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گفتارپیش
از نیمیمیلیون هکتار،86میلیون هکتار است و مراتع با مساحتی حدود 8/164وسعت کشور ایران 

هاي مرتعی کشور که قابلیت زیادي هوسیعی از عرصبخشسطح کشور را به خود اختصاص داده است.
که این اراضی طوريند؛ بهاهد، در ادوار گذشته به دیمزار تبدیل شدانداري داشتهبراي تولید علوفه و مرتع

گیرند و در شرایط فعلی به دلیل بازدهی کم و غیر اقتصادي بودن، رها شده و مورد کشت و کار قرار نمی
تبدیل مراتع براي تولید محصوالت هاي دوراز گذشتهندارند.صرفه اقتصادي،یا در صورت کشت

هاي نامطلوب بسیاري از مراتع در ایران شده است. این شرایط موجب کشاورزي باعث ایجاد وضعیت
تولید علوفه، افزایش کاهشهاي گیاهی و جانوري، فرسایش خاك، ایجاد گردوغبار، انقراض گونه

امروزه مشکل تنوع زیستی شده است.خاك و کاهشهاي موجود دربذرزایی، از بین رفتن بیابان
هاي خشکسالی، چراي بیش از حد دام و شخم مراتع براي تولید محصوالت کشاورزي، بسیاري از گونه

بسیاري از پژوهشگران به دنبال یافتن به همین دلیلداده است. قرار مرتعی و دارویی را در خطر انقراض 
هايبه شناسایی گونهها هستند. براي رسیدن به این هدف نیاز اظت از این گونهحفبراي ی یراهکارها

هاي مطالعه ویژگیها،گونهاز اینحفاظتيراهکارهایکی از.استدیمدارویی مقاوم به شرایط خشکی و
.استازجمله گیاه دارویی موسیر زراعی آنها و کشت و اهلی نمودن آنها 

مقدمه
که در سراسر ایران از نواحی بیابانی شنی تا گونه دارد120حدوددر ایران )Allium(پیازجنس

از اراضی کشور در اغلب نقاط،جنوب ایرانمناطق ساحلیتقریباً بجز اند وارتفاعات کوهستانی پراکنده
الً شناخته تعدادي از آنها از نظر مصارف درمانی کامهاي مرتفع پراکندگی دارند.کوهتا قللهاباغوزراعی

توسط مردم مناطق مختلف ایران در اوایل بهار بصورت اند و تعدادي نیز عموماًکار وارد شدهودر کشت و
آنها اطالعات دقیقی در دست دارویی که از خواص ستدر حالیاین ،شوندمصرف میپخته شدهیا خام

طلبد تا دقیق را میاتی منسجم ودارویی این گیاهان خود برنامه تحقیقاثرهاي هرحال بررسی به. نیست
تازگی و طراوت در به دلیلدارویی دارند یا فقط وکه آیا این گروه از پیازها نیز قابلیت غذاییروشن شود

چهارمحال و هاي غربی ایران (در استانویژه بهشوند و این حالت اوایل بهار توسط مردم محلی مصرف می
نابودي براينیز عاملی که این خودشودو لرستان) بیشتر دیده میکردستان، کرمانشاه، ایالمبختیاري،
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اعتقاد بر این ).1391شود (مظفریان، این گیاهان بردهذخایر توارثی است بدون اینکه بهره واقعی از
آنفوالنزا،،سرماخوردگیمفاصل،ورمدیابت،دنتوانمی)Allium(جنس پیاز هاي گیاهیگونهکه است 

و اختالالت التهابی را درمان سرطان، رماتیسمشرائین،بواسیر، آسم، تصلبسرفه، سردرد،تب،استرس،
خواص دارايهاي مختلف جنس پیاز گونهکه دهدنتایج تحقیقات نشان می).Eidi et al. ,2006(کنند 

,.Harris et al(هستندضد ویروسوضد قارچضد باکتري، غنی از پیازگیاهان متعلق به جنس ).2001
نداهنشان دادرااکسیدان و ضد باکتريهاي آنتیفعالیتوترکیبات ارگانوسولفور و فالونوئیدها هستند

)Ghahremani-majd et al., هاي مزمندر پیشگیري از برخی از بیمارياین گیاهانخواص البته .)2012
,Benkeblia(شده است ثابت هاي مختلف شد میکروارگانیسمتوانند از رهمچنین میپیازها.)2004

,Benkeblia(کنند جلوگیري  ,.Yin et al؛ 2004 نواحی کوهستانی غرب گیاهان بومی ازیکی.)2002
باشد.شده دارد، گیاه دارویی و با ارزش موسیر میکشت در اراضی زراعی رهابرايخوبی قابلیتکه ایران

ارویی دارد و هم علوفه آن در حالت خشک و تر خوراکی و دکه هم جنبه صنعتی،گیاهی استموسیر
گیرد. به دلیل قرار این گیاه مورد توجه زنبورعسل قرار میگل دیگرسوي از گیرد.قرار میاستفادهمورد 

هاي دیگر از ویژگیگرفتن پیاز آن در زیر زمین نسبت به سرما، خشکی و چراي دام مقاومت خوبی دارد.
.استسی و غیرجنسی و تولید بذر زیاد آن تکثیر جناین گیاه توانایی

شناسی گیاهخصوصیات 
Allium hirtifoliumعلمینامباموسیر  Boiss. چند ساله و پیازدار از خانواده گیاهیAlliaceae

هاي رسد. گلمتر میسانتی30اي و تو خالی که طول آنها به حدود هاي استوانهکه داراي برگباشدمی
به موسیرپیاز).1383باشند (رهبر و همکاران، رتی و یا ارغوانی بوده و معموالً عقیم میآن به رنگ صو

ساقه عریان به ارتفاع .استشیاردار و نازكهاي خارجی خاکستري،با پوستهمتر،سانتی5/2- 4قطر 
بخش درمتر،سانتی5، به عرض تا عدد4-5ها . برگباشدمیدارکمی رگهو مترسانتی80- 120
ییاهایرانی گموسیر.)1(شکل )1391(مظفریان، استکركکم و بیش کرکدار یا تقریباً بیايقاعده

اصلی و یا یک پیازتنها شاملي است و معموالًابافت ذخیرهداراي پیاز آناست کهپیازي چندساله
,.Ghahremani-majd et al)تشکیل شده استپیازندرت از دو به 2010; Ebrahimi et al., 2008).
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ب. مرحله زایشی (ظهور اندام گل دهنده)الف. رشد رویشی (ظهور برگ)                     

چ. گلدهی کاملج. بازشدن غنچه گل

خ. رسیدن بذرح. بذردهی     

ذ. پیاز موسیرد. تولید بذر  
) Allium hirtifoliumگیاه موسیر (مراحل مختلف فنولوژی - ١شکل 
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خصوصیات فنولوژیکی
زنی و رشد رویشی خود را آغاز و گیاه موسیر همزمان با مساعد شدن دماي هوا در اسفندماه جوانه

دوره کند.رشد میها با کاهش برودت زمستانه و ذوب شدن برفاولین گیاهانی است که ومعموالً جز
باشد و معموالً در میمتغیر به دماي هوا) با توجه ماه (هشتاواخر فروردین تا اواسط اردیباز گلدهی آن 

شود و بقیه کنند. ریزش بذر در این گیاه در تیرماه آغاز میآن شروع به رسیدن میبذرهاي خردادماه 
برد.سال در رکود رشد و دوره خواب به سر می

پراکنش جغرافیایی
هاي در استانویژه بهرتفع و نقاط کوهستانی اتع مدر مرصورت خودروبومی ایران است و بهموسیر

کند رشد میخوزستان و فارس یلویه و بویراحمد، گکردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاري، که
(Rechinger, ).2(شکل(1984

نقشھ پراکنش موسیر در ایران- ٢شکل

دریاي خزر

خلیج فارس
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مانتخاب موسیر براي کشت دیدالیل
مقاوم بودن این گیاه به شرایط کم آبی-1

این گیاه با خشکی است.هتوان ذکر کرد سازگاري این گیاه بمیموسیرصفاتی که در تریناز شاخص
).1392(اله مرادي و همکاران، کندمتر به باال رشد و نمو پیدا میمیلی250مقدار بارندگی سالیانه 

توانمیآبیاري وجود داردبراي که آب مناطقیدر .شودانجام میی به دو صورت دیم و آبکشت این گیاه 
در شرایط دیم کشت آبیاري نمود.مزرعه را یک تا دو بار در سال تشکیل بذر تا مرحلهگلدهی اوایل در 

.باشدمیپذیر امکانکم است،آن که میزان تبخیرمتر میلی250بیش ازبارندگیبادر مناطقیاین گیاه 

این محصول با فرهنگ کشورمان هاي وردهافربودن هماهنگ-2
هاي طبیعی کشور وجود داشته و مردم محلی از برگ و پیاز آن از دیرباز گیاه موسیر در اکوسیستم

گرفته است هاي دور نیز مورد استفاده قرار میاین گیاه که از زمانهاي فراوردهیکی از کردند.استفاده می
فراوانی داروهاي گیاهی به ساخت جات و . در حال حاضر نیز از موسیر در ترشیاستماست و موسیر 

شود.استفاده می

مقاوم بودن به شرایط نامساعد محیطی و خاکی -3
متر از سطح دریا و 3500تا 1500هاي طبیعی کشور در ارتفاعات باالي گیاه موسیر در اکوسیستم

درصد) به خوبی رشد و نمو 80راضی شیبدار (شیب صفر تا ها و همچنین در ادر طیف وسیعی از خاك
ندارد این خصوصیات ویژه بیانگر این است که در جاهایی که امکان کشت هیچ گیاه دیگري وجود.دارد
استفاده نمود. موسیرتوان از می

و امکان کشت ارگانیک آن ها مقاوم بودن به آفات و بیماري-4
باشد و با توجه به بازارهاي جهانی چند برابر محصوالت غیرارگانیک میقیمت محصوالت ارگانیک در 

راحتی امکان کشت ارگانیک آن و بهباشدها میگیاهی بسیار مقاوم به حمله آفات و بیماريموسیراینکه 
،استپذیر امکان توسعه کشت آن براحتی امکان،هاي طبیعی وجود داردهاي بکر و دامنهدر عرصه

هاي مناطق مختلف کشور ازجمله استانکشت این گیاه در برايه هم اکنون متقاضیان زیادي کطوريبه
وجود دارد.واقع در منطقه رویشی زاگرس
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ترکیبات شیمیایی، خواص درمانی و کاربرد گیاه موسیر 
پالمیتیک اسید، پالمیتولئیک لینولئیک اسید،پیاز موسیر لینولنیک اسید،اسیدهاي چربمهمترین

, Ebrahimi et al)هستنداسید، استئاریک اسید و اولئیک اسید  مطالعه فیتوشیمیایی .(2008
ساپونین فورستانول و اسپیروستانول گردید6هاي موسیر منجر به جداسازي مقدار زیادي از گل

.(Barile et al., ضد ايهاثرموسیرتامعصاره .دارویی بسیار مهم استهاياثرداراي موسیر (2005
ممانعت کرده است رشد تریکوموناس واژینالیساز و )1383(رهبر و همکاران، باکتري نشان داده است 
(Rahbar et al., براي آنهايوردهافراز وجزء گیاهان دارویی مهم بودهموسیراز نظر پزشکی .(2006

استفاده همراه غذا هاانگلآن براي دفعی یگندزدااز خواص و در افراد دیابتی قند خونکم کردن
، ادراراست. افزایش دفعقرار گرفتهمورد استفاده نیز آببراي ضدعفونی کردنبرآنعالوه.شودمی

تأثیر مثبت آن بر دستگاه ،کبدوطحالو تسکین دهنده التهابهازخمکنندهدهنده و ترمیمالتیام
هايچربیعروقی، کمک به کاهش-کاهش سردردهاي میگرنی، کمک به سیستم قلبیاعصاب مرکزي،

ایـن گیـاه .)1379،جلیلیت (اسهم قابل توجهفشار خونشرائین و تنظیمو پیشگیري از تصلبخون
با طعم گیاه یک وسیر م.فسفر، کلسیم، پتاسیم، سدیم و منیزیم استهمانندسرشـار از مـواد مغذي 

شود.میاضافهماست و ترشی هعنوان یک افزودنی بخشک شده آن بههاي پیازبرشو ده بوغذایی خاص 
گیردعنوان یک افزودنی خوشمزه یا ادویه براي مواد غذایی در ایران مورد استفاده قرار میپودر آن به

.(Ebrahimi et al , 2009)

موسیرو نیاز آبی شرایط اکولوژیکی مورد نیاز رشد 
ا اقلیم خیلی مرطوب فراسرد و در طیف تخشکها از اقلیم نیمهاقلیمبیشتر تقریباً در موسیرگیاه

متر میلی700تا 250ها رشد و نمو دارد. این گیاه در مناطقی با متوسط بارندگی سالیانه وسیعی از خاك
مکاران، کند (اله مرادي و هگراد به خوبی رشد میدرجه سانتی19و متوسط دماي ساالنه صفر تا 

مانند یکی مناطق با آب و هواي گرم دارد:موسیر در دو شرایط آب و هوایی از ایران پراکنش).1392
کشور است.غرب و غربهاي مرکزي، جنوببا اقلیم سرد استانستان فارس و دیگري مناطقیا

اري آب در تواند به نگهددر جهت عمود بر شیب منطقه نیز میشخم دار،کشت در اراضی شیببراي 
آب و فرسایش خاك و جذب بیشترکنترلهايیکی از تکنیکمحدوده ریشه کمک شایان توجهی نماید.
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باشد. نوارها باید عمود بر سطح شیب باشد.حفظ و نگهداري حاصلخیزي خاك کشت نواري میدر نهایت 
مزایاي کشت نواري عبارتند از:

گردد.به سطح خاك میها مانع از برخورد مستقیم بارانتراکم برگ- 
شود.کنترل میدارسطح شیبحرکت آب بر - 
جذب بیشتر آب در خاك و جلوگیري از هدر رفتن آب.- 

تکثیر موسیر
گیاه موسیر یک گیاه چندساله و داراي ساقه زیرزمینی به شکل پیاز است که هم از طریق بذر و هم 

ینکه بذر این گیاه داراي خواب است، باید پس از یک ). با توجه به ا3شود (شکل از طریق پیاز تکثیر می
خواب بذر موسیر از دوره سرما در شرایط طبیعی و در پاییز کاشته شود تا خواب بذر شکسته شود.

پوسته ممکن است قابل اینکه عالوه بهشود.سختی پوسته بذر آن بر اثر عدم نفوذ آب و گازها ناشی می
زنی از جوانهدهد و یا عدمنفوذ باشد، ولی مقاومت مکانیکی زیادي در برابر خروج ریشه از خود نشان می

برداري از پیاز موسیر از طریق کاشت بذر بنابراین بهرهشود؛وجود مواد بازدارنده در پوسته بذر ناشی می
رشد بذرتایج بررسی مراحل فنولوژيدلخواه برسد. ندازهکند تا پیاز به انمدت زمان زیادي را طلب می

فصل رویشی یک پیاز کوچک پایاناي شکل تولید و در که در سال اول بذر تنها یک برگ لولههنشان داد
گل یک پیاز خواهريتولیدسال گیاه به مرحله رشد زایشی وارد و همراه5تا4کند و پس از تولید می
هاي تکثیر موسیر از طریق یکی دیگر از روش.)1396و قادرمزي، حیدرحاجی(ایدنممیتولید(سیرچه)
و تکثیر آن توسط همین آیدترتیب که از هر پیاز موسیر دو پیاز خواهري بوجود میباشد، بدینپیاز می

.شودانجام میپیازهاي کوچک 

تکثیر موسیر (بذر و پیاز)- ٣شکل
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کشت گونه موسیرهزینه اولیهو روش کاشت، داشت و برداشت
باشد.میبا توجه به شرایط اقلیمی بهترین زمان کشت پیاز موسیر در زمین اول مهر تا اول آذرماه 

از اوایل تیر تا اواسط شهریور اقدام به تهیه باید براي اینکه در زمان مناسب اقدام به کشت موسیر گردد، 
هاي هرز در اواخر اردیبهشت شخم گردد تا از رشد علفبایدلی و آماده نمودن پیاز موسیر نمود. زمین اص

و بذرپاشی آنها جلوگیري شود.
مورد نیاز استهکتارهرتن براي 1- 3به میزان (دیم یا آبی)به شرایط کشتبا توجه پیاز موسیر

در زیر نور روز2پیازهاي موسیر ابتدا به مدت تن). 2تا 1تن و در شرایط دیم 3(در شرایط کشت آبی 
شوند تا کامالً خشک شوند. پس از خشک شدن، تمام گل و الي و مواد اضافی و آفتاب قرار داده می

پیازها بر اساس اندازه قطر در سه گروه پیازهاي درشت، گردند.پیازهاي ناسالم از پیازهاي سالم جدا می
پس از متی از زمین کاشته شود.تا در زمان کاشت هر گروه در قسشوند میمتوسط و کوچک از هم جدا 

جداسازي پیازها از یکدیگر، تمام پیازها در یک مکان سایه و به دور از نور خورشید که هواي آزاد در آن 
شوند تا در اول مهر تا اول آبان در زمین اصلی کاشته شوند. جریان دارد قرار داده می

شود. وست) مورد نیاز روي زمین پخش میدر اوایل مهر بر اساس آزمون خاك، میزان کود آلی (کمپ
گردد. ، زمین مورد نظر شخم میگاوآهن برگردان یا قلمیبعد از پخش کود بر روي زمین، با استفاده از 

متر از سانتی5، پیازهاي موسیر با فاصله حداکثر کنبازفاروئر یا شیارپس از شخم زمین با استفاده از 
فاصله خطوط کاشت شوند.متري خاك قرار داده میسانتی10- 12ق تراز در عمیکدیگر بر روي خطوط

تواند بخوبی با دستگاه سیرکار هاي موسیر می(کشت پیازمتر خواهد بودسانتی20- 25از یکدیگر نیز 
. )4(شکل)شودپشت تراکتوري انجام 
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کاشت موسیر-٤شکل

زمینهدرعمدهمشکالتازیکیموسیربذرخواب. استذربطریقازتکثیرموسیر،کشتدیگرروش
. شودفراهمگیاهاینکشتبرايزمینهبذر،خوابشکستنبابایدکهرودمیشماربهگیاهاینکشت
خاكباکمیوشدهپخشنظرموردزمینسطحدربذرپاییزفصلدراستالزمکاراینانجامبراي

بذرمقدار.گرددسبزبهاردروشدهتأمینزمستانوپاییزطولدرآنسرمایینیازتاشودمخلوط
5گذشتازپسوبذرکاشتصورتدر.استکیلوگرم40هکتار،یکدرکاشتبراينیازموردموسیر
تیمارهايازاستفادهکهانددادهنشانهاآزمایشبرخی. داردوجودموسیرپیازبرداشتقابلیتسال،

موسیربذرخوابشکستدردقیقه،5مدتبهسولفوریکاسیدوروز60مدتبهسرمادهیهمزمان
بذرخوابشکستنبرايثرؤمروشیعنوانبههماسیدجیبرلیکهورمونکاربردهمچنین. ثرندؤم

.آیدمیشماربه



مراتع کم بازدهکشت موسیر در اراضی دیم رها شده و/ 10

بایدهاي اهلی و حیات وحش به مزرعه، براي جلوگیري از ورود دامبعد از کاشت موسیر در زمین، 
هاي یکی از روشکند.. هر پایه موسیر در فصل بهار چندین برگ تولید میشودالزم انجام عملیات

دست آوردن درآمد منظور بهبه.)5(شکل باشدبرداري از گیاه موسیر برداشت برگ و فروش آن میبهره
محض و بهآوري نمودمعجتا دو برگ را با استفاده از قیچی باغبانی قطع ویکتوان از هر پایهبیشتر می

سایه و یا آنها را در شرایط فروختبازار ساعت بعد در 24آوري برگ گیاه باید آن را حداکثر تا جمع
و باعث کاهش کیفیت و کوچک شدن هاي گیاهبرگتمام البته برداشت . رساندخشک و بعداً به فروش
میري، جلوگیري از بوتهبراي که گرددهاد میبنابراین پیشن.گرددپیاز موسیر میدر نهایت از بین رفتن 

یک تا دو برگ از هر پایه برداشت شود.

برداشت برگ موسیر-٥شکل

آوري بذر گیاه باید باشد. براي جمعآن میآوري بذربرداري از موسیر جمعهاي بهرهیکی دیگر از روش
آوري و در مکانی بذر گیاه را جمعراي داهاي تمام ساقه،در خردادماه که گیاه در مرحله بذردهی است

ها جدا و بر روي آن ریخته صاف و سفت بر روي یک چادر برزنتی قرار داد تا به مرور بذرها از کپسول
را جدا نمود. پس از جدا نمودن بذرها بذرها نیزکوبخرمنتوان با استفاده از کمباین و شوند و می

به ندرت براي فروش وجود دارد کشور بذر موسیراز آنجا که در.)6(شکلتوان آنها به فروش رساندمی
دست آورد. بهاز این راه آوري و فروش بذر درآمد خوبی توان با جمعمی
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برداشت بذر موسیر-٦شکل

ب موسیر در شرایط خوو متوسطهاي درشتتوان پیاز موسیر را برداشت نمود. پیازدر مرحله آخر می
هایی بعد از بذرگیري از مزرعه برداشت پیاز در قسمتکند.یک تا دو غده خواهري در کنار خود تولید می

شود)انجام میهاي مرداد و شهریور در ماه(که پیازهاي درشت و متوسط کاشته شده بودند از زمین
برداري مورد بهرهآینده هاي شوند تا در سالدر زیر خاك قرار داده میدوباره پیازهاي خواهري تولید شده 

هاي هوایی گیاه خشک شده و زمان برداشت موسیر موقعی است که شاخ و برگ و قسمتقرار گیرند.
آوري پیاز موسیر را جمعرسیده و قابل برداشت است.روي زمین بیفتد. در این زمان موسیر کامالً

توان بعد از برداشت پیازهاي می،کارگره ازتوان به چند طریق انجام داد. در آوردن پیاز با استفادمی
وموسیردستگاه برداشتاستفاده از درشت، پیازهاي ریز را دوباره در عمق مناسب در زیر خاك قرار داد.

توان آنها را . بعد از برداشت پیاز می)7(شکل باشدمیهاي دیگر برداشت پیاز موسیرشزمین از روشخم
ا آنها را ورقه ورقه کرد و در سایه خشک نمود و بعد آنها را با قیمت بهتري به به فروش رساند یبازار در 

از هر تن موسیر تازه کهشودتن موسیر تازه برداشت می5- 3از هر هکتار کشت موسیر فروش رساند. 
.آیددست میکیلو پودر موسیر خشک به052



مراتع کم بازدهکشت موسیر در اراضی دیم رها شده و/ 12

برداشت پیاز موسیر- ٧شکل

سال است. در سال اول 20به مدیریت برداشت مزرعه در حدود توجه با متوسط مزرعه موسیر عمر
هاي تهیه و و هزینههاي ثابتعنوان هزینههاي خرید پیاز موسیر، شخم، دیسک و کاشت موسیر بههزینه
هاي جاري در نظر گرفته عنوان هزینهبرداشت بذر و پیاز موسیر به،کود شیمیایی،کود مرغیتوزیع

تومان و 50730000هاي ثابت برابر با هزینهموع براي ایجاد یک هکتار موسیردر مجشوند.می
بعد به مزرعه موسیر در شرایط دیم از سال دوم بهباشد.تومان می11860500هاي جاري برابر با هزینه
به مدیریت داشت و برداشت مزرعه، متوسط عملکرد پیاز آن در حدود با توجه رسد و برداري میبهره
باشد. مزرعه موسیر از سال سوم به کیلوگرم در هکتار می100کیلوگرم و متوسط عملکرد بذر آن 0030

. قیمت پیاز موسیر در استسال 3بعد به سودآوري خواهد رسید و دوره تنفس و بازگشت سرمایه 
ماهشهریورتومان بوده و در 20000باشد. در خردادماه قیمت پیاز موسیر هاي مختلف سال متغیر میماه
تن در هکتار خواهد رسید.10عملکرد پیاز موسیر در شرایط آبی به . رسدتومان می40000به 
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ھای ایجاد مزرعھ موسیر در سطح یک ھکتارھزینھ-١جدول 
قیمت کل (تومان)قیمت واحد (تومان)واحدتعداد یا مقدارشرح عملیاتردیف

2500050000000کیلوگرم2000خرید پیاز موسیر1
300000300000هکتار1شخم2
150000150000هکتار1دیسک3
10001000000کیلوگرم1000تهیه کود مرغی4
70000280000نفر روز4توزیع کود مرغی5
1500600000کیلوگرم400کود شیمیایی6
70000280000نفر روز4کاشت موسیر7
700007000000نفر روز10برداشت بذر و پیاز موسیر8
59610000جمع9
2980500هاي جاري و ثابتدرصد هزینه5بینی نشدههاي پیشهزینه10
62590500جمع کل11

درآمد حاصل از مزرعھ موسیر در سطح یک ھکتار در شرایط دیم-٢جدول 

واحدمقدارشرح عملیاتردیف
قیمت واحد

(تومان)
قیمت کل
(تومان)

زمان برداشت
پس از کشت اولیه

سال دوم2500075000000کیلوگرم3000فروش پیاز موسیر1
سال دوم20000020000000کیلوگرم100فروش بذر موسیر2
95000000جمع کل3

برداريشیوه بهره
ر و پیاز موسیر توان از برگ، بذدست آوردن درآمد بیشتر میبراي بهکه قبالً بیان شد، گونههمان

توان از برگ گیاه، در هاي فروردین و اردیبهشت میبرداري نمود. در طول یک فصل رویش در ماهبهره
پیازهاي موسیر قبل ازآنجا کهاز.استفاده کردهاي تیر تا شهریور از پیاز آن خردادماه از بذر آن و در ماه

بندي و هنگام کاشت هر گروه در چک تقسیمکومتوسط وهاي بزرگ،دستی در اندازهکاشت به صورت
در.شودمیبرداري از مزرعه هر ساله به صورت تناوبی انجام شوند، بهرهیک قسمت از زمین کاشت می

گیرد که پیازهاي درشت و متوسط در آن کاشته برداري قرار میاز مزرعه مورد بهرههاییسال اول قسمت
توان در هر فصل رویش فقط یک بار میشوند.دیگر برداشت میهاي هاي بعد قسمتشده است و در سال

.کردهاي گیاه برداشت از اندام
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هاآفات و بیماري
گردد.منظور مصارف غذایی و دارویی کشت میبهاست کهمرتعیسیر یکی از مهمترین محصوالت مو

اهمیت است، زیرا این هاي گیاهی در این محصول با يبیمارویژهاهمیت خسارت ناشی از آفات و به
تولیدي گردیده و پیازهايکاهش ظاهر و کیفیت عوامل ضمن تقلیل میزان تولید محصول موجب

سیر مانند موAlliaceaeهرچند گیاهان خانواده کاهند. پسندي و ارزش آن میشدت از میزان بازاربه
کرم هستند، ولی معموالً وم ها مقامقاومت زیادي به شرایط محیطی داشته و نسبت به آفات و بیماري

.)8(شکل ساز است که براي موسیر مشکلاست آفتی سیر مهمترین 
الروشود.هم در مزرعه و هم در انبار باعث ایجاد خسارت می(Dyspessa ulula pallidata)سیرکرم 

پیاز فتباو نمایدمیاین آفت درشت و عنابی رنگ بوده و ضمن اینکه خسارت مستقیم به محصول وارد 
آلودگی، ارزش این نوعشود و در مصرف کننده میچندشبرد، باعث ایجاد حالت را از بین میآلوده

اما باشدمی. شروع آلودگی به این آفت از مزارع )8(شکل دهدرا به شدت کاهش میموسیرتجاري 
در مزرعه کند.ي وارد میخسارت زیادموسیرکه با ادامه تغذیه از شودایجاد میخسارت اصلی در انبارها 

آمیز نیست، بنابراین کنترل باید به مرحله پس از برداشت معطوف یتکنترل شیمیایی آفت چندان موفق
این گاز از ترکیب شود.یدروژن توصیه میهیا فسفور (PH3)گردد. براي این کار استفاده از گاز فسفین 

درصد از 20شود. فسفین در حدود ر هوا آزاد میفسفید آلومینیوم یا فسفید منیزیم با رطوبت موجود د
طور تر است و قدرت پراکندگی خوبی داشته، به آسانی با هواي محیط مخلوط شده و بههوا سنگین

ها و جوندگان اثر شود. این گاز بسیار سمی بوده و بر روي حشرات، کنهیکنواخت در فضا پخش می
براي هر متر نوار و کپسول گازي موجود است.،پلیت،کشنده دارد. فسفین در بازار به صورت قرص

روز 5تا 3شود. مدت زمان گازدهی برحسب درجه حرارت گرمی مصرف می3قرص 2تا 1مکعب 
ع بمنعنوان با ممنوعیت کاربرد متیل بروماید، استفاده از فسفید آلومینیوم یا فسفیدمنیزیم بهباشد.می

منیزیم کمتر از فسفید آلومینیوم است و براي فسفیدثیر أتي دماگاز فسفین در حال گسترش است.
.)1394د (احمدي، شواستفاده در مناطق سردسیر و در فصل سرد توصیه می
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کرم سیر- ٨شکل 

و ارزش آنموسیرهاي فراورده
هاي ورقه، پودر موسیر وخشک شدههاي موسیرگرانولکامل تازه، موسیرشاملموسیرهاي وردهافر

،...)نان، ماست، ترشی و(کاربردهاي فراوان در صنایع غذاییدارايکه)9(شکل استآن خشک شده 
از وري افرارزش دارویی، تقاضاي بازار و سطح از سوي دیگر.) استتهیه شامپو(دارویی و بهداشتی
ی ایران در از مهمترین گیاهان دارویی صادراتهاي سنجش اقتصادي یک گیاه است.مهمترین شاخص

اروپاي ،طورکلی به کشورهاي اروپاي غربیهاي گذشته موسیر، زیره سبز، آویشن و ... بوده که بهسال
که بیانگر این مسئله است که شدهآمریکا، هندوستان و کشورهاي حوزه خلیج فارس صادر ،شرقی

و تبدیل آن موسیرتروي غدهبر رفراوري انجام با. دارداي صادرات موسیر در ایران اهمیت قابل مالحظه
مراتب افزایش داد. توان ارزش افزوده این محصول را بهگرانول میپودر وپرك،هایی همانند فراوردهبه 
، تومان متغیر بوده استهزار 30تا 20بین 98در سال تر موسیر پیازمثال قیمت هر کیلوگرم عنوان به
افزایش هزار تومان150به ازاي یک کیلوگرم رزش آن ا،که در صورت تبدیل به پرك خشکطوريبه

رم پرك کیلوگ800/1،آوري شده از سطح زمین در مردادماهکیلوگرم پیاز موسیر جمع5از هر .یابدمی
بلکه از ارزش ،محصول تولید شده نه تنها از قابلیت انبارداري باالیی برخوردار استآید.خشک بدست می

تر موسیر به پودر و گرانول پیازو این در حالی است که در صورت تبدیل باشدمیبرابري نیز برخوردار2
پرك، پودر و گرانول قابلیت استفاده در صنایع متنوع هاي فراوردهیابد. هم افزایش میارزش افزوده آن باز

نصیب مضاعفی نیز ، درآمد هافراوردهکه با صادرات این طوري، بهدر داخل کشور دارندرا وابسته به موسیر 
شود.تولیدکنندگان و صادرکنندگان می
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ب. پرك موسیرالف. غده موسیر

د. پودر موسیرج. گرانول موسیر
در کشوراشکال مصرفی موسیر- ٩شکل
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