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  چکیده 

 ترینعمدهزعفران جزوه  جنوبی استان خراساندر  باشدمی دارویی گیاهان تنوع و تعداد حیث از دنیا مناطق ترینغنی از ایران    
 باشدهاي هرز متنوع برخوردار میپوشش گیاهی علف ازمزارع زعفران این شهرستان شود. محصوالت کشاورزي منطقه محسوب می

عملیات میدانی و اي، مار و اطالعات از منابع کتابخانهاین مقاله طی جمع آوري آ ها خاصیت دارویی دارند.که تعدادي از این گونه
 کاربرددر نتیجه ها جمع آوري و شناسایی و تهیه گردیده است. ز موجود در مزارع زعفران، نمونههاي هرمشاهده عینی علف

 صحیح استفاده و مثبت تأثیر.نمایدمی ایجاب طبی گیاهان برروي را بیشتري انجام تحقیقات لزوم دارویی، گیاهان روزافزون
  .است آنها مصرف مقدار و زمان و نحوه مورد در علمی و دقیق اطالعات داشتن به مشروط دارویی ازگیاهان

  

  

  

  طب سنتی.هاي هرز، زعفران، گیاهان دارویی، علف: کلیدي واژه هاي   
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  مقدمه 

 اھانگی از استفاده و سنتی طب نھزمی در طوالنی اينھپیشی داراي رانای کشور    
 دانش و رانای کشور اھیگی فلور بودن غنی است. ماریھابی درمان در یداروی
 در معتبر علمی مراکز وجود ی،داروی اھانگی از استفاده در انایرانی باالي

 ابن قانون کتاب لقبی از معتبر علمی منابع وجود و ري راز،شی اصفھان، شھرھاي
 اھانگی با طبابت کھ رازي و ناسی ابوعلی چون ريشھی دانشمندان زنی و ناسی

 بھ انایرانی توأم عالقھ زنی و دادند رواج رانای مردمان نبی در را یداروی
 .(Salehi Surmaghi, 1992) کندمی چندان دو را علم نای بھ توجھ ضرورت ی،داروی اھانگی
 ای کم کشورھا از اريبسی و ھستند عیطبی منابع و رذخایء جز یداروی اھانگی
 بر اھیگی ھايگونھ تنوع و تعداد نوع، کھ منبعی برخوردارند نچنی کی از ادزی

 فلور یشناسای با پس است. منطقھ متفاوت ھر یجغرافیای تموقعی و طشرای اساس
 آنھا و معرفی یداروی اھانگی یشناسای و آوري جمع با عی،طبی منابع در اھانگی
 از چھ اقتصادي، و صنعتی برداري بھره و کاربردي قاتتحقی براي را راه توانمی

 نای از حراست و حفظ بر الوهع و کرده ھموار زهمکانی کشت صورت چھ بھ و عتطبی
 ھای ھرزعلف. افتی دست زنی جامعھ دارپای و توسعھ یشکوفای بھ ملی، ھایھایسرم

 ناخواستھ چون ولي دارند، دارویي یا مصرف خوراکي کھ ھستند بسیاري گیاھان
 حساب رقیب بھ یک شده کشت محصوالت براي و نیستند انسان دست پرورده اندروئیده

 از دستھ آن مقابل در علف ھرز اصطالحشوند.  مي محسوب ھرز علف ،آینديم
 عملیات از او ھدف و کند مي را کشت آنھا کشاورز کھ رود مي کار بھ گیاھاني

 در زعفران بوتھ وجود مثال، براي .است محصول گیاھان بھ ابییدست زراعي
 برقی عنوان بھ دور گذشتھ از ھرز ھايعلف است علف ھرز منزلھ بھ زراعت جو

 نروای از .شده اند د آنھاتولی کاھش باعث و بوده مطرح درختان و زراعی اھانگی
  ). 1383(زند و همکاران،  اندبوده ھرز علفھاي نابودي درصدد ھمواره کشاورزان

 کھ شده سبب کشھاعلف ھرویبی ازکاربرد ناشی طیمحی ستزی مشکالت گردی طرف از    
 و ولوژيبی شناخت بھ ايژهوی توجھ زچی ھر از قبل ھرز ھايعلف با کنترل رابطھ در

 مسئلھ درمورد جامع نظر کی بھ ابیدستی براي .شود معطوف اھانگی نای اکولوژي
 فلور تماھی قتحقی در ضروري است، ھرز ھايعلف فلور قدقی شناخت ھرز، علفھاي
 ھرز ھاي علف گسترش .کندمي نتعیی را کنترل روش و زمان اديزی حد تا ھرز علفھاي
 می ات مدرنعملی در بزرگ چالش کی آنھا تجمعی وستھپی رتغیی و کشعلف بھ مقاوم
 نبوده ھمراه چندانی تموفقی با ھرز ھاي علف با مبارزه برنامھ بھرحال. باشد
 بھ .باشد می کشھاعلف بھ ھرز ھايعلف برخی مقاومت شمدعا افزای نای گواه .است
 شودمی استفاده یشیمیای کشھايعلف از ھرز يعلفھا با مبارزه براي معمول طور
-می طیمحی ستزی مشکالت بروز و عتطبی بھ بآسی باعث علف کشھا کاربرد شافزای کھ

 کیمکانی مبارزه ھرز علفھاي با جھت مبارزه مناسب سنتی راھھاي از کیی. شود
 از یبخشھای حنمودن صحی خشک و نگھداري مورد در کشاورزان کھ درصورتی  .است

 نند،ببی را الزم آموزشھاي ھستند یاروید موثر مواد داراي کھ یداروی اھانیگ
 از نھمچنی و ندنمای استفاده یداروی ھرز علفھای از احسن بھ نحو توان می
 .شود کاستھ رينحو چشمگی بھ کشعلف سموم مصرف زانمی
 حفاظت و ااحی اصالح، نھزمی در یاجرای ھاي پروژه ای مطالعاتیھای طرح اجراي    

- می منطقھ موجود اھانگی شناخت مستلزم یداروی اھانو گی مراتع و ازجنگلھا
 و ايتوسعھ و اديبنی ر طرحھايسای کردن ادهپی جھت در تواندمی امر نای باشدکھ
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(چرخچیان،  دنمای موثري کمک خصوصی و دولتی ارگانھاي مرتبط ازھاينی کردن برطرف
1387.(  

 نتیجھ خراسان جنوب زعفران مزارع ھرز ھايعلف شناسایي حطر در) 1990راشد محصل (    
 ٢٠ كھ طوري بھ روییده زعفران مزارع در ھرز علف گونھ ١٨۴ حدود كھ نمود گیري
 ھرز علف گونھ ۶١ کرد کھ انبی )1385پادرلو ( است. بوده غالب ھايگونھ آنھا از گونھ

 ھایخانواده و ندبود خانواده ٢۶ بھ متعلق کھ زعفران وجود دارد مزارع در
) 1388جواد زاده ( ھستند ھبقی از ترشاخص فاباسھ و پوآسھ کاسھ،براسی آستاراسھ،

 رهتی ٢٢ از ھرزعلف گونھ ٧۴ زعفران را مزارع در شده یشناسایھرز علف ھایگونھ
 خواص داراي باغی ھرزھای علف یشناسای و آوري جمع مورد در است کرده یشناسای
 ۴٩ بررسی نای در کھ شده گرفتھ صورت دژ نشاھی شھرستان در اي مطالعھ یداروی
 یشناسای اھیگی خانواده ١٩ بھ متعلق و یداروی خواص داراي باغی ھرز علف گونھ
 بھره برداري و یشناسای منظورھ ب زنی گريدی مطالعھ). 1388 ،طالب زاده و فتحی( شدند

 انجام فر یمینای توسط زدی شھر ھايباغ و مزارع در موجود یداروی ھرز ھايعلف از
 از زنی سنتی طب در کھ جرای یدارویھرز علف گونھ ٨ قتحقی ندر ای کھ است شده

 .اند گرفتھ قرار بررسی مورد شده است نامبرده یداروی اھانگی عنوان بھ آنھا
ارھای مازندران توسط زدر باغات و شالیگر ای دین مطالعھو ھمچنی

   ا انجام شد.صفاپور و حسین نی
 مزارع یداروی ھای ھرزفعل یاھگی پوششمطالعھ  و بررسی حال بھ تا     

 نای عمده اھداف از و است گرفتھ بار صورت ناولی براي قتحقی نای و نشده زعفران
 آنھا از ھرز علف بھ عنوان کھکاری زعفران مزارع یداروی اھانگی شناخت قتحقی

 در کھ نقشی بر عالوه منطقھ کی رزھ علفھاي فلور یشناسای. بود خواھد شود می ادی
 از مرتعی و یداروی ھاي استفاده نھزمی در می تواند دارد، اھانگی نای تمدیری

 دو مناسب راھکار کی ارائھ قتحقی نای از ھدف .باشد تاھمی حائز زنی اھانگی نای
 استفاده کاھش و کیصورت مکانی بھ یداروی ھرز ھايعلف با مبارزه براي منظوره

 .گر استدی سوي از آنھا یداروی خواص از برداري بھره و سوء کی از کشھاعلف از
  

  روشها و مواد
کیلومتر مربع در شرق  ٨٢٨۶٣ن جنوبی با مساحتی معادل استان خراسا    

ایران قرار دارد. شھرستان بیرجند براساس آخرین تقسیمات کشوری یکی 
 ٧٩۴۵۶ضی زراعی آن ن استان محسوبی می شود. وسعت ارااز شش شھرستان ای

ھکتار  ٨٨٠ر کشت این شھرستان زعفران با سطح زیھکتار می باشد. در 
صد زعفران کشور در ٢٨رود. ن محصوالت کشاورزان بھ شمار میریتمدهجزو ع

مجموع بارش ). ١٣٨٩د می شود (جھاد کشاورزی، در این استان تولی
 نایمی باشد. متر  ١۴٧٠ا ع از سطح دریمتر و ارتفامیلی ١٧١سالیانھ 

 اجرا مرحلھ بھ  ٩۴-٩٣ سال در رجندبی شھرستان زعفران مزارع سطح در قتحقی
تابستان  -٢بھار  -١ دوره چھار در ھاريگی نمونھ پژوھش نای دردرآمده است. 

 بھ زعفرانمزرعھ انجام و تکرار شد. مزارع  ۵ن  در زمستا -۴ز  پایی -٣
 نمونھ و دبازدی داشتھ مساحت مربع متر ٢٠٠٠ تا ١٠٠٠ نبی کھ انتخاب تصادفی طور

 بر وگزاگ) (زی w یطبق الگو ھاکادراندازیھا با نمونھ .گرفت انجام برداري
 مربع متر 5/0 × 5/0 کادرھاي از کار نای براي و انجام )1985( توماس شنھادپی اساس

 از کامل اهگی بصورت لچھبی توسط و آوري جمع اھیگی ھاینمونھ و شد استفاده
 و شده داده قرار کیپالستی ھاي سھکی در بالفاصلھ و آورده شدند رونبی خاك خلدا

 رانای فلور و (Rechinger1963 -2005) اکایرانی اھیگی فلورھاي از استفاده با سپس
و رده بندی گیاھی ) 1385 - 1357(قهرمان،  رانو فلور رنگی ای) 1385-1367(اسدي و همکاران، 
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 ره موردتی نام فارسی، نام علمی، نام لقبی از اطالعاتی) 1373، ان(مظفری
 علمی منابع از استفاده با زنی اھانگی بودن دارویي و گرفتند قرار یشناسای
 سنتی و پزشکی رانای سنتی دارویي اھانی، گیاھان دارویگی کتاب مانند موجود
 بھ اقدام ھاھاي عطاریدانستھ و مردمی اتتجربی بھ استناد با و رانای مردم

 ھر براي کاربرد نوع و مصرف مورد اندام و پرداختھ دارویي تخاصی وجود رسیبر
  .است شده گونھ آورده

  

  نتایج و بحث 

از شد  ونھ گیاھی شناسایيگادی در منطقھ مورد مطالعھ تعداد زی    
 برخوردار خاصی تاھمی از دارویي اھانگی ھايگونھ انواع نظر دارا بودن بودن

 و دارویي مصارف در توانمی منطقھ در موجود دارویي اھانیگ ھاي گونھ از .ھستند
بومادران، تاج  ھرز علف مثال بعنوان  .کرد فراوانی ھاياستفاده اقتصادي
 و ردگی قرار مصرف مورد کشاورزي در سبز کود کی بعنوان خرفھ.......خروس، 
 زنی کشورمان در تا دارد آن جاي .دارد ھم زنی دام براي ھتغذی تقابلی
 کمک بعنوان ھرز ھايعلفي داروی خواص روي بر قاتیتحقی و پژوھشی تھايفعالی

 ھايعلف اسامیل ذی جدول در. ردبگی صورت کشاورز مستمند قشر اقتصادي خرج
 قدقی اطالعات منظور بھ اما است شده اعالم داشتند خاصی یيدارو تقابلی کھ ھرزي

 زانمی تا ردبگی صورت زعفرانمزارع  ھرز ھايعلف روي بر شاتیآزمای ستبایمی
 براي آن اقتصادي یيدارو کاربردي جنبھ تنھای در و شود مشخص آنھا موثره مواد

 دمفی اھانگی نای از کشورمان سنتی طب در بتواند تا شود داده شرح گراندی
  شود. استفاده

  

  

  
  ) علف هاي هرز دارویی مزارع زعفران1جدول (

اندام مورد 
  استفاده

  خانواده  نام علمی  ام فارسین  موارد مصرف
  

 و ریشھ برگ،
 ھاي سرشاخھ
 دار گل

 ،سرطان ضد
 كاھنده
  ،فشارخون

 عفوني ضد
  كننده
  

 
 بومادران

 
Achillea millefolium 

 
 

  
Asteraceae  

 درمان گل
 ھا كوفتگي
 ورم درمان

  Carthamus oxyacantha Asteraceae زرد گلرنگ

 اندام تمام
 گیاه ھاي

 درد نتسکی
 ضد ن، دندا

 ، استفراغ
 و اشتھاآور

 معده تتقوی
 

 کنگر صحرایي
 (وحشی)

Cirsium arvense (L.) Scop. Asteraceae  
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 اندام تمام
 ھوایي ھاي

 درد، دل ضد
 و اسھال ضد

 چھ،دلپی
 بادشکن،

 رفع
 ھايناراحتی

 دل رفع معده،
 ناشی دردھاي
 از

 قاعدگی

  Achillea wilhelmsii C. Koch Asteraceae بومادران
  

 تمام و دانھ
 ھاي اندام

 ھوایي

 درمان براي
 زخم التھاب

 و ،گلو دھان
 دستگاه

  تاج حروس
 وحشی

Amaranthus retroflecxus Amaranthaceae  

رفع خستگی و  دانھ
 گرما، تب بر

  Sisymbrium irio L. Brassicaceae ر سوزنیخاکشی

جوشانده  برگ
اه اثر گی

 مدر دارد

  Cardaria draba Brassicaceae شاھی وحشی

  .Cardaria draba (L.) Desv ازمك نفخ ضد ، برگدانھ
 

Brassicaceae  

 عفونت درمان گل
 چشم  درد و

  Silene conoidea L. Caryophyllaceae لن ھرزیس

 درمان ،مسھل ، برگریشھ
 امالتی و تب

  زخم

  Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae یيصحرا پیچك
  

 شیرابھ
 سافھ

ھ گ کلیضد سن
 و مثانھ

  Alhagi camelorum Fisch Fabaceae خارشتر

ابھ رشی
 ساقھ 

 سرفھ اهسی ضد
 ،لرز و تب و

 و صفرا رفع
 و ھکلی سنگ

 مثانھ
 

  Alhagi maurorum Fabaceae خارشتر

شھ ، ری
 سرشاخھ ھا

 ناراحتی
 زخم ،پوستی

 ،دھان
ضد  قابض،

اسھال شدید، 
کاھش 

ناراحتی 
ھ و کبد  کلی

 Polygonum aviculare بند علف ھفت
  

Polygonaceae  

 و ساقھ برگ،
 دانھ

 كننده تصفیھ
 رفع خون،
 ھاي التھاب

 داخلي
 دستگاه

 و مدر ھاضمھ،
 ضد

 اسكوربوت

  Portulaca oleracea L.  Portulacaceae خرفھ

 ریشھ دانھ،
 برگ و

مدر، قابض و 
نرم کننده ، 
 درمان آسم

 سرنیزه بارھنگ
 اي

Plantago lanceolata L.  Plantaginaceae  

 كلیھ سنگ ضد غده و دانھ
 و
 درمان مثانھ

 و التھاب

  Tribulus terrestris L.  Zygophyllaceae خارخسك
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 آماسھاي
 خارجی

  
  

  ه گیري نهایی نتیج
منطقھ دارای  نیي، ایاه داروبھ تعداد نسبتا فراوان گیتوجھ  با    

-ثره آنھا میو مواد مو ھان دارویياھت تولید گیاستعداد مناسبی در ج
ج استفاده تروی نکھضمن ای، یاھان دارویيو معرفی گ باشد. با شناسایي
ھ استخراج مواد موثره نزمیھ گذاری در یابد. سرمایاز آنھا گسترش می

دارویي باعث ایجاد فرصتھای شغلی و  ایھل آنھا بھ فرآوردهآنھا و تبدی
جھ دراین زمینھ ور خواھد شد. نکتھ قابل توری از خروج ارز از کشجلوگی

-شگاهرویھ گیاھان از رویشت بیرداری از بلوگیجھت جر الزم اتخاذ تدابی
ھای گیاھی شد و برای ممانعت از انقراض گونھباعی آنھا میھای طبی

عی، بھ جای برداشت از یھای طبشگاهدارویي الزم است ضمن حفاظت از روی
 ابند. و پرورش ی مورد نظر کشتھای آنھا گونھ

 زعفران مزارع دارویي ھرز ھايعلف شناسایي کھ بود نای پژوھش نای از دفھ    
 و باشد درمانی اهگی و آنھا از استفاده مندانعالقھ بھ موثري کمک تواندمی

 و دنمای فاای خانوارھاي روستائی انمی در زنی را خاصی اقتصادي نقش نھمچنی
 دوباره طب توسعھ و رشد خشب دنوی واندتمی دارویي اھانگی جتروی و کشت نھمچنی
 .باشد سنتی
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فلور ایران،  . ١٣٧٧-١٣۶٧  م، .انمظفری ك، .ساز خاتم ع، .معصومی م، .اسدی

 جنگلھا کشور.  قاتانتشارات موسسھ تحقی
 در زعفران مزارع ھرز علفھاي اي گونھ بترکی . مطالعھ١٣٨۵ .ا .ع پادارلو،
 رشتھ ارشد کارشناسی نامھ انپای .مشھد شھرستان دهکار سد حوزه رزی اراضی

 .مشھد واحد اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزي زراعت دانشکده
. جمع آوری و شناسایي علف ھای ھرز زعفران و ١٣٨٨ه، س.م. جوادزاد

منطقھ قائنات. سومین ھمایش علوم  تعیین گونھ ھای غالب و مھم آن در
 ران.علفھای ھرز ای

 اھانگی کیفلورستی بررسی ، ١٣٨٧ ز، .زاد جم الف، .انی برياک م، .انچرخچی
 عی،طبی منابع در سازندگی و پژوھش مجلھ ن،قزوی استان در اننعناعی خانواده

 .١٣٨٧ زمستان ، ٨١ شماره
 . ١٣٨٣.رمضانی .ك و موسوي .ك .س خلقانی، .ج کوچکی، .ع ان،رحیمی .ح ،.ا زند،

 جھاد انتشارات. تی) ترجمھیمدیر کاربردھاي( ھرز علفھاي اکولوژي
 .مشھد دانشگاھی

 داراي باغی ھرز ھاي علف شناسایي  و آوري جمع ، ١٣٨٨ ج، .زاده طالب ش، .فتحی
 ران.ای باغبانی کنگره علوم نششمی ن دژ،شاھی شھرستان  دارویي خواص
، موسسھ ٢٠-١). فلور رنگی ایران. جلدھای ١٣٨۵-١٣۵٧ان، ا. (قھرم

 اتع کشور، تھران.قات جنگلھا و مرتحقی
 امروز، دانش نشر .ایھا دولپھ دوم کتاب اھی،گی رده بندي .١٣٧٣و ان،مظفری
 . صفحھ ۶١٠
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