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  طبیعی استان گلستانعضوهیات علمی مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع
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  چکیده
تنوع ناپذیر است. ضرورتی انکارهاي طبیعی و حفظ پایداري تولید تولید زراعی گیاهان دارویی براي حفظ منابع ژنتیکی در عرصه

این استان اقلیم خاك و منابع محیطی همچون حاکی از توان  ،استان گلستاندر طبیعت  نواحی مختلف دارویی مختلف گیاهان رویش 
 ،سایی شدهشناگلستان  گیاهان دارویی در استان ي ازهاي متعددگونه باشد.تولید زراعی این دسته از گیاهان میو نشان دهنده امکان 

گیاهان نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده بر روي به  نوشتاردر این  اند.مورد ارزیابی زراعی قرار گرفته آنهااما تعداد بسیار کمی از 
Plantago ovata ،Thymus spp  وSilybum marianum  دارویی و صنعتیمورد استفاده در صنایع ارزش مهم و با به عنوان گیاهان، 

 اند.هاي زراعی و شیمیایی بررسی شدهاز جنبه ،در استان گلستانمزرعه شرایط در سال گذشته چند در طول ته شده است که پرداخ
و ها برداشت شده در این آزمایشعملکرد دانه اسفرزه و ماریتیغال و همچنین سرشاخه گلدار آویشن بررسی انجام شده نشان داد 

باشد. دیگر میدر مناطق گیاهان همین تولید میانگین قابل مقایسه با  ،ل استخراج از این گیاهانتوان تولید مواد موثره قابهمچنین 
تولید  توانمعرفی هدف با  این مقاله ،نگرش تولید پایداربر مبناي طبیعی باشند اما ت این گیاهان قابل تهیه از منابع گرچه ممکن اس

ریزي کشت با برنامههاي انجام شده حاکی از آن است که نتایج بررسی .شدارائه ستان دارویی در استان گلمهم زراعی تعدادي از گیاهان 
و بوده پذیر امکان ،هاي آنچرخه تولید و بازار آینده چند میلیارد دالري گیاهان دارویی و فرآوردهورود به  ،در استان و تولید این گیاهان

  .نخواهد بوددور از دسترس 
 
  

  گلستان، گیاهان دارویی صنایع، زراعی،، تولیدهاي کلیدي:  واژه
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  مقدمه

از  را استان گلستان .درصد از کل مساحت کشور را به خود اختصاص داده است 3/1کیلومترمربع ،  22022استان گلستان با وسعت 
  اي تقسیم کرد.اي و جلگهتوان به سه ناحیه کوهستانی، کوهپایهها مینظر ناهمواري

درصد از جمعیت جهان در کشورهاي در حال توسعه سالمتی خود را بطور  80برآوردهاي سازمان بهداشت جهانی، بیش از براساس 
مستقیم یا غیر مستقیم، مدیون گیاهان داروئی هستند و در کشورهاي پیشرفته نیز استفاده از ترکیبات شیمیائی گیاهان داروئی رو به 

  .)2005افزایش است (کانتر و همکاران 
 86/13درصد، البیاته با  85/17سه خانواده آستراسه با  که نشان داد ،در استان گلستانآوري بذر گیاهان دارویی مطالعه و جمعنتایج 

اشتند (دري و جعفري را د بذربیشترین تعداد نمونه  ،آوري شدهجمعخانواده گیاهی مختلف  40در میاندرصد  03/9درصد و چتریان با 
- این خانواده .باشدمیدر استان گلستان  مذکورگیاهی ي هاهاي موجود در خانوادهتنوع و گستردگی گونهحاکی از  ارشگز. این )2006

  .هستند ايداراي اهمیت و جایگاه ویژهو اند به خود اختصاص داده دنیادر نیز هاي دارویی را بیشترین تعداد گونه گیاهی يها
 نسبتاً ایران در آویشن هاي گونه است. داشته کاربرد هاي قدیمزمان از که است البیاتهز خانواده ا مهمو  دارویی گیاه ) (Thymusآویشن

به   .هستند برخوردار باالیی نسبتاً فراوانی و تراکم ازطبیعی  هايرویشگاه در تیموس جنس هاي گونه طورکلی به .وسیعی دارند اکنشپر
 1500 از بیش ارتفاع در قزوین استان در کهطوري به برخوردار است وسیع پراکنش ازمختلف  درمناطق kotschyanus عنوان مثال گونه

است ( جمشیدي و همکاران،  شده گزارش و آوري جمع دریا از سطح متر 2600تا  1500 ارتفاعی دامنه در مازندران استان در متر و
مهمترین جزء  ، ) نوع ترکیب 20بیش از  با ارزش (شیمیائی  بدلیل دارا بودن ترکیباتی است که گیاه آویشن از جمله  گیاهان .)1385

سال هاي  در معرض خطر در هاي گونه عنوان بهبرخی گونه هاي گیاهی   ).2008(بهنیا و همکاران،  رود گیاهان داروئی به شمار می
براي مراتع  همچنین شخم و هواییتغییرات آب و  شدید دام،ي چرا، سنتیو  دارویی براي مصارفبیش از حد برداشت  به دلیل اخیر 

با  ).2009 و همکاران،ملک رحیم ;1999، جمزاد و(جلیلی  از آن جمله است T. daenensisمعرفی شده اند که گونه  مصارف کشاورزي
 که، مزرعه تحت شرایطاسانس آن  جزء اصلیبه عنوان  T. daenensisدر گونه  و مقدار قابل توجه تیمول اسانس توجه به عملکرد

نژاد و بحرینی(قابل توجه می باشد  از لحاظ اقتصادي گونه اینکردن  اهلی نشان می دهد که، این گونه است از کیفیت تعریفی
  .)2013همکاران،
هاي گیاهان دارویی که در صنعت و داروسازي در مناطقی از دنیا همچون هندوستان، امریکا و همچنین ایران مورد توجه قرار از گونه

در استان گلستان  )Plantago ovata( اسفرزهحضور و پراکنش . باشدکه متعلق به خانواده پالنتاژیناسه میاست  یاه اسفرزهدارد گ
طبق نتایج گزارش شده اهمیت این گونه به دلیل موسیالژ قابل توجه در دانه آن است.  .)1383گزارش شده است (دري و همکاران، 

 ).1375 ،ابراهیم زاده و همکاران(باشد می  P. majorو  P. psyllium يهاگونه ازبیشتر  P. ovata هگوني اهدانهموسیالژ در میزان 
  موسیالژ در صنایع غذایی و بهداشتی کاربرد دارد.

هان شوند اشاره کرد. از جمله این گیاتوان به برخی گیاهانی که به عنوان علف هرز شناخته میاز منابع تولید مواد اولیه دارویی می
هاي کشور از جمله گلستان در حاشیه مزارع مشاهده باشد که در برخی از استانمی (Silybum marianum)خارمریم و یا ماریتیغال 

 هپاتیت، ضد داروي تولید در آن بذر در موجود سیلیمارین ماده دلیل بهکه  است کاسنی خانواده از دارویی گیاهی ماریتیغالشود. می

  . داردایگاه خاصی در دنیا و ج امروزه اهمیت
 صنایع غذایی، دارویی، و درمانی موارد در تواند می صحیح ریزي با برنامه که است  بالقوه و نعمت هاي الهی منابع از دارویی گیاهان

تولید زراعی کان اممعرفی  ،. هدف این مقالهباشد داشته اي ویژه جایگاه نفت به بدون اتکا اقتصاد موارد در باالخص بهداشتی، و آرایشی
توجه بیشتر به آنها، ریزي و برنامهبا  .باشدمیاي انجام شده بر مبناي نتایج تحقیقات مزرعه ،در استان گلستانتعدادي از گیاهان دارویی 
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حداکثر وجود اري یردبهرهبراي دنیا هاي آن در و بازار آینده چند میلیارد دالري گیاهان دارویی و فرآوردهتولید ورود به چرخه  توانایی
 . دارد
 

  و بحث نتایج
با شناخت و الگوبرداري  شوند.استفاده می در استان گلستانشناسایی شده اما تعداد محدودي به صورت زراعی گیاهان بسیار زیادي 

اري از طبیعت باید با نگاه بردنمود. بهرهبرداري بهرهاصولی و منطقی از آنها  طورتوان در شرایط زراعی بهمی ،آنهااز شرایط رشد و نمو 
در دراز به صورت اقتصادي این امکان از آنجا که و  هاي گیاهی باشدپایداري و تداوم تولید براي استفاده در صنایع دارویی و فرآورده

  . کندبسیار زیادي پیدا میهاي زراعی اهمیت تولید در عرصه ،میسر نخواهد بوداز منابع طبیعی مدت 
گیاهان دارویی اسفرزه، آویشن و بر روي زراعی هاي عرصه درانجام شده مختلف  آزمایشچند از که  ینتایجارائه در این قسمت به 

 به تفکیک پرداخته شده است.بدست آمده در استان گلستان ماریتیغال 
  

    Plantago  ovata اسفرزه
این منطقه امکان نشان داد که در شرایط دیم گلستان  تپه استانبررسی عملکرد دانه قابل حصول از کشت اسفرزه در شرایط مراوه

) با 1375جاوید تاش ( ).1383وجود دارد (دري و همکاران، هاي کشاورزي بدون مصرف نهاده در هکتاردانه کیلوگرم  600تا برداشت 
) 1387افشارمنش و همکاران ( نینهچ .کردگزارش کیلوگرم در هکتار  690کیلوگرم در هکتار بذر گیاه اسفرزه تولید بذر را  6/5کاشت 

 20مصرف  مالیم توام با آبی کم تنش تیمار از هکتار در کیلوگرم 232 میزان به دانه عملکرد در شرایط جیرفت گزارش کردند باالترین
  . بدست آمد هکتار در دامی کود تن

محصول دانه در  دانهوزن یکصد  و ژ، فاکتور تورممقدار موسیالارزش اسفرزه به وجود میزان نسبتاً باالي موسیالژ در دانه آن است. 
درصد، فاکتور تورم 8/15میانگین مقدار موسیالژ  ،انجام شده آزمایش بر اساس نتایج گیري شد.تپه اندازهمراوهاسفرزه کشت شده در 

   .)1383(دري و همکاران،  گرم تعیین گردیدمیلی 8/196دانه وزن یکصد  و یترلمیلی 17/12
را در سه محل (باغ گیاهشناسی تهران، مردآباد در اطراف تهران و هومند آبسرد)  P. ovata) گیاه 1375زاده و همکاران (مبراهیا

تهران گیري نمودند. این خصوصیات به ترتیب براي باغ گیاهشناسی کشت و مقدار موسیالژ ، فاکتور تورم و وزن یکصد بذر را اندازه
گرم) و براي هومند میلی 5/141لیتر، میلی 6/13درصد،  6/15(تهران میلی گرم) براي مردآباد  26/106لیتر، میلی 9/9درصد،  8/15(

) نیز در مشهد مقدار موسیالژ، فاکتور تورم و 1380. نجفی (گزارش کردندگرم) میلی 8/170لیتر، میلی 46/13درصد،  35/22آبسرد (
  . گزارش نمودگرم میلی 5/143لیتر، میلی 83/11درصد،  2/17به ترتیب را   P. ovataوزن یکصد بذر

از لحاظ کمی و  ،تپه استان گلستانمراوهشده در شت از محصول دانه کبدست آمده صفات دهد که مقادیر مقایسه این نتایج نشان می
محل کشت و تیمارهاي  دهدنتایج فوق نشان میکه به طوريباشد. محققین میکیفی قابل مقایسه با سایر نتایج گزارش شده توسط 

     اند.اعمال شده هر یک  اثر متفاوتی را در خصوصیات مورد بررسی داشته
که داد تپه استان گلستان نشان مراوه باباغ گیاهشناسی تهران، مردآباد تهران کشت شده در  P. ovataکیفی دانه در مقایسه نتایج 
که نسبت به میزان موسیالژ در مشهد در حالی باشدمی دانه درصد وزن 8/15و 6/15، 8/15آنها برابر و به ترتیب دانه مقدار موسیالژ 

تپه از در مقایسه با میزان موسیالژ دانه در هومند آبسرد این میزان کمتر است اما به دلیل وزن یکصد دانه بیشتر در مراوه. باالتر بود
  .لحاظ وزن مقادیر تولید شده به یکدیگر نزدیک خواهد بود

 
 Thymus sp آویشن
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هاي بومی جنس گونهی از هاي مختلفبر روي اکسشن یآزمایشجهت بررسی عملکرد سرشاخه و تعیین درصد اسانس گیاه آویشن، 
در شرایط یکسان خاك و آویشن نیز گونه مشخص یک هاي نتایج نشان داد که اکسشنانجام شد.  آویشن در شرایط کشت شده گرگان

که میانگین عملکرد سه طوري). به1392در تولید ماده خشک با یکدیگر اختالف داشته باشند (دري و همکاران،  آب و هوا، ممکن است
، و T. daenensisکیلوگرم در هکتار) از گونه   1650( 60کیلوگرم در هکتار) بیشتر از اکسشن 4250( 38ساله ماده خشک در اکسشن 

  بدست آمد.  T. kotschyanusکیلوگرم در هکتار) از گونه  650(11ز اکسشن کیلوگرم در هکتار) بیشتر ا 2140( 10اکسشن
در  که بازده اسانسطورياین اختالف در مقادیر بازده اسانس و همچنین برخی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس هم مشاهده شد. به

  د.درصد بدست آم T. kotschyanus  ،5/2 -4/0درصد و در  T. daenensis  ،3/2  -8/1گونه 
 .مالحظه وجود دارداختالف قابلاسانس تشکیل دهنده اسانس مشخص شد که در میزان ترکیبات  اصلیبا بررسی بر روي ترکیبات  

گیري شد در درصد اندازه T. daenensis ، 68گونه از  60اکسشن، در در اسانسبه عنوان یکی از ترکیبات مهم تیمول ماده که به طوري
گرچه ا ،مشخص شد کههمچنین د. در این بررسی در ترکیب اسانس شناسایی نشاین ماده  ،گونههمین ز ا 38اکسشن در که حالی

، اما میزان تیمول داشتهمین گونه در  10اکسشنسرشاخه گلدار کمتري در مقایسه با عملکرد  T. kotschyanusگونه  از  11اکسشن
  . بود صددر 3و  65به ترتیب ه در ترکیب اسانس آنها گیري شداندازه

متر ده  2500تا 1800آوري شده در دامنه ارتفاعیهاي آویشن جمعمقدار تیمول اکسشنمیانگین ) 2011پیربلوطی و همکاران (
ها در شرایط زراعی استان گلستان حاکی از نتایج بدست آمده از بررسی برگرم گزارش کردند. گرممیلی9/13 – 8/35منطقه کشور را 

در مقایسه با مناطق مرتفع کشور  ،ه خشک گیاه آویشن و همچنین امکان تولید اسانس با کمیت و کیفیت مناسبتوان باالي تولید ماد
  باشد.می
  

  Silybum marianum ماریتیغال
از  برداري از این گیاه دارد. امانشان از امکان تولید و بهرهبه صورت گیاه خودرو ها و مزارع کشاورزي جاده هحضور این گیاه در حاشی

هاي زراعی دارد. به همین دلیل این گیاه در شرایط ریزي براي صنایع دارویی، نیاز به تولید در عرصهقابل برنامهآنجا که تولید پایدار و 
ها در شرایط استان گلستان نشان بررسیزراعی کشت و عملکرد دانه آن به عنوان منبع اصلی تولید سیلیمارین مورد مطالعه قرار گرفت. 

میزان عملکرد  که برداشتبه طوري .برخوردار استهاي باالیی از قابلیتماریتیغال استان براي زراعت گیاه این شرایط محیطی که  داد
 فتحیو  مشهديابدالی .)1394(دري و همکاران، با کشت در زمان مناسب امکانپذیر خواهد بود کیلوگرم در هکتار)  1600- 1900(دانه 

هابن و  کیلوگرم در هکتار بدست آمد. 1876عملکرد دانه در اهواز،  بوته در هکتار ماریتیغال 80000با کشت ) بیان داشتند 1381(
   کیلوگرم در هکتار گزارش کردند. 644 - 1690در آزمایشی در اسلوواکی تولید دانه ماریتیغال را در دامنه ) 2009همکاران (

در شده  هاي ارائهگزارشمقایسه با قابلاستان گلستان با عملکرد شرایط زراعی گیاه در این  دانهتولید امکان دهد که این نتایج نشان می
 .مورد این گیاه وجود دارد

  
  گیرينتیجه
در پاسخ به شرایط محیطی استان  معرفی شده،دهد که گیاهان نشان میبدست آمده طورکلی نتایج این مطالعات و تجارب به

  . باشندمقایسه میها در سایر نقاط قابلکه با متوسط عملکرد هستندخوبی داراي توان تولید بسیار گلستان 
باید بیش از پیش در استان از این قبیل  یتولید این گیاهان و گیاهانبراي هدایت  ،عملکرد حاصل از این گیاهانبر اساس نتایج و 

نتایج بدست آمده از این تحقیقات، تا حد بسیار زیادي به همچنین د. گرفته شوقرار ریزان گیران و برنامهتوسط تصمیممورد توجه جدي 
  گیري کمک خواهد نمود.  گذاران این بخش براي تصمیمسرمایه
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  منابع
 Silybum) رد و میزان روغن دانه گیاه دارویی ماریتیغالبررسی اثر سطوح مختلف تراکم بر عملک. 1381. ا .ق ،فتحیمشهدي، ع. و ابدالی-

marianum)  28- 33 ) در منابع طبیعی:54(پی آیند  )1( 15  ،پژوهش و سازندگی در شرایط آب و هوایی اهواز.  
ایران با کشت اسفرزه، بررسی جنبه هاي تولید موسیالژ در چند منطقه  .1375 س .م.، فخرطباطباییو  ح،م.، ، میرمعصومیعبودمزادهابراهیم -

  .46- 51): 33( 4بارهنگ، پسیلیوم. پژوهش و سازندگی، 
خصوصیات  برخی و کیفی کمی، عملکرد بر دامی کود و آبی کم تأثیرتنش . بررسی1387بابکی، م.ع.  شهر افشارمنش، ب.، افشارمنش، غ. و وکیلی -

  .327-337):4( 2کشاورزي،  نوین هاي یافته.   (.Plantago ovata Forssk)اسفرزه   دارویی گیاه فیزیولوژیک
  . 119. نتایج کشت گیاه اسفرزه . انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . شماره 1375,1جاوید تاش، -
 منطقه موردي هکوهی ( مطالع آویشن گیاه اسانس کیفیت و کمیت بر ارتفاع . تاثیر1385م. ، عابدي آذرنیوند، ح. و جمشیدي، ا. ح.، امین زاده، م.، -

  .17-22، ص: هجدهم شماره پنجم، سال دارویی، گیاهان تار). فصلنامه دریاچه زیرحوضه دماوند،
انتشارات موسسه . در مراوه تپه  Plantago ovataاثر تاریخ کاشت و میزان بذر در تولید بذر. 1383. حسینی، س. ع. و باباخانلو، پ. عدري، م. - 

  .مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستان گزارش نهایی طرح خاتمه یافته، تحقیقات جنگلها و مراتع
، بررسی تنوع ژنتیکی، سازگاري، انتخاب و معرفی مناسب ترین  ژرم پالسم برخی گونه هاي جنس 1392عارفی، ح.، مقصودلو، ا. دري، م. ع، مداح

، گزارش نهایی طرح خاتمه یافته مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع نگلها و مراتعانتشارات موسسه تحقیقات ج استان گلستان.ر د) Thymusآویشن (
  طبیعی گلستان.

انتشارات موسسه استخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه هاي مختلف آویشن در برخی استان هاي کشور. ، 1392دري، م. ع، میرزا، م.-
  ته مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستان.، گزارش نهایی طرح خاتمه یافتحقیقات جنگلها و مراتع

 واکنش سازي نیازهاي دمایی وتعیین تناسب اراضی براي کشت گیاه دارویی ماریتیغال بر مبناي کمی .1394.، کامکار، ب. و اقدسی، م. عدري، م. -
 نامه دکتريدانشکده تولید گیاهی، پایان منابع طبیعی گرگان،کشاورزي و  دانشگاه علوم .با استفاده از رهیافت سامانه اطالعات جغرافیایی شوري به

  تخصصی در رشته زراعت گرایش اکولوژي گیاهان زراعی.
 plantago. اثر رژیمهاي مختلف آبیاري وتراکم بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی اسفرزه ( 1380نجفی ،ف.، پ. رضوانی مقدم ، م. ح. راشد محصل . -

ovata  کارشناسی ارشد زراعت . دانشگاه فردوسی مشهد.  ).  پایان نامه  
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