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 عنوان طرح  -1

 مجتمع گردشگری کشاورزیاحداث  توجیهی زیست محیطی طرح 

 

 کارفرما و مجری طرح  -2

 .... کارفرما و مجری: 

 ملی:   شماره

 دهستان توس، روستای دهشکخراسان رضوی، شهرستان مشهد، استان مرکز اصلی: 

 

 های طرح اهداف، نیازها و ضرورت -3

ها در رسیدن به یک الگوی  آن های نسبتا جدید کشاروزان و دامداران است که به فعالیت یکی از    گردشگری کشاورزی یا مزرعه 

شود،  های مبتنی بر کشاورزی و دامداری و هرآنچه در یک مزرعه انجام می کند. در واقع فعالیتکسب درآمد ثانویه کمک می 

های کشاورزی نسیب خانوارهای  ی جدا از فعالیت گیرد تا از این طریق هم درآمدبرای جذب گردشگران مورد استفاده قرار می 

خواه گردشگران باشد. توریسم  روستایی شود و هم روشی جدید برای تأمین نیازهای روحی و ارضاء حس ماجراجویانه و تنوع 

 شود. مزرعه باعث مهاجرت معکوس می 

از صنعت توریسم که در دنیا به اگریتوریسم ) یا در اصطالagritourismاین نوع  شود  ح عموم اگروتوریسم، شناخته می (، 

است که عالوه بر ایجاد درآمدی پایدار برای کشاورزان و دامداران، روشی    Agricultureو    Tourismترکیبی از دو واژه  

شان به شمار  ها و مزارع آباء و اجدادی برای رونق و آبادانی مناطق روستایی و حتی راهکاری برای بازگشت روستاییان به خانه

 شود. رود. چیزی که از آن به »مهاجرت معکوس« تعبیر می می

  فعالیت   این   جمله   از.  است  شده  آمیخته   روستایی  و  سرگرمی   تفریحی،  های   فعالیت  سایر  با اگریتوریسم طی سالیان گذشته واژه

عنوان زیرمجموعه ای از  وستاگردی و طبیعت گردی اشاره کرد. اگریتوریسم زمانی به  ر  یا  روستایی  گردشگری   به  توان  می  ها

گردشگری روستایی یا روستا گردی تلقی می شد ولی امروزه کامال از یکدیگر جدا شده اند. به این معنی که روستا گردی  

صرفا با فعالیت های تفریحی در مزرعه همراه نیست و همواره درآمد مازادی عاید شرکت های گردشگری کشاورزی نمی  

 شود. 

 ی سه ویژگی است که آنرا از گردشگری روستایی مجزا می سازد. این سه ویژگی عبارتند از: گردشگری کشاورزی دارا
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 مشارکت در روند تولید غذا و محصوالت کشاورزی در مزرعه  (1

 فراهم بودن فرصتهایی به منظور یادگیری زندگی کشاورزی  (2

 راضی کشاورزیفراهم بودن امکان ارتباط مستقیم با حیوانات اهلی موجود در مزرعه و همچنین ا  (3

گردشگری کشاورزی در واقع فرصتی را برای جلب نظر عموم از مناطق روستایی فراهم می سازد. اکثر ساکنان مناطق شهری  

دانش یا تجربه شخصی خاصی در مورد نواحی روستایی و اراضی کشاورزی نداشته و از این رو گردشگری کشاورزی در این  

ترتیب این نوع از کسب و کارها می تواند گردشگران را به حامیان اصلی کشاورزان و ساکنان  امر به آنها کمک می کند. بدین  

روستایی یا به عبارت دیگر خانوارهای زراعی، دامی و حیات وحش تبدیل کند. البته بایستی این نکته را نیز در نظر گرفت که  

انی نبوده و ممکن است همراه با مشکالتی در  تبدیل فرصت های گردشگری کشاورزی به کسب و کاری درآمد زا امر آس

به   نیز  گردشگری کشاورزی  توجیهی  باشد. طرح  داشته  حیوانات  رفاه  و  عمومی  بهداشت  مسئولیت،  عمومی،  ایمنی  زمینه 

 دهد.  متقاضیان راه اندازی این صنعت نقشه راه را ارائه می 

 
 استوخودوس : گردشگران در مزارع 1شکل 

 

نوسانات اقتصادى چند دهه اخیر و گرایش به سمت حفظ زمین و منابع طبیعی و تاثیر آن بر درآمد حاصل از کشاورزى منجر  

به فشار بیش از حد بر کشاورزان و در نتیجه تغییر جهت آنها به سمت استفاده از فرصتهاى اقتصادى جایگزین شده است.  
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جاد کارآفرینی، افزایش فروش مستقیم محصوالت کشاورزى در مزرعه و گسترش درآمد  بسیارى از کشاورزان به منظور ای

 : ناشی از فعالیت هاى تفریحی و گردشگرى به اگریتوریسم یا گردشگرى کشاورزى روى آورده اند

ر  مخاطبان مختلف به دالیل گوناگون به گردشگرى کشاورزى عالقه نشان می دهند که می توان دیدگاه هر یک را بطو

 جداگانه بررسی کرد:  

 دیدگاه کشاورزان:  

   افزایش درآمد یا مکملی بر درآمد مزرعه ✓

   تنوع محصوالت و خدمات  ✓

  اداره مزرعه توسط اعضاء خانواده  ✓

   حفظ میراث زمین ✓

  تامین اشتغال اعضاء خانواده ✓

   تعقیب عالئق یا سرگرمی هاى شخصی ✓

   آموزش عمومی ✓

   به دست آوردن مشوق هاى مالیاتی ✓

  رت با بازدیدکنندگانمعاش ✓

  

 دیدگاه بازدیدکنندگان:  

  دورى از فضاى شهرى و گذران وقت در مناطق روستایی  ✓

   کسب تجربه اى منحصربهفرد ✓

ایجاد نگرشی متفاوت به آداب و رفتار سفر که به افزایش تعداد دفعات سفر از مناطق روستایی، کشاورزى و جاذبه   ✓

   هاى محلی می پردازد

   خرید مستقیم محصوالت غذایی تازه در محل تولید  ✓

   بازدید از مزرعه با دیدگاه آموزشی و تجربه اى جدید به همراه خانواده ✓

   پایین بودن هزینه و سهولت دسترسی ✓

  

 دیدگاه اقتصادى:  
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   تامین درآمد و اشتغال براى ساکنان محلی ✓

   درآمد معموال در اقتصاد محلی باقی می ماندکسب درآمد از بازدیدکنندگان خارجی )مردم شهرى( که این   ✓

 بهبود کیفیت زندگی: سرمایه به دست آمده می تواند به توسعه جوامع روستایی کمک کند   ✓

 

از سایر    -4 فواصل  ذکر  با  توپوگرافی  نقشه  روی  آن  موقعیت  تعیین  و  اجرای طرح  و مساحت  محل 

 ها کاربری

،  دهستان طوس، روستای دهشک،  مشهد، شهرستان  خراسان رضوین  در استا  مجتمع گردشگری کشاورزیپروژه احداث  

از موقعیت    1شکل    مترمربع می باشد.   16600مساحت زمین    . می باشد  خیابان آرامگاه، روبروی آرامگاه دهشک  تصویری 

 محدوده مشخص شده با رنگ قرمز، زمین با کاربری زراعی می باشد. دهد. مکانی طرح را نشان می 

 

 : موقعیت مکانی طرح در شهرستان مشهد 2شکل 
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 : موقعیت مکانی طرح روی نقشه توپوگرافی1شکل  

 

نزدیک ترین کاربری    همچنین.  در اراضی کشاورزی  واقع شده است  محل احداث طرح،  2نقشه شکل شماره  با توجه به  

 می باشد  ( 3کیلومتر )شکل  11و فاصله با محدوده شهری شهر مشهد   ، ( 2)شکل  کیلومتر  7 مسکونی با زمین طرح 

 
 : کاربری زمین طرح 2شکل  
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 کانی طرح با محدوده شهری شهرستان مشهد م: فاصله موقعیت 3شکل 

 

 

 طرح یمحل اجرا یفعل تیوضع: 4شکل 
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 بندی اجرای طرح در فاز ساخت و بهره برداری فاز بندی کلی و زمان -5

باشد که شرح آن در زیر  برداری می مرحله بهره  و  سازی، فاز ساختمانی بینی شده طرح شامل فاز صفر، فاز آماده عملیات پیش 

 شده است.  ارائه 

 فاز صفر  (1

 تملک زمین/ نقشه برداری/ نقشه های اجرایی  /های ذیربطسازمان  و  اخذ مجوزهای قانونی از ادارات

 ماه 2مدت زمان پیش بینی شده: 

 

 فاز آماده سازی  (2

 خاکریزی/ تجهیز کارگاه  و پاکسازی/ تسطیح/ حصارکشی/ بندیشیب / خاکبرداری 

 ماه 3مدت زمان پیش بینی شده: 

 

 فاز ساختمانی   (3

 عملیات بتنی و فونداسیون  •

 فونداسیون عملیات فلزی  •

 ماشین آالت نصب  •

 سال 6بینی شده:  مدت زمان پیش 

 

 برداری فاز بهره  (4

احداث شده به مرحله بهره برداری    کشاورزی این مرحله شامل فاز بهره برداری می باشد که در طی آن مجموعه گردشگری  

 .می رسد
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 پالن جانمایی تاسیسات طرح با کلیه تاسیسات وابسته  -6

 شده است:  در این طرح فضاهای کاربری زیر تعریف 

 مساحت نام کاربری  ردیف 

 مترمربع  382 رستوران و کافی شاپ  1

 مترمربع  194 فروشگاه های تجاری  2

 مترمربع 82 دمنوش خانه  3

 مترمربع  600 گلخانه نشاء گیاهان دارویی  4

 مترمربع  120 محل نگهداری طیور  5

 مترمربع  120 محل نگهداری دام  6

 مترمربع 60 پرورش زنبور عسل  7

 مترمربع 10000 باغات پرورش گیاهان دارویی  8

 مترمربع 76 نگهبانی و مدیریت  9

 مترمربع  2400 پارکینگ  10

 باب  24 آالچیق اقامتی  11

 

   .باشدمی  2مطابق شکل   مجتمع گردشگری کشاورزی پالن پیشنهادی جانمایی تاسیسات 
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 طریقه و محل تامین منابع مصرفی شامل مواد اولیه، آب مصرف، سوخت و انرژی -7

 آب تامین -7-1

 سایت و وضعیت شیب برنامه ریزی نیاز آبی سایت به دو گروه تقسیم می شود  هزار مترمربعی 16با در نظر گرفتن مساحت  

گردشگری برای  که از طریق سیستم آبیاری شهری تامین می شود و برای ارائه خدمات    معمجتمورد نیاز    شربآب   :گروه اول

 کاربرد دارد. گردشگران و کارکنان داخل مجموعه 

با توجه به تجربیات مختلف و فضاهای  است کهمورد نیاز زمین های کشاورزی ی نیاز آبی فضای سبز و آب مصرف :گروه دوم

راهنماهای   و  کشاورزیتفرجی  جهاد  آبی  سازمان  )  9000طرح    نیاز  هکتار  مترمعکب  هر  آب  6000تقریبا  مکعب  با    ( متر 

 . تاسیسات آبیاری قطره ای و در نظر گرفتن سیستم های کاهنده مصرف آب مورد نیاز است

 

 امین برقت -7-2

می توان برق مصرفی سایت    شبکه منطقه ای از مسیر کنار سایت عبور می کند.(  کیلو وات  20)  در حال حاضر دکل های برق 

   را به سهولت از آن بهره گرفت.

 

 فاضالب -7-3

و ظرفیت های جمعیتی سایت ضروری می سازد که سیستم سپتیک    مجتمع گردشگری کشاورزی دهشکتاسیسات خاص  

 )پساب ها برای آبیاری فضای سبز مناسب است) ب برای سایت طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد. ال دفع فاض

 

 سوخت -7-4

هشک را دارا می  سوخت مورد نیاز تاسیسات گردشگری از نوع گاز بوده که قابلیت تامین از شبکه و تاسیسات داخل روستای د 

 باشد. 
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 برآورد نیروی انسانی و منابع قرضه  -8

نفر پیش بینی شده    20نفر و در فاز بهره برداری حدود    10بر اساس برآورد های صورت گرفته در فاز ساخت و ساز حدود  

 است

 طرح   یتعداد پرسنل ادار: 1جدول 

 تعداد )نفر(  سمت

 1 مدیر عامل 

 1 مسئول امور مالی واداری 

 1 کارپرداز 

 3 جمع کل 
 

 
 طرح خدماتیتعداد پرسنل  : 2جدول 

 تعداد )نفر(  سمت

 3 سرپرست باغ 

 1 سرپرست طیور 

 1 دامپزشک

 2 کارشناس کشاورزی 

 2 کارگر ماهر 

 4 کارگر ساده 

 3 کارگر خدماتی مجموعه 

 1 نگهبان  

 17 جمع کل 

 

 

و ریزفعالیتارائه خالصه   -9 آماده سازی  از مرحله  و  ای  به تخریب  هایی که حسب نوع پروژه منجر 

ان پاکتراشی، حجم خاکبرداری، برداشت پوشش گیاهی، تغییر  شوند، شامل میزمی   آلودگی محیط زیست 

 ها، انفجار، حفاری، و ... های سطحی، باطله بمسیر آّ

 تشریح شده است.  11عالیت های مورد نیاز طرح در بخش  تشریح مراحل آماده سازی و ریز ف
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 مجتمع گردشگری کشاورزی دهشک خدمات تشریح  -10

 مجتمع باغی کشت گیاهان دارویی    -1-1-10

ترین منبع و تنوع گیاهان دارویی را در دنیا به خود اختصاص  کشورهای ایران و ترکیه با توجه به شرایط خاص جغرافیایی، غنی 

اداده  و  اند  ایران است  اختیار  در  دارویی  گیاهان  نیم درصد تجارت جهانی  از  آمار، تنها کمتر  تأسف است که طبق  ما جای 

شود،  های فراوانی که به اقتصاد مقاومتی و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی می های موجود در این حوزه با وجود توصیه فرصت

 .گیرندنمی مورد استفاده و توجه کشاورزان و سایر مردم قرار 

با توجه به آب و هوا و موقعیت خاص جغرافیایی که از آن برخوردار است، به طور طبیعی و بدون نیاز    استان خراسان رضوی 

بینیم این گیاهان در دامان طبیعت به  به کشت و مراقبت، محل رشد دائمی انواع گیاهان با ارزش دارویی است که بعضاً می 

م و حتی کشاورزان به دلیل عدم شناخت و آگاهی بی تفاوت از  اند، اما مردای رشد یافته طور طبیعی در حجم قابل مالحظه

 .توان از کاشت هدفمند و صادرات این محصول صحبت کردکنند. بنابراین در چنین شرایطی نمی کنار آنها عبور می 

ع مختلفی  تواند در صنایکشور است که می  شمالغرب توان گفت که گیاهان دارویی، دارایی مظلوم اما ارزشمند در منطقهمی

دارد. از   زایی  های مرتبط با آنها پتانسیل باالیی برای درآمدمثل صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و سایر فرآورده 

تواند  گیری، بسته بندی و داروسازی می  گیری، اسانس  های کشت، عصارهطرف دیگر بحث تولید گیاهان دارویی در حوزه

هت رفع بیکاری نقش مؤثری ایفا کند. در نهایت باید گفت که توجه به اقتصاد گیاهان دارویی  انجام دهد و در ج زایی اشتغال

ای از صادرات غیرنفتی را تشکیل دهد و منبع بزرگی برای کسب درآمد باشد. نمونه این موضوع نیز کشور  تواند بخش عمدهمی

، از کل تولیدات ناخالص ملی برخی کشورها باالتر  آلمان است که تنها درآمد حاصل از صادرات گیاهان دارویی این کشور

 .است

 گیرد. مورد کشت قرار می   متر  10000در این طرح نیز با توجه به پتانسیل های منطقه، گیاهان دارویی زیر در فضایی به متراژ  

 

 آویشن باغی -1- 10-1-1

رشد اولیه این گیاه بسیار     باشد.ازخانواده نعناع می گیاهی خشبی ، چند ساله و   Thymus vulgaris آویشن باغی با نام علمی

کند می باشد. در طول رویش به هوای گرم و نور کافی نیاز دارد. این گیاه خشکی دوست است و به سهولت قادر به تحمل  

بوده ،   خشکی و کم آبی می باشد. قسمت مورد استفاده ی آویشن سرشاخه های برگ دار هستند. بذر آویشن باغی بسیار ریز

 .گرم وزن دارد 0٫30عدد بذر آویشن کمتر از  1000هر  
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 آویشن باغی  : 5شکل 

 

 مارچوبه -2- 10-1-1

مارچوبه    .است. اصل این گیاه را در اروپای شرقی و خاور نزدیک می دانند (Liliaceae) مارچوبه گیاهی از خانواده سوسنی ها

نامیده می شود، می   (Spear) چندساله و دوپایه است که دارای ساقه های نرم که به طور معمول اسپیرگیاهی تک لپه و  

باشد. ریزوم این گیاه ریشه های ضخیم و گوشتی دارد که در مقابل سرمای زمستان مقاوم است. ریشه مارچوبه چندین سال  

 . در زمین باقی می ماند

مارچوبه دارای دو نوع ساقه است. اول ساقه های هوایی نازک به رنگ    .دی استبرگ های مارچوبه دارای بریدگی های زیا

سبز که پس از برداشت ساقه های جوان به وجود می آید و ارتفاع آن گاهی اوقات به پنج متر نیز می رسد. دیگری ساقه های  

ی ریزوم ظاهر می شوند و قبل از  جوان است که قسمت های قابل استفاده مارچوبه را تشکیل می دهد. این ساقه ها از رو

سانتیمتر متغیر است. ساقه های هوایی و برگ ها    25تا    15اینکه از خاک خارج شوند باید قطع گردند. طول این ساقه ها بین  

 .در اثر سرمای زمستان خشک می شوند

 

 : گیاه مارچوبه 6شکل 
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 رزماری  -3-1-1-10

گویند، یک گیاه  که معموال به آن رزماری می  Lamiaceae یا رومارن از خانواده Rosmarinus officinalis رزماریونس

های بهار و اواخر تابستان  های رزماری در فصل گل   .های سوزنی، معطر و همیشه سبز استهای چوبی، برگچند ساله، با ساقه 

بوی بی نظیر و خواص معجزه آسای    .شوندانتهای گیاه ظاهر می   هایهای سفید، صورتی، بنفش یا آبی، روی شاخه به رنگ 

های گیاه رزماری موجب شده تا از دیر باز این گیاه در مصارف آشپزی کاربرد داشته باشد و از آن به عنوان ادویه یا  برگ

 .کنندها استفاده  چاشنی برای خوش عطر و طعم شدن غذا 

 

 : رزماری 7شکل 

 

 زوفا-4-1-1-10

اش ضخیم و منشعب و  روید. ریشه که به حالت خودرو می  نعنائیان گیاهی است پایا از تیره Hyssopus officinalis    زوفا

هایش زیبا و معطر است. اسانس  باشد. گل تیز و بسیار معطر می هایش کوچک و متقابل و نوک هایش نسبتاً چوبی و برگ ساقه

ند و عملکرد  کمتر رشد می سانتی   60گیاه چند ساله است که تا    این.  طبی دارداین گیاه مشابه اسانس نعناع است و مصرف  

روید.  می  قفقاز و ترکیه ،هند  ، ایران ، جنوب اروپا کننده است. این گیاه بحالت خودرو در نواحیآور و ضدعفونی دارویی آن خلط 

های آن آبی و گاهی سفید اند که در  باشد. گل تیز و سبزرنگ است که بسیار معطر می دار، نوکهای آن کوچک، خط برگ

 . شودانتهای ساقه ظاهر می 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
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 : زوفا 8شکل 

 

 محمدیگل  -5- 10-1-1

آبی دارد و در  گیرند. این گونه از رز مقاومت باالیی در مقابل کممی  گالب است که از برخی نمونه های آن رز نام نوعی گل  

متر نیز می رسد و شاخه    2.2فاع آن به است که ارت  ریزبرگ  ای  درختچه کند. گل محمدیشهرهای بزرگ به خوبی رشد می 

 .محمدی طیف رنگی از صورتی روشن و متوسط تا سرخ روشن دارد  های آن با خارهای تیز و محکمی حفاظت می شود. گل 

 

 : گل محمدی 9شکل 

 

 گل گاو زبان -6- 10-1-1

سانتی متر می رسد، ساقه آن شیاردار و خاردار و برگ    60تا  گیاهی علفی و یک ساله است که ارتفاع ساقه آن    گل گاوزبان

از تارهای خشن است از آنتی  .  های آن ساده و مخملی، و پوشیده  طبیعت گل گاوزبان گرم و تر است و این گیاه سرشار 

ویتامین  کولین،  لینولئیک،  گاما  اسید  سیانین،  آنتو  فالونوئید،  کل ، C  ویتامین  ، Bهایاکسیدان،  آهن  منیزیم،  سیم، 

برای بهره بردن از خواص درمانی این گیاه گل ها و برگ های گل گاو زبان را خشک می کنند و از آن    باشد.می  پتاسیم و

 .برای تهیه چای و دمنوش و عرق گل گاو زبان استفاده می کنند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B2
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 : گیاه گل گاو زبان 10شکل 

 

 کینوا -7- 10-1-1

شود. جزو غالت نیست و به خانواده اسفناج شباهت دارد. این  اش کاشته می های خوراکی که به خاطر دانه  گیاهی است  آ -کینو

 .های آن مشابه برنج استدانه   روید و نحوه طبخمی  ای جنوبیآمریک درگیاه  

ها  های آند در بولیوی، شیلی و پرو، بسیار خوش هضم و منبع غنی از پروتئین، آهن، فسفر، انواع ویتامین کینوآ گیاه بومی کوه

هزار سال دارد و اکنون نیز در آمریکای جنوبی در سطح وسیعی در حال کشت  است. این گیاه قدمتی بیش از پنج   3  و امگا

غربی شناخته    در کشورهای گندم ترجذاب تر و  های باستانی« و جایگزین سالماست. در دهه اخیر کینوآ به عنوان یکی از »دانه 

آبی و شوری است. میزان برداشت آن در هکتار با توجه به شرایط کشت دو  گیاه کینوآ، گیاهی مقاوم به شرایط کم.  استشده

 باشد تا شش تن می 

 

 : گیاه کینوا 11شکل 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
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 فاگوپیروم -8- 10-1-1

اله است. این گیاه متعلق به تیره هفت بند بوده و منش ن شمال چین گزارش شده است. این  فاگوپیروم گیاهی علفی و یک س 

گیاه با پلی گونوم فگوپیروم نیز هم نام است. سه گونه دیگر از جنس فاگوپیروم در برخی کشور ها به منظور روتین کشت می  

ی معروف است، گونه تاتاریکوم که به فاگوپیروم تاتاری یا  شوند که عبارتند از گونه آمارجیناتوم که به فاگوپیروم ژاپنی یا چین

سیبریایی معروف است و گونه تینکتوروم که به آن فاگوپیروم رنگی می گویند. ارتفاع این گیاه متفاوت و بستگی به شرایط  

نتوسیانین ها  سانتی متر است. ساقه آن سبز رنگ است و گاهی در اثر تجمع آ  80تا    15اقلیمی محل رویش داشته و بین  

ممکن است به رنگ قرمز مشاهده شود. ساقه تو خالی و شکننده بوده و در مقابل باد یا تگرگ به شدت آسیب پذیر است.  

 .ساقه در محل گره ها از استحکام بیشتری برخوردار است

صورت عدم آبیاری به  ریشه این گیاه کوتاه و ظریف است و به همین دلیل قادر به تحمل خشکی نمی باشد. از این رو در  

 .موقع در روز هی گرم سال گیاهان پژمرده می شوند

برگ های فاگوپیروم درشت و به شکل قلب یا پیکانی شکل بوده و طول آن به پنج یا هفت سانتی متر می رسد. برگ ها به  

ی که برگ های ناحیه فوقانی  طور متناوب روی ساقه قرار می گیرند. برگ های پایینی از دمبرگ بلندی برخوردار بوده در حال

ساقه فاقد دمبرگ اند. گل ها کوچک و سفید رنگ بوده و به طور متراکم در قسمت فوقانی ساقه ها پدیدار می شوند. گرده  

 .افشانی در این گیاه توسط حشرات انجام می گیرد. گل های فاگوپیروم جاذب حشرات بوده و شهد آور می باشند

 

 : گیاه 12شکل 

 

 گالگا  -9- 10-1-1

یک خاصیت باقالییان تیره از گونه نام  دلیل  به  دیابت است.  رده شیرافزا و ضد  در  را  گالگا  گیاه،  این  گیاهان   بودن 

اند. گالگا گیاهی است علفی دایمی از خانواده لگومینه که به صورت وحشی در مناطق مرطوب و کم  بندی کرده دسته  دارویی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AF_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
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کاربرد داشته است. همچنین   های انگلیعفونت  و تب ،دیابت گالگا به عنوان داروی ضدهای قدیم،  از زمان   .کندارتفاع رشد می 

 .کردنداستفاده می  گاوها  و گوسفند ،بز  از این گیاه را جهت خوراک

، فیتو  (مدیکارپین ونوئیدها )مانند ساتیوان و ، فالساپونینها  (مانند گالگین)  آلکالوئیدها های ثانویه از جملهگالگا دارای متابولیت  

همچون لینولنیک اسید، پالمتیک  ) اسیدهای چرب و تاننها ،(ها )مانند فالونول تری گلیکوزید، کامپفرول و کئورستیناستروژن

   .باشدمی ( لینولئیک اسید اسید و

، فرم مصنوعی گالگین است که در  متفورمین .، به نام گالگین استگوانیدینی آلکالوئید بیشترین ترکیب موجود در این گیاه،

دو درمان نوع  کاهش دیابت  سبب  و  بوده  خون مؤثر  سلول   شودمی  قند  شدن  دگرانوله  از  گیاه  دیدهاین  آسیب   های 

β حاصل   انسولین شود که در نتیجه آن، افزایش ترشحها می جلوگیری کرده و سبب افزایش بازیابی نسبی این سلول پانکراس

همچنین طی تحقیقات انجام شده، تأثیر   .کندمی   نیز جلوگیری کبدی های شود. همچنین این گیاه از واکوئلیزه شدن سلول می

   .بدن دیده شده است کاهش وزن گالگا بر روی

 

 
 

 بادرنجوبه -10- 10-1-1

تا    60است که شامل حدود   نعناسانان راسته از  نعناعیان خانواده از سرده نام یک Dracocephalum :نام علمی   بادْرَنجبویه

  90تا    15، ارتفاعی بین  گیاهان  رویند. این می  کره شمالینیم مناطق معتدل طور طبیعی درگیاهان این سرده به.  است گونه 70

منظور  ها، امروزه به برخی از این گونه .  هستند گیاه علفی و برخی نیز  پایا ، برخیسالهگیاه یک  ها، متر دارند و برخی از آن سانتی 

 .شوندها و مزارع کشت می ، در باغ عسل  و تولید  طب سنتی های تزئینی، استفاده در برداری بهره

ای است شامل بوده و پوشیده از کرک است. بادرنجبویه یا بادرشبی سرده  ارگوشچه گیاهان این سرده راست و هایساقه

یا بوته  با ساقهندرت یک ای چندساله و بهگیاهان علفی  یا تخمهای تخم های پرشمار و برگ ساله  مرغی ـ مثلثی یا  مرغی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%BE%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A6%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D9%88%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%DB%8C%D9%84
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  گل اغلب در انتها و در حاشیه و کاسه    های منتهی به نوک بلند و خارمانندهایی با دندانهمرغی ـ مستطیلی و با برگتخم

  های رگه   ای،دودندانه   زیرین  لبه  و  ترپهن   میانی  دندانه  و  ایدندانهسه   زبرینرگه و لبه    15تا    10استکانی و دارای    ـ  ایلوله 

هن و بادکرده  پ  ها لبه   محل   در  گل،   جام  تاخوردگی،   دارای   و   ضخیم  دندانه  دو   بین   زاویه   محل   در  قاعده   در   مانند، شبکه   و   منشعب

و پرچم  چهار  دارای  زائده   فندقچه  و  دارای  و  مستطیلی  بومی.  انتها  در   غشایی آن  گیاهان،  معتدل این  کره  نیم مناطق 

 .رویندنیز می  آسیا و اروپا است و در شمالی

 

 : گیاه بادرنجبویه 13شکل 

 

 زعفران  -10- 10-1-1

علمی   یادداشت  زَرپَران یا زعفران تیره (Crocus sativus :نام  از  است  به   زعفرانسرده   ،زنبقیان  گیاهی  که 

کند. بعد از این که پیاز  ای رنگ دارد که از آن محافظت می کاربرد دارد. پیاز زعفران، یک پوشال قهوه آشپزی در ادویه عنوان

می  کاشته  گیاه  می این  رشد  به  شروع  می شود،  ایجاد  ساقه)تیج(  یک  و  ایجاد    کندکند  غنچه  آن  انتهای  در  که 

آوری و پس ازخشک کردن برای چاشنی و رنگ دهی غذاها استفاده  ن جمع زرشکی رنگ گل زعفرا  خامه و کالله .شودمی

دالر آمریکا   15000و قیمتی نزدیک به     شود،حسب وزن شناخته می   بهاترین ادویه جهان برشود. زعفران به عنوان گران می

زعفران جهان را تولید    ٪90اکنون ایران بیش از    هم  دانندمی  ایران زعفران را تر منابع زادگاه  بیش  .به ازای هر کیلوگرم دارد

 باشد.  ردکننده زعفران جهان می ترین وابزرگ  چین زعفران وترین صادر کننده ایران بزرگ  .کندمی

یِ ساقه، تعدادی برگ باریک و  است. از وسط پیاز یا قاعده مترسانتی  30تا    10زعفران گیاهی کوچک و چندساله به ارتفاع  

گلبرگ   6ها دارای شود. گل گل منتهی می   آید که به یک تا سه می ای گلدار بیرون ها، ساقه شوند. از وسط برگدراز خارج می 

منتهی   مادگی و یک  پرچم 3ها دارای  ها به رنگ گلی یا ارغوانی باشند. گل رنگ هستند که ممکن است در بعضی واریته بنفش 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84
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