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مراسم گرامیداشت و تجلیل از کارکنان دانشگاه برگزار شد
همزمان با هفته دولت مراس��م گرامیداشت روز کارمند روز چهارشنبه 6 شهریورماه با 
حضور رئیس دانش��گاه و تنی چند از معاونان و روس��ای دانشکده ها و جمع کثیري از 

کارکنان دانشگاه در تاالر اجتماعات دانشکده علوم برگزار شد. 
     دکترعاشوري رئیس دانشگاه در این مراسم ضمن یاد و خاطره شهیدان رجایي و 
باهنر به جایگاه دانشگاه فردوسي مشهد اشاره نمود و یاد آور شد: اگر در این چند سال 
ما شاهد ارتقاي جایگاه دانشگاه بوده ایم به برکت تالش هاي صادقانه شما همکاران 
دانشگاهي بوده است. رئیس دانشگاه گفت: هم اکنون دانشگاه فردوسي مشهد داراي 

رتبه 7 در میان دانشگاه هاي کل کشور است. 
      دکتر س��ید حس��ین سید موس��وی مدیر دفتر ریاس��ت و روابط عمومی دانشگاه 
همچنین حجه االس��الم و المس��لمین صالحي مس��وول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد نیز دیگر سخنرانان این مراسم بودند که هر کدام 
ضمن اش��اره به آیات و روایات متعدد به جایگاه مهم کارکنان و نحوه برخود با ارباب 
رجوع پرداختند. گفتني اس��ت اجراي مس��ابقات فرهنگي و تقدیر از کارکنان منتخب 

دانشگاه بخش دیگر این مراسم بود.

اسامی کارکنان منتخب دانشگاه 
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برندگان مسابقه فرهنگی روز کارمند
در مراس��م گرامیداش��ت و تجلیل از کارکنان دانشگاه مسایقه ای کتبی بین کارکنان 
برگزار ش��د. بدین ترتیب که در روز مراس��م گزیده هایی از اخالق سازمان و سواالت 
مس��ابقه در بین کارکنان توزیع ش��د . سپس به 10 نفر از افرادی که پاسخ سواالت را 
صحیح فرستاده بودند به قید قرعه جوایزی اهدا شد . اسامی این افراد عبارت است از:

- فاطمه نوری اسکندری ) حراست دانشگاه (
- طاهره صادق النجاه ) دانشکده علوم (

- صدیقه عشقی ) مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه (
- کبری ناصری ) کتابخانه مرکزی (

- زهرا زواری ) معاون پژوهش و فناوری (
- معصومه کربالیی ) مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه (

- نسیم موقر قره باغ ) دانشکده علوم(
- وجیهه ضامنی تیتکانلو ) کتابخانه مرکزی (

- زهرا قدمگاهی ) کتابخانه مرکزی (
- تکتم کامل مقدم ) دانشکده دامپزشکی (
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نگاهي دوباره به علف هایي که هرز نیستند؛ 
بازخواني خواص چشمگیر گیاهان اطراف ما:

  ُگل بلقیس )بلقست(

در ادامة سلسله  مطالب مربوط به معرفي گونه هاي گیاهي دارویي واقع در پردیس دانشگاه 
فردوسي مشهد، در این بخش به بررسي گیاه گل بلقیس مي پردازیم.

گیاهشناسي و رویشگاه
ُگل بلقیس، گیاهي است علفي، چندساله و داراي ریزوم خزنده با ساقه هاي هوایي به طول 
15تا70س��انتي متر که این ساقه ها در باال منشعب می شوند و ُگل هاي کوچک، سفیدرنگ 
و معّط��ر گیاه به ص��ورت دیهیمي انبوه و زیبا در انتهای آن ق��رار مي گیرند.  برگ هاي این 
گیاه، بیضوي و س��اقه آغوش هس��تند. میوة آن خورجینک ناشکوفاست و حاوي چهار دانة 

سفیدرنگ و تندمزه مي باشد.
 Cardaria draba اس��ت که پیش تر ب��ا نام Lepidium draba ،نام علمي گیاه
شناخته مي شد. این گیاه از خانوادة   ُگل شب بو "Brassicaceae" مي باشد. نام های دیگر 
این گیاه در ُکتب قدیم و جدید و نواحي مختلف ایران عبارتند از: بَرغست، َورغست، برغشت، 
گربس��ت، گورغست، ُحرف مشرقي، ُقنابَري، ُقنابِري، اُزمک، موچه، موچک، موکان، بِِجند، 
بِجیندک، س��وندک، سبزي آش��ک، غملول، قملول، غلول و ُتربَد. توضیح این که برخالف 
نظر مؤلف "األبنیه عن حقایق األدویه" ُتربَد نام درستي براي این گیاه نیست؛ زیرا در واقع، 
 Operculina turpethumُتربَد در طّب س��ّنتي به ریشة نوعي پیچک با نام علمي
مربوط می شود. بلقس��ت یکي از علف هاي هرز رایج و با قدرت گسترش فراوان در مزارع، 
باغ ها، اراضي آیش،   حاشیة مزارع، کنارة راه ها، جاده ها و پیاده روهاست و به ُجز نوار ساحلي 
جنوب ایران، در سایر مناطق کشور، پراکنش چشمگیری دارد. این گیاه، در پردیس دانشگاه 

فردوسي مشهد به صورت جمعیت هاي انبوهي قابل مشاهده است.

ترکیبات شیمیایي
براساس تحقیقي که توسط پژوهشگران ایراني انجام شده است، در سرشاخه هاي ُگلدار و 
میوة این گیاه، برخي از ترکیبات ش��یمیایي با خواص ضّدمیکروبي مؤثر شناسایي شده اند 
که عبارتند از: اسید هگزا دکانوئیک، ایزوبوتیل ایزوتیوسیانات، تري بوتنیل ایزوتیوسیانات و 

تترامتیل سولفینیل بوتیل ایزوتیوسیانات )سولفورافن(.

خواص و کاربردها
مطابق نظر حکماي طب س��نتي، طبیعت ُگل بلقیس در درجة اول، گرم وخش��ک و لطیف 
اس��ت. دانة آن ضّدنفخ و  ُتندمزه بوده و به جاي فلفل قابل استفاده می باشد. جوشاندة گیاه، 
ُمدّر است. اگر آب ریشه )ریزوم خزنده( را در بیني بچکانند، موجب خروج و دفع رطوبت هاي 
غلیظ از سینوس ها و مجاري تنفسي مي گردد. چنانچه کوبیدة آن را پس از خمیرکردن در 
محل نیش جانوران گزنده مانند کژدم، رتیل و عنکبوت گذارده و پانس��مان نمایند، س��بب 
کاهش اثر سم و عوارض آن خواهد شد. مالیدن آب گیاه بر روي لکه هاي پوستِي تیره رنگ 
موجب ازبین رفتن آنها مي ش��ود. عوارض بواسیر نیز توس��ط آن کنترل مي شود. این گیاه، 

اندکي تلخ و تند است؛ اما قبل از به ُگل نشستن، می توان برگ هاي بهارة آن را چید و 

به عنوان سبزِي آش استفاده کرد. در منطقة قاین، از برگ هاي تازة آن جوشبره درست 
مي کنند. در قوچان نیز آن را س��ینه کفتر نامیده و به همراه گزري، غازیاقي و ترش��ک 
براي تهیة آش س��بزي صحرایي، مورد استفاده قرار مي دهند. ُگل هاي معطر این گیاه، 

زنبورعسل را به سمت خود جلب مي نمایند.   

احتیاط
در هنگامي که گیاه به ُگل یا میوه نشسته است، باید از خوردن برگ هاي آن خودداري کرد. 


