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Abstract
This study was performed to investigate the growth stages of Pimpinella aurea in the field during 2010-2013. This 
species is one of the valuable medicinal plants native to Iran. β-bisabolene, one of the most important medicinal 
compounds, is found in inflorescence and seeds of P. aurea. It is used in the pharmaceutical industries and 
cosmetic and health products due to anti-inflammatory effect. The seeds were collected from a natural habitat 
in Tehran Province (Touchal). In laboratory, seed purity percentage, moisture content, 1000- seed weight, and 
germination percentage were calculated. During the study period, it was found that P. aurea was a perennial 
species, producing seeds after the third year of cultivation. Autumn sowing was better and seed sowing should 
be done directly in the ground. In addition, it is a monocarpic species and need be subcultured each year.
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مراحل كاشت، داشت، برداشت و امکان بهره برداری اقتصادی از 
)Pimpinella aurea DC.) گیاه دارویی جعفری كوهی طالیی

فاطمه عسكري1*، بهلول عباس زاده2و مهردخت نجف پور نوایی2

Sowing, growing, and harvesting of Pimpinella aurea DC. and 
the possibility of its economic exploitation 

F. Askari *1, B. Abaszadeh 2 and M. Najafpour Navaei 2

چکیده
این تحقیق با هدف بررسي مراحل رویش گونه جعفری کوهی طالیی (.Pimpinella aurea DC( در مزرعه در سال هاي 
1389 تا 1392 اجرا شد. این گونه یكی از گیاهان دارویی با ارزش و بومی ایران است. بتا-بیزابولن که یكی از ترکیب هاي 
مهم دارویي است و به دلیل خاصیت ضدالتهابي در صنایع دارویي و فرآورده هاي آرایشي، بهداشتي استفاده مي شود، در 
منطقه توچال جمع آوري شد و  از رویشگاه طبیعي آن در  این گونه  بذر  دارد.  این گونه وجود  بذر  اسانس گل آذین و 
آزمون هاي متداول بذر مانند تعیین درصد خلوص، درصد رطوبت، وزن هزاردانه و قوه نامیه اولیه محاسبه شد. همچنین 
در مدت چهار سال با انجام کشت در مزرعه طی دو تاریخ کشت نتایج نشان داد که این گیاه چندساله است و پس از سال 
سوم کشت، محصول )بذر( می دهد. کشت پاییزه خیلی بهتر از کشت بهاره بود و کاشت بذر باید مستقیم در زمین انجام شود. 

همچنین گیاه مونوکارپیك است و برای حفظ و توسعه کشت الزم است هر سال بازکشت انجام شود.

واژه های کلیدی: بتا-بیزابولن، تاریخ  کاشت، توچال، جعفری کوهی طالیی.
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ارتفاع از سطح نام ایستگاه
دریا )متر(

حداقل دما 
)سانتی گراد(

حداکثر دما 
)سانتی گراد(

میزان بارش
)میلی متر(

حداقل رطوبت
)درصد(

حداکثر رطوبت
)درصد(

10/921/6423/839/357-1850توچال

میانگین وزن درصد خلوصدرصد رطوبتزمان جمع آوريمرحله فنولوژيرویشگاه
هزاردانه )گرم(

درصد جوانه زنی

توچال

88/05/296/298/11/6544شروع بذردهي

88/07/017/599/91/579/5پایان بذردهي

89/05/167/297/11/8129/5شروع بذردهي

89/07/158/348/81/5933/5پایان بذردهي

 مقدمه
جنـس Pimpinella متعلـق بـه تیره چتریان اسـت. 

براسـاس فلـور ایـران، ایـن جنـس 25 گونـه در فـالت 
ایـران دارد کـه شـش گونـه از 22 گونـه موجـود در ایران، 

بومـي هسـتند. پراکندگـي جغرافیایـي گونـه جعفـری کوهـی 
طالیـی (.Pimpinella aurea DC( در شـرق آناتولـي، ایران، 

ترکمنسـتان، ارمنسـتان، روسـیه و گرجسـتان اسـت. در ایران در 
شـمال غـرب، غـرب، مرکز، شـمال شـرق و جنـوب شـرق پراکنده 
اسـت. گونه هـاي موجود در ایـران عبارتنـد از )مظفریـان، 1386(: 
1- Pimpinella tragioides      2- P. deverroides 
3- P. dichotona                    4- P. pastinacifolia 
5- P. aurea                          6- P. eriocarpa
7- P. puberula                     8- P. anisum 
9- P. barbata                      10- P. affinis
11- P. kotschyana      12- P. olivierioides
13- P. olivieri                   14- P. gedrosiaca    
15- P. tragium                     16- P. anisactis 
17- P. khorasanica               18- P. anthriscoides
19- P. saxifraga             20- P. rhodantha 
21- P. peucedanifolia              22- P. khayamii

ــذر  ــي ب ــه زن ــوه جوان ــدی )1394( نح ــكری و احم عس
ــذر  ــی ب ــد. درصــد جوانه زن ــه  P.  aurea را بررســی کردن گون
ــد و  ــال، 80 درص ــه توچ ــده از منطق ــای جمع آوری ش نمونه ه
وزن هزاردانــه 1/5 گــرم گزارش شــد. همچنین نتایج نشــان داد 
کــه اثــر زمــان جمــع آوري بــذر بــر درصــد جوانه زني معنــي دار 
ــیده  ــذر رس ــه ب ــوط ب ــي مرب ــد جوانه زن ــترین درص ــود. بیش ب
رویشــگاه توچــال )80 درصــد( و کمتریــن درصــد آن مربــوط 

ــه  ــود؛ در حالي ک ــد( ب ــر )4 درص ــگاه خجی ــارس رویش ــذر ن ــه ب ب
بــذر نــارس توچــال، بــذر رســیده خجیــر و بــذر رســیده لواســانات 
بــا هــم اختــالف معنــي دار نداشــتند. به طــور کلــی می تــوان نتیجــه 
گرفــت کــه بــذر رویشــگاه توچــال بــرای کشــت و تكثیــر ایــن گیاه 

ــود. ــب تر ب مناس
عســكری )1394( در پژوهشــی دیگــر، توانایــي ســبز شــدن بــذر 
ــه بیشــترین درصــد  ــج نشــان داد ک ــرد. نتای P. aurea را بررســی ک
ســبز شــدن بــذر )30 درصــد( مربــوط بــه بذرهــاي رویشــگاه توچال 
ــوط  ــز )2 درصــد( مرب ــن درصــد نی ــز و کمتری ــخ کشــت پایی و تاری
بــه بذرهــاي رویشــگاه لواســانات و تاریــخ کشــت بهــار بــود. بــذر 
ــرای  ــودن درصــد ســبز شــدن ب رویشــگاه توچــال ازنظــر بیشــتر ب

تكثیــر ایــن گونــه از طریــق کشــت بــذر معرفــي شــد. 
ــكاران )1393( در  ــیری و هم ــری دهش ــه مظف ــی ک در پژوهش
مــورد نمونه هــای جمع آوری شــده P.  aurea از منطقــه وردآورد 
ــا  ــب اندازه ه ــذر به ترتی ــازده اســانس ب ــد، ب و لواســانات انجــام دادن
ــد در  ــد و 1/9 درص ــد، 3/2 درص ــز 5/7 درص ــه ری ــت ب از درش
نمونــه وردآورد و 3/2 درصــد، 2/7 درصــد و 1/8 درصــد در نمونــه 
لواســانات بــود. نتایــج ایــن پژوهــش بیانگــر ایــن بــود کــه بــا ریزتــر 
ــد.  ــازده اســانس کاهــش چشــمگیري مي یاب ــدازه بذرهــا، ب شــدن ان
بــا توجــه بــه بــازده زیــاد اســانس بــذر )از حــدود 2 تــا 6 درصــد(، 
ــن  ــت. مهمتری ــه اس ــل توج ــانس قاب ــب  از اس ــن ترکی ــتخراج ای اس
ترکیــب اســانس گل آذیــن و بــذر P. aurea کــه از مناطــق فشــم و 
توچــال جمــع آوری شــده بــود، بتابیزابولــن بــود کــه به ترتیــب )29/5 
درصــد و 55/2 درصــد( و )50/8 درصــد و 76/5 درصــد( گــزارش 
شــد (Askari et al., 2005). ایــن ترکیــب به دلیــل خاصیــت 

P. aurea جدول 1- مشخصات هواشناسی رویشگاه توچال، محل جمع آوري بذر

جدول 2- مشخصات بذر جمع آوري شدهP. aurea  از رویشگاه توچال
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شكل 1- برداشت بذر گیاه P. aurea  از منطقه توچال 

شكل 2- گیاهچه های P. aurea در سیني کشت 
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شكل 4- کشت بذر P. aurea در مزرعه )فروردین 1389( شكل 3- کشت بذرP. aurea در مزرعه )آذر 1388(

شكل 5- رویش بذر P. aurea در مزرعه در سال اول )15 اردیبهشت 1389(

شكل 7- مزرعه P. aurea )اوایل تیر 1389(

شكل 6- رشدP. aurea در مزرعه )اوایل تیر 1389(

شكل 8- رشد P. aurea در مزرعه )25 مهر 1389(
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ضدالتهابــي از ترکیب هــاي مهــم دارویــي اســت و در صنایــع 
ــود.  ــتفاده مي ش ــتي اس ــي،  بهداش ــاي آرایش ــي و فرآورده ه داروی
ــواي  ــا آب و ه ــورها ب ــیاري از کش ــه P. anisum در بس گون
معتــدل ازجملــه مصــر، یونــان، برخــي کشــورهاي اروپایــي، 
آرژانتیــن، شــیلي، هنــد، ژاپــن، مكزیــك و آمریــكا کشــت مي شــود. 
در ایــران نیــز کشــت ایــن گونــه در اســتان هاي غربــي، جنوبــي و 
مرکــزي انجــام مي شــود. براســاس نتایــج بررســی، کشــت بذرهــای  
ــا نمــو رویشــي ادامــه یافــت،  P. cypria در پتري دیــش و پیــت ت
 Salih & Yildiz,) ــد ــف مان ــي متوق ــو زایش ــه نم ــي در مرحل ول
2008(. بذرهــاي گیــاه یك ســاله P. peregrina بــه خــاک عمیــق 
بــدون ســنگ نیازمنــد هســتند. بــارش بــاران بــه جوانه زنــي بذرهــا 
و نمــو گیاهــان جــوان کمــك مي کنــد. گیاهچه هــا نیــز بــه غلظــت 

.(Jodral, 2004) زیــاد نمك هــاي معدنــي خــاک حســاس هســتند
جهـان  در  پژوهشـی  هیـچ   P. aurea بـذر کشـت  مـورد  در 
انجـام نشـده اسـت، بنابرایـن هـدف از انجام ایـن پژوهش، اسـتقرار 
گیاهچه هـای ایـن گونـه در مزرعـه، کشـت و اهلي کـردن آن، تعیین 
بهتریـن تاریـخ کشـت بـراي دسـتیابي بـه بهتریـن عملكـرد گیـاه و 

درنهایـت تولیـد انبـوه بـذر بود. 

 اقدامات و یافته ها
در این پژوهش ابتدا بذر P.  aurea از رویشگاه طبیعي آن در استان 
و  بذردهي  )شروع  رشد  مختلف  مراحل  در  توچال(  )منطقه  تهران 
بذردهي کامل( جمع آوري شد. منطقه توچال در شمال تهران بین طول 
جغرافیایی 51 درجه و 22 دقیقه تا 51 درجه و 26 دقیقه شرقي و 

شكل 9- رشد مجدد P. aurea  در مزرعه در سال دوم )ششم فروردین 1390(

شكل 11- خزان P. aurea در مزرعه )دوم آبان 1390(

شكل 10- رشد P. aurea  در مزرعه )29 خرداد 1390( 

شكل 12- سال سوم رشد مجدد P. aurea در مزرعه و ایجاد ساقه های گل دهنده 
)فروردین 1391(
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عرض جغرافیایی 35 درجه و 47 دقیقه تا 35 درجه و 55 دقیقه شمالي 
واقع شده است. مشخصات هواشناسی رویشگاه در جدول 1 ارائه شده 
است. گیاهان جمع آوري شده در سایه و دماي محیط خشك شدند. در 
آزمایشگاه، آزمون هاي متداول بذر مانند تعیین درصد خلوص، درصد 

رطوبت، وزن هزاردانه و درصد جوانه زنی انجام شد )جدول 2(. 

 کشت بذر در مزرعه در دو تاریخ کشت 
ــش از  ــن پژوه ــگاهي ای ــه اي و آزمایش ــات مزرع ــام آزمایش تم
بهمن مــاه 1388 تــا مهرمــاه 1391 در مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا 
و مراتــع کشــور انجــام شــد. آزمایشــات مزرعــه اي ایــن تحقیــق در 
ــي  ــان داروی ــه گیاه ــع در مزرع ــه مســاحت 120 مترمرب ــي ب زمین
ــذر  ــت ب ــد. کش ــام ش ــا انج ــطح دری ــر از س ــاع 1292 مت در ارتف

ــان  ــت 15 آب ــخ کش ــی در دو تاری ــال متوال P. aurea  در دو س
ــرار  ــه تك ــا س ــاره( ب ــت به ــن )کش ــزه( و 20 فروردی ــت پایی )کش
انجــام شــد. بدیــن ترتیــب، شــش واحــد آزمایشــي وجــود داشــت. 
ــانتي متر،  ــا 50 س ــن ردیف ه ــه بی ــر، فاصل ــا 4×4 مت ــاد کرت ه ابع
دو  کشــت  عمــق  و  ســانتي متر   25 ردیف هــا  روي  فاصلــه 
ــیار  ــرد بس ــل عملك ــت به دلی ــوم کش ــال س ــود. از س ــانتي متر ب س
کــم کشــت بهــاره، تنهــا کشــت پاییــزه انجــام شــد و کــود دامــی 
ــول دوره  ــد. در ط ــه داده ش ــه مزرع ــز ب ــت در پایی ــش از کش پی
ــان  ــك از گیاه ــك و مرفولوژی ــاي فنولوژی ــد، نمونه برداري ه رش
انجــام شــد و مراحــل رشــد گیــاه در ســال هاي اجــراي طــرح ثبــت 
شــد. آبیــاری بوته هــا هفتــه ای دوبــار بــه روش قطــره ای انجــام و 
هــر مــاه یــك بــار هــم مزرعــه وجیــن شــد. هم زمــان بــا کشــت 

شكل 13- رشد ساقه های گل دهنده P. aurea در مزرعه )تیر 1391(

شكل 15- گیاه P. aurea در مرحله گلدهي کامل در مزرعه )شهریور 1391(

شكل 14- گلدهی P. aurea در مزرعه )هفتم خرداد 1391(

شكل 16- گیاه P. aurea در مرحله بذردهي در مزرعه )مرداد 1391( 
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ــت  ــینی کش ــل س ــه و داخ ــت در گلخان ــه، کش در مزرع
ــدازه  ــه ان ــا ب ــس از اینكــه گیاهچه ه ــم انجــام شــد و پ ه
ــل  ــدند. مراح ــل ش ــه منتق ــه مزرع ــیدند، ب ــب رس مناس
ــدت ســه  ــه در م ــاه در مزرع ــش گی ــزه و روی کشــت پایی
ــت.  ــده اس ــان داده ش ــا 16 نش ــكل های 1 ت ــال در ش س

 نتیجه گیری نهایی و پیشنهادها 
نتایــج بررســی چهارســاله در مــورد گونــهP. aurea  نشــان داد  کــه 
ایــن گونــه گیاهــی چندســاله، راســت و تك پایــه اســت و پــس از 
گلدهــی از بیــن مــی رود )مونوکارپیــك(. بذرهــای ایــن گونــه بــرای 
رشــد نیــاز بــه گذرانــدن یــك دوره ســرما دارنــد و به همیــن دلیــل 
ــای 3  ــود )جدول ه ــاره ب ــر از کشــت به ــی بهت ــزه خیل کشــت پایی
ــاه محــدود اســت،  ــد رویشــی گی ــال اول و دوم، رش ــا 5(. در س ت
ــود و  ــر می ش ــد براب ــی آن چن ــد رویش ــوم رش ــال س ــی در س ول
ــه حــدود یــك متــر می رســد. بعــد از ســال ســوم  ارتفــاع گیــاه ب

ــك  ــوند. ی ــدار می ش ــده پدی ــاقه های گل دهن ــار س ــط به در اواس
ــتان  ــط تابس ــده و از اواس ــر ش ــاقه ظاه ــا روی س ــد گل ه ــاه بع م
ــل  ــان مــرداد و شــهریور قاب ــذر تشــكیل می شــود. بذرهــا در پای ب
برداشــت اســت. از آنجایی کــه گیــاه پــس از ســه ســال بــذر تولیــد 

ــد، الزم اســت هــر ســال بازکشــت انجــام شــود. می کن
ــل  ــت و داخ ــینی کش ــذر در س ــت ب ــش، کش ــن پژوه در ای
گلخانــه انجــام شــد. انتقــال نشــاهای ضعیــف بــه زمیــن در دو ســال 
ــن  ــه از بی ــك هفت ــدت ی ــاها در م ــام نش ــت و تم ــه ای نداش نتیج
ــد وجــود ریشــه راســت و عمیــق  رفتنــد. علــت ایــن امــر می توان
و نبــود ریشــه های افشــان باشــد کــه در هنــگام جابه جایــی قــادر 
بــه اســتقرار گیــاه نیســت. بنابرایــن توصیــه می شــود بــذر به طــور 

مســتقیم در زمیــن کشــت شــود. 
در مــدت چهــار ســال کشــت و داشــت ایــن گیــاه، آفتــی کــه 
ــد، مشــاهده نشــد. رویشــگاه  ــیب جــدی وارد کن ــان آس ــه گیاه ب
ــر و به طــور  ــر از 1800 مت ــه در ارتفاعــات باالت ــن گون ــی ای طبیع
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جدول 4- مراحل رویش بذر P. aurea  )کشت پاییزه، آبان 1389 تا مهر 1390(
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ــا انجــام آبیــاری منظــم  ــی ب غالــب در مســیر آبراهه هــا اســت، ول
ــر هــم  ــه شــكل قطــره ای( در ارتفاعــات پایین ت ــار ب ــه ای دوب )هفت

محصــول قابــل توجهــی خواهــد داشــت. 
بـا توجه بـه تحقیقـات گسـترده در مـورد ویژگی های شـیمیایی 
اسـانس این گونه )عسـكری و همكاران، 1393(، اسانس آن می تواند 
هماننـد اسـانس بابونـه آلمانـی به طور وسـیعی در تولیـد محصوالت 
متنـوع آرایشـی، بهداشـتی بـه کار گرفته شـود و بـرای تولیدکنندگان 
بـذر ایـن گونـه، ارزش اقتصـادی زیادی داشـته باشـد. همان طور که 
پیشـتر ذکر شـد، ترکیـب ارزشـمند اسـانس ایـن گونـه بتا-بیزابولن 
اسـت کـه در مرحلـه گلدهـی و بذردهی در اسـانس تمـام اندام های 
گیـاه وجـود دارد، ولـی مقـدار آن در بـذر بیشـتر بـوده و همچنیـن 
بـازده اسـانس بـذر بیشـتر اسـت )عسـكری و همـكاران، 1383(. 
ایـن ترکیـب در گیـاه بابونـه نیز یافـت مي شـود و خاصیـت دارویي 
بابونـه به دلیـل وجود ایـن ترکیب اسـت. در بذرهای ایـن گونه بازده 
 shams-Ardakani et al.,) اسـانس چندبرابر گل های بابونه اسـت
2006(. فصـل برداشـت گیاه هم در مرحله رسـیدگی بذر از اواسـط 
مـرداد تـا اواسـط شـهریور اسـت. بهتریـن زمان برداشـت بـذر برای 

اسـتخراج اسـانس نیز شـروع رسـیدگی بذر اسـت. 
 ایـن گونـه بـرای اولیـن بـار بـرای کشـت معرفـی می شـود و 

تاکنـون اسـانس آن در بـازار عرضـه نشـده اسـت. 
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