر، هکتار می 370

دلگان، چابهار، زابل، ایرانشهر، فنوج، زاهدان و 

شود. چای ترش در استان خاش کشت می

سيستان و بلوچستان در شهرستان دلگان 

بيشترین سطح زیر کشت را دارد که بخش 

ازو جلگه چاه هاشم و چاه کيچی و چاه د

بيشترین کشت را در این منطقه دارند 

Javadzadeh., 2018)). 

ترین عوامل در بازار چای ترش ميزان اصلی 

باشد در حال کننده آن میمصرف و مناطق عرضه

چای ترش در و تعيين نرخ  داخلی بازار حاضر
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ها ها و برخی عطاریاختيار دالالن، واسطه

خرید به دليل بازارپسندی و قيمت  .باشدمی

اوليه خوب، کشت آن در استان سيستان و 

بلوچستان و در بين کشاورزان توسعه پيدا کرده 

است؛ اما به دليل افزایش هزینه برداشت و نبود 

بندی و فرآوری و فروش این های بستهکارگاه

محصول به قيمت بسيار پایين توسط دالالن، 

شود. با توجه به اینکه هر سال خریداری می

تن محصول از مزارع کشت چای  180حدود 

برداشت   ایرانشهرو  دلگانمنطقه  ترش در

شود پاسخگوی بازار مصرف نيست و از می

خارج کشور نيز این محصول وارد و به 

تر از چای کشت شده در های بسيار پایينقيمت

 گيردکنندگان قرار میاستان در اختيار مصرف

(Javadzadeh.,2013). گونه تاکنون هيچ

 و دالیل تمایل حقيقاتی در زمينه موانع موجودت

کشاورزان به توسعه کشت چای ترش انجام 

نشده است ولی مطالعات مختلفی در رابطه با 

عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان نسبت به کشت 

سایر محصوالت زراعی و باغی صورت گرفته 

که به چند نمونه از تحقيقات داخل و خارج از 

 .شودکشور اشاره می

( در تحقيقی با بررسی (Seyedan, 2010 سيدان

ان نشان داد اقتصادی کشت سير در استان همد

که چهار عامل سطح زیر کشت، ميزان بذر 

مصرفی، دفعات آبياری و ميزان سمّ مصرفی، 

کردوانی و پور اند. بيشترین اثر را در توليد داشته

 ,.Kurdwan & Pour Ramadanرمضان )

( با بررسی مسائل کشت فندق و اثرات 2000

اجتماعی آن در منطقه اشکورات  -اقتصادی

شهرستان رودسر به این نتيجه رسيدند که کشت 

فندق در منطقه دارای اثرات اقتصادی و 

باشد که ایجاد مهم و قابل توجهی می اجتماعی

اشتغال از طریق جذب نيروی کارگر، ایجاد و 

توليد درآمد برای خانوارهای روستایی، ارتقاء 

سطح زندگی خانوارهای روستایی و کاهش 

ترین این اثرات بوده است. مهاجرت، از مهم

( با بررسی پيامدهای Mokhtari,.2009مختاری )

اقتصادی و زیست محيطی توسعه کشت برنج 

در استان فارس بيان کرد که توسعه کشت برنج 

های جدید و استحصال چاهباعث تقاضای حفر 

های موجود، سخت شدیدتر منابع آب از چاه

ها و شدن حفظ منابع خاک، افزایش هزینه

های اجتماعی ناشی از عدم کاشت افزایش هزینه

محصوالت سودآورتر جایگزین محصول برنج 

 & Aghelعاقل و ذوقی )های خواهد شد. یافته

Zoghi.,2009) ترین موانع و د که مهمدننشان دا

مشکالت توسعه کشت کلزا در خراسان رضوی 
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ان از ارائه باشد. کلزا کارخطر سرمازدگی می

خدمات فنی و ترویجی در ارتباط با کلزا 

آالت رضایت داشتند و عدم دسترسی به ماشين

های مربوط به تحویل محصول و و پيچيدگی

ترین مشکالت توليد ذکر دریافت وجه را مهم

اند. نياز کمتر به آب در مقایسه با کرده

ترین ویژگی مثبت کلزا محصوالت رقيب مهم

 Adel & Akbarعادلی و عنابستانی )بوده است. 

Anabestani., 2015ترین موانع و ( مهم

توسعه کشت زعفران در نواحی معتدل  مشکالت

های کوهستانی استان گلستان را نبود زیر ساخت

الزم از جمله بازار فروش در سطح ناحيه و 

مبود کارگر کننده، کهای خشکمنطقه، دستگاه

دریایی و در تحقيق در ناحيه بيان شده است. 

( عوامل مؤثر Daryaei et al., 2015همکاران )

بر نگرش شاليکاران نسبت به کشت پایدار برنج 

در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. 

شان داد که متغيرهای دسترسی به عوامل نتایج ن

آموزشی، ترویجی و عوامل ارتباطی، تجربه 

کشت برنج، تعداد نيروی کار خانوادگی، سطح 

تحصيالت از عوامل مؤثر بر نگرش شاليکاران 

نسبت به کشت پایدار برنج بيان شده است. 

ای و حمزه( و Pasban, 2007) انپاسب

 ,.Hamzei and Bouzarjmehryبوزجمهری )

( نشان دادند عوامل جغرافيایی و بازار 2015

ترین عوامل گسترش کشت زعفران مصرف مهم

هستند به نحوی که با توجه به مراحل فرآوری و 

های ارزی و با اتخاذ سياستبازاریابی، همراه 

توان بستری مناسب تجاری باثبات و مؤثر، می

برای افزایش قيمت زعفران در بازارهای جهانی 

 Mousavi etموسوی و همکاران )فراهم آورد. 

al.,2014) کاران عوامل مؤثر بر نگرش سبزی

نسبت به کشاورزی ارگانيک را مورد بررسی 

قرار دادند و به این نتيجه دست یافتند که عوامل 

آموزشی، مدیریتی، فرهنگی و -حمایتی

ه عوامل مؤثر بر های محصول از جملویژگی

 .نگرش مثبت نسبت به کشاورزی ارگانيک است

 (Abdpouret et al., 2016) عبدپور و همکاران

گزارش کردند درخواست بستن قرارداد برای 

شروع کشت سير ارگانيک و بيمه در توليد سير 

ترین عوامل مؤثر بر تمایل به ارگانيک مهم

 پذیرش کشت سير ارگانيک هستند.

با بررسی  (Sam Maghimbi.,2007سام مغيبی )

نحوه کاهش کشت قهوه و افزایش سطح زیر 

کشت برنج و ذرت در منطقه کليمانجارو، نتيجه 

گرفت که عالوه بر عامل تغيير در نظام 

تری، خانوادگی دهقانان، تغييرات نهادی گسترده

همچون کشش درآمدی بيشتر این محصوالت، 
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تشویق کشت آن توسط مسئوالن و فراهم کردن 

مواد خام برای صنایع سبب گسترش این الگوی 

 ,.Ayoolaآیوال و همکاران )کشت شده است. 

به بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی  (2011

مؤثر در توليد برنج در ميان کشاورزان مرد و زن 

نشان دادند که در آنها اند. در نيجریه پرداخته

ورت افزایش دسترسی کشاورزان به زمين، ص

کشت برنج  ،هاکشکود، بذر و بهبود علف

پيامدهای اجتماعی و اقتصادی مثبت و فراوانی 

آنتدل و دیاگاندا به همراه خواهد داشت. 

(Antle & Diagana., 2015 گزارش کردند که )

بهبود مسؤوليت پذیری کشاورزان، تقویت 

بازاریابی و بازار رسانی، افزایش درآمد و ميزان 

عملکرد از عوامل مؤثر در پذیرش کشت سير 

 .است توسط کشاورزان

در مسير توسعه کشت چای ترش موانع و 

مشکالتی وجود دارد که بدیهی است شناخت 

موانع مشکالت و مسائل موجود پيش روی 

حل منطقی و راهگشا ضمن کشاورزان و ارائه راه

جلب رضایت آنان برای تداوم کشت چای 

ترش، روند نيل به توليد این گياه دارویی را 

هود است، این سرعت خواهد بخشيد. آنچه مش

است که رواج یافتن کشت چای ترش در منطقه 

مورد مطالعه طی ده سال اخير، باعث ایجاد 

تغييراتی در کشاورزی منطقه شده است. این 

پژوهش، با توجه به حساسيت و اهميت موضوع 

از نقطه نظر تغيير الگوی کشت و اثرات 

اقتصادی طوالنی مدت کشت و توسعه چای 

ایران با هدف تعيين  ترش در جنوب شرقی

عوامل تأثيرگذار بر تمایل کشاورزان نسبت به 

کشت چای ترش در استان سيستان و بلوچستان 

 است. مورد بررسی قرارگرفته

 

 هاروش و مواد

دلگان و ایرانشهر  هایدر شهرستان تحقيق این

جنوب  در در استان سيستان و بلوچستان واقع

 انجام 1395 و زمستان پایيز در شرقی ایران

گرفت. هدف از انجام این پژوهش تعيين عوامل 

مؤثر بر تمایل کشاورزان نسبت به کشت چای 

 .باشدترش در استان سيستان و بلوچستان می

که  است این مناطق مورد مطالعه انتخاب دليل

 250های دلگان و ایرانشهر به ترتيب با شهرستان

 کشت هایشهرستان عنوان هکتار به 50 و

پژوهش از باشند. این می محصول ی اینعمده

بوده و روش  ایتوسعه -نوع تحقيقات کاربردی 

انجام آن پيمایشی است. جامعه آماری این 

نفر کشاورز منطقه دلگان و  170پژوهش 

ایرانشهر که حداقل یک بار چای ترش کشت 
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کوکران بودند. با استفاده از فرمول  کرده

(Cochran 1977 حدود )نفر نمونه آماری  118

گيری با استفاده از روش به دست آمد. نمونه

گرفت در این روش ليست تصادفی ساده انجام 

بار اقدام به کشت چای ترش کشاورزانی که یک

کرده بودند تهيه گردید به طوری که همه 

کشاورزان شانس برابر و مستقل برای انتخاب 

شدن داشتند و سپس به صورت تصادفی قرعه 

 آوریجمع برای ابزار تحقيق کشی انجام شد.

 محقق یشامل پرسشنامه مورد نياز اطالعات

 بررسی به اول بخش بود که در اختس

 در و پردازدمی کشاورزان فردی هایویژگی

 در موانع موجود سنجش منظوربه دوم نيز بخش

و جهت امتيازدهی و  کشت چای ترش

های سؤاالت تخصصی گذاری کمی پاسخارزش

از بسيار کم، کم،  1ليکرت ایاز طيف پنج گزینه

است.  شده متوسط، زیاد و بسيار زیاد استفاده

سؤال  30 سؤال و 5مشخصات فردی شامل 

پيرامون تعيين عوامل مؤثر، موانع و راهکارهای 

چای ترش بود. برای طراحی  توسعه کشت

ای، بخش دوم ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه

های معتبر علمی و بررسی جستجو در پایگاه

متون موجود و مصاحبه با کارشناسان مربوطه 

                                                           
1 Likert 

ل مؤثر، موانع و راهکارهای ترین عواممهم

چای ترش استخراج گردید. ابتدا  توسعه کشت

 پایایی آن سپس و روایی شده،طراحی پرسشنامه

 ,.Cronbachآلفای کرونباخ )آزمون  طریق از

به دست  94/0گردید که مقدار آن  ( تعيين1951

 این آمد که نتيجه قابل قبولی است. متغيرهای

 و مستقل متغيرهای از دو دسته شامل تحقيق

 شامل: سن، آن مستقل بودند. متغيرهای وابسته

کشت  سابقه زیر کشت، سطح تحصيالت، سطح

چای ترش،  محصول درآمد از ميزان چای ترش،

 یا استفاده برداری،بهره نظام نوع مالکيت اراضی،

 از آگاهی حمایتی، تسهيالت از استفاده عدم

 با مشورت ميزان بيمه محصول، و اهداف فواید

 در شرکت دفعات تعداد کشاورزان، سایر

 از دهاستفا ترویجی، - های آموزشیکالس

بيمه  در خصوص ترویجی هایسخنرانی

 هایفيلم از گيریبهره کشاورزی، محصوالت

 مجالت و نشریات از استفاده ویدئویی، آموزشی

ترویجی و نبود نيروی انسانی برای  – آموزشی

آالت برداشت برداشت محصول، نبود ماشين

محصول، وجود برخی آفات و امراض، عدم 

ایين و درآمد کم عملکرد پ همکاری مسؤولين،

حساسيت این  نسبت به محصوالت رقيب،

محصول به سرما و سرمازدگی محصول وعدم 
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 متغير اند وپرداخت خسارت توسط بيمه بوده

 محصول بيمه ميزان تمایل به تحقيق این وابسته

استان و تمایل  کشاورزان توسط چای ترش

کشاورزان به ادامه کشت چای ترش و آینده 

ادرات، شناسایی بازارهای کشت چای ترش، ص

 و تغييرات اصالحات اعمال از پس هدف بود.

  .گردید تدوین پرسشنامه نهایی الزم،

ها به صورت تصادفی و حضوری در پرسشنامه

 دو بين کشاورزان توزیع و تکميل شد. سپس در

ها داده تحليل وو تحليلی، تجزیه  توصيفی سطح

نرمال  نهایت پس از اطمينان از انجام شد. در

ها به کمک و تحليل داده ها، تجزیهبودن داده

 شد. انجام SPSS 17افزار نرم

 

 نتایج و بحث

های پژوهش نشان داد که ميانگين سنی یافته 

مورد  نطقهم کشاورزان سال و 37گویان پاسخ

سال تا  30ی سنی کمتر از محدوده در مطالعه

سال قرار داشتند. بر اساس نتایج به دست  50

درصد پاسخگویان را  7/40مده حدود آ

دیگر عبارتدهند بهکشاورزان جوان تشکيل می

درصد مدیریت مزارع چای ترش  3/59حدود 

 در اختيار ميانساالن و بزرگساالن است.

: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سن 1جدول          
 کشاورزان در کاشت چای ترش

 فراوانی گروه سنی
فراوانی 

 معتبر

 درصد
فراوانی 
 تجمعی

 ميانگين
انحراف 

 معيار

7/40 48 30کمتر از   7/40    
3/37 44 31-40بين   78 86/36  52/9  
1/10 12 41-50بين   1/88    

9/11 14 51بيشتر از   100   
    100 118 جمع

ها نشان داد که سابقه کشت چای ترش بررسی

 15نيز در بين کشاورزان مورد مطالعه حدود 

 که این نشان از اهميت باالی باشدسال می

کشت چای ترش در منطقه مورد مطالعه دارد. 

دهد که نشان می 2های مندرج در جدول یافته

سال  10پاسخگویان بيش از  درصد 64حدود 

 سابقه کار کشت چای ترش دارند.

ها نيز حاکی از این است که توزیع داده

مبادرت به کشت چای ترش  کشاورزانی که

 های سنی وجود دارند.بين تمام گروه کنند درمی

درصد زارعين را کشاورزانی تشکيل  36حدود 

سال سابقه کاشت چای  15دهند که بيش از می

 ترش دارند.

 ميزان با مستقيمی رابطه تحصيالت سطح

هرچه  یعنی انسانی دارد نيروی و وریبهره

 انسانی نيروی وریبهره باشد، باالتر تحصيالت

 ,.Emami meibodiافت )ی خواهد افزایش

2000). 
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 : توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سابقه کاشت چای ترش2جدول 
 انحراف معيار ميانگين درصد فراوانی تجمعی فراوانی معتبر فراوانی سال

25/15 18 5کمتر از   25/15    
94/16 20 6-10بين   19/32  75/8  94/3  
35/31 37 11-15بين   54/63    

44/36 43 15بيشتر از   100   
    100 118 جمع

درصد کشاورزان مورد  4/92سطح تحصيالت 

 6/7تر از آن است و فقط مطالعه دیپلم و پایين

ها دارای تحصيالت دانشگاهی هستند درصد آن

که این نشان از پایين بودن سطح تحصيالت 

 (.3کشاورزان مورد مطالعه دارد )جدول 

ان برحسب میزان : توزیع درصدی پاسخگوی3جدول 
 تحصیالت

سطح 
 تحصیالت

 فراوانی معتبر فراوانی
درصد فراوانی 

 تجمعی
 4/31 4/31 37 سوادبی

 7/79 3/48 57 ابتدایی

 3/87 6/7 9 راهنمایی

 4/92 1/5 6 دیپلم

 6/96 2/4 5 دیپلمفوق

 100 4/3 4 لیسانس

  100 118 جمع

 

 دفعات کشت چای ترش

توسط کشاورزان  تعداد دفعات کشت چای ترش

دهد درج شده است. نتایج نشان می 4در جدول 

بار چای درصد پاسخگویان بيش از یک 3/65که 

دیگر گرچه عبارتاند. بهترش را کشت کرده

درصد پاسخگویان که برای اولين  7/34حدود 

اند ممکن است بار به کشت چای ترش پرداخته

ارزیابی درستی از معایب و محاسن کشت چای 

رش نداشته باشند ولی تعداد زیادی از ت

درصد( کشت چای ترش را  8/45کشاورزان )

توان اند که آن را میبار تکرار کرده 4بيش از 

ناشی از تمایل کشت این محصول جدید در 

 منطقه نسبت به سایر محصوالت دانست.

دفعات کاشت : توزیع درصدی پاسخگویان به4جدول 
 چای ترش

 یفراوان دفعات کاشت
فراوانی 

 معتبر

درصد 

فراوانی 

 تجمعی

انحراف  میانگین

 معیار

7/34 41 باریک  7/34    

5/19 23 بار 4تا  2بین   2/54  37/4  90/0  

2/32 38 بار 7تا  5بین   4/86    

6/13 16 بار 8بیش از   100   

    100 118 جمع

 

 عملكرد چای ترش

شده و نتایج بندیدسته این سؤال در چهار طبقه 

شده است. متوسط عملکرد ارائه 5ن در جدول آ

 800-750بين  1393چای ترش استان در سال 

کيلوگرم در هکتار و در جامعه آماری این تحقيق 

باشد. نتایج تحقيق کيلوگرم در هکتار می 705
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دهد که کشت و توسعه چای ترش در نشان می

استان سيستان و بلوچستان در حد مطلوب 

 28دهد که بيش از ها نشان میباشد. این یافتهمی

 700اند بيش از درصد پاسخگویان توانسته

کيلوگرم در هکتار چای ترش برداشت نمایند. 

درصد  12دهد که حدود همچنين نتایج نشان می

کيلوگرم  800از کشاورزان عملکرد باالی حدود 

اند که حاکی از پتانسيل بالقوه در هکتار داشته

باشد. از طرف ش میمنطقه در توليد چای تر

های درصد کشاورزان در سال 24دیگر حدود 

 500گذشته به هر دليل عملکرد کمتر از 

اند که اگر کشاورزان کيلوگرم در هکتار داشته

برای دو سال پياپی نتواند عملکرد اقتصادی 

مناسبی را به دست آورد اميدی به تکرار کشت 

 ها وجود ندارد.چای ترش توسط آن
 

توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان : 5جدول 
 عملكرد مزرعه چای ترش

میزان عملكرد 
 )کیلوگرم/هكتار(

 فراوانی
فراوانی 

 معتبر

درصد 
فراوانی 
 تجمعی

انحراف  میانگین
 معیار

7/23 28 500کمتر از   7/23    
5/47 56 501-700بین   2/71  76/705  90/0  
9/16 20 701-801بین   1/88    

9/11 14 801بیشتر از   100   
    100 118 جمع

 

 

 

 رضایت از عملكرد مزرعه چای ترش

های مهم پذیرش کشت چای ترش از شاخص

توسط کشاورزان، رضایت از عملکرد مزرعه 

های گذشته است که نشان چای ترش در سال

دهد چقدر کشاورز از کشت چای ترش می

رضایت دارد. ميزان رضایت از عملکرد چای 

شده است. به نظر نشان داده 6ترش در جدول 

اند ی داشتهیرسد کشاورزانی که عملکرد باالمی

از عملکرد مزرعه خود نيز راضی هستند یعنی 

  (=46/0r)ی دارهمبستگی نسبتاً مثبت و معنی

بين ميزان عملکرد مزارع با رضایت کشاورزان 

 8/28دهد که وجود داشته است. نتایج نشان می

کرد مزارع چای ترش درصد کشاورزان از عمل

درصد از  7/23که رضایت خوبی دارند درحالی

کشاورزان از عملکرد مزارع رضایت کمی دارند. 

تفاوت این دو گروه در این است که برخی از 

کشاورزان برای کاهش عملکرد مزرعه خود 

دليل منطقی مثل کشت دیرهنگام، عدم مرغوبيت 

موقع و سرمازدگی را نسبت بذر، برداشت به

کشاورزان  درصد 5/47دهند و درمجموع می

ميزان رضایت در حد متوسط و بيشتر را عنوان 

 اند.کرده
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: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب رضایت از 6جدول 
 عملكرد مزرعه چای ترش

رضایت از 
 عملكرد

 فراوانی
فراوانی 

 معتبر
درصد فراوانی 

 تجمعی
2/10 12 خیلی زیاد  2/10  

6/18 22 زیاد  8/82  

5/47 56 متوسط  3/76  

4/14 17 کم  7/90  

3/9 11 خیلی کم  100 

  100 118 جمع
 

 

 چای ترش کشت تمایل و عدم تمایل به

ه بنتایج نشان داد که بين تعداد دفعات و تمایل 

( r=57/0دار )کشت همبستگی مثبت و معنی

درصد کشاورزانی که تمایل  3/81و  وجود دارد

 بار اقدام به 7از  به کشت چای ترش دارند بيش

تمایل به ادامه  کشت چای ترش کردند بنابراین

کشت چای ترش بيشتر در کشاورزانی دیده 

بار اقدام به کشت چای شود که بيش از چند می

ترش کرده و تجربه خوبی را در برداشت 

 محصول داشتند.
 

: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب تمایل به 7جدول 
 ادامه کشت چای ترش

ایل به تم
 ادامه کشت

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

درصد فراوانی 
 تجمعی

8/6 8 خیلی کم  8/6  

2/10 12 کم  9/16  

6/57 68 متوسط  6/74  

6/13 16 زیاد  1/88  

9/11 14 خیلی زیاد  100 

  100 118 جمع
 

دهد که نشان می 7نتایج تحقيق در جدول 

جدی  طوردرصد کشاورزان به 5/25حدود 

های آینده مصمم به کشت چای ترش در سال

توجه این است که اگر به باشند. نکته قابلمی

های مربوط به ميزان رضایت از عملکرد یافته

( توجه شود مشاهده 6چای ترش )جدول 

درصد کشاورزان در حد  8/28شود که حدود می

زیاد و خيلی زیاد از عملکرد محصول راضی 

دهد که گرچه نشان میبودند. همچنين نتایج 

مزایای متعددی دارد ليکن کشت چای ترش 

آنچه در درجه اول اهميت قرار دارد عملکرد 

 5طور که در جدول باشد. همانمطلوب آن می

درصد  7/23نشان داده شده است حدود 

 500کشاورزان عملکردی در حد کمتر از 

 7طور که در جدول اند و همانکيلوگرم داشته

درصد پاسخگویان تمایل  17شود که مشاهده می

های آینده کمی به کشت چای ترش در سال

دارند. نتایج نشان داد که بين سابقه کاشت و 

( همبستگی مثبت و 7تمایل به کشت )جدول 

( وجود دارد، بنابراین =62/0rدار )معنی

سابقه کار بيشتری دارند، تمایل  کشاورزانی که

دهند. بيشتری به کشت چای ترش نشان می

( که تمایل 7همچنين نتایج نشان داد )جدول 

کشاورزان نسبت به کشت چای ترش به دليل 
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 7/73مشکالت موجود در حد متوسط و کم )

دهد فقدان این نتيجه نشان می .باشددرصد( می

تمایل مساعد کشاورزان در خصوص کشت 

تواند یک مانع جدی در توسعه چای ترش می

ت باشد. در این توليد و مصرف این محصوال

ترین مشکالت و بخش از تحقيق مهم

( 9( و محاسن )جدول 8ها )جدول محدودیت

کشت چای ترش که کشاورزان با آن مواجه 

 هستند بررسی شد.

( بيشترین تمایل 8نتایج نشان داد )جدول 

کشاورزان به کشت چای ترش مربوط به نياز به 

 نيروی انسانی در برداشت است.

ميدانی گویای آن است، تمامی  ایهنتایج یافته

در تمایل و عدم  8عوامل بيان شده در جدول 

تمایل کشاورزان به کشت چای ترش تأثيرگذار 

اند. نتایج نشان داد که تمایل کشاورزان به بوده

محصول  هایکشت چای ترش به ویژگی

بستگی دارد و عدم تمایل به کشت شامل فقدان 

گاهی در آ و دانش تسهيالت حمایتی، ضعف

باشد خصوص مسائل زراعی این گياه می

ترین (. از آنجایی که یکی از مهم10و  9)جدول 

مسائل در منطقه مذکور مهاجرت فزاینده به 

سوی شهرهای صنعتی و کالن شهرهاست، 

توانند با های اجرایی مربوطه میدستگاه

های خود روند مهاجرت گریزی را حمایت

آمده  8که در جدول  کنترل کنند زیرا همان گونه

  .است

یکی از موانع گسترش کشت چای ترش کمبود 

باشد که در صورت ماندگاری نيروی کارگر می

جمعيت در ناحيه خود به خود این موضوع حل 

های اخير و سالیبا توجه به خشک. خواهد شد

همچنين کمبود منابع آبی، کشاورزان به دنبال 

ادی، عوامل اند که از نظر اقتصمحصوالتی بوده

ها )کود و سموم( و محيطی، هزینه نهاده

های حمل و نقل به واسطه دوری از مراکز هزینه

خرید مقرون به صرفه باشد؛ بنابراین چای ترش 

های اخير بر به عنوان کشت جایگزین در دهه

 سایر محصوالت بومی منطقه رجحان دارد.

 نان از دیدگاه کشاورزاها کشت چای ترش در است: مشكالت و محدودیت8جدول 
 فراوانی هامحدودیت فراوانی مشكالت

 86 عدم آشنایی با نكات فنی 31 ها(کردن محصول )کاسبرگخشک

 71 پایین بودن قیمت 15 کش اختصاصیکمبود علف

 99 نیاز به نیروی انسانی در برداشت 31 ها پس از خشک شدنریزش کاسبرگ

 93 به سرمازدگی حساسیت 18 آالت کاشتنبود ماشین

 91 حمایت دولتعدم 91 آالت برداشتنبود ماشین
 77 طول دوره رشد نسبتاً طوالنی 77 عدم استفاده از بقایای گیاهی برای دام
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دهد از نظر های ميدانی نشان مینتایج داده

سالی و گرما چای ترش مقاومت در برابر خشک

در مقایسه با سایر محصوالت منطقه )گندم و 

رت و ...( از شرایط بهتری برخوردار است به ذ

درصد( کشاورزان  78نفر ) 92طوری که 

اولویت اول را به مقاومت چای ترش در برابر 

ترین توان مهم(. می9اند )جدول گرما قيد نموده

مشکالت پيش روی کشت چای ترش را 

کشاورزی،  اراضی پراکندگی و بودن کوچک

کردن شکخ آالت برداشت وعدم وجود ماشين

توليدی  جای ترش پایين محصول، قيمت

ای )مشکل کشاورزان و نبود بازار فروش منطقه

فروش محصول چای ترش توسط کشاورزان( 

 (.8بيان کرد )جدول 

متغيره نشان داد  چند رگرسيون خطی نتایج مدل

( که عوامل حمایتی توسط دولت 10)جدول 

 عموان و بانکی تسهيالت شرایط بودن )نامناسب

های آن و عدم کمک دریافت راه سر بر موجود

 تخصيص دولتی جهت کشت چای ترش و عدم

های یارانه جهت توليد چای ترش و ...( و برنامه

آموزشی )تأثير نشریات و پوسترهای و 

های آموزشی در آشنایی کشاورزان در کالس

تمایل کشاورزان  بر مؤثر توليد چای( از عوامل

 باشد.می کشت چای ترش به نسبت

 تمایل نسبت تغيير بر آموزشی به طوری که عامل

 اینکه به توجه است. با مؤثر کشت چای ترش به

با  مورد مطالعه منطقه کشاورزان ميزان آشنایی

 همچنين و است خوبی حد در کشت چای ترش

 عنوان مطالعه کشاورزان مورد اینکه به توجه با

 هایدوره برگزاری عدم دليل به که کردند

 و آموزشی کالس هيچ در تاکنون موزشیآ

 با کشت چای ترش شرکت مرتبط ترویجی

 هایکالس در شرکت شودمی توصيه اند،نکرده

 کشت چای ترش با مرتبط آموزشی –ترویجی

 در های تخصصیکالس و گردد ایویژه توجه

 این زمينه برگزار شود. 

 اه کشاورزان: محاسن و مزایا کشت چای ترش در استان از دیدگ9جدول 
 فراوانی  متغیرها فراوانی متغیرها

 88 احتیاج به آبیاری کم 8 عدم حساسیت به تاریخ کاشت

 31 نیاز به وجین کمتر 10 درصد باالی روغن بذر

ذاییتوقع بودن به مواد غکم  74 مقاومت به خشكی 67 

 80 مقاومت به شوری 13 حاصلخیزی خاک

 73 عملكرد باال 89 استفاده از زمان در تابستان

 31 هزینه کاشت کمتر 31 استفاده از بذور برای دام
هامقاوم به آفات و بیماری  77 اقتصادی بودن کشت نسبت به سایر محصوالت 77 
 92 مقام در برابر گرما باال 68 درصد باالی آنتوسیانین
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 و همچنين نتایج نشان داد فقدان تسهيالت بانکی

آن تأثير  یافتدر موجود به جهت موانع

داری بر ميزان عوامل مؤثر بر تمایل معنی

کشاورزان نسبت به کشت چای ترش داشتند 

 (.10)جدول 

شود که دولت از در این راستا توصيه می

توليدکنندگان محصوالت نادر )مثل چای ترش( 

و صادرکنندگان واقعی این محصوالت به 

صورت هدفمند حمایت کرده و تسهيالت 

با قيمت مناسب در زمان الزم در  موردنياز را

ها قرار داده و در تمام مراحل توليد اختيار آن

 کارشناسان مربوطه نظارت کافی داشته باشند.

عدم آگاهی و نبود دانش فنی کشاورزان باعث 

های کشاورزی استفاده غير بهينه از نهاده

شود؛ به نحوی که شواهد موجود نشان می

های برخی نهاده دهد که مصرف بيش از حدمی

شود؛ کشاورزی، نه تنها باعث افزایش توليد نمی

سازد بلکه موجبات کاهش توليد را فراهم می

(Ommani & Chizari.,2006.) 

ترین دليل نتایج این بررسی نشان داد که مهم

نارضایتی کشاورزان ارائه خدمات به کشاورزان 

( در زمينه بازاریابی محصول چای 11)جدول 

رائه اطالعات فنی و زراعی جهت ترش و ا

کاشت چای ترش توسط کارشناسان کشاورزی 

های تحقيق بضاعت بوده است. بر اساس یافته

مالی پایين اغلب کشاورزان و نامناسب بودن 

شرایط تسهيالت بانکی و موانع موجود بر سر 

بر  های مؤثرترین مؤلفهراه دریافت آن مهم

رائه خدمات ا تمایل به کشت این محصول بودند

توانند نيازهای مؤثری می به کشاورزان به شکل

توليد  هایرا در زمينه اطالعاتی و فنی کشاورزان

.رفع کنند.         چای ترش 

 غیرهمت چند رگرسیون خطی مدل در کشت چای ترش به تمایل کشاورزان نسبت بر مؤثر عوامل -10جدول 
 Standardized متغير

beta 
T 

score 
P-value 

 001/0 57/3 29/0 رزیارائه اطالعات در زمينه بازاریابی محصول چای ترش توسط کارشناسان کشاو
004/0 -98/2 25/0 ارائه اطالعات فنی و زراعی جهت کاشت چای ترش توسط کارشناسان کشاورزی  

078/0 78/1 15/0 اغلب کشاورزان پایين مالی بضاعت  
069/0 -83/1 75/0 شی تردر آشنایی کشاورزان در توليد چا تأثير بازدید از مزارع سایر کشاورزان  

002/0 -24/3 -35/0 رشتأثير کارشناسان و مروجين کشاورزی در آشنایی کشاورزان در توليد چای ت  
032/0 -17/2 -20/0 ایچهای آموزشی در آشنایی کشاورزان در توليد تأثير نشریات و پوسترهای و کالس  

045/0 -03/2 16/0 توليد چای ترش یارانه جهت تخصيص عدم  
051/0 97/1 -22/2 های دولتی جهت کشت چای ترشعدم کمک  

089/0 71/1 18/0 مشکل فروش محصول چای ترش توسط کشاورزان  
021/0 34/2 22/0 کردن محصولآالت برداشت و خشکنبود ماشين  

004/0 90/2 07/3 آن یافتدر راه سر بر موجود موانع و بانکی تسهيالت شرایط بودن نامناسب  
 جج
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کارشناسان کشاورزی در برابر رفع مشکالت و 

کنند، نيازهای کشاورزان احساس مسئوليت می

های ارائه شده از سوی ها و آموزشتوصيه

کارشناسان مفيد و کاربردی خواهد بود، ارائه 

های کشاورزان خدمات موجب کاهش هزینه

سوی کارشناسان شوند، لذا خدمات ارائه شده از می

در افزایش توليد محصوالت کشاورزی و دامی و 

 در نتيجه بهبود درآمد کشاورزان مؤثر است.

 : بررسی مشكالت و ارائه خدمات به کشاورزان در تولید چای ترش11جدول 
 موضوعات موردبررسی  خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 فراوانی درصد فراوانی ددرص فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

94/66 79 64/18 22 32/9 11 38/3 4 69/1 2 
ارائه اطالعات در زمینه بازاریابی محصول 

 چای ترش توسط کارشناسان کشاورزی

88/72 86 16/10 12 32/9 11 77/6 8 84/0 1 
ارائه اطالعات فنی و زراعی جهت کاشت 

 چای ترش توسط کارشناسان کشاورزی
 مشكل تهیه بذر برای کشاورزان 0 0 1 84/0 10 47/8 12 16/10 95 50/80
 اغلب کشاورزان پایین مالی بضاعت 68 62/57 25 18/21 15 71/12 5 23/4 5 23/4

38/3 4 38/3 4 47/8 10 64/18 22 10/66 78 
تأثیر بازدید از مزارع سایر کشاورزان در 

 آشنایی کشاورزان در تولید چای ترش

69/1 2 38/3 4 77/6 8 18/21 25 94/66 79 
تأثیر فروشندگان نهادهای کشاورزی در 

 آشنایی کشاورزان در تولید چای ترش

77/6 8 47/8 10 71/12 15 33/20 24 69/51 61 
تأثیر کارشناسان و مروجین کشاورزی در 

 آشنایی کشاورزان در تولید چای ترش

54/2 3 54/2 3 32/9 11 11/27 32 47/57 69 
ن پیشرو در آشنایی تأثیر کشاورزا

 کشاورزان در تولید چای ترش

54/2 3 38/3 4 16/10 12 16/10 12 72/73 87 
تأثیر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در 

 آشنایی کشاورزان در تولید چای ترش

93/5 7 32/9 11 01/11 13 64/18 22 08/55 65 
های تأثیر نشریات و پوسترهای و کالس

 ن در تولید آموزشی در آشنایی کشاورزا

10/66 78 64/18 22 47/8 10 38/3 4 38/3 4 
یارانه جهت تولید چای  تخصیص عدم

 ترش

47/58 69 49/19 23 16/10 12 47/8 10 38/3 4 
های دولتی جهت کشت چای عدم کمک

 ترش

93/5 7 77/6 8 47/8 10 16/10 12 64/68 81 
مشكل فروش محصول چای ترش توسط 

 کشاورزان
 آالت کاشتماشین باالی قیمت 79 94/66 12 16/10 12 16/10 10 47/8 5 23/4
 تولیدی جای ترش پایین قیمت 71 16/60 21 79/17 12 16/10 10 47/8 4 38/3

38/3 4 77/6 8 47/8 10 10/11 13 33/70 83 
پراکندگی جهت کشت  و بودن کوچک

 چای ترش

0 0 0 0 0 0 88/22 27 11/77 91 
کردن شت و خشکآالت بردانبود ماشین

 محصول

0 0 69/1 2 47/8 10 40/14 17 42.75 89 
 و بانكی تسهیالت شرایط بودن نامناسب

 آن دریافت راه سر بر موجود موانع
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 های ترویجییافته

مطالعه حاضر نشان داد که عوامل متعددی در 

توسعه کشت چای ترش در استان سيستان و 

آالت بلوچستان تأثير دارند که نبود ماشين

 بودن برداشت و عدم حمایت دولت )نامناسب

 جهت موجود موانع و بانکی تسهيالت شرایط

های دولتی جهت کشت آن و عدم کمک دریافت

یارانه جهت توليد  تخصيص چای ترش و عدم

ترین این عوامل را تشکيل چای ترش و ...( مهم

ترین محاسن کشت چای ترش؛ دادند مهممی

ه با سایر محصوالت )گندم نياز آبی کم در مقایس

و هندوانه و...(، تناوب زراعی مناسب و کمک 

به بهبود حاصلخيزی خاک، زودرسی محصول و 

داشتن فرصت بيشتر برای کشت محصوالت 

بهاره، مقاومت به شوری و کمک به اصالح 

توقع بودن به خاک، کيفيت خاک، درآمد باال، کم

مت باالی محصول، کشت در دوره تابستان، مقاو

در مقابل آفات و یک محصول صادراتی 

ترین باشد. از طرف دیگر کشاورزان مهممی

ها، مشکالت و موانع کشت چای محدودیت

ترش را نيز حساسيت آن به سرما، کمبود ادوات 

آالت اختصاصی کاشت و برداشت و و ماشين

مشکالت مربوط به برداشت و فرآوری و 

بندی و فروش محصول عدم وجود بسته

کننده، عدم خرید تضمينی، های خشکستگاهد

باشند. نتایج نشان داد عدم وجود نيرو مهار می

که کشت چای ترش در مقایسه با سایر 

محصوالت ازنظر اقتصادی و اقليمی مقرون به 

باشد؛ زیرا طول دوره رشد در فصل تر میصرفه

گرم تابستان و برداشت محصول در فصل پایيز 

های ن بودن هزینه نهادهو نياز آبی کم، پایي

کشاورزی از مزایای این محصول جدید 

 باشد. همچنين به واسطه کمبود کارگر و عدممی

دسترسی آسان به نيروی انسانی ماهر، ماندگاری 

جمعيت در نواحی کشت چای ترش امری 

رسد علت ضروری است؛ بنابراین به نظر می

عدم تمایل کشاورزان به کشت چای ترش 

بود نيروی انسانی برای برداشت تواند نمی

آالت برداشت محصول، محصول، نبود ماشين

وجود برخی آفات و امراض، عدم همکاری 

عملکرد پایين و درآمد کم نسبت به  مسؤولين،

حساسيت این محصول به  محصوالت رقيب،

سرما و سرمازدگی محصول و عدم پرداخت 

 باشد.خسارت توسط بيمه می
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Abstract 

 
Javadzadeh, S. M., Determining the Effective Factors on willingness of farmers for growing 

Roselle in the villages of Sistan and Baluchestan Province. 
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Introducing Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) as a medicinal plant has recently 

been the focus of the agricultural sector, due to its adaptation to the weather 

conditions of Sistan and Baluchestan province. The aim of this study is to determine 

effective factors on willingness of farmers for growing Roselle in the villages of 

Sistan and Baluchestan Province. Accordingly, the type of this research is both 

applied and developmental with survey methodology. The statistical population of 

this study were chosen from the farmers in Iranshahr & Dalgan (N=170). By using 

Cochran's (1977) formulas the sample size was determined (n=118) and the 

researcher designed questionnaire was used to collect data which its validity was 

verified using face validity procedure and its reliability was verified by calculating 

Cronbach's Alpha reliability coefficient (0.94) through a preliminary study. The 

results indicated that Yield evaluation is the main factor in the continuity of Roselle 

cultivation. Low water requirement of the Roselle compared to the alternative crops 

was considered as the main beneficial feature and chilling risk was pointed out as 

the main barrier for Roselle cultivation. The lack of suitable infrastructure, including 

the regional markets, harvesting machines, technical consultation, promotional and 

educational services, and labor shortages are viewed as the greatest obstacles to the 

development of Roselle cultivation in Sistan and Baluchestan province. Therefore, 

the elimination of the impediments deemed to be crucial for the development of 

Roselle in the region. 
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