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سیصد و شصت و پنج روز رقص زمین گرد خورشید را از پشت پنجره ای رو 
به افق شاهد بودیم که در این مدت گاه برق خنده در چشمانمان دیده شد 

و گاهی نیز با باران باریدیم.
اما اینک چشمانمان را میزبان زیبایی قدمهای بهار کرده ایم و شور عشق 
را در وجودمان بیدار ساخته ایم آنطور که در این حال و هوا، قلم نیز با آوای 

خوش چکاوکان شوق نوشتن می گیرد.
سبزه ها قد کشیده اند و ماهی قرمز با رویاهایش تکاپوی دلربایی دارد گویی 

رقص سماع در مستی شکرانه، به پا کرده است 
ژرفای  از  تا  انتظار، جشن دوستی گرفته است  تپش  با  تاک ساعت  تیک 
ریشه ها در لحظات تحویل سال و هم آوا با طبیعت با جوشش خون عشق 

در رگ خواب شقایق، ترانه آرامش بخشی خوانده شود:
 

ای دگرگون کننده قلب ها
ای گرداننده روزها و شب ها 

ای تغییردهنده حال انسان و طبیعت
حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما

از حیات  را می بینی که عطری  ردپایی  قدم می زنی  در کوچه باغ ها  وقتی 
و سرسبزی و زیبایی را پخش می کند و رونمایی از قاب زیبای الله ها و 
بنفشه ها و درخت مجنون که مستانه زلف در آینه برکه ها آراسته می کند و 

پروانه های رنگارنگ که بر این زلف، مدهوش می جام دلربایی می گردند
نوای دل نشین بلبالن و آسمانی که به نقش پروردگار جال گرفته است و 

خورشیدی که فقط نوازشگر کالبد جسم است تا طرحی از سوزاندن!

دل  از  اقوام  تمامی  برای  جهانی  است  جشنی  بهانه  نوروزی،  سفره  این 
روستاهای ایران زمین تا آن سوی مرزهای دور که در پیشگاه این شکوه، 

قامت ادب فرود آورند و بر اشتراکات و انسانیت، فریاد عشق سر دهند 

مردمی شاد برای این سنت کهن با لباس هایی نو و سپید و آذین شده به 
لبخند، ساقدوش شکوفه های درختان شده اند و دوری گزیده اند از حزن و 

غم نهفته در رنگ سیاه!!!

خداوندا
یارا باش تا صدای طبل های موفقیت و پیروزی وطن فراگیر گردد و ایمن 
دارش از خشم روزگار و سالی پر از نشاط و آرامش ارمغان دار و نگارش 

شعر زندگی را به قافیه صلح و دوستی برایمان قرار ده. 

مهربانا به ریال ایرانی، جانی دگر عطا کن تا در زورآزمایی تجارت جهانی، 
آبرویی دگر به هویت پرچم ایرانی واگذار کند

تعطیالت نوروز، گرفتار یک چالش اساسی است:
سرازیر شدن خیل ایرانیان به ترکیه و امارات و... 

 به راستی، وطن چه کم دارد !!!

بهاری از پشت پنجــره
مسعود خدیوی کاشانی، کارشناس ارشد حقوق جزا، رییس دفتر مدیرعامل، شرکت داروسازی باریج اسانس

به جای سخن سردبیر
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دغدغه ای که ذهن هر وطن پرستی را به چالش وامی دارد! 
میلیاردها ارز به چشم بر هم زدنی از سرمایه ملی کاسته می شود و هم وطنی 

که در اشتیاق سفر، ارز را به حراج نگاه خیره کننده اش وامی گذارد.
بالد عثمانی که به حق در توسعه این نگاه نقش اساسی را کلید زده است 

و در این خیال، دل ها را نیز بجای چشم ها می رباید
با کمی توجه و بها دادن به زیرساخت ها و با تمدن مهمان نوازی ایرانی و 
تمرکز بر فرهنگ جذب توریسم، کاری می شود کرد کارستان که نه تنها 
ایران گردی رونق گیرد که ایران در جذب گردشگر با رویکرد اخالقی و نگاه 

انسانی در جهان شهره شود. 

سرزمینی که نامش سرشته شده با غیرت مردمان و هزاران جوان بر این 
 ، اقتدار  بلندای  بر  وطن  پرچم  زمان  گذر  در  تا  کرده اند  عطا  جان  عهد، 
جاودان باشد و در امنیت سرآمد کشورهای منطقه در مأوایی آکنده از جنگ 

و بحران و آشوب. 

رفتار  موفق  توریسم  در صنعت  دولت ها  از  برخی  که  کنیم  قبول  باید  اما 
کرده اند و یا در زیرسازی و سرمایه گذاری زیرکانه کوشیده اند. 

بهره مندی بی وقفه قطر از میدان نفتی مشترک پارس جنوبی از این گونه 
نشانه هاست، کشوری که در سطحی عالی برای میزبانی جام جهانی فوتبال 

خود را مهیا می سازد. 
به زبان ساده، جذب گردشگر در جهنم سوزان قطر و جان گرفتن معامالت 
جهانی در امارات و یا مالکیت پروازی شرکت های هواپیمایی از دگر پردازش 
فکری این گونه حکومت هاست که عمر ظهورشان کمتر از یک قرن است

حقیقتی که خواستن را شکل داده است و شاید جهشی اقتصادی از دنیای 
پیرامون! 

در این تأمل، شاید باید گریست!  هفتاد درصد هتل های ترکیه در نوروز 
1397، مملو از گردشگر ایرانی می گردند!

ما چه کرده ایم برای گردشگر، آن هم فقط ایرانی چه رسد به خارجی! 
ایران زمین و جنگل های شمال،  متنوع  اقلیم های  به همراه  زیارتی  مراکز 
خاطره افسانه ای خواهد شد برای مردمان کشورهای عربی و آفتاب گرم 

برای  زیبا  جاذبه ای  کویر،  شب های  اسرارآمیز  جادوی  و  قشم  و  کیش 
و  علوی  صلح  آیین  با  آشنایی  برای  بهانه ای  و  زد  خواهد  رقم  اروپاییان 

فرهنگ صلح ملتی وارث تمدنی کهن.

اما آن قدر به حاشیه ها، اصالت اصل داده ایم و پروژه های انبوهی که شاهد 
هستیم با هزینه ای کالن نیمه کاره رها شده اند. 

حیف و حیف
ده ها سال است که جاده شمال همان طور مانده است و اتالف هزاران لیتر 
سوخت در ترافیک های فرسایشی این جاده زیبا و فرودگاه هایی با امکاناتی 
اندک... این چنین است که توریست ها را از خود به کشورهای دیگر سوق 

می دهیم! 
توانایی در درمان با خواص بی نظیر گیاهان دارویی ایران زمین با اقلیم های 
متنوع و برخورداری از دانش غنی سنتی و بهره وری از چشمه های آبگرم و 
مناطق بکر روستایی و خانه های قدیمی و سوغات شهرهایی چون اصفهان 
و کاشان و یزد... اندیشه هر جهانگردی را چون اشعار سهراب این شاعر 

عاشق کاشانی به ساز آرام نوازش خواهد کرد

امید که رؤیای من با رؤیای تو
رؤیای مقدسی را تحقق دهد در ایران فردا و همگام با نام امسال در حمایت 
آباد  ایرانی  ایرانی در تحرکی جمعی، حرکتی جهادی در مسیر  از کاالی 

شکل گیرد.
 این چنین خواهد شد اگر به همدلی رقم خورد و مصرف کاالهای ایرانی 

چون عطر گیاهان دارویی فراگیر خواهد شد
امید که صلح و مهر وطن چو اشعار و غزل های ایرانی در جهان شهره شود. 
به ضمانت سبزه، یک هزار و سیصد و نود و هفتمین نوروز خورشیدی را 
بهانه می کنیم تا شادباشی خدمتتان تقدیم داریم و بخوانیم خدا را به حرمت 
و برکت این خوان زیبایی که در تقویم 1397، روزهایتان توأم با شادی و 

موفقیت ورق خورد.
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پیوند مدیریت دانش و مدیریت منابع انسـانی
در  دارایی  یک  و  استراتژیک  و  ارزشمند  منبعی  به عنوان  دانش  امروزه 
عمل  می تواند  بهتر  بداند،  بیشتر  هرچه  انسان  است.  مطرح  سازمان  هر 
به عنوان  بازو،  نیروی  و  زمین  پول،  فقط  آن  در  که  دورانی  دیگر  کند. 
سرمایه شناخته می شدند، به سرآمده است. بنابراین در عصر دانایی- که 
در آن دانش بسان مهم ترین سرمایه محسوب می شود- سازمان ها نیازمند 
هستند.  کارکنان  و  سازمان  مسائل  به  نسبت  متفاوت  مدیریتی  رویکرد 
آنان  یادگیری  ظرفیت  پرورش  و  سازمان ها  کارکنان  نگهداری  و  حفظ 
نقش تعیین کننده ای در موفقیت و کسب مزیت رقابتی برای سازمان دارد. 
رشد دانش در عصر جدید بسیار سریع بوده و هر پنج سال و نیم، حجم 
دانش دو برابر می شود؛ این در حالی است که عمر متوسط آن، کمتر از 
چهار سال است. به این ترتیب، این تحول باعث ایجاد نگرش جدیدی در 

مدیریت کسب وکار با نام مدیریت دانش شده است.

اقتصـاد   دانش محـور
مدیریت دانش چیز جدیدی نیست. درواقع، از صدها سال قبل که مالکان 
به طور  را  زبده، تجارب حرفه ای خود  پیشه وران  یا  و  فامیلی  شرکت های 
کامل و دقیق به فرزندان و شاگردان خویش انتقال می داده اند، مدیریت 

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

مدیریت دانش در صنعت داروسازی )2(

اما، تا سال 1990 که مدیران عالی سازمان ها  دانش وجود داشته است. 
وجود  نام  این  به  چیزی  کردند  دانش  مدیریت  درباره  بحث  به  شروع 
نداشت. به همان اندازه که زیربناهای اقتصاد صنعتی از حالت وابستگی 
حالت  تغییر  فکری  سرمایه های  به  وابستگی  سمت  به  طبیعی  منابع  به 
پیدا می کرد، مدیران نیز ناگزیر از آن بوده اند تا به بررسی دانش زیربنایی 
کسب وکارشان و چگونگی استفاده از آن بپردازند. بر همین اساس روند 
اقتصاد کشورهای توسعه یافته شامل سرمایه های فکری و دانایی از 10 الی 
20 درصد در اوایل قرن بیستم به 80 الی 90 درصد در اوایل قرن بیست و 
یکم رسیده است. نقش دانش در رقابت پذیری سازمان های اقتصادی طی 
دهه های اخیر بسیار برجسته تر شده است. در حقیقت امروزه اغلب ارزش 
و  به واسطه تجهیزات  نه  اقتصادی  توسط سازمان های  افزودة کسب شده 

امکانات، بلکه به وسیله دانش انباشته شده در آن سازمان کسب می شود.

زیرسـاخت های مدیریت دانش
 The Organization for( اقتصادی   همکاری  و  توسعه  سازمان 
 )Economic Co-operation and Development-OECD
که  کرده،  ذکر  دانش  مدیریت  برای  را  زیرساختی  عوامل  از  گروه  سه 
فن آوری  ج(  و  انسانی  نیروی  ب(  سازمانی  ساختار  الف(  از:  عبارت اند 
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نشان  گوناگون  مطالعات  و  تحقیقات  همچنین  ارتباطات.  و  اطالعات 
زیرساخت های  "تکنولوژی" مهم ترین  و  "فرآیندها"  "افراد"،  می دهد که 
 ،%70 انسانی  منابع  سهم  که  می شوند  تلقی  دانش  مدیریت  موردنیاز 
بنابراین همان گونه که مالحظه  فرآیندها 20% و تکنولوژی 10% است. 
می شود 70 درصد زیرساخت مدیریت دانش مربوط به منابع انسانی است 
و به همین دلیل موضوع مدیریت منابع انسانی و همسویی استراتژی های 

آن با استراتژی های مدیریت دانش در کنار اعتماد بسیار اهمیت دارد.
که  هستند  غیرملموسی  فعالیت های  دانش،  تسهیم  و  انتقال  و  خلق 
نمی توان آن ها را با زور به دست آورد و صرفًا زمانی که فرهنگ اعتماد و 
گشودگی به وسیله اعضای سازمان ایجاد و احساس شود، مدیریت دانش 

می تواند موجب شایستگی ممتاز گردد.

بـا  پیونـد   _ دانـش  مدیریـت  بـه  اسـتراتژیک  رویکـرد 
اسـتراتژی های شـرکت و مدیریت منابع انسـانی

به گفته هانسن و همکاران، دانش به خودی خود اهمیت ندارد، بلکه درواقع 
چگونگی به کارگیری آن به منظور تحقق اهداف استراتژیک است که به 
عنصر اصلی و تعیین کننده در رقابت تبدیل شده است. آن ها اشاره می کنند 

و  باشد"  دانش  مدیریت  استراتژی  محرک  باید  رقابتی  "استراتژی  که 
موجود  دانش  "چگونه  که  دهد  پاسخ  پرسش  این  به  بایستی  مدیریت 
کند؟"مکلنبرگ  ایجاد  مشتریان  برای  ارزش افزوده  می تواند  سازمان  در 
آنچه  تجاری  ارزش  با  را  کار  باید  سازمان ها  که  معتقدند  همکاران  و 
ارزش  ایجاد  به  کار  این  چنانچه  زیرا  کنند،  شروع  کرده اند  جمع آوری 
نمی انجامد، به کاهش آن منجر خواهد شد و اگر ارزش نمی آفرینند، آن 

را رها کنند".
سازمان  یک  دانش،  و  استراتژی  میان  رابطه  ساختن  روشن  برای 
برای  موردنیاز  دانش  کند،  تعریف  را  خود  استراتژیک  اهداف  می بایست 
برآورده کردن این اهداف را مشخص کند و آن را با دانش واقعی و موجود 

خود مقایسه کرده و فاصله میان آن ها را مشخص نماید )روح اهلل باقری، 
هانیه هوشمند، ولی اهلل باقری 1391(.

مهم ترین  که  داد  نشان  شرکت   25 از  بیش  در   )1999( زاک  تحقیقات 
بافت  است.  کسب وکار  استراتژی  دانش،  مدیریت  هدایت  در  مسئله 
می کند  کمک  دانش  مدیریت  اقدامات  تشخیص  به  سازمان  استراتژیک 
کرده،  حمایت  سازمان  مأموریت  یا  هدف  از  خود  به نوبه  اقدامات  این  و 
از  ارزش خلق می کند.  برای سهامداران  و  تقویت  را  رقابتی آن  موقعیت 
طرفی اجرای استراتژی های دانش، زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که با 

رویه های مدیریت منابع انسانی همسو شوند.

اسـتراتژی های دانشـی در صنعت داروسـازی
بنگاه های  توانایی  با  نزدیک  ارتباط  دارویی  صنعت  در  رقابتی  مزیت 
اقتصادی برای تولید دانش جدید در راستای دستیابی به نوآوری، اختراع 

و داروهای جدید است.
آمریکا  دارویی  شرکت   21 دانش  استراتژی های  چاکرابارتی  و  بیرلی 
بهره برداران،  کاشفان،  گروه های  به  را  آن ها  و  کردند  تجزیه وتحلیل  را 
نتیجه رسیدند  این  به  نمودند. آن ها  نوآوران تقسیم بندی  وام گیرندگان و 

شاخص  با  بیشتری  سودآوری  کسب  به  تمایل  کاشفان  و  نوآوران  که 
بازگشت فروش و نرخ بازگشت سرمایه از خود نشان می دهند.

انواع استراتژی دانش عبارت اند از:
 1- خلق کنندگان )کاشفان(: سازمان هایی که در توسعه دانش جدید پیشتاز 

هستند.
دانش  از  موفقیت آمیزی  به طور  که  سازمان هایی  دانش:  بهره برداران   -2

موجود بهره می گیرند.
پیشتاز در خلق دانش  )نوآوران(: سازمان های  یادگیرندگان دووجهی   -3

جدید و بهره برداری از دانش موجود.
4- حافظان وضع موجود )وام گیرندگان(: سازمان هایی که نه در خلق و نه 
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در بهره برداری دانش موفق هستند.
دانش:  )خلق کنندگان(  کاشفان  استراتژی   -1
خلق کنندگان، شرکت هایی هستند که در توسعه 
از  بهره برداری  در  اما  پیشتازند،  جدید  دانش 
دانش موجود قوی نیستند. موفقیت آن ها زمانی 
است که بتوانند مانع از تقلید دیگران شوند و از 
بلندمدت، سیستم حق  در  درجه یک  مزیت های 
و  بازار  رهبری  خاطر  به  شهرت  مؤثر،  اختراع 
کانال های تأمین و توزیع مهم و قوی برخوردار 
باشند. بدین منظور این شرکت ها باید افرادی را 
بسیار  که  دهند  توسعه  و  کنند  انتخاب  و  جذب 
هیچ گونه  بدون  مستمر  به طور  بوده،  خالق 

قیدوبندی تفکر کنند.
بهره برداران،  دانش:  بهره برداران  استراتژی   -2
شرکت هایی هستند که به طور موفقیت آمیزی از 
دانش موجود بهره می گیرند، اما در خلق دانش 
در  شرکت ها  این  نمی کنند.  عمل  مؤثر  جدید 
بر  و  ماهرند  موجود  دانش  به کارگیری  و  بهبود 
دارند.  تمرکز  موجود  رویه های  در  زیاد  کارایی 
ساختار،  در  انعطاف پذیری  بر  شرکت ها  این 
انسانی  منابع  رویه های  و  سازمانی  سیستم های 
تأکید  انطباق پذیری شان  افزایش  به منظور 
و   )TQM( فراگیر  کیفیت  مدیریت  دارند. 
مفیدی  ابزارهای  اغلب  مستمر،  بهبود  فنون 
برای بهره برداران هستند. در صنایع نسبتًا بالغ، 
جایی که کارایی و کاهش هزینه ها حیاتی اند و 
استراتژی  رایج است،  پیشرفت های جدید کمتر 

بهره برداری موفق است.
)نوآوران(:  دووجهی  یادگیرندگان  استراتژی   -3
هم  و  جدید  دانش  خلق  در  هم  شرکت ها  این 
هستند.  قوی  موجود  دانش  از  بهره برداری  در 
می توانند  و  تناقض اند  مشتاق  شرکت ها  این 
دو  که  باشند  دوبعدی  سازمان  یک   )1 یا 
فرهنگ های  وجود  با  هم زمان  به طور  را  مسیر 
یا 2( یک سازمان  متنوع سازمانی طی می کند 
آفتاب پرستی شوند که با توجه به تغییرات محیط 
و  بهره برداری  به  خلق  استراتژی  از  به سرعت 
شرکت ها  این  می دهد.  جهت  تغییر  بالعکس 
مهارت ها و شایستگی های متفاوتی دارند. آن ها 
می توانند خالق و عمل گرا، باز و بسته، بی نظم 
و کارا باشند. آن ها در عین حفظ کنترل، آزادی 

عمل می دهند.
موجود  وضع  حافظان  استراتژی   -4
شرکت هایی  حفظ کنندگان،  )وام گیرندگان(: 

هستند که نه در خلق دانش جدید قوی اند و نه 
در بهره برداری از دانش موجود. به عبارت دیگر، 
آن ها یادگیرندگان ضعیفی هستند که از ماندن 
در وضعیت موجود و حفظ موقعیت خود راضی اند. 
آن ها یک رویکرد تهاجمی برای گسترش پایگاه 
این  در  که  شرکت هایی  ندارند.  شرکت  دانش 
طبقه جای می گیرند بر حفظ سطح دانش موجود 
موجود  مشتریان  به  خدمات  بهترین  ارائه  برای 
فرآیندهای  و  رویه ها  محصوالت،  بر  و  تمرکز 
شرکت ها  این  معمواًل  دارند.  تأکید  آزمون شده 
سابقه زیادی داشته، بر سنت و ثبات در هنگام 

آموزش کارکنان تأکید می ورزند.

دالیل اصلی پیاده سازی مدیریت دانش 
در سـازمان های دارویی:

به خصوص  رقابتی  بازار  در  موفقیت  کسب   -1
پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی

2- جایگاه تحقیق و توسعه در صنعت داروسازی 
به خصوص با تغییرات روزافزون در آن
3- خطر بازنشستگی کارکنان دانشی

و  سازمان ها  دانشی  منابع  شناسایی   -4
یکپارچه سازی آن ها

بخش های  در  منابع  اتالف  از  جلوگیری   -5
پژوهشی و تحقیقاتی

حوزه  در  معتبر  عالی  آموزش  مراکز  کمبود   -6
صنعت داروسازی

GMP 7- نقش مدیریت دانش در بهبود
در  صنعت  این  زیاد  سرمایه گذاری های   -8
بعد  و  حین  قبل،  یادگیری  ضرورت  و  پروژه ها 

از پروژه ها
9- ضرورت ارتقاء و بهبود بهره وری به خصوص 

در تولید داروهای ژنریک
داروهای  تولید  خاص  پروژه های  اجرای   -10

جدید برای اولین بار در کشور و حتی در دنیا

11- هزینه بسیار باالی آموزش های تخصصی 
متخصصان  وجود  به  توجه  با  کشور  خارج  در 
تعمیم  را  خود  دانش  می توانند  که  زیاد  بسیار 

وانتقال دهند.
12- نیاز به سرمایه گذاری سنگین برای راه اندازی 

مراکز آموزشی تخصصی در داخل کشور

رایج ترین استراتژی های منابع انسانی
دو  اقتضایی،  رویکرد  و  جهان شمول  رویکرد 
منابع  استراتژی های  درباره  اصلی  رویکرد 
مجموعه  بر  جهان شمول  رویکرد  است.  انسانی 
فعالیت هایی تأکید می کند که در تمام سازمان ها 
رویکرد  این  فعالیت های  مجموعه  دارد.  کاربرد 
تمام  برای  می شود،  نامیده  تعهد  استراتژی  که 
فعالیت های  است.  قابل استفاده  سازمان ها 
منتقل  کارکنان  به  را  پیغام  این  تعهد  مجموعه 

می کند که مدیریت به آن ها توجه دارد.
برقراری  جستجوی  در  اقتضایی  رویکرد  اما 
و  انسانی  منابع  فعالیت های  بین  هماهنگی 
این  در  است.  سازمان  رقابتی  استراتژی های 
و  هزینه  رهبری  استراتژی  بر  تمرکز  رویکرد، 
هزینه  کاهش  بر  که  سازمان هایی  است،  تمایز 
کلی  نقش های  و  فرآیندها  بر  می ورزند،  اصرار 
رفتارهای  دقیق  به طور  آن ها  می نمایند.  تأکید 
می کنند.  تعریف  را  کاری  هر  برای  موردنظر 
در  تمایز،  استراتژی  دارای  سازمان های 

جستجوی خالقیت و بهبود کیفیت هستند.
ابعاد رهبری هزینه و تمایز می تواند با ابعاد بازار 
کار داخل و خارج ترکیب شود. نتیجه آن، ایجاد 

چهار استراتژی منابع انسانی است.
سرباز  استراتژی  از  استفاده  با  سازمان ها   
کارکنان  با  بلندمدت  روابط  توسعه  به  وفادار، 
به  مختلف  نقش های  واگذاری  با  و  می اندیشند 
کارکنان، کارایی را افزایش می دهند. سازمان ها 
را  کارایی  قراردادی،  کار  نیروی  استراتژی  با 
قوی  و  مستحکم  روابط  اما  می دهند  افزایش 
استراتژی  در  نمی سازند.  برقرار  کارکنان  با 
برقراری  ضمن  سازمان  متعهد،  متخصص 
فراهم  را  شرایطی  کارکنان،  با  بلندمدت  روابط 
می آورند که آن ها در حوزه های تخصصی خود، 
کارشناس و خبره شوند. استراتژی پیمان کارانه 
بسیار  نقش های  ایفای  برای  را  کارکنان  نیز 

تخصصی، در کوتاه مدت به کار می گیرند.
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همسـویی استراتژی های کسب وکار، مدیریت منابع انسـانی، مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی

استراتژی 
کسب وکار

استراتژی 
منابع 
انسانی

استراتژی 
به کارگیری 

دانش

استراتژی 
انتقال دانش

استراتژی 
توسعه 
دانش

استراتژی منابع انسانی

بهبود تدریجیدرونی سازیمنفعلسرباز وفادارتدافعی

- تأکید بر کارایی، استاندارد، تخصص گرایی، خودمختاری کم و وابستگی 
ترتیبی در طراحی شغل

- تأکید بر جذب متقاضیان زیاد و دادن پیام واقعی برای استخدام جدید

- تأکید بر تطبیق با سازمان با ظرفیت بالقوه و انگیزه در فرآیند انتخاب

- تأکید بر توسعه مهارت کارکنان موجود تمرکز بر روش های کم هزینه توسعه 
سیستم تساوی محور و مقایسه با استاندارد

متخصص محافظه کارانه
کاربردیاجتماعی سازیانسان محورمتعهد

وابستگی  و  زیاد  خودمختاری  مسئولیت پذیری،  تجربه،  نوآوری،  بر  تأکید   -
متقابل در طراحی شغل

-تأکید بر جذب متقاضیان محدود و دادن پیام واقعی برای استخدام جدید

مهارت های  برای  بالقوه  ظرفیت  با  شغل  و  سازمان  با  تطبیق  بر  تأکید   -
تخصصی در فرآیند انتخاب

مهارت های  توسعه  بر  تمرکز  موجود،  کارکنان  مهارت  توسعه  بر  تأکید   -
موردنیاز، نوآوری برای خدمات برتر و کیفیت ویژه، سیستم شایستگی محور 

و مقایسه با افراد شایسته

بنیادیبیرونی سازیپویاپیمانکارانهتهاجمی

وابستگی  و  زیاد  خودمختاری  مسئولیت پذیری،  تجربه،  نوآوری،  بر  تأکید   -
متقابل در طراحی شغل

- تأکید بر جذب متقاضیان محدود و دادن پیام آرمانی برای استخدام جدید

- تأکید بر تطبیق با شغل با پیشرفت و موفقیت فعلی در فرآیند انتخاب

- تأکید بر توسعه و بالندگی به منظور جذب کارکنان متخصص بیرونی

برتر  ارائه خدمات  نوآوری در  بر توسعه مهارت های موردنیاز برای  - تمرکز 
و کیفیت ویژه

- سیستم شایستگی محور و مقایسه با افراد شایسته

توسعه ایترکیبسیستم محورقراردادیرقابتی

وابستگی  و  کم  خودمختاری  تخصص گرایی،  استاندارد،  کارایی،  بر  تأکید   -
ترتیبی در طراحی شغل

- تأکید بر جذب متقاضیان زیاد و دادن پیام آرمانی برای استخدام جدید

قابلیت  بالقوه و  با ظرفیت  با سازمان و شغل ولی  به تطبیق  اندک  تأکید   -
اطمینان در فرآیند انتخاب

- تأکید بر توسعه و بالندگی به منظور جذب کارکنان بیرونی

با  مقایسه  و  تساوی محور  سیستم  توسعه  کم هزینه  روش های  بر  تمرکز   -
استاندارد
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    عالی             خوب            متوسط          معمولی

652651 653 654

همسـویی اسـتراتژی های مدیریت دانش و رویه های توسـعه منابع انسـانی

قابلیت های کلیدی منابع انسانی متناسب با استراتژی محوری دانش
استراتژی دانش

رویه های مدیریت منابع انسانی متناسب با 
استراتژی مدیریت دانش

خالقیت، نوآوری، تجربه، ریسک پذیری، تعمیق حوزه های خلق کنندگان یا کاشفان
دانش

طراحی شغل: پرهیز از تعاریف شغل، چالش و استقالل 
عمل زیاد، تیم های بین وظیفه ای، زمان بندی کارها

جدید،  فناوری  و  دانش  برای  افراد  جذب  نیرو:  تأمین 
استخدام از بیرون، حداکثرسازی تناسب شخص و فرهنگ

مهارتی خاص،  افزایش حوزه های  آموزش و یادگیری: 
تشویق افراد به تجربه کردن، توجیه افراد جدید درباره اهداف 

استراتژیک، مسیرهای شغلی دوگانه )فنی/مدیریتی(

مدیریت عملکرد: ارزیابی عملکرد نتیجه گرا، هدف گذاری 
فردی و بازخورد عملکرد

و  تیم  عملکرد  به  فردی  نوآوری  پیوند  خدمت:  جبران 
مشتری،  نیاز  اساس  بر  خدمت  جبران  شرکت،  سودآوری 

مزایای سبک زندگی

انعطاف پذیری، بهبود مستمر، مشارکت کارکنان، انتقال، بهره بردار
یکپارچگی دانش پنهان

طراحی شغل: تیم های کاری خودگردان

تأمین نیرو: استخدام داخلی

آموزش های  شغل،  حین  آموزش  یادگیری:  و  آموزش 
وظیفه ای،  بین  آموزش  جدید،  فن آوری  زمینه  در  رسمی 
تیم سازی، آموزش رهبری، مهارت های بین فردی و آموزش 

تنوع نیروی کار

و  رفتارگرا  عملکرد  ارزیابی  ترکیب  عملکرد:  مدیریت 
هدف گذاری  عملکرد،  مکرر  بازخورد  کوتاه مدت،  نتیجه گرا 

مشارکتی، توازن اهداف فردی و تیمی

مشوق های  عملکرد،  مبنای  بر  پرداخت  خدمت:  جبران 
تولید فردی و تیمی، پاداش در قبال مشارکت کارکنان

مدیریت پیچیدگی، خالقیت، انعطاف پذیری، انطباق پذیری، نوآوران دووجهی یا نوآوران
تعهد سازمانی

قبلی،  استراتژی  دو  انسانی  منابع  توسعه  رویه های  ترکیب 
مدیریت  توسعه  انعطاف پذیر  و  با یک سیستم جامع  همراه 
مدیریت  رویه های  تنوع  با  انطباق  به منظور  انسانی  منابع 
فردی،  بین  و  سازمانی  مهارت های  آموزش  انسانی،  منابع 
و  پیچیدگی  مدیریت  برای  تضاد  حل  و  مذاکره  ارتباطات، 

تضاد موجود در استراتژی دووجهی

ثبات، جامعه پذیری اعضای جدید، احترام به سنت/گذشته وام گیرندگان یا حفظ کننده
موفق

سلسله  روابط  شغل،  مشخص  تعاریف  شغل:  طراحی 
مراتبی سنتی

تأمین نیرو: استخدام داخلی، مسیرهای شغلی واضح

آموزش و یادگیری: جامعه پذیری زیاد در زمینه تاریخچه 
رسمی  توجیه  رفتاری،  هنجارهای  و  سنت ها  شرکت، 
رسمی،  شغلی  آموزش  استاندارد،  رویه های  و  خط مشی ها 
متولیان توسعه کارکنان تعداد کمی از کارکنان سطح پایین 

را برای پست های مدیریتی انتخاب می کنند.

مدیریت عملکرد: ارزیابی عملکرد رفتارگرا، هدف گذاری 
و بازخورد فردی

جبران خدمت: ساختار جبران خدمات مالی سنتی، پاداش 
برای ارشدیت
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در شماره قبل جهت آشنایی، به معرفی مباحثی 
تحت عناوین: اصطالحات عمومی، طبقه بندی 
پارامترهای  بازدارندگی،  مکانیزم  به  توجه  با 
در  شد.  پرداخته  کروماتوگرام  و  کروماتوگرافی 
کاربردی،  مباحث  به  ورود  از  قبل  قسمت  این 
متحرک،  فاز  قبیل  از  عناوینی  معرفی  ادامه  به 
پارامترهای باز دارندگی در ستون کروماتوگرافی، 

مقادیر بازدارنده نسبی و جدا سازی می پردازیم.

فاز متحرک
سرعت خطی )u( فاز متحرک از طول ستون و 
زمان نگهداری یک ماده باز دارنده نشده محاسبه 

می گردد:

سرعت  از  می تواند  همچنین  خطی  سرعت   
جریان ستون در دمای ستون Fc، سطح برش 
ُپر  ماده   ɛt کل  تخلخل  و   Ac ستون  عرضی 

شده محاسبه شود:

توصیف  برای  نیز  گیری  اندازه  کوچک  ابعاد 
فرایندهای کروماتوگرافی استفاده می شود. سرعت 
به  را  متحرک  فاز  سرعت   v یافته  کاهش  خطی 

انتشار آنالیت در منافذ گاز ثابت مرتبط می نماید.

پارامترهای باز دارندگی در ستون 
کروماتوگرافی

بازدارنده  زمان  یا  و   )Vm( بازدارنده  حجم 
)Tm( حجم فاز متحرک )یا تطابق زمانی آن( 
است که برای شویش یک ماده بی اثر بازدارنده 
بدین  خنثی  ماده  یک  است.  نیاز  مورد  نشده 
طریق به عنوان یک ماده که غلظت آن در فاز 
ثابت در مقایسه با غلظت آن در فاز متحرک قابل 
اغماض است شناسایی می شود. حجم بازدارنده 
به فاصله OA در شکل 1 مطابق است و شامل 
تمام حجم های اضافی است که ممکن است از 
ستون  رابط های  و  دتکتور  نمونه،  تزریق  محل 

موئینه بوجود آیند.
دارنده  باز  حجم  و  دارنده  باز  زمان  بین  رابطه 

توسط رابطه زیر تعریف می گردد:
رابطه زیر تعریف می گردد:

فاصله  در  ستون  طریق  از  که  متحرک  فاز  حجم 
ماکزیمم  پیک  نمونه و شویش  معرفی  بین  زمانی 
 VR بازدارنده  تام  حجم  بعنوان  می یابد  جریان 
به  و  نامیده می شود   TR بازدارنده  تام  زمان  یا  و 
شامل  و  است  مرتبط   1 شکل  در   OB قسمت 
حجم بازدارنده فاز متحرک است. ارتباط بین زمان 
بازدارنده تام و حجم بازدارنده تام بدین ترتیب است:

 سید علیرضا صفایی، کارشناس ارشد شیمی، گروه فیتوشیمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

اصول به کارگیری عملی کروماتوگرافی 
مایع در آزمایشگاه )2(

K زمانی است که نمونه در  بازدارندگی  فاکتور 
فاز ثابت در ارتباط با زمانی که آن در فاز متحرک 
عبارت  به  می شود.  اندازه گیری  می کند  صرف 
چقدر  نمونه  که  است  این  توصیف   K دیگر 
بیشتر در داخل یا بر روی فاز ثابت نسبت به فاز 
ریاضی،  نظر  از  می نماید.  زمان صرف  متحرک 
کاهش  بازدارنده  حجم  از  بازدارنده  فاکتور 
شویش زمان(  )یا  بازدارنده  حجم  و   ’Vr  یافته 

 به دست میاید:

نمونه  مقدار  از  توزیع مستقل  ثابت  هنگامی که 
است، فاکتور بازدارندگی رابطه جرم نمونه در فاز 

ثابت و متحرک در هنگام تعادل است. 

در مورد شستشوی گرادیانت و / یا برنامه نویسی 
زمان  عبارت  از  می توان  همچنین  دمایی، 
توصیف  برای   RRT نسبی  تام  بازدارنده 
و  زمان ها  کرد.  استفاده  ترکیب  دو  جداسازی 
مورد  این  در  یافته  کاهش  بازدارنده  حجم های 

استفاده نمی شود.

مقادیر بازدارنده نسـبی
یک   )I کواتز  )شاخص  بازدارندگی  اندکس 
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قرار  هم  به  نزدیک  و  باریک  پیک  دو  اگر 
wb1≈wb2 و  گیرند می شود فرض کرد که 
عرض دو پیک می تواند با میانگین عرض پیک 

جایگزین گردد:

ارتفاع سینی )plate( از تقسیم طول ستون به 
قباًل  سینی  ارتفاع  می شود.  حاصل  سینی  عدد 
به عنوان معادل ارتفاع یک سینی فرضی شناخته 
سینی  اعداد  برای  که  مشابهی  شرایط  می شد. 
اعمال شد در استفاده از H و h نیز کاربرد دارد.

واژه ارتفاع سینی کاهش یافته h از طریق تقسیم 
ارتفاع سینی به میانگین قطر ذره به دست میاید.

از آنجا که صورت کسر و همچنین مخرج شامل 
تفاوت دو عدد است، حجم های بازدارنده تام )و یا 
زمان های بازدارنده تام( را می توان مورد استفاده 
قرار داد. این به عنوان اندکس بازدارندگی خطی 

.I(T( نامیده می شود

 به موجب آن tR زمان بازدارنده تام )فواصل در 
شرایط  تحت  می تواند  که  است  کروماتوگرام( 
اندکس       آید.  دست  به  برنامه ریزی شده   GC
)I(T به وضوح متمایز از مقدار اندکس خواهد بود 

که برای همان اجزاء تحت شرایط هم دما در فاز 
مشابه به دست آمده است.

جدا  سـازی
جداسازی پیک )Rs(، جداسازی پیک از فاصله 
بین  پیک  عرض  میانگین  و  پیک  دو  اوج  بین 
محاسبه   wb پایه  خط  روی  بر  آن ها  تانژانت 

می گردد )فاصله KL در شکل 1(.

درون یابی  طریق  از  که  است  نسبی  بازدارندگی 
زمان های  از  لگاریتمی(  مقیاس  در  )معمواًل 
بازدارنده  فاکتورهای  یا  یافته  کاهش  بازدارنده 
استاندارد  دو  از  مطابق  مقادیر  و   )i( ماده   یک 
شویش  ماده  از  بعد  و  قبل  که   )Z  +  1 )Z؛ 
می شود به دست میاید. اندکس بازدارندگی کواتز 
تنها می تواند تحت شرایط هم دما اندازه گیری شود.

یافته  کاهش  پارامترهای  جایگزین   X 
K ،VN ،V1( می شود، Z شماره کربن 

R ،t1

R(
و  موردنظر  پیک  از  قبل  که  است  مربوطه   آلکان 
)Z + 1( تعداد اتم های کربن از آلکان است که 

پس از پیک موردنظر شویش می شود: 

از   100 ضربدر  کربن  عدد  تعداد  کواتز  اندکس 
زمان  که  می دهد  را  فرضی  نرمال  آلکان  یک 
بازدارنده مشابه با پیک موردنظر در شرایط مشابه 

آنالیز را دارد.
در مورد دمای برنامه ریزی شده GC، یک مقدار 
به موجب  که  کرد  محاسبه  می توان  را  مشابه 
را  آن ها  لگاریتم  به جای  اندازه گیری  مقادیر  آن 

    عالی             خوب            متوسط          معمولیمی تواند مورداستفاده قرار گیرد.

662661 663 664

B ثبت انتگرال تولید شده به وسیله آشکارساز انتگرال ،A شکل 1-یک نوع کروماتوگرام: ثبت دیفرانسیل تولید شده به وسیله آشکارساز دیفرانسیل
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نقش  انسانی  جامعه  سالمت  ارتقای  در  دارویی  گیاهان  از  استفاده 
فلزات  انتقال  این که گیاهان مهم ترین مسیر  به  توجه  با  دارد.  اساسی 
محسوب  زیستی  چرخه های  و  انسان  غذایی  زنجیرة  به  سنگین 
خطرناک  سنگین  فلزات  از  یکی  بررسی  به  نوشتار  این  در  می شوند، 

می پردازیم. گیاهان  در  آن  تجمع  و  آرسنیک  نام  به 
با  تناوبی  جدول  در  که  است  خطرناکی  و  سمی  شبه فلز  آرسنیک 
تا  نقره ای  رنگ  از  شکننده  جامد  این  می شود.  مشخص   As نام 
و  می شود  یافت  زمین  پوسته  در  طبیعت  در  که  میباشد  خاکستری 
این  حد  از  بیش  دارد. مصرف  وجود  دنیا  تمام سطح  در  آن  با  مواجه 
و  به عالوه  دیابت  مثانه،  و  ریه  پوست،  سرطان  بروز  به  منجر  ماده، 
تحقیقات  بین المللی  آژانس  می شود.  عروقی  ـ  قلبی  بیماری های 
بشر  سرطانزایی  عوامل  از  یکی  را  آرسنیک   ،)IARC ( سرطان 
و  غذایی  مواد  انواع  از  باید  دلیل  همین  به  است.  کرده  معرفی 
می کنید،  مصرف  و  هستند  آرسنیک  حاوی  احتمااًل  که  نوشیدنی هایی 
با  مواجه  و  می شود  یافت  آب  و  غذا  هوا،  در  آرسنیک  باشید.  مطلع 
منابعی  طریق  از  عنصر  این  میباشد.  امکان پذیر  طریق  سه  هر  از  آن 
طال،  و  آرسنیک  معادن  سنگ،  ذغال  سوختن  کودها،  سموم،  مانند 
انتشار  محیط  در  صنعتی  فرایندهای  و  فسیلی  سوخت های  احتراق 
ترکیبات  می باشد.  آن  ترکیبات  از  تابعی  آرسنیک  سمیت  می یابد. 
تری اکسیدآرسنیک،  دی اکسیدآرسنیک،  شامل  آرسنیک  معدنی 
مطالعات  بیشترین  می باشد.   ... و  کلسیم  آرسنات  پنتااکسیدآرسنیک، 
آرسنیک های  زیرا  است  آرسنیک  معدنی  ترکیبات  روی  سم شناسی 
گروه  حاوی  پروتئین های  به  اتصال  جهت  بیشتری  تمایل  معدنی 
آرسنیک  هستند.  خطرناک تر  آلی  ترکیبات  به  نسبت  و  دارند   SH
می شود.  یافت  غیرآلی  صورت  به  معمواًل  آشامیدنی  آب  در 
بدن  وارد  دریایی  فراورده های  طریق  از  که  آرسنیک  آلی  ترکیبات 
شامل  ترکیبات  این  هستند.  برخوردار  پایین تری  سمیت  از  می شوند 

آرسنیک و خطرات آن
است. آرسنوبتائین  و  تری متیل آرسنیک 

می شود،  گیاهان  در  اکسیژن  فعال  گونه  تولید  باعث  معدنی  آرسنیک 
اسیدهای  پروتئین ها،  آمینواسیدها،  تخریب  سبب  می تواند  که 
نظر  از  آرسنیک  گردد.  غشاء  پراکسیداسیون  تخریب  و  نوکلئیک 
بیوشیمیایی  واکنشهای  در  که  حدی  تا  است  فسفر  شبیه  شیمیایی 
آن  به  وقتی  است.  سمی  رو  این  از  شود؛  آن  جایگزین  می تواند 
آن  بوی  که  درمی آید  اکسیدآرسنیک  صورت  به  شود،  داده  حرارت 
اثر  بر  می توانند  همچنین  آن  ترکیبات  و  آرسنیک  است.  سیر  مانند 

شوند. تبدیل  گاز  به  حرارت 

  مهدی مهران، دانشجوی دکترای شیمی تجزیه، گروه فیتوشیمی، مرکزتحقیقات گیاهان دارویی باریج
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    عالی             خوب            متوسط          معمولی

672671 673 674

ترکیبی از آرسنیک و سولفور در آبهای سطحی، زیرزمینی و آب هایی 
نام  تیوآرسنیک  که  می شوند  یافت  دارند  وجود  زمین  اعماق  در  که 
سولفات  از  شکلی  سولفید  است.  سولفید  باالیی  درصد  حاوی  و  دارد 
با  طبیعی  طور  به  ماده  این  است؛  درآمیخته  هیدروژن  با  که  است 
می آورد.  وجود  به  را  تیوآرسنیک  و  می دهد  نشان  واکنش  آرسنیک 
سولفید  به  را  سولفات  می تواند  زمین  در  اکسیژن  کمبود  نتیجه 
تحقیقی  دهد.  رخ  می تواند  برنج  مزارع  در  مساله  این  دهد.  کاهش 
این  از  هدف  است.  گرفته  انجام  بیروت  در  آرابیدوپسیس  گیاه  روی 
مواد  به  که  تیوآرسنیکی  به  چگونه  گیاه  این  که  بود  این  تحقیق 
کار  نتیجه  می دهند.  نشان  واکنش  است  شده  اضافه  آن ها  مغذی 
رشد  و  می کند  جذب  را  سولفورآرسنیک  ترکیب  گیاه  بود:  روشن 
طریق،  این  از  گیاه  هرچه  می شود.  محدود  محسوسی  طور  به  آن ها 
کوچک تر  و  چروکیده تر  آن  ریشه  کند،  دریافت  بیشتری  آرسنیک 
با  که  آرسنیکی  برنج،  حدی  چه  تا  نیست  مشخص  هنوز  اما  می شود. 
اتفاق  این  میزان  تا چه  و  را جذب می کند  است  پیوند خورده  سولفور 
نیست.  معلوم  می گذارد،  تأثیر  آن ها  متابولیسم  روند  بر  ناخوشایند 
به  را  راه خود  تیوآرسینیک  آیا  نیست که  این مساله روشن  مخصوصًا 

نه. یا  می کند  پیدا  نیز  برنج  دانه های  سوی 

سه ماده غذایی که بیشترین مقدار آرسنیک را به خود جذب می کنند 
غذاهای  هستند.  تیره  گوشت  با  ماهی  و  بروکلی  کلم  برنج،  شامل 
ُتن،  ماهی  )همچون  تیره  گوشت  با  ماهی ها  ردة  در  که  دریایی 
نیزه ماهی(  و  آب فام  ماهی  ساردین،  سالمون،  خال مخالی،  ماهی 
بدن  به  آرسنیک  ورود  اصلی  مجرمان  زمره  در  می شوند،  طبقه بندی 
محققان  می شود.  یافت  ماهی ها  انواع  همة  در  آلی  آرسنیک  هستند. 

میزان  حداکثر  جذب  مستعد  طبیعی  طور  به  برنج  گیاه  باورند،  این  بر 
گذشته،  همچون  بنابراین  است،  آب  و  خاک  در  موجود  آرسنیک 
دیگر  گیاهی  غذایی  مواد  از  بیش  را  آفت کش ها  در  موجود  آرسنیک 
از  بیش  قهوه ایی  برنج  بدتر،  هم  این  از  حتی  می کند.  جذب  خود  در 
برنج سفید  از  زیرا کم تر  به خود جذب می نماید؛  آرسنیک  برنج سفید 
آن  آرسنیک  کاهش  باعث  برنج  شستن  همچنین  می شود.  فرآوری 
می شود. در واقع امن ترین روش پختن برنج آن است که برنج را قبل 
چلیپی  برگ های  با  گیاهان  و  کلم  بخیسانید.  قبل  شب  از  پختن  از 
تجمع  شاید  محققان  اعتقاد  به  نمایند.  جذب  را  آرسنیک  می توانند 
اصلی  مقصر  چلیپی  برگ های  با  سبزیجات  در  سولفور  حد  از  بیش 
دارد.  سولفور  حاوی  ترکیبات  با  تنگاتنگی  ارتباط  آرسنیک  زیرا  باشد، 
گل کلم(  و  بروکلی  کلم  )کلم،  کلم ها  انواع  که،  است  ذکر  شایان  اما 
)زیرا  می شود  مصرف  حد  از  بیش  که  هستند  سبزیجاتی  زمره  در 
که  هستید  افرادی  جمله  از  نیز  شما  اگر  بنابراین  خوشمزه اند(،  بسیار 
رویی  برگ های  است  عاقالنه تر  و  بهتر  می کنید،  مصرف  کلم  روزانه 
مزایای  از  تا  کنید  استفاده  آن  جوان  و  تازه  انواع  از  و  کنده  را  آن 
غذایی  مادة  این  حذف  به  مجبور  که  آن  بدون  شوید؛  بهره مند  آن 

نمائید. جذب  فراوانی  آرسنیک  و  گردید  خوشمزه 
زمینه  در  محدودیت هایی   2016 سال  از  که  اروپا  اتحادیه  تنها  نه 
آرسنیک داشته است، بلکه باالتر از همه کشورها، در آسیا و آفریقا- 
کیلوگرم   100 از  بیش  فرد  هر  برای  برنج  ساالنه  مصرف  که  جایی 
بهبود  جهت  در  و  دقت  با  برنج  مورد  در  پژوهش ها  باید  است- 
آرسنیک  اندازه گیری  شود.  دنبال  غذایی  امنیت  مقررات  به  بخشیدن 
انجام  جامد  غذایی  مواد  و  آب  انواع  ها،  میوه  مانند  فراورده هایی  در 
می گیرد. طبق استاندارد ملی ایران در سال 91 حد مجاز آرسنیک در 
آب 0/01 میلی گرم در لیتر و حد مجاز آرسنیک در مواد غذایی جامد 
روش های  می باشد.  کیلوگرم  در  میلی گرم   0/15 برنج  و  گندم  مانند 
اسپکترومتری  شامل  آرسنیک  مقدار  آنالیز  برای  استفاده شده  معمول 
و   )ICP ( القایی  جفت شده  پالسمای  روش   )AAS ( اتمی  جذب 

هستند.  )NAA ( نوترونی  فعال سازی  آنالیز 
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چکیده
نفخ)Flatulence) یا باد شکم، احساس دائمی بادکردگی در حفره شکمی و 
معادل کلمه Nafkh یا ریح در طب سنتی ایرانی است. حکمای طب سنتی بر 
این باورند که نفخ می تواند ناشی از حرارت معده، رطوبت غذا، رطوبت غیرطبیعی 
دستگاه هاضمه و یا بر همکنش این عوامل با یکدیگر باشد. از دیرباز نعناع اخضر  
به عنوان یک ادویه با طبیعت سرد و خاصیت هضم کنندگی و قابض برای 

درمان نفخ و سایر بیماری های دستگاه گوارشی مطرح بوده است.
خواص  از  گیری  بهره  با  باریج اسانس  داروسازی  شرکت  تحقیقاتی  تیم 
متعدد  مطالعات  انجام  و   )  Mentha spicata( اخضر  نعناع  اسانس 
سوپرمینت خوراکی  قطره  دارویِی  شکل  دو  پری کلینیکال،  و   کلینیکال 

)Supermint Barij Oral Drop(    و کپسول نرم ژالتینی سوپرمینت 
)Supermint Barij Soft Capsule( را طراحی و تولید نموده است 
که دارای اثربخشی تأییدشده در کاهش شدت نفخ، شدت درد و سوءهاضمه 
می باشد. در این مقاله مروری به بررسی نقش فرآورده سوپرمینت حاوی اسانس 
نعناع اخضر در درمان مشکالت گوارشی همراه با درد و نفخ پرداخته خواهد شد.

مقدمه
نفخ یک مشکل رایج در سیستم گوارش انسان است. تاکنون هیچ دلیل ارگانیک 
شناخته شده ای برای نفخ شناخته نشده است، بنابراین نفخ به عنوان یکی از انواع 
عملکردی شناخته می شود، اما یک دیدگاه نادرست در مورد نفخ عملکردی 
وجود دارد و گمان می شود که منشاء نفخ عملکردی، بیماری های فیزیولوژیکی 

محدثه محبوبی، دکترای میکروبیولوژی، گروه میکروب شناسی، مرکزتحقیقات گیاهان دارویی باریج
یا بیماری هایی با منشاء غیرآلی است؛ در حالی که نفخ عملکردی ترکیبی از 
شرایط محیطی، عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیکی )حرکات روده ای، تغییر در فلور 
میکروبی( و فیزیولوژیکی ـ اجتماعی می باشد. تأثیر نفخ بر کیفیت زندگی و 
هزینه های باالی ایجادکننده این بیماری بر جامعه از تبعات آن است. نفخ با 
احساس مداوم باد در حفره شکمی همراه است که می تواند با مشکالتی نظیر 
 ،Irritable Bowel syndrome (IBS (سندرم روده تحریک پذیر

یبوست عملکردی و بیماری هایی نظیر آن همراه شود.
 نفخ دومین عالمت شایع در بیماران مبتال به IBS است که با دردهای شکمی 
همراه می شود. تعدادی از محققان، نفخ را زیرگروه IBS می دانند، اما تعدادی 
آن را به عنوان یک بیماری مستقل برمی شمارند و آن را به گروه های مختلفی با 
درد زیاد و یا درد کم تقسیم می کنند. صرف نظر از نوع بیماری، نکته بسیار مهم 

موجود، شیوع باالی نفخ در میان 30% از افراد جامعه می باشد. 
در ارتباط با شیوع باالی نفخ در جامعه و گرایش به استفاده از درمان های طبیعی، 
در این مطالعه مروری، به تعریف بیماری از دیدگاه طب سنتی ایران و سپس 
به معرفی اسانس نعناع اخضر به عنوان یک ضدنفخ اثربخش در طب سنتی و 

طب نوین خواهیم پرداخت.

سوپرمینت و اثرات درمانی آن
 در درمان نفخ
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تعریف بیماری نفخ در طب سنتی ایران
بر طبق باورهای سنتی، نفخ نتیجه عدم هضم در معده است. تولید گاز در حفره 
شکمی از مقدار حرارت معده، رطوبت غذا، رطوبت غیرعادی دستگاه هاضمه و 
برهمکنش این عوامل با یکدیگر ناشی می شود. نفخ معادل نفخ، نفخه یا ریح در 
طب سنتی ایرانی است. عالئم این بیماری شامل بادکردگی، احساس سنگینی 
در حفره شکمی می باشد. ابن سینا در کتاب "قانون در طب" به ریح یا گازهایی 
با رایحه غلیظ و سرد اشاره می کند که در حفره شکمی ایجاد نفخ می کنند. 
حکمای طب سنتی شرایط فیزیولوژیکی مختلفی را برای نفخ تعریف کرده اند و 
بر این باور بوده اند که نفخ ممکن است در محلهای مختلف بدن به عنوان مثال 
در معده، طحال، کبد، روده، و حفره شکمی رخ دهد که بر اساس محل ایجاد 

آن به عنوان نفخ معده، نفخ طحال، نفخ کبد، نفخ بطنی نامگذاری می شود. این 
حکما معتقدند که برخی بیماری ها نظیر سردرد، دردهای کششی، لرزش و درد 
در ناحیه کمر و مفاصل نتیجه نفخ در بدن می باشد. مطابق با نظر ابوعلی سینا، 
تولید گاز در بدن نتیجه کمبود حرارت است و در اثر فاکتورهای تغذیه ای، 
عادت های غذایی، شیوه زندگی، بیماری های معدی و فاکتورهای دیگری نظیر 
چاقی، درمان دارویی، بیماری های کبدی و سایر عوامل ایجاد می شود. در طب 
سنتی ایرانی ضعف الهضم )هضم ناقص( و سوءالهضم )سوء هاضمه( دو دلیل 
عمده برای تولید نفخ به شمار می روند. تجمع نامناسب اخالطی نظیر اخالط 
صفراوی سیاه یا بلغمی در دستگاه گوارش می تواند نفخ ایجاد کند. نعناع اخضر 
در طب سنتی ایران با نام نعناع بستانی یا نعناع دشتی شناخته می شود و یک 
گیاه تولیدکننده حرارت با خاصیت هضم کنندگی و قابضی است. مزاج نعناع 
اخضر گرم و خشک است، اما خشکی آن زیاد نیست و کمی رطوبت در آن وجود 
(Mentha puleguim(دارد. خصوصیت درمانی نعناع اخضر باالتر از پونه
 است. همچنین ترکیب عصاره نعناع اخضر همراه با عسل، درمانی مناسب برای 
درد گوش است و قراردادن برگ های آن روی زبان، خشونت آن را می زداید. 
جویدن برگ های نعناع اخضر، دندان درد و نوشیدن عصاره آن، خونریزی را 
متوقف می کند و برای کاهش درد در سینه کاربرد دارد. استفاده از نعناع اخضر 
برای اختالالت نورولوژیکی و ضعف معده توصیه می شود. در طب سنتی ایران 
سه نسخه از دم کرده، تنتور و قرصهای نعناع برای نفخ وجود دارد و توصیه 
می شود، نعناع به رژیم غذایی روزانه افراد افزوده شود تا از نفخ جلوگیری شود. 
این باور وجود دارد که نعناع اخالط نامناسب را از معده خارج کرده و معده را قوی 
می سازد. در باورهای طب سنتی، مصرف عرق نعناع در طول دوران شیردهی 
نوزاد را از کولیک بعد از تولد رها می کند. در یک مطالعه کیفی بر گیاهان دارویی 
توصیه شده در طب سنتی ایران در درمان عالئم سوء هاضمه، برگ نعناع 
 اخضر یکی از گیاهان با اثرات تقویت کنندگی معده است و در درمان عالئم 

سوء هاضمه مانند اشتها، نفخ، حالت تهوع و آروغ زدن مؤثر است.

نعناع اخضر در طب سنتی سایر ملل
التهاب  به طور کلی، اعضای جنس منتا در مکاتب مختلف دنیا، در درمان 
کبدی  مشکالت  و  بی اشتهایی  نفخ،  تهوع،   ،(Bronchitis( برونش ها 
استفاده شده است. در بین گونه های مختلف جنس نعناع، نعناع اخضر قبل 
از نعناع فلفلی  شناخته شده بود و یکی از قدیمی ترین گونه های جنس نعناع 
(پایین تر   M. piperita (است. بازده اسانس نعناع اخضر از نعناع فلفلی

است و ماده موثرة کارون به عنوان جزء اصلی اسانس آن شناخته می شود؛ 
در حالی که کارون در پونه و نعناع فلفلی وجود ندارد. جنس نعناع خصوصًا 
اسانس نعناع اخضر و برگ های آن اثرات درمانی زیادی نظیر اثرات ضدنفخ، 
تونیک، تونیک معده، ضدسرفه، ضدتشنج، قابض، ضددرد و آرام بخشی دارند. 
هیپوکریت و دیسکورید از نعناع اخضر برای درمان مشکالت مختلفی از جمله 
بیماری های معده استفاده می کردند؛ چون این باور وجود داشته که نعناع اخضر 
دارای اثرات ضددردی و بادشکنی است. سربازان رومی نعناع اخضر را در سراسر 
اروپا گسترش دادند. نعناع اخضر در کلیساهای قرن نهم کشت می شده است. 
همچنین نعناع اخضر به طور سنتی در درمان نفخ، اسهال، دردهای شکمی، 
سوءهاضمه، ضعف روده، سرماخوردگی، سینوزیت، هاری، آنفلوآنزا، مشکالت 
فیزیولوژیکی کودکان، خونریزی بینی، سردرد و به عنوان پادزهر استفاده می شده 
است. استفاده از برگهای نعناع اخضر به عنوان بادشکن در درمان اختالالت 
گوارشی و به عنوان درمانی برای نفخ در PDR توصیه شده است. در طب 
سنتی چینی، اعضای جنس نعناع با خواص قابضی، سردی و تندی شناخته 
می شوند. از این گیاهان برای خارج کردن باد، حرارت و تمیزکردن سر و چشم 
و زدودن راش های پوستی و خروج qi کبدی استفاده می شود. در طب آیوردا، 
از اعضای جنس نعناع برای رفع مشکالت هضم، مشکالت پوستی و سردرد 
استفاده می شود. گزارش های تاریخی به کاربرد وسیع نعناع در یونان قدیم اشاره 
دارد. نعناع در درمان بیماریهای مقاربتی، سفیدکردن دندان ها و ترمیم زخم های 

دهانی نیز استفاده می شده است.

ترکیب شیمیایی اسانس نعناع اخضر
قبل از ارزیابی اثربخشی اسانس نعناع اخضر در درمان نفخ، آشنایی با ترکیب 
از اهمیت زیادی برخوردار است. بررسی ترکیب شیمیایی  شیمیایی اسانس 
اسانس نعناع اخضر موضوع مطالعات فراوانی بوده است. اگرچه حجم زیادی 
از اطالعات روی ترکیب شیمیایی اسانس نعناع اخضر وجود دارد، اما بسیاری از 
مطالعات، کارون)  Carvone) را به عنوان جزء اصلی اسانس معرفی کرده اند. 
اسانس حاصل از برگهای نعناع اخضر در مرحله کامل گلدهی از مناطق شمال 
غربی هیمالیا دارای کارون، لیمونن و اکالیپتول به عنوان اجزای اصلی بوده است. 
کارون، پولگون و اکالیپتول از اجزای اصلی اسانس نعناع اخضر جمع آوری شده در 
کشور برزیل است. کارون، لیمونن، بتا-بوربونن) β-bourbonene) در اسانس 
نعناع اخضر استان کرمانشاه منطقه گیالن غرب گزارش شده است. اسانس نعناع 
اخضر جنوب شرقی آمریکا با شرایط گرم و مرطوب حاوی کارون به عنوان جزء 
اصلی اسانس می باشد. کارون، لیمونن، اکالیپتول، بتا- پینن، سیس دی هیدروکارون 

و دی هیدروکارون اجزای اصلی اسانس کشور تونس می باشند.
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عالوه بر کموتیپ های کارون برای اسانس نعناع اخضر، کموتیپ های غنی از 
پولگون و پیپریتون برای این اسانس گزارش شده است و نشان داده شده است 
که ترکیب شیمیایی اسانس نعناع اخضر از شرایط محیطی و فصل رویش 
تأثیر می پذیرد. تأثیر شرایط محیطی روی ترکیب شیمیایی اسانس نعناع اخضر 
در آزمایش های میدانی انجام شده روی کموتیپ غنی از پولگون- پیپریتون 
نعناع اخضر در کشور ترکیه نشان داد بازده اسانس و ترکیب شیمیایی اسانس 
از شرایط محیطی به شدت تأثیر می پذیرد. عالوه بر شرایط محیطی، فصل 
برداشت نیز، تاثیرات مهمی روی ترکیب شیمیایی اسانس نعناع اخضر دارد. 
میزان درصد اسانس و محتوی اسانس نعناع اخضر می تواند از زمان برداشت 
تأثیر پذیرد، میزان بازده اسانس در فصل تابستان باالتر بوده؛ در حالی که میزان 

کارون اسانس در فصل زمستان باالتر گزارش شده است.
– 0/8% و محتوی  بین 2/5  نعناع اخضر  اسانس  با PDR میزان  مطابق 
اسانس نعناع اخضِرخشک فصل تابستان از نمونه تازه آن باالتر است. کارون 
)80-40%(، لیمونن  )15-5%( از اجزای اصلی اسانس هستند و کارون مسؤول 

بو و رایحة نعناع می باشد.
مهم ترین ادعا در مورد اسانس نعناع اخضر اثرات ضدنفخی آن است. در همین 

راستا، در ادامه به بررسی نقش اسانس نعناع اخضر در فرآورده سوپرمینت در 
درمان نفخ و مشکالت گوارشی آن پرداخته خواهد شد.

اثربخشی فرآورده سوپرمینت در درمان مشکالت گوارشی و نفخ
در این بخش به مرور مطالعات مختلف بالینی در مورد فرآورده سوپرمینت 
روی  اخضر  نعناع  اسانس  حاوی  خوراکی  قطره  اثربخشی  پرداخته می شود. 
سِردل،  سوزش  معدی،  درد  مری،  به  معده  از  اسید  برگشت  نظیر  عالئمی 
بادکردن قسمت فوقانی حفره شکمی، حالت تهوع، شاخص ارزیابی کلی بیمار 
و پزشک از درمان در مقایسه با کپسول نرم ژالتینی حاوی اسانس نعناع فلفلی 
روی 79 بیمار مبتال به سوء هاضمه عملکردی نشان داد این دو اسانس در 
کاهش عالئم فردی اختالالت عملکردی مؤثر هستند و بهبود مشخصی در 
61/9% و 51/04% از عالئم بیماران در گروه کپسول نرم و قطره خوراکی ایجاد 
می کنند. هر دو ترکیب در برگشت اسیدی معده و سوزش سر دل بهبودی ایجاد 
می کنند و اسانس نعناع اخضر احساس ترش شدگی را بهتر از اسانس نعناع فلفلی 
بهبود می بخشد. بهبود مشخصی در اشتها، درد معده، درد و بادکردگی حفره 
باالی شکمی، شدت درد، حالت تهوع، پری معده، نفخ در دو گروه مشاهده شد. 
ارزیابی کلی پاسخهای درمانی در دو گروه یکسان بود، بدون این که عارضه 

جانبی خاصی گزارش شود.

خوراکی  قطره  اثرات ضدنفخی  روی  انجام شده  یک سوکور  مطالعه  یک  در 
سوپرمینت در مقایسه با دایمتیکون روی 60 بیمار مبتال به سندرم روده تحریک 
پذیر، بیماران به دو گروه تقسیم شدند و بیماران در هر گروه قرص های جویدنی 
40 میلی گرمی دایمتیکون یا 40 قطره سوپرمینت باریج اسانس را پس از هر 
وعده غذایی به مدت 3 هفته دریافت کردند. شدت عالئم سه بار )بعد از شروع 
مطالعه، دو هفته بعد از شروع درمان و یک هفته بعد از خاتمه درمان( مورد 
ارزیابی قرار گرفت. یک گراف به عنوان ابزار ارزیابی اثربخشی درمان )سبز: 
بدون نفخ، آبی: نفخ به میزان بسیار کم، ارغوانی: نفخ کم، زرد: نفخ متوسط، 
نارنجی: نفخ شدید و قرمز نفخ بسیار شدید( به بیماران داده شد. عوارض جانبی 
درمان نظیر سردرد، حساسیت پوستی و خارش در دو گروه ارزیابی شد. بین 
دو گروه تفاوت معنی داری از نظر سن، جنس و دوره نفخ در سطح پایه وجود 
نداشت )p > 0.05( همچنین تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر میزان 
مصرف دایمتیکون و قطره خوراکی سوپرمینت برای درمان نفخ در زمان ورود 
به مطالعه و دو هفته بعد از شروع درمان وجود نداشت. بعد از چهار هفته، یک 
هفته بعد از خاتمه درمان، قطره خوراکی سوپرمینت به طور مشخصی نسبت به 
دایمتیکون )p = 0.01 ( اثربخشی باالتری در درمان نفخ نشان داد؛ در حالی 

که هیچ عارضه جانبی خاصی برای سوپرمینت در طول مطالعه گزارش نشد.
ناراحتی های شکمی پس از جراحی و نفخ در دستگاه گوارش از عالئم شایع 
بعد از جراحی سزارین است. قطره سوپرمینت دارای پتانسیل کاهش نفخ، درد 
و ناراحتی های گوارشی بعد از عمل سزارین است. کارایی قطره سوپرمینت 
)60 بیمار( در مقایسه با پالسبو )47 نفر( روی شدت درد، نفخ و مشکالت 
گوارشی بعد از سزارین در یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی زنان 
سزارینی مقایسه شده است، در این مطالعه بیماران پس از ترک اتاق عمل و 
توقف سرم درمانی، سه دوز از سوپرمینت یا پالسبو را )40 قطره( هر 20 دقیقه 
یکبار دریافت کردند. بعد از 120 دقیقه، پرسشنامه بالینی تکمیل گردید. بعد از 
60 دقیقه، تفاوت مشخصی بین میزان آروغ زدن در گروه سوپرمینت در مقایسه 
با پالسبو مشاهده شد که نشان دهندة تاثیرات سوپرمینت روی خروج گازهای 
معده بعد از مصرف آن است. عالوه بر اثرات ضدنفخی سوپرمینت، اثربخشی 
این فرآورده در کاهش دردهای شکمی نیز بررسی شده است. سوپرمینت قادر 
است شدت درد، شدت نفخ را در این بیماران کاهش دهد که این تفاوت از نظر 
آماری باالتر از گروه پالسبو است. نویسندگان هیچ گونه عارضه جانبی در طول 

مطالعه گزارش نکردند.
نفخ اغلب با دردهای شکمی همراه می شود. اثربخشی سوپرمینت همچنین در 
کاهش درد در کارآزمایی های مختلف ثابت شده است. اثربخشی سوپرمینت 
در کاهش شدت درد حین کلونوسکوپی در مقایسه با گروه کنترل روی 101 
کودک ارزیابی شد. بیماران در گروه سوپرمینت )51 بیمار( 20 قطره سوپرمینت 
را 30 دقیقه قبل از کلونوسکوپی دریافت کردند. بیماران در گروه کنترل هیچ 
دارویی دریافت نکردند. بعد از عمل کلونوسکوپی، شدت درد و رضایت بیماران 
از طریق پرسشنامه درد اطفال ارزیابی گردید. متوسط شدت درد و رضایت 
کلی بیماران در گروه سوپرمینت بهتر از گروه کنترل بود. زمان برای انجام 

کلونوسکوپی در گروه سوپرمینت پایین تر از گروه کنترل گزارش گردید.
ایجاد نفخ در حین قاعدگی همراه با ایجاد احساس پری در ناحیه شکمی، 
احساس سفتی در اطراف معده و معده درد مشاهده می شود. در این شرایط شکم 
افراد دچار قاعدگی، متورم می شود. تأثیر قطره خوراکی سوپرمینت روی درد و 
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نفخ ناشی از قاعدگی در یک کارآزمایی بالینی روی 100 دختر 22-18 سال با 
400 میلی گرم ایپوبروفن مقایسه گردید. بیماران در دو گروه قرار گرفتند و 40 
قطره سوپرمینت را در دو سیکل درد یا 400 میلی گرم ایپوبروفن را هر 4 ساعت 
یکبار در صورت نیاز مصرف کردند. بعد از مصرف دارو در دو گروه، شدت درد 
به طور معنی داری در مقایسه با سطح پایه کاهش یافت )p =0.0001( و این 
کاهش شدت درد بین دو گروه معنی دار نبود )p =0.468(. متوسط دوره قاعدگی 
بعد از مصرف سوپرمینت و ایپوبروفن کاهش یافت و میزان رضایت بیماران در 
این مطالعه در گروه سوپرمینت و ایپوبروفن به ترتیب 88% و 90% بود که از 

نظر آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت.
  

بحث و نتیجه گیری
اسانس نعناع اخضر به طور سنتی برای درمان نفخ استفاده می شود. اسانس نعناع 
اخضر با دارابودن اثرات درمانی بی نظیری مانند اثرات هضم کنندگی، ضددردی، 
ضدالتهابی، ضداسپاسمی می تواند شدت نفخ و درد را در معده کاهش دهد. اثرات 
ضدالتهابی و اثرات هضم کنندگی اسانس نعناع اخضر از التهاب حفره شکمی 
ممانعت کرده و به هضم بهتر غذا کمک می کند. کارون جزء اصلی اسانس 
نعناع اخضر است که حدود 70-60% از کل ترکیب اسانس را تشکیل می دهد. 
نتایج بررسی های مختلف نشان می دهد اثرات بیولوژیکی مربوط به اسانس 
نعناع اخضر به جزء کارون آن مربوط است. کارون دارای اثرات ضداسپاسمی، 
آرام کنندگی و آرام بخشی است. همچنین تأثیر اسانس نعناع روی اکوسیستم 
میکروبی روده، پتانسیل درمانی آن را در نفخ و بیماری های گوارشی افزایش 
می دهد. بر اساس نتایج کارآزمایی های بالینی انجام شده از اسانس نعناع اخضر 
دو شکل دارویی قطره خوراکی و کپسول نرم ژالتینی با نام تجاری سوپرمینت 
طراحی و تولید شده است که قطره خوراکی آن حاوی 2% اسانس نعناع اخضر 
است که بر اساس 15-11 میلی گرم کارون در هر میلی لیتر فرآورده استاندارد 
شده است و به بیماران توصیه به استفاده از 20 قطره فرآورده بعد از غذا می شود. 
این فرآورده در درمان نفخ و سوءهاضمه اثربخش است. کپسول نرم ژالتینی 
سوپرمینت 20 میلی گرمی است که حاوی 12-10 میلی گرم کارون است و 
دارای مورد مصرفی مشابه با قطره خوراکی سوپرمینت است. بر اساس نتایج 

کارآزمایی های باال، هیچ عارضه جانبی بعد از مصرف روزانه 240 میکرولیتر 
اسانس خالص نعناع برای سه هفته متوالی گزارش نشده است. بنابراین مصرف 

فرآورده در دوزهای درمانی تجویز شده فاقد هرگونه عارضه جانبی خواهد بود.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

682681 683 684
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حسین حسینی، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، گروه تحقیقات کشاورزی، مرکز    تحقیقات گیاهان دارویی باریج

کشـاورزی ارگانیک)3(
سالمت مواد غذایی ارگانیک

غذایی  مواد  سایر  از  سالم تر  کننده  مصرف  برای  ارگانیک  غذایی  مواد 
نسبت  کمتری  بسیار  سموم  باقیمانده  حاوی  ارگانیک  محصوالت  است. 
به محصوالت رایج هستند. استانداردهای ارگانیک، دستورالعمل های جدی 
در مورد کاربرد کود در کشاورزی ارگانیک وضع کرده است. کودهای خام 
برداشت  از  قبل  روز   90 حداقل  یا  درآیند  کمپوست  به صورت  بایستی  یا 
محصول استفاده شوند. این تعداد روز، زمان کافی برای تجزیه میکروبی 

هر عامل بیماری زا را در اختیار می گذارد.
 قیمت مواد غذایی ارگانیک به دلیل این که برچسب قیمت آن بازگوکننده 
هزینه واقعی کاشت محصوالت غذایی ارگانیک است بیشتر از قیمت مواد 
غذایی رایج می باشد. هزینه های کاشت شامل: استفاده بیشتر از نیروی کار، 
کنترل ویژه مواد شیمیایی و هزینه های بهداشتی و زیست محیطی می باشد. 
هزینه های بهداشتی و زیست محیطی شامل: هزینه های پاک سازی آبهای 
ارگانیک  غذایی  مواد  قیمت  می باشد.  آفت کشها  آلودگی  جبران  و  آلوده 
انبارداری  و  نقل  و  برداشت، حمل  داشت،  هزینه های کاشت،  دربرگیرنده 
می باشد. در مورد مواد غذایی فرآوری شده، هزینه های فرآوری و بسته بندی 
نسبت  ارگانیک  شیوه  به  غذایی  مواد  تولید  برای  می آید.  حساب  به  نیز 

همه  کنترل  برای  را  مقررات سخت تری  بایستی  معمول،  غذایی  مواد  به 
غیرمستقیم  هزینه های  اگر  که  دارد  وجود  شواهدی  برد.  کار  به  مراحل 
مواد  تولید  هزینه  آنگاه  شود  لحاظ  آن  قیمت  در  رایج  غذایی  مواد  تولید 
غذایی ارگانیک مشابه و یا حتی پایین تر از مواد غذایی رایج خواهد شد. 
عملکرد تولید کشاورزی ارگانیک به دلیل این که در این نوع کشاورزی از 
پایین تر  کودها و آفت کشها شیمیایی استفاده نمی شود، غالبًا )نه همیشه( 
است. همچنین در کشاورزی ارگانیک نسبت به کشاورزی رایج، از نیروی 
کار بیشتری استفاده می شود و اندازه مزارع نیز کوچک تر از مزارع کشت 
رایج است. در استرالیا برای مواد غذایی ارگانیک، 20 درصد هزینه باالتری 
نسبت به غذاهای رایج پرداخت می شود. اما از طرف دیگر، منافع کشاورزی 
ارگانیک، به دلیل هزینه پایین تر کود و سم حتی در صورت پایین تر بودن 
عملکرد می تواند مناسب باشد. در انگستان و اروپا، در مناطقی که تولیدات 
ارگانیک آن بیشتر از استرالیا است، با افزایش تولید محصوالت ارگانیک، 
قیمت مواد غذایی ارگانیک در حال کاهش یافتن است. بسیاری از مردم 
از مواد غذایی  ارگانیک مغذی تر و سالم تر  اینکه مواد غذایی  با اعتقاد به 

معمول هستند ترجیح می دهند پول بیشتری بپردازند.
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گواهی ارگانیک چیسـت؟
 گواهی ارگانیک به محصوالت کشاورزی که منطبق با استانداردهای متحد 
پرورش یافته و فرآوری شده اند، اشاره دارد. این محصوالت توسط دولت های 
یا سازمان های خصوصی گواهی شده و فروخته می شوند. صدور  مستقل 
گواهی شامل مراحلی از قبیل تسلیم ساالنه طرح روش کشت، بازدید از 
مزرعه و تسهیالت فرآوری می باشد. بازرسان تأیید می کنند که آیا عملیات 
کشاورزی ارگانیک از قبیل مدیریت دراز مدت زمین کشاورزی، جداسازی 
مزارع ارگانیک از مزارع رایج و نگهداری اسناد توسط کشاورز انجام می شود 
یا خیر. مراحل بازرسی شامل بررسی روشهای کنترل آفات، حمل و ذخیره 
عناصر، نگهداری اسناد و حسابرسی می باشد. به منظور رعایت عدم استفاده 
یا مواد نگهدارنده مواد غذایی، فرآوری مختصری بر  از عناصر مصنوعی 
ارگانیک،  دریافت گواهی  انجام می شود. الزمه  ارگانیک  موادغذایی  روی 
عدم کاربرد مواد شیمیایی مصنوعی، عناصر یا مواد غذایی به دست آمده از 

مهندسی ژنتیک )GMO( می باشد.

اقدامات غیرمجاز در کشـاورزی ارگانیک
و  علف کش ها  آفت کش ها،  از  نباید  ارگانیک  محصوالت  درکشت   -1
ژنتیک  مهندسی  وسیله  به  تولیدشده  محصوالت  یا  شیمیایی  کودهای 

استفاده شود.
نگهدارنده  مواد  نباید حاوی  فرآوری شده  ارگانیک  غذایی  2- محصوالت 

شیمیایی یا افزودنی های مصنوعی مانند مواد رنگی و پارافین ها باشند.
از  حرکت  برای  شیمیایی  مواد  حذف  تنها  که  است  این  حقیقت  اما   
کشاورزی  نیست.  کافی  ارگانیک  کشاورزی  سمت  به  رایج  کشاورزی 
ارگانیک فرآیندی شدیداً کاربر است. به عنوان مثال کشاورزان تولیدکننده 
قبیل  )از  پوششی  گیاهان  با کیفیت،  از کمپوستهای  ارگانیک  محصوالت 
یونجه( و کشت تناوبی به منظور تغذیه طبیعی خاک و احیاء آن استفاده 
می کنند. گیاهان پرورش یافته در خاک سالم توانایی بهتری برای تغذیه و 
به آن معنی است  تغذیه  دارند.  بیماری ها  آفات و  به  حفاظت خود نسبت 
که برای این گیاهان نیازی به کاربرد زیاد کود و سم نمیباشد. اصطالح 
جای  به  که  است  رایج  ارگانیک  محصوالت  تولیدکننده  کشاورزان  میان 
و کمپوست  مراقب چگونگی ذخیره  این کشاورزان همچنین  گیاه،  تغذیه 
فضوالت حیوانات به منظور حفاظت از سیستم های آب و هوایی هستند. 
آن ها به منظور بهینه کردن چرخه رشد طبیعی، نوع محصولشان را با اقلیم 
و خاک سازگار می کنند. این کشاورزان تنوع زیستی را نیز از طریق کشت 
محصوالت متنوع به جای کشت تنها یک محصول بهبود می بخشند. آن ها 
از طریق کلیه این روشها، از فرسایش خاک جلوگیری می کنند، در مصرف 

حوزه های  و  محلی  حیات وحش  حفظ  به  و  می نمایند  صرفه جویی  انرژی 
آبریز کمک می کنند. آن ها به حفظ محیط زیست جهانی نیز کمک می کنند، 
گلخانه ای  گازهای  می توانند  ارگانیک  محصوالت  تولیدکننده  کشاورزان 
مانند دی اکسید کربن را که در گرم شدن کره زمین سهیم هستند به مقدار 
فرسایش خاک  از  جلوگیری  به  ارگانیک  کشاورزی  دهند.  کاهش  زیادی 
سطحی، بهبود حاصلخیزی خاک، حفظ آب های زیرزمینی و صرفه جویی 

انرژی کمک می نماید.

علت رویکرد کشـاورزی جهان به شـیوه کشـت ارگانیک
پیدایش  از  قبل  متمادی  سالیان  سنتی،  کشاورزی  یا  معیشتی  کشاورزی 
جهان،  نقاط  برخی  در  نیز  هم اکنون  و  داشت  وجود  مکانیزه  کشاورزی 
کشاورزان با این شیوه از کشت امرار معاش می کنند. این شیوه از کشت 
دارای یک سری ویژگی های خاص خود می باشد. در کشاورزی معیشتی 
زمین  اندازه  کوچکی  دلیل  به  است.  کوچک  بهره برداری  قطعات  اندازه 
نوین  فنون  و  علمی  روش های  از  نمیتواند  کشاورز  آن،  پراکنده بودن  و 
دلیل  همین  به  نماید.  استفاده  بهره وری  افزایش  جهت  در  کشاورزی 
کار  نیروی  از  غالبًا  کشاورز  و  است  کاربر  کشاورزی  معیشتی،  کشاورزی 
خانواده برای انجام امور کشاورزی مزرعه خود استفاده می نماید. در واقع در 
این نوع کشت سرمایه از کار جدا نیست. خاک مزارع از طریق دفن بقایای 
گیاهی، پخش کودهای دامی و استفاده از تناوب دوره ای گیاهان خانواده 
خصلتی  دارای  کشاورزی  نوع  این  که  آنجایی  از  می شود.  بارور  بقوالت 
معیشتی است، هدف تولید هم بیشتر جنبه مصرفی دارد. در نتیجه درآمد 

کشاورز پایین است.
آبیاری کارآمد، بذرهای اصالح شده، تکنولوژی پیشرفته و کودها و سموم 
شیمیایی تحولی عظیم در کشاورزی جهان ایجاد کرد و کشت سنتی را به 

مکانیزه تبدیل نمود:
از  استفاده  عدم  آن  ملزومات  از  یکی  و  ارگانیک  کشت  اصلی  ویژگی 
کودها و سموم شیمیایی و محصوالت تولیدی از طریق مهندسی ژنتیک 
می باشد؛ درنتیجه این نوع کشت نسبت به کشت مکانیزه آسیب کمتری 
به محیط زیست وارد می کند و چون حاوی باقیمانده سموم نیست، مطلوب 
مصرف کننده می باشد. به طور کلی می توان علت رویکرد کشاورزی جهان 
به شیوه کشت ارگانیک را به دلیل آن دانست که در کشاورزی ارگانیک آثار 
منفی اقتصادی انقالب سبز، به دلیل مدنظر قراردادن کشاورزان خرده پا، 
آثار اجتماعی آن، به دلیل توجه به نیازهای تولیدکننده و مصرف کننده و 
آثار زیست محیطی به دلیل مصرف کم سم و کود و توجه به حاصلخیزی 
خاک به حداقل می رسد. از سوی دیگر عوارض کشت سنتی نیز که شامل 

درآمد کم تولیدکننده و تولید غذای کم بود نیز مرتفع می شود.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

692691 693 694
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راهکارهای تولید تاکسـول
با  دی ترپنی  ترکیب  یک  تاکسول  تجاری  نام  با  پاکلی تاکسل 
استخراج می گردد.  گیاه سرخدار  از  غالبًا  پیچیده می باشد که  ساختاری 
گونه پوست  از   Wani و   Wall توسط  بار  اولین  برای  ماده  این 

درختان  شد.   )1971( شناسایی  و   )1966( T. brevifoliaجداسازی 
این  و  هستند  ساله  چندصد  درختان  تاکسول،  استخراج  برای  مناسب 
استخراج منجر به نابودی این منابع طبیعی می گردد زیرا عملکرد تولید 
 Taxol تاکسول بسیار پایین است به نحوی که برای تهیه یک گرم 
نیاز به پوست سه درخت بالغ صدساله می باشد. محققین زیادی تالش 
داروی  کامل  سنتز  اما  دهند  انجام  را  تاکسول  کامل  سنتز  تا  کرده اند 
بوده،  کمتر  روش  این  در  واکنش ها  بازده  و  پرهزینه  بسیار  تاکسول 
روش  است.  نداشته  دارو  این  تجاری  تولید  در  سهمی  هیچ  بنابراین 
باکاتین جمله  از  طبیعی  ترکیبات  به  وابسته  نیز  تاکسول  نیمه سنتز 
اما  نظر می رسد  به  تولید  برای  مناسب  این روش  اگرچه  Ш می باشد. 
تخلیص و جداسازی پیش ماده های طبیعی موردنیاز برای سنتز تاکسول 
مشکل  بسیار  کاری  گیاهی  ترکیبات  دیگر  و  چربی ها  فنولیک ها،  از 
تولیدکننده  میکروارگانیسم های  به  دست یابی  برای  جستجو  است. 
شامل  Taxus جنس  گونه های  سایر  از  آن  جداسازی  تاکسول، 
گونه های  بین  هیبریدهای  و   T. caspidata و   T. baccata  
سایر  از  استخراج  آن  بر  عالوه  و   T. xmedia  Hicksii مثل  آن 
نیز  ساقه  پوسته های  و  ریشه  ساقه، چوب  برگ،  مثل  گیاهی  اندامهای 

 نرجس فرزین، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، گروه بیوتکنولوژی مرکزتحقیقات گیاهان دارویی باریج

راهکارهای فناوری زیستی در راستای تولید ماده ضدسرطانی تاکسول

بهتری  جایگزین  منبع  ساقه  پوسته  و  برگها  اگرچه  است.  شده  انجام 
به  منابع  این  از  تاکسوییدها  خالص سازی  اما  هستند،   Taxol برای 
اندام ها،  این  در  خاص  ترکیبات  سایر  و  کلروفیل  موم ها،  وجود  دلیل 

است. مشکل تر  بسیار 
گیاه  سلولی  کشت  از  مفید  تاکسوییدهای  دیگر  و  تاکسول  جداسازی 
طبیعی  بافت های  از  آن  جداسازی  به  نسبت  کمتری  مراحل  سرخدار، 
از  حاصل  سلول های  در  تداخل کننده  ترکیبات  میزان  زیرا  دارد؛  نیاز 
کشت سلولی کمتر است. با وجود آن که مواد تولیدی توسط سلول های 
کشت شده در بیورآکتورها یا کشتهای سوسپانسیون سلولی لزومًا مشابه 
آن ها  عملکرد  معمواًل  ولی  بود  نخواهد  کامل  گیاه  توسط  تولیدی  مواد 
پایداری  اقتصادی  تولید  نیز  روش  این  اوقات  بعضی  اما  است.  بیشتر 
میوه های  و  برگ ها، سرشاخه ها  پوست درخت،  از  تاکسول  اخیراً  ندارد. 
میزان  که  شده  ثابت  البته  است.  شده  جداسازی  نیز  فندق  درخت 

تاکسول درخت سرخدار حدود 10 برابر درخت فندق می باشد.
عنوان  به  پزشکی  استفاده های  برای  تاکسول  برای  تقاضا  افزایش 
منابع  از  آن  تولید  محدودیت  دیگر  از طرف  و  داروی ضدسرطان  یک 
آن  بیوسنتز  در  آنزیمی  فعالیتهای  مکانیسم  تا  می شود  موجب  گیاهی 
از  شود.  شناسایی  کامل  طور  به  آن  استخراج  روش های  همچنین  و 
بیوسنتز  در  درگیر  ژن های  کلون کردن  روی  بر  مطالعه  دیگر  طرف 
عملکرد  بهبود  برای  قارچ ها  و  گیاهان  ژنتیکی  دستکاری  و   تاکسول 

تولید تاکسول در این ارگانیسم ها ضروری به نظر می رسد.

ماده ضدسرطانی تاکسول،
یاقوت جنگلهای شمال)2(
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بافت کشت 
حائز  دارویی  و  تزیینی  جنگلی،  گیاه  یک  عنوان  به  سرخدار  درخت 
اهمیت است که متاسفانه نسل آن رو به انقراض می باشد. تکثیر زایشی 
سخت  درخت  این  بذور  جمع آوری  است.  مشکل  گیاه  این  رویشی  و 
به  نیاز  بذر  خواب  دلیل  به  رسیده  بذرهای  جوانه زنی  عالوه  به  است. 
و  مشکالت  این  بر  غلبه  جهت  راهی  می تواند  بافت  کشت  دارد.  تیمار 
باشد.  احیا جنگل ها  و  ژنتیکی  ذخایر  در جهت حفظ  آن ها  تکثیر سریع 
کشت کالوس گیاه سرخدار اولین بار در سال 1974 انجام شد. در سال 
از  حاصل  کالوس های  در  تاکسول  تولید  مقاله  خالصه  اولین   1989
در سال  آن چاپ شد.  سلولی  T.brevifoliaدر کشت سوسپانسیون 
وزن  درصد   0/02 عملکرد  با  کالوس  کشت  از  تاکسول  تولید   1992

خشک حاصل از کشت T. cuspidate انجام گرفت.
در  لیتر  در  میلی گرم   15/33 غلظت  با  تاکسول  تولید   1993 سال  در 
تولید   1995 سال  در  شد.  حاصل   T.chinensis روزه   42 کشت 
در سال  انجام شد.  بیورآکتور  در  لیتر  در  گرم   1/5 میزان  به  تاکسویید 
لیتر  115 میلی گرم در   /2 به میزان  تاکسول  فراتولیدی  1996 گزارش 
در دو هفته کشت سلولی T. media در ارلن ارائه شد. در سال 2002 
نیز گزارش فراتولیدی تاکسوییدها به میزان 612 میلی گرم در لیتر در 

ارائه گردید.    T.chinensis بیورآکتورهای کشت سلولی 
ماده،  گامتوفیت  مانند  جوان  قسمتهای  از  سرخدار  بافت  کشت  در 
جوان  ساقه  برگ ها،  مثل  گیاه  بالغ  قسمت های  و  اولیه  جنین  رویان، 
پیشنهاد  درون شیشه ای  کشت  محیط های  است.  شده  استفاده  ریشه  و 

مثل  مختلف  تیمارهای  است.  بوده   MS, B5, WPM شامل  شده 
رشد  افزایش  در  نیز  پلی وینیل پیرولیدین  و  اسیداسکوربیک  کازئین، 
با  را  سرخدار  گیاهچه های   )1994(  Chee است.  بوده  مؤثر  نمو  و 
به  در شرایط درون شیشه   T. brevifolia کشت جنین های جنسی 
دست آورد. Chee )1995( در ادامه تحقیقاتش موفق به اندام زایی از 
جنین های جنسی T. brevifolia شد و همچنین از طریق رویانزایی 
و   Majada یافت.  دست  گیاه  تولید  به   T. brevifolia رویشی 
از  سرخدار  آزمایشگاهی  گیاهچه های  انبوه  تکثیر  با   )2000( همکاران 

تاکسول رسیدند. از  بیشتری  تولید  به  جنین های جنسی 

کشـت سوسپانسـون سـلولی
از  تاکسول  مقدار  تأثیرپذیری  سرخدار،  رشد  محدودیت  به  توجه  با 
اقتصادی  تولید  جهت  راه  بهترین  آن،  خلوص  لزوم  و  محیطی  شرایط 
است.  سلولی  سوسپانسیون  کشت  گیاهی،  ثانویه  متابولیت  این  انبوه  و 
که  است  درون شیشه ای  سیستم  یک  گیاهی  سلول های  سوسپانسیون 

می تواند جهت تولید متابولیت های ثانویه، پروتئین نوترکیب و ... تحت 
شرایط کنترل شده در مقیاس وسیع و صنعتی استفاده شود. این روش در 
طی دو دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سوسپانسیون های 
روی  آن ها  قراردادن  و  مایع  محیط  به  کالوس  انتقال  از  عمدتًا  سلولی 
با  عمدتًا  سلولی  سوسپانسیون های  محدودیت  می شود.  ایجاد  شیکر 
مرتبط  سوماکلونال  تنوع  و  ثانویه  متابولیت های  تولید  پایین  سرعت 
بهبود شرایط رشد، محیط  انتخاب دقیق کالوس های مطلوب،  با  است. 
کشت و اضافه نمودن برخی مواد محرک می توان این شرایط را بهبود 
در دو جهت  تنوع سوماکلونال می تواند  است که  به ذکر  بخشید. الزم 
مثبت یا منفی باشد که می توان از این تنوع در جهت انتخاب الین های 

نمود. استفاده  تاکسول  با کیفیت و کمیت مطلوب تر 
روش های  طریق  از  زیاد  مقیاس  در  تاکسول  سریع  و  انبوه  تولید 
سویی  از  و  می باشد  غیرممکن  یا  و  مشکل  عمدتًا  شیمیایی 

کشت  است.  طبیعت  از  مواد  این  تأمین  مانع  مختلف  محدودیت های 
دوره  طول  که  باشد  گیاهانی  برای  مناسبی  راهکار  می تواند  سلولی 
سلولی  کشت  از  عالوه  به  دارند.  غیراقتصادی  و  طوالنی  رشدی 
کرد.  استفاده  ثانویه  متابولیت های  بیوسنتز  مطالعه  برای  می توان 
عوامل متعددی نظیر ترکیبات محیط کشت، ریزنمونه، شرایط فیزیکی، 
متابولیت  تولید  و  ... در کشت سوسپانسیون سلولی  و  نفوذپذیری  القاء، 
قبیل  از  گیاهی  سلول های  کشت  محیط  اجزای  عمدة  موثرند.  ثانویه 
مهمی  شاخص های  رشد،  تنظیم کننده های  و  نیترات  فسفات،  قندها، 
غذایی  مواد  بر  عالوه  می باشند.  ثانویه  متابولیت های  تجمع  و  رشد  در 
اکسیژن  و   pH دما،  نور،  مانند:  کشت  محیط  شرایط  کشت،  محیط 
که  اقداماتی  سایر  می باشد.  مؤثر  ثانویه  متابولیت های  تجمع  بر  نیز 
عبارتند  باشند  مؤثر  ثانویه  متابولیت های  تولید  افزایش  در  می توانند 
باکتریایی  قارچی،  منشاء  )با  زنده  القاگرهای  پیش سازها،  افزودن  از: 
آنزیم های  گلیکوپروتئین ها،  )پلی ساکاریدها،  غیرزنده  و  مخمر(  و 
در  آغازگر  عنوان  به  زانتان(  و  سنگین  فلزات  نمک های  غیرفعال شده، 
از  استفاده  با  سلول  نفوذپذیری  افزایش  ثانویه،  متابولیت های  تشکیل 
پلی ساکاریدهایی  و   )DMSO( دی متیل سولفوکسید  آلی،  حالل های 
محل  از  محصول  دورکردن  اولتراسونیکاسیون،  یا  و  کیتوزان  مانند 
تولید  با  سلولهایی  انتخاب  گیاهی،  سلول های  بی تحرک نمودن   تولید، 

و کارایی باال.
اضافه نمودن برخی از پیش سازها سبب افزایش تولید تاکسول در کشت 
سلولی سرخدار شده است. همچنین نوع محیط کشت و افزودن برخی 
از مواد محرک به محیط کشت نظیر سولفات آهن و جاسمونات بر نوع 
 B5 و میزان تاکسول تأثیر دارد. در کالوس های رشدکرده روی محیط
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بیشتر است.  تاکسین  MS میزان  میزان سفولومانین و در کالوس های 
و  کالوس ها  سرعت  افزایش  سبب   FeSO4 صورت  به  آهن  افزایش 
تولید  افزایش  سبب  جاسمونات  متیل  میکروگرم   60-120 از  استفاده 

T. chines می شود. تاکسول تا 5 برابر در کشت سوسپانسیون 

مهندسـی ژنتیک
 DNA تکنولوژی  و  گیاهی  ژنتیک  زمینة  در  اخیر  پیشرفت های 
نموده  ایفا  ثانویه  متابولیت های  بیوسنتز  در  نقش چشمگیری  نوترکیب، 
زمینه  در  ثانویه،  متابولیت های  زمینة  در  تحقیقات  عمده  بخش  است. 
متابولیکی  مسیر  در  دخیل  آنزیم های  ژنتیکی  دستکاری  و  شناسایی 
کنترل کننده  ژن های  است.  شده  متمرکز  ثانویه،  متابولیت  یک  سنتز 
ثانویه عمومًا بیش از یک ژن می باشند. اگرچه تحقیقات  متابولیت های 
فراوانی طی سی سال گذشته در زمینه تولید متابولیت های ثانویه انجام 
شده است؛ ولیکن به دلیل فقدان اطالعات پایه در رابطه با مسیرهای 
این  تولید  مسیرهای  آنزیمی  چند  کنترل  ثانویه،  متابولیت های  بیوسنتز 
اقتصادی  تولید  بیورآکتورها  به  کافی  دسترسی  و  آشنایی  عدم  مواد، 

آن ها به جز در موارد خاص امکان پذیر نشده است.
تاکسول  تولید  با  مرتبط  کدکننده  ژن های  از  بسیاری  اخیر  سالهای  در 
چگونگی  و  تاکسول  بیوسنتز  مسیر  درک  شده اند.  کلون  و  شناسایی 
تولید  منظور  به  گیاه  این  دست ورزی  جهت  گام  اولین  آنزیمی  تنظیم 
مورد  در  که  متعددی  مطالعات  اساس  بر  می باشد.  تاکسول  باالی 
ژرانیل  که  مشخص شده  گرفته  صورت  ترپنوییدها  سایر  متابولیسم 
و  اصلی  پیش ماده  فسفات(  دی  ژرانیل  )ژرانیل  فسفات  پیرو  ژرانیل 
اولین مرحله در بیوسنتز تاکسول  عمومی در بیوسنتز تاکسول می باشد. 
عمومی  پیش ماده  تبدیل  تاکسول،  مشابه  تاکسوییدهای  سایر  و 
GGPP به تاکسادین می باشد و تبدیل GGPP به ایزومر تاکسادین 
سنتاز  این  ناصحیح  مسیر   taxa-4(20)11,(12)diene یعنی 
بیوسنتز است. آنزیمی به نام تاکسادین سنتاز که یک آنزیم پالستیدی 
GGPP را به تاکسادین کاتالیز می کند. این آنزیم برای  است، تبدیل 
نیاز  کوفاکتور  عنوان  به  دوظرفیتی  فلزی  یون  یک  به  بهینه  فعالیت 
 Mn و سایر فلزات 

Mg بسیار موثرتر از+2  
دارد و بدین منظور یون+2

دوظرفیتی است. آنزیم تاکسادین سنتاز )TS( در حالت طبیعی محلول 
فعالیت  بهترین  و  است  کیلودالتون   79 مولکولی  وزن  با  منومریک  و 
سهولت  به  نمی توان  را  سنتاز  تاکسادین  نقش  دارد.   pH=8.5 در  را 
بدین  نمود.  اثبات   Taxus ساقه  دست نخورده  و  سالم  بافت های  در 
به   Taxus canadensis سلولی  سوسپانسیون  کشت  از  منظور 
منبع  این  از  آنزیم  است.  شده  استفاده  آزمایشی  سیستم  یک  عنوان 
نظر عملکرد مشابه  از  و جداسازی گردید و مشخص شد که  شناسایی 
مقدار  تجزیه  می باشد.   Taxus brevifolia ساقه  سنتاز  تاکسادین 
داد  نشان  سلولی  در طی کشت  تاکسول  تجمع  در طول  آنزیم  فعالیت 
که فعالیت آنزیم تاکسادین سنتاز قبل از شروع تجمع تاکسول افزایش 

می یابد تا به فاز ثابت برسد.
می باشد  تاکسادین  هیدروکسیله شدن  تاکسول،  بیوسنتز  در  دوم  مرحله 
نام  به  الکلی  ترکیب  یک  به  تاکسادین  هیدروکسیله شدن  این  طی  که 
را  واکنش  این  که  هیدروکسیالزی  آنزیم  می گردد.  تبدیل  تاکسادینول 
تاکسادینول  نقش  می باشد.   P  450 سیتوکروم  نوعی  می کند  کاتالیز 

تبدیل  وسیله  به  تاکسوییدها  بیوسنتزی  مسیر  واسطه  یک  عنوان  به 
تاکسوییدهای  به   -)in vivo شرایط  )در  رادیواکتیو  تاکسادینول 
پیشرفته شامل 10 داستیل باکاتینШ، سفالومانین و تاکسول در ساقه 
رادیوشیمیایی  تجزیه  است.  رسیده  اثبات  به   Taxus brevifolia
الکل  ثابت نمود که  نیز   Taxus brevifolia عصاره پوست درخت 
مربوط  بافت های  در  طبیعی  متابولیت های  عنوان  به  آن  استرهای  و 
حضور دارند. ثابت شده که تاکسادینول اولین واسطه اکسیژنه شده در 

می باشد. تاکسول  بیوسنتزی  مسیر 
سنتز  نیز   diene-2α , 5α(12)11,(20)4-diol-taxa اخیراً 
شده و مشخص شده که این ماده نیز می تواند دومین واسطه اکسیژنه 

باشد. بیوسنتزی  بالقوه در مسیر  شده 
تشکیل  و  تاکسادینول  استیالسیون  تاکسول،  بیوسنتز  در  سوم  مرحله 
طبیعی  تاکسوییدهای  اغلب  که  شده  مشخص  می باشد.  اکستان  حلقه 
که  می شود  پیشنهاد  ترتیب  بدین  و  هستند  استیله   C5 کربن  در 
تاکسول  بیوسنتز  در  سوم  مرحله  می تواند  تاکسادینول  اسیالسیون 
نقش   ene-5α-acetate )20( 4 گروه  این  بر  فرض شود، عالوه 
از کشت سوسپانسیون  بازی می کند.  مهمی در پیچیدگی حلقه اکستان 
گردید  استخراج  و  آنزیمی شناسایی   Taxus canadensis سلولی 
که واکنش اسیالسیون تاکسادینول را کاتالیز می کرد، این آنزیم استیل 
ترانسفراز بوده و برای فعالیت به استیل کوآنزیم A به عنوان کوفاکتور 

نیاز دارد.
واکنش های بعدی در مسیر بیوسنتز تاکسول شامل هیدروکسیله شدن های 
اکسیدشدن  هیدروکسی،  گروههای  روی  اسیالسیون ها  اضافی، 
تاکسوییدهای  می باشد.  اکستان  حلقه  تولید  و  کربونیل  به  هیدروکسیل 
نشان  را  اسیالسیون  و  اکسیژنه شدن  الگوهای  از  وسیعی  دامنه  طبیعی 
اکسیژناز   P450 وسیله سیتوکروم  به  احتمااًل  واکنش ها  این  می دهند. 

نمایید. را مشاهده  تاکسول  بیوسنتز  زیر مسیر  کاتالیز می شوند. شکل 

نتیجه گیـری
تولید  جهت  را  دارویی  گیاهان  کارایی  است  قادر  زیستی  فناوری 
کشت  طریق  از  ثانویه  متابولیت های  تولید  اگرچه  دهد.  افزایش  دارو 
سوسپانسیون سلولی و اندام در طیف وسیعی از گیاهان دارویی بررسی 
باارزش  ترکیبات  برای  فقط  روش  این  حاضر  حال  در  ولی  است  شده 
صورت  به  تاکسول  جمله  از  ضدسرطان  داروهای  نظیر  باال  افزوده 
صنعتی کاربرد دارد. استفاده از الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی جهت 
آنزیم های  ژنتیکی  دست ورزی  و  شناسایی  تاکسول،  مقدار  افزایش 
ژنتیکی  دست ورزی  و  تاکسول  بیوسنتز  متابولیکی  مسیر  در  دخیل 
تاکسول  اقتصادی تر  و  کاراتر  تولید  برای  را  زمینه  قارچ ها،  و  گیاهان 

می سازد. فراهم 
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    عالی             خوب            متوسط          معمولی

702701 703 704

)GGPP( مراحل بیوسنتز تاکسول از پیش ماده ژرانیل ژرانیل دی فسفات

خالصه ای از مهم ترین تحقیقات انجام شده در زمینه تاکسول در جدول زیر آمده است:
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محسن سیادت، کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه فیتوشیمی، مرکزتحقیقات گیاهان دارویی باریج

شکاف های  از  مترشح  مواد   ،)Plant Exudates( گیاهی  ترشحات 
موجود در تنه و شاخه های گیاهان هستند که در معرض هوا سفت می شوند 
و کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف پیدا می کنند. این مواد به صورت 
طبیعی )در اثر صدمات مکانیکی، آسیب حشرات و یا بیماری ها( و عمدتًا 
ترشح می شوند. مهم ترین  گیاه(  )تیغ زدن و زخمی کردن  انسان  با دخالت 
ترشحات گیاهی شیره های گیاهی، التکس ها، مان ها، صمغ ها و رزین ها 

هستند.

شـیره گیاهی:
شیره گیاهی )Sap( )شکل 1( مایعی است که در سلول های بافت چوبی 
یا بافت آبکش جابه جا می شود. این سلول ها آب و مواد غذایی را به سراسر 
گیاه می رسانند. دو نوع شیره در گیاهان یافت می شود، شیره خام و شیره 
پرورده. شیره خام بیشتر حاوی آب و امالح است که توسط ریشه ها جذب 
می شود و توسط آوندهای چوبی به طرف اندام های فتوسنتزکننده هدایت 
می شوند. شیره پرورده حاوی محصوالت فتوسنتز است که بیشتر مواد آلی 
هستند که از برگ ها به سوی اندام های مصرف کننده یا ذخیره کننده توسط 

آوندهای آبکش هدایت می شود.
التکـس:

محیط  یک  در  پلیمری  ریز  بسیار  ذرات  پایدار  امولسیون  یک  التکس 
مونومر  یک  پلیمریزاسیون  با  می توان  را  آن  سنتزی  نوع  اما  است.  آبی 
مثل استایرن که با یک ماده سورفکتانت امولسیون شده ساخت. التکس 
موجود در طبیعت یک سیال شیری است که در 10 درصد گیاهان گلدار 
یافت می شود. التکس امولسیون پیچیده ای شامل پروتئین ها، آلکالوئیدها، 
نشاسته، روغن ها، تانن ها، رزین و صمغ می باشد. این ترکیبات در معرض 
ترشح  گیاه  بافت  به  رسیدن  آسیب  از  پس  مایع  این  می شود.  سفت  هوا 
می شود. التکس ها در بیشتر گیاهان به رنگ سفید، اما در بعضی دیگر به 
رنگ زرد، نارنجی یا قرمز متمایل به زرد می باشد. از قرن هفدهم به بعد 
التکس به عنوان کلمه ای برای اشاره به سیال موجود در گیاهان استفاده 
شده است. این مایع به عنوان وسیله دفاعی در برابر حشرات گیاه خوار به  شکل1 - شیره مترشحه روی برگ های بادرنجبویه

شکل 2- التکس شیری رنگ استخراج شده از درخت
Hevea brasiliensis 

ترشـحات گیاهی)1(
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کار می رود. التکس نباید با شیره گیاهی اشتباه گرفته شود. شیره ترکیبی 
است که جداگانه تولید شده و عملکرد جداگانه ای دارد. این کلمه همچنین 
 Hevea brasiliensis درخت  از  که  کائوچو  طبیعی  التکس  برای 
)شکل 2( بدست می آید نیز استفاده می شود. از التکس این درخت در تولید 
الستیک، دستکش، کاندوم و لباس کائوچویی استفاده می شود. بسیاری از 

مردم نسبت به کائوچو حساسیت دارند.

کاربردهـا:
می باشد.  التکس  از  آمده  دست  به  فراورده  مهم ترین  طبیعی  الستیک 
التکس در ساخت تشک، دستکش، لباس شنا و بالن پرواز استفاده می شود. 
)opium poppy( )شکل 3( که  گیاه خشخاش  التکس خشک شده 
مورفین،  مثل  مهم  آلکالوئید  نوع  چندین  تهیه  در  می شود  نامیده  تریاک 

کدئین و پاپاورین استفاده می شود.
تخمدان گیاه خشخاش بیضوی شکل حاوی دانه های خشخاش است که 
گلبرگ های صورتی رنگ دارد. وقتی این گلبرگ ها رو به پژمردگی می رود، 
با تیغ زدن تخمدان نارس، التکس شیری رنگی شروع به تراوش می کند 
که در مجاورت هوا به صورت )دلمه( شده پس از گذشت یک شبانه روز به 
رنگ قهوه ای و گاهی سیاه درمی آید و به حالت صمغی چسبیده بر جدار 
می کنند.  جمع آوری  و  تراشیده  را  آن  که  می ماند  باقی  تخمدان  خارجی 
التکس درختان chicle و jelutong در تولید آدامس استفاده می شوند.

مان هـا :

کلمة مان که در زبان انگلیسی نیز Manna گفته می شود کلمة قرآنی 
و دارای ریشه عبری است. در قرآن کریم آیة 57 سوره بقره با اشاره به 
ماجرای سرگردانی قوم یهود در بیابان آمده است: "و انزلنا علیکم المن و 
السلوی" گویند من همان ترنجبین است که از طبیعت آن ناحیه به ایشان 

روزی داده شد.
در کتاب مفردات راغب واژه المّن چنین تعریف شده است "شیئی کالطل 
"چیزی شبیه شبنم که در آن شیرینی  الشجر"  فیه حالوه و یسقط علی 
آمده  قرآن  از  پرتوی  تفسیر  کتاب  در  و  می افتد"  فرو  درخت  بر  و  است 

است"ماده آبکی که روی بعضی درخت ها شکرک می بندد، انگبین نامند"

دانکین )1980 م( برای مان دو منشاء کلی تعریف می کند:
1 – ترشحات گیاهی چه به طور طبیعی و چه بر اثر عمل حشره یا تیغ 

زدن به وسیله انسان.
2 – ترشحات مستقیم حشره بر روی گیاه میزبان.

در دائره المعارف بریتانیا واژه manna چنین تعریف شده است: "قسمی 
ماده خوراکی سفید رنگ و عسل مانند که مستقیمًا به وسیله حشره و یا به 

کمک حشره بر روی گیاه تولید می شود."
بیش از 1000  سال پیش ابوریحان بیرونی به تولید شهد توسط حشره بر 

روی گیاه پرخار اشاره می کند.
مان ترشحات شیرین مزة گیاهی هستند که بر اثر عواملی نظیر حشرات بر 
روی اندام های جوان یا عکس العمل گیاه در مقابل برخی عوامل مکانیکی 
و یا حرارت محیط به بیرون از بافت ها صورت می گیرد. مان ها به عنوان 
یکی از محصوالت فرعی مراتع و جنگل ها، حاصل برهمکنش عوامل زنده 
متنوع  مصارف  که  هستند  درمانی  خواص  با  اکوسیستم ها  در  غیرزنده  و 
آن ها ریشه در طب سنتی و کهن دارد و حکمای نامی ایران زمین از جمله 
داشته اند.  اشاراتی  آن ها  درمانی  خواص  به  بیرونی  ابوریحان  و  سینا  ابن 
مواد مؤثره حائز خواص درمانی که حاصل از واکنش های متابولیسم ثانویه 
گیاه، حشره مولد و برهمکنش آن ها در شرایط خاص اکولوژیکی است در 
مؤثره  مواد  یا  ماده  متاسفانه  است.  اتالق شده  قندی  ترکیبات  به  مان ها 
برخی از این منابع منحصر به فرد تاکنون مورد بررسی دقیق و شناسایی 
فرمول شیمیایی قرار گرفته نشده است و در اکثر بررسی ها به شناسایی و 
گروه بندی شیمیایی قندهای موجود در  مان بسنده شده است. مان ها از 
تعامل شرایط ویژه اکولوژیکی زیست بوم، فعالیت حشره ای خاص بر روی 
گونه های میزبان گیاهی ویژه حاصل می آیند. مثلث تولیدمان شامل شرایط 
ویژه اکولوژیکی، گونه حشره و میزبان گیاهی خاص است که حضور هر 
سه عامل متضمن تولیدمان است. به عبارت دیگر اگر در یک منطقه یکی 

از عوامل سه گانه تولید مان وجود نداشته باشد، مان تولید نمی شود.
شیرخشت،  علفی،  گز  شهداد،  گز  گزانگبین،  گیاهی  مان های  مهم ترین 

انزروت، ترنجبین و بیدخشت می باشند.

گـزا   نگبیـن:
 گزانگبین یا گز خوانسار یکی از مان های منحصر به فرد ایران است که 
تنها در حاشیه رشته کوه زاگرس در ارتفاع 2 تا 3 هزار متر از سطح دریا در 
اقلیم استپی سرد ایران یافت می شود. در این مناطق گونه مولد گز، گونه 
غالب منطقه به شمار می آید. هرچند پراکنش گیاه گون گزی در استان های 
غربی و مرکزی حتی در کشور عراق و ترکیه نیز گسترده است، اما تولید 
جهانی گزانگبین محدود به مناطقی در استان های اصفهان، چهارمحال و 
مان گزانگبین در  است.  دارد،  مولد حضور  لرستان که حشره  و  بختیاری 
لوله گوارش پوره های حشره پسیل گز  انتهای  از  واقع عسلکی است که 
ترشح شده، در مجاورت هوا رطوبت خود را از دست می دهد و به رنگ 
سفید شیری درمی آید. گیاه مولد گزانگبین گون گزی )شکل 4( با نام علمی 
می باشد.   .Astragalus adscendens Boiss & Hausskn
نفس، سرفه  تنگی  سینه،  التهاب  تسکین دهنده  ماده  عنوان  به  گزانگبین 
امروزه  می شود.  توصیه  سنتی  طب  در  هاضمه  دستگاه  تقویت  جهت  و 
گزانگبین یکی از غنی ترین منابع طبیعی تولید فروکتوز محسوب می شود.

شکل 3- التکس به دست آمده از تیغ زدن کپسول گیاه خشخاش
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گز شـهداد:
گز شهداد )شکل 5( یا گز تاماریکس نوعی مان است که بر اثر فعالیت نوعی 
زنجرک یا سن روی سرشاخه های جوان و چوبی نشده گونه هایی از گیاه 
گز در حاشیه کویر لوت در ارتفاع کمتر از 350 متر از سطح دریا در آب و 
هوای گرم و خشک منطقه تکاب واقع در ده کیلومتری شرق شهرستان 
شهداد، تراوش می شود. این مان به صورت دانه های جامد به رنگ سفید، 
زرد و قهوه ای است. گرما و خشکی مضاعف در این منطقه سبب می شود 
تا غلظت شیره پرورده در سرشاخه های چوبی نشده و یک تا دوساله برای 
ایجاد شود(.  یابد )یک شیب اسمزی قوی  افزایش  مدیریت آب در گیاه، 
می شود.  تراوش  بیرون  به  گیاه  شیره  حشره  دهانی  قطعات  فروبردن  با 
آن  مولد  Tamarix gallica و حشره  تاماریکس  مولد گز  گیاه  منبع 

Eriococcus mannifera معرفی شده است.
اسید  تحت  قابل هیدرولیز  موسیالژ  یک  و  ساکاروز  مان  نوع  این  ترکیب 
بیماری های سینه و  سولفوریک و پراکسیداز است. گز شهداد در مداوای 

ناراحتی های کبدی، زردی و یرقان در طب سنتی ایران کاربرد دارد.

گـز   علفـی:
گز علفی )Oak Manna( که به نام های مان کردی و گزو نیز نامیده 
بلوط  باارزش جنگل های  و  از محصوالت فرعی  می شود )شکل 6( یکی 
غرب کشور به خصوص زاگرس شمالی است که به صورت شهدی غلیظ 
و  برگ ها  روی  بر  شته  گونه  دو  کامل  حشرات  و  پوره ها  فعالیت  اثر  در 
شاخه های جوان سه گونه بلوط به شکل شبنم حاصل و در مجاورت هوا 

سخت و متبلور می شود.
مازودار  برودار،  نام های  با  بلوط  از  گونه هایی  علفی  گز  مولد  گیاهان 
حشرات  هستند.   Fagaceae خانواده  به  متعلق  لیبانی  بلوط  و   )7 )شکل 
و   Thelaxes suberi del نام های  به  شته  گونه  دو  علفی  گز  مولد 
علفی  گز  ترکیب  می باشند.   Tuberculoides annulatus hart
و  ساکارز  درصد   61 تا   40 فروکتوز،  درصد   9/8 گلوکز،  درصد   19 شامل 
ملین های  جزو  علفی  گز  است.  گزانگبین  با  مشابه  آن  ساکاریدهای  پلی 
 قندی محسوب می شود و در طب سنتی به عنوان داروی سینه درد، تب بر،
مصرف  اثنی عشر(  التهاب  و  معده  )روده،  گوارش  دستگاه  زخم  و  مسکن 
می شود. همچنین در درمان سرخک، آبله مرغان و رفع خارش بدن مؤثر است.

شکل 4- گیاه گون گزی

شکل 5- مان تشکیل شده بر روی گز شهداد

شکل 6- مان گز علفی

)Quercus boissieri Ret( شکل 7- بلوط دارمازو
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شیرخشـت  :
رنگ  به  متر  سانتی   1 تا   0/5 قطر  به  کروی  قطعات  به شکل  مان  این 
قرارگرفتن در مجاورت هوا تحت  از  تراوش و پس  میزبان  از گیاه  سفید 
رنگ  به  شبنم  ترشحات  صورت  به  حرارت  و  خشکی  از  خاصی  شرایط 
خاکستری درمی آید )شکل 8(. در واقع، مان شیرخشت، شیره پرورده گیاه 
میزبان است که تحت تأثیر آسیب الروهای حشره پوست خوار طی تغذیه 
از الیه کامبیوم و ایجاد سوراخ توسط حشره کامل برای خروج به صورت 
رشته های باریک و فتیله ای به بیرون تراوش می شود. گیاه مولد شیرخشت 
در ایران با نام علمی Cotoneaster numularia fisch )شکل 9(
C. numularioides Pojak  تعلق به خانوادة گل سرخیان می باشد. 
گیاه مولد شیرخشت درختچه ای است به طول 1/5 متر که گاهی به دو متر 
و بیشتر نیز می رسد و در ارتفاعات مختلف در کالک کرج، دره رودبار، دره 
چالوس، لرستان، اراک، خراسان، کرمانشاه و کردستان به ویژه در شیب های 

جنوبی به صورت پراکنده یافت می شود.
 Scolytus rugolosus Mull علمی  نام  با  شیرخشت  مولد  حشره 
متشکله  مواد  مهم ترین  است.  راسته سخت بالپوشان  و  پوست خواران  تیره  از 
هگزوز،  قندهای  کمی  مقدار  مانیتول،  درصد   60 تا   40 شامل  شیرخشت 
است.  گزانگبین  با  مشابه  پلی ساکاریدهایی  و  ساکاروز  گلوکز،  فروکتوز، 
شیرخشت به عنوان ماده ای خنک و تب بر در طب سنتی مصرف دارد. به عالوه 
شیرخشت یک ملین اسموتیک قندی است. این ملین ها به واسطه قندی که 
دارند براساس خاصیت اسمزی در روده آب را به خود جذب کرده و اثر ملینی 
آشکار می سازند. از این رو شیرخشت به عنوان مسهل صفرا و مقوی جگر و 
اثرات  اخیراً  بیماران تب دار است.  برای  بهترین مسهل  بوده و  احشاء  معده و 
ضدسرطان شیرخشت ثابت شده است. تأثیر فاحش عصاره تام شیرخشت بر 
بر  شیرخشت  خوراکی  قطره  تجویز  از طریق  خون  بیلی روبین  میزان  کاهش 

نوزادان مبتال به زردی به عنوان مکمل نوردرمانی، تأیید شده است.

انزروت:
انزروت )شکل 10( یا کنجیده سرخ و سفید، مانی است به صورت قطعات 
کروی و کوچک )به قطر تا 2 میلی متر(، به رنگ های زرد، قهوه ای، صورتی، 
سفید یا سرخ و شفاف و بلوری با آمیخته ای از طعم شیرینی، تلخی و تندی 
اثر فعالیت احتمالی نوعی حشره ریز )ناشناخته( بر روی گونه هایی  که در 
 A. sarcocola و Astragalus glaucacanthus از گون با نام
به وجود می آید. در گذشته عده ای عقیده داشتند که گونه ای گون به نام 
مناطق  است.  انزروت  مولد  گیاه   Astragalus fasciculifolious
رویش گیاهان مولد انزروت در اکثر استان های ایران به ویژه حوالی کویر، 
اصفهان و اردستان ذکر شده است. انزروت مانند کتیرا خواص کلوییدی دارد 

و در اثر جذب آب چسبناک می شود.
و  آلکالوییدها  ساپونین ها،  تری ترپن ها،  شامل  آن  شیمیایی  ترکیب   
عنوان  به  سنتی  طب  در  آن  مصرف  موارد  است.  آرابینوز  پنج کربنه  قند 
در  مشمع  مفاصل، جهت  درد  مسکن  التیام دهنده،  و  داروی ضدخونریزی 

شکسته بندی ها و نیز نرم و شفاف کننده پوست است.

شکل 8- مان شیرخشت

)Cotoneaster nummularia( شکل9-گیاه مولدمان شیرخشت

شکل 10 - انزروت

شکل 11- گون مولد انزروت
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ترنگبیـن :
برگ  شیرابه های  ترنجبین(،  عربی  )به  یا  ترانگبین   ،)12 )شکل  ترنگبین 
نظر  از  که  است   )Alhagi camelorum( خارشتر  گیاه  ساقه های  و 
خواص ملین بوده و جوشانده آن برای سرفه و درد سینه مفید است. آن 
را به فرانسوی Manne d"hedysarum، Manna d"alhagi و 
Manne de perse و به انگلیسی Manna of hedysarum و 
یا Persian mannaplant و به عربی ترنجبین می نامند. این مان در 

اروپا به عنوان مان ایران معروف است.
جنس  از  احتمااًل  بالپوش  سخت  حشره ای  فعالیت  حاصل  ترنجبین، 
واقع  در  ترنجبین  است.   )13 )شکل  خارشتر  گیاه  روی  بر   Larinus
عسلک گونه ای زنجرک است که در اثر تغذیه از گیاه خارشتر به صورت 
دانه های ریز سفید و زرد به وجود می آید. گرچه دامنه پراکنش گیاه مولد 
از سطح  ارتفاع 4000 متر  تا  ایران  اکثر مناطق  این مان زیاد است و در 
دریا انتشار دارد، اما فقدان حشره مولد مان در تمامی مناطق پراکنش گیاه 
میزبان، تولید ترنجبین را محدود به مناطق گرم و خشک به ویژه حاشیه 
است.  نموده  یزد  و  استآن های خراسان رضوی، خراسان جنوبی  در  کویر 
گیاه مولد مان ترنجبین به نام خارشتر یا خاربز یک گیاه مرتعی با نام علمی
 Alhagi camelorum Fisch. و یا A. pseudoalhagi Desv.

می باشد.
ترنجبین حاوی ترکیبات قندی مختلفی چون گلوکز و فروکتوز، ساکاروز و 
تری ساکارید است که به راحتی در آب حل می شود. ترنجبین ماده ملین، 
تسکین دهنده دردهای روماتیسمی، سینه، سرفه، تب بر و نیز صفراآور است 
و جهت درمان زردی نوزادان و در اطفال مبتال به سرخجه در طب سنتی 
در  عفونی  تب های  درمان  در  و  است  خلط آور  مان  این  می شود.  استفاده 
اطفال کاربرد دارد. طی پژوهشی اثر درمانگر ترنجبین بر کاهش بیلی روبین 

خون و زردی در نوزادان نسبت به شاهد ثابت شده است.

شـکرتیغال:
و  خارشکر  شکرتیار،  قدیم  در   )14 )شکل  شکرتیغال  دیگر  نام های 
از  سوسک  نوعی  شفیرگی  دوره  پیله  مان  این  است.  بوده  قندک  تیغ 
جنس گیاهان  آن  اختصاصی  میزبان  که  است  سرخرطومی ها  خانواده 
این  بر روی همه گیاهان  البته حشره  Echinops )شکل 15( هستند. 
میزبان  گیاه  روی  بر  حشره  توسط  مان  تولید  نمی کند.  تولید  مان  جنس 
بسته به این که حشره مولد کدام یک از اندام های هوایی )گل یا برگ( 
گونه میزبان را برای تخم گذاری انتخاب کند، وابسته است. در صورتی که 
گل آذین خاردار نباشد، حشره ترجیح می دهد در داخل گل آذین تخم گذاری 
نماید که در این صورت مانی تولید نمی شود. اما اگر تخم بر روی برگ 
گذاشته شود، پیله )مان( حاصل از ترشح غدد بزاقی حشره طی دوره الروی 
تشکیل می شود. ترکیبات مان شکرتیغال شامل 25 درصد مواد سلولزی، 
24 درصد قند تری هالوز، 8/5 درصد مواد موسیالژی، 2/8 درصد خاکستر، 
مقدار جزئی چربی، تانن و کلروفیل است. شکرتیغال در طب سنتی کاربرد 
وسیع دارد. به عنوان برطرف کننده سرفه و تحریک دستگاه تنفسی، تب بر، 
متعادل کننده دستگاه گوارش و طعم دهنده در طب سنتی به کار می رود. به 
واسطه اثرات آنتی اکسیدانی تری هالوز، شکرتیغال می تواند به عنوان یک 

ضدسرطان کاربرد داشته باشد.

شکل 12- مان ترنجبین

شکل 14- گیاه شکرتیغال

شکل 15- مان شکرتیغالشکل 13- خارشتر
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شکل 16- مان بیدخشت

Salix excelsa شکل 17- گیاه

بیدخشـت  :
بیدخشت که به بیدانگبین نیز معروف است به صورت قطرات بدون شکل، 
سخت و شکننده است و به رنگ سفید مایل به شیری است. مان در واقع 
از جنس  بید که به عنوان آفت گونه هایی  از فعالیت شته خال دار  حاصل 
بید است، می باشد. )شکل 16( شته از شیره این گونه بید تغذیه نموده و 
پس از تغییراتی، ترشحات خود را به صورت توده ای بر روی درخت قرار 
می دهد که این مان به بیدخشت معروف است. حشره و گونه های گیاهی 
مولد دارای پراکنش جهانی است و در مناطق با رطوبت بیش از 70 درصد 
مستلزم  مان  تولید  اما  یافت می شوند،  دریا  از سطح  متر  ارتفاع 2700  تا 
شرایط اکولوژیکی خاص، خشکی هوا و حرارت زیاد در فصل تابستان است.
متعلق   Salix spp. جنس  از  گونه هایی  شامل  بیدخشت  مولد  گیاه 
در  بیدخشت  مان  مولد  گونه های  است.   Salicaceae خانواده  به 
و  S. aegyptiaca L. و   Salix acmophylla Boiss  ایران 
 S. Zygostemom شکل 17( و( S. excelsa gme و .S. alba L. 
علمی  نام  با  بید  خالدار  شته  بیدخشت  مولدمان  حشره  هستند.   Boiss
Tuberolachnus salignus Gmel می باشد. ترکیبات قندی این 
مان عبارت است از: 28/37 درصد ساکاروز، 12/6 درصد گلوکز و 12/79 
و  تب  برطرف کننده  خنک،  ماده ای  عنوان  به  بیدخشت  فروکتوز.  درصد 

برفک دهان و نیز ملین در طب سنتی مصرف می شود.

نام: طب نبوی

مؤلف: ابو عبداله شمس الدین محمدبن احمدبن عثمان ذهبی

مترجم: دکتر محمدحسین ورپشتی بروجنی

ناشر: آصف

نوبت چاپ: اول 1393

شمارگان: 1000 جلد

قیمت: 14000 تومان

در مقدمه مترجم محترم می خوانیم:
درباره  )ص(  خدا  رسول  دستورات  یا  النبوی  طب  کتاب  ترجمه  که  حاضر  کتاب 
سالمتی است و اثر یکی از علماء قدیم عرب در قرن هفتم است و توسط دکتر محمد 
عبدالرحمن مرعشلی استاد دانشگاه بیروت جمع آوری و شرحی بر آن انجام گرفته 
است، شاید قدم کوچکی باشد در شناساندن علم اسالمی در این رشته که دانشجویان 

و شیفتگان آن با این دستورات آشنایی پیدا کنند و در زندگی به کار گیرند.

 مطالعه این کتاب ارزشمند به عالقه مندان و پژوهشگران گرامی
 توصیه می شود.

قابل توجه ناشرین، مؤلفین و مترجمین گران قدر کتب گیاه درمانی، 
آروماتراپی و سایر رشته های مرتبط: 

بـرای معرفی کتاب خود در مجله تحقیق و توسـعه باریـج، لطفاً نامه 
درخواست و یک نسخه از آن را به آدرس دفتر مجله ارسال فرمایید.

معرفی کتــاب

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

712711 713 714

ادامه دارد...



مجله تحقیق و توسعه باریج | شماره 16

32

چکیـد ه:
کلنی های  عملکرد  و  جمعیت  که  خطرناک  و  شایع  آفات  از  یکی 
این  واروآ می باشد.  قرار می دهد کنه  تأثیر  به شدت تحت  را  زنبورعسل 
می باشد.  واروآ  جنس  و  واروئیده  خانواده  میان استیگمایان  راسته  از  کنه 
این پارازیت با تغذیه از همولنف زنبوران عسل و کاهش میزان پروتئین 
بر  عالوه  می شود.  کارگر  زنبوران  عمر  طول  کاهش  باعث  آن ها،  بدن 
جمله  از  مختلفی  ویروس های  انتقال  با  واروآ  کنه  عمر،  طول  کاهش 
دلیل  به  می زند.  خسارت  بال  فرم  تغییر  ویروس  و  کشمیری  ویروس 

سرعت  به  پارازیت  این  زنبورعسل،  ملکه  واردات  و  کلنی ها  کوچ دادن 
منظور  به  دارد.  وجود  دنیا  مناطق  بیشتر  در  و  است  کرده  پیدا  گسترش 
مدیریتی  برنامه  یک  است  الزم  پارازیت  این  از  ناشی  خسارت  کاهش 
صحیح در زنبورستان ها اجرا گردد که شامل نمونه برداری صحیح، تعیین 
کلنی ها  آلودگی  میزان  تخمین  مبارزه می باشد.  و چگونگی  مبارزه  زمان 
اسیدفرمیک،  با  شمارش  ساده،  شمارش  جمله  از  مختلفی  روش های  به 
شمارش با الکل و شمارش شفیره های آلوده صورت می پذیرد که از بین 

  جهانگیر خواجه علی، استادیار دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 علیرضا بلندنظر، پژوهشگر مرکزتحقیقات گیاهان دارویی باریج

فرید شهیم گرمی، کارشناس ارشد حشره شناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 مهیار کیمیایی، کارشناس ارشد حشره شناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان

گزارش دو پروژه تحقیقاتی مشترک
دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت داروسازی باریج اسانس

با توجه به ورود فراورده "وارسـتاپ، ژل ضدکنه زنبورعسـل"، تولید شـرکت داروسـازی باریج اسـانس، به بازار دارویی کشور 
خالصـه مقـاالت در مـورد این فـراورده که حاصل دو پروژه )مربوط به کندوهای بهاره و پاییزه( مشـترک شـرکت داروسـازی 
باریج اسـانس و دانشـگاه صنعتی اصفهان می باشـد و در مجالت و همایش های معتبر ارائه شـده است برای اطالع خوانندگان 

محترم در این مجله نیز منتشـر می شـود:



                                                                  مجله تحقیق و توسعه باریج |  شماره 16 

33

این روش ها، روش شمارش با الکل بهترین روش می باشد و هنگامی که 
میزان آلودگی کلنی بیش از 5 درصد باشد می بایستی اقدام به مبارزه با 
کنه واروآ نمود. روش های مبارزه به دو گروه مبارزه فیزیکی و شیمیایی 
گرمادرمانی،  تله گذاری،  شامل  فیزیکی  روش های  می شود.  تقسیم بندی 
الکتریسیته می باشد. در روش شیمیایی  از مواد ضدچسبندگی و  استفاده 
مرسوم  غیره  و  آمیتراز  کومافوس،  آپیستان،  مانند  سمومی  از  استفاده 
می باشد که به دلیل بروز پدیده مقاومت و خطرات زیست محیطی استفاده 
امروزه  پذیرد.  صورت  بیشتری  احتیاط  با  می بایستی  سموم  نوع  این  از 
استفاده از ترکیبات گیاهی به منظور کنترل این پارازیت توصیه گردیده 
بروز پدیده  باعث کاهش  تنها  نه  از ترکیبات  این گونه  از  است. استفاده 
این آفت  نیز در کنترل  را  تأثیر بسیار خوبی  بلکه  مقاومت گردیده است 

برجای گذاشته است.

اسانس  منتول،  تیمول،  حاوی  ژل های  کارایی  مقایسه   .1
اکالیپتوس و اسانس آویشن در مقایسه با کنه کش رایج نوار 
فلووالینات )آپیستان( در کنترل بهاره کنه واروا در کلنی های 

زنبورعسل
تصعیدشونده  ژل  تیمول،  حاوی  تصعیدشونده  ژل  اثر  پژوهش  این  در 
منتول  تیمول،  حاوی  تصعیدشونده  ژل  آویشن،  اسانس  و  تیمول  حاوی 
سم  و  اسانس  باریج  شرکت  ساخت  ژل  سه  هر  اکالیپتوس،  اسانس  و 
بدین  شد.  بررسی  واروآ  کنه  بهاره  کنترل  در  آپیستان(  )نوار  فلووالینات 
منظور بیست کلنی آلوده به کنه واروآ تهیه و آلودگی اولیه آنها تخمین 
زده شد و اثرات کنه کشی در قالب طرح کاماًلتصادفی با پنج تیمار )سه 
بررسی   1393 تابستان  در  تکرار  چهار  در  و  شاهد(  و  آپیستان  نوار  ژل، 
گردید. پس از اعمال تیمارها هر هفته یکبار شمارش کنه های ریزش شده 
بر روی مقوای نصب شده در کف کندوها صورت پذیرفت و میزان آن 
تیمارها،  اعمال  از  در هفته هشتم پس  گردید.  ثبت  هفته  در طی هفت 
درصد   70 الکل  روش  از  استفاده  با  کلنی ها  تمامی  باقیمانده  آلودگی 
هفته  در  که  گردید  داده ها، مشخص  آنالیز  به  توجه  با  شد.  زده  تخمین 
اول پس از اعمال تیمار، ژل تصعیدشونده حاوی تیمول و اسانس آویشن 
نسبت به تیمارهای دیگر اختالف معنی داری داشته و بهترین عملکرد را 
به خود اختصاص داد. در هفته دوم پس از اعمال تیمار تنها بین شاهد و 
تیمارها اختالف معنی دار دیده شد و اختالف تیمارها با هم معنی دار نبود. 
در هفته سوم و چهارم پس از اعمال تیمار، میزان مرگ و میر کنه واروآ 
در سه تیمار ژل تصعیدشونده حاوی تیمول، منتول و اسانس اکالیپتوس، 
آپیستان یکسان  نوار  ژل تصعیدشونده حاوی تیمول و اسانس آویشن و 
بوده و اختالف معنی داری در میزان مرگ و میر ژل تصعیدشونده حاوی 
تیمول و شاهد وجود نداشت. در هفته پنجم پس از اعمال تیمار، بیشترین 
مرگ ومیر کنه مربوط به تیمارهای ژل تصعیدشونده حاوی تیمول، منتول 
هفتم  و  ششم  هفته های  در  بود.  آپیستان  نوار  و  اکالیپتوس  اسانس  و 
تیمول،  حاوی  تصعیدشونده  ژل  تیمار  سه  به  مربوط  عملکرد  بیشترین 
اسانس  و  تیمول  حاوی  تصعیدشونده  ژل  اکالیپتوس،  اسانس  و  منتول 
آویشن و نوار آپیستان بود و عملکرد بهتری نسبت به ژل تصعیدشونده 
تیمار ژل تصعیدشونده  نتایج،  بر اساس  داد.  از خود نشان  تیمول  حاوی 
حاوی تیمول و اسانس آویشن در هفته اول و دوم دارای میزان مرگ ومیر 
تیمارهای ژل تصعیدشونده  تأثیر  تیمارها می باشد.  به سایر  باالتر نسبت 

از هفته سوم  آپیستان  نوار  و  اکالیپتوس  اسانس  و  منتول  تیمول،  حاوی 
نمونه برداری  نوبت   7 میانگین های  اساس  بر  می کند.  افزایش  به  شروع 
تیمار شاهد و  نتیجه گرفت که میان  تعیین مرگ ومیر کنه ها می توان  و 
تیمار ژل تصعیدشونده حاوی تیمول اختالف معنی داری وجود ندارد و در 
طی مدت زمان مشخص )هفت هفته( هر دو تیمار به یک میزان باعث 
تیمار  سه  در  میر  و  مرگ  میزان  ولی  می گردد.  کلنی  کنه های  ریزش 
و  شاهد  تیمار  با  معنی داری  اختالف  دارای  مختلف  هفته های  در  دیگر 
نشان دهنده  آزمایش  این  نتایج  می باشد.  تیمول  حاوی  تصعیدشونده  ژل 
عملکرد مناسب تیمار ژل تصعیدشونده حاوی تیمول و اسانس آویشن و 
نوار  در حد  اکالیپتوس  اسانس  و  منتول  تیمول،  تصعیدشونده حاوی  ژل 
رایج آپیستان می باشد. بررسی میزان آلودگی باقیمانده در کلنی ها نشان داد 
که آلودگی در کلنی های تیمارشده با نوار آپیستان از 25 درصد به 3 درصد، 
در کلنی های تیمارشده با ژل تیمول، منتول و اسانس اکالیپتوس از 22 
درصد به 3  درصد، در کلنی های تیمارشده با ژل تیمول و اسانس آویشن 
از 21 درصد به 4 درصد و در کلنی های شاهد از 22 درصد به 8 درصد 
هشت  از  پس  باقیمانده  آلودگی  درصد  مقایسه  است.  کرده  پیدا  کاهش 
هفته نشان می دهد که ژل تیمول و اسانس آویشن، ژل تیمول، منتول 
مناسبی  عملکرد  شاهد  به  نسبت  آپیستان  نوار  و  اکالیپتوس  اسانس  و 
داشته اند. عالوه بر این میانگین میزان مرگ ومیر زنبورعسل در طی هفته 
اول تا هفتم پس از تیمار و میانگین تمام تاریخ های نمونه برداری نشان 
میزان  در  افزایشی  شاهد  با  مقایسه  در  کنه کش  ژل های  کاربرد  که  داد 

مرگ و میر زنبور عسل ایجاد نمی کند.

نوار  با  تیمول  براساس  ساخته شده  ژل  کارایی  مقایسه   .2
در  واروا  کنه  پاییزه  کنترل  در  فلووالینات  حاوی  کنه کش 

زنبورعسل کلنی های 
در  فلووالینات  تائو  حاوی  نوار  سم  و  تیمول  ژل  اثر  پژوهش  این  در 
بدین منظور دوازده کلنی  بررسی شده است.  واروآ  پاییزه کنه  کنترل 
آلوده تهیه و آلودگی اولیه آنها تخمین زده شد و در قالب طرح کاماًل 
تصادفی با سه تیمار و در چهار تکرار آزمایشات طراحی گردید. پس از 
اعمال تیمارهای اولیه که شامل نوار حاوی تائو فلووالینات، ژل تیمول 
بر روی  بود، هر ده روز یکبار شمارش کنه های ریزش شده  و کنترل 
مقوای نصب شده در کف کندوها صورت پذیرفت و میزان آن در طی 
70 روز ثبت گردید. پس از هشتاد روز از اعمال تیمارهای اولیه آلودگی 
تمامی کلنی ها با استفاده از روش الکل 70 درصد تخمین زده شد. به 
استفاده  فلووالینات  تائو  حاوی  نوار  از  واروآ  کنه  نهایی  کنترل  منظور 
 7 از گذشت  اعمال گردید و پس  تیمار  این  تمامی کلنی ها  شد و در 
با  گردید.  ثبت  و  شمارش  ریزش شده  کنه  تعداد  مجدد،  تیمار  از  روز 
بیستم  داده ها، مشخص گردید که در روزهای دهم و  آنالیز  به  توجه 
به  نسبت  فلووالینات  تائو  نوار حاوی  تیمار  اولیه،  تیمار  اعمال  از  پس 
از  از گذشت 20 روز  تیمارهای دیگر اختالف معنی داری دارد و پس 
شروع تیمارها بهترین عملکرد را به خود اختصاص داد. در روز سی ام 
در  است.  بوده  یکسان  تیمارها  تمامی  در  واروآ  کنه  مرگ ومیر  میزان 
اولیه،  تیمار  اعمال  از  هفتادم پس  و  پنجاهم، شصتم  روزهای چهلم، 
نتایج نشان داد که تیمار ژل تیمول نسبت به تیمارهای دیگر اختالف 

معنی داری دارد.
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مرگ  میزان  تعیین  و  نمونه برداری  نوبت   7 میانگین های  اساس  بر   
تائو  حاوی  نوار  تیمار  میان  که  گرفت  نتیجه  می توان  کنه ها  میر  و 
ندارد و در طی  اختالف معنی داری وجود  تیمول  تیمار ژل  فلووالینات و 
 مدت زمان مشخص )70 روز( هر دو تیمار به یک میزان باعث ریزش

 کنه های کلنی می گردد.
داد  نشان  مختلف  تیمارهای  در  باقیمانده  آلودگی  میزان  بررسی  نتایج   
اختالف  )شاهد(  تیمارنشده  کلنی های  و  تیمارشده  کلنی های  بین  که 
از  تیمول  ژل  با  تیمارشده  کلنی های  در  آلودگی  دارد.  وجود  معنی داری 

31/25 درصد به 6 درصد، در نوار حاوی تائوفلووالینات از 43/75 درصد 
کاهش  درصد   18/9 به   31/25 از  شاهد  کلنی های  در  و  درصد   9 به 
پیدا کرده است. مقایسه درصد آلودگی ابتدایی کلنی ها با درصد آلودگی 
تائو  حاوی  نوار  تیمار  که  می دهد  نشان  روز  هشتاد  از  پس  باقیمانده 
فلووالینات و تیمول عملکرد مناسبی داشته اند. در پایان پیشنهاد می گردد 
که تأثیر دیگر فرموالسیون های تیمول و سایر ترکیبات گیاهی بر روی 
میزان مرگ ومیر کنه واروآ در طی فصول پاییز و بهار و همچنین تأثیر 
این گونه مواد بر روی تولیدات کلنی و خود زنبوران کارگر بررسی شود.
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نوروژنیک،  های  مکانیزم  هماهنگی  به  آقایان  جنسی  فونکسیون 
پیر  مرد  میلیون ها  امروزه  است.  وابسته  سایکولوژیک  و  هورمونال 
اختالل  از  سال(   20 باالی  مرد   5 هر  از  مرد  یک  )تقریبًا  جوان  و 
)مانند  مختلف  بیماری های  بر  عالوه  که  می برند  رنج   ،)ED( نعوظ 
و..(،   SSRI )مانند  داروها  مصرف  و..(،  عروقی  قلبی  بیماری های  دیابت، 
عوامل  از  که  ماشینی  زندگی  و  کم  تحرک  سیگارکشیدن،  چاقی، 
سنتتیک  هورمون های  فراوان  مقادیر  وجود  هستند،  آن  اتیولوژیک 
تغذیه  کار،  و  زندگی  محیط  و  غذایی  مواد  در   )Xenoestrogens(
ناموزون و بی کیفیت و مقادیر بسیار پایین تستوسترون نیز در بروز آن 
نقش دارند. لذا یک مدیریت درمانی جامع برای بهبود ED الزم است 
و ممکن است هر گونه درمان دارویی سنتتیک یا گیاهی برای مدت ها 

یابد. ادامه 

در طی sexual arousal، نیتریک اکساید )NO( از انتهای اعصاب و 
 NO .آزاد می شود corpus cavernosum سلولهای اندوتلیال در
 )GTP( فسفات  تری  گوانوزین  تا  می کند  فعال  را  سیکالز  گوانیالت 
از  آبشاری  و  تبدیل   )cGMP( مونوفسفات  گوانوزین  سیکلیک  به 
منجر   cGMP تجمع  شود.  آغاز   cGMP به  وابسته  رویدادهای 
افزایش  و   corpus cavernosum صاف  عضالت  شل شدن  به 
 )PDE-5(5 جریان خون به پنیس می شود. آنزیم فسفو دی استراز- 
به  و  دارد  وجود   corpus cavernosum صاف  عضله  در  عمدتًا 
ساختمان  می کند.  تجزیه   5-GMP به  را   cGMP انتخابی  صورت 
 cGMP مانند سیلدنافیل و تاداالفیل( شبیه( PDE5 مهارکننده های
است و به طور رقابتی به PDE5 متصل شده و هیدرولیز cGMP را 
افزایش  افزایش می دهند.  را   NO اثرات  ترتیب  بدین  مهار می کنند و 

   رضا بخردی، دکترای حرفه ای پزشکی، بخش توسعه و هماهنگی متون علمی، مرکزتحقیقات گیاهان دارویی باریج

قرص های سنس باریج
و داروهای گروه سیلدنافیل
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cGMP در سلول های عضله صاف، مسؤول طوالنی شدن نعوظ است. 
صاف  عضله  شل شدن  روی  مستقیمی  اثر   PDE5 مهارکننده های 
داروها،  این  مصرف  از  بعد  لذا  ندارند   corpus cavernosum

تحریک جنسی کافی برای ایجاد نعوظ ضروری است.
اختالل  به  مبتال  افراد  درصد   35 تا   30 انجام شده  تحقیقات  اساس  بر 
بروز  از  نگرانی  آنکه  ضمن  نمی دهند.  پاسخ  هم  داروها  این  به  نعوظ 
بینی،  احتقان  فشارخون،  ناگهانی  کاهش  )مانند  نامطلوب  عوارض 
فالشینگ،  شنوایی،  ناگهانی  کاهش  بینایی،  اختالالت  سردرد، 
داروهای  با  اثر  تداخل  و  عضالنی(  درد  و  کمردرد  گوارشی،  مشکالت 
صورت  در  یا  نیترات ها  با  هم زمان  مصرف  ممنوعیت  و  بیمار  مصرفی 
اما  نادر  بروز  احتمال  )به دلیل  اجزاء فرآورده  به  وجود سابقه حساسیت 
 Stevens–Johnson خطرناک واکنش های حساسیتی مانند سندرم
و exfoliative dermatitis( و نیاز به تنظیم مقدار مصرف آن ها 
در صورت ابتال بیمار به مشکالت کلیوی و کبدی همواره وجود دارد.

نعوظ بیش از 4 ساعت و پریاپیسم )نعوظ دردناک که بیش از 6 ساعت 
به طول انجامد( پس از مصرف این فرآورده ها، ندرتًا گزارش شده است.

در  و  است  فنیل آالنین  حاوی   vardenafil ODT فرموالسیون 
بیماران مبتال به فنیل کتونوری با احتیاط مصرف می شود. همچنین به 
ارثی  به عدم تحمل  مبتال  افراد  فرآورده  این  در  دلیل وجود سوربیتول 

کنند. احتیاط  باید  نیز  فروکتوز 
در  مهمی  فاکتور  نیز  فرآورده ها  این  زیاد  قیمت  اثربخشی،  علیرغم 
دارویی  تداخالت  به  توجه  با  است.  بوده  آنها  مصرف  شدن  محدود 
مصرف  از  است  بهتر  دارند  داروها  این  که  متعددی  جانبی  عوارض  و 
داروها خودداری  این  با  نعوظ  ایجاد  در  مؤثر  گیاهی  داروهای  همزمان 
هم  ندهد  رخ  بیشتری  جانبی  عوارض  و  دارویی  تداخالت  هم  تا  نمود 
نعوظ  اختالل  به  مبتال  فرد  هر  در  گیاهی  داروهای  اثربخشی  میزان 

گردد. مشخص 

مهارکننده های  اثر  بررسی  بالینی  های  آزمایی  کار  با  ارتباط   در 
ED چند نکته قابل توجه وجود دارد: فسفو دی استراز-5 بر 

آماری  قابل توجه  بهبود   ،avanafil داروی  مصرف  ماه   3 از  بعد   •
نسبت به دارونما در شاخص های مورد بررسی از نظر اثربخشی و بهبود 

عملکرد مانند IIEF–EF، GAQ و SEP گزارش شده است.
• طی مطالعات انجام شده هیچ یک از این داروها بر دیگری ارجح نبوده 
است که طول  آن  بخاطر   tadalafil برای مصرف  بیماران  ترجیح  و 

اثر بیشتری دارد.
گیاهی  فرآورده های  از  استفاده  برای  تمایل  فوق،  مطالب  به  توجه  با 
»های سنس  قرص  می رسد  نظر  به  و  است  منطقی  نعوظ  بهبود  برای 
اولین  عنوان  به  و  بوده  نعوظ  اختالل  برای  مناسبی  درمان  باریج« 
روز  در  عدد   2 میزان  به  ماهه   3 دوره  حداقل  با  گیاهی   انتخاب 

می شود. مصرف 
اثرات جینسنگ )موجود در قرص  بروز  برای  مکانیزم های زمینه ای   •
های سنس باریج( در درمان ED از راه های متعددی است: اول این که 
می شوند  اندوتلیال  از   NO آزادشدن  موجب  جینسنوزیدها  و  جینسنگ 

و بقیه رویدادها رخ می دهد تا نعوظ صورت گیرد.
مانند  عروقی  قلبی  خطر  فاکتورهای  بهبود  به  قادر  جینسنگ  ثانیًا 
فاکتورهای  که  است  هایپرلیپیدمی  و  هایپرگلیسمی  هایپرتانسیون، 
بهبوددهنده  نیز محسوب می شوند. همچنین جینسنگ   ED خطر مهم 
مرکزی  تنظیم  به  اثراتش  است  ممکن  که  است  جنسی  عمل  طبیعی 
هورمونهای دخیل در  sexual arousal و نیز بهبود انرژی فیزیکی 

اثرات ضدخستگی مربوط باشد. از طریق 
های سنس  قرص  در  )موجود  خارخسک  با  ارتباط  در  این  بر  عالوه   •
به   corpus cavernosum عضالت  شل کننده  اثرات  نیز  باریج( 
به صورت  همچنین  دارد.  نقش  نعوظ  ایجاد  در  دوز  به  وابسته  صورت 

intracavernous می شود. وابسته به دوز موجب افزایش فشار 

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

732731 733 734



                                                                  مجله تحقیق و توسعه باریج |  شماره 16 

37

نوشیدن یک مایع گرم یا سرد با عطر و طعم دل انگیز در طول از دیرباز 
موردتوجه بوده است. نوشابه نامی دخترانه با ریشه فارسی و نام پادشاهی 
در سرزمین بردع )شهری بزرگ در قفقاز( و به معنای آب گوارا می باشد. در 
داستان های کهن ایرانی، کشف نوشیدنی و گرفتن آب میوه ها را به جمشید، 
الفنون فی عرایس  کتاب »نفایس  در  داده اند.  نسبت  ایران  بزرگ  پادشاه 
العیون« آمده که جمشید به زیردستان خود دستور داد که گیاهان گوناگون 
را بکارند و میوه آن را امتحان کنند. چون درخت انگور را چشیدند و آنان 
را خوش آمد، جمشید دستور داد تا آب آن را بگیرند. در این داستان گرفتن 

نوشیدنی از میوه ها کاماًل مشخص است و زمان جمشید به هزاران سال 
قبل از میالد برمی گردد.

به  گیاهی  عرقیات  تولید  مرجع  کتاب های  در  موجود  اطالعات  اساس  بر 
ابن سینا و دوره های پس از او نسبت داده شده است و به نظر می رسد که 
محمدی  گل  از  تولید گالب  با  گیاهی  عرقیات  استخراج  و  تقطیر  شروع 
مختلف  عرقیات  نوع  صدها  تولید  کنونی  مرحله  به  کم کم  و  شده  آغاز 
گیاهی رسیده است. از پرمصرف ترین عرقیات گیاهی می توان به گالب، 
نمود  اشاره  و...  خارشتر  شاتره،  بهارنارنج،  کاسنی،  بیدمشک،  نعناع،  عرق 

 سهیل قلی بیگی، مهندسی زراعت و اصالح نباتات، شرکت کشت و صنعت گلکاران

تاریخچه نوشیدنی در ایران
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که امروزه مصرف این عرقیات با افزایش آگاهی مردم روبه فزونی است 
مختلف  تحقیقاتی  مطالعات  انجام  حال  در  عرصه  این  دانش پژوهان  و 

درزمینه ی پیشگیری و درمان بیماری ها )انسانی، دامی و...( می باشند.
نام شربت خانه میراث شاه عباس صفوی است و برای مکان هایی استفاده 
می شد که نوشیدنی های گیاهی ایرانی را در انواع مختلف عرضه می کردند 
و از مسافران اروپایی نیز در این مکان ها پذیرایی می کردند. از دیرباز در 
عرقیات  و  شربت  رقم  همه  که  داشت  وجود  فروشی  شربت  تهران  شهر 
و  گالب  مثل  نوشیدنی هایی  می شد.  ارائه  آن  در  ایرانی  اصیل  و  سنتی 
و... آلو، آب لیمو و عسل  یا تخم شربتی، شربت  زعفران، شربت خاکشیر 
این طعم هایی که  از یخ به مشتری عرضه می کردند و  لیوان هایی پر  در 
آمیخته با طبیعت بود برای مسافران خارجی تجربه ای لذت بخش در ذهن 

آنان به جای می گذاشت.

از  اعم  خود  کشاورزی  محصوالت  و  کار  و  کشت  به تبع  نیز  شهری  هر 
گیاهان و عرقیات، نوشیدنی های منسوب به خود را داشت. در شهر شیراز 
شربت بیدمشک و شاتره و نسترن و...همراه فالوده و در ارومیه بیدمشک 
از ورود نوشیدنی های  بادرنجبویه و عرقیات محلی عرضه می شد. قبل  و 
خارجی مثل پپسی و کوکاکوال و کانادا درای، عرقیات و شربت ها سنتی از 

گواراترین نوشیدنی ها محسوب می شدند.
طبیعی  نوشیدنی های  به  مردن  آوردن  روی  با  امروزه  خوشبختانه 
کارخانه هایی در تولید این نوشیدنی های طبیعی قدم به عرصه گذاشته اند تا 
فرهنگ مصرف نوشیدنی های طبیعی و سالم را در بین مردم اشاعه دهند و 
این موضوع بدیهی است وقتی محصوالت سالم و طبیعی در دسترس مردم 
باشند آنان بین نوشیدنی های شیمیایی و طبیعی آنکه باعث حفظ سالمت 

و تندرستی آنان می گردد را انتخاب می کنند.
در همین راستا شرکت کشت و صنعت گلکاران تولید نوشیدنی های طبیعی 
که بر پایه ژل آلوئه ورا و یا بذر ریحان است را جزء برنامه های تولیدی خود 
قرارداده و با برند بارینا در طعم های مختلف در حال تولید هست. این حق 
انتخاب را همیشه باید به تک تک مردم داد تا با آگاهی سبک زندگی خود 
را خود انتخاب کنند و موجود بودن انواع و اقسام محصوالت صنایع غذایی 

در بازار مؤید این مطلب است.
قرآن  نوشیدنی هایی که خداوند مهربان در  به  اشاره ای کنیم  جالب است 

کریم اشاره کرده است:
- البته نیکان همواره از جامی می نوشند که ]نوشیدنی اش[ مخلوط به کافور 

]آن ماّده سپید و معطر[ است. )سوره االنسان- آیه 5(
آنان  به  است  زنجبیل  با  مخلوط  ]نوشیدنی اش[  که  جامی  از  آنجا  در   -
می نوشانند. از چشمه ای در آنجا که سلسبیل نامیده شود. )سوره االنسان- 

آیه 17 و 18(
- بی تردید برای شما در چهارپایان عبرتی است که از درون شکم آن ها از 

میان علِف هضم شده و خون، شیر ]پاک و[ خالصی به شما می نوشانیم که 
برای نوشندگان گواراست. )سوره نحل- آیه 66(

- صف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده اند ]چنین است:[ در آن نهرهایی 
است از جنس آبی که بدبو شدنی نیست، و نهرهایی از شیر که طعمش تغییر 
نکند، و نهرهایی از شراب که برای نوشندگان مایه لذت است، و نهرهایی 
از عسل خالص، و در آن از هرگونه میوه ای برای آنان مهیاست، و ]از همه 
بهتر[ آمرزشی از سوی پروردگارشان ویژه آنان است. آیا ]بهشتیان[ مانند 
کسانی هستند که در آتش جاودانه اند؟ و از آبی جوشان به آنان می نوشانند 

که روده هایشان را متالشی می کند؟ )سوره محمد- آیه 5(
رنگش[  ]که  می گردانند  گرداگردشان  پاک  و  زالل  نوشیدنی  از  جامی   -
سپید، و برای نوشندگان لذت بخش ]است{ نه در آن مایه فساد ]عقل و 

جسم[ است، و نه از آن مست می شوند )سوره صافات- آیه 47-45(

- با قدح ها و کوزه ها و جام هایی از باده روان و پاک  که از ]نوشیدن[ آن نه 
سردرد می گیرند، و نه مست و بی عقل می شوند )سوره واقعه- آیه 19-18( 
- ]باده ناِب ُمهرشده[ مخلوطی از ]شربت چشمه[ »تَسنیم« است چشمه ای 

که همواره مقّربان از آن می نوشند. )سوره مطففین آیه 28-27(
در اینجا کامل آدرس آیه داده شده تا عالقه مندان بتوانند مطالعه بیشتری 

داشته باشند و منبع با استناد باشد.
همان طور که می بینیم در بهشت نوشیدنی هایی است که مخلوط با زنجبیل 
و یا کافور و یا از شیری نامبرده شده که طعمش به واسطه خراب شدن تغییر 
زایل  را  انسان  نوشیدنی هایی که عقل  و  است. شراب ها  گوارا  و  نمی کند 
نمی کند و حالت مستی و سردرد برای انسان نمی آورد. امید است همگی 
نوشیدنی های  این  از  روزی  بتوانیم  و  گیریم  قرار  خداوند  رحمت  شامل 

بهشتی بنوشیم.
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1- کودهای خام در کشـاورزی ارگانیک چند روز قبل از برداشـت محصول اسـتفاده 

می شوند؟

4: 90 روز 2: 60 روز            3: 70 روز    1: 50 روز     

2- مزاج نعناع اخضر از نظر طب سنتی چگونه است؟

4: سرد و خشک 2: سرد و تَر            3: گرم و خشک  1: گرم و تَر    

3- مراحل بازرسی جهت ارائه گواهینامه ارگانیک چگونه است؟

2: بررسی روش های حمل و ذخیره عناصر 1: بررسی روش های کنترل آفات 

4: همه موارد 3: نگهداری اسناد و حسابرسی 

4- مرحله دوم بیوسنتز تاکسول چیست؟

1: تبدیل پیش ماده عمومی GGPP به تاکسیدین

2: هیدروکسیله شدن تاکسادین

3: استیالسیون تاکسادینول

4: تشکیل حلقه اکستان

5- به چه دلیلی کشت بافت گیاه سرخدار دارای اهمیت است؟

1: تکثیر رویشی و زایشی این گیاه مشکل است

2: نیاز به تیمار بذر جهت جوانه زنی دارد

3: جمع آوری بذور این گیاه سخت است

4: همه موارد

6- کدام گیاه به طور طبیعی مسـتعد جذب حداکثری آرسـنیک موجود در آب و خاک 

است؟

2: ماهی سالمون       3: برنج قهوه ای           4: برنج سفید 1: کلم بروکلی 

7- طبق متن ترکیب عصاره نعناع اخضر همراه با عسـل، درمانی مناسـب برای ...... 

است

1: دندان درد        2: درد گوش         3: درد سینه           4: بیماری قلبی- عروقی

8- کدام گیاه در تهیه داروی سـوپرمینیت شـرکت داروسازی باریج اسانس استفاده 

شده است؟

4: زنیان 2: مرزه                       3: پونه            1: نعناع اخضر 

9- رویکرد استراتژی منابع انسانی در استراتژی کسب و کار تدافعی به چه صورتی است؟

1: قراردادی         2: پیمان کارانه         3: سرباز وفادار          4: متخصص متعهد

10- در کشاورزی ارگانیک وضعیت نیروی کارگری و اندازه مزرعه نسبت به کشاورزی 

غیرارگانیک به ترتیب به چه صورت است؟

2: کمتر - بزرگ تر 1: بیشتر - کوچک تر 

4: کمتر - کوچک تر 3: بیشتر - بزرگ تر 

11- کدامیک از موارد زیر جزء اقدامات غیرمجاز در کشاورزی ارگانیک است؟

1: استفاده از آفت کش، علف کش و کودهای شیمایی

2: استفاده از محصوالت تولیده شده به وسیله مهندسی ژنتیک

3: استفاده از مواد نگهدارنده شیمیایی

4: همه موارد

12- مهم ترین مسـیر انتقال فلزات سـنگین به زنجیره غذایی انسـان و چرخه های 

زیستی کدام است؟

4: گیاهان 1: آب    2: هوا              3: جانوران 

13- امروزه ارزش افزوده کسب شـده توسط سازمان های اقتصادی به چه موضوعی 

وابسته است؟

2: مدیریت فروش 1: مدیریت اجرایی   

4: مدیریت مالی 3: مدیریت دانش   

14- تاکسول از کدام گیاه زیر استخراج می گردد؟

4: انیسون 2: سرخدار               3: کاج          1: رزماری      

15- طبق متن، حجم دانش، هر 5/5 سال به .......  برابر افزایش می یابد.

2/5 :2      2 :1

4 :4     3 :3

16- طبق متن، مهم ترین مسئله در هدایت مدیریت دانش، استراتژی ....... است.

2: بهره برداران دانش 1: کسب و کار   

4: حافظان وضع موجود 3: یادگیرندگان دووجهی   

17- طبق متن، کدام ماده غذایی بیشترین آرسنیک را به خود جذب نمی کند؟

2: کلم بروکلی                 3: ماهی با گوشت تیره     4: گندم 1: برنج 

18- میزان تاکسول گیاه سرخدار چند برابر گیاه فندق است؟

2: 10 برابر               3: 15 برابر         4: 20 برابر 1: 5 برابر      

19- سوپرمینت دارای کدام اثربخشی زیر می باشد؟

1: کاهش درد             2: رفع سوء هاضمه        3: کاهش نفخ          4: همه موارد

20- طبق تعریف سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، زیرساخت های مدیریت دانش 

کدامیک از موارد زیر است؟

2: نیروی انسانی 1: ساختار سازمانی   

4: همه موارد 3: فن آوری اطالعات   
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21- ترشحات گیاهی معموالً چگونه تولید می شوند؟

2: دخالت حشرات 1: تیغ زدن و زخمی کردن گیاه 

4: همه موارد 3: صدمات مکانیکی 

22- دالیل اصلی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دارویی چیست؟

GMP 1: نقش مدیریت دانش در بهبود

2: جلوگیری از اتالف منابع در بخش های پژوهشی و تحقیقاتی

3: خطر بازنشستگی کارکنان دانشی

4: همه موارد

23- نام علمی گیاه دارویی نعناع اخضر چیست؟

Myrtus communis :2   Mentha spicata :1

Mentha piperita :4  Pelargonium roseum :3

24- انزروت توسط چه گیاهی تولید می گردد؟

4: باریجه 3: بلوط   2: آنغوزه   1: گون 

25- تاکسول در درمان کدام بیماری ها کاربرد فراوان دارد؟

4: تنفسی 3: سرطان تخمدان، ریه، رحم وسینه  2: گوارشی   1: قلبی 

26- کدامیک از گیاهان دارویی زیر در قرص های سنس وجود دارد؟

2: جینسینگ و زنیان 1: زنیان و خارخسک  

4: خارخسک و گل سرخ 3: خارخسک و جینسینگ  

27- کدامیک از محصوالت دامی زیر تولید شـرکت داروسـازی باریج اسانس جهت 

مبارزه با کنه واروآ زنبورعسل استفاده می شود؟

4: مستی هرب 2: آویشیت     3: وارستاپ  1: میرتووت     

28- کدامیک از ویژگی های زیر جزء کشاورزی معیشتی یا سنتی است؟

1: اندازه قطعات بهره برداری بزرگ است.

2: درآمد کشاورز باال است. 

3: کشاورز غالباً از نیروی کار خانواده برای انجام امور کشاورزی مزرعه خود استفاده 

می نماید. 

4: کشاورز از کودهای شیمیایی جهت تقویت خاک استفاده می کند.

29- مجموعه فعالیت های رویکرد جهان شمول را چه می نامند؟

2: استراتژی سرباز وفادار 1: استراتژی رهبری هزینه و تمایز        

3: استراتژی تعهد                      4: استراتژی متخصص متعهد

30- کدامیک از موارد زیر جزء مبارزه مکانیکی با کنه واروآ نیست؟

1: تله گذاری                   2: گرمادرمانی

3: استفاده از مواد ضدچسبندگی و الکتریسیته     4: استفاده از نوارهای ضدکنه رایج

31- شایع و خطرناک ترین آفتی که در ایران جمعیت و عملکرد کلنی های زنبورعسل 

را تحت تأثیر قرار می دهد، کدام است؟

4: لوک اروپایی 3: لوک آمریکایی  1: کنه واروآ     2: کنه آکارا 

32- کدامیک از موارد زیر متضمن تولید مان است؟

2: حضور گونه حشره خاص 1: شرایط ویژه اکولوژیکی 

3: میزبان گیاهی                     4: همه موارد

33- ابوعلی سینا معتقد بود تولید گاز در بدن به چه عواملی بستگی ندارد؟

2: بیماری های معدی 1: کمبود حرارت  

4: بیماری های قلبی- عروقی 3: عادت غذایی  

34- شیره خام توسط کدام اندام گیاه جذب می شود؟

4: میوه 3: ریشه   2: گل       1: برگ  

35- تیوآرسنیک از ترکیب آرسنیک با چه عنصری ایجاد می شود؟

4: روی 3: مس  2: سولفور   1: کلر 

36- بر طبق متن التکس در چند درصد گیاهان گلدار یافت می شود.

2: 10 درصد           3: 15 درصد         4: 20 درصد 1: 5 درصد  

37- گز علفی توسط چه گیاهی ایجاد می شود؟

4: خشخاش 3: بلوط  2: خارشتر   1: باریجه  

38- تریاک جزو کدام ترشحات گیاهی است؟

1: مان                                          2: التکس

3: ترشحات حاصل از فعالیت حشرات    4: ترشحات حاصل از تجمع مواد خام

39- اثرات بیولوژیکی اسانس نعناع اخضر مربوط به کدام جزء آن می باشد؟

4: پولگون 3: کارون        2: اکالیپتول     1: لیمونن     

40- چه زمانی مبارزه با آلودگی کلنی زنبورعسل به کنه واروآ شروع می شود؟

1: وقتی میزان آلودگی به کنه واروآ بیشتر از 5 درصد باشد

2: وقتی میزان آلودگی به کنه واروآ بیش از 30 درصد باشد

3: وقتی میزان آلودگی به کنه واروآ بیشتر از 50 درصد باشد

4: وقتی میزان آلودگی به کنه واروآ بیشتر از 90 درصد باشد

41- بر طبق متن امروزه چند درصد مردان باالی 20 سال از اختالل نعوظ رنج می برند؟

2: 10 درصد 1: 5 درصد  

4: 20 درصد 3: 15 درصد 
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42- کدامیک از گیاهان زیر شیره گیاهی قابل مصرف تولید می کند؟

2: رزماری 1: بادرنجبویه  

4: استوخدوس 3: مورد )مورت(  

43- قرص های سنس برای درمان اختالط نعوظ به چه صورتی مصرف می شود؟

2: سه ماهه و دو عدد در روز 1: سه ماهه و یک عدد در روز 

4: یک ماهه و دو عدد در روز 3: یک ماهه و یک عدد در روز 

44- کدامیک از موارد زیر در ژل وارستاپ تولید شرکت باریج اسانس وجود ندارد؟

2: اسانس اکالیپتوس 1: تیمول   

4: منتول 3: اسانس رزماری  

45- ترنگبین یا ترنجبین توسط چه گیاهی تولید می شود؟

2: بلوط 1: بید   

4: خارشتر 3: باریجه   

46- کدامیک از عوامل زیر در ایجاد بیماری اختالل نعوظ تاثیرگذار است؟

1: بیماری هایی مانند: دیابت، بیماری های قلبی و عروقی و .....

2: سیگارکشیدن و کم تحرکی

3: تغذیه ناموزون و بی کیفیت

4: همه موارد
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