
اخب������ار 
سخن آغازين
اخبار جامع/4

-  اخبار دانشكده كشاورزي/6
-  اخبار دانشكده مهندسي/7
- اخبار دانشكده كشاورزي/7

- اخبار دانشكده الهیات/8 
- اخبار دانشجويي و فرهنگي/8

گزارش
- معرفي گیاه خارشتر/10

 مصاحبه
- گفتگو باخانم دكتر دانیال منگینی استاد دانشگاه ونیز)ايتالیا(/12

گوناگون
- دانشكاه در آيینه مطبوعات/14

- ارتقاء/15
- ابقاء/16

-تسلیت/17

پیک شماره 133 فروردین ماه  92

همکاران این شماره: محمد علی عبدی زاده، ماشاا... فیضی، معصومه كرباليی، الهام 
محمدی

صاحب امتیاز: روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

زیر نظر: دكتر سید حسین سید موسوی مدير دفتر رياست و روابط عمومی دانشگاه

تهیه وتنظیم : صديقه عشقی

گرافیست وصحفه آرا: محمد يعقوبی

رابطان خبری: محمدآمار - داود اسديان-  مجید پازوكي - حسن پرسا - اعظم جنتي 
فر- رضا دانايي -حبیب اله غفوريان

پیک دانشگاه در گزينش،ويرايش وخالصه نمودن مطالب دريافتی آزاد است
نشانی:مشهد- میدان آزادی- پرديس دانشگاه فردوسی مشهد- سازمان مركزی

تلفن ونمابر:8836030
كد پستی:9177948974

 Pr@um.ac.ir:پست الكترونیكی پیک دانشگاه



5

استاد برجستة دانشگاه از سوی بنیاد ملی نخبگان معرفی شد
دكتر محمد جعفر ياحقی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه فردوسی  مشهد از سوی بنیاد ملی نخبگان به عنوان استاد و محقق برجسته كشور 
انتخاب ش��د و به دريافت لوح و جايزة عالمه طباطبايی ويژة اس��تادان و محققان برجستة 
كش��ور نائل آمد. در مراسمی كه روز سه ش��نبه 22 اسفند ماه 1391 در محل دفتررياست 
جمهوری برگزار ش��د 32 تن از اس��تادان و محققان برجستة دانشگاهها و مراكز پژوهشی 
سراسر كشور در رشته های شش گانة پزشكی، مهندسی، علوم پايه، كشاورزی، دامپزشكی 
و علوم انسانی كه طی مراحلی از میان استادان سراسر كشور انتخاب شده بودند با حضور 
رئیس بنیاد ملی نخبگان طی مراس��می لوح تقدير خود را از دس��ت رئیس جمهور دريافت 
كردند. بنیاد ملی نخبگان اعالم كرده كه عالوه بر مبلغی اعتبار پژوهشی كه قرار است در 
اختیار اين اس��تادان منتخب و برجس��ته قرار گیرد، تأمین بودجة دعوت از محققان خارجی 
برای مدت س��ه س��ال، بودجة به كارگیری 4 دانش��جوی دكتری يا محقق پسا دكتری با  
حقوق كامل يک استاديار و تسهیالت عمرة مفرده به همراه يک تن از اعضای خانوادة در 

اختیار آنان قرارخواهد گرفت.

کشف و معرفي یک گونة جدید گیاهي و نام گذاري آن به افتخار 
محقق پژوهشکدة علوم گیاهي

Acanthophyllum yasamin-nassehiae ، گونه اي جديد از گیاه چوبک 
اس��ت كه براي اولین بار در دنیا، توس��ط پژوهش��كدة علوم گیاهي دانشگاه فردوسي 
مشهد از استان خراسان شمالي، جمع آوري و كشف گرديدو به افتخار يكي از محققان 
اين پژوهش��كده، به اسم ايشان نام گذاري شده است. يک گونه از گیاه چوبک كه در 
سال1387 توسط محققان گروه گیاهشناسي پژوهشكدة علوم گیاهي دانشگاه فردوسي 
مش��هد جمع آوري ش��ده بود، پس از مطالعات دقیق و طوالن��ي و تأيید متخصصان 
مربوط، به عنوان گونه اي جديد به دنیاي علم گیاهشناس��ي، معرفي گرديد. اين گونة 
جديد گیاهي كه از خانوادة ُگل میخک مي باش��د، در جريان مأموريت علمي محققان 
پژوهش��كده در منطقة غرب روس��تاي ش��قان واقع در جنوب غربي بجنورد در استان 
خراسان شمالي كشف گرديد. اكنون، پس از حدود پنج سال مطالعات تخصصي، ثابت 
شده است كه اين گیاه، براي اولین بار در دنیا به عنوان گونه اي جديد معرفي مي شود. 
نكتة جالب توجه، نام گذاري علمي اين گیاه است؛ به شكلي كه اين گونة جديد به افتخار 
سركار خانم مهندس ياسمین ناصح، پژوهشگر گیاهشناس پژوهشكدة علوم گیاهي، 
Acanthophyllum yasamin-nassehiae نام  گرفته است. مقالة مربوط 
به اين كشف علمي، در جلد92 شمارة1 مجلة Phytotaxa به تاريخ 5آوريل2013 
http://www.mapress.com/ به چاپ رس��یده و به صورت آنالين به نش��اني

phytotaxa/content.htm قابل مشاهده است.
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نگاهي دوباره به علف هايي كه هرز نیستند؛ 
بازخواني خواص چشمگیر گیاهان اطراف ما:

                                                            خارشتر 

گیاه شناسي و رویشگاه 
خارشتر، گیاهي است چندساله به ارتفاع 20 تا 120سانتي متر و داراي شاخه هاي متعدد 
خاردار به رنگ س��بز تا س��بز مات. طول خارها، از 1 تا 6س��انتي متر متغیر بوده و زاوية 
آنها، تقريباً راست است. برگ ها، بیضي شكل به طول10 تا 15 و عرض3 تا 5 میلي متر 
و ُگل ها، كه معمواًل در محور خارها و به تعداد 2 تا 8عدد در هر خار ظاهر مي ش��وند، 
به رنگ قرمز ارغواني تا جگري هستند. كاسة ُگل، بدون ُكرك است و میوه، به صورت 
نیام دانه تسبیحی، حاوي 4 تا 7دانه مي باشد. سطح نیام، صاف يا داراي خارهاي كوتاه 
است. در دنیا، 12گونه خارشتر وجود دارد كه فقط 2گونة آن در ايران مي رويد. گونة غالب 
در ايران، Alhagi maurorum است كه شرح گیاهشناسي آن، در باال آورده شد؛ 
ام��ا گونه اي ديگر به نام Alhagi graecorum نیز در جنوب و جنوب غربي ايران 
مي رويد كه قّدي كوتاه تر، خارهاي انبوه تر، كاسة ُگل كاماًل دندانه دار، میوة پوشیده از 
كرك هاي ابريشمي فشرده و نیامي تقريباً دانه تسبیحی دارد. اين گیاه را پیش تر به نام 

Alhagi  manifera مي شناختند. خارشتِر غالب يا Alhagi  maurorum، داراي 
 A. pseudalhagi و  A. persarum،A. camelorum اس��امي قبلي و مترادف
بوده است. نام هاي ديگر فارسي خارشتر عبارت است از خاراشتر، خاربز و علف ترنجبین، كه 
در گناباد به آن خرنگبین )خارانگبین( مي گويند. نام عربي اين گیاه، الحاج است كه نام علمي 

گیاه، Alhagi نیز از همین واژه گرفته شده است. 
واژة camelorum نیز به زبان التین، به معني شتر است.

ريشة خارشتر بسیار عمیق، قوي و گسترده است؛ به طوري كه يكي از عوامل تخريب بناهاي 
باستاني به شمار مي رود. اين گیاه معمواًل در بیابان ها ومناطق كويري مي رويد؛  اما به صورت 
يک علف هرز ِس��ِمج در اكثر مزارع، باغ ها و زمین هاي دست ورزي شده، به سرعت گسترش 

پیدا مي كند و حتي گاهي آسفالت را نیز شكافته و از آن سر بَر مي آورد.
اين گیاه در قسمت هاي مختلف پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، به وفور قابل مشاهده است.
جالب اس��ت بدانیم هرچند خارشتر، مورد تعلیف شتر و بُز قرار مي گیرد و زنبور عسل نیز به 
ُگل هاي آن عالقه دارد، اما تنها در بعضي زيست بوم هاي خاص و در صورت وجود و فعالیت 

حشره اي خاص مي تواند ترنجبین تولید كند.

خواص و کاربردها
طبیعت خارشتر از نظر حكماي طّب سنتي، خیلي گرم وخشک است و به عنوان ُمدّر و ُمسِهل 
از آن بهره مي برند. همچنین، جوش��اندة آن ُمعرِّق است و مالیدن روغن برگ هاي آن براي 
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روماتیس��م مفید اس��ت. ُگل هاي آن نیز براي التیام بواس��یر مؤثر است. بر طبق تحقیقات 
جديد مش��خص ش��ده است كه مواد موجود در ريشة خارش��تر مي تواند در تقويت سیستم 
دفاعي بدن مؤثر واقع ش��ود و لذا گزينة مناس��بي براي درمان و مهار بیماري ايدز به شمار 
مي رود. برخالف باور رايج و برخي مطالب مكتوب و مجازي، عرق خارش��تر هیچ تأثیري 
در از بین بردن س��نگ هاي كلیوي و مثانه ندارد. بر همین اساس، بر طبق تحقیقاتي كه به 
سرپرس��تي آقاي دكتر ايرج افتخار شاهرودي، پزش��ک متخصص كلیه و مجاري ادراري 
انجام شده است، تأثیر عرق خارشتر بر دفع سنگ هاي كلیه و مثانه، به لحاظ علمي تأيید 

نشده است.

ترنجبین
ترنجبین، معرَّب ترنگبین )ترانگبین=عسل تازه( است كه به عربي، َمّن )بر وزن َظّن( گفته 
مي ش��ود. بر اثر فعالیت گونه اي حشرة سخت بالپوش )احتمااًل نوعي Larinus( بر روي 
ش��اخه هاي جوان گیاه خارشتر، شیرابه اي تراوش مي شود كه به تدريج مانند ذرات نبات بر 
روي گیاه، سفت شده و مستقر مي شوند. اين حشره معمواًل در مناطق كويري و بیاباني ديده 
مي ش��ود؛ بنابراين جايي كه اين حشره نباش��د، گیاه خارشتر نمي تواند ترنجبین تولید كند. 
افراد محلي، صبح زود و قبل از طلوع آفتاب، شاخه هاي حاوي ترنجبین را جمع آوري كرده 
و در محل تمیزي آنها را قرار مي دهند. سپس با ضربه زدن و تكاندن آنها روي پارچه هاي 
سفید و تمیز، ترنجبین را به دست آورده و پس از تمیز كردن، آن را به بازار عرضه مي كنند.
واژه عربي َمّن )ترنجبین( در تورات و قرآن هم آمده اس��ت؛ به صورتي كه در قرآن س��ه بار 
)سورة بقره آية57 ، سوره اعراف آية160 و سورة طه آية80( به آن اشاره شده است. علماي 
قديم اس��المي مي پنداش��تند كه َمّن، شبنمي است كه از آسمان روي خاري كه آن را حاج 
)خارش��تر( مي نامند، مي نشیند و پس از خشک ش��دن مبّدل به َمّن مي شود. براي اولین بار، 

ابوريحان بیروني دريافت كه ترنجبین، از تراوشات خود گیاه است.

خواص و کاربرد ترنجبین
ترنجبین، در حقیقت ماده اي قندي اس��ت كه مقدار زيادي س��اكارز طبیعي دارد؛ به همین 

علت، طعمي شیرين داشته و به عنوان طعم دهنده و شیرين كننده در صنايع داروسازي 
كاربرد دارد. س��ابقاً، در خراس��ان و يزد به صورت س��نتي از آن قن��د تهیه مي كردند و 

هم اكنون نیز در صنعت ساخت َگز مورد مصرف قرار مي گیرد.
ترنجبین به عنوان يک فرآوردة گیاهي، در طّب س��نتي بس��یار رايج است و طبق نظر 
حكماي طب سنتي، طبع آن كمي گرم و تر است و  به عنوان ُملیِّن،  مسهل صفرا، تب بر، 
خنكی، رافع س��رفه ، رافع زردي، برطرف كنندة يبوست، برطرف كنندة درد سینه و رافع 
عطش و تب هاي گرم، كاربرد دارد. استفادة مقدار كمي از آن، براي فرونشاندن تب هاي 

نوزادان و كودكان و نیز براي لینت مزاج آنها متداول بوده است.
مصرف ترنجبین با آب پنیر براي اخراج اخالط سوخته، با ماءالشعیر براي دفع اخالط 
گرم، مخلوط با كرة گوسفندي براي بازكردن مجاري ادراري  )حبس البول( و با آب زيره 

براي رفع صداي شكم )قرقر شكم(  كه با تب خفیف توأم باشد، مفید است.

احتیاط
بیماران مبتال به حصبه، اس��هال خوني، بواس��یر، خون ادراري و آبله نبايد از ترنجبین 

استفاده كنند. ترنجبین، مضّر طحال است و براي اشخاص گرم مزاج، مناسب نیست.

هنگام  و مقدار مصرف
بهترين موقع براي بهره گیري از خواص درماني ترنجبین، خوردن آن به صورت ناش��تا 
در صبح ها مي باشد و مقدار خوراك آن نیز بسته به سّن بیمار، از10 تا 35گرم مي باشد.

محّمدرضا جوهرچي؛ عضو هیئت علمي بازنشسته گروه پژوهشي گیاه شناسي، پژوهشكدة علوم گیاهي
با همكاري: حسن ُپرسا؛ كارشناس ارشد پژوهشي، پژوهشكدة علوم گیاهي


