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 مسئول مدیر و سردبیرسخن                       

 

 به نام خداوند سبحان

 اولینسـپاس بیکـران پـروردگار یکتـا را کـه بـه مـا ایـن توفیـق را عطـا فرمـود تـا بتوانیـم  

انتهـای  را بـه انجـام برسـانیم و در مسـیر بی علمی تخصصی دانشجویی نیلشـماره از نشـریه 

  .برداریـمبخشـی، گامـی هرچنـد کوچـک  علـم و آگاهی

 نقاط اقصی در ایرانیان ویژه به و دنیا مردم عموم توجه مورد دیرباز از گیاهان فرآوری و کاشت

 مورد که دارند و داشته انگیزی اعجاز های کاربرد و خواص گیاهان از بسیاری است، بوده کشور

 با ایران کشور در شده واقع مغفول گیاهان از یکی گفت بتوان جد به شاید ،است جهانیان توجه

 راستای در که است، نیل گیاه متعدد کاربردهای طور همین و فرآوری و کشت پتانسیل به توجه

 مورد تواند می منطقه در مناسب کاشت الگوی و کشاورزی های نظام بوم در پایداری افزایش

 فرد به منحصر ویژگی و شاخصه و بوده متعددی دارویی خواص دارای که گیاهی. گیرد قرار توجه

 و آرایش محصوالت تولید همچنین و پوشاک آمیزی رنگ صنایع در که است نیلی رنگ تولید آن

 حوزه متخصصین توسط محصول این کشت توسعه با توان می و دارد فراوانی کاربرد بهداشتی

 های انداز چشم با محصول این فرآوری و کاشت برای را مختلف اقشار ورود ساز زمینه کشاورزی

 سنتی  طب در دارو عنوان به اینکه بر عالوه نیل گیاه. داشت نظر در صادراتی و داخلی مصرف

             های پژوهش اساس بر شود می کاشته نیز طبیعی رنگ تولید برای و گردد می استفاده

شماره  در. دارد را ای علوفه خوشخوراک گیاه یک عنوان به کاربرد و معرفی توانایی المللی بین

 ابعاد  بررسی به ارزشمند گیاه این معرفی ضمن که به صورت ویژه نامه است از فصلنامه نخست

 خواهد پرداخته ای وعلوفه صنعتی دارویی، های بخش در  گیاه این متنوع های کاربرد و مختلف

 در شماره های آتی فصلنامه با همکاری کلیه دانشجویان و اساتید و عالقه مندان، انشاهللو   شد

 ترکیبی متنوع تر از مباحث مرتبط با حوزه تولید و ژنتیک گیاهی  ارائه خواهد شد.

 با سپاس 
 محمدرضا زرگران خوزانی        

 مدیر مسئول سردبیر و  
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 فهرست مطالب

 گیاهی ژنتیک و تولید معرفی گروه مهندسی 

 نیل گیاه معرفی 

 رنگرزی در نیل گیاه از استفاده تاریخچه 

 نیل صنعتی -دارویی گیاه  فارماکولوژی بیوشیمیایی، ارزیابی 

  لین علوفه (Indigofera tinctoria.L تقابل با )توسعه  و  یخشکسال
 داریپا یکشاورز

 دزفول در آن افول و نیل صنـعـت 

 شد گرفته سر از شوشتر در نیل صنعتی -دارویی گیاه کشت 

 معرفی کتاب 
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 گیاهی ژنتیک و تولید معرفی گروه مهندسی
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 

  
 

 داشتن با اکنون هم گیاهی ژنتیک و تولید مهندسی گروه

 :کارشناسی یک رشته مقطع 

 گیاهی ژنتیک و تولید مهندسی

 :ارشد کارشناسی مقطع در گرایش-رشته شش

 گیاهی، نژادیبه و ژنتیک کشاورزی، بیوتکنولوژی

 گیاهان فیزیولوژی های گرایش اگروتکنولوژی

 های علف علوم بذر، تکنولوژی و علوم زراعی،

 اگرواکولوژی و هرز

 :دکتری مقطع در گرایش-رشته  سه

 ،     بذر تکنولوژی و های علوم گرایش اگروتکنولوژی 

 زراعی گیاهان اکولوژی و زراعی گیاهان فیزیولوژی

 آموزشی گروه بزرگترین  

  خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه 

 .است

 گروه هدف
 گیاهان پرورش و کاشت زمینه در بررسی و مطالعه
 برداشت و گیاهان این مناسب ارقام انتخاب و زراعی
 دانشگاهی علوم از ای رشته در ها آن محصوالت صحیح

 ژنتیک و تولید مهندسی عنوان تحت که گیرد می قرار
 گروه این برقراری از هدف. شود می نامیده گیاهی

 جهت در بتوانند که است افرادی تربیت آموزشی
 باال و کشاورزی محصوالت کشت زیر سطح افزایش

)از طریق  سطح واحد در محصوالت این عملکرد بردن
 این التحصیالن فارغ .باشند مؤثر نژادی(زراعی و بهبه

 تولیدی، مختلف های زمینه در توانند می رشته
 یا مدیر عنوان به مطالعاتی و ای منطقه ریزی برنامه

 بخش خصوصی یا دولتی تولیدی واحدهای مجری
ا و ه دانشگاه علمی هیئت عضو صورت به کشاورزی،

 یا کشاورزی های هنرستان در مربی مراکز تحقیقاتی،
 خدمت منشأ کشاورزی تحقیقات امور مجری عنوان به

 .باشند
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 نیل گیاه معرفی
 مرجان زرگران خوزانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

 بومیگیاه  ( Indigofera tinctoria) علمی نام با نیل
 و شرقی جنوب در امروزه است اما شرقی آسیای
 ظاهراً. شود یافت می نیز اروپا مرکز از هایی قسمت

 گردید می کشت حجر عصر زمان از  اروپا در گیاه این
 در که سازد می  قادر را گیاه اصلی بلند ریشه وجود و

 تقریباً گیاه خانواده این. نماید مقاومت خشکی برابر
 سراسر در که باشد می گیاهی گونه 750 از متشکل
 آمریکا و آسیا آفریقا، استوایی زیر و استوایی مناطق

 تحت هلند کشور از وسیعی مناطق. دارد پراکندگی
 جمله از مناطق از برخی در. هستند نیل کشت پوشش
 در نیل. باشد می     خودرو صورت به آن رشد آمریکا،
 و آسیا آفریقا، استوایی نیمه و استوایی مناطق سراسر
 سریالنکا، پاکستان، در گیاه این. دارد پراکندگی آمریکا

 و گرم مناطق هندوستان، مصر، عربستان، اندونزی،
دارد)مظفری و  رویش نیز سوریه و آفریقا مرطوب

 در طوالنی وکار کشت سابقه نیل. (2012همکاران،
 و ایرانشهر های شهرستان همچنین و کهنوج و جیرفت

 در نیل که معتقدند برخی ،(1368 همدانی،)دارد بم
 وارد ایران  به هندوستان از( انوشیروان) ساسانی دوره
 قرن در نیل که دارد وجود نیز هایی گزارش است، شده

 ؛ 1374الفتی،) است شده ایران وارد میالدی ششم
 شده اشاره نیز منابع برخی در.(1989استروبل و گروگر،

 و( ساسانیان دوره در)کرمان استان در نیل که است
 شده می کشت( قاجار دوره در) خوزستان استان

 حاضر، حال در ( و2012است)مظفری و همکاران،
 کشتهای مهمترین از کرمان، استان در نیل کشت

 (.2015آید)آئین، می        شمار به منطقه این تابستانه
 نهبندان، خاش، کوهستانی مناطق در همچنین
 شهرستان و سکهور فهرج میرجاوه، زابل، ایرانشهر،
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. کند می   رشد وحشی صورت به گیاه این ریگان
 در کهنوج و جیرفت منطقه در نیل کشت زیر سطح
 عملکرد میانگین با هکتار 1385،520 زراعی سال

 جهاد وزارت آمار) اعالم هکتار در کیلوگرم 2500
 هکتار 131 به 1391 سال در و( 1386کشاورزی،

(. 1392کشاورزی، جهاد وزارت آمار)است یافته کاهش
 شده فراموش گیاه یک عنوان به گیاه این بنابراین،

 از تر پائین و کوچک قطعات در نیل. شود می تلقی
    کشت زراعی محصوالت سایر کنار در و هکتار 5/0

 نفر 500 حدود به برداران بهره تعداد و شود می
 عمدتاً گیاه این کشت. گردند می  بالغ

. شود می انجام مالکان خرده توسط
 مصنوعی های رنگ جایگزینی

 از یکی طبیعی های رنگ با
 شدن فراموش اصلی دالیل

 و زراعی مختلف محصوالت
 باشد می  رنگی باغی

 و خوزانی زرگران)
  (.1398 همکاران،

 

 های ویژگی
 نیل اکوفیزیولوژیکی

 اقلیم ترین مناسب و بوده ای حاره مناطق گیاه نیل
 نیل گیاه. باشد می مرطوب و گرم هوای و آب آن برای

 را بهتری سازگاری دریا سطح از متر1250  ارتفاع تا
. دهد می ترجیح را آفتابی هوای نیل. دهد می نشان

 میزان گیاه، نمو و رشد دوره طول در که مناطقی
 .باشند نمی مناسب نیل برای دارند، زیادی ابرناکی
 درجه 30نیل نمو و رشد برای مطلوب دمای میانگین

 زنی جوانه برای خاك دمای حداقل .است گراد سانتی
 و رشد برای نیل.است گراد سانتی درجه 20  تا 18  آن
 از عاری روزه120  دوره یک حداقل به مطلوب نمو

   هر در صفر زیر دمای. دارد نیاز یخبندان و سرما

 داشت دلیل به نیل .برد می بین از را گیاه ای مرحله
 به نسبت عمیق، و گسترده بسیار ای ریشه سیستم

 متعدد آزمایشات در .باشد می مقاوم خشکی تنش
 انصوری)است رسیده اثبات به نیل خشکی به مقاومت

 در( 1390) همکاران و آئین (.1395 همکاران، و
 در آبیاری) مالیم خشکی تنش که دادند نشان جیرفت
 بر داری معنی تاثیر( مزرعه ظرفیت درصد75  مرحله
 هم. نداشت نیل( اقتصادی عملکرد) خشک برگ میزان
 50 مرحله در آبیاری) متوسط خشکی تنش تاثیر چنین

 کل عملکرد بر( مزرعه ظرفیت درصد
 دار معنی گیاه( بیولوژیک)

 .نبود

 کم است گیاهی نیل
 اراضی در که توقع

 3  و2 درجه و ضعیف
 نموده رشد خوبی به
 قابل محصول و

 .کند می تولید را قبولی
 در را نیل کلی طور به

 کاشت توان می خاکی هر
 و متوسط بافت با های خاك اما

 نیل برای مناسب زهکشی با و عمیق
 تحمل را خاك غرقابی شرایط نیل .هستند تر مطلوب

 العمل عکس سریعا غرقاب شرایط در گیاه و کند نمی
 به رشد اولیه مراحل در.رود می بین از و داده نشان

 گیاه اگر اما است، حساس نسبتا آب و خاك شوری
 تحمل را متوسط های شوری تواند می کند پیدا استقرار

 (.1398 همکاران، و خوزانی زرگران) کند
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 نیل زراعت

 نظر به دارند، سختی پوسته نیل بذر که این به توجه با
 دارای پوسته ناپذیری نفوذ تاثیر تحت جنین رسد می

 روشهای با بذر تیمار پیش بنابراین باشد، می دورمانسی
 خواب شکستن و پوسته کردن پذیر نفوذ برای مناسب

       ضروری زنی جوانه درصد افزایش منظور به بذر
 معموالً که کشور جنوب گرمسیر مناطق در. باشد می

 تاریخ ندارد، وجود بهار فصل در دمایی محدودیت
        اردیبهشت تا فروردین دوم نیمه مناسب کاشت

 در کاشت است بهتر باشد بذر تولید هدف اگر. باشد می
 تناوب در کاشت که مواردی در. شود انجام ماه خرداد

 شود می توصیه گیرد، می صورت جو و گندم با
 حفاظتی بصورت جو، و گندم برداشت از پس بالفاصله

 باید کشور سرد معتدل مناطق در اما شود، انجام کاشت
 خاك دمای  که شود تنظیم ای گونه به کاشت تاریخ

 طرف از و باشد رسیده گراد سانتی درجه 18  به حداقل
 در. نشود مواجه سرما با گیاه رشد پایانی مراحل دیگر

 یا و گندم از بعد عمدتاً نیل کرمان، استان جنوب
 ترین مناسب. شود می کار و کشت جالیزی گیاهان
 تابستانه، زراعت یک عنوان به نیل برای زراعی تناوب
 این مزایای. باشد می( جو و گندم) غالت با تناوب

 هرز های علف و آفات ها، بیماری وجود عدم تناوب
 هاآن ایریشه سیستم که این ضمن .باشد می مشترك
     صورت بذر طریق از نیل تکثیر. باشد می متفاوت

  حدود دستپاش و کرتی کشت در کشاورزان. گیرد می
        اما. کنند می استفاده بذر هکتار در کیلوگرم 25
 ردیفی بصورت و کار کلزا دستگاه با را آن توان می

 مصرفی بذر میزان صورت این در که نمائیم کشت
 فواصل خطی، کشت در. بود خواهد کیلوگرم 6  حدود
 سانتیمتر10 بوته فواصل و متر سانتی 50 تا 35 ردیف
 کاشت، از قبل شود می توصیه. باشد می توصیه قابل

 دارد مناسبی نامیه قوه بذر که نمایید حاصل اطمینان
 توصیه مناسب کش قارچ با بذر ضدعفونی چنین هم
  تا 4  رطوبت، و دما مناسب شرایط در ها بذر. شود می

 گرم مناطق در. شوند می سبز کشت از بعد روز 5
 خاك بافت به بستگی نیل کاشت از بعد کشور، جنوب
 این برای روز 4 تا 3  زمانی فاصله با آبیاری 2 حداقل

. باشد می ضروری شود، سبز یکدست کامالً مزرعه که
 مقاوم بسیار خشکی به نسبت نیل گیاه اینکه به توجه با

            کرد پیدا استقرار کامالً گیاه اینکه از بعد است،
 داشته ارتفاع سانتی حدودا10 ها بوته که ای مرحله)

 یکبار روز 14  تا 10  به را آبیاری دور توان می( باشند
 آب نگهداری ظرفیت که هایی خاك در. داد افزایش
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 نظر در نیز بیشتر را آبیاری دور توان می باشد، زیاد آنها
 بنابراین. است حساس غرقابی شرایط به نیل. گرفت
 به آب که شود تنظیم و اجرا طوری باید آبیاری روش
 روش نتیجه در. نگیرد قرار ها بوته پای طوالنی مدت

 صورت به است بهتر و نبوده مناسب اصال کرتی آبیاری
 آبیاری سیستم البته. باشد فارویی

 مطلوب بسیار( تیپ نوار) ای قطره
 نیل کلی بطور. شود می توصیه و

 شدن سبز و زنی جوانه مرحله در
 در) گلدهی مرحله چنین هم و

 کاشت از هدف که صورتی
 بیشتری نیاز( باشد بذر تولید

 همکاران، و آئین)دارد آب به
 خوزانی زرگران از نقل به 1390

 (.1398 همکاران، و

 

 

       بنابراین باشد، می بطئی و کند نیل اولیه رشد 
          گیاه نمو و رشد دوره اوایل در هرز های علف
. نمایند وارد محصول به را زیادی خسارت توانند می

 در خسارت کاهش و هرز های علف کنترل برای
 با نیل تناوب ویژه به زراعی تناوب رعایت نیل زراعت
 کش علف کاربرد شود؛ می توصیه ذیل موارد غالت

 در لیتر  75/1  میزان به( درصد10ایمازتاپیر) پرسوئیت
 سیکلوکسیدیم) فوکوس کش علف با تلفیق در هکتار

    کنترل برای هکتار در لیتر 2 میزان به( درصد 10
 به نسبت نیل. است کاربردی نیز نیل هرز های علف
 آن برای داری مشکل آفت تاکنون و بوده مقاوم آفات

     نیل های بیماری مهمترین از. است نشده گزارش
 هنگام در فوزاریومی میری بوته بیماری به توان می

 بیماری این عالیم. نمود اشاره رشد اوایل و شدن سبز
 کامل مرگ نهایتاً و هابرگ ریزش پژمردگی، بصورت

 از راحتی به بیمار های بوته. گردد می مشاهده بوته
 -ای قهوه و پوسیدگی عالیم و آمده بیرون خاك

. شود می مشاهده آنها طوقه و ریشه ناحیه در شدگی
 باشد می Fusarium solani  قارچ بیماری این عامل

 (.1395 همکاران، و دل خرم)

 شرایط یا و باشد سال در چین یک برداشت هدف اگر
 ندهد، را چین یک از بیش برداشت اجازه اقلیمی

( سال در چین یک) ای مرحله یک برداشت بنابراین
 رویشی رشد حداکثر گیاه که کامل گلدهی درمرحله

   ها بوته و گیرد می صورت است داده انجام را خود
 صورتی در کشور جنوب گرم مناطق در. شوندمی برکف
 3  تا 2   برداشت امکان شود، مدیریت خوب مزرعه که

 و گلدهی شروع از قبل باید اول چین. دارد وجود  چین
 متر سانتی70تا 50  حدود بوته ارتفاع که هنگامی در

 ای، مرحله چند برداشت در مهم نکته .شود انجام است،
 ارتفاع از حداقل باید ها بوته که باشد می برش ارتفاع

 و تغذیه اول چین از بعد .شوند برداشت متری سانتی10
 بعدی های چین بگیرد؛ صورت بایستی مناسب، آبیاری

 متریسانتی 50 حداقل ارتفاع به ها بوته رسیدن از پس
 شده برداشت برگ و شاخ چین، هر از پس. شوند انجام
 از پس. شود می خشک آفتاب در و شده بندی دسته

 جدا گیاه خشبی های قسمت و ها ساقه شدن، خشک
 عملکرد. شود می بندی بسته در ها برگ و شده

 آن خشک برگ عمدتاً رنگ استحصال برای اقتصادی
 تن 5  حدود نیل خشک برگ تولید پتانسیل. باشد می

 مزارعی. باشد می هکتار در چین هر در خشک برگ
 معموالً شوند، می کاشته بذر تولید برای اختصاصاً که

 و گلدهی تا گردند می کشت( خردادماه اواخر) دیرتر
. نشود مواجه تابستان شدید گرمای با گیاه دهی غالف

 چین و برگ برای مزرعه اول چین مناطق از بعضی در
 . شود می داده اختصاص بذر تولید به دوم

 8صفحه  شماره                                                    نیل -فصلنامه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی

 



 

 متوسط. باشدمی آبان اواخر بذری، مزارع برداشت تاریخ
- 800  حدود کرمان استان جنوب در نیل بذر تولید
 همکاران، و انصوری) است هکتار در کیلوگرم 900

1395.) 

 نیل صنعتی های کاربرد

   استخراجایندیگو  یا نیل نام به ای ماده نیل برگ از
 نیل. است فراوان اهمیت حائز صنعت در که شودمی

 کاربرد مشابه اشیاء و پارچه آمیزی رنگ برای
 باالی بسیار ثبات از نیل رنگ. دارد

 رنگ تولید برای نیل. است برخوردار
. شود می کاشته طبیعی ایندیگو
 رنگین است ای ماده ایندیگو

 بسیار لجوردی آبی رنگ به
 آن بشر هاست قرن که زیبا

 پارچه رنگرزی برای و شناخته را
 در همچنین و  پشمی ای، پنبه ابریشمی، های

 شود می مصرف چلوار نمودن کمرنگ آبی و نقاشی
 .(2001)کاویمانی و همکاران،

 موارد و سنتی طب در نیل کاربرد
 آن مصرف

 در. شود می استفاده فراوان سنتی طب در نیل گیاه از
 این های برگ دمکرده از شرقی جنوب مناطق در ایران
. شود می استفاده سردرد و پادرد مداوای برای گیاه

 برای نیل های برگ شده له مناطق، این در همچنین
 از کامرون در. دارد کاربرد پا ترك و سوزش درمان
 شود می استفاده مسواك عنوان به نیل گیاه های شاخه

 (.1398 همکاران، و خوزانی زرگران)

 و آور خلط ملین، اثر و تلخ طعمی نیل، ساقه و ریشه
. شودمی مو تقویت سبب و دارد روده انگل هایکرمضد
 التهاب دهنده کاهش اثر گیاه این های قسمت کلیه

 آسم مزمن، های برونشیت درمان برای آنها از و داشته

 و حشرات گزش بواسیر، ،(اطفال در خصوص به)
 پوستی های ناراحتی و زخم معالجه سمی، خزندگان
 درمان برای گیاه از حاصله شیره.  شود می استفاده

 به ،شود می استفاده نیز عصبی های ناراحتی و صرع
 بواسیر و پوست های بیماری درمان برای پماد عنوان

 گیاه این برگ عصاره از همچنین. شودمی استفاده
 و گاو چون اهلی حیوانات زخم و سوختگی درمان برای
 خمیر، هند در (.2008)بنگر و ساراالی،دارد کاربرد اسب

 از همچنین. دارد کاربرد زخم التیام برای آن ریشه
 یک عنوان به هند در گیاه این ریشه کرده دم

 برای و مارگزیدگی برابر در پادزهر
 حشرات و عقرب نیش درمان

 . شود می استفاده

 تواند می نیل بذر از استفاده
 و آوردن آب از جلوگیرى براى

 درآغاز چشم آب جذب براى همچنین
 درمان برای آن ریشه و ها برگ. باشد مفید مروارید آب

 در آن خشک پودر. است شده توصیه دیابت و صرع
 برای آن های برگ مصرف. دارد کاربرد آسم درمان

 شده توصیه ضدالتهاب عنوان به و کبدی سمیت دفع
 تنگی درمان در گیاه این عصاره (.1998)نادکرنی،است

 است شده شناخته مؤثر قلب تپش و سرفه سیاه نفس،
 (.2008)بنگر و ساراالی،

 منابع

 خدایی و عبدالحسین قرینه، و محمدرضا خوزانی، زرگران .1
 گیاه بررسی ،1398افسانه، شجاعی، و آیدین جوقان،
 Indigoferaوسمه نیل شده فراموش صنعتی -دارویی

tinctoria.L  نظام بوم پایداری در آن احیای اهمیت و 
 های پژوهش ملی کنفرانس ایران،هفتمین کشاورزی های

 تا مزرعه از سالم غذای کشاورزی علوم در کاربردی
 .سفره،تهران

2. Mozzafari, F., Ghorbanli, S., Babai, M., 

and Farzami. 2012. Identification of 

medicinal and aromatic plants in Iran. 

National Network of Medicinal Plants 

Research and Technology Publications 
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 رنگرزی در نیل گیاه از استفاده تاریخچه

 زهرا دهقانی قهفرخی  –مهدی شریف پور شوشتری 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،دانشجوی دکتری تاریخ

 پیام نور اهواز، دانشگاه جغرافیا برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیستکارشناسی ارشد 

 

رنگزاهای طبیعی در جهان گستردگی بسیاری دارند. ولی می توان گفت همگی به منظور رنگرزی 
       یعی از دندانه ها استفادهاز شیوه ای کلی پیروی می کنند. برای رنگرزی اکثر رنگزاهای طب

می شود تارنگ برالیاف یا پارچه نفوذ کرده و ثابت شود. البته رنگزاهایی در طبیعت یافت می شوند 
: مانند ،که نیازی به دندانه ندارند. این گروه از رنگزا ها دارای تانن می باشند که حکم دندانه را دارد

رنگزای پوست گردو. رنگزاهای ایندیگوئید دار برخالف رنگزاهای دیگر به دلیل نامحلول بودن در 
باید ابتدا در حضور احیا کننده و  وسمهو  نیلآب از شیوه ای دیگر بهره می برند. این گروه مانند: 

 قلیا در آب محلول شوند تا بتوانند مورد استفاده قرار گیرند. 

 گیاه این باشد. می هند پهناور سرزمین گیاه نیل ابتدایی زیستگاه که باورند این بر شناسان باستان
 است. بوده استفاده مورد و شده شناخته آسیا در مسیحیت دوره از قبل سال هزاران

 گرفت نتیجه توان  می موجود علمی اسناد و مدارك به استناد و شناسی باستان  کشفیات به توجه با 
 )تمدنگردد  بازمی ق.م(3300-1300برنز) به عصر آسیا در نیل گیاه از استفاده با رنگرزی که

 زمانی دوره به متعلق روجی شهر کشف با .پاکستان( و هند در ای منطقه دره اینداس، هاراپاد،
 باشند. می نیل و گونه جنس از که کشف کردند هایی دانه  شناسان م.ق(، باستان 1700-2500)

 در شناسان باستان  همچنین شود. می  نامیده گجرات امروزه که است ای منطقه مرکز شهر این
 آبی رنگ به که م.ق(1750) یافتند را ای پارچه  بقایای هاراپا، تمدن از دیگری شهر هنجودارو مورد

 تمدن به توان می شناسی باستان مطالعات های نمونه  دیگر از بود. رنگرزی شده نیل از حاصل
 بوده سلطنتی خاندان مقدس رنگ های از آبی رنگ مصر کهن سرزمین در کرد. اشاره باستان مصر

 اجساد مومیایی مربوط نخی های پارچه باستان مصر بافندگان شد.  می شمرده محترم بسیار و
 پادشاهان، دره در شده یافت های نمونه از کردند. می دوزی لبه رنگ آبی نوارهای با را پادشاهان

 دوره یازدهم پادشاه )آمون عنخ توت پادشاهان مقبره در که کرد اشاره پارچه تکه سه به توان  می
 یکی.شد کشف میالدی 1907 سال در شده دفن اشیا دیگر با همراه ،ق.م(1333-1327نو پادشاهی

 است.  شده حاصل از نیل رنگ آبی رنگ با که است نخی های پارچه تکه آنها از

 

نمونه ای نادر از پارچه رنگ شده با نیل، یافته شده از خلوتگاه مومیایی توت عنخ آمون، دره 
 پادشاهان، مصر باستان، موجود در موزه هنری متروپلیتن
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 شناسان باستان 
 خط به لوحه ای

 به مربوط میخی
 کشف بابل تمدن
 تا 600 حدود به که کردند
 رسد.  می میالد از قبل 700
 اولین توان می را گلی لوح این

 پشم رنگرزی مورد در شده کشف نسخه
 با رنگرزی شیوه لوح این در کرد. معرفی
 وری غوطه تعداد همچنین شده، داده توضیح ایندیگو

 بیان آبی رنگ به رسیدن منظور به آن هوادهی و پشم
 (.1998بالفور،است.) شده

واقع  هوآکا در شناسی باستان سایت در اخیر کشفیات 
 از استفاده زمان مورد در جدیدی پرو نتایج در شمال

    تکه منطقه این در کند. می بیان رنگرزی در نیل
 حدود قبل سال 6200به متعلق ای پنبه های پارچه
      امروز به تا است. شده ق.م کشف سال 4200
نیل  با که شناسان باستان توسط شده یافت های پارچه
 یا مصر ق.م در 2400 حدود به بود شده رنگ

 کشف که صورتی در رسید. می چین در ق.م 1000
نیل  از استفاده قدمت هوآکا منطقه از پارچه تکه آخرین

      مصر به مربوط کشفیات از قبل سال 1600 به را
 شناس باستان و )محقق اسپلیت استوسر رساند. دکتر می

 گوید:  می باره این در واشنگتن(، جورج دانشگاه

 در شده یافت پارچه تکه هشت از "
نیل  با آنها از مورد 5 هوآکا، سایت

 دیگر نمونه سه و است شده رنگ
 یا شستشو زمان گذر اثر در احتماالً
 دست از را خود رنگ دیدگی آسیب

 مورد در تحقیقاتی تیم این "دادند.
 های نمونه در آبی رنگ ماندگاری

 "اند. مانده متحیر شده کشف

 

 

 

 پارچه ای رنگ شده با نیل، 

 ق.م. 4200کشف شده از پرو،

 

 

 

 اروپا در ها مدت تا آسیایی های تمدن اصلی رنگ نیل،
 از نیل کمی مقدار وسطا قرون میانه در بود. ناشناخته

 و شد می اروپا راهی سرخ دریای و ابریشم جاده طریق
گران  چاپی رنگی ماده عنوان به یا مرکب تولید در

 از وجود این با گرفت؛ می قرار استفاده مورد قیمت 
 از که شده فراوری نیل نبود. برخوردار زیادی اهمیت

 آبی مکعبی های سنگ شکل به رسید می  اروپا به هند
 سنگ نوع از آن را اروپاییان دلیل همین ،بود رنگ
نامیدند   می هندی سنگ آن را و دانستند  می معدن

 رنگرزی روش و اروپا به نیل ورود با (.1989،ساندبرگ)
وود یا  جایگزین لنی رفته رفته ،وسمه به نسبت تر آسان
 نیل واردات میالدی 1602سال در آنکه تا شد. وسمه

 1631 سال در مثال عنوان به گرفت. وسعت اروپا به
      وارد هلند ایندیگو به پوند333545 حدود میالدی

 است. بوده طال تن 5 ارزش به زمان آن در که شد می 
 از گوناگونی مناطق اروپایی، کشورهای استعمار باتوسعه

 به و ماداگاسکار آمریکا، ؛پرداختند نیل  تهیه به جهان
     ساخت و شناخت با آنکه تا .هندوستان خصوص

جایگزینی  و میالدی 19 قرن در مصنوعی های رنگ
 نیل اعتبار و ارزش گیاهی، های رنگ با ها این رنگ 

رونق  از مرور به آن تجارت و تولید و یافته کاهش
  (1993افتاد)رابرت و همکاران،
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  ایندیگو متنوع های گونه

 آورد دست به آبی رنگ آنها از بتوان که گیاهانی حقیقت در
 از شوند. می بندی ایندیگو دسته حاوی گیاهان گروه در

     کاشته سایرین از بیشتر که ایندیگو  گیاه نوع بهترین
 نیل با نام علمی دارد فراوانی محصول زیرا شود می

(Indigofera tinctoria می ) .ایندیگوفرا باشد 
 آفریقا، در گونه 600 از بیش است.  گونه 800 از متشکل

 گونه در 69 و آمریکا گونه در 80 آسیا، در گونه 200 حدود
 می توان ایندیگوفرا های نمونه  از است. شده یافت استرالیا

(I.articulate( و )I. coeruleaرا ) به که برد نام 
 و عرب هند، جهان غربی شمال در ای گسترده صورت

 آمریکایی های گونه  شوند. می کشت و کار غربی آفریقای
 ( و Indigo suffraticosa millهمچون)

(Indigo micheliana) و  ) منتظر باشند. می
 (.1388همکاران، 

 

 نیل  گیاهان فرآوری چگونگی

  نیل گیاه فرآوری

 اواخر در و شود می  کاشته بهار اوایل نیل در
 را که گیاه صورت این به شود. می  چیده بهار

 وجب 2 حدود یعنی ساقه انتهای از
 کنند. می قطع زمین سطح از باالتر

 هوا وقتی زود صبح در برداشت عملیات
 گیاهان و گیرد می انجام نشده گرم هنوز

   ابتدا قدیم در شوند. می  منتقل گاهکار به شده برداشت
 سیاه رنگ به که هنگامی و کردند می خشک را ها  برگ
 چوبی های حوض در و کرده جدا شاخه از را برگ ها درآمد

 به را برگ ها حاضر حال در دادند. می  قرار سیمانی یا
 روی سپس دهند. می قرار ها حوض در سبز و تازه صورت

 حوض درون و پوشانند می سنگین های چوب با را ها برگ
 آب مملو از کامال ها برگ روی تا کنند می پر آب از را

 شود،  می شروع ها برگ تخمیر ساعت چند از پس باشد. 
 در است. آب سطح روی کردن کف نیز تخمیر این نشانه

 متصاعد برگ ها از اکسیژن و کربنیک انیدریک زمان این
سبز  سپس و زرد رنگ به سطح حوض ابتدا آب شود.  می

 آب از را برگ ها تخمیر،  تکمیل از کند. پس  می تغییر

 زنند  می هم سرعت به را حوض درون مایع و آورده بیرون
 رنگ عمل این با شود.  ترکیب محلول با هوا اکسیژن تا

 ایندیگو پایان،  در شود.  می  پررنگ آبی حوض درون مایع
 سرعت برای نیز شود. گاهی می نشین ته رسوب شکل به

   آن به آمونیاك یا سود کمی رنگزا، به رسوب بخشیدن
؛ 1384؛ حیاتی، 1375افشار،  و افزایند. )جهانشاهی می 

 (2007، کاردون؛ 1900، مک دونالد ؛1387 امیری،

 نوزدهم قرن اواخر در نیل کشت میزان افزایش موازات به 
 این به گشت. معقول بسیار گیری عصاره روش های

 شد. تعبیه طبقه چند بزرگ استخرهای که صورت
  ریخته اول طبقه در تخمیر منظور به نیل گیاه
   قرار چوبی الوارهای آن ها روی بر و شدمی

 درون به آب باالتر، مخزن از گرفت. می
 برگ ها سطح تا می گشت جاری استخر

 آغاز تخمیر عملیات وقتی بپوشاند. را
 آب سطح روی بر حباب هایی شد می 

 گشت. می ظاهر

  

سربازی باستانی  که شال کمر آن 
 با رنگ نیل رنگ آمیزی شده است

 برای مکرر های آزمایش زمان نیز این در 
 صورت تخمیر عمل پیشرفت تعیین

 چون هایی آزمایش گرفت. می
 استشمام یا و مایع مزه چشیدن

 یک زیرا است مهم بسیار تخمیر زمان تعیین آن.  بوی
    محصول تمام رفتن بین از باعث اضافی تخمیر ساعت

 آن گرفت و رنگ شیرین طعم مایع که شود. هنگامی می 
 حوضچه به را آن سرعت به گشت؛  می آبی به تبدیل
 های چوب  با زمان این در دادند. می  انتقال تر پایین  سطح

 سریع و تند ضربات با و بدن موزون حرکات و خیزران بلند
 شود ترکیب هوا اکسیژن با تا زدند می  ضربه مزبور مایه به
این کف به  شود. پوشیده رنگ آبی کف ضخیم الیه از و

 گردد. می محو آن رنگ نهایت در و شده رنگ سفید تدریج
 های لوله  از کار این تسهیل برای نوزدهم قرن در البته

 منظور به دار پرده های  چرخ از یا و کرده استفاده دار سوراخ
بردند.  می به آن بهره  اکسیژن کردن وارد و مایع کوبیدن
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 به مایع زدن،  ضربه و دهی اکسیژن ساعت چند از پس
 آبی خطوط و شود می تبدیل ای قهوه به مایل زرد رنگ
 خود حال به مایع مرحله این در گردد. می ظاهر آن در تیره
 و شده ته نشین ایندیگو آبی های رنگدانه تا شود می  رها

 و شده تخلیه مایع از حوضچه رسوب،  از بعد کند. رسوب
کوکسی و  ) کردند. می جدا آن از را شده ته نشین نیل

 آهنی ظروف در را آمده دست به نیل (.1993، همکاران
 حدود حرارتی معرض در کردن تصویه منظور به و ریخته

نیل  دادند.  سپس می قرار گراد سانتی درجه 100 تا 80
 کردن صاف منظور به کتانی های پارچه  از را شده جوشیده

  کیلویی 10 های تکه  در را حاصل خمیر عبور میدادند و
 بریده گرمی،  120 تا 100 مکعبی در قطعات فشردند و  می

 بسیار نهایی مرحله شد.  می حک آن بر کارخانه نشانه و
 سایه در ماه 3 یا 2 مکعب های نیل را بود.  اهمیت مورد

  .(1900مک دونالد، کردند. ) می خشک

 ترك قالب ها گرفت می صورت سریع خشکاندن عمل اگر 
آن  ارزش از صورت این در که شد می شکافته و برداشته

 فروش به نازلتری قیمت بازار به  در و شده کاسته ها
 چوبی های صندوق شده در خشک نیل نهایت در رسید. می
 و جامع روش هرگز شد. می بندی بسته صادرات منظور به

 در است، نداشته وجود نیل تولید ای برای  شده شناخته
 متفاوت فنی های مدیریت تحت و مختلف جاهای در واقع

       استفاده کار این برای گوناگون وسایلو  ها  روش از
است.  بوده یکسان نیل تهیه اصول است. شده می 

 (1989ساندربرگ، )

 ایران در ایندیگو حمام از استفاده 

 با متناسب خاك و اقلیم هوایی و آب شرایط به توجه با
و  کرمان، یزد، جمله از ایران از مناطقی در ،نیل گیاه رشد

 حال این با روید. می نیل گیاه ستانچبلو و سیستان ویژه به
 تاریخچه زمینه در ای مالحظه قابل  علمی مکتوب منابع

 انجام تحقیقات نمی باشد. موجود ایران در آن از استفاده
 منطقه در نمک معدن در مانده جا فرش به برسه تکه شده

  آن قدمت که است آن از حاکی زنجان(، نزدیکی چهرآباد )
 آبی رنگ و است شده زده تخمین سال 2000 حدود ها

 احتمال با که ایندیگو دارد. منشاء ها  فرش این در موجود
و دیگران،  آعلیاست.) شده حاصل نیل گیاه از بسیار
 در میالدی 17 قرن اروپایی جهانگرد چاردین  (،2014

 بودند آن خواهان ایرانی مردان "گوید:  می اش سفرنامه
 ایران در اشراف طبقه زنان کنند و خودرامشکی محاسن که

 تیره ایندیگو با ژاپن و چین زنان مانند را خود ابروهای
 به میالدی 19 قرن در که دیگری جهانگرد "کردند. می

 که بسیاری ایندیگوی رغم به "گوید:  می کرده سفر ایران
 در وحشی شود، گیاه می فرستاده ایران به هندوستان از

 و نخ کردن رنگ برای آن با که است موجود ایران جنوب
بالفور، )"کنند. می استفاده آن از مردان ریش و پارچه
 کرمان در گیاه ایندیگو وسطی، قرون دوران در (. 1998

 از جانشینش و غزنوی محمود شد.  می  کشت )سیرجان(
 پاکستان( شمال در مولتان )شهر شان شده فتح قلمرو

 هدایای عنوان به را آن و کردند می دریافت ایندیگو
 حدود فرستادند. می دیگری مناطق و بغداد به دیپلماسی
 ایندیگو زرع و کشت میالدی چهاردهم تا هشتم قرن های

 در ناموفقی های  تالش خانغازان گشت؛ منسوخ ایران در
 به رنگرزان گویا دوران این در داد. انجام آن احیای زمینه

 تهیه اصلی منبع که بودند وابسته هندوستان از آن واردات
 میالدی، پانزدهم تا چهاردهم قرون در است. بوده ایندیگو

 در دزفول و شوشتر حوالی در ایندیگو کمی مقادیر چند هر
  رنگ تولید با رفته رفته حال این با بودند موجود خوزستان

 رنگ گیاهی جایگزین شیمیایی ایندیگوی ،مصنوعی های
 .گشت

 ایران در میالدی 1906 سال در ایندیگو با رنگرزی شیوه 
 در و شیمی فیزیک پروفسور ) ال جی اولمردکتر توسط

 این به که است رسیده ثبت به تهران( تکنیک پلی دانشگاه
 دیگ های در ایران، در ایندیگو با رنگرزی است: شرح

 های خمره در یا لیتر و  500-400 ظرفیت با سیمانی
 برای گیرد. می لیتر انجام 150 ظرفیت با سنگی بزرگ

گرم  300گرم ایندیگو،300لیتر آب،  100 با رنگرزی
 بهبود منظور به گرم آهک نیاز است. 300کربنات سدیم و 

 نیاز رسیده بسیار خرمای گرم 150 حدود تخمیر، عملیات
      قرار سایه و در مرطوب گرم، فضایی در آن ها است.

 شوند می مخلوط کربنات سدیم و آب مقداری با گیرند،  می
حمام  تخمیر عملیات شوند. تخمیر روز چند مدت ظرف تا

 صورتیکه درروز زمان  نیاز دارد.  6حدود  ایندیگو اغلب
 عملیات گردد،  اضافه حمام به قدیمی خمره های رسوبات
 رنگرزی مواقع بعضی در و گیرد می صورت ترسریع تخمیر

 آماده، حمام در پشم گردد. آغاز روز چهار از پس تواندمی
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دقیقه غوطه  30 حدود ای پنبه پارچه و ساعت یک حدود
 مورد ماه یک حدود توان می  را حمام این شود. می ور

است،  ایرانی رنگرزان پسند مورد روش این داد. قرار استفاده
 تهیه آبی از متنوعی فام های توانند می روش این با زیرا

 در نیل از استفاده حاضر  حال در ( 2007، کاردون)"کنند.
 رنگرزان ندارد. رونق چندانی الیاف رنگرزی منظور به ایران

 بهره آبی متنوع های فام به رسیدن برای نیل مصنوعی از
 کاربرد ایران، در نیل  برداشت و کاشت وجود با برند. می 
چون  صنایعی در و گشته محدود بسیار رنگرزی در گیاه این

  شود. می  صادر کشورها دیگر به بهداشتی و آرایشی

 منابع:

 ،تهران. ایرانی رنگهای1378. شیرین صوراسرافیل :
 .دستباف فرش تحقیقات موسسه

 ،تا آغاز از . نیل1386حیدری. ویسیان، کریمشاهی 
 فرش دستباف، تحقیقات ملی سمینار دومین. کنون

 بازرگان وزارت تهران،

 Balfour-Paul, Jenny. (1998). Indigo. 

London British museum press. 
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 نیل صنعتی -دارویی گیاه  فارماکولوژی بیوشیمیایی، ارزیابی

 
 سید محمدامین داعی ناصری،محمدرضا زرگران خوزانی

 اگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاندانشجوی دکتری 
 مازندران، بابلسر، مازندران، ایران دانشگاهنانو شیمی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش  -

  

 مقدمه 
 گیاهی Indigofera tinctoria L .علمی نام با نیل

      بقوالت   خانواده به متعلق شده صنعتی فراموش -دارویی
 و پرامود) چندساله یا دوساله یکساله، گیاه این. باشد می

 می رسد متر دو الی یک به آن ارتفاع که است( 2010 همکاران،
 در هروی که است گیاهانی جزء نیل(. 2010 همکاران، و سارابه)

 الفتی،)کرده اشاره آن کار و کشت روش به الزراعه ارشاد کتاب
1995) : 

 حمل اول در است، لطیف وی بوی و رنگ و گرم خشک؛ نیل» 
 در روز یک که نمایند بذر من چهار جریب در کرده، پل را زمین

 پوشـیده بریگ را بذر روی و باشد بوده آب
 چون و دهنـد آب نباشـد باران نم اگر

 کرده ساو شود بلند و گذرد روز بیست
 تا دیگر و دهند آب و انبار

 از که ندهند آب نباشد ضـرورت
 شودمی بسیار،بدرنگ دادنآب

 باید کردن گل از پیش و
. شود می درو دو و دروید

 خوش اولش دروی امـا
 دروش دوم و نیست رنـگ
 نوبت هر و است خوب و رنـگ خوش

 سایه از بسـته خورد های دسـته درونـد که
 های برگ افشانند آن از بعد شود خشک که آویزند

 کرده گل که گذارند باشد تخم جهت اگر و شود می نیل وی
 بقرار نمایند، بـذر حمل در و بود تر و گرم تر؛ نیل. ببندد تخم

 برگش میزان تا و باشد بوده آب در روز یک که من سه جریب
 خشک برگ و نیست لطافتی از خالی رنگش و شود می چیده
 هر باشـد زمین در وی بیـخ که سال دو تا و نـدارد رنگ وی

 از نقل به هروی،.« )دهد می محصول بدسـتور شـده سبز سال
 (1390 مشیری،

 به را آن( 2004) سیدهادی حاج و نورمحمدی همچنین و 
 گیاه این. اند کرده معرفی فراموشی حال در گیاه یک عنوان
 بینام، ؛1989 همدانی،) دارد ایران در طوالنی کار و کشت سابقه

مناطقی از استان کرمان  و طی دهه های اخیر تنها در ؛(1982
 طور به نیل کهنوج، و جیرفت کشت می شود به طوری که در

 دو به بم منطقه در و گندم یا و جالیزی گیاهان از بعد عمده
 و گندم برداشت از و بعد ( پِندی به معروف) آیش از بعد صورت

 در 1365 سال  در نیل. شود می کاشته( پَاللی به معروف) جو
 سال در که داشته زیرکشت سطح هکتار 1694 حدود ایران

 بیش با حاضر، حال در. است یافته کاهش هکتار 162 به1381
 از گیاه این کرمان، استان در نیل کشت زیر سطح هکتار 311 از

 آئین،) آید می شمار به مناطق این تابستانه های کشت مهمترین
 بسیار ایران در آن کشت زیر سطح اگرچه وجود، این با  ،(1385
 گیاهان مصرف به تمایل افزایش به توجه با ولی است، اندك

 کمتر جانبی عوارض دلیل به گذشته های دهه طی در دارویی
 خلط ملین، اثر که نیل دارویی خواص جمله از گیاهان، این

 بیماری درمان روده، انگل های ضدکرم آور،
 های برونشیت کبد، تقویت صرع، دیابت، های

 آئین،) دارد کاربرد آسم و مزمن
 تا است شده سبب ،(1385

 توجه مورد بیش از بیش نیل
 و کشت احیای و گیرد قرار

 ایجاد در بتواند محصول این کار
 کشت الگوهای در تنوع و اشتغال

 این بذر .باشد مفید کشور مختلف مناطق
 باشد می روتنوئید نوع شش حاوی گیاه

 روتنوئیدها که ،(2012 موتولینگام، و آنیفلیسیا)
 و آنیفلیسیا) هستند کشی حشره خاصیت دارای

 نام به ای ماده نیل های برگ از ،(2012 موتولینگام،
 است رنگرزی صنعت در نیل از استفاده. شود می استخراج نیل
 در و بوده برخوردار باالیی بسیار ثبات از آن آبی رنگ که

 رنگهای جایگزینی. دارد فراوان کاربرد اشیاء و پارچه رنگرزی
 این شدن فراموش دالیل از یکی مصنوعی های رنگ با طبیعی

 گیاهان این از یکی نیز( نیل)  نیل. باشد می محصوالت گونه
 شیمیایی های رنگ تولید حاضر، حال در که شود می محسوب

 است شده ایران در گیاه این شدن رانده حاشیه به موجب
 هدف با تحقیق این(. 2004سیدهادی، حاج و نورمحمدی)
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 و نیل صنعتی -دارویی گیاه فارماکولوژی و بیوشیمیایی ارزیابی
 استان در گیاه این تجاری و صنعتی تولیدی، تاریخی جایگاه

 زراعی به نیازهای شناخت این، بر عالوه. شد انجام خوزستان
 یک از طبیعی، رنگ تولید در مدیریتی عوامل نقش و گیاه این
 این تولیدکنندگان معشیت بهبود و افزایش ضمن تواند می سو

 حدود تا شیمیایی های رنگ تهیة برای ارز خروج از محصول،
 از صنایع از برخی جهانی بازار دیگر، سوی از و بکاهد زیادی
 .کند پررونق دوباره را ایرانی فرش صنعت جمله

 

 نیل گیاه شیمیایی ترکیبات 
  اندوکسیل ،اندیکال مواد نیل گیاه در شیمیایى ترکیبات نظر از
 مؤثره ماده دهنده تشکیل اجزای. دارد وجود  البنزیم و ایزاتان،

 تاننها فالونوئیدها، گلیکوزیدها، آلکالوئیدها،: از عبارتند نیل گیاه
 ترکیبات کربوهیدرات ها، آمینه، اسید فنولیک، ترکیبات و

 در محلول خاکستر خاکستر، همچون دیگری ترکیبات معدنی،
 همکاران، و جین) میباشد غیره و آب در محلول خاکستر اسید،
 ثانویه متابولیت یک طبیعی، فرآورده عنوان به ایندیگو(. 2010
 گلوکوزید از حاصل ایندیگو(. 2006همکاران، و سالس) است
 همچون هایی ایندوکسیل از که بوده انول فرم از رنگ بدون

 وسیله به ایندیکان از ایندیگو. است شده تشکیل ایندیکان
 Baphicacanthus cusiaهمچون،  گیاهی مواد تخمیر

Brem، Isatis indigotica، Polygonum tinctorium 

 هوازی، اکسیداسیون از بعد Indigofera suffruticosa و
 .(1996 همکاران، و مینامی) است شده تشکیل ایندوکسیل

 به آنزیم وسیله به که است ایندیکان گلوکوزید حاوی نیل 
 به آبی ایندیگو شکل به سپس و شود می هیدرولیز ایندوکسیل

 کان) شود می اکسید هوازی اکسیداسیون وسیله
، 1 شکل در ایندیگو شیمیایی ترکیب ساختار ،(1998لستاری،

 .است شده داده نشان

 
 (1989 گروگر، و استریویل) ایندیگو شیمیایی ترکیب ساختار: 1 شکل

 
 رنگ آبی رنگدانه دو شامل نیل خام عصاره اصلی اجزای

 ، همکاران و کانایات) است، ایندیروبین رنگ قرمز و ایندیگو
 با مشابه که است قرمز-صورتی ای رنگدانه ایندیروبین(. 2002

 Polygonum tinctorium  ساختار در رنگ آبی ایندیگو

 از ایندیروبین(. 2010لی، ؛1990 همکاران، و مایر) شود می تولید
 جداسازی Baphicacanthus cusia Brem خام عصاره

 ترکیب شیمیایی ساختار( 1987تانگ، ؛1981 بن،) شود می
 .است شده داده نشان 2 شکل در ایندیروبین

 

 
 ( 2002همکاران، و کانایات) ایندیروبین شیمیایی ساختار: 2 شکل

 
 طور به آن کیفیت و ایندیگو تولید بیوسنتزی مسیر که آنجا از

 فرآورده این کیفیت و خلوص لذا است، نشده شناسایی کامل
 عمده دالیل از یکی این که است کنترل غیرقابل طبیعی

 کوك، و گیلبرت) است ایندیگو با شیمیایی های رنگ جایگزینی
 واریته ایندیگو محتوای( 2012) همکاران و تینگلوم (.2001
 به را پانوم، ناکن و ناخن ساکون،کاالسین، موکداهان های

 برگ وزن گرم بر گرم 015/0 و 015/0 ،017/0 ،022/0 ترتیب
 ایندیگو محتوای( 2002) همکاران و کانایات. نمودند گزارش
 گیاهی گونه دو مختلف های حالت از حاصل

Baphicacanthus cusia Brem ،تازه Baphicacanthus 

cusia Brem خشک، نیمه Baphicacanthus cusia Brem 
 ترتیب به تازه، Indigofera tinctoria Linn  و خشک

 گرم 100  ازای به گرم میلی 33/32 و 89/7 ،37/31 ،27/472
( 2015)  همکاران و کوملکشیوگلو.نمودند تعیین گیاهی ماده

 و Indigofera tinctoria  تازه های برگ ایندیگو محتوی
Indigofera Candolleana  و 34/0-19/4  بهترتیب را  

 این. کردند گزارش تازه برگ گرم بر گرم میلی 53/2-01/0
 Polygonum  ایندیگو و ایندیکان محتوی دامنه محققان

tinctorium Ait درصد 32/0-64/0 و 5/0-45/1 ترتیب به را 
 ساقه برگ، ایندیگو مقدار( 1990) همکاران و مایر. نمودند تعیین

 9 و19،11ترتیب به را Polygonum tentorium  گونه ریشه و
 محتوی که گرفت نتیجه( 1986) لیو البته. نمودند گزارش درصد

 منطقه اقلیمی شرایط و گیاه سن و بافت نوع به بسته ایندیگو
 وسیله به که است ایندیکان گلوکوزید حاوی نیل.است متفاوت

 ایندیگو شکل به سپس و میشود هیدرولیز ایندوکسیل به آنزیم
 لستاری، کان) میشود اکسید هوازی اکسیداسیون وسیله به آبی

 (.3شکل() 1998)
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 (2002همکاران، و کانایات) شیمیایی مواد از ایندیگو تغییرات: 3 شکل

 
 آن مصرف موارد و سنتی طب در نیل کاربرد

 در ایران در. میشود استفاده فراوان سنتی طب در نیل گیاه از
 مداوای برای گیاه این های برگ دمکرده از شرقی جنوب مناطق

 شده له مناطق، این در همچنین. میشود استفاده سردرد و پادرد
 در. دارد کاربرد پا ترك و سوزش درمان برای نیل های برگ

 می استفاده مسواك عنوان به نیل گیاه های شاخه از کامرون
 ضد و آور خلط ملین، اثر و تلخ طعمی ،نیل ساقه و ریشه. شود

 کلیه. شود می مو تقویت سبب و دارد روده انگل کرمهای
 آنها از و داشته التهاب دهنده کاهش اثر گیاه این های قسمت

 ،(اطفال در خصوص به) آسم مزمن، های برونشیت درمان برای
 ناراحتی و زخم معالجه سمی، خزندگان و حشرات گزش بواسیر،

 از حاصله شیره(. 2002ناتکارنی،) میشود استفاده پوستی های
 میشود استفاده نیز عصبی های ناراحتی و صرع درمان برای گیاه

 و پوست های بیماری درمان برای پماد عنوان به ،(1385 آئین،)
 برای گیاه این برگ عصاره از همچنین. شود می استفاده بواسیر
 کاربرد اسب و گاو چون اهلی حیوانات زخم و سوختگی درمان

. دارد کاربرد زخم التیام برای آن ریشه خمیر هند، در. دارد
 پادزهر یک عنوان به هند در گیاه این ریشه کرده دم از همچنین

 حشرات و عقرب نیش درمان برای و مارگزیدگی برابر در
 از جلوگیرى براى تواند می نیل بذر از استفاده. شود می استفاده

 مروارید آب درآغاز چشم آب جذب براى همچنین و آوردن آب
 و ساویتراما) صرع درمان برای آن ریشه و ها برگ. باشد مفید
 پودر. است شده توصیه( 1998 نادکارنی،) دیابت و( 2007رائو،

(. 2007 رائو، و ساویتراما) دارد کاربرد آسم درمان در آن خشک
 عنوان به و کبدی سمیت دفع برای آن های برگ مصرف

 گیاه این عصاره(. 1998نادکارنی،) است شده توصیه ضدالتهاب

 شده شناخته مؤثر قلب تپش و سرفه سیاه نفس، تنگی درمان در
 های اندام متانولیک عصاره(. 2011ساالراالی، و بانگر) است
 و کاویمانی) مینماید جلوگیری ایدز ویروس رشد از گیاه این

 (.2000همکاران،
 

 نیل آبی رنگ استخراج مراحل
 افزایش طبیعی های رنگ کاربرد به تمایل جهان در امروزه
 است اکولوژیکی استانداردهای تحقق در امر این که یافته

 قدیمی از یکی گیاه این آبی رنگ ،(2002 همکاران، و بچتولد)
 و سالس) است بشر توسط شده شناخته رنگزای مواد ترین

 ثبات جذاب، آبی رنگ دارای نیل که آنجا از ،(2006  همکاران،
      از وسیعی طیف با پذیری ترکیب باالی قدرت و باال بسیار رنگ
. شود می نامیده «ها رنگ پادشاه» دارد، دیگر طبیعی های رنگ
  های گونه مانند واالیی جایگاه چنین دیگر، رنگی گیاه هیچ

Indigofera است نداشته گذشته های تمدن از بسیاری در. 
 مهمترین. شود می استخراج نیل نام به ای ماده نیل برگهای از

 ثبات از آن رنگ که است رنگرزی صنعت در نیل از استفاده
 کاربرد اشیاء و پارچه رنگرزی در و بوده برخوردار باالیی بسیار

 آبی رنگ به رنگزایی ماده نیل گیاه یکساله برگهای.دارد فراوان
 پروتئینی و سلولزی الیاف رنگرزی برای آن از که میکند تولید

 ماده نوع هیچ(. 1382همکاران، و کیومرثی) میشود استفاده
 ولی است، نشده شناسایی نیل ساختار در رنگ آبی رنگزای
 ماده که ایندیگو به تبدیل قابلیت که هایی ماده پیش از یکسری
 به پیشماده این. باشد می دارا را است طبیعی رنگ آبی رنگزای
 سانتی درجه 180  ذوب نقطه با شکل سوزنی بلورهای صورت

 به و شده هیدرولیز ها آنزیم حمله اثر در ماده این. میباشد گراد
 اکسیدکننده مجاورت در نهایت، در و شده تبدیل آزاد ایندوکسیل

 طبیعی رنگرزی برای آن از که گردد می تبدیل ایندیگو به
 (.1391همکاران، و مفتخر) شود می استفاده پشمی نخهای
 نیل گیاه از گرمسیر مناطق در که است رنگی آبی ماده ایندیگو
 آبی رنگ اعظم بخش اروپا در وسطی قرون در. آید می بدست

 این جایگزینی با17  قرن از ولی میشد، تولید نیل گیاه از ایندیگو
 نهاد کاهش روبه نیل مصرف فرا ایندیگو گیاه های گونه با گیاه

 رنگدانه تولید گیاهی طبیعی منابع دیگر و نیل19  قرن تا
 .دادند مصنوعی های رنگ به را خود جای ایندیگو،

 و برداشت اول سال در برگها ،نیل آبی رنگ از استفاده جهت
 های برگ. شود می استخراج آنها آبی رنگ فرآیندی، تحت

 و درآمده خمیر صورت به آسیاب و هاون در شده برداشت
 چهار مدت به آفتاب نور معرض در و تبدیل هایی گلوله بهشکل

 و شده پودر خشک، های گلوله سپس. میگردند خشک هفته
 نهایت، در. گیرد می انجام آنها روی استخراج و تخمیر عملیات
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 نساجی صنایع در و الیاف رنگرزی جهت شده استخراج آبی رنگ
 (.1385آئین،) میرود بکار نقاشی و هنری کارهای در ،

 

 نتیجه گیری
 استفاده بـه جهـان کشـورهای تمایل اخیـر های دهه در

 کیفیـت بـه توجـه بـا و یافتـه فزونی دارویـی گیاهـان از
 بـرای مناسبی فرصـت ایـران، دارویـی گیاهـان مطلـوب
 قـرار رو پیـش آن هـای فرآورده و دارویی گیاهـان صـادرات

 اکولوژیـک، هـای ظرفیت احیـای رو ایـن از. اسـت گرفتـه
 بـه حصول دارویـی، گیاهـان محصـوالت کیفـی ارتقـای
 همـه از و دارویـی گیاهـان جهانـی تجارت از مناسـب سـهم
 گیاه شـد، خواهـد کشـور عاید آب استفاده تقلیل تـر مهم

 بـا متناسـب اکولوژیـک شـرایط در چنانچـه نیل دارویـی
 زیـادی حـد تا شـود، زراعـت و کاشـته خـود رویشـگاه
 آبـی نیـاز گیاه این. کنـد می حفـظ را خـود خـواص و ترکیبات

 جایگزینی قابلیت چندسـاله کشت ظرفیت با و دارد محـدودی
 بـه کشـت الگـوی سـازی بهینه هـای برنامه در را مناسـبی

 صنعتـی، و اولیـه مختلـف هـای فرآوری و تبدیـل فرسـایش،
 و وابسته صنایع و طبیعی های رنگ صنعـت رونـق موجـب

 اشـتغال، افزایـش آن متعاقـب و دارویی های فرآورده استخراج
 صنعتـی، کشـاورزی، هـای بخش در افـزوده ارزش و درآمد

. شـد خواهـد جامعـه سالمت ارتقـای و بازرگانـی داروسـازی،
 این کشـت زیـر سـطح کاهش وجـود با اخیـر هـای سال در

 صنایع در گیاه این سـالم تولیـد از حمایـت و ریـزی برنامه ،گیاه
 خصـوص به و داخـل در بهداشـتی آرایشـی و داروسـازی

 برنامـه ایـن. بود خواهد کننـده تعیین بسـیار کشـور، از خـارج
 از اسـتفاده تحقیقاتی، هـای یافته ترویـج و آمـوزش مسـتلزم
 تولید، زمینه در پیشـرو اروپایی و آسـیایی کشـورهای تجارب
 برخـی کـردن فراهـم نیـز و نیل گیاه صادرات و فرآوری

 و تولیـد فرضیـه و دیـدگاه بررسـی. بـود خواهد الزم تمهیـدات
 محصـوالت واردات و ارزش بـا دارویـی گیاهان صـادرات

 اسـتفاده راسـتای در ای برنامـه آب، بـاالی مصرف با زراعـی
 خواهـد کشـور آبی ذخایـر حفـظ و طبیعـی هـای ظرفیت از

 .بود
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 (Indigofera tinctoria.L) لین  علوفه
 داریپا یکشاورزتوسعه  و  یخشکسالتقابل با 

 

 محمدرضا زرگران خوزانی، محمد حسین قرینه

 خوزستاندانشجوی دکتری اگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

  مقدمه
بهاره و تابستانه  یاهی( گIndigofera tinctoria.L)لین

در سال بوده و  نیچ 4تا  2 یاست که برداشت برگ آن ط
ماه تا اواسط آذر ماه است و  وریبازه آن از اواخر شهر

 نیلدارد.  یو صادرات یمصرف داخل یدیمحصول تول
 یکه از برگ آن ماده آب ستو چند ساله ا 2، 1است  یاهیگ

 یشود و برگ ها یگرفته م گویندیا ای لیبه نام ن ریرنگ س
خنک کردن حرارت خون، معالجه سرخک،  یبرا لین
از  یکی رانی)حصبه( و آنفلوانزا کاربرد دارد. کشور ا دیفوئیت

   در  نیلاز جمله  ییدارو اهانیگ دیتول یمناطق مستعد برا
ی بخش ها نی( و همچنیو شرق ی)غرب یجنوب یبخش ها
ی فرع رهیت فاباسه   از خانوادهگیاه نیل است. رانیا مرکزی

 2تا 1 ارتفاع، به ای بوته یاهیگ نیل. باشد یم پروانه آسایان
 یهابرگی بوده،  نقره ا فیظر یاز کرك ها دهیپوش و متر

 13 -9شامل معمول فرد و هر برگ یآن مرکب شانه ا
به رنگ سبز روشن  ییو غشا نازك  برگچه کوچک متقابل،

 ارتباط  برگ ها را به شاخه ینسبتاً دراز دُمبرگ.باشد یم
برگ ها و  کنار و در یآن به رنگ صورت یگل ها، دهد یم

      متر ظاهر یسانت15تا   5  یدرازا به یدر طول دمُگل
دانه  12  تا 8باشد که در آن  یم امیآن ن وهیشوند م یم

 وزن .داردی سخت یلینیل پوسته خ بذر.ردیگ یم ی)بذر( جا
 یها به رنگ قهوه ا دانهو  گرم است 7تا  4هزاردانه آن  

 یبلند اریو بس راستی اصل شهیر کی ینیل دارا .باشند یم
 بطور .کندی م نفوذ در خاك متر 5/2تا عمق   کهبوده، 

نیل همانند  .باشدی گسترده م نیلی ا شهیر ستمیس یکل
با  یستیهمز تیقابل ،نوزیخانواده لگوم اهانیگ گرید
را  تروژنین تیو تثب (Rhizobium indigoferae) ومیزوبیر

 یها یبا توجه به خشکسال (1399.)خوشنام و همکاران؛دارد
همچون   یو علوفه ا یصنعت ،ییدارو اهانیکاشت گ ریاخ
در مصرف آب  ییموجب صرفه جو نکهیعالوه بر ا لین اهیگ
 ،ییداشتن خواص دارو لیبه دل یشود و از نظر اقتصاد یم

مقرون  زنی  متعددی و علوفه ای و صنعت یو بهداشت یشیآرا
 لیخ ییزا شتغالموجبات ا اهیگ نیبه صرفه است و کشت ا

را خواهد  اهیگ نیا یبه واسطه کاشت و فرآور یمیعظ
 داشت.

 

 
 و اجزای گیاه نیل : مراحل رشدی1شکل 
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 گیاه نیل علوفه ایکاربرد 
 نهیبه یوربهره منظور به یعلوفه ا دیابع جدنبه م یابیدست

 ییغذای ازهایبرآورده شدن ن یبرا خاك و از منابع آب
ی بخش کشاورز یهاتیاولو جملهکشور، از یدام تیجمع

هـا، از  علوفه هرچنـد(. 1388 ،یلــیفضا)شود یم محسوب
ی دام محسوب م هیدر تغذ خوراك منابـع نیتر یاصلـ

 قابل تعدادیی همـه هنـوز ارزش غذا ـنیبـا ا شوند،
 ،ینشـده اسـت. از طرفـ شـناختهی از آنها به خوب یتوجه

 پایـه تـا حـد امـکان بـر ـدیبا نشـخوارکنندگان تغذیـه
در رقابـت بـا  کـه خوراك هایی مـواد خشـبی و سـایر

 یدر حالـ ـنیپذیـرد. ا صـورت غـذای انسـان نیسـتند،
 یمصرف درصد خـوراك 90بیــش از  ها علوفه اسـت کـه

 میرمسـتقیدهنـد و به طور غ می تشکیل های جهان رادام
را فراهـم  یانسـان از غـذای جمعیـت یقابـل توجه بخـش

تـوده  دیاز نظــر تول ای علوفه تالکنند. محصـو یم
 در اسـتفاده لیدارند و به دل یترالبا یبازدهـ ،یسـتیز

 نهیهز کاهش توانند سـبب یدام، م میمسـتق یچـرا
 انیسال یط گر،یطرف د از .شـوند یبرداشـت و نگهدار

اثرات  مانندی میو اقل یطیمح ستیز یهاچالش ،یمتماد
 یو جار ییزا ابانیب مدت، بلندی های خشکسال ،یا گلخانه
کـه  افتـهی ــشیبــه طــور مکـرر افزا هابیالس شدن

 یاقتصـاد -یاجتماع یها امـر سبب بروز بحران ـنیا
 ـن،یبـر ا وهالعـ(؛ Ma et al.2011) است شـدهی متعـدد

 شیبـه علـت افزا ینـیرزمیز وی سـطح یهـاحجـم آب
ی و صنعت یخانگـ ،یکشـاورز یها بخش مصـرف در

 یا علوفه تالمحصو ـنیاسـت، بنابرا افتـهی کاهـش

مــورد توجه  شتریب دیبا کمتر،ی آب ازیو بــا ن دبخشیام
ور کش(. Barba de la Rosa et al, 2009)رنــدیگ ــرارق
و  است شده واقع خشک نیمه و کدر یک منطقه خش رانیا

 کاهش موجب آن در شوری و کیخش یهاتنش
 یها شود. بنابراین استفاده از گونه یم یزراعمحصوالت 

هایی که در  در بخش یطیمحی ها متحمل به تنش
. تاس ریناپذ اجتناب شرایط کم آبی و شوری قرار دارند،

انواع دام  برای ها از بهترین علوفه علوفه ای ذرت و یونجه
 هستند. 
و  تیفیبا ک و به آب فراوان ازیکه کشت آنها ن یدر حال
و  گرما شیافزا م،یاقل رییخاك مناسب دارد. با تغ نیهمچن

 با مصرف آب یها علوفه دیتول ،آبی منابع دنمحدود ش
 به سمت استفاده از علوفه دینداشته و با هیتوج گرید ادیز

و  یمتحمل به خشک ایو  شتریآب ب یور بهره با یها
 باالتری کماده خش دیراندمان تول که حرکت کرد یشور

 دیامکان تول ایداشته و  یمصرف هر مترمکعب آب یبه ازا
 باشد تهداش وجود نییپا تیفیبا ک یها آنها با آب

 .در زمینه خوراك دام، گیاه(1400)آذربایجانی و همکاران،
است، به  بقوالتبا توجه به اینکه از اعضای خانواده  نیل

گیاه عنوان منبع خوب پروتئین برای دام قابل استفاده است. 
و  زیادی دارد و برگشاخه  ؛ز گیاهان عمود رشد استنیل ا

عمیق توان خوبی در تحصیل آب و عناصر ریشه با توجه به 
نیل در حال حاضر به دلیل کیفیت خوب خود دارد.  غذایی

به طور  ،علوفه ای برای تبدیل شدن به یک خوراك
کشت در جنوب شرق آسیا به ویژه کشور اندونزی  گسترده 
 .(2( )شکل Simanihuruk. & Sirait ,2009)می شود

 

 )منبع مولف( : نمایی از مزرعه نیل در شهرستان شوشتر در مرحله برداشت2شکل 
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  گیاه نیل علوفه ای مزیت
با توجه به مقاوم بودن در برابر خشکی برای  نیلگیاه  -

جایگزین در فصل خشک  استفاده به عنوان علوفه
 بسیار مناسب است.

 بسیار باال است. ای گیاه نیل بهره وری علوفه -

بنابراین برای پرواربندی  بوده و حاوی پروتئین باال  -
و  گاو  افزایش تولید شیر و پرواری ]گوسفند[و بز گاو
 است. و کاربردیشیری مفید ]گوسفند[بز 

و به طوری  داشتهقابلیت هضم باالیی  علوفه نیل -
بخش اندکی از مواد مغذی موجود در علوفه آن 

 توسط دام دفع می شود.

 تانن نیل مواد ضد مغذی بسیار کمی دارد، محتوای -
 است. ppm 4/1تا  ppm 6/0بین تنها  این گیاه

را  لیباال است و دام علوفه ن لیعلوفه ن خوشخوراکی -
 (.Tarigan, Andi & Ginting,2011)ترجیح می دهد

 
 بزها در جیره غذایینیل گیاه 
به ویژه برای بزهایی  ی از جمله نیازهای باالپروتئینمواد 

بزهایی که  ،به عنوان مثال. می باشندکه تولید باالیی دارند 
و یا در دوران شیردهی خود هستند.  رشد در مراحل ابتدایی

ضمن  غذایی خود با مصرف مقدار بیشتری نیل در جیره
پتانسیل بالقوه به  شانوزن روزانه و تولید شیرافزایش رشد، 

استفاده از نیل به عنوان یک  ،با این حالنزدیک می شود، 
توصیه نمی شود و الزم است  هادر تغذیه بز خالص خوراك

گراس ها به همراه  همچونانواع دیگری از خوراك را 
با کاربرد   علوفه نیل در جیره غذایی بزها قرار داده شود.

 علوفه نیل در جیره غذایی بزها و نزدیکی تولید بالفعل به
در کشور اندونزی این گیاه جایگاه ویژه ای برای بالقوه 

 زهای شیری و پرواری شده است.شدن تولید ب کارآمدتر

 گراس ٪50بهترین ترکیب گیاهان نیل برای سن رشد بز 
 (. Simanihuruk. & Sirait ,2009)نیل است  ٪50و 

 ترکیب جیره می تواند های انجام شده،بر اساس پژوهش
/  راسگرم /  44متوسط  میزانافزایش وزن به به  منجر
که فقط  ی شاهدبزهادر مقایسه با شده؛ در حالیکه روز 

 37افزایش وزن تنها  ،به آنها داده شده است گراس
 7حدود  مشاهده شد که حاکی از تفاوت روز راس/گرم/
. بود / راس / روز در بزهای تغذیه شده با علوفه نیلگرم 

نیل می تواند افزایش وزن روزانه را در  ،به عبارت دیگر
تغذیه  گراس هادرصد بیشتر از بزهایی که تنها با  18حدود 

ی تغذیه شده بزهافراهم نماید. در پژوهش دیگر  می کنند
راس/ گرم/ 52 نیل در جیره غذایی به طور متوسط   با گیاه

با در حالی که بزهایی که فقط داشتند، افزایش وزن  روز
در روز فقط  هر راس افزایش وزن ،گراس ها تغذیه شدند

 (.Tarigan, Andi & Ginting,2011ثبت گردید )گرم  28
بزهای شیری معموالً همیشه از کنسانتره استفاده می کند. 
این کنسانتره می تواند تولید شیر را به دلیل محتوای عالی 

 .تغذیه ای افزایش دهد
درصد  60ترکیب جیره برای بزهای شیری  ،به طور کلی

به طور غیرمستقیم  .درصد آن کنسانتره است 40و گراس 
خوراك نیل نیز می تواند به عنوان جایگزین کنسانتره در 

با سهمیه نیل ( b -3)شکل نظر گرفته شود. بزهای سانن
روز در راس/ میلی لیتر/ 660می توانند به طور متوسط 

/ میلی لیتر  539جیره کنسانتره که فقط  مصرف مقایسه با
 ریش دیتوله میانگین . در حالی کداشته باشد /روز استراس

       762 ،جیره گیاه نیل با ،(a -3ی )شکل جامناپارز ب
خوراك آن با جیره میانگین تولید  /روز وراس /میلی لیتر 

گزارش شده  روز راس / میلی لیتر/ 379کنسانتره تنها 
 (.Titis Anugraheni  , 2011) است

 

 
 . بز  نژاد ساننb. بز نژاد جامانپاری هندی a: 3شکل 
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این داده ها در شرایط شیردهی خارج از اوج تولید گرفته 
به شکل علوفه خشک و به  نیلبدین سان که  ،می شود

 افزوده  وزن بز به جیره  به ازای درصد ماده خشک 4میزان 

 علوفه خشک نیل با علوفه تازه محتوای تغذیه ایمی شود.
متفاوت است. مقایسه محتوای تغذیه ای را می توانید  آن

 کرد:مشاهده  1 در جدول
 

 علوفه خشک و تر گیاه نیل محتوای تغذیه ای:  1جدول 

 نیل تازه)تر( علوفه نیل خشک علوفه ای تغذیه محتوای

 97/21 11/88 خشک ماده درصد

 14/6 41/6 خاکستر درصد

 17/24 66/25  پروتئین درصد

 25/15 14 فیبر درصد

 15/6 9/2 چربی درصد

 N Beta 14/39 درصد
 

 47/75 (TDN)هضم کل انرژی  قابل   درصد
 

 

از  بیشتر لیخشک موجود در علوفه خشک ن درصد ماده
علوفه پلت  قبل از ساختن  چرا که علوفه تر آن می باشد

ابتدا برگ های نیل خشک می شوند تا میزان  ،لیخشک ن
 4تقریبا  پلت هاآب آن کاهش یابد. مقدار ماده خشک از 

 . (Titis Anugraheni ,2011) است لیبرابر علوفه تازه)تر( ن
 
 گاوها ییغذا رهیدر ج لین اهیگ

 ،صورت گرفته روی جیره غذایی گاوها بر اساس تحقیقات
درصد نیل در جیره می تواند افزایش وزن  60 استفاده

جیره  ،مطالعه این در رشد دهد؛ درصد  39  روزانه گاو را
 )علف فیل(  لفانت گراساِ گیاه ،مورد استفاده علوفه کامل

با نیل  در جیره کامل الفانت گراس اهیگ % از60 ،سپس .بود

جیره   ٪60و  الفانت گراس جیره ٪40 شد، )جایگزین 
در روز  گرم 500افزایش وزن گاوها در حدود میزان  نیل(

نیز این بستگی به نوع یا نژاد گاو  مشاهده شد. که البته
( واکنش b -4آنگول )شکل  گاواین پژوهش نژاد در ، دارد

تغییر وزن در  ،خوبی نسبت به این جیره غذایی نشان داد
 ،(c -5)شکل و لیموزین (a -4)شکل سیمنتال گاوهای

برای محاسبه میزان مناسب از  .مشاهده شدبسیار اندك 
علوفه خشک نیل در جیره غذایی گاو ها با توجه به تنوع 
نژاد کافی است جیره را تدریجاً تغییر دهید و بر اساس 
بیشترین بازده از گیاه نیل در تغذیه دام نژاد مورد نظر 

 (.,2016Pasambe & Nurhayu,استفاده نمایید)

 

 
 گاو نژاد لیموزین .c ،. گاو نژاد آنگولb ،.گاو نژاد سمینتالa. 4شکل 
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 گیاهان نیل برای مرغ های تخمگذار
علوفه های نیل  همانگونه که از مطالعات پیشین حاصل شد

 ییباال تیفیگوسفند و گاو ک ،برای نشخوارکنندگان مانند بز
اما در .شته و مشکلی در فرآیند تغذیه آنها ایجاد نمی کنددا

 به دلیل روند مقداری متفاوت است آن هم  ،مورد طیور
 (درصد 15) گیاه نیلفیبر میزان  .استنیل  گیاهفیبر میزان 

برای نشخوارکنندگان بسیار 
اما این مقدار  ؛ناچیز است

زیادی برای طیور است. طیور 
دارای که این به این دلیل 

دستگاه گوارش تک معده هستند 
دارند.  ازیکمتر ن اریبس بریبه ف

استفاده از گیاهان نیل برای  ،بنابراین
طیور نیاز به محدودیت دارد.در حال 

ادی در مورد برگ های مطالعات زی ،حاضر
در  ،نیل برای طیور انجام نشده است. با این حال

در جیره غذایی نیل میزان مصرف  ،یپژوهش
 Wahyuniشده است)تجویز درصد   15تا  5 طیور بین

Lubis,2018)  این مقدار عدد بهینه است تا تولید مرغ های
 تخمگذار قطع نشود.

 
 علوفهمزایای گیاهان نیل به عنوان خوراک 

د که نوجود دار گیاهان خانواده فاباسهانواع مختلفی از 
منابع خوبی از پروتئین  ، کهکیفیت آنها نیز مانند نیل است

 برای بزها و گاوها هستند.
آن ارزش پروتئین خام  :. نیل کیفیت تغذیه بهتری دارد1

 فیبر و مواد مغذی آن نیز کم است. باال بوده و
نیل می تواند به خوبی  :عیف. تحمل انواع خاك های ض2

، اسیدی و قلیایی با میزان آب 3و  2خاك های درجه در 
 کم رشد کند

تن  33می تواند تا  گیاه نیل ه:. رشد بیشتر و تولید علوف3
Herdiawan & )در هکتار در سال علوفه تازه تولید کند

Krisnan,2014.) 
 

 نتیجه گیری
 یاندك است، ول اریبس رانیدر ا لیکشت ن ریاگرچه سطح ز

 یایرسد که اح یمتنوع آن به نظر م یبا توجه به کاربردها

اشـتغال و تنـوع در    جـاد یمحصـول بتوانـد در ا   نیـ کشت ا
منـاطق   در راستای پایـداری در کشـاورزی   کشت یالگوها

بـه   یازهایشناخت ن ن،یمثمر ثمر باشد. بنابرا مختلف کشور
ـ ن دهفرامـوش شـ   یو صنعت ییدارو اهیگ یزراع و نقـش   لی

ـ از  ،این گیاه دیدر تول یتیریعوامل مد توانـد   یسـو مـ   کی
ــزا ــمن افـ ــ شیضـ ــود معشـ  تیو بهبـ

محصول  از خـروج    نیا دکنندگانیتول
ـ ته یارز برا یی، ایمیشـ  یرنـگ هـا   هی

برخی اقالم دارویی و همچنین بخشی از 
ـ تـا حـدود ز   نیاز علوفـه   بکاهـد   یادی

با توجه به عدم کشت و کـار   نیهمچن
آن،  یخیتـار  نهیشیو کمبود پ اهیگ نیا

ــوجه   ــل ت ــدان قاب ــوص  یفق در خص
و  اهیگ نیاطالعات مربوط به کشت وکار ا

بـا در نظـر    کـه یوجـود دارد؛ بـه طور   لین دیتول
ی، فـرآورده هـای   عیطب یرنگ ها یگرفتن تقاضا برا

توسعه کشت  شیافزا ،دارویی و همچنین علوفه
توانـد   یل مین اهیبهبود گ یدر راستا لیو کار ن

 در تناوب های زراعی منـاطق مختلـف   ینیگزیبه عنوان جا
 ظرفیت هــای اکولوژیــک، ارتقــای    یمطرح باشد. احیـا

ـ ن ی و علوفـه ای صـنعت ، و کیفــی گیـاه دارویــی    یکم  لی
چنانچـه در شـرایط اکولوژیــک متناســب بــا رویشــگاه     
خـود کاشـته و زراعـت شـود، عـالوه بـر قـرار گـرفتن در     

بهتر بـوم   یداریتواند  موجبات پا یم که یزراع یتناوب ها
ــا  ــام ه ــ ینظ ــا و  یزراع ــود، ب ــر ش ــیرا منج ــا یژگ  یه

خود در راسـتای اسـتفاده از ظرفیـت هــای    یولوژیزیاکوف
طبیعـی و حفـظ ذخایـر آبی کشـور مثمر ثمر خواهد بود.بـا  

از جمله متحمل بودن  موجود لیها و پتانس یژگیبه و  توجه
تــنش خشــکی و  عملکــرد علوفــه خشــک و تــر مناســب، 
خوشخوراکی و غنی بودن از مواد مغذی برای تغذیه دام  بر 

ن المللـی گیـاه بـا سـابقه کاشـت      اساس پژوهش های بـی 
  ییتوانـا  طوالنی مدت در مناطق جنوبی و مرکزی ایـران،  

ـ کاربرد به عنوان قرار گرفتن در تناوب های زراعی و    کی
 نیسبک و سنگ یدام ها یبرا یخوشخوراك علوفه ا اهیگ

د. در این پـژوهش سـعی شـد تـا بـه ابعـاد       داردر کشور را 
ته شود، با توجه به اینکه تـا  مختلف این گیاه ارزشمند پرداخ

کنون پژوهش علمی و عملی در کشـور در خصـوص قـرار    
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گیری این گیاه در حوزه گیاهان علوفه ای صورت نگرفته و 
البتـه بـاز هـم بـه      ،عموماً به جایگاه دارویی و صـنعتی آن 

صورت محدود بسنده شده اسـت، مـی طلبـد کـه فعـاالن      
بهتـر جیـره دام    عرصه تولید دام کشور در راستای مدیریت

های خود و افزایش بهره وری در تولید محصـوالت دامـی   
توجه ویژه ای به این گیاه ارزشمند  داشته باشـند چـرا کـه    

و کمبـود خـوراك دام بعلـت     ،همواره بروز خشکسـالی هـا  

کاهش میزان تولید گیاهان علوفه ای که منجر به افـزایش  
ی هـا مـی   هزینه های تهیه مایحتاج دامداری ها و دامپـرو 

شود و  مقرون به صرفه نبودن تامین علوفه وارداتی  لـزوم  
توجه به گیاهی همچون نیل، می تواند تـا حـدودی از ایـن    
مشکالت بکاهد و در نهایت توجه به تمامی ابعـاد دارویـی،   
صنعتی و علوفه ای نیل راهکاری در تقابل با خشکسـالی و  

 توسعه کشاورزی پایدار  خواهد بود.
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 دزفول در آن افول و نیل تـعـصن
 

 
 
 
 

 

 عرب حسن محمدبه قلم مرحوم استاد 
 شناسی دزفول موسسه بنیانگذاران از و دانشگاه استاد

 عزیزحمیلی نژادویراستارعلمی:  

 

  ایران غربی جنوب شهرهای جمله از دزفول، شهرستان

 و داشته کافی شهرت آن دستی صنایع که است؛ ]خوزستان[

 نیز، قبل دهه چندین تا جای، کهن این صنعتگران محصوالت

 سال 60 حدود تا که، طوری به بوده، برخوردار زیادی رونق از

 و بود رونق اوج در دزفولی، صنعتگران از پیشه نوع 60  ،پیش

 از خارج به ؛داخلی مصرف بر عالوه آن دستی صنایع تولیدات

 جمعیت ششم یک حدود ها سال درآن. شد صادرمی نیز کشور

 55 اولیه مواد. بودند مشغول دستی صنایع تولید به شهر، این

 مواد تنها و شد می تهیه شهر داخل در دستی صنایع ی پیشه

 ،مسگری ،سازینقره ،زرگری همچون صنایع، از بعضی اولیه

 این و شد می تهیه منطقه بیرون از ،ورشوسازی و آهنگری

 شده قبل دهه چند حدود تا مشاغل، این رونق موجب شرایط

 به دزفول، دستی صنایع بیشتر شد، بیان که گونه همان. بود

 به توان می شهر این صادرات جمله از شد، می صادر خارج

 و هند همچون کشورهایی به که، نمود اشاره نیل رنگ صدور

 تغییرات مسیر در و زمان گذر در اما شد، می صادر انگلیس

 شد سپرده فراموشی به دزفول دستی صنایع از بسیاری زندگی،

 این وکیف کم خصوص در منطقه، این امروزی جوانان از اگر و

 انتقال عدم دلیل به قطع طور به نماییم، جو و پرس صنایع

 خواهند عاجز پاسخ از حاضر، نسل به پیشین نسل از تجربه

 گذشته، صتعت و فرهنگ به آشنایی عدم این علل از یکی .بود

 که است؛ بومی صنایع جای به جدید، کاالهای سریع جانشینی

 خودی فرهنگ از حاضر، نسل تدریجی شدن بیگانه اش نتیجه

 به خودرا سازنده فرهنگ ،هرکاال که است روشن. است شده

 صنعت از جامعه شدن خالی و نماید القامی کننده مصرف

 تنها شد خواهد ملی فرهنگ از شدن دور معنی به بومی؛

 در دزفول گذشته صنایع با آشنایی جهت امروز که ای، وسیله

 نام ثبت با که،است دزفول شهر تلفن دفتر داریم، دست

 زرگر، ،قزباف: نظیر دزفول، ازصنعتگران برخی خانوادگی

 ،ساز نیل ،زن نیل همچنین و مسگر و ساز قنداق کوب، باروت

-می پی گذشته دستی صتایع انواع به ،گر وسمه ،ای وسمه

 شهر این دستی صنایع کثرت از نشان اسامی، این تعدد. بریم

 ترکیب دیگر ای کلمه یا پسوند با که .دارد منطقه در قدیمی،

 اسامی از یکی. است ساخته را افراد خانوادگی نام و شده

 یا گر فاعلی پسوند با که است،؛ نیل واژه تلفن دفتر در مندرج

 نام به شده، فراموش صنعتی یاد به را ما آمده دیگر های واژه

 را دزفول نام که ؛صنعتی همان اندازد، می سازی نیل صنعت

 امروز و بود داده انتقال ایران جغرافیایی مرز از خارج به حتی

 رفته یادها از استعمار، دقیق ریزی برنامه علت به صنعت این

  .است

 دزفول منطقه در مهم صنایع جمله از سازی نیل حال، هر به

 خارج در کشور، داخل مصرف بر عالوه آن، محصول بوده،که
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 به گزارش، این در ما داشت، فراوانی خریداران نیز ایران،

 . پرداخت خواهیم دزفول در کهن صنعت این وضعیت بررسی

 چیست؟ نیل

        برگ از که،رنگ نیلی یا،رنگ آبی است ای ماده نیل 

 دست به نیل درختچه مختلف های گونه

 استفاده بر عالوه دردزفول اما،. آید می

 برگ از ؛درختچه آن برگ از

 نام به دیگری، گیاه

 راوَسمَه آن ما که -وسمه

 .اند کرده می ،تهیه-کنیم می تلفظ

       تهیه جهت و شد می عرضه پودر شکل به بیشتر نیل 

 در را نیل داشت، عمده مصرف صنعتی و آرایشی های رنگ

 و نیل گیاه. بردند کارمی به نیز فرش، و پارچه رنگرزی

 در ولی دارند، یکسانی خصوصیات وسمه،

 مثالً) متفاوتند، هم از نیز، مشخصات بعضی

 های گل اما رنگ، زرد وسمه گلهای رنگ

.( است صورتی یا قرمز، رنگ به نیل، گیاه

 که وجوددارد، وسمه گیاه گونه30دردنیا

 شده شناسایی ایران در آن گونه سیزده

 ،است دوساله و علفی گیاهی وسمه. است

 در و است برگ و ساقه دارای اول درسال که

 آبی ماده دارای آن، ساله یک برگ. دهد بذرمی بعد، سال

 می بودنش تازه هنگام ،آن استفاده موقع که،است رنگی

 از خودرا رنگینه ماده از قدری شدن، خشک درحین چون،باشد

 آبی های رنگ آوردن دست به. روند. دهد می           دست

 اما است، پذیر امکان نیز شده، خشک های برگ از خوب،

 .دارد سال همان در آنها، چیدن زمان به زیادی بستگی

 محیط در و پاییز اوایل بهار،یا اوایل در بایستی را وسمه بذر 

 امکان فصل، دو در بذر کاشت.کاشت ردیف یک در سرباز،

 میسر پاییز و تابستان در رنگرزی جهت را وسمه برگ تهیه

 نیست نیاز دلیل همین به ،است بزرگ ها برگ اندازه. کند می

. جداکرد هم از زیاد خیلی را -ها نشاء - ]تیلک [ ها جوانه که

 می بلند ای لوله      ریشه یک دارای پاگرفت، وسمه که وقتی

 بهتراست نرساند، ریشه به آسیبی آن حمل که زمانی تا و شود

 حدود فواصلی در را وسمه های نشاء. نشود منتقل که

 مند نیاز نورکافی به وسمه. کارند یکدیگرمی از سانتیمتر30

 مختلف شرایط دارای های بیشترِخاك با و است

 تولید به تقویتی مواد و کود کردن اضافه سازگاراست،گرچه

 فراوان رطوبت وسمه. کند می کمک وخوب قوی هایبرگ

 به. شود آبیاری بخوبی باید خشک درهوای و دارد احتیاج

 درسال بذر برداشت. کند نمی تهدید را آن خطری طورکلی

 که، شود می پیدا بلندی های ساقه وسمه، رشدگیاه با دوم

 می وجود به زردی کوچک های گل ها شاخه این درانتهای

 خواهند دنبال به را آویزانی سبزرنگ غالفهای ها، گل این آید،

 به مایل سیاه ها آن رنگ شدن، رسیده درزمان و      .داشت

 خیلی وسمه رشد، دومِ درسال. است ارغوانی

 که زمانی هرحال،تا به. است تماشایی و زیبا

 ،دارند نیاز رنگزا ماده یک عنوان به را بذرها

 توصیه توان می را گلدار های ساقه بریدن

 بذرگیری برای را دوشاخه یکی فقط نمود،

 وسمه صورت درغیراین گذاشت، می باقی

 علف یک مانند و تولیدکرده بذر خودش

 . کند می عمل

 :وسمه برگ برداشت

 فاصله در و رشد سال اولین در ،را وسمه برگ بهتراست 

 برداشت اگر. کرد برداشت پاییز اواسط تا تابستان، اواسط،زمانی

 آبی رنگینه کافی اندازه به دهیم؛ انجام موعد از زودتر را

 بخش کنیم، برداشت دیر راخیلی برگ اگر و داشت نخواهیم

. داد خواهد ازدست را خود آبی رنگزای ماده توان از زیادی

 آوری جمع برداشت، فصلِ از خارج که را، وسمه های برگ

    های رنگ برای توان می( تازه خشک،یا صورت به)اند شده

 .قرارداد مورداستفاده صورتی، به مایل ای قهوه

 

 26شماره صفحه                                                     نیل -فصلنامه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی

 



 

 : دردزفول سازی نیل تاریخی سابقه

 واژه و دانند می هند را گیاه این منشاء نگاران، تاریخ

 در ماده این. است رنگ آبی معنی به nila آن سانسکریت

 سپس و کابل به ،هند از نیل .است اهمیت با بسیار الیاف رنگ

 مهم ازمراکز یکی دیرباز از والیت این و رسید می خراسان به

( هجری پنجم)میالدی یازدهم درقرن. است بوده نیل صادرات

 و نساجی هایکارگاه وجود خاطر به فارس، و خوزستان نواحی

 کشت برای مهمی منطقه گرمسیری، وهوای آبیاری شرایط

 این حاضر درحال. شد می محسوب آن پرورش و نیل درختچه

 .شود می کشت هند وگُجرات بنگال درمنطقه گیاه

 کتاب مؤلف دزفولی، زاده اسالم ظهیر صدرالدین سید

 زراعت معرفی خصوص در کتاب، این 62 درصفحه شکرستان

 :  نویسد می خوزستان، در وسمه

 بهترین از یکی ،است نیل حاصلش که وسمه

 در زراعت این رود، شمارمی به عالم زراعات

 طور به حتی که داشته، وفور چندان خوزستان

 چه که کرد تعیین توان رانمی آن عایدات تخمین

 بوده، اندازه

 حیات زمان]قبل، چندی تا دزفول، در جمله از 

 نیل دستگاه پنجاه و یکصد از متجاوز[ نویسنده

 این. است بوده دایر آن اطراف و شهر در سازی

 روزانه و کارکرده چهارماه درسال ،ها دستگاه

 قران 1680 متوسطش قیمت که نیل من یکصد

 48960 درسال یعنی شده، کارکنان عاید است

 پانزده دستگاهی هر و گشته ملت عاید تومان

 .«اند داده مالیات دولت به تومان

 

 

 سابقه درباره معمران و مطلعان از جو و پرس به توجه با 

           نتیجه این به دزفول، در سازی نیل صنعت تاریخی

 :  رسیم می

 شوشتر در ابتدا ،شد می تهیه نیل آن از که گیاهی

 سال دویست حدود و بوده کشتکاران توجه مورد

 معمول[ مجدداً]دزفول در گیاه آن کشت پیش،

 صنعت این به معروفی های خانواده و شد

 .اند داشته اشتغال

 دهد می  نشان ؛آمده دست به زمینه این در ها نوشته از آنچه 

 به و بوده رایج دزفول در قرن یک از بیش صنعت این که

 . است شده سپرده فراموشی دست به عللی

(  پیش سال 160 حدود)  میالدی نوزدهم قرن اول نیمه در

 خارجی هایرنگ رواج تا و یافت توسعه دزفول در نیل زراعت

 از علل مورد در دزفولی، آگاه های قدیمی. داشت بسیار رونق

 : گویند می صنعت این رفتن بین

 این به هندوستان از پودر، صورت به را نیل…» 

 نیل بهای نصف را آن و کردند می وارد شهر

 چند از پس. فروختند می    ما به دزفول تولیدی

 وارد شدند، ورشکست دزفول سازان نیل که سال

 تا کردند، گران را آن قیمت خارجی نیل کنندگان

 دوران در واقعه این. کنند جبران را گذشته زیان

 .«پیوست وقوع به درهند انگلیس، حکومت

 1299 سال در قاجار شاه ناصرالدین 

 دستورالعملی یک طی قمری، هجری

 نجم عبدالغفار میرزاحاج از ای، ماده 14

 از بازدید برای تا خواهد می الملک،

 میزان برآورد و اهواز سّد

 بنای کیفیت و آن هزینه

 .برود خوزستان به سد،
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 و جامع اطالعات خوزستان، در اقامت ماه 9 ضمن الملکنجم 

 از بخشهایی به مقاله این در که دهد، می قاجار شاه به جالبی

 : شود می اشاره آن

 نجم برای دزفول، مورد در دستورالعمل آن پنجم اصل در 

 : است شده مشخص چنین الملک

 تقریباً کارون که دزفول از بخش آن از» 

 آب طریق از اشیاء نقل و حمل و رو کشتی

 شط کلی به که،شوشتر تا است، میسر

 را نقطه به نقطه شود، می وسیع کارون

 چه آب طرف دو در که کنند مالحظه

 از نهر چند و دارند سکنی طوایفی

 قسم چه ،کرده جدا رودخانه

 علی را همه. دارند می بر زراعت

 « .نمود خواهند معین التحقیق

 : خواهد می او از دزفول درباره ،ششم اصلدر

 همین به قدیم، سد موقع تا پایین، به دزفول از» 

 شط دوجانب در را خود مالحظات و بروند ترتیب

 مشروحاً را آن نقشه و گزارش را کرده، تکمیل

 . « بردارند

 و مفصل گزارش سفر؛ پایان از پس الملک، نجم مرحوم

 است؛ وی علمی نظر دقت و ذکاوت بر دلیل که مبسوطی،

           دزفول به مربوط بخش در و کند می تنظیم و تهیه

 : نویسد می

 و خشک هموار، است ای جلگه... دزفول ... » 

 سختی کویر ،است معروف لور بیابان به که ریگزار،

  …برداشتم تمام روز دو را دزفول نقشه .است

 دستگاه هر .دارد رواج آنجا در سازی نیل صنعت

 ،روز هر در خروار سه مجموعِ ،تبریز من سه روزی

 در که خروار، یکصد ماهی قرار از ماه شش مدت

 همه این. رسد می تومان هزار سیصد به ماه شش

  «…است واقع[ دز]رود کنار در دستگاه

 سال118 الملک نجم مرحوم که دهد، می نشان مزبور گزارش

 و کرده مالحظه دز رود کنار را نیل تولید های دستگاه پیش

  .است کرده بیان شاه برای را دولت مالیاتی درآمد

 باستان ،مارسل مهندس همسرِ فوا، دیوال مادام گزارش

 دوم بار برای میالدی، 1884 سال در فرانسوی شناس

 وارد شوش، باستانی آثار در کاوش و تحقیق منظور به

 .شود می ایران

 تا ایران به فرانسه از خودرا سفر شمار روز او

 در وی ..است کرده یادداشت وطن، به بازگشت

 درباره ای ارزنده و مفید اطالعات کتاب این

 ویژه به آن، تاریخی آثار و روزگار آن ایران

 شوش و دزفول مشخصأ و خوزستان

 سال همان در همسرش و دیوالفوا خانم .است کرده گردآوری

 آن از و کرده دیدن سازی نیل های کارگاه از دزفول، در اقامت

 آمده دیوالفوا خاطرات کتاب در اند، نوشته مطالبی صنعت

 :  است

 حاصلخیزِ دردشتهای ،[ دزفول [   ناحیه این در» 

 آید می عمل به زحمت بدون زیادی گندمِ اطراف،

 لطافت و خوبی به ناحیه این گوسفندان پشم و

 های کارخانه که،نیل مخصوصازراعت دارد، شهرتی

 این با و است داده رونق را آن رنگرزی، متعدد

( رنگین نخ)  باز کنند، می کار قدیم طرز به که،

 که،سفید و آبی های چادر بافندگان برای زیادی

 اندازند، می سر به متوسط و فقیر های زن عمدتاً

 .«سازند می فراهم

 : نویسد می دیگر جای در دیوالفوا، 

 ساعت از دیرتر دزفول، از ما سفر معمول طبق» 

 سنگین را افق زیادی های ابر شود، می آغاز مقرر
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 گندم مزارع و ها باغ شهر، اطراف در .است کرده

 کشت برای ،هم زمینها از قسمتی. شود می دیده

 .« است شده آماده خربزه و نیل

 زراعت یا نیل، زراعت از همسرش و دیوالفوا های مشاهده

 113 در رودخانه، شرق در آن به مربوط های کارگاه و وسمه

 را دزفول شهرستان دز، رودخانه .است افتاده اتفاق پیش سال

 غربی سمت کند، می تقسیم وغربی شرقی دوبخش به

 بنابراین. بود ازسکنه خالی تقریباً ،شمسی1350تاسال رودخانه

 بوده رودخانه شرقی درساحل سازی، نیل های کارگاه این، در

 .وجودندارد شکی است،هیچ

 : سازی نیل کارگاه

 ،دز رود شرقی شمال در معموأل سازی، نیل های کارگاه 

 شده ساخته باغ این از تر شمال کمی یا و گودول باغ نزدیک

 آن حیات زمان در ،شکرستان کتاب مؤلف نوشته طبق .بودند

 دستگاه 20 دایر دزفول شهر در دستگاه یکصدوپنجاه مرحوم،

 یا ازسه سازی نیل کارخانه هر .داشت وجود روستاها در نیز،

 قطر به منفذی توسط حوض هر .بود شده تشکیل حوض چهار

 ،شد می متصل بعدی حوض به اینچ، هشت یا هفت تقریبی

 باآجر را ها حوض این. بود20×20آجر یک اندازه به منفذ این]

 وکف داخلی های بدنه .ساختند می وآهک ازگِل مالتی و

 اندودمی( وخاکستر آهک مخلوط) ساروج رابا ها حوضچه

 از بیش ها آن ارتفاع و متر 2× 3 تقریباً حوض هر ابعاد.[ کردند

 سه کارخانه هر در  .است بوده متر دو

 و کار استاد شامل که نفر چهار یا

 مشغول فعالیت به شد، می کارگران

 چهارماه سالی ها کارخانه این. بودند

 یکصد حدود روزانه و کردند می کار

 .کردند می تولید نیل من

 

 

 : نیل صادرات

 کتاب در زاده ظهیراالسالم موسی صدرالدین سید مرحوم

 خوزستان، ساله هزار شش تاریخ مورد شکرستان،که در

 بیان می کند:. است شده تألیف قاجار دوران اواخر درً تقریبا

 گذشته، در ایران صادراتی مهم اقالم از یکی 

 به رنگرزی مهم کاالی این و بود نیل محصول

 چین و هند حتی و آلمان انگلیس، کشورهای

 از معموأل دزفول ساخت نیل .شد می ارسال

 نظر از و بوده برخوردار بیشتری مرغوبیت

 مشابه، محصوالت سایر بر رنگ، دوام و شفافیت

  .داشت برتری

 : نیل رنگ گیاه کشت محل

 مزروعی اراضی در زیادی نسبتاً وسعت در محصول این 

 شهرك یا آحسنیون بُنه و جیبر ،آباد حاجی روستاهای

 کویخ روستای و بهروزی شهرك جدید نام با «دَچَه»،منتظری

      کشت هستند، دز رود نزدیک و دزفول درجنوب همه که

 زارشوره غیر زمین در را وسمه بذر بهار، فصل در. هشدمی

  کافی رشد به گیاه که بعد روز صد حدود و کردندمی کشت

 چناچه. کردند می  درو آفتاب غروب هنگام را آن ،رسیدمی

 بهار فصل در نیز بعد سال ،ماند می باقی زمین در گیاه ریشه

 .رویید می دوباره
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 :وسمه از نیل ی تهیه 

 :گفت می  باره این در دزفول قدیمی رنگرز رَمی آقای مرحوم

 های برگ تابستان در که بوده، ترتیب این به نیل تهیه»  

 نام به طرفه دو بزرگ های کیسه در و چیده را وسمه رسیده

     قاطر یا ،االغ پشت را آن و ریختند می جالُق

 جنس .کند حمل را تاآن انداختند، می

 بعد. بود مصنوعی غیر الیاف از جالُق

 که محلی به گیری نیل برای را آن

 رود کنار در که سازی نیل کارگاه

 باغ نام به مکانی نزدیک دز،

 سلطان سید بقعه مجاور گودول،

. دادند می انتقال ،یود رودبند علی

 را وسمه برگ محتوی های کیسه سپس

 و داده قرار سازی نیل کارگاه های حوضچه در

 تا سی، بین دمایی آنها آب راکه مجاور های حمام پسآب

 می هدایت ها حوضچه داخل به ،داشت درجه وپنج سی

 بین ،بایستی می پسآب. بیاید ها جالق روی آب تا. کردند

 بماند،تا اولی درحوضچه چهارساعت، و بیست الی هیجده،

 این از پس ساعت دو تا یک تخمیر عمل.شوند تخمیر ها برگ

 کف آن نشانه و گردید می شروع شد، پرمی آّب از حوض که

 گازهای و شد می تشکیل حوضچه آب روی که است، سفیدی

 حباب شکل به ازمحلول دیگری ومواد اکسیژن و کربنیک

 و زرد رنگ به ابتدا حوض آب. زدند می بیرون کوچک های

 طریق از را آب مرحله این کرد،در تغییرمی سبز به سپس

 درپی پی جا، درآن و کردند می منتقل بعدی حوض به منفذی،

 سبب کار این. شود آن داخل خوبی به هوا تا زدند، می هم به

 نشست حوضچه ته و کرده رسوب ریز آبی ذرات تا شد، می

 خالی را مایع روز، چند از بعد. درآید لجنی شکل به و کنند

 و ریختند می نخی های درکیسه را(مانند ژله) آبی ولجن کرده

 به و بچکد آن اضافی آب تا کردند، می آویزان محلی در

 نحو همین به نیز ها حوضچه بقیه در. آید در خمیر صورت

 گیرد، انجام سریع رسوب که این برای امروزه. شد می عمل

 . شود می استفاده سوزآور سود نظیر قلیایی، ازمواد

 : گوید دیگری می مطلع فرد نیل، تهیه درباره

 در وسیعی مکان در کردن درو از پس را وسمه برگ های 

 خشک تا دادند می قرار، خورشید نور تابش معرض

 را شده خشک های برگ سپس. شود

 انبار مناسبی محل در و کرده آسیاب

 اندازه به تدریج به بعد. کردند می

 برگ های کارگاه، هر مصرف

 بزرگی ظرف در را شده آسیاب

. پختند می آب با و ریختند می

 های حوض در را مایع این سپس

 تا 17 از پس و ریختند می مخصوص

 حوض ته چسبناکی لزج ماده ساعت 20

 حوض به که را آب خروج راه بعد. کرد می رسوب

 تکرار حوض چند تا عمل این و کردند می باز بود، وصل دیگر

 .آمد می دست به آخر حوض در نیل، اصلی ماده و شد می

 و حمل و است مایع نیمه صورت به آخری حوض حاصل ماده

 می نخی های کیسه در را ماده این لذا .است دشوار آن نقل

 و بچکد آن اضافی آب تا کردند می آویزان محلی در و ریختند

 قالب در را آمده دست به خمیر سپس. آید در خمیر صورت به

 سوراخ دارای که انتی مترس 30×  40 تقریبی ابعاد به هایی

 نیل های دانه ،ریختد می است؛ نخود های دانه اندازه به هایی

 برای قبالً که خاکستری، قشر روی و گذشته ها سوراخ از

 بعد .ریختند می بود؛ شده فراهم ها قرص این رطوبت گرفتن

 بندی بسته مصرف بازار به عرضه برای را آن شدن، خشک از

 .کردند می

 و کرمان،مازندران مثل مناطقی در نیل، گیاه امروزه 

 و شود می کشت.است کرمانی آن نوع بهترین که بلوچستان،

 نکته این. شود می استفاده دستباف فرش رنگرزی برای بیشتر

 این چون: که است دستباف فرش اندکاران دست توجه قابل

 منطقه این هوای و آب شرایط با و است خوزستان بومی گیاه
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 توان می درنتیجه ،سازگاراست کامالً

 دستباف فرش برای را رنگ بهترین

. کرد تهیه نیز منطقه ازاین

 به که مالک علی زاده ازامام

 دز رودخانه ساحل کنار

 چند جا درآن برویم،

 از سازی،نیل حوضچه

 .بود مانده باقی قدیم

 

 

 در دستی صنایع رواج گردید، مشخص نوشتار این از که آنچه 

 با متأسفانه که است، دزفول دور چندان نه های گذشته

 به .گردید فراوان تحوالت دستخوش آمده، بوجود تغییرات

 و شده فراموش کلی به صنایع، این از بسیاری که نحوی

 به ها آن احیاء برای باید که هستند، فراموشی حال در برخی

 به الزم اقدام منطقه هر در صنعتی و اقتصادی مبنای عنوان

 پاسداری آنها از کهن گرانبهای میراث عنوان به و آید عمل

 . گردد

 در امروزی، جوانان از بسیاری شاید

 نیل یا و وسمه ی واژه با دزفول

  باشند، بیگانه

 ورای در واژه دو این ولی

 و تالش  ،صنعت خود،

 آن زنان و مردان همت

 آیندگان برای را دوران

 ی مایه اینک که کرده، ترسیم

 .دوره است این در ما مباهات

 

 منابع:

   ،مهندس:وحشی،مترجم رنگ، 1385دین، جنی 
 ایران فرش ملی مرکز ، تهران، کریمشاهی کورش

 فرآیند و روشهای1380افشار، ویکتوریا،  جهانشاهی ، 
 تهران، انتشارات:با موادطبیعی الیاف رنگرزی
 .هنرتهران دانشگاه
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 شد گرفته سر از شوشتر در نیل صنعتی -دارویی گیاه کشت 

 84355528: خبر کد | 1400 خرداد 15: انتشار تاریخ -ایرنا – شوشتر

 

 گو و گفت در طرح این مجری خوزانی زرگران ضا محمدر

 صنعتی -دارویی گیاه پرورش:  کرد بیان ایرنا خبرنگار با

 یکی عنوان به شوشتر شهرستان و خوزستان استان در نیل

 برای ظرفیتی ایران در گیاه این کشت اصلی محل از

 مراتع احیای برای ای سرمایه و اشتغالزایی ،تولید جهش

 .است خوزستان استان

 عملی های مهارت توسعه هدف با طرح این:  داد ادامه وی

 شهرستان سطح در اشتغال و تولید رونق تحقق ،هنرجویان

 هنرستان زمین از مربع متر هزار 2 در استان همچنین و

 .شد اجرا شوشتر شهرستان باهنر شهید کشاورزی

 ریزی برنامه با:   افزود شوشتر در نیل کشت طرح  مجری

 حصول صورت در جاری سال در اول فاز در شده انجام

 استان شده فراموش گونه این از گیری بذر موفقیت

 این کشت زیر سطح آینده سال در و انجام خوزستان

 .یابد می افزایش  محصول

 برای مناسبی بستر کشاورزی های هنرستان:  افزود وی

 کشاورزی هنرستان قطعا  و باشند می اشتغال و تولید رونق

 .بود خواهد پیشتاز تولید با همراه آموزش زمینه در

 هنرستان:  گفت شوشتر در نیل کشت طرح  مجری

 خوب ریزی برنامه به توجه با شوشتر باهنر شهید کشاورزی

 کشاورزی بخش در انسانی نیروی تربیت در مدیریت

 کاشت و دارد را کشور در الگو عنوان به معرفی ظرفیت

 برای هنرستان محوطه در  گیاهی مختلف های گونه

 های سرفصل با متناسب آموزان دانش بهتر عملی آموزش

 .شود می انجام درسی
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 کاربرد اشیاء و پارچه رنگرزی در و بوده برخوردار باالیی بسیار  ثبات از آن آبی رنگ که است رنگرزی صنعت در نیل از استفاده:  افزود وی

 .باشد می گیاهان گونه این کشت شدن فراموش دالیل از یکی مصنوعی های رنگ با طبیعی های رنگ جایگزینی و دارد فراوان

 آن گیاهی عصاره  بنفش و آبی های رنگدانه داشتن دلیل به و است خوزستان استان در زیادی قدمت دارای گیاه این کشت ایرنا گزارش به

 .آمد می دست به نیل رنگ آن از که بود نیل گیاه کشت ،قدیم دنیای های زراعت بهترین از .شد می مصرف رنگرزی در

 شهر در  خوزستان استان در نخست نیل گیاه 

 سال دویست حدود در و شد می کشت شوشتر

 صنعت .یافت رواج نیز دزفول در آن کشت ،پیش

 خوزستان استان در قرن یک حدود در نیل فرآوری

 اوّل نیمة در که ای گونه به هم آن ،داشت رواج

 به خوزستان در صنعت این میالدی نوزدهم قرن

 در دور، چندان نه های گذشته در.رسید خود اوج

 برای متعددی های حوضچه دز رودخانه کناره

 مرور به که داشت وجود(  الجورد)  نیل رنگ تبخیر

 و شیمیایی و صنعتی های رنگ ورود از پس زمان

 در ،خوزستان در سازی نیل صنعت شدن منسوخ

 .ندارد وجود دز رودخانه ساحل در ها حوضچه این از اثری حاضر حال
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 معرفی کتاب 

   
 بهبود و انسان سالمت تأمین در مهمی نقش غذایی مواد

 بخش در پیشرو کشورهای در. دارد او زندگی کیفیت
 های اولویت از ارگانیک و سالم محصوالت تولید کشاورزی،

 بودن سالم مطلوب، کیفیت کنار در. است ریزی برنامه
 اهمیت بسیار نیز کشاورزی محصوالت

 کشاورزان به کارشناسان امروزه. دارد
 و کود از استفاده جای به کنند می توصیه
 های روش و کودها از شیمیایی، سموم

 درمان و آفات دفع تغذیه، در زیستی
. کنند استفاده گیاهان های بیماری
 بسیار سازگاری محیطی، زیست مزایای

 باروری توسعه و حفظ خاك، با باال
 و خاك آلودگی ایجاد از جلوگیری خاك،
 از زیرزمینی و سطحی های آب منابع

 های روش و کودها از استفاده مزایای
 اثرات موضوع به توجه با. است زیستی
 کودهای باقیمانده ترکیبات از ناشی

 سطحی های آب شدن آلوده باعث که شیمیایی
 خاك، منابع رفتن بین از همچنین شود، می زیرزمینی و

 آن در موجود های میکروارگانیسم و زیستی کودهای نقش
 .شود می نمایان بیشتر

  «آمیز مسالمت همزیستی» کتاب 

 ،خوزانی زرگران محمدرضا تألیف

 :همچون مباحثی بررسی به فصل چهار در 

 کود اثرات ورزی، خاک سیستم زیستی، کودهای 

 بر زیستی کود اثر شدن، سبز سرعت بر زیستی

 زیستی تثبیت بر زیستی کود اثر رویشی، رشد

 وضعیت بررسی خاک، آلی مواد گیری اندازه نیتروژن،

 خاک، در موجود عاصر میزان و رشدی فاکتورهای

 موثر فاکتورهای گیاه، مرفولوژیکی خصوصیات آنالیز

 و زیستی کودهای زایی، گره و نیتروژن زیستی تثبیت

 کودهای از برخی با آشنایی خاک، حاصلخیزی

 زیستی کوهای کاربرد لزوم کشور، در تولیدی زیستی

 .پردازد می گیاه، رشد محرک های باکتری و

 شیمیایی سموم و کودها از رویه بی استفاده با خاك تخریب 
 شیمیایی، کودهای کاربرد از ناشی محیطی زیست مشکالت

 زیستی چرخه بر که سوئی تأثیر و تولید های هزینه و انرژی
 مسأله و سو یک از دارند زراعی های نظام بوم خودپایداری و

 روزافزون جمعیت برای مناسب کیفیت با کافی غذای تأمین
 تولید افزایش های روش در تجدیدنظر دیگر، سوی از جهان

 ساخته ضروری را زراعی محصوالت
 . است

 

: است آمده حاضر کتاب در زمینه این در

 عملکرد که کشاورزی گسترده عملیات»

 گسترده کاربرد به کند، می توجیه را باال

 پرهزینه که دارد نیاز شیمیایی کودهای

 ایجاد را زیست محیط آلودگی و هستند

 پایدار کشاورزی اخیرا بنابراین. کنند می

 ساخته معطوف خود به را زیادی توجه

 استفاده تجاری، کشاورزی در. است

 سموم و کودها از نامتعادل و رویه بی

 رفتن بین از و خاک تخریب که شیمیایی

 سبب دارد، پی در را خاکزی موجودات

 خاک حاصلخیزی و تولید توان است شده

 تولیدی محصوالت کیفیت و یافته کاهش

   .کنند پیدا کاهش آن تبع به
 تنوع طبیعی، حیات حفظ به نیل برای اخیر های سال در

 به زیست، محیط حفظ و آب و خاك منابع پایداری زیستی،
. است شده داده بیشتری اهمیت سالم و پایدار کشاورزی
 و درازمدت در تولید ثبات راستای در پایدار کشاورزی

 مقادیر و انرژی کم های  نهاده بر محیط، با سازگار تولیدی
 فرایندهای به توجه آن در که است متکی شیمیایی مواد کم

 نتیجه و باشد می ضروری ها  آن متقابل اثرات و اکولوژیکی
. است انسان برای تر سالم غذای و محصول تولید امر، این

 حداقل به پایدار، کشاورزی مهم اصول از یکی بنابراین
 نمودن جایگزین و شیمیایی کودهای از استفاده رساندن

 .«است زیستی کودهای با ها آن
  

در  «آمیز مسالمت همزیستی» کتاب چاپ نخستین

 هزار یک شمارگان با صفحه 152 در 1398سال 

 نشر بازار به دانش مرز انتشارات سوی از نسخه

 .است شده عرضه
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