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مقدمه

تغییـرات و آشـفتگی های اقلیمـی، وقـوع خشک سـالی های مکـرر به ویـژه در دو 
دهه اخیـر، وقـوع تنش هـای محیطـی نوظهوری چـون گـرد و غبار، کمبـود نزوالت 
جـوی )به ویـژه نـزوالت مانـدگار ماننـد بـرف(، کمبـود آب هـای جـاری، افت سـطح 
آب هـای زیرزمینـی، خشـکی تاالب هـا و... زنـگ  خطرهـای جـدی بـرای کشـاورزی 
کشـور و سـاختار کنونـی آن اسـت. بـرای حفـظ تولیـد در راسـتای تأمیـن امنیـت 
غذایـی و نیـز اقتصـاد و اشـتغال مرتبـط بـا کشـاورزی و منابـع طبیعـی کشـور، راهی 
جـز توجـه و بهره گیـری از محصـوالت متحمـل به  خشـکی، توجـه به افزایـش بازده و 
عملکـرد به جـای افزایش سـطح، توجه بـه گونه های گیاهـی با کاربری هـای تکمیلی 
ماننـد گیاهـان دارویـی، خوراکـی، معطـر و متحمل تـر بـه تنش هـای محیطـی و بـا 
تولیـد، درآمـد و اشـتغال بیش تـر نسـبت بـه زراعت هـای آبـی مرسـوم وجود نـدارد. 
خوشـبختانه در ایران به عنوان کشـوری با شـرایط اکولوژیکی بسـیار متنـوع، امکان 
تولیـد طیـف وسـیعی از چنیـن گونه هـای گیاهـی وجـود دارد. به عـالوه دانش محلی 
ارزشـمندی هـم در خصـوص بسـیاری از ایـن گونه  هـا در مناطـق مختلـف کشـور 

موجود اسـت. 
گونـه ارزشـمند بیدمشـک )Salix aegyptiaca( یکـی از گونه های سریع الرشـد 
دارویـی و اسـانس دار، ترویج پذیـر و درآمـدزا، بـا تحمـل نسـبی بـاال در قبـال 
تنش های محیطـی و قابل رشـد اسـت. این گونـه می تواند در مناطق مختلف کشـور 
در راسـتای توسـعه پوشـش گیاهي و احیـای کارکردهـای اکولوژیکی بیدسـتان های 
مخروبـه، افزایـش درآمـد بهره بـرداران، ایجـاد و توسـعه صنایـع تبدیلـي و افزایـش 

اشـتغال در کشـور باشد.
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معرفی بیدمشک 

 )Salix( و جنـس بید )Salicaceae( بیدمشـک گونـه ای متعلق به خانواده بیدیـان
اسـت. جنـس بید بـا حـدود 530 گونه شناخته شـده در جهـان و 31 گونـه و 6 دورگه 
در ایـران، بزرگ تریـن و پیچیده تریـن گـروه گیاهـان چوبـي در مناطق معتدل اسـت. 

در جـدول 1 نام هـای مختلف بیدمشـک آمده اسـت.

جدول 1- نام های بیدمشک

گل بیدک، گربه بید، شاه  بید و بید طبرینام  های بیدمشک

نام  های محلی
بی مشک )سنندج(، مشک فیک )کتول(، مشبد )گرگان(، سوگوت 

)مینودشت(، پیشی پیشی )ارسباران(، دار فشفشه )سردشت(

نام های انگلیسی
 Pussy willow، Musk willow، Persian willow و Egyptian

willow

.Salix aegyptiaca Lنام علمی

بیدمشـک درختچـه ای اسـت دو پایه زینتی و گاهـی به صورت درخـت، کوچک تر 
از بیدهـای معمولـی بـا ارتفاع 8 تا 10 متر اسـت )شـکل 1(. بیدمشـک دو پایه اسـت، 
یعنـی گل هـای نـر و مـاده از هم جـدا هسـتند و از نظر ظاهـری نیـز تفاوت هایی بین 
ایـن دو وجـود دارد. سـنبله های نـر حـدود 3/5 سـانتی متر و سـنبله های مـاده حدود 
10 سـانتی متر طـول دارنـد. همچنیـن برگ هـا در گیاهان مـاده کمـی بزرگ تر از 
گیاهـان نـر هسـتند. از گل آذیـن نر بیدمشـک برای تهیه عرق بیدمشـک، اسـانس، 
معطرکـردن مـواد غذایـی و همچنیـن به دلیـل خـواص درمانـی آن در طـب سـنتی 

اسـتفاده می  شـود. خصوصیـات گیاه شناسـی بیدمشـک در جدول ۲ آمده اسـت. 
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 شکل 1- نمای کلی درخت بیدمشک

جدول ۲- خصوصیات گیاه شناسی بیدمشک

تنه و 
شاخه

تنه درخت به رنگ خاکستری و سبز تیره تا زیتونی، چوب زیر پوست با زخم های خطی 
مشخص به طول ۲ تا 18 میلی متر است، زیر پوست و روی چوب این درخت برجستگی های 

تیزی وجود دارد. شاخه های یک ساله به ضخامت 1/8 تا ۲/7 میلی متر است )شکل ۲(.

جوانه های گل دار تخم مرغی یا بیضوی با نوک بسیار کوتاه یا نوک گرد )کند( با طول 6 تا جوانه
1۲ میلی متر و عرض ۴ تا 6 میلی متر است.

برگ
برگ ها به طول ۲ تا 3/5 سانتی متر، کرک دار و متفاوت در پایه نر و ماده، روی برگ سبز 
از  پهن تر  بیضی شکل و  معموالً  نر  درختان  برگ های  روشن،  کرک دار و  آن  پشت  تیره و 

درختان ماده است )شکل 3(.

گل آذین 
)شاتون(

گل آذین دم گربه ای یا شاتون زودرس )گل های آن قبل از برگ ها ظاهر می  شوند(، ضخیم، 
با کرک های بلند و جدای انبوه است. برگه ها به طول ۲ تا 3/5 میلی متر، کرک های انتهایی 

برگه ها به بلندی 1/5 تا 3 میلی  متر است )شکل ۴(.

گل
گل معطر، نر و ماده جدا، دگرگرده افشان )به وسیله حشرات(، بازشدن گل در اسفند تا فروردین
گل نر: میله های پرچم به طول 7 تا 10 میلی متر، کیسه های بساک به طول 0/7 تا 1 میلی متر

گل ماده: خامه  ها به طول 0/3 تا 0/6 میلی متر، کالله ها به طول 0/5 تا 0/7 میلی متر

میوه بذر
میوه به صورت کپسول به طول 7 تا 9 میلی متر است که در ماه هاي آخر تابستان با دو دریچه 
باز می شود و دانه هاي متعددي که داخل میوه وجود دارد و هر یک مجهز به یک کاکل پوشیده 

از تار و کرک ابریشمي هستند، بیرون می ریزند و با باد به آسانی به اطراف پراکنده می شوند.
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شکل ۲- شاخه های جوان بیدمشک )فروردین ماه(

شکل 3- برگ بیدمشک

شکل ۴- شاتون نر )سمت راست( و ماده )سمت چپ( بیدمشک
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فنولوژی )زمان ظهور پدیده های حیاتی( بیدمشک

اسـفند  دوم  نیمـه  از  منطقـه  اقلیمـی  شـرایط  بـه  بسـته  بید مشـک  گل دهـی 
شروع می شـود و تـا فروردیـن مـاه طـول می کشـد. زمـان اوج گل دهـی آن نیمـه اول 
اردیبهشـت اسـت. زمـان برگ دهـی آن نیـز از هفتـه دوم فروردیـن شـروع شـده و بـا 
شـروع فصـل سـرما در آبـان خزان برگ ها شـروع شـده و تا پایـان آذرماه خـزان برگ ها 

کامل می شـود.

پراکنش بیدمشک 

بیدمشـک بومـی منطقـه خاورمیانـه اسـت و برخـالف نام علمـی آن )بیـد مصری( 
بسـیاری از گیاه شناسـان منشـأ آن را ایـران معرفـی کرده اند. خاسـتگاه بیدمشـک در 
جهـان ایـران، جنوب شـرقی آناتولی، جنوب شـرقی مـاورای قفقاز، عراق، افغانسـتان و 
پاکسـتان اسـت و در ایـران در مناطـق آذربایجـان، شـمال ایـران )گـرگان، مازندران و 

گیـالن(، اصفهـان، کرمان، شـیراز و یـزد می روید )شـکل 5(.

 

شکل 5- نمایی از رویشگاه های بید و بیدمشک 
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اهمیت و کاربردهای گونه بیدمشک 

به سـبب کاربرد هـاي متفـاوت بیدمشـک از جملـه کارکردهـای اکولوژیکـی و 
زیسـت محیطی، حفاظـت منابـع )خـاک(، صنعتـي، دارویـي، خوراکـی، زینتـي و... 

مي تـوان آن را جـزو درختـان چنـد منظـوره دانسـت.

الف- کاربرد دارویی و پزشکی بیدمشک

اسـتفاده از بیدهـا و بیدمشـک در طـب سـنتی، سـابقه طوالنـی دارد. آشـوری ها، 
سـومری ها و مصری هـا در زمـان باسـتان پوسـت و بـرگ بیـد را به عنوان ضدتـب و درد 
اسـتفاده می کردنـد. بقـراط حکیم و طبیب بزرگ یونانی، از پوسـت بیـد به عنوان داروی 
آرام بخـش، ضدتشـنج و ضددرد اسـتفاده می کـرد. جالینوس طبیعت بیدها را سـرد و تر 
دانسـته اسـت. شـاخ و بـرگ درختـان بیـد به واسـطه اثـر آرام بخشـی، ضدتشـنج و 
ضـددرد در ایـران باسـتان به عنـوان عصـاره  گیاهـی بـا کاربـرد دارویی اسـتفاده شـده 
اسـت. همچنیـن اسـتفاده از عصـاره بیدمشـک در قرون وسـطا بـرای درمان افسـردگی 
رایـج بـوده اسـت. بوعلـی سـینا در کتاب قانون نوشـته اسـت کـه مالیدن آب و افشـره 
بیدمشـک )بهرامـج(، ورم هـا را فـرو می نشـاند. شـکوفه بیدمشـک و بوکـردن برگ آن 

بادهـای متراکـم سـر را درمـان و همچنیـن شـکم را روان می  کنـد.
عـالوه بـر خـواص طبـی عمومـی، گونه های جنـس بیـد )Salix( به دلیـل دارابودن 
ترکیبـات اسـید سالیسـیلیک و... مسـکن درد، ضدالتهـاب، ضـدورم، ضدروماتیسـم، 
ضدسـم و... اسـت. عـرق بیدمشـک بـا داشـتن ترکیباتی ماننـد ژرانیول، سالیسـین، 
اسـید اسـتیل سالیسـیالت، میریسـتین، کامپفرول، کورسـتین، روتیـن، لوتئولین و 
تانـن به عنـوان داروی مؤثر در تقویـت قلب، آرام بخش و رفع کننده درد و خسـتگی و 
ضدفشـار خـون بـه کار مـی رود. بیدمشـک همچنیـن گیاهـی ملیـن و تقویت کننـده 
اعصـاب و محـرک قـوای جنسـی اسـت. ایـن گیـاه دارویـی دسـتگاه گـوارش را تقویت 



 بیدمشک
13

می کنـد و اشـتها را افزایش می دهد. جوشـانده برگ یا پوسـت درخت بیدمشـک باعث 
دفـع انگل هـا و کرم هـای معده و روده می شـود. جوشـانده برگ آن با عسـل اعصاب 
را آرام می کنـد. عـرق بیدمشـک آرام بخش و خواب آور اسـت. جوشـانده گل بیدمشـک 
همـراه بـا شـکر، ناراحتی هـای عصبـی، افسـردگی، دردهـای عصبـی و روماتیسـمی را 

بهبود می بخشـد. 

ب- ارزش خوراکی بیدمشک

اسـتحصال عرق و اسـانس، هدف اصلی تولید بیدمشک در کشور است. عرق بیدمشک 
در تولید نقل بیدمشـک، شـربت بیدمشـک، حلوا، شـیرینی، بستنی و سـایر اقالم خوراکی 
کاربـرد دارد. سـاالنه بیـش از یـک  میلیـون لیتـر عرقیـات گیاهـی در آذربایجـان غربـی 

تولیـد می شـود که عرق بیدمشـک بخـش مهمی از آن را تشـکیل می دهد )شـکل 6(.
   

شکل 6- نمونه شربت )باال(، نقل )راست( و عرق )چپ( بیدمشک
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ج- کاربرد بیدمشک در زنبورداری

مشـخص شـده اسـت کـه یکـی از بهتریـن گرده هـای گل بـرای زنبورهـا گـرده 
بیدمشـک اسـت کـه از لحـاظ مـواد غذایـی غنـی و مـورد عالقـه زنبـور عسـل اسـت 
)شـکل 7(. یکـی از ویژگی های بیدمشـک آن اسـت که گل هـای آن معمـوالً در اواخر 
اسـفند و اوایـل فروردیـن بـاز می شـوند کـه بسـیاری از گیاهان هنـوز فعالیـت خود را 
آغـاز نکرده انـد. بنابرایـن توصیـه شـده اسـت زنبـورداران در نقطـه ای کـه جمعیـت  

زنبورهـا زمسـتان را می گذراننـد، چنـد عـدد درخـت بیدمشـک بکارنـد. 
                                                               

 

شکل 7- نقش گل بیدمشک در پرورش زنبور عسل

د- کاربرد بیدمشک در فضای سبز

درختچه هـای بیدمشـک به دلیـل برخـورداری از خصوصیاتـی ماننـد فـرم زیبـا، 
داشـتن برگ هـای متراکـم و همچنیـن تمیزبـودن و تجمـع کم تـر آفـات و امراض 
روی آن به واسـطه وجـود سالیسـیلیک اسـید به عنوان یـک دفع کننـده طبیعی، در 
بیش تـر مناطـق جهان جـزو گیاهان زینتی هسـتند. بنابراین با توجه بـه کمبود آب و 
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کیفیـت نامسـاعد خاک در اکثر نقاط کشـور، اسـتفاده از گونه هـای بومی و متحمل 
به شـرایط نامسـاعد محیطـی مانند گونـه بیدمشـک در ایجاد فضاهای سـبز ضروری 

اسـت )شکل 8(.

 شکل 8- کاشت درخت بیدمشک در فضای سبز

ه- کاربرد اکولوژیکی و زیست محیطی بیدمشک

 بیدهـا ).Salix spp( یکـي از عناصـر اصلي حواشـی رودخانه ها، نهرها، روسـتاها و 
مزارع بسـیاری از مناطق کشـور هسـتند و نقـش مهمی در حفاظت منابـع آب و خاک 
دارنـد. در دو دهـه اخیـر، شـاهد تخریـب و تبدیـل )به طـور عمـده بـه زراعـت( بخش 
وسـیعی از بیدسـتان های کشـور و مختل شـدن کارکردهای اکولوژیکی بیدهـا به ویژه 
در حفاظـت آب و خـاک و کنتـرل سـیالب ها )ماننـد سـیل های ویرانگـر بهـار 1398( 
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بوده ایـم. ایـن امـر از طرفـی به دلیـل عوامـل طبیعـی ماننـد تغییـرات اقلیمـی، وقوع 
خشک سـالی های مکـرر، تنش هـای محیطـی نظیر خشـکی، گرما و ریزگردهـا، طغیان 
آفـات و امـراض و... روی داده اسـت و از طـرف دیگـر، ناشـی از عوامـل اقتصـادی از 
جملـه تغییـرات الگـوی مصـرف و تقاضـا و به تبـع آن تغییـرات کاشـت محصـوالت 
زراعـی و باغی و گرایش کشـاورزان به مصـرف آب در زراعت های زودبـازده و پردرآمد و 
همچنیـن افزایـش تقاضـا و قیمـت چوب بوده  اسـت. احیـای بیدسـتان های مخروبه و 
اراضـی مسـتعد حاشـیه رودخانه  هـا، نهرهـا و روسـتاها بـا گونـه ارزشـمند و اقتصادی 
بیدمشـک )Salix aegyptiaca( به عنـوان گونـه ای  چنـد منظـوره، عـالوه بـر احیـا و 
توسـعه بیدسـتان ها و کارکردهـای اکولوژیکـی آن هـا، باعـث ایجـاد و توسـعه صنایـع 
تبدیلي، توسـعه اشـتغال پایـدار و افزایش درآمد بهره برداران با حفـظ توازن اکولوژیک، 
کاهـش وابسـتگی به جنگل و تخریـب آن به ویژه در ناحیه زاگرس می شـود. همچنین 
درخـت بیدمشـک مانند انـواع بیـد در زدودن آلودگی هـای خاک از طریق برداشـت و 

شست وشـو، مصـرف یـا تغییـر ترکیب مـواد سـمی و... نقش اساسـی دارد.

و- کاربرد بیدمشک در تأمین انرژی

درختـان بید رشـد سـریعی دارند و هنگام سـوختن انـرژی زیادی تولیـد می کنند. 
ازایـن رو، برخـی گونه هـای بیـد در برخی کشـورها مانند سـوئد به عنـوان نوعی منبع 

سوختی زیسـتی اسـتفاده می شوند.

ترکیبات شیمیایی اسانس بیدمشک 

عـالوه  بـر ترکیباتی کـه در انواع بید وجود دارد، گل های بیدمشـک دارای اسـانس 
معطـر اسـت. ترکیبـات شـیمیایی شناخته شـده در اسـانس بیدمشـک به طـور عمده 
جـزو مـواد فـرار فالونوئیدهـا و فنول هـا هسـتند. ترکیبـات اسـانس گل بیدمشـک در 

نواحـی مختلـف و تحت شـرایط مختلـف اکولوژیکی متفاوت اسـت.
در پژوهشـی اسـانس گل آذیـن نـر دو نمونـه بیدمشـک جمع آوری شـده از ارومیه 
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)شـمال غرب کشـور( و شـیراز )جنـوب ایران( ارزیابی و مقایسـه شـد که نتایـج آن در 
جـدول 3 آمده اسـت.

مقایسـه ترکیبـات اسـانس دو نمونـه بیدمشـک، نشـان از اختـالف زیـاد آن هـا 
داشـت. بـرای مثـال، مقـدار پـارادی متوکسـی بنـزن در اسـانس بیدمشـک ارومیـه 
معادل60 درصـد و بـدون کارون، ولـی در نمونـه شـیراز برابـر ۲/3 درصـد بـا 16 درصد 
کارون بـود. همچنین، اسـانس بیدمشـک ارومیـه دارای ترکیب بورنیل اسـتات بود که 
دارای خـواص مقـوی قلـب و عروق اسـت. نتایج فـوق بیانگـر تأثیر شـرایط اکولوژیکی 

بـر ترکیبات اسـانس بیدمشـک اسـت. 

جدول 3- ترکیبات مهم اسانس گل آذین نر بیدمشک جمع آوری  شده از ارومیه و شیراز

اسانس گل آذین نر بیدمشک شیرازاسانس گل آذین نر بیدمشک ارومیه
سیترونلیل پروپیونات )۴ درصد(اوژنول )۲1 درصد(

پارامتوکسی بنزن )۲/3 درصد(پارامتوکسی بنزن )60 درصد(
کارون )16 درصد( اوسی من )۲/3 درصد(

سدرن اکساید )16 درصد(سدرن اکساید )۲/5 درصد(
دکانول )16 درصد(دکانول )۴ درصد(

مقادیری استات، لینالول، فنشون، دکان و 
آلفا-گاماترپی نئول

کارواکرول )9 درصد(

سطح و تولید بیدمشک در کشور     

آمار رسـمی از سـطح زیر کشـت و میزان تولید بیدمشـک در کشـور در دسـترس 
نیسـت. اسـتان آذربایجان غربی و شـهر ارومیه در زمینه تولید بیدمشک و فراورده های 
حاصـل از آن )عـرق بیدمشـک، نقل، حلـوا و...( در کشـور جایگاه خاصـی دارد. مطابق 
آمـار غیررسـمی سـطح زیـر کشـت بیدمشـک در آذربایجـان غربـی حـدود 30 تـا 
50 هکتـار و به صـورت حاشـیه کاری در کنـار رودخانه، بـاغ و جوی های آب اسـت که 
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بیش تـر ایـن سـطح در شـهر ارومیه اسـت. میـزان تولید شـاتون نر تازه بیدمشـک در 
آذربایجـان غربـی حـدود 500 تـا 1000 تن و مقدار عرق بیدمشـک اسـتان حدود 1 تا 
۲ میلیـون لیتـر بـرآورد می شـود. به صـورت پراکنـده در سـایر نقـاط کشـور به ویـژه 
منطقـه بـرزک کاشـان، آذربایجـان، کرمانشـاه و... هـم بیدمشـک تولید می شـود. در 
مجمـوع سـطح احتمالـی زیـر کشـت بیدمشـک در کشـور به انـدازه حـدود 100 تـا 
۲00 هکتـار و تولیـد شـاتون نـر تازه حـدود 1500 تـا ۲000 تن و با عملکـردی حدود 
5 تـا 15 تـن شـاتون تـازه در هکتـار و همچنین ۲/5 تـا ۴ میلیون لیتر عرق بیدمشـک 

برآورد می شـود.  

نیازهای محیطی بیدمشک

بیدهـا و از جملـه بیدمشـک درختانـی هسـتند کـه در خاک هـای لومـی عمیـق و 
مرطـوب حاشـیه رودخانه هـا رشـد مناسـبی دارنـد. بیدهـا در برابر شـرایط و تغییرات 

آب و هوایـی ماننـد سـرما تحمـل زیـادی دارند.

الف- خاک

خـاک مطلـوب بیدمشـک سـبک، عمیـق، غنی و بـا زهکش مناسـب اسـت. اما در 
بیش تـر خاک هـا از سـبک و شـنی تـا خیلـی سـنگین رسـی رشـد می کنـد، ولـی 
خاک هـای قلیایـی را نمی پسـندد و در خاک هایی با اسـیدیته کمـی پایین و همچنین 

خنثی رشـد بهتـری دارد.

ب- دما

بیدمشـک دامنـه تحمـل دمایـی وسـیعی دارد، به طـوری کـه می توانـد در مناطق 
بـا زمسـتان های سـرد )حـدود ۲5- درجـه سـانتی گراد( تـا مناطـق بـا تابسـتان های 
گـرم )حـدود 35 درجـه سـانتی گراد( را به شـرط مسـاعدبودن شـرایط رطوبتی خاک 

تحمل کـرده و رشـد کند. 
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ج- آبیاری

بیدمشـک هـم ماننـد سـایر گونه های جنس بیـد )Salix( آب دوسـت اسـت و نیاز 
بـه خاکـی مرطـوب دارد؛ ولـی بـه خاک همیشـه خیس هم متحمل اسـت. بـه همین 
دلیـل اسـت که به شـکل طبیعی ایـن گیاه در مکان هـای نزدیک به منابـع آب همانند 
حواشـی نهرهـا، رودخانه هـا و اراضـی مرطوب رشـد می کنـد. درختان بـزرگ و بالغ تا 
حـدودی بـه وجـود برخـی دوره هـای کوتاه مدت خشـکی تحمل نشـان می دهنـد، اما 

تنش خشـکی باعث کندی رشـد و کاهش تولید شـاتون در بیدمشـک می  شـود.

د- نور

به خوبـی  نیم سـایه  آفتـاب و  شـرایط  در  اسـت و  نورپسـند  گیاهـی  بیدمشـک 
رشـد می کند، ولـی در سـایه رشـد مناسـبی نـدارد. در واقـع هـر مقـدار که خاک 
سـنگین تر باشـد و رطوبت بیش تری در آب وجود داشـته باشـد، وجود نور مسـتقیم 
بیش تـر بـه رشـد آن کمـک می کنـد. مکانـی کاماًل سـایه باعـث بلند و باریک شـدن 
سـاقه ها و عدم شـکل گیری شـاتون ها یـا ریزش زودهنـگام آن ها می شـود. همچنین 

شـرایط سـایه و نـور کـم باعـث کاهش عطر شـاتون  های بیدمشـک می شـود.

تکثیر بیدمشک

 بیدمشـک را می تـوان از طریـق جنسـی )بـذر( و غیرجنسـی )قلمـه( تکثیـر کرد. 
بـذور ایـن گیـاه را باید به محض رسـیدن پوشـینه های آن )هنگامی که از سـبز به زرد 
تغییـر رنـگ دادنـد( جمـع آوری کـرد و بی درنـگ کاشـت. بذر بیدمشـک بـرای مدت 
زمـان کوتاهـی در حـد چنـد روز زنده می مانـد و امـکان انبارکردن و ذخیره سـازی آن 
وجود نـدارد. از محیـط کشـت سـبک و نـرم هماننـد خـاک برگ الک شـده کـه بافتی 
یکنواخـت دارد می تـوان اسـتفاده کـرد. محیـط کاشـت را بایـد به خوبـی مرطـوب و 
خیـس کـرد و بعـد از خروج رطوبـت اضافی بذور بر روی سـطح خاک قرار داده شـود و 



 بیدمشک
20

روی آن هـا پوشـیده  نشـود. کشـیدن یـک الیـه پالسـتیک بـر روی خـاک بـه حفـظ 
رطوبـت کمـک می کنـد. در صـورت نیـاز بـه آبیـاری می تـوان از روش اسـپری آب 
بـر روی سـطح خـاک اسـتفاده کـرد تا بـذور جابه جا نشـوند. بـرای جوانـه زدن بذور 
دمـای حـدود 18 تـا ۲1 درجـه سـانتی گراد کافی اسـت و جوانه زنی بذرهـا حدود ۲ تا 
3 هفتـه طـول می کشـد. تکثیر به وسـیله بـذر مشکل اسـت. مناسـب ترین روش تکثیر 
بیدمشـک، قلمه سـاقه یا قلمه ریشـه اسـت و به ندرت به اسـتفاده از روش های دیگر 
نیـاز اسـت. زمـان کاشـت قلمه، معمـوالً پاییـز و بهـار اسـت و قلمه هایی کـه در اوایل 
بهـار کشـت شـوند، بی درنـگ ریشـه می دهنـد )شـکل 9(. در اواخر پاییـز می توان 
از سـاقه های یک سـاله کـه به خوبـی رشـد کرده و چوبی شـده اند یـا در اواخـر بهار 
از سـاقه های نیمـه چوبـی، قلمه هایـی را بـه طـول حدود 30 سـانتی متر تهیـه کرد. 
سـپس بایـد آن هـا را در مخلوط خاک سـبک کـه به خوبی رطوبت را نگـه می دارد و 
در مکانـی روشـن امـا به دور از نور مسـتقیم آفتـاب با دمای حداقـل 13 درجه قرار داد 
تـا ریشـه ها رشـد کننـد. ریشـه زایی قلمه هـای بیـد آسـان و معمـوالً پـس از 15 روز 
صورت می گیـرد. پـس از رشـد مناسـب ریشـه ها می تـوان نهال هـای جـوان را بـه 

مـکان اصلـی منتقل و کشـت کرد.

شکل 9- آماده سازی و کاشت قلمه بیدمشک
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کاشت بیدمشک

الف- انتخاب زمین مناسب برای کاشت بیدمشک

چنانچـه قبـاًل اشـاره شـد، بیدمشـک گیاهـی آب دوسـت اسـت و نیـاز بـه خاکـی 
مرطـوب دارد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه بـه شـکل طبیعی ایـن گیـاه در مکان های 
نزدیـک بـه منابـع آب همانند حواشـی نهرهـا، رودخانه هـا و اراضی مرطـوب می روید. 
بنابرایـن زمیـن مـورد نظر برای کاشـت بیدمشـک باید به آب کافی دسترسـی داشـته 
باشـد. بـرای ایـن منظـور اراضـی نزدیک بـه منابع آبـی رودخانـه، جـوی آب و به ویژه 

بیدسـتان های تخریب شـده مکان هـای مناسـبی هسـتند )شـکل10(.

 

شکل 10- عالوه بر باغ های بیدمشک، حاشیه رودخانه ها، نهرها و بیدستان های مخروبه
مکان مناسبی برای کشت بیدمشک هستند.

ب- تهیه نهال بیدمشک

نهـال مناسـب و سـالم را می تـوان از مراکـز مجـاز تولیـد نهـال )در شـهرهایی مانند 
ارومیـه و کاشـان( تهیـه یـا رأسـاً نسـبت بـه تهیـه نهـال اقـدام کـرد. بـرای ایـن  کار 
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ابتـدا بایـد از پایه هـای مـادری نخبـه )دارای کمیـت و کیفیـت بـاالی محصول شـاتون 
بیدمشـک، سـالم، خوش فـرم( به  تعداد مـورد نیاز قلمـه ۲5 تا 30 سـانتی متری تهیه و 
در نهالسـتان )خزانـه( کشـت کـرد. زمان کاشـت قلمه بسـته به شـرایط محیطی منطقه 
متفـاوت اسـت و می توانـد از اوایـل بهـار )مناطـق سـرد( تـا اواخـر پاییز )مناطق نسـبتا 
گـرم( متغیـر باشـد. قلمه ها بایـد در خزانه با خاک غنـی، دور آبیاری مناسـب و حفاظت 
نهال هـای جـوان )وجیـن علف هـای هـرز و...( و در مکانـی روشـن، امـا بـه دور از نـور 
مسـتقیم آفتاب کاشـته شـوند تا ریشـه ها رشـد کنند. ریشـه زایی قلمه های بید آسـان 
اسـت و معمـوالً پـس از 15 روز صورت می گیرد. پس از رشـد مناسـب ریشـه ها می توان 
نهال هـای جـوان را بـه مـکان اصلـی منتقـل و کشـت کـرد. خاک مزرعـه بایـد به خوبی 
نـرم باشـد و در صـورت سـنگین بودن بافـت خـاک بـا کـود دامـی و ماسـه، بافت خـاک 
اصـالح شـود. ابعـاد چالـه کاشـت نهال هـا بایـد 1×1 متـر باشـد. معمـوالً زمان مناسـب 
انتقـال نهال هـای جوان ریشـه و سـاقه یک سـاله در اواخر اسـفند تـا اوایـل فروردین ماه 
اسـت. در شـکل 11 نمایـی از تولیـد نهـال اکسسشـن های بیدمشـک در نهالسـتان زاله 

سـنندج نشـان داده شـده است.
 

شکل 11- نمایی از تولید نهال اکسسشن های بیدمشک در نهالستان زاله سنندج
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ادامه شکل 11- نمایی از تولید نهال اکسسشن های بیدمشک در نهالستان زاله سنندج

ب- تراکم کاشت بیدمشک

درختـان بیدمشـک در حالـت سـنتی معمـوالً در حواشـی رودخانه هـا و نهرهـای 
آبیـاری و بـدون رعایـت فاصلـه معیـن کشـت شـده  اند؛ امـا فاصلـه کاشـت درختـان 
بیدمشـک در کشـت های ردیفـی نبایـد کم تـر از 3 متـر باشـد. در حالـت کشـت های 
انبـوه و مزرعـه  ای فاصلـه ردیف هـا را می تـوان حداقـل ۴ متـر و فاصله درختـان روی 

ردیـف را 3 متـر در نظـر گرفـت )شـکل 1۲(.



 بیدمشک
24

شکل 1۲- مزرعه تحقیقاتی )کلکسیون( اکسسشن های بیدمشک سنندج

داشت بیدمشک

بیدمشـک درختـی کم هزینه و پرفایده اسـت؛ اما بـرای افزایش بهـره وری درختان 
بیدمشـک و تولیـد محصـول بـا کمیـت و کیفیت مناسـب نیاز بـه اقدامـات و عملیاتی 

اسـت کـه در ادامـه به آن ها اشـاره می شـود.

الف- آبیاری

بیدمشـک هـم ماننـد سـایر گونه های جنس بیـد )Salix( آب دوسـت اسـت و نیاز 
بـه خاکـی مرطـوب دارد و تنـش خشـکی باعـث کندی رشـد و کاهـش تولید شـاتون 
می شـود. بنابرایـن مزرعـه بیدمشـک بایـد آبیاری شـود. دور آبیاری بسـته بـه فصل و 
شـرایط اکولوژیکـی منطقـه متفـاوت اسـت. البته چنانچه قبـاًل ذکر شـد، می توان این 
گیـاه را در مکان هـای نزدیـک بـه منابـع آب هماننـد حاشـیه رودخانه هـا و نهرهـای 
آبیاری یا در بیدسـتان های مخروبه هم کشـت کرد. در شـرایط شـهر سنندج در استان 
کردسـتان، دور مناسـب آبیـاری در تابسـتان به صورت هفتگی اسـت. روش مناسـب و 

قابل توصیـه آبیـاری بـرای مزارع بیدمشـک، آبیاری قطره ای اسـت )شـکل 13(. 
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شکل 13- سیستم آبیاری قطره ای در مزرعه تحقیقاتی )کلکسیون( اکسسشن های بیدمشک سنندج

ب- هرس

بیدمشـک در جوانـی نیـازی به هرس ندارد؛ اما چنانچه برای سـال ها هرس نشـود 
به تدریـج در قسـمت پاییـن دارای سـاقه هایی ضخیم تـر می شـود و انبوه شاخسـار در 
هـم فرو می رونـد .درخـت بیدمشـک هرس پذیـری خوبـی دارد، به نحوی کـه هر یک 
سـال در میـان در بهـار قبـل از ظهـور برگ هـا می تـوان نسـبت بـه هرس اقـدام کرد. 
ایـن عمـل باعـث کنتـرل اندازه گیـاه، تحریک رشـد رویشـی و تولیـد سـاقه های بلند 
کمانی شـکل حاوی شـاتون های نـر در بهـار می شـود. به طـور کلـی ایـن درخـت را 
طـوری بایـد تربیـت کرد کـه تنها تنه اصلی داشـته باشـد تـا زیبایی آن نمایان شـود. 
پاجوش هـای ایـن گیـاه را بایـد مرتـب حـذف کـرد. چنانچـه هـدف پـرورش درخـت 
بیدمشـک صرفـاً به عنـوان اسـتفاده از گل باشـد، هـر دو سـال یـک بـار بایـد هـرس 
شـود و اگـر به عنـوان دسـته بیـل یـا تهیـه سـبد اسـتفاده شـود هـر 3 تا 5 سـال یک 
بـار هـرس شـدید شـود. هـرس در گونه های ایـن جنس در فصـل بهار معمول اسـت.   
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ج- کوددهی 

بیدمشـک به ویـژه در حالـت تولیـد ارگانیک نیـاز چندانـی به کوددهی شـیمیایی 
نـدارد؛ امـا پخش کـردن کودهـای دامـی، گیاهـی و خاک پـوش هماننـد کـود بسـیار 
پوسـیده دامـی یا خـاک برگ به ضخامـت 10 سـانتی متر می تواند عالوه بـر نگهداری 

رطوبـت در سـطح خـاک به تدریـج مقـداری مواد غذایـی وارد خـاک کند.   

د- آفات و بیماری های مهم بیدمشک

بیدمشـک در مقایسـه بـا سـایر گونه هـای جنـس بیـد )Salix( آفـات و امـراض 
کم تـری دارد. امـا گاهـی آفاتـی ماننـد شـته و شپشـک و بیماری هایـی ماننـد زنـگ 
سـفیدک پـودری می تواننـد آن را آلـوده کنـد. تحـت شـرایطی ماننـد وجـود آفـات و 
امـراض و نبـود گونه هـای دیگـر بیـد، کمبود یا مـازاد رطوبـت و... پایه های بیدمشـک 
هـم می تواننـد مـورد حملـه آفـات ایـن جنـس مانند سـنک  بید، شـته خـال دار بید، 
شـته سـیاه بیـد، شـته بیـد، سـپردار کرمانی بیـد، سـپردار بید، سـپردار سـفید بید و 
سـپردار تورانـی بیـد )شـکل 1۴( یا بیماری هایـی ماننـد آنتراکنوز بید، زنـگ بید، لکه 
سـیاه بیـد، سـفیدک بیرونـی بید قـرار بگیرد. تـا زمانی که جمعیت و سـطح خسـارت 
آفـات و امـراض بـه آسـتانه زیـان اقتصـادی نرسـد، بایـد از به کاربـردن سـم و مبـارزه 

شـیمیایی پرهیـز کرد.

شکل 1۴- برخی آفات بید: سنک بید )راست(،  سپردار سفید )چپ(
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ادامه شکل 1۴- برخی آفات بید: شته خال دار )راست( و شته سیاه )چپ(

برداشت محصول بیدمشک

عمر گل دهی بیدمشـک حدود 15 تا ۲0 روز اسـت. برداشـت شاتون های بیدمشک 
معمـوالً در صبـح و بـا پوشـیدن دسـتکش انجـام می شـود. هرچـه فاصلـه بیـن زمان 
چیـدن شـاتون ها تـا اسـتحصال عـرق بیدمشـک کم تـر )حداکثر 7۲ سـاعت( باشـد، 
بهتـر اسـت. فاصلـه طوالنی تـر بین زمـان چیـدن شـاتون و عرق گیری، باعـث کاهش 
کیفیـت اسـانس و عـرق می شـود. بـه ازای یـک کیلـو گل تـازه حـدود ۲ تـا 3/5 لیتر 
عـرق بـه دسـت می آیـد. گل هـای برداشت شـده خودبه خـود در محـل جمـع آوری 
گـرم شـده و از کیفیت آن ها کاسـته می شـود. بنابراین، بایـد بعد از برداشـت اوالً زیاد 
فشـرده نشـود و ثانیـاً بالفاصلـه بـه محـل عرق گیـری منتقل شـود یا در جـای خنک 

نگهداری شـود )شـکل 15(.

شکل 15- برداشت بیدمشک 
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ادامه شکل 15- برداشت بیدمشک 

تهیه عرق بیدمشک به روش سنتی

تهیـه محلـی عرقیـات گیاهـی از جمله عرق بیدمشـک از دیرباز در کشـور مرسـوم 
بـوده اسـت و دانـش محلـی ارزشـمندی در ایـن خصـوص در مناطـق مختلف کشـور 
وجـود دارد. در ارومیـه بخشـی از شـاتون های بیدمشـک پس از برداشـت بـه بازارهای 
محلـی منتقـل می شـود و مـردم بـه روش سـنتی بـا فنـاوری محلـی »نی قـازان« در 
خانه هـا عرق گیـری بیدمشـک را انجـام می دهنـد. تهیـه عـرق بیدمشـک در آغازین 
روزهـای بهـار بـه سـنتی قدیمـی در ارومیـه تبدیـل شـده  اسـت )شـکل 16(. رعایت 

نـکات زیـر در خصـوص عرق بیدمشـک مهم اسـت:
1. عـرق بیدمشـک بایـد خوش عطـر و مطبـوع و دارای بـوی قـوی )نشـان دهنده 

غلظـت عـرق( باشـد، در غیـر ایـن  صـورت نشـان از کهنگـی یـا آلودگـی آن دارد.
۲. عرق بیدمشک باید کاماًل شفاف باشد.

3. بهتـر اسـت عـرق در ظـروف شیشـه ای نگهـداری شـود؛ زیـرا اکثـر ظـروف 
نیسـتند.  مناسـب  خوراکـی  بـرای  نبـوده و  اسـتاندارد  پالسـتیکی 

۴. عـرق بیدمشـک بهتـر اسـت در ظـروف شیشـه ای، رنگـی، دور از نـور  آفتـاب و 
گرمـا نگهـداری شـود تـا رایحـه )اسـانس( آن کاهـش نیابـد و تخریب نشـود.

5. دِر ظـرف محتـوی عـرق باید کاماًل بسـته و نفوذناپذیر باشـد؛ در غیر این صورت 
اسـانس آن کم کم تبخیر می شـود.
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شکل 16- شیوه سنتی عرق گیری 

میزان تولید و  توجیه اقتصادی کاشت بیدمشک

بـا احتسـاب فاصلـه کاشـت ۴×3 متـر بـرای کاشـت درختـان بیدمشـک و تعـداد 
800 درخـت در هکتـار در زمینـی به انـدازه یـک هکتـار و با احتسـاب میزان متوسـط 
تولیـد شـاتون تـازه در هـر درخت 5 سـاله حـدود 10 کیلوگرم، متوسـط مقـدار تولید 
شـاتون تـازه در هـر هکتـار حـدود 8 تـن خواهـد بـود. از سـال دهـم بـه بعـد مقـدار 
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تولید سـاالنه به صـورت تصاعـدی افزایـش می یابد و متوسـط مقدار تولید شـاتون تازه 
در هـر هکتـار بـه حـدود 15 تـا ۲0 تـن می رسـد. بـا احتسـاب قیمـت هـر کیلوگـرم 
شـاتون تـازه حـدود 10 هـزار تومـان در محـل توسـط واسـطه های محلـی در اوایـل 
سـال 1397 در سـنندج، درآمـد ناخالـص سـاالنه هـر هکتار بیدمشـک از سـال پنجم 
بـه بعـد حداقـل 80 میلیـون تومان و از سـال دهم به بعـد حداقل 150 میلیـون تومان 
در هکتـار خواهـد بـود. ایـن مقـدار درآمـد غیـر از درآمدهـای جانبـی دیگـر از طریق 

اسـت.  زنبورداری 
هزینـه اولیـه ایجـاد یـک هکتار مزرعـه بیدمشـک )تهیه زمیـن، عملیـات خاکی و 
شـخم عمیـق، تعبیـه سیسـتم آب رسـانی و آبیـاری، تهیـه نهـال، کاشـت و...( حـدود 
۴0 میلیـون تومـان و هزینه  سـاالنه نگهداری )آبیـاری، مراقبت و...( حـدود ۲0 میلیون 

تومـان در سـال 1397 در سـنندج بـرآورد می شـود.
چنانچـه قبـاًل اشـاره شـد، بیدمشـک درختـی کم هزینـه و پرفایـده اسـت. زمـان 
گل دادن و برداشـت و فـروش شـاتون های بیدمشـک اواخـر اسـفند و اوایـل فروردیـن 
اسـت که سـایر محصـوالت باغی و زراعی هنوز رشـد خـود را شـروع نکرده  اند و جیب 

کشـاورز خالی اسـت.    

بازار بیدمشک

شـاتون های تـازه بیدمشـک را می تـوان بـه شـرکت های عمـده عرقیـات گیاهـی 
تحویـل داد. ضمنـاً عطاری هـا و مراکـز خرید گیاهـان دارویی در اسـتان ها هم خریدار 
بخشـی از شـاتون های بیدمشـک هسـتند. در برخی مناطـق واحدهای تولیـد عرقیات 
گیاهـی هـم خریـدار شـاتون های بیدمشـک هسـتند. توصیـه می شـود چنانچـه برای 
تولیدکننـدگان بیدمشـک مقـدور باشـد، واحدهـای کوچـک تبدیلی عرق گیـری را در 
جنـب مزرعـه تولیـد بیدمشـک ایجـاد کنند؛ زیـرا با ایـن کار تولیـد آن ها هـم ارزش 

افـزوده بیش تـر و هـم بـازار گسـترده تری )امـکان صـادرات( پیـدا می کند.  
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