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تراکم و زمان کشت مناسب سرخارگل در ایران
* و فاطمه سفیدکن1سمانه اسدیصنم
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چکیده

 در، با ارزش اقتصادي زیاد، یکی از معروفترین گونههای دارويي،]Echinacea purpurea (L.) Moench[ سرخارگل
سراسر جهان است که در سالهای اخیر وارد ایران شده است و از ریشه و اندام هوایی آ ن در تولید داروهای گیاهی استفاده
 آزمایشی با دو عامل تاریخ انتقال نشا، بهمنظور بررسی تعیین مناسبترین تاریخ انتقال نشا به زمین اصلی و تراکم کشت.میشود
 شهریور)] و تراکم8  مرداد و9 ، تیر10(  خرداد) و سه تاریخ تابستانه18  اردیبهشت و19 ، فروردین20( [در سه تاریخ بهاره
 بیشترین عملکرد کمی (ماده خشک) و کیفی (مشتقات اسیدکافئیک. بوته در مترمربع)] انجام شد7  و10 ،16( کشت [سه تراکم
 اردیبهشت در تراکم باالتر19  فروردین و20 که تعيينکننده كيفيت دارويي پیکره سرخارگل میباشد) از گیاهان منتقلشده در
 بیشترین میزان هم ه مشتقات اسیدکافئیک و عملکرد ماده، در تاریخهای انتقال تابستانه. بوته در متر مربع) بهدست آمد16(
 بیشترین مقدار را، اسیدشیکوریک، در بین مشتقات اسیدکافئیک. تیر) و تراکم باال بود10( خشک مربوط به تاریخ انتقال زودتر
 بیشترین ترکیب، میلیگرم در گرم ماده خشک8/5  اکیناکوزید با. میلیگرم در گرم ماده خشک در گل بود1/26 نشان داد که
 از نظر،) بوته در مترمربع16(  درکل میتوان گفت کشت زودهنگام بهاره این گیاه با تراکم باال.اندازهگیری شده در ریشهها بود
.تولید ماده خشک و مشتقات اسیدکافئیک نسبت به کشت تأخیری دارای مزیت است
 مشتقات اسیدکافئیک، ماده خشک، تاریخ انتقال:واژههای کلیدی

Suitable plant density and cropping time of Purple coneflower in Iran
S. Asadi-Sanam1* and F. Sefidkon1

Abstract
Purple coneflower [Echinacea purpurea (L.) Moench] is one of the most well-known medicinal plant species with
high economic value throughout the world. In Iran, the roots and shoots of this species are used in the production
of herbal medicines. In order to evaluate the best seedling transplanting date in field as well as plant density,
an experiment was carried out with six dates (April 9, May 9 and June 8, June 30, July 30 and August 29) and
three planting densities (7, 10, and 16 plant/m2). The highest quantitative (dry matter) and qualitative (caffeic acid
derivatives) yield were achieved in coneflowers transplanted in April 9 to May 9 and in higher density (16 plant/m2).
In summer time planting dates, the highest amount of all caffeic acid derivatives and dry matter yield were related
to early transplanting date (June 30) and higher density. Among the caffeic acid compounds measured, the
highest amount was related to cichoric acid with 26.1 mg/ g dry matter in flower. In roots, echinacoside with 5.8
mg/ g dry matter showed the highest compound concentration. Overall, the early cultivation of the crop with higher
plant density (15-plant/m2) could be more suitable for caffeic acid derivatives and dry matter production compared
with delayed planting.
Keywords: Caffeic acid derivates, dry matter, transplanting date
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مقدمه
بين گونههاي جنس  Echinaceaزياد نيست .این گیاه
سرخارگل از جنس
درخاکهایی با زهکش مناسب ،بافت لومی تا لومی شنی
اکیناسه ( )Echinaceaو از
با  5/5 pHتا  6/2رشد میکند و از نظر نیاز غذایی،
خانواده کاسنی ( )Asteraceaeبهنسبت ،کمتوقع است ( .)Praszna, 1993گونههای
ال متحمل به خشکی هستند .البته
است .ریشه کلمه  ،Echinaceaسرخارگل معمو ً
كلمه يوناني اكينوز ( )Echinosبه گونه  E. purpureaنسبت به دیگر گونهها ،تحمل
معني خارپشت دریایی یا جوجهتیغی کمتری به خشکی دارد ( .)Praszna, 1993این
است که بهعلت شباهت نهنج مخروطی گیاه براي رشد بهينه ،نياز به آفتاب كامل دارد؛
شکل و نوكهاي خاردار براکته (حلقه زیر هر چند میتواند در محیط با نور کم (حدود 50
گل) در گلهای آن (شكل  ،)1میباشد .این درصد سایه) هم بهخوبی رشد کند .سرخارگل
گياه ،علفي ،چندساله و بومی قاره آمریکای در مرحله جوانهزنی ،تحمل پایینی به تنش
شمالی است كه بهصورت جمعيتهاي طبيعي شوری دارد (اسدیصنم و همکاران.)1393 ،
در غرب كوههاي راكي در آمريكا تا آلبرتا ،گونههای چندساله آن ،تحمل نسبت ًا خوبی به
جنوب کانادا و خلیج مکزیک يافت ميشوند تنش غرقاب دارند (اسدیصنم و همکاران،
( .)Chen et al., 2008تا به حال سه گونه  )1394همچنین میتوانند زمستا نهای
 E. purpurea , E. pallidaو  E. angustifoliaسخت با پو شش بر ف ر ا تحمل کنند
بهعنوان گونههای دارویی و با ارزش اقتصادی ()Chapman & Auge, 1994؛ گیاهچههای
از این جنس معرفی شده است.
این گیاه ،به تنش یخزدگی ( )LT50تا -7
گونه  ،E. purpureaاز نظر شرایط رشد درجه سانتیگراد (Asadi-Sanam et al.,
و ریختشناسی از دیگر گونههای جنس  )2015تحمل نشان دادند.
 E c h i n a c e aمتما یز ا ست  .ا ز نظر
این گیاه ،اثر بسیار خوبی روی سیستم
ریختشناسی E. purpurea ،را بهراحتی ایمنی بدن دارد ،بهطوری که موجب تقویت
میتوان از روی نبود ریشههای عمودی ،همچنین سیستم ایمنی از راه پیشگیری و درمان
وجود برگهای نیزهمانند و بیضیشکل از سرماخوردگی معمولی ( O Hara et al.,
 E. pallidaتشخیص داد (شکل 2؛  ،)1998 Greenfieldسرفه ،برونشیت و عفونتهای ریوی
 .)& Davis, 2004تفاوتهای ریختشناسی ( )Gruenwald et al., 1998میشود و
 E. purpureaبا دو گونه مهم دارویی  E. pallidaمقاومت بدن را در برابر بیماریها افزایش
و  E. angustifoliaدر جدول  1آمده است .میدهد ( .)Bauer, 2000بیشتر پژوهشها،
تفا و ت د ر نيا ز ها ي بو مشنا سی د ر فعالیت آنتیاکسیدانی (،)Pellati et al., 2004

شکل  -1نوكهاي خاردار پوشينه در گلهاي E. purpurea
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ضدمیکروبی ()Binns et al., 2002b, d
و ضدالتهابی ( American Society of
)Health-system Pharmacists, 2001
این گیاه را تأیید کردهاند ،همچنین مصرف
آن ،بهعنوان پیشگیری و درمان کمکی برای
عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی (Melchart
 ،)et al., 1998ادراری (Gruenwald et al.,
 ،)1998زخمها و مارگزیدگی (Blumenthal
et al., 2000; American Society of
)Health-system Pharmacists, 2001

و نیز گزینهای برای درمان بیماری ایدز
(GACP for medicinal plants; WHO,
 )2013; Lin et al., 1999اثبات شده است.
انجمن فراورد ههای گیاهی آمریکا ،جنس
 Echinaceaرا در رده یک ایمنی (بدون خطر
در صورت استفاده مناسب) طبقهبندی کرده است
(American Society of Health-system
 .)Pharmacists, 2001این گیاه دارویی که
مورد تأیید و برگزیده سازمان بهداشت جهانی
( )WHOاست مانند سایر اعضای خانواده
کاسنی ،بهندرت موجب واکنشهای آلرژی
میشود و در مطالعههای سمشناسی ،هیچگونه
اثر جهشزایی از آن گزارش نشده است
(.)O Hara et al., 1998
عالو هبر خواص دارویی ،میتوان به
کاربرد آن بهعنوان گیاه زینتی ،استفاده در
فضای سبز ،ایجاد با غهای چندساله ،گل
شاخهبریده و پرورش زنبورعسل اشاره کرد
(Mensova et al., 1987؛ شکل  .)3دور ه
گلدهی این گیاه در مزرعه 31 ،تا  50روز و
عمر گلها در اتاق در مرحله شکوفایی كامل،
حدود  10تا  12روز است (Mensova et
.)al., 1987
بيش از  15كشور در جهان ،کشت
و کار سرخارگل را بهطور تجاری انجام
میدهند که کشورهای آمریکا ،کانادا ،آلمان،
استرالیا ،نیوزیلند ،اتریش ،فنالند ،روسیه،
نروژ و شیلی از مهمترین آنها بهشمار میروند
( .)Letchamo et al., 2002در بازار ایران،
گل و شاخساره این گیاه تقاضای بیشتر و
قیمت کمتری نسبت به ریشه با تقاضای کمتر
و قیمت بیشتر دارد .فراوردههای این گیاه
دارویی (جدول  ،)2جزو چهارمین گیاه دارویی
پرفروش در اروپا و ششمین گیاه دارویی
پرفروش در ایاالت متحده در سال ،2010

شکل  -2گل ،برگ و ریشه ( E. pallidaراست) و ( E. purpureaچپ) ()Thomsen et al., 2012

جدول  -1تفاوتهای ظاهری بین سه گونه دارویی و با ارزش اقتصادی سرخارگل
گ ونه

ویژگ یهای ظاهری

E. purpurea

برگهای بلند ،خشن و پهن ،گلهای ارغوانی با یک مخروط بلند ( 2/5تا 5
سانتیمتر) ،دانه گرده زرد رنگ ،ریشههای فیبری و قسمت باالیی ریشه بهرنگ
قهوهای متمایل به قرمز

E. pallida

برگهای کوچکتر و باریکتر ،گلبرگهای ارغوانی رنگپریده ،دانه گرده
بهرنگ سفید ،قسمتهای باالیی ریشه بهرنگ قهوهای کمرنگ

E. angustifolia

قامت گیاه کوتاهتر از دو گونه دیگر با برگهای باریک ،گلبرگهای کوتاهتر و
نهچندان افتاده ،قسمتهای باالیی ریشه بهرنگ قهوهای کمرنگ
()Binns et al., 2002a; McGregor, 1968

شناخته شد (.)Blumenthal et al., 2011
بذر این گیاه در سال  1372به کشور ایران
وارد و نام سرخارگل توسط مرحوم دکتر
سیدمحمد فخرطباطبایی برای آن برگزیده
شد (امیدبیگی .)1381 ،در سال  1380امکان
کشت و سازگاری موفق این گیاه در شرایط
آبوهوایی مشهد تأیید شد .نتایج کشت و
بررسی سازگاری سرخارگل در شمال تهران
(زردبند) ،نشان داد که این گیاه سازگاری خوبی
به محل آزمایش دارد و عملكرد پيكر رويشي
گياه در منطقه ،بيشتر از مقدار آن در كشورهاي
توليدكننده آن بود (امیدبیگی .)1381 ،رضوینیا
و همکاران ( )1391و آقاعلیخانی و همکاران
( )1392نیز ،در مطالعههای جداگانه در کرج
و تهران به بررسی امکان کشت و تأثیر کود
نیتروژن بر عملکرد سرخارگل پرداختند.
بررسی سازگاری و عملکرد سرخارگل
در مازندران هم موفقیتآمیز گزارش شد
(اسدیصنم.)1393 ،
متابولیتهای ثانویه سرخارگل نه تنها
به گونه ( ،)Bauer, 2000بلکه به موقعیت
جغرافیایی ،شرایط رشد ،زمان برداشت ،شیوه
عصارهگیری و قسمت مورد مصرف گیاه (ریشه
و شاخساره) بستگی دارد (.)Percival, 2000
ترکیبات ریشه در مقایسه با اندامهای هوایی آن
بسیار متفاوت است (.)Binns et al., 2002c
اجزای فعال و مهم شاخساره سرخارگل
شا مل عصا ر ه ( مشتقا ت ا سیدکا فئیک
ازجمله اسیدشیکوریک ،اسیدکافتاریک،
اسیدکلروژنیک ،اکیناکوزید و سینارین)
و اسانس (جرماکرن دی ،بتاکاریوفیلن و
هومولن) است (اسدیصنم و همکاران1397 ،
Thomsen et al., 2012; Mirjalili et al.,
 .); 2006مقدار اسانس در مرحله گلدهی،
در شاخساره کمتر از  0/1درصد و در
ریشهها حدود  0/2درصد گزارش شده
است (  .)Percival, 2000مقدار مشتقات
اسیدکافئیک در اندامهای مختلف سرخارگل
متفاوت بوده که ترتیب آنها بهصورت
گلها > ريشهها > برگها > ساقهها
گزارش شده است ( .)Lin et al., 2011از بین
مشتقات اسیدکافئیک ،غلظت اسيدشيكوريك
بهعنوان يك نشانگر در تعيين كيفيت دارويي
گیاه ( ،)Thygesen et al., 2007در گلها،
 1/2-3/1درصد و ریشهها0/6-2/1 ،
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درصد است ( .)Bauer, 2000

اقدامات و یافتهها

بهمنظور تهیه نشای مورد نیاز برای هر
دو کشت بهاره و تابستانه ،بذرکاری در
خزانه در تاریخهای مختلف (جدول
 )3انجام شد .بستر کاشت بذرها در
خزانه شامل نسبت  1:1:1ماسه شسته
ساختمانی ،پرلیت و ماسه بادی (رودخانهای
شیرین) بود .میزان بذرهای مورد نیاز در خزانه،
 10تا  15گرم در مترمربع بود و آبیاری تا زمان
انتقال نشا ،بهصورت روزانه انجام شد .نشاهای
گیاه دارویی سرخارگل در مرحله سه تا چهار
برگی (شکل  )4در جعبههای نشا حاوی ماسه
مرطوب از خزانه به زمین اصلی منتقل و با
فاصله  25سانتیمتر روی ردیف ،نشاکاری شدند.
انتقال نشاها در شش تاریخ 20([ ،فروردین،
 19اردیبهشت و  18خرداد) ( 10تیر 9 ،مرداد
و  8شهریور)] با سه فاصله کشت  25 ،15و
 35سانتیمتر روی ردیف [تراکم  10 ،16و 7
بوته در مترمربع] انجام شد .ابعاد کرتها 5×3
متر شامل شش ردیف کاشت به فاصله 40
سانتیمتر بود.
عملیات آماد هسازی بستر شامل شخم

جدول  -2تولیدات دارویی رایج از سرخارگل به همراه دیگر گیاهان دارویی در ایران

ردیف

شکل دارو

نام فارسی

نام التین

گ ونه گیاهی

1

قرص

اکینامد

Echina-Med

E. angustifolia

2

قرص

اکیاسین

Echiasin

E. purpurea

3

قرص

ایمواستیم اکیهرب

Echiherb

E. purpurea

4

قرص روکشدار

اکیناسها

Echinasoha

E. purpurea

5

قرص روکشدار

فیتوکلد

Phytocold

E. purpurea

6

کپسول

رمیکلد

Remicold

E. purpurea

7

کپسول

ایمونستیم طالیی

Golden Immunstim

E. purpurea

8

شربت

ایموژن

Immugen

E. purpurea

9

شربت

زینکلد

Zincold

E. purpurea

10

شربت

فیتوگریپ

Phytogrip

E. purpurea

11

قطره

ایمون ساپورت

Immunsuport

E. purpurea

12

کرم

کالندیت -ای

Calendit E

E. purpurea

13

سافتژل

پروپونکس

Proponex

E. purpurea

منبع :اداره کل نظارت بر امور دارو ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ()1380
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68

irannature.areeo.ac.ir

پاییزه ،تسطیح و دیسک پیش از کاشت انجام
شد .بهمنظور سبک کردن بافت خاک ،هنگام
انتقال نشاها به زمین اصلی مقداری ماسه بادی
با خاک پشته مخلوط شد .آبیاری گیاهان،
بالفاصله پس از کاشت و بعد از آن با توجه
بوهوایی منطقه ،بهطور یکسان و
به شرایط آ 
بهصورت قطرهای انجام شد .کنترل علفهای
هرز بهصورت دستی در سه مرحله استقرار
بوتهها ،ابتدای گلدهی و  50درصد گلدهی
انجام شد .با توجه به نتایج آزمون خاک20 ،
کیلوگرم در هکتار اوره ،بهصورت سرک برای
هم ه تیمارها استفاده شد.

جدول  -3دوره فنولوژیک سرخارگل در محل کشت
تاریخ بذرکاری تاریخ انتقال نشا
کشت بهاره

 20دی
 20بهمن
 20اسفند

 10فروردین
کشت تابستانه  10اردیبهشت
 10خرداد

تاریخ برداشت شاخساره

تاریخ برداشت ریشه

 20فروردین
 19اردیبهشت
 18خرداد

 30تیر
 31مرداد
 31شهریور

 15آبان#

 15آبان
 15آبان

 10تیر
 9مرداد
 8شهریور

 10مهر
$$-

 15آبان
 15آبان
 15آبان

 #پیش از شروع اولین یخبندان پاییزه ؛  $عدم گلدهی

ارزیابی مشتقات اسيدكافئيك

مقدار مشتقات اسيدكافئيك (اسیدشیکوریک،
اسیدکافتاریک ،اسیدکلروژنیک ،اکیناکوزید و
سینارین) در عصارههاي فنلی (متانولی) استخراجي
از اندامهای هوایی و ریشه (روش Thygesen
و همكاران2007 ،؛ شکل  )14با استفاده از
دستگاه ( HPLC (Kanuer, Germany
بر حسب میلیگرم بر گرم ماده خشک محاسبه
شد.
ت بهاره سرخارگل و
در بررسی تاریخ کش 
تراکم بوته آن ،بیشترین عملکرد ماده خشک
و مشتقات اسیدکافئیک شاخساره در مرحله
گلدهی کامل در سرخارگلهایی بهدست آمد
ت زودهنگام در  20فروردین تا 19
که در کش 
اردیبهشت و در تراکم باالتر ( 16بوته در متر
مربع) کشت شدند .تراکم پایین هفت بوته در
مترمربع و کشت تأخیری تا  18خرداد موجب
کاهش عملکرد ماده خشک و مقدار بیشتر
مشتقات اسیدکافئیک در شاخساره سرخارگلها
شد .در ریشهها برخالف شاخساره ،بیشترین
عملکرد ماده خشک در تراکم پایین هفت بوته در
مترمربع و کشت با تأخیر بهدست آمد؛ هرچند که
مشتقات اسیدکافئیک ریشهها همانند شاخساره
در کشت زودهنگام و تراکم  16بوته در مترمربع
بیشتر بود (جدول .)4
در بررسی تاریخهای کشت تابستانه
سرخارگلو تراکم بوته آن ،بیشترین مقدار همه
مشتقات اسیدکافئیک همراه با فنل کل ،مربوط
به تاریخ کشت زودتر ( 10تیر) و تراکم باالتر
( 16بوته در مترمربع) بود .بیشترین عملکرد
ماده خشک هم ،در تاریخ کشت زودتر و
تراکم پایین هفت بوته در مترمربع بهدست آمد.

شکل  -4انتقال نشای سرخارگل به مزرعه

شکل  -5استقرار سرخارگل در مزرعه

شکل  -6ساقهروی سرخارگل در مزرعه

شکل  -7گلدهی سرخارگل در سال اول

شکل  -8خواب زمستانی سرخارگل در سال اول

شکل  -9بازرویش سرخارگل در بهار سال دوم

شکل  -10گلدهی سرخارگل در سال دوم

شکل-11استقراروگلدهیکمسرخارگلدرکشتتابستانه
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در تعیین بهترین زمان برداشت گلها
هم مشخص شد که تأخیر در برداشت گلها
تا  31شهریور ،موجب کاهش مقدار همه
ل سرخارگلها
مشتقات اسیدکافئیک در گ 
در تاریخ کشتهای بهاره شد .بااینوجود،
با برداشت گلها در اواسط تابستان (چین
دوم) ،بیشترین مقدار ترکیبات فنلی بهویژه
اسیدشیکوریک بهدست آمد (جدول .)5
از عصاره بهدست آمده از گل ،شاخساره و
ریشه این گیاه در بازار و صنایع مختلف دارویی،
غذایی و بهداشتی (بهعلت خاصیت آنتیمیکروبی،
آنتیاکسیدانی و افزایش سیستم ایمنی) استفاده

از عصاره بهدست
آمده از گل ،شاخساره و
ریشه این گیاه در بازار و
صنایع مختلف دارویی ،غذایی
و بهداشتی (بهعلت خاصیت
آنتیمیکروبی ،آنتیاکسیدانی
و ا فز ا یش سیستم ا یمنی )
استفاده فراوانی میشود.

فراوانی میشود .از ترکیبات فنلی اندازهگیری
شده در عصارهها ،اسیدشیکوریک که بهعنوان يك
نشانگر در تعيين كيفيت دارويي پیکره سرخارگل
شناخته میشود ،بیشترین مقدار را در گل و سپس
در ریشه( ،دو اندام هدف در بازار و صنعت این
گیاه در کشور) داشت .از دیگر ترکیبات فنلی،
اسیدکافتاریک و اسیدکلروژنیک نیز در گلها
بیشتر بود اما اکیناکوزید ،بهعنوان ترکیب فنلی
غالب در ریشهها اندازهگیری شد (جدول  .)6لذا
ضروری است ،گلها و شاخسارهها در مرحله
گلدهی کامل و ریشهها پیش از شروع یخبندان
پاییزه ،برای دستیابی به ماده مؤثره باالتر جهت

شکل  -12نمایی از خشک شدن شاخساره و ریشه سرخارگل در محیط سایه

ب

الف

شکل  -13الف) نمایی از ریشه سرخارگل و ب) مقایسه ریشه سرخارگل در تراکمهای مختلف کشت ( 25 ،15و  35بوته در مترمربع) در تاریخ کشت  20فروردین ماه
(برداشت ریشه در نیمه پاییز)

شکل  -14نمایی از نمونههای آسیاب شده و عصاره برگ ،گل ،ساقه و ریشه سرخارگل
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استفاده در صنایع مختلف ،برداشت شوند .عالوهبر
استفاده این گیاه در صنایع دارویی و بهداشتی
(تولید داروها و فراوردههای مختلف آرایشی و
بهداشتی ،جدول  ،)2استفاده از عصاره و اسانس
شاخساره و ریشههای سرخارگل جهت افزایش
سطح ایمنی و فعالیت آنتیمیکروبی در صنعت دام
و طیور و فعالیت آنتیاکسیدانی باال در صنایع
غذایی کشور نیز در حال افزایش است (کاکولکی
و اکبری1396 ،؛ ایزدی و همکاران.)1393 ،

جدول  -4مقادیر مشتقات اسیدکافئیک و ماده خشک شاخساره و ریشه سرخارگل در تاریخ و تراکم کشت بهاره
ت راکم (بوته در مت رم ربع)
7
تاریخ کشت

منابع

اداره کل نظارت بر امور دارو ،وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی .1380 ،.اطالعات و کاربرد
داروهای گیاهی رسمی ایران .داروگستر رازی.
 115صفحه.
آقاعلیخانی ،م ،.ایرا نپور ،ا .و نقد یبادی ،ح.ع،.
 .1392تغییــرات عملکــرد زراعــی و

ریشه

ریشه

شاخساره

ریشه

مشتقات اسیدکافئیک (میلیگرم در گرم ماده خشک)

فروردین

61

12/9

67/4

11/3

63

19/9

اردیبهشت

58/6

21/5

57/8

15/1

70/4

28/6

خرداد

44/9

15/2

48/7

16/1

59/7

27/6

نتیجهگیری نهایی و پیشنهادها

درکل ،ترتیب مقدار فنل کل در اندامهای سرخارگل
در گلها > برگها > ساقهها > ريشهها بود.
در تاریخ کشتهای تابستانه ،استقرار نشاها و
درصد بقای سرخارگل نسبت به تاریخ کشتهای
بهاره ،بسیار پایین بود بهطوریکه تنها تعداد
محدودی از گیاهان به گل رفتند (شکل .)11
کشت زودتر با تراکم بیشتر این گیاه از نظر
تولید ماده خشک و مشتقات اسیدکافئیک نسبت
به کشت تأخیری ،مزیت دارد .از بین مشتقات
اسیدکافئیک ،اسیدشیکوریک بهعنوان ترکیب
شاخص و مهم در این گیاه ،بیشترین مقدار را در
اندامهای هوایی (در گل) و اکیناکوزید بیشترین
مقدار را در ریشه داشت که در صنایع مختلف
دارویی ،غذایی و بهداشتی استفاده میشود .با توجه
به دوره گلدهی طوالنی و امکان برداشت چند
چین از گیاه ،برداشت گلها در اواسط تابستان
در بین چین گلها برتری داشت .با توجه به
بوهوایی منطقه
سازگاری خوب گیاه در شرایط آ 
شمال کشور (مازندران) و تحمل نسبی گیاه به
تنشهای غیرزیستی (دادهها نشان داده نشدهاند)،
پیشنهاد میشود این پژوهش در دیگر مناطق هم
اجرا شود تا امکان کشت آن در مناطق مختلف
کشور بررسی و مشخص شود .در این پژوهش
از گونه  E. purpureaاستفاده شد؛ پیشنهاد
میشود که این پژوهش و پژوهشهای تکمیلی
بر دو گونه دارویی و اقتصادی E. pallida
و  E. angustifoliaنیز در کشور ،انجام شود.

شاخساره

10
شاخساره

16

ماده خشک (کیلوگرم در هکتار)
فروردین

4970

1547

11383

1670

9344

1232

اردیبهشت

4216

2177

11016

1890

8149

1712

خرداد

2578

2731

6793

2670

5637

2432

جدول  -5مقادیر مشتقات اسیدکافئیک در سه چین و تراکم مختلف بوته (کشت در بهار؛  20فروردین)
ت راکم
)بوته در متر م ربع(

چین اول
) 30تیر(

چین دوم
) 30مرداد(

چین سوم
) 30شه ریور(

7

17/7

27/5

11/1

10

27/3

34/7

11/8

16

22/9

28/7

13/5

جدول  -6بیشترین مقدار مشتقات اسیدکافئیک و فنل کل اندامهای هوایی و ریشه سرخارگل (کشت در بهار)
کل مشتقات
اسید
اسید
اسید
اسید
کافتاریک کلروژنیک اکیناکوزید
اندام گیاهی
شیکوریک
کافئیک
)میلیگرم در گرم ماده خشک(

فنل کل
میلیگرم اسیدگالیک در
گرم ماده خشک

برگ

16/3

4/3

2/2

1/3

24/1

51/1

گل

26/1

5/9

2/4

3/9

38/3

65/5

ساقه

13/9

6/1

0/57

0/67

21/2

35/9

ریشه

19/5

3/4

0/93

5/8

29/6

30/8

فیتوشــیمیایی گیــاه دارویــی ســرخارگل
[ ]Echinacea purpurea (L.) Moenchتحت
تأثیر اوره و کود زیستی .فصلنامه گیاهان دارویی،
.121-136 :)46(2
ایزدی ،ز ،.سروش زاده ،ع ،.مدرس ثانوی ،س.ع.م ،.اثنی
عشری ،م و داودی ،پ .1393 ،.بررسی
اثرات ضدمیکروبی اسانس گیاه سرخارگل
( )Echinaceae purpurea L.و شناسایی ترکیب
های شیمیایی آن .دوماهنامه طب جنوب ،پژوهشکده

زیست -پزشکی خلیج فارس ،دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.69-58 :)17(1 ،
اسدیصنم ،س .1393 ،.بررسی عملکرد و ویژگیهای
فیتوشــیمیایی گیــاه دارویــی ســرخارگل
[ ]Echinacea purpurea (L.) Moenchدر
پاسخ به برخی مدیریتهای مختلف زراعی در
منطقه ساری .رساله دکتری ،دانشکده کشاورزی،
دانشگاه گیالن 264 ،صفحه.
اسدیصنم ،س ،.موسوی ،ش و پژمان مهر ،م.1397 ،.
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تأثیر تیمارهای تنش خشکی و نیتریک اکساید
بر ترکیبهای اسانس گل و برگ سرخارگل
 پانزدهمین کنگره.)Echinacea purpurea L.(
15-13 ،ملی علوم زراعت و اصالح نباتات ایران
.5-1. ص.1397 شهریور ماه
. م، میرجلیلی،.ا. ه، پیردشتی،. م، زواره،. س،اسدیصنم
 تأثیر نیتریکاکســاید.1393 ،. ا، و هاشـمپور.ح
بــرونزاد بــر جوانهزنــی و برخــی ویژگیهــای
بیوشــیمیایی گیــاه دارویــی ســرخارگل
.) در شرایط شوریEchinacea purpurea L.(
.55-74 :)20(6 ،زیستشناسی گیاهی ایران
، سفیدکن،.ا. ه، پیردشتی،. م، زواره،. س،اسدیصنم
 تغییر.1394 ،. ا، و هاشمپور.ع. ق، نعمتزاده،.ف
برخی ویژگیهای بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل
(Echinacea purpurea (L.) Moench)

 تحقیقات.در پاسخ به تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک
.315-331 :)2(31 ،گیاهان دارویی و معطر ایران
. ف، سفیدکن،.ا. ه، پیردشتی،. م، زواره،. س،اسدیصنم
 بررسی پاسخهای.1394 ،.ع. ق،و نعمتزاده
بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه دارویی سرخارگل
)Echinacea purpurea (L.) Moench(

، فرایند و کارکرد گیاهی.به تنش دمای پایین
.11-28 :)12(4
 بررسی کشت و سازگاری سرخارگل.1381 ،. ر،امیدبیگی
.) در شمال تهرانEchinacea purpurea L.(
،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی
.231-240 :)2(6
.1391 ،.ع. ح، م و نقدیبادی، آقاعلیخانی،.م. س،رضوینیا
 شیمیایی و تلفیقی،بررسی تأثیر کودهای آلی
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 تأثیر عصاره متانولی.1396 ،. پ، ش و اکبری،کاکولکی
) برEchinacea purpurea( گیاه دارویی سرخارگل
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