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مقدمه
امروزه اهمیت گیاهان دارویی و شناساندن نقش حیاتی آن ها در پیشبرد اهداف ملی، 
منطقه ای و جهانی برای تحقق سالمت، خودکفایی دارویی، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی 
بر کسی پوشیده نیست. گیاهان دارویی به عنوان ذخایر و گنجینه های ژنتیکی طبیعی می توانند 

بزرگ ترین ثروت ملی برای هر کشوری و یکی از تولیدات مهم بخش کشاورزی باشند.
 با توجه به وجود گونه های متنوع در جنگل ها و مراتع طبیعی مناطق شمالی کشور،

و حدود 800 گونه از گیاهان دارویی مختلف در این مناطق، توسعه تولید گیاهان دارویی 
می تواند درآمد بهره برداران و روند تولید محصوالت را افزایش دهد. استفاده از ظرفیت 
گیاهان دارویی باعث ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی می شود. تنوع اقلیمی ، وجود 
اراضی مستعد اعم از اراضی دشت، میان بند و ییالقات در مناطق شمالی کشور بر 

ظرفیت تنوع گونه ای و امکان کشت انواع گیاهان دارویی افزوده است. 
کشت مخلوط سیستمي است که در آن برای ایجاد تنوع در اکوسیستم های زراعی، 
بهره وري  افزایش  و  طبیعي  دشمنان  کنترل  محیطي،  عوامل  از  بهینه  بهره برداري 
سیستم هاي زراعي، دو یا چند گونه یا ارقامي از یک گونه  خاص در یک محیط معین 

کاشته مي شوند.
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اهمیت زراعت مخلوط 
زراعت مخلوط از سالیان دور در بسیاري از کشورها متداول بوده است. در این نوع 
زراعت، ضمن کاهش خطرات احتمالي و افزایش حاصلخیزي خاک، از منابع طبیعي 
نیز به  میزان حداکثر بهره برداري مي شود. در این روش کشت، میزان سموم گیاهي و 
کود هاي شیمیایي کاهش می یابد و به همان نسبت میزان آلودگي محیط زیست نیز 

کم تر مي شود. 
در کشت مخلوط گراس-لگوم، تأثیرات متقابل مثبت بین دو گونه باعث بهبود کمیت 
و کیفیت علوفه مي شود. کشت مخلوط از سویی یکي از روش هاي افزایش تولید محصول 
با استفاده از عامل زمان است و از سوي دیگر، از طریق افزایش گونه اي و به تبع آن کاهش 

استفاده از نهاده ها، روشي در راستاي نزدیک ترشدن به نظام هاي پایدار زراعي است. 
همچنین زراعت مخلوط از نظر استفاده حداکثری از منابع محیطي، تقلیل خطرات 
احتمالي، حاصلخیزي خاک و موازنه در امر تغذیه نیز بر زراعت تک کشتي ارجحیت 
دارد. عالوه بر مزایاي گفته  شده، مهم ترین فایده کشت مخلوط این است که مقدار تولید 
در واحد سطح نسبت به زراعت تک کشتي افزایش می یابد. دلیل این امر استفاده  بهتر 
از عوامل محیطي مانند نور، آب و مواد غذایي موجود در خاک است. سرانجام از نظر 
حفاظت محیط زیست نیز به سبب ارگانیک  بودن این نوع کشت، آلودگي محیط زیست 

نیز کاهش پیدا خواهد کرد. 

ویژگی های گیاه بادرنجبویه
بادرنجبویه با نام علمی Melissa officinalis گیاهي است علفی، چندساله، پایا و پرشاخه 
و پرپشت به ارتفاع 30 تا 80 سانتي متر که بسته به شرایط اقلیمي بیش تر یا کم تر هم 
مي شود و ارتفاع آن بین 50 تا 100 سانتی متر متفاوت است. ساقه ها همانند سایر گیاهان 
اتفاق مي افتد که به صورت  نعناعیان چهارگوش و مستقیم هستند و به ندرت  خانواده 
خوابیده روي زمین قرار بگیرند )این اتفاق در گیاهان جوان بیش تر است(. ریشه ها به 
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رنگ قهوه اي هستند و از روي استولون ها خارج مي شوند. برگ ها پهن و تخم مرغی شکل 
تا 6  سانتی متر هستند و به صورت متقابل روی ساقه قرار می گیرند. رنگ  به طول 3 
برگ ها سبز تیره است )شکل 1(. سطح آن ها ناصاف است و برجستگی های متعددی 
دارد. گل ها در خرداد تا اواسط مرداد و در زاویه بین برگ ها ظاهر می شوند و داراي 
رنگ هاي سفید یا گلي هستند و به تعداد 6 تا 12 تایي در محور برگ ها ظاهر مي شوند 
)شکل 2(. میوه این گیاه چهار قسمتی است و طول آن 1 تا 1/5 میلی متر است. وزن 

هزار دانه 0/6 تا 0/7 گرم است. 

 

شکل 1- سرشاخه های برگ دار بادرنجبویه

 

شکل 2- سرشاخه های گل دار بادرنجبویه
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کاربرد گیاه بادرنجبویه
که  است  آن  جوان(  ساقه های  و  )برگ ها  رویشی  پیکر  گونه  این  دارویی  قسمت 
این گیاه حاوی رویشی  پیکر  مؤثره  مواد  و خاصیت درماني هستند.  مؤثره  مواد   حاوی 
 اسانس است. اسانس ملیس مایعي است بي رنگ یا به رنگ زرد روشن تا مایل به
 خاکستري که داراي بویي بسیار مطبوع شبیه لیموست. مقدار این اسانس بین 0/2 تا

0/5 درصد متغیر است. مهم ترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس عبارت اند از سیترونالل 
)20 تا 50 درصد(، سیترال، ژرانیول، لینالول و استات اوژنول. برگ ملیس داراي یک ماده تلخ، 
تانن، کامفر، قندهاي مختلف، مواد رزیني، مواد پکتیکي و 0/1 تا 0/25 )گاهي 0/75( درصد 
اسانس است که ماده مؤثره آن به حساب مي آید. اسانس بادرنجبویه در صنایع دارویی، 
غذایی، آرایشی و بهداشتی نیز کاربرد دارند. در ایران به نام هاي دیگري همچون 
ملیس، فرنجمشک، وارنگ بو یا حتي بالنگ بو هم خوانده مي شود. بادرنجبویه از دیرباز 

به عنوان گیاهی دارویي شناخته شده است و مردم از آن استفاده مي کردند. 
عملکرد پیکره  رویشي تر بادرنجبویه بسته به شرایط )اقلیم، نوع کاشت، نوع  برداشت و...( 
بین 10 تا 20 تن در هکتار متغیر است. عملکرد ماده خشک 2 تا 4 تن در هکتار است. 
از مواد مؤثره این گیاه، داروهایی برای درمان ناراحتی های عصبی، بیماري های معدی، 
 قلبی و روده ای که منشأ عصبی دارند و نیز آلزایمر تهیه می شود. از این گیاه داروها و

محصوالت بسیاري همچون انواع کرم های ضدچروک و ضدلک، انواع دئودورانت، 
قطره های ضد دندان  درد، قرص های ضدتشنج و آرام  بخش در بازار وجود دارد. همچنین 
پمادي به نام پماد ملیسان که از ترکیبات این گیاه گرفته شده است، برای رفع تبخال 

وجود دارد )شکل 3(.
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شکل 3- موارد مصرف مختلف گیاه بادرنجبویه 

ویژگی های گیاه نعناع فلفلی
نعناع فلفلی یکی از پرمصرف ترین گیاهان دارویی است که مقدار مصرف ساالنه 
اسانس آن در جهان به حدود 7,000 تن می رسد. نعناع فلفلی گیاهی است علفی و 
چندساله، دارای ساقه های خزنده )استولون( و ساقه های زیرزمینی )ریزوم(. ساقه هایی 
به صورت  بنفش دارد که برگ های بیضوی شکلی  به  به  رنگ قرمز مایل  چهارگوش 
متقابل روی آن قرار می گیرند. گل های آن به رنگ بنفش هستند )شکل 4( و میوه هایش 
کپسولی و به رنگ قرمز است که دارای بذوری بدون قوه رویشی است. نعناع فلفلی 
گیاهی است دورگه )هیبرید( که به خودی خود در طبیعت ایجاد شده است. طعم تند 
برگ های آن سبب شهرت این گیاه به نام نعناع فلفلی شده است. برخی از محققان 
منشأ آن را آسیا و برخی دیگر انگلستان می دانند. این گیاه بومی کشور ما نیست، ولی 

به طور وسیع در اکثر استان ها کشت می شود. 
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نعناع فلفلی را در اکثر مکان ها می توان کاشت؛ ولی در شرایط روز بلند و رطوبت باال 
و دمای 18 تا 20 درجه دارای بهترین عملکرد کّمی و کیفی است. به دلیل داشتن 
ریشه های سطحی باید در فواصل کوتاه و به مقدار نسبتاً زیاد آبیاری شود. این گیاه 

خاک های لومی شنی با مقدار هوموس باال و اسیدیته 5 تا 8 را می پسندد. 

 

شکل 4- سرشاخه  های گل دار گیاه نعناع فلفلی

کاربرد گیاه نعناع فلفلی
بیش ترین مصرف نعناع فلفلي به منظور تهیه اسانس است. این گیاه داراي خواص دارویي 
و دارای مصارف فراواني از جمله در داروهاي ضدنفخ، ضدباکتري، محلول هاي دهان شویه و 
نیز در صنایع غذایي، بهداشتي، آرایشي و نوشابه سازي است و در اکثر شکالت های نعناع و 
آدامس ها از اسانس این گونه نعناع استفاده می شود. از این گیاه در ترکیب داروهاي گیاهي 
استفاده  آل کیوم  و  منتا  نعناع،  قطره  ماسومنت،  آلتادین،  از جمله  کشور  در  تولیدشده 
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استفراغ،  از  پیشگیری کننده  ضداسپاسم،  مانند  خواصی  دارای  فلفلی  نعناع  شده است. 
ضدنفخ و خنک کننده است. منتول موجود در اسانس آن نوعی ماده آنتی باکتری قوی است. 
از اسانس نعناع فلفلی برای معطرکردن دارو، خمیردندان و... استفاده می شود )شکل 5(. 

 

شکل 5- کاربردهای گیاه نعناع فلفلی

توصیه  های ترویجی
برای تولید محصول بادرنجبویه و نعناع فلفلی از طریق کشت نهال در زمین اصلی 

اقدامات زیر توصیه می شود: 
شخم پاییزه با عمق 25 تا 30 سانتي متر بعد از توزیع نهاده هاي دامي برای کنترل . 1

علف های هرز، ازبین بردن بقایای گیاهان کشت قبلی و پوشش نهاده ها انجام شود.
خیساندن بذرها به مدت 16 تا 20 ساعت در آب و در دمای محیط یا سرمادهی . 2

آن ها به مدت 48 ساعت در دمای صفر درجه سانتی گراد به منظور افزایش درصد جوانه زنی 
بذر قبل از کشت در خزانه مؤثر است.
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آماده سازی خزانه هوای آزاد در اواسط پاییز و خزانه زیر پالستیک در اواخر زمستان . 3
برای کشت بذر )بادرنجبویه(، ریزوم و استولون )ساقه زیرزمینی و رونده نعناع فلفلی( 

برای تولید نهال یکی از مراحل مهم اجرایی است.
آماده سازی بستر کاشت خزانه با خاک نرم و سبک برای کاشت بذر بادرنجبویه و . 4

خاک دهی و غلتک بعد از آن برای ایجاد عمق کاشت حداکثر تا 2 سانتی  متر انجام پذیرد.
برای ایجاد بستر کاشت خزانه با خاک نرم و سبک به منظور کاشت ریزوم یا استولون  . 5

با طول 10 تا 15 سانتی متر دارای 3 تا 4 جوانه گیاه نعناع فلفلی در عمق کاشت 10 تا 
12 سانتی  متری بستر اقدام شود.

انجام عملیات دیسک و کولتیواتور به منظور خردکردن کلوخه ها و پوشش نهاده، . 6
کنترل علف های هرز و ایجاد بستر کاشت هموار و صاف در اواسط پاییز برای کشت 
پاییزه و در اواخر زمستان برای کشت بهاره از اقدامات مهمی است که باید انجام شود.

ایجاد جوی و پشته برای کشت نهال های تولیدی در روش کاشت ردیفی الزامی است . 7
)شکل 6(.

کشت نهال ها در محل داغ  آب پشته ها، برای رساندن غیرمستقیم رطوبت حاصل . 8
از آبیاری در جوی ها، باید انجام شود )شکل 7(.

بر اساس نتایج تحقیقات، اجرای دقیق الگوی کشت مخلوط 75 درصد بادرنجبویه . 9
و 25 درصد نعناع فلفلی بر روی زمین )یعنی به ازای هر 3 ردیف کشت بادرنجبویه، 

1 ردیف نعناع فلفلی( مناسب ترین الگو برای دستیابی به حداکثر عملکرد است. 
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شکل 6- عملیات آماده  سازی زمین و ایجاد جوی و پشته 

 

شکل 7- انجام عملیات آبیاری
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فاصله  بین ردیف ها 50 سانتی متر است، و فاصله بین نهال ها برای بادرنجبویه . 10
با تراکم ایدئال 70 هزار بوته در هکتار برابر 30 سانتی متر و برای نعناع فلفلی با تراکم 

ایدئال 80 هزار بوته در هکتار برابر 20 سانتی متر است. 
آبیاري بالفاصله پس از کاشت و پس از آن هر 10 روز یک بار یا بیش تر بر اساس . 11

روزهاي وقوع بارندگي در حد ظرفیت زراعي مزرعه الزامی است.
هواگیری اطراف ریشه با فشردن خاک در هنگام کاشت باعث کاهش احتمالی . 12

تلفات نهال ها می شود.
نحوه انتقال نشا از بستر خزانه به بستر کاشت و دقت در جابه جایی و به کارگیری . 13

ادوات مناسب باعث حفظ سالمت نهال می شود.
وجین علف های هرز در بهار و تابستان و تنک کردن ردیف ها در 2 تا 3 هفته  اول . 14

کشت برای رسیدن به تراکم مناسب حتماً مد نظر قرار گیرد )شکل های 8 و 9(.

   

شکل  8- عملیات دستی وجین علف های هرز در کرت های آزمایشی کشت مخلوط
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شکل  9- عملیات دستی وجین علف های هرز در کرت های آزمایشی کشت مخلوط

امکان 2 تا 3 بار برداشت برگ های گیاه بادرنجبویه در مرحله رویشي و قبل از . 15
گل دهي، و گیاه نعناع فلفلي در مرحله قبل از گل دهي، وجود دارد )شکل های 10 و 11(. 

   

شکل  10- قطع و توزین گیاهان کرت های آزمایشی در کشت مخلوط
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شکل 11- قطع و توزین گیاهان کرت های آزمایشی در کشت مخلوط

کشت مستقیم بذر بادرنجبویه در بستر اصلی کاشت، به علت رقابت علف های هرز . 16
مزارع به ویژه در مراحل ابتدایی رشد توصیه نمی  شود.

استفاده از پالستیک های مشکی در بین ردیف ها برای کنترل علف های هرزی . 17
که در مناطق شمالی کشور مشکل سازند و نیز برای استفاده نکردن از سموم شیمیایی 

)با رعایت موازین زیست  محیطی و جمع آوری آن ها پس از برداشت( توصیه می شود.
بر اساس نتایج پژوهش، عملکرد کشت مخلوط بادرنجبویه با نعناع فلفلی اندکی . 18

کم تر از کشت خالص آن است؛ هرچند، عملکرد به میزان نزدیک به کشت خالص، تنوع 
محصول و همچنین کاهش ریسک در تولید از جمله عوامل اصلی پایداري در اقتصاد تولید 
است که نشان دهنده ارجحیت کشت مخلوط به کشت خالص است )شکل های 12 و 13(. 
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شکل 12- کشت خالص بادرنجبویه

 

شکل 13- کشت مخلوط بادرنجبویه و نعناع فلفلی 
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در . 19 )تیره گندم(  و گراس  نخود(  )تیره  لگوم  گیاهان  از  گونه  دوم  از  استفاده 
کشت مخلوط در مقایسه با گیاه دوم دارویی نعناع فلفلی، عالوه بر اینکه اقتصادی تر 
است، به افزایش باروری زمین، کاهش استفاده از کودهای شیمیایی و افزایش عملکرد 

کشت مخلوط در واحد سطح کمک می کند و توصیه می شود.
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یادداشت
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یادداشت






