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مقدمه
وجـود اقلیم هـای مختلـف آب وهوایـی در ایـران موجـب شـده اسـت تـا بسـتر 
مناسـبي بـراي رشـد و توسـعه گونه هـاي مختلـف گیاهـي، به ویـژه گیاهـان دارویـي 
فراهـم شـود. گیاه دارویي قدومـه یکي از مهم تریـن و ارزشـمندترین گونه هاي گیاهی 
در ایـران اسـت کـه از دیربـاز، موردتوجـه طب سـنتي بـوده و از دانه هـاي آن همچون 
نرم کننده سـینه، برطرف کننده سـرفه و ملین اسـتفاده  شـده است. طي سـالیان اخیر، 
مجموعـه اي از عوامل موجب شـده اسـت تـا رویکرد کشـاورزان و تولیدکنندگان بخش 
کشـاورزي، نسـبت بـه ایـن گیاه به شـدت افزایش یابـد. یکـی از مهم ترین ایـن عوامل 
تغییـرات اقلیمـي و کاهـش نـزوالت آسـماني اسـت کـه موجـب محدودیـت در تولید 
بسـیاري از گونه هـاي گیاهي شـده اسـت. باال بـودن مقاومت گیاه قدومه به خشـکي و 
نیـاز کـم آن بـه آب بـراي تکمیل چرخه حیاتی خود، سـبب مطرح شـدن این گیاه در 
الگوي کشـت در بسـیاري از مناطق کم آب شـده اسـت. از سـوي دیگر، افزایش قیمت 
بـذر قدومـه در بـازار ایـران و کـم بودن نیـاز این گیاه بـه نهاده هاي کشـاورزي ازجمله 
کـود و سـم، موجـب افزایـش بیش ازپیش رویکـرد کشـاورزان و تولیدکننـدگان به این 
محصول شـده اسـت. داشـتن طـول فصل رشـد کوتـاه در مزرعه، سـهولت به کارگیری 
در تناوب هـاي زراعـي و همچنیـن امـکان کشـت دیم این گیـاه در اراضـي درجه دو، از 

دیگـر نقـاط مثبت کشـت و تولیـد این محصول اسـت. 
ایـن نشـریه عـالوه بر معرفـی گیاه قدومه و انـواع آن در ایران، به نـکات الزم درباره 

کاشـت، داشـت و برداشـت گیاه در دو محیط کشـت آبی و دیم خواهد پرداخت.



توليد گياه دارويي قدومه در شرايط آبي و ديم
10

قدومه در بازار ايران
بسـیاري از افـراد و دسـت اندرکاران بـازار گیاهان دارویي و عطاري هـا، اطالع دقیقي 
از جنـس و گونه هـاي قدومـه ندارند و گاه محققان رشـته هایي که ارتباط مسـتقیمي با 
علـم گیاه شناسـی ندارنـد، بـراي رفـع نیاز تحقیقاتـي خود، بذر ایـن گیاه را بـا نام های 
رایـج در منابـع غیرعلمـی نظیـر بـازار و عطاری هـا تهیه مي کننـد. وجود شـباهت زیاد 
بیـن بذرهـای گونه هـاي مختلف این گیاه نیز مشـکل را دوچندان کرده اسـت )شـکل 
1(. بـه همیـن منظـور، در ادامـه مطلب به معرفی انـواع قدومه های مهم در بـازار ایران 

پرداخته خواهد شـد.                  

شکل 1-  بذر قدومه

خانواده شب بو

علمـي  نـام  بـا  شـب بو  خانـواده  بازدانـگان،  خانواده هـاي  بزرگ تریـن  از  یکـي 
Brassicaceae  یـا Cruciferae  اسـت. روی هم رفتـه در طب سـنتي ایران و در بازار و 
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Alyssum، Thlaspi و  گونه هـاي جنس هـاي  از  تعـدادي  قدومـه شـامل  عطاري هـا، 
 )Cruciferae یـا Brassicaceae( مي شـود کـه همگـي از خانواده شـب بو Lepidium

هسـتند. ازآنجاکـه جنـس اصلـي و اسـتاندارد بیـن المللي مطالعه شـده در بسـیاري از 
تحقیقـات علمـي Alyssum اسـت و فقـط برخـي از گونه هاي ایـن جنس آثـار دارویي 
موثـر دارنـد؛ ازایـن رو، در ایـن نشـریه توجه اصلـي بر این جنـس و گونه هـاي مهم آن 

بود. خواهـد 

Alyssum الف( جنس

جنس اصلي قدومه Alyssum  است.
ویژگی های گياه شناسی 

ایـن رسـتنی گیاهی علفي، یک سـاله، دوسـاله یا گاه پایـا، با کرک هاي سـتاره اي و 
نیمه فلسـی اسـت یـا به طـور موردي کرک هاي سـاده و برگ هـاي سـاده دارد. این گیاه 
کامـل، زود افـت، دم بـرگ دار یا بـدون دم برگ و متـورم در قاعده اسـت. گلبرگ ها زرد 
یـا گاهـي ارغوانـي، کامـل یا دولبـه هسـتند و  کاسـبرگ ها افراشـته، جدا یا پیوسـته، 
یک شـکلی یـا دوشـکلي اند. میلـه پرچم هـا بلندبالـه یک  طرفـه، دوطرفه یا بـدون باله و 
زائده دار اسـت و بیشـتر غـدد نکتـاري در دو طرف پرچم هـاي کوتـاه دارد، خورجینک 
مسـطح بـوده یـا در طرفیـن محـدب، مـدور، تخم مرغـی، یـا بیضـي اسـت. دو خانـه 
محتـوي 1 تـا 6 دانـه باله دار یـا بدون باله بـوده و ریشـه چه بین لپه ای، کالله سرسـان، 
دریچه هـا تخـت یـا متـورم اسـت. درمجمـوع، قدومـه یکـي از غني تریـن جنس هـاي 
گیاهـي در ایـران اسـت. در فلـور ایـران ۳7 گونـه معرفـي شـده اسـت و تاکنـون گونه 

جدیـدي به آن اضافه نشـده اسـت.
مناطـق ایرانـي و تورانـي منشـا اصلـي توسـعه ایـن جنـس هسـتند. اروپـا، جنوب 
شـرق آسـیا و آفریقـاي شـمالي، آسـیاي مرکزي، سـیبریا و آمریـکاي شـمالي از دیگر 
رویشـگاه هاي گونه هـاي مختلـف ایـن جنس هسـتند. یکـی از معروف تریـن گونه های 

ایـن جنس قدومه شـیرازی اسـت )شـکل۲(.     
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Alyssum stapfi شکل ۲- اندام هوایی و ریشه گونه قدومه شیرازي با نام علمي

Thlaspi ب( جنس

ایـن جنـس یکـي دیگـر از جنس هایـي اسـت کـه برخـي از گونه هـاي قدومـه در 
آن قـرار گرفته انـد. آنچـه کـه در این خصـوص اهمیـت دارد، آنکـه امـروزه بـه سـبب 
تغییـرات ایجادشـده در علـم گیاه شناسـی، گاه برخـی از گونه هـاي قدومـه نام هـاي 
متـرادف دارنـد؛ ازایـن رو، ممکـن اسـت گونـه اي ثابـت دو نـام مختلـف از جنس هـاي 
مختلـف داشـته باشـد. به همین سـبب، در این قسـمت صرفا مختصـري درباره جنس 

Thlaspi و گونه هـاي مرتبـط بـا قدومـه در آن توضیـح داده مي شـود.

ویژگی های گياه شناسی
گیاهـان ایـن جنـس یک سـاله، بي کـرک هسـتند. برگ هاي قاعـده اي دم بـرگ دار، 
یـا  افراشـته  کاسـبرگ ها  بـوده  آغـوش  سـاقه  دم بـرگ  بـدون  سـاقه اي  برگ هـاي 
نیمه افراشـته در حاشـیه غشـایي، غیرکیسـه اي هسـتند. گلبرگ ها ناخنک دار و سـفید 
هسـتند و دو غـده شـهد هاللـي در هـر دو طـرف هـر پرچـم کوتـاه قـرار دارد و غـدد 
شـهد میانـي وجـود نـدارد. تخمدان بـا 6 تا ۲0 تخمک و خامه نامشـخص بـوده، کالله 
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تکمـه ای صـاف یـا کم وبیـش دولوبـه اسـت. میـوه خورجینـک شـکوفا بـوده بـا جدار 
باریـک، بـال دار و کمابیـش دایره ای اسـت؛ کپه ها نـاوي و پهن بال، تیغـه میاني باریک، 
کاللـه بـدون پایـک اسـت. دانه هـا به تعداد 4 تـا 6 در هر حجـره، 4 تـا 6 دانه مرطوب 
یـا بـدون لعـاب قـرار دارد کـه خطـوط هم مرکـز دارنـد. ریشـه چه نیـز بین لپـه ای یـا 

پشـت لپه ای اسـت. 
برخـي از مهم تریـن گونه هـاي ایـن جنـس عبارت انـد از: کیسـه چوپان کـه برخي 
آن را بـه نـام قدومـه بیابانـي مي شناسـند )Thlaspi arvense( )شـکل ۳(، قدومـه 

.)Thlaspi perfoliatum( برگ درشـت  قدومـه  )Thlaspi montanum( و  کوهـي 

Thlaspi arvense شکل ۳- گونه کیسه چوپان با نام علمي

Lepidium ج( جنس

ایـن جنـس بـا نـام فارسـی ترتیزک یکـي دیگـر از جنس هایي اسـت کـه برخي از 
گونه هـاي قدومـه در آن قـرار گرفته انـد. 
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ویژگی های گياه شناسی
گیاهـان ایـن جنس یک سـاله، دوسـاله یا چندسـاله، علفي یـا بوته اي، کـرک دار یا 
بي کـرک هسـتند. کرک هـا سـاده، برگ ها سـاقه اي گاهي گوشـک دار یا سـاقه آغوش، 
با حاشـیه صاف تا سـه بار شـانه بریده عمیق هسـتند. کاسـبرگ ها گسـترده تا افراشته، 
در قاعـده کیسـه اي یـا غیرکیسـه اي بـوده، و گلبرگ ها سـفید، زرد یا قرمـز، واژنیزه ای 
تـا خطـي و گاهـي تحلیل رفتـه هسـتند. پرچم هـا 6، 4 یـا ۲ تایـی میله هـاي پرچم ها 
بـدون زائـده یـا دندانـه، گاهـي دندانـه دار هسـتند و دو غده شـهد میانـي در دو طرف 
پرچـم کوتـاه قـرار دارنـد و ممکن اسـت غدد شـهد جانبی نیـز موجود باشـد. تخمدان 
دو تخمکـي خامـه کوتـاه یا گاهي بلند، خورجینک شـکوفا و گاه ناشـکوفا، مسـتطیلي، 
بیضـوي، تخم مرغـي، گـرد، دوقلـو، کـروي، قلبـي یـا واژقلبي، تخـت یا متـورم و بدون 
بـال  بـا جـداره کاذب باریـک و دیـواره میـوه نـازک یـا سـخت اسـت. میـوه دودانه اي 
بـوده و دانه هـا در رطوبـت لعـاب دار قرار دارند و ریشـه چه پشـت یـا بین لپه اي اسـت.

مهم تریـن گونـه ایـن جنـس .Lepidium perfoliatum L اسـت )شـکل 4(. ایـن 
گونـه در برخـي از منابـع قدومه شـهري نام دارد. بنا بر دسـتورهای درمانـی منطبق با 
طب سـنتي، دانه هاي این گیاه در آب خیسـانده مي  شـود و  موسـیالژ آن براي درمان 
سـرفه خشـک، سیاه سـرفه، عفونـت ریـه و بـا هـدف تسـکین دهندگی به کار مـی رود. 
ترکیبـات شـیمیایي صمـغ دانه قدومه شـهري، 6% رطوبـت، 88/۲۳ %  قند کل، 4/6 % 
پروتئیـن و 18%  خاکسـتر دارد. نکتـه تامل برانگیـز آنکـه بنـا بـر نظر یک گیاه شـناس 
برجسـته ایرانـي، ازآنجـا کـه ایـن گونـه متعلق بـه جنس ترتیزک اسـت نمي تـوان آن 
را قدومـه نامیـد. دو مـاه اردیبهشـت و خـرداد زمـان گل دهـی ایـن گونه اسـت و گیاه 
در زمین هـاي بایـر سـنگي و اسـتپ هاي شـور دیـده مي شـود. پراکنـش جغرافیاي آن 
اروپـا، ترکیـه، ایـران، قفقـاز، آسـیاي مرکـزي، افغانسـتان، پاکسـتان و عراق اسـت. در 

ایـران بیشـتر در شـمال، شـمال غرب، غرب، مرکز و شـمال شـرق پراکندگـي دارد.
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Lepidium perfoliatum شکل 4- گونه قدومه شهري با نام علمي

ويژگی ها و کاربردهاي قدومه
دربـاره خـواص قدومـه در منابـع قدیمي و کتب سـنتي مـوارد متعددي ذکر شـده 
اسـت. ابن سـینا در کتـاب قانـون، قدومـه را  گیاهـي بـا طبیعتـي گرم و تـر و خاصیت 
خلـط آور معرفـي کـرده اسـت. او ضمـاد ایـن گیـاه را ضـد التهـاب و ورم می خوانـد. 
نویسـنده مخزن االدویـه قدومـه )تودري( را گیاهـي برای تصفیه صوت و خـوردن آن را 
همـراه بـا عسـل، درمانـی بـرای خروج خلط هاي ُشـش دانسـته اسـت. در طـب قدیم، 
کاربـری قدومـه تقویـت، لینت دهندگـی مـزاج و دفـع سـنگ هاي ادراري بـوده اسـت؛ 
باوجودایـن، امـروزه از قدومه بیشـتر همچون نرم کننده سـینه، برطرف کننده سـرفه و 

ملین اسـتفاده مي شـود.
سـبب کاربـرد دانه هـاي قدومه بیشـتر وجـود مواد موسـیالژي آن اسـت که  هنگام 
خیسـاندن در آب تولیـد مي شـود،. بااین همـه، ترکیبـات موجـود در گونه هـاي قدومه 

نیـز در برخـي از مطالعات بررسـي شـده اند.



توليد گياه دارويي قدومه در شرايط آبي و ديم
16

ليزابه )موسيالژ(:
لیزابـه یـا موسـیالژ گروهـي از ترکیبـات پلي سـاکاریدي اسـت کـه در آب حجیـم 
می شـوند  و مـاده ای لـزج و ژالتین مانند تولید مي کننـد. لیزابه ها خـواص التیام دهنده، 
ملیـن، ضدالتهـاب، مرطوب کنندگـی، نرم کنندگـي و ضدسـوزش دارند. موسـیالژ قادر 
اسـت بـا ایجـاد الیـه محافـظ ظریفـي روي غشـاي مخاطـي معـده، از  اثـر عوامـل 
سـوزش آور برسـطح جلوگیـری کنـد؛ ازایـن رو، ایـن مـواد بـراي مـداواي زخم هـاي 
موجـود در دسـتگاه گـوارش، روده، معـده و عفونت هـاي مخـاط حلـق و گلـو بـه کار 
مـی رود. همچنیـن مي تـوان از خاصیـت جذب کنندگـي آب موسـیالژ قدومـه همچون 
قابـض در دسـتگاه گـوارش اسـتفاده کـرد و بدین ترتیـب، از آن در درمان اسـهال هاي 

مزمـن بهره جسـت )شـکل ۵(.        

شکل۵- نمایي از حجم موسیالژ در اطراف بذر قدومه
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زراعت قدومه

جوانه زني

قدومـه گیاهـی کم نیاز نسـبت به آب بوده و در طیف وسـیعي از شـرایط آب وهوایی 
قـادر بـه رشـد وجوانه زنـي اسـت. مطالعـات نشـان داده کـه وجـود تنـش در شـرایط 
محیطـي مي توانـد منجـر بـه کاهـش درصـد جوانه زني و سـبز شـدن دانه هـاي قدومه 
شـود. در بررسـي تاثیـر تنش خشـکي و شـوري بر خصوصیـات جوانه زني بـذر گونه اي 
قدومـه )Alyssum homalocarpum( مشـاهده شـده اسـت کـه بـا افزایـش سـطوح 
شـوري و خشـکي، درصـد جوانه زنـي، سـرعت جوانه زنـي، طـول سـاقه چه، و طـول 
ریشـه چه و وزن خشـک ریشـه چه و سـاقه چه کاهـش مي یابـد. در مطالعـه اي دیگر، با 
 Alyssum( تاکیـد بر اثر تنش شـوري بـر جوانه زني و رشـد اولیه گیاهچه نوعي قدومـه
bracteatum( مشـاهده شـد کـه با افزایش شـدت شـوري، شـاخص جوانه زني، درصد 

جوانه زنـي، طـول سـاقه چه و طول ریشـه چه و وزن خشـک گیاهچه کاهـش معنا داری 
نشـان دادند. 

نکتـه جالب توجـه آنکـه برخي از محققـان، وجـود قابلیت جذب آب الیه موسـیالژ 
موجـود در اطـراف بـذر ایـن گیـاه را همچـون مکانیسـمي بـراي مقاومـت به خشـکي 
می خواننـد و تولیـد موسـیالژ در سـطح پوسـته بـذر را یکـي از جنبه هـاي سـازگاري 
ایـن گیـاه بـا شـرایط بیابانـي مي دانند؛ به طوری که موسـیالژ اطـراف بذر بـا جذب آب 
موجـود در خـاک، دانـه را به آرامـی در اختیار جوانه گیـاه قرار مي دهـد و به این ترتیب، 
افـزون بـر ایجاد شـرایط مناسـب جوانه زني، در شـرایط دیـم نیز سـبب تخفیف یافتن 

شـدت تنش خشـکي در حدفاصـل دو بارندگي مي شـود.
قدومـه برگـه دار )Alyssum minus( گیاهي چندسـاله اسـت کـه بذرهایش مقادیر 
باالیـي از موسـیالژ تولیـد مي کنـد. در مطالعه اي نشـان داده شـده اسـت که موسـیالژ 
قدومـه برگـه دار نقـش مهمـي در پراکنـش بـذر، چسـبندگي بـذر بـه ذرات خـاک و 
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هیدراسـیون بذر ازطریق افزایش سـطح تمـاس با ذرات خـاک دارد و مي تواند همچون 
مخـزن آب بـراي جوانه زنـي، به ویـژه بـراي دانه هـای تحـت تنـش آبي باشـد.

بستر کشت

در  بسـتر کشـت  کیفیـت  هسـتند،  کوچـک  بسـیار  قدومـه  بذرهـای  ازآنجاکـه 
جوانه زنـي و اسـتقرار بذرهـا اهمیـت بسـیاری دارد. انـدازه کلوخه هاي خـاک در زمان 
کشـت، نبایـد از یـک گـردو بزرگ تـر باشـند. بدیـن منظـور الزم اسـت که در شـرایط 
خوبـي از رطوبـت خـاک، زمیـن را شـخم و دیسـک زد تا از تشـکیل کلوخه در سـطح 
خـاک جلوگیـری شـود. باتوجه بـه مطالعـات انجام شـده، نگارنـده بـر رویشـگاه هاي 
قدومـه و بازدیدهـاي عرصـه اي از مناطـق مختلف کشـور، مشـاهده شـد که ایـن گیاه 
بیشـتر در مناطـق کوهسـتاني یـا دشـت هایي بـا خـاک   سـبک و بافـت شـني رویش 
دارد. شـرایط ماندابـي در سـطح خـاک کـه بیشـتر در خاک هـاي رسـي رخ می دهـد، 

ازعوامـل موثـر در خشـک شـدن گیاهچه هـاي سبزشـده اسـت.

نحوه کاشت

ایـن گونـه را بـه دو روش بـذري و نشـا می تـوان کشـت کـرد ولـی روش نشـا، بـه 
سـبب هزینه هـاي سـنگین کارگـري چنـدان توصیـه نمي شـود و فقـط در مـواردي 
کـه جنبـه تحقیقاتـي داشـته باشـد یـا در سـطوح بسـیار کوچـک توصیـه مي شـود 
)شـکل های 6 و 7(. تراکـم کاشـت ایـن گیـاه بنـا بـه شـرایط آب وهوایـی، طـول فصل 
رشـد، انـدازه نهایي بوتـه، حاصلخیزي خاک و دسترسـي به آب آبیاري بیـن ۳0 تا 60 
بوتـه در مترمربـع )۳00000 تا 600000 بوته در هکتار( متغییر اسـت. هرچه شـرایط 

محیطـي مسـاعدتر باشـد مي تـوان گیـاه را بـا تراکم بیشـتری کشـت کرد.
میـزان بـذر الزم بـراي کاشـت هـر هکتـار از زمیـن، بـه درصـد جوانه زنـي بذرهـا، 
کیفیـت بسـتر کاشـت، میـزان و دسترسـي به آب بـراي آبیاري  بسـتگی زیـادی دارد. 
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بـر اسـاس تجربیـات به دسـت آمده نگارنـده، چنانچـه به روش اصولي و درسـت کشـت 
شـود، بیـن ۳ تـا ۵ کیلوگـرم بـذر در هکتـار کفایـت مي کنـد. باوجودایـن، در منبعي، 
مقـدار بـذر الزم بـراي کشـت در هـر هکتـار، ۵ تا 7 کیلوگرم بذر بیان شـده اسـت. بنا 
بـر شـرایط نامسـاعد خاکي، اقلیمي و قـوه نامیه بذر، بذرپاشـي تا دو یا سـه برابر بیش 
از حـد نرمـال توصیـه مي شـود. در روش کاشـت با نشـا، بیشـتر 1 تا ۲ کیلو بـذر براي 

کاشـت در یـک هکتـار زمین نیاز اسـت.
در کشـت بـذري ایـن گیـاه مي تـوان بـه دو روش دستي)سـنتي( )شـکل 8( و 
مکانیـزه )شـکل 9( کشـت کـرد. در روش سـنتي، کارگـر حرفـه اي بـذر گیـاه را بـا 
دسـت می پاشـد. در شـرایط کاشـت بـا دسـت،  باید بـذر در سـطح مزرعـه یکنواخت 
توزیـع شـود، به طوري کـه میانگیـن فواصـل بیـن بوته هـا یکنواخـت و  بیـن 10 تا 1۵ 

سـانتي متر باشـد. 
در روش مکانیـزه، بـا اسـتفاده از ریـزکار پنوماتیـک کشـت مي شـود. در کاشـت با 
ردیـف کار، فواصـل بیـن ردیف هـا ۲0 تـا ۳0 سـانتي متر و فواصـل بوته هـا روي ردیف، 

بیـن ۵ تا 10 سـانتي متر مناسـب اسـت.

شکل 6- نمایي از نشای تولیدي قدومه داخل سیني کشت.  
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شکل 7- نشای تولیدي قدومه کشت شده در زمین اصلي تحت سیستم آبیاري قطره اي

شکل 8- مزرعه کشت شده قدومه به روش دستی   

شکل 9- دستگاه ریزکار پنوماتیک با قابلیت کشت بذور قدومه در مزرعه در سطح وسیع
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بهتریـن تاریـخ کاشـت ایـن گیـاه در مناطق معتدلـه در اواخـر زمسـتان به صورت 
کشـت انتظـاري اسـت. در کشـت انتظـاري، بذرهـای گیـاه در شـرایط دمایـی هوایی 
نامسـاعد بـرای جوانه زنـي کشـت می شـود و بـذر درون خـاک قـرار مي  گیـرد )در این 
شـرایط، بایـد قدومـه را بالفاصلـه  آبیـاري سـبک کـرد( به محض آغـاز بهـار و افزایش 
دمـاي خـاک، بـذر جوانـه  می زنـد، سـبز می شـود و به تدریـج سـر از خـاک بیـرون 
مـي آورد. در مناطق سـرد با زمسـتان های بسـیار سـرد، این گیـاه را مي تـوان در اوایل 

بهار کاشـت.
کشـت دیرهنگام قدومه در مناطق با گرماي شـدید در اواخر بهار، سـبب مي شـود 
تـا گیـاه در مرحلـه رویشـي و تـا پیـش از بـه بذر رفتـن، ناگهان خشـک شـود که این 

پدیـده را به اصطـالح  سبزخشـک شـدن مي گویند.
ازآنجاکـه قدومه جزو گونه هـاي کوتاه زی یا کم زی )Ephemeral( اسـت )گونه هاي 
کـم زی گونه هایـي هسـتند که طـول دوره رشـد آن ها کوتـاه اسـت( درجه حرارت های 
بـاالي هـوا یا وقوع شـرایط تنش خشـکي موجب تسـریع در روند بذردهي و رسـیدگي 
محصـول مي شـود کـه ایـن سرعت بخشـی در شـرایط زراعـي، مي تواند منجـر به افت 
شـدید عملکرد شـود. ازاین رو براي دسـتیابي به بیشـترین طول دوره رشـد و عملکرد، 
توصیـه می شـود کـه ایـن گیـاه را در اولیـن فرصـت ممکـن در شـرایط کشـت بهاره، 
کاشـت و مسـتقر کرد. بر اسـاس تجربیات چندین سـاله در اسـتان اصفهان که امکان 
وقـوع درجه حرارت هـای بـاال از نیمه هـاي بهار وجود دارد، کشـت قدومه پیـش از آغاز 
درجه حرارت هـای مناسـب بـرای جوانه زنـي در خـاک، در اوایـل بهمن  مـاه بهتریـن 
نتیجـه را مي دهـد. در مناطـق گرمسـیري همچـون خـور و بیابانـک با ارتفـاع 900  تا 
1۲00 متـر از سـطح دریـا، بهتریـن تاریـخ کاشـت هم زمـان بـا کشـت گنـدم در بازه 
زمانـي مهـر و آبـان بیـان شـده اسـت. در ایـن شـرایط، گیـاه در اسـفندماه برداشـت 
می شـود. دیگـر تاریـخ کاشـت در ایـن مناطـق آذرمـاه بیـان شـده اسـت کـه زمـان 

برداشـت محصـول آن در اوایـل فروردین مـاه خواهـد بود.
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نياز غذايي و کودي

وجـود قـدرت بـاالي جذب عناصـر، این گیاه را بـه یکي از گونه هاي قابل کشـت در 
بسـیاري از مناطـق بـا محدودیـت مـواد غذایـي در خاک تبدیـل کرده اسـت؛ بنابراین 
در تولیـد ایـن گیـاه نیـاز چنداني به اسـتفاده از کود نیسـت. قابلیت بـاالي جذب مواد 
غذایـي خـاک و کوچکـي جثـه گیـاه، از عوامل موثـر در افزایـش توان رشـد قدومه در 
مناطقـي بـا محدودیت مـواد غذایـي اسـت. باوجوداین بـراي اطمینان خاطـر، افزودن 
پنجـاه کیلوگـرم کود فسـفات آمونیوم بـه خاک هم زمان و پیش از کاشـت گیـاه، براي 
تامیـن نیازهـاي غذایـي ایـن گیاه کفایـت مي کنـد. باتوجه به کافـي بودن پتاسـیم در 
بیشـتر خاک هـاي کشـور، ضرورتـی بـرای افـزودن کود پتاسـه به خـاک وجـود ندارد، 

مگـر در خاک هـای کـه از ایـن نظر فقیر باشـند.
به سـبب کوتاهی دوره رشـد قدومه، افزودن کودهاي ازته به صورت سـرک )شـکل 
10( در میانـه فصـل رشـد به هیچ عنـوان توصیـه نمي شـود زیـرا ممکـن اسـت موجب 
تشـدید رویش سـبزینه گیاه، و طوالنی تر شـدن طول دوره رویشـی گیاه شـود و طول 
دوره بذردهـی و پرشـدن دانـه را کاهـش دهـد و از این طریق، سـبب کاهـش عملکرد 
بـذر گیـاه  شـود. چنانچه در مزرعه ای پس از چندین سـال کشـت قدومه،  براي کشـت 
گونـه اي دیگـر برنامه ریـزي شـود؛ بایـد تـا پیش از کشـت گیاه بعـدي، عناصـر غذایي 

خـاک را به طـور جـدی تامین و تکمیـل کرد.
در برخـي از مـوارد، نظـر بـه قابلیت باالي جـذب عناصر در ریشـه گونه هاي جنس 
Alyssum ،  ایـن گیـاه در گیاه پاالیـي مناطـق آلـوده  بـه برخـي از عناصر سـنگین به 

می رود.   کار 



توليد گياه دارويي قدومه در شرايط آبي و ديم
23

 

شکل 10- کود اوره که با نام کود شکری نیز معروف است، می توان به جای کود سرک به کار برد.

آبياري

آبیـاري ایـن گیـاه بـه دو روش غرقابـي و قطـره اي )شـکل 11( امکان پذیـر اسـت. 
نخسـتین آب آبیـاري بایـد بالفاصلـه پس از کاشـت گیاه باشـد زیـرا بذرهـای این گیاه 
بسـیار موردعالقـه مورچه هـا اسـت و درصـورت تاخیـر در آبیـاري، احتمال مـی رود که 
مورچه هـا بذرهـای گیـاه را جمـع آوري کننـد. آبیاري هـاي بعـدي تا زمان سـبز شـدن 
گیـاه را بایـد به نحـوي انجام داد که اطراف بذر، رطوبت الزم براي سـبز شـدن بذرها را 
داشـته باشـد. پس از سـبز شـدن و اسـتقرار گیاه در مزرعـه، مي توان نوبت هـای آبیاری 
را بـر اسـاس تخلیـه رطوبـت کاربردی خاک تا عمق ریشـه در سـطح 60 تـا 80 درصد، 
تنظیـم کـرد کـه بنا به شـرایط آب وهوایـی منطقـه و بافت خاک، ایـن بازه  زمانـی از 7 
تـا ۲1 روز متغییـر اسـت. با اسـتناد بـه تحقیقي دربـاره آبیاري گیاهـان مزرعه به روش 
قطـره اي کـه  بـر اسـاس پنجـاه درصـد تخلیه رطوبتـي آب خـاک انجام شـد، میانگین  

آب مصرفـی ایـن گیـاه طـی فصل رشـد ۳۳80 متـر مکعب در هکتـار بود.
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در مناطقـي همچـون خـور و بیابانـک کـه کشـت به صـورت نیمه دیـم اسـت، برای 
حصـول عملکـرد بـاال مي تـوان آبیاري هـاي کمکـي کـرد، به طوری کـه نخسـتین بـار 
پـس از کشـت آبیـاری کـرد و درصورت وقـوع بارندگي هـاي پاییـز و زمسـتان، آبیاری 
بعـدی را مي تـوان تـا اوایـل بهمن به تعویـق انداخت. بدیهي اسـت که درصـورت نبود 
بارندگـي و بنـا بـه نیـاز گیـاه، ۳0 تـا 4۵ روز یک بـار آبیـاري الزامـي اسـت. از ابتـداي 
بهمن مـاه تـا رسـیدگي بـذر، در خاک هـای شـني، هـر 1۵ تـا ۲0 روز و در خاک هـای 
رسـي و سـنگین، هـر ۲0 تـا ۳0 روز آبیـاری می شـود. گفتـه می شـود کـه آبیـاري 

درمرحلـه دوبرگـي، ممکـن اسـت موجـب خسـارت بـه گیاهچه ها شـود.  

شکل 11- آبیاري قطره ای مزرعه قدومه

آفات، بيماري ها و علف های  هرز

یکـي از مهم تریـن آفـات این گیـاه مورچه اسـت. درصـورت وجود جمعیت بسـیار 
مورچه هـا در مزرعـه، بایـد در دو مرحلـه مهـار کـرد؛  نخسـت، در مرحلـه کشـت کـه 
بذرهـای گیـاه بیشـتر در سـطح مزرعـه و در عمـق کمـي از خـاک پراکنـده هسـتند، 
آبیـاری سـریع پـس از کاشـت در مهـار این خسـارت بسـیار تاثیرگذار اسـت. چنانچه 
احتمال تاخیر در آبیاري پس از کاشـت وجود داشـته باشـد، مي باید سـموم مخصوص 
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بـه کار بـرد کـه در یـک مـورد تحقیقاتـي، بذرهـای قدومـه پیـش از کاشـت، به سـم 
سـوین آغشـته شدند)شـکل 1۲(. مرحله دوم زماني اسـت که بذرهای گیاه در مرحله 
آغـاز رسـیدگي روي شـاخه هاي گیاه هسـتند و باید بالفاصلـه پس از آغـاز تغییر رنگ 
نیام هـا برداشـت کـرد. در مرحلـه نخسـت تاخیر در آبیـاري و در مرحلـه دوم تاخیر در 

برداشـت محصـول، مي توانـد موجب خسـارت و افـت عملکرد محصول شـود.    

شکل 1۲- پاشیدن سم سوین در ورودی النه مورچه ها برای مهار آن ها

گفتیـم کـه مورچه هـا بـذر ایـن گیـاه را جمـع آوری می کننـد و یکـی از پیامدهای 
ایـن خسـارت، ذخیـره دانـه در النـه مورچه هـا اسـت کـه  موجب سـبز شـدن متراکم 

گیاهـان در سـال بعـد در محـل النـه مورچه ها می شـود.  
آفت چشـمگیری روي این گیاه مشـاهده نشـد ولی خشـک شـدن برخي از بوته ها 
در قسـمت هاي آب ایسـتاده مزرعـه، نشـانگر وقـوع آلودگي هـاي قارچـي بـود که خود 

نیازمنـد تحقیقات بیشـتری در این زمینه اسـت )شـکل 1۳(.  
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شکل 1۳- خشکیدگي بوته بر اثر آبیاري بیش از حد و متعاقب آن خسارت ناشي از بیماری هاي قارچي

باتوجه بـه جثـه کوچـک گیاه در مقایسـه با بسـیاري از علفهای  هرز بهـاره همچون 
خاکشـیر، یـوالف، جـو وحشـي و چـاودار، تاکیـد بـر آن اسـت کـه زمیـن کاشـت این 
گیـاه بـدون علف هـای  هـرز خسـارت زا باشـد. ازآنجاکـه دوره رشـد این گیاه بیشـتر با 
شـروع فصـل گرمـا پایان مي یابـد،  علف های  هـرز گرمادوسـت به ندرت قادر بـه ایجاد 
خسـارت بـر ایـن گیـاه هسـتند. روی هم رفته، علف هـای  هرز خسـارت زا در ایـن گیاه، 
شـامل علف هـای  هـرز شـایع در مزارع گنـدم و جو مثل یـوالف، جو وحشـی، منداب و 

می شوند. خاکشـیر 
اسـتفاده از علف کـش اختصاصـي در ایـن گیاه گزارش نشـده اسـت ولی بر اسـاس 
تجربیـات به دسـت آمده، در مـزارع قدومـه اسـتقراریافته، می تـوان از علف کش هاي نابو 

اس یـا سـوپرگاالنت بـراي مهارهدایت شـده علف های  هـرز باریک برگ اسـتفاده کرد.
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برداشت

زمـان رسـیدگي و برداشـت بـذور گیـاه قدومـه بنـا بـه شـرایط آب وهوایـی، گونه، 
تغذیـه و آبیـاري، در مناطـق معتدلـه از نیمـه دوم اردیبهشـت ماه آغـاز و تـا نیمـه 
خردادمـاه ادامـه دارد و در مناطـق گرمسـیري نیـز از نیمـه دوم اسـفندماه تـا اواسـط 
فروردین مـاه ادامـه خواهـد داشـت. در برخـي از مـوارد، در مناطـق معتدله و سـرد که 
گیـاه دیرهنگام و در اوایل بهار کشـت می شـود، ممکن اسـت برداشـت تـا اوایل تیرماه 

بـه تاخیـر بیفتد.
ازآنجاکـه مزرعـه قدومـه اغلـب به طور یکنواخـت وارد مرحله رسـیدگي نمي شـود 
)شـکل 14( بـراي جلوگیـري از ریـزش بذرهـا، الزم اسـت تـا بـا شـروع تغییـر رنگ و 
زردشـدگي نیام هـا در سـطح مزرعـه، بوته هـا را کف بـر کـرد. بـراي برداشـت قدومـه، 
دسـتگاه خاصـي طراحـي و سـاخته نشـده اسـت و ازایـن رو، باید بـه روش دسـتی و با 
اسـتفاده از نیروی انسـانی برداشـت کرد)شـکل 1۵(. بوته هاي برداشت شده را بالفاصله 
بـه محلي سرپوشـیده منتقل کـرده و چند روزی روي سـطحي صاف و تمیـز نگهداري 
می کننـد تـا به مـرور و در طـول یکي دو هفتـه، بذرها روي این بوته ها خشـک شـوند و 
کامـال برسـند )شـکل 16(. نظر به اینکـه احتمـال کپک زدگی در این مدت بسـار زیاد 
اسـت،  بایـد هـر چنـد روز یک بـار، محصـول را زیـرورو کرد تـا هوادهی شـود. پس از 
خشـک شـدن گیـاه ازطریق کوبیـدن محصـول و بوجـاري آن، می توان بـه راحتی بذر 
را اسـتحصال کـرد. در مـواردي کـه حجم محصـول برداشت شـده زیاد اسـت، می توان 
پـس از خشـک شـدن کامـل محصـول برداشت شـده، بـا تنظیـم دقیـق یک دسـتگاه 
خرمن کـوب غـالت، بذرهـا را  از محصـول برداشت شـده اسـتحصال کـرد؛ پـس از آن، 

بذ رهـا را طـی بوجـاري مکانیـزه یا دسـتي خالص سـاخت )شـکل 17(.      
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شکل 14- نایکنواختي رسیدگي بذرها در مزرعه هنگام برداشت

بنـا بـه مدیریـت مزرعـه و شـرایط محیطـی، میـزان عملکرد بـذر به دسـت آمده در 
شـرایط آبـي، بیـن ۵00 تـا 1۵00 کیلوگـرم در هکتار متغییر اسـت؛  اگرچـه برخي از 
گزارش هـا تـا 1700 کیلـو در هکتار بذر برداشـت شـده را نیـز گـزارش کرده اند. نکته 
جالب توجـه آنکـه پـس از تکمیل فرایند برداشـت و اسـتحصال بذر، می تـوان از بقایاي 

گیاهـي باقي مانـده برای تعلیـف دام ها اسـتفاده کرد.

شکل 1۵- برداشت در شروع تغییر رنگ و زردشدگي نیام ها     



توليد گياه دارويي قدومه در شرايط آبي و ديم
29

شکل 16- جمع آوری محصول برداشت شده و انتقال آن به محلي سرپوشیده برای گذراندن
 دوران پس از برداشت

شکل 17- بذرهای برداشت شده و بوجاري شده قدومه
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کشت ديم قدومه

کشـت دیـم ایـن گیـاه در مناطـق نیمه اسـتپي بـا بارندگي سـالیانه بیـش از ۲۵0 
میلیمتـر در سـال امکان پذیـر اسـت. میـزان بارندگـي الزم برای طي سـیکل رویشـي 
ایـن گیـاه در شـرایط دیـم، در حـدود 1۵0 میلي متر با توزیع یکنواخت اسـت )شـکل 
18(. باوجودایـن، حتـي در شـرایط کشـت دیـم نیـز آبیـاري نخسـتین پس از کشـت 

گیـاه الزامي اسـت.
تراکـم کاشـت قدومـه در شـرایط دیـم بسـیار کمتـر از شـرایط آبي بـوده و حدود 
4 تـا 8 بوتـه در متـر مربـع )40000 تـا 80000 بوته در هکتـار( متغیر اسـت. در این 
شـرایط، میانگیـن فواصـل بیـن بوته هـا ۳۵ تـا ۵0 سـانتي متر اسـت. میزان بـذر الزم 
بـراي کاشـت هـر هکتار از زمین در شـرایط دیم کمتـر از مقدار دانه الزم برای کشـت 
آبـی اسـت. دراین خصـوص، نتیجـه می شـود کـه اگرچـه تراکـم الزم برای کشـت دیم 
بسـیار کمتر اسـت ولي باید در نظر داشـت که درصد جوانه زني و اسـتقرار در شـرایط 
دیـم نسـبت بـه کشـت آبي به شـدت کاهـش مي یابـد؛ بنابراین در شـرایط دیـم، براي 
کشـت هـر هکتـار زمین بین1 تـا ۲ کیلو گرم بذر در شـرایط نرمال و ۲ تـا ۳ کیلوگرم 
در شـرایط نامسـاعد کفایـت مي کنـد. اگرچه این احتمـال می رود که کشـت به صورت 
نشـا در شـرایط دیـم نسـبت بـه کشـت بـذر موفق تـر باشـد ولـی  ایـن نکتـه در کنار 

مسـایل اقتصـادي آن، نیازمنـد بررسـي هاي دقیق تر اسـت.
بهتریـن زمان کاشـت در شـرایط دیـم، در پاییز و تا پیش از آغاز سـرمای زمسـتانه 
اسـت. در ایـن شـرایط، بذرهـا ضمن اسـتقرار مناسـب و تمـاس کامل با خـاک اطراف 
خـود، به محـض مهیا شـدن شـرایط دمایـي در بهار، با اسـتفاده از رطوبت هـاي موجود 
در خـاک جوانـه زده و از ایـن طریـق، مي تواننـد از بارندگي هـاي بهـاره بـراي رشـد و 

تکمیـل بذردهـي خـود به خوبی اسـتفاده کنند. 
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دادن کـود در شـرایط دیـم به هیچ عنـوان توصیـه نمي شـود زیـرا موجـب تحریـک 
رشـد رویشـي گیـاه می شـود و گیاهان پیـش از آنکه بتوانند سـیکل تولید و رسـیدگي 
بـذر را تکمیـل کننـد، در مواجهه با دوره خشـکي، خشـک مي شـوند و یـا بذرهای ریز 

بـا عملکرد کـم تولیـد می کنند. 
بنـا بـر میزان بارندگی هـای منطقه، عملکـرد بذر برداشـتي در شـرایط دیم، حدود 

یک پنجـم کشـت آبـي و درحدود 100 تـا ۳00 کیلوگرم در هکتار اسـت.                            

       
شکل 18- مزرعه دیم قدومه



توليد گياه دارويي قدومه در شرايط آبي و ديم
32

یادداشت

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

....................................................................






