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آموزش عالي ، انقالب اسالمي و پیچ تاریخي

بسمه تعالي
انقالب اس��المي، خیزشي مردمي، پاك و حماس��ي بود كه در فطرت هاي بیدار و ايمان 
ديني انسان هاي ازخودگذشتة اين مرز و بوم ريشه داشت و تحقق همه جانبة اسالم ناب 
محمدي)ص( را در الگوي "امت و واليت فقیه" دنبال مي كرد. س��ي وچهار سال است كه 
از اين انقالب مي گذرد و چه فراوان آزمون ها، خطرها و تهديدهايي كه بر س��ر اين ملت 
فروآمده است؛ اما درخت برومند انقالب به بركت اسالم، همچنان به رشد و بالندگي خود 
ادامه داده است. واقعیت امروز، آن است كه از يك سو فشارها و دسیسه هاي دشمنان، روند 
فزاينده اي گرفته و هرروز بر شدت آن افزوده مي شود و از سوي ديگر نیز انتظارات فراواني 
از اين انقالب در عرصة نظام سازي و پاسخ گويي به توقعات داخلي و نیازهاي جهان اسالم 
وجود دارد؛ انتظاراتي كه بدون پاس��خ مانده است. ادامة حیات انقالب، همچون وقوع آن، 
محتاج پايبندي و اس��تقامت آحاد ملت بر سر آرمان ها و اصول انقالبي و اسالمي خواهد 
بود و اين مهم محقق نخواهد شد مگر با اطاعت از فرمان هاي رهبري و حركت بر مدار 

هدايت هاي پیامبرگونة امام امت. 
آموزش عالي كش��ور، به خاطر نقش بسیارمهمي كه به ويژه در نظام س��ازي دارد، همواره 
يكي از مخاطبان همیش��گي و جّدي رهبري نظام بوده اس��ت. حجم رهنمودها، بیانات، 
انتظارات و توقعات مطرح شده توسط ايشان درخصوص نظام آموزش عالي كشور و مجموعة 
دانش��گاهیان، اهمیت اين بخش را از نگاه رهبري در پیشبرد اهداف انقالب و ادامة روند 

حیات و اثرگذاري انقالب، نشان مي دهد.

اينك در آستانه سي وپنجمین سال تأسیس حكومت اسالمي، وقت آن است كه كمي به نقش و 
رسالت دانشگاهي خود، جّدي تر بینديشیم. آيا لبیك مناسبي به نداهاي متوالي و ُپربسامد رهبري 
گفته ايم؟ آيا تصوير روشني از نقش و وظايف خود مبتني بر انتظارات رهبري داريم و اين انتظارات 
را مي شناسیم؟ آيا نخبه بودن را تنها در توقع بیشتر، كار كمتر و جدايي از تودة ملت معنا مي كنیم يا 
آن را فرصتي براي خدمت بي مّنت به دين و میهن در میانة ملت مي دانیم؟ دستیابي به پوسته اي 
از "دانش" را براي رسیدن به مدرك و عنوان و مقام، كافي مي دانیم يا به دنبال اصالح در سطوح 
و اليه هاي عمیق "بینشي و نگرشي" هستیم به نحوي كه تحّول الزم را در جهت صحیح حتي 
در نسل هاي آينده هم تضمین نمايد؟ آيا در جهت عمل به وظايف، از همة امكانات و مقدورات 
خود بهره برده ايم؟ و در نهايت، اين كه آيا در جهت عمل به وظايف، به مرحلة عجز و اضطرار و 

اعتصام و استعانت الهي رسیده ايم يا نه؟
آنچه مس��لم است، اين حقیقت است كه مهم ترين انتظار از نظام آموزش عالي كشور در مقطع 
حاضر، "آزادانديش��ي" است. "آزادانديش��ي"، آن گاه كه با لوازم و ضرورت هاي خود همراه باشد، 
فرمول راهبردي تحقق اهداف عالي نظام در بخش آموزش عالي است. چشمان مردمان بسیاري 
در سراسر ايران و جهان به آزادانديشي من و تو دوخته شده است. پس بیا به موالي مان حضرت 
امام حسین)ع( تأسي بجويیم و خاضعانه همچون او در مناجات عرفه از خداوند بخواهیم كه :"اِلهی 

اَْغنِنی بَِتْدبیِرَك لی َعْن تَْدبیری َو بِاْختِیارَِك َعِن اْختِیاری َو اَْوِقْفنی َعلی َم�راِك�ِز اْضِطراری...".
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نگاهي دوباره به علف هایي كه هرز نیستند؛ 
بازخواني خواص چشمگیر گیاهان اطراف ما:

خارخس�ک 
در ادامة سلسله  مطالب مربوط به معرفي گونه هاي گیاهي دارويي واقع در پرديس دانشگاه 

فردوسي مشهد، در اين بخش به بررسي گیاه خارخسك مي پردازيم.
گیاه شناسي و زيستگاه 

خارخس��ك، گیاهي اس��ت علفي، داراي س��اقه هاي خزن��ده و خوابیده بر س��طح زمین با 
برگ هاي متقابل و ُمرّكب از برگچه  هاي كوچك به تعداد چهار تا هش��ت ُجفت در طرفین 
مح��ور برگ. برگچه ها، بويي نامطب��وع و طعمي ُترش و كمي گ��س دارند. گل هاي زرد 
و كوچ��ك آن، به ص��ورت پراكنده در طول س��اقه های گیاه قرار گرفته ان��د. میوه های آن، 
چندوجهي و تیغ دار به رنگ سبز مايل به زرد، بدون بو يا طعم مشخص هستند و از پنج برچة 
متحدالمركز تشكیل شده اند. هر برچه، سطحي ناصاف دارد كه بر روي آن، چهار خاِر بلند 
و سخت، ديده مي شود. از اين گیاه، چهار گونه در ايران مي رويد كه دو گونة آن در استان 
خراس��ان رضوي وجود دارد. نام علمي اين گی��اه Tribulus terrestris و از خانوادة 
Zygophyllaceae اس��ت. خارخس��ك را در كُتب طب سنتي، به نام َحَسك )بر وزن 
حسد( مي شناسند. تمام قسمت هاي گیاه، مورد استفادة دارويي قرار مي گیرد؛ اما در ايران، 
بیشتر میوة آن را مصرف مي كنند. اين گیاه، اصواًل بیابان زي و كويري است؛ اما به صورت 

علف هرز در بیشتِر جاها ديده 
مي شود و در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد نیز به فراواني در كنار مسیرهاي خاكي و شني 

و سنگفرش پیاده روها مي رويد.  

تركیبات شیمیايي
اين گیاه حاوي يك نوع آلكالوئید، مقداري اسانس روغني فّرار و كمي روغن غیرفرار، 
ِرزين و موادي همچون هرمان و هرمین و تركیبات س��مي حاوي نیترات و س��لنیوم 

مي باشد.
خواص و كاربردها 

طبع خارخس��ك، طبق نظر حكماي طّب سنتي، مركب القوي است؛ يعني از جهتي تَر 
و در عین حال، خش��ك اس��ت و در مجموع، كمي گرم و خشك درنظرگرفته مي شود. 
اين گیاه به عنوان دارويي ُملَّین، ُمدّر، قابض، قاعده آور، ضد ِكرم، افزايندة ترش��ح شیر، 
افزايندة اسپرم، ُخردكنندة سنگ هاي كلیه و مثانه و تسهیل كنندة عمل تصفیة خون و 

اَعمال كبدي، مورد مصرف قرار مي گیرد.
خوردن عصارة گیاه تازه، براي التیام زخم هاي مجاري ادراري و كاهش دردهاي ناشي 

از بیماري سوزاك، مؤثر است. همچنین، براي رفع حبس البول )بندآمدن ادرار( و درمان 
ناتواني هاي جنسي، توصیه شده است. مضمضة عصارة آن با عسل، براي رفع عفونت 

دهان، ناراحتي لثه و ورم عضالت حلق، مفید است.
ريش��ة اين گیاه، ُمقّوي معده و بادش��كن و قاعده آور است و همراه با میوة آن، ُمقّوي و 
اشتهاآور بوده و براي درمان بندآمدن ادرار يا قطره قطره خارج شدن ادرار، سودمند است. 

همچنین، در رفع ناراحتي هاي پوستي، بواسیر و آسم نیز مؤثر است.
برگ اين گیاه، ُمقّوي و تصفیه كنندة خون و رافع التهابات مجاري ادراري است. مصرف 
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جوش��اندة میوة خارخسك همراه با عناب و سپستان، تَب بُر خوبي است. مصرف میوة 
خارخسك، در جمیع جهات، مانند عصارة گیاه عمل مي كند و َدم كردة میوة آن، ُمدّر و 
رافع بیماري هاي كلیه و نقرس مي باشد. مصرف نخود خیس شده در آب تازة خارخسك 
و پرورده كردن آن، موجب رفع نارس��ايي هاي جنسي است؛ زيرا افزايش دهندة سطح 
تستوس��ترون مي باشد. غرغرة جوش��اندة آن، براي معالجة التهاب ها و برفك دهان، 
كاربرد دارد. مالیدن يا خوردن روغن خارخسك، به عنوان ُمسّكن درد مفاصل و دردكمر 

و نیز درخشان كردن رنگ رخسار، نافع است.
براي تهیة روغن خارخس��ك، آب گیاه ت��ازه را با روغن كنجد مي پزند و دم مي كنند. 
خاصیت اين گیاه در رفع ناتواني هاي جنسي درصورتي كه میوة آن را سه بار با شیر دم 
كنند و س��پس بخورند، به مراتب قوي تر خواهد بود. منظور از س��ه بار دم كردن با شیر، 
اين اس��ت كه پس از هر بار دم كردن، آن را خش��ك كرده و مجدداً دم كنند. چنانچه 
دم كردة خارخسك با جوز ارقم )غده هاي زيرزمیني زيره( خورده شود، براي دفع كرم 
معده، بس��یار مؤثر است. ضماد خاكس��تر گیاه نیز براي كاهش دردهاي روماتیسمي، 

خوب است.

احتیاط
مق��دار مجاز براي هربار مصرف خوراكي اين گیاه، از ريش��ه، ب��رگ يا میوه، حداكثر 
20گرم و از روغن آن، حداكثر 28گرم مي باش��د كه اي��ن مقدار معمواًل بايد همراه با 
شیرة انگور يا شیرة خرما يا عسل مصرف شود. خارخسك براي سر )مغز( مضّر است 
و ُمصلح آن، بادام شیرين و روغن كنجد است. به دلیل وجود مقادير كمي از مواد سمي 
در گیاه، در برخي از افراد موجب واكنش هاي كبدي منجر به حساسیت نوري مي شود.   
      محّمدرضا جوهرچي؛ عضو هیئت علمي بازنشسته گروه پژوهشي گیاه شناسي، پژوهشكدة علوم 

گیاهي

 

كش�ير  خا
گیاه شناسي و زیستگاه 

خاكش��یر با نام علميDescurainia sophia ، گیاهي اس��ت يكس��اله با ارتفاع20 تا 
120س��انتي متر از خانوادة گل ش��ب بو كه به اش��تباه به گونه هاي��ي از Sisymbrium و 
Erysimum هم اطالق ش��ده است. اين گونه، برگ هايي شويدي شكل دارد و گل آذين 
دراز يا منش��عب آن، حامل تعداد زيادي گل هاي كوچك زردرنگ و میوه هاي س��بِز كشیده 
اس��ت كه درازي میوه ها 1/5 تا 5س��انتي متر و عرض آنها حدود يك تا دو میلي متر اس��ت. 
می��وة آن اصطالحاً خورجین نام دارد كه حاوي تعداد زيادي دانه هاي ريز آجري رنگ به نام 

خاكشیر يا خاكشي است.
خاكش��یر در كتب طّب س��نتي، به اس��امي ُخّبه )بر وزن ُقّبه(، شفتره يا شفترك آمده كه در 
تحفة حكیم مومن، ُجّبه ثبت ش��ده اس��ت. در برخي منابع، به اشتباه اسامي تودري، توذريج 
و بذرالخمخم براي آن آورده ش��ده است كه مربوط به بذر گیاهان ديگري از همین خانواده 

مي باشد.
اين گیاه به وفور از ش��رق اروپا تا جنوب غربي آس��یا و آسیاي میانه پراكنده است و در ايران، 
معمواًل به صورت علف هرز در باغ ها، باغچه ها، زمین هاي كشاورزي و فضاهاي سبز شهري 
ديده مي ش��ود. خاكشیر در پرديس دانشگاه به حدي فراوان است كه قابلیت استحصال نیز 
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دارد. معمواًل براي بهره برداري، آن را به صورت ديم كشت مي كنند و همانند گندم، درو كرده 
و سپس در فضاي باز روي هم انباشته مي نمايند. پس از خشك شدن، با كوباندن و باددادن، 

محصول را جمع آوري و تمیز كرده و روانة بازار مي نمايند.   
تركیبات شیمیايي

دانة خاكش��یر، محتوي اسیدهاي چرب، اس��انِس روغنِي فّرار و يك آلكالوئید فّرار است و 
به همین جهت، خاكشیر تازه داراي رنگ روشن تر و طعم خاص خود مي باشد ولي خاكشیر 
كهنه، داراي رنگ تیره تر و طعم تیزتري اس��ت. لذا اصطالح خاكش��یر شیرين يا خاكشیر 
تلخ به تازه يا كهنه بودن آن بستگي دارد و هر دو در حقیقت مربوط به يك گیاه مي باشند.

خواص و كاربردها 
طبع خاكشیر از نظر حكماي طب سنتي، گرم و تَر عنوان شده است. خاكشیر را به طور وي ژه 
براي رفع يا پیش��گیري از گرمازدگي و اس��هال و نیز به عنوان ضد سودا مصرف مي  كنند؛ 
اما در قدي��م، آن را براي كاهش عوارض و اثرات بیماري هاي عفوني همچون س��رخجه، 
سرخك، مخملك، آبله و حصبه توصیه مي كردند. همچنین، خاكشیر به عنوان ُملّین، تب بُر، 
اشتهاآور و تسكین دهندة التهابات پوستي معرفي شده است. در منابع مختلف قديم و جديد 
و بس��یاري از س��ايت ها و وبالگ ها، مطالب اغراق آمیز و نادرستي از خواص خاكشیر آورده 
ش��ده است. در برخی ُكتب، اسامی متعددی از خاكشیر و قدومه با هم تداخل پیدا كرده اند 
كه به تََبع آن، خاصیت هاي آنها نیز با هم مخلوط شده است كه سبب ايجاد نابساماني در 

اطالع رساني گرديده است.    
احتیاط

مقدار مجاز خوراك خاكشیر در هر وعده، 8 تا 10گرم است و مصرف آن براي خانم هاي 
باردار، منعي نداشته و حتي توصیه هم شده است. برخي از مزاج ها با خوردن خاكشیر 
دچار سردرد مي شوند كه در اين صورت بايد همراه با كتیرا خورده شود. حداكثر طول 
يك دورة زماني براي درمان با خاكشیر در استفادة خوراكي، 10روز توصیه شده است. 

اشاره
اصطالح خاكشي، عالوه بر گیاه خاكشیر، به جانور آبزِي ريزي هم اتالق مي شود كه 
از دستة خرچنگ هاي پَست بوده و نام علمي آن، Daphnia pulex مي باشد. اين 
جانور كه از نظر رنگ و اندازه، بس��یار ش��بیه خاكشیر اس��ت، در آبهاي شیرين زندگي 
مي كن��د. اين جانور در روزگار قديم، در حوض انبارها، آب انبارها، حوض ها و بركه هاي 
آب شیرين به وفور مشاهده مي شد و مردم براي تهیة آب سالم و جداكردن آن، مجبور 

بودند آب را از توري پارچه اي يا صافي بگذرانند. 
طرز تهیه و استفادة شربت خاكشیر

در فرآيند اس��تحصال بذر خاكشیر كه به نام خاكشور هم آمده است، به هرحال مقداري 
خاك، س��نگ ريزه يا بقاياي خشك ش��دة پوس��تة میوه نیز وجود دارد. لذا الزم اس��ت 
خاكش��یر را كاماًل شس��ته و يا اصطالحاً ريگ ش��ور كنند. براي اين كار، معمواًل از دو 
ظرف يا دو س��طل كوچك )ترجیحاً پالستیكي( استفاده مي شود. ابتدا مقدار مورد نیاز 
خاكش��یر را در يك ظرف ريخته و آن را تا نیمه ُپر از آب كرده و هم مي زنیم. پس از 
تَه نشین شدن، آنچه را كه از بقايا و اضافات، روي سطح آب مانده است، بیرون ريخته و 
محتويات را به سطل ديگر منتقل مي كنیم. در حین انتقال، به مقدار ممكن، گل و الي 
ته نشین شده را نیز خارج مي كنیم. سپس همین مراحل را چندبار ديگر تكرار مي كنیم 
تا همة ناخالصي ها گرفته و جدا ش��ود و خاكش��یر، كاماًل تمیز شده و آب درون ظرف، 
ش��فاف شود. سپس خاكشیر تمیز را با كمي ش��كر و آب سرد مخلوط كرده و پس از 
هم زدن، استفاده مي كنیم. در فصول گرم، قبل از َهم زدن شكر در آب، مقداري يخ به 
آن اضافه مي كنند و سپس شربت را هم مي زنند تا شكر در آب، حل شود. به اين شكِل 
س��نتي از تهیة شربت خاكشیر، اصطالحاً خاكش��یر يخ مال گفته مي شود. گاهي براي 
خوش طعم كردن اين شربت، مقداري گالب هم به آن اضافه مي كنند. توصیه مي شود 
در فصول گرم، همواره مقدار كافي خاكش��یِر تمیز و نَم ش��ده به صورت غلیظ در ظرف 
شیشه اي َدرب دار داخل يخچال داشته باشید تا در كمترين زمان و پیش از خوردن غذا، 

بتوانید شربت گوارايي از آن تهیه كرده و میل نمايید.
محّمدرض��ا جوهرچي؛ عضو هیات علمي بازنشس��ته گروه پژوهش��ي گیاهشناس��ي، 

پژوهشكدة علوم گیاهي
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گفتگو با مهندس محمدرضا جوهرچي؛
عضو باسابقة هیات علمي گروه پژوهشي گیاهشناسي 

و گیاهشناس برجستة پژوهشکدة علوم گیاهي دانشگاه 

•آقاي مهندس خودتان را به طور كامل معرفي نمايید.
از آنجايي كه اَعمال انسان ماندگاري دارند نه احوال، بسیار خالصه مي گويم: محمدرضا 
جوهرچي، متولد1332 در شهرس��تان قوچان، اس��تخدام در دانش��گاه در س��ال1358 

به صورت عضو هیات علمي با عنوان مربي زيست شناسي.

• داليل عالقه مندي ش��ما به رشتة گیاهشناسي و تالش ها و موفقیت هاي بعدي شما 
در اين رشته، چه بوده است؟

ازجمله داليل عمدة عالقمندي ام به گیاه شناس��ي، مي توانم رش��تة تحصیلي، سوابق و 
تجربه هاي شخصي، بهره مندي از استادان برجسته و نیز مؤانست با طبیعت را بیان كنم. 
از نكات بارز موفقیت هاي كاري ام نیز بايد به فراهم بودن زمینة مناس��ب شغلي و بستر 
مناس��ب فعالیت هاي پژوهشي، تالش و پشتكار بي وقفه و از همه مهم تر، عشق به كار 

توأم با همراهي هاي صبورانة همسرم اشاره كنم.

• دربارة تاريخچة تأس��یس و ش��كل گیري هرباريوم دانش��گاه فردوس��ي مشهد، تعريف و 
مأموريت هرباريوم و افرادي كه در تكوين و توسعة آن نقش به سزايي داشتند، بفرمايید.

با ش��روع انقالب فرهنگي در اريبهشت1359 و تعطیلي دانش��گاه ها، اعضاي هیات علمي 
در س��طح كش��ور با ارائة طرح هاي پژوهش��ي در عرصة تحقیقات علمي، گام هاي اولیه و 
گس��ترده اي را برداش��تند. آقاي دكتر س��یدجواد قريشي الحس��یني عضو هیات علمي گروه 
زيست شناس��ي دانشكدة علوم، با اجراي طرح جمع آوري و شناسايي گیاهان استان خراسان  
)فلور خراس��ان(، ايدة تشكیل هرباريوم را در راس��تاي يكي از اهداف طرح مذكور به عنوان 
مكاني براي شناسايي، طبقه بندي و نگهداري گونه هاي گیاهي به صورت علمي و تخصصي، 
مطرح و پايه گذاري كردند. در س��ال1360 به همت آقاي دكتر محمود ذكايي، همكار ديگر 
طرح مزبور، هرباريوم دانشگاه در محل فعلي مركز رفاهي، تأسیس گرديد و رسمًآ آقاي دكتر 
محمدحسن راشد محصل به رياست آن منصوب شدند. سپس با تالش هاي بي وقفة اعضاي 
هرباريوم ازجمله سركار خانم حكمت صفوي و آقايان احمد ماه وان، عباس كرامتي، اينجانب، 
 حس��ن زنگويي، حس��ین رضايي، مهندس مصطفي آيت اللهي و بقیة اعضاء كه به تدريج به 
گروه پیوستند، امر جمع آوري نمونه هاي گیاهي و تجهیز و تكمیل هرباريوم، محقق گرديد.

• دررابطه با روند روبه رشد هرباريوم و جايگاه آن در میان هرباريوم هاي معتبر كشور و دنیا، 
توضیحاتي براي مخاطبان پیك دانشگاه در اختیار ما بگذاريد.

از ابتداي سال1360، هرساله مأموريت هاي صحرايي فراواني براي جمع آوري نمونه هاي گیاهي 
خراسان بزرگ به وسعت 313هزار كیلومترمربع  )حدود يك پنجم مساحت كشور( توسط 
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گروه هاي تحقیقاتي متع��دد، صورت گرفت. حمايت هاي همه جانبه و مداوم حوزة معاونت 
پژوهشي دانشگاه از بدو تأسیس هرباريوم تاكنون از عوامل عمدة روند رو به رشد هرباريوم 
بوده است؛ تا آنجا كه هرباريوم دانشگاه در قالب گروه پژوهشي گیاهشناسي، به عنوان اولین 
گروه پژوهش��ي مصّوب در دانشگاه، رسمیت يافت. با فراهم آمدن شرايط كاري مطلوب و 
فعالیت هاي مستمّر و بي شائبة همكاران مؤثر در طي بیش از سي سال كار مداوم، مجموعة 
ارزشمندي از گیاهان خراسان بزرگ و نقاط نزديك استان هاي همجوار، در هرباريوم فراهم 
آمده است. اين گنجینة عظیم علمي كه ثروت ژنتیكي ملّي هم محسوب مي شود، با داشتن 
بیش از60هزار نمونة گیاهي، در بین دانشگاه هاي كشور پس از هرباريوم مركزي دانشگاه 
 FUMH تهران، مجموعه اي بي نظیر و منحصربه فرد است. با ثبت اين هرباريوم با نشان
در فهرست هرباريوم هاي معتبر دنیا، هرباريوم دانشگاه فردوسي مشهد در عرصة بین المللي، 
عرض اندام كرده اس��ت به طوري كه مورد مراجعه، اس��تفاده و استناد متخصصان داخلي و 
خارجي قرار مي گیرد. همكاري و تعامل بس��یارخوب با گیاهشناسان و هرباريوم  هاي داخل 
و خارج  كش��ور، ارائة خدمات علمي به مجموعة دانش��جويان و دانشگاه هاي ايران و حتي 
خارج از كشور، در اختیارداشتن منابع الزم، كامل، بي نظیر و روزآمد گیاهشناسي، دارابودن 
نیروهاي انس��اني ُپرتالش و با تجربه و عاش��ق كار و از همه ش��اخص تر، استانداردبودن 
روش ه��اي كاري، از مهم تري��ن عوامل مكمل ش��كوفايي و نام آوري هرباريوم دانش��گاه 

فردوسي مشهد به حساب مي آيد.

• دربارة مهم ترين فعالیت هاي تخصصي خود در زمینة گیاهشناسي مطالبي بفرمايید.
به دلیل مسافرت هاي گسترده و فراوان براي نمونه برداري از گیاهان در سطح استان پهناور 
خراس��ان بزرگ و آش��نايي با جغرافیا و پوشش گیاهي آن، تقريباً اشراف كاملي به گیاهان 
اس��تان و ش��ناخت آنها دارم. به همین جهت، عمدة فعالیت تخصصي ام، شناسايي گیاهان 
است؛ اما به دلیل عالقة شخصي، به صورت جنبي به گیاهان دارويي هم پرداخته ام كه اين 
امر ناشي از آموخته هايي از طب سنتي است كه نزد پدر عّطارم و عمويم حاج موسي تديني 

از حكماي معروف قوچان قديم، فراگرفته ام.

• تاكنون در كشف چه تعداد از گونه هاي گیاهي، سهم مستقیمي داشته ايد؟ و احیاناً گونة 
گیاهي نیز به اسم شما ثبت شده است؟

بعد از پیروزي ش��كوهمند انقالب اس��المي، حدود يكصد گونة گیاهي جديد از استان 
خراس��ان كشف و به دنیاي علم گیاهشناسي معرفي ش��ده است كه در نوددرصد آنها، 
هرباريوم دانشگاه به صورت مستقیم يا غیرمستقیم نقش داشته است. همة اين دستاوردها 
به صورت مقاالت علمي در مجالت معتبر گیاهشناس��ي داخل يا خارج از كشور به چاپ 
رسیده است. تا كنون ِشش گونة گیاهي جديد توسط متخصصان گیاه شناسي داخلي يا 

خارجي به نام بنده نام گذاري شده است.
• عمدة فعالیت هاي گیاهشناسي شما مربوط به چه مناطق جغرافیايي بوده است؟

گرچ��ه از ابت��دا، حوزة فعالیت ها، فلور )مجموعة جمعیت گیاهي خودرو و وحش��ي يك 
منطقه( خراسان بزرگ شامل استان هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي و شهرستان 
طبس بوده اس��ت؛ اما به صورت ويژه و متمركز، فلور اس��تان خراس��ان شمالي، پارك 
ملي تندوره، پناهگاه حیات وحش نايبندان، شهرستان بیرجند، منطقة فريزي، كوه هاي 
آالداغ، پرديس دانش��گاه و منطقة حفاظت ش��دة قورخود را هم پوش��ش داده و مطالعه 

كرده ايم.

• درباره روند شناسايي گیاهان بفرمايید.
گام نخست در تشخیص نام علمي هر گیاه، وجود منابع معتبر فلوري و سپس آشنايي 
و تس��لط گیاه شناس به مفاهیم صفات ممیزه براي شناسايي گیاهان است. اكثر منابع، 
به زبان انگلیس��ي هس��تند؛ اما مجموعة 180جلدي "فلور ايرانیكا" كه براي ش��ناخت 
گیاهان ايران بس��یارمفید است، اكثراً به  زبان التین نوشته شده است. بنابراين، آشنايي 
با  زبان التین هم يكي از نكات عمده در تش��خیص و شناس��ايي درست گیاهان است. 
در هن��گام جم��ع آوري نمونة گیاهي، گیاه بايد حتي االمكان، كامل يا واجد قس��متي از 
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اندام هاي رويش��ي و زايش��ي باش��د. آن گاه، نمونه ها را پس از ُفرم دادن، بالفاصله در 
بستة مخصوصي به نام "پِِرس" قرار مي دهند. پس از رسیدن اين بسته ها به هرباريوم، 
گیاهان الي روزنامه هاي تمیز به عنوان خش��ك ُكن به صورت مس��طح قرار مي گیرند 
و با تعويض هاي مكّرر كاغذ هاي خش��ك ُكن، پس از خشك ش��دن و زدودن هرگونه 
آلودگي، گیاهان بر روي كارت هاي مقوايي مخصوص هرباريومي چسبانده مي شوند. با 
شناسايي گیاه توسط گیاهشناس و تكمیل شناسنامة گیاه كه حاوي بیش از َده ويژگي 
اس��ت، شمارة هرباريومي به هر نمونة گیاهي داده شده و به عنوان يك سند علمي در 

هرباريوم، آرشیو مي شود.

•آقاي مهندس، آيا اين امكان هس��ت كه درحال حاضر، گیاهاني در اس��تان باشند كه 
هنوز در علم گیاهشناسِي موجود، مورد شناسايي قرار نگرفته باشند؟

مطمئناً؛ زيرا با شناخت و اِشراف خوبي كه نسبت به گیاهان خراسان داريم، در سفرهاي 
تحقیقاتي، گاهي به گیاهاني برمي خوريم كه تاكنون مش��اهده نشده اند. در اين گونه 
موارد، س��ه حالت پیش مي آيد: اول اين كه گیاه مزبور در س��اير نقاط ايران وجود دارد، 
اما تاكنون وجود آن در خراس��ان گزارش نشده است. دوم اين كه گیاه مذكور در ساير 
كشورها وجود دارد ولي تاكنون از ايران، نامي از آن برده نشده است و براي نخستین 
بار از ايران در خراس��ان مشاهده شده اس��ت و به عنوان يك گزارش جديد، به صورت 
مقاله منعكس مي شود. حالت سوم هم اين است كه گیاه جمع آوري شده، تاكنون اصاًل 
شناخته ش��ده نبوده است و گزارش��ي از آن وجود ندارد. اينجاست كه پس از مطالعات 
طوالني و همه جانبه و مش��اوره با متخصصان مربوط، به عنوان گونة جديد، نام گذاري 
و معرفي مي ش��ود. در چنین حالتي كشف يك گونة گیاهي، به ثبت مي رسد. توضیح 
اين كه هم اكنون، نزديك به10گونة گیاهي جديد در دس��ت مطالعه داريم كه پس از 
نهايي شدن نتايج و تأيید مراجع ذي صالح، كشف آنها به صورت رسمي در قالب چاپ 

مقاله، رونمايي خواهد شد.

• در جري��ان كش��ف گونه هاي گیاهي، چه مكانیس��مي براي تش��خیص و تفكیك 
نمونه هاي بسیار مشابِه گیاهي از هم داريد؟

با توجه به پاس��خ س��ؤال قبلي، داشتن علم و تجربه، تس��لط به واژه هاي تخصصي و 
مفاهیم و صفات گیاه شناختي، آشنايي به زبان انگلیسي به ويژه التین و شناخت كامل 
س��اير گیاهان منطقه، نكاتي هستند كه براي تشخیص و تفكیك يك گونة جديد از 

گیاهان مشابه، الزم و ضروري است.

• از خاطره هاي جالب و خواندني س��ال هاي متمادي فعالیت در زمینة گیاهشناسي و 
مأموريت هاي مرتبط با آن، چند نمونه را نقل بفرمايید.

همواره امر سفر و مأموريت و نیز حضور در عرصه هاي بكر و طبیعت زيبا و سروكارداشتن 
با مظاهر دس��ت نخوردة آفرينش، سرش��ار از خاطره و البته مخاطره بوده و هست؛ لذا 

اينجان��ب و همكارانم در بايگاني حافظة خودمان، خاطره ه��اي فراواني از مأموريت هايمان 
داريم. ازجمله آش��نايي با مناطق و جغرافیا و س��امانه هاي طبیعي و زيست بوم هاي متنوع؛ 
كشف نمونه هاي جديد گیاهي؛ آشنايي با مردمان، فرهنگ ها و زبان ها و لهجه هاي مختلف 
و نیز البته مواجهه با خطرات جاده اي؛ خراب شدن خودرو يا تمام شدن بنزين آن؛ گیركردن 
در ِگل و برف و ماس��ه؛ ُگم ش��دن در كوير و كوهستان و جنگل؛ برخورد به اوضاع نامناسب 
جوي مانند باران ش��ديد، تگرگ، صاعقه و س��یل؛ پَرت ش��دن از صخره و زمین خوردن ها؛ 
گرس��نگي، تشنگي و مسمومیت هاي غذايي؛ روبروشدن با حیوانات وحشي به خصوص مار 
كه در خراسان، انواع خطرناك آن به وفور وجود دارد؛ دورماندن از خانواده و نگراني هاي آنها 
از ديرآمدن، همه خاطراتي هس��تند كه مجموعة همكاران، برخي از آنها را تجربه كرده اند. 
همچنین همة همكاران بدون استثناء، به خاطر تعريق هاي شديد ناشي از فعالیت هاي میداني 
و عدم دسترس��ي به آب آشامیدني سالم يا كافي، مبتال به سنگ كلیه شده اند. بديهي است 

كه بنده هم به سهم خود در معرض برخي از اين آسیب ها و لطمات بوده ام.

• ظرفیت ه��اي موج��ود در زمینة گیاهان داروي��ي و جايگاه آن در نظام درماني كش��ور و 
همچنین آيندة آن را چگونه ارزيابي مي نمايید؟

به لحاظ وجود اقلیم هاي متفاوت در ايران، تنوع گیاهي جالبي در آن شكل گرفته است كه به  
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تبع آن، گیاهان دارويي كشور نیز تنوع شگفت انگیزي دارند. اين ظرفیت و نعمت خدادادي، 
اگر درست و به روش علمي مديريت شود و به بهره برداري برسد، مي تواند در نظام سالمت 
كشور بسیار مؤثر باشد؛ چراكه هر از گاهي شاهد رونمايي داروهاي جديد با منشاء گیاهي 
در كشور هستیم. اگر متولیان امر، به دانش بومي گیاهان دارويي توجه بیشتري نموده و به 
روش هاي علمي، آن را مستندسازي كنند، در آينده، شاهد استفادة بهینه از دانش پیشینیان 

خود به عنوان میراث علمي طب ايراني، خواهیم بود.

• وضعیت پوشش گیاهي استان خراسان و چشم انداز آيندة آن را چگونه ارزيابي مي كنید؟ 
چه خطرات و تهديدهايي در رابطه با آن وجود دارد؟ 

نظر به تش��ديد وضعیت بحراني اثرات مخّرب آالينده هاي جّوي، گرم شدن زمین، كاهش 
كّمي و كیفي نزوالت آسماني و خشكسالي هاي پي درپي كه پوشش گیاهي مناطقي از كره 
زمی��ن را تهديد مي كند و نیز تنش ه��ا و عوامل مخّرب محلي كه اثرات مضاعف، ناگوار و 
جبران ناپذيري را بر پوشش گیاهي استان گذاشته ا ند، دگرگوني هاي ناگواري را در وضعیت 
پوش��ش گیاهي فعلي استان در مقايسه با سي سال گذشته، به شكل عرياني شاهد هستیم. 
عواملي همچون بي تدبیري ها، سوءمديريت  و سوء استفاده ها، اِعمال نفوذها، فقدان آموزش  
و فرهنگ س��ازي هاي الزم، تداوم اجراي دامداري س��نتي و  چراي بي رويه و خارج از توان 
مراتع، تخريب مراتع و عرصه هاي طبیعي و تبديل آنها به زمین هاي كشاورزِي كم بهره يا 
تغییر كاربري آنها، دست اندازي به مناطق حفاظت شده يا ُقُرق و عدم نظارت و اِعمال قانون 
توسط نهادهاي متولي، برداش��ت هاي غیراصولي و بي رويه و غارتگرانة گیاهان دارويي از 
عرصه هاي طبیعي، همگي تهديدهاي باالفعلي هس��تند كه آيندة نامناس��بي را براي حفظ 

محیط زيست و پوشش گیاهي استان ترسیم مي كنند.

•توصیه هاي شما براي جوانان دانشجو و عالقه مندان به علم گیاهشناسي چیست؟
در ش��رايط فعلي، فراگیري دانش گیاهشناسي محض را به جوانان توصیه نمي كنم؛ چون 
به ندرت اتفاق مي افتد كه دانش آموختة اين رشته بتواند در تخصص خود، فعالیت كاري نیز 
داشته باشد. اما فعالیت همزمان در رشته هاي مرتبط با آن، مانند گیاهان دارويي، طّب سنتي 

يا گیاه درماني را به لحاظ كاربردي و آيندة شغلي، بیشتر مناسب مي دانم.

•رم��ز موفقیت در تحصیل علم گیاهشناس��ي و تداوم فعالی��ت در زمینة آن علم را در چه 
مي دانید؟

گیاهشناسي يا به عبارت دقیق تر، تاكسونومي گیاهي كه شاخه اي از علوم گیاهي است، 
دانش��ي كالسیك و بسیاردقیق و ظريف اس��ت كه عشق به آن و داشتن يك حافظة 
خوب و قوي، مي تواند در موفقیت در اين رشته، كارساز باشد؛ به شرط آن كه با شناخت 
عمل��ي گیاهان ي��ا مطالعات و تحقیقات مداوم در فلور، همراه باش��د. اين ويژگي ها را 
به صورت عیني و بدون هیچ گونه استثنايي، در گیاهشناسان برجسته و طراز اول كشور 

مشاهده كرده ام كه رمز موفقیت آنها بوده است. 

• به نظر شما چه سیاست هايي بايد در ابعاد ُخرد و كالن در كشور براي حفظ و حراست 
از میراث ملي گیاهي درنظر گرفته شود؟ 

خوش��بختانه قوانین و سیاس��ت هاي خوبي در اين زمینه مصّوب و مدون شده اند؛ اما 
متأس��فانه در حوزة عمل، يا اجرايي نمي شوند، يا بَد اجرا مي شوند يا به طريقي دور زده 
مي شوند. در اينجاست كه نقش و رسالت مراكز علمي همچون هرباريوم ها، نمود پیدا 
مي كند؛ زيرا هرباريوم ها در حقیقت، بانك ژن گیاهي هستند و مسؤلیت حفظ و حراست 
می��راث ملي گیاهي را بر عهده دارند. بنابراين، جم��ع آوري بذور گیاهان هر منطقه و 

تشكیل بانك بذر نیز ازجمله اهداف راهبردي هرباريوم ها مي باشد.

• اگر سؤالي بايد پرسیده مي شد كه نپرسیديم يا هر نكته و مطلب ديگري را كه الزم 
مي دانید، بفرمايید. 

در اينجا مايلم به بخشي از كارنامة علمي و پژوهشي ام اشاره اي داشته باشم. تاكنون، 
موفق به نگارش و به چاپ رساندن يك كتاب در زمینة فلور ايران و 63مقاله در مجالت 
علمي پژوهش��ي و ISI داخل و خارج از كش��ور ش��ده ام. در همايش هاي گیاه شناسي 
فراواني شركت كرده و 37مقاله را به صورت پوستر يا سخنراني در آنها ارائه كرده ام. در 
17طرح تحقیقاتي به صورت همكار يا مجري حضور داش��ته و در اجراي 55پايان نامة 
تحصیالت تكمیلي دانش��جويان كارشناسي ارشد يا دكتري، مشاركت داشته ام. داوري 
12مقال��ة علمي مرتبط با علوم گیاه��ي را نیز انج��ام داده ام. همچنین، عضو انجمن 

رده بندي گیاهي ايران نیز مي باشم. 
در خاتمه، خداوند مّنان را ش��كرگزارم كه توفیق خدمتگزاري در جوار مضجع متبرك 
و نوراني ثامن الحجج)ع( را در دانش��گاه فردوس��ي مشهد، روزي ام گردانید. امید است 

خدمات ناچیزم مورد قبول درگاه احديتش قرار گیرد.


