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چهارمین شماره از نش�ریه علمي – پژوهشي علوم وصنایع غذایي ایران 
)شماره 22،جلد 4 سال زمستان 1391( 

در اين نش��ريه، مقاالت علمي پژوهشي محققان، متخصصان ودانش پژوهان حوزه هاي 
مرتبط با علوم وصنايع غذايي مورد بررسي قرار مي گيرد. اين نشريه به تعداد چهار شماره 
در سال چاپ مي گردد. درچهارمين شماره اين نشريه، 10 عنوان مقاله از محققان مختلف 
كش��ور به چاپ رس��يده اس��ت. در حال حاضر ضريب تاثير )Impact Factor( نشريه 
پژوهش��ي علوم وصنايع غذايي ايران در نش��ريات فارسي نمايه ش��ده در پايگاه استنادي 
وزارت عل��وم، تحقيقات و فناوري معادل  0/034مي باش��د . پايگاه اس��تنادي علوم ايران 
)ISC(- پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(- بانك اطالعات نشريات كشور 

)MAGIRAN(
مقاالت آخرين ش��ماره و نيز ش��ماره هاي مربوط به س��ال هاي قبل اين نشريه در سايت 
http://jm.um.ac.ir ب��ه صورت مقاله كامل براي پژوهش��گران قابل دسترس��ي و 

دريافت مي باشد.

انتشار شمارة جدید نشریة علمي پژوهشي "پژوهش هاي حبوبات ایران"
شمارة جديد دوفصلنامة علمي پژوهشي "پژوهش هاي حبوبات ايران"، به همت پژوهشكدة 
علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد منتشر شد. اين ُمجلهّد، مقاالت شمارة اول از جلد سوم 
اين نشريه را دربر مي گيرد. در اين شماره، 10عنوان مقالة تخصصي در رابطه با حبوبات مهم 
ازجمله نخودهاي تيپ كابلي و دس��ي، عدس، نخود و لوبياقرمز انتشار يافته است. چكيدة 
موضوع ه��اي بررسي ش��ده در اين مقاالت، عبارتند از: ارزيابي تن��وع ژنتيكي و روابط بين 
صفات مورفولوژيك؛ ارزيابي خصوصيات ريخت شناسي، فنولوژيك و عملكردي؛ بررسي اثر 
مصرف پتاسيم بر جذب نيتروژن و پروتئين دانه؛ مطالعة تحمل به سرما در كشت انتظاري 
ديم؛ بررسي خصوصيات فيزيولوژيك تحت اثر تنش خشكي و كود نيتروژنة آغازگر؛ مطالعة 
تنش خش��كي در محيط هيدروپونيك، بررس��ي عملكرد و ش��اخص هاي تحمل به تنش 
خش��كي تحت تأثير سطوح كم آبياري؛ كاربرد علف  كش ها و تأثير آن بر ِگِره زايي و تثبيت 
نيت��روژن؛ و مطالعة بيماري زوال گياهچ��ه و واكنش ارقام مقاوم به آن. مجموعة مقاالت 
منتشرش��ده در نش��رية پژوهش هاي حبوبات ايران، در س��ايت اينترنتي دانشگاه فردوسي 
مش��هد، بخش پايگاه هاي داده هاي علمي، گروه كش��اورزي و دامپزشكي، قابل مشاهده و 
دريافت است. حبوبات از جمله نخود، عدس، انواع لوبيا، ماش، باقال و نخودفرنگي، به عنوان 
يك��ي از مهم ترين منابع گياهي غني از پروتئين مطرح بوده و پس از غالت، دوهّمين منبع 
مهم غذايي به حساب مي آيند. لزوم رويكرد جديد علمي و تحقيقاتي به اين گياهان در كنار 
سرمايه گذاري هاي مناسب در جهت توليد اين محصوالت، از جمله اولويت هاي مهم كشور 

در بحث امنيت غذايي و دستيابي به غذاي سالم، به شمار مي رود.
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نگاهي دوباره به علف هایي كه هرز نیستند؛ 

بازخواني خواص چشمگیر گیاهان اطراف ما:
 اسپ�ند 

در ادامة سلسله  مطالب مربوط به معرفي گونه هاي گياهي دارويي واقع در پرديس دانشگاه 
فردوسي مشهد، در اين بخش به بررسي گياه اسپند مي پردازيم.

گیاه شناسي و زیستگاه 
گياه اسفند )معرهّب اسپند( را به نام هاي سپند، سپنج  )گويش خراساني( و حرمل )نام عربي( 
نيز آورده اند. نام علمي آن، Peganum harmala اس��ت كه اسم گونه، از واژة حرمل 
گرفته شده اس��ت. از جنس Peganum، چهار گونه در دنيا وجود دارد. گونة يادشده در 
باال، در گس��ترة وسيعي از شمال آفريقا،  كش��ورهاي پيرامون درياي مديترانه و خاورميانه 
تا منطقة قفقاز، آس��ياي ميانه و هند و تبت، پراكندگي دارد. اين جنس، پيش تر به خانوادة 
 Nitrariaceae متعل��ق بود؛ ولي هم اكنون آن را در خان��وادة Zygophyllaceae

قرار داده اند.
اسپند، گياهي است چندساله، به ارتفاع 20 تا 100سانتي متر، به صورت بوته هاي ُپربرگ و 
س��بزرنگ و بدن ُكرك، با برگ هاي باريك واجد بريدگي هاي نامنظم، داراي كاسة گل با 
پنج بريدگي، واجد گلبرگ هاي پنج تايي و جدا از هم به رنگ س��فيد مايل به س��بز يا زرد و 
بيضوي شكل، داراي ميوه به صورت كپسول و كروي شكل. ميوة اين گياه در هنگام رسيدن، 
با س��ه شكاف باز مي ش��ود و هر حجرة آن، ُپر از دانه هاي منشوري شكل به رنگ قهوه اي 

ُپررنگ است.
بوته هاي اس��پند معمواًل در زمين ه��اي باير، آيش و دست ورزي ش��ده به صورت علف هرز 
مي رويد. همچنين در گورس��تان ها و در اطراف ش��هرها و آبادي ها ديده مي شود. اين گياه 
در سال هاي گذشته، به وفور در پرديس دانشگاه فردوسي  مشهد مشاهده مي شد؛ اما طي 
سال  هاي اخير، از دامنة گسترش آن، كاسته  شده است. اسپند، گياهي دگرآسيب )آللوپات( 
است. به عبارت ساده تر، گياهي بخيل است؛ زيرا اجازة رشد به گياه ديگري در اطراف خود 
نمي دهد. براي كس��اني كه در بيابان يا كوير، راه را ُگم مي كنند، ديدن بوته هاي اس��پند، 

نويدبخش نزديك شدن به آبادي خواهد بود.

 تركیبات شیمیایي
در گي��اه اس��پند، آلكالوئيدهاي هارمين، هارمالي��ن، هارمالول،  پگاني��ن، كينازولين و 
بتاكاربولين شناسايي ش��ده است. هارمين و هارمالين، ُكندكنندة ضربان قلب هستند. 
پگانين، از ش��كوفه ها و س��اقة اسپند به دس��ت مي آيد. بتاكاربولين در مهار تومورهاي 

سرطاني، نقش به سزايي دارد.
خواص و كاربردها

دانة اسپند، تلخ و سمي است. از نظر حكماي طبهّ سنهّتي، طبع آن گرم وخشك است و از 
ر، ُمعرِّق، قاعده آور، ِكرم كش، زيادكنندة ترشح  آن به عنوان ماده اي خواب آور، ُمِدرهّ، ُمخدهّ
ن درد هاي معده، خشك كنندة اخالط دستگاه تنفسي،  تحليل بَرندة  شير،  تب بُر، ُمس��كهّ
ل سودا و بلغم غليظ و رافع استسقاء و يرقان و دردهاي سياتيك،  بادهاي روده اي، ُمسهِّ
نام برده اند. همچنين، براي بيماري هاي صرع، فلج، جنون، نسيان و به طور كلي دستگاه 
عصبي، تجويز شده است. جوشاندة برگ اسپند را براي روماتيسم و پاشيدن پودر ريشة 
آن را براي ازبين بردن شپش، توصيه كرده اند. مخلوط كوبيدة دانه اسپند با عسل و زردة 
تخم مرغ، همراه با مقدار كمي زعفران و عصارة رازيانه، تيرگي و كدري ديد چش��م را 
از بين مي برد. ماليدن روغن اسپند، براي رفع لقوه، رعشه، ُسستي و پريدن ناگهاني يا 

ن درد كمر و سياتيك است. متوالي عضالت، مفيد است. تنقية آن نيز ُمسكِّ
عفوني كنندگ��ي، َگندزداي��ي،  دود حاص��ل از درآتش افكن��دن اس��پند، خاصي��ت ضدهّ
قارچي قوي دارد. دودكردن مخلوط بذرهاي  باكتريايي و ضدهّ ضدحساسيت و اثرات ضدهّ
اسپند و ُگلپر همراه با صمغ هاي كندل و كندور، بسيار رايج بوده و در بيشتِر مراسم اعم 

از شادي يا سوگواري از آن استفاده مي كنند.
در كتاب بحاراالنوار )جلد59، صفحه234( از امام صادق)عليه الس��الم( نقل شده است 
كه "دودكردن اس��پند و كندور را از ياد نبريد كه ش��فاي هفتاد بيماري در آن اس��ت". 
از قديم االيام، دودكردن اس��پند براي رفع بال و چشم زخم، رايج بوده است. دود اسپند، 
خاصيت دوركنندگي حش��رات مزاحم را نيز داراس��ت. در ميان  برخی ايرانيان  نيز رسم  
است كه  دانه هاي  اسپند را به  چند رشتة نخ،   كشيده و سپس  آنها را به  يكديگر بسته و 
ه هايی  به  شكل هاي  چهارگوش  و سه گوش  و لوزي  و ِگرد درمي  آورند. سپس  از آنها َشدهّ
آن را همراه با پارچه هاي رنگين به صورت آويز يا ديواركوب، اس��تفاده كرده و بر اين 

اعتقادند كه اهل خانه از گزند مصون مي مانند.
احتیاط

استفاده از اسپند براي افراد گرم مزاج، منع شده است؛ اما در صورت نياز، اين افراد بايد 
آن را همراه ميوه ها يا آب ميوه هاي ُترش يا ُترشي جات استفاده كنند. خوردن آن براي 

خانم هاي باردار، منع شده است.
مقدار خوراك

در هر دورة درماني، نبايد بيش از 5 تا10گرم از دانة اس��پند اس��تفاده شود؛ لذا مقدار و 
ميزان مصرف آن بايد با نظر فرد حاذق تعيين شود. مثاًل  براي تسكين دردهاي دستگاه 

گوارش، فقط خوردن 7دانه اسپند، توصيه شده است.


