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مقدمه
رویکـرد روزافـزون بـه اسـتفاده از گیاهان دارویی در سـطح جهان، اهمیت کشـت و 
تولیـد ایـن گیاهـان را روشـن تر می کنـد . در حال حاضـر، تقاضا بـراي گیاهـان دارویی 
همچـون تولیـدات مصرفـی در صنایـع بهداشـتی و دارویـی در حـال افزایـش اسـت. 
سـرخارگل یـا اکیناسـه ازجملـه گیاهـان دارویـی مهمی اسـت کـه کاربرد وسـیعی در 
صنایـع دارویـی، غذایی، آرایشـی و بهداشـتی دارد. منشـأ تمامی گونه های سـرخارگل، 
آمریـکای شـمالی اسـت و ایـن گیـاه نـزد بومیـان ایـن منطقـه، از اهمیـت فراوانـی 
برخـوردار بـوده اسـت. در ایـران نیـز نخسـتین  بـار در سـال 1۳80، کوره پـز کاشـت و 
اهلـی کـردن آن را به صـورت آزمایشـی  آغـاز کـرده و سـازگاری فنولوژیکـی گیـاه را با 
شـرایط آب وهوایـی مشـهد بررسـی کـرد. داروهـای گیاهی زیـادی در مقیـاس تجاری، 
از اندام هـای مختلـف سـرخارگل تولیـد می شـوند کـه بـرای درمـان بیماری هـای لثه و 
دهـان، سـرماخوردگی، سـرفه، برونشـیت، عفونت هـای ریـوی و تقویت سیسـتم ایمنی 
بـدن اسـتفاده می شـوند. افزایش محبوبیت سـرخارگل در بیسـت سـال اخیـر، و نیاز به 
مـواد اولیـه ایـن گیاه برای تولیـد دارو در کشـور، ضرورت توسـعه کشـت وکار این گیاه 

را دوچنـدان می کنـد.
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 خصوصیات گیاه شناسی
سـرخارگل گیاهي علفي و چند سـاله اسـت )شـکل 1( که  خصوصیات گیاه شناسی 

آن در  در جدول )1( ذکر شـده اسـت.

جدول 1- خصوصیات گیاه شناسی سرخارگل 
1 تا 1/5 مترحداکثر ارتفاع سرخارگل
مشخصات برگ های 

سرخارگل
برگ های پایین ساقه، تخم مرغی تا نیزه ای شکل هستند و دارایی 

حداکثر ۳0 سانتی متر طول و ۲0 سانتی متر عرض هستند.

ساقه از انشعابات فراوانی برخوردار بوده و دارای پرزهای زبر و مشخصات ساقه سرخارگل
خشن است.

مشخصات گل سرخارگل
گل ها معموال به رنگ ارغوانی، صورتی، قرمز ارغوانی، زرد و 

نارنجی دیده می شوند و دیسک مرکز آنها )گله ای لوله ای( سبز 
تیره، قهوه ای تیره و سیاهرنگ است.

مشخصات ریشه 
ریشه ها عمودي یا افقي رشد مي کنند.سرخارگل

مشخصات بذر سرخارگل
بذر آن چهارگوشه، انتهاي پایه کمی خورده شده، دیواره پوشیده 
از تاج دندانه دار به رنگ زرد کاهی، گاهی تا متمایل به سفید، زبر و 

مات است.
۳/8 تا 4/5 گرموزن هزار دانه سرخارگل

 

شکل 1- اندام هاي مختلف گیاه سرخارگل
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ترکیبات شیمیایی، خواص درمانی و کاربرد گیاه سرخارگل
ترکیبـات دارویـي فعال موجـود در سـرخارگل و فرآورده هاي آن شـامل آلکامیدها، 
گلیکوپروتئین هـا، پلي سـاکاریدها، ترکیبـات فنلـي، سـینامیک اسـیدها و اسـانس ها 

هسـتند کـه ایـن مـوارد به سـبب خـواص درمانـی، کاربردهـای زیـر را دارند:
- ایـن گیاه آثـار ضدویروسـی، ضدباکتـری، ضد قارچـی، ضد عفونی کننـده، تحریک 

سیسـتم ایمنـی، آنتی اکسـیدانی، ضدالتهـاب و بهبوددهندگی زخم اسـت.
- مصـرف خوراکـی گیـاه، درمان حمایتی در سـرما خوردگی و عفونت های دسـتگاه 
تنفسـی و ادراری، بـه سـبب تحریـک سیسـتم ایمنـی بدن بـوده و مصـرف موضعی آن 

بـرای افزایـش بهبـودی زخـم و درمان بیماری های التهابی پوسـتی اسـت. 
- در طـب سـنتی و عامه، بـرای درمان سـوختگی، اگزما، زخم هـای چرکی، تبخال، 
عفونـت لثـه، عفونت هـای ریوی، گزیدگی حشـرات و خاصیـت پادزهـر در مارگزیدگی، 

اسپاسـم معـده و آرتریت روماتوییـد کاربرد دارد. 
- عصـاره گیاه سـرخارگل خاصیت ضدویروسـی قـوی علیه ویروس هـای آنفلوآنزای 

انسـانی از خود نشـان داده است.
- مـواد موثـر موجـود در عصاره گیاه با خاصیـت آنتی باکتریال قـوی، بر باکتری های 
مولـد عفونت هـای دسـتگاه تنفسـی فوقانـی و تحتانـی ماننـد سـینوزیت، برونشـیت، 

پنومونیـا و التهـاب لـوزه تاثیـر می گذارند. 
- ازآنجایی کـه آلـوده شـدن سـلول بـه ویروس هایـی ماننـد راینوویروس هـا، سـین 
باکتری هـای خاصـی ماننـد  بـه  آلـوده شـدن  امـکان  آنفلوآنـزا  سیشـیال تنفسـی و 
هموفیلوس آنفلوآنزا و اسـتافیلوکوکوس پنومونیا را افزایش می دهند، عصاره سـرخارگل 
بـا قابلیـت غیرفعال سـازی  ویروس هـا و باکتری هـا و جلوگیـری از ورود آن هـا بـه درون 

سـلول میزبـان، از عفونت هـای هم زمـان ویروسـی و باکتریایـی جلوگیـری می کنـد.
- سرخارگل در پیشگیری و درمان التهاب نیز موثر است.
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*نکتـه: مطالعـات بالینـی متعـددی روی گیـاه سـرخارگل بـا هدف بررسـی اثر 
پیشـگیری کننده یـا درمـان عفونت هـا و اثر تعدیل کننده سیسـتم ایمنی انجام شـده 
اسـت. نتایـج ایـن پژوهش هـا بیانگـر آن اسـت کـه فراورده هـای محتـوی گیـاه، اثـر 

مسـلم و قطعـی تحریک کننـده قـدرت دفاعـی و ایمنـی بـدن را دارند.

شرایط اکولوژیکی الزم برای رشد سرخارگل
شرایط اکولوژیکی الزم برای رشد گیاه سرخارگل از این قرار است:

سـرخارگل بـه نـور فراوان احتیاج دارد و خاک های سـبک )شـنی( و متوسـط  �
ترکیب هـای  حـاوی  زیـاد،  بـا ضخامـت  می کنـد. خاک هایـی  تحمـل  را  )لومـی( 

هوموسـی و همچنیـن ازت کافـی بـرای کشـت سـرخارگل توصیـه می شـود. 
ترکیب هـای آهکـی نیـز نقـش مهمـی در افزایـش عملکـرد ریشـه و پیکـر  �

رویشـی ایـن گیاهـان دارد.
سرخارگل قادر است خشکی را به خوبی تحمل کند.  �
ایـن گیـاه بـه سـرما مقـاوم اسـت و تا دمـای منفـی ده درجـه سـانتی گراد را  �

به راحتـی تحمـل کـرده و ریشـه این گیاه نیـز در زمسـتان، دمای منفی سـی درجه 
سـانتی گراد را بـه خوبـی تحمـل می کند.

شرایط نیمه سایه و تنش خشکی را نیز تحمل می کند. �
PH مناسب خاک 5/5 تا 6/5 است. �

نیاز آبی سـرخارگل متوسـط اسـت، آبیاری منظم و به هنگام، نقش مهمی در  �
افزایـش عملکـرد محصول و همچنین افزایش مقدار مواد موثـره آن  دارد. در مناطقی 
که مقدار و پراکنش بارندگی سـاالنه مناسـب باشـد )۳00 تا800 میلی متر( می توان 
ایـن گیاهـان را به صـورت دیـم کشـت کـرد. آبیـاری مناسـب گیـاه در مناطقـی که 

میزان بارندگی مناسـب نباشـد، ضروری اسـت. 
ایـن گیـاه اگرچـه وارداتـی اسـت ولی سـازگاری خوبی بـا شـرایط آب وهوایی  �

ایـران از خود نشـان داده اسـت. 
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تکثیر سرخارگل
سـرخارگل را می توان با بذر یا ازطریق رویشـی تکثیر کرد. بذرهای تازه برداشت شـده 
سـرخارگل دوره خـواب فیزیولوژیـک دارند؛  ازایـن رو، چند هفته پس از برداشـت، بذرها 

برای کشـت مناسـب خواهند شـد. کشـت با بذر نیز به دو روش زیر انجام می شـود:
1. مستقیم یا در زمین اصلی 

۲. غیرمستقیم یا در خزانه هوای آزاد یا خزانه زیرپالستیک 
تکثیـر رویشـی ازطریـق تقسـیم بوتـه اسـت کـه در ایـن روش، بیشـتر از گیاهـان 
سه سـاله اسـتفاده می شـود. در اواسـط پاییـز، نخسـت شـاخ وبرگ های اضافـی و مزاحم 
را حـذف و سـپس بوتـه را از خـاک خـارج می کننـد؛ آنـگاه بوتـه را بـه چهـار تـا پنـج 
قسـمت که هرکدام دارای مقداری ریشـه داشـته باشـد،  تقسـیم کرده و سـپس  کشت 
می کننـد . ازآنجاکـه این روش کشـت وقت گیر اسـت و هزینـه زیادی را نیـز در بر دارد، 

در مواقـع ضـروری و در سـطح های کوچـک اسـتفاده می شـود.

روش کاشت، داشت و برداشت سرخارگل
زمـان مناسـب برای کاشـت مسـتقیم بـذر در زمین اصلـی، اواخر پاییز اسـت. مقدار 
بـذر الزم در هکتـار یـک کیلوگـرم اسـت. بذرهـا در ردیف هایـی بـه فاصلـه 40 تـا50 
سـانتی متر کشـت می شـوند. عمـق کاشـت بـذر گونه هـای سـرخارگل بایـد یـک تـا دو 
سـانتی متر  باشـد. اواخـر پاییـز)آذر( زمـان مناسـبی بـرای کاشـت بـذر در خزانـه هوای 
آزاد و اوایـل اسـفندماه نیـز زمـان مناسـب بـرای کشـت بـذر در خزانـه زیـر پالسـتیک 
اسـت. در بهـار بـا از بین رفتن سـرمای بهـاره )اردیبهشـت(، هنگامی که نشـاها چهار تا 
شـش برگی شـدند، می تـوان آن هـا را بـا تراکم گیاهـی 70 تا 160 هـزار بوتـه در هکتار 
بـه زمیـن اصلـی منتقل کرد. سـرخارگل از گیاهانی اسـت کـه در طول رویـش، به مواد 
و عناصـر غذایـی کافـی نیـاز دارد. کشـت ایـن گیاهـان در خاک هـای فقیـر و نامناسـب 
افـزون بـر کاهش عملکرد ریشـه و پیکر رویشـی، موجـب کاهش کّمیـت و کیفیت مواد 
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موثـره آن هـا نیـز می شـود. هنـگام آمـاده کردن زمیـن، افـزودن مـواد و عناصـر غذایی 
الزم گیـاه بـه خـاک ضروری اسـت. اضافه کردن سـی تن کـود حیوانی )انجـام آزمایش 
خاک شناسـی بـرای تعییـن کـود موردنیـاز الزم اسـت( در هکتـار پیـش از کشـت، در 
بهبـود رشـد و افزایـش عملکـرد محصـول موثر اسـت. کـود حیوانـی ضـروری را باید در 
فصـل پاییـز، بـه خـاک اضافه کرد و سـپس بـه عمق ۳5 سـانتی متر خوب شـخم زد . در 
اوایـل بهـار و پیـش از کاشـت، کلوخ ها شکسـته شـده و بسـتر خاک تسـطیح می شـود؛ 
سـپس بـا اسـتفاده از فاروئـر، زمین به صورت جوی و پشـته بـا فاصله ردیف های کشـت 
40 تـا 50 سـانتی متر و فاصلـه دو بوتـه روی ردیف ۲5 تا ۳0 سـانتی متر آماده می شـود 

)شکل ۲(.

شکل۲- مراحل آماده سازی زمین و کشت نشا سرخارگل در مزرعه گیاهان دارویی شهرکرد

پـس از انتقـال نشـاها به زمیـن اصلی، آبیـاری اول بسـیار ضروری اسـت. همچنین 
بـا توجـه به شـرایط آب وهوایی منطقه کشـت سـرخارگل، الزم اسـت هر دو تا سـه روز 
یک بـار،  آبیـاری شـود تـا نشـاها در زمین اصلی مسـتقر شـوند. بعد از اسـتقرار نشـاها، 
دور آبیـای را بـه پنـج روز افزایـش می یابـد و بعـد از چنـد نوبـت آبیاری به این شـیوه، 
دور آبیـاری بـه هفـت روز یک بـار افزایـش می یابـد. میانگین نیـاز آبی سـرخارگل پس 



اهمیت کشت و تولید گیاه دارویی سرخارگل
15

از اسـتقرار، هـر هفـت تـا ده روز یک بـار اسـت. آبیـاری منظـم و وجین علف هـای هرز، 
نقـش مهمـی در رشـد و نمو گیاه سـرخارگل دارد. علف هـای هرز را می تـوان به صورت 
مکانیکـی و با دسـت در سـطح های کوچک کشـت یا در سـطح خزانه یا بـا  کولتیواتور 
در سـطح های بـزرگ کشـت وجیـن کـرد. زمـان مناسـب برای برداشـت پیکر رویشـی 
سـرخارگل، مرحلـه گل دهـی کامـل و در اواسـط تابسـتان اسـت زیـرا در ایـن مرحله، 
محصـول از مناسـب ترین کّمیـت و کیفیـت مـواد مؤثره برخوردار اسـت. پیکر رویشـی 
گیاهـان در یـک مرحلـه، بـا دسـت و بـه وسـیله داس از ارتفـاع  بیست سـانتی متری 
برداشـت می شـود. سـرخارگل تـا سـال چهـارم بـازده اقتصـادی دارد. پیکـر رویشـی 
سـرخارگل را باید پس از برداشـت، در سـایه خشـک کرد. زمان مناسـب برای برداشـت 
ریشـه سـرخارگل، از سـال سـوم به بعـد و در فصل پاییـز و اواخر دوره رویشـی گیاهان 
در مهـر و آبـان اسـت. پـس از برداشـت پیکر رویشـی و ریشـه گیاهـان، بالفاصلـه باید 
آن هـا را خشـک کرد. ازآنجاکه ریشـه ها آلوده به گل والی هسـتند؛ ازاین رو، می بایسـت 
پـس از اینکـه بـه قطعات مناسـبی از سـه تا شـش قطعه تقسـیم شـدند، بـا آب جاری 
شسـته و بالفاصله خشـک شـوند. خیسـاندن ریشـه ها یا قرار دادن آن ها برای مدتی در 
آب، سـبب خارج شـدن مواد موثره ریشـه و حل شـدن آن ها در آب شـده و از کیفیت 
دارویی ریشـه ها به شـدت کاسـته می شـود. پیکر رویشـی و ریشـه گونه های سـرخارگل 
را می تـوان در سـایه یـا بـا اسـتفاده از خشـک کن های الکتریکـی خشـک کرد. خشـک 
کـردن اندام هـای مدنظر گیاهان در نور مسـتقیم آفتاب مناسـب نیسـت زیرا نور سـبب 
تجزیـه مـواد موثـره آنهـا می شـود. خشـک کـردن محصـول در دمـای مناسـب، نقـش 
مهمـی در حفـظ کیفیـت مـواد موثـر آن هـا دارد. تحقیقـات انجام شـده نشـان می دهد 
چنانچـه بـرای خشـک کـردن از دمای بیش از چهل درجه سـانتی گراد اسـتفاده شـود، 
از مقدار اسـید شـیکوریک و همچنین ترکیب های آلکیل آمیدی گیاه به شـدت کاسـته 
می شـود. دمـای مناسـب برای خشـک کردن پیکر رویشـی و ریشـه سـرخارگل، 40 تا 
45 درجه سـانتی گراد گزارش شـده اسـت. ریشـه های خشک شـده سـرخارگل به شدت 
جـاذب رطوبـت هسـتند و از ایـن رو، آن هـا را پـس از بسـته بندی، بایـد در مـکان کامالً 
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خشـک نگهـداری کـرد. محصول پیکر رویشـی در سـال اول رویش، اقتصادی نیسـت و 
توصیه می شـود برداشـت محصول از سـال دوم رویش و برداشـت ریشـه در سـال سـوم 
به بعد انجام شـود. پیکر رویشـی گیاهان در یک مرحله و در سـطوح کوچک با دسـت 
و به وسـیله داس و در سـطح های  وسـیع کشـت، بـا ماشـین های مخصـوص برداشـت 
می شـوند. میـزان عملکـرد رویشـی اندام خشـک از سـال دوم رویش سـه تا پنـج تن و 

میـزان عملکـرد ریشـه خشـک یک ونیم تـا دوونیم تـن در هکتار اسـت.

آفات و بیماری های سرخارگل
اگرچـه آفـت یـا بیمـاری خاصـی روی گونه هـای سـرخارگل گـزارش نشـده اسـت 
ولـی بعضـی آفـات و بیماری هـا می تواننـد آسـیب هایی را در طـول رویـش گیاهـان، به 

محصـول وارد کننـد کـه در زیـر بـه آن ها اشـاره می شـود:
- شـته ها: ماننـد شـته سـبز هلـو کـه می توانـد خسـاراتی را بـه سـرخارگل وارد 
کنـد. ایـن شـته بـا خرطوم خـود از شـیره گیاه تغذیـه می کنـد و گیاه میزبان به شـدت 
ضعیـف می شـود و عـوارض مختلفـی ماننـد زردی، پیچیدگـی برگ هـا و ریـزش گل و 
میـوه ایجـاد می شـود. ایـن آفـت روی برگ هـا و سـایر اندام های گیـاه میزبـان، از خود 
مایع چسـبناک و شـیرینی به نام عسـلک ترشـح می کند. عسـلک در واقع مدفوع شـته 
اسـت کـه بیـش از شـصت درصـد آن را مـواد قنـدی تشـکیل می دهد. عسـلک  محیط 
مناسـبی بـرای تکثیر قارچ های سـاپروفیت اسـت. با حـذف علف های هرز میزبان شـته 
و بـا اسـتفاده از کفشـدوزک های هفت نقطـه ای و زنبورهـای پارازیتوئیـد، می تـوان ایـن 

آفـت را مهـار کرد. 
- سـفیدک سـطحی یـا پـودری: از بیماری هایی اسـت کـه در آن، قـارچ عامل 
سـفیدک بـه صـورت لکه های سـفیدرنگی در سـطح سـاقه و بـرگ ظاهر شـده و اواخر 
فصـل، به صـورت لکه هـای قهـوه ای دیـده می شـود. ایـن بیمـاری موجـب پوک شـدن 
دانه هـای گیاهـان آلـوده می شـود. بـا اسـتفاده از عملیـات به زراعـی، می تـوان ایـن 

بیمـاری را مدیریـت کرد.
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- گونه هـای مختلـف جنـس فوزاریم نیز موجـب ایجاد پوسـیدگی گونه های مختلف 
سـرخارگل می شـوند. ایـن قارچ هـا سـبب پوسـیده شـدن طوقـه بوته هـا می شـوند، 
به گونـه ای کـه میسـیلیوم آن هـا در محل فسـاد کاماًل نمایان اسـت. برخـی از گونه های 
فوزاریـوم، بـا ترشـح مواد شـیمیایی خاصی، سـبب بـروز هیپرتروفی در بوته می شـوند. 
بوته هـای جـوان بـر اثر حملـه این قارچ هـا از بیـن می رونـد. برگ های باالیـی بوته های 
سـرخارگل درصـورت ابتـال به این بیماری، خشـک می شـوند و پس از مدتـی می افتند. 

برگ هـای پایینـی نیز به مرور پوسـیده و زرد شـده و سـرانجام خشـک می شـوند.
رعایت نکات زیر در مهار این بیماری ها بسیار موثر است:

الف( استفاده از بذرهای سالم و بدون هرگونه آلودگی.
ب( تیمـار بذرهـا بـا قارچ کش هـای مرکوریـک ماننـد آگروسـان یـا هگزاسـان بـه 

مقـدار دو گـرم بـرای هـر کیلوگـرم بـذر.
ج( کشـت نکـردن سـرخارگل در زمین هـای آلـوده بـه عوامـل بیمـاری زای قارچی 

دسـت کم بـه مـدت دو تا سـه سـال.
د(  شخم زدن عمیق در تابستان  و کاهش امکان ابتالی گیاه به بیماری.

موارد استفاده سرخارگل
در این مبحث، به موارد استفاده از سرخارگل پرداخته می شود:

- کاربرد دارویی برای انسان

تمـام پیکـر سـرخارگل اعـم از ریشـه و اندام رویشـی، مـواد مؤثره ارزشـمندی دارد 
که براي سـاخت دارو اسـتفاده می شـود. بیش از  چهارصد فراورده برای رفع مشـکالت 
ادراری، آنفوالنـزا، بـا خـواص ضدالتهـاب، افزایـش قدرت سیسـتم ایمنـی و ضدزخم از 
ایـن گیاه به شـکل قرص، کپسـول، اسـپری، قطره، عرق، شـربت، کرم موضعـی، صابون، 
محلـول خوراکـی و آمپـول وجـود دارد و فراورده هـای دیگـر به صـورت عصـاره )تـام، 
هیدروالکلـی، آبـی یـا یخ زده( موجود اسـت. در حـال حاضر، محصـوالت دارویی حاصل 
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از ایـن گیـاه در تعـدادی از کارخانه هـای داروسـازی داخـل کشـور در مقیـاس وسـیع 
تولیـد می شـوند )شـکل ۳ و 4(.

شکل ۳- فراورده های دارویي- بهداشتي حاوی سرخارگل در بازار دارویی ایران

شکل4- فراورده های خوراکی سرخارگل
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- کاربرد دارویی برای پرندگان

ایمونوفیـن دارویـی صددرصـد گیاهی اسـت کـه از اسـانس و عصاره گیاه ارزشـمند 
سـرخارگل، بومـادران و برخـی از دیگـر گیاهـان دارویی تشـکیل شـده اسـت. این دارو 
به نحـوی فرموله شـده اسـت که اجـزای مختلـف آن، آثار درمانـی یکدیگر را تشـدید و 
تقویـت می کننـد. ایـن دارو سـبب افزایـش ایمونوگلوبولین جی در خون طیور می شـود 
و همچـون پیشـگیری کننده از بیمـاری هـای قارچـی، باکتریایی و به ویـژه بیماری های 

ویروسـی، در روزهـای اول، در جیـره غذایی طیور اسـتفاده می  شـود )شـکل 5(.

شکل 5- فراورده گیاهی طیور

- کاربرد جهت کشت در فضای سبز

در کشـور ایـران اقلیم هـای متفاوتی وجـود دارد، بنابرایـن تنوع گیاهـان دارویی آن 
نیـز زیـاد اسـت. با توجـه بـه سـازگاری ها و توانایی هـای گیاهـان دارویـی، به کارگیری 
ایـن گونه هـا در فضـای سـبز، تنـوع گونه هـا و اکوتیپ هـا را ازنظـر رنـگ، فـرم، انـدازه 



اهمیت کشت و تولید گیاه دارویی سرخارگل
20

و سـازگاری، دوچنـدان می کنـد و ضریـب اطمینـان موفقیـت طـرح و انعطـاف طراحی 
بیشـتر می شـود. وجـود گیاهـان دارویـي در فضـاي سـبز، نشـانه اي از توانایـي اقلیمي 
و فرهنگـي هـر منطقـه اسـت.ب اتوجه بـه اینکـه براي رسـیدن بـه اسـتانداردهاي بین 
المللـي سـرانه فضـاي سـبز، به فضاي سـبزي بـا چنـد برابر سـطح موجـود نیازمندیم؛ 
بنابرایـن، می توانیـم با وارد کردن بعضی از گیاهان دارویي در فهرسـت گیاهان مناسـب 
بـراي فضـاي سبز،گسـترش جالب توجهی در فضای سـبز ایجـاد کنیم. کاشـت گیاهان 
دارویـي در فضاي سـبز، امکان آشـنایي و افزایـش آگاهي هاي اجتماعي دربـاره گیاهان 
دارویـي را فراهـم مي کنـد. سـرخارگل بـا داشـتن گل هـای زیبـا بـه رنگ هـای متنـوع 
ارغوانـی، صورتـی، قرمـز، آبـی، زرد، سـبز و نارنجـی، برگ های سـبز و پهن، ریشـه های 
مقـاوم بـه سـرما و نیـز چندسـاله بـودن تحمـل شـرایط نامطلـوب، قابلیت وارد شـدن 
بـه فهرسـت گیاهـان فضـای سـبز را دارد و می توانـد یکـی از گزینه های مناسـب برای 

کشـت در فضای سـبز شـهری، مسـکونی و ادارات باشـد )شـکل 6 و 7(.

شکل 6- گونه های مختلف از جنس سرخارگل با تنوع رنگ گل برای کشت در فضای سبز
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شکل 7- کشت سرخارگل با رنگ گل های متفاوت برای زیبایی بیشتر

بررسی اقتصادی سرخارگل
عوامل بسـیاری همچـون ارزش اقتصـادي و کم هزینه بودن تولیـد داروهاي گیاهی، 
نداشـتن آثـار تخریبـی بـر محیط زیسـت، کـم بودن عـوارض جانبـی داروهـاي گیاهی 
و ارگانیـک در مقایسـه بـا داروهـاي شـیمیایی، ایجـاد نشـدن مقاومـت نسـبی عوامـل 
بیمـاري زا بـه داروهـاي گیاهـی، انحصاري بـودن درمان برخـی از بیماري ها بـا گیاهان 
دارویـی و وجـود تجربیـات مختلف بالینـی درباره گیاهان دارویی، منجر شـده اسـت تا 
ایـن منابـع ارزشـمند دارویـی، از ارزش و جایگاه خاصـی در درمان بیماري هـا برخوردار 
باشـند. امـروزه، درمـان آلودگي هـاي ویروسـي بـا داروهاي شـیمیایي موجود، بـا ایجاد 
مقاومـت دارویـي در ویروس هـا، بـا چالش هـای  جدی روبه رو شـده اسـت؛ بنابراین، نیاز 
بـه داروهـاي ضدویروسـي نوین احسـاس می شـود. اثـر بازدارندگـي گیاه سـرخارگل بر 
ویروس هـا، لـزوم توجـه بـه ایـن گیـاه در صنایـع دارویـی کشـور را مشـخص می کنـد. 
سـرخارگل در واقـع جـزو ده گیـاه دارویـی پرتقاضـا در جهـان اسـت. در حـال حاضـر، 
تولیدکننـدگان عمـده ایـن گیـاه در اروپـا، کشـورهای آلمـان، سـوئیس، هلنـد، ایتالیا 
و اسـپانیا هسـتند. اسـتان های عمـده تولیـد کننـده سـرخارگل در کشـور نیـز شـامل 

اردبیـل، اصفهـان، کهگیلویـه و بویراحمـد، فارس، گلسـتان و مازندران می شـوند.
گیـاه سـرخارگل ازنظـر عملکـرد پیکر رویشـی و مواد موثره، تا سـال چهارم بسـیار 
عالـی عمـل می کنـد و بازدهـی باالیـی دارد و می توان به صرفـه اقتصادی و سـودآوری 



اهمیت کشت و تولید گیاه دارویی سرخارگل
22

آن اطمینـان داشـت. فصـل برداشـت ایـن گیاه در طول تابسـتان اسـت. در سـال اول، 
هزینه هـای خریـد نشـا، تهیـه و توزیـع کـود حیوانـی، شـخم، دیسـک و کاشـت نشـا 
هزینه هـای ثابـت هسـتند و هزینه هـای آبیـاری، وجیـن علـف هـرز و برداشـت مـاده 
خشـک، هزینه هـای جـاری در نظـر گرفتـه می شـوند. در مجمـوع، بـرای ایجـاد یـک 
هکتـار سـرخارگل، هزینه هـای ثابـت برابر بـا 68000000 تومـان و هزینه هـای جاری 
برابـر بـا 16000000 تومـان اسـت )جـدول ۲(. میانگیـن عملکـرد سـرخارگل )گل و 
بـرگ( سـه هزار کیلوگـرم در هکتـار و قیمـت هـر کیلـوی آن هفتـاد هزار تومان اسـت 
)جدول ۳(. مزرعه سـرخارگل از سـال دوم به سـودآوری خواهد رسـید و دوره تنفس و 
بازگشـت سـرمایه آن دو سـال اسـت. در سـال چهارم، فروش ریشـه هم به فروش گل 

و بـرگ افزوده می شـود .

جدول ۲- هزینه های ایجاد مزرعه سرخارگل در سطح یک هکتار

تعداد یا شرح عملیاتردیف
قیمت کل قیمت واحد )تومان(واحدمقدار

)تومان(
50050.000.000نشاء100.000خرید نشاء1

500.000500.000هکتار1شخم۲
500.000500.000هکتار1دیسک۳
4001۲.000.000کیلوگرم۳0.000تهیه کود حیوانی4

۲50.0001.000.000نفر روز4توزیع کود حیوانی5
۲50.0006.000.000نفر روز۲4آبیاری 7
۲00.000۲.000.000نفر روز10وجین علف هرز8
۲00.0004.000.000نفر روز۲0کاشت نشاء9
۲00.0006.000.000نفر روز۳0برداشت 10
80.000.000جمع 11

54.000.000 درصد هزینه های جاری و ثابتهزینه های پیش بینی نشده1۲
84.000.000جمع کل
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جدول۳ - درآمد حاصل از مزرعه سرخارگل در سطح یک هکتار 

ردیف
شرح 

عملیات
تعداد یا 

مقدار
واحد

قیمت واحد 
)تومان(

قیمت کل 
)تومان(

زمان برداشت 
پس از کشت 

اولیه

1
فروش 
گل و 
برگ

70.000۲10.000.000کیلوگرم۳000
از سال دوم و 
سال های ۳ و 4

۲
فروش 
ریشه

سال چهارم90.00090.000.000کیلوگرم1000

۳00.000.000جمع کل
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خالصه مطالب و جمع بندی
خالصه مطالب این نوشتار به شرح زیر است:

سرخارگل چند سالی بیشتر نیست که در ایران محبوب شده، اما این گیاه سالیان طوالنی در   3

امریکای شمالی و اروپا، جزو پرمصرف ترین گیاهان دارویی بوده است.

گیاه سرخارگل محرک سیستم دفاعی بدن، ضدالتهاب، ضدسرطان، ضدمیکروب و عفونت های   3

معمولی، ضدعفونت های باالی دستگاه تنفس و ضدویروس است.

سبب شهرت این گیاه، قدرت خارق العاده آن در افزایش ایمنی بدن و پیشگیری از ابتال به   3

بیماری های مربوط به فصول سرد سال مثل سرماخوردگی و آنفلوانزا است. گیاه سرخارگل را می توان 

یک گیاه زمستانی تمام عیار نام برد.

در پزشکي نوین نیز سرخارگل از گیاهان دارویي برگزیده سازمان بهداشت جهاني است.  3






