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 مقدمه
امــروزه گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی در تمــام کشــورهای دنیــا از مهم تریــن 
راهبردهــا در زمینــه ســالمت، تجــارت و فنــاوری محســوب می  شــوند. بــر 
اســاس آمارهــای جهانــی، گیاهــان دارویــی زمینــه الزم را بــرای »ســالمت ایمــن« 
جوامــع فراهــم می  کننــد و از نظــر اقتصــادی نیــز جایگاهــی مهــم دارنــد. یکــی 
ــراوری  ــد و ف ــت تولی ــا، صنع ــود در دنی ــیار پرس ــادی بس ــای اقتص از فعالیت ه
گیاهــان دارویــی اســت. درحال حاضــر کاربــرد گیاهــان دارویــی و معطــر از 
ــد صنعــت  ــع بســیار دیگــری مانن ــه اســت و صنای ــر رفت ــع داروســازی فرات صنای
ــا و حشــره کش ها،  ــد محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی، صنعــت علف کش ه تولی
صنعــت طعم دهنده هــا و عطــر و خوشــبوکننده های هــوا و صنعــت رنگ ســازی 

ــد. ــدا کرده ان ــش پی ــان گرای ــن گیاه ــه اســتفاده از ای ــز ب نی
طبــق آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی بالــغ بــر 80 درصــد مــردم جهــان، بویــژه 
ــای  ــر نیازه ــاده، بیش  ت ــر و دورافت ــی فقی ــعه و نواح ــورهای درحال توس در کش
درمانــی خــود را از گیاهــان دارویــی تأمیــن می کننــد. گیاهــان دارویــی به دلیــل 
ماهیــت طبیعــی و وجــود ترکیبــات دارویــی بــا بــدن ســازگارترند و معمــوالً فاقــد 

عــوارض ناخواســته هســتند.
تنــوع شــگفت انگیز گونه هــای گیاهــی در پهنــه دشــت ها و کوهســاران ایــران 
ســبب شــده برخــی صاحبنظــران جهــان، ایــران را مخزنــی از گیاهــان دارویــی و 
معطــر بداننــد. بنابرایــن بــا ایجــاد صنایــع تبدیلــی کوچــک بــرای گیاهــان دارویــی 
ــد  ــی را تولی ــان داروی ــی گیاه ــای نهای ــی فراورده ه ــه و حت ــواد اولی ــوان م می ت
کــرد و باتوجــه بــه ســودآوری ایــن صنعــت، بــه درآمدزایــی و اشــتغال زایی بویــژه 

در مناطــق مســتعد روســتایی کمــک کــرد.
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 تاریخچه 
ــن  ــی در تأمی ــان داروی ــت گیاه ــای شــیمیایی، نقــش و اهمی ــور داروه ــا ظه ب
ــان  ــی گیاه ــس از مدت ــا پ ــت؛ ام ــرار گرف ــرض فراموشــی ق ســالمت بشــر در مع
ــه  ــه رو شــده اســت و گرایــش جامعــه ب ــا اســتقبال زیــادی روب ــاره ب دارویــی دوب
ــی فراورده هــای طبیعــی  اســتفاده از داروهــا و درمان هــای گیاهــی و به طــور کل
ــن  ــت ای ــن عل ــت. مهم تری ــوده اس ــش ب ــر روبه افزای ــال های اخی ــژه در س بوی
ــیمیایی و  ــای ش ــی داروه ــوارض جانب ــرب و ع ــرات مخ ــات اث ــاره، اثب ــه دوب توج

ــت. ــوده اس ــا ب ــت محیطی آنه ــای زیس آلودگی ه
ــته اند و  ــع داش ــعه جوام ــی در توس ــت فراوان ــاز اهمی ــی از دیرب ــان داروی گیاه
ــی گیاهــی در  ــواد طبیعــی داروی ــرای یافتــن فراورده هــا و م ــادی ب تحقیقــات زی
ــالد  ــل از می ــا قب ــي از مدت ه ــان داروی ــت. گیاه ــده اس ــام ش ــخ انج ــول تاری ط
ــه عنــوان ضــد میکــروب اســتفاده می  شــدند. از 400  مســیح، در طــب ســنتي ب
ــرات  ــات علمــی روی اث ــا مطالع ــا و رومی ه ــا یونانی ه ــالد در اروپ ــل می ســال قب
دارویــی ایــن گیاهــان را آغــاز کردنــد. از 422 هــزار گونــه گیاهــی جهــان ، 52885 
گونــه آنهــا گیاهــان دارویــی هســتند. تنــوع اقلیمــي و گونــه ای بــا بهره گیــری از 
8 هــزار گونــه گیاهــي، اســتفاده از گیاهــان دارویــي و تأمیــن دارو از منشــأ گیاهــی، 
ــه  ــزار گون ــن 8 ه ــت.  از ای ــوده اس ــي ب ــب ایران ــارز ط ــای ب ــواره از ویژگی ه هم

ــد. ــران می روی ــه طــور انحصــاری فقــط در ای ــه ب گیاهــی، تعــداد 1728 گون
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 خارمریم 
ــنی و  ــره کاس ــه تی ــق ب ــی Silybum marianum متعل ــام علم ــا ن ــم ب خارمری
ــا نام هــای  زیرتیــره لوله ُگلی هــا اســت. نــام انگلیســی آن Milk thistle اســت و ب
ماری تیغــال، خــار علیــص و عکــوب در فارســی و عربــی شــناخته می شــود )شــکل 1(. 
خارمریــم گیاهــی اســت یک ســاله، علفــی، مدیترانــه ای و مقــاوم بــه خشــکی و در 
ــا آب وهــوای گــرم و در خاك هــای ســبک شــنی می رویــد.  جلگه هــای همــوار ب
ــود و در  ــت می ش ــی یاف ــورت وحش ــران به ص ــف ای ــاط مختل ــاه در نق ــن گی ای
رویشــگاه های طبیعــی خــود در برخــی مناطــق معتــدل کــه شــرایط آب وهــوای 
ــه  ــادر ب ــدران و گیــالن( ق ــد )ماننــد اســتان های گلســتان، مازن ــه ای دارن مدیتران
ــد به صــورت  ــل می توان ــن دلی ــه همی ــدن دوره ســرمای زمســتان اســت. ب گذران
ــی در نواحــی سردســیری  ــز در آن مناطــق کشــت شــود، ول ــزه نی محصــول پایی

مناطــق مدیترانــه ای بایــد در فصــل بهــار کشــت شــود.

شکل 1- شکل ظاهری گیاه دارویی خارمریم )سمت راست( و بذر آن )سمت چپ(
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ــگ  ــه رن ــی ب ــا برگ های ــه Silybum marianum ب ــاه دارای دو گون ــن گی ای
ــام  ــگ تم ــه رن ــی ب ــه Silybum eborneom دارای برگ های ــبز و گون ــفید و س س
ســبز اســت. خارمریــم نوعــی گیــاه دارویــی ایســتاده اســت کــه ارتفاعــش معمــوالً 
بیــن یــک تــا ســه متــر اســت. ایــن گیــاه برگ هــای خــاردار و شــیره چســبناك و 
شــیری رنگ دارد و از طریــق بــذر تولیدمثــل می کنــد. بــذر ایــن گیــاه در خــاك 
ــتان  ــر زمس ــق در اواخ ــی مناط ــزی و در بعض ــاران پایی ــن ب ــس از اولی ــاً پ عمدت
ــای  ــد و برگ ه ــد می کن ــه رش ــار گیاهچ ــل به ــپس در اوای ــد. س ــه می زن جوان
ــاقه  ــه به صــورت روزت اســت )شــکل 2( و ســپس س ــد ک ــد می کن ــادی تولی زی

ــد. ــد می کن ــده تولی گل دهن

شکل 2- حالت روزت در گیاه خارمریم
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ویژگــی متمایزکننــده گیــاه دارویــی خارمریــم از گیاهــان دیگــر، حضــور لکه هــا 
یــا خطــوط ســفید در طــول رگبرگ هاســت. برگ هــای ایــن گیــاه بــه رنــگ ســبز 
تیــره هســتند و وجــود لکه هــای ســبزرنگ کلروفیــل دار و ســفیدرنگ کــه بــر اثــر 
ــاد  ــل ایج ــل دار مزوفی ــلول های کلروفی ــلولی و س ــن غشــای س ــه بی ــاد فاصل ایج
می شــوند، بــه ظاهــِر بــرگ حالتــی شــبیه بــه ســنگ مرمــر می دهــد )شــکل 3(.

شکل 3- لکه های سفیدرنگ روی برگ های خارمریم

ــفیدرنگ دارد؛  ــای س ــا و لکه ه ــت و رگبرگ ه ــراق اس ــرگ ب ــی ب ــطح فوقان س
ــای  ــری دارد. برگ ه ــای بیش  ت ــت و پرزه ــر اس ــا تیره ت ــی آنه ــطح تحتان ــا س ام
خــاردار کامــاًل از یکدیگــر جــدا هســتند، لبه هــای مــواج دارنــد و طــول آنهــا بــه 
ــول  ــانتی متر ط ــدود 50 س ــز ح ــه نی ــای پای ــد. برگ ه ــانتی متر می رس 60 س
ــاوب روی  ــورت متن ــاه به ص ــن گی ــای ای ــد. برگ ه ــا دارن ــانتی متر پهن و 25 س
ســاقه قــرار دارنــد و دمبــرگ آنهــا بلنــد و خــاردار اســت. ریشــه ایــن گیــاه از نــوع 

ریشــه های راســت اســت و انشــعابات متعــددی دارد )شــکل 4(.
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شکل 4- تصویری از نحوه قرارگیری برگ ها روی ساقه و خارهای انتهای برگ ها

در انتهــای هــر ســاقه تنهــا یــک گل مرکــب قــرار دارد کــه قطــرش حــدود 5 
تــا 10 ســانتی متر اســت. ایــن گل هــا دیسکی شــکل و بــه رنــگ قرمــز ارغوانــی 
هســتند و گل آذیــن بزرگــی دارنــد کــه بــا برگ هــای تغییرشــکل یافته در 
ــر در نزدیکــی قاعــده احاطــه  قاعــده گل به همــراه خارهــای حاشــیه ای کوچک ت

ــکل 5(. ــده اند )ش ش



15 دستورالعمل تولید گیاه دارویی خارمریم: محصولی متحمل به شوری

شکل 5- گل آذین گیاه دارویی خارمریم

ــا  ــر گل آذین ه ــت. قط ــانتی متر اس ــا 9 س ــه 5 ت ــر براکت ــای ه ــول خاره ط
ــا 8  ــن 6 ت ــاه بی ــن گی ــای ای ــول دانه ه ــد. ط ــم می رس ــانتی متر ه ــا 10 س ت
ــن،  ــا په ــرم اســت. دانه ه ــا 31 گ ــا 23 ت ــه آنه ــزار دان ــر اســت و وزن ه میلی مت
صــاف، بــراق و لکــه دار هســتند و رنــگ آنهــا ممکــن اســت از ســیاه تــا قهــوه ای 
متغیــر باشــد. دانه هــا دارای یــک دســته پرزهــای خــاردار کوچــک هســتند کــه 
ــر  ــد )شــکل 6(. ه ــغ می شــود، می ریزن ــه بال ــه دان ــی ک دائمــی نیســت و هنگام
ــدت 9  ــه م ــل ب ــد حداق ــا قادرن ــد و دانه ه ــد می کن ــه تولی ــا 200 دان گل 50 ت

ــده بماننــد. ســال در خــاك زن

شکل 6- بذر گیاه خارمریم
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ــای  ــه بخش ه ــم( در هم ــاه خارمری ــره گی ــی و مؤث ــاده اصل ــیلیمارین )م س
ــه تجمــع بیش  تــری دارد.  گیــاه یافــت می شــود، امــا در میــوه یعنــی همــان دان
ســیلیمارین از دانه هــا به دســت می آیــد و ترکیــب خالــص ســیلیمارین، ســاختار 
7-کرومانول-3-متیل-تاکســی فولیــن اســت. تعــداد گل آذین هــا بــه ازای هــر گیاه 
ارتبــاط مثبــت معنــاداری بــا تعــداد شــاخه ها بــرای هــر گیــاه و طــول بــرگ دارد 
ــا  ــاداری ب ــت معن ــه مثب ــاه رابط ــر گی ــه ازای ه ــده ب ــای تولیدش ــد دانه ه و درص
طــول بــرگ، طــول ســاقه و قطــر گل آذیــن و مقــدار ســیلیمارین دارد. میــوه ایــن 
گیــاه عــالوه بــر ترکیبــات فالونوئیــدی، حــاوی مــاده تلخــی اســت کــه منشــأ آن 
ترکیبــات رزینــی و ترکیبــات روغنــی اســت. مقــدار روغــن دانــه بیــن 20 تــا 25 

درصــد اســت.

 پراکنش جغرافیایی
بــا اینکــه خارمریــم بومــی نواحــی مدیترانــه ای، هندوســتان و پاکســتان اســت، 
امــا امــروزه در سرتاســر جهــان گســترش یافتــه اســت. ایــن گیــاه اولیــن بــار در 
جنــوب اســترالیا در ســال 1851 جــزء گیاهــان ســمی گــزارش شــد. خارمریــم در 
آمریــکای شــمالی و جنوبــی، آلمــان، کانــادا، نیوزیلنــد، شــمال اســترالیا، آفریقــای 
ــزی  ــرقی و مرک ــیای ش ــز در آس ــاری و نی ــر قن ــن، جزای ــیلی، آرژانتی ــی، ش جنوب
مشــاهده شــده اســت. در کشــور آمریــکا زمینــه ای مملــو از ایــن گیاه در شــهرهای 
ــن  ــوند. ای ــاهده می ش ــینگتن مش ــت واش ــات در ایال ــز، کالرك و کلیکیت کائولیت
ــده  ــز دی ــی نی ــده در دره ویالمت ــکل پراکن ــن و به ش ــی اورگ ــاه در جنوب غرب گی
ــر  ــد کــه ب ــم در ایــن دره می روی ــادری از خارمری ــه ن ــب آنکــه گون می شــود. جال
ــه غالــب، گل هــای ســفیدرنگ دارد. همچنیــن ایــن گیــاه به صــورت  خــالف گون
خــودرو در مصــر و در دره نیــل نیــز مشــاهده شــده اســت. ایــن گیــاه در نواحــی 
ــم  ــن خارمری ــت. همچنی ــراوان اس ــر آن ف ــا و در جزای ــمالی ایتالی ــزی و ش مرک
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ــکل 7  ــود. ش ــرورش داده می ش ــا پ ــر اروپ ــی در سرتاس ــی زینت ــوان گیاه به عن
ــد. ــان نشــان می ده ــم را در جه ــی خارمری ــاه داروی ــی گی پراکندگــی جغرافیای

به طــور کلــی تحقیقــات انجام شــده دربــاره خارمریــم نســبت بــه ســایر گیاهــان 
ــد،  ــام مناطــق می روی ــاً در تم ــاه تقریب ــن گی ــا ای ــوده اســت. در کشــور م ــم ب ک
امــا پراکندگــی اش عمدتــاً در نواحــی شــمال )گنبــدکاووس، بیــن گــرگان و نــوده، 
آزادشــهر، البــرز مرکــزی، کالردشــت، دره هــراز(، شــمال غربی )آذربایجان و دشــت 
مغــان(، غــرب )کرمانشــاه و پشــت کوه( و جنــوب و جنوب غربــی )مالثانــی اهــواز، 

شــوش، حمیدیــه، فــارس، کازرون، بوشــهر، برازجــان، رامهرمــز و ایــذه( اســت.

شکل 7- پراکندگی جغرافیایی گیاه دارویی خارمریم در جهان

 زراعت خارمریم

نیازهای اکولوژیکی
خارمریــم بــا اغلــب شــرایط بوم شــناختی ایــران ســازگار اســت. تحمــل 
ــود.  ــوب می ش ــی محس ــاه کم توقع ــوع گی ــوری را دارد و در مجم ــکی و ش خش
ــرم و  ــوای گ ــه ه ــش ب ــول روی ــه در ط ــه ای ک ــت مدیتران ــی اس ــم گیاه خارمری
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ــانتی گراد  ــه س ــا 10 درج ــای 8 ت ــش در دم ــاز دارد. دانه های ــراوان نی ــاب ف آفت
ــن 18  ــه بی ــی دان ــرای جوانه زن ــوب ب ــی درجــه حــرارت مطل ــد، ول ــه می زنن جوان
تــا 20 درجــه ســانتی گراد اســت. میــزان تبخیــر و تعــرق گیــاه خارمریــم 372/6 

ــت. ــر اس میلی مت

مواد و عناصر غذایی مورد نیاز
به طــور کلــی دسترســی آســان بــه مــواد غذایــی زیــاد بــه افزایــش رشــد گیــاه 
منجــر می شــود؛ البتــه ایــن افزایــش بــه همــان میــزان قــادر اســت بلــوغ گیــاه 
را بــه تأخیــر بینــدازد. تأثیــر تأمیــن مــواد غذایــی بــر کیفیــت و کمیــت ترکیبــات 
دارویــی مؤثــِر گیــاه امــری کامــاًل ناشــناخته اســت. در تولیــد خارمریــم نیــز، ماننــد 
ــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. فصــل  ــم غذای تمــام گیاهــان دیگــر، رژی
پاییــز و هنــگام آماده ســازی خــاك بایــد 40 تــا 50 کیلوگــرم در هکتــار اکســید 
فســفر و 80 تــا 100 کیلوگــرم در هکتــار اکســید پتــاس بــه خــاك اضافــه کــرد. 
تحقیقــات انجام شــده در اطــراف تهــران نشــان می دهــد نیتــروژن فــراوان ســبب 
کاهــش مــواد مؤثــره خارمریــم می شــود.  چنانچــه زمیــن تهــی از نیتــروژن باشــد، 
ــوان ســرك در  ــروژن به عن ــار نیت ــرم در هکت ــا 30 کیلوگ ــود 25 ت ــه می ش توصی
اختیــار گیاهــان قــرار گیــرد. درمجمــوع بــرای یــک هکتــار مقادیــر 200 کیلوگــرم 
کــود اوره، 300 کیلوگــرم سوپرفســفات تریپــل و 100 کیلوگــرم ســولفات پتاســیم 

ــود. ــه می ش توصی

تاریخ و فواصل کاشت
خارمریــم در مناطــق سردســیر در فصــل بهــار و در مناطــق معتــدل و گرمســیر 
به صــورت محصولــی پاییــزه کشــت می شــود. زمــان مناســب بــرای کاشــت بهــاره 
ــه ســاقه  ــاه ب ــرا گی ــل بهــار اســت. تأخیــر در کاشــت مناســب نیســت، زی در اوای
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ــد  ــان می ده ــات نش ــد. تحقیق ــش می یاب ــدت کاه ــردش بش ــی رود و عملک نم
زمــان مناســب بــرای کاشــت پاییــزه خارمریــم در اطــراف تهــران، اواخــر تابســتان 
)20 شــهریور( اســت. فواصــل بیــن محــل کاشــت بــذور و در نتیجــه فاصلــه بیــن 
بوته هــای خارمریــم بــر رشــد گیــاه و محصــول تولیــدی تأثیــر می گــذارد. بهتــر 
ــف  ــه روی ردی ــه دو بوت ــه ردیف هــای کاشــت 50 ســانتی متر و فاصل اســت فاصل
30 ســانتی متر باشــد )7 تــا 8 بوتــه در مترمربــع(. عمــق کاشــت بــذر خارمریــم 

ــا 3 ســانتی متر باشــد )شــکل 8(. ــد 2 ت بای

شکل 8- فواصل کاشت گیاه خارمریم

 آماده سازی خاک
ــن  ــن را در اولی ــم، زمی ــت خارمری ــرای کش ــاك ب ــازی خ ــور آماده س به منظ
ــس از  ــد. پ ــق می زنن ــخم عمی ــی ش ــوِل قبل ــت محص ــس از برداش ــت پ فرص
ــاز،  ــورد نی ــیمیایی م ــای ش ــزودن کوده ــک و اف ــا دیس ــا ب ــردن کلوخه ه خردک
ــاره، اواخــر زمســتان بســتر خــاك را  ــد. در کشــت به ــن را تســطیح می کنن زمی
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ــم در  ــرای ایجــاد تراک ــا، ب ــس از کاشــت بذره ــد. پ ــاده می کنن ــرای کاشــت آم ب
بســتر خارجــی خــاك و به منظــور هماهنگــی در رویــش آنهــا، زمیــن را غلتــک 
می زننــد. شــکل 9 نمایــی از آماده ســازی خــاك به منظــور کشــت گیــاه خارمریــم 

ــد. ــان می ده را نش

شکل 9- نحوه آماده سازی خاك برای کشت خارمریم

روش کاشت
کاشــت خارمریــم از طریــق بــذر و به صــورت جــوی و پشــته در زمیــن اصلــی 
ــا 12 کیلوگــرم  ــه 10 ت ــار زمیــن ب ــرای هــر هکت انجــام می شــود )شــکل 10(. ب
ــان  ــت گیاه ــر اس ــی بهت ــت مکانیک ــهولت در برداش ــرای س ــت. ب ــاز اس ــذر نی ب
به صــورت نــواری کشــت شــوند، یعنــی پــس از هــر 4 تــا 5 ردیــف در فاصلــه ای 
ــه همیــن  ــد و در تمــام زمیــن ب ــی بمان ــا 150 ســانتی متر خال ــدازه 120 ت ــه ان ب
ــِی پــس از کشــت باعــث  ــاری کاف شــکل عمــل شــود. غلتــک زدن صحیــح و آبی

ــود. ــذر می ش ــش ب ــی در روی ــریع و هماهنگ تس
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 شکل 10- کشت جوی و پشته گیاه خارمریم

مبارزه با علف های هرز
ــی  ــا 5 برگ ــان 4 ت ــی گیاه ــوند. وقت ــبز می ش ــا 10 روز س ــس از 8 ت ــا پ بذره
شــدند، در ســطوح کوچــک علف هــای هــرز بیــن ردیف هــا و گیاهــان را بایــد بــا 
دســت و در ســطوح وســیع بــا ماشــین )کولتیواتــور( وجیــن کــرد. وقتــی ارتفــاع 
گیاهــان بــه 30 تــا 40 ســانتی متر رســید، بایــد وجیــن علف هــای هــرز را تکــرار 
کــرد و پــس از 3 تــا 4 هفتــه ســومین و آخریــن وجیــن علف هــای هــرز را انجــام 
داد. پــس از آن نیــازی بــه وجیــن علف هــای هــرز نیســت، زیــرا گیاهــان بســرعت 

ــوند. ــرز می ش ــای ه ــترش علف ه ــع گس ــد و مان ــد می کنن رش

رشد و نمو
ــق  ــارج از مناط ــاله و در خ ــورت یک س ــیر به ص ــق سردس ــاه در مناط ــن گی ای
ــد  ــاله می روی ــا چندس ــاله ی ــا گرمســیر به صــورت دوس ــدل ی ــه ای و معت مدیتران
ــه درجــه حرارت هــای پاییــن نیــاز دارد.  )شــکل 11(. تولیــد گل در ایــن گیــاه ب
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ــر،  ــای تی ــتان و در ماه ه ــل تابس ــار و اوای ــر به ــوالً در اواخ ــی معم ــل گل ده فص
ــوان  ــر مناطــق معتــدل می ت ــی و اکث ــا شــهریور اســت. در مناطــق باران مــرداد ی
ــه گل دهــی  ــز هــم ب ــل پایی ــا اوای ــد کــه حتــی ت خارمریم هــای رنگارنگــی را دی
ادامــه می دهنــد. در ایــران، اولیــن گل هــا 75 تــا 85 روز پــس از سبزشــدن دانــه 
ظاهــر می شــوند. گلچه هــا کامــل و لوله ای شــکل هســتند )شــکل 12(. هــر گل 
در حــدود 190 میــوه و هــر گیــاه به طــور متوســط 6350 میــوه در ســال تولیــد 
ــه تحــت  ــده می ماننــد. طــول دوران خــواب دان می کنــد کــه 94 درصــد آنهــا زن
تأثیــر حــرارت و رطوبــت محیــط اســت. میوه هــا می تواننــد تــا بیــش از 9 ســال 
ــای  ــر از دانه ه ــای مســن تر بیش  ت ــش در دانه ه ــد. ســرعت روی ــده بمانن ــز زن نی

جــوان اســت.

شکل 11- شکل ظاهری گیاه خارمریم، یک ماه پس از سبزشدن 
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شکل 12- گلچه های لوله ای در گل آذین خارمریم

برداشت محصول
ــا از  ــاره، میوه ه ــران نشــان می دهــد در کشــت به ــات انجام شــده در ای تحقیق
ــگام رســیدن میوه هــا، گلچه هــا خشــک  ــج می رســند. هن ــل تابســتان بتدری اوای
می شــوند و تارهــای بلنــد و ســفیدرنگ )پاپــوس( ظاهــر می شــوند )شــکل 13(. 
ــهولت  ــیده بس ــای رس ــت. میوه ه ــراق اس ــوه ای و ب ــیده قه ــای رس ــگ میوه ه رن
ــک  ــوالً در ی ــا معم ــوند. گل آذین ه ــده می ش ــراف پراکن ــدا و در اط ــاه ج از گی
مرحلــه برداشــت می شــوند. اواخــر تیــر زمــان مناســبی بــرای برداشــت محصــول 
ــرد.  ــوان جــدا ک ــم می ت ــاه خارمری اســت. ســیلیمارین را از تمــام بخش هــای گی
ــه  ــی ک ــد. میوه های ــت می آی ــا به دس ــیلیمارین از دانه ه ــدار س ــر مق ــا حداکث ام
ــا میوه هــای  ــد، در مقایســه ب ــا بلــوغ نهایــی فاصلــه دارن ــاً مــدت کوتاهــی ت صرف

ــد. ــری دارن ــیلیمارین کم  ت ــب س ــیده، به مرات رس
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شکل 13- شکل ظاهری گیاه خارمریم در زمان برداشت

چــون خارمریــم برگ هــای بــزرگ و انبوهــی دارد و اطــراف برگ هــا را 
ــت،  ــا دس ــا ب ــت گل آذین ه ــد برداش ــت، فراین ــانده اس ــی پوش ــای فراوان تیغ ه
بســیار پرهزینــه و زمان گیــر اســت. در ســطوح کوچــک، گل آذین هــا را می تــوان 
بــا داس برداشــت کــرد، امــا در ســطوح وســیع کشــت، برداشــت محصــول فقــط بــا 
ماشــین های مخصــوص امکان پذیــر اســت. شــکل 14 برداشــت مکانیــزه خارمریــم 
را نشــان می دهــد. برداشــت مکانیکــی محصــول بــا اســتفاده از ماشــین آالت رونــد 
ــن روش از  ــا ای ــت آمده ب ــول به دس ــا محص ــد، ام ــریع تر می کن ــیار س کار را بس
کیفیــت خوبــی برخــوردار نیســت؛ زیــرا دســتگاه دانه هــای رســیده و نــارس را بــا 
ــانی و  ــروی انس ــری نی ــد به کارگی ــان نیازمن ــد و جداکردنش ــوط می کن ــم مخل ه
صــرف هزینــه زیــادی اســت. خشــک کردن یــا آب گیــری شــیمیایی روشــی اســت 
ــیدن  ــی در رس ــریع و هماهنگ ــور تس ــاورزی به منظ ــتردگی در کش ــه گس ــه ب ک
ــرای برداشــت مکانیکــی اســتفاده می شــود. معمــوالً از خشــک کن ها  محصــول ب
ــم اســتفاده می شــود و  ــای خارمری ــان برداشــت دانه ه ــش از زم ــا 14 روز پی 7 ت
بــه ایــن ترتیــب برداشــت مکانیکــی محصــول را تســریع می کنــد. البتــه ایــن روش 
ــد مســائل بهداشــتی  ــاً بای ــک قابل اســتفاده نیســت و ضمن در کشــت های ارگانی
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تولیــد را نیــز در نظــر گرفــت.
پــس از جمــع آوری میــوه، آنهــا را خشــک و تمیــز و در مــکان مناســب نگه داری 
ــی و روش  ــرایط اقلیم ــه ش ــته ب ــت و بس ــاوت اس ــذر متف ــرد ب ــد. عملک می کنن

برداشــت محصــول بیــن 1/2 تــا 2 تــن در هکتــار اســت.

شکل 14- برداشت مکانیزه بذر خارمریم در استان فارس

 کاربردهای خارمریم 
ــاه،  ــن گی ــره ای ــواد مؤث ــازی از م ــع داروس ــزون صنای ــتفاده روزاف ــبب اس به س
ماری تیغــال از 20 ســال پیــش در تعــدادی از کشــورها در مقیــاس وســیع کشــت 
می شــود. در اکثــر کشــورهای غربــی )بخصــوص آلمــان، اتریــش و رومانــی( و در 
تعــدادی از کشــورهای آمریــکای جنوبــی و جنــوب آفریقــا همه ســاله زمین هــای 
زراعــی وســیعی بــه کشــت خارمریــم اختصــاص می یابــد. تحقیقات نشــان می دهد 
ــع رنگ ســازی و  ــراد شــاغل در صنای ــاه توســط اف ــن گی ــره ای ــواد مؤث مصــرف م
ــمومیت های  ــه مس ــا ب ــالی آنه ــری از ابت ــده ای در جلوگی ــش عم ــیمیایی نق ش
ــاه اســتخراج می شــود  ــن گی ــای ای ــه از دانه ه ــره ای ک ــواد مؤث ــدی دارد. از م کب
ــتفاده  ــدی اس ــمومیت های کب ــان مس ــد و درم ــرطان کب ــگیری از س ــرای پیش ب
می شــود. گــزارش تحقیقــات متعــدد نیــز حاکــی از آن اســت کــه ســیلیمارین در 
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کاهــش عــوارض ناشــی از تجویــز داروهــای ضدســرطان و همچنیــن تشــدید اثــر 
درمانــی آنهــا مؤثــر اســت. ســیلیمارین ممکــن اســت به دلیــل خــواص ضدالتهابــی 
یــا تأثیــر بــر ســاخت عــروق در بافــت ســرطانی، از گســترش ســرطان پیشــگیری 
کنــد. ســیلیمارین ســرطاِن ناشــی از اشــعه فرابنفــش )UV( را نیــز مهــار می کنــد. 
گــزارش شــده اســت کــه ســیلیمارین بخوبــی رشــد و تکثیــر ســلول های ســرطان 
ــگیری  ــی در پیش ــد، ول ــار می کن ــش را مه ــعه فرابنف ــر اش ــی از اث ــت ناش پوس
ــر  ــتی بی اث ــلول های پوس ــش روی س ــعه فرابنف ــی از اش ــرطاِن ناش ــروع س از ش
اســت. ایــن نتایــج حاکــی از آن اســت کــه احتمــاالً ســیلیمارین پیشــرفت ســرطان 

را مهــار می کنــد، ولــی در کنتــرل شــروع ســرطان مؤثــر نیســت.
به طــور کلــی از تمــام بخش هــای گیــاه خارمریــم بویــژه دانه هایــش می تــوان 
ــا(  ــا حــذف خاره ــاه )ب ــوان گی ــای ج ــرد. در برخــی مناطــق، برگ ه ــتفاده ک اس
ــاقه های  ــوند. س ــرف می ش ــفناج مص ــن اس ــاالد و جایگزی ــبزی، س ــوان س به عن
جــوان نیــز پــس از کنــدن پوســت، خیســانده می شــوند و ماننــد مارچوبــه مصــرف 
خوراکــی دارنــد. همچنیــن ریشــه ها را در آب خیــس می کننــد و پــس از 
ــد.  ــرف می کنن ــت، آن را مص ــن رف ــاه از بی ــی گی ــه تلخ ــب ک ــک ش ــت ی گذش
ایــن گیــاه بــر همــه بیماری هــای کبــدی اثــر مثبــت دارد و بــرای بهبــود ســیروز، 
یرقــان، هپاتیــت و نیــز مســمومیت کبــدِی ناشــی از مــواد شــیمیایی و دارو و الــکل 

ــود. ــتفاده می ش اس
مصــرف ســیلیمارین در جلوگیــری از ابتــال بــه زخــم معــده نیــز مؤثــر اســت. در 
یــک تحقیــق، کاربــرد 25، 50 و 100 میلی گــرم ســیلیمارین بــه ازای هــر کیلوگرم 
ــده را کاهــش داده  ــای مع ــداد زخم ه ــاداری شــدت و تع ــور معن ــدن، به ط وزن ب
ــرات  ــیدانی و اث ــواص آنتی اکس ــتن خ ــت داش ــاه به عل ــن گی ــاره ای ــت. عص اس
ــت از  ــای مراقب ــیون داروه ــرای فرموالس ــظ ب ــاده محاف ــوان م ــوری به عن ضدتوم
پوســت اســتفاده می شــود. شــکل 15 نمونــه ای از داروهــای گیاهــی فرموله شــده 

ــره گیــاه خارمریــم را نشــان می دهــد. از مــواد مؤث
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شکل 15- نمونه ای از داروهای گیاهی فرموله شده از مواد مؤثره گیاه خارمریم

 معرفی ارقام اصالح شده خارمریم 
ــع  ــه صنای ــاده اولی ــن م ــم در تأمی ــی خارمری ــاه داروی ــت گی ــل اهمی به دلی
داروســازی گیاهــی در جهــان، مطالعــات فراوانــی بــرای معرفــی ارقــام اصالح شــده 
ــال، در کشــور  ــرای مث ــر انجــام شــده اســت. ب ــی باالت ــرد کمــی و کیف ــا عملک ب
ــه از  ــی شــده اســت ک ــالدی معرف ــال 1999 می ــیبیال در س ــم س ــتان رق مجارس
لحــاظ میــزان روغــن در بــذور دارای برتــری اســت. دپراهــوا به عنــوان یــک رقــم 
ــیلی بین و  ــی از س ــم غن ــک رق ــوان ی ــیلیبینا به عن ــیلی دیانین، و س ــی از س غن
ــام  ــایر ارق ــده اند. س ــان اصــالح ش ــی و آلم ــیلی بینین در کشــورهای رومان ایزوس
ــب  ــه به ترتی ــد از ســیلما، ســیلمار و ســیلیب ک ــاه عبارت ان ــن گی اصالح شــده ای
در کشــورهای لهســتان، بلغارســتان و جمهــوری چــک بــرای تولیــد فالونوئیدهــای 

ــوند. ــت می ش ــی کش داروی
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 تأثیرات شوری بر خارمریم
تنــش شــوری یکــی از مهم تریــن و متداول تریــن تنش هــای محیطــی تولیــد 
محصــوالت کشــاورزی اســت و بیــش از 100 ســال اســت کــه موضــوع بســیاری 
ــدود  ــا ح ــران تنه ــت در ای ــای قابل کش ــت. از کل زمین ه ــوده اس ــات ب از تحقیق
8/1 میلیــون هکتــار زراعــی هســتند. سیســتم اصلــی تولیــد محصــول در ایــران 
بــر اســاس کشــاورزی فاریــاب اســت و حــدود 50 درصــد از زمین هــا تحــت تأثیــر 
انــواع اثــرات شــوری خاك هــا قــرار دارنــد. منابــع خاکــی و آبــی مســتعد شــوری 
ــه در  ــن زده شــده اســت ک ــدات کشــاورزی هســتند. تخمی ــی تولی ــع اصل از موان
مناطــق شــور موجــود، میانگیــن کاهــش عملکــرد ممکــن اســت بــه بیــش از 50 
ــده  ــدی پیچی ــان فراین ــوری در گیاه ــه ش ــل ب ــه تحم ــد. ازآنجایی ک ــد برس درص
ــی و  ــی( و فیزیولوژیک ــناختی )مورفولوژیک ــرات ریخت ش ــه موجــب تغیی اســت ک
ــه  ــز نتیج ــور نی ــای ش ــد در محیط ه ــدن و رش ــود، زنده مان ــیمیایی می ش بیوش
فرایندهــای ســازگاری ماننــد انتقــال یــون و جایگزینــی آنهــا، ســنتز محلول هــای 
ــا  ــل پروتئین ه ــر و تبدی ــمزی و تغیی ــم اس ــرای تنظی ــا ب ــع آنه ــمزی و تجم اس
ــه شــوری در  ــن حــد حساســیت ب ــر سلول هاســت. معمــوالً بیش  تری ــرای تعمی ب
ــاهده  ــه مش ــد دان ــدای رش ــه زدن و در ابت ــگام جوان ــان هن ــی گیاه ــه زندگ چرخ
می شــود. بررســی ها نشــان داده اســت کــه بــذور گیــاه خارمریــم تــا 300 
میلی مــوالر پتانســیل شــوری نیــز جوانــه زده انــد و از ایــن جهــت ماننــد گیاهــان 

مقاومــی همچــون گل گنــدم و زیــره ســبز هســتند.
بررســی گلدانــی تأثیــر ســطوح مختلــف تنــش شــوری آب آبیــاری )1، 3، 6، 9، 
12 و 15 دســی زیمنس بــر متــر( بــر اجــزای عملکــرد دو رقــم خارمریــم حاکــی 
ــر  ــذر تولیــدی رقــم اهــواز در شــوری 9 دســی زیمنس ب ــود کــه میــزان ب از آن ب
ــه 6  ــوری از 1 ب ــش ش ــا افزای ــن ب ــود. همچنی ــی ب ــم آلمان ــر از رق ــر بیش  ت مت
ــه شــاخه اصلــی حــدود 12 درصــد  ــر متــر، میــزان عملکــرد دان دســی زیمنس ب
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ــر  ــی زیمنس ب ــه 15 دس ــوری از 1 ب ــش ش ــا افزای ــن ب ــت. همچنی ــش یاف کاه
متــر، میــزان عملکــرد دانــه شــاخه حــدود 50 درصــد کاهــش یافــت. لــذا انجــام 
تحقیقــات مزرعــه ای بــرای تعییــن حــد تحمــل شــوری ایــن گیــاه ضــرورت دارد.

 جمع بندی
ــا به منظــور ســاخت  ــرد آنه ــی و کارب ــان داروی ــره از گیاه ــواد مؤث اســتخراج م
ــر  ــب نظ ــاد و جل ــش اعتم ــث افزای ــی، باع ــات طبیع ــأ ترکیب ــا منش ــی ب داروهای
مــردم و افزایــش اســتفاده از ایــن گیاهــان شــده اســت. مــواد مؤثــره موجــود در 
ــن میــزان ترکیبــات تحــت  ــی آنهاســت و ای ــن گیاهــان عامــِل خاصیــِت داروی ای
ــوب  ــازگاری خ ــه س ــد. باتوجه ب ــش می یاب ــح افزای ــی صحی ــت زراع ــر مدیری تأثی
ایــن گیــاه بــا شــرایط اقلیمــی کشــور و مقاومتــش در برابــر تنش هــای محیطــی 
ــرارداد  ــاه تحــت ق ــن گی ــد گســترده ای ــاك، تولی ــوری خ ــی و ش همچــون کم آب
ــی  ــان داروی ــراوری گیاه ــای ف ــازی و کارگاه ه ــرکت های داروس ــا ش ــت ب کاش

ــود. ــه می ش توصی
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 .)Althea officinalis( ــوری ــکی و ش ــای خش ــر تنش ه ــت تأثی ــی تح گل ختم

ــا 10. ــران. 10 )1(: 1 ت نشــریه پژوهش هــای زراعــی ای
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