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نگاهي دوباره به علف هایي كه هرز نیستند؛ 
بازخواني خواص چشمگیر گیاهان اطراف ما:
                                   ِسس

در ادامة سلس��له  مطالب مربوط به معرفي گونه هاي گیاهي دارويي واقع در پرديس دانشگاه 
فردوسي مشهد، در اين بخش به بررسي گیاه ِسس مي پردازيم.

گیاهشناسي و رويشگاه
ِس��س، نام ُکلّي گیاهان انگل و پیچنده اي است که چون کلروفیل ندارند، به ناچار به صورت 
مهمان بر روي گیاهان میزبان مي پیچند و مي چس��بند ت��ا از آب و اندوخته هاي غذايي آنها 
اس��تفاده کنند. اغلب ديده مي شود که بر ساقة برخي از س��بزي هاي خوراکی مانند ريحان، 
رشته هاي زردرنِگ نازك و ظريفي پیچیده شده است که همان ساقه هاي ِسس مي باشند و در 
خراسان به نام "سیم" شناخته مي شوند. اين گیاهان، برگ ندارند و ُگل هاي آنها بسیار کوچک 
  ) Convolvulaceae( اس��ت و از خانوادة پیچک ها Cuscuta اس��ت. نام علمي آنها

مي باشند.
 Cuscuta epithymum در طّب س��نتي به نام "افتیمون" شناخته می شود که داراي 
ساقه هاي نخي شکل قرمز يا قرمز متمايل به زرد است و ُگل هاي آن، سفید مايل به صورتي يا 
زردرنگ است. گونة معروف ديگر آن، Cuscuta monogyna است که به نام "کشوت" 
معروف است. اين گونه نیز داراي ساقه هاي رشته اي زرد يا زرد مايل به قهوه اي است؛ ولي 
ُگل هاي آن، سفید ِکِدر مي باشد. ِسس ها به عنوان علف هرز و انگِل گیاهان وحشي و زراعي، 
به خصوص جالیزها به ش��مار  می آيند؛ بنابراين در همه جا ممکن است مشاهده شوند. انواعي 
از آنها را مي توان در فضاي س��بِز دست نخورده يا دست کاشِت پرديس دانشگاه فردوسي هم 

مشاهده کرد. 

ترکیبات شیمیايي
به طور کلّی، ترکیبات ش��یمیايي موجود در ِسس ها، بسته به گیاه میزبان آنها متفاوت خواهد 
بود؛ به همین دلیل، ِس��س هايي که میزبانشان گیاهان دارويي باشند، مي توانند اثرات درماني 
مفیدتري داشته باشند. بااين وجود، دراکثر آنها مواد شیمیايي کوسکوتالین و کوسکوتین وجود 

دارد.

خواص و کاربردها
"افتیمون" و "کشوت"، هردو طبق نظر حکماي طّب سّنتي، طبعي نسبتاً گرم و خشک دارند 
و عصارة آنها مخلوط با سکنجبین، براي رفع اختالالت صفراوي و درمان يرقان بسیار مؤثر 
اس��ت. تخم آنها ُمِدّر و و قاعده آور بوده و به ص��ورت ضماد براي کاهش درد مفاصل، مفید 

است.
1- افتیمون: نام گیاه Cuscuta epithymum )افتیمون رومي( از واژة يوناني اپتومون 
به معناي داروي ديوانگي گرفته شده است که براي درمان بیماري هاي عصبي و رواني به کار 
مي رفته است. نوع ديگر اين گیاه که در "مخزن االدويه" و برخي ُکتب طّب سنتي ذکر شده 

است،Cuscuta reflexa  يا افتیمون هندي يا نبطي است.
افتیمون، ُمس��ِهل س��ودا و بلغم است و براي رفع سردرد، کابوس، لرزش دست وپا و سرطان 
توصیه ش��ده است. همچنین اشتهاآور، ُملَیِّن، ضد اسکوربوت، صفرابر و بادشکن است و در 
رفع يبوست هاي ناشي از ضعف دستگاه گوارش يا َکمِي ترشح   صفرا و دفع گازهاي روده اي 

مؤثر است. محلول دم کردة آن در آب، براي شستشوي زخم ها و جراحات به کار مي رود.
2- کشوت: برگرفته از واژة Cuscuta مي باشد و به عنوان ُمسِهل، ُمقّوي و ُمَعرِّق، معرفي 
شده است. کشوت، ترشح عرق و شیر را افزايش داده و از آن در سابق، براي درمان بیماري 
ِس��ل استفاده مي کرده اند. دم کردة آن براي رفع يرقان و تقويت معده، مفید بوده و با سرکه، 
براي رفع سکسکه مؤثر است. آنچه به عنوان "افتیمون" و "کشوت" در بازار گیاهان دارويي 
ايران عرضه مي ش��ود، هیچ کدام از اين دو گونة مفید نیس��تند و ش��امل گونه هاي ديگر آن 

مي باشند. 
  

احتیاط
افراد داراي طبع گرم صفراوي نبايد از اين گیاهان اس��تفاده کنند. همچنین در مواردي که 
تخم آن تجويز مي شود، نبايد کوبیده شود. در تهیة جوشاندة آن نیز بايد خیلي کم جوش داده 

شود؛ زيرا جوش زياد، خواص آن را از بین مي برد.



معرفی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه
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هرباريوم دانشگاه فردوسي مشهد با هدف مطالعة ُرستنیهاي خراسان در سال 1360 فعالیت 
خود را آغاز کرد و با گذشت يکدهه از فعالیت پژوهشي آن، در سال 1370 به گروه پژوهشي 
هرباريوم ارتقاء يافت. در س��ال 1378 طرح توسعه اين گروه پژوهشي به پژوهشکدة علوم 
گیاهي، در راستاي اهداف دانشگاه مبني بر توسعة پژوهش و تحقیق، به شوراي گسترش 
آموزش عالي پیش��نهاد ش��د و س��رانجام در س��ال 1379 بهصورت واحدي مستقل مورد 
تصويب قرار گرفت. س��رانجام پس از کوش��ش فراوان اعضاي پژوهشکده و ارائة کارنامة 
چهارس��الة آن، شوراي گسترش آموزش عالي در بهمنماه سال 1383 با ايجاد پژوهشکدة 
علوم گیاهي شامل سه گروه پژوهش��ي: گیاه شناسي)هرباريوم(، بقوالت و گیاهان زينتي 
موافق��ت قطعي بهعمل آورد. اين واحد تاکنون با س��ازمانها و مؤسس��ههايي مانند وزارت 
جهاد کشاورزي شامل سازمان جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات کشاورزي، مراکز 
تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعي برخي استانها، سازمان حفاظت محیط زيست، سازمان 
هواشناس��ي، پارکهاي علم و فناوري، دانش��کدههاي علوم پايه، کشاورزي و دانشکدهي 
محیط زيست و منابع طبیعي دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاههاي علوم پزشکي مشهد، 
آزاد اسالمي، تهران، تربیتمعلم، پیام نور و جامع علمي- کاربردي، جهاد دانشگاهي، آموزش 
و پرورش و نیز شرکتهاي خصوصي و افراد عالقهمند در زمینههاي آم�وزشي و پژوهشي، 

همکاري نزديک و پیوستهای داشته است. 

گروههاي پژوهشي موجود در پژوهشکده
1. گروه پژوهشي گیاه شناسي

اس��تان خراس��ان )رضوي، ش��مالي و جنوبي( با وس��عت تقريبي 300 هزار کیلومتر مربع، 
پهناورترين استان ايران است که از شرايط اقلیمي و جغرافیايي گوناگون و متفاوتي برخوردار 
است. از شمار 8000 گونه گیاهی ايران، 2000 گونة آن در استانهاي خراسان میرويد. اين 
تنوع باال و نیز وسعت منطقه، کار پیوسته، طوالني و ُپرزحمتي را میطلبد تا پوشش گیاهي 
و تنوع آن، بررسي و مشخص گردد. نتايج اين بررسیها نشان خواهد داد که چه گیاهاني در 
معرض انقراض و نابودي قرار گرفتهاند، موجودی گیاهان اس��تان،چه انواعی را شامل می 
ش��ود ،چه گیاهانی به تازگی شناسايی شده اند و چه گیاهانی در معرض انقراض ونابودی 
قرار گرفته اند. گروه پژوهشي گیاهشناسي )هرباريوم( در طول 30 سال گذشته، با گردآوري 

بیش از 50 هزار نمونة گیاهي، بخش زيادي از گونههاي گیاهي استان را نمونهبرداري 
کرده اس��ت. در طول اين مدت چندين گونه گیاه جديد براي خراسان، ايران و نیز دنیا، 
شناسايي شدهاند.گردآوري گیاهان، شناسايي و نیز نگهداري آنها برابر با استانداردهاي 
بینالمللي در محلي مخصوص بهنام هرباريوم، يکي از گامهاي اساسي و بی مانند اين 
گروه پژوهشي بوده است که براي ايجاد زمینة مناسب و مطلوب  برای تحقیقات بنیادي 

و کاربردي، ضروري بوده است..
2. گروه پژوهشي بقوالت

بقوالت از جمله گیاهان زراعي هس��تند که در سراس��ر دنیا کشت میشوند و به شرايط 
آب و هوايي گوناگون از معتدل تا گرمس��یر و از مرطوب تا خشک، سازگاري يافتهاند. 
اين محص��والت، ارزش غذايي زيادي دارند و يکي از مهمترين منابع گیاهي سرش��ار 
از پروتئین میباش��ند بهطوريکه حبوبات )که از بقوالت دانهاي بهش��مار میروند( بعد از 
غالت دّومین منبع مهم غذايي انس��ان بهش��مار میروند و نیز بقوالت علوفهاي مانند 
يونجه و...، در تغذية دام و در نتیجه تأمین پروتئین حیواني، نقش بس��یار مهمي دارند. 
اين گیاهان بهخاطر همزيس��تي با باکتريهاي تثبیتکنندة نیتروژن هوا، در حاصلخیزي 
خاك تأثیر بس��یار مثبتي دارند. افزون بر اين، بقوالت بهصورت کود س��بز براي تقويت 
و بهبود ويژگیهاي فیزيکي خاك بهکار میروند.  در ش��رايط کنوني تعداد ارقام هرکدام 
از محصوالت نخود، عدس، نخود فرنگي و باقال در کشور بسیار اندك بوده و طي 20 
س��ال گذشته تعداد بسیار محدودی رقم آزاد شده است. بهاينترتیب در وضعیت کنونی، 
توّجه به تحقیقات بقوالت در کشور از اهمیت ويژهاي برخوردار است. با توجه به پیشینه 
ديرين کش��ت و کار اين محصوالت و س��ازگاري آنها با شرايط آب و هوايي استانهاي 
خراسان، ضرورت انجام تحقیقات منسجم، هدفمند و دراز مدت درباره اين محصوالت، 
بهطور کامل احساس میشود. لذا در همین راستا، گروه پژوهشي بقوالت با گرايش ويژه 
به حبوبات در اين پژوهشکده ايجاد شد تا با برنامهريزي پايه ای، تحقیقات حبوبات را 

در زمینههاي مختلف زراعي، بِهنژادي و بیوتکنولوژي سامان ببخشد. 
3. گروه پژوهشي گیاهان زينتي

کشور ما بهدلیل داشتن موقعیت مناسب در نیمة شرقي نیمکرة شمالي و تنوع گستردة 
آب و هواي��ي موج��ود در آن، وجود منابع انرژي، نی��روي کار و مهارت تولیدکنندگان، 
ش��رايط ويژهاي را براي تولید انواع گل و گیاهان زينتي دارا میباش��د. همچنین با دارا 
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ب��ودن منابع ژنتیک منحصر بهفرد و ارزش��مندي از ُگلها مانن��د الله، زنبق، میخک، 
گاليول، سدمها، ارموروس، سیکالمن و...، از ظرفیت بااليي برای تولید ُگل و حضور 
در بازارهاي جهاني، برخوردار اس��ت. بی گمان ش��ناختن توانايیها و توجه به مس��ايل 
علمي و پژوهشي در اين زمینه، حضور موفق کشور ما در بازار بینالمللي گیاهان زينتي 
به دنبال خواهد داش��ت. شرط کس��ب جايگاه در بازار جهاني گل و گیاه، تولید پیاپی، 
برنامهريزي خوب و تحقیقات پیوسته در زمینههاي گوناگون تولید و صادرات آن است. 
خراس��ان بزرگ با داش��تن تنوع اقلیمي مطلوب و توان مناسب تولید گیاهان زينتي را 
میتواند س��همي ممتاز در تولید و صادرات گل داشته باشد. در شرايط کنوني که تکیه 
و تأکید بر صادرات غیر نفتي در صدر برنامههاي اقتصادي قرار دارد تحقیقات در اين 
بخش مه��م، بويژه در زمینههاي باال بردن کیفیت و بهینهس��ازي هزينههاي تولید، 

کاماًل ضروري است.

امکانات پژوهشکده
در حال حاضر، پژوهش��کدة علوم گیاهي در يک ساختمان دو طبقه با زيربنايي بیش 
از 1300 متر مربّع مستقّر میباشد. يادآور میشود که کاربري اين ساختمان برای انتقال 
پژوهش��کده بهآن )در آغاز سال 1382(، تغییر يافت و بهاين منظور، فضاهاي مناسب 
برای کاربريهاي خاص در آن طّراحي ش��د. مهم ترين بخش های پژوهشکده عبارت 
اس��ت از: کتابخانه،  هرباريوم )مخزن گیاهان(، آزمايش��گاه گیاهشناس��ي، آزمايشگاه 
فیزيولوژي تنشها،آزمايشگاه بیوتکنولوژي و کشت بافت گیاهي، بانک بذر، واحد سمعي 

و بصري،  سالن اجتماعات، باغ گیاه شناسي، گلخانه تحقیقاتي و مزرعة تحقیقاتي.
)  http://rcps.um.ac.ir :پايگاه اينترنتی پژوهشکده (

جادة غار مغان با اجرایی نسـنجیده، زخمی زشـت بر چهرة زیبای طبیعت 
چندي پیش از س��یماي خراسان رضوي ش��اهد بوديم که يکي از مقام های محلي روستاي 
مغان )روس��تايی در فاصلة حدود 75کیلومتری جنوب غرب مشهد( از احداث جاده اي از اين 
روس��تا به س��مت غار مغان )در فاصلة حدود پنج کیلومتری اين روستا( خبر می دهد؛ جاده ای 
که قرار است دسترسي گردشگران را به اين غار، تسهیل کند. چیزی نگذشت تا با ناباوری 
کامل، بعد از چندی به چشم خود مشاهده کرديم که در اقدامی غیراصولی و کاماًل نسنجیده، 
راهی را به سمت غار و به قیمت تخريب سنگین طبیعِت زيبا در اين منطقة کوهستاني ايجاد 
کرده اند؛ هرچند در فاصلة اندکي تا محل غار، ريزش صخره ای س��ترگ و بروز دشواری در 
هموارکردن مس��یر، اين کار را متوقف  نموده اس��ت. ُقدما گفته اند: »از نیمة ضرر برگشتن، 
منفعت اس��ت.« بنابراين، از دس��ت اندرکاران اين پروژة مخّرب و ناپس��ند می خواهیم پیش 
از هر اقدامی، به نکات زير توجه کنند؛ باش��د که مس��ئوالن محلي، مديران محیط زيست و 

منابع طبیعي و گردشگري، راهکار مناسب تري را در پیش گیرند:
گردشگری بر اساس تدبیر و علم يا با چشِم بسته؟

هنوز در غار مغان، بس��ترهاي الزم و تمهیدات و امکانات اولیه براي پذيرايی از گردشگران 
به وجود نیامده اس��ت؛ لذا دعوت از عموم مش��تاقان برای بازديد از اين غار، اقدامی منطقی 
به نظر نمی رسد. ايجاد مسیری مناسب در قالب جاده براي گردشگران با هدف  دسترسي آسان تر 
به غار، ايدة خوبي اس��ت؛ اما چگونه است برای غاري که به لحاظ تأمین حداقل های ايمني و 
زيرس��اخت هاي گردشگري، در حّد صفر اس��ت، به فکر احداث جاده افتاده اند؟ آيا در وضعیت 
حاضر بهتر نیست به جاي ايجاد جاده، همان مسیر پیاده روی فعلي را با پله بندي، بهینه سازي 
نمايند تا گردشگران طبیعت يا همان اکوتوريست ها بتوانند با بهره بردن از مناظر زيباي طبیعي 
و مش��اهدة چش��م اندازها، ُگل ها و گیاهان زيبای اطراف، به صورت پیاده طّي مسیر کنند و با 
سوزاندن چربي هاي بدن و تنفس هواي پاك، به سالمت جسم و جان خود نیز رونقی بدهند؟ 
نگاهی گذرا به تجارب مناطق مشابه در داخل و خارج از کشور و الگوگیری از آنها، راه درست 
را بهتر نشان می دهد: مسیر 1500پله اي براي رسیدن به قلعة رودخان در شهرستان فومن، 
مس��یر راه پله اي 25کیلومتري کوه هاي جنوب عشق آباد ترکمنستان، و نیز مسیر220پله اي 

درون غار آب گرم بخاردن در ترکمنستان، مي تواند الگوهای خوبی برای اين منظور باشد. 
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غار مغان در ضعیت فعلی، حفره ای تاریک و ناامن
غار مغان در وضعیت حاضر بدون هر گونه امکانات روشنايی و ايمن سازی، حفره ای تاريک 
و مخوف اس��ت که افراد عادي قادر نیستند بیشتر از حدود 50متر درون آن به پیش بروند. 
پس از آن، مسیر باوجود زيبايی خیره کننده،  فوق العاده تاريک و لغزنده است. وجود چاه هاي 
متعدد و عمیق، بر خطر و ناامنی آن درصورت نفوذ به غار بدون امکانات و تجهیزات کافی، 
می افزايد؛ لذا در شرايط فعلی، تنها افراد مجّهز و باتجربه و ماجراجو مي توانند در اين غار، 
ادامة مس��یر بدهند. در صورت تکمیل جاده، شرايطي فراهم مي گردد که مردم بیشتري به 
غار دسترس��ي پیدا کنند؛ لذا به طور خودبه خ��ود، خطرپذيري، افزايش خواهد يافت. با اين 
وضعیت، س��ؤال اين است که مسئولیت حوادث و عواقب ناگوار احتمالی متوجه چه کسي 

خواهد بود؟ 
تخریب مضاعف طبیعت، حاصل احداث غیراصولی جاده

ايجاد پارکینگ براي وس��ايل نقلیه،  اجرای عملیات آب رس��اني و برق رس��انی، س��اخت 
سرويس هاي بهداشتي،  تخلیة زباله و...، تنها گوشه ای از الزامات و پیامدهای احداث جاده 
در مجاورت غار خواهد بود. ايجاد اين حجم از تغییرات، خود الزمة تخريب بیش��تر محیط 
طبیعي اطراف غار را فراهم خواهد کرد؛ ضمن اين که شانه هاي دو طرف جاده نیز به دلیل 
وضعیت بافت و س��اختمان خاك و بس��تر،  نسبت به فرسايش ناشی از هر نوبت بارندگي، 
به شدت آسیب پذير بوده و عالوه بر صدمات جبران ناپذير محیطی، هزينة نگهداري و مرّمت 

بسیارزيادی نیز به بار خواهد آورد. 
ایجاد خطر بالقوة سیل

با ايجاد جاده به شکل غیرکارشناسي و مهندسي نشده و تبعات ناشي از آن شامل ازبین رفتن 
پوش��ش گیاهی و زوال خاك حاصلخیز، خطر بروز س��یل را در آينده و در مسیر ُمشِرف به 

مسیل منتهي به روستا، نبايد از نظر دور داشت.
تکلیف نامعلوم زيستگاه يکصد گونة گیاهی کمیاب و انحصاری در منطقه

بر اساس تحقیقات علمی انجام گرفته، در مسیر کوهستانی و پیاده رو منتهی به غار مغان و 
تنها در  طول حدود پنج کیلومتر، بالغ بر 100گونة گیاهي مي رويند که بعضي از آنها دارويي 
و برخي کمیاب و يا انحصاري هس��تند. برخی از مهم ترين و شاخص ترين آنها عبارتند از: 
ُگل میناي مش��هدي، گل کتاني خراساني، مريم گلي خراس��اني، پیرگیاه خراساني، سربال 

خراس��اني، پیاز کوه س��رخي، پیازچه کپه داغي، گل َوس��مه و پنچ گونه قدومه. تصاوير 
اختصاصی برخی از اين گونه های منحصربفرد که در خردادماه سال1388 توسط گروه 
پژوهشی گیاهشناسی پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد از اين منطقه 

تهیه شده است، در ادامه آمده است. 

فریاد خاموش ُگل میناي مشهدي
 الزم و جالب اس��ت که بدانیم ُگل میناي مشهدي که گونه اي در خطر انقراض است، 
به ص��ورت انحصاری در البالي ش��کاف  صخره هاي همین منطق��ه مي رويد. تصويِر 
اختصاصی که از جادة مذکور در دوم مهرماه سال1392 تهیه شده است، نشان می دهد 
که هم اکنون به علت احداث ناشیانة مسیر، قسمتي از زيستگاه منحصربه فرد اين گونة 
گیاهِی زيبا و ناياب، درقالب صخره ای بزرگ، فروريخته و جاده را مسدود نموده است. 
گويا مینای مشهدی با سراسیمگی و پريشانی، خود را به میانة جادة نیمه تمام انداخته و 
با فريادی خاموش، تقاضای حمايت و مراقبت از خود را سر داده است. آيا متولیان امر، 

اين فرياِد خاموش را خواهند شنید؟

محّققان گروه پژوهشی گیاهشناسی پژوهشکدة علوم گیاهی
دانشگاه فردوسی مشهد


