آشنایی با گیاه دارویی اسطوخودوس
مقدمه
اسطوخودوس از قرن سیزدهم در اروپا گسترش زیادی داشت و به طور فراوان از آن استفاده میشد.
اسانس این گیاه یکی از ترکیبات اصلی برای فرآوردههای بهداشتی و آرایشی است و در تولید
ادوکلن ،عطر ،صابون و شامپو کاربرد زیادی دارد .اسانس این گیاه خاصیت ضد باکتریایی
دارد.همچنین از اسانس آن در صنعت کاشی سازی استفاده می شود.در بیماری های عصبی ،استرس
ها ،خستگی های روحی ،سردرد و صرع مفید است.در برخی منابع به اثرات مقوی معده ،مدر،
معرق ،صفرابر ،بادشکن و ضد تشنج اشاره شده است.
در تمام فارموکوپههای معتبر از گلهای این گیاه به عنوان دارو یاد شده است .در حال حاضر از
مواد موثره این گیاه برای معالجه بیماریهای مربوط به سیستم عصبی و درمان رماتیسم استفاده
میشود.
تغذیه گلهای این گیاه به وسیله زنبور عسل نه تنها در کیفیت عسل تولیدی موثر است ،بلکه سبب
افزایش عملکرد عسل نیز میگردد .به دالیل باال ،اسطوخودوس به طور گسترده در کشورهای
فرانسه ،روسیه ،بلغارستان ،ژاپن و مجارستان کشت میگردد.

گیاه شناسی
اسطوخودوس با نام علمی  Lavandula angustifoliaگیاهی از خانواده نعناعیان است که منشا
آن جنوب اروپا گزارش شده است و در ارتفاعات  0011متری و خاکهای سبک شنی به طور
خودرو رشد میکند .گیاهی چند ساله و خشبی است .ریشه اصلی آن طویل و چوبی است و
انشعابات فراوان دارد .ساقه قهوهای و ضخیم میباشد .قسمت تحتانی ساقه دارای انشعابات زیادی
است و گیاه به صورت متراکم و انبوه به نظر میرسد .ارتفاع گیاهان چند ساله به  01تا  01سانتیمتر
میرسد برگها به رنگ سبز تیره ،نیزهای شکل به طور متقابل روی ساقه گرفتهاند .طول برگ ها
 3تا  5و عرض آن ها  1/2تا  1/5سانتیمتر است .برگ ها پوشیده از کرک و حفره  ،دارای اسانس
هستند.گلها در انتهای ساقههای گل دهنده به صورت خوشههای مجتمع قرار می گیرند.گلها به
رنگ آبی یا متمایل به بنفش است .میوه فندقه و به شکل تخم مرغ است .طول میوه 2میلیمتر و
رنگ آن قهوهای تیره و براق است .وزن هزار دانه  1/55تا  0/0گرم می باشد.
اسانس در برگها و گلها تولید و ذخیره میشود .اسانس گلها در مقایسه با برگها از کیفیت
بهتری برخوردار است و مقدار آن با توجه به نوع گیاه وشرایط اقلیمی بین  1/5تا  0/5در صد متغیر
است .مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس را لینالیل استات ،لینالول،کامفور وگرانیول تشکیل
میدهد.

میزان اسانس در واحد وزن خشک برگ در تابستان بیشتر از زمستان است و عملکرد اسانس در
برگهای باالیی در مقایسه با برگهای وسطی و پایینی گیاه ،بیشتر میباشد .همچنین برگهای
باالیی سرشار از ترکیبات کامفن و لیمونن هستند.
بذرها  3تا  0سال قوه نامیه خود را حفظ میکنند .رشد اولیه این گیاه کند است .گیاهان به طور
معمول از سال اول به گل میروند .رویش مجدد گیاه در سال بعد از اوایل فروردین آغاز میشود
و گلها اواخر بهار ظاهر شده و گلدهی تا مرداد ماه ادامه مییابد.

نیازهای اکولوژیک
اسطوخودوس از گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک است .در طول رشد به نور فراوان و هوای
گرم و رطوبت نیاز دارد .در این شرایط عملکرد گل ،اسانس و همچنین کیفیت اسانس افزایش
مییابد.
این گیاه برای تولید به  01111تا  01111لوکس نور نیاز دارد .در کمتر از  01111لوکس ،طویل
شدن ساقه سرعت مییابد و بیشتر از  01111لوکس ،کیفیت شاخ و برگ کاهش می یابد .بیشترین
تولید گل در طول روز  02ساعت حاصل میشود .اگرچه اسطوخودوس قادر است دمای پائین (-05
تا  -21درجه سانتی گراد) را تحمل کند ،ولی در فصل بهار به سرما بسیار حساس است و با بروز
سرما گیاهان دچار سرمازدگی شده و خشک میشوند .دمای مورد نیاز در طول روز  20تا  20درجه
سانتیگراد و در شب  00تا  05درجه سانتیگراد مناسب است.

رطوبت زیاد برای این گیاه مناسب نیست .آبیاری زیاد سبب کاهش چشمگیر اسانس (به مقدار31
تا  51درصد) و ترکیبات تشکیل دهنده آن میشود .این گیاه از مرحله تشکیل گل قادر به تحمل
خشکی است.
اسطوخودوس در هر خاکی قادر به رشد است ولی خاکهای سبک دارای ترکیبات کلسیم و غنی
از مواد و عناصر غذایی بسیار مناسب هستند pH.بین  0/0تا  5/2مناسب میباشد .خاک باید دارای
زهکش مناسب بوده و ECآن بین  1/0تا  1/5میلی موس باشد .بر اساس گزارشهای مرکز تحقیقات
گیاهان دارویی اصفهان این گیاه در خاکهای آبرفتی و حتی آلوده به نماتد به خوبی رشد میکند.
مقاومت نسبی به شوری آب و خاک وهمچنین تحمل به نور شدید امکان کشت آن در حاشیه
آسفالتها را میسر ساخته است.

کاشت
فصل پائیز (آذر) یا اوایل بهار (نیمه دوم اسفند) زمان مناسبی برای کاشت بذر در خزانه هوای آزاد
است .در این صورت فاصله ردیفهای کاشت از یکدیگر  35تا  01سانتی متر (در خزانههای بزرگ)
یا  05تا  21سانتیمتر (در خزانههای کوچک) میباشد .اگر بذرها در پائیز کشت شوند ،عمق بذر
 1/5تا یک سانتیمتر و اگر در فصل بهار کشت شوند ،عمق بذر یک تا  0/5سانتیمتر خواهد بود.
برای هر هکتار زمین بین  0تا  9کیلوگرم بذر نیاز است.

برای افزایش قوه رویش بذرها آنها را برای مدتی در دمای  -0تا  -2درجه سانتیگراد قرار می-
دهند .پس از کشت ،انجام غلتک سبب چسبیدن بذرها به خاک شده و در یکنواختی سبز شدن
مزرعه موثر است .تا زمان ظهور ریشهها به دمای خاک  21تا  25درجه سانتیگراد نیاز است.
جوانه زنی بذر ها  L .latifoliaبا نورهای قرمز و روزهای کوتاه تحریک میشود ،در حالی که
فقط نور قرمز بر جوانه زنی بذرها  Lavandula angustifoliaموثر شناخته شده است.
در مرحله  0تا  5برگی بوتهها را طوری تنک میکنند که فاصله هر دو بوته  5سانتیمتر شود .وقتی
ارتفاع بوتهها به  05تا  21سانتیمتر رسید ،ساقه را از ارتفاع  5تا  01سانتیمتری سطح خاک هرس
میکنند .اواخر شهریور تا اوایل مهر و اوایل بهار سال بعد زمانهای مناسبی برای انتقال نشا ،به زمین
اصلی است .انتخاب فاصله ردیف به شرایط اقلیمی و امکانات موجود بستگی دارد .به طور کلی
نشاءها در ردیفهایی به فاصله  011سانتیمتر و فاصله دو بوته  51تا  011سانتیمتر در زمین اصلی
کشت میشوند .برای هر هکتار نیاز به  21هزار بوته است.
اوایل شهریور تا اوایل مهر زمان مناسبی برای ازدیاد گیاه از راه قلمههای ساقه در خزانه زیر پالستیک
است .اواسط بهار نیز زمان مناسبی برای ریشهدار کردن قلمهها در خزانه هوای آزاد میباشد .زمان
مناسب برای انتقال قلمههای ریشهدار شده به وضعیت ریشهها بستگی دارد .از پایههای مادری یک
ساله ساقههای سبز و یا از پایههای مادری چهار تا پنج ساله ساقههای خشبی به طول  02تا  21سانتیمتر
جدا شده و سپس در خزانه کشت میشوند .این قلمهها در عمق  0تا  5سانتیمتری و در ردیفهایی
به فاصله  0تا  01سانتیمتر و فاصله دو قلمه از یکدیگر  2تا  3سانتیمتر کشت میشوند .در هر

مترمربع از گلخانه میتوان  011تا  511قلمه کشت کرد .در طول زمستان برای جلوگیری از
سرمازدگی باید روی قلمهها را با پوششهای نایلونی پوشاند.

برداشت
شش تا  5سال پس از کشت ،تولید شاخههای جدید کاهش مییابد و عملکرد کم میشود .در برخی
از کشورها مانند فرانسه ،پس از این مدت بوته را ریشه کن میکنند و دوباره بذر کاری انجام
می گیرد ولی در بعضی دیگر کشورها مانند مجارستان از عملیات هرس کردن برای جوان کردن
بوتهها استفاده میشود.
تعداد خوشهها و درصد اسانس همبستگی زیادی با عملکرد اسانس تولیدی در هکتار دارند .گلهای
باز شده از بیشترین مقداراسانس برخوردارهستند .گلهای اسطوخودوس از اواخر بهار پدیدار می-
شوند .چون دوره گلدهی  0تا  5روز به طول می انجامد ،بنابراین در سطح وسیع ،از شروع باز شدن
گلها برداشت آغاز میشود .ساقههای گل دهنده باید از حد فاصل بین ساقههای برگدار (قسمت
باالیی برگها) وقسمت گلدهنده (ناحیه تحتانی تولید گل) برداشت شوند.
در مقیاس وسیع از ماشین برداشت استفاده میشود و با هر  01ساعت کار میتوان  011تا 051
کیلوگرم ساقههای گلدهنده را در گیاهان  5تا  5ساله برداشت کرد .پس از برداشت گلها آنها را
در کیسههای بزرگ ریخته و بالفاصله برای استخراج اسانس ،گلها را به کارخانه منتقل میکنند.
عملکرد گل تازه در سال اول رویش  011تا  011کیلوگرم در هکتار ،در سال دوم  0511تا 2111

کیلوگرم ،در سال سوم  3111تا  3511کیلوگرم و در سال چهارم به بعد  3511تا  0111کیلوگرم در
هکتار میباشد .به طور معمول از هر  5تا  01کیلوگرم گل تازه ،یک کیلوگرم گل خشک بدست
میآید.
برای تولید بذر ،میوهها از اوایل تابستان به تدریج میرسند .هنگامی که رنگ بذرها از اواسط تابستان
به تدریج قهوهای تیره شد ،باید ساقههای گلدار را برداشت و سپس خشک کرد.تاخیر در برداشت
سبب ریزش بذرها میشود .پس از برداشت باید آنها را بوجاری و تمیز نمود و در جای خشک
نگهداری کرد .عملکرد بذر  211تا  311کیلوگرم در هکتار است.
آلودگی فلزات سنگین میزان اسانس و عملکرد گلهای تازه را تحت تاثیر قرار نمیدهند .غلظت
فلزات سنگین در قسمتهای مختلف گیاه به صورت زیر است:
کادمیم :ساقه =گل آذین = ریشه < برگ
سرب :ریشه < گل آذین= برگ< ساقه
مس :ساقه< گل آذین = برگ < ریشه
منگنز :ساقه< گل آذین = برگ < ریشه
روی :گل آذین < ساقه = برگ
آهن :گل آذین < ساقه < برگ < ریشه
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