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نسترن کوهی )نسترن وحشی، سگ گل( با نام علمی Rosa canina ، که در آذربایجان 
و اردبی��ل به نام »گیلدیک« و در کردی به نام »ش��یالنگ«و در عربی به نام های »ورد 
الس��یاج، وردبری، وردالصینی« نامیده می شود. قسمتهای مورد استفاده این گیاه میوه تازه 
یا خش��ک، برگ و گل است. از میوه نسترن کوهی)Rose hip( و حتی دانه های موجود 

در میوه در اغلب فارماکوپه ها به عنوان دارو یاد شده است.
ای��ن گیاه درختچه ای اس��ت خاردار از خانواده گلس��رخیان)Rosaceae(  که در مناطق 
وس��یعی از ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، ترکمنستان، ش��مال آفریقا و آسیای جنوب 
غربی پراکنش دارد. پراکندگی جغرافیایی این درختچه در ایران بیشتر در استانهای گرگان، 
گیالن، مازندران، آذربایجان، کردس��تان، همدان، کرمانشاه، اصفهان، لرستان، چهارمحال 
و بختیاری، ایالم، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، کرمان، خراس��ان و تهران است. در حال 
حاضر برداش��ت نس��ترن کوهی در ایران از طبیعت صورت می گیرد و گیاه مذکور به طور 

وسیع کشت نمی گردد.
گلها ممکن اس��ت به رنگ های س��فید، صورتی، گل بهی و ... دیده شوند. میوه گوشتی و 
کوزه ای ش��کل اس��ت و شامل فندقه های متعدد اس��ت. زمانی که میوه می رسد به رنگ 
قرمز روش��ن درمی آید. میوه های این گیاه سرشار از اسیدآسکوربیک )ویتامینC( است و 
به همین دلیل برای رفع کمبود ویتامین C و تقویت عمومی بدن به صورت های مختلف 
) تهیه دم نوش ها، مربا، مارماالد، شربت، انواع آش و سوپ و غذاهای خانگی و همچنین 
به عنوان افزودنی به ماست و نوشیدنی ها و ...( مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین میوه 

پودر شده یا عصاره میوه در تهیه مکمل های غذایی و دارویی به کار می رود.
از جمله نقش های ویتامین C در اعمال متابولیکی بدن می توان به مواردی نظیر مشارکت 
در تش��کیل کالژن و متابولیسم تیروزین، جذب و مصرف آهن و فعالیت اسیدفولیک، تبدیل 
کلسترول به اسیدهای صفراوی، تبدیل اسید آمینه تریپتوفان به انتقال دهنده عصبی سرتونین 
اشاره نمود. بنابراین این ویتامین نقش مهمی را در تشکیل استخوان، بهبود زخم ها و تامین 

مریم میرزایی
دکترای گیاهان دارویی و معطر

Rose hips
Amount Per 1 cup (127g) 
Calories 206

% Daily Value 
Total Fat  0.4 g                                                                                                   
0% 

0%Sodium   5 mg
15%Potassium 545 mg
16%Total Carbohydrate 49g

124%Dietary ber   31g             
               Sugar 3.3g

4%Protein 2g
110%Vitamin  A
901%Vitamin  C

5%Vitamin B‐6
21%Calcium

7%Iron 
22%Magnesium

 

نسترن کوهی

جدول 1. ارزش تغذیه ای میوه نسترن کوهی )به ازای یک فنجان از میوه نسترن کوهی، معادل 127 گرم(، برحسب رژیم روزانه  2000کالری

می��وه های نس��ترن همچنین ح��اوی مقادیر باالی��ی از ترکیبات فنولی هس��تند که این 
ترکیبات اثرات مفید بر سالمتی انسان دارند. از مهم ترین این ترکیبات فنولی می توان به 

کوئرستین، کاتچین، االجیک اسید و پروآنتوسیانیدین ها اشاره نمود.
تانن موجود در میوه های نس��ترن کوهی دارویی مالیم برای درمان اسهال است. طبیعت 
دمنوش میوه این گیاه معتدل و خشک بوده و از دیگر خواص درمانی گل نسترن می توان 

سالمت لثه ها ایفا می کند.در مطالعه ای که بر روی نمونه میوه های نسترن کوهی که از 
عمده ترین مناطق رویش این گیاه در ایران جمع آوری گردید، ویتامین C موجود در میوه ها 
از 73 تا 2959 میلی گرم به ازای هر 100 گرم میوه تازه، گزارش گردید که باالترین رقم 

مربوط به میوه های جمع آوری شده از استان گلستان منطقه چارتاغ بود.
کارتنوئیده��ا )لیکوپ��ن، آلفا و بتا کاروتن و ...( به دلیل داش��تن خاصیت آنتی اکس��یدانی، 
 از تش��کیل رادیکال ه��ای آزاد جلوگی�ری نم�وده و ب��دن را در برابر بی�ماری ها مص�ون 
 م�ی دارند. گزارش گردی�ده است که می�زان کارتنوئیدهای میوه های رز باالتر از سایر میوه های

س��ته )مانند مرکب��ات، گوجه فرنگی و  ...( و ریز میوه ها )مانند توت فرنگی، تمش��ک، و...( 
است. مطالعات انجام شده در مورد کارتنوئیدهای نسترن کوهی نشان داده اند که میوه های 
نس��ترن کوهی حاوی مقادیر باالیی لیکوپن اس��ت که به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی در 

پیشگیری از بیماری های قلب و عروق و همچنین سرطان ها موثر است. 

به برطرف شدن سنگ کیسه صفرا، آرام کننده اعصاب، رفع بی خوابی و تپش قلب، مقوی معده، 
مدر، قابض، مس��کن دردهای ناش��ی از سنگ و ورم کلیه و مجاری ادرار، ضد بلغم، پایین آورنده 
فش��ار خون، کم کننده قند خون، خاصیت ضددردی و ضدالتهابی، جلوگیری از اکس��ید  ش��دن 
چربیها، درمان اختالالت آرتروز، رماتیس��م، نقرس، سیاتیک، پیشگیری و درمان سرماخوردگی، 

دفع بوی بد بدن، ضدانگل، سریع کننده جریان خون در پوست و لطافت پوست  اشاره نمود.

می�وه های این گیاه سرش�ار از اسیدآس�کوربیک )ویتامینC( اس�ت و به همین 
دلی�ل برای رفع کمبود ویتامین C و تقوی�ت عمومی بدن به صورت های مختلف 

مورد اس�تفاده قرار میگیرد.
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    عالی             خوب            متوسط          معمولی

102101 103 104

  گرم 100ميلي گرم در   سبزي  گرم 100ميلي گرم در   ميوه

  15-30  مارچوبه  3-30  سيب

  80- 90  كلم بروكلي  8-16  موز

  30- 70  كاهو  15-30  گيالس

  5- 10  هويج  8- 10  تمشك

  100-120  كلم بروكلي  150-200  كورانت سياه

  15- 20  بادمجان  20-50  كورانت قرمز

  10- 15  پياز  250- 800  نسترن كوهي

  35-40  اسفناج  30- 70  گريپ فروت

  6-8  خيار  80- 90  كيوي فروت

  4-30  سيب زميني  40-50  ليمو

  150-200  فلفل ها  10- 15  مانگو

  16  سير  30-50  پرتقال

  200- 300  جعفري  2- 5  گالبي

 

جدول 2. مقایسه میزان ویتامین C میوه نسترن کوهی و برخی از منابع دیگر ویتامین

بذرهای موجود در میوه نس��ترن کوهی بس��یار سفت و سخت هس��تند و تعداد آنها در هر 
میوه، بس��ته به گونه گیاهی، حدود 50-15 عدد اس��ت. این بذرها دارای روغن هستند که 
مصارف آرایش��ی بهداش��تی و دارویی دارد. به طور کلی، تقریب��ًا بیش از 90 درصد روغن 
 ،)ω6(موجود در بذرهای نسترن کوهی را اسیدهای چرب غیراشباع )مانند اسید لینولئیک
لینولنیک )ω3(و اولئیک )ω9(( و کمتر از حدود 10درصد آن را اس��یدهای چرب اش��باع 
)مانند اس��یدپالمیتیک، اس��تئاریک، آراشیدیک( تش��کیل می دهند. در مطالعه ای بر روی 
می��زان روغن نمونه بذرهای نس��ترن کوهی که از منطقه جن��وب غرب ایران جمع آوری 
گردی��د، میزان روغن بذور 8/15 تا 11/05 درصد گ��زارش گردید و عمده ترین ترکیبات 
اسیدهای چرب غیراشباع آن اسیدلینولئیک )54-37درصد(، اسید اولئیک )40-22درصد(، 
اسید لینولنیک )17-12درصد( و مهمترین اسیدهای چرب اشباع آن اسید پالمیتیک )حدود 

4درصد(، اسید استئاریک )3-2درصد( و اسید آراشیدیک )حدود 1درصد( بودند.
درصد روغن بذور نسترن کوهی کم است و این امر تولید روغن را از آنها دشوار می سازد و 
 به این سبب روغن آن بسیار گران است و روغنی لوکس و نسبتًا کمیاب محسوب می گردد.

 روغن بذر نس��ترن یک روغن خش��ک اس��ت ک��ه به دلیل خ��واص تس��کین دهندگی، 
مرطوب کنندگی و صاف کنندگی آن بر پوس��ت، مش��هور اس��ت و به این س��بب روغن 
مناس��بی برای پوستهای حساس به ش��مار می آید. همچنین به دلیل قابلیت جذب باالی 
این روغن توس��ط پوست، باعث احساس سبکی فوق العاده بر روی پوست می گردد. این 
روغن به واس��طه دارا بودن 80 درصد  اسیدهای چرب غیراشباع چندگانه  )PUFAs( با 
نس��بت حدود 35درصد آلفالینولنیک اسید  و 43 درصد لینولئیک اسید ترکیب متناسبی از 
اس��ی�دهای چرب ضروری  را به منظور تغیی��ر ساختار فسفولیپیدهای غشاء سلولی ایجاد 
می نماید که در نتیجه میزان تولید پروستاگالندین های  سری 2، که سبب خشکی، زبری 
و پوسته ریزی و کاهش مقاومت محیطی پوست می شود، کاهش یافته در حالی که تولید 
پروس��تاگالندین های سری 1 و 3، که باعث افزایش رطوبت پوست و کاهش پاسخ های 
التهابی نس��بت به عوامل محیطی و افزایش زایش س��لول های جدید می گردد، در پوست 
افزایش می یابد. در واقع روغن دانه نسترن وحشی جوان سازی پوست را از طریق پیشبرد 
سنتز مولکولهایm-RNA  که در حقیقت مسؤول تجدی�د ساخت پروتئین های سلولی 
جدی�د هستند، انجام می دهد و از سوی دیگر با پشتیبانی از سلول های فیبروبالست توان 

آن ها را در تولید کالژن و االستین تقویت می نماید.
 این روغن اغلب در ترکیب کرم های صورت برای کاهش خطوط ریز و نیز چین و چروک ها
به کار می رود و از این نظر یکی از بهترین روغن های ضدچروک است که امروزه در بازار 
به منظور تولید محصوالت ضدپیری پوس��ت به کار گرفته می ش��ود. همچنین این روغن 
باعث افزایش آبرس��انی به پوس��ت می گردد و به این جهت در تولید کرم های مخصوص 

پوس��ت خشک نیز مورد استفاده واقع می گردد. با این حال اگر بر روی پوست چرب مورد 
اس��تفاده قرار گیرد مانند خیلی از روغن های دیگر ممکن است باعث انسداد منافذ پوست 
گردد. به عالوه روغن دانه های نس��ترن کوهی در رفع جای جوش های پوس��تی و انواع 
زخمها حتی زخم های کهنه و زخم های جراحی، لکه های پوس��تی، ترک های پوس��تی 
ناشی از بارداری یا تغییر وزن، آفتاب سوختگی، اگزما و پسوریازیس، نازک و شکننده بودن 

موها موثر است. 

روغ��ن دانه های نس��ترن همچنین به عنوان یک روغن حامل مه��م در آروماتراپی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. از دیگر اثرات درمانی روغن نس��ترن، م��ی توان به مواردی چون 
کمک به کاهش فشار خون، جلوگیری از گرفتگی و ایجاد لخته در رگ ها، بهبود عملکرد 
سیس��تم گوارش��ی و درمان اسهال و ... اش��اره نمود. خواص روغن استحصال شده مذکور، 
زمانی حداکثر خواهد بود که روغن حاصل از دانه ها به روش پرس س��رد گرفته ش��ود و 
الزم اس��ت که این روغن در یخچال نگهداری ش��ود و در این شرایط نگهداری نیز بعد از 

حدود 8-6 ماه فاسد می گردد.

 روغن بذر نس�ترن یک روغن خش�ک اس�ت که به دلیل خواص 
تس�کین دهندگی، مرطوب کنندگی و صاف کنندگی آن بر پوست، 
مش�هور اس�ت و ب�ه این س�بب روغن مناس�بی برای پوس�تهای 

حس�اس به ش�مار می آید.
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کب�د   چ�رب
کبد چرب غیرالکلی یک التهاب کبدی است که در اثر تجمع 
بی��ش از اندازه چرب��ی در بافت کبد ایجاد می ش��ود. در این 
بیماری تجمع بیش از حد چربی در کبد، گاه باعث اختالل در 
فعالیت طبیعی بافت کبد می گردد که می تواند سیر پیشرونده 
پیدا کند و باعث نارسایی کبد و یا سیروز کبدی گردد. اگرچه 
علت اصلی بیماری کبد چرب مش��خص نیست، ولی به نظر 
می رس��د این بیماری ارتباط نزدیک ب��ا برخی بیماری های 
متابولی��ک دارد که از آن جمله: چاقی، افزایش کلس��ترول و 
تری گلیسرید خون و دیابت را می توان نام برد. در درمان کبد 

چرب، کنترل این بیماریهای زمینه ای بسیار موثر می باشد.
گفته می ش��ود مص��رف زیاد انرژی باعث خواهد ش��د کبد 
نتواند سوخت و ساز طبیعی را انجام دهد و در نتیجه انرژی 
اضاف��ی به صورت چربی در کبد ذخیره ش��ود. بیماری کبد 
چرب اغلب افراد را در س��نین میانسالی مبتال می کند. اکثر 
بیماران از افزایش وزن و چاقی به ویژه چاقی ش��کمی رنج 
می برن��د. همچنین می توانند دچار افزایش چربیهای خون 

بوده و یا از مبتالیان به دیابت باشند.
س�یروز کبدی

سیروز آسیب مزمن غیرقابل برگشت کبد است. این بیماری 
اغلب بدون عالمت اس��ت و تشخیص آن مبتنی بر معاینه 
فیزیکی، ش��رح حال بیمار و آزمایش های مختلف می باشد. 
عالیم و نشانه های سیروز از حالت بدون عالمت )در 10 تا 
20 درصد بیماران( تا نارس��ایی کبد متغیر اس��ت. همچنین 
س��یروز ممکن است عالیمی نظیر زردی، کاهش وزن، درد 
ش��کم و کوچک شدن بیضه )در مردان(، بی نظمی قاعدگی 
)در خانم ها(، تورم و تجمع مایع در ش��کم و اتساع وریدهای 
جدار شکم داشته باشد. شایعترین علت سیروز مصرف الکل 
ب��ه مدت طوالنی اس��ت. مصرف میزان زی��اد الکل روزانه 
به مدت 10 س��ال یا بیش��تر احتمال پیدایش سیروز کبد را 
افزایش می دهد. میزان و مدت مصرف الکل از نوع مصرفی 
اهمیت بیش��تری دارد. 5 تا 10 درصد مردم آمریکا الکلیک 
هس��تند. از این تع��داد 15-10 درصد بیم��اری کبدی پیدا 
می کنند.همچنین، س��یروز کبد در اثر مصرف دارو یا سموم، 
عفونت ها، بیماری های ارث��ی و بیماری های قلبی-عروقی 
نی��ز به وجود می آید. حدود 10 درصد بیماران، هیچ عالمتی 

ندارند.
پزش��ک معالج با گرفتن ش��رح حال دقیق و کامل از بیمار، 
سیروز کبد را از سایر بیماری ها نظیر چاقی، هپاتیت، دیابت 
قن��دی، انس��داد صفراوی، مس��مومیت داروی��ی، عفونت و 
سایر انواع س��یروز افتراق می دهد. آزمایش خون و بیوپسی 
)نمونه برداری( کبد ممکن اس��ت الزم شود. در صورتی که 
علت س��یروز شما الکل باشد پزش��ک معالج به شما توصیه 

بررسی درمان های رایج
 )Fatty liver disease( بیماری کبد چرب

در طب کالسیک و طب سنتی ایران
علیرضا مظفری دهشیری، دکترای تخصصی داروسازی سنتی، مسوول فنی دارویی شرکت داروسازی باریج اسانس

محمد حامد فالح، کارشناس ارشد میکروبیولوژی، شرکت داروسازی باریج اسانس

خواه��د کرد که فوراً مصرف آن را قط��ع کنید و خطرات و 
عواقب جدی ادامه مصرف آن را به شما گوشزد خواهد نمود. 
تمام تالش پزش��ک معالج شما این اس��ت که از پیشرفت 
س��یروز کبد جلوگیری و ع��وارض احتمالی آن را به محض 

بروز درمان کند. 
داروهایی که ممکن اس��ت س��یر پیش��رفت س��یروز کبد را 
کند و پزش��ک معالج در ص��ورت صالحدید تجویز می کند 
عبارت است از: کلشی س��ین، داروهای ادرارآور، نئومایسین 

و الکتولوز.
درم�ان گیاه�ی

قبل از ش��روع هر گونه درمانی بیمار باید با پزشک خود در 
مورد تش��خیص بیماری همکاری کن��د. گیاهان را می توان 
به صورت عصاره خش��ک )کپس��ول، پودر، چ��ای(، عصاره 

گلیسرینه یا تنتور )عصاره الکلی( استفاده کرد. 
چای باید با استفاده از یک قاشق چایخوری از گیاه در یک 
فنجان آب داغ تهیه شود. جوشاندن به مدت 5 تا 10 دقیقه 
جه��ت برگ ه��ا و گل ها و 10 تا 20 دقیقه جهت ریش��ه ها 
ضروری است. 2 تا 4 فنجان در روز بنوشید. به خاطر نیاز به 
میزان زیاد و همچنین پرهیز از الکل ترجیحاً شکل تهیه این 

گیاهان به صورت پودر است.
• خارمریم )Silybum marianum(: 100 میلی گرم 3 
بار در روز از آسیب رادیکال های آزاد به کبد، جلوگیری می کند.

• زرشک )Berberis vulgaris(: 250 تا 500 میلی گرم 
در روز، ناهنجاری های س��وخت و س��از را در کبد مبتال به 

سیروز تصحیح می کند.
• کاته چی��ن )Uncaria gambir(: 400 میلی گ��رم 3 
بار در روز، ضد اکس��یدکننده، ضد ویروس و کمک کننده به 

ترمیم بافت کبد است. 
بررسی کبد چرب در طب رایج و طب سنتی ایران

کب��د از جمله مهمترین اعضای بدن اس��ت. در طب جدید 
سم زدایی از داروها، دفع محصوالت زائد ناشی از تخریب و 
نوسازی گلبول های قرمز خون به صورت صفرا، تولید عوامل 
انعق��ادی خون، ذخیره  قند به صورت گلیکوژن و نیز تنظیم 
سوخت و ساز قند و چربی از مهمترین عملکردهای کبد به 

شمار  می رود. 
ط��ب س��نتی ایران نیز نق��ش و جایگاهی وی��ژه برای کبد 
در حفظ س��المتی انس��ان در نظر گرفته اس��ت؛ به نحوی 
ک��ه حکمای ط��ب ایران��ی از جمله بوعلی س��ینا، ذکریای 
رازی، حکی��م جرجانی و... کبد را جز اعضای رئیس��ۀ بدن 
)در کن��ار قلب و مغز( و منش��أ و مب��دأ روح و قوای طبیعی 
در نظ��ر گرفته اند. لذا هر گونه بیماری آسیب رس��ان به این 
عض��و مه��م و حیاتی، چ��ه در مکتب طب س��نتی ایران و 
 چه در مکتب طب کالس��یک، از اهمیت��ی ویژه و دوچندان 

برخوردار می باشد.

به نظر می رس�د این بیماری ارتباط نزدیکی با برخی بیماری های متابولیک دارد که از آن 

جمله: چاقی، افزایش کلسترول و تری گلیسرید خون و دیابت را می توان نام برد. 
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از جمله بیماری هایی که در جوامع امروزی شیوع و گسترش 
روزافزون��ی دارد، بیم��اری کبد چرب اس��ت. در طب جدید، 
بیماری کبد چرب ش��امل طیف��ی از بیماری های خفیف تا 
ش��دید کبدی اس��ت که در ابتدا به صورت تجمع چربی در 
سلول های کبد می باش��د و در سیر خود ممکن است منجر 
به التهاب سلول های کبدی و در نهایت تخریب سلول های 
کب��دی به صورت یک بیماری مزمن و غیر قابل برگش��ت 
ش��ود. ش��یوع کبد چرب خصوصاً با میزان ش��یوع چاقی در 
جوامع ارتباط مس��تقیمی دارد. البت��ه همراهی این بیماری 
با پرفش��اری خ��ون، افزایش چربی های خ��ون و دیابت نیز 
مش��اهده شده اس��ت. اهمیت این بیماری به دلیل تخریب 
س��لول های کبدی اس��ت ک��ه در صورت عدم تش��خیص 
زودرس و درمان مناسب می تواند منجر به بیماری پیشرفته 
و غیر قابل برگش��ت کبدی به نام »سیروز« شود که در این 
مرحله تنها اقدام ممکن درمانی، پیوند کبد می باشد. از طرفی 
 تش��خیص زود هنگام و درمان مناس��ب بیماری کبد چرب، 
نه تنها از آسیب سلول های کبدی بلکه از عوارض مهم قلبی 
و عروق��ی که از جمله مهمترین عل��ل مرگ و میر بیماران 
مبتال به کبد چرب می باش��د نیز جلوگیری می کند. براساس 
اطالعات موجود شیوع این بیماری در مردان و زنان یکسان 
گزارش ش��ده  اس��ت. اگر چه تاکنون هیچ شاخص ژنیتکی 
جهت این بیماری ش��ناخته نشده ولیکن افزایش شیوع این 

بیماری در برخی خانواده ها مشاهده می شود.
مکتب طب س��نتی ایران، همانگونه که برای کل بدن یک 
مزاج عمومی و کلّی قائل است، تک تک اعضای بدن را نیز 
دارای مزاج��ی خاص می داند ک��ه هر عضو، تنها در صورت 
دارا بودن مزاج طبیعی خود، عملکرد طبیعی و نرمال خواهد 
داش��ت. در صورتی که به هر دلیل )شیوه زندگی نامناسب، 
افزایش سن، وقوع بیماری و...( مزاج عضو به تدریج از حالت 
طبیعی و نرمال خود فاصله بگیرد، س��وءمزاج رخ داده است 
که می تواند بس��ته به عضو مذکور و نوع س��وء مزاج )س��وء 
مزاج گرم، سرد، تر، خشک و...( تظاهرات بالینی متفاوتی را 
داش��ته باشد. از منظر طب س��نتی ایران مزاج کبد در حالت 
طبیعی خود گرم و تر دانس��ته شده اس��ت و چنانچه به هر 
دلیلی )تغذیۀ نامناسب در طول زمان، هضم نامناسب، عدم 
تحّرک کافی و مس��تمر، همراهی سایر بیماری ها، عوارض 

برخی داروها، مس��ائل روح��ی و روانی و...( مزاج طبیعی آن 
به س��مت س��ردی و رطوبت میل نماید، در واقع سوء مزاج 
بارد رخ داده است که می تواند طیف وسیعی از بیماری های 
خفیف تا ش��دید و مزمن کبد چرب را ش��امل شود. از نگاه 
مکتب طب سنتی ایران، سوء مزاج سرد و تر کبد در مراحل 
پیشرفته تر می تواند به بیماری های مزمن و غیر قابل برگشتی 

چون سوءالقنیه و استسقاء منجر شود.
بیماری کبد چرب در طب جدید، در اکثر اوقات بدون عالمت 
دانس��ته شده و معمواًل به صورت تصادفی با مشاهده باالبودن 
آنزیم های کبدی در آزمایش خون که به منظور بررس��ی های 
دوره ای سالمت انجام می شود و یا در سونوگرافی شکم که به 
علل دیگری صورت گرفته اس��ت، کشف می گردد؛ اگر چه به 
ندرت برخی بیماران نیز از درد مبهم قسمت باال و راست شکم 
و یا احساس خستگی زودرس شکایت دارند. افزایش اندازۀ کبد 
در حدود 75 درصد  بیماران در معاینۀ بالینی قابل تش��خیص 
است و عالئم بیماری های مزمن و پیشرفته کبدی مثل وجود 
مایع در ش��کم و بزرگی طح��ال در تعداد اندکی از بیماران که 
تشخیص در آن ها به تأخیر افتاده است، قابل مشاهده می باشد.
اما در مکتب طب سنتی ایران، حکما عالئمی متنوع را برای 
س��وء مزاج س��رد و تر کبد در نظر گرفته ان��د. از جمله این 
عالئ��م که حت��ی برخی در مراحل خفیف ت��ر ابتال نیز قابل 
تش��خیص و ارزیابی می باش��د می توان به تهّبج وجه، تهّبج 
پلک ها، تّرهل عضالت ش��کم، خواب زیاد، کندی حواس، 
نرمی طبع، قلّت عطش، س��وءهضم، سپیدی بول، رطوبت 
زبان و ... اشاره نمود. در مراحل پیشرفته و مزمن بیماری نیز 
عالئم��ی همچون ضعف عمومی بدن، زردی رنگ چهره و 
بدن، تهّبج اندام ها و ... که مش��ابهت زیادی با عالئم بالینی 

سیروز کبدی در طب جدید دارد، مشاهده می شود.
تاکنون در طب کالس��یک درمان قطعی منفردی برای این 
بیماری یافت نش��ده اس��ت، ولی نظر کلی این است که در 
کسانی که اضافه وزن دارند، کم کردن وزن و تصحیح سطح 
کلسترول و تری گلیس��رید و قند خون می تواند در کنترل و 
بهبودی بیماری کبد چرب غیرالکلی مفید باش��د. از آنجایی 
که نگاه مکتب طب س��نتی ایران، دیدگاهی مبتنی بر مزاج 
بوده و ریش��ه اصلی این بیماری بر اساس منابع اصیل این 
مکتب طبی، نوعی سوء مزاج کبدی در نظر گرفته می شود، 

لذا به نظر می رس��د با توجه به مطالعات صورت گرفته اخیر، 
درمان های مبتنی بر اصالح سوء مزاج کبدی در بسیاری از 
موارد مؤثر و منجر به کنترل و درمان این بیماری می شود.

با عنایت به اهمیت و نقش مؤثر کبد درحفظ تندرستی افراد 
و از طرفی گسترش و شیوع روز افزون بیماری کبد چرب به 
ویژه در جوامع صنعتی امروز، به نظر می رسد انجام مطالعات 
بالینی گس��ترده تر ب��ا رویکرد مکتب طب س��نتی ایران، در 
کنترل و درمان این بیماری بسیار مؤثر و راهگشا خواهد بود. 
یکی از داروهای موث��ر در درمان بیماری کبد چرب، قرص 
جویدن��ی هپاتوهیل می باش��د که به عن��وان درمان کمکی 
 B اختالالت کبد مانند انواع هپاتیت به ویژه هپاتیت مزمن
و فیبروز کبدی تجویز میش��ود. این فرآورده از درخت مو با 
نام علمی Vitis vinifera و گیاه توت فرنگی با نام علمی

Fragaria vesca  تهیه و بر اساس وجود 62 میکروگرم 
س��یانیدین 3-گلیکوزید در هر قرص استاندارد شده است و 

مواد موثره آن فالونوئیدها و آنتوسیانین ها می باشد. 

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

112111 113 114

کم کردن وزن و 
تصحیح سطح 

کلسترول و 
تری گلیسرید و قند 

خون می تواند در 
کنترل و بهبودی 

بیماری کبد چرب 
غیرالکلی مفید باشد
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 )Poison Hemlock( ش�وکران کبیر
شوکران )شکل 1( با نام علمي  Conium maculatum گیاهي است علفي دوساله 
ب��ه ارتفاع 80 س��انتیمتر تا حداکثر 2 متر که در مکان هاي س��ایه دار و مرطوب و کنار 
رودخانه ها مي روید. ش��وکران کبیر در تمام نواحي ایران مي روید. تمامي قس��مت هاي 
گیاه سمي است. گل آذین و میوه آن بیشترین اثر و ریشه، ساقه و برگ به ترتیب            

کمترین اثر س��مي را دارند. ماده س��مي اصلي آن از مشتقات            
 بیپری��دون ب��وده و ب��ه ن��ام  Coniine )ش��کل 2( 
مي باشدکه داراي اثرات بلوک کننده عضالت و اثرات شبه 
نیکوتیني است. عالیم مسمومیت  25 دقیقه تا یک ساعت 
پس از مصرف ش��روع و به صورت تاري دید، سردرد، سرگیجه، لرز، 
عدم تعادل، احساس خشکي و سوزش گلو، تهوع، استفراغ، تعریق، هیپوتانسیون و اختالل 
تکلم ظاهر ش��ده و با پیش��رفت مسمومیت دپرسیون تنفسي، س��یانوز، هیپوکسي، اختالل 

هوشیاري، تشنج، هذیان، هیپوترمي، کوما و مرگ ممکن است رخ دهد. 

)Water Hemlock( ش�وکران آبي
ش��وکران آبي )شکل 3( حاوي  Cicutoxin )ش��کل 4( است که یک محرک سیستم 
عصبي مرکزي بوده و عالیم مس��مومیت به صورت تشنج ظاهر مي شود. شوکران آبي از 
نظر ظاهري به ش��وکران کبیر شباهت بسیاري دارد.  Cicutoxin یک الکل غیراشباع 

بلند زنجیر الیفاتیک مي باشد. تمام قسمت هاي گیاه خصوصًا ریشه ها سمي مي باشند.

تات�وره   ی�ا   دات�وره 
تاتوره )ش��کل 5( با ن��ام علمي Datura stramonium گیاهي اس��ت علفي از تیره 
Solanaceae یک س��اله و به ارتفاع  30 تا 80 س��انتیمتر، از همه قسمت هاي هوایي 
 تازه بوي قوي، ناپس��ند و نافذ استش��مام مي ش��ود، این گیاه داراي ریشه نسبتًا ضخیم و

شاخه هاي گرد و منشعب است.
 تمامي قس��متهاي میوه، برگ و دان��ه گیاه حاوي آلکالوییدهاي هیوس��یامین، آتروپین و 
اس��کوپوالمین )شکل 6( است. ولي بیشترین مقدار مواد سمي در دانه هاي گیاه مي باشد.
عالیم مس��مومیت30 تا 60 دقیقه بعد از مصرف گیاه آغاز ش��ده و 24 تا 48 ساعت ادامه 
دارد، زیرا آلکالوییدهاي گیاه باعث کندي حرکات روده مي ش��ود. اس��کوپوالمین بیشتر بر 
روي CNS تأثیر مي گذارد در حالي که هیوس��یامین بیشتر رسپتورهاي موسکاریني را در 

سیستم پاراسمپاتیک بلوک مي نماید. 
عالیم مس��مومیت عبارتند از: خشکي پوس��ت، افزایش درجه حرارت بدن )به علت بلوک 
گیرنده هاي موس��کاریني غدد عرقي و بزاقي( متسع ش��دن عروق پوس��ت و برافروختگي 
صورت، اتس��اع مردمک ها، هیپرتانسیون و گاهي هیپوتانس��یون تأخیري، احتباس ادرار و 
یبوس��ت. عالیم مرکزي ناش��ي از مصرف مقادیر س��مي گیاه به صورت بیقراري، اختالل 

تکلم، سایکوز، تشنج، توّهم شنوایي یا بینایي مي باشد.

معرفی گیاهان دارای ترکیبات سمي )1(
سید محسن سیادت

کارشناس ارشد شیمی تجزیه، گروه فیتوشیمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
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)Dieffenbachia( دیف�ن باخی�ا
  دیفن باخیا )شکل 7( به عنوان یک گیاه تزییني پرورش داده مي شود که داراي برگ هاي

 پهن مي باش��د. این گیاه موجب درماتیت آلرژیک نمي ش��ود، اما وقتي برگ هاي گیاه را 
میجوند یا کارگران گلخانه با برگهاي آن تماس پیدا مي کنند، عالیم تحریک در چشم، پوست 
و غشاهاي مخاطي دهان پدید مي آید. تورم شدید لب ها، دهان، زبان و اختالالت تنفسي 
 و بلع از عالیم این گونه تحریک مي باش��د. علت اثر تحریکي برگ وجود کریس��تال هاي

  س��وزني ش��کل اگزاالت کلسیم اس��ت. اما س��میت به علت چندین فاکتور مرتبط به هم 
ب��ه وج��ود مي آید. عالوه بر کریس��تالهاي اگزاالت کلس��یم، پروتئین هاي التهاب ش��به 
هیس��تامین و سروتونین سبب درد فوري مي شوند. کریستال هاي سوزني شکل اگزاالت 
کلس��یم  raphides نامیده مي شوند که در داخل س��لول هاي آمپول شکل برگ جاي 
مي گیرند. اندکي فش��ار روي این سلول ها سبب خروج  raphides از سلولها مي شود. 
این مواد با ترکیبات شبه تریپسین پوشیده شده اند و این امر موجب افزایش اثرات تحریکي 
آن ها مي ش��ود. در موارد درد هاي شدید استفاده از مسکن هاي قوي الزم است. به علت 
 عدم شناس��ایي جایگاه هیستامین در تحریک ناشي از اجزاي این گیاه استفاده از داروهاي 

آنتي هیستامین توصیه نمي شود.

حنظل  ی�ا هندوان�ه  ابوجه�ل
هندوانه ابوجهل )ش��کل 8( با نام علم��ي Citrullus Colocynthisc گیاهي از تیره 
کدو )Cucurbitaceae( مي باش��د. این گیاه علفي، چندس��اله با ساقه هاي خوابیده یا 
باالرو و پوش��یده از تار می باش��د. این گیاه در ایران در نواحي لرستان، خوزستان، فارس و 
کرمان مي روید. میوه گیاه سمي بوده و باعث بروز اسهال هاي شدید مي شود. مهمترین 
مواد مؤثر س��مي گیاه کولوس��نتین  )Colocynthine( )ش��کل 9( و کولوس��ینتیلین 

)Colocynthline( مي باشد. 

کرچ�ک: 
گیاه کرچک )ش��کل 10( در بس��یاري از نقاط ایران خصوصًا خراسان، جنوب و بلوچستان تکثیر 
داده مي شود. قسمت سمي گیاه دانه هاي گیاه است. مواد سمي مسؤول بروز عالیم مسمومیت 
ناشي از گیاه عبارتند از رایسین )Ricin( که یک ترکیب پلي پتیدي است. این ماده از 2 زنجیره 
پلي پپتیدي تشکیل شده است که یکي از آنها به سلول هاي روده متصل شده و دیگري موجب 
مهار س��نتز پروتئین مي شود. ترکیب دیگر سمي رایس��ینین )Ricinine( )شکل 11( بوده که 
از مش��تقات پیریدین مي باش��د. هر دو این س��موم موجب  همولیز گلبول هاي قرمز مي شوند و 
حس��اس به حرارت بوده و با حرارت دادن از بین مي روند. میزان دوز کش��نده ریسین حدود یک 
میلي گرم به ازاي هر کیلوگرم مي باش��د که این میزان در 8 دانه کرچک موجود اس��ت. به علت 
احتمال وجود آنافیالکس��ي مصرف یک دانۀ آن نیز مي تواند کش��نده باش��د. خوردن دانه گیاه در 
صورتي که جویده نش��ود یا پوسته آن س��الم باشد اثرات سمي چنداني ایجاد نمي کند زیرا پوسته 
دانه مقاوم است و دانه از دستگاه گوارش دفع مي شود. ولي در صورت جویدن دانه یا در صورت 
بلع دانه هایي که پوس��ته آن آس��یب دیده باشند، عالیم مسمومیت 2 تا 24 ساعت بعد از مصرف 
بروز مي کنند. از دس��ت دادن اش��تها، تهوع، استفراغ هاي مداوم، اسهال خوني، دهیدراتاسیون و 

در موارد شدید زردي رخ مي دهد. بعد از 6 تا 8 روز مرگ اتفاق مي افتد.

شکل 5

شکل 6

شکل 7

شکل 11

شکل 8

شکل 9

شکل 10
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گل حس�رت   یا   س�ورنجان
گل حس��رت )شکل 12( با نام علمي Colchicum autumnale از تیره گل حسرت 
)Colchicaceae( گیاه��ي اس��ت علفي، چندس��اله، داراي پیاز بزرگ و گوش��ت دار و 
محف��وظ در پوش��ش هاي نازک. این گونه گیاه در ایران وج��ود ندارد ولي گونه هاي دیگر 
گیاه  مانند C. speciosum Stev و C. luteum Bacder در ایران مي رویند. این 
 گونه ها در نواحي شمال ایران، اطراف تهران، خراسان، در بلوچستان و نواحي جنوبي ایران 
مي روید. مهمترین ماده سمي موجود در پیاز گیاه کلشي سین )Colchicine( )شکل 13( 
 .Demecolcine و Colchiceine اس��ت. سایر مواد مؤثر و سمي موجود عبارتند از
مهمترین عارضه س��مي گیاه عوارض گوارش��ي اس��ت که متعاقب مصرف خوراکي ایجاد 

مي شود. عالیم و نشانه هاي مسمومیت به صورت تهوع، استفراغ و اسهال شدید است.

گل انگش�تانه
تی��ره از   Digitalis purpurea علم��ي  ن��ام  ب��ا   )14 )ش��کل  انگش��تانه  گل 

Scrophulariaceae  با نام عمومي Foxglove مي باش��د. گل انگش��تانه گیاهي 
2 یا 3 س��اله ب��ه ارتفاع 0/5 تا 1/6 متر اس��ت که به طور خودرو مي روی��د. گلهاي قرمز 
ارغوان��ي ب��ا خالهاي قهوه اي رنگ یا گلي به ندرت س��فید دارد که به صورت س��نبلهاي 
دراز در قس��مت انتهاي ساقه ظاهر مي ش��ود. ماده اصلي سمي این گیاه ترکیبات متعددي 
نظیر دیگوکسین و دیژیتوکسین )شکل 15( مي باشد. عالیم مسمومیت به صورت عالیم 
گوارشي و قلبي ظاهر مي شود. تهوع، استفراغ، دردهاي شکمي، اسهال، آریتمیهاي قلبي، 
ش��وک کاردیوژنیک، هیپرکالمي، توّهم، اختالل دید، ضعف، سردرد، سرگیجه از مهمترین 

عالیم مسمومیت با ترکیباب دیژیتال مي باشند.

Oleander )Cucurbitaceae( خرزه�ره
خرزهره )ش��کل 16( با نام علمي oleander Nerium از تیره Apocyanacea از 
جمله گیاهاني است که داراي اثرات کاردیوتوکسیک مي باشد. این درخت به علت شباهت 
برگ آن به برگ زیتون به نام Oleander نامیده شده است. این گیاه یک گیاه تزییني 
اس��ت که در نواحي مختلف جهان از جمله ایران رویش دارد. تمام قس��مت هاي گیاه از 
برگ، چوب، گل ها و ... س��مي اس��ت. خوردن یک برگ کامل این درختچه باعث مرگ 
  Neriantineشکل 17( و گلیکوزیدهاي( Oleanderine  مي ش��ود. مواد سمي آن
و Neriine است. عالیم و نشانه هاي مسمومیت و درمان آن نظیرگل انگشتانه است.

شکل 15

شکل 12

شکل 13

شکل 14
    عالی             خوب            متوسط          معمولی

122121 123 124
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محمدرضا معمارزاده 
دکترای شیمی فیزیک، گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

معرفی اشکال دارویی جامد: قرص ها

یکی از اش��کال دارویی جامد، قرص ها هس��تند که امروزه طیف وس��یعی از داروها به این 
صورت تولید می ش��وند. بر اس��اس نوع کاربری قرص ها، آنها را از لحاظ زمان بازش��دن، 

انحالل، نحوه اثر و ... مورد بررسی قرار می دهند.
 قرص ه��ا  عمدت��ًا از طریق فش��ردن و معدودی نیز با اس��تفاده از روش قالب گیری تهیه 
می شوند. امروزه شکلهای متنوعی از قرص ها، در مقیاس تجاری تولید شده اند. شرکتهای 
بزرگ داروسازی هر ساله شکلهای جدیدی از قرص ها را ارائه می دهند. اشکال ویژه برای 
کودکان یا تولید قرص هایی که نام ش��رکت روی آن حک ش��ده و انحصاری کردن شکل 
قرص مخصوص یک دارو از جمله فعالیتهای ش��رکتهای داروس��ازی ب��زرگ برای تولید 

قرص می باشد.

م�واد الزم و ض�روری ب�رای تولی�د قرص ه�ا 
ب��ه منظور تولید قرص الزم اس��ت تا از یک س��ری مواد جانبی بی اثر اس��تفاده ش��ود تا 
قرص هایی با کیفیت مناس��ب از لحاظ فارماکوپه تولید ش��ود. مهمترین دس��ته بندی مواد 

جانبی به صورت زیر است:

رقیق کنن�ده ه�ا ی�ا پرک�ن ه�ا:
 ای��ن مواد در فرموالس��یون، باعث ایج��اد حجم و وزن الزم ش��ده و قرص هایی با اندازه 
مطل��وب تهیه می کنند. از مهمترین آنها می توان به میکروکریس��تالین س��لولز با درجات 

مختلف، الکتوز، مانیتول، دی کلسیم هیدروژن فسفات اشاره کرد.

عوام�ل   بازکنن�ده: 
باعث فروپاشی قرص در محیط معده می شود. بنابراین این عوامل باعث می شوند تا حل 
و جذب دارو بهتر انجام ش��ود. از مهمترین آنها می توان به س��دیم اس��تارچ گلیکوالت و 

اک-دی-سل اشاره کرد.

عوامل چس�باننده یا بایندر: 
که باعث ایجاد چسبندگی ذرات فرموالسیون به منظور پرس بهتر شده و ساختار مناسبی 
از قرص یا سطح مناسب ایجاد می کنند. چسب نشاسته و چسب PVP، در گرانوالسیون 

مرطوب از مهمترین چسباننده ها به شمار می روند.

عوامل ضدچس�بندگی و ُس�ردهنده ها: 
باعث ایجاد جریان مناسب پودر شده تا خواص الزم به یک نمونه پودر برای فرآیند پرس را 
اعمال کنند. دی اکسید سیلیسم با نام تجاری آئروزیل از مهمترین عوامل ُسردهنده می باشد.

روان کنن�ده ه�ا ی�ا لوبریکان�ت ه�ا: 
ای��ن عوامل س��طح روانی را ایجاد ک��رده و از اصطکاک پودر در طول مس��یر برای پرس 
جلوگیری می کنند. همچنین باعث ایجاد درخش��ندگی در سطح قرص می شوند. منیزیم 
اس��تئارات، استاریک اس��ید و تالک از مهمترین عوامل لوبریکانت در صنایع قرص سازی 
 به ش��مار م��ی روند. عوامل دیگ��ری مانند طعم دهنده ه��ا و رنگ دهنده ه��ا نیز در قرص

به کار می روند.

ان�واع قرص ه�ا :
)Direct Compressed Tablets( قرص های پرس ش�ده مس�تقیم

س��اده ترین روش برای تولید قرص روش پرس مس��تقیم می باشد. قرص های تولید شده 
بالفاصله آماده مصرف می باشند.

قرص ه�ای روک�ش دار:
 به منظور محافظت از هسته قرص از عوامل محیطی مثل رطوبت، نور، تخریب و ... الزم است 

تا قرص ها روکش شوند. در یک تقسیم بندی انواع روکش به صورت زیر معرفی می شوند:

:)Sugar Coated Tablets( قرص های�ی ب�ا روک�ش قن�دی
 قرص های پرس ش��ده ممکن اس��ت با الیه قندی رنگی یا بی رنگ روکش داده ش��وند. روکش 
 به کار رفته محلول در آب بوده و پس از بلعیدن به س��رعت حل می ش��وند. از معایب این روکش 
می توان به زمان زیاد و پیچیدگی فرآیند تولید اشاره کرد ولی از طرفی ظاهر زیبا و امکان چاپ 
اطالعات را روی قرص می توان اعمال کرد. امروزه به ندرت از این نوع روکش استفاده می شود.

:)Film Coated Tablets( قرص های�ی ب�ا روک�ش فیلم�ی
 اگر قرص با الیه نازکی از یک پلیمر و پیگمنت روکش ش��ود، روکش فیلمی نام دارد. از 
مزایای این روش نس��بت به روکش ش��کری می توان به س��هولت کار و زمان کمتر برای 
 ،HPMC، TiO2 روکش دادن اش��اره کرد. اص��واًل در تهیه این روکش ها می ت��وان از

پیگمان رنگی مثل Fe3O4 ،Fe2O3، تالک و منیزیم استئارات استفاده کرد.

 :)Enteric-Coated Tablets( قرص های�ی ب�ا روک�ش روده ای
به منظور طراحی قرص برای بازشدن در روده از این روکش استفاده می شود. این قرص ها 
در مع��ده دس��ت نخورده مانده و س��پس به روده هدایت ش��ده و در آنج��ا در pH خنثی 
باز ش��ده و جذب می ش��وند. از این روکش هنگامی که ماده دارویی توس��ط اسید معدی 
تخری��ب گردد یا به خص��وص در مواردی که ماده دارویی اث��ر تحریک کنندگی بر مخاط 
 معدی دارد یا هنگامی که عبور از معده به میزان زیادی بر جذب دارو موثر است، استفاده 
می ش��ود. می توان از س��لولز اس��تات فتاالت و کوپلیمرهای اکری��الت، متاکریالت با نام 

تجاری اودراژیت با گریدهای مختلف برای روکش دادن این قرص ها  استقاده کرد.

:)Sublingual and Buccal Tablets( قرص های زیرزبانی و داخل دهانی
این قرص ها از طریق مخاط دهان جذب می ش��وند. این قرص ها حامل مواد موثره ای هس��تند 
که در محیط معده یا محیط گوارش دس��تخوش تخریب می ش��وند. قرص های مکیدنی اشکال 
جامد دارویی هستند که مواد دارویی و طعم دهنده در یک پایه سخت آبنباتی یا قندی قرار دارند. 

برای ساخت آنها از سوربیتول، مانیتول فلش و ساکاروز می توان به عنوان پایه استفاده کرد.

:)Chewable Tablets( قرص ه�ای جویدن�ی
به هنگام جویدن به صورت یکنواخت و به سرعت باز شده و برای کودکان و بزرگساالنی 
تجویز می شوند که دچار مشکل در بلع اشکال دارویی جامد هستند. از مانیتول طعم دار و 

رنگ دار می توان برای ساخت آنها استفاده کرد.

:)Effervescent Tablets( قرص های جوش�ان
از طریق پرس کردن نمکهای جوش��ان تهیه می شوند. این داروها به هنگام تماس با آب، 
س��بب آزادشدن گاز می ش��ود. از ترکیب سیتریک اس��ید و یا تارتاریک اسید و بی کربنات 

سدیم برای ساخت این دسته از قرص ها استفاده می شود.

 :)Extended Release Tablets( قرص ه�ای طوی�ل الره�ش
 ای��ن قرص ه��ا که گاهی اوقات با ن��ام Controlled Release  ی��ا CR هم نامیده 
می شوند به نحوی طراحی شده اند که داروی خود را به صورت از قبل تعیین شده در طی 

زمان طوالنی تری رها می کنند.

قرص ه�ای واژین�ال: 
قرص های بدون روکش به ش��کل گلوله یا بیضی هس��تند که برای اعمال اثرات موضعی 
درون واژن قرار داده می ش��وند. این قرص ها به نحوی بررس��ی می شوند که کاماًل داخل 
ی��ک اپلیکاتور قرار گرفته و داخل واژن قابل اس��تفاده باش��ند. ای��ن قرص ها حاوی مواد 
ضدباکتری برای درمان واژینیت ناش��ی از هموفیلویس واژینالیس یا ضدقارچ برای درمان 

ولوو- واژینیت کاندیدایی ناشی از کاندیدا آبلیکانس  و گونه های مشابه می باشند.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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 محمدمهدی احمدیان عطاری و لیال محمد تقی زاده کاشانی

داروسازی و طب سنتی، 
واپسگرایی یا آینده نگری؟

 گروه طب سنتی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

ش��اید اولین چیزی که با ش��نیدن نام داروسازی سنتی به 
ذهن انس��ان می رسد این باش��د که چرا با وجود این همه 
پیشرفت در داروسازی مدرن، هنوز هم از داروسازی سنتی 

صحبت به میان می آید؟ 
مگر اثربخش��ی داروهای جدید با پیش��رفته ترین روشهای 
آزمایشگاهی س��نجیده نمی شود؟ مگر تولید داروها مطابق 
سیس��تمهای نوین دارو رس��انی ص��ورت نمی گیرد؟ مگر 
غربالگری های وسیع و فازهای متعدد بالینی، عوارض سوء 
داروها را مشخص نمی کند؟ مگر داروهای جدید بیماریهای 
امروز ما را درمان نمی کنند که ما مجبور باش��یم به س��راغ 
چیز دیگری غیر از داروسازی مدرن برویم؟ همه این حرفها 

درست است. 
پیشرفته ترین روش��ها به کمک داروسازی جدید آمده اند تا 
اثربخش��ی داروهای آن را اثبات کنند؛ امروزه سیستمهای 
نوین دارورسانی، دارو را به بهترین وجه به محل مورد نظر 
می رسانند و تجویز دارو را برای پزشک و تحمل درمان را 
برای بیمار س��اده می کنند؛ فازهای متعدد بالینی عوارض 
هرچند نادر داروها را مش��خص ک��رده و دیر یا زود داروی 
پرعارضه و خطرناک را از روند درمان بیرون می کشند؛ اما 

آیا داروهای جدید بیماریهای ما را درمان می کنند؟ 
طبق آمار س��ازمان جهانی بهداش��ت بیشترین مرگ و میر 

در جهان در س��ال 2002 به ترتیب ناش��ی از بیماری های 
عفونی، س��رطان و جراحات بوده است. به غیر از جراحات 
منجر به مرگ که از حیطه عمل داروس��ازی خارج اس��ت؛ 
داروه��ای جدید کجا هس��تند که ب��ه داد بیم��اران مبتال 
 ب��ه این بیماری ها برس��ند؟ چ��ه درمان کارآم��دی برای 
بیماری ه��ای مزمن می شناس��یم؟ اصاًل چ��را نام بعضی 
بیم��اری ها »مزمن« ش��ده اس��ت؟ غیر از این اس��ت که 
داروهای جدید ما که به آنها افتخار می کنیم نتوانس��ته اند 
ای��ن بیماری های »مزمن« را درمان کنند و تنها به کنترل 

 عالی��م آن پرداخته ان��د؟ آیا ت��ا به حال ن��ام بیماری های 
 »با منش��اء ناش��ناخته« ب��ه گوش��تان خورده اس��ت؟ آیا 
بیم��اری هایی که می پنداریم منشاء ش��ان را می شناس��یم 
را توانس��ته ایم به درس��تی درمان کنیم که به فکر درمان 
بیماریه��ای »با منش��اء ناش��ناخته« بیافتیم؟ اگ��ر درباره 
داروس��ازی س��نتی ابهامات زیادی داریم باید بپذیریم که 

داروسازی نوین هم چندان وضعیت درخشانی ندارد. 
واقعی��ت غیرقابل ان��کار این اس��ت که داروس��ازی از بُعد 
تکنیکهای آزمایش��گاهی و صنعتی پیش��رفت چشمگیری 
داشته است اما در بُعد درمان بیماریها بیشتر به قابل تحمل 
کردن شرایط بیماری پرداخته است، نه ریشه کنی آن و این 
مس��أله بیش از آن که به داروس��ازی مربوط باشد به نگاه 

پزشکی جدید به بدن انسان معطوف است. 
آیا پزش��کی جدید تعریف جامعی از بدن انس��ان، سالمتی، 
بیم��اری و درمان بیم��اری به ما ارائه داده اس��ت؟ اگر به 
درس��تی به این مس��ایل می نگریم پس چرا در راه درمان 
بیماریها با بُن بس��تهای زیادی مواجهیم؟ آیا در اصالح این 
جهان بینی می توانیم از پزشکی سنتی استفاده کنیم یا این 
دو، دو مقوله کاماًل جدا از هم هس��تند؟ اصواًل جهان بینی 
پزش��کی س��نتی و پزش��کی مدرن چه تفاوتی با هم دارد؟ 
پاس��خ س��وال اول این اس��ت که می توانیم از طب سنتی 

برای تکامل پزش��کی امروزه بهره ببریم زیرا طب س��نتی 
ایران و پزشکی نوین از یک سنخ هستند و آن تجربی بودن 
هر دوی آنهاست. برخالف طب بومی بعضی مناطق مانند 
آمری��کای جنوب��ی، آفریقا و طب سرخپوس��تان که بر پایه 
نیروهای ماورایی اس��ت؛ طب س��نتی ای��ران و به تبع آن 
داروس��ازی سنتی علمی کاماًل تجربی است. و پاسخ سوال 
دوم این اس��ت که دیدگاه پزش��کی س��نتی ُکل نگر و نگاه 
پزش��کی جدید، جزءنگر است. طب س��نتی بدن انسان را  
به صورت یک مجموعه پیوس��ته م��ی بیند نه اجزاء جدا از 

هم. این مسأله س��بب می شود درمان بسیاری از بیماریها 
ریشه ای باش��د نه عالمتی. اجازه بدهید مثالی در این باره 

بزنیم.
 بیماری آلزایمر یکی از همان بیماریهایی اس��ت که منشاء 
ناش��ناخته ای دارد. پزشکی نوین برای بیماری آلزایمر چند 

علت معرفی می کند:
 یک��ی از مهمترین ای��ن علل تولید پروتئی��ن غیر طبیعی 
موسوم به بتا- آمیلوئید )42-1( و رسوب آن در مغز است. 
علت دیگر کاهش میزان اس��تیل کولین در مغز بیماران به 

علت مرگ نورون های سازنده استیل کولین است.
 یکی دیگر از علل احتمالی مربوط به افزایش کلسیم داخل 
س��لولی به دنبال بیش فعالی رسپتورهای NMDA است 
 که س��بب تولید رادیکالهای آزاد و آس��یب و مرگ سلولی 
می ش��ود. کدام ی��ک از این م��وارد علت اصل��ی آلزایمر 
هستند؟ ش��اید هیچکدام! زیرا داروهایی که بر اساس این 
 عوامل ساخته شده و راهی بازار شده اند تاکنون نتوانسته اند

 آلزایم��ر را درمان کنند و تنها در 10 تا 20 درصد بیماران 
اثربخشی کمی را نش��ان داده اند. چه هنگام پزشکی نوین 

می تواند علت اصلی بیماری آلزایمر را پیدا کند؟ 
ش��اید هنگامی که با بررس��ی مغز هزاران انسان و حیوان 
آزمایش��گاهی موفق به شناس��ایی تمام نوروترنسمیترها و 
رس��پتورها و سایر جزئیاتی شود که در مغز این افراد با مغز 

انسانهای سالم متفاوت است.
 در ای��ن صورت اگر بتواند این جزئیات را به درس��تی کنار 
هم بچیند ش��اید بتواند منش��اء اصلی بیماری و در نهایت 
درمان قطعی آن را پیدا کند. اما طب س��نتی چگونه به این 

بیماری می نگرد؟
طب س��نتی بیماریهای زایل کننده عقل از جمله آلزایمر را 
بیش��تر ناش��ی از سوء مزاج س��رد مغز می داند و در نتیجه 

        اگر مغز از مزاج اصلی خود س�ردتر ش�ود ممکن اس�ت بیماری آلزایمر ایجاد ش�ود. 
جالب اینجاس�ت که شبیه س�ازی مکانیس�م مد نظر آنها در مدل آزمایش�گاهی که با س�ردکردن

 مغز حیوان انجام ش�ده نش�ان داده که این عمل س�بب بروز مش�کل حافظه و تش�کیل
 پالکهای آمیلوئیدی مش�ابه بیماری آلزایمر می ش�ود؛ 

و دادن داروهای گرم مش�کل به وجود آمده را برطرف می کند.
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جدول 1 : اجزای داروی موس��وم به حب الفهم که در درمان س��نتی فراموشی کاربرد دارند با همه مکانیسمهای شناخته شده 
جدید بیماری آلزایمر مقابله می کنند.

داروه�ای جدی�د 
ضدآلزایم�ر

 مانند ریواس�تیگمین، 
دونپزی�ل، و گاالنتامی�ن 
تنها     ب�ا اث�ر ب�ر مه�ار 

استیل کولین اس�تر از  اثر 
ض�د آلزایم�ری از خ�ود 

ب�روز م�ی دهن�د.
 ممانتی�ن، دیگ�ر داروی 
ضدآلزایم�ر موج�ود در 

ب�ازار، تنها با مهار گیرنده 
NMDA    اث�ر درمان�ی 

خود را به جا م�ی گ�ذارد. 

درمان را در داروهای گرم می جوید. طیف وس��یعی از گیاهان دارویی و جانوران دارای طبیعت گرم هس��تند. با روش های 
کش��ف دارو که داروس��ازی سنتی برای خود تعریف کرده است - که ش��رح آن در این مجال ممکن نیست- طبیبان بزرگ 
م��ا مانن��د ابن س��ینا و رازی داروهای گرم ضدآلزایمر را شناس��ایی کرده و برای درمان تجوی��ز می کرده اند. نگاهی گذرا به 
خواص امروزی داروهایی که آنها تجویز می کرده اند ما را به این نتیجه می رساند که آنها در درمان آلزایمر اگر نگوییم از ما 
جلوتر بوده اند مطمئنًا عقبتر نیز نبوده اند. همانطور که گفتیم مکانیس��م پیش��نهادی آنها برای بیماری آلزایمر سردشدن مغز 
اس��ت. یعنی اگر مغز از مزاج اصلی خود سردتر شود ممکن است بیماری آلزایمر ایجاد شود. جالب اینجاست که شبیه سازی 
مکانیسم مد نظر آنها در مدل آزمایشگاهی که با سردکردن مغز حیوان انجام شده نشان داده که این عمل سبب بروز مشکل 

 حافظه و تشکیل پالکهای آمیلوئیدی مشابه بیماری آلزایمر 
می ش��ود و دادن داروهای گرم مش��کل به وج��ود آمده را 
برطرف می کند. حال که بحث دارو شد نگاهی به جدول  1 
بیاندازید! این جدول، اجزای یک داروی طب سنتی موسوم 
به حب الفهم را نش��ان می دهد. این دارو در زمره داروهای 
گرم ضدآلزایمر است. اجزای دارو به طور همزمان بیماری 
آلزایمر را از چند جبهه مورد حمله قرار می دهند. چیزی که 
در مورد داروهای جدید مشابه آن را نداریم. داروهای جدید 
ضدآلزایمر مانند ریواستیگمین، دونپزیل، و گاالنتامین تنها 
با اثر بر مهار اس��تیل کولین استراز اثر ضد آلزایمری از خود 
بروز می دهند. ممانتین، دیگر داروی ضدآلزایمر موجود در 
بازار، تنها با مهار گیرنده NMDA اثر درمانی خود را به 
جا می گذارد. حال آنکه داروی س��نتی حب الفهم عالوه بر 
این راهها، از مسیرهای دیگری نیز اثرگذار است که آن را 

در جدول 1 مشاهده می کنید.
این موارد تنها مثالی برای روش��ن کردن این مطلب بود که 
داروسازی سنتی و طب س��نتی ایران، دریایی از اطالعات 
پزشکی است که می تواند به کمک ما بیاید. مراجعه به این 
مکاتب برای بهره مندی از این اطالعات نه تنها واپسگرایی 
نیس��ت که بی ش��ک آینده نگری اس��ت. داروسازی و طب 
سنتی می توانند از فناوری های نوین پزشکی و داروسازی 
برای توس��عه خود به��ره بگیرند و در مقاب��ل می توانند با 
جهان بین��ی ُکل نگر خود به تکام��ل دیدگاه جزئی نگر طب 

جدید کمک کنند. 
داروهای س��نتی محصول هزار س��ال آزمای��ش و خطای 
بشری هس��تند و به نحوی یک کارآزمایی بالینی طوالنی 
را پشت س��ر گذاشته اند. توسعه داروس��ازی با کمک این 
گنجینه تاریخ��ی و یافتن داروهای جدید برای بیماریهایی 
که پزش��کی نوین بر خالف طب س��نتی برای آن دارویی 
ندارد از فواید کاوش در دانش عظیم نیاکان مان خواهد بود.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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مق�د   م�ه
افزایش جمعیت در دهه  های گذش��ته و تراکم آنها در شهرها موجب شده تا فعالیت بدنی 

افرادی که در شهرها زندگی می کنند به شدت کاهش یابد.
 اگرچ��ه متوس��ط عم��ر اف��راد نس��بت ب��ه س��الهای گذش��ته بیش��تر ش��ده ول��ی نوع 
تغذی��ه آنه��ا نس��بت ب��ه گذش��ته نامناس��ب تر، ناس��الم ت��ر و پرحج��م تر ش��ده و در 
 نهای��ت مجموع��ه ای��ن عوامل س��بب ش��یوع بیماری ه��ای مختلف��ی از جمل��ه دیابت 
شده است. دیابت یک نوع اختالل در سوخت و ساز مواد موجود در بدن است که در آن یا 

انس��ولین در بدن تولید نمی شود و یا انسولین موجود 
در بدن قادر نیس��ت وظیفه خود را به درس��تی انجام 

دهد و در نتیجه قند خون افزایش می یابد. 
بر اس��اس آمارهای جهانی، در ح��ال حاضر بیش از 
150 میلیون نفر در سراس��ر جه��ان مبتال به دیابت 

هستند.
 با توجه به این که اقدام مناس��بی برای مبارزه با این 
بیماری صورت نمی گیرد، پیش بینی  می شود تعداد 
مبتالی��ان به این بیماری تا س��ال 2025 میالدی به 
بیش از300 میلیون نفر برس��د که می تواند هش��دار 
جدی برای همه کش��ورها به خصوص جوامع فقیر و 

در حال توسعه باشد. 
بیماری دیابت چهارمین علت مرگ مردم جهان است 
و در ه��ر 10 ثانی��ه یک نفر به عل��ت ابتال به دیابت 
فوت می کند و 2 نفر به این بیماری مبتال می شوند. 
سالیانه باالی 3 میلیون نفر در جهان به طور مستقیم 

در اثر ابتال به بیماری دیابت فوت می کنند. 
در ای��ران آم��ار دقی��ق و صحیحی، ک��ه از مراکز و 
منابع پژوهشی منتشر شده باش��د، وجود ندارد. البته 
اظهارنظرهای مختلف و پراکنده توسط مسؤوالن در 

سمینارها ارایه شده است. 
ب��ا توجه به آمارهای ارایه ش��ده در خصوص ش��یوع 

بیماری دیابت در ایران، حداقل 3 میلیون نفر از جمعیت ایران مبتال به دیابت و بیش از 6 
میلیون نفر در معرض خطر ابتال به دیابت هستند.

اهمیت کش�اورزی اس�تویا
گیاه استویا با نامهاي سبزي شیرین، برگ شیرین و گیاه عسلي نیز معروف است. این 

آشنایی با گیاه استویا

گیاه از خانواده استویا مي باشد این گیاه صدها سال پیش به علت توانایي شیرین سازي به 
عنوان ماده شیرین کننده به کار برده مي شده است. 

گیاه استویا 300 بار شیرین تر از شکر است و باعث ایجاد کاریز و پوسیدگي دندان نمي شود 
و براي بیماران دیابتیک مناسب است. خاستگاه این گیاه کشور پاراگوئه واقع در آمریکاي 
التین مي باش��د. استویا به دلیل دارابودن  ویژگی های مطلوب بسیار زیاد به  عنوان یک 

گیاه با پتانسیل های ارزشمند اقتصادی و درمانی شناخته شده است.
 در کش��ورهاي با آب هواي مدیترانه اي مانند ایران 
در همه مناطق ایران ش��امل استان تهران، استانهاي 
مرکزي، استان خراس��ان و به خصوص مناطق گرم 
و مرط��وب جن��وب که آب و هواي مس��اعدي دارد، 
به طور مثال اس��تان خوزس��تان و هرمزگان به شرط 
آبیاري این گیاه ش��رایط مناس��بي براي کشت را دارا 

می باشد. 
در س��ایر مناطق مرکزي و شرقي نیز به شرط حفظ 
فاکتور رطوبت و آب رس��اني مورد نیاز گیاه استویا به 
راحتي قابل کش��ت و پرورش است و بازار خوبي نیز 

در داخل مي تواند براي خود باز کند.
 از ویژگی های مهم کش��اورزی اس��تویا می توان به  
قابلیت سازگارش��دن به دامنه وس��یعی از شرایط آب 
و هوایی، چندس��اله بودن و مقاومت بی نظیر در برابر 
خس��ارت یخ زدگی، اقتصادی بودن تولید برگ استویا، 
امکان ازدیاد رویش��ی، بیش از یک بار برداش��ت در 
س��ال، دارای قابلیت اس��تخراج قنده��ای موجود در 
برگها و س��فیدکردن آنها و قابلیت اس��تفاده در انواع 
صنایع غذایی، دارویی و آرایش��ی اشاره نمود. اگرچه 
محدودیتهای��ی در ارتب��اط با کش��ت و کار این گیاه 
وج��ود دارد  اما این محصول اهمیت قابل توجهی درکش��ورهایی نظیر ژاپن، چین، تایوان، 
کره، مکزیک، آمریکا، تایلند، مالزی، اندونزی، اس��ترالیا، کانادا و روس��یه پیدا کرده است. 
اخیراً تالش  قابل توجهی روی تولید انبوه آن در کشور هندوستان  نیز صورت گرفته است. 
از مهمترین محدودیت های موجود در تولید اس��تویا می توان به حس��اس بودن این گیاه 
به طول روز کوتاه )روزکوتاه بودن(، حس��اس به ک��م آبی، مقاومت کمتر از حد اعتدال به 

حسین حسینی، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
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خش��کی، رش��د اولیه ضعیف، رقابت س��نگین با علف های هرز در مراحل اولیه، جوانه زنی 
 pH ضعی��ف بذر، کوتاه بودن ق��درت دوره جوانه زنی )کم بودن قوه نامیه(، مقاومت کم به

باالی خاک، خود ناسازگار بودن و بلوغ ناهمانگ بذور اشاره کرد.

گیاه شناس�ی
اس��تویا یکی از 950 جنس موجود در خانواده Astraceae اس��ت. جنس اس��تویا دارای  
بیش از 200 گونه اس��ت. ول��ی گون��ه Stevia rebaudiana، در میان همه گونه ها 
دارای شیرینی بیشتری است. به طور کلی گیاهی خود ناسازگار، روزکوتاه، علفی و چندساله 
با سیس��تم ریشه ای گس��ترده، ساقه های ترد و ش��کنندۀ کوچک و برگهای افتاده است. 
ارتفاع رشد گیاه استویا حدود 60-50 سانتی متر است که در مواردی ممکن است به 100 

سانتی متر و یا حتی به 120 سانتی متر هم برسد.

ترکیبات موجود در گیاه اس�تویا
برگه��ای این گیاه یک نوع رزین آروماتیک تولید می کنند که مقوی دس��تگاه گوارش��ی 
انس��ان اس��ت. به  طور کل��ی این گی��اه دارای 0/12 تا 0/16 درصد اس��انس اس��ت که 
 حدود 0/43 درصد آن در گل آذین تجمع می یابد. ش��یرینی در اس��تویا مربوط به حضور 
دی ترپن گلیکوزید کائورن اس��ت که در آب  محلول بوده و 300 بار ش��یرین تر از ش��کر 

معمولی )سوکروز( هستند. 
گلیکوزیدها ترکیباتی ارگانیک هس��تند که از یک بخش گلیکونی )ش��یرین( و یک بخش 
غیرگلیکونی تش��کیل شده اند. گلیکولن ممکن اس��ت از رامنوز، فروکتوز، گلوکز، زایلوز ، 
آرابینوز و غیره تشکیل شده باشد. قسمت های غیرگلیکونی نیز ممکن است شامل استرول 

تانین، کاروتنوئید و غیره باشد.
 برگهای استویا دارای تجمع مخلوطی از حداقل 8 گلیکوزید مختلف است که از استویول 
تتراس��ایکلیک دی ترپن مشتق شده اند. اس��تویوزید به عنوان فراوان ترین ترکیب شیرین 

کننده، 5 تا 10 درصد وزن برگ خشک را شامل می شود. 
ریبودیوزید A ) 2 تا 4 درصد برگ خشک(، ریبودیوزید B وC )1 تا 2 درصد(، ریبودیوزید 
D وE)4/ . تا 0/7 درصد برگ خش��ک( و همچنین دالکوزید A و استویول بیوزید نیز در 

این گیاه وجود دارند. 
قدرت ش��یرین کنندگی آنها در مقایس��ه با ش��کر 250 تا 300 برابر است. استویا همچنین 
دارای پروتئین، فیبر، کربوهیدرات ، فس��فر، آهن، کلسیم، پتاس��یم، سدیم، منیزیم، روی، 
ویتامین A و C اس��ت. این ترکیبات ش��یرین از میان فرایند های گوارش��ی بدون تجزیه 
ش��یمیایی عب��ور می کند و به همین دلیل برای افرادی ک��ه نیاز به کنترل قند خون دارند 

مفید است. 
تحقیقات روی بیوسنتز، سمیت زدایی، متابولیسم و مفهوم تغذیه ای استویا این نتیجه را در 
پی داش��ت که اکثر آزمایشهای سمّیت انجام شده روی اس��تویوزید منفی است و استفاده 
از اس��تویوزید تصفیه شده به عنوان یک افزودنی غذایی برتر از نقطه نظر سالمتی عمومی 
رایج ش��د. در نتیجه اس��تویا و اس��تویوزید را می توان به عنوان یک ش��یرین کننده سالم 

استفاده کرد.

کاربردهای گیاه اس�تویا
از این پودر ش��یرین کننده، در کش��ورهاي آس��یایي به عنوان جانش��یني براي شکر و قند 
همچنین به عنوان مادۀ ش��یرین کننده در چاي و مواد غذایي مورد اس��تفاده قرار مي گیرد. 
فواید دیگر گیاه ش��یرین اس��تویا این است که در مقابل دما مقاوم مي باشد از این رو براي 
پختن نان و ش��یریني نیز مي تواند به خوبي مورد اس��تفاده قرار گیرد. برگهاي خشک این 
گیاه در مکان خشک و بدون رطوبت قادر است سالها دوام بیاورد )قابلیت انبارکردن براي 
مصارف صنعتي(. گیاه اس��تویا براي بیماران قند و دیابت مناس��ب مي باش��د و میزان قند 

خون را باال نمي برد.

 مصرف این ماده ش��یرین در ش��یریني جات و نان باعث ایجاد پوسیدگي دندان نمي شود. 
اس��تویا به علت نداش��تن مضرات ش��کر و قند به عنوان ماده شیرین سالم تر از قند و شکر 
عمل مي کند و در عصر فعلي در کش��ورهاي اتحادیه اروپایي به ش��دت در حال کش��ت و 
تکثیر و مصرف اس��ت و تجربیات نش��ان مي دهد این گیاه بازار خوبي در این کش��ورها به 

خصوص بین بیماران دیابتیک دارد. 
کشورهاي اروپایي در مقایسه با کشورهاي گرمسیري مانند آمریکاي التین و مدیترانه اي 
به علت نداشتن آب و هواي مناسب و سرما و باران زیاد در کشت این گیاه قادر به رقابت 

با کشورهاي مناطق گرم استوایي نیستند. 

فیب�ر،  پروتئی�ن،  دارای  همچنی�ن  اس�تویا 
کربوهیدرات ، فس�فر، آهن، کلس�یم، پتاس�یم، 
س�دیم، منیزی�م، روی، ویتامین A و C اس�ت. 
ای�ن ترکیب�ات ش�یرین از می�ان فراین�د های 
گوارش�ی بدون تجزیه ش�یمیایی عبور می کند 
و به همین دلیل ب�رای افرادی که نیاز به کنترل 

قند خون دارند مفید اس�ت. 
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راهنمای استفاده از محصوالت ضدآفتاب
حسن کرباسی زاده، دکترای شیمی آلی، مسؤول فنی آرایشی- بهداشتی، شرکت داروسازی باریج اسانس

مق�د   م�ه
خورش��ید دو نوع اش��عه ماورای بنفش دارد ک��ه می توانند 
پوس��ت را خراب کنند، اش��عه ماورای بنفش A که باعث 
پیری س��لولها میش��ود و اش��عه ماوراء بنفش B که باعث 
سرطانی شدن و آفتاب سوختگی سلولهای پوست می شود. 
فرآورده هایي که امواج ماوراي بنفش را مس��دود میکنند، 
بس��ته به م��واد موجود در فرموالسیونش��ان به دو دس��ته 
»ضدآفتابها« و »مس��دودکننده هاي نور خورشید« تقسیم 
مي شوند. براي انتخاب یک ضدآفتاب مناسب، قبل از هر 
چیز بهتر است ترکیبات موجود در فرموالسیون ضدآفتاب ها 
را بشناس��یم. به طور کلي، »ضدآفتابها« حاوي فرمولهاي 
آلي )شیمیایي( و »مسدودکننده هاي نور خورشید« حاوي 

فرمولهاي غیرآلي )فیزیکي( هستند.

فرمول هاي آلي ) ش�یمیایي(
این مواد تشعشعات ماوراي بنفش را جذب کرده و به انرژي 
گرمایشي تبدیل و از رسیدن آن به الیه هاي عمقي پوست 
جلوگیري مي کنند. این گونه ضدآفتاب ها در انواع بي رنگ 
و کرم پودري موجودند. در س��اختمان این  ضدآفتاب ها از 
موادي مانند: اکتیل سالیسیالت، اکتوکریلین، هموساالت و 
اکتیل متوکسي سینامات )مسدودکننده UVB(، آووبنزون- 
پارس��ول 1789 )مس��دود کننده UVA(، سینوکس��ات، 
 UVB اتیل هگزیل، پارا- متوکسي سینامات)مسدودکننده
و مقادیر کمي از UVA(، اکس��ي بن��زون، بنزوفنون-3 
)مس��دودکننده UVA و UVB( که جلوي اشعه ماوراي 
بنفش را مي گیرند، اس��تفاده مي کنن��د. گاهي پیش مي آید 
که افراد به یکي از این مواد حساس��یت داش��ته و استفاده 
از این م��واد موجب قرمزي و خارش پوس��ت صورت آنها 
مي شود. توجه کنید بهتر است به دنبال ضدآفتابي باشید که 
طیف وس��یعي از امواج خورشید را مسدود کند، یعني داراي 
ترکیب��ي از مواد نام برده ب��وده، هر دو نوع موج UVA و 

UVB را فیلتر کند.
سابق بر این، یکي از ترکیبات رایج موجود در فرموالسیون 
ضدآفتاب ها پارا آمینوبنزوئیک اسید )PABA( بود که این 
روزها به دو دلیل کمتر اس��تفاده مي ش��ود: یک دلیل این 
اس��ت که ساختمان ش��یمیایي آن در حضور امواج ماوراي 
بنفش شکس��ته ش��ده و رادیکاله��اي آزاد تخریب گر آزاد 
مي کند و دلیل دیگر این که بس��یاري از مردم به این ماده 

حساسیت دارند. 

فرموله�اي غیرآل�ي )فیزیک�ي(
این فرمولها حاوي زینک اکس��اید یا تیتانیوم اکس��اید هستند. 
این دو اکس��ید فلزي روي س��طح پوس��ت قرار گرفته، جذب 

 UVB  و UVA نمي ش��وند. بنابراین جلوي رس��یدن امواج
را به پوس��ت مي گیرن��د. این گ��روه از ضدآفتاب ها با انعکاس 
اش��عه م��اورای بنف��ش، از رس��یدن آن به پوس��ت جلوگیري 
مي کنن��د. که پایه ای��ن کرمها، پودر بس��یار نرم روي اس��ت 
)همان نمونه هایي که روي پوس��ت اثر س��فید باقي مي گذارد 
که معمواًل براي کودکان و نیز افرادي که پوس��ت آنها حساس 
 و تحریک پذیر اس��ت، این نوع ضدآفتاب  توصیه مي ش��ود(.

مسدودکننده هاي قدیمي، سفیدرنگ، خمیري شکل و غیرجذاب 
بودند اما فرآورده هاي جدید حاوي اکس��یدهاي ریزذرات روي 
یا تیتانیوم هس��تند. این فرآورده ها به همان اندازۀ انواع قدیمي 
مؤثر و به عالوه بي رنگ هستند. ریز ذرات روي، در مقایسه با 

ریز ذرات تیتانیوم مؤثرتر، کم رنگ تر و غیرخمیري تر هستند.

)SPF(  Sun Protection Factor  روش محاسبه
واژه  SPF را قطع��ًا روي برچس��ب هم��ه ضدآفت��اب ها 
دیده اید. SPF یا همان عامل حفاظتي در برابر آفتاب، یک 
 )UVA نه( UVB نسبت« اس��ت: نسبت میزان امواج«
مورد نیاز براي سوختن و قرمزشدن پوست در آفتاب هنگام 
اس��تفاده از ضدآفتاب، نسبت به هنگام عدم استفاده از آن. 
البت��ه مقدار موج م��ورد نیاز را اغلب با عامل زمان نش��ان 
مي دهند و به عبارت س��اده تر م��ي توان گفت: مدت زمان 

الزم براي آفتاب س��وختگي پوست با ضدآفتاب مدت زمان 
الزم براي آفتاب س��وختگي پوس��ت بدون ضدآفتاب مثاًل 
فردي که بدون اس��تفاده از ضدآفتاب، طي مدت 5 دقیقه 
دچار آفتاب سوختگي مي شود و مي خواهد براي مدت 150 
دقیقه در آفتاب بمان��د، باید از ضد آفتابي با SPF حداقل 
30 استفاده کند یعني ضدآفتابي که 30  برابر حالت عادي 

از پوست در مقابل آفتاب حفاظت مي کند.
انتخاب SPF مناس��ب براي افراد مختلف به عواملي از جمله 

سن بستگي دارد:
ضدآفتاب ها براي اغلب کودکان بي خطر هس��تند، اما نباید 
اولین و تنها روش محافظتي در برابر نور خورشید باشند. در 
واقع متخصصان نگرانند که والدین با اعتماد بیش از اندازه 
به ضدآفتاب ه��ا، اقدامات ضروري دیگري براي محافظت 
از فرزندانش��ان در برابر صدمات آفت��اب را در نظر نگیرند 
و ای��ن امر منجر ب��ه افزایش احتمال ابت��الي کودکان به 
سرطان پوست شود. اقدامات اولیه براي جلوگیري از آفتاب 
س��وختگي کودکان عبارتند از: پوش��اندن پوست صورت با 
استفاده از کاله و عینک آفتابي و همچنین قرار نگرفتن در 

معرض خورشید هنگام اوج تابش آفتاب .
 کودکان بزرگتر و بزرگساالن )حتي آنهایي که پوست تیره  تر

 دارند( بای��د از ضدآفتاب هایي با SPF 15 و باالتر از آن 
اس��تفاده کنند. برخي متخصصین معتقدند که براي پوست 
صورت باید از ضدآفتاب با  SPF 30 و براي پوس��ت بدن 

از ضد آفتاب با SPF 15 استفاده کرد.
افرادي که خیلي س��ریع دچار آفتاب س��وختگي مي شوند 
و اف��رادي ک��ه داراي عوامل خطرس��از ابتال به س��رطان 
 پوس��ت هس��تند، باید از ضدآفتاب هایي ب��ا SPF حداقل

 30 استفاده کنند.
مق�دار  و    زم�ان   مص�رف  ضدآفت�اب

در مصرف ضدآفتاب نکات زیر را در نظر بگیرید:
قب��ل از مصرف ک��رم ضدآفت��اب  از ک��رم مرطوب کننده 
 اس��تفاده کنید یا از کرم ضدآفت��اب  محتوي مرطوب کننده 

استفاده کنید.
ضدآفت��اب  بای��د به تم��ام نقاط ب��از بدن مالیده ش��ود؛ به 
خصوص صورت، گوش��ها، گردن قسمتهاي فوقاني سینه، 

پشت دستها ، قسمتهاي بدون موي سر در مردان.
بیش��ترین مقدار اش��عه در فاصله زماني 10 صبح تا 3 بعد 
از ظه���ر ب��ه زم�ی�ن مي رس��د. در این فاص�ل��ه زماني از 
قرار گ�رف�تن به طور مس��ت�ق�یم در برابر اش��ع�ه آف�تاب 

اج�ت�ناب شود. 
بای��د ه��ر روز از ضدآفتاب اس��تفاده کنید، حت��ي اگر تنها 
ب��راي مدت زمان کوتاه��ي مي خواهید خارج از منزل و در  

محیطهاي باز باشید.
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هنگام مصرف باید دس��ت و دلباز باش��ید و مقادیر کافي از 
ضدآفت��اب را روي تمام مناطقي از پوس��ت که در معرض 

آفتاب قرار مي گیرند، بمالید.
براي ای��ن که بهترین نتیج��ه را از ضدآفتاب بگیرید، باید 
آن را 30 دقیق��ه قبل از ورود به فضاهاي باز روي پوس��ت 
بمالید. این کار باعث مي شود که ضدآفتاب به خوبي جذب 
ش��ده و زمان الزم براي نفوذ م��اده به درون الیه کراتیني 

پوست فراهم شود.
 پس از آن، در طول مدتي که در معرض آفتاب هستید، هر 

15 تا 30 دقیقه یکبار آن را تکرار کنید.
پس از هر بار ورزش یا ش��نا باید ضدآفتاب را تمدید کنید. 
حتي اگر فعالیت ورزشي ش��ما لزومًا شناکردن هم نیست، 
بهتر است نوعي ضدآفتاب »ضدآب« یا »مقاوم به آب« را 
انتخاب کنی��د. ضدآفتاب هاي »ضدآب« وقتي بدن در آب 
ق��رار گیرد، حدود 40 دقیقه و ضدآفتابهاي »مقاوم به آب« 

در همان شرایط، حدود 20 دقیقه ماندگاري دارند.
ترکیبات دفع کننده حشرات که گاه افراد از آن روي پوست 
خود اس��تفاده مي کنن��د، SPF ضدآفت��اب را تا حدودي 
کاه��ش مي دهن��د؛ بنابراین وقتي مي خواهی��د از هر دو 
فرآورده اس��تفاده کنید، مقدار بیشتري از ضدآفتاب را روي 
پوس��ت بمالید و ه��م این که SPF ه��اي باالتر از حالت 

عادي را انتخاب کنید.

کاربرد روغن های گیاهی در فرآورده های ضدآفتاب
روغ��ن های گیاه��ی معمواًل به عن��وان ضدآفتاب طبیعی 
ش��ناخته می ش��وند. در زیر تعدادی از این روغن ها مورد 

بحث قرار گرفته اند:

روغ�ن دان�ه هوی�ج: 
از ویژگ��ی های مهم این روغن دارا بودن SPF40 اس��ت 
که می تواند نور خورش��ید را روی پوس��ت شما مهار کند. 
همچنین خاصیتهای ضدعفونی کننده و آنتی اکسیدانی این 
روغن با میکروبها مقابله کرده و موجب ضدعفونی پوس��ت 

می شود.

روغن تمش�ک: 
از ویژگیهای این روغن می توان به  SPF30، وجود امگا 3 
و امگا 6 اشاره کرد که ترک های پوستی را درمان می کند.

روغ�ن جوان�ه گن�دم: 
جوانه گندم هم دارای SPF20 اس��ت ک��ه برای مراقبت 
در مقابل نور خورش��ید مورد اس��تفاده قرار می گیرد اما به 
 A کیفیت دو مورد باال نیس��ت. این روغن دارای ویتامین
می باش��د و با داشتن ویژگی آنتی اکسیدانی، پوست را سالم 

و ضدعفونی می کند.

روغ�ن آواکادو: 
این روغن هم دارای SPF15 اس��ت که ب��ا وجود میزان 
قابل توجهی چربی در این میوه موجب مراقبت از پوس��ت 

شما در برابر آفتاب می شود.

روغن دانه س�ویا: 
  ویژگی مهم این دانه SPF10 می باشد که به عنوان یک 

ضدآفتاب مالیم عمل می کند.

روغ�ن نارگی�ل:
 ای��ن روغن با وجود SPF8 هم از مو و هم از پوس��ت در 

مقابل آفتاب مراقبت می کند.

روغ�ن زیت�ون: 
ای��ن روغن برای بدن بس��یار مفید اس��ت. از آن جایی که 
دارای SPF8 اس��ت می تواند از پوست به خوبی مراقبت 
کند. همچنین از پیری زودرس پوس��ت جلوگیری کرده اما 

برخی معتقدند که پوست را تیره می کند.

روغ�ن ب�ادام:
 این روغن هم دارای SPF5 اس��ت که می تواند به خوبی 

جلوی نور آفتاب را بگیرد و خشکی را رفع کند.

روغ�ن جوجوب�ا:
 این روغ��ن دارای SPF4 بوده و به می��زان توانایی خود 

جلوی نور خورشید را می گیرد.

روغ�ن آرگان: 
روغ��ن آرگان ب��ا SPF4 دارای خواص منحص��ر به فرد 
آنتی اکس��یدان و ضدپیری بوده و س��بب افزایش س��اخت 
 کالژن و آالس��تین و تقوی��ت اتص��االت درم و اپی��درم 

می ش��ود. همچنین، کمک ش��ایانی به جوان سازی و رفع  
افتادگی پوس��ت بدن می کند و با اثر تغذیه کنندگی عمقی 
و آبرس��انی فوق العاده عالی، خش��کی و زبری بیش از حد 
پوس��ت را خصوص��ًا در نواحی زانو، قوزک پ��ا، آرنج و… 
کاهش می دهد و نرمی و لطافت را برای پوس��ت ش��ما به 
ارمغ��ان می آورد. ای��ن روغن می تواند ب��ه عنوان مکمل 
در درمان انواع خش��کی و التهابات پوس��ت از جمله اگزما، 
پس��وریازیس و… مفی��د واقع ش��ود و التهابات ناش��ی از 
آفتاب س��وختگی را در بدن کاهش دهد. در دوران بارداری 
نیز روغن آرگان خالص به عنوان یک پیش��گیری کننده و 
ضدترک های ب��ارداری می تواند عمل کند و نیز در ترمیم 

ترک های دست و پا و تقویت ناخن بسیار موثر می باشد.

ب�راي ای�ن ک�ه بهتری�ن 
نتیج�ه را از ضدآفت�اب 

بگیری�د، بای�د آن را 30 
دقیق�ه قب�ل از ورود ب�ه 

فضاهاي باز روي پوس�ت 
بمالی�د. ای�ن کار باع�ث 

مي ش�ود که ضدآفتاب به 
خوبي جذب ش�ده و زمان 

الزم ب�راي نف�وذ م�اده 
ب�ه درون الی�ه کراتین�ي 

پوس�ت فراهم ش�ود.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

161 162 163 164
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مق�د   م�ه
فلزات س��نگین در یک مقیاس وس��یع، از منابع طبیعی و 
انسان س��اخت وارد محیط زیست می ش��وند. میزان ورود 
این فلزات س��نگین به داخل محیط زیس��ت، بس��یار فراتر 
از میزانی اس��ت که به وس��یله فرایندهای طبیعی برداشت 
می ش��وند. بنابراین تجمع فلزات سنگین در محیط زیست 
قابل مالحظه است. فلزات سنگین فلزاتی هستند که دارای 
چگالی باالتر از 5 گرم بر س��انتیمتر مکعب باشد. بر اساس 
ای��ن تعریف عناصری وجود دارد که به  عنوان ریزمغذی یا 
عناصر کمیاب، برای متابولیس��م گیاهی بااهمیت هستند؛ 
مانند آهن، مولیبدن، کروم، کبالت، مس، روی و تنگستن. 
عناصری نیز وجود دارد که وقتی مقدار آنها در محیط رشد 
گیاه زیادتر از حد نرمال باش��د، برای گیاهان مسمومیت زا 
هس��تند. عناصر دیگری نیز که نقش بیولوژیکی ناشناخته 
و خاصی��ت مس��مومیت زایی باالیی برای گیاه��ان دارند، 
آرس��نیک، جیوه، نقره، آنتیموان، کادمیوم، سرب و اورانیوم 
از جمله از این فلزات س��نگین هستند. این سموم در هوای 
تنفسی، آب آش��امیدنی، مصالح ساختمانی، لوازم آشپزخانه 
و حتی در البس��ه نیز وجود دارند. یکی از مباحث اساس��ی 
در مورد عناصر س��نگین، عدم متابولیزه شدن آنها در بدن 
می باش��د. در واقع این فلزات پس از ورود به بدن دیگر از 
بدن دفع نش��ده و در بافتهایی مانند چربی، اس��تخوانها و 
مفاصل رس��وب کرده و انباشته می گردد و باعث بروز انواع 
بیماریها می گردد. حضور فلزات س��نگین بیش از استاندارد 
تعریف ش��ده در محیط باعث بروز مشکالتی برای ساکنان 
آن محل و اکوسیستم می شود. تاثیرات فلزات سنگین روی 
انس��ان مختلف بوده و عمده  ترین آن مربوط به اختالالت 
عصبی می باشد. فلزات س��نگین همچنین جایگزین دیگر 
امالح و مواد معدنی مورد نیاز بدن می شود. مثاًل در صورت 
کمب��ود روی، کادمیوم جایگزین آن می گردد. به طور کلی 
اخت��الالت عصب��ی )پارکینس��ون، آلزایمر، افس��ردگی(، 
انواع س��رطانها، کمبود مواد مغذی، س��قط جنین، س��ردرد 
و س��رگیجه، کاهش حافظه، ریزش مو، تضعیف سیس��تم 

ایمنی و ... در موارد خیلی حاد منجر به مرگ می شوند.

مناب�ع آ لودگ�ی
به جز محیطهای طبیعی استثنایی، در حال حاضر به اثرات 
مخرب رهاس��ازی فلزات س��نگین در طبیعت توجه زیادی 
می ش��ود. منابع این فلزات عبارتس��ت از: ترافیک شهری، 
دورریزهای خانگی و پس��ابهای صنعتی، دفع غبار حاصل 
از کارخانجات، آئروس��ولها و خاکس��تر حاص��ل از صنایع 
فرآوری کنن��ده فلزات که منجر ب��ه آلودگی نواحی مختلف 

شده است.
به عنوان مثال منابع طبیعي انتش��ار کادمیم عمدتًا ش��امل 
سنگهاي رسوبي، سنگ فسفات هاي دریایي، آتشفشانهاي 
فعال، معادن و بس��ترهاي س��نگي حاوي آنها، دریاچه ها، 
جنگل س��وزي و مناب��ع انسان س��از آن، انتش��ار از صنایع 
مصرف کنن��ده محصوالت حاوي کادمی��م مانند باتریهاي 
نی��کل- کادمیم ، پالس��تیک ، س��رامیک ، شیش��ه ، رنگ ، 
مین��اکاري ک��ه در تولید آنه��ا از رنگهاي ح��اوي کادمیم 
اس��تفاده مي ش��ود ، تثبیت کننده ه��اي کادمیمي اس��تفاده 
ش��ده در فرآین��د تولی��د محص��والت پلي وینی��ل کلراید 
)PVC(، محص��والت آهني و غیرآهني ب��ا روکش هاي 
کادمیمي، آلیاژهاي کادمیم��ي و محصوالت الکترونیکي ، 
زباله س��وزهاي ش��هري، پس��ماندهاي صنایع فلزي مثل 
صنایع آهن و فوالد ، س��یمان ، س��نگ گچ، روي، س��رب، 
مس و آلیاژهاي آنها و باقي مانده هاي سوخت هاي فسیلي 
و... می باش��ند. همچنین مصرف لجن فاضالب و کودهاي 
فس��فاته در زمینهاي کش��اورزي و باقي مانده هاي ناشي از 
مصرف سوخت هاي فسیلي ، پسماندهاي صنایع سیمان و 
محله��اي دفن زباله ) که در آنها زباله هاي حاوي کادمیم یا 
ناخالصیه��اي آن وج��ود دارد ( از عوامل آلودگي کادمیم در 

خاک هستند.
در م��ورد جی��وه نیز مي ت��وان به عمده م��وارد مصرف آن 
شامل ک�اتالیست ها ، وس��ایل الکتریکي ترمومتر ، بارومتر ، 
المپهاي جیوه اي ، دیگهاي بخ��ار، تولید P.V.C ) کاربرد 
اکس��ید جیوه به عنوان کاتالیزور ( ، آینه ، باطري، تولید سود 
س��وزآور ، محصوالت کش��اورزي )قارچ ک��ش ،  آفت کش ، 
ضد باکت��ري و ...( و همچنی��ن کارب��رد زی��ادي از آن در 

داروسازي ، رنگ سازي و مصرف در استخراج طال نام برد. 
جیوه همچنین به عنوان ضد باکتري و یا نگهدارنده در تهیه 
رنگهاي مورد مصرف به کاربرده مي شود. بیشترین ترکیب 
قابل استفاده جیوه، فنیل مرکوریک استات بوده که از درجه 
سمیت باالیي برخوردار مي باشند. اکسید جیوه نیز به عنوان 
یک ترکیب ضدکپک در رنگهاي نقاشي استفاده مي شود.

در م��زارع کش��اورزی، آلودگ��ی فلزات س��نگین به خاطر 
تیمار خاک با پس��ابهای آلوده و اس��تفاده بی رویه کودهای 
فسفاته حاوی کادمیم )Cd(، یک مساله فزاینده می باشد. 
دوام بلندم��دت بیولوژیک��ی و باقی ماندن در خاک، س��بب 
انباشته ش��دن این فل��زات در زنجیره غذای��ی و در نتیجه 
تأثیرات منفی بالقوه برای س��المتی انسان می گردد. میزان 
دسترس��ی به این فلزات بستگی به نوع گیاه و میزان مورد 
نی��از آنها به عنوان ریزمغذی و قابلیت گیاهان برای تنظیم 
کارآمد متابولیس��م آنها از طریق ترش��ح اس��یدهای آلی یا 
پروتونها به محیط ریش��ه دارد. ع��الوه بر آن، خصوصیات 
خ��اک ب��ر میزان تح��رک آنه��ا و بنابراین تنظی��م میزان 
آزادسازی آنها در محلول خاک موثر است. توانایی گیاهان 
ب��رای ج��ذب فل��زات از خاک، اس��تفاده داخل��ی از آنها و 
مکانیزم های رفع مسمومیت سلولی، حوزه های تحقیقاتی 

هستند که اخیراً با اقبال روزافزونی مواجه شده اند.

تاثیر فلزات س�نگین بر گیاهان
هنگام��ي که فلزات س��نگین درون بافتهاي گیاهي تجمع 
مي یابن��د اغلب به دو صورت باعث س��میت مي ش��وند. 
به صورت غیرمس��تقیم از طریق قرارگیري به جاي س��ایر 
عناصر غذایي ضروري در رنگدانه ها یا آنزیم ها و اختالل 
 Hg, Pb, Cd,در عملک��رد آنها براي نمون��ه جایگزیني
Cu, Ni, Zn  در کلروفی��ل ب��ه ج��اي Mg منج��ر به 
شکست در فتوسنتز مي گردد. حالت دوم به صورت مستقیم 
با تخریب س��اختار سلول می باش��د. حضور فلزات سنگین 
باعث ایجاد تنش اکسیداتیو و افزایش تولید گونه هاي فعال 
اکس��یژن )ROS( مي گردد. گونه هاي فعال اکس��یژن در 
جریان فعالیت هاي انتقال الکترون عمدتًا در کلروپالس��ت 

فلزات سنگین در گیاهان
)Phytoremediation( و ترمیم گیاهی

مهدی مهران، دانشجوی دکترای شیمی تجزیه، گروه فیتوشیمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
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و میتوکندري تولید مي ش��وند و به نوب��ه خود باعث ایجاد 
اثرات س��مي مختلف در گیاهان نظیر کاهش رشد، کاهش 
محتویات کلروفیل و فتوس��نتز، مهار فعالیت هاي آنزیمي، 
آس��یب به مولکولهاي زیس��تي نظیر لیپیدها، پروتئین ها و 

اسیدهاي نوکلئیک به خصوصDNA مي شوند.

تکنولوژی ترمیم زیس�تی 
تکنولوژی ترمیم زیستی )Bioremediation(، بر اساس 

 )Phytoremediation( کاربرد گیاه، ترمیم گیاهی
)از ریش��ه یونانی phyto به معنای گیاه و ریش��ه التین 
remedium به معنای بازگرداندن تعادل( نامیده ش��ده 
و به کاربرد گیاهان س��بز برای تیم��ار در محل خاک ها و 
آب ه��ای زیرزمینی آلوده گفته می ش��ود. اعتقاد به کاربرد 
گیاهان تجمع کننده فلزات برای برداش��ت فلزات س��نگین 
ابت��دا در س��ال 1983 عن��وان گردید ام��ا در حقیقت این 
مفهوم در حدود 300 س��ال گذش��ته به کار گرفته می شد. 

ای��ن تکنولوژی ب��رای مواد 
معدنی  و  آل��ی  آلوده کنن��ده 
موجود در خ��اک، آب و هوا 
به کار برده می شود. تکنیک 
فعالیت های  تمام  فوق  های 
جمل��ه  از  بیولوژیک��ی 
تثبیت کنن��ده  باکتری ه��ای 
و  میکوریز ه��ا  نیت��روژن، 
قارچ های موجود در خاک را 
از بی��ن می برند و زمین های 
کش��اورزی را ب��رای رش��د 
نامناس��ب  محص��والت 

می سازند.
ترمی��م گیاهی به روش��های 

گوناگون انجام می گیرد:
 :Rhizofilteration  )1
منظ��ور جذب،  به   گیاه��ان 
م��واد  رس��وب  و  تغلی��ظ 
آلوده کنن��ده، ای��ن م��واد را 
از  ریشه هایش��ان  توس��ط 
انتقال خ��ارج کرده  چرخ��ه 

و تجم��ع می دهند. این عمل ب��رای فلزاتی چون کادمیوم، 
مس، کروم، سرب و روی صورت می گیرد.

Phytostabilization )2: ای��ن روش وابس��ته ب��ه 
توانایی ریش��ه برای دورساختن و کاهش قابلیت دسترسی 
زیس��تی مواد آلوده کننده در خاک می باش��د. این روش به  
صورت جذب، رس��وب، ایجاد کمپلکس و یا کاهش تعادل 

فلزی انجام می گیرد.
Phytoextraction )3: ای��ن روش بهتری��ن رویکرد 
برای برداش��ت م��واد آلوده کننده از خاک و جداس��ازی آن 
ب��دون تخریب س��اختمان و حاصلخیزی خاک می باش��د. 
ای��ن روش ب��ه Phytoaccumulation نیز معروف 

می باشد.
Phytovolatilization)4: این روش ش��امل کاربرد 
گیاهان برای جذب آلودگی ها از خاک، تغییر ش��کل آنها به 
فرم فّرار و واردکردن آنها به اتمسفر می باشد. این روش در 

ابتدا برای برداش��ت جیوه ب��ه کار رفت. در این روش جیوه 
یونی به جیوه فلزی که سّمیت کمتری دارد تبدیل می شود. 
اش��کال این روش این اس��ت که جیوه رهاشده به اتمسفر 

مجدداً به وسیله بارندگی وارد چرخه اکوسیستم می شود.
Phytodegradation )5: این روش ش��امل شکست 
مولکولهای آلی جذب ش��ده توس��ط گیاه ب��ه مولکولهای 

ساده تر می باشد. 
گیاهان دارای آنزیم هایی مانند مالوژناز، اکسیژناز و ردوکتاز 
هستند که می توانند فرایند شکست و تبدیل را انجام دهند. 
Rhizodegradation)6 : در واقع شکست مولکولهای 
آلی درخاک از طریق فعالیتهای میکروبی ریزوسفر می باشد 
 Phytodegradation و فرایند کندتری نس��بت ب��ه
است. فلزات س��نگین اغلب به شکل یونی، کمپلکس های 
آل��ی غیریونیزه می باش��ند. حاللیت این فل��زات در خاک 
توس��ط PH ، مقدار فلز، ظرفیت تبادل کاتیونی، محتوای 
کربن آل��ی، وضعی��ت اکسیداس��یون ترکیب��ات معدنی و 

PH  پتانسیل ردوکس سیستم کنترل می شود. با افزایش
حاللیت کاتیون های فلزی کاهش می یابد. تحت شرایطی 
PH قلیایی و نزدیک خنثی است که در اغلب خاکها دیده 

می شود. 
 Phytoremidation به طور کلی مزایای اس��تفاده از

به شرح زیر می باشد:
1- برای ترکیبات آلی و معدنی متنوع قابل کاربرد است.

2- کارب��رد ه��ای In-situ مقدار تخریب خ��اک را در 
مقایسه با روش های معمولی کاهش می دهد.

3- کاربرد های In-situ گسترش آلودگی از طریق آب و 
هوا را کاهش می دهد.

4- نیاز به تجهیزات گران قیمت و افراد متخصص ندارد.
5- درحجم وس��یع انرژی پتانس��یل ذخیره شده می تواند 

برای ایجاد انرژی حرارتی استفاده شود.
ام��ا معایب اس��تفاده از Phytoremidation ش��امل 

موارد زیر می باشد:
1- محدود به سایتهای آلوده با عمق کم می باشد.

2- زمان بر بودن آن )چندین س��ال طول می کشد تا یک 
سایت آلوده اصالح شود(.

3- محدود به سایتها با آلودگی پائین می باشد.
4- بیوم��س )Biomass( گیاهان تجمع کننده فلزات جز 
مواد زائد خطرناک به  حساب می آیند و از  این  رو باید برای 

از بین بردن آنها توجه کرد. 
5- شرایط آب و هوایی فاکتور محدودکننده می  باشد.

6- مصرف و اس��تفاده از بیوم��س )Biomass( گیاهی 
آلوده شده خطرناک است.

 Phytoremediationبرخی از مسائل موجب شده است
به  صورت یک چالش دربیاید. به عنوان مثال: 

1- تخریب و انهدام مواد گیاهی آلوده: بعد از هر کاش��ت، 
گیاهان آن منطقه برداش��ت می ش��وند ک��ه موجب تجمع 
مقدار زیادی بیومس خطرناک می ش��ود. این بیومس باید 
به  طریقی ذخیره یا منهدم ش��ود که 
خطری برای محیط زیس��ت نداشته 

باشد. 
2- برداشتن این حجم عظیم بیومس 
 تولیدش��ده نوع��ی معظل به ش��مار 
م��ی رود که باید کاهش داده ش��ود. 
درصد مواد آل��ی که در بیومس جمع 
می ش��وند از یک گونه به گونه دیگر 
متف��اوت اس��ت. تولید کمپوس��ت و 
فشرده س��ازی روشی است که توسط 
برخی از محققان پیشنهاد شده است. 
شستش��و  ه��ای  آزم��ون  ام��ا 
مواد کمپوست ش��ده   )Leaching(
نش��ان داد که این فراین��د ترکیبات 
آل��ی حالل��ی را ایجاد م��ی کند که 
 قابلی��ت ح��ل ش��دن س��رب را باال

می ب��رد. این روش به ش��دت حجم 
 بیوم��س برداش��ت ش��ده را کاهش 
م��ی ده��د ام��ا آلودگی ه��ای فلزی 
بیومس گیاه��ی قبل از انه��دام نیاز 
به پیش تیم��ار دارد. مزیت دیگر این 
روش کاهش هزینه های فعل و انفعال اس��ت. اگر بیومس 
تولید ش��ده به عنوان منبع انرژی مورد اس��تفاده قرار گیرد 
خاکس��تر باقیمانده نی��ز می تواند به عنوان س��نگ معدن 
بیواکولوژی )Phytomining( استفاده شود. این روش 
مص��رف اقتصادی گیاهان تجمع کننده فلزات را در صنعت 

معدن نشان می دهد.
پیرولی��ز )Pyrolysis( روش دیگری اس��ت که می تواند 
ب��رای مواد آلوده گیاهی به کار گرفته ش��ود. در این روش 
مواد تحت ش��رایط بی هوازی متالشی شده و فرآورده های 
آن روغن مایع و زغال س��نگ اس��ت که فلزات سنگین در 
زغال س��نگ باقی می مانند و می تواند درکوره ذوب فلزات 

مورد استفاده قرار گیرد.
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ترویج و توسعه کاشت گیاهان دارویی
راهی به سوی کشاورزی پایدار در کشور

علی ثابتی، دکترای کشاورزی، واحد ترویج و توسعه گیاهان دارویی، شرکت داروسازی باریج اسانس

چکی�د  ه 
بخش عمده ای از مساحت کشور از نظر اقلیمی جزو مناطق 
خش��ک و نیمه خشک  طبقه بندی می ش��ود. از خصوصیات 
مش��خص این مناطق، حاکم بودن ش��رایط سخت و دشوار 
محیطی برای گیاهان و ش��کننده بودن این اکوسیس��تم ها 
اس��ت. از طرفي مص��رف منابع ان��رژي، آب و مواد غذایي 
ب��ه طور روزافزون در حال افزایش می باش��د. بنابراین باید 
تدبی��ری ب��رای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و اس��تفاده 
بهین��ه از مناب��ع آب و خ��اک اتخ��اذ نمود. توس��عه پایدار 
کش��اورزی در کنار برخ��ی از فعالیت های مخّرب و اثرگذار 
کشاورزی رایج بر اکوسیستم های طبیعی و در شرایطی که 
کمبود آب در سالیان اخیر اثرات منفی خود را هر چه بیشتر 
نمایان کرده اس��ت، می تواند با شناخت ارتباط کمبود آب، 
خاک و رشد محصوالت در هر مرحله، بررسي واکنش هاي 
فیزیولوژیک��ي و روابط مفید داخل��ي گیاه در مقابله با تنش 
خش��کی، حذف گیاهان زراع��ی پر مصرف از حیث مصرف 
آب و  ترویج و توس��عه کاشت گیاهان دارویی کم مصرف 
آغاز و گس��ترش پیدا کند. توس��عه پایدار بخش کشاورزي 
در ابعاد کالن به توس��عه اقتصادي، خودکفایي، اش��تغال و 
حفظ ذخایز ژنتیکي کمک می نماید. در این تحقیق تالش 
گردیده اس��ت ترویج و توس��عه کاش��ت گیاهان دارویی به 
خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک کشور که موجب 

پایداری کشاورزی می گردد، مورد بررسی قرار گیرد.
مق�د   م�ه

کشاورزی به مفهوم راهها و روشهای بهره برداری از منابع 
آب، خاک، ان��رژی و غیره در جهت تامین نیازهای غذایی 
و پوش��اک انس��ان ها همواره در طول تاریخ پایه و اس��اس 
بسیاری از تحوالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
در سرتاس��ر جه��ان بوده و هس��ت. به  طوری ک��ه امروزه 
کش��اورزی و توس��عه کش��اورزی به عنوان موتور محرکه 
توس��عه اقتصادی می باشد. خود توسعه کشاورزی پایدار نیز 

به اهرم توانمندی به نام ترویج کشاورزی نیازمند است. 
کش��اورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع 
انس��ان بوده و کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با 
محیط در توازن اس��ت. به عبارتی کشاورزی پایدار باید از 
نظر اکولوژیکی مناس��ب، از نظ��ر اقتصادی توجیه پذیر و از 
نظر اجتماعی مطلوب باش��د. به طور کلی کشاورزی پایدار 

سه هدف را در خود جای می دهد:

1- سالمت محیط
2- سوددهی اقتصادی

3- تساوی حقوق اجتماعی و اقتصادی
 در کش��اورزی پایدار دو اصل کلیدی وجود دارد که در آن 
استفاده از مواد ش��یمیایی به خصوص آفت کش ها و کودها 
باید به حداقل برس��د و مزرعه به صورت جامعه نگریس��ته 
ش��ود. بعضی از متخصصان که بر جنبه ه��ای اکولوژیکی 
سیس��تم زراعی تاکید می کنند، آن را کشاورزی ارگانیک، 
بیولوژی��ک، اکولوژی��ک، طبیعی و یا جایگزی��ن می نامند. 
بعض��ی دیگر که به پویایی منابع اکوسیس��تم زراعی توجه 
دارند، آن را کش��اورزی کم نهاده یا کارآم��د از نظر انرژی 
می نامند. برخی دیگر از متخصصان بر جنبه های اجتماعی 
و اکولوژیک��ی تاکید دارند و بعضی دیگر عملیات خاصی را 
بر اس��اس روابط اکولوژیکی و اجتماعی در نظر می گیرند 
که به آن بیودینامیک گفته می شود. به طور کلی کشاورزی 
پایدار یک فرآیند بیولوژیکی اس��ت و سعی در تقلیدکردن 
از خصوصی��ات کلیدی یک اکوسیس��تم طبیعی دارد، ولی 

عملکرد حداکثر، از اهداف آن است.
کشاورزی پایدار باعث پیچیدگی اکوسیستم زراعی می شود، 
کارایی چرخش عناصر غذایی در این نوع کشاورزی افزایش 
می یابد و از خورش��ید به عن��وان منبع اصلی انرژی برای به 
حرک��ت درآوردن سیس��تم، بهره برداری مطلوب می ش��ود. 
خاک در کش��اورزی پایدار به عنوان یک سیس��تم زنده در 
نظر گرفته می ش��ود و مدیری��ت آن باید در جهت افزایش 
تنوع باش��د. سیستم های ش��خم باید طوری انتخاب شوند 
تا طی آن، فرس��ایش فش��ردگی و اکسیداسیون به حداقل 
برس��ند و خاک ت��ا حد امکان دائمًا دارای پوش��ش گیاهی 
باشد. در کشاورزی پایدار پیچیدگی و تنوع باید برقرار شود؛ 
این امر نیاز به حفظ انواع گیاهان و زیس��تگاه ها در مرزعه 
دارد. از آفت کش��ها در این نوع کش��ت و کار باید با احتیاط 
اس��تفاده شود تا از هر نوع آلودگی یا اختالل در اکوسیستم 
اجتناب ش��ود. این مواد باید برای آفات اختصاصی در نظر 
گرفته و به کار برده ش��وند به نح��وی که کاربرد آنها برای 

پستانداران حداقل سمیت را داشته باشد.
چندکش��تی، ش��خم حداقل، جنگل زراعی و تلفیق زراعت 
ب��ا دام��داری، همگی پتانس��یل تولید را حف��ظ  می نمایند. 
اغل��ب این عملیات س��ابقه تاریخی دارن��د و بعضی از آنها 
بس��یار قدیمی هس��تند و در سیس��تم های زراعی سنتی با 

درک روابط اکولوژیک��ی مربوطه همراهند و امروزه از این 
اصول برای سیستمهای جدید کشاورزی استفاده می شود. 
شایان ذکر اس��ت که سیس��تمهای پایدار البته تنها نوعی 
بازگشت به گذش��ته نیست، چرا که در آن مفاهیم جدید و 
قدیمی تلفیق شده و از تکنولوژی استفاده می شود. طراحی 
و مدیریت سیس��تم های کش��اورزی پایدار باید بر اس��اس 
اصول اکولوژی باشد؛ در این روش اثرات متقابل بین اجزا 
و فرآیندهای اکوسیس��تم های زراعی موضوع اصلی است. 
ش��اید مهمترین موانع استفاده از سیس��تمهای کشاورزی 
پایدار، موانع بیولوژیکی ی��ا تکنولوژیکی نبوده، بلکه موانع 
اجتماعی یا سیاسی باشند.امروزه یکی از جنبه های مهم در 
توسعه پایدار، کشاورزی پایدار است. پایداری کشاورزی در 
تاریخ اجرای برنامه های انقالب س��بز و کش��اورزی مدرن 
دچار اش��کال گردید. انقالب س��بز در اکثر مناطق تولید را 
افزایش داد ولی اثرات مخربی بر محیط زیس��ت وارد آورد 

که عبارتند از:
1- آلودگ��ی آب، مزرع��ه و منابع طبیعی از طریق س��موم 
شمیایی، از دست رفتن خاک، صدمه زدن به حیات وحش، 

اختالل در زیست بوم ها.
2- آلودگ��ی مواد غذایی و علوفه دامی با بقایای باقی مانده 

از سموم شمیایی، نیترات ها و آنتی بیوتیک ها.
3- آلودگی جو با  مواد آالینده حاصل از سوختن که موجب 

گرم شدن زمین و ازبین رفت الیه ازن می شود.
 4- اس��تفاده مفرط از مناب��ع طبیعی که باعث کاهش آب 
زیرزمینی و زیان به گیاهان خوراکی، وحشی و رستنگاه ها و 
نیز موجب کاهش ظرفیت آنها در جذب مواد زاید می شود. 
همچنین این موضوع باعث ماندابی شدن و افزایش شوری 

خاک می گردد.
5- تمایل به استانداردکردن و تخصصی کردن کشاورزی با 
روی آوردن به رقم های جدید بذر که موجب از دست رفتن 

رقم ها و نژادهای سنتی می شود. 
همین عوامل موجب گردید  که موضوع کش��اورزی پایدار 
مطرح گردد به عبارتی دیگر اهداف کشاورزی پایدار ارتباط 
نزدیک��ی با تعاریف آن دارند. یک برنامه کش��اورزی پایدار 

موفق شامل اهداف زیر می باشد که عبارتند از:
1- فراهم ک��ردن امنیت غذایی همراه ب��ا افزایش کمی و 

کیفی آن ضمن در نظر گرفتن نیاز های نسل های بعدی 
2- حفاظت از منابع آب، خاک و منابع طبیعی
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3- حفاظت از منابع انرژی در داخل و خارج از مزرعه 
4- حفظ و بهبود سود آوری کشاورزان 
5- حفظ نیروی حیات جامعه روستایی 

6- حفظ تنوع زیستی 
7- قابلیت پذیرش از سوی جامعه 

به ط��ور کل��ی تفاوت های��ی بین کش��اورزی متع��ارف و 
کشاورزی پایدار وجود دارد.

نقش گیاهان دارویی در توسعه کشاورزی پایدار
گیاه��ان دارویي به دلیل این که فواید کش��اورزی پایدار را 
تقویت و موجب کاهش مضرات کشاورزی مدرن می گردد، 
نقش بس��یار اساسی در توسعه کش��اورزی پایدار در سطح 

کشور دارند که دارای فواید اختصاصی زیر می باشند:
- س��اخت ان��واع علف کش و آفت کش ه��اي گیاهی برای 

مبارزه با آفات به جای علف کش آفت کش های شیمیایی
-  اس��تفاده انواع اس��انس هاي گیاهي و طبیعی در صنایع 

غذایي، آرایشي، بهداشتي و دارویی به جای مواد سنتزی 
- استفاده از گیاهان دارویی در تغذیه دام و طیور

 - کارب��رد گیاه��ان دارویي در صنایع داروس��ازي به جای 
مواد شمیایی 

صنایع دارویي گیاه��ي و مصرف کنندگان گیاهان دارویي، 
نیازه��اي خود را به دو طریق تأمین مي کنند که عبارتند از: 

ذخایر طبیعي و کاشت
حجم انبوه��ي از گیاهان دارویي م��ورد مصرف در صنایع 
داروی��ي و حتي موج��ود در ب��ازار از ذخای��ر طبیعي تهیه 
مي شود. بنا به آمارها و ارقامي که توسط بسیاري از منابع و 
مراجع رسمي منتشر گردیده است، بیش از 90 درصد مواد 
خ��ام مورد مصرف در صنایع و ب��ازار از طبیعت جمع آوري 
شده است که دالیلی برای این امر می توان بیان کرد. این 

دالیل عبارتند از:
. افزایش روزافزون تقاضا براي گیاهان دارویي

. سهل الوصول بودن جمع آوري از طبیعت
. هزینه اندک این نوع برداشت

بهره ب��رداري از عرصه هاي طبیعي در اکث��ر مناطق ایران 
پدیده  ای ش��ایع، س��هل و تا حدودي غیرقابل کنترل ش��ده 
است. جمع آوري غیر اصولي گیاهان ارزشمند از عرصه هاي 
طبیعي، خسارات جبران ناپذیري بر پیکر طبیعت وارد ساخته 
اس��ت. در کش��ور به ویژه در مناطق دور افتاده و روستایي، 
بهره ب��رداري از طبیعت مرس��وم بوده و گاهي با ش��دت و 
بدون رعای��ت مالحظات زیس��ت محیطي، تنه��ا با هدف 
کس��ب در آمد و س��ودهاي آني، گونه هاي گیاهي ارزشمند 
جمع آوري می شود. از سوي دیگر به دلیل گستردگي مراتع 
و عدم امکانات مناسب، اعمال نظارت و شیوه هاي کنترلي 
به سادگي امکان پذیر نبوده و از تخریب یا برداشت بي رویه 
و بي ضابطه از مراتع و جنگل ها موفقیتي کسب نمي شود. 

بهره بردای از عرصه های طبیعی ضمن کاهش ذخایر منابع 

طبیع��ی نمی تواند نیاز به این گیاه��ان را به علت افزایش 
صنای��ع دارویي، غذایي، آرایش��ي و بهداش��تي در کش��ور 
برط��رف نماید. بنابراین باید کاش��ت گیاهان دارویي مهم 
و ارزشمند در رأس برنامه هاي کشاورزي کشور قرار گیرد. 
کاشت گیاهان دارویي دارای مزایایی است که عبارتند از:

. تأمین مداوم و مطمئن مواد خام گیاهي مورد نیاز
. تولید واریته هاي اصالح شده واجد مواد مؤثره با کیفیت 

و کمیت باالتر در مقایسه با نوع وحشی آن در طبیعت
. حفظ س��اختار ژنتیکي و ذخایر ژني طبیعت )بقاي نسل 

گونه هاي ارزشمند دارویي و حفظ تنوع زیستي(
.فراهم سازي زمینه اشتغال

.کمک به اقتصاد و ایجاد درآمد به ویژه براي کشاورزان و 
روستاییان کم درآمد

.ایج��اد ارزش افزوده با فراهم آمدن صنایع جانبي و تولید 
محصوالت فرآوري شده

.حفظ محیط زیس��ت و جلوگیري از آلودگي هاي ناشي از 
صنایع مخرب

.حفظ منابع آب و خاک 
اگرچه تع��داد گیاه��ان دارویي که در حال حاضر کش��ت 
مي شوند چندان زیاد نیس��ت و اصواًل آمار و اطالع دقیقي 
از نوع این گو نه  ها، میزان س��طح زیر کشت و حتي مقدار 
محصول برداش��ت ش��ده )عملکرد( وجود ن��دارد، اما جاي 
امیدواري اس��ت که در زمینه کشت گیاهان دارویي توافق 
همگان��ي وجود دارد و ضرورت کش��ت این گیاهان کاماًل 
احس��اس مي شود. بررسي ها نش��ان داده است که در حال 
حاض��ر از هر 5 گیاه داروی��ي 4 گیاه از طبیعت جمع آوري 
مي ش��ود. از طرفی براي بس��یاري این تلقي وجود دارد که 
مي توان گونه هایي را که هنوز صنعتي نشده و قابلیت کشت 
پیدا نکرده اند، از طبیعت جمع آوري نمود، اما این طرز تلقي 
دیگر اصولي نمي باشد و باید به تدریج به سمتي پیش رفت 
که طبیعت را با کمترین خطر روبرو س��ازد. کاشت گیاهان 
داروی��ی به ج��ای بهره بردای از طبیع��ت مهمترین بخش 

توسعه پایدار )حفاظت محیط زیست( می باشد.
برای این که ترویج و کاش��ت گیاهان دارویی در توس��عه 
کشاورزی پایدار اثرگذار باشد می توان راهکارهایی را برای 

این منظور در نظر گرفت که عبارتند از:
.شناسایی مناطق مناسب برای کاشت و توسعه گیاهان دارویی

  .مطالع��ات دقی��ق علم��ی و تحقیقات��ی جه��ت تدوین 
دستور العمل های فنی الزم جهت کاشت، داشت، برداشت 

و مراقبتهای بعد از برداشت متناسب با هر منطقه
 .تعیی��ن درآمد های اقتصادی کاش��ت هر یک از گیاهان 
دارویی متناس��ب با ه��ر منطقه جهت اط��الع تولید کننده 
گیاهان دارویی با تدوین جدول هزینه ها از کاشت تا فروش 

محصول برداشت شده 
 .در نظ��ر گرفت��ن یارانه برای گیاهانی ب��ا صرفه اقتصادی 

کم نسبت به گیاهان زراعی پرمصرف از حیث مصرف آب
.تشویق و جلب مشارکت هر چه بیشتر سرمایه گذاران به ویژه 

بخش خصوصي براي جامه عمل پوشاندن به موارد فوق 
نتیجه گی�ري

ام��روزه نگاه ب��ه طبیعت تف��اوت زیادي با گذش��ته دارد. 
نگاه گذش��ته به طبیعت و ذخایر طبیعي، نگاه اس��تثماري 
و بهره کش��ي بود در حال��ي که امروز به طبیع��ت، باید به 
عنوان س��رمایه هاي حیاتي نگریسته ش��ود. منطقي ترین 

راه اس��تفاده از طبیع��ت به این طریق اس��ت که برخي از 
ای��ن ذخایر )ژرم پالس��مها( گیاهان داروی��ی در قالب یک 
برنامه حساب ش��ده از طبیعت جدا و پس از اهلي ساختن و 
زراعي کردن با کم��ک روش هاي به زراعي و به نژادي وارد 

چرخه کشت وکار شود.
ش��رایط اقلیمي و جغرافیایي ایران ب��ه ویژه از حیث تابش 
نور آفتاب ویژگي بسیار مثبتي براي کشت اکثر گونه هاي 
دارویي محسوب مي شود اما تولید و بهره برداري از گیاهان 
دارویي ساختار نظام یافته و مدوني نداشته و سیاستگذاري 
هماهنگ و یکپارچه اي براي رش��د و توسعه این مقوله در 
کش��ور انجام نش��ده اس��ت. اگرچه به هیچ روي نمي توان 
اقدامات، تحقیق��ات و مطالعات پراکن��ده اي که در بعضي 
مراکز و واحدهاي تحقیقاتي، آموزش��ي و صنعتي در جهت 
شناس��ایي انواع گونه ها، استخراج مواد مؤثره، کشت و تولید 
گیاه��ان دارویي به ویژه طي س��الهاي اخیر انجام گردیده را 
نادیده گرفت که هر یک به جاي خود حائز ارزش و قدرداني 
اس��ت.با این حال اگرچه در حال حاضر، کشور ایران با وجود 
برخورداري از تنوع گیاهي زیاد، از کشت و صنعتي مساعد و 
در حد انتظار برخوردار نیست، اما طي سال هاي اخیر، صنایع 
ساخت داروهاي گیاهي به شیوه هاي مدرن در حال گسترش 
است و به طور قابل مالحظه اي مورد کشت و کار قرار دارند. 
کش��ت گیاهان داروی��ي عالوه بر مزیت های��ي که در پیش 
بدان اش��اره ش��د، به ویژه براي کش��ورهاي در حال توسعه 
از جمل��ه ایران از ی��ک مزیت دیگر نیز برخوردار اس��ت که 
آن هم اش��تغال زایي است. با توسعه کشت و صنعت گیاهان 
دارویي در مناطق مس��تعد کش��ور، زمینه هاي اش��تغال زایي 
جوانان و افراد تحصیل کرده فراهم مي ش��ود. عالوه بر آن، 
ایجاد واحدهاي صنعتي و توس��عه صنای��ع جانبي به منظور 
فرآوري انواع محصوالت گیاهي به توسعه زیرساختي مناطق 

دوردست و محروم کشور کمک شایاني مي نماید.
    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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پروبیوتیک ها درحیوانات
نسیم وکیلی، دامپزشک، گروه علوم دامی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

مق�د   م�ه
پروبیوتیک ه��ا ترکیب��ات میکروب��ی زنده ای هس��تند که 
مس��تقیمًا به جیره دام و طیور اضافه می ش��وند و اثر بسیار 
مطلوبی بر عملکرد و س��المت آنها دارند. واژه پروبیوتیک 
از دو کلم��ه یونان��ی »پرو« و »بیوتیک« ب��ه معنی »برای 
حیات« منش��ا گرفته اس��ت. اس��تفاده از پروبیوتیک ها در 
انس��ان س��ابقه طوالنی دارد و تمایل ش��دیدی به استفاده 
از آن در حی��وان وج��ود دارد. پروبیوتیک ها ممکن اس��ت 
 دارای یک یا تعداد بیشتری سویه میکروارگانیسمی باشند و 
می توانند به ش��کل پودر، قرص، گران��ول و یا خمیر بکار 
رون��د. هم چنین م��ی توانند به صورت مس��تقیم از طریق 
دهان و همراه با آب یا غذا مصرف شوند. در نتیجه استفاده 
 بی��ش از ح��د پروبیوتیک ه��ا اثرات مثب��ت آن ها کاهش 
می یابد، زیرا امکان دارد باعث رقابت بین میزبان و باکتری 

بر سر مواد غذایی شود. 
ش�اخص های عمومی انتخاب پروبیوتیک 

تحمل به اسید و صفرا:
باکت��ری های��ی ک��ه ب��ه منظ��ور اس��تفاده ب��ه ص��ورت 
میکروارگانیس��م ه��ای خوراکی ی��ا پروبیوتی��ک انتخاب 
می ش��وند باید تا حدودی تحمل به اس��ید و صفرا داش��ته 
باش��ند تا بتوانند درون مجرای گوارشی زنده بمانند. فرآیند 
گوارش ش��امل یک محیط اس��یدی است و الزم است که 
میکروارگانیس��م خوراکی بتواند آن ش��رایط را تحمل کند. 
صف��رای موج��ود در روده کوچک می تواند به غش��اهای 
س��لولی باکتری ها آسیب رس��اند و منجر به مرگ سلولی 
ش��وند. در مطالعه انجام شده توس��ط گیلیالند و همکاران 
)1984( توانایی اس��تقرار و رشد دو سویه از الکتوباسیلوس 
که س��طح تحمل به صف��رای آن ها متفاوت بوده اس��ت 
 در روده گوس��اله های ش��یری مورد بررس��ی قرار گرفت. 
س��ویه ای از الکتوباس��یلوس اس��یدوفیلوس که بیشترین 
تحمل به صفرا را داش��ت، بیشترین رشد را در قسمت های 

باالیی روده کوچک گوساله ها داشت. 
اتصال به سلول های اپیتلیال و مخاط روده:

بررس��ی پتانسیل سویه های میکروبی خوراکی از نظر توانایی 
اتصال به س��لول های اپیتلی��وم و مخاطی گونه های میزبانی 
یک ش��اخص انتخابی مهم برای کلونیزاس��یون موفق است. 
 ش��رایط رش��د باکتری مانند نوع محیط کش��ت ب��ه کار رفته و 
زم��ان ه��ا و دماه��ای انکوباس��یون م��ی توانن��د ب��ر اتصال 
میکروارگانیسم های خوراکی و رشد پروبیوتیک ها تاثیرگذار باشند. 

ویژگی های سویه:
فعالیت های یک پروبیوتیک موفق به ویژگی های سویه بستگی 
دارد. تمام گونه های میکروارگانیسم خوراک رفتار یکسانی بروز 

نمی دهند و در یک گونه مشخص انواع سویه وجود دارد.
اث�ر پروبیوتی�ک ه�ا در گاو

چندی��ن نوع پروبیوتیک باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی، 
افزایش وزن بدن، تولید ش��یر، کاهش وقوع بیماری و دفع 
مدف��وع اشریش��یا کالی در گاوها می ش��وند. غالبًا نتیجه 
مطالعات بس��یار متغیر اس��ت چرا که چندین فاکتور )مانند 
سن، میکروفلور دستگاه گوارش ، تغذیه، سویه پروبیوتیک، 
دوز و نوع فرموالس��یون( می تواند اثرات پروبیوتیک ها را 
تغییر دهد. بر اس��اس مطالعات روی گوساله های پرواری 

عنوان شده است که پروبیوتیک ها می توانند افزایش وزن 
روزانه و ضریب تبدیل غذایی را بهبود بخش��ند و متوس��ط 
 وزن گی��ری الش��ه را افزای��ش دهند. محققان مش��اهده 
کرده اند که از طریق تغذیه گوساله ها با پروبیوتیک میزان 
وقوع اس��هال کاهش یافته اس��ت. از پروبیوتیک ها برای 
افزایش تولید ش��یر نیز استفاده شده اس��ت. معمول ترین 
ادعایی که در مورد اس��تفاده از پروبیوتیک در گاو ش��یری 
وجود دارد بهبود راندمان تغذیه یا تولید شیر است. بسیاری 
از مطالع��ات اثبات کرده اند که اس��تفاده از پروبیوتیک در 
گاو ش��یری م��ی تواند ب��ازده تولید را افزای��ش دهد و در 
نتیجه س��ودآوری مزارع گاو ش��یری را بهبود بخش��د. در 

صنعت گاو ش��یری بیشتر از دو باکتری پروپیونی باکتریوم 
و الکتوباسیلوس به عنوان پروبیوتیک استفاده می شود.

کاربرد پروبیوتیک ها در صنعت حیوانات خانگی
بررسی هایی که روی سگ ها و گربه ها صورت گرفته است، 
گ��زارش کردند قابلیت بقای پروبیوتیک در دس��تگاه گوارش 
ناش��ی از کاربرد پروبیوتیک در حیوانات خانگی به عنوان یک 
مفهوم نسبتًا جدید است. اطالعات کمی در ارتباط با دوزی که 
برای هر گونه باکتریایی مناسب تر و موثرتر باشد، وجود دارد. 
مش��کل تهیه خوراک حیوانات خانگی ک��ه حاوی گونه های 
پروبیوتیک باش��ند این است که برای تهیه غذاهای کنسروی 
مواد حرارت باال می بینند و این حرارت اکثر باکتری های موجود 
در خوراک را می کش��د. مش��کل دیگر این است که غذاهای 
کنسروی مدت زمان مجاز برای نگهداری دارد و ممکن است 
بعض��ی پروبیوتیک ه��ا در این مدت قادر ب��ه ادامه حیات به 
تعداد کافی برای موثرواقع ش��دن نباشند. به همین دلیل اغلب 
پروبیوتیک ها به ش��کل مکمل بوده و داخل خوراک نیستند. 
اکث��ر گونه ه��ای میکروبی معمول که به عن��وان پروبیوتیک 
در حیوان��ات خانگ��ی م��ورد اس��تفاده قرار می گیرند ش��امل 
 الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و انتروکوکوس فیشوم می باشند.
 اس��تفاده از پروبیوتیک اثرات مفیدی در بدن دارد ولی بعضی 
مطالعات متضاد هستند. به علت تنوع دوز و شیوه های تجویز 

مقایسه بین نتایج مش��کل می باشد. روی هم رفته استفاده از 
دوز مناس��ب باعث کاهش گونه های باکتریایی بالقوه پاتوژن 

می گردند.
اث�رات پروبیوتی�ک ه�ا روی طی�ور

اس��تفاده از این ترکیبات در خوراک طیور، به صورت بس��یار 
 گسترده مورد ارزیابی قرار گرفته است. این میکروارگانیسم ها

ن��ه تنه��ا ایجاد بیم��اری نمی کنن��د، بلکه از تکثیر و رش��د 
باکت��ری های بیماری��زا نیز در دس��تگاه گ��وارش حیوانات 
جلوگیری کرده و موجب افزایش میکروفلور مفید در سیستم 
گوارش طیور می ش��وند. La ragione و همکاران نشان 
 دادن��د که تلقیح دهانی اس��پورهای باس��یلوس س��وبتیلیس 
می تواند کلونیزاسیون روده ای اشرشیاکالی O78: K80 را 
در ماکی��ان کاهش دهد. برخی از محققان اثر پروبیوتیک ها 
را روی متغیرهای تولید بررس��ی نموده اند. Nahashon و 
همکاران پی بردند که مکمل الکتوباسیلوس در جیره غذایی 
مرغ��ان تخمگذار منجر ب��ه افزایش مص��رف غذایی، توده 
تخم مرغ و وزن تخم مرغ شد. Haddadin و همکاران نیز 
اثرات الکتوباس��یلوس خصوصًا الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 
را روی مرغ��ان تخمگ��ذار تس��ت نمودند. در گ��زارش آنها 
آمده اس��ت که مرغان دریافت کنن��ده باکتری ضریب تبدیل 
بهتری داش��ته و تخم مرغ های آنها کلسترول کمتری نسبت 
ب��ه گ��روه کنت��رل دارد. این بهب��ود در س��طوح باکتریهای 
دریافت��ی معن��ی دار ب��ود؛ پرندگانی ک��ه بیش��ترین باکتری را 
دریاف��ت کرده بودن��د، بهترین ضریب تبدیل را داش��تند. نتایج 
 این تحقیقات نشان می دهد که پرورش دهندگان مرغ تخمگذار 
 می توانند از اثرات افزایش��ی پروبیوتیک الکتوباس��یلوس 
بهره گیرند. بسیاری از پرورش دهندگان با مشکل کوکسیدیوز 
 مواج��ه هس��تند. نتای��ج مطالعات نش��ان داده ک��ه باکتری 
می تواند جلوی رش��د ایمریا را بگیرد. محققان نش��ان دادند 
 که الکتوباس��یلوس جدا ش��ده از ماکیان، فاکتورهایی تولید 

می کند که جلوی تهاجم روده ای ایمریا تنال را می گیرد. 
اثرات پروبیوتیک ها بر سیس�تم ایمنی

اکثر بررس��ی ها اثر پروبیوتیک ها بر سیس��تم ایمنی میزبان 
را اثب��ات کرده اند. مخلوط کردن پروبیوتیک ها در جیره دام 
می تواند به وس��یله عب��ور در عرض دی��واره روده به عنوان 
س��لول های زنده و چندگانه، به اندازه محدود سیستم ایمنی 
را تحری��ک کند و باع��ث تولید ترکیبات ایمون��وژن گردد و 
واسطه تنظیم کاهشی مس��یرهای سیگنال دهی اختصاصی 
قرار گیرند. سیس��تم ایمنی تحریک ش��ده خود را به ش��کل 
افزایش فعالیت ماکروفاژ و پاس��خ آنت��ی بادی، افزایش تولید 
ایمونوگلوبولی��ن ها، اینترفرون ها، مقادیر IgA در س��طوح 
مخاطی و بیان سایتوکین های پیش و ضدالتهابی نشان  می 
دهد. کاربرد پروبیوتیک ها هم چنین می تواند منجر به افزایش 
 IgA، IgM در لومن، سلول های تولیدکننده IgA سطوح
گوارشی و سلول های T در لوزه سکومی گردد.عالوه بر این 
 کارب��رد پروبیوتیک ها در جوجه ه��ا باعث افزایش معنی دار

تخریب اکسیداتیو و دگرانوله شدن هتروفیل ها می گردد.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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شیمی تجزیه سبز )1(
علیرضا تفویضی، کارشناس ارشد شیمی تجزیه، گروه فیتوشیمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

مق�د   م�ه
توس��عه و اعتب��ار روش��های تجزی��ه ای مربوط ب��ه برخی 
پارامتره��ا مثل دقت، حساس��یت، تکرارپذیری، س��ادگی، 
مقرون به صرفه بودن و س��رعت اس��ت؛ در حالی که دیگر 
جنبه های مربوط به ایمنی اپراتور و اثرات زیس��ت محیطی 
در نظ��ر گرفته نمی ش��ود. با توجه ب��ه نگرانی عمومی که 
در مورد مس��ائل زیست محیطی وجود داش��ت، استفاده از 
معرف ه��ا و حاّلل های س��می به اندازه ای زیاد ش��ده بود 
ک��ه غیرقابل تحمل ب��ود و ادامه اس��تفاده از آنها بدون در 
نظر گرفتن س��ازگاری با محیط زیست امکان پذیر نبود. با 
این مقدمه ش��یمی تجزیه س��بز به عن��وان: 1 - مدیریتی 
ب��رای جلوگیری از تولید زباله ها و باقیمانده های س��می و 

2-جایگزینی روشهای آلوده با روشهای پاک شروع شد.
هدف ش�یمی تجزیه س�بز

توسعه روشهای تجزیه ای جدید و اصالح روشهای قدیمی: 
)استفاده از مواد شیمیایی کمترخطرناک یا استفاده کمتر از 

مواد شیمیایی خطرناک(
ش�یمی تجزیه   س�بز چیس�ت؟

اس��تفاده از روش��ها و تکنیکهای شیمی اس��ت که استفاده 
ی��ا تولید م��واد اولیه، محصوالت، حاّلل ه��ا، معّرف ها و ... 
را ک��ه برای س��المتی انس��ان و محیط زیس��ت خطرناک 
هستند، کاهش می دهد یا حذف می کند. به طور خالصه 
ش��یمی تجزیه س��بز اس��تفاده از ش��یمی برای جلوگیری 
از آلودگ��ی اس��ت. اولین توصیف ش��یمی تجزیه س��بز در 
س��ال 1995 تعویض ایده های قبلی ب��ا رویکردهای جدید 

درآماده سازی نمونه روشهای اندازه گیری بود.
رش��د نمایی در مقاالت ناش��ی از نگران��ی جامعه علمی از 

اثرات زیست محیطی نامطلوب روشهای تجزیه ای

اثرات زیست محیطی نامطلوب روشهای تجزیه ای از 3 راه 
مختلف کاهش می یابد:

1( کاهش مقدار حالل های مورد نیاز در آماده سازی نمونه
2( کاهش در مقدار و س��میت حاللها و معرف های به کار 

گرفته شده در مرحله اندازه گیری 
3( توسعه روشهای تجزیه بدون نیاز به حاللها و معرف ها
برای شیمی سبز 12 اصل بیان شده است که عبارتند از: 

1 – پیش��گیری از آلودگی: بهتر اس��ت از تولید زباله های 
س��می جلوگیری ش��ود تا این که به فکر راه��ی برای از 

بین بردن آنها باشیم.
 2 – کارایی بهینه اتمها: روشهای ساخت مواد باید به گونه ای
طراحی شوند که بیشترین اس��تفاده از مواد واکنش دهنده 

انجام شود و تمامی آنها به محصول تبدیل شوند.
3 – س��نتز با آالیندگی کمتر: روش��های س��اخت مواد به 
گونه ای طراحی شود که خطری را متوجه انسان و محیط 

زیست نکند.
4 – فراورده های شیمیایی غیرسمی: محصوالت شیمیایی 
باید به گونه ای طراحی ش��وند که بیشترین کارآیی همراه 

با کمترین سمیت را داشته باشند.
5 – حاللها و مواد کمکی با اثرات س��می کمتر: استفاده از 
م��واد کمکی مانند حالل ها و ... به کمترین میزان ممکن 

برسد و در شرایط ضروری از مواد کم خطر استفاده شود.
6– افزایش بازده انرژی: انرژی مورد نیاز فرایندها با توجه 
به ش��رایط اقتصادی و محیطی فراهم شود و تا آنجایی که 
ممکن اس��ت فرایندهای ش��یمیایی در دما و فشار معمولی 

انجام شوند.
7 – مواد اولیه قابل بازیافت: از مواد خامی اس��تفاده ش��ود 
که قابلیت تولید مجدد در طبیعت را داش��ته باش��ند. )منابع 

تجدیدشونده(
8 – محص��والت جانبی کمتر: ت��ا آنجایی که امکان پذیر 

است مراحل فیزیکی و شیمیایی واکنشها کوتاه شود.
9 – بهره گیری از کاتالیزگرها: کاتالیزگرها گزینش��ي بودن 
یک واکن��ش را افزای��ش مي دهن��د؛ دماي م��ورد نیاز را 
کاه��ش مي دهند، واکنش هاي جانبي را به کمترین اندازه 
مي رسانند و میزان تبدیل شدن واکنشگرها به فراورده هاي 

نهایي را افزایش مي دهند.
10 – تجزیه پذی��ری محصوالت: فراورده هاي ش��یمیایي 
باید به گونه اي طراحي ش��وند ک��ه محصوالت نهایی آنها 

موادی تجزیه پذیر )در طبیعت( باشند.
11 - تخمی��ن زمان واقعي یک واکنش براي پیش��گیري 
از آلودگي: پیش��رفت یک واکنش را همواره پیگیري کنیم 
ت��ا بدانیم چه هن��گام واکنش کامل مي ش��ود زیرا پس از 
کامل ش��دن یک واکنش ش��یمیایي فراورده هاي ناخواسته 

جانبي تولید مي شوند.
12 – مواد ش��یمیایی با خط��رات کمتر: از مواد یا حالتی از 
مواد اس��تفاده شود که کمترین قابلیت برای ایجاد حوادثی 

مانند نشت، انفجار و آتش سوزی را داشته باشد.

استخراج کننده سوکسله، روشی غیرسبز
 )Soxhlet Thimble( نمون��ه در مخ��زن سوکس��له
ریخته می شود و حالل مورد نظر در بالن ریخته می شود 

زمان اس��تخراج در این روش 5 تا 6 ساعت است و مصرف 
حالل زیاد است.

تمای��ل به کاهش اس��تفاده از حاللهای آل��ی خطرناک در 
س��الهای اخیر موجب توسعه روش��های سبز با مصرف کم 

حالل شده است:
1- استخراج با کمک امواج مایکروویو

)Microwave Associated Extraction( 
2- استخراج با سیال فوق بحراني

)Supercritical Fluid Extraction(
3-  استخراج با سیال تحت فشار

)Pressurized Fluid Extraction(
4- میکرو استخراج فاز جامد

)Solid Phase MicroExtraction)SPME
5- استخراج نقطه ابری 

Cloud-Point Extraction)CPE( 

                                             ادامه دارد...

که در اثر حرارت حالل بخار شده و روی نمونه ریخته می 
ش��ود این چرخه وقتی که مخزن سوکسله پر شد از طریق 
سیفون نازک شیشه ای دوباره به بالن بر می گردد و به این 
ترتیب این چرخه انجام می ش��ود. در حقیقت اس��تخراج از 

درون جامد با مایع )حالل( مي باشد.
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اخبارگیاهان دارویی

درمان س�رطان با گیاهان دارویی آفریقایی
تحقیقات جدید نشان داده است گیاهان دارویی مورد استفاده در آفریقا حاوی مواد شیمیایی 
هس��تند که می توانند به توقف گس��ترش سلول های س��رطانی کمک کنند. پژوهشگران 
دانشگاه ماینتز جانسن گوتنبرگ با کشف این خاصیت اکنون قصد دارند مواد این گیاهان 
را به منظور ارزیابی قابلیت درمانی آنها، مورد بررسی قرار دهند. پروفسور توماس افرت از 
موسس��ه علوم دارویی و زیست ش��یمی دانشگاه ماینتز گفت: مواد فعال موجود در گیاهان 
دارویی آفریقایی می تواند س��لول های س��رطانی را که به بیش از یک دارو مقاوم هستند، 
از بی��ن ببرن��د. به گفته وی این مواد نقطه آغاز مهمی برای س��اخت داروهای جدید برای 
س��رطان هایی هستند که به ش��یمی درمانی های رایج واکنش نشان نمی دهند. طی چهار 
سال گذشته افرت و همکارانش مواد فعال در گیاهان آفریقایی از جمله غول پیکرترین خار 
 جهان، فلفل وحشی، علف نیزه ای و فلفل اتیوپیایی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند.
 مقاومت به چندین دارو یکی از بزرگترین مش��کالت در درمان س��رطان است؛ چرا که در 
چنین مواردی اغلب داروهای شیمیایی و استاندارد سرطان که در درمان مورد استفاده قرار 
می گیرند شکس��ت می خورند و ش��انس بیمار برای زنده ماندن به طور چشمگیری کاهش 
می یابد. این مشکل معموال با افزایش دوز داروها حل نمی شود؛ چرا که این شیوه عوارض 
جانبی ناخواسته زیادی دارد. افرت، که گیاهان دارویی طب سنتی چین را نیز مورد بررسی 
ق��رار داده می گوید اکنون به دنب��ال موادی می گردیم که می توانند مقاومت س��لول های 
تومور را در هم شکس��ته و عوارض جانبی نیز نداشته باشند. نتایج این تحقیقات در نشریه 

Phytomedicine منتشر شده است. 

»کاکوت�ی«، ض�د میک�روب و تقویت کنن�ده ای طبیع�ی
گی��اه کاکوتی با نام علم��ی ziziphora clinopodioides گیاهی دارویی از خانواده 
نعناعیان چندس��اله به بلندی 40 – 10 س��انتی متر اس��ت که برگ های آن بعضی پوشیده 
از ک��رک و گل های آن کوچک س��فید و پوش��یده از کرک اس��ت و در اس��تان ایالم در 
مناطقی مانند »ایوان«، »تنگ داالب«، »مله َگِون«، »سیوان«، »بدره«، »تنگ کافری«، 
»آبدانان«، »انجیره« و »میمه« می روید. کاکوتی دارای طبیعتی گرم اس��ت و از دمکرده 
آن به عنوان مقوی معده استفاده می شود. این گیاه همچنین دارای خواصی چون ضدنفخ، 
خلط آور، درمان س��رماخوردگی، رفع ناراحتیهای روده و تقویت کننده عمومی بدن اس��ت 
و در طب س��نتی استان ایالم طبق گزارشات موجود در درمان اسهال از آن استفاده 

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

می ش��ود. گیاه کاکوتی بس��یار مورد عالقه مردم بوده و از خش��ک ش��ده گیاه در مزه دار 
کردن دوغ اس��تفاده می ش��ود و به دلیل عطر و مزه مطبوعی که دارد به صورت تفننی در 
چای مورد اس��تفاده قرار می گی��رد. نتایج تحقیقات بر روی اث��ر ضدمیکروبی عصاره گیاه 
کاکوتی بر باکتری های مولد فس��اد و بیماری زای مواد غذایی مثبت ارزیابی ش��ده اس��ت، 
بنابراین می توان استفاده از آن را به عنوان یک ترکیب نگهدارنده و طعم دهنده طبیعی در 

فرآورده های غذایی پیشنهاد کرد.

بهترین اس�انس ها برای کاهش اضطراب
حاضر ش��دن در سر جلس��ه امتحان، اولین روز کاری یا قرار گرفتن در سایر شرایط سخت 
و تنش زا می تواند فرد را دچار اس��ترس کند. در این ش��رایط افراد برای مقابله با اس��ترس 
راهکارهای متفاوتی را امتحان می کنند که در این میان برخی اس��انس ها از طریق قدرت 
درمانی رایحه آنها، ش��دت اس��ترس را در فرد کاهش می دهند. کارشناس��ان با بیان اینکه 
چگونگی تاثیرگذاری اس��انس ها هنوز به طور کامل مش��خص نیس��ت اظهار داش��تند که 
ب��ه احتم��ال زیاد این خاصی��ت درمانی می تواند ناش��ی از ارتباط بین رایحه و مغز باش��د. 
گیرنده های بو در بینی پیام های ش��یمیایی را از طریق عصب بویایی به سیس��تم لیمبیک 
)سامانه عصبی احساسی( می فرستد؛ ناحیه ای از مغز که با احساسات اصلی همچون ترس، 
عصبانی��ت و خاطره س��ر و کار دارد. در س��ال 2013 نیز محقق��ان در مطالعه ای دریافتند 
س��یگنال های بویایی ناشی از اسانس ها بر ترکیبات شیمیایی مغز تاثیر گذاشته و در نتیجه 

بر سالمت جسم و روان انسان اثر می گذارند.
سایت مدیکال دیلی در مطلبی به معرفی تعدادی اسانس قوی پرداخته که در کاهش سطح 

استرس و اضطراب موثر هستند:
- اس��طوخودوس: این گیاه یکی از رایج ترین اسانس ها با خاصیت آرامش بخشی است که 
ب��ه بهبود کیفیت خ��واب، مقابله با بی قراری، حمله های ت��رس و تنش های عصبی کمک 
می کند. رایحه این گیاه می تواند پاتوژن های موجود در هوا، سینوس ها و مجراهای تنفسی 
را از بین ببرد. همچنین به گفته متخصصان، این گیاه از خاصیت ضد افس��ردگی و تقویت 

روحیه برخوردار است.
- اس��انس گل س��رخ: این اسانس پس از اس��طوخودوس دومین رایحه ش��ناخته شده در 
کاهش میزان افسردگی و اضطراب است. همچنین با احساس شوک، غم و حمالت ترس 

مقابله می کند.
- بابونه: رایحه بابونه خواص متفاوتی دارد که کاهش زودرنجی، اضطراب، نگرانی و فکر 

و خیال، بخشی از آن است.
-ترن��ج: ب��ه طور طبیع��ی ترنج برای درمان افس��ردگی اس��تفاده می ش��ود ام��ا خاصیت 

استرس زدایی آن نیز شناخته شده است.
- صمغ کندر: تاثیر آرامش بخش��ی اس��انس صمغ کندر برای درمان افسردگی و اضطراب 

کارآیی دارد.

فوائ�د ب�اور نکردن�ی خ�وردن کاکت�وس
بر اس��اس مطالعه محققان، گیاه کاکتوس به خاطر داشتن فیبر و خواص آنتی اکسیدان به 
خوبی به جنگ با بیماری های س��رطان رفته و آنها را شکس��ت می دهد. این گیاه سخت و 
خش��ن سرشار از ویتامین های طبیعی بوده و در کش��ورهای حوزه آمریکای جنوبی غذای 
س��الم و کم هزینه محس��وب می ش��ود. گیاه کاکتوس در کش��ور آمریکا در فروشگاه های 
مکزیکی طرفداران زیادی را کس��ب کرده اس��ت و نوع هندی اش بیش از 200 گونه است 
و این گیاه داروی بس��یار موثری برای کاهش کلس��ترول خون است. گیاه کاکتوس شامل 
طیف وس��یعی از مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها اس��ت و ویتامین های A، E،C  و امالح 
کلس��یم و منیزیم به وفور در آن یافت می ش��ود و مواد موجود در آن خاصیت دارویی آن 
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را افزایش می دهد. دکتر جاناتان اس��تاگل محقق و استاد دانشگاه نیواورلتان در این رابطه 
می گوید: مواد آنتی اکسیدان موجود در کاکتوس خاصیت ضد سرطانی به این گیاه می دهد 
به طوری که با مصرف 7 -5 لیوان از آب برگ های آن سبب بروز نشاط و شادابی به افراد 

می شود و این نوشیدنی التهاب عضالنی بدن را کاهش می دهد.
سطح کاکتوس با وجود فیبرهای آن دارویی مفید برای بیماران مبتال به سندروم متابولیک 
است و افرادی که سطح کلسترول خونشان باال است پس از 4 هفته مصرف این گیاه، سطح 
LDL و تری گلیس��یرید بدن کاهش و خطرات قلبی کم می ش��ود. کاکتوس گالبی خاردار 
می تواند س��طح قند خون را در بیماران دیابت نوع 2 کاهش دهد و مصرف 140 میلی گرم 
از آن به کاهش پکتین و به حداقل رسیدن قندخون در معده منجر و  از کبد افراد محافظت 
جدی به عمل می آورد. طی یک مطالعه  به وسیله دانشمندان دانشکده این نتایج حاصل شد 
که در افراد مبتال به دیابت پس از هش��ت هفته مصرف عصاره کاکتوس LDL 15 درصد، 

کلسترول 12 درصد ، قندخون 11 درصد و انسولین 11 درصد کاهش یافت. 
محافظت از س��لول های مغ��زی: کاکتوس به دلیل آن که در منطقه ای بیابانی و خش��ک 
پرورش می یابد، سرش��ار از ترکیبات آنتی اکسیدانی می باش��د. آنتی اکسیدان ها به عنوان 
سالح گیاه در مقابله با شرایط سخت و طاقت فرسای محیطی عمل می کنند. گیاه کاکتوس 
به س��بب خواص آنتی اکس��یدانی و ضد التهابی، رادیکال های آزاد را مهار می کند و تاثیر 
مثبتی بر روی س��لول های مغزی می گذارد و سطح حفاظت از سلول ها را افزایش می دهد، 
عالوه بر این موجب افزایش س��لول های قشر خاکس��تری مغز می شود. همچنین به دلیل 
خاصیت آنتی اکس��یدانی باال از سرطان پروستات، پستان و کبد جلوگیری می کند و  مانع 
از رش��د سلول های سرطانی و پیری زودرس می شود. گفتنی است گیاه کاکتوس خوراکی 

موجب تقویت سیستم دفاعی بدن شده و آن را در برابر عفونت ها مقاوم تر می کند.

امید تازه برای پیش�گیری از ایجاد س�نگ های کلیه
محققان متوجه قابلیتی در عصاره طبیعی یک میوه ش��ده اند که می تواند کریس��تال های 
اگزاالت کلس��یم را که ش��ایع ترین ترکیب سنگ های کلیه در انسان هستند، در خود حل 
کن��د. به گزارش پایگاه اینترنتی س��اینس دیلی، این یافته می تواند به اولین پیش��رفت در 
درمان س��نگ های اگزاالت کلسیم در عرض 30 س��ال منجر شود. این مطالعه به عنوان 
اولین س��ند نش��ان می دهد که ترکیب ›هیدروکسی س��یترات‹ در نوعی میوه بومی جنوب 
شرق آسیا به نام Garcinia Cambogia   )تمبر هندی( بازدارنده ای موثر برای رشد 
بلور اگزاالت کلسیم است و تحت برخی شرایط واقعا می تواند این کریستال ها را حل کند. 

این یافته نتیجه مجموعه مطالعات تجربی، محاسباتی و انسانی است. 
در مطالعات انس��انی این ترکیب روی هفت انس��ان آزمایش ش��د و افراد مورد مطالعه این 
مکمل را برای س��ه روز مصرف کردند؛ در نهایت محققان دانش��گاه هوستون متوجه شدند 
که ترکیب یاد شده از طریق ادرار دفع می شود، قابلیتی که الزمه یک مکمل است تا بتواند 
به عنوان یک گزینه درمانی عمل کند.  س��نگ های کلیه، رس��وبات کوچک و دارای مواد 
معدنی سخت هستند که درون کلیه ها تشکیل می شوند و بیش از 12 درصد مردان و هفت 
درصد زنان را مبتال می کند. پرفش��اری خون، دیابت و چاقی خطر ایجاد س��نگ های کلیه 
را افزایش می دهد و در حقیقت، موارد گزارش ش��ده در این خصوص رو به افزایش اس��ت. 
درمان های پیش��گیرانه س��نگ کلیه در عرض سه دهه گذشته تغییر نکرده است؛ پزشکان 
به بیمارانی که در معرض خطر ابتال به این سنگ هستند، توصیه می کنند که به مقدار زیاد 
آب بنوش��ند و از مصرف خوراکی های غنی از اگ��زاالت پرهیز کنند. آنها اغلب به مصرف 

سیترات، به شکل پتاسیم سیترات توصیه 

می کنند. این مکمل می تواند رش��د بلور را کند کند، اما برخی افراد قادر به تحمل عوارض 
جانبی آن نیس��تند. محققان می گویند: هیدروکس��ی س��یترات به عنوان یک درمان بالقوه 
برای پیش��گیری از س��نگ های کلیه نوید بخش اس��ت. محققان این تحقیق را زمینه ساز 
 دس��تیابی ب��ه یک داروی موثر می دانن��د و در عین حال تاکید دارند که هنوز س��وال های
 زیادی باقی مانده و به مطالعات طوالنی مدت و آزمایش های بیش��تری روی انسان برای 

تعیین بی خطر بودن این ترکیب و دوز استفاده آن نیاز است. 

بیابان زدایی با اس�تفاده از س�یانوباکتریها در کمتر از 10 س�ال
پژوهشگران چینی توانسته اند با پاشیدن باکتری به مناطق نیمه خشک، روند بیابان زایی را 
متوقف کرده و الیه های زیستی مستعد پوشش گیاهی را در زمانی کمتر از یک دهه تولید 
کنند. بخش عمده صحرای کوبکی در ش��مال چین، تبدیل به زمینی بی ثمر و پر از شن و 
خاک شده است. اما انسان در جنگ علیه بیابان متحد جدیدی یافته و باکتری ها قرار است 
این منطقه را دوباره زنده کنند. به گزارش نیوساینتیست، رشد بیابان در چین، معضلی بزرگ 
به ش��مار می رود. چریدن بیش از اندازه گله های دام، بخش اعظمی از الیه شکننده گلسنگ، 
جلبک و خزه یا همان پوسته کریپتوبیوتیک که شن و خاک را به زمین متصل می کند، تخریب 
کرده اس��ت. اگر شن های مهار نش��ده و کنترل نش��ده به همین صورت رها شوند، می توانند 
ب��ه آرامی بنیان زیرس��اخت های حیاتی همچون جاده ها و بزرگ راه ه��ا را براندازند. زمین های 
کشاورزی و یا حتی شهرهای اصلی می توانند توسط طوفان های شنی که در این صحرا ایجاد 

می شوند، تحت تاثیر قرار گیرند. 
کشت علف های با دوام می تواند به نگه داشتن این خاک در زمین کمک کند، اما باز هم، هر 
بار بادی بین این علف زار بوزد، می تواند ذرات خاک را جابه جا کند. از همین رو چانگژیانگ 
هو از موسس��ه هیدروبیولوژی فرهنگستان علوم چین در ووهان، روشی جایگزین را برای 
حل مشکل ارائه کرده است. او شن و ریگ ها را با مخلوطی از سیانوباکتری ها که می توانند 
در محیط ه��ای تا حدی لم یزرع تکثیر یابند، پوش��ش می ده��د. این نوع باکتری ها که در 
نزدیکی برکه ها رشد می کنند، هر چند روز یک بار به این بیابان آورده شده و روی شن ها 
پاشیده می شوند؛ باکتری ها در آنجا رشته های چسبناکی را تشکیل می دهند که ذرات خاک 

را در جای خود نگه داشته و از پخش شدن آنها جلوگیری می کنند.
سیانوباکتری ها انرژی خود را از طریق نور خورشید و به روش فتوسنتز کسب می کنند و در 
بخشی از این واکنش، کربن و نیتروژن را از اتمسفر جذب می کنند و ماده مورد نیاز خاک 
را برای این که دوباره تبدیل به خاک مولد شود، تامین می کنند. آزمایش های چندین ساله 
هو نش��ان می دهند که بعد از 8 س��ال، ریگ های صحرا که با س��یانوباکتری ها غنی شده 
بودند، وقتی در س��مت سایه دار ریگ ها قرار گرفتند، الیه  ای زیستی به ضخامت 1 سانتی 
متر تشکیل دادند. در سمتی که رو به خورشید بود، این الیه نصف ضخامت قبلی را داشت. 

سطح خاک بهبود پیدا کرده و رشد گیاهان را تحریک می نمود. 
به گفته بوم شناسی به نام برایان ویتون از دانشگاه دورهام انگلیس، این روش برای مناطق 
نیمه خش��کی که می خواهیم در مدتی نس��بتا کوتاه تثبیت شده و دوباره بارور شوند، ضروری 
است. او می گوید: »اگر نخواهید خودتان آستین باال بزنید و به خاک کمک کنید، حیات دوباره 
آن چندین قرن به طول خواهد انجامید.« به گفته هو، عالوه بر بیابان ها و زمین  کشاورزی، از 
این باکتری ها هم اکنون برای تثبیت خاک حاشیه جاده ها و بزرگراه های شمال چین استفاده 
می شود. گروه او در نظر دارند که در عرض 5 سال، 133 کیلومتر مربع را باکتری پاشی کنند.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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چگونه چاکراهای معنوی مان را بگشاییم؟)1(
شیدا فروغی، مولف و مترجم

هندوه��ا و بودایی ها، برای��ن باورند که در بدن افراد، مراکز 
انرژی، به نام چاکرا وجود دارد. چاکرا واژه ای سانس��کریت 
به معنای چرخ است. چاکراها مانند استخرهای بسیار وسیع 
و در عین حال محدودی  هس��تند که در بدن، مس��ؤولیت 
رهاس��ازی انرژی و کنترل کیفیت روانی را بر عهده دارند. 
چاکراها در حال چرخش هستند و بخش های بسیار مهمی 
از کالبد انرژی محسوب می شوند. همانند کالبد فیزیکی که 
از اعضای حیاتی و کم اهمیت تر تش��کیل شده  است، کالبد 
انرژی نی��ز دارای چاکراهای اصل��ی و فرعی و چاکراهای 
بس��یار کوچ��ک اس��ت. چاکراه��ای اصلی درس��ت مانند 
نیروگاه هایی هستند که برای اعضای حیاتی و اصلی بدن، 
انرژی حیاتی )vital force(، تامین می کنند. در صورت 
بروز هرگونه اخت��الل در عملکرد این مراکز انرژی، و نبود 
ان��رژی الزم، اعض��ای اصلی و فرعی بدن دچ��ار بیماری 
می ش��وند. ه��ر چاکرا، با یکی از اندام ه��ای اصلی بدن به 
وسیله شبکه عصبی یا غده مربوطه، مرتبط است و عملکرد 

آن را کنترل می کند. 
چاکراها مراکز هفت گانه قدرتمند هستند که در ستون فقرات 
 قرار گرفته و در واقع رابط بین روح و جسم می باشند. گفته 
می ش��ود که در بدن همه اف��راد، هفت چاکرا اصلی وجود 
دارد.  چهار چاکرا در قسمت باالی بدن، ویژگی ها و صفات 
ذهنی را تحت کنترل دارند و س��ه چاکرا در پایین س��تون 
فقرات، صف��ات غریزی را کنترل می کنن��د. چاکراها، هر 
یک، با یکی از غدد بدن و گروهی از اعصاب در ارتباطند.

نام آنها به قرار زیر اس��ت: چاکرا ریشه )موالدهارا(، چاکرا 
خاجی)اسوادهیسثانا( ، چاکرا شبکه خورشیدی )مانی پورا(، 
چاکرا قلب )آناهاتا( ، چاکرا گلو )ویس��ودهی( ، چاکرا چشم 
س��وم )آجنا(، چاکرا تاج )ساهاس��رارا(. هر یک از چاکراها، 
با یکی از رن��گ های رنگین کمان، مرتبط اس��ت )قرمز، 
نارنجی، زرد، س��بز، آبی، نیلی و بنفش یا سفید(. از آنجایی 
که رنگها س��یال هس��تند، همان طور که احساس��ات افراد 
تغییر می کند، این رنگها نیز، همواره در حال تغییرند. رنگ 
یک چاکرای یک فرد، نش��ان دهندۀ وضعیت جس��مانی، 

عاطفی و معنوی حال حاضر اوست. 
همه ما ارتباط بین رنگ و احس��اس را می شناسیم. مفهوم 
رنگ در زبان نیز، منعکس می ش��ود و حتی یک شاخه در 
روانشناس��ی، به نام »روانشناسی رنگ« وجود دارد، که به 
وی��ژه  به رنگ و تاثیر احساس��ی آن می پردازد. با توجه به 
آموزه ه��ای بودایی/هندویی، همه چاکراه��ا باید به خوب 
بودن انسان، کمک کنند. غرایز ما باید با نیروی احساسات 

و افکارمان بپیوندند. 
برخ��ی از چاکراهای ما معمواًل باز نیس��تند، تقریبًا بس��ته، 
ی��ا بیش از حد فعالند. در صورت ع��دم تعادل در چاکراها، 
دس��تیابی به آرامش با خود، تقریبًا محال به نظر می رس��د. 
در س��طرهای بعدی ب��ا آگاهی یافت��ن از چاکراها و محل 
 آنه��ا و تکنیکه��ای قابل اعتم��اد، ب��رای بازنم��ودن آنها 

برنامه ریزی نمایید.
این مسله را در نظر بگیرید که اگر می خواهید چاکراهایتان 

را باز کنید، نیازی نیس��ت که چاکراهایی را که بیش از حد 
فعالن��د، کم فعالیت نمایید، زیرا آنها به س��ادگی، غیرفعالی 
چاکراهای بسته ش��ده را جبران می کنند. به محض این که 
چاکراها، باز ش��وند، انرژی جمع ش��ده آزاد می شود و همه 
چی��ز متعادل می گردد. از آنجایی که چاکرا به معنی چرخ و 
چرخش است، حال جهت چرخش چاکراها را مورد بررسی 
قرار می دهیم: چاکرا ریش��ه )درخان��م ها بر خالف جهت 
عقربه های ساعت و در مردها در جهت چرخش عقربه های 
س��اعت(، چاکرا خاجی )درخانم ه��ا در جهت عقربه های 
س��اعت و در م��ردان خ��الف عقربه های س��اعت(، چاکرا 
ش��بکه خورش��یدی )در زنان بر خالف جهت عقربه های 
س��اعت و در مردان در جهت عقربه های س��اعت(، چاکرا 
قل��ب )در زنان در جه��ت عقربه های س��اعت و در مردان 
بر خالف جهت عقربه های س��اعت(، چاک��را گلو )در زنان 
 در خالف عقربه های س��اعت و در مردان در جهت حرکت 
عقربه های س��اعت(، چاکرا چشم سوم )در زنان در جهت 
حرک��ت عقربه هاي س��اعت و در م��ردان برخالف حرکت 

عقربه هاي ساعت(.
1-چاکرا ریشه )قرمز( را باز کنید. سمبل این چاکرا، نیلوفر 
چهارپر قرمز اس��ت. قرم��ز، روی کم خون��ی و فقر غذایی 
اثر خوبی داش��ته و ارتعاش��اِت تقویت کننده و درمان کننده 
دارد. این چاکرا، مبنای زندگی، قدرت و نیروی جس��مانی 
اس��ت. اگر ای��ن چاکرا باز باش��د، کاماًل احس��اس تعادل، 
ثب��ات و امنیت می کنید. ب��دون دلیل ب��ه مردمی که دور 
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و برت��ان هس��تند، بی اعتماد نمی ش��وید. در چیزی که هم 
اکنون رخ می دهد، احس��اس حضور داشته و حس می کنید 
که با جس��م فیزیکی تان پیوندی ق��وی دارید. اگر فعالیت 
این چاکرا کم باش��د، تمایل تان به ترس، یا عصبی ش��دن، 
بیش��تر می گردد و به راحتی احساس ناخوشایندی، بر شما 
مس��تولی می ش��ود. اگر این چاکرا بیش فعال باشد، شما به 
فردی مادی و حریص تبدیل می شوید. حس می کنید که 
باید در امنیت باش��ید و تغییرات را نپذیرفته و در برابر آنها 

مقاومت می کنید. 
چاکرای ریش��ه بر آگاه��ی فیزیکی و احس��اس راحتی در 
بس��یاری موقعیت ه��ا مبتنی اس��ت. وقتی نی��روی حیات 
در ای��ن چاک��را به درس��تی عم��ل نماید، ش��خص برای 
زندگ��ی در جه��ان فیزیکی اش��تیاقی مبرم پی��دا می کند 
و ب��ا انتق��ال ان��رژی ب��ه اطرافیان و ح��وزه ان��رژی آنها، 
 مانن��د یک مولد نیرو عمل مي کند. او اش��تیاقی راس��تین

برای زیستن دارد.
محل چاکرای ریش��ه، روی س��تون فقرات، بی��ن مقعد و 
دس��تگاه تناس��لی )نش��یمنگاه( اس��ت. این چاکرا، فعالیت 
اس��تخوانها، دندانه��ا، ناخن، پا، روده، مقعد و پروس��تات را 
کنت��رل می کند. غده فوق کلی��ه و هورمونهای آدرنالین و 
نورآدرنالین با این چاکرا مرتبط هستند. رایحه درخت سدر 
و درخ��ت میخک موجب تقوی��ت و فعال نمودن این چاکرا 

می شود. 
خوراکی ه��ای قرمز )کل��م قرمز، تمش��ک قرمز، گیالس 
قرم��ز، انگور قرمز، آلوی قرمز، فلفل قرمز، س��یب س��رخ، 
گوجه فرنگی(، ادویه های تند )فلفل قرمز تند و سس تند(، 
س��بزیجاتی که زیر زمین می رویند )سیب زمینی و هویج، 
چغندر قرمز( و پروتئین های حیوانی )جگر قرمز، دل، قلوه، 
گوش��ت قرمز و تخم مرغ(،مواد غذایی هس��تند که موجب 
تقویت این چاکرا می ش��وند. لذت بردن از سپیده دم، خاک 
تازه، تماش��ای طلوع و غروب خورش��ید، برای پاکسازی و 

فعال ساختن چاکرای اول مناسبند.

جهت تقویت و ب�از نمودن این چاکرا، اقدامات 
زی�ر را انج�ام دهی�د:

همواره اتصال با زمین را به خاطر داشته باشید و آن را زیر 
خود حس کنید. برای انجام این کار: 

-  آرام و راس��ت  بایس��تید، پاهایتان را به عرض شانه باز 
کنید و به آرامی زانوهایتان را خم کنید. 

- لگن را کمی به جلو حرکت داده و بدن را در حالت تعادل 
نگه دارید. در این صورت، وزن تان بر کف هر دو پا، به طور 

مساوی توزیع می شود.
 - وزن ت��ان را ب��ه جلو بیاندازی��د و چند دقیق��ه به همین 

حالت بمانید. 
- سپس چهارزانو بنش��ینید و انگشت شست و نشانه را به 
هم برسانید. بر روی چاکرا ریشه و معنای آن، تمرکز کنید 

)محل آن، جایی بین مقعد و دستگاه تناسلی است(. 
- با دهان نیمه باز، آهسته  اما کاماًل واضح صدای » الم« 

را زمزمه کنید.
 در تم��ام این مراحل، آرام باش��ید و تنه��ا به آن چاکرا، به 
مفهومش، و این که چگونه باید بر زندگی تان تاثیر بگذارد، 
تمرکز نمایید. ای��ن کار را تا زمانی انجام دهید که به طور 

کامل احساس آرامش کنید. 
ممکن است حس��ی همچون حس»پاکی« ش��ما را در بر 
گی��رد. گل قرمز نش��کفته ای را تصور کنید. تصور کنید که 
انرژی قدرتمند به آن پرتوافش��انی می کند، و گل به آرامی 

با چهار گلبرگی که سرش��ار از انرژی اند، می شکفد. )انجام 
ی��وگا، پیاده روی و کارهای روزم��ره نیز، موجب تقویت آن 

می گردد(
2- چاک��را خاجی) نارنجی( را باز کنید. س��مبل این چاکرا، 
نیلوفر شش پر نارنجی است )نارنجی عالمت انرژی است(. 
این رنگ قدرت ارتباطی، دفع خش��م و کنترل بر خویشتن 
را متعادل می کند و مس��ائل مربوط به هضم غذا و گردش 
خون را منظم می س��ازد. انرژی اصلی این رنگ خالقیت و 

احساسات است.
 ارتب��اط این چاکرا با درون اس��ت و این که جس��م به چه 
چی��زی نیاز دارد و چه چیزی او را خش��نود می س��ازد. این 
چاکرا با احس��اس و تمایالت جنس��ی در ارتباط است، اگر 
بیش فعال باش��د، ممکن است فرد، حساس و عاطفی گردد 
یا حتی تمایالت جنس��ی اش زیاد شود. اگر باز شود، برای 
ابراز احساس��ات به احساس��ی بودن بیش از حد نیاز نیست، 
احساسات، آزادانه رها می ش��وند، و ابراز می گردند. کشش 
و ش��ورتان بیشتر می شود و در رابطه با تمایالت جنسی، با 

مشکلی مواجه نمی شوید.
 اگر فعالیت این چاکرا کم باش��د، در آن صورت، به س��وی 
بی احساس��ی و س��ردی متمایل می ش��وید و با هیچ فردی 
ارتباط برقرار نمی کنید. لذت بردن و مش��اهده نور ماه و آب 
زالل طبیعی و غوطه ور ش��دن در آن و یا نوش��یدن از آب 
چش��مه، امکان پاکس��ازی و فعال نمودن چاک��رای دوم را 

فراهم می کند.
محل چاکرا، انتهای ستون فقرات 1 تا 12 اینچ زیر استخوان 
خاجی تقریبا باالی اندام تناس��لی و پایین تر از ناف است. 
این چاکرا، فعالیت کلیه ها، مثانه ها، اسپرم ها، مایعات بدن، 
اعضای تکثیرش��ونده را کنترل می کند. هورمون استروژن، 

غدد پروستات و تخمدانها، با این چاکرا، مرتبط هستند.
رایحه چوب صندل، موجب تحریک و فعالیت چاکرا خاجی 
می ش��ود. خوراکی های نارنج��ی رنگ )پرتغ��ال، نارنگی، 
هوی��ج، انبه، کدو تنبل، زردآلو ، نارنج و غیره(، آجیل )همه 
انواع آن( مواد غذایی هس��تند که موجب تقویت این چاکرا 

می گردند.
برای فعال نمودن این چاکرا،

• با پشت صاف، در کمال آرامش، روی زانو بنشینید. 
• دس��ت ها روی زانو، کف دس��ت ها روبه باال. دست چپ 
زیر، کف دس��ت چپ پشت انگشتان راست را لمس کند و 
نوک انگش��تان شست به آرامی روبروی هم و در تماس با 

هم باشند. 
• ب��ر روی چاک��را خاجی )محل آن پایین ترین اس��تخوان 

ستون مهره است( و معنای آن تمرکز نمایید. 
• با دهان نیمه باز، آهسته  اما کاماًل واضح صدای » وام« 

را زمزمه کنید.
• در ای��ن ش��رایط، آرامش تان را حفظ ک��رده و به چاکرا، 
معنای��ش و این که چگونه باید بر زندگی تان تأثیر بگذارد، 
فک��ر کنید. این کار را تا زمانی که کاماًل احس��اس آرامش 
نمایید، انجام دهید. پس از انجام این حرکات، ممکن است 

حس»پاکی« شما را در برگیرد.
3- چاکرا ش��بکه خورش��یدی )زرد( را باز کنید. سمبل این 
چاکرا، نیلوفر ده پر اس��ت. رنگ این چاکرا، رنگ خورش��ید 
اس��ت. رن��گ زرد ب��رای این چاکرا بس��یار مفید اس��ت و 
باعث تقویت آن می ش��ود. زرد طالیی نشانه عقل، هوش 
و ذهنیت اس��ت. این چاکرا، در برگیرن��ده اعتماد به نفس 
است، بخصوص هنگامی که فرد، در یک گروه باشد. یکی 
دیگر از وظای��ف این چاکرا، کنترل امیال و خواس��ته های 

چاکرای خاجی و جنس��ی اس��ت. معمواًل اشخاصی که در 
این چاکرا دچار مش��کل هستند همیشه از وضعیت موجود 
می نالن��د و مدام اب��راز عدم رضایت می نماین��د. از آنجایی 
که اکثر افراد، در این چاکرا دچار مش��کل هس��تند، س��عی 
کنید تا با تمرکز روی ش��خصیت خ��ود و افزایش رضایت 
از خ��ود، این چاک��را را در درون خود تقوی��ت نمایید. این 
چاک��را در برابر انرژیهای منفی بس��یار صدمه پذیر اس��ت، 
پس باید احساس تان را کنترل نموده و حس خوب کرامت 
را در خ��ود ایج��اد کنید. بنابراین با ایج��اد اعتماد به نفس 
و قب��ول خ��ود و دیگران و وضعیت محی��ط، می توان این 
چاک��را را متعادل نگه داش��ت. اگر فعالی��ت این چاکرا کم 
باش��د، در آن صورت به فردی کم تحرک، منفعل، دو دل و 
نگران مبدل می ش��وید که نتیجه و پاداشی برایتان ندارد. 
اما اگر این چاکرا، بیش فعال باشد، شما فردی غیرقابل نفوذ 
و تهاجمی می ش��وید. فعالیتهای ذهن��ی و ذهن نیز به این 
چاکرا پیوس��ته اند. چاکرای شبکه خورشیدی نیز با قسمتی 
از وج��ود ک��ه به آن ش��خصیت یا خود )ضمیر ش��خصی( 
می گویند مرتبط اس��ت. لذت بردن از نور خورش��ید، مزرعه 
گندم رس��یده و گل آفتابگردان، امکان فعالسازی و تقویت 

چاکرا خورشیدی را ایجاد می نماید.
این چاکرا در پشت و امتداد ستون فقرات، دو انگشت باالتر 
از ناف، پش��ت ش��کم قرار گرفته اس��ت. اگر این چاکرا باز 
باش��د، فرد معمواًل احس��اس رضایت کرده، به خود افتخار 
می کن��د، در اکثر مواقع، عضالت ش��کم را منقبض کرده 
و صاف می ایس��تد یا می نشیند که نشانگر اعتماد به نفس 
اوس��ت. رن��گ زرد تأثیر مثبتی روی عملک��رد معده، کبد، 
طحال، کیسه صفرا )دس��تگاه گوارش( و اعصاب دارد. در 
ضمن  کنترل کننده چاقی است. غده پانکراس و  لوزالمعده 

و هورمون انسولین، با این چاکرا  مرتبط هستند.
رایح��ه اس��طو خ��ودوس )الون��در( و خوراکی ه��ای زرد 
رن��گ )ذرت( غالت و فیب��ر )گرانوال، نان گن��دم کامل(، 
دم ک��رده ها )نعناع، چ��ای بابونه( برای تقوی��ت و بیداری 
 آن بس��یار مفید هستند.  ورزش مناس��ب با این چاکرا نیز 

دراز و نشست است.

 ب�رای باز ک�ردن ای�ن چاک�را اقدام�ات زیر را 
انج�ام دهی�د:

• در کمال آرامش و با پشتی صاف، روی زانو بنشینید.
• کف دس��ت ها را به هم چسبانده و انگشت شست دست 
چپ به حالت ضربدر روی شس��ت دست راست قرار گیرد 
به طوری که بازوها با س��تون مهره زاویه 90 درجه داشته 
باش��ند. انگشتان دست کاماًل صاف و کشیده باشند. )بسیار 

مهم است(
• بر روی چاکرا ناف، روی ستون مهره کمی باالتر از ناف 

و مفهوم آن تمرکز نمایید.
• ب��ا دهان نیمه باز، آهس��ته  اما واضح ص��دای »رام« را 
زمزمه کنید. در تمام مدت آرام و ریلکس باش��ید، در مورد 
این چاک��را، مفهومش و این که چگون��ه باید بر زندگیتان 
تأثیر بگذارد، فکر کنی��د. این حالت را تا زمانی ادامه دهید 

که کاماًل احساس آرامش و پاکی بر شما مستولی شود.
 

                                                        ادامه دارد...
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 مقایسه و بررسی اثر درمانی شستشوی واژینال با بتادین
 و محلول ماتریکا®بر واژینیتهای کاندیدایی

فرزانه توکل خواه، کارشناس مامایی

چکی�د ه
عصاره برخي از گیاهان به دلیل دارابودن ترکیبات خاص داراي خواص ضدقارچي مي باشند. 
 Asteraceae از تیره  Matricaria chamomilla بابون��ه آلمانی با ن��ام علم��ی
دارای خواص آنتی اکس��یدانی، ضدالتهابی و ضدمیکروبی می باش��د. این مطالعه با هدف 
بررسي اثر و مقایسه شستشوی واژینال با محلول هیدروالکلی بابونه با نام تجاری ماتریکا 
و بتادین در بیماران با واژینیت های کاندیدائی انجام شد. تعداد 70 بیمار با میانگین سنی 
28 سال، با واژینتهای عودکننده و نسبتًا شدید به دو گروه 35 نفری تقسیم گردیدند. برای 
گروه اول به مدت دو هفته و هر بار دو بار در هفته، با محلول بتادین شستش��وی واژینال 
و جه��ت گروه دوم نیز به مدت دو هفته و هر بار دو دفعه در هفته، با محلول رقیق ش��ده 
ماتریکا )س��اخت شرکت داروس��ازی باریج اسانس( شستش��وی واژینال انجام شد. هر بار 
نتایج بررس��ی و در پایان هفته اول و دوم پیگیری و معاینه بیماران انجام گردید. مقایس��ه 
کاهش واژینیت کاندیدایی و بهبود عالئم بالینی بیمار نظیر سوزش و خارش، در دو گروه 

نشان داد که بیشترین کاهش به وسیله شستشوی واژینال با محلول ماتریکا بوده است.
مقدم�ه

بابونه از گیاهان دارویی متعلق به خانواده کامپوزیته اس��ت که دو گونه آلمانی و رومی آن 
معروفند. به دلیل حضور برخی ترکیبات خاص در گونه آلمانی بر روی آن مطالعات علمی 
بیش��تری انجام گرفته و نسبت به گونۀ رومی سطح کشت وسیع تری را به خود اختصاص 
داده اس��ت و دارای خواص متنوعی چون ضدالتهاب، ضدمیکروب، آرامبخش ، ضداسپاس��م و 
غیره می باش��د. عصاره الکلی و روغنی بابونه آلمانی دارای اثرات ضدقارچ و باکتری می باشد. 
عصاره بابونه از 120 نوع ترکیب ش��یمیایی تش��کیل ش��ده است که ش��امل کامازولینها، 
فالونوییدها و کومارینها بوده و از مهمترین اجزای فعال موجود در آن کامازولین، آپیجنین 
و بیزابولول را می توان نام برد. آلفا بیزابولول به عنوان مهمترین ترکیب شیمیایی در عصاره 
این گیاه دارای اثرات ضدمیکروبی اس��ت. با توجه به تحقیقات علمي به عمل آمده، ترکیبات 
موجود در عصاره بابونه دارای اثرات ضدالتهابی، ضد باکتریایی و فعالیت آنتی اکسیدانی است.
ولوواژینیت کاندیدایي یکي از شایعترین بیماریهاي دستگاه تناسلي زنان مي باشد. نزدیک 
به 75 درصد از تمام زنان در دوره اي از زندگي خود ولوواژینیت قارچي را تجربه مي کنند 
و در تقریبًا 40 تا 50 درصد آنان وقوع مجدد بیماري مش��اهده خواهد ش��د. متأسفانه این 
بیماري توس��ط سازمانهاي بهداشتي، مراکز تحقیقاتي و بودجه اي مورد توجه بسیار کمي 

قرار گرفته است.
این بیماري توس��ط انواع مختلف کاندیدا ایجاد مي گردد. کاندیدا آلبیکانس، تاکنون ش��ایعترین 
جنس در دستگاه تناسلي بوده است و در 80 تا90 درصد موارد ولوواژینیت کاندیدایي را تشکیل 
مي دهد. موارد متعددی مانند بارداری، دیابت، مصرف آنتی بیوتیک، مصرف ترکیبات ضدبارداري 
خوراکی و همچنین کورتیکواستروئیدها با تغییرفلور طبیعي واژن، از عوامل مستعدکننده واژینیت 
کاندیدائي مي باش��ند. اگرچه داروهاي ضدقارچي متع��ددي در درمان واژینیت کاندیدایي وجود 
دارند ولي اطالعات مقایس��ه اي کمي در رابطه با فعالیت این داروها در محیط آزمایش��گاهي و 

موجودات زنده انجام گردیده است.
یکی از درمانهای رایج برای درمان واژینیت های کاندیدایی بتادین است. بتادین س�بب تحری�ک 
پوس�ت و واکنشهاي آلرژیک شده و در کساني که گواتر کلوئیدي گرهي غیرسمي دارند و نیز در 
 مصرف کنندگان لیتیم نمي تواند ط�والني مدت استفاده شود و نیز مي تواند توسط ب�اکتري ه�اي

گ�رم منف�ي هوازي آلوده شود. همچنین بتادین در صورت تماس با بافت های زنده داخل زخم 
 )مانند عضالت و ...( با تخریب آنها موجب تاخیر در التیام زخم و ایجاد بافت جوشگاهی می شود
 و حساس��یت های موضعی نیز ایجاد می کند. با توجه به آثار س��وء و عوارض جانبی داروهای 
ش��یمیایی، امروزه اس��تفاده از طب س��نتی به خصوص گیاه درمانی مد نظر قرار گرفته است. با 
توج��ه به ع��وارض جانبی بتادین، شستش��وی واژینال عصاره هیدروالکل��ی بابونه با نام تجاری 
ماتریکا و مقایسه این دو درمان واژینیت های کاندیدایی مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام 
این بررس��ی، مقایسه اثرات درمانی، ضدالتهابی و ضد باکتریایی محلولهای ماتریکا و بتادین در 

واژینیت های کاندیدایی می باشد.

روش کار
تعداد70 بیمار با واژینیت کاندیدایی مراجعه کننده به مطب خصوصی )مامایی( در ماههای 
آبان تا اس��فند 1393 و در دامنه س��نی 38-18 س��اله با میانگین س��نی 28 س��ال، که با 
واژینتهای عودکننده و نسبتًا شدید در نتایج حاصل از آزمایش پاپ اسمیر و معاینات بالینی 
از ایشان انتخاب و به دو گروه 35 نفری تقسیم گردیدند. جهت گروه اول به مدت دو هفته 
و هر بار دو بار در هفته، با محلول بتادین شستش��وی واژینال انجام ش��د. جهت گروه دوم 
نیز به مدت دو هفته و هربار دو بار در هفته، با محلول3 بار رقیق شده ماتریکا شستشوی 
واژین��ال انجام گرفت و هر بار نتایج بررس��ی گردید. در پایان هفته اول و دوم، پیگیری و 

معاینه بیماران انجام گردید.
نت�ا   ی�ج

مقایس��ه کاهش واژینیت کاندیدایی و بهبود عالئم بالینی بیمار نظیر سوزش و خارش، در 
دو گروه نشان داد که بیشترین کاهش به وسیله شستشوی واژینال با محلول ماتریکا بوده 
است و استفاده از محلول ماتریکای رقیق شده در شستشوی واژینال بیماران با واژینیتهای 
کاندیدایی باعث کاهش معنادار رش��د و عود مج��دد کاندیدا و عوارض جانبی و بالینی آن 
مثل س��وزش و خارش و التهاب گردید. همچنین با توجه به نمودار 1، در هفته اول و دوم 
به  ترتیب  57 و 80 درصد بیماران شستش��و ش��ده با محلول ماتریکا و 43 و 71 درصد از 
بیماران شستش��و ش��ده با بتادین بهبودی کامل یافتند. بنابراین می توان از این فراورده به 
جای بتادین جهت شستش��وی واژینال و جلوگیری از عوارض ناخوشایند کاندیدایی و عود 
مکرر آن استفاده کرد. همچنین مشاهدات کلینیکي، میزان عارضه جانبي به دنبال مصرف 

بتادین را بیشتر از محلول رقیق شده ماتریکا نشان مي دهد. 

نمودار 1: درصد بهبود بیماران مبتال به واژینیت کاندیدایی پس از 2 هفته شستشوی 
واژینال با دو محلول بتادین و ماتریکا

بح�ث
کاندیدا آلبیکنس دومین علت ش��ایع واژینیت پس از عفونت باکتریال می باش��د. ش��یوع این 
عفونت در جوامع مختلف متفاوت گزارش ش��ده اس��ت. اس��تفاده واژینال از بتادین در درمان 
واژینیت در مطالعات اخیر نیز انجام ش��ده است. در مطالعه اي که در سال 2002 انجام گرفت، 
بتادین واژینال در درمان انواع مختلف واژینیت )قارچي یا باکتریال، انگلي( کارایي خوب تا بسیار 
خوبي نش��ان داده و همچنی��ن 70 تا 90 درصد موارد را درمان نموده اس��ت.در مطالعه دیگری، 
درمان با قرص واژینال بتادین 200 میلي گرم به مدت 7 ش��ب در درمان مبتالیان به واژینیت 
ک��ه اکثر آنان کاندیدایي بودند، بس��یار مؤثر ب��وده و عوارض جانبي خاص��ي در این مطالعات 
مش��اهده نگردید. با توجه به عدم عوارض جانبی ماتریکا نس��بت به بتادین، در درمان عفونت 
 مورد نظر اس��تفاده از شستش��وی واژینال محلول ماتریکا س��الم تر و مطلوبتر اس��ت. پیشنهاد 
می گردد تحقیقات بیشتری در زمینه اشکال مختلف استفاده از عصاره بابونه مانند کرم یا شیاف 

به منظور سهولت مصرف در درمان بیماران مبتال به واژینیت های کاندیدایی صورت پذیرد.
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چشم انداز آینده داروهای گیاهی

در مواجهه با افزایش اس��تفاده و بازار به س��رعت در حال رش��د داروهای گیاهی و س��ایر 
محص��والت بهداش��تی گیاه��ی، در کش��ورهای در حال توس��عه و توس��عه یافته جهان، 
سیاس��ت گذاران، متخصصان س��المت و عموم مردم به طور فزاینده ای نگرانی خود را در 
مورد امنیت، کارایی، کیفیت، دردس��ترس بودن، حفظ و مش��کالت توس��عه بیش��تر از این 

محصوالت گیاهی ابراز می دارند.
 تقاضای عمومی نیز برای مدارک امنیت، کارایی و کیفیت محصوالت گیاهی و شیوه های 
طب س��نتی/ طب مکمل و جایگزین )TM/CAM( رشد کرده است. به منظور کاهش 
این نگرانی ها و برای مواجهه با خواس��ته های عمومی، تحقیقات گس��ترده ای در داروهای 
گیاهی مورد نیاز اس��ت تا نه تنها برای ارزش واالی مراقبتهای بهداش��تی آنها، بلکه برای 
منافع تجاری انجام ش��ود. خوش��بختانه، تحقیقات فیتوش��یمیایی و دارویی بسیار گسترده 
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در سراس��ر جهان در حال انجام اس��ت و تالش می شود 
ترکیبات ش��یمیایی فعال آنها شناس��ایی و جداسازی شوند و ادعای اثربخشی و ایمنی آنها 

پررنگتر گردد. 
در اغلب موارد، ثابت ش��ده اس��ت که داروهای گیاهی کاماًل بدون پایه و اس��اس علمی 
نیس��تند و بس��یاری از آنها حاوی ترکیبات ش��یمیایی مرتبط اس��ت و فعالیت ادعا شده را 
اعمال می دارند. شواهد علمی از کارآزمایی بالینی تصادفی شده برای استفاده از بسیاری از 

داروهای گیاهی بسیار قوی است.
در ش��رایط فعلی، آشکار اس��ت هر چه میخواهد نگرانی ها و خواسته های سیاست گذاران، 
متخصصان بهداش��ت و عموم باشد، آنها به هیچ وجه، روند رو به رشد استفاده از داروهای 
 )TM( گیاهی را متوقف نمی کنند. در نتیجه، شیوه های طب سنتی بر پایه داروی گیاهی
در کش��ورهای در حال توسعه گسترده و طب مکمل و جایگزین )CAM( در کشورهای 
توس��عه یافته به س��رعت در حال افزایش اس��ت. این روند رو به رش��د استفاده گسترده از 

داروهای گیاهی است که به احتمال زیاد به افزایش بیشتر در سراسر جهان در سال های 
آینده با ش��واهد علمی بس��یار زیادتر از کیفیت، کارآیی و ایمنی از س��وی محققان روبرو 

خواهیم بود.
با این حال، به منظور حصول اطمینان از کیفیت و ایمنی داروهای گیاهی، تولید، فروش و 
استفاده از آنها باید رسمًا و قانونًا به شیوه ای که با داروهای allopathic انجام می شود، 
توس��ط قوانین و مقررات کنترل ش��ود. اما، مقررات و ثبت داروهای گیاهی در بس��یاری 
از کش��ورهای توس��عه یافته به خوبی توسعه نیافته اس��ت و کیفیت محصوالت گیاهی به 
فروش رسیده تضمین شده نیست.  بنابراین، داروهای گیاهی باید در همه کشورهایی که 
از آنها برای اهداف پزش��کی و درمانی اس��تفاده می شود تحت کنترل قانونی درآیند و باید 
تالش ش��ود که آگاهیهای عمومی در مورد خطرات و مزایای استفاده از داروهای گیاهی 

افزایش یابد.
استفاده مناس��ب از محصوالت گیاهی دارویی با »کیفیت تضمین شده«، اطمینان به تولید 
اثرات درمانی مفید بر روی مصرف کنندگان و کاهش خطرات مرتبط با آنها است. همزمان، 
الزم به ذکر اس��ت که مش��ابه داروه��ای آلوپاتی، گیاهان و محص��والت گیاهی عاری از 
عوارض جانبی نیستند. آنها همچنین به احتمال زیاد باعث عوارض جانبی می شوند. عالوه 
بر این، اس��تفاده از اجزای گیاهی نامرغوب و فرموالس��یون نامناسب باید متوقف شود زیرا 
ممکن اس��ت باعث تولید با کیفیت پایین و یا حتی داروهای گیاهی مضر ش��ود.  بنابراین، 

قوانین و مقررات GMP باید به شدت در تولید داروهای گیاهی رعایت گردد.
با این مالحظۀ هش��داردهنده، ممکن اس��ت با خیال راحت نتیجه گیری شود که داروهای 
گیاهی چشم انداز خوبی در آینده دارند و ممکن است یک روز به عنوان جایگزین خوب یا 
گزینه های بهتری برای داروهای آلوپاتی - که بر پایه مواد شیمیایی سنتزی استوارند- به 

شمار روند.

علیرضا صفایی، کارشناس ارشد شیمی، گروه آنالیز دستگاهی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
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مدیریت دانش و مستندسازی تجربه مدیران؛ 
دو بال فرشتۀ توسعه سازمانی 

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

چرا مدیریت دانش در س��ازمانها و ب��رای مدیران واژه ای 
غریب اس��ت؟ چ��را برخ��ی از مدیران، باالخ��ص مدیران 
دانش مح��ور، ب��ا مدیریت دانش و مستندس��ازی مش��کل 
دارند؟!! چرا مدیریت دانش و مستندسازی مورد بی مهری و 
تمس��خر برخی از افراد حتی در رده های تاثیرگذار سازمانها 
قرار می گی��رد؟ اصاًل مدیریت دانش و مستندس��ازی چه 
دس��تاوردهایی ب��رای س��ازمانها »دارد« یا بهت��ر بگوییم 
»داشته« که تا این حد در مقابل آن مقاومت می کنند؟!! 

متولی مدیریت دانش و مستندسازی در سازمانهای ایرانی 
چه کس��ی یا چه کس��انی هس��تند؟ آیا مدیری��ت دانش و 

مستندس��ازی در توس��عه س��ازمانها و حرک��ت رو 
ب��ه جلوی آنها نق��ش دارد؟ آیا مدیری��ت دانش و 
مستندسازی می تواند برای سازمانها مزیت حساب 
ش��ود؟ این چراها من را بر آن داش��ت که به بیان 

جمالتی در این زمینه بپردازم.
نکت��ه ای که این روزها باید به آن خیلی توجه نمود 
این اس��ت که چرا در کشور ما مسئله ترک خدمت، 
استعفا و جا به جایی از یک شرکت به شرکت دیگر 
بیشتر در مورد کارکنان نخبه و دانش مدار سازمانها 
مشاهده می ش��ود. مطمئنًا با من هم عقیده هستید 
ک��ه در اغلب ش��رکتها افرادی وج��ود دارند که به 
واسطه تخصص و تجربه خود به عنوان یک مرجع 
در پیش��برد امور و حل مسائل و مشکالت به وجود 
آمده در فعالیتها و فرایندهای کاری ش��رکت نقش 
آفرینی می کنند. اما عدم انعطاف پذیری شرکتها در 
پاسخگویی به نیازها و انتظارات کارکنان فرهیخته 

و عدم بهره گیری از توانمندیه��ای این افراد در فعالیتهای 
کاری و همچنین نبود س��از و کارهای مناسب جهت حفظ 
و نگه��داری آنان از جمل��ه مهم ترین عواملی اس��ت که 
موجب خارج ش��دن افراد به همراه دانش��ها و تجربیاتشان 
از ش��رکت می ش��ود. ناتوانی در مدیریت صحیح نگهداری 
کارکنان نخبه ضمن تحمیل هزینه های س��نگین مستقیم 
و غیر مس��تقیم باعث انتقال قابلیتها به ش��رکتهای رقیب 
و نهایت��ًا از دس��ت دادن مزیت رقابتی س��ازمان می گردد. 
بخش زیادی از دانش در س��ازمانهای پروژه محور، 

تجارب کارشناسان ارش��د پروژه ها است که در موقعیتها و 
پروژه های گوناگون حاصل ش��ده است. تجارب و مطالعات 
نشان داده که بخش زیادی از سرمایه های دانشی موجود 
در پروژه ه��ا در مس��تندات کاغ��ذی و الکترونیک موجود 
نبوده و تنها در ذهن کارشناس��ان پروژه ها است که معمواًل 
ب��ه عنوان یک مرجع در حل مس��ائل مهم و اس��تراتژیک 
پروژه ه��ا نقش آفرین��ی می کنن��د. ثب��ت و مستندس��ازی 
آموخته ها و تجربیات کارشناس��ان عالوه بر انتقال تجارب 
به کارشناس��ان پروژه ه��ای آتی ش��رکت، موجب کاهش 
هزینه ه��ای دوب��اره کاری، چندب��اره کاری و ع��دم تکرار 

اشتباهات پیشین در پروژه های بعدی خواهد شد. 
همانطور که می دانیم یکی از حوزه های اصلی در مدیریت 
منابع انس��انی، بحث نگهداش��ت و برنامه ریزی نگهداری 
مناب��ع انس��انی با توجه به اس��تراتژیهای پ��اداش خدمات 
می باش��د. نکته ب��ه نظر عجیب و البت��ه ناراحت کننده این 
اس��ت که بسیاری از مدیران بر این باورند که اگر شکایتی 
از طرف کارکنان مطرح نشود این امر نشان دهنده رضایت 
آن��ان اس��ت. در حالی که بس��یاری از نارضایتی ها ممکن 
اس��ت به دالیل مختلف از طرف کارکنان بیان نشود پس 

مدیر می بایس��ت بداند که سکوت نش��انه هشدار است نه 
نش��انه رضایت و هر زمانی که بازخوردی از طرف کارکنان 
دانش مدار در س��ازمان مطرح نشود آن وقت است که مدیر 

باید نگران وضعیت سازمان و منابع انسانی خود باشد.
ح��ال از منظر مدیری��ت دانش به موضوع ن��گاه کنیم. در 
مدیریت دانش گفته می شود که در سازمانهای دانش محور 
بخ��ش اعظم��ی از دان��ش در اختیار اعضای ب��ا تجربه و 
خبرگان آنها قرار دارد که متاس��فانه جابه جایی، اس��تعفا و 
ترک خدمت این افراد می تواند لطمات زیادی را به شرکت 
تحمیل کند. اکثر مدیرانی که نگاه  دانش��ی در مدیریتشان 
وجود ندارد یعنی س��ازمان را با ن��گاه دانش محور 
مدیریت نمی کنند دچار این معضل هس��تند که »تا 
زمان��ی که می توان کارمند پی��دا کرد، جابه جایی و 
رفت��ن کارکن��ان هیچ عیبی ندارد!« ول��ی اگر قرار 
باشد شایس��ته ترین افراد س��ازمان را ترک کنند و 
در جاهای دیگر مش��غول شوند آن وقت چه خواهد 
ش��د؟ نرخ باالی جابه جایی و استعفای کارکنان به 
این معنی اس��ت که هزینه های مربوط به استخدام 
و آم��وزش کارکنان جدید باال م��ی رود. جایگزینی 
افراد جدید تا مدتی موجب کاهش کارایی می شود. 
بنابراین ترک اختی��اری کارکنان دانش مدار هم از 
بعد مادی و هم از جهت از دست دادن و یا سپردن 
قابلیتها به رقبا برای سازمانها سنگین تمام می شود.
مستندس��ازی؛ مکتوب کردن یافته ها و دانسته ها به 
روش اس��تاندارد اس��ت. به طور کلی جهت کسب 
و مستندکردن تجارب کارشناس��ان خبره پروژه ها 
می بایست با ترسیم نقشه تجارب پروژه و اولویت بندی آنها 
با اس��تفاده از تکنیکهای کس��ب درس آموخته های پروژه، 

دانشها و تجربیات خبرگان پروژه را کسب و مستند نمود.
تبدی��ل دانش غیررس��می، ذهنی و ش��خصی )ضمنی( به 
دانش ثبت ش��ده رس��می )صریح(، یکی از اهداف کلیدی 
مدیریت دانش اس��ت که باعث کاهش ریس��ک از دس��ت 
رفتن دانش با ارزش س��ازمان با ترک همکاری کارکنان و 
کاهش خطر از دست دادن حافظه شرکت به هنگام تعدیل 

نیروی انسانی می شود.
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هدف مدیری��ت دانش برقراری ارتباط بین خبرگان و افراد 
مجرب س��ازمان با افرادی است که نیاز به دانش خاصی را 
دارند. ایجاد چنی��ن ارتباطی به کمک فرایندها و ابزارهای 
مدیری��ت دانش تس��هیل می گردد. مدیری��ت دانش نقش 
مهمی در فرآیند توس��عه و بهره وری از س��رمایه فکری بر 
عهده دارد و بر روی تسهیل و مدیریت فعالیتهای دانشگرا 
تمرکز می کند تا یک محیط دوس��تانه دانش��ی برای رشد 
س��رمایه فکری خلق کنن��د و افزایش س��رمایه فکری از 
طریق مرتبط کردن آن با مدیریت دانش زمانی میسر است 
که فرآیندهای دانش��ی موجود به صورتی سیس��تماتیک و 

هدفمند مدیریت شوند.
 ب��ا توج��ه ب��ه آنچه ک��ه در باال گفته ش��د به ای��ن نتیجه 
می رسیم که نقش کارشناسان توانمند و خبره در سازمانهای 
دانش محور از جمله صنعت داروسازی بسیار بااهمیت است. 
از ای��ن رو ش��ناخت و ب��ه کارگیری مدیری��ت دانش برای 

اینچنین شرکتهایی بسیار حیاتی و ضروری است.
در دنیای رقابتی امروز و با وجود تغییرات گس��ترده در محیط 
سازمانی و ضرورت سازگاری سازمانها با این تحوالت، دانش 
به منبع اس��تراتژیک بسیاری از س��ازمانها تبدیل شده است. 
بنابراین سازمانهایی در جهان پیچیده و متحول قرن حاضر 
موفق خواهند بود که بتوانند فرایند یادگیری، کسب، حفظ 

و توسعه دانش را با موفقیت پیاده سازی کنند. 
مدیری��ت دانش، راهبرد آگاهانه ای برای در دس��ترس قرار 
دادن دانش صحیح برای افراد صحیح در زمان صحیح، به 
منظ��ور کمک به افراد، برای انجام وظایف خویش و بهبود 

عملکرد سازمانی است. 
در واقع، هدف آن دس��تیابی به دانش سازمانی ذخیره شده 
در درون س��ازمان است تا از این طریقه به توسعه خدمات 
اثربخ��ش و ایجاد نوآوریها و در نهایت ایجاد و حفظ مزیت 

رقابتی و شایستگی سازمان منجر شود.
ام��روزه دیگر همه گروهه��ای کاری و علمی اذعان دارند 
برای این که س��ازمانها بتوانن��د در دنیای تجارت و رقابت 
یک حضور مس��تمر و پایدار داشته باشند، باید حول محور 
عل��م و دانش فعالی��ت نمایند. علیرغم این ک��ه دانش به 
عنوان منبعی برای بقای سازمانها ضروری و حیاتی است و 
ش��رط موفقیت سازمانها درتجارت جهانی دستیابی به یک 
دانش و فهم عمیق در تمامی س��طوح می باشد، اما باز هم 
بس��یاری از سازمانها هنوز به مدیریت دانش به طور جدی 
توج��ه نکرده اند. مدیریت دانش یک واژه علمی اس��ت که 
ارائه یک تعریف اس��تاندارد از آن مشکل است. اما تعاریف 

زیر تا حدودی این مقوله را بیان می کند:
مدیری��ت دانش، به معنای در دس��ترس قراردادن نظام مند 
اطالعات و اندوخته های علمی اس��ت. ب��ه گونه ای که به 
هن��گام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هس��تند، قرار 
گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیش��تر و 

موثرتر انجام دهند.
مدیری��ت دانش؛ رویک��رد نظام مند یافت��ن، درک کردن و 
اس��تفاده از دانش برای دس��تیابی به اهداف سازمانی است 
و از طری��ق کاهش زمان و هزینه آزمایش و خطا یا تکرار، 

ایجاد ارزش می کند.
مدیری��ت دان��ش؛ فرایندی اس��ت که به س��ازمانها کمک 
می کند ت��ا اطالع��ات و مهارتهای مهم را ک��ه به عنوان 
حافظه س��ازمانی محس��وب می ش��ود و به طور معمول به 

صورت سازماندهی نش��ده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، 
سازماندهی و منتشر نمایند.

مدیریت دانش؛ فرایند کش��ف، کس��ب، توسعه، نگهداری، 
ارزیاب��ی و به کارگیری دانش مناس��ب در زمان مناس��ب 
توس��ط فرد مناس��ب در سازمان اس��ت که از طریق ایجاد 
پیوند میان منابع انس��انی، فناوری اطالعات و ارتباطات و 
ایجاد س��اختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی 

صورت پذیرد.
مدیریت دانش؛ سازمان دادن برای دانستن است.

 مدیریت دانش؛ چیزی نیس��ت جز مدیریت این سرمایه از 
ابتدا تا انتهای دوره حیات آن که شامل خلق دانش، کسب 
دانش، ذخیره س��ازی دانش، انتش��ار و به اش��تراک گذاری 

دانش و باالخره به کارگیری دانش است.
 مدیریت دانش؛ مستندسازی تجربیات نیروها )الیه ارشد( 
پیش از ترک سازمان و شیوه و فرمول انتقال این تجربیات 

به الیه جدید توسط الیه های میانی است.
 تبدیل دانش��های ضمنی به دانشهای آشکار و نیز توزیع یا 

انتشار آن را مدیریت دانش گویند.
 مدیری��ت دانش ش��امل تصرف دانش، خ��رد، تجربیات با 
ارزش اف��زوده کارکن��ان، آس��ان کردن بازیاب��ی دوباره و 

نگهداری آن به عنوان دارایی سازمانی است.
 مدیریت دانش کوشش��ی ب��رای تبدیل دان��ش کارکنان 
)س��رمایه انس��انی( به دارایی مشترک س��ازمانی )سرمایه 

فکری ساختاری( است.
 مدیریت دانش، کس��ب دانش درس��ت برای افراد مناسب 
در زمان صحیح و مکان مناس��ب است، به گونه  ای که آنان 
بتوانند برای دس��تیابی به اهداف سازمان، بهترین استفاده 

را از دانش ببرند.
 مدیریت دانش، فرایند گس��ترده ای است که امر شناسایی، 
س��ازماندهی، انتق��ال و اس��تفاده صحی��ح از اطالعات و 

تجربیات داخلی سازمان را مورد توجه قرار می دهد.
نتایج شناخت و اجرای صحیح مدیریت دانش

1- بهبود تصمیم گی��ری، انعطاف پذیری بیش��تر، افزایش 
س��ود، کاه��ش ب��ار کاری، افزای��ش به��ره وری، ایج��اد 
فرصت های جدید کس��ب و کار، کاهش هزینه، سهم بازار 
بیش��تر، بهبود انگیزه کارکنان، افزایش انگیزه کار تیمی در 
انجام امور محوله، به اش��تراک گذاری دانش و تجربه بین 
افراد سازمان و بهبود نظام ارتقا و ارزیابی عملکرد کارکنان 
2- مدیریت دانش فرایندی اس��ت که به س��ازمانها کمک 
می کند ت��ا اطالع��ات و مهارتهای مهم را ک��ه به عنوان 
حافظه س��ازمانی محس��وب می ش��ود و به طور معمول به 
صورت سازماندهی نش��ده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، 

سازماندهی و منتشر نمایند. 
این امر مدیریت س��ازمانها را برای حل مس��ائل یادگیری، 
برنامه ری��زی راهبردی و تصمیم گیریه��ای پویا به صورت 

کارا و موثر قادر می سازد.
3- مدیریت دانش باعث کاهش ریس��ک از دس��ت رفتن 
دانش با ارزش سازمان با ترک همکاری کارکنان و کاهش 
خطر از دست دادن حافظه شرکت به هنگام تعدیل نیروی 

انسانی می شود.
4- تحق��ق مدیریت دانش باعث می گردد تا ش��رکتها در 
موقع ع��زل و نصب ها دارای نظام پاس��خگویی و نظارتی 
مناس��ب باش��ند. یعنی مادامی که اطالعات از فرد معزول 

به فرد منصوب منتقل نشده، کار فرد اول پایان نمی یابد.
اما ب��رای درک بهتر مفهوم مدیریت دان��ش باید در مورد 

مستندسازی بیشتر بدانیم .

منظور از مستندس�ازي چیس�ت؟
مستندس��ازي، تهیه مجموعه اس��ناد و مدارکي اس��ت که 
س��یر تکوی��ن و تحقق یک فعالیت از ش��روع تا خاتمه آن 
و چگونگ��ي بهره برداري و نگهداري را، با تحلیل و ارزیابي 
مربوط نش��ان مي دهد. در واقع، مستندسازي ابزاري است 
که امکان استفاده و بکارگیري از تجربیات فردي و گروهي 
را جهت توسعه س��ازماني فراهم مي سازد. مستندسازي به 
عن��وان کلید مدیریت دانش محس��وب مي گردد و ش��امل 
فرآیند شناس��ایي، گردآوري و در دسترس عموم قراردادن 
س��وابق ی��ا اس��ناد موج��ود از قبی��ل مکاتب��ات، فایلهاي 
کامپیوتري، تصاویر و ... مي باشد که داراي ارزش تاریخي 
نیز مي باش��ند. )مستندس��ازي همچنین مي تواند اشاره به 
خود سوابق، اوراق، عکسها و ... داشته باشد(. ممکن است 
مستندسازي مس��تلزم خلق اس��ناد جدید جهت تهیه متن 
براي موارد موجود یا پر کردن خالءهاي موجود در سوابق 

تاریخي موجود باشد.
تجربه س�ازماني چیس�ت؟

یکي از روش��هاي مهم کس��ب دانش و بهبود عملکرد در 
هر س��ازمان »تجربه« اس��ت. تجربه تصوی��ري تاریخي 
ایج��اد مي کند که به کمک این تصویر مي توان ش��رایط و 
اتفاقات جدید را مش��اهده و درک کرد. دانش ناشي از این 
تجربیات، نقش یا نقوشي آش��نا در ذهن به وجود مي آورد 
که با اس��تفاده از آنها مي توان بین آنچه که اکنون در حال 
ش��کل گرفتن اس��ت و آنچه که قباًل اتفاق افتاده، ارتباط 
برقرار کرد. کس��اني که ق��ادر به یادآوري ای��ن تجربیات 
نیس��تند ممکن اس��ت بار دیگر با همان مش��کالت مواجه 
ش��وند. آموختن از تجربیات گذش��ته یکي از مهارت هاي 

مستندس�ازي تجربیات مدیران 
مس�تلزم توصیف ادراکات، 

نگراني ه�ا، تحلیل ه�ا، 
اقدام�ات  و  فعالیته�اي 

انجام ش�ده در دوره هاي ماقبل 
تصمی�م،   تصمی�م 

و پ�س از تصمی�م و تبیی�ن
 دان�ش فراگیرن�ده 

تصمیم�ات  در قال�ب
گروههاي عوامل تاثیرگذار، ب�ر 
اس�اس ترتیب زماني و منطق 

علت و معلولي اس�ت.
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کلیدي در سازمانهاي یادگیرنده مي باشد. اما این مسأله که 
هم��ه افراد همه کارها را خود تجرب��ه کنند، وقت و هزینه 
بس��یاري را براي سازمان به دنبال خواهد داشت. در نتیجه 
یکي از روش��هاي موثر کس��ب دانش، استفاده از تجربیات 
دیگران اس��ت و قدم اول در استفاده از تجربیات دیگران، 

مستندسازي این تجارب مي باشد.

منظور از مستندس�ازي تجربیات چیس�ت؟
مستندس��ازي تجربیات، یعني مستندس��ازي همه عواملي 
ک��ه بر اتخاذ و اجراي تصمیمات تش��کیل دهنده تجربیات 
مؤثر بوده است. بر این اساس مستندسازي تجربیات یعني، 
تحلیل محتوایي تصمیمهاي اتخاذش��ده با هدف آگاهي از 

دانشي که تصمیمات را فرا گرفته است.
مستندسازي تجربیات مدیران مس��تلزم توصیف ادراکات، 
نگراني ه��ا، تحلیل ه��ا، اقدام��ات و فعالیتهاي انجام ش��ده 
در دوره ه��اي ماقبل تصمیم، تصمی��م و پس از تصمیم و 
تبیین دان��ش فراگیرن��ده تصمیمات در قال��ب گروههاي 
 عوامل تاثیرگذار، بر اس��اس ترتیب زماني و منطق علت و 

معلولي است.

چرا مستندس�ازي تجربیات مدی�ران از اهمیت 
خاصي برخوردار اس�ت؟

پژوهش انجام شده بر روي تعداد زیادي از شرکتهاي بزرگ 
نش��ان داده است که 70 درصد آنان در تربیت مدیران آتي 
خود، تجربه را مهمترین عامل به شمار مي آورند و از انجام 

عملیات متنوع به عنوان کلید تربیت یاد مي کنند. 
همچنی��ن برخورداري از تجارب مفید و مرتبط از مهمترین 
ش��رایط احراز سمتهاي مدیریتي در سراسر جهان به شمار 
مي آید. بنابراین آشکار است که بیشتر یادگیري مي تواند از 

طریق تجربه تحقق یابد. 
نتایج مصاحبه هایي که لومباردو ) 1986 ( با 86 مدیر عالي 
انجام داد، نش��ان می دهد که آنان توانس��ته اند 286 رویداد 
کلیدي رخ داده در مس��یر شغلي خود را نام ببرند که 529 

»درس« را به آنان آموخته است.
 نتای��ج حاصل از این درس��ها طي ح��دود 300 مصاحبه با 
مدیران اجرایي نش��ان داد که همۀ مدیران براي یادگیري 
از اش��تباهات قبلي خود، ارزش قائل مي ش��وند. این براي 
مدیران موفق ضروري اس��ت که دریابند چه کارهایي غلط 
انج��ام ش��ده اند؛ پیامدهاي آن چه بوده اس��ت و چگونه از 

شرایط مشابه در آینده اجتناب کنند. 
بنابرای��ن مستندس��ازي تجربه مدیران در هر س��ازماني از 

اهمیت بسزایي برخوردار است.

مستندس�ازي تجربی�ات چ�ه مناف�ع و مزایایي 
براي س�ازمان به همراه دارد؟

اساسي ترین منافع مستندسازي تجربیات مدیران از دیدگاه 
مدیریت دانش را مي توان در موارد زیر خالصه کرد:

• ثب��ت تاریخي، تحلیل��ي و نیز علمي تج��ارب، موفقیت ها، 
دستاوردها، مراحل رشد و سایر رویدادهاي تعیین کنندۀ سازمان
• فراه��م آمدن زمینه تثبیت،گس��ترش و آموزش فرهنگ 

سازمان به نسلهاي بعدي کارکنان و مدیران
• فراهم گردیدن ابزاري براي توجه به ابعاد مختلف مسائل 
سازماني و س��از وکاري براي نگرش به مسائل سازمان از 

زوایاي مختلف
• فراهم شدن زمینه بازخواني رویدادهاي گذشته و امکان 

ارزیابي علمي نقاط قوت و ضعف سازمان و مدیران آن
• ابزاري براي خلق نظریه هاي بومي مدیریت

"• فراه��م ش��دن زمینه ه��اي تس��هیل و تقوی��ت فرایند 
یادگیري سازماني

• ابزاري براي الگوبرداري از بهترین تجربیات.

ش�کل و محتواي مس�تندات باید به چه صورتي 
باش�د  ؟

مستندات مي بایس��تي چنان تهیه شود که هر فردي بدون 
ه��ر گونه ارتباط قبلي با کار مورد نظ��ر بتواند موارد زیر را 

درک کند:
• ماهی��ت، زمانبندي اجرا و فرایندهاي قبل، حین و پس از 
اجرا با رعایت استانداردها و الزامات قانوني و مقررات مربوط
• نتایج حاصل از اجراي روشها و شواهد و نتایج کسب شده

• ن��کات کلیدي مش��خص ش��ده درجریان انج��ام امور و 
نتیجه گیریهاي مربوط.

ویژگیه�اي ی�ک تجرب�ه خ�وب تدوی�ن  ش�ده     
چیس�ت  ؟

براي تجربه اي که به خوبي تدوین شده باشد و بتواند براي 
مخاطب جذابیت و بازآموزي الزم را داشته باشد، ویژگیهاي 
زیادي را مي توان بیان نمود. در ذیل، فهرس��ت وار به ذکر 

برخي از این ویژگیها مي پردازیم:
• مشخص بودن هدف: یک تجربه مستندشده خوب باید از 

ابتدا هدف را به صورت روشن بیان دارد؛
• مجذوب ک��ردن خوانن��ده از ابت��دا به گون��ه اي که براي 

خواننده مشغولیت ذهني ایجاد کند؛

• باالبودن فرصتهاي یادگیري از آن؛
• داش��تن قدرت انعطاف: یعني براي خوانندگان در سطوح 

مختلف مناسب باشد؛
• حرفي تازه براي گفتن داشته باشد؛

• داشتن ساختار مناسب، موجز و روشن؛
• »یک تجربه خوب ش��بیه به پیچ گوش��تي است« کاربرد 
اصلي مش��خص است ولي کاربردهاي وسیع تري هم دارد: 

مانند بازکردن درب قوطي یا استفاده به عنوان چکش؛
• حالت داس��تان گونه داشته باش��د، یعني جزئیات رفتارها و 
تصمیمات را ذکر مي کند ولي خط کلي داستان گم نمي شود؛

• حالتي واقعي داشته باشد، براي این کار باید از نقل قولها، 
جداول، نمودارها و عدد و رقم کمک گرفت؛

• قضاوت ذهني در متن تجربه وجود ندارد: »مدیر در این 
موقعیت تصمیمي خردمندانه گرفت«

• معمواًل در گذشته و به صورت سوم شخص نوشته مي شود؛
• ش��امل اطالعات زمینه اي حال و هواي سازمان در زمان 

وقوع تجربه است تا خواننده را در متن قرار دهد؛
• ش��امل هنجارها، دیدگاهها و قضاوتهاي ش��خصي افراد 

درگیر در تجربه است.

کالم آخ�ر:
»هرنان��دو دوس��وتو«  بنیانگذار و رئیس موسس��ه آزادی 
و دموکراس��ی در کش��ور پرو است. دوس��وتو نخستین بار 
با انتش��ار کتاب »راه دیگر« ش��هرت بین المللی پیدا کرد. 
کتاب »راز س��رمایه«دومین کتاب دوس��وتو است که مورد 
تحس��ین شخصیت های بزرگی از جمله »مارگارت تاچر«و 

»فرانسیس فوکویاما« قرار گرفته است. 
مجل��ه تایم چن��دی پیش دوس��وتو را یکی از پن��ج نوآور 
برجس��ته ی آمری��کای التین در قرن بیس��تم معرفی کرد. 
دوس��وتو یکی از مجرب ترین اقتصاددانان جهان است که 
پس از انتش��ار کتاب راز س��رمایه با حض��ور فعال خود در 
کش��ورهای در حال توس��عه به یک ش��خصیت بین المللی 

تبدیل شد.
»هرنان��دو دوس��وتو« در کت��اب پ��رآوازۀ خ��ود یعنی«راز 
س��رمایه« )یا چرا س��رمایه داری در غرب موفق می شود و 
در جاهای دیگر شکس��ت می خورد(، بخش��ی را به اهمیت 
مستندس��ازی و مکتوب ک��ردن اطالع��ات و ثبت و ضبط 

دانش اختصاص داده است. 
دوسوتو با مطالعۀ کش��ورهای توسعه یافته و کشورهای در 
حال توس��عه و مقایس��ۀ آنها درمی یابد یکی از رموز اصلی 
پیشرفت کشورهای غربی، وجود انواع مستندات و مکتوبات 
قابل اعتنا و معتبر در زمینه های مختلف و دردسترس بودن 

آنها برای عموم مردم است.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

252251 253 254
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    عالی             خوب            متوسط          معمولی

262261 263 264

ب���ه 
ن��ام
خدای

آس���مان 
قشن���گ
ک�����ویر

زمین��ی خس��ته از تجزیه و پاالیش، آن قدر جارو کش��یده 
اس��ت که درد، امانش را بریده و توان ندارد به ادامه! دهها 
س��ال تالش، رهاورد ثانیه ای غفلت تا آالینده ای از محیط 
زیس��ت، پاکسازی شود. خورش��ید هم که با لبخند آفتاب، 
نوازشگر گلدان شمعدانی پشت پنجره مي گردد و دشتهاي 
آذین بسته به گل آفتابگردان را برای چشمان هر رهگذری 
به رنگ نور، زیباتر می سازد. در این آلودگی ها، چشم سوی 
دید ندارد و تار می بیند و زاللی خویش را از یاد برده است.

روزگاری ضرب آهنگ تیشه، روایتی بود روحبخش از مهر 
و عشق و قصه نگاه فرهاد سوی شیرین، باشد که کوه جان 
گیرد و در برابر عظمت عش��ق به زانو بنش��یند به تندیسی 
در بیستون. همزیستی بود بین فروتنی زمین و نجابت آب 
و برکت پاک آس��مان. بستر زمین بکر بود و نجیب، زمین 
به واس��طه انبوه درختان نفس می کشید! شب که می شد، 
ستارگان، آرام و بی صدا شیطنت و بازیگوشی می کردند که 

مبادا زمین را بیدار کنند، خواب زمین حرمت داشت!
اما ای��ن روزها، زمین خواب ندارد، ش��هر آکنده اس��ت به 
صداهایی نابهنجار، تیش��ه، دگر چون افسانه های قدیمی، 
س��ازی درخور ندارد و صدای ناخراش افتادن تیرآهن، خط 
س��یر ترمز خ��ودرو و زوزه کامیونها و انباش��ت نخاله های 
تجزیه ناپذیر، امان خواب زمین را گرفته اس��ت! مسببی بر 
اس��ترس و اضطراب و برج های دهها طبقه، حایلی اس��ت 

بین همان دوستی ها. 
شهر، شلوغ است به ازدحام، آدمها از کنار هم عبور می کنند 

اما در خط سیر عطر عبورشان مهری نمی یابی!
قل��ب زمین از بی آب��ی رفاقت به تپش افتاده و نفس��های 
مهربان طبیعتش در بغض بی مهری انسان رو به شمارگان 

است. 
حضور ریزگردها، س��رفه های مزمن زمین را در خود عیان 
دارد! و جای تاول تن زمین به بمب و موش��ک، چهره ای 
ناپس��ندی را جلوه می دهد، گویی زمین، در این همه جنگ 
و ج��دل، مهد عصی��ان و عصیانگری اس��ت به جای فهم 
گفتمان و متاس��فانه خالقیت آدم در جان ستادن از انسانها 

عیان گشته است.
در هر ص��دای انفجار، زمین به دلهره در خویش می پیچد! 
زمینی که حسابی بدنش تب دارد از موادی چون پالستیک 

و فس��فر و گوگرده��ا! آبه��ا آلوده اند به م��واد رادیواکتیو و 
ماهیهایی خس��ته از س��فر، قهر آب ب��ا دریاچه و جویهایي 
خالی ز آب و ماهی. انیس��ی آب و شوره زار و گوشه نشینی 
پرندگان مهاجر، حس��رت قایقها از دل دادن به امواج، قصه 

تلخ و غمبار روزگار ماست!
یادش بخیر، همش��هری کاشانی، به دلی رو به قبله زاللی، 
دغدغه ای را ب��ا بچه های محل امامزاده قالیش��ویان بیان 
می دارد در ش��اه بیت هشت کتاب س��هراب: پنجره بگشا، 

بگذار که احساس، هوایی بخورد ... !

نیستی این روزها! که پنجره ها می بندند، نکند در این هوا، 
نفس، کم بیاورد! یاد باد آن روزگاران. عاش��قان، عش��ق را 
در کوچ��ه باغها به دل می خواندند و از آن س��و، آس��مان 

دلش همراه با عش��ق ز این ش��ور و ش��وق مي گریست تا 
باران��ی صورت گی��رد و ش��اعری، به عط��ر دل انگیز نم 
 باران، حال و هوای دونفره ای را به صفحات ش��عر خویش 

به رخ کشد.
 افس��وس که در ای��ن روزگاران، اگر باران ه��م ببارد، نم 
باران��ی روی س��یمان، رایح��ه ای باخود ندارد و ش��اعران 
بجای س��رودن احساس با ماشین حس��اب، معادله زندگی 
ح��ل می کنند! و بس ک��ه غصه ها را آخر ماه، آه کش��یده  
اس��ت، ریه هایش حال خوبی ندارد! در ازدحام شلوغی سر 
چهارراه، چرخ دس��تی نوبرانه ای به قشنگي قافیه های شعر، 
چیدمان است و ش��اعری برای گذران زندگی در صفحات 

شعر خویش نوبرانه می پیچد! و چه ارزان می فروشد! 
روزگاری زمین حس��ابی حال داش��ت و آکن��ده به مخمل 
س��رخ شقایق و س��بزه و سرس��بزی و به این بهانه، نسیم 
صبا موج می انداخت در زلفهای گیس��وان درخت مجنون. 
صفحات سمفونی طبیعت، دل را جال مي دادند، ترانه باران 
و شرشر جوی آب و آواز دل بلبالن که عشق را به حنجره 
می انداختند و عاشقی را فریاد می زدند! تو را رها می ساخت 

ز توشه افکار.
گندم زار از این س��و به آن س��و تاب می خ��ورد و زمین چه 
عجین بود با صفای دل انگیز خانه ها، تابس��تان که مي شد، 
هندوانه در حوض فیروزه ای خانه ها، بازی فواره ها و بی بی 
ب��ا چارقدی س��فید و موهایی حنایی رنگ ب��ه بزم کاهو و 
سکنجبینی تو را دعوت مي کرد تا خستگی کار روزانه را به 

تبرک این صفا رها کنی...

)به مناسبت روز زمین پاک(
مسعود خدیوی کاشانی، کارشناس ارشد حقوق جزا، رئیس دفتر مدیر عامل، شرکت داروسازی باریج اسانس

روزگاری
 زمین حس�ابی حال داش�ت

و آکنده به مخمل س�رخ ش�قایق
و س�بزه و سرس�بزی و به ای�ن بهانه، 

نس�یم صبا موج می انداخت
 در زلفهای گیس�وان

 درخ�ت مجن�ون. 
صفحات س�مفونی طبیعت، 

دل را ج�ال مي دادن�د، 
ترانه باران و شرش�ر جوی آب

و آواز دل بلبالن که عش�ق را
 ب�ه حنج�ره می انداختن�د 

و عاش�قی را فریاد می زدند! 
تو را رها می س�اخت ز توش�ه افکار.
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کلسترول اضافی خداحافظ! 
روشهای ساده 

در کاهش چربی خون

تألیف: وحید عرفانی
تیراژ: 1100 نسخه  

انتشارات سفیر اردهال
 قیمت: 90000 ریال

کت�اب  ای�ن  پیش�گفتار   در 
می خوانیم: 

»حفظ سالمتی شما تا اندازة 
زیادی در دس�تهای خودتان 

است و شما نقش موثری در سرنوشت خود دارید. برای تندرست 
ب�ودن، انتخ�اب تغذیۀ س�الم و رعایت ن�کات بهداش�تی اهمیت 
فراوان�ی دارد. هر کس می تواند با انتخاب تغذیۀ س�الم و رعایت 
نکات بهداش�تی، س�المت روانی و جس�مانی خود را حفظ و حتی 

افزایش دهد. ...«

معرفی کتاب

خصوصیت اصلی وابس��تگی) اعتیاد( به مواد، از دس��ت دادن کنترل مصرف مواد و تداوم 
مصرف علی رغم مواجهه با مش��کالت س��المتی، خانوادگی، شغلی و قانونی مرتبط است. 
در وابس��تگی به مواد، مصرف مواد به اولویت اصلی زندگی فرد تبدیل می ش��ود. در واقع 
می توان گفت در اعتیاد، مصرف مواد تبدیل به تنها منبع کسب لّذت و رضایت در زندگی 
فرد می ش��ود. برای دستیابی به پرهیز، افراد وابسته به مواد افیونی باید بر اجبار و وسوسه 

مداوم برای مصرف مواد غلبه کنند.  
در س��ال Caldwell ،2001 در ی��ک مطالع��ه کوچ��ک کنترل ش��ده در 10 زن مبتال 
ب��ه ولع مص��رف )craving( متعاقب توقف س��وء مص��رف مواد، اث��رات مثبت یالنگ 
یالن��گ)Cananga odorata( را کش��ف کرد. ش��رکت کنن��دگان در مطالعه بطور 
تصادفی به دوگروه تقس��یم ش��دند. بیماران یک گروه از اس��انس یالنگ یالنگ بصورت 
استش��مامی اس��تفاده کردند. بیماران گروه دیگر) کنترل(، روغن بادام را استشمام نمودند. 
هربیمار 20 قطره از ترکیب را روی یک توپک پنبه ای ریخته و هر شب به مدت 7 شب 
روی متکا خود قرار داد. عالوه بر این در طی روز نیز 3-2 قطره از آنرا روی یک دستمال 
جیبی ریخته و به مدت 7 روز با خود حمل کردند و بهنگام ولع مصرف مواد آنرا استشمام 
نمودند. از بیماران خواس��ته ش��د تعداد موارد ولع مصرف، ش��دت آن و موارد مهم دیگر را 
یادداش��ت و گ��زارش کنند. نتایج نش��ان داد که کاهش تعداد م��وارد ولع مصرف در گروه 
استش��مام کننده اسانس یالنگ یالنگ بیش��تر از گروه کنترل)روغن بادام( بود. با اینحال 
یالنگ یالنگ بطور کامل از ولع مصرف جلوگیری نکرد. 4 بیمار از 5 بیمار گروه استشمام 
کننده اس��انس یالنگ یالنگ اظهار کردند که استش��مام این اسانس استرس و اضطراب 
آنها را برطرف نموده است اما هیچکدام از افراد گروه دیگر این تجربه را نداشتند. پیشنهاد 
Caldwell این بود که با اس��تفاده از یک دس��تگاه بخور اسانس)diffuser( در شب، 

ممکن است اثرات مثبت یالنگ یالنگ در کاهش ولع مصرف افزایش یابد.
نورتامپت��ون   Cooley Dickenson بیمارس��تان  در   2005 س��ال  در   Chalifour
ماساچوست، در بیماران با قطع مصرف مواد مخدر مورفینی و کراک، کاهش تهوع را مشاهده 
کرد. به 8 بیمار برای برطرف شدن تهوع، اسانس نعنافلفلی داده شد. بیماران قبل از صبحانه 
و ناهار در ف��رم CIWA( Clinical Institute Withdrawal Assessment(  به 
میزان تهوع خود نمره دادند. نعنافلفلی 30 دقیقه قبل از خوردن غذا اس��تفاده ش��د. نتایج 

نشان دهنده 100 درصد کاهش در تهوع بیماران بود.                  

تاثیر آروماتراپی در وابستگی به سوء مصرف مواد
رضا بخردی، دکترای حرفه ای پزشکی؛ بخش توسعه و هماهنگی متون علمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

272271 273 274
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1. ک�دام روش اس�تخراج از گیاهان  از روش�های س�بز با مصرف کم 
حالل نیست؟ 

1: استخراج با سیال تحت فشار             2: استخراج نقطه ابری 
3: سوکسله                                    4: استخراج با سیال فوق بحراني

2. در صنع�ت گاو ش�یری بیش�تر از ک�دام میکروارگانیس�م به عنوان 
پروبیوتیک استفاده می شود؟

1:الکتوباسیلوس                                2:انتروکوکوس    
 3:پروپیونی باکتریوم                           4: گزینه 1و3 

3.کدام عبارت  در مورد ترمیم گیاهی درست است؟
1: در Phytostabilization جیوه یونی به جیوه فلزی که س��ّمیت کمتری دارد 

تبدیل می شود.
Phytodegradation :2 فرایند کندتری نسبت به Rhizodegradation است. 
Phytoaccumulation :3 بهتری��ن رویکرد برای برداش��ت مواد آلوده کننده از 

خاک و جداسازی آن بدون تخریب ساختمان و حاصلخیزی خاک است.
Phytovolatilization :4 به  صورت جذب، رسوب، ایجاد کمپلکس و یا کاهش 

تعادل فلزی انجام می گیرد.

4. از منظر پزش�کی جدید مکانیس�م اثر کدام جزء داروی سنتی مورد 
استفاده در فراموشی، مهار بتا آمیلوئید است؟

1: سعد                2: دارفلفل                   3: بلیله                4:  زنجبیل

5. استویا دارای چند گونه می باشد؟
1: بیش از 200 گونه                        2: کمتر از 100 گونه    

3: بیش از 500 گونه                       4: بیش از 300 گونه

6. اسوادهیسثانا نام کدامیک از چاکراها در بدن می باشد؟
1:چاکرا ریشه                                2: چاکرا خاجی               

3:چاکرا تاج                                  4: چاکرا چشم سوم

7. میوه نسترن کوهی هنگام رسیدن به چه رنگی در می آید؟
1: سفید               2: قرمز روشن               3: زرد                  4: نارنجی 

8. بیش�ترین مقدار اش�عه خورش�ید در چه بازه زمانی از روز به زمین 
می رسد؟

1: 7 تا 9 صبح                                   2: 6 تا 8 بعدازظهر    
3: 10 صبح  تا 3 بعدازظهر                    4: 5 تا 7 بعدازظهر

9. سمبل چاکرا خاجی چیست؟
1: نیلوفر شش پر نارنجی                           2: نیلوفر چهار پر قرمز  

3: نیلوفر ده پر                                       4: نیلوفر پنج پر

10.کدام گزینه قس�متهای مورد استفاده نسترن کوهی را درست بیان 
می کند؟

1: ساقه، ریشه، میوه تازه                                  2: میوه  تازه یا خشک، ریشه، برگ 
3: میوه تازه یا خشک، برگ، گل                    4:گل، برگ، ساقه

11. بیماری کبد چرب با کدامیک از موارد زیر ارتباط ندارد؟
1: چاقی                                             2: کمبود کلسترول          

3: افزایش تری گلیسرید خون                   4: دیابت

12. کدامیک از قسمت های گیاه شوکران بیشترین اثر سمی را دارند؟
1: گل و ریشه                                      2: ریشه و ساقه         

3: گل و میوه                                       4: گل و برگ 

13. میوه نسترن چه شکلی است؟
1: ستاره ای                                          2: کوزه ای    

3: مخروطی                                        4:هیچکدام از موارد

14. خاستگاه گیاه استویا کدام کشور می باشد؟
1: اروگوئه                                          2: پاراگوئه            

3 : ایران                                            4: برزیل

15. برای ساخت قرصهای جوشان از چه ترکیبی استفاده می شود؟
1: سوربیتول و ساکاروز                                         2: فتاالت و متاکریالت  

3: تارتاریک اسید و بی کربنات سدیم                       4: تالک و منیزیم استئارات

16. مزاج کبد در حالت طبیعی خود چگونه است؟
1:گرم و تر            2: سرد وتر               3: سرد و مرطوب              4: گرم و مرطوب

17. مهمترین ماده سمی موجود در پیاز گیاه گل حسرت چه می باشد؟
1: کلشی سین        2: بیپریدون          3: اسکوپوالمین            4: پیرولیزیدین

18. چند درصد از مردم آمریکا الکل مصرف می کنند؟
1 : 25 تا 30 درصد                          2: 5 تا 10درصد           

3:   30 تا 40 درصد                         4: 10 تا 20 درصد

19. چه زمانی خواص روغن استحصال شدة نسترن حداکثر خواهد بود؟
1: زمانی که به روش پرس سرد استخراج شود.         

2: زمانی که به روش پرس گرم استخراج شود.
3: زمانی که با حالل استخراج شود.  
4: زمانی که با بخارآب استخراج شود.

20. چه تعداد چاکرا در قسمت پایین بدن قرار دارد؟
1: 2 چاکرا          2: 5 چاکرا           3: 7 چاکرا             4: 3 چاکرا 

21. کدامی�ک از تعاری�ف زی�ر مرب�وط به قرصه�ای دارای روک�ش فیلمی 
می باشد؟

1: این قرصها از طریق مخاط دهان جذب می شوند.
2: می توان از سلولز استات فتاالت برای روکش دادن این قرصها استفاده کرد.

3: قرص با الیه نازکی از یک پلیمر و پیگمنت روکش می شود.
4: از طریق پرس کردن نمکهای جوشان تهیه می شود.

22. کدامیک از اش�عه  ماورای بنفش خورش�ید باعث سرطانی ش�دن و 
آفتاب سوختگی سلولهای پوست می شوند؟

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

 23. چ�ه م�اده ای در می�وه نس�ترن کوه�ی، دارویی مالیم ب�رای درمان
 اسهال است؟

1: تانن               2: کوئرستین         3: کاتچین               4: االجیک اسید

24. طبق آمار س�ازمان بهداش�ت جهانی، بیش�ترین آمار مرگ و میر در 
سال 2002 به ترتیب ناشی از کدام عوامل بوده است؟

1: سرطان، سوانح رانندگی، بیماریهای عفونی     
2: سرطان، بیماریهای پوستی، بیماریهای زنان

3: بیماریهای عفونی، سرطان، جراحات    
4:بیماریهای کبد، سرطان، بیماریهای پوستی

25. ف�ردی که ب�دون اس�تفاده از ضدآفتاب طی م�دت 10 دقیقه دچار 
آفتاب س�وختگی می شود و می خواهد به مدت 150 دقیقه در آفتاب بماند 

باید SPF  کرم ضد آفتاب او چند باشد؟
20 :4             15 :3                          25 :2                       30 :1

26. میوه های نسترن برای رفع کمبود کدام ویتامین مؤثر هستند؟
D 4: ویتامین                    B 3: ویتامین  A 2: ویتامین         C 1: ویتامین

27. بیماری دیابت چندمین علت مرگ در جهان است؟
1: اولین علت             2: چهارمین علت        3: سومین علت                4: دومین علت

28. کدامیک از مشخصات گل انگشتانه می باشد؟
1: گیاهی یکساله، خودرو، دارای گل های ارغوانی

2: ساقه های خوابیده، چندساله، از خانواده کدو
3: چندساله، دارای پیاز بزرگ و گوشت دار، از تیره گل حسرت
4: گیاهی دو یا سه ساله، خودرو، دارای گل های قرمز ارغوانی
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39. نسترن وحشی متعلق به کدام خانواده می باشد؟
1: خانواده شبدر                  

2: خانواده گلسرخیان      
3: خانواده گل شیپوری       

4: خانواده سوسنیان

40. استویا دارای کدامیک از ویتامین های زیر می باشد؟
B و  A:4       C و B :3                C و A :2                   DوB:1

41. اس�تفاده از پروبیوتی�ک در حیوان�ات، کدام ی�ک از اثرات زیر را 
نداشته است؟

1: راندمان تولید را در گاو شیری بهبود داده است.
2: کلونیزاسیون روده ای اشریشیاکالی .O78 :K8 را در طیور افزایش داده است.

3: بیماری کوکسیدیوز را در طیور کاهش داده است.

4: ضریب تبدیل غذایی را در طیور بهبود داده است.

42. در بدن هر فرد چند چاکرای اصلی وجود دارد؟
1: 10 چاکرا              2:  8 چاکرا              3: 7 چاکرا           4: 11 چاکرا 

43. از پودر کدامیک از گیاهان زیر به عنوان جانش�ینی برای ش�کر و 
قند استفاده می شود؟ 

1: استویا          2: گل انگشتانه            3: گل سورنجان             4: زنجبیل

44. مقدارSPF  روغن دانه هویج چند است؟
10 :4   20 :3                  40 :2             30 :1

45. چند درصد از روغن موجود در بذرهای نسترن کوهی را اسیدهای 
چرب غیر اشباع تشکیل می دهند؟

1: 10 درصد          2: 20 درصد           3:   90 درصد            4: 75 درصد

46. روغن بذر نسترن؛
 1: موجب افزایش تولید پروستاگالندین های سری 2  و کاهش تولید پروستاگالندین های

سری 1 میشود.
2. یک��ی از بهترین روغن های مورد اس��تفاده در ف��رآورده های ضد چین و چروک 

پوست است.
3. برای تولید کرم های مخصوص پوست چرب بسیار مناسب است.

4. جوان سازی پوست را از طریق پیشبرد سنتز مولکول های cAMPانجام می دهد.

29. بیشترین مقدار مواد سمی در کدام قسمت گیاه تاتوره می باشد؟
1: ریشه             2: ساقه                 3: برگ              4: دانه

30. روغن نسترن چه مدت پس از نگهداری در یخچال فاسد می گردد؟
1: حدود 6 تا 8 ماه                          2: حدود 2 تا 3 ماه        

3:  حدود 1 تا 2 سال                       4: حدود 2 تا 3 هفته

31. از میان روغنهای زیر کدامیک دارای کمترین SPF می باشد؟
1: روغن بادام                               2: روغن زیتون       

3: روغن جوانه گندم                       4: روغن تمشک

32. اس�تویوزید چن�د درصد از وزن برگ خش�ک گیاه اس�تویا را ش�امل 
می شود؟

1: 5 تا 10 درصد                            2: 20 تا 30 درصد  
3:  10 تا 15 درصد                          د: بیش از 50 درصد

33. کدامیک از محصوالت ش�رکت باریج اسانس به عنوان درمان کمکی 
برای کبد چرب تجویز می شود؟

1: پروستاباریج                2: نتونال             3: هپاتوهیل                    4: سی ام

34. کدامیک جزء اسیدهای چرب اشباع در نسترن کوهی به شمار می رود؟
1: اسید لینولئیک                             2: اسید لینولنیک             

3: اسید آراشیدیک                           4: اسید اولئیک

35. کدام چاکرا مبنای زندگی، قدرت و نیروی جسمانی است؟
1: چاکرا خاجی         2:  چاکرا تاج            3: چاکرا چشم سوم             4: چاکرا ریشه

36. طب س�نتی، بیماریه�ای زایل کننده مغز مثل آلزایمر را ناش�ی از چه 
چیز می داند؟

1: پرخوری و سوء مزاج                      2: فعالیت بیش از حد      
3: مزاج گرم                                   4: سوء مزاج سرد مغز 

37. کدام قسمت گیاه کرچک، سمی می باشد؟
1: دانه               2: ریشه                      3: ساقه                   4: برگ

38. ب�ر اس�اس آمارهای جهان�ی در حال حاضر چند نف�ر مبتال به دیابت 
هستند؟

1: 200 میلیون نفر                       2: 250 میلیون نفر  
3: 300 میلیون نفر                       4: 150 میلیون نفر

لطفاً پاسخنامه را از محل نقطه چین جدا نموده و پاسخ سواالت را در محل مربوط به هر سوال نوشته و حداکثر تا تاریخ 95/10/30 به آدرس 
مجله ارسال فرمایید . شرط شرکت در قرعه کشی جوایز فصلنامه ، پاسخ صحیح به حداقل 42 سوال می باشد .

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