
   

 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  19-18  

 

 اهداف اقتصاد مقاومتی پیشبرد نقش گیاه باریجه در

 2عباس قدسی - 1*سید ابوالفضل نصرالهی
 *Nasrolahi87@yahoo.com نکارشناس ارشد مرتعداری و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دلیجا-1

 و کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دلیجان شناسیخاککارشناس ارشد -2

 

 چکیده

 ،ایبوته ،برگپهن ی،شمختلف گیاهی به فرم روی هایگونهاست که  هکتار 210000 دلیجانشهرستان  طبیعیگستره منابع 

 ای فوایدفنی و کارشناسی دار لحاظ از و گرددنمیکاربرد گیاهان فقط به تولید علوفه محدود  .است ایدرختچه و هاگرامینه

 و روییگیاه دا ترینمهمکی از ی. تاسصنعتی  دارویی و ، مصارفولید اکسیژنت ،اهش روانابک ،حفاظت خاک :ازجمله ،بسیار

 قالهر راونج و وه،سامان عرفی روستای خا که در مراتع و .استFerula gummosa گیاه باریجه با نام علمی  ،شهرستان صنعتی

 دارویی و ف صنعتیمصار ؛آیدبدست می شیرابه گیاه باریجه که از غده آن به صورت انبوه رویش دارد. ،شهرستان دلیجان

 این در لذا ؛استقتصاد مقاومتی اهداف ا ،مسئولین و کشور مهم هایسیاستیکی از  که اخیر هایسال به توجه با .داردفراوان 

اوه خسامان عرفی  و منطقه درموردی  صورت بهکه  پرداخته شده استمذکور  اهداف پیشبرد در باریجه گیاه مطالعه به نقش

ها عی مانند خشکسالیکه عوامل نامساعد طبی صورتی در ؛دهدنشان می هابررسی انجام گردیده است. هکتار 4505 در سطح

 آمد ناخالصدر دراتی واقتصادی با ارزش صا کامالً طرح مذکور ؛گردد انجامکارشناسی  برداشت براساس اصول فنی و نباشد و

 نوعمحصوالت مت ،متفاوت هایکارخانه و هاکارگاهاحداث  با می توان که ؛است 1396 سال حداقل یک میلیارد تومان درآن 

ه چندین برا قتصادی آن ا ارزش و کرد ایجاداشتغال زایی  قابل توجهی مسه واز گیاه مذکور استخراج نموده  دارویی وصنعتی 

 .رساندمیلیارد 
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دارویی  گیاهان ازطبیعی که  هایفرآوردهوجود  دلیل هب ؛هستند ارزش باگوناگون  هایجنبهگیاهان موجود در مراتع از 

 متقیمس ریا غی و حصوالت اصلی(صورت مستقیم )مبه  و باشندمیبرخوردار  ایویژهین گیاهان از ارزش ا ؛آیندمیبدست 

ارای د (umbelliferae) نتریاچاز خانواده  چندساله وپایا  ؛اریجه گیاهی استب. دشونمیاری هره بردب (فرعی هایفرآورده)

 ازوشیده پ ،مترانتیس 40 تا 30مایل به خاکستری به طول  سبز هایبرگمتر،  خیم به ارتفاع یک یا دوض ،دهندهگلساقه 

 مزبوره گیا میوه وبرگ  ،هساق از ریشه، تراوش اثرکه در  ایشیره ؛دارد قرار دهندهگلساقه  قاعده درریز و کوتاه  تارهای

نر یا  هایوتهبکنند به  ولیدت ،دهندهگل هایساقههایی که بوته انگلیسی گالبانوم گویند. به ویجه ربا اصطالحاً ؛شودمی حاصل

 وه اصلی بوده اغلب دارای دو ریش ؛است قندچغندر  شکل ریشه به ورنگ  ایقهوهگیاه  اینیشه ر. تمعروف اس نرک

 .تاس هویجبه  شبیه و شکل یشنی دوک هایخاک رفرم ریشه د .شودمیمشاهده  فرعی نیز به صورت پراکنده هایریشه

 س وگطعم  ،شبیه بوی کرفس افذن و تند دارای بوی قوی، ؛گرددمیطبیعی خارج  هایخراش یاتیغ زدن  اثر درکه  ایشیرابه

 اثر که نوع اشکی آن در گرددمیتقسیم بندی  ایتوده ویا چشمی  ایقطره دسته دودارد که به  ناپسند وزنده گ ،معطرتلخ، 

 حاوی ومیری بی شکل خ ،یمشکل حج که به ایتوده نوع و شودمیدهنده ظاهر گل هایساقهسطحی روی قسمت  هایخراش

جاد ده یا ریشه گیاه ایروی غ خراش با الزاماً واست  خاشاک وموارد خاک  برخی در ورگ و دمبرگ ب ،وبچ ،ساقه هایخرده

 گیردمییژن هوا که قرار اکس معرض در و رنگ سفید صورت بهکه ابتدا شیره استخراج شده  گرددمیاستخراج شیرابه  باعث و

 ؛دگردمیه ایجاد سوختن باریج اثر دربه خاکستری که  توجه بایزان خلوص شیرابه باریجه م. دآیبه صورت زردرنگ درمی

 .(1 شکل) شودمیشخص م
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 گیاه باریجه -1 شکل
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  هاروش ومواد 

گرفت  گیری قرار رسی و اندازهمتعددی مورد بر هایپایه ه،شیرابه تولید شد میزان وبه منظور یافتن ارتباط بین حجم ریشه 

گردیده که  لخت وی خال سانتیمتر 20 تا 10 عمقاطراف ریشه به  تیشه باطولی استفاده گردیده است که  صورت بهروش برش 

متر  سانتی 3 تا رسانتیمت 2 قطرمقطع دایره به  سطح باتیغ مخصوص  سپس توسط ؛این بود که سمت شمال چال گردد سعی بر

 بعد وزر 3 تا 2طی  و ردهکیرابه سفید رنگی شروع به تراوش پس از تیغ زدن ش که شد انجام برش مترمیلی 3 تا 2به ضخامت 

 4 تا 3. گردیدمیی مخصوص جمع آور هایحلبداخل  در وجدا  هابرشبا کاردک مخصوص از محل  واقدام به جمع آوری 

اقدام به جمع  هدوبار روز 3 تا 2 از بعد و کردهاقدام به جدید نمودن محل زخم  ،هاشیرابهآوری  جمع وبعد از برش اول  روز

 (.2 شکل) دانجام ش مرحله دوگردید. تیغ زنی ریشه طی  هاشیرابهآوری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صمغ گیاه باریجه -2 شکل

 

 نتایج

که بهترین زمان  است سال 7انجام شده طول عمر گیاه باریجه از زمان سبز شدن توسط بذر به مدت  هایبررسی براساس

 سانتی 2 طول ،ه صورت متقابلب ،اولیه برگ دوولید ت ،اول سال دراریجه ب. تاسباریجه در سال پنجم  غده وتیغ زدن ریشه 

 4 طول به و مترمیلی دو قطررشد ریشه به  .شودمیظاهر  تیره جعفری دمانن ترپیچیدهدارای تقسیمات  بعدسوم به  برگ ومتر 

. زمان استساعد رطوبت مبودن شرایط  فراهمبستگی به  دومنتن هایساقه ولیدت ،دیگر سوی از ؛ماندمیمتر باقی  سانتی 5 تا
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به شرایط  عمدتاًاین زمان  هستند؛خزان  شرفدر  یا خشک شده و اهبرگکه  است یهنگام بغلا ،شیرابه برداشت وتیغ زدن 

 بستگی دارد. مناطق وسعت واقلیمی 

تیغ زدن نشان داد که میزان  مرحله دواین گیاه با  سال 5 حدوداً هایپایه از یاستحصال هنتایج اندازه گیری میزان باریج

 متوسط طور بهارندگی طرح بهره برداری خاوه با میزان ب به صورت متوسط در گرم 200 تا 70 حدود ازباریجه به دست آمده 

برداری طرح بهره و در هر چهار قطعه اقدامات بهره برداری انجام شده لذا ؛باشد می 96-95 آبیدر سال  مترمیلی 210

میزان یک  ،تومان زاره 100باریجه برداشت گردید که با ارزش تقریبی هر کیلو باریجه  تن 10 ،محصوالت فرعی باریجه خاوه

که در  یبسیار خواص به توجه با ،ه بر ارزش افزوده آنیتک. با است 1396 سال در طرح مذکور صمیلیارد درآمد ناخال

 .درآمد چندین برابری آن عاید کشور گردد توانمی ؛دارد بهداشت و اروسازید ،صنعت

 پیشنهادات

عات ان استراحت قطمتعددی به زم هایخشکسالیصورت وجود  در ودوره استراحت برای قطعات بهره برداری منظور  -1

 افزوده گردد.

 به هیچ وجه در زمان خشکسالی بهره برداری باریجه اقدام نگردد. -2

خام  صورت بهارزش  صادرات این محصول با از وبر روی ارزش افزوده شیرابه باریجه تحقیقاتی وسیعی انجام گرفته  -3

 جلوگیری گردد.

 .یرندگویت قرار رویش در اول محل کل روستایان وافراد بومی  ،برای واگذاری بهره برداری از شیرابه باریجه  -4

ور نظیمی منظت دادهایقراررویشگاه سالیانه در محل رویشگاه اقدام به بذرکاری و کپه کاری در  توسعه وبرای حفاظت  -5

 گردد.

ورد ین گیاه ماطبیعی  هرویشگاالزم تحقیقاتی انجام گیرد تا محل  اتلی کردن این گیاه بایستی اقدامها کشت و روی بر -6

 انقراض این گونه با ارزش نشود. موجب وتهدید قرار نگرفته 
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Abstract 

The area of the hunting ground of Delijan city is 210000 hectares. Various herbaceous species are in the 

form of herbaceous growth, bush, germinae and barberry. The use of plants is not limited to forage 

production and is technically and scientifically well-equipped with many benefits such as soil conservation, 

runoff reduction, and the production of pharmaceutical oxygen and industrial oxygen. One of the most 

important medicinal plants and plants in the city is Ferula gumosa. In the rangeland and customary 

settlement of the village Khavveh, Ravanj and qalhar Delijan is massive. Lactation of the plant that is 

obtained from its gland can be used for industrial and medicinal uses. Considering the recent years, one of 
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the important policies of the country is the resistance of the economy, this study has investigated the role of 

the plant in the above mentioned goals, which has been carried out 4505 hectares in the region and in the 

customary manner. Studies show that if natural disadvantages such as drought and harvesting are carried 

out according to technical and engineering principles, the project is completely economical with export 

value and at least one billion tomans of gross income in 1396, which will be carried out by the construction 

of workshops and factories Different industrial and pharmaceutical products from the plant have been 

extracted and a significant contribution to job creation has been created and its economic value has 

multiplied to several billion. 

 

 

 


