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شود های بومی نواحی گرم و خشک بیابانی ایران محسوب میهویج ایرانی یكی از گیاهان داروئی و سبزی

علت شده است، لیكن در نیم قرن اخیر بهکه تا چند دهه گذشته در اکثر نقاط مرکزی ایران کشت می

اصالح شده )هویج فرنگی(، زراعت زردک کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این  هایورود هویج

های گیاه داروئی فراموش شده زردک و بررسی علل خروج این گیاه منظور شناسایی ویژگیپژوهش به

 آمد. در اینای در سطح مزارع شهرستان آران و بیدگل به اجرا درزراعی ایران، مطالعه داروئی از نظام

تحقیق تالش شد با انتخاب پنج کشاورز خبره در چهار مزرعه که در حال حاضر به زراعت هویج زرد 

فرد این گیاه داروئی فراموش شده، نحوه زراعت های منحصر بهایرانی اشتغال دارند، ضمن بیان ویژگی

رع کشت زردک این گیاه بومی در اراضی کشاورزی مزارع آران و بیدگل مشخص شود. با مراجعه به مزا

برداری از تقویم حیاتی این گیاه، مراحل کاشت، ، ضمن یادداشت1396تا 1395های طی بازه زمانی سال

داشت و برداشت محصول این گیاه در مزارع آران و بیدگل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق 

ار به اقلیم گرم و خشک بیابانی مزارع عنوان یک گیاه داروئی بومی، نه تنها سازگنشان داد، هویج ایرانی به

های شور، در باشد، افزون براین به دلیل توانائی استقرار در اراضی زراعی با آب و خاکآران و بیدگل می

 مقایسه با سایر گیاهان داروئی و زراعی بیگانه، از پتانسیل تولید محصول باالئی برخوردار است. 

 

 
 داروئی. هان فراموش شده، گیاهزردک، هویج، گیا: کلیدی های واژه

 Ho_Batooli@yahoo.com  :مسئول نگارنده الکترونیکی پست آدرس *
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 مقدمه

ترین غذاهای بشر ها یکی از مهمها و سبزیمیوه

شوند؛ زیرا آنها نه تنها مواد مغذی محسوب می

فیبر برای حفظ واسطه وجود هستند، بلکه به

(. Wong et al., 2003سالمتی نیز ضروری هستند )

آنها نقش مهمی در رژیم غذایی اکثر مردم در مناطق 

گرمسیری جهان دارند. افزون براین، تامین کننده 

ها و مواد معدنی ضروری بدن، بسیاری از ویتامین

دهنده، افزودن رنگ و تنوع در عنوان عطر و طعمبه

ها ها و سبزیجمله کاربردهای میوه رژیم غذایی، از

(. براساس Ragaert et al., 2004آیند )شمار میبه

، سالیانه بیش از 2007گزارش جهانی سالمت سال 

های غذائی نامناسب واسطه رژیممیلیون نفر به 7/2

)مصرف کم میوه و مصرف پائین فیبر غذایی(، در 

ل معرض مرگ و میر قرار دارند و در میان ده عام

-خطرپذیر عمده مرگ و میر در جهان محسوب می

(. هویج بیشترین مساحت زیر Dias, 2011شود )

( را در Apiaceaeکشت گیاهان خانواده چتریان )

سطح دنیا به خود اختصاص داده است. به استناد 

آمار سازمان خوار و بار و کشاورزی جهان 

(، سطح زیرکشت جهانی این گیاه، ساالنه 2011)

میلیون هکتار برآورد شده است. این در  2/1 بالغ بر

هزار هکتار آن تنها در  34حالی است که متجاوز از 

(. بنابه گزارش FAO, 2011شود )آمریکا کشت می

خدمات ملی آمار کشاورزی آمریکا، ارزش 

اقتصادی زراعت هویج در آمریکا، سالیانه بیش از 

 ,USDAشود )میلیون دالر برآورد می 758

National Agricultural Statistics Service, 

2011 .) 

ائی پُرمصرف در سطح یک سبزی ریشه هویج

ای مورد تغذیه قرار جهانی است که به شکل فزآینده

ها کاروتن، ویتامین -گیرد. ریشه آن منبع مهم بتامی

آید که امروزه اغلب برای شمار میو مواد معدنی به

 Waldeگیرد )می تولید آب هویج مورد استفاده قرار

et al., 1992; Demir et al., 2000های (. در سال

اخیر افزایش مصرف آب هویج در بسیاری از 

 ,.Schieber et alکشورها گزارش شده است )

های معمول، هویج ها و سبزی(. در میان میوه2001

و  E و C هایدارای فیبر باال، کاروتنوئید، ویتامین

(. Alasalvar et al., 2001های فنلی هستند )ترکیب

هویج جایگاه مهمی در تغذیه کشورهای صنعتی 

واسطه ارزش غذائی باال و خصوصیات غربی به

(. Berger et al., 2008کند )سازی، ایفاء میذخیره

ای، در رتبه دهم این سبزی از لحاظ ارزش تغذیه

میوه و سبزی رایج، رتبه  38از میان  قرار داشته و

 Alasalvar etا در تغذیه دارا است )هفتم جهانی ر

al., 2005.) 
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اما اولین مدرک مستندی که رابطه بین انسان و 

سازد، بذرهای هویج وحشی هویج را آشکارا می

همراه با ظروف سفالی یافت شده در نزدیکی اجاق 

-ها در سوئیس و جنوب آلمان میآتش سکونتگاه

ال باشد که قدمت این بذرها به دو تا سه هزار س

(. Al-Snafi, 2017رسد )پیش از میالد مسیح می

( نشان داد، 2007) Simonو  Bradeenهای بررسی

اولین سند تاریخی معتبر مربوط به زراعت هویج 

زرد ایرانی )زردک( که مورد پذیرش اغلب 

دانشمندان است، مربوط به قرن دهم میالدی، از 

شت باشد. از این دو مکان، کایران و افغانستان می

هویج زرد به سایر کشورهای آسیائی و اروپائی 

گسترش یافته است. بنابراین خاستگاه اولیه زردک 

فالت ایران، افغانستان و آسیای صغیر ذکر شده 

عنوان دومین خاستگاه تنوع این گیاه است. ترکیه به

 (. Simon et al., 2008رود )شمار میبه

تریان هویج گیاهی دو ساله متعلق به خانواده چ

های ضخیم و چند است. طی سال اول رویش ریشه

کند و در سال ای ایجاد میهای طوقهردیف برگ

(. توده1کند )شکل دهنده تولید میدوم ساقه گل

واسطه سازگاری که در طول های بومی هویج به

اند، دارای زمان نسبت به شرایط محیطی کسب کرده

، شوری های مطلوبی نظیر مقاومت به خشکیژنوم

اند. بنابراین ها شدهو بردبار در برابر آفات و بیماری

آوری، حفظ و نگهداری و ارزیابی این منابع جمع

نژادی از های بهمنظور برنامهژنتیکی باارزش به

 ,.Simon et alای برخوردار است )اهمیت ویژه

2008.) 

این گیاه تا چند دهه گذشته در اکثر نقاط ایران 

علت ست، لیکن در نیم قرن اخیر بهشده اکشت می

های اصالح شده نارنجی رنگ که دارای ورود هویج

ظاهر زیبا و یکدست بودند، زراعت زردک کمتر 

مورد توجه قرار گرفت و اراضی تحت زراعت این 

تدریج کاهش یافت؛ در نتیجه بسیاری از گیاه، به

-های باارزش که در طول تاریخ کشت میژنوتیپ

شدند. امروزه زردک در تعداد  شدند، منقرض

اندکی از مناطق کشور و در سطحی بسیار محدود 

های باقی مانده که ژنوتیپطوریشود، بهکشت می

 ,Kasiriدر معرض خطر انقراض قرار دارند )

2011.) 

عنوان گیاه داروئی برای هویج برای اولین بار به

شده است ولی اهداف پزشکی و درمانی استفاده می

عنوان واسطه ارزش غذائی ریشه آن، بهریج بهتدبه

 ,Carlos and Diasغذا در رژیم غذائی وارد شد )

(. اهمیت حیاتی مهم ریشه هویج در 2014

های مزمن نظیر سرطان، پیشگیری از بیماری

عروقی و دیابت اثبات شده است  -های قلبیبیماری

(Nambia et al., 2010; Jamuna et al., 2011; 
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Myojin et al., 2008 از جمله کاروتنوئیدهای .)

یابد، شاخص گیاه هویج که در ریشه آن تجمع می

کاروتن که یک کاروتنوئید  -کاروتن است. بتا -بتا

ترین عنوان مهممحلول در چربی است، به

آید شمار میهای باارزش غذائی باال بهریزمغذی

(Augspole et al., 2014.) 

-به نقش توانندمی دهش فراموش های گیاهیگونه

 کیفی سطح ارتقای و امنیت غذایی تأمین در سزایی

 داشته غذایی است، امنیت تأمین منادی که ایتغذیه

در  بشر غذایی سبد از گیاهان گونهاین باشند. حذف

 پیامدهای که شودمشخص می بیشتر صورتی

 مدنظر را غذایی تولیدات اقلیم بر تغییر ناپذیراجتناب

 .(Koocheki et al., 2018) دهیم قرار

توجه به اهمیت در این مقاله تالش شده است با

خاستگاه اصلی هویج زرد ایرانی )زردک( که بدون 

شک متعلق به سرزمین ایران است، ضمن بیان 

فرد این گیاه داروئی فراموش های منحصر بهویژگی

شده، به نحوه زراعت آن در اراضی کشاورزی 

ل اشاره شود. بدیهی است شهرستان آران و بیدگ

اگرچه تا نیم قرن گذشته کشت و پرورش زردک 

در اغلب نواحی گرمسیری کشور رواج داشته و 

ای نظیر شلغم، چغندر و همراه با سایر گیاهان غده

ای در سطح های ریشهعنوان سبزیکلم قمری؛ به

شده است، لیکن با جایگزین گسترده کشت می

مهری ن محصول با بیشدن هویج فرنگی، زراعت ای

مواجه شده و متاسفانه امروزه آمار سطح زیرکشت 

شود. این گیاه داروئی بومی، بسیار ناچیز گزارش می

این در حالی است که زردک جزء گیاه داروئی 

بومی و ارزشمند اغلب مزارع شهرهای گرمسیری 

شده و در مقایسه با مرکزی ایران محسوب می

ری نسبت به شرایط هویج فرنگی، سازگاری بیشت

 محیطی داشته است.

 هامواد و روش

برای بررسی نحوه زراعت گیاه زردک به شیوه 

مرسوم در اراضی زراعی شهرستان آران و بیدگل، با 

آباد آباد، خرمآباد، شُعیبانتخاب چهار مزرعه دولت

االیام زراعت این محصول در و شیرآباد که از قدیم

ت مربوط به روش ازدیاد، گرفته، اطالعاآن انجام می

های آبیاری، میانگین تولید محصول و تعداد دوره

های مختلف گیاه زردک مورد مصارف سنتی اندام

آوری اطالعات مداقه قرار گرفت. روش جمع

مربوط به زراعت زردک، از نوع پیمایشی بود که با 

ها مراجعه مستقیم به مزارع انتخاب شده، پرسشنامه

رچه کشاورزان متعددی در حال تکمیل گردید. اگ

حاضر به زراعت گیاه زردک مشغول هستند، با 

وجود این تنها پنج کشاورز خبره که دارای سابقه 

زراعت بیش از ده سال را دارا بودند، از هر مزرعه 

نامه و مذاکره انتخاب گردیدند و با تکمیل پرسش
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سازی حضوری با کشاورزان یاد شده، نحوه آماده

های آبیاری ن کاشت بذر، تعداد دورهزمین، زما

محصول )در بازه زمانی کاشت تا برداشت 

های مختلف محصول( و سایر کاربردهای رایج اندام

 برداری شد. هویج زرد ایرانی یادداشت

منظور دسترسی به میزان تولید بیوماس اندام به

پایه  30ها(، تعداد ها( و هوائی )برگزیرزمینی )غده

ک )بصورت تصادفی( از عرصه از گیاه زرد

زیرکشت در مزارع مختلف انتخاب گردید و با 

ها از خاک، میانگین اندازه و وزن خارج نمودن پایه

ائی های طوقههای مخروطی و مقدار برگریشه

گیری شد. برای بررسی تقویم حیاتی گیاهان اندازه

پایه از هویج زرد ایرانی از  20گیاه زردک، تعداد 

ع تحت زراعت این گیاه انتخاب گردید عرصه مزار

و از طریق مراجعه هر پانزده روز یک بار به مزارع 

برداری؛ مراحل فنولوژی گیاه بررسی و یادداشت

شد. برای دستیابی به میانگین تولید بذر، با قطع و 

-توزین نمودن ده پالت چهار مترمربعی از سرشاخه

ای دار خشک گیاه زردک و بوجاری بذرههای میوه

حاصله )در هر مزرعه(، متوسط میزان تولید بذر به 

 ازای هر هکتار )کیلوگرم( بدست آمد.

شهرستان آران و بیدگل در شمال استان اصفهان، 

واقع در شش کیلومتری شمال شرقی کاشان و در 

کیلومتری دریاچه نمک، قرار گرفته است. این  35

 استان سمنانشهرستان از شمال به دریاچه نمک و 

، از جنوب به نطنز ایرانو استان قم و کویر مرکزی 

شود. محدود می و کاشان و از شرق به اردستان

نطقه در طول جغرافیایی محدوده جغرافیائی این م

درجه  34دقیقه و عرض جغرافیایی  2۹درجه و  51

دقیقه قرار گرفته است. شهرستان آران و بیدگل  4و 

کیلومتر مربع، در حاشیه  ۶051با مساحتی بالغ بر 

های های حوزه مسیله قرار گرفته است )نقشهبیابان

(. محدوده دامنه ارتفاعی Batooli, 2018( )2و  1

-)شوره 850این شهرستان بین حداقل اراضی 

متر از سطح دریا  2388زارهای دریاچه نمک( تا 

آب( قرار گرفته است. بیش های یخ)ارتفاعات کوه

درصد مساحت  31کیلومتر مربع ) 1۹00از 

های شنی زارهای تپهشهرستان( آن در گستره ماسه

ریگ بلند قرار گرفته است. آب و هوای این منطقه 

های های گرم و زمستانبا تابستانگرم و خشک 

باشد. حداکثر مطلق درجه سرد و خشک می

گراد و درجه سانتی 48حرارت هوا در تابستان به 

 -7میانگین حداقل مطلق برودت هوا در زمستان به 

 های جویرسد. میانگین ریزشگراد میدرجه سانتی

متر و میانگین دمای میلی 138بارش سالیانه حدود 

 ,Batooliگراد است )درجه سانتی ۹/1۹ساالنه 

وسعت اراضی کشاورزی این شهرستان بالغ  .(2018

رسد. عمده محصوالت هزار هکتار می 14بر 

http://www.bighbigh.ir/tourism/semnan-province-photo-map.html
http://www.bighbigh.ir/tourism/semnan-province-photo-map.html
http://www.bighbigh.ir/iran
http://www.bighbigh.ir/iran
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های پسته کشاورزی مزارع این شهرستان، شامل: باغ

هکتار(، پنبه  2200هکتار(، زراعت گندم ) 1000)

 220هکتار(، زراعت انواع گیاهان داروئی ) 1200)

هکتار( و  120های روغنی )(، کشت دانههکتار

-مابقی اراضی زراعی آن تحت کشت انواع صیفی

باشد ائی، سبزیجات و ... میجات، گیاهان علوفه

(Karam et al., 2012.) 

 
موقعیت شهرستان آران و بیدگل در استان  .1نقشه 

 اصفهان

 

 

  موقعیت جغرافیائی شهرستان آران و بیدگل .2نقشه 

 
های هوائی و ریشه گیاه زردک نمایی از اندام. 1 شکل

 رویش یافته در مزارع آران و بیدگل

 نتایج و بحث

به استناد نتایج حاصل از این پژوهش، عمده مزارع 

های بسیار دور شهرستان آران و بیدگل که از گذشته

تاکنون بصورت پراکنده و خُرده مالکیت به زراعت 

ل: اراضی زراعی زردک اختصاص یافته است، شام

آباد، شیرآباد، آباد، مسعودآباد، خُرمآباد، دولتشُعیب

آباد، آباد، تقیآباد، گلچینآباد، کِلتی، ابراهیمصالح

آباد، پیره، دشت منصور، خواجه منصوره و حسین

باشد. بنابه آمار سازمان جهاد دشت میآران

کشاورزی استان اصفهان، میانگین سطح زیرکشت 

ل در سطح استان اصفهان در حال حاضر این محصو

هکتار است که بیشترین سطح زیرکشت  40بالغ بر 

-هکتار متعلق به مزارع نائین می 35تا  30به میزان 

باشد. کشت و پرورش زردک در شهرستان شهرضا، 

حدود یک هکتار است. تا چهار دهه قبل، مساحت 

اراضی زیرکشت زردک در گُستره مزارع شهر آران 

هکتار بوده است. این در حالی  40گل، بالغ بر و بید
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است که در حال حاضر، سطح زیرکشت این 

رسد که عمدتا در محصول، حدود چهار هکتار می

آباد، شیرآباد و آباد، خُرمآباد، دولتمزارع شُعیب

آباد تمرکز یافته است. میزان تولید محصول گلچین

د. به استناد باشتُن می 150ساالنه این مزارع، بالغ بر 

نتایج آنالیز خاک و آب مزارع تحت زراعت زردک 

(، بافت خاک مزارع شهرستان آران و 1)جدول 

شنی و میزان شوری خاک  -بیدگل لومی تا لومی

متر موس بر سانتیبین چهار تا هشت هزار ملی

 متغییر است. 

ها و مذاکره با بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه

ترین اراضی برای زراعت افراد خبره، مناسب

هائی است که کشت پاییزه غله زردک، ترجیحا زمین

زمان کشت زردک در  .در آن انجام گرفته باشد

ماه تا اواسط مزارع آران و بیدگل اواخر اردیبهشت

عبارت دیگر بعد از برداشت به .می باشد خردادماه

جو، زمین مورد نظر توسط ردیفکار، شیارهای 

 شوند.ردد و سپس بذرپاشی میگسطحی ایجاد می

شود. بعد از کشت بذرها، آبیاری غرقابی انجام می

طور متوسط بذرها بعد از شش تا هشت روز پس به

شوند. از کاشت، تندش حاصل نموده و سبز می

های اولیه حاصل از ها نشان داد، برگبررسی

های گشنیز یا ها، مشابه برگاستقرار گیاهچه

ای کوتاه و پهنکی توام با هجعفری، با دمبرگ

شوند.های کم عمق تشکیل میبریدگی

 های آب و خاک مزارع شهرستان آران و بیدگل: نتایج آنالیز ویژگی1جدول 

میزان اسیدیته  بافت خاک نام مزرعه ردیف

(pHخاک) 

-میزان شوری )میلی

متر( موس بر سانتی

 خاک

میزان اسیدیته 

(pH آب چاه)

 عمیق

موس میزان شوری )میلی

متر( آب چاه بر سانتی

 عمیق

 4800 8/7 4500 5/7 لومی آباددولت 1

 5700 8 ۶700 ۹/7 شنی-لومی آبادشُعیب 2

 5۶00 ۹/7 5500 ۶/7 شنی -لومی آبادخرم 3

 12000 3/8 8000 8 لومی شیرآباد 4

ماه پس از های زردک در طول یک و نیمگیاهچه

ائی ای و ریشهوقهاستقرار، با ایجاد دو تا پنج برگ ط

متر و سانتی 22تا  18اصلی زرد رنگ به طول 

راحتی استقرار متر، بهضخامت حداکثر پنج میلی

های های ثانویه بوتهعبارت دیگر، برگیابند. بهمی

ای های شانهزردک دارای دُمبرگ طویل، با انشعاب

دار )مشابه به برگ های عمیق لوبهمراه با بریدگی

شوند. یرامون یقه گیاه تشکیل میکرفس(، در پ
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ها نشان داد، میزان بذر مورد نیاز برای بررسی

زراعت این محصول، بین دو تا حداکثر سه کیلوگرم 

مترمربع( است. بدیهی  ۶25به ازای هر جریب )

است در اراضی کشاورزی با آب شور، میزان بذر 

مورد نیاز به ازای هر جریب، تا پنج کیلوگرم 

ها در طول فصل تابستان با ابد. بوتهیافزایش می

ای متراکم، سطح اراضی های طوقهایجاد برگ

دهند و حداکثر تا زیراشکوب خود را پوشش می

 پوشانند.اوائل پائیز، کل سطح کرت را می

تعداد دور آبیاری از زمان کاشت بذر تا مرحله 

ها( و استقرار کامل های اولیه )گیاهچهتشکیل برگ

تا چهار نوبت و هر شش تا هفت روز  ها، سهبوته

گیرد. بتدریج فواصل دور آبیاری بار انجام مییک

مزارع هویج ایرانی تا اوائل مهرماه، هر دوازده روز 

های پائیزی باشد. همزمان با وزش نسیمبار مییک

ماه(، دور آبیاری، هر )از اواسط مهرماه تا اواسط دی

ده مخروطی شود تا غبار انتخاب میشش روز یک

شکل هویج بطور کامل تشکیل شوند. دور آبیاری 

های جوی طی فصل زمستان بسته به میزان ریزش

بار انجام زمستانه، حداکثر دوازده تا هیجده روز یک

 (. 2شود )جدول می

های زردک در طول فصل تابستان، تنها با بوته

 ائی جدید و تشکیل ریشههای طوقهتشکیل برگ

راشکوب اراضی تحت پوشش خود اصلی، سطح زی

ای مخروطی گیرند. توسعه ریشه غدهرا فرا می

شکل هویج ایرانی، همزمان با پائیز از اواسط مهرماه 

ای های غدهگردد و بتدریج اندازه ریشهآغاز می

ها نشان داد، میانگین شوند. بررسیتر میبزرگ

ائی تشکیل شده روی هر بوته های طوقهتعداد برگ

تا فصل برداشت ریشه، بسته به تراکم، میزان زردک 

آبیاری، وضعیت مواد غذائی خاک بستر و شرایط 

-ر است. بوتهیعدد متغی 1۹تا  12شوری خاک، بین 

هائی که در حاشیه جوی اصلی مزرعه و یا اینکه 

اند، صورت انفرادی در عرصه کرت رویش یافتهبه

بیشتر واسطه دسترسی ها بهدر مقایسه با سایر بوته

های به رطوبت و مواد غذائی، دارای تعداد برگ

های تر و در نتیجه ریشهائی بیشترو بزرگطوقه

کنند. نتایج حاصل از تری نیز تولید میدرشت

های مخروطی شکل گیری وزن ریشهبررسی اندازه

نشان داد، میانگین  زردک در مزارع آران و بیدگل

در بازه ها در زمان برداشت محصول )وزن ریشه

ماه(، بین حداقل ماه تا اواسط دیزمانی اواخر آذر

گرم متغییر است. روند  5۶0گرم تا حداکثر  120

های مخروطی هویج ایرانی، حداکثر تا توسعه ریشه

های ماه انجام گرفت. اندازه و وزن ریشهاوائل بهمن

مخروطی شکل هویج ایرانی، بسته به تراکم و 

بودن مواد غذائی خاک بستر ها، غنی فاصله بین بوته

های هرز مزارع، بافت خاک، کشت، وجین علف
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عبارت میزان آبیاری و شرایط اقلیمی متغییر است. به

که زمین تحت زراعت زردک غنی دیگر در صورتی

ها از یکدیگر زیاد باشد، باشد و فواصل بوته

همچنین بافت خاک نیز متمایل به سبک و آبیاری 

هائی به وزن تا چهار و نیم ، غدهمناسب انجام پذیرد

 شوند.کیلوگرم هم تشکیل می

ائی های غدهها نشان داد، شکل اغلب ریشهبررسی

زردک در مزارع آران و بیدگل، مخروطی با اضالع 

متر و بدون سانتی 25تا  15طول منظم، به  "تقریبا

هائی هم انشعاب است. با وجود این بندرت ریشه

رای اضالع نامنظم و بعضا شوند که دادیده می

 باشند.دارای یک یا چندین انشعاب می

 بندی نحوه آبیاری زراعت زردک در مزارع آران و بیدگلزمان .2جدول

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 بارازده روز یکدو بارشش روز یک باردوازده روز یک بارشش روز یک باردوازده روز یک

ها و شکوفائی گل

تشکیل و تکامل میوه و 

 بذر

های دوره استقرار گیاه )تشکیل برگ زمان کاشت بذر

ائی و تشکیل ریشه اصلی و طوقه

 ایذخیره

برداری دوره بهره 

 از محصول ریشه

ورود به مرحله 

هور سافه ظ -زایشی

 دهندهگل

ردک در های مخروطی شکل زبیشترین اندازه قطر غده

 متر و طول ریشهسانتی 7مزارع آران و بیدگل تا 

متر هم گزارش گردید. این سانتی 51مخروطی تا 

( در 2013و همکاران ) Kasiriدر حالی است که 

های مختلف ارزیابی و مقایسه ریشه زردک در توده

های یزد، اصفهان و خراسان جنوبی، مزارع استان

وسط متر و قطر متیسانت 30تا  10طول هائی بهریشه

های متر و بیشترین وزن ریشهسانتی 8تا  2بین 

مخروطی را تا پنج کیلوگرم )در مزارع نائین( 

 گزارش کردند.

های میدانی در مزارع کشت زردک در بررسی

گستره شهرستان آران و بیدگل نشان داد، اغلب 

های زردک استحصال شده از مزارع، بدون ترک غده

هائی سالم مشاهده شد. این ریشهخوردگی و کامال 

و  Tavoosiهای در حالی است که بررسی

Mosharraf Ghahfarokhi (2005 در مورد ،)

های محلی زردک در مزارع کیفیت محصول توده

درصد از  70تا  ۶0یش از اصفهان نشان داد، ب

های زردک مزارع اصفهان دچار کرم خوردگی ریشه

های ترک درصد از غده 50شده بودند و نزدیک به 

خورده در آنها شایع بود. یکی از دالیل اصلی 

شکاف یا ترک روی ریشه، آبیاری بیش از حد به 

باشد. به این دلیل توصیه ویژه در فصل پائیز می

اری مزارع زردک در فصل پائیز، گردد فواصل آبیمی

 زیاد انتخاب گردد. 

mailto:Ho_Batooli@yahoo.com
mailto:amohaddes@gmail.com
mailto:amohaddes@gmail.com
mailto:amohaddes@gmail.com
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های مخروطی زردک میانگین تولید محصول ریشه

در مزارع شهرستان آران و بیدگل، به ازای هر 

تن در  70جریب چهار و نیم تا پنج تُن )حدود 

هکتار( گزارش گردید. این در حالی است که از 

 تُن در 40چنین سطحی بالغ بر دو و نیم تُن )

شود. میزان بذر هکتار(، برگ سبز هم استحصال می

تولید شده به ازای هر هکتار زراعت زردک در 

مزارع شهرستان آران و بیدگل، سه تُن در هکتار 

( در 2013و همکاران ) Kasiriگردد. بالغ می

بررسی عملکرد تولید ریشه هویج ایرانی در مزارع 

ان آباد شهرستان اشکذر )استآباد و حاجیحسن

 80یزد(، میانگین عملکرد تولید این محصول را بین

 تُن در هکتار گزارش کردند. 100تا 

 

 تقویم حیاتی گیاه زردک در مزارع آران و بیدگل .3جدول 
 خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد 

              * کاشت بذر
د زنی بذر و تولیجوانه

 گیاهچه
*              

             ** های اولیهتشکیل برگ
            * *  ائیهای طوقهتوسعه برگ

           *   تشکیل ریشه اصلی
          *    ایهای غدهتشکیل ریشه

های نمو و توسعه ریشه

 ایغده
    * * * *      

آغاز برداشت محصول 

 )ریشه(
      *        

پایان برداشت محصول 

 )ریشه(
        *      

    * *          دهندهظهور ساقه گل
آذین چتر تشکیل گل

 مرکب 
          *   

   *            آذینشکوفائی گل
   *            ظهور میوه
  *             بلوغ میوه

آوری رسیدن بذر )جمع

 بذر(
            * *  

 *              اهخزان کامل گی
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 مرحله زایشی زردک

-باشد. بررسیهای فصل سرد میزردک جزء سبزی

ها نشان داد، رشد این گیاه در درجه حرارت کمتر 

گراد کاهش یافته و تجمع درجه سانتی 12از 

شود. همزمان با اُفت رنگدانه کاروتن متوقف می

درجه حرارت در اواسط زمستان، دوره زایشی گیاه 

شود. دهنده تشکیل میشود و ساقه گُلمیآغاز 

ماه، با ظهور مرحله زایشی گیاه زردک، اوائل بهمن

تدریج در طول شود. بهدهنده آغاز میهای گُلساقه

هائی با دُمبرگ ساقه آغوش ساقه زایشی برگ

-های گُلشوند. ارتفاع ساقهدار تشکیل میغالف

ان ذخیره ای و میزدهنده بسته به اندازه ریشه غده

متر متغییر است. سانتی 140تا  70مواد غذائی، بین 

-آذیندهنده اصلی و فرعی، گُلدر انتهای ساقه گُل

آذین شوند. تشکیل گُلهای چتر مرکب تشکیل می

ها در طول فروردین تا اوائل و شکوفائی گُل

گیرد. ظهور میوه شیزوکارپ ماه انجام میاردیبهشت

ماه به اوائل اردیبهشت طی دهه سوم فروردین تا

پیوندد. رسیدن میوه و بلوغ مریکارپ وقوع می

ماه تا نیمه اول خردادماه )بذرها( در طول اریبهشت

دهنده زردک از اواخر های گُلدهد. بوتهرخ می

کنند و در تا نیمه دوم خردادماه خزان می اردیبهشت

انتهای مرحله بلوغ میوه و بذر، مواد غذائی موجود 

-تدریج صرف تکامل بذرها میریشه زردک بهدر 

 (.3شود )جدول 

نتایج حاصل از بررسی تقویم حیاتی گیاه زردک در 

-مزارع شهرستان آران و بیدگل نشان داد، ساقه گل

ماه آغاز و شکوفائی کامل دهنده گیاه اواخر اسفند

گیرد و بذرها ماه انجام میها تا اوائل اردیبهشتگل

رسند. این در حالی است ماه میدر نیمه اول خرداد

 Mosharrafو  Tavoosiهای که بر اساس پژوهش

Ghahfarokhi (2005تودة ،)  محلی زردک نائین

ماه دهی در خردادتر از توده اصفهان بود و گلپُرگل

رسید. مرحله رسیدگی و بلوغ بذر به پایان 

ماه رخ داد. افزون براین )بذرگیری( نیز در مرداد

تر روز زودرس 14ئین از نظر زمان بذردهی تودة نا

از تودة اصفهان بود. مقایسه بین فنولوژی زردک در 

سه منطقه آران و بیدگل، اصفهان و نائین حاکی از 

تفاوت حدود یک ماهه منطقه گرمسیری آران و 

 & Tavoosiبیدگل نسبت به اصفهان است )

Mosharraf Ghahfarokhi, 2005 .) 

 ولید بذرتزراعت زردک برای 

 در برای تولید بذر گیاه زردک، معموالً به دو شیوه

 -گیرد. الفمزارع شهرستان آران و بیدگل انجام می

بذرگیری  -های کشت تابستانه؛ ببذرگیری از بوته

 های کشت پائیزهاز بوته
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های کشت تابستانه معموال زمانی بذرگیری از بوته

ی حاصل هاافتد که زراعین برخی از کرتاتفاق می

از کشت تابستانه را برای بذرگیری انتخاب نموده و 

با تقویت خاک بستر و آبیاری در طول فصل 

-زمستان تا پایان بهار، عملیات بذرگیری انجام می

شود. باتوجه به اینکه زردک گیاهی منوکارپیک و 

شود، در صورت عدم برداشت دوساله محسوب می

های ساقه ای، همزمان با زمستان،های غدهریشه

زایشی گیاه تشکیل شده و پس از بهاره شدن 

(Vernalizationگل ،) آذین چتر مرکب در فصل

بهار ایجاد و در اواخر خردادماه با تولید بذرهای 

های انجام گردد. به استناد بررسیخاردار توام می

گرفته، میزان بذر تولیدی به ازای هر جریب از 

کیلوگرم  ۶0تا  50 اراضی زیرکشت تابستانه، بین

 متغیر است.

در شیوه بذرگیری از طریق کشت پاییزه، همزمان با 

ها ماه( کرتفصل پائیز )اواسط مهرماه تا اوائل آبان

گردد. به ازای هر سازی میبرای کشت زردک آماده

جریب بین دو تا سه کیلوگرم بذر مورد نیاز است. 

پس از کاشت بذر، آبیاری انجام گرفته و مرحله 

زنی بذرها )حدود شش وم آبیاری بعد از جوانهد

گیرد. بسته به میزان بارندگی روز بعد( انجام می

ها )تا زمستان، بین دو تا چهار مرحله آبیاری کرت

ها طی شش ماه از گیرد. بوتهاواخر اسفند( انجام می

زمان کاشت بذر تا انتهای اسفندماه، تنها با ایجاد 

ت. پس از بهاره شدن، ای همراه اسهای طوقهبرگ

دهنده گیاه های گُلماه، ساقههمزمان با فروردین

تشکیل شده و میوه و بذر گیاه در اواخر خردادماه 

شود. بذر تولید شده حاصل از کشت تولید می

پاییزه نسبت به کشت تابستانه قدری کمتر است. 

ای ریشه های کشت تابستانه از مواد ذخیرهزیرا بوته

کنند. در آذین چتر استفاده میگلبرای ایجاد 

ها فاقد بافت پارانشیمی زراعت کشت پاییزه، ریشه

 باشند. ای میذخیره

 نحوه برداشت محصول زردک )ریشه(

های مخروطی شیوه سُنتی نحوه برداشت ریشه

شکل زردک در مزارع آران و بیدگل منحصربه فرد 

است. همزمان با اُفت درجه حرارت و آغاز دوره 

افتد ا که معموال از اواسط فصل پائیز اتفاق میسرم

برداری از ماه(، بهرهماه تا اواخر بهمن)اواسط آبان

گردد. بعد از ای بتدریج آغاز میهای غدهریشه

ها و ایجاد رطوبت در خاک آبیاری سبک کرت

ای زردک توسط داس، های طوقهبستر، ابتدا برگ

ها( )غده هاگردند. سپس توسط بیل ریشههرس می

را از داخل خاک خارج نموده و پس از تکان دادن، 

گردد. شیوه برداشت ها جدا میخاک اطراف غده

محصول ریشه زردک در برخی از مزارع، خارج 
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-های طوقهها به همراه برگنمودن کل بوته )ریشه

 گردند.ها جدا میها از غدهائی( و سپس برگ

به شوری  هویج زرد ایرانی مقاومت زیادی نسبت

دارد و در اکثر مناطق گرم و خشک بیابانی کشور 

 وزد )نظیر آران و بیدگل، قم، شهر بابک، نهبندان، ی

 باشند، کشتهای شور می....( که دارای آب و خاک

شوند. شهرستان آران و بیدگل و استان قم به می

علت قرارگیری در همسایگی دریاچه نمک، اکثر 

گیاه دارای آب شور  اراضی زراعی تحت کشت این

ور باشند و در گُستره این مزارع که دارای آب شمی

 های مقاوم بهاست، تنها تعداد محدودی از رُستنی

شوری همچون چغندر، جو، پنبه، پسته و زردک 

یابد. مقاومت به خشکی این کشت و پرورش می

طوری که طبق نظر نظیر است، بهگیاه نیز بی

های سبک و خاک کشاورزان محلی آبیاری در

بار روز یک 12تواند هر هفت روز تا سنگین می

 )بسته به بافت خاک( بدون هیچ مشکلی انجام شود.

کند. باال را تحمل می "زردک شوری آب نسبتا

شوری آب اغلب مزارع آران و بیدگل که زراعت 

گیرد، بین شش تا ده هزار این محصول انجام می

 متر است.موس بر سانتیمیلی

دور هویج زرد ایرانی  "های نسبتاگرچه در گذشتها

های مرسوم و رایج عنوان یکی از اقالم سبزیبه

های اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و مزارع استان

شده و اغلب بعد از برداشت غالت، کرمان تلقی می

شده است، لیکن طی کشت و پرورش آن انجام می

نگی به واسطه ورود هویج فرپنجاه ساله اخیر به

ویژه در مزارع استان ایران و کشت انبوه آن به

خوزستان، زراعت زردک به دست فراموشی سپرده 

ائی که امروزه در وسعتی نه چندان شد، به گونه

های یزد، در برخی از مزارع استان "وسیع و صرفا

توجه به شود. بااصفهان و خراسان جنوبی کشت می

شرایط  سازگاری این محصول بومی نسبت به

واسطه اقلیمی گرم و خشک بیابانی، همچنین به

مقاومت آن در برابر شوری آب و خاک؛ زراعت آن 

های مرکزی کشور توصیه برای اغلب مزارع بیابان

گردد. این در حالی است که هویج فرنگی در می

آبی سازگار نبوده و برابر خشکی، گرما، شوری و کم

فیکی نسبت به زردک شرایط اقلیمی و ادا

پذیرد و در برابر گرما از بردباری محدودتری را می

-کمتری برخوردار است. از طرفی نظر به اینکه توده

های متنوعی از زردک در نواحی مختلف کشور به 

ها نشان داده شود و پژوهشصورت سنتی کشت می

های بومی عالوه بر سازگاری که برخی از توده

های ولید اندامهای محیطی، بیوماس تنسبت به تنش

تری هم دارد، بنابراین زیرزمینی و هوائی مطلوب
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گردد که مطالعه منسجم و توصیه و پیشنهاد می

تری در این مورد انجام شود تا امکان کشت و جامع

توسعه ارقام برتر فراهم شود. بدیهی است تمام 

های رویشی و زایشی این محصول بومی به اندام

ه به مصرف انسان و صورت خام و یا فرآوری شد

رسد که از ارزش افزوده اقتصادی مطلوبی دام می

 هم برخوردار است.

 های ترویجییافته

شیوه تکثیر این گیاه داروئی عمدتا از طریق زایشی 

پذیر است. بذرهای زردک راحتی امکان)بذر( به

گونه تیمار دارای قوه نامیه باال بوده و نیاز به هیچ

گردد ، بنابراین توصیه میزنی نداردجهت جوانه

آوری و بذرهای این گیاه در اواسط تابستان جمع

بصورت کشت مستقیم در گستره مزارع، کشت 

برداری سنتی از محصول این گیاه گردند. بهره

داروئی فراموش شده در اواسط فصل پاییز انجام 

های منحصربفرد گیرد، بنابراین باتوجه به ویژگیمی

مقاوم به خشکی، گرما و شوری سازگاری این گیاه 

عنوان گیاه زراعی و داروئی آب و خاک، زردک به

های شور بیابانی برای کشت در مزارع با خاک

گردند. های مرکزی تا شرقی کشور توصیه میاستان

افزون براین عالوه بر مصارف و کاربردهای متعدد 

ائی این گیاه بومی های غدهغذائی و داروئی ریشه

عنوان علوفه ائی زردک نیز بههای طوقهگکشور، بر

تواند مورد تازه زمستانه )با ارزش غذائی باال( می

ها قرار گیرد. همچنین به ازای هر هکتار تعلبف دام

از مزارع تحت کشت هویج زرد ایرانی، بطور 

متوسط دو تا سه تن بذر به ازای هر هکتار 

عت گردد. بنابراین ترویج و توسعه زرااستحصال می

عنوان رستنی بومی و گیاه هویج زرد ایرانی، به

شناسی اغلب نقاط کشور سازگار به شرایط بوم

 گردد. توصیه می
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Abstract 
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The Persian carrot is one of the medicinal plants and native herbs of dry and warm 

desert regions of Iran, which has been cultivated in most parts of Iran for some decades, 

but in the last half century, due to the arrival of modified carrots (Daucus carrota), 

Iranian carrot cultivation were mostly abandoned. The primary origin of the Persian 

carrot is the plateau of Iran, Afghanistan and the Asia Minor. In this paper, a field study 

was conducted in Aran and Bidgol city in order to identify the characteristics of the 

neglected medicinal plant of Zardak and to investigate the causes of the withdrawal of 

this medicinal plant from Iran's agricultural system. In this research, we tried to select 

five expert farmers in four farms that are currently engaged in the cultivation of Iranian 

yellow carrots, in addition to expressing the unique characteristics of this neglected 

medicinal plant, the way of cultivating this native plant in the agricultural lands of Aran 

and Bidgol is determined. By referring to the Iranian carrot cultivating fields during the 

period from 2016 to 2017, and taking notes of the phenology of this plant; the planting, 

keeping and harvesting stages were investigated in Aran and Bidgol farms. The results 

showed that Iranian carrots as an indigenous medicinal plant is not only compatible with 

dry and warm desert climate of Aran and Bidgol farms, but also due to its deploy ability 

characteristics in arable lands with water and saline soils, it displays high potential for 

production compared to other medicinal plants and foreign crops. 

 

 
Keywords: Zardak, Daucus carrota, Neglected plants, Medicinal plant.  
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