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مقدمه:
زرشــک از جملــه درختچــه هــاي مقاومــي اســت کــه قابلیــت رشــد و تولیــد در زمینهــاي کــم بهــره 
ــوالت  ــد محص ــت تولی ــردن ظرفی ــاال ب ــن ب ــه آن، ضم ــتر ب ــه بیش ــت و توج ــور را داراس ــا آب ش ب
کشــاورزي، در حفاظــت از خــاك منطقــه نیــز مــي توانــد موثــر باشــد. مصــرف زرشــک بــه صــورت 
ــا،  ــر مرب ــوع نظی ــای متن ــه فرآورده ــا تهی ــت، ب ــول نیس ــرش آن معم ــزه ت ــل م ــه دلی ــوري ب ــازه خ ت
مارمــاالد، آبمیــوه، نوشــابه، ســس، ژلــه و... از زرشــک ضمــن جــذب تولیــد مــازاد بــر مصــرف و 
ایجــاد ارزش افــزوده، مــي تــوان آنهــا را هــم بــه نــام ایــران بــه بازارهــاي بیــن المللــي معرفــي نمــود.
زرشــک گیاهــي بومــي ایــران اســت و نــوع بــي دانــه آن بــراي نواحــي جنــوب خراســان بــه خصوص 
قائــن و بیرجنــد شــهرتي ایجــاد کــرده اســت.واخیرا بــا توجــه بــه سیاســگذاریهای الگــوی کشــت در 

اســتان کرمــان هــم توصیــه شــده اســت.

خواص درماني: 
طبیعــت زرشــک ســرد و خشــک بــوده و بــه علــت داشــتن بعضــي اســیدهاي آلــي داراي خاصیــت 

کــم کنندگــي صفــراي خــون ، دفــع صفــرا از کبــد بــوده و در افــرادي کــه شــدت عطــش دارنــد 

ــا  ــک را ب ــر زرش ــد. اگ ــي کن ــم م ــر را ک ــده و جگ ــرارت مع ــود وح ــي ش ــان آن م ــث نقص باع

ــر  ــت جگ ــراي تقوی ــد ، ب ــرف نماین ــد ومص ــوط کنن ــن و عســل مخل ــد دارچی ــاي گــرم مانن داروه

و بهبــودي مــرض استســقاء و ســردي احشــاء و بهبــودي اســهالهایي کــه از ضعــف کبــد و احشــاء 

ــوط آن  ــوه زرشــک اســتفراغ را ســاکت کــرده ومخل ــه کار مــي رود. آب می ــد ، ب بوجــود مــي آی

بــا داروهــاي مناســب بــراي مــداواي زخمهــاي امحــاء بــكار مــي برنــد. اگــر افــراد کــم اشــتها ازآن 

بخورنــد، اشــتهاي آنــان را زیــاد مــي کنــد. افــرادي کــه ســرد مــزاج هســتند ویــا عــادت بــه قولنــج 

ونفــح شــكم دارنــد بهتــر اســت ، زرشــک را بــه تنهایــی مصــرف نكننــد بلكــه بــا غذاهــاي شــیرین 

طعــم ماننــد نبــات و عســل میــل نماینــد.
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    شـرح گیاه :
ــام  ــر و دارای شــاخه هایــی شــكننده اســت. ارتفــاع بعضــی ارق ــا 3 مت ــه ارتفــاع 1 ت درختچــه ای خــاردار ب
آن در محیــط هــای مســاعد بــه 6 متــر مــی رســد. گیــاه یــک پایــه و گل هایــش دو جنســی اســت یعنــی هــر 
گل هــم اندامهــای نــر دارد و هــم اندامهــای مــاده. گل زرشــک مرکــب اســت و از قطعــات 3 تایــی تشــكیل 
شــده اســت، کــه در دو ردیــف حلقــوی قــرار گرفتــه انــد. پرچــم هــای زرشــک 6 عــدد هســتند کــه در 2 
ردیــف 3 تایــی قــرار مــی گیرنــد. برگهایــش چرمــی و فاقــد منفــد در ســطح باالیــی اســت ایــن برگهــا در 
ــه زرشــک خــاردار اســت و خارهــای آن از  ــه دار اســت. بوت ــه هــا صــاف و در برخــی دندان بعضــی واریت

تبدیــل برگهــا بوجــود آمــده انــد کــه در محــل اتصــال خارهــا بــه شــاخه پهــن تــر مــی شــوند. 
انواع زرشک هایی که تا کنون در ایران دیده شده اند عبارتند از: 

1( زرشک زالزالكي 
2(زرشک زرافشاني

3(زرشک معمولي

4(زرشک ژاپني

    نیازاکولوژیك زرشك:
درختچــه هــاي زرشــكي کــه در ارتفاعــات بیــش از هــزار متــر و نیــز در مناطقــي بــا زمســتانهاي نســبتاً ســرد 
و طوالنــي مــي روینــد از رشــد بیشــتر و محصــول دهــي بهتــري برخوردارنــد. امــا گرمــاي شــدید تابســتان در 
قســمتهاي کــم ارتفــاع همــراه بــا بادهــاي گــرم عامــل محــدود کننــده در ســازگاري اقلیمــي آن مــي باشــد 
زرشــک بــي دانــه بــراي تولیــد میــوه کافــي و عملكــرد بــاال بــه یــک محــل آفتابــي بــا جریــان هــواي خــوب 
احتیــاج دارد زرشــک در برابــر بــاد مقاومــت خوبــي داشــته واز ان بعنــوان حصــار و بادشــكن نیــز اســتفاده 
ــه  ــوه  آن را  ب ــت می ــد وکیفی ــزان تولی ــي می ــگام گل ده ــژه در هن ــرم بوی ــاي گ ــا وزش باده ــت ام ــده اس ش
شــدت تحــت تاثیــر قــرار میدهد.بــه دلیــل ظهــور دیــر هنــگام گل ســرمازدگي گلهــا بــه نــدرت اتفــاق افتــاده 

امــا ســرمازدگي میــوه هــا در صــورت برداشــت دیــر هنــگام وســرماي زود رس پائیــزه دیــده شــده اســت
ــف  ــق مختل ــوده و در مناط ــانتیگراد ب ــه س ــاي 18-15 درج ــک در دم ــاه زرش ــي گی ــد رویش رش
ــدود 19- ــاي ح ــک در گرم ــود. زرش ــي ش ــاز م ــت آغ ــن و اردیبهش ــاي فروردی ــوالً در ماهه معم
23درجــه ســانتیگراد گل و میــوه آن ظاهــر مــي شــود. در درجــه حرارت هــــاي حــدود 11-7 درجــه 
ســانتیگراد دوره زندگــي نهفتــه یــا خــواب گیــاه آغــاز مــي گــردد. ایــن گیــاه نســبت بــه زمســتانهاي 
طوالنــي مقــاوم بــوده و تــا فــرا رســیدن گرمــاي حــدود پانــزده درجــه ســانتیگراد در زندگــي نهفتــه 

بــه ســر مــي بــرد.
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     خاك مناسب زرشك:

ــا  ــني و ی ــي – ش ــي، لوم ــت لوم ــا باف ــي ب ــاي آهك ــک در خاکه ــو زرش ــد و نم ــت رش ــبترین وضعی مناس

حتــي شــني – لومــي مشــاهده شــده اســت . ایــن گیــاه مــي توانــد خاکــي بــا PH حــدود 9 را تحمــل کنــد 

. زرشــک در خاکهــاي آهكــي ســبک بــه خوبــي رشــد مي کنــد و تــا حــدودي نســبت بــه شــوري آب و 

خــاك ســازگار اســت ، و شــوري خــاك را نیــز تــا EC حــدود 5.5 میلــي مــوس تحمــل مــي کنــد . معمــوالً 

بــراي تقویــت خــاك اطــراف ریشــه گیــاه ، از کودهــاي دامــي اســتفاده مــي شــود. در ســالهاي اخیــر، بــه 

کار بــردن کــود شــیمیایي فســفات آمونیــم نیــز متــداول گردیــده اســت.  مناطــق کوهپایــه اي کــه داراي 

خــاك ســبک هســتند، بــراي پــرورش زرشــک بســیار مناســب مــي باشــند . گیــاه زرشــک در خاکهــاي 

غنــي از مــواد غذایــي مــورد نیــاز ، رشــد بهتــر و محصــول دهــي بیشــتري دارد، امــا نســبت بــه فقــر غذایــي 

خــاك نیــز تــا حــد نســبتاً زیــادي مقــاوم اســت، معمــوالً بــراي تقویــت خــاك اطــراف ریشــه گیــاه از 

ــم  ــفات آمونی ــیمیایي فس ــود ش ــردن ک ــه کار ب ــر، ب ــالهای اخی ــود. در س ــتفاده مي ش ــي اس ــاي دام کوده

متــداول شــده اســت. 

 

      نیاز آبي زرشك:

زرشــک در برابــر کمبــود آب نیــز از خــود مقاومــت نشــان مــي دهــد ولــي میــزان آبیــاري مناســب 

در برداشــت میــوه هــاي درشــت تــر و گوشــتي تــر تاثیــر بــه ســزایي دارد.

بطوریكــه دور آبیــاري 12تــا 15 روزه را مــي پســندد،هر چنــد کــه باتوجــه بــه بازدیــدي کــه انجــام 

شــد مشــاهده گردیــد ایــن دور آبیــاري در بعضــي از باغــات شهرســتان بیرجنــد وقائــن بــه 24 روز 

هــم مــي رســد،در ســالهاي خشــک کشــاورزان زرشــكارحتي بــا ســه نوبــت آبیــاري بــاغ در تابســتان 

هــم زرشــک برداشــت مــي نمایند.امــا بــراي برداشــت محصــول فــراوان نبایــد در محــدوده زمانــي 

پــس از ریــزش گلبرگهــا تــا یكــي دو هفتــه پیــش از برداشــت از آبیــاري منظــم خــوداري شــود.

کشــاورزان زرشــكار معتقدنــد آبیــاري در زمــان گل دهــي بــه ویــژه اگــر در حــد اشــباع شــدن ریشــه 

باشــد ســبب ریــزش گل هــا مــي شــود در بعضــي منــا طــق تــا اوایــل خردادمــاه از آبیــاري زرشــک 

ــود.  ــوداري مي ش خ
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   روش های ازدیاد زرشك:
ــهاي  ــوال پاجوش ــود ومعم ــي ش ــر م ــوش تكثی ــیله پاج ــه وس ــوال ب ــي ومعم ــر جنس ــه روش غی ــه ب ــي دان ــک ب زرش
2تا3ســاله بــا طــول 60تا70ســانتي متــر وقطــر یكســانتي متــر کــه بــه رنــگ قهــوه اي هســتند جهــت کشــت مناســبند 
ــها در  ــت پاجوش ــه وکاش ــد، تهی ــل آذر مي باش ــان واوای ــر اب ــها اواخ ــت پاجوش ــازي وکاش ــان جداس ــن زم ،بهتری
ــه  ــه ریش ــم اینك ــه مه ــت .نكت ــتر اس ــز بیش ــهادر پائی ــن پاجوش ــال گرفت ــي احتم ــت ول ــن اس ــز ممك ــاه نی ــفند م اس
پاجوشــها هنــگام جابجایــي بخصــوص در مســافتهاي دور بایســتي در معــرض بــاد قــرار نگیــردودر صــورت انتقــال 
بــه مســافتهاي دور الزم اســت اطــراف ریشــه هــا بــه وســیله مقــداري خــاك مرطــوب ودرون پارچــه مرطــوب یــا 
کیســه نایلونــي پوشــانده شــود. نهالهــاي زرشــک بــه فواصــل 4×4، 4×5، 5×5متــر از یكدیگــر کشــت مــي شــوندو 
معمــوال تعــداد 500تــا نهــال زرشــک در هكتــار جهــت کشــت الزم اســت هرچنــد کــه اکثــر زرشــكاران مناطــق 
جنــوب خراســان بــا تراکــم بیشــتري  زرشــک را کشــت کــرده اند،همچنیــن بعضــي از کشــاورزان در بیــن ردیفهــاي 

زرشــک زعفــران نیــز مــي کارنــد.

نحوه کاشت: 

ــد،  ــرده ان ــاده ک ــن را آم ــه زمی ــس از اینك ــول و پ ــت محص ــد از برداش ــز بع ــط پائی ــک را در اواس ــای زرش نهاله
ــرد  ــه آزمــون خــاك انجــام گی ــا توجــه ب ــل از کشــت ب ــه میشــود کــه کودهــي قب ــد کــه توصی مــی کارندهــر چن
اماکشــاورزان زرشــک کار بــرای آمــاده کــردن زمیــن کودهــای ضــروری ) شــیمیایی- دامــی( را بــه خــاك اضافــه 
نمــوده ســپس شــخم نیمــه عمیــق مــی زننــد. آنــگاه چالــه هــا را درانــدازه    50× 50 × 50 در ســانتی متــر حفــر کــرده 

و طبــق روال کار یــک مشــت کــود فســفره و ازتــه داخــل هــر چالــه بــه طــور یكنواخــت هنــگام خــاك ریــزی بــرای 
کاشــت نهــال بــا خــاك مخلــوط مــی کننــد در بعضــی از مناطــق کــه ســرمای زمســتانی شــدید دارنــد هنــگام خــاك 

ریــزی مقــداری کاه هــم داخــل چالــه مــی ریزنــد تــا ریشــه هــای بســیار حســاس بــه ســرما، یــخ نزننــد. 
ــا فاصلــه 4×4 متــر یــا 5×5 متــر  باغهــای زرشــک روی فــرم هــای منظــم یعنــی مثلثــی یــا مربعــی و یــا مســتطیلی ب
احــداث مــی کنند.کاشــت نهالهــای زرشــک در اوایــل بهــار نیــز امــكان پذیــر اســت ولــی احتمــال گرفتــن درختچــه 

هــا در پائیــز بیشــتر اســت چــه ریشــه هــا زمــان بیشــتری بــرای رشــد در اختیــار دارنــد. 

زمان برداشت زرشك:

ــا  ــي منطقــه ،عمــل برداشــت از 15مهرت ــه شــرایط آب وهوای ــي بســته ب برداشــت زرشــک نیمــه اول پائیزاســت ول

ــه مناطــق کــم ارتفــاع و دشــتهاي گرمتــر میــوه هــاي  15 آبانمــاه انجــام مــي شــود. درمناطــق کوهســتاني نســبت ب

ــه رنــگ قرمــز درمــي آینــد وکیفیــت بهتــري دارنــد. زرشــک زودتــر ب

برداشت: 
نهال هــای زرشــک در ســن 3 تــا 4 ســالگی محصــول دادن را شــروع مــی کننــد. گــرده افشــانی زرشــک بــه وســیله 
حشــرات از جملــه زنبورعســل انجــام مــی شــود. زرشــک معمــوالً روی شــاخه هــای ســال گذشــته میــوه مــی دهــد. 
بهتریــن زمــان برداشــت وقتــی اســت کــه دانــه هــای زرشــک کامــًا یكنواخــت قرمــز شــده باشــند و ایــن معمــوالً 
اوایــل پائیــز اســت. برداشــت آن بــا دســت بــه دلیــل وجــود خارهــای فــراوان در بوتــه، دشــوار اســت. رنــگ میوه هــا 
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ــان برداشــت محصــول  ــز و در آخــر ســیاه اســت. آبانمــاه معمــوالً زم در دوران رشدشــان نخســت، ســبز بعــد، قرم
زرشــک اســت در صورتیكــه بارانهــای پائیــزی اجــازه دهنــد هرچــه دیرتــر محصــول را برداشــت کننــد بهتــر اســت 
ــارس کمــی گــس اســت. زرشــک در چهــار ســال اول  ــوه ن ــر مــی شــود. می ــر و خوشــمزه ت ــوه شــیرین ت ــرا می زی
محصــول زیــادی نمــی دهــد. از ســال پنجــم نخســتین محصــول نســبتاً اقتصــادی آغــاز مــی شــود، بــا بــاال رفتــن ســن 
درخــت مقــدار محصــول درختچــه هــای زرشــک نیــز زیادتــر مــی شــود. بیشــترین انــدازه باردهــی آنهــا از چهــارده 

ســالگی شــروع شــده و تــا 25 ســالگی ادامــه مــی یابــد دوره بازدهــی زرشــک حداکثــر تــا 85 ســالگی اســت. 
از هر هكتار6 تن زرشک تر و از هر 4 کیلو زرشک تر یک کیلو زرشک خشک و تمیز بدست مي آید. 

انواع روش هاي برداشت:

ــده  ــت ش ــول برداش ــت محص ــي کیفی ــار داردول ــه خ ــت خوش ــر اس ــت گی ــت: وق ــي بادس ــه چین 1- روش خوش

اســت. مناســب تر 

2- روش ضربه زدن به شاخه: 

بــراي درختــان مرتفــع کاربــرد دارد،بدلیــل مخلــوط شــدن زرشــک بــا بــرگ ،بوجــاري نیــاز دارد ،کیفیــت محصــول 

برداشــت شــده پائیــن تــر اســت.

3- روش شاخه بر با قیچي: 

ــه طنــاب اویــزان مــي شــوند وزرشــک پوفكــي  ــاز سرپوشــیده دارد معمــوال ب ــه فضاهــاي ب ــراي خشــک کــردن ب ب

مرغــوب بــه ایــن شــیوه بدســت مــي ایــد.

4- روش تلفیقــي: اول شــاخه هــاي پرمیــوه شــاخه بــر وســپس محصــول باقــي مانــده ضربــه اي برداشــت مــي شــود.

5- برداشت مكانیكي:
1-کاربرد اتفون واستفاده از ماشینهاي تكان دهنده 

2-استفاده از دستگاه مكنده
روشهای خشك کردن زرشك:

الف:خشک کردن زرشک با محل های سرپوشیده یا انبارها:
ایــن نــوع انبارهــا مجهــز بــه داربســت هــای چوبــی  فلــزی و یــا بــه صــورت ســیم کشــی میباشــد کــه خوشــه هــا و 
شــاخه هــای بلنــد زرشــک بــرروی آنهــا پهــن شــده و بــا تهویــه و در مجــاورت ســایه در مــدت 25-14 روز زرشــک 
خشــک مــی شود.زرشــكی کــه بــا ایــن روش خشــک مــی گــردد چنانچــه از خطــر پوســیدگی ، حملــه قــارچ هــا و 
مخمرهــا و یــا ســایر عوامــل مصــون بمانــد زرشــک مرغــوب تــری نســبت بــه روشــهای قبــل اســت . بعــاوه خطــر 
فســاد ناشــی از بارندگــی را نیــز نــدارد. پــس از خشــک شــدن و رســیدن بــه رطوبــت مطلــوب بــا تــكان دادن شــاخه 

هــا میــوه هــای خشــک شــده جــدا شــده و جمــع آوری مــی گــردد.
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ب:خشک کردن زرشک با روش صنعتی :
بهتریــن و اقتصــادی تریــن روش خشــكانیدن  زرشــک اســتفاده از خشــک کــن هــای صنعتــی متناســب بــا ایــن نــوع 
میــوه زرشــک اســت و آن خشــک کنــی اســت کــه بتوانــد عــاوه بــر تســریع در فرآینــد خشــكانیدن خصوصیــات 
ــرای  ــورد اســتفاده ب ــد. خشــک کــن م ــز حفــظ نمای ــت ظاهــری محصــول را نی ــگ و کیفی ــل رن ــوه مث ظاهــری می
خشــک کــردن زرشــک ، عمومــاً خشــک کــن کابینــی مــی باشــد. در ایــن نــوع خشــک کنهــا مــواد بــر روی ســینی 
هایــی قــرار مــی گیــرد و بــا ایجــاد هــوای گــرم بــر روی ســینی هــا عملیــات خشــک کــردن بــه انجــام مــی رســد . 
پــس از عبــور هــوای گــرم از روی ســینی هــا در مســیر برگشــت بــه منبــع وزش حرارتــی ، قســمتی از هــوای گــرم بــه 
خــارج هدایــت مــی شــود و پــس از گرمایــش مجــدد در مســیر ورود بــه ســینی هــا کمبــود هــوای خــارج شــده را از 

هــوای تــازه جبــران مــی کنــد و دوره خشــک شــدن تكــرار مــی گــردد.
ــارج  ــه ای خ ــی از آب موئین ــا آب آزاد و بخش ــش رود ت ــا پی ــا آنج ــتی ت ــک بایس ــوه زرش ــت از می ــروج رطوب خ
شــود، بــه عبــارت دیگــر رطوبــت زرشــک از 80 بــه حــدود 20 کاهــش یابــد ســاده تریــن راه بــرای رســیدن بــه ایــن 
هــدف کاهــش فشــاربخار اطــراف میــوه درون خشــک کــن و دور ســاختن رطوبــت ایجــاد شــده از ســطح محصــول 
میباشــد کــه مــی تــوان بــا اعمــال حــرارت مناســب و جریــان دادن هــوای اطــراف میــوه بدیــن منظــور نائــل گردیــد 
، هرچنــد عوامــل مهــم دیگــری نظیــر حفــظ رنــگ قرمــز کــه بــر اثــر حــرارت تبدیــل بــه قهــوه ای مــی شــود و نیــز 

چروکیدگــی ســطح را نبایــد از نظــر دورداشــت.
آفات و بیماریهاي زرشك:

مهمتریــن آفــات و بیماریهــاي زرشــک عبارتنــد از:  ســن زرشــک، شــته زرشــک، پروانــه تخــم انگشــتري، پروانــه 
برگخــوار، کنــه قرمــز زرشــک، زنبــور شــاخكدار زرشــک،  قــارچ زنــگ ســیاه گنــدم و قــارچ ســفیدك زرشــک.
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منابع : 

1-زرشک: فناوری تولید و فرآوری/محمد کافی و دیگران/مشهد:زبان و ادب،1381

ــده هــای  ــم کنن ــا اســتفاده از تنظی ــه ب ــی دان 2-وظیفــه شــناس  م.ر.1380 . ریشــه دار کــردن قلمــه هــای زرشــک ب

ــیراز. ــگاه ش ــاورزی دانش ــكده کش ــه افشان.دانش ــد،پاگرما و م رش


