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 13-103-321طرح تحقیقاتی شماره شناسه   منبع یافته:

 هاترین یافتهمهم

 سطح زراعی در شرایط آب و هوایی گرگان وجود دارد. وش و برداشت آن در امکان کشت گیاه آزی ◄

تواند باشد که این مقدار تولید میتن می 30وش تازه در هکتار بیش از در یک مرحله برداشت، مقدار عملکرد آزی ◄

   برای تولید کنندگان توجیه اقتصادی داشت باشد.

   کنندگان قرار گرفت.وش مورد استقبال مصرفغذاها و چای آزی ◄

   وش، کاشت، برداشت، معرفیآزی های کلیدی:واژه

 فاطمه مهقانی، محمدحسین قربانی نویسنده)گان(:

 عنوان یک گیاه خوراکی باارزش( و معرفی آن به.Corchorus olitorius L) وشکاشت و برداشت گیاه آزی عنوان:

 13-103-321 شماره:

 32/33/3111   تاریخ:

های کوتاه یافته

  علمی
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

روزه در تاریخ های خوراکی و چگونگی مصرف آن یک گارگاه یکوش، ارزشمنظور آشنایی مردم منطقه گرگان با گیاه آزیبه

در سالن شهید مطهری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار گردید. در این کارگاه حدود دویست  32/4/12رشنبه چها

نفر از همسران اعضا هیأت علمی و کارمندان شاغل در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروهی از دانشجویان دختر 

 شرح زیر ارایه شد.ی جهت معرفی این گیاه بهیهاو برنامه شد و چند خانواده از شهر گرگان دعوت های زراعت و اصالح نباتاترشته

وش در مقایسه با سایر گیاهان توسط آقای محمد سخنرانی علمی درباره اهمیت مواد خوراکی گیاهی و ارزش غذایی آزی -3

 و منابع طبیعی گرگان. قربانی، عضو هیأت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی

نگهداری آن توسط محمدحسین  سخنرانی علمی درباره امکان کاشت و برداشت این گیاه در گرگان، چگونگی استفاده و روش -2

 قربانی عضو هیأت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 وش.آزی هاهای تهیه شده با گیارایه چند نمونه از غذا -1

 وش برای عالقمندان.های پخت گیاه آزیتشریح روش -4

 گان. شدوش به دعوتکیلوگرمی از گیاه تازه آزی 2هدیه یک بسته حدود  -5

 اهمیت موضوع

منابع جدید غذایی و استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه روزافزون مردم در سطح جهان و درپی آن در کشور ما قرار  یافتن

گران وظیفه دارند که تالش نمایند تا این منابع جدید را یافته و آن را به مردم معرفی نمایند. از دارد. در همین راستا، پژوهش

صورت ویژه کشورهای گرمسیری شناخته شده بوده و مورد مصرف بهی از کشورهای جهان بهوش در بسیارآنجایی که گیاه آزی

های قبلی در منطقه گرگان مشخص شد که امکان کاشت و برداشت این گیاه وجود گیرید و از طرف در آزمایشزیادی قرار می

نندگان با عرضه این گیاه کدریافت نظر مصرفدارد، بنابراین هدف از این طرح بررسی امکان کشت این گیاه در سطح زراعی و 

 ها بود. صورت تازه و همچنین با انواع خوارکیبه

 مقدمه )شرح مساله(

های سبزی تازه، استفاده در ساادد، پختاه عنوان یک گیاه زراعی که امکان مصرف آن به شکلوش بهبا توجه به اهمیت آزی

عنوان یک گیااه دارویای بسایار مفیاد وجاود دارد و از صورت تازه و خشک شده در انواع غذاها، تهیه چای و همچنین بهشده به

انجاام  3131-3113داشت آن در طی سه سال ان برای اولین بار کار علمی و پژوهشی بر روی امکان کاشت و برکه در ایرآنجایی

( و نتایج پژوهش آنها اثبات نماود کاه شاریط در منطقاه گرگاان بارای کاشات و 3113و  3110شده است )قربانی و همکاران 

باشد، لذا هدف از انجاام ایان پاژوهش سطح آزمایشی فراهم میماه در طی سه ماه اردیبهشت، خرداد و تیربرداشت این گیاه در 

 کنندگان بود.  معرفی آن به مصرفکاشت این گیاه در سطح زراعی و 


