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 :گفتار پیش

بدون شک بشر امروزی در مسیر تغییر ساختار فردی و اجتماعی خود از زندگی سنتی به صنعتی، دچار 

های فراوانی را به جای بگذارد و علی مشکالت فراوان شده و طی کردن این مسیر توانسته برای بشر خسارت

 را متأثر نماید. هارغم ارتقای آسایش، آرامش انسان

باید اذعان کرد در بین کشورهای دارای علوم و فنون فراگیر زندگی سالم و تمدن دیرینه ایران یکی از برجسته 

های باشد که احترام به مدل زندگی سالم و استفاده از دانش طب در رشتههای بشری را دارا میترین تمدن

ان دارویی و طب اخالطی نمونه کاملی از فرهنگ و تمدن گیری از گیاهمختلف علوم وابسته به طب و بهره

 بشری را در خود جای داده است. 

ها در شرایط طبیعی و با های گیاهان دارویی با ارزش است. این گونهایران رویشگاه اصلی بسیاری از گونه

میزان قابل افزایش است و  کنند که با کشت اصولی آنها، اینبارندگی مختصر، مواد مؤثره نسبتاً باالیی تولید می

از این رهگذر، تولید، تبدیل و مصرف داخلی و صادرات گیاهان دارویی را در پی دارد. در حال حاضر، گیاهان 

دارویی در دنیا هم از لحاظ کشت و تولید و هم از لحاظ فرآوری و محصوالت نهایی، رشد بسیار سریعی به خود 

گذاری و توجه ویژه به صنعت گیاهان دارویی، گرایش عمومی سرمایه گرفته است. مهمترین عامل در ترغیب به

های مردم به استفاده از گیاهان دارویی است. تأکید بر زندگی سالم، افزایش سن جمعیت، رشد مصرف مکمل

ها در ها به سوی پیشگیری قبل از درمان، افزایش نگرانیغذایی به خصوص در مورد بانوان، افزایش گرایش

ثرات جانبی داروهای شیمیایی و افزایش ترجیح برای مصرف داروهای گیاهی و در نهایت رشد خصوص ا

 های افزایش گرایش به خرید و مصرف گیاهان دارویی است. محبوبیت چند منظوره گیاهان، از جمله علت

شوند و ی تولید میلذا با عنایت به اینکه گیاهان دارویی کشور جز در موارد بسیار محدود، کامالً به صورت سنت

آوری، خشک کردن، نگهداری، حمل و نقل و بسته بندی فاصله های جمعاز استانداردهای جهانی در روش

بسیار دارد، الزم است یک حرکت ملی جهت انتقال دانش فنی در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت، 

ه فراوری و بسته بندی اولیه انجام گیرد های الزماز مرحله کاشت تا مرحلهمچنین ورود و بومی سازی فناوری

 تا بتوان طبق استانداردهای جهانی سهمی را در بازارهای بین المللی کسب نمود.

نیاز صنعت داروسازی برای بدست آوردن حداکثر مواد موثره گیاهان به حدی است که امکان بدست همینطور 

ان در مزارع بزرگ کشت شوند تا جوابگوی صنعت آوردن آن در طبیعت غیرممکن است در نتیجه باید این گیاه

، کشت، های داروسازی و به تبع آن جوابگوی نیاز افراد به داروهای گیاهی شوند. تولید گیاهان دارویی در زمینه

تواند در جهت رفع بیکاری نقش زا بوده، و میاشتغال و داروسازی بسته بندی، عصاره گیری، اسانس گیری

تولید گیاهان دارویی با توجه به مزایای زیادی که دارد می تواند بخش عمده ای از صادرات  .موثری را ایفا کند

  .غیرنفتی را تشکیل دهد و منبع بزرگی برای درآمد ارزی کشور باشد
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 طرح موضوعی مشخصات

: 

 :موسیر

 آسیا غربی جنوب و مرکز آن منشاء که است آسیایی گونه یک Allium hirtifolium Boiss  علمی نام با موسیر

 ژنتیکی تنوع دارای و بوده متفاوت معمولی شالوت با شودمی شناخته ایرانی موسیر نام با که گیاه این. باشدمی

 و خودرو صورت به که باشد می ایران در آلیوم جنس صنعتی و دارویی هایگونه ترینمهم از یکی زیاد، بسیار

 یک عنوان به و است ایران بومی موسیر .کندمی رشد سرد نیمه تا سرد خیلی اقلیم با مرتفع مناطق در طبیعی

 عنوان به محصول این. کندمی رشد ایران مرکزی مناطق و جنوب غرب، در زاگرس هایکوه در وحشی گیاه

 آلیل سولفوره، ترکیبات. گیردمی قرار استفاده مورد ایران سنتی طب در دارو یا غذایی صنایع در ادویه یک

 سنگ دافع ، خشک و گرم طبیعت. هستند گیاه این اسانس ترکیبات مهمترین از سولفانیل متیل و پروپیل

 دیابت، هایبیماری با تواندمی گیاه این. خون فشار کاهش ، انگل ضد ، مفاصل درد کاهش ، مثانه و کلیه

 سرطان و آرترئوسکلروزیس آسم، هموروئید، سردرد، سرفه، تب، استرس، آنفلوآنزا، و سرماخوردگی آرتریت،

 غرب  بختیاری، و چهارمحال ایالم، کردستان، لرستان، هایاستان در  زاگرس هایکوه رشته دامنه.  کند مقابله

 در. دارند را ارزش با گیاه این سازی زراعی و کشت توسعه و رشد پتانسیل دیگر، استان چند و اصفهان استان

 توسعه رویکرد با  دارد تالش اجتماعی، و اقتصادی اقلیمی، عوامل گرفتن درنظر با حاضر، امکانپذیری بررسی

 صنعت ارزش سیستم ایتوسعه هایسیاست ارائه به نسبت افزوده، ارزش حداکثرسازی هدف با و ارزش زنجیره

 .نماید اقدام  موسیر

 موسیر: فارسی نام

 Persian Shallot: انگلیسی نام

 Allium hirtifolium Boiss: علمی نام

 Allium stipitatum: مترادف نام

   Liliaceaeخانواده

   Allium stipitatum, Allium hirtifolium, Allium ascalonicum L: مشابه هایگونه

 فنولوژی: و شناسیگیاه توصیف
 و ازهم جدا الیاف هایرشته از خاکستری باپوشش مرغی، پیازتخم دارای ژئوفیت، رویشی فرم با پایا، گیاهی

 صورت به که است ایران در آلیوم جنس صنعتی و دارویی هایگونه ترینمهم از یکی ساقه، تخریب درحال

 سبز هایبرگ دارای گیاه این. کندمی رشد سرد نیمه تا سرد خیلی اقلیم با مرتفع مناطق در طبیعی و خودرو

 بنفش به متمایل صورتی یا رنگ کم صورتی گل. باشدمی سانتیمتر 02 تا 02 طول با تیز نوک اینیزه و خطی

 بلندتر بار 6 دمگل چتر، از کوتاهتر متعدد، هایکفه دارای اسپات یا چمچه محدب، پرگل درچترهای مجتمع

 رشد دوره موسیر. گلپوش از کوتاهتر هاپرچم میله و شده تا سست، و نرم خطی تقسیمات دارای گلپوش ازگل،

http://zagrosdaroo.blogfa.com/post-216.aspx
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 گیاه هایبرگ بهار اویل در و شودمی آغاز زمین در مهرماه اواخر در گیاه اصلی ساقه رشد .دارد کوتاهی نسبتاً

 قبلی، پیاز ذخایر از استفاده و خود رشد با همزمان و کرده استفاده اولیه رشد برای پیاز از گیاه ، گرددمی ظاهر

 پیاز اطراف در پیازچه تعدادی همچنین و است قبلی پیاز از تر درشت معموالً که آورد می بوجود جدیدی پیاز

 خرداد اواخر در آن بذور که کنندمی ایجاد دهندهگل ساقه ماه اردیبهشت در گیاهان اغلب. کندمی تولید اصلی

 کامل شدن خشک از پس کند می رسیدن به شروع هابرگ شدن زرد و گیاه رشد دوره پایان با همزمان ماه

 .هستند برداشت قابل و رسیده کامالً موسیر پیازهای است، ماه مرداد شروع با مصادف که بذور ریزش و هابرگ

 

 :پراکنش جغرافیای
 غالب بطور و زاگرس هایدامنه در است، ایران کشور بومی که این به توجه با گیاه این طبیعی پراکنش گستره

 .است کشور استان 11 در

 
 ایران در موسیر طبیعی پراکنش و زیستگاه -1 شکل

 نهاوند، سرخی، کوهمره کوهرنگ، اراک، آشتیان، شامل که ایرانی موسیر ژنوتیپ 11 بین از تحقیقی در

 صحنه، دارنگون، سیاخ سپیدان، خوانسار، خمین، دیواندره، زیاری، دشمن ارژن، دشت بروجرد، یاسوج، هرسین،

 و ابراهیمی. )بود عملکرد بیشترین و سوخ متوسط قطر بیشترین دارای خوانسار ژنوتیپ باشند،می کنگاور

 (.1031 همکاران،
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 کشور 1931: توزیع مکانی سطح و تولید موسیر در سال 1جدول 

 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار( استان ردیف

 9933 222 لرستان 8

 8229 821 اصفهان 2

 8823 832 چهارمحال و بختیاری 9

 892 9229 همدان 3

 829 2329 خوزستان 9

 1191 131 جمع کل

 کشاورزی جهاد وزارت آمارنامه: ماخذ

 

 کشور 1931: توزیع مکانی سطح و تولید موسیر در سال 2جدول 

 تولید )تن( سطح زیر کشت )هکتار( استان  ردیف

 2922 239 اصفهان 8

 329231 241238 بختیاریچهارمحال و  2

 2229282 293242 لرستان 9

 222 39 همدان 3

 82122 9221 خوزستان 9

 922 82 کردستان 2

 824 924 کرمانشاه 4

 8822 3 مرکزی 1

 2 2 فارس 3

 9 8 زنجان 82

 2 229 خراسان شمالی 88

 2 228 گلستان 82

 111299 313911 جمع کل

 کشاورزی جهاد وزارت آمارنامه: ماخذ
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 :زیستگاه )نیازهای اکولوژیک(

 های جنوبی.و بیشتر در شیبمتر  1322 یارتفاعات باالدر ارتفاع: 

 .قابل کشت دیم است به راحتی یلیمترم 052بیش از  یبارندگبا : یآب نیاز

دما، طول دوره رشد کوتاه شده و از قطر سوخ کاسته  یشدرجه. )با افزا 10تا  12 یانهمتوسط سال ی: دمادما

 شود.یم

. )به دهدیمحصول را م ینبهتر یی،از عناصر غذا یتا متوسط و غن یبا بافت سبک شن ییدر خاک ها یرموس

در هکتار  یتن کود دام 52تا  02 ییزسال قبل از کشت، در پا 1 ید، با ییبه مواد غذا یاهگ ینفراوان ا یازن یلدل

 یشباعث افزا تواندیاوره در هکتار، م کود یلوگرمک 062یقاتشخم به خاک اضافه شود(. بر اساس تحق یلهبه وس

 .عملکرد سوخ شود

 :کاشت هایروش و فواصل تاریخ،

 پیازچه دختری یااندام تکثیری: بذر 

 کیلو گرم در هکتار 02بذر مورد نیاز: 

 هکتار در کیلوگرم 0222: نیاز مورد پیازچهمتوسط 

 1-5 و پیاز کاشت از سال 0-0 از پسبه طور معمول . باشدمی آبانماه اواخر تا مهر اوایل موسیر کاشت زمان

 .توان با مدیریت مزرعه این مدت را کاهش دادولی می دارد برداشت قابلیت بذر کاشت از سال

سرما ) یفیکاسیوناستراتی مانند مشکالت به علتهر چند هزینه اولیه کمتری دارد ولی  یر کارذب: 1 نکته

، سال( 1 – 5طوالنی شدن دوره رویش )و ور ذکند بودن رشد بعدم جوانه زنی یکنواخت،  ،بودن یزر ی(،ده

  .شودیم یهتوص یازکشت پ یقاز طر یرو تکثکمتر قابل توصیه است 
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نخودی، فندقی و گردویی، قابل کشت های، ناخنی، ها به اندازهپیازچه بر اساس مطالعات میدانی :0 نکته

 برداشت باشنددر سال اول با عملکرد خوب، قابل  توانندگرم می 05تا  02به وزن  های گردوییهستند. پیازچه

 های کوچکتر نیاز به زمان و مراقبت بیشتری دارند.ولی پیازچه

 استفاده امکان تنها نه ،سانتیمتر 15تا  کاشت عمق افزایش با) سانتیمتر 15 تا خاک سطح از کاشت عمق

و  02فواصل ردیف (گرددمی ترمرغوب و سفیدتر نیز پیازها رنگ بلکه شود،می فراهم خاک رطوبت از بیشتر

کار، قابل کار سیب زمینی و زعفران. کاشت مکانیزه موسیر با غدهباشدسانتیمتر می 12فاصله پیازها روی ردیف 

 اجرا است.

 :نگهداری و مراقبت

 یدر اراض یژهدر مقابل کندن بوته ها بو و حفاظت تا خرداد( یندام در زمان رشد )فرورد یاز چرا یریجلوگ

در  ولی شودیمنطقه انجام م ییآب و هوا یتبا توجه به وضع یاریمقدار آبباشد. ، الزامی میجاده ها یکنزد

 شدن زرد از قبل خرداد اوایل ،دوم آب و کشت از پس ماه مهر ،اول آب) آبیاری مرتبه 2 حداقل یکشت آب

آبیاری در زمان خواب  آبیاری بیشتر در فصل رشد، باعث افزایش عملکرد خواهد شد. .است الزامی( ها برگ

 تواند باعث پوسیدگی محصول شود.پیازها، مخصوصا اگر بافت خاک رسی باشد، می

 :آفات و هابیماری

غده  و رو برگ خوار، ساقه خوارآفت المبارزه با  یدر مواقع ضروربیماری خاصی از موسیر گزارش نشده ولی 

ماه  یبهشتو ارد فروردین مرطوب و معتدل یهستند، در هوا ژفا یپل الًکه معمو )آگروتیس( سیب زمینیخوار 

 یا یبصورت محلول پاش یاز سموم عموم یکیبا  باید کنند و در صورت مشاهدهیم ذیهتغ یرموس پیازاز برگ و 

  .طعمه مسموم مبارزه کرد

 عملکرد: و برداشت نوع زمان،

 رفته خواب به کامل طور به گیاه و باشند شده خشک ها برگ که است زمانی و تابستان موسیر برداشت زمان

چنانچه هدف خشک کردن باشد، در اواخر فصل انداخت.  تعویق به را برداشت نیز پائیز تا توانمی ولی باشد
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 و زمین شخم با تواندمی برداشت روشگیرد تا چگالی و وزن خشک پیازها بیشتر شود. برداشت انجام می

 برگرداندن دربرداشت، کلیدی نکته .باشد شده کالیبره مکانیزه دستگاه با برداشت یا پیازها دستی برداشت

 انجام نیز کاشت برداشت، با همراه که بطوری است زمین مجدد شخم و خاک داخل به( هاپیازچه)ریز  پیازهای

 . شود

باشد. )پیازهای ریزتر به زمین می سانتیمتر 0 از بیش قطر با پیاز هکتار در گرم کیلو 522 موسیر دیم عملکرد

گزارش  پیازچه کشت شده،، بسته به میزان )تیران و کرون( تن 00 تا 3عملکرد آبی موسیر بین . گردند(برمی

 برابر پیاز کاشته شده در هر سال است. 5/0تا  0به طور متوسط، عملکرد موسیر بین  .است شده

 ماننددیگر  محصوالتبعضی  با آن مخلوط کشت امکان با توجه به طوالنی بودن دوره رشد موسیر، اینکه نکته

  .انجام گرفته استدر این زمینه  مطالعاتیکه  دارد وجود نیز ، گندم و حتی یونجهزیره

 و کاربردها: موارد مصرف

، ماست و یبه صورت پودر خشک، ترش و مصلح لبنیات به عنوان طعم دهنده یایهو ادو یغذائ یعکاربرد در صنا

-کنند که بوی مطبوعی به آن میدر برخی مناطق کشور، از برگ خشک موسیر در غذا استفاده می یر.موس

 بخشد.

 :موسیر صادرات وضعیت

تن پیاز خوراکی و موسیر از کشور صادر  101350از نظر وزنی  1036کشور در سال گمرک  آمار بر اساس

 باشند. گردیده که به دلیل عدم کد تعرفه گمرکی مجزا، قابل تفکیک نمی

  :های تولید موسیرهزینه

 سال اول -الف

  موسیرشت یک هکتار اهزینه ک -0جدول 

 قیمت کل ) لایر( قیمت واحد ) لایر( واحد تعداد نهاده

 1,244,444,444 344,444 کیلو 4444 پیاز

 4,544,444 4,544,444 مرحله 1 حمل پیاز

 4,544,444 4,544,444 مرحله 1 شخم, تسطیح و کاشت مکانیزه

 3,444,444 1,444,444 نمونه 3 آزمایش خاک
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 2,844,444 744,444 نفر/روز 4 هزینه کارگری کاشت

 28,444,444 744,444 تن 44 کود دامی پوسیده

 3,444,444 1,544,444 مرحله 2 نهاده های شیمیایی

 54,444,444 54,444,444 هکتار 1 اجرای سیستم آبیاری تیپ

 14,444,444 14,444,444 - 1 هزینه های پیش بینی نشده

 1,345,844,444 - - - جمع کل

 

 

 

 دوم اول و در سال موسیر هزینه داشت یک هکتار  -0جدول 

 قیمت کل )لایر( قیمت واحد )لایر( واحد تعداد نهاده

 3,444,444 1,444,444 مرحله 3 نهاده های شیمیایی

 5,444,444 5,444,444 مرحله 1 کود حیوانی و میکرو

 2,544,444 2,544,444 مرحله 1 هزینه ماشین آالت

 32,944,444 744,444 نفر/روز 47 هزینه های کارگری داشت

 6,444,444 6,444,444 - 1 هزینه های پیش بینی نشده

 49,444,444    جمع )سال دوم(

 

 داشت یک هکتار موسیر برهزینه  -5جدول 

 قیمت کل )لایر( قیمت واحد )لایر( واحد تعداد نهاده

 8,444,444 8,444,444 مرحله 1 برداشت و سورت بندی مکانیزه

 1,444,444 1,444,444 مرحله 1 بسته بندی )گونی(

 36,444,444 744,444 (نفر/روز) 52 هزینه های کارگری

 5,444,444 5,444,444 مرحله 1 حمل و نقل و انبارش

 6,444,444 6,444,444 - 1 هزینه های پیش بینی نشده

 

 

 ماهه 02جمع کل هزینه های تولید یک هکتار با دوره بازگشت  -6جدول  

 درصد از کل  های بخش )ریال( هزینه بخش تولید

 29 0001008110111 کاشت

 , 20,110111, داشت

 , 000,110111 برداشت

 011 00,0000110111 جمع
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 ماهه 02 بازگشت دوره با موسیردرآمد و سود خالص در یک هکتار  -1جدول 

عملکرد در 

 هکتار)کیلوگرم(

ارزش هر  

 کیلو)ریال( 
 )ریال( هزینه تولید درآمد کل)ریال(

سود خالص)ریال( 

 سال 0در 

تعداد اشتغال  

 ثابت)نفر( 

090111 0110111 0001101110111 00,0000110111 900880,110111 130, 

%05نرخ بازده داخلی   

 


