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محّرم و زیبایی های حسین)ع(
محرم، ماه جلوه های ناب و تابناک زيبايی ها و احسان حسین)ع( است. نام حسین)ع( 
همان گونه كه در معنای ظاهری اش نش��انگر ُحسن و زيبايی است، در جلوة واليت و 
امامتش نیز سرش��ار از تصاوير زيبا و روحبخش و مشحون از هدايت های درخشان و 

نجات بخش است.
    زيبايی های حسین)ع(، فراگیر و وسیع است. در دايرة احسان او، همه و همه جای 
ران او و حتی  دارند: مردم، اهل بیت او، اصحاب، فدايیان و محبانش، متوّسالن و ُمذكِّ

منحرفان و دشمنانش.
    احس��ان حس��ین )ع(بر مردم و امت، آن اس��ت كه مقدمات هدايت آنان را فراهم 
كرده اس��ت. رسول اكرم)صلّي اهلل علیه و آله وسلم(، نشانی های او را داده و ولّی مسلمین 
را معرف��ی كرده اس��ت. اين مردمند كه بايد او را چون كعبه پ��اس بدارند و بر ِگرد او 

طواف كنند. 
   او با همراهان و اصحاب خود در س��فر كربال نیز با احس��ان رفتار می كند. آنجا كه 
معلوم می گردد سرنوش��ت حتمی امام و اصحابش ش��هادت خواهد بود، همانجا و در 
هم��ان منزل در میان��ة راه، موضوع را به آنان می گويد: ما اَران��ی إاّل َمقتُوال)1( . خبر 
ش��هادت مسلم را به آنها می رساند و س��پس، بیعت خود را از آنان برمی دارد و به آنها 
اجازة بازگش��ت می دهد. حسین)علیه السالم(، با همراهانش در نور و روشنايی معامله 
می كند تا اگر می آيند، با بصیرت بیايند و آنگاه برای آنها كه همراه او مانده اند، احسان 
خود را تمام می كند: دنیا را نزد آنان سبك می سازد تا شدت ضربه های شمشیر بر آنان 
سنگین نباشد و سختي آن را احساس نکنند و جايگاهشان را پس از شهادت، نشانشان 

می دهد تا از مرگ نهراسند.

 احس��ان حس��ین)ع( بر اهل بیتش نیز ديدنی اس��ت. به آنها حق انتخ��اب می دهد تا خود، 
تصمیم بگیرند. در اين میان، احسان حسین)ع( بر زينب)س(، جلوه ای ديگر دارد. او آنچنان 
زينب)س( را آماده می سازد تا بتواند بار مصیبت ها را بر دوش بکشد. براستی كه حسین)ع( 
چه ش��وری در جان او ريخته كه قادرش مي سازد در تمام صف ها و صحنه ها حاضر باشد؟ 
بر بالین ش��هدای تکه تکه ش��ده از فرزندان و اهل بیت، امام را همراهي كند؛ بار سرپرستی و 
حمايت از كاروان كربال را به دوش بکشد؛ در اسارت، بر ظلم و جور بخروشد و حتی حفظ 

امامت و حجت خداوند، علی بن حسین)ع( را نیزعهده  دار شود.
   احسان حسین)علیه السالم(، منحرفان و دشمنان را نیز فرامی گیرد. رفتار و دعوت و مرام 
او، "زهیر" و "ُحّر" را از چنگال شیطان نجات می بخشد و در دامان باكرامت واليتش جای 
می دهد. او در مقابل سپاه دشمن نیز خطبه می خواند و خود را معّرفی می كند. او، فرزند علی 
)ع( و زهرا)س( و نوادة پیامبر)صلّي اهلل علیه و آله وس��لم( و بزرگ جوانان اهل بهش��ت است. 
حسین)ع( با معرفی و تبیین و اتمام حجت، به دشمنان، فرصت تفکر و بازگشت می دهد... 
و حتی در آخرين لحظات، آنجا كه با لبان ُپرعطش، منتظر نوش��یدن جرعه های ش��هادت 
اس��ت. درحالی كه نگاهش میان سپاه دش��من و خیمه هايش تقسیم شده است، دشمنان را 

موردخطاب خويش قرار می دهد كه: اِن لَم َيُکن لَُکم ديٌن َفکونوا اَحراراً فی دنیاكم.)2(
 

يا حس��ین، ما هم با همة بديهايمان آمده ايم و به احس��انت چشم دوخته ايم. ُمضطّريم و راه 
بازگشتی  نداريم. احسان، عادت شما خاندان طهارت است و نشاِن غنا و سرشاری شماست. 
يا حس��ین، غفلت زده و محرومیم. بر وجود ما بتاب و دس��تگیرمان باش كه: َكالُمُکم نُوٌر َو 

اَمُرُكم ُرشٌد َو َوصّیُتُکُم التَّقوی َو ِفعُلُکُم الَخیُر َو عاَدُتُکُم اإِلحساُن َو َسجیَُّتُکُم الَکَرُم... )3(

اين دل شوريده همچون نی، نوا دارد هنوز         ناله ها از جان به شور نینوا دارد هنوز
ای حسین ای تشنه كام كربال در ماتمت          جويبار خون، نشان از چشم ما دارد هنوز

آبروی چشمة عشق است خاک كربال             زمزم و كوثر، نشان از كربال دارد هنوز

1 - موسوعة كلمات االمام الحسین)ع(، ص399
2- خوارزمي، مقتل الحسین، ج2، ص33
3 -  زيارت جامعه كبیره؛ مفاتیح الجنان
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احمد اصغريان رضايي - رتبه اول رشته مهندسي كامپیوتر
فرزانه صنیعي - رتبه سوم رشته زبان وادبیات فارسي

مريم اروجي- رتبه چهارم رشته آمار
بشري عبدخدايي- رتبه هفتم رشته علوم قرآن وحديث

فرحناز امیري- رتبه نهم رشته رياضي
زهرا محمودي خوئي- رتبه يازدهم رشته فیزيك

گردهمایی رابطان خبری دانشگاه برگزار شد

اولین جلس��ه گردهمايی رابطان خبری دانشگاه در سال جاری برگزار شد. اين جلسه روال 
سال های گذشته به منظور تقدير از همکاران دانشکده ها و واحدهای مختلف دانشگاه كه 
در زمینه ارس��ال فعالیت ها و رويدادهای خبری با مديريت دفتر رياس��ت و روابط عمومی 
دانش��گاه همکاری داشتند روز دوشنبه 22 مهرماه درسالن اجتماعات دانشکده دامپزشکی 
برگزار شد. در اين جلسه دكتر سید حسین سید موسوی مدير دفتر رياست و روابط عمومی 
دانش��گاه ضمن خیرمقدم به حاضران از تالش چند ماهه آنها در ارس��ال اخبار دانشگاه به 
منظور درج نمودن در پايگاه اطالع رس��انی و پیك دانشگاه تقدير و تشکر كرد. دكتر سید 
موسوی در ادامه از خانم جمشیدی رابط خبری اين دانشکده برای میزبانی اين جلسه تشکر 
نمود و توضیحاتی درخصوص تعامل و ارتباط بیش��تر واحدهای دانش��گاه با مديريت دفتر 
رياس��ت و روابط عمومی دانشگاه برای درج اخبار در پايگاه اطالع رسانی و پیك دانشگاه 
ارائه نمود. مدير دفتر رياس��ت و روابط عمومی همچنین پیرو درخواس��ت صدا و س��یمای 
خراسان رضوی از دانشگاه در خصوص همکاری با اين رسانه برای راه اندازی مجدد بخش 
خبر دانش��گاه از رابطان خبری درخواس��ت نمود تا حد امکان زمینه ای را فراهم نمايند تا 
اخبار و رويدادهای مهم دانش��گاه به نحو مطلوب از طريق صدا و س��یما و همچنین ديگر 

رسانه های استان منعکس شود. 
    در اين جلس��ه تعدادی از رابطان خبری دانش��گاه نیز به بیان نظرات و ديدگاه های خود 
در مورد تسهیل ارتباط رابطان خبری با پايگاه اطالع رسانی دانشگاه برای درج اخبار، ايجاد 
بخش��ی در سايت خبری برای اطالع رس��انی دوره های آموزشی،كارگاه ها و سمینارهای 
آموزش��ی، بروز رسانی نرم افزارهای سايت دانشگاه و... پرداختند. گفتنی است: اهدای لوح 
تقدير و جوايزی به رابطان خبری از ديگر بخش های اين برنامه بود. اسامی همکارانی كه 

در اين جلسه مورد تقدير قرار گرفتند عبارت است از :
- محمد آمار ) دانشکده كشاورزی(

- داود اسديان ) دانشکده مهندسی (
- زهرا اصغری )مديريت اداري و پشتیباني (

- انسیه اكبری )معاونت اداري و مالي (
- زهرا اكبرزاده )بنیاد دانشگاهی فردوسی (

- شیرزاد امیری )دانشکده كشاورزي شیروان (
- رضا امیني مطلق )دانشکده علوم اداري و اقتصادي (

- ناصر برفرازی ) معانوت فرهنگی و اجتماعی (
- سیدمحمد بینش )دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي ( 

- مجید پازوكي)دانشکده علوم رياضي (
- حسن پرسا )پژوهشکده علوم گیاهي (
- زهرا جمشیدی )دانشکده دامپزشکي (

- اعظم جنتی فر)قطب علمي فردوسي شناسي (
- حسین حاجتمند )دانشکده تربیت بدني  (

- مهدی حافظی ) معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (
- محسن حسن زاده )مركز مشاوره دانشجويی (

- مسعود حکیمی )مديريت كارگزيني و رفاه دانشگاه (
- رضا داناي سیج )معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (

- سهراب درويش )مركز كارآفريني دانشگاه(
- سید محمد رسولی )انتظامات و حفاظت فیزيکی دانشگاه (

- طراوت زارعي طوسي ) كالج دانشگاه (
- مهدی زرگران ) دانشکده علوم (

- احسان ساالری ) معاونت طرح وبرنامه (
- اعظم صفری ) دانشکده تربیت بدنی (

- احسان طیرانی راد ) مركز آمار ، اطالعات و امور رايانه ای دانشگاه (
- حبیب اله غفوريان )دانشکده الهیات و معارف اسالمي (

- محمدرضا فرخ پور )مديريت آموزشي دانشگاه (
- نسترن فرمانبر )معاونت اداری و مالی  (

- حسین فرماني )مديريت كارگزيني دانشگاه (
- مصطفي قندهاري )مديريت پژوهشي دانشگاه (

- سیدعلیرضا جواد موسوی ) پرديس بین المللل دانشگاه (
- منصور میرزايي )مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه (

- حسن میرزايی )نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه (
- فاطمه ناصري )آزمايشگاه مركزي (

- غالمحسین نوعي ) دانشکده ادبیات (
- الیاس نیازی )دانشکده معماري و شهرسازي و هنر اسالمي (

- فاطمه هراتیان  ) مركز اطالع رسانی و كتابخانه مركزی دانشگاه  (
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 نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه
نمازعید سعیدقربان در دانشگاه برگزارگردید

نمازعیدس��عید قربان روز چهارش��نبه 24 مهرماه س��اعت 6:30 صبح در مس��جد حضرت 
زهرا)س( دانشگاه به امامت حجه االسالم والمسلمین نصیري معاون نهاد نمايندگي مقام 
معظم رهبري دردانش��گاه فردوسي اقامه شد. معاون نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در 
دانش��گاه درخطبه هاي عید سعید قربان با اشاره به فلسفه نامگذاري اين روز اظهارداشت: 
درس اصلي وپیام محوري نمازعید س��عید قربان تزكیه نفس مي باش��د.  حجه الس��الم 
والمسلمین نصیري با اشاره به دو سوره شمس و اعلي كه درنمازعید قربان قرائت مي گردد 
تصريح كرد: دو س��وره اعلي وشمس كه در ركعت اول ودوم نمازعیدسعید قربان قرائت 
مي گردد، داراي نکات مهمي اس��ت وپیام مشترک اين دو سوره، اهمیت وضرورت تزكیه 
نفس را مي رساند. در هردو سوره شرط رسیدن به كمال و رستگاري تزكیه نفس ذكر شده، 
بويژه درسوره شمس كه خداوند متعال پس از قسم ياد نمودن به پديده هاي مختلف عالم 
به نفس آدمي قسم ياد مي نمايد و مي فرمايد: قدافلح من زكاها. وي درادامه افزود: تربیت 
درواقع به فعلیت رساندن استعداد هاي دروني است وشرط فعال نمودن استعدادهاي بالقوه 
انسان خودسازي مي باشد. درپايان اين مراسم پس از مديحه سرايي مداح اهل بیت هادي 

طوسي از نمازگزاران پذيرايي شد.

پژوهشکده علوم گیاهی
کشف و معرفي چهار گونة جدید گیاهي از استان هاي خراسان

محقق��ان پژوهش��کدة علوم گیاهي در دانش��گاه فردوس��ي مش��هد به تازگ��ی در جريان 
مأموريت های خود موفق ش��دند چهار نمونة گیاهی را از اس��تان هاي خراس��ان ش��مالي، 
رضوي و جنوبي جمع آوری نمايند؛ به نحوی كه بررس��ی های علمی مش��خص نموده است 
اين نمونه ها، برای نخس��تین بار اس��ت كه از اين مناطق معرفی می ش��وند و به اين ترتیب، 
كشف علمِی ديگری در حوزة گیاهشناسی استان، رقم خورد. اين چهار گونة گیاهي جديد 
را دكتر علي اصغر معصومي، دانشمند گیاهشناس مؤسسة تحقیقات جنگل ها و مراتع كشور، 
نامگذاري و معرفي نموده اس��ت. ويژگي هاي گیاهشناسي اين گیاهاِن تازه كشف شده، طي 

مقاله اي در مجلة گیاهشناسي ايران، جلد19، شمارة1 سال1392 به چاپ رسیده است. 

اين گیاهان عبارتند از:
•Oxytropis compacta )َگَون آس��اي هزارمس��جدي(: جمع آوري ش��ده از قلة 

هزارمسجد واقع در شمال غربي مشهد.
از  جمع آوري ش��ده  س��بزواري(:  )َگَون آس��اي   Oxytropis sabzavarensis•

كوه هاي شرق ساروق واقع در غرب سبزوار.
•Oxytropis salukensis )َگَون آس��اي سالوكي(: جمع آوري شده از قلة سالوک 

واقع در جنوب غربي بجنورد در خراسان شمالي.
•Oxytropis pseudosuavis )َگَون آس��اي تجني(: جمع آوري ش��ده ازكوه هاي 

جنوب تجن واقع در غرب قاين در خراسان جنوبي.

بنیاد دانشگاهی فردوسی
برپایي غرفه بنیاد دانشگاهي فردوسي در مراسم استقبال از دانشجویان 

ورودی جدید
بنیاد دانشگاهي فردوسي در مراسم استقبال از دانشجويان ورودی جديد كه روزهای اول 
لغايت سوم   مهرماه برگزار شد با برپايی دو غرفه به معرفی اين بنیاد پرداخت. در يکي از 
غرفه ها موضوع نیکوكاري و خدمت به انسانها و در غرفه ديگر بروشور معرفي بنیاد كه 
به شکل زيبا و جالب توجه تزئین شده بود به همراه جاكارتي و خودكار به بازديدكنندگان 
اهداء شد. تزئینات و ادارة غرفه توسط كارگروه دانشجويي بنیاد در دانشکده كشاورزي و 

انجمن گروه اديان و عرفان دانشکده الهیات و همکاران بنیاد صورت گرفته بود.

اداره حفاظت فیزیکي و انتظامات دانشگاه
برپایي نمایشگاه الیه هاي پنهان جنگ در اداره حفاظت فیزیکي و انتظامات 
همزمان با فرارس��یدن هفته دفاع مقدس نمايشگاه پوستر با عنوان " اليه هاي پنهان 
جنگ " پذيراي بازديد كنندگان و همکاران دانشگاهي بود. اين نمايشگاه كه با همکاري 
مس��ئول فرهنگي اداره انتظامات به تصوير كشیده شده بود شامل بیش از 50 پوستر از 
رشادتها و عظمت جوانان ايران همراه با تصاوير 8 سال دوران دفاع مقدس و همچنین 

وقايع و اطالعات محرمانه رژيم بعث بود.
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تازه های نشر

تحلی�ل انتقادی و کاربردی نظریه ه�ای فراگیری زبان اول از پیدایش 
تا تکوین

- تالیف: دكتر رضا پیش قدم- مريم سادات طباطبائیان – صفورا ناوری
- چاپ: اول

- ناشر: موسسه چاپ وانتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
- سال انتشار: پايیز 1392

موض��وع: بخش اول اين كتاب به نظري��ه های بنیادين فراگیری زبان اول می پردازد 
و به آرای افرادی همچون اسکینر، چامسکی، مك كوركوديل، پیاژه، برونر و هالیدی 
می پردازد. بخش دوم به بررس��ی صاحب نظران روس��ی، كه نظرياتشان به فراگیری 
زبان اول قابل بسط است می پردازد و آرای ويگوتسکی و باختین را واكاوی می كند. 
بخش سوم به معرفی مکاتب نوين فراگیری زبان اول می پردازد و نظريات   نو پديد 
ان��گاران، پیوندگراي��ان، فرضیه خود راه اندازی، الگوی رقاب��ت، نظريه كاربرد – مبنای 
يادگیری زبان و الگوی تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط را مورد بررسی قرار 
می دهد. در ادامه و در بخش چهارم   نظريه های مکمل فراگیری زبان اول كه شامل 
آرای اسالبین، براون، فرگوسن، لنبرگ، ياكوبسون و پرس می باشد واكاوی می كند. 
بخش پنجم به تعريف سواد می پردازد و در بخش پايانی زبان نابینايان ، ناشنوايان و 

اختالالت رفتار زبانی بررسی می شود.

انتشار شمارة جدید نشریة علمي پژوهشي
"پژوهش هاي حبوبات ایران"

شمارة جديد دوفصلنامة علمي پژوهشي "پژوهش هاي حبوبات ايران"، به همت پژوهشکدة 
علوم گیاهي دانشگاه فردوسي مشهد منتشر شد. در اين ُمجلّد، مقاالت شمارة دوم از جلد 
س��وم اين نشريه چاپ شده است.  محتويات اين شماره را 10عنوان مقالة تخصصي در 
رابطه با حبوبات مهم ازجمله نخود، لوبیاچشم بلبلی، عدس و لوبیاچیتی تشکیل می دهد. 
موضوع هاي بررسي شده در اين مقاالت، عبارتند از: تعیین تنوع ژنتیکی جدايه های عامل 
پژمردگی و زردی نخود؛ تأثیر آنتاگونیستی جدايه های سودوموناس فلورسنت علیه قارچ 
فوزاريوم؛ بررس��ی صفات مورفولوژيك، میزان پرولین و فعالیت آنزيم های آنتی اكسیدان 
در ژنوتیپ های نخود در ش��رايط تنش خشکی؛ اثر آبیاري محدود و مقادير كمپوست بر 
خصوصیات مورفولوژيك و عملکرد دو رقم زراعي نخود؛ گزينش برای تحمل به تنش 
خش��کی انتهای فصل در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی؛ مطالعة اثر تاريخ كاشت و تراكم 
بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد رقم اصالح شدة نخود آرمان؛ ارزيابي حساسیت برخی 
حبوبات و گیاهان زراعی به بقاياي شبیه سازي شدة علف كش متري بیوزين در خاک؛ تأثیر 
تاريخ و تراكم كاشت بر جمعیت و شدت خسارت كرم های پیله خوار نخود؛ اثر محلول پاشی 
اسید سالیسیلیك بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی از صفات فیزيولوژيك ارقام عدس 
تحت تنش شوری؛ و مطالعة برخی از صفات كّمی مؤثر بر عملکرد الين های لوبیاچیتی.

    مجموعة مقاالت منتشرشده در نشرية پژوهش هاي حبوبات ايران، در سايت اينترنتي 
دانش��گاه فردوسي مش��هد، بخش نش��ريه های علمی، گروه كش��اورزي و دامپزشکي، 

قابل مشاهده و دريافت است.
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نگاهي دوباره به علف هایي که هرز نیستند؛ 
بازخواني خواص چشمگیر گیاهان اطراف ما:

 ُگل گن�دم
در ادامة سلس��له  مطالب مربوط به معرفي گونه ه��اي گیاهي دارويي واقع در پرديس 

دانشگاه فردوسي مشهد، در اين بخش به بررسي گیاه ُگل گندم مي پردازيم.
گیاهشناسي و زيستگاه

 )Compositae(ُگل گندم گیاهي است يکساله يا دوساله، از خانوادة ُگل آفتاب گردان
، به ارتفاع 30 تا 80س��انتي متر، با برگ هايی به رنگ س��بز مايل به سفید و ُكركدار و 
س��اقه ای منشعب به شکلی كه هر ش��اخه به يك ُگل منتهی می شود. ُگل ها به رنگ 
ارغوانی سیر يا آبی متمايل به بنفش و گاهی سفید هستند. بذر آن سفیدرنگ است و 

درَ ِسر آن، دسته ای مو به رنگ حنايی يا تیره وجود دارد.
     ن��ام علمي معتبر اين گیاه Cyanus segetum اس��ت  ك��ه معمواًل آن را با 
نام Centaurea cyanus می شناس��ند.  به طوركلی در كتاب های طّب س��نتی و 
گیاه��ان دارويی، اين گونه را ب��رای مصارف درمانی معرفی كرده ان��د؛ اما در برخی 
 Centaurea مناطق به ويژه در نیمة ش��رقی كش��ور معمواًل گونة ديگر آن يعنی

depressa را به عنوان ُگل گندم می شناسند.
    اسامي متعددی در منابع مختلف به ُگل گندم منتسب شده است؛ مانند: قنطوريون، 
كريون، لوفا، ترنش��اه )ترنشان(، عنبر و مکینس��ه )مکنسه( كه بیشتر آنها صحیح به 
نظر نمی رس��ند. لذا خواصی كه تحت نام برخی از اس��امی يادش��ده برای ُگل  گندم 
برشمرده اند، نمی تواند صحت داشته باشد: به عنوان نمونه، قنطوريون كبیر )قنطوريون 
غلیظ( در حقیقت، Centaurea centaurium  است كه خاص مناطق شمال 
مديترانه بوده و در آس��یا نمی رويد. همچنین، ويژگی هايی كه برای قنطوريون صغیر 
)قنطوريون رقیق( برش��مرده اند، با ُگل گندم مطابقت ن��دارد؛ چون گونه ای از جنس

Centaurium  و از خانوادة جنتیانا می باشد.
   ُگل گن��دم در تمام مناطق معتدلة نیمکرة ش��مالی پراكندگی دارد و اغلب به صورت 
علف ه��رز در مزارع گندم و ذّرت می رويد؛ به همین جه��ت، آن را در ايران ُگل گندم و 
در اروپا و آمريکای شمالی، ُگل ذرت می نامند. ُگل گندم، در پرديس دانشگاه فردوسي 

مشهد نیز می رويد.   

تركیبات شیمیايي
در اين گیاه، تركیباتی نظیر شیکوری ژنین، سیانیدول، هتروسیانوزيد، ساپونین، تانن، لعاب، 
اس��ید فس��فريك و يك مادة تب بُر به نام س��نتورين گزارش شده اس��ت. اين گیاه، عناصر 

ارزشمندی ازجمله پتاسیم و منگنز را نیز دارا می باشد.
خواص و كاربردها

از آنجا كه طبع ذكرشده برای ُگل گندم، در حقیقت مربوط به قنطوريون است، لذا سند معتبر 
و اطمینان بخش��ی برای روشن ش��دن طبع اين گیاه يافت نشد. از ُگل گندم به عنوان گیاهی 
ُمدّر، تب بُر، تحريك كنندة متابولیسم، تصفیه كنندة خون و ضّد روماتیسم نام برده اند. دم كردة 
ُگل های آن ُمدّر اس��ت و برای آب آوردن اندام های بدن )استسقاء(، سرماخوردگی، گرفتگی 
سینه، و نیز برای سرفه به عنوان نرم كننده و تسکین دهنده مفید است. دم كردة ساقه و برگ 

و ُگل اين گیاه، همگی اثری تب بُر دارند. غنچه های آن، قابض و دانة آن، ُمسِهل است.
ُگل گندم، در تركیب جوش��انده هايی بکار می رود كه برای تنظیم اعمال دس��تگاه گوارش و 
ناراحتی های معدی اس��تفاده می شود. كمپرس جوشاندة سردش��دة ُگل های آن برای التیام 
زخم های پوس��تی مؤثر است. همچنین دم كرده و يا تقطیرشدة آن به صورت لوسیون، برای 
رفع التهابات كنارة آزاد پلك ها، ورم ملتحمه، ُگل مژه، و نیز برای ش��فافیت و شادابی پوست 
صورت بکار رفته و از بروز چین و چروک پوست نیز جلوگیری می كند. مادة رنگی ُگل های 
آن برای رنگ آمیزی داروهای ش��یمیايی و مواد غذايی و برخی محصوالت آرايش��ی مورد 

استفاده قرار می گیرد. اين گیاه، زنبور عسل را به خود جلب می نمايد.
احتیاط

هیچ گونه عوارض نامطلوبی ناشی از مصرف داخلی يا خارجی اين گیاه گزارش نشده است. 
مقدار مصرف

برای مصارف  داخلی )خوراكی(،     40گرم ُگل يا ش��اخه و برگ و ُگل خش��ك آن را به مدت 
نیم س��اعت در يك لیتر آب جوش، دم كرده و در س��ه وعدة غذايی، هر بار يك فنجان میل 

می كنند.
برای مصارف خارجی )پوس��تی(،    25گ��رم ُگل آن را در نیم لیتر آب جوش دم كرده و پس از 

سردشدن،  به صورت كمپرس يا لوسیون مورد استفاده قرار می دهند. 


