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  :مقدمه
ي  صورت گونه است که بهو به ویژه استان زنجان اي کشور  ارزش صنعتی، دارویی و علوفه از ذخایر با با نام محلی قاسنی گیاه باریجه 

این گیاه در فرهنگ دهخدا به دو صورت آنقوزه . دهد هاي گیاهی وسیعی را در مناطق کوهستانی تشکیل می ي همراه، تیپ غالب و گونه

اي چندانی ندارد ولی  این گیاه ارزش علوفه .شود طور یکسان استفاده می از هر دو واژه به تقریباً نیز در متون علمی .ستآنغوزه آمده ا و

و ارزش اقتصادي  باشد  می صنعتی و رف داروییامصداراي این ماده . شود اي است که از آن استخراج می اهمیت آن به سبب وجود ماده

اگرچه این ماده از نظر وزنی قابل . آید می شمار  بهتع انبی مراهاي ج دارد و یکی از فرآوردهآن کنندگان  فراوانی براي روستاییان و صادر

برداري غیر  هاي اخیر به دلیل بهره آید که در سال کنندگان به شمار می توجه نیست ولی منبع درآمد با ارزشی براي روستاییان و صادر

گالبانوم را . گیرد فاده قرار میمورد است» گالبانوم«اغلب شیره گیاه با نام  .گرفته استاحیاي آن در خطر انقراض قرار   اصولی و عدم

در این نشریه فنی سعی گردیده است با پرداختن به زوایاي  .شناسند باریجه و وشا می، بارزد ،هاي گوناگون قاسنی به نام یعطاران ایران

عالوه بر  امید است .مختلف این گیاه، توجه کارشناسان و دستگاههاي زیربط را به اهمیت اقتصادي، دارویی و صنعتی گیاه جلب نماییم

در اقتصادي -باریجه در استان زنجان، مانع بهره برداري بی رویه این محصول مهم مرتعیکشت و توسعه برنامه ریزي اصولی براي 

  . داستان گرد

  :در ایران برداري سنتی باریجه  بهره تاریخچه

از کار گرفتن تعدادي  در الرستان فارس آنقوزه را شناسایی کرد و با به» کامفر«میالدي شخصی به نام  1678بار در سال  براي اولین

سپس . در ایران است) برش عرضی(زنی سنتی  گذار روش تیغ وي پایه .برداري از آن در این منطقه نمود بومی اقدام به بهره انبردار بهره

صمغ آنقوزه که از ریشه این گیاه استحصال . برداري از آن نمودند نیریز این حرفه را آموختند و خود اقدام به بهره اهالی شهرستان

ها و سس  طور وسیع در هند به عنوان ادویه در تهیه برخی غذاها، انواع ماهی، سبزي شده و امروزه به ها مصرف می شود توسط رومی می

هاي جوان گیاه تازه آنقوزه در نواحی  همچنین ساقه. گیرد کننده بوي عطر مورد استفاده قرار می تثبیت و در کشورهاي اروپایی به عنوان

هاي خراسان، اصفهان، تهران، یزد، مازندران، مرکزي و  هاي باریجه استان عمده رویشگاه. رسد خراسان و کرمان به مصرف غذایی می

  .باشد  میزنجان 

  شناسی گیاه

و  "کما"هاي عمومی  هاي این جنس با نام گونه برخی از. است Umbelliferae یا Apiaceae چتریان خانوادهو  Ferula آنقوزه از جنس

ها انحصاري و خاص   گونه از آن 15که  باشد  میگونه در ایران  30گونه در دنیا و  172داراي   Ferulaجنس. دنشو شناخته می "باریجه"

 با نام علمی "آنقوزه" و  F. persica هاي کماي ایرانی پهن برگ با نام علمی انحصاري دو گونه با نام گونه 15از میان این . ایران هستند

Ferula Assafoetida   با نام علمی "باریجه"یا  "قاسنی"و یک گونه دیگر به نام  Ferula gummosa Boiss تر هستند و  شناخته شده

هاي  در چند سال اول رشد رویشی داشته و برگ. ساله است باریجه گیاهی چند .تحقیقات و مطالعات بیشتري روي آنها انجام شده است

. رود بین می شود، سپس ریشه پوسیده و گیاه از رفته و گل و میوه نیز در آن تشکیل می کند و در سال آخر به ساقه اي تولید می طوقه
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 پوست ریشه قهوه اي رنگ و .خاك نفوذ کند در متر 5/1 که می تواند تا عمق حدود استحجیم و داراي بافت الیافی این گیاه ریشه 

شکل ریشه در مناطق مختلف با توجه به بافت خاك و  و متر است  سانتی 17تا  6 ریشهقطر  .متر است  میلی 3 تا 1 ضخامت آن

شکل ظاهري آن شباهت زیادي به  .شود  اي، مخروطی و دوکی شکل مشاهده می  به فرم استوانه سنگالخی بودن آن متفاوت است و

  سانتی 6تا  3 قطربا ي این گیاه  ساقه .هاي بزرگ داراي چند انشعاب باشد  غده همچنین ممکن است ریشه در .غده چغندر لبویی دارد

  می مشخص ظاهر يهمراه با خطوطی روشن به صورت نوار ساقه ابتدا به رنگ سبز. متر است 2الی  سانتی متر 70و ارتفاع آن بین  متر

آن بافت داخل  رسند،  می ن بذورآتدریج که درانتهاي   داخل ساقه ابتدا توپر است ولی به یابد،  تدریج به روشن تغییر می  گردد، ولی به

  . هاي ریز و کوتاه هستند متر و پوشیده از کرك سانتی 30اي گسترده بر روي زمین به طول  ها به رنگ نقره برگ .شود  اي می  پنبه  چوب

و در  چتر 35تا  6دهنده   درروي ساقه گل .چتر مرکب است آذین  شکل گل  و بههاي اصلی و فرعی به رنگ زرد  ها در انتهاي ساقه گل

داراي پایه اي کوتاه  چترهاي فرعی .کند  بذرمی 40تا  8هر چتر شامل تعدادي گل است که تولید  .چتر وجود دارد 25تا  9چتر  ره

   .باشند  میدر محل اتصال به ساقه داراي غالف  و هستند

کشیده با  بذور بیضوي متصل است که به آسانی از هم جدا می شوند،  هم نیمه  به میوه شامل دو بذر هرو  آن شیزوکارپ است میوه

درقسمت داخلی کمی و  بذور سبک .عرض دانه،به رنگ زرد روشن که درقسمت میانی به رنگ قهوه اي روشن است برابر 2تا  5/1طول 

 10تا  5عرض  میلی متر، 22 تا  10بذور به طول  .نوار طولی کمی برجسته است 5تا  4قسمت پشتی داراي  در و باشند  می فرورفته

باریجه گیاهی منوکارپیک است که طی عمر خود تنها  .وي خاصی نیز داردب و عطر اسانس و متر است و  میلی 1و ضخامت  میلی متر

  .یابد ي زندگی گیاه خاتمه می ازآن چرخه و پس  کند  تولید مییک بار گل و بذر 

  
  هاي هوایی باریجه  اندام - 1شکل 
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  :باریجه اکولوژي

ي رویشی  هاي زاگرس و البرز در ناحیه کوه ویژه رشته ي زیاد در مناطق کوهستانی به حفاظتی و با گسترهاي،  ارزش علوفه  از گیاهان با باریجه

سرد، با  اي سرد و فرا خشک و گاهی مدیترانه شدت به سرما و یخبندان مقاوم بوده و عمدتاً در مناطق نیمه این گیاه به. ایرانی و تورانی است

گراد رشد  درجه سانتی 40و حداکثر دماي مطلق  -30حداقل دماي مطلق کمتر از و  گراد درجه سانتی 12تا  5/3متوسط دماي سالیانه بین 

صورت برف است براي این گیاه مناسب  ي نزوالت به متر که بخش عمده میلی 300-450مناطقی با متوسط بارندگی سالیانه . مطلوبی دارد

متري و  1000-2000افغانستان و بخش وسیعی از شمال و غرب ایران با ارتفاع ي این گیاه در ترکمنستان،  هاي عمده رویشگاه. است

در استان زنجان نیز ارتفاعات شیالندر، کله سر و آغزوج را می توان از مهمترین رویشگاههاي این گیاه  .متر است میلی 250-400بارندگی 

، آهکی، گاهی تا )لومی شنی، لومی رسی و عمدتاً رسی لومی، لومی(عمیق، بافت متوسط تا سنگین  گاهی نیمه و عمق هاي کم خاك. نام برد

  .درصد آهک و بدون شوري و قلیاییت براي این گیاه مطلوب است 30حدود 

 عملیات زراعی

  :کاشت
فصل  هورمونی بذر،تغییرات شیمیایی مواد  رطوبت زمستان در تاثیر توام سرما و با توجه به نیازسرما و استراتیفیکاسیون براي جوانه زدن و

 درآن سال جوانه نمی زنند، بهار کاشته شوند، باریجه است و درصورتی که بذور در آذر بهترین زمان کاشت بذر هاي آبان و  هما پاییز در

 تا 3این گیاه در  .درصد کمی از بذور جوانه بزنند گذشت یک سال و طی یک دوره سرماي زمستانه طی سال بعد، البته ممکن است پس از

راندن یک دوره ذبراي شکستن دوره خواب بذر و استراتیفیکاسیون آن نیازبه گ درجه سانتیگراد شروع به جوانه زدن ورشد می کند و   5

البته مهمترین و مناسب ترین شرایط حرارتی براي جوانه زدن پس از  .روز دارد  45تا 15مدت   سانتیگراد به  درجه -15تا  3سرمایی بین 

گلدانی در فواصل  يو نشا يکاري بذر کشت این گیاه در مزارع دیم به دو روش کپه .درجه سانتیگراد می باشد 5تا  3خواب شکستن دوره 

بذرها در پاییز و . بوته در هکتار ایجاد خواهد شد 2000ین ترتیب حدود ا  هب. شود  متر بین و روي ردیف و در کف جوي انجام می 1و  5/0

عدد کاشته شده و روي آن ها الیه اي  5متري ایجاد شده در کف جوي به تعداد  سانتی 7 تا 5 هاي کوچک  الهقبل از شروع بارندگی در چ

کیلوگرم بذر براي هر هکتار  2بنابراین حدود . گرم است 20ي باریجه  وزن هزار دانه. شود متر از خاك قرار داده می سانتی 1به ضخامت 

بهترین . متر مطلوب تر هستند 3200متر امکان پذیر است ولی مناطقی با ارتفاع باالتر تا ارتفاع  2000ارتفاع  درکاري باریجه    دیم. الزم است

  .باشد ها به مزرعه در سال دوم رشد گیاه می زمان انتقال گلدان. کاري باریجه روش گلدانی است روش دیم

  :بندي کرد  شرایط آب و هوایی ایران به شکل زیر دستهتوان فنولوژي رشد باریجه را از نظر زمانی با توجه به   طور خالصه می  به
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  بندي مراحل رشدي باریجه  اي از زمان  خالصه - 1جدول

  ي زایشی دوره  برداري ي بهره دوره  ي رویشی دوره  زدن بذر شروع رشد رویشی و یا جوانه  زمان کاشت

تا ي دوم فروردین  نیمه  ماه اواخر اسفند تا اوایل فروردین  آبان و یا آذر

  ماه ي اول تیر نیمه

ماه تا اواخر  ي دوم تیر نیمه

  ماه شهریور

ي دوم اردیبهشت تا اواخر  نیمه

  ماه تیر

  

  :داشت

 در. دننز  جوانه می استراتیفیکاسیون، در اوایل بهار و تامین سرماي مورد نیاز بذور، پس از این گیاه نیازي به آبیاري درفصل پاییز ندارد و

درجه  5تا  3به حرارت  بهار براي جوانه زدن در بذور. ترطوبت و اکسیژن الزم اس خاك سه عامل حرارت، بذور دربراي جوانه زدن  بهار

گیرهستند   هاي طبیعی درمناطقی که برف  باریجه در رویشگاه به همین دلیل بذور .دنخاك نیاز دار بستر درصد 75رطوبت باالي  سانتیگراد و

که میزان   کند درصورتی  شروع به فعالیت می ابتداي بهار به طورکلی چون باریجه در. شوند  فراوانی سبز میومیزان رطوبت بیشتري دارند به 

 بعد ازخرداد به درصورتی که آبیاري نشود، بارش باشد، بایستی مزرعه را آبیاري کرد و متر  میلی 600 نزوالت آسمانی درفصل بهارکمتراز

 .دارند مانند وحداقل فعالیت حیاتی را  ها درزمین باقی می  ریشهولی  .شوند  وخشک می زردهاي آن   فعالیت رویشی گیاه متوقف و برگ

باعث  مخصوصاً درفصل تابستان، دوره خواب آن، حتی آبیاري مزرعه در اسفند نیازي به آبیاري ندارند، تا هاي خرداد  بنابراین درماه

  .شود  ها می  ریشهپوسیدگی 

خیسانده و در داخل گلدان در محیط آزاد قرار داده و سپس در فصل بهار ) آذرماه(را در زمان کاشت  براي واکاري بهتر است مقداري بذر

. درصد جوانه زده و براي واکاري مناسب هستند 90تجربه نشان داده است، بذرهاي کشت شده در گلدان حدود . اقدام به واکاري نمایند

که شرایط مناسب باشد جوانه  ه زنی مناسب نباشد، بذرها در سال آتی در صورتیاگر کشت به تأخیر افتد و یا شرایط جوي براي جوان

  .خواهند زد

  :برداشت

شود  برداري از باریجه هنگامی آغاز می بهره. آید اي است که با روش مخصوص تیغ زدن ریشه به دست می محصول باریجه صمغ یا شیرابه

معموالً . خشک و نسبتاً شکننده شوند، که با توجه به اقلیم و خاك متغیر خواهد بودمایل به سفید درآمده و  اي ها به رنگ نقره که برگ

روزه  80تا  70برداري  با توجه به مدت بهره. باشد ي دوم تیرماه تا اواخر شهریور می ي باریجه از نیمه ي موجود در ریشه برداري از شیرابه بهره

ي گیاه  حسب شرایط اقلیمی، خاك و قطر غده این مقدار بر. کند وگرم شیرابه جمع میکیل 70طور متوسط  روز هر کارگر به حسب نفر و بر

  .برابر افزایش یا کاهش داشته باشد 1-2کاشته شده متغیر است و ممکن است به میزان 
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 :است ترتیب زیرگیاه به  نوع برداشت از دو حاصل از ،محصول شود که دو  بازار دارویی ارائه می اي در  دونوع باریجه اشکی و توده

نتیجه  که در شود  آن خارج می متمایل به زرد از اي شیري رنگ و  در نتیجه شیرابه هاي درجهت موازي شکاف داده شوند،  چنانچه ساقه -1

از این ماده که تقرباً عاري از ناخالصی است رنگی روشن وشفاف دارد و . ماند  هایی شفاف بر روي گیاه باقی می  حرارت هوا به صورت تکه

  .است از قیمت بیشتري برخوردار این محصول کمتر بوده و مقدار .نوع باریجه اشکی است

 .کنند  قسمت یقه قطع می سپس گیاه را از ،کنند  می سانتی متر دورآن حفر 20زده گودالی به عمق  کنار ساله را  ابتدا خاك پاي گیاه سه -2

ازمحل  تر  پایین متر  اي به قطر نیم سانتی  با الیه هرهفته یک بار. شود  ال جمع میبه این ترتیب شیرابه گیاه به سرعت خارج شده داخل گود

  این عمل تا خشک شدن کامل شیرابه ادامه می .کنند و موجب خروج شیرابه بیشتري می شوند  زخم را تازه می بریده شده قبلی،اصطالحاً

 گیاه در خطر شدن کامل قسمت هوایی همچنین ضعیف شدن ریشه، به دلیل قطع گیرد و  بهار صورت می اواخر اواسط و برداشت در. یابد

  .کنترل شدید صورت گیردین جهت الزم است تا برداشت آن تحت ا  هگیرد،ب  نابودي قرار می

به . تاس ششم یا هفتممعموال از سال سوم تا سال  اهیسن برداشت گ .گرم متغیر است 25  تا 20بوته بین  هر شیرابه باریجه ازساالنه برداشت 

برداري   دلیل بهره  هب. گرم صمغ یا شیره برداشت می شود 100در طول عمرش،  عبارت دیگر در مجموع، از برداشت یک بوته باریجه

برداري و برآورد میزان توانایی آن درتولید   ترین شیوه بهره  یافتن مناسب به منظور هاي مختلف کشور و  این گیاه در رویشگاه هرساله از

) اسحاق آباد،ویدوجا،نشل ومرق( کاشان خیز  مرتع باریجه برداري در چهار  هاي مختلف بهره  هاي مطالعاتی در زمینه شیوه  محصول، بررسی

برداري   بهره امر ترین شیوه در  برش طولی، برش طولی مناسب روش برش عرضی و نتایج حاصله نشان داد که ما بین دو. تانجام گرفته اس

ترمیم زخم  قدرت بازیابی و وارد نیاورده و آسیب غیرقابل جبرانی را بسته به قطر گیاه، برش، تا چهار کثردراین عملیات حدا .شناخته شد

  .باشد  میامکانپذیر  ،وارد شده
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عکس ها توسط . ابزار تیغ زنی و برداشت صمغ باریجه ب. یک نمونه خشک شده گیاه باریجه در مرحله رسیدگی کامل الف -1شکل

  .مولفین گرفته شده است

  

 ب الف
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  :شیمیایی اتترکیب

آن در آب حل % 25که  طوري کند، به سهولت با آب ایجاد امولسیون می به. اي دارد ي باریجه بوي قوي، طعم گس، معطر، تلخ و گزنده شیره

-21اسانس به رنگ زرد روشن با بویی تند و داراي آلفاپینن . صمغ است %27رزین و  %5/63اسانس،  %9/5ي باریجه شامل  شیرابه. شود می

دار و  هاي سزکویی ترپن، ترکیبات نیتروژن چنین مقادیري از میرسن، کادنین و الکل و هم %5/2-16کارن -3-و دلتا %45-65، بتاپینن % 7

صورت ترکیب  مبلیفرون و یا به ي رزینی شامل نوعی الکتون بنام او ماده .دار است که بوي تند اسانس در اثر دو ترکیب اخیر است   گوگرد

  .نام گالبانورزینوتانول است با الکل به

دهد  درصد اسانس را تشکیل می 63ـ75هاي ترپنی که حدود  ـ هیدروکربن1: گروه ترکیبات مختلف تشکیل شده است 7اسانس باریجه از 

هاي مونوترپنی و  ـ الکل2. هاي دیگر مانند میرسن، پاراسیمن،لیمونن، ترپینولن هیدروکربنکارن و  ـ 3ـ پینن، دلتا ـ αپینن،  ـ β و حاوي

ها  تیول، پیرازین استرهاي: هاي با اسکلت غیرترپنی ـ هیدروکربن7، ها ـ پیرازین6 ،ـ استرهاي تیول5، ها ـ آزولن4، ها ـ سزکوئی ترپن3، استات

هاي کامالً متفاوت مسئول بوي مخصوص و قوي باریجه  نی ترکیباتی هستند که با مقادیر کم و ساختمانهاي با اسکلت غیرترپ و هیدروکربن

ـ متیل گلوکوروتیک اسید و آمبلی فرون  4هاي گاالکتوز، آرابینوز، گاالکتیک اسید،  صمغی باریجه حاوي کربوهیدرات مواد .هستند

  .دنباش می

 ب الف
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تصویر گیاهان باریجه در منطقه کله  ب. می باشد در مرحله گلدهیزنجان رویشگاه طبیعی باریجه در منطقه شیالندر استان ، الف -2شکل 

  .تهیه گردیده است 93عکس ها توسط مولف و همکاران در سال . در فاز رویشی را نشان می دهدزنجان سر استان 

  :مصارف دارویی

 درمان دندان درد، قولنج، دفع هاي پوستی، هاي سطح بدن، تاول ها، ترمیم کردن زخم درمان زخمهاي گذشته از این گیاه در   از زمان

 .شده است آور و داروي سینه استفاده می ي هضم، ضد گرفتگی عضالنی، بادشکن، خلط کننده هاي معده و روده، ضد تشنج، تسهیل کرم

 برايایران  در .هاي رحمی مصرف داشته است  رفع بیماري آور و  عنوان قاعده  بهآلمان سابقاً  در. ضد تشنج داردو  نیرو دهنده باریجه اثر

 .گیرد  مورد استفاده قرار میها   زخم کوفتگی و درمان براي آن استعمال خارجی .آید  آن استفاده به عمل می معده از رفع درد

  :مصارف صنعتی

 از چگونگی مصرف صنعتی آن دراین کشورها اطالعات دقیقی درمصارف صنعتی باریجه درکشورهاي غربی فراوان است ولی متاسفانه 

به طوري که یکی  ،شود  نیز آرایشی به عنوان تثبیت کننده عطر و ادکلن استفاده می از مواد موثره باریجه درصنایع بهداشتی و .دست نیست

 . شیرابه باریجه ازاقالم مهم صادراتی ایران است. باشد  آن کشور می موسسه دیور کشور فرانسه و از خریداران اصلی عمده باریجه ایران،

 به شکل خام از ها تن صمغ،  ممالک حوضه مدیترانه،سالیانه بیش از ده بدلیل کیفیت و مرغوبیت بسیار باالي باریجه ایران نسبت به سایر

رنگ  ریجه در ساخت نوعی چسب بیاز صمغ با .شود  قیمت به کشور سرازیر می آن با چندین برابر هاي حاصل از  فراورده کشور صادر و

  .عنوان تعلیف دام نیز استفاده می شود چنین از این گیاه به هم. باشد شود و از اقالم مهم صادراتی می جهت چسباندن الماس استفاده می

:رف غذاییامص  

ده هاي گوشتی و یا معطر کننده مصرف الکلی و فرآور هاي غیر عنوان طعم دهنده در محصوالت غذایی مانند نوشابه امروزه باریجه بیشتر به

ها می تواند  لذا در افزایش شیر دام. وسیله حیوانات اهلی در تولید شیر آنها مؤثر است ي باریجه به بنابر اعتقاد دامداران مصرف بوته. دارد

  هاي گوشتی مصرف می  فراورده وهاي غیر الکلی   عنوان طعم دهنده در محصوالت غذایی مانند نوشابه  بههمچنین . مورد مصرف قرار گیرد

  .شود

 ارزیابی اقتصادي

مورد  93دست آمده در هکتار براي باریجه بر اساس نرخ بازار سال   در جدول زیر هزینه هاي کشت و تولید و در نهایت سود خالص به

میلیون ریال می باشد که  330حدود  همانگونه که مالحظه می گردد، سود حاصل از کشت یک هکتار باریجه.  است  بررسی قرار گرفته

به همین  .در صورت فراهم شدن صادرات این محصول درآمد ارزي مناسبی براي کشور حاصل می شود مبین این نکته است کهخود 

میلیون  150، حدود )که شرح آن در مباحث فوق صورت گرفته است(ترتیب در صورت کشت بذور این گیاه در شرایط مرتعی مناسب 
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امید است با برنامه ریزي صحیح نهادهاي دولتی زیربط، و . جه می باشدص حاصل از برداشت صمغ از یک هکتار باریریال سود خال

همچنین مشارکت مردمی مراتع مساعد استان، عالوه بر حفظ رویشگاههاي طبیعی، موجبات افزایش درآمد اقتصادي مرتعداران و روستاییان 

  .فراهم گردد

  

  

  

  )ارقام به هزار ریال( 93بر اساس نرخ سال شرایط کشت در مرتع و زمین زراعی  به تفکیکهاي تولید باریجه در هکتار   هزینه  -1جدول 

  زمین زراعی  مرتع  مولفه  عنوان

  نهاده ها
  1000  1000  بذر

  3000  -  سم/کود

 2000 -  ادوات دیگر/ فارو/ کولتیواتور/ شخم  زمین تهیه

  5000  10000  نشا/بذر  کشت

  7000x  4  -  وجین  داشت

  15000x  4  15000x  4  بندي بسته/فراوري/برداشت  برداشت

  2000  1200  _  هاي متفرقه  هزینه

  47000  72200  _  جمع هزینه ها

  تن2  تن 1    عملکرد در هکتار 

  1400000  700000  ریال هزار 700به ازاي هر کیلو  سال 4مجموع   فروش کل

  338250  156950  _  )ساالنه(سود خالص در یک هکتار 

  .می باشدو طی چهار سال بهره برداري بوته در مرتع بوده  2500در شرایط زراعی و  بوته در هر هکتار  20000هزینه هاي فوق براي *

  .می باشدکپه کاري چاله هزار ریال به ازاي هر  48600منابع طبیعی  93بر اساس فهرست بهاي سال *

  .در نظر گرفته نشده است در انجام این محاسبات، اجاره زمین*
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