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 به جای سخن سردبیر

پاییز فصل رنگ های قشــنگ، همگام با جشن 
مهــرگان کــه آن را نــوروز دوم نــام نهاده اند 
و نکوداشــتی برای نیمه شــدن ســال و رصد 
 راه و نیم نگاهــی به پشــت ســر و بــرآوردی

از آنچه حاصل شده است.
همین دیروز بود که بســاط سفره هفت سین را 
چیدمــان می کردیم و قلم بــا آواز بلبالن و به 
حرمت حضور بهار، شــور نگارش گرفته بود اما 

چه زود گذشت، سریع تر از سرعت نور!
خوشا آنان که قشنگی پاییز را به فهم راز رایحه 
ســیب سرخی با عاشــقی به معبود خویش معنا 
می ســازند و در این نیمــه راه از پرچین روزگار، 
 کولــه پر می کنند بــه لبخند رضایــت مهربان 

خدای خود.
چه دلرباســت پاییز را با نگاه چشــم عاشق معنا 
کــردن، او که به خاطرات دیریــن با غبارروبی 
بها می دهد و باده نــوش قطره باران می گردد تا 

جنون زده جاده عشق باشد.
وه! چه حالی می دهد که تمــام پاییز را بی چتر 
و زیر باران با خنکای نسیمی که الالی آرامش 
افکار است در کوچه باغی ره به سوی یار پیمودن 
و در کوچه ای ختم شده به بی انتهایی زمان، نام 

و نشــان خویش را گم کردن. آن وقت گم گشته 
همراه با ســاز دلنواز تالطم دل تنگی نبض قلب 
یک عاشــق و نوای خش خــش برگ هایی که 
آغوش استقبال گشوده اند و چنارهای رنگارنگی 
که قد به آســمان کشــیده اند، خدای پاییز را در 
نشان باران و سبک بالی آرامش در خواهد یافت.

اینجاســت که نه شــاعری می خواهد و نه هنر 
یک نقاش، همه ذوق زده انــد از این همه زیبایی 
با چهچه زدن عاشــقانه پرندگان و شــاخه هایی 
که به پرباری، زلف پریشــان کرده اند و گیسوان 
این سرســبزی را چون شانه های مجنون بر لب 
دیواری نهاده اند، تو را به شوق نوشتن وامی دارد 

تا شکرانه ای را نجوا کنی.
نظــم نهفتــه در یاقوت ســرخ لبخنــد اناری 
ترک خورده، تو را به تفکر می خواند و هر دانه اش 
تسبیحی می شــود برای بیان شاکری تا در دل 
نوشته ای، احساســت روح حیات گیرد و بنگاری 
حرف های ناگفته را که در ســکوتی پنهان بوده 
است و آنجا که خدا، محرم این خلوت می گردد، 

بغض های مچاله شده در دلت را بیرون بریزی!
و ناخودآگاه افکار ضمیرت ورق می خورند و یک 
قلم و یک دفتر و انبوهی از شور خاطرات، خنده 

و نشاط اعماق وجود را تسخیر می کند و گاه آهی 
که با قطره اشــکی گوشه چشم تمام قافیه یک 

مرثیه دل تنگی را شکل خواهد داد.
انارهایی آویزان با انبوهی از دانه های مرواریدی. 
انگور، جشن سرمستی را مهیا می سازد. تا برهنه 
از همه ابزارهای زمینی و رهاشده از حبس آنتن 
گوشی های همراه، رها و فارغ از پیچیدگی دنیای 
صنعتی، سادگی و برگشت به فطرت را بیازماییم، 
پاییز فرصتی برای سیر در ژرفای خویشتن است
پاییز و جنب وجوش فصل مهر و هیاهوی نشاط 
کــودکان در زنگ کالس هــای درس، فرزندان 
وطن را به فردایــی می خواند که در قاب تصویر 
همت آنان ترسیم خواهد شد و ایران امروز سهم 

فردای آنان است.
کاش مهر که می رسید تمام زخم های بی مهری 
هم به دســت نوازشــی آرام می گرفت، باشد که 
مهربانــی به دیواری بســنده نشــود و هر یک 
دستگیری باشــیم برای یک نیازمند و لبخند و 

نشاط را نشر دهیم چون هشت کتاب سهراب.
سهراب سپهری همان شــاعر کاشانی که مرور 
زالله های اشعارش حالی عطا می کند، گویی هر 
بیت شــعرهایش، نمایش قاب نقاشی قشنگی از 

بی چتر در باران پاییزی
مسعود خدیوی کاشانی، دانشجوی دکترای حقوق، رئیس دفتر مدیرعامل، شرکت داروسازی باریج اسانس
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اوســت و نیمه ماه مهر پاسداشتی از میالد این 
خالق زیبایی هاست

و زانســو مراســم قالی شویان مشــهد اردهال، 
جماعتی که به خونخواهی امامزاده ســلطان علی 
بن محمدباقر، با چوب هایی در دست و با خون به 
جوشــش آمده غیرت، به صحن آستانش می آیند 
و در حرکتی نمادیان فرشی را در آبی روان غسل 
معرفت می دهند، ســنتی که در یونســکو ثبت 
می گردد تا هویت جهانی به آن دهد و سال هاست 

مردمان کویر حاجت دل به آن گره می زنند.
امســال، دل تنگی پائیز با حزن محرم، هم نشین 
شده است و مردمانی که در این حال و هوا، رسم 
عشق را می سرایند با ماتم نهفته در لباس مشکی 
هستند؛ گرچه نمی بایست پاسداشت اندیشه سبز 
حســین را تنها به لباس ســیاه و در گریســتنی 

خالصه کرد.
محرم می آید تا بیرق ســبز حســین با علمداری 
این نســل به جاودانگی گذر کند، نســلی که به 
وامداری اندیشه موالیش حسین، وجبی از خاک 
را به غیرت جان از دست نداده است، رسالتی که 
در ذهن ها، بــذر مردانگی و غیرت می پروراند تا 

واژه آزادیخواهی انسان مهجور نیفتد.

آئینــی که به پــاس ورودش، شــوری در دل ها 
عیان می سازد تا محتشم این همشهری کاشانی 
نگارنده این شور گردد در ساز نهفته در این گفتار: 

باز این چه شورش است...
 محــرم، فصل زاللــی و پاالیش دل اســت و 
جال دادن چشم، اینجا در پیشگاه معبود می بایست 

دل به مسلخ بری و صلوه به دل اقامه داری.
حسین عطش دارد! نه به جرعه ای آب!

عطش حســین به دیدار تفکر یار است و نشر و 
پویایی فرهنگ کربال

وقتی گام هامان، پشت دسته ها به شوق عاشقی 
می دوند، نکند کــه دل هامان، جامانده این عهد 

باشد! 
خوشــا آنان که در کنار شــور، فرهنگ و آیین 
حســینی را دامن می زنند، بی شــک گریستنی 
 ســتودنی اســت که توأم با درک نینوا باشــد و
ارزش نهادن به تفکر و نهی منکرها، زائر حسین 
باید اندیشه جال دهد تا محرم، نقطه عطفی برای 
انســانیت و به باوری ســاده احیایی باشد برای 
منش هــای اخالقی و انســانی و دروغ و احتکار 

طردشده این ماه گردد.
در ســرایی که در یک روز، قبله کالم میلیون ها 

نفر، نام قشنگ حسین می شــود! و لباس سیاه، 
ســمبل رنگ آن روز اســت، چرا، باید باز: بخل 
در حق و سخاوت در ناحقی دیده شود؟ چرا باید 
ســر چهارراه ها باز کودکان کار را شاهد باشیم، 
باور این است که شــاید چراغ قرمز آن قدر مکث 
می کند تا چشــم هامان خجل زده این تصویرها 

گردند!
عاشورا، می بایســت محوری باشد برای آزادگی 
و مردانگــی و بهادادن به عبــد صالح پروردگار، 
نه چون معــدودی که برای این ماه ارزشــمند، 
آن قدر با قمه هاشان، شــور می دهند که شعور، 

جا می ماند!!  
نکند که نهیب صدای طبل هایی ناهنجار، سمبلی 

شود بر فرهنگ مقدس عاشورایی!!
بیا من با تو و او، ما شــویم در هر شغل و حرفه 
خویش و به ضمانت اشــک هامان در عهدی با 
پروردگار، خالق لبخندی شــویم تا به واسطه آن 
در این ماه معنوی، ســیاهی بدبختی از پیرامون 
کــودکان یتیم و بد سرپرســت بســاط خود را 
جمع کنــد تا همه باهم شــاهد رنگین کمانی از 
خوشــبختی بر فراز مام وطن باشــیم، بی شک 
آن وقت عطر گالب مهر در کوچه ها پر می شود.  
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  حسین حسینی، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، گروه تحقیقات کشاورزی، 
  مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج و مجری اخذ گواهی ارگانیک

مقدمه
مســأله کیفیت گیاهان دارویی مصرفی، یکی از چالش های جّدی فراروی 
صنایع دارویی کشــور است. نگرانی از وجود باقیمانده های سموم دفع آفات 
نباتی و کودهای شیمیایی پیامدها و مشکالت زیست محیطی فراوانی را به 
وجود آورده که ســالمت بهداشــت جامعه را به طور جدی مورد تهدید قرار 
داده اســت. ازاین رو طی ســال های اخیر تمایل به مصرف گیاهان دارویی 
حاصل از فرآیند ارگانیک فزونی یافته و روزبه روز نیز در حال افزایش است. 
ازآنجایــی که تولیدکنندگان و مصرف کننــدگان گیاهان دارویی ارگانیک، 
آگاهی نسبتًا کمی در این زمینه دارند، در این بررسی سعی شده است که با 

بیانی ساده به این مهم پرداخته شود.
هدف تولید ارگانیک، ضمن حفاظــت از حاصلخیزی خاک، افزایش تولید 
محصول با کمترین تکیه بر اســتفاده از مواد شیمیایی است. درواقع هدف 
این سیستم کشــت، حفظ و نگهداری منابع است. به بیان دیگر، کشاورزی 
ارگانیک نگرشــی علمی و نوین به کشــاورزی سنتی است که اجداد ما به 
آن عمــل می کردند؛ روش تولید محصوالت که عمدتًا در آن از ســموم و 
کودهای مصنوعی و سایر مواد شیمیایی استفاده نمی شوند. روش کشاورزی 
ارگانیک به منظــور تأمین بهره وری خاک، تأمین مواد مغذی گیاه و کنترل 
آفــات و علف های هرز؛ تا حد امکان از تناوب کشــت، باقیمانده محصول، 
کود حیوانی، بقوالت، کود ســبز، ضایعات ارگانیک خارج از مزرعه، شخم 

مکانیکی و کنترل بیولوژیکی آفات استفاده می کند.

الزمه دریافت گواهــی ارگانیک، عدم کاربرد مواد شــیمیایی مصنوعی و 
عناصر یا مواد غذایی به دست آمده با مهندسی ژنتیک )GMO( است.

اولین استاندارد تولید ارگانیک به وسیله انجمن بیودینامیک استونی در سال 
 1990 تدوین شد. کشــاورزانی که مطابق با شــرایط این استاندارد عمل 
می کردند می توانستند درخواست برچسب کنند. این استاندارد با استفاده از 
استاندارد IFOAM که به عنوان استاندارد پایه شناخته شده است، تدوین 
 )IFOAM( شــد. در استانداردهای فدراسیون جهانی کشاورزی ارگانیک
باید از بذر و مواد گیاهی ارگانیکی اســتفاده کرد که از ارقام مناســب و با 
کیفیت مطلوب تهیه شده باشد. چنانچه چنین نهاده هایی در دسترس نبود، 
سازمان های متولی استاندارد باید یک محدوده زمانی برای استفاده از بذر و 
مواد گیاهی غیر ارگانیک تعیین کنند. مواد مشــتق از ریزموجودات، گیاهان 
و جانوران، اساس برنامه باروری خاک را تشکیل می دهد. عناصر غذایی و 
کودها باید به شکلی استفاده شوند که از خاک، آب و تنوع زیستی حفاظت 
کنند. کاربــرد نیترات و کلیه انواع کود نیتــروژن مصنوعی و ازجمله اوره 
ممنوع اســت. هر نهاده ای که برای کنترل آفــات، بیماری ها و علف های 
هرز و یا کمک به رشــد گیاه زراعی استفاده می شود باید منطبق با شرایط 

محدودیت های ارگانیک باشد.
محصوالت ارگانیک محصوالتی هســتند که تولید، فرآوری، بســته بندی، 
نگهــداری، حمل ونقل و عرضه آن ها در بازار تحــت کنترل و پایش یک 
اســتاندارد معتبر بین المللی، منطقه ای و یا ملی ارگانیک قرار می گیرد. در 

بررسی روند اخذ گواهی ارگانیک
گیاهان دارویی در ایران
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تولید محصوالت ارگانیک شاخص های زیست محیطی، بهداشتی، اجتماعی 
و ایمنی نیز باید رعایت شود.

درکشــت محصوالت ارگانیک نباید از آفت کش ها، علف کشها و کودهای 
 )GMO( شــیمیایی یا محصوالت تولیدشده به وســیله مهندسی ژنتیک

استفاده شود.
اخذ گواهی ارگانیک

مراحــل اخذ گواهــی ارگانیک، با انتخاب شــرکت گواهــی کننده مورد 
تأیید»مرکز ملی تأیید صالحیت ایران« توســط تولیدکننده آغاز می شود. 
زمانی که تولیدکننــدگان از صالحیت کار گواهی کنندگان اطمینان یافتند، 

فرم های تقاضانامه را تکمیل می کنند که شامل اطالعات زیر می باشد:
تاریخچه سه ساله مزرعه، تشــریح تناوب زراعی، نقشه های مزرعه، منابع 
نهاده های برون مزرعه ای مثل بــذر و اصالح کننده های خاک، روش های 
تهیه کمپوست، روش های مدیریت حاصلخیزی، روش های مدیریت آفات و 
علف های هرز و بیماری ها، نظام بایگانی اطالعات مزرعه ای، نوع انبارداری 
و انواع تجهیزات مورداستفاده، نوع محصوالت درخواست شده برای گواهی.
برنامه ریزی برای پیاده سازی ارکان تولید محصوالت ارگانیک شامل موارد 

زیر است: 
1-داشتن یک نظام بایگانی )انبار، مالی( از اطالعات مزرعه ای، انبارش و مالی

2-داشــتن یک نظــام انبارداری مناســب برای محصــوالت ارگانیک و 
قابل تفکیک

 3-تدوین یک دستورالعمل اجرایی برای محصوالت ارگانیک
 4-آموزش مســتمر بــرای کلیات موضــوع ارگانیک و به تبــع آن برای 

محصوالت جدید که در برنامه اخذ مجوز ارگانیک قرار می گیرند.
 5-انجام تحقیقات کاربردی در مــورد محصوالت ارگانیک جهت تقویت 

برتری این محصوالت
 برای گرفتن گواهینامه یا نشان ارگانیک رعایت همه موارد فوق از الزامات است.
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Data Sheet for Production 
We kindly request you to fill in this Data Sheet for Producing and send it to us before inspection in 
order to allow us a thorough preparation of the inspection, which will lead to an more efficient and 
smooth inspection.  
Please amend additional pages if the space provided is not sufficient. Use the numbering system for 
reference. Activities, which are not relevant for you, may be left blank. 
A) Basic information on the 
operator: Year:  
Name(company/Operator) 

 

Legal status * Single ownership     Corporation              Other 
Non profit Company  Legal partnership      Cooperation 

Owner/Legal Responsible  
Country  
Town/ province  
Address  
Postal code  
Phone  
E-mail  
Website  

Contact 
person 

Surname, Name  

Tel, Mobile  

Email  

Project Name  

bio.inspecta client number  

Start date of the project  

Date of filling out this form  

 
A) 1. Certification according to following standards: 
√ bio.inspecta Organic Standard bi-OS (EU Equivalency)    Bio Suisse  

 NOP (USA)  Demeter 
 Local national standard (e.g. TR Regulation)  Naturland 
 Soil Association Acceptance  Krav Acceptance 

 Others:  
 
A) 2. History and Background 
Yes No  Answer 

 √ 1.1  Have you been certified Organicbefore?  If yes: Date of first certification.  

 √ 1.2  If yes by which certification body:  
 

 √ 1.3  If yes for which standards?  
 

  
 چب ڂ ټىشځؽار ثب سڃخڅ ثڅ ڀڃٞ ټطّڃٶ سٱٽیٷ ٌڃؼ: القٺ اوز ٰٹیڅ ٨فٺ

 Data Sheet for Production چبی ټػّڃَ قـا٠ز ٴیبچبپ ؼاـڂیی اٸ٧( ٨فٺ

 Data Sheet for Wild Collection چبی ٘جی١ی آڂـی اق ٠فِڅ چبی ټػّڃَ خٽٟ ة( ٨فٺ

 Data sheet for Processing and/or Trade/ Export ٴیبچبپ ؼاـڂییچبی ټػّڃَ ٨فآڂـی  ج( ٨فٺ

 ٰځځؽڄ ؼاـای ِالضیز اـوبٶ ٌڃؼ.ثبیؽ سٱٽیٷ ڂ ثفای ٌفٰز ٴڃاچی ٌؽڄ غڃاوشڅټڃاـؼ  ثف اوبنچب  ٰٹیڅ ایٿ ٨فٺ

 وبټبڀٽځؽاوز  یٰځشفٶ، سالٌ .اوزٰځشفٶ ټؽاـٮ ڂ ټىشځؽار ټڃـؼ ؼـغڃاوز  اڂٸیٿ ا٬ؽاٺ، ؛ؼـ ٨فآیځؽ ثبقـوی

 ، ٘فاضی ویىشٻ ثبقغڃـ ڀٽڃؼپٌؽڄ یكیـ ثفڀبټڅاچؽا٦  ی٠ٽٹٱفؼ، ثفا یٿ اوشبڀؽاـؼچبییس١ ټځٝڃـ ثڅټځؽ  ڂ ڀٝبٺ

ڂخڃؼ  یب اڀطفا٨بسیآ یځٱڅاٰفؼپ  ، ټٍػٌُؽڄ ییٿس١ یًداق  یثب اوشبڀؽاـؼچب یىڅ ٠ٽٹٱفؼ ڂا١٬یا٘ال٠بر، ټ٭ب

چٽڅ  یځٱڅاځبپ اق یضّڃٶ ا٘ٽ یثفا یا٬ؽاټبر اِالض ؼاؼپ اڀدبٺك یڂ ڀ چب آپز یكاپ اچٽیٿ ټییب غیف ڂ س١یؼاـؼ 

ڀٝف اوش٩بؼڄ ٌؽڄ ٿ، ؼـ خڇز ؼوشیبثی ثڅ اچؽا٦ ټڃـؼټٽٱ ییٰبـابـ ټإثف ڂ ثب ضؽاٰثف یثى یا ڃڄیټځبثٟ دفڂلڄ ثڅ ٌ

دفڂلڄ  یخبـ یچب زیځبپ اق ِطز ا٬ؽاټبر ڂ ١٨بٸیایٿ ا٬ؽاٺ ـا ؼـ خڇز ٰىت ا٘ٽ ٰځځؽڄچبی ٴڃاچیٌفٰز .اوز

از درخواست اولیه تا دریافت گواهینامه:
1- درخواست متقاضی و تکمیل فرم اولیه

2-تشــکیل کمیته تخصصی در خصوص احراز صالحیت ورود به سیستم 
درخواستی و ارسال پیش فاکتور

3-عقد قرارداد، ارسال مدارک و مستندات مربوطه و واریز پیش پرداخت.
4-آماده سازی و تکمیل طرح سیستم و اعالم زمان بازرسی

5-اعزام بازرس به محل، ارزیابی اولیه مدارک، مستندات و مشاهدات
6- بازرسی ثانویه و بررسی مستندات بازرسی

7- در صورت انطباق و تائید صالحیت، صدور گواهینامه.
الزم است کلیه فرم ها و مستندات با توجه به نوع محصول تکمیل شود:

الف( فرم های مخصوص زراعت گیاهان دارویی
Data Sheet for Production 

ب( فرم های مخصوص جمع آوری از عرصه های طبیعی
Data Sheet for Wild Collection 
ج( فرم های مخصوص فرآوری گیاهان دارویی

Data sheet for Processing and/or Trade/ Export 
کلیه این فرم ها بر اســاس موارد خواسته شــده باید تکمیل و برای شرکت 

گواهیکننده دارای صالحیت ارسال شود.
در فرآیند بازرســی؛ اولین اقدام، کنترل مدارک و مستندات مورد درخواست 
است. کنترل، تالشی است سامانمند و نظام مند به منظور تعیین استانداردهای 
عملکرد، برای اهداف برنامه ریزی شــده، طراحی سیســتم بازخور نمودن 
اطالعات، مقایســه عملکرد واقعی با اســتانداردهای از پیش تعیین شــده، 
مشخص کردن اینکه آیا انحرافاتی وجود دارد یا خیر و تعیین میزان اهمیت 
آن هــا و نیز انجام دادن اقدامات اصالحی برای حصول اطمینان از این که 
همه منابع پروژه به شیوه ای بسیار مؤثر و با حداکثر کارایی ممکن، در جهت 
دستیابی به اهداف موردنظر استفاده شده است. شرکت های گواهی کننده 
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این اقدام را در جهت کسب اطمینان از صحت اقدامات و فعالیت های جاری 
پروژه در جهت اهداف پیش بینی شده و منطبق با اقدامات برنامه ریزی شده، 
انجام می دهند. بررســی محصول، فرآیند، خدمت، نصب یا طراحی آن ها و 
تعیین انطباق با استانداردهای مربوطه یـا سـایر مدارک قانونی و یا الزامات 
معین بر پایه اظهارنظر تخصصی یا قضاوت حرفه ای اســت. ســامانه های 
کنتــرل تولید مواد خــام، فرآوری و توزیع با هــدف تصدیق انطباق آن ها 
با استانداردهای مربوط هســتند این امر را پوشش می دهند. برای گیاهان 
دارویی ارگانیک، بازرســی شامل بررســی فرآیند تولید، جمع آوری و بعضًا 
فرآوری اســت. در پایان پروژه ارزیابی انجــام می پذیرد و هدف آن تعیین 
علل موفقیت یا عــدم موفقیت و نیز ثبت انطباق و عدم انطباق های پروژه 
خواهد بود. این مرحله همانند مرحله کنترل اســت با این تفاوت که در این 
مرحله، نتایج بازرســی ها بررسی شده و در صورت عدم انطباق، دستور رفع 
آن ها صادر و ابالغ می گــردد. پس از ارزیابی دوباره و رفع قطعی آن ها در 
صــورت انطباق تمامی موارد، پرونده تکمیلی بــه مرحله صدور گواهینامه 

ارجاع می گردد.
در مرحله تصمیم گیری نتایج به دســت آمده از مراحل کنترل، بازرســی و 
ارزیابی را به طور کامل بررسی و تجزیه وتحلیل و در نهایت تصمیم گیری و 
نتایج نهایــی را ثبت می نمایند. پس از تصمیم گیری، در صورت ارائه تأیید 
نهایی از کارشناسان مربوطه، پرونده به مرحله صدور گواهینامه ارجاع داده 

می گردد. مرحله صدور گواهینامه آخرین مرحله از فرآیند بازرســی اســت 
کــه در این مرحله، مدیــر صدور گواهینامه پس از بررســی نهایی پروژه، 
گواهینامه را طبق دســتورالعمل و اصول خاصی صادر و در ابتدا به صورت 
نســخه الکترونیکی ارسال و ســپس گواهینامه اصلی صادر و به متقاضی 

تحویل می گردد.
شــرکتی ظرفیت بازرســی و صدور گواهینامه دارد که اقــدام به دریافت 
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، یځؽآ٨فٶ، ټطّڃ ویـثف .ؽځؼچ ، اڀدبٺ ټیٌؽڄ یكیـ ثفڀبټڅڂ ټځٙج٫ ثب ا٬ؽاټبر  ٌؽڄ ثیځی یًدؼـ خڇز اچؽا٦ 

 ټ١یٿاټبر ٸكڂ یب ا ٬بڀڃڀی ٮاـټؽ بیفـو بـیثڃ٘څ ټف یاوشبڀؽاـؼچب ثب٪ ڀٙجبا س١ییٿڂ  چب آپ ضیا٘ف یب ڀّت، غؽټز

ټڃاؼ غبٺ، ٨فآڂـی ڂ سڃقیٟ ثب چؽ٦ سڃٸیؽ چبی ٰځشفٶ  وبټبڀڅ .اوز یا ضف٨څڂر ٬ٕبسػّّی یب  ڀٝفـٜڇبا دبیڅ ثف

اـٴبڀیٯ،  ٴیبچبپ ؼاـڂییثفای  .ؼچځؽ ثب اوشبڀؽاـؼچبی ټفثڃٖ چىشځؽ ایٿ اټف ـا دڃًٌ ټی چب آپ سّؽی٫ اڀٙجب٪

فؼ ڂ یدؿ بپ دفڂلڄ اـقیبثی اڀدبٺ ټییؼـ دب. ٨فآڂـی اوز ڂ ث١ٕبً آڂـی خٽٟ ،سڃٸیؽ ٨فآیځؽثبقـوی ٌبټٷ ثفـوی 

ایٿ ټفضٹڅ  .چبی دفڂلڄ غڃاچؽ ثڃؼ ز ڂ ڀیك ثجز اڀٙجب٪ ڂ ٠ؽٺ اڀٙجب٪یب ٠ؽٺ ټڃ٨٭یز یٿ ٠ٹٷ ټڃ٨٭ییچؽ٦ آپ س١

 ،ثفـوی ٌؽڄ ڂ ؼـ ِڃـر ٠ؽٺ اڀٙجب٪چب  ثب ایٿ س٩بڂر ٰڅ ؼـ ایٿ ټفضٹڅ، ڀشبیح ثبقـوی اوزٰځشفٶ چٽبڀځؽ ټفضٹڅ 

ؼـ ِڃـر اڀٙجب٪ سٽبټی ټڃاـؼ،  چب آپ ـڄ ڂ ـ٨ٟ ١ٙ٬یٴفؼؼ. ده اق اـقیبثی ؼڂثب ِبؼـ ڂ اثال٢ ټی چب آپؼوشڃـ ـ٨ٟ 

 .ٴفؼؼ ِؽڂـ ٴڃاچیځبټڅ اـخبٞ ټی فڂڀؽڄ سٱٽیٹی ثڅ ټفضٹڅد

 

 
Data Sheet for Wild Collection  
In addition to the information given in the application form, we kindly request you to fill in this Data Sheet for Wild 
Collection in order to allow us a thorough preparation of the on-site inspection. Please amend additional pages if 
the space provided is not sufficient. Use the numbering system for reference. Activities that are not relevant may 
be left blank. 
A) 1.Basic information on the operator: Year:2016 
Name(company/Operator)  

Legal status  Single ownership     Corporation              Other 
Non profit Company  Legal partnership      Cooperation 

Owner/Legal Responsible  
Country  
Town/ province  
Address  
Postal code  
Phone  
E-mail  
Website  

Contact 
person 

Surname, Name  

Tel, Mobile  

Email  

Project Name  

bio.inspecta client number  

Start date of the project  

Date of filling out this form  
 
A) 2. Certification according to following standards: 

 bio.inspecta Organic Standard bi-OS (EU Equivalency)    Bio Suisse  
 NOP (USA)  Demeter 
 Local national standard (e.g. TR Regulation)  Naturland 
 Soil Association Acceptance  Krav Acceptance 

 Others:  

 
A)3.History and Background 
Yes No  Answer 

  1.1 Has certification ever been refused or 
withdrawn? 

If yes, briefly describe the reason: 

  1.2 Did you ever change your certifier? If yes, briefly describe the reason with 
date of cancelation 
 

 

Data sheet for Processing and/or Trade/ Export 

You receive this data sheet after registration for certification by bio.inspecta. It has a double function: 
It will help you to keep track of all relevant information for organic operation and to monitor and 
manage any potential risk. At the same time it summarizes all your information relevant for 
certification and helps us to prepare for your annual inspection, so the inspection visit can be 
conducted as efficient as possible. Therefore we ask you to fill in this document right after your 
registration and to keep it updated at any time. Before inspection our inspectors will get in contract 
with you and you will be asked to send us a copy of the latest version of your data sheet. 

A)  Basic information on the operator: Year:2016 
 
Name(company/Operator)  
Legal status single ownership             Corporation                Coperation 

No profit Company          Legal partner sheep    Other: 
Owner/Legal Respansibale  
Country  
Town/ province  
Address  
Postal code  
Tel  
E-mail  
Website  

Contact 
person 

Surname, 
Name  
Tel, Mobile  
Email  

Project Name  
bio.inspecta client Number  
Start date of the project  
Date of last update  

 
A) 1. Certification according to following standards: 

 bio.inspecta Organic Standardbi-OS (EU Equivalency)   Bio Suisse  
 NOP (USA)  Demeter 
 Local national standard (e.g. TR Regulation)  Naturland 
 Soil Association Acceptance  Krav Acceptance 

 Others:  
 
A) 2. History and Background 
Yes No  Answer 

  1.1  Have you been certified Organic before?  If yes: Date of first certification.  

  1.2  If yes by which certification body:  
 

  1.3  If yes for which standards  
Yes No  Answer 
  

 

گواهی نامه تأیید صالحیت از»مرکــز ملی تأیید صالحیت ایران« نموده و 
به عنوان شرکتی شناخته شده و مورد تأیید مرکز ملی تأیید صالحیت، اجازه 
فعالیت دارد. خدمات بازرسی و صدور گواهینامه در تولید شامل بخش های 
تولید زراعی گیاهان دارویی، برداشت از عرصه های طبیعی و در مرحله بعد 
شــامل واحدهای فرآوری و بسته بندی اســت. برای تولید گیاهان دارویی 
ارگانیک، مدت زمانی معادل تا ســه ســال زمان برای گذار از کشت عادی 
به ارگانیک نیاز اســت. البته این زمان هم بســتگی به ســابقه آن واحد در 
مصرف نهاده های غیرمجاز نظیر سم یا کودهای شیمیایی در گذشته دارد. 
که در صورت گواهی توســط کارشناسان مورد تأیید در مورد عدم مصرف 
نهاده های غیرمجاز نظیر ســم یا کودهای شــیمیایی طی سه سال گذشته 
می توان شــرایط را در طی یک ســال اجرایی نمود و گواهینامه ارگانیک 

دریافت نماید.
هر گواهی نامه که در سطح ملی و بین المللی صادر شود، یک سال از تاریخ 
صدور اعتبار دارند. لذا فرآیند ارگانیک یک جریان جاری و ســاری است و 
هرساله باید درخواست شده و توسط شــرکت های بازرسی-گواهی تحت 

نظارت و بازرسی قرار گیرند.
شــرکت های رسمی بازرســی-گواهی در ایران تحت نظارت »مرکز ملی 
تأیید صالحیت ایران« بوده که بایستی گواهی نامه تأیید صالحیت در زمینه 
فعالیت را از آن مرکز داشــته باشــند. بنابراین نهاد نظارتی این شرکت ها 

همان مرکز ملی تأیید صالحیت ایران اســت. در مورد استاندارد باید گفت 
مالکیت و بازبینی استاندارد صرفًا در حوزه اختیارات سازمان ملی استاندارد 
ایران است و در حقیقت متولی اســتاندارد در ایران سازمان ملی استاندارد 
بوده و درنتیجه صاحب اســتاندارد ملی ارگانیک هم سازمان ملی استاندارد 
ایران خواهد بود. پس نهاد نظارتی در این حوزه ســازمان استاندارد است و 
چنانچه شــکایت یا مشکلی به عنوان مصرف کننده، محقق یا ناظر در حوزه 
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استاندارد دیده شــود باید به سازمان استاندارد مراجعه نمود. شرکت ها و یا 
افرادی که برداشت گیاهان دارویی را از عرصه های طبیعی شامل جنگل و 
کوه که دخل و تصرفی در تولید ندارند مورد درخواستشان است و تمامًا زیر 
نظر ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور )ادارات کل منابع طبیعی 
استان ها( هســتند و نمی توانند بدون مجوز کاری را انجام دهند و هرگونه 
جابجایی بدون مجوز، به منزله قاچاق است. در این صورت چون تنها دخل و 
تصرف در حوزه برداشت محصوالت است و برداشت محصول از عرصه های 
طبیعی اســت، چنانچه شرایط برداشــت تحت کنترل و با آموزش باشد از 
همان سال اول می تواند بر اساس اســتاندارد ارگانیک گواهینامه ارگانیک 
دریافت نماید. بنابراین مجموعه هایی که درخواست گواهی ارگانیک را دارند 
باید پیش از آن مجوز بهره برداری و برداشــت را از اداره کل منابع طبیعی 
مربوطه داشــته باشــند. ازاین رو دو حالت پیش می آید، یا برداشت از منابع 
ملی اســت که شرکت های گواهی کننده موظف اند مجوزهای آن ها را چک 
کنند یا این که مالکیت خصوصی برای آن تعریف شــده که در این حالت 
وضعیت مالکیت آن ها چک می شود. واحدی که گواهینامه ارگانیک گیاهان 
دارویی در بخش بســته بندی و فرآوری را دریافت نماید بدین معناست که 
ایــن واحد پتانســیل تولید محصوالت ارگانیک را دارد اما پتانســیل تولید 
زمانی عملیاتی می شــود که ماده اولیه تولید هم از منابع ارگانیک و دارای 
گواهینامه ارگانیک معتبر از شــرکت بازرسی دارای تأیید صالحیت ملی یا 
بین المللی باشــد. در تولید فرآورده های دارویی صرفًا ذکر اجزا استفاده شده 

در فرمول تولیدشده با نام ارگانیک مهم است.
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Product list
as of 25.02.2018

Barij Essence
44kms Kashan- Deligan P.B 1178
3795191916 Isfahan
IR

ID-Number: 70704

This product list is only valid in combination with a valid certificate downloaded from EASY-CERT. Products
registered after this product list was issued are not listed below.
They will be published subsequent to being certified at www.EASY-CERT.com/CH/70704.

Products
Products Activities Standards Status valid until

Althea leaves (dried) Preparation,
Trade,
Storage

  EU Equivalent Standard
Preparation

Organic
production

31.12.2018

Althea   EU Equivalent Standard
- Production

Organic
production

31.12.2018

Rose   EU Equivalent Standard
- Production

Organic
production

31.12.2018

Rose (dried) Preparation,
Trade,
Storage

  EU Equivalent Standard
Preparation

Organic
production

31.12.2018

Thymes (dried) Preparation,
Trade,
Storage

  EU Equivalent Standard
Preparation

Organic
production

31.12.2018

Thymes   EU Equivalent Standard
- Production

Organic
production

31.12.2018

EASY-CERT Schweiz
CH-5070 Frick
+41 (0)62 865 63 00

info@easy-cert.com

EASY-CERT Österreich
AT-2202 Enzersfeld bei Wien
+43 (0) 2262 67 22 12

info@easy-cert.com

Frick, 21.02.2018

Ueli Steiner
Director

Peter Jossen
President of board of directors

Changes are subject to penalty under the criminal code.
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Number of certificate: BINT-4261

Barij Essence
44kms Kashan- Deligan P.B 1178
3795191916 Isfahan
Iran

Operator number: 70704

Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of 
Part I of the bio.inspecta Organic Standard 

bio.inspecta Organic Standard 
(bi-OS) EU Equivalent Standard for third 

countries 

Main activities: Production, Storage, Preparation, Trade

The certification details of products and activities are listed under 
www.EASY-CERT.com/CH/70704.

Date of last inspection: 08/06/2017

Valid to: 31/12/2018

The products listed are subject to the provisions of the inspection system provided 
in the bio.inspecta Organic Standard for equivalence in third countries and are 
compliant with the requirements set out in Regulation (EC) No 834/2007 and the 
relevant implementing Regulation (EC) No. 1235/2008 as regards the 
arrangements for imports of organic products from third countries (Title III; 
Import of products providing equivalent guarantees).

bio.inspecta AG
Ackerstrasse
CH-5070 Frick
Phone +41 (0)62 865 63 00
IR-BIO-161

اصلی ترین شــاخصه در بسته بندی و فرآوری ارگانیک این است که تأمین 
مواد اولیه آن از منابع معتبر و دارای گواهی نامه ارگانیک باشــد. در مرحله 
دوم باید از تداخل این محصوالت بــا محصوالت غیر ارگانیک جلوگیری 
کرد البته این بدان معنا نیســت که یک مجموعه کلیه خطوط و تجهیزات 
خود را تغییر دهد تا بتواند محصول ارگانیک تولید نماید و تنها باید شرایطی 
را فراهم کند که امکان اختالط محصوالت ارگانیک و غیر ارگانیک وجود 
 INSO -11000نداشته باشد. در استاندارد ملی ارگانیک ایران یا همان
الزاماتی بر مبنای قوانین بین المللی ازجملــه قانون ارگانیک اتحادیه اروپا 
وجود دارد که اگر مجموعه ای در یک یا چند بخش درخواســت بازرســی 
و صدور گواهینامه را داشــته باشــد امکان صدور گواهینامه برای آن یک 
یا چند بخش وجود دارد. بر این اســاس بایســتی امکان انطباق شرایط آن 
بخش از مجموعه با اســتاندارد درخواستی بررســی می شود و در صورت 
تأیید، گواهینامه به آن اعطا می گردد. برای مثال اگر شــرکتی که فرآوری 
محصوالت دارویــی را انجام می دهد در نظــر بگیریم یک چنین واحدی 
به تنهایی می تواند گواهی نامه ارگانیــک بگیرد اما نمی تواند محصوالت با 
عنوان ارگانیک را لیبل گذاری کند مگر آنکه مواد اولیه مورداســتفاده تمامًا 
از منابع ارگانیک و دارای گواهی نامه ارگانیک معتبر از شــرکت بازرســی 
دارای تأیید صالحیت ملی یا بین المللی داشــته باشد. در این حالت با حفظ 
شرایط و مطابقت با الزامات استاندارد  یا قوانین ارگانیک مرتبط در رابطه با 
برچسب گذاری محصوالت، می تواند نام محصول را با ذکر واژه »ارگانیک« 
به همراه لوگوی ملی ارگانیک ایران یا لوگوی ارگانیک بین المللی درج کند.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

853852851 854
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ضدعفونی کننده های 
مورد مصرف درآب های 

داروسازی

آب یکی از منابع بســیار پرکاربرد در صنعت داروسازی است. آب می تواند 
به عنــوان یک ماده جانبــی در فرایندهــای تولید دارو یا جهــت بازیابی 
محصــول )Reconstitution( و نیز به عنــوان محصول نهایی یا یک 
ماده شستشــودهنده در صنایع داروسازی مورداســتفاده قرار گیرد. با توجه 
به خصوصیات و ویژگی هایی که آب باید مطابق اســتانداردهای فارماکوپه 
جهت مصارف دارویی داشته باشد. انواع آب با کیفیت های مختلف بر اساس 
انــواع مصارف دارویی موجود اســت و کنترل کیفیــت این آب بخصوص 

کنترل میکروبی، یک نگرانی بزرگ در صنعت داروسازی است.
میکروارگانیســم ها یکی از مهم ترین عوامل آلودگی در سیستم های آبی به 
شمار می آیند که عمومًا به شکل بیوفیلم در مقادیر زیادی تولید می شوند. با 
توجه به امکان تکثیر مجدد آن ها، حذف بیوفیلم از سیســتم به راحتی انجام 
نگرفته و باعث آلودگی قابل توجه آب می شــوند، به عبارتی پس از تشکیل 
بیوفیلم، کارایی ضدعفونی کننده ها در حذف بیوفیلم کاهش می یابد و حتی 
روش های مکانیکی قــادر به ازبین بردن تمام بیوفیلم نیســت و باقیمانده 
آن به عنوان آغازگر رشــد دوباره بیوفیلم عمل می کند و محدود کردن آن 
غیرممکن به نظر می رسد. نگهداری آب در سیستم های توزیع آب دارویی 
به روش های مختلفی انجام می شــود. به طورکلی سیســتم های آب سازی 
ازنقطه نظر دمایی به ســه روش، نگهداری می شوند که شامل نگهداری در 
دمای باالتر از 70 درجه ســانتی گراد، نگهداری در دمای کمتر از 10 درجه 
ســانتی گراد و نگهداری در دمای معمولی است که در مورد اخیر، احتمال و 
خطر آلودگی های بیولوژیکی افزایــش می یابد. جهت کاهش این خطر، از 

عوامل نگه دارنده آب در سیســتم های آب سازی استفاده می گردد. غلظت، 
pH، زمان تماس، دما، نوع میکروارگانیســم و حضور مواد آلی در آب، از 

عوامل مؤثر در عملکرد ماده ضدعفونی کننده در سیستم آب سازی است.

ُکلر
عمومی ترین روش گندزدایی، کلرزنی اســت که از دالیل عمده استفاده از 
آن می توان به مؤثربودن در غلظت پایین، ارزان بودن، در دســترس بودن 
و نیز داشــتن باقیمانده کم در آب پس از عمل گندزدایی اشاره نمود. کلر، 
ضدعفونی کننده ای مؤثر بر روی طیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها است 
و در pH بیــن 6 تا 8 به خوبی فعال اســت. مهم ترین مانع برای کلرزنی 
به منظــور گندزدایی آب، تولید مواد کلردار آلی اســت کــه جزء آالینده ها 
هســتند و برخی نیز جزء ترکیبات ســمی می باشند. اگر آب، حاوی فنل یا 
ترکیبی از آن باشد، کلر، جانشین اتم های حلقه شده و باعث ایجاد ترکیبات 
ســمی با بو و مزه زننده می شود. شــکل دیگر، تولید تری هالومتانها است. 
ترکیب نگران کننده اصلی، کلروفرم اســت که از واکنش هیپوکلرو اسید با 
ماده آلی حل شــده در آب تولید می گردد. برخی دانشــمندان عقیده دارند 
که کلروفرم در انســان، تولید ســرطان کبد می کند. برای جلوگیری از این 
خطرات، برخی از کشــورها از اُُزن یا دی اکسید کلر برای گندزدایی استفاده 
می کننــد، زیرا این عوامل گندزدا کلروفرم تولید نمی کنند یا به میزان ناچیز 
تولید می کنند. به همین دالیل اســتفاده از گندزداهای جدید روزبه روز ابعاد 

گسترده تری می یابد.

علیرضا تفویضی، کارشناس ارشد تجزیه، کارشناس بهسازی آب، واحد فنی مهندسی
شرکت داروسازی باریج اسانس
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اشعه ماوراء بنفش
 تنها روش شناخته شــده امروزی که هیچ تغییری در خواص شــیمیایی و 
فیزیکی آب ایجاد نکرده و ماده ای بــه آب اضافه نمی نماید، ضدعفونی با 
اشعه ماوراءبنفش )UV( است. برخالف اغلب ضدعفونی کننده ها، تشعشع 
اشعه ماوراءبنفش، میکروارگانیسم ها را به وسیله اثر متقابل شیمیایی غیرفعال 
نمی کند بلکه آن ها را به وسیله جذب نور توسط خودشان غیرفعال می نماید 
که باعث واکنش فتوشــیمیایی می شــود. عامل این پدیده طیف غیرقابل 
رؤیت اشــعه خورشــید با طول موج 254 نانومتر است. امروزه ضدعفونی با 
اشعه ماوراءبنفش، نه فقط به عنوان یک روش باارزش و مؤثر شناخته شده، 
بلکــه در خیلی از موارد به عنوان مکمل ســایر روش های ضدعفونی بکار 
گرفته می شــود. اشــعه مذکور، مواد مولکولی ضروری برای عامل سلولی 
را تغییر می دهد. چون اشــعه UV در دیواره سلول میکروارگانیسم ها نفوذ 
می کند، اســیدهای نوکلئیک و دیگر مواد ســلولی حیاتی به وسیله آن اثر، 
تحت تأثیر قرار می گیرند. درنتیجه، ســلول هایی که در معرض این اشــعه 

قرارگرفته اند صدمه دیده و یا نابود می شوند.

اُُزن
ازن یکی از اشــکال آلوتروپی اکســیژن بوده، گازی بی رنگ با بوی تند و 
ناپایدار اســت. این ترکیب یک اکســیدکننده قوی بوده و بسیار قوی تر از 
اســید هیپوکلرو )ماده مؤثر گندزدایی کلر در آب( اســت. ازآنجایی که ازن 
بســیار ناپایدار است و تحت شرایط عادی به سرعت تجزیه می شود، امکان 
نگهداری و فروش آن به صورت تجاری ممکن نیســت، بنابراین این ماده 
باید در محل مصرف، تولید شــود. در اثر ازناسیون مقداری اکسیژن در آب 
آزاد می شود که باعث خاصیت گوارایی و شفافیت آب می شود. حاللیت ازن 
در آب 12 مرتبــه کمتر از حاللیت کلر بــوده و محلول آبی آن نیز ناپایدار 
اســت، ولی 13 بار ســریع تر از اکســیژن در آب حل می شود. خصوصیات 
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 آة ثڅ یا ټبؼڄ ڂ ڀٱفؼڄ دبؼیا آة یٱیكی٨ ڂ ییبیٽیٌ غڃاَ ؼـ فیییس٥ ریچ ٰڅ اټفڂقی ٌؽڄ ٌځبغشڅ ـڂي سځڇب

 ا١ٌڅ س١ٍٍٟ ،چب ٰځځؽڄ یٔؽ٩٠ڃڀ ا٤ٹت ثفغال٦. اوز (UV) ټبڂـاءثځ٩ً ا١ٌڅ ثب یٔؽ٩٠ڃڀ، ؽیڀٽب یڀٽ أب٨څ

 ڀڃـ خؿة ٹڅیڂو ثڅ ـا چب آپ ثٹٱڅ ٰځؽ یڀٽ ف١٨بٶی٤ ٌیٽیبیی ټش٭بثٷ اثف ٹڅیڂو ثڅ ـا چب ىٻیٱفڂاـٴبڀیټ ،ټبڂـاءثځ٩ً

 ـؤیز ٤یف٬بثٷ ٘ی٧ دؽیؽڄ ایٿ ٠بټٷ .ٌڃؼ یټ ٨شڃٌیٽیبیی ڂاٰځً ثب٠ث ٰڅ ؽیڀٽب یټ ف١٨بٶی٤ غڃؼٌبپ سڃوٗ

 ـڂي یٯ ٠ځڃاپ ثڅ ٨٭ٗ ڀڅ ،ټبڂـاءثځ٩ً ا١ٌڅ ثب ٔؽ٩٠ڃڀی اټفڂقڄ .اوز ڀبڀڃټشف 254 ټڃج ٘ڃٶ ثب غڃـٌیؽ ا١ٌڅ

 .ٌڃؼ یټ ٴف٨شڅ ثٱبـ ٔؽ٩٠ڃڀی یچب ـڂي وبیف ټٱٽٷ ٠ځڃاپ ثڅ ټڃاـؼ اق غیٹی ؼـ ثٹٱڅ ٌؽڄ، ٌځبغشڅ ټإثف ڂ ثباـقي

 وٹڃٶ ؼیڃاـڄ ؼـ UV ا١ٌڅ زڃپ .ؼچؽ یټ س٥ییف ـا وٹڃٸی ٠بټٷ ثفای ٔفڂـی ټڃٸٱڃٸی ټڃاؼ ټؿٰڃـ، ا١ٌڅ

 ٬فاـ فیسأث سطز اثف، آپ ٹڅیڂو ثڅ ضیبسی وٹڃٸی ټڃاؼ ؼیٵف ڂ ڀڃٰٹئیٯ اویؽچبی ،ٰځؽ یټ ڀ٩ڃؾ چب ىٻیٱفڂاـٴبڀیټ

 .ٌڃڀؽ یټ ڀبثڃؼ یب ڂ ؼیؽڄ ِؽټڅ اڀؽ ٬فاـٴف٨شڅ ا١ٌڅ ایٿ ټ١فْ ؼـ ٰڅ ییچب وٹڃٶ ،دڅیؼـڀش .فڀؽیٴ یټ

 اسى
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 ؽٰځځؽڄیاٰى. ایٿ سفٰیت یٯ اوزثب ثڃی سځؽ ڂ ڀبدبیؽاـ  ـڀٳ یثٴبقی  ،ثڃؼڄ اقپ یٱی اق اٌٱبٶ آٸڃسفڂدی اٰىیمپ

اقپ ثىیبـ ڀبدبیؽاـ  ٰڅ ییاقآڀدب. اوزٴځؽقؼایی ٰٹف ؼـ آة(  ټإثف)ټبؼڄ  اق اویؽ چیذڃٰٹفڂ سف ی٬ڃ٬ڃی ثڃؼڄ ڂ ثىیبـ 

 ،سدبـی ټٽٱٿ ڀیىز ِڃـر ثڅ، اټٱبپ ڀٵڇؽاـی ڂ ٨فڂي آپ ٌڃؼ یټسدكیڅ  وف٠ز ثڅاوز ڂ سطز ٌفایٗ ٠بؼی 

 ٌڃؼ یټاثف اقڀبویڃپ ټ٭ؽاـی اٰىیمپ ؼـ آة آقاؼ  ؼـسڃٸیؽ ٌڃؼ.  ،ثځبثفایٿ ایٿ ټبؼڄ ثبیؽ ؼـ ټطٷ ټّف٦

ټفسجڅ ٰٽشف اق ضالٸیز ٰٹف ثڃؼڄ ڂ  12ضالٸیز اقپ ؼـ آة  .ٌڃؼ یټغبِیز ٴڃاـایی ڂ ٩ٌب٨یز آة ٰڅ ثب٠ث 

ی ٍٰ ٱفڂةیټ. غّڃِیبر ٌڃؼ یټاق اٰىیمپ ؼـ آة ضٷ  سفٟ یوفثبـ  13، ڂٸی اوزټطٹڃٶ آثی آپ ڀیك ڀبدبیؽاـ 

ٰڅ ٴځؽقؼایی سڃوٗ اقپ، ضبِٷ اثف  ؼچؽ یټ. سط٭ی٭بر ڀٍبپ اوزاقپ ثیبڀٵف دشبڀىیٷ ثبالی اٰىیؽاویڃپ آپ 
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میکروب کشــی ازن بیانگر پتانسیل باالی اکسیداسیون آن است. تحقیقات 
نشان می دهد که گندزدایی توسط ازن، حاصل اثر مستقیم آن بر باکتری ها 
و تجزیه دیواره ســلولی باکتری هاست که از این نظر با مکانیسم عمل کلر 

در فرایند گندزدایی متفاوت است.
بررســی ها همچنین بیانگر توانایی بیشتر ازن در از بین بردن ویروس ها در 
مقایســه با کلر اســت. ازن )O3( با تحت تابش قرار دادن هوا و یا تحت 

تابش قرار دادن نور ماورای بنفش )O2( تولید می شود.

جدول1: مقایسه گاز کلر و ازن در تصفیه و گندزدایی آب

جدول2: مقایسه میان انواع روش های ضدعفونی

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

863862861 864

 مقایسه گاز کلر و ازن در تصفیه و گندزدایی: 1جدول

 عکس العمل در آب کُلر ُاُزن
 پتانصیل اکصیداشیين) ولت( 22/1 70/2

 دوشتدار نحیط زیصت خیر بلی
 حذف رنگ خيب عالی
 تشکیل نياد شرطان زا بلی خیر
 اکصیداشیين نياد آلی کم زیاد
 نیکرو فليکيالشیين ندارد کهی
 pH تاثیر بر نتغیر کم

 زنان ناندگاری در آب شاعت 3تا  2 دقیقه 27
 پیچیدگی دشتگاه کم زیاد
 وزینه اولیه کم زیاد
 وزینه ناوانه نتيشط تا زیاد کم
 وزینه وای خرید  زیاد کم

 

 

 ضدعفونی یها روشمقایسه میان انواع  :2جدول

 محیطی تأثیرات زیست ناسازگاری با مواد دیگر قدرت ضدعفونی روش
 حداقل یا صفر وجيد ندارد %011 ایده آل

 نتيشط دور از ایده آل نتيشط UVاصعه ماوراءبنفش 
 نزدیک به ایده آل وجيد ندارد نزدیک به ایده آل ازن
 نتيشط دور از ایده آل نتيشط کلر

 

نشکالت انبار کردن نياد  دارد ندارد
 شیهیایی

نشکالت حهل و نقل نياد  دارد ندارد
 شیهیایی

  شرویس و نگىداری یکصان یکصان

 

 ضدعفونی یها روشمقایسه میان انواع  :2جدول

 محیطی تأثیرات زیست ناسازگاری با مواد دیگر قدرت ضدعفونی روش
 حداقل یا صفر وجيد ندارد %011 ایده آل

 نتيشط دور از ایده آل نتيشط UVاصعه ماوراءبنفش 
 نزدیک به ایده آل وجيد ندارد نزدیک به ایده آل ازن
 نتيشط دور از ایده آل نتيشط کلر

 

نشکالت انبار کردن نياد  دارد ندارد
 شیهیایی

نشکالت حهل و نقل نياد  دارد ندارد
 شیهیایی

 شرویس و نگىداری یکصان یکصان
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ابوالفضل قندچی، مدیریت عالی کسب وکار

 مروری بر سیستم های مدیریت، تضمین کیفیت
 و ایمنی غذایی در صنایع غذایی

مقدمه
توســعه شــرکت های تجــاری ســودآور، افزایــش انتظــارات و نگرانی 
مصرف کنندگان در رابطه با کیفیت و ایمنی مواد غذایی و همچنین افزایش 
الزامات بازیگران زنجیره غذایی، بســیاری از شرکت ها را مجبور به بهبود 
ایمنی و کیفیت محصوالت خود از طریق طراحی و پیاده سازی سیستم های 

مدیریتی تضمین کیفیت و مدیریت ایمنی غذایی کرده است.
در این یادداشت تالش می شود تا با ارائه یک نمای کلی از این سیستم ها، 
مشکلی را که در اینجا ارائه شده است بحث کنیم. ابتدا اصطالحات پایه ای 

مربوط به کیفیت و ایمنی مواد غذایی را طرح کرده و ســپس سیستم های 
ایمنــی و تضمین کیفیت و سیســتم های مدیریتی را با توجه به رابطه بین 

آن ها بررسی می کنیم.
با گفتگو در مورد چگونگی ایجاد این سیســتم ها، معرفی جنبه های قانونی 
مواد غذایی، بازرسی های رسمی و اخالق، بحث خواهد شد که چگونه این 

سیستم ها کار خواهند کرد.
به دســت آوردن ایده کلی در مورد سیستم های فوق ذکرشده، در درک این که 
چگونــه کیفیت و ایمنی محصوالت در به دســت آوردن بازار مواد غذایی 
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ضروری اســت، کارایی دارد. به این ترتیب، در مقاله حاضر تالش می شــود 
تا این دانش را به خواننده به شــیوه ای ســاده و مختصر انتقال دهیم و به 
درک سریع سیستم ها، بدون آگاهی قبلی از موضوع، کمک کنیم. در بخش 

بعدی، نمونه ای از به کارگیری این سیستم ها، معرفی خواهد شد.

کیفیت و امنیت غذا
شــکل )1(، برای ســازمان دهی اصطالحات پایه ای کیفیــت و ایمنی غذا 
ترســیم شده اســت. که به طور مختصر ویژگی های ازجمله کیفیت غذایی 
و کیفیت ســالمت مواد غذایی، ایمنی مواد غذایی، ارزش های حساسیت و 

سهولت در محصوالت غذایی تعریف می شود.
کیفیت غذا را می توان به عنوان مجموع صفات و معیارهایی تعریف کرد که 
مواد غذایی را با توجه به ارزش تغذیه ای، ارزش حســی، فواید و همچنین 

ایمنی برای سالمت مصرف کننده مشخص می کنند.
بنابراین، این مفهوم گسترده تر از ایمنی مواد غذایی است.

ایمنی مــواد غذایی )بدون خطر( یکی از مهم ترین ویژگی های کیفیت غذا 
اســت؛ ازاین رو قوانین مربوط به مواد غذایی این موضوع را تنظیم می کنند 
تا اطمینان مصرف کنندگان را به این نکته برساند که مواد غذایی که آن ها 

خریداری می کنند، انتظارات خود را نسبت به ایمنی تضمین می کنند.
و ایــن تضمین با به کارگیری سیســتم های مدیریت تضمین کیفیت شــامل 
استانداردهای بین المللی و سیستم های ذی ربط صنایع غذایی، حاصل می گردد.

این مسئله نیز به طور فزاینده ای مهم است.
دولت های سراســر جهان تالش های خود را برای بهبود ایمنی مواد غذایی 
در واکنش به تعداد روزافزون مشکالت و افزایش نگرانی مصرف کنندگان 

در رابطه با خطرات غذایی مختلف تشدید می کنند.
عالوه بر این، مهم است که تمایز بین اصطالحات غذایی و کیفیت سالمت 

مواد غذایی تعریف شود.
همان طور که در شــکل )1( نشان داده شده اســت، این دو رابطه کیفیت 
ســالمت مواد غذایی تنها با ویژگی های مرتبط با ســالمتی )یعنی بدون 
خطر و ارزش غذایی( نمایش داده شده، درحالی که کیفیت غذا یک مفهوم 

وسیع تر است و تمام ویژگی های ارائه شده را پوشش می دهد.
بنابراین، عالوه بــر ویژگی های مربوط به کیفیت ســالمتی مواد غذایی، 
کیفیت غذا شــامل ارزش هایی مانند ویژگی های حساسی )مثاًل طعم غذا، 
بویایی و غیره( و راحتی )به عنوان مثال آسان در آماده سازی و غیره( است.

و  مواد غذایی  بین کیفیت غذا، کیفیت سالمتی  ارتباط  نمودار   )1( شکل 

)Sikora، T. & Strada، A( صفات ایمنی مواد غذایی

و  اجباری  و  داوطلبانه  کیفیت  مدیریت  سیستم های  نمودار   )2( شکل 

)Sikora، T. & Strada، A( سیستم های ایمنی

به  منظور حفظ ویژگی های باال در محصوالت غذایی، سیستم های اطمینان 
و ایمنی مختلف توسعه یافته اند. هر سیستمی یک رویکرد سامانمند است تا 
اطمینان حاصل شود که محصوالت غذایی در هر مرحله از تولید و توزیع 
دارای ویژگی خاص هستند. برخی از سیستم ها طبق قانون واجب هستند و 
بعضی از داوطلبانه ها توسط اعضای زنجیره غذایی اجرا می شوند )شکل 2(.

سیستم های اطمینان ایمنی
ایمنی  اساس  بر  داوطلبانه،  و  )اجباری(  شرایط  واجد  سیستم های  بین  تمایز 
هست،  قانون  موردنیاز  که  غذایی  مواد  کیفیت  و  خطر(  بدون  )محصوالت 
طراحی  غذا  ایمنی  تأمین  برای  اجباری  سیستم های  بنابراین،  می باشد.  استوار 
نامیده  ایمنی"  تضمین  "سیستم های  ترتیب  همین  به  و  شده اند  پیاده سازی  و 
می شوند. این سیستم ها شامل اقدامات بهداشتی خوب )GHP(، روش های تولید 
خوب )GMP( و تجزیه وتحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی )HACCP( است.

است  دستورالعمل هایی  از  مجموعه ای   )GMP( خوب  تولید  روش های 
تولید  فرآیند  انجام شده و شرایطی که در  فعالیت های  برای مشخص کردن 
مواد غذایی باید انجام شود، است تا اطمینان حاصل گردد که مواد غذایی 
تولیدشده مطابق با استانداردهای کیفیتی و ایمنی مواد غذایی است. به طور 
دستورالعمل های  از  مجموعه ای   )GHP( خوب  بهداشتی  اقدامات  مشابه، 
در  باید  که  است  بهداشتی  شرایط  و  انجام شده  فعالیت های  مشخص کننده 
تمام مراحل زنجیره غذایی برای اطمینان از ایمنی غذا موردبررسی قرار گیرد.

برای  غذایی،  صنایع  شرکت  یک  در  پیش شرط  یک   GHP و   GMP
اجرای سیستم HACCP هستند.

را  غذایی  مواد  ایمنی  تضمین  سیستم  سه  این  بین  رابطه   )4( شکل 
شامل  را  وسیع تر  دسته بندی  یک   HACCP که  جایی  می دهد،  نشان 

پیش نیازهای GMP و GHP هست، را شامل می شود.
تجزیه وتحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی )HACCP( در حال حاضر توسط 
قوانین بهداشتی EEC/43/93 در خط تولید غذا در اروپا تعریف شده است و 
شامل ایده های اصلی سیستم HACCP پذیرفته شده در سراسر جهان، از سوی 
Codex Alimentarius FAO / WHO هست. این یک روش تضمین 
ارزیابی و کنترل خطرات مواد غذایی است. برای شناسایی،  ایمنی مواد غذایی 
سیستم HACCP شامل 14 مرحله اجرایی )شکل 3(، ازجمله پنج اقدام اولیه 

.)Codex Alimentarius ، 2001( است HACCP و هفت اصل
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HACCP شکل )3( 14 مرحله اجرایی سیستم

H
A

C
C

P 
انه

7 گ
ل 

صو
ا

  )Kołożyn-Krajewska، D. & Sikora، T. 2001( GMP، GHP و HACCP نمودار رابطه )شکل )4
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QACP و GMP، GHP، HACCP شکل )5( نمودار رابطه

)Kołożyn-Krajewska، D. & Sikora، T. 2001(

تضمین کیفیت و سیستم های مدیریت
نگهداری و/یا معرفی مقادیر و مفاهیم باقیمانده مواد غذایی )مقادیر غذایی، 
حساسیت و راحتی( توسط قانون، مطرح نشده اند، بلکه خواسته و مطلوب 

شناخته شده از طرف مشتریان هستند.
سیستم های  به عنوان   ،)IMS( مدیریت  یکپارچه  مدیریت  سیستم 
بین المللی استانداردهای  با  می شوند،  شناخته  مدیریت  و  کیفیت   تضمین 

)ISO9001، OHSAS 18001, ISO14001( شناخته می شوند.
نقاط کنترل کیفیت )QACP( یکی از سیستم های تضمین کیفیت در تولید 

مواد غذایی است که بر اساس مفهوم HACCP ایجاد شده است.
در مورد HACCP، نقاط کنترل بحرانی )از بین بردن خطرات(، پارامترها و 
محدودیت های انتقادی آن ها تعیین می شود، درحالی که در QACP - نقاط 
کنترل )تضمین کیفیت، ایمنی(، پارامترها و مقادیر بحرانی آن ها.همچنین در 
HACCP، QACP برای هر شرکت منحصربه فرد است و باید برای هر 
شرکت و خط تولید به صورت جداگانه معرفی شود؛ که این مستلزم طراحی 
و پیاده سازی و به کارگیری صحیح سیستم یکپارچه مدیریت )IMS( است.

 ،QACP و   GMP / GHP، HACCP سیستم های  پیاده سازی 
.ISO-9000 می تواند با اجرای سایر سیستم های کیفیت باشد، برای مثال
استانداردهای سری ISO-9000 الزاماتی است که باید توسط هر سازمانی 
و  قابل اعتماد  محصول  که  شود  حاصل  اطمینان  تا  گیرد  قرار  موردتوجه 

تحویل کاال و خدمات به بازار به موقع است.
مجموعه ای از ادبیات و بسیاری از موارد حرفه ای در مورد مدیریت کیفیت بر 
اساس استاندارد ISO-9000 وجود دارد که به شکل مستندات الکترونیکی 
و چاپی هستند. بسیاری از بازیگران زنجیره غذایی، تأمین کنندگان خود را 
ISO-9000 می کنند و به همین دلیل، آن هایی  ملزم به ثبت نام برای 
که موفق به طراحی، پیاده سازی، ثبت و صدور گواهی های ذی ربط شده اند، 

فرصت های بازار خود را افزایش داده اند.
شکل )6( طیف کامل سیستم های ایمنی، تضمین کیفیت، مدیریت و رابطه 
بین آن ها را نشان می دهد. با توجه به موارد فوق، مهم است که تمایز بین 

اصطالحات "تضمین" و "مدیریت" تعریف شود.
سیستم های  تمام  شامل  و  محصول  یک  به  مربوط  "تضمین"  اصطالح 
تضمین ایمنی )GMP، GHP و HACCP( و سیستم تضمین کیفیت 
کلی  سازمان دهی  به  "مدیریت"  اصطالح  دیگر،  از سوی  است.   QACP
و  می شود  مربوط  ایمنی(  )ازجمله  محصوالت  کیفیت  با  رابطه  در  شرکت 
 ISO9001, OHSAS 18001( کیفیت  مدیریت  سیستم های  شامل 
ISO14001( و همچنین مدیریت کیفیت جامع TQM است )شکل 6(.
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اؼثیبر ڂ  ی اق ا ټدٽڃ٠څ

ټڃاـؼ  ثىیبـی اق 

ټڃـؼ  ی ؼـ ا ضف٨څ

ٰی٩یز ثف  ټؽیفیز 

اوشبڀؽاـؼ  اوبن 

ڂخڃؼ ؼاـؼ  ISO-9000 

ټىشځؽار  ٰڅ ثڅ ٌٱٷ 

زبدی  اٸٱشفڂڀیٱی ڂ 

ڂ  ٰځځؽ یټ ISO-9000 ڀبٺ ثفای ٰځځؽٴبپ غڃؼ ـا ټٹكٺ ثڅ ثجز ٿیسأټثىیبـی اق ثبقیٵفاپ قڀدیفڄ ٤ؿایی،  چىشځؽ.

ی چب ٨فِز، اڀؽ ٌؽڄـثٗ  ؾی یچب یِؽڂـ ٴڃاچوبقی، ثجز ڂ  یی ٰڅ ټڃ٫٨ ثڅ ٘فاضی، دیبؼڄچب آپثڅ چٽیٿ ؼٸیٷ، 

 .اڀؽ ؼاؼڄثبقاـ غڃؼ ـا ا٨كایً 

. ثب سڃخڅ ؼچؽ یټـا ڀٍبپ  چب آپی ایٽځی، سٕٽیٿ ٰی٩یز، ټؽیفیز ڂ ـاثٙڅ ثیٿ چب ىشٻیو( ٘ی٧ ٰبټٷ 6ٌٱٷ )

 س١فی٧ ٌڃؼ. "ټؽیفیز"ڂ  "سٕٽیٿ"سٽبیك ثیٿ اِٙالضبر ثڅ ټڃاـؼ ٨ڃ٪، ټڇٻ اوز ٰڅ 

ڂ  GMP ،GHPی سٕٽیٿ ایٽځی )چب ىشٻیوټفثڃٖ ثڅ یٯ ټطّڃٶ ڂ ٌبټٷ سٽبٺ  "سٕٽیٿ"اِٙالش 

HACCP ڂ ویىشٻ سٕٽیٿ ٰی٩یز )QACP ٰٹی  یؼچ وبقټبپثڅ  "ټؽیفیز". اق وڃی ؼیٵف، اِٙالش اوز

 ی ټؽیفیز ٰی٩یزچب ىشٻیوڂ ٌبټٷ  ٌڃؼ یټ( ټفثڃٖ ایٽځی اقخٽٹڅٌفٰز ؼـ ـاثٙڅ ثب ٰی٩یز ټطّڃالر )

(ISO9001 OHSAS 18001, ISO14001,)  ٟڂ چٽسځیٿ ټؽیفیز ٰی٩یز خبټTQM  (.6اوز )ٌٱٷ 

 

 

 

 GMP، GHP، HACCP، QACP، رابطه  نمودار   .)6( شکل 

QMS و TQM  (ISO-9000، ISO-14000 و غیره(

(Sikora، T.& Strada، A.(

دستورالعمل های  اساس  بر  می توان  را   HACCP و   ISO-9000
کاربردیISO-9001 در صنایع غذایی( اجرا کرد. در حال حاضر استاندارد 
)ISO-22000( برای هماهنگی بین الزامات مدیریت ایمنی مواد غذایی 

در صنایع غذایی است.
محبوبیت سیستم های کیفیت )به عنوان مثال ISO-9000( و سیستم های 
عملکرد  توسعه  در   )GMP / GHP، HACCP( غذایی  مواد  ایمنی 
سازمانی، سیستم های بهبود و ردیابی کمک کرده است و اشاره به ریشه و 

مرجع تأمین مواد اولیه و همچنین تاریخ تولید و توزیع محصول دارد.
بااین حال، به دلیل بسیارگسترده بودن موضوع و در مورد مواد قابل ردیابی مواد 

غذایی، مستندات مدیریت سیستمی وجود دارد که در اینجا بحث نمی شود.

صدورگواهینامه
نیست.  قانونی  امری  شرکت،  یک  محصوالت  کیفیت  تأیید  گواهی  ارائه 
)مانند شرکت  توسط موسسه خارجی  داشتن گواهی صادرشده  بااین حال، 
صدور گواهینامه( بخشی از استراتژی سازمانی و توسعه بازار است که یک 

دید مثبت از یک شرکت را در نظر مشتریان، تداعی می کند.
سیستم های مدیریت کیفیت، بدون شک باعث افزایش فرصت های بازار و 
درنتیجه سود بیشتر می شود و شرکت های مواد غذایی برای صدور گواهینامه 
درخواست می کنند؛ به این دلیل که در تصمیم گیری های استراتژیک سازمان، 
و شرکت های  مشتریان  توسط  و  اهداف  به  دستیابی  برنامه های  و  اهداف 

تجاری همکار و ذی نفعان، موردتقاضا و پرسش قرار می گیرد.
قویًا همه شرکت های مواد غذایی که ISO-9000 را اجرا می کنند برای 
نموده،  اقدام  گواهینامه  صدور  سازمان های  از  یکی  در  گواهینامه  صدور 
به صورت  باید  سیستم  که  واقعیت  این  دلیل  به   HACCP درحالی که 
قانونی اجرا شود و امری اجتناب ناپذیر هست، کمتر محبوب است. گواهی ها 
را  اعطا می شود و توسط شرکتی که درخواست آن  برای 3 سال  معمواًل 

داشته، طی مراحل و خدمات مشاوره ای استقرار می یابند.
و "کیفیت" گواهی ها با توجه به اعتبار و پایایی سازمان گواهی کننده متفاوت 
است. عالوه بر این، یک شرکت مواد غذایی متوجه این واقعیت است که با 
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هدف گذاری صحیح و به کارگیری درست سیستم های مدیریت کیفی و اخذ 
بازخورد و ارزیابی عملکرد می تواند بر فروش تأثیر بگذارد و پس از 3 سال، 
تصمیم به صدور مجدد گواهینامه نماید؛ ضمن آنکه سیستم را حفظ می نماید.

کارکرد سیستم ها
همان طور که در شکل )5( نشان داده شده است، یک ویژگی مهم که ایمنی 
اساسًا  این است که  را متمایز می کند،  مواد غذایی و کیفیت مواد غذایی 
توسط قانون تنظیم می شود؛ درحالی که دیگری برای آن دسته از کسانی 
مصرف کنندگان(  و/یا  توزیع کنندگان  )مانند  می کنند  خریداری  را  غذا  که 
موردنیاز است و ضرورت می یابد. درنتیجه، سیستم های تضمین ایمنی مواد 
و  کیفیت  تضمین  سیستم های  و  می شوند  اجرا  قانونی  به صورت  غذایی 
سیستم های مدیریتی داوطلبانه برای کسب رضایتمندی مشتریان، ذینفعان، 
تصمیم  بنابراین  و  بوده  سیستمی  عملکرد  ارزیابی  و  توسعه نگر  اقدامات 

می گیرند که آن ها را استقرار و معرفی کنند.

و کیفیت،  ایمنی  مواد غذایی، سیستم های  قانون  بین  ارتباط   -)6( شکل 
از  ترکیبی  را خالصه می کند که  الزامات مشتریان  و  بازرسی های رسمی 
را  مدیریت  و  کیفیت  و تضمین  غذایی  مواد  ایمنی  تجهیزات  عناصر  این 

تشکیل می دهد.
توزیع  و  تولید  اصول  به  مربوط  قوانین حقوقی  از  غذا مجموعه ای  قانون 
مواد خام، مواد غذایی و اشیائی را که در تماس مستقیم با آن ها قرار دارد 
انتظارات  برآورده سازی  و  از سالمت مصرف کننده  تا سطح محافظت  را 

مصرف کننده در رابطه با ایمنی مواد غذایی را نشان می دهد.
اروپایی، قوانین غذایی از  با توجه به این واقعیت است که در کشورهای 
 )HACCP و   GMP، GHP( ایمنی"  "تضمین  سیستم های  طریق 
درخور  غذا  ایمنی  و  غذایی  مواد  قانون  بین  پیوند  و  می یابند  استقرار 
طریق  از  ملی،  قانون  و  کارخانه ای  و  غذایی  قوانین صنایع  توجه هست. 

سیستم های تضمین کیفیت تنظیم و به اجرا گذاشته می شوند.
ازاین رو، اجرای آن ها می تواند و یا باید به طور رسمی توسط بازرسی های 

دولتی نظارت شود، که فعالیت آن نیز توسط قانون تنظیم می شود.
شکل )7( یک پیوند بین بازرسی های رسمی و سیستم های تضمین کیفیت 
اجرا  داوطلبانه  به صورت  کیفیتی  سیستم های  باوجوداینکه  می کند.  ایجاد 
می شوند، اّما ممکن است برای بازرسی های رسمی، از لحاظ انطباق بین 
کیفیت واقعی محصول و کسانی که بازیگر زنجیره غذایی اعالم می شوند، 
مورد پایش قرار گیرند. همین امر برای ایمنی مواد غذایی نیز صادق است.
بازیگران  که  باشند  داشته  انتظار  است  ممکن  مشتریان  دیگر،  سوی  از 
توسط  )تأییدشده  مدیریت  و سیستم های  کیفیت  تضمین  غذایی،  زنجیره 
یک گواهی( را اجرا کنند نه فقط به خاطر انتظارات خود نسبت به محصول 

خود؛ بلکه درعین حال نگران این هستند که آیا این شرکت، اقدامات سازگار 
طبق  )به عنوان مثال  می دهد.  انجام  را  محیط زیست  و  کارکنان  ایمنی  با 

.)OHSAS 18001, ISO14001 استانداردهای
محصوالت  ایمنی  و  کیفیت  بر  مشتریان  انتظارات  که  است  واقعیت  این 
غذایی تأثیر می گذارد و به نظر می رسد که هر سازنده و تولیدکننده ای باید 

در مورد شهرت خود در بازار نگران باشد.
در یک  به خودی خود  ناامن  مواد  یا  و  پایین  با کیفیت  فروش محصوالت 
چنین  متأسفانه،  می شود.  ظاهر  است،  شیوه هایی  چنین  فاقد  که  شرکتی 
مواردی اتفاق می افتد، بنابراین دیگر اقدامات الزم برای حفاظت از سالمت 
انتظارات آن ها  با  اینکه محصوالت غذایی  از  اطمینان  مصرف کنندگان و 
سیستم های  استقرار  لذا  است  موردنیاز  می شوند،  برآورده  و  دارد  انطباق 
کیفیت شرکت های  در تضمین  ایمنی غذایی  مدیریت  و  کیفیت  مدیریت 
استراتژیک  تصمیم های  در  اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک  غذایی،  صنایع 

صاحبان صنایع و صنعتگران است.

الزم به ذکر است که هیچ تولیدکننده و صنعتگری نمی تواند بدون اخالق 
کار کند )شکل 8(. به کّرات نقش اخالقی در صنعت غذا در اخبار مشاهده 
و خوانده می شود؛ بعضًا به دنبال انجام اقدامات مشکوک غیربهداشتی، یک 
توسط  قانونی  اقدامات  و  بازرسی ها  و  آورده  ارمغان  به  را  غذایی  رسوایی 

مراجع ذی ربط به عمل آمده است.

شکل )7(- نمودار یکپارچه از نقش قوانین مواد غذایی، بازرسی های رسمی 

و انتظارات مصرف کنندگان در مورد کیفیت و ایمنی مواد غذایی.

)Strada، A. & Sikora، T(
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می دانیم کهیر عبارت اســت از لکه های آلرژی 
موضعی که در البه الی جلد )پوســت( به وجود 
می آیــد. در خیــز عروقی بثورات مشــابه کهیر 
است اما وسعت ناحیه خیز بیشتر است و بثورات 
عمقی تر قرار می گیرند. درهرصورت باید دانست 
کــه بین این دو فرق مهمی وجــود ندارد و این 
دو کیفیت را نمی توان از هم جدا به حســاب آورد 

علت بیشتر این بیماری همانا غذا است. خوردن 
بعضی میوه جات و ســبزی ها و خرما و آجیل نیز 
عامل بیدارکننده این بیماری است مصرف برخی 
داروهای خواب آور نیز می تواند باعث کهیر شود. 
در طب ســنتی ایران مصرف مســهل ها مفید 
اســت و همچنین به کارگیری حجامت به موقع، 
از اهمیــت خاصــی برخوردار اســت. اما رینیت 

آلرژیک یا تب یونجه یا Ray fever یا رینیت 
آتوپیک نوعی آماس مخاطی است که با عالئمی 
چون عطســه فراوان، آبریزش فراوان و احتقان 
بینی و ورم پلک چشــم و حلق همراه است تب 
یونجه که نوع خاصی از رینیت آلرژیک است را 
Polen disease نیــز می گویند که در برابر 
دانه گرده گیاهانی چون بلوط و افرا و گل ســرخ 

کهیر ، رینیت آلرژیک و تب یونجه 

 در طب کالسیک و طب سنتی
و درمان های مربوطه

  علیرضا مظفری دهشیری، دکترای تخصصی داروسازی سنتی، مسئول فنی دارویی شرکت داروسازی باریج اسانس

  محمد حامد فالح، کارشناس ارشد میکروبیولوژی، شرکت داروسازی باریج اسانس
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    عالی             خوب            متوسط          معمولی

883882881 884

در فصل بهار و در فصل تابســتان گرده علف ها 
نظیر زنگ گندم و ذرت و بعضی کپک های اسپور 
قارچ و نوع پائیزه آن بیشتر مرتبط با گیاهانی است 
که برگ ریزی دارنــد، رخ می دهد. به عبارتی ورم 
آلرژیک یا تب یونجه شایع ترین شکل آلرژی است. 

عالئم اغلب در فصول مختلف متفاوت است.

عالئم و نشانه ها
گرفتگی و آبریزش بینی، عطســه، خارش بینی، 
چشــم ها و گلو، عالئم ســینوس نظیر سردرد، 
احساس فشار در پشت چشم، درد باالی گونه و 
پایین پیشانی، درد دندان، جوش و کهیر پوستی، 

اسهال یا تکرر ادرار

علت
سیستم ایمنی شما به محرک های محیط واکنش 
بیش ازحد نشــان می دهد. نمونه این محرک ها 
عبارت اســت از گرده ها، علوفه، غذاهای ترش، 

تغییر درجه حرارت یا رطوبت و ...

د رمان
ممکن است 2-1 هفته طول بکشد تا اثر اسپری های 
کورتونی بینی شروع شود. داروهای ضد حساسیت 
بدون نســخه را می توان به صــورت روزانه مصرف 
کرد. از عوارض این داروها، گیجی و منگی اســت. 
ضداحتقان های خوراکی موجب بهبود گرفتگی بینی 

می شوند ولی عوارض جانبی نیز دارند.

درمان های مکمل و جایگزین
رینیت آلرژیک را می تــوان به طور موفقیت آمیز 
با درمان های جایگزین هم زمــان با تغییر رژیم 
غذایــی معالجه کــرد. نمونــه آن فرآورده های 

هومیوپاتیک است.

طب گیاهی
بیوفالونوئیــد  از  غنــی  گیاهــان  مخصوصــًا 
)کوئرســتین، زردچوبــه و ســیاه گیلــه( مفید 
هســتند، چون تولید هیســتامین بــدن را کم 
و بافــت همبنــد را تقویت می کنند. گل ســرخ 
وحشــی )نســترن( می تواند به صورت دم کرده 
 یا عصاره خشــک استفاده شــود. گزنه سوزان
)Urtica urens( به طور سنتی برای تب یونجه 
اســتفاده می شود و ممکن اســت به صورت یک 
دم کرده 2 فنجان در روز نوشیده شود. یک تنتور 

به میزان مساوی از کوکب ماهی )اکیناسه(، خوک 
علف   ،)Hydrastis Canadensis( طالیــی 
شــیر، گل عینکی، زنجبیل و آقطی سیاه سیستم 
ایمنی را تقویــت می کند، جریان خون را افزایش 
می دهد و به بهتر کارکردن سیستم تنفسی کمک 
می کند. 30 قطره 2 یا 3 بار در روز استفاده کنید.

طب فیزیکی
از یک محلول شستشــوی بینی درست شــده از 
آب و نمک با مزه شــبیه اشک اســتفاده کنید. 
این محلول را در هر طــرف بینی خود بریزید و 
درحالی که ســر خود را باالی سینک دستشویی 
قرار داده اید، ســر خود را به دو طرف بچرخانید و 
ثابت نگه دارید تا محلول در ســوراخ های باالیی 
و پایینی بینی جریان یابد. ســپس ســر خود را 
به طرف پایین بیاورید تا ســوراخ بینی پایین تر از 
حلق قرار گیرد و مانع ورود محلول به حلق شود. 
این شستشو غشاءهای پوششی سینوس را جمع 

می کند و تخلیه آن را افزایش می دهد.

طب سوزنی
درمان با طب ســوزنی موجب تقویت سیســتم 

ایمنی و تخلیه مایع لنفاوی می شود.

ماساژ
ماســاژ درمانی می تواند به تخلیه جریان لنفاوی 

کمک کند.

درمان طب کالسیک
استفاده از کورتیکواستروئیدها و آنتی هیستامین ها 

و فنیل افرین و آتروپین مطرح است

درمان طب سنتی
در طب ســنتی ایران به کارگیــری دم کرده ای 
از مخلــوط دو مثقــال گل گاو زبان و دو مثقال 
بادرنجبویه و یک مثقال سنبل الطیب جهت این 
بیماری مطرح شده اســت. روش دیگر در طب 
سنتی که بســیار تجربه شده است آن است که 
نخود را 12 ســاعت در آب خیسانده و سپس آن 
را با آب پخته )تا حدی که آب آن تبخیر شــود( 
ســپس آن را کوبیده و با تخم گشــنیز و روغن 
زیتون و کمی نمک تفت داده و روزی 4 قاشــق 

غذاخوری آن را به همراه غذا میل نمایند.
متذکر می گــردد بروز آلرژی مرتبط با اختالالت 

روانی و منزل و محــل کار در رابطه با برقراری 
رابطه عاطفی نیز مطرح است در طب سنتی علت 
آلرژی را در بسیاری موارد غلبه خون می دانند در 
اینجا هر 8 ســاعت 2 قاشــق غذاخوری از تخم 
خرفه را به همراه یک لیوان آب ســرد و شکر در 

نظر داشته باشید.
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قرص های جوشان
محمدرضا معمارزاده، دکترای شیمی فیزیک، گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
فاطمه قطبی نژاد، دکترای حرفه ای داروسازی، گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

مقدمه 
پدیده خارج شــدن حباب های گاز از محلول درنتیجه واکنش های شیمیایی، 
اصطالحًا جوشــش نامیده می شــود. مخلوط های جوشــان سال هاست که 
مورداســتفاده قرار می گیرند. ابتدا پودرهای جوشان مسهل، در قرن هجدهم 
مــورد مصرف واقع شــدند و بعدها در فارماکوپه ها تحــت عنوان پودرهای 
جوشــان مرکب، ثبت گردیدند. مخلوط های جوشان به خاطر ارزش درمانی 
و جالب بودن کیفیت حاللیت و همچنین طعم مطبوع، مدت ها موردپســند 
عامه بودند. پس از اختراع ماشین های قرص زنی، این پودرها به شکل قرص، 
تولید شــدند که مزایای زیادی در مقایســه با شکل پودری داشتند. مصرف 
قرص های جوشان آســان تر بوده، شکل مناسب تری داشــته و مقدار ماده 
مؤثره آن ها دقیق اســت. این قرص ها را می توان به شکل مجزا از یکدیگر 
بسته بندی نمود که سبب حفاظت بیشتر در برابر نفوذ رطوبت می شود و بدین 

ترتیب مشکالت کمتری برای پایداری دارو وجود خواهد داشت.
انواع زیادی از قرص های جوشان ساخته شده اند که بر اساس مورد مصرف 

به دو گروه تقسیم می شوند: خوراکی و غیرخوراکی.
مورد مصــرف نهایی محلول، نقــش مهمی در فرموالســیون محصول، 
به خصوص در انتخاب مواد اولیه ایفا می کند. بسیاری از مواد در فرموالسیون 
قرص هایی که محلولشــان فاقد مصرف خوراکی هســتند، خواص مؤثری 
دارند، درحالی که بعضی از خصوصیاتشــان آن ها را ازنظر خوراکی غیرقابل 

استفاده می ســازد. به عنوان مثال، سدیم بی سولفیت به عنوان جز اسیدی و 
یا سدیم بی کربنات به عنوان منشــأ دی اکسید کربن در مکمل های پتاسیم 

عاری از سدیم می توان نام برد.

خصوصیات کلی
بســیاری از جنبه هــای تولید قرص های غیرجوشــان در مورد قرص های 
جوشــان نیز صادق است. بســیاری از روش ها و لوازم تولید در هر دو نوع 
یکســان اســت، همانند خواص عمومی گرانول ها که بــرای تولید قرص 
مناسب، الزم است مانند شکل ذرات، اندازه ذرات، و یکنواختی توزیع ذرات 
کــه گرانول باید جریان پذیری خوبی داشــته و قابلیت تبدیل به قرص در 
ماشین های تراکم با سرعت زیاد را دارا باشد. به عالوه گرانول ها باید تراکم 
پذیر باشــند که این کیفیت به طور ذاتی در برخی از مواد خام موجود است 
و یا با استفاده از مواد اضافی و یا روش های مخصوص تولید، می توان این 
شــرایط را ایجاد نمود. یکی از خصوصیات مهم مواد خام مورد مصرف در 
قرص های جوشان، رطوبت این مواد است. واکنشی که غالبًا جهت باز شدن 
در فرموالسیون قرص های جوشــان انجام می گیرد. این واکنش بین یک 
منبع اســیدی محلول و یک کربنات فلزی قلیایی صورت گرفته و متعاقبًا 
گاز دی اکســید کربن متصاعد می شود که سبب باز شدن و انحالل قرص 
می گردد. این واکنش خودبه خود بین جز اسیدی و جز قلیایی در حضور آب 
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آغاز می شــود. در حضور مقادیر جزئی آب، خواه به شــکل مولکول آب پیوسته به مواد خام و یا به صورت آب جذب شده 
توســط این مواد، واکنش مذکور با شــدت کمتری شروع می گردد. اگر این واکنش پس از تولید و بسته بندی قرص رخ 

دهد، سبب بی ثباتی فیزیکی و تجزیه آن خواهد شد.
به این دلیل مواد اولیه، یا به صورت بدون آب همراه با رطوبت کم و یا بدون رطوبت، و یا با آب مولکولی به شکل باثبات، 
ترجیح داده می شــوند. به هر صورت مقدار کمی آب ازنظر چســبندگی الزم است، زیرا گرانول هایی که مطلقًا فاقد آب 
باشــند، تراکم پذیر نخواهند بود. در انتخاب مواد اولیه، می توان از انواعی که دارای درصد کمی آب هستند استفاده نمود 

و یا بر اساس روش های ارائه شده مقادیر کمی آب، جهت چسبندگی به گرانوالسیون اضافه نمود.
حاللیت، یکی دیگر از خواص مواد اولیه اســت که در فرموالســیون قرص های جوشان واجد اهمیت بسیار است. اگر مواد 
تشکیل دهنده قرص محلول نباشند، واکنش جوشش آغاز نشده و قرص با سرعت کافی بازنمی گردد. سرعت انحالل اهمیت 
بیشتری دارد، زیرا موادی که سرعت انحالل کم داشته باشند، سبب تأخیر در بازشدن قرص شده و احتمااًل پس از بازشدن 

مواد با حاللیت کم باقی می مانند. در شرایط دلخواه، کلیه اجزای متشکله قرص باید سرعت انحالل برابر داشته باشند.

منابع اسیدی
اسید موردنیاز جهت واکنش جوشش به طور عمده از سه منبع اصلی تأمین می گردد: اسیدهای غذایی، اسیدهای بدون آب 
و نمک های اســیدی. اسیدهای غذایی بیشترین مورد مصرف را دارند. این ترکیبات به طور طبیعی موجود بوده و به عنوان 

مواد کناری غذایی مورد مصرف داشته و خوراکی هستند.
منابع کربنات: نمک های کربنات خشــک در بیشتر قرص های جوشــان گاز دی اکسید کربن ایجاد می کنند. شکل های کربنات و 

بی کربنات هر دو مؤثر می باشند. ولی بی کربنات ها واکنش شدیدتری داشته و بیشتر مورد مصرف قرار می گیرند.

تولید فرایند 
روش های تولید قرص های جوشــان اگرچه در بسیاری از مراحل شبیه قرص های معمولی است، ولی فرایند تولید آن با 
مسائل ویژه ای مواجه بوده و در تهیه آن از روش هایی استفاده می شود که در مورد قرص های معمولی عمل نمی گردد. 
شــرایط محیطی باید اختصاصی باشد. رطوبت نسبی کم و دمای متوسط یا سرد جهت جلوگیری از چسبندگی قرص یا 

گرانول به ماشین و جلوگیری از جذب رطوبت از هوا که باعث بی ثباتی قرص می گردند، الزامی است.
انبارکردن ظروف باز نشــده مواد خام در رطوبت نسبی کم الزم نیست. شرایط عادی انبار معمواًل قابل قبول است، زیرا 
ظروف اکثر مواد خام جاذب رطوبت به طوری ساخته شــده اند که در مقابل نفوذ رطوبت مقاوم اند. ولی پس از بازشــدن 
ظروف، مواد باقی مانده باید به ظروف مناســب منتقل شــده و یا در محیط خشک نگهداری شوند. پس از اختالط مواد 
فعال به منظور پیشگیری از شروع واکنش جوشش، مخلوط باید در محیط خشک نگهداری شود زیرا رطوبت جذب شده 

باعث آغاز واکنش می گردد.

تجهیزات
تجهیزاتی که در تولید قرص های معمولی به کار می روند قابل استفاده در تولید قرص های جوشان می باشند. این تجهیزات شامل 

مخلوط کن ها، همزن ها، آسیاب ها، گرانوالتورها و ماشین های تراکم می باشند که باید در محیط خشک به کار گرفته شوند.

بسته بندی
قرص های جوشان جاذب رطوبت هستند، بنابراین با توجه به عمر مؤثر آن ها باید در مقابل رطوبت هوا محافظت گردند. 
جذب رطوبت باعث شــروع واکنش جوشش خواهد شد، بنابراین قرص های جوشان باید در بسته بندی های ضدرطوبت 
قرار داده شــوند. ظرف های چندبار مصرف، نظیر لوله یا شیشــه باید پس از هر بار مصرف یک قرص، مجدداً در مقابل 

نفوذ رطوبت عایق باشند.
بســته بندی باید در محیط کم رطوبت )حداکثر رطوبت نســبی 25 درصد و در درجه حرارت 25 درجه سانتی گراد( مشابه 

بخش گرانوالسیون و قرص سازی صورت گیرد تا در نگهداری طوالنی مدت، ثبات محصول حفظ گردد.
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از چه نوشیدنی های
طبیعی قبل از ورزش

استفاده کنیم؟
سهیل قلی بیگی

مهندسی زراعت و اصالح نباتات، شرکت کشت و صنعت گلکاران

افرادی که ســبک زندگی ســالم را برگزیده اند 
به خوبی می دانند کــه تغذیه صحیح و ورزش از 
اصول مهم و بنیادی در یک زندگی ســالم است 
و یکی از سؤاالتی که مطرح است این است که 
چه نوشــیدنی های طبیعی قبل و بعد از فعالیت 
ورزشی مفید بوده و کارایی یک فعالیت ورزشی 

را افزایش می دهد.
مصرف مواد مغذی به صورت نوشــیدنی و مایع 
به علت آنکه ســریع جذب می شوند و به سرعت 
توســط گردش خون در سراســر بــدن پخش 
می گردند و به مصرف ســلول ها می رسند، قبل 
و بعد از فعالیت ورزشــی جزء جدانشــدنی یک 

ورزشکار محسوب می شوند.
قبــل از ورزش ما به نوشــیدنی احتیاج داریم که 
سیستم عصبی مرکزی را فعال کرده و هوشیاری 
و انرژی را باال ببرد که می توان از نوشیدنی هایی 
که حاوی کافئین و یا ترموژنیک هستند بهره برد.

از بهترین نوشــیدنی ها قبــل از ورزش قهوه 
به خصوص اسپرســو اســت البته به شرطی که 
بدون خامه و شکر مصرف شود. کافئین موجود در 

قهوه به چربی سوزی کمک کرده و موجب بهبود 
عملکرد ورزشکاران می شــود. محققان دانشگاه 
ســائوپائولو برزیل توصیه می کنند نوشیدن قهوه 
قبل از ورزش موجب افزایش هوشــیاری شــده 
و امکان چربی ســوزی بدن را بــرای عضالت 
 آســان تر می کند و درنهایت احتمال کاهش وزن

 افزایش می یابد.
محققــان بر ایــن باورند که قهــوه می تواند از 
طریــق جابجایی چربــی از بافت های چربی به 
ســوزاندن چربی کمک کند. این عملکرد موجب 
تحریک سیســتم عصبی شده و سیگنال هایی را 
به سلول های چربی فرستاده که به تجزیه آن ها 
منجر شــود. همچنین موجب افزایش هورمون 
اپی نفریــن یا آدرنالین، در خون می شــود که با 

حرکت از بافت چربی، سیگنال های تجزیه
چربــی را ارســال می کند و آن ها را به شــکل 
اسیدهای چرب آزاد در خون رها می کند. در اکثر 
مکمل های غذایی چربی سوز کافئین وجود دارد 
و بهتر اســت که کافئین از منابع طبیعی آن مثل 

قهوه به طرزصحیح مصرف گردد.
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در مقاله ای از دانشــگاه ایلینوی بــه این یافته 
اشاره شــده اســت که دوزی از کافئین )معادل 
دو تا ســه فنجان قهوه( که یک ســاعت پیش 
از ورزشی نیم ساعته نوشــیده شود، میزان درد  
ادراک شده افراد را  کاهش می دهد. این کاهش 
درد کمک می کند کمی ســخت تر  تمرین کنید، 
چنین استقامتی برای ورزش های با شدت باال از 

اهمیت برخوردار است.
 تحقیق دانشگاه جورجیا که در سال 2007 در مجله 
 )The Journal of Pain(  »مطالعات درد«
منتشر شد، یافته های بسیار مشابهی را گزارش کرد. 
بر طبق این یافته ها، نوشــیدن قهوه یک ساعت 
پیش از تمرین، درد ماهیچه ای پس از تمرین را 

تا 48  درصد کاهش می دهد.
به طورکلی آثار یافت شــده برای قهوه عبارت اند 
از: کاهش احساس خســتگی،  تحریک سیستم 

عصبی، قلب و تنفس، 
اســتفاده بهتر از چربی ها توســط تحریک برای  

تولید آدرنالین و افزایش زمان واکنش. 
یکی دیگر از نوشیدنی های انرژی زا قبل از ورزش، 
دم نوش چای ســبز مخلوط با دارچین و زنجبیل 
است که عالوه بر وجود مقداری کافئین در چای 
ســبز، در مخلوط با دارچین و زنجبیل خاصیت 
انرژی زایی و چربی سوزی آن نیز افزایش می یابد 
و فرد در طول تمرین ورزشی از انرژی بیشتری 
برخوردار می شود. همچنین این دم نوش سرشار 
از آنتی اکسیدان است که رادیکال های آزادی که 
در طول فعالیت ورزشــی ایجاد می شود را جذب 
کرده و باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.
الزم به توضیح اســت که کاًل فعالیت ورزشــی 
سیســتم ایمنی بدن را تضعیف می کند و مصرف 
مواد مغذی به روش صحیح، باعث ریکاوری بدن 

و تقویت آن می شود.

به عنوان یکی از 
بهترین مواد طبیعی گیاهی، 

می توان به جنســینگ اشــاره کــرد. دم نوش 
این گیــاه فوق العــاده اعصــاب را آرام می کند 
و توانایــی بــدن را در مقابلــه بــا اســترس و 
خســتگی ناشــی از اســترس بــاال می بــرد. 
 دم نوش جنســینگ انــرژی و قابلیت ذهنی فرد 

را افزایش می دهد. 
جنسینگ گیاهی جوان کننده برای افراد مسن و 
تقویت کننده عالی دستگاه ایمنی است. جنسینگ 
اگر برای قبل از تمرین اســتفاده شــود می تواند 

بسیار نیروزا باشد.
جنسینگ می تواند قدرت جذب بدن را برای جذب 
پروتئین و آمینواسیدها و همچنین کربوهیدرات 
بســیار بیشــتر کند. گیاه جنســینگ دارای آثار 
متعــدد فارماکولوژیک ازجمله اثر ضدخســتگی 

)تقویت کننده قوای جسمی و فکری( است.
 مطالعات آزمایشــگاهی نشــان داده بســیاری 
از اثــرات ضدخســتگی جنســینگ، بــه اثــر 
 محــرک جنســینگ روی سیســتم  اعصــاب

 مرکزی مربوط است.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

903902901 904
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موم زنبورعسل
و انواع آن

علیرضا بلندنظر، 
دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی، 

گروه گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

موم زنبورعســل )Bees Wax( ماده ای است 
 که توســط غدد موم ساز زیرشــکمی زنبورعسل
 Apis mellifera ترشــح می شود و زنبوران 
عســل از این ماده برای ســاختن پایه و دیواره 

حجره های خود استفاده می کنند.
 موم در آب و الکل ســرد غیرقابل حل اســت و 
در دســتگاه گوارش انسان و حیوانات قابل هضم 

نیست و دفع می شود. 
میزان تولید موم هر کلنی در ســال، حدود 350 
تــا 500 گرم و به طور متوســط حدود 400 گرم 
تخمین زده می شود. ضمنًا با روش های مختلف 
می توان میزان موم تولیدی هر کلنی را افزایش 
داد. ازجملــه قرار دادن چند قــاب خالی در بین 
شان های بافته شــده در طول جریان شهدآوری 
و یا گذاشــتن 8 شان عســل به جای 9 شان در 
طبقه ذخیره عســل )طبــق( و باالخره تحریک 
 مــداوم کلنی ها بــه موم بافی به وســیله تغذیه 

مصنوعی با شربت قند.

 بیشــترین مقدار مــوم در طول مرحله رشــد 
کلنی های زنبورعســل و در شرایط آب و هوایی 
معتدل، از آوریل تا ژوئن در دماهای معتدل تولید 
می شود. چون مهم ترین ماده تشکیل دهنده موم 
زنبورعسل، کربوهیدرات ها به ویژه قندهای عسل 
ازجمله فروکتوز، گلوکز و ساکارز است پس برای 
تولید موم از شــربت با غلظت 1 به 1 اســتفاده 
می شــود و دو عدد برگة موم در وسط قاب ها در 
داخل کندو قرار می دهند و هر 24 الی 48 ساعت 
آن ها را عوض می کنند هر چه کلنی قوی تر باشد 

تولید موم اقتصادی تر است. 
می توان جهت تحریک کلنی ها به تولید موم در 
طبقه ذخیره عســل )طبق(، 8 شــان عسل قرار 
داد. عمومًا به ازای هر 100 پوند عســل 1 یا 2 
پوند موم تولید می شــود. موم زنبورعسل اغلب 
از ســرپوش های ســلول های پر از عسل تولید 
می شــود و زنبوردار قبل از قرار دادن قاب ها در 

اکسترکتور این سرپوش ها را برمی دارد. 

نهایتًا زنبورداران می توانند شــان های کهنه و 
تیره را ذوب و تصفیه کرده و موم تولید کنند. 

موم های اضافی که ساالنه توسط زنبورها تولید 
می شوند توسط زنبورداران جمع آوری و به صورت 
»مــوم آب نکــرده » و یا پــس از ذوب کردن و 
صاف کردن آن هــا، به عنوان »موم آب کرده« به 
مراکز »موم آج کنی« منتقل می شوند. موم های 
آب کــرده )کلوخه( یا آب نکــرده )پوکه( در این 
مراکز، با اســتفاده از دســتگاه های مخصوص 

تبدیل به »موم آج شده« می شوند. 
موم های آج شــده توســط زنبورداران مجدداً در 
داخــل کندو )داخل شــان ها( قــرار می گیرد تا 
به عنــوان خانه هــای پیش ســاخته و نیمه آماده 
مورداستفاده قرار گیرند. زنبورعسل به ازای تولید 

هر کیلو موم باید 12 کیلو عسل بخورد.
بنابراین به نفع زنبوردار اســت که تا آنجایی که 
ممکن اســت موم آج زده و آماده شده را در اختیار 

زنبورها قرار دهد.
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موم زنبورعسل
ماده ای است که 

توسط غدد موم ساز
زنبورعسل زیرشکمی 

 Apis mellifera 

ترشح  می شود
و زنبوران عسل

از این ماده برای 
ساختن پایه و دیواره 

حجره  های خود
استفاده می کنند. 

 یک نوع دیگر موم زنبورعســل در بازار موجود 
اســت که بیشتر وارداتی اســت و به آن » موم 

رنگبری شده« می گویند. 
این نوع موم بیشــتر به حالت گرانول و با رنگ 
ســفید عرضه می شــود که بیشــتر در ساخت 
محصوالت آرایشی- بهداشتی مورداستفاده قرار 

می گیرد.
 در اکثر ســال ها مخصوصًا سال هایی که ازنظر 
زنبورداری سال های خوبی هستند، مقداری موم 
اضافه بر نیاز زنبورها ســاخته می شوند که به 4 
صورت زیر قابل خریداری هستند. این 4 نوع موم 

عبارت اند از:
1- مــوم آب نکــرده )پوکه(: به علــت این که 
دارای ناخالصی فراوانی اســت به هیچ وجه برای 
داروســازی، در شــرکت های  تولیدی   مصارف 

 قابل استفاده نیست.

2- موم آب کــرده )کلوخه(: این نــوع موم نیز 
دارای ناخالصی اســت و برای مصارف تولیدی 
در شرکت های داروســازی، قابل استفاده نیست؛ 
هرچند که میزان این ناخالصی، از موم آب نکرده 

کمتر است.

3-موم آج شده: رنگ زردی دارد. ناخالصی بسیار 
کمی دارد و می توان از آن در ساخت فرآورده های 
آرایشی- بهداشتی استفاده کرد. این موم از موم 

رنگبری شده طبیعی تر است.

4-موم رنگبری شــده: رنگ سفیدی دارد. اصاًل 
ناخالصــی نــدارد و می توان از آن در ســاخت 
کرد.  استفاده  بهداشــتی  آرایشی-  فرآورده های 
موم حاصل از فعالیت زنبورعســل به علت وجود 
دانه های گــرده، قطعات بدن زنبور و ... به رنگ 
زرد تیره اســت که به روش های مختلف )اغلب 
شــیمیایی( آن هــا را رنگبری می کننــد. با این 
روش هــا، حالت طبیعی، بســیاری از ترکیبات و 

عطر و طعم طبیعی موم، از بین می رود.
با توجه به مطالب بــاال، تنها موارد 3 و 4 برای 

شرکت های داروسازی، قابل استفاده می باشند.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

913912911 914

موم آب نکرده )پوکه(

موم آب کرده )کلوخه(

موم آج شده

موم رنگبری شده
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قارچ دنبالن
 مهدی مهران، دانشجوی دکترای شیمی تجزیه،گروه فیتوشیمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

هــای  قــارچ  از   )truffle( دنبــالن  قــارچ 
آسکومیســت های زیرزمینی هســتند که عمدتًا 
یکی از گونه های جنس Tuber )یک جنس از 
خانواده Tuberaceae( هستند. در این جنس 
چندین گونه از ترافل هــای خوراکی وجود دارد. 
ریشه این لغت از کلمه tuber التین به معنای 

تورم است که بعداً تبدیل به tufer شده است.
 واژه آلمانــی Kartoffel کــه بــه معنــای 
 truffle ســیب زمینی اســت از کلمه ایتالیایی
مشتق شده است که این نام به دلیل شباهت های 
زیاد ظاهری با ســیب زمینی اســت. دنبالن جزء 
گران تریــن و لذیذتریــن قارچ هــای خوراکی و 
دارویی جهان است. این گیاه حاوی کربوهیدرات، 
پروتئین، سدیم، پتاسی، منیزیم، آهن، بیش از 15 
نوع پروتئین و ویتامین های زیادی است. ترافل ها 
قارچ های همزیست با ریشه برخی درختان هستند. 

این قارچ ها روابط همزیســتی خود را با گونه های 
مختلف ازجمله درختان راش، صنوبر، فندق، بلوط 
و کاج تشــکیل می دهند. آن ها خاک های آهکی 
یا قلیایی و خاک های خنثی را برای رشــد ترجیح 
می دهند. پراکندگی اسپور قارچ به وسیله حیواناتی 
است که قارچ را می خورند؛ چون این قارچ بیرون 
از زمین رشد نمی کند تا اسپورهایش را در هوا رها 
کند. انواع گونه های دنبالن شامل دنبالن سفید، 
ســیاه، تابســتانی و قارچ کمتر رایج )ترافل سیر( 

)Tuber macrosporum( است.
دنبالن ســیاه دومین گونه تجاری باارزش است 
که به روی ریشــه درختان بلوط و فندق رشــد 
می کند. با آغاز بارندگی های بهاره و مساعدشدن 
شرایط رشد دنبالن ها، جمع آوری، خریدوفروش و 
مصرف این قارچ ها در رویشگاه های این قارچ در 

کشور از رونق خاصی برخوردار می شود.

 قارچ دنبالن در بیشــه های منطقه ارســباران، 
مخصوصًا در نزدیکی های روستای دریلو به وفور 
یافت می شــود. همچنیــن در بخــش یامچی 
در آذربایجان شــرقی نیز بســیار یافت می شود 
و از محصــوالت اقتصــادی این منطقه اســت. 
دنبالن هــای بخــش یامچــی دارای مرغوبیت 
باالیی هستند و بســیاری از اهالی شهر یامچی 
در خریدوفروش دنبالن حتی در بازارهای جهانی 
نیــز نقش دارند، از همیــن رو نیروهای انتظامی 
و ارگان هــای دولتی یامچــی جمع آوری دنبالن 
را توســط افراد غیربومی در فصل دنبالن ممنوع 
کرده اند. تالش برای اهلی سازی و کاشت دنبالن 
نتیجه بخش بوده اســت. مــردم در طی قرن ها 
مشــاهده کرده بودند که این قــارچ فقط در زیر 
درختان خاصی رشــد می کند. بر این اساس، در 
 )Joseph Talon( ســال 1808، ژوزف تالون
فرانســوی، میوه های ریخته شده در زیر درختان 
بلوط را جمع کرده و کاشــت، نتیجه موفقیت آمیز 
بود. ســال ها بعد، در زیر درخت های رشــدکرده، 

دنبالن مشاهده شد. 
قارچ دنبالن، که در عمق تقریبًا 30 ســانتیمتری 
و در مجاورت ریشه گیاهان رشد می کند، شکلی 
شــبیه به ســیب زمینی دارد و انــدازه آن از یک 
فندق تا اندازه یک پرتقال است. دنبالن به حالت 
طبیعی در بسیاری از مناطق معتدل دیده می شوند 
و آن ها را به وسیله سگ یا خوک تربیت شده پیدا 
می کنند. به نظر می رسد که این حیوانات از طریق 
ماده شــیمیایی دی متیل سولفید متصاعدشده از 
ترافل های سیاه محل آن ها را پیدا می کنند. قارچ 
دنبالن کوهی سفید در سال 2001 به قیمت هر 
کیلو بیــن 2000–4500 دالر آمریکا به فروش 
رفته اســت. در دسامبر 2009 این قارچ به قیمت 
14203 دالر بــر کیلوگرم فروخته می شــد. در 
میان مردم آذربایجان غربی اعتقاد بر این اســت 
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که قارچ، تأثیر چشــمگیری در کاهش قند خون 
در میــان مبتالیان به دیابت دارد. در شــهرهای 
مرکزی و جنوبی کشــور نیز از قــارچ به عنوان 
غذایــی مقوی و دارویــی در درمان بیماری های 
چشــمی یاد می شــود. برخی از افراد محلی در 
اســتان فارس نیز مصــرف قــارچ را در درمان 
 عوارض پیری مؤثر دانسته و آن را به عنوان عامل 
جوانی می شناســند. بر اســاس تحقیقات علمی 
انجام شــده تاکنون تأثیــرات آنتی بیوتیکی قارچ 
در برابــر میکروب ها و عوامل بیمــاری زا، تأثیر 
آنتی اکســیدانی در برابر انواع عوامل ســرطان زا 
و محافظت از کبد در برابــر بیماری های کبدی 
به اثبات رســیده است. در قارچ دنبالن هیچ نوع 
دست کاری ژنتیکی توســط انسان انجام نشده و 
کود شیمیایی در آن نیز به هیچ وجه به کار گرفته 
نشده است. بوی قارچ از ترکیبات فّرار منتشرشده 
از خود قارچ یا میکروب هایی که روی آن زندگی 
می کنند بــه وجود می آید. ایــن ترکیبات عمدتًا 
شامل ترکیبات سولفوری )مونو، دی و تری متیل 

سولفورها( هستند.
به دلیــل قیمت باال و طعــم مخصوص ممکن 
اســت قارچ دنبالن کمتر مصرف شــود. دنبالن 
ســفید به صورت خام یا به صورت آب پز به روی 
پاســتا، کره و تخم مرغ مصرف می شود. عطر و 
طعم قارچ های سیاه از سفید به مراتب کمتر است. 
دنبالن ســیاه برای تولید عســل دنبالن و نمک 

دنبالن استفاده می شود.
روغــن ترافــل )truffle oil( یکــی از مواد 
تشکیل دهنده برخی غذاها در آشپزی های مدرن 
اســت. این روغن در بین سرآشــپزها محبوبیت 
زیادی پیدا کرده اســت چون به مراتب ارزان تر از 
ترافل است. همچنین به رشد بازار این محصول و 
در دسترس بودن آن کمک زیادی کرده است. برای 
تهیه روغن ترافل می توان از هر روغنی مانند روغن 

کانوال یا هســته انگور اســتفاده کرد ولی اصواًل از 
روغن زیتون برای تهیه آن استفاده می کنند. برخی 
از روغن هــای ترافل از باقیمانده این قارچ در زمان 
جمع آوری تهیه می شود. رنگ روغن ترافل می تواند 
از بی رنگ تا ابری و از زرد تا ســبز )بســته به پایه 
روغن استفاده شده( تغییر کند. بسیاری از روغن های 
خرده فروشــی در بازار از ترافل تهیه نشده اند بلکه 
به جای آن از ترکیــب 2 و 4 دی تیاپنتان )یکی از 
معروف ترین ترکیبات معطر که در برخی واریته های 

ترافل موجود است( استفاده شده است. 
چون هیچ قانون مشــخص در ایــن مورد وجود 
ندارد به طــور قانونی می تــوان عباراتی ازجمله 
ترافل معطر، ترافل تغلیظ شــده و.. را به کار برد؛ 

حتی درصورتی که از ترافل استخراج نشده باشد.

بر اساس تحقیقات علمی 
انجام شده تاکنون

تأثیرات آنتی بیوتیکی قارچ
در برابر میکروب ها
و عوامل بیماری  زا،

تأثیر آنتی اکسیدانی در برابر
انواع عوامل سرطان زا 

و محافظت از کبد در برابر
بیماری های کبدی 

به اثبات 
رسیده است. 

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

923921921 924
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اوتیــسم؛
مراقب محصوالت 

و درمان های بالقوه 
خطرناک باشید

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

قبل از هر چیز دانستن این مسئله مهم است که 
هیچ درمانی برای اوتیســم وجود ندارد. بنابراین، 
درمان هــا و یــا محصوالتی که مدعــی درمان 

اوتیسم هستند، جواب نمی دهند. 
همین امر برای بســیاری از محصوالت که ادعا 
می کننــد عالئم مربــوط به اوتیســم را درمان 
می کنند، صادق است. برخی ممکن است خطرات 
به  برای ســالمت مصرف کنندگان  قابل توجهی 

همراه داشته باشند.
ســازمان غذا و داروی آمریــکا  )FDA( نقش 
مهمی در هشــدار بــه این شــرکت ها در برابر 
ادعاهــای نادرســت آن ها دربــاره محصوالت 
موردنظــر خود به  عنوان یــک درمان یا کاهش 

عالئم مربوط به اوتیسم ایفا می کند.

درباره اوتیسم
بر طبق نظر مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری 
)CDC(، حدود 1 در 68 کودک با اختالل طیف 
 autism spectrum disorder اوتیســم
ASD(( شناسایی شده است. گزارش شده است 
کــه ASD ها در همه گروه های نژادی، قومی، 
اجتماعی و اقتصادی رخ می دهد و در بین پسران 
)یک در 42( نسبت به دختران )1 در 189( حدود 

4/5 برابر بیشتر است.
مؤسسات ملی بهداشت )NIH( کودکان مبتال 
به اوتیسم را به عنوان مشکلی با تعامل اجتماعی 
ارتباطات  به  توصیف می کنند، مشکالت مربوط 
کالمــی و غیرکالمی و رفتارهــای تکراری را 
نشــان می دهند و منافع تنگ و وسواس دارند. 

ایــن رفتارها می توانند از شــدت خفیف تا ایجاد 
ناتوانی تأثیرگذار باشند.

امــی تیلور متخصــص اطفال در ســازمان غذا 
و داروی آمریــکا می گویــد: "اوتیســم به طور 
گسترده ای در شــدت و نشانه ها متفاوت است". 
او می افزایــد: "درمان های موجــود و مداخالت 
مبتنی بر اوتیسم برای رفع عالئم خاص طراحی 
شــده اند و می توانند بهبود پیــدا کنند."عالوه بر 
این، ســازمان غذا و داروی آمریــکا تأیید کرده 
اســت که بعضی افراد می تواند عالئم مربوط به 
ASD را مدیریــت کنند. برای مثال اســتفاده، 
از داروهــای روان پزشــکی مانند ریســپریدون 
)risperidone( )بــرای بیمــاران 5 تــا 16 
 )aripiprazole( و آریپــی پــرازول )ســاله
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)بــرای بیمــاران 6 تــا 17 ســاله( در درمــان 
 تحریک پذیــری همــراه با اختالل اوتیســتیک
را تأیید کرده اســت. قبل از استفاده از مداخالت 
رفتاری یــا درمــان دارویی که ادعا می شــود 
معالجــه و یا درمان برای ASD اســت، باید با 
متخصص مراقبت های بهداشــتی خود مشورت 
 ،)ASAT( کنید. انجمن علمی درمان اوتیســم
یک سازمان غیرانتفاعی از والدین و متخصصانی 
اســت که متعهد بــه بهبود آمــوزش، درمان و 
مراقبت از افراد مبتال به اوتیســم است و اعالم 
کرده از زمانی که اوتیســم شناسایی شده، سابقه 
ناموفــق و محرومیت ها از درمان های   طوالنی 

وجود داشته است.

ادعاهای  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
دروغین را محکوم می کند

بر اســاس اظهار جیســون هومبرت، یک افسر 
عملیاتی نظارتی در دفتر امور تنظیمات ســازمان 
غذا و داروی آمریکا، آژانس هشــدار داده و علیه 
تعــدادی از شــرکت هایی که ادعای نادرســت 
در مورد محصوالت موردنظــر خود را به عنوان 
معالجه یا درمان عالئم مربوط به اوتیسم دارند، 
اقــدام کرده اســت. بعضی از ایــن به اصطالح 
درمان ها خطرات ســالمتی هنگفتی دربردارند و 

شامل موارد ذیل می باشند:

عوامل جاذب و متصل شونده 
:)Chelation Therapies(

این محصــوالت ادعا می کنند که بــدن، مواد 
شیمیایی ســمی و فلزات ســنگین را با اتصال 
به آن ها و "حذف" آن هــا از گردش خون پاک 
می کنند و در فرم های متعددی ازجمله اســپری، 
شــیاف، کپســول، قطره های مایع و حمام های 

تهیه شده از خاک رس در دسترس می باشند. 
عوامل جاذب مورد تائید ســازمان غذا و داروی 
آمریکا برای اســتفاده خاصی که شــامل درمان 
اوتیسم نیستند، مشخص شــده اند، مانند درمان 

 مســمومیت با ســرب و مصرف بیش ازحد آهن 
دو ظرفیتی، که فقط به صورت تجویز نســخه ای 

در دسترس هستند.
 محصوالت درمانی با اســتفاده از عوامل جاذب 
مورد تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا باید تحت 
نظارت حرفه ای مورداســتفاده قرار گیرد. جذب 
مواد معدنی مهم موردنیاز بدن می تواند منجر به 

نتایج جدی و تهدیدکننده زندگی شود.

درمان با اکسیژن دارای فشاربیش ازحد
:)Hyperbaric Oxygen Therapy( 
شامل تنفس اکسیژن در محفظه تحت فشار است 
و توســط سازمان غذا و داروی آمریکا تنها برای 
استفاده های پزشکی خاص، در درمان بیماری در 
اثر ایجاد فشــار که غواصــان از آن رنج می برد، 

توصیه شده است.

سم زدایی از طریق استفاده از 
حمام های رس

 :)Detoxifying Clay Baths( 
ایــن مواد بــه آب حمام افزوده شــده اند و ادعا 
می شــود که مواد شــیمیایی، آالینده ها و فلزات 
ســنگین را از بدن خارج می ســازند و به روش 
نامناسبی به عنوان "بهبود چشمگیر" برای عالئم 

اوتیسم تبلیغ می شوند.

محصوالت مختلف، ازجمله شیر شتر و 
اسانس ها: 

این محصــوالت به عنوان درمان اوتیســم و یا 
عالئم مربوط به اوتیســم به فروش رفته است و 
اثر این موارد برای استفاده های تبلیغ شده، ثابت 

نشده اند.
هومبــرت چند راهنمایی ســریع برای کمک به 
شناســایی ادعاهای دروغین یا گمراه کننده ارائه 

می دهد:
• به محصوالتی که ادعا می کنند طیف وسیعی 

از بیماری ها را درمان می کنند مشکوک شوید.
• سفارش و توصیفات شخصی جایگزین شواهد 

علمی نیستند.
• تعدادکمی از بیماری ها را می توان به ســرعت 
درمان کرد، بنابراین به هرگونه درمان سریع االثر 

مشکوک باشید.
 • اصطــالح "درمان معجزه ای"، با ادعای مبنی 
بر پیشــرفت های علمی و یا حاوی اجزاء پنهانی، 

ممکن است کاله برداری باشد.
و درنهایــت اگر درمان اثبات نشــده و یا کمی 
شناخته شده است، قبل از خرید یا استفاده از این 
بهداشتی  مراقبت های  با متخصص  محصوالت، 

خود مشورت نمایید.

مؤسسات ملی بهداشت 
)NIH(

 کودکان مبتال به اوتیسم را 
به عنوان مشکلی

 با تعامل اجتماعی
 توصیف می کنند، 

مشکالت مربوط به 
ارتباطات کالمی و غیرکالمی

 و رفتارهای تکراری را 
نشان می دهند

 و منافع تنگ و وسواس
 دارند. 

A u t i s m

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

933932931 934
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فاطمه مؤذنی، دانشجوی کارشناسی تولیدات گیاهان دارویی، دانشگاه آمل

در یکی از باغ های گیاه شناسی پرورش داده می شد، در مدت شصت و پنج 
سال به علت مصونیت آن ها در برابر بیماری های گیاهی و آفات هیچ گونه 

احتیاجی به سم پاشی و توجه مخصوص پیدا نکردند.
پنج انگشــت گیاهی دوست دار نور آفتاب است و دوران گل دادن کامل آن 
به نور آفتاب بســتگی دارد. در نقاط کم آفتاب و مخصوصًا در سایه، رشد و 

نمو آن امکان پذیر نیست.
این گیاه در انواع خاک های نرم غیررســی، شنی و دامنه های کوهستانی با 
آب فراوان به خوبی رشد و نمو نموده و درختچه ای نیرومند با شاخ و برگ ها 
و گل های فراوان ایجاد می کند. در خاک های ضعیف و با رطوبت کم نیز به 

حیات خود ادامه می دهد ولی رشد و نمو آن ضعیف است.

پنج انگشت تکثیر گیاه 
بذر پنج انگشــت پس از ریزش گل هایش در نیام هایــی به وجود می آیند 
و بالفاصله پس از رســیدن باید کاشته شــوند. تکثیر به وسیله قلمه نیز از 

شاخه های نرم و نیمه چوبی و همچنین چوبی آن امکان پذیر می باشد.

خواص دارویی گیاه پنج انگشت
میــوه این گیاه قابض اســت و به بهبود عملکرد دســتگاه گوارش کمک 
می کند. افرادی که دچار بواســیر یا شقاق باشند، می توانند از اثرات درمانی 

این گیاه سود جسته و در جوشانده آن بنشینند تا عارضه برطرف شود.
برگ هــای این گیاه ورم های رحمی را بهبود می بخشــد و عفونت را پاک 
می سازد. فواید آن به قدری زیاد است که از این گیاه در قرص های گیاهی، 

مورد استفاده برای تنظیم قاعدگی و کاهش خونریزی استفاده می شود.
تمام قســمت های این گیاه دارای اســانس مخصوصی است که مرکب از 
ســینئول، سابی نن، پی نن و سزکویی ترپن می باشد. این گیاه یکی از معدود 
گیاهانی اســت که خاصیت پروژسترونیک داشــته و برای حل مشکالت 

مقدمه
گیاه پنج انگشت یا فلفل بری با نام علمی .Vitex agnus-castus L، در 
مناطق مختلف ایران از جمله مناطق شمالی و غربی، آذربایجان، کرمانشاه، 
ایالم، همدان، خراســان، لرستان، فارس و بوشهر رویش دارد که در شیراز 
به نام )دل آشوب( در گچساران به نام )بنجه رو( و در برخی نقاط به نام فلفل 
کوهی نامیده می شود. از کلیه قسمت های این گیاه مخصوصًا برگ و میوه 
آن، بویی شــبیه به فلفل استشمام می شود که باعث نام گذاری این گیاه به 

نام فلفل شده است. 
این گیاه  بومی مناطق جنوب غرب آســیا، آســیای مرکزی و مدیترانه ای 

می باشد و در هند، چین، برزیل و آفریقا می روید.
این گیاه به خاطر داشــتن خواص کاهنده میل جنســی، به اســم "درخت 
پاکدامنی" و "فلفل راهب" خوانده شــده است، کلمه Castus  در نام این 

گیاه به معنای عفاف و پاکدامنی می باشد.

گیاه شناسی
پنج انگشــت از تیره شاه پســند )Verbenaceae( است و درختچه ای زیبا، 
به ارتفاع 1/5 تا 2 متر، دارای برگ های زوداُفت، پنجه ای و منقســم به 5 تا 7 
برگچه نوک تیز و پوشیده از کرک های پنبه ای در سطح تحتانی پهنک می باشد. 
گل های پنچ انگشت زیبا و به رنگ آبی مایل به بنفش می باشند. گل ها مجتمع 

و به صورت سنبله دراز با ظاهر مطبق بر روی یک پایه مشترک هستند.
اکثر گونه های پنج انگشــت بومی مناطق سردسیر شمالی جهان می باشد. 
گیاهــان این تیره از جنس های علفی یکســاله تا چوبی دائمی را شــامل 
می شوند. تعداد کمی از گونه های این این گیاه در شمار درختچه های زینتی 

می باشند که دائمی و در برابر سرما مقاوم هستند.
یکــی دیگر از مزایای قابل توجه درختچه پنح انگشــت، مقاوم بودن آن در 
برابر آفات و بیماری های گیاهی می باشــد؛ به طوری که درختچه هایی که 

گیاه پنج انگشت را بیشتر بشناسیم
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قاعدگی و یائســگی کاربرد فراوان دارد. این گیاه با اثرگذاری بر روی غده 
هیپوفیز، باعث منظم شــدن قاعدگی می شود؛ البته هنوز مکانیسم اثر دقیق 

این فراورده به اثبات نرسیده است.
مطالعات فارماکولوژیک نشــان داده است که عصاره این گیاه، عدم تعادل 
هورمونی وابسته به استروژن باال یا سندروم پیش قاعدگی را تصحیح کرده 
و عالئم مربوط به آن را کاهش می دهد. در طب سنتی به عنوان ضدالتهاب، 

مدر، کاهنده شهوت، اشتهاآور، بادشکن و ضدنفخ استفاده می گردد.
شرکت داروســازی باریج اسانس از این گیاه به همراه چند گیاه دیگر، دارویی به 
نام "منوهلپ باریج" تهیه و وارد بازار دارویی کشــور نموده است که برای کمک 
به برطرف کردن عالئم یائسگی مانند ُگرگرفتگی و تعریق شبانه استفاده می شود.

گیاهان دارویی و معطر،شناخت و کاربرد

مولفان: ناصر حسینی، علی اکبر ملکی راد و محمد عبداللهی
ویراستار: دکتر حسین صالحی ارجمند  تیراژ: 500 نسخه    چاپ: اول 1395

ناشر: تحقیقات آموزش کشاورزی     قیمت: 45000 تومان
در این کتاب آمده است:

با  رابطه  در  مختلف صورت گرفته  پژوهش های  حاصل  مجموعه  این 
و  دنیا  معطر  و  دارویی  گیاهان  خواص  و  موثره  ترکیبات  شناسایی، 

همچنین گونه های بومی و اندمیک ایران می باشد.
ویژگی قابل ذکر مجموعه ی حاضر، ارائه اطالعاتی در مورد گیاهان بومی 

 معرفی کتاب

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

943942941 944

و اندمیک کشورمان است که در منابع خارجی اشاره ای  به آن ها نشده 
است. این کتاب در هشت فصل تنظیم گردیده است که در فصل اول 
به اختصار در مورد طبقه بندی مواد موثره ی گیاهان دارویی توضیحاتی 
ارائه گردیده است. درفصل دو تا هفت، جداگانه به بررسی گونه های 
و  شده  پرداخته  دولپه  گیاهان  مختلف  زیررده های  به  مربوط  دارویی 

فصل هشت مربوط به نتایج پژوهش های مولفان می باشد.
مطالعه این کتاب برای اساتید و دانشجویان رشته های گیاهان دارویی، 
داروسازی، فارماکولوژی، شیمی دارویی، پشکی و تغذیه توصیه می گردد.
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سید محسن سیادت، کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه فیتوشیمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

ترشحات گیاهی )3(

صمغ ها
صمغ ها پلی ساکاریدها و یا کربوهیدرات های پیچیده با منشأ طبیعی هستند 
که قادر به افزایش ویسکوزیته محلول هستند. صمغ ها ترکیباتی هستند که 
از متابولیسم ثانویه در میکروارگانیسم ها، ماکروفیت ها و گیاهان عالی تولید 
می شوند. در صنایع غذایی از آن ها به عنوان عامل تغلیظ کننده، ژل کننده، 
چسب،  به عنوان  صنعت  در  می شود.  استفاده  پایدارکننده  و  امولسیفایر 
تصفیه کننده، پایدارکننده های کریستال، عامل انکپسوالسیون، عامل تورم، 

پایدارکننده کف، عامل لخته شدن و ... استفاده می شود.

ساختار و ویژگی ها
صمغ ها هیدروکلوئید طبیعی گیاهی هستند. بخش عمده ترکیب شیمیایی 
صمغ ها را پلی ساکاریدها تشکیل می دهند که به همراه آن ترکیبات ترپنویید 
اسیدگلوکورونیک،  قبیل  از  دیگری  ترکیبات  و  باسورین  مانند  پروتینی  و 

اسیداورونیک و اسیدگاالکتورونیک یافت می شود.
پلی ساکاریدی  نمک های  بیشتر  صمغ ها  در  یافت شده  پلی ساکاریدهای 
و  بدون شکل  موادی  صمغ ها  هستند.  )غیریونی(  نانیونیک  و  آنیونیک 
نیمه شفاف هستند که به فراوانی در گیاهان بعد از صدمه دیدن گیاه تولید 
مثل  ساده تری  قندهای  صمغ ها،  پلی ساکارید  هیدرولیز  اثر  در  می شوند. 
آرابینوز، گاالکتوز، گلوکز، مانوز و زایلوز به دست می آید. صمغ ها در آب 
به صورت کلوئیدی و قابل حل می باشند یا به طور کامل حل می شوند و یا 

متورم می شوند ولی در الکل و اتر حل نمی شوند.

کاربرد
تثبیت  و  ویسکوز  محلول  تشکیل  یا  ژل  تشکیل  قابلیت  دارای  صمغ ها 
نام  به  آب  در  محلول  صمغ های  می باشند.  امولسیونی  سیستم های 
استفاده  مختلف  کاربردهای  برای  که  می شوند  شناخته  هیدروکلوئید 
می شوند. ازجمله کاربردهای آن ها عبارت است از: فیبرهای رژیمی، عامل 
در  پوشش دهنده  عامل  امولسیفایر،  تثبیت کننده،  قوام دهنده،  ژل کننده، 

صنعت قرص سازی.
توضیح  به  زیر  در  دارد.  پلی ساکاریدی وجود  ترکیبات  در ساختار صمغ ها 
ترکیبات  انواع صمغ ها و دیگر  به توضیح  ادامه  پلی ساکاریدها و در  انواع 

گیاهی که در ساختار آن ها پلی ساکاریدها یافت می شود می پردازیم.

انواع پلی ساکارید
پلی ساکاریدها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 )Homopolysaccharides( 1-هوموپلی ساکاریدها
این ترکیبات از مونومرهای قندی مشابه به وجود می آیند. مانند نشاسته، 

گلیکوژن، سلولز و کیتین.
)Heteropolysaccharides( 2- هتروپلی ساکاریدها

این ترکیبات از مونومرهای قندی متفاوت حاصل می شوند مانند صمغ ها، 
موسیالژ و پکتین.

صمغ ها به دلیل ساختمان پلی ساکاریدی خاصی که دارند، بسیار هیدروفیل 
برابر حجم خود، آب جذب و ذخیره  تا 400  به آسانی می توانند  و  هستند 
نامحلول  اتر  و  الکل  ندارند و در حالل های  انجماد  نقطه  این مواد  کنند. 
می باشند. با توجه به ساختمان شیمیایی ویژه در معده انسان و دام، صمغ ها 
ترکیبات  این  نیستند.  انرژی زا  لذا  و  نمی گیرند  قرار  آنزیم ها  تأثیر  تحت 
صنعت  در  وسیعی  کاربرد  دارند،  که  جانبی  فیزیکی  خصوصیات  ازلحاظ 
دارند. گیاهانی که صمغ های تجاری را تولید می کنند اغلب جزو گیاهان 
درختچه ای و یا درختی ُکند رشد هستند. صمغ ها به اشکال مختلف مفتولی، 

قطره ای و یا ورقه ای ضخیم از گیاهان تراوش می شوند.
صمغ های قاتی )Ghatti gum(، صمغ عربی )Arabic gum(، صمغ 
کتیرا )tragacanth gum( و صمغ کارایا )karaya gum( از نظر 

تاریخی جزو مهم ترین صمغ های تجاری به شمار می آیند.

طبقه بندی صمغ ها
الف( تقسیم بندی صمغ ها بر اساس بار الکتریکی

1- خنثی: کمتر تحت تأثیر و نمک قرار می گیرند مانند خرنوب و گوار و 
گزانتان.

2- آنیونی: بیشتر تحت تأثیر و نمک قرار می گیرند مانند آلژینات، کاراگینان، 
عربی، کتیرا و کاریا.

ب( تقسیم بندی صمغ ها بر اساس شکل ساختار
1- صمغ های خطی و شاخه کوتاه: 

به  کمتر  تمایل  ویسکوزیته،  بیشتر  افزایش  از  عبارت اند  آن  وی ژگی های 
تشکیل ژل و تشکیل سریع فیلم مانند صمغ های گزانتان و گوار.

2- صمغ های انشعابی: 
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به  بیشتر  تمایل  ویسکوزیته،  افزایش کمتر  از:  عبارت اند  آن  ویژگی های 
تشکیل ژل و تشکیل کندتر فیلم. مانند صمغ عربی و کتیرا.

ج( تقسیم بندی صمغ ها بر اساس منشأ پیدایش
صمغ ها از نظر موجودات تولیدکننده آن به نحو زیر تقسیم بندی می شوند:

1 - صمغ های میکروبی
تولید  را  گوناگونی  صمغ های  خود  متابولیسم  با  میکروب ها  از  بعضی 
دکستران   ،)Xanthan Gum( گزانتان  صمغ های  مانند   می کنند. 
)Dextran Gum( و اسکلروگلوکان )Scleroglucan Gum(. از صمغ 
دکستران در انواع چاشنی ها، صنایع کنسروسازی و در نانوایی استفاده می شود.

که  است  پلی ساکاریدی   )1 )شکل  صمغ  این  )زانتان(:  گزانتان  صمغ 
عامل  یک  دارد.  غذایی  افزودنی های  در  ازجمله  زیادی  کاربردهای 
دامنه  از  این صمغ می تواند  است.  مناسب  پایدارکننده  و  قوی  قوام دهنده 
از  این صمغ  نام  ایجاد شود.  تخمیر  فرایند  قندهای ساده طی  از  وسیعی 
 Xanthomonas campestris نام  به  صمغ  این  تولیدکننده  باکتری 
مشتق شده است. در سال 1968 به عنوان افزودنی غذایی ایمن در آمریکا، 
کانادا و اروپا با شماره E415 پذیرفته شد. این صمغ با غلظت یک درصد 
باعث افزایش قابل توجه در ویسکوزیته مایعات می شود. از این صمغ برای 

پایداری امولسیون ها نیز استفاده می شود.

2- صمغ های جلبکی
بسیاری از جلبک ها نیز با متابولیسم خود صمغ تولید می کنند. مهم ترین 
 آن ها عبارت اند از صمغ آگار )Agar Gum(، صمغ آلژین 
 .)Carrageenan Gum( کاراژینان  صمغ  و   )Alginate Gum(

این صمغ ها در صنایع غذایی، نساجی و پزشکی کاربرد دارند.
صمغ آگار: آگار یا آگار-آگار )agar-agar( یک ماده ژله مانند است که 
از انواع خاصی از جلبک ها به دست می آید. این ماده از پلی ساکارید آگارز 
خاصی  گونه های  در  سلولی  دیواره  استحکام  باعث  و  است  شده  مشتق 
آزاد  بیرون  به  آگار  جلبک ها،  نوع  این  جوشاندن  با  می شود.  جلبک ها  از 
می شود. این دسته از جلبک ها آگاروفیت )agarophyte( نام دارند و از 
راسته رودوفیتا )جلبک های قرمز( هستند. درواقع آگار مخلوطی از 2 ترکیب 
است: پلی ساکارید خطی آگارز و ترکیب هتروژن مولکول های کوچک تری 

بنام آگاروپکتین )شکل 2(.

)شکل 1(

)شکل 3(

)شکل 2(

آگار می تواند به عنوان ملین، مهارکننده اشتها، جایگزین گیاهی برای ژالتین، 
قوام دهنده سوپ، نگهدارنده مربا، بستنی و دیگر انواع دسر مورداستفاده قرار 
گیرد. این ماده به عنوان یک سوبسترای جامد در تهیه محیط کشت میکروبی 
پلی ساکارید  یک  آگار،  در  موجود  ژل مانند  ماده  دارد.  فراوانی  کاربرد  نیز 
غیرمنشعب است و از دیواره سلولی برخی از گونه های جلبک قرمز )عمدتًا از 
جنس Gelidium و Gracilaria( گرفته می شود. برای اهداف تجاری 

آگار از Gelidium amansii به دست می آید.

ترکیب شیمیایی
آگار ترکیبی از دو پلی ساکارید آگارز و آگاروپکتین است. آگارز تقریبًا 70 درصد 
از این ترکیب را تشکیل می دهد. آگارز یک پلیمر خطی متشکل از واحدهای 
تکرارشونده آگاروبیوز )agarobiose( است. آگاروبیوز هم خود یک دی ساکارید 
است که از واحدهای دی-گاالکتوز و 3–6-انیدرو-ال-گاالکتوپیرانوز تشکیل 
شده است. آگاروپکتین ترکیبی هتروژن از مولکول های کوچک تر است که به 
مقدار کمتر وجود دارد و از واحدهای تکرارشونده دی-گاالکتوز و ال-گاالکتوز 

که با گروه های جانبی سولفات و پیروات اصالح شده اند تشکیل شده است.
نیز  آلژینات  یا  آلژین  که  آلژینیک اسید   :)Alginic acid( آلژینیک اسید 
نوعی  سلول  دیواره  در  که  است  آنیونی  پلی ساکارید  یک  می شود  نامیده 
ژله ای  صمغ  شکل  به  آب  با  تماس  در  که  دارد  وجود  قهوه ای  جلبک 
را جذب  آب  برابر وزن خود  تا 200  پلی ساکارید  این  تغییر شکل می دهد. 
پانسمان  مواد  ساخت  در  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  قابلیت  این  از  کند. 
استفاده می شود. شکل ظاهری  زخم  ترشحات شدید  برای جذب  پیشرفته 
گونه های از  تجاری  آلژینات  است.  زرد  و  سفید  فیبری  پودر  ترکیب،   این 
 Ascophyllum nodosum Macrocystis pyrifera )شکل 3( و   

به دست می آید.



مجله تحقیق و توسعه باریج | شماره 18

34

کاراگینان:
کاراگینان)Carrageenan Gum( ترکیبات پلی ساکارید سولفاته خطی 
اســت که از جلبک های دریایی قرمز )شکل 4( استخراج می شود. در صنعت 
غذا به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. دارای ویژگی های ژل کننده، 
قوام دهنده و پایدارکننده می باشند. کاراگینان ها بسته به تعداد گروه سولفات 
 موجود در ساختارشــان به ســه دســته کاپا، آیوتا و المبدا تقسیم می شوند 
)شکل 5(. انواع مختلف کاراگینان حاللیت و خواص ژل کنندگی متفاوتی دارند.

3- صمغ های گیاهی
گیاهان زیادی هستند که صمغ تولید می کنند. صمغ این گیاهان به دو گروه 

صمغ دانه و صمغ ساقه تقسیم بندی می شوند.
صمغ دانه:

دانه ها عمومًا دارای ترکیبات نشاســته ای هستند و اغلب پلی ساکاریدهای 
غیرنشاســته ای آن هــا کــم اســت. ولــی برخــی از دانه هــا ترکیبات 
هتروپلی ســاکاریدی دارند و به منظور تولید صمغ کشــت می شوند. از بین 
 )Ceratonia( صمغ هــای دانه ای، صمغ های مربوط به دانه های خرنوب

و گوار )Cyamopsis( از اهمیت بیشتری در صنعت برخوردار هستند.
 صمــغ خرنــوب از دانه هــای درخت خرنــوب )شــکل 6 و 7( 
)Ceratonia siliqua( و صمــغ گــوار از دانه هــای بوته هــای گوار 

)Cyamopsis tetragonoloba( تولید می شود.

)شکل 4(

)شکل 5(

)شکل 6(

)شکل 7(

صمغ گوار
این صمغ که گواران )guaran( نیز نامیده می شــود، ماده ای است که از 
دانه های گیاه گوار )شکل 8( به دست می آید. این صمغ دارای ویژگی های 
تغلیظ کننده و پایدارکننده اســت. غالف دانه های گیاه جدا می شود و سپس 
دانه ها آســیاب شده و الک می شــوند تا صمغ گوار به دست آید )شکل 9(. 

صمغ به رنگ کرم تا زرد کم رنگ است.
دانه های گوار معمواًل در هند، پاکســتان، آمریکا، اســترالیا و آفریقا کشت 
داده می شــود. دانه هــای گــوار حاوی 35 تــا 42 درصــد گاالکتومانان 
 )Galactomannan( است که از قندهای گاالکتوز و مانوز تشکیل شده است.
 این صمغ در آب غیر یونی و هیدروکلوئیدی اســت. این صمغ تحت تأثیر 
قــدرت یونی و pH قرار نمی گیرد. اما ممکن اســت در درجه حرارت باال 
و pH خیلی اســیدی و یا بازی تجزیه شــود. در pH بین 3 تا 7 پایدار 
است. اســید قوی باعث هیدرولیز و کاهش ویسکوزیته و بازهای قوی نیز 
باعث کاهش ویسکوزیته می شوند. همچنین این صمغ در صنعت نساجی، 
کاغذســازی، مواد منفجره، صنایع آرایشــی و بهداشــتی، داروسازی و ... 

استفاده می شود.
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)شکل 10()شکل 8(

)شکل 11()شکل 9(
صمغ ساقه

گیاهان زیادی هســتند که از طریق ســاقه و یقه، صمغ ترشــح می کنند. 
مهم ترین این صمغ ها عبارت انــد از: صمغ عربی، صمغ کارایا، صمغ قاتی 

و صمغ کتیرا.
صمغ عربی

مهم ترین صمغ تجارتی جهان، صمغ عربی )شــکل 10( اســت که از چند 
گونه درختی آکاســیا و به ویژه گونه .Acacia senegal L )شکل 11( از 

تیره نخود )Leguminosae( به دست می آید.
این گونه نخســتین بار در سودان کشت گردیده است و میزان تولید صمغ 

آن در سال، در حدود 40 هزار تن است.
اصواًل کلمه صمغ عربی اصطالح غلطی به نظر می رســد که به این صمغ 
داده شــده است زیرا این صمغ در عربســتان و بعضی از کشورهای عربی 
دیگر به مقدار بســیارکم یافت می شود و مقدار آن به قدری ناچیز است که 
صادر نمی شــود ولی چون پزشکان قدیم ایرانی کتب خود را به زبان عربی 
که زبان رسمی آن زمان بوده تألیف نموده اند به این نام معروف شده است. 

صمغ عربی به عنوان امولسیون کننده و سوسپانسیون کننده و به علت داشتن 
خاصیت چسبندگی آن، در قرص سازی به مصرف می رسد. 

صمغ کارایا
صمغ کارایا یــا gum sterculia که به صمغ کتیرای هندی نیز معروف 
اســت از ترشــحات درختان جنس Sterculia به دست می آید. از لحاظ 
شیمیایی این صمغ یک پلی ساکارید اسیدی است که از قندهای گاالکتوز، 

رامانوز و گاالکتورونیک اسید تشکیل شده است.
 ایــن صمغ بی رنگ یا زردرنگ و نیمه شــفاف بوده و در طب ســنتی به 
خاطر خاصیت مســهلی مورداســتفاده قرار می گیرد. به عنوان تغلیظ کننده 
و امولســیفایر در صنایع غذایی مورداســتفاده قرار می گیرد. این صمغ در 
داروســازی به عنوان عامل امولســیون و سوسپانســیون کننده به مصرف 
می رســد و به علت خاصیت چسبندگی آن در دندانپزشکی نیز مورداستفاده 
قرار می گیرد. این صمغ از ترشحات گیاه Sterculia urens )شکل 12( 

نیز به دست می آید.
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)شکل 12(

)شکل 13(

)شکل 14(

)شکل 15(

صمغ قاتی
این صمغ از درخت Anogeissus latifolia wall )شکل13( از خانواده 
Combretaceae تولید می شود. صمغ قاتی یا هندی، کاربرد زیادی در 
صنعت دارد. محل رویش این درخت در مناطقی است که درخت کارایا در 

هندوستان می روید.

صمغ کتیرا:
صمغ کتیرا )Tragacanth( )شکل 14( که در اثر شکاف دادن ساقه های 
بعضی از جنس های گون )Astragalus( از تیره نخود به دست می آید و 

به صورت خشک به بازار عرضه می گردد. 
در ایران 900 گونه گون می روید که حدود 156 گونه آن مولد کتیرا است. بهترین 
 ،Astragalus  gossypinus Fischer صمغ کتیرا از گونه گون سفید 
و   Astragalus microcephalus، Astragalus gummifer

Astragalus echinaeformis Sirjaev تهیه می شود )شکل 15(. 
Tragacanth یک لغت یونانی است که از دو قسمت تشکیل شده یکی 
ظاهراً  و   شاخ  معنی  به   Akantha دیگری  و  بز  معنی  به   Tragos
به شبیه  کتیرا  محصول  که  شده  انتخاب  منظور  این  به  اصطالح   این 

شاخ بز است.
سوسپانسیون کنندة  عامل  به عنوان  داروسازی  در  را  مرغوب  نوع  کتیرای 

پودرهای غیرمحلول به کار می برند.
عالوه بر این از آن در فرآورده های مختلف دارویی برای امولسیون کردن

روغن ها و رزین ها  نیز استفاده می شود. 
صمغ کتیرا را در صنعت قرص سازی و حب سازی به عنوان به هم چسباننده 
و در صنایع آرایشی به ویژه در لوسیون ها، کرم های دست و کرم های بدون 
از  همچنین  می برند.  کار  به  امولسیون کننده  و  نرم کننده  به عنوان  چربی، 
نوع  می کنند.  استفاده  مصنوعی  دندان  برای  چسباننده  مادة  به عنوان  آن 
مرغوب کتیرا در صنعت پارچه بافی به خصوص چیت سازی مورداستفاده قرار 

می گیرد.
مؤمن حسینی در کتاب تحفه المومنین صمغ کتیرا را به عنوان برطرف کنندة 
گرفتگی صدا به کاربرده و ابن سینا در کتاب القانون فی الطب صمغ کتیرا 
را برای درمان ناراحتی های سینه توصیه نموده و برای آن خاصیت ملین و 

ضد دردهای کلیه و مثانه قائل شده است.
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)شکل 17(

)شکل 16(

صمغ سقز
 صمــغ ســقز از گیاهان جنس بنــه )Pistacia( که متعلــق به خانواده 

Anacardiaceae است تولید می شود.
 از این صمغ به طور عمده در صنایع غذایی و بهداشتی استفاده می شود. نام 

انگلیسی درخت بنه tree Persian turpentine است.

موسیالژها یا لعاب ها
این مواد مخلوط های آمورف )بی شــکل( پلی ساکاریدی هستند که همراه 
آب، ماده چســبناک و لزجــی را به وجود می آورند. ایــن مواد لزج در آب 
ســرد متورم می شوند و ماده ژله ای تشکیل می دهند. در آب گرم حل شده، 
محلول های کلوئیدی می ســازند که در صورت سردشــدن دوباره به حالت 
ژله ای درمی آیند. این مواد در گیاهان به علت قدرت باالی جذب آب نقش 
مخــزن را بازی می کنند. در جوشــانده و دم کرده ها این مواد برای کاهش 
تحریکات فیزیکی یا شیمیایی مؤثرند. این ترکیبات برای تورم مخاط مفید 
بوده، به خصوص برای درمان تورم های مجاری تنفســی و معده مناســب 
هستند. درعین حال درد کوفتگی را کاهش داده و مصرف ضماد آن پوست 
را نــرم می کند. با کاهــش حرکات دودی روده و کمــک به عمل جذب، 
برای اسهال نیز مؤثر واقع می شوند. گیاهان لعاب دار خواه به تنهایی و خواه 
به صورت مخلوط در جوشــانده ها مصرف می شــوند. از بین آن ها می توان 
به گل و ریشــه خطمی، گل و برگ پنیرک، برگ و گل گیاه پای خر، دانه 

شنبلیله و دانه کتان اشاره کرد.

تفاوت صمغ و موسیالژ
صمغ ها بعد از آسیب دیدن گیاه به دنبال جراحت گیاه و یا شرایط نامطلوب 
خارجی تولید می شــوند. موســیالژها معمواًل محصول نرمال متابولیســم 
می باشند که در داخل سلول های گیاهی تشکیل می شوند. صمغ ها به آسانی 
در آب حل می شــوند درحالی که موســیالژها توده لزج و لیزی تشــکیل 
می دهند. موســیالژ فرآورده فیزیولوژی یک گیاه است درحالی که صمغ ها 

فرآورده پاتولوژیکی یک گیاه می باشند.
موسیالژها در قسمت های مختلف یک گیاه وجود دارند. به عنوان مثال در 
سلول های اپیدرمی برگ )سنا(، غالف دانه )تخم کتان و اسفرزه(، ریشه 
)ختمی( و شاخه ها )درخت نارون(، الیه بین سلولی به نام تیغه میانی

)Middle Lamella( در )آلوئه ورا(.

مزایا و معایب کاربرد موسیالژها و صمغ ها 
در صنعت داروسازی

دسترسی آسان، ارزان بودن، غیرسمی و ایمن بودن، سازگاری با محیط زیست 
و زیســت تخریب پذیری از مزایای صمغ ها و موسیالژها می باشد. از معایب 
استفاده از آن ها کاهش ویسکوزیته بعد از یک مدت زمان طوالنی، متغیربودن 
کیفیت صمغ و فرآورده نهایی از یک بچ تا بچ دیگر، آلودگی میکروبی باال و 

متغیر و غیرقابل کنترل بودن سرعت جذب آب آن ها می باشد.

پکتین
پلی ســاکاریدهایی هستند که مثل لعاب ها تشــکیل ماده ژله ای می دهند. 
پکتین ها در بســیاری از میوه ها وجود دارند و در آب میوه ها و ســبزی ها از 

قبیل آب سیب، چغندر و هویج به فراوانی یافت می شوند.
پکتین هتروپلی ساکاریدی اســت که در دیواره سلولی گیاهان خشکی زی 
 Henri Braconnot یافت می شود. اولین بار در ســال 1825 توسط
جداسازی و معرفی شد. به طور تجاری به صورت یک پودر سفید تا قهوه ای 
روشــن که به طور عمده از مرکبات استخراج می شود تولید می شود. پکتین 
در صنعــت غذایی به عنوان عامل ژل کننــده خصوصًا در ژل ها و مرباجات 
استفاده می شود. همچنین در داروسازی و شیرینی پزی به عنوان پایدارکننده 
استفاده می شــود. پکتین به عنوان فیبر طبیعی باعث افزایش دفع مواد زائد 
از روده و درنتیجــه کاهش خطــر ابتال با بیماری های مرتبط با دســتگاه 
گوارش شــده و نیز به دلیل پیوند با چربی هــا و دفع آن ها موجب کاهش 
بیماری های قلبی عروقی و نیز کمک به کاهش وزن می شود. پکتین بیشتر 
در دیواره های سلولی و الیه بین ســلولی )تیغه میانی( در بخش غیرچوبی 
گیاهان خشکی زی یافت می شــود. پکتین در اتصال سلول های گیاهی به 

یکدیگر نقش بازی می کند.

مقدار، ساختار و ترکیب شــیمیایی پکتین در گیاهان مختلف در طی رشد 
گیاه و قسمت های مختلف یک گیاه متفاوت است. پکتین یک پلی ساکارید 
مهم دیواره سلولی است که به دیواره سلولی قابلیت انبساط و کشش و رشد 
بافت گیاهی را می دهد. در طول رســیدن میوه، پکتین توسط آنزیم پکتیناز 
و پکتین اســتراز، تخریب می شود. در این فرایند الیه بین سلولی تخریب و 

سلول ها از هم جدا می شوند درنتیجه میوه نرم تر می شود.
ســاختار دقیق پکتین ها هنوز مورد تحقیق و بررسی است. ولی به  طورکلی 
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ساختار آن پلیمری و تا حدود 85 درصد گاالکترونیک اسید در ساختار آن ها 
موجود است. یکی از ســاختارهای ارائه شده در مقاالت، در شکل 18 ارائه 

شده است. وزن مولکولی آن بیش از 150000 دالتون است.
 در ســاختار پکتیــن متیل اســتر گاالکترونیک اســید و یــا نمک آن ها 
)ســدیم، پتاســیم، کلســیم و آمونیوم( وجود دارد. پکتین طی اســتخراج 
 عصاره آبی مواد خوراکی گیاهی و به دنبال آن رســوب با الکل یا نمک ها 
 به دســت می آید. پکتین معمواًل با توجه به درجه متوکسیالســیون آن ها

 )degree of methoxylation, DM( تقسیم بندی می شود. درجه 

متوکسیالســیون به صورت درصد واحدهای گاالکترونیک اســید استری 
شــده به تعداد کل واحدهای گاالکترونیک اســید در پکتین بیان می شود. 
 درجه متوکسیالســیون بر روی خصوصیات انحالل و تشــکیل ژل پکتین

اثرگذار است.
پکتین با بیشتر از 50 درصد گروه متوکسیل به عنوان متوکسیل باال 
)high  methoxy, HM( )شــکل 19( و کمتــر از 50 درصــد گروه 
)low methoxy, LM( پاییــن   متوکســیل به عنــوان متوکســیل 

)شکل 20( تقسیم بندی می شود.

)شکل 18(

)شکل 19(

    عالی             خوب            متوسط          معمولی)شکل 20(

953952951 954
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اخبارگیاهان دارویی
نرجس فرزین، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، گروه بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

تولید سوکسینیک اسید از باقیمانده گیاهان دارویی
برای اولین بار محققان چینی توانســتند سوکسینیک اســید را از باقیمانده 
هیدرولیز شــده گیاهان دارویی تولید کنند. آن ها به ازای هر گرم باقیمانده 

شیرین بیان، 490 میلی گرم سوکسینیک اسید تولید کردند.
سوکسینیک اســید یکی از مواد شیمیایی پایه در تولید مشتقات ارزشمندی 
اســت که در صنایع غذایی، دارویی، حالل هــا و دیگر صنایع کاربرد دارد. 
این محصول معمواًل از مواد پایه نفتی تولید می شــود. به خاطر کاربردهای 
فراوان آن تالش های زیادی در راستای تولید زیستی این محصول صورت 
گرفته اســت. برای تولید سوکسینیک اسید می توان از زیست توده باقیمانده 
کشاورزی یا دیگر منابع تجدیدپذیر استفاده کرد. این زیست توده ها به خاطر 
بافت سختی که دارند، ابتدا با پیش عملیات هیدرولیز به مونوساکارید تبدیل 
شده و سپس با استفاده از میکروارگانیسم مناسب، تولید سوکسینیک اسید از 
آن ها صورت می گیرد. صنعت استخراج عصاره گیاهان دارویی رو به گسترش 
است؛ به طوری که ساالنه مقادیر زیادی باقیمانده گیاهی تولید می شود. این 
باقیمانده ها کاربــرد خاصی ندارند. یکی از مهم ترین گیاهان دارویی در این 

حوزه، شیرین بیان است.
بــرای اولین بار پژوهشــگران چینی تولید سوکسینیک اســید را از باقیمانده 
گیاهان دارویی بعد از اســتخراج عصاره، بررســی کردنــد. آن ها ابتدا 6 نوع 
گیاه دارویی انتخاب نموده و بعد از اســتخراج عصاره، ترکیب مواد موجود در 
باقیمانده آن ها مورد بررسی قرار دادند. در بین گیاهان بررسی شده، شیرین بیان 
بیشترین درصد سلولوز )47 درصد( را داشت. با استفاده از روش های اسیدی و 
آنزیم، قند کاهیده موجود در باقیمانده استخراج و برای تولید سوکسینک اسید 
استفاده شد. به این ترتیب، محققان توانستند از باقیمانده گیاهان دارویی، 65 
گرم برلیتر سوکسینیک اسید تولید کنند؛ به طوری که به ازای هر گرم باقیمانده 
شــیرین بیان، 490 میلی گرم سوکسینیک اسید تولید می شود. با این پژوهش، 
مســیر جدیدی برای صنعت گیاهان دارویی باز می شــود، تا ضمن مدیریت 

پسماندها، محصوالت ارزشمند جانبی نیز تولید کنند.

ردیابی ویتامین کوباالمین در گیاهان
ویتامین B12 )کوباالمین( یک ترکیب بســیار ضــروری در رژیم غذایی 
محســوب می شــود. افراد گیاه خوار به ســبب فقــدان ویتامین B12 در 
محصوالت گیاهی، بســیار مســتعد کمبود این ویتامین حیاتی هســتند. 
مشاهدات صورت گرفته در جهت کشف گیاهانی با خاصیت جذب B12 در 

جهانی که جمعیت روبه افزایش آن تمایلشــان به رژیم گیاهی نیز افزایش 
 kent یافته اســت، یک نیاز بسیار مهم تلقی می شــود. محققان دانشگاه
در رابطه با چگونگــی ارتقا محتوای ویتامیــن B12 در برخی از گیاهان 
در راســتای بهبود کیفیت رژیم های گیاهی به موفقیت های تازه ای دست 
یافته اند. طبق آخرین مطالعات، گیاه شاهی، قادر به جذب کوباالمین است. 
البتــه میزان جذب ویتامین B12 توســط این گیاه وابســته به مقدار این 
ویتامین در محیط رشــد گیاه است. دانه های گیاه شاهی، ویتامین B12 را 

از محیط رشد خود جذب کرده و آن را در برگ های خود ذخیره می کند.

نانوذرات اســتخراج شده از دانه گیاه شاهی؛ نانوحامل هایی 
A برای انتقال ویتامین

ویتامین A در بدن به حفظ سالمت غشای مخاطی دستگاه های تنفسی و 
گوارشی و رشــد شبکه غضروفی کمک می کند. پژوهشگران ایرانی موفق 
به ســنتز یک نانوحامل خوراکی از دانه گیاه شــاهی شدند و از آن جهت 

محافظت از ویتامین A در برابر اُفت خواص استفاده کردند.
امروزه توجه بسیاری از محققان و صنعت گران به بهبود کیفیت مواد غذایی 
جلب شده  است. اضافه کردن مواد مغذی از قبیل عصاره گیاهان، ویتامین ها 
و مــواد معدنی به مــواد غذایی یکی از روش هــای افزایش کیفیت آن ها 
محسوب می شود. بســیاری از این ترکیبات مغذی، در برابر عوامل طبیعی 
خواص و حتی طعم خود را از دســت می دهند. فناوری کپســوله کردن یا 
ریزپوشانی، راه حلی بسیار کارآمد برای غلبه بر این مشکل به شمار می رود. 
عواملی نظیر نور، دما، اکســیژن و رطوبت که موجب اتالف و اُفت خواص 

ویتامین A می شوند.
ریزپوشــانی ویتامین A به وســیله حامل های دوجزئی متشکل از موسیالژ 
دانه شــاهی و پلی ونیل الکل موجب افزایش حاللیت این ویتامین در آب 
و درنتیجه افزایش اثربخشــی آن شد. همچنین نانوحامل ها مانند یک سد 
محافظ از افت خواص ترکیبات ویتامین A در محیط شبیه سازی شده معده 
جلوگیری کردند. نتایج آزمون های انجام شــده حاکی از آن است که قطر 
بهینه الیاف مورد اســتفاده در ریزپوشانی بین 90 تا 170 نانومتر بوده  است. 
با بررســی رهاســازی ویتامین A در محیط شبیه سازی شده معده و روده 
این نتیجه حاصل شــد که نانو الیاف تولید شده به عنوان یک حامل مناسب 
می توانند از تخریب ویتامین A در معده جلوگیری کنند و به افزایش قابلیت 

زیستی در روده کمک نمایند.
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سنتز نانوالیاف ارزان از دانه گیاه کتان 
جهت تولید مواد غذایی فراسودمند

محققان ایرانی موفق به تولید نانوالیافی از موسیالژ 
اســتخراجی دانه گیاه کتان شدند که می توان از 
آن در صنایع تولید مواد غذایی فراسودمند استفاده 
کرد. نانوالیاف دارای ویژگی های فیزیکوشیمیایی 
خاصی هســتند. از خواص قابل توجه این الیاف 
می توان به قطر بسیار کم، نسبت سطح به حجم 
بسیار باال، نفوذپذیری و تخلخل زیاد اشاره کرد 
که منجر به کاربردهای گســترده ای برای آن ها 
می شــود. نانوالیاف موسیالژ دانه بزرک به دلیل 
قطر کم و نســبت ســطح به حجم بسیار باال به 
افزایــش توان این نانوالیــاف در کنترل رهایش 
ترکیبات درون پوشــانی شده درون این نانوالیاف 
ازآنجایی کــه از ضایعات کارگاه  کمک می کند. 
روغن کشــی می توان به عنوان ماده اولیه جهت 
تولید این نانوالیاف اســتفاده کرد، بنابراین هزینه 
نهایی تولید این نانوالیاف نســبت به نمونه های 

مشابه به طور چشمگیری پایین تر است.

استفاده از چای سبز برای تولید نانوحامل
اپی گالوکاتچین گاالت که از چای سبز استخراج 
برای  پلی اتیلن گلیکــول  به همــراه  می شــود، 
ســاخت نوعی نانوحامل اســتفاده شده است که 
پایداری باالیی داشــته و می تواند حجم زیادی 
از دارو را بــا خود حمل کند. محققان مؤسســه 
آاستار)A*STAR(  نشــان دادند که می توان 
داروی ضد سرطان را درون یک نانوحامل پلیمری 
قــرار داد، نانوحاملی که از یــک پلیمر و ترکیب 
 اســتخراج شده از چای سبز ســاخته شده  است.

آن ها ثابت کردند که این ســامانه می تواند برای 
جلوگیری از رشد تومور سرطانی در موش ها مورد 

استفاده قرار گیرد.
برخــی مولکول هــای پلیمری دارای دو ســوی 
متفاوت هســتند. از یک سو آب دوست و از سوی 
دیگر آب گریز هستند. زمانی که این ساختارهای 
مولکولی درون آب قرار می گیرند، پلیمر به صورت 
ساختار توپی شکل موســوم به مایسل در می آید 
که در آن بخش آب دوســت به سمت خارج قرار 
می گیــرد. این مایســل ها را می تــوان به عنوان 
حامل مورد اســتفاده قرار داد تا دارو را به منطقه 
مورد نظر در بدن برســانند. داروهای آب گریز را 
می توان در این ســاختار قــرار داد؛ چرا که مرکز 
مایســل ها آب گریز است. بنابراین، دارو تا رسیدن 
به محل مــورد نظر از گزند عوامل محیطی ایمن 
می ماند. بخش آب دوســت خارجی نیز به مایسل 
کمک می کنــد تــا در جریان خون بــه راحتی 
حرکــت کند. مایســل ها را می تــوان به گونه ای 
طراحی کرد که از طریق ســاز وکارهای مختلف 
خود را به تومور ســرطانی برســانند. با این حال 
مایســل ها به دلیل عملکرد ضعیفشــان عمومًا در 
آزمون های بالینی موفــق نبوده اند، به طوری که 
گاهــی تنهــا 10 درصد از وزن آن ها بــا دارو ُپر 
می شــود. همچنین این مایسل ها به سادگی دچار 
آسیب ساختاری می شــوند. محققان این پروژه با 
استفاده از پلی اتیلن گلیکول که آب دوست است و 
رشته های آب گریز از جنس اپی گالوکاتچین گاالت 
که از چای سبز استخراج می شود، بر این مشکل 
غلبه کردند. آن ها نشــان دادند که تا 80 درصد از 
وزن مایســل هایی که با این فرموالسیون ساخته 

می شــوند را می توان با دارو ُپر کرد. این ساختار 
در جریان خون از پایداری باالیی برخوردار است. 
این ساختار عالوه بر داروی شیمی درمانی می تواند 

ترکیبات آنتی اکسیدان را نیز با خود حمل کند.

بره موم زنبورعسل، ابزاری برای تولید 
مواد غذایی فراسودمند

محققــان ایرانــی موفــق شــدند از بــره موم 
)Propolis wax( زنبورعســل بــرای تولید 
فراسودمند  نانوکپســول های حامل مواد غذایی 
استفاده کنند. از این نانوکپسول ها می توان برای 
اهداف دارورســانی و همچنین در صنایع تولید 
مواد آرایشــی بهداشــتی نیز بهره برد. محصول 
نهایی این تحقیق حامل های لیپیدی نانو ساختار 
 حاوی روغن هســته انار فراســودمند با خواص

ضد سرطانی و ضدالتهابی بوده است.
حامل های لیپیدی سنتز شــده توسط موم و بره 
موم زنبورعســل به خوبی قادرند از روغن هسته 
انار محافظت کنند. این امر موجب می شود روغن 
هســته انار پایداری و رهایش کنترل شده ای در 
دستگاه گوارش داشــته باشد و اثرات آن به طور 
قابل توجهــی افزایش یابد. نتایج نشــان داد که 
اندازه نانوحامل های سنتز شده در بازه 71 تا 366 
نانومتر است. شاخص بس پاشیدگی این نانوذرات 
0/14 تا 0/36 گزارش شــده که نشانگر پایداری 
فیزیکی مناسب آن هاست. همچنین نتایج مربوط 
به بازدهی انکپسوالسیون نشان دهنده پوشش دهی 
نسبتًا کامل و توزیع مناسب روغن هسته انار در 

زمینه لیپیدی است.
غنی ســازی محصــوالت غذایی با بســیاری از 
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ترکیبات غــذا-دارو به دلیل عــدم حاّللیت در 
محیط های آبی با محدودیت مواجه است. استفاده 
از سامانه های حامل این ترکیبات، گزینه مناسبی 
برای رفع این محدودیت هاســت. نانوحامل های 
لیپیدی سنتز شــده قادرند حاّللیت آبی و زمان 
اقامت در دستگاه گوارش روغن هسته انار و دیگر 
ترکیبات زیســت فعال چربی دوســت را افزایش 
داده و موجب افزایش نفوذ آن ها در ســلول های 
روده شوند. ســامانه های غذایی غنی شده با این 
نانوحامل ها به عنوان غذاهای فراســودمند باعث 

تقویت سالمتی مصرف کننده خواهند شد.

تبدیل محصــوالت گیاهی غیرخوراکی 
میکروجلبک ها توسط 

داده  نشــان  آمریکایی  محققــان  پژوهش های 
اســت که گونه ای جدیــد از میکروجلبک های 

می تواننــد  شــیرین  آب هــای  در  موجــود 
گیاهانــی ماننــد بوته های چمــن غیرخوراکی 
)switchgrass( را تخریــب کنند و از آن ها 
اســتفاده نمایند. این تحقیق نشــان داد که یک 
 گونــه از میکروجلبک های آب شــیرین به نام 
، Auxenochlorella  protothecoides 
 توانایــی تجزیه و اســتفاده مســتقیم از مواد 
گیاهــی غیرخوراکــی مانند گیاه ســوئیچ گرس 
را دارد. اســتفاده ایــن میکروجلبک هــا از این 
مواد موجــب بهبود رشــد ســلولی و بهره وری 
لیپیــدی در آن هــا می شــود و هم چنین ارزش 
 بالقــوه آن ها را جهت تولید یک سوخت زیســتی

 افزایش می دهد.
توانایی این جلبک ها در اســتفاده از بســترهای 

گیاهی، مانند ســوئیچ گرس و ســاقه های ذرت 
)بخشــی از گیاه که پس از برداشــت در مزرعه 
باقی می ماند(، موجب رشد سریع تر و تولید چربی 
بیشتری می شــود. محققان در این پژوهش بیان 
کرده اند که با استفاده از مواد زائد گیاهی، بازدهی 
جلبک ها در طول کشــت برای تولید ســوخت و 

محصوالت زیستی افزایش می یابد.

فوتبالیست ها و مواد غذایی حاوی منیزیم
در طول تمرینات شدید، طوالنی مدت و مستمر 
نیاز بدن بازیکنان فوتبال به منیزیم افزایش پیدا 
می کند. همچنین منیزیم برای حفظ سطوح قند 
ضروری است. منیزیم موجب خواب بهتر شده و 

بی خوابی را کاهش می دهد. 

حامل های لیپیدی سنتز 
شده توسط موم و بره 

موم زنبورعسل به خوبی
 قادرند از روغن هسته 

انار محافظت کنند. این  
امر موجب می شود 

روغن هسته انار 
پایداری و رهایش 

کنترل شده ای در دستگاه 
گوارش

 داشته باشد
 و اثرات آن به طور 

 قابل توجهی
 افزایش یابد.
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همچنین ســبب افزایش انرژی بدن می شــود. 
کمبــود منیزیــم ســبب اختــالالت عصبــی، 
خســتگی های مزمن، کمردرد، حمالت میگرنی، 
ضعــف عضالنی، کاهش اشــتها، حالت تهوع و 
بی خوابی و ریتم نامنظم ضربان قلب می شــود. 
منیزیــم از ریزمغذی هایی اســت کــه به جذب 
کلســیم کمک کــرده و یکــی از ضروری ترین 
امالح اســت. مطالعات نشان می دهد فقر منیزیم 
 در بدن یکی از دالیــل افزایش ابتال به حمالت

 قلبی است.
منیزیــم ریتــم نامــوزون قلــب را تنظیم کرده 
و از وقــوع حمالت قلبــی می کاهــد، بنابراین 
فوتبالیست ها باید به این نکات توجه داشته باشند 
کــه دریافت کم منیزیم، باعــث اختالل در ریتم 

قلبی و بروز حمالت و سکته های قلبی می شود.
ایــن ریز مغذی در مواد غذایــی مانند توفو )پنیر 
ســویا(، آجیل )بادام، بادام زمینی، پسته، گردوی 
ســیاه و …(، غالت، گندم، آرد ســویا، مالس، 
ســبزیجات برگ تیره مانند اسفناج، کلم بروکلی، 
نعنا و عــالوه بر آن، در خیار، لوبیا ســبز، گوجه 
فرنگی، چغندر و برگ چغندر، بلوط، سیب زمینی با 
پوست و سیب زمینی شیرین، دانه های گیاه کتان، 
کنجد، تخمه آفتابگردان، تخمه کدوحلوایی، تخم 
رازیانه، تخم زیره، تخم ترخون، تخم مرزنجوش 
و تخم خشخاش و در لبنیات مانند شیر و ماست 
و نیز در آرد جو، آرد گندم و بلغور گندم، حبوبات، 

جودوسر، موز و ماهی یافت می شود.
 بنابراین به ورزشکاران توصیه می شود از مصرف 

این مواد غذایی غافل نشوند.

بهترین منابع پروتئین برای گیاهخواران
گوشــت یکی از مواد غذایــی ُپرمصرف در جهان 
است که به عنوان منبع خوبی برای تأمین پروتئین 
مورد نیاز بدن نیز شناخته می شود. اما طی سالیان 
اخیر افزایش توجه مردم نسبت به رژیم غذایی خود 
به منظور بهبود شــرایط سالمتشان موجب شده تا 
گیاهخواری نیز به جریانی محبوب تبدیل شود. از 
آنجایی که گیاهخواران و وگان ها گوشت مصرف 
نمی کنند، همواره با این پرســش مواجه هستند که 
پروتئین مورد نیاز روزانه خود را چگونه تأمین کنند.

دانه های چیــا: اگرچه دانه های چیــا از محتوای 
پروتئین زیادی برخوردار نیســتند، اما حاوی تمام 
اســید آمینه های ضروری هستند. دانه های چیا به 
دلیل محتوای پروتئین، چربی و فیبر خود گزینه ای 
عالی برای مبارزه با گرســنگی هستند. همچنین، 
اسیدهای چرب امگا-3 موجود در آنها به کاهش 

احتمال ابتال به بیماری قلبی کمک می کنند.
سویا: تنها نصف یک فنجان سویای بوداده حاوی 
18 گرم پروتئین است که آن را به یک میان وعده 
بسیار خوب تبدیل می کند. پوره سویا نیز گزینه ای 
عالی برای وعده غذایی صبحانه است. سویا حاوی 
پروتئین، منیزیم، و چندین ماده معدنی دیگر است 
که به عضله سازی و تولید انرژی کمک می کنند.

شاهدانه: مطالعات نشان داده اند که شاهدانه می تواند 
بــا بیماری قلبی، چاقی و ســندرم متابولیک مبارزه 
کند. می توان مقداری شاهدانه را به غالت صبحانه 
یا ســاالد اضافه نمــود. همچنین، پــودر پروتئین 
شــاهدانه نیز در دسترس اســت که می توان از آن 
در شیک های پس از تمرینات ورزشی استفاده کرد.

کینوآ: دانه های کینوآ حاوی پروتئین فراوان و چربی های 

غیر اشباع و فیبر هستند. همچنین، این محصول منبع 
 خوبی برای اســید آمینه ال-آرژینین است که به 

عضله سازی به جای ذخیره چربی کمک می کند.
تاج خروس: گیاه تــاج خروس از بیش از 8 هزار 
ســال پیش تاکنون مورد اســتفاده می گیرد. این 
محصول می تواند مقادیر چشمگیر از کربوهیدرات ها 
و پروتئین ها را در اختیار انســان بگذارد. دانه های 

تاج خروس به طور طبیعی فاقد گلوتن هستند.
تخــم مرغ: تخم مرغ هم بــرای گیاهخواران و هم 
گوشــتخواران همواره یک منبع پروتئین خوب بوده 
اســت. یک تخم مرغ می تواند 6 گــرم پروتئین را 
تأمین کند. مصرف این ماده غذایی می تواند به بهبود 
سوخت و ساز و احساس گرسنگی کمتر کمک کند.

گندم ســیاه: این محصول حاوی 3 گرم پروتئین 
است. گندم سیاه فاقد گلوتن است و منبعی خوب 
برای منگنز، منیزیم، و مواد معدنی و ویتامین های 

دیگر محسوب می شود.
اســفناج: یک فنجان اسفناج تقریبًا به اندازه یک 
تخم مرغ پخته پروتئین دارد و می تواند به کنترل 
قند خون، کاهش خطر ســرطان، و کاهش فشار 
خون کمک کند. اســفناج یک ابرمــاده غذایی 

حاوی مواد مغذی مختلف و کالری کم است.
نخود: نخود حاوی پروتئین، فیبر و ریزمغذی های 
فراوان است، در شــرایطی که یک فنجان از آن 

کمتر از 100 کالری دارد.
لوبیا: این ماده مغذی می تواند به واسطه محتوای 
پروتئین فراوان خود احساس سیری را برای مدت 

زمانی طوالنی تر موجب شود.
عــدس: عدس یک ماده غذایــی با کالری کم و 
پروتئین فراوان اســت. همچنیــن، فیبر موجود 
 در این مــاده غذایی موجب می شــود تا آهنگ 
انرژی ســوزی کند شــده و برای مــدت زمانی 

طوالنی تر احساس سیری در فرد شکل بگیرد.
کره بادام زمینی: هر وعده کره بادام زمینی می تواند 
2 گرم فیبر و 8 گرم پروتئین در اختیار شــما قرار 
دهد و از این رو با پیشگیری از احساس گرسنگی از 
پرخوری بی مورد جلوگیری کند. کره بادام زمینی 
می تواند خطر بیماری قلبی، دیابت و دیگر شرایط 
سالمت مزمن را نیز کاهش دهد. البته در مصرف 

این محصول باید حد اعتدال را رعایت کرد.
در  موجود  گلیکوآلکالوئیدهای  ســمیت 

سیب زمینی
ســوالنین یکــی از مشــتقات گلیکوآلکالوئیدها 
می باشــد که به طــور طبیعی در ســیب زمینی 
یافت می شود، اما مصرف مقادیر باالی آن برای 
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انسان می تواند منجربه مسمومیت شود. موسسه 
ارزیابی خطر فــدرال آلمان )BfR(، عنوان کرده 
اســت که با وجود اینکه تنها چند مورد مسمویت 
در 100 ســال اخیر گزارش شده است، اما باید از 
مصرف سیب زمینی های ســبز و در حال جوانه 
زنی اجتناب ورزید.بر اســاس مطالعات موجود، تنها 
زمانی که مقــدار گلیکوآلکالوئیدها نیم میلی گرم بر 
کیلوگرم وزن بدن باشد، ایمن است. امروزه محققان 
بر این باور هســتند که میــزان گلیکوآلکالوئیدهای 
موجود در سیب زمینی نباید بیش از 100 میلی گرم 
در هــر یک کیلوگرم وزن تازه باشــد، این در حالی 
است که در سال های اخیر این مقدار 200 میلی گرم 
بر کیلوگرم بود و این مقدار موجود در ســیب زمینی 
سالم شناخته می شد. برای به حداقل رساندن میزان 
مصرف گلیکوآلکالوئیدها، موسسه BfR توصیه های 
استانداردی برای نگهداری و آماده سازی سیب زمینی 

ارائه کرده است که شامل موارد زیر می شود:
1- ســیب زمینی باید در محلی ســرد، تاریک و 
خنک نگه داشــته شــود. 2- ســیب زمینی های 
مانــده، خشــک شــده، ســبز و یــا در حــال 
جوانــه زنی بــرای مصرف مناســب نیســتند. 
نقــاط ســبزرنگ و برجســتگی های روی   -3
ســیب زمینــی باید به طــور کامــل از آن جدا 
 شوند.4- برای اســتفاده از پوست سیب زمینی ، 

سیب زمینی های تازه و سالم مناسب هستند.
 5- سیب زمینی های با طعم تلخ نباید مصرف شوند.
 6- بهتر اســت آبی که قباًل سیب زمینی در آن 
جوشیده اســت، مجدد مورد استفاده قرار نگیرد. 
7- کودکان نباید از ســیب زمینی های سرخ شده 
استفاده کنند. 8- روغن مورد استفاده برای سرخ 

کردن باید به طور مرتب تعویض شود.
 ترکیبات گلیکوآلکالوئیدی به طور طبیعی در گیاهان 
خانواده تاجریزی، مانند ســیب زمینی ها وجود دارند. 
مقدار این ترکیبات در نقاط سبز، در حال جوانه زنی و 
نقاط آسیب دیده سیب زمینی باال می باشد. در سیب 
زمینی آلفا سوالنین و آلفا کاکونین از جمله مشتقات 
اصلــی گلیکوآلکالوئیدها بوده که به دفاع گیاهان در 
برابــر آفات و کرم ها کمک می کنند. اما در انســان، 
مقدار اندک ســمیت این ترکیبات باعث مشکالتی 
هم چون درد معده، تهوع، اســهال و استفراغ، و در 
مقادیــر باال باعث اختالالت عملکــرد مغز، تنفس، 
مشــکالت قلبی و عروقی، اختــالل در آگاهی و به 

ندرت از دست دادن کامل هوشیاری می شود.

منیزیم از ریزمغذی هایی است

 که به جذب کلسیم کمک کرده 

و یکی از ضروری ترین امالح است.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

963962961 964
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ُرز ابسولوت در آروماتراپی
رضا بخردی، پژوهشگر، بخش توسعه و هماهنگی متون علمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

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

مقدمه
در تعدادی از گل ها، برای اســتخراج اســانس، از روش استخراج با حاّلل 
اســتفاده می شــود. در این روش حاّلل های هیدروکربنــی نظیر هگزان، 
تولوئن و بوتان مورد استفاده قرار می گیرند این حاّلل ها اسانس آروماتیک 
 را از بافت گیاه شستشــو می دهند. اولیــن ترکیب حاصل، یک ماده مومی 
نیمه جامد اســت که کانکریت )concrete( نامیده می شــود. کانکریت 
دارای بســیاری از اجزاء تشــکیل دهنده گیاه است مانند اسیدهای چرب و 
موم ها. روی کانکریت روندهای مختلفی اجرا می شود مانند شستشو با الکل، 
جداسازی با اســتفاده از خالء، تبخیر با استفاده از تقطیر و منجمد کردن تا 

حاّلل های مورد استفاده به هنگام استخراج موم های گیاهی و ... جدا شوند. 
 )absolute( محصول نهایی یک مایع بســیار آروماتیک به نام ابسولوت
اســت که غالبًا رنگی و کاماًل غلیظ است. ابسولوت رایحه قویتری نسبت 
به گیاه و اســانس حاصل از تقطیر دارد؛ احتمااًل به این علت که در معرض 
گرما قرار نگرفته و در مقایسه با روش تقطیر، روند استخراج با حاّلل طیف 
گسترده تری از مولکول های آروماتیک را استخراج کرده است. اگر اسانس 
ُرز را با ابســولوت ُرز مقایســه کنیم متوجه می شــویم که ابسولوت رایحه 
نافذتر و غنی تری دارد و به رنگ قرمز با ویسکوزیته زیاد است؛ در حالی که 

اسانس، مایع شفافی است که ویسکوزیته کمی دارد.
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استخراج با حاّلل نسبت به تقطیر سه دستاورد مهم دارد:
1- ابسولوت عمومًا رایحه نافذتر و غنی تری دارد.

2- اســتخراج با حاّلل نســبت به تقطیر، محصول بیشتری می دهد. این 
موضوع وقتی که با گیاهی کار می کنیم که مقادیر بسیار کمی اسانس دارد 

اهمیت پیدا می کند.
3- بعضی از اســانس ها مانند اســانس گل یاســمن )jasmin( در برابر 
حرارت بکار رفته در روش تقطیر، آســیب پذیرند لذا با اســتفاده از حالل 

استخراج می شوند.
بــا این حال بعضی از آروماتراپیســت ها از به کار بردن ابســولوت امتناع 
می کنند زیرا معتقدند حاّلل های شــیمیایی مورد اســتفاده برای ابسولوت 
روی خــواص آن اثر منفی دارد و هرچند برای انتشــار در هوا فوق العاده 
است نباید روی پوست مورد استفاده قرار گیرد زیرا احتمال جذب باقیمانده 
مواد شیمیایی توسط پوست و ورود آنها به داخل بدن وجود دارد. همچنین 
مقادیر اندک حاّلل باقیمانده ممکن اســت خطر بروز واکنش های آلرژیک 
پوستی را افزایش دهد اما در مقابل عده ای از آروماتراپیست ها اصرار دارند 
که احتمال جذب مواد شــیمیایی بسیار سمی تر در یک فنجان قهوه بدون 
کافئیــن یا قدم زدن نزدیک بزرگراه نیز وجــود دارد، عالوه بر این زیبایی 

استفاده از ابسولوت روی بدن به خطرات احتمالی می چربد.
در ســال های اخیر مصرف ابســولوت ایمن تر شــده اســت. زیرا استفاده 
از حاّلل هــای خطرناک تــر کاهش یافتــه و در صنعــت باقیمانده حاّلل 
 را بــه 10 قســمت در میلیون رســانده اند که عمومًا بســیار ایمن در نظر

 گرفته می شود.
 استفاده از ابســولوت در آروماتراپی یک موضوع بسیار بحث برانگیز است 
 و هر آروماتراپیســت باید براســاس انتخاب خودش آن را بــه کار ببرد یا 
به کار نبرد. از سوی دیگر ابسولوت از گروه موادی است که نباید به صورت 
خوراکی تجویز گــردد زیرا حاوی مقادیر باقیمانده از حاّلل اســت )مانند 
رزین ها(. ابســولوت کاماًل در الکل حل می شــود و در صنایع عطرسازی 

اهمیت دارد گرچه مقادیر ناچیزی حالل در آن وجود دارد.

ُرز ابسولوت
 بر اســاس یک نوشــته کهن پارســی؛» ُرز تنها چیزی اســت که هنگام 
مــردن می توان با خود داشــت بخاطر اینکه ُرز به ایــن دنیا تعلق ندارد.« 
با ظاهــری زیبا و رایحه ای قوی، این گل نمادی از عشــق و تعلق خاطر 
اســت. عالوه بر ظاهر زیبــا، ُرز بخاطر تولید یک ترکیب بســیار مفید به 
نام Rose absolute ارزشــمند اســت. ُرز یک گیاه چندساله از جنس 
 Rosa و خانــواده Rosaceae و عمدتــًا بومــی نواحی گــرم نیمکره
 شــمالی اســت. بیش از 100 گونه ُرز وجــود دارد که اکثراً بومی آســیا 
 هســتند؛ اگرچه تعدادی از آنها را از آمریکای شــمالی، اروپا و شمال غربی

 آفریقا آورده اند.

ابسولوت ُرز و عطر ُرز
هرچند این دو نوع محصول ُرز برای مصارف یکســانی به کار می روند اما 
از نظر روند استخراج با هم تفاوت دارند. عطر ُرز با روش تقطیر با بخارآب 
 Rosa damascena بــا نام علمــی Damask rose معمــواًل از 
به دســت می آید که یک ترکیب چســبنده، زردکمرنگ یا سبز زیتونی با 

رایحه قوی ادویه ای و ُگلی اســت. ابســولوت ُرز با روش استخراج با حاّلل 
به دســت می آید و نسبت به عطر ُرز چســبناک تر و ارزان تر است. ابسولوت 
در دمای پایین، جامد اســت لذا قبل از اســتفاده آن را گرم می کنند مثاًل با 
قرار دادن در کف دســت ها. ابسولوت ُرز به رنگ نارنجی متمایل به قرمز و 
ســبز زیتونی با رایحه گلی مالیم تر است و به طور تیپیک همان رایحه ای 
اســت کــه از ُرز انتظار داریم. عــالوه بر کانکریت و ُرز ابســولوت،  از ُرز 
 )Rose water( چند نوع محصول دیگر نیز به دســت می آیــد: گالب
مایع خوشــبویی اســت که از تقطیر گل  ُرز حاصل می شــود بخش عمده 
ایــن محصول آب اســت و اجزا اســانس به مقدار کــم در آن به صورت 
محلول در آمده اند. اســانس )Essence( بــا ارزش ترین محصول گل ُرز 
اســت که از تقطیر گل های تازه آن به دست می آید و دارای اجزاء فراوان 
 بــوده و کاربردهای متفاوتی دارد. از تقطیر گل های تازه ُرز، اســانس اول
)First Oil( به دست می آید که به صورت الیه ای سبز متمایل به زرد بر 
ســطح گالب حاصل از تقطیر شناور می شود و به عطر ُرز شهرت دارد. اگر 
گالب حاصل از تقطیر  که به گالب اول معروف است را مجدداً در دستگاه 
برج بلند تقطیر کنیم اسانس دوم )Second Oil( به دست می آید که  از 
نظر کیفیت مرغوبتر است. این اسانس در اثر سرد شدن جامد نمی شود و بیشتر 
مورد استفاده صنایع دارویی است. با ارزش ترین محصول گل محمدی که 
 به آن لقب طالی مایع داده اند و از ترکیب اسانس اول و دوم حاصل می شود

 اسانس تام نام دارد.

اگر اسانس ُرز را با ابسولوت ُرز 
می شویم  متوجه  کنیم  مقایســه 
که ابســولوت رایحــه نافذتر و 
غنی تــری دارد و به رنگ قرمز با 
حالی  در  است؛  زیاد  ویسکوزیته 
که اســانس، مایع شفافی است 

که ویسکوزیته کمی دارد.
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کاربردهای ُرز ابسولوت
از ُرز ابســولوت می توان در آروماتراپی استفاده کرد به شرط آن که قبل از 
اســتفاده آن را در روغن جوجوبا یا سایر روغن های حامل رقیق کنیم زیرا 
بسیار غلیظ است. فرموالتورهای عطر و خوشبوکننده ها ترجیح می دهند از 
ُرز ابسولوت استفاده کنند، به این دلیل که رایحه قوی دارد و نسبت به عطر 

ُرز ارزان تر است.

چند نسخه از ُرز ابسولوت
6-5 قطره ُرز ابســولوت را به یک قاشــق چایخوری روغن حامل یا شیر 

ُپرچرب اضافه کنید و در آب وان حمام بریزید.
3-2 قطره رز ابســولوت را به 3 قاشــق غذا خوری روغــن حامل اضافه 
 کنید تا یک روغن ماســاژ تســکین دهنده برای برطرف کردن خستگی و 

کرامپ های عضالنی در اختیار داشته باشید.
 burner، diffuser،aroma stone 4-2 قطره رز ابسولوت را به یک

یا aroma steam اضافه کنید و استشمام کنید.
از ُرز ابســولوت رقیق شــده می توان به صورت موضعی استفاده کرد مانند 
فرموالسیون های پوستی. این ترکیب رقیق شده را می توان به کرم، صابون 
 و لوســیون ها افزود و عــالوه بر رایحه از خواص مالیم ضدویروســی و 

باکتری کشی آن استفاده کرد.

اجزاء تشکیل دهنده ُرز ابسولوت
citronellol , stearpoten, ترکیب شــاخص ُرز ابسولوت شامل 

farnesol, geraniol, nerol, phenyl ethanol و مقادیرناچیزی        
   , citral ,  carvone , phenylacetaldehyde , linalool

 nonanol , nonanal و citrine است.

فواید ُرز ابسولوت
 به طــور ســنتی، ُرز ابســولوت آرامش دهنــده و نشــاط بخش و دارای 
خــواص ضدالتهابــی، خنک کننــده و تســکین دهنده اســت. تأثیــر ُرز 
ابســولوت برای پوســت های خشــک، گرم و ملتهب و مبتــال به خارش 
خــوب اســت همچنین بــرای پیشــگیری از جوشــگاه )scar(، درمان 
مویرگ های شــکننده و برطرف شدن اســترس اثر خوبی دارد. مطالعات 
نشــان داده اند کــه ُرز ابســولوت دارای خــواص ضدمیکروبی اســت. 
 فوایــد دیگری از ابســولوت یــا عطــر ُرز در مطالعات بالینــی به اثبات 

رسیده است:
 در سال 2006 مطالعه روی 67 دانشجوی خانم نشان داد که به کار بردن 
موضعــی روغن ُرز همراه با الواند، مریم گلــی و روغن بادام، کرامپ های 

دوران قاعدگی را به صورت مؤثری کاهش می دهد.
در ســال 2008 طی یک مطالعه برای 52 خانم یائســه به صورت هفتگی 
ماســاژ با به کار بردن ترکیب آروماتراپی شامل اسانس ُرز، الواند، یاسمن 
و شــمعدانی عطری انجام شد و مشخص شــد که این افراد در مقایسه با 
کســانی که ماساژ دریافت نمی کردند بهبودی قابل توجه بیشتری در عالئم 

یائسگی تجربه کردند.
در ســال 2009 مطالعه روی 40 داوطلب ســالم نشان داد که به کار بردن 
روغن ُرز روی پوست موجب پاسخ آرامش بخشی بیشتری نسبت به دارونما 

می شــود. همچنین در این افراد تعداد تنفس و فشارخون کاهش بیشتری 
نسبت به دارونما داشته است.

در ســال 2013 در کارآزمایی بالینی روی 72 زن باردار، در مقایسه با گروه 
دریافت کننده مراقبت های روتین لیبر، در گروه دیگر بعد از استشمام اسانس 
ُرز و پاشــویه با آن، تفاوت قابل توجهی از نظر مدت مرحله دوم لیبر )کمتر 

از 30 دقیقه( مشاهده شد. 
در دو گــروه، نمره آپگار در دقیقه اول و پنجــم و نیز میزان اپیزیوتومی و 
پارگی پرینه تفاوت قابل توجهی نداشــت اما در گروه استشــمام اسانس ُرز 
 و پاشــویه با آن، بســتری در NICU )بخش مراقبت های ویژه نوزادان( 
به  طور قابل توجهی کاهش داشــت. در این بررسی عارضه جانبی در مادر 
و کودک گزارش نشــد. در سال 2016 مطالعه بالینی روی 50 بیمار مبتال 
به زخم ســوختگی درجه 2 و 3 نشان داد که آروماتراپی از طریق استشمام 

اسانس ُرز برای برطرف شدن درد بعد از پانسمان سوختگی مؤثر است.
مقاله مروری چاپ شــده در ســال 2017 با بررســی 13 کارآزمایی بالینی 
انجام شده نشان داد که اسانس ُرز دارای اثرات آرامش بخش فیزیولوژیک و 
سایکولوژیک، بهبود اختالل عملکرد جنسی، ضد درد و ضد اضطراب است.
در ســال 2017، با کارآزمایی بالینی روی 60 بیمار همودیالیزی مشخص 
شــد نمره اضطراب، افسردگی و استرس بیماران به طور قابل توجهی بعد از 

استشمام اسانس ُرز کاهش یافته است.

تهیه ُرز ابسولوت
استخراج اســانس از ُرز بسیار مشــکل است و موجب می شــود فرآورده 
گران قیمتی باشــد. در هر غنچه ُرز تقریبًا 2 0/0 درصد اســانس وجود دارد 
یعنی برای تهیه یک اونس )30 سی ســی اســانس ُرز( حداقل 60 هزار ُرز 
الزم اســت. اســتخراج با حاّلل که برای تهیه ُرز ابسولوت به کار می رود 
درواقع بسیار مؤثرتر از سیستم ســنتی تقطیر است که برای تهیه عطر ُرز 

مورد استفاده قرار می گیرد.
 از 10000 پونــد )حدود 4536 کیلوگرم( ُرز 10 پوند ) حدود 4/5 کیلوگرم( 
کانکریت قابل استخراج است که پس از طی مراحل تصفیه به ُرز ابسولوت 
تبدیل می شــود. حداقل 67 درصد کانکریت برای تولید ُرز ابسولوت مورد 

استفاده قرار می گیرد.

روش های استفاده از ُرز ابسولوت
ُرز ابســولوت از طریق انتشار، استشمام و کاربرد موضعی مورد استفاده قرار 
می گیرد. توصیه می شــود قبل از اســتفاده آن را رقیق کنند. ُرز ابسولوت 
به خوبی بــا برگاموت، بابونه، مریم گلی، بهارنارنــج، پاچولی، صندل، لیمو، 

یالنگ یالنگ و الواند ترکیب می شود.

ایمنی مصرف ُرز ابسولوت
به صورت رقیق شــده، مصرف ُرز ابسولوت ایمن اســت. بهتر است قبل از 
اســتفاده از آزمون پچ پوســتی برای تشخیص حساســیت احتمالی به ُرز 

ابسولوت کمک گرفت.
 کاربرد ُرز ابســولوت در دوران بارداری و شیردهی و کودکان مجاز نیست. 
همچنین توصیه می شود قبل از استفاده از ُرز ابسولوت، با افراد صالحیت دار 

حرفه ای مشورت شود.
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عوارض جانبی ُرز ابسولوت
در صورت اســتفاده از ُرز ابســولوت به صورت رقیق شــده، عارضه جانبی 
شــناخته  شده ای گزارش نشده است در صورت مصرف موضعی به  صورت 
رقیق نشده می تواند موجب تحریک پوســتی شود. از مصرف ُرز ابسولوت 

داخل چشم، غشاهای مخاطی و سایر نواحی حساس اجتناب شود.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

973972971 974

aroma steamaroma diffuser
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1- از کدامیک از قســمت های .Vitex agnus-castus L بویی شبیه به 
فلفل استشمام می شود؟

1: میوه              2: برگ                    3: ساقه             4: همه موارد 

2- کدام گزینه درست است؟ صمغ ها در .............. حل می شوند. 
1: اتر            2: الکل                         3: آب             4: آب و الکل

3- کدام گزینه در مورد موم زنبور عسل نادرست است؟
1:  در آب و الکل سرد غیرقابل حل است. 

2: در دستگاه گوارش انسان و حیوانات قابل هضم نیست.
3:زنبوران عسل از آن برای ساختن پایه و دیواره حجره های خود استفاده می کنند.

4: زنبوران عسل از آن به عنوان چسب کندو و الکل کندو استفاده می کنند.

4- در اتصال سلول های گیاهی کدام یک از ترکیبات زیر نقش دارند؟
4: نشاسته 1: کیتین                2: پکتین            3: لیگنین   

5- قارچ ترافل با کدام درختان همزیستی ندارد؟
4: فندق 2: صنوبر                   3: پسته   1: راش                    

6- کدامیک از انواع موم زنبور عسل دارای بیشترین ناخالصی است؟
4: موم آج شده 1: موم کلوخه   2: موم پوکه        3: موم رنگ بری شده 

7- کدام یک از گزینه های زیر به عنوان عامل انحالل قرص های جوشان می باشد؟
1: واکنش دو ترکیب اسیدی با یکدیگر
2: واکنش دو ترکیب قلیایی با یکدیگر

3: واکنش یک ترکیب اسیدی محلول - یک ترکیب کربنات فلزی قلیایی
4: واکنش یک ترکیب کربنات فلزی قلیایی- یک ترکیب قلیایی محلول

8- کــدام عبارت  در مــورد ضدعفونی کننده های مورد مصــرف در آب های 
داروسازی درست نیست؟

1: ازن بسیار قوی تر از اسید هیپوکلرو  است.
2: ازن تحت شرایط عادی به سرعت تجزیه می شود.

3: سیستم های آب سازی در دمای باالتر از 90 درجه سانتیگراد نگهداری می شوند.
4: پس از تشکیل بیوفیلم، کارایی ضدعفونی کننده ها در حذف بیوفیلم کاهش می یابد.

9- چرا روغن ترافل از خود ترافل ارزانتر است؟
1: چون از ترافل استخراج نشده است.

2: چون از باقیمانده های ترافل استخراج شده است.
3: چون ترکیب 2و4 دی تیاپنتان در آن به کار رفته است.

4: هر سه گزینه می تواند درست باشد.

10- کدامیک از خصوصیات صمغ ها محسوب نمی شود؟
3: نقطه انجماد ندارند 1: انرژی زا هستند 

4: تحت تاثیر آنزیم ها قرار نمی گیرند 2: هیدروفیل هستند 

11- نشان استاندارد ملی ارگانیک ایران کدام است؟ 
IOAS :4        IROCB  :3           IFOAM :2       INSO-11000 :1

12- کدام یک از صمغ های زیر حاصل از متابولیسم جلبک ها می باشد؟
4: صمغ کاراژینان   1: صمغ زانتان          2: صمغ کتیرا         3: صمغ خرنوب 

13- کدام گزینه صحیح است؟ 

موم زنبورعسل ماده ای است که توسط................................ ترشح می شود.
1: غدد موم ساز زیردهانی زنبورعسل                     2: غدد موم ساز زیرشکمی زنبورهای نر
3: غدد موم ساز زیردهانی زنبورهای نر                   4: غدد موم ساز زیرشکمی زنبورعسل 

14- کدام یک از گزینه های زیر جز منابع تامین اسید مورد نیاز جهت واکنش 
جوشش نیست؟

1: اسیدهای غذایی                2: اسیدهای آب دار
3: نمک های اسیدی                  4: اسید های بدون آب

15- صمغ سقز از گیاهان چه جنسی تولید می شود؟
2: جنس بنه       3: جنس گون           4: جنس آکاسیا  Sterculia 1: جنس

16- کدام یک از انواع موم زنبور عســل برای ساخت فرآورده های آرایشی- 
بهداشتی مناسب است؟

4: گزینه 2و3 1: کلوخه               2: آج شده         3: رنگ بری شده 

17- قارچ ترافل در کدام نواحی از ایران کشت می شود؟
1: استان آذربایجان غربی    2: استان اصفهان     3:  استان خوزستان      4:  استان ایالم

18- در ساختار کدام یک از ترکیبات زیر، هتروپلی ساکارید یافت می شود؟
2: نشاسته                     3: سلولز                    4: کیتین 1: پکتین        

19- مدت اعتبار گواهی ارگانیک چقدر است؟
4: 6 ماه 1: یک سال           2: دوسال                      3: دائم 

20- کدامیک از مزایای درخت پنج انگشت محسوب می شود؟ 
1: مقاوم بودن در برابر آفات و بیماری های گیاهی

2: رشد و نمو ایده آل در خاک های ضعیف
3: سهولت رشد و نمو در سایه

4: رشد و نمو مناسب در رطوبت کم

21- مهم ترین مانع برای کلرزنی به منظور گندزدایی آب کدام است؟
2: تولید مواد کلردار معدنی 1: تولید ازن                    

4: تولید دی اکسید کلر 3: تولید مواد کلردار آلی       

22- حاّللیــت ازن در آب .......... از حاّللیت کلر و زمان ماندگاری ازن در آب 
......... از کلر است.

2: بیشتر- کمتر       3: بیشتر- بیشتر        4: کمتر- بیشتر  1: کمتر- کمتر  

23-صمغ ها قادرند تا چند برابر حجم خود آب جذب کنند؟
300 :4                   100 :3                 200 :2                         400 :1

24- کدام ترکیب غالباً به عنوان روغن ترافل به فروش می رسد؟
2: 2 و 4 دی تیاپنتان     3: اسکلروگلوکان      4: گزانتان 1: گاالکترونیک اسید 

25- راه های افزایش تولید موم در کندوی زنبور عسل کدام است؟ 
1: قرار دادن قاب های خالی در بین شان های بافته شده درطول جریان شهدآوری 

2: تحریک مداوم کلنی ها به موم بافی به وسیله تغذیه مصنوعی با شربت قند 
3: گذاشتن 8 شان عسل به جای 9 شان در طبق 

4: همه موارد
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37-  کدامیک از انواع موم زنبور عسل سفیدرنگ است؟
4: موم آب نکرده  1: موم آب کرده        2: موم رنگ بری شده     3: موم آج شده       

38-  منابع تولید سوکسینیک اسید کدامند؟
4: هیچکدام 2: شیرین بیان         3: هردو  1: مواد پایه نفتی 

39- سیستم های تضمین ایمنی مواد غذایی شامل چه مواردی است؟
4: همه موارد  GMP :3                   HACCP :2  GHP :1

40-  بیشترین مقدار موم توسط زنبوران عسل در .................. و در شرایط 
آب و هوایی............... تولید می شود. 

1: طول مرحله رشد کلنی های زنبورعسل - معتدل 
2: اوج مرحله رشد کلنی های زنبورعسل - سرد

3: اوج مرحله رشد کلنی های زنبورعسل - معتدل
4: طول مرحله خواب کلنی های زنبورعسل – سرد

41- کدامیک، از خواص جینسنگ برای ورزشکاران نیست؟
1: تقویت سیستم ایمنی                   2: افزایش استرس

3: افزایش انرژی                   4: ایجاد آرامش عصبی

42- از کدامیک از انواع موم زنبور عسل در صنایع داروسازی استفاده می شود؟
2: موم آب نکرده  1: موم رنگ بری شده          

3: موم آب کرده                  4: موم پوکه

43- فوائد نوشیدن قهوه قبل از ورزش کدام است؟
2: چربی سوزی بهتر     3: کاهش وزن      4: همه موارد 1: افزایش هوشیاری   

44-  در قرص های جوشــان،  بیشــترین منبع تامین اسید موردنیاز جهت 
واکنش جوشش کدام است؟

2: نمک های اسیدی 1: اسیدهای بدون آب 
4: اسیدهای چرب ضروری 3: اسیدهای غذایی 

45- برای تهیه روغن ترافل اصوال از کدام روغن استفاده می شود؟
4: زیتون  2: کانوال           3: هسته انگور  1: همیشه بهار 

46- کدام گزینه درست است؟
1: درجه اکسیداسیون بر روی خصوصیات انحالل و تشکیل ژل پکتین اثرگذار است. 

2: صمغ محصول نرمال متابولیسم گیاه است
3: مهمترین صمغ تجاری، صمغ حاصل از گونه درختی آکاسیا است.  

4: موسیالژ فرآورده پاتولوژیکی گیاه است

26- بــرای تصفیه آب، تنها روش شناخته شــده امروزی که هیچ تغییری در 

خواص فیزیکوشیمیایی آب ایجاد نمی کند،کدام است؟
1: اُزن                              2: کلرزنی

4: ضدعفونی با اسید هیپوکلرو 3: ضدعفونی با اشعه ماوراءبنفش  

27- در روند تصفیه آب، توانایــی ازن در از بین بردن ویروس ها، .............. 
کلر است.

4: برابر یا بیشتر از 1: کمتر از         2: بیشتر از                    3: برابر با 

28- الزمه دریافت گواهی ارگانیک کدام است؟
GMO 1: عدم استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی        2: عدم استفاده از مواد

3: عدم استفاده از آفت کش های شیمیایی      4: همه موارد

29- عمومی ترین روش گندزدایی آب کدام است؟
4: کلروفرم 2: کلرزنی              3: ازن  1: اشعه ماوراءبنفش 

30- کدامیک جزو صمغ های دانه است؟
Ceratonia :2       3: صمغ عربی     4: کتیرا  sterculia :1

31- اجرای کدامیک از سیستم های زیر در صنایع غذایی الزام قانونی ندارد؟
2: سیستم های تضمین کیفیت 1: سیستم های تضمین ایمنی مواد غذایی      

4: گزینه 2و 3 3: سیستم های مدیریتی                       

32- زنبورداران کدامیک از انواع موم را  مجدداً در داخل کندو قرار می دهند تا 

به عنوان خانه های پیش ساخته و نیمه آماده مورد استفاده قرار گیرند؟
2: موم های پوکه 1: موم های آج شده  

4:  موم های رنگبری شده 3: موم های کلوخه 

33- نوشیدن قهوه یک ساعت پیش از تمرین، درد ماهیچه ای پس از تمرین 

را تا چند درصد کاهش می دهد؟
30 :4               48 :3                72 :2               63 :1

34- کدام گیاه قادر به جذب ویتامین B12 محیط است؟
2: چای سبز                  3: شاهی        4: شیرین بیان 1: کتان 

35- حاصل ترکیب آگارز و آگاروپکتین چه نام دارد؟
2: کاراگینان                3: آگاروبیوز        4: آگار 1: آلژین 

36- کدامیک جزو صمغ های آنیونی نیست؟ 
2: کتیرا             3: خرنوب                4: کاراگینان 1: صمغ عربی 

لطفًا پاســخنامه را از محل نقطه چین جدا نموده و پاســخ ســواالت را در محل مربوط به هر سوال نوشته و حداکثر تا تاریخ 97/11/30 به آدرس مجله ارسال فرمایید. همچنین می توانید 
پاســخ خود را از طریق ســایت شرکت ، در زیر عنوان تحقیق و توسعه ، واحد توسعه و هماهنگی متون علمی ارسال نمایید.شرط شرکت در قرعه کشی جوایز مسابقه مجله ، پاسخ صحیح 
به حداقل 42 ســوال اســت.  خوانندگان عزیز می توانند به منظور شــرکت در مسابقه ارسال پیامک و ارســال نظر خود در مورد مطالب مجله، کد سه رقمی پایان هر مطلب را بصورت انگلیسی به 

30002737 پیامک نمایند و در صورت برنده شدن در مسابقه ارسال پیامک، جوایز خود را دریافت نمایند. برای هر مطلب الزم است پیامک جداگانه ارسال گردد.

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

نام:                                                      کدملی :                                       تلفن ثابت :                               ایمیل :                                 
نام خانوادگی :                               مدرک تحصیلی:                             کد :                                       سایت :

نام پدر :                                              شغل :                                          تلفن همراه :
آدرس پستی :                                                                                                                           کدپستی:

                                                     

 

 سوال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 جواب                       

 سوال 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
 جواب                       
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اسامی برندگان مسابقه مجالت 12،11 و 13 

 11اسامی برندگان مجله شماره 

 جایزه شماره شناسنامه / کد ملی نام و نام خانوادگی عنوان ردیف

1 
برترین مطلب علمی انتخاب نویسنده 

 هدیه باریج اسانس 1262089451 محمدرضا معمارزاده شده توسط خوانندگان

2 
برترین مطلب عمومی انتخاب نویسنده 

 هدیه باریج اسانس 1262001021 مهدی مهران شده توسط خوانندگان

3 
کننده در برگزیدة افراد شرکت

 هدیه باریج اسانس  1285892119 محمدحسن فقیه زاده نظرخواهی مجله

 هدیه باریج اسانس 2595321072 محمدرضا گودرزی  مسابقه  در کنندهبرگزیدة افراد شرکت 4

 

 12اسامی برندگان مجله شماره 

 جایزه شماره شناسنامه / کد ملی خانوادگینام و نام  عنوان ردیف

برترین مطلب علمی انتخاب نویسنده  1
 هدیه باریج اسانس 0652261663 ام البنین امیری شده توسط خوانندگان

2 
برترین مطلب عمومی انتخاب نویسنده 

 هدیه باریج اسانس 1262001021 مهدی مهران شده توسط خوانندگان

3 
کننده در شرکتبرگزیدة افراد 

 هدیه باریج اسانس 0013605585 آرمیتا مریدانی نظرخواهی مجله

 هدیه باریج اسانس 1263479588 سجاد فرهی مسابقه  در کنندهبرگزیدة افراد شرکت 4

 

 13اسامی برندگان مجله شماره 

 جایزه شماره شناسنامه / کد ملی نام و نام خانوادگی عنوان ردیف

1 
مطلب علمی انتخاب برترین ویسنده 

 هدیه باریج اسانس 1263015751 سید محسن سیادت شده توسط خوانندگان

 
برترین مطلب عمومی انتخاب نویسنده 

 هدیه باریج اسانس 1261908211 نرجس فرزین شده توسط خوانندگان

3 
کننده در برگزیدة افراد شرکت

 اسانسهدیه باریج  1261925394 علیرضا حاتمی نظرخواهی مجله

 هدیه باریج اسانس 5699342206 محمدنقی رهنما مسابقه  در کنندهبرگزیدة افراد شرکت 4

 

نویسنده

2
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