پیشگفتار:
به نام خداوند جان و خرد
کز این برتر اندیشه برنگذرد
سالها تأمل و تعمق در طبیعت زیبای کاشان منجر به حدوث دغدغهای شد که با پیگیری ،پشتکار،
مطالعه و پژوهش در این حوزه به بار نشست .طبیعت این خطه از سرزمین پهناورمان پتانسیل
عظیمی در رویش گیاهانی برخوردار است که کاربرد دارویی آن در توسعه طب گیاهی غیر قابل
انکار بوده و در توسعه این صفت نقش مؤثری را ایفا می نماید .طب گیاهی در تاریخ این کهن
دیار از پیشینة ویژه ای برخوردار است و جایگاه آن حتی در زمان معاصر از چنان منزلی برخوردار
است که به موازات پیشرفت تکنولوژی و کشفیات گسترده در علم شیمی و داروسازی مدرن
نقش درمانی موثر با حداقل عوارض ناشی از مصرف را به همراه داشته و توجه دانشمندان و
پژوهشگران را به سوی این حوزه معطوف می دارد .در راستای این توجه نگرش ناتورالیستی و
ارگانیک را به علوم دارویی هماره جایگزین داروهای غیر ارگانیک و شیمیایی شده است.
شیخ الرئیس بوعلی سینا در کتاب قانون از تاثیر درمانی گیاهانی نام می برد که به موازات
فارماکولوژی معاصر می تواند موجبات بهبودی و درمان را فراهم نماید .جغرافیای کاشان سهم
عظیمی در صنعت دارویی کشور دارد( .شایان ذکر است کاشان با تمدن هفت هزار ساله سیلک
و فرهنگ غنی اش به موازات تولید به ترین محصوالت اقتصادی در حوزه فرهنگ ،ادبیات،
موسیقی ،هنرهای نمایشی ،قالی بافی و معماری نیز سهم بی بدیلی را از دیرباز در تولید و ارائه
محصوالت فرهنگی داشته است .سهراب سپهری شاعر و نقاش معاصر با تأسی از همین طبیعت
هشت کتابش را سرود و حتی طرح ها و نقاشی های خود را با الهام از طبیعت کاشان خلق نمود.
سهراب به شاعر رنگ ها و نقاش کالم شهرت داشت) حقیر نیز با کنکاش و تحقیق و مطالعه
نظری و عملی و بهره گیری از تجارب دیگرانی که در این صنعت فعالیت دارند و با پیگیری های
مستمر ضمن اخذ مجوز الزم ،اقدام به تاسیس شرکتی نمودم و با عنایت به این مهم و عالقه
شخصی که نسبت به این موضوع داشتم نسبت به تألیف این کتاب سلوکی راه آغاز نمودم که هم
ارتقاء آگاهی و دانش بود و هم کشف و شهود زیرا که هر گیاهی رازی را با خود دارد که تو را

به اهتزاز خلوت اشیاء رهنمون می سازد .امیدوارم نمونه های طبقه بندی شده و نوع کاربری آن
در درمان و مرتفع ساختن انواع بیماریها و به حداقل رساندن عوارض ناشی از مصرف کمک
شایانی نموده و گا می در جهت پویایی این صنعت و ارتقاء آن تلقی شود .بی شک این موضوع
می تواند صنعت دارویی کشور را تا حدودی از وابستگی به واردات بی نیاز گرداند .شرایط را
برای استغنا و خودکفایی دائمی فراهم سازد و با امید به توسعه ،ارتقاء و اعتالی صنعت داروهای
گیاهی ،پیشاپیش از خواننده محترم بابت هر گونه قصور در تألیف این کتاب پوزش خواسته و
طلب عفو می نمایم.
عطیه فرقانی

بیائید از سایه روشن برویم
بر لب شبنم بایستیم ،در برگ فرود آئیم
و اگر جا پایی دیدیم ـ مسافر کهن را از پی برویم.
«سهراب سپهری»
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بخش اول:
تاريخچهي گياهان دارويي

مقدمه
متکی بودن اقتصاد ایران بر درآمدهای نفتی و تاثیر پذیری این درآمدها از مسایل سیاسی
و اقتصادی ،منجر به آسیب پذیری اقتصاد ایران و سایر کشورهای نفتی در خاورمیانه گردیده
است .یکی از راههای مقابله با این چالش ،توسعه تولیداتی است که ضمن بهبود وضع اقتصاد
داخلی سبب افزایش صادرات غیرنفتی شود.
در این راستا توجه به کاالهایی که امکان بالقوه برای صادرات آنها وجود دارد ،ضروری
است .یکی از این کاالها ،گیاهان دارویی است .گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در
گستره وسیع منابع طبیعی ایران است که در صورت شناخت علمی ،کشت ،توسعه و
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بهرهبرداری صحیح ،میتواند نقش مهمی در سالمت جامعه ،اشتغالزایی و افزایش صادرات
غیرنفتی ایفا نماید.
تعداد گونههای گیاهی شناخته شده در ایران بین 8۰۰۰تا  ۱۰۰۰۰برآورد میشود که از این
بین حدود  2۳۰۰گونه گیاهان دارویی وجود دارد.
بر اساس 7۳۰مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2 -46 ،شماره ،4
 ۱۳۹4آمار و اطالعات منتشر شده توسط معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی
ایران در سال  ۱۳85 ،66هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور در استانهای مختلف ،به
کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت.
براساس آمار گمرک ایران میزان صادرات در کشور در سال  ۱۳86به میزان 6۳میلیون دالر
ثبت شده است .در این سال بیشترین حجم صادرات گیاهان دارویی به ترتیب متعلق به زیره،
گشنیزه عصاره شیرین بیان اختصاص یافته است.
ارزش کل واردات گیاهان دارویی و مواد اولیه گیاهی در سال  ۱۳86به میزان  85میلیون
دالر میباشد که بیشترین ارزش میزان واردات گیاهان دارویی مربوط به اسانسها است ،به
طوری که 5۹میلیارد دالر در این سال واردات اسانس انجام گرفت .این اسانسها عمدتا در
صنایع آرایشی بهداشتی و صنعتی کاربرد دارد.
به گزارش سازمان خواربار جهانی ،ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی در سال
2۰۰2حدود صد میلیارد دالر است ،در سال  2۰5۰میالدی به رقم پنج تریلیون دالر خواهد
رسید.
در حالی که کشور ایران با داشتن شرایط اقلیمی و تنوع گیاهی به مراتب بهتر از اروپا در
حال حاضر تنها حدود  6۰تا  ۹۰میلیون دالر از تجارت جهانی گیاهان دارویی را به خود
اختصاص داده است.
باتوجه به پتانسیل باالی تولید گیاهان دارویی در کشور ،به منظور صادرات هرچه بیشتر
این محصول و بهبود جایگاه گیاهان دارویی ایران در جهان ،شناسایی وضعیت فعلی بازارهای

بخش اول :تاريخچه گياهان دارويي

۳

هدف این محصول به منظور توسعه تجارت خارجی ضروری میباشد .در پژوهشهای
بازاریابی انتخاب بازارهای بالقوه خارجی دارای اهمیت بسیار زیادی است.
بازار هدف به بازاری گویند که خارج از مرزهای یک کشور قرار داشته ولی هنوز به
فعلیت نرسیده است ،اما در صورت تدوین استراتژی صحیح بازارشناسی و بازاریابی بینالمللی
میتوان در آن بازارها نفوذ نمود ،چنانچه یک بازار بینالمللی از رشد مستمر و با ثبات تقاضا و
از مقیاس مناسب اقتصادی برخوردار باشد ،میتوان آن را به عنوان بازار بالقوه» بازار هدف «به
حساب آورد)(Fallini Far et,2004در مطالعات انجام شده.
به اولویتبندی بازارهای هدف محصوالت منتخب پتروشیمی ایران با استفاده از روش
تاکسونومی عددی پرداختند.
نتایج آنها نشان داد که بین مقاصد صادراتی فعلی محصوالت پتروشیمی و مقاصد بالقوه
که تحت آن صادرات در چارچوب شرایط داخلی میتواند مزیتهای خود را حفظ نماید،
تفاوتهای قابل مالحظه ای وجود دارد .با استفاده از روشتاکسونومی عددی به تعیین مزیت
نسبی و شناسایی بازارهای هدف فرش دستباف ایران پرداختند .نتایج بررسی روند مزیت نسبی
حاکی از تضعیف موقعیت رقابتی این کاال در سطح جهان داشت.
در مطالعه خود به بررسی مزیت نسبی تولید ،صادرات و شناسایی بازارهای هدف زیره
سبز پرداختند و نشان دادند که ایران در صادرات زیره سبز دارای مزیت نسبی است و بهترین
بازارهای هدف این محصول را کشورهای سریالنکا ،نیوزلند ،آمریکا و مکزیک در & Cannon

) )Perreault,1999تعیین کردند پژوهشی با بکارگیری فرآیند تاکسونومی عددی بهترین نوع
رابطه تجاری را در بین چند وضعیت خرید و فروش بازار محصوالت صنعتی مشخص
نمودند .نتایج این مطالعه بیانگر کارا بودن رهیافت تاکسونومی عددی در مقایسه با سایر روشهای
آماری بود )Abuhalab,2009(.در مطالعه خود به بررسی عملکرد صادرات پنبه مصر در
بازارهای جهانی پرداخته و ژاپن ،کره و ایتالیا را از پایدارترین بازار برای صادرات پنبه مصر در
طول دوره مطالعه خود عنوان کرده است .مواد و روشها در این مطالعه به منظور انتخاب
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برترین بازارهای صادراتی و اولویتبندی این بازارها ،از روش تاکسونومی عددی برای

اولویتبندی کشورهای وارد کننده گیاهان  .numerical taxonomy methodمجاوریان و
همکاران ،تعیین بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی  7۳۱دارویی استفاده شد .روش
تاکسونومی عددی از متداول ۔ترین روشهای اولویتبندی بازارها براساس تعدادی شاخص
است ( .)Brewer, 2001این روش که اولین بارتوسط ( )Andersen ,1763پیشنهاد شد ،در
سال  ۱۹5۰توسط تعدادی از ریاضیدانان لهستانی توسعه داده شده است .روش تاکسونومی
عددی قادر است یک مجموعه را به زیر مجموعههای کم و بیش همگن تقسیم نموده و
مقیاسی برای اولویتبندی بازارها ارایه دهد .برخی منتقدین بر این روش ایراداتی وارد
نمودهاند ،یکی از مهمترین آنها عبارت است از اینکه ممکن است برخی شاخصهای مورد
استفاده برای اولویتبندی با یکدیگر همخطی داشته و نتایج حاصله را تحت تاثیر انحرافی
خود قرار دهند؛ اما روش مزبور امکانی برای نمایش و یا حذف همخطی ندارد .در مطالعات
تکمیلی جهت پرهیز از بروز این مشکل ،از روش مولفههای اصلی جهت بدست آوردن
متغیرهای جدید که ضمن استفاده از اطالعات شاخصهای اصلی ،مشکل مزبور را ندارند؛
استفاده میشود ،بنابراین ،در صورت وجود همخطی چشمگیر میان شاخصهای مورد بررسی،
ماتریس مبدل شاخصها) که براساس روش مولفههای اصلی بدست میآید ،جهت نیل به
شاخصهای جدید که همخطی میان آنها از بین رفته استفاده میشود .ماتریس جدید که با Y

نشان داده شده اما اگر در بررسیهای آماری مشخص شود که بین شاخصهای
اولیه(ماتریس )Xهمخطی وجود نداشته است ،نیازی به استفاده از تکنیک مولفههای اصلی
نبوده و ماتریس( Xشاخصهای اولیه) جهت اولویتبندی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
روش تاکسونومی عددی در چند مرحله انجام میشود.
در این مطالعه از هفت شاخص؛ شاخص درصد وادرات نسبت به جهان به عنوان پتانسیل
وارداتی و یا اندازه بازار کشور هدف (شاخص درآمد سرانه) به عنوان قدرت خرید مصرف
کنندگان در بازار کشور هدف) ،شاخص رشد اقتصادی به عنوان وضعیت اقتصادی بازار کشور
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هدف (شاخص فاصله کشورها به عنوان بررسی هزینه حمل و نقل صادرات به کشور هدف،
شاخص قیمت وادراتی کاال به دلیل اهمیت این شاخص در درآمد صادراتی ایران ،شاخص
وضعیت تجاری) به عنوان سهولت تجارت و صادرات کاال به کشور هدف مورد نظر و
شاخص تعداد کشورهای سهیم در واردات کاال به کشور مورد نظر به عنوان بازار بالقوه برای
ایران) ،استفاده شده است .باید توجه شود که سه شاخص فاصله کشورها ،وضعیت تجاری و
تعداد کشورهای سهیم درواردات کاال به کشور مورد نظر ،به دلیل تاثیر منفی آ به صورت
معکوس در مدل وارد میشوند .همچنین ،از شاخص آزادسازی تجاری که به صورت معکوس
وارد مدل میشود ،به عنوان شاخص وضعیت تجاری تعریف شده است .این شاخص از
حاصل جمع کل واردات و صادرات انجام شده کشور مورد نظر و حاصل تقسیم این مقدار بر
کل درآمد ناخالص کشور مورد نظر محاسبه 7۳2مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی
ایران دوره 2-46 ،شماره  4 ،۱۳۹4شده است تا مشخص شود ،هر کشور چه سهمی از درآمد
ناخالص خود را از واردات و صادرات بدست آورده است تا با وارد شدن این شاخص به
صورت معکوس بررسی شود که آیا کشور موردنظر محدودیت زیادی در واردات و صادرات
دارد یا خیر.
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تاريخچه گیاهان دارويي
استفاده از گیاهان دارویی به منظور درمان با تاریخ زندگی انسان هم زمان بوده است.
انسان در تمام دوران تاریخی چارهای جز توسل به گیاهان نداشت .اگرچه در نیم قرن گذشته
استفاده از داروهای شیمیایی و سنتزی به شدت رواج یافت ولی به سرعت آثار زیان بار آنها بر
زندگی آنها سبب گرایش مجدد به گیاهان دارویی گردید ،و این نکته که توسل به گیاهان
دارویی همواره در طول تاریخ یکی از روشهای موثر درمان بوده است ،به خوبی روشن است.

تاریخ طب در کشور ما مربوط به دوره آریایی میباشد و اوستا ( 65۰۰ق.م) اولین کتابی
است که از گیاهان دارویی سخن گفته است .به نقل از اوستا اولین پزشک ایرانی تریته پدر
گرشاسب پهلوان بوده است که از کاربرد گیاهان دارویی و عصاره آنها اطالع داشته و مقام او
در طب نظیر مقام ایمهوتپ ( ۳5۰۰ق.م) در مصر باستان ،انقلبیوس در یونان و آسکوالنیوس
در روم(سه رب النوع درمان) بوده است.

قدیمیترین گیاه دارویی در طول تاریخ ” هوم” گیاه مقدس آیین زرتشت بوده است .در
کتابهای پهلوی هوم را سرور همه گیاهان و استفاده از آن را باعث عمر جاویدان میداند .تاریخ
استفاده دارویی از پیاز و ادویه به  45۰۰ق.م و به نقل از هردوت استفاده از گیاهان دارویی
میرح) ، (Commiphoraکاسیا ) (Cinnamomuسیناموم ) (Cinnamimum Zylanicaآنیز
)(Pinpimella anisumمارجورام ) (Oroganum margoranaدر مومیایی کردن اجساد به 52۰۰
ق.م میرسد.

گیاهان دارویی رستنیهایی با تاریخچه جالب توجه و ممتاز هستند .عالوه بر قدمت،
گستره نفوذ این گیاهان در تاریخ ادیان و ملتها بسیار شایان توجه است بطوری که در جای
جای حوادث مهم تاریخی ،سیاسی ،اجتماعی و دینی ،این گیاهان قرین توجه بوده و یا منجر به
بروز حوادث مهمی شدهاند .در بوندهشن (دایرةالمعارف زرتشتیها) به اسامی فرشتگان اداره
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کننده روزهای یک ماه اشاره شده که با نام گیاهان دارویی انطباق دارد ،زعفران و نسترن از آن
جملهاند.
در سوره دهر ،آیات پنجم و ششم میخوانیم“ نیکوکاران عالم در بهشت شرابی نوشند که
طبعش در لطف رنگ وبوی کافور است .در تاریخ اسالم ،نام یهود بنی قریظه با حوادث مهم
صدر اسالم قرین است .در زبان عربی یکی از نامهای درخت اقاقیا ،قریظه است .بنی قریظه نام
طایفهای از یهود بوده که در ابتدا به شغل دباغی اشتغال داشتهاند و از این گیاه در فرآوری
پوست استفاده میکردهاند.
شناخت مواد دارویی مورد استفاده مصریان قدیم از روی پاپیروسهای مقدسی که از آنان
به جای مانده است ،میسر میباشد .با ارزشترین این پاپیروسها «پاپیروس اسمیت» است.
مصریان تقریبا از همه قسمتهای گیاه استفاده میکردند .طب بابل توسط الواح کوچکی که نام
داروها را به خط میخی روی آنها نوشتهاند بر جای مانده است ،عناصری که آنها بکار میبردند
اساسأ ریشه گیاهی داشته است ،در دستورهای بابلیها برخالف مصریان وزن و اندازه ذکر
نشده است .در متون هند قدیم گیاهان طبی به دو گروه تقسیم میشوند .گروه اول یا به عنوان
مسهل ،قی آور و یا ملین به کار میروند یا باعث ترشح بینی میشوند و گروه دیگر مسکن
هستند .در کنار طب سوزنی که در چین اختراع شده ،مهمترین قسمت طب سنتی چین علم
داروهای گیاهی بوده است .یک رساله داروسازی به نام پن تسائو کانگ مو ( Pen Tsa0 Kang

 )Muدر سال  ۱5۹7تکمیل و منتشر شد .این رساله  8۱6۰نسخه دارد که بر  ۱87۱ماده که
عموما ریشه گیاهی دارند متکی است.
گیاه شناسی در ایران قبل از اسالم نیز سابقه طوالنی داشت .در اوستا بارها از «اورورو
بیشه زو» (گیاه درمانی) ستایش شده است و واژه اورورو به معنی گیاه فرشته نگهبان امرتات
(امرداد) که خود یکی از امشاسپندان و کمال جاودانگی است در اوستا آمده است .پزشکان
ایرانی از صدها گیاه و رستنی درمان بخش آگاه بودند و آنها را مقدس میشمردند .مقدسترین
این گیاهان  ۳۰نوع بود که نمادی از نام روزهایسی گانه یک ماه بود .به طور مثال نام روز آذر
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که نماد گیاهی آن در اوستا «اثر گون» نام دارد و آن نوعی گل همیشه بهار است که دم کرده آن
محرک سلسله اعصاب است و برای رفع خستگی استفاده میشد .نام «دارو» نیز از ریشه واژه
ایرانی «دار» به معنی درخت است و در زبان پهلوی به «داروگ» تغییر شکل یافته و واژه
انگلیسی و فرانسه « »drugاز همین ریشه فارسی ساخته شدهاند .در طب یونانی نیز دمنوش
کاربرد داشته است.
بقراط ( ۳77-46۰قبل از تاریخ) ارتباط میان شکل گیاهان و بیماریهای قابل درمان
توسط آنها به نام تئوری امضاها را مطرح کرد .براساس این نظریه میگوید این خود طبیعت
است که به ما قدرت درمانی گیاهان را نشان میدهد .به همین علت بود که ساقه زرد رنگ
ریوند علیه بیماری زردی و میوه و گل قرمز انار علیه خونریزی بکار میرفت.
جالینوس ( 2۰۰-۱2۹میالدی) پزشک یونانی تجربیات خود را در یازده جلد کتاب ثبت
کرد .او داروهای گیاهی را به چند گروه تقسیم کرد و بنیانگذار شاخه خاصی از طب به نام
«جالینوسی» (علم مواد دارویی و تهیه آنها) بود .در قرن اول میالدی ،کتاب د ماتریا مدیکا را
دیوسکوریدوس ،پزشک ارتش نرون تدوین کرد ،که از نخستین کارهای معتبر در مورد علم
گیاه درمانی است .دیوسکوریدوس که اساس کار خود را بر پایه کار بقراط بنا نهاده بود ،شکل،
مشخصات و خواص بیش از  5۰۰گیاه را در کتاب خویش ارائه کرد که تا  ۱5۰سال بعد به
عنوان یک کتاب مرجع مورد استفاده قرار میگرفت .در همان زمان یک طبیعیدان رومی به نام
پلینی کتاب تاریخ طبیعی نسبت حجیمی را تدوین نمود که در آن به شرح گیاهان و خواص
درمانی آنها پرداخت 7 .قرن بعد ،که در اروپا به قرون وسطی موسوم است ،صومعهها زنده
نگاه داشتن گیاه درمانی را به دست گرفتند .راهبان متون مربوطه را نسخه برداری کردند و از
آنها برای شفای بیماران استفاده نمودند و مزرعههایی را به پرورش این گیاهان اختصاص
دادند.
آغاز کاربرد وسیع گیاهان دارویی و رونق و گسترش آن در کشورهای شرقی بخصوص
در دوره اسالم به زمانی که شرق به کارها ،نوشتهها و ترجمههای آثار بقراط ،جالینوس و
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کتابهای دیوسکوریدوس و پلینیوس و دیگران دسترسی یافت ،مربوط میشود .زیرا کارها و
آثار این دانشمندان یونانی مستقیما از طریق شام و شرق رسید و در اوایل قرن سوم میالدی در
بیت الحکمه به عربی ترجمه شد .کتاب «گیاهان» یا «الحشایش» یکی از مهمترین ترجمههای
این منابع است که در واقع همان ترجمه) دماتریا مدیکای دیوسکوریدوس است و از آن زمان
و حتی تا همین اواخر به عنوان طب سنتی همیشه مورد استفاده قرار میگرفت .محمدبن
زکریای رازی (سالهای  25۰تا  ۳۱۳ق) دایرة المعارفی در درمان شناسی به نام کتاب الحاوی
فی الطب و کتاب خالصه پزشکی ،به نام المنصوری و کتاب دیگری به نام منافع االغذیه و دفع
مضارها را نوشت .این کتابها و بقیه آثار او ،مخزن و مرجع مهم اطالعات گیاه شناختی برای
نسلهای متمادی در شرق و غرب بوده است.
پزشک نامور بوعلی سینا (سالهای  ۳5۹تا 4۱6ه ش)  8۱۱داروی گیاهی و معدنی را
درکتاب قانون همراه با اثرات آنها بر بدن انسان شرح داده است .برخی از این گیاهان ریشه
هندی ،تبتی چینییا کال شرقی داشتهاند.
دو واقعه زمینه علم گیاهشناسی را گسترش داد .یکی از آنها اختراع دستگاه چاپ به وسیله
گوتنبرگ در سال  ۱45۰میالدی و دیگری کشف آمریکا به وسیله کریستف کلمب در سال
 ۱4۹2میالدی بود .نتیجه مستقیم این دو واقعه ،چاپ تعداد زیادی از مجموعههای گیاهی و
وارد کردن داروهای جدید بسیار به اروپا بود .پاراسلسوس دانشمند سوئیسی ( )۱4۹۳-۱54۱با
سفر به اروپا و جمعآوری تجربیات گوناگون ،پایه و اساس محکمی در طب به وجود آورد.
گنجینه گیاهان یکی از مهمترین آثار این دانشمند است .او برای طب گیاهی اولویت خاصی
قائل بود و به اثرات درمانی آبهای معدنی و گیاهان محلی توجه زیادی داشت .وی اولین
کسی بود که علم شیمی را در روشهای درمانی شرکت داد .او در تاریخ علم طب به عنوان
اصالح کننده طب و به بیان دیگر بنیانگذار شیمی درمانی و پزشکی مطلع در باب گیاهان
دارویی شناخته شده است .شیمی و فارماکولوژی به موازات یکدیگر تکامل یافتهاند.
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آئین نامه تأسیس کارخانه گیاهان دارويي
ماده  :۱متقاضی با متقاضیان تأسیس واحدهای تولید داروهای گیاهی و بستهبندی گیاهان
دارویی میباید دارای شرایط زیر باشند:
 -۱دارا بودن موافقت اصولی و یا پروانه تأسیس از وزارت صنایع
 -2نداشتن سوء پیشینه کیفری
 -۳معرفی داروساز مسئول فنی واجد شرایط در هنگام بهرهبرداری
ماده  :2صالحیت متقاضی با متقاضیان تأسیس واحدهای مذکور طبق مقررات باید به تائید
کمیسیون قانونی تشخیص موضوع ماده  2۰قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و
مواد خوردنی و آشامیدنی برسد.
ماده :۳متقاضی یا متقاضیان تأسیس واحدهای مذکور باید امکانات کافی برای ایجاد
کارگاه و یا کارخانه مورد نظر را داشته باشند و مدارک الزم را در این زمینه ارائه نمایند.
ماده  :4کارشناسان و بازرسان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بر کلیه مراحل
ایجاد واحد تولیدی نظارت خواهند داشت و مسئوالن این گونه راحدها مکلفند با آنان
همکاری نموده و اطالعات الزم را در اختیارشان قرار دهند.
ماده  :5پس از ایجاد ساختمانها ،تأسیسات و نصب ماشینآالت و تجهیزات و اخذ پروانه
بهرهبرداری از وزارت صنایع ،کارشناسان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از واحد
تولیدی بازدید بعمل خواهند آورد.
در صورت کامل بودن واحد تولیدی پروانه تأسیس طبق قانون مربوط به مقررات امور
پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی به نام متقاضیانی که صالحیت آنا به تایید
کمیسیون قانونی تشخیص رسیده است صادر خواهد شد.
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بیان مسئله:
اثرات جانبی فرآوردههای حاصل از داروهای شیمیایی ،ضروریات زیست محیطی و روند
تدریجی گرایش به سوی محصوالت طبیعی باعث شده که بخصوص در دههی اخیر استفاده از
گیاهان دارویی در کشورهای پیشرفته جهان و نیز ایران که پیشینهای بسیار طوالنی در مصرف
گیاهان دارویی داشته ،شتابی فزاینده به خود گیرد .که همچنان سعی در آن است که داروهای
گیاهی جایگزین داروهای شیمیایی شوند .تولید گیاهان دارویی میتواند بر مبنای تولید مواد
اولیه و مواد کمکی داروها باشد به همین دلیل به عنوان مثال در سال  ۱۹8۹کشورهای صنعتی
اقدام به ورود گیاهان دارویی مختلف از کشورهای تولید کننده به میزان  55۰میلیون دالر
نمودند و در همان سال  76میلیارد دالر داروی ساخته شده به کشورهای تولید کنندهی گیاهان
دارویی برگرداندند.
نیاز صنعت داروسازی برای بدست آوردن حداکثر مواد موثره گیاهان به حدی است که
امکان بدست آوردن آن در طبیعت غیرممکن است در نتیجه باید این گیاهان در مزارع بزرگ
کشت شوند تا جوابگوی صنعت داروسازی و به تبع آن جوابگوی نیاز افراد به داروهای گیاهی
شوند .تولید گیاهان دارویی در سه زمینه ،کشت ،عصارهگیری و اسانسگیری اشتغالزا بوده ،و
میتواند در جهت رفع بیکاری نقش موثری را ایفا کند و نیز تولید گیاهان دارویی باتوجه به
مزایای زیادی که دارد میتواند بخش عمدهای از صادرات غیرنفتی را تشکیل دهد و منبع
بزرگی برای درآمد ارزی کشور باشد و باتوجه به موارد فوق اینجانب تصمیم به تهیه و تدوین
این پروژه نموده ام که در مورد کشت و پرورش تعدادی از گیاهان باتوجه به پتانسیل باالی
منطقه اعم از آب و هوا و نیز خاک منطقهاش املش واقع در شرق استان گیالن میباشد که در
این منطقه سابقه دارد.
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ضرورت انجام طرح:
اصوال بیشتر مواد موثر داروهایی که در حال حاضر برای بیماران استفاده میشود از
گیاهان استخراج میشود و دست اندرکاران امور دارویی جهان با وجود پیشرفتهای علمی
هنوز نتوانستهاند مواد موثره دیگری را جایگزین این مواد نمایند و با وجود پیشرفتهای
عظیمی که در زمینه ساخت داروهای شیمیایی مختلف بدست آمده ،محققان به این نتیجه
رسیدهاند که اصوال این دسته از داروها اغلب برای بدن ناشناختهاند و همین امر موجب
پیدایش عوارض جانبی در اثر مصرف آنها میشود در صورتی که این عوارض در رابطه با
مصرف انواع گیاهان به علت شناخت بدن از بدو پیدایش در صورتهای گوناگون مصرف
گیاهان اعم از غذایی و دارویی کمتر مشاهده شده است.
لذا اینجانب تصمیم به تهیه و تدوین این پروژه ،در مورد کشت و پرورش تعدادی از
گیاهان دارویی باتوجه به پتانسیل باالی منطقه اعم از آب و هوا و نیز خاک نمودهام (شهر
املش واقع در استان گیالن) که تاکنون سابقه نداشته و ارزش اقتصادی باالیی برخوردار است
و نیز ایجاد اشتغال مینماید.

اهداف طرح:
باتوجه به بررسیهای انجام شده در شرکتهای متقاضی گیاهان دارویی نیاز باالی این
گیاهان (رزماری -اسطوخودوس -شمعدانی عطری و نعناع فلفلی) مطرح گردیده است که در
زمینههای دارویی ،آرایشی و بهداشتی -در صنعت تولید مواد غذایی -اسانسگیری و صادرات
و غیره مورد استفاده است و به هدف جایگزینی داروهای گیاهی به داروهای شیمیایی به دلیل
ضررهایی که بر روی انسان دارد و به هدف ارتقاء کشور در جهت تولید و صادرات این نوع
گیاهان مخصوصا گیاه نعناع فلفلی که تولید آن کم است.
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فرضیهها يا سوالهايي که طرح بدنبال قبول يا رد يا پاسخ آنهاست:
 -۱آیا اجرای طرح کشت و پرورش گیاهان دارویی منطقه مورد نظر سودآور است یا نه؟
 -2آیا از ارزش قتصادی بهره مند است یا نه بطوری که عمر آن را بتوان در قالب طرح
مورد نظر ارائه نمود؟
 -۳آیا گیاهان مورد نظر پس از تولید متقاضی دارند(بازار برای فروش دارد)؟

بررسي سابقه مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه موضوعي تحقیق:
کشت و پرورش گیاهان دارویی در سطح گسترده در بسیاری از مناطق ایران انجام گرفته
ولی در منطقه املش واقع در استان گیالن به دلیل مشغول بودن مردم به کار پرورش چای و
برنج استعداد این منطقه در مورد پرورش و کشت گیاهان دارویی نادیده گرفته شده و تاکنون
کاری راجع به پرورش این قبیل گیاهان انجام نشده است .شرح روشها و فنون اجرای طرح
(جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات
اطالعات کتابخانهای:
مراجعه به کتابهایی در خصوص گیاهان دارویی برای شرح گیاهان مورد نظر.
اطالعات میداني:
مراجعه به شرکت باریج اسانس واقع در خیابان کاشان به مشهد اردهال جهت اطالع از
نیاز آنها به گیاهان -مراجعه به جهاد کشاورزی کاشان در جهت چگونگی اجرای طرح و
تماس با سازمان جنگلها و مراتع استان تهران و موسسه تحقیقات و جنگلها و مراتع استان
تهران با راهنمایی خانم دکتر سفید کن و آقای دکتر لباسچی و مراجعه به مرکز تحقیقات مناطق
خشک و بیابانی کاشان با راهنمایی آقای دکتر بتولی جهت نحوهی کشت تعداد و مقدار
بهرهبرداری.
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اطالعات آماری:
تماس با مرکز تحقیقات اصفهان با راهنمایی آقای مهندس مدرس جهت برآورد قیمتها
مراجعه ادارهی آب و برق آران و بیدگل و شهرداری املش و جهت کسب اطالعات آماری و
کسب اطالعات از اینترنت و تماس با ادارهی بذر و نهال کرج.
نتايج طرح پاسخگوی کدامیک از نیازهای جامعه است؟

استفاده از داروهای شیمیایی و گران و نایاب بودن آنها .امروزه به بزرگترین معضل
سازمان بهداشت تبدیل شده و قاچاق داروهای شیمیایی و خطرآفرین بودن آنها نیز صحه بر
این امر میگذارد که تولید هرچه بیشتر گیاهان دارویی نیاز جامعه را در مورد مصرف داروهای
شیمیایی برطرف مینماید و نیز اثرات سوئی که داروهای شیمیایی در درازمدت دارند داروهای
گیاهی ندارد و در محصوالت آرایشی و بهداشتی و تولید مواد غذایی نیز کاربرد دارند.

چه موسساتي اعم از دولتي و غیردولتي ميتوانند از نتايج طرح استفاده نمايند؟
جهاد دانشگاهی -مراکز و موسسات تحقیقات گیاهان دارویی -اداره منابع طبیعی -اداره
جهاد کشاورزی -شهرداری در بخش تولیدات شرکتهای تولید و فروش بذر و قلمه-
شرکتهای تولیدی عرقیات گیاهی -شرکتهای تولید داروهای گیاهی -گلخانه ها
بازار گیاهان دارويي ،سبز نیست

خام فروشی را باید بالی جان سرمایههای کشور دانست؛ چون این رویکرد محدود به
بازار نفت و معدن نشده و صنعت گیاهان دارویی را نیز دستخوش آسیب کرده است .ایران از
لحاظ گونههای گیاهییکی از غنیترین کشورهای جهان به شمار میرود؛ زیرا بیش از 8۰۰۰
گونه گیاهی در کشور شناسایی شده و کارشناسان معتقدند  2۳۰۰گونه آنها خواص دارویی
دارد ،اما در این بین فقط یکصد گونه گیاهی فرآوری میشود.
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تصوير بازار گیاهان دارويي ،سبز نیست

این در حالی است که باید تاکید کرد در داخل کشور نیز توجه به داروهای گیاهی قابل
توجه نیست؛ زیرا سرانه مصرف ساالنه گیاهان دارویی در ایران  25گرم است ،اما این سرانه در
اروپا  ۹۰۰و در آمریکا  25۰۰گرم است.
گیاهان دارویی در کشورمان در دو عرصه برداشت میشود؛ قسمتی از این عرصهها را باید
اراضی افرادی دانست که در آنها کاشت و برداشت گیاهان دارویی را انجام میدهند ،فعالیت
این افراد زیر نظر معاونت باغبانی جهاد کشاورزی صورت میگیرد و آنها به شکل انبوه و
متمرکز گیاه دارویی را پرورش میدهند که بخشی از آن مصرف داخلی داشته و قسمت
محدودی نیز روانه بازارهای خارجی میشود .عالوه بر این ،بخش دیگری از گیاهان دارویی
که از بازارهای داخلی سر درمی آورد ،به شکل قانونی از عرصههای طبیعی برداشت میشود.
این مساله که آسیب زیادی به محیط زیست کشور میزند ،در فصل بهار نمود مشهودی پیدا
میکند؛ هرچند بخشی از این برداشتها در اراضی که در قالب طرح منابع طبیعی است با
نظارت سازمان جنگلها انجام میشود ،اما نظارت در این حوزه آن قدر دقیق و جدی نیست
که آسیب وارد شده به منابع طبیعی کشورمان جبران شود؛ زیرا براساس قوانین سازمان
جنگلها افرادی که از عرصههای طبیعی مشخص شده گیاه دارویی برداشت میکنند ،باید برابر
با سطحی که برداشت میکنند ،برای احیای رویشگاه تالش کنند .خام فروشی گیاهان دارویی
بنابراین سازمان جنگلها و منابع طبیعی باید به دنبال ایجاد توسعه پایدار در بخش برداشت از
گیاهان دارویی باشد .فریبرز غیبی ،مجری طرح توسعه گیاهان دارویی سازمان جنگلها در
گفت و گو با جام جم میگوید :برداشت گیاهان دارویی در کشورمان بیشتر به روش سنتی
انجام شده و بیشتر محصوالت به شکل خام از کشور خارج میشود؛ بنابراین ارزش افزوده
کمی برای کشور دارد .یکی از دالیلی که نمیتوانیم این بازار را در کشورمان بدرستی مدیریت
کنیم ،نبود فناوری و صنایع فرآوری است؛ زیرا برخالف این که به دلیل تنوع اقلیمی یکی از
غنیترین منابع گیاهان دارویی را داریم ،سهم ناچیزی در بازار این محصوالت را به خود
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اختصاص دادهایم .این در حالی است که طبیعت در دامنههای زاگرس ،البرز و تفتان مامنی از
گیاهان دارویی را به ما ارزانی داشته است؛ ثروتی که با مدیریت صحیح میتواند بسیاری از
مشکالت کشور در حوزه در آمد و اشتغال را برطرف کند .مجری طرح توسعه گیاهان دارویی
سازمان جنگلها یادآور میشود :براساس برآوردی که شده 8۰۰۰ ،گونه گیاهی در کشور
شناسایی شده که  2۳۰۰گونه آنها دارویی است .برای استفاده از این گونهها باید برنامهریزی
کرد؛ زیرا فقط تعدادی از این گیاهان در صنایع داخلی به شکل دارو یا مواد کاربردی به کار
گرفته میشود و حجم زیادی از محصوالت به شکل خام از کشور خارج میشود .این در حالی
است که ما پیشینه تاریخی قابل توجهی در این حوزه داریم ،این مساله میتواند کمک کند تا ما
جایگاه بهتری در بازار بینالمللی داروهای گیاهی پیدا کنیم غیبی به عملکرد آلمان در حوزه
گیاهان دارویی اشاره و تاکید میکند :این کشور در بحث فرآوری خوب عمل میکند .این
کشور حدود  8۰۰۰هکتار از زمین هایش را به کشت گیاهان دارویی اختصاص داده ،اما
بسیاری از مواد اولیه خود را از کشورهای جهان سوم وارد میکند .باید توجه کرد که بجز
داروهای گیاهی ،این کشور از گیاهان در صنایعی مانند رنگرزی و آفت کش نیز استفاده
میکند .بنابراین کشورهایی مانند آلمان از خام فروشی دیگر کشورها بیشترین سود را میبرند.
نقشه راه گیاهان دارویی در چند سال اخیر سند ملی گیاهان دارویی کشور از سوی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری تصویب شده و اکنون نقشه راه این سند در حال آماده شدن
است با آماده شدن این نقشه راه میتوان امیدوار بود اقدامات دستگاهها و وزارتخانهها در
کشور با یکدیگر همسوتر شود و بتوان بخشی از کاستیهای این حوزه را جبران کرد ،زیرا در
نقشه راه گیاهان دارویی ،وظیفه دستگاهها و وزارتخانهها مشخص شده است .برای نمونه پیش
بینی شده تا افق  ۱4۰4کشور باید پیشرفتهای مناسبی در این حوزه داشته باشد ،غیبی در این
باره توضیح میدهد :برای نمونه سطح زیر کشت گیاهان دارویی که اکنون حدود  5۰هزار
هکتار است ،باید به  5۰۰هزار هکتار برسد .عالوه بر این در قسمت گیاهان دارویی باید ساالنه
 55۰هزار هکتار به رویشگاه گیاهان دارویی که توجیه اقتصادی دارد نیز اضافه شود ،افزون بر
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این ،برداشت و بهرهبرداری اصولی از گیاهان دارویی نیز باید به مردم و جوامع محلی واگذار
شود تا به این شکل شرایط برای اشتغال و کسب درآمد آنها بهبود یابد .نگاه دوباره دنیا به
گیاهان دارویی از بازار پررونق جهانی داروهای گیاهی میتوان نتیجه گرفت که نگاه دنیا
برگشت به طبیعت است و مردم به این باور رسیدهاند که باید بیشتر از قبل از گیاهان دارویی
استفاده کنند .مجری طرح توسعه گیاهان دارویی سازمان جنگلها درباره میزان مصرف
کشورهای اروپایی از داروهای گیاهی ،بیان میکند .در کشوری مانند سوئیس منبع  4۰تا 7۰
درصد داروهایی که استفاده میشود ،گیاهی است .این در حالی است که این آمار در کشورمان
بین  ۳تا  ۱۰درصد برآورد میشود؛ به همین دلیل مسئوالن در تالشند این آمار در کشورمان تا
افق  ۱4۰4به  2۰درصد برسد .این در حالی است که چین و هندوستان نیز از گیاهان دارویی
کمال استفاده را کرده و حتی گردشگری خود را نیز با استفاده از گیاهان دارویی رونق میدهند.
در واقع آنها برخالف ما ،طب سنتی خود را احیا کردهاند و با تبلیغات موثر در این حوزه
توانستهاند در کنار فروش داروهای گیاهی ،صنعت گردشگری خود را نیز بهبود ببخشند.
هرچند در کشورمان نیز وزارت بهداشت معاونت طب سنتی تشکیل داده است ،اما باید از
مسئوالن خواست با همکاری بین بخشی ،مقدمات پیشرفت کشورمان را در این حوزه فراهم
کنند؛ زیرا با همکاری وزارت بهداشت ،صنایع و جهاد کشاورزی میتوان بسیاری از مشکالت
بازار گیاهان دارویی کشور را برطرف کرد .بنابراین برای رفع مشکالتی که بر بازار گیاهان
دارویی کشور سایه انداخته ،مسئوالن در حوزه قانونگذاری و اجرا باید تصمیمات جدی
بگیرند .برای نمونه قانونگذاری و استانداردسازی نیاز این بازار است ،عالوه بر این دولت باید
بخش خصوصی را برای ورود به این حوزه تشویق کند .این در حالی است که توسعه دانش
بومی در زمینه کشت صنعتی نیز میتواند به رفع مشکالت این حوزه کمک کند .کمک به
بازرگانان برای شناخت بازار و اخذ استانداردهای الزم برای ورود به بازارهای جهانی نیزاز
دیگر اقدامات حمایتی دولت میتواند باشد .آشفته بازار گیاهان دارویی کشور یکی از دالیل
بیرونق بودن بازار گیاهان دارویی کشور را باید نبود دانش و فناوری فرآوری این محصوالت
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دانست ،زیرا هرچند شرکتهایی در این زمینه در کشورمان فعال هستند ،اما آشنا نبودن آنها با
فناوری روز دنیا مشکل ساز شده است .نبود سیستم استانداردسازی و مستندسازی بازار
نیزیکی دیگر از دالیل ناکامی کشورمان در بازار جهانی گیاهان دارویی است .برای نمونه اگر
محصولی را صادر کنیم ،به یک سری تائیدیه نیاز است تا به محصول الصاق شود ،اما در کشور
ما این کار انجام نمیشود .استانداردسازی مواد اولیه مشکل دارد؛ به همین دلیل در بازار
آشفتگی داریم ،بنابراین خیلی از گیاهان دارویی که در کشور در سطح عطاری و عمده
فروشیها عرضه میشود نیز استاندارد الزم را ندارد.
این کاستیها سبب شده نتوانیم از سالمت گیاهان دارویی که در عطاریها و عمده
فروشیها عرضه میشود ،اطمینان پیدا کنیم ،زیرا زنجیره توزیع این محصوالت نیز مشخص
نیست .بازاری با ریسک باال دالیل زیادی را برای ناکامی کشور در بازار بینالمللی گیاهان
دارویی میتوان مطرح کرد ،اما دالیل عمده آن را میتوان نبود دانش کشت صنعتی گیاهان
دارویی ،نبود دانش و فناوری در حوزه فرآوری این محصوالت و ناتوانی در استانداردسازی
مواد اولیه جستجو کرد .آرش سیدصالحی ،مدیرعامل شرکت کشت و صنعت گیاهان دارویی
سهاج یسا وابسته به جمعیت هالل احمر ایران در گفت و گو با جام جم در توضیح این دالیل
عنوان میکند :نبود دانش کشت صنعتی گیاهان دارویی ،یکی از مشکالت عمده ماست ،چون
ما گیاهان دارویی را در عرصه میشناسیم و خواص آن را میدانیم یا حتی با اتکا به منابع طب
سنتی فرموالسیون داروهایی را میدانیم ،اما وقتی در مقیاس صنعتی وارد تولید ،توزیع و
صادرات محصول شویم ،جمعآوری از عرصه بیمعنا میشود؛ چون باید کشت صنعتی انجام
داد ،اما دانش چنین کاری را نداریم .باتوجه به گفته هایسیدصالحی میتوان نتیجه گرفت
ریسک سرمایهگذاری در این بخش در کشورمان باالست و معموال سرمایهگذاری در این بخش
با ضرر و زیان همراه میشود.
گیاهان دارویی نه تنها به عنوان عامل موثری در مراقبتهای بهداشتی مطرح هستند بلکه
امروزه به عنوان منبع درآمد نیز شناخته شدهاند.
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تجارت بینالمللی گیاهان دارویی در سال  62میلیارد دالر تخمین زده میشود اما ایران
برغم داشتن قدمت هفت هزار ساله در طب سنتی و داشتن هزاران نوع گیاه دارویی امروز
آنچنان که باید مانند دیگر کشورهای جهان نتوانسته از گنجینه غنی و ارزشمند خود بهرههای
اقتصادی ببرد.
به گفته کارشناسان مربوطه حدود هفت هزار نوع گیاه دارویی در جهان شناخته شده که
تقریبا تمام آن در ایران وجود دارد اما تاکنون فقط حدود دو هزار و  5۰۰نوع آن شناسایی شده
است .این در حالی است که سودآوری پرداختن به گیاهان دارویی در طب سنتی تا آنجا است
که خود تولید کنندگان و شاغالن در این حرفه اذعان میکنند که سودهای تولید گیاهان
دارویی ،نجومی است.
گیاهان دارویی در نگاه نخست شاید فقط کاربری دارویی داشته باشند اما جالب است
بدانید گیاهان دارویی دارای چهار کاربرد درمانی ،بهداشتی ،غذایی و صنعتی هستند .این
کاربردهای فراوان و سودهای کالن کشت گیاهان دارویی موجب شده است تا بسیاری از
کشورها تالش کنند با رو آوردن به این صنعت ،اقتصاد خود را سامان دهند .امروز اغلب
داروهای مدرن ،متشائی گیاهی دارند و گیاهان دارویی میتوانند در درمان یک بیماری ساده
مانند سرماخوردگی تا بیماریهای پیچیده مانند سرطان ،تأثیر گذار باشند.
ایران زادگاه گیاه باریجه گران قیمت یکی از تولید کنندگان گیاهان دارویی با بیان اینکه
گیاه باریجه را هر کیلو پنج میلیون تومان به کشورهایی مانند چین ،ژاپن ،فرانسه و آلمان صادر
میکند ،میگوید :زادگاه این گیاه بسیار گران قیمت فقط در رشته کوههای البرز ایران است .این
گیاه به صورت بوتههای وحشی همواره در ایران رشد میکند اما به جای اینکه از این گیاه
گرانبها حفاظت و مراقبت شود ،فرانسویها آن را به صورت قاچاق به کشور خود بردند .وی
ادامه میدهد :هر عده این گیاه بین هشت تا  ۱۰کیلو وزن دارد که با تیغ زدن ،شیره آن
استخراج میشود * .ایران زادبوم کشت بهترین نوع نعنا در جهان به گفته این تولید کننده
گیاهان دارویی ،ایران زادبوم کشت بهترین نوع نعنا در جهان است .نعنای معمولی موجود در
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بازار ایران دارای ماده موثره صفر است یعنی ماده موثره ندارد .ماده موثره ترکیبی حاصل از
سوخت و ساز گیاه است که خواص درمانی دارد .نعنای مورد استفاده در جهان دارای ماده
موثره  2است یعنی ماده موثره بیشتری دارد اما نعنای کوهستانهای ایران دارای ماده موثره 4
(باالترین میزان ماده موثره) است .هم اکنون تولید کنندگان سبزی فقط به فکر این هستند که
محصولی به دست مردم بدهند و دنبال کیفیت و ماده موثره آن نیستند.
بومادران و گل محمدی ،دو گیاه ارزشمند بومی ایران این تولید کننده گیاهان دارویی با
اشاره به اینکه گل محمدی ساالنه یکیا دو بار به آب نیاز دارد و داروهای فراوانی میتوان از
آن تهیه کرد ،اکنون کاشان دارای  ۱۳5هزار بته گل محمدی است اما ما با مراقبت و کشت
صنعتی آن توانستهایم بیش از یک میلیون به گل محمدی کشت کنیم .گل محمدی در تولید
داروهای گوناگونی کاربرد دارد .این گیاه در ایران در حاشیه رودخانهها میروید اما چون از آن
حفاظت نمیشود دارای مواد سمی است بنابراین بذر آن را از آلمان خریداری کرده و آن را در
ایران کشت کردیم.
کشت این گیاه در ایران موجب تولید گیاهی با ماده موثره بیشتری از گیاهان آلمان میشود
چراکه شرایط اقلیمی ایران بسیار مناسب است .بومادران پایه تولید بیش از  7۰نوع دارو است
و این گیاه در ترکیب با مواد دارویی دیگر برای درمان انواع بیماریها به کار میرود.
کشورهای خارجی دنبال کدام گیاهان دارویی ایران هستند؟ کشورهای خارجی بیشتر دنبال
داروهای گیاه باریجه ،آویشن ،گل محمدی ،اسطوخودوس و گل راعی هستند.
گیاه باریجه عالوه بر خواص دارویی در صنایع فضایی نیز کاربرد داشته و جز مواد
تفکیک کننده عطر است .وی یادآور شد :گیاهان به چهار صورت تازه ،گل ،برگ و خشک
شده به کشورهای خارجی فروخته میشوند .گیاهان وحشی خاصیت دارویی چندانی ندارند به
اعتقاد این تولید کننده گیاهان دارویی ،گیاهان وحشی و خودرو ،خاصیت دارویی چندانی
ندارند .اینگونه گیاهان آلوده هستند و مواد موثره ندارند؛ مواد موثره در اثر سوخت و سازهای
گیاهی تشکیل میشوند که خاصیت درمانی دارند اما تنشهای محیطی روی آنها تاثیر گذار
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است .وی میافزاید :خشکسالی ،آفتها ،آلودگی منابع طبیعی و دیگر عوامل محیطی مانند رد
شدن دامها از روی گیاهان در ماده موثره گیاهان دارویی تاثیر میگذارد .گیاهان وحشی دارویی
فراوانی در کشور یافت میشود که از بین نمیروند اما محصول دارویی مطلوبی ندارند.
اینگونه گیاهان نیاز به رسیدگی دارند .و گیاهان دارویی دارای رتبه نخست سودآوری در
مبادالت تجاری این تولید کننده گیاهان دارویی با اشاره به اینکه افراد غیر متخصص در چیدن
گیاهان دارویی ،ریشه آنها را نیز در میآورند و منابع طبیعی را از بین میبرند ،میگوید :اولین
رقمی که در مبادالت تجاری جهان بسیار زیاد است مربوط به تجارت گیاهان دارویی است.
قیمت گیاهان دارویی خشک شده چند برابر قیمت گیاهان دارویی معمولی است .اصالح
گیاهان و افزایش ماده موثره گیاهان دارویی موجب افزایش کیفیت و قیمت آنها میشود.
گیاهان دارویی متولی ندارد این تولید کننده گیاهان دارویی با بیان اینکه محصوالت خود
را گاهی به دالالن میفروشد از جای خالی سازمانی برای صادرات گیاهان دارویی گالیه
میکند .وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت هر کدام میخواهند مقوله گیاهان دارویی را به
نام خود کنند اما در این زمینه حمایتی انجام نمیدهند .مسووالن ،اغلب از تولید کنندگان
میخواهند که کارهای صادرات را رونق بخشند اما مگر یک تولید کننده چند کار را میتواند با
هم انجام دهد.
این تولید کننده خاطرنشان میکند :من برای تولید گیاهان دارویی فقط  22مشاور دارم که
این نشان دهنده دشواری کاری تولید گیاهان دارویی است اما کار بستهبندی و صادرات را باید
بخش دیگری انجام دهد .نمیتوانم همه امکانات از جمله دستگاههای فراوری گیاهان و
صادرات را با هم داشته باشم .چین فقط با یک گیاه دارویی جنسینگ بازار داروی گیاهی جهان
را تسخیر کرد این تولید کننده و صادر کننده گیاهان دارویی با گالیه از بیتوجهی به گیاهان
دارویی ایران میگوید :ایران هزاران نوع گیاهان دارویی دارد اما چین فقط با یک گیاه دارویی
جنسینگ و بازاریابی برای آن توانست بازار داروی گیاهی جهان را تسخیر کند .این در حالی
است که چین اقلیم و امکانات کشت گیاهان دارویی ایران را ندارد اما  ۱۰درصد جمعیت چین
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در حوزه گیاهان دارویی فعال هستند .وی خاطر نشان میکند :شرایط جغرافیایی و اقلیمی ایران
بسیار متفاوت است به طوری که فقط قاره آمریکا میتواند با ایران در این زمینه قابل قیاس
باشد .ایران فقط اقلیم سیبری (هوای بسیاریخبندان) را ندارد.
این تولید کننده یادآور میشود :هر  7۰۰سال ،یک سانتیمتر خاک تولید میشود اما ما از
خاک استفاده خوبی نمیکنیم و بهترین زمینهای ما گندمزار شدهاند در حالی که میتوان با
کشت گیاهان دارویی ،سودهای کالنی برد.
به دلیل بیتوجهی و ناشناخته ماندن گیاهان دارویی ایران برای مردم جهان ،کشورهای
خارجی گیاهان دارویی ما را میخرند و به نام خودشان و با قیمتهای باالتر به کشورهای
دیگر میفروشند .کشورهایی مانند چین و آلمان با خرید این گیاه آن را به نام خودشان عرضه
میکنند .تمام مشکالت در زمینه تجارت گیاهان دارویی ایران به آن خاطر است که از گیاهان
خود محافظت نکرده و روی آن سرمایهگذاری نمیکنیم و در حالی که ایران به عنوان کشوری
داروخیز شناخته شده است ،کشت و کار گیاهان دارویی در ایران رونقی ندارد.
*لزوم توجه به گیاهان دارویی و طب سنتی قائم مقام وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در امور همکاریهای بینالمللی درباره لزوم پرداختن به گیاهان دارویی به خبرنگار
اجتماعی ایرنا میگوید :ایران استعداد خوبی برای افزایش تولید گیاهان دارویی دارد و تولید
این نوع داروها و گیاهان به لحاظ پیشینه قوی طب سنتی در کشور ،امکانپذیر و ضروری
است .امروز نگاه دنیا در طب سنتی به ایراناست و امیدواریم بتوانیم با اقدامات الزم ،این توقع
را برآورده کنیم رییس مرکز تحقیقات علوم قرآن ،طب و حدیث نیز در این باره میگوید:
توسعه طب سنتی و تولید گیاهان دارویی در کشور قطع وابستگی دارویی به خارج از کشور را
در پی دارد .طب سنتی اگر بر مبنای اطالعات دقیق علمی در کشور توسعه یابد میتواند کار
آفرینی و فرصتهای جدید شغلی ایجاد کند.
* صرفه جویی و درآمدهای ارزی با تولید گیاهان دارویی به هر حال افزایش هزینههای
مراقبتهای بهداشتی و داروهای صنعتی ،بیمهگران و سیاست گذاران را متوجه هزینه اثربخشی
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طب سنتی و گیاهان دارویی کرده است .مطالعات نشان میدهد که طب سنتی و استفاده از
گیاهان دارویی با توجه به امکان صادرات درمانهای داخلی ارزان قیمت ،مداخالت فناوری
پایینتر و تاکید آن بر طب پیشگیرانه بسیار سودآور است.
به گفته مسووالن ذیربط ایران توانایی تبدیل شدن به قطب تولید داروهای گیاهی در
منطقه خاورمیانه را دارد و توسعه تولیدات داروهای گیاهی میتواند گامی در جهت شکوفایی
اقتصادی باشد چرا که منبع اصلی بیش از  25درصد داروهای شیمیایی از گیاهان دارویی تامین
میشود و تجارت گیاهان دارویی در جهان در حال افزایش است .اما باید توجه داشت که در
کنار تولید گیاهان دارویی به فراوری آنها و نیز بازاریابی محصوالت توجه کافی داشت چرا که
اگر گیاهان دارویی به صورت مدرن فرآوری شود ،ارزش افزوده آنها  ۱۰۰تا  2۰۰برابر افزایش
مییابد.
ایران کشور چهار فصل است و باتوجه به سابقه دیرینه استفاده از گیاهان دارویی در طب
سنتی سرمایهگذاری در این بخش بازده خواهد داشت و در صورت بیتوجهی و ریشه کنی
گونههای گیاهی از سوی افراد غیرمتخصص ،طی سالهای آینده شاهد نابودی برخی از این
گونههای منحصر به فرد خواهیم بود .ایران کشوری دارای اکوسیستم و اقلیمهای متنوع برای
رشد انواع گیاهان دارویی است که میتواند از آن به عنوان یک فرصت بزرگ برای صادرات و
درآمدزایی استفاده کند.
گیاهان دارویی در صورت شناخت علمی ،کشت ،توسعه و بهرهبرداری صحیح میتواند
نقش مهمی در افزایش سالمت جامعه ،اشتغالزایی و صادرات غیرنفتی داشته باشد.
تجارت جهانی گیاهان دارویی از  6۰میلیارد دالر در سال  ۱۹۹6به  ۱۰۰میلیارد دالر در
سال  2۰۱۰افزایش یافته است و براساس پیش بینی بانک جهانی در سال  2۰5۰گردش مالی و
تجارت جهانی متمرکز و مبتنی بر گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به دهها برابر خواهد رسید.
عادل جلیلی رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور میگوید :ایران کشوری غنی
از نظر تعداد گونههای گیاهی و به تناسب آن ظرفیت گیاهان دارویی بسیار باالیی است و در
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در دنیا گیاهان دارویی براساس رویکرد جدیدی که در حوزه سالمت ایجاد شده است ،استفاده
از داروهای با منشاء طبیعی و گیاهی رونق پیدا میکند.
رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور میافزاید :بحث مهمتر ،حفظ منابع
ژنتیکی کشور است و اینها سرمایه ملی میلیونها سال است که در کره زمین ایجاد شده است و
ما با نگاه اقتصادی ارزش بیشتری به سرمایه ملی خود میدهیم تا بتوانیم ضمن حفظ ،آنها را به
عنوان سرمایه ملی به آینده بسپاریم .جلیلی میافزاید :در کنار بحث گردشگری و همچنین
بحث ترانزیت کاال که ایران دارای ظرفیت باالیی است ،اقتصاد گیاهان دارویی میتواند موضوع
جدی و با ارزش افزوده قابل توجهی باشد.
 140هزار هکتار سطح زير کشت گیاهان دارويي

خانم فاطمه سفید کن معاون پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور نیز
میگوید :سطح زیر کشت گیاهان دارویی در سال گذشته  ۱4۰هزار هکتار بوده که  ۱۳هزار و
 5۰۰هکتار آن گل محمدی8۳ ،هزار و  5۰۰هکتار زعفران و  4۳هزار هکتار هم سایر گیاهان
دارویی است که در استانهای مختلف کشت میشود.
وی ادامه میدهد :ارزش گیاهان دارویی در سال گذشته  ۹۱میلیون دالر بوده که از
اینمقدار 7میلیون دالر انواع زیره 2 .۱۳ ،میلیون دالر آن گشنیز و تخم گشنیز 6۰6 ،میلیون دالر
حنا و ارزش صادرات گل محمدی هم  4 .۱۳میلیون دالر است البته این آمار شامل زعفران
نمیشود و رقم خوبی را به خودش اختصاص میدهد.
به گفته وی مهمترین مشکل ما در صادرات این است که اکثر گیاهان صادراتی را به
صورت خام به همه دنیا میفرستیم که ارزش افزوده ناشی از صادرات پایین میآید و حجم
موادی که صادر میکنیم ،بسیار باالست .معاون پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
کشور ادامه میدهد :اگر بر گیاهان داخل بومی انحصاری خودمان متمرکز شویم و از صادرات
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مواد خام جلوگیری کنیم و این نوع از گیاهان دارویی را کشت و خودمان فراوری کنیم به
تقویت جایگاه اقتصادی کشور هم کمک میکند.
افزايش سطح زير کشت تا 500هزار هکتار تا افق 1404

این گیاهان انحصاری ماست و وقتی در دنیا محصولی از آنها معرفی میکنیم منحصر بفرد
میشود و در کنار آن خیلی از گیاهان دارویی انواع گیاهان کم توقعی از لحاظ آب است و
باتوجه به شرایط کم آبی در کشور نیاز آبی و تغذیهایی باالیی ندارد و میتواند به عنوان یک
کشت جایگزین برای بسیاری از گیاهانی استفاده شود که در حال حاضر به حالت زراعی
کاشته میشود و مصرف آب باالیی دارد .باتوجه به پتانسیل این گیاهان برای کشت در شرایط
دیم میتوان سطوح وسیعی از کشور را تا حد  5۰۰هزار هکتار برنامهریزی کرد که در وزارت
جهاد کشاورزی تا افق  ۱4۰4پیشبینی شده است و بیش از سه برابر سطح کشت فعلی
میتواند سطح زیر کشت گیاهان دارویی را افزایش دهد.
از اولویتهای بخش تحقیقات گیاهان دارویی دکتر محمد باقر رضایی رئیس بخش
تحقیقات گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور نیز در زمینه اهمیت و
ارزش اقتصادی گیاهان دارویی میگوید :گیاهان دارویی از مجموعههای ملی خارج شده و به
مجموعههای جهانی تبدیل شده است و اعتقاد مردم به بحث استفاده از مواد طبیعی به
خصوص گیاهان دارویی دوباره افزایش یافته است.
کشورهای مختلفی سرمایهگذاریهای زیادی در این خصوص کردهاند و ایران با تنوع آب
و هوایی باالیی که دارد ،زمینه تولید و فرآوری گیاهان دارویی برای آن فراهم است .رضایی
میافزاید :تحقیقات اولیه برای فرآوری گونههای گیاهی برای شناسایی ترکیبها ،اسانسها و
عصارهها در حد نانو در آزمایشگاههای مجهز تحقیقات موسسه انجام شده است.
اسانس گیری یکی از بحثهایی است که سرمایهگذاری کمتری روی آن انجام شده و
پیشنهاد ما این است که از این روشها که در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع طراحی شده،
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استفاده شود و آمادگی همکاری برای طراحی تولید و ساخت را با عالقهمندان داریم به گفته
وی بحث تجاری سازییکی از اولویتهای بخش تحقیقات گیاهان دارویی در موسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع کشور است که یافتههای علمی محققان و پژوهشگران را در اختیار عالقمندان
به تولید قرار دهیم و با نشستهای متنوع با دوستان در این زمینه سرمایه گذاران خوبی را
جذب کنیم.

عملکرد اقتصادی با کشت ديم گیاهان دارويي
در بخش تحقیقات گیاهان دارویی نیز کشت گیاهان دارویی را سبب احیای جنگلها و
عرصههای طبیعی است .گیاهان دارویی مورد نیاز عرصههای طبیعی است و با تولید انبوه
گونههای مختلف آنها در مزارع ،نیاز کارخانهها و صنایعتامین میشودکه فشار بر عرصههای
طبیعی را کمتر خواهد کرد و در جهت احیای مراتع ،جنگلها و حتی بیابانها موفقتر
میشویم.
عرصههای وسیع میلیون هکتاری کشور میتواند تحت کشت گیاهان دارویی در شرایط
دیم قرار گیرد و عملکرد اقتصادی دیم کاری نمایان میشود که البته این امر نیازمند آموزش
روشهای جدید و سرمایهگذاریهای خصوصی و دولتی برای برداشت اقتصادی از مزارع زیر
دیم وسیع کشور است .گونههایی مقاوم به کم آبی در کشور فراوان است و میتواند در شرایط
دیم تولید اقتصادی داشته باشد مانند گونههای آویشن.
روشهای فنی کشت دیم برای کشاورزان به خوبی صرفه دارد تا بتوانند اراضی کم بازده
و شیبدار خود را زیر پوشش گیاهی دهند و ضمن برداشت محصول ،اشتغالزایی هم میشود.
به گفته لباسچی این گیاهان معموال چندساله است که یک بار کشت میشوند و با ریشه دوانی
بسیار سریع در عرض یک تا دو سال میتواند از منابع آب زیرزمینی که ذخیره میشود ،استفاده
کند و عملکرد اقتصادی داشته باشد .تحقیقات گیاهان دارویی در کشور برغم تاریخ و فرهنگ
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غنی ایرانی سابقه طوالنی ندارد و حدود ۳۰سال پیش جرقههای این موضوع در موسسه
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور زده شد اما به صورت جدیتر از سال  ۱۳7۰شناسایی و
تحقیقات بر روی انواع گیاهان دارویی کلید خورده است .استقبال مردم از گیاهان دارویی از
نظر میزان استفاده و تعداد فراوردههای دارویی روز به روز در حال افزایش است و به طور
کلییک هم صدایی با رویکرد همه مردم دنیا به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی و محصوالت
گیاهی شکل گرفته است .استفاده از انواع دم نوشها و چایهای انواع گیاهان دارویی با
استفاده از فراوردههای گیاهی در محصوالت آرایشی و بهداشتی ،مانند شامپو و کرم در میان
مردم روز به روز بیشتر میشود و ارزش اقتصادی این نوع از گیاهان قابل توجهتر میشود .در
بحث صادرات نیز با اینکه سهم ایران در بازارهای جهانی در حد پتانسیل واقعی آن نیست اما
میتوان با اهلی و زراعی کردن گیاهان پر مصرف دارویی ،ایجاد شرایط یکنواخت و کنترل
شده برای کشت ارگانیک ،جلوگیری از صادرات مواد خام گیاهی و فرآوری مواد خام گیاهان
انحصاری و بومی در کشور ضمن ایجاد ارزش افزوده باالتر به ایجاد شغل ،درآمد باال و
ارزآوری هم کمک کرد.
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و محيط كشت آنها و خواص آنها

مقدمه
ایران رویشگاه اصلی بسیاری از گونههای دارویی با ارزش میباشد .این گونهها در شرایط
طبیعی و با بارندگی مختصر ،مواد موثره نسبتا باالیی تولید میکنند که میتواند با کشت اصولی
آنها افزایشیابد و از این رهگذر تولیدات گیاهان دارویی ،مصرف داخلی و صادرات آن افزایش
یابد .در مقایسه با گیاهان دیم دیگر مثل گندم ،جو و حبوبات ،گیاهان دارویی سازگار با محیط
میتواند عملکرد قابل مالحظهای تولید نماید که از نظر درآمد و اشتغال مقرون به صرفه باشد.
ضمن اینکه گیاهان دارویی دیم بعلت عدم استفاده با استفاده محدود از کودهای شیمیایی
و سموم مختلف ،یک محصول سالم خواهد بود .هدف طرح -کاشت گیاهان دارویی محلی در
سطح وسیع در دیمزارهای هر منطقه در شرایط خشکی .کاشت گیاهان دارویی یکساله و چند
ساله در تناوب با سایر محصوالت زراعی دیم یکساله.

بخش دوم :انواع گياهان دارويي و روش كشت

2۹

استفاده از مواد موثره گیاهان دارویی دیم در صنایع فرآوری کشور (که علیرغم کاهش
عملکرد در شرایط خشکسالی ،نسبت به کشت آبی از درصد اجزای موثره باالیی برخوردار
میباشند
کشت گیاهان دارویی چند ساله به منظور ایجاد پوشش در جلوگیری از تبخیر آب،
سیالب ،فرسایش و افزایش مواد آلی خاک
دستور العمل کشت برخي گیاهان دارويي مناسب کشت ديم
اگرچه کاشت گیاهان دارویی به هزاران سال پیش باز میگردد ولی باید گفت که در مورد
اصالح آنها تاکنون پیشرفت قابل مالحظهای صورت نگرفته است و در حال حاضر ،تعداد
کالتیوارهای مفید به دست آمده بر اثر اصالح گیاهان دارویی اندک است .هدف از اصالح
گیاهان دارویی ،افزایش کمیت و کیفیت آن دسته از مواد مؤثره در این گیاهان است که در
صنایع دارویی از اهمیت خاصی برخوردار هستند .در سالهای اخیر توجه خاصی از جانب
سازمانهای مختلف در کشورهای جهان در ارتباط با اصالح این گیاهان صورت گرفته است.
در این راستا استفاده از تکنیکهای وابسته به کشت بافت و بیوتکنولوژی به منظور ارتقاء
صفات کمی و کیفی و کاهش زمان اصالح نباتات از اهمیت خاصی برخوردار است.
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شرايط الزم جهت واحدهای بستهبندی گیاهان دارويي ،عصارهها و اسانسهای گیاهي:
-۱واحد بستهبندی گیاهان دارویی ،عصارهها و اسانسهای گیاهی باید در خارج از شهر و
دور از تجمع مردم و آلودگی هوا باشد .احداث کارخانه در محلهایی که جاده خاکی دارند.
نزدیک کارخانجاتی که مولد دود و گرد و غبار هستند نزدیک دامداری ،مرغداری ،بیمارستانها
و یا در مجاورت فاضالبهای آلوده مجاز نمیباشد.
 -2مساحت زیر بنای مفید برای این واحدها حداقل  5۰۰متر مربع در نظر گرفته شود.
 -۳تقسیمات ساختمان باید طوری در نظر گرفته شود که حدود دو پنجم آن به سالنهای
تولید و بستهبندی و دو پنجم آن به انبارها اختصاص یافته و فضای باقیمانده به طور مناسب
جهت واحد کنترل ،ناهار خوری ،سرویسهای بهداشتی و بخش اداری تقسیم گردد.
 -4عملیات تولید باید در محدوده معین با ابعاد مناسب انجام شود .به منظور ممانعت از
آلودگی یا بهم ریختگی برای هریک از عملیات تولید تظیر بوجاری ،خرد و آسیاب کردن و
بستهبندی گیاهان دارویی بایستی فضای جداگانه و معین در نظر گرفته شود
 -5در واحدهایی که از گیاهان دارویی به صورت تازه استفاده میکنند باید فضاهای
جداگانهای جهت نگهداری کوتاه مدت گیاهان تازه ،پاک کردن ،شستشو و خشک کردن آنها
در نظر گرفته شود.
 -6دیوارها باید تا سقف کاشی ،قابل شستشو ،بدون درز ،یکنواخت و مقاوم باشند.
 -7کف انبارها و سالنهای تولید و بستهبندی باید سنگ یا موزاییک ،مقاوم و با کف
شوی و شیب مناسب باشد.
 -8سرویسهای بهداشتی کارگران بایستی کامال از انبارها و سالنهای تولید و بستهبندی
جدا و یا فاصله داشته باشند.
 -۹کلیه قسمتهای تولید باید از نور کافی برخوردار بوده و دارای کانالهای تهویه هوا با
دریچههای مناسب باشند.
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 -۱۰انبارها باید طوری طراحی و ساخته شوند که از شرایط خوب جهت نگهداری
محصوالت برخوردار باشند .درجه حرارت انبار میباید در محدوده  22درجه سانتیگراد (به
اضافه یا منهای  ۳درجه) و میزان رطوبت کمتر از ٪4۰باشد
 -۱۱انبارها باید از تهویه مناسب و نور کافی برخوردار باشند استفاده از کولر آبی به علت
ایجاد رطوبت جایز نیست در صورت نداشتن تهویه از کولر گازی و یا دستگاه چیلر کرچک
میتوان برای خنک کردن استفاده نمود.
 -۱2در روی دیوارهای انبار باید دماسنج ،رطوبت سنج و در کلیه قسمتها کپسولهای
آتش نشانی تعبیه گردد.
 -۱۳کل انبار و به خصوص زیر سقفها باید سالی یکبار سمپاشی شود تا از نفوذ موش
و حشرات جلوگیری بعمل آید.
 -۱4کلیه درها و پنجرههای بازشو جهت جلوگیری از ورود حشرات و پرندگان میباید
مجهز به توری باشد
 -۱5دهانه کف شویها باید دارای پنجره بوده و زیر آن توری خیلی ریز گذاشته شود تا
از ورود حشرات از دهانه فاضالب جلوگیری بعمل آید
 -۱6کارگران باید ملبس به روپوش و کاله به رنگ روشن و کفش کار بوده و در هنگام
تولید از ماسک مناسب و دستکش استفاده نمایند.
 -۱7کارگران این واحدها در موقع استخدام باید مورد معاینات پزشکی و آزمایشات طبی
الزم قرار گیرند و حداقل آزمایشات طبی الزم عبارتند از :تست عدم اعتیاد ،عکسبرداری از
ریتین VDRLو آزمایشات انگلی و این آزمایشات حداقل سالی یکبار باید تکرار شود.
 -۱8واحدهای مذکور باید دارای مسئول فنی واجد شرایط جهت نظارت و کنترل عملی
و فنی بر امور تولید باشد.
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 -۱۹حداقل کنترلهایی که میباید در واحد بستهبندی گیاهان دارویی انجام گیرد شامل
تعیین جنس و گونه گیاهی ،تعیین مشخصات ماکروسکوپی و میکروسکوپی بخش مورد
استفاده گیاه (مشخصات خرده نگاری) در صد رطوبت ،درصد اجسام خارجی آلی ( Foreign

 )organic inatterمیزان خاکستر تام و خاکستر نامحلول در اسید کنترل میکروبی و قارچی
فرآورده ،میزان باقیمانده سموم در گیاه (در صورت سمپاشی گیاه به منظور دفع آفات نباتی)
کنترل بستهبندی نهایی از نظر وضع ظاهری و وضعیت جعبهها و کارتنها میباشد و حداقل
کنترلهایی که میباید در واحد تولید عصاره اسانس گیاهی انجام گیرد شامل تعیین جنس و
گونه گیاهی ،کنترلهای فیزیکی عصاره و یا اسانس میباشد.
 -2۰واحدهای فوق باید دارای دستگاهها و تجهیزات متناسب با نوع تولید شامل وسایل
و تجهیزات شستشوی گیاهان تازه ،دستگاه خشک کن ،دستگاه آسیاب و خردکن ،دستگاه
بوجاری ،دستگاه بستهبندی خودکار ،تانکهای عصاره و اسانسگیری و ذخیرد و وسایل
آزمایشگاهی الزم باشد.

گیاهان دارويي
گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یکیا برخی از اندامهای آنها حاوی ماده مؤثره است .این
ماده که کمتر از %۱وزن خشک گیاه را تشکیل می دهد ،دارای خواص دارویی مؤثر بر
موجودات زنده است.

محتويات (نهفتن)
 -۱تاریخچه
 -2شکلهای مصرف گیاهان دارویی
 -۳تفاوت بین گیاهان دارویی و داروی گیاهی
 -4گیاهان در ایران
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 -5بسته بندی
 -6تولید و فروش گیاهان دارویی
 -7خطر انقراض
 -8طبقه بندی براساس اثرات

شکلهای مصرف گیاهان دارويي
گیاهان دارویی و معطر عمدتا به فرمهای زیر مصرف میشوند:

گیاه تازه
گیاه خشک شده یا کنسرو شده به صورت فرآوری شده توسط حرارت استحصال مواد
مؤثر در صنعت

تفاوت بین گیاهان دارويي و داروی گیاهي
گیاهان دارویی شامل بخشهایی از گیاه است که پس از خشکاندن ،بدون ایجاد هرگونه
تغییری در مغازهها و عطاریها به فروش میرسد .گیاهان دارویی مثل زیره ،رازیانه ،هل یا
دارچین گیاهانی هستند که برخی خواص درمانی آنها که عمدتا بیضرر یا کم ضرر هستند ،به
اثبات رسیده است اما داروهای گیاهی حاصل تبدیل برخی گیاهان به دارو در کارخانههای
داروسازی و طی فرآیندی خاص و استریل هستند .با این توضیحات و ذکر تفاوت گیاهان
دارویی و داروهای گیاهی باید گفت که عطاریها تنها حق فروش گیاهان دارویی را دارند،
گیاهانی که تعداد شان مشخص است و طی سالیان دراز فواید و بیعارضه یا کم عارضه بودن
شان به اثبات رسیده است .مسلم است که مصرف بیرویه و بیش از حد نیاز هر نوع خوراکی
اعم از گیاهی یا شیمیایی میتواند برای بدن ضرر داشته باشد.
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گیاهان در ایران حدود  8۰۰۰گونه گیاهی موجود است که از این تعداد  2۳۰۰گونه جزء
گیاهان معطر و دارویی هستند و از این تعداد  45۰گونه در عطاریهای ایران به فروش
میرسد.
براساس تحقیقی که از طرف دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد شایعترین گیاهان
دارویی خریداری شده از عطاریها در شهر تهران در سال  ۱۳87انجام شده است ،شایعترین
گیاهان خریداری شده از عطاران :در فصل بهار به ترتیب ،گل گاو زبان ایرانی ،سنبل الطیب،
خاکشیر ،بنفشه در فصل تابستان به ترتیب :خاکشیر ،کاسنی ،شاه تره ،تخم شربتی در فصل
پاییز ،به ترتیب :آویشن ،پنیرک ،گل ختمی ،بنفشه در فصل زمستان به ترتیب :دارچین ،زنجبیل،
چهار گل (ترکیبی از نیلوفر ،پونه ،گل ختمی ،سپستان ،پرسیاوشان ،عناب و گل بنفشه) و
آویشن بوده است.
در ایران مجوز بستهبندی گیاهان دارویی اختصاصاً به واحدهای بستهبندی که دارای اجازه
تأسیس از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میباشند ،داده میشود .واحدهای
بستهبندی مجاز ،پس از گرفتن مجوز از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صرفا
میتوانند اقدام به بستهبندی آن دسته از گیاهان دارویی نمایند که نام آنها در فهرست تهیه شده
توسط این وزارت موجود میباشد .در صورتیکه در خواستی مبنی بر بستهبندی گیاهی خارج
از فهرست مذکور توسط متقاضیان ارائه گردد ،پس از بررسی کارشناسان اداره گیاهان دارویی
و تأیید شورای بررسی و تدوین داروهای گیاهی و طبیعی ایران ،نام گیاه به فهرست اضافه
خواهد گردید .در یک بستهبندی صحیح موارد زیر باید رعایت شده باشد:
نحوه مصرف کاربرد درمانی تاریخ تولید شماره پروانه وزن ذکر نام و نام علمی گیاه
 ذکر قسمت مورد استفاده گیاه از قبیل :گل ،برگ ،ریشه و غیره -ذکر تاریخ انقضای مصرف
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تولید و فروش گیاهان دارويي
نزدیک به  2۳۰۰گونه از گونههای گیاهی ایران در ردیف گیاهان دارویی و معطر قرار
دارند .از این تعداد گونه گیاهی 45۰ ،گونه ،جزو گیاهان دارویی به شمار میآیند و تعدادی از
آنها در عطاریها به فروشمی رسند اما در اثر دگرگونیهای زیست محیطی به تدریج از تعداد
این گونههای با ارزش دارویی کم میشود .در گذشته گیاهان دارویی از دامنه طبیعت چیده
میشد و اغلب خودرو بودند اما امروزه با فرایند صنعتی شدن ،امکان تکیه به فلور طبیعی از
بین رفته و شرایط رشد و کشت این گیاهان به شکل صنعتی فراهم شده است .در سالهای
اخیر تعداد زیادی از گیاهان مورد استفاده در ایران کشت داده میشوند و برخی اقالم وارداتی
هستند .در ایران صنف عطار و سقط فروش ،زیرمجموعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ایران به شمار میرود .طی چند سال اخیر به دلیل اقبال مردم به استفاده از ظرفیتهای طب
سنتی ،عطاری در کشور رشد بسیاری کرده است .به گفته معاون طب سنتی وزیر بهداشت
بخش عمدهای از این عطاریها مجوز فعالیت ندارند .رئیس اداره داروهای طبیعی و مکمل
وزارت بهداشت ،نبود آیین نامه و ضوابط در مورد کار عطاریها را مشکل اصلی این صنف
اعالم کرده است .اغلب گیاهان دارویی موجود در عطاریها به صورت خشک شده میباشد
که تا رسیدن به دست مصرف کننده زمان زیادی از جمعآوری آنها گذشته است؛ به همین دلیل
خواص درمانی این گیاهان به شدت کاهش یافته یا در اکثر موارد به کلی از بین رفته است.
پروانهای که برای عطاریها صادر میشود پروانه فروش گیاهان دارویی است و تعهد محضری
از آنها گرفته میشود که دخالت در امور پزشکی نکنند و عطاریهایی که اقدام به فروش
داروی گیاهی» میکنند ،مرتکب تخلف میشوند .بعضی از کشورها مانند چین و ویتنام
درمانهای سنتی را در نظام بهداشت و درمان عمومی خود ادغام کردهاند .براساس مقرارت
جدیدی که از سال  2۰۱۱در اتحادیه اروپا وضع شده است ،تولید کنندگان
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داروهای گیاهی» در آینده باید ثابت کنند که محصوالتشان تحت استانداردهای باال تهیه
میشود ،و در عین حال میزان مصرف دارو هم باید به شکل واضح و مشخص روی بسته)
دارو نوشته شده باشد .مقررات جدید شامل محصوالتی مانند سرخار گل (اکینیسیا) ،گل راعی
(سنت جان ورت) ،سنبل الطیب و گیاهان سنتی چینی و هندی میشود که مصرف گستردهای
دارند .خطر انقراض بنابر گزارش گروه بینالمللی حفاظت باغهای گیاه شناسی ،بسیاری از
گیاهان دارویی به دلیل برداشت بیرویه و نابودی جنگلها در معرض خطر انقراض هستند.
طبقهبندی براساس اثرات اویرایش مواد شیمیایی گیاهی اثر درمانی آنها را بر حسب عملشان،
در بدن انسان مشخص میکند؛ بنابر این گیاهان دارویی بر حسب شعاع عملشان در گروههای
معینی طبقه بندی میشوند .همیشه یک گیاه دارویی اثری مشخص ندارد و طیف اثرات آن
ممکن است زیاد یا کم شود .به این معنی که یک گیاه ممکن است دردرمان چندین بیماری
مؤثر باشد؛ و برعکس برای تقویت اثر درمانی آنها اغلب مخلوطی از چند گیاه تهیه میشود تا
تاثیرشان چند برابر شود.
گیاهان تلخ داروهای گیاهی هستند که روی کار معده ،خصوصا در هنگام بیاشتهایی تأثیر
میگذارند ،انواع مختلفی از آن را قبل از غذا مصرف میکنند
از قبیل :گیاهان تلخ خالص ،قنطوریون صغیر ،گل سپاس (جنتیانا-کوشاد) ،شبدر آبی،
گیاهان تلخ معطر (مواد تلخی که همراه مواد معطر باشند) نظیر :درمنه ،سنبل ختایی گیاهان تلخ
قابض :این گیاهان در عین حال کمی قابض بوده برای زکامها و گاستریتهای سبک (پوست
کندورانگو) به کار میروند .بن گیاهان تلخ لعابدار :گیاه پای خر ،شاهدانه ،گیاهان قابض
(داروهای منقبض کننده (یادداشت  ۳این مواد روی بشره یا مخاط با تشکیل رسوبات سخت
همراه با بافت پروتئینی تأثیر میگذارند .آنها آب موجود در بافتها را میگیرند و با کم و بیش
خشک کردن آنها اثر ضد تورمی نیز دارند .این مواد اغلب از ترکیبات تانن هستند .این گروه
شامل مورد ،گل غافث ،هوفاریقون ،مریم گلی ،انجبار ،گوش خر ،گل مینا (امراض جلدی،
اگزمای متورم و عفونی) ،تره تیزک ،سنفتیون ،پوست درخت بلوط و بید ،ریشه بابا آدم،
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درخت گردو ،توت روباه ،هفت بند ،آویشن ،دم شیر و زوفا میشود .م ضد التهاب این مواد را
برای درمان زخمها و کوفتگیها به کار میبرند .آنها ورم را کاهش میدهند و بازسازی بافتهای
آسیب دیده را (با تأثیر بر غشای مخاطی و سطح گرانولی) تسریع میکنند .بنابراین بابونه و
اکلیل کوهی جراحتها را التیام میبخشند ،خزه اثر ضد تورم روی مجاری ادرار دارد و گل
نرگس ضمن التیام زخمها ،بیماری پوستی را درمان میکند .رزمارینوس در مصارف خارجی
ضد روماتیسم و توت فرنگی برای جوش صورت مفید است .گیاهان ضد نفخدر این جا منظور
موادی هستند که اثر خوبی روی دفع گازهای معده و انقباضات دردناک و حتی تشنج عضالت شکم
دارند .این مواد حساس فشار درد را کاهش داده باعث توقف رشد باکتریهایی میشوند که تخمیر
ایجاد میکند.
این گروه شامل داروهایی است که مواد اسپاسمولیتک رافع تشنج و انقباضات دارند .گیاهانی از
این قبیل عبارتند از :بابونه ،انیسون ،رازیانه ،سرو کوهی ،نعناع ،مریم گلی ،اکلیل کوهی ،زیره و زوفا
میوه شیرین رازیانه در بسیاری از جوشاندهها که به صورت مخلوط تهیه میشوند به کار میرود .از آن
ضمن خوشبو و مطبوع کردن طعم جوشاندهها به عنوان ضد نفخ بسیار مؤثر استفاده میکنند .و گیاهان
معرق (یادداشت گیاهانی که عمل تعرق را آسانتر مینمایند عبارتند از:
گل ماهور ،آقطی سیاه ،بابونه ،زیزفون ،شاه تره ،برگ انگور فرنگی ،ریش بز ،تره تیزک ،ریشه بابا
آدم ،بید گیاه ،گیاهان کاهش دهنده تعرق گیاهانی که از تعرق زیاد جلوگیری میکنند عبارتند از :مریم
گلی ،سنبل الطیب ،شابیزک (بالدون) و برای مصرف خارجی ،برگ گردو و پوست درخت بلوط گل
ماهور گلهای زردی دارد که پس از خشک کردن در ترکیب جوشاندههایی که به عنوان ضد سرفه
تجویز میشوند از آن استفاده میگردد ،زیرا دارای مقدار زیادی لیزابیا لعاب است .گیاهان در این
گیاهان ترشح ادرار را زیاد میکنند و برای ناراحتیهای مجاری مورد استفاده قرار میگیرند .آنها ضمن
این که مدر هستند کمی هم حالت ضدعفونی دارند .از آنها میتوان در مواردی از قبیل ناراحتیهای
کلیوی سبک ،سنگ کوچک یا شن ادراری استفاده کرد .در صورتی که ناراحتی کلیوی مهم،
ناراحتیهای قلبی ،ورم قلبی ،یا سیروز کبدی وجود داشته باشد این داروها مناسب نیستند و باید به
پزشک مراجعه شود.
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گیاهان دارویی از قبیل :گل آقطی سیاه ،انگور روباه ،سرو کوهی ،مورد ،پرسیاوش ،هوفاریقون،
لوبیای شیطان (اونونیس) ،ریشه جعفری .گیاهان خلطآور لعابدار گیاهان دارویی ایجاد خلط را تسهیل
مینمایند .آنها محتوی العلبهای گیاهی هستند که با جذب رطوبت باد کرده قسمت دیگر را مرطوب
میکند و این به دلیل خاصیت جذب آب این مواد است .آنها همچنین ورم منطقهای را که قسمت
ورودی نای را احاطه نموده است با تسکین سرفه ،کاهش میدهند .گل زیزفون خشک شده داروی
بسیار خوبی برای سرماخوردگی است .جوشانده آن را ترجیحا با عسل شیرین میکنند و مینوشند و
داروی خوبی برای عرق کردن است .در اکثر موارد گل زیزفون معطر را که برگ آن قلبی شکل است،
مصرف میکنند.
برخی از این گیاهان عالوه بر لعاب محتوی اسانسهای روغنی و ساپونین هستند .از میان این
گیاهان میتوان از پنیرک ،گل ماهور ،ختمی و بارهنگ نام برد .گیاهان خلط آور و قی آور ایادداشتاین
مواد ترشح غدد مجرای تنفسی و برونشها را زیاد میکنند و به مقدار زیاد قی آورند و به مقدار کم
فقط باعث ایجاد حالت تهوع میشوند؛ حالتی که از نظر پزشکی در برخی مواقع مفید است.
آلکالوئیدی به نام متین و ساپونینها به این گروه تعلق دارند .طبق نسخه پزشکی جوشانده ریشه
ایپکاکوانا را میتوان تهیه نمود و بدون نسخه میتوان از علف فتق،

خارخر ،شیرین بیان ،ریشه گل پامچال و گل ماهور استفاده کرد .خلط آور محرک
این گیاهان محتوی مواد فراری هستند که از طریق دستگاه تنفسی دفع میشوند ،مخاط را
تحریک میکنند و عمل خلط آوری و دفع آن را آسانتر میکنند .ضمنا این مواد باعث شل
شدن عضالت مجرای تنفسی که در حالت انقباض باشند نیز میشوند ضمن این که کمی نیز
قدرت ضدعفونی کننده دارند .این گروه شامل گیاهان دارویی میشود که اسانسهای روغنی
داشته باشند .گیاهان دارویی که در این زمینه برای تهیه جوشانده به کار میروند عبارتند از:
رازیانه ،برگ نعناع و پونه و از دیگر گیاهانی که در این زمینه مورد استفاده قرار میگیرند
میتوان ختمی ،گیاه پای خر (گل و برگهای آن) و دانه کتان محتوی لعاب را نام برد.
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گیاهان ضد سرفه
اینها در واقع گیاهان خلط آور آرام کننده سرفه هستند .در اکثر موارد از آنها به صورت
مخلوط جوشانده برای سینه درد استفاده میکنند .از میان گیاهان ساده نیز میتوان از ختمی،
پنیرک ،گیاه پای خر ،بارهنگ ،به دانه و شیرین بیان نام برد .گلهای گیاه پای خر در اوایل بهار
شکفته میشوند و برگهای آن برای تهیه جوشانده همراه با دیگرگیاهان ضد سرفه به کار
میرود.

4۰
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گیاهان مسهل صفرا
این مواد کار تولید صفرا در سلولهای کبدی و همچنین کار دفع آن از طریق مجراهای
صفراوی را تسهیل میکنند .در درمان ورم کیسه و مجراهای صفراوی و حتی علیه سنگ
ریزههای کوچک کیسه صفرا در کنار داروی مؤثر پر قدرت از داروهای گیاهی نیز استفاده
میشود که محتوی اسانسهای طبیعی ضد تشنج مجراهای صفراوی و ضد عفونی کنندههای
سبک و ضد تورم هم هستند.
از میان داروهای گیاهی میتوان از برگ بولدو ،زنجبیل شامی ،گندنای کوهی و ریوند نام برد.
و از میان گیاهان غیر طبی از :مامیران ،گل قاصد ،پوست درختچه زرشک ،آویشن معمولی
و بومادران نام میبریم.
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گیاهان ملین و مسهل
مسهلها کار تخلیه روده را تسریع مینمایند .دانه و برگهای سنای اسکندریه ،ریشه
شیرین بیان ،ریشه ریوند از این دسته هستند.
گیاهانی نظیر بومادران ،فاشرای سفید و کتان از گروه غیر طبی این دسته هستند.
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گیاهان مقوی قلب
این گروه شامل گلوکوزیدهای گیاهی است که اثر تقریبی روی کار قلب دارند .این مواد آهنگ
کار قلب را تسریع میکنند .دفع آب به عنوان اثر جنبی مصرف این مواد شناخته شده است ،در این
گروه میتوان از گل انگشتانه ،آدونیس ،گراتیول و خربق سیاه (هلبور سیاه) نام برد

ضد آسم
گیاهانی که محتوی آنها برای مبتالیان به تشنجات ریوی همراه با آسم مفید است ،عبارتند
از :شابیزک (بالدون) ،تاتوره.
برگها و مواد محرکه گل انگشتانه ارغوانی از مهمترین و بهترین مواد برای تقویت قلب
شناخته شده است و تنها پزشک پس از این که بیمار را به طور دقیق معاینه نمود میتواند آن را
تجویز و مقدار مصرف آن را مشخص کند.
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مواد آرامبخش
این مواد آرام کننده در موارد عصبی بودن ،ضعف اعصاب و تغییرات رفتاری در سیستم
اعصاب مرکزی بیماری ضعف اعصاب) مصرف میشود .در مقایسه با داروهای شیمیایی ،این
مواد اثر بسیار آرامتر و مالیم تری از خود نشان میدهند .از گیاهان آرامبخش میتوان از سنبل
الطیب ،گل ساعتی ،رازک و خلنگ نام برد]2۹[ .
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ضد تصلب شرائن
این گروه تأثیر مثبتی روی قسمتهای آسیب دیده سیستم گردش خون خصوصا در زمان
پیرییا در صورت داشتن تغذیه ناصحیح مانند مصرف بیش از حد چربی ،نداشتن فعالیت کافی
و شرایط بحرانی از خود بر جای میگذارد.
کلسترول که روی دیواره وریدها رسوب نموده آنها را آهکی و سخت میکند ،اثر
نامناسبی روی قسمتهای آسیب دیده دارد که ایجاد کننده ترومبوز و فشار خون باال نیز
میتواند باشد .در این حالت داروهای گیاهی که سرشار از روتین و ویتامین ث هستند
میتوانند سودمند باشند .در این گروه نیز از سیر ،سرخ ولیک (گل و برگهایشان) ،عرق گل
سرخ ،تلخ بیان ژاپنی (سوفورا) و دارواش میتوان نام برد.
سرخ ولیک اغلب به عنوان داروی ضد فشار خون مصرف میشود .گل و حتی
شاخههای برگدار ،یا خود برگها را به تنهایی یا همراه میوه این گیاه جمعآوری میکنند[۳۰[ .
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ضد فشار خون
این گیاهان روی فشار خون باال (ناراحتیهای سیستم تنظیم کننده) تأثیر میگذارند.
درمان این بیماری شامل رژیم غذایی و داروهای مناسب آن است .در مرحله آغاز بیماری فشار
خون میتوان از مسکن و پایین آورندههای فشار خون نظیر سنبل الطیب ،یوالف ،سیر ،اکلیل
الملک ،سرخ ولیک و رازک استفاده کرد]۳۰[ .
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گیاهان معطر
عبارتند از گیاهانی که برای بهتر کردن مزه و عطر داروها به کار برده میشوند و دارای اثر
ضد عفونی کننده نیز هستند؛ نظیر مریم گلی ،بابونه رومی ،اسطوخودوس و اکلیل کوهی
(مصرف داخلییا خارجی)

ضد انگل
گیاهانی که علیه انگلهای روده به کار میروند عبارتند از :سرخس نر ،غازیاغی ،هویج،
پیاز ،شاه تره ،انار ،زباندر قفا (گیاه) ،کدو.
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ضد ديابت
از این گیاهان به عنوان کمک درمانی در درمان دیابت (که به معنی تولید کم انسولین در
لوزالمعده است) استفاده میگردد .انسولینهای گیاهی (گلوکوکنینها) که موثرترین صورت
آنها به شکل عصارههای اسیدی است ،در گیاهانی نظیر :حلبوب ،لوبیا ،مورد صحرایی قرمز و
گیاه بابا آدم وجود دارند .گیاهان تلخ مانند قنطوریون صغیر ،گل سپاس (جنتیانا) و درمنه نیز
مفید هستند.

امراض زنانه
این گیاهان التهاب ماهیچههای صاف در باسن کوچک (رحم ،مجاری ادراری) و دردهای
عادت ماهانه را کاهش میدهند .برخی از این مواد روی رحم خصوصأ در زمان بارداری
(خونریزی رحم پس از زایمانیا سقط جنین یا تورم) به عنوان درمان عمومی تحریک کننده
تحت نظر دقیق پزشک اثرات سودمندی دارند ،این مواد عبارتند از :آلکالوئیدهای زنگ ،کیسه
کشیش ،سیاه دانه ،فلفل آبی ،پتانسیل ،سداب ،هوفاریقون .مواد شیرآور که ترشح شیر را
تحریک میکنند در گیاهانی نظیر حلبوب (نوعی گل شبیه گل مینا) ،رازیانه ،انیسون سبز ،و
شنبلیله یافت میشوند.
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ضد استفراغ
گیاهانی که باعث تسکین حرکات دودی شدید و زیاد از حد معده میشوند در این گروه
قرار دارند .گیاهان سرشار از تانن (به خاطر اسید تانیک موجود در آنها) و زغال گیاهی ،پوست
بلوط و همچنین ترکیبات محتوی لعاب نظیر دانههای یوالف ،جوشانده جو و آب برنج موثرند.
برای کودکان از هویج ،سیب رنده شده (پکتین) پس از قهوهای شدن آن ،انجبار ،بلوط ،گل
محمدی ،مریمگلی ،مورد و توت فرنگی استفاده میکنند
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ضد تومور
این گیاهان محتوی مواد ضد توموری (غده) هستند .گیاهانی نظیر دارواش و خصوصا
نیلوفر آبی مناطق حاره و آلکالوئیدهای پروانش دارای این مواد هستند.

5۰
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ورون به لیمو
ورون به لیمو درختچهای به ارتفاع  ۱/5تا  2متر و دارای ساقه دراز ،زاویهدار و منشعب
که بومی آمریکای جنوبی است .برگهای آن ساده و مجتمع به تعداد  ۳تا  4تایی است که
دست بر روی آن کشیده شود ،عطر مطبوعی متصاعد میگردد .تکثیر آن ساده و از طریق قلمه
زدن یا خوابانیدن و پاجوش انجام میگیرد .برگ آن دارای  ۱تا  ۱5درصد اسانس لوژیر(مرکب
از سیترال ،لیمونن و زرانیول) است .این اسانس که غالبا با اسانس مرکبات مخلوط میگردد از
هر  ۱۰۰کیلوگرم برگ گیاه به مقدار  5۱۰گرم بدست میآید .برگ و سرشاخه گلدار این گیاه
مقوی معده ،محرک ،ضد تشنج ،رفع کننده دردهای عصبی و پایین آورنده درجه گرما در
بیماریها میباشد .از برگاین گیاه مانند بادرنجبویه در سوءهاضمه ،درد نفخ ،طپش قلب،
سردردهای یک طرفه ،سرگیجه و خستگیهای روحی استفاده به عمل میآید.
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اسطوخودوس
اسطوخودوس تا کنون حدود  48گونه از اسطو خودوس شناسایی شده است .این گیاه
چند ساله و خشبی است و با ریشهای عمودی خود رطوبت را از اعماق زمین کسب
مینماید .گلهای این گیاه عموما آبییا متمایل به بنفش هستند .اسانس این گیاه بیشتر در برگها
و گلهای آن یافت میشود .باتوجه به خشکی دوست بودن این گیاه؛ در طول دوره رشد به
آفتاب فراوان و رطوبت کم نیاز دارد( .برای کشت در مناطق مختلف ایران ایدهآل است .این
گیاه حتی در زمینهای تهی از مواد غذایی میروید .مدت عمر این گیاه  ۱5تا  2۰سال بوده که
از سال دوم به بعد قابلیت برداشت محصول را دارد .به طور متوسط در هر هکتار از مزارع
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حدود ۳٫5تا4تنگل به دست میاید که از این مقدار در حدود  65۰تا  8۰۰کیلو گل خشک
استحصال میگردد .قیمت گل خشک آن در بازار تهران هر کیلو  6۰۰۰تومان در سال ۱۳86
بوده است که دارای ارزش صادراتی باالیی نیز میباشد.
گلهای اسطوخودوس و پیکر رویشی آن (برگها و سرشاخههای جوان) حاوی مواد
موثره دارویی میباشند .گلها و پیکر رویشی اسطو خودوس فرانسوی حاوی اسانس است.
این اسانس در حفرههای مخصوص ساخته و ذخیره میشود .اسانس گلهای این گیاه در
مقایسه با اسانس برگها و پیکر رویشی از کیفیت مناسبتری برخوردارند .مقدار اسانس
بین ۰/5تا  ۱/5درصد بوده و مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده آن لینالیل استات ،لینالیل ،کامفور
و گرانیول میباشد .در حال حاضر در اکثر فارماکوپههای معتبر از گلهای اسطوخودوس به
عنوان دارو یاد شده است و از مواد موثره آن به عنوان عاملی که سبب معالجه بیماریهای
مربوط به سیستم عصبی و درمان روماتیسم میشود یاد شده است.
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رزماری
مهم از خانواده نعناعیان ( )Lamiaceaeاست که حداقل دارای  ۱درصد (حجم وزن)
روغن فرار میباشد .گیاه معطر بوتهای و پایا ،با شاخههای باالرونده ،که ارتفاع آن به  2متر
میرسد .برگها باریک با انتهائی بدون نوک و سوزنی شکل (نازک) ،گلها به رنگ سبز تیره و
به ندرت صورتی یا سفید رنگ میباشد.
برگ و سرشاخههای گلدار گیاه ،اندام داروئی رزماری را تشکیل میدهد .زمان جمعآوری
برگ و سرشاخههای گلدار رزماری هنگام شروع باز شدن گلها و در فصول بهار و تابستان
جمعآوری میگردد.
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موارد استعمال:
از رزماری به صورت خوراکی در درمان اضطراب ،سردرد ،میگرن ،فشار خون ،نفخ و
بیاشتهایی و به صورت موضعی به عنوان مسکن موضعی در درمان دردهای عضالنی و
بیماریهای روماتیسمی استفاده میشود.

مارتیغال
گیاهی علفی یک ساله با ساقهی گل دهندهی  25۰-5۰سانتیمتر میباشد .برگهای آن
پهن و شکننده بوده و ظاهری مرمری شکل دارند و در کنارههای آن خارهای زرد وجود دارد.
خار مریم درشت و خاردار بوده و دارای گلهای ابی رنگ بوده که در انتهای ساقه تشکیل
میشوند .در تودههای بومی آن گاهی گل سفید نیز رویت میشود .بذرهای این گیاه نیز به
اندازهی دانهی گندم بوده و دارای ناف سفید رنگ و برجسته بوده و سطح صاف به رنگ

بخش دوم :انواع گياهان دارويي و روش كشت

55

قهوهای روشن دارند .و همچنین بذرها دارای پاپوس هستند که هنگام رسیدن در اثر باد
پراکنده میشود .این گیاه ریشه راست و دارای انشعابات زیادی میباشد.
ترکیبات شیمیايي
در میوههای آن بین  ۱تا  4درصد فالونویدهای مختلف وجود دارد که به مجموعه آنها
سیلی مارین گفته میشود و همچنین دارای مواد موثر تلخ و پلیاستیلن میباشد .مقدار مواد
موثر ماریتیغال یا خار مریم در ایران بیشتر از سایر کشورها ذکر شده و رنگ گل در توده بومی
خار مریم بنفش است .گاهی رنگ گل سفید هم در آن دیده میشود که در بذر حاصل از انواع
گل سفید مادهی دارای اثر باال موجو نمیباشد.
نحوه پرورش
کاشت خار مریم به صورت ردیفی که در هر ردیف  7تا  ۹بذر در واحد طول و فاصله
هر ردیف  5۰سانتیمتر با عمق کشت  2تا  ۳سانتیمتر صورت میگیرد و مناسب میباشد .و
گیاه تقریبا  8۰روز پس از کشت به گل مینشیند .این گیاه از هرگونه نیاز به کود ازته مبراست.
نحوه برداشت
امکان برداشت این محصول با کمباین غالت وجود دارد و هنگامی که کاپیتولهای اصلی
وارد مرحلهی رسیدن شدند باید به سرعت اقدام به برداشت کرد و پس ازخشک کردن بذر آن
را بوجاری نمود .در مساحتهای کوچک میتوان در چند نوبت اقدام به برداشت کاپیتولهای
رسیدهی آن نمود که در این صورت هزینهی برداشت قابل توجه میباشد.
بخش موثر در اندام گیاه
بخشهای درمانی این گیاه دانه و برگ آن است و بذرهای آن از نظر مواد موثر
ارزشمندتر از دیگر قسمتهای آن میباشد.
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ماریتیغال گیاهی است یک ساله ،مدیترانهای و در جلگههای هموار با آب و هوای گرم و
در خاکهای شنی سبک میروید.
از مواد موثره میوههای رسیده ماریتیغال برای معالجه بیماریهای کبدی (سیروز و
مسمومیتهای کبدی) و پیشگیری از سرطان کبد استفاده میشود .از مواد موثره این گیاه در
اکثر کشورهای غربی داروهای فوق تخصصی فراوانی تهیه و در بازار دارویی به فروش
میرسد .در میوههای این گیاه ،فالونوئیدهای مختلفی ساخته و ذخیره میشود که مقدار آنها
متفاوت است و بستگی به شرایط اقلیمی محل رویش و نوع گیاه دارد و بین  2تا  5درصد
است .مهمترین فالونوئیدهای میوه ماریتیغال عبارتند از :سیلی بین ،سیلی کریستین و سیلی
دیانین که مجموعه آنها تحت عنوان سیلی مارین شناخته میشوند .این فالونوئیدها ضد
مسمومیتهای کبدی هستند.
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کتان روغني:
گیاه کتان ،کتان روغنی ،گیاهی علفی ،یک ساله و متعلق به تیره کتان (لیناسه) است .ریشه
این گیاه مستقیم و سفید رنگ و کم وبیش منشب است .ساقه استوانهای ،مستقیم و فاقد کرک
است .ارتفاع آن بین  4۰تا  5۰سانتیمتر میباشد و انشعابهای زیادی دارد .دانههای کتان
روغنی حاوی  ۳۰تا  4۰درصد روغن است 4۰ .تا  6۰درصد روغن را اسید لینولئیک و 25
درصد آن را اسید لینولنیک تشکیل میدهد .روغن همچنین حاوی اسید استئاریک و اولئیک
میباشد.
دوره رویش کتان روغنی کوتاه و بین  ۹۰تا  ۱2۰روز است .چنانچه در فصل بهار کشت
شود اولین گلها در اواسط بهار (اواخر اردیبهشت -اوایل خرداد) تشکیل میشود.

دستورالعمل و آموزش کشت ديم گیاه دارويي آويشن
گیاه دارویی آویشن اختصاص به نواحی غرب مدیترانه داشته و دو گونه از این گیاه
مطرح بوده است که یکی برای مصارف طبی بکار میرفته که دارای گلهایی به رنگ سفید و
دیگری که نوع سیاه نامیده میشده است .آویشن دارای ماده موثره تیمول میباشد و گیاهی
است چندساله که از اواسط اردیبهشت سال دوم گل میهد .ریشه این گیاه چوبی ،مستقیم و
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محکم است بنابراین میتواند این گیاه را به خوبی در خود نگه دارد .ساقه آن چهارگوش و
منشعب میباشد.

نیازهای اکولوژيکي گیاه دارويي آويشن:
دما :در طول رویش به هوای گرم نیاز دارد و طاقت سرما ندارد و اگر برف آن را در سه
ماه نپوشاند ممکن است خشک شود.
رطوبت :تحمل خشکی را دارد و خشکی دوست به حساب میآید به همین دلیل در
زمینهای گود که سطح آب به سطح زمینها نزدیک باشد کشت نشود به غرقابی بودن زمین
حساس است.
خاک :کشت این گیاه درخاک سنگین توصیه نمیشود و خاک سبک با زهکش مناسب که
حاوی ترکیبات کلسیم با  PH 8-5 /4مناسب است بهترین نوع خاک برای کشت این گیاه
میباشد .اگر خاک مرطوب و سنگین باشد در کمیت و کیفیت اسانس تاثیر نامطلوب خواهد
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داشت .مواد غذایی خاک اگر بیش از حد یا کمتر از حد باشد در هر دو حالت مناسب نبوده
هم در پیکر رویشی هم اسانس باعث کاهش عملکرد میشود .نور :باتوجه به مدیترانهای بودن
گیاه الزم است طول دوره رشد از نور کافی برخوردار باشد به خصوص در اوایل رشد به سایه
بسیار حساس است .پس باید در مناطق آفتابی و یا شیبدار کشت آن در دامنههای جنوبی قابل
توصیه میباشد.
ارتفاع :آویشن در کوهستانها تا ارتفاع  2۰۰۰متری و حتما گاهی بیشتر میروید .در ایران
گونه  serpylumnرویش دارد .اما آن گونه که بسیار در ایران رویش دارد Thymus kotschyamus

است که در آذربایجان به کاکوتی معروف است آویشن شیرازی با آویشن پهن با نام علمی
 Zataria multyflorدر فارس بعمل میآید.
تاريخ و فواصل کاشت گیاه دارويي آويشن:
زمان کاشت:

اگر بخواهیم بذر بکاریم پائیز و در مناطق سردتر اواخر تابستان و دیگر کشت غیرمستقیم
و انشایی باشد بهترین زمان انتقال بهار (قبل از شدت یافتن تابش خورشید و یا اواخر تابستان
میباشد.
فواصل کشت:

عمق کاشت بذر در هر شرایط نباید از  5 /۰سانتیمتر بیشتر باشد (چون ریز هستند)
شیوههای تکثیر و روش کشت:
روش کشت از دو طریق جنسی (بذر) و غیر جنسی (قلمه یا تقسیم بوته) انجام میگیرد.
در کشت جنسی یا مستقیما" بذور در زمین کشت میشود و یا از طریق کشت در خزانه به
طور غیرمستقیم عمل کشت صورت میگیرد.
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در روش غیرمستقیم خزانه پس از آماده شدن و تامین عناصر غذایی ،مورد استفاده قرار
میگیرد .کیفیت بذر از نظر خلوص و قدرت جوانه زنی تاثیر مستقیم بر فواصل کشت دارد و
بذور را میتوان با ماسه و خاک به نسبت  ۱به  ۳مخلوط نمود و بذر مورد نیاز برای هر
مترمربع خزانه ۰٫8-۱گرممی باشد .عمق بذر در خزانه  ۰/5سانتیمتر بوده و بهتر است جهت
کشت بذر آویشن به دلیل ریز بودن به نسبت یک به سه با ماسه مخلوط گردد .بهترین زمان
انتقال نشاءها اواخر بهار و اوایل تابستان میباشد و برای هر هکتار زمین تقریبا" به تعداد
 24۰-۱6۰هزار نشاء نیاز است.
آبیاری منظم و جین علفهای هرز رشد سریع گیاهکها را موجب میگردد .مناسبترین
زمان انتقال نشاءها زمانی است که تا ارتفاع  ۱5سانتیمتر و ریشه آن  5-7سانتیمتر رشد کرده
باشد .انتقال میتواند هم به صورت دستی و هم با ماشینآالت (در مقیاس کشت زیاد) انجام
گیرد .فواصل کشت در بین ردیفها  ۱۰تا  ۱5سانتیمتر و داخل ردیفها کمتر از  5سانتیمتر
باشد.
انتقال قلمهها پس از ریشهدهی و ظهور اندامهای هوایی و در زمان مناسب انجام خواهد
شد .تقسیم بوته نیز با استفاده از بوتههای چند ساله که سالم و عاری از بیماری است انجام
میگیرد به طوری که بوتهها به چند قطعه که حاوی اندام هوایی و ریشه باشند تقسیم شده و
در زمین اصلی کاشته میشوند.
برداشت محصول گیاه دارويي آويشن:
زمان مناسب برداشت آویشن در آغاز گلدهی میباشد که معموال از اواسط اردیبهشت ماه
شروع میشود .باتوجه به تاثیر به سزایی برداشت محصول در زمان آفتابی بودن روز اگر
برداشت پیکر رویشی این گیاه در ساعاتی از روز که تابش وجود داشته باشد انجام گیرد
عملکرد اسانس گیاه افزایش خواهد یافت .دفعات برداشت در سال اول یک بار ،اما از سال
دوم به بعد تا سه بار میتوان عملیات برداشت را انجام داد .طول اندام هوائی که باید برداشت
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شود از فاصله  ۱۰تا  ۱5سانتیمتری سطح زمین خواهد بود و فواصل کمتر از این سبب
میگردد تا مقدار ساقههای چوبی ضخیم افزایش یافته و تاثیر نامطلوبی در کیفیت اسانس داشته
و از طرفی میزان آلودگی به خاک افزایش میابد که نهایتاً از ارزش محصول میکاهد .اسانس
در سال اول رویش کم بوده و در سال دوم عملکرد به طور قابل مالحظهای افزایش یافته است.

مريم گليsalvia officinalis
مریم گلی گیاهی است چند ساله که منشا آن نواحی شمالی مدیترانه گزارش شده است.
ریشه مریم گلی کم و بیش ضخیم است و به طور مستقیم در خاک فرو میرود .ریشه
انشعابهای فراوانی دارد .در این گیاه ساقه مستقیم و ارتفاع آن بین  5۰-8۰سانتیمتر است.
ساقههای جوان به رنگ سبز تیره و پوشیده از کرکهای انبوه و خاکستری رنگ میباشند.
برگها بلند و نیزهای شکل و برگهای پایینی دمبرگ بلند و برگهای قسمت فوقانی دمبرگ
کوتاه دارند سطح فوقانی و تحتانی برگها پوشیده از کرکهای ظریفی میباشد .گلها به رنگ
متمایل به بنفش ،آبی ،صورتی یا گاهی سفید و به صورت مجتمع در قسمت فوقانی ساقهها،
روی چرخههای مخصوصی مشاهده میشوند .روی هر چرخه  5-8گل وجود دارد .گونه
ماژور این گیاه به نام  officinalisمشهور است.
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مریم گلی  5-7سال عمر میکند .رشد گیاه در سال اول کند است و گلدهی تا اوایل
تابستان (تیر -مرداد) همچنان ادامه مییابد.
نیازهای اکولوژيک:
این گیاه در طول رویش به هوای گرم و خشک نیاز دارد (مقاومت این گیاه به گرما زیاد
است .این گیاه در فصل زمستان در دمای پایینتر از  -۱5درجه سانتی گراد دچار سرمازدگی و
طی  5-6روز خشک میشوند .این گیاه برای رویش به خاک خاصی نیاز ندارد و تقریبا در هر
نوع خاکی به خوبی رشد میکند .هوای گرم و خاکهای با بافت متوسط (خاک شنی -رسی)
که حاوی ترکیبات کلسیم باشند برای کشت این گیاه مناسب و خاکهای شنی بسیار نرم (ماسه
بادی) و فقیر از مواد غذایی ،زمینهای گود و مناطق سرد با رطوبت فراوان از عوامل محدود
کننده رشد این گیاه است.
تاريخ و فواصل کاشت:
به دلیل اینکه کشت به صورت دیم مد نظر میباشد بنابر این توصیه میگردد که بذور ابتدا
در خزانه کشت شده و سپس به زمین اصلی منتقل گردد .زمان مناسب برای کشت در خزانه
هوای آزاد ،بهار (بین ماههای فروردین و اردیبهشت) میباشد .بذور در خزانه هوای آزاد روی
ردیف با فاصله بین ردیف  ۱5-2۰سانتیمتر و فاصطه روی ردیف  5سانتیمتر ،کشت
میشوند .برای هر هکتار زمین به  25۰-۳۰۰متر مربع خزانه و  5 /۱ -2کیلوگرم بذر با کیفیت
مطلوب نیاز میباشد .با آبیاری منظم سطح خزانه و وجین علفهای هرز ،نشاءهای 2۰-25
سانتیمتری را در فصل پاییز به زمین اصلی منتقل میکنند .عمل انتقال در مساحتهای کوچک
با دست و در مقیاس وسیع به وسیله ماشین نشاء کار صورت میگیرد.
فاصله بین ردیف  7۰و روی ردیف  4۰-5۰سانتیمتر برای کشت نشاء مناسب میباشد
میباشد .برداشت محصول :یک سال بعد از کشت میتوان محصول را برداشت کرد .در سال
سه دوره برداشت در کشورمان وجود دارد اولین برداشت فبل از گلدهی و اوایل خرداد انجام
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میگیرد .پیکر رویشی گیاه را در سطوح کم به وسیله داس و در مقیاس وسیع با ماشین از حد
فاصل بین قسمت چوبی شده و قسمت سیز ساقه برداشت میکنند .دومین و سومین برداشت
به ترتیب در تابستان (اوایل مرداد) و پاییز (مهر) انجام میگیرد .هنگام سومین برداشت باید
توجه داشت گیاهان از نواحی تحتانی و نزدیک به سطح زمین برداشت شوند ،تا گیاه در
زمستان دچار سرمازدگی نشود .بهترین زمان برای برداشت محصول هنگام ظهر میباشد.

اسطوخودوسLavandula angustifulia
گیاهانی چند ساله و خشبی هستند .ریشه اصلی آنها طویل و چوبی و انشعابهای متراکم
و فراوانی دارد و قادر به جذب رطوبت از اعماق سه تا چهار متری زمین میباشد .ساقه ضخیم
و قهوهای رنگ که قسمت تحتانی آن انشعابهای فراوان دارد و گیاه متراکم وانبوه به نظر
میرسد .برگها به رنگ سبز تیره ،نیزهای شکل و به طور متقابل روی ساقه قرار میگیرد.
برگها پوشیده از کرک و حفرههای حاوی اسانس است .گلها به رنگ آبی یا متمایل به بنفش
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است .رشد اولیه این گیاه بسیار کند است .گیاهان معموال در سال اول به گل میروند .هوای
گرم و خشک سبب تسریع در گلدهی میشود.
نیازهای اکولوژيک:
اسطوخودوس و رزماری از گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک است .در طول رویش به
هوای گرم و رطوبت کم نیاز دارد .اگرچه این گیاه قادر است درجه حرارتهای پایین را
تحمل کند ولیکن در فصل بهار به هنگام رویش گیاه و تولید شاخه و برگ به سرما بسیار
حساس است و با شروع سرما دچار سرمازدگی شده و خشک میشوند .این گیاه از مرحله
تشکیل گل قادر است خشکی را برای مدت طوالنی تحمل کند .اسطوخودوس در خاکهای
سبک و حاوی ترکیبات کلسیم و غنی از مواد و عناصر غذایی بهترین عملکرد را دارا میباشد.
تاريخ و فواصل کاشت:
فصل پاییز (آذر) یا اوایل بهار (نیمه دوم اسفند) زمان مناسبی برای کشت بذر در خزانه
هوای آزاد است .در این صورت فاصله ردیفهای کاشت از یکدیگر  ۳5-4۰سانتیمتر (در
سطح وسیع خزانه) و یا  ۱5-2۰سانتیمتر (در سطح کوچک خزانه) مناسب است.
عمق بذر برای کشت پاییزه ۰/5-۱و برای کشت بهاره  ۱-۱/5سانتیمتر و برای هر هکتار 7-۹
کیلو گرم بذر الزم است.

اواخر شهریور تا اوایل مهر و اوایل بهار سال بعد زمانهای مناسب برای انتقال نشاء به
زمین اصلی است .به طور کلی نشاءها در ردیفهایی به فاصله  ۱۰۰سانتیمتر و فاصله دو بوته
در هر متر طولی 8۰-۱۰۰سانتیمتر در زمین اصلی کشت میشوند.
برداشت محصول:
گلهای اسطوخودوس فرانسوی از اواخر بهار پدیدار میشوند .هنگام برداشت ساقه
گلدهنده را باید از مکان مناسبی (از حد فاصل بین ساقه برگدار و قسمت گلدهنده) قطع کرد.
دستورالعمل کشت رزماری نیز به همین صورت میباشد.
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زيره سبز Cuminum Cyminum
گیاهی کوچک ،علفی به ارتفاع  ۱5تا  5۰سانتیمتر و دارای ریشه دراز باریک به رنگ
سفید و ساقهای راست و منشعب به تقسیمات دو تایی است منشأ اولیه آن ناحیه علیای مصر و
سواحل نیل بوده است ولی امروزه به حالت نیمه وحشی در منطقه وسیعی از مدیترانه،
عربستان ،ایران و نواحی مختلف میروید و یا در این نواحی پرورش مییابد .برگهای آن
متناوب ،شفاف ،بیکرک ،منقسم به بریدگیهای بسیار نازک و ظریف ولی دراز و نخی شکل
است .گلهائی کوچک ،سفید یا صورتی رنگ و مجتمع به صورت چتر مرکب دارد .میوه آن
بیضوی کشیده ،باریک در دو انتها ،بسیار معطر ،به طول  6میلی متر ،به قطر  ۱/5میلی متر و
پوشیده از تارهای خشن است .بعضی از واریتههای این گیاه میوههای عاری از تار دارند .رنگ
میوه بر حسب واریتههای مختلف گیاه ممکن است زرد تیره یا خرمائی مایل به سبز و یا
خاکستری باشد نیاز اکولوژیکی این گیاه در طول رویش به حرارت مناسب و نور کافی نیاز
دارد مقدار اسانس گیاهان که در مناطق گرم با نور فراوان میرویند بیش از مناطق دیگر است.
این گیاه در مرحله گل دهی و تشکیل میوه به رطوبت کمتری نیاز دارد .خاکهای با بافت
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متوسط و خاکهای لوم شنی ،خاکهای مناسبی برای تولید زیره سبز هستند .کشت در
خاکهای سبک شنیو نهی از مواد و عناصر غذایی مناسب نیست چون این خاکها شرایط را
برای ابتالی گیاهان به بیماریهای قارچی آماده میکنند  PHخاک برای کشت زیره سبز  4/5تا
 8/2مناسب است.
تاريخ و فواصل کاشت:
کشت زیره سبز توسط بذر و مستقیما در زمین اصلی صورت میگیرد .مدتی قبل از
کاشت زمین را باید آبیاری نمود .بذرها را میتوان پس از مخلوط کردن با ماسه نرم به صورت
دست پاش در سطح زمین پاشید در بعضی نقاط زیره سبز را به صورت ردیفی کشت میکنند.
برای افزایش قوه رویشی بذرها را باید به مدت  24تا  ۳6ساعت در آب خیس نمود .پس از
کاشت بالفاصله باید زمین را آبیاری کرد.
آبیاری نباید شدید باشد تا بذرها شسته شود و در مرکز کرتها متراکم شود .دومین
آبیاری باید  8تا  ۱۰روز پس از اولین آبیاری انجام گیرد .رویش بذرها پس از دومین آبیاری
آغاز میشود .چنانچه منطقه کشت از دمای باالیی برخوردار باشد باید  5تا  6روز پس از
دومین آبیاری مجددأ گیاهان را آبیاری نمود.
این آبیاری سبب میشود تا رویش بذرها تکمیل شود گیاهان را باید هر  ۱2تا  2۰روز
(بسته به شرایط آب و هوائی آبیاری کرد.
برداشت محصول:
محصول معموال  ۱۰۰تا  ۱2۰روز پس از کشت آماده برداشت میشود از اردیبهشت تا
اوایل خرداد میتوان زیره سبز را برداشت نمود .عمل برداشت معموال با دست انجام میگیرد.
گیاهان را با دست از ریشه بیرون کشیده یا با داس برداشت میکنند .سپس آنها را باید خشک
نمود .پس از بوجاری باید بذرها را از سایر اندامها جدا و با استفاده از جریان هوا آنها را تمیز
و بستهبندی کرد.
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آويشنThymus vulgaris
اختصاص به نواحی غرب مدیترانه داشته و دو گونه از این گیاه مطرح بوده است که یکی
برای مصارف طبی بکار میرفته که دارای گلهایی به رنگ سفید و دیگری که نوع سیاه نامیده
میشده است .آویشن دارای ماده موثره تیمول میباشد و گیاهی است چندساله که از اواسط
اردیبهشت سال دوم گل میهد .ریشه این گیاه چوبی ،مستقیم و محکم است بنابراین میتواند
این گیاه را به خوبی در خود نگه دارد .ساقه آن چهار گوش و منشعب میباشد.
نیازهای اکولوژيکي:
 -1دما :در طول رویش به هوای گرم نیاز دارد و طاقت سرما ندارد و اگر برف آن را در
سه ماه نپوشاند ممکن است خشک شود.
 -2رطوبت :تحمل خشکی را دارد و خشکی دوست به حساب میآید به همین دلیل در
زمینهای گود که سطح آب به سطح زمینها نزدیک باشد کشت نشود به غرقابی بودن زمین
حساس است.
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 -3خاک :کشت این گیاه درخاک سنگین توصیه نمیشود و خاک سبک با زهکش مناسب
که حاوی ترکیبات کلسیم با  PH 8-5 /4مناسب است بهترین نوع خاک برای کشت این گیاه
میباشد .اگر خاک مرطوب و سنگین باشد در کمیت و کیفیت اسانس تاثیر نامطلوب خواهد
داشت .مواد غذایی خاک اگر بیش از حد یا کمتر از حد باشد در هر دو حالت مناسب نبوده
هم در پیکر رویشی هم اسانس باعث کاهش عملکرد میشود
 -4نور :باتوجه به مدیترانهای بودن گیاه الزم است طول دوره رشد از نور کافی برخوردار
باشد بخصوص در اوایل رشد به سایه بسیار حساس است .پس باید در مناطق آفتابی و یا
شیبدار کشت آن در دامنههای جنوبی قابل توصیه میباشد.
 -5ارتفاع :آویشن در کوهستانها تا ارتفاع  2۰۰۰متری و حتما گاهی بیشتر میروید .در
ایران گونه T serpylumnرویش دارد اما آن گونه که بسیار در ایران رویش دارد Thymus

 kotschyamusاست که در آذربایجان به کاکوتی معروف است آویشن شیرازی یا آویشن پهن
با نام علمی Zataria multyflorدر فارس بعمل میآید.
تاريخ و فواصل کاشت:
زمان کاشت:

اگر بخواهیم بذر بکاریم پائیز و در مناطق سردتر اواخر تابستان و دیگر کشت غیرمستقیم
و نشایی باشد بهترین زمان انتقال بهار (قبل از شدت یافتن تابش خورشید) و یا اواخر تابستان
میباشد– .
فواصل کشت:

عمق کاشت بذر در هر شرایط نباید از ۰/5سانتیمتر بیشتر باشد (چون ریز هستند)
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شیوههای تکثیر و روش کشت:
روش کشت از دو طریق جنسی (بذر) و غیرجنسی (قلمه یا تقسیم بوته) انجام میگیرد.
در کشت جنسی یا مستقیما" بذور در زمین کشت میشود و یا از طریق کشت در خزانه به
طور غیرمستقیم عمل کشت صورت میگیرد.
در روش غیرمستقیم خزانه پس از آماده شدن و تامین عناصر غذایی ،مورد استفاده قرار
میگیرد .کیفیت بذر از نظر خلوص و قدرت جوانه زنی تاثیر مستقیم بر فواصل کشت دارد و
بذور را میتوان با ماسه و خاک به نسبت  ۱به  ۳مخلوط نمود و بذر مورد نیاز برای هر متر
مربع خزانه  ۰/8-۱گرم میباشد.
عمق بذر در خزانه  ۱5سانتیمتر بوده و بهتر است جهت کشت بذر آویشن به دلیل ریز
بودن به نسبت یک به سه با ماسه مخلوط گردد .بهترین زمان انتقال نشاءها اواخر بهار و اوایل
تابستان میباشد و برای هر هکتار زمین تقریبا به تعداد  ۱6۰-24۰هزار نشاء نیاز است.
آبیاری منظم و وجین علفهای هرز رشد سریع گیاهکها را موجب میگردد.
مناسبترین زمان انتقال نشاءها زمانی است که تا ارتفاع  ۱5سانتیمتر و ریشه آن 7-5
سانتیمتر رشد کرده باشد .انتقال میتواند هم به صورت دستی و هم با ماشین آالت (در مقیاس
کشت زیاد) انجام گیرد .فواصل کشت در بین ردیفها  ۱۰تا  ۱5سانتیمتر و داخل ردیفها
کمتر از  5سانتیمتر باشد .انتقال قلمهها پس از ریشهدهی و ظهور اندامهای هوایی و در زمان
مناسب انجام خواهد شد .تقسیم بوته نیز با استفاده از بوتههای چند ساله که سالم و عاری از
بیماری است انجام میگیرد به طوری که بوتهها به چند قطعه که حاوی اندام هوایی و ریشه
باشند تقسیم شده و در زمین اصلی کاشته میشوند.
برداشت محصول:
زمان مناسب برداشت آویشن در آغاز گلدهی میباشد که معموال" از اواسط اردیبهشت
ماه شروع میشود .باتوجه به تاثیر بسزای برداشت محصول در زمان آفتابی بودن روز اگر
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برداشت پیکر رویشی این گیاه در ساعاتی از روز که تابش وجود داشته باشد انجام گیرد
عملکرد اسانس گیاه افزایش خواهد یافت .دفعات برداشت در سال اول یک بار ،اما از سال
دوم به بعد تا سه بار میتوان عملیات برداشت را انجام داد.
طول اندام هوایی که باید برداشت شود از فاصله  ۱۰تا  ۱5سانتیمتری سطح زمین خواهد
بود و فواصل کمتر از این سبب میگردد تا مقدار ساقههای چوبی ضخیم افزایش یافته و تاثیر
نامطلوبی در کیفیت اسانس داشته و از طرفی میزان آلودگی به خاک افزایش میابد که نهایتا" از
ارزش محصول میکاهد .اسانس در سال اول رویش کم بوده و در سال دوم عملکرد به طور
قابل مالحظهای افزایش یافته است.
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زوفاHyssopus officinalis
زوفا گیاهی است خشبی و چند ساله که منشا آن آسیای صغیر و از دریای خزر تا دریای
سیاه و همچنین در مناطق شنی نواحی مدیترانه میباشد .این گیاه چهار زیرگونه دارد که در زیر
گونه افی سینالیس و کاستن جزء مهمترین آنها میباشد.
نیازهای اکولوژيکي:
مناطق خشک و گرم و نواحی جنوبی تپهها مناطق مناسب کشت زوفا میباشند .این گیاه
به خشکی مقاوم بوده و میتوان با در نظرگیری شرایطی این گیاه را به صورت دیم کشت
نمود .زوفا به خاک خاصی نیاز ندارد و تقریبا در هر نوع خاک حتی خاکهای شنی و نهی از
مواد و عناصر غذایی رشد میکند .ماسههای بسیار نرم و خاکهای اشباع از آب به هیچ وجه
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برای کشت زوفا مناسب نیستند .این گیاه بیشتر در مناطق بیابانی و در سطوح وسیعی که مملو
از خاکهایی با بافت متوسط که حاوی ترکیبات کلسیم هستند رشد میکند Ph .خاک برای
زوفا بین  5تا  7/5مناسب است .علفهای هرز در رشد و نمو و مقدار مواد موثره زوقا تاثیر
منفی بر جای میگذارد .مبارزه با علفهای هرز در طول رویش گیاه ضروری است.
تاريخ و فواصل کاشت:

زوفا را میتوان چهار تا پنج سال متوالی در یک قطعه زمین کشت کرد و پس از آن مدت
باید با گیاهان مناسب به تناوب کشت شود .پس از برداشت گیاهانی که با زوفا به تناوب
کشت شدهاند حتیالمقدور باید بقایای آنها را جمعآوری کرد .زمان مناسب جهت کشت دیم
زوفا اوایل بهار میباشد .تاخیر در کشت مناسب نیست و سبب کاهش جوانه زنی بذرها
میشود .فاصله بین ریفها معموال بین پنجاه تا هفتاد سانتیمتر مناسب است .عمق بذر زوفا در
موقع کاشت باید یک تا دو سانتیمتر باشد و کشت در اعماق بیشتر مناسب نیست زیرا نه تنها
تمام بذرها سبز نمیشوند بلکه سبب عدم یکسانی در جوانه زنی آنها گشته و برداشت مکانیزه
را با مشکل مواجه میکنند.
از آنجایی که کشت در شرایط دیم احتمال جوانه زنی بذوری را که به طور مستقیم کشت
میشوند کاهش میدهد مناستترین روش ،استفاده از خزانه و کاشت نشاها در زمین اصلی
میباشد .کشت زوفا باید به صورت ردیفی بوده و چنانچه در شیبها کشت شود جهت
ردیفها باید بر خالف جهت شیب زمین باشد .در این روش بذرها در فواصل مناسب و در
خزانه هوای آزاد که بستر آن برای کشت آماده شده است کشت میشوند .بذر مورد نیاز برای
هر متر مربع خزانه حدود ۳تا  5کیلوگرم در هکتار میباشد..
پس از آبیاری و وجین علفهای هرز سطح خزانه ،هنگامیکه ریشه هر نشا به اندازه  5تا
 7سانتیمتر رشد نمود میتوان آنها را به زمین اصلی منتقل نمود .زمان مناسب جهت انتقال
نشاها به زمین اصلی اواخر بهار و اوایل تابستان میباشد.
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برای انتقال نشاءها در سطوح کوچک کشت میتوان دستی عمل نمود در حالیکه در
مقیاس وسیع این عمل فقط باید با ماشین انجام گیرد .در طول رویش گیاهان مبارزه با
علفهای هرز موثر خواهد بود و میزان عملکرد را باال خواهد برد.
در این پست روش تکثیر  74گیاه دارویی مهم برای بازدید کنندگان عزیز قرار داده شده
است .برخی از گیاهان که شرح تولید و کسب و کار آنها در سایت قرار گرفته است ،دارای
لینک به پیوند مربوطه میباشند .همچنین تا میتوانید با استفاده از کادر جست تو که در نوار
سمت راست سایت قرار دارد ،اطالعات بیشتری را درباره گیاهان دارویی مدنظر خودتان
بدست بیاورید.
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جدول()1
روش تکثیر

نام علمی

نام فارسی

اسپور

Claviceps purpurea TUL

ارگوت (سیخک جو)

بذر

Papaver somniferum L

خشخاش

بذر

Foeniculum vulgar

رازیانه

بذر و تقسیم ریشه

Levisticum officinale KOCH

انجدان رومی

بذر

Pimpinella anisum L

انیسون (بادبان رومی)

بذر

Coriandrum sativum L

گشنیز

بذر و تقسیم ریشه

Heracleum persicum

گلپر

بذر

Ferula gumosa BOISS

باریجه

بذر

Cuminum cyminum L

زیره سبز

بذر

Carum carvi

زیره سیاه

بذر

Bunium persicum BOISS

زیره کوهی (کرمانی)

بذر

Angelica archangelica L

سنبل ختایی

بذر

Anethum graveolens L

شوید

بذر

Ferula assa-foetida

آبغورره

بذر

Sinapis alba L

خردل سفید

قلمه

Vinca minor L

پروانش شغیر (پیچ تلگرافی)

بذر و تقسیم ریشه

Amsonia tabernaemontana

آنسونیا (آسوگیا)

بذر

Catharanthus roseus L

پروانش (پریوش)

بذر

Ruta graveolens

سداب

بذر و تقسیم ریشه

Thymus vuldaris L

آویشن باغی

بذر و قلمه ساقه

Lavandula angustifolia MILL

اسطوخودوس فرانسوی

قلمه و خواباندن کپه ای

Lavandula x intermedia

اسطوخودوس انگلیسی (دورگ)

تقسیم ریزوم و قلمه

Mentha piperitu L

نعناع
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بذر

Ocimum basilicum L

ریحان

بذر

Hyssopus officinalis L

زوفا

تقسیم بوته و بذر

Melissa officinalis L

بادرنجبویه

بذر

Dracocephalum moldavica L

بادرشبی (بادرشبو)

بذر

Satureja holensis L

مرزه

بذر و تقسیم بوته

Origanum vulgar L

مرزنجوش (مرزنگوش)

بذر

Origanum marjorama L

مرزنگوشتر (مرزنگوش بستانی)

بذر و تقسیم بوته

Salvia officinalis L

مریم گلی

بذر

Salvia sclarea L

مریم گلی کبیر

بذر و تقسیم بوته

Agastache foeniculum

گل مکزیکی (آق اوستا)

بذر

Datura innoxiae MILL

تاتوره

بذر

Nicotiana tabacum L

توتون

بذر

Hyoscyamus niger L

بنگ دانه (بذر البنج)

تقسیم بوته و بذر

Atropa belladonna L

شابیزک

بذر

Solanum laciniatum

تاجریزی دارویی

بذر و تقسیم بوته

Cymbopogon spp

علف لیمو

قلمه و تقسیم ریشه

Artemisia dracunculus L

ترخون

بذر و تقسیم بوته

Artemisia absinthium L

افسنطین

بذر

Calendula officinalis L

همیشه بهار

بذر

Carthamus tinctirius L

گلرنگ

برداشت از مراتع

Taraxacum officinale

گل قاصدک

بذر

Matricaria chamomilla L

بابونه آلمانی

بذر و تقسیم بوته

Anthemis nobilis L

بابونه رومی

بذر و تقسیم بوته

Achillea millefolium L

بومادران

بذر و تقسیم بوته

Tanacetum cinerariaefolium

پیرتر (گل حشره کس)

بذر

Silybum marianum L

ماریتیغال (خار مریم)
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Ziziphus jujube MILL

پاجوش دوساله

پیرو

Juniperus communis L

بذر

آقطی سیاه

Sambucus nigra L

بذر و قلمه ساقه

پامچال

Primula veris L

بذر و تقسیم بوته

)آدونیس (گل آتشین

Adonis vernalis L

بذر تازه و گیاهان وحشی

گل برفی

Convallaria majalis L

تقسیم ریزوم

شنبلیله

Trigonella foenum-graecum L

بذر

شیرین بیان

Glycyrrhiza glabra L

بذر و تقسیم ریشه

گالکا

Gulega officinalis L

بذر

اسفرزه

Plantago ovata

بذر

)سنبل الطیب (علف گربه

Valeriana officinalis L

بذر و تقسیم بوته

)خرگوشک (گل ماهور

Verbascum phlomoides L

بذر

گل انگشتانه ارغوانی

Digitalis purpurea L

بذر

گل انگشتانه کرکدار

Digitalis lanata EHRH

بذر

ختمی دارویی

Althaea officinalis L

بذر

گل ختمی

Althaca rosea L

بذر

پنیرک موریتانی

Malva sylvestris L

بذر

شاهدانه

Cannabis sativa

رازک

Humulus lupulus L

قلمه ساقه و ریشه

کدوی تخمه کاغذی

Cucurbita pepo L

بذر

کتان روغنی

Linum usitatissimum L

بذر

گچ دوست

Gypsophila paniculata L

بذر

نسترن کوهی

Rosa canina L

بذر

زردچوبه

Curcuma spp

تقسیم ریزوم

جین سنگ

Punux ginseng

بذر

سرخار گل

Echinacea purpurea

بذر و تقیسم بوته
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کشت بافت

با تکنیک کشت بافت میتوان از یک سلول به یک گیاه کامل دست یافت .در این تکنیک
از روشهای جنین زایی ریزازدیادی و اندامزایی استفاده میگردد .استفاده از این تکنیک به
همراه موتاسیون باعث سرعت بخشیدن به تکثیر انبوه تولید گیاهان عاری از بیماری انجام کار
در تمام طول سال و کاهش هزینه خواهد شد.
اولین مرحله تکثیر قسمت مورد نظر در گیاه میباشد .پس از تعیین در مناسب و انجام
تیمار پرتوتابی و تکثیر دوباره گزینش در شرایط In- vitroبا اعمال تیمار تنش صورت میگیرد
گیاهان گزینش شده بعد از انتقال به گلدان جهت سازگاری و تکثیر دوباره جهت سلکسیون
انتهایی در مزرعه کشت شده و سپس مورد بررسیهای تغییرات ژنتیکی قرار خواهند گرفت.
یکی از بخشهای مهم بیوتکنولوژی"کشت بافت" است که کاربردهای مختلف آن در زمینه
گیاهان دارویی ،از جنبههای مختلفی قابل بررسی است.

78

گياهان دارويي

مشخصات گیاه (بومادران)
بومادران گیاهی است علفی و چند ساله با نام علمی Achillea millefoliumو از خانواده
 Asteraceaeکه در زمینهای مرطوب مرکز و جنوب اروپا ،شرق آسیا و شمال آفریقا،
میروید .این گیاه ریشهای مستقیم و نازک دارد که از ناحیه فوقانی آن ساقههای متعدد
استوانهای شکل خارج میشود .ارتفاع گیاه بسته به شرایط اقلیمی منطقه بین  ۱5تا  7۰سانتیمتر
میباشد .برگها نیزهای شکل و کم و بیش طویل و دارای  2تا  4بریدگی هستند .گلها
کوچک ،به رنگ سفید یا صورتی و فاقد کاسبرگ بوده که در انتهای ساقههای اصلی و فرعی
به شکل چترهای متراکمی تشکیل میشوند .اولین گلها ،اواخر بهار به وجود میآیند و
گلدهی تا فصل پاییز ادامه مییابد .کومپوزیتهها خودگشن هستند .نکاتی چند در ارتباط با گیاه
بومادران.
 -۱بومادران در طول رویش به اوضاع اقلیمی خاصی نیاز ندارد و تقریبا در هر اقلیمی
میروید اما در مناطق گرم و آفتابی گلهای بیشتری تولید میکند.
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 -2خاکهای سبک شنی برای کشت این گیاه مناسب میباشد نحوه آماده سازی زمین
اصلی و نهادههای مورد نیاز:
 8۰ -5۰ -۱کیلو گرم در هکتار اکسید فسفر در فصل پاییز هنگام شخم.
8۰ -5۰ -2کیلو گرم در هکتار اکسید پتاس در فصل پاییز هنگام شخم
 6۰ – 4۰ -۳کیلوگرم در هکتار ازت در  ۳مرحله الف :در هنگام شخم .ب :به صورت
سرک( 2مرحله) .در فصل پاییز پس از افزودن نهادههای فوق با شخم مناسبی به عمق 2۰-25
سانتیمتری خاک فرستاده و سپس با عملیات دیسک نهادهها را به طور یکنواخت در سطح
زمین پخش میکنیم و در زمان کاشت نشاها؛ پس از شکستن سلهها و خرد کردن کلوخها
زمین را برای کشت نشأها آماده میکنیم.
تاريخ و فواصل کاشت

کشت مستقیم :زمان مناسب برای کشت مستقیم گیاه در زمین اصلی ،اواخر تابستان-
اوایل پاییز است .در این روش بذرها در ردیفهایی به فاصله  4۰تا  5۰سانتیمتر در زمین
اصلی کشت میشوند ،برای هر هکتار زمین 2 ،تا  ۳کیلوگرم بذر نیاز است -2 .کشت
غیرمستقیم که بشرح ذیل میباشد:
الف :آمادهسازی بستر بذر :بستر مناسب جهت کشت بذر بومادران؛ خاکی کامال هوموسی
میباشد که حتی االمکان عاری از علفهای هرز بوده وبه عمق  ۱5سانتیمتر تهیه گردد .ضمنا
قبل از عملیات کشت میبایست سطح بستر خزانه به منظور تراکم مطلوبتر خاک به غلطک
مناسبی زده شود.
ب :تاریخ کاشت زمان مناسب برای کاشت غیرمستقیم اوایل بهار در خزانه هوای آزاد میباشد.
ج :روش کاشت بذور بومادران را میبایست با نسبت  5به  ۱با ماسه بادی نرم مخلوط
کرده و در ردیفهایی به فاصله  ۱5تا  2۰سانتیمتر در خزانه هوای آزاد کشت میشوند عمق
بذور در موقع کاشت نباید بیشتر از ۰٫5سانتیمتر باشد.
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د :عملیات مراقبت و نگهداری در خزانه:
-۱آبیاری منظم-2 .وجین مرتب علفهای هرز سطح خزانه .ذ :زمان مناسب جهت انتقال
نشاء و فواصل مناسب جهت کشت نشاء در زمین اصلی :فصل پاییز زمان مناسبی جهت انتقال
نشاءها به زمین اصلی میباشد بطوری که نشاءها در زمین اصلی در ردیفهایی به فاصله 6۰
سانتیمتر و فاصله دو بوته در طول ردیف ۳۰-25سانتیمتر کشت میشوند مراحل داشت در
زمین اصلی -وجین مرتب علفهای هرز آبیاری کافی و منظم باتوجه به شرایط آب و هوایی-
منطقه مبارزه با آفات و بیماریها عملیات برداشت چنانچه گیاهان به طور غیرمستقیم کشت و
در فصل پاییز به زمین اصلی منتقل شده باشند ،یکسال پس از کاشت (از سال دوم) به گل
مینشینند و میتوان محصول را برداشت کرد .و چنانچه گیاهان به طور مستقیم کشت شده
باشند ،محصول از سال سوم قابل برداشت است .مرحله گلدهی بهترین زمان ممکن برای
برداشت گلها و پیکر رویشی بومادران است .هنگام جمعآوری گلها ،باید آنها را همراه با
دمگل به طول  ۳تا  4سانتیمتر برداشت کرد .اندامهای برداشت شده را میتوان در سایه یا با
استفاده از خشککنهای الکتریکی در دمای  ۳۰تا  4۰سانتیگراد خشک کرد .گلها و برگها
مواد شیمیایی روغنهای فرار ،کامازولن ،کامفر ،سزکویی ترپن :الکتون آکیلئین اهلی کردن و
اصالح بومادران .بررسی تودههای وحشی و ژنوتیپهای در حال کشت بررسی سطوح
پلوئیدی .بررسی نظام تولید مثل .انتخاب برای اهلی کردن و ایجاد تالقیهای ممکن و بررسی
نسلهای در حال تفکیک .کپلی پلوئیدی  .6انتخاب کیموتایپهای برتر همیشه بهار
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مشخصات گیاه همیشه بهار Calendula officinalis

گیاهی علفی ،یکساله از خانواده  ASTERACEAEکه منشا آن مدیترانه و غرب آسیا
گزارش شده است .ریشه این گیاه مخروطی و ارتفاع ساقه بین  4۰تا  7۰سانتیمتر میباشد.
برگها بلند ،باریک ،کم و بیش کرکدار ،فاقد دندانه ،به رنگ سبز روشن و به صورت متناوب
روی شاخه قرار میگیرند .گلها درشت ،به رنگ زرد یا نارنجی و به قطر  4تا  7سانتیمتر
میباشند .دوره رویشی این گیاه بلند است (بین  2۰۰تا  2۱۰روز) .این گیاه از رشد و نمو
سریعی برخوردار است .به طوری که بذور در شرایط اقلیمی مناسب پس از  4تا  5روز جوانه
میزنند و  4۰تا  5۰روز بعد از سبز شدن ،گیاهان به گل مینشینند .در ایران اولین گلها اواخر
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بهار (اوایل خرداد) ظاهر میشوند و تا اواخر فصل پاییز ،قبل از بروز سرما همچنان روی گیاه
مشاهده میشوند
 )2مواد و عناصر غذايي مورد نیاز گیاه– ازتزیاد برای همیشه بهار مناسب نیست ،به همین
دلیل نمیتوان از کودهایی که در ترکیب آنها ازت بکار رفته " اوره ،نیترات آمونیوم و" ...
استفاده کرد – .افزودن hec/kg6۰–8۰اکسید فسفر و  hec/kg6۰-4۰ازت تاثیرات مطلوبی بجا
میگذارد.
 زمینهایی که همیشه بهار در آنها کشت میشود ،نباید میزان مواد آلی در آنها زیادباشند .از این رو اضافه کردن کودهای حیوانی به خاک باید با دقت انجام گیرد
 )3آماده سازی زمین -در فصل پائیز زمین را شخم عمیق زده و پس از افزودن کودهای
شیمیایی مورد نیاز به زمین با دیسک آنها را در عمق  ۱5-2۰سانتیمتری زمین قرار میدهندو
اواخر زمستان زمین را تسطیح میکنند عمل تسطیح باید خوب انجام گیرد تا فاقد هرگونه
پستی و بلندی باشد تا سبب ایجاد آب ایستایی نگردد.
 )4زمان و عملیات کشت -اواخر زمستان تا اواخر فروردین ماه زمان مناسبی برای کشت
میباشد لیکن توجه به یک نکته بسیار حائز اهمیت است و آن اینکه تاریخ کشت زمانی است
که خطر سرمای زمستانه در منطقه وجود نداشته باشد -.بذور در ردیفهایی به فاصله 25-۳۰
سانتیمتر کشت میشوند .عمق کشت بذور در خاکهای سبک  ۳سانتیمتر و در خاکهای
سنگین  2سانتیمتر میباشد -بذور باید به صورت ردیفی وطوری کشت شوند که در هریک
متر حدود  7۰تا  6۰عدد بذر قرار گیرد .برای هر هکتار  67کیلو گرم بذر با کیفیت مناسب
استفاده میشود.
 )5عملیات داشت -جهت تسریع و هماهنگی در رویش بذر آبیاری زمین پس از کاشت
بسیاری ضروری است -.پس از رویش گیاه زمانی که گیاهان  5تا  ۳برگی میشوند ،چنانچه
در طول ردیفها تراکم زیادی داشته باشیم باید آنها را طوری تنک کرد که فاصله دو بوته از
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هم به  5سانتیمتر برسد .از آنجائی که دوره رشد همیشه بهار طوالنی است از فروردین تا قبل
از سرد شدن هوا علفهای هرز را یک تا دو بار وجین میکنند.
 )6عملیات برداشت -گلها از اواخر بهار "اوایل خرداد" باز شده و قابل برداشت میباشد
و پس از چیدن گلها همواره گلهای جدیدی ایجاد میگردد به طوری که تا قبل از بروز سرما
گلدهی همچنان ادامه دارد -.برای تسریع در کار بهتر است گلها را همراه کاسبرگ برداشت
کرد .بالفاصله پس از برداشت گلها باید آنها را خشک کرد- .گلها را میتوان در سایه و
سطح زمینی با ضخامت کم پخش کرد -.گلهای خشک را بالفاصله بعد از خشک کردن باید
در کیسههای مناسب بستهبندی کرد .اهلی کردن و اصالح همیشه بهار -۱بررسی تودههای
وحشی و ژنوتیپهای در حال کشت  -2بررسی سطوح پلوئیدی  -۳بررسی نظام تولید مثل
 -4انتخاب برای اهلی کردن و ایجاد تالقیهای ممکن و بررسی نسلهای در حال تفکیک
-5پلی پلوئیدی  -6انتخاب کیموتایپهای برتر  -7انتخاب برای یکنواختی در گلدهی.
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دستورالعمل کاشت ،داشت و برداشت شبت
مشخصات گیاه

شبت  Anethum graveolensگیاهی یکساله ،علفی ،معطر و از خانواده  APIACEAEکه
منشا آن نواحی شرق مدیترانه گزارش شده است .شبت دارای ریشه مخروطی ،نازک ،کم
انشعاب و به طول  ۱۰تا  ۳۰سانتیمتر میباشد .ساقه این گیاه مستقیم ،استوانهای شکل ،بدون
کرک و ارتفاع آن بسته به شرایط اقلیمی محل رویش بین  4۰تا  ۱8۰سانتیمتر میباشد .برگها
کوچک ،نازک ،نخی شکل و دارای سه بریدگی عمیق است که به طور متناوب بروی ساقه قرار
میگیرند .گلها کوچک ،دوجنسی و رنگ آنها زرد است و در انتهای ساقههای اصلی و فرعی
در چترهای مرکب به قطر  ۱5تا  2۰سانتیمتر پدیدار میشوند .میوهها همزمان نمیرسند به
طوری که ابتدا میوههای نواحی میانی چترهای اصلی و سپس میوههای سایر قسمتهای چتر
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میرسند .دوره رویشی این گیاه کوتاه است ،از بدو رویش بذر تا رسیدن میوهها مدت زمانی
برابر با  ۱۰۰تا  ۱2۰روز به طول میانجامد.
توزيع نهاده:
 -1کود دامي :افزودن مقادیری کود دامی پوسیده در پاییز نتایج مطلوبی را به همراه دارد.
 -2کود شیمیايي :الف -کود فسفره خالص به میزان  ۱۰۰کیلوگرم در هکتار  ۳ماه قبل از
کشت.
ب -کود ازته به میزان  6۰کیلوگرم در هکتار به صورت سرک پس از عملیات تنک در
مرحله برگی گیاه
عملیات زراعي:
زمین مناسب جهت کشت شبت میبایست فاقد سنگ و کلوخ بوده و دارای بافتی متوسط
و ذخیره رطوبتی کافی باشد .انجام عمل شخم سطحی به عمق  ۳۰-۳5سانتیمتر و سپس توزیع
کودهای ذکر شده مورد نیاز در پاییز و انجام عمل دیسک کمی قبل از کشت به منظور تسطیح
و متراکم ساختن بستر بذر بسیار اهمیت دارد.
زمان کشت :

زمان مناسب جهت کشت بذر شبت اوایل بهار (اواخر اسفند) میباشد .بایستی توجه
داشت که کشت دیرهنگام باعث کاهش عملکرد بذر میشود.
عملیات کشت:

عملیات کشت به صورت دستپاش بوده به طوری که بذرها را به نسبت  2به  ۱با ماسه
بادی نرم مخلوط کرده و سپس در سطح زمین پخش میکنند.
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در هنگام بذر پاشی عدم وزش باد در مزرعه بسیار حائز اهمیت است .همچنین میبایست
بذور توسط شخص بذرپاش به صورت تنگ و به طور یکنواخت در سطح مزرعه پاشیده شود
و مزرعه بالفاصله آبیاری گردد.
عملیات داشت:
 -۱آبیاری بالفاصله پس از کاشت ضروری است.
 -2آبیاری به موقع بخصوص در مراحل ذیل بسیار حائز اهمیت است چرا که در غیر این
صورت بذور پوک خواهند شد :الف :موقع به ساقه رفتن ب :موقع تشکیل غنچه ج :موقع باز
شدن گل در موقع تشکیل میوه
 -۳باتوجه به بطئی بودن رشد در اوایل دوره رشد رویشی ،وجین علفهای هرز بسیار
حائز اهمیت است
 -4عملیات تنک در مرحله  4-5برگی
 -5افزودن  6۰کیلو گرم کود ازته در هکتار بالفاصله پس از تنک کردن
 -6عملیات آبیاری بالفاصله پس از افزودن کود ازته
عملیات برداشت بذر:

زمان مناسب جهت برداشت هنگامی است که میوههای (بذور) چترهای اصلی میرسند
که در این مرحله میوهها قهوهای رنگ و کم و بیش مومی شده و برگهای نواحی فوقانی ساقه
به تدریج زرد و پژمرده میشوند و باتوجه به اینکه بذرها از اواسط تابستان به تدریج شروع به
رسیدن میکنند ،بایستی به تدریج عملیات برداشت صورت پذیرد به طوری که پس از رسیدن
بذور چترهای اصلی ،اقدام به جمعآوری تمام چترها نموده و پس از خشک کردن ،آنها را
بوجاری و پاک نمایند.
 -۱بررسی تودههای وحشی و ژنوتیپهای در حال کشت
 -2بررسی سطوح پلوئیدی
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 -۳بررسی نظام تولیدمثل
 -4انتخاب برای اهلی کردن و ایجاد تالقیهای ممکن و بررسی نسلهای در حال تفکیک
 -5پلی پلوئیدی
-6انتخاب کیموتایپهای برتر
 -7انتخاب برای یکنواختی در گلدهی

دستورالعمل کاشت ،داشت و برداشت افسنطین
مشخصات گیاه
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افسنطین ،Artemisia absinthiumگیاهی است چند ساله و از خانواده ASTERACEAE

که محصول آن فقط تا  5سال بازدهی اقتصادی دارد .منشا این گیاه مناطق معتدل آسیا و اروپا
گزارش شده است .ریشه مستقیم و طول آن بین  ۱5تا  2۰سانتیمتر است.
پای ساقه چوبی و سطح گیاه ،پوشیده از کرکهای نقرهای است .برگهای قسمت پایینی
ساقه دمبرگ طویلی دارند و هریک دارای سه بریدگیاند .ولی برگهای باالیی فاقد دمبرگ و
بریدگی میباشند .رنگ این برگها نقرهای است .گلها متراکم ،به قطر  ۳تا  5میلیمتر ،زرد
رنگ و تقریبا به شکل زنگولهاند .تشکیل گلها از اوایل تیرماه آغاز و تا آخر مرداد ماه ادامه
مییابد .بذر حاصل از این گیاه بیضی شکل ،قهوهای روشن و براق به طول  ۱و عرض۰/۳
میلیمتر میباشد.
پیکر رویشی این گیاه تلخ مزه است و عطر مخصوص آن ناشی از وجود اسانس میباشد.
 -1آماده سازی خاک:

پس از برداشت محصول قبل ،کود حیوانی پوسیده مورد نیاز گیاهان را که حدود ۳۰-25
تن در هکتار میباشد به خاک اضافه و سپس شخم متوسطی زده میشود .پس از آن کلوخهها
را به وسیله دیسک شکسته ،زمین را تسطیح و بستر خاک را برای کشت آماده میکنند
 -2روش و زمان کاشت

کشت غیر مستقیم بذر در اوایل بهاردر خزانه هوای آزاد صورت میگیرد و سپس در
فصل پائیز (اوایل مهر) نشاءها به زمین اصلی منتقل میشوند.
تکثیر رویشی افسنطین از طریق تقسیم بوته در اوایل بهار صورت میگیرد .برای این
روش معموال" از گیاهان ساله سالم و قوی استفاده میشود و عمدتا" هر بوته را میتوان به
 ۱5-۱۰قسمت تقسیم نمود و به طور جداگانه کشت کرد .در هر دو روش تکثیر ،فاصله
ردیفهای کاشت  5۰-6۰سانتیمتر و فاصله دو بوته بر روی هر ردیف  ۳۰-4۰سانتیمتر در
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نظر گرفته میشود .تراکم بوته به میزان  4۰-65هزار در هکتار کافی میباشد .پس از انتقال
نشاءها باید زمین را بالفاصله آبیاری نمود.
 -3داشت (مراقبت و نگهداری)

 آبیاری منظم و وجین علفهای هرز در سطح خزانه افزودن کودهای شیمیایی از سال دوم رویش به میزان  6۰-7۰کیلوگرم در هکتار ازت، 6۰-5۰کیلو گرم در هکتار اکسید فسفر و  5۰-6۰کیلو گرم در هکتار اکسید پتاس
 مبازره با علفهای هرز فقط به روش مکانیکی در سطح مزرعه کولتیواتور زدن بین ردیفها حداقل  ۳-2مرتبه در طول دوره رویش استفاده از سموم مناسب آفات کش توصیه شده آبیاری زمین بالفاصله پس از تقسیم بوتهها و کشت در زمین اصلی الزامی است. -4برداشت :

با توجه به اینکه افسنطین گیاهی چند ساله میباشد برداشت این گیاه در سال اول رویش
یکبار و در سالهای بعد دو یا حتی سه بار میباشد .جهت برداشت پیکر رویشی گیاه را از 2۰
سانتیمتری باالی سطح زمین در مرحله گلدهی کامل ( )full floweringقطع میکنند.
نکته مهم اینکه هنگام برداشت یا خشک کردن محصول نباید بر اندامها فشار وارد شود
زیرا افسنطین به فشار حساس است و رنگ گیاهان در اثر فشار تغییر میکند که این تغییر رنگ
بر کیفیت و کمیت مواد موثره آن نیز تاثیر نامناسبی بر جای خواهد گذاشت.
توضیح اینکه نسبت اندامهای تازه به خشک  4تا  5به  ۱میباشد.
نحوه خشک کردن:

اندامهای برداشت شده را میتوان در سایه خشک نمود .در صورت استفاده از
خشککنهای الکتریکی دمای مناسب برای خشک کردن آنها  4۰درجه سانتی گراد است و
درجه حرارت باالتر مناسب نبوده و سبب تجزیه مواد موثره آن میگردد.
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دستورالعمل کاشت ،داشت و برداشت گیاه هويج کوهي
مشخصات گیاه
هویج گیاهی است یکساله با نام علمی Astrodaucus persicusو از خانوادهApiaceae .

این گیاه دگرگشن بوده و اندام نر زودتر از اندام ماده میرسد .گلهای این گیاه به صورت چتر
در انتهای ساقه گلدهنده تشکیل میشود .ساقه گلدهنده در این گیاه بعضا  ۹۰سانتیمتر ارتفاع
دارد .این گیاه به سرما مقاوم بوده ولیکن زمان کشت آن میبایست پس از پایان دوره سرما
انتخاب شود .این گیاه به رطوبت بیش از حد و آب ماندگی حساس میباشد.
نوع خاک :خاک مناسب جهت کشت این گیاه میبایست دارای بافت سبک و مواد
هوموسی کافی باشد  .pHمناسب جهت کشت این گیاه 6/5است .استفاده از کود دامی تازه و
نپوسیده نتایج نامطلوبی را به همراه خواهد داشت.
نیاز کودی :همانگونه که اشاره شد استفاده از کود دامی تازه در مزرعه هویج مناسب نبوده
و تنها در صورتی که کامال پوسیده باشد میتوان از آن استفاده کرد .کود شیمیایی مورد نیاز در

بخش دوم :انواع گياهان دارويي و روش كشت

۹۱

کشت هویج براساس آنالیز خاک تعیین میشود ولیکن به طور نرمال میتوان از مقادیر زیر تا
قبل از کشت در زمین استفاده کرد .کود ازته 5۰-4۰ :کیلوگرم در هکتار کود فسفره8۰ :
کیلوگرم در هکتار کود پتاسه ۱2۰ :کیلوگرم در هکتار.
زمان کشت:

زمان کشت هویج در بهار و پس از پایان فصل سرما میباشد.
روش آماده سازی زمین:

مراحل آماده سازی زمین پس از توزیع نهادههای الزم شامل :شخم به عمق  ۳۰سانتیمتر،
دیسک و تسطیح میباشد.
روش کشت:

الف)در صورتی که ماشین ردیف کار موجود باشد میتوان بذور هویج را به نسبت  4به ۱
با ماسه بادی نرم مخلوط کرده و با استفاده از این ماشین بذور را در ردیفهایی به فاصله -4۰
 ۳۰سانتیمتر کشت نمود به طوری که فواصل بین بوتهها معادل  5-7سانتیمتر در نظر گرفته
شود .ضمنا عمق کشت بذور حداکثر  5/۱سانتیمتر میباشد.
ب)در صورتی که امکان دسترسی به ماشین ردیف کار نباشد میبایست پس از کرت
بندی مناسب زمین ،بذور را به نسبت  4به  ۱با ماسه بادی نرم مخلوط کرده و به صورت
دستپاش نسبت به کشت آن اقدام نمود .نکته مهم اینکه عملیات کشت میبایست زمانی
صورت پذیرد که وزش باد در حداقل خود بوده و بالفاصله پس از عملیات کشت نیز آبیاری
صورت پذیرد .الزم به ذکر است که باتوجه به ممنوعیت مصرف سم در مزرعه این گیاه،
فواصل میبایست طوری انتخاب شود که امکان وجین دستی وجود داشته باشد .استفاده از
کندوی زنبور عسل در مزرعه نتایج مطلوبی را در عملکرد بذر خواهد داشت.
زمان و روش برداشت:

۹2

گياهان دارويي

اندام مورد نیاز این گیاه بذر آن میباشد .لذا زمانی که حدود ٪7۰مزرعه به بذر نشسته
باشد زمان مناسبی جهت برداشت میباشد .به منظور برداشت ،سرشاخه حاوی بذر از قسمت
 5سانتیمتری زیر گل جداشده و در محلی سایه ،تمیز و با تبادل هوا پهن شده تا خشک شود.
به منظور جلوگیری از کپک زدگی آن میبایست هر چند ساعت یکبار محصول برداشت شده
بهم زده شود تا عمل خشک شدن زودتر صورت گیرد.

دستورالعمل کاشت ،داشت و برداشت گشنیز
مشخصات گیاه گشنیز گیاهی است یکساله ،با نام علمی Coriandrum sativumو از
خانواده  Apiaceaeکه منشا آن نواحی شرق مدیترانه (خاورمیانه) گزارش شده است .ریشه این
گیاه به طول  2۰تا  4۰سانتیمتر ،غدهای ،دوکی شکل وسفید رنگ است .ارتفاع گیاه بسته به
شرایط اقلیمی بین  5۰-۱6۰سانتیمتر است.
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برگها متناوب ،بیزبانه ،غالفی و به رنگ سبز روشن است .برگهای قسمت فوقانی ساقه
باریک و برگهای پایینی آن بزرگ و دارای دمبرگ بلندی میباشد .گلها کوچک ،سفید و در
انتهای ساقه و در چترهای مرکب مجتمع میباشد .دوره رویشی این گیاه از ابتدای رویش بذر
تا انتهای دوره گلدهی و تشکیل میوه بسته به شرایط اقلیمی محل رویش بین  8۰تا  ۱2۰روز
است.
نکاتي چند در ارتباط با گیاه گشنیز
 -۱گشنیز گیاهی نور پسند است و برای رشد و نمو به نور زیاد ،حرارت مناسب ،مواد
غذایی کافی و آب نسبتا زیاد احتیاج دارد.
 -2خاک لومی خاکی مناسب برای کشت این گیاه میباشد pH ۳ .خاک برای گشنیز،
بین 4/۹تا  8/2مناسب است.
توزيع نهادهها نهادههای شیمیايي:
 ازت 6۰-7۰کیلوگرم در هکتار در فصل پاییز -.اکسید فسفر  8۰-۱۰۰کیلوگرم درهکتار در فصل پاییز -.اکسید پتاس  4۰-5۰کیلوگرم در هکتار در فصل پاییز -افزودن  ۱۰تا
 ۱5کیلوگرم در هکتار ازت و  ۱5تا  2۰کیلوگرم در هکتار فسفر در فصل بهار هنگام کاشت
بذرها ،نقش عمدهای در افزایش عملکرد خواهد داشت.
زمان کشت:

زمان کاشت گشنیز بستگی به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه دارد و به دو صورت بهاره
و پائیزه کشت میشود .در کشت بهاره بهترین زمان اوایل بهار فروردین ماه) است.
عملیات زراعي:

برای کشت گشنیز به صورت بهاره در فصل پائیز پس از افزودن کودهای شیمیایی با
انجام عملیات شخم آنها را بر عمق  25-۳۰سانتیمتر خاک میرسانیم شخم در بهار مناسب
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نیست در هنگام کاشت خاک مرطوب و زمین تسطیح شده باشد .برای کشت گشنیز به صورت
پائیزه زمین را در اولین فرصت پس از برداشت محصول قبلی ،تا اول پائیز شخم متوسط
میزنند پس از خرد کردن کلوخهها با دیسک زمین را تسطیح کرده سپس کود پاشی میکنند و
برای کشت گشنیز آماده میکنند .بذور در ردیفهایی به فاصله  ۳۰25سانتیمتری کشت
میشوند .عمق بذر گشنیز بین  4-5سانتیمتر میباشد.
عملیات کشت :برای افزودن قوه رویشی بهتر است که بذور به مدت  ۱2-24ساعت در
دمای مناسب در آب خیسانده شوند .برای کشت از دو روش دست پاشی و ردیف کار استفاده
میشود .در روش دستپاشی پس از مخلوط کردن بذور با خاک نرم آنها را در زمین مورد نظر
میپاشند .در ردیف کاری با استفاده از ردیف کار غالت بذور در ردیفهای مورد نظر کشت
میشوند.
عملیات داشت:

 -۱وجین مرتب علفهای هرز از جمله مهمترین مراحل داشت میباشد
 -2آبیاری بالفاصله پس از کاشت بذور در زمین اصلی
 -۳مبارزه با آفات و بیماریها
عملیات برداشت گیاه  ۱۱5تا  ۱25روز پس از کاشت به میوه مینشیند برداشت محصول
در یکیا دو مرحله توسط ماشین برداشت صورت میگیرد :برداشت در یک مرحله :این روش
زمانی انجام میگیرد که میوه رسیده و رطوبت آن کمتر از ٪۳۰باشد .برداشت در یک مرحله
مناسب نیست چون سبب کاهش محصول میگردد.
برداشت در دو مرحله :برداشت محصول طی دو مرحله مناسبتر است و هنگامی آغاز
میشود که  % ۳۰ -% 4۰میوهها رسیده باشند در این مرحله ساقهها سبز هستند .ابتدا ساقههای
حامل چتر را به طول 2۰ -25سانتیمتر میبرند سپس اندامهای بریده شده را روی زمین قرار
میدهند 4 .تا  5روز بعد آنها را جمعآوری و بوجاری مینمایند.
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اگر رطوبت دانهها بیش از ٪۱2باشد باید آنها را پس از تمیز کردن خشک نمود .درجه
حرارت مناسب برای خشک کردن میوهها  4۰درجه سانتی گراد میباشد .عملکرد میوه  ۰/8تا
 ۱تن در هکتار است.

دستورالعمل کاشت ،داشت و برداشت سرخارگل
مشخصات گیاه سرخارگل
گیاهی است علفی ،چندساله ،با نام علمی Echinaceae purpureaو از خانواده.
 Asteracaeaeارتفاع این گیاه بسته به محل رویش بین  8۰تا  ۱5۰سانتیمتر میباشد .از ریزوم
کوتاه ریشههای بسیاری منشعب میشوند .ریشههای این گیاه مستقیم و کم و بیش منشعب و
رنگ آن قهوهای تیره تا سفید مات است .ساقه این گیاه قائم ،مستقیم ،به رنگ سبز روشن و یا
حتی قرمز رنگ ،پوشیده از کرکهای زبر و دارای انشعابهای فراوانی میباشد .برگها پهن،
نیزهای و یا بیضوی شکل و در هر دو طرف پوشیده از کرکهای زبر و خشن میباشند .گلها
مخروطی شکل و در انتهای ساقههای اصلی و فرعی پدیدار میشوند.
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نکاتي چند در ارتباط با گیاه سرخارگل
 -۱این گیاه در اماکن مرطوب ،پرنور و در خاکهایی با بافت متوسط ،حاصلخیز و غنی
از ترکیبات هوموسی میروید.
 -2سرخارگل سرمای زمستان (تا  -۱۰درجه سانتیگراد) را بخوبی تحمل میکند.
 -۳گیاه سرخارگل تا سال چهارم بازدهی اقتصادی دارد از نظر عملکرد و میزان مواد
موثره) و از سال چهارم به بعد نه تنها از عملکرد پیکر رویشی گیاه کاسته میشود ،بلکه به
لحاظ چوبی شدن ساقهها ،از کیفیت و کمیت مواد موثره آن نیز کاسته شده و ارزش دارویی
خود را از دست میدهد
 -1نهادههای مورد نیاز:
با توجه به اینکه این گیاه چند ساله میباشد ،لذا استفاده از نهادههای دامی بسیار حائز
اهمیت میباشد
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الف :نهادههای دامي:

مصرف مقدار  2۰-۳۰تن در هکتار کود دامی گاوی کامال" پوسیده در فصل پائیز بسیار
ضروری است.
ب :نهادههای شیمیايي:

"مصرف نهادههای شیمیایی حتماً باید براساس آنالیز خاک تنظیم شده ،لذا به طور معمول
میتوان از مقادیر ذیل استفاده گردد.
 -۱اکسید فسفر  kg/hec .8۰-5۰در فصل بهار قبل از کشت.
 -2اکسید پتاس  hec/ kg .7۰-5۰در فصل بهار قبل از کشت.
 -۳ازت  kg/hec6۰-4۰در فصل بهار قبل از کشت.
در سالهای بعد قبل از وجین علفهای هرز و در فصل بهار مصرف  ۳۰-5۰کیلو گرم در
هکتار ازت نتیجه مطلوبی را به همراه خواهد داشت.
 -2آماده سازی خاک در فصل پائیز پس از توزیع نهادههای دامی اقدام به شخم با عمق
 ۳5-25سانتیمتر نموده و در اوایل بهار سله شکنی تسطیح و جمعآوری سنگهای احتمالی
ضروری است.
وجه :نظر به فوریت کشت ،انتخاب زمینی که در فصل پائیز در آن کود دامی پوسیده
پخش شده باشد و از نظر منابع فسفر و پتاس در حد مطلوبی باشد بسیار حائز اهمیت است.
 -۳روش کار در کشت غیرمستقیم:
الف :آماده سازی بستر خزانه:

بستر مناسب جهت کشت بذر سرخارگل بخاکی کامال هوموسی میباشد که حتی االمکان
عاری از علفهای هرز بوده و به عمق ۱5سانتیمتر تهیه گردد ،ضمنا قبل از عملیات کشت
میبایست سطح بستر خزانه به منظور تراکم مطلوبتر خاک؛ غلطک مناسبی زده شود.
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ب :تاريخ کاشت:
زمان مناسب جهت کشت غیرمستقیم؛ نیمه اول اسفند ماه در خزانه هوای آزاد میباشد.
ج :روش کاشت:

از آنجایی که قوه رویشی بذور این گیاه بسیار کند است از این رو در خزانهای که جهت
کشت این گیاه آماده میشود باید مقادیر زیادی بذر ( 5 /2تا  5/۳کیلوگرم برای هر هکتار
کشت کرد .در این روش پس از آماده سازی بستر مناسب جهت کاشت؛ بذور میبایست در
ردیفهایی به فاصله  25تا  2۰سانتیمتر در خزانه هوای آزاد کشت گردد ،الزم به ذکر است که
عمق مناسب جهت کشت در بستر خزانه  ۱تا ۱٫5سانتیمتر مناسب است .نشاءها در مرحله  4تا
 5برگی به زمین اصلی منتقل و بوتهها به فاصله  ۳۰سانتیمتر در روی ردیفهایی به فاصله 4۰
سانتیمتر کشت میگردند.
د :عملیات داشت در خزانه مراقبت و نگهداری:

 -۱آبیاری منظم.
 -2وجین مرتب علفهای هرز سطح خزانه
د :زمان مناسب جهت انتقال نشاء:

 )۳زمان مناسب جهت انتقال نشاءهای سرخارگل به زمین اصلی  ۱5مرداد تا  ۱5شهریور
ماه میباشد که پس از انتقال نشاء به زمین اصلی بایستی بالفاصله زمین آبیاری گردد.
 )4روش کاشت از طریق تکثیر رویشی :
تکثیر رویشی با تقسیم بوته انجام میگیرد .پس از خارج کردن گیاهان  2یا  ۳ساله و
عاری از هرگونه آلودگی قارچی از خاک هر بوته را به  5تا  ۱۰قطعه تقسیم کرده و در زمین
اصلی کشت میکنند .لذا میبایست بوتهها را به قطعاتی که شامل تمامی قسمتهای یک گیاه
باشد (ریشه ،حداقل یک جوانه رویشی و برگ) تقسیم نمود .سپس مانند قبل و با فواصل یاد
شده در زمین اصلی کشت میکنند.
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 )5مراحل داشت :آبیاری منظم ،وجین علفهای هرزو برگردان کردن خاک بین ردیفها
جهت تهویه نتایج مطلوبی در عملکرد خواهد داشت.
 )6مراحل برداشت :الف :چنانچه هدف برداشت پیکر رویشی باشد در بهار در مرحله
گلدهی کامل پیکر رویشی از ارتفاع  ۱5تا  2۰سانتیمتری سطح زمین برداشت میشوند.
بالفاصله پس از برداشت میبایست نسبت به آبیاری و توزیع کود ازته سرک اقدام نمود .با این
روش امکان برداشت  2تا  ۳چین (بسته به اقلیم منطقه رویش) در سال وجود دارد.
ب :چنانچه هدف برداشت ریشه باشد در بهار سال دوم نسبت به جمعآوری پیکر رویشی
(در شروع مرحله گلدهی) اقدام نموده و سپس در پاییز همان سال نسبت به جمعآوری
ریشهها اقدام مینماییم .ریشهها پس برداشت توسط آب جاری شسته شده و در دمای  5۰تا
 45درجه سانتیگراد خشک میگردد.
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دستورالعمل کاشت ،داشت و برداشت رازيانه
مشخصات گیاه

رازیانه گیاهی است علفی و چند ساله از خانواده  apiaceaeکه منشا آن نواحی مدیترانه و
جنوب اروپا گزارش شده است .رازیانه دارای ریشه غدهای ،دوکی شکل ،مستقیم و به رنگ
سفید مات است .در این گیاه ساقه قائم ،استوانهای ،به رنگ سبز روشن ،به ارتفاع  ۱5۰تا 2۰۰
سانتیمتر و منشعب میباشد .برگها به رنگ سبز تیره ،متناوب ،ظریف و دارای بریدگیهای کم
و بیش عمیق هستند .گلهای کوچک و زرد رنگ رازیانه در انتهای ساقههای اصلی و فرعی و
به صورت مجتمع در چتر مرکب قرار میگیرند .میوهرازیانه دوکی شکل ،به طول  6تا ۱۰
میلیمتر و به رنگ سبز یا قهوهای روشن میباشد.
توزيع نهادهها:

 ۱5-۱۰تن کود حیوانی کامال" پوسیده (توجه شود کود حیوانی کامالً پوسیده باشد) 8۰ -۱۰۰کیلو گرم اکسید فسفر در هکتار مصرف در پاییز) 6۰-4۰کیلو گرم اکسید پتاس در هکتار مصرف در پاییز) 5۰-4۰ -کیلو گرم ازت در هکتار در فصل بهار به صورت سرک.

بخش دوم :انواع گياهان دارويي و روش كشت
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 ۳۰-2۰کیلو گرم ازت و  4۰-6۰کیلو گرم اکسید فسفر در هکتار در پاییز سال اول رویش. -2آماده سازی زمین :پس از افزودن کود دامی در اواخر تابستان ،اقدام به شخم عمیق
کرده و کودهای شیمیایی مورد نیاز را به خاک میافزاییم و آنرا به وسیله دیسک به عمق -25
 2۰سانتیمتری خاک فرستاده و زمین را تسطیح میکنیم و بستر خاک را برای کاشت آماده میکنیم.
 -3زمان و نحوه کاشت:

 کشت رازیانه به صورت مستقیم در اواسط اسفند ماه به صورت ردیفی و با استفاده ازردیف کار غالت صورت میگیرد.
 فاصله دو ردیف  45سانتیمتر ،فاصله دو بوته  25-۳۰سانتیمتر و بذور به عمق 2-۳سانتیمتر کشت میگردند.
 مقدار بذر برای هر هکتار زمین  ۱۰کیلو گرم میباشد. -4عملیات داشت (مراقبت و نگهداری):

 وجین علفهای هرز در مراحل اولیه رشد (زمانی که گیاه به طول  ۱۰-5سانتیمتریبرسد) در صورت لزوم در فصل بهار (خردادماه).
 آبیاری :بعد از کاشت بذور ،به دو آبیاری به فاصله تقریبا" سه روز نیاز دارد ،آبیاریسوم ،پنج الی شش روز بعد از آبیاری دوم و آبیاری چهارم هفت روز بعد از آبیاری سوم و در
نهایت به سیکل آبیاری ده روز یکبار خواهد رسید.
توجه :بایستی دقت کافی داشت که دور آبیاری بستگی کامل به وضعیت آب و هوا و رطوبت
خاک داشته و برای تعیین دقیق نیاز گیاه به آب بایستی به رطوبت خاک حتما" توجه کرد.
 -5عملیات برداشت:

 بذور رازیانه را بایستی قبل از ریزش برداشت کرد به طوری که زمان مناسب برایبرداشت محصول در سال اول رویش اوایل مهر میباشد در حالی که در سال دوم این زمان به
اوایل شهریور تغییر مییابد.
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 محصول را میتوان در دو مرحله برداشت کرد ،در مرحله اول شاخهها و سرشاخهها وسرشاخههای حامل چتر بطول  ۳۰-5۰سانتیمتر را برداشت میکنند و به مدت  7-۱4روز روی
زمین باقی میماند که این مدت جهت خشک کردن بستگی به وضعیت آب و هوای منطقه
دارد .در مرحله دوم این اندامها را با کمباین برداشته و بذور را از سایر قسمتها جدا میکنند.
توجه :در صورت نامساعد بودن هوا و رطوبت باال بایستی برداشت در یک مرحله صورت
گیرد که در این صورت شاخهها و سرشاخههای حامل چتر برداشت میشوند.
 عمل خشک کردن بذور رازیانه در محیطی سایه که امکان تبادل هوا به نحو مطلوبمیسر باشد و دما نیز بیش از  4۰درجه سانتیگراد نباشد صورت میگیرد.
توجه :رطوبت مجاز در بذر رازیانه  ۱۱-۱2درصد میباشد.

دستورالعمل کاشت ،داشت و برداشت گل راعي
مشخصات گیاه

بخش دوم :انواع گياهان دارويي و روش كشت
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گل راعی گیاهی است خشبی ،چند ساله ،با نام علمی Hypericum perforatumو از
خانواده Hypericaceae .این گیاه در مناطق معتدله اروپا و آسیا میروید .در ایران در نواحی
شمالی به خصوص اردبیل ،آستارا و گرگان به صورت خودرو در مراتع دیده میشود .ساقه این
گیاه استوانهای و مقطع عرضی آن دو گوش است .ارتفاع ساقه بسته به شرایط اقلیمی مختلف
بین  5۰تا  ۱۰۰سانتیمتر و ضخامت آن بین  ۳تا  5میلیمتر است .برگهای این گیاه متقابل،
ساده و بدون دمبرگ هستند .چنانچه برگهای گل راعی در مقابل نور قرار گیرند نقاط روشنی
بر روی آنها قابل مشاهده میباشد که محل تجمع اسانس میباشد .این گیاه دارای گلهای زرد
رنگ با  5گلبرگ میباشد.
 -1آماده سازی خاک در پايیز
پس از دادن کودهای حیوانی پوسیده و شیمیایی الزم زمین شخم زده میشود .در این
زمان اکسید فسفر  8۰-۹۰کیلو گرم در هکتار اکسید پتاس  ۱6۰-۱7۰کیلو گرم در هکتار همراه
با کود حیوانی پوسیده در هنگام شخم با زمین مخلوط میگردد .قبل از کاشت نیز ۱6۰-۱5۰
کیلو گرم ازت نیز در اختیار زمین قرار میگیرد( .دو سوم قبل و یک سوم بعد از کشت).
 -2روش و زمان کاشت:
کاشت گل راعی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام میگیرد .در کشت مستقیم
اواسط بهار ،بذرها را بر روی ردیفهایی بعرض  4۰سانتیمتر کشت کرده و پس از سبز شدن
فاصله بوتهها را برروی ردیفها توسط تنک کردن در حدود  2۰-۳۰سانتیمتر تنظیم میکنند.
در کاشت غیرمستقیم میتوان به دو صورت عمل کرد:
الف :کشت بذر در خزانه سر پوشیده در  25بهمن و انتقال نشاء به محل اصلی در اواخر
فروردین ب :کشت بذر در هوای آزاد در  2۰اسفند و انتقال نشاء به محل اصلی در اواخر
مرداد میزان بذر الزم جهت کشت یک هکتار 2/۱ -۹ /کیلو گرم میباشد.

۱۰4
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 -3داشت مراقبت و نگهداری :
 آبیاری منظم و کافی خصوصا بعد از مرحله برداشت مبارزه با آفات و امراض موجود در منطقه با روشهای توصیه شده دفع علفهای هرز در مراحل اول (قبل از کاشت و اوایل رویش -4برداشت:

برداشت گل راعی معمو ًال از سال دوم آغاز میگردد و عمدتا" در دو مرحله برداشت میگردد:
 اولین برداشت :خرداد دومین برداشت :اواخر مردادبنظر میرسد در مهر ماه هم برداشت صورت میگیرد که کیفیت ندارد ولی برایجلوگیری از سرمازدگی شاید ضروری باشد.
با توجه به اینکه قسمت مورد استفاده این گیاه سرشاخه گلدار آن میباشد ،لذا در هنگام
برداشت معمو ًال ۱۰-۱2سانتیمتری قسمت فوقانی گیاهان قطع شده و پس از جمعآوری به
خشک کن انتقال داده میشوند.

بخش دوم :انواع گياهان دارويي و روش كشت
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دستورالعمل کاشت ،داشت و برداشت زوفا
مشخصات گیاه
زوفا گیاهی خشبی ،چند ساله ،با نام علمی Hyssopus officinalisو از خانواده Lamiaceae

میباشد .منشا این گیاه آسیای صغیر گزارش شده است .ریشه این گیاه مستقیم است و
انشعابهای فراوانی دارد .ساقه چهار گوش ،مستقیم و با ارتفاعی بین  5۰تا  7۰سانتیمتر
میباشد .برگها صاف ،فاقد دندانه ،باریک ،کشیده (به طول  2تا  4سانتیمتر) و کم و بیش
نیزهای شکل و رنگ آن سبز روشن است که به صورت متقابل نسبت به یکدیگر قرار دارند.
گلها به رنگ آبی ،صورتییا سفید رنگ و در نواحی فوقانی ساقهها به صورت چرخههایی
مجتمع که هر چرخه مرکب از  7تا  ۹گل میباشد تشکیل میشوند .رشد اولیه این گیاه کند
است .در سال اول رویش ،اولین گلها در اواخر خرداد و اوایل تیر ماه ظاهر میشوند .ولی از
سال دوم از اوایل خرداد به گل میروند .زوفا  5تا  7سال عمر میکند.
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تاریخ و فواصل کشت بذر در خزانه در کشت غیرمستقیم (خزانه کاری) از نیمه دوم
بهمن ماه بذرها به صورت متراکم و در فضای آزاد با بستر خیلی نرم ،مغذی و فاقد علف
هرزکشت شده و نیمه دوم اردیبهشت ماه انشاءهای حاصله به زمین اصلی منتقل میشود .البته
بایستی متذکر شد که بذور را در خزانه به صورت نواری و به فاصله ردیف  ۱5سانتیمتر و به
عمق ۰٫7 -۰/5سانتیمتر کشت کرد.
آبیاری پس از کشت و در طول دوره رشد گیاه جوان در خزانه به طور منظم بسیار حائز
اهمیت میباشد.

توزيع نهادهها در زمین اصلي:
-1نهادههای شیمیايي:
جهت کشت گیاه زوفا نهادههای شیمیایی ذیل الزم میباشد -.ازت  4۰-5۰کیلو
گرم/هکتار در فصل بهار قبل از کاشت معادل مصرف ۱۱۰- 87کیلو گرم اوره در هکتار-
اکسید فسفر  6۰-8۰کیلوگرم/هکتار در فصل پائیز معادل مصرف  ۱۳۰ -۱7۰کیلو گرم سوپر
فسفات تریبل -اکسید پتاس  6۰-8۰کیلوگرم/هکتار در فصل پائیز معادل مصرف ۱2۰-۱6۰
کیلو گرم سولفات پتاسیم
توجه :باتوجه به اینکه با افزایش سن گیاه نیاز به ازت در آن افزایش مییابد هر ساله در
فصل بهار افزودن ۹۰ -6۰کیلو گرم در هکتار ازت معادل  ۱۳۰-۱۹5کیلوگرم اوره به صورت
سرک نتایج بسیار مطلوبی را بدنبال خواهد داشت.
 -2نهادههای دامي:
توزیع نهاده دامی در اراضی کشت زوفا مناسب نمیباشد و بایستی از مصرف آن اجتناب
نمود.

بخش دوم :انواع گياهان دارويي و روش كشت
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دستورالعمل انتقال نشاء زوفا
همزمان با آماده کردن خزانه جهت کشت در نیمه دوم اردیبهشت ماه زمین اصلی را نیز
آماده میکنیم که مراحل آماده نمودن زمین اصلی قبل از کاشت نسبت به آماده سازی زمین
بشرح ذیل و توزیع نهاده اقدام نمائید.
 -۱شخم زمین اصلی به منظور برگرداندن خاک به عمق  ۳۰-۳5سانتیمتر (شخم عمیق)
همراه با توزیع کودهای شیمیایی فوق.
 -2انجام عمل دیسک به منظور خرد کردن کلوخههای احتمالی و پوشش نهاده،
-۳استفاده از فاروئر به منظور ایجاد جوی و پشته با مشخصات ذیل:
الف -ارتفاع پشته ۱۰-2۰ :سانتیمترب -فاصله ردیفها 4۰ :سانتیمتر
-4انتقال نشاء زوفا با فواصل  ۳۰-25سانتیمتر روی پشته (دقت شده که در هر سوراخ
تنها یک نشاء مستقر شود).
-5انجام یک مرحله آبیاری بالفاصله پس از انتقال نکاتی چند در ارتباط با گیاه زوفا
 -۱مناطق خشک و گرم ،مناطق مناسبی برای کشت این گیاه میباشد -2 .این گیاه به
خشکی مقاوم است ولی در آغاز رویش و همچنین پس از اولین برداشت به آب کافی نیاز
دارد -۳ .زوفا به خاک خاصی نیاز ندارد ولی در سطوح وسیع کشت از خاکهایی با بافت
متوسط که حاوی ترکیبات کلسیم هستند باید استفاده کرد -4 .ماسههای بسیار نرم و خاکهای
اشباع از آب برای کشت زوفا مناسب نیستند.
 PH 5خاک برای زوفا بین  5تا  7/5مناسب است
عملیات داشت:

-۱آبیاری منظم و کافی خصوصاً اوایل رویش و همچنین پس از اولین برداشت
 -2مبارزه با علفهای هرز ،بیماریها و آفات
 -۳عملیات واکاری در صورت نیاز
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 -4عمل سرزنی در اوایل بهار به منظور از بین بردن غالبیت انتهایی
عملیات برداشت:

 -۱بهترین زمان برای برداشت پیکر رویشی در مرحله گلدهی کامل زوفا میباشد (6۰
گل آماده باشد).
 -2برای برداشت ،گیاه را از ناحیه فوقانی ساقههای چوبی بایستی قطع نمود و سپس آنها
را در جای مسقف بر روی بستر مناسبی روی زمین پهن نمود تا رطوبت آن به حد کافی
کاهش یابد .و یا در صورت امکان آنها را به خشککنهایی که دمای آنها بر روی ۳۰-۳5
درجه سانتیگراد تنظیم شده است انتقال داد.
 -۳به منظور جمعآوری بذور بایستی در اواخر تابستان (اوایل شهریور) زمانی که 8۰-7۰
درصد بذور رسیده باشند برای جمعآوری آنها اقدام نمود که مقدار عملکرد بذر زوفا بین -۰/6
۰/۳تن در هکتار میباشد.
 -4عملکرد پیکر رویشی تازه در سال اول  2-۳تن در هکتار (معادل  ۰/4-۰/8تن در
هکتار وزن خشک) و در سال دوم بین  6-۱۰تن در هکتار (معادل  ۱ /5-2تن در هکتار وزن
خشک) میباشد.

بخش دوم :انواع گياهان دارويي و روش كشت
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دستور العمل کاشت ،داشت و
برداشت اسطوخودوس
مشخصات گیاه
اسطوخودوس گیاهی چند ساله و خشبی ،با نام علمی Lavandula angustifoliaو از
خانواده Lamiaceae ،گیاهی است مدیترانهای و منشا آن جنوب اروپا گزارش شده است .ریشه
اصلی آن طویل و چوبی و قادر به جذب رطوبت از اعماق  ۳تا  4متری زمین میباشد .ساقه
ضخیم و قهوهای رنگ است و گیاه بسیار انبوه و متراکم بنظر میرسد .برگها به رنگ سبز
تیره ،نیزهای شکل ،بطول  ۳تا  5سانتیمتر ،پوشیده از کرک و به طور متقابل روی ساقه قرار
میگیرند .گلها در انتهای ساقههای گل دهنده به صورت خوشههای مجتمع و به رنگ آبییا
متمایل به بنفش تشکیل میشوند .پیکر رویشی این گیاه بوی مطبوعی دارد که ناشی از وجود
اسانس است .رشد اولیه این گیاه بسیار کند است .گیاهان معموال از سال اول به گل میروند.
گلها از اواخر بهار ظاهر میشوند و گلدهی تا اواسط تابستان ادامه مییابد .این گیاه بین  ۱5تا
 2۰سال بازدهی اقتصادی دارد.

نکاتي چند در ارتباط با گیاه اسطوخودوس
 -۱این گیاه در طول دوره رویش به تابش نور فراوان ،هوای گرم و رطوبت کم نیاز دارد.
 -2از کشت این گیاه در زمینهای گود و مناطق سرد حتی االمکان باید اجتناب کرد.

۱۱۰
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 -۳خاکهای سبک حاوی ترکیبات کلسیم و غنی از مواد و عناصر غذایی خاکهای
مناسبی برای تولید انبوه این گیاهاست.
pH -4مناسب خاک برای این گیاه بین  4 /6تا  8/2میباشد.
 -1توزيع نهادهها در زمین اصلي:
الف :نهادههای شیمیايي:

جهت کشت گیاه اسطوخودوس نهادههای شیمیایی ذیل الزم میباشد -.ازت خالص
 ۱۰۰-6۰کیلو گرم/هکتار که  ۱/۳آن در فصل پاییز و  2/۳آن در فصل بهار توزیع میگردد-.
اکسید فسفر  5۰-6۰کیلوگرم/هکتار در فصل پائیزمعادل مصرف  ۱۳۰-۱7۰کیلو گرم سوپر
فسفات تریبل -اکسید پتاس  8۰-۱2۰کیلوگرم/هکتار در فصل پائیز معادل مصرف ۱2۰-۱6۰
کیلو گرم سولفات پتاسیم توجه :باتوجه به اینکه با افزایش سن گیاه نیاز به ازت در آن افزایش
مییابد هر ساله در فصل بهار افزودن 6۰-۹۰کیلو گرم در هکتار ازت معادل  ۱۳۰-۱۹5کیلوگرم
اوره به صورت سرک نتایج بسیار مطلوبی را بدنبال خواهد داشت.
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ب :نهادههای دامي :

کودهای حیوانی کامال پوسیده نقش عمدهای در افزایش عملکرد دارد.
از این رو توصیه میشود در فصل پاییز هنگام آماده ساختن زمین  ۳5تا  5۰تن در هکتار
کودهای حیوانی کامال پوسیده به عنوان پایه به خاک اضافه شود.
 -2روش کاشت
الف :کشت غیرمستقیم بذر اسطوخودوس

در کشت غیرمستقیم (خزانه کاری) از نیمه دوم اسفند ماه بذرها به صورت متراکم و در
فضای آزاد با بستر خیلی نرم ،مغذی و فاقد علف هرزکشت شده و نیمه دوم شهریورماه
نشاءهای حاصله به زمین اصلی منتقل میشود .البته بایستی متذکر شد که بذور را در خزانه به
صورت نواری و به فاصله ردیف  ۱5سانتیمتر و به عمق ۱- ۱/5سانتیمتر کشت کرد.
آبیاری پس از کشت و در طول دوره رشد گیاه جوان در خزانه به طور منظم بسیار حائز
اهمیت میباشد.
ب :نحوه انتقال نشاء اسطوخودوس:

همزمان با آماده کردن خزانه جهت کشت در نیمه دوم مهر ماه زمین اصلی را نیز آماده
میکنیم که مراحل آماده نمودن زمین اصلی قبل از کاشت نسبت به آماده سازی زمین بشرح
ذیل و توزیع نهاده اقدام نمائید.
 -۱شخم زمین اصلی به منظور برگرداندن خاک به عمق  ۳۰-۳5سانتیمتر (شخم عمیق)
همراه با توزیع کودهای شیمیایی فوق.
 -2انجام عمل دیسک به منظور خرد کردن کلوخههای احتمالی و پوشش نهاده.
 -۳استفاده از فاروئر به منظور ایجاد جوی و پشته با مشخصات ذیل :الف -ارتفاع پشته:
 2۰-۱۰سانتیمترب -فاصله ردیفها ۱۰۰ :سانتیمتر
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 -4انتقال نشاء اسطوخودوس با فواصل 5۰تا  8۰سانتیمتر روی پشته (دقت شده که در
هر سوراخ تنها یک نشاء مستقر شود).
 -5انجام یک مرحله آبیاری بالفاصله پس از انتقال الزامی میباشد۳ .
 -3عملیات داشت:
 -۱آبیاری منظم و کافی خصوصاً اوایل رویش و همچنین پس از اولین برداشت
 -2مبارزه با علفهای هرز ،بیماریها و آفات
 -۳عملیات واکاری در صورت نیاز (در اواخر سال اول رویش)
 -4عمل سرزنی در اوایل بهار به منظور از بین بردن غالبیت انتهایی (در سال اول رویش
قسمت هوایی گیاهان را به طول  8تا  ۱۰سانتیمتر و در سال دوم از قسمت  ۱5تا ۱8
سانتیمتری مجددا تکرار شود .و از سال سوم دیگر نیازی به هرس نمیباشد زیرا گیاه به شکل
ثابت خود که نیمکرهای است میرسد).
 -4عملیات برداشت:
 -۱بهترین زمان برای برداشت پیکر رویشی در مرحله گلدهی کامل اسطوخودوس
میباشد .ساقههای گل دهنده میبایستی از حد فاصل بین ساقههای برگدار (قسمت فوقانی
برگها) و قسمت گل دهنده (ناحیه تحتانی تولید گل) برداشت شوند.
 -2چنانچه هدف برداشت بذر باشد جمعآوری بذور بایستی در اواخر تابستان (اوایل
شهریور) زمانی که  8۰-7۰درصد بذور رسیده باشند اقدام نمود که مقدار عملکرد بذر
اسطوخودوس  2۰۰تا  ۳۰۰کیلو گرم در هکتار است.
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دستورالعمل کاشت ،داشت و برداشت انجدان رومي
مشخصات گیاه
انجدان رومی بوتهای استوار ،سریع الرشد ،چند ساله و با نام علمی Levesticum

 officinaleو از خانواده  Apiaceaeمنشا این گیاه جنوب غربی آسیا گزارش شده است ،ریشه
این گیاه مخروطی و طول آن بسته به محل رویش بین  4۰تا  5۰سانتیمتر است .در سال اول
رویش ،برگهای طوقهای تشکیل میشود .این برگها در زمستان همان سال بر اثر سرما
خشک میشوند .گیاهان از سال دوم به ساقه میروند .ساقه این گیاه استوانهای شکل ،کم و
بیش منشعب و ارتفاع آن به بیش از  2متر میرسد .برگها متناوب ،دارای غالفی بلند ،براق و
هر برگ معموال دارای دو بریدگی میباشد .گلها به رنگ زرد ،دو جنسی ،و به صورت متراکم
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روی چترهای مسطح در انتهای ساقههای اصلی و فرعی دیده میشوند این گیاه  ۳تا  4سال
بازدهی اقتصادی دارد
نکاتي چند در ارتباط با گیاه انجدان رومي:
 -۱این گیاه به سرما حساس نیست .ولی ،برای افزایش عملکرد ریشه و بهبود کیفیت مواد
موثره آن از مناطق گرم باید استفاده نمود.
 -2خاکهایی با بافت متوسط ،مرطوب و غنی از مواد و ترکیبات هوموسی ،خاکهای
مناسبی برای رشد انجدان میباشد.
 -۳انجدان رومی در طول رویش به آب کافی نیاز دارد .از آنجاییکه ریشههای این گیاه
قادر به جذب آب از اعماق زمین است ،لذا برای کشت آن میتوان از زمینهایی استفاده کرد
که سطح آب زیرزمینی باالتر باشد 4pH .خاک برای این گیاه بین  5تا 7٫6مناسب است
 -۱نهادههای مورد نیاز :الف :نهادههای دامی استفاده مستقیم از کودهای حیوانی برای این
گیاه مناسب نیست از اینرو از این کودها برای گیاهانی که با انجدان رومی به تناوب کشت
میشوند میتوان استفاده کرد .ب :نهادههای شیمیایی -۱ :اکسید فسفر  hec/kg .۱2۰-۱۰۰قبل
از انتقال نشا به زمین اصلی
 -2اکسید پتاس  hec/ kg .۱5۰-۱4۰قبل از انتقال نشا به زمین اصلی.
 -۳ازت kg/hec7۰-6۰قبل از انتقال نشا به زمین اصلی -در طول سال دو مرتبه و هر
مرتبه  5۰تا  6۰کیلوگرم در هکتار ازت باید به خاک اضافه کرد .یک مرتبه در فصل بهار و در
آغاز رویش گیاهان ،مرحله بعد پس از برداشت پیکر رویشی (اواخر تیر اوایل مرداد) -.در
طول رویش در فصل پاییز افزودن  7۰تا  8۰کیلوگرم اکسید فسفر و  6۰تا  8۰کیلوگرم اکسید
پتاس در هکتار در فاصله بین ردیفها نقش عمدهای در افزایش عملکرد دارد
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آماده سازی خاک:
در فصل پائیز پس از توزیع نهادههای دامی و شیمیایی الزم اقدام به شخم با عمق ۳۰ -۳5
سانتیمتر نموده و در اوایل بهار ،تسطیح وجمعآوری سنگهای احتمالی ضروری است.
روش کار در کشت غیرمستقیم:
الف :تاريخ و فواصل کاشت :در کشت غیرمستقیم ،زمان مناسب برای کشت بذر در خزانه
هوای آزاد ،نیمه دوم اسفند ماه میباشد .فاصله ردیفها از یکدیگر  24سانتیمتر وعمق بذر  ۱تا
۱٫5سانتیمتر باید باشد .در کشت غیرمستقیم برای هر هکتار زمین به  ۱تا ۱/5کیلوگرم بذر مورد
نیاز است.
ب :عملیات داشت در خزانه :آبیاری منظم گیاهان و مبارزه با علفهای هرز سطح خزانه.
ج :زمان انتقال :اوایل پاییز (شهریور -مهر) زمان مناسبی برای انتقال نشا به زمین اصلی
میباشد.
نکته قابل توجه اینکه نشاها انتقال به زمین اصلی باید هرس شوند .بدین منظور اندام
هوایی به طول  ۳تا  5سانتیمتر باید بریده شوند و سپس کشت گردند.
د :فواصل کاشت در زمین اصلي :فاصله ردیفها از یکدیگر  5۰تا  6۰سانتیمتر و فاصله
بین دو بوته از هم  ۳۰تا  4۰سانتیمتر مناسب میباشد.
-4عملیات داشت در زمین اصلی- :در سال اول ،اواسط بهار (اردیبهشت)چنانچه پیکر
رویشی گیاهان برداشت شود ،رشد و گسترش ریشهها تقویت خواهد شد .در غیر این صورت،
ریشهها پوک و توخالی شده و از ارزش دارویی آن کاسته میشود.
اواخر تیر و اوایل مرداد نیز ،نسبت به قطع ساقه گل دهنده (قبل از به گل رفتن) و
جمعآوری مجدد پیکر رویشی به منظور تقویت ریشهها اقدام گردد.
و جین مرتب علفهای هرز -.آبیاری کافی و منظم باتوجه به شرایط آب و هوایی منطقه.
مبارزه با آفات و بیماریها
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 -5عملیات برداشت :زمان برداشت ریشه به چگونگی رشد و توسعه آن بستگی دارد.
معموال از سال سوم یا چهارم به برداشت ریشه اقدام میشود .در فصل پاییز پس از برداشت
پیکر رویشی ،ریشهها برداشت میشوند .ریشهها معموال  ۳5تا  6۰سانتیمتر در خاک فرو
میروند .پس از خارج کردن ریشه از زمین توسط ماشین برداشت سیب زمینی) آنها را تکان
میدهند تا گل و الی آنها جدا شود .سپس ریشههای نازک و همچنین سایر قسمتهای
پوسیده و نا مناسب را جدا کرده و سپس ریشههای برداشت شده را شسته و بر حسب
ضخامت ،آنها را از ناحیه طولی به  2تا  4قسمت و از ناحیه عرضی به قطعات  ۱۰تا ۱5
سانتیمتری تقسیم و سپس خشک میکنند.
عملیات خشک کردن:
برای خشک کردن ریشه از سایه یا از خشککنهای الکتریکی میتوان استفاده نمود.
دمای مناسب برای خشک کردن ریشه در خشککنهای الکتریکی  4۰تا  5۰درجه سانتیگراد
است.
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دستور العمل کاشت ،داشت و برداشت بابونه
مشخصات گیاه بابونه گیاهی علفی ،یکساله و از خانواده  ASTERACEAEمیباشد که
منشأ این گیاه آسیای صغیر گزارش شده است .ریشه این گیاه مخروطی شکل و کم و بیش
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سطحی میباشد .ساقه این گیاه استوانهای و ارتفاع آن بین  5۰تا  8۰سانتیمتر میباشد .برگها،
منقسم ،باریک ،کشیده ،نیزهای شکل ،صاف ،فاقد کرک و به صورت متناوب نسبت به یکدیگر
قرار میگیرند .گلها در انتهای ساقههای اصلی و فرعی ظاهر میشوند .گلها دارای دو نوع
گلچه زبانهای و لولهای میباشند .گلچههای زبانهای سفید رنگ و از نظر جنسی ،ماده و
گلچههای لولهای زرد رنگ و از نظر جنسی ،نرماده میباشند .قطر گلهای بابونه متفاوت و
بین ۱/5تا  ۳سانتیمتر میباشد .رشد اولیه این گیاه کند و بطئی است و برگهای طوقهای
تشکیل میشود.
 -۱توزیع نهادهها :نهادههای مورد نیاز جهت کشت گیاه بابونه باتوجه به آنالیز خاک هر
قطعه معین میگردد البته این گیاه نسبت به حاصلخیزی خاک حساس نمیباشد ولیکن پر
واضح است که عملکرد گل این گیاه در شرایط حاصلخیز خاک بسیار چشمگیر خواهد بود.
لذا باتوجه به موارد فوق به طور کلی نهادههای ذیل (بر اساس آنالیز متغیر خواهد بود) جهت
کشت بایونه مورد استفاده قرار میگیرد -.سوپر فسفات تریپل  8۰کیلوگرم در هکتار -سولفات
پتاسیم  7۰کیلوگرم در هکتار کود ازته در  ۳مرحله و در هر مرحله  ۳۰کیلوگرم در هکتار به
مزرعه افزوده شود -۱ :در مرحله قبل از پنجه زنی  -2بعد از چین اول  -۳بعد از چین دوم
 -2عملیات زراعی نظر به سیستم ریشه گیاه بابونه انجام عملیات شخم برگردان با عمق
حداکثر  ۳۰سانتیمتر ضروری است .همچنین عملیات دیسک به منظور خرد کردن کلوخهها و
نهایتا" تسطیح زمین از جمله عملیاتی هستند که در مهیاسازی بستر کشت حائز اهمیت
میباشند.
تذکر :در رابطه با تسطیح زمین الزم به ذکر است که سطح زمین میبایستی کامال صاف و
فاقد هر گونه سنگ و کلوخه باشد.
 -۳زمان کشت زمان مناسب برای کشت پاییزه نیمه دوم شهریور ماه و زمان کشت بهاره
این گیاه در نیمه دوم اسفند ماه میباشد .زمان گشت نقش عمدهای در عملکرد گل بابونه دارد.
(کشت پاییزه)
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 -4عملیات کشت بابونه در هر نوع خاکی قابل کشت است ولیکن خاک سبک شنی با
مقادیر فراوان ترکیبات آهکی و  pHمعادل  8/4تا  8بسیار مناسب است ،بذر این گیاه بسیار ریز
بوده و جهت رویش نیاز به نور کافی دارد .لذا پس از آماده سازی زمین باتوجه به امکانات
موجود روش کشت ذیل پیشنهاد میگردد .در صورت وجود موتور پمپ متحرک که امکان
استقرار در محل زمین را داشته و بتوان به وسیله نصب شلنگ و آبپاش زمین مورد نظر را
آبیاری نمود سیستم کشت کرتی پیشنهاد میگردد که در این روش پس از انجام عملیات
زراعی (موضوع بند  )2بستر به کرتهای مناسب تقسیم و سطح کرت به وسیله غلتک هموار
میگردد .سپس بذر به نسبت  5به  ۱با ماسه بادی نرم مخلوط و در سطح کرتها دستپاش
میگردد .پس از پخش بذور آبپاشی به منظور اتصال بهتر بذور با ذرات خاک صورت پذیرد که
جهت آبپاشی میتوان از موتور پمپ استفاده نمود .البته در صورتی که امکان تهیه موتور پمپ
وجود نداشته باشد میبایست کشت به صورت هیرم کاری صورت پذیرد بدین صورت که
پس از آماده سازی زمین و کرت بندی نمودن ،مزرعه را آبیاری نماییم و پس از گاورو شدن
آن نسبت به عملیات بذرپاشی اقدام نموده و در هنگام آبیاری بعدی میبایست از طریق آبیاری
غرقابی به شرطی که سرعت جریان ورودی آب به درون کرتها بسیار بسیار اندک باشد
استفاده نمود چراکه در غیر این صورت باعث شستشو و تجمع بذور در انتهای کرت شده و
در نهایت باعث عدم سبز شدن بذور میگردد .توضیح اینکه عملیات آبیاری در صورتیکه به
صورت آبپاشی باشد بایستی هر روز تا سبز شدن بذور صورت پذیرد.
توجه :نظر به اندازه بذر این گیاه حداکثر عمق کشت بذر میبایست ۰/۳سانتیمتر باشد
 -5عملیات داشت آبیاری خصوصا" بالفاصله پس از کشت ،نقش بسیار بسیار مهمی را
در جوانه زنی بذر ایفا مینماید به طوریکه نیاز آبی بابونه تا مرحله سبز شدن بسیار باال بوده و
تا این مرحله میبایست سطح مزرعه همواره مرطوب باشد .به طور کلی عملیات آبیاری منظم
در مراحل ذیل بسیار نتایج مطلوبی را در عملکرد محصول خواهد داشت -۱ .مرحله کشت -۳
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مرحله تشکیل ساقه  -2مرحله رویش بذر  -4مرحله پنجه دهی رشد اولیه این گیاه بسیار کند
و بطئی است لذا عملیات وجین میبایست در بهار و زمانی که گیاه کامال" در زمین مستقر
گردیده است انجام گیرد.
 -6عملیات برداشت گلهای بابونه شامل دو نوع گلچه زبانهای به رنگ سفید و گلچه
لولهای کروی به رنگ زرد بوده که گلچههای لولهای در مرکز و گلچههای زبانهای در محیط
قرار گرفتهاند .زمان مناسب برداشت گلها هنگامی است که گلها کامال باز شده و گلچههای
سفید رنگ زبانهای به صورت افقی قرار میگیرند .به لحاظ افزایش کیفیت گلهای برداشتی
بهتر است گلها تا قبل از  ۱۱صبح برداشت شوند .گلهای این گیاه در چند چین قابل
برداشت میباشد .موارد قابل توجه در برداشت گل بابونه عبارتنداز:
 -۱اندام مورد نظر در برداشت تنها گل بابونه بوده و لذا قطع گل حداکثر از فاصله 2
سانتیمتری زیر گل انجام شود .الزم به ذکر است که هرچه طول دمگل متصل به گل کمتر
باشد کیفیت مناسبتر است.
 -2هنگام برداشت میبایست دقت شود که بوته له نشود.
 -۳توزیع مقدار  ۳۰کیلوگرم در هکتار کود اوره پس از هر چین برداشت به صورت
سرک بسیارحائز اهمیت میباشد .قابل توجه اینکه پس از توزیع کود اوره میبایست بالفاصله
مزرعه آبیاری شود.
عملیات خشک کردن گل بابونه گلهای بابونه پس از برداشت میبایست بالفاصله خشک
شوند .لذا به این منظور میبایست گلها در محیطی سایه خشک و با تهویه و تبادل هوای
مناسب پهن شوند .نکات مهم در این مرحله عبارت است از:
 -۱گلها حداکثر به قطر  7-۱۰سانتیمتر در محیطی تمیز پهن شوند و هر دو ساعت
یکبار بهم زده شود تا دچار کپک زدگی نگردد.
 -2استفاده از پنکه به منظور تبادل هوا در محل خشک کردن گلها بسیار مناسب است.
 -۳گلها پس از خشک شدن میبایست در کیسههای مناسب و تمیز بستهبندی گردد.
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دستورالعمل کاشت ،داشت و برداشت بادرنجبويه (ملیس)
مشخصات گیاه
بادرنجبویه گیاهی علفی ،چند ساله و از خانواده  lamiaceaeاست.
منشا آن شرق مدیترانه و جنوب اروپا گزارش شده است.
در طول دوره رویش به هوای گرم و نور کافی نیاز دارد .ارتفاع گیاه بسته به شرایط
اقلیمی محل رویش بین  5۰تا  ۱۰۰سانتیمتر میباشد .برگها پهن ،تخم مرغی شکل ،به طول ۳
تا  6سانتیمتر ،به رنگ سبز تیره و دارای سطحی نا صاف با برجستگیهای متعدد میباشند.
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گلهای معطر بادرنجبویه در قسمت فوقانی گیاه و در ناحیه زاویه برگها به رنگ سفیدیا
بنفش و در اواسط تابستان ظاهر میشوند .میوه این گیاه از اواسط تابستان به تدریج میرسد و
پس از رسیدن دانهها به اطراف پراکنده میشوند .بذر این گیاه تخم مرغی شکل و تیره و براق
است .پیکر رویشی گیاه بوی خاصی شبیه به لیمو دارد و اندامهای هوایی گیاه به خصوص
برگها محتوی اسانس هستند .نحوه آماده کردن بستر خزانه هوای آزاد بستر کاشت خزانه گیاه
ملیس میبایستی نرم و غنی از مواد غذایی بوده به طوری که از ماسه نرم و کود حیوانی کامال
پوسیده به عمق  ۱۰سانتیمتر تهیه گردد .زمان کشت بذور و زمان انتقال نشاء در کشت
غیرمستقیم ،بذور را در خزانه هوای آزاد در اواسط بهار (اواخر فروردین -اوایل اردیبهشت) و
یا در زیر پالستیک در اواخر زمستان (اواخر بهمن) بر روی ردیفهایی به فاصله 25-۳۰
سانتیمتر کشت مینمایند .برای کشت مستقیم بذر در زمین اصلی ،بذور را در اواخر پائیز (آذر)
بر روی ردیفهایی بفاصله  6۰سانتیمتر و در عمق  ۱۰سانتیمتر کشت میکنند.
زمان انتقال نشاء از خزانه هوای آزاد اواخر تابستان (شهریور) و اواسط اردیبهشت زمان
مناسبی برای انتقال انشاء از خزانه پالستیکی به زمین اصلی میباشد.
میزان بذر مصرفی برکاشت مستقیم یک هکتار زمین  8-۱۰کیلو گرم و در کاشت
غیرمستقیم کیلو گرم میباشد .در صورت اخیر ،از هر متر مربع خزانه 25۰ ،تا  ۳۰۰نشاء بدست
میآید.
روش کشت بذور در خزانه پس از تهیه بستر و قبل از کشت بذر به منظور از بین بردن
خلل و فرج خاک بستر میبایست غلطک مناسبی روی بستر زده شود و سپس بذور را به عمق
حداکثر  ۳-4میلی متردر ردیفهایی به فاصله  2۰سانتیمتر از یکدیگر کشت کرد و پس از
کشت انجام یک مرحله غلطک دیگر جهت اتصال بهتر بذور به خاک روی بستر الزامی است.
توضیح اینکه بذور قبل از کشت نیاز به هیچ گونه تیماری ندارند.
توجه :رعایت نکات زیر کامالً ضروری است.
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نکته  :1قبل از کاشت بذر ميبايست آن را برای مدت  16تا  20ساعت در آب و در دمای
محیط خیساند و يا آنرا برای مدت  48ساعت در دمای صفر درجه سانتیگراد قرار داد.
نکته  :2کشت غیرمستقیم (خزانه کاری) نسبت به کشت مستقیم از ارجحیت برخوردار است.
نکته  :3تکثیر رويشي از طريق تقسیم بوتههای  2تا  3ساله نیز امکان پذير است که اينکار را
در اواخر تابستان (اواسط شهريور) انجام ميدهند .مراحل داشت در خزانه -اانجام
روزانه يک مرحله آبیاری به وسیله آبپاش به مدت  3روز جهت جوانه زني تهیه بذور
بسیار الزامي است .الزم به توجه است که حداکثر  8سانتيمتر از عمق خاک بستر
ميبايست خیس شود.

 -2مبارزه جدی با علفهای هرز سطح خزانه نقش موثری در رشد مناسب نشاء خواهد
داشت .نکات الزم در ارتباط با انتقال نشاء به زمین اصلی.
 )۱آبیاری زمین اصلی  2روز قبل از کشت نشاء بسیار ضروری است به طوری که نشاء
در خاک مرطوب که رطوبت آن در حد ظرفیت مزرعه باشد کشت شود.
 )2کشت جوی و پشته باتوجه به نیاز آبی باالی این گیاه توصیه نمیگردد .لذا پیشنهاد
میگردد کشت به صورت کرتی انجام شود .الزم به ذکر است که غرقاب شدن سطح کرت
جهت این گیاه منشاء خسارت خواهد بود.
 )۳فاصله کشت عبارت است از :الف -فاصله ردیف معادل  4۰سانتیمتر ب -فاصله بوته
معادل  ۳۰سانتیمتر ج -کشت نشاء در مرحله یقه و کمی پائینتر.
)4آبیاری مناسب بالفاصله پس از عمل انتقال و استقرار نشاء در زمین اصلی بسیار
ضروری و حائز اهمیت ویژهای میباشد .آماده سازی خاک در فصل پائیز پس از افزودن  25تا
 ۳۰تن در هکتار کود حیوانی کامالً پوسیده 5۰ ،تا  7۰کیلو گرم ازت 5۰ ،تا  6۰کیلو گرم
اکسید فسفر و  8۰تا  ۱۰۰کیلو گرم در هکتار اکسید پتاس ،با انجام شخم مناسبی (با عمق 25
تا  ۳۰سانتیمتر) آنها را با خاک مخلوط مینمایند.
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مراقبت و نگهداری:

 )۱غلطک زدن مناسب (سبک) پس از کشت بذر در خزانه
 )2مبارزه با علفهای هرز در سطح خزانه و زمین اصلی
 )۳آبیاری منظم
 )4مصرف  2۰تا  ۳۰کیلو گرم در هکتار ازت در فواصل ردیفها در فصل بهار پس از رویش
 )5کاربرد محلولهای غذایی توصیه شده دو تا سه هفته قبل از برداشت
 )6مبارزه با آفات و امراض منطقه با استفاده از روشهای توصیه شده برداشت:
برداشت محصول از سال اول رویش امکانپذیر است .در سال اول یکبار و از سال دوم به
بعد  2تا  ۳برداشت از پیکر رویشی صورت میگیرد .اولین برداشت در مرحله گلدهی (اواخر
تیر) ،دومین برداشت اواسط شهریور و در صورت مساعد بودن شرایط سومین برداشت اواخر
مهرماه انجام میشود در زمان برداشت ،گیاه را از فاصله  4تا  5سانتیمتر سطح خاک قطع
میکنند .به منظور افزایش کیفیت ،فقط برگها برداشت میگردد .در زمان برداشت ،سطح گیاه
نباید مرطوب باشد و پس از برداشت بالفاصله در  45تا  5۰درجه سانتیگراد بایستی خشک
گردد ،عملکرد پیکر رویشی تازه  ۱۰تا  2۰تن در هکتار است که پس از خشک شدن 2 ،تا 4
تن پیکر رویشی حاصل میشود .عملکرد برگ خشک  7 /۱-۱تن در هکتار است .برای
جمعآوری بذر نیز میتوان از اوایل شهریور اقدام نمود .الزم است بذرها را قبل از رسیدن و
پراکنده شدن جمعآوری و در سایه خشک شوند .عملکرد بذر ۱5۰ ،تا  ۳۰۰کیلو گرم در
هکتار است.
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روشهای کاشت ،داشت و برداشت نعناع فلفلي
مشخصات گیاه
نعناع گیاهی است علفی ،چند ساله و از خانواده  LAMIACEAEکه اندامهای هوایی آن
تحت تاثیر سرمای زمستان خشک میشوند .اندامهای زیرزمینی (استلونها و ریزومها) نعناع
سطحی ،به رنگ سفید ،نازک و به طول  5تا  25سانتیمترند ،نعناع دارای ساقه چهار گوش ،به
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رنگ بنفش و بسته به شرایط اقلیمی محل رویش به طول  ۳۰تا  ۱۰۰سانتیمتر میباشد .در این
گیاه برگها بلند ،به طول  ۳تا  ۹و به عرض  ۱تا  ۳سانتیمتر ،بیضی شکل ،در کنارهها دندانه
دار و به رنگ سبز تیره مشاهده میشوند .گلهای نعناع دارای عمری بسیار کوتاه و به رنگ
بنفش روشن و به صورت خوشههای مجتمع روی چرخههایی قرار دارند که هرچرخه مرکب
از  6تا  7گل است .بذر این گیاه فاقد قوه رویشی است .به واسطه وجود آسانس در پیکر
رویشی ،گیاهان از بویی مطبوع و مزهای خنک و کمی تند برخوردارند .دوره رویشی نعناع (از
بدو رویش تا مرحله گلدهی  8۰تا  ۱۰۰روز به طول میانجامد .ابتدا رویش گیاهان به کندی
صورت میگیرد ،در حالی که پس از  2تا  ۳هفته رشد آنها سرعت مییابد.
توزيع نهادهها :

 -1نهادههای شیمیايي -:اکسیدفسفر  5۰-۹۰کیلوگرم/هکتار در فصل پائیز -ازت ۹۰-6۰
کیلوگرم/هکتار دو سوم در فصل بهار و یک سوم مابقی پس از اولین برداشت -اکسید پتاس
 8۰-6۰کیلوگرم/هکتار پائیز سال دوم توصیه میشود هر ساله مقدار  ۹۰-۱2۰کیلو گرم/هکتار
کود ازته به صورت سرک در اختیار این گیاه قرار گیرد.
 -2نهادههای دامي :افزودن مقدار  Thec ۳-2کود دامی کامال پوسیده در فصل پائیز و قبل
از کشت نتایج مطلوبی به همراه دارد.
عملیات زراعي:
خاک مناسب جهت کشت نعناع فلفلی لومی شنی با مقادیر مناسبی ترکیبات هوموسی
است .خاکهای رسی و اشباع از آب و با  PHباالی 5/8جهت این مهم مناسب نمیباشند .PH
مناسب در محدوده  5 -8میباشد .عملیات زراعی جهت آماده سازی بستر کشت عبارتند از:
-۱شخم در فصل پائیز با عمق  25-۳۰سانتیمتر بعد از توزیع نهادههای دامی.
-2توزیع نهادههای شیمیایی.
-۳دیسک به منظور خرد کردن کلوخها و پوشش نهاده.
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-4انجام عملیات تسطیح و آمادهسازی بستر در بهار به طوری که رطوبت خاک از دست نرود.
زمان کشت:

تکثیر گیاه نعناع فلفلی به وسیله ریزوم و یا پاجوش میباشد .به طوری که ریزومها یا
ساقههای زیرزمینی را در اوایل پاییز(مهر ماه) و یا اواسط بهار (اواخر اردیبهشت–اوایل خرداد)
به زمین اصلی منتقل میکنند.
عملیات کشت:

باتوجه به نیاز آبی باالی این گیاه و میزان و سیستم آبیاری منطقه زمین مورد نظر را
میبایست به کرتهای مناسب تقسیم بندی کرده و سپس ریزومها را به قطعات ۱5 -2۰
سانتیمتری قطعه قطعه کرده و باتوجه به نوع بافت خاک در شیارهایی به عمق  cm10-5در
خاکهای سبک ،۱۰cmدر خاکهای متوسط  4cmو در خاکهای سنگین ( 6-5cmبه صورت
ردیفی کشت نمود .ریزومها باید با فاصله  2۰سانتیمتر از یکدیگر خوابانیده شوند .توضیح
اینکه فواصل بین ردیفها در کشت نعناع  ۳5سانتیمتر میباشد .الزم به ذکر است که باز کردن
شیار جهت کشت حتما با فاصله زمانی بسیار کمی تا استقرار ریزوم صورت پذیرد و تخلیه
رطوبتی خاک به حداقل ممکن خود برسد .ضمنا پس از کشت نیاز است حتما آبیاری صورت
گیرد و باتوجه به نیاز آبی باالی این گیاه انتخاب قطعه زمینی که دسترسی به منابع آب به
راحتی میسر باشد ضروری است.
عملیات داشت:
انجام آبیاری منظم بسیار حائز اهمیت میباشد .مراحل مهم آبیاری در کشت نعناع فلفلی عبارتند از:
-۱پس از رویش زمانی که ارتفاع گیاه 8-۱۰سانتیمتر است -2 .پس از تشکیل شاخههای
جدید -۳ .مرحله جوانه زنی -4 .پس از برداشت اول -5 .پس از رویش مجدد گیاه .برگردان
نمودن خاک بین ردیفها در اوایل بهار بسیار ضروری است .همچنین افزودن مقادیر 6۰-8۰
کیلوگرم اهکتار ،اکسید پتاس  5۰-8۰کیلوگرم هکتار ،اکسید فسفر در پائیز سال دوم نتایج
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مطلوبی دارد .انجام عملیات کولتیواتور بین ردیفها با عمق مناسب در سالهای دوم و سوم
نیز میتواند در افزایش عملکرد سهم به سزائی را داشته باشد .کنترل مزرعه از حیث آفات و
امراض بسیار حائز اهمیت است .الزم به ذکر است که سایر عملیات داشت در زمان مناسب و
برحسب ضرورت الزم االجراست.
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عملیات برداشت:

باتوجه به شرایط کشت و آب و هوایی منطقه میتوان  ۳-4بار در سال محصول را
برداشت نمود .زمان مناسب جهت برداشت در مرحله گلدهی گیاه بوده و جهت این مهم،
گیاهان را از فاصله  4 -5سانتیمتری سطح زمین قطع کرده و سپس در سایه و در محلی که
دارای تهویه مناسبی باشد (یا خشک کن) انتقال داده و نسبت به خشک کردن آن اقدام
مینماییم.

۱۳۰
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دستورالعمل کاشت ،داشت و برداشت مرزنجوش
مشخصات گیاه مرزنجوش ،گیاهی است خشبی و چند ساله با نام علمی Origanum

 vulgareو از خانواده  Lamiaceaeکه منشا آن نواحی مدیترانه گزارش شده است .این گیاه
دارای ریشههای سطحی است و انشعابهای فراوانی دارد .ساقه این گیاه مستقیم ،به رنگ
قرمز ،پوشیده از کرکهای ترشحی وارتفاع آن بین  5۰تا  ۱۰۰سانتیمتر میباشد .برگها طویل،
به طول  ۳تا  5سانتیمتر ،تخم مرغی شکل و فاقد دندانه میباشند .گلها در انتهای ساقه به
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صورت مجتمع ،به رنگ صورتی یا بنفش و شبیه به چتر از اواخر مرداد ماه ظاهر میشوند.
چند نکته در ارتباط با گیاه مرزنجوش -این گیاه در طول رویش به نور فراوان نیاز دارد- .این
گیاه به الیههای کم عمق خاک و خاکهای شنی که حاوی ترکیبات آهکی باشد ،نیازمند است.
 -۳مرزنجوش به آسانی قادر به تحمل خشکی است ولی برای افزایش عملکرد ،گیاهان باید
تحت آبیاری منظم قرار گیرند -pH .مناسب خاک برای این گیاه بین  5 /4تا  7/ 8میباشد.
توزیع نهاده -قبل از کاشت در فصل پاییز افزودن  2۰تا  ۳۰تن در هکتار کود دامی کامال
پوسیده2-4۰.تا  8۰کیلوگرم در هکتار کود ازته همه ساله در اوایل بهار ۳ -5۰تا  8۰کیلو گرم
در هکتار اکسید فسفر و اکسید پتاس در پاییز سال سوم و چهارم رویش .عملیات زراعی فصل
پاییز ،پس از افزودن کودهای حیوانی مورد نیازگیاه ،شخم متوسطی زده و پس از تسطیح زمین
و افزودن کودهای شیمیایی مورد نیاز گیاه به خاک ،اواخر اسفند بستر خاک را برای کشت بذر
آماده میکنند.
تاريخ و فواصل کشت:

الف :تکثیر رویشی زمان مناسب برای تکثیر رویشی مرزنجوش ،اواخر بهار (اواسط
خرداد) است .بدین صورت که بوتههای سالم  2تا  ۳ساله را از خاک خارج کرده و به  2تا ۳
قطعه تقسیم میکنند و در ردیفهایی به فاصله  5۰تا  6۰سانتیمتر کشت میکنند .فاصله بین
دو بوته نیز بین  2۰تا  25سانتیمتر میباشد.
ب :تکثیر توسط بذر :در تکثیر توسط بذر ،اوایل فروردین بذور را در خزانه ردیفهایی
به فواصل  25سانتیمتر کشت مینمایند .عمق بذر  2تا  ۳میلیمتر میباشد .آبیاری منظم و مبارزه
با علفهای هرز سطح خزانه نتایج مطلوبی را در رشد نشأها به همراه خواهد داشت .اگر
خزانه زیر پالستیک استفاده شده باشد اواخر اردیبهشت ماه و چنانچه از خزانه هوای آزاد
استفاده شود اوایل پاییز همان سال نشاها را به زمین اصلی منتقل میکنند .فاصله ردیفهای
کاشت در زمین اصلی  5۰سانتیمتر و فاصله دو بوته روی ردیف کاشت ۱5 ،تا  2۰سانتیمتر
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باید باشد .مراقبت و نگهداری ارشد مرزنجوش در سال اول رویش بسیار کند است و
علفهای هرز بدون رقابت و به سرعت توسعه مییابند ،از اینرو کنترل علفهای هرز قبل از
کشت و تهیه بستری عاری از علفهای هرز ضرورت دارد .در سال اول ،اواسط تابستان،
بریدن گیاهان از فاصله  8تا  ۱۰سانتیمتر از سطح زمین سبب گسترش انشعابهای ساقهای
شده و در افزایش محصول نقش عمدهای دارد .نیاز آبی از سال دوم رویش کمتر است.
برداشت محصول در سال اول تنها یک بار میتوان محصول را برداشت کرد اما از سال دوم به
بعد میتوان دو و یا حتی سه بار محصول را برداشت کرد گیاهان در مرحله گلدهی حاوی
حداکثر مقدار اسانس هستند .از اینرو ،اولین برداشت در همین مرحله انجام میگیرد .پس از
رویش مجدد گیاهان و تولید شاخ و برگهای جدید و نمو گلها ،ماههای مرداد تا مهر زمان
مناسبی برای دومین برداشت خواهد بود .هنگام برداشت ،پیکر رویشی از 4۰سانتیمتری قسمت
فوقانی بریده میشوند .مقدار تولید محصول  2تا  ۳تن در هکتار میباشد.
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کاشت ،داشت و برداشت اسفرزه
مشخصات گیاه
اسفرزه گیاهی است علفی و یکساله با نام علمی Plantago ovataو از خانوادهPlantaginaceae .

منشا این گیاه شرق مدیترانه و هند گزارش شده است .ارتفاع گیاهان بسته به شرایط اقلیمی
محل رویش بین  ۳۰تا  45سانتیمتر است .این گیاه فاقد ساقه ،دارای برگهای طوقهای ،باریک
و بلند است که طول آن بین  75تا  2۰سانتیمتر است .گل آذین گیاه به صورت سنبلههای تخم
مرغییا استوانهای به طول  ۳ /۱تا  4سانتیمتر است که روی هر سنبله  45تا  7۰گل کوچک
دوجنسی قرار دارد .دوره رویشی اسفرزه کوتاه و بین  ۱۱۰تا  ۱۳۰روز میباشد .بذر این گیاه
معموال 6تا  7روز پس از کشت ،و با یک آبیاری مناسب سبز میشود.
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نکاتي چند در ارتباط با گیاه اسفرزه
 -۱این گیاه در طول دوره رویش ،آب و هوای معتدل و خنک را میپسندد -2 .خاکهای
لومی شنی با زهکشی مناسب ،برای این گیاه مناسبتر است ۹۰ -۳ .درصد بذور اسفرزه در
دمای  5تا  ۱۰درجه سانتیگراد سبز میشوند و با افزایش درجه حرارت ،رویش بذر نیز کاهش
مییابد .توزیع نهاده  :کشت اسفرزه در خاکهای حاصلخیز ،باعث افزایش عملکرد برگ ،بذر
و مواد موثره آن میشود .به منظور بذرگیری توزیع ازت زیاد نقش مهمی در کاهش عملکرد
دارد .ازت  ۳/۱هنگام شخم  ۳/2سرک  6۰کیلو گرم/هکتار) -اکسید فسفر)هنگام شخم 5۰-۳۰
کیلو گرم/هکتار) -اکسید پتاس) هنگام شخم  ۳۰-5۰کیلو گرم/هکتار افزودن مقادیری کود
دامی پوسیده در پائیز نتایج مطلوبی را به همراه دارد.
عملیات زراعي:
خاک مناسب جهت کشت اسفرزه میبایست دارای بافتی متوسط و ذخیره رطوبتی کافی
باشد .انجام عمل شخم سطحی به عمق  25-۳۰سانتیمتر و توزیع نهادههای مورد نیاز در پاییز
و انجام عمل دیسک در اواخر زمستان به منظور تسطیح و نرم و متراکم ساختن بستر بذر بسیار
اهمیت دارد.
زمان کشت:

زمان مناسب جهت کشت بذر اسفرزه اواخر اسفند ماه میباشد .کشت دیرهنگام باعث
کاهش عملکرد بذر میشود .البته در مناطق سردسیر ،زمان مناسب برای کشت مستقیم بذر در
زمین اصلی ،اواسط بهار ( ۱5اردیبهشت) میباشد.
عملیات کشت:
کشت در ردیفهایی با فاصله  4۰تا  5۰سانتیمتر و با عمق  ۱ /5 -۱سانتیمتر انجام
میگیرد .الزم به ذکر است انجام عمل غلتک و آبیاری بالفاصله بعد از کشت ضروری است.
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عملیات داشت:
بالفاصله پس از کشت ،زمین را باید آبیاری نمود .به طور کلی نیاز آبی این گیاه متوسط
است ولی باید در نظر داشت که دفعات آبیاری به عوامل اقلیمی متعددی بستگی دارد .این گیاه
در طول رویش به  5تا  6آبیاری نیاز دارد .همچنین از جمله مهمترین عملیات در مرحله داشت
در این گیاه مبارزه با علفهای هرز میباشد 2۰( .تا  25روز پس از کاشت اولین وجین و تا
دو ماه پس از کشت باید  2و یا حتی  ۳بار وجین تکرار شود).
عملیات برداشت بذر:

زمان مناسب جهت برداشت هنگامی است که میوههای (بذور) اصلی میرسند که در این
مرحله میوهها طوسی رنگ ودو کی شکل شده و برگهای آن به تدریج زرد و پژمرده میشوند.
هنگام برداشت بذور هوا باید خشک و آفتابی باشد ،از این رو اواسط روز زمان مناسبی برای
برداشت بذور میباشد .بهتراست عملیات برداشت بذور در یک مرحله صورت پذیرد به طوری
که پس از رسیدن میوهها ،اقدام به جمعآوری آنها نموده و پس از خشک کردن ،آنها را
بوجاری و پاک نمایند .بازدهی بذر در هکتار بین  8۰۰الى  ۱۰۰۰کیلو گرم میباشد.
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دستورالعمل کاشت ،داشت و برداشت بابونه گاوی
مشخصات گیاه بابونه گاوی بابونه گاوی گیاهی است علفی ،چند ساله متعلق به تیره گل
ستارهایها()Asteraceaeراسته آسترالها Asterales( .منشاء این گیاه قزاقستان و آسیای صغیر
گزارش شده است و در نواحی مدیترانه میروید .گلها دو جنسی (نرماده) ،خودگشن و دارای
دو نوع گلچه لولهای به رنگ زرد و گلچه زبانهای به رنگ سفید میباشد (گلهای این گیاه
شباهت زیادی به گلهای بابونه دارد ).قطر گلها  6/۰تا ۱٫6سانتیمتر و به ندرت به  2تا 2/2
سانتیمتر میرسد .ارتفاع این گیاه متفاوت است و بستگی به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه
دارد و معموال بین  4۰تا  6۰سانتیمتر متغیر میباشد .در کشت غیرمستقیم (خزانه کاری در
مناطق سرد سیر از نیمه دوم اسفندماه بذرها به صورت متراکم و در فضای آزاد در بستر خیلی
نرم ،مغذی و فاقد علف هرز کشت شده و در اواخر خرداد ماه تا اوایل تیر نشاءهای حاصله به
زمین اصلی منتقل میشود .البته بایستی متذکر شد که بذور را در خزانه پس از اینکه با ماسه
بادی نرم به نسبت  5به  ۱مخلوط کردیم به صورت نواری و به فاصله ردیف  25سانتیمتر و به
عمق ۳/2۰/سانتیمتر کشت کرده و بالفاصله غلطک میزنیم .آبیاری پس از کشت و در طول
دوره رشد گیاه جوان در خزانه به طور منظم بسیار حائز اهمیت میباشد.
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نکته مهم :عملیات کشت خزانه در مناطق نیمه گرمسیری در اواسط آبان ماه و عملیات
انتقال نشاء ،به زمین اصلی در بهمن ماه صورت میگیرد.
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توزيع نهادهها:

الف  :نهادههای دامی 4۰ :تن در هکتار
ب :نهادههای شیمیایی:
 -۱میزان  ۱۰۰کیلوگرم فسفر خالص در هکتار در فصل پائیز در زمان آماده سازی زمین اصلی.
 -2میزان  5۰کیلوگرم ازت خالص در هکتار در هنگام انتقال انشاء به زمین اصلی و
همچنین پس از برداشت چین اول.
دستورالعمل انتقال نشاء به زمین اصلي:
همزمان با آماده کردن خزانه جهت کشت ،زمین اصلی را نیز آماده میکنیم که مراحل
آماده نمودن زمین اصلی قبل از کاشت به شرح ذیل میباشد:
 -۱شخم زمین اصلی به منظور برگرداندن خاک به عمق  ۳۰-۳5سانتیمتر شخم عمیق)
همراه با توزیع کودهای شیمیایی یا حیوانی مورد نظر.
 -2انجام عمل دیسک به منظور خرد کردن کلوخههای احتمالی و پوشش نهاده قبل از کشت.
 -۳استفاده از فاروئر به منظور ایجاد جوی و پشته با مشخصات ذیل:
الف :ارتفاع پشته ۱۰-2۰ :سانتیمتر ب :فاصله ردیفها ۳5 :سانتیمتر
 -4انتقال نشاء بابونه گاوی با فواصل  2۰سانتیمتر روی پشته.
 -5انجام یک مرحله آبیاری بالفاصله پس از انتقال تشاء.
عملیات داشت:

 -۱آبیاری منظم و کافی خصوصا اوایل رویش و همچنین پس از اولین برداشت .البته
بایستی دقت داشت که از تجمع آب و غرقابی شدن جلوگیری شود.
 -2مبارزه با علفهای هرز ،بیماریها و آفات،
-۳عملیات واکاری در صورت نیاز
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عملیات برداشت:
بهترین زمان مناسب جهت برداشت پیکر رویشی در مرحله گلدهی کامل بابونه گاوی
میباشد بطوری که وقتی 6۰الی 7۰درصد گلها در سطح مزرعه باز شدند از فاصله ۱5 -2۰
سانتیمتری سطح خاک پیکر رویشی گیاه جمعآوری میشود .سپس آنها را در مکانی مسقف
بروی بستر مناسبی پهن نموده تا رطوبت آن به حد کافی کاهش یابد و یا در صورت امکان
آنها را به خشککنهایی که دمای آنها بروی  ۳۰-۳5درجه سانتیگراد تنظیم شده است انتقال
داد .به منظور جمعآوری بذور بایستی زمانی که بذور کامال رسیده باشند نسبت به جمعآوری
آنها از سطح مزرعه اقدام نمود

دستورالعمل کاشت ،داشت و برداشت پروانش صغیر
پروانش صغیر ،گیاهی چند ساله و همیشه سبز است .این گیاه در مناطق جنگلی که مقدار
مواد هوموسی خاک زیاد باشد ،میروید .ریشه این گیاه نازک و انشعابهای زیادی دارد .ساقه
به رنگ سبز ،استوانهای شکل و به حالت خزنده روی زمین قرار دارد .برگها دارای دمبرگی
کوتاه ،تخم مرغی شکل ،چرمی ،براق و متقابل و به طول  2تا  4سانتیمتر و پهنای  ۱تا
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2٫5سانتیمتر میباشد رنگ گلها آبی روشن و یا آبی متمایل به بنفش است .ماده موثره پیکر
رویشیگیاه از نوع آلکالویید است که مقدار آن در مرحله گلدهی به حداکثر میرسد.
آماده سازی خاک:
باتوجه به اینکه این گیاه در طول دوره رشد خود نسبت به افزودن کودهای شیمیایی
بسیار حساس است ،لذا عملیات آماده سازی زمین و افزودن کودهای مورد نظر میبایست قبل
از کشت صورت پذیرد .زمین مناسب جهت کشت این گیاه بایستی فاقد هرگونه پستی و
بلندی ،سنگ و قلوه سنگ بوده و کامال هموار باشد و انجام شخم عمیق و شکستن سلهها و
کلوخههای درشت و افزودن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه میبایست در فصل پاییز و قبل از
کشت صورت پذیرد .افزودن  ۱۰۰-۱5۰کیلو گرم ازت به همراه  7۰کیلوگرم اکسید فسفر در
هکتار نقش موثری در افزایش عملکرد این گیاه دارد که این مقادیر میبایست در هنگام آماده
سازی زمین و قبل از کاشت به زمین افزوده شود.
تاريخ و فواصل کاشت:

عمده روش در تکثیر این گیاه به روش رویشی و از طریق قلمه میباشد و باتوجه به اقلیم
منطقه گنبد زمان مناسب جهت انتقال و کشت این قلمهها در منطقه مذکور اواخر پاییز (آذرماه)
میباشد که قلمهها را بایستی به فاصله  5-8سانتیمتر در ردیفهایی به عرض  2۰-25سانتیمتر
به صورت کرتی کشت شود.
مراقبت و نگهداری:

 -۱اول پاییز پس از کشت ،انجام غلتک مناسب بر روی گیاهان ضرورت دارد.
زیرا در این فاصله ریشهها رشد کرده و ممکن است به سطح زمین آمده باشند از اینرو با
زدن غلتک میتوان ریشه را به زمین هدایت کرد.
 -2بالفاصله پس از کاشت قلمههای ریشهدار شده بایستی آبیاری صورت گیرد.
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 -۳تهویه خاک از عوامل مهم برای رشد گیاه است .از اینرو  ۳-4سال پس از کاشت و در
فصل بهار بایستی خاک بین ردیفها را کولتیواتور زد.
 -4به دلیل انبوه بودن گیاه مبارزه مکانیکی با علفهای هرز ممکن نیست لذا بایستی قبل
از متراکم شدن بوتهها مبارزه با علفهای هرز به صورت وجین دستی انجام شود.
 -5نامساعد بودن شرایط اقلیمی موجب گسترش عوامل بیماریزا میگردد که جهت
مبارزه با این عوامل میتوان از سموم قارچ کش مناسب استفاده کرد.
نکاتي که در ارتباط با اين گیاه بايستي در نظر داشت:

 -۱زمینهایی که زیر کشت این گیاه میروند بایستی از نظر وجود آب غنی باشند چرا که
آبیاری این گیاه در اواسط اردیبهشت لغایت اواسط مردادماه بسیار ضروری است.
 -2وضعیت غرقابی سبب خشک شدن این گیاه میگردد.
 -۳خاکهای حاوی هوموس فراوان برای رشد و نمو این گیاه بسیار مطلوب است.
 -4کشت این گیاه در خاکهای شنی و در سایه با رطوبت باال مناسب نیست چرا که
موجب گسترش عوامل بیماری زا میگردد .عملیات برداشت پروانش صغیر در فصل پاییز
حداکثر عملکرد را خواهد داشت .از اینرو برداشت محصول در اواخر مرداد یا اوایل مهر انجام
میگیرد .برداشت این گیاه بسیار وقت گیر و مشکل است زیرا که گیاه به صورت خزنده روی
زمین قرار میگیرد .گیاهان باید از انتهای ساقه چیده شوند و سپس به قطعات  4تا 6
سانتیمتری تقسیم گردند .پس از شستشو باید آنها را خشک کرد .بدین منظور میتوان از
خشک کن تسمهای استفاده کرد .مقدار محصول پیکر رویشی تازه بین  8/2تا  6تن در هکتار
است که از آن  7 /۰تا  5/۱تن گیاه خشک حاصل میشود .پرورش دهنده گیاهان دارویی
معرفی نمونه وظایف ابزار و وسایل شرایط ارتقاء شغل ویژگیهای شخصیتی معرفی پرورش
دهنده گیاهان دارویی کسی است که از عهده تشخیص گیاهان دارویی و انواع آن ،آماده سازی
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بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی ،کاشت گیاهان دارویی ،عملیات داشت گیاهان دارویی
و برداشت گیاهان دارویی برآید.
نمونه وظايف.

 -۱توانایی کاشت گیاهان دارویی.
 -2آشنایی با زمان کاشت گیاهان دارویی پاییزه (محصوالت فصل سرد(بهاره (محصوالت
فصل گرم).
 -۳آشنایی با روش کاشت مستقیم (کرتی۔جوی پشتهای و نواری) غیر مستقیم (در خزانه).
 -4آشنایی با عمق مناسب برای کاشت
 -5شناسایی اصول آماده کردن بذور جهت کاشت
 -6آشنایی با عوامل موثر بر انتخاب و محاسبه میزان بذر در هکتار
 -7توانایی آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی
 -8آشنایی با زمان آماده سازی بستر خاک فصل پاییزه فصل بهار.
 -۹شناسایی اصول اضافه کردن کود حیوانی و شیمیایی به خاک قبل از کاشت.
 -۱۰شناسایی اصول آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی.
 -۱۱آشنایی با تاریخچه گیاهان دارویی گیاهان بومی گیاهان غیربومی.
 -۱2آشنایی با انواع گیاهان دارویی.
 -۱۳آشنایی با خصوصیات ظاهری گیاهان دارویی.
 -۱4آشنایی با نیازهای اکولوژیکی گیاهان دارویی.
 -۱5شناسایی اصول تشخیص گیاهان دارویی و انواع آن.
-۱6توانایی آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی.
 -۱7توانایی کاشت گیاهان دارویی.
-۱8توانایی انجام عملیات داشت گیاهان دارویی.
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 -۱۹توانایی برداشت گیاهان دارویی ابزار و وسایل .ابذور گیاهان دارویی.

انواع نشاء ژبیل
نخ نشاء .بشکه .آب .مواد ضد عفونی کننده بذر .اسید سولفوریک .و خزانه .زمین اصلی.
تراکتور .گاوآهن .دیسک .ماله .بیل .فرقون .شن کش .انواع کود (شیمیایی -دامی)  .کودپاش.
نمونه خشک شده انواع گیاهان دارویی شرایط ارتقاء شغل کار پرورش دهنده گیاهان دارویی
نسبت مستقیم با حجم تولید نوع گیاهی که پرورش میدهد و مرغوبیت آن دارد و این عوامل
در افزایش درآمد و ارتقاء شغلی وی بسیار موثر است.
ویژگیهای شخصیتی کار پرورش گیاهان دارویی ویژگیهای ذیل را ایجاب میکند و
نیازمند است که فردی که خواهان انجام این کار است این مطالب را دارا باشد.:
)۱اطالعات کافی در مورد نیازهای اکولوژیکی گیاهان دارویی.
 )2اطالعات کافی در مورد خصوصیات ظاهری گیاهان دارویی.
 )۳وقت شناسی برای پرورش گیاهان دارویی.
 )4دقت و حوصله فراوان برای پرورش گیاهان دارویی.
 )5گداشتن روحیه جمعی و کار با دیگران.
 )6توانایی جسمی باال
 )7مدیریت بر تمامی اجزای کاشت ،داشت و برداشت گیاه دارویی ختمی
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گل ختمي
نام فارسی :گل ختمی نام علمی :rosea Althaeaنام انگلیسی:Hollyhock ،Rose mallow
تیره :Malvaceaeنام عربی :شحم المرج -خطمی بری– وردالزوانی گیاه شناسی گیاهی است
علفی دو ساله و یا چند ساله دارای ساقههای راست ،خشن و به ارتفاع  2تا  ۳متر که برگهایی
به رنگ سبز زیبا ،منقسم به  5تا  7لوب دندانه دار دارد .گلهای آن خیلی بزرگ ،به پهنای  6تا
 ۱2سانتیمتر و به رنگهای سفید ،گلی قرمز ،ارغوانی ،قرمز قهوهای تیره ،زرد و غیره است در
فاصله اواخر خرداد تا اواسط شهریور گل میدهد میوه سطح و چند الیهای است که در اطراف
آن بریدگی و شیارهای خاصی وجود دارد .داخل میوه چند دانه لوبیایی شکل به رنگ قهوهای
وجود دارد .ختمی گیاهی مدیترانهای است که منشأ آن خاورمیانه گزارش شده است .گفته
میشود این گیاه ابتدا در قرون وسطی و در پی جنگهای صلیبی به اروپا وارد شد و سپس
پیشروی امپراطوری عثمانی در شرق اروپا طی قرون  ۱5و  ۱6میالدی ،موجب انتشار بیشتر آن
در اروپا شد .این گیاه در ایران به صورت وحشی میروید.
خواص ختمی نیز مانند گیاه ختمی دارویی ( )Althaea officinalisکه بومی اروپاست ،از
دیرباز شناخته شده و به عنوان گیاه دارویی مورد استفاده قرار میگرفته است .نام علمی
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" "Althaeaبه لغت یونانی "آلتو" به معنای ترمیم کردن و شفا دادن منسوب است .مصریان
باستان از این گیاه استفاده میکردند و تئوفراستوس (حکیم و گیاه شناس یونانی قرن سوم قبل
از میالد) آن را برای درمان سرفه تجویز میکرده است .در کشور ما نیز از این گیاه از قدیم در
طب سنتی استفاده میشده است .نیاز اکولوژیکی برای کشت ختمی بری از اقلیمهایی که از
نظر نور مناسبند و بادهای موسی شدید نمیوزند ،باید استفاده نمود .بذر گیاه در دمای  8تا ۱۰
درجه سانتی گراد قادر به رویش است .اگرچه رشد و نمو این گیاه در مناطق خشک به خوبی
صورت میگیرد ولی گیاه در مرحله ساقهدهی به رطوبت کافی نیاز دارد .نور کافی و هوای
خشک سبب تولید مقدار فراوانی گل میشود .خاکهای نرم رسی با ضخامت زیاد و غنی از
مواد غذایی برای کشت گیاه مناسب است رطوبت زیاد برای گیاه مناسب نیست و سبب کاهش
عملکرد گل میشود .آماده سازی خاک در فصل پائیز پس از اضافه نمودن کودهای حیوانی
کامال پوسیده شخم عمیقی به زمین زده میشود .سپس  ۳۰تا  5۰کیلوگرم در هکتار ازت و ۳۰
تا  5۰کیلوگرم اکسید فسفر و  ۳۰تا  5۰کیلوگرم اکسید پتاس به خاک اضافه نموده و به وسیله
دیسک آنها را تا عمق  ۱5تا  2۰سانتیمتری خاک مخلوط میکنند .در اواخر زمستان زمین را
تسطیح و بستر خاک را برای کشت بذر آماده میکنند .تاریخ و فواصل کاشت گل ختمی را با
اکثر گیاهان میتوان به تناوب کشت نمود .لیکن بهتر است با گیاهانی به تناوب کشت شوند که
زمین را از مواد و عناصر غذایی تهی نکنند کشت مداوم گیاه در یک زمین مناسب نیست و
بهتر است تکرار کشت آن در یک زمین پس از سه سال انجام گیرد .اواخر اسفند و اوایل
فروردین زمان مناسب برای کشت مستقیم گیاه است .بذرها در ردیفهایی به فاصله  6۰تا 7۰
سانتیمتر کشت میشوند .عمق بذر در هنگام کاشت  ۳تا  5/۳سانتیمتر باید باشد .برای هر
هکتار زمین به سه تا پنج کیلوگرم بذر با کیفیت نیاز است .زمان مناسب برای کاشت بذر در
خزانه ،پائیز (اوایل مهر) میباشد .در این صورت بذرها در ردیفهایی به فاصله هفت تا هشت
سانتیمتر کشت میشوند .عمق بذر بین ۱/5تا  2سانتیمتر مناسب است ،برای هر هکتار به 8/۱
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کیلوگرم بذر نیاز است در اواخر اسفند و اوایل بهار نشاءها را در ردیفهایی به فاصله 7۰
سانتیمتر و فاصله دو بوته در طول ردیف  2۰تا  25سانتیمتر باید به زمین اصلی منتقل کرد.
کاشت تکثیر گل ختمی توسط بذر به دو روش مستقیم و غیرمستقیم صورت میگیرد.
کاشت مستقیم:

در اواخر اسفند و اوایل فروردین اقدام به کشت ردیفی بذرها در زمین اصلی میشود
بذرها در ردیفهایی به فاصله  6۰تا  7۰سانتیمتر کشت میشوند .عمق بذر در هنگام کاشت
باید  ۳تا  ۳/5سانتیمتر باشد .پس از کشت برای ایجاد تراکم در بستر سطحی خاک انجام
غلتک مناسب ضرورت دارد و سبب هماهنگی در رویش بذرها میشود پس از کشت باید
بالفاصله زمین را آبیاری کرد این روش تکثیر اگر هزینه کمتری دارد اما از آنجا که گیاهان با
تاخیر به گل میروند اولین گلها در اواسط تابستان ظاهر میشوند) .روش مناسبی برای کشت
گل ختمی نیست و کمتر از آن استفاده میشود.
کاشت غیرمستقیم:
در پائیز (اوایل مهر ماه) اقدام به کاشت بذر در خزانه میشود .بذرها در ردیفهایی به
فاصله هفت تا هشت سانتیمتر کشت میشوند عمق بذر بین  5/۱تا  2سانتیمتر مناسب است.
با آبیاری منظم و وجین علفهای هرز بذرها پس از  ۱۰تا  ۱5روز سبز میشوند .در صورتی
که تراکم گیاهان در طول ردیفها زیاد باشد در اواخر مهر به تنک کردن آنها اقدام میشود .با
آغاز فصل سرما (اواخر پائیز) به منظور جلوگیری از سرما زدگی با پوشش نایلونی سطح خزانه
را باید پوشاند .اواخر اسفند زمان مناسبی برای انتقال نشاءها به زمین اصلی است .تکثیر گل
ختمی به روش غیرمستقیم هزینه زیادی دارد اما از آنجائی که گیاهان زودتر به گل میروند و
گلهای حاصله از کمیت و کیفیت مناسبی برخوردارند لذا در اکثر جاها از این روش برای
تکثیر گیاه استفاده میشود داشت چنانچه گل ختمی به روش مستقیم تکثیر شود و بوتهها در
طول ردیفها متراکم باشند آنها را باید تنک کرد به طوری که در هر متر طولی  8تا  ۱۰بوته
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رشد کند .زمان مناسب برای تنک کردن گیاهان در طول ردیفها در مرحله دو تا سه برگی
است برای تنک کردن چنانچه از ماشین استفاده شود حرکت ماشین باید در خالف جهت
ردیفها باشد .در طول رویش گیاهان دو تا سه بار باید اقدام به وجین علفهای هرز نمود .به
علت حساس بودن گیاه به علفکشها مبارزه شیمیایی با علفهای هرز مناسب نیست و
وجین باید توسط انسان یا ماشین (کولتیواتور) صورت گیرد .گیاهان در مرحله ساقهدهی باید
آبیاری شوند .از مهمترین بیماریهای گل ختمی قارچ عامل بیماری زنگ است .برای
جلوگیری از گسترش این بیماری بذرهای حاصل از بوتههای سالم را باید کشت نمود .ضد
عفونی کردن بذرها با غوطهور کردن آنها در محلول دو در هزار سولفات مس به مدت یک و
نیم ساعت توصیه میشود .برای مبارزه با این بیماری از محلول قارچ کش  4/۰درصد زینب
( )zinebیا محلول  2/۰درصد دیتان به صورت محلول پاشی میتوان استفاده نمود.
برداشت گلها را باید در هوای خشک و غیر بارانی برداشت کرد .گلبرگها ،بدون
کاسبرگ باید جمعآوری شوند ،گلها بندرت به صورت کامل و همراه با کاسه گل
(کاسبرگها) برداشت میشوند .از مرحله باز شدن گلها تا پژمرده شدن و ریختن آنها زمان
نسبتا طوالنی وجود دارد لذا میتوان به صورت منظم و به تدریج گلها را برداشت کرد و پس
از جمعآوری توسط جریان نسیم مالیم یا خشککنهای الکتریکی در درجه حرارت  4۰تا 5۰
درجه سانتی گراد خشک نمود .عملکرد گل خشک  25 /۰تا  4/ ۱تن در هکتار است .دامنه
انتشار شمال گیالن -ایسپیلی ،بین عمارلورایسپیلی ،بین شورون و کبوتر چاک .استفادههای
گوناگون ختمی از آنجا که این گیاه به راحتی "هیبرید" میشود ،گلهای آن رنگهای متفاوتی
پیدا میکند و نمیتوان از قبل رنگ گلها را حدس زد .به دلیل همین تنوع رنگها ،این گیاه
امروزه در بسیاری از باغها و پارکهای کشورهای مختلف به عنوان گیاه زینتی کشت میشود.
ضمنا همین تنوع رنگ در گلهای این گیاه ارزشمند باعث شده تا از آن در تولید رنگهای
قابل مصرف در صنایع غذایی ،نوشیدنی و شیرینیها استفاده شود .گل ختمی شهدآور و بسیار
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مورد عالقه زنبور عسل است .در کشور فرانسه از زمانهای قدیم ریشه پوست گرفته و خشک
شده ختمی را به کودکانی که در شرف دندان درآوردن هستند ،میدهند .کاربرد دارویی ریشه،
برگ و گل ختمی حاوی مواد موثره هستند و از این رو خواص دارویی دارند .ریشه ختمی
حاوی مقادیر زیادی موسیالژ (تا  2۰درصد) است؛ ولی گل و برگ آن حاوی مقادیر کمتری
موسیالژ است (گل تا 6درصد و برگ تا  ۱۰درصد) ،عالوه بر موسیالژ ،ترکیبات دیگری نیز
مانند فالونوئیدها و نشاسته در اندامهای این گیاه وجود دارد .موسیالژ چیست؟ موسیالژها
گروهی از ترکیبات گیاهی مملو از پلی ساکارید ( )Polysaccharidesهستند .موسیالژها در
تماس با آب کم و بیش حل میشوند و مادهای لزج ،مانند ژالتین تولید کرده و حجیم
میشوند .موسیالژها دارای خاصیت ضدالتهاب ،مرطوب کنندگی ،نرم کنندگی ،چسبندگی و
بادکننده هستند .مصرف آنها همچنین موجب تسهیل در خروج فضوالت روده میشود .به
همین دلیل عصاره ختمی ،مانند عصاره اسفرزه ،تخم کتان و برخی دیگر از گیاهان حاوی
موسیالژ ملین است .موسیالژ موجود در ختمی سوزش غشای مخاطی را تسکین و التهاب را
کاهش میدهد .از این رو عصاره ختمی برای تسکین سرفه و آسم و درمان التهاب معده،
التهاب روده کوچک و روده بزرگ ،دیوریتکولیت و رکتیت توصیه میشود .به عالوه استفاده از
عصاره این گیاه برای بهبود عفونت مثانه نیز مفید است .ویژگیهای برجسته این گیاه دارویی
آن را در زمره گیاهان منتخب سازمان جهانی بهداشت( )WHOقرار داده و سازمان مذکور این
گیاه را برای مداوای انواع التهابها و همچنین به عنوان ضدسرفه و خلط آور توصیه میکند.
کاربرد خاصیت نرم کنندگی و مرطوب کنندگی موسیالژها و فالونوئیدهای موجود در
ختمی موجب شده عصاره این گیاه در صنایع بهداشتی برای تولید شامپو (برای براق کردن
مو) ،کرم ،ماسک و لوسیون پوست و صابون به کار برود .فرآوردههای بهداشتی حاوی این
عصاره ،پوستاندازی را تسریع میکنند و باعث طراوت و شادابی پوست به ویژه پوستهای
خشک میشوند .تهیه دمنوش ختمی برای تهیه دم کرده ختمی ،حدود  2۰گرم مخلوط برگ و
گل خشک ختمی را ترجیحأ به همراه همین مقدار ریشه در یک لیتر آب جوش قرار دهید و
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بگذارید تا سرد شود .سپس آن را صاف و در صورت تمایل با عسل شیرین کنید .دم کرده
ختمی برای تسکین سرفه و آسم (به ویژه در کودکان و نیز ناراحتیهای نای و نایژه و
التهابهای دستگاه گوارش بسیار موثر است .عالوه بر آن موجب افزایش اشتها نیز میشود.
قرار دادن برگ و گل ختمی (یا دستمال آغشته به دم کرده آن) روی کورک یا محل دمل باعث
نرم شدن پوست و در نهایت خروج چرک میشود؛ همچنین برای رفع سوزش و خارش محل
گزیدگی حشرات مفید است .امروزه این گیاه ،به منظور استفاده صنعتی ،در سطح وسیعی در
کشور کشت میشود و محصوالت حاصل از آن با کیفیت مطلوب در داروخانهها عرضه
میشوند .عالوه بر آن واریته خاصی از این گیاه ،معروف به ختمی سیاه با نام علمی Althaea

 ،nigra ،rosea varتوسط شادروان مرحوم استاد امیدبیگی برای اولین بار در کشور کشت شد.
رنگ سیاه گلهای این واریته سرشار از آنتوسیانین است که برای تقویت قلب و عروق کاربرد
دارد .این واریته از ختمی در حال حاضر در دست تکثیر است و در آینده نزدیک فرآوردههای
حاصل از آن به بازار عرضه خواهد شد.
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گیاه باريجه
گیاه باریجه از گیاهان مهم مرتعی و دارویی و صنعتی میباشد و در مناطق کوهستانی و
ییالقی ایران میروید .و به طورکلی در مناطق کوهستانی که بیشتر نزوالت به صورت برف
است ،رویش دارد .خاک مناسب برای کشت باریجه خاکهای با عمق کافی ،نرم و قابل نفوذ
است .بیشترین میزان بهرهبرداری از این گیاه در استانهای سمنان ،خراسان و تهران انجام
میشود .باریجه دارای  ۹5درصد ترکیب شیمیایی و دارویی با ارزش است و دارای ریشه
غدهای و حجیم است .باریجه گیاهی چند ساله با ریشه غدهای و حجیم و از تیره چتریان به
شمار میرود و گیاهی مونوکارپیک است یعنی تنها یک بار گل میدهد .در چند سال اول
رویش ،برگهایی طوقهای تولید میکند و در سال آخر رویش به ساقه میرود و گل و میوه
تولید میکند .از تمام اندامهای گیاه بوی تند و مخصوص استشمام میشود که از عالیم
مشخص گیاه باریجه است .گیاهی روز بلند است و دوره خواب فیزیولوژیک این گیاه از تیر
ماه تا اواسط اسفند ماه است .آفات و بیماریهای باریجه شته سبز هلو ،کرم برگ خوار باریجه
و پوسیدگی بذر باریجه هستند .از ساقه و قاعده ساقه در اثر شکاف دادن شیرابه خارج
میشود ،باریجه دارای  5/۹درصد اسانس 5/6۳ ،درصد رزین و  27درصد صمغ است ،خواص
درمانی آن شامل اثرات نیرودهندگی ،ضد نزله ،ضد تشنج ،دفع درد معده ،مقوی معده و
ترمیمکننده زخمهای سطحی است .مصارف صنعتی باریجه در تهیه نوعی چسب مخصوص
(چسب الماس) ،صنایع آرایشی بهداشتی است .اهمیت باریجه از مهمترین گیاهان دارویی،
صنعتی و مرتعی است که از دیر باز در مراتع ایران مورد تعلیف احشام دامداران قرار میگیرد.
فصل چرای دام براساس عرف محل ،تابستان و اوایل پاییز است که در این زمان دامها
برگهای خشک شده این گیاه را میخورند .دامداران از قدیم براساس تجربه برای مداوای کرم
معده ،گوسفندان را وادار به تعلیف از برگهای خشک شده این گیاه میکنند و اعتقاد دارند که
تعلیف احشام از این گیاه باعث افزایش تولید شیر دام میشود.
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از صمغ باریجه ،انواع مواد شیمیایی از جمله چسب صاف و زالل به دست میآورند که
در صنایع جواهرسازی برای چسباندن قطعات جواهرات به دلیل ایجاد نکردن خراش بسیار
مطلوب است ،صمغ خام آن جنبه تجارتی دارد و هر ساله مقداری از آن عمدتا به کشورهای
آلمان ،فرانسه ،ایتالیا و اتریش صادر میشود .با توجه به این که گیاه باریجه در مناطق
کوهستانی و ییالقی کشور ایران میروید و گیاهی چند ساله با ریشههای عمیق است ،وجود آن
در حوزه آبخیز به دلیل تثبیت بافت خاک و جلوگیری از شسته شدن بستر خاک و سنگهای
صادراتی که بالطبع از پر شدن سدها از گل و الی آبخیزها جلوگیری میکند ،از اهمیت بسزایی
در آبخیز داری برخوردار است .گیاه باریجه در کنترل طبیعی رویشگاهها و مراتع از آسیب
موشهای صحرایی تاثیر به سزایی دارد زیرا موشها با تغذیه از آن دچار خونریزی داخلی
میشوند و از بین میروند.
اهمیت دارویی باریجه در جهان رو به افزایش است به طوری که در گذشته روستاییان
برای مداوای کرم معده ،تسکین دردهای معده ،دندان درد و مار گزیدگی از آن استفاده
میکردند و در حال حاضر پیشرفت تکنولوژی دریچهای تازه را برای تجزیه ترکیبات شیمیایی
آن گشوده است .با انجام تجزیه توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی مشخص شده است که
شیره آن بیش از  ۹5ترکیب شیمیایی و دارویی با ارزش است .هریک از این ترکیبها مصارف
متفاوتی دارند و دامنه مصرف آنها از تقویت قلب (والرینات دبور نیل) تا کنترل باکتریهای
بیماریزای انسان و دیگر مصارف دامی و گیاهی میرسد .هر ساله مقدار زیادی از شیره خام
این گیاه با قیمت بسیار ارزان از کشور خارج میشود و پس از تجزیه و جداسازی ترکیبات و
تولید فراوردههای جدید با چندین برابر قیمت در غالب انواع داروها و حشره کشها ،عطرها و
غیره وارد کشور میشود .خصوصیات کلی در کتب قدیم با نام انجدان و در زبان سریانی
انگدان اویاما خوانده میشد .گیاهانی جدا گلبرگ و شامل  ۱5۰جنس و در حدود  ۳۰۰۰۰گونه
میباشند.
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باریجه گیاهی پایا با ساقه ضخیم به ارتفاع  ۱تا  2متر و برگهایی به رنگ سبز مایل به
خاکستری و پوشیده از تار به طول  ۳۰سانتیمتر بوده ،رشد گیاه به صورت روزت بوده و از
سن پنج سالگی به بعد با ایجاد ساقه گل دهنده به مرحله زایشی وارد میگردد .گیاه باریجه در
طول عمر تنها یک بار به گل نشسته و بذر میدهد و پس از آن از بین میرود .گلهای آن زرد
و مجتمع به صورت چترهای مرکب و عموما به صورت دستجات فراهم در قسمتهای
فوقانی ساقه ظاهر میگردد.

مشخصات گیاهشناسي گیاه باريجه ()Ferula gummosa Boiss
گیاهی است پایا ،منوکارپیک (بدین معنی که در طول عمر خود تنها بار گل خواهد داد)،
ساقه به طول  ۱-2متر از تیره چتریان است .این گیاه را در فارسی ،باریجه ،باریچک ،انجدان،
فسفر ،قانی ،واریژ و وریژه میگویند.
در انگلیسی به این Galbantinمیگویند چندین گونه مهم موسوم به باریجه وجود دارند که عبارتند از:
Ferula rabri caulis boiss- feruha galbaniflua boiss- Ferula gummosa boiss
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Ferula schair borsezولی مهمترین گونه که به گیاه باریجه معروف است و بهرهبرداری
شیرهی آن در ایران متداول است ،گونهFerula gummosa boissاست که گیاهی پایا و چند
ساله (۳تا ۱۰ساله) به شمار میرود و طول عمر آن بسته به شراط اکولوژیک منطقه مختلف است.
ایرانیان از دیرباز با این گیاه آشنایی داشتهاند ،ولی در منابع علمی خارج ،کشف باریجه در
سال  ۱884در نواحی شمالی ایران به نام فردی موسوم به  Buhseبه ثبت رسیده و -
 galbaniflua Fنامگذاری شده است .ولی بعدا توسط  Boissبه نام  gummosa- Fخوانده
شده است که در حال حاضر نیز نام جدید آن Fgummosa-است .ریشه باریجه ریشهها غدهای
و حجیم و دارای بافت الیافی هستند که میتونند تا عمق حدود  ۱/5متر در خاک نفوذ کند و
پوست ریشه قهوهای رنگ و ضخامت آن یک تا سه میلی متر است .قطر غده  6تا  ۱7سانتیمتر
است و شکل ریشه در مناطق مختلف باتوجه به بافت خاک و سنگالخی بودن آن متفاوت
است و به فرم استوانهای ،مخروطی و دوکی شکل مشاهده میشود .شکل ظاهری آن شباهت
زیادی به غده چغندر لبویی دارد .همچنین ممکن است ریشه در غدههای بزرگ دارای چند
انشعاب باشد .برگ باریجه برگهای اولیه باریک و ضخیم و شبیه برگ گندمیان است ،ولی
برگهای گیاه کامل دارای بریدگیهای زیاد و به رنگ سبز مایل به خاکستری و پوشیده از
کرکهای ریز و کوتاه است .برگها به طول 2۰تا  ۳۰سانتیمتر و به صورت رزت قرار
گرفتهاند .برگها عطر و بوی خاصی دارند .ساقه گل دهنده باریجه قطر ساقه  ۳تا  6سانتیمتر
و ارتفاع آن  5/۰تا  ۳سانتیمتر است .ساقه ابتدا به رنگ سبز همراه با خطوطی روشن به
صورت نوار مشخص ظاهر میگردد ،ولی به تدریج به روشن تغییر مییابد ،داخل ساقه ابتدا
توپر است ،ولی به تدریج که در انتهای آن بذور میرسند ،بافت داخل آن چوب پنبهای
میشود .گل آذین باریجه گلهای آن زرد رنگ ،یک پایه و به صورت چتر مرکب است که
اغلب به صورت دستههای مزاحم محوری در طول ساقه ظاهر میشوند .در روی ساقه گل
دهنده  6تا  ۳5چتر در هر چتر  ۹تا  25چترک وجود دارد .هر چترک شامل تعدادی گل است
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که تولید  8تا  4۰بذر میکند .چترهای فرعی (چترک) دارای پایهای کوتاه هستند .چترها در
محل اتصال به ساقه دارای غالف هستند .میوه باریجه میوه آن شیزوکارپ است ،هر میوه شامل
دو بذر به هم نیمه متصل است که به آسانی از هم جدا میشوند ،بذور بیضوی کشیده با طول
 5/۱تا  2برابر عرض دانه ،به رنگ زرد روشن که در قسمت میانی به رنگ قهوهای روشن
است ،بذور سبک ،در قسمت داخلی کمی فرو رفته و در قسمت پشتی دارای  4تا  5نوار طولی
کمی برجسته است .بذور به طول  ۱۰تا  22میلی متر ،عرض  5تا  ۱۰میلی متر و ضخامت یک
میلی متر است و اسانس و عطر و بوی خاصی نیز دارند.
به طورکلی گیاهی است چند ساله و مونو کار پیک (در طول عمر خود تنها یک بار گل
میدهد این گیاه در چند سال اول رویش تولید برگهای طوقهای میکند ،در سال آخر رویش
به ساقه میرود و گل و میوه نیز روی آن تشکیل میشوند .سپس ریشه گیاه میپوسد و گیاه از
بین میرود .شیرهای که از قطع ساقه باریجه به دست میآید ،اشکی و تودهای مانند است .نوع
اشکی آن بر اثر گزش حشرات و یا پیدایش خراش به طور طبیعی از قاعده ساقه و برگ
گیاهان مذکور به خارج ترشح میشود ولی آنچه که در بازار تجارت اهمیت دارد و مورد
استفاده قرار میگیرد ،بیشتر نوعی است که با ایجاد شکاف در گیاه مذکور از آن بدست میآید.
برای بدست آوردن باریجه ،خاک قسمت قاعده ساقه گیاه را از آن دور و ناحیه مذکور را به
خوبی تمیز میکنند .سپس در  ۳سانتیمتری ناحیه یقه ،به تناوب ایجاد شکاف میکنند و یا
آنکه ساقه گیاه را از آن منطقه قطع میکنند .بزودی شیرهای از آن خارج میشود که در محل
قطع شده گیاه به صورت جامد در میآید .پس از چند روز شیره سفت شده را از گیاه جدا
میسازند ،شکاف دیگر ایجاد میکنند و یا آنکه قسمت سطحی محل قطع شده را به صورت
الیه نازکی بر میدارند و پس از ترشح شیرابه و جمعآوری آن ،این عمل را به فواصل معین تا
زمانی تکرار میکنند که ترشحی به خارج صورت نگیرد .نوع اشکی باریجه ،رنگ سفید مایل
به زرد و یا زرد مایل به سبز و یا مایل به قرمز دارد .درشتی آن از یک نخود تا یک گیالس
تفاوت میکند و اگر شکسته شود ،مقطع آن زرد رنگ و شفاف جلوه میکند .نوع اشکی
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مدتها نرمی خود را حفظ میکند ولی بعدا به مرور زمان سخت و شکننده میشود ،به طوری
که بر اثر خرد شدن به صورت گرد درمی آید .نوع تودهای که از قطعات اشکی نامنظم ،واقع
در یک قسمت بیشکل و خمیری تشکیل مییابد ،به صورت قطعاتی به ابعاد مختلف و نامنظم
در معرض استفاده قرار میگیرد ،رنگ آن متفاوت ولی اغلب مایل به سبز ،سبز قهوهای ،سبز
مایل به زرد یا تیره است .در داخل آن ناخالصیهای مختلف نظیر خردههای ساقه ،برگ و
دمبرگ گیاهان وجود دارد .باریجه ایران ،از نوع خشک و مرکب از قطعات کوچک اشکی
است که به سهولت از یکدیگر جدا میشوند و حالت چسبنده و شفاف ندارد .به عالوه قطعات
کوچک و اشکی آن به رنگ سفید و کمی مایل به زرد ولی قسمت داخلی آن کدر است.
باریجه بوی قوی ،طعم گس ،تلخ ،معطر ،گزنده و ناپسند دارد .به سهولت با آب ایجاد
امولسیون میکند .به طوری که  25درصد آن در آب وارد میشود .مناطق رویش و پراکنش
جغرافیایی باریجه گیاهی کوهستانی و ییالقی است و در مناطق مرتفع و در ارتفاعات  ۱۳۰۰تا
 ۳۳۰۰متر از سطح دریا رویش دارد و در اکثر نقاط ایران میروید ولی مهمترین رویشگاه آن
در استان سمنان ،شامل حوزه آبخیز مناطق ارونه ،امام زاده عبداهلل ،تویه دروار ،آشتی ،پادرایج،
جوین ،هوا فرسو ،گچ چال ،دشت بو ،دشت پرور ،شکار جال گرمسار ،راهه باال و پایین ،نمک
دره ،گرجهای جند ،لزورگان ،قالی باف ،عبدل آباد و سیر و غیره است .در استان تهران شامل
مناطق حوزه آبخیز الرستان پلور در جاده هزار ،اطراف سد الر (دشت دنبک ،دلیجانی ،عسل
عسل ،نمک کوثر ،کزل دره ،علف چین ،الر پلور) است آبگرم دماوند ،رود بار قصران،
فیروزکوه (ارجمند ،لذور ،کره سر ،اهنز ،شادمض ،نواس ،سرک ،پیرده ،گاوده ،درده ،کروده)
ارتفاعات منطقه لنساء در جاده چالوس و ارتفاعات طالقان رویشگاههای گیاه باریجه از شمال
تا جنوب خراسان گسترش دارد و مهمترین آنها عبارتند از:
مناطق خمبی ،سرابین در محور بجنورد و جنگل گلستان ،آرمات لو ،گرمه چمن بید،
درخت بید ،رباط قربیل ،و ارتفاعات شمالی محور بجنورد تا آموزش دکه شیروان در بخش
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زرد و کاستان ،قره خور ،اقلمه ،و کوههای بینالود نیشابور و ارتفاعات سبزوار ،کاشمر و
اسفراین ،کوه دژ ،بادام در اطراف قوچان ،کوه هماتی بین سبزوار و کاشمر .بیشترین میزان
بهرهبرداری در استانهای سمنان ،تهران و خراسان است .شرایط اقلیمی مورد نیاز باریجه این
گیاه در مناطق مرتفع کوهستانی میروید که در این مناطق نزوالت آسمانی بیشتر به صورت
برف بوده که ریزش از اواخر آبان ماه شروع و تا اواخر اسفند ماه ادامه دارد و از اواسط اسفند
ماه به بعد نزوالت آسمانی بیشتر به صورت بارانهای معمولی در اوایل بهار همراه تگرگ و
رگبار است .دوره یخبندان مناطق باریجه خیز طوالنی بوده و از اوایل آذر ماه شروع و تا اواخر
اسفند ماه ادامه دارد واز نیمه دوم فروردین ماه در این مناطق برف شروع به ذوب شدن میکند.
میانگین حداقل حرارت طی فصل زمستان در این مناطق  -۱۰درجه سانتیگراد و در تابستان
حداکثر حرارت  25درجه سانتیگراد است .گیاه باریجه در فصل بهار در حرارت  ۳تا  25درجه
سانتیگراد رشد میکند و در حرارتهای باالتر از  25درجه سانتیگراد رویش آن متوقف
میشود و حداقل فعالیت را خواهد داشت.
گیاه باریجه در مناطق با دوره یخبندان و زمستان طوالنی با حداقل  ۱5روز با درجه
حرارت کمتر از  -۱۰درجه سانتیگراد و بارندگی بهاره بیش از  inn6۰۰در طی ماههای اسفند،
فروردین و اردیبهشت و متوسط بارش ساالنه بیش از  ۳5۰میلیمتر در خاکهایی با  PHقلیایی
و بافت خاک لومی -رسی و غنی از هوموس قابل کشت و تکثیر است .گیاه باریجه در دوران
مختلف رشد و نمو به درجات متفاوت حرارت نیاز دارد و مقاومت زیادی در برابر سرما از
خود نشان میدهد .این گیاه در ۳تا  5درجه سانتیگراد شروع به جوانه زدن و رشد میکند و
برای شکستن دوره خواب بذر و استراتیفیکاسیون آن نیاز به گذراندن یک دوره سرمایی بین ۳
تا  -۱5درجه سانتیگراد به مدت  ۱5تا  45روز دارد .البته مهمترین و مناسبترین شرایط
حرارتی برای جوانه زدن پس از شکستن دوره خواب  ۳تا  5درجه سانتیگراد میباشد .در
مرحله تولید ساقه گل دهنده وجود سه عامل حرارت ،رطوبت و طول روز برای ادامه رشد و
ظهور ساقه گل دهنده ضروری است .باریجه یک گیاه روز بلند است .خاکهای مناسب کشت
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باریجه کشت باریجه در خاکهایی که دارای عمق کافی ،نرم و قابل نفوذ باشد ،امکان پذیر
است .همچنین بایستی تهویه آن به خوبی انجام شود .سنگ مادر خاکهای اکثر رویشگاههای
طبیعی این گیاه آهکی بوده و دارای بافت شنی-رسی ،رسی -ماسهای ،لوم -رسی -ماسهای
است .زمینهای خیلی سنگین برای کشت باریجه مناسب نیستند و بایستی ابتدا زمینها را به
وسیله کود دامی اصالح و سپس به کشت باریجه اقدام کرد .زمینهای رسی شنی ،لومی رسی
و رسی ماسهای مناسبترین خاکها برای کشت این گیاه هستند  PHمناسب برای رشد و نمو
برابر  7/2تا  7/8است و در این PHمحصول خوبی تولید میکند .این گیاه در خاکهایی با
میزان رس باال و تهویه نامناسب که از نظر آهک و هوموس غنی نباشد قادر به فعالیت رویشی
نیست و دچار پوسیدگی میشود و از بین میرود.
زمان مناسب کاشت بذر باتوجه به نیاز سرما و استراتیفیکاسیون برای جوانه زدن و تاثیر
توام سرما و رطوبت زمستانه در تغییرات شیمیایی مواد هورمونی بذر ،فصل پاییز در ماههای
آبان و آذر بهترین زمان کاشت بذر باریجه است و در صورتی که بذور در بهار کاشته شوند،
در آن سال جوانه نمیزنند ،البته ممکن است پس از گذشت یک سال و طی یک دوره سرمای
زمستانه طی سال بعد ،درصد کمی از بذور جوانه بزنند .عمق کاشت بذر بذر گیاه باریجه در
خاکهای نیمه سبک در عمق  5تا  7سانتیمتر میبایستی کاشته شود تا بذور جوانه زده و
بتوانند براحتی از خاک خارج شوند .رطوبت مورد نیاز پس از کاشت بذر در زمین ،این گیاه
نیازی به آبیاری در فصل پاییز ندارد و بذور ،پس از تامین سرمای مورد نیاز و
استراتیفیکاسیون ،در اوایل بهار جوانه میزنند .در بهار برای جوانه زدن بذور در خاک سه
عامل حرارت ،رطوبت و اکسیژن الزم است .بذور برای جوانه زدن در بهار به حرارت  ۳تا 5
درجه سانتیگراد و رطوبت باالی  75درصد بستر خاک نیار دارد .به همین دلیل بذور باریجه در
رویشگاههای طبیعی در مناطقی که برف گیر هستند و میزان رطوبت بیشتری دارند به فراوانی
سبز میشوند .به طورکلی چون باریجه در ابتدای بهار شروع به فعالیت میکند در صورتی که
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میزان نزوالت آسمانی در فصل بهار کمتر از  6۰۰میلی متر بارش باشد ،بایستی مزرعه را
آبیاری کرد و در صورتی که آبیاری نشود ،از خرداد به بعد فعالیت رویشی گیاه متوقف و
برگهای آن زرد و خشک میشوند .ولی غدهها در زمین زنده باقی میمانند و حداقل فعالیت
حیاتی را دارند .بنابراین در ماههای خرداد تا اسفند نیازی به آبیاری ندارد ،حتی آبیاری مزرعه
در دوره خواب آن ،مخصوصا در فصل تابستان ،باعث پوسیدگی غدهها میشود.
تولید و برداشت بذر باریجه هر بوته باریجه در صورتی که توسط احشام صدمه ندیده
باشد ،به طور متوسط  25۰گرم بذر تولید میکند .بذور تولید شده به علت اینکه سبک هستند
به راحتی توسط باد در محیط اطراف پراکنده میشوند و در شرایط مناسب در بهار سال بعد
جوانه میزنند و سبز میشوند ،در صورتی که هدف بذر کاری باریجه در منطقهای غیر از
رویشگاه طبیعی آن باشد ،بایستی بذور طی مرداد ماه جمعآوری و در محیط خشک و خنک
صفر تا  ۱۰درجه سانتیگراد نگهداری شوند تا بذور قوه نامیه خود را حفظ کنند .البته در مورد
حداکثر مدتی که بذور قادرند قوه نامیه خود را حفظ کنند اطالعی در دست نیست .ولی در
صورتی که بذور در شرایط خشک و خنک نگهداری شوند ،حداقل  ۳سال قوه نامیه آنها حفظ
میشود .نحوه استخراج شیرابه دو نوع باریجه اشکی و تودهای در بازار دارویی ارائه میشود
که دو محصول ،حاصل از دو نوع برداشت از گیاه به ترتیب زیر است چنانچه ساقههای در
جهت موازی با ساقه شکاف داده شود ،در نتیجه شیرابهای شیری رنگ و متمایل به زرد از آن
خارج میشود که در نتیجه حرارت هوا به صورت تکههایی شفاف بر روی گیاه باقی میماند.
این ماده که تقریبأ عاری از ناخالصی است رنگی روشن و شفاف دارد و نوع باریجه اشکی
است .مقدار این نوع محصول کمتر بوده و از قیمت بیشتری برخوردار است.
ابتدا خاک پای گیاه را کنار زده گودالی به عمق  2۰سانتیمتر دور آن حفر میکنند سپس
گیاه را از قسمت یقه قطع میکنند به این ترتیب شیرابه گیاه به سرعت خارج شده داخل گودال
جمع میشود .هر هفته یک بار با الیهای به قطر نیم سانتیمتر پایینتر از محل بریده شده قبلی،
اصطالحا زخم را تازه میکنند و موجب خروج شیرابه بیشتری میشوند .این عمل تا خشک
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شدن کامل شیرابه ادامه مییابد .برداشت در اواسط و اواخر بهار صورت میگیرد و به دلیل
قطع شدن کامل قسمت هوایی همچنین ضعیف شدن ریشه ،گیاه در خطر نابودی قرار میگیرد،
بدین جهت الزم است تا برداشت آن تحت کنترل شدید صورت گیرد .مشخصات صمغ و
اسانس باریجه صمغ باریجه نیز مانند اغلب صمغها در بازار به دو صورت اشکی و تودهای
عرضه میشود .شیرابه باریجه دارای بوی تند ،طعم آن گس و بسیار نامطلوب است .مقدار
اسانس شیرابه متفاوت و پین  ۱5تا  26درصد است .اسانس با روش تقطیر با بخار آب بدست
میآید و به رنگ زرد روشن و با بوی تند و دارای  85درصد هیدروکربورهای ترپنوئیدی مانند
آلفاپینن (7تا  2۱درصد) ،بتاپینن ( 45تا  65درصد) و دلتا  -۳کارن(5/2تا۱6درصد) است .بوی
تند اسانس ناشی از ترکیبات نیتروژن دار نظیر  -2متوکسی  -۳ایزوبوتیل پیرازین و  -5بوتیل
 -۳متیل  -2بوتیوات ،متیل و ترکیبات گوگرد دار مانند متیل اتیل پروپانیل دی سولفید است .از
ترکیبات دیگر اسانس میتوان از میرسن و کادینن ،کادینول و الکلهای سزکوئیترین نام برد
در ایران استفاده از برخی روشهای نا مناسب در تیغ زدن به منظور استخراج شیرابه ،زمینه از
بین رفتن گیاه و بالخره نابودی آن را فراهم ساخته است .از این رو ،اهلی کردن و کشت این
گیاه ضرورت دارد .باریجه دارای  5/۹درصد اسانس 5/6۳ ،درصد رزین و  27درصد صمغ
است .نوع مرغوب آن نباید بر اثر سوختن ،بیش از  ۱۰درصد خاکستر بر جای بگذارد .میزان
تولید :میزان تولید هر بوته باریجه  2۰تا  4۰گرم میباشد .زمان وطول برداشت :زمان مناسب
جهت برداشت باریجه از اوایل تیر تا اواخر مرداد به مدت  2ماه میباشد.
شیوه بهرهبرداری:
بهرهبرداری عمدتا به صورت تودهای واز بوتههایی با سن بیشتر از  ۳سال (قطر طوقه
ریشه کمتر از  ۱5سانتیمتر نباشد) صورت میگیرد.
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شیوه برداشت باريجه:
شیوه کار  :ابتدا خاک اطراف ریشه (ترجیحا سمت شمال تا شیره حاصله در معرض
مستقیم نور آفتاب نباشد) را خالی نموده و بعد از آن به فاصله  ۳تا  ۱۰سانتیمتر از ناحیه یقه
به صورت موازی با محور غده برش میدهیم از این محمل شیرابه خارج میشود که 4تا ۱۰
روز بعد به وسیله کاردک مخصوص شیرههای خارج شده برداشته میشوند.
استاندارد باريجه:

موسسه تحقیقات صنعتی ایران برای تعیین ویژگیهای باریجه صادراتی در سال ۱۳48
استاندارد  5۳2را برای باریجه عسلی تدوین نموده است .که در این استاندارد ویژگی رنگ را
خاکستری یا خاکستری تیره یا قرمز متمایل به قهوهای ذکر شده است .وجود شن و خاک
ومواد گیاهی در صورتی که مقدار خاکستر را از  ۱۰درصد افزایش دهد مجاز ندانستهاند از نظر
درجهبندی با مالحظه مقدار مواد غیر محلول در الکل  ۹۰درجه جوش باریجه به  4دسته
طبقهبندی شده است:
نوع

مقدار مواد غیر محلول در الکل  ۹۰درجه جوش ممتاز تا  ۱۰درصد
درجه یک
۱۱تا  25درصد
درجه دو
26تا ۳6درصد
درجه سه ۳6تا  5۰درصد خواص درمانی و کاربری باریجه خواص -کاربرد صمغ باریجه
در هند به عنوان محرک ،ضد عفونی کننده و داروی سینه و در موارد برونشیتهای مزمن و
آسم و برای تقویت رحم تجویز میشود .باریجه اثر نیرو دهنده ،ضد نزله و ضد تشنج دارد
ولی امروزه کمتر در مصارف داخلی به کار میرود .در آلمان سابقا به عنوان قاعده آور و رفع
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بیماریهای رحمی مصرف داشته است .در ایران به عنوان رفع درد معده از آن استفاده با عمل
میآید .همچنین برای رفع درد دندان و مفاصل ،نیرودهنده و ضد تشنج و نفخ به کار میرود.
از نظر طبیعت طبق رأی حکمای طب سنتی خیلی گرم و خشک است و از نظر خواص
معتقدند که ملین و گرم کننده و محلل گازها و نفخ است .برای تنگی نفس و سرفه کهنه و نرم
کردن سینه و اختناق رحم و صرع و بواسیر و بیماریهای عصبی و ضعف معده و کبد و سپرز
نافع است .قاعده آور میباشد و اگر مخلوط با عسل خورده شود برای خرد کردن سنگ مثانه و
کلیه و باز کردن انسداد کلیه و تسهیل زایمان و دفع سموم مفید است .اگر مخلوط با سرکه
رقیق و مرمکی خورده شود برای خارج کردن جنین مرده و مشیمه نافع است و اگر با آب
مخلوط کرده و بخورند برای رفع سوزش مجرای ادرار و بواسیر مفید است و اگر تا سه روز
خورده شود بکلی رفع میشود .اگر با روغن زنبق مخلوط با باریجه برای کزاز و ضماد آن
برای تسکین درد پهلو و کمر و تحلیل دملها و خنازیر و ضماد آن که بر پشت زهار گذارده
شود برای تسکین درد رحم مفید است .باریجه برای اشخاص گرم مزاج مضر است و در
مناطق گرم و فصول گرم نیز تجویز نمیشود و اگر الزم باشد ،مصرف شود باید با روغن
بنفشه و کافور مصرف شود .مقدار خوراک آن تا  ۳گرم و برای دفع سموم کشنده تا  ۱5گرم
است ،جانشین آن از نظر خواص نصف وزن آن سکنجبین است .هر وقت قصد خوردن صمغ
باریجه باشد ،توصیه این است که آن را در روغن بادام تلخ و یا در آب سداب حل کنند و قبل
از مصرف باریجه ،اگر از نوع تودهای و مخطوط با خار و خاشاک باشد ،باید آن را ابتدا در آب
گرم بیندازند تا باز شود و فقط قسمت روغن و صاف آن را که روی آب میآید بگیرند و با
پارچهای بدون فشار صاف کنند و مصرف نمایند در صنعت از باریجه چسبی تهیه میشود که
بیرنگ است و برای چسباندن شیشه ،الماس و سنگهای قیمتی به کار میرود .مصارف
صنعتی باریجه نسبتا زیاد است .از باریجه ،نوعی چسب مخصوص برای چسباندن سنگهای
قیمتی مانند الماس و ...تهیه میشود که در جواهرسازی مصرف دارد .در صنایع چوب،
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نساجی ،نقاشی ،چسب ،حشرهکشها و آفتکشها نیز به کار میرود .برای تهیه چسب8 ،
قسمت سریشم ماهی را در آب حل میکنند ،معادل آن ،محلولی از یک قسمت الکل یک
قسمت باریجه و یک قسمت کم آمونیاک تهیه میکنند و بدان میافزایند .با این ترتیب ،چسبی
بدست میآید و برای چسباندن شیشه ،الماس و سنگهای قیمتی بکار میرود .باریجه را به
طور خوراکی به عنوان مقوی معده بکار میبرند در استعمال خارجی برای کوفتگی و زخمها
استفاده میشود .صمغ باریجه در هند به عنوان محرک ،ضد عفونی کننده و داروی سینه و در
موارد برونشیتهای مزمن ،آسم و برای تقویت رحم تجویز میشود .مصارف صنعتی باریجه
در کشورهای غربی فراوان است ولی متاسفانه از چگونگی مصرف صنعتی آن در این کشورها
اطالعات دقیقی در دست نیست .از مواد موثره باریجه در صنایع بهداشتی و نیز آرایشی به
عنوان تثبیت کننده عطر و ادکلن استفاده میشود .شیرابه باریجه از اقالم مهم صادراتی ایران
است.
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زيره سیاهCarum carvi LFamily: Apiaceae
خصوصیات گیاهشناسي:
زیره سیاه گیاهی است علفی و عموما دو ساله که در سال دوم رشد به ساقه میرود.
ارتفاع گیاه به  ۱تا  5/۱متر میرسد .برگهای گیاه دارای بریدگیهای عمیق میباشد .گلهای
زیره به صورت چتر مرکب و به رنگ سفید یا صورتی هستند .گیاهان دوساله در اردیبهشت
ماه سال دوم به گل میروند .میوه آن بیضوی شکل و به رنگ قهوهای میباشد .میوه دارای بوی
مطبوعی است که ناشی از وجود اسانس در آن است .وزن هزار دانه  ۳-4گرم میباشد.
اکولوژی :زیره در طول دوره رشد به به درجه حرارت زیادی نیاز ندارد .درجه حرارت مطلوب
برای رشدو تشکیل میوه  ۱6-2۰درجه سانتی گراد است.
زیره در طول دوره رشد به آب فراوانی نیاز دارد و در صورت کم آبی عملکرد به شدتکاهش مییابد .بیشترین نیاز گیاه به آب در مرحله ساقهدهی و تشکیل گل میباشد.
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زیره تقریبا در هر نوع خاکی رشد میکند ولی برای تولید انبوه نیاز به خاکهایی با بافتمتوسط و مقادیر فراوانی عناصر غذایی دارد PH .مناسب خاک برای رشد زیره 5/5-5 /7
میباشد .کاشت ،تکثیر زیره از طریق بذر میباشد .کشت آن نیز به صورت مستقیم میباشد.
میزان بذر مورد نیاز براییک هکتار حدود  8-۱۰کیلوگرم میباشد .فاصله ردیفهای کشت را
حدود  4۰-5۰سانتیمتر و فاصله گیاهان روی هر ردیف را حدود  ۳۰سانتیمتر در نظر
میگیرند .سیستم کاشت در زیره به صورت فارو میباشد .کشت را میتوان به صورت بهاره یا
پاییزه انجام داد که در کشت بهاره اواخر اسفند و در کشت پاییزه اوایل پاییز اقدام به کشت میکنند.
داشت:
باتوجه به اقلیم و گرمای هوا نیاز آبی زیره تفاوت دارد ولی معموال  6-7روز یکبار
آبیاری باید انجام شود .در بهار سال دوم باید بین ردیفها را کولتیواتور زد تا تهویه خاک بهتر
انجام شود این عمل نقش مهمی در افزایش عملکرد دارد .قبل و یا بعد از کاشت و قبل از
رویش بذر میتوان از علف کش مرکازین به میزان  4-5کیلوگرم در هکتار استفاده نمود .پس
از رویش نیز میتوان از علف کش آفالون به میزان  ۱-2کیلوگرم در هکتار استفاده کرد.
برداشت اندام دارویی مورد استفاده زیره بذر میوه آن میباشد.
برداشت بذور در سطوح کوچک با دست امکان پذیر است ولی در سطح وسیع باید از
ماشینهای مناسب برداشت استفاده نمود.
برداشت محصول معموال در مرداد ماه سال دوم انجام میشود .پس از برداشت دانهها را
خشک میکنند برای این عمل میتوان از خشککنهای برقی یا از جریان هوای آزاد استفاده نمود.
عملکرد بذر زیره حدود  5۰۰-۱5۰۰کیلوگرم در هکتار است .الزم به ذکر است که زیره
حساس به ریزش است و در هنگام برداشت این نکته را باید مدنظر قرار داد.
خواص دارويي مهم:
ضد نفخ ،ضد اسپاسم ،طعم دهنده غذا و درمان ناراحتیهای معده
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صبر زردAloe vera L. Family: Aloeaceae

خصوصیات گیاهشناسي:
صبر زرد گیاهی است چندساله با برگهای گوشتی و آبدار که شبیه برگهای کاکتوس
است .روی برگها نیز خالهای سفید رنگی قابل مشاهده است .ساقه گلدهنده گیاه پس از
چندین سال ظاهر میشود که به صورت خوشه مانند و گلها به رنگ زرد و یا نارنجی رنگ
میباشند .ارتفاع گیاه چندساله به همراه ساقه گلدهنده به حدود  ۱۳۰سانتیمتر میرسد.
کاشت:
تکثیر صبر زرد از طریق پاجوشهای آن میباشد .البته اخیرا از طریق روشهای کشت
بافت به صورت تجاری نیز تکثیر میشود.
 برای کاشت ابتدا در اواخر تابستان و اوایل پاییز پاجوشها را از گیاه جدا کرده و درگلخانه در بستر مناسب کشت میکنند تا ریشهدار شوند و استحکام کافی پیدا کنند.
 -پاجوشهای ریشهدار شده را در فصل بهار به مزرعه اصلی منتقل میکنند.
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 سیستم کاشت صبر زرد به صورت فارو میباشد که در این حالت فاصله ردیفها راحدود  ۱۰۰سانتیمتر و فاصله گیاهان روی هر ردیف را  5۰سانتیمتر در نظر میگیرند.
برای کشت یک هکتار صبر زرد به حدود  25هزار پاجوش نیاز است.داشت:
آبیاری صبر زرد نباید به میزان زیاد انجام شود و باتوجه به اقلیم منطقه و گرمای هوا
آبیاری  ۱۰ -۱5روز یک بار انجام میشود و نکته مهم منظم بودن آبیاری میباشد که عملکرد
ژل را افزایش خواهد داد.
برداشت:
اندام دارویی مورد استفاده گیاه برگهای آن میباشد که از آن ژل استخراج میشود.
برگها را میتوان از سال اول در پاییز برداشت نمود که برای این منظور برگهای خارجی گیاه
از قاعده قطع میشوند.
 پس از برداشت بالفاصله باید اقدام به استخراج ژل نمود و یا برگها را توسطکانتینرهای یخچال دار به کارخانه فرآوری منتقل نمود.
خواص دارويي مهم:
این گیاه شدیدا مسهل میباشد همچنین به میزان بسیار زیادی در صنایع آرایشی-
بهداشتی مصرف میشود.
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بابونه آلماني
خصوصیات گیاه شناسی گیاهی است یکساله ،به ارتفاع حداکثر یک متر ،برگهای بسیار
نازک ،گلها کوچک و طبق مانند .موسم گلدهی بابونه فصل بهار و تابستان میباشد .این گیاه
بومی اروپاست و در ایران نیز پراکنش دارد .وزن هزار دانه گیاه حدود  ۰/۰5-۰۱گرم میباشد.
اکولوژی:
در محدوده وسیعی از آب و هوا رشد میکند .به سرما نسبتا مقاوم است .خاک مناسب
برای کشت بابونه خاکهای نسبتا سنگین و مرطوب که نسبتا غنی از هوموس باشند .گیاهی
است مقاوم به شوری که مقدار زیادی نمک از خاک جذب میکند و به طور استثنایی نیز مقدار
زیادی سدیم از خاک جذب میکند و برای اصالح خاکهای شور و قلیا استفاده میشود .در آب و
هوای معتدل و مالیم بهترین رشد را دارد .بهترین دما برای ذخیره سازی مناسب اسانس 2۰-25
درجه سانتیگراد است .با افزایش شدت نور نیز مجموع اسانس و کامازون آن افزایش مییابد.
PHمناسب خاک برای رشد بابونه  6-7میباشد.
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کاشت:
تکثیر بابونه از طریق بذر است .کشت را میتوان به صورت (مستقیمیا غیرمستقیم) نشاء
کاری انجام داد .در کشت مستقیم مقدار بذر مورد نیاز برای هر هکتار  ۳-5کیلوگرم است .در
کشت غیرمستقیم  5۰۰۳۰۰گرم بذر برای تولید نشاء یک هکتار کافی است .کشت را میتوان
به صورت بهاره یا پاییزه انجام داد .کشت پاییزه را اوایل مهر و کشت بهاره را اوایل فروردین
انجام میدهند .اگر کشت به صورت مستقیم باشد ،بابونه باید به صورت کرتی کشت شود و
اگر کاشت به صورت غیرمستقیم باشد میتوان آنرا به صورت کرتییا فارو کشت نمود .فواصل
کاشت در کشت کرتی  x30۳۰و در کشت فارو  X15 5۰میباشد.
داشت:
بابونه در اوایل کاشت خصوصا در کشت مستقیم نیاز آبی فراوانی دارد ولی پس از آن
باتوجه به گرمای هوا آبیاری هر  7روز انجام میگیرد.
استفاده از  ۱2-۱5تن در هکتار کود دامی به رشد بهتر گیاه کمک میکند .مبارزه با
علفهای هرز خصوصا سس در اوایل دوره رشد ضروری است.
برداشت:
اندام مورد استفاده گیاه در صنایع دارویی ،گل آن میباشد .گلها در زمانی که گیاه در
مرحله گلدهی کامل است برداشت میشوند .میتوان گلها را در چند مرحله برداشت نمود.
برداشت باید در هوای خنک و آفتابی انجام شود .گلها با دست یا با شانههای مخصوص
برداشت میشوند .پس از برداشت گلها باید در سایه و دمای  22-24درجه سانتیگراد خشک
شوند و پس از خشک شدن در محلی کامال خشک و بدون رطوبت نگهداری شوند .الزم به
ذکر است که هزینه برداشت بابونه در صورت برداشت دستی بسیار باالست.
عملکرد بابونه حدود  5۰۰-۱2۰۰کیلوگرم گل خشک در هکتار است.
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خواص دارويي مهم:
ضد التهاب ،ضد نفخ ،ضد اسپاسم و همچنین استفاده در صنایع آرایشی بهداشتی

اکلیل کوهي ()Rusmnairinus officinalis
از تیره :Lamiaceae
نام علمی اکلیل کوهی رز مارینوس ( )Ros marinusبه معنی شبنم دریا میباشد؛ چرا که
زیستگاه طبیعی گیاه بیشتر درنواحی ساحلی است .در یونان باستان اعتقاد بر این بوده که اکلیل
کوهی (رزماری) ذهن و حافظه را تقویت میکند و به همین دلیل دانشجویان یونانی در وقت
امتحان دادن تاج گلهایی از اکلیل کوهی را به دور سر خود میپیچیدهاند .بعدها از اکلیل
کوهی برای حفظ خاطره استفاده شد و در تشریفات تدفین ،عزاداران شاخههایی از اکلیل
کوهی تازه را بر روی مقبره قرار میدادند تا شخص متوفی فراموش نشود .در مراسم عروسی
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این گیاه به عالمت وفاداری بوده و شاخههایی از آن در میان دسته گل عروس قرار داده
میشده است .ارتباط اکلیل کوهی با سر از همان هنگام معلوم شد که گیاه پزشکان برای درمان
سردرد ،استفاده از آن را آغاز کردند .روغن اکلیل کوهی از قدیم برای درمان نقرس و دردهای
عضالنی مورد استفاده قرار میگرفته و یکی از اجزای اصلی داروی معروف «آب مجارستان» را
تشکیل میداده است .این معجون ،زندگی را به الیزابت ملکه مجارستان که دچار رعشه و فلج
دست و پا شده بود ،بازگردانید .در طول قرن پانزدهم ،مردم شاخههایی از اکلیل کوهی را
منازل خود میسوزانیدند تا آنها را از مرگ سیاه (طاعون) حفظ کند در جنگ جهانی دوم،
اکلیل کوهی را به همراه سرو کوهی در بیمارستانهای فرانسه میسوزانیدند ،تا از بروز عفونت
جلوگیری به عمل بیاید .در منزل اکلیل کوهی از گیاهانی است که در طباخی مورد استفاده قرار
میگیرد .مزه تند آن گوشت گوساله سرخ شده را خوشمزه و غذای تهیه شده از مرغ و ماهی
را لذیذ مینماید .این گیاه همراه دیگر سبزیها نیز پخته میشود و به مصرف میرسد .اکلیل
کوهی در تهیه لوازم آرایشی نیز به کار میرود و روغن آن یکی از اجزای مواد تقویت کننده و
شامپوهای مخصوص موی سر میباشد .گیاه بومی حوزه مدیترانه است و به طور گسترده در
آب و هوای معتدل پرورش داده میشود .اکلیل کوهی به طور خود رو بر روی صخرهها و
تپههای ساحلی مدیترانه به عمل میآید .اکلیل کوهی گیاهی بوتهای و همیشه سبز و بسیار
معطر میباشد طول آن به  ۱/5متر میرسد و شاخههای متعدد آن هنگامی که جوان هستند نرم
و کرکدار است ،اما با گذشت زمان چوبی و سخت شده و پوست آن فلس مانند و قهوهای
مایل به خاکستری میشود .برگهای گیاه بسیار باریک ،شبیه چرم و حالت سنبله دارند .سطح
رویی برگها سبز پررنگ و زیر آنها نرم و خاکستری کم رنگ میباشد .وقتی که برگها به هم
مالیده شوند ،عطری بسیار قوی از آنها متصاعد میشود که بوی کافور و کمی هم بویی شبیه
کاج میدهد .از اوایل بهار تا اوایل تابستان گلهای دو لپهای آبی کم رنگ به صورت خوشهای
از انتهای ساقههای اکلیل کوهی ظاهر میشوند.
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خصوصیات گیاه شناسی نام جنس این گیاه مشتق از واژه النین ros- marinusبه معنی
شبنم دریاست .که به رویشگاه طبیعی آن اشاره دارد .این گیاه همیشه سبز درختچهای با ساقه
پیچان و به ارتفاع بیش از یک متر است و ریشهی اصلی دارد .شاخههای گوشه دار آن باریک
و شکننده بوده و پوست آن به صورت ورقههای طولی میریزد.
برگهای متقابل و بدون دمبرگ آن چرمی ،خطی ،غیرمستقیم و کمی براقنده و حاشیه آنها
به سمت پشت برگشته است .گلها به صورت سنبلههایی در راس انشعابات واقعند .جام گل
آبی کم رنگ و 2لی است .لب باالیی  2لوبی و لب پایین  ۳لوبی میباشد .میوه  4فندقه تخم
مرغی است و از تخمدان منشاء میگیرد .این گیاه به صورت خودرو در سواحل مدیترانه
میروید .و به صورت وسیع نیز در مناطق معتدلتر اروپا هم بعنوان گیاه زینتی و هم در مزارع
و باغچهها کشت میشود .این گیاه در بهار و تابستان جمعآوری میگردد.
پراکنش عمومي:
در مناطق مدیترانهای بومی و در سایر نقاط به صورت کاشته شده یافت میشود .پراکنش
در ایران :در ایران به صورت کاشته شده یافت میگردد .در تهران ،کرج ،سمنان ،مشهد،
سبزوار ،اصفهان و دامغان
بخشهای مورد استفاده:
برگها و سر شاخههای گلدار
مالحظات:
از این گیاه حدود  5/۱درصد اسانس تقریبا بیرنگ با چگالی  ./۹حاصل میگردد .که
حاولی پینن ،کامفن ،بورنئول و کافور است .آب مقطر معروفی که به نام آب مقطر مجاری
مشهور است و به مقادیر زیاد به عنوان خوشبو کننده در صنعت کابرد دارد .از برگ آن بدست
میآید .گلهای این گیاه گرده فراوان تولید نموده و مورد عالقه زنبورهای عسل هستند .آب
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مقطر حاصل از گلهای این گیاه بعنوان شوینده چشم به کار میرود .رزماری ضد نفخ -ضد
عفونی کننده -سبب افزایش ترشحات شیره گوارشی و صفرا میشود .این گیاه مدر است .اکثر
گیاهان داروئی از خانواده نعنائیان میباشد خانواده نعنائیان همه طبیعت گرم دارند از این گیاه
برای درمان رماتیسم و میگرن استفاده میشود و همچنین رزماری باعث افزایش گردش خون
در سطح بدن میشود .برای جلوگیری از ریزش مو و درمان کم مویی مصرف میشود مصرف
زیاد آن در خانمهای باردار مضر میباشد .در تهیه ادکلن و خشبو کننده در شامپوها ،کرمها و
صابون و لوازم آرایشی و بهداشتی مصرف میشود.
نامهای ديگر:

-رزمارین -اکلیل الجبل -ندى البحر -گیاه قیصر–گلعسل -رومارن

کشت و تکثیر اکلیل کوهي:
کشت و تکثیر اکلیل کوهی اهداف مختلفی را میتواند داشته باشدبه عنوان گیاه دائمی و
همیشه سبز نقش مهمی در طراحی فضای سبز بازی میکند در سالهای اخیر کشت اکلیل
کوهی در پارکها و حاشیه خیابانها و باغچه خانهها بسیار رواج یافته است در اطرف مزارع به
صورت یک گیاه پر چینی عمل نموده از خسارت بادهای تند کاسته و باعث جلوگیری از
فرسایش خاک میشود .در برخی استانها در زمینهای که امکان کاشت گیاهان زراعی وجود
نداشته کشاورزان به کشت این گیاه و فروش آن به کارخانههای صنایع دارویی مبادرت
ورزیدهاند.
سازگاری :رزماری در زمینهای آهکی سبک و آفتابگیر به خوبی رشد میکند معموال از
این گیاه به عنوان پرچین همیشه سبز در باغات استفاده میشود .گیاه رزماری مقاومت باالیی به
خشکی و شوری دارد (بیشتر اسطوخودوس) و شدت باالی تابش خورشید را به خوبی تحمل
میکند .از این گیاه در فضای سبز استفاده میشود .در بعضی از کشورهای سردسیر مثل آلمان،
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اکلیل کوهی را در مزارع نمیکارند زیرا این گیاه زمستان را در مزرعه دوام نیاورده و یا بندرت
دوام میآورد .اما به صورت گیاه زینتی و گلدانی ،اغلب در پارکها و باغها مشاهده میگردد.
بنابراین از ماه اردیبهشت تا مهر در هوای آزاد باغها و در طول زمستان در گلدان و جعبههای
گل در اتاقهای گرم پرورش داده میشود.
پرورش و تکثیر گیاهان داروئي
دوره آبیاری 7-۱۰ :روزبافت خاک مناسب برای رشد گیاه :بافت لومی شنی PHاپتیمم
مورد نیاز :محدوده  5/6-7روشهای تکثیر :به طریق مختلف از جمله قلمه زدن ،خوابانیدن
شاخه و جدا نمودن شاخههای ریشهدار و از طریق بذر ازدیاد مییابد .اما مناسبترین روش
برای تکثیر اکلیلهای کوهی قلمه است .استفاده از قلمههای ساقه رایجترین روش تکثیر این
گیاه است .قلمه زدن در دو فصل یعنی بهار و پاییز میتوانیم اکلیل کوهی را تکثیر کنیم .قلمهها
باید از سرشاخههای برگدار تهیه شوند .در موقع برداشت قلمه نباید گیاه سرگل باشد .بعد از
تمام شدن عمر گلها قلمهها را برداشت کنید بعد از دو تا سه ماه قلمهها ریشهدار شده و به
مزرعه اصلی منتقل میشوند .در مزرعه ،بوتهها را با فاصله  6۰تا  ۱۰۰سانتیمتر از یکدیگر
بکارید .در هر هکتار  ۱۰تا  ۱2هزار بوته میتوان کاشت .تکثیر از طریق کاشتن دانه بدین نحو
است که ابتدا دانههای اصالح شده و رسیده را در اسفند ماه تا فروردین ماه در قعطه زمین
مناسب و در پناه هوای گرم و آفتابی پرورش داده و سپس گیاه کوچک حاصل را ،هنگامی که
رشد کافی نمود طوری به زمین مورد نظر منتقل مینمایند که فاصله هر گیاه از دیگری بین 6۰
سانتیمتر تا یک متر باشد .مراقبتهای الزم در پاییز زمین را شخم عمیق میزنیم و در بهار پس
از شخم مجدد و اضافه نمودن کود حیوانی نشاها را به خاک مینشانیم .بد نیست بدانید که
اکلیل کوهی تاکنون در کشور ما هیچ حساسیتی نسبت به آفات و بیماریها از خود نشان نداده
و حتی در زمینهای آلوده به نماتد مقاومت خوبی داشته است .کوددهی :در پاییز هر سال با
استفاده از کودهای حیوانی به میزان  ۱۰الی  ۱5تن در هکتار انجام میشود که بین ردیفهای
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کشت کودها به خاک داده میشود و در فصل رشد تنها از کودهای از تی ویا کود کامل (تمام
عناصر) جهت تکمیل عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در  2إلى  ۳نوبت استفاده میشود .معموال
مزارع اسطوخودوس و رزماری به صورت جوی و پشته میباشد که معموال بوتههای روی
پشتهها کاشته میشود .برای آبیاری در جویها آب میاندازند که به بوتهها آب نرسد.
مراقبتهای ويژه در زمان داشت:
مبارزه با آفات و بیماریها یکی از بیماریهای معمول رزماری Rhizoctonia Solanاست
که با قارچکشهای بنومیلیا مانکوزب قابل درمان و پیشگیری است .زمان برداشت ۱8ماه بعد از
کاشت  ۱یا  2بار در سال برداشت میشود.
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برداشت محصول:

بهرهبرداری از این گیاه معموال از سال دوم آغاز میشود .و هنگامی برداشت انجام میشود
که گیاه در حال گل دادن است .بایستی توجه داشت که سیستم هرس رزماری ماننده
اسطوخودوس است تا ساقههای زیادی تولید شده و موجب پرپشت شدن گیاه شود .معموال
برگها را پس از چیدن در سایه خشک میکنند و اگر بخواهند از برگها اسانس بگیرند
بایستی محصول برداشت شده را بالفاصله به محل تقطیر یا کارخانه فرآوری حمل نمود.
معموال از هر  ۱۰۰کیلوگرم سرشاخه گلدار  5۰الی  2۰۰گرم اسانس استخراج میشود که از
این اسانس در عطرسازی ،تهیه صابون ،ادکلن و فرآوردههای زیبایی استفاده میشود .دقتهای
الزم در عملیات برداشت :
در شروع فصل گلدهی سرشاخهها به طول  ۳۰-۳5سانتیمتر (از انتها) برداشت میشوند
باید دقت کرد که گیا به هیچ وجه سخت و چوبی نگردد زیرا قسمتهای چوبی در فرآیند
اسانسگیری باعث تولید بوی نامطبوعی در اسانس میشود.
عملکرد:
در صورتی که سه چین در سال برداشت شود  ۱2-۱5تن محصول تازه تولید میکند.
عملیات پس از برداشتن ناخشک کردن برگها ،در سایه یا در خشککنهای مصنوعی با دمای
 4۰-۳5درجه سانتی گراد و یا انتقال سریع محصول برداشت شده به واحدهای اسانس گیری.
اندام مورد استفاده:
برگ و سرشاخههای گلدار گیاه اقلیم مورد نیاز گیاه:
گیاهی است مدیترانهای که آفتاب کامل ،زمستانهای خنک (بدون یخ زدگی) و
تابستانهای مالیم (زیر  ۳۰درجه سانتی گراد را میپسندد و نور کافی نیاز دارد).
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محل مناسب رويش:
اکلیل کوهی (رومارن) را باید در زمینهای آهکی قابل نفوذ ،خاک مناسب ،کامال
آفتابگیر و در آب و هوای گرم پرورش داد .بندرت نوع خودرو و گونههای مختلف آن روی
شیبهای خشک صخرهای ،چراگاههای خشک و بیشه زارها و کشورهای هم جوار دریای
مدیترانه میرویند..
منشاء و دامنه انتشار:
موطن این گیاه به حالت خودرو ،در منطقه مدیترانه و همچنین جنوب فرانسه و به
موازات ساحل اسپانیا و مخصوصأ نواحی ساحلی آن تا آسیای صغیر است .در ایران ،در اغلب
نواحی آن را کشت و پرورش میدهند .نتایج حاصله از طرحهای تحقیقاتی به این شکل بوده
که در روش معمول از هر  ۱کیلوگرم گیاه خشک رزمارینوس بین  24/7تا  ۹8/7گرم اسانس با
کیفیت پایین به دست میآید در صورتی که در روش بهینه پیشنهادی از هر  ۱کیلوگرم گیاه
خشک به طور متوسط  2۱/۹تا  62/۹گرم اسانس با کیفیت قابل قبول جهانی حاصل میشود.
بنام آفریدگار بیهمتازوفاز)Hyss0puis officinalis
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نام تیره: Labiatae
نام علمی :officinalis Hyssopusزوفا از کلمه یونانی آزوب به معنای گیاه مقدس گرفته
شده است و یکی از مهمترین  ۱۳۰گونه گیاهی است که برای معطر کردن نوشابهها در قدیم
بکار میبردند .زوفا یکی از مهمترین گیاهان دارویی و ادویهای به شمار میرود .در اکثر
فارماکوپههای معتبر از پیکر رویشی زوفای به عنوان دارو یاد شده است .از دم کرده پیکر
رویشی این گیاه برای درمان بیماریهای مربوط به دستگاه تنفس مانند سرفه ،سیاه سرفه،
برونشیت و آسم استفاده میشود .مواد موثره این گیاه سبب افزایش فشار خون ،هضم غذا و
همچنین کاهش تورم میشود .زوفا اگرچه کمی تلخ مزه است ولی به عنوان طعم دهنده مواد
غذایی و همچنین در تهیه سس مورد استفاده قرار میگیرد.
اسانس زوفا خاصیت ضد قارچی و باکتریایی دارد .این اسانس در صنایع کنسرو سازی،
نوشابه سازی و همچنین در صنایع آرایشی و بهداشتی کاربرد فراوانی دارد .به علت نوش
فراوانی که در گلهای این گیاه به وجود میآید در ردیف گیاهان مولد عسل قرار دارد .عسل
حاصله از آن کیفیت بسیار مطلوبی برخورداراست.
زوفا در سطوح وسیعی در مرکز و جنوب اروپا عمدتا در روسیه ،بلغارستان ،مجارستان،
ایتالیا ،اسپانیا ،فرانسه و در کشمیر هند کشت میشود .بقراط آن را برای پلوپزی تجویز میکرد.
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دیوسکوریدس آن را همراه با سداب برای آسم و آبریزش مفید میدانست .مشخصات گیاه
شناسی زوفا گیاهی خشبی و چند ساله است .منشأ این گیاه آسیای صغیر گزارش شده و از
دریای خزر تا دریای سیاه و همچنین در مناطق شنی نواحی مدیترانه میروید HysScopus
 .Officinalisچهار زیرگونه دارد .مهمترین آنها زیرگونه  Officinalisو زیرگونه Subsp.

 Canescensمیباشند .این دو زیرگونه در اکثر نقاط جهان به خصوص در اروپای مرکزی
میرویند .سطح برگها و ساقههای زیر گونه  Officinalisکامال صاف چهار گوش ،مستقیم،
ارتفاع آن متفاوت و بین  5۰تا  7۰سانتیمتر است .پای ساقه (قسم تحتانی) چوبی و قهوهای
رنگ و از انشعابهای فراوانی برخوردار است ،ولی قسمت فوقانی آن نرم و سبز رنگ
میباشد .برگهای صاف ،فاقد دندانه ،باریک ،کشیده و کم و بیش نیزهای شکل و رنگ آن سبز
روشن است .برگها به طول  2تا  4سانتیمتر و به عرض  ۰/5تا  ۱سانتیمتر که در طول ساقه
به صورت متقابل (به شکل صلیب) قرار میگیرند .هر دو طرف پهنک پوشیده از حفرههای
محتوی اسانس است .برگهای حاوی کوتیکول نسبتا ضخیمی میباشند که از خصوصیات
گیاهان مناطق گرم و خشک است .گلها در نواحی فوقانی ساقههایی به طول  2۰تا 25
سانتیمتر به صورت چرخههایی مجتمع که هر چرخه مرکب از هفت تا نه گل میباشد تشکیل
میشوند .گلها آبی ،صورتی یا سفید رنگ هستند .رنگ گل در ترکیبات تشکیل دهنده اسانس
هیچ گونه تاثیری ندارد .میوه ،فندقه چهار قسمتی و رنگ آن سیاهیا قهوهای تیره و قسمت
میانی آن کمی برجسته بوده و میوه کم و بیش به شکل مثلث است.
مقدار اسانس در پیکر رویشی زوفا متفاوت و بین  ۳/۰تا  ۱درصد میباشد .مهمترین
ترکیبات تشکیل دهنده اسانس را «پینوکامفن» ( 5۰درصد) تشکیل میدهد ،از ترکیبات مهم
دیگر اسانس میتوان از «آلفا و بتا پینن»« ،کامفن» والکلهای سزکویی ترپن نام برد .پیکر
رویشی این گیاه همچنین حاوی فالونوئید ،تانن ( 5تا  8درصد) مواد تلخ ( ۳تا  6درصد) و
مواد دیگری مانند «دیوزمین»« ،هیسوپین» و ترکیبات موسیالژی است اسانس تلخ ،تند خشک
و اندکی گرم کننده است .رویش بذر زوفا در خاکهای مرطوب و در درجه حرارت مناسب
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امکان پذیر است .اگر بذرها در اوایل بهار کشت شوند پس از دو تا سه هفته سبز میشوند.
چون بذرها سبک و کوچک هستند ،پس از رسیدن در فصل تابستان از گیاه جدا و به اطراف
پراکنده میشوند .تعدادی از این بذرها ممکن است در فصل پائیز و تعدادی در فصل بهار سال
بعد رشد کنند از این رو گیاهان از رشد و نمو یکسانی برخوردار نخواهند بود و برداشت آنها
توسط ماشین با مشکل مواجه خواهد شد .رشد اولیهی زوفا کند است .در سال اول رویش،
اولین گلها در اواخر خرداد و اوایل تیر ماه ظاهر میشوند گیاهان از سال دوم از اوایل خرداد
به گل میروند .اگر پس از اولین برداشت ،شرایط اقلیمی مناسب باشد گیاهان ممکن است در
اواخر تابستان (شهریور) مجددا به گل بروند .ابتدا میوههای قسمت تحتانی گیاه میرسند و به
تدریج به طرف قسمتهای فوقانی ساقه ادامه مییابند .زوفا پنج تا هفت سال عمر میکند.
خواص درمانی عمدتا به عنوان خلط آور در برونشیت ،سرفههای شدید و آسم مصرف
میشود .اما ضد نفخ و قولنج هم هست و در گذشته با انجیر برای رفع یبوست بکار میرفت،
محرک تعریق در انفلونزا و سرما خوردگی استگلها در تابستان جمعآوری میشود .از عصاره
روغنی به عنوان مرهم سینه مقدار  ۱۰قطره در  2۰میلیلیتر روغن بادام یا آفتابگردان ریخته و
در برونشیت و سرفههای شدید بکار میبرند با آویشن و اکالیپتوس به خوبی قابل ترکیب
است .روغن زوفا را در موارد خستگی عصبی ،مالیخولیا یا اندوه شدید  5تا  ۱۰قطره به آب
وان اضافه میکنند خلط آور ،ضد نفخ ،شکل دهنده عروق محیطی ،محرک موضعی ،ضد
ویروس ایدز ،Hivضد اسپالسم .از دم کرده بخش هوایی زوفا در مراحل اولیه سرماخوردگی و
آنفلوانزا محلول داغ بنوشید ،برای ناراحتیهای گوارشی و اختالل عصبی کار معده مفید است.
تنتور زوفا همراه با سایر گیاهان خلط آور مانند شیرین بیان ،زنجیل شاهی و آنتیون برای
برونشیت و سرفههای مقاوم مصرف میشود.
شربت زوفا برای سرفه از قسمت هوایی با گلهای زوفا تهیه میشود و برای سرفههای
مقاوم و ضعف ریه با شیرینبیان یا گل ماهور مخلوط میکنند .نیازهای اکولوژیکی مناطق
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خشک و گرم و نواحی جنوبی تپهها ،مناطق مناسبی برای کشت زوفا میباشند .این گیاه به
خشکی مقاوم است ولی در آغاز رویش و همچنین پس از اولین برداشت به آب کافی نیاز
دارد .پس از اولین برداشت چنانچه شرایط اقلیمی مناسب باشد به خصوص اگر آب کافی در
اختیار گیاه باشد (در اواخر تابستان) گیاهان مجددا به گل میروند .زوفا به خاک خاصی نیاز
ندارد و تقریبا در هر نوع خاک حتی خاکهای شنی و نهی از مواد و عناصر غذایی رشد
میکند .برای کشت این گیاه میتوان از مناطق بیابانی استفاده کرد .در سطوح وسیع کشت از
خاکهایی با بافت متوسط که حاوی ترکیبات کلسیم هستند باید استفاده کرد .ماسههای بسیار
نرم (ماسههای بادی) و خاکهای اشباع از آب برای کشت زوفا مناسب نیستند PH .خاک برای
زوفا بین  5تا  7/5مناسب است تناوب کاشت زوفا پنج تا هفت سال عمر دارد .در این مدت
تمام نیازهای گیاه توسط زمینی که در آن کشت میشود باید برطرف گردد .از این رو انتخاب
زمینی مناسب برای کاشت این گیاه ضرورت دارد .علفهای هرز در رشد ،نمو و مقدار مواد
مؤثره زوفا تاثیر منفی بر جای میگذارد .مبارزه با علفهای هرز در طول رویش گیاه ضروری
است .زوفا را با گیاهانی مانند غالت ،خردل و ذرت میتوان به تناوب کشت کرد .کاشت این
گیاه در زمینهایی که به مقدار زیادی از علفکشهای یا ماده مؤثره تریازین استفاده شده است
مناسب نیست .تناوب کشت زوفا با گیاهانی که بذر آنها پس از رسیدن به اطراف ریزش
میکنند (مانند رازیانه ،گشنیز) .و همچنین تناوب با گیاهان ریشهای (مانند یونجه ،شبدر و)...
مناسب نیست .زیرا این گیاهان درگسترش بیماریها مؤثرند زوفا را میتوان چهار تا پنج سال
متوالی در یک قطعه زمین کشت کرد .پس از این مدت باید با گیاهان مناسب به تناوب کشت
شود .مواد و عناصر غذایی مورد نیاز زوفا را میتوان در هر نوع خاکی حتی خاکهای تهی از
مواد و عناصر غذایی کشت کرد .ولی برای کشت در مقیاس وسیع و افزایش مواد مؤثره عناصر
و مواد غذایی کافی در خاک ضرورت دارد .افزودن کودهای حیوانی به زمینهایی که زوفا
کشت میشود مناسب نیست ،ولی کتربردهای کودهای شیمیایی به مقادیر مناسب ،در تولید
مواد موثره تاثیر فراوانی دارد .قبل از کاشت و در فصل پائیز همراه با شخم توصیه میشود 6۰
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تا  8۰کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر 6۰ ،تا  8۰کیلوگرم در هکتار اکسید پتاس به خاک اضافه
شود .فصل بهار قبل از کشت  4۰تا  5۰کیلوگرم در هکتار ازت باید به خاک اضافه شود .با
افزایش سن گیاه نیاز آن به ازت زیاد میشود ،به طوری که افزودن کودهای ازت به خاک
گیاهان چند ساله سبب بهبود رشد و افزایش کمیت و کیفیت مواد مؤثره زوفا میشود ،مقدار
ازت به شرایط اقلیمی رویش گیاهان بستگی دارد از این رو هر سال در فصل بهار  6۰تا ۹۰
کیلو گرم در هر هکتار ازت باید به صورت سرک در اختیار گیاهان قرار گیرد ،محلولهای
غذایی سبب تسریع در رشد ،افزایش عملکرد پیکر رویشی ،و افزایش مواد مؤثرة زوفا میشود.
آماده سازی خاک پس از برداشت گیاهانی که با زوفا تناوب کشت شدهاند باید بقایای
آنها را جمعآوری کرد .فصل پائیز پس از افزودن کودهای شیمیایی باید شخم عمیقی زده شود.
در فصل بهار بستر خاک را باید برای کشت گیاه آماده کرد .هنگام کاشت ،خاک باید مرطوب و
زمین فاقد هر گونه پستی و بلندی باشد .بدین جهت شخم در فصل بهار مناسب نیست زیرا از
رطوبت خاک به شدت کاسته میشود و رویش گیاهان با مشکل مواجه میسازد.
تاریخ و فواصل کاشت اوایل بهار (نیمه دوم اسفند) زمان مناسبی برای کشت زوفاست،
تأخیر در کاشت مناسب نیست و سبب کاهش جوانه زنی بذرها میشود .فاصله بین ردیفها
به روش برداشت محصول و نوع ماشینهای برداشت بستگی دارد و معموال بین  5۰تا 7۰
سانتیمتر مناسب است .عمق بذر زوفا در موقع کاشت بایدیک تا دو سانتیمتر باشد .کشت در
اعماق بیشتر مناسب نیست ،زیرا نه تنها تمام بذرها سبز نمیشوند بلکه سیب عدم یکسانی در
جوانه زنی آنها گشته و برداشت مکانیزه را با مشکل مواجه میکند ،تعداد بذر در هر متر طول
ردیف  ۱2۰تا  ۱5۰عدد و مقدار بذر برای هر هکتار زمین به کیفیت آن بستگی دارد و بین سه
تا پنج کیلو گرم مناسب است .تراکم مطلوب  7۰هزار بوته در هکتار است .روش کاشت از آن
جایی که بذرهای زوفا قوه رویشی مناسبی دارند ،کشت مستقیم در زمین اصلی نتایج مطلوبی
داشته و در اکثر کشورها برای کشت زوفا از این روش استفاده میشود .کشت زوفا به صورت
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ردیفی و با استفاده از ردیف کار انجام میگیرد پس از کاشت ،زمین را باید آبیاری کرد چنانچه
این گیاه در شیبها کشت میشود ،جهت ردیفها باید برخالف جهت شیب زمین باشد .در
گذشته در برخی از کشورها تکثیر زوفا به روشهای غیرمستقیم (کشت در خزانه) و یا حتی به
روش رویشی انجام میگرفته است .ولی در حال حاضر در اکثر کشورهایی که این گیاه کشت
میشود برای تکثیر ،از روش مستقیم استفاده میشود .مراقبت و نگهداری مبارزه شیمیایی با
علفهای هرز به تنهایی کافی نیست و وجین مکانیکی به همراه استفاده از علفکشها بسیار
مناسب است .قبل از کاشت و یا پس از کاشت و قبل از رویش بذر میتوان از علف کش
مرکازین به مقدار سه تا چهار کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی استفاده کرد .این
علف کش پس از دو ماه اکثر علفهای هرز زمین را از بین میبرد .چنانچه فصل بهار هوا گرم
و کم باران باشد کاربرد علفکش مرکازین مناسب نیست و تاثیر نامناسبی روی زوفا خواهد
داشت .در این صورت قبل از رویش گیاهان میتوان از علف کش یک درصد گلون و یا
گراماکسون به صورت محلول پاشی علیه علفهای هرز استفاده نمود .در سال اول رویش
هنگامی که ارتفاع گیاهان به  ۱۰تا  ۱5سانتیمتر برسد ،میتوان از علف کش آفالون به مقدار ۱
تا  5/۱کیلوگرم در هکتار یا مرکازین به مقدار  5/۱تا  ۳کیلوگرم در هکتار استفاده کرد .برای
مبارزه با علفهای هرز گیاهان چند ساله (از سال دوم به بعد) در اوایل بهار ،قبل از رویش
مجدد گیاهان میتوان از لف کش مرکازین به مقدار پنج تا شش کیلوگرم در هکتار استفاده
نمود .سانتیمتر میرسد میتوان از علف کش آفالون به مقدار ۱/5تا  2/5و یا مرکازین به مقدار
دو تا چهار کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی استفاده کرد .کاربرد علفکش سیس 67
به مقدار 2۰کیلوگرم در هکتار با کاراگارد به مقدار پنج تا هفت کیلوگرم در هکتار علیه
علفهای هرز چند ساله که دارای ریزوم ،پیازیا غده هستند نتایج مطلوبی به دنبال دارد .پس از
استفاده از این علف کش ممکن است رشد و نمو زوفا کمی کند شود .ولی گیاهان پس از
مدتی به رشد مطلوب و عادی خود ادامه میدهند .در زمینهایی که زوفا کشت میشود ممکن
است گیاهانی مقاوم به علفکشها وجود داشته باشند .این گیاهان نه تنها رشد زوفا را دچار
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مشکل میسازند بلکه بر کیفیت اسانس زوفا تاثیر منفی میگذارد .از این رو الزم است خاک
فواصل بین ردیفها و حتی المقدور گیاهان را برگردان کرد ،تا عالوه بر وجین علفهای هرز
مقاوم ،تهویه خاک نیز انجام گیرد .این عمل سبب تسریع در رشد و نمو زوفا میشود .زیرا
غفلت(درجه حرارت زیادیا باقی ماندن بذرها برای مدت زیادی در خشک کن) به شدت سبب
کاهش قوه رویشی بذرها میشود .از این رو توصیه میشود یذرها به همراه پیکر رویشی
خشک شوند سپس بذرها را بوجاری ،تمیز و بستهبندی کرده و در جای خشک و خنک
نگهداری شوند .عملکرد بذر متفاوت است و به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه بستگی داشته
و بین ۳تا  66تن در هکتار میباشد.
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بخش سوم
صادرات گياهان دارويي

مهمترين اقالم صادراتي گیاهان دارويي ايران
Gh Esmaeili

مهمترین اقالم صادراتی گیاهان دارویی ایران توسط  Gh Esmaeiliشروع شد .زمان557 :
روز قبل ارزش دارویی ،تقاضای بازار و سطح فراوری از مهمترین شاخصهای سنجش
اقتصادی یک گیاه است .براساس گزارش سازمان خواربار جهانی ،ارزش تجارت جهانی
گیاهان دارویی که هم اکنون حدود صد میلیارد دالر در سال است در سال  2۰5۰میالدی به
رقم پنج تریلیون دالر خواهد رسید .کشور ایران با داشتن شرایط اقلیمی و تنوع گیاهی به
مراتب بهتر از اروپا ،هم اکنون تنها  6۰تا  ۹۰میلیون دالراز تجارت جهانی گیاهان دارویی را به
خود اختصاص داده است که بخش عمدهای مربوط به صادرات زعفران است .عالوه بر
زعفران ،مهمترین گیاهان دارویی صادراتی ایران در سالهای اخیر زیره سبز ،آویشن،
بادرنجبویه ،انیسون ،بابونه ،اسفرزه ،بومادران ،گل ختمی ،زوفا ،مریم گلی ،کتیرا ،آنغوزه ،شیرین
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بیان ،تلخ بیان ،مورد ،برگ کنار ،سقز ،علف گاوزبان ،آنغوزه و گل ساعتی ،باریجه ،زدو،
موسیر ،مستکی ،وشا ،انچوچک ،گز علفی ،شکر تیغال ،برگ کنار ،حنا و انزروت بوده که به
کشورهای آلمان ،امریکا ،انگلستان ،فرانسه ،مجارستان ،پاکستان ،هند ،چین ،ترکیه ،بحرین،
کویت ،قطر ،کانادا ،سوئیس ،سوئد ،لبنان ،ایتالیا و امارات صادر شده است .عالوه بر آن ،ساالنه
حدود  2میلیون دالر محصوالت فرعی جنگلی و مرتعی به بازارهای جهانی از جمله آلمان،
فرانسه و امارات متحده عربی صادر میشود .برخی از اقالم گیاهان دارویی که در سال 2۰۰4
میالدی به کشورهای دیگر صادر شده است به قرار زیر است زعفران تقاضای زیادی در
بازارهای جهانی و بخصوص اسپانیا دارد .این محصول در سال  2۰۰4با ارزش صادراتی 66
میلیون دالر و با سهم  25درصد از تجارت جهانی ،مقام نخست صادرات را به خود اختصاص
داد .عمدهترین کشورهای وارد کننده زعفران ایران عبارت بودند از :امارات متحده عربی با 4۹
درصد از واردات ،اسپانیا با حدود  ۳۰درصد ،ایتالیا  8 /4درصد ،فرانسه با  5/۳درصد ،سوئد با
 2/۳۹درصد ،سوئیس با  26۱4درصد و  ۱2کشور دیگر با  ۱7/8درصد .رازیانه یکی دیگر از
اقالم صادراتی کشور است .این محصول با ارزش تجاری  ۱۳8هزار دالر که حدود ۰6درصد
تجارت جهانی را شامل میشود در این سال ،مقام  ۱5تجارت جهانی را کسب کرد .پاکستان با
واردات حدود  7۰درصد و امارات متحده عربی با  ۳۰درصد ،در کشور عمده وارد کننده
رازیانه ایران بودند .گشنیز با ارزش  2میلیون و  ۱2۹هزار دالر و با سهم  4/4درصد از تجارت
جهانی به کشورهای پاکستان ،امارات متحده عربی ،قطر ،اوکراین ،ترکیه و بریتانیا صادر شد.
زیره سبز ایران با ارزش صادراتی  ۳4۳هزار دالر و با سهم  ۰/۱۱درصد معامالت بینالمللی در
رتبه  ۳6تجارت جهانی این محصول قرار دارد ،چین و انگلیس به ترتیب با رقم واردات ۳22
و  ۱7هزار دالر عمدهترین خریداران زیره ایران بودهاند .صادرات آویشن ایران در سال 2۰۰4
میالدی در رتبه  24تجارت جهانی این محصول و به میزان  ۱87هزار دالر بود که به طور
عمده به امارات متحده عربی صورت گرفت .ارزش صادرات آنغوزه تلخ ایران در سالهای
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 2۰۰۱تا  2۰۰4میالدی بین  ۳5۰هزار تا  65۰هزار دالر در نوسان بوده و عمده کشورهای وارد
کننده آن عبارت از امارات متحده عربی ،کویت ،قطر ،اوکراین ،رومانی ،هند ،آلمان و فرانسه
بودند .در این سال رقم صادرات باریجه ایران حدود  ۳5۰هزار دالر بود که به کشورهای
فرانسه ،امارات متحده عربی ،آلمان ،و برخی دیگر از کشورهای اروپایی صادر شد .رقم
صادرات کتیرای مفتولی ایران حدود  ۳۰۰هزار دالر و کتیرای خرمنی حدود  ۱۰۰هزار دالر بود
که به کشورهای فرانسه ،امارات متحده عربی ،آلمان ،انگلستان ،هند و برخی دیگر از
کشورهای اروپایی صادر شد .سقز با ارزش تجاری حدود  ۱۰۰۰۰۰دالر به کشورهای امارات
متحده عربی ،اتحادیه اروپا ،عربستان ،کویت ،اردن ،تونس ،آمریک ،بلغارستان و ترکیه صادر
شد .شیرین بیان با ارزش تجاری حدود یک میلیون و  5۰۰هزار دالر به کشورهای اتحادیه
اروپا ،امارات متحده عربی و هندوستان صادر شده است .به طورکلی میتوان گفت که
عمدهترین خریداران گیاهان دارویی ایران ،کشورهای اروپای غربی به خصوص آلمان،
انگلستان ،فرانسه و اروپای شرقی و امریکا ،هندوستان ،پاکستان و کشورهای حوزه خلیج
فارس میباشند .این در حالی است که بسیاری از مواد اولیه گیاهی مورد نیاز در صنعت تولید
داروهای گیاهی کشور از خارج وارد میشود .واردات محصوالت گیاهان دارویی کشور در
سال  2۰۰4با ارزش  ۱2هزار و  875دالر بیشتر شامل گونههای سرخ ولیک ،سرخارگل ،گل
مغربی ،سریش ،اسانس نعناع ،صمغ عربی ،بوده که از کشورهای هند ،افغانستان ،ترکمنستان،
تاجیکستان وارد شده است .ارزش کل واردات گیاهان دارویی و مواد اولیه گیاهی در سال
 ۱۳86به میزان  85میلیون دالر رسید .بیشترین ارزش میزان واردات گیاهان دارویی مربوط به
اسانسها است به گونهای که  5۹میلیون دالر در این سال به واردات اسانس اختصاص داشته
است .البته بسیاری از اسانسهای وارداتی نیز سنتزی هستند .این اسانسها به طور عمده در
صنایع آرایشی بهداشتی و صنعتی کاربرد دارد.
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کدام گیاهان دارويي مشتريان جهاني دارند؟
گیاهان دارويي
تا سال  ۱۳82ایران پنجمین صادر کننده گیاهان دارویی بود که به دلیل وجود برخی
مشکالت به رتبه  ۳2تنزل پیدا کرده و اکنون زعفران و گل محمدی عمدهترین گیاهان دارویی
صادراتی هستند.
وجود برخی مسائل مالی ،تحریم بانکهای بینالمللی ،کم آبی ،نبود مدیریت صحیح
جنگلها و مراتع و حذف یارانههای طرح طوبی میزان صادرات گیاهان دارویی کاهش یافته
است ،گفت :در گذشته دولت با ایجاد طرح طوبی ،یارانهای را به منظور کمک به تولید
کنندگان گیاهان دارویی به کشاورزان میداد که این امر موجب افزایش تولید و صادرات
گیاهان دارویی میشد.
برخی از گیاهان دارویی تنها هفت سال روی زمین ماندگاری دارند ،کشاورز برای کاشت
مجدد این گیاه نیاز به سرمایه دارد که باید از سوی دولت حمایت شود.

عمده گیاهان دارويي صادراتي کدامند؟
کاشت برخی از گیاهان دارویی که به صورت نشائی است هزینههای باالتری را دارند،
برخی از گیاهان دارویی مانند به لیمو ،الواند ،رزماری ،نعناع ،بادرنج ،ترخون ،علف چای که به
صورت نشانی کشت میشوند عمده صادرات گیاهان دارویی ایران را تشکیل میدهند که
حدود هفت سال روی زمین میمانند.
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قیمت تمام شده گیاهان دارويي ايران قابل رقابت نیست

در سالهای اخیر قیمت و کیفیت رقابتی در گیاهان دارویی باال بوده است ،قطع حمایت
دولت و مشکالت کم آبی موجب کاهش صادرات گیاهان دارویی ایران شده است؛ به طوری
که قیمت تمام شده گیاهان دارویی ایران با سایر کشورها قابل رقابت نیست.
کشت ارگانیک ،آلوده شدن منابع آبی و نبود مدیریت صحیح سم و کود شیمیایی از
عوامل دیگر کاهش صادرات گیاهان دارویی هستند ،در یک دوره زمانی دولت با در اختیار
گذاشتن سم و کود شیمیایی موجب آلوده شدن خاکهای کشاورزی شد؛ به طوری که گیاهان
از حالت ارگانیک خارج شدند و این مسائل موجب کاهش جایگاه ایران در صادرات گیاهان
دارویی جهان شد.
در حال حاضر ایران در صادرات گیاهان دارویی رتبه  ۳2را به خود اختصاص داده است،
در سال  ۱۳77ایران رتبه اول را در صادرات گیاهان دارویی داشته و سال  ۱۳82نیز پنجمین
صادر کننده بودیم.
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ايران بیشترين صادرات زعفران و گل محمدی را دارد
ایران بیشترین میزان صادرات زعفران و گل محمدی را در قیاس با سایر گیاهان دارد،
تولید زعفران در ایران  2۱۰تن است که  7۰درصد آن صادر میشود و در زمینه گل محمدی
نیز حدود  4۰۰تن صادرات انجام میشود.

تولید  2000گونه گیاه دارويي در ايران
بالغ بر  2۰۰۰گونه گیاه دارویی در ایران تولید میشود ،از این مقدار  5۰گونه رقابتی
است؛ به طوری که قابلیت صادرات را دارند .برخی از این گونهها در مراتع و برخی در مزارع
کشت میشوند ،گیاهانی مانند کتیرا و پونه از مراتع جمعآوری میشوند و گل گاو زبان و
بابونه نیز به هر دو روش قابل برداشت است .کاهش تولید چای ترش در ایران وی با بیان این
که در سال  ۱۳77بهترین و بیشترین تولید چای ترش در کشور ایران انجام میشده است ،در
یک دوره زمانی به دلیل ثبات قیمت دالر و ایجاد تورم قیمت چای ترش ایران سه برابر آفریقا
شد .تولید چای ترش در ایران  2۰تن است ،چای ترش ایران دارای مزیت رقابتی و کیفیتی
است که باید با ایجاد راهکارهایی به همان روال سابق بازگردد .لزوم حمایت دولت از تولید و
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صادرات گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی باید برنامههای حمایتی را در راستای حمایت
از تولید گیاهان دارویی با ایجاد طرحهای طوبی و عمرانی انجام دهد ،وزارت جهاد کشاورزی
باید از طریق طرحهایی برای توزیع نشاء گل محمدی که در ایران دارای کیفیت باالیی است
اقداماتی را انجام دهد چراکه این موضوع میتواند تاثیر به سزایی در افزایش صادرات گیاهان
دارویی داشته باشد .اهمیت بحران آب ،وزارت جهاد کشاورزی باید با ایجاد یک مدیریت
جدی مساله آب را پیگیری کند و با در اختیار گذاشتن اراضی کشاورزی از منابع ملی برای
کشت گیاهان دارویی موجب حمایت تولید کنندگان شود .لرستان یکی از استانهایی است که
به واسطه شرایط توپوگرافی ،مستعد کشت گیاهان دارویی است .وجود این گیاهان دارویی در
کشور و استان لرستان میتواند گستره در خور توجه آنها را در بحث تولید و حتى صادرات
افزایش دهد .امروزه اغلب شرکتهای داروسازی معتبر کشورهای مختلف ،از گیاهان دارویی
برای تهیه انواع دارو استفاده میکنند که این دلیلی برای اثبات اهمیت گیاهان دارویی استوبا
توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی ایران ،استان لرستان جایگاه ارزشمندی در تولید
انواع گیاهان طبی و دارویی دارد .شرایط اقلیمی متفاوت در ایران موجب شده گیاهان طبی و
دارویی در این سرزمین رشد کنند؛ به طوری که منطقه زاگرس که لرستان در آن واقع شده ،با
داشتن رویشگاههای گیاهی مرتعی و جنگلی متنوع ،دارای انواع مختلف محصوالت جنگلی و
مرتعی است.
برای بررسی گیاهان دارویی باید به دو ویژگی مهم استان لرستان توجه داشت؛ اول سابقه
کهن زندگی بشری در این منطقه که خواه ناخواه استفاده از گیاهان را نیز دارای همین سابقه
خواهد کرد و دوم ،نوع اقلیم و آب و هوای این منطقه است به نحوی که امکان رشد بسیاری
از گونههای گیاهی را در استان لرستان فراهم میسازد؛ به عنوان مثال کمترین ارتفاع از سطح
دریا  ۳5۰متر است که در حسینیه از توابع شهرستان پل دختر ،در جنوب استان واقع شده است
و باالترین ارتفاع نیز با 4هزار و  5۰متر اشتران کوه از توابع الیگودرز است که در شرق استان
لرستان قرار دارد .این اختالف  ۳هزار و  7۰۰متری از سطح دریا باعث ایجاد رویشگاههای
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متنوعی شده است .زاگرس یک اکوتوم بینظیر جهانی است ،محل تالقی چند جبهه آب و
هوایی متعدد ،دریای سیاه و مدیترانه از غرب و اقیانوس هند از شرق و دریای سرخ از جنوب
که در زاگرس به هم میرسند و مجموعه بینظیری از انواع گیاهان و جانوران را در این ناحیه
ایجاد میکند ،لرستان در قلب زاگرس مرکزیت این مجموعه نفیس طبیعت است .بیش از هزار
و  2۰۰گونه گیاهی در ایران وجود دارد که  ۱67گونه آنها شناسایی و جمعآوری شده است که
از این تعداد  27گونه خاص استان لرستان است سطح زیر کشت گیاهان دارویی در این استان
 ۳57هکتار است که از این مقدار سطح زیر کشت  4هزار و  ۱5۰تن گیاه دارویی تولید میشود
از میان  8هزار گونه گیاهی دنیاتعداد  2هزار و  5۰۰گونه آن در رویشگاههای بومی استان
لرستان وجود دارد که بخش عمدهای از این گونهها دارویی هستند و وجود این تنوع از
دادههای طبیعی در تنوع تولیدی استان نیز مؤثر است .عمده گیاهان دارویی زیر کشت در
لرستان از نوع بابونه ،آرتیشو ،نعنا ،شوید ،کاسنی ،بادرنجبویه ،بیدمشک ،گشنیز ،زیره ،مرزه،
رازیانه ،کنجد ،شاتره ،شقایق ،خاکشیر ،گل گاو زبان ،غار یایتی ،شیرین بیان ،ختمی ،پنج
انگشت ،خار مریم ،شنبلیه ،علف هفت بند ،مورد ،مریم گلی و جعفری هستند در حالیکه
برخی از این گونهها مانند آبشک ،مرزه خوزستانی و ...خاص منطقه لرستان هستند .این در
شرایطی است که پراکنش تولید گیاهان دارویی در سطح شهرهای الیگودرز ،کوهدشت ،خرم
آباد ،پلدختر ،چگنی ،دلفان و سلسله است .گفتنی است که  5هزار فراورده دارویی با منشا
گیاهی تولید میشود .در کشورمان کمتر از  ۱۰درصد داروها منشا گیاهی دارند و  ۹۰درصد
آنها منشاء شیمیایی دارند .در کنار استفاده از گیاهان دارویی برای فرآوردههای شیمیایی میتوان
از خود آنها برای درمان بیماریها استفاده کرد ،به عنوان مثال مرزه کوهی در درمان بیماریهای
چربی خون و فشار خون و گیاه مورد سبز برای درمان همه بیماریها و التهابات پوستی مخاط
و برونشیت مؤثر است نعنا نیز در درمان بیماریهای عفونی ،گوارش و دستگاه ادراری مؤثر
است و این تنها گوشهای از خواص بعضی گیاهان دارویی است .براساس اعالم بخش
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داروهای طبیعی و مکملهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بیشتر از 7۰۰
محصول گیاهی هم اکنون مجوز اخذ کردهاند و در چرخه مصرف دارویی قرار گرفتهاند و بیش
از یک سوم داروهای مورد استفاده بشر را داروهای با منشاء گیاهی تشکیل میدهد و این میزان
بیتردید رو به افزایش است.
طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی رشد مصرف گیاهان دارویی به نسبت داروهای
شیمیایی  ۱5به  ۳است ،این موارد وجود کشش مناسب و افزایش مداوم گردش مالی این
محصوالت در سطح بینالمللی را در پی خواهد داشت .بازار محصوالت دارویی از قبیل مورد،
گزانگبین کتیرا ،آویشن ،کرفس کوهی ،ختمی ،بادامک و سایر گیاهان خوراکی عمدتا داخلی
است ولی محصوالت سقز ،آبغوره ،باریجه ،کاپاریس و علف گاو زبان به کشورهای آسیایی و
اروپایی صادر میشود .جان کالم اینکه تنوع اقلیمی ،کوهستانی و دارا بودن شرایط خاص
رویش گیاه در لرستان و ظرفیتها و توانمندیهای موجود میتواند این استان را به قطب تولید
گیاه دارویی تبدیل کند و زمینه اشتغال خیل عظیم فارغ التحصیالن بخش کشاورزی را فراهم
کند به نام خدا کشور ایران از مناطق خاص دنیا است که دارای تنوع آب و هوایی بسیار زیادی
بوده و این امر سبب شده که ذخیره عظیمی از گیاهان ،قارچها ،جلبکها ،جانوران و
میکروارگانیسمها ،که همگی ذخایر عظیمی از ترکیبات فعال زیستی را در خود دارند را در
اختیار داشته باشیم .امروزه ایران به عنوان یک اقلیم مهم برای مطالعات دستیابی به داروهای
دارای منشاء زیستی ،شناخته شده است .مشکالت ناشی از مصرف داروهای سنتزی سبب شده
تا رویکرد به سمت توسعه داروهای دارای منشأ طبیعی باشد ،گرانترین و موثرترین داروهای
موجود در بازار جهانی در این گروه جای دارند و بسیاری از داروها ،از داروهای سرطان تا
بیماریهای فیزیولوژیک ،عفونی و یا عصبی همچون ( )ALSدارای منشأ طبیعی هستند.
گرایش به سمت توسعه مواد داروئی با منشا طبیعی به شدت در حال افزایش بوده و هم
اکنون در بسیاری از موارد ،تغییر خطوط صنایع دارویی از مواد سنتزی به مواد طبیعی در حال
انجام است فکر تشکیل پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی در دانشگاه شهید بهشتی ،در
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سال  ۱۳72مطرح شد .همزمان یونیدو ( )UNIDOدر سال  ۱۳76در حال تصمیمگیری برای
انتخاب سرزمینی با منابع طبیعی و تنوع زیاد زیستی در منطقه خاورمیانه بود و ایران و سپس
دانشگاه شهید بهشتی بدین منظور انتخاب شده و مجوز همکاری دانشگاه با این سازمان صادر
شد و پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی در سال  ۱۳78در دانشگاه شهید بهشتی شروع به
کار کرد .پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دارای بخشهای گیاه شناسی ،میکروبیولوژی،
فیتوشیمی ،شیمی دارویی ،کشاورزی و مهندسی شیمی است و پژوهشهای انجام شده و
جاری در این پژوهشکده در راستای کشف داروهای جدید ،تهیه مواد اولیه برای تولید
داروهای جدید با خواص زیستی خاص و هم چنین تهیه مواد اولیه دارویی برای تولید
داروهای موجود در بازار همراه با نوآوری در تهیه این مواد است.
سنتز مشتقات جدید دارویی با استفاده از ترکیبات راهنمای ) (Lead compoundsگیاهی
و میکروبی و تهیه فرموالسیونهای جدید برای افزایش فراهمآوری زیستی این مواد ،از جمله
پژوهشهای مهم در حال انجام در پژوهشکده هستند.
در بخش تولید گیاهان دارویی فلور ایران و هم چنین بومی سازی و اهلی کردن گیاهان
دارویی ،مطالعات باززایی و فرایندهای کشت سلولهای گیاهی به منظور تولید متابولیتهای
ثانویه با کاربرد دارویی نیز تجربیات ارزشمندی توسط پژوهشگران پژوهشکده به دست آمده
است .پژوهشکده با دارا بودن بخشهای مرتبط ،پایش بسیار خوبی از بستر گیاهان دارویی
کشور داشته و بهترین و تخصصیترین هرباریوم گیاهان دارویی کشور را دارد .از سوی دیگر
انجام انواع مختلفی از آزمایشهای آنالیز شیمیایی و بررسی فعالیت زیستی مواد گوناگون ،در
پژوهشکده امکان پذیر است و در بخش تولید ترکیبات طبیعی(از گیاهان) دانش فنی و
امکانات خوب و مناسبی در حد آزمایشگاهی و نیمه صنعتی (پایلوت) وجود دارد .امکان
خالصسازی در مقیاسهای مختلف (آزمایشگاهی تا صنعتی) مواد گوناگون از گیاهان ،به
همراه امکان شناسایی مواد خالص یا دارای منشا گیاهی با کمک دستگاههای بسیار پیشرفته،

۱۹4

گياهان دارويي

سبب شده که پژوهشکده بعنوان قطب علمی این امر در کشور و به عنوان یک بخش شاخص
در دنیا شناخته شود و مراجعات بینالمللی متعدد برای همکاریهای مشترک با پژوهشکده
صورت گیرد .از سوی دیگر ایجاد و توسعه بانک عصارهها و مواد زیستی (حاصل از گیاه،
قارچ ،میکروارگانیسمها و )...از ارزشمندترین بخشها در مسیر کشف دارو ،در شرکتهای
دارویی بینالمللی است و این شرکتها باتوجه به اهمیت راهبردی این بخش ،در مورد آن
هیچ گونه مشارکتی با دانشگاهها و صنایع دیگر ندارند .اهمیت وجود چنین بانکهایی هنگامی
آشکار میشود که به موضوع احتمال تهدیدها و حملههای زیستی (میکروبی) توجه شود .در
صورت وقوع چنین مشکالتی ،میتوان با غربالگری سریع نمونههای موجود در چنین
بانکهایی با تهدید میکروبی از ویروس سرما خوردگی تا کرونا مقابله کرد .پژوهشکده دارای
یک هرباریوم تخصصی گیاهان دارویی بوده و بانک عصارههای گیاهی نیز در حال تاسیس
است.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
7۳6مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره  2-46شماره  4 ،۱۳۹4گیاهان
دارویی از جمله محصوالتی است که پتانسیل باالیی در کشور به منظور صادرات دارد .نخستین
گام برای بازاریابی صادراتی ،تعیین بازار هدف و مشخص کردن نیازهایی از آن بازار خواهد
بود که برای محصوالت و خدمات شرکت ایجاد تقاضا مینماید .بنابراین ،در این مطالعه سعی
شد تا با استفاده از روش تاکسونومی عددی ،به عنوان روشی کارا ،بازارهای هدف صادراتی
گیاهان دارویی در سال ( ۱۳۹۰ )2۰۱۱شناسایی شوند تا بازارهای بالقوه برای صادرات آتی
گیاهان دارویی ایران باتوجه به شاخصهای مورد بررسی انتخاب شوند .نتایج بررسی ده کشور
که بیشترین واردات گیاهان دارویی را در سال  2۰۱۱داشتهاند ،نشان میدهد که این ده کشور
حدود 62درصد واردات گیاهان دارویی جهان را به خود اختصاص دادهاند .کشور آلمان
بزرگترین واردکننده گیاهان دارویی با حدود  ۱۰درصد از واردات جهان ،تنها حدود 7/4
درصد از صادرات گیاهان دارویی ایران به این کشور اختصاص داده شده است و کشورهایی
مانند آمریکا ،هنگ کنگ ،چین ،ژاپن و کره جنوبی وارداتی از ایران نداشتهاند و ایران صادراتی
از این محصول به این کشورها نداشته است و در کل حدود  ۱7درصد از صادرات گیاهان
دارویی ایران به این ده کشور برتر واردکننده گیاهان دارویی بوده است .برسی وضعیت فعلی
بازارهای صادراتی گیاهان دارویی کشور نشان میدهد که ترکیه با  4۱/4درصد بیشترین
واردات گیاهان دارویی را از ایران داشته است .نکته قابل توجه این نتایج این است که تنها
چهار کشور آلمان ،اسپانیا ،هند و فرانسه جز بازارهای هدف صادراتی هستند که جزو ده کشور
برتر وارداتی جهان میباشند .بنابراین ،به منظور بهبود جایگاه گیاهان دارویی ایران در جهان،
شناسایی وضعیت فعلی بازارهای هدف این محصول ضروری میباشد .بر این اساس ،در این
مطالعه از چند شاخص برای استفاده از روش تاکسونومی عددی استفاده شد .این شاخصها
بیانگر وضعیت پتانسیل وارداتی و یا اندازه بازار ،وضعیت اقتصادی بازار کشورها ،هزینه حمل
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و نقل صادرات ،وضعیت تجاری کشورها به عنوان معیاری برای سهولت صادرات و تجارت با
کشورهای هدف و سهم بازارهای بالقوه ایران میباشند .نتایج به گارگیری این شاخصها به
منظور اولویتبندی بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی بیانگر این مطلب است که کشور
هنگ کنگ در اولویت اول کشور هدف صادراتی گیاهان دارویی قرار دارد و پس از آن
کشورهای امریکا ،چین ،هند ،ژاپن ،آلمان ،کره جنوبی ،فرانسه ،تایوان و اسپانیا باتوجه به روش
تاکسونومی عددی و شاخصهای مورد بررسی در اولویت بعدی قرار دارند که توجه به
وضعیت صادرات فعلی گیاهان دارویی به کشورهای مختلف نشان میدهد که تفاوت قابل
مالحظهای بین بازارهای بالقوه و بالفعل وجود دارد ،بدین معنی که بازارهای هدف بالقوه عمد
بازارهای بالفعل نیستند .بر این اساس ،باتوجه به اینکه صادرات تا به حال در چارچوب یک
استراتژی بازاریابی مدون و اصولی صورت نگرفته ،ضرورت دارد باتوجه به بازارهای هدف
اولویتبندی شده و استراتژی توسعه صادرات محصوالت مورد نظر مشخص شود تا
راهبردهای عملی برای صادر کنندگان و نیز مسئولین امر در برنامهریزی بازرگانی کشور ارایه
شود .همچنین ،یک استراتژی بلندمدت توسعه صنعتی و نهایتا یک استراتژی توسعه صادرات و
بازاریابی نیز از جمله ضروریات حتمی در این خصوص است که قابل پیشنهاد است.
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روشهای تکثیر گیاهچه استويا
الف) تکثیر جنسي از طريق بذر( :بذر گیاه استویا به دلیل عدم تلقیح صحیح و کامل دچار
مشکل بوده و قدرت جوانه زنی بذر استویا حدود  25٪میباشد .باتوجه به قیمت فروش این
بذر در ایران که بالغ بر  ۱۰۰۰تومان برای هر بذر است .قیمت هر گیاهچه  4۰۰۰تومان
میباشد .این روش فقط برای دانشجویان و تحقیقات مناسب میباشد.
این مجتمع توانسته بذر استویا با  ٪۳5قدرت جوانهزنی تولید نماید و به قیمت  4۰۰تومان
ارائه مینماید ب) تکثیر از طریق کشت بافت در این روش تکثیر قسمتی از اندام گیاهچه
مادری جدا شده و در آزمایشگاه در بسترهای رشد و توسط هرمونهای رشد انجام میپذیرد.
محاسن تکثیر از طریق کشت بافت:
 تکثیر گیاهچه با دارا بودن تمامی خصوصیات والد به تعداد زیاد و در هر زمان میباشد.معایب تکثیر از طریق کشت بافت:
 تکثیر توسط هورمونهای رشد وارداتی میباشد و تحریمها و افزایش نرخ ارز .اثرمستقیم در افزایش قیمت دارد.
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به علت وابسته بودن تولید به آزمایشگاه و حساسیت بسیار شدید به نور ،گرما و شرایطآزمایشگاهی ،در صورت ایجاد اشکال در شرایط آزمایشگاهی ،برق و تاسیسات .گیاهچهها از
بین رفته و تکثیر به تاخیر میافتد.
 به علت ضعیف بودن گیاهچه باید پس از تکثیر و طی شدن مراحل اولیه باید با شرایطآب و هوایی مزرعه تطبیق یابد (آداپته شدن) ،گیاهچه آداپته شده دارای ساقههای نازک و
شکننده میباشد.
پ) تکثیر از طريق قلمه :در این روش تکثیر از طریق قلمه استویا میباشد .این روش
بهترین و به صرفهترین روش میباشد .محاسن تکثیر از طریق قلمه:
 به علت عدم استفاده از هرمونها و لولزم آزمایشگاهی و تکثیر از این طریق هیچگونهرابطهای به قیمت ارز و تحریمات اقتصادی ندارد.
بعلت عدم نیاز به کارگرهای ماهر هزینه تکثیر کاهش مییابد. به علت اینکه گیاهچه از اول در شرایط کشت تکثیر میگردد ،نیازی به آداپته کردنوجود ندارد.
به علت اینکه بر خالف تکثیر کشت بافتی که جوانهها علفی هستند ،در تکثیر قلمهایجوانهها به صورت چوبی هستند و ریشه بسیار زیادی تولید میکنند در زمان کاشت در مزرعه
تلفات بسیار ناچیز میگردد .معایب تکثیر از طریق قلمه :از هر گیاهچه مادری فقط  ۱۰قلمه
میتوان گرفت .که البته باتوجه به وجود  ۱۰۰۰۰گیاهچه در مزرعه ،میتوانیم در سال اول ۱۰۰
هزار قلمه به بازار ارائه نماییم و در سالهای بعد ظرفیت تولید قلمه استویا در سال  6۰۰هزار
قلمه برآورد شده است .دستگاه برگ پاک کن برگ به لیمو با توکل بر خداوند یگانه و تالش و
پشتکار توانستیم دستگاه برگ پاکن (جداکننده برگ از ساقه) جهت برداشت و جداسازی برگ
به لیمو ساخته و آن را به ثبت برسانیم .این گواهی تا زمان  2۰سال برای ما اعتبار دارد .و هر
گونه کپیبرداری و مشابه سازی از دستگاه ذکر شده پیگرد قانونی دارد.
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این دستگاه این امکان را به وجود میآورد که آلودگیها را کاهش داده و قیمت تمام شده
را نیز کاهش میدهد .فروش مشارکتی نشاء و قلمههای گیاهان دارویی ارزانتر از همه جا
فروش مشارکتی نشاء و قلمههای گیاهان دارویی ارزانتر از همه جا در خرید از ما این امکانات
برای شما مهیا میباشد:
 -۱انشاء گیاهان دارویی با کیفیت باال و قیمت مناسب  -2مشارکت در کشت :بخشی از
وجه قلمهها ،از محل محصول تولیدی دریافت خواهد شد -۳ .خرید تضمینی برگهای تولید
شده به قیمت مناسب به شرط کشت ارگانیک -در اختیار قرار دادن دانش فنی (آماده سازی زمین)
-4مبارزه با علفهای هرز/ساخت خشک کن/کاشت ،داشت و برداشت محصول مدیریت
مزرعه  -5بازدیدهای دورهای ،ارائه مشاوره و...
 امکان فروش و در اختیار قرار دادن دستگاه برگ پاک کن جهت کاهش هزینههایتولید انشاء و قلمه
 استویا کشت بافتی قیمت  4۰۰تومان ۳۰۰ -۱تومان پیش پرداخت و  ۱۰۰تومان پس از برداشت محصول  -2قلمه استویا
قیمت  6۰۰تومان  ۳۰۰تومان پیش پرداخت و  ۳۰۰تومان پس از برداشت  -۳قلمه به لیمو
قیمت  ۳۰۰تومان  ۱5۰تومان پیش پرداخت و  ۱5۰تومان پس از برداشت  -4ریزم نعنا فلفلی
قیمت  8۰تومان  5۰تومان پیش پرداخت و  ۳۰تومان پس از برداشت
 نشاء بادرنجبویه قیمت  8۰تومان 5۰تومان پیش پرداخت و  ۳۰تومان پس از برداشت بذر  F2استویا با ٪۳5قدرت جوانه زنی  ۳5۰تومان -بذر  F2استویا با ٪ 45قدرت جوانه زنی  4۰۰تومان
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الف) بذر گیاهان دارويي جهت کشتهای تجاری و تحقیقات
تولید کننده میتواند مبلغ باقی مانده را به صورت محصول (برگ خشک درجه  ۱بدون
چوب و گل) به ازاء هر کیلو  4۰هزار تومان به فروشنده تحویل نماید .فروشنده قلمه ،محصول
تولیدی (برگ خشک درجه  ۱ارگانیک) را به قیمت توافقی و تضمینی خریداری مینماید.

روشهای تکثیر گیاهچه استويا
الف) تکثیر جنسي از طريق بذر:
بذر گیاچه استویا به دلیل عدم تلقیح صحیح و کامل دچار مشکل بوده و قدرت جوانه
زنی بذر استویا حدود  25 %میباشد ،باتوجه به قیمت فروش این بذر در ایران که بالغ بر
 ۱۰۰۰تومان برای هر بذر است .قیمت هر گیاهچه  4۰۰۰تومان میباشد .این روش فقط برای
دانشجویان و تحقیقات مناسب میباشد ).این مجتمع توانسته بذر استویا با ٪۳5قدرت جوانه
زنی تولید نماید و به قیمت  4۰۰تومان ارائه مینماید.
ب) تکثیر از طريق کشت بافت:
در این روش تکثیر قسمتی از اندام گیاهچه مادری جدا شده و در آزمایشگاه در بسترهای
رشد و توسط هرمونهای رشد انجام میپذیرد .محاسن تکثیر از طریق کشت بافت:
تکثیر گیاهچه با دارا بودن تمامی خصوصیات والد به تعداد زیاد و در هر زمان میباشد.
معايب تکثیر از طريق کشت بافت:
تکثیر توسط هرمونهای رشد وارداتی میباشد و تحریمها و افزایش نرخ ارز .اثر مستقیم
در افزایش قیمت دارد.
به علت وابسته بودن تولید به آزمایشگاه و حساسیت بسیار شدید به نور ،گرما و شرایط
آزمایشگاهی ،در صورت ایجاد اشکال در شرایط آزمایشگاهی ،برق و تاسیسات .گیاهچهها از
بین رفته و تکثیر به تاخیر میافتد.
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به علت ضعیف بودن گیاهچه باید پس از تکثیر و طی شدن مراحل اولیه باید با شرایط
آب و هوایی مزرعه تطبیق یابد (آداپته شدن) .گیاهچه آداپته شده دارای ساقههای نازک و
شکننده میباشد .پ) تکثیر از طریق قلمه :در این روش تکثیر از طریق قلمه استویا میباشد.
این روش بهترین و به صرفهترین روش میباشد.

محاسن تکثیر از طريق قلمه:
 -۱به علت عدم استفاده از هرمونها و لولزم آزمایشگاهی و تکثیر از این طریق هیچگونه
رابطهای به قیمت ارز و تحریمات اقتصادی ندارد.
-2به علت عدم نیاز به کارگرهای ماهر هزینه تکثیر کاهش مییابد.
 -۳به علت اینکه گیاهچه از اول در شرایط کشت تکثیر میگردد ،نیازی به آداپته کردن
وجود ندارد.
به علت اینکه بر خالف تکثیر کشت بافتی که جوانهها علفی هستند ،در تکثیر قلمهای
جوانهها به صورت چوبی هستند و ریشه بسیار زیادی تولید میکنند در زمان کاشت در مزرعه
تلفات بسیار ناچیز میگردد.

معايب تکثیر از طريق قلمه:
از هر گیاهچه مادری فقط  ۱۰قلمه میتوان گرفت .که البته باتوجه به وجود ۱۰۰۰۰
گیاهچه در مزرعه ،میتوانیم در سال اول  ۱۰۰هزار قلمه به بازار ارائه نماییم و در سالهای
بعد ظرفیت تولید قلمه استویا در سال  6۰۰هزار قلمه برآورد شده است.

ظرفیت بي نظیر صادرات گیاهان دارويي
ه گزارش مشرق ،طی یک دهه اخیر ،سرعت بازگشت به آموزههای طب سنتي در سطح
جهان افزایش چشمگیری داشته است به گونهای که در حال حاضر حتی بسیاری از کشورهایی

2۰2

گياهان دارويي

که از عقبه تاریخی در حوزه طب سنتی ) (Traditional Medicineبرخوردار نبودهاند نیز با فهم
و درک توانمندیهای شگرف این طب در دو حوزه کلیدی"پیشگیری و درمان" برنامهریزیهای
دقیق و اقدامات عملی گستردهای برای وارد کردن اصول و مبانی طب سنتی در سیستم نظام
رایج سالمت کشورشان به کار بستهاند و بهصورت رسمی و جدی مقوله "طب مکمل" یا
همان  Alternative medicinرا دستور کار خود قرار دادهاند و البته از همین رهگذر به
دستاوردهای چشمگیری در ارتقای سطح عمومی سالمت جامعه خود با اختصاص حداقل
منابع مالی دست یافتهاند.

از سویی حتی سازمان بهداشت جهانی نیز از کشورهای مختلف جهان بازگشت و احیای
آموزههای طب سنتی را خواستار شده است.

اما یکی از معضالت اصلی و مسائل پر چالش نظانم سالمت در هر کشوری ،میزان تجویز
و مصرف "داروهای شیمیایی" و هزینههایی است که برای آن صورت میپذیرد؛ مصرف باال و
بیمورد داروهای شیمیایی و گرفتاری به فرهنگ بد تجویز بیش از حد داروهای شیمایی به
تنهایی میتواند سطح سالت عمومی یک کشور را با خطر جدی مواجه کند.

بر همین اساس ،اکثر کشورهای پیشرفته در حوزه نظام سالمت یکی از عمدهترین
اقدامات خود را تالش برای کاهش سرانه تجویز و مصرف دارو در کشور خود هدفگذاری
کردهاند و از طریق اجرای طرحهای دقیق و البته سختگیرانه مانند پیادهسازی طرح "پزشک
خانواده" به انحا مختلف در پی کاهش مصرف داروهای شیمایی هستند.

ما یکی از راهکارهای عملیاتی و در دسترس برای هر کشوری برای رسیدن به هدف
کاهش سرانه مصرف داروهای شیمیایی ،ترویج ،کشت و تولید "گیاهان دارویی" است.

"گیاهان دارویی" در بسیاری از موارد به راحتی قابلیت جایگزینی با داروهای شیمایی را
دارند و البته داروهای گیاهی تقریبا هیچ یک از مضرات و عوارض داروهایی شیمیایی را
ندارند و در عین حال میتوانند در درمان بسیاری از بیماریها ،موثرتر نیز عمل کنند.
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همین عوامل و محسنات باعث شده بسیاری از کشورها از جمله کشورهایی اروپایی در
کشت ،تولید و فراوری گیاهان دارویی از یکدیگر پیشی بگیرند و به طبع آن ،در کنار درآمد
سرشار ارزی از این طریق ،سرانه مصرف گیاهان دارویی در کشور خود به جای داروهای
شیمیایی را به طرز چشمگیر افزایش دهند.

به طور نمونه براساس اعالم رسمی سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر میزان تجویز
داروهای گیاهی در آلمان  77درصد ،در بلژیک و فرانسه  75درصد و در انگلستان  74درصد
است.

از سوی دیگر تمرکز هر کشوری بر روی صنعت“ گیاهان دارویی” به راحتی میتواند
ارزش افزوده بسیار کالن و درآمد ارزی هنگفتی را نصیب آن کشور و به صورت سکوی پرش
بسیار بلندی برای اقتصاد آن کشور عمل کند.

طور مثال وضعیت کشور آلمان در این زمینه بسیار قابل تامل است؛ آلمان کشوری است
که تقریبا از هیچ عقبه تاریخی قابل اتکایی در حوزه طب سنتی و به طبع آن گیاهان دارویی
برخوردار نیست و به دلیل سردسیر بودن نیز در حوزه کشت و تولید گیاهان دارویی از مزیت
نسبی و بلقوهای برخوردار نیست.

اما این کشور با تدوین برنامهای دقیق و منسجم و با تمرکز هدفمند بر مقوله “گیاهان
دارویی” توانسته خود را به عنوان یکی از کشورهای قطب و قدرتمند در این حوزه و در میان
کشورهای اروپایی به ثبت برساند به گونهای که در حال حاضر درآمد ارزی آلمان صرفاً از
طریق فرآوری و تولید گیاهان دارویی بیش از دو برابر درآمد ارزی ایران از طریق فروش نفت
خام است!

در همین زمینه ،مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه
اقتصاد گیاهان دارویی در دنیا به اقتصاد نوین و سریعالرشد لقب گرفته است ،متذکر میشود:
"کشورهای پیشرفته دنیا نظیر فرانسه ،آلمان ،کانادا ،آمریکا و چین بهسرعت در حال
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سرمایهگذاری روی این حوزه و حتی موجآفرینی حول آن هستند؛ در حال حاضر تِرند مالی
آلمان از گیاهان دارویی به مرز  6۰میلیارد یورو نزدیک میشود در حالی که درآمد کشور ما با
وجود اقلیم و پتانسیلهای الزم در زمینه طب سنتی و گیاهان دارویی ،تنها از بخش نفتی ۳2
میلیارد یورو است".

در حال حاضر حدود  25۰۰گونه گیاه دارویی در کشور شناسایی شده است در حالیکه
گیاهان دارویی یکسوم داروهای مورد استفاده در جوامع انسانی را به خود اختصاص دادهاند و
سهم تجارت جهانی از محصوالت گیاهی دارویی حدود  ۱24میلیارد دالر و سهم کشور ما از
این میزان  44۰میلیون دالر است که میتوان گفت صرفاً  ۰٫4درصد از کل سهم تجارت جهانی
در حوزه گیاهان دارویی مربوط به کشور ما است! در برنامه ششم توسعه ،اصالح و احیای ۹٫6
میلیون هکتار از رویشگاههای گیاهان مرتعی و دارویی و  ۱۰۰هزار هکتار کشت گیاهان
دارویی پیشبینی شده است.

در حال حاضر در کشورمان با وجود  25۰۰گونه گیاه دارویی تنها روی  ۱7۰نوع داروی
گیاهی سرمایهگذاری شده است و در بقیه آنها یا گیاه اهلی نشده است یا اینکه هنوز وارد
فرآیند توسعه وسیع نشده است".

در پایان باید گفت در صورتی که مسئوالن دستاندرکار کشورمان در حوزه گیاهان
دارویی صرفا بخش بسیار کوچکی از ظرفیت عظیم کشورمان در این حوزه را به فعلیت
برسانند و حداقل شرایط برای آموزش ،کشت ،فرآوری ،بستهبندی ،تجاریسازی و صادرات
گیاهان دارویی در کشور فراهم شود ،شاهد انقالبی بزرگ در دو حوزه کالن نظام سالمت و
اقتصاد ملی خودمان خواهیم بود.

قطع به یقین تبدیل ایران به قطب تولید و صادرات گیاهان دارویی در سطح جهان به هیچ
عنوان دور از دسترس نیست و ایران با توجه به عقبه تاریخی و فرهنگی خود در حوزه گیاهان
دارویی میتواند با سرمایه گذاری حتی حداقلی و تدوین برنامهای مدون و البته حمایت جدی
از فعاالن این حوزه با سرعتی مضاعف ،عقبماندگی گذشته خود در رقابت با کشورهای
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مطرح این حوزه را جبران کند و از همین رهگذر ضمن دستیابی به درآمد ارزی کالن بدون
اتکا به نفت ،جهشی چشمگیر نیز در شاخصههای سالمت عمومی خود از طریق جایگزینی
داروهای گیاهی با داروهای شیمیایی داشته باشد.
آن صادر میشود و در زمینه گل محمدی نیز حدود  4۰۰تن صادرات انجام میشود .

تولید  2000گونه گیاه دارويي در ايران
با بیان اینکه بالغ بر  2۰۰۰گونه گیاه دارویی در ایران تولید میشود ،گفت :از این مقدار
 5۰گونه رقابتی است؛ به طوری که قابلیت صادرات را دارند .

کاهش تولید چای ترش در ايران
در سال  ۱۳77بهترین و بیشترین تولید چای ترش در کشور ایران انجام میشده است،
گفت :در یک دوره زمانی به دلیل ثبات قیمت دالر و ایجاد تورم قیمت چای ترش ایران سه
برابر آفریقا شد .

تولید چای ترش در ایران  2۰تن است ،گفت :چای ترش ایران دارای مزیت رقابتی و
کیفیتی است که باید با ایجاد راهکارهایی به همان روال سابق بازگردد .

لزوم حمايت دولت از تولید و صادرات گیاهان دارويي
وزارت جهاد کشاورزی باید از طریق طرحهایی برای توزیع نشاء گل محمدی که در
ایران دارای کیفیت باالیی است اقداماتی را انجام دهد چراکه این موضوع میتواند تاثیر به
سزایی در افزایش صادرات گیاهان دارویی داشته باشد .

اهمیت بحران آب گفت :وزارت جهاد کشاورزی باید با ایجاد یک مدیریت جدی مساله
آب را پیگیری کند و با در اختیار گذاشتن اراضی کشاورزی از منابع ملی برای کشت گیاهان
دارویی موجب حمایت تولید کنندگان شود .

