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  پیشگفتار

 ظهور . بااست بوده برخوردار ایران کشاورزي سنتی هايدر نظام ايویژه جایگاه از دیرباز از معطّر و دارویی گیاهان کشت

 ،گرفت قرار فراموشی معرض در بشر، تأمین سالمت در دارویی گیاهان اهمیت و نقش بیولوژیک، و شیمیایی داروهاي

که  کتابی پیدا کرده است.اهمیـت خاصـی  داروهاي گیاهیامـروزه  ،اما با توجه به اثرات بد و نـاگوار داروهاي شیمیایی

مولفان  اتنتایج و تجربیات و تحقیق ،مقاالت هاي دانشجویی،مربوط به پایان نامه منابعکنید در تهیه آن از مالحظه می

البته نویسندگان از مقاالت تحقیقی متعددي که طی سالیان اقتباس شده است. از منابع سایر محققان و یا شده استفاده 

لب اول و دوم این کتاب مطا هايفصلدر  اند.بهره کافی در تالیف این اثر برده ،اندمتمادي بر روي این گیاه دارویی داشته

و شرایط اکولوژیکی  )کاشت، داشت و برداشتهاي تولید (شناسی، روشلی از اهمیت اقتصادي، خصوصیات گیاهک

ه گیاه هاي وارد شده بانواع تنش ،در فصول بعدي تغدیه با عناصر ماکرو و میکرو .مورد بحث قرار گرفته است بهارهمیشه

  است.ها بحث شده بهار و واکنش گیاه نسبت به این تنشهمیشه



بهار توسط محققان سال پیش با تکمیل منابع علمی موجود بر روي گیاه همیشه 3از  گانبا توجه به مطالب باال، نویسند

دانشگاهی بر روي این گیاه تصمیم به تالیف این کتاب گرفتند. در این راستا، تالیف یک کتاب که به طور جامع به یک 

روغن دانه و  هاي این گیاه،اسانس از گل تواند براي تولید) که می2012سال  گیاه داروییبهارهمیشهگیاه دارویی مهم (

امیدوارم که این کتاب مورد توجه اساتید و رسد. نظر میهمچنین در توسعه فضاي سبز شهرها بکار رود ضروري به

احتمالی و پربار شدن آن در دانشجویان محترم قرار گیرد. نظرات سازنده اساتید و دانشجویان گرامی در رفع اشکاالت 

  هاي بعدي مفید خواهد بود.چاپ

ر اند تشککه زحمت بازخوانی کتاب را برعهده داشته دانند از خانم مهندس نادیا درستکارنویسندگان بر خود الزم می

   نمایند. 

  علیرضا پیرزاد

  1396پاییز 

 

 

 

 

 

  اول فصل

  بهارگیاهشناسی و اهمیت همیشه 

  مقدمه

یا سنتزي، بشر از اواخر قرن بیستم رویکردي مثبت به سمت جایگزین  و توجه به اثرات سوء داروهاي شیمیاییامروزه با 

سیار دي باز اهمیت اقتصا دارویی گیاهان به جاي داروهایی شیمیایی داشته است. به همین دلیل گیاهیهاي کردن فرآورده



 به طبیعی محصوالت براي تقاضا و معطر و ،دارویی گیاهان دتولی به تمایل). 2000، 1باالیی برخوردار هستند (توماس

 را هاآن کیفیت دارویی، گیاهان اکولوژیک باشد. کشتمی افزایش به رو جهان در اکولوژیک کشت شرایط در خصوص

و همکاران،  2د (گریفیدهمی کاهش نیز را هاآن عملکرد و دارویی کیفیت روي بر منفی اثرات احتمال و کرده تضمین

 سمت به افزون روز طور به و اندشده خسته مدرن طب هايسري نارسایی یک از جهان مردم رسدمی نظربه). 2003

 اخیر هايطی سال و ندارد را بشر مشکالت از بسیاري حل توانایی مدرن طب اکنونآورند. هممی گیاهی روي داروهاي

 جهان در شده تولید داروهاي درصد 50 امروزه حدود دلیل، همین به. اندکرده اعتراف موضوع این به درسی کتب در

و  حیوانی معدنی، منابع از مقدار این از نیمی د.گیرنمی قرار استفاده مورد دارو به عنوان تغییراتی با که دارند طبیعی منشاء

آوري شده از طبیعت براي رفع در گذشته گیاهان دارویی جمع دارد. گیاهی منشاء دیگر نیمی و ،آیدمی دستبه باکتریایی

راین براي بناب .اندهپرمصرف در خطر انقراض قرار گرفت هايتعدادي از گونه اخیرنیازهاي بازار کافی بود، ولی طی سالیان 

اروسازي اولیه براي صنایع دینده به داروهاي گیاهی، باید گیاهان دارویی کشت شوند. از سوي دیگر تامین مواد آرفع نیاز فز

یابی به این امر مهم، افزایش ترین روش دستترین و اقتصادينیاز به افزایش تولید محصول در واحد سطح دارد که علمی

). کشت یک گیاه 2000 ،توماس؛ 1384امیدبیگی، باشد (هاي مورد استفاده در زراعت گیاهان دارویی مییی نهادهآکار

ناخت هاي ثانویه آن به حد مطلوب رسیده باشد. با شادي وقتی مقرون به صرفه است که تولید متابولیتدارویی از نظر اقتص

فالت ایران در توان به حداکثر مقدار محصول دست یافت. عوامل محیطی موثر در تولید و انتخاب ارقام گیاهی مناسب می

توجه به نیاز صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی به به عنوان منشاء و خاستگاه بسیاري از گیاهان دارویی، و با 

گیاهان دارویی به عنوان مواد اولیه تولیدات صنایع مذکور، کشت این گیاهان در حال گسترش بوده و در این رابطه انجام 

  ). 1384بیگی، تحقیقات و مطالعات بیشتري ضروري است (امید

                                                           
1 Thomas 
2 Griffe 



اکسیدانت و آنتیتوموري، آنتیویروسی، ضدناخته شده است که اثرات ضدبهار از جمله گیاهان دارویی مهم شهمیشه

 ،هاي سرطان سینه و کبدهاي آن در درمان ایدز، کنترل سلولهاي آن مشخص شده است. درحال حاضر از گلموتاژنی گل

). نظر به اهمیت گیاهان a1391عامري و همکاران،  ؛2005و همکاران،  3شود (استادهاي پوستی استفاده میو بیماري

دارویی هر ساله تعداد بیشتري از کشاورزان با تغییر نوع کشت از زراعت معمول به سمت تولید این دسته از گیاهان روي 

ها را با مشکالت از نیازهاي اکولوژیک، مراحل کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی آنآورند، اما عدم آگاهی کافی می

 ). 2002، 4شارمااست ( رو کردهجدي روبه

  بهار تاریخچه کشت همیشه

داروهاي شیمیایی  جانبی سوءاهمیت و جذابیت گیاهان دارویی اگر چه در گذشته وجود داشته، اما با توجه به اثرات 

هان جهاي کشورهاي پیشرفته و کشت و کار وسیع این گیاهان از برنامـه ،باشندامـروزه از اهمیـت خاصـی بـرخوردار می

شد، تا اینکه خواص دارویی آن شناخته شد، و به عنوان گیاه ها به عنوان گیاهی زینتی کشت میبهار تا مدتهمیشه است.

یاه ولی کشت انبوه این گ ،شده استهاي اروپا از قرن دوازدهم کاشته میدارویی مورد استفاده قرار گرفت. این گیاه در باغ

اه در این گی . کاشتشودکش موثر استفاده میبهار به عنوان یک آفت. از بوي تند همیشهدر اروپا از قرن هفدهم آغاز شد

ها، هندوها و ها، یونانیبهار توسط مصريشده است. گیاه همیشهمیان گیاهان دیگر براي دفع حشرات به کار برده می

به عنوان اولین روز هر ماه، به دلیل دوره ،  Calendusشد. اسم این گیاه از نام التین می کشت ها پیشاز قرنها عرب

اي از خورشید به کنند، نشانههاي این گیاه خورشید را تعقیب میطوالنی گلدهی گرفته شده است. به این دلیل که گل

  ).1998، 5و کراکر آید (دینداحساب می

                                                           
3 Ostad 
4 Sharma 
5 Dinda and Craker 



  خاستگاه و پراکنش

وناگونی اي دارد. ارقام گا اکنون در تمام دنیا توزیع گستردهبهار از مصر منشا گرفته است، اماعتقاد بر این است که همیشه

). این گیاه را 1990، و همکاران 6الیاس( باشنداز این گونه وجود دارند که هر کدام از لحاظ شکل و رنگ متفاوت می

کند یسادگی رشد م هاي آفتابی آمریکاي شمالی و اروپا بهدانند، که در موقعیتبومی جنوب اروپاي مرکزي و مدیترانه می

 در بهارهمیشه اصلی موطن). 1999، 7گیلمن و (ادواردشود هاي زرد و نارنجی ذخیره میماده اصلی این گیاه در گلو 

. در ایران مخصوصا در نواحی غربی )1384(صمصام شریعت،  مرکزي است اروپاي خاورمیانه و مدیترانه، دریاي حوزه

شود ها به طور خودرو دیده میزارها، کنار راهها و گودالدر مزارع متروکه، چمنو همچنین در بین قزوین و رشت، و 

  ). 2014، 8(سلطانی و همکاران

  مرفولوژي و مشخصات گیاه شناسی

  officinalis و گونه Calendulaجنس ،  Asteraceaeاز خانواده کاسنی ).Calendula officinalis Lبهار (گیاه همیشه

 کره سطح تمام در تقریباً که، دارویی است ان، یکی از معروفترین و پرکاربردترین گیاهPot Marigoldبا نام انگلیسی 

بندي ). طبقه2014و همکاران،  9(ایرهاتیک رویندمی فراوانی طور به سرد و مناطق معتدل در ویژه به و پراکنده بوده زمین

 سرد هايزمستان وجود به توجه با که است، ساله دو گیاهی بهارارایه شده است. همیشه 1بهار در جدول گیاهی همیشه

 سازگار اروپا نواحی معتدل اقلیم به و بخوبی ،شودمی کشت سالهیک گیاه یک صورت به اغلب کاشت، مورد نواحی در

اولین  رسیدن فرا تا و شودمی انجام طوالنی طی دوره گلدهی که است محدودنا رشد با گیاهی بهارهمیشه. است شده

  ).a, b1391و همکاران،  عامريیابد (می ادامه پاییزه یخبندان
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  )2011و همکاران،  10لوبهار (وانبندي همیشه: طبقه1جدول 

Plantae Kingdom      (سلسله) 

Tracheobionta Subkingdom   (قلمرو) 

Magnoliophyta Division    (بخش) 

Magnoliopsida Class      (طبقه یا رده) 

Asteridae Subclass   (زیر رده) 

Asterales Order        (راسته)  

Asteraceae Family       (خانواده)  

Calendula Genus   (جنس) 

Officinalis Species   (گونه) 

  

 قسمت از که باشدمی کوچکی دار پوشیده از موهايزاویه هاساقه بوته، دارايمتر ارتفاع سانتی 50تا  30 با این گیاه

 پابلند و پاکوتاه صورت دو به گیاه این هايساقه ضمن در .شوندمی منشعب کوتاهی و فراوان هايشاخه ساقه، تحتانی

  رود. ریشه این گیاه مخروطی شکل است و به طور مستقیم در خاك فرو میباشد. می

. دارد روشن ايقهوه به مایل سبز رنگ به و موجدار هايکناره با از کرك پوشیده بیضوي دراز، ساده هايبهار برگهمیشه

  باشند.می کوچکتر باالتر هايبرگ و پهن و پارویی گیاه پایین هايبرگ. دارند وجود برگ هردو سطح در هاکرك

به متر قطر داشته و سانتی 7تا  5ها گل شوند،می ظاهر دهندهگل شاخه انتهاي در منفرد طبق شکل به بهارهمیشه هايگل

نژادي . امروزه گل سفید هم از طریق بهباشدمی پرپر و پرکم گل  انواع داراي گیاه این .شودهاي زرد و نارنجی دیده میرنگ

 غیربارور ايهاي زبانهاست که گل ايزبانه دیگري و ايلوله یکی ،گل نوع دو داراي آن هايکاپیتول. به دست آمده است
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 آن دور تا دور که است (بارور) ايلوله کاپیتول وسط هايگل .است حاشیه نهنج در واقع و نارنجی به مایل زرد رنگ به

   .)2011لو و همکاران، (وان گیرندمی قرار(عقیم)  ايزبانه هايگلچه ردیف چندین

 خرداد ماه شروعدهی از اوایل نشیند. گلروز بعد از سبز شدن به گل می 50تا  40 این گیاه رشد سریعی دارد، بطوري که 

اي روي هاي لولهدهد. گلچهروز گل می 120تا  70به مدت  بهار. همیشهیابدو تا شروع فصل سرما ادامه می شده،

  ). 2000، 11یوگیرند (مارتین و دیا بیشتر است، قرار میو  8تا  4المرکز که تعداد آنها اي متحدمحورهاي دایره

 به سرما فصلاوایل  تا که نشیندگل می به گیاه ماه تیر یا ماه خرداد در و شودکاشته می ماه فروردین در بهارهمیشه بذر

بزنند.  جوانه بعد سال در توانندمی نگردد، برداشت و اگر شودمی بالغ بذورآن تابستان اواسط در دهد.گل می مرتب طور

 80تا  60  حدود در آزمایشگاه. شودمی انجام گراددرجه سانتی 20تا  18روز در دماي  10تا  8بذور بعد از  زنیجوانه

(امیدبیگی،  دنباشمی درصد 60تا  40در مزرعه حدود  هاآن زدنجوانه زنند، ولی درصدمی جوانه بهاربذرهاي همیشهدرصد 

  ). 1(شکل  )1384
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