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مقدمه
Boiss.Alliumیر ایرانی با نام علمیموس hirtifoliumجنس در از جنس آلیوم است.ارزشمند اي گونه
Allium جود دارند که فرنگی وپیازچه،تره و تره،سیر، موسیر، پیازپرمصرفی مانند محصوالت باغبانی

مهم از جنس هگون50حدود .متعدد هستنداي، سبزي و زینتی ادویهدارویی،داراي خواص و کاربردهاي 
آلیوم مختلف هايگونهنقاط ایرانبیشتر در .شودکشت میدر سراسر جهان طور گسترده بهآلیوم

استان 11رسمی،در هاي گزارشبر اساس .شوندمصرف میه یعنوان ادوعنوان سبزي، گیاه دارویی و بهبه
پیازچه، ، پیاز،موسیرعالوه بر .شودمیهاي منابع طبیعی برداشت و یا از عرصهوکار موسیر کشتکشور

با نام علمیسرخبنمانند سایر گیاهان این جنس شود و میکاشتهفرنگی و سیر در سطح انبوه تره، تره
A.jesdianumبا نام علمی، سیركA. schoenoprasumبا نام علمی و تره کوهیA. ampeloprasum از

گیاهان دارویی است که بعلت تنوع کاربرد، داراي بازار موسیر ازجملهشود.هاي طبیعی برداشت میعرصه
باال براي مصرف داخلی و صادرات است و تولید آن توجیه اقتصادي دارد.نسبتاً مصرف مشخص و تقاضاي 

شناسی گیاه

در گروه گیاهان گیاهان چند ساله هاي جنسو بزرگترین ترین از متنوعAlliumجنس 
,Fritch & Abbasi(گونه دارد900که بیش از اي استلپهتک شودگونه ایرانی می121کهشامل )2013

(Fritch & Maroofi, Alliumhirtifoliumموسیرایرانی با نام علمی.(2011 Boiss. و نام انگلیسی
Iranian shallot یاMosirهاي بومی ایران از جنس آلیوم است که در مناطقسردسیر و یکی از گونه

کرمانشاه، اصفهان،همدان،لرستان،غربی،آذربایجانمانندکشورع استانهاي مختلفمرتفنسبتاً 
و رویدصورت خودرو میهاغلب بو بویر احمد، فارس، ایالم و کردستان کهگیلویه چهارمحال بختیاري، 

.Aعلمینام.هاي مختلفی براي آن گزارش شده استتاکنون ژنوتیپ stipitatumنی هم براي موسیر ایرا
.Aگونهبارا تفاوت آن، محققانبرخی و مطرح شده است hirtifoliumوجود تیغه میانی در تخمدان

A. stipitatumاین دو شناسی،اما بر اساس منابع معتبر گیاه)1396حیدر و همکاران، دانند (حاجیمی
نام پدیا در ذیل یبر اساس نوشته دانشنامه ویک.Plantlist)(سایت شونداسم مترادف محسوب می

علمیبا نام موسیر اروپاییچندگونه مختلف از جنس آلیوم مانند براي این نام ،shallotانگلیسی 
A. ascalonicum L.اي از پیاز خوراکی با نام علمی و واریتهA. cepavar. aggregatum مطرح شده هم

اراي دمذکورواریته.یار متفاوت استبسترکیبات شیمیایی با موسیر ایرانی ورفولوژي واز نظر مکه
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.رنگ صورتی و قرمز استشکل بههاي دوکیغده

در شرایط دیم و خودرو که در بخشی از فصل اغلب است که علفی وچند سالهگیاهی ایرانی موسیر 
و یا در شرایط آبیاريسانتیمتر و60تا 50بهدهنده ارتفاع ساقه گلدهد رشد تنش رطوبتی رخ می

سبز رنگ،گیاه يبرگهارسد.می(تصویر پشت جلد)سانتیمتر 110تا 100ارتفاع بهبارندگیوانی فرا
توخالی،در پایان فصل رشد و اياستوانهدهنده ساقه گلاست وپهن و مجتمع با رگبرگهاي زبرنسبتاً 

از بارور شدن که پساست ندرت سفیدهو بگلها به رنگ آبی تا بنفشو داراي اسپات، آذین پرگلگل
هستند که در بذرتعداد زیادي راي اها ددهد. این کپسولهایی به رنگ کرمی یا خاکی میتشکیل کپسول

. )8تا 1(تصاویر رنگ استرسد.بذرها در مرحله رسیدگی، سیاههم میبذر200بیش از آذین به هر گل

)عکس از نگارنده(گلدهی بوته کامل موسیر در مزرعه تحقیقاتی در مرحله شروع -1شکل 
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)عکس از نگارنده(آذین موسیر ایرانی اسپات گل-2شکل 

)عکس از نگارنده(آذین موسیر ایرانی گل-3شکل 



تولید موسیر ایرانی / 4

)عکس از نگارنده(نمایی از سطح برگ در موسیر ایرانی –4شکل 

)عکس از نگارنده(غده اصلی و غده دختري در موسیر ایرانی -5شکل 
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)عکس از نگارنده(هاي نارسحاوي بذر موسیر کپسول–6شکل

)عکس از نگارنده(هاي رسیده حاوي بذر موسیر کپسول–7شکل 
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)عکس از نگارنده(بذرهاي سیاه رنگ در موسیر -8شکل 
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درمانی و ترکیبات شیمیایی خواص

ها و ویژه تیوسولفیناتبهسولفوره حاوي ترکیبات ارگانوAlliumها و برگهاي جنس طور کلی غدههب
آید سبب این مواد و یا ترکیباتی که از تجزیه آنزیمی آنها بدست میباشد.ترکیبات فرار سولفوره می

اي داشته و داراي تنوع شود و بر سالمتی انسان نقش ثابت شدهها میایجاد طعم و بوي خاص آلیوم
وبا،سردرد، تب، گزش، کرم روده،مانند ایی هفیتوشیمیایی باالیی هستند و در درمان سنتی بیماري

اکسیدانی خواص ضد سرطانی و ضد میکروبی و خواص آنتیبرآن،عالوهاند.داشتهاسهال و تومور کاربرد
) دي A. sativumتشکیل دهنده سوخ گیاه سیر (هايترین ترکیبعمدهها گزارش شده است.لیومآبراي 

) و %16/8سولفید ()، متیل آلیل دي%82/12سولفید (آلیل تريمتیل )،%56/48سولفید (آلیل دي
و پیازچه )A. cepa(هایی مانند پیاز) است. اسانس برگ گونه%96/11سولفید (آلیل تريدي

)A. fistulosum( سولفید و سولفید، متیل پروپیل ديآلیل متیل ديهمانند عمدتا از ترکیبات سولفیدي
,.Kusanoet al)تشکیل شده استسولفید پروپیل ديدي 2016).

هاي سطحی،در درمان زخممؤثر براي پیاز موسیر خواصی مانند ممانعت از رشد سلولهاي سرطانی، 
,Rezvan Beydokhti et al).سنگ کلیه، فشار خون و اسهال بیان شده است این گیاه از نظر (2011

,Khezri(ستعناصر فسفر، پتاسیم، کلسیم، سدیم و منیزیم غنی ا 2003.(

گونه موسیر ایرانی، بهترین روش تأیید رسد تا انجام تحقیقات علمی مبتنی بر نظر میبهبنابراین 
عنوان مثال وجود ترکیبات هببراي معرفی خواص موسیر ایرانی تکیه بر خواص عمومی جنس آلیوم است.

موسیر و پیاز بر رشد مو و ناخن است ،مثبت گیاهانی مانند سیرتأثیر دهنده گوگردي در این جنس نشان
ها انجام تحقیقات اغلب بر روي غدهبیوتیکی و ضددرد در این جنس گزارش شده است. گرچهو آثار آنتی

دهنده هم مورد هاي گیاهی مانند برگ و ساقه گلشده است اما در مصارف محلی و سنتی سایر اندام
عنوان هببه این دلیلسیر طبیعت گرم و خشک قائلند. تی براي مونسدر طبگیرد.استفاده قرار می
شود اضافه میشود)هایی مانندماست (که سرد و تر محسوب میبه خوردنیافزودنی (مصلح)

دارد. ايموسیر در صنایع لبنی و غذایی کاربردگستردهالبته ).1396امامی، (دوازده
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شتاک

بارندگی مرتفع کهنسبتاً استپیسرد و مناطق موسیرخودرو در مناطقدر استانهاي مختلف کشور 
کشت انبوه و در سالهاي اخیر، بعلت ارزش اقتصادي موسیر، اما .مناسبی دارند پراکنده استنسبتاً 

موسیرمورد توجه قرار گرفته است.با شرایط آب و هوایی متفاوت کشور مناطق بسیاري ازفاریاب آن در 
اما وقوع زند. هاي گیاه آسیبی نمیزمستان و بارش برف به غدهگیاهی سرمادوست است و سرماي شدید

همچنین در شود.دماهاي نزدیک صفر درجه سانتیگراد، در زمان رشد برگها باعث آسیب به گیاه می
آمیز است که در تولید آبی آن موفقیتدرجه سانتیگراد)40(دماي تا گرمنسبتاً مناطق داراي تابستان 

مناطق سرد زارهايدر دیمقبل از وقوع حداکثر گرما پایان یافته است.شد سالیانه گیاهاین مناطق دوره ر
داراي بارندگی زارها عمدتا به اینکه این دیمبا توجهکند.صورت خودرو رشد میهکشور گیاه موسیر ب

یرسردسو در مناطقبه درجه حرارت محیط بستگی دارددر بهار، شروع رشد گیاهزمستانه هستند 
.)11و 10هاي شکل(شودرشد گیاه آغاز میاز نیمه اول فروردین)غرب استان اصفهانمانند(

)عکس از نگارنده(در منطقه فریدن اصفهاندیم صورت خودرو در مزارع گندم هرشد موسیر ب-9شکل 
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)عکس از نگارنده(در نیمه دوم بهاررشد موسیر در عرصه منابع طبیعی-10شکل 

کشت از طریق بذر بعلت رشد کند انجام است.از طریق بذر و غده زیرزمینی قابلایرانیموسیرتکثیر
قیمت به دلیلاما رایج است کمتر (سال پنجم به بعد)در رسیدن مزرعه به عملکرد اقتصاديتأخیر گیاه 

تري خواهد بود. پایین بذر در مقایسه با خرید غده، در برخی موارد انتخاب مناسب

کهداراي زمستانهاي بسیار سرد و مناطق مرتفع و با اقلیم نیمه استپی سرددر مناطق بذر:تکش
و یا در خزانه بذرها در زمین اصلیاواخر شهریورماه تا اواخر مهرماه، از ،بارندگی زمستانه استداراي 

بوته 100(10*10فاصله کشتشود.کشت انجام میتأخیر در مناطق گرمتر با یک ماه شوند.کشت می
شود. میکاشته سانتیمتر دو تا سه بذر 5درهر گود به عمق شود.توصیه میبراي کشت بذردر مترمربع) 
مناسب است و از سال سوم به بعد با انجام یک برداشت ، این فاصلهبعلت رشد کند موسیرتا سال سوم، 

. گرددتنظیم میفواصل کشت تنک شده وکنترل شده، مزرعه

که هدف از کشت بذر تولید خزانه غده موسیر براي کشت انبوه باشد بذر در بستر مناسب با صورتیدر
هاي ریز در سال شود و غدهصورت درهم کشت میهبوبوته در مترمربع) 100(بیش از تراکمحداکثر 

شوند. دوم و یا سوم از خزانه به زمین اصلی منتقل می
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، ساس میزان آبیاري، حاصلخیزي خاك، طول فصل رشدکاري فواصل کشت بر ادر غدهکشت غده:
در شود.هاي اولیه تعیین میو اندازه غدهمکانیزهآالت در کشت یت ماشیندوجود محدوکشت دستی یا 

فواصل ،گرمی25تا 20هاي با طول فصل رشد مناسب در صورت انتخاب غدهاراضی حاصلخیز فاریاب
بوته 25تا 20در اینصورت در هر مترمربع ،ناسب استم(متساوي البعد) 20×20یا 25×20کشت 

اصطالحا فندقی)، حاصلخیزي یا گرمی12تا 8غده (ها ریزتر باشدهر چقدر غدهمستقر خواهد شد.
و خواهد بودگیاه کمتراندام هوایی دمیزان رش،خاك پایین باشد و یا میزان آب در دسترس کمتر باشد

.)11(تصویر افزایش دادبوته در مترمربع)50(تا تراکم را تا چند برابران ند می توها کوچکتربوتهچون
.کش مناسب تیمار شوندها قبل از کشت با قارچبراي جلوگیري از شیوع بیماري قارچی، بهتر است غده

)عکس از نگارنده(در تراکم کشت کم و فواصل کشت نامناسبرشد موسیر در مزرعه -11شکل 

و بر روي صورت جوي و پشته هب)سنگین و سنگیننیمهرسی (وسیر در خاکهاي کشت مبهتر است 
همانطور .)12(تصویر ها در اختیار بوته باشدتا حجم بیشتري از خاك براي رشد غدهها انجام شودپشته

هاي کشت بیش از آالت،فاصله بین ردیفشود بعلت محدودیت ماشینمشاهده می12که در تصویر 
مشکل ایجاد برداشت محصول درکشت در خاکهاي سنگین،است.ه شده تعیین شدهفواصل توصی
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میزان غده الزم بیشتري است.و زمان ها نیازمند انرژي غدهچسبیده بهکردن خاكجداچون،کندمی
نظر مورد تن در هکتار متغیر است و بستگی به قیمت غده و تراکم 8حداکثرتا2حداقل براي کشت، از

آید ومحصول اقتصادي بدست میاز کشتدو سال بعدگرمی،10هاي درصورت کشت غدهدارد.کشاورز 
سال بعد اقتصادي یکگردو) برداشت محصول دربه اندازه (گرم20از ترهاي درشتدر صورت کاشت غده

ل عمق کشت، تعیین کننده میزان تحمشوند.سانتیمتر کشت می20تا 15ها به عمق غدهخواهد بود.
طور معمول یک مزرعه موسیر تا ده هبها به خشکی، گرماي تابستان و سرماي شدید زمستان است.غده

بنابراین، از سال .ماندو همواره پس از برداشت، تعدادي غده در خاك باقی میماندسال زیر کشت می
تالش براي پاکسازي کامل مزرعه از غده موسیر مشکل است. چهارم به بعد،

کشت انبوه موسیر در مزرعه در شهرستان گلپایگان-12شکل 
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شود. در کمک بیل و مرزبند دستی(کتور) انجام میدر سطوح کوچک معموال کشت غده با دست و به
. این میزان استتن در هکتار 8تا 5غرب اصفهان، مقدار غده موسیر کشت شده در هکتار به میزان

توسط دو کارگر دیگر شود و بر روي ردیف کشت قرار داده میصورت متوالی هتوسط یک کارگر بغده،
در شود.میکارگر کشت6در این روش هر هزار مترمربع توسط .گرددتوسط مرزبند دستی پوشانده می

در این حالت گردد.زمینی اقدام به کشت میسطوح بزرگ، معموال با استفاده از دستگاه کشت سیب
با تنظیم سرعت که نحويبهگرم) و تقریبا هم اندازهباشد.20(باالي درشتنسبتاً هاي موسیر باید غده

شود. ریزي کارگران سوار بر دستگاه، مزرعه با تراکم مورد نظر کشت میحرکت دستگاه و سرعت غده

یابد.میو با الگویی شبیه غالت پاییزه ادامهشودآبیاري مزرعه بالفاصله بعد از کشت شروع میاولین
انجام هوا در بهار نوال درمناطق داراي بارندگی زمستانه یک یا دو آبیاري تا قبل از مساعد شدمعم
1000حجم آب آبیاري در هر بار آبیاري حدود یابد.روزه ادامه می10تا 7با دور هاي گرم شود و ماهمی

پ) در نظر گرفته (تیمترمکعب در آبیاري نواري500و جوي و پشتهمترمکعب در هکتار در آبیاري 
خرین آبیاري آیابد. شدت کاهش میه در صورت وقوع بارندگی و یا سردي هوا نیاز به آبیاري بشود.می

شود.در خردادماه با شروع زردشدن اندام هوایی انجام می

هاي خودرو نسبت به هاي بومی و واریتهتودهطور کلی گیاهانی که درجه اصالحی پایینی دارند،هب
هاي خودرو هاي بومی و واریتهدیگرتودهعبارتهدهند.باي نشان نمیقابل مالحظهواکنشکوددهی

موضوع در بررسیهاي نگارنده در انواع بومی مرزه و سیاهدانه هم گزارش شده ایندارند.کودپذیري کمی
شده ارائه ودي هاي بومی نسبت به فرمولهاي کموسیر هم مانند سایر تودهرود انتظار میبنابراین، است.

اما اضافه کردن کودهاي دامی به میزان شدیدي نداشته باشد.واکنشزراعی وبراي سایر محصوالت باغی
شود.مثبت بر بافت فیزیکی خاك، براي کشت انبوه موسیر توصیه میتأثیر تن در هکتار بعلت 30حدود 

رداشت مکانیزه با استفاده از در اراضی کوچک کاشت و برداشت با دست و در اراضی بزرگ کاشت و ب
براي استفاده از این دستگاه براي کاشت موسیر، شود.زمینی انجام میدستگاه کاشت و برداشت سیب

یکنواخت باشد. نسبتاً هاي تهیه شده باید درشت و اندازه غده

داشت

مانند سایر نشده است.ارائه براي موسیر ایرانی گزارش مدونی براي بیماري یا آفت خاص تاکنون
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از موشتغذیهها عالقمند هستند.ویژه کالغ) و جوندگان به خوردن غدههاي پرندگان (بگیاهان غده
(اخوان و شودعنوان یکی از عوامل تهدیدکننده بقاي آن در نظر گرفته میهگیاهان جنس آلیوم ب

یابد.عت افزایش میعلت کم شدن غذا در طبیه هاي سرد بمیزان خسارت در ماه).1398همکاران، 
شود. ضعف اندام چراي اندام هوایی میها و لگد شدن بوتهباعث در عرصه یا مزرعه، ها دامهمچنین تردد

منابع در عرصهشود.میها کوچک ماندن غدهعدم رشد و سارت آفات و چراي دام باعث خعلت ه هوایی ب
موسیر ایرانی شود.ها میو خسارت به غدهبرداران غیر مجاز باعث برداشت بی موقعطبیعی هجوم بهره

هاي در مناطقی که سرماي بهاره در ماه).اما 1396شود(دوازده امامی، گیاهی سرمادوست محسوب می
دهد(مانند برخی نقاط سمیرم)، سرمازدگی اندام هوایی باعث نابودي رخ میماهخردادیلاردیبهشت و اوا

گرماي شدید تابستان و خشکی هوا باعث سوختگی ، دهنویسنبر اساس مشاهدات .گرددمزرعه می
ویژه در سال اول کشت کند هرشد اولیه موسیر، بدهد.شود و نیاز به آبیاري را افزایش میسربرگها می

هاي هرز (در مزارع فاریاب) و سایر گیاهان عرصه (در مزارع دیم بنابراین قدرت رقابت گیاه با علف،است
شود.راحتی مغلوب میکم است و بهو عرصه منابع طبیعی) 

برداشت

تولید گیاهان دارویی ازجمله موسیر در قابلیت از مستندي در حال حاضر هیچگونه آمار
هاي خوراکی و دارویی معموال قبل از چراندن مرتع، گونههاي مرتعی در دسترس نیست.اکوسیستم
ها،در مراحل مختلف رشد و معموال در عرصهري موسیهاغدهبرداشتشود.برداران برداشت میتوسط بهره

شود.در نتیجه عملکرد محصول و امکان بقاي انجام میو روستائیانبردارانصورت رقابتی توسط بهرههب
در پژوهشی در ارومیه، از سطح مرتعی به وسعت حدود بینی است.گیاه در محیط طبیعی غیر قابل پیش

هاي در این مرتع، موسیر ایرانی در تمامی سطح تیپبرداشت شد.کیلوگرم موسیر 651هکتار، حدود 37
دهنده پایین بودن عملکرد محصول موسیر در مرتع این گزارش نشانبوده است.گیاهی قابل مشاهده

طور متوسط عملکرد موسیر در دیمزارها هتر است. بوضعیت تولید در دیمزارها اندکی مناسبالبته است.
.گزارش شده استر هکتار کیلوگرم د500حدود 

کنند ها شروع به تشکیل و رشد میغدهپس از کشت بذر و استقرار بوته،نویسندهبر اساس مشاهدات 
گرم)8-12(در حد و در سال اول رشد تا حد یک ماش رشد کرده و در سال دوم به اندازه یک فندق

یک یا غده مادري،هاي بعدالدر س)سوخ(، عالوه بر رشد غدهمناسبدرصورت کشت غده.شوندمی
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دو ،درصد آنها40هاي مادري در سال اول یک غده و درصد غده60کند. میدختري هم تولیدغدهچند 
کنند.غده دختري تولید می

شود.آذین میآوري گلبه جمعاقدام ساقه گلدهنده برداشت بذر باشد با شروع زردشدن هدفاگر
.گرددها بذرهاي سیاهرنگ بوجاري و جدا میبا کوبیدن مالیم غوزهمحصول،س از خشک کردن کامل پ

گلدهی در وقوع شود.گلدهی بوته از سال اول شروع میکند.زیادي بذر تولید مینسبتاً تعداد آذینهر گل
یا هاي ریز و از غدهحاصل گیاهان دارد.بستگی سال اول به اندازه غده کشت شده و میزان رشد رویشی 

شوند.نمیگلدهی وارد مرحله ، ی دارندرشد رویشی ضعیفی که گیاهان

و بعد از آن اندام هوایی از )13شکل(کشی از زمین آغازمحصول در سطح کوچک با بوتهبرداشت
شود و این برگهاي تازه، شود. قبل از برداشتنهایی،گاهی برداشت برگ هم از گیاه انجام میها جدا میغده

بههاي برداشتیدر این زمان وزن غده،برداشت غده، اواخر خردادماه استزمانمصارف طباخی دارند.
گرم به10هاي غدهگرم هم از مزارع گزارش شده است.150و در مواردي با وزن باالتر از گرم 80تا 70
اه توان از دستگبراي برداشت مکانیزه در سطوح بزرگ میشود.میبرداشتکه ارزش اقتصادي دارد، باال 

زمینی استفاده کرد.  برداشت سیب

)عکس از نگارنده(قبل از رسیدگی کاملگیاه کامل موسیر در موقع برداشت -13شکل 
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عملکرد غده در مزرعه بیش از سه برابر وزن غده کشت شده اولیه یکسال پس از کاشت،غده:عملکرد
عملکرد موسیر خراسان رضوي،در گزارش کشت موسیر در مزرعه تحقیقاتی در استان خواهد بود.

این است.ثبت شده کیلوگرم در هکتار 3024بوته در مترمربع 10برداشت شده از مزرعه با تراکم کشت 
تن در 6(عملکرد، با توجه به عملکرد مزارع کشاورزان و میانگین عملکرد اعالم شده براي کل کشور

رسد این الگوي کشت بعلت نظر میبهبنابراین .)96(آمارنامه کشاورزي سال بسیار پایین استهکتار)
سانتیمتر بوده و با 50آالت براي تهیه بستر در ایجاد جوي و پشته کمتر از عرض محدودیت ماشین

تا 40در غرب استان اصفهان تراکم کشت عملکرد غده باالتر قابل دستیابی است.افزایش تراکم کشت،
بوته در مترمربع با 20- 25با تراکم کشت که طوريبهبوته در مترمربع هم گزارش شده است.50
زیادي اعالم محققان تن در هکتار قابل دسترسی است.10گرمی، عملکرد حدود 20هاي حداقل غده

بخش مهمی معموال یابد.نمودند با افزایش تعداد بوته در واحد سطح میزان عملکرد محصول افزایش می
در صورت خشک کردن در فضاي باز، درصد کاهش رسد.ه فروش میمحصول برداشت شده بالفاصله باز 

ها) نسبت تبدیل غده تر به غده ها (برداشت از عرصهدر برداشت زودهنگام غدهوزن محصول متغیر است.
). 14(تصویر خواهد بود1به 3است و در صورت برداشت به موقع نسبت تبدیل 1به 4خشک 
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غده موسیر تولیدمراحل مختلف -1جدول

در دیمزارها یا مراتع استاندر مناطق آب و هوایی مشابه شهرستان اصفهان

مرحله تولیدعملیات الزمتوضیح تاریخ وقوعمرحله تولید

نیمه آبان ماهکشت غده

بوته 25تا 20تراکم 
20در مترمربع، غده 

15، عمق کشت گرمی
سانتیمتر

ضد عفونی غده 
با قارچ کش، 

یاريانجام آب
قبل از وقوع سرما یا وقوع اولین 

بارندگی

سر زدن از خاكنیمه دوم بهمن ماهشروع رشد
آبیاري، 

شکنیسله
با ذوب شدن برف، معموال اوایل 

فروردین ماه

نیمه دوم گلدهی
اردیبهشت ماه

- هاي ریز گل نمیغده

دهند
آبیاري، وجین

اواخر خرداد ماه

اوایل تیرماهرسیدگی بذر
پرندگان به حمله 

بذرها، ریزش بذر
برداشت بذر

تیرماهسطاوا

اواسط تیرماهبرداشت غده
ممکن است براي 

تسهیل برداشت آبیاري 
الزم شود

برداشت دستی 
یا مکانیزه

در اولین فرصت، همزمان با گلدهی 
یا قبل از آن، قبل از ورود دام به 

مرتع

کاشت موفقیت در -2شود.ل دوم یا سوم پس از کاشت انجام میهاي ریز، عملیات برداشت سادر صورت کشت غده-1
دارد.آالت خاص این گیاه به ساخت ماشین،بستگیتراکم مطلوب و برداشت مکانیزه موفق موسیربا
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برداشت شدهموسیر هاي غده-14شکل 

شتري کاهش رطوبت محصول باید به میزان بیعرضه موسیر به بازار براي مصارف غیر تکثیري،براي
شود که بازارپسندي محصول را میشرایط نامناسب خشک کردن باعث زردرنگ شدن بافت غدهیابد.

ها بعلت مصرف تازه غدهالبته ). 16و 15هايشکل(دهدهاي داراي بافت سفید کاهش مینسبت به غده
خشک کردن نهایی، پس از برداشت مانندهاي فراوريتند آن مرسوم نیست. نسبتاً رایحه قوي و طعم 

شود.انجام میشیرین کردن، برش دادن و مانند آن بر اساس نیاز بازار و تجربه تولیدکنندگان 
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)عکس از نگارنده(موسیرمقطع عرضی یک غده سالم-15شکل 

)عکس از نگارنده(موسیرتازه برداشت شدههايغده-16شکل 
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اقتصاد تولید

1000وزارت جهاد کشاورزي سطح زیر کشت موسیر در کشور حدود 1396بر اساس گزارش آمارنامه 
هر ،نویسندهبر اساس استعالم تن در هکتار غده گزارش شده است.6هکتار با میانگین عملکرد حدود 

200و هر کیلوگرم بذر موسیر حدود هزار تومان 50تا 35بین 1399غده قابل کشت در سال کیلوگرم 
بر این اساس مهمترین بخش هزینه تولید، هزینه خرید فهان مبادله شده است.در استان اصهزار تومان 

25تا 20معموال در زمان کشت،قیمت غده موسیرغده بذري براي احداث اولیه مزرعه موسیراست. 
(پرت) درصد15درصد باالتر از قیمت آن در موقع برداشت محصول است که با توجه به افت وزنی حدود 

هاي کامال خشک و خوراکی، یعنی قیمت خرید غدهرسد.رداري، منطقی به نظر میطی مدت انبا
1399هزار تومان براي هر کیلوگرم در سال 200تا 150هاي مورد خرید و فروش در بازار، بین نمونه

عامل دیگر در توجیه تولید انبوه این دهنده مزیت تولید این محصول است.تعیین شده است که نشان
کننده مصارف گوناگون موسیر در صنایع غذایی و مصارف دارویی آن است که همواره تضمین،محصول

ي موسیر در بازار مصرف است.میزان تقاضاي باال
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