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مقدمه
این گیاه در زبان فارسی با نام های راکت، شابانک، منداب، 
جرجیر، کک کوچ و کحکیز شناخته می شود و در انگلیسی 
به آروگوال )Arugula( و روکوال)Rucola( معروف است. نام 
علمی این گیاه Eruca vesicaria  است. این گیاه از خانواده 
شب بوئیان یا صلیبیان )Brassicaceae = Cruciferae( است. 
روکوالدر واقع نوعی منداب است و برخی آن را نوعی شاهی 
دانسته اند. این سبزی بسیار معطر است و طعم تندی دارد. 
این گیاه در ساالد، پیتزا، پاستا و غذاهای دیگر مورد استفاده 
قرار می گیرد. روکوال در شمال آفریقا، اروپای مرکزی و جنوبی 
می روید و بومی  مناطق مدیترانه از مراکش و پرتغال در غرب 
تا سوریه، لبنان و ترکیه در شرق است. همچنین در قسمت اروپایی 

روسیه، یعنی در داغستان و کوهپایه های قفقاز رشد می کند.
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تاریخچه
است  تند  طعم  با  برگ هایی  با  خوراکی  سبزی  یک  روکوال 
که سرشار از ویتامین C و پتاسیم است و عالوه بر برگ ها، گل، 
میوه های تازه روئیده و دانه های رسیده آن خوراکی هستند. به 
عنوان یک گیاه خوراکی و محبوب در ایتالیا از روم باستان تاکنون 
کشت می شود. نویسندگان مختلفی در روم باستان، این گیاه را 
به عنوان یک محرک میل جنسی معرفی کرده اند. به همین دلیل 
در قرون وسطی پرورش این گیاه در صومعه ها ممنوع بوده است. 
بعدها کاشت این گیاه با فرمان امپراطور مقدس روم در سال 8۰2 
میالدی در باغ و گلدان آزاد شد. برخی اظهار داشته اند که به دلیل 
همین خاصیت تحریکی این گیاه است که موجب شده آن را در 

ساالد با کاهو که خاصیتی آرام بخش دارد، مخلوط کنند. 
گیاه روکوال به طور سنتی از طبیعت جمع آوری می شد یا در باغچه های 
خانه ها همراه با گیاهانی مانند جعفری و ریحان کشت می شد. هم اکنون 
این محصول در بسیاری از کشورها به صورت تجاری تولید می شود و برای 
خرید در سوپرمارکت ها و بازارهای کشاورزان در سراسر دنیا موجود است 
)شکل ۱(. در هند، دانه های رسیده آن به Gargeer معروف هستند. به 
همین دلیل نام آن در عربی جرجیر است، اما در کشورهای عربی برگ های 
تازه این گیاه استفاده می شود. در شرایط یخبندان خفیف، رشد گیاه کند 
شده و برگ های سبز را قرمز می کند. یکی از دالیل قرمز شدن برگ ها 
این است که معموالً در سرما، روند حرکتی فسفر مختل می شود و کمبود 

فسفر منجر به بنفش رنگ شدن برگ می شود.
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شکل 1: برگ های تازه گیاه روکوال

ارزشاقتصادی
متوسط عملکرد این سبزی در کشت های گلخانه ای 2۰ 
این سبزی،  بهتر کاشت  است. مدیریت  برگ  تن در هکتار 
می تواند عملکرد باالتری را هم داشته باشد. با توجه به جدید 
بودن این سبزی در بازارهای داخلی، قیمت مناسبی دارد و 
به عنوان محصولی صادراتی ارزآوری خوبی خواهد داشت. در 
بازار ایران، این سبزی لوکس در قیمت هایی بین 2۳ تا 96 
ازای هر بسته صد گرمی به فروش می رسد  به  هزار تومان 

)قیمت مربوط به تابستان ۱4۰۰ است(. 
شده  شناخته  کمتر  که  است  برگی  سبزی  یک  روکوال 
است و از مزایای مشابه سایر سبزی های خانواده کلم مانند 
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کلم بروکلی، کلم پیچ و جوانه بروکسل برخوردار است. این 
گیاه یک گیاه خوراکی یک ساله فصل سرد و سریع رشد است. 
خاستگاه این گیاه منطقه مدیترانه است. در انگلستان و فرانسه 
 )rughetta( و روگتا )rucola( به راکت و در ایتالیا به روکوال

معروف است.
کشت مخلوط تربچه و روکوال ارزش اقتصادی زیادی دارد، 
زیرا این دو گیاه دارای معماری ریخت شناسی متفاوت و نیازهای 
اکولوژیکی متمایزی هستند که استفاده از نور و جذب آب و مواد 
مغذی را به حداکثر می رسانند. در مقایسه با کشت مجزای 
آنها در یک مزرعه  این گیاهان، کشت مخلوط  از  هر کدام 
مشخص، مبارزه با آفات و بیماری ها را موثرتر و بهره وری در 

سطح زیر کشت را افزایش می دهد.

ارزشغذایی
روکوال دارای ارزش تغذیه ای بسیار باالیی است و مصرف 
مطلوب این سبزی بدن و ذهن را سالم نگه می دارد. دارای 
مانند  اکسیدان هایی  آنتی  و  فولیک  اسید  زیادی  مقادیر 
با  مبارزه  به  و  است   C ویتامین  و   K ویتامین   ،A ویتامین 
رادیکال های آزاد در بدن کمک می کند. عالوه بر همه این ها، 
آن را غنی از کاروتنوئید و همچنین حاوی مواد معدنی مهم 
مانند پتاسیم، منگنز، کلسیم و غیره می دانند. روکوال مانند 
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سایر گیاهان سبز، کم کالری و غنی از مواد مغذی است.
از جمله  زیادی  ویتامین های  گیاه حاوی  این  تازه  برگ 
همچنین  و  است   B1، B2، B4، B5، B6، B9، C، E، K

عناصر فسفر، سدیم، منیزیم، کلسیم و پتاسیم را داراست. 
سلنیم  و  منگنز  مس،  روی،  آهن،  حاوی  همچنین  روکوال 
پر کالری است و ۱۰۰  است. عالوه بر این، این گیاه نسبتاً 

گرم برگ آن 25 کالری دارد.
روکوال غنی از کلسیم است به نحوی که 64 میلی گرم 
کلسیم را با دو فنجان فراهم می کند. این گیاه سبز خوشمزه 
مواد  و  فیبر  از  سرشار  که  است  مغذی  غذایی  ماده  یک 
شیمیایی گیاهی )فیتوکمیکال ها( است. روکوال دارای قند، 
از  سرشار  ولی  کمی  است  چربی  و  کربوهیدرات  کالری، 

چندین ماده غذایی حیاتی است.
صد گرم روکوال حاوی ۱6۰ میلی گرم کلسیم است )جدول ۱(. 
دندان،  استخوان، سالمت  به سالمت  معمول  به طور  کلسیم 
کمک  عصبی  سیستم  بهینه  عملکرد  و  عضالت  عملکرد 

می کند، همچنین برای لخته شدن خون الزم است.
روکوال حاوی ۳69 میلی گرم پتاسیم است. پتاسیم، یک 
و  قلب  عملکرد  برای  الکترولیت حیاتی  یک  و  معدنی  ماده 
عضالت  انقباض  به  معمول  به طور  همچنین  است.  اعصاب 
کمک می کند. پتاسیم به کاهش اثرات منفی سدیم کمک 
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می کند و به همین دلیل ممکن است برای افرادی که فشار 
خون دارند، مفید باشد.

فوالت، یک ویتامین B است. به تولید DNA و سایر مواد 
ژنتیکی کمک می کند. این امر عمدتاً برای زنان باردار و کسانی 
که قصد باردارشدن دارند مهم است. کمبود فوالت در زنان 
باردار ممکن است منجر به نقص لوله عصبی در نوزاد شود. 
ویتامین C یک آنتی اکسیدان قوی است که به ایجاد سیستم 
ایمنی قوی کمک می کند. همچنین با عنوان اسید اسکوربیک 
شناخته می شود و برای سالمت بافت و جذب آهن از غذا مهم 

است. روکوال حاوی ۱5 میلی گرم ویتامین C است.
جدول 1: میزان ارزش غذایی 100 گرم برگ روکوال 

واحد میزان ماده غذایی

گرم 91/71 آب
کیلوکالری 25 انرژی

گرم 2/58 پروتئین
گرم 0/66 لیپید کل )چربی(
گرم 3/65 کربوهیدرات
گرم 2/05 قند )کل(

میلی گرم 160 کلسیم
میلی گرم 1/46 آهن
میلی گرم 47 منیزیم
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واحد میزان ماده غذایی

میلی گرم 52 فسفر
میلی گرم 369 پتاسیم
میلی گرم 27 سدیم
میلی گرم 0/47 روی
میلی گرم 15 C اسید اسکوربیک، کل ویتامین
میلی گرم 0/04 تیامین
میلی گرم 0/31 نیاسین
میلی گرم 0/09 ریبوفالوین
میلی گرم 0/07 B6 ویتامین

میکروگرم 97 فوالت
میکروگرم 0 B12 ویتامین

 [IU] )واحد بین الملل( 2373   A ویتامین
میلی گرم 0/43   )آلفاتوکوفرول( E ویتامین

ارزشدارویی
سیستم  توجهی  قابل  طور  به  روکوال  از  منظم  استفاده 
گوارشی را بهبود می بخشد، ایمنی بدن را افزایش می دهد، 
باعث از بین بردن نمک ها، کاهش کلسترول و تقویت اعصاب 
باید  روکوال  مطلوب،  تأثیر  به  رسیدن  برای  یعنی   می شود. 

ادامه جدول 1: میزان ارزش غذایی 100 گرم برگ روکوال
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به طور مرتب خورده شود. همچنین دارای اثرات ضد باکتریایی، 
ادرار آوری و آنتی اکسیدانی است. برای افرادی که ناراحتی 

کلیوی دارند، عوارض جانبی دارد.
طعم تلخ سبزی های تیره شب بو به دلیل وجود ترکیبات 
گوگردی سولفورافان است. اما  این ترکیبات هستند که خواص 
ضد سرطانی را به روکوال می دهند. محققان دریافته اند که 
 )HDAC( سولفورافان می تواند آنزیم هیستون دی استیالز
دخیل  سرطانی  سلول های  پیشرفت  در  شده  معلوم  که  را 
است، مهار کند. توانایی متوقف کردن آنزیم های هیستون دی 
استیالز می تواند غذاهای حاوی سولفورافان را به عوامل بالقوه 
قدرتمندی در درمان سرطان در آینده تبدیل کند. محققان 
با  مبارزه  در  را  روکوال  از  مفیدی  اثرات  تا  می کنند  تالش 

سرطان های مالنوم، مری، پروستات و لوزالمعده پیدا کنند.
سرطان  به  ابتال  خطر  روکوال  گیاه  داروئی،  لحاظ  به 
سالمت  و  می بخشد  بهبود  را  بینایی  می دهد،  کاهش  را 
استخوان ها را تضمین می کند. همچنین باعث تقویت مغز، 
و  معدنی  مواد  جذب  به  کمک  متابولیک،  عملکرد  بهبود 

تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. 
آن  مزه  و  با طعم  که  اندازه  همان  به  روکوال  محبوبیت 
مرتبط است به خواص و فواید آن مربوط است. مدت هاست 
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به  ابتال  با کاهش خطر  انواع میوه ها و سبزی ها  که مصرف 
بسیاری از بیماری های نامطلوب مرتبط است. چندین مطالعه 
نشان می دهد که افزایش مصرف غذاهای گیاهی مانند چاودار 
باعث کاهش خطر ابتال به چاقی، دیابت، بیماری های قلبی 
عروقی و مرگ و میر کلی می شود. روکوال دارای عوامل مبارزه 
با سرطان زیادی است. این ماده حاوی ترکیبی از گوگرد به 
هم  خانواده شب بو  سبزی های  به  که  است  سولفورافان  نام 
اکنون  را می دهد.  با سرطان  مبارزه  قدرت  و هم  تلخ  طعم 
سرطان های  از  جلوگیری  برای  بررسی  درحال  سولفورافان 

مالنوم، مری، پروستات و لوزالمعده است.
روکوال حاوی یک آنتی اکسیدان معروف به آلفا لیپوئیک 
اسید است که گزارش شده سطح گلوکز را کاهش می دهد، 
حساسیت به انسولین را افزایش می دهد و از تغییرات ناشی 
از استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی جلوگیری می کند. 
آسیب  کاهش  همچنین  اسید  لیپوئیک  آلفا  روی  مطالعات 
عصب محیطی و خودمختار )اتونومی( را در بیماران دیابتی 
برگ دار،  سبزی های  سایر  مانند  روکوال،  داده است.  نشان 
حاوی بیش از 25۰ میلی گرم نیترات در هر ۱۰۰ گرم گیاه 
رژیم  در  نیترات  زیاد  مصرف  که  شده است  گزارش  است. 
غذایی باعث کاهش فشار خون می شود، میزان اکسیژن مورد 
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نیاز در هنگام ورزش را کاهش می دهد و عملکرد ورزشی را 
بهبود می بخشد.

گیاه روکوال به هضم غذا کمک می کند، خون را تصفیه 
می کند و گردش خون را فعال می کند. روغن روکوال باعث 
از  می شود.  بدن  در  چربی  کل  درصد  و  کلسترول  کاهش 
از  برخی  و  زیستی  در سوخت های  کاربرد  بر  عالوه  روکوال 
طعم دهنده ها و اشتها، در برخی از محصوالت آرایشی مانند 
شامپو و سوپ نیز استفاده می شود. می توان از روکوال برای 
بهبود اختالل نعوظ، کاهش قند خون، برای درمان برخی از 
کرد.  استفاده  مو  ریزش  و  پوستی  عفونت های  سوختگی ها، 
گزارش شده است که روغن روکوال برخی از عملکردهای کبد 
را بهبود می بخشد، باروری اسپرم و هورمون های جنسی را 

بهبود می بخشد.

 



فصل دوم

گیاه شناسی










کشت و پرورش روکوال
20



فصلدوم-گیاهشناسی
21

مقدمه
 ۳5۰ از   )Brassicaceae یا   Cruciferae( شب بو  تیره 
شامل  که  است  شده  تشکیل  گونه   ۳5۰۰ حدود  و  جنس 
  Eruca گیاهان زراعی و گونه های مهم دارویی مانند جنس
علوفه  روغنی،  دانه های  عنوان  به   Eruca گونه های  است. 
استفاده  طریق  از  گیاهی  محصوالت  و  چاشنی  هیمه،  دام، 
از جوانه ها، گل آذین ها، برگ ها، ریشه ها، دانه ها و ساقه های 
کلمه التین  از  روکوال  گیاه  نام  ارزش گذاری می شوند.  گیاه 
نام  به معنی نوعی کلم است.  Eruca گرفته شده است که 

انگلیسی arugula از همان منبع آمده است که احتماالً از یک 
این  گیاه  نام علمی  ایتالیایی گرفته شده است.  فرم گویشی 
 Eruca sativa نام  ولی  است   Eruca vesicaria (L.) Cav.

.Mill و .Brassica eruca L نیز در برخی منابع دیده می شود 

که نام های مترادف این گونه گیاهی هستند.
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شرحگونه
روکوال یا آروگوال گیاهی علفی و یک ساله است که ارتفاعی 
بین2۰ تا ۱۰۰ سانتی متر دارد. ریشه ها راست و باریک، دوکی 
شکل با تعدادی ریشه ثانویه هستند ساقه آن منشعب و برگ ها 
برگ های  ولی  ساقه پایک دار  پایینی  برگ های  هستند.  مرکب 
لوبدار  پهنک  با  همه  و  هستند  بی دمبرگ  بیش  و  کم  فوقانی 
شانه ای با یک لوب انتهایی به شکل مستطیلی کشیده یا تخم 
مرغی، دندانه دار، به ندرت کرکدار و کمی گوشتی با بوی تند 
مشخصی هستند. پهنک برگ ساده با بریدگی نسبتاً عمیق 
بین 4 تا ۱۰ لوب دارد. گل های آن 2 تا 4 سانتی متر قطر دارند، 
دوجنسی، بزرگ، به تعداد کم و در گرزن های )نوعی گل آذین 
انشعاباتی یک طرفه  با تشکیل گل،  اصلی  که در آن دم گل 
گرفته اند.  قرار  کوچکی  انتهایی  می کند(  ایجاد  دوطرفه  یا 
گلبرگ ها ۱5 تا 2۰ میلی متر، کاسبرگ ها 8 تا ۱۰ میلی متر، 
زرد کمرنگ یا مایل به سفید با رگه های بنفش تیره هستند. 
گلبرگ ها به صورت صلیبی )یا متقاطع که شاخص گیاهان 
تیره شب بو است( دیده می شوند )شکل 2(. کاسبرگ ها پس از 
بازشدن گل پایدار هستند. پرچم ها زردرنگ هستند. گل های 
باید  و  اگرچه دوجنسی هستند ولی خودنابارورند  این گیاه 
توسط حشرات دگر گرده افشانی شوند. روکوال گیاهی روز بلند 
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است و در روزهای بلند به گل می رود. به همین دلیل ارقام 
دیرگلده برای کشت و پرورش روکوال مناسب تر هستند. میوه 
 در آنها از نوع خورجین )باریک و کشیده( به طول ۱2 تا 25 
میلی متر و عرض ۳ تا 4 میلی متر، استوانه ای. با منقار رأسی، 
دارای  و  قائم  کوتاه  ساقه های  در  ساقه،  موازی  بیش  و  کم 
دانه  چندین  حاوی  میوه   .)۳ )شکل  هستند  صاف  منقاری 
خوراکی بیضی شکل یا گرد و فشرده در یک ردیف یا در دو 
ردیف چیده شده اند و می توانند، رنگ قهوه ای روشن یا زرد 
قهوه ای یا مایل به قرمز داشته باشند. بذرها ۱/5 تا 2 میلی متر 
هستند. زمان گلدهی این گیاه از نیمه اردیبهشت تا خرداد 
است و از خرداد تا تیر قابل برداشت هستند. عدد کروموزومی 

 این گیاه 2n( 22=22( است.
   

شکل 2: گل در گیاه روکوال 
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پراکنشاکولوژیک
روکوال از جنوب اروپا تا شمال آفریقا، ایران، هند و پاکستان 
پراکندگی دارد. ارقام خودروی این گیاه در بلوچستان و نواحي 
اطراف دریاي خزر یافت مي شوند. در غالب مزارع ایران بویژه 
در نواحي شمالي مانند گیالن، مازندران، کرمانشاه، آذربایجان، 
یک  روکوال  می روید.  نیز  و جندق  یزد  تهران،  بوشهر،  اهواز، 
محصول زراعی فصل سرد )زمستانی( در مناطق خشک تری 
است که به عنوان یک محصول خالص یا مخلوط با سایر غالت، 
دانه های روغنی و تناوبی کشت می شود. این گیاه را می توان در 
زمین های درجه 2 یا ۳ که کشت سایر محصوالت امکان پذیر 
و  خشکی  به  تحمل  ماهیت  دلیل  به  کرد.  کشت  نیست، 
سازگاری با شرایط نامساعد محیطی، در صورت کمبود آب بر 
سایر گونه های تیره شب بو ترجیح داده می شود. روکوال از یک 
سیستم ریشه ای کارآمد با جذب سریع آب برخوردار است و در 
طول دوره های خشکسالی شدید که با بارندگی های دیرهنگام 
خاک هایی  در  کاشت  برای  موجود  گزینه  تنها  است،  همراه 
نظر رطوبت محدود هستند. روکوال می تواند در  از  است که 
رشد  دارند  قرار  شوری  تأثیر  تحت  شدت  به  که  خاک هایی 
کند و دمای هوا را تا 4 درجه سانتی گراد زیر صفر )4- درجه( 
تحمل کند. گونه وحشی و غیر اهلی شده این گیاه علف هرزی 
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همه جایی است و میزبان چندین قارچ و ویروس است که به 
سایر محصوالت تیره شب بو حمله می کنند.

 

شکل 3: میوه خورجین در گیاه روکوال 

شاید  که  دارد  زیادی  اسامی  مترادف  گیاهی  این گونه 
در  که  باشد   Eruca sativa آنها  معروف ترین  و  مهم ترین 
اما  شده است؛  اشاره  نام  این  به  هم  علمي  مستندات  اغلب 
در  است.   Eruca vesicaria همان  کنوني  پذیرفته شده  نام 
 Eruca sativa ،برخي منابع براي گیاه روکوال سه نام علمي
Eruca vesicaria و Diplotaxis tenuifolia را ذکر کرده اند 

که دو گونه اولي به لحاظ علمي مترادف شده اند. گونه سوم 
را هم روکوالي وحشي نام نهاده اند و در برخي منابع خبري، 
آن را معادل روکوال در نظر گرفته اند. مطابق با منابع معتبر 
گیاه شناسی، اسامی متعددی به عنوان مترادف برای روکوال 
عبارات  در  موجود  نام هاي  با  آشنایي  براي  که  شده اند  ذکر 
انگلیسي و حتي علمي، این اسامی در جدول 2 فهرست شده اند. 
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جدول 2: فهرست اسامی مترادف گونه روکوال
 
Eruca latirostris Boiss.Brassica eruca L.

Eruca longirostris Uechtr.Brassica erucoides Hornem.

Eruca longistyla PomelBrassica erucoides Roxb.

Eruca oleracea J.St.-Hil.Brassica pinnatifida Desf.

Eruca orthosepala (Lange) LangeBrassica turgida Pers.

Eruca permixta Jord.Brassica vesicaria L.

Eruca pinnatifida (Desf.) PomelCrucifera eruca E.H.L.Krause

Eruca ruchetta SpachEruca aurea Batt.

Eruca sativa Mill.Eruca cappadocica Reut.

Eruca stenocarpa Boiss. & Reut.Eruca cappadocica Reut. ex Boiss.

Eruca sylvestris BubaniEruca deserti Pomel

Euzomum hispidum LinkEruca drepanensis Caruel

Euzomum sativum Link
Eruca eruca (L.) Asch. & 
Graebn. nom. inval

Euzomum vesicarium (L.) LinkEruca foetida Moench

Raphanus eruca (L.) CrantzEruca glabrescens Jord.

Raphanus vesicarius (L.) CrantzEruca grandiflora Cav.

Sinapis eruca (L.) Clairv.Eruca lanceolata Pomel

Sinapis eruca (L.) VestVelleruca vesicaria (L.) Pomel

Velleruca longistyla Pomel

  



فصلدوم-گیاهشناسی
27

ارقامزراعیروکوال
اغلب گونه هاي زراعي بنا به دالیل متعدد که شاید تنوع 
توسط  گرفته  نژاد صورت  اصالح  و  از جهش  ناشي  زیستي 
انسان از مهم ترین آنها باشند، داراي ارقام متفاوتي هستند. 
روکوال نیز از این قاعده مستثني نیست و ارقام مختلفي از 
این گیاه در کشورهاي مختلف استفاده مي شود. از آنجا که 
هفته  در عرض چند  فقط  گیاه خیلی سریع رشد می کند، 
می توان برگ های روکوال را برای مصرف برداشت کرد. ارقام 
زراعی مختلفی در کشورهای کشت کننده این گیاه معرفی 

شده است. 9 رقم از بهترین روکوالها عبارتند از:
)Astro( آسترو

)Garden Tangy( گاردن تانگی
)Italian cress( شاهی ایتالیایی

)Red dragon(  اژدهای سرخ
)rocket( راکتی

)selvatica( سلواتیکا
)slow bolt( دیرگلده

)wesabi( وسابی
)wild rocket( راکتی وحشی

در ادامه به شرح مختصری از ارقام معرفی شده می پردازیم: 
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رقمآسترو

این رقم دارای طعم فلفلی و تند ولی مالیم است. بعد از 
سه هفته برگ های این رقم قابل برداشت است. بعد از ۳8 
روز برگ ها بالغ می شوند و گل های سفید آن ظاهر شده اند. 
خوشرنگ تر  را  ساالد  و  می شود  مصرف  نیز  ساالد  در  آن  گل های 
می کند ولی در این مرحله طعم برگ ها کمی تندتر می شود )شکل 4(. 

 

شکل 4: روکوال رقم آسترو
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رقمگاردنتانگی
به عنوان  و  می شود  تهیه  ایتالیا  از  مستقیماً  رقم  این 
است.  ایتالیایی  سبک  غذاهای  همه  برای  عالی  تزیین  یک 
غذاهایی  به  پرزدار  برگ های  لبه های  و  تند  و طعم  با عطر 
مثل ماکارونی اضافه می شود یا در ساالد مورد استفاده قرار 
می گیرد. همچنین سریع بالغ می شود. فقط در مدت ۳5-۳۰ 
روز می توانید برگ های 25 تا ۳۰ سانتی متری آن را از گیاه 
را  آفتاب  و  این یکی هوای خنک  ارقام،  بچینید. مثل همه 

دوست دارد )شکل 5(.
   

شکل 5:  روکوال رقم گاردن تانگی
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رقمشاهیایتالیایی

گزینه  یک  رقم،  این  مانند  کاهو  و  بزرگ  برگ های  با 
ایده آل برای ساالدها و ساندویچ ها است. بزرگ بودن برگ این 
رقم، مناسب ترین و با صرفه ترین سبزی برای ساندویچ است. 
این رقم برای کاشت داخل منزل و برای کسانی که عرصه 
محدودی برای کشت دارند، بسیار مفید است. برگ های بزرگ 
شاهی ایتالیایی را می توان مانند اسفناج در روغن سرخ کرد، 
یا به سوپ و خورش اضافه کرد )شکل 6(. شاهی ایتالیایی 

فقط در مدت ۳۰ روز قابل برداشت می شود.
   

شکل 6: روکوال رقم شاهی ایتالیایی
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رقماژدهایسرخ

رقم "اژدهای سرخ"، با برگ های دندانه دار و پهنک برگی 
بنفش  رگبرگ های  با  و  است،  بلوط  برگ درخت  که شبیه 
رنگ خود معروف است. این رقم مناسب با عطر و طعم مالیم 
کندی  رشد  گیاه  این  است.  تهیه ساالد  مناسب  فلفلی اش، 
دارد و در مدت 45 روز قابل برداشت است و در زمان بلوغ 

حدود ۱2 تا ۱5 سانتی متر ارتفاع دارد )شکل 7(.
     

شکل 7: روکوال رقم اژدهای سرخ
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رقمراکتی

اروپایی  فروشگاه های  اغلب  در  که  بدین دلیل  رقم  این 
فروخته می شود، رقم شناخته شده تری است. طعمی  فلفلی و 
کمی  ترد دارد و اغلب در ساالد استفاده می شود. جای تعجب 
نیست که این محبوب ترین نوع از رنگ سبز برگ است. این 
رقم روکوال در فصل خنک فقط در4۰ روز بالغ می شود. رقم 
راکت اگر در یک  مکان آفتابی یا نیمه سایه رشد کرده باشد در 

زمان برداشت بین ۱5 تا ۳۰ سانتی متر ارتفاع دارد )شکل 8(.
 

شکل 8: روکوال رقم راکتی
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رقمسلواتیکا

رقمی  با طعم تند و آفتاب دوست است. برگ ها هنگام 
بلوغ حدود 25 تا ۳۰ سانتی متر هستند. بوته های این رقم 
۱۰ تا ۱6 سانتی متر گسترش می یابند. رقمی  زودرس است و 
در مدت ۳۰ روز برگ ها قابل برداشت هستند. رقم سلواتیکا 
روکوال  ارقام خودروی  به  رقم  این  است.  رقمی  گرمادوست 
شبیه است و مانند علف هرزی است که ارقام امروزی روکوال 

از آن نشأت گرفته اند )شکل 9(.
 

شکل 9: روکوال  رقم سلواتیکا
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رقمدیرگلده

هوای گرم می تواند باعث رشد سریع تر و گلدهی این رقم 
روکوال شود، به این معنی که با برداشت بیشتر محصول و طوالنی 
شدن دوره برداشت، شروع به گلدهی و رسیدن دانه می کند. 
رقم مناسبی برای کاشت در آب و هوای گرم تر است. بلوغ این 
رقم 4۳ روز طول می کشد و در مقایسه با ارقام زودگلده زمان 
بیشتری عمر می کند و فرصت بیشتری برای برداشت برگ 
به کشاورزان می دهد. از برگ های بزرگتر نه تنها می توان به 
صورت خام در ساالد و ساندویچ استفاده کرد، بلکه می توان 
به سوپ ها و خورش ها اضافه کرد تا طعمی  فلفلی به غذاها 
بدهد )شکل ۱۰(. محققان رقم تجاری دیرگلده Adagio را 
به عنوان یک رقم مقاوم به سرما و دیرگلده معرفی کرده اند.

 

شکل 10: روکوال رقم دیرگلده
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رقمواسابی

همانطور که از نام آن مشخص است، رقم فوق العاده تند واسابی 
با سوشی همخوانی دارد. رقمی  مقاوم به یخبندان است و در بیشتر 
ایام سال یعنی فصل های بهار، تابستان و پاییز رشد خوبی دارد. 
ارقام کمی  بیشتر طول می کشد.  جوانه زدن نسبت به سایر 
رقم واسابی ۱۰ تا ۱2 روز طول می کشد تا بذرهایش جوانه 
بزنند. اما چهار تا پنج هفته بعد برگ های قاشقی شکل آن 

قابل برداشت است )شکل ۱۱(. 
 

شکل 11: رقم واسابی
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رقمراکتیوحشی

این رقم گیاهی چندساله است و مانند علف های هرز رشد 
می کند و عطر و طعمی  تند دارد. گیاهی نسبتاً بلند قد است و 
هنگام بلوغ به ارتفاع بیش از 5۰ سانتی متر می رسد. به دلیل 
عطر و طعم تند آن، گاهی جایگزین ریحان در غذاها می شود. 
دوره رشدی این رقم طوالنی تر است و معموالً حدود 4۰ روز 

طول می کشد تا بالغ شود )شکل ۱2(.
 

شکل 12: رقم راکتی وحشی
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مقدمه
روکوال تقریباً در همه جا پرورش می یابد. این گیاه از بوی 
استنباط  غیرقابل  نظر ظاهری  از  است.  برخوردار  مشخصی 
و  درمان  امروزه  است.  خوشمزه  و  مفید  بسیار  واقع  در  اما  است 
به  ابتال  از  پیشگیري  و  طبیعي  روش هاي  با  بدن  تقویت 
نداشته  هم  جانبي  عوارض  که  نحوي  به  ضعف،  و  بیماري 
تازگی  به  تند،  گیاه  این  است.  یافته  اهمیت  بسیار  باشد، 
بازارهای مواد غذایی عرضه شده است، به  در فروشگاه ها و 
همین دلیل برای اغلب مردم تا اندازه اي ناشناخته است. اما 
در حقیقت، روکوال یک سبزی ساالدی عالی است. روکوال 
یک طعم خاصی دارد. از برگ و شاخه های تازه جوان معموالً 
برای تهیه ساالد استفاده می شود و از بذرهای روکوال برای 

تهیه کره و خردل استفاده می شود.

تکثیر

است.  مستقیم  روش  به  و  بذر  طریق  از  روکوال  کاشت 
کشت مستقیم روشي مناسب است که گیاه در محل اصلی 
روش  این  از  اغلب  تجاري  کشت هاي  و  مي گیرد  قرار  خود 
نشا  به  ابتدا  می توان  را  روکوال  گیاه  بذر  مي شود.  استفاده 
تبدیل کرد و سپس به محل اصلی کاشت انتقال داد، در این 
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حالت تلفات بذر کمتر بوده و اکثر بذر ها سبز می شوند. بذر 
روکوال را می توان یک تا دو هفته قبل از وقوع آخرین سرمای 
زمستانه کاشت. کاشت بذرها را می توان چهار تا شش هفته 
قبل از آخرین سرما در خزانه یا گلخانه نیز شروع کرد. روکوال 
سرما  اثر  در  اما  می کند  را  رشد  بهترین  دماهای خنک  در 
پیش  در صورت  است  بهتر  بنابراین  ببیند؛  می تواند صدمه 
بینی یخبندان دیررس، آن را زیر پوشش برد. به این صورت 
را  اندکی خاک روی آن  با  و  پاشید  را روی زمین  بذرها  که 
پوشاند. خاک باید تا زمان جوانه زني مرطوب نگه داشته شود. 

بذرها معموالً طي ۳ تا ۱۰ روز جوانه مي زنند )شکل ۱۳(. 
 

شکل 13: بذر روکوال 

استفاده از بذرهاي تیمار شده با قارچ کش توصیه مي شود 
اما اگر بذرهاي خریداري شده بدون قارچ کش هستند، بهتر 
است با قارچ کش مناسبي آغشته شوند تا مشکل بیماري هاي 
قارچي بعد از کاشت پیش نیاید. بذر ها در عمق ۰/4 تا ۰/8 
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سانتی متری باید کاشته شوند و بر روی آن الیه ی نازکی از خاک 
نرم باید قرار گیرد و خوب آبیاری شود تا جوانه بزند. برای کاشت 
از هم  تا 5 سانتی متر  آنها را در فواصل 2  بذر روکوال بهتر است 
کاشت. برای کاشت بذر روکوال در زمین یا باغچه می توان به صورت 
با شن کش به صورت  دست پاش بذر ها را بر روی زمین پاشید و 
مالیم خاک را زیر و رو کرد تا بذرها به زیر خاک بروند، سپس با 
آب مالیم به نحوی که بذرها شسته نشود آبیاری کرد. روش دیگر 
برای کشت در زمین و باغچه، کشت به صورت ردیفی است، در این 
روش ردیف هایی به فاصله ی ۱۰ تا ۱5 سانتي متر در نظر مي گیرند و 
بذر ها را با فواصل ۳ تا 5 سانتی متر از هم  مي کارند. دمای مطلوب 

جوانه زنی برای این بذر ۱8 تا 25 درجه است )شکل ۱4(.
   

شکل 14: دانه رست های روکوال 
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شرایطکشت

روکوال محصول فصل خنک است. گیاه روکوال در زمستان 
بهترین رشد را دارد و دمای باال باعث گلدهی آن می شود و 
برگ ها بیش از حد تلخ می شوند. روکوال خاکی نسبتاً سبک 
)شنی، ماسه ای – لومی( و با زهکش مناسب و اسیدیته خاک 
بین 6 تا 8 را می پسندد. گیاه روکوال در آفتاب کامل و در 
خاکی غنی خوب رشد می کند. گیاهان می توانند سایه آفتاب 
را، به ویژه در دمای کمی  باال تحمل کنند. به سرما و یخبندان 
مقاوم است و بهترین دمای رشد این گیاه ۱6 تا ۱8 درجه است.

در ایالت آریزونا امریکا، گیاه روکوال در پاییز، زمستان و 
)اواسط  اواخر مهرماه  از  بهار کشت می شود. کاشت معموالً 
ماه اکتبر( آغاز می شود و تا اواخر بهمن ماه )اواسط فوریه( 
است  ممکن  دما  روکوال،  رشد  فصل  طول  در  دارد.  ادامه 
تا ۳2 درجه سلسیوس  )۱- درجه(  زیر صفر  از یک درجه 
باشد. دمای گرم طوالنی مدت باعث گلدهی می شود و باعث 
از  بیش  پیدا کنند. گرمای  ناخوشایندی  برگ ها طعم  می شود 
۳5 درجه گیاه را به گل می برد و باعث کمی  تلخ شدن برگ ها و 
البته باالرفتن طعم آن می شود. این گیاه در برابر یخ زدگی 
مالیم قادر به مقاومت است، اما اگر درجه حرارت سرد بماند 
خاک  در  روکوال  گیاه  آریزونا،  در  می بینند.  آسیب  گیاهان 
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سبک و شنی لومی  با pH متغیر از 7/5 تا 8 کاشته می شود 
در مناطق سردسیر روکوال در گلخانه های پالستیکی و بدون 

گرمایش کشت می شوند )شکل ۱5(.
 

شکل 15: کشت روکوال در گلخانه

عملیاتزراعي

قبل از کاشت، مزرعه ممکن است چندین بار دیسک زده 
شود، سپس با استفاده از یک خیش بلند عمیقاً شخم زده، 
دوباره دیسک خورده و تراز لیزری می شود. سپس پشته ها 
از آبیاری برای تقویت جوانه زنی بذر  ایجاد مي شوند و قبل 
هرز  علف های  هنگامی که  مي شوند.  آبیاري  هرز،  علف های 
جوانه زدند، مزرعه با علف کش غیر انتخابی تیمار می شود و یا 
برای از بین بردن علف های هرز به صورت کم عمق کولتیواتور 
زده می شود. قسمت باالیی پشته ها از مالچ )معموالً پالستیک( 



کشت و پرورش روکوال
44

استفاده مي شود. مي توان از قارچ کش های مرسوم در بازار قبل 
از کاشت استفاده کرد تا به دلیل رطوبت و گرماي ایجاد شده 

زیر پوشش مالچي، مشکل پوسیدگي قارچي به وجود نیاید.
با  پشته هایي  روی  روکوال،  زودهنگام  کشت  آریزونا،  در 
پهنای ۱۰۰ سانتی متر انجام می شود به نحوی که 9 ردیف در 
هر پشته کاشته شود. روکوالهایی که بعد کشت می شوند در 
بسترهایی با پهنای2۰۰ سانتی متر به نحوی کشت مي شوند 
که 24 ردیف در هر پشته قرار گیرد. کاشت بذر روکوال، با 
عمق نیم تا یک سانتی متر، به فاصله 5 تا 6 سانتی متر از هم 
در هر ردیف انجام می شود، زیرا اندازه بزرگی پیدا نمی کنند. 
اگر گیاه رگوال خیلی نزدیک به هم کاشته شود، برگ هایی 
که رشد می کنند نازک هستند و به راحتی آسیب می بینند و 
در هنگام بسته بندی فاسد مي شوند. کاشت متناوب محصول، 

برداشت مداوم آن را امکان پذیر خواهد کرد.

آبیاري

تعیین آبیاری و تعریف مدیریت منطقی آبیاری محصوالت 
زراعي، مسئله مهمی  در کشاورزی است، به ویژه هنگامی که 
محصوالت  تولید  براي  محدودکننده  عاملي  و  کمیاب  آب 
کشاورزي باشد. برای تعیین زمان و میزان آبیاری محصوالت 
زراعي، نیازمند بررسي رابطه بین اجزاي سیستم زراعي یعني 
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مد نظر قراردادن اجزاي یکپارچه خاک - گیاه - جو است. در 
یک چنین سیستمي، سطوح آبیاری مورد استفاده در مزرعه با در 
نظر گرفتن داده های مربوط به خاک، اقلیم، نوع گیاه، کیفیت آب 

در دسترس و تعداد کارگرهای آبیار قابل محاسبه است.
یکنواخت  آب  منبع  یک  به  مطلوب  رشد  برای  روکوال 
بهتر  آن  ریشه هاي کم عمق  به دلیل  آبیاری مکرر  دارد.  نیاز 
تا ۳۰ سانتي متر آب  توصیه مي شود 2۰  است. در مجموع 
بسته به تغییرات فصلي، نوع رقم و تاریخ کاشت براي کشت 
پیش بیني شود. روش های آبیاری می تواند متناسب با میزان 
تحت  آبیاری  به صورت  کافی،  تجهیزات  و  دسترس  در  آب 

فشار بارانی، قطره ای و شیاری انجام شود )شکل ۱6(.
   

شکل 16: آبیاری در مزرعه روکوال 

نوع خاک )سبک یا سنگین بودن( بر میزان کل آب مورد 
نیاز گیاه تأثیر نمی گذارد، اما تعداد آبیاری طی فصل کشت 
را تعیین می کند؛ بدین نحو که خاک های سبک تر به تعداد 
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کمتری  آب  آبیاري،  هر  در  اما  دارند،  نیاز  بیشتری  آبیاري 
استفاده می شود.

کوددهی

از آنجا که روکوال جزء سبزی های برگی است، کوددهی 
با نیتروژن از اهمیت خاصي برخوردار است. توصیه ها برای 
استفاده از نیتروژن در روکوال در حدود4۰ کیلوگرم در هکتار 
در هنگام کاشت و9۰-۱5۰ کیلوگرم در هکتار به صورت سرک 
است. نیتروژن به عنوان جزء تشکیل دهنده ترکیبات حیاتی 
نیتروژن دار،  بازهای  پروتئین ها،  آمینه،  اسیدهای  همچون 
بسیاری از آنزیم ها و عوامل انتقال انرژی مانند ADP و ATP و 
کلروفیل، عملکردی ساختمانی در گیاهان دارد و همچنین 
در روند جذب یون، فتوسنتز، تنفس، تقسیم سلولی و تمایز 
به  روکوال  تغذیه اي  نیاز  معتقدند  برخي  دارد.  نقش  سلول 
نیتروژن ۱۱5 تا ۱4۰ کیلوگرم در هکتار است و ضرورتي براي 
اضافه کردن آن در چندین دفعه به خاک به دلیل سرعت زیاد 
رشد گیاه روکوال الزم نیست. روکوال چون یک سبزی برگی 
است قاعدتاً پتانسیل ذخیره نیترات در دمبرگ را دارا است 
بنابراین، باید این مسئله مدنظر قرار گیرد و کودهای نیتروژنه 

با احتیاط مصرف شود.
نتایج یک تحقیق نشان داد که استفاده از کود نیتروژن 
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به طور قابل توجهی رشد گیاه روکوال را تحت تأثیر قرار داده 
است، به نحوي که افزایش کود نیتروژنی باعث افزایش میزان 
توده خشک شاخساره، تعداد برگ ها و افزایش سطح برگي شد.

الزم به ذکر است که این توصیه ها به منظور عرضه مناسب 
مواد غذایي مورد نیاز روکوال است ولي برای خاک های مناطق 
با توجه به  مختلف، الزم است میزان نیتروژن مورد استفاده 
تاریخ کاشت محصول، شرایط اقلیمي و نوع خاک تنظیم شود.

روکوال به میزان ۱۱5 تا ۱6۰ کیلوگرم در هکتار فسفر 
به شکل  P2O5  نیاز دارد که در هنگام کاشت بذر یا  نشا 
 اضافه شود ترجیحاً در حاشیه 5 سانتي متري کنار بذرها و 5 

سانتي متري زیر دانه یا ریشه گیاه باشد.
پتاسیم مورد نیاز روکوال6۰ تا ۱6۰ کیلوگرم پتاسیم به شکل 
K2O پیشنهاد شده است که قبل از کاشت به خاک اضافه می شود.

گوگرد نیز از ضروریات تغذیه اي روکوال است و به میزان 
از  قبل  که  است  گیاه  این  نیاز  هکتار  در  کیلوگرم   2۰-۳۰

کاشت به خاک اضافه می شود.
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مدیریتآفاتوبیماريها

الف(بیماریها

زنگ سفید
این  عامل  است.  حساس  سفید  زنگ  برابر  در  روکوال   
تاول های  آن  عالئم  است.   Albago candida قارچ  بیماری 
سفید یا جوش های پوستی در زیر برگ است. رطوبت باال و 
دمای خنک، رشد و گسترش زنگ سفید را تشویق می کند. 
تناوب زراعی با انواع گیاهان غیر چلیپایی روش خوبی برای 
جلوگیری از شیوع بیماری است. حذف و معدوم کردن بقایای 
گیاهان آلوده در مزرعه و گلخانه، از مهم ترین نکات مبارزه 
با این قارچ است. در مبارزه شیمیایی، قارچ کش را به شاخ و 

برگ و خاک مناطق آلوده باید پاشید )شکل ۱7(. 
   

شکل 17: زنگ سفید در روکوال 
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لکه برگی آلترناریا
 Alteraria japonica عامل ایجاد این بیماری قارچی به نام
برای  واقعی  مشکل  یک  باغ  در  آلترناریا  برگ  لکه   است. 
تولیدکنندگان گیاهان تیره شب بو است و باعث ایجاد لکه هایی 
به  مبتال  گیاه  درمان  می شود.  میوه ها  و  برگ ها  روی  پالک  مانند 
آلترناریا دشوار است، بنابراین، بسیاری از کشاورزان برای جلوگیری 

از ورود این بیماری به مزارع خود هر کاری را انجام می دهند.
می توانند  آلترناریا  جنس  در  قارچی  بیماری زای  عوامل 
بر  اسپورها  باشند.  مخرب  گیاهان  برای  متمادی  سال های 
روی بقایای گیاهان قدیمی  زمستان گذرانی می کنند و خود 
را به بذرها متصل می کنند، به همین دلیل بیماری لکه برگی 
این  بعدی منتقل می شود. هاگ های  به فصل  از یک فصل 
قارچ با باد جابجا می شوند و انواع سبزی ها را آلوده می کنند. 
هم  دیگر  گیاهان  در  و  نیست  گیاه  این  خاص  آلترناریا  اما 
همچون سیب، مرکبات، گیاهان زینتی و علف های هرز باعث 

ایجاد لکه های برگی می شود.
لکه های  آلترناریایی،  لکه برگی  به  گیاه  آلوده شدن  با 
کوچک دایره ای شکل با رنگ تیره به قطر یک تا یک و نیم 
سانتی متر روی برگ ها ظاهر می شود. با گسترش بیماری در 
رنگ  تغییر  یا خاکستری  برنزه  به  از سیاه  لکه ها  این  گیاه، 
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می دهند و یک  هاله زرد در اطراف آن به وجود می آید. از آنجا 
که توسعه لکه ها به شدت تحت تأثیر محیط قرار دارد، حلقه های 
متحدالمرکز قابل مشاهده ای )با رنگ های متفاوت( شکل می گیرد 

که از نقطه اولیه عفونت گسترش یافته اند )شکل ۱8(.

 

شکل 18: لکه برگی الترناریا

بعضی از گیاهان لکه برگی را بهتر از گیاهان دیگر تحمل 
می کنند، اما با افزایش این لکه ها بر روی بافت ها، ممکن است 
برگ ها پژمرده یا ریزش کنند و منجر به محصوالت آفتاب 
سوخته یا گیاهان ضعیف شوند. سطح میوه ها و سبزی ها نیز 
افزایش  باعث  و  شوند،  آلوده  آلترناریا  لکه های  به  می توانند 
قارچ  که  آنجا  از  می شوند.  بازارپسندی  کاهش  و  ضایعات 
آلترناریا می تواند به بافت های بدن انسان حمله کند، خوردن 

محصوالت لکه دار توصیه نمی شود.
آلترناریا الزم است  لکه برگی  به  برای درمان گیاه مبتال 
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آلوده پاشیده  بر روی گیاهان  که قارچ کش به طور مستقیم 
شود، همچنین بهبود شرایط بهداشتی و رعایت تناوب زراعی 
برای جلوگیری از شیوع آن مفید است. باغبان های ارگانیک 
به اسپری های قارچ کش کاپتان یا ترکیبات حاوی مس )مثل 
اکسی کلرور مس( محدود می شوند و کنترل را بسیار چالش 
برانگیزتر می کنند. باغداران معمولی می توانند از کلروتانیل، 
فلویدیوکسینیل، ایمازالیل، ایپرودین، مانب، مانکوزب یا تیرام 
در گیاهانی که در برچسب ماده شیمیایی مورد نظرشان ذکر 

شده است استفاده کنند. 
استفاده از مالچ بالفاصله پس از کاشت می تواند باعث ُکند 
شدن گسترش اسپورهای آلترناریا در خاک شود. آزمایشات 
انجام شده نشان داد که کلم پیچ هایی که با مالچ تیمار شده 
بودند کمتر از گیاهان شاهد به لکه برگی آلترناریا مبتال بودند، 
حتی استفاده از کاه غالت به عنوان مالچ در پیشگیری از ابتال 
پالستیک های  یا  سیاه  پالستیکی  مالچ های  بیماری  این  به 

زیست تخریب پذیر بسیار موفق تر بودند. 
از  ناشی  قارچی  بیماری های  از  بسیاری  عالیم  اگرچه 
نوع  اغلب در  قارچ ها  اما  یکدیگر هستند،  به  آلترناریا شبیه 
به  می کنند.  عمل  تخصصی  بسیار  خود  حمله  مورد  گیاه 
زدن  از جوانه  برای جلوگیری  زراعی  تناوب  رعایت  دلیل  همین 
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کشاورزان  است.  ضروری  بسیار  آلترناریا  قارچ  اسپورهای 
می توانند با تناوب زراعی چهارساله از باقی ماندن عامل این 
بیماری در خاک جلوگیری کنند. هم چنین پاکسازی برگ های 
افتاده و گیاهان مبتال در اسرع وقت باعث کاهش تعداد اسپور 
در خاک می شود. گیاهان سالم و دارای فاصله کاشت مناسب 
کمتری  خسارت  هستند،  متراکم  که  بوته هایی  به  نسبت 

متحمل می شوند.

)Downy Mildew( سفیدک دروغی
سفیدک دروغی )کرکی( یا کپک زدگی به آلودگی با هر 
 )oomycete( اوومیست  قارچ های  از  مختلفی  انواع  از  یک 
عامل  هستند.  گیاهان  مضر  انگل های  که  می کند  اشاره 
متعلق  که  است   (Peronospora parasitica( گونه  بیماری 
به  سبزی ها  روی  و  هستند   Peronosporaceae خانواده  به 
وفور دیده می شوند. عالئم سفیدک های کرکی )دروغی( به صورت 
نقاط کوچک زرد رنگ، بر روی برگ های گیاهان و به شکل ماده 
سفید رنگ پودری در پشت برگ ها ظاهر می شوند. هنگامی که 
بافت برگ در زیر نقطه های زردرنگ از بین می رود، یک ماده 
سفیدرنگ مایل به خاکستری تولید می شود. در واقع سفیدک 
کرکی )دروغی( می تواند تمام شاخه ها و حتی شاخه ای که در 
حال رشد است را آلوده کند که در نهایت منجر به مرگ گیاه 
می شود. در شرایط مطلوب بیماری )شب های سرد با دوره های 
بین  از  با  و  می یابد  گسترش  به سرعت  کپک زدگی  طوالنی(، 
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اتفاق  دمبرگ ها  یا  ساقه ها  بر  تأثیر  بدون  برگ  بافت  بردن 
می افتد )شکل ۱9(.

 

شکل 19: سفیدک کرکی یا دورغی

بهترین راه کنترل سفیدک کرکی )دروغی( پیشگیری از 
ورود این بیماری به مزرعه است. بهترین کاری که می توانید 
برای جلوگیری از آلودگی به سفیدک کرکی )دروغی( انجام دهید 
این است که هنگام آبیاری آب را بر روی گیاه نریزید بلکه 
تنها خاک را آبیاری کنید. درصورتی که آب بر روی برگ های 
گیاه بماند زمینه را برای آلودگی و گسترش سفیدک کرکی 
)دروغی( فراهم می کند.  هاگ های سفیدک کرکی )دروغی( 
می توانند در آب شنا کرده و خود را به بخش های زنده گیاه 
برسانند و گسترش خود را شروع کنند. در صورتی که هیچ  
نمی تواند  ارگانیسم  این  نباشد،  گیاه  برگ های  روی  بر  آبی 

خود را به بخشی از گیاه که برای آن مناسب باشد، برساند.
رعایت نظافت باغچه یا زمین کشاورزی برای متوقف کردن 
کرکی  سفیدک  دارد.  زیادی  اهمیت  بیماری  این  گسترش 
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)دروغی( در طول ماه های سرد زمستانی در مواد گیاهی مرده 
مواد  تمام  بنابراین خارج کردن  زنده می ماند.  و  پنهان شده 
گیاهی مرده در فصل پاییز از زمین جلوی آلودگی گیاهان در 

فصل بهار را می گیرد.
سفیدک کرکی )دروغی( در صورتی که درجه حرارت بین ۱4 
تا 22 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 85 درصد یا باالتر باشد، 
رشد می کند. بنابراین هنگامی که رطوبت و درجه حرارت خارج از 

این محدوده باشد، مشکلی با این بیماری نخواهید داشت.
اگر یک یا چند گیاه به این بیماری مبتال شدند، روش های 
بهترین  گیاهی  بیماری های  با  مبارزه  ارگانیک  و  طبیعی 
یک  آلوده شدن  به محض  که  است  این  علت  است.  انتخاب 
گیاه به سفیدک کرکی )دروغی(، هیچ ماده شیمیایی مؤثری 
برای کنترل آن وجود نخواهدداشت. با این حال در صورتی 
که بازگشت بیماری در بین گیاهان مشاهده شد، برخی مواد 
شیمیایی پیشگیرانه برای از بین  بردن این بیماری وجود دارد.

کنترل ارگانیک: یکی از راه های کنترل و کپک زدایی، 
آبیاری  دیده است.  آسیب  گیاهان  اطراف  در  رطوبت  حذف 
از پایین، همچون آبیاری به روش قطره ای، و افزایش تهویه 
کاهش  به  گیاه،  رشد  محیط  رطوبت  کاهش  برای  گلخانه 

بیماری کمک خواهد کرد.
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از بین می رود چرا  با گرم شدن هوا  این بیماری  معموالً 
اگر  بماند.  زنده  گرم  هوای  در  نمی تواند  بیماری  عامل  که 
گیاه تنها کمی دچار آلودگی شده و وضعیت آن شدید نیست، 

بهترین کار این است که صبر کنید تا هوا گرم شود.
کنترل شیمیایی: قارچ کش ها به طور خاص برای کنترل 
قارچکش های  هستند.  غیرضروری  کاربردی  خفیف  کپک 
محافظتی طیف گسترده ای از جمله کلراتالنیل، مانکوزب و 
قارچ کش های حاوی مس، حداقل در محافظت در برابر عفونت 
قارچ کش های  هستند.  موثر  حدودی  تا  پوسیدگی  قارچی 
قارچ ها  از  برابر طیفی  استفاده در  برای  سیستمیک معموالً 
موثرند، اما توصیه می شود تنها پس از تشخیص این بیماری، 

از قارچ کش ها با نظر کارشناس استفاده شود. 

ب(آفات

باغ  آفات  می کند،  رشد  شما  محصول  که   همانطور 
کک  سوسک های  دهند.  آزار  را  روکوال  می توانند   نیز 
)Flea beetle( یک مشکل رایج است که هنگام رشد گیاه 
روکوال ظهور می کند. شته ها و پرندگان نیز جزء آفت های این 
گیاه هستند. ایجاد پوشش های توری روی گیاه و همچنین 
آفت  جمعیت  کاهش  به  می توانند  هرز  علف های  مدیریت 
می تواند  تربچه،  مانند  تله ای،  گیاهان  کاشت  کنند.  کمک 
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آفات را از روکوال دور کند. در حاشیه مزرعه می توان گیاهانی 
مانند بومادران و گل همیشه بهار را کاشت تا حشرات مفیدی 
مانند زنبورهای شکارگر و کفشدوزک را برای کمک به کنترل 

جمعیت حشرات ناخواسته جذب کنند.

سوسک کک
سوسک های ریزی هسستند که به واسطه داشتن قدرت 
پرش کک نامیده می شوند. ککها زمستان را به صورت حشره 
کامل در زیر خاک و بقایاي گیاهي سپري ميکنند و در بهار 
با گرم شدن هوا از پناهگاه زمستاني خود خارج ميشوند و از 
برگ های لپه ای روکوال یا جوانه ها تغذیه می کنند. این آفت با 
زمستان گذرانی و جویدن برگ های جوانه ای و با ایجاد سوراخ 
خسارت وارد می کند، و گاهی باعث از بین رفتن کامل گیاه 
حفره های  اما  دید  را  سوسک ها  این  نتوان  شاید  می شود. 
ایجادشده آنها به ویژه در نهال ها قابل رویت است )شکل 2۰(. 
مانند  کک،  سوسک های  جمعیت  کنترل  برای  روش  چند 
استفاده از پوشش های توری غیرثابت و کاشت گل همیشه 

بهار در حاشیه مزرعه وجود دارد.
کنترل شیمیایی سوسک کک: سموم شیمیایی مانند 
لیتر  )یک  کنفیدور  و  هکتار(  در  لیتر   ۱/5 تا   ۱( دیازینون 
در هکتار( توصیه می شود. استفاده از حشره کش هایی مانند 
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کائوچو به میزان 8 تا ۱2 گرم در هر کیلوگرم بذر می تواند تا 
حدودی از خسارت کک جلوگیری می کند.

شکل 20:  سوسک کک در روکوال 

شته ها
انواع مختلفی از شته ها می توانند به گیاه روکوال خسارت 
وارد کنند )شکل 2۱(. عوامل محیطي به ویژه درجه حرارت 
ميتواند به طور غیرمستقیم  خسارت این آفات را افزایش دهد. 
چون، تولیدمثل و ازدیاد نسل شتهها در آب و هواي گرم و 
مرطوب افزایش ميیابد. برای مبارزه با شته از شته کش هایی 
مانند متاسیستوکس)۱/5 لیتر در هکتار( و پریمور )یک لیتر 

در هکتار( با فاصله ۱5 تا ۱7 روز استفاده شود.
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شکل 21: شته های روکوال  

سوسک منداب
زمستانگذراني این آفت به صورت تخم انجام ميشود. در 
اوایل بهار الروها خارج ميشوند و تغذیه خود را از پارانشیم 
فقط  منداب  سوسک  ميگیرند.  سر  از  میزبان  گیاه  برگ 
یک نسل در سال تولید ميکند و خسارت عمده آن توسط 
حشرات کامل و در مرحله روزت بر روي کلزا و دیگر گیاهان 
قابل  ميتوانند خسارت  و  ميشود  ایجاد  چلیپائیان  خانواده 
توجهي به محصول وارد کند )شکل 22(. کنترل این آفت با 

استفاده از دیازینون 6۰ درصد امکان پذیر است. 
 

شکل 22: سوسک منداب
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سوسکهاي گردهخوار 
سوسکهاي گردهخوار داخل غنچه ها تخم ریزی کرده و الروها 
پس از تفریخ در مراحل اولیه خود از پرچمهاي گل تغذیه 
می کنند )شکل 2۳(. کنترل این آفت با کاربرد سمومی مانند 
فوزالون 2/5 لیتر در هکتار یا آندوسولفان ۳ تا ۳/5 لیتر در 

هکتار مناسب است. 
 

شکل 23: سوسک گرده خوار روکوال 

پروانه سفیده بزرگ کلم
یکی از آفات مهم گیاهان تیره شب بو به ویژه کلزا است 
که به شکل شفیره زمستان گذرانی می کند. خسارت به این 
را  میزبان  گیاه  برگهاي  پارانشیم  الروها  که  است  صورت 
کاماًل ميخورند و رگبرگها را باقي ميگذارند )شکل 24(. 
کنترل سفیده بزرگ کلم با استفاده از سمومی  مانند فوزالون 
به مقدار ۱.5 تا 2.5 لیتر در هکتار یا استفاده از دیازینون و 
سوین انجام می شود. توصیه می شود از حاشیه بیرونی مزرعه 

به سمت داخل سمپاشی انجام شود.
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شکل 24: پروانه سفیده بزرگ کلم

برداشتمحصول

روکوال به طورکلی 6-7 هفته پس از بذرکاری در مزرعه 
را  برداشت  نیز زمان  از مولفین  برداشت است. برخی  آماده 
یا دیرگل ده،  نوع رقم زودگل ده  به  توجه  با  روز،  تا 6۰   4۰
پس از کاشت ذکر کرده اند. برداشت با دست انجام می شود 
)شکل 25(. روکوال را همانند اسفناج برداشت و در کارتن 
بسته بندی می کنند. دسته هاي برگي که به آن بافه سبزی 
می گویند را باید تمیز و بدون خاک و ِگل بسته بندي کرد. 
در حالت ایده آل، روکوال دارای برگ های سبز تیره، تا حدی 
صاف و طعمی  تند است. اگر بسته بندي و عرضه محصول به 
تأخیر بیافتد، برگ ها شروع به زردشدن مي کنند و طعم و 
رنگ آن ها تغییر مي کند. برش مداوم برگ های جوان تولید 
حد  از  بیش  محصول  اگر  می کند.  تحریک  را  برگ  بیش تر 

رسیده شود، محصول قابل فروش نیست.
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از  بعد  متوسط  به طور  روکوال  زراعی  گونه های  برخی 
گذشت حدود 4۰ روز آماده برداشت هستند. برگ هایی به 
بلندی بیش از ۱۰ سانتی متر قابل برداشت هستند. برداشت با 
دست به نحوی انجام می شود که برگ های بیرونی را با دست 
یا قیچی مناسب جدا می کنند. برداشت در سطح وسیع، نیاز 
به ابزار برش دارد و معموالً با دروگرهای دستی این کار انجام 
می شود )شکل 26(. برای ادامه رشد و برداشت مجدد بهتر 
نبیند. ویژگی  یا مرکز گیاه آسیب  است رأس رویشی گیاه 
دیگر این سبزی رشد مجدد آن بعد از سربرداری است، یعنی 
هنگام برداشت نباید سبزی ها را از ریشه درآورد بلکه تنها 

سربرداری شود تا بعد از مدتی امکان برداشت مجدد باشد.
 

شکل 25: برداشت دستی روکوال 
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شکل 26: برداشت سبزی با دستگاه ساده دروگر

توصیه می شود برداشت محصول در عصر هنگامی که از 
انجام گیرد. چیدن سبزی ها  شدت گرمی  هوا کاسته شده، 
در هنگام ظهر و تابش آفتاب موجب پژمردگی آنها می شود. 
مرطوب  زمان  در  برداشت  از  نیز  عصر  در  روکوال  چیدن 
جلوگیری می کند و به کاهش برگ های آغشته به باکتری های 
بیماری زا کمک می کند. پس از چیدن، بهتر است به نحوی 
با  می تواند  کار  این  که  شود  حذف  برگ ها  روی  رطوبت 
آنها  یا پهن کردن  قرار دادن برگ ها روی حوله های کاغذی 
در محیط خشک بدون پالسیده شدن آنها انجام شود و سپس 
درون کیسه های نایلونی قرار گیرند. این روکوالهای کیسه ای 
تا ۱۰ روز در یخچال قابل نگهداری هستند. البته باید دقت 
داشت که برخی از عطر و طعم ها ممکن است بعد از 6-5 

روز از بین بروند.
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برداشت گیاه روکوال در آریزونای امریکا از اواخر آبان ماه 
تا نیمه فروردین  )اواسط ماه نوامبر( آغاز می شود و معموالً 
)اوایل آوریل( به پایان می رسد. محصول روکوال را می توان 
به صورت دستی یا مکانیکی برداشت کرد. در طی یک فصل 
رشد، بعضی از پرورش دهندگان دو یا سه بار بوته های روکوال 
را کف بر می کنند و اجازه می دهند چندین بار برداشت شود. 
بعضی اوقات اجازه می دهند گیاهان در سومین مرحله رشدی 
کمی  بزرگ تر شوند. چین های دوم و سوم روکوال ممکن است 
شکل، رنگ و طعم برگ ها را تغییر دهد و بنابراین محصول 
معموالً فقط یکبار برداشت می شود. روکوال که برای بازار تازه 
خوری برداشت می شود، به صورت دسته ای )بافه ای( بسته 
شده و در کارتن هایی در مزرعه بسته بندی می شود. روکوال 
بازار فرآوری در ظروف فله ای بسته بندی می شود. در  برای 
بسته بندی سبزی های آماده مصرف، روکوال سه بار شسته، 
بندی  بسته  ساالد  مخصوص  کیسه های  در  و  شده  خرد 
سبزی های  سایر  با  است  ممکن  همچنین  روکوال  می شود. 

برگ دار بسته بندی و  به فروش برسد.
سبزیجات برگی بسیار فاسد شدنی هستند و باید در بسته بندی های 
مناسب و ظریف بسته بندي شوند و به سرعت در بازار عرضه 

ادامه جدول 3: خالصه عملیات شناخت، کاشت، داشت و برداشت روکوال در یک نگاه
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سریع  است  بهتر  سبزي،  فساد  از  جلوگیري  براي   شوند. 
خنک شود. خنک کردن با آب یا در خأل در این مورد توصیه 
مي شود. الزم است محصول برداشت شده در برابر پالسیدگي و گرم شدن 
در  موقت  صورت  به  مي توان  منظور  بدین  شود  محافظت 
دماي صفر تا یک درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 95-9۰ 

درصد نگه داشته شود. 

خالصهعملیاتتولید
جدول 3: خالصه عملیات شناخت، کاشت، داشت و برداشت روکوال در یک نگاه

نام تیره 
Erucaسرده تیره شب بو گیاهی 

-Eruca vesiنام گونه 
cariaیکساله خودگشننوع گیاه

خاستگاه 
مدیترانه ای 

ولی در سراسر 
جهان کشت 

می شود
نیاز 

رطوبتی 
خاک را مرتباً 

مرطوب نگه دارید

آفتاب کامل تا نور مورد نیاز 
نیم سایه 

سرعت 
رشد 

سریع، در هوای 
خنک بهتر رشد 

می کند

بهار و پاییز فصل رشد کم میزان مراقبت 

با زهکش خوب نوع خاک 6 تا 7اسیدیته خاک 
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نام تیره 
Erucaسردهتیره شب بوگیاهی

7 تا 10 فاصله کاشت 
سانتی متر 

طول دوره 
کاشت

بین 40 تا 60 روز  
عمق کاشت

گیاهان قابل 
کشت همراه 

لوبیا، هویج، 
سیب زمینی، 
اسفناج، سایر 
سبزی های 
ساالدی 

عدم کاشت 
با گیاهان 

دیگر 

سایر گیاهان 
تیره شب بو برای 

جلوگیری از شیوع 
آفات و بیماری های 
مشترک زیادی که 

دارند

15 تا 30 بلندی گیاه 
سانتی متر

گسترش 
گیاه

30 تا 45 
سانتی متر

آفات و 
بیماری های 

شایع

 سوسک های کک، سفیدک دروغین، بیماری 
لکه برگی

خالصهدستورالعملکاشتروکوال
را  بازار  در  موجود  مرسوم  بذرهای  از  یکی  بذر:  تهیه 
خریداری کنید. دو نوع اصلی از بذر روکوال وجود دارد که 
روکوالی  و  معمولی  روکوالی  کنید،  خریداری  می توانید 

وحشی. توصیه می شود نوع معمولی آن را انتخاب کنید.
بذرها را در اوایل بهار یا پاییز کشت کنید. روکوال در هوای 
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خنک و سرد، راحت ترین زمان را برای استقرار خود دارد. 
می توانید  ندارد:  کنید که خطر سرما  زمانی کاشت 
برای برداشت بهاره یا تابستانه روکوال بکارید. در بهار، پس از 
عبور از خطر سرما، می توان مستقیماً بذر  را در خاک کاشت، 
با نزدیک  تا آخرین یخ بندان بگذرد.  بمانید  بنابراین منتظر 
از  قبل  تا 6 هفته  پاییز، می توانید حدود 4  به فصل  شدن 
اولین سرما و یخبندان، بذرها را بکارید، در این صورت به شما 

امکان می دهد قبل از فرارسیدن هوای سرد برداشت کنید. 
دانه ها را با فاصله مناسب بکارید: در امتداد هر ردیف 
مقدار زیادی دانه بپاشید. بعد از جوانه زدن، دانه رست ها را با 
فاصله مناسب ۱۰ تا ۱5 سانتی متر از هم تنک کنید تا فضای 

کافی برای رشد داشته باشند.
کشت بذر را هر 2 تا ۳ هفته تکرار کنید: برای برداشت 
مداوم در فصل رشد، هر چند هفته یک بار بذرهای جدید 
امکان  هفته  چهار  گذشت  از  پس  معموالً  بکارید.گیاهان 

برداشت نوبرانه دارند.
محل کاشت: محل کاشت روکوال را به گونه ای انتخاب 
روکوال   داشته باشد.  آفتاب  ساعت   6 روز  هر  که  کنید 
هنگامی که به میزان کافی نور مستقیم خورشید به آن تابیده 
شود، بهترین رشد را دارد، اما دمای زیاد را نمی تواند تحمل کند. 
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توصیه می شود در محلی کشت شود که در طول  بنابراین 
صبح مقدار زیادی از نور مستقیم آفتاب را دریافت کند و بعد 

از ظهر کمی  سایه داشته باشد.
با  غنی کردن خاک با مواد آلی: خاک مزرعه خود را 
مواد آلی مانند کمپوست و برگ های مرده غنی کنید. این 
که به دانه رست های شما کمک می کند تا به سرعت با محیط 

جدید خود سازگار شود. 
کنید.  اضافه  پرلیت  یا  آلی  مواد  زهکشی،  افزایش  برای 
برای رشد گیاهان روکوال، بسیار ضروری است که خاک آنها 
زهکش مناسبی داشته باشد. اگر به نظر می رسد خاک باغچه 
شما رطوبت زیادی را حفظ می کند، به آن ماده آلی، پرلیت 

یا ماسه اضافه کنید که می تواند باعث زهکشی بهتر شود.
انجام دهید.  آبیاری مالیم  از کاشت بذور،  آبیاری: بعد 
سبزی ها معموالً به خاک مرطوب نیاز دارند. بنابراین، حداقل 
هوایی  و  آب  شرایط  در  اگر  کنید.  آبیاری  یکبار  هفته ای 
خشک هستید و خاک زودتر خشک می شود، فاصله آبیاری 

را کوتاه کنید. 
نگهداری: اگرچه طول دوره کاشت کوتاه است ولی آفات و 
بیماری ها در کمین هستند. تا حدی که امکان پذیر است در 
حفاظت و پیشگیری از ورود بیماری و آفت به مزرعه خود 
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دقت کنید، اما اگر گیاهان شما مبتال شدند با نظر کارشناس 
حفظ نباتات، با آنها مبارزه کنید. 

برداشت: برگ های رسیده را به موقع و به صورت دستی 
با قیچی برداشت کنید. بسته بندی مناسب اختیار کنید  یا 
کاشت  عملیات  از  قبل  داشته باشد.  خوبی  بازارپسندی  تا 
سفارش  امکان  صورت  در  و  بشناسید  را  خود  مشتری های 

بگیرید )جدول ۳(. 
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عملکرد
در  تن  متوسط2۰  گلخانه ای  کشت  در  روکوال  عملکرد 
این  کاشت  گلخانه  شرایط  در  است.  برگی  عملکرد  هکتار 
محصول می تواند 6 تا 7 دوره انجام شود و عملکردی اقتصادی 
دارد. در آریزونای امریکا، بازده کشت روکوال تقریباً 2۰۰۰ تا 
تا   ۳/5 بین  کارتن ها  که  است  هکتار  هر  در  کارتن   25۰۰
4/5 کیلوگرم سبزی در آنها بسته بندی می شوند. برای انتخاب و 
تهیه بسته بندی مناسب، توصیه مي شود، نظر خریدار و توزیع 

کننده کاال گرفته و مطابق با آن عمل شود. 
عامل  روکوال،  مانند  محصولی  فروش  و  عرضه  محل 
و  میوه  میدان  در  اگر  است.  آن  قیمت گذاری  در  تعیین کننده ای 
تره بار، برای فروش عرضه شود، قیمت پایین تری نسبت به 
فروش به رستوران ها و برخی مغازه ها می خورد. قطعاً عرضه 
شهرهای  فود های  فست  و  رستوران ها  به  روکوال  محصول 

بزرگ، عایدی بیشتری برای تولیدکننده خواهد داشت. 
در کشورهای اروپایی و امریکایی، قیمت هر پوند )معادل 
۰/45 کیلوگرم( روکوالی سالم )بدون سوراخ کک یا زردی 
برگ ها( بسته به محل فروش، بین 7 تا ۱5 دالر است. اگر 
خارج از فصل این سبزی به بازار عرضه شود قیمت از این 

مقدار هم باالتر می رود.
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فروشوبازاریابی
و  هزینه  بودن  کم  از  ناشی  کار  و  کسب  یک  اقتصادی بودن 
زیادبودن درآمد است. بنابراین در صورتی که هزینه ها بیشتر 
از حد معمول باشند و درآمد قابل قبولی از کسب و کار به دست 
نیاید، آن فعالیت غیراقتصادی است. در حوزه کشاورزی نیز 
وضعیت به همین صورت است. درنظرگرفتن هزینه های تولید 
برای  عامل  ضروری ترین  کار  و  کسب  یک  راه اندازی  برای 

اقتصادی کردن تولید است. 
تولید  بخش های  مهم ترین  از  یکی  تولیدات  بازاریابی 
تولیدات  از  بخشی  می شود.  توجه  آن  به  کمتر  که  است 
داخلی در مقاطعی از زمان و فصول به دلیل نداشتن مشتری، 
تولیدکنندگان مرتبط را با سرخوردگی و زیان مواجه می کند. 
امروزه کسب و کارهایی که برپایه نیاز بازار راه اندازی می شوند، 

بسیار موفق هستند. 
امروزه برای بازاریابی، مفاهیم جدیدی همچون بازاریابی 
طریق  از  کارآفرینانه  بازاریابی  شده است.  تعریف  کارآفرینانه 
نوآوری و مشتری گرایی منجر به ایجاد ارزش افزوده می شود. 
ارزش،  ایجاد  نوآوری،  پیش دست بودن،  ریسک پذیری،  
نوع  این  اصول  از  منابع  از  بهینه  استفاده  و  مشتری گرایی 
بازاریابی است. امروزه، توصیه می شود راه اندازی کسب و کارها 
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تقاضا محور باشند بدین معنی که تولید محصوالت کشاورزی 
بر مبنای نیاز بازار تنظیم شود. به همین دلیل، تولید برای 
رفع تقاضا برای دستیابی به نوع، میزان و حدود کسب و کار 
برنامه ریزی شروع یک کسب و کار  انکارناپذیر در  ضرورتی 
موفق است. نگرش راه اندازی کسب و کارهای صادرات محور 
می تواند تقاضا محوربودن را تشدید کند. بازارهای وسیع تر و 
ضمن  دارند،  دنبال  به  را  بیشتری  تولیدات  جذب  بزرگ تر، 
اینکه تولید کننده ملزم به رعایت اصول، ضوابط و استانداردهای 
بین المللی می شود و تولید با کیفیت و بازارپسندی را می تواند 

ارائه کند.
کشت روکوال نیز همانند سایر کسب و کارهای کشاورزی 
از یکسری هزینه های ثابت )سرمایه گذاری( و جاری )سرمایه 
 4 در جدول  آنها  مهم ترین  که  است  برخوردار  گردش(  در 

فهرست شده است.
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جدول 4: فهرست هزینه های تولید نعنا بجز هزینه های سرمایه گذاری 

ریز هزینههزینه

خرید یا اجاره زمین مناسبزمین زراعی

بسته به نوع منبع آبی در اختیار یا خرید و اجارهآب آبیاری

کیفیت بذر و نوع شرکت تولید کننده بذر 

دایمی  یا فصلی و میزان دستمزد منطقهنیروی کار

برای عملیات خاکورزی، نگهداشت و برداشت ماشین االت
محصول و همچنین حمل محصول به بازار

تسطیح و شیب بندی، نهر کشیآماده سازی زمین

متناسب با آزمایش خاک و میزان مصرفکودهای پایه و سرک

متناسب با نوع آفت و میزان خسارت و ابزار سم و سمپاشی
سمپاشی

دستی یا مکانیزه با توجه به دستمزد منطقه و برداشت محصول
ماشین آالت

بسته به نوع خریدار و تقاضا بسته بندی معمولی بسته بندی
یا صادراتی

معمول این است که قیمت در اقتصاد بر مبنای میزان 
در  ولی  می شود،  تعیین  سود  درصدی  افزایش  با  هزینه ها 
مشتریان  تقاضای  پایه  بر  و  فروشنده ها  را  قیمت  ما  کشور 
باید هزینه  روکوال  قیمت گذاری  در هنگام  تعیین می کنند. 
کار،  نیروی  تا  کود  تا  گرفته  بذر  از  نظرگرفت.  در  را  تولید 
تمام این هزینه ها باید قبل از به فروش گذاشتن با یک قیمت 



فصل چهارم - جنبه های اقتصادی
75

است،  امر خودسرانه  این  قیمتی سنجیده شوند.  یا مقیاس 
اما اگر یک محصول برای شما ۳ دالر بذر، ۱۰ دالر نیروی 
کار و 4 دالر کود هزینه داشته باشد، مهم نیست که چقدر 
از ۱7  نباید کمتر  آن  برای همه  آورده اید،  بدست  محصول 
قیمت  زیر  را  چیزی  نباید  اصوالً  شود.  قیمت گذاری  دالر 
تولید آن فروخت. در عمل هم هزینه های تولید و هم سود 
قیمت  در  باید  را  شده  انجام  کار  و  و کسب  سرمایه گذاری 
نهایی لحاظ کرد. در واقع، تولیدکننده، بجز در مواردی که 
محصول نامناسبی را تولید کرده  یا به صورت آزمایشی کشت 

کرده، همیشه باید سود ببرد.

بستهبندیکاال
محصوالت  از  زیادی  بسیار  درصد  ساالنه  ما  کشور  در 
و  صادرات  نقل،  و  تولید، حمل  مختلف  مراحل  در  کشاورزی 
با بسته بندی  به دالیل مختلف هدر و ضایع می شود.  غیره 
تولیدات  از  زیادی  میزان  رفتن  هدر  از  می توان  مناسب، 
این  بسته بندی کردن  با  واقع  در  کرد.  جلوگیری  کشاورزی 
اقالم به شیوه های جدید میتوان عمر مفید آنها را تا حدودی 

افزایش داد.
با بسته بندی کردن تولیدات کشاورزی، حمل و نقل آنها 
این  اگر  خواهدشد.  انجام  باالتری  سرعت  با  و  راحت تر  نیز 
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بسته بندی  اصولی  بصورت  مناسب  روش های  با  محصوالت 
شده باشند، در طی زمان حمل و نقل بخاطر ضربات و عوامل 
مختلف، سالمت خود را حفظ کرده و بدون هیچ آسیبی به 

دست مصرف کننده می رسند )شکل 27(.
با توجه به اینکه ایران جزء یکی از تولیدکنندگان اصلی 
با بسته بندی کردن مناسب  اقالم کشاورزی است، می تواند 
محصوالت کشاورزی و صادرات آنها به سایر کشورها، سود 
زیادی در این زمینه کسب کرد و این گونه به اقتصاد کشور 

کمک زیادی می شود.

  

شکل 27: برگ تازه سبزی روکوال 

البته در بعضی از موارد، در کشور ما به دالیل مختلفی، 
محصوالت کشاورزی به دیگر کشورها بصورت فله ای با قیمت 
بسیار کم صادر می شوند. بعد از آن این کشورها، این اقالم را 
خود با روش های مختلف بصورت مدرن بسته بندی کرده و آنها 
را با قیمتی بسیار باالتر و با برند کشور خود به سایر کشورها 
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صادر می کنند و از آن سود زیادی می برند که به دنبال آن 
لطمه بسیار زیادی به کشور ما و اقتصاد کشور ما وارد خواهد شد.

روش های  از  استفاده  با  کاال  انواع  بسته بندی کردن  با 
مختلف می توان از آن کاال از زمان تولید تا رسیدن به دست 
بر  عالوه  بسته بندی  اما  کرد.  محافظت  نهایی  مصرف کننده 
حفاظت از کاال با اهداف دیگری نیز انجام می شود. به عنوان 
مثال با بسته بندی بسیار جذاب یک محصول می توان میزان 

فروش آن محصول را تا حد زیادی افزایش داد )شکل 28(.
دسته ای  به صورت  سبزی ها  از  بسیاری  همانند  نیز  روکوال 
بسته بندی می شود. اما به دلیل تولید بسیار اندک این محصول و 
فروش آن به فروشگاه ها یا رستوران ها و هتل های خاص، این 
سبزی به صورت برگی و در بسته بندی های چند صد گرمی 

 به بازار عرضه می شود. 
   

شکل 28: بسته بندی سبزی روکوال )آروگوال(
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