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مقدمه
ــت.  ــده اس ــی ش ــتخوش تغییرات ــته دس ــاله گذش ــن س ــی چندی ــران ط ــاورزی در ای کش
ــفره های آب  ــطح س ــت س ــن اف ــا وهمچنی ــدن بارش ه ــم ش ــم و ک ــر اقلی ــوع تغیی موض
ــه  ــاورزان ب ــش کش ــب گرای ــور موج ــاک در کش ــت آب و خ ــدن کیفی ــم ش ــی و ک زیرزمین
کشــت گیاهانــی بــا مصــرف کمتــر آب و حساســیت کمتــر نســبت بــه کیفیــت خاکها شــده 
اســت. در ایــن بیــن کشــت گیاهــان دارویــی بــه علــت دارا بــودن ویژگی هــای منحصــر 
بــه فــرد از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت بــه عنــوان مثــال برخــی از گیاهــان دارویــی 
شــرایط شــوری خــاک و آب را بــه خوبــی تحمــل می کننــد، گیاهــان دارویــی بــه علــت 
صــادرات دارای ارزش افــزوده باالتــری نســبت بــه گیاهــان زراعــی دارند،گیاهــان 
دارویــی بــه علــت قابلیــت فــراوری شــدن ایجــاد اشــتغال بیشــتری نســبت بــه گیاهــان 

زراعــی دارنــد.
ــق  ــه تطاب ــی ک ــان داروی ــه از گیاه ــه نمون ــرورش س ــت و پ ــول کاش ــور اص ــن بروش در ای
بیشــتری بــا آب و هــوای اســتان قــم را دارا می باشــد تهیــه شــده امیــد اســت بــا ترویــج 
کشــت گیاهــان دارویــی قدمــی هــر چنــد کوچــک در راه تغییــر الگــوی کشــت کشــاورزی 

دراســتان برداریــم.
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اصول کشت زیره سبز در استان قم
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مقدمه:
زیــره ســبز یکــی از گیاهــان دارویــی ارزشــمند کشــور ایــران بــا مصــرف بســیار بــاال در 
صنایــع دارویــی، ادویــه ای و عطــری  میباشــد ایــن گیــاه بــه دلیــل تقاضــای بســیار زیــاد 
جهانــی دارای ارزش صادراتــی زیــاد و بــه دلیــل قــرار داشــتن ایــران در منطقــه خشــک 
ــورهای  ــه کش ــبت ب ــری نس ــره باالت ــواد موث ــت و م ــی از کیفی ــبز ایران ــره س ــرم، زی و گ

رقیــب صــادرات ایــران برخــوردار اســت.
ــاه  ــن گی ــل ای ــتانه تحم ــم و آس ــی ک ــاز آب ــه نی ــت ک ــی اس ــره گیاهان ــبز در زم ــره س زی
نســبت بــه شــوری آب و خــاک بــاال مــی باشــد، اگرچــه بهتریــن عملکــرد را در خاکهــای 
ــتر  ــاه در بیش ــن گی ــت ای ــن کاش ــد. بنابرای ــیرین را دارا می باش ــای ش ــا آبه ــیرین و ب ش

ــل توصیــه اســت. ــی قاب ــه خوب زمینهــای کشــاورزی اســتان قــم ب
یکــی از مزیتهــای کاشــت زیــره ســبز در مناطــق خشــک نیــاز آبــی کــم گیــاه مــی باشــد 
کــه چنانچــه ایــن گیــاه در پاییــز کشــت شــود بیشــترین نیــاز آبــی گیــاه از نــزوالت جــوی 
ــا چنــد آبیــاری تکمیلــی مــی تــوان محصــول قابــل قبولــی از  تامیــن خواهــد شــد، و ب

مزرعــه برداشــت کــرد.

مشخصات گیاه شناسی:
زیــره ســبز گیاهــی علفــی و یکســاله بــا نــام علمــی ) Cuminum cyminum( از 
خانــواده چتریــان دارای مــواد موثــره ای کــه در دل درد، نفــخ شــکم و اشــتها آور و 
همچنیــن بــه عنــوان شــیر افــزا کاربــرد دارد. اســانس ایــن گیــاه خاصیــت ضــد میکروبی 
ــد  ــورهای تولی ــن کش ــود. مهمتری ــتفاده می ش ــی از آن اس ــع غذای ــته و در صنای داش
ــش،  ــتان، مراک ــراق، افغانس ــران، ع ــتان، ای ــد، پاکس ــورهای هن ــاه کش ــن گی ــده ای کنن
ترکیــه و چیــن هســتند. در حــال حاضــر ترکیــه و افغانســتان مهمتریــن رقبــای ایــران 

ــوند. ــوب می ش ــبز محس ــره س ــادرات زی در ص
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ــش  ــم و بی ــر و ک ــانتی مت ــا 20 س ــول 10 ت ــه ط ــطحی ب ــه ای س ــبز دارای ریش ــره س زی
منشــعب اســت. ارتفــاع ســاقه گیــاه بســته بــه شــرایط منطقــه کشــت 30تــا 45 ســانتی متر 
و ســاقه دارای انشــعابهای فــراوان می باشــد. برگهــا ظریــف و باریــک بــه صورت رشــته های 
ــخ ماننــد مشــاهده می شــوند و دارای قاعــده ای کــم و بیــش پهــن هســتند.رنگ برگهــا  ن

ســبز تیــره اســت.
گلهــا بــه صــورت چتــر و بــه رنــگ ســفید و ارغوانــی در انتهــای ســاقه های اصلــی و فرعــی 

ــکیل می شود. تش
دوره رویشــی ایــن گیــاه کوتــاه مــدت و در اســتان قم در صورت کشــت پاییزه حدود شــش 

مــاه و در صورتــی کــه کشــت بــه صــورت بهــاره انجام پذیــرد حدود چهــار ماه می باشــد.
نیازهای  ا کولوژیکی  زیره  سبز:

زیــره ســبز بــرای رویــش بــه حــرارت مناســب و نــور فــراوان احتیــاج دارد مخصوصــا در 
ــرارت و  ــه ح ــاه درج ــی گی ــوه ده ــی و می ــان گلده زم
نــور زیــاد باعــث عملکــرد بیشــتر گیــاه خواهــد شــد.
خاکهــای بــا بافــت متوســط و خاکهــای لومــی- 
شــنی مناســبترین خاکهــا بــرای کاشــت زیره هســتند 
ــت  ــل نگهداش ــه دلی ــنگین ب ــت س ــا باف ــای ب و خاکه
بیــش از انــدازه آب در خــود باعــث پوســیدگی ریشــه 
ــبک و  ــت س ــا باف ــای ب ــن خاکه ــده و همچنی ــاه ش گی

ــد. ــد ش ــوک خواه ــای پ ــا و میوه ه ــح گله ــدم تلقی ــث ع ــی باع ــر غذای ــد عناص فاق
عملیات  کاشت:

زیــره ســبز را می تــوان هــم بــه صــورت پاییــزه در مناطــق دشــتی و هــم بــه صــورت بهــاره 
در مناطــق مرتفــع اســتان کــه زمســتانهای زودرس و ســردتر دارنــد کشــت کرد. 
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آماده سازی زمین:
در کشــت پاییــزه در آبــان مــاه مقــدار 15-10 تــن کــود دامــی پوســیده در زمیــن پخــش 
ــطیح  ــن را تس ــه زمی ــط مال ــپس توس ــک زده و س ــخم و دیس ــن را ش ــپس زمی ــرده و س ک

ــم.  می کنی
کاشت :

بهتریــن زمــان کاشــت زیــره در اســتان قــم اواخــر آبــان تــا اواســط آذر مــاه می باشــد 
بــرای کاشــت هــر هکتــار زمیــن بــه میــزان 14-16  کیلوگــرم بــذر مرغــوب نیاز می باشــد. 
ــی  ــه زن ــع جوان ــواد مان ــردن م ــذور و دور ک ــر ب ــی بهت ــه زن ــور جوان ــه منظ ــت ب ــر اس بهت
موجــود در بــذر، قبــل از کاشــت بذرهــا را بــه مــدت 24 ســاعت در آب روان خیــس کــرده 
ــه  ــدام ب ــد اق ــده و بع ــه ش ــی آن گرفت ــا خیس ــرده ت ــوط ک ــادی مخل ــه ب ــا ماس ــپس ب و س
کشــت نمــود، ایــن عمــل موجــب می گــردد درصــد جوانــه زنــی بــذور بــه میــزان زیــادی 

افزایــش یابــد. 
همچنیــن بــه منظــور جلوگیــری از بیماریهــای قارچــی مخصوصــا بیمــاری پوســیدگی 
ریشــه بهتــر اســت بذرهــا قبــل از کاشــت بــا ســموم قــارچ کــش مناســب مانند کاربوکســین 

تیــرام یــا ویتاواکــس  بــه میــزان دو گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم بــذر تیمــار شــوند.
ــرار گیــری  ــذر کار صــورت می گیــرد عمــق مناســب ق ــذر توســط دســتگاه ب کاشــت ب
بــذور نبایــد از 2 ســانتی متــر بیشــتر باشــد بعــد از کاشــت بایــد هرچــه ســریعتر نســبت 
بــه آبیــاری زمیــن کاشــته شــده اقــدام نمــود و چنانچــه بذرهــا قبــل از کاشــت خیســانده 
شــده باشــند خــاک آب بعــد از کاشــت ضــرورت بیشــتری دارد فاصلــه ردیفهــا در کشــت 

ــد. ــب می باش ــانتی متر مناس 20-15 س

آبیاری: 
اولیــن آبیــاری می بایــد بســیار آرام باشــد تــا از شســته شــدن و جابجایــی بذرهــا در 
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انتهــای مزرعــه جلوگیــری شــود. دومیــن آبیــاری 8 تــا 10 روز پــس از آبیــاری اول انجام 
می گیــرد و پــس از آبیــاری دوم اکثــر بذرهــا شــروع بــه جوانــه زنــی نمــوده و ســر از خــاک 
ــد  ــه بع ــوان یک هفت ــه می ت ــا در منطق ــودن دم ــرم ب ــورت گ ــد و در ص ــرون می آورن بی
ــذور و اســتقرار کامــل  ــه ســبز شــدن تمامــی ب ــا ب یــک آبیــاری تکمیلــی را انجــام داد ت
بذرهــای ســبز شــده کمــک کــرد. پــس از ایــن آبیــاری مزرعــه را بایــد هــر 12 تــا 20 روز 
یــک بــار بــا توجــه بــه بافــت خــاک مزرعــه و دمــای هــوا آبیــاری کــرد البتــه بایــد توجــه 
داشــت کــه بــا توجــه بــه عمــق گســترش ریشــه-ها در زیره که بســیار ســطحی می باشــند 
نــزوالت جــوی چنانچــه از مقــدار کافــی برخــوردار باشــند می توانــد جایگزیــن آبیــاری 
زیــره باشــند. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه دی و بهمــن مــاه بــا توجــه بــه ســرمای هــوا 
و رکــود رشــد گیــاه نیــاز بــه آبیــاری تکمیلــی وجــود نــدارد مگــر اینکــه هــوای گــرم بــر 

منطقــه غالــب شــود و گیــاه شــروع بــه رشــد نمایــد.
بــا توجــه بــه کمبــود منابــع آبــی و لــزوم بــه کارگیــری روشــهای نویــن آبیــاری 
ــتفاده از  ــا اس ــره ب ــت زی ــزارع کاش ــاری م ــه آبی ــدام ب ــاورزان اق ــر کش ــالهای اخی در س
ــد کــه ایــن روش مقــدار قابــل توجهــی در مصــرف آب  نوارهــای آبیــاری تیــپ نموده ان

صرفه جویــی و راندمــان آبیــاری را بــه میــزان زیــادی افزایــش داده اســت.
زیــره در فصــل بهــار و از اردیبهشــت مــاه بــه گل رفتــه و شــروع بــه دانــه بنــدی 
ــش  ــر افزای ــاوه ب ــه ع ــن مرحل ــاد در ای ــاری زی ــه آبی ــت ک ــه داش ــد توج ــد بای می نمای
ــه  ــه بنــدی مطلــوب گلهــا شــده و ب بیماریهــای قارچــی ریشــه و ســاقه باعــث عــدم دان
میــزان زیــادی از عملکــرد مزرعــه می کاهــد. بهتــر اســت از اواســط فروردیــن بــه بعــد 

ــم. ــام دهی ــه انج ــک مرتب ــت روز ی ــا بیس ــزده ت ــاری را پان آبی
کوددهی: 

عــاوه بــر کــود دامــی کــه در ابتــدای کشــت و آمــاده ســازی زمیــن بــه مزرعــه اضافــه 
ــت  ــد از کش ــا 50 روز بع ــود اوره  40ت ــار ک ــرم در هکت ــا 60 کیلوگ ــدار 40 ت ــم، مق می کنی
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نتایــج خوبــی در رشــد گیــاه خواهــد داشــت. 

مراقبت و نگهداری:
چــون زیــره ســبز در اوایــل رشــد ارتفــاع کمــی دارد معمــوال علف هــای هــرز در 
مزرعــه غالــب می شــوند و عــاوه بــر رقابــت بــر ســر نــور و مــواد غذایــی موجــب انتشــار 

ــد. ــروری می باش ــرز ض ــای ه ــن علفه ــن وجی ــد بنابرای ــی می گردن ــای گیاه بیماریه
زیــره ســبز بــه بیماریهــای قارچــی حســاس اســت ســفیدک ســطحی یکــی از بیماریهای 
مهــم زیــره ســبز اســت کــه عایــم آن وجــود لکــه هــای ســفید رنــگ در برگهــا و 
ــول  ــدید محص ــت ش ــب اف ــاری موج ــترش بیم ــس از گس ــه پ ــت ک ــاه اس ــاقه های گی س
ــطحی از  ــفیدک س ــا س ــارزه ب ــرای مب ــردد، ب ــده می گ ــز و چروکی ــای ری ــد میوه ه و تولی
قــارچ کشــهای ســولفوره بــه مقــدار یــک کیلوگــرم در هکتــار یــا از ســم کراتــان بــه میــزان 

نیــم لیتــر در هکتــار اســتفاده می شــود.
از بیماریهــای قارچــی دیگــر زیــره، بایــت زیــره اســت کــه در مرحلــه گلدهــی بــه گیــاه 
ــم  ــا از عای ــا برگه ــاقه ی ــر روی س ــگ ب ــو ه ای رن ــای قه ــود لکه ه ــد و و ج ــیب می زن آس
ــرای  ــد. ب ــود می کن ــاه را ناب ــام گی ــد تم ــترش یاب ــه گس ــت و چنانچ ــاری اس ــن بیم ای
ــک  ــزان ی ــه می ــار ب ــس، کوپرم ــان، بلیتوک ــهای دیت ــارچ از قارچ کش ــن ق ــا ای ــارزه ب مب

ــود. ــتفاده می ش ــار اس ــو در هکت کیل
تناوب کاشت:

زیــره بــه علــت حساســیت بــه بیماریهــای قارچــی نبایــد بــه عنــوان دو کشــت متوالــی 
ــره در  ــت زی ــت از کاش ــر اس ــن بهت ــرد همچنی ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــن م ــک زمی در ی
زمینهایــی کــه ســال قبــل گیاهانــی از خانــواده چتریــان نظیــر شــوید، گشــنیز، هویــج، 

رازیانــه  و... کشــت شــده اســت اجتنــاب کــرد.
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برداشت محصول:
ــا اوایــل  ــه ارتفــاع محــل کاشــت زیــره از اواخــر اردیبهشــت ت در اســتان قــم بســته ب
خــرداد بــه طــور کامــل می رســد و آمــاده برداشــت می گــردد و در صــورت مهیــا 
بــودن شــرایط جــوی یعنــی عــدم بارندگــی کــه موجــب خیــس شــدن بذرهــا می شــود 

ــرد.  ــول ک ــت محص ــه برداش ــدام ب ــوان اق می ت
زیــره ســبز بــه علــت ریــزش بذرهــا پــس از رســیدن کامــل و همچنیــن بــازار پســندی 
بیشــتر بایــد قبــل از خشــک شــدن کامــل بــذر براشــت شــود. برداشــت زیره ســبز بــه علت 
ــه صــورت  ــه ها معمــوال ب ــودن ریش ــطحی ب ــت و س ــگام برداش ــا هن ــودن میوه ه ــدار ب نم
دســتی انجــام می گیــرد و بهتــر اســت پــس از برداشــت محصــول را بــه مــدت ســه روز تــا 
یــک هفتــه در انبــار و در ســایه خشــک کــرد تــا میو ه هــا از شــاخه جــدا شــود البتــه بایــد 
توجــه داشــت کــه ارتفــاع گیاهــان روی هــم انبــار شــده نبایــد از 30 ســانتی متر بیشــتر 
باشــد و حداقــل روزی یــک مرتبــه زیــرورو شــود تــا از کپــک زدگی جلوگیــری شــود. بعد از 
یــک هفتــه میــوه هــا از کاه و کلــش جــدا شــده و می تــوان محصــول را بوجــاری کــرد البتــه 
بهتــر اســت بــرای خشــک شــدن کامــل بذرهــا چنــد روز پــس از بوجــاری بذرهــا را مجــدد 

کــف انبــار پهــن کــرد تــا میــوه هــا کامــا خشــک شــوند. 
میزان تولید محصول زیره تا یک تن در هکتار پیش بینی می گردد.
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اصول کشت بابونه در استان قم
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مقدمه:
بابونــه یکــی از گیاهــان دارویــی بــا ارزش اقتصــادی بــاال کــه در صنایــع داروســازی و 
ــه جهــت  ــی دارد. از گلهــای بابون همچنیــن صنایــع آرایشی،بهداشــتی مصــارف فراوان
ــه  ــن ب ــتی و همچنی ــای پوس ــکم، زخمه ــخ ش ــر دل درد، نف ــی نظی ــه بیماریهای معالج
ــی و  ــع آرایش ــن در صنای ــود. همچنی ــتفاده می ش ــب اس ــورم مناس ــد ت ــک ض ــوان ی عن
ــورت  ــه ص ــی ب ــتی و آرایش ــیونهای بهداش ــا و لوس ــامپوها، کرمه ــه ش ــتی در تهی بهداش

ــردد. ــتفاده می گ ــه اس ــترده از بابون گس
ــادر  ــوع ق ــاک متن ــی و آب و خ ــرایط محیط ــا ش ــه ب ــت ک ــی اس ــی از گیاهان ــه یک بابون
بــه رویــش می باشــد. و تقریبــا در تمامــی مناطــق اســتان بــه جــز مناطقــی بــا شــوری 
ــزو  ــه ج ــه بابون ــت ک ــر اس ــه ذک ــرد. الزم ب ــت ک ــاه را کش ــن گی ــوان ای ــاال می ت ــیار ب بس
معــدود گیاهــان دارویــی اســت کــه بــه خوبــی می توانــد آبهــای لــب شــور را تحمــل کنــد 

و در ایــن مناطــق کشــت گــردد. 
مشخصات گیاه شناسی: 

خانــواده  از  گیاهــی   )Matricaria chamomilla(علمــی نــام  بــا  آلمانــی  بابونــه 
ــرمای  ــی س ــه خوب ــه ب ــاله  ک ــی و یک س ــت علف ــی اس ــردان)Compositae( گیاه آفتابگ
ــاه  ــت. گی ــطحی اس ــکل و س ــه مخروطی ش ــه بابون ــد. ریش ــل می کن ــتان را تحم زمس
دارای ســاقه ای راســت بــا انشــعابهای فرعــی فــراوان و بــا ارتفــاع 50 تــا 80 ســانتی متر 
ــاقه های  ــای س ــا در انته ــکل. گله ــزه ای ش ــیده ونی ــک و کش ــم ، باری ــای منقس و برگه
اصلــی و فرعــی تشــکیل شــده کــه دارای دو قســمت گلچه هــای زبانــه ای ســفید رنــگ 
ــه  ــارز بابون ــخصه ب ــد. مش ــط می باش ــگ در وس ــه ای زردرن ــای لول ــراف و گلچه ه در اط

ــد.  ــکل می باش ــی ش ــگ مخروط ــه ای زردرن ــای لول ــی گله آلمان
بذرهــای بابونــه از گلهــای لولــه ای میانــی تشــکیل می گــردد و بذرهــا دو تــا ســه ســال 
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ــس از  ــا 8 روز پ ــس از 6 ت ــا پ ــود. بذره ــد ب ــوردار خواهن ــبی برخ ــی مناس ــوه رویش از ق
ــه می زننــد. امــا  ــی کــرده و بســیار زود تمامــی بذرهــا جوان ــه جوانه زن کاشــت شــروع ب
رشــد اولیــه گیــاه بســیار کنــد و بطئــی می باشــد و در ابتــدا برگهــای طوقــه ای تشــکیل 

می گــردد.
 

نیازهای اکولوژیکی:
بابونــه آلمانــی تقریبــا بــا تمامــی اقلیــم هــا بــه جــز بســیار ســرد کامــا تطابــق دارد. 
ــوان آن  ــته و می ت ــازگاری داش ــم س ــتان ق ــق اس ــه مناط ــوای کلی ــا آب و ه ــاه ب ــن گی ای
ــه توقــع خاکــی بســیار کمــی دارد و در اکثــر خاکهــا قابلیــت رشــد  را کشــت کــرد. بابون
دارد ولیکــن در خاکهایــی بــا بافــت متوســط و بــا مــواد غذایــی فــراوان و همچنیــن آب 

ــرد را دارد. ــن عملک ــی بهتری ــیرین و کاف ش
ــی پاییــن تقســیم بنــدی می گــردد  ــا نیــاز آب ــی جــزو گیاهــان دارویــی ب ــه آلمان بابون
ــه دلیــل زمــان مناســب کاشــت کــه در  ــب شــور را تحمــل کنــد. ب ــد آبهــای ل و می توان
اواخــر پاییــز می باشــد بهتریــن اســتفاده را از نــزوالت جــوی پاییــزه و زمســتانه را بــرای 

رشــد بهــره می بــرد.
بابونه در زمان رشد و گلدهی نیاز به نور فراوان و آفتاب کامل دارد.
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بابونــه را می تــوان هــم بــه صــورت پاییــزه و هــم بــه صــورت بهــاره کشــت کــرد. بــه دلیــل 
تحمــل خــوب گیــاه نســبت بــه ســرمای زمســتان کشــت پاییــزه گیــاه هــم بــا توجــه بــه 
شــروع رویــش گیــاه در فصــل پاییــز و اســتفاده از نــزوالت جــوی و همچنیــن عملکــرد 

باالتــر نســبت بــه کشــت بهــاره از اولویــت باالتــری برخــوردار اســت.
عملیات کاشت و داشت:

ــی از  ــه یک ــذر بابون ــد، ب ــاه می باش ــان م ــه در آب ــزه بابون ــت پایی ــان کاش ــن زم بهتری
بذرهایــی اســت کــه بــرای جوانــه زنــی نیــاز بــه نــور دارد و چنانچــه زیــر خــاک فــرو رود 
درصــد زیــادی از بذرهــا بــا مشــکل جوانــه زنــی مواجــه خواهنــد شــد بنابرایــن مقــدار 
3 تــا 4.5 کیلــو بــذر بــرای هــر هکتــار الزم اســت، قابــل ذکــر اســت کــه در کشــت های 
ــه 2  ــذر ب ــدار ب ــن مق ــدد ای ــدن مج ــبز ش ــا و س ــزش بذره ــت ری ــه عل ــد ب ــالهای بع س
کیلوگــرم کاهــش میابــد. در ابتــدای فصــل پاییــز در زمیــن کشــت  مقــدار 5 تــا 10 تــن 
کــود پوســیده دامــی پخــش کــرده و شــخمی ســطحی زده و زمیــن را صــاف می کنیــم. 
ــه فاصلــه 12 تــا 15 ســانتی متر  ســپس توســط دســتگاه شــیارزن)فاروئر( شــیارهایی ب
زده و زمیــن را آبیــاری می کنیــم پــس از یکــی دو روزبذرهــا را بــرروی زمیــن پاشــیده 
ــم  ــه بســیار مه ــه بابون ــه خــاک بچســبند. آبیــاری اولی ــا ب ــا بذره و غلطــک می-زنیــم ت
اســت و بایــد بســیار آرام انجــام شــود چــرا کــه اگــر آبیــاری ســریع باشــد تمامــی بذرهــا با 
آب شســته شــده ودر انتهــای مزرعــه ســبز می شــوند. بذرهــا بعــد از یــک هفتــه جوانــه 

زده و شــروع بــه رشــد می کننــد.
ــه یــک  ــادی ب ــوار تیــپ کمــک زی ــا ن ــه آبیــاری ب ــن از جمل اســتفاده از آبیاری هــای نوی

دســت ســبز شــدن بذرهــا و پراکنــش منظــم بوته هــا در همــه جــای مزرعــه خواهــد کــرد. 

ــود  ــا بوج ــزش و آلودگی ه ــل ری ــکاتی را مث ــی مش ــه گلده ــی در مرحل ــاری باران ــا آبی ام

ــد آورد. خواه

ــت رکــود رفتــه و از رشــد آنهــا کاســته شــده  ــه حال ــا شــروع فصــل ســرما گیاهــان ب ب
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و بــا گــرم شــدن هــوا در فصــل بهــار رشــد مجــدد خــود را از ســر گرفتــه و بیشــتر رشــد 
رویشــی و زایشــی گیــاه در فصــل بهــار انجــام خواهــد پذیرفــت.
در کشت بهاره بابونه بهترین زمان کاشت در اسفندماه می باشد.

پــس از کشــت در صــورت بارشــهای مطلــوب در پاییــز زمیــن نیــازی بــه آبیــاری نــدارد 
ــتی  ــه می بایس ــک مرتب ــزده روز ی ــر پان ــد ه ــن بای ــزوالت زمی ــود ن ــورت نب ــی در ص ول

مزرعــه  آبیــاری شــود.
بــه علــت کنــد بــودن رشــد بابونــه در اوایــل کاشــت احتمــال غلبــه علف هــای هــرز در 
مزرعــه وجــود دارد، بنابرایــن اســتفاده از علف کشــهای مالــوران بــه میــزان ســه تــا چهــار 

کیلوگــرم در هکتــار و ســیس پــروپ بــه مقــدار 2 کیلوگــرم در هکتــار الزم مــی باشــد.
همچنیــن مقــدار 60 تــا 80 کیلوگــرم کــود اوره در فصــل بهــار بــه صــورت ســرک در مزرعه 

کمــک شــایانی بــه رشــد مجــدد گیــاه در بهــار خواهــد کرد.
در صورتــی کــه ســالهای بعــد اقــدام بــه کشــت بابونــه در همــان زمیــن ســال قبــل شــود 
نیــاز اســت بــه میــزان 60 کیلوگــرم کــود اکســید فســفر و 60 کیلوگــرم اکســید پتاس و بیســت 

کیلوگــرم اوره در هــر هکتــار همزمــان بــا عملیــات خــاک ورزی بــه زمیــن اضافــه شــود.

 برداشت:
ــاز شــده آن می باشــد، معمــوال تمــام مزرعــه  ــه گلهــای ب ــدام مــورد اســتفاده بابون ان
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بابونــه طــی چنــد روز بــه گل رفتــه در اســتان قــم بســته بــه شــرایط آب و هوایــی 
ــت  ــب برداش ــان مناس ــرد. زم ــورت می گی ــاه ص ــرداد م ــه در خ ــت بابون ــه برداش منطق
بابونــه موقعــی اســت کــه تقریبــا 80 درصــد  مزرعــه بــه گل رفتــه باشد.برداشــت زودتــرو 
دیرتــر از موعــد باعــث کاهــش عملکــرد قابــل توجــه محصــول می گــردد. بابونــه آلمانــی 
ــه ریــزش  ــه ای شــروع ب ــه شــیرازی در صــورت رســیدن، گلچه هــای لول برخــاف بابون
می کننــد و تاخیــر در برداشــت محصــول بــه هیــچ وجــه بــه صرفــه نیســت. همچنیــن 
ــاه  ــه گی ــد ک ــر می باش ــل ظه ــی در اوای ــه آلمان ــت بابون ــرای برداش ــع روز ب ــن موق بهتری

ــد. ــانس می باش ــدار اس ــترین مق دارای بیش
برداشت بابونه معموال با دست و توسط کارگر انجام می پذیرد. 

پــس از برداشــت گلهــا بافاصلــه بایــد آنهــا را در مکانــی تمیــز و بــه دور از نور مســتقیم 
ــا تهویــه مناســب پهــن کــرد، ارتفــاع گلهــای پهــن شــده نبایــد بیشــتر از  خورشــید و ب
10 ســانتیمتر باشــد زیــرا گلهــای تــازه دارای رطوبــت زیــادی بــوده و تراکــم زیــاد باعــث 
کپــک زدگــی محصــول می گــردد. همچنیــن هوادهــی مرتــب کمــک زیــادی بــه خشــک 

شــدن گلهــا می کنــد.
متوســط برداشــت بابونــه در هــر هکتــار در اســتان قــم تــا 2.5 تــن در هکتــار گل تــازه 
ــار  ــر هکت ــک از ه ــرم گل خش ــدود 500 کیلوگ ــدن ح ــک ش ــس از خش ــه پ ــد ک می باش

مزرعــه بــه دســت می آیــد. 
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اصول کشت گل گاوزبان ایرانی دراستان قم 
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مقدمه: 
گل گاوزبــان یکــی از گیاهــان پــر مصــرف و شــناخته شــده در بیــن مــردم ایــران 
می باشــد کــه از قدیم االیــام  مــورد مصــرف قــرار می گرفتــه اســت. انــدام مــورد اســتفاده 
ایــن گیــاه گلهــای بنفــش رنــگ آن می باشــد کــه بــه صــورت دمنــوش بــه عنــوان یکــی از 
آرامبخش هــای مهــم مــورد مصــرف قــرار میگیــرد. همچنیــن یکــی از داروهــای موثــر در 
ســردردهای عصبــی ودر رفــع عــوارض ســرماخوردگی و گریــپ کاربــرد دارد البتــه افــرادی 
ــد.  ــرف کنن ــاط مص ــا احتی ــاه را ب ــن گی ــد ای ــند بای ــی باش ــاال م ــون ب ــار خ ــه دارای فش ک
بیشــترین ســطح زیــر کشــت گل گاوزبــان در ایــران مربــوط بــه اســتانهای شــمالی کشــور 
ــان  ــن گل گاوزب ــردد. و باکیفیت تری ــت می گ ــم کاش ــورت دی ــه ص ــرا ب ــه اکث ــد ک می باش
ــی  ــان ایران ــد. گل گاوزب ــوت می باش ــش الم ــن و بخ ــتان قزوی ــه اس ــوط ب ــز مرب ــران نی ای
بــه دلیــل شــناخت کمتــر کشــورهای دیگــر صــادرات کمــی دارد وســایر کشــورهای دنیــا 
ــن  ــد. ولیک ــتفاده می کنن ــی اس ــارف طب ــی در مص ــان اروپای ــا گاوزب ــی ی ــان باغ از گاوزب
ــی  ــان داروی ــی از گیاه ــب یک ــت مناس ــاال و قیم ــیار ب ــرف بس ــر مص ــور بناب ــل کش در داخ

ــازده جهــت کاشــت در مــزارع اســتان قــم می باشــد. پرب
مشخصات گیاهشناسی:

   Boriginaceae از خانــواده )Echium amoenum(گل گاوزبــان ایرانــی بــا نــام علمــی
گیاهــی اســت چنــد ســاله بــه ارتفــاع70-40 ســانتی  متر بــا برگهــای پهــن و پوشــیده از 
کرکهــای ســفید درشــت کــه گاهــی تبدیــل بــه خــار شــده اند گلهــا بــه رنــگ ارغوانــی و در 
انتهــای ســاقه گل دهنــده قــرار دارنــد. گلهــا بــه ترتیــب از انتهــای ســاقه گل دهنــده بــاز 
شــده و بعــد از دو تــا ســه روز خشــک شــده و مــی ریزنــد و گلهــای بعــدی بــاز می شــوند.

نیازهای اکولوژیکی:
گل گاوزبــان بــرای رشــد بــه هــوای خنــک، آفتــاب فــراوان بــرای گلدهــی، آب شــیرین 
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و ارتفــاع از ســطح دریــا احتیــاج دارد)معمــوال ارتفــاع بــاالی هــزار متــر از ســطح دریــا(. 
بنابرایــن کاشــت گل گاو زبــان در دشــتهای شــهر قــم بــه علــت گرمــای هــوا در تابســتانها 
و ارتفــاع کــم از ســطح دریــا در فصــول گــرم ســال بــا مشــکل مواجــه شــده و درصــدی از 
ــاع  ــه ارتف ــه ب ــا توج ــتان ب ــه ای  اس ــق کوه پای ــی در مناط ــوند ول ــک می ش ــا خش پایه ه

بیشــتر و خنــکای هــوا در تابســتان بــا موفقیــت همــراه می باشــد.
گل گاوزبــان بــه آب شــیرین و بــه نســبت فــراوان و خــاک بــا بافــت متوســط و دارای مــواد 
غذایــی فــراوان نیــاز دارد. نــور فــراوان و روزهــای آفتابــی در فصــل گلدهــی ایــن گیــاه باعث 
رشــد گلهــای درشــت تر و بــا کیفیــت بهتــر شــده و بــازار پســندی گلهــا را افزایــش می دهد.

عملیات آماده سازی زمین و کاشت:
بذرهــای گل گاو زبــان چــون رشــد اولیــه کنــدی دارنــد بهتــر اســت ابتــدا بــه صــورت 
خزانــه در محوطــه کوچکــی کاشــته شــده و بعــد از رشــد و آمــاده شــدن بــه زمیــن اصلــی 
ــاه  ــودآبان م ــتفاده ش ــرم اس ــه گ ــر از خزان ــذر اگ ــردن ب ــه ک ــرای خزان ــوند. ب ــل ش منتق
بهتریــن زمــان کاشــت بــذر در خزانــه خواهــد بــود و نشــاء حاصــل از آن را مــی تــوان در 
اواســط تــا اواخــر اســفند بــه زمیــن اصلــی منتقــل کــرده و بوته هــا در اواخــر خــرداد بــه 
گل خواهنــد رفــت. در صورتــی کــه از خزانــه ســرد اســتفاده شــود بــذر گل گاوزبــان را در 
تیرمــاه کشــت کــرده و در اواســط تــا اواخــر اســفند بــه زمیــن اصلــی منتقــل می کننــد. 
بــه دلیــل اینکــه گیــاه گاو زبــان چنــد ســال متوالــی در زمیــن باقــی می مانــد عملیــات 
آمــاده ســازی زمیــن بایــد دقیــق و بــا حساســیت انجــام شــود بــرای ایــن امــر در پاییــز 
بــه هــر هکتــار از زمیــن مقــدار 15 تــا 20 تــن کــود دامــی کامــا پوســیده بــه زمیــن اضافه 

کــرده و زمیــن را شــخم و دیســک زده  و ســپس صــاف می کنیــم .
گل گاوزبــان را هــم می تــوان بــه صــورت کرتــی و هــم بــه صــورت نــواری کشــت کــرد 
در صورتــی کــه بخواهیــم از روشــهای آبیــاری نویــن مثــل آبیــاری قطــره ای اســتفاده 
ــواری و  ــت ن ــورت کش ــر دو ص ــم  در ه ــتفاده کنی ــواری اس ــت از روش ن ــر اس ــم بهت کنی
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ــه فاصلــه 50*50 کاشــته می شــود. کرتــی بوتــه هــا ب
آبیاری:

گل گاوزبــان تقریبــا نیــاز آبــی متوســط و در مناطــق گرمتــر اســتان نیــاز آبــی باالیــی 
دارد. اولیــن آبیــاری بافاصلــه بعــد از کاشــت نشــاء در زمیــن اصلــی صــورت می گیــرد 
و بعــد از آن بــه صــورت مرتــب هــر پنــج  تــا هفــت روز یــک مرتبــه نیــاز بــه آبیــاری دارد 
کــه البتــه ایــن نیــاز آبــی در فصــل پاییــز و زمســتان بــه دو هفتــه یــک بــار کاهش مــی یابد. 
بیشــترین نیــاز آبــی گیــاه در فصــل بهــار میباشــد کــه فصــل گل دهــی و برداشــت محصول 

گیــاه می باشــد.
کوددهی:

ــی  ــود دام ــر ک ــاوه ب ــد ع ــاله می باش ــد س ــی چن ــه گیاه ــت این ک ــه عل ــان ب گل گاوزب
ــز  ــال در پایی ــر س ــود ه ــه می ش ــن اضاف ــه زمی ــازی ب ــاده س ــگام آم ــه در هن ــیده ک پوس
ــار  ــل زدن کن ــا و بی ــای بوته ه ــی در پ ــده دام ــود پوس ــن ک ــردن 5 ت ــه ک ــه اضاف ــاز ب نی

ــاز دارد. ــاک نی ــه خ ــت تهوی ــا جه بوته ه
ــی در  ــود دام ــا ک ــراه ب ــاس هم ــود پت ــرم ک ــدار 30 کیلوگ ــه  مق ــوان ب ــن می ت همچنی
زمیــن پخــش کــرد کــه کمــک زیــادی بــه گل انگیــزی بیشــتر گیــاه در بهــار خواهــد کــرد.
پخــش کــردن مقــدار 30 کیلوگــرم در هکتــار کــود اوره در اوایــل تــا اواســط اســفند البتــه 
بــه شــرط آنکــه دمــای هــوا بــه مقــدار مناســب گــرم شــده باشــد و خطــر ســرما زدگــی 
رفــع شــده باشــد بــه صــورت ســرک کمــک شــایانی بــه افزایــش رشــد رویشــی و قوی تــر 

کــردن گیــاه خواهــد کــرد.
آفــت اصلــی گل گاوزبــان در مناطــق بــا رطوبــت بــاال مثــل شــمال کشــور حلزونهــا و رابها 
هســتند کــه از برگهــای گیــاه تغذیــه می-کننــد ولــی در مناطــق خشــک مرکــزی ایــران مثل 
اســتان قــم از ایــن مــورد در امــان هســتند. بــه دلیــل کشــت بســیار محــدود ایــن گیــاه در 

اســتان قــم هنــوز بیمــاری خاصــی مربــوط بــه ایــن گیــاه در اســتان گــزارش نشــده اســت.
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برداشت: 
گل گاوزبــان در دشــتهای قــم از ابتــدای اردیبهشــت بــه گل می نشــیند و در مناطــق 
مرتفــع اســتان بــا یــک مــاه تاخیــر یعنــی در خــرداد مــاه می باشــد، طــول دوره گل دهی 
معمــوال یــک مــاه بــه طــول می انجامــد و گلهــا دو روز بعــد از بــاز شــدن خشــک شــده و 
ــد، بنابرایــن الزم اســت قبــل  ــر روی زمیــن می ریزن ــاد از گیــاه جــدا شــده و ب توســط ب
از خشــک شــدن گلهــا نســبت بــه برداشــت اقــدام نمــود، و بــرای ایــن منظــور هــر روز در 
هنــگام صبــح نســبت بــه چیــدن گلهــا اقــدام شــود. وعمــل گل چینــی بــه مــدت یــک ماه 

ادامــه خواهــد داشــت.
در حــال حاضرعمــل گل چینــی صرفــا بــه صــورت دســتی و بــا کارگــر انجــام می گیــرد. 
و هرکارگــر در طــول روز بــه طــور متوســط قــادر به چیــدن ده کیلوگــرم گل تازه می باشــد 

کــه از ایــن مقــدار حــدود یــک کیلوگــرم گل خشــک بــه دســت خواهــد آمد.
ــت  ــد الزم اس ــت دارن ــد رطوب ــدود 90 درص ــده ح ــده ش ــای چی ــه گله ــل اینک ــه دلی ب
گلهــا در ســبدهای پاســتیکی چیــده شــوند و بافاصلــه پــس از چیــده شــدن در مکانــی 
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ســایه و تمیــز بــه ارتفــاع 3 تــا 5 ســانتی متر پخــش شــود تــا خشــک شــوند، در روز اول 
ــا از  ــوند ت ــر و رو ش ــا زی ــد گله ــار بای ــر روز دو ب ــد از آن ه ــار و بع ــاعت یک ب ــه س ــر س ه
ــا را در  ــد آنه ــا بای ــل گله ــدن کام ــک ش ــود.بعد از خش ــری ش ــا جلوگی ــی گله ــک زدگ کپ

ــود. ــه ش ــازار عرض ــه ب ــه و ب ــی ریخت ــای نخ گونی ه
منابع:

ــر  ــه نش ــارات ب ــی، 1387، انتش ــان داروی ــراوری گیاه ــد و ف ــا،  تولی ــی، رض امیدبیگ
ــارات  ــران، 1391، انتش ــر ای ــی و معط ــان داروی ــناخت گیاه ــی ا...، ش ــان، ول مظفری

ــر ــگ معاص فرهن


