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زوج هــــاي فـــرد
هم��واره در ش��ئون و عرصه هاي مختلف زندگي ف��ردي و اجتماعي، با مفاهيمي متعدد 
مواجهيم كه گاه، در عين تنوع و تفاوت، از معناي واحدي برخوردارند. غفلت از يگانگِي اين 
مفهوم هاي متفاوت، پيامدها و عواقبي را به دنبال دارد؛ به شكلي كه ممكن است سال هاي 
متمادي از عمرمان در توّهم دستيابي به مفهومي سپري شود و اين غفلت، ما را از حركت 
الزم براي دس��تيابِي حقيقي به مفهوم مالزم آن، بازدارد. راز ابترماندن بس��ياري از امور و 
اهداف ما در زندگي، در همين نكته نهفته است. در اين نوشتار، سعي كرده ايم به چند مفهوم 

دوگانه اما با معناي واحد، اشاره هايي داشته باشيم.
     دو مفهوم معرفت و محبت، از اين دسته اند. آن گاه كه اين دو مفهوم، به درستي فهم 
شوند، جايگاه و پاية هريك، معلوم خواهد شد. معرفت )شناخت(، پايه و مايه و مقدمة الزم 
براي محبت )عشق( است. تا شناخت درستي از يك شيء حاصل نشود، محبت واقعي به 
آن شيء نيز شكل نخواهد گرفت. لذا هرگونه محبتي بدون معرفت قبلي، عشقي ُسست و 
بي مبنا خواهد بود كه هر لحظه در معرض زوال و نابودي است. دو مفهوم دانش و بينش 

نيز همين نسبت را دارند. 

هر دانشي تا آن زمان كه بينش و بصيرتي را در نهاد صاحب دانش پِي نيفكند، دانشي غيرنافع 
است. محبت و تبعيت نيز همين گونه اند. آنجا كه محبتي مبتني بر معرفت شكل نگيرد، شخص 
را به متابعت از محبوب نخواهد كشاند. لذا ايمان و عمل صالح، چنانچه با هم و در كنار هم معنا 
نشوند، هيچ كدام به تنهايي ارزشي نخواهد داشت. آنجا كه نماز )صلوه( و زكات، باهم و در كنار هم 
فهم نشوند، هيچ كدام كاركرد حقيقي خود را در مجموعة طرح كلي دين، ايفا نخواهد كرد. رابطة  
فكر و عمل نيز به همين شكل است. هر فكري تا به عملي منتهي نشود، به قوام نخواهد رسيد. 
به همين ترتيب، هر عملي در هدفي معنا مي يابد و هدف ها نيز تا در طرح كلي جاي خود را پيدا 

نكنند و جايگاه خود را در پازل طرح جامع ُپر ننمايند، خالي از بار ارزشي خواهند بود.
اگر بياموزيم كه اين  گونه مفاهيِم دوگانه را با هم و در كنار هم و پشت سر هم معنا كنيم، آن گاه 
توهم دس��تيابي به هركدام به طور جداگانه، ما را در غرور رهايي و كاميابي، فرو نخواهد بُرد و 
اينجاست كه بدون مالك و معيار، حركت نخواهيم كرد. انتظار، اين است كه نظام تعليم و تعلّم 
و آموزش و پژوهش كشور، مخاطبان خود را اين گونه و با اين نظام تربيتي، بار بياورد، آنها را با 
معيارها و مالك هاي صحيح مجهز نمايد و اين زوج هاي فرد را در جاي خود، به درستي معنا كند.
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نشریه علمي – پژوهشي بوم شناسي كشاورزي )جلد 4 شماره 4(
در اين نشريه، مقاالت علمي- پژوهشي استادان، پژوهشگران و دانشجويان در زمينه هاي 
مختلف علوم زراعي با تأكيد بر اكولوژي گياهان زراعي و بوم شناسي كشاورزي مورد بحث 
و بررسي قرار مي گيرد. در چهارمين شماره اين نشريه، هشت مقاله با موضوعات مختلف 
از جمل��ه بررس��ي تأثير غلظت و نوع ماده هيوميكي به عن��وان پيش تيمار بر جوانه زني و 
خصوصيات دانه رست هاي دو رقم تريتيكاله، بررسي رفتار جوانه زني بذر كوشيا در واكنش 
به درجه حرارت ها و تنش هاي مختلف شوري، تأثير تراكم و تاريخ كاشت گندم پاييزه بر 
تراكم و زيست توده علف هاي هرز در شرايط آب و هوايي شيروان، بررسي ساختار جوامع 
و تركيب گونه اي علف هاي هرز در مزارع گندم آبي اس��تان خراس��ان جنوبي، اثر مقادير 
مختلف كود نيتروژن و انواع بس��تر كاش��ت بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه داروئي سير، 
بررس��ي اثرات الگوي كاشت بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيك، عملكرد و اجزاي عملكرد 
ارقام ذرت علوفه اي در ش��رايط ش��ور، ارزيابي كارايي اردك به عنوان عامل بيولوژيك بر 
تن��وع و تراكم علف هاي هرز در كش��ت توأم برن��ج- اردك و واكنش هاي فيزيولوژيكي 

رازيانه به محدوديت آب به چاپ رسيده است.
مقاالت اين نشريه در پايگاه هاي زير نمايه شده است:

پايگاه استنادي علوم ايران )ISC(، پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID( و بانك 
)MAGIRAN( اطالعات نشريات كشور

 http://jm.um.ac.ir/index.php/agroecology مقاالت اين شماره در سايت
به صورت مقاله كامل نمايه گرديده است.

نشریة علمي پژوهشي "پژوهش هاي حبوبات ایران"
ش��مارۀ جديد نش��رية "پژوهش هاي حبوبات ايران"، به همت پژوهش��كدۀ علوم گياهي 
دانش��گاه فردوسي مشهد منتش��ر ش��د. پژوهش هاي حبوبات ايران، نشريه اي تخصصي 
است كه توسط پژوهشكدۀ علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد در قالب تبادل توافق نامة 
همكاري با ِشش دانشگاه در سطح كشور، با مجوز علمي پژوهشي منتشر مي شود. در شمارۀ 
جديد اين نش��ريه، مقاالتي در زمينه هاي تخصصِي زراع��ت، علف هاي هرز، علف كش ها، 
تنش هاي شوري و خشكي، ژنتيك و اصالح نباتات، فيزيولوژي و تثبيت بيولوژيك نيتروژن، 
در رابطه با حبوبات مهم كشور منتشر شده است. حبوبات از جمله نخود، عدس، انواع لوبيا، 
ماش، باقال و نخودفرنگي، به عنوان يكي از مهم ترين منابع گياهي غني از پروتئين مطرح 
بوده و پس از غالت، دّومين منبع مهم غذايي به حساب مي آيند. لزوم رويكرد جديد علمي 
و تحقيقاتي به اين گياهان در كنار انجام س��رمايه گذاري هاي مناس��ب در جهت توليد اين 
محصوالت، از جمله اولويت هاي مهم كش��ور در بحث امنيت غذايي و دستيابي به غذاي 

سالم، به شمار مي رود.
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گ�زارش علم�ي

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

شـــــــاتره 
در ادام��ة سلس��له  مطالب مربوط به معرفي گونه هاي گياه��ي دارويي واقع در پرديس 

دانشگاه فردوسي مشهد، در اين بخش به بررسي گياه شاتره مي پردازيم.

مشخصات گياه شناسي و زيستگاه 
گي��اه ش��اه تره )ش��اتره( به هم��ة گونه هاي جن��س Fumaria از خان��وادۀ گياهي 
Papaveraceae اط��الق مي ش��ود. تاكنون 56گونه از اي��ن جنس در دنيا معرفي 
ش��ده اس��ت كه هفت گونة آن در ايران مي رويد. شاتره، گياهي است علفي و يكساله 
با  برگ هاي داراي بريدگي هاي بس��يار. ُگل آذين در اين گياه، خوش��ه يا َگرَزن است 
كه ش��امل دو كاس��برگ زودافت و چهار گلبرگ جدا به رنگ هاي سفيد تا صورتي يا 
ارغواني مي باش��د كه يكي از دو گلبرگ بيروني، به مهميز تبديل شده است. پرچم ها 
در قاع��دۀ ميله ها طوري به هم پيوند يافته اند كه در مجموع، دو دس��تة مش��خص را 
به وجود مي آورند كه هر دس��ته شامل يك پرچم كامل و دو نيمه پرچم در طرفين آن 
است. مادگي در اين گياه، دوبرچه اي است كه به ميوه اي ناشكوفا و شفت مانند تبديل 

مي شود. ميوه، كروي شكل و كوچك و محتوي يك دانه است.
ش��اتره عموماً به ص��ورت علف هرز در مكان ه��اي مرطوب مانند باغ ه��ا، باغچه ها و 
فضاهاي سبز مي رويد. هر سال در ابتداي بهار، مقادير انبوهي از گياه شاتره را مي توان 
در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد مشاهده كرد كه درصورت جمع آوري، ميزان الزم 

براي مصرف ساالنة تمام همكاران دانشگاهي را تأمين مي كند. 
از نظر خواص دارويي، بهترين نوع ش��اتره Fumaria officinalis اس��ت كه در 
ايران نمي رويد و به جاي آن معمواًل از انواع زير يا مخلوطي از آنها استفاده مي شود: 

Fumaria asepala شاه تره بي كاسبرگ  •
Fumaria indica شاه تره هندي  •

  Fumaria parviflora شاه تره گل ريز  •
Fumaria vaillantii شاه تره ايراني  •

نام علمي جنس اين گياه )Fumaria( از واژۀ التيني Fumus به معناي دود مشتق شده 
است كه به دليل بو و ايجاد سوزش چشم و رنگ خاكستري گياه بر آن نهاده شده است. 

تركيبات شيميايي
ش��اتره داراي تركيبات غيرآلكالوئي��دي پنتاترياكونتان، گلوكوزيد، تانن، اس��يد فوماريك و 

آلكالوئيد فومارين است.

خواص و كاربردها 
طبع شاه تره از نظر حكماي طب سنتي، مركب القوي است يعني در حرارت، معتدل و خيلي 
خشك است. برخي آن را گرم و خشك انگاشته اند، اما ابوعلي سينا آن را كمي سرد دانسته 

است.
    اين گياه، ُمقّوي كبد و طحال و بازكنندۀ گرفتگي هاي اين دو عضو است. مسهل تلخي 
صفرا و سوداي سوخته است. همچنين تب بُر، صاف كنندۀ خون، ُمدّر، خلط آور، محرك اشتها، 
ُمعّرق و برطرف كنندۀ خارش هاي پوستي است. اين گياه، رافع امراض پوستي، جذام و برخي 
تومورهاي سرطاني نيز مي باشد. استعمال آن براي تقويت معده، بُن دندان ها و بيماري هاي 

سوداوي توصيه شده است.
   آب برگ تازۀ آن با ش��كر يا تمر هندي براي پاك كردن و تقويت دس��تگاه گوارش و رفع 
يرقان سودمند است. مخلوط آن با برگ گردو براي التيام بواسير مناسب است. عرق شاتره، 
ضداسهال است و براي بيماري هاي صفراوي، سوداوي و غلظت خون، نيكوست. مضمضة 
آن براي بهبود جراحت هاي كام دهان، زبان و اس��تحكام لثه ها س��فارش شده است. تهيه و 
اس��تعمال ضماد مخلوط خميري عرق شاتره و حنا براي معالجة جرب و خارش هاي جلدي 
مفيد اس��ت. ماليدن مخلوط عصارۀ ش��اتره و صمغ عربي، براي جلوگيري از روييدن مجدد 

موي منحرف در پلك چشم كه كنده شده باشد، سودمند است.

احتياط
شاتره از دستة گياهان سّمي است، لذا مصرف زياد آن باعث فلج عضالت صاف و دستگاه 
تنفس مي شود. مقدار مجاز مصرف خوراك خشك آن 12 تا 20گرم، براي تهية دم كرده يا 
جوشانده، و آب شاتره 150 تا 200گرم است. در كاربرد آب شاتره يا شربت شاتره براي درمان 
بيماري هاي طحال، معمواًل همراه آب، خيس كردۀ هليلة زرد و شكر نيز استفاده مي كنند و 
درصورت مصرف براي درمان بيماري هاي كبدي و تصفية خون، به جاي ش��كر، سكنجبين 
و عناب را همراه آن مي خورند. شاه تره براي ريه مضّر است كه مصلح آن كاسني مي باشد.  

محّمدرضا جوهرچي؛ عضو هيئت علمي بازنشسته گروه پژوهشي گياه شناسي، پژوهشكدۀ علوم گياهي
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