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      سـخن سـردبیـر

کتاب ارزشــمند »استاد عشق« که نگاهی به زندگی و تالش های »پروفسور سید 

محمود حسابی )پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران(« دارد، توسط پسر ایشان، 

مهندس ایرج حسابی، به رشته تحریر درآمده است. این کتاب توسط سازمان چاپ 

و انتشــارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به چاپ هشــتاد و چهارم رسیده و 

مملو از نکات ارزشــمندی است که مخصوصًا برای قشر فرهیخته و علمی جامعه، 

آموزنده و قابل استفاده می باشد.

 نکاتی از قلم یکی از اســاتید )یکی از شاگردان استاد( در انتهای این کتاب نوشته 

شده است که خواندن و مرور آن خالی از لطف نیست:

1. پروفســور حسابی، با سالها کار و تالش خستگی ناپذیر، 7 نسل استاد و دانشجو 

را برای کشور تربیت نمودند.

2. پروفسور حسابی عالوه بر فیزیک، به شاگردان شان زبان خارجی علمی را می آموختند.

3. پروفسور حسابی به ما احترام به زبان فارسی و پرهیز از استفاده لغات خارجی را آموختند.

4. پروفسور حسابی، کم و کوتاه سخن می گفتند، ایشان بیشتر گوش می کردند و بیشتر تعقل می نمودند.

5. پروفسور حسابی، ایستادگی و مبارزة علمی را به شکل عملی و با متانت و تعقل انجام می دادند.

6. پروفسور حسابی وقت را تلف نمی کردند؛ از تمام لحظات استفاده می کردند.

7. پروفسور حسابی به ما فهمیدن را یاد دادند نه حفظ کردن را.

8. پروفسور حسابی منظم و کاماًل بابرنامه بودند.

9. پروفسور حسابی، نجیب، متین و دور از تظاهر بودند.

روحش شاد و راهش پررهرو باد!
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مقدمه
ایاالت متحده در ســال 1983، اســتاندارد مواجهه با مواد شیمیایي ارائه شده 
توســط اداره ایمني و بهداشت حرفه اي )OSHA( خود را به تصویب رساند. 
این استاندارد براي حفاظت شاغلیني که با مواد شیمیایي سروکار دارند در نظر 
گرفته شده بود. استاندارد مواجهه با مواد شیمیایي بیان مي کند شرکتهایي که 
مواد شیمیایي خطرناك را تولید و مصرف مي کنند بایستي براي نیروي کار خود 
اطالعات و آموزش هاي الزم را تدارك ببینند تا کار جابجایي و استفاده از این 
مواد به صورت صحیح انجام گیرد. کلیه شاغلین به عنوان نیروي کار بایستي 
درباره مواد شیمیایي خطرناك موجود در محیط کارشان و اثرات بالقوه آنها بر 

روي سالمتي و ایمني خود آگاهي داشته باشند. 
استاندارد مواجهه با مواد شیمیایي OSHA از 5 عنصر کلیدي تشکیل شده 

است که عبارتند از:
1 - فهرست مواد: لیستي از مواد خطرناك موجود در محیط کار افراد.

2 - برگه اطالعات ایمني مواد)MSDS(: تشریح جزئیات هر ماده خطرناکي 
که در فهرست مواد لیست شده است.

3 – برچســب گذاري: براي شناسایي مواد و آگاهي از خطر بالقوه آن بایستي 
ظروف مواد خطرناك برچسب گذاري شوند.

4 - آموزش: همه کارگران باید براي شناســایي و نحــوه کار ایمن با مواد 
خطرناك آموزش دیده باشند.

5 - تهیه و نوشــتن برنامه: برنامه اي باید نوشته شود که همه موارد فوق را 
به هم ارتباط دهد. 

برچسب گذاري
مواد شیمیایي خطرناك )محصوالت شیمیایي( در همه جا وجود دارند. تخمین 
زده مي شود که ساالنه بیش از نیم میلیون ماده شیمیایي در تجارت و صنعت 
استفاده مي شود. برخي از این مواد خطرات کمتري براي افراد دارند، در حالي 
که برخي دیگر کشنده هستند. ممکن نیست در فراورده هاي جدید، ترکیبات 
شــیمیایي وجود نداشته باشد حتي تجهیزات الکتریکي و مکانیکي، بنابراین 
بایســتي از نحوه کار ایمن با این مواد مطلع باشــید. گام اول در کار ایمن با 
این مواد، شناسایي موادي است که ممکن است براي سالمتي یا ایمني شما 
خطرناك باشد. در دسترس ترین منبع اطالعات، برچسب هاي چسبانده شده 
بر روي ظروف حاوي مواد خطرناك است. دومین منبع اطالعات، برگه هاي 
اطالعات ایمني مواد هســتند که در بخش بعدي در مورد آنها بحث خواهد 
شد. اســتاندارد خطر مواجهه OSHA برچسب گذاري همه مواد خطرناك 
را اجباري کرده اســت. برچسب ها بایســتي از هر طرف ظرف قابل رویت 
باشــند. این برچســب ها عبارتند از: برچســب هاي خطر، اطالعات ماده و 
ســایر پالکاردهاي مربوطه. ظروف قابل حمل که براي جابجایي سریع مواد 
شــیمیایي خطرناك توسط پرسنل مورد استفاده قرار مي گیرند، از این قانون 
مستثني هستند. طبق الزامات  OSHAهمه برچسب ها بایستي مشتمل بر 

اطالعات زیر باشند:

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

راهنمای کار با مواد شیمیايي

1 – نام محصول 
2 – عالیم یا پیغام و نوشته هاي هشداردهنده

3 – بر روي برچســب هاي تجاري، بایســتي نام و آدرس کارخانه سازنده 
مواد شیمیایي خطرناك گنجانده شود. بسیاري از سازندگان همچنین بایستي 

مشخصات روش کار ایمن را نیز ذکر نمایند.
هنگامي که برچســب ها را مي خوانید، اصطالحات کلیدي، به شــما نشان 
مي دهد که باید هنگام حمل آن ماده خطرناك مراقب باشید، این اصطالحات 
کلیدي شــامل: احتیاط، مخاطره متوسط، هشــدار، خطر، مخاطره شدید و 

مخاطره اصلي می باشد.

طرح برچسب ها )لوزي خطر(
در برچسب هاي تجاري، بســیاري از سازمانها از برچسب هایي مانند آنچه 
که در شــکل زیر آمده استفاده مي کنند یا ســازمان شما ممکن است یک 
برچسب طراحي شده خاص که شامل اطالعات مشابهي است را استفاده کند. 
با کارشناســان ایمني و بهداشت حرفه اي براي کسب اطالعات بیشتر درباره 

برچسب هایي که به وسیله سازمانتان استفاده مي شود تماس بگیرید.

نام شیمیایی: درقسمت باالیي برچسب، نام تجاري ماده شیمیایي خطرناك 
آورده مي شود.  

خطرات بهداشــتی: اولین کالس خطر، خطرات بهداشتي است، این کالس 
خطر به رنگ آبي است. 

چهارچوب کدبندي براي خطرات بهداشتي به شرح ذیل مي باشد:
۰- بي خطر
1- کم خطر

2- خطرناك    
3- فوق العاده خطرناك

4- کشنده
خطرات اشــتعال پذیري: دومین کالس خطر، خطرات اشتعال پذیري است. 
این کالس خطر به رنگ قرمز اســت. چهارچوب کدبنــدي براي خطرات 

اشتعال پذیري، براساس نقطه شعله زني مواد به شرح ذیل مي باشد:
۰-غیرقابل احتراق

1- احتراق در باالي 2۰۰ درجه فارنهایت )93.3  درجه سانتیگراد( 
2- احتراق در زیر 2۰۰ درجه فارنهایت )93.3  درجه سانتیگراد(
3 - احتراق در زیر 1۰۰ درجه فارنهایت )37.7 درجه سانتیگراد(
4- احتراق در زیر 73 درجه فارنهایت ) 22.7 درجه سانتیگراد(

 نقطه شعله زني درجه حرارتي است که در آن یک ماده سوختني مایع به اندازه 
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کافي بخار مي گردد و به محض نزدیک شدن شعله یا جرقه به آن باعث شعله ور 
شــدن و شروع حریق مي گردد. اگر برخي جامدات بتوانند مستقیماً یا با واسطه 

تبدیل به بخار شوند، این اصطالح در مورد آنها نیز صادق است.
خطرات واکنش پذیري: ســومین کالس خطر، خطرات واکنش پذیري است، 

این کالس خطر به رنگ زرد است. 
چهارچوب کدبندي براي خطرات واکنش پذیري به شرح ذیل مي باشد:

۰- پایدار
1- به طورطبیعي پایدار

2- ناپایدار    
3- قابل انفجار

4- انفجار خود به خودي
خطرات ویژه: چهارمین کالس خطر، خطرات ویژه اســت. این کالس خطر 

به رنگ سفید است. 
خطرات ویژه با این عالئم مشخص مي شوند:

1- خطر واکنش زایي با آب 2- خطر اکسیدکنندگي )OX( 3- خطر رادیواکتیویته 
 )ALK( 6- قلیاها )ACD( 5- اسید )COR( 4- خطر خورندگي

 )MSDS(برگه اطالعات ایمنی مواد
با وجود این که برچســب گذاری یک روش موثر براي ارائه اطالعات درباره 
مواد خطرناك اســت اما برخي اوقات شــما به اطالعات بیشــتر از آنچه در 
برچسب ها آورده شــده نیاز خواهید داشت. شــما مي توانید مجموعه اي از 
اطالعات را دربارة مواد خطرناکي که با آنها سروکار دارید در برگه اطالعات 

ایمنی مواد یا همانMSDS  بیابید.
 MSDS شــما باید زماني را براي خواندن و فهمیدن توضیحات مندرج در
انواع مواد خطرناك موجــود در حیطه کاري تان صرف کنید. برگه اطالعات 
ایمنی مواد ،  اطالعات مبســوطي درباره مواد خطرناك ویژه  فراهم مي کند. 

MSDS اطالعات زیر را شامل مي شود:
1. شناسایي )نام ماده(

2. خطرات فیزیکي )ارگان هدف(
3. خطرات بهداشتي

4. راههاي ورود به بدن
 )PEL( 5. حدود تماس مجاز

6. پتانسیل سرطانزایي 
7. روش کار ایمن

8. اطالعات برگه تهیه شده )مرجع تهیه کننده(
9. اقدامات کنترلي )تجهیزات حفاظت فردي(

1۰. روشهاي کمکهاي اولیه ضروري )شماره تلفن اضطراري(
11. اطالعات مورد نیاز براي تماس با شرکت تولیدکننده

هر جایي که به اطالعات بیشــتري درباره مواد خطرنــاك نیاز دارید و این 
اطالعات در برچسب آن وجود ندارد بایستي به MSDS آن مراجعه نمایید. 
براي مثال شما اسیدنیتریک را روي کف زمین ریخته اید و مي خواهید بدانید 
چگونه آن را به شکل ایمن پاك سازي نمایید کافي است به بخش کار ایمن 
در MSDS اسید مراجعه نمایید. برخي مواد شیمیایي مثل هیدروکسیدسدیم، 
خیلي خطرناك هستند و اگر شما دچار حادثه اي شده باشید ممکن است زمان 
کافي براي جســتجوي اطالعات مورد نیاز موجود در MSDS را نداشــته 
باشــید. بنابراین شــما باید MSDS همه مواد خطرناك موجود در حیطه 

کاري تان را قبل از کار با آنها بخوانید.

خطرات فیزيكي: 
خطرات فیزیکي، یکي از دو کالس اصلي خطري اســت که توســط استاندارد 
مواجهه OSHA پوشش داده مي شــود. دومین کالس اصلي خطر، خطرات 
بهداشــتي اســت.در این بخش ما نگاهي به انواع مختلف خطرات فیزیکي و 
اطالعاتي که شما براي اســتفاده ایمن از مواد نیاز دارید، خواهیم داشت. براي 
این که به شناسایي موادي که خطرات فیزیکي دارند کمک کنند از عالئم زیر 

استفاده مي شود که اغلب براي نشان دادن این قسم خطرات به کار مي روند.

خطرات فیزیکي ناشــي از مواد، خطراتي هستند که سالمتي شما را تهدید 
مي کنند. رایج ترین انواع خطرات فیزیکي عبارتند از: آتش ســوزي، انفجار و 

واکنش هاي شیمیایي.

خطرات بهداشتی: 
خطرات بهداشــتي یکي دیگر  ازکالســهاي اصلي خطري است که توسط 
استاندارد مواجهه OSHA پوشش داده مي شود، در این مبحث شما با روش 
استفاده ایمن مواد آشنا مي شوید، براي کمک به شما جهت شناسایي موادي 

که داراي خطرات بهداشتي هستند، عالئم زیر اغلب استفاده مي شود:

مثالهاي زیر مختصري از انواع اصلي خطرات بهداشتي است:
1- خطرخورندگي : باعث آســیب و ســوختن بافتهاي چشــم و پوست که 

درتماس هستند، مي شود.
2- خطر تحریکات موقت : باعث ســرخي شدید و التهاب چشم و پوست در 

معرض تماس مي شود اما با آسیب بافتي غیردائمي.
3- خطر حساسیت زایي : باعث حساسیت پوستي و واکنشهاي ریوي مي شود.
4- مواد بي نهایت سّمي : حتي در غلظت هاي کم باعث اثرات زیان آور مي شود.

5- خطر سرطان زایي: باعث سرطان مي شود.
6- ناهنجاري زاها:  باعث نقص و عیب در زمان تولد مي شود.

7-خطرات ارگانهاي ویژه:  ممکن است باعث آسیب ارگانهاي ویژه شود مانند 
سیستم خوني، کبد، ریه ها، سلولهاي خون ساز. 

اقدامات پیشگیرانه
راههاي زیادي وجود دارد که مي توانید هنگام استفاده از مواد شیمیایي، ایمني 
و بهداشت خود را تامین کنید. این اقدامات پیشگیرانه شامل موارد زیر است: 
جایگزیني مواد و محصوالت - کنترل هاي مهندسي - انجام کار به صورت 
ایمن - تجهیزات حفاظت فردي - آموزش و ارتباط با کارشناســان ایمني و 

بهداشت حرفه اي - پایش محیط کار - پایش افراد و پرسنل 

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
282281 283 284
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مقدمه
دارورســانی از طریق پوســت، راهــی جّذاب 
و  خوراکــی  داروهــای  جایگزینــی  بــرای 
همچنین جایگزینی بــرای تزریقات زیرجلدی 
می باشــد. بشــر در طول هزاران ســال برای 
اثرات درمانی، مواد را روی پوســت خود قرار 
می داده اســت و در عصر مدرن فرموالسیون 
های موضعی متعددی برای درمان مشــکالت 
ناحیه ای توسعه یافته اند. اولین سیستم پوستی 
برای داروسانی سیســتمیک، یک پچ سه روزه 
اســکوپوالمین بود که برای درمــان بیماری 
مســافرت، در ســال 1979 در ایاالت متحده 
آمریکا تاییدیه گرفت. یــک دهه بعد پچ های 
نیکوتین به عنوان پرفروشــترین پچ پوســتی، 
موجب ارتقای دارورســانی پوستی در پزشکی 
و به طــور کلــی در میان عموم مردم شــد. 
امروزه سیســتم های دارورسانی پوستی برای 
لیدوکایین  فنتانیل،  استرادیول،  داروهایی نظیر 
بیش  ترکیبی حاوی  و تستوســترون، پچ های 
از یــک نوع دارو برای پیشــگیری از بارداری 
و جایگزینی هورمون و سیســتمهای فراصوت 
و یونتوفورتیک برای اثر بی حسی و ضددردی 

ایجاد شده اند.
دارورسانی پوســتی در مقایسه با راه خوراکی 

مزیت های متعددی دارد.
به خصوص زمانی که عبور اول کبدی چشمگیر 
بوده و باعث متابولیزه شــدن زودهنگام داروها 
شود. دارورسانی پوستی همچنین مزیت هایی 
نســبت به تزریق زیرجلدی دارد از جمله این 
که تزریق زیرجلــدی دردناك بوده، زباله های 
پزشــکی خطرناکی تولید کرده و خطر انتقال 
بیماری از طریق اســتفاده مجدد از سوزن به 
خصوص در کشــورهای در حال توسعه را به 
همراه دارد. عالوه بر این سیستمهای پوستی، 
غیرتهاجمــی بوده و این قابلیــت را دارند که 
توســط خود فرد تجویز شوند. همچنین امکان 
آزادســازی دارو بــرای مدتهــای طوالنی )تا 
یــک هفته( را فراهم می کنند. این سیســتمها 
بیشــتر مورد قبول بیماران واقع شده و معمواًل 

گران قیمت نمی باشند.

سیستم های دارو رسانی پوستی
 محمدرضا معمارزاده، دکترای شیمی فیزیک، گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

 فاطمه قطبی نژاد، داروساز، گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

مزايای سیستمهای دارورسانی پوستی
1. با اســتفاده از این سیستم، می توان عماًل از 
مشــکالت مربوط به جذب گوارشی داروها که 
در اثر pH دستگاه گوارش، فعالیت آنزیمی آن 
و تداخالت دارویی با غذا، آشــامیدنیها و سایر 
داروهای خوراکی رخ می دهد؛ جلوگیری نمود.

2. ایــن فرآورده ها می توانند جایگزین مصرف 
خوراکــی در مواقعی که ایــن راه قابل کاربرد 
نیســت )به عنوان مثال در استفراغ و اسهال( 

باشند.
3. با اســتفاده از این فرآورده هــا، پدیده عبور 
اول کبــدی صورت نمی گیــرد.  پدیده عبور 
اول کبدی یعنی عبور اولیه ماده دارویی از راه 
جریان عمومی خون و جریان خون کبدی بعد 
از جذب گوارشی که منجر به غیرفعال شدن و 

تخریب قسمت اعظم دارو می شود.
ایــن فرآورده هــا غیرتهاجمی هســتند و   .4

مشکالت درمان تزریقی را ندارند.
5. ایــن فرآورده هــا با یک بار مصــرف تاثیر 
درمانی طوالنی تری فراهم می کنند و پذیرش 
بیمار نســبت به این سیســتم ها در مقایسه با 
ســایر اشــکال دارویی که احتیاج به مصرف 

مکرر دارند، بهتر است.
6. فعالیــت داروهای دارای نیمــة عمر کوتاه 
با اســتفاده از ایجاد مخزن دارو در سیســتم 
آزادشدن کنترل شده  و  ترانسدرمال  دارورسانی 

دارو افزایش می یابد.
7. درمان دارویی را می توان با برداشتن سیستم 
دارورســانی ترانسدرمال از ســطح پوست به 

سرعت پایان بخشید.
8. در شــرایط اورژانــس )برای مثــال عدم 
پاســخگویی بیمار، بیهوشــی و یا اغما(، این 
فرآورده ها به دلیل ظاهــر فیزیکی، ویژگی ها 
و عالمت های شناسایی به راحتی و با سرعت 

شناسایی می شوند.
معایب سیستم های دارورسانی پوستی

1. عدم سازگاري داروهاي یوني با دارورساني 
پوســتي و همچنین عــدم عبور بســیاري از 

داروهاي آب دوست از پوست.
2. در برخــی بیماران ممکن اســت درماتیت 

تماسی در محل قرارگرفتن سیستم دارورسانی 
پوســتی به دلیل حساسیت نســبت به یک یا 
بیش از یک جــزء فرآورده به وجــود آید که 

سبب قطع مصرف دارو شود.
3. پچ هــا فقــط در بیماریهاي مزمــن مورد 
استفاده قرار مي گیرند و در شرایط حاد استفاده 

نمي شود.
4. جــذب داروهایي که مولکــول آنها اندازه 
بزرگــي دارد  مشــکل بــوده بنابرایــن اندازه 
مولکولهاي دارو باید زیر8۰۰ تا 1۰۰۰ دالتون 

باشد.
بطور کلی، پیشــرفت در زمینة سیســتم های 
دارورسانی پوستی به سه بخش تقسیم می شود: 
نســل اول کــه شــامل بســیاری از پچ های 
امــروزی بوده و عمدتًا توســط ســدی که به 

وســیله خارجی ترین الیه پوســت یعنی الیه 
شاخی ایجادشده و  ضخامتی معادل 1۰ تا 2۰ 

میکرومتر دارد، محدود می شود. 
نســل دوم که پیشــرفتهای بیشــتری برای 
دارورســانی مولکولهــای کوچــک از طریق 
از  اســتفاده  نفوذپذیری پوســت و  افزایــش 
نیروهای محرك برای عبور از پوست، به همراه 
داشته است و  نسل سوم که دارورسانی پوستی 
داروها با مولکول های کوچک، ماکرومولکولها 
)شــامل پروتئینها و DNA( و واکسن ها از 

با  مقايسه  در  پوستی  دارورسانی 
متعددی  های  مزيت  خوراکی  راه 
عبور  که  زمانی  به خصوص  دارد. 
اول کبدی چشمگیر بوده و باعث 
داروها  زودهنگام  متابولیزه شدن 

شود.
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نسل سوم پچ های پوستینسل دوم پچ های پوستینسل اول پچ های پوستی

جمله واکســن ها با پایه ویروســی را از طریق 
هدف قرار دادن نفوذپذیری الیه شاخی پوست 

میسر کرده است.

ساختار پچ های پوستی
تقریبًا در طراحی تمام پچ های پوســتی، دارو در 
مخزنی ذخیره می شــود که از یک طرف کاماًل 
بسته و از طرف دیگر دارای یک چسب می باشد 
که در تماس با پوســت قرار می گیرد. بعضی از 
پچ ها دارای داروهای محلول در مخازنی بر پایه 
ژل یا مایع هســتند که می توان از افزاینده های 
جذب شــیمیایی نظیر اتانول نیز استفاده نمود. 
این پچ ها از 4 الیه تشکیل شده اند: یک غشای 
نفوذناپذیــر، مخزن دارو، غشــای نیمه تراوا که 
می تواند به عنوان عامل محدودکنندة ســرعت 

عمل نماید، و یک الیه چسبنده.
در انــواع دیگر ایــن پچ هــا، دارو در ترکیب با 
ماتریکــس پلیمری جامد وجــود دارد که تولید 
ماتریکسی می توانند  دارد. سیستم های  ساده ای 
با حذف غشــای نیمه تراوا سه الیه ای باشند و یا 
فقط دوالیه ای باشند که در این صورت دارو به 

طور مستقیم به الیه چسبی متصل است. 

چشم انداز آينده
این احتمال وجود دارد کــه تکنولوژی پچ های 
نسل اول برای دارورسانی مولکول های کوچک 
با مجموعــه ای از خواص، بــه خصوص برای 
داروهایی که در حال حاضر به صورت خوراکی 
و یا تزریقی تجویز می شوند، به کار گرفته شوند.
افزاینــده های جذب شــیمیایی بــه کار رفته 
در نســل دوم پچ ها، به عنوان مــواد جانبی در 
فرموالســیون پماد و کرمهای پوستی موضعی 
و بعضی از پچ های سیســتمیک برای داروهای 
مولکولی کوچک اســتفاده می شــود. این پچ ها 
احتمااًل اثر کمــی روی داروهای هیدروفیلیک 
و ماکرومولکولهــا دارند، چراکه اثر افزاینده های 
جذب شیمیایی، انتشار از الیه شاخی و تحریک 

بافتهای عمیق پوست می باشد.
امروزه نســل دوم افزاینده هــای جذب فیزیکی 
با اســتفاده از یونتوفور به منظور ایجاد تاثیرات 
بالینی به خصوص دارورســانی موضعی و سریع 

به پوست ساخته شده اند.
به علت توانایی نسل سوم این سیستمها به ویژه 
دارو،  بر کنترل ســرعت تحویل  یونتوفورزیس 
این تکنیــک می تواند بــرای دوزکردن کنترل 
شده توســط بیمار و سایر پروفایل های پیچیده 
تحویل دارو اســتفاده شود. با این حال به دلیل 
در  قابل مالحظه ای  تغییــر  یونتوفورزیس  اینکه 
سد پوستی ایجاد نمی کند، بعید به نظر می رسد 
که برای رســاندن واکســن ها و ماکرومولکول 
ها به کار گرفته شــود؛ مگر این که به صورت 
ترکیبی با  روش هــای دیگری که نفوذپذیری 
پوست را افزایش می دهند، به کار برده شود. به 

عالوه تکنیک فراصوت غیرحفره ساز، برای دارو 
رسانی پوستی داروهای ضدالتهاب در درمانهای 
فیزیکی نیز کاربرد دارد؛ اما به نظر می رسد که 

برای ترکیبات بزرگ مناسب نمی باشد.
افزاینده های جذب فیزیکی نسل سوم با استفاده 
از تکنیک فراصوت حفره ساز و الکتروپورشن از 
طریق ایجاد اختالل در الیه شــاخی در مقیاس 
افزایش می دهند.  را  پوستی  دارورسانی  نانومتر، 
با اســتفاده از افزاینده های جذب فیزیکی نسل 
ســوم و با به کارگیری میکرونیدل ها، فرسایش 
حرارتی و ریزخراش های پوستی می توان پوست 
را دچار آشــفتگی نموده و دارورسانی را افزایش 
دهد. به طور کلی دارورســانی پوســتی فرصت 
مناسبی را برای رساندن بســیاری از داروهای 
خوراکی با فراهمی زیســتی کم و رهایی از درد 
و ناراحتی ناشــی از داروهای تزریقی فراهم می 
کند، که رهایش هر دو نوع دارو توسط عواملی 

کنترل می شود.
فرموالســیون موفق پچ های پوستی نسل اول، 
افزاینده های جذب شــیمیایی و یونتوفورزیس، 
در حال گســترش برای مولکول های کوچک 
می باشــد. در حالی کــه افزاینده هــای جذب 
فیزیکی نسل ســوم )نظیر فراصوت، فرسایش 
حرارتــی و میکرونیدل هــا( می تواننــد بــرای 
دارورسانی پوســتی ماکرومولکول ها و واکسن 
ها استفاده شوند. این پیشرفت علم و تکنولوژی 
قادر به ایجاد اختالل در الیه شــاخی می باشد، 
در حالی که حفاظت بافت های عمیق، ســطح 
جدیــدی از قابلیت ها را که همان دارورســانی 

پوستی می باشد، فراهم آورده است.
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نمونه هايی از داروهای پوستی موجود در بازار

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
2۹22۹1 2۹3 2۹4

داروکاربردنام محصولشرکت سازنده
Novartis Consumer Health (Parsippany,NJ)Transderm-Scopاسکوپوالمینبیماری مسافرت
Novartis (East Hannover, NJ)Transderm-Nitroنیتروگلیسیرینآنژین پکتوریس
Ingelheim Boehringer

(Ridgefield, CT)
Catapres-TTSکلونیدینفشار خون باال

Novartis (East Hannover, NJ)Estradermاسترادیولعالئم یائسگی

(Titusville, NJ) Pharmaceutica JanssenDuragesicفنتانیلدرد مزمن

(Philadelphia, PA), GlaxoSmithKline

 NJ) Elan (Parsippany, Health Novartis Consumer
(Gainesville, GA)

 Nicoderm, Habitrol,
ProStepنیکوتینترك سیگار

Alza, MountainView, CATestodermتستوسترونکاهش تستوسترون

Iomed (Salt Lake City, UT)Iontocaine بی حسی موضعی
پوستی

لیدوکایین/ 
اپی نفرین  
)یونتوفروزیس(

Novartis (EastHannover, NJ)Combipatchاسترادیول/ عالئم یائسگی
نوراتیندرون

EndoPharmaceuticals

(Chadds Ford, PA)
Lidodermلیدوکاییندرد عصبی بعد از زونا

Ortho-McNeilPharmaceutical

(Raritan, NJ)
Ortho Evraاتینیل استرادیول/ پیشگیری از بارداری

نورلژسترومین

Bayer HealthcarePharmaceuticals

(Wayne, NJ)
Climara Proاسترادیول/ عالئم یائسگی

لوونورژسترول

Watson Pharma

(Corona, CA)
Oxytrolاکسی بوتینینمثانه بیش فعال

Echo Therapeutics

(Franklin, MA)
SonoPrep بی حسی موضعی

پوستی
لیدوکایین 
)فراصوت(

EndoPharmaceuticals

(Chadds Ford, PA)
Synera بی حسی موضعی

پوستی
لیدوکایین / 

تتراکایین

Alza, MountainView, CAIonsysدرد حاد پس از جراحی

فنتانیل 
هیدروکلراید

)یونتوفورزیس(

Shire (Wayne, PA)Daytrana
اختالل کمبود توجه

اختالل بیش فعالی
متیل فنیدات

(Princeton, NJ) Bristol-Myers SquibbEmsam اختالل افسردگی ماژور
سلژلین)عمده(

(Mequon, WI) Schwarz PharmaNeuproروتیگوتینبیماری پارکینسون

Hannover, NJ) Novartis (EastExelonریواستیگمینفراموشی
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شربت عناب 
و سنـدرم 
متابولیک،

کبد چرب و 
غلظت خون

 دکترای طب سنتی
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 میثم شیرزاد

مقدمه
عنــاب ).Ziziphus jujuba Mill( یکــی 
از گیاهان کهن مورد اســتفاده بشــر است. میوه 
این گیاه در کشــورهای مختلف از هند و چین تا 
لبنان و اردن سابقه مصرف به عنوان میان وعده 
دارد. در طب ســنتی ایران، عناب برای مصارف 
دارویی و درمانی متعددی استفاده می شده است. 
یکــی از آثار مهم دارویی عناب در طب ســنتی 
اثر آن بر خون اســت. به اعتقاد حکمای بزرگ 
طب ســنتی ایران، عناب تولیدکننده خون صالح 
و تصفیه کننده آن است. طبیعت این گیاه معتدل 
مایل به گرمی و تری است، سایر ویژگی های آن 
از بین بردن تیزی خون صفرایی و سودمندبودن 
برای سینه و ریه )سرفه و گرفتگی صدا( می باشد. 
در طب سنتی ایران برای تقویت اثربخشی عناب 
در کاهش غلظت خون، ترکیب  دارویی متشکل 
از عصاره میوه عناب و سرشــاخه های آویشــن 
).Zataria multiflora Boiss( بــه مدت 
چند صد ســال مورد تجویز و اســتفاده حکمای 
سنتی قرار گرفته اســت که به شهادت مدارك 
موجود، دارویی موثر و شــفابخش بوده اســت. 
شربت عناب باریج شکل نوینی از همان ترکیب 
ســنتی و با همان اثرات دارویی و درمانی است. 

هر قاشــق غذاخوری از این شربت معادل 1۰/5 
گرم میوه خشک عناب و حدود 1 گرم سرشاخه 
خشک آویشــن است و در تهیه آن از هیچ گونه 

قند طبیعی یا مصنوعی استفاده نشده است.

آثار دارويی و درمانی شربت عناب
در ســالهای اخیر، مطالعات متعددی روی اثرات 
فارماکولوژیک میوه عناب انجام شده است. این 
مطالعات نشــان می دهند که عصاره میوه عناب 
می تواند در مواردی چون سندرم متابولیک، کبد 

چرب و غلظت خون مورد استفاده قرار گیرد. 

1( سندرم متابولیک
سندرم متابولیک وضعیتی شامل 5 مشکل است: 
چاقی شــکمی، افزایش فشار خون، افزایش قند 
خون، افزایش تری گلیســرید خــون و افزایش 
LDL کلسترول. در صورتی که سندرم متابولیک 
مورد توجه و مداوا قــرار نگیرد، احتمال ابتالی 
بیماریهــای قلبی-عروقی، دیابت  به  فرد مبتال 
و ســکته در آینده نزدیک وجود دارد. متاســفانه 
شیوع سندرم متابولیک در سالهای اخیر افزایش 
چشمگیری یافته است و امروزه در ایران، حدود 
4۰ درصد از جمعیت به این سندرم مبتال شده اند. 

با توجه به این که شــیوع سندرم متابولیک 
با افزایش سن افزایش می یابد، ایران در معرض 
خطر جدی افزایش شیوع سندرم متابولیک است 
زیرا میانگین ســنی جمعیت ایران رو به افزایش 
می باشــد. در این میان شربت عناب می تواند در 
درمان ســندرم متابولیک و پیشگیری از افزایش 
شــیوع و عوارض متعاقــب آن مانند بیماریهای 
قلبی- عروقی و ســکته قلبی مورد استفاده قرار 

گیرد.
شــربت عناب با عملکرد چندگانــه خود به طور 
همزمــان ســبب کاهــش چربی خون، فشــار 
خــون، قند خــون و اشــتها می گــردد و بدین 
 ترتیــب، تمــام جنبه های ســندرم متابولیک را 

پوشش می دهد. 
مطالعــات جدید نشــان داده اســت میوه عناب 
فشــار خون را کاهش می دهد. عناب همچنین 
با کاهش کلســترول و LDL و نیز کاهش قند 
خون می تواند جنبه های دیگر ســندرم متابولیک 
را پوشــش دهد. آویشــن نیز با کاهش مقاومت 
به انســولین و کاهش قند خون سبب هم افزایی 

اثرات عناب می گردد. 
همانطور که در باال ذکر شد، یکی از عواقب مهم 
سندرم متابولیک بیماریهای قلبی- عروقی است. 

 لیال محمدتقی زاده کاشانی 
 دانشجوی دکترای شیمی آلی، گروه طب سنتی

 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج 

 دکترای داروسازی سنتی
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز

 محمد مهدی احمدیان

شــربت عناب می تواند در درمان ســندرم متابولیک و پیشــگیری از افزايش      
 شــیوع و عــوارض متعاقب آن ماننــد بیماريهای قلبی- عروقی و ســكته قلبی 

مورد استفاده قرار گیرد.
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عنــاب و یکی از مواد موثره موجود در آن به نام 
بتولینیک اسید با افزایش تولید نیتریک اکساید در 
سلولهای اندوتلیال عروق سبب محافظت عروق 
از ترومبوز می شــود. نیتریک اکســاید اندوتلیال 
همچنین دارای اثرات ضدآترواســکلروز می باشد 
و عنــاب با افزایش بیان و تولیــد آن، از تصلب 
شــرائین جلوگیری می کنــد. عناب همچنین با 
کاهش بیان اکســیدازهای NADPH، سبب 
 )ROS( کاهش تولید گونه های اکســیژن فعال
شــده و از این طریق نیز از سالمت عروق خونی 
محافظت می نماید. بنابراین، عناب می تواند نقش 
قابل مالحظه ای در پیشــگیری از عواقب قلبی- 

عروقی سندرم متابولیک ایفا نماید.

2( کبد چرب:
از تجمع  کبــد چــرب حالتــی برگشــت پذیر 
واکوئول های تری گلیسیرید در سلول های کبدی 
اســت. وجود چربی در کبد طبیعی است، اما اگر 
میزان چربی بیش از 5 تا 1۰ درصد وزن کل کبد 
شــود، فرد به بیماری کبد چرب دچار شده است. 
کبد چرب بر اســاس عامل ایجادکننده آن به دو 
دســته کبد چرب الکلی و کبــد چرب غیرالکلی 

تقسیم می شود.
فرم الکلی این بیماری همان طور که از نامش پیدا 
است به دلیل مصرف متناوب نوشیدنی های الکلی 
به وقوع می پیوندد. فرم غیرالکلی این بیماری در 
تعدادی از اختــالالت بالینی مانند دیابت، چاقی 
و ســوء تغذیه رخ می دهد. مصرف طوالنی مدت 
رژیم های غذایــی پرکالری از مهمترین عوامل 
غیرالکلی کبــد چرب اســت. آنزیمهای کبدی 
در 5۰ درصد بیمــاران مبتال افزایش می یابد. از 

دیگر عالیم این بیماری 
کبــد          بزرگ شــدن 

می باشد.
مبتالیان  از  برخی 
به کبــد چرب و 
افراد  نیز برخــی 
مبتال به ســندرم 
در  متابولیــک 
بیماری  معــرض 
موســوم  کبــدی 
بــه هپاتیــت چــرب 
 )Steatohepatitis (
هســتند. در این بیماری سطح 
آنزیمهای کبدی بیــش از آنچه در 

کبد چرب باال می رود افزایش می یابد.
بر اســاس یک مطالعه، تنها 3 درصد افراد مبتال 
بــه هپاتیت چــرب بهبود یافتــه، در 54 درصد 
بیمــاری در وضعیت ثبات قــرار گرفته و در 43 

درصد بیماری بدتر می شود.
مهمتریــن پیامد هپاتیت چرب، ســیروز کبدی 
اســت. مطالعه فوق همچنین نشان داده که 8 تا 
26 درصد افراد مبتال به هپاتیت چرب در نهایت 

به سیروز کبدی مبتال می گردند.
مطالعات انجام شــده پیرامون میوه عناب نشان 
می دهد ترکیبــات موجود در ایــن میوه دارای 

خواص آنتی اکسیدانی قابل توجه هستند.
از  دیگــر  برخــی  کنــار  در  مــواد  ایــن 
ترکیبــات گیــاه با خاصیــت محافــظ کبدی 
مقابل  در  را  کبــد   ،)Hepatoprotective(
آسیب محافظت کرده و سبب کاهش آنزیمهای 
کبدی AST و ALT می شوند. در یک مطالعه 
نشان داده شده که عناب می تواند از تشکیل کبد 

چرب جلوگیری نماید.

3( غلظت خون
غلظت خون )Blood viscosity( به عنوان 
شــاخصی برای بیــان مقاومت خــون در برابر 
جاری شدن مورد اســتفاده قرار می گیرد. هر چه 
قدر غلظت خون افزایش یابد، جریان یافتن خون 

در رگها سخت تر می شود.
عوامل متعــددی در افزایش غلظت خون نقش 
ایفــا می کنند که از آن جمله می توان به فشــار 
 ،VLDL، LDL ،خون باال، کلســترول تــام
تری گلیســرید، شــیلومیکرون ها و نیز ابتال به 
دیابت و مقاومت در برابر انســولین اشــاره کرد. 
در مقابل، افزایش HDL سبب کاهش غلظت 

خون می گردد.
در طب ســنتی ایران شــربت عنــاب به عنوان 

کاهنده غلظت خون معرفی شده است.
یک کارآزمایی بالینی سه ســوکور کنترل  شده 
تصادفی که نتایج آن در سال 2۰15 منتشرشده 
نشــان می دهد مصــرف روزانه 15 گــرم میوه 
خشک شده عناب به مدت یک ماه سبب کاهش 
معنی دار کلســترول تام و LDL می شــود )به 

)p=0.004 و  p=0.007 ترتیب
این مطالعه همچنین نشــان داد کــه این گیاه 
می تواند ســبب کاهش مارژینال تری گلیسیرید 
 .)p=0.07( نســبت به گروه کنتــرل شــود
بنابراین، یکی از مکانیســمهای کاهش غلظت 
خون عناب می تواند از طریق کاهش کلسترول و 

تری گلیسرید باشد. 

تاثیر عناب در کاهش فشــار خون که در ســایر 
مطالعات به آن اشاره شده نیز می تواند به عنوان 
یکی دیگر از مکانیسمهای عمل دارو در کاهش 

غلظت خون مد نظر قرار گیرد.
همچنین، تاثیر عناب در کاهش قند خون در کنار 
تاثیر آویشــن در کاهش حساسیت به انسولین و 
کاهش قند خون، سبب هم افزایی اثرات این دو 
گیاه در شــربت عناب و تاثیر بهتر آن در کاهش 

غلظت خون می شود.
عصاره آویشــن بــا افزایــش HDL خون نیز 

می تواند سبب کاهش غلظت آن گردد. 
در جدول زیر، اثربخشــی و مکانیسم عمل میوه 
عناب در بیماری های مختلف قلبی عروقی، مغز 
و اعصاب، کبدی، مهار آثار مخرب الکل و سایر 

موارد آمده است:

تاثیــر عنــاب  در کاهش 
ساير  در  که  خون  فشــار 
مطالعات به آن اشاره شده  
نیز می تواند  به عنوان يكی 
مكانیسمهای عمل  از  ديگر 
دارو در کاهش غلظت خون 

مد نظر قرار گیرد. 
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    عالی             خوب            متوسط          معمولی

302301 303 304

مكانیسم عملبیماری

قلبی-عروقی

کاهنده چربی خون و اندیس آتروژن
ضدآریتمی در مشکالت ایسکمیک قلب

کاهنده فشار خون
NADPH محافظ عروقی با تنظیم نیتریک اکساید و

ضدنفریت ، افزاینده جریان خون کلیوی

مغز و اعصاب

بهبوددهنده حافظه:

• 	NMDA مهار گیرنده

• تحریک آنزیم کولین ترانسفراز	

• مهار آسیب های اکسیداتیو مغز	

• مهار آسیب ایسکمیک مغز	

• دارای اثر نوتروفیک	
ضداضطراب

آرامبخش و خواب آور

کبدی

محافظ کبدی با کاهش AST و ALT و افزایش آنزیمهای آنتی اکسیدان و 
کاهش شاخصهای اکسیداسیون

مهار آسیب کبدی ناشی از ایسکمی/ پرفیوژن مجدد
ممانعت از ایجاد کبد چرب در مدل حیوانی

آسم و ازدياد 
حساسیت 

تیپ 1

اثر مهارکنندگی B-11 هیدروکسی استروئید هیدروژناز و مهار ترشح هیستامین 
و وجود ماده ضد آلرژیک اتیل D-α-فروکتوفورانوزید

مهار آثار 
مخرب الكل

مهار کاهش حرکت اسپرم (sperm motility)متعاقب مصرف مداوم الکل
مهار اختالل حافظه متعاقب مصرف مداوم الکل

ساير موارد
سرکوب گر اشتها
کاهنده قند خون
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معرفی جايگاه گیاهان دارويی جديد در توسعه فضای سبز
حسین حسینی، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

مقدمه 
بسیاری از گیاهان زینتی که هم اکنون در طراحی فضای سبز و یا به عنوان 
گل شــاخه بریده و یا گلدانی در منازل مورد اســتفاده قرار می گیرند، دارای 
ارزش دارویی می باشند که با شــناخت این گیاهان، توسعه تولید و پرورش 
و اســتخراج مواد موثرة آنها می توان از پتانسیل این گیاهان حداکثر استفاده 
را نمود. توســعه فضای سبز و حومه شــهرها وابسته به انرژی بوده و باعث 
مصرف قابل توجهی از منابع طبیعی و نهاده های مصرفی از جمله: کود، سم 
و به خصوص آب می شود، این امر توام با هزینه های گزاف اجرا و نگهداری 
گیاهان زینتی است و استفاده از کود، علف کشها و آفت کشها می تواند، باعث 
آلودگی آب ها و به دنبال آن ایجاد بیماری در انسان و حیوان گردد. بنابراین 
امروزه اندك اندك روند فضای ســبز به سمت فضای سبز سازگار با محیط 
زیســت و کاهش نهاده های شیمیایی بوده و بسیاری از طراحان فضای سبز 
استفاده از گونه های مختلف گیاهان دارویی سازگار با اقلیم هر منطقه را که از 
جهات مختلف نیاز کمتری به نهاده های فوق داشته و با توجه به سازگاربودن 

گونه ها، استفاده از آنها توصیه می کنند.
مزایای استفاده از گیاهان دارویی در فضای سبز:                                                                                                       

1- افزایش تنوع در فضای سبز
 2- جبران بخشی از هزینه ها   

3- کنترل فرسایش  
4- تلطیف هوا، کاهش دما و جذب گرد و غبار 

5- محصورکردن معابر با احداث پرچین ســبز جهت ایجاد سایبان طبیعی                                                                              
الزم به ذکر اســت در انتخاب و بررسی انواع گونه های جدید بایستی موارد 

ذیل را در نظر داشت:                                       
 1. سازگاری گونه معرفی شده با خصوصیات آب  و هوایی منطقه

2. زیبایی و ظاهر آراسته گونه جدید گیاه 
3. خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیک گیاه
4. ایجاد آرامش خیال بیننده و جلب متخصص

5. پرهیز از یکنواختی و روی آوری به استفاده ترکیبی از گونه ها
در ایــن مقاله برای نمونه مشــخصات چند گیاه که جنبه دوگانه داشــته و 
می توان از آنها هم در بحث فضای ســبز و هم به علت خاصیت دارویی در 

بخش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی استفاده کرد، ذکر می گردد: 
علف طاليی

علف طالیــی با نام علمــیSolidogo virga-aurea  گیاهی اســت 
علفی، چندســاله و روزبلند که در آسیا، آمریکای جنوبی و اروپا می روید. در 
آمریکای مدرن، بیشــتر مردم علف طالیی را به عنوان یک گیاه کنارجاده ای 

زیبا و مناســب می شناسند؛ اگرچه این گیاه بعدها به عنوان یک گیاه تزئینی 
در باغهای گیاهی مدرن این کشــور کاشته شده اســت. این گیاه در ابتدا به 
صورت وحشی در قسمتهای مرکزی و شرقی ایاالت متحده و بریتانیا وجود 
داشت ولی اکنون در تمامی اروپا به وفور یافت می شود. علف طالیی در دامنه 
گســترده ای از شرایط آب و هوایی کشت می شــود و در برابر گرما و سرما 
  virga-aurea مقاوم است. بومیان آمریکا و چینی ها معتقد بودند که گونة
علف طالیی ارزش دارویی دارد. به طور کلی گونه virga-aurea به عنوان 
علف طالیی دارویی شــناخته می شود که بیشــتر جهت پیشگیری و درمان 
التهابات دستگاه دفع  ادرار و سنگ کلیه و مجرای ادراری به کار برده می شود. 
بدون توجه به گونه ای خاص، علف طالیــی به عنوان یک قابض، ضدنفخ، 
عرق آور، مدر و محرك، درمان کننده زگیل، تومور و سرطان شناخته می شود. 
گونــه  virga-aurea به صورت وحشــی در جنگلهای ایران می روید اما 

فراوانی آن به اندازه ای نیست که قابل برداشت باشد.
 همچنین گونه های دیگر این گیاه  مثل گونه canadensis )علف طالئی 
کانادایی( به شکل پرورشی و به عنوان گل تزئینی وارد ایران شده است. این 
گونه با شرایط آب و هوایی ایران سازگار بوده و قابل تکثیر و پرورش می باشد 
و با توجه به داشــتن گلهای زرد طالیی با حجم مشخص می تواند به عنوان 
گیاه زینتی در ترکیب فضای سبز و همچنین به عنوان گل شاخه بریده جایگاه 

خود را حفظ کند.

شکل 1- گیاه علف طالیی در مرحله گلدهی
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شکل 2- تکثیر علف طالیی از طریق پاجوش

شکل 3- کشت علف طالیی در سطح وسیع

مشخصات گیاه شناسی: علف طالیی گیاهی علفی، چندساله و روزبلند، 
به ارتفاع 12۰-3۰ ســانتی متر، ساقه افراشــته، بلند و میله مانند می باشد. 
برگها متناوب، باریک، دراز، نوك تیز، بدون دمبرگ و چسبیده به ساقه بوده 
و  گلهای زردرنگ و ریزی که در انتهای ســاقة گل دهندة درازی در باالی 
گیاه ظاهر می شــوند، از وجوه تشخیص این گیاه است. این گیاه به عنوان 
زینتی در تهیه دســته گل و گلدان به کار می رود. علف طالیی با کاشت بذر، 

تقسیم بوته و پاجوش تکثیر می شود.
نیازهای اکولوژيكی: علف طالیی در دامنه گســترد ه ای از شرایط آب و 
هوایی کشــت می شود و در برابر گرما و ســرما مقاوم است اما مناسبترین 
شــرایط، آب و هوایی گرم و معتدل و دارای نور فراوان می باشد. این گیاه 
در زمینهای لومی ـ رســی با زهکشی مناســب، دارای رشد بهتری است. 
ایــن گیــاه به 1۰ تن در هکتار کــود دامی و 1۰۰ تــا 15۰ کیلوکرم کود 

N.P.K.  )ازت، فســفر و پتاس( در طول فصل رشــد نیاز دارد. همچنین 
اضافه کردن کودهای مایع در طول فصل رشد، در رشد و پرورش بهتر این 
گیاه موثر اســت. آب زیاد بعد از کاشــت گیاه و تا زمان استقرار گیاه الزم 
اســت. همچنین آب اضافی در مراحل پایانی رشد گیاه ممکن است باعث 
رشد جوانه های رویشی کناری شــود. براساس مطالعات انجام شده شوری 
می تواند بر جوانه زنی تاثیر منفی داشته باشد در این شرایط به نظر می رسد 
اگر از پاجوش یا تقسیم  بوته استفاده شود، تاثیر منفی شوری حذف خواهد 

شد که این مسأله احتیاج به تحقیقات بیشتر دارد. 
 virga-aurea  کاشــت و اهلی ســازی: با توجه به اینکه گونــه
علف طالیی به شــکل محدود در جنگل های شــمال پراکنده می باشد و 
امکان جمع آوری آن وجود ندارد، بنابراین باید مراحل کاشت و اهلی سازی 

این گیاه در برنامه تولید قرار گیرد. 

به طور کلی، اعمال مورد نیاز گیاه شــامل کشت، استقرار گیاه، هرس سرشاخه، 
نوردهــی و آبیاری منظــم و انجام تیمارهای محافظتی گیاه می باشــد. در زیر 
اطالعات موجود در مورد هر دو گونه فوق الذکر، در قالب مراحل کاشت، داشت 

و برداشت آمده است:                                                
کاشت: وزن هزار دانه علف طالیی ۰/4گرم می باشد که برای جوانه زدن احتیاج 
به نور دارد. منابع موجود بهترین زمان کاشــت این گیاه را در ماه فوریه )معادل 
بهمن ماه( و در شرایط نوری مناســب ذکر کرده اند. مطالعات نشان می دهد که 
کشت پاییزه نسبت به کشت بهاره برتری دارد. همچنین مشخص شده است که 

این گیاه نیاز نوری و غذایی باالیی دارد. چنانچه ذکر شد، این گیاه با کاشت بذر، 
تقسیم بوته و پاجوش تکثیر می شود. اگر از روشهای تکثیر پاجوش یا تقسیم بوته 
اســتفاده شود تاثیر منفی شوری در جوانه زنی بذر حذف خواهد شد. در شرایطی 
که منابع تامین پاجوش محدود باشد الزم است در فصل پاییز بوته ها به گلخانه 
منتقل شــوند و بعد از ازدیاد پاجوش، اندام هــای تکثیری را در داخل گلدانهای 
پالســتیکی تقسیم و تکثیر نمود؛ بدین شــکل به نحوی از نظر زمانی به تولید 
بیشــتر این گیاه کمک می شــود. نور فراوان و خاکی شنی با زهکشی مناسب 
جهت کاشت این گیاه مورد نیاز است. فاصله کاشت گیاه )4۰ سانتیمتر( می باشد.
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داشت: بلندی ســاقه در فصل تابســتان به علت گرمی هوا کمتر شده 
و منجر به کوتاهتر شــدن ساقه خواهد شــد. روزت یا خوابیدگی گیاه در 
شــرایط دمای پایین تر از 15 درجه ســانتیگراد و طــول روز کمتر از 12 
ســاعت )شرایط فصل زمستان( ایجاد می شود. کاربرد 2-1 مرحله اسپری 
هورمون جیبرلین از اعمال دیگری است که در رشد و گلدهی بهتر و بیشتر 
گیاه موثر اســت. از آفات آن می توان به مینوز، سفیدبالک، تریپس، کنه و 
الرو شــب پره ها اشاره کرد و بیماریهایی مانند سفیدك سطحی )پودری(، 
سفیدك داخلی )دروغی( و زنگ می توانند به گیاه خسارت وارد کنند. علف 
هرز اختصاصی گزارش نشده است و بسته به شرایط منطقه متفاوت است، 
اما در صورت آلوده بودن منطقه به گیاه انگلی ســس مراقبتهای الزم باید 

انجام گیرد.                                                                                                                             

شکل 4- گیاه انگلی سس بر روی علف طالیی

به محض مشاهده آفاتی همچون مینوز، سفیدبالک، کنه، تریپس و الروهای 
برگخوار که معمواًل در فصل بهار ظاهر می گردند، اقدام به عملیات سمپاشی 
با ســم مناسب می شود و این عمل تا 3-2 مرحله تکرار می گردد. با توجه به 
مستعدبودن این گیاه نسبت به سفیدك و سایر بیماریهای قارچی، بهتر است 
کشت آن در منطقه گرم و خشک و به صورت غیرمتراکم )با فاصله مناسب( 
صورت گیرد و دور آبیاری و میزان آن با توجه به شــرایط آب و هوا و شرایط 

خاك زیاد نباشد.
برداشــت: 4-3 هفته بعد از کاشــت باید با کندن 5-4 برگ انتهایی گیاه، 
عملیات سرزنی انجام شود این عمل باعث تحریک گیاه به رشد بیشتر می شود. 
برگهایی که 4-3 جوانه مناســب و رشــدکرده دارند باعث ریز و کوچکترشدن 
سایر جوانه ها می شوند. جهت سالم ماندن گلها پس از برداشت، تیمارهایی که با 
باکتری کش تیمار شده اند عمر گلدانی بیشتری خواهند داشت. پس از برداشت 
آنها را ســریعاً در آب یا محلول غذایی قرار می دهند و برای 4 ســاعت در اتاق 
بسته بندی و پس از آن برای 3 روز در اتاق سرد نگهداری می نمایند. این عمل 
برای موقعی است که بخواهند از این گیاه به عنوان شاخه بریده در گل فروشیها 
استفاده کنند. جهت مصارف دارویی، زمان برداشت در پایان فصل تابستان و در 
زمان گلدهی گیاه می باشــد و در یک مرحله انجام می گیرد. بر اساس مطالعات 
انجام شده، عملکرد تولید در ســال اول حدود 5۰۰۰ کیلوگرم سرشاخة خشک 
در هکتار می باشــد که بیش از 7۰ درصــد آن را برگ و گل و 3۰ درصد آن را 
ساقه تشکیل می دهد. همچنین در سال دوم عملکرد 65۰۰ کیلوگرم در هکتار 
می باشد که بیش از 65 درصد آن را برگ و گل و 35 درصد آن را ساقه تشکیل 
می دهد که البته این گیاه با توجه به گونه های مختلف و شرایط کشت، می تواند 

عملکرد متفاوتی داشته باشد.

مهمترين ترکیبات شیمیايی: یک فراورده دارویی تولیدشده از علف طالیی 
جهت پیشــگیری و درمان التهاب دســتگاه ادراری و از بین برنده سنگ کلیه 
 quercitrin و مجــرای ادراری دارای بیــش از 1 درصد فالونوئیدهــای
و rutin بوده و همچنین دارای ســاپونین ها، مــاده leicarposid  و ۰/5 
درصد روغنهای فّرار می باشــد. عصاره اتانلی 6۰ درصد سرشــاخه های گلدار 
علف طالیی با داشــتن حداقل 2/5 درصد ماده موثره هایپروســید جهت تهیه 
داروی درمان التهابات دســتگاه ادراری اســتفاده می شود. در مطالعه ای که در 
کشــور لهستان در مورد مقایسة عملکرد )کمّیت( و کیفیت مواد خام موجود در 
علف طالیی در ســال اول و در سال دوم کشت صورت گرفت نشان داده شد 
که عملکرد این گیاه در سال دوم 2۰ درصد بیشتر از سال اول است در صورتی 
که کیفیت مواد خام در ســال اول و دوم اختالف 
معنی داری ندارند؛ هرچنــد که مواد خامی که در 
ســال دوم به دست می آیند ارزشمندتر هستند به 
صورتی که ماده موثره  هایپروســید  ۰/15 درصد 
افزایش داشــته ولی فالونوئیدها میزان مشابهی 
داشته اند. در این مطالعه خاصیت درمانی این گیاه 
مورد توجه بوده اســت.  خواص درمانی: بومیان 
آمریکا و چینی هــا معتقد بودند که علف طالیی 
ارزش دارویی دارد. بومیان آمریکا از گونه های 
خاصی از علف طالیی برای درمان آرتریت، آمفیزم، نفریت و بیماریهای 
دندان و لثه استفاده می کردند. آنها همچنین از برگهای لوله شده گیاه 
برای ساخت لوسیون موضعی جهت درمان زخمها و جراحات استفاده 
می کردند. چینی ها از این گونه ها جهت درمان سرماخوردگی، دردهای 
معده ای، سردرد، کرمهای روده ای، ماالریا، سرخک، گلودرد شدید و استفراغ 
استفاده می کردند. بدون توجه به گونه ای خاص، علف طالیی به عنوان یک 
قابض، ضدنفخ،  عرق آور، مدر و محرك، درمان کننده زگیل، تومور و سرطان 
و در داروســازی مــدرن به عنوان یک ضدنفخ و عرق آور قوی و ارزشــمند 
شناخته می شود. بوی شیرین و طعم شبیه رازیانة علف طالیی پوششی بر بو 

و طعم عناصر درمانی موجود در آن می باشد.
این گیاه با توجه به داشتن گلهای بسیار خوشرنگ و سطح سبز قابل توجه و 
پابلندبودن می تواند به نحو شایســته در اِلمانهای فضای سبز شهری تعریف 
شــود، که از این طریق با برداشت محصول بخشی از هزینه های مربوط به 
فضای سبز را جبران می کند همچنین باعث تنوع بخشی به فضای سبز شده 
و عالقمندان و محققان با یکی دیگر از گیاهان دارویی جدید آشنا می شوند. 
جهت پرهیز از انباشته شدن آالینده های شهری حاصل از سوختهای فسیلی 
بر روی گیاه توصیه می شود این گیاه در فضای سبز حاشیه ای و تفرجگاهها 

بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
آقطی سیاه

 Sambucus nigra گیاهشناسی: آقطی سیاه) معمولی( با نام علمی
درختچه ای اســت که ارتفاع آن به تناسب شرایط محیط زندگی از 3 تا 5 و 
حتی 1۰ متر تغییر می کند یعنی در شــرایط مساعد گاهی به ارتفاع 1۰ متر 
نیز می رســد. پراگندگی آن به صورتی اســت کــه در نواحی مختلف مانند 
کنار جاده ها، حاشــیه جنگلها و حتی مناطق کوهســتانی نسبتاً مرتفع یافت 
می شــود. این درختچه برگهایی مرکب از 5 یا 7 برچــه بیضوی دندانه دار، 
نوك تیــز و به رنگ ســبز تیــره دارد از برگهای آن نیز بر اثــر مالش دادن 
بوی ناپســند استشــمام می شــود. گلهای فراوان آن که در خردادماه ظاهر 

علف طاليی به عنوان يک قابض، 
ضدنفخ،  عرق آور، مدر و محرک، 

درمان کننده زگیل، تومور و 
سرطان و در داروسازی مدرن 

به عنوان يک ضدنفخ و عرق آور 
قوی و ارزشمند شناخته می شود
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شکل 5- درخت و میوه آقطی سیاه

شکل 6- تکثیر آقطی سیاه با قلمه

 می گــردد مجموعاً به صــورت گل آذین دیهیم با ظاهر شــبیه چتر مرکب 
جلوه می کنند. رنگ گلهای آن در آغاز سفید است ولی بتدریج که گل طراوات 
خود را از دســت داد و شروع به خشک شــدن نمود رنگ آن متمایل به زرد 
می گردد. کاســه و جام گل آن دارای تقسیمات 5 تایی است و در داخل آنها، 

5 پرچم با بساك زردرنگ جای دارد. 
مادگی آن دارای تخمدانی 1 تا 3 خانه اســت و پس از نمو نیز به میوه ای به 
صورت ســته و به رنگ سیاه )پس از رســیدن( تبدیل می گردد که محتوی 

شیره ای به رنگ قرمز مایل به بنفش است. 

نیاز اکولوژيكی: آقطی ســیاه در خاکهای تقریباً شور در زمینهای متروکه 
و مرطــوب می روید. گیــاه در طــی دوران رویش خود بــه مقادیر زیادی 
ازت و آب نیاز دارد و آبیاری مناســب ســبب افزایش عملکرد گل می شود. 
 بــا توجه به رویش گیاه در ســایه، تابش آفتاب نقش عمــده ای در افزایش 

محصول میوه دارد.

کاشت: تکثیر گیاه توسط بذر و همچنین از طریق رویشی صورت می گیرد. 
برای تکثیر توسط بذر، بذر آقطی سیاه را بین ماههای مرداد - شهریور جمع 
آوری می کنند. سپس آنها را در فصل پائیز همان سال یا اوایل بهار سال بعد 

در خزانه هوای آزاد کشت می کنند.
 با آبیاری منظم و وجین علفهای هرز ســطح خزانه بذور سبزشده و گیاه به 
سرعت رشد می کند. یکسال بعد در فصل بهار یا پائیز نهال ها را به زمین مورد 
نظر منتقل می کنند. تکثیر رویشی از طریق قلمه های ساقه انجام می گیرد 

گیاهان در ماههای خرداد - تیر از ساقه های سبز و جوانی برخوردار می باشند. 
این ساقه ها در شهریور ضخیم و کم و بیش چوبی می شوند. بین ماههای تیر – 
شهریور قلمه های مناسبی به طول 2۰ سانتیمتر جدا می کنند. این قلمه ها را در 
خزانه هوای آزاد که سطح بستر آن از خاك مرطوب و نرمی پوشیده شده است، 
کشت می کنند. چون قلمه ها در سایه سریعتر ریشه دار می شوند، خزانه ها باید 
 در سایه قرار داشته باشند یا توسط پوشش هایی از تابش مستقیم آفتاب به آنها 

جلوگیری شوند.

 پس از ریشه دارشدن قلمه ها می توان نهال ها را به زمین دایمی منتقل نمود. 
فاصله ردیفهای کاشــت بین 25۰ تا 3۰۰ سانتیمتر مناسب است فاصله دو 

نهال روی ردیف کاشت باید 1۰۰ تا 15۰ سانتیمتر باشد.
داشت: آبیاری مناسب سبب افزایش عملکرد گل می شود. افزودن ازت در 

طی رویش گیاه نقش عمده ای در افزایش و کیفیت رشد دارد. 

برداشت: هنگامــی که گلهای قسمتهای کناری گل آذین باز شده باشند و 
گلهای قسمتهای میانی آن به صورت غنچه )یا در حال بازشدن( باشند باید 
گلها را برداشت نمود. جمع آوری گلها فقط در ساعات خشک روز امکان پذیر 
می باشــد. از این رو گلها را باید پس از خشک شــدن شبنم یا مدتی پس از 
بارندگی برداشت کرد. چنانچه گلها به صورت مرطوب برداشت شوند بعد از 

خشک شدن قهوه ای رنگ شده و از کیفیت آنها کاسته می شود.
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گلها را توسط قیچی باغبانی و از ناحیة دمگل جدا می کنند و پس از جداکردن 
به صورت وارونه با فاصله های مناسب و بدون واردآوردن هیچگونه فشار در 
سبد قرار می دهند. خشک کردن گلها باید به وسیله خشک کن های الکتریکی 
در دمای 3۰ تا 35 درجه سانتیگراد انجام شود. )جهت خشک کردن، گلها باید 
به صورت الیة نازك در خشــک کن قرار گیرند(. عمل خشک کردن در سایه 
نیز انجام پذیر اســت. پس از خشک کردن گلها با دقت، رنگ آنها زرد روشن 
خواهد شــد. جمع آوری میوه های رســیده همانند گلها به همراه ساقه انجام 
می گیرد. با استفاده از خشک کن های الکتریکی نیز میوه ها را خشک می کنند. 
پس از خشک شــدن میوه ها، ساقه ها را از آنها جدا کرده و سپس بسته بندی 
می کنند. نســبت گل تازه به خشک 8 تا 9 به 1 و نسبت میوه تازه به خشک 

4 تا 5 به 1 می باشد. میوه های خشک شده سیاه رنگ و سبک هستند و مزه 
آنها ملس می باشد.

ترکیبات شــیمیايي و خواص دارويی: از زمانهای قدیم آقطی سیاه 
مــورد مصرف مردم بوده و از آن برای رفــع امراض مختلف مانند دفع بلغم 
و صفرا اســتفاده می کرده اند. قســمت مورد استفاده این درختچه، گل، برگ 
و پوســت داخلی ساقه آن است. آقطی ســیاه در ایران در نواحی آذربایجان 
می روید. پوســت ایــن درختچه و برگ آن دارای موادی مانند سامبوســین 
)sambucine(، سامبو نیگرین )sambunigerine(، کولین، سیکوتین 
cicutine(( و مقدار کمی نیترات پتاســیم می باشــد. گلهای آن، الدرین 
)elderine( و مقدار کمی اسانس دارند. میوه آقطی سیاه دارای کریزانتمین 
)chrysanthemin(، مواد قندی، اسانس، صمغ، اسید والزیانیک و اسید 
استیک می باشد. آقطی سیاه از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است. در 
درمان رماتیســم و درد مفاصل موثر است. ادرارآور است. ملین و ضد یبوست 
می باشــد و بهترین دارو برای رفع یبوست در افراد سالخورده و کسانی است 
که انقباضات روده بزرگ در آنها ضعیف شده است. برای برطرف کردن درد 
و التیام بواسیر، برگهای تازه این گیاه را له کرده و یا این که از آن پماد تهیه 
کنید و روی بواسیر دردناك می گذارند. جوشانده گلهای خشک شده این گیاه 
برای معالجه برونشیت مفید است. جوشانده برگ این درخت آفت درختان و 

سبزیجات را از بین می برد.
مضرات: اســتفاده زیاد از آقطی سیاه ممکن است باعث تهوع و همچنین 
ورم روده ها شــود. آقطی سیاه سرد است و بنابراین افراد سردمزاج حتماً باید 

آن را با عسل بخورند.
 این درختچه عوامل نامســاعد محیطي را تحمل می کند. برای اســتفاده از 
گلهاي آقطی در مصارف دارویی، بایســتی گیــاه در خاکهای قوي و آهکی 
کشــت شود. این درختچه به علت داشتن برگهاي ابلق براي تزیین باغها به 
کار مي رود. همچنین آقطي بسیار سریع الرشد بوده و سرعت ریشه دارشدن آن 
خیلي زیاد است بنابراین براي درســت کردن حصار زنده و سریع الرشد مورد 

استفاده قرار مي گیرد.
تكثیر: این گیاه در بهار به راحتی با بذر و یا قلمه، قابل تکثیر است. در تکثیر 
به وسیله بذر بهتر است در اوایل تابستان بذر کشت شود که در بهار سال بعد 
جوانه خواهد زد. قلمه های نرم در بهار و تابســتان به راحتی جوانه می زنند. 

در این بررســی قلمه های گیاه در مهرماه از منطقه سیلوانه ارومیه تهیه شد. 
قلمه های خشبی به طول 2۰ سانتیمتر و بدون برگ در داخل بستر ماسه بادی 
و در شــرایط گلخانه قرار گرفتند که پس از 4 ماه دارای ریشــه کامل شدند 
)شکل6(. ســپس به گلدانهای پالستیکی منتقل شده و در بهار سال بعد به 
زمین اصلی انتقال یافتند. نتایج نشان داد که بدون اعمال تیمار خاصی قلمه ها 

بیش از 9۰ درصد درصد ریشه دار شدند.
در آقطی سیاه گل آذین پنج تایی، گلهای کناری بی دم بوده و میوه رسیده آن 
سیاه رنگ است. این گونه واریته های زینتی متعددی دارد. از جمله می توان به 

واریته های با برگهای طالیی و بنفش اشاره کرد.
درختچه آقطی با قابلیت سازگاری بسیار باال با شرایط آب هوایی و خاکی از 
یک سو و داشتن شاخ و برگ انبوه و گلهای زیبا از سوی دیگر، گیاهی مناسب 
برای استفاده در فضاهای سبز مانند پارکها، ریفیوژها ) بلوارها( و میدانها است. 
این گیاه خاصیت دارویی داشــته و از توان فتوسنتزی و تولید اکسیژن زیادی 

نیز برخوردار است.
این درختچه نیز به لحاظ تیپ رویش مناسب، گلها و میوه های زیبا و رنگارنگ 
در نواحی مرطوب رشد می کند و همچنین تولید و تکثیر راحت آن  می تواند در 
ترکیب فضاهای سبز قرار گیرد. از این گیاه به عنوان پرچین و برای مرزبندی 
نیز استفاده می شود. گلهای آن سفید و خوشه ای است که در اواخر بهار ظاهر 

می شود.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
312311 313 314
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تقلب در اسانس
طبق تعریف فارماکوپه، اســانس به عنوان ماده اســتحصالی از گیاه به وسیله 
بخارآب یا روش های مکانیکی اســت. تولید اسانس در اوایل قرن نوزدهم به 
دلیل افزایش تقاضا به عنوان عطر و طعم دهنده و کاربرد دارویی، صنعتی شد. 
اسانس ها در بسیاری از زمینه ها از جمله عطرسازی، صنایع آرایشی، آروماتراپی 
و دارویی کاربرد دارند و تقاضای آن هم در دنیا رو به افزایش است. ترکیبات 
اســانس شامل مونو و سزکویی ترپن ها، مشــتقات اکسیژن دار آنها، همراه با 
آلدهیدهای آلیفاتیک، الکل ها و استرهاســت. این ترکیبات تحت تاثیر زمان 
برداشت، خشــک کردن، خاستگاه و تکنیک استخراج می باشند. همیشه افراد 
سودجو و متقلب در فکر سوء استفاده از بازار فروش هستند و برای کم کردن 
هزینه های تولید دســت به تقلب های مختلفی می زنند و باعث می شــوند تا 
محصول مورد نظر کیفیت اصلی خود را از دست بدهد. برای شناسایی تقلب در 
اسانس عالوه بر تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی محصول، ساختار ملکولی 

ترکیبات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اصالت یک اسانس به عنوان این که آن اسانس عاری از هرگونه ماده خارجی 
و تقلب باشد تعریف می شود که یک فاکتور مهم برای مشتری می باشد. جهت 
تشخیص استانداردبودن یک اسانس از مونوگراف هایی که توسط سازمان های 
بین المللی تهیه می شوند مانند سازمان استاندارد بین المللی )ISO(، فارماکوپه 
اروپا، Codex، انجمن تولیدکنندگان طعم و عصاره )FEMA(، موسســه 

تحقیقات مواد معطر )RIFM( استفاده می شود.
تمام موارد تقلب در اسانس می تواند کیفیت آن را پایین آورد. این موارد شامل 
اضافه کردن مواد ســنتزی ارزان تر، اســانس های ارزان تر با بوی مشــابه و یا 
اضافه کردن روغن های گیاهی برای افزایش وزن می باشد. گاهی اوقات برخی 
تقلبات ممکن اســت واکنش آلرژیک یا مسمومیت را به  دنبال داشته باشد در 
نتیجه تشــخیص اصالت یک اسانس برای مصرف کننده و یا مشتری موضوع 
بسیار مهمی اســت. اصواًل بیشتر اوقات تقلبات در سطح 5 تا 8 درصد اضافه 

می شود تا کمتر توسط روش های دستگاهی تشخیص داده شوند.
روش های کنترل و استانداردســازی اسانس ها که در مراجع ذکر شده است 
برای تشــخیص تقلب در اسانس کافی نیست. برای مثال ماندن و نگهداری 
می توانــد ترکیبات کایرال را راســمیزه کند و یا منجر بــه واکنش پلیمری 
ترپنوئیدها شود و می تواند فعالیت نوری را از محدوده خارج کند؛ بدون اینکه 

تقلبی وجود داشته باشد.
اضافه کردن روغن و ديگر حالل ها به اسانس

گاهی اوقات اســانس ها با مواد غیرفّرار ارزان تر مخلوط می شوند تا قیمت آن را 
کاهش دهند. اضافه کردن روغن های گیاهی و معدنی به دلیل قیمت پایین، در 
دســترس بودن، دانسیته نزدیک به اسانس و بافت روغنی مشابه با اسانس مورد 

استفاده قرار می گیرد. این نوع تقلب کاهش بوی اسانس را به  دنبال دارد. 
اضافه کردن ترکیبات سنتزی

یکی از انواع تقلبات می تواند اضافه کردن ترکیبات ســنتزی به اسانس باشد تا 
ترکیب شاخصی که در آن به عنوان استاندارد در نظر گرفته می شود افزایش یابد؛ 
مانند اضافه کردن ایرون )irone( سنتزی به اسانس زنبق. قیمت اسانس زنبق 
کاماًل به درصد ایرون موجود در آن وابسته است. برای مثال قیمت اسانس زنبق 
حاوی 8 درصد ایرون 62۰۰ پوند بر کیلوگرم اســت؛ درحالی که قیمت همین 
اســانس حاوی 1۰ درصد ایرون 975۰ پوند بر کیلوگرم اســت. چون اختالف 
قیمت زیاد است دلیل خوبی برای تقلب می باشد. قیمت مخلوط ایزومرهای آلفا 
و بتــای ایرون حدود 25 پوند بر میلی لیتر اســت. گاهی اوقات هم برای بهبود 

کیفیت بوی اسانس به آن مواد سنتزی اضافه می کنند.
اضافه کردن ديگر اسانس ها

این تقلب به  وسیله اسانس با بوی مشابه و کیفیت پایین تر به  اسانس مورد نظر 
انجام می شــود چون اسانس اضافه شده دارای تفاوت قیمت فاحشی نسبت به 
اســانس مورد نظر است. برای مثال اضافه کردن اسانس سایر گونه های الواند 
به اسانس الواند ) Lavandula angustifolia( است. چون قیمت این 
اســانس 13۰ پوند بر کیلوگرم است و قیمت سایر گونه های اسانس الواند 2۰ 
پوند بر کیلوگرم است. تقلب می تواند با اضافه کردن اسانس به  دست آمده از سایر 
قسمت های گیاه باشد. برای مثال اسانس پوست گیاه می تواند با اسانس برگ 
گیاه مخلوط شود که نتیجه آن کاهش مواد حساسیت زا است ولی از طرف دیگر 

باعث افزایش حجم می شود که سود آوری بیشتری دارد. 

 مهدی مهران، دانشجوی دکتری شیمی فیزیک، گروه فیتوشیمی و آنالیز دستگاهی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
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اصول بكارگیری عملی
کروماتوگرافی مايع در آزمايشگاه

اصطالحات عمومی
کروماتوگرافــی یک روش فیزیکی و شــیمیایی 
جداسازی اســت که در آن اجزاء جدا شونده بین 
دو فاز توزیع می گردند که یکی از آنها فاز ساکن 
و دیگری فاز متحرك اســت. یک کروماتوگرام 
نمایش نموداری یک ســیگنال آشکارساز است، 
که به حجــم خروج فــاز متحرك و یــا زمان 
وابسته است. سیگنال با غلظت آنالیت در پساب 
خروجی ستون متناسب است. یک کروماتوگراف 
دســتگاه مونتاژ شــده ای برای انجام جداسازی 
کروماتوگرافی اســت. فاز ســاکن یکی از دو فاز 
تشــکیل یک سیســتم کروماتوگرافی است که 
ممکن است یک جامد )جاذب(، ژل یا یک مایع 
باشــد. ممکن اســت یک مایع که بر روی یک 
جامد توزیع گردد در فرایند جداسازی دخیل باشد 
و یا اثری نداشته باشد. مایع نیز همچنین ممکن 
است به طور شیمیایی به جاذب پیوند بخورد )فاز 
پیونــدی( و یا بی حرکت بــر روی آن قرار گیرد. 
یک فاز پیوندی نیز ممکن است از نظر شیمیایی 

به سطح داخلی یک ستون موئینه پیوند بخورد.
توجه: بیان فاز ســاکن یک اصطالح کلی است 
کــه می تواند مورد اســتفاده قرار گیــرد به این 
معنی است که فاز ساکن ممکن است به اشکال 
مختلفی استفاده شود. )مواد پرکننده ستون، یک 
ماده جــاذب و یا یک بســتر کروماتوگرافی در 

کروماتوگرافی الیه نازك(.
به خصــوص در کروماتوگرافی گازی که در آن 
فاز ســاکن اغلب مایع اســت، واژه فاز مایع در 
مقایســه با فاز گاز به عنوان فاز متحرك استفاده 
شده اســت. با توجه به این ابهام، استفاده از فاز 
مایع دلســردکننده اســت و واژه فاز ساکن مایع 
توصیه شــده اســت. فاز متحرك از طریق بستر 
فاز ســاکن در یک جهت تعریف شــده جریان 
پیدا می کند. فاز متحرك می تواند به عنوان یک 
مایــع )کروماتوگرافی مایع، LC(، به عنوان یک 
گاز )کروماتوگرافــی گازی، GC(، یا به عنوان 
یک ســیال فوق بحرانی )کروماتوگرافی ســیال 
فوق بحرانی، SFC( جریــان یابد. فاز متحرك 

در GC، گاز حامل و در LC، شــوینده نامیده 
می شود. مخلوط نمونه متشکل از تعدادی آنالیت 
)اجزاء( است که با استفاده از کروماتوگرافی جدا 
می گردند. این اجزاء توســط فاز متحرك حمل 
می شــوند ، یا در LC از ستون شسته می شود و 
یا در TLC بر روی بستر کروماتوگرافی رسوب 
می کننــد. در TLC این فرآیند توســعه نامیده 
می شــود. TLC، یک منطقه ناحیه ای در بستر 
کروماتوگرافی است که یک یا چند جزء از نمونه 

در آن قرار دارد.
طبقه بندی با توجه به مكانیزم بازدارندگی
کروماتوگرافی فاز نرمــال )NPC( یک روش 
شستشــو است که در آن فاز ســاکن )به عنوان 
مثال سیلیکاژل یا اکسیدآلومینیوم( قطبی تر از فاز 
متحرك اســت. این اصطالح در کروماتوگرافی 
مایع بــرای تأکید در مقابــل کروماتوگرافی فاز 
معکوس )RPC( که در آن فاز متحرك بســیار 
بیشــتر قطبی تر از فاز ساکن اســت )به عنوان 
مثال سیلیکاژل اصالح شده با گروه های آلکیل( 
استفاده می شود. در تجزیه و تحلیل ایزوکراتیک، 
ترکیب فاز متحرك در طول فرآیند شستشو ثابت 
باقی می ماند. در مقابل، در شستشــوی گرادیان 
ترکیــب فاز متحرك یا به طــور مداوم و یا گام 
به گام )گام به شــیب( در طول فرایند شستشو 

تغییر می یابد.
کروماتوگرافی پارامترهای 

مواد پُرکننده:
مواد ُپرکننده که با آن ستون جداسازی پر می شود 
می تواند یــک ماده جاذب فعال، یک ماده حالت 
جامد اصالح شده، یک ماده حامل مایع پوشش 
داده شده و یا یک ژل متورم باشد. مواد پرکننده 
می تواند به طور کامل متخلخل )ساپورت کاماًل 
متخلخل( یا ممکن است از یک هسته نفوذ  ناپذیر 
با الیه بیرونی متخلخل نازك )PLB: دانه های 
الیه متخلخل؛  پرکننده  پوسته ای مانند( تشکیل 
شــود. در TLC، مواد ُپرکننده بر روی یک پایه 
از طریــق اضافه کــردن یک بایندر ثابت شــده 
 )dP( اســت. ُپرکننده ها توسط قطر متوسط ذره

و شعاع متوسط حفره )rP( آن مشخص می شود.  
همچنین توزیع اندازه ذره، مســاحت ویژه، حجم 
ویــژه حفره و ترکیب شــیمیایی ســطح ذره از 
اهمیت نسبت به کارایی کروماتوگرافی برخوردار 
هستند. در کروماتوگرافی توزیع، سطح داخلی با 
فاز ســاکن مایع پوشــش داده شده است.  بار یا 
load بــه عنوان درصد جــرم مایع در رابطه با  
کل فاز ساکن )مایع + حامل( تعریف شده است.

ستون: 
ســتون جداسازی، لوله ای  اســت که در آن، فاز 
ســاکن پر شده است. ســتونهای ُپرشده با مواد 
ُپرکننده با ستونهای لوله ای باز که سطح داخلی 
آن با یک فیلم مایــع نازك بر روی ماده جاذب 
به عنوان فاز ساکن عمل می کند، متفاوت است.  
حجم ستون Vc حجم هندسی ستون است که 

با مواد ُپرکننده ُپر شده است.

 L مســاحت مقطعی ستون و AC به موجب آن
طول بستر ستون اســت )طول ستون که با فاز 
ســاکن ُپر شده و یا پوشش داده شده است( قطر 

ستون dc است و شعاع آن rc می باشد.
حجــم نگهدارندة VM یک ســتون از طریق 
tM )زمــان یک آنالیــت نگه دارنده نشــده( 
تعییــن می گــردد. در کروماتوگرافی مایع حجم 
نگهدارنده حجم فاز متحرك در ستون جداسازی 
اســت. هر حجمی خارج از ستون جداسازی در 
نظــر گرفته نمی شــود. حجم فــاز متحرك در 
ســتون از بخشــی که در بین ذرات )حجم بین                               
 ذره ای، VO( و حجم حفره )VP( مواد ُپرکننده 

تشکیل شده است.

در کروماتوگرافی مایع، فاز های ســاکن متخلخل 
به طور گسترده ای در حجم های حفره شان تفاوت 

دارنــد.  بنابراین انواع حجــم حفره نقش 

 سید علیرضا صفایی، کارشناس ارشد شیمی، گروه آنالیز دستگاهی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
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 exclusion( طــردی  کروماتوگرافــی  در 
chromatography(، حجــم بین ذره ای و 
حجم بــرون ذره ای Vi )حجم حفره( از یکدیگر 
متمایز می شــوند. نســبت حجم فاز متحرك در 
ســتون )VM یا VG( به حجم ستون  VC به 

عنوان تخلخل کل  εt نامیده می شوند:

بــا توجه به این، تخلخل بینابینی، εo اشــاره به 
حجم بینابینی و تخلخل حفره εp ناشی از حجم 

حفره دارد و می تواند به این صورت تعریف شود:

تخلخل تام جمع دو تخلخل است.

تمام حجم در خارج از ستون، بین انژکتور نمونه و 
ستون جداکننده، و همچنین بین ستون جداکننده 
و آشکارساز، به عنوان حجم اضافی ستون نامیده 
می شــوند. از به  کاربردن واژه حجــم مرده باید 
اجتناب شود زیرا که اغلب اشتباه فهمیده می شود.

نســبت حجم فاز متحرك به حجم فاز ساکن در 

ستون به عنوان نسبت فاز β نامیده می شود:

کروماتوگرام:
بسته به نوع آشکارساز استفاده شده، کروماتوگرام 
به دست آمده به عنوان یک انتگرال یا دیفرانسیل از 
سطح زیر پیک در نظر گرفته می شود. هر دو نوع 

در شکل 1 نشان داده شده است.
زمانــی که فقط فاز متحرك از ســتون شســته 
می شــود بخشــی از کروماتوگــرام که توســط 
آشکارســاز ثبت می گــردد به عنــوان خط پایه 
کروماتوگرام نامیده می شود. انحراف در خط پایه 
یک کروماتوگرام دیفرانسیل که معادل با شویش 
آنالیت اســت به عنوان یک پیک ظاهر می شود. 
زمانی که جداسازی ناقص است ممکن است یک 
پیک به بیش از یک ماده مطابقت کند. درون یابی 
از خط پایه بین شــروع و پایــان نقاط یک پیک 
بــه عنوان پایه پیــک نامیده میشــود )CD در 
شــکل 1(. مســاحت پیک از تمام سیگنال پیک 
)CHFEGJD( در شــکل 1 محاسبه می شود. 
اوج )ماکزیمم( پیک )E در شکل 1( نشان دهندة 
حداکثربودن سیگنال آشکارساز است. ارتفاع پیک 
 EB(فاصله اوج پیک از خط پایه را نشان می دهد

در شکل 1(. 

شکل 1- کروماتوگرام

مهمی در LC  ایفا می کنند و عماًل با ســهولت 
بیشتری نسبت به انواع دیگر کروماتوگرافی تعیین 
می شــود. حجم بیــن ذره ای VO را می توان از 
زمان نگه داشته شــده توسط یک پلیمر که وزن 
مولکولی آن آنقدر بزرگ اســت که نمی تواند به 

حفره های فاز ساکن نفوذ کند، مشخص کرد. 
حجم حفره )حجــم درون ذره، VP( می تواند در 
LC از ســرعت شناخته شــده فاز متحرك F از 
تفاوت زمانهای نگه دارنده ماده بی اثر )TM( و از 

پلیمر )to( محاسبه گردد:

تفاوت بین Vc و VM  مربوط به بخش حجمی 
ماده فاز ساکن در ستون جدا سازی است.

 International Union( توجه: در توصیه
 of Pure and Applied Chemistry(
IUPAC ، حجم بین ذره ای VO با حجم باز 
دارنده VM برابر در نظر گرفته شــده است. به 
این معنی است که برای فاز های ساکن متخلخل، 
حجمی که در حفره VP در یک حجم VM در 

ستون قرار می گیرد در نظر گرفته نشده است.
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رشــد روزافزون جمعیت و نیاز به تامین پروتئین مورد نیاز جوامع بشــري، 
زمینه توســعه سیســتم هاي مختلف پرورش دام، طیور و آبزیان را فراهم 
نموده است. تکثیر و پرورش آبزیان و به ویژه ماهیان سرد آبي در اکثر نقاط 
کشــور در حال انجام است. در این میان یکي از موانع و مشکالت اساسي 
تولیــد، بروز عارضه قارچ زدگي تخم هاي ماهیان قزل آال در مرحله تکثیر 
مصنوعي آنها است. خسارات مستقیم ناشي از این عارضه با توجه به ارزش 
اقتصادي تخم قزل آال قابل توجه مي باشد و البته خسارات غیرمستقیم که 
ناشي از بروز مشکالت زیســت محیطي و راهیابي مواد دارویي و شیمیایي 
آالینده به چرخه طبیعت و افزون بر آن، مشــکالت مربوط به بهداشــت 

عمومي جامعه و ســالمت مصرف کنندگان 
نهایــي محصوالت آبزي پروري مي باشــد 

قابل محاسبه نیست.
ماالشیت سبز از دیرباز به عنوان ماده موثر 
در کنترل و درمان قارچ زدگي آبزیان مطرح 
بوده و علیرغم مشخص شدن عوارض سوء 
آن از قبیل سرطان زایي، ناقص الخلقه زایي 
و آالیندگي محیط زیست، مورد استفاده قرار 
می گیرد. این ماده شــیمیایی پس از جذب 
در بافت های بدن به لوکو ماالشیت گرین 
احیاء می شود که یک ماده چربی دوست بوده 

و دارای خاصیــت مانــدگاری طوالنی در بافت هاســت و به همین دلیل 
همواره نگرانی هایی در ارتباط با احتمال انتقال آن به مصرف کننده یا انسان 
وجود دارد. فقدان آگاهی الزم از مضرات این ماده شیمیایی و قیمت ارزان 
و تاثیرگذاری زیاد این ماده شــیمیایی از مهم ترین ویژگی هایی است که 
موجب اســتفاده متداول از آن می شــود. FDA از سال 1991 میالدی 
اســتعمال این دارو برای آبزیانی که مصرف انســانی دارند را ممنوع نموده 
اســت. گزارش شده که باقیمانده های ماالشیت سبز در ماهیان بازاری که 
در مرحله انکوباســیون تخم خود در معــرض این ماده بوده اند وجود دارد. 
همچنین باقیمانده های ماالشــیت ســبز از تخــم مولّدینی که در مراحل 

پرورش خود در معرض درمان با این ماده بوده اند نیز جداسازی شده است.
 اگرچــه جایگزین هــای متعدد و در عیــن حال موثــر و کاربردي مانند 
پرمنگنات پتاســیم،  آب اکســیژنه، فرمالین و ازن براي آن مشخص شده 
اســت ولي با توجه به ماهیت شیمیایي آنان، هر یک داراي جنبه هاي سوء 
مصرف ویژه اي مي باشند. از طرف دیگر رواج گرایش جهاني آبزي پروري 
سبز و توسعه سیستم هاي پرورشي ارگانیک که در آن بیشترین استفاده از 
مواد طبیعي و کمترین استفاده از مواد شیمیایي و آالینده به عمل مي آید، 

نیاز به جایگزینی اساسی برای رفع این مشکل را اثبات می کند. 
طبیعت، مادِر همه درمان هاست.

فرآورده آویشیت باریج از اسانس گیاه آویشن 
که یکی از شناخته شده ترین گیاهان دارویی 
در طب ســنتی ایران و اروپا می باشد، تهیه 
شده است. قسمت های درمانی آن سرشاخه 
ها و برگ های خشــــک شــده  می باشد. 
ایــن گیــاه دارای ترکیبــات آلکالوئیــدی، 
ساپونین، فالونوئید و تانن می باشد. خاصیت 
ضدباکتری و ضدقارچ تیمول که جزء اصلی 
اسانس آویشــن است به خوبی شناخته شده 
است. این فرآورده اولین داروی گیاهی بومی 
آبزیان حاوی اســانس آویشــن است که در 
فارماکوپه دارویی ســازمان دامپزشکی کشور ثبت شده است. آویشیت باریج 
در کارآزمایی بالینی، پوشــش مناســبی از نظر مهار رشد قارچ فراهم نمود، 
بنابرایــن می توان آن را به عنوان دارویی موثــر در مقابله با عفونت قارچی 
اســتفاده کرد. این فرآورده دارویی مطمئن جهت افزایش امنیت ســالمت 
غذایی از نظر کاهش ریســک ابتال به ســرطان و سایر مشکالت بهداشتی 
جامعه اســت و در واقع گامی نوین در جهت تحقق شــعار« آبزیان، غذای 

سالمتی« می باشد.

 نسیم وکیلی، دکترای حرفه ای دامپزشکی، گروه دامپزشکی ، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

محلول آويشیت باريج
جايگزين سم آالينده محیط زيست و سرطانزای ماالشیت سبز

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
342341 343 344
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گیاهان با ترکیبات سّمي)2(

در ادامه مبحث »گیاهان با ترکیبات سّمی« چند نمونه دیگر از این گیاهان 
ذکر می شود: 

)Mistletoe(دارواش
دارواش )شــکل 1( یک گیاه نیمه انگلي اســت که بــر روي تنه درختان 
مي روید. این گیاه داراي ســاقه هاي منشعب و همیشه سبز بوده و مجموعًا 
به صورت بوته با ظاهري مدور به ارتفاع 3۰ تا 4۰ سانتیمتر مي باشد. برگ 

هاي آن بیضوي، گوشتدار و به رنگ سبز مایل به زرد حنایي است.
ترکیب سمي گیاه مربوط به Viscumin مي باشد که یک لستین گیاهي 

است و ساختاری خیلي شبیه به رایسین در دانه کرچک دارد.
قســمت سمي گیاه برگها و ساقه ها مي باشد. نام علمي گونه اي از این گیاه 

که در ایران نیز وجود دارد Viscum album است.

)Henbane( بنگدانه
 )Hyoscyamus niger L.( با نام علمي )بنگدانه یا بذرالبنج  )شــکل 2
گیاهي علفي، دوســاله و داراي ساقه استوانه اي شکل، خمیده به طول 6۰ 
تا 8۰ سانتیمتر است که در نواحي مخروبه میروید. گلها اکثراً زرد کمرنگ، 
در یک طرف ساقه و با فواصل منظم قرار میگیرند. گلها پس از رشد کامل 
به میوهاي پوشینه تبدیل میشوند که حاوي تعداد زیادي دانه کروي و ریز 
به رنگ قهوه اي کمرنگ اســت. دو ویژگي گیاه شناســي براي شناسایي 
گیاه توســط عامه مردم شامل وجود شــبکه ظریف بنفش رنگ در سطح 
گلبرگ و میوه کوزهمانند در یک طرف ســاقه مي باشد. از گذشته برگ و 
دانه گیاه کاربردهاي درماني مختلفي داشــته است. برگ و دانه گیاه حاوي 
آلکالوییدهاي هیوســیامین، اســکوپوالمین و کمي آتروپین است و عالیم 
مسمومیت آن مشابه با تاتوره است. این گیاه به خصوص دانه هاي رسیده 
آن، بســیار سمي اســت که میتواند باعث مرگ شــود که به دلیل حضور 
ترکیبات آلکالوئیدي میباشــد. عالئم مسمومیت ناشي از مصرف خوراکي و 
کشــیدن دود آن شامل استفراغ، سر درد، افزایش بزاق دهان، تشنج و کما 
می باشد. مسمومیت منجر به مرگ خصوصًا در کودکان که عالقه به بازي

با میوه آن دارند، گزارش شده است. 

شکل 1- دارواش 

   سید محسن سیادت، کارشناسي ارشد شیمي تجزیه، گروه فیتوشیمي، مرکز تحقیقات گیاهان دارویي باریج
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)Deadly Nightshade( شاهبیزک
 .Atropa belladonna شــاهبیزك یا بالدون )شکل 3( با نام علمي 
از تیره سیب زمیني، گیاهي پایا، به ارتفاع 1 تا 1/5 متر، ریشه دراز، ضخیم، 
گوشتدار و به رنگ حنایي است. میوه اش به اندازه یک گیالس بوده در آغاز 

سبز رنگ و پس از رسیدن قرمز و در نهایت سیاه رنگ مي شود.
تمامي بخش هاي ریشــه، میوه و دانــه حاوي آلکالوییدهــاي آتروپین، 
هیوســیامین، بالدونین و آپوآتروپین با درصدهاي متفاوت اســت. 3 تا 4 
عدد میوه آن در بچه ها عالیم بارز مســمومیت ایجــاد مي کند. عالیم و 
نشــانه ها و روش درمان مسمومیت نظیر مســمومیت با تاتوره و عوامل 

آنتي کولینرژیک است.

)Strychnine tree( درخت استريكنین
  Strychnos nux-vomica L. اســتریکنین )شــکل6( با نام علمي
درخت بزرگی اســت، که قطر تنــه آن در برخي مناطق بــه چند متر نیز 
مي رســد. برگهاي آن متقابل، بیضي، موجدار و نوك تیز اســت. گلهاي آن 
سفید مایل به سبز به  صورت گروهي، از کناره برگ ها خارج مي شود. میوه 
آن گرد، گوشــتدار به بزرگي یک نارنج مي باشد. رنگ پوست آن ابتدا سبز 
و پس از رســیدن قرمزرنگ مي شود. در هر میوه معمواًل 15 عدد دانه قرار 
دارد. این دانه ها که مهم ترین منبع اســتریکنین اســت )شکل 7(، در طب 
ســنتي مصرف و کاربرد دارد. از دیگر آلکالوئیدهــای موجود در این گیاه 
بروسین می باشد. ریشه آن بسیار سخت و پوست آن فوق العاده تلخ است و 
آن هم در طب گیاهي مصرف دارد.  دانه هاي آن  در کتب طب ســنتي با 

نامهاي آذارقي و قاتل الکلب شناخته مي شود.

)Hemp( شاهدانه
شاهدانه )شکل4( با نام علمي Cannabis sativa، گیاهي است دوپایه، 
یکســاله به ارتفاع 1 تا 3 متر که داراي گونه هاي متعددي با بوي قوي و 
مطبوع بوده و در نواحي شــمال ایران نیز مي رویــد. از آن در تهیه بنگ و 
حشــیش استفاده می شود. ماده اصلي آنها دلتا تتراهیدروکانابینول )شکل5( 
مي باشد. مصرف این ماده ســبب هالوسیناسیون، اختالل جهت یابي، عدم 
هوشیاري، رفتار تهاجمي، تاکي کاردي، تاکي پنه و آریتمي کشنده مي شود. 
درمان شــامل اقدامات درماني متداول عالمتي و حمایتي نظیر الواژ معده، 

تجویز زغال فعال و بعد مسهل و تجویز دیازپام مي باشد.

شکل 3- شاهبیزك

شکل4- شاهدانه

شکل 5- دلتا تتراهیدروکانابینول

شکل 6 - درخت استریکنین

شکل 7 - استرکنین
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سیب زمیني نارس
 ســیب زمیني اولین بار در آمریکاي جنوبي کشت شد ولي به دلیل استفاده 
زیاد جهت خوراکي و نیز اســتخراج نشاســته، هم اکنون در اکثر نقاط دنیا 
و از جمله ایران کاشــته مي شود. ســیب زمیني نارس، سبز رنگ و حاوي 
ترکیبات سمي مي باشــد. یکي از آنها ترکیب گلیکوزیدي به نام سوالنین 
اســت. سوالنین )شــکل 8( یک گلیکوآلکالوئید سمي است که در گیاهان 

خانواده Solanaceae نظیر سیب زمیني و گوجه فرنگي یافت مي شود.
سوالنین با غلظت 38 تا 45 میلیگرم در 1۰۰ گرم سیب زمیني سبز مي تواند 
باعث مرگ شود. ســوالنین باعث بروز مشکالت گوارشي همچون تهوع، 
اســتفراغ، اســهال و خونریزي مي گردد. همچنین باعث ایجاد راش هاي 

پوستي، مشکالت عصبي و در مواردي حتي مرگ مي شود.
اگر غده سیب زمیني رسیده در معرض نور خورشید قرار گیرد، به رنگ سبز 

در مي آید که در این صورت درصد سوالنین در آن باال مي رود.
این ماده با پختن از بین نمي رود. بنابراین قسمتهاي سبز رنگ سیب زمیني 

رسیده به خصوص در زیر پوست را نباید مصرف کرد.

Senecio vulgarisپیرگیاه
پیر گیاه )شــکل 9( با نام علمی  Senecio vulgaris، گیاهی اســت 
علفي، یکساله یا دوساله که در اغلب نقاط جهان به خصوص نواحي معتدل 
رویش دارد. به شــکل خودرو در مزارع، زمین هاي بایر و... مي روید. تمام 
بخش هاي این گیاه ســمي اســت، که به دلیل وجود دســته ترکیباتي با 

شکل 8- سوالنین

retronecine -1۰ شکل

)Common columbine( تاج الملوک
تاج الملوك )شکل 18( با نام علمي .Aquilegia vulgaris L گونه ای 
از گیاهان چندســاله از جنس Aquilegia است. در این جنس در حدود 
6۰ تا7۰ گونه وجود دارد که اغلب در علفزارها، بیشــه زارها و در ارتفاعات 
باال در سراسر نیمکره شمالي مي رویند. جنس Aquilegia نام خود را از 
کلمه التین Eagle گرفته است؛ به خاطر شکل گلبرگ آن که شبیه پنجه 
عقاب اســت. گلهاي این گیاه واژگون به رنگ هاي آبی، ارغوانی، قرمز یا 
سفید می باشد. تمام بخـــش هــاي گیـاه داراي گلیکـوژن ســیانوژنیک 
اســــت و می تواند باعث مسمومیت شــود. همچنین در ریشه ها ترکیبات 

آلکالوئیدی یافت می شود.

ساختار پیرولیزیدین آلکالوئید مانند retronecine )شکل 1۰( مي باشد. 
این ترکیبات باعث ســّمیت کبدي مي شوند و سرطان زا و تراتوژن هستند. 
از آنجایي که این گیاه به عنوان علف هرز مزارع به شــمار مي رود احتمال 
آلودگي مواد غذایي مصرفي انسان به این ترکیبات سمي زیاد است. بنابراین 
آشــنایي کشاورزان با این گیاه ســمي مي تواند تا حد زیادي کمک کننده 
باشــد. مصرف گیاهان حاوي پیرولیزیدین آلکالوئید مانند پیرگیاه براي دام 
نیز خطرناك اســت و مي تواند باعث مرگ آنها شود. مصرف فراورده هاي 
حاصــل از دام آلوده و نیــز دانه غالت مانند گندم آلــوده و آرد حاصل از 
آن مي تواند باعث ســمیت کبدي در انســان گــردد و در نهایت باعث از 
کار افتادگي کبد و حتي مرگ شــود. شدت مسمومیت به عوامل مختلفي 
همچون میزان مصرف، مدت مصرف، سن و جنس وابسته است. احتمال و 

شدت مسمومیت در کودکان بیشتر از بزرگساالن مي باشد.

اگر غده ســیب زمیني رسیده در معرض 
نور خورشــید قرار گیرد، به رنگ سبز در 
مي آيد که در اين صورت درصد سوالنین 
در آن باال مــي رود. اين ماده با پختن از 
سبز  قســمتهاي  بنابراين  نمي رود.  بین 
رنگ ســیب زمیني رسیده به خصوص در 

زير پوست را نبايد مصرف کرد.
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 )ENGLISH YEW(   سرخدار
ســــرخدار، زرنب، ســــرو ترکســــتاني )شــکل 11( با نام علمــــي

 Taxus baccata نــام درخــت ســوزني برگ از تیــره ســرخداریان 
)Taxaceae( است. این گونه را مي توان میراث زنده و شاهکار جنگل هاي 
طبیعي شمال ایران دانست. سرخدار درختي کمیاب است و به این دلیل آن 
را سرخدار مي نامند که چوب و میوه اي سرخ دارد. مطالعات فسیل شناسي 
دیرینگــي درختان ســرخدار را بالغ بر 19۰ میلیون ســال مي دانند. گفته 
مي شــود انسان هاي ماقبل تاریخ آن را مي شــناخته اند و از برگ آن نوعي 
ماده ســمي تهیه و براي آلوده کردن نیزه هایشان استفاده مي کردند. تصور 

مي شود واژه Toxin به معني زهر به این موضوع برمي گردد.
امروزه در فرانســه شرکتي وجود دارد که نهالستان هاي بزرگي از این گونه 
احداث کرده اســت. این شرکت وابسته به یک شرکت داروسازي است که 
ترکیب تاکسول )شکل 12( را از این گیاه جداسازی می کند. )ماده تاکسول 

شکل 11- سرخدار

این درخت در درمان برخي ســرطان ها مانند ســرطان ســینه و تخمدان 
استفاده مي شود(.

گل هاي این گیاه عاري از کاسه و جام مي باشند و به دو صورت نر و ماده، 
واقع بر روي دو پایه جداگانه ظاهر مي شوند. گل نر آن 12-4 پرچم فشرده 
و گل ماده آن که شــبیه به یک جوانه کوچک است منحصراً یک تخمک 
برهنــه واقع در درون محفظه اي به صورت پیاله دارد که تدریجًا گوشــت 
دار و قرمز رنگ شــده، منظره یک میوه بسته را که در قسمت انتهایي باز 
است پیدا مي کند. میوه نوع ماده آن به رنگ قرمز و نوع نر آن به رنگ زرد 

میباشدکه هر دو غیر سمي است. 
برگ و دانه این گیاه به شــدت سمي اســت. عالئم مسمومیت سرخدار به 
این شرح مي باشد: تســریع ضربان قلب، لرزش عضالني، تشنج، اختالل 
گردش خون، نارسائي قلبي. با این حال ممکن است پس از مسمومیت هیچ 

عالئمي مشاهده نشود.
 از ترکیبات ســمی این گیاه آلکالوئید هایی مانند تاکسین A و  B )شکل 
13 و 14( مي باشــد. تاکسین یک آلکالویید بســیار سمي است که اثرات 

ضدمیتوزي دارد و در شیمي درماني استفاده مي شود.
این ترکیبات به ســرعت جذب مي شود و با کانال هاي کلسیم در ماهیچه 
هاي عضالني قلبي تداخل مي کنند و باعث حمله قلبي مي شــود. مرگ 
پس از 3۰ دقیقه از هضم گیاه اتفاق مي افتد. از دیگر ترکیبات سمي در این 
 Taxiphyllin گیاه  یک ترکیب با ســاختار گلیکوزید سیانوژنیک با نام

)شکل 15( می باشد.

شکل 18- تاج الملوك
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)aconite, monkshood, wolf›s bane(   آقونیطون
آقونیطون )شــکل 16( با نام علمی .  Aconitum napellus گیاهی 
پایا با ساقه افراشته، ریشــه پیازی و برگهای متناوب پنجه ای می باشد. در 
قســمت فوقانی ســاقه یک خوشه گل به صورت منشــعب دیده می شود 
که از گلهای آبی یا بنفش و به شــکل کالهخود تشکیل شده است. تمام 
قســمت های گیاه به خصوص برگ ها و ریشــه سمی اســت. این گیاه در 
بســیاری از کشــور ها تحت حمایت قرار دارد و آن را برای تهیه دارو در 

صنعت داروسازی به مقدار زیاد کشت می کنند.
ریشه گیاه بیش از قســمت های دیگر آن حاوی گروهی از آلکالوئیدهای 
  )Aconitine( سمی است. مهمترین آلکالوئید موجود در این گیاه آکونیتین
)شکل 17(  می باشد. افرادي که برگ هاي آن را به جاي جعفري و یا ریشة 
آن را بــه جاي ترب کوهي اســتفاده کرده اند، بســیار زود جان خود را از 
دســت داده اند. نام التین گیاه اکونیت است که از لغت یوناني آکونشن، به 
معني نیزه گرفته شــده است و اشاره به زماني دارد که چیني ها از آن براي 
آلوده نمودن تیرهاي  خود اســتفاده مي کرده اند. نام دیگر گیاه، ››شکارچي 
گرگ‹‹ است که به زمانهاي بسیار گذشــته باز مي گردد. در گذشتة بسیار 

دور از این گیاه براي کشــتن گرگ ها، با آلوده کردن تیرها در آب گیاه و یا 
آغشته نمودن تله ها با آن،  استفاده مي کرده اند. 

جهت تکثیر این گیاه از پیاز آن اســتفاده می شود. قسمت قابل استفاده نیز 
پیازها هســتند که پس از درآوردن از خاك و تمیزکردن آن باید آنها را به 
طور طولی برید و ســریعًا در درجه حرارت 4۰ تا 5۰ درجه سانتیگراد برای 
خشک کردن قرار داد. دســتکاری و جمع آوری این گیاه نیاز به مراعات و 
احتیاط زیادی دارد زیرا همة قســمت های آن ســمی هستند. اکونیتین در 
دوزهای باال یکی از قوی ترین سموم برای سیستم عصبی است و پیاز این 
گیاه اساسًا برای به دست آوردن این آلکالوئید جمع آوری می شود. اکونیتین 
در ترکیبات دارویی بی حس کننده در روماتیسم ها،  نقرس، سیاتیک و درد 
دندان به کار می رود. فقط در صورت تجویز پزشــک می توان از آن استفاده 
نمود. این دارو همچنین مرهم موثری برای دردها و ناراحتی های ناشــی 
از ســرماخوردگی می باشد. مســمومیت با آقونیطون در آغاز با ترشح بزاق 
به مقدار زیاد، احســاس خفگی، لرز،  تشدید ضربان نبض و آهنگ تنفسی 

مشخص می شود. 1۰ گرم از این ریشه مرگ آور است.

شکل 17- آکونیتینشکل 16- آقونیطون

تاکســول  -12 Aشــکل  تاکســین   -13 شــکل 

B شکل 14- تاکسینTaxiphyllin -15 شكل

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
3۵23۵1 3۵3 3۵4
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انرژی مايكروويو چیست؟
تابشــی غیریونیزه کننده کــه از طریق چرخــش دوقطبی ها باعث جنبش 

مولکولی می شود.
اســاس روش: نمونه + حالل در ظرف تفلونی با انــرژی مایکروویو گرم 

می شوند. دما و فشار زیاد باعث افزایش سرعت استخراج می شود.
حالل باید آنالیت را در خود حل کند. همچنین ثابت دی الکتریک مناســب 

داشته باشد تا بتواند انرژی مایکروویو را جذب کرده و دما افزایش یابد.
حالل مورد استفاده؛ حالل های قطبی مثل آب، متانول و استون می باشد. 

حالل های غیرقطبی مثل هگزان حرارت ایجاد نمی کنند. 
موارد استفاده: استخراج ترکیبات آلی از نمونه های پلیمری، گوشت و داروها. 
مزایای MAE عبارتند از: 1(کوتاه  بودن زمان اســتخراج  2(کاهش حجم 

حالل 3(کاهش هزینه. 
زمان استخراج در روش فوق 15 دقیقه طول می کشد در حالی که در روش 
سوکســله زمان استخراج حدود 5 یا 6 ســاعت است. همچنین در مصرف 
حالل 32 اســتخراج با حجم حالل مشــخص در سوکسله برابری می کند 
با 53۰ اســتخراج با همان حجم حالل در روش اســتخراج با کمک امواج 

مایکرویو یعنی چیزی حدود 16 برابر بیشتر می توان استخراج انجام داد.

استخراج با سیال فوق بحراني
 )Supercritical Fluid Extraction, SFE(

یک اســتخراج گاز–جامد است و عامل اســتخراج کننده یک گاز با شرایط 
فوق بحرانی مثل CO2 می باشــد. یک گاز را در شــرایط فوق بحرانی از 
روی جامدی عبور می دهند تا مواد موجود در جامد به درون گاز اســتخراج 
شود. سیال فوق بحرانی ماده ای است که دما و فشار آن باالتر از دما و فشار 
بحرانی باشد. در اینجا مشکل مایعات داریم و در پایان استخراج، جداسازی 
حالل از حل شــونده مشکل اســت و همچنین مشکل گاز که جامدات به 
مقدار جزیی در گازها حل می شوند. پس باید گازی تولید کرد که شبیه مایع 

رفتار کند )سیال فوق بحرانی(.
از دالیل اســتفاده از سیال فوق بحرانی می توان به این موارد اشاره کرد: 1( 
نفوذپذیری زیاد به دلیل اســتخراج سریعتر مواد داخل جامد 2( چگالی باال 
باعث افزایش قدرت انحالل پذیری می شــود 3( کشش سطحی کم، عامل 
نفوذ بهتر ســیال در جامد اســت 4( قابلیت تبخیر باال که باعث جداشدن 

حالل از حل شونده می گردد. 
ولی چرا CO2 ؟؟ زیرا رسیدن به شرایط فوق بحرانی راحتی دارد و ترکیبی 
غیرقطبی و غیرسمی و غیر قابل اشتعال، بی اثر، ارزان و دردسترس است. 
مزایای SFE: ارزان اســت چون از حاللهایی مثل آب و دی اکسیدکربن 
استفاده می شــود. بازده زیادی دارد ) گاهی تا 1۰۰% (، سریع )حدود یک 
ســاعت و سی دقیقه(، غیرسمی ) روشی ســبز (، دمای پایین ) 35 تا 6۰ 
درجه سانتیگراد ( و جدا شدن حالل)CO2(  بعد از کامل شدن استخراج.

استخراج با سیال تحت فشار
)Pressurized Fluid Extraction, PFE(

تسریع شــده ســیال  بــا  اســتخراج  کــه  می شــود  گفتــه 
)Accelerated Solvent Extraction( هم شبیه سوکسله است و 

فقط حاللها در نزدیکی ناحیه فوق بحرانی شان هستند. 
مزیت: دمای باال باعث حاللیت باال می شود و فشار باال باعث حفظ حالل 
زیر نقطه جوش می گردد )نفوذ باالی حالل در نمونه(، حجم کمی از حالل 
مصرف می گردد )15 تا 4۰ میلیلیتر(، زمان اســتخراج کوتاه اســت )15 تا 
2۰ دقیقه( و همچنین روشــی خودکار است ) انجام همزمان تعداد زیادی 

استخراج(.
مراحل اســتخراج: ابتدا پرکردن سل از نمونه و قراردادن در داخل گرم خانه 
و ُپرکردن ســل استخراج به وســیله حالل توسط پمپ )1 دقیقه( و سپس 
حالل را تحت گرما و فشــار قرار می دهیم )5 دقیقه( و سرانجام استخراج 

و جمع آوري نمونه. 

شیمی تجزيه سبز )2(
استخراج با کمک امواج مايكرويو

( Microwave Associated Extraction, MAE)
علیرضا تفویضی، کارشناس ارشد شیمی تجریه، گروه فیتوشیمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

دیاگرام فازی کربن دی اکسید
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از کاربردهاي روش PFE می توان به مطالعات زیست محیطی )آفت کشها، 
ترکیبات آروماتیک چندتایی( و مواد غذایی )چربی ها و ویتامین ها( و مواد 

دارویی)گیاهان دارویی( اشاره کرد.

میكرواستخراج فاز جامد
 )Solid Phase MicroExtraction. SPME(

در این روش همه مراحل معمول در روش اســتخراج مایع- مایع که شامل 
استخراج، تغلیظ و انتقال آنالیت ها به دستگاه می باشد به یک مرحله محدود 
adsorption/(یک روش جذب/  واجذب SPME شده است و در واقع

desorption(  می باشــد. در این روش یک فیبر سیلیکای گداخته که 
با یک جاذب مناســب پوشش داده شده اســت داخل نمونه مایع غوطه ور 
می شــود و یا این که در فضای فوقانــی نمونه جامد )مثاًل بافت گیاهی( یا 
مایع قرار می گیرد. ترکیبات مــورد نظر بین بافت نمونه و ماده جاذب و یا 
بین فاز گازی فضای فوقانی نمونه و ماده جاذب توزیع شده و پس از مدت 
زمان مشــخصی به تعادل می رسند. پس از گذشت این زمان فیبر به داخل 
محل تزریق دســتگاه اندازه گیری GC-MS یا HPLC انتقال یافته و 

ترکیبات واجذب و سپس اندازه گیری می شوند.
مزایــای این روش عبارتند از: 1( عدم نیاز به حالل 2( ســادگی 3( هزینه 
کمتر 4( نیاز به حجم کم نمونه 5( سازگار با محیط زیست 6( کوتاه ترشدن 
زمان اســتخراج )در حد چند دقیقه( 7 ) سهولت اتوماتیک کردن 8( دارای 
حساسیت باالتر )قابلیت تشخیص آنالیت ها در مقادیر پی. پی. ام. و پی. پی. 
بی. 9( امکان نمونه برداری میدانی )نمونه برداری از یک محل با دســتگاه 

قابل حمل مجهز به کالهک و سپس انتقال آن به آزمایشگاه(. 
معایب این روش عبارتند از: 1( محدودبودن به نمونه های گازی و مایع 2( 
دارای محدودیت استفاده در مورد آنالیت هایی با غلظت باال . انواع فیبرهای 
جاذب مورد اســتفاده در روش میکرواســتخراج با فــاز جامد: 1( فیبرهای 
غیرقطبی ماننــد  Polydimethylsiloxane2( فیبرهای قطبی مانند 
Polyacrylate و  Carbowax-divinylbenzene3( فیبرهای 

.Carboxen-PDMS  و  PDMS-DVBدوقطبی مانند
حالت های اســتخراج و ویژگی آنالیت استخراجی: استخراج مستقیم برای 
ترکیباتی با فراریت متوســط تا پایین- روش فضای فوقانی برای ترکیباتی 
با فراریت باال تا متوسط - روش حفاظت غشایی برای ترکیباتی با فراریت 

پائین و نمونه های دارای آلودگی باال.

 )Cloud-Point Extraction, CPE( استخراج نقطه ابری
برای اولین بار در ســال 1976 واتانابه و همکاران استخراج نقطه ابری را 
به عنوان یک تکنیک جدید جداســازی و استخراج و همچنین جایگزینی 
برای حالل های آلی معرفی کردند. یک محلول مایســلی از سورفکتانت 
غیریونــی وقتی گرما داده شــود باالتر از یک دمای معین، کدر می شــود 
که این دما به عنوان دمای نقطه ابری شــناخته می شود .محلول مایسلی 
در دو فاز مجزا جداســازی می شــود. یــک فاز، فاز غنی از ســورفکتانت

)Surfactant Rich Phase(  کــه حجم کوچکی دارد و دیگری فاز 
آبی اســت، در جایی که غلظت ســورفکتانت زیر غلظت بحرانی مایسلی 

)Critical Micelle Concentration, CMC( است.
مراحل فرآیند استخراج نقطه ابری به این صورت است که ابتدا به محلول 
آبی محتوی جزء و یا اجزایی که باید اســتخراج شوند، سورفکتانت اضافه 
می شــود. مقدار سورفکتانت اضافه شــده باید به اندازه ای باشد که تشکیل 
اجتماعات مایسلی در محلول را تأمین کند یعنی غلظت نهایی سورفکتانت 
باید از CMC اش تجاوز کند. سپس به منظور تشکیل مایسل یا ابری شدن 
محلول، شرایط تغییر داده می شود ) افزایش یا کاهش دما ، افزایش نمک یا 
یک ســورفکتانت دیگر(. به منظور باالبردن سرعت جدایی دو فاز می توان 
از ســانتریفوژ استفاده کرد. در این صورت مایسل ها در یک فاز با حجم کم 
به نام فاز غنی از ســورفکتانت قــرار می گیرند و گونه هایی که می توانند با 
اجتماع مایســل در محلول برهمکنش داشته باشند )یا به فرم طبیعی شان 
و یا بعد از مشتق ســازی( به آســانی می توانند در حجم کوچک فاز غنی از 
ســورفکتانت تغلیظ شوند. راندمان استخراج گونه هایی که به واحد مایسلی 
در محلول متصل می شــوند به قدرت برهمکنش بین مایسل- حل شونده 

وابسته است.
اســتخراج نقطه ابری برای جداسازی دسته وسیعی از ترکیبات به کار رفته 

است از جمله:
 1( اســتخراج یونهای فلزی بعد از تشکیل کمپلکس با خاصیت آبگریزی 

مناسب
 2(جداسازی و خالص سازی گونه های بیولوژیکی )به طور عمده پروتئین ها( 

 3( استخراج ترکیبات  آلی
مزایای CPE: ارزان و ایمن با بازده غلظتی خوب و ســمیت کم زیســت 

محیطی.

روش میکرواستخراج  فاز جامد  
 )SPME(

استخراج نقطه ابری     عالی             خوب            متوسط          معمولی
362361 363 364
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اخبــارگیـاهان دارويی
 نرجس فرزین، دانشجوی دکترا گیاهان دارویی، گروه بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

نقش رسوراترول در تعادل هورمون ها در زنان

گیاهی مفید برای جوان ماندن

انار منبع غنی آنتی اکســیدان و پلی فنول هاســت که به کاهش فشار اکسایشی کمک کرده، رادیکال های آزاد را 
مورد هدف قرار می دهد و سالمت قلب را به خوبی حفظ می کند. به گفته محققان نوشیدن روزانه یک لیوان آب 
انار با کنترل سطح کلسترول LDL خون، بهبود سطح کلسترول HDL و ممانعت از تشکیل و تجمع چربی در 

شریان ها، به حفظ سالمت قلب کمک می کند.
با مصرف یک لیوان آب انار، عالوه بر حفظ ســالمت قلب، دیابت هم کنترل می شود. آنتی اکسیدان های موجود 
در انار برای افراد دیابتی هم مفید است. آب بدست آمده از یک انار، آب بدن را تامین می کند و میزان قند کمی 

دارد. فشــار خون باال را می توان با نوشــیدن آب انار تحت کنترل نگه داشــت. در مطالعه ای بالینی مشخص شد که افراد مبتال به تصلب شرایین که 
به مدت بیش از 3 سال آب انار مصرف کرده بودند، ضخامت عروق آنها به شکل قابل توجهی کاهش یافته و فشار خون شان نیز پایین آمده بود.

فواید مصرف روزانه انار

استفاده از گیاه ریحان در رژیم غذایی به جوان ماندن بدن کمک می کند. 
نخســتین مطالعات رسمی درباره گیاه ریحان، خاصیت محافظت از سیستم ایمنی بدن، آنتی اکسیدان و 

ضدپیری آن را آشکار کرده است.
ریحان در هند باســتان گیاهی مقدس تلقی می شــود و مردم از آن برای درمان ســرماخوردگی، تب، 

سردرد، دل درد، بیماری های قلبی، آسم و ورم مفاصل استفاده می کنند.

 Journal of Clinical Endocrinology & مجلــه  در  شــده  منتشــر  مطالعــه 
Metabolism نشان داده که رسوراترول )Resveratrol( به عنوان یک ماده طبیعی موجود 
در انگور قرمز می تواند به تنظیم تعادل هورمون ها در زنان مبتال به ســندروم تخمدان پلی کیستیک 
کمک کند. زنان مبتال به این ســندروم، مقادیر بیشــتری از هورمون های تستوسترون و اندروژن را 
تولید می کنند. ســطوح افزایش یافته از این هورمون ها می تواند منجر به دوره های قاعدگی نامنظم، 
نازایی، افزایش وزن، آکنه و رویش موهای زاید در صورت و بدن گردد. عالوه بر این، ریســک ابتال 
به بیماری های دیگر مانند دیابت، در زنان مبتال به این سندروم بیشتر می باشد. در این مطالعه که در 
دانشگاه پوزنان لهســتان انجام شد 3۰ زن مبتال به این سندروم، به مدت سه ماه مکمل رزوراترول 
و یــا یک ماده دارونما را دریافت نمودند. این محققین دریافتند که میزان تستوســترون در زنانی که 
مکمــل رزوراترول را دریافت نموده بودند، 23 درصد کاهش یافت. با این حال در گروه دیگر که این 

مکمل را دریافت نکردند، میزان این هورمون 2/9 درصد افزایش یافت.
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عصاره درخت کاج  فرانســوی غنی از پروآنتوســیانیدین و فالونوئیدها و دارای خواص متعددی است. 
نتایج تحقیقات محققان آلمانی نشــان داده که عصاره درخت کاج مانع از لخته شدن خون و در نتیجه 
مانع بروز حمله قلبی و سکته می شود. مصرف عصاره این درخت، تولید نیتریک اکسید را بیشتر می کند. 
نیتریک اکســید دیواره رگ  های خونی را شل نگه می دارد، درنتیجه جریان خون در رگ ها و شریان ها 
آســان  تر و مؤثرتر است. این ماده در حفظ ســالمت و قدرت بینایی بسیار مؤثر است. همچنین فشار 

داخل چشم را عادی می  کند و خطر بروز گلوکوما را کاهش می دهد. 
مصرف عصاره درخت کاج در کاهش عوارض شــیمی  درمانی و پرتودرمانی مؤثر است. مکمل عصاره 
این درخت تکثیر ســلول های ســرطانی را در غدد پروستات کنترل می کند. جالب است که این عصاره 
با تنظیم کردن پادتن خاص پروستات مربوط به شکل گیری سرطان پروستات، باعث مرگ سلول های 
سرطانی می شــود. یکی از شایع  ترین موارد استفاده  از عصاره درخت کاج، درمان سرماخوردگی است. 

مصرف این عصاره عالیم آسم و نیاز به مصرف دارو را کاهش می دهد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که عالوه بر کاهش دادن عالیم آسم در کودکان 
و بزرگساالن، عملکرد ریه ها را نیز تقویت می کند.

خواص عصاره درخت کاج

بیماری ام اس )MS( یا مولتیپل اسکلروز )Multiple Sclerosis( بیماری مزمن و پیش رونده ای است که با تغییر در سیستم 
اعصاب مرکزی )مغز و نخاع( و از بین رفتن غشــای آن ایجاد می شــود. ام اس بیماری خود ایمنی اســت؛ یعنی سیســتم ایمنی 
بدن که محافظ بدن در برابر میکروب و باکتری ها هســتند به علت اختالل، شــروع به حمله به بافت های بدن می کنند و باعث از 
کارافتادگی آن می شــوند. تغذیه در حفظ سالمتی بیماران مبتال به MS نقش مهمی دارد. کمبود ویتامینD  یکی از عوامل مهم 
ایجاد ام اس اســت. مهم ترین منبع ویتامینD ، نور آفتاب است. غالت غنی شده با ویتامینD، جگر گاو و روغن کبد ماهی و… 
هم منابع مفیدی از ویتامین D هســتند. ویتامین های C و E و گروه B و امالح معدنی مثل منگنز، منیزیم، ســلنیم و روی برای 

تامین سالمت مبتالیان به ام اس ضروری است. 
میوه ها و سبزی های تازه مخصوصا سبزی های دارای برگ سبز ُپررنگ مثل اسفناج، منبع خوبی برای دریافت امالح و ویتامین های 
مورد نیاز اســت. ماهی ســاردین و ســالمون به علت آن که منبع خوبی از اُمگا3 و اُمگا 6 هستند برای بیماران ام اس مفید است. 
یکی از عوارض ام اس، لخته شدن خون است که برای جلوگیری از آن ویتامین K مفید است. روغن زیتون، جوانه بروکسل، کلم 
بروکلی، کلم، اسفناج، بامیه، جعفری خام، کلم پیچ، شلغم و کاهو منابع خوبی از ویتامین K هستند. نوشیدن آب، مخصوصًا در فصل 
گرما برای مبتالیان به ام اس اهمیت زیادی دارد. دارچین به دلیل خاصیت ضدالتهابی برای تنظیم مجدد نوروگلیا ها یا ســلول های 
گلیال فعال شده، مفید است. استفاده از گیاه شاهدانه باعث کاهش لرزش های ناشی از MS می شود و اثرات درمانی مفیدی دارد.

اگر به ام اس مبتال هستید، این خوراکی ها را بخورید

افزایش آمونیاك خون در بعضی از بیماری های کبدی مانند نارســایی کبد باعث مسمومیت 
با اوره می شــود و منجر به ضایعــات مغزی و عصبی در بیمار می گــردد. پروبیوتیک ها از 
جذب ســموم جلوگیری کرده و با کاهش جذب آمونیاك و ســموم، سبب کاهش التهاب و 
پیشــگیری از بیماری های کبدی می شود. پروبیوتیک ها به بهبود حافظه بیماران آلزایمری 
کمــک می کنند. یک مطالعه بالینی بر روی 52 نفــر که به مدت 12 هفته روزانه یک دوز 
الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم می نوشــیدند، نشان داده است که اختالالت شناختی آنها 

بهبود می یابد.
محققان دانشگاه ناتینگهام ترنت در انگلیس، پروبیوتیک ها را به عنوان یک راهکار درمانی 
جدید برای افراد مبتال به آسم ناشی از ورزش معرفی کرده اند. بررسی ها نشان داده مصرف 

پروبیوتیک مانع آزاد شدن پروتئین های التهابی و کاهش تولید سبوم می شود، بنابراین می تواند مانع بروز آکنه روی پوست شود. همچنین نوزاد مادرانی 
که در دوره بارداری و دوره شیردهی شان بیشتر از پروبیوتیک ها تغذیه کرده اند کمتر دچار تحریکات پوستی و عارضه هایی مثل اگزما می شوند.

فواید پروبیوتیک ها
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غذاهایی که رگ های مسدود را به روش طبیعی باز می کنند

مســدود شدن رگ ها منجر به تصلب شــرایین و بیماری های قلبی می شــود. برخی از مواد 
غذایی می توانند به صورت طبیعی رگ های مســدود را باز کنند. ســیر در درمان بیماری های 
قلبی-عروقی و فشــار خون باال استفاده می شــود. تحقیقات زیادی نشان داده است که سیر 
در جلوگیری از کلســیفیه شــدن رگ های کرونری بسیار موثر و مفید اســت. انگور سرشار 
از رســوراترول، فالونوئیدها و کوئرستین می باشــد که این ترکیبات می توانند از اکسیداسیون 
کلسترول و همچنین تجمع پالك ها در دیواره عروق جلوگیری کنند و ریسک ایجاد لخته های 
خونی و بیماری های قلبی را کاهش  دهند. روغن زیتون سرشــار از چربی های تک غیر اشباع 

می باشد که کلسترول بد خون یا LDL را کاهش می دهند. 
اسیدهای چرب اُمگا 3 از تشکیل لخته های خونی، اکسیداسیون کلسترول و تجمع پالك ها در 

عروق جلوگیری می کنند. ماهی، روغن گردو، سویا و دانة گندم و دانه کتان منابع غنی از روغن های اُمگا 3 هستند.
آب قره قاط توانایی ســلول ها را در جذب چربی بهبود می بخشــد و می تواند از تجمع چربی ها در رگ های خونی جلوگیری کند. مصرف تنها ســه 
لیوان آب قره قاط در هفته می تواند به طور موثری رســوبات کلســترول و پالك ها را حذف نماید. گوجه فرنگی سرشار از لیکوپن بوده و از سخت 
شدن عروق جلوگیری می کند. مطالعات نشان داده که مصرف منظم گوجه فرنگی می تواند باعث کاهش ریسک بیماری های قلبی عروقی در زنان 
شــود. کیوی و خربزه از آنتی اکســیدان ها می باشند، بنابراین می توانند باعث کاهش کلسترول بد خون شوند. مقادیر باالی فیبرهای محلول موجود 
در جو باعث کاهش کلسترول خون می گردد. مطالعات نشان داده است که مصرف روزانه 1/5 تا 2/5 فنجان جو پخته شده می تواند باعث کاهش 
2۰ درصدی ســطح کلســترول گردد. انار نیز سرشار از آنتی اکسیدان ها می باشد و از تجمع کلسترول در رگ ها و تصلب شرایین جلوگیری می کند. 
اســفناج سرشار از پتاسیم و اسید فولیک می باشد و از فشــار خون باال و تجمع کلسترول در عروق جلوگیری می کند. عالوه بر این، اسفناج حاوی 

مقادیر زیادی از لوتئین می باشد که از آسیب های ماهیچه ای نیز جلوگیری می کند.

برخی افراد شــب ها در به خواب رفتن مشکل دارند و مدام به دنبال راه حلی هستند که بتوانند یک 
خواب خوب و آرام داشته باشند. استفاده از برخی از گیاهان دارویی در تنظیم خواب موثرند.

الواند: در لیســت گیاهانی که به خواب کمک می کنند، معروف ترین و احتمااًل پرمصرف ترین شان 
است. رایحه این گیاه کافی است تا خستگی یک روز کاری را از تن دور کند.

آزمایشــات بالینی نشــان داده اند که الواند اضطراب و بیخوابی را کاهش می دهد و باعث افزایش 
کیفیت خواب می شــود. در پژوهش ها معلوم شده که این گیاه، مرحله خواب موج آرام را طوالنی تر 
می کند؛ نوعی خواب عمیق که برای ســرحال و باانرژی بیدار شــدن ضروری است. پخش کردن 
رایحه این گیاه دارویی چه از طریق افشــاندن اســانس آن روی بالشــت و چه با استفاده از دستگاه، شما را با آرامش به خوابی عمیق برده و باعث 

می شود صبح روز بعد، سرحال و با انرژی باشید.

به جای قرص خواب این گیاهان را بخورید!

                                آزمایشات بالینی نشان داده  است که مصرف دمنوش گل ساعتی به شما کمک می کند بهتر 
به خواب بروید. این گیاه، اعصاب و اضطراب را آرام می کند؛ این دو عامل از اصلی ترین دالیل ناتوانی در به خواب 

رفتن هستند. همچنین عصاره گل ساعتی، اعصاب افرادی را که از سندرم پای بیقرار رنج می برند، آرام می کند.

                     گیاهی است که با تلخی اش می تواند به خواب شب کمک کند و برای مبارزه با اضطراب و بی قراری 
بســیار مفید اســت. رازك چون تلخ است، نمی توان مقدار زیادی از آن را با چای ترکیب کرد، اما همان مقدار کم 
هم می تواند بیخوابی را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که مصرف همزمان داروهای خواب آور و رازك سبب 

تشدید اثر آنها می شود و نباید همزمان مصرف شود.

  گل ساعتی

 رازک

                  داروی سبکی است که معمواًل شب ها همراه با چای َدم می کنند. بابونه عالوه بر کاهش اضطراب 
و بیخوابی، احساس ناخوشی و کسالت جسمی را هم کمتر می کند. این گیاه، عالئم سوزش معده، تهوع و کولیت 

را هم تسکین می دهد.

  بابونه
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خواص عصاره برگ توت سفید برای پوست 

عصاره توت یک سفید کننده طبیعی پوســت بشمار می آید که لکه های حاصل از 
افزایش ســن و آفتاب سوختگی را کاهش می دهد. عصاره برگ توت در بسیاری از 
محصوالت مراقبتی پوســت یافت می شود. عصاره این گیاه بدلیل خاصیت روشن 
کنندگی آن معروف اســت و ســبب رفع هیپرپیگمانتاسیون می شود. آربوتین، یک 
گلیکوســید موجود در توت است که ماده روشــن کننده طبیعی بشمار می آید. این 
ماده از تولید مالنین )رنگدانه های مســئول در تیرگی پوســت( جلوگیری می کند. 
عصــاره توت با توجه به اثر مهار کنندگی باعث کاهش مالنین و در نتیجه کاهش 
تغییر رنگ می شــود. جای تعجب نیست که با توجه به توانایی آربوتین در سرکوب 
تیروزیناز )آنزیم  درگیر در سنتز مالنین(، بعنوان روشن کننده در محصوالت مختلف 
پوســتی بکار می رود. فرقی نمی کند که لکه های موجود بعلت افزایش ســن ایجاد 
شــده باشند و یا آفتاب ســوختگی، در هر صورت با اســتعمال منظم عصاره توت 

می توان آنها را از بین برد. بیماریهای پوســتی نظیر مالســما که منجر به ایجاد رنگ قهوه ای تیره در پوســت صورت می شوند با عصاره توت بهبود 
می یابند. اغلب افراد شــکایت می کنند که لکه های ایجاد شــده به علت مالسما براحتی قابل درمان نیستند اما بهتر است بدانند که با استفاده منظم از 

عصاره توت می توانند به روشن شدن پوست مناطق درگیر در این بیماری کمک نمایند.
توت سرشــار از آنتی اکســیدان است؛ بنابراین استعمال عصاره آن بر روی پوست به مبارزه با رادیکال های آزاد کمک می نماید. همچنین این امر مانع 
ایجاد چین و چروك می شود. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره توت بیشتر از سایر گیاهان نظیر شیرین بیان وحشی و سینگا است. بنابراین عصاره توت 

با خاصیت ضد پیری آن راه حل مناسبی در درمان لکه های حاصل از افزایش سن می باشد. 
عصاره توت در حالت مایع آن )به شکل سرم( توصیه می شود و به هیچ وجه نباید بطور مستقیم به پوست مالیده شود. قبل از استعمال کمی از عصاره 
توت را با کرم مخلوط نموده و ســپس اســتفاده نمایید. به اینصورت که مقداری از کرم را کف دست خود بریزید سپس چند قطره از عصاره را به آن 
اضافه نمایید و آن را بر روی نواحی مورد نظر بمالید. معمواًل 5 تا 1۰ قطره عصاره توت با هر اونس از کرم )معادل28/349 گرم( مخلوط می شــود. 

این کار را بصورت روزانه انجام دهید و پس از گذشت چند هفته تفاوت را در پوست خود احساس می کنید.

علیرغم اینکه اغلب مطالعات نشــان داده  اســت که انجام فعالیت های ورزشــي منظم مزیت هاي فراواني را براي سالمتي افراد به همراه دارد، اما 
مشخص شده که ورزش ها و فعالیت هاي شدید بدني با تولید رادیکال هاي آزاد و  اکسیژن فعال، موجب بروز آسیب هاي ناشي از استرس اکسایشي 
و همچنین کاهش عملکرد در ورزشــکاران مي شــوند. رادیکال هاي آزاد در ایجاد بیماري هاي گوناگون، مرگ و میر سلول ها، فرایند پیري و حتي 
کاهش عملکرد ورزشــي نقش مهمی دارند. مداخالت تغذیه اي و اســتفاده از مکمل هاي آنتي اکسیداني به ویژه مکمل هاي گیاهي و طبیعي مي 

تواند راه کاري مناسب براي محافظت در برابر استرس اکسایشي ناشي از فعالیت هاي ورزشي باشد.   

اثرات آنتی اکسیدانی گیاهان دارویی در ورزشکاران

مطالعات مختلف اثرات آنتی اکســیدانی عصاره برگ، عصاره پوســته، عصاره میوه و روغن فّرار آن را گزارش    
داده اند. مشخص شده است که اوژنول موجود در دارچین می تواند بیش از 95 درصد از رادیکال های آزاد آغازگر 

را مهار کند.

  زنجبیل

یکی از قدیمی ترین گیاهان کشــت شــده در جهان اســت که برای هزاران سال به عنوان یک عامل دارویی 
مصرف شده است، به طوری که بسیاری از مطالعات تایید کرده اند که اثرات درمانی و محافظتی سیر با خاصیت 
ضد اکسایشی آن در ارتباط است. به عالوه شواهدی وجود دارد که سیر در بازی های المپیک باستان به عنوان 

یک عامل افزایش دهنده عملکرد در ورزشکاران مورد استفاده قرار گرفته است.

 سیــر
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  درمان بیماری های پوستی با باکتری آکنه

محققان ســوئدی موفق به شناســایی یک باکتریوم مربوط به آکنه شده اند که انسان را در 
برابر بسیاری از بیماری های پوستی محافظت می کند. مطالعات محققان دانشگاه لوند سوئد 
 Propionibacterium نشان می دهد پروتئین ترشح شده توسط یک باکتریوم به نام
که عامل بروز آکنه شــدید اســت، خاصیت درمانی دارد. این پروتئین RoxP نام دارد و از 
اســترس اکسیداتیو جلوگیری می کند. استرس اکسیداتیو )عامل اکسید شدن( همان پیروزی 
رادیکال های آزاد بر دفاع آنتی اکســیدانی بدن ماســت.  استرس اکسیداتیو یکی از مهمترین 
عوامل بروز ســرطان، آرتریت روماتوئید، التهاب مزمن و بیماری های قلبی عروقی اســت، 
عالوه بر این، احتمال ابتال به بیماری های پوستی را افزایش می دهد. تحقیقات نشان می دهد 
اضافه کردن پروتئین RoxP به کرم های ضد آفتاب یکی از مهمترین روش های جلوگیری 

از جذب اشعه مضر خورشید توسط پوست است و از بروز سرطان پوست جلوگیری می کند. عالوه بر این، پروتئین RoxP در درمان بیماری هایی 
 Scientific Reports چون پســوریازیس و درماتیت آتوپیک )یک بیماری التهابی پوستی( بسیار موثر است. نتایج این تحقیقات در نشریه

منتشر شده است.

یک آلکالوئید اســت که در بیش از 6۰ نوع گیاه یافت می شــود، اما به طور عمده از قهوه به دست 
می آید. مطالعات متعددی اثرات کافئین را در ورزش نشان داده اند و مشخص شده است که مصرف 
آن قبل از فعالیت های ورزشی باعث فعال ســازی محور هیپوفیز-هیپوتاالموس-آدرنال و سیستم 
عصبی خودکار شده و به نوبه خود می تواند پاسخ سیستم ایمنی بدن به فعالیت های ورزشی را تحت 
تأثیر قرار دهد. به همین خاطر این مکمل از محبوبیت باالیی در بین ورزشــکاران برخوردار بوده و 
اغلب آنان تمایل دارند در طول مســابقه ورزشی خود از یک ماده کافئینی استفاده کنند. به عالوه 
برخی مطالعات گزارش داده اند که مصرف کافئین از طریق اثرات آنتی اکسیدانی سودمندی که دارد 

می تواند از آسیب های سلولی جلوگیری کند.

مطالعات مختلف اثرات آنتی اکســیدانی عصاره برگ، عصاره پوســته، عصاره میوه و روغن فّرار آن را گزارش داده 
اند. مشــخص شده اســت که اوژنول موجود در دارچین می تواند بیش از 95 درصد از رادیکال های آزاد آغازگر را 

مهار کند.

مطالعات نشــان داده اند که این گیاه به دلیل دارا بودن مواد مؤثره پلی فنلی، از خاصیت آنتی اکســیدانی بسیار قوی 
برخوردار اســت. محققین گــزارش نمودند که 4 هفته مصرف عصاره چای ســبز )64۰ میلی گرم پلی فنل در روز( 
باعث تقویت سیســتم دفاع آنتی اکسیدانی ســرمی حالت پایه و جلوگیری از آسیب های سلولی و اکسایشی ناشی از 
فعالیت های ورزشــی در مردان تمرین نکرده می شــود. با این وجود همین محققین در پژوهشی دیگر گزارش دادند 
که مصرف حاد و یک جلســه ای پلی فنولی چای ســبز نمی تواند اثر معنی داری بر وضعیت آنتی اکســیدانی تام و 

پراکسیداسیون لیپیدی فوتبالیست ها بعد از یک فعالیت مقاومتی کامل داشته باشد.

کافـئین

 دارچین

 چای سـبز
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حافظه يک استعداد همگانی در بخاطر سپاری رويدادها 
و اطالعات و همچنین يادآوری آنهاست. بوسیله حافظه 
می توان رويدادهای زمان حاضر را حفظ و نگهداری کرد 
و خاطرات و وقايع گذشته را به ياد آورد. برخی از گیاهان 
دارويی برای سالمت مغز، تقويت حافظه و رفع فراموشی 

مناسب هستند.

دارچین: ماده شــیمیایی موجود در آن پالك  هایی 
را که در ایجاد بیمــاری آلزایمر نقش دارد، کاهش 
می دهــد. مصرف این ادویه دقت و میزان تمرکز را 
باال می برد، قند خون را تنظیم می کند و اشــتها را   

کاهش می دهد. 

زعفران: نتایج مطالعات نشان داده است که عصاره 
زعفران در کاهــش عالئم بیماری آلزایمر و درمان 

افسردگی نقش موثری دارد.

مریم گلی: این گیاه تقویت کننده حافظه است.

ریحــان: این گیاه با خاصیت آنتی اکســیدانی جریان 
خون بــه قلب و مغــز را افزایش می دهــد و دارای 
خاصیــت ضدالتهابی اســت که از بیمــاری آلزایمر 

پیشگیری می کند.

آویشــن: مصرف این گیاه میزان اسیدهای چرب 
ضروری را در مغز افزایش می دهد.

پونــه کوهی: قدرت درمانی آنتی اکســیدان پونه 
خشــک 46 برابر ســیب و 56 برابر توت فرنگی 
اســت و در حفظ ســلول های مغز نقش بســیار 

موثری دارد.

ســیر: باعث بهتر شــدن روند خون رسانی به مغز 
می شــود و سلول های ســرطانی در مغز را از بین 

می برد.

زنجبیل: ترکیبی از زنجبیل و ژینکو بیلوبا، قدرت 
مغز را افزایش می دهد. عصاره این گیاه می تواند 
در درمــان بیماری پارکینســون و ســردردهای 

میگرنی نیز مؤثر واقع شود.

رزماری: گردش خون و دســتگاه عصبی را تحریک 
می کند. این گیاه افت قدرت شــناختی در افرادی را 

که مبتال به فراموشی هستند را کاهش می دهد. 

ُکندر: صمغی موثــر در تقویت اعصاب و حافظه 
است. تعداد زیادی از احادیث و روایات استفاده از 
ُکندر برای تقویت حافظه و جلوگیری از فراموشی 
را توصیه کرده اند و آن را برای بدن مفید دانسته 
انــد. حتی در برخی متون برای افزایش هوش کودکان نیز به مصرف ُکندر 

اشاره شده است. اما نقش ُکندر بیش از هرچیز در تقویت حافظه است.
می توان ُکندر را در آب خیس کرده و همراه عسل مورد استفاده قرار داد تا 

خواص تقویت کنندگی آن برای تقویت حافظه بیشتر شود.

چنــد گیاه 
دارويی مفــید 

برای مغــز
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افسردگی و گیاهان دارویی
به گزارش »دیلی میل«، افســردگی می تواند بر شــیوه احســاس، طرز تفکر و نوع رفتار و فعالیت شما تاثیرگذار باشد. افسردگی یک اختالل خلقی محسوب 
می شــود اما می تواند موجب نشانه های جسمانی و احساسی شود. این نشــانه ها تا حد زیادی به خود فرد بستگی دارند اما اغلب شامل اضطراب، بی قراری، 
غمگینی، ناامیدی، ناتوانی در تمرکز درست و مشکالت خواب می شوند. اسانس ها گزینه هایی هستند که می توانند به تسکین برخی نشانه ها و مدیریت بهتر 

شرایط توسط فرد کمک کنند. 

الواند: اســانس الواند اغلب به واســطه آثار آرامش بخش خود مشــهور است. نتایج پژوهش های صورت گرفته نشــان داده  است که رایحه درمانی الواند 
می تواند به تسکین اضطراب، کاهش استرس، بهبود خلق و خو و افزایش آرامش کمک کند. عصاره الواند نیز می تواند به درمان افسردگی کمک کند. بررسی 
اثربخشی عصاره الواند در مقایسه با داروی ضد افسردگی نشان داده است که این عصاره درمان کمکی مفیدی برای افسردگی خفیف تا متوسط می باشد. 

زنجبیل: بر اســاس نتایج مطالعه ای که در ســال 2۰14 روی حیوانات صورت گرفت، زنجبیل می تواند دارای ویژگی های ضد افسردگی باشد. پژوهشگران 
دریافتند موش های به چالش کشیده شده که اسانس زنجبیل را استنشاق کردند، استرس کمتری را تجربه کرده اند. همچنین، آنها رفتارهای شبه افسردگی 
کمتری را بروز دادند. به نظر می رسد اسانس زنجبیل سیستم سروتونرژیک را فعال می کند که یک سیستم مغزی مرتبط با افسردگی است. این اقدام می تواند 

آهنگ ترشح هورمون های استرس را ُکند سازد. 

ترنج: عطر و بوی اسانس ترنج به واسطه ویژگی های آرامش بخش و نشاط آور خود شاخته شده است. نتایج مطالعه ای که در سال 2۰13 انجام شد، نشان 
داد که رایحه درمانی با اسانس ترنج به طور قابل توجهی میزان اضطراب را در بیمارانی که منتظر عمل جراحی سرپایی بوده اند کاهش داده است. 

ُرز: مطالعات نشان داده است که اسانس ُرز دارای آثار آرامش بخش است. این اسانس  می تواند آن چه که به نام عملکردهای خودکار شناخته می شوند مانند 
تنفس، ضربان قلب، و فشار خون را کاهش دهد. 

اگرچه به نظر می رسد برخی اسانس های دیگر نظیر اسانس بابونه، پرتقال شیرین، گریپ فروت، شکوفه پرتقال، ُکندر، یاسمن و چوب صندل نیز نشانه های 
افسردگی را کاهش می دهند اما شواهد قوی در این زمینه وجود ندارد. 

بر اساس نتایج مطالعه ای که در سال 2۰۰8 انجام شد، ترکیب اسانس ها نیز می تواند به درمان افسردگی کمک کند. طی این مطالعه 58 بیمار مراحل پایانی 
ســرطان که در بیمارســتان بستری بودند به مدت هفت روز ماساژ با روغن ماســاژ عادی یا روغن ماساژ رایحه درمانی را دریافت کردند. روغن ماساژ رایحه 
درمانی از اســانس های ُکندر، الواند، و ترنج ســاخته شده بود. افرادی که با این روغن ماساژ داده شده بودند به طور قابل توجهی درد و افسردگی کمتری را 

تجربه کردند. 

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
372371 373 374
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 پس از بیان مقدمه و توضیح ســه چاکرا در شماره پیشین، 
ادامه مطلب را در اين شماره از مجله آورده می خوانیم:

4- چاکرا قلب ) سبز( را باز کنید.
 ســمبل چاکرای قلب، نیلوفر دوازده پر سبز است. 
سبز، رنگ شفا، تعادل و آرامش است.  برای زندگی، 
تمامیت را به ارمغان مــی آورد و در طبیعت یافت    

می شود.
این چاکرا با عشــق ، مراقبــت و عطوفت مرتبط 
است. داشتن مشکل تنفسی، نشانگر تنش در این 
چاکراست. اگر این چاکرا، باز گردد، شما فردی دلسوز و مهربان به نظر می رسید 
و همواره بر ایجاد روابط دوستانه تمرکز می کنید. اگر فعالیت این چاکرا، کم باشد، 

شما به سمت رفتارهای سرد و غیردوستانه متمایل می شوید.
اگر این چاکرا بیش فعال باشد، رفتارهایتان آنقدر دوستانه و مهرانگیز می شود که 
افراد را می آزارد و در آن مورد خودخواه به نظر می رسید. حضور در طبیعت بکر 
و پیاده روی آرام در فضاهای ســبز، ُپرشکوفه، دیدن گلهای صورتی و آسمان، 

موجب فعالسازی و پاکسازی چاکرای قلب می شود.

 محل آن در پشت و بین دو کتف و باالتر از قلب است. این چاکرا فعالیت های 
قلب، قفسه سینه، پوست، گردش خون، حفره شکم را کنترل می کند. بیماریهای 
قلبی، فشار خون، زخم، ســرطان، دردهای عصبی، آنفوالنزا، دردهای آنژینی، 
باالبودن کلسترول، رگهای مسدود، خنکی دستها و پاها، خستگی مزمن، بیماری 
کبد، ایمنِی کم در برابر بیماری ها و پیری زودرس و ... از جمله مشکالتی هستند 

که نشانگر عدم تعادل در چاکرای قلب هستند
 تیموس غده مرتبط با آن اســت. خوراکی های سبز رنگ )سبزیجات برگدار، 
اسفناج، کلم، فلفل سبز، کاهو، سیب سبز، گوجه سبز، نخود سبز، عدس سبز، 
لوبیا سبز، کیوی، خیار و ... و اغلب میوه ها و سبزی های سبز( و چای سبز، از 

مواد غذایی هستند که موجب تقویت این چاکرا می شوند. 
برای بازکردن این چاکرا اقدامات زیر را انجام دهید:

  * چهارزانو بنشینید.
* بگذارید انگشت شســت هر دست با انگشت نشانه همان دست، در تماس 

چگونه چاکراهای معنوی مان را بگشايیم؟)2(
  شیدا فروغی، مولف و مترجم
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باشد.
* دست چپ خود را بر روی زانوی چپ و دست راست خود را در مقابل بخشی 

پایین تر از سینه قرار دهید.
* بر روی چاکرای قلب، در ستون فقرات هم تراز با قلب، تمرکز نمایید.

* با دهان نیمه باز، آهسته  اما واضح صدای »یام« را زمزمه کنید.
در تمــام این مدت، با آرامش کامــل، به چاکرا، معنایش و این که چگونه باید 
زندگی تان را تحت تأثیر قرار دهد، بیاندیشید. آنقدر در این حالت بمانید تا کاماًل 
احساس آرامش کرده و بازگشت و یا تشدید »پاکی« را در جسم خود احساس 

کنید.
5- چاکرا گلو )آبی( را باز کنید. 

سمبل این چاکرا، نیلوفر شانزده پر است. طیف رنگی مربوط به این چاکرا، آبی 
است که عالمت جاودانگی، اخالص و الهام می باشد.

این چاکرا مربوط به ابراز وجود و ارتباطات است.
آبی یکی از سه رنگ اصلی است. انرژی اصلی آبی ارتباط و تسکین دهنده روح 
است. این رنگ روی بیماری هایی مانند گرفتگی گلو و ناراحتی های عصبی، 

تأثیرگذار است. 

وقتی این چاکرا باز باشد، ابراز وجود، برایتان آسان تر می شود. هنر شیوه ای خوب 
برای انجام این کار اســت. اگر فعالیت این چاکرا کم باشد، شما تمایلی به زیاد 

صحبت کردن ندارید و در زمره افراد خجالتی قرار می گیرید.
دروغ گویی، موجب بسته شدن این چاکرا می شود. َسرخوردگی، ترس، خیانت، 
انتقــاد از خود و دیگران، عدم اعتماد به نفس، پرحرفی، ناتوانی در بیان عقاید، 
کم رویی، خودســری بیش از حد، گلودرد، التهاب حنجره، مشــکالت دندان،  
حساســیت های پوســتی، عفونت گوش، بیماریهای دستگاه تنفسی فوقانی، 
بیماریهای دندانی و مفصل فــک، التهابات، ُپرکاری تیروئید، گرفتگی گردن، 
کتف درد، لکنت زبان، اختالل در دقت، تمایل بیش از حد به ورزش، اختالالتی 
هستند که نشــانه عدم تعادل این چاکرا می باشند. قابلیت برقراری ارتباط به 
صورت شــفاهی، نوشتاری یا هر شــکل خالقانه، اطمینان به عقاید و توانایی 
بیان عقاید، ظرفیت گوش کردن و صحیح شنیدن، توجه به نیرو و تاثیر زبان از 
نشانه های تعادل چاکرای پنجم است. اگر این چاکرا بیش فعال باشد، گرایش تان 
به حرف زدن زیاد، آنقدر باال می رود که موجب رنجش افراد می شود و از طرفی، 

پای صحبت بقیه هم نمی نشینید و شنونده خوبی نمی شوید.

آوازخواندن، صحبت کردن با صدای بلند، شــعرگفتن، نوشتن خاطرات روزانه 
و نقاشــی کردن از فعالیتهایی هستند که موجب تقویت چاکرای گلو می شوند. 
نگاه کردن و لذت بردن از آسمان آبی، انعکاس آسمان در آب، امواج آرام، موجب 

پاکسازی این چاکرا می شود.

محل آن روی حلق بین حفرة گردن و حنجره قرار گرفته اســت. فعالیت های 
گردن، گلو، فک و بازوها، ریه ها، نایژه ها، مری، تارهای صوتی، پشــت گردن، 
گونه ها، کتف ها و شــانه ها را کنترل می کنــد و به عصبهای بازویی یا گردنی 

مرتبط است.
بیماریهای گلو، ورم لوزه، ســرفه، برونشیت، آسم، عفونتهای بخش تحتانی 
دســتگاه تنفس، ناراحتی های ریه، ســینوس ها و حنجره، ســرماخوردگی 
عمومــی، الرنژیت )التهاب حنجره(، گواتر، خســتگی گــردن، دندان درد و 
مشکالت لثه، روییدن دندان، کم کاری یا ُپرکاری تیروئید، آبله مرغان، تب ها، 
نیش حشــرات، قولنج، خارش، سفیدی مو و ... از بیماری هستند که به علت 
عــدم تعادل در چاکــرای گلو بروز می کنند. رایحه گل ســرخ، مریم گلی و 
اکالیپتوس تقویت کننده آن اســت. غدد تیروئید، و پاراتیروئید و هورمونهای 
تیروکسین، تری یدوتیرونین و پاراتورمون، با چاکرا قلب مرتبط می باشند. توت 
آبی، انگورها، آلو سیاه و اغلب میوه های آبی و ... آب میوه ها و دم کرده  میوه ها 

)تمام آنها( از خوراکی هایی هستند که موجب تقویت این چاکرا می شوند. 

 برای بازکردن این چاکرا اقدامات زیر را انجام دهید:
* بر روی زانو بنشینید.

* انگشتان دو دست را در هم قفل کرده و شست ها را رو به باال، کمی درحالت 
کشیده، در تماس باهم، قرار دهید. 

* بر روی این چاکرا، که محل آن پایه گلو است و مفهوم آن، تمرکز کنید. 
*   با دهان نیمه باز، آهسته اما کاماًل واضح صدای »هام« را زمزمه نمایید. 

در تمام این مراحل، کاماًل آرام باشــید و بــر روی چاکرا و این که چگونه باید 
بــر زندگی تان تأثیر بگذارد، فکر کنید. این حالت را تا پنج دقیقه حفظ کنید. تا 

احساس پاکی، تمام وجودتان را فرا گیرد.
 6- چاکرا چشم سوم ) نیلی مايل به بنفش( را باز کنید.

سمبل آن،  نیلوفر دوپَر است. همان طور که از نام این چاکرا پیداست، به بینش 
می پردازد و آگاهی به ســطوح باالتر را به ارمغان می آورد که در پی آن، فرد را 
با جهان معنوی متصل می کند. رنگ نیلی باعث بازشدن چشم سوم، افزایش 
آگاهی )دید بیرونی و درونی( می شود و برای زنده کردن خاطرات فراموش شده 

مفید است.
این رنگ بــرای آرامش و درمان بیماریهای ذهنی مفید اســت. هنگامی که 
این چاکرا باز باشــد، فرد از بصیرت باالیی برخوردار می شود و تمایل زیادی به 
رویاپردازی پیدا می کند. اگر فعالیت این چاکرا کم باشــد، شخص مدام در پی 
افراد دیگر می رود تا برایش فکر کنند و اغلب به خاطر تکیه زیاد بر باورها، به 

سوی سردرگمی و گیجی گرایش می یابد.
اگر این چاکرا بیش فعال باشد، فرد در دنیای تخّیالت به سر می برد. افراط بیش 
از حد و غرق شدن در تخّیالت، خیال پردازی های مکرر و توّهم موجب عذاب 
فرد می شــوند. این چاکرا با درونی ترین قســمت وجودی انسان که مربوط به 
ناخودآگاه اســت و روح نام دارد و همچنین معنویت، مرتبط است. ناراحتیهای 
اعصاب از قبیل رعشــه، فلج صورت، ناراحتیهاي چشــم از جمله آب مروارید، 
التهاب چشم، زخم قرنیه مزمن، جوشهاي پلک، سرگیجه، ناراحتیهاي گوش 
و بیني )کري، گوش درد، از دســت دادن حس بویایي(، خونریزي بیني، تشنج 
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کودکان، بیهوشــي، جن زدگي، صرع، ناراحتیهاي ذهني )مالیخولیا، وهم بیني، 
هذیان گویي، وســواس، ضعف اعصاب( از بیماریهایی هستند که به علت عدم 
تعادل این چاکرا ظهور می کنند. چاکراي ششم، با تماشاي آسمان آبي پررنگ و 

پرستاره شب، فعال مي شود.

چاکرای چشم سوم، بین دو ابرو، وسط پیشاني، کمي باالتر از ابروها به پهنای 
یک بند انگشــت باالی پل بینی و جلوی سر قرار گرفته است. چاکرای ششم 
فعالیتهای چشــم ها، گوش ها، بیني، صورت، مخچه، سیستم عصبي و ستون 

مهره را کنترل می کند.
غده مرتبط با آن هیپوفیز و هورمون های وابسته است. رایحه نعناع و یاسمن 
و میوه های بنفش رنگ )انگور، قره قاط، انگور یاقوتي، کلم بروکلي، بادمجان، 
آلوچه(، شکالت، ادویه ها یا دم کرده های الواند از خوراکی های تقویت کننده این 

چاکرا هستند.

برای بازنمودن این چاکرا اقدامات زیر را انجام دهید:
* چهار زانو بنشید.

* دست ها را مقابل بخش پایینی سینه قرار دهید. انگشتان وسط، صاف و در 
قسمت نوك، به هم برســند و به دور اشاره کنند. انگشتان دیگر، خم و در دو 
بند باال یکدیگر را لمس کنند. انگشــتان شست، سمت شما قرار بگیرند، نوك 

انگشتان شست به هم وصل و به باال اشاره کنند.
* بر روی چاکرا چشم سوم که محل آن کمی باالتر از مرکز دو ابرو قرار دارد، 

و مفهوم آن، تمرکز نمایید.
* با دهان بسته، آهسته  اما کاماًل واضح صدای » اوم« را زمزمه کنید. 

تمام مدت آرامش بدن، امری کاماًل طبیعی است. در مورد چاکرا، مفهوم آن، و 
این که چگونه باید بر زندگی تان اثر گذارد، فکر کنید. این کار را ادامه دهید تا 

زمانی که همان حس پاکی، برگردد یا تشدید یابد.
7- چاکرا تاج ) بنفش( را باز کنید. 

سمبل آن نیلوفر هزارپَر است. رنگ این چاکرا بنفش است که نمادی از آگاهی 
کیهانی، وحدت و معنویت می باشد. هفتمین چاکرا، بسیار معنوی است. انرژی 
این رنگ بسیار شفابخش است و می تواند مسکن درد باشد. این چاکرا مربوط 
به ِخرد فرد و یکی شدن با جهان است. رنگ آن، برای بیماریهای ذهنی مناسب 

است و خواب را تنظیم می کند.
اگر این چاکرا باز باشد، تعصب از لیست فرد، پاك می شود و تمایل شدیدی به 

عقالنی نمودن امور پیدا می کند.
اولین چیزی که به ذهنش می رســد، معنویت است و اگر این چاکرا بیش فعال 
باشد، ممکن است، فرد حتی نیازهای عادی بدن )غذا، سرپناه، آب( را هم نادیده 
بگیــرد. این چاکرا فعالیت مغز و مخچه را کنترل می کند. محل قرارگیری آن 

وسط سر در باالترین نقطه است و رو به باال باز مي شود.
بیخوابي، سردرد عصبي )ناراحتي هاي عصبي و ذهني(، فراموشي در اثر ضربه 
یا تکان شدید، جنون، گرفتگي عضله، سیاتیک، مننژیت و کچلي از بیماریهاي 

مربوط به چاکرا تاج هستند.

غده مرتبط با آن اپی فیز و هورمون مربوطه سروتونین است. 
رایحه نیلوفر و ُکندر موجب فّعال شدن این چاکرا می شود. از آنجایی که چاکرای 
تاج پیوند معنوی ما با پیرامون  است، تغذیة شفابخشی برای آن وجود ندارد در 
عــوض، تنفس هوای پاك و تازه و بهره مندی از نور خورشــید می تواند برای 

چاکرای تاج بسیار مفید باشد.
ولی با این حال، بخش باالي چغندر، انگور ارغواني، کلم ارغواني، توت فرنگي 
و هر نوع میوه یا سبزي به رنگ صورتي کمرنگ می توانند این چاکرا را تقویت 
کنند. برای پاکسازي و فعال کردن چاکرای آخر، گذراندن زماني در قله کوه و 
یا نظاره آن بسیار کمک کننده است. وقتی رشد چاکرای هفتم افزایش می یابد 
درمی یابید که دنیای مادی هیچ نیســت و به علت یگانگی با هستی کیهانی، 
همه چیز در درون تان وجود دارد و کیهانی بزرگتر از بیرون را در درون می یابید. 
در این زمینه جالب اســت بدانید که مالج کودك در سن 9 تا 24 ماهگی اول 
زندگی اش باز باقی میماند. در طول این دورة  اولیة  زندگی روی زمین، طفل در 

آگاهی و وحدت کامل به سر می برد.
این چاکرا به احســاس یگانگی و جدایی مربوط است و ارتباط ما را با زمین و 
همچنین با پدرمان نشان می دهد. چاکرای هفتم نمایانگر ارتباط با پدر است که 

ارتباط ما با قدرت و همچنین در نهایت ارتباط ما با خدا را نشان می دهد.
وقتی کسی احساس جدایی از پدرش را تجربه کرده باشد این چاکرا را می بندد 
و احساس تنهایی و انزوا را تجربه می کند. مثل این که در پوسته ای قرار گرفته 

باشد و نتواند با اطراف خود ارتباط برقرار کند.

برای بازنمودن این چاکرا، اقدامات زیر را انجام دهید:
 * چهارزانو بنشینید.

* دستها را جلوی معده قرار دهید، انگشتان کوچک، به سمت دور، اشاره کنند 
و نوك آنها در تماس باهم باشد. انگشتان دیگر در هم قفل شده، شست دست 

چپ زیر دست راست، قرار بگیرد.
* بر روی چاکرای تاج که محلش باالی سر است و مفهوم آن، تمرکز کنید.

* با دهان بسته، آهسته اما کاماًل واضح صدای »اِنگ« را زمزمه کنید.) تلفظ آن 
ممکن است دشوار به نظر برسد(

* در تمام این مدت، جســم و ذهن تان در کمال آرامش باشد و تفکر در مورد 
چاکرا را اصاًل متوقف نکنید. این مراقبه، طوالنی ترین است و نباید زودتر از ده 

دقیقه به اتمام برسد.
هشــدار: اگر چاکرای ریشه قوی یا باز نیست، از این مراقبه برای چاکرای تاج 
اســتفاده نکنید. قبل از پرداختن به چاکرای تاج، به یک چاکرای قوی »پایه« 
که همان چاکرای ریشــه است نیاز دارید و باید برای تقویت آن تمرینات الزم 

را انجام دهید.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
382381 383 384
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مقدمه
بحــث این مطلب کــه در جهان چــه فعالیتهایی انجــام می پذیرد و چه 
تکنولوژیهای مدرنی مورد استفاده قرار می گیرد تا بازده اسانس گیری ضمن 
افزایــش، مقرون به صرفه بوده یا جداســازی اجزاء کاملتر و پیک به پیک 
صورت پذیرد و یا تمرکزی که صاحبان صنعت اسانس بر کاشت، داشت و 
برداشتهای اصولی دارند و افزایش دهنده پیکهای شاخص در اسانسها بوده، 
مد نظر ما نیســت. بلکه حائزاهمیت شمردن جایگاه اسانس و فراورده های 
گیاهی با توجه به غنایی که کشــور در گیاهان دارویی دارد و ســوق دادن 
صنعتگران به ســمت فعالیتهای اصولی و علمی و به کار بستن تکنولوژی 
و علوم دردســترس و بهره مندی از این نعمت خدادادی اســت؛ نعمتی که 

می تواند منبع مناسبی برای ایجاد درآمدهای غیرنفتی باشد. 
گیاهان جزء منابع خام طبیعت هســتند و بهره گیــری از آن همانند منابع 
طبیعی دیگر چون دریاها و اقیانوســها، معــادن و ذخیره های زیرزمینی که 
در جهت کشف، اســتحصال و فراوری، مستلزم دانش و تکنولوژی بشری 
هستند و بدین منظور امکانات ساده ای چون تور ماهی گیری و بیل و کلنگ 
چند قرن پیش گرفته تا تجهیزات پیشرفته ای چون کشتی و زیردریایی های 
قاره پیما، ماشین آالت مدرن حفاری و متخصصین مسلط بر آنها، جملگی به 
خدمت در آمده اند، نیازمند دانش و تکنولوژی اســت. چیزی که بتوان با آن 
کشف و بررسی، استخراج مواد موثره و فرموالسیون را انجام داده و سپس 
به اشــکالی که ســهولت مصرف دارند و جذب و اثربخشی باالیی در بدن 
ایجاد می نمایند و قابل دسترس در همه فصول هستند تبدیل کرد. زیرا که 
اســتفاده به شکل گیاه خام و تجویزهای علفی آن نه به عنوان مصرف در 
سبد غذایی بلکه به عنوان دارو، بهادادن به این منبع غنی در حد همان تور 
ماهی گیری و بیل و کلنگ است و در دنیای مدرن امروز این اجحافی است 

در حق این نعمت خدادادی وسیع.
کشــورهای توسعه یافته و در حال توســعه هر دو به اهمیت فراورده های 
گیاهی پی برده و به این حقیقت رسیده اند که فراورده های گیاهی مکملهای 
مناســبی در برقرای تعادل جسمی و روحی و مقابله با بسیاری از عارضه ها 
و بیماریهایی اســت که انسان با آن دست و پنجه نرم می کند. فراورده های 
گیاهی ترکیبات بیولوژیک هســتند نه ســنتتیک؛ لذا بعد از اثربخشــی به 
راحتی بدن را با مسیرهای معمول دفعی یعنی بازدم، ادرار، مدفوع و تعریق 
ترك می کنند و همانند داروهای شیمیایی باقیمانده توکسینی از خود به جا 

نمی گذارند.
از طرفی با پیشرفت تکنولوژی و مطالعه بنیادی بیوشیمی بدن، فیزیولوژی، 
فرایندها و واکنشــهایی که در بدن انجام می شــود تا انسان در حال تعادل 
بماند و بدون هیچ مشــکلی تمامی سیستمها و اندامها به فعالیت خود ادامه 
بدهند و از طرف دیگر با مطالعه ساختاری اجزاء و مواد موثره گیاهی و کشف 
تشابهاتی که آنها با انتقال دهنده های عصبی چون استیل کولین، اپی نفرین، 
دوپامین و ... دارند و همچنین آگونیست یا آنتاگونیست بودن شان در بدن و 
تقلید رفتاری بسیاری از ترکیباتی که در بدن آزاد می شوند، همگی نشانگر 
این مطلب شــد که اجزاء موثره گیاهی )بصورت فراورده گیاهی( می توانند 

عملکرد دارویی یا مکمل در بدن داشته باشند. 
یکی از اجزاء اثرگذار )ماده فعال دارویی( در بسیاری از فراورده های گیاهی 
اسانسها  بوده که به شکل تام یا تک ماده موثره مورد استفاده قرار می گیرد 
و با توجه به فعالیت و دانش چندین ســاله اخیر خود بر روی اسانسها، بحث 
را به این موضوع اختصاص خواهیم داد. اســانس واسطه ارزشمند بین گیاه 
و هزاران محصول با کارایی های متفاوت اســت و تســلط به علم اسانس 
تســلط به علوم پایه است که در زنجیره تولید فراوردة گیاهی، حلقه طالیی 

و حیاتی است.
اسانس واژه کلی از مجموع مواد موثرة فّراری است که با روشهای مختلف 
تقطیری از اندامهای گیاهی حاوی اســانس اســتحصال می شود. اسانس 
می تواند ماهیت اغلب روغنی یا محلول در آب داشته باشد. اسانس به علت 
غلظت باال به شــکل مستقیم قابل اســتفاده نبوده و در اشکال مختلف در 
قالب محصوالت متنوع آرایشی- بهداشتی، دارویی یا غذایی رقیق می شود.

حال کلیات ترکیبات اسانســی را از دو دیدگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار 
می دهیــم: 1- دیدگاه صنعتی برای صنعتگران و تولیدکنندگان 2- دیدگاه 
ارزیابی کیفی از نگاه مصرف کننده برای مصرف کنندگان تا جرقه در اذهان 

و ادامه مسیر با در نظرگرفتن فاکتورهای مطرح شده مثمرثمر باشد.

ديدگاه صنعتی
ابتدا خاطر نشان می کنیم مخاطب ما صنعتگرانی هستند که تولید محصول 
با کیفیت، ســالم )ایمــن(، اثرگذار و رعایت حقوق مصرف کننده، اســلوب 

کارشــان اســت نه ســودجویانی که از ناآگاهی مردم نسبت به این 

اسانس و اسانس گیری
 کارشناس آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و معاونت غذا و دارو)سورن تک توس( 

 غالمحسین ساقی؛ کارشناس ارشد اسانسهای گیاهی
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موضوع خاص سوءاســتفاده کرده و تقلب و کذب در تولید و تبلیغ، پیشــه 
کارشان است.

اســتحصال اسانس اولین مرحله از فراوری گیاه خام است که انتخاب اندام 
مناســب از گونه و واریته مناسب گیاه که در زمان مناسب )ساعات مناسب 
در طول روز و یا فصل مناســب( برداشــت شده و در صورت نیاز به شکل 
مناسب خشک شده اســت می باشد و در مواردی اسانس گیری به صورت 
تر و بالفاصله بعد از برداشــت انجام می گیرد؛ البته اغلب در مواردی که از 

شکوفه یا گلبرگهای گیاه اسانس گیری شود.
در زمینــه اســتخراج اســانس باید گفت: روشــهای مختلــف تقطیری، 
حاّللی، ســیال فوق بحرانی، روشــهای کلی اســتخراج اســانس هستند 
در حالی کــه در جزئیات مباحثی چون کوپل کردن روشــها، اســتفاده از 
آنزیمها، میکروارگانیســمها، کاتالیزورها، فرایندگذاریهای فیزیکوشیمیایی، 
فرایندگذاریهای پیش اســتخراج کــه در مجموع آنها را طراحی سیســتم 
اســتخراج می توان نام گذاشت، مطرح می شــود که متناسب با نوع گیاه، 
راندمان درخواســتی، مــاده موثرة هدف، نوع کاربــرد در صنعت )دارویی، 
غذایی، آرایشــی- بهداشتی، عطرها و شــوینده ها(، پایداری ماده موثره و 
عوامل متعدد دیگر که اســتخراج را تخصصــی و هدفمند می کنند اتخاذ 
می شــود. از طرفی دیگر استخراج صنعتی و در حجم انبوه اسانس، نیازمند 
تنظیم و تغییر و حتی کم یا زیادکردن بخشــهایی از دستگاههای استخراج 
موجود در بازار جهت افزایش راندمان اســت. مثــاًل تغییراتی که با اعمال 
آن می توان نفوذ هر چه  بیشــتر بخار به بخشهای عمقی بافت و همگون 
حرارت دیدن تمام گیاه در طی استخراج را در استخراج های تقطیری باعث 
شد.  در بیشتر موارد اسانس بدون جداسازی وارد چرخه صنعت شده و مورد 
استفاده قرار می گیرد که در کشور ما اغلب به این صورت است در حالی که 
می توان مانند نفت خام جداســازی انجام داده و مشتقات متعددی از آن به 
دست آورد. مشتقاتی که در پروسه فرموالسیون بعضًا با مشتقات مختلف از 
گیاهان مختلف برای رسیدن به یک هدف درمانی خاص مخلوط شده تا اثر 
سینرژیک بر هم داشته و یا مشتقات مداخله کننده که از فرموالسیون حذف 

شوند و در نهایت به بازار عرضه گردند.
در هر واحد تولیدی؛ کنترل کیفیت، بخش مهم و جدایی ناپذیر از پروســه 
تولید است. در مورد اسانسها نیز این مطلب صدق می کند و کنترل کیفیت و 
آنالیز با دستگاههایی با تکنولوژی باال چون کروماتوگرافی گازی بهترین و 
دقیقترین روش های آنالیزی اسانس محسوب می شوند. همچنین استفاده از 
کروماتوگرافی کاغذی کمک کننده و ارزان خواهد بود با این حال آزمونهای 
تشخیصی فیزیکوشــیمیایی متعددی هم وجود دارد که ویژگیهای عمومی 
اسانسها با آن بررسی می شــود مانند اندازه گیری اندیس اسیدی، استری، 
عدد صابونی، عدد یدی، ضریب شکست، دمای ذوب، نقطه انجماد، چگالی، 

چرخش نوری، نقطه اشتعال و آمیختگی در درصد خاصی از اتانول.
در زمینه انبارکردن نیز باید گفت نگهداری اســانس هر چند ممکن اســت 
ســاده به نظر آید و در حالت سنتی در ظروف پت یا آلومنیومی و در شرایط 
بهتر در شیشــه های روشــن یا تیره در انبار روی هم انباشته شود اما این 
مرحله خود حاوی جزئیات ارزشــمندی اســت. در انبار و حین نگهداری، 
کنترل واکنشهای شیمیایی احتمالی حین ذخیره سازی و انبارکردن، کنترل 
شرایط دمایی و نور و کنترل میکروارگانیسمها حائز اهمیت است؛ با افزودن 
این مطلب که ذخیره ســازی برای بعضی اسانســها مفید بوده و اصطالحًا 
منجــر به جاافتادگی عطر و طعم می شــود، این جاافتادگــی  نتیجه ای از 

واکنشهای شیمیایی و  فرایندهای تخمیری است.

ديدگاه مصرف کننده
از آنجایی که اسانس به صورت مستقیم قابل استفاده نیست بلکه به شکل 
فراورده گیاهی عرضه می شــود ما هم به طور اجمالی فراورده گیاهی را از 
دیدگاه مصرف کننده مورد بررسی قرار می دهیم. استفاده از ترکیبات گیاهی 
در جامعة ما به شــکل موجی درآمده است و تبلیغات فراوانی هم برای آن 
می شود و کمپانی های داخلی و خارجی متعددی هم در این زمینه فعال بوده 
و ســرمایه گذاری نموده اند و به زبان دیگر بازار آن داغ است. اما متاسفانه 
سودجویی و تقلب از جهتی و فقر دانش و فعالیت سنتی و غیراصولی بعضی 
تولیدکننده هــا از جهت دیگر در مواردی مصرف کننده را ناراضی نموده و با 

سلب اعتماد، فضا را برای منتقدین فراورده های گیاهی می گشاید.

شاید توجه به مسایل زیر تا حدی مصرف کننده را در انتخاب کاالی مناسب 
راهنما باشد:

1-شــناخت برندهای معتبر تولیدکننده، توجه به دســتور پزشک، توجه به 
هولوگرام های نظارتی چون غذا و دارو، اســتاندارد و مطالعه اجزاء تشکیل 

دهنده.
2-کمــک گرفتن از حس بویایی؛ حس بویایی برای ارزیابی می تواند مفید 
باشد. فراورده گیاهی نباید بوی مشابه با داروهای شیمیایی داشته باشد در 
این صورت این بو یا به خاطر حالل شــیمیایی است که در زمان استخراج 
اســتفاده شــده و یا پایه های شیمیایی اســت که در حین فرموالسیون به 
محصول افزوده شــده و یا بوی مواد موثره یا معطرکننده شیمیایی )اسانس 
های ســنتتیک ( است که اضافه می شوند. اگر چه جوشاندن یکی از روش 
های اســتخراج اســت اما محصول نباید بوی جوشــانده شدید مخلوط با 

سوختگی بدهد که احتمال تخریب مواد موثره در آن زیاد است. 
3-در صورتی که فراورده محصول موضعی اســت تست حساسیت بسیار 
کارا و حائز اهمیت اســت. مقدار جزئی از محصول را بر روی پوســت زیر 
گردن بمالید و حدود 6 ساعت صبر کنید تا اثر آن را مشاهده نمایید. پوست 
زیرگردن جزء حســاس ترین نقاط پوست است و در صورت بروز حساسیت 
مطمئنًا عالئم آن که خارش، ســوزش یا قرمزی و التهاب اســت مشهود 

خواهد شد.
4-توجه به تاریخ نگهداری در فراورده گیاهی بســیار مهم اســت. فراورده 
گیاهی حاوی مواد موثره بیولوژیک و طبیعی اســت که به راحتی تخریب و 
تجزیه می شــود. این تخریب ناشی از فعالیتهای میکروارگانیسمها بویژه در 
فراورده هایی که جوشــانده شده اند و یا واکنشهای اکسیداسیون و یا اسید و 
باز ناشی از فعالیت مخمرها است. لذا محصوالتی که بیشتر از 6 ماه تا یک 
ســال تاریخ مصرف دارند، دو موضوع در آن حتمی است: اول آنکه حاوی 
نگهدارنده شیمیایی است هرچند به عنوان افزودنی مجاز باشد لذا محصول 
صد درصد گیاهی نباید بر آن اتالق شود، یا اینکه فاقد نگهدارنده است که 
مطمئنًا در زمان طوالنی نگهداری از اثربخشــی آن کاسته شده و محصول 
خریداری شده کارایی الزم را نخواهد داشت. البته استثنائاتی هم وجود دارد 
مثال گیاه رزماری اثر نگهدارندگی دارد و در صنعت به عنوان نگهدارنده به 

مواد غذایی افزوده می شود.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
3۹23۹1 3۹3 3۹4



                                                        مجله تحقیق و توسعه باریج | سال 1396 |  شماره 13 

41

چند سوال : اگر جواب اين ســواالت را می دانید بقیه مطالب 
را نخوانید ولی اگــر نمی دانید و يا تعدادی را به صورت مبهم

می دانید به بقیه مطالب توجه بفرمايید و تصمیم بگیريد.

* که هستیم؟ فعالیت اصلی ما چیست؟ 
* ماموریت ما چیست؟ 

* آرمان و اهداف ما چیست؟ 
* محیط سازمان ما چگونه است؟

* ما در حال حاضر در کجا هستیم؟
* مي خواهیم در کجا باشیم؟

* چگونه مي توانیم به آنجا برسیم؟
* پیشرفت خود را چگونه مي توانیم پایش و اندازه گیری کنیم؟

* اهداف بلندمدت و کوتاه مدت سازمان چیست؟ 
* آیا اهداف بلندمدت و کوتاه مدت متوازن هستند؟ 

* آیا اهداف استراتژیک و کالن سازمان با توجه به آرمانها و ماموریت سازمان 
طراحی گردیده اند؟

* آیا اهداف اســتراتژیک و کالن با اهداف وظیفه ای و درون واحدی متوازن 
هستند؟

* آیا استراتژیهای تولید، بازرگانی و فروش، برندینگ، منابع انسانی و توسعه 
نیروی انسانی، تحقیق و توسعه، توسعه بازار، صادرات و مالی از استراتژیهای 

کالن سازمان نشات گرفته است؟
* آیا ارکان سازمان با جایگاه و موقعیت خود در آینده سازمان آشنا می باشند؟

* قّوت ها و ضعف های سازمان چیست؟ 
* برای حفظ قّوت ها و برطرف کردن ضعف ها چه برنامه ای وجود دارد؟

* فرصت ها و تهدیدها و نحوه بهره برداری یا پرهیز از آنها در ســالهای آتی 
کدامند؟ 

* تغییــرات عمده تأثیرگذار محیط عمومی روی فعالیتهای ما، کدامند؟ کدام 
عوامل اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، تکنولوژیکی، سیاسی- قانونی/ حقوقی، 
جهانــی، قوانین و مقررات ملی و بین المللی  و.... هر کدام به چه اندازه و چه 

تاثیراتی بر سازمان ما دارند؟ 
* برای مقابله با این تغییرات چه تمهیداتی اندیشیده ایم؟

* تغییــرات عمدة تأثیرگــذار محیط ُخرد مانند مشــتریان، تامین کنندگان، 

 محمدرضا گودرزی، مدیر سیستمها و روشها، شرکت داروسازی باریج اسانس

چرا سازمانها نیاز به تدوين و اجرای 
استراتژی دارند؟
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رقبای موجود، رقبای بالقوه )تازه واردها(، رقبای غیرمستقیم )جانشینها( روی 
فعالیتهای ما، کدامند؟ 

* آیا در مورد توان صنعت، مزیت رقابتی، توان مالی و ثبات محیط خود چیزی 
می دانید و بررسی کرده اید؟  

* چگونه می توان وضعیت خود را در فضای رقابتی تشخیص داد تا بر اساس 
آن بتوان یک استراتژی منطقی یافت؟

* از چــه نــوع راهکار یا اســتراتژی باید تبعیت کنیم؟ اســتراتژی هدایتی 
)هدف گیری به سمت رشد(، استراتژیهای پرتفولیو )هماهنگی جریان نقدی 
واحدها یا کســب و کار(، اســتراتژی سرپرســتی )ایجاد هم افزایی از طریق 
توسعه و تســهیم منابع(،استراتژی ثبات)اســتراتژی توقف/ آغاز محتاطانه، 
اســتراتژی عدم تغییر، استراتژی سود(، اســتراتژی کاهش )استراتژی تغییر 
جهت، استراتژی اسارت، استراتژی فروش یا واگذاری، استراتژی ورشکستگی 
یا انحالل(، اســتراتژی تمرکز، استراتژی تنوع، اســتراتژی ادغام، استراتژی 

خریداری، استراتژی تمایز و...

اکنون تصمیم بگیريد. ادامه می دهید يا از مطالعه ادامه مطلب 
می گذريد و عطايش را به لقايش می بخشید؟!!!!

شــاید بپرسید این همه سازمان در سرتاســر دنیا فعالیت می کنند مگر همه 
استراتژی دارند؟ درست است. پس صبوری کنید و دقت بفرمایید.

وقتی از بعضی مدیران کســب و کارها درباره اســتراتژی شرکتشان پرسیده 
می شود- یا از آنها ســوال می شود که چرا سازمان آنها فاقد آن است- آنها 
اغلب پاسخ می دهند که نمی توانند یا نمی خواهند استراتژی داشته باشند چون 
محیطی که در آن کار می کنند دســتخوش تغییرات بسیار زیادی است. آنها 
می گویند ثبات کافی وجود ندارد تا آنها بتوانند استراتژی را به طور موثر پیاده 

کنند.
اساساً اصلی ترین کارکرد استراتژی و ساده ترین و دقیق ترین تعریف استراتژی، 
وارد کردن مولفه محیط در تصمیمات سازمان است؛ لذا استراتژی یعنی ضرب 
ســازمان در محیطش. حال اگر سازمان، بدون اســتراتژی باشد، یعنی عدد 
محیط می شــود، صفر. لذا نتیجه حاصلضرب سازمان در محیط هم می شود 

صفر؛ چون هر عددی ضربدر صفر می شود صفر. 
پس اســتراتژی یعنی تعیین امن ترین و بهترین مسیر برای حرکت سازمان. 
تعیین امن ترین مســیر نیز به شرط تحصیِل تدبیر است و شرط تدبیر، دانایی 

است و مهارت و این حاصل نمی شود مگر به تمرین و ممارست.
پس ادعای بی نیازی به استراتژی، مساوی است با اعتراف به بی تدبیری و بدتر 

از آن، ســتایِش بی تدبیری و بعید است که انسان عاقل باشد و به بی تدبیری 
خویش، افتخار کند.

نکته اصلــی این که بر خالف ذهنیت مرســوم بین مدیران ارشــد بعضی 
ســازمانهای ایرانی، مبنی بر بی نیازی به مقوله اســتراتژی، آن هم با توجیه 
تغییرات شــدید محیطی!!!!، بنده ، به شدت معتقدم اتفاقاً مهمترین دستاورد 
استراتژی محور بودن ســازمان، افزایش ضریب امنیت و ماندگاری و پویایی 
و چاالکی ســازمان در برابر همین نامالیمات و تغییرات بسیار سریِع محیط 
کسب و کار می باشد و اصلی ترین روش برای فائق آمدن بر این تغییراِت بعضًا 
مخرب محیطی، تجهیز سازمان به استراتژی می باشد و اگر اجازه دهید عرض 
کنم که در دنیای معاصر، بدون اســتراتژیهای مشخص و عالمانه، حتی یک 
قدم نیز نباید برداشت چرا که همان یک قدم ممکن است سازمان و کسب و 

کار ما را به نابودی کشاند.
برای آگاهی بیشــتر از اهمیت این موضوع، پیشنهاد می کنم به معمایی که 

درست برای همین موضوع طرح نموده ام، توجه بفرمایید.
فرض بفرمايید:

تنها، در شبی تاریک در منطقه ای صخره ای که امکان باالرفتن از صخره ها 
را ندارید و در زمینی که پر از مین های کاشته شده و ناپیداست قرار گرفته اید. 
مین ها به وسیله رشته سیمهایی، به صورت شبکه وار به هم پیوسته و متصل 
هستند و برای دیدنشان وجود حداقلی از نور الزامی است و البته شما هیچ نوع 
ابزار روشنایی مانند چراغ قوه، موبایل، فانوس و ... به همراه ندارید. از طرفی 
هر نوع برخورد با این سیم ها یا خود مین ها، منجر به انفجار مین ها می شود؛ 
در مقابِل شما، در آن سوی، در دور دست، شما گنج نهفته ای دارید که اساسًا 
برای دســتیابی به آن تا اینجا آمده اید و البته کلید صندوقچه اش نیز تنها در 
دست شما اســت. در پشت ســرتان نیز در فاصله ای نه چندان دور، صدای 
گرگهای گرسنه، مدام به گوشتان می رسد که از فرط گرسنگی بی امان در پی 

شکار هستند و جسارتاً چه شکاری بهتر از شما.
حال بگویید چگونه از این ماجرا، نه تنها جان ســالم به در می برید که اتفاقا 
به گنج خویش هم می رســید؟ هر گاه بتوانید معما را حل کنید، بنده به شما 
اطمینان می دهم که حتماً از عهدة مساله های کسب و کار خویش برخواهید 
آمــد پس با تمام قوا به فعالیتهای جاری خویش، ادامه دهید؛ ولی اگر خدای 
ناکرده نتوانستید مســاله را حل نمایید، جسارتاً پیشنهاد می کنم در خصوص 

تدوام کسب و کارتان، قدری بیشتر، با خود بیندیشید.
حال بگویید چگونه از این ماجرا جان به ســالمت می برید و به گنج خویش 

می رسید؟
توضیحات:

در این معما، شب، استعاره از » نامعینی محیطی و تغییرات بی امان محیط «؛ 
منطقه ای که قرار گرفته اید استعاره از، »جهان واقعی کسب و کار شما«؛ نقطه 
حضور شــما، استعاره از »پوزیشن و موقعیت شما در صنعت و بازار«؛ گرگها، 
استعاره از »وضعیتی است که در صورت توقف شما یعنی عدم تولید و کسب 
درآمد موسسه تان، کسب و کارتان، نابود می شود«؛ شبکه مین ها، استعاره از » 
فضای موجود رقابت در عرصه واقعی«؛ گنج، اســتعاره از »چشم انداز و هدف 
اصلی کســب و کارتان« است که شما را تا اینجا کشانده است. اگر به وجود 
گنج خویش، ایمان و یقین قلبی داشــته باشــید و نه خیالی و شکننده، باید 
برای رســیدن به آن تالش نموده و به نوعی از عهده مین ها و گرگها برآیید. 
راه برگشــت همان است که به گرگها گرفتار آیید، یعنی با کمال شرمندگی، 
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تعطیلی کسب وکارتان.
حال تصمیم بگیرید چه باید بکنید؟ سرجایتان می ایستید؟ که در این صورت 
گرگ ها باالخره شما را پیدا کرده و طعمه گرگ می شوید! یا تصمیم می گیرید 
وارد این مســیر مرگبار مین ها شوید؟ آیا می توانید ذره ای به خود اجازه دهید 
که به ســوی این مین ها حرکت کنید اگر واقعاً بدانید که مین ها با شما اصاًل 
شــوخی ندارند و کوچکترین برخورد ناصحیحی در این میدان مین، ممکن 

است هر لحظه منجر به انفجار آنها شده و باعث نابودی شما شود؟
پس شما چه می کنید واقعاً شما چه می کنید؟؟

یک استراتژی عالمانه که به صورت حرفه ای تدوین، جاری سازی و مدیریت 
می شــود، از چشم انداز و ماموریت سازمان شروع و تا سطح فعالیتهای روزانه 
کارکنان تــداوم دارد و این موجب می شــود جهت گیریهای اصلی و اهداف 

استراتژیک سازمان به عملیات روزمره کارکنان متصل شود.
وانگهی، اســتراتژی، دقیقاً متناســب با محیطی داخلی و خارجی سازمان و 
نیازمندیها و الزامات کســب و کار، بازنگری و به روزآوری می شود؛ گاهی این 
بروزآوری ممکن است موجب تغییر برخی استراتژیهای سازمان حتی در فاصله 

زمانی یک هفته نیز بشود، خب بشود؛
اگر گاهی برای در امان  ماندن یا ترّقی، الزم است حتی روزانه مسیر حرکتمان 
را تغییر دهیم، خب تغییر می دهیم، از تغییر چه باك؟! مهم این است که این 
تغییر و انتخاب مســیر و راه جدید، عالمانه و حرفه ای انجام شود، نه صرفاً بر 
اساس تصورات و اوهام؛ نقش استراتژی این است که این ِخردورزی و بصیرت 

و حرفه ای گری را برای سازمان به ارمغان آورد.
اســتراتژی چیزی را به ســازمان می دهد که غیر از استراتژی، هیچ چیزی 
نمی تواند آن را به سازمان دهد و اساساً سازمان بدون استراتژی، یک شوخی 

خطرناك است.
* اجازه دهید این جمله طالیی پروفسور رابرت کاپالن را یک بار دیگر، تکرار 

کنیم که:

» اســتراتژی بدون تاکتیک، ُکندترين مسیر برای پیروز شدن 
است و تاکتیک بدون اســتراتژی نیز تنها همهمه و پارازيتی 

پیش از شكست است«
حال از خودمان بپرســیم آيا نمی توانیم بهتر از اين باشیم! ويا  

آيا می توانیم همیشه بهترين بمانیم؟!
داستان شكست

حتماً شــرکتهای غول پیکری را در ایران و جهان می شناســید که با سرعت 
باورنکردنی ســقوط کردند. آیا این شرکتها به لحاظ فن آوری و تکنولوژی با 
مشکل مواجه بودند؟ آیا به لحاظ نیروهای متخصص دارای کمبود بوده اند؟ آیا 

واحدهای تحقیق و توسعه آنها بد عمل کرده اند؟ و یا تصمیمات و استراتژیهای 
اشتباه، آنها را به قعر سیاه تجارت کشانده است. برای روشن شدن بهتر مسئله 
یک مثال برایتان بازگو می کنم که شاید در بیشتر شبکه های اجتماعی دیده ایم 

ولی به سادگی از کنار آنها عبور کرده ایم.
شــرکت جنرال موتورز که به عنوان بزرگترین شرکت صنعتی تاریخ ایاالت 

متحده شناخته می شود، در سال 19۰8 بنیانگذاری شد.
این شرکت بین المللی در 37 کشور جهان و تحت 13 نام تجاری اتومبیل های 
خود را به فروش می رســاند. جنرال موتورز برای 77 ســال پی درپی یعنی از 
سال 1931 تا 2۰۰7 به عنوان بزرگ ترین فروشنده اتومبیل در جهان شناخته 
می شــد؛ اما در ســال 2۰۰8 فروش آن کاهش یافت و تا مرز ورشکستگی 
نیز پیش رفــت. این وضعیت در ســال های 2۰۰9 و 2۰1۰ نیز ادامه یافت. 
مهم ترین دلیل شکســت جنرال موتورز را می توان بی توجهی به بازار و تغییر 
ذائقه مشتریان )نبود استراتژی مشخص و آینده نگری، عدم تحلیل رقبا و عدم 
بررسی مزیت رقابتی( دانســت. درحالی که مصرف کنندگان به طور روزافزون 
نسبت به مدل های کوچکتر اتومبیل و با مصرف بهینه رغبت نشان می دادند، 
جنرال موتورز نسبت به ساخت اتومبیل های آمریکایی، بزرگ و پرمصرف خود 
مغرور گردیده و اصرار ورزید. در عین حال طرح های مختلفی که این شرکت 

در حال انجام آنها بود، نتوانستند درآمدی برای شرکت به ارمغان آورند.
ضرورت استفاده از مديريت استراتژيک

نداشتن شهود ذهنی مدیران از وضعیت شرکت خود در شرایط رقابتی امروزه، 
موجب زوال و روند رو به کاهش سود آنها می شود. مدیران شرکتهای مختلف 
برای پیشــرفت در امور خود و دســت یافتن به مزیت رقابتی، نیاز به دریافت 
وضعیت و شــرایط شرکت خود نسبت به دیگر شرکتهای رقیب خود هستند. 
شرکتی که موقعیت خود و دیگر رقبای خود را نداند، ممکن است تصمیماتی 
را در دســتور کار خود قرار دهد که در آینده ضرری هنگفت به آن وارد کند، 
حال آنکه در آن زمان قادر به بازگشت به عقب نخواهد بود و نمی تواند تغییری 

در روند امور دهد.
اســتراتژی که بر این مبنا به دســت آمده باشــد، مزیت رقابتی را حداکثر و 

کمبودهای رقابتی را حداقل می کند. 
با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت اســتراتژیک می توان به ضرورت استفاده 
از آن پی برد. تغییرات شــگفت آوری که ســازمانها را احاطه کرده، پیچیدگی 
های تصمیمات سازمانی، جهانی شدن، سرعت فن آوری اطالعات و ارتباطات، 
همگی لزوم به کارگیری برنامه ریزی استراتژیک را برای مواجهه با این گونه 

مسائل بیشتر از گذشته نشان می دهد. 
مدیران باهوش دریافته اند که با تعیین و تبیین اهداف و ماموریت های سازمان 
در درازمدت بهتر می توانند برنامه های خود را به ثمر برسانند. سازمان بهتر کار 
می کند و نســبت به محیط واکنش مناسب تری نشان می دهد، به کمک این 
برنامه ریزی مدیران جهت گیریهای خود را در آینده مشخص کرده و سازمان 

را در مقابل تغییرات و تحوالت فردا مجهز می کنند.
داشــتن این شــیوه تفکر و برنامه ریزی به مدیران کمک می کند تا تصویر 
روشنی از سازمان و هدفهای آن به دست آورند و فعالیتهای سازمان را تحت 

یک برنامه واحد هماهنگ کنند.
داشتن تفکر استراتژیک به معنای آمادگی ذهنی و اجرایی همه آحاد سازمان 
برای انطباق با شــرایط یا تقدم زمانی و معنایی بر تغییرات محیطی اســت. 
تغییرات شــدید و ســریع عوامل محیط بیرونی ضرورت استفاده از مدیریت 

استراتژیک و داشتن تفکرات استراتژیک را الزامی می سازد.
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محیطهای بیرونی و اهمیت آن که ضرورت داشتن این برنامه ریزی را روشن 
می سازد به شرح زیر است:

محیط اقتصادی:
* رویکرد تجارت جهانی

* تجارت الکترونیکی و تهدیدها و فرصتها
* تعامل اقتصادی بین کشورها

* بی ثباتی اقتصاد جهانی
* تعامل شدید بین مؤلفه های اقتصاد جهانی

* محیط فرهنگی و اجتماعی 
* سرعت فن آوری اطالعات و دسترسی مردم به آن 

* افزایش خواسته های مشتری
* بهبود ارتباط فرهنگی
محیط تكنولوژيكی:

* تغییرات شدید تکنولوژیکی 
* بهبود ارتباطات تکنولوژیکی جهانی

* تکنولوژی سخت افزاری در صورت توزیع شدیداً افزایش یافته است
* هر روز شاهد ابداعات و اختراعات جدید هستیم

محیط رقابتی:
* شکل گیری رقابت دائماً در حال تغییر است.

* رقبای ناشناس و جدید به سرعت وارد عرصه های داخلی و جهانی شده و 
تهدید جدی محسوب می شود.

* رقبا غیرقابل پیش بینی هستند.
* سرمایه گذاران در رفتار خود نســبت به سرمایه گذاری در شرکتها با تامل 

برخورد می کنند.
محیط مشتریان: 

* مشتری به صورت گزینشی عمل می کند.
* توقع مشتریان با توجه به تسهیالت و جوایز رقبا افزایش یافته است. 

* رویکرد به مشتری در شرکتها، رویکرد مشارکتی است.
* رضایت مندی مشتری و جلب همراهی و درك او یک اصل ضروری است.

محیط منابع انسانی:
* دانایی محوری سازمانها بر منابع انسانی متمرکز است.

* رویکرد نوین برخالف مدیریت پرسنلی بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی 
استوار است. 

* معیشــت، تضمین شغلی و آینده نگری منابع انسانی همه یکدیگر را تحت 
تاثیر قرار می دهد.

* خالقیت و نوآوری وجه کلیدی و بنیادی مدیریت منابع انسانی است.
به دســت آوردن یک استراتژی مناسب جهت گسترش فعالیتهای سازمان از 
مهمترین دغدغه های مدیران هر سازمانی است. برای تدوین استراتژی و در 
مرحلــه تصمیم گیری از تجزیه و تحلیل علمی و قضاوت شــهودی در مورد 

محیطهای فوق و سایر محیطها استفاده می کنند. 
با مقایسه عوامل داخلی و خارجی و همچنین مقایسه موقعیت شرکت با دیگر 
شرکتها، استراتژیهای امکان پذیر را شناسایی می نمایند. مدیران و کارکنانی 
که در تجزیه و تحلیل اســتراتژیها و مرحله گزینش آنها مشارکت می کنند، 
انواع اســتراتژیها را پیشنهاد می نمایند. هر اســتراتژی دیگری که در نتیجه 
مقایسه عوامل داخلی و خارجی مطرح شــود، به فهرست پیشنهادها اضافه 
می شود. مدیران در این بررســی می توانند استراتژیها را اولویت بندی نمایند 

که در نتیجه بهترین استراتژیها که دارای باالترین اولویت می شوند، مشخص 
می گردند. 

جايگاه استراتژی

با شکل گیري و ادامة فعالیت هر سازمان و مجموعه اي، سه موضوع و عامل، 
نهادینه ترین نقش را ایفا مي نمایند. به عبارت دیگر ماهیت و جنس هر آنچه 
در ســازمانها وجود دارند از ســه نوع »طیف« جدا نیست. این سه نوع که در 
شکل ذیل با عناوین مصطلح دربارة آنها و عبارتهاي مورد استفاده در خصوص 

آنها بیان شده است عبارتند از:
* هدف: هر آنچه در سازمان صورت مي گیرد معطوف به آن است.

* مسیر )راه(: محل عبور جهت رسیدن به هدف.
* ابزار )منابع(: امکانات و تسهیالت الزم جهت حرکت و رسیدن به هدف.

مزايای مديريت استراتژيک
مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می دهد که به شیوه ای خاّلق و 
نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود انفعالی عمل نکند. این شیوه 
مدیریت باعث می شــود که سازمان دارای ابتکار عمل بوده و فعالیتهایش به 
گونه ای باشد که فقط واکنشی عمل نکند، بلکه اعمال نفوذ نماید. بدین ترتیب 

سرنوشت خود را رقم زده و آینده را تحت کنترل درآورد.
برنامه ريزی استراتژيک همچنین دارای مزايای زير است:

1- راهنمای سازمان است، یعنی مسیر و جهت فعالیتها و عملیات سازمان را 
مشخص می کند.

2- مخاطرات تصمیم گیری را کاهش می دهد.
3- دارای نگرش بلندمدت بوده و توفیق اقدامات را مبتنی بر اســتراتژیهای 

مصوب تضمین می کند.
4- به پیش بینی آینده می پردازد و دارای اطالعاتی اســت که برای اقدامات 

بلندمدت مدیران بسیار مفید است.
5- نقش هماهنگ کننده بین برنامه های عملیاتی سازمان را انجام می دهد و 

اقدامات واحدهای مختلف را در یک مسیر جهت می بخشد.
6- درگیرشدن کارکنان و مدیران با برنامه ریزی استراتژیک، تعهد و حمایت 

از سازمان را افزایش می دهد.
7- موجب تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می شود.
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8- ایجاد فرصتی است برای تفویض اختیار به کارکنان و خود موجب تشویق 
و ترغیب کارکنان می شود. 

9- تفویض اختیار به کارکنان و مشــارکت آنها در فرآیندهای تصمیم گیری، 
خاّلقیــت و نوآوری و خیال پردازی را افزایش و پــرورش داده و بدین گونه 

اثربخشی سازمان افزایش می یابد.
فرآيند مديريت استراتژيک

برنامه ریزی و مدیریت اســتراتژیک تمرکز بر انجام فعالیتهای ضروری برای 
رسیدن به آینده مطلوب را فراهم کرده 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 بایســتی اهداف آینده ســازمان مشخص شود و این کار 
مستلزم درك و تشخیص صحیح ماموریتها و مقاصد سازمان و بیان آنهاست. 
در تعیین اهداف سازمان، ارزشها و انتظارات نقش مهمی دارند به طوری که 
اگر ارزشهای حاکم بر جامعه در اهداف سازمانی منعکس نگردد، تحقق اهداف 
با مشــکالت مواجه خواهد شد. در حقیقت تدوین رسالت نامه موجب حفظ و 
تقویت وحدت میان همه اعضای ســازمان 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 اقتصادی، سیاسی فرهنگی، فنی و 
اقلیمی مؤثر بر سازمان و اهداف آن آگاهی پیدا می کنیم. البته در این مرحله 
باید به جستجوی عوامل حساس و مهم که اثر قابل مالحظه ای روی سازمان 
دارند بپردازیم. هدف از این مرحله شناســایی مخاطره ها و تهدیدات محیطی 
اســت در مقایســه با فرصتهای موجود آن. یکی از روشهای سودمند برای 
انتخاب راهبردهای مناسب، استفاده از فن« تحلیل قّوت- ضعف، فرصت - 

تهدید » اســت. هر تهدید محیطی بر یکی از ضعفهای سازمان، وجود یک 
مساله را هشدار می دهد و در بسیاری از موارد تهدیدهای محیطی علیه قّوت 
های ســازمان آن را در محدودیت قرار می دهد. تالقی فرصتهای محیطی با 
ضعفهای ســازمان نیز نشان از آسیب پذیری ســازمان دارد. تجزیه و تحلیل 
منابع و امکانات ســازمان، فهرستی از منابع مهم موجود از نظر انسانی، مالی 
و تجهیزاتی و ... را 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 ضعفها و نارسایی های داخلی 
را مشخص نماییم. باید بدانیم هر سازمان طبق اصل هم پایانی ممکن است 
بتواند از چندین راه مختلف به هدفهای معّین خود برســد، بنابراین شناسایی 
ضعف ها و قّوت های درونی موجب می شــود مدیران بتوانند از میان طرق 

گوناگون مناسب ترین راه را برای رسیدن به اهداف پیدا کنند. 
و به طور خالصه ما در این بخش به:

 * اهداف بلندمدت، مأموریت ســازمان )علت وجودی و این که چه هستیم(، 
چشم انداز سازمان )چه می خواهیم باشیم(،

 * تجزیه و تحلیل محیط داخلی و قابلیت های سازمان و
 * تجزیه و تحلیل محیط خارجی می پردازیم.

تدوين استراتژی: 
در این مرحله باید مجموعه استراتژیهای قابل استفاده را لیست کرده و سپس 
با استفاده از مدلهای مختلفی که در بحثهای مدیریت استراتژیک آمده است 
و با توجه به نتایج به دســت آمده از تحلیل وضعیت که در مرحله اول آمده 
اســت، استراتژی برتر را انتخاب کنیم. در این مرحله مشارکت مدیران میانی 
و حتی مدیران رده پایین جهت افزایش انگیزش اهمیت زیادی دارد. در این 
مرحله برنامه ریزی با به کار گرفتن یک یا چند معیار مانند میزان عملی بودن، 
مفیدبودن، قدرت حل مشکالت، 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. در حقیقت تدوین استراتژی مربوط به یک نقطه زمانی 
معین نیســت، بلکه به تدریج شکل می گیرند و تغییر می یابند و در طی زمان 
به طور نسبی تعدیل شده و توسعه می یابند و گام به گام اجراء می شوند. یکی 
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از صاحب نظران آن را »فرآیند تکمیل تدریجی منطقی« می نامد. برنامه ریزی 
استراتژیک در قالب تکمیل تدریجی، این فرصت را برای مدیران و سازمانها 
ایجاد می کند که به دلیل مواجه تدریجی با مســائل موجود در مسیر اجرای 

راهبردها، به مهارت کافی برای اجرای آنها دست یابند.
اجرای استراتژی: 

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

برای اجرای استراتژیها می توان از ابزارهای زیر بهره گرفت:
*ساختار سازمانی مناسب با استراتژی.

*هماهنگ سازی مهارتها، منابع و توانمندیهای سازمان در سطح اجرایی.
*ایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با استراتژی جدید سازمان.

باید در نظر داشــت که بهترین راهبردهای تدوین شــده در صورتی که به 
طور صحیح اجرا نشوند، فاقد ارزش عملی خواهند بود و اجرای اثربخش هر 
استراتژی مستلزم تعهد کامل همه مدیران به هدایت واحدهای سازمانی تحت 
امر خود برای حمایت از راهبرد مذکور اســت. بنابراین اجرای راهبرد با کلیه 
فراگردهای مدیریتی یعنی برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، بسیج امکانات، 

کنترل عملکردها و برنامه ها سروکار دارد. 
ارزيابی استراتژيک: 

جهت تعیین حدود دستیابی به هدفها، استراتژیهای اجراء 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.

* انجــام اقدامات اصالحی به منظور اطمینان یافتن از این که عملکردها با 
برنامه های پیش بینی شده مطابقت دارد.

موانع و مشكالت:
اما برای اجرای یک مدیریت استراتژیک مؤثر، ابتدا باید با چالشها و مشکالت 
و موانعی که در طول مســیر ممکن است به وجود آمده و پروژه را با شکست 

مواجه کند، آشنا شویم.
موانع و مشکالت »طراحی برنامه های استراتژیک« 

در این زمینه اولین مشکالت عبارتست از موانع ایجاد و توسعه روند مدیریت 
استراتژیک در سازمانها که این فرآیند را از بنیان و پای بست با مشکل مواجه 
می سازند. دالیل گوناگونی وجود دارند که برخی از سازمانها تمایل چندانی به 
ایجاد و توسعه روندهای مدیریت استراتژیک از خود نشان ندهند که مهمترین 

آنها عبارتند از: 
* عدم آگاهی مدیریت سطح باال نسبت به وضعیت واقعی سازمان 

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

* درهم آمیختگی دشواری های مشترك مدیریت سطح باال و دشواری های 
عملکرد روزانه 

*کامیابی های گذشته سازمان 
* اشــتباه تلقی کردن هر گونه تغییر در رابطه با هر چه در گذشته در سازمان 

انجام گرفته است 
* نارسایی در کاربرد وظایف فوری 

محیط برنامه ریزی: در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک مفروضاتی برای محیط 
فضای پیرامونی به عنوان فاکتور و عوامل تأثیرگذار پیش بینی شــده است. 
ممکن است به لحاظ دالیلی، شرایط مفروض، برای محیط برنامه ریزی تغییر 

کند و بدین ترتیب موانع و محدودیتهای جدی برای تحقق برنامه های تدوین 
شده به وجود آید. 

هزینه زیاد: هر گونه اقدام و یا حرکت به سمت برنامه ریزی سازمانی، مستلزم 
صرف هزینه قابل مالحظه برای جمع آوری اطالعات، داده ها و آمارها و متعاقبًا 
بررســی و تحلیل نسبتاً طوالنی آنها جهت جمع بندی و استخراج برنامه های 
عملیاتی است. شاید این هزینه ها برای سازمانهای بزرگ و یا متوسط چندان 
مشکل آفرین نباشد ولی برای سازمانهای کوچک، تخصیص منابع برای امور 

برنامه ریزی،  ممکن است به سهولت امکان پذیر نباشد. 
مشــکل برنامه ریزی: امر برنامه ریزی کار پیچیده و مشکلی بوده و نیاز شدید 
بــه تفکر و ذهن قــوی و خالقیت و ابتکار دارد. بنابراین ســازمانی که فاقد 
افراد متبحر و کاردان باشد، عماًل در انجام و تدوین برنامه های استراتژیک با 
مشکل مواجه خواهد شد. زیرا در برنامه ریزی ضرورت دارد فارغ از روزمّرگی 
های جاری، به اتکاء ذهنیت های پویا و فعال نسبت به پیش بینی موضوعاتی 
که در آینده تأثیرات خود را روی ســازمان بروز خواهند داد، اقدام، مسیرهای 
حرکت مناســب انتخاب و تصمیمات جاری را نیز بر اساس مسیرهای تعیین 

شده اتخاذ نمایند.
تعهد و محدودیت: برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای واقعیتهای کاماًل ملموس 
محیط و عوامل تأثیرگذار برای یک دوره زمانی مشــخص تدوین می شــود. 
متعاقب تدوین برنامه های اســتراتژیک بایســتی کلیه فعالیتهای جاری در 
راستای جهت های کاماًل مشخص شده سازماندهی و اجراء شوند. سازماندهی 
و اجراء فعالیتها در جهت های مشــخص که جزو تعهدات بدیهی مدیریت و 
کارکنان محسوب می شوند، محدودیتهایی 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 اســت ولو این تغییر در جهت 
مثبت باشد. بنابراین در ماهیت و بطن برنامه ریزی استراتژیک تغییراتی مترتب 
است که ســبب مقاومت عمومی و بروز موانع ضدبرنامه ریزی می گردد. زیرا 
کارکنان به رویه ها و شــیوه های قدیمی خو گرفتــه و انجام  امور و وظایف 
محوله به صورت گذشــته برای آنان به مراتب ســهل تر است. لذا هنر یک 
مدیر این است که قبل از معرفی هر گونه برنامه با استفاده از رویه های خاص 
انگیزشــی و ترتیب دادن جلسات آگاه سازی، صبورانه نسبت به حذف و یا در 

نهایت کاهش مقاومتهای ضد برنامه اقدام الزم به عمل آورد. 
از نظر زمانی این نوع برنامه ریزی نیاز به زمان طوالنی دارد. ســازمانها برای 
برنامه ریزی باید مدت  زمــان زیادی وقت صرف کنند و مراحل مختلف این 
فرآیند را پشت سر نهند تا سیســتم برنامه ریزی استراتژیک بتواند شروع به 

کار کند.
فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بیش از آن چه هست یا می تواند باشد، منطقی 
و تحلیلی ارایه شــده اســت. طرح آن بیش از اندازه ذهنی است و نمی تواند 

پویایی های اجتماعی- سیاسی کار در هر سازمان را به شمار آورد
تصمیم گیری در مورد ماموریت و اهداف همواره ســاده نیست و ممکن است 

معنایی نداشته باشد
دسترسی نداشتن سازمانها برای رسیدن به اطالعات جامع و به موقع در مورد 

محیط، تحوالت و رویدادهای کالن محیطی 
ناآشــنایی مدیران با مباحث مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک و 

بی اعتمادی آنها به برنامه ریزی استراتژیک.
بررسی موانع »اجرای برنامه های استراتژيک«

یکی از پژوهشگران مدیریت اســتراتژیک، در مقاله ای تحت عنوان »هفت 
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خطای مرگبار استراتژیک« به بیان خطاها و مشکالت رایج در زمینه اجرای 
استراتژی می پردازد: 

* خطای مرگبار شماره 1- استراتژی ارزش اجرا ندارد. 
استراتژی وقتی ارزش اجراکردن را دارد که قدرت الهام دهی داشته باشد و به 
کارکنان کمک کند تا دریابند وظایفشان چگونه با استراتژی مرتبط می شود، 
به عنوان راهنمایی برای اولویت بندی تصمیمات بکار رود و در کارکنان برای 

تسهیل ارتباطات ایجاد بصیرت نماید. 
* خطای مرگبار شــماره 2- کارکنان در مورد این که استراتژی چگونه اجرا 

خواهد شد روشن نیستند.
در این مورد تعدادی موضوع مهم هستند که باید در ابتدا مشخص شوند. این 

موضوعات عبارتند از: 
اولویت ها: اولویت های شما چیست؟ 

جدول زمانی: اجرای استراتژی با چه سرعتی باید پیش برود.
تأثیرات: استراتژی، چه تأثیری بر فعالیت های شما می گذارد. 

مشارکت: چه کسانی بایستی مشارکت داشته باشند و در چه زمانی. 
مخاطرات: مخاطراتی که مانع اجرای استراتژی هستند را شناسایی و آنها را 

کاهش دهید. 
* خطای مرگبار شــماره 3- مشتریان و کارکنان، استراتژیها را به طور کامل 

درنیافته اند. 
برنامه اجرای استراتژی باید شامل یک برنامه ارتباطات باشد که مشخص کند 

به چه افرادی و تا چه اندازه باید در مورد استراتژی توضیح داده شود. 
* خطای مرگبار شــماره 4 - مسؤولیت اشــخاص در زمینه اجرای تغییرات 

نامشخص است.
کارکنان باید به منظور اجرای اســتراتژی کاماًل تفهیم شده و مسؤولیت های 
خاص هر یک به آنان واگذار شود. هر چه تعداد افرادی که به طور مستقیم در 

فرایند اجرا مشارکت داده می شوند بیشتر باشد بهتر است. 
* خطای مرگبار 5- مدیرعامل و مدیران ارشد به هنگام شروع اجرا، از صحنه 

خارج می شوند. 
غالباً، سطح عالقه مدیران ارشد پس از تدوین استراتژی و توافق بر آن کاهش 
می یابد. اگر کارکنان احساس کنند که مدیران ارشد کاماًل نسبت به استراتژی 

متعهد نیستند، عالقه آنان نیز کاهش می یابد.
* خطای مرگبار 6- عدم تشخیص موانع.

برنامه ها هیچگاه دقیقاً اجرا نمی شــوند. سازمانها در یک محیط پویا و متغیر 
فعالیت می کنند لذا حوادث پیش بینی نشــده ممکن اســت در طول اجرا سر 
برآورند. باید این موانع، تشــخیص داده شوند و زمانی که این بحرانها و عدم 
اطمینان ها به وقوع می پیوندند، کارکنان باید برای ایجاد راه حل هایی خالقانه 

در جهت غلبه بر این موانع تشویق شوند. 
* خطای مرگبار 7- فراموش کردن کسب و کار 

یک مخاطره دیگر عبارت اســت از این که تدوین و اجرای اســتراتژی تمام 
توجه مدیران ارشــد را به خود جلب نماید و آنان فراموش کنند که کسب و 

کاری دارند که باید به اداره آن بپردازند.
توجه! توجه!

بر اساس مطالعاتی که توسط نشریه معتبر فورچون به عمل آمده است، بیش 
از 9۰ درصد از شــرکتهای بزرگ دنیا در دستیابی به اهداف استراتژیک خود 
ناکام می مانند. در ایران نیز ســازمانهای متعددی روشها و ابزار برنامه ریزی 
استراتژیک را به کار گرفته اند، ولی اغلب نتوانسته اند به عوامل مزیت بخش 

رقابتی دست یابند. در تحقیقی که از شرکتهای غول پیکری همچون زیراکس، 
پوالروید، کی مارت، مارکونی، ایســر و موتوروال گردآوری شده، شکست در 

برنامه ریزی استراتژیک مورد تحلیل قرار گرفته است. 
سئوال به این صورت در این تحقیق مطرح گردیده است که: 

- چگونه می توان این تفاوت اثربخشی را تفسیر کرد؟ 
- چه عواملی در اثربخشی )یا عدم اثربخشی( استراتژیها مؤثر است؟

نتایج: بد نیست به این قســمت با ظرافت بیشتری توجه شود. خروجی این 
تحقیق عوامل شکســت در دو مرحله »تدوین اســتراتژی« و »پیاده سازی 

استراتژی« را به شکل زیر مطرح می کند.
يافته اول: 

اصلی ترین عوامل شکست استراتژی سازمانها عبارتند از: فقدان فرصت، عدم 
تشــخیص صحیح گلوگاه، فقدان راهکار برتر، محدودیت منابع، تغییر سریع 
شرایط و فلج سازمانی. سه عامل اول در مرحله تدوین استراتژی و سه عامل 

دوم در مرحله پیاده سازی نقش اصلی را دارند.
این یافته نشــان می دهد که در شکستهای برنامه ریزی و اجرای استراتژی، 
بیش از آن که عوامل محیطی )خارج از کنترل مستقیم مدیریت( مؤثر باشند، 
عوامل داخلی )تحت کنترل مســتقیم مدیریت( مؤثرنــد. این مفهوم، غلبه 
تدابیر مدیریتی بر عوامل محیطی را نشــان می دهد و مشخص می سازد که 
استراتژیها در صورت اثربخشی قادرند به نحو مطلوبی از فرصتهای محیطی 
بهره برده، تاثیر تهدیدات را بر منافع سازمان کاهش دهند. این یافته با مفاهیم 

نظری برنامه ریزی استراتژیک تطابق دارد. 
يافته دوم:

تمرکــز منابع بر یک یا چند هدف بلنــد، چنانچه با فرصتهای مرتبط همراه 
نباشــد، اســتراتژی نمی آفریند، این امر برخالف برنامه ریزی استراتژیک و 
برنامه ریزی بلندمدت که هر یک در جای خود منافعی برای سازمان به همراه 
دارند، نمی تواند برای سازمان منفعت ساز باشد. مفهوم تجویزی یافته مذکور 
این است که مدیران به منظور دستیابی به اهداف بلند ابتدا باید برای »درك 
فرصتهای« مرتبط با آن تالش کنند )یا اهداف بلند ســازمان را در راســتای 
فرصتهای موجود سازمان تنظیم کنند( و مادامی که فرصت مورد نظر حاصل 

نشده است از »تمرکز«منابع سازمان بر اهداف مورد نظر خودداری نمایند.
نتیجه گیری:

مدیران در مرحله برنامه ریزی استراتژیک باید رفتاری مشارکت جویانه، باز و 
در عین حال متوجه به کسب و کار اصلی را دنبال کنند و در پیاده سازی آن، 
رفتاری مقتدرانه، پیگیر و مجدانه. هرچند انجام صحیح برنامه های مقدماتی، 
در خلق شایستگیهای کلیدی، فرصت یابی و ایجاد گروههای مدیریتی شایسته 

نیز از وظایف مهم مدیران به شمار می آید. 
این شــیوه رفتاری خاص بر مبنای »تفکر استراتژیک« شکل می گیرد. شاید 
امــروز بیش از الگوهای برنامه ریزی اســتراتژیک باید بــه دنبال الگوهایی 
برای تفکر اســتراتژیک و توسعه دیدگاههای مدیریتی بود؛ دیدگاههایی که 
مجموعه ای از باید و نبایدهای متناسب با تفکر استراتژیک را در رفتار روزمره 
مدیریتی رسوخ دهند. بدین ترتیب ، شاهد موفقیت بیشتر مدیران و سازمانها 

در دستیابی به اهداف استراتژیک خواهیم بود. 
»بنابرایــن مهمترین و کلیدی ترین مســأله در برنامه ریــزی و اجرای مؤثر 

استراتژی باور و اعتقاد سطوح باالیی سازمان است.«

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
402401 403 404
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1.کدامیک از گیاهان زير از تیره سیب زمینی می باشد؟

1: بالدون            2: بنگدانه             3: افسنطین             4: استريكنین

2. میوه های نر و ماده درخت سرخدار به ترتیب به چه رنگ می باشند؟

1: قرمز ، زرد            2: زرد ، قرمز         3: نارنجی ، زرد    4: زرد ، قرمز

3.کدامیک ازموارد زير از مشخصات گیاه بنگدانه می باشد؟

1: گیاهی دو ساله با گلهای زرد کمرنگ

2: گیاهی يک ساله با گل های قرمز

3: گیاهی انگلی با رنگ قهوه ای کمرنگ

4. گیاهی چند ساله با گل های نارنجی 

4. طیف رنگی مربوط به چاکرا گلو عالمت چیست؟

1: عالمت جاودانگی    2: عالمت تعصب      3: عالمت بینش    4: عالمت حسادت

5. طبق متن، مصرف کدام عصاره در کاهش عوارض شــیمی درمانی و پرتو درمانی 

موثر است؟

1: عصاره برگ درخت توت    2: عصاره درخت کاج    3: عصاره انار   4: عصاره الواند

6. چاکرای سبز در کدام قسمت از بدن قرار دارد؟

1: پشت و بین دو کتف   

2:  روی حلق

3: بین دو ابرو 

4: وسط پیشانی

7. اولین کالس خطر مواد شیمیايی کدام می باشد و به چه رنگی است؟

1: خطرات اشتعال پذيری- آبی

2: خطرات بهداشتی - قرمز

3: خطرات واکنش پذيری- قرمز

4: خطرات بهداشتی- آبی

8. ويژگی ها و عاليم خطرات ويژه در کالس خطر، کدامیک از موارد زير می باشد؟

1: ناپايدار، قابل انفجار، خطر واکنش زايی با آب ، خطر راديواکتیويته

2: انفجار خود به خودی،  ناپايداری ، خطر خورندگی، خطر راديواکتیويته

3: خطر واکنش زايی با آب،  خطر اکسیدکنندگی، خطر راديواکتیويته،  خطر خورندگی

4: خطرات فیزيكی،  خطرات بهداشتی، ناپايداری، خطر اکسیدکنندگی

9. اطالعات درباره » پتانسیل سرطان زايی« مواد خطرناک در کدامیک از عناصر کلیدی 

استاندارد مواجه با مواد شیمیايی آورده می شود؟

OSHA :2        MSDS :1       3: برچسب گذاری        4: آموزش

10. جمله »اين فرآورده ها با يک بار مصرف تاثیر درمانی طوالنی تری فراهم می کنند و 

پذيرش بیمار نسبت به اين سیستم ها در مقايسه با ساير اشكال دارويی که احتیاج به 

مصرف مكرر دارند، بهتر است.« به کدامیک از موارد زير اشاره دارد؟

1: داروهای خوراکی      2: تزريق زيرجلدی     3: دارو رســانی پوستی    4: داروهای 

خانگی

11. اندازه مولكول های دارو در سیستم دارو رسانی پوستی بايد چه میزانی باشد؟

1: زير 1800 تا 2000 دالتون                             2: زير 800 تا 1000 دالتون

3: زير 500 تا 800 دالتون                                4: بین 1000 تا 2000 دالتون

12. اين تعريف ويژگی کدامیک از نســل های پچ های پوستی است؟ »دارورسانی 

پوســتی داروها با مولكول های کوچک، ماکرومولكولها )شامل پروتئینها و DNA( و 

واکسن ها از جمله واکسن ها با پايه ويروسی را از طريق هدف قرار دادن نفوذپذيری 

اليه شاخی پوست میسر کرده است«.

1: نسل اول              2: نسل دوم         3: نسل سوم     4: نسل چهارم

13. در بیماری های مسافرتی از کدامیک از داروهای پوستی می توان استفاده کرد؟

1: نیتروگلیسیرين        2: نیكوتین             3: اسكوپوالمین      4: فنتانیل

14. داروی » متیل فنیدات » در درمان کدامیک از بیماری های زير موثر  می باشد؟

1: اختالل کمبود توجه و اختالل بیش فعالی               

2: بیماری پارکینسون

3: اختالل افسردگی 

4: دمانس

15. پنج مشكل سندروم متابولیک کدام موارد زير می باشد؟

1: چاقی شكمی، کاهش فشار خون، افزايش قند خون، افزايش تری گلیسیريد خون، 

افزايش LDL کلسترول

2: چاقی شكمی، افزايش فشار خون، کاهش قند خون ، کاهش تری گلیسیريد خون، 

افزايش LDL کلسترول

3: چاقی شكمی، کاهش فشار خون،  کاهش قند خون،افزايش تری گلیسیريد خون، 

کاهش LDL کلسترول

4: چاقی شكمی، افزايش فشار خون، افزايش قند خون، افزايش تری گلیسیريد خون، 

افزايش LDL کلسترول

16. سومین کالس خطر به چه رنگی می باشد؟

1: زرد                         2: قرمز                     3: سفید                         4: آبی

17. وجود چربی ............................. وزن کل کبد نشــان دهنده اين است که فرد به 

بیماری کبد چرب دچار شده است.

1: بیش از 1 تا 2 درصد                                2: بیش از 2 درصد 

3: بیش از 5 تا 10 درصد                              4: بیش از 2 تا 3 درصد
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18. چه روشی در تكثیر گیاه علف طاليی باعث حذف تاثیر منفی شوری در جوانه زنی 

بذر خواهد شد؟

1: تكثیر بوته      2:  تكثیر بذر        3: تكثیر پاجوش             4: تكثیر ساقه

19. قســمت های درمانی گیاه آويشن که در محصول »آويشیت باريج« به کار رفته 

است کدام قسمت ها می باشد؟

1: ريشه و ساقه                                         2: ريشه و برگ خشک  

 3: گلبرگ و میوه خشک                            4: سر شاخه ها و برگهای خشک شده

20. قسمت های سمی گیاه داراواش کدامند؟

1: برگها و ريشه ها     2: برگها و گلها    3: برگها و ساقه ها    4:ريشه ها و ساقه ها 

21. در هر میوه درخت استريكنین معموال چند دانه وجود دارد؟

1: پنج                    2: پانزده                   3:  ده                 4: سه

22. کدامیک از گیاهان زير به عنوان علف هرز مزارع به شمار می رود؟

1: شاهبیزک      2: شاهدانه           3: پیرگیاه            4: آقونیطون

23. کدام قسمت گیاه آقونیطون بیشتر از قسمت های ديگر آن حاوی آلكالويید های 

سمی است؟

1: برگ       2: ريشه                  3: برگ              4: گل  

24. چینی ها از کدامیک از گیاهان زير برای آلوده نمودن تیر های جنگی خود استفاده 

می کرده اند؟

1: شاهدانه               2: آقونیطون                 3: شاهبیزک                   4: پیر گیاه        

25. برای تكثیر گیاه آقونیطون از کدام قسمت آن استفاده می شود؟

1:  پیاز          2: ساقه         3:  ريشه           4: دانه

26. از کدامیک از گیاهان زير می توان به عنوان قرص خواب استفاده نمود؟

 1: جعفری        2: الواند         3:  چای سبز          4: رزماری 

27.  کدامیک از عصاره های زير به عنوان سفیدکننده طبیعی پوست به شمار می روند؟

1: عصاره گل ساعتی     2: عصاره برگ توت سفید     3: عصاره الواند   4: عصاره چای سبز

28. کدام مشكل نشانگر تنش در چاکراه سبز است؟

1: مشكل نخاعی         2: مشكل عصبی        3: مشكل تنفسی       4: مشكل قلبی

29. غده مرتبط با چاکرای تاج کدام است؟

1: غده هیپوفیز       2: تیروئید        3: پاراتیروئید             4:اپی فیز

30. مالج انسان در چه دوره ای از زندگی اش بسته نشده است؟

1: 1  تا 2 ماهگی      2:  4 تا 12 ماهگی     3:  9 تا 24 ماهگی   4: 1 تا 2 سالگی 

31. با باز شدن کدام چاکرا اولین چیزی که به ذهن انسان می رسد معنويت است؟

1:چاکرا قلب      2: چاکرا چشم سوم     3:چاکرا گلو       4:چاکرا تاج      

   

32. غده مرتبط با چاکرای چشم سوم کدام است؟

1: غده هیپوفیز       2: تیروئید        3: پاراتیروئید             4:اپی فیز

33. کدامیک از موارد زير جزو مزايای سیستمهای دارورسانی پوستی می باشد؟

1: سازگاری داروهای يونی با دارورسانی پوستی

2: غیرتهاجمی بودن فرآورده های دارورسانی پوستی  

3: استفاده از پچ ها در بیماريهای مزمن

4: جذب داروهايی که مولكول آنها اندازه بزرگی دارد

34. سمبل چاکرای قلب کدام است؟

1: نیلوفر دو پر     2: نیلوفر هزار پر        3: نیلوفر 16 پر       4: نیلوفر دوازده پر

35.  کدامیک از گیاهان زير در بازيهای المپیک باستان به عنوان عامل افزايش دهنده 

عملكرد در ورزشكاران مورد استفاده قرار گرفته است؟

1: زنجبیل          2: چای سبز                3: مريم گلی              4: سیر 

36.  کدامیک از موارد زير از خواص جعفری محسوب می شود ؟

1: سرشار از پتاسیم است و ادرارآور است.

2: سرشار از کلسیم است و ادرارآور نیست.

3: سرشار از پروتئین است و ادرارآور است.

4: سرشار از مواد معدنی است و ادرارآور نیست.

37.  کدامیک از گیاهان زير میزان اسیدهای چرب ضروری را در مغز افزايش می دهد؟

1: زعفران               2: مريم گلی          3: آويشن              4: زنجبیل 

38. کمبود کدام يک از ويتامین ها يكی از عوامل مهم در ايجاد ام اس است؟

K  4: ويتامین        D  3: ويتامین       B 2: ويتامین    A 1: ويتامین

39. مهمترين پیامد هپاتیت چرب چیست؟

1: کبد چرب     2: سیروز کبدی   3:غلظت خون     4: افزايش تری گلیسیريد خون

40.طبق متن ، استفاده از گیاه ....... باعث کاهش لرزش های ناشی از MS می شود و 

اثرات درمانی مفیدی دارد.

1: شاهدانه             2: کاسنی                   3: بومادران                 4: رازک 
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لطفاً پاسخنامه را از محل نقطه چین جدا نموده و پاسخ سواالت را در محل مربوط به هر سوال نوشته و حداکثر تا تاريخ 96/6/31 به آدرس 
مجله ارسال فرمايید . شرط شرکت در قرعه کشی جوايز فصلنامه ، پاسخ صحیح به حداقل 42 سوال می باشد .

همچنین می توانید پاسخ خود را از طريق سايت شرکت ، در زير عنوان تحقیق و توسعه ، واحد توسعه و هماهنگی متون علمی ارسال نمايید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

نام و نام خانوادگی :                     نام پدر :                     کدملی :                            مدرک تحصیلی:   

شغل :                       آدرس پستی :                             کدپستی :                  تلفن ثابت : 

کد :                 تلفن همراه :                              ايمیل :                                           سايت :

41. کدام نوع ماهی برای بیماران MS مفیدتر است؟

1:  ساردين                2:  کپور              3: سفید              4: کفال

42.قدرت درمانی آنتی اکســیدان کدام يک از موارد زير 46 برابر سیب و 56 برابر 

توت فرنگی است؟

1: نعنا خشک      2: ريحان خشک          3: مريم گلی            4: پونه خشک     

43. در کدامیک از گیاهان زير تمام بخش های گیاه دارای  گلیكـوژن ســیانوژنیک 

می باشد؟

1: تاج الملوک             2: آقونیطون                 3: رازک              4: نیلوفر

44. در صورتی که فعالیت چاکرای سبز کم شود فرد چه حسی پیدامیكند؟

1: حس سرخوردگی

2: تمايل به سمت رفتارهای سرد و غیر دوستانه

3:افراط بیش از حد و غرق شدن در تخیالت

4: احساس تنهايی و انزوا

45.تقريبا چند درصد از جمعیت ايران به سندروم متابولیک مبتال شده اند؟

1: 20 درصد            2: 60 درصد       3: 5 درصد         4: 40 درصد

46. کدامیک از موارد زير جزو آنزيمهای کبدی می باشد؟

ISO:4      ALT:3     ROS:2             LDL:1

کتاب احتیاط مصرف و تداخالت 
دارویی گیاهان دارویی

مولفین: دکتر سیدعلی ضیایی و 
دکتر بیتا مسگرپور. 

با همکاری: دکتر آیدا شبستری 
فرسام  دکتر حســن  مقدمه:  با 
اســتاد دانشــکده داروســازی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
)با  تیمورزاده  انتشــارات  ناشر: 
ویراست  نشر طبیب(.  همکاری 
دوم. شــمارگان: 2۰۰۰ نسخه. 

بهاء: 295۰۰ تومان
ویژگــی مهــم این کتــاب در 
مقایسه با کتابهای زیادی که در مورد گیاهان دارویی تالیف 
شده این اســت که پس از معرفی تک تک گیاهان دارویی 
مهم و شــناخته شــده )با آوردن نام علمی، نام انگلیســی، 
تصویر، قســمت مورد اســتفاده و خاصیت ها و کاربردهای 
درمانی آنها(؛ مــوارد منع مصرف و احتیاطات الزم )به طور 
کلی و به صورت اختصاصی در زمان بارداری و شیردهی( و 
تداخالت دارویی نیز معرفی می شوند که بیان این موارد در 

کنار هم، بسیار مفید و قابل استفاده می باشد.
مطالعه این کتاب ارزشمند را به عالقمندان توصیه می کنیم.

معرفی کتاب
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
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