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ریزوم زنجبیل براي تهیه پودر زنجبیل استفاده مي شود؟
سیر و پیاز سبب افزاش مقاومت بدن در مقابل بیماریها مي شوند؟

بوسیله غده، پیاز و ریزوم  میتوان برخي از گیاهان را تکثیر و تولید نمود ؟

پیازهـا و غده هـا سـاقه هاي تغییـر شـکل یافتـه اي هسـتند کـه انـدام تکثیـري برخـي از گیاهـان دارویـي 
هسـتند کـه داراي ارزش دارویـي مي باشـند و همچنیـن بـراي تکثیـر و تولیـد گیاهـان مـورد اسـتفاده واقع 
مي شـوند. در گیاهـان دارویـي کـه بـا پیـاز تکثیـر مـي یابنـد از کنـار پیاز اصلـي پیازهـاي کوچکـي بوجود 
مي آیـد کـه در سـال بعـد رشـد و نمـو مي کننـد و سـبب تولیـد گیاهچه جدیـدي مي شـوند . پیازهـا را بعد 
از برداشـت در شـرایط مناسـب نگهـداري مي کننـد و براي اسـتخراج مواد موثـره دارویي مورد اسـتفاده قرار 
مي دهنـد. پیـاز هـاي بذري نیز در شـرایط مناسـب نگهداري شـده و در زمان مناسـب براي تکثیر و کاشـت 
اسـتفاده مـي شـوند. غده هـا داراي انـدام هایي بنام چشـم هسـتند کـه واحد تکثیر شـونده گیاهـان غده اي 
مي باشـد. غـده هـا پـس از برداشـت در شـرایط مناسـب نگهـداري و بـه عنـوان غده هـاي بذري و یـا جهت 

اسـتفاده از مـواد موثـره دارویي اسـتفاده مي شـوند.

هر هنرجو بتواند در شرایط آب و هوایي مناسب 50 کیلوگرم پیاز زعفران را کشت نماید.
استاندارد عملکرد:

...
آیا می دانید

غده هـا در برخـي از گیاهـان دارویي اندام قابل برداشـت و مورد اسـتفاده در بخش داروهاي گیاهي مي باشـد. 
غـده هـا داراي جوانـه هایي هسـتند که هـر جوانه یک گیـاه جدیدي را بوجود مـي آورد. پیازهـا در برخي از 
گیاهـان ماننـد سـیر و پیـاز انـدام تکثیري به شـمار مـي آیند و با کاشـت آنهـا پیازهاي جدیـدي بوجود مي 
آینـد. گیاهانـي دیگـري ماننـد نعنـا و زنجبیل به وسـیله اندام رویشـي بنام ریـزوم تکثیر مي یابنـد. ریزوم ها 

داراي اندوختـه غذایـي فراوان هسـتند و در گیاهان دارویي اندام قابل برداشـت مي باشـند.

تکثير گياهان دارويي با غده ريزوم و پياز
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آیاگیاهیکهباپیاز،ریزوم،یاغدهموردکشتقرارمیگیردرامیشناسید؟

بهنظرشماتکثیرگیاهباپیاز،ریزوم،یاغدهآسانتراستیابابذر؟ پرسش

برخـیازگیاهـاننظیـرگیاهـاندارویـیدارایسـاختارهایویـژهرویشـیمیباشـندکـهمیتـوانگیـاه
موردنظـرراتوسـطایـننـوعسـاختارها،زیـادکرد.سـاختارایننوعگیاهاناغلبمنشـاسـاقهویاریشـه

دارنـد.برخـیازایـنسـاختارهاعبارتنداز:
1-پیاز،درگیاهانداروییمانند:زغفرانوسیر.-2غده،درگیاهانیمانند:سیبزمینیترشی

3-ریزوم،درگیاهانداروییمانند:زنجبیل،زردچوبه،نعنا.

ازدیاد بوسیله اندام های  رویشی 

سـاقهتغییـرشـکلیافتـهایاسـتکـهشـاملیـکمحـورکوتـاهرشـدبـانقطهرویشـیاسـتکهتوسـط
فلسهـایگوشـتیاحاطـهمیشـود.درقسـمتپاییـنپیـازطبقیاسـتکـهاززیرریشـهتولیدمیشـود.
ودرقسـمتبـاالفلسهـاودرمرکـز،مریسـتممرکـزیوجـوددارد.فلسهـایبیرونـیپیـازخشـکبـوده
ونقـشحفاظتـیبرعهـدهدارنـد.دربعضـیازگیاهـانپیـازدارازنقـاطمریسـتمیپایینفلسهـاپیازهای
کوچکـيایجـادمـیشـودکـهبـهپیازچهموسـوماسـت.پیازچهپـسازرشـدبهپیـازکاملتبدیـلوبرای
تکثیـرگیـاهبـکارمـیرود.گاهـیدربرخـیازپیـازهـاسـاقهگلدهندهبـهجـایگل،پیازهوایـیتولید
میکنـد.هـرپیـازدرچرخـهزندگـیخوددومرحلهرویشـیوزایشـیراسـپریمیکند.درمرحلهرویشـی
پیـازبـهانـدازهکافـیرشـدکردهوبهحداکثـروزنخودمیرسـد.مرحلهزایشـیهمباانگیزشگلشـروع
شـدهودرپـیآناختصاصـیشـدناجـزایگل،طویـلشـدنسـاقهگلدهنـدهوگلدهیمیباشـدکهدر

نهایـتمنجـربهتشـکیلبـذرمیگردد.

1- پیاز  

پرسش
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پیازهارابهسهگروهزیرتقسیممیکنند
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درایـننـوعپیازهـا،فلسهـابهصـورتدوایرمتحدالمرکـزدراطرافمحوررشـدقرارمیگیرنـدوفلسهای
بیرونـیخشـکشـدهوظیفـهحفاظـتازقسـمتهایداخلـیپیـازرابـهعهـدهمیگیرند.همهقسـمتهای

فـوقرویطبـقپیازقـرارمیگیرند.
سیروپیازخوراکیدارایپیازپوششدارمیباشند

درایـننـوعپیـازهـافلسهـایپیـازرویهـمقـرارنگرفتـهوفلـسهـایخارجیخشـکراندارنـد،بلکه
فلـسهـابـهطـورجداگانـهبهقسـمتتحتانیپیازچسـپیدهانـداینپیازهـادرحیـننگهداریبایـددائما
مرطـوبنگـهداشـتهشـوندوگرنهخشـکشـدهوصدمهمـیبینند.تکثیـردرایننوعپیازبوسـیلههریک

ازفلـسهـایضخیـموگوشـتیصورتمـیگیرد.گیـاهسوسـندارایپیازفلسدارمیباشـد.

پیازهای پوشش دار:

پیازهای فلس دار:
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تمـام اسـتکـه ای یافتـه تغییـرشـکل پیـازسـاقه نـوع ایـن
قسـمتهایدرونـیآنپـربـودهوبصـورتیکنواخـتازیـکنـوع
بافـتپارانشـیمذخیـرهایتشـکیلشـدهاسـت.کهداراییـکیا
چنـدجوانـهدرانتهـامـیباشـد.جوانهانتهایـیپیـازبارشـدخود
بـرگوشـاخهگلدهنـدهراحاصلمیکنـدواگربـهدلیلیجوانه
انتهایـیازبیـنبـرورد،جوانـههـایجانبـیقـادربهرشـدبودهو
شاخسـارهتولیـدمـیکنند.طیفصلرشـد،درکنـارپیازمادری
،پیازچـههـایکوچـکحاصلمیشـوندکهبـرایازدیـادمیتوان
انهـاراجـداوکشـتنمود.زعفران،گلحسـرتوگالیـولدارای

پیازهـایتوپـرمیباشـند.

پیازهای توپر)کورم یا پداژه(:

غـده)ژوخـه(سـاقهزیـرزمینـیومتـورمشـدهایاسـتکـهدارایجوانه
)چشـمک(میباشـد.ایـنانـداممحـلذخیـرهمـوادغذاییگیاهاسـتکه
بـرایازدیـادگیاهازآناسـتفادهمیشـود.گیاهانیمانندغدهسـیبزمینی،
سـیبزمینـیترشـی.بـرایازدیـادایـنگیاهـانکافیاسـتکهیـکغده
کوچـکیـابخشـیازغدهشـاملچشـمککـهرکـودآنپایانیافتـهرادر
شـرایطمسـاعدوبسـترکشـتنماییـم.ازهریـکازاینچشـمکهـاابتدا
سـاقههوایـیوریشـهوسـپسسـاقهزیرزمینـیتولیـدشـدهکـهرویانها
غدههـایجدیـدیتشـکیلمـیگـردد.بـرایبرطـرفکـردنرکـود،کافی
اسـتبـهمدتچنـدهفتهدرشـرایطتاریکیودرمحیطیگـرمومرطوب

قـراردهیـمتاچشـمکهاشـروعبـهرشـدنمایند.

2-غده :
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وادارنمودنغدهسیبزمینیبهریشهزایی فعالیت عملی

بـاراهنمایـیهنرآمـوزیـکغـدهسـیبزمینـیرادرمنـزلریشـهدارنماییـدوگـزارشآنرابـهکالسارائه
. دهید

3-ریزوم)نیساگ(
ریزومسـاقهایتغییرشـکلیافتهگوشـتیوزیرزمینیاسـتکهمعموالًبهصورتافقیدرزیرزمینرشـد
میکنـدودارایتعـدادیگـره،میـانگـرهوجوانههـایجانبـیاسـت.وبـابریـدنآنمیتـوانریزومهـای
جدیـدوکوچـکتـریرابدسـتآوردکـهبـاکشـتآنهـاگیاهـانجدیـدیحاصلمیشـوند.قسـمتهای
میـانگـرهریـزوم،صافوبدونانشـعاباسـتوهمین،وجهشـاخصآنازریشـهاسـت.ریشـههاینابجا
درتمـامطـولریـزوم،بـررویسـطحزیرینتشـکیلمیشـوند.ازگیاهانریـزومدارمیتوانبـهزردچوبه،

سـنبلالطیـب،زنجبیل،زنبـق،مارچوبه،شـیپوریواختراشـارهکرد.

زنجبیل زنبق زرد چوبه

سنبل الطیب اختر
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ریـزومهـارابـهدوگـروهضخیـموباریـکریخـتتقسـیممیکننـد.ریـزومهـایضخیـمماننـدزنجبیل
تـودهایهسـتندورشـدطولـیآنچنانـیندارنـد.اماریـزومهایباریـکریختماننـدگیاهگلبـرف،دارای
سـاقهباریـکومیـانگـرههـایطوالنـیورشـدنامحدوددارنـد.ایننـوعریزومهـاتولیدتـودهنمیکنند،
رشـدطولـیدرایـننـوعریزومهـابـراثـرفعالیـتجوانـهانتهایـیریـزومتامیـنمیشـودوسـاقههوایـی
راجوانـههـایجانبـیبوجـودمیآورنـد.دربرخـیمـواردروشتکثیـربـاریـزومبـهایـنترتیباسـتکه
دربهـاریـاپاییـز،ریـزومرااززمیـنبیـرونآورده،آنرابهقطعـاتکوچکحداقـلداراییـکجوانهجانبی

تقسـیمکـرده،ومجـدداًدرخـاکمیکارند.
میتـوانریـزومهـایطویـلرابـهقطعاتکوچکتریتقسـیموهـرقطعهرابهعنـوانعضوازدیاداسـتفاده
کـرد.بـهطـورکلـیگیاهـاندارایایـننـوعسـاختار،دربهـارگلدادهودرتابسـتانوپاییزرشـدرویشـی

میکننـد.

دو گروه ریزوم ها

گیاهانـیماننـدپیـازوسـیرازنظـرفصـلرشـدگیاهـاندوسـاله
میباشـند.ایـنگیاهـاندرسـالاولتولیـدپیـازمـینماینـدو
شاخسـارهیااندامهواییآنهاخشـکمیشـوند.یکیازنشـانههای
رسـیدهبودنپیازهاخشـکشـدنشاخسارهدرسـالاولمیباشد.
% 50 از بیـش کـه اسـت وقتـي پیـاز و سـیر برداشـت زمـان 
قسـمتهايهوایـيبوتـههاشـروعبهافتـادنوزردشـدنبنمایند.
تجربـهنشـاندادهاسـتکـهوقتـي25%بوتـههـاشـروعبـهزرد
شـدنوافتـادنسـاقهنمودنـد،بایـدبرداشـتپیازراشـروعکنیم.
البتهدرمناطقسـردسـیربهتراسـتکـهدرزمانیکـه%90برگها

خـمشـدهباشـندبرداشـتصـورتگیرد.

تعیین زمان رسیده بودن پیاز،ریزوم و غده

مزرعه سیر
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تشخیصزمانرسیدنغدههایسیبزمینی
فعالیت عملی

وسایلموردنیاز:دستکش،بیل،بیلچه،کیسهپالستیکیولباسکار
1.بهمزرعهسیبزمینیمراجعهکنیدوگلدهیبوتههارابررسینمایید

3.2تا4هفتهبعدازمرحلهگلدهیبوتههامجددابهمزرعهمراجعهنمایید.
3.بابیلبهآرآمیازناحیهزیربوتهوبارعایتفاصلهازپایینبوته،غدههارابیرونآورید.

4.غدههایهربوتهرابهآرامیازبوتهجداکنید.

9.درصدرسیدهشدنآنهاراتعییننماییدوبههنرآموزخودگزارشکنید.
ــا،ســفتشــدنپوســت ــردهشــدنبرگه ــاپژم ــيب ــعبرداشــتســیبزمین ــاموق ــانرســیدنوی زم
ــر ــرایــنعوامــلموث ــهراحتــيجــداشــدنآنازاســتولونهــامشــخصمــيشــود.عــالوهب غــدهوب
دیگــرماننــدرقــمســیبزمینــيمــوردکاشــت،زمــانکاشــتوشــرایطآبوهوایــينیــزدرتعییــنزمــان

تشخیصزمانرسیدهبودنپیازوسیر
فعالیت عملی

وسایلموردنیاز:بیل،بیلچه،دستکش،کیسهپالستیکی.
1.بههمراههنرآموزخودبادردستداشتنوسایلموردنیازبهمزرعهسیریاپیازمراجعهنمایید.

2.یکردیفازمزرعهرابهتصادفانتخابنماییدوتعداد20گیاهپیازراانتخابکنید.
3.تمام20نمونهرابابیلیابیلچهازخاکخارجنمایید.

4.غدههایپیازوسیرچههایتشکیلشدهرابهدقتبررسینمایید.
5.گیاهـانپیـازیکـهبـرگهـایآنهادرحالزردشـدنهسـتندراجـدانماییـدوبهغدههـایآنهادقت

. کنید
6.قسمتشماره5رادرخصوصسیرنیزتکرارکنیدوسیرچههایتشکیلشدهرابررسینمایید.

7.بهارتباطبینبرگهایخشکشدهسیروپیازوغدههایتشکیلشدهآنهاتوجهنمایید.
8.سیرهایرسیدهوپیازهایرسیدهراجداکنید.

ــهطــورکلــيســیبزمینــي ــد.ب ــتدارن برداشــتدخال
دیــررسرابایــدقبــلازشــروعبــهســرمابرداشــتکــرد.
ــلاز ــدقب ــرمبای ــامزودرسودرمناطــقگ ــوردارق درم
شــروعگرمــامحصــولراجمــعآورينمــود.تجربهنشــان
ــکیده ــسازخش ــيپ ــیبزمین ــرس ــهاگ ــتک دادهاس
شــدنشــاخوبــرگهــابرداشــتگــردد،محصــولداراي

مرغوبیــتوخاصیــتانبــاريبیشــتريخواهــد.
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5.پوستهغدههارابهدقتنگاهکنیدوبهنازکیوضخامتآنهاتوجهکنید.
6.غدههاراوزننمایید.

7.غدههایرسیدهبایستیدارایوزنیبین60تا80گرمداشتهباشند.
کاشـت بـرای مناسـب وزن دارای غدههـای امـا زمینـیهسـتند رویشـیسـیب انـدام غدههـا توجـه:

باشـند. مـی تـر مناسـب مصـرفخوراکـی و بـذری( )سـیبزمینی

پیازهـاوریـزومبعدازبرداشـتبایسـتیدرشـرایطیقـرارگیرندتاآبموجـوددرآنهاکاهشیابـد.پیازها
رابـرایمـدت24سـاعتدرهمـانشـرایطرویزمیـنرهـامیکننـدتـامقـدارآبآنهـاکاهـشیابـد.
غدههایـینظیـرسـیبزمینـینیـزبـهمنظـورضخیمشـدنپوسـتهنازکغـده،مـدت12تا24سـاعت
رویسـطحزمیـنرهـاشـدهوسـپسبرداشـتوبـهانبارمنتقلمیشـوند.شـرایطانبـاربراینگـهداری
بایـدبـهگونـهایباشـدکـهیـکدورهخـوابطوالنیبـرایآنهـافراهمنمایـد.اینشـرایطبادمـایکمو
گازکربنیـکبیشـترفراهـممـیگردد.محصـولسـیروپیـازکـهکامالخشـکشـدهمیتوانـددرحرارت
معمولـیاطـاقبـاتهویـهمطلوببـرایمدتینگهداریشـود.درشـرایطیادشـدهتقلیـلوزنمحصولدر
حـدود20تـا25درصـدصـورتمیگیـرد.محصولسـیررامیتـواندرانبارهـایسـرددردرجهحرارت0

تـا3درجـهسـانتیگـرادبـا60درصـدرطوبتنسـبیبهصـورتمطلوبتـرنگهـدارینمود.
بـرایآمـادهسـازیحبـههایسـیر،پیـازیاغههایسـیبزمینـیجهتکاشـتباجعبههـایمخصوص
کـهازتهویـهالزمبرخـوردارباشـندمحصـولرابـهکنـارمزرعـهمنتقـلمـینماینـدوبـاکمـککارگـر
محصـولراآمـادهمـیسـازند.درصورتکشـتمکانیزهماشـینکاشـتراآمـادهمیکنندومحصـولرابه

وسـیلهماشـینکاشـتمیکارند.

آماده کردن پیاز، ریزوم و غده

آمادهسازیغدههاوکاشتغده فعالیت عملی

وسـایلالزم:چاقـویتیـز،محلـولقارچکـش،غدههایسـیبزمینـی10کیلوگرم،سـبدبزرگ،
تـرازو،بیـلوبیلچه

1.بـههمـراههنـرآمـوزخـودلبـاسکاربپوشـیدووسـایلوتجهیـزاترابـهکنـارمزرعـهمنتقل
. یید نما
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کاشت دستی

کاشت مکانیزه

2.غدههایسیبزمینیرابراساسوزنمرتبنمایید.
3.غدههای60گرمیراجداکنید.

4.غدههایباالی60گرمراتعییننماییدوچشمهایغدهرامشخصکنید.
5.چاقـورادرمحلـولقارچکـشفـرونماییـدتـاضدعفونـیشـودوغدههـایبـزرگرارابـه

صورتـیبـرشدهیـدکـههـرقطعـهجـداشـدهداراییکچشـمباشـد.
6.غدههـای60گرمـیوقطعـاتجـداشـدهدارایچشـمرادرفواصـل20سـانتیمتـرداخـل

شـیارقـراردهید.
7.رویغدههاراباخاکنرمبپوشانید.

8.ردیفبعدیرابهفاصله50سانتیمترایجادنماییدوبههمانروشقبلکشتنمایید.
9.ردیفهاراآبیارینمایید.
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بسترکاشتپیاز،غدهوریزومبایددارايچهمشخصاتيباشند؟

چهرابطهایبینآمادهسازیوحاصلخیزیوجوددارد؟

پرسش

پرسش

بـرایتهیـهبسـترکشـتگیاهـانغـدهایوپیازهامانندسـیبزمینی،سـیروپیازعمقشـخمازاهمیت
باالیـیبرخـورداراسـت.بـههمیـنمنظـورابتـدااززمینمـوردنظرنمونـهبردایخـاکازاعمـاق0-20و
40–20سـانتیمتـرانجـاممیشـودوبـرایتعیینخـواصفیزیکی)بافت،سـاختمان،درصـدموادآلی
خـاکو..(وخـواصشـیمیاییخـاکنظیـر)اسـیدیتهخـاک،شـوریخـاک،مقـدارعناصـرغذایـیخاک
بـوژهN.P.Kوعناصـرریـزمغـذی(بـهآزمایشـگاهخاکارسـالمیشـودوباتوصیـهکارشـناساقدامبه
آمـادهسـازیشـیمیاییخـاکوتامیـنمـوادآلیخـاکمینماییـم.اگرمیزانمـوادآلیخـاککمتراز1
درصـدباشـدمقـدار20-30تـندرهکتـارکـودحیوانـیپوسـیدهبهزمیـناضافـهمیکنیموبادیسـکیا

چیـزلبـهعمـق20-25سـانتیمتـریخاکبردهمیشـود.
بعـدازانجـامعمـلشـخمعمیـق)30سـانتیمترعمـق(زمیـنراتسـطیحمـینماییـموبـاتوجـهبـه
توصیـهکارشاسـانآزمایشـگاهخـاکوهنـرآمـوزخـودمقـدارالزمفسـفروپتـاسراقبـلازکاشـتگیاه
بـهزمیـناضافـهمیکنیـم.بعـدازایـنمرحلهبـاکمکماشـینکاشـتمکانیزهاقـدامبهکاشـتغدههای

سـیبزمینیوسـیرمینماییـم.
بـرایکشـتپیـازعـالوهبـرروشجـویپشـتهوکشـتردیفـیآن،کشـتکرتـینیـزمرسـوماسـت.به
ایـنمنظـوربـعازآمـادهسـازیزمیـنوانجـامعملشـخموعملیاتتسـطیحباکمـکمرزبنـدمزرعهرا
کرتبنـدیمیکنیـمونقشـهآبیـاریرامشـخصنمودهونهرهایاصلـیوفرعیکهآبرابـهدرونکرتها

هدایـتمینماینـدراایجـادمیکنیـم.
بعـدازایـنمرحلـهکـودحیوانـیپوسـیدهرادرسـطحکرتهـاتقسـیموپخـشمیکنیموباکمـککارگر
کـودحیوانـیرابـاچنـگکبـاخاکمخلـوطمینماییـموپـسازانعملیاتبذرپاشـیبهصـورتردیفی
یـاتصادفـیرویسـطحخـاکانجـاممیشـودوبـهدنبـالآنرویبـذرمقداریکـودحیوانیپوسـیدهیا

خـاک)درکشـتردیفـیداخلکرت(پاشـیدهمیشـود.

آماده سازی بستر کاشت غده، ریزوم و پیاز
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بـرایتهیـهبسـترکشـتابتداخاکموردکاشـتبایسـتیکامالتسـطیحشـدهوزهکـشدارشـود.زمینبا
شـخم،دیسـک،هرسبایسـتیبـهصورتکاملآمادهکاشـتشـود.دردورهیآمادهسـازیخـاک،بقایای
زراعتقبلیبایسـتیجمعآوریوسـوزانیدهشـود.دوتاسـههفتهقبلازکاشـت،کودحیوانیپوسـیدهدر
سـطح25تـا30تـندرهـرهکتـاردرزمیـنزراعیاسـتفادهشـدهوباخـاکمخلوطمیشـود.درمناطق

خشـکنسـبتبـهنـوعآبیاریکـهجویوپشـتهیاکرتبنـدیاسـتآنرابایدآمـادهنمود.

سـیردرطـولرویـشبـهمـوادوعناصـرغذایـیزیـادینیـازدارد.لذاپسازبرداشـتسـیر،زمیـنتهیاز
مـوادغذایـیخواهـدبود.اینگیـاهدرطولرویشبـهمقدارزیادیپتاسوفسـفرنیازمنداسـت.ترکیبهای
حـاویگوگـردنقـشعمـدهایبررشـد،نمو،عملکردسـوخوبهبـودکیفیتمـوادموثـرهآندارد.فصلپاییز
قبـلازکشـت100تـا120کیلـوگـرمدرهکتـارپتـاسو40تـا60کیلـوگرمدرهکتارفسـفربـهزمین
دادهشـود.فصـلبهـارهـممقـدار30تـا50کیلـوگرمدرهکتـارازتبصورتسـرکدرسـهمرحلهپساز

سـبزشـدنوبـهترتیـبچهـاروشـشهفتهپسازسـبزشـدندراختیـارگیاهقـرارگیرد.

قبـلازکاشـتزعفـرانوآمـادهسـازیزمیـنافزودنکـودحیوانیکامالپوسـیدهنقـشموثـریدرافزایش
عملکـردزعفـراندارنـد.پـسازافـزودنکودهـایحیوانـیمـوردنظـربهخـاکبهمقـدار30تـا50تندر
هکتـار،درفصـلپاییـززمیـن،شـخمعمیقـیزدهمـیشـود.درصـورتنیازبـهفسـفروپتاسآنهـارانیز
بایـدبـهخـاکاضافـهکرد.اوایلبهارکلوخههارابوسـیلهدیسـکشکسـته،زمینراتسـطیحوبرایکشـت

بهصـورتکـرتبنـدیآمـادهمیکنند.

تهیه بستر کشت سیر

مواد و عناصر غذایی مورد نیاز

آماده نمودن زمین زعفران 
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رویـش طـول در زنجبیـل غذایـی نیـاز
بسـیارزیـاداسـت.ازایـنرواضافهکردن
صحیـحوعلمـیمـوادوعناصـرغذاییبه
زمینهایـیکـهزنجبیلکشـتمیشـود
ضـرورتدارد.کـودهـایحیوانیوسـایر
مـوادآلـیماننـدکـودهـایبرگـینقش
مهمـیدرافزایـشعملکـردوهمچنیـن
بهبـودکیفیتمحصـولدارد.لـذاتوصیه
میشـودقبـلازکاشـتزنجبیـلمقـدار

75تـا120تـندرهکتـارکودهـایحیوانـیبـهزمیـناضافـهشـود.پسازاضافـهکـردنکـودهـایآلـی
وشـیمیاییمـوردنیـاز،زمیـنبایـدبـهعمـق25تـا30سـانتیمتـرشـخمزدهشـود.آمادهسـازیزمین
میبایسـتمتناسـببـاروشکشـت)کرتـییـاجـویپشـتهای(انجـامشـود.ازآنجاکـهزنجبیـلبهآب
ایسـتاییبـهشـدتحسـاساسـت.لـذاهنگامآمـادهسـاختنزمینبایدسـطحخـاککامالصافباشـدتا

دچـارآبایسـتایینگـردد.

آماده سازی خاک براي کاشت زنجبیل

چهروشهایيبرايکاشتپیاز،غدهوریزوموجوددارد؟

مناسبترینروشکاشتپیاز،غدهوریزومکداماست؟

پرسش

پرسش

کشـتایـنگیـاهدونوبـتدرسـال،دربهـاروپائیزصـورتمیگیرد.بهمنظورکشـتبهـاره،زمین
رادرپائیـزآمـادهمـیسـازندوکـودکافـیمیدهندودرکشـتپائیـزه،دربهارعملیاتآمادهسـازی

زمیـنانجاممـیپذیرد.

کاشت 
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بـههمیـندلیـلهرانـدازهفاصلـهبوتههـایپیازبـایکدیگر
کمتـرباشـدپیازهـاکوچکتـروهرانـدازهکـهفاصلـهآنهـااز
یکدیگربیشـترباشـدپیازهادرشـتترخواهندبود.بهترین
روشکشـتپیـاز،نـوعخطـی)ردیفـکاری(میباشـدکـه
فاصلـهبیـنخطوط25تا30سـانتیمتروفاصلـهبینبوتهها

رویخطـوط10تا15سـانتیمترباشـد.

زهکـش بـا سـنگین،حاصلخیز نیمـه خـاک نیازمنـد پیـاز
مناسـبوفاقـدسـلهاسـت.خاکهایشـنیلومـیبهترین
خـاکبـراینفـوذریشـهوتوسـعهغدههسـتندامـاچنانچه
خیلـیسـبکباشـندبایـدبـاکـوددامـیوشـیمیاییآنهـا
راتقویـتنمـودوهومـوسانهـارابـاالبـرددرخاکهایـی
بـادمـایمالیـمونسـبتاًگـرمبـهخوبـیرشـدمیکنـد.
پیـازنسـبتبـهاسـیدیبـودنخاکبسـیارحسـاساسـت
واسـیدیتهمناسـببـرایپیـاز6-8/6مـیباشـد.ایـنگیاه
نیازمنـدتأمیـنمـداوممـوادغذایـیاسـت.ازآنجاکـهپیاز
دارایریشـهسـطحیاسـت،موادغذاییموردنیازگیاهمثل
ازت،فسـفروپتـاسبایـددرمحوطهدسـترسریشـههاقرار
گیـرد.پیـازهـادرمقابـلکمبـودعناصـرنیزواکنشنشـان
مـیدهـدوایـنکمبـوددرانبـارداریآنهـانیزبسـیارمؤثر
خواهـدبـود.زمینیکهکشـتگیـاهدرآنصـورتمیگیرد،
بایـدمسـطحباشـد.بـرایکشـتپازبهشـخمخیلـیعمیق
احتیـاجنیست.اسـتفادهازکـودهـایدامـیپوسـیده)20تا
30تـندرهکتـار(درافزایـشعملکـردوتولیـدمحصـولبا
کیفیـتخـوبمؤثـراسـت.بهتـراسـتعملیـاتکوددهـی
قبـلازکاشـتگیـاهوبراسـاسنتایـجآزمایشخـاکانجام

. د گیر
درکاشـتپیـازبایددقتشـودکـهپیازهایخریداریشـده
بایدرسـیده،سـفتوسنگینباشـند.پیازآفتزده،مریض
ومعیـوبنباشـندوخاکـیکـهقبالدرآنپیازکشـتشـده

اسـتمورداسـتفادهمجددقـرارنگیرد.
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عمومـاگیاهـانپیازیچندماهازسـالرادرحالاسـتراحت
بسـرمیبرنـد.ایـنموقـعسـوخهـاعـاریازریشـهوسـاقه
وبـرگمیشـوند.همیـنزمـانبـرایزیـادکردنیـاجابجا
کـردنیـاانتقـالپیازهابهنقـاطدیگرزمانمناسـبیخواهد

بود.
غالـبسـوخهاوپیازهـارامیتوانزماناسـتراحتبیرون
آورده،خشـککـردهوچنـدمـاهخـارجاززمیـندرمحـل
هواگیـروخشـکنگهـداریکـردهیـابهنقـاطدیگـرمنتقل
کـرد.ولـیبـرایبعضـیازپیـازهـاماننـدزنبقدشـتیاین
کارعملـینیسـتزیـرافلسـهایسـوخآنازخشـکیصدمه

دیـدهبـزودیخرابشـدهازبیـنمیرود.

سـیرازگیاهـانعلفـیاسـتودربینگیاهـانپیازیازلحـاظتولیدجهانیپـسازپیازخوراکـیقراردارد
کـهبـهآسـانیانبـارمـیشـودومصارفغذایـیودارویـیدارد.درگذشـتهایـرانیکیازصـادرکنندگان
سـیربـهکشـورهایاروپاییبـودهکهمتاسـفانهبهعلتبـیتوجهیبهاینمحصولامروزسـایرکشـورهای
جهـانماننـدچیـن،مصـر،تایلنـد،آرژانتیـنوهندباعملکـردوتولیدباالیایـنمحصولوارائـهبهموقع

بـهبـازارجـزءصادرکننـدگاناصلیایـنگیاهدرآمـدهاند.
سـیررادرمناطقـیکـهزمسـتانهایسـردوطوالنـیبرخـورداراسـتبهصورتیـکمحصولبهارهکشـت
میکننـد.ودرمناطقـیبـازمسـتانهایمالیمتـربـهصـورتیـکمحصـولپاییـزهدرمهـروآبـانکشـت
میکننـد.عملکـردمحصـولدرکشـتپاییـزهبهتـرازکشـتبهارهمیباشـد.معمـوالازدیادسـیربهروش
رویشـیتوسـطسـیرچههـاصـورتمیگیـرد.ابتـداسـیرچهراازپیازسـیرجداکـرده،معموالسـیرچهها
رادسـتچینکـردهسـیرچههایبـزرگ،بـدونعالیـمبیمـاریوسـالمرابرایکاشـتانتخـابمینمایند
وسـپسآنهـارابـایـکقـارچکـشمناسـبضـدعفونـیمیکننـد.فاصلـۀخطوطکشـتدرحـدود25
تـا40سـانتیمتروفاصلـۀهـرسـیرچهازیکدیگـر-107سـانتیمتروعمـقمناسـبسـیر-35سـانتیمتر
میباشـدسـیرچهراطـوریدرخـاکقـرارمـیدهنـدکـهنوکسـیربـهسـمتبـاالوانتهایسـیرچهبه
سـمتپاییـنقـرارگیـرد.کاشـتبابیلدرمقیاسکوچکوکاشـتباسـیرچهکاردرمـزارعبزرگصورت

میگیـرد.

جابجایی پیازها 

کاشت سیر     
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وجیـنمکانیکـیعلفهـایهـرزودرصـورتنیـازمبـارزهشـیمیاییبـاآنهـادرمـزارعسـیرسـببافزایش
عملکـردمحصـولمـیشـود.بـاتوجـهبهسـطحیبودنریشـهگیاهسـیربایـددقتنمـودتاهنـگاموجین
مکانیکـیعلفهـایهـرز،بـهریشـهسـیرصدمهایواردنشـود.آبیـاریمنظموبـهموقعآننقـشعمدهای

درافزایـشمحصولدارد.

مراقبت و نگه داری

کشتموسیر فعالیت عملی

وسـایلالزم:ریسـمانکار،بیلچـه،بیـل،شـنکـش،موسـیر1کیلوگرمبـرایهرگروه،دسـتکش،لباس
کار،ماسـکوعینک

1.لباسکاربپوشیدوبههمراههنرآموزخودوسایلوتجهیزاتالزمرابهمزرعهمنتقلنمایید
2.یکقطعهزمینبهعرض2وبهطول3مترکهقبالکوددهیدرانانجامگرفتهانتخابنمایید.

3.بابیلزمینراشخمزدهوتسطیحنمایید.
4.زمینرابصورتجویوپشتهدرآورید)بکمکریسمان(.

5.دردوسمتپشتهوبهفاصله5سانتیمتردرخاکچالههاییبهعمق5-8سانتیمترایجادکنید.
6.موسیرهاراجداکنیدوآنهارادرچالههاقراردهیدرویسیرچههاخاکبریزید.

7.مزرعهراآبیارینماییدواجازهدهیدکهتاپشتههاکامالخیسشوند.

زعفـرانیکـیازگیاهـانارزشـمنداسـتکـهبـایکبـارکشـتچندینسـالازآنبهـرهبرداریمیشـود
وبـههمیـنخاطـرهزینـهکاشـتانبسـیارناچیزمیشـودزعفـرانازجملـهگیاهانیاسـتکـهازدیادآن

ازطریـقپیـازصـورتمیگیـرد.بـهلحـاظاینکه
طـولدورهبهرهبـرداریازگیاهزعفـرانمعمواٌل7-6
سـالمیباشـدطـیسـالهایبعـدتنهـاعملیـات
مربـوطبـهمراحـلداشـتوبرداشـتزعفـراناجرا
میشـود.وهـرسـالنیزبـرتعدادپیـاز)کـورم(ها
افـزودهمـیشـودوهمیـنخاطربرداشـتمحصول
نیـزسـالبـهسـالافزایـشمییابـدوهمچنیـن
یـک عنـوان بـه زعفـراندرخـاک پیـاز افزایـش

سـرمایهبـرایکشـاورزمحسـوبمیشـود.

کشت و کار زعفران
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زعفـرانعـالوهبـرخـاصیتادویهایوعطربخشـیبهغـذا،ازعطرورنگآندرصنایعغذایی،شـیرینی
پـزیونوشـابهسـازیاسـتفادهمـیشـود.ازکاللهزعفراندربسـیاریازمنابـعبهعنوانیکمـادهدارویی
نـامبـردهشـدهاسـت،ایـنمـادهمعطرفرحبخـشوشـادیآفریناسـتوبهعنـوانمحرکاشـتها،هضم

کننـدهغـذاومعالجـهکنندهدلدردوسـرفهمورداسـتفادهقـرارمیگیرد.

موارد مصرف  وکاربرد زعفران

زعفرانگیاهینیمهگرمسـیریوکمتوقعاسـت.درمناطقیکهدارایزمسـتانهایمالیموتابسـتانهای
گـرموخشـکباشـدبـهخوبـیمیرویـد.مقاومتزعفـراندرمقابلسـرمازیاداسـتولیکنچـوندوران
رشـدآنمصـادفبـاپائیـزوزمسـتانواوایـلبهاراسـتطبعادرایـنایمبههـوایمناسـبومعتدلینیاز
دارد.درطـولرویـشبـهآفتـابفـراوانودرجـهحـرارتزیادنیـازدارد.خاکهـایغیرشـور،حاصلخیزو
بـابافـتمتوسـط،ازخاکهـایمناسـببرایکشـتزعفراناسـت.ازنظرمصـرفآبهمگیاهـیکمتوقع
بـودهودارایخـوابتابسـتانهبـودهوازایـننظـردرمـدتفصلتابسـتاننیـازچندانیبهآبیـاریندارد،
بـههمیـندلیـلکاشـتآندرمناطـقکـمآبدرصـورتفراهـمبودنشـرایطالزممناسـبمیباشـد.
طـولدورهبهـرهبـرداریازگیـاهزعفرانمعمواٌل6-7سـالمیباشـدکهسـالاولپیازهاکاشـتهمیشـود
وپـسازچنـدسـالتعـدادآنهـابـه3-4برابـرزمـانکاشـتمیرسـد.بنابرایـنپیـاززعفـراندرخاکبه

عنـوانیکسـرمایهبرایکشـاورزمحسـوبمیشـود.

نیازهای اکولوژیکی

کاشـتوتکثیـرزعفـرانازطریـقپیـازصـورتمیگیرد.زمانکاشـت
متفاوتوبسـتگیبهشـرایطاقلیمیمحـلکشـتدارد.ازاوایلخرداد

تـااواسـطمهرمـاهمیتـوانزعفرانراکشـتکرد.
عمـقکاشـتپیـاززعفرانبـهبافتخاک،انـدازهپیازوشـرایطاقلیمی
محلرویشگیاهبسـتگیداشـتهوبین10تا20سـناتیمترمتفاوت
اسـت.پیازهاییکهبرایکاشـتانتخابمیشـوند،بایداندازهمناسـب
داشـته،سـالم،بدونزخم،شـادابوفاقدهرگونهآفتوبیماریباشـند.
ازایـنروتوصیـهمیشـودقبلازکاشـتپیازهاراباسـمومقارچکش
مناسـبضدعفونـیکـرد.بهتراسـتهنگامکاشـت،سـرپیازهـاروبه

باالقـرارگیرد.

کاشت زعفران
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درحالحاضرزعفرانرابهسهروشزیرکشتمیکنند:
الف(کاشـتبـهطریقکپـهاییاسـنتی:بعدازآمادهسـازی
زمیـن،چالـههایـیبهعمقمناسـبایجـادکـردهودرهر
چالـهچنـدپیـازمناسـبقـراردادهورویآنهـارابـاخاک

میپوشـانند.
ب(کشـتبهروششـیاری:دراینروش،شـیاریبهعمق
15تـا20سـانتیمتـردرزمیـنایجادکـردهوپیازهـارابا
رعایـتفواصلمناسـبداخلشـیارهاقرارمـیدهند.وپس

ازآنشـیارهرابـاخاکمیپوشـانند.
ج(کاشـتتوسـطماشـین:پسازآمادهنمـودنزمینبرای
کاشـت،توسـطفاروئـریکهبـهدنبالتراکتوربسـتهشـده
شـیارهاییبـاعمقمناسـبایجاد،وپسـپسکارگـرانماهر
پیازهـارادرفواصـلمناسـببـهدنبـالیکدیگردرشـیارها
قـرارمـیدهنـد.ویابـاماشـینهایکارندهپیاززعفـرانهم

کـهطراحـیشـدهاندمیتـوانایـنکارراانجـامداد.
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آبیارییکیازمهمترینمرحلهکاشـتگیاهزعفراناسـتوبسـتگیبهشـرایطآبوهواییمنطقهدارد.
گیـاهزعفـراندریـکسـالزراعـیبـهچهامحلـهآبیـارینیازداشـتهکـههریکازآنهـادرزمـانخاصی
انجـاممیگیـرد.آبیـاریاولکـهبسـیارمهـمبـودهازاواخـرشـهریورتـااوایـلمهـرماهبـهزمیـنزعفران
میدهند.آبیـاریدومبالفاصلـهپـسازپایـانمرحلـهگلدهـیصورتمیگیرد.آبیاریسـومپـسازوجین
مزرعـهومعمـوالدرآذریـااسـفندانجـاممیگیـرد.پـسازآنمعمـوالًتاآخرسـالبسـتهبـهوضعیتآب
وهوایـیودرصـورتعـدمبارندگـی3-4بـاردیگـرمزرعهآبیـاریمیگرددواگـربارندگیخوبباشـداز
ایـنطریـقآبیـاریمزرعـهانجاممیگیـرد.وآبیاریچهـارمبعنوانآخریـنآبیکهدرفصلبهـارومعموالً

درفروردیـنبـهزمیـنمیدهد.
درفاصلـهماههـايمهـرواردیبهشـتنیـازآبـيزعفـرانماننـدهـرگیـاهدیگـربایـدتامیـنگـردد.بعداز
آبیـاریاولبـهمحـضگاوروشـدنزمیـنسـطحمزرعهبایدسـلهشـکنیشـودبنحـویکهپیازهـاصدمه
نبیننـد.سـلهشـکنیباعـثمیشـودکـهگلهـابآسـانیازخـاکبیـرونآمـدهوکـودحیوانـیبـاخـاک

گردد. مخلـوط
علفهـایهـرزازطریـقرقابـتبـاگیـاهزعفـرانازنظـرآبومـوادغذایـیونورخورشـیدسـببکاهش
محصـولمیشـودعـالوهبـراینممکناسـتدرمراحلکاشـتوبرداشـتزعفـرانمزاحمتهـایایجادو
میزبـانتعـدادیازبیماریهـاوحشـراتوبخصـوصنماتـدباشـدوجینمزرعـهدرهرموقعکـهعلفهای
هـرزرشـدکردنـدضـروریاسـتدرمـزارعزعفـراناولیـنوجیـنبعـدازآبیـاریدومانجاموایـنوجین

باعـثازبیـنرفتـنعلفهایهـرزمزرعـهزعفـرانمیگردد.
بطـورمعمـولاولیـنوجیـنزعفرانبعدازبرداشـتگلهاودومیـنآندرصورتلزومبـهفاصلهدرحدود
یـکمـاهقبـلازآبسـومانجـاممیشـود.درمـوردمبارزهشـیمیاییبـاعلفهـایمزرعهبایـدتوجهکرد
کـهچـوناثـرایـنعلـفکـشهـابـررویگیـاهآزمایـشنشـدهلـذابایـدحتـیاالمکانبـههنگامرشـد

بوتههـایزعغـرانازمصـرفعلـفکـشهایشـیمیاییخودداریشـود.
پیازهـایزعفـرانهـرسـالدراثـررشـدوزیـادشـدنبـهسـطحخـاکنزدیکتـرمـیگردنـدبـههمیـن

دلیـلاضافـهنمـودنکـودوخـاکو
خاکسـتربـهزمیـنباعـثمـیشـود
کـهسـطحخـاککمـیباالتـربیایـد
جلوگیـری پیازهـا آسـیبدیدگی از و
شـود.درطـولمراحـلداشـتزعفران
همـهسـالـهقبـلازبیـدارشـدنپیاز
زعفـرانعملیاتسـلهشـکنیووجین

علـفهـرزانجـاممیشـود.

مراقبت و نگه داری
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پـسازآبیـاریاولبـهفاصله2-3هفتـهگلهایزیبای
زعفـرانظاهـرمـیشـود.دورهگلدهـیزعفـرانحـدود
15-20روزاسـت.هـرپیـاززعفـرانبسـتهبـهریـزو
درشـتبـودنآن1-3گلمیدهـد.مزرعـهزعفـراندر
سـالاولمحصـولقابـلتوجهـینخواهـددادوفقـط
تعـدادیازغـدههایـیکهدرشـتبودهوذخیـرهغذایی

کافـیداشـتهاندگلدادهوتولیـدمحصـولمیکنـد.
گلچینـیازمزرعـهزعفـرانبـادسـتانجـاممیگیـرد.
بهتریـنزمـانگلچینـیبـهمنظـورحفـظمرغوبیتو
عطـرورنـگزعفـرانصبحخیلـیزودقبلازبازشـدن
غنچـههـامیباشـد.غنچههایچیـدهشـدهرادرپایان
روزازقسـمتپاییـنگلباناخنمیشـکافندوزعفران

راازدرونآنبیـرونمیکشـند.
پـسازجـداکـردنتارهـایزعفـرانازداخـلگلآنهـا
رادریـکجهـتدسـتهبندینمـودهداخـلسـبدیکه
درونآنرابـاپارچـهنازکـیپوشـاندهباشـنددرمحـل
سـایهایقـرارمـیدهندوهـرچندروزیکباردسـتهها
رابـرمـیگرداننـدتـاخشـکشـوند.زمانیکـهتارهـای
قرمـززعفـرانرنـگتیـرهبـهخـودبگیرنـدوضمنـاًبـا
فشـاردوانگشـتخـردشـونددسـتههـاخشـکشـده
اسـت.بایـددقتنمودکهدسـتههایزعفـرانراازآغاز
بـانـخنبندیـمچـوندرطولچندروزخشـکشـدند
چـارکپـکزدگـیمـیگردنـد.اگـرحـرارتمحیطـی
کـهدسـتههایزعفـرانراجهـتخشـککـردندرآن
نگهـداریمـیکننـدزیـادباشـدرنـگزیبـایزعفـران

دچـارتیرگـیمیگـردد

برداشت گلهای زعفران
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کاشتپیاززعفران فعالیت عملی

وسایلالزم:لباسکار،،بیلچه،پیاززعفران،جعبهکاشتیاگلدان،خاکرس،ماسه،خاکبرگ
شرحعملیات

1-لبـاسکارخـودراپوشـیدهوسـرگروههازیـرنظـرهنرآمـوزمربوطـهوسـایلالزمراازانبـارتحویل
ند. بگیر

2-ابتـدازهکشهایـیدرکـفجعبهکاشـتایجادنمودهوسـپسمقداریسـنگریزهدرکـفآنریخته
وبعـدمقـداریازترکیـبخاکـیباخاکرس،ماسـهوخاکبـرگرادرجعبهکاشـتبریزید.

3-چنـدعـددپیـاززعفـرانراروبـهباالدرجعبهکاشـتقـراردادهورویآنهاراباخاکمخلوطشـده
تا15سـانتیمتربپوشـانید.

7-جعبهرابهمکانیمناسبوپرنورمنتقلنمایید.
8-دوروزپسازاولینآبیاریخاکرویجعبهکاشتراناخنکبزنید)سلهشکنی(.

9-هر10روزیکبارآنراآبیارینمایید.


