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چکیده
گشنیزگیاهی یکساله و متعلق به خانواده چتریان است ،از خواص دارویی این گیاه میتوان
گفت که این گیاه اشتهاآور ،ضدنفخ ،هضمکننده غذا ،تسکین دهنده اعصاب و دردهای
رماتیسمی و کاهنده قندخون میباشد .کاربرد کود شیمیایی به منظور بهره برداری دارویی از
گیاه گشنیز در وضعیت تنش مالیم آبی توصیه میشود .میتوان بذور گیاه دارویی گشنیز را در
رطوبت بذر  5درصد و در پوشش آلومینیومی در دمای انبار زیر  25درجه سانتیگراد بدون
کاهش قابل توجه قوه نامیه برای طوالنی مدت نگهداری کرد .تنش خشکی و شوری موجب
کاهش عملکرد دانه ،وزن خشک ،وزن ریشه و مقدار روغن تولیدی کاهش خصوصیات مربوط به
جوانه زنی و رشد رویشی در گیاه گشنیز میشود.

نتایج و تحلیل
با توجه به بررسی های صورت گرفته بدلیل مقاومت باال به سرمای زمستانه معموالً به
صورت پاییزه و در شرایط دیم کشت میشود ). (Carrubba et al.,2006عصاره تام و
اسانس گشنیز حاوی لینالول هستند و این ماده اثر بی حس کنندگی موضعی داشته
است).(Ghelardini et al.,1999عوامل محیطی سبب تغییراتی در رشد گیاهان دارویی و
نیز کمیت و کیفیت مواد موثرۀ آنها نظیر آلکالوئیدها ،گلیکوزیدها ،استروئیدها ،اسانسها و
امثال آنها میگردد  .(Mahdavi et al., 2013) .این امر توجه به اکولوژی کشت گیاه
گشنیز را دوچندان مینماید.
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مقدمه
گیاه دارویی گشنیز ) (Coriandrum sativum Lگیاهی یکساله و متعلق به خانواده
چتریان بوده که به دلیل داشتن ماده موثره لینالول در صنایع غذایی ،دارویی و آرایشی
کاربردهای متعددی دارد ( .(Volatil,2000از خواص دارویی این گیاه میتوان گفت که این
گیاه اشتهاآور ،ضدنفخ ،هضمکننده غذا ،تسکین دهنده اعصاب و دردهای رماتیسمی و کاهنده
قندخون میباشد (چیترا و لیالما .) 2000،تولیدساالنه گشنیز در جهان ،به بیش از  220هزار
تن میرسد که حدود % 60آن را روسیه تولید میکند .کشت گشنیز در بسیاری از نقاط ایران
ازجمله استانهای همدان ،قزوین ،آذربایجان ،کرمان ،کرمانشاه ،بوشهر و یزد نیز صورت می-
گیرد ). (OmidBaigi, 2007این گیاه بدلیل مقاومت باال به سرمای زمستانه معموالً به صورت
پاییزه و در شرایط دیم کشت میشود ).( Carrubba et al.,2006در کشت بهاره و در شرایط
آبیاری نیز عملکرد دانه مطلوبی داشته است ). (Ghobadi and Ghobadi, 2012طول دوره
رشد این گیاه در کشت پاییزه حدود  195روز و در کشت بهاره حدود  100روز گزارش شده
است ). (Carrubba et al.,2006
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اثر تاریخ کاشت و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گشنیز :در صورتی
که گشنیز در پاییز به صورت دیم و بههنگام کشت شود ،عملکرد دانه مناسبی خواهد داشت.
اثر تنش خشکی و شوری بر عملکرد گشنیز :گشنیز جزو گیاهان مقاوم به شوری میباشد
(ستایش مهر و اسماعیل زاده بهابادی .)1392،تنش خشکی موجب کاهش عملکرد دانه ،وزن
خشک ،وزن ریشه و مقدار روغن تولیدی گشنیز شده است). ( Patra et al,1999
شناسایی ترکیبات شیمیایی :ترکیبات فیتوشیمیایی غیرفرار همچون ترکیبات فنولی،
فالوونوئید ،استروئید ،اسیدهای چرب ،کاروتنوئید و تانن و برخی ترکیبات فرارهم چون اسانس.
شرایط نگه داری بذر گشنیز :

از آنجا که بذر گشنیز عالوه بر اسانس دارای چربی و پروتئین نیز میباشد ،قابلیت جوانهزنی آن
به شرایط انبار بستگی دارد ) .( Akbari Nia et al., 2007به ازای یک درصد کاهش در
رطوبت بذر طول عمر آن دو برابر میشود البته به شرطی که رطوبت بذر بین  13-5درصد باشد
) .(Hartman et al.,1994به ازای هر  6/5درجه سانتیگراد کاهش دما زول عمر بذر دو برابر
میشود به شرط اینکه درجه حرارت محیط انباردار ی بین  50-0درجه سانتیگراد باشد
).(Harrington,1972
خواص فارماکولوژیکی:در طب سنتی در درمان اختالالت گوارشی ،بیماریهای سیستم تنفسی
و ادراری ،تسکین اضطراب و بیخوابی ،آلرژیها ،اسهال خونی ،سوختگیها ،سرفه ،التهاب مثانه،
سرگیجه ،ادم ،تب یونجه ،سردرد ،بواسیر ،جوش ،عفونتهای دستگاه ادراری و استفراغ مورد
استفاده قرار گرفته است).) Aissaoui et al.,2011

مواد و روش ها
این مطالعه از نوع مرور سیستماتیک و درباره بررسی اثر گیاهان دارویی بر خصوصیات درمانی
بیماریهای مزمن ،سوءهاضمه ،دردهای عضالنی و التهابی است که با جستجو در پایگاه -
های  Science Sirect ،SIDو  Web of Scienceبا کلیدواژههای گیاه درمانی ،گیاه دارویی،
طب سنتی و ضد التهاب گیاهان دارویی مؤثر استخراج و مورد استفاده قرار گرفت.

نتیجه گیری
بنابر نتایج حاصله،گیاه گشنیز بسته به نوع گونه ،منطقه رشد و شرایط آب و هوایی دارای
درصدهای مختلفی از ترکیبات فیتوشیمیایی غیرفراراست .از آنجا که بذر گشنیز عالوه بر اسانس
دارای چربی و پروتئین نیز میباشد ،قابلیت جوانهزنی آن به شرایط انبار بستگی دارد بنابراین
شرایط انبارداری بذر تا فصل بعدی یا زمان فروش یکی از مراحل مهم در صنعت بذر گشنیز است.
تاریخ کاشت نیز یکی از مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار بر عملکرد دانه در اکثر محصوالت و
گشنیز میباشد.به دلیل خواص ضد باکتریایی اسانس بذر گشنیز رامیتوان بهعنوان ترکیبات
نگهدارندهی طبیعی در فرآوردههای غذایی پیشنهاد نمود.
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