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مقدمه

گیاهان دارویی یکی از منابع ارزشمند دارویی در ایران به شمار می روند که عالوه بر 
تأمین مصارف داخلی، از نظر اقتصادی نیز مورد توجه هستند. جمع آوری گیاهان دارویی 
با شیوه های نادرست از طبیعت نه تنها به انقراض گونه ها می انجامد، بلکه تنوع زیستی 
منطقه و جهان را با خطر نابودی مواجه می سازد. بخش اعظم گیاهان دارویی و معطر 
هنوز هم از طبیعت جمع آوری می شود. لذا افزایش تقاضا برای این گونه ها  باعث تخریب 
و بهره برداری بی رویه از آن ها در طبیعت شده است. در چنین شرایطی توسعه کشت و 
بهره برداری از گیاهان دارویی بومی به روش تولید پایدار نه تنها وسیله ای برای تأمین 
نیازهای روزافزون ترکیبات دارویی در حال حاضر و آینده است، بلکه وسیله ای برای 

کاهش بهره برداری بی رویه از جوامع وحشی این گیاهان است.
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 معرفی گیاه نوروزک

و  تغذیه ای  دارویی،  اهمیت  از  جدول 1  در  ذکرشده  مشخصات  با  نوروزک  گیاه 
اقتصادی درخور توجهی بر خوردار است؛ اما در سال های اخیر به دلیل بهره برداری 
بی رویه در معرض خطر انقراض قرار گرفته است. انتخاب نام نوروزک به این دلیل است 

که »در نوروز« و »پس« از یخ بندان زمستان شروع به سبزشدن می کند. 
جدول 1- مشخصات گیاه نوروزک

نوروزکنام گیاه

Salvia leriifolia Benthنام علمی

نعناعیانخانواده

نام های محلی
ِچپله، نخود کوهی، ممیزه، گوش بره، نقل خواجه و 

مریم گلی مشهدی

بومی
استان خراسان رضوی، بخشی از استان سمنان و

قسمت ها یی از کشور افغانستان

900 تا 1۶00 متر از سطح دریادامنه ارتفاع

حضور گیاه در مناطق گرم و خشک و نیز بقاء مطلوب در مواجهه با یخ بندان در 
رویشگاه ها ی آن، بیانگر تحمل باالی این گیاه است. در سال های اخیر ترکیبات شیمیایی، 
این ترکیبات دارای  اندام های مختلف گیاه تعیین شده است.  فارماکولوژی*  تأثیرات 
تأثیرات دارویی همچون خواص آنتی بیوتیکی، آنـتی اکسیدانی، ضد التهاب، ضد تشنج، 
اضطراب، زخم معده و درمان کم خونی هستند. لذا با توجه به کاربردهاي متنوع این 

گونه، توجه به نیازهای زراعی و اهلی سازی گیاه حائز اهمیت است. 
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* فارماکولوژی: داروشناسی یا فارماکولوژی شاخه ای از داروسازی و 
زیست شناسی است که واکنش متقابل داروها یا مواد شیمیایی بر موجودات زنده را 

که به ایجاد تأثیرات زیست شناسی این ترکیبات منجر می شود، مطالعه می کند.

خصوصیات گیاه شناسی

نوروزک گیاهي چند ساله با خصوصیات گیاه شناسی ذکرشده در جدول ۲ است. 
جدول ۲- خصوصیات گیاه شناسی نوروزک

ضخیم چوبيقاعده

برگ 
  دارای دندانه های نامنظم تا صاف، پرزهاي زیر برگ 

نمدي، پشمي و متراکم )شکل 1(

گل آذین
ساده با ۴ تا ۶ گل، کاسه گل لوله اي کامل به طول 
8 تا 10 میلی متر و دم گل به طول ۴ تا 5 میلی متر

گلبرگ
گلبرگ ها به رنگ بنفش روشن تا سفید به طول

 30 تا ۴0 میلی متر

اندام هاي 
میوه دهنده

اندام هاي میوه  دهنده شاخه هایی با چند طبقه 
واجد ۴ تا 8 کاسه 

میوه

میوه چهار فندقه، کمی کروی و صاف
 به قطر 7 میلی متر )شکل ۲(

*آخرین و مهم ترین الیه میوه همان مغز است و
 تقریباً 50 درصد از وزن کل دانه را شامل می شود.
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بذر
رنگ سیاه، داراي ۴ الیه متمایز،
 وزن هزار دانه ۶0 تا 85 گرم

ریشه

سیستم ریشه به صورت یک ریشه اصلي همراه با 
ریشه ها ي مویینه در قسمت ها ي انتهایي است که این 
سیستم در اغلب گونه ها ي بوته اي در مناطق خشک 

دیده مي شود. 
 * در خاک هاي مارني ریشه تا عمق خاک حدود 
30 سانتي متر گسترده می شود و تا اعماق حداکثر 

80 سانتي متري الیه ها ي سخت در شکاف ها و صخره ها 
نفوذ می کند و استقرار می یابد. 

* در خاک ها ی عمیق گسترش ریشه ها  تا عمق
 80 تا 100 سانتي متري نیز دیده مي شود.

شکل 1- برگ های با دندانه های نامنظم تا صاف با پرزهاي نمدي و متراکم

ادامه جدول ۲- خصوصیات گیاه شناسی نوروزک
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شکل ۲- ساقه گل دهنده و میوه فندقه

انتشار جغرافیایی در ایران

انتشـار جغرافیایـی گیـاه نـوروزک در ایران در دو اسـتان خراسـان رضوی و سـمنان 
به شـرح زیر اسـت:

g استان خراسان رضوی

ارتفاعات شهرهاي سبزوار، بجستان، گناباد، مشهد، کاشمر، بردسکن، کبودان، 
نیشابور، درونه، قلعه جوق تربت حیدریه، کالت گناباد، منطقه هاللي بین بجستان 

و گناباد )شکل 3(.

g  استان سمنان

منطقه حفاظت شده توران بین اسب کشان و برق، جنوب تلخاب به طرف گرماب، 
شرق تجور.
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شکل 3- رویشگاه های گیاه نوروزک در خاک های سبک و سنگالخی 
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ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی

چهار گروه از ترکیب شیمیایی مهم در این گیاه آلکالوئیدها، ساپونین ها، فالونوئیدها 
و تانن  ها هستند. تحقیقات متعددی در زمینه ترکیبات شیمیایی، تأثیرات فارماکولوژی 
و سم شناسی اندام های مختلف گیاه در سال های اخیر انجام شده است. این ترکیبات 
ضدالتهاب،  آنـتی اکسیدانی،  ضدمیکروبی،  خواص  همچون  دارویی  تأثیرات  دارای 
ضدتشنج، اضطراب، زخم معده و درمان کم خونی هستند. عصاره جوشانده آبی این 
گیاه خواب آور است و از این نظر با دیازپام قابل مقایسه است. عالوه بر این برگ ها در 
مرحله گل دهی و ریشه ها در مرحله رویشی داراي بیش ترین فعالیت آنتی اکسیدانی 
به  چالکونی  نوروزک،  ریشه ها ی  و  برگ   در  موجود  فعال  آنتی اکسیدان  هستند. 
تأثیرات  و  است  قوی  آنتی اکسیدانی  خواص  دارای  ترکیب  این  است.  بوتئین  نام 
خاصیت  این  دارد.  روغن ها   اکسیداسیون  از  جلوگیري  در  قوي  بسیار  تشدیدکننده 
قابل رقابت با آنتی اکسیدان های رایج نظیر بوتیل هیدروکسی تولوئن و آلفا توکوفرول 
است. لذا به جاي افزودني هاي شیمیایي براي نگهداري مواد غذایي مي توان از عصاره 

گیاه نوروزک استفاده کرد.

ارزش غذایی بذر نوروزک

ارزش غذایی بذر نوروزک به شرح زیر است:
 دانه ها به عنوان تنقالت و عمدتاً به صورت بوداده همراه با پوسته مصرف می شوند. 

در شکلی دیگر، مغز دانه پس از جداکردن از پوسته مورد استفاده قرار می گیرد.
 پوسته دانه ابتدا سبز رنگ بوده و به تدریج با رسیدن دانه سیاه می شوند )شکل ۴(. 
دانه حاوي پوششی موسیالژي یا پلی ساکاریدی همراه با مقداري پکتین است که از 

لحاظ تغذیه اي بسیار باارزش است )شکل 5(. 
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 دانه نوروزک حاوي بیش از ۲۶ درصد روغن و 19 درصد پروتئین است. رنگ و بوي 
این روغن طی چند ماه نگهداري در شرایط محیط تغییری نشان نمی دهد. مقدار کم 
اسیدهاي چرب آزاد در بذر نوروزک سبب افزایش ماندگاري روغن و حفظ قوه نامیه آن 
نسبت به سایر بذور روغنی می شود. از طرفی چون خود روغن داراي رنگ زرد شفاف 

است، نیازی به افزودن رنگ ها ي مصنوعی نیست. 
و  آنتی تریپسـین  آنتی پپسـین،  نفـخ زا،  مـواد  فاقـد  نـوروزک  دانـه   پروتئیـن 
گلیکوزید ها ي سـیانوژن اسـت و بـه همیـن دلیل هزینه هاي اسـتخراج و آماده  سـازي 
پروتئیـن ایـن دانـه به مقـدار زیـادي کاهش می یابـد. همچنیـن به دلیـل قرابت زیاد 
بیـن اسـیدهاي آمینـه دانـه نـوروزک و شـیر می توانـد در تهیـه شـیر خشـک مورد 

اسـتفاده قرار گیـرد.

شکل ۴- روند تکامل بذور



17
معرفی نیازهای زراعی گیاه دارویی نوروزک ...

شکل 5- پوسته و مغز دانه 

خاک مناسب و تغذیه

گیاه نوروزک معموالً در خاک هاي سبک، واریزه ها ي سنگریزه اي، اراضي با بافت 
در  گونه  این  حضور  این  وجود  با  )شکل 3(.  دارد  گسترش  شنی  و  شنی- لومی 
دامنه  نشانگر  و سنگریزه دار،  تا خاک هاي خیلي کم عمق  تیز  قلل  و  تپه ها ي مرتفع 
گسترش و سازگاري این گونه با خاک هاي مختلف است )در شرایط زراعی نیاز به خاک 
با بافت نسبتاً سبک )ترجیحاً لومی- شنی( دارد. گیاه به عناصر غذایی خاک کم توقع 
است؛ اما واکنش خوبی به کودهای آلی به ویژه کمپوست به میزان 10 تا 15 تن در هکتار، 
ورمی کمپوست به میزان 3 تا ۴ تن در هکتار همراه با تلقیح بذور با کودهای زیستی 

حل کننده فسفات نظیر سودوموناس پوتیدا نشان می دهد )شکل ۶(.
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شکل ۶- رشد رویشی و زایشی مناسب در عکس العمل به کود آلی کمپوست 

عملیات کاشت

تعیین تاریخ کاشت مناسب با توجه به شرایط آب و طبیعی منطقه، یکی از مهم ترین 
و  جوانه زنی  مناسب  دمای  است.  دارویی  گیاهان  مطلوب  تولید  در  مدیریت  عوامل 
سبزشدن بذور نوروزک بین 15 تا 17 درجه سانتی گراد است. افزایش دما به بیش از 
به کاهش درصد جوانه زنی و سبزشدن گیاهان منجر می شود.  ۲0 درجه سانتی گراد 
فروردین ماه  اواخر  تا  اسفند  اواسط  از  گیاه  کاشت  تاریخ  مناسب ترین  اساس  این  بر 

توصیه می شود.

 گیاه حساس به ریزش بذر است. لذا درصد باالیی از بذور قبل از رسیدگی کامل 
توسط بهره برداران برداشت می شود و این امر کاهش قابل مالحظه قوه نامیه را در بر دارد.
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 توصیه می شود از بذور رسیده و سالم برای کشت استفاده شود و بذور قبل از 
کشت به مدت 1۲ تا ۲۴ ساعت در آب معمولی خیسانده شوند. 

 روش کشت جوی و پشته ای با فواصل5030 یا 50۴0 سانتی متر بین و روی 
ردیف مناسب ترین روش کاشت است )شکل 7(. 

شکل 7- کشت جوی و پشته ای 

تقویم رشد گیاه )فنولوژی(

میانگین درجه حرارت الزم برای شروع رشد مجدد جوانه ها ی موجود در طوقه گیاه 
)درجه حرارت پایه( حدود 7 درجه سانتی گراد است. با افزایش درجه حرارت از اوایل 
تا اواسط اسفند ماه، رشد مجدد گیاهان آغاز و رشد رویشی با تولید برگ ها ی جدید از 
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جوانه ها ی طوقه سال قبل ادامه می یابد. رشد رویشی گیاه در سال اول به دلیل توسعه 
ریشه ها کند است و گیاه وارد مرحله زایشی نمی شود؛ اما در سال دوم سرعت رشد 
افزایش می یابد و گل ها از اوایل تا اواخر اردیبهشت به تدریج باز می شوند و بذور از اواخر 
اردیبهشت تا اواخر خرداد می رسند و ریزش می کنند. گیاهان در طی فصل تابستان 
وارد مرحله خواب شده، اما رشد مجدد آن ها با شروع بارندگی از اواخر شهریور و مهر 
آغاز می شود. با کاهش دما در فصل زمستان رشد گیاه مجدداً متوقف شده و گیاهان 
وارد خواب زمستانی می شوند. بر این اساس نیاز حرارتی گیاه از زمان رشد مجدد تا 
مرحله رسیدگی کامل حدود 800 تا 850 درجه روز رشد و طول دوره رشد گیاه در 

منطقه مشهد حدود 90 تا 100 روز است )جدول 3 و شکل 8(. 
جدول 3- تقویم رشد و نمو گیاه نوروزک 

اسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذر

رشد رویشی                                                                                                       

غنچه دهی

ساقه دهی

گل دهی

میوه دهی

شیری بذر

خمیری بذر

رسیدگی بذر

خشک شدن 
برگ ها
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شروع رشد مجدد                                           جوانه زنی بذور

مرحله گل دهی                                            مرحله غنچه دهی                   

مرحله ریزش بذر                                        مرحله خمیری بذر

 شکل 8- مراحل مختلف رشد و نمو گیاه نوروزک 
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 مقاومت به تنش های محیطی 

از  اما پس  نیاز به آب کافی دارد؛  تا سبزشدن  کم آبی: گیاه در مرحله جوانه زنی 
استقرار گیاهچه و مرحله 8 تا 10 برگی به خوبی دوره های خشکی را تحمل می کند. 
به طوری که با کاهش میزان آبیاری به میزان ۶5 درصد آبیاری کامل شاخص های عملکرد 
بیولوژیکی، عملکرد بذر، درصد گل دهی، درصد روغن و عملکرد اسانس کاهش معنی داری 
نخواهد داشت. با وجود این گیاه به رطوبت زیاد خاک و آب ماندگی حساس است و حتی 

این امر ممکن است به خشک شدن گیاه منجر شود. 

شوری: در مرحله جوانه زنی و رشد رویشی و زایشی گیاه به شوری نسبتاً حساس 
است. لذا کشت گیاه در خاک های با هدایت الکتریکی بیش تر از ۲ دسی زیمنس بر متر 

توصیه نمی شود.

یخ بندان: گیاهان چندساله نسبت به یخ بندان بسیار مقاوم هستند و قادرند دماهای 
تا ۲۴- درجه سانتی گراد را بدون خسارت پشت سر بگذارند. همچنین گیاهچه های جوان 
یک ساله پس از مرحله 8 تا 10 برگی قادرند دمای یخ بندان تا 1۶- درجه سانتی گراد 

را تحمل کنند.
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