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زیرگذرها، صفایی داشت، اگر به رایحه نم باران نیز آذین می شد. نان سنگک و کباب و ریحان، با میزهای چوبی سبزرنگ، 
ترسیمی از رنگین کمان رنگ ها.

خانواده هایی که گرد تا گرد میز می نشستند، بسط صفا و مهربانی.  بادبادک های کودکان، هیجان را در توپ پلستیکی 
عیان می کردند، آن هم با اندک پول تو جیبی، گویی تعاون و کار تیمی معنا می شود. بادبادک های کاغذی، ترسیمی 

بود از خلقیت در کودکی، از خواستن بر نواری از توانستن. بازی هایی آمیخته به حقیقت نه اسیرشده به دنیای مجازی!
سپیدمویان که تجربه، به رنگ مویشان نشسته است، کلمشان قداست و حرمت داشت گویی، واعظ شیب، تاکیدی 

بود بر حجت کلم، سوی خانه حضرت دوست و بزرگترین مسائل و مشکلت به حرمت ریش سفیدی حل می شد.
عشق هویتی داشت که بیستون تصویری می شود از نگاه احساس فرهاد، سوی شیرین، نه اسید پاشی  ها، به اسم 

عاشقی!! و لیلی حدیث یکرنگی برای مجنون می خواند.
 مهربانی چنان موج می زند که حتی در روی سنگ قبور رفتگان نیز چاله ای تعبیه می شود تا از باران و یا به 

واسطه مهر رهگذران، در گرمای کویر، چاله ُپر شود تا پرندگان تشنه، به جام آب، سیراب شوند و سر به 
آسمان گیرند و از رحمان مهربان، مغفرت اهل قبور را خواهش کنند.

 یاد باد، آن معماری ایرانی، خستگی با رصد حوض فیروزه ای رنگ و هندوانه ای درون آن و ترانه 
دلنشین جیرجیرک ها، فراموش می شد و آرامش به قیلوله، معنا می گرفت و تنی به آب، َدم کرده 

گل گاو زبان و سنبل الطیب، شربت نعناع و عسل، عرق اسطوخدوس، بساط ذوق ایرانیان را 
به تصویر می کشد.

رفت و آمدهای خویش و قوم، مفهومی از میهمان نوازی و زیباترین نقطه منزل را پذیرائی 
می نامیدند تا شأن میهمان معنا گیرد.

صبحدم، ترانه دل انگیز موذن مسجد شهر، سحرخیزی را با خود رهاورد خواهد داشت 
و سفره ای بس زیبا، نان داغ و بخار سماور و مادر بزرگ با چارقدی سفید و موهایی 

حنایی رنگ، کاسه مربا را، پیش می کشید مربای بِه با کلی خواص گیاهی.
آنقدر  کوچه باغ،  به  می دادی  دل،  مسیر  می گردید،  تنگ  دلتنگی،  به  دل  که  گاه 
سبز و باصفا که گوئی به بهشت ختم می شود، شاخه هایی پر از میوه و پیرمردی، 
آفتاب خورده و پر از چین و چروک با سخاوت لبخند، میهمان می کند، تو را به اناری 

شیرین برای تداوم این شادی.
وه، چه زیباست: موسیقی آب که ذوق را به هوش وا می دارد و نغمه دلنشین قناری 
دنبال  را  پروانه های عاشق  پرواز  نگاه،  و درکمینگاه  نوازش می دهد  را  که گوش 
می کند، شاید امروز تنها آواز خوش بلبلن اهوازی است که روی سیم ها، جلئی 

می دهد ذهن ها را و غیرت نخلستان جنوب را روایت می کند.
افسوس که امروز، خانه ها را به چند خوابه بودن، می شناسند!

کتاب دبستان بهانه ای بود تا بچه ها، آرزویشان باشد جای کودک قهرمان بودند؛ گرچه موقع زنگ املء آرزو داشتند که چنین داستان هایی هم نبود! زنگ 
انشاء در سوالی که علم بهتر است یا ثروت؟! 

پاسخ مشخص  بود و قاطع!

ایرانی باشکوه در قاب نگاه فردا
به جای سخن سردبیر
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را  بالندگی کشور  و  با خود ثروت  برای ساختن وطن و علمی که  عزمی 
رقم زند.

پا  به  بساطی  کوچک،  جعبه ای  با  داشتند  تجارت  خوی  که  بچه هایی 
می کردند و تبلیغات شان خود حکایت داشت، بادبادک هایی که آرزوها را به 
آسمان وصله می کردند. گویی آغازی برای پذیرش مسؤولیت و اهتمامی 
واگذاری  برای  نمادین  پویشی  فراغت تحصیل،  در  کارآفرینی  و  تولید  بر 
مسؤولیت یک نسل به نسلی دیگر، چه بسیار از آنان که امروز فخرنشین 

آشنای اندیشه هامان می باشند و خالق کاری شدند، کارستان.  
نسلی که با تولید، آمیخته می شود، حیف نیست که این فرهنگ و آیین، به 
تاراج فراموشی رفته است و با تهاجم اجناس و فرهنگ خارجی، دگر یادی 

از آن هم نخواهد ماند!
تمدن  و  ادب  مهد  که  نشسته ایم  به جشن  را  جاودانگی سرایی  که  اینک 
ایرانیان می باشد و مردمانی که خوب عشق به موالیشان، علی )ع( را به 
رخ می کشند و همتی را پرورش می دهند که پیشرفت در جامعه جهانی را 
نشانه دارد و برآنند که نام قشنگ ایران زمین را به ثبت توانستن ها برسانند 

و ببالند به نام وطن.
بی شک هر ایرانی چه این سوی ایران یا آن سوی آن، دالرامی با خود 
خواهد داشت و به چشم خویش، جشن باران می گیرد به تبرک رصد این 

واژه، چه جوان و برنا چه پیر و مرشد ، دل گرو این واژه زیبا دارند: 
»MADE IN IRAN«

این واژه خون را در رگ ها به خروش وامی دارد و هوش را مدهوش خویش 
بلندای  بر  تا  می کند  تزریق  وطن  پرچم  در  را  غرور  بی شک،  و  می سازد 

آسمان ببالد به بالندگی.
چه فخری واالتر از این که ایرانی بنازد به محصول ایرانی و نه ایی محکم 

گوید به خارجی، باشد که روزی گمرک ایران، محفلی باشد 
برای صادرات در حداقل واردات و ملتی که عشق 

از  محصوالتش  با  دارد  علی  آستان  به 
مرزهایی در حصار تحریم استعمار به 
کیفیت و اقبال جهانیان گذر کند، آن 

نیلگون  خلیج  که  بود  خواهد  مجالی  روز 
به  سر  برج های  ازدحام  غربت  در  فارس 

فلک کشیده ، به پارس بودنش بنازد.
این امر شدنی است، همانند اشعار سعدی 

ملل،  سازمان  سردر  بر  که  حافظ  و 
می کشد  رخ  به  را  ایرانی  فهم  شور 
و چون برنج ایرانی، شهرتش، آوازه 
زعفران،  و  می گیرد  بخود  جهانی 
و  رنگ  عیار  که  است  نابی  طلی 
رسم  به  می باشد.  جاودانه  عطرش 

و  همت  پیکان  و  شویم  آرشی  غیرت، 
تلش را در کمان اراده قرار دهیم تا به وسعت 

بیکرانی، نام ایرانی به کیفیت شهره گردد تا نگاه بدخواهان 
به حرمت تلشمان بر زمین بوسه زند. باید صنعت را تنوع 

دهیم و تعصب بخشیم به نام ایران زمین و رها شویم از 
و  خارجی  اعتیاد مصرف جنس  افیون 
راه  در  و تلش  به همت  بندیم  عهد 

اعتلی نام کشور با محصول ایرانی در قابی دگر.
چو حکایت آن کشاورزی که با دستانی پینه بسته و نقش چهره ای با چین 
و چروک و سیمای آفتاب سوخته با نگاهی پر از نور امید رو به افق فرداها، 
دامنه ها را به چای ایرانی سرسبز ساخته و زمین برهنه را به هنر دستان 

نقش آفرین، فرش گرفته است.
گویی تار و پود رنگ رنگ فرش ایرانی، اندیشه ها را کنار هم جمع می کند 
تا دورنمایی جلوه دهد از زیبایی و به پشتوانه این اندیشه جمعی، اندیشه ای 

را بنیان نهد در جهش برای پویایی.
و کودک از دبستان با این تفکر پرورش می یابد، چرا که این نسل بازمانده 

نسلی است که میدان مین هم سد راهشان نمی شد.
محفلی، برای گذر از فرش به عرش الهی و هیچ مانعی از حرکت بازشان 

نمی داشت.
بیاییم عهدی بنگاریم به دل و تندیسی سازیم از تلش و وضویی گیریم 
به عزم اندیشه و هم قسم شویم بر محصوالتی که عطر و نام آن هویت 
و  تعصب  ایرانی،  نام  به  می کنیم  متبرک  را  محصولی  اگر  باشد،  کیفیت 
غیرتی را می بایست با خود به دوش کشد هم جنس آنان که رشادت را معنا 

دادند ، مردمانی که فرهنگ ساز آئینی شدند به نام دفاع مقدس.
مدیرانی هم که بر این واژه نظارت دارند، می بایست، تعارف را به کناری 
بگذارند که بی کیفیتی، هویت این واژه مقدس و فخرآفرین را به چالش 

وامی دارد.
باشد که فخر و بالندگی اقتدار دماوند، در این واژه تبلور یابد و چه بسیار 
آنانی که بر این هدف واال، جان به جانان تسلیم داشتند تا امروز افراشتگی 

پرچم ایران، جاودانگی خویش را مدیون آنان داند.
افرادی گمنام که بدون نام جویی، خویشتن 
و گرچه  نام محو ساختند  این  در  را 
سکوت  امروز  قلب هاشان،  آوای 
تپش  و  طنین  اما  دارد  هدف  را 
رنگ  سه  پرچم  اقتدار  در  قلب هاشان 

قشنگ وطن عیان می باشد.
را  ایرانی  زیبای  فرهنگ  است  چه خوب 
در حراج فراموشی معامله نکنیم و با نگاه 
فایق  مشکلت  بر  دیروز،  آداب  به  مثبت 
آئیم و جوانان بی ادعا را که چون اراده پیشینیان 
خواستن را به واژه زیبای توانستن تبدیل کرده اند، 
بذل توجه داشته باشیم که فتح بام صنعت دور از 

دسترس نخواهد بود.
چه روزگاری خواهد شد که ایرانی از بلوغ استعدادهایش 
در صنعت رونمایی کند و خالق نام برندهایی باشد، شهره در 
به پشتوانه حمایت  این رویا شکل نخواهد گرفت، مگر  جهان و 

خرید ملتی فهیم.
به حتم که اعتماد ما اعتباری می بخشد به کانون هواداران میلیونی 

مصرف کاالی وطنی.
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معنای  به   Varix التین  ریشه  از   )Varicose veins( واریس 
واریس  می شود.  گفته  سیاهرگ ها  گشادشدن  به  و  می باشد  پیچ خورده 
بیماری است که در طی آن دیواره وریدها دچار تورم و برآمدگی پیازمانند 
تحتانی  وریدهای قسمت  دیواره  در  به طور عمده  این مشکل  می شوند. 
ساق پا دیده می شود. هر ورید دارای دریچه های کنترل کننده جریان خون 
نارسایی شده  این دریچه ها دچار  واریس هنگامی  رخ می دهد که  است. 
باشند و به فعالیت طبیعی خود ادامه ندهند؛ در نتیجه دیواره سیاهرگ ها 
دچار تورم و برآمدگی پیازمانند می شوند. علیم وریدهاي واریسي عمدتًا 
احساس سنگیني و درد، خارش یا سوزش و تشدید به دنبال ایستادن به 
مدت طوالني، اِدم خفیف مچ پا و زخم شدن پوست در ناحیه نزدیک مچ 

پا می باشد. واریس به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم بندی می شود.
وریدهای واریسی اولیه، ناشی از نقائص ژنتیکی یا تکاملی در دیوارۀ ورید 
دریچه ای  نارسایی  موجب  آن،  ارتجاعی  خاصیت  کاهش  با  که  هستند 
می گردند. نوع ثانویه، از تخریب یا عدم عملکرد دریچه ها ناشی می شود.

  نرجس فرزین، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، گروه بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

بیماری واریس و درمان های آن

ناراحت کننده هستند، حال  زیبایی  لحاظ  به  بیشتر  تارعنکبوتی  وریدهای 
متعدد  مشکلت  طناب مانند،  ظاهر  بر  علوه  واریسی  وریدهای  که  آن 

دیگری نیز به همراه دارند.
در صورت عدم درمان وریدهای واریسی، علئم بدتر شده و گاه عوارضی 
با  همراه  وریدی  التهاب  یا  ترومبوفلبیت  و  پوستی  زخم  پارگی،  چون 
لخته شدن خون، تغییر رنگدانه اي پوست، اگزما، عفونت، زخم وریدي، از 
بین رفتن بافت زیرپوستي و کاهش قطر اندام تحتاني را در پی دارد. در 
موارد نادر، خونریزي خارجي ناشي از پارگي وریدهاي واریسي نیز گزارش 

شده است. 
واریس، شایعترین بیماری عروقی انسان است که برآوردهاي مختلفی از 
دارد. در مجموع شیوع آن در  مردان 20 - 10 درصد  شیوع آن وجود 
از 40  برآورد شده که بیش  و در زنان 33 - 25 درصد است. همچنین 
درصد زنان باالی 50 سال و بیش از ۷5 درصد زنان باالی ۷0 سال به 
اقدامات  انجام  عدم  صورت  در  بیماری  این  هستند.  دچار  بیماری  این 
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درمانی، به تدریج و به آهستگی سیر پیش رونده ای را طی می کنند. درمان 
زودهنگام، اغلب از پیشرفت نشانه ها جلوگیری کرده و با نتایج بالینی و 

زیبایی درازمدت مؤثرتری همراه است. 
افزایش فشار خون وریدی با تغییرات مورفولوژیک در میکروسیرکوالسیون 
مویرگی و لنفاوی همراه است که موجب تغییرات فیزیولوژیک مهم نظیر 
تشکیل اِدم، رسوب فیبرین، به هم چسبیدن اریتروسیت ها و لوکوسیت ها، 
اکسیژن رسانی  مختل شدن  به  منجر  نهایت  در  و  التهاب  و  ترومبوسیتوز 

پوست و بافت های زیرجلدی و تشکیل زخم می شوند.
سیاهرگ ها ، مسؤول بازگرداندن خون از اندام های بدن به قلب می باشند. 
وریدهای ساق پا باید خون را در مسیری طوالنی، در خلف جهت جاذبه 
زمین و فشار وزن بدن به جلو برانند. در وریدها دریچه های یک طرفه ای 
قرار دارند که کار آنها پیشگیری از بازگشت خون به عقب است. اگر این 
باز می گردد  به عقب  ندهند، خون  انجام  به خوبی  را  کار خود  دریچه ها 
و  بزرگ ترین  می شود.  آنها  تورم  سبب  و  می یابد  تجمع  وریدها  در  و 
طوالنی ترین ورید سطحی، ورید صافن بزرگ است که از سمت داخلی 
مچ پا وارد کشاله ران می گردد. زمانی که دریچه ها در مسیر این ورید و 
یا اتصاالت آن با سایر وریدها خراب می شوند، خون، تجمع یافته و یا در 
شاخه های وریدی به عقب باز می گردد و واریس را ایجاد می کند. اتساع 
طناب  شامل  بدن  از  متفاوتی  مکان های  در  می تواند  وریدها  غیرعادی 
اسپرماتیک )واریکوسل(، مری )واریس مری( و آنورکتوم )هموروئید( رخ 

دهد.
تظاهرات بالیني وریدهاي واریسي در میان بیماران متفاوت است. گاهی 
برخي بیماران بي علمت و گاهی گستردگي وریدهای واریسی به حدي 
است که در کل اندام تحتاني منتشر است. عمده ترین علیم این بیماری، 
انتهاي  پا است. علیم اغلب در  پادرد،  ضعف و تورم  سوزش یا خارش، 
هستند.  شدیدتر  ایستادن  مدت  طوالني  دوره هاي  از  پس  به ویژه  روز، 
مانند  تحتاني  اندام  علیم  از  مردان  از  بیش  چشمگیري  به طور  زنان 
احساس سنگیني یا کشش، تورم، درد، بي قراري پاها، گرفتگي عضلني 
یا خارش شکایت دارند. هیچ همبستگي بین شدت وریدهاي واریسي و 
شدت علیم مشاهده نشده است. بعضی از سیاهرگ های واریسی به طور 
عمیقی درون ساق پا قرار داشته و قابل مشاهده نیستند. واریس می تواند 
منجر به کاهش تامین مواد مغذی برای پوست و ماهیچه شود و در نتیجه 

زخم ایجاد کند.
احتمال واریسي شدن در همه سیاهرگ ها وجود دارد، اما بیشترین مکان 
ابتل اندام هاي پاییني و پاها هستند. سیاهرگ هاي عنکبوتي، نوع خفیفي 
از سیاهرگ هاي واریسي هستند که کوچکتر و به سطح پوست نزدیکترند 
و شبیه شبکه عنکبوت به نظر مي رسند. عروق واریسي سطحي، به شکل 
دردي  هیچ  است  ممکن  هستند.  تیره  آبي  رنگ  به  و  پیچدار  و  متسع 

نداشته باشد یا درد خفیفي در اندام هاي پاییني حس شود.
مي شوند  درگیر  پاییني  اندام هاي  در  واقع  عمقي  سیاهرگ هاي  گاهي 
این  مي آورند.  وجود  به  را  پوستي  زخم هاي  حتي  و  توجه  قابل  تورم  و 
توسط  زخمها  مي شود.  شناخته  سیاهرگي  نارسایي  عنوان  تحت  حالت 
سیاهرگ هاي واریسي یا اختلل عمل دریچه هاي سیاهرگي که معمواًل 
خیس خوردن  آن  علت  که  مي شوند  ایجاد  گرفته اند،  قرار  پا  مچ  نزدیک 
دلیل کاهش خروج جریان خون سیاهرگي  به  پا  بافت مچ  طوالني مدت 
مي باشد. ایجاد رنگ دانه هاي قهوه اي، معمواًل پیش درآمد ایجاد یک زخم 

هستند. وریدهای واریسی به صورت وریدهای طویل و برجسته در سطح 
و  وریدی کوچک  گاهی شبکه های  تحتانی مشاهده می شوند.  اندام های 
واریس همراهی کرده که خود علمت  با  آبی- سبز،  به رنگ  مسطحی 
بیشتر مؤید  واریس،  تورم همراه  از نقص عملکرد وریدی است.  دیگری 
نارسایی جانبی در سیستم وریدی رابط یا عمقی و سایر زمینه های طبی 
مانند مشکلت قلبی و کلیوی است، ولی یک تورم خفیف، ممکن است 
از خود واریس به تنهایی ناشی شده باشد. گرفتگی شبانۀ پاها می تواند در 
همراهی با سایر علیم رخ دهد که معمواًل با استفاده از کینین سولفات که 

تحریک پذیری عضلنی را کاهش می دهد، بهبود می یابد.
عوامل موثر در ایجاد بیماری

استعداد  دربرگیرنده  ولي  است  نامعلوم  بیماری  این  دقیق  پاتوفیزیولوژي 
ژنتیکی، دریچه هاي نارسا، ضعف دیواره هاي عروق، افزایش فشار داخل 
شکم ناشي از تومور و افزایش فشار داخل وریدي است. همچنین جنسیت، 
بارداری، سابقۀ خانوادگی، سرپاایستادن طوالنی و سابقۀ فلبیت به عنوان 
بیماري هاي  نظر مي رسد که  به  بیماری هستند.  این  فاکتورهای  ریسک 
وریدي که سبب وازنش خون از دریچه ها مي شوند، پاتوفیزیولوژي اصلي 
ایجاد وریدهاي واریسي باشند. البته زمینه ارثی و نقایص دیواره عروقی 
نیز در ایجاد واریس موثر هستند. ارث به عنوان مهمترین علت زمینه ای 
واریسی شدن وریدها، شناخته شده است و تقریبًا نیمي از بیماران سابقه 
فامیلي دارند. هورمون های زنانه در جنس مؤنث با تاثیر بر عروق سطحی 

اندام تحتانی از عوامل مهم ایجاد واریس هستند.
هورمون پروژسترون، انقباض عضلت صاف جدار عروق را مهار کرده و 
باعث اتساع و گشادشدن آنها می گردد. افزایش این هورمون ها در دوران 
در سه  ویژه  به  دوره،  این  از شکایات شایع  یکی  به  را  واریس  بارداری، 
ماهۀ اول )80-۷0 درصد( تبدیل می سازد. ضمن این که حاملگی، با اثر 
به  برگشت خون  تحتانی،  اندام  وریدهای  فوقانی  بر قسمت های  فشاری 
سمت باال را دچار اختلل می نماید. یک بررسی در دانمارک نشان داده 
است زنانی که ۷5 درصد مدت زمان کار خود را به حالت ایستاده گذرانده 
پاهایشان  روی  بر  کمتری  زمان  مدت  که  زنانی  برابر  دو  تقریبًا  بودند، 
سن  افزایش  با  واریس  خطر  می شوند.  مبتل  واریس  به  بودند،  ایستاده 
زیادتر می شود. رگ های خونی و عضلت پشت ساق پا که در موقع راه 
رفتن با فشار بر وریدها، بازگشت خون را به سمت قلب تسهیل می کنند، 
با گذشت زمان ضعیف تر می شوند. وزن اضافی به ویژه در اطراف شکم، 

فشار اضافی را بر وریدهای ساق پا تحمیل می کند.

درمانهای رایج
هزینه،  بیمار،  ترجیح  پاتولوژي عروق،  به علیم، وسعت  توجه  با  درمان 
و  بیمه  بازپرداخت  دسترس،  در  پزشکي  منابع  عوارض،  وجود  احتمال 
توسط روش های حفاظتی،  بیماران  اکثر  انتخاب مي شود.  پزشک  تجربه 

کنترل می شوند و کمتر کاندید اقدامات جدی تر می شوند.

روشهای درماني محافظه کارانه
خودداري از ایســتادن به مدت طوالني، بــاال آوردن پاي مبتل، ورزش، 
اعمال فشــار خارجي )پوشــیدن جوراب های محکم مخصوص واریس(، 
اجتناب از پوشــیدن لباس هاي تنگ، درمان دارویی، کاهش اِدم محیطي، 
برطرف کردن درمان با لیزر )عمومًا براي رگ هاي کوچک به کار مي رود 
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تــا وریدهاي بــزرگ(، اســکلروتراپي تزریقي، 
مداخلت داخل وریدي و جراحي.

عوارض درمانهای رایج
اسکلروتراپي شامل تزریق ماده اي به وریدهاي 
سطحي است که موجب کلپس و انسداد دایم 
از نظر  اینکه اسکلروتراپي  آنها مي شود. باوجود 
اثربخش  کوچک  وریدهاي  واریس  در  بالیني، 
ترومبوز  ایجاد  مورد  در  نگراني هایي  اما  است، 
دارد  وجود  بینایي  اختلالت  و  عمقي  وریدي 
است.  شده  گزارش  واریس  عود  از  مواردي  و 
وریدي  نارسایي  براي  عروق  جراحي  مداخلت 
و  پیوسته  درد  دچار  بیماران  در  است  ممکن 
مشکلت  وریدي،  مزمن  نارسایي  پا،  ضعف 
خونریزي  زودرس،  هیپرپیگمانتاسیون  زیبایي، 
کاربرد  دردناک  یا  پیشرونده  زخم  و  خارجي 
بیمارستان  در  معمواًل  جراحي  باشد.  داشته 
که  مي شوند  انجام  سرپایي  جراحي  مرکز  یا 
از  ناشي  عوارض  بروز  خطر  و  زیاد  هزینه  با 
از  پس  جانبي  عوارض  هستند.  همراه   بیهوشي 
جراحی شامل: خونریزي، کبودي، عفونت، وارد 
کردن صدمات جانبی به بافت اطراف ورید، بر 
جای گذاشتن اسکار و رگ زایي جدید )با احتمال 

30-15درصد( مي باشد.

درمان های طبیعی
داروهاي گوناگوني در درمان وریدهاي واریسي 
پیشــنهاد شده  است. اســتفاده از دیورتیک ها در 
منابع پزشــکي مورد حمایت واقع نشده است اما 
کاهش وزن اضافی برای افرادی که اضافه وزن 
دارند، ضروری است. مصرف مکمل های غذایی 
 A ، K ، D، E، C، B6،  شــامل ویتامیــن
B12 و ریبوفلونوئیــد جریان خــون را بهبود 
بخشیده و در پروسه های ایمنی، ترمیمی و هضم 
مواد نقش دارند. کلســیم و منیزیم برای برطرف 
ســاختن گرفتگی های عضلنی توصیه می شود. 
اسیدآمینه ها و اسیدهای چرب ضروری بر گردش 
خون، حفظ عروق و اکسیژن رسانی و استحکام 
دیواره وریدها تاثیر مثبت دارند. ویتامین C برای 
حفظ استحکام کلژن و االستین مورد نیاز است 
که ایــن دو پروتئین از اجزای اصلی تشــکیل 
دهنده غشای عروق اســت و در انتقال صحیح 
جریان خون نقش دارنــد. فقدان ویتامین C در 
رژیم غذایی منجر به پارگی وریدهای کوچک و 
آنتوسیانین  ها  می شود.  وریدها  واریس  بدترشدن 
به بهبــود بافت پیوندی آســیب دیــده کمک 

می کنــد. همچنین ویتامیــن C، باعث افزایش 
جریان خون عروق می شود. بنابراین دور از ذهن 
نخواهــد بود که کمبود ویتامیــن C با افزایش 
خطر تشــکیل عروق واریسی همراه باشد. فلفل 
دلمه ای، مرکبات، توت ها، تمشک، گوجه فرنگی، 
کیوی، توت فرنگی و انواع ســبزیجات برگ سبز 
تیره از منابع خوب ویتامین C هســتند. آووکادو 
میوه نواحی گرمسیری است که منبع بسیار غنی 

ویتامین  E  و C می باشد.

و   C ویتامین  از  سرشار  بهار  همیشه  عصاره   
و  تحریک کلژن سازی  در  که  است  فلونوئید 
هستۀ  عصارۀ  است.  موثر  خون  جریان  بهبود 
و  خون  گردش  بر  مفیدی  اثرات  دارای  انگور 
بافت همبند سیستم قلبی عروقی، سیستم ایمنی 
و نیز خنثی کردن رادیکال های آزاد است. برگ 
درخت مو حاوی مقادیر زیادی فلنوئیدها است 
که در سلمت رگ ها بسیار مفید است. همچنین 
آنتی اکسیدانی آن  خاصیت قابض، ضدالتهاب و 
برای درمان رگ های واریسی بسیار مفید است. 
در  آنتوسیانین(  )حاوی  شاتوت  عصاره  مصرف 
افراد دچار واریس سبب کاهش نشت دیواره نازک 
زیتون  روغن  با  ماساژ  می شود.  خونی  رگ های 
واریسی  وریدهای  التهاب  و  درد  کاهش  سبب 
می شود. جعفری حاوی آنتی اکسیدان هایی است 
تاثیر  بهبود جریان خون و برگشت خون  بر  که 
زیادی دارند. همچنین جعفری حاوی لوتئولین و 
ویتامین C است که به کاهش و بهبود واریس ها 
عامل  دو  مانند  ترکیب  دو  این  می کند.  کمک 
مرتب  مصرف  می کنند.  عمل  قوی  ضدالتهاب 
جعفری خطر بروز لخته را کاهش داده و ورم و 
سنگینی نامطلوب پاها را کمتر می کند. مصرف 
واریس  بروز  از  غذایی  رژیم  در  چغندر  مداوم 
جلوگیری می کند. بتاسیانین، فیتوکمیکال موجود 
در چغندر است که عامل رنگی چغندر می باشد. 

هموسیستئین  سطح  کاهش  باعث  ترکیب  این 
خون  در  هموسیستئین  افزایش  می شود.  خون 
منجر به آسیب جدار عروق می شود. یک مطالعه 
در سال 2010 بیانگر تاثیرات مثبت پوست درخت 
کاج اروپایی )Pinus pinaster( حاوی 150 
بالینی  علیم  کاهش  در  پیکنوژنول  گرم  میلی 

نارسایی مزمن وریدی بوده است.
عصاره  که  است  داده  نشان  تحقیقی 
فلونوئیدها  و  کومارین  حاوی  اکلیل الملک 
اِدم  ضد  و  خون  شدن  ضدلخته  اثرات  دارای 
یک  می باشد.  موثر  واریس  درمان  در  و  است 
داده  نشان  دارونما  کنترل  با  کور  دوسو  مطالعه 
که عصاره میموزا  به صورت خوراکی و موضعی 
از آن موثر  در درمان واریس و زخمهای ناشی 
مثبت  تاثیرات  بیانگر  متعددی  تحقیقات  است. 
مصرف خوراکی و موضعی عصاره دانه شاه بلوط

کوله خاس  و   )Horse chestnut(
واریس  درمان  در   )butcher's broom(
از  بسیاری  در  عصاره  دو  این  که  می باشد 
درمان  برای  کانادا  و  اروپا  جمله  از  کشورها 

واریس کاربرد وسیعی دارد.

کوله خاس 
گیاهی   )Ruscus aculeatus( کوله خاس
به عنوان یک  چندساله و همیشه سبز است که 
گیاه دارویی موثر در طب سنتی به ثبت رسیده 
دارویی  کمیسیون  مونوگراف  نظر  طبق  است. 
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    عالی             خوب            متوسط          معمولی

411410 412 413

درمانی  مثبت  وضعیت  دارای  گیاه  آلمان،  این 
می باشد.

نارسایی  علئم  درمان  برای  گیاه  این  عصاره 
و  درد  تورم،  خارش،  شامل  مزمن  وریدی 
احساس سنگینی در عضو مبتل استفاده می شود. 
کوله خاس برای درمان و التیام بواسیر همراه با 
سوزش و خارش نیز موثر است و به دو صورت 
خوراکی )روزانه 11 - ۷  میلی گرم راسکوژنین( و 
موضعی استفاده می شود. اثرات درمانی این گیاه 
تا 6 درصد  استروئیدی که  بوجود ساپونین های 
مربوط  می شوند،   شامل  را  گیاه  خشک  وزن 
این  در  موجود  عمده  ساپونین های  می گردد. 
با  همراه  راسکوزید  و  راسسین  از:  عبارتند  گیاه 
نئوسکوژنین.  و  راسکوژنین  های  آگلیکون 
که  است  داده  نشان  آزمایشگاهی  تحقیقات 
گیرنده های  تحریک  سبب  گیاه  این  عصاره 
دیواره  صاف  ماهیچه های  در  آدرنوژیک  آلفا– 
سیاهرگی  عروق  تقویت  نتیجه  در  و  عروق 
مرتبط  اجزای  دیگر  و  راسکوژنین  می گردند. 
کاهش  جهت  شیاف  و  مرهم  عنوان  به  آن  با 
حاد  حملت  و  وریدها  به  مربوط  التیام  و  درد 
خواب رفتن یا سنگین شدن عضو مبتل می شود. 
مطالعات در انسان نشان داده که در مقایسه با 
پلسبو، عصاره کوله خاس در حفظ و عملکرد 

وریدها مفید بوده است.

شاه بلوط هندی
تحقیقات متعددی بیانگر تاثیرات مثبت مصرف 
خوراکی و موضعی عصاره دانه شاه بلوط هندی 
در   )Aesculus hippocastanum(
بلوط  شاه  جوشانده  می باشد.  واریس  درمان 
هندي براي شستشوي زخم ها، ورم سرمازدگي 
و برخي بیماري هاي پوستي و التهابات جلدي 
این  دانه هاي  در  می شود.  استفاده  بواسیر  و 
که  دارد  وجود  کومارین  نوع  از  ترکیباتي  گیاه 
عنوان  به  محافظ  و  آفتاب  ضد  کرم هاي  در 
گیاه  دانه های  امروزه  می رود.  کار  به  افزودني 
عنوان  به  گسترده  طور  به  هندی  شاه بلوط 
دیواره  غشاء  عملکرد  حفظ  در  حمایتی  درمان 
وریدها و بهبود جریان خون در نارسایی مزمن 
موثق  و  معتبر  منابع  می شود.  استفاده  وریدی 
این  دانه های  عصاره  مصرف  دنیا  درمانی  گیاه 
مزمن  نارسائی های  علئم  درمان  در  را  گیاه 
پاها،  در  درد  و  سنگینی  احساس  مثل  وریدی 
التهاب و ورم پا، التهاب عضلت صاف متعاقب 
صدمه و جراحی، جراحات دردناک، رگ به رگ 

سندرم  از  ناشی  التهاب  و  درد  کوفتگی،  شدن، 
این  دانه  درمانی  اثر  نموده اند.  توصیه  پا  خار 
ترپنوئیدی  تری  گیلکوزیدهای  به  مربوط  گیاه 

خصوصا آئسین )Aescin( می باشد.
درصد   28 محتوي  هندي  بلوط  شاه  میوه 
تانن  و  فراکسین  آسکولین،  و  آئسین  ساپونین، 
هندی  بلوط  شاه  موثره  ماده  مهمترین  است. 
که  است  تریپن  ساپونین های  از  کمپلکسی 
می شود.  نامیده  درصد(   4  -  6( آئسین  جمعًا 
گیلکوزید   30 از  بیش  از  مخلوطی  آئسین 
می باشد.  مجزا  حلقه ای   5 دی استرتری ترپن 
نظیر  ترکیباتی  حاوی  همچنین  گیاه  دانه های 
تانن ها،  کامفرول(،  )کوئرستین،  فلونوئید ها 
مانند  چرب  اسید های  و  استرول ها  کینون ها، 
استئاریک  و  پالمتیک  لینولئیک،  اسیدهای 
از  مایعات  تراوش  سرعت  آئسین  می باشد. 
دیواره ملتهب و آسیب دیده عروق را از طریق 
ممانعت  نتیجه  در  و  لیزوزومي  آنزیم هاي  مهار 
مویرگي  دیواره هاي  گلیکوکالیکس  تخریب  از 
کاهش می دهد. همچنین با کاهش نفوذپذیري 
مولکولي  وزن  با  پروتئین هاي  نشت  از  عروق 
پایین، الکترولیتها و آب به درون فضاهاي میان 
بافتي جلوگیري می کند و بازگشت خون به قلب 
این  می بخشد.  بهبود  را  التهاب  با  همراه  اِدم  و 
ماده  موثره ، آثار بسیار رضایت بخشی در درمان 
و  جراحی ها  از  بعد  اِدم  وریدی،  مزمن  نارسائی 
اثرات  علت  به  که  است  داده  نشان  هموروئید 
تقویت کننده   خواص  و  ضد  اِدم  ضدالتهاب، 

وریدی می باشد. 
گذشته  سال   30 در  متعدد  بالینی  مطالعات 
هندی  بلوط  شاه  دانه های  عصاره  اثربخشی 
مزمن  نارسایی  روی  را  آن  فرآورده های  و 
بالینی  مطالعه  یک  است.  نموده  اثبات  وریدی 
بهبودی  مقایسه،  جهت  دارونما  بکارگیری  با 

مزمن  نارسائی  نشانه های  در  قابل ملحظه ای 
وریدها )سنگینی و فشار روی عروق پا، خارش، 
درد ، ورم و حس خستگی در ساق پاها( را نشان 
داده است. در یک مطالعه  دو سوکور تصادفی به 
نارسائی  به  مبتل  بیمار   40 روی  4 هفته  مدت 
مزمن وریدی، اثر ضد التهاب و آثار مفیدی نظیر 
برطرف شدن درد ساق پاها و پارامترهای فوق 
کرده  اثبات  بلوط  شاه  گیاه  عصاره  تجویز  با  را 
تصادفی  سوکور  دو  مطالعه  در  همچنین  است. 
دیگری روی 22 بیمار با نارسائی مزمن وریدی 
که تحت درمان با 1200 میلی گرم عصاره گیاه 
شاه بلوط هندی )استاندارد شده بر اساس 100 
میلی گرم آئسین( قرار گرفته بودند، اثر ضد ورم 
پدیدار  مویرگی  پاالیش  در  کاهش  طریق  از 
شده است. در یک مطالعه دو سوکور با کنترل 
دارونما، مصرف عصاره استاندارد شده دانه های 
حاوی  میلی گرم   600 روزانه  هندی،  بلوط  شاه 
100 میلی گرم آئسین برای3 هفته، به طور قابل 
توجهی علئم بیماران مبتل به واریس را کاهش 
داده است. تحقیقات متعدد حاکی از بهبود معنی 
دار علئم نارسایی مزمن وریدی توسط عصاره 

دانه های گیاه شاه بلوط هندی است.
تاکنون عوارض جانبی خطیری در انسان ناشی 
و  هندی  بلوط  شاه  گیاه  دانه های  مصرف  از 
ولی  است؛  نشده  گزارش  آن  فرآورده های 
دارویی  گیاهان  خوراکی  مصرف  که  آنجا  از 
تحریک  باعث  است  ممکن  ساپونین  حاوی 
الیه موکوس معده و برگشت اسید معده گردد، 
قرص های خوراکی این گیاه معمواًل به صورت 
کاربرد  می شود.  عرضه  و  فرموله  انتریک کوتد 
عصاره دانه شاه بلوط برای بیماری های عروقی 
پا توسط کمیسیون E آلمان تایید شده است و 
آلمان پس  در  در سال 1995  گیاه  این  جایگاه 
از جینکو و علف چای قرار داشته است. در بازار 
این  دانه های  عصاره  از  آمریکا  و  اروپا  دارویی 
صورت  به  بسیاری  تجاری  فرآورده های  گیاه 
دسترس  در  گوناگون  نامهای  با  پماد  و  قرص 
به  فرآورده   100 از  بیش  آلمان  در  می باشد. 
صورت منفرد و ترکیبی از عصاره دانه های این 

گیاه تولید می شود. 
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زیستگاه  که  معطر  چندساله  و  یک ساله  علفي  گیاه   ،)1 )شکل  زرین گیاه 
نام  با  دنایی  بادرنجبویه  همان  یا  گیاه  زرین  است.  ایران  آن کشور  اصلي 
تیره  به  Dracocephalum kotschyi متعلق   Boiss. علمی 
جنس  می باشد.   )Dracocephalum( بادرشبو  جنس  و  نعناعیان 
Dracocephalum  186 گونه دارد که در ایران 8 گونه دارویي دارد. 
گونهDracocephalum kotschyi   به علت پراکنش وسیع آن در 
ایران با نام های متعددی از آن یاد می شود. مثلً بختیاری  ها به آن زّرابی، 
به آن پلنگ مشک  بالنگبو و همچنین در برخی مناطق  به آن  الموت  در 
ارزشمند  بسیار  را  آن  مناطق مختلف  اهالی  نیز اطلق می شود.  آغباش  و 

می دانند و براي جمع آوري این گیاه با بقیه رقابت می کنند.

شکل 1- زرین گیاه
ریخت شناسی

زرین گیاه، گیاهي است چندساله، نیمه چوبي به ارتفاع 20 - 10 سانتیمتر 
می باشد. ساقه های آن چوبي، متعدد، ایستاده، محکم، ساده یا کمي منشعب 
می باشد. برگ های این گیاه ُدمبرگ دار، تخم مرغي شکل، داراي دندانه هاي 
سفید  یا  سفید  بزرگ،  گل  هاي  دارای  و  می باشد  کنگره اي  یا  کند  نوک 
متمایل به زرد، مجتمع در بندهاي ساقه به صورت خوشه هاي انتهایي و 
حامل براکته پهن و دراز مي باشد که در حاشیه غالبًا داراي دندانه هاي منتهي 

به نوکي نازک و بلند رشته اي شکل است )شکل 2(.

شکل 2- ریخت شناسی زرین گیاه

اکولوژیکی نیازهای 
این گیاه نیازمند رشد در مناطق صخره اي مرتفع با ارتفاع 2300 الي 3000 
متر از سطح دریا، هواي خنک در تابستان و رطوبت نسبي باال مي باشد. نیاز 
این گیاه به شرایط میکروکلیمایي خاص مانند مناطق مرتفع و صخره اي 
با بارندگي تا حدودي زیاد باعث شده که این گیاه جمعیت هاي کوچک و 
جدا از هم داشته باشد، بنابراین احتمال رانده شدن ژنتیکي و نیز پسروي 
باعث خواهد شد  عامل  این  نهایتًا  که  داشت  آمیزي وجود خواهد  خویش 
تنوع ژنتیکي جمعیت  ها کاسته شده و نهایتًا با اندک تغییرات محیطي امکان 
شرایط  از  الگوگرفتن  با  بنابراین  بیاید.  وجود  به  گیاهان  این  رفتن  بین  از 
میکروکلیمایي این گیاه و فراهم آوردن شرایط طبیعي رشد آن مي توان به 
اهلي کردن و کشت این گیاه اقدام نمود و به این طریق جمع آوري جمعیت ها 
در یک منطقه و انجام کارهاي اصلحي عملي خواهد شد و افزایش تنوع به 

منظور سازش پذیري بیشتر با محیط میسر خواهد گردید.
که  داد  نشان  مختلف  مناطق  در  همراه  گیاهان  بررسي  از  حاصل  نتایج 

سید محسن سیادت، کارشناسي ارشد شیمي تجزیه، گروه فیتوشیمي، مرکز تحقیقات گیاهان دارویي باریج

زریـن گیــاه
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خوبي  نشانگرهاي  پنتانما  گیاه  و  گل سنگ  ها 
براي دسترسي به این گیاه کمیاب مي باشند.

علوه بر این گیاهاني مانند چاي چوپان، مریم 
گلي، والک، الله، گاوزبان با گلهاي زرد، آویشن 
گیاه  پراکنش  مناطق  اغلب  در  که  بومادران  و 
حضور دارند نیز مي توانند به عنوان نشانگر خوبي 

براي حضور این گیاه باشند.
دیگر  مناطق  در  گیاهان  این  حضور  همچنین 
کشت  براي  مناسبي  محل  نشانگر  مي تواند  نیز 
این گیاه باشد. داده هاي هواشناسي و اقلیمي به 
دست آمده نیز میتوانند در شناخت مناطق مستعد 
و  هواشناسي  داده هاي  کنند.  گیاه کمک  کشت 
توپوگرافي به دست آمده نشان داد که این گیاه 
طالب مناطق مرتفع و صخره اي با دماي معتدل 
در تابستان، رطوبت نسبي باال و میزان بارندگي 

بین 600 - 400 میلي متر مي  باشد.
رشد رویشي آن از اواخر اسفند ماه آغاز شده و 
مي رسد.  خود  رشد  حداکثر  به  ماه  فروردین  در 
گل دهي در اردیبهشت ماه با ظهور تک  گل  هایي 
بر روي بوته  ها آغاز مي گردد. از اواسط خردادماه 
تا اوایل تیرماه گیاه در گل دهي کامل بسر مي برد. 
مردادماه زمان مناسب براي رسیدن بذرهاي این 
بارندگي  از  قبل  و  شهریورماه  در  مي باشد.  گیاه 
رشد  باشند،  مي  بذر  حاوي  هنوز  که  حالي  در 

جوانه  هاي گیاه آغاز مي شود.
در  بوده،  مقاوم  زمستان  سرماي  به  گیاه 
و  شده  بطئي  و  کند  گیاه  رشد  موقع  این 
در  گیاه  رشد  کاهش  و  گیاه  رکود  واقع   در 

ماه هایي از پاییز تا اواخر اسفندماه است. 
برداشت       دام،  حد  از  بیش  چراي  خشکسالی، 
شرایط  انسان،  توسط  اصولي  غیر  و  بي رویه 
خاص اقلیمي و آب و هوایي رویشگاه، شیب تند 
رویشگاه، عمق کم خاک، جوانه زني نامنظم به 
علت خواب بذري پیچیده و استقرار ضعیف گیاه در 
سال اول موجب کاهش جمعیت این گیاه می شود. 
همچنین برداشت بي رویه این گیاه در مرحله گل 
دهي توسط افراد بومي مانع از به بذر نشستن آن 
گیاه  این  شدن  کمیاب  باعث  نتیجه  در  و   شده 

می شود.

ترکیبات گیاه
فلونوئیدها،  اسانس،  داراي  گیاه  زرین 
فنولي  اسیدهاي  تانن،  مونوترپن،  گلیکوزیدهای 
)کافئیک اسید و کلروژنیک اسید( و رزمارینیک 
اسید مي باشد. هرکدام از ترکیبات ذکرشده سبب 
گیاهان        این  در  درماني  خواص  از  برخي  بروز 

مي گردد. فلونوئیدهای این گیاه شامل لوتئولین، 
آپیجنین، کریسیماریتین، پندولتین، زانتومیکرول 
و کالی کوپترین می باشد. اجزای اصلی اسانس 
دی  1و1-  لیمونن،  ژرانیول،  شامل  گیاه  این 
آلفا  میرتنول،  نرال،  ژرانیال،  دکان،  متوکسی 
استات،  ترپنیل  کاریوفیلن،  بتا  سیترال،  پینن، 
هر  میزان  در  تفاوت  می باشد.  منتون  و  میرسن 
شرایط  به  وابسته  اسانس ها  این  اجزای  از  یک 
اکولوژیک منطقه و نوع رویشگاه، زمان برداشت، 

فاکتورهای ژنتیکی و فیزیولوژیکی و ... دارد.

اثرات درمانی
در طب سنتي از ایـن گیـاه بـه عنـوان ضـددرد 
و  مـي  شـود  استفاده  ضدتشنج  و  ضدالتهاب  و 
جوشـانده آن موجـب رفـع دردهاي روماتیسمي 
تقویت  در  گیـاه  ایـن  مـي  شـود.  زخـم  التیام  و 

سیستم ایمني نیز نقش دارد.
امراض  درمان  برای  گیاه  این  از  سنتی  طب  در 
یا  خون  شدن  جمع  سردرد،  معده،  و  کبدی 
ترکیب  یک  عنوان  به  آن  روغن  از  و  اخلط 
از  آنتی اسپاسمودیک استفاده می شود. همچنین 
این گیاه به عنوان ادویه برای بهبود طعم و بوی 
مواد غذایی مثل ماست و چایی استفاده می شود. 
دو  که  است  داده  نشان  فارماکولوژی  مطالعات 
در  کالی کوپترین  موجود  و  زانتومیکرول  ترکیب 

این گیاه خاصیت ضدسرطانی دارند.
®Spinal-z یک داروی گیاهی ایرانی است که 

و  گیاه  زرین  متانولی برگ  های  از عصاره  آن  در 
بررسی های  است.  شده  استفاده  اسفند  دانه  های 
توانسته  دارو  این  که  می دهد  نشان  شده  انجام 
نتایج  گوارش  دستگاه  سرطان  در  ویژه  به  است 

درمانی مثبتی داشته باشد.
 Spinal-z® اثر  مورد  در  بالینی  بررسی های 
دارو،  این  با  شده  درمان  سرطانی  بیماران  در 
وجود  می دهد.  نشان  را  زندگی  کیفیت  بهبود 
 )3 )شکل  زانتومیکرول  نام  به  فلوني  ترکیب 
که  است  شده  گزارش  گیاه  زرین  برگ هاي  در 
اصلي خاصیت ضدسرطاني  مسؤول  ترکیب  این 
دراین گیاه مي باشد. الزم به ذکر است که این 
داروي  به  گیاه نسبت  عصاره زرین  در  ترکیب 
ضدسرطان Doxorubincin اثر قویتري را بر 
علیه سلول هاي سرطاني از خود نشان داده است و 
همچنین عوارض جانبي بسیار کمتري از خود را بر 

روي موش آزمایشگاهي نشان داده است.

.شکل 3- زانتومیکرول
گلشانی در تحقیقی گزارش داده بادرنجبویه دنایی 
و  ضدحساسیت  اثرات  دارای  زرین گیاه  همان  یا 
وجود  دلیل  به  است  ممکن  که  می باشد  ضددرد 
این  در  ترپینول  و  لیمونن  نظیر  موثره  ترکیبات 
جنس در  موجود  گیاهان  اسانس  باشد.  گیاه 

دارویی  خاصیت  داراي   Dracocephalum
دارا  را  باالیی  آنتی اکسیدانی  فعالیت  و  بوده 
می باشد، همچنین دارای خاصیت آنتی باکتریال 
و ضد عفونی کننده نیز می باشند و جهت درمان 
درد معده و نفخ به کار می روند. از اندام  هاي این 
گیاه، ترپنوئیدها و فیتواسترول جدا شده است که 
قرار  آزمایش  مورد  موش  در  درد  ضد  عنوان  به 
خسرویار  توسط  مطالعه  یک  در  است.  گرفته 
متانولی  عصاره  که  شد  داده  نشان  همکاران  و 
زرین گیاه خاصیت آنتی اکسیدانی باالیی دارد که 
اکسیدان  آنتی  براي  مناسبی  جایگزین  می تواند 
سنتزي  BHT باشد و مشخص شد که ترکیبات 
پلی فنولی و فلونوئیدي در این گیاه نقش عمده اي 
در باالبودن خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی 

و اتیل استاتی این گیاه دارند.
گیاه  عصاره  تجویز  که  شده  گزارش  همچنین 
بادرنجبویه دنایی با دوز 120 میلی گرم بر کیلوگرم 
وزن بدن به مدت 21 روز در موش های صحرایی 
سبب  باال  چربی  با  غذایی  رژیم  کننده  دریافت 
کاهش معنی  دار کلسترول تام، تری گلیسرید و 
نرمال  کنترل  گروه  با  مقایسه  در  خون    LDL
نشان  همکاران  و  محمدی  مطالعه  در  می شود. 
بادرنجبویه  هیدروالکلی  عصاره  که  شد  داده 
موش های  در  خون  گلوکز  کاهش  سبب  دنایی 
به  ویژگی  این  که  می شود  درمان  تحت  دیابتی 
داده  نسبت  آن  در  موجود  فلونوئیدی  ترکیبات 
شد. این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی 
و  کلسترول  کاهش  سبب  دنایی   بادرنجبویه 
تری گلیسیرید در موش های دیابتی تحت درمان 
ترکیبات  وجود  دلیل  به  دارد  امکان  و  شود  می 
فلونوئیدی، مونوترپن و ترپنوئیدی این گیاه باشد. 
مطالعات در مورد خواص درمانی این گیاه روند رو 

به رشدی دارد.
    عالی             خوب            متوسط          معمولی

421420 422 423
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مقدمه
  Varroa  destructor کنه )انگل( واروآ با نام علمی
هندی زنبور  روی   1904 سال  در  بار   اولین 

آن  روی  و  شد  دیده    )Aphis indica(
حشره به صورت حیوانی بی خطر و بی آزار زندگی 
وضع  و  شکل  درباره   1918 سال  در  می کرد. 
این  از  شد.  داده  شرح  اندکی  کنه  این  زندگی 
نه  و  بود  آن  از  نه حرفی  دیگر  مورد گذشته  دو 
 35 تا   شد.  دیده  وی  از  چیزی  عمل  در  اینکه 
انگلی جدی در منابع   سال پیش هم به صورت 
زنبور داری اصًل مطرح نبود. ولی در این فاصله 
یا   A. Melliferra روی  اتفاقی  طور  به 
جا  همین  از  و  یافته  انتقال  معمولی  زنبورعسل 
فاجعه شروع شد؛ چون روی میزبان تازه، شرایطی 
بهتر و جالبتر برای رشد و زندگیش پیدا نموده و به 
شکل بی سابقه ای تکثیر و انتشار یافت و قسمت 
اعظم زنبورداری های آسیا و اروپا را آلوده نمود و 
بعد به انگلستان و آمریکای شمالی و استرالیا و 

نیوزلند راه یافت.
تلفات واروآ آنقدر زیاد است که به تنهایی بیش 
از تلفات بقیه بیماری های زنبورعسل  با هم می 

باشد.
اولین  معمولی  زنبورعسل  روی  انگل  به صورت 
بار در سال  1958 در ژاپن ملحظه شد. پس از 
آن در سال 1964 در خاور دور و روسیه، در سال 
19۷0 در آلمان و در سال 1983 در ایران دیده 
شد. کنه مزبور از راه آذربایجان و ترکیه توانست 
به داخل ایران نفوذ و تقریباً تمام زنبورداری های 

کشور ما را در استان های مختلف آلوده نماید.
عالئم بیماری

الروهایی که کمتر گرفتار شده باشند تا اندازهای 
که الروهایی  ولی  می گردند  متولد  طبیعی 

کنه هایشان زیاد باشند )مثل تا 20 عدد( رشدشان 
دچار اختلالتی می گردد. پس از تولد نیز اغلب 
نقص عضو نشان می دهند. کنه واروآ جمعیت را 
زنبورها،  نتیجه  در  می کند.  ناراحت  و  مضطرب 
عسل زیادتری مصرف می نمایند و به دنبال آن 
حالت اسهالی به خود می گیرند. هرگاه تعدادشان 
خیلی زیاد باشد آنها را در دیواره های داخلی کندو 
دید.  می توان  پرواز  سوراخ  در  و  قاب ها  روی 
می گردد  انگل  این  وجود  متوجه  زمانی  زنبوردار 
که 25 درصد زنبورها آلوده باشند. هرگاه مبارزه 
جدی برضدش صورت نپذیرد جمعیت به زودی 
نابود خواهد گشت. از شروع این بیماری تا از بین 
رفتن جمعیت 5 - 3 سال بیشتر وقت نمی گیرد 

ولی اغلب خیلی زودتر از بین می روند.
عامل بیماری

عامل این آفت، کنه  ای است به نام واروآ که روی 
در  رشدش  ولی  می کند  زندگی  زنبورعسل  بدن 
ویژه  به  و  کارگران  سربسته  سلول های  داخل 
این  می پذیرد.  انجام  نرها  سربسته  سلول های 
ترجیح  گذاری  تخم  برای  را  نر  سلولهای  زنبور 
آن  سلول های  سرپوشیدگی  مدت  چون  می دهد 
نسل   2 آن  داخل  در  است  قادر  و  است  بیشتر 
کارگر   سلولهای  )مدت سرپوشیدگی  نماید  تولید 
داخل  که  آن  حال  روز(   15 نرها   و  روز   12

سلولهای کارگران تنها یک نسل تولید می کند. 
بدن  به  تخم ها  از  آمدن  بیرون  از  پس  ها  کنه 
الروهای زنبورعسل چسبیده و از خون و لنف آن 
تغذیه می نمایند. در نتیجه الروهای زنبورعسل از 
رشد طبیعی بازمانده و اغلب ناقص العضو متولد 
واروآ  ماده  کنه   1  -  8 سلول  هر  در  می گردند. 
وارد و با الرو زنبورعسل زندگی می کند و در آنجا 
عدد   3۷ تا  حتی  روایتی  به  و   3  -  5 کدام  هر 
تخم می گذارند. تنها 48 ساعت پس از پوشیدن 
همان  و  یافته  تولد  پا   8 های  کنه  سرسلول ها 
می کنند.  جفتگیری  شده  بالغ  به سرعت  نیز  جا 
همه نرها پس از جفتگیری مرده و ماده ها زنده 
می مانند. با بازشدن سرسلولهای مومی به وسیله 
روی  گفته  ترک  را  سلولها  نیز  آنها  زنبورعسل 
سطح شان ها پخش و به داخل سلولهای نر دیگر 
برای تخمگذاری بعدی نفوذ می نمایند. الزم به 
ذکر است که کنه واروآ باعث انتقال بیماری های 

ویروسی نیز می گردد.
راه انتقال بیماری

انتقال این کنه از کندویی به کندوی دیگر مستقیمًا 
که  می گیرد  صورت  نر  زنبورهای  وسیله  به 
دیگر  کندوی  به  کندو  هر  از  آزادانه  توانند  می 
بروند و در نتیجه این کنه را با خود از جمعیتی به 
جمعیت دیگر انتقال دهند. انتشار کنه واروآ خیلی 
سریع صورت می گیرد. به طوری که در صورت 
تا شعاع 3  اول  ندادن کندوها در سال  مهاجرت 
کیلومتری   6 شعاع  تا  دوم  سال  در  و  کیلومتر 
می  منتشر  بیماری  این  گرفتار،  و  آلوده  کندوی 

  علیرضا بلندنظر، دانشجوی دکترای حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

کنه )َجَرب( واروآ زنبورعسل
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گردد که این خود معادل سطحی به وسعت 100 
ماده های  زمستان  در  می باشد.  مربع  کیلومتر 
ولد  و  زاد  بدون  کم،  نسبتاً  تعداد  به  واروآ  کنه 
روی قسمت های نرم شکم زنبورعسل یعنی در 
کیتینی شکمشان سخت  بین حلقه های  فواصل 
می چسبند و زمستان را در همان جا می گذرانند. 
که  سلول هایی  داخل  در  تنها  هم  ازدیادشان 
الروها در آن در حال رشدند امکان پذیر است و 
زنبورعسل  لنف  خون  از  که  است  این  بر  تصور 

تغذیه می نمایند.
درمان بیماری

این بیماری در اوایل توسط داروهای دودزا کنترل 
آ،  وی  فولبیکس  از:  عبارتند  داروها  این  گردید، 
مزایای  دارای  داروها  این  واروآستان.  واروآزین، 
کم و معایب زیاد بودند. داروهای سیستمیک یا 
خوراکی نیز که در دهه 1995 - 1985 استفاده 
و  بودند  کم  معایب  و  زیاد  مزایای  دارای  گردید 
عبارتند از: پریزین، آمیتراز، اپیتول. دردهه 1995 
بعد داروهای شیمیایی تماسی که به صورت  به 
نوار می باشد به بازار عرضه شد که بسیار راحت و 
بی دردسر بود و زنبورداران به خاطر استفاده از این 

داروها بسیار خوشحال بودند.
پی  در  پی  درمان های  از  بعد  نگذشت  چیزی 
چندساله، مقاومت کنه واروآ به این داروها نمایان 
شد. داروهای ضد واروآ عبارتند از: نوار آپیستان، 
نوار بای وارول، نوار اپی وار، نوار چکمایت که هم 
و  دارند  وجود  کشور  دارویی  بازار  در  نیز  اکنون 
برخی از آنها به صورت رایگان توسط اداره جهاد 
کشاورزی یا دامپزشکی دراختیار زنبورداران قرار 
این  تمام  چون  بعد  به   2000 سال  از  می گیرد. 
داروها کم و بیش باقیمانده در داخل موم و عسل 
بودند،  گذاشته  زنبورعسل  های  فرآورده  سایر  و 
همچنان  که  شد  زیادی  مشکلت  بروز  باعث 
ادامه دارد.به عنوان مثال کشور چین درسال های 
2004- 2002 برای فروش عسل به کشورهای 
به  کشور  این  عسل  و  کرد  پیدا  مشکل  دیگر 
فروش نرفت. در این زمان کشورهای اروپایی به 
فکر درمان این بیماری با داروهای گیاهی افتادند 
وار،  اپیلیف  اپیگارد،  از:  عبارتند  داروها  این  که 
ایکواستوب و تیمول و قاب تیمول. درکشور های 
داروهای از  دیگر  کشورهای  از  بعضی  و  کانادا 

اسید  و  فورمیک  اسید  همچون  خطری  بی 
باقی  اسید  دو  این  که  شد  استفاده  اوکسالیک 
مانده در عسل و موم نمی گذارند ولی باید نکات 
محافظتی برای زنبوردار استفاده کننده از دارو در 

نظر گرفته شود. 

مروری بر برخی مطالعات انجام شده
1. داروی Api Life Var طبق مستندات ارائه 
شده در سایت کارخانه سازنده که بر اساس نتایج 
مطالعات چندین ساله در کشورهای استفاده کننده 
استفاده  کشورهای  همه  در  است،  آمده  بدست 
 90 باالی  کنه کشی  خاصیت  دارو  این  از  کننده 
درصد   93 ایران  در  میزان  این  که  بوده  درصد 
انجام  آزمایش  همچنین  است.  شده  اندازه گیری 
شده در آلمان نشان داده است که اثر کنه کشی 
این دارو 99 - 9۷ درصد است و حتی می تواند 
بهتر از مواد شیمیایی نتیجه دهد. این دارو برای 
بیش از 15 سال به صورت موفقیت آمیز استفاده 

شده است.
2. نتایج پژوهش محققان دانشــکده کشاورزی 
دانشــگاه تربیت  مــدرس نشــان داد که میزان 
LC50 اســانس آویشن کوهی برای کنه واروآ 
پس از 10 ساعت اسانس دهی 0/89 میکرولیتر 
بر لیتر هــوا و برای زنبورعســل اروپایی 4/60 
میکرولیتر بر لیتر هوا می باشد. این مقادیر نشان 
دهنده حساسیت بیش از 5 برابر کنه واروآ نسبت 
به اسانس آویشن کوهی در مقایسه با زنبورعسل 
اروپایی اســت. بنابراین اسانس آویشن کوهی با 
داشتن حداقل تلفات روی زنبورعسل از پتانسیل 
باالیی به منظور کنترل کنه واروآ در زنبورستانها 
برخوردار است و می تواند جایگزین مناسبی برای 

آفت کش های شیمیایی باشد. 
کشاورزی  دانشکده  محققان  پژوهش  نتایج   .3
دانشگاه تربیت مدرس نشان داد که میزان تلفات 
کنه واروآ و زنبورعسل اروپایی پس از 10 ساعت 
اسانس دهی با غلظت 5/5 میکرولیتر بر لیتر هوا 
از اسانس اکالیپتوس، به ترتیب ۷1/06 درصد و 
12 درصد می باشد. با توجه به اختلف معنی دار 
بین تلفات ایجاد شده روی کنه واروآ و زنبورعسل 
قابل  پتانسیل  از  اکالیپتوس  اسانس  اروپایی، 
توجهی به منظور کنترل کنه واروآ در زنبورستان 

ها برخوردار است.
4. مصدقی و کمیلی بیان داشته اند که استفاده از 
تیمول حاصل از آویشن درصد آلودگی کندوهای 

آزمایشی را 6۷/08 درصد کاهش داده است.

شرکت داروسازی باریج اسانس، داروی 
"وارستاپ"  نام  با  منظور  این  به  گیاهی 
تولید کرده است که به زودی وارد بازار 

محصوالت دامی خواهد شد.

روی  اعتماد  محمدعلی  سید  دکتر  مطالعه   .5
در   Api Life Var داروی  از  که  کندوهایی 
که  داد  نشان  کردند  استفاده  اقلید  شهرستان 
عدم  از  ناشی  زنبورها  در  شده  ایجاد  مسمومیت 
زنبورها یک  ندادن  عادت  و  دارویی  دوز  رعایت 
همچنین  و  دارو  نیم دوز  با  درمان  از  قبل  روز 
 تغییرات دمایی که اثر دارو را دچار اختلل کرد، 
می باشد. این دارو را باید در دمای 35 - 18 درجه 
 18 زیر  دمای  در  درمان  و  برد  بکار  سانتی گراد 
درجه سانتی گراد و باالی 35 درجه سانتی گراد 

مطلقاً نباید صورت گیرد.
6. مطالعه ای که موسسه تحقیقات علوم دامي 
تیمول،  اثرات  مقایسه  عنوان:  با  )کرج(  کشور 
منتول و پریزین )داروی شیمیایی( در کنترل کنه 
واروآ در  منطقه سردسیر دهبکري استان کرمان 
انجام داد نشان می  دهد که در منطقه سردسیري 
تاثیر  بیشترین  آزمایش  تکرار  مرحله  دو  طي 
درماني روي کنه در سطح 1 درصد مربوط به تیمار 
پریزین)85/86 درصد( و سپس به ترتیب مربوط 
به تیمارهاي تیمول 1 گرم )68/5۷ درصد(، تیمول 
 50 منتول  کریستال  درصد(،   65/۷8( گرم   0/5
گرم )62/06 درصد( و کریستال منتول 35 گرم 
تیمارهاي  بین  که  شد  مشاهده  درصد(   54/68(
فوق الذکر )به غیر از تیمار پریزین( هیچ اختلف 
توجه  با  بنابراین  نگردید.  مشاهده  معني داري 
تیمارهاي  بین  دار  معني  اختلف  وجود  عدم  به 
ذکرشده و همچنین هزینه کمتر و کاهش احتمال 
کریستال  از  استفاده  ها،  کنه  در  مقاومت  ایجاد 
منتول 35 گرم در منطقه سردسیري ترجیح داده

مي شود. 
و  ایرانی  محققان  مشترک  پژوهش  نتایج   .۷
ایجاد مقاومت  احتمال  آلمانی نشان می  دهد که 
کنه واروآ در برابر کنه کش های شیمیایی حاوی 

فلووالینات رایج در ایران وجود دارد. 
8. بررسی اثر استفاده از گیاهان توتون، اسپند و 
آویشن کوهی )به صورت عصاره و دوددهی در 
نشان  زنبورعسل  واروآی  کنه  کنترل  در  کندو( 
به  مربوط  کشی  کنه  اثر  بیشترین  که  می دهد 
عصاره توتون می باشد و عصاره اسپند در مقابل 

کنه واروآ بی اثر است.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

431430 432 433
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ظروف
 cGMP استانداردهای بسته بندی داروها توسط تولیدکنندگان، در بخش
کد آیین نامه فدرال، در USP-NF و در راهنمای FDA تحت عنوان 
بیولوژیک  فرآورده های  و  داروها  بسته بندی  مستندات  ارائه  دستورالعمل 
دارویی  پرونده  ارائه  هنگام  باید  تولیدکننده  است.  شده  گنجانده  انسانی 
تمام ویژگی های مربوط به بسته بندی محصوالت را نیز همراه سازد. در 
بسته بندی  که  شود  داده  نشان  باید  بالینی  تحقیقات  اولیه  مراحل  طول 
بالینی  کارآزمایی  دوره  برای  را  دارو  مناسب  پایداری  پیشنهادی می تواند 
اطلعات  پایانی،  مراحل  به  بالینی  کارآزمایی  پیشرفت  با  سازد.  فراهم 
اجزای  سایر  و  درپوش  ظرف،  فیزیکی  و  شیمیایی  خصوصیات  مورد  در 
بسته بندی محصول نهایی باید جمع آوری گردد تا از پایداری دارو ضمن 
متفاوت  اختصاصات  شود.  اطمینان حاصل  پیش بینی شده  قفسه ای  عمر 
برای ظروف فرآورده های تزریقی، غیرتزریقی، پاستوریزه، بالک و همین 
در  است.  الزم  فلز  و  پلستیک  شیشه،  از  شده  تهیه  ظروف  برای  طور 
باید نشان داده شود که بسته بندی و سیستم درپوش برای هر  هر مورد 
محصول خاص و معرف مورد نظر مناسب است. از جمله کیفیت های مورد 

آزمون عبارتند از:
* خصوصیات فیزیک و شیمیایی 

* عبور نور برای شیشه یا پلستیک
* سازگاری دارویی

* نشت )Leaching( و یا مهاجرت ملکولی
* عبور بخار برای پلستیک ها

* سد رطوبتی
* سمیت برای پلستیک ها

اندازه   ،)metered dose( بخش  دوز  چکاننده،   ،)Valve( دریچه   *

بسته بندی، برچسب گذاری
و انبارکردن داروها  )1(

ذره ای، خصوصیات افشانه 
* نشتی برای ظروف آئروسل ها

* سترونی و تراوایی برای ظروف فرآورده های تزریقی
* پایداری دارویی برای  تمام بسته بندی ها

در اصطلحات مربوط به تهیه داروهای ترکیبی، معانی مربوط به ظروف 
و شرایط نگهداری تعریف شده است. طبق USP، ظرف عبارت است از 
"شیئی که ماده را در خود نگه می دارد و در تماس مستقیم با ماده هست 
از  عبارتست   )immediate( بلفصل  ظرف  باشد".   است  ممکن  یا 
با ماده دارد". درپوش بخشی  "ظرفی که در تمام مدت، تماس مستقیم 
از ظرف است. ظرف دارویی شامل درپوش، باید پیش از پرشدن با دارو 
تمیز و خشک باشد. ظرف نباید از نظر فیزیکی یا شیمیایی با دارو تداخل 
در  آن  خلوص  یا  کیفیت  قدرت،  تغییر  سبب  که  نحوی  به  باشد  داشته 
پدیده،  مورد  این  در  مثالی  شود.  رسمی  الزامات  از  خارج  محدوده های 
جذب )Sorption( داروهای لیپوفیلیک از قبیل دپازپام به دیواره ظروف 
پلستیکی کم دانسیته است که منجر به کاهش داروی دردسترس برای 
با استفاده از ظروف  شیشه ای  تجویز می شود. این مشکل را می توان 

برطرف کرد. 
برای  آنها  توانایی  با  مطابق  را  دارویی  ظروف  متحده،  ایاالت  فارماکوپه 
ظرفی  می کند.  طبقه بندی  بیرونی  شرایط  از  خود  محتویات  از  حفاظت 
خوانده   well-closed ظرف  نام  به  قابل قبول  معیارهای  حداقل  با 
می شود. این ظرف "محتویات خود را از جامدات بیرونی و از اتلف ماده 
می کند.  محافظت  توزیع  و  انبار  ارسال،  جابه جایی،  عادی  شرایط  تحت 
و  جامدات  مایعات،  با  آلودگی  از  را  خود  محتویات   "Tight "ظرف 
بخارات بیرونی، از بین رفتن و فروپاشی )Efflorescence(، نم پذیری 
جابه جایی،  متعارف  یا  عادی  شرایط  تحت  تبخیر  و   )Deliquesce(

  محمدرضا معمارزاده، دکترای شیمی فیزیک، گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
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شکل4: چند نمونه بسته بندی به شکل بلیستر دارویی

ادامه دارد...

و شماره Lot باشد تا شناسایی درست دارو را تضمین کند.
مانند  بهداشتی  های  موسسه  در  ویژه  به  تک واحدی،  بسته بندی  اگرچه 
بیمارستان ها و تسهیلت مراقبتی درازمدت سودمند است، اما این فایده 
سرپایی  بیماران  از  بسیاری  که  چرا  نمی شود  محدود  فوق  مراکز  به 
و  راحت  وسیله  یک  عنوان  به  را  تک واحدی  بسته بندی  بیمارستان ها 
می دهند.  ترجیح  خود  داروهای  استفاده  و  نگهداری  برای  بهداشتی 
داروهای  توزیع  و  تک واحدی  بسته بندی  برای  ذکرشده  فواید  میان  در 
خطاهای  کاهش  و  دارویی  واحد  هر  دقیق  شناسایی  می توان  تک دوزی 

محافظ،  بسته بندی  وجود  خاطر  به  دارو  آلوده شدن  کم کردن  دارویی، 
کم کردن زمان نسخه پیچی، سهولت بیشتر کنترل موجودی در داروخانه 
یا ایستگاه پرستاری و حذف ضایعات از طریق مدیریت دارویی با کاهش 
با  را  دارویی  جامدات  بیمارستان ها  از  بسیاری  برد.  نام  را  ریزدارو  دور 
می کنند  بسته بندی  استریپ  شکل  به  تک دوز  سیستم های  از  استفاده 
)شکل3(. این وسیله اشکال دارویی جامد را به صورت قطعات 4 تکه ای 
مهر و موم کرده و به طور همزمان اطلعات شناسایی دارو را روی هر 
تنظیم  گونه ای  به  می توان  را  تجهیزات  این  می کنند.  چاپ  بسته بندی 
کرد تا بتوانند بسته بندی و اختصاصی تک برش یا استریپ های منفذدار 
از  ترکیبی  است  بسته بندی ممکن  مواد  کنند.  تولید  را  دوزها  از  رولی  یا 
کاغذ، فویل، پلستیک یا سلفون باشد. بعضی از داروها باید در لفافی از 
فویل بسته بندی بشوند تا از اثرات مخرب نور یا نفوذ رطوبت جلوگیری 
شود. بسته بندی اشکال دارویی جامد در استریپ های پلستیکی شفاف یا 

آلومینیومی شاید رایج ترین روش بسته بندی تک واحدی باشد )شکل4(.

شکل3 : دستگاه بلیسترزنی با ظرفیت 50 بلیستر در دقیقه

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

441440 442 443

ارسال، انبار و توزیع محافظت می کند و قابلیت محکم بسته شدن مجدد 
تحت  دیگری  گاز  هر  یا  هوا  به  نسبت   "Hermetic" ظرف  دارد.  را 
غیرقابل نفوذ  توزیع  و  انبار  ارسال،  جابجایی،  متعارف  یا  عادی  شرایط 
است. ظرف "Hermetic سترون" معمواًل برای نگهداری فرآورده هایی 
ظرف  شده اند.  تهیه  تزریق  راه  از  تجویز  منظور  به  که  می شود  استفاده 
از دارو را در خود  تک دوزی"Single Dose" ظرفی است که کمیتی 
نگه می دارد که برای تنها یک بار مصرف در نظر گرفته شده است و پس 
از بازشدن نمی توان با اطمینان از حفظ سترونی مجدداً آن را پلمپ کرد. 
آمپول هایFusion Sealed  و سرنگ ها  این نوع ظروف می توان  از 
 Multiple( و کارتریج های از پیش پرشده را نام برد. ظرف چند دوزی
پی  مقادیر  برداشت  اجازه  که  است   Hermetic نوعی ظرف   )Dose
در پی از محتویاتش را بدون تغییر قدرت اثر یا به خطر افتادن کیفیت یا 
خلوص بخش باقیمانده اش، می دهد. این ظروف را معمواًل به نام "ویال" 
نیز می نامند. مثال هایی از محصوالت تک دوزی و چنددوزی در شکل 1 

نشان داده شده است.
اشکال دارویی از قبیل قرص ها، کپسول ها و مایعات خوراکی را می توان 

کرد. ظروف تک واحدی  بسته بندی  یا چندواحدی  در ظروف تک واحدی 
برای نگهداری کمیتی از دارو طراحی شده است که بعد از بازشدن ظرف، 

به منظور تجویز به صورت تک دوزی به کار می رود )شکل2(.
هستند.  دارو  از  دوز  یا  یک واحد  از  بیش  حاوی  چندواحدی  ظروف 
می شود.  خوانده  هم  تک دوز  بسته بندی  نام  به  تک واحد  بسته بندی 
بسته بندی تک واحدی داروها می تواند در مقیاس وسیع توسط تولیدکننده 
داروخانه های  توسط  کوچکتر  مقیاس  در  یا  پذیرد  صورت  توزیع کننده  یا 
توزیع کننده دارو انجام شود. در هر کدام از موارد برچسب تک واحد باید به 
نحو مناسب شامل شناسایی، کیفیت و یا قدرت محصول، نام تولیدکننده 

شکل 1: فرآورده های تزریقی بسته بندی در چند دوزی  )ویال( و تک 
دوزی )آمپول(

شکل2: بسته بندی تک واحدی شامل یک پیمانه از محلول دارویی 
)cup( و بسته بندی به شکل بلیستر برای یک کپسول
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معرفی
زردچوبه از خانواده زنجبیل با نام علمي . Curcuma longa   L و با 
نام انگلیسي Turmeric شناخته مي شود. زردچوبه گیاهي است علفي و 
پایا به ارتفاع یک تا یک و نیم متر و داراي ریزوم متورمي است که از آن 
چندین ساقه هوایي خارج مي شود. قسمت مورد استفاده غذایي و دارویي 

این گیاه ریزوم هاي خشک شده آن است.

زردچوبه از دیدگاه طب سنتي
در کتب طب سنتي موارد مصرف متعددي براي زردچوبه ذکر شده است. 
عروق  بازکننده  مساوي،  نسبت  به  انیسون  گیاه  با  آن  گرم   3/5 مصرف 
کبدي و کمک کننده به درمان یرقان است. جویدن بر پا نشده نیم گرم 
آن به منظور تسکین درد دندان موثر است.  قراردادن ساییده شده آن روي 

زخم باعث خشک شدن زخم و برطرف شدن درد و ورم آن می شود .
ضماد آن با الکل باعث برطرف شدن پارگي و خشک شدن زخم می شود. 
کننده  برطرف  و  مفاصل  درد  آن، مسکن  با  و گرم کردن موضع  مالیدن 
ورم  ها می باشد. مصرف بیش از اندازه آن مضر قلب بوده و تجویز آبلیمو و 

  فاطمــه قطبــي نــژاد، دکتــرای حرفــه ای داروســازی، گــروه فرموالســیون، مرکز تحقیقــات گیاهــان دارویــی 

ترنج کنترل کننده عوارض آن است. میزان مصرف آن در طب سنتي تا ۷ 
گرم است. زردچوبه در بسیاري از کشورها به صورت سنتي به عنوان ادویه 
و دارو استفاده می شود. پودر ریزوم این گیاه در فرآورده هاي دارویي جهت 
درمان بیماري هاي متعددي از جمله رماتیسم، بدن درد، انگل روده، اسهال، 
تب نوبه، اختلالت کبدي، ناخوشي معده، عفونت هاي مجاري ادرار، سوء 
هاضمه، التهابات، لکه هاي سفید در بدن، مشکلت قاعدگي، قولنج روده 

و بیماري هاي پوستي استفاده می شود.

ترکیبات شیمیایي
شیمیایي  نام  با  زردچوبه  گیاه  ریزوم  موثرۀ  ماده  کورکومین 
difeouloylmethane است. علوه بر کورکومین ترکیبات شیمیایي 
متعدد از جمله اسانس، زینجیبرن، آلفا و بتا تورمرین و مواد دیگر از جمله 
آرابینوز، فروکتوز، گلوکز و نشاسته در ریزوم گیاه زردچوبه وجود دارد. رنگ 
زردچوبه مربوط به مواد رنگي مثل کورکومین، دس متوکسي کورکومین و 

بیس دس متوکسي است.

کاربرد گیاه زردچوبه
در طب سنتي و مدرن
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اثرات فارماکولوژي و درماني زردچوبه
اثر ضدسرطاني: در تحقیقات متعدد نشان داده شده است که مصرف 
رشد  مهار  موجب  توانند  مي  دارویي  گیاهان  و  غذایي  مواد  از  بعضي 
سلول هاي سرطاني  شوند. گزارش اپیدمیولوژي حاکي از آن است که در 
کمتر  اي  روده  سرطان هاي  است،  زیاد  زردچوبه  مصرف  که  کشورهایي 
مشاهده  شده است. در مقاالت متعددي اثرات آنتي اکسیداني، ضدسمیت، 
ضدالتهاب و ضدسرطاني کورکومین گزارش شده است. اثرات ضدسرطاني 
زردچوبه از این نظر با اهمیت است که زردچوبه به عنوان یک ماده افزودني 
به غذا مورد استفاده قرار می گیرد و مصرف این ماده با دوز باال از تکثیر 
سلولهاي سرطاني پیشگیري ولي به سلول هاي سالم آسیبي وارد نمی کند.

زردچوبه به طور مستقیم موجب مهار تشکیل عروق جدید و به طور غیر 
مستقیم با مهار تولید عوامل محرک در تشکیل عروق جدید، هورمون هاي 
سرطاني  سلول هاي  رشد  از  اپیدرم،  رشد  هورمون  و  فیبروبلست  رشد 
رده  از  بسیاري  روي  کورکومین  ضدسرطانی  اثرات  می کند.  پیشگیري 
سلول هاي سرطاني از جمله: پانکراس، رحم انسان و دیگر رده هاي سلولي 

و سرطان کلیوي ناشي از تجویز مواد سرطان  زا گزارش شده است. 
داده شده است که  نشان  آزمایش  هاي حیواني  در    محافظت کبدي: 

مقابل  در  را  کبد  زردچوبه 
جمله  از  سمي  مواد  انواع 
گاالکتوز  تتراکلرید کربن، 
پنتوباربیتال،  آمین، 
تیواستامید  استامینوفن، 
محافظت  آفلتوکسین  و 

مي کند.
موجب  همچنین  زردچوبه 
صفرا  دفع  و  تولید  افزایش 
و همچنین ترکیبات موجود 
کلسترول،  جمله  از  آن  در 
و  صفراوي  نمک هاي 

می شود. بیلیروبین 
التهابی:  ضد  اثر 
کورکومین و اسانس موجود 

اثرات  که  است  شده  گزارش  دارند.  قوي  ضدالتهابي  اثرات  زردچوبه  در 
ضدالتهابي تجویز خوراکي زردچوبه در کوتاه مدت مشابه هیدروکورتیزون 
و فنیلبوتازون است، ولي در طوالني مدت اثرات آن کمتر از این دو دارو 
است، موضوع مهم این است که مصرف خوراکي آن جهت اثر ضدالتهابي 

بدون هیچ گونه عوارض جانبي است.
بادشکن  یک  عنوان  به  زردچوبه  سنتي  طب  در  گوارشي:  اختالالت 
شناخته شده است و مصرف آن با غذا موجب بهبود هضم غذا و کاهش نفخ 
معده می شود. همچنین با تاثیر در تحریک و تولید صفرا و در نتیجه هضم   
افراد  در  ماده  این  لذا مصرف  بهبود هضم غذا می شود.  چربي ها موجب 
مبتل به اختلالت گوارشي مزمن و افرادي که بعد از مصرف غذا احساس 
خستگي و یا احساس نفخ می کنند، پیشنهاد شده است. تأثیر زردچوبه به 
دردهاي شکمي  کاهش  موجب  ماهیچه صاف  اسپاسم  مهارکننده  عنوان 

ناشي از کولیت اولسراتیو در انسان می شود.
قلب و عروق: گزارش شده است که تجویز زردچوبه به خرگوش داراي 

سطح کلسترول خون باال موجب کاهش میزان کلسترول و تري گلیسرید 
خون و همچنین مهار اکسیداسیون LDL شده است. زردچوبه همچنین 
برون تني  شرایط  در  صحرایي  موش  عروق  دیواره  بر  پلکتها  تجمع  از 
و   LDL اکسیداسیون  مهار  در  زردچوبه  تاثیر  لذا  کند.  مي   پیشگیري  
تجمع پلکت ها که از فاکتورهاي موثر در تشکیل پلک آترواسکلروز است 

احتمااًل در پیشگیري و بهبود بیماریهاي قلبي و عروقي موثر باشد.
بیماري آلزایمر: تجمع پروتئین بتاآمیلوئید در مغز بیماران مبتل به آلزایمر 
موجب تشدید آسیب سلولي می شود. در یک مطالعه تجویز زردچوبه موجب 
کاهش تشکیل پروتئین بتاآمیلوئید در محیط برون تني و در مطالعه اي دیگر 
تجویز زردچوبه موجب تشدید فعالیت منوسیت ها و ماکروفاژهاي بیماران 
محققان  شد.  برون تني  شرایط  در  زدایي  آمیلوئید  بتا  در  آلزایمر  به  مبتل 
مدعي هستند که تاثیر مثبت زردچوبه بر سیستم ایمني بدن عامل اصلي در 

تحلیل پلک بتاآمیلوئید بوده است.
کلسترول،  غلظت  بر  زردچوبه  مثبت  تاثیر  دیگري  محققان  ولي 
آپولیپوپروتئین و پراکسیداز در خون را نیز در بهبود بیماري آلزایمر دخیل 
می دانند. مطالعات آزمایشگاهي متعددي به منظور بررسي تاثیر زردچوبه در 
متابولیسم و روند آسیب سلولي در بیماري آلزایمر انجام شده است که نتایج 
این مطالعات حاکي از آن 
آنتي  خواص  که  است 
ضدالتهابي  اکسیداني، 
ایمني  سیستم  تنظیم  و 
بهبود  در  زردچوبه  توسط 
پیشگیري  و  متابولیسم 
در  سلولي  آسیب  روند  از 
بیماري آلزایمر موثر است.

روماتوئید:  آرتریت 
از  التهابي  آسیبهاي 
درد  ایجاد  عوامل  جمله 
زردچوبه  هستند.  مفاصل 
و  آنتي اکسیداني  اثر  با 
در  می تواند  ضدالتهابي 
موثر  مفاصل  درد  کاهش 

باشد.
خون  قند  عوارض  و  گلوکز  سطح  کاهش  بر  زردچوبه  تاثیر  دیابت: 
آزمایشگاهي  تحقیقات  در  است.  شده  گزارش  متعدد  مطالعات  در  باال 
موجب  دو  نوع  دیابت   به  مبتل  سوري  موش  به  زردچوبه  تجویز 
داده  نشان  اي  مطالعه  در  است.  شده  خون  قند  غلظت  کاهش 
کبدي هاي  سلول  در  گلوکز  تولید  مهار  موجب  زردچوبه  که   شد 

خواص  با  ماده  یک  زردچوبه  نمود  بیان  می توان  نهایت  در  مي شود. 
ضدالتهابي و آنتي اکسیداني قوي است. این خواص زردچوبه باعث شده 
آرتریت،  بیماري هاي گوارشي، کبدي، سرطان،  در  آن  است که مصرف 

آلرژي، آسم، آترواسکلروز، آلزایمر و قندخون باال مورد نظر قرار گیرد.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

451450 452 453
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مقدمه
طبیعت  در  موجود  شیمیایی  مواد  به  معمواًل  طبیعی"  "ترکیبات  اصطلح 
اشاره دارد که دارای فعالیت های دارویی و یا بیولوژیکی متمایزی هستند. 
این ترکیبات طیف گسترده و متنوعی از محصول  ها، از جمله آلکالوئیدها، 
ترپنوئیدها، فلون، لیگنان و کومارین  ها را پوشش می دهند. آنها مواد اولیه 
غذایی  مکمل  صنایع  و  طعم  و  عطر  بهداشتی،  و  آرایشی  دارویی،  عمده 

هستند. 
جداسازی ترکیبات از منابع طبیعی؛ مهمترین، دشوارترین و وقت گیرترین 
با استخراج  این عمل  تولید ترکیبات طبیعی است.  امر پژوهش و  گام در 
آغاز می شود و به دنبال آن تکنیک های مختلف جداسازی با هدف دستیابی 
برای  که  دارد  قرار  ترکیبات  از  گروهی  یا  ترکیب  یک  از  باال  خلوص  به 
انجام مطالعات دقیق به عنوان مثال برای شناسایی ساختار مولکول، آزمون   
زیست فعالی، کنترل کیفیت منابع طبیعی و یا تولید صنعتی بیشتر انجام 

می گیرد.
گام اول؛ استخراج، یعنی گرفتن عصاره خام از منابع طبیعی است. با این 
حال، محصوالت به دست آمده از روش استخراج معمواًل مخلوطی از اجزای 
مختلف و اغلب تنها برخی از آنها را نشان می دهند. هدف کلی از جداسازی و 
تخلیص، جداکردن یک ترکیب یا گروهی از ترکیبات فعال از دیگر ترکیبات 
بی اثر و ترکیبات نامطلوب می باشد. ترکیبات فعال در طبیعت ویژگی  های 

زیر را دارند: 
مقدار کم،  همراه  بودن با ترکیبات همولوگ و آنالوگ ساختاری و  حساسیت 
به دما به علوه، این ترکیبات معمواًل ماتریس  های پیچیده  ای هستند و این 
امر بیانگر آن است که جداسازی و خالص سازی اجزای خاص از آن ُپرزحمت 
و دشوار خواهد بود. به این دالیل، ضروری است که یک استراتژی مناسب 
با استفاده از تکنیک و شرایط عملیاتی مناسب برای رسیدن به بازده باال از 

ترکیب موردنظر انتخاب گردد.
تکنیک  های جداسازی و خالص سازی معمول شامل: تفکیک با حّلل، جذب، 
کروماتوگرافی فشار پایین، تبلور و غیره هستند که اغلب ناکارآمد بوده و به 
دست آوردن جزء غنی شده از ترکیبات فعال با این روش  ها دشوار است. در 
طول دهه گذشته، چندین تکنیک جداسازی و خالص سازی نوین معرفی و 
بررسی شده  اند. این موارد عبارتند از: جداسازی غشایی، کروماتوگرافی مایع 
تهیه  ای با عملکرد باال )prep- HPLC(، کروماتوگرافی جریان معکوس 
)CCC(، کروماتوگرافی سیال فوق بحرانی )SFC( و غیره. از مزایای این 
تکنیک  ها این است که سریع بوده، اغلب قادر به جداسازی ترکیباتی هستند 
که قبًل غیر قابل دسترس بودند و همچنین امکان ارتقا به سطح صنعتی 
با این حال، باید تاکید کرد که هیچ یک از این تکنیک  ها به  وجود دارد. 
خودی خود یک روش جامع برای غلبه بر تمام مشکلت در جداسازی مواد 
نبوده و بهترین روش معمواًل این است که ترکیبی از تکنیک  های مختلف 

علیرضا حاتمی، دکترای شیمی آلی، گروه فیتوشیمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

جداسازی و خالص سازی
ترکیبات طبیعی

استفاده شود. در اغلب موارد، این کار با فرآیند پیش تفکیک و یا غنی سازی 
و به دنبال آن جداسازی و خالص سازی در مراحل مختلف آغاز می شود. در 

هر مرحله تکنیک  های مختلفی ممکن است استفاده شود.
این متن بر تکنیک  های مورد استفاده برای جداسازی ترکیبات طبیعی، با 
توجه ویژه بر ترکیبات با وزن مولکولی کم تمرکز دارد. پس از مشخص 
استراتژی جداسازی  انتخاب  نظر،  ترکیبات مورد  یا گروه  و  ترکیب  کردن 
صورت  آن  فیزیکوشیمیایی  ویژگی  های  به  توجه  با  جدی  طور  به  باید 
یا آب دوستی(، خواص اسید و  از جمله جنبه حّللیت )آب گریزی و  گیرد، 
باز، بار مولکولی، پایداری و اندازه ترکیب باید در نظر گرفته شود. طراحی 
مناسب  ترین روند جداسازی برای به دست آوردن ترکیبات هدف الزم است. 
شکل 1 فرآیند کلی استخراج و تصفیه محصوالت طبیعی را نشان می دهد.

شکل1: فرآیند کلی برای استخراج
و تصفیه محصوالت طبیعی
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شکل2: نمایی از یک روند نوعی از جداسازی توسط حاّلل

پیش جداسازی و یا غنی سازی
اولیه استخراج شده  اند، بسیار  از مواد  عصاره  های خام، که به طور مستقیم 
پیچیده هستند و معمواًل حاوی مقادیر کمی از مواد فعال هستند. به طور کلی 
عصاره خام را نمی توان مستقیماً با استفاده از روش کروماتوگرافی جداسازی 
یا روش  امر ضرورت داشتن یک روش پیش تفکیک مناسب و  این  کرد، 
غنی  سازی را با توجه به ویژگی  های ترکیب هدف نشان می دهد. برای مثال، 
اگر ترکیبات هدف ماکرومولکول  ها باشند، فیلتراسیون غشایی ممکن است 
برای حذف مولکول  های کوچک، که در این مورد ناخالصی به حساب می  آیند 
استفاده شود. اما هنگامی که ترکیبات هدف مولکول  های کوچک با قطبیت 
مختلف باشد تفکیک با حّلل و یا جذب ممکن است به عنوان یک روش 
با حّلل، غنی سازی  تفکیک  باشد. در حال حاضر،  بسیار موثر  غنی سازی، 
جذبی و جداسازی غشایی سه روش هستند که اغلب در مقیاس آزمایشگاهی 

و تولیدی استفاده می شوند.

تفکیک با حاّلل 
تفکیک با حّلل به طور گسترده به عنوان اولین قدم برای جداسازی گروه  های 
مختلف ترکیبات در عصاره استفاده می شود. این روش شامل استفاده از دو 
حّلل غیرقابل امتزاج در یک قیف جداکننده است، که در آن ترکیبات با توجه 

به ضرایب تفکیک مختلف خود در هر کدام از حّلل  ها توزیع می شوند.
از  گسترده  ای  حاوی طیف  پیچیده  بسیار  مخلوط  معمواًل یک  خام  عصاره 
اجزای قطبی، نسبتاً قطبی و غیر قطبی است. ترکیبات موجود با توجه به تغییر 
قطبیت    ، در فرآیند تفکیک با حّلل معمواًل با افزایش قطبیت درحّلل پیش 

خالص سازی می شوند. 
روند جداسازی معمول برای عصاره طبیعی شامل موارد زیر است: 

عصــاره خام اولیــن بار با هگزان/ اترنفت اســتخراج می شــود 

که منجر به تولید مشــتقی از عصاره شامل اجزای غیرقطبی مانند چربی، 
 ،)CHCl3( ترپنوئیدها و ... می شــود. ســپس این محلول بــا کلروفرم
اتیل  اســتات )EtOAc( و n-بوتانول )N-BuOH( استخراج شده، 
که منجر به ایجاد سه فرکشن از عصاره در حّلل مربوطه می شود. اجزای 
کمتر قطبی در بخش CHCl3 غنی می شــوند، آنهایی که نسبتًا قطبی  تر 
هســتند مثل منوگلیکوزیدها، در بخش اتیل  استاتی قرار می  گیرند. اجزای 
قطبی، به خصوص گلیکوزیدها، در بخش بوتانولی غنی می شوند. شکل 2 

یک نما از جداسازی را نشان می دهد. 
در طول فرآیند تفکیک با حّلل در عصاره طبیعی، موارد زیر باید در نظر 

گرفته شوند:
1- در تفکیک با حّلل اتیل  استات، از آنجا که ممکن است اتیل  استات حاوی 
مقدار کمی اسیداستیک باشد احتمال دارد منجر به تولید مشتق استاتی در 

فرآورده طبیعی اولیه گردد.
 CHCl3 استخراج شوند، چرا که CHCl3 2-  آلکالوئیدها تمایل دارند با

حّللی با خاصیت اسیدی ضعیف است.
3-  بوتانول باید قبل از استفاده برای استخراج از فاز آبی، با آب اشباع شود.

مختلف  دسته  های  جداسازی  در  موفقیت  با  حّلل  تفکیک  روش  چه  اگر 
ترکیبات در محصوالت طبیعی استفاده شده است، اما هنوز هم معایبی دارد. به 
عنوان مثال، جداسازی توسط تفکیک حّلل را نمی توان همیشه به شیوه دقیق 
انجام داد و تداخل و همپوشانی برخی از ترکیبات در تفکیک  های پی در پی را 

می توان دید. به علوه، مقدار زیادی از حّلل های سمی استفاده می شود.

غنی سازی به روش جذب
به طور کلی، جذب سطحی یکی از کارآمدترین روش  های غنی  سازی است 
و دارای تاثیر خالص سازی متوسط است. تاکنون، فرآیند جذب در برنامه  های 
موفقیت آمیزی  طور  به  و  است  کرده  کسب  محبوبیت  دارویی  کاربردی 
برای پاالیش صنعتی و تخلیص مواد فعال زیستی مانند فنول، ساپونین  ها، 

فلونوئیدها، آلکالوئیدها و کومارین  ها به  کار برده می شود.
در میان انواع فرآیندهای جذب، رزین  ها به طور گسترده  ای برای غنی سازی 
درشت  منافذ  با  رزین  می شوند.  استفاده  گیاهی  ثانویه  متابولیت  های 
ترکیبات  انتخابی  جذب  برای  می توان  را   )macroporous resins(
نیروی  طریق  از  غیرآبی  سیستم  های  همچنین  و  آبی  های  محلول  از 
الکترواستاتیک، برهمکنش پیوند هیدروژنی، کمپلکس، عمل الک مولکولی 
و غیره به   کار برد. این رزین  ها پلیمر  های بادوام غیرقطبی  )پلی استایرن(، 
نسبتاً قطبی )گروه استری( یا قطبی )آمید، آمیدوسیانوژن، آسیل  آمینو پلی 
منفذ  رزین های  باال هستند.  با ظرفیت جذب  و  درشت  منافذ  با  استایرن( 
درشت )متخلخل( مزایای بسیاری نسبت به ماتریس  های معمولی دارند، از 
جمله بیش از 10 برابر افزایش در ظرفیت بارگیری نمونه، غلظت ترکیبات 
هدف، ویژگی جذبی باالتر، جذب آسان تر، استحکام مکانیکی بهتر و استفاده 
دوباره و مقاومت کمتر در برابر مایعات است. همچنین به این امر مهم توجه 
کنید که مخلوط اتانول- آب برای واجذب ترکیبات هدف استفاده می شود و 
بنابراین استفاده از رزین متخلخل یک تکنیک "سبز" در نظر گرفته می شود.

شکل  و  قطبیت  مولکولی،  وزن  به  توجه  با  مواد  روش  این  در  اصل،  در 
خود تصفیه می شود. جذب موثر رزین متخلخل به میزان جذب سطحی، 
خواص الکتریکی، طبقه بندی الک و برهمکنش مربوط به پیوند هیدروژنی 
آن  ها بستگی دارد. بنابراین، رزین  های جاذب مختلف را می توان برای تهیه 
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جدول1: لیستی از برخی رزین  های متخلخل

ذرات ساختارقطبیترزین اندازه 
)mm(

سطح  مساحت 
)g/m2(

محتوای رطوبت 
)%(

D10155-40050 ≥1/2-0/3استایرنغیرقطبی
100-HPD۷0-۷0060-1/2650-0/3استایرنغیرقطبی

D140060-55055 ≥1/2-0/3استایرنغیرقطبی
5-X55-60050-1/2500-0/3استایرنغیرقطبی
3-FL۷0-12060-1/280-0/3پلی استایرنغیرقطبی

D402065-58060-1/2540-0/3استایرنغیرقطبی
8-AB60-52055-1/2480-0/3استایرنضعیف

20-HP۷0-0/2560065>پلی استایرنضعیف
1-AL۷5-65055-1/0500-0/3پلی استایرنضعیف

DM130۷6-55065-1/2500-0/3پلی استایرنضعیف
2-FL65-20055-1/0120-0/3پلی استایرنمتوسط

600-HPD65-60055-1/2550-0/3پلی استایرنمتوسط
301-DM۷0-48060 ≥1/2-0/3استایرنمتوسط

D30255-1/230050-0/3پلی استایرنمتوسط
8-XDA۷0-105065 ≥1/2-0/3استایرن-دیوینیل بنزنمتوسط

1-FL۷0-20055-1/0100-0/3پلی استایرنقطبی
500-HPD۷5-55055-1/0500-0/3پلی استایرنقطبی
826-HPD۷0-60060-1/2500-0/3پیوند هیدروژنقطبی

2-AL65-15055-1/0100-0/3پلی استایرنقطبی
11-ADS۷0-22060-1/2190-0/3گروه سولفونیکقطبی
31-ADS50-60/940 ≥1/2-0/3هیدروکسیل فنولیقطبی

7HP-XAD55-60045-0/56500آکریلتقطبی
DA20165-15060 ≥1/2-0/3استایرنقطبی
NKA-II65-20055-1/2160-0/3استایرنقطبی

ترکیبات مختلف با ویژگی  های خاص انتخاب نمود. انتخاب رزین مناسب عمدتاً براساس قطبیت ماده شیمیایی و رزین و همچنین قطر متوسط حفره  ها و 
مساحت سطح رزین صورت می گیرد. جدول 1 شامل لیستی از رزین  های مختلف است.



                                                                  مجله تحقیق و توسعه باریج | سال دوم |  شماره 14 

21

روش جذب رزین متخلخل برای غنی   سازی و جداسازی ترکیبات متعددی 
خالص  و  تغلیظ  شده    است.  استفاده  دارویی  گیاهان  مختلف  دسته   های  از 
از روش جذب توسط سوتو و همکارانش  با استفاده  سازی ترکیبات فنلی 

بررسی و مرور شده و جزئیات تعدادی از کاربردها ارایه شده است. 

جداسازی غشاء
تکنولوژی غشاء به طور فزاینده نقش مهمی در جامعه ما ایفا می کند. اصول 
کلی فن آوری   های مختلف غشاء بر نفوذپذیری انتخابی غشاء استوار است 
حالی  در  کنند  عبور  غشاء  از  موردنظر  مواد  تا  می دهد  اجازه  معمواًل  که 
فرآیندهای جداسازی  به طور کلی  نگه می   دارد.  را دور  ناخواسته  که مواد 
نگه  توسط غشاء  که  ذراتی  اندازه  به  توجه  با  فرآیندهای غشایی  و  غشاء 
داشته می شوند به موارد میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون 
و اسمز معکوس دسته   بندی می شوند )شکل3(. فرآیندهای جداسازی غشائی 
تکنیک هایی جداسازی تحت فشار هستند و روش های مختلفی، به عنوان 
مثال فشار باال، گرادیان غلظت و اختلف پتانسیل شیمیایی ممکن است به 
عنوان نیروی محرکه برای این فرآیند استفاده شود. یکی دیگر از جنبه   های 
کلیدی فرآیند جداسازی غشایی، انتخاب یک غشاء با ویژگی منافذ مناسب 

است.

تبادل  و  استخراج  تبخیر،  مانند  سنتی  جداسازی  روش های  با  مقایسه  در 
از  استفاده  جمله  از  می کند  ارائه  را  مزیت   هایی  غشایی  جداسازی  یونی، 
باال  گزینش  فاز،  انتقال  عدم  اتاق،  حرارت  درجه  در  کار  ساده،  تجهیزات 
از  گسترده   ای  طیف  غشایی  جداسازی  تکنیک   های  کم.  انرژی  هزینه  و 
کرده   است.  پیدا  طبیعی  محصوالت  خالص سازی  در  کاربردی  برنامه   های 
تغلیظ، جداسازی و خالص سازی ترکیبات هدف را می توان با استفاده از این 
به  پارامترهای فرایند و حالت  انتخاب غشاء مناسب،  از طریق  فن آوری و 
دست آورد. فناوری جداسازی غشایی ترکیبات هدف را در محلول بر اساس 
محصوالت  در  موثر  ترکیبات  مولکولی  وزن  می کند.  جدا  مولکولی  اندازه 
طبیعی اغلب کمتر از 1000 گرم بر مول و برای مواد غیرفعال از 1000 تا 
1000000 گرم بر مول متفاوت است. انتخاب فیلتر غشایی مناسب اجازه 
می دهد تا به حذف انتخابی مواد تشکیل دهنده فعال و غنی سازی اجزای 
هدف دست پیدا کنیم. فرایند جداسازی غشایی در دمای اتاق، بدون نیاز 
به اضافه کردن مواد شیمیایی و با صرفه جویی در انرژی انجام می شود، 
که به ویژه برای مواد حساس به حرارت مناسب است. همزمان، دستگاه 
ساده،  عمل  کوتاه،  فرایند  ساده،  ساختار  چون  مزایایی  غشایی  جداسازی 
کنترل و نگهداری آسان دارد که به طور موثری می تواند منجر به کاهش 

هزینه   های تولید و بهبود کیفیت محصول شود.
فیلتراسیون  توسط  ژینکو  از  فلونوئیدها  تفکیک  آن  نمونه   های  از  یکی 
اجزاء  از  زیادی  تعداد  حاوی  که  این  دلیل  به  بیلوبا  ژینکو  است.  غشایی 

شکل3: اندازه حفرات در میکروفیلتراسیون،
اولترافیلتراسیون، اسمز معکوس و فیلتراسیون معمولی

و  است  ترپنوئیدها  و  )فلونوئیدها(  گلیکوزیدها  مانند فلونول  فعال  بالقوه 
کاربرد بالقوه آن در مواد و مکمل   های غذایی، توجه زیادی را به خود جلب 
کرده است. به منظور افزایش محتوای فلونویید در عصاره خام ژینکو، زو 
در  استفاده  برای  را   )PVDF( فلوراید  وینیلیدن  پلی  و همکارانش غشاء 
روش اولترافیلتراسیون، با استفاده از پرمنگنات و پتاس اصلح کردند. سپس 
از این غشاء اصلح شده برای خالص کردن فلونوئیدها از فرآورده خام با 
شد.  استفاده   PVP و  فلونوئیدها  بین  هیدروژنی  پیوند  اثرات  از  استفاده 
آزمایش نشان داد که شار محلول عصاره ژینکو تا حد زیادی بهبود یافته و 
محتوای فلونوئید در محصول نهایی از 21/3 درصد وزنی به 34/8 درصد 
وزنی افزایش یافته است. همچنین مشاهده شد که انتقال جرم فلونوئیدها 

با افزایش pH محلول    GBE کاهش می یابد. 

استخراج فاز جامد  
اوایل  در   )Solid Phase Extraction;SPE( جامد  فاز  استخراج 
با  مایع  جامد-  استخراج  از  ترکیبی  تکنیک  این  شد.  معرفی   19۷0 دهه 
تکنولوژی کروماتوگرافی ستونی مایع تکامل یافته است، که تا حد زیادی 
برای جداسازی، خالص سازی و تغلیظ طیف گسترده   ای از عصاره   ها استفاده 

می شود. مراحل اساسی SPE در شکل 4 نشان داده شده    است.
با استخراج مایع- مایع سنتی، SPE می تواند منجر به بهبود  در مقایسه 
بازیابی ترکیبات هدف شده و آنها را از اجزای مداخله کننده به طور موثری 
جدا کند. SPE را می توان با توجه به ساز و کار آن به چهار دسته تقسیم 

شود:
 SPE  تبادل یونی و SPE ، فاز نرمال  SPE ، فاز معکوس  SPE 
جذبی. جاذب   های اصلی SPE و ویژگی   های آنها در جدول 2 نشان داده 

شده است.
جدیدی  مواد  و  هستند  توسعه  حال  در  همواره   SPE جدید  جاذب   های 
 MIP (Molecularly مانند مواد اصلح شده با مایع یونی، پلیمرهای
بازکردن  حال  در  کربنی  نانولوله   های  و   )Imprinted Polymers

زمینه های جدیدی از کاربرد این روش هستند.
و  بیشتر  محبوبیت   SPE نمونه،  در  پیش فرایند  تکنولوژی  یک  عنوان  به 
بیشتری در کاربردهای آزمایشگاهی پیدا می کند. این تکنیک ظرفیت جذب 
جاذب را برای جداسازی ترکیبات هدف از اجزای مزاحم به    کار می   برد. این 
تکنیک توانایی تجزیه و میزان بازیابی نمونه را افزایش می دهد. در مقایسه 
دارای چندین مزیت است مانند کارکرد   SPE با استخراج  مایع- مایع،  
ساده، بازده و سرعت باال. دستگاه SPE از ستون SPE انباشته از جاذب 

شکل4: اساس فرایند استخراج فاز جامد
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ویژگیجاذب های اصلی، فاز ساکن
C8 و C18 بازیابی باال؛ فاز آبگریزتر حاوی حداقل مقادیر گروه سیلنولسیلیکا

سطح ویژه باال؛ پایداری در محدوده pH 14-1جاذب قطبی پلی )استایرن-  دیوینیل بنزن(
مناسب برای ترکیبات یونی شوندهجاذب تبادل یونی
مناسب برای آنالیت حل شده در نمونه هایی که )به طور غیر معمول( در حّلل آلی غیرقطبی تهیه شده اند.جاذب فاز نرمال

SPE جدول2: جاذب   های اصلی در استخراج فاز جامد

و یک عنصر کمکی تشکیل شده    است. انتخاب جاذب مهم ترین عامل در 
هنگام استفاده از روش SPE است. با توجه به خواص و مقدار ترکیبات 
هدف، برای رسیدن به بهترین نتیجه جاذب و ستون مناسب باید انتخاب 

شود.
نمونه  آماده سازی  روش  عنوان یک  به  به طور گسترده   ای   SPE امروزه 
برای آنالیز انواع مختلف مواد در زمینه   های پزشکی، علوم و صنایع غذایی، 
نسبتًا  روشی  روش،  این  می شود.  استفاده  شیمی  و  زیست  محیط  علوم 
تثبیت شده با پتانسیل بسیار زیاد در آنالیز و جداسازی مواد طبیعی می باشد.

تخلیص
با تکنیک   های پیش تخلیص و یا غنی   سازی که در باال توضیح داده    شد، 
ترکیبات هدف را می توان به   صورت تغلیظ شده و غنی شده در عصاره تبدیل 
ممکن  و  بوده  پیچیده  بسیار  هنوز هم  »تمیز«  حال، عصاره  این  با  کرد. 
به  منظور  به  باشد.  شیمیایی  ترکیبات  از  مختلف  دسته  چند  شامل  است 
دست آوردن ترکیب فعال زیستی با درجه خلوص باال، تکنیک جداسازی 
و خالص   سازی مناسب مورد نیاز است. در دهه   های اخیر، چندین فن آوری 
 SFC و   HSCCC  ، تهیه   ای   HPLC مانند  خالص   سازی،  قدرتمند 
توسعه یافته    است. با این حال، هر یک از این فن آوری   ها دارای ویژگی   های 
منحصر به فرد و یک کاربرد خاص هستند که برای آن  مناسب ترند و قطعًا 
هیچ یک از آنها برای جداسازی تمام مواد طبیعی مناسب نیستند. برای حل 
این مشکل پیچیده در جداسازی ترکیبات طبیعی، ترکیبی از فن آوری   های 
اجزاء  ماهیت  به  توجه  با  معمواًل  کار می رود که  به  خالص   سازی مختلف 

موجود در عصاره و ترکیبات مورد نظر انتخاب می شوند.

کروماتوگرافی تکنیک   های 
کروماتوگرافی گسترده   ترین روش استفاده شده برای جداسازی است که در 
آن اجزا در یک مخلوط نمونه با توجه به تفاوت در توزیع آنها بین فاز سیار 
و فاز ثابت جدا می شوند. اجزاء منحصر به فرد توسط ثابت تعادل خود برای 
شرکت در برهمکنش   های بین مولکولی مشترک در دو فاز تشخیص داده 
می شوند. وقتی قدرت برهم  کنش   های بین اجزای نمونه با دو فاز به اندازه 
کافی باهم متفاوت باشند فرایندهای مکرر جذب واجذب در طول حرکت 
می شود.  منتج  مفید  جداسازی  یک  به  ثابت  فاز  امتداد  در  نمونه  اجزای 
مکانیسم اساسی جداسازی کروماتوگرافی در شکل 5 نشان داده شده است.

اجزای اصلی سیستم کروماتوگرافی معمواًل شامل حّلل   ها، پمپ، ستون 
کروماتوگرافی و آشکارساز است. در طول بیش از یک صد سال توسعه، 
خودکار،  دستگاهی  روش  یک  به  مرحله   ای  روش  یک  از  کروماتوگرافی 

مانند HPLC تبدیل شده است. در حالی که HPLC تجزیه   ای برای 
به دست آوردن اطلعات در مورد مخلوط نمونه مفید است و تکیه   ای بر 
مواد  تخلیص  و  جداسازی  تهیه   ای   HPLC هدف  ندارد،  آن   ها  بازیابی 
موردنظر با استفاده از ستون   های بزرگ، فشار باال، بارگیری زیاد نمونه و 
کروماتوگرافی  تهیه   ای،   HPLC از  غیر  به  باال می باشد.  سرعت جریان 
ستونی مایع کم فشار )LPLC( و کروماتوگرافی جریان معکوس با سرعت 

باال )HSCCC( نیز اغلب در تخلیص مواد موردنظراستفاده می شوند. 

تبـــلور 
تبلور به فرایندی اشاره دارد که در آن حل   شونده به طور خودکار از محلول 
رسوب کرده و یک فاز جدید را تشکیل می دهد. حّللیت و اشباع شدگی 
اساس فرآیند تبلور است. ذرات بسیار ریز حل   شونده در یک محلول فوق 
اشباع رسوب می کنند و یک هسته بلور را تشکیل می دهند. پس از تشکیل 
باعث می شود  انتشار، وارد سطح آن شده و  اثر  بر  این هسته، حل   شونده 
هسته به طور مداوم به شکل یک کریستال کامل رشد کند. فرآیندهای 

تبلور مجتمع شامل سه مرحله اصلی است: 
- تشکیل یک محلول فوق اشباع - هسته گذاری  - رشد بلور 

هفت  معمواًل  بلورهاست.  تشکیل  محرکۀ  نیروی  محلول  فوق اشباع شدن 
سردکردن،  تبخیر،  دارد:  وجود  فوق اشباع  محلول  یک  تهیه  برای  روش 
واکنش   های شیمیایی، رسوب   دهی با نمک، نقطه ایزوالکتریک، کامپوزیت 

و تقطیر آزئوتروپی.

مکانیسم اساسی جداسازی به روش کروماتوگرافی

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

461460 462 463
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حسین حسینی، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، گروه تحقیقات کشاورزی، مرکز    تحقیقات گیاهان دارویی باریج

کشـاورزی ارگانیک)1(

مقدمه
گرچه دستاوردهای کشاورزی صنعتی در تولید مواد غذایی غیرقابل انکار 
است، ولی پیامدهای منفی ناشی از ان نیز از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی 
و زیست محیطی قابل توجه است. آلودگی منابع آب و خاک، آلودگی مواد 
غذایی به بقایای مواد شیمیایی، فرسایش خاک و منابع ژنتیکی و افزایش 
از  ناشی  مشکلت  از  بخشی  تنها  زمین  گرمایش  و  گلخانه ای  گازهای 
فعالیت های بی رویه کشاورزی رایج توسط انسان است. آنچه مسلم است 
چنین روندی پایدار نیست و حقوق نسل های آینده را نیز تضییع می کند 
داشته  ادامه  نمی تواند  آن  فعلی  شکل  به  غذایي  مواد  تولید  نتیجه  در  و 
باشد و گزینه های دیگری را می طلبد. به نظر می رسد آینده انسان در گرو 
همنوایی بیشتر با طبیعت باشد. در راستای چنین نگرشی بهره بردای بیشتر 
از فرایندهای طبیعی در کلیه شئون زندگی ضروری می باشد. این موضوع 
به خصوص در فعالیت های کشاورزی و تولید مواد غذایی ضرورت بیشتری 
امروزه در سرتاسر دنیا و مخصوصًا در کشورهای صنعتی و  پیدا می کند. 
دنبال سیستم های جایگزینی در کشاورزی هستند که ضمن  به  پیشرفته 
تولید محصوالت کافی و کیفی، حداقل تخریب محیط زیست و  توانایی 
منابع را دربرداشته و در عین حال از ثبات و پایداری دارزمدت نیز برخوردار 
نظام های  مناسبت ترین  از  یکی  عنوان  به  ارگانیک  کشاورزی  باشند. 
و  دولتمردان  توجه  مورد  رایج  کشاورزی  سیستم های  جایگزینی  تولیدی 
سیاستگذاران نیز در سطح جهان قرار گرفته و تحقیقات وسیعی در زمینه 
به  رو  فزاینده ای  طور  به  پایدار  تولیدی  نظام های  نوع  این  مختلف  ابعاد 

گسترش است.

تعریف و اصول اصلی کشاورزی ارگانیک
 )IFOAM) International Federation of Organic Agriculture Movements(  

سازمان  یک  عنوان  به  ارگانیک(  کشاورزی  جنبش  بین المللی  اتحادیه 

ارگانیک  کشاورزی  گسترش  هدف  با   19۷2 سال  در  مستقل  بین المللی 
تشکیل شد که مقر آن در کشور آلمان می باشد و بیش از ۷80 عضو از 
108 کشور جهان دارد. بنا به تعریف IFOAM کشاورزی ارگانیک نوعی 
نظام کشاورزی است که اساسًا بر منابع تولید محلی متکی بوده و فعالیت 
آن بر حفظ تعادل اکولوژیکی و توسعه مطلوب فرایندهای بیولوژیک استوار 
است؛ بنابراین حاصلخیزی خاک و تنوع زیستی و پایداری، اجزاء کلیدی 
سیستم های کشاورزی ارگانیک مفحسوب می شوند. در سیستمهای تولید 
شیمیایی  کودهای  )مانند  مصنوعی  شیمیایی  مواد  مصرف  از  ارگانیک 
معدنی، آفت کشهای شیمیایي، هورمونها، داروها و مواد افزودنی( در روند 
کودهای  مانند  هایی  جایگزین  از  آنها  جای  به  و  شده  جلوگیری  تولید 
دامی، کمپوست ها و دیگر کودهای آلی، آفت کش های غیرشیمیایی مانند 
عصاره گیاهان، دشمنان طبیعی، و استراتژیهای کنترل بیولوژیکی و نیز از 
روشهای مدیریتی زراعی، فیزیکی و مکانیکی برای کنترل آفات، امراض 
که  نمود  توجه  نکته  این  به  باید  البته  می شود.  استفاده  هرز  علف های  و 
از کودها و آفت کش های  استفاده  به معنی عدم  تنها  ارگانیک  کشاورزی 
استانداردهای  رعایت  آنها  در  بلکه  نیست  تولیدی  نظام های  در  شیمیایی 
بین المللی و ملی خاص تولیدات ارگانیک نیز ضروری می باشد. در دنیا هر 
ارگانیک روی می آورند،  تولیدی  به سیستمهای  بیشتری  روزه کشاورزان 
طی سالهای 1985 تا 2003 هر سال سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک 
افزایش یافته است. این روند افزایشی در سال های اخیر شدیدتر بوده به 
طوری که در سال 2009 سطح زیر کشت این محصوالت به بیش از 35 
میلیون هکتار رسیده است. علي رغم توجه روزافزون جهانی به سیستمهای 
جغرافیایی،  کشاورزی،  خاص  ویژگي های  وجود  با  و  ارگانیک  کشاورزی 
اقلیمی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و همچنین منابع غنی و متنوعی که 
در کشور بزرگ ایران وجود دارند، متاسفانه هنوز این نوع سیستم تولیدی 

پایدار در نظام های کشاورزی ایران عمًل جایگاهی ندارند.
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از دیدگاه کشاورزی پایدار، محصوالت کشاورزی به سه دسته زیر تقسیم 
می شوند:

 )Organic product( 1- محصول ارگانیک
)Green food( 2- محصول سالم

)Natural prodact( 3- محصول طبیعی

1- محصول ارگانیک: 
محصولی است که در فرآیند تولید آن از هیچ نوع مواد شیمیایی اعم از 
گیاه و  بر سالمت خاک،  و  نشده است  استفاده  کودها و سموم شیمیایی 

انسان تاکید دارد.

2- محصول سالم:  
تولید              شیمیایی  های  نهاده  از  استفاده  حداقل  با  که  است  محصولی 
می شود و میزان باقیمانده مواد شیمیایی در این محصوالت باید مطابق با 

استانداردهای تعیین شده باشد.    

3- محصول طبیعی:  
محصولی است که عاری از بقایای مواد شیمیایی مصنوعی بوده و حاصل 

تولید در مناطق طبیعی و دست نخورده باشد

اهــداف اساســي 
محصوالت   توليــد 

ارگانيك:
کیفیت  با  غذا  تولید   -

باال با مقدار کافي
- تعامل سازنده و ارتقاء 
و  نظام ها  با  دهنده 

چرخه هاي طبیعي
اثرات  درنظرگرفتن   -
اکولوژیكي  و  اجتماعي 
و  تولیدات  وسیع تر 

سیستم هاي فرایندي ارگانیک
کشاورزي،  نظام  چارچوب  در  بیولوژیكي  چرخه هاي  ارتقاء  و  بهبود   -

میكروارگانیزم ها، خاک، گیاه و حیوانات
- بهبود اکوسیستم هاي پایدار و ارزشمند

- حفظ و بهبود حاصلخیزي بلندمدت خاک
- حفظ تنوع ژنتیكي نظام تولیدي و محیط آن، از جمله حفظ گونه هاي 

گیاهي و سكونت گاه هاي حیات وحش
- بهبود استفاده سالم و مناسب از آب،  منابع آبي و تمام موجودات زنده آن

- استفاده تا سرحد ممكن از منابع تجدیدپذیر در نظام هاي تولیدي مدیریت 
شده محلي

- کاهش تمام اشكال آلودگي
- فرایندسازي تولیدات ارگانیک با استفاده از منابع تجدیدپذیر

- تولید محصوالت ارگانیک قابل درجه بندي
- اجازه درگیر شدن همه افراد در تولید و فراوري محصوالت ارگانیک با 
کیفیتي که برطرف کننده نیازهاي اساسي زندگي آنها باشد و سود کافي و 

رضایت کننده از کار،  از جمله محیط امن کاري را ایجاد کند.
- پیشرفت به سمت زنجیره هاي تولید، فراوري و توزیع سراسري که هم از 

لحاظ اجتماعي و هم از لحاظ اکولوژیكي مسؤولیت پذیر باشد.

رهنمودهاي توليد محصول ارگانيك:
- استفاده نكردن از هیچ گونه کودهاي شیمیایي

و  حشره کش ها  جمله:  علف کش ها،  )از  آفت کش ها  از  استفاده  عدم   -
قارچ کش ها(

)GMO( استفاده نكردن از گونه هاي اصالح شده ژنتیكي -
- تناوب زراعي )عدم کشت مداوم یک محصول در دوسال متوالي(

- ثبت و ضبط مدارک و سوابق براي بررسي تاییدیه

تاریخچه كشاورزي ارگانيك در جهان:
در سال 1924، دانشمند اتریشي به نام دکتر رودلف اشتاینر، تفكر ایجاد 
از  اکنون در بسیاري  را که  پویا(  بیودینامیک )زیست  و توسعه کشاورزي 
کشورهاي جهان به اجرا درمي آید، به وجود آورد. تقریبًا در همان زمان دکتر 
هانس مولر در سوئد جنبشي براي اصالح سیستم کشاورزي به منظور حفظ 
اصول کشاورزي  نمود. محبوبیت  پایه گذاري  مزراع  و  زمین  از  و حراست 
کشاورزي  جنبش  افزایش  میالدي،   70 و    60 دهه  اواخر  در  ارگانیک 
دهه  اواخر  در  ارگانیک 
و  میالدي   80 و   70
میان  رسمي  روابط 
تولیدکننده  کشاورزان 
ارگانیک  محصوالت 
قبیل  از  کشورهایي  در 
و  فرانسه  انگلستان، 
.در  شد  مشاهده  آمریكا 
دهه 90 میالدي تقاضاي 
مصرف کنندگان  شدید 
ارگانیک  تولیدات  براي 
تدوین  براي  انگیزه اي 
استانداردهاي گواهي محصوالت غذایي ارگانیک را در برخی از کشورها 

ایجاد کرد.
ارگانیک  از زمین هاي کشاورزي جهان  در سال 2000 حدود 2/2 درصد 
بود در حالي که در کشورهاي اتریش و سوئد بیشتر از 10 درصد زمین ها 
در  ارگانیک  محصوالت  خرده فروشي  ارزش  مي شدند.  کشت  ارگانیک 
آمریكا حدود 6 میلیارد دالر در سال 1999 بوده است. این آمار در حالي 
است که شمار کشاورزان ارگانیک در سال حدود 12 درصد در سال افزایش 
پیدا مي کند. در انگلیس هم در سال هاي 1999 و 2000 میزان زمین هاي 
ارزش خرده فروشي محصوالت  است.  برابر شده  دو  ارگانیک  زیر کشت 
ارگانیک چین ساالنه 150 میلیون دالر مي باشد و در سال 2005 ارزش 
غذاهاي ارگانیک بیش از 30 میلیارد دالر بوده است و سهم 1 تا 4 درصدي 
از بازارهاي فروش کشورهاي صنعتي را به خود اختصاص داد. ساالنه در 
سطح جهان بیش از 50 میلیون هكتار از اراضي تاییدیه ارگانیک مي گیرند 
که 31 میلیون هكتار از آن زمین هاي زراعي و 19 میلیون هكتار آن مراتع 

و جنگل ها مي باشد. 



                                                                  مجله تحقیق و توسعه باریج | سال دوم |  شماره 14 

25

علوه بر رشدي که در تولید محصوالت ارگانیک در باال ذکر شد، تقاضا 
براي محصوالتي که سازگار با طبیعت، یا به عبارتي سبز یا مواد غذایي 

بدون مواد شیمیایي تلقي مي شوند به شدت درحال افزایش مي باشد.
سیاست  هاي کشاورزي ارگانیک از کشوري به کشور دیگر و از منطقه اي 
به منطقه دیگر متفاوت مي باشد. در شیلي سیاست هاي متمرکز بر کسب 
درآمدهاي صادراتي است. مالزي کشاورزي ارگانیک را راهي براي حمایت 
بازارهاي داخلي و کاهش واردات مي داند. در دانمارک سیاست ها متمرکز 
بر حفاظت از محیط زیست و در آفریقاي جنوبي تاکید بر توسعه روستایي 
رقابت کشاورزان خرده پا است  قابلیت  دارد، در هند هدف؛ قدرتمندکردن 
و تاکید بر رقابت با کیفیت نسبت به کمیت، راهبرد بازارهاي جزیره هاي 

کوچک مي باشد.
براي اولین بار کوبا با تولید چهار محصول ارگانیک ویژه ) قهوه،  کاکائو، 
را  مهمي  گام  ژاپن  و  اروپا  به  تولیدات  این  و صادرات  مرکبات(  و  عسل 
این  اغلب  برداشت.  ارگانیک  محصوالت  بین الملل  تجارت  توسعه  در 
محصوالت  به  نسبت  درصدي   30  -  40 قیمت  اختلف  با  محصوالت 

غیرارگانیک عرضه مي شوند.
دولت فدرال کانادا در سال هاي اخیر تصمیم داشته است با اخذ تدابیر ویژه  و 
اعطاي تسهیلت و سرمایه گذاري همچنین افزایش آگاهي دست اندرکاران 
و مصرف کنندگان موجب توسعه منظم کشاورزي ارگانیک شود. با وجود 
از چند کشور برتر در زمینه تولید محصوالت تراریخته  اینکه کانادا یکي 
یا اصلح ژنتیکي شده است، با اعطاي کمک هاي مالي به دو نهاد مرکز 
کشاورزي ارگانیک و فدراسیون ارگانیک این کشور و حمایت از تحقیقات 
و تولید و توسعه، تلش مي کند این حوزه از کشاورزي را هم توسعه دهد.

آغاز   19۷0 دهه  اوایل  در  ژاپن  در  ارگانیک  کشاورزي  سمت  به  حرکت 

شد. منشاء این حرکت از یک فرهنگ به نام )Teikei( به معني ارتباط 
یا پیوستگي بود. طبق این هنجار و فرهنگ، بعضي از مصرف کنندگان در 
ژاپن ترجیح مي دادند که براي اطمینان از سلمت محصول خریداري شده 
به صورت مستقیم با فروشنده ارتباط برقرار کرده و محصوالت مورد نیاز 
خود را خریداري کنند. در ادامه این روند در سال هاي دهه 1980 دولت 
ژاپن بخاطر نامناسب بودن برچسب هایي که تولیدکنندگان روي محصول 
خود مي زدند تا از مزایاي ارگانیک بودن سوءاستفاده کنند، استانداردهایي را 

براي تولیدات ارگانیک در نظر گرفت. 
در سال 1992 وزارت کشاورزي، جنگل و ماهیگیري ژاپن راهنماهایي را 
در ارتباط با برچسب هاي محصوالت ارگانیک ارائه داد. در طي اصلح نظام 
توسط سازمان  تنها محصوالتي که  در 1999  ژاپن  استاندارد کشاورزي  

مربوطه تایید مي شد مي توانست برچسب ارگانیک را استفاده کند.
در ُکره، کشاورزي ارگانیک با تلش هاي کشاورزان و گروههاي غیرنظامي 
در میانه  دهه ۷0 آغاز شد. در 19۷8 به منظور توقف تخریب هاي زیست  
محیطي توسط کشاورزي مرسوم، انجمن کشاورزي ارگانیک ُکره تاسیس 

شد.
در دهه 80 محصوالت ارگانیک توسعه و گسترش یافت و محصوالت خود 

را مستقیمًا به دست مصرف کننده مي رساند.
در سال هاي بعد انجمن ها و گروه هاي حامي کشاورزي پایدار دیگري هم 

ایجاد شدند.
بدین  صورت  را  ارگانیک  کشاورزي  ژاپن،  ارگانیک  کشاورزي  سازمان 
تعریف مي کند: محصوالت ارگانیک محصوالتي هستند که در تولید آنها از 
مواد شیمیایي یا داروهاي مصنوعي مانند کودهاي شیمیایي، مواد شیمیایي 

و مواد رادیواکتیو و غیره استفاده نمي شود.

سهم آن نسبت به کل زمین کشاورزیسطح کشت ارگانیک )هکتار(قاره
0.10 درصد1.026.632آفریقا
0.25 درصد3.581.918آسیا
1.8۷ درصد9.259.934اروپا

1.3۷ درصد8.558.910آمریکای التین
2.82 درصد12.152.108اقیانوسیه

0.68 درصد2.652.624آمریکای شمالی
0.85 درصد3۷.232.12۷جمع

جدول -1 سهم هر قاره از کشاورزی ارگانیک
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تاریخچه کشاورزي ارگانیک در ایران 
انقلب  متعارف  نظام  بر  مبتني  کشور،  در  کشاورزي  نظام  حاضر  درحال 
سبز، یعني تولید مبتني بر استفاده از نهاده هاي شیمیایي است. حدود 98 
درصد از نظام تولید محصول در کشور در محصوالت باغي و زراعي مبتني 
بر استفاده از نهاده هاي شیمیایي است و تنها در 2 درصد از مزارع کشور، 
نظام طبیعي تولید حاکم است که در آن کود و سم استفاده نمي شود. این 
در حالي  است که شرایط اقلیمي خشک و نیمه خشک کشور ما براي توسعه 
کشاورزي ارگانیک مساعد مي باشد. زیرا نهاده هاي مورد مصرف کشاورزي 
مدرن در این  113659 هکتار محصوالت زراعي )به ترتیب 1 و 2/۷ درصد 

از کل سطوح کشت محصوالت زراعي و باغي( مي باشد.

بررسي وضعیت کشاورزي ارگانیک در ایران
کشاورزي ارگانیک یک سامانه مدیریت تولیدي جامع نگر است که موجب 
بهبود سلمت کشت بوم از طریق حفظ و تقویت تنوع زیستي، چرخه هاي 
از  استفاده  بر  سامانه  این  در  مي شود.  خاک  زیستي  فعالیت  و  زیستي 
شرایط  گرفتن  نظر  در  و  خارجي  هاي  نهاده  جاي  به  مدیریتي  عملیات 
تاکید مي شود  با محیط  سازگار  کاربرد روش هاي  و  اي  منطقه  اقلیمي 
و کاربرد مواد شیمیایي در آن جایي ندارد. بنابراین با توجه به ظرفیت ها 
)اقلیم هاي مختلف آب و هوایي و تنوع باالي محصوالت زراعي و دامي( و 
توانمندي هاي فراوان موجود، امکان کشت محصوالت ارگانیک به صورت 
تحقیقات  موسسه  رسمي  اعلم  اساس  بر  دارد.  وجود  کشور  در  گسترده 
ایران  از اراضي  ارگانیک در سال 200۷ حدود 15 هزار هکتار  کشاورزي 
محصول   66 مجموع  از  و  است  بوده  ارگانیک  کشاورزي  پوشش  تحت 
از  که  مي شوند  تولید  ارگانیک  صورت  به  تعدادي  نیز  کشور  کشاورزي 
مهمترین آن ها مي توان به انجیر، خرما، پسته، بادام، گیاهان دارویي، انار و 
فرآورده هاي حاصله از جمله )روغن دانه انار، کنسانتره انار(، گلب، روغن 
گل، گل خشک، شیرین بیان و زعفران اشاره کرد. هر چند در سال هاي 

اخیر اقداماتي در جهت حمایت و تولید محصوالت ارگانیک صورت گرفته 
ولي سرعت پیشرفت آنها چشمگیر نبوده و علي رغم پتانسیل هاي بالقوه 
موجود در کشور، رشد چنداني در سطح زیرکشت، عملکرد ، تولید و حتي 
به  بي توجهي  از دالیل مهم  نمي خورد.  به چشم  این محصوالت  مصرف 
کشاورزي ارگانیک در ایران، افزایش جمعیت و تصمیم سیاست گذاران بر 
تولید هر چه بیشتر براي دستیابي به امنیت غذایي و فداکردن کیفیت براي 
تولید  از  کشاورزان  استقبال  عدم  دیگر  سوي  از  است.  کمیت  به  رسیدن 
محصوالت ارگانیک به دلیل نگراني از کاهش احتمالي عملکرد محصول 
در واحد سطح و در نتیجه کاهش درآمد بوده است. بررسي ها نشان مي دهند 
براي رسیدن به وضعیت مطلوب در زمینه تامین مواد غذایي الزم در کشور 
محصوالت  کشت  زیر  را  کشاورزي  زمین  هکتار  هزار   400 تا   300 باید 
ارگانیک برد. در هر صورت باید امیدوار بود که با برنامه ریزي و مدیریت 
صحیح توسعه کشت ارگانیک، سهم قابل توجهي از محصوالت کشاورزي 

کشور به صورت ارگانیک تولید و به بازارهاي ایران و جهان عرضه شود.

ادامه دارد...

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

471470 472 473
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مقدمه
گیاه دارویي Aloe vera با نام صبر زرد، صبر تلخ یا شاخ بزی یکي از 
گونه هاي مهم دارویي است که در نواحي گرم و خشک از جمله سواحل 
جنوبي کشور می روید. گیاه صبر زرد از زمان هاي قدیم براي درمان بسیاري 
امراض به کار مي رفته است. در نوشته هاي کهن مصري آمده است  از 
که در 1500 سال قبل از میلد مسیح از صبر زرد جهت رفع عفونت ها، 

ناراحتي هاي پوستي و به عنوان مسهل استفاده مي کرده اند. 

اثرات فارماکولوژیک
96 درصد ساختمان ژل آلوئه ورا از آب تشکیل شده است. 4 درصد باقي 
مانده حاوي مواد فراواني است که ۷5 نوع آن شناخته شده اند. ترکیباتي 
که در ژل آلوئه یافت شده اند از پلي ساکاریدها هستند که قادر به کاهش 
و ترمیم التهاب هستند. این ترکیب همچنین داراي ویژگي آنتي باکتریال 

و ضدمیکروب است. 
این گیاه حداقل دارای 3 اسید چرب با خاصیت ضدالتهابی 

روده  معده،  برای  که  است 
مفید  بزرگ  روده  و  کوچک 

است.
ژل آلوئه حاوي گلیکوپروتئین 

درد  و  تورم  از  که  است 
روند  و  جلوگیري 
تسریع  را  بهبود 
همچنین  و  مي کند 

ساکارید  پلي  حاوي 
ترمیم  و  رشد  که  است 

حسن کرباسی زاده، دکترای شیمی آلی، مسؤول فنی آرایشی- بهداشتی، شرکت داروسازی باریج اسانس 

فاطمه قطبی نژاد، دکترای حرفه ای داروسازی، گروه فرموالسیون، مرکز  تحقیقات گیاهان دارویی باریج

کاربردهای شگفت انگیز
گیاه آلوئه ورا

پوست را تحریک مي کند. 
ژل خوراکي آلوئه ورا شامل بیش از ۷5 مواد مغذي از لحاظ غذایي و 200 
ترکیب فعال، 20 نوع ماده معدني، 18 آمینو اسید و 12 نوع ویتامین است.

مي کند.  مؤثر عمل  عنوان مسهل  به  آلوئه  شیرۀ  در  موجود  “آنتراکوئین” 
این مواد شیمیایي در مقادیر کم، مي توانند از تشکیل سنگ کلیه جلوگیري 
مي توان  نیز  بیروني  و  دروني  زخم هاي  درمان  براي  آلوئه  ژل  از  کنند. 
جمله  از  پوستي  جراحات  از  بسیاري  درمان  روند  ماده  این  کرد.  استفاده 

زخمها، سوختگي ها و یخ زدگي را تسریع مي کند. 
با میزان مصرف کمتر، شیرۀ آلوئه مي تواند از سنگ کلیه پیشگیري یا اندازۀ 

سنگ را کوچک تر کند. 
عصارۀ آلوئه شکل ژل این گیاه است که مصارف داخلي دارد و چون داراي 
خواص ضد میکروبي است، از آن براي درمان عفونت هاي میکروبي دستگاه 
گوارش نیز مي توان استفاه کرد. چون این ماده اسیدهاي معده را که سبب 
نیز  معده  زخم هاي  درمان  براي  مي دهد،  کاهش  مي شود  زخم ها  تشدید 

مؤثر است.
ترکیب  یک  عنوان  به  استیله”  “مانوز  که  داده  نشان  اخیر  تحقیقات 
استیله  مانوز  است.  ایدز  ضدویروس  درماني  خواص  داراي  ضدویروسي، 
تأثیر  میزان  که،  این  مهم تر  اما  مي دهد  قرار  مورد حمله  را  ویروس  خود 
 )HIV ؛ )داروي مؤثر در درمان عفونت ویروسAZT zidovudine
را تا حد زیادي باال مي برد. اگر این ترکیب دارویي با آلوئه مصرف شود، 
میزان AZT مورد استفاده براي HIV را مي توان تا 90% تقلیل داد که 

این امر از هزینه ها و عوارض جانبي AZT تا حد زیادي خواهد کاست.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

481480 482 483
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روش های تشخیص تقلب
در اسانس )2(

 مهدی مهران، دانشجوی دکترای شیمی تجزیه، گروه فیتوشیمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج  

تقلب به ویژه در مورد اسانس ها از موضوعات مورد توجه می باشد که اصواًل 
آزمون های  با  اسانس  اصالت  کنترل  است.  اسانس  باالی  قیمت  به علت 
توصیه شده در فارماکوپه ها شروع می شود. اولین قدم، آنالیز حسی است که 
می تواند به  وسیله گروهی از کارشناسان تشخیص بو و رایحه انجام شود. 
دو نوع کارشناس شامل کارشناس ارزیاب و کارشناس ارزیاب متخصص 
وجود دارند. نتیجه گروه آنالیز حسی می تواند ساده باشد و فقط تایید یا عدم 

تایید اسانس مورد نظر را ارزیابی می کند. 
به وسیله  که  است  فیزیکوشیمیایی  خواص  سری  یک  مقایسه  دوم  قدم 
اندازه گیری عدد اسیدی، استری،  تعیین می شود مانند  استاندارد  روشهای 
می تواند  روش ها  این  رطوبت.  و  اتانول  مقدار  یا  نوری  چرخش  دانسیته، 
عمدتًا شامل  مرکبات  اسانس  مثال  برای  کند.  آشکار  را  تقلبات  از  برخی 
لیمونن )+( است با اضافه کردن تربانتین چرخش نوری و دانسیته کمتری 
یا  آلفا پینن زیاد در تربانتین است و  پیدا خواهند کرد که به خاطر وجود 
اضافه کردن آنتول سنتزی به اسانس انیس تغییر در چرخش نوری مشاهده 
خواهد شد که می تواند دلیلی بر وجود تقلب باشد. ولی این روش های ساده 
برای تشخیص تقلبات نامحسوس کافی نیست. بنابراین الزم است که از 
 GC، LC، HPTLC روش های قوی تر مانند روشهای جداسازی مانند
و تکنیک های اسپکتروسکوپی مانند NMR استفاده کنیم. تقلب با اتانول، 
قابل   IR و   TLC، GC به  وسیله  مایع  پارافین  و  خوراکی  روغن های 
تشخیص است. آنالیز با دستگاه GC هم یک تکنیک کلیدی برای تجزیه 
اسانس است. دستگاه GC/MS هم برای آنالیز کمی و کیفی اسانس به 
با ارزش در  به عنوان یک ترکیب  برای مثال میزان سنتالول  کار می رود. 
مانند صندالور،  مواد سنتزی  اضافه کردن  به وسیله  اسانس چوب صندل 
صنتالیف و ... می تواند به وسیله دستگاه GC/MS تشخیص داده شود. 
روش های تشخیص معمول بیشتر شامل روش GC، GC/MS و طیف 

ارتعاشی  اسپکتروسکوپی  روش  می باشد.  ایزوتوپ  نسبت  جرمی  سنجی 
کمتر به کار می رود. تکنیک HPTLC  به علت ارائه اثرانگشت، تجزیه و 

تحلیل سریع و مصرف کم حّلل مورد پذیرش فارماکوپه می باشد. 

تکنیکهای تجزیه ای مرسوم برای تشخیص تقلب
آنالیز GC کایرال یک روش بسیار حیاتی برای تشخیص تقلب در اسانس 
می باشد. متابولیت های تولید شده در بسیاری از گیاهان، ترکیبات کایرال 
می باشد. اگر ملکولی دارای 2 یا بیشتر کربن کایرال باشد به آن دیاستومر 
گویند. اگر چه خواص بسیاری از این ملکولها )به غیر از فعالیت نوری( شبیه 
هم می باشد؛ انانتیومرها می توانند خواص بیولوژیکی متفاوتی داشته باشند. 
مثًل یک ملکول می تواند بی ضرر باشد در حالی که انانتیومر آن سمی است. 
 R در نتیجه تجزیه و تحلیل مناسب ضروری به نظر می رسد. برای مثال
لیمونن مسؤول بوی پرتقال و S لیمونن عامل بوی لیمو می باشد. مثال 
دیگر این که S کارون در اسانس زیره و R کارون در اسانس نعناع موجود 

است. 
شکل  عمومًا  سنتزی  از  طبیعی  ترکیبات  تشخیص  امکان  کایرال  آنالیز 
اسانس  در  موجود  مخصوص  ترکیب  می کند.  فراهم  را  آن ها  راسیمیک 
گل سرخ (–) ترانس رزاکسید است که این اسانس را از تقلبات به  وسیله 
سایر اسانس ها متمایز می کند و به وسیله آنالیز GC کایرال قابل تشخیص 
می باشد. یا مثًل اضافه کردن لینالول و لینالول استات سنتزی به اسانس 

الواند با این روش تشخیص داده می شود.

)IRMS( طیف سنجی جرمی نسبت ایزوتوپ
روش دیگر برای تشخیص اصالت اسانس انجام طیف سنجی جرمی نسبت 
اتمسفر  در  فتوسنتز  متابولسیم  اثر  در  می توانند  گیاهان  است.  ایزوتوپ 
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CO2 متمایز شوند. گیاهانی که CO2 را از چرخه کاسیون می گیرند؛ 
اولین ماده ای که سنتز می شود فسفوگلیسیریک اسید )PGA( سه کربنی 
است به آن ها گیاهان C3 می گویند. اگر طی فتوسنتز یک اسید 4 کربنی 
اگزالواستیک اسید )OAA( سنتز شود به آن ها گیاهان C4 گویند. برخی 
را  یا ماالت  به شرایط محیط چرخه گلیسیرات  بسته  قادرند که  گیاهان 
و  نمی دهند  نشان  یکسان  ایزوتوپی  جزء  متابولیت ها  این  کنند.  انتخاب 
از  ایزوتوپی  نسبت های  به وسیله  گیاهان  که  می دهد  اجازه  اختلف  این 
بر  طبیعی  ترکیبات  در  ایزوتوپی  تغییرات  اندازه گیری  شوند.  متمایز  هم 
نسبت  با  پایدار  ایزوتوپهای  شیمیایی  عناصر  اکثر  است.  استوار  پایه  این 
اکسیژن  و  هیدروژن  کربن،  پایدار  ایزوتوپ  نسبتهای  دارند.  مشخصی 
درون متابولیت ها می تواند اضافه کردن عمدی یا تصادفی ترکیبات سنتزی 
گونه های  و  مختلف  مناطق  از  حتی  یا  و  فسیلی(  منابع  از  )مخصوصًا 
متفاوت را تشخیص دهد.  ارزیابی داده های ایزوتوپی به عنوان یک روش 

آنالیز مهم جهت تشخیص اصالت و اسانس ها می باشد.

)NMR( طیف سنجی جرمی رزونانس مغناطیس هسته
پایه  بر   ،)SNIF-NMR( ایزوتوپ  طبیعی  جزء  خاص  سایت  بررسی 
قادر  ملکول  خاص  سایت های  در  دوتریم  هیدروژن  نسبت  اندازه گیری 
است خصوصیات طبیعی پیش سازهای گیاهی را تشخیص دهد. دوتریم 
NMR کمی، تغییرات ایزوتوپ کمی دوتریم را با توجه به منشا ملکول 
اندازه گیری می کند و دارای قابلیت اندازه گیری خلوص ملکولهای انانتیومر 
مانند آلفاپینن و متیل سالیسیلت است. SNIF-NMR برای تشخیص 
لینالول سنتزی و آلفابیزابولول استخراج شده از گونه های ارزان تر به کار 

رفته است. 
ارتعاشی،  اسپکتروسکوپی  مانند  دیگری  روش های  از  باالتر  مراحل  در 
و   GC×GC مانند  تلفیقی  تکنیکهای  و   HPTLC، DSC

MDGC استفاده می شود. 

سفیدکننده های 
طبیعی دندان

با خوردن برخی از مواد و غذاها، راه رسیدن به دندان هایی سفید و زیبا 
را به کوتاهی مسیر آشپزخانه نمایید. این غذاهای سفیدکننده دندان را به 

برنامه غذایی تان اضافه کنید تا مرواریدهای دهانتان سفید بمانند.

 سفیدکننده دندان: گل کلم
مانند  بزرگ  سبزیجات  از  استفاده 
به  خام،  به صورت  بروکلی  و  کلم  گل 
می کنند.  کمک  دندان تان  سفیدشدن 
جویدن آنها دشوار است، بنابراین وقتی 
بین دندان ها خردشان می کنید، قطعات 
آنها لکه های سطح دندان را می سایند و 
بیشتر  هرچه  همچنین  می برند.  بین  از 
بجوید، مایع بزاق بیشتری توسط دهان تولید می شود که به از بین بردن 

لکه ها کمک می کند.

سفیدکننده دندان: توت فرنگی
مالیک  اسیدهای  حاوی  فرنگی  توت 
است که کمک می کند تا کربوهیدرات ها 
شوند.  انرژی  به  تبدیل  عضلت  برای 
دندان ها  سفیدی  برای  اسید  این  وجود 

بسیار مهم است، چون باعث می شود لکه ها از سطح دندان حل شوند.
فرنگی  توت  سفیدکنندگی  خاصیت  از  بهره بردن  برای  زیادی  های  راه 
وجود دارد. برای مثال می توانید توت فرنگی را له کنید و با جوش شیرین 
را  دندان ها  آن  با  سپس  شود  ایجاد  خمیری  ماده ای  تا  نمایید  ترکیب 
مسواک بزنید. توصیه می شود بلفاصله بعد از این کار، دهان خود را با 
یک شستشودهنده مبتنی بر فلوراید بشویید تا باقیمانده های اسیدمالیک از 
بین بروند و دندانتان قوی شود. اگر توت فرنگی دوست ندارید، مالیک اسید 

را در سیب، شلیل، گیلس، موز و هلو نیز می توانید پیدا کنید.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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  مهدی شاهمی، کارمند واحد بازرگانی، شرکت داروگستر باریج اسانس  
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سفیدکننده دندان: پنیر و ماست
داشته  زیباتری  لبخند  که  این  برای 
برنامه  در  لبنیات  بیشتری  مقدار  باشید، 
غذایی خود ترکیب کنید. مانند بروکلی، 
باعث  ماست  و  پنیر  لبنی  محصوالت 
بیشتری  بزاقی  مایع  دهانتان  می شوند 
تولید کند که در نتیجه به از بین رفتن 
خاصیت  پنیر  بروکلی،  خلف  بر  می کند.  کمک  دندان  روی  لکه های 
سفیدکنندگی اضافی دارد چون خاصیت اسیدالکتیک موجود در آن مانند 

مالیک اسید است و به از بین بردن لکه های سطح دندان کمک می کند.

سفیدکننده دندان: دانه ها و آجیل ها
برای  آجیل ها  و  دانه ها  ساختاری،  لحاظ  از 
بافت  می کنند.  عمل  الیه بردار  مانند  دندان ها 
و  گردو  بادام،  آفتابگردان،  دانه های  ساینده 
کاشو) بادام هندی( می توانند لکه ها را از روی 
مینای دندان بردارند و مانند سنباده تغییر رنگ دندان را از بین ببرند. به 
بیماری های قلبی و عروقی  از  ثابت کرده اند که می توانند  علوه آجیل ها 
حساب  به  میان وعده  عنوان  به  عالی  انتخابی  بنابراین  کنند،  پیشگیری 

می آیند.

سفیدکننده دندان: آناناس
معمواًل  که  آنزیمی  است،  بروملین  حاوی  آناناس 
با  آنزیم  این  می شود.  استفاده  التهاب  کاهش  برای 
دندان  مینای  پروتئین های روی سطح  بردن  بین  از 
کار می کند. همین که این پروتئین ها از هم گسیخته  
را  لکه ها  به صورت طبیعی  بزاق دهان  مایع  باشند، 
می شوید و باعث می شود دندان از قبل درخشان تر 
شود. آناناس همچنین دارای یک  نسبت متعادل گلوکوز به فوکتوز است که 

باعث می شود در عین شیرین بودن، وعده  غذایی سالم نیز باشد.

سفیدکننده دندان: پیاز
با این که پیازها لطفی به بوی دهانتان 
سولفور  ترکیبات  حاوی  اما  نمی کنند 
تشکیل  از  جلوگیری  باعث  که  هستند 
دندان ها  بین  و  سطح  در  پلک ها 
این  کبابی  یا  سرخ کرده  پیاز  می شوند. 
خاصیت را ندارد. اگر می خواهید از این 

خاصیت پیاز بهره ببرید باید آن را خام استفاده کنید.

سفیدکننده دندان: کرفس
کرفس به همراه هویج  آب زیادی در خود 
دارد که لثه ها را قوی و باقی مانده غذاها را 
همچنین  کرفس  محکم  ساختار  می شوید. 
را  دندان  اسکراب کردن  خاصیت  آن  به 
می دهد؛ یعنی وقتی به صورت خام خورده 
می شود، به صورت فیزیکی هم لکه ها را از 

سطح دندان می زداید. 

لک کننده دندان:
 نوشیدنی های اسیدی

اگر معتاد قهوه هستید باید ناراحت 
شوید چون عادت به مصرف زیاد 
دندان ها  برای  می تواند  کافئین 
مضر باشد. نوشیدنی های اسیدی 
مانند قهوه، چای و نوشابه تعادل pH دهان را تغییر می دهند و به 
سطح مینای دندان آسیب می رسانند. مخصوصًا نوشابه خیلی خطرناک 
است چون حاوی قند و کربنات بسیار باالیی است و می تواند به گونه ای 
سطح مینای دندان را ساییده کند که روی آن حفره ایجاد شود. اگر 
این نوشیدنی ها را به صورت روزانه استفاده می کنید، باید مقدار زیادی 
آب بنوشید تا این لکه ها از بین برود و یا سبزیجات ترد بجوید تا تولید 
بزاق افزایش پیدا کند. برای استفاده از نوشیدنی هایی مانند نوشابه از 

نی استفاده کنید تا سطح تماس آن با دندان ها به حداقل برسد.

لک کننده دندان: چاشنی های تیره رنگ
 مایعات تیره رنگ مانند سرکه بالزامیک، سس 
به  می توانند  شایع  چاشنی های  دیگر  و  سویا 
اگر  بدهند.  ارغوانی  به  متمایل  رنگی  دندان ها، 
به  می کنید  استفاده  که  چاشنی ای  می خواهید 
سفیدتر شدن دندانتان کمک کند از چاشنی هایی 
مانند سرکه برنج و روغن زیتون کمک بگیرید.

لک کننده دندان: سس قرمز
سس های مبتنی بر گوجه به خاطر 
رنگ قرمز براق شان و سطح باالی 
دندان ها  دارند،  که  اسیدیته ای 
می کنند.  لک شدن  مستعد  را 
غذاهای  همراه  به  را  پاستا  سس 
آسیب  از  تا  کنید  میل  کلم  یا گل  بروکلی  مانند  دندان  ضدلک شدن 

سس گوجه فرنگی به دندان پیشگیری نمایید.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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مهارت های زندگی مهارت هایی هستند که توانایی اجتماعی و روحی فرد 
را افزایش می دهند و موجب می شوند تا او بتواند به نحوی بهتر و موثرتر 
با مشکلت و دشواری های زندگی مواجه شود. هر قدر مهارت های زندگی 
فردی باالتر باشد، او بهتر می تواند سلمت روان و رفتار خود را حفظ کند و 

به شیوه ای منطقی و کارآمد مشکلت پیش آمده را برطرف کند.
 

مهارت های زندگی قدرت سازگاری افراد را باال می برد، شخص می تواند 
مسؤولیت های اجتماعی و شخصی زندگی را بهتر بپذیرد و توانمندی هایش 
را بروز دهد و از آسیب های ناشی از ناتوانی در حل مشکلت در امان بماند.

سازمان بهداشت جهانی مهارت های دهگانه ای را معرفی کرده است که 
هرکس باید این توانایی ها را برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق 

کسب کند:
- مهارت خودآگاهی

- مهارت همدلی
- مهارت روابط بین فردی

- مهارت ارتباط موثر
- مهارت مقابله با استرس
-  مهارت مدیریت هیجان

- مهارت حل مسأله
- مهارت تصمیم گیری
- مهارت تفکر خّلق

مهارت های ده گانه زندگی
 حسین توجهی، مسؤول HSE، شرکت داروسازی باریج اسانس  

- مهارت تفکر نّقادانه
- مهارت خودآگاهی

مهارت خودآگاهی 
توانایی شناخت نقاط ضعف و قوت هر فرد است. اگر هر فرد بتواند تصویری 
بشناسد،  خوبی  به  را  تمایلتش  و  نیازها  و  کند  خود کسب  از  واقع بینانه 
می تواند با حقوق فردی، اجتماعی و مسؤولیت های فردی و اجتماعی اش 

آشنا شود.

مهارت همدلی
همدلی به این معنی است که فرد در هر شرایطی، چه خوب و چه بد، بتواند 
دیگران و مشکلتشان را درک کند. به این ترتیب، دیگران را دوست دارد 
و دیگران نیز او را دوست دارند و به هم توجه می کنند که در نتیجه، روابط 

اجتماعی افراد با یکدیگر بهتر می شود.

مهارت روابط بین فردی
این مهارت، مشارکت و اعتماد واقع بینانه و همکاری با دیگران را مشخص 
و  کند  ایجاد  دیگران  با  را  دوستانه ای  روابط  تا  و موجب می شود  می کند 

دوستی های ناسالم را خاتمه دهد تا کسی از چنین روابطی آسیب نبیند.

مهارت ارتباط موثر
با کسب این مهارت، افراد می آموزند برای درک بهتر دیگران، به شیوه ای 
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و  نیازها  بتواند  فرد  همچنین  دهند.  گوش  آن ها  به صحبت های  درست، 
احساسات خودش را با دیگران در میان بگذارد تا هم نیازهای دیگران و هم 
نیازهای خودش برآورده شود و در نتیجه ارتباطی رضایت بخش شکل گیرد.

مهارت مقابله با فشار عصبی
زندگی در دنیای مدرن با فشارهای روحی و روانی بسیاری همراه است. 
تاثیر منفی  افراد  از حد به طول بینجامد بر زندگی  اگر این فشارها بیش 
می گذارد و زمینه ساز بروز مشکلت جدی می شود. با آموختن این مهارت 
افراد هیجان های مثبت و منفی را در خود و دیگران می شناسند و سعی 
ایجاد  آن ها  برای  مشکلی  عوامل  این  که  دهند  نشان  واکنشی  می کنند 

نکنند.

مهارت مدیریت هیجان
هر انسانی در زندگی خود با هیجانات گوناگونی از جمله غم، خشم، ترس، 
خوشحالی، لذت و موارد دیگر مواجه است که همه این هیجانات بر زندگی 
هیجان  مدیریت  همان  هیجانات،  این  مهار  و  شناخت  می گذارد.  تاثیر  او 
بتواند احساسات و  باید  این مهارت فرد به طور کامل  است. برای کسب 

هیجانات دیگران را نیز درک و به نوعی این هیجانات را مهار کند.

مهارت حل مسأله
بهتر  مهارت  این  با کسب  است.  پچیده  و  از مسائل ساده  زندگی سرشار 
می توانیم مشکلت و مسائلی را که هر روز در زندگی برایمان رخ می دهند، 

از سر راه زندگی مان برداریم.

مهارت تصمیم گیری
برای برداشتن هر قدمی در زندگی باید تصمیم گیری کنیم، مسیر زندگی 
مهارت  این  آموختن  با  می کند.  مشخص  او  تصمیم گیری های  را  انسان 
را  بهترین  راه حل های موجود  از میان  و  تعیین  واقع بینانه  را  اهداف خود 

انتخاب می کنیم و مسؤولیت عواقب آن را نیز به عهده می گیریم.

مهارت تفکر خاّلق
تفکر یکی از مهمترین مهارت های زندگی است. مهارت تفکر خّلق، همان 
گوناگون  موارد  در  تا  است  جدید  ایده ای  خلق  و  نوآوری  کشف،  قدرت 
بتوانیم راهی جدید و موثر بیابیم. با آموختن تفکر خّلق، هنگام مواجهه 
تبدیل  به احساسات مثبت  را  با مشکلت و دشواری ها احساسات منفی 

می کنیم.
مزاحم  زندگی  مشکلت  دیگر  می آموزیم  را  خّلق  تفکر  که  هنگامی 
و  بیابیم  جدید  حل های  راه  تا  هستند  فرصتی  کدام  هر  بلکه  نیستند،  ما 
مشکلت را به گونه ای حل کنیم که کسی تاکنون این کار را نکرده باشد.

مهارت تفکر نّقادانه
رد  یا  قبول  به سادگی  را  موجب می شود هر چیزی  نّقادانه  تفکر  مهارت 
نکنیم و پیش از آن، موضوع مورد نظر را به خوبی مورد بررسی قرار دهیم 
و پس از آن، در مورد رد یا پذیرش آن تصمیم گیری کنیم. با آموختن تفکر 
نّقادانه فریب دیگران را نمی خوریم و به عاقبت امور به خوبی فکر می کنیم 

و دقیق و درست تصمیم می گیریم و ارتباطات درستی برقرار می کنیم.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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مقدمه
مخاطره آمیز  مسائل  مهمترین  از  آتش گیر  و  سمي  حّلل هاي  از  استفاده 
در صنایع شیمیایي است. ورود این حّلل ها به محیط زیست باعث ایجاد 
آالینده هاي مضر مي شود و طبیعتًا هزینه هاي هنگفتي صرف کنترل آن ها 
بازیافت  خواهد شد. مشکلت ناشي از جداسازي حّلل ها از محصوالت، 
کامل این حّلل ها و مخاطرات زیست محیطي از جمله عواملي هستند که 
توجه محققان را به سمت استفاده از حّلل هاي سبز معطوف داشته است. 

اثرات  با  از حّلل ها و مواد کمکی  استفاده  از 12 اصل شیمی سبز  یکی 
از مواد کم خطر استفاده شود. در  تا در شرایط ضروری  سمی کمتر است 
صورت امکان باید در استفاده از حّلل ها اجتناب شود و اگر امکان حذف 
آنها نباشد درصورت امکان از حّلل های بی ضرر استفاده گردد. در بیشتر 
موارد از جمله تولید محصوالت دارویی نیاز به استفاده از حّلل وجود دارد. 
که سمیت  آنهایی هستند  سبز  برای شیمی  مناسب  جایگزین  حّلل های 

پایین داشته، قابل بازیافت و بی اثر بوده و محصول را آلوده نکنند.

 علیرضا تفویضی، کارشناس ارشد شیمی تجریه، آزمایشگاه مرکزی، شرکت داروسازی باریج اسانس

حاّلل های سبز
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بعضی از حّلل ها به دالیل زیر در قسمت پرخطر و بسیار خطرناک تقسیم 
)آتشگیر  اشتعال  نقطه  پایین بودن  دلیل  به  اتر  اتیل  دی  و  پنتان  شده اند: 
بودن،  دلیل سرطان زا  به  بنزن  و  پیریدین  مثل  کلردار  بودن(، حّلل های 
حّلل های آلی مثل دی متیل آمین )DMA( و N،N- دی متیل فرمآمید 

)DMF( و N- متیل پیرولیدین-2-ان)NMP( به دلیل سمی بودن.

جایگزینی حاّلل های سمی با حاّلل های سبز
نظر  از  مناسب تر  حّلل های  با  سمی  حّلل های  از  بعضی  جایگزینی 

زیست محیطی در جدول زیر آمده است:

از حّلل های جدیدی که به عنوان حّلل و همچنین کاتالیست سبز شناخته 
و    )Supercritical CO2( بحرانی  فوق  اکسیدکربن  می شوند، دی 

مایعات یونی )Ionic Liquids(  را می توان نام برد.

و  پرخطر  مشکل ساز،  توصیه شده،  دستۀ:   4 به  کاملتر  بندی  تقسیم  در  و 
بسیار خطرناک تقسیم می شوند که در جدول زیر نام حّلل ها آمده است:

AlternativeUndesirable solvent

HeptanePentane or hexane
MeTHF-2

(methyl t-butyl ether (MTBE
Ethers

 ,Ethyl acetate, MTBE, toluene 
MeTHF-2

 D i c h l o r o m e t h a n e
((extractions

Ethyl acetate–heptane mixture D i c h l o r o m e t h a n e
((chromatography

  ,Water, MeOH, EtOH, i-PrOH, n-BuOH 
 t-BuOH, ethylene glycol,
 acetone, MEK, MIBK, EtOAc,
i-PrOAc, n-BuOAc, anisole 

Recommended

 BnOH, cyclohexanone, MeOAc,
 THF, Me-THF, heptane, cyclohexane,
 Me-cyclohexane, toluene,
 ,xylenes, chlorobenzene, MeCN 
 formic acid, AcOH, Ac2O, DMPU,

DMSO

Problematic

 Diisopropyl ether, MTBE, dioxane,
 DME, pentane, hexane, DMF, DMAc,
 NMP, sulfolane, methoxyethanol,

DCM, pyridine, triethylamine

Hazardous

 ,CCl4  ,Diethyl ether, benzene, CHCl3
DCE, HMPA, nitromethane, CS2Highly hazardous

حاّلل
حّلل جزء مهمی از محلول است. حّلل ها مواد شیمیایی هستند که مواد 
دیگر را در خود حل می کنند و به طور کلی به دو دسته حّلل های قطبی و 

حّلل های غیرقطبی تقسیم می شوند. 
با  را  یکدیگر  و  بوده  قطبی  حّلل  تشکیل دهنده  ذرات  قطبی،  حّلل  در 
نیروی جاذبۀ الکتروستاتیکی جذب می نمایند. مهمترین حّلل قطبی آب 
هیدروژن  و    )H2SO4( اسید  سولفوریک  مانند  اسیدها  انواع  می باشد. 

فلوئورید)HF(  نیز در این دسته قرار می گیرند. 
در حّلل های غیرقطبی، ذرات حّلل غیرقطبی بوده، لذا تنها نیروی جاذبۀ 
ضعیف بین ذرات وجود دارد و به همین دلیل این حّلل ها اغلب، دارای 
به  نسبت  آلی  حّلل های  هستند.  فّرار  و  بوده  پایین  بسیار  جوش  نقطه 
حّلل های غیرآلی یا حّلل های معدنی، قطبیت کمتری دارند و درنتیجه 
معمواًل این دسته از حّلل ها، مواد غیرقطبی را بهتر در خود حل می کنند. 
حّلل ها به انتقال جرم و گرما در فرایندهای شیمیایی کمک کرده و باعث 
آسان سازی جداسازی و خالص سازی می شوند. اکثر حّلل ها غالبًا ترکیبات 
آلی فّرار هستند )VOCs( که از این رو باعث یک نگرانی زیست محیطی 

به دلیل کاهش الیه اوزون می شوند.

دسته بندی حاّلل ها از نظر شیمی سبز
نظر  از  نامطلوب  و  استفاده  قابل  ارجح،  دسته  به سه  تعبیری  به  حّلل ها 
زیست محیطی تقسیم می شوند. در شکل زیر این دسته بندی همراه با نام 

حّلل مشخص شده است:
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مایعات یونی 
مراکز  در  انقلبی  اخیر  سال  چند  در  که  هستند  ترکیباتی  یونی  مایعات 
سبز  شیمیایی  مواد  جزء  ترکیبات  این  کرده اند.  پا  به  صنایع  و  تحقیقاتی 
هستند و به عنوان حّلل، نقش بسیار مهمی در کاهش استفاده از ترکیبات 
دارا می باشند و همچنین  به محیط زیست،  خطرناک، سّمی و آسیب زننده 
می توانند جایگزین بسیاری از  حّلل های معمول در صنایع دارویی باشند. 
مایعات یونی به ترکیباتی آلی اطلق می شوند که از یون ها تشکیل شده و 
در دمای 100 درجه سانتی گراد مایع باشند. نیروی محرکه تحقیقات دربارۀ 
 )volatile( مایعات یونی یافتن جایگزینی مناسب برای حّللهای آلی فّرار
آلودگی  ایجاد  منبع  مهمترین  فّرار  آلی  حّلل های  می باشد.  صنایع  در 
تمامًا  یونی  مایعات  هستند.  دارویی  و  شیمیایی  صنایع  در  زیست محیطی 
جزء حّلل های سبز محسوب نمی شوند. بعضی از آنها شدیداً سمی هستند.

انواع مختلفی از مایعات یوني وجود دارند: 
 Room Temperature Ionic( اتاق  دماي  در  یوني  مایعات 
Liquids: RTILs(؛ مایعات یوني هستند که در دماي اتاق مایع شده و 
کاربرد بسیار گستردهاي در شیمي مایعات یوني دارند. مایعات یونی کایرال 
)Chiral ILs( و مایعات یونی آب گریز. ساختار مولکولی مایعات یونی 
ترکیب  کاتیون  معمواًل  است.  مختلف  آنیون های  و  کاتیون ها  از  متشکل 
از  بسیار کوچک تر  از لحاظ حجم  آنیونها  بار مثبت( است.  )با  آلی حجیم 
کاتیون ها هستند )با بار منفی( و ساختار آنها معدنی است. به دلیل تفاوت 
اندازه بین آنیونها و کاتیون، پیوند میان دو جزء تشکیل دهنده مایعات یونی 
به  سانتی گراد  درجه   100 از  کمتر  دمای  در  ترکیبات  این  است.  ضعیف 
صورت مایع هستند. مهمترین مزیت های مایعات یونی این است که این 
ترکیبات فشاربخار قابل ملحظه ای ندارند. بر خلف حّلل های آلی معمول، 
موادی غیرفّرار هستند و مشکلی برای محیط زیست ایجاد نمی کنند. تعداد 
و  باال  بسیار  )تنوع  است  عدد   106 بر  مشتمل  ساخته شده  یونی  مایعات 
تجاوز  عدد   600 از  مولکولی  حّلل های  کل  تعداد  متفاوت(.  خصوصیات 

نمی کند و مایعات یونی بسیار بیشتر از ترکیبات آلی، رسانا هستند.
به  آنها  در  مختلف  آنزیم های  الکتروشیمیایی:  و  الکترونیکی  کاربردهای 

راحتی محلول هستند.
دوفازی  تشکیل یک سیستم  به  قادر  مواد  این  بیوتکنولوژی:  کاربردهای 
مناسب برای جداسازی هستند. در واکنش های دوفازی پس از اتمام واکنش 
با دوفازشدن مخلوط واکنش، فاز آلی و فاز آبی حاوی مایع یونی از هم جدا 
می شود. عمل جداسازی با سهولت و با بازده باال انجام می شود. به راحتی 
تشکیل پلیمر و ژل می دهند. انواع مختلف واکنش آلی و معدنی در آنها 
انجام پذیر است. اگر از مایع یونی به عنوان کاتالیست استفاده شود، امکان 
مایعات  است.  ساده  محصوالت  از  کاتالیست  جداسازی  و  مجدد  استفاده 
پروتئین ها،  چربی ها،  نمک ها،  از  اعم  مختلف  ترکیبات  قادر هستند  یونی 
آمینواسیدها، قندها و پلیساکاریدها را در خود حل کنند. مولکول های آلی 
مایعات  در  راحتی  به   DNA حتی  و  پلستیک  جوهر،  خام،  نفت  مانند 
یونی مختلف محلول هستند. با تغییر کاتیون یا آنیون، مایع یونی ساخته 
می شود که خواص فیزیکی تشدیدشده مثل حّللیت، ویسکوزیته و غیره 
خاص  آنیون  یا  کاتیون  انتخاب  با  دارد.  متداول  یونی  مایعات  به  نسبت 
می توان کاربری مایعات یونی تهیه شده را برای کاتالیز کردن یک واکنش 
یا استخراج گونه های فلزی اختصاصی کرد. این گونه ترکیبات را مایعات 

یونی با کاربری خاص می گویند.

خواص مایعات یونی
دارند  ناچیز  بخار  فشار  می باشند،  فّرار  حّلل های  برای  جایگزین  بهترین 
و جزء مواد سبز محسوب می شوند و می توانند گستره وسیعی از ترکیبات 
آلی- فلزی، مولکول های حیاتی و یون های فلزی  آلی، معدنی، ترکیبات 
قطبی  شدیداً  ترکیبات  این  یونی،  ساختار  دلیل  به  کنند.  حل  خود  در  را 
غیرقابل امتزاج  آلی  از حّلل های  بسیاری  با  رو  این  از  )Polar( هستند. 
دارند  پایینی  قطبیت  یا  بوده  غیرقطبی  معمواًل  آلی  حّلل های  هستند. 
آلکیلی  زنجیره  طول  افزایش  با  نمی شوند.  مخلوط  آبی  فاز  با  معمواًل  و 
متصل به کاتیون می توان مایعات یونی غیرقابل امتزاجی با آب ساخت. این 
مایعات یونی در نقش فاز آلی کاربرد دارند. ویژگی های فیزیکی و شیمیایی 
مایعات یونی با حضور ناخالصی ها تغییر می کند. پس خالص سازی مایعات 
یونی ضروری است. مهمترین آالینده های مایعات یونی آنیون هالیدها یا 
واکنش نداده،  مواد  از  معمواًل  آالینده ها  این  آب هستند.  و  آلی  بنیان های 
به وجود می آیند. مایعات یونی تمایل زیادی به جذب رطوبت دارند. حتی 
مایعات یونی آب گریز هم جاذب الرطوبه هستند. مایعات یونی با حرارت دادن 
تحت خلء خشک می شوند. با این وجود، خروج کامل آب )به دلیل ایجاد 
پیوند محکم هیدروژنی( مشکل است. حضور آب باعث کاهش در چگالی 

و ویسکوزیته شده و خواص شیمیایی را تعدیل می کند. 

کاربردهای مایعات یونی
مایعات  عمده  کاربری  حّلل:   .1
از  است.  حّلل  عنوان  به  یونی 
مهمترین مزایای استفاده از مایعات 
و  واکنش  سرعت  افزایش  یونی: 
بهبودبخشیدن جهت گزینی نسبت 

به حّلل های دیگر. 

مذاب  نمک های  از  استفاده  اولین  از  سال   20 از  بیش  الکتروشیمی:   .2
می گذرد.  قدرت  سیستمهای  در  الکتروشیمیدان ها  توسط  یونی  مایعات  و 
برخی از مایعات یونی بهترین نمونه برای دستگاههای الکتروشیمیایی مانند 
ذخیره کننده های قدرت، پیلهای سوختی، سلول های فوتوولتایی و آبکاری 
الکتریکی بودند. این به دلیل پایداری بسیار باالی الکتروشیمیایی، رسانایی 
باال و محدوده عملکرد دمایی وسیع است. نیاز به باتری هایی با قدرت باال 
برای کاربردهای مختلف باعث جستجو برای یافتن محلول های الکترولیتی 
پرتابل های  باال:  قدرت  با  باتری های  کاربرد  موارد  جمله  از  شد.  غیرآبی 

الکترونیکی، ترموبیل های الکتریکی و گوشی تلفن همراه است. 





مجله تحقیق و توسعه باریج | سال دوم | شماره 14

38

ضروری  فعالیت های  انجام  بر  تمرکز  استراتژیک  مدیریت  و  برنامه ریزی 
برای رسیدن به آینده مطلوب است و به مدیران کمک می کند بر مسائل 

ناشی از مقتضیات آتی پیروز شوند. 
فرآیند مدیریت استراتژیک را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد: 

- تحلیل وضعیت 
- تدوین استراتژی 
- اجرای استراتژی 
- ارزیابی استراتژی

تحلیل وضعیت
در این مرحله ابتدا بایستی اهداف آینده سازمان مشخص شود و این کار 
مستلزم درک و تشخیص صحیح ماموریت ها و مقاصد سازمان و بیان آنها 
دارند  مهمی  نقش  انتظارات  و  ارزش ها  سازمان،  اهداف  تعیین  در  است. 
به طوری که اگر ارزش های حاکم بر جامعه در اهداف سازمانی منعکس 

نگردد، تحقق اهداف با مشکلت مواجه خواهد شد. 
همه  میان  وحدت  تقویت  و  حفظ  موجب  نامه  رسالت  تدوین  حقیقت  در 

اعضای سازمان می شود. 
از نظر پژوهشگران بهتر است علت اصلی وجود سازمان که هدایت کننده 
کارکنان در عملیات روزمره است در رسالت نامه قید شود. سپس به تجزیه 
و تحلیل شرایط محیطی سازمان می پردازیم. در این مرحله نسبت به محیط 
اهداف آن  و  بر سازمان  اقلیمی مؤثر  و  فنی  اقتصادی، سیاسی فرهنگی، 

آگاهی پیدا می کنیم. 
اثر  که  مهم  و  حساس  عوامل  جستجوی  به  باید  مرحله  این  در  البته 

قابل ملحظه ای روی سازمان دارند بپردازیم. هدف از این مرحله شناسایی 
مخاطره ها و تهدیدات محیطی است در مقایسه با فرصت های موجود آن. 
یکی از روش های سودمند برای انتخاب راهبردهای مناسب، استفاده از فن 

»تحلیل قوت- ضعف، فرصت-تهدید« است. 
هر تهدید محیطی بر یکی از ضعف های سازمان، وجود یک مساله را هشدار 
می دهد و در بسیاری از موارد تهدیدهای محیطی علیه قوت های سازمان 

آن را در محدودیت قرار می دهد.
تلقی فرصت های محیطی با ضعف های سازمان نیز نشان از آسیب پذیری 

سازمان دارد. 
تجزیه و تحلیل منابع و امکانات سازمان فهرستی از منابع مهم موجود از 
نظر انسانی، مالی و تجهیزاتی و غیره در اختیار مدیران می گذارد. در این 
مرحله هدف این است که منابع کلیدی و استراتژیک سازمان مورد ارزیابی 
قرار گرفته و تصویری از امکانات سازمان جهت تحقق اهداف و همچنین 

ضعف ها و نارسایی های داخلی را مشخص نماییم.
باید بدانیم هر سازمان طبق اصل هم پایانی ممکن است بتواند از چندین 
و  بنابراین شناسایی ضعف ها  برسد،  معین خود  به هدف های  راه مختلف 
از میان طرق گوناگون  بتوانند  قوت های درونی، موجب می شود مدیران 
مناسب ترین راه را برای رسیدن به اهداف پیدا کنند و به طور خلصه ما در 

این بخش به موارد ذیل می پردازیم:
* اهداف بلندمدت، مأموریت سازمان )علت وجودی و این که چه هستیم(، 

چشم انداز سازمان )چه می خواهیم باشیم(
* تجزیه و تحلیل محیط داخلی و قابلیت های سازمان 

* تجزیه و تحلیل محیط خارجی

    محمدرضا گودرزی، مدیر سیستم ها و روش ها، شرکت داروسازی باریج اسانس

فرآیند مدیریت استراتژیک)1(
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تدوین استراتژی
در این مرحله باید مجموعه استراتژی های قابل استفاده را لیست کرده و 
سپس با استفاده از مدل های مختلفی که در بحث های مدیریت استراتژیک 
آمده است و با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل وضعیت که در مرحله 

اول آمده است، استراتژی برتر را انتخاب کنیم.
جهت  پایین  رده  مدیران  حتی  و  میانی  مدیران  مشارکت  مرحله  این  در 
به  با  برنامه ریزی  مرحله  این  در  دارد.  زیادی  اهمیت  انگیزش  افزایش 
قدرت  مفیدبودن،  عملی بودن،  میزان  مانند  معیار  چند  یا  یک  گرفتن  کار 
حل مشکلت، هم راستایی با خط مشی ها، تطبیق امکانات سازمان و ... 
می تواند به ارزیابی استراتژی ها پرداخته و استراتژی جدید را بر این اساس 

انتخاب کند.
نیست،  معین  زمانی  نقطه  یک  به  مربوط  استراتژی  تدوین  حقیقت  در 
به طور  زمان  در طی  و  می یابند  تغییر  و  می گیرند  تدریج شکل  به  بلکه 
نسبی تعدیل شده و توسعه می یابند و گام به گام اجراء می شوند. یکی از 

صاحب نظران آن را فرآیند تکمیل تدریجی منطقی می نامد.
را  فرصت  این  تدریجی،  تکمیل  قالب  در  استراتژیک  برنامه ریزی 
تدریجی  مواجه  دلیل  به  که  می کند  ایجاد  سازمانها  و  مدیران  برای 

راهبردها،  اجرای  مسیر  در  موجود  مسائل  به با 
مهارت کافی برای اجرای آنها دست 

یابند.

اجرای استراتژی 
کار  استراتژی  انتخاب  با 
استراتژیک  برنامه ریزی 
بلکه  نمی رسد.  پایان  به 
شده  اجرا  استراتژی  باید 
آزمون  محک  به  عمًل  و 
گذاشته شود. برای اجرای 

از  می توان  استراتژی ها 
ابزارهای زیر بهره گرفت:

- ساختار سازمانی مناسب با استراتژی
و  منابع   ، مهارت ها  هماهنگ سازی   -

توانمندی های سازمان در سطح اجرایی
- ایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با استراتژی جدید سازمان 

باید در نظر داشت که بهترین راهبردهای تدوین شده در صورتی که به طور 
اثربخش هر  صحیح اجرا نشوند، فاقد ارزش عملی خواهند بود و اجرای 
استراتژی مستلزم تعهد کامل همه مدیران به هدایت واحدهای سازمانی 

تحت امر خود برای حمایت از راهبرد مذکور است. 
برنامه ریزی،  یعنی  مدیریتی  فراگردهای  کلیه  با  راهبرد  اجرای  بنابراین 
سازماندهی، هدایت، بسیج امکانات، کنترل عملکردها و برنامه ها سروکار 

دارد. 

ارزیابی استراتژیک
جهت تعیین حدود دستیابی به هدف ها، استراتژی های اجرا شده باید مورد 

کنترل قرار گیرند. ارزیابی استراتژیک شامل سه فعالیت اصلی می شود:
- بررسی مبانی اصلی استراتژیهای شرکت

- مقایسه نتیجه های مورد انتظار با نتایج واقعی
- انجام اقدامات اصلحی به منظور اطمینان یافتن از این که عملکردها با 

برنامه های پیش بینی شده مطابقت دارد.

موانع و مشکالت 
و  چالش ها  با  باید  ابتدا  مؤثر،  استراتژیک  مدیریت  یک  اجرای  برای  اما 
مشکلت و موانعی که در طول مسیر ممکن است به وجود آمده و پروژه را 

با شکست مواجه کند، آشنا شویم.

موانع و مشکالت »طراحی برنامه های استراتژیک« 
روند  توسعه  و  ایجاد  موانع  از  عبارت است  مشکلت  اولین  زمینه  این  در 
پای بست  و  بنیان  از  را  فرآیند  این  استراتژیک در سازمان ها که  مدیریت 
از  برخی  که  دارند  وجود  گوناگونی  دالیل  می سازند.  مواجه  مشکل  با 
به  چندانی  تمایل  سازمان ها 
روندهای  توسعه  و  ایجاد 
خود  از  استراتژیک  مدیریت 
نشان ندهند که مهمترین آنها 

عبارتند از: 
- عدم آگاهی مدیریت سطح 
واقعی  وضعیت  به  نسبت  باال 

سازمان 
به  باال  سطح  مدیران  خودفریبی   -
طور جمعی درباره موقعیت سازمان 
وضع  حفظ  به  مدیران  توجه   -

موجود 
دشواری های  درهم آمیختگی   -
و  باال  سطح  مدیریت  مشترک 

دشواری های عملکرد روزانه 
- کامیابی های گذشته سازمان 

- اشتباه تلقی کردن هر گونه تغییر در رابطه 
گرفته  انجام  در سازمان  در گذشته  با هر چه 

است 
- نارسایی در کاربرد وظایف فوری 

برای  مفروضاتی  استراتژیک  برنامه ریزی  فرآیند  در  برنامه ریزی:  محیط 
محیط فضای پیرامونی به عنوان فاکتور و عوامل تأثیرگذار پیش بینی شده 
محیط  برای  مفروض،  شرایط  دالیلی،  لحاظ  به  است  ممکن  است. 
برنامه ریزی تغییر کند و بدین ترتیب موانع و محدودیت های جدی برای 

تحقق برنامه های تدوین شده به وجود آید. 
سازمانی،  برنامه ریزی  سمت  به  حرکت  یا  و  اقدام  گونه  هر  زیاد:  هزینه 
و  داده ها  اطللعات،  جمع آوری  برای  قابل ملحظه  هزینه  مستلزم صرف 
و  آنها جهت جمع بندی  نسبتًا طوالنی  تحلیل  و  بررسی  متعاقبًا  و  آمارها 
استخراج برنامه های عملیاتی است. شاید این هزینه ها برای سازمان های 
سازمان های  برای  ولی  نباشد  آفرین  مشکل  چندان  متوسط  یا  و  بزرگ 
به سهولت  است  ممکن  برنامه ریزی  امور  برای  منابع  تخصیص  کوچک، 

امکان پذیر نباشد. 
نیاز  و  بوده  مشکلی  و  پیچیده  کار  برنامه ریزی  امر  برنامه ریزی:  مشکل 
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سازمانی  بنابراین  دارد.  ابتکار  و  خلقیت  و  قوی  ذهن  و  تفکر  به  شدید 
که فاقد افراد متبحر و کاردان باشد، عمًل در انجام و تدوین برنامه های 
استراتژیک با مشکل مواجه خواهد شد. زیرا در برنامه ریزی ضرورت دارد 
به  نسبت  فعال  و  پویا  ذهنیت های  اتکاء  به  جاری  روزمرگی های  از  فارغ 
پیش بینی موضوعاتی که در آینده تأثیرات خود را روی سازمان بروز خواهند 
داد. مسیرهای حرکت مناسب انتخاب و تصمیمات جاری را نیز بر اساس 

مسیرهای تعیین شده اتخاذ نمایند.
کامًل  واقعیت های  مبنای  بر  استراتژیک  برنامه ریزی  محدودیت:  و  تعهد 
ملموس محیط و عوامل تأثیرگذار برای یک دوره زمانی مشخص تدوین 
فعالیت های  کلیه  بایستی  استراتژیک  برنامه های  تدوین  متعاقب  می شود. 
جاری در راستای جهت های کامًل مشخص شده سازماندهی و اجرا شوند. 
تعهدات  جزو  که  مشخص  جهت های  در  فعالیت ها  اجرای  و  سازماندهی 
بدیهی مدیریت و کارکنان محسوب می شوند، محدودیت هایی را در آزادی 
عمل سازمان اعمال می کند که نبایستی به عنوان نکات منفی و بازدارنده 

تلقی گردند. 
مقاومت درونی: هر گونه تغییر، توأم با مقاومت است ولو این تغییر در جهت 
تغییراتی  استراتژیک  برنامه ریزی  بطن  و  ماهیت  در  بنابراین  باشد.  مثبت 
برنامه ریزی  ضد  موانع  بروز  و  عمومی  مقاومت  سبب  که  است  مترتب 
انجام   و  خوگرفته  قدیمی  شیوه های  و  رویه ها  به  کارکنان  زیرا  می گردد. 
امور و وظایف محوله به صورت گذشته برای آنان به مراتب سهل تر است. 
لذا هنر یک مدیر این است که قبل از معرفی هر گونه برنامه با استفاده 
صبورانه  آگاه سازی،  جلسات  ترتیب دادن  و  انگیزشی  خاص  های  رویه  از 
نسبت به حذف و یا در نهایت کاهش مقاومت های ضدبرنامه اقدام الزم 

به عمل آورد. 
دارد. سازمان ها  زمان طوالنی  به  نیاز  برنامه ریزی  نوع  این  زمانی  نظر  از 
برای برنامه ریزی باید مدت  زمان زیادی وقت صرف کنند و مراحل مختلف 
این فرآیند را پشت سر نهند تا سیستم برنامه ریزی استراتژیک بتواند شروع 

به کار کند. فرآیند برنامه  استراتژیک دارای ویژگی های زیر می باشد:
باشد،  یا می تواند  آن چه هست  از  بیش  استراتژیک  برنامه ریزی  فرآیند   *
اندازه ذهنی است و  از  ارایه شده است. طرح آن بیش  منطقی و تحلیلی 

نمی تواند پویایی های اجتماعی- سیاسی کار در هر سازمان را ایجاد کند.
* تصمیم گیری در مورد ماموریت و اهداف، همواره ساده نیست و ممکن 

است معنایی نداشته باشد.
* دسترسی نداشتن سازمان ها برای رسیدن به اطلعات جامع و به موقع 
در مورد محیط، تحوالت و رویدادهای کلن محیطی همواره مشکل ساز 

است.
* ناآشنایی مدیران با مباحث مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک 

و بی اعتمادی آن ها به برنامه ریزی استراتژیک وجود دارد.

ادامه دارد...

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

521520 522 523

نام : آیین تندرستی،
ترجمه جلد شانزده و هفده وسایل الشیعه

مولف: عالمه شیخ ُحّر عاملی
مترجم: دکتر محمد حسین ورپشتی بروجنی

ناشر: آصف
چاپ اول: 1390

شمارگان: 2000 جلد
قیمت 14000 تومان

در مقدمه مترجم این کتاب می خوانیم:
بزرگ         کتاب  این  تالیف  از  که  اخیر  قرن  سه  دو  این  طی  ...گرچه 
می گذرد جز علماء خاص کسی را سراغ نداریم به این منبع دسترسی 
ترجمه  با  اخیر  های  سال  در  اما  باشد  کرده  استفاده  آن  از  و  داشته 
دسترسی  عالیقدر  مترجمان  توسط  وزین  کتاب  این  از  هایی  قسمت 

عموم مردم به احادیث و مطالب آن آسان شده و....

توصیه  گرامی  محّققان  و  علقمندان  به  ارزشمند  کتاب  این  مطالعه 
می شود.

معرفی کتــاب

قابل توجه ناشرین، مولفین و مترجمین گرانقدر کتب گیاه درمانی، 
آروماتراپی و سایر رشته های مرتبط برای معرفی کتاب های  خود 
در این مجله، می توانید نامه درخواست و یک نسخه از آن را به 

آدرس دفتر مجله ارسال فرمایید.
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1: ماده موثره گیاه زرد چوبه چیست؟

1: کورکومین                 2: ساپونین                      3: آلکالوئید                        4: تانن

2: کدام حاّلل جایگزین مناسبی برای  هگزان است؟

1: پنتان                2: هپتان                          3: تولوئن                           4:  دی کلرو متان

3: کدام آنزیم در  آناناس باعث سفیدی دندان می شود؟

1: پراکسیداز                    2: آنزیم پروتئولیتیک                3: بروملین                  4: کاتاالز

4: سهم کدام قاره از کشاورزی ارگانیک بیشتر است؟

1: آفریقا               2: آسیا                3: اقیانوسیه             4: اروپا 

5: کدامیک از اسامی زیر متعلق به آلوئه ورا  نمی باشد؟

1: خارگونه                 2: صبر زرد                   3: صبر تلخ                             4: شاخ بزی  

6: اتساع غیر عادی وریدها در طناب اسپرماتیک را چه می نامند؟

1: هموروئید            2:  واریکوز              3: آنورکتوم                4: واریکوسل

7: کدام روش به عنوان اولین قدم برای جداســازی گروه های مختلف ترکیبات در 

عصاره استفاده می شود؟

1: تبلور           2: جذب        3: کروماتوگرافی فشار پایین           4: تفکیک با حاّلل

8: طبق مطالعات انجام شــده روی داروهای گیاهی کدام یک از اســانس های زیر 

با حداقل تلفات روی زنبورعســل از پتانســیل باالیی به منظور کنترل کنه واروآ در 

زنبورســتان ها برخوردار است و می تواند جایگزین مناســبی برای آفت کش های 

شیمیایی باشد؟

1: اسانس مورد        2: اسانس گل محمدی       3: اسانس آویشن       4: اسانس نعناع

9: طبق برآوردها چند درصد زنان باالی 70 سال مبتال به واریس هستند؟

1: 60 درصد        2: 50 درصد            3: 45 درصد               4: 70 درصد

10: کدام یک از عوامل زیر عامل رنگی موجود در چغندر است؟

1: آنتوسیانین      2:  آنتی اکسیدان        3: بتاسیانین           4: لوتئولین 

11: گل های زرین گیاه به چه رنگی می باشند؟

1:قرمزمایل به زرد       2: زرد مایل به نارنجی      3: سفید مایل به زرد   

4: آبی مایل به سبز 

12: چند درصد از سموم مصرفی جهان در ایران مورد استفاده قرار می گیرد؟

0/5 :4                         0/2  :3                          0/8   :2                     0/3 :1

13: مقر اتحادیه بین المللی جنبش کشاورزی ارگانیک در کدام کشور می باشد؟

1: استرالیا            2: ازبکستان            3: ایتالیا             4: آلمان 

14: تعریف محصولی اســت که در فرآیند تولید آن از هیچ نوع مواد شیمیایی اعم از 

کودها و سموم شیمیایی استفاده نشده است و بر سالمت خاک، گیاه و انسان تاکید 

دارد. به کدام مورد اشاره دارد؟

1: محصول ارگانیک      2: محصول سالم       3: محصول طبیعی          4:  همه موارد

15:  کدام ظرف معموالً برای نگهداری فرآورده هایی اســتفاده می شود که به منظور 

تجویز از راه تزریق تهیه شده اند؟

»Single Dose»سترون«                       2: ظرف تک دوزی Hermetic« 1: ظرف

3: ظرف بالفصل »Immediate«                    4: هیچکدام

16: چند درصد از ساختمان آلوئه ورا از آب تشکیل شده است؟

1: 56 درصد         2 : 38 درصد            3: 75 درصد           4: 96 درصد

17: کدامیک از موارد زیر مهمترین حاّلل قطبی می باشد؟

1: کلروفرم          2: تتراکلرید کربن           3: آب              4:  هگزان

18: زرین گیاه متعلق به چه تیره ای می باشد؟

1: تیره نعناعیان          2: تیره بادنجانیان          3: تیره باقاالییان          4: تیره کاسنیان

19: رنگ عروق واریسی سطحی به چه رنگی است؟

1: سبز تیره              2: قرمز روشن          3 : قرمز تیره              4: آبی تیره          

20: کدام حاّلل ها مواد غیر قطبی را بهتر در خود حل می کنند؟

1: حاّلل های آلی      2: حاّلل های غیر آلی       3: حاّلل های معدنی     4: حاّلل های سمی

21: بر اساس بررسی گیاهان در مناطق مختلف، کدامیک از گیاهان زیر نشانگرهای 

خوبی برای دسترسی به گیاه کمیاب زرین گیاه می باشند؟

1: گل سنگ             2:  گیاه پنتانما               3: آویشن             4: همه موارد

22: در چه فصلی و چه جنسیتی از کنه واروآ روی قسمت های نرم شکم زنبور عسل 

می چسبند؟

1:تابستان و جنس ماده    2: تابستان و جنس نر   3: بهار وجنس نر   4: زمستان و جنس ماده

23: زرین گیاه برای رشد بهتر به چه ارتفاعی از سطح دریا نیازمند است؟

2: 500 الی 1000 متر      1: 2300 الی 3000 متر                              

3: 1000 الی 2000 متر                               4: 700 ال 1000 متر

24: کدامیک از محصوالت زیر ســاخت باریج اسانس اســت و در درمان کنه واروآ 

زنبورهای عسل به کار می رود؟

1: واراستاپ           2: آویشیت           3: اپی گارد           4: اپی الیف وار

25: بر اساس اعالم رسمي موسسه تحقیقات کشــاورزي ارگانیک در سال 2007 

حدود چند هکتار از اراضي ایران تحت پوشش کشاورزي ارگانیک بوده است؟

1: 20 هزار هکتار         2:  15 هزار هکتار              3: 30هزار هکتار           4: 5 هزار هکتار 

26: شیمی سبز چند اصل دارد؟

1: 5 اصل               2: 12 اصل                  3:  15 اصل           4: 22 اصل 

27: بیماری واروآ در اوایل توسط چه داروهایی کنترل گردید؟

1: داروهای گیاهی        2: داروهای شیمیایی         3: داروهای دود زا            4: هیچکدام  

28: وجود کدام ترکیب در زرین گیاه مسئول اصلی خاصیت ضد سرطانی در این گیاه 

می باشد؟

1: زانتومیکرول          2:لیمونن         3: ترپینول             4: فیتو استرول 

29: قسمت مورد استفاده غذایی یا دارویی زرد چوبه کدام قسمت آن است؟

1: ریشه                     2:  غده                 3:  جوانه انتهایی             4: ریزوم 

30 : مهمترین علت زمینه ای واریسی شدن وریدها کدام مورد می باشد؟

1: سابقه فامیلی        2: افزایش فشار داخل شکمی       3: سر پا ایستادن          4: جنسیت

31: از زمان آلوده شدن زنبورها به کنه واروآ تا از بین رفتن کل جمعیت آنها چه مدت 

طول می کشد؟

1: 1 تا 2 ماه               2: 6 ماه تا 1 سال          3: 1 سال تا 2 سال            4: 3 تا 5 سال 

32: فقدان کدام ویتامین در رژیم غذایی منجر به پارگی وریدهای کوچک و بدتر شدن 

واریس وریدها می شود؟

B 4: ویتامین          A 3: ویتامین         C 2: ویتامین       D 1: ویتامین

33: بر طبق متن کدام ظروف را معموالً به نام »ویال« نیز می نامند؟

 Circular :4      well-closed :3  Tight :2  Multiple Dose :1

   مسابقه شماره 14 



مجله تحقیق و توسعه باریج | سال دوم | شماره 14

42

34: کدامیک از حاّلل های زیر قطبیت کمتری دارند؟

1: حاّلل های غیر آلی        2: حاّلل های معدنی        3:حاّلل های آلی             4: حاّلل های سمی

35 : شیوع واریس به ترتیب در زنان و مردان چند درصد است؟

1: 10 تا 20 درصد، 20 تا 30 درصد    2: 25 تا 33 درصد ، 10 تا 20 درصد   

 3: 5 تا 10 درصد، 15 تا 20 درصد     4: 40 تا 45 درصد، 40 تا 50 درصد

36: انتقال کنه از کندویی به کندوی دیگر توسط چه زنبورهایی صورت می گیرد؟

1: زنبورهای کارگر         2 : زنبورهای ملکه          3: زنبورهای نر              4: زنبورهای ماده

37: کدام مهارت باعث می شود هر چیزی را به سادگی قبول یا رد نکنیم؟

1: مهارت روابط بین فردی    2: مهارت تفکر خاّلق

3:مهارت تفکر نّقادانه          4:مهارت حل مسأله

38: کنه واروآ از طریق چه کشورهایی به ایران راه پیدا کرد؟

1: افغانستان و پاکستان     2: هند و پاکستان         3: آذربایجان و ترکیه          4:عراق و ترکیه

39: تعریف » با کسب این مهارت، افراد می آموزند برای درک بهتر دیگران، به شیوه ای 

درســت، به صحبت های آن ها گوش دهند. همچنین فرد بتواند نیازها و احساسات 

خودش را با دیگران در میان بگذارد تا هــم نیازهای دیگران و هم نیازهای خودش 

برآورده شود و در نتیجه ارتباطی رضایت بخش شکل گیرد.« به کدام یک از موارد زیر 

اشاره دارد؟

2: مهارت روابط بین فردی 1: مهارت مقابله با فشار عصبی   

4: مهارت مدیریت هیجان 3: مهارت ارتباط موثر   

40: زرین گیاه چند گونه دارد ؟

1: 150 گونه                      2: 164 گونه                    3: 186 گونه                            4: 175 گونه

41: کنه واروآ برای اولین بار روی کدام زنبور دیده شد؟

1: زنبور ملکه             2: زنبور عسل             3: زنبور هندی                4: زنبور افغانی

42: کدامیک از تکنیک های جداسازی و خالص سازی نوین محسوب نمی شود؟

1: کروماتوگرافی فشار پایین    CCC  :3   prep- HPLC :2    4: جداسازی غشایی

43: در صورت مهاجرت ندادن کندوهایی که به کنه واروآ آلوده شده اند  در سال اول 

تا چه شعاعی از کندو آلوده و گرفتار می شود؟

1: شعاع 6 کیلومتری         2: شعاع 5 کیلومتری           3: شعاع 7 کیلومتری      4: شعاع 3 کیلومتری

44: با افزودن تربانتین  به اسانس مرکبات، .................................. ایجاد می شود.

1: چرخش نوری و دانسیته کمتر

2: چرخش نوری بیشتر و دانسیته کمتر    

3: چرخش نوری کمتر و دانسیته بیشتر

4: چرخش نوری و دانسیته بیشتر

45: کدام حاّلل از نظر زیست محیطی حاّلل ارجح نیست؟   

1: متانول          2: اتیلن گلیکول                3: متیل اتیل کتون                  4: اتانول   

46: ارتفاع زرین گیاه چند سانتی متر می باشد؟

1: 10 تا 20 سانتی متر

2: 20 تا 30 سانتی متر     

 3: 20 تا 25 سانتی متر

4:  30 تا 40 سانتی متر

لطفاً پاسخنامه را از محل نقطه چین جدا نموده و پاسخ سواالت را در محل مربوط به هر سوال نوشته و حداکثر تا تاریخ 96/10/30 
به آدرس مجله ارسال فرمایید . شرط شرکت در قرعه کشی جوایز فصلنامه ، پاسخ صحیح به حداقل 42 سوال می باشد .

همچنین می توانید پاســخ خود را از طریق سایت شرکت ، در زیر عنوان تحقیق و توسعه ، واحد توسعه و هماهنگی متون علمی 
ارسال نمایید.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :                     نام پدر :                     کدملی :                            مدرک تحصیلی:   
شغل :                                            کدپستی :                     تلفن ثابت : 

کد :                 تلفن همراه :                              ایمیل :                                           سایت :
آدرس پستی:

   مسابقه شماره 14 

سوال2322212019181716151413121110987654321

جواب

سوال4645444342414039383736353433323130292827262524

جواب
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :                     نام پدر :                     کدملی :                            مدرک تحصیلی:   
شغل :                                            کدپستی :                     تلفن ثابت : 

کد :                 تلفن همراه :                              ایمیل :                                           سایت :
آدرس پستی:
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