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Abstract
Agrimonia eupatoria is a perennial medicinal species distributed in different parts of the country. It is used in 
treatment of liver diseases. Recent studies led to the discovery of antiviral, antioxidant, and anti-inflammatory 
properties as well as increased metabolism. Nowadays, more research is focused on the plant health benefits 
associated with MS disease. The herbal tea of this medicinal plant is effective in disposal of gallstones and 
treatment of diarrhea. This research was aimed to investigate the possibility of planting and germination of this 
species in a factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications. The 
results showed that fresh seeds (immediately after harvest) had more viability. The best planting density was 
four plants per square meter. The spring plantings showed better survival. Beta caryophyllene had the highest 
percentage in the essential oil of flowers and leaves. This substance is widely used to aromatize cosmetics, 
soaps and hygiene products.
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چکیده
كه  در  است   تیره گل سرخیان  از  مفید  دارويي چندساله  و  گیاهان  از  .Agrimonia eupatoria L  )غافث(  دارويی  گیاه  
مناطق مختلف كشور پراكنش دارد. اين گیاه در رفع يرقان و درمان بیماری های كبد مورد استفاده  قرار می گرفته است. 
در مطالعات اخیر خواص ضدويروسی، آنتی اكسیدانی، خواص ضدالتهابی و افزايش سوخت و ساز بدن در آن مشخص و 
تحقیقات بیشتری در ارتباط با بیماری  ام اس )MS( روی آن انجام شده است.  دمنوش  اين گیاه دارويی در دفع سنگ هاي 
صفراوي  و درمان اسهال مؤثر است. تحقیقي به منظور بررسي جوانه زنی و امکان كشت اين گیاه در قالب طرح فاكتوريل و 
طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در 3 تکرار انجام شد. نتايج نشان داد كه  بذرهای تازه )بالفاصله بعد از برداشت( از قوه 
 نامیه  بیشتری  بر خوردار بودند. بهترين تراكم كشت نیز 4 بوته در مترمربع بود. كشت هاي بهاره، قدرت بقای بهتري داشتند و 
بتاكاريوفیلن، باالترين درصد تركیب ها در اسانس  برگ و گل اين گیاه را تشکیل داد. اين ماده بسیار برای  معطر كردن  مواد 

آرايشي، صابون و مواد بهداشتي كاربرد دارد.
Rosaceae غافث، اسانس، تیره ،Agrimonia eupatoria :واژه هاي كلیدي
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ــد  ــر می گوين ــاه دوای جگ ــن گی ــه اي ــران، ب ــنتی اي ــب س در ط
ــده  ــز مي ش ــرا تجوي ــد و صف ــای كب ــان بیماری ه ــرای درم ــون ب چ
ــد  ــان و ورم كب ــان يرق ــرای درم ــاه ب ــن گی ــینا از اي ــت. ابن س اس
ــي  ــب گیاه ــت. در ط ــرده  اس ــتفاده می ك ــانده اس ــورت جوش به ص
چیــن هــم، در كاهــش خونريــزي و شــفاي زخم هــا بــه كار مــي رود. 
ــتفاده مي شــود.  ــراي صــاف شــدن صــدا اس ــز ب ــانده آن نی از جوش
ــد  ــض، ض ــه قاب ــوان ب ــاه می ت ــن گی ــای اي ــن از ويژگی ه همچنی
ــدر، 1373؛  ــرد )میرحی ــاره ك ــودن آن اش ــرم ب ــد ك ــهال و ض اس

ــري، 1367(.  زرگ
امــروزه از گیــاه غافــث بــراي تقويــت دســتگاه گــوارش و رفــع 
ــات  ــد. تحقیق ــتفاده مي كنن ــاب  روده اس ــان الته ــوء هاضمه و درم س
بیشــتر، نشــان داد كــه داشــتن خــواص ضد التهابــی، ضدويروســی  و 
ــاه در درمــان بیمــاری »ام  اس«   آنتی اكســیدانی باعــث شــده كــه گی
نیــز مفیــد باشــد)Brind'Amour,2013(. مهمتريــن مــاده مؤثــره آن 
اپوتارويــن)Eupatorine( اســت كــه  مــاده اي تلــخ و گزنــده بــوده و 
در آب و الــکل حــل مي شــود. اثــر آن روي بیمــاري هپاتیــتB مورد 
 Dur Han( بررســي قــرار گرفتــه و نتايــج مثبتــي نشــان داده اســت
ــی از  ــوده و يک ــا ب ــار از تانن ه ــاه سرش Kwon et al., 2005(. گی

مــواد مؤثــره موجــود در آن آگريمونیــن )Agrimonin( اســت.
پلی ســاكاريد،  درصــد   20 حــاوی  همچنیــن  گیــاه  ايــن 
 تری ترپنوئیدهــا و فالونوئیدهــا )گلیکوزيدهــای لوتئولیــن و آپیژنیــن( 
اســت. تركیب هــاي فنلــي هــم در جنــس Agrimonia مــورد 

.)Shabana, 2003( بررســي قــرار گرفتــه اســت
مقـدار   ،A.eupatoria و    A. procera گونـه  دو  مقايسـه  در 
تانـن در گونـه اول و مقـدار فالونوئیدهـا در گونـه دوم، بیشـتر اسـت 
)Carnat, 1991(. در مطالعـه ای، نشـان داده شـد كـه عصـاره گونـه 
A. pilosa var. japonica  از افزايـش قنـد خـون جلوگیـری می كند 
)Hsu-FL, 1992(. همچنیـن اثـرات ضـد اسـتافیلوكوكوس اورئوس 
ايـن  در   )Gray, 1998( آنتي ديابتـي  و خاصیـت   )Kasai, 1992(
گیـاه مورد بررسـي قـرار گرفته اسـت. گیـاه خاصیت آنتی اكسـیدان و 

.)Copland et al., 2003( تركیب هـای پلی فنلـی نیـز دارد
و  برگ  اسانس  در  زراعی  و  طبیعی  شرايط  در  كه  مقايسه ای  در 
گل گیاه غافث انجام شد، باالترين درصد اسانس در برگ تركیب های 
بتا كاريوفیلن، آلفا هومولن، كاريوفیلن اكسايد و ای بتا فارنیسن و در گل 

شکل1 - جوانه زني بذر .Agrimonia eupatoria L در آزمايشگاه

 مقدمه
ــا  ــان بیماري ه ــان در درم ــت گیاه ــش و اهمی ــه نق ــه ب ــا توج ب
ــي  ــي، كشــت و اهل ــان داروي ــوه گیاه ــد انب ــن و تولی ــزوم تأمی و ل
ــای  ــان از عرصه ه ــع آوري گیاه ــا ضــروري اســت. جم ــردن آنه ك
طبیعــي به علــت نابــودي و تخريــب طبیعــت، نداشــتن يکنواختــي و 
آلودگي هــاي احتمالــي محصــوالت  و در نهايــت ناكافــي  بــودن  آنهــا 
ــود. ــه نمی ش ــي توصی ــع داروي ــاز صناي ــه نی ــخ گويي ب ــرای پاس ب

ــت  ــه  كش ــی  در زمین ــل اصل ــی از عوام ــذر يک ــه ب ــوه  نامی  ق
گیاهــان دارويــي اســت كــه همــواره در تولیــد نقــش اساســی دارد. 
شــرايط اقلیمــي، خاكشناســي و توپوگرافــي منطقــه  مورد كشــت نیز 
از اهمیــت چشــمگیری برخــوردار هســتند )حکیمي، 1380(. كشــت 
و تولیــد گیاهــان دارويــي در ســطوح زراعــي و همچنیــن فــرآوري 
ــرد.  ــد توســط متخصصــان مربوطــه صــورت گی ــا باي ــي آنه صنعت
هــدف از ايــن بررســی، معرفــی گونــه اي بــاارزش بــه نــام غافــث و 
شــیوه كشــت آن بــرای توصیــه بــه صنايــع غذايــی  و دارويی  اســت. 
جنــس Agrimonia در ايــران تنهــا يــک گونه دارد كه  نــام علمی آن 
.Agrimonia eupatoria L اسـت. ايـن گیـاه پايا، علفي، ايسـتاده، 
بلنـد، بـا ارتفـاع تـا 100 سـانتي متر، پوشـیده از كرك هـاي بلنـد 
گسـترده و متراكـم، كمـي خمیـده، دارای غده هاي تنک، بن منشـعب 
و رونـده و جوانـه زا، سـاقه معـدود، از قاعده منشـعب، با شـاخه هاي 
طويـل، بـرگ دار و منتهي به گل  آذين  سـنبله اي بسـیار طويل اسـت. 
گل هـاي سـنبله، زرد، بـا دمـگل كوتاه بـوده و گلبرگ هـاي بیضي يا 
واژتخم مرغـي گسـترده اسـت. میوه ها قطـري معادل7 تـا 9 میلي متر 
دارد كـه  به علـت  دارا بـودن قالب هـاي كوچـک، به پوسـت و پشـم 
حیوانـات مي چسـبد. زمـان گلدهـی اين گیـاه، ارديبهشـت و خرداد 
بـوده و انـدام مـورد اسـتفاده آن، سرشـاخه هاي گل دار اسـت )خاتم 

ساز،1371(.
ايــن گیــاه در شــمال كشــور در مازنــدران، كجــور و در گیــالن، 
ــو،  ــون دره عمارل ــاي زيت ــر درخت ه ــار زي ــوم، رودب ــت، گیس رش
در غــرب  كشــور در همــدان، بروجــرد، كرمانشــاه، كنــگاور و اراك، 
ارتفاعــات البــرز، تفــرش، اشــترانکوه، دورود و در شــمال شــرق، در 
ــش دارد. در  ــورد و شــیروان( پراكن ــن  بجن ــرك بی خراســان )دره ات
اطــراف تهــران هــم می تــوان بــه كــرج، جوســتان و دماونــد اشــاره 

كــرد )قهرمــان، 1373(.
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هم بتا كاريوفیلن و ای بتا فارنیسن  بود 
 NajafpourNavaei et al., )

 .(2009
اثر ضـد تومـوري گیاه نیز بررسـي 
مربـوط  مي رسـد  به نظـر  كـه  شـده 
بـه تانـن، آگريمونیـن و تركیب هاي 
 .)Bilia,1993( وابسـته به آن باشـد
داد  نشـان  زمینـه  ايـن  در  تحقیـق ديگـری 
كـه كشـت هاي بهـاري قـدرت بقـای بهتري 
و  دارد  پايیـزي  كشـت هاي  بـا  مقايسـه  در 
مناسـب تري  بذردهـي  و  گلدهـي  میـزان  از 
و  نوايـی  نجف پـور   ( هسـتند  برخـوردار 
همـکاران،  1387(. از گیـاه غافـث در درمان 
 Ad’hiahet(نیـز اسـتفاده می شـود سـرطان 
غنـی   A. eupatoria گیـاه   .)al., 2013
از تركیبـات شـیمیايی )فالونوئیدهـا، تانـن، 
اسـیدهای آروماتیک، كوماريـن، ترپنوئیدها، 
 )K و B گلیکوزيدهـا و ويتامین هـای گـروه
اسـت و ظرفیـت درمانی بسـیار بااليـی دارد 

.)Xu et al., 2005(

اقداماتویافتهها
ــع آوري  ــدا جم به منظــور اجــراي طــرح، ابت

اطالعــات دربــاره رويشــگاه ايــن گیــاه 
انجــام شــد و پــس از آن عملیــات صحرايــي 
و میدانــي در عرصه هــای طبیعــي آغــاز 
برداري هــاي  يادداشــت   و  مکان يابــي  و 
ــا،  ــاع از ســطح دري ــیب، ارتف ــد ش الزم مانن
عوامــل وابســته بــه خــاك و غیــره صــورت 
گرفــت. در تابســتان، بذرهــای ايــن گیــاه از 
طبیعــت گیــالن، روســتاي گیســوم در ارتفاع 
ــی  ــیب های جنوب ــری، در ش ــا 70 مت 50 ت
جمــع آوري و قــوه  نامیــه  آنهــا بررســي شــد. 
ايــن تحقیــق در مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا 
و مراتــع كشــور انجــام شــد. به منظــور 
ــتگاه  ــا در دس ــه، بذره ــوه  نامی ــي  ق بررس
ــاوبC°4±20 و  ــاي متن ــا دم ــور ب ژرمینات

دوره نــوري 16 ســاعت روشــنايی و 8 
ســاعت تاريکــي قــرار گرفتنــد. تیمارهــاي 
ــر  ــه ه ــود ك ــر ب ــرح زي ــه به ش ــه كار رفت ب
كــدام از ايــن تیمارهــا در ســه تکــرار مــورد 

ــکل 1(. ــت )ش ــرار گرف ــنجش ق س
بــه  اســید ســولفوريک 96 درصــد 
ــک  ــید جیبرلی ــار اس ــه، تیم ــدت 10 دقیق م
ppm 250 كــه بــا آب مقطــر بــه پنــج 
میلی لیتــر افزايــش حجــم پیــدا كــرد، تیمــار 
نمــک نیتــرات پتاســیم )KNO3( كــه بذرهــا 
ــرار  ــک ق ــن نم ــه در اي ــدت 30 دقیق ــه  م ب
ــه  ــاي C°4- ب ــد، تیمــار ســرما در دم گرفتن
مــدت دو هفتــه، تیمــار خراش دهــی و 

ــود. ــر ب ــا آب مقط ــه تنه ــاهد ك ــار ش تیم
در تیمـار اسـید فقـط 10 درصـد بذرهـا 
سـبز شـدند. در تیمار جیبرلیک اسید و نمک 
نیتـرات پتاسـیم بیـش از 45 درصـد بذرهـا 
سـبز شـدند. در تیمار سـرماي C°4- و تیمار 
خراش دهـی نیمي از بذرها سـبز شـدند و در 
تیمـار شـاهد هیچیک از بذرها سـبز نشـدند. 
بذرهايـی كـه مـورد سـنجش قـرار گرفـت 
در تیـر مـاه سـال اول  جمـع آوري شـده بود 
و بالفاصلـه بعـد از برداشـت بـا سـه تکـرار 
بیـش از 80 درصـد قـوه  نامیـه داشـت. در 
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ايـن تیمارهـا كـه ارديبهشـت ماه سـال دوم 
انجـام شـد يعنـي بعـد از گذشـت 10 مـاه 
 قـوه  نامیـه شـاهد صفـر و تیمارهـا حداكثـر 
سـال  مـاه  شـهريور  در  بـود.  درصـد   50
دوم مجـدداً مبـادرت بـه جمـع آوري بذرها 
طبیعـت  از  شـده  برداشـت  بذرهـای  شـد. 
بـا سـه تکـرار  و  بالفاصلـه  كشـت شـدند 
داشـتند.  قـوه  نامیـه  درصـد   90 از  بیـش 
بنابرايـن  زمـان جمـع آوري بذرهـا در سـبز 
همین طـور  دارد.  مثبـت  تأثیـر  آنهـا  شـدن 
بـراي سـنجش دقیق تـر از گیاهانـي كـه در 
پايیـز سـال اول كشـت شـده و بـه گلدهي و 
بذردهـي رسـیده بودنـد نیـز بـذر تهیه شـده 
و بالفاصلـه بعـد از چیـدن در پتري ديـش 
كشـت شـدند. قـوه  نامیـه ايـن بذرهـا 95 
درصـد بـود. بذرهـای تیمـار شـده با اسـید 
و  خراش دهـی  تیمـار  و  سـرما  جیبرلیـک، 
نیترات پتاسـیم دارای قـوه  نامیه 100 درصد 
بـود. قـوه  نامیـه  بذرهايـی كـه بیـش از يک 
سـال و نیم از برداشـت آنها می گذشـت  طی 
سـه تکـرار مورد سـنجش قـرار گرفـت كه 
بـا افـت شـديد جوانه زنـی روبـه رو شـدند. 
قـوه  نامیـه اين بذرهـا به كمتـر از 10 درصد 
كاهـش پیـدا كـرده بـود. بنابرايـن گذشـت 

زمـان پـس از برداشـت بذرها، قـوه  نامیه را 
به شـدت كاهـش می دهـد و ايـن مهـم بايـد 
در كاشـت مـورد توجـه قـرار گیـرد. تراكم 
كشـت 9/2، 6/2 و 4بوتـه در متـر مربـع و 
كشـت در آبان، آذر، فروردين و ارديبهشـت 
مـاه، مورد پژوهـش قرار گرفت )شـکل 2(. 
تراكـم 4بوتـه در متر مربـع، باالترين عملکرد 

را داشـت.
اسـانس گیـاه از طريـق دسـتگاه تقطیـر 
)كلونجـر( بـرای مدت سـه سـاعت از 100 
به طـور  شـده   خشـک  گل  و  بـرگ  گـرم 
جداگانه اسـتخراج و برای تعیین تركیب های 
GC/ و GC  موجود در اسـانس، از دستگاه

Mass اسـتفاده شـد. در اسـانس برگ هـاي 
گیـاه كاشـته شـده میـزان بتا كاريوفیلـن بـه 
درصـد،   28 آلفا پینـن  درصـد،   20 مقـدار 
ای بتا فارنیسـن 6 درصـد، باالتريـن درصـد 
تركیب هـا بودنـد.  در بـرگ برداشـت شـده 
از عرصـه طبیعـی نیـز بتا كاريوفیلـن 59/6 
درصـد، كاريوفیلـن اكسـايد 10/4 درصـد 
بودنـد.  درصـد،   6/8 ای بتا فارنیسـن  و 
تركیب هـا در اسـانس گل هـا نیـز در نمونـه 
كاشـته شـده بتا كاريوفیلـن 42/8 درصـد و 
باالتريـن  دارای  درصـد   8/1 بتابیسـابولن 

درصـد بود. در مورد گل هاي برداشـت شـده 
از طبیعت هـم بتاكاريوفیلـن 53/3 درصد و 
بتابیسـابولن 7/9 درصـد، تركیب های اصلی 

ند. بود

نتیجهگیرینهاییوپیشنهادها
دارويـی  گیـاه  كشـت  و  ترويـج  به منظـور 
غافـث بايـد از بذرهای تازه برداشـت شـده 
اسـتفاده شـود. اگـر بذرها بالفاصلـه پس از 
برداشـت كشـت شـوند نیـاز بـه هیـچ نـوع 
تراكـم  بهتريـن  داشـت.  نخواهنـد  تیمـاری 
كشـت 4 بوتـه در متـر مربع اسـت. بذرهايی 
كـه كهنـه باشـند يـا از زمـان برداشـت آنها 
بیش از 10 ماه گذشـته باشـد قوه نامیه شـان 
بررسـي  می كنـد.  پیـدا  كاهـش  نصـف  بـه 
تركیب هاي اسـانس بـرگ و گل گیاه نشـان 
اسـانس  تركیـب  باالتريـن درصـد  كـه   داد 
مربـوط بـه بتاكاريوفیلـن بـود. بتاكاريوفیلن 
مقـدار  بـه  گیاهـی  اسـانس های  بیشـتر  در 
جزئـي وجـود دارد ولی در بـرگ و گل اين 
گیاه در شـرايط كشـت و رويشـگاه باالترين 
درصـد تركیـب اسـانس را تشـکیل مي دهد. 
كاريوفیلـن، سسـکويي ترپن  دو حلقـه اي بـه 
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69 طبیعت ایران/ جلد 2، شماره 2، خرداد- تیر 1396

Agrimonia eupatoria  شکل2- نمايی از گل و مزارع زير كشت



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 70

 Agrimonia eupatoria L. شکل 3- برخی از محصوالت گیاهی تهیه شده از گیاه
 )غافث( در جهان

اسـت كـه يـک تركیـب شـیمیايی معطـر بـوده و سـه ايزومـر آلفـا، 
بتـا و گامـا دارد(Sköld,et al., 2006). كاريوفیلـن داراي بـوي 
چـوب و ادويـه اي اسـت كـه به طـور عمـده در میخـک، دارچیـن 
و چـوب صنـدل وجـود دارد. ايـن مـاده به طـور وسـیع در صنايـع 
غذايـي به عنـوان طعم دهنـده، در صمغ آدامـس و همچنیـن به منظور 
معطـر سـاختن مـواد آرايشـي، صابـون و بسـیاري از مـواد ديگـر 
اسـتفاده مي شـود )Guenther et al.,1975(. ايـن گیـاه به دلیـل 
دارا بـودن تركیب هـای شـیمیايی بااهمیـت، در درمـان بیماری هـای 
كبـد و اسـهال تأثیرگـذار اسـت. از ديگـر اثـرات گیـاه می تـوان بـه 
ضـد باكتـری و ضد میکـروب بودن و همچنین دفع حشـرات اشـاره 

.)Guenther,1975(كـرد
از آنجـا كـه بـا وجود خـواص دارويی مهـم گیـاه دارويی غافث 
و امـکان كشـت بهینـه آن، در ايـران هیـچ محصولـی از آن تهیـه 
نمی شـود، پیشـنهاد می شـود همـان گونـه كه در دنیا مرسـوم اسـت، 
از ايـن گیـاه در تهیـه چای كیسـه ای، دمنوش هـای گیاهـی، قطره و 

كرم اسـتفاده شـود )شـکل 3(.
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