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 به جای سخن سردبیر

هویت عشــق تجلی می یابد در ســنتی آریایی، 
نامش را یلدا گذاشــته اند، یلدایی که چون نامش 
قشنگ و زیباســت مصادف با آخرین روز رنگ 
رنگ هنــر پاییــزی و اولین بامداد زمســتانی، 
خورشــید زودتر به خواب می رود و تاریکی شب 

رخ می تاباند.
باستان نشینان ایران زمین در دی ماه، چهار مراسم 
شــادباش، برپامی کردند، اول، هشتم، پانزدهم و 
بیســت و سوم، گرچه فقط اول دی ماه به یادگار 

به نسل ما رسیده است.
این روز پاسداشت میاد میتراست، همان الهه ی 
مهر و ســخاوت و مهربانی. ابوریحــان، یلدا را 
عید نودروزه نامیده اســت، چرا کــه تا بیداری 
چلچه های غزلســرای بهاری و آذین درختان به 
سرسبزی نوروز فقط نود روز دیگر باقی ست، به 
چشــم برهم زدنی می گذرد، آن چنان سریع که تا 

امروز گذشته است!
خوشا آنان که بر این گذر عمر، کارنامه ی قبولی 

اخاق و انسانیت گرفته اند.
یلدا را چله ی بزرگ نیز می نامند که از یکم دیماه 
تا دهم بهمن، میهمان خانه ایرانی ســت. در این 

چهل روز، ســرما حسابی غوغا می کند و از دهم 
بهمن تا بیســتم اسفندماه، چله ی کوچک نامیده 
می شود. ســی ام آذر، آفتاب، طاقت کم می آورد 
و سرمای شب چون حاکمان بدسرشت، جوالن 
می دهد امــا ایرانی خوش ذوق، بــرای غلبه بر 
اهریمن تاریکی، آتشــی می افروزد و تا دم دمای 

میاد خورشید، بیدار می ماند.
در ایــن بزم، خاطرات و یاد خوبانی در ذهن مرور 
می شــود که گرچه رفته اند اما یــادگار و رهاورد 
تاش نیک شــان و دســتاوردی که برای وطن 
داشته اند در قاب افتخار مانا و جاودان خواهد ماند.

آن زمان که در دل روســتاها فقط آتش، سمبلی 
بود از روشــنایی، آتش بر ســیاهی شــب چیره 
می گشت و رســتاخیزی تجسم می یافت از نبرد 

روشنی فهم با تاریکی جهل.
ستودنی اســت، خاقیت ایرانی، گرچه، بلندای 
شــب رخ می تاباند اما این شــب سرد به گرمی 
حضور خویشــان، پر از نور می گــردد به گرمی 

کرسی صفای باهم بودن.
از آیاتــی که پشــت غبــار زمــان روی تاقچه 
خاطره ها پنهان است، کرســی، این نشان خانه 

مادربزرگ هاســت، نمادی قشنگ از ایران قدیم 
که گذشــته از کاربردهای درمانی و پیشگیری از 
اتاف انرژی، بساط عشق است. اینجا، محوریتی 
اســت  بر جمع بودن و باهم شــدن در روزگاری 
که نگارشی کوتاه در پیامکی مجازی، جایگزین 

انیسی کام است.
امید که برآن شــویم تا دوباره شــور حیات را در 
رگ هــای این آییــن زیبا روان ســازیم و برای 
این شــب نشینی، بساط کرســی را در گوشه ای 
از خانه هایمــان احیا ســازیم و زینتش دهیم به 

ظروف مسی و سفالی آبی رنگ.
آکنــده به دانه های دلربای انــار که هر دانه اش 
حجتی ســت چون ســنگ های یاقوت ســرخ، 
تسبیحی برای شاکری از این همه زیبایی، برای 
مســتی جامی نمی خواهد که دیدار چشم از این 

قاب تصویر، خود می مستی است.
بی بــی قصه ی خاطــرات با چارقدی ســفید و 
موهائی حنائی رنگ، سور و ساتی مهیا می سازد، 
پیشکشــی از ارادت و عشــق به آنان  که بر بوم 
اندیشه ها، نگارگر تصویر خوبی ها هستند. آجیل 
شب چله، گرم  و مقوی و دمنوش های گیاهی با 

جشنی به قشنگی نام یـلدا
مسعود خدیوی کاشانی، دانشجوی دکترای حقوق، رئیس دفتر مدیرعامل، شرکت داروسازی باریج اسانس

به جای سخن رسدبیر
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طعم طبیعی و تاکیدی دوباره بر توسعه بهره وری 
از گیاهان دارویی.

وه! چــه صفایی دارد در این بزم قشــنگی، خدا 
را یــادآوری و بندگی را باز عیان کنی و چه زیبا 
بزرگان این ســرزمین  با غزل و ابیات خویش، 

ارادت و عشق را جار می زنند.
به حق در تاریکی تنهایی ست که تکیه گاه نوری 
در دل، غلیــان می یابد از جنــس ماورایی. ای 
مهربان، این آوای دل، تحفه ای ست ناقابل، نذر 
نگاه خداوند که در سردترین شرایط هستی، اگر 

او باشد، همراهم، دگر واهمه ای ندارم.
از دیگر رسم های این شب، میل کردن هندوانه و 

زینت درخت سرو است.
سروی که خزان به خود نمی بیند و چون دماوند 
ســر به آســمان دارد و اگر بادی بــوزد، برایش 
الالیــی بیش نخواهــد بود، تمثیلــی از غیرت 
مردصفتــان کشــورمان. شــعرخواندن در نبرد 
قافیه ها و شــاهنامه خوانی و راز بوســتان را در 
گلستان ســعدی کنکاش کردن از دگر رسم های 
این شب ستودنی ست و پای کام آنانی نشستن 

که به تجربه، موی خویش سپید کرده اند.

یاد باد آن پیرمرد روســتایی که دست به پینه ی 
همت، آذیــن دارد اما با گل آذینــی از لبخند به 
خانــه می آید و هنــگام نــوازش، مهربانی او بر 
زبری دســت، چیره می شــود و به تبرک نفس 

خویش، تفالی می زند بر کتاب حافظ.
فال، ســخن زاللی ست که رایحه آسمانی دارد و 
شــاید نشــانی از حقیقت که دست سرنوشت  را 
ســازد و دعایی: خدایا، هیچ گاه مــا را در یلدای 

سرنوشت، تنها و سرگردان مگذار.
اولیــن روز دیمــاه را خــرم روز می نامیدند و به 
این بهانه، خورشــید امیدوارتر از قبل، نور حیات 
می گستراند. به راســتی چه معجون حیاتی ست 

این واژه امید.
اگر دشت ها هم با برف سپید آذین گردند با شیره 

انگور جشن خوراکی ها کامل خواهد شد.
چه زیباست که نیکی و نیک سرشتی صلح، سوار 
بر سیمرغ افسانه ای ، مرزها را می گشاید. رومیان 
از اولین ملت هایی هســتند که آیین مهر یلدا را 
سوغات به کشورشان برده اند و آغازی قرار دادند 
بر ســال جدید و روایتی ســت که اروپاییان نیز، 
الهام گرفته ی این مکتب هستند و پایه گذار سال 

جدید در همان ایام است.
حتی درخت کاج را نیز برگرفته از حضور ســرو در 
یلدای ایرانیان می دانند؛ چه افســانه و یا حقیقت. 
مهم بهانه ای ست از گفتمان و همنشینی فرهنگ ها 
به جای جنگ و ارعاب. باشــد که سازمان ملل ، 

پویاتر از گذشته متولی این گفتمان و عهد گردد!
چه غم انگیز است ساخ خانه ای از درختان کاج، 
آنجا که اشک، مونســی می شود بر دل کوچک 
چــکاوک، هرچند زیبایی را بــرای مدتی باخود 
رهــاورد دارد، اما عمر درختی اســت که با اندوه 

بسیار پایان می پذیرد.
 شــاید منسوخ شدن حضور ســرو در آیین یلدا، 
ارادت ایرانیان اســت به طبیعت. افســوس که 
فرهنگ هایی از جنس ایرانی، یاد برده می شوند.

در این ســردی شــب، آنانی را یاد می کنیم که 
آرامش و آسایش خانه هاشان را از دست داده اند، 
باشد که به کمک هموطن، دوباره، آبادتر از قبل، 
آبادی و آبادانی برای آنان شکل گیرد و به لطف 
نگاه دل های زالل، باران و برف و برکت را برای 
وطن مان شــاهد باشیم تا نوروزی سرسبز و پر از 

طراوت را دیدار کنیم.
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زینب شفیع، مدیرمالی شرکت داروسازی باریج اسانس

احتمااًل شــما کلمه »نقدینگی« را همراه با عبــارت »مدیریت مالی« زیاد 
شــنیده اید. نقدینگی در واقع توانایی پرداخــت بدهی های کوتاه مدت  یک 
شــرکت اســت. به عبارت دیگر، اگر یک شــرکت نقدینگی کافی داشته 
باشــد، می تواند بدهی های جاری- حساب های پرداختنی- را تأمین نماید. 
حساب های پرداختنی مندرج در ترازنامه، همان مبالغی است که شرکت به 
تأمین کنندگان خود و یا به فروشندگانی که از آن ها موجودی و دیگر لوازم 

مورد نیاز خود را خریداری کرده، بدهکار است.

راه هایی ساده برای مدیریت نقدینگی 
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی در تعیین نقدینگی شرکت و میزان توانایی 
آن در بازپرداخت تعهدات و بدهی  های کوتاه مدت نقش کلیدی دارد. همیشه 
باید اوضاع مالی به گونه ای مدیریت و کنترل شــود که میزان دارایی های 
نقدشونده در کوتاه مدت از میزان بدهی ها بیشتر باشد. دارایی های نقدشونده 
شامل: پول نقد، حساب های دریافتنی، موجودی و اوراق بهادار قابل فروش 

در بازار است.
یک برآورد سریع نسبت های مالی به شما این امکان را می دهد که دریابید 

آیا بدون فــروش موجودی، توانایی پرداخت بدهی های کوتاه مدت را دارید 
یا خیر؛ زیرا اگر مجبور به فروش باشــید بدین معنی اســت که باید برای 
محصول تان مشتری پیدا کنید و پیداکردن مشتری عمومًا کار آسانی نیست.

 مدیریت نقدینگی فرایندی مستمر برای انتقال نقدینگی به داخل و یا خارج 
کسب و کار، به اندازه کافی و زمان مورد نیاز می باشد.

وجوه نقد موجود در حســاب بانکی، بهترین نوع از دارایی های یک شرکت 
هســتند؛ چرا که میزان انعطاف پذیری مالی شرکت به میزان پول نقدی که 
در اختیار دارد وابســته اســت. اما به همان اندازه که وجود وجوه نقد برای 
شــرکت مهم و حیاتی است؛ عدم مدیریت صحیح آن نیز می تواند زمینه را 
برای ورشکستگی شرکت فراهم آورد. کمبود نقدینگی مشکات جدی در 
پی دارد و مازاد آن نیز به رکود ســرمایه می انجامد. مدیریت صحیح وجود 
وجوه نقد، به زنده شــدن و پویایی سرمایه ی شرکت کمک می کند. در واقع 
سرمایه ی نقدی همچون موجود زنده ای است که برای سالم ماندن احتیاج 

به تحرک و جنبش دارد و ساکن ماندن به آن آسیب می رساند.
یک چارچوب مدیریت نقدینگی بهینه باید نیازهای نقدی، حاشــیه ی امن 
نقدینگــی، تنوع ســبد دارایی ها، میزان پول نقد دردســترس، راهکارهای 

Cash Management مدیریت نقدینگی
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مختلــف تأمین مالــی )به ویژه در زمــان اضطرار( و ســرمایه گذاری های 
کوتاه مدت شرکت را تعیین، هم سو و هدفمند سازد.

مصارف نقدینگی
. پرداخت به تامین کنندگان مواد اولیه، تجهیزات، خدمات و سایر خریدهای 

روزمره
. پرداخت به کارکنان، بهره وجه دریافت شده از وام دهندگان، سود سهام

. پرداخت مالیات به دولت و...
ورودی های نقدینگی
. پرداخت های مشتریان

.سرمایه گذاری سرمایه گذاران
. دریافت حقوق برای حقوق بگیران و ...

واسطه ی همه ی تبادالت فوق، پول یا وجه نقد می باشد.
مدیریت نقدینگی، یک امر اجتناب ناپذیر اســت چــرا که عدم اجرای آن 
می تواند سازمان ها را با شکست مواجه نماید. لذا باید همیشه برای مواجهه 
با آن آماده باشیم. برای اجتناب از بروز مشکات ناشی از کسری نقدینگی 

پیشنهادهای ذیل ارائه می شود:
. دریافت ها را افزایش دهید.

. برای پرداخت های زودتر از موعد، به مشتریان پیشنهاد تخفیف بدهید.
. میزان بیشتری از موجودی های انبار را به فروش برسانید.

. مطالبات خود را با تخفیف به مشتریان بفروشید. 
. دریافت تسهیات بانکی را در دستور کار قرار دهید.

. پرداخت ها را کاهش دهید.
. زمان خرید تجهیزات را به تاخیر بیاندازید.

. با استفاده از ذخایر موجودی انبار خرید مواد اولیه را به تاخیر بیاندازید. 
. با تامین کنندگان رایزنی کنید تا خریدهای اعتباری را با طول مدت بلندتر 

انجام دهید.
اغلب افراد تفاوت بین نقدینگی و ســود را نمی دانند. لذا الزم است در این 

باره نیز توضیحاتی را مطرح سازیم.
ســود وقتی محقق می گردد که ما کاال یا خدماتی را بیشــتر از هزینه های 
صرف شــده جهت تولید آن به فروش برسانیم .پس آیا این عبارت درست 
است که ما بیان کنیم » کسب و کار من سود آور است پس چه دلیلی دارد 

که نگران کسری نقدینگی باشم؟«
پاســخ منفی است چرا که ســود زمانی محقق می شود که فروش تحقق 
یابد نه زمانی که مشتری پول را به ما می پردازد به عبارت دیگر سود برابر 

است با: 
هزینه های مربوط به مجموع فروش

این در حالی است که فروش برابر است با:
ارزش محصوالت یا خدماتی که در یک دوره ی معین به فروش می رســد 

نه میزان وجه نقدی که از مشتری دریافت می شود.
و هزینه های مربوط برابر است با:

هزینه هایــی که درحین تولید و توزیع محصوالت یا خدمات رخ می دهد نه 
میزان وجه نقدی که به تامین کنندگان و کارکنان پرداخت می شود. 

بنابراین به هیچ وجه سود معادل وجه نقد نیست. لذا ممکن است بسیاری از 

کسب و کارهای پردرآمد و سودده با کسری نقدینگی مواجه شوند. 
در ابتــدا به صورت کلی به عواملی که باعث مصرف نقدینگی می شــوند 
اشــاره کردیم اما عامل مهم دیگری نیز هست که سبب مصرف نقدینگی 

می شود و آن چیزی نیست جز توسعه کسب و کار.
توسعه ی کســب و کار به سرمایه گذاری، افزایش موجودی کاال و افزایش 
در حســاب های پرداختنی نیاز دارد که این عوامل باعث مصرف نقدینگی 
می شوند. بنابراین همزمان با گسترش کسب و کارهای موفق، ریسک عدم 

توان پرداخت بدهی ها نیز افزایش می یابد.
لذا برای افزایش جریان نقدینگی به کسب و کارها الزم است تمهیدات زیر 

را در نظر داشته باشیم:
. میزان فروش محصوالت را از طرق زیر افزایش دهیم:

. افزایش حجم فروش 
. افزایش قیمت فروش

. اولویت بندی برای فروش محصوالت پرســود از طریق اطاع رسانی به 
کارکنان فروش جهت برنامه ریزی این مهم

. شناسایی بازار
. بدون تغییر در میزان فروش از طرق زیر هزینه ها را کاهش دهیم:

. خرید مواد اولیه به نحو مطلوب تر 
. افزایش کارایی نیروی کار

. کاهش ضایعات و اتاف منابع
. کاهش هزینه های باالسری 

. بهبود جریان نقدینگی با کاهش موجودی انبارها
. کاهش بدهکاران از طریق وصول مطالبات

. افزایش بستانکاران از طریق خرید اعتباری و به تعویق انداختن پرداخت ها
. مدیریت نرخ بهره با اخذ وام های کم بهره 

. هدف گذاری جهت کاهش میزان وام های دریافتی
. تامین مالی از منابع داخلی 

. کاهش تقسیم سود 
. حذف سرمایه گذاری مازاد

. استفاده از معافیت های قانونی مالیاتی 
مدیریــت موفق نقدینگی، مهارت مورد نیاز برای مدیران کســب و کارها 
است؛ زیرا آن ها دسترســی کمتری به اعتبارات کم هزینه دارند، در مقابل 
مقــدار قابل توجهی هزینــه دارند که باید در دوره ی وصول حســاب های 

دریافتنی آن را مدیریت کنند. 
مدیریت هوشــمندانه نقدینگی شرکت را قادر می ســازد تا توان مقابله با 
هزینه های غیرقابل پیش بینی را داشته باشد و در عین حال بتواند هزینه های 

مستمر مانند حقوق را کنترل کند.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

103102101 104
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نقش و اهمیت کاربرد ممبران ها
در صنعت تصفیه آب

اسمز معکوس:
تکنیک اسمز معکوس )Reverse Osmosis( در مقابل اسمز مستقیم 
به کار می رود. در اســمز مســتقیم، هنگامی که دو محلول با غلظت های 
مختلف توســط یک ممبران نیمه تراوا از یکدیگر جدا گردند به گونه ای که 
امکان عبور حّال از ممبران وجود داشته باشد، در حالی که اجزاء حل شده 
قادر به عبور از آن نباشــد، یک انتقال خود به خود )نفوذ( حّال رخ خواهد 
داد. در این حالت حّال که معمواًل آب می باشد از سمت با غلظت کمتر به 

سمت با غلظت بیشتر حرکت خواهد کرد.
فراینــد اســمزی می تواند معکوس گردد. اعمال فشــار بــه یک محلول 

غلیظ تر باعث نفوذ حّال، 
نیمه تــراوا  ممبــران  از 
در  آن  قرارگیــری  و 
غلظت  بــا  محلول هــای 
کمتر خواهد شد. اصطاح 
به شکل  اســمز معکوس 
یون هــای  جداســازی 
مولکول های  و  حل شــده 
باعــث  کــه  کوچــک 
آلوده شــدن آب می گردند، 
اختصاص دارد. در اســمز 
از  بیشتر  فشاری  معکوس 
فشار اســمزی به محلول 
ورودی و غلیظ تــر اعمال 
می گردد تا شــاهد جریان 
حّال از قســمت غلیظ تر 

به قســمت رقیق تر باشــیم. اندازه اندک حفره ها در این نــوع ممبران ها، 
مسدودشــدن آن ها را نســبت به انواع دیگر محتمل تر می ســازد؛ اگر چه 
پیشــرفت های اخیر در تکنولوژی ممبران، منجر به گسترش ممبران هایی 
شده است که در فشارهای کمتری کار می کنند و به کارگیری ممبران های 

با فشار کمتر، به معنی ذخیرة انرژی الکتریکی و کاهش هزینه می باشد.
اســمز معکوس در صنعت به منظور تهیه آب قابل شرب از آب های شور و 

نمکی به کار می رود و به طور روزافزونی در تصفیه فاضاب ها به کارگرفته 
می شود. به طورکلی سیســتم اسمز معکوس با سایر فرآیندهای جداسازی 
که برای حذف تمامی آلودگی های آب به کارمی روند )مانند تقطیر( رقابت 

می نماید.
توانایی حذف آلودگی توســط ممبران اســمز معکوس بسیار وسیع بوده و 

شامل موارد زیر می باشد:
 . حذف یون های منفرد حل شده و عوامل مسبب سختی

. حذف ویروس ها، باکتری ها و عوامل پیروژن تا سقف 99 درصد
.حذف نمک ها، مواد قندی، پروتئین ها، فلزات سنگین و فلزات رادیواکتیو

. حذف پنبة نســوز، انواع 
مزه هــا، رنــگ، ترکیبات 
شــیمیایی ایجادکنندة بو، 
و  حل شده  جامدات  ذرات، 

گل والی

ممبران ها:
)Membranes(  ممبران ها

 در واقــع، الیه های نازک 
از جنس غشــاء نیمه تراوا 
هستند که قادرند تا ذرات 
معلق را از مایع، زمانی که 
با فشار از آن عبور می کند، 
جــدا کننــد. اســتفاده از 
تصفیه  صنعت  در  ممبران 
آب برای حذف باکتری ها، 

میکروارگانیسم ها، ذرات و مواد آلی، به سرعت در حال افزایش است.
بــا توجه به توصیه های زیادی که در حال حاضر روی کاهش اســتفاده از 
افزودن مواد شــیمیایی )به عنوان مثال کلرزنی( برای تصفیه آب می شود، 
کاربرد و ترویج روش های جداســازی فیزیکی ذرات و آالینده ها توســط 
ممبران ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است و با توسعه فناوری در طراحی 

و تولید انواع ممبران، شاهد کاهش هزینه تولید آن ها هستیم.

علیرضا تفویضی، کارشناس ارشد تجزیه، کارشناس بهسازی آب، واحد فنی مهندسی شرکت داروسازی باریج اسانس
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یک دســتگاه تصفیه آب RO به روش اســمز معکــوس کار می کند. در 
دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس، یک غشاء نیمه تراوا به نام فیلتر ممبران 
وجــود دارد که وظیفه اصلی تصفیه آب به عهده آن اســت. فیلتر ممبران 
بسیار دقیق است و می تواند حتی تمام ناخالصی های محلول در آب )مانند 

نیترات و نیتریت( را نیز حذف نماید.
فیلتــر ممبران درون یــک محفظه مخصوص به نــام محفظه ممبران یا 
هوزینگ ممبران قرار می گیرد. محفظه ممبران قابلیت تحمل فشار باالی 
آب را دارد. آبی که قبًا مرحله پیش تصفیه روی آن انجام شده است، توسط 
یک پمپ تصفیه آب، با فشــار زیادی به هوزینگ ممبران پمپاژ می شــود. 
وجود مرحله پیش تصفیه، بســیار حائز اهمیت است. زیرا ممبران یک فیلتر 
تصفیه آب حســاس است و اگر ذرات درشت مانند گل والی، جلبک، زنگ 
لوله ها، شــن و ماســه و ... وارد آن شود، به ســرعت خراب می گردد. به 
همین دلیل کیفیت فیلترهای پیش تصفیه از جمله فیلتر الیافی، فیلتر کربن 
پودری و فیلتر کربن باک اهمیت زیادی در یک دستگاه تصفیه آب اسمز 

معکوس دارد.
در عین حال کیفیت پمپ تصفیه آب نیز بسیار مهم است. پمپ تصفیه آب 
این وظیفه را به عهده دارد که فشاری تا  PSI 125 را به آب وارد نماید و 
باید بتواند این فشار باال را همواره ثابت نگه دارد. وجود این فشار باال برای 

عملکرد صحیح فیلتر ممبران الزم است.
فیلتر ممبران از الیه های زیادی تشــکیل شــده اســت. فیلتر تصفیه آب 
ممبران به گونــه ای درون محفظه قرار گرفته که آب ورودی به ناچار باید 
وارد الیه های آن شود. الیه های ممبران، هرکدام وظیفه خاصی دارند. یک 
الیه توری شــکل وظیفه یکنواخت کردن و تقسیم آب ورودی را به عهده 
دارد. غشاء پلیمری با دقتی برابر با 0.0001 به عنوان بخش اصلی ممبران 

عمل می کند.
این الیه نیمه تراوا تنها به آب خالص اجازه عبور می دهد و سایر ناخالصی ها 

در پشــت آن باقی می مانند. آب تصفیه شــده توسط الیه های فیلتر تصفیه 
آب به قســمت داخلی ممبران هدایت می شود. در آنجا یک لوله سوراخ دار 
قرار دارد که می تواند آب تصفیه شده را در خود جمع نماید. آب تصفیه شده 
از انتهای این لوله خارج می شــود. برای این که آب تصفیه شــده به درون 
ممبران برگشــت پیدا نکند، در سر راه خروجی آن یک شیر یک طرفه قرار 

می دهند.
از طرف دیگر، ناخالصی های آب که نتوانسته اند از غشاء ممبران عبور کنند، 
توسط فشار آب ورودی به سمت خارج فیلتر ممبران هدایت می شوند. این 
آب بسیار تغلیظ شده است و میزان آالینده های آن چندین برابر آب ورودی 
اســت و به آن پساب نیز گفته می شود. به دلیل اماح زیادی که در پساب 
ممبران وجود دارد، معمواًل این آب قابل استفاده نیست؛ اگر چه در بعضی از 
انواع تصفیه آب )غیرخانگی( سعی می شود این آب نیز مجدداً مورد استفاده 

قرار بگیرد و پساب غلیظ تری خارج شود.
در صورتی که پمپ دســتگاه تصفیه آب ضعیف باشد و نتواند فشار الزم را 
برای عبور آب از روزنه های فیلتر ممبران فراهم کند، راندمان فیلتر ممبران 
کم می شــود و خروجی آب تصفیه شــده کاهش می یابد. همچنین به دلیل 
نبود فشــار الزم در ممبران، پساب تغلیظ شــده به آسانی خارج نمی شود و 
فیلتر ممبران به دلیل رسوب گذاری ناخالصی ها، به سرعت خراب می شود.

رسوب و کنترل رسوب در ممبران
مشــکل رسوب و انسداد ممبران، مشکلی بسیار جدی بوده و خطری است 
که تمامی فرآیندهای ممبرانی را تهدید می نماید. رسوبات می توانند باعث 
انســداد حفرات ممبران گردند و درنتیجــه باعث کاهش میزان محصول و 
افزایش هدایت آب گردند. فرایندهــای صحیح نگهداری و پیش تصفیه و 
همچنین روش های مناســب تمیزکردن ممبران، مواردی هستند که باعث 
کاهش انســداد و بهبود عملکرد سیستم شــده و طول عمر سیستم را باال 
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خواهند برد. به طور کلی چهار نوع انســداد مطرح اســت؛ انسداد ناشی از 
جامدهای حل شــده، جامدهای معلــق، مواد آلی غیرزیســتی و ترکیبات 
بیولوژیکی )موجودات زنده(. روش های متعدد و کارآمدی به منظور کنترل 
هــر یک از این رســوبات وجــود دارد و به کارگیری ایــن روش ها باعث 
به حداقل رســاندن میزان رسوب شــده و بهبود عملکرد سیستم و افزایش 

طول عمر سیستم را سبب خواهد شد.

میکروفیلتراسیون
میکروفیلتراسیون )MF(، فرآیند جداسازی ذرات توسط ممبران هایی است 
که با توجه به اندازه حفره های آن، می توانند ذرات با اندازه تقریبی0/03 تا 
10 میکرون را از آب جدا کرده و حذف کنند. این جداسازی در فشار پایین 

و حدود psi 15 تا psi 60 اتفاق می افتد. 
موادی که در فرآیند میکروفیلتراسیون، از آب حذف می شوند، شامل شن، 
ماسه، گل والی، لجن، خاک، جلبک و برخی از گونه های انگل و باکتری 
اما  نمی شوند.  ویروس ها  حذف  باعث  معمواًل  میکروفیلتراسیون،  است. 
جانبی  ضدعفونی کننده  وسیلة  یک  همراه  به  میکروفیلتراسیون  زمانی که 
)مانند اشعه ماوراء بنفش( استفاده می شود، می تواند منجر به حذف تمام 

میکروارگانیسم ها )از جمله ویروس ها( در آب شود.
یکی دیگر ازکاربرد این فناوری ها، جلوگیری از تشــکیل رســوب است. با 
توجه به این نکته، یکی از موارد استفاده میکروفیلتراسیون، در پیش تصفیه 
سیستم های نانوفیلتراســیون و یا اسمز معکوس است تا از ایجاد رسوب و 
کاهش ســطح عملکرد و عمر این سیســتم ها جلوگیری کند. سیستم های 
نانوفیلتراســیون و اســمز معکوس، از روش های متداول کاهش ســختی 

آب های ناشی از آب های زیرزمینی هستند.

اولترافیلتراسیون
اولترافیلتراسیون )UF(، ذرات با ابعاد 0/002 تا 0/1 میکرون را در فشار 
کاری بین  psi 30 تا  psi 100 جدا می کند. اولترافیلتراسیون ضمن حذف 
تمامی موادی که میکروفیلتراسیون آن ها را حذف می کند، قادر هستند تا 
بخش عمده ای از ویروس ها را نیز حذف  کنند. برای اطمینان از بین رفتن 
تمامی میکروارگانیسم ها، استفاده از یک وسیله ضدعفونی کننده جانبی نیز 

توصیه می شود.

نانوفیلتراسیون
ممبران های نانوفیلتراسیون )NF(، قابلیت حذف ذرات تا ابعاد حدود 0/001 
مقایسه  در  ممبران ها  این  حفره های  ریزبودن  دلیل  به  دارند.  را  میکرون 
ممبران  طرف  یک  از  آب  عبور  اولترافیلتراسیون،  و  میکروفیلتراسیون  با 
 150  psi حدود   فشاری  و  بوده  باالتری  فشار  نیازمند  دیگر،  طرف   به 
مورد نیاز است. این ممبران ها، می توانند تمامی ذرات اشاره شده در دو نوع 

ممبران فوق و تمامی ویروس ها را حذف کنند.
از آنجایی که نانوفیلتراسیون، باعث کاهش میزان قلیائیت در آب می شود، 
باید در نظر داشــت که آب خروجی این ممبران دارای خاصیت خورندگی 
خواهد بود. بنابراین، با استفاده از روش هایی مانند اضافه کردن بخشی از آب 
ورودی به آب خروجی یا افزایش قلیائیت آب خروجی برای کاهش خاصیت 
خورندگی آب اســتفاده می کنند. ممبران های نانوفیلتراسیون قادر به حذف 
ســختی آب نیز هستند؛ هر چند که توصیه می شود تا اگر از این ممبران ها 
برای سختی گیری استفاده می کنیم، از یک سیستم پیش تصفیه قبل از آنها 

استفاده کنیم تا از رسوب یون های سختی، روی ممبران جلوگیری شود.

اسمز معکوس 
ممبران های اســمز معکوس )RO(، تقریبًا به خوبی قادر هستند تا تمامی 
مواد معدنــی محلول در آب را حذف کنند. این ممبران ها همچنین، رادیم، 
مواد آلی طبیعی، انگل، باکتری  ویروس ها را نیز به طور کامل از آب حذف 
می کنند. اثربخشــی اســمز معکوس زمانی به حداکثر خود می رسد که با 

استفاده همزمان با چند روش دیگر تصفیه آب ترکیب شود.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

113112111 114



                                                               مجله تحقیق و توسعه باریج |  شماره 19 

11

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

مقدمه
)Ferula( از جنس ُکما Ferula gummosa Boiss باریجه با نام علمی 

ایران  ارتفاعات  از  بسیاری  در  باریجه  است.  چتریان  خانواده  به  متعلق  و 
ایران،  استپ های صحرایی  از  برخی  در  به طور محدودی  و  دارد  پراکنش 
می شود.  دیده  روسیه  جنوب  و  ترکیه  ترکمنستان،  پاکستان،  افغانستان، 
بر  عاوه  دیگر  برخی  و  ایران  انحصاری  جنس  این  گونه های  از  تعدادی 
ایران، در آناتولی، آسیای مرکزی و افغانستان نیز می رویند. این گیاه در ایران 
در ارتفاعات استان های سمنان )گرمسار، دامغان(، خراسان )مشهد، بجنورد، 
سرخس(، اصفهان )کاشان، دلیجان، ارتفاعات دنا(، همدان، زنجان، مرکزی، 
و  دارویی  گیاهان  از  یکی  باریجه  می روید.  اردبیل  و  آذربایجان  کرمانشاه، 
صنعتی مهم ایران است که در صادرات جایگاه ویژه ای دارد. میزان صادرات 
این گیاه بر اساس وضعیت مراتع و شرایط جوی، از 15 تا 300 تن در سال 
متغیر می باشد. باریجه به عنوان یک گیاه دارویی برجسته در تسکین دردها، 
امروزه  است.  توجه  مورد  زخم ها  ضدعفونی  و  داخلی  بیماری های  درمان 
استفاده عمده ی باریجه در عطرسازی به عنوان پایه عطرها می باشد. باریجه، 
مراتع  از  آن  بهره برداری  که  است  بهره برداری  به  مشروط  مجاز  گیاه  یک 
مستلزم حفظ بقای آن می باشد و معمواًل این کار برعهده بهره برداران است. 

گیاه شناسی
گیاه باریجه از تیره چتریان )Apiaceae( و از جنس ُکما )Ferula( است. 
جنس Ferula دارای 133 گونه می باشد که در نواحی مدیترانه ای و آسیای 
مرکزی پراکنش دارد که بیش از 30 گونه آن در ایران وجود دارد. این گیاه را 

در فارسی باریجه، باریچک، انجدان، قسفر، قانی، واریژ و وریژه و در انگلیسی 
Galbanum می گویند. 

باریجه گیاهی پایا و چندساله، مونوکارپیک و روزبلند است که ساقه گل دهنده 
آن در بهار ظاهر می شود. طی دوره 9 ماهه از سال فعالیت رویشی ندارد و 
در خواب به سر می برد. دو عامل افزایش دما و میزان حرارت دریافت شده 
القاکننده  عوامل  از  رویش(  مدت  )طول  رویش  فصل  طی  در  گیاه  توسط 
خواب تابستانی در گیاه باریجه است. دوره خواب فیزیولوژیک این گیاه از 
تیرماه تا اواسط اسفندماه می باشد. دوره رویش گیاه از نیمه فروردین تا نیمه 
دوره  و  تیرماه  اواخر  تا  اردیبهشت  دوم  نیمه  از  زایشی  دوره ی  تیرماه،  اول 
بهره برداری آن از نیمه ی دوم تا اواخر شهریورماه می باشد. این گیاه پس از 
چند سال رویش در سال آخر رشد خود با تولید ساقه گل دهنده به زندگی 
منطقه  اکولوژیک  شرایط  به  بسته  باریجه  عمر  طول  می دهد.  پایان  خود 

مختلف است. 
برگ های اولیه باریک، ضخیم و شبیه برگ گندمیان است، ولی برگ های 
و  خاکستری  به  مایل  سبز  رنگ  به  و  زیاد  بریدگی های  دارای  کامل  گیاه 
پوشیده از کرک های ریز و کوتاه است. برگ ها به طول 20 تا 30 سانتی متر 
و به صورت ُرِزت قرار گرفته اند. برگ ها عطر و بوی خاصی دارند. قطر ساقه 
به رنگ  ابتدا  ارتفاع آن 100-70 سانتی متر است. ساقه  و  6-3 سانتی متر 
سبز همراه با خطوطی روشن به صورت نوار مشخص ظاهر می گردد ولی به 
تدریج به روشن تغییر می یابد. داخل ساقه، ابتدا توپر است ولی به تدریج که 
در انتهای آن بذور می رسند، بافت داخل آن چوب پنبه ای می شود. از ساقه  ی 
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این گیاه در اثر نیش حشره، شیره ای خارج می شود که به تدریج در مجاورت 
هوا سفت شده و به رنگ قهوه ای یا زرد مایل به سبز یا قرمز درمی آید که 
طور  به  که  باریجه  رزینی  صمغ  میزان  است.  باریجه  رزینی  صمغ  همان 
طبیعی خارج می شود، کم است و برای تولید تجارتی معمواًل در ساقه شکاف 

وارد کرده و یا ساقه را قطع می کنند که شیره بیشتر و سریعتر خارج شود.
که  است  مرکب  چتر  صورت  به  و  پایه  یک  زردرنگ،  باریجه  گل های 
چترهای  می کند.  بذر   40 تا   8 تولید  که  است  تعدادی گل  شامل  چتر  هر 
فرعی )چترک( دارای پایه ای کوتاه هستند. چترها در محل اتصال به ساقه 
دارای غاف می باشند. میوه آن شیزوکارپ و هر میوه شامل دو بذر به هم 
نیمه متصل است که به آسانی از هم جدا می شوند. بذور، بیضوی کشیده با 
طول 1/5 تا 2 برابر عرض دانه، به رنگ زرد روشن و در قسمت میانی به 
در  و  فرورفته  کمی  داخلی  قسمت  در  بذور  می باشد.  روشن  قهوه ای  رنگ 

قسمت پشتی دارای 4 تا 5 نوار طولی و کمی برجسته است. 
ریشه باریجه غده ای، حجیم و دارای بافت الیافی است که می تواند تا عمق 
حدود 1/5 متر در خاک نفوذ کند. پوست ریشه، قهوه ای رنگ و ضخامت آن 
1 تا 3 میلی متر و قطر غده 6 تا 17 سانتی متر است. شکل ریشه در مناطق 
مختلف با توجه به بافت خاک و سنگاخی بودن آن متفاوت است و به فرم 
آن  ظاهری  شکل  می شود.  مشاهده  شکل  دوکی  و  مخروطی  استوانه ای، 
در  ریشه  است  دارد. همچنین ممکن  لبویی  به غده چغندر  زیادی  شباهت 
ریشه  آسیب  به  نسبت  گیاه  این  باشد.  انشعاب  چند  دارای  بزرگ  غده های 

اصلی حساس است و تحمل کمی دارد. 

پراکنش
در  که  است  بیابانی  نسبتًا  و  کوهستانی  مناطق  به  متعلق  گیاهی  باریجه 
این  دارد.  رویش  دریا  سطح  از  متر   3300 تا   1300 ارتفاعات  در  و  مراتع 
در  محدودی  طور  به  و  دارد  پراکنش  ایران  ارتفاعات  از  بسیاری  در  گیاه 
استپ های صحرایی ایران، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه و جنوب 
روسیه برخی از کشورهای اطراف دیده می شود. باریجه در اکثر نقاط ایران 
اصفهان،  خراسان،  استان های  در  آن  رویشگاه های  عمده ی  ولی  می روید 
تهران، مازندران، مرکزی، سمنان و زنجان می باشد. گیاه باریجه در مناطق 
کوهستانی سمیرم، کاشان، ارتفاعات زنجان، لرستان، باختران و آذربایجان 

نیز رویش دارد. 

کشت باریجه
نزوالت  مناطق  این  در  می روید.  کوهستانی  مرتفع  مناطق  در  گیاه  این 
آسمانی بیشتر به صورت برف بوده و ریزش از اواخر آبان ماه شروع و تا اواخر 
اواسط اسفندماه به بعد نزوالت آسمانی بیشتر به  از  ادامه دارد و  اسفندماه 
صورت باران های معمولی در اوایل بهار همراه تگرگ و رگبار است. دوره ی 
یخبندان مناطق باریجه خیز طوالنی بوده و از اوایل آذرماه شروع و تا اواخر 
اسفندماه ادامه دارد و از نیمه ی دوم فروردین ماه در این مناطق برف شروع به 
ذوب شدن می کند. میانگین حداقل حرارت طی فصل زمستان در این مناطق 
سانتی گراد  درجه   25 حرارت  حداکثر  تابستان  در  و  سانتی گراد  درجه   -10
است. گیاه باریجه در فصل بهار در حرارت 3 تا 25 درجه سانتی گراد  رشد 
متوقف  آن  از 25 درجه سانتی گراد رویش  باالتر  و در حرارت های  می کند 

می شود و حداقل فعالیت را دارد.

حداقل 15  با  زمستان طوالنی  و  یخبندان  دوره  با  مناطق  در  باریجه  گیاه 
 روز با درجه حرارت کمتر از 10 درجه سانتی گراد و بارندگی بهاره بیش از
mm 600 در طی ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت و متوسط بارش 
خاک  بافت  و  قلیایی   pH با  خاک هایی  در   350  mm از  بیش  ساالنه 
لومی- رسی و غنی از هوموس قابل کشت و تکثیر است. گیاه باریجه در 
مقاومت  و  دارد  نیاز  حرارت  متفاوت  درجات  به  نمو  و  رشد  مختلف  دوران 
زیادی در برابر سرما از خود نشان می دهد. این گیاه در 5-3 درجه سانتی گراد 
شروع به جوانه زدن و رشد می کند و برای شکسته شدن دوره ی خواب بذر 
به  سانتی گراد  درجه   -15 تا   3 بین  سرمایی  دوره ی  یک  گذراندن  به  نیاز 
مدت 15 تا 45 روز دارد. مناسب ترین شرایط حرارتی برای جوانه زدن پس از 
شکسته شدن دوره ی خواب، 3 تا 5 درجه سانتی گراد می باشد. در مرحله تولید 
ساقه ی گل دهنده وجود سه عامل حرارت، رطوبت و طول روز برای ادامه 

رشد و ظهور ساقه ی گل دهنده ضروری است. 
کشت باریجه در خاک هایی که دارای عمق کافی، نرم و قابل نفوذ با تهویه 
رویشگاه های  اکثر  خاک های  مادر  سنگ  است.  امکان پذیر  باشد،  مناسب 
طبیعی این گیاه آهکی بوده و دارای بافت شنی- رسی، رسی- ماسه ای و 
لومی- رسی- ماسه ای است. زمین های خیلی سنگین برای کشت باریجه 
مناسب نیستند و باید ابتدا زمین ها را به وسیله کود دامی اصاح و سپس به 
کشت باریجه اقدام کرد. pH مناسب برای رشد و نمو باریجه برابر 7/2 تا 
8/7 است. این گیاه در خاک هایی با میزان رس باال و تهویه نامناسب که 
از نظر آهک و هوموس غنی نباشد، قادر به فعالیت رویشی نیست و دچار 

پوسیدگی شده و از بین می رود. 
طوالنی  بسیار  خواب  دوره ی  دارای  که  است  گیاهانی  معدود  از  گیاه  این 
حدود 9 ماه است. در اواخر خردادماه وقتی حرارت محیط به حدود 25 درجه 
سانتیگراد می رسد، برگ های این گیاه شروع به زرد شدن می کنند و خشک 
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می شوند و فعالیت رویشی آن 
غده ها  ولی  می شود،  متوقف 
با  زنده  و  سالم  زمین  درون 
می مانند.  باقی  فعالیت  حداقل 
این  فیزیولوژیک  خواب  دوره 
اسفند  اواسط  تا  تیر  از  گیاه 
است که طی 9 ماه هیچ اندام 
اوایل  نمی کند.  تولید  سبزی 
پس  بعد،  سال  ماه  فروردین 
از تأمین نیاز سرمایی در فصل 
آغاز  آن  رویشی  فاز  زمستان، 
روی  مرحله  این  در  می شود. 
کاهک  طوقه  ناحیه  در  غده 
جوانه  و  شده  خشک  پوششی 
سال  به  مربوط  که  انتهایی 
روی  از  است،  قبل  رویشی 
طوقه جدا می شود و جوانه های 
به  شروع  جدید  مریستمی 
فعالیت می کند. با توجه به نیاز 
سرما و استراتیفیکاسیون برای 
جوانه زدن و تأثیر توام سرما و 
تغییرات  در  زمستان  رطوبت 
شیمیایی و مواد هورمونی بذر، 
و  آبان  )ماه های  پاییز  فصل 
بذر  کاشت  زمان  بهترین  آذر( 

باریجه است. 
پس از کاشت بذر در زمین، این گیاه نیازی به آبیاری در فصل پاییز ندارد و 
بذور، پس از تأمین سرمای مورد نیاز و استراتیفیکاسیون، در اوایل بهار جوانه 
بذور در خاک سه عامل حرارت، رطوبت  برای جوانه زدن  بهار  می زنند. در 
و اکسیژن الزم است. بذور برای جوانه زدن در بهار به حرارت 3 تا 5 درجه 
سانتیگراد و رطوبت باالی 75 درصد بستر خاک نیاز دارد. به همین دلیل 
بذور باریجه در رویشگاه های طبیعی در مناطقی که برف گیر هستند و میزان 
رطوبت بیشتری دارند به فراوانی سبز می شوند. به طورکلی چون باریجه در 
ابتدای بهار شروع به فعالیت می کند درصورتی که میزان نزوالت آسمانی 
آبیاری کرد  را  باید مزرعه  باشد،  بارش   600 mm از  بهار کمتر  در فصل 
و در صورتی که آبیاری نشود، از خرداد به بعد فعالیت رویشی گیاه متوقف 
و برگهای آن زرد و خشک می شوند؛ ولی غده ها در زمین باقی می مانند و 
حداقل فعالیت حیاتی را دارند. بنابراین در ماه های خرداد تا اسفند نیازی به 
آبیاری ندارند، حتی آبیاری مزرعه در دوره ی خواب آن، مخصوصًا در فصل 
تابستان، باعث پوسیدگی غده ها شود. هر بوته باریجه در صورتی که توسط 

احشام صدمه ندیده باشند، به طور متوسط 250 گرم بذر تولید می کند.

اهمیت باریجه
و  عطر  صنایع  بهداشتی،  آرایشی-  داروسازی،  صنایع  در  باریجه  صمغ 
از  حاصل  صمغ  دارد.  کاربرد  چسب سازی  و  نساجی  نقاشی،  ادکلن سازی، 

باریجه، از فرآورده های فرعی 
یکی  به عنوان  و  بوده  مرتع 
فرآورده های  مهمترین  از 
صادراتی  و  صنعتی  دارویی، 
به  می شود.  محسوب  کشور 
دلیل کیفیت و مرغوبیت بسیار 
به  نسبت  ایران  باریجه  باالی 
مدیترانه،  حوضه  ممالک  سایر 
ساالنه بیش از ده ها تن صمغ، 
به شکل خام از کشور صادر و 
با  آن  از  حاصل  فرآورده های 
کشور  به  قیمت  برابر  چندین 

وارد می شود. 
چسب  نوعی  باریجه  از 
مخصوص چسباندن سنگ های 
تهیه  الماس  مانند  قیمتی 
این  مهم  خاصیت  می شود. 

چسب بی رنگی آن است. 
صنایع  در  باریجه  اسانس 
به  آرایشی  نیز  و  بهداشتی 
و  عطر  تثبیت کننده  عنوان 
پایداری  افزایش  )جهت  ادکلن 
طوری  به  دارد  کاربرد  عطر(، 
اصلی  خریداران  از  یکی  که 
کشور  ایران،  باریجه  عمده ی 
فرانسه و شرکت دیور می باشد. 
نوشابه های  مانند  غذایی  محصوالت  در  طعم دهنده  عنوان  به  اسانس  این  از 
غیرالکلی و فرآورده های گوشتی، در ساخت مواد خوشبوکننده غذا، خوشبوکننده 
نیز  آتش زا  و  منفجره  مواد  مو،  ثابت  رنگ های  تولید  صابون سازی،   منزل، 

استفاده می شود. 
باریجه از مهمترین گیاهان دارویی، صنعتی و مرتعی است که از دیرباز در 
قدیم  از  دامداران  می گیرد.  قرار  دامداران  احشام  تعلیف  مورد  ایران  مراتع 
از  تعلیف  به  وادار  را  معده، گوسفندان  کرم  مداوای  برای  تجربه  براساس 
برگهای خشک شده این گیاه می کنند و اعتقاد دارند که تعلیف احشام از این 
گیاه باعث افزایش تولید شیر دام می شود. گیاه باریجه در مناطق کوهستانی 
و ییاقی می روید که ریشه های عمیق آن در حوزه ی آبخیز، سبب تثبیت 
بافت خاک و جلوگیری از شسته شدن بستر خاک می شود و بالطبع از پرشدن 
سدها از گل والی آبخیزها جلوگیری می کند. گیاه باریجه درکنترل طبیعی 
زیرا  دارد؛  بسزایی  تأثیر  آسیب موش های صحرایی  از  مراتع  و  رویشگاهها 

موش ها با تغذیه از آن دچارخونریزی داخلی می شوند و از بین می روند. 
اولئوگم رزین مهمترین محصول مورد مصرف طبی باریجه است که بر اثر 
گزش حشرات، خراش طبیعی یا ایجاد شکاف بر روی ساقه گیاه به خارج 
ترشح می شود و پس از چند روز شیره حاصل در مجاورت هوا سفت شده و 
از گیاه جدا می شود. اولئوگم باریجه، دارای بوی قوی، معطر و نافذ و طعم 
باریجه  گس و تلخ می باشد که به دو شکل سخت و نرم عرضه می شود. 
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سخت دارای دو نوع باریجه اشکی و توده ای و واجد 5 تا 10 درصد اسانس 
)حجم/ وزن( می باشد. باریجه اشکی به رنگ سفید مایل به زرد یا زرد مایل 
به سبز یا مایل به قرمز، به شکل مدور یا بی شکل و به قطر 5 تا 10 میلیمتر 
با سطحی نا صاف و کدر است و چنانچه شکسته شود مقطع آن زردرنگ و 
شفاف جلوه می کند. این نوع باریجه مدت ها نرمی خود را حفظ می کند ولی 
بعداً به مرور زمان سخت و شکننده می شود، به طوری که در اثر خردشدن 
به صورت گرد درمی آید. باریجه توده ای و حجیم که از تجمع قطعات اشکی 
نامنظم واقع در یک قسمت بی شکل و خمیری تشکیل می شود، به صورت 
قطعاتی به ابعاد مختلف و نامنظم در معرض استفاده قرار می گیرد. رنگ این 
نوع متفاوت ولی غالبًا مایل به سبز، قهوه ای، سبز مایل به زرد یا تیره است. 
ریزه های خاک، خرده های ساقه،  نظیر  ناخالصی های مختلف  آن  در داخل 
برگ و دمبرگ گیاه دیده می شود. باریجه نرم را باریجه عسلی می گویند و 
شیرابه ای غلیظ شبیه عسل با بوی تند و نافذ و به رنگ قهوه ای تیره می باشد 
ترشح  خارج  به  گیاه  یقه  قسمت  عرضی  برش  یا  طولی  برش  اثر  در  که 
می شود. باریجه عسلی را از پاالیش باریجه توده ای نیز به دست می آورند. 
بهترین باریجه آن است که تکه تکه شونده، صاف وچسبناک باشد و در آن 

ریزه های چوب بسیار نباشد. 
باریجه دارای حداقل 5 درصد )در نوع اشکی( تا 30 درصد )در نوعی عسلی( 
اسانس می باشد. طعم آن گس، تلخ و گزنده با بوی قوی و نامطبوع و حاوی 
ترکیبات ساپونینی و تانن و فاقد آلکالوئید و ترکیبات فنلی است. ترکیبات 
شیمیایی شیرابه گیاه بسیار شبیه به آنغوزه است. التکس یا شیرابة گیاه دارای 
75-63 درصد رزین، 10/5 تا 19 درصد اسانس و حدود 10-5 درصد صمغ 
می باشد. رزین آن شامل: گالبانورزیتوتانول و اومبلی فرون است. الئوگم رزین 
 باریجه دارای 5-3 درصد اسانس، 50 تا 70 درصد رزین، 20 تا 40 درصد
مواد صمغی، 1 تا 10 درصد رطوبت و مواد معدنی می باشد. برای استخراج 
رزین از شیرابه ابتدا اسانس را از طریق تقطیر جدا نموده و باقیمانده را در 
دی اتیل اتر حل می کنند. ماده به دست آمده از استخراج حّال، ماده ای غلیظ 
با بویی مخصوص، رنگ قهوه ای روشن تا قرمز و شدیداً چسبنده و لزج است. 
ترکیبات اصلی اسانس باریجه ایران آلفا و بتاپینن است که احتمااًل خواص 
میزان  با  آن  بتاپینن و خواص ضدقارچی  و  آلفا  میزان  با  آن  ضدباکتریایی 

آلفاپینن آن مرتبط است. 
باریجه  می باشد.  و خشک  گرم  طببیعت  دارای  سنتی  نظر طب  از  باریجه 
دارای خواص ضدقارچ، ضدباکتری، ضدتشنج، ضد رعشه، تسکین دهنده ی 
و  معده  مقوی  قاعده آور،  نیروبخش،  محرک،  بادشکن،  ضدسم،  درد، 
ترمیم کننده ی زخم های سطحی، ضدعفونی کننده کلیه و مثانه و دفع سنگ 
کلیه و مجاری ادراری می باشد. از این گیاه در درمان برونشیت مزمن، آسم، 
نیز  رماتیسم، صرع، درد عضانی و جریان ضعیف خون  سرفه های کهنه، 
ناراحتی های  آنغوزه در درمان  با  باریجه در گذشته همراه  استفاده می شود. 

عصبی، تنگی نفس و سرفه ی مزمن کاربرد داشته است.

دیگر  و  آسم  مزمن،  برونشیت  معالجه  برای  گالبانوم  داخلی  استعمال 
ناراحتی های قفسه سینه، کاهش نفخ شکم، دردهای زکام )آنفوالنزا( و قولنج 
مفید است و یک محرک برای هاضمه است. استعمال خارجی از آن به عنوان 
ضماد برای تورم های اشتعالی، زخم معده، سوختگی، جراحت و ناراحتی های 

پوستی مفید است. 
در گذشته روستاییان برای مداوای کرم معده، تسکین دردهای معده، دندان 

درد و مارگزیدگی از آن استفاده می کرده اند. 
و  داروی سینه  و  به عنوان محرک، ضدعفونی کننده  در هند  باریجه  صمغ 
می شود.  تجویز  رحم  تقویت  برای  و  آسم  مزمن،  برونشیت های  موارد  در 
حکمای طب سنتی معتقدند که باریجه ملین، گرم کننده، محلل گازها و نفخ 
اختناق رحم، صرع،  نرم کردن سینه،  برای تنگی نفس، سرفه کهنه،  است. 
بواسیر، بیماری های عصبی، ضعف معده و کبد و سپرز نافع است. قاعده آور 
می باشد و اگر مخلوط با عسل خورده شود برای خردکردن سنگ مثانه و 
کلیه و بازکردن انسداد کلیه و تسهیل زایمان و دفع سموم مفید است. اگر 
با آب مخلوط و خورده شود، برای رفع سوزش مجرای ادرار و بواسیر مفید 
است. باریجه برای اشخاص گرم مزاج مضر است و در مناطق گرم و فصول 
گرم نیز تجویز نمی شود و اگر الزم باشد، مصرف شود باید با روغن بنفشه 

و کافور مصرف شود.
است.  تا 15 گرم  دفع سموم کشنده  برای  و  تا 3 گرم  آن  مقدار خوراک   

جانشین آن از نظر خواص نصف وزن آن سکنجبین است. 
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قارچ های دارویی ایران

مؤلف: دکتر محمدرضا آصف شایان
ویراستار ادبی: بنفشه دادفر

تیراژ: 1000 نسخه
چاپ اول 1394

انتشارات ایرانشناسی
قیمت: 40.000 تومان

کتاب حاضر دربرگیرنده مهم ترین قارچ های دارویی شناخته 
پیشرفت  با  و  آتی  به طور حتم طی سال های  و  بوده  شده 
علوم قارچ شناسی، بیوشیمی، داروسازی و پزشکی، قارچ های 
دیگری به تدریج به شمار قارچ های دارویی اضافه خواهد شد.

کلیاتی  به  اشاره  ضمن  که  است  شده  سعی  کتاب  این  در 
در خصوص تاریخچه و اهمیت قارچ های دارویی، گونه های 
دارویی موجود در ایران معرفی شده و به اثرات دارویی آن ها 
اشاره گردد. در هر مورد با معرفی قارچ دارویی، مشخصات 
مورفولوژیکی شامل: شکل، اندازه، رنگ و .... ارائه شده و به 

 معرفی کتاب

اشاره شده  نیز  ایران  پراکنش جغرافیایی در  زمان رویش و 
است. آن گاه به طور خاصه به مطالعات انجام شده در زمینه 
پرداخته  نیز  نظر  مورد  گونه  دارویی  اثرات  و  مؤثر  ترکیبات 
به  عاقمندان  کار  سهولت  منظور  به  همچنین  است.  شده 
از  کامل  لیستی  تا  شده  سعی  زمینه،  این  در  مطالعه  آغاز 

مجموعه منابع علمی مربوط نیز ارائه گردد.

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

قابــل توجــه ناشــرین، مؤلفــان و مترجمان 
 گران قدر کتب گیاه درمانی، آروماتراپی و ســایر 

رشته های مرتبط: 
برای معرفی کتاب خود در مجله تحقیق و توسعه 
باریج، لطفاً نامه درخواست و یک نسخه از آن را 

به آدرس دفتر مجله ارسال فرمایید.
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نقش گیاهان دارویی و طب سنتی
 در توسعه ی صنعت توریسم

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

صنعت گردشگری به عنوان سومین صنعت اشتغال زای جهان به سرعت در 
حال رشد است و حدود 500 میلیون دالر هم برای کشورها درآمدزایی داشته 
است که در آینده نیز به علت دورشدن مردم از طبیعت می توان رویکرد بیشتر 
تأثیرات شگرف توریسم در کاهش  را پیش بینی کرد.  به جاذبه های طبیعی 
بازار صنایع  رونق  و  انرژی  منابع  تأمین  درآمد،  افزایش سطح  بیکاری،  نرخ 
دستی که طبق آمار موجود 10 میلیون نفر از آن ارتزاق می کنند، تنها بخشی 
از مزایای ویژه پرداختن به این صنعت است. به ازای ورود هر گردشگر دو تا 
شش شغل به صورت مستقیم و با احتساب مشاغل در بخش های تولیدی و 
خدماتی برای هر گردشگر 9 تا 15 شغل ایجاد می شود. طی سال های اخیر 
صنعت توریسم 5/1 درصد درآمد ملی جهان را به خود اختصاص داده است. 
توزیع جغرافیایی این درآمد در جهان یکسان نیست به طوری که 80 درصد 
درآمد و اشتغال ناشی از این صنعت به آمریکا و اروپا اختصاص دارد از 20 
درصد باقی مانده 5/2 درصد سهم خاورمیانه می باشد و از 5/2 درصد سهم 

خاورمیانه کمتر از یک درصد سهم ایران است. گردشگری شاخه های متفاوتی 
دارد که می توان با دستیابی به هر یک از این شاخه ها، برای ورود گردشگر به 
کشور اقدام کرد. یکی از این راه ها ارتباط دادن تفریحات مردمی با  طبیعت، 
اکوتوریسم است.  ایرانی  سنتی  زندگی  سبک  با  آن ها  آشنایی  و   سامتی 
)Ecotourism(  یا بوم گردی یا بوم گردشگری یا طبیعت گردی، گونه ای از 
گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکون 
و دست نخورده جهان سفر می کنند و به تماشای گیاهان و پرندگان و ماهی ها 
و دیگر جانوران می پردازند. به این گونه از گردشگران که به دیدار از طبیعت 
از  بسیاری  است.  داده شده  بوم گردشگر  یا  اکوتوریسم  نام  می پردازند،  زنده 
تأمین  خارجی  بوم گردشگران  از  را  خود  درآمد  از  هنگفتی  بخش  کشورها 
می کنند اصلی ترین فعالیت اکوتوریسم بر پایه طبیعت زنده می باشد که بنا به 
تعریف، سفری است مسؤوالنه به مناطقی طبیعی که حافظ محیط زیست بوده 

و باعث بهبود کیفیت زندگی مردم محلی گردد. 
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امروزه طبیعت گردی در میان گونه های مختلف گردشگری از جایگاه ویژه و 
رشد قابل توّجهی برخوردار است و در بیست ساله اخیر شاهد گسترش سریع 
انتظار می رود بر شدت  فعالیت های اکوتوریسم در سراسر جهان بوده ایم و 

این گسترش نیز افزوده شود.
از  اما بسیاری  نیافته است  اکوتوریسم توسعه  ایران صنعت  اگرچه هنوز در 
شرق شناسان و جغرافی دانان برجسته جهان، تمدن ایرانی را حاصل انطباق 
از  بسیاری  دانسته اند.  ایران  فات  چندگانه  طبیعت  با  هوشمندانه  بسیار 
آداب و رسوم نواحی بومی کشور بخشی از توانمندی صنعت توریسم ایران 
به شمار می آید. واقعیت این است که در گوشه و کنار ایران همه ساله بسیاری 
آرزوی  آن ها  رمز  و  راز  یافتن  و  حضور  که  می شود  داشته  برپا  آیین ها  از 

به  عاقه مندان  از  بسیاری 
سیر و سیاحت است، شناسایی 
این آداب و رسوم این فرصت 
برای  که  می آورد  فراهم  را 
برگزاری تورهای اکوتوریسمی 
جاذبه ها  مضاعف سازی  به 
متقاضیان  شمار  و  پرداخته 
توجه  با  دهند.  افزایش  را  آن 
این که کشورهای در حال  به 
و  بکر  منابع  داشتن  با  توسعه 
مناسب تری  بازار  دست نخورده 
شمار  به  اکوتوریست ها  برای 
با  هم  ایران  کشور  می روند، 
از  طبیعی  جلوه های  داشتن 
گیاهان  جشنواره های  جمله 
محمدی  گل  مزارع  دارویی، 

و  مرکزی  البرز  سرسبز  طبیعت  آن ها،  با  مرتبط  آیین های  و  زعفران  و 
بختیاری  و  چهارمحال  و  اصفهان  واژگون  الله های  و  وحشی  شقایق های 
با دامنه های غنی از گیاهان دارویی زمینه مناسبی جهت جذب اکوتوریسم 
می باشد. تنوع آب و هوایی در ایران سبب بهبود صنعت اکوتوریسم بر پایه 
گیاهان دارویی پرورشی و خودرو در تمام فصول سال می گردد که می توان با 
برگزاری جشنواره و همایش های ملی و استانی و اطاع رسانی عمومی توجه 
گردشگران را به آن جلب کرد. در این بین دانش گیاهان دارویی مختلف 
توسط مردم بومی و محلی شناسانده می شوند از جمله غذاهای محلی که از 
این گیاهان برگرفته شده است، گیاهان دارویی که طب سنتی و بومی را در 
مناطق مختلف شکل داده است، گیاهانی که مواد اولیه صنایع دستی مثل 
گیاهان گرفته  از  را تشکیل می دهد، رنگ های طبیعی که  یا حصیر  چوب 
می شود و در گلیم و قالی استفاده می شود، صمغ گیاهان مثل کتیرا و ... به 
هر حال با یک برنامه ریزی دقیق می توان به جوامع محلی از قبال گیاهان 
بومی و دارویی سود رساند تا آن ها این گیاهان را در طبیعت حفاظت کرده و 

به موقع برداشت و در اختیار بوم گردشگران قرار دهند.
تا  می آیند  گردشگری  صنعت  کمک  به  دارویی  گیاهان  دیگر  طرف  از 
گردشگران داخلی و خارجی که در طلب استفاده از شیوه های قدیمی برای 

درمان بیماری هستند را به مراکز طب سنتی بکشاند. مدت هاست که بیماران 
کشورهای خارجی برای درمان برخی از بیماری ها نازایی، عیوب انکساری، 
جراحی زیبایی و ... به ایران می آیند و در هتل های کشور اقامت می کنند. 
حال  در  روزبه روز  ایران  در  پزشکی  علم  پیشرفت  روند  با  افراد  این  ورود 
افزایش است تا جایی که در ایران از سفر بیماران خارجی به کشور به عنوان 
گردشگران سامت یاد کردند و اکنون چند سالی است که برخی از دفاتر 
مسافرتی و ارگان های دولتی مانند سازمان میراث فرهنگی، وزارت بهداشت، 
را  گردشگران  از  نوع  این  ورود  بتوانند  تا  شده اند  متحد  و...  خارجه  وزارت 
خدمات  با  برخی  سامت،  ویزای  دراختیاردادن  با  برخی  کنند.  ساماندهی 
در صدد  نیز  برخی  و  بیمارستان  و هتل  نقاهتگاه  اقامتگاه،  از جمله  جانبی 
دیگری  اقدامات  تا  هستند 
سامت  گردشگران  برای  را 
بیشتر  آن ها  تا  آورند  وجود  به 
دریافت  از  و  مانده  ایران  در 
خدمات راضی تر به کشورشان 
برخی  میان  این  در  برگردند. 
و  سنتی  طب  حوزه  فعاالن  از 
سمت  به  درمانی  گردشگری 
آورده اند.  روی  سنتی  طب 
ایران  در  سنتی  طب  که  چرا 
دارد  کهن  بسیار  پیشینه ای 
وجود  بر  نیز  ایران  مردم  و 
واقف  ایران  در  علمی  چنین 
هستند. با وجود اینکه ابن سینا 
حوزه  این  در  دیگر  مشاهیر  و 
هنوز  اما  دارند  جهانی  شهرت 
فعالیت های طب سنتی ایران برای جهانیان ناشناخته است. این درحالی است 
که چین در حوزه طب سنتی فعالیت و تبلیغات گسترده ای انجام داد و اکنون 
طب چینی به عنوان یک مکتب درمانی در جهان شناخته شده است. ایران 
باید در حوزه طب سنتی بیشتر تاش کند و از طریق ایجاد سامتکده های 
به عنوان  مرکزی  وجود  کند.  معرفی  مردم  عموم  به  را  آن  سنتی  طب 
سامتکده می تواند مراجعه کنندگان را به این باور برساند که هر جایی، هر 
مطبی و هر پزشکی نمی تواند به صورت مستقل مدعی داشتن مهارت در 
طب سنتی باشد. از سوی دیگر در سامتکده ها معمواًل هم داروهای گیاهی 
قرار می گیرند.  درمان  بیماران تحت  و هم  ارائه می شود  بیماران  نیاز  مورد 
معمواًل گردشگران خارجی که برای طب سنتی به ایران می آیند در همان 
محلی ثبت نام می کنند که گردشگران ایرانی مراجعه می کنند با این وجود 
گردشگران خارجی از وجود چنین علمی کمتر اطاع دارند ولی شنیده اند که 
ایران در حوزه حجامت، زنبوردرمانی، زالودرمانی و ... فعالیت می کند. برخی 
از گردشگران تنها نامی از طب سنتی ایران شنیده اند و برخی که آن را قبًا 
امتحان کرده اند، درمان دوباره را بی ضرر نمی دانند به همین دلیل به دنبال 
مرکزی که از هر جهت فعالیتهایش مطمئن باشد میگردند. حتی برخی از 
گردشگران خارجی به این مراکز برای کسب اطاع بیشتر مراجعه می کنند.
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آشنایی با انواع فلفل
سید محسن سیادت، کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه فیتوشیمی، مرکزتحقیقات گیاهان دارویی باریج

مقدمه و تاریخچه 
انواع فلفل از پرطرفدارترین چاشنی ها هستند. در 
ترکیبات  گیاهشناسی،   فلفل،  انواع  با  مقاله  این 
و  فلفل  سامتی بخش  فواید  همچنین  و  مهم 
اثرات داروشناسی آن آشنا می شوید. فلفل به طور 
عام به گونه های متفاوتی از گیاهان گفته می شود 

که در مزه تند یا شکل به هم شبیه هستند.
در  ساله  مصرفی7500  سابقه  قرمز  تند  فلفل 
باستان شناسی  دارد. شواهد  آمریکا  بومیان  میان 
اکوادور  غربی  جنوب  در  اهلی  فلفل  کشت  از 
گیاه  کشت  سابقه  بیانگر  که  آمده  دست  به 
اهلی فلفل قرمز در شش هزار سال پیش و در 
است.  آمریکا  قاره  در  ازتک  قوم  حضور  زمان 
شمار  به  گیاهانی  نخستین  از  یکی  قرمز  فلفل 
به  مرکزی  و  جنوبی  آمریکای  در  که  می رود 

شکل محلی کشت می شده است و چون فلفل 
  )Self pollination( گیاهی خودگرده افشان
طول  در  متفاوتی  گونه های  می شود،  محسوب 
گذشت زمان از آن به وجود آمده است. کریستف 
کلمب با کشف قاره آمریکا و دیدن این گیاه و 
قرمز  فلفل  آمریکا،  بومیان  بین  در  آن  مصرف 
بذرهای  و کشت  منتقل کرد  اروپا  به  با خود  را 
آغاز  پرتغال  و  اسپانیا  صومعه های  در  گیاه  این 
از  نکته که  این  با کشف  راهبان صومعه ها  شد. 
فلفل قرمز می توان به جای فلفل سیاه که بسیار 
گران قیمت و کمیاب بود برای طعم بخشیدن و 
فلفل  کشت  برده،  بهره  غذاها  در  تندی  ایجاد 

قرمز را رونق بخشیدند.
پس از انتقال بذر توسط کلمب به اروپا تکثیر این 
گیاه در سراسر جهان رونق یافت. ابتدا بذرهای 

فلفل قرمز در سفر دوم کریستف کلمب به هند 
غربی منتقل شد و به سرعت کشت این گیاه در 
هند، فیلیپین، چین، اندونزی، کره و ژاپن رونق 
فلفل قرمز در غذاهای هندی  از  استفاده  یافت. 
به سرعت  بود  پرتغال  مستعمره  زمان  آن  در  که 
اصلی  جزء  و  شده  استفاده  محلی  غذاهای  در 

غذاهای هندی شد.
 گونه های فلفل قرمز چیلی یکی از باارزش ترین 
ویژه  به  و  آسیا  جنوب  در  کشت شده  گیاهان 
آن  کشت  که  می رود  شمار  به  هند  کشور  در 
منطقه این  در  میادی  شانزدهم  قرن  اوایل   از 

 آغاز شده است.
واژه فلفل )pepper( مربوط به گیاهانی هستند 
که دارای مزه تندی هستند در جدول زیر انواع 

فلفل طبقه بندی  شده است.
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باستان  ایران  در  فلفل  واژه   معادل 
)زبان سانسکریت( واژه پلپل بوده است که پس 
از تسلط اعراب بر ایران واژه پلپل جای خود را 
 )pepper( به واژه فلفل داد. ریشه کلمه فلفل
نام  به  )مالزیایی( که مربوط  تامیل  لغت  از یک 
است،   pippali نام  به  دراز  فلفل  گونه  یک 
می باشد. در یونان قدیم این کلمه به peperi و 
در کشورهای التینی زبان به piper تبدیل شد.

جنس کپسیکوم
مهم ترین دسته از گیاهان تحت نام فلفل مربوط به 
 گیاهان جنس Capsicum می باشد )شکل 1(.
 Capsicum  جنسی از گیاهان گل دار از خانواده
 Solanaceae می باشد. گونه های این جنس 
هزاران  برای  آنجا  در  که  هستند  آمریکا  بومی 
سال کشت شده اند. بعد از سفر کریستف کلمب 
شد  کشت  دنیا  سراسر  در  گیاه  این  آمریکا،  به 
بر  غذایی کشورها شد. عاوه  دستپخت  وارد  و 
گونه های  خوراکی،  سبزی  و  ادویه ای  استفاده 
عامل  عنوان  به  همچنین  و  پزشکی  در  فلفل 
اشک آور استفاده می شود. نام این جنس از کلمه 
گرفته  قوطی  معنای  به   )capsa( کاپسا  التین 
شده است که اشاره به میوه قوطی شکل و نسبتًا 

توخالی آن دارد.

شکل 1

شرایط رشد
شرایط رشد ایده آل فلفل ها شامل یک موقعیت 
آفتابی همراه با گرما، خاک رس یا گلدانی، دمای 
می باشد.  سانتی گراد  درجه   29 تا   21 ایده آل 

رطوبت خاک نباید خیلی زیاد باشد.

گونه ها و واریته ها
جنس Capsicum 20 تا 27 گونه دارد. 5 گونه 
 C. annuum ،C. baccatum آن  اهلی 
  ،C. chinense ، C. frutescens 

و C. pubescens می باشند.
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 میوه های جنس Capsicum ممکن است به 
طرز فاحشی در رنگ، شکل و اندازه در گونه ها 
با هم متفاوت باشند که طبقه بندی گیاهشناسی 
این گونه ها را با مشکل مواجه می کند. مطالعات 
)Chemosystematics(  کموسیستماتیک 
به تمایز گذاشتن تفاوت میان گونه ها و جنس ها 

کمک می کند. 

کپسایسین 
 Capsicum جنس  گونه های  بیشتر  میوه 
می باشد.  )Capsaicin( کپسایسین  حاوی 
فرمول  با  ترکیبات  و  کپسایسین   )2 )شکل 
می شوند،  نامیده  کپسایسینوئیدها  که  مشابه 
گیاه  بافت  که  هستند  ثانویه ای  متابولیت های 
قارچ ها  برابر  در  بازدارنده  عامل  یک  عنوان  به 
یک  کپسایسین  می کند.  تولید  پستانداران  و 
یک  که  می باشد  چربی دوست  شیمیایی  ماده 
در  را  تیزی(  و  )تندی  قوی  سوختگی  احساس 
ایجاد  باعث  ترکیب  این  می کند.  ایجاد  دهان 
تحریک و سوزش در پوست انسان می شود. در 
اثر تماس این ترکیب با بافت های بدن احساس 
این احساس در بیشتر  ایجاد می شود.  سوختگی 
این  به  نسبت  پرندگان  ولی  هست  پستانداران 
ماده حساس نمی باشند. وجود کپسایسین باعث 
دفع پستانداران از گیاه می شود. رنگ گیاه باعث 
جهت  گیاه  دانه های  پخش  و  پرندگان  جذب 

تکثیر گیاه می شود. 

مختلف  واریته های  در  کپسایسین  میزان 
واحد با  که  است  متفاوت  تند   فلفل های 
 )SHU)Scoville Heat Units اندازه گیری

می شود )شکل3(.
  Wilbur Scovill    این  روش در سال 1912    توسط 
 Scoville Organoleptic Test نام  با 
این طریق  به  این تست  انجام  ابداع شد. روش 
است که یک مقدار دقیق از فلفل خشک را در 
الکل حل می نمایند تا مواد تند )کپسایسینوئیدها( 
شکر  و  آب  مخلوط  در  سپس  شود.  استخراج 
رقیق می شود. تندی بر اساس واحدهای مضرب 

شکل 2

آب  میزان  مقدار  این  می شود.  اندازه گیری  صد 
رقیق کردن  برای  که  می دهد  نشان  را  قندی 
فلفل الزم است تا آن را به نقطه ای برساند که 
باشد.  نداشته  آن  از  سوختگی  تصور  دیگر  مغز 
به عنوان مثال اگر فلفلی نرخ Scoville برابر 
50000 داشت به این معنی است که کپسایسین 
آن 50000 بار رقیق شده است قبل از این که 
از فلفل را به وضوح  تست کننده گرمای حاصل 
  16000000 تا   0 از  آن  واحدهای  کند.  حس 
فلفل  به  مربوط  صفر  .واحد  می باشد   SHU
 دلمه ای و واحد 16000000 مربوط به کپسایسین 
خالص می باشد. یکی از ضعف های این روش، 
دقت پایین آن است به این علت که میزان قدرت 

چشایی افراد و تعداد گیرنده های گرما از فردی 
دیگر  می باشد.از ضعف های  متغیر  دیگر  فرد  به 
که  می باشد  افراد  چشایی  خستگی  روش  این 
پس از مدت زمان کمی پس از تست چند نمونه 
کپسایسین به  نسبت  ها  آن  حساسیت   میزان 

 پایین می آید. 
روش جدیدتر برای سنجش میزان تندی کپسایسین، 
باال  عملکرد  با  مایع  کروماتوگرافی  روش 
ثابت شده است  تجربه  به  )HPLC( می باشد. 
که با آزمون HPLC و تعین مقدار کپسایسین بر 
حسب ppm )میلی گرم در یک کیلوگرم فلفل( و 
 ضرب آن در عدد 15 به میزان کپسایسین در واحد

 SHU  می رسیم.

شکل3
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یا  خوراکی  مصرف  از  ناشی  گرمای  احساس 
موضعی فلفل به دلیل وجود کپسایسین می باشد. 
کپسایسین گیرنده هایی به نام  TRPV1 را در 
زبان، دهان و گلو تحریک می کند و سیگنالی به 
تفسیر  گرما  عنوان  به  که  می شود  فرستاده  مغز 
می شود )شکل 4(. گیرنده هایTRPV1 نسبت 
به تغییر شرایط فیزیکی و شیمیایی متعددی نظیر 
سانتی گراد(،  درجه   43 از  )باالتر  دما  در  تغییر 
pH، حضور کپسایسین و ترکیبات تند و تیز در 
فلفل ها و گیاه خردل فعال می شوند. فعال سازی 
باعث احساس درد و گرما می شود.  این گیرنده 
شکل  و  دارند  پروتئینی  ساختار  گیرنده ها  این 
ویژه ای دارند که مولکول های خاصی می توانند با 
آنها جفت شوند. هنگامی که مولکول کپسایسین 
به یکی از این گیرنده ها می چسبد، یون های 

کلسیم و سدیم کلسیم و سدیم آزاد می شوند. 
انتقال  آزادسازی  فعال شدن  باعث  جریان  این 
پیام  نهایت  در  و  شود  می  عصبی  های  دهنده 
عصبی به مغز منتقل می شود. انتقال دهنده های 
عصبی مواد شیمیایی هستند که از یک نرون به 

نرون دیگر منتقل می شوند.
مغز این پیام را به عنوان گرما تفسیر می کند در 
نتیجه در هنگام خوردن فلفل احساس می کنید 

شکل 4

شکل 5

شکل 6

دهانتان واقعًا در حال سوختن است در حالی که 
چنین نیست.

و  ضددرد  خاصیت  فلفل  در  موجود  کپسایسین 
به  ترکیب  این  دارد.  را  خون  گردش  تحریک 
موضعی  صورت  به  پماد  و  کرم  مشمع،  عنوان 
و  آرتریت  درد  درمان  برای  و  می شود  استفاده 

دردهای ماهیچه ای استفاده می شود.
نورون های  انتهای  کپسایسین روی گیرنده های 
حس درد قرار گرفته و آن ها را  تحریک می کند. 
سپس موجب تخلیه نورون از وجود نوروپپتید ماده 
P که برای فرستادن پیغام درد بسیار مهم است 
فلفل  مؤثره  ماده  همچنین   .)5 )شکل  می شود 
موضع در  ها  اندورفین  آزادشدن  موجب   قرمز 

استعمال شده و درد را برطرف می کند.
از  ناشی  مفاصل  التهاب   ،P ماده  کم شدن   
کاهش  را  روماتوئید  آرتریت  و  استئوآرتریت 
می دهد و با افزایش گردش خون در مفاصل بدن 
موجب کاهش درد می گردد. یکی از محصوالت 
شرکت باریج اسانس که در آن از عصاره فلفل 
قرمز استفاده شده است "کرم کپکس" می باشد 
برای  و  می باشد  موضعی  ضددرد  اثر  دارای  که 
استفاده می شود  از آن  درمان گرفتگی عضات 

)شکل 6(. 
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گونه کپسیکوم آنوم
گونه های  از  یکی   Capsicum annuum
جنس Capsicum می باشدکه بومی آمریکاست.

 Capsicum این گونه عمومی ترین گونه از جنس 
می باشد و نسبت به 5 گونه اهلی دیگر این جنس 
بیشترین کشت را دارد. این گونه طیف وسیعی از 
واریته ها از نظر شکل و ظاهر میوه، از مزه مایم 

تا تند را شامل می شود.

خصوصیات
 با وجود آن که نام annuum از کلمه التین 
در  و  نیست  یکساله  گیاه  یک  است،   annus
فصل  چند  مدت  به  زمستان  سرمای  غیاب 
بوته بزرگ  بماند و به شکل یک  می تواند زنده 
یا  و  کرم رنگ  تکی،  گل ها  کند.  رشد  دائمی 
ارغوانی هستند با ساقه های پرشاخه که گاهی تا 
60 سانتیمتر طول دارد. میوه ها ممکن است سبز، 

زرد و یا قرمز باشند.
از فلفل های شیرین  انواع مختلفی  این گونه در 
تا تند در سراسر دنیا کشت می شوند. واریته های 
بزرگ و شیرین آن در بریتانیا فلفل شیرین و در 
آمریکا فلفل دلمه ایbell pepper  نامگذاری 
 chilli، تندتر  و  کوچکتر  گونه های  می شود. 
chilie، chile و chili نامگذاری می شود. دو 
نوع کاشته شده آن در ایران به نام های فلفل سبز
Capsicum annuum L. var. longum L .
)شکل8( دلمه ای  فلفل  دیگر  نوع  و   )شکل7( 

 Capsicum     annuum L. var. grossum L . 
رایج می باشند. 

مصارف و کاربردها
و  تحریک کننده  معده،  محرک  درمانی  خواص 
مدر دارد و در موارد سوء هاضمه ناشی از ضعف 
اسهال  و  اسهال  روده،  تخمیر  گوارش،  دستگاه 
نقرس،  روماتیسم،  رحمی،  خونریزی  خونی، 
الرنژیت، سیاه سرفه و برخی فلج ها به کار می رود 
و در استعمال خارجی از آن می توان برای معالجه 
دردهای عصبی روماتیسمی و نقرسی و کمردرد 
استفاده کرد. مهم ترین اثرات درمانی فلفل سبز 
عبارت است از: ضددرد، ضدچسبندگی پاکت ها، 
ضدمیکروب، ضدسرطان، ضدسم، ضداکسیدان، 
قابض،  ضداحتقان،  ضدتب،  ضدورم،  ضدنفخ، 
ضدکلسیم، ادرارآور، هضم کننده، معرق، کم کننده 
و  گرمازا  معده،  مقوی  حشره کش،  خون،  چربی 

نگهداری کننده آب در بدن می باشد.

شکل 7

شکل 8
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شکل 9

شکل 10

و  اعصاب  محرک  بادشکن،  قرمز  فلفل 
افزایش دهنده مویرگ های خونی است. میوه آن 
مزه ی تند تلخ، مسکن، ضددرد، خلط آور، مقوی 
محرک  قوی،  موضعی  محرک  بادشکن،  معده، 
هاضمه  سوء  موارد  در  است.  قلبی  و  عمومی 
نامنظم به کار می رود. خون را قوی و تورم و درد 
را کاهش می دهد. منبع ویتامین C   است. خمیر 
میوه نارس آن برای درمان سرطان و اختاالت 
روماتیسمی داده می شود. پودر میوه آن به همراه 
سوء  درمان  برای  شکن  باد  عنوان  به  عسل 
به  کم  مقدار  به  آن  میوه  دارد.  کاربرد  هاضمه 
عنوان محرک و باد شکن اسفاده می شود و سبب 

افزایش ترشح بزاق و شیره معده می شود.
فلفل به مقدار زیاد حساسیت زا است و سبب زخم 

و ضایعه دائمی در معده و کلیه می شود.

فلفل سیاه
Piper nigrum L. نام علمی  با   فلفل سیاه 

)شکل 9( و نام انگلیسی Black pepper ،گیاه 
  Piperaceaeخانواده از  دهنده ای  گل  رونده 
است که برای میوه آن کشت می شود و معمواًل 
به صورت خشک به عنوان ادویه و چاشنی استفاده 
می شود. فلفل سیاه، سبز و سفید از میوه آن تهیه 
و  رسیدن  مختلف  مراحل  به  بستگی  و  می شود 

طرز عمل آوری آن دارد )شکل 10(.
بلند و  باریک و  بوته ای  از  این گونه فلفل  میوه 
و  زرد،  قرمز،  سبز،  چون  متنوعی  رنگ های  در 
نارنجی به دست می آید و برای خوش طعم کردن 

غذا از آن استفاده می شود. 
فلفل در هندوستان از دیرباز به عنوان ادویه مورد 
اواخر قرون وسطی فلفل  تا  بوده است.  استفاده 
از هندوستان به اروپا و سایر نقاط جهان تجارت 
می شد. به خاطر ارزش این گونه ادویه ها بود که 
اروپایی ها در پی یافتن راه جدیدی به هندوستان 
بودند. با کشف قاره آمریکا نوع جدیدی از فلفل 

بومی قاره آمریکا کشف شد.
در یونان باستان از فلفل نه تنها به عنوان ادویه 
استفاده می شد. در  به عنوان پول و هدیه  بلکه 
قرون وسطی، سرمایه یک فرد بر اساس مقدار 

فلفل سیاه ذخیره شده وی سنجیده می شد. 
میوه آن، که به صورت خشک شده به دانه فلفل 
اینچ(   0/2( میلی متر   5 حدود  در  است،  معروف 
قطر دارد، کامًا بالغ آن قرمز تیره است و مثل 
شامل  گیاس(،  )مثل  گوشتدار  میوه های  همه 
یک دانه تکی است. دانه های فلفل و پودر فلفل 
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صرفًا  است  ممکن  آنهاست،  آسیاب  حاصل  که 
فلفل سیاه  به عنوان  یا دقیق تر  فلفل  به عنوان 
)میوه های نارس پخته و خشک شده(، فلفل سفید 
)دانه های میوه رسیده( و یا فلفل سبز )میوه های 
سیاه  فلفل  شوند.  شناخته  خشک شده(  نارس 
بومی کشور هند است و به طور گسترده در آنجا 
می شود.   کشت  دیگر  گرمسیری  مناطق  در  و 
برای  باستان  دوران  از  آسیاب شده  فلفل خشک 
طعم آن و به عنوان دارو استفاده می شود. فلفل 
جهان  ادویه  دادوستد  در  را  رده  باالترین  سیاه 
دارد و یکی از رایج ترین ادویه جات اضافه شونده 
تندی  است.  آن  مانند  و  اروپایی  غذاهای  به 
 piperine فلفل سیاه به خاطر ماده شیمیایی
شاخص   ماده  که   حالی  در  است   )11 )شکل 

capsaicin در فلفل قرمز موجود هست. 

واریته ها
فلفل سیاه

 فلفل سیاه از میوه نارس و سبز گیاه به دست 
می آید. میوه ها به طور مختصر در آب داغ پخته 
سلولی  دیواره  پاره شدن  باعث  حرارت  می شوند. 
قهوه ای کننده  آنزیم های  عمل  سرعت  و  میوه 
نور  در  میوه ها  می شود.  خشک کردن  طول  در 
خورشید و یا توسط دستگاه طی چند روز خشک 
کدر  سیاه  الیه  یک  صورت  به  میوه  می شوند. 
می شود.  جمع  دانه  دور  به  چروکیده  و  خشک 
در این هنگام ادویه به نام فلفل دانه سیاه نامیده 
می شود. گاهی اوقات فرایند خشک کردن بدون 
پختن انجام می شود. هنگامی که میوه خشک 
دست  به  سیاه  فلفل  روغن  آنها  فشردن  با   شد، 
ماساژ  روغن  عنوان  به  فلفل  روغن  آید.  می 
از آن در محصوالت  استفاده می شود. همچنین 

آرایشی و درمان های گیاهی استفاده می شود.

فلفل سفیدشکل 11
فلفل سفید در واقع هسته میوه رسیده فلفل سیاه 
کامًارسیده  میوه  از  هسته  جداکردن  می باشد. 
قرمزرنگ با خیس کردن میوه به مدت یک هفته 
گوشته  هفته  از یک  بعد  می شود.  انجام  آب  در 
میوه نرم شده و با ساییدن، هسته جدا می شود. 
مکانیکی  شیمیایی،  فرایندهای  از  اوقات  گاهی 
و یا بیولوژیکی برای جداکردن گوشته از هسته 

فلفل استفاده می شود.

فلفل سبز
سیاه  فلفل  نارس  میوه  از  سبز  فلفل  ایجاد  برای 
نظیر  فرایندی  از  استفاده  با  می شود.  استفاده 
فریزدرایینگ و یا استفاده از سولفوراکسید رنگ سبز 

فلفل طی فرایند خشک کردن ثابت باقی می ماند.

مصارف و کاربردها
به  می باشد.  گرم  و  تلخ  تند،  سیاه  فلفل  میوه 
می رود  کار  به  بادشکن  و  ملین  عطر،  عنوان 
ملین  عنوان  به  ارزش  با  دارویی  عنوان  به  و 
درمان  برای  ارزش  با  ماده ای  و  معدی-روده ای 
سوء هاضمه و تورم معده است. به عنوان محرک 

اثرات چشمگیری روی الیه مخاطی راست روده 
و اندام های ادراری دارد. برای وبا، ضعف بعد از 
تب، سرگیجه و به عنوان ضدماالریا در تب های 
خارجی  استعمال  در  است.  مفید  ماالریایی 
موضعی  کاربرد  در  و  است  پوست  قرمزکننده 
برای آرام کردن زخم های دهان، بواسیر و امراض 
کرم های  در  همچنین  می رود.  کار  به  پوستی 
موضعی از آن برای تسکین دردهای ماهیچه ای 

استفاده می شود. 
مشکات  درمان  برای  آن  پودرشده  دانه های 
گاستریتی و هضم به کار می رود. روغن فّرار آن 
سبب تسکین دندان درد و دردهای روماتیسمی 
است.  و ضدباکتری  گندزدا  سیاه  فلفل  می شود. 
آلکالوئید پپرین فلفل سیاه عامل محرک ترشح 
بزاق و شیره معده است و به هضم غذا و دفع 
نفخ،  آن  مدر  میوه  می کند.  کمک  باکتری ها 
درمان  را  اسهال  و  سردرد  روماتیسم،  قولنج، 

می کند.
عنوان  به  آرماتراپی  در  آن  روغنی  اسانس  از   
خون  گردش  جریان  بهبود  برای  ماساژ  روغن 

استفاده می شود. 
    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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اخبارگیاهان دارویی
نرجس فرزین، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، گروه بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

رایحه صندل و سرطان مثانه 
نتایج پژوهشی جدید نشان داده است که تومورهای 
ســرطان مثانه دارای گیرنده های رایحه هستند. به 
گفته انجمن سرطان آمریکا، سرطان مثانه چهارمین 
نوع ســرطان شایع بین مردان اســت. پژوهشگران 
دریافتند که تومورهای سرطان مثانه از قدرت بویایی 
برخــوردار هســتند و این تومورهــا از رایحه چوب 
صندل نیز خوششــان نمی آید. زمانی که سلولهای 
ســرطان مثانه در تمــاس با ترکیباتــی به نام های 
  )Santanol( و سنتانول )Sandranol(سندرانول
که در چوب صندل یافت می شوند، قرار می گیرد به 
میزان کمتری تقسیم می شوند. تومورهای سرطانی 
برای رشد به تقسیم ســلولی وابسته هستند، از این 
رو کاهش تکرار تقســیم ســلولی به معنای رشــد 
کمتر تومور اســت. همچنین، پژوهشگران دریافتند 
زمانی که ســرطان مثانه در تماس با ترکیبات چوب 
صندل قرار می گیرد، تحرک کمتری دارد. بر همین 
اساس، ممکن است این شــرایط به معنای کاهش 
احتمال گسترش و متاســتاز سرطان به بخش های 
دیگر بدن باشــد. اگرچه پژوهش در زمینه استفاده 
از چــوب صنــدل و رایحه آن در درمان ســرطان 
مثانه همچنان نوپا اســت، اما ایــن گیاه برای افراد 
بســیاری که از این بیماری رنــج می برند می تواند 
امیدبخش باشــد. پژوهشــی دیگر نیز نشــان داده 
اســت  که چوب صندل دارای خواص ضدســرطان 
در برابر سرطان های مانوما و غیرمانومای پوست 

و همچنین سرطان های پروستات و پستان است. 

جینکو و سرطان
فراورده های جینکو به عنوان مکمل غذایی برای 
تقویت حافظه و ناراحتی های بینایی و شــنوایی 

استفاده می شوند. 
برخــی از مطالعــات جدید بیانگــر اثرات مثبت 
جینکو علیه سمیت داروهای شیمی درمانی است. 
محققان در مرحله دو کلینیکی یک مطالعه، 34 
بیمار دارای تومور مغزی را که حداقل برای 6 ماه 
تحت اشعه درمانی قرار گرفته بودند و برای سه 
ماه نیز هیچ پیشــرفتی در بیماری آن ها مشاهده 
نشــده بود را به عنوان گروه مورد بررســی خود 

انتخاب کردند.

 همــه بیمــاران بــرای 24 هفتــه روزانه 120 
میلی گــرم از جینکو را روزانــه دریافت کردند و 
ســپس به مدت 6 هفته هیچ نوع تیماری انجام 
نشد. در این مطالعه بهبود قابل توجهی در رابطه 
با عملکردهای اجرایی، تمرکز، حافظه و خلق وخو 

مشاهده شد. 
اگرچه هیچ گونه اثرات مســتقیم ضدســرطانی 
در رابطه با جینکو در مطالعات انســانی تاکنون 
مشــاهده نشــده اســت؛ اما جینکو در رابطه با 
ســمیت های ناشــی از تیمارهــای رادیوتراپی 
و شــیمی درمانی موجــب کنتــرل و کاهــش 

آسیب رسانی این عوامل می شود. 

انار و سرطان پستان
مصرف انــار از دوران باســتان در درمان انواع 
از بیماری ها کاربرد داشــته اســت.  مختلفــی 
ایــن میوه حاوی ترکیبات آنتی  اکســیدانی نظیر 
پلی فنول ها و آنتوسیانین ها است. اگرچه تاکنون 
هیچ مطالعه انسانی در مورد اثرات مصرف انار در 
جلوگیری و درمان ســرطان پستان وجود ندارد، 
پیشــنهاد  متعددی  آزمایشــگاهی  مطالعات  اما 
می دهد که عصاره، آب و روغن دانه انار ویژگی 

ضدسرطانی دارند. 
در مطالعات آزمایشگاهی متعددی تأثیر انار و مواد 
تشکیل دهنده آن بر روی سیگنال دهی سلولی و 
مسیرهای درگیر در التهاب، تکثیر، تومورزایی و 
رگ زایی به ویژه در رده ی ســلول های سرطان 
پستان مشاهده شده است. به عنوان مثال تیمار 
سلول های سرطان پستان در انسان با عصاره انار 
منجر به مهار رشد وابسته به دوز و سمیت سلولی 
شد. این نتیجه با یافته های مطالعه دیگری مبنی 
بر کاهش پایداری و مهار رشــد سلول سرطان 
پستان با عصاره استخراج شده از دانه های انار از 
طریــق توقف چرخه ســلولی در نقطه کنترلی و 
وقوع آپوپتوز سازگار است. نتایج چندین آزمایش 
حاکی از آن اســت که عصاره انار احتمااًل باعث 
کاهش تهاجم و تحرک در ســلول های سرطانی 
)دو صفــت بارز برای وقوع متاســتاز( و افزایش 
چسبندگی سلولی می شــود. همچنین این تیمار 
منجر به مهار وابسته به دوز رسپتورهای استروژن 
و پروژســترون و منفی شدن تکثیر و تحرک این 
رده سلولی شده است. همچنین تیمار سلول های 
بنیادی سرطانی پســتان با عصاره انار منجر به 
مهار تشــکیل ماموســفرها، مهار خودنوسازی و 

چسبندگی این سلول ها شده است.
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کندر و درمان سرطان سینه و کولون 
محققــان دانشــگاه کارولینــای جنوبی در یک 
مطالعه انسانی از کندر برای درمان سرطان سینه 
و ســرطان کولون اســتفاده نمودند. به گفته این 
)boswellic acid( محققان، بوسولیک اسید 

که در کندر موجود اســت، می توانــد با کاهش 
التهاب، به بیماران کمک کند. 

ساختار شــیمیایی بوسولیک اســید مشابه سایر 
 داروهــای ضدالتهابــی مانند ایبوپروفن اســت.
 در این مطالعه، در فاصله زمانی بین تشــخیص 
اولیــه ســرطان کولون و ســرطان ســینه، تا 
جراحــی برای برداشــت تومــور، بــه بیماران 
کندر داده شــده اســت. بــه عبارتــی بیماران 
زمانــی ایــن دارو را دریافــت می کننــد که در 
انتظار عمل جراحی هســتند. نتایج این تحقیق 
 نشــان داد کنــدر در درمان ســرطان می تواند

 امیدوارکننده باشد.

چای دارچین 
چــای دارچیــن از آلزایمر پیشــگیری می کند، 
دارچیــن فعالیــت مغز را افزایــش می دهد و از 
کم شــدن حافظه پیشــگیری می کند، همچنین 
این ادویه با کاهش فشــار عصبی باعث آرامش 
می شــود. رگ ها را باز می کنــد و اثر خوبی در 

گردش بهتر خون در بدن دارد.
 چــای دارچیــن یک آنتــی بیوتیــک قوی در 
 وعــده ی صبحانه اســت که سیســتم ایمنی را 

تقویت می کند.

رفع کسالت صبحگاهی
اغلب افــراد زمانی که از خواب بیدار می شــوند 
احســاس کســالت و خواب آلودگی دارند که تا 
مدتی این کسالت در بدنشان ماندگار است. نعناع 
انرژی بخش است و آب باعث افزایش هوشیاری 
می شــود، بلغور جو دوسر ســبب افزایش انرژی 
می شــود و مصرف سرکه ســیب به رفع خواب 
آلودگی کمک می کند و باالخره تخم مرغ باعث 
افزایش انرژی مغز خواهد شــد. بنابراین مصرف 
این مواد در صبح جهت رفع احســاس کســالت 

مؤثر خواهد بود.

برنج قهوه ای
برنــج قهوه ای یک دانه کامل اســت و از ســه 
قسمت تشکیل می شــود، الیه پر از فیبر به نام 
سبوس، هسته غنی از مواد مغذی به نام ریشه، و 
الیه میانی نشاسته که اندوسپرم نامیده می شود. 
در مقابل، برنج سفید، یک دانه تصفیه شده است، 
به این معنی که ســبوس و الیه میانی نشاسته 
اندوسپرم برداشــته شــده اند. این فرآیند باعث 
می شود تا بسیاری از فیبرها و مواد مغذی موجود 
در برنج از بین برود. برنــج قهوه ای یک غذای 
بســیار مغذی، نســبتًا کم کالری با فیبر باالست 
که به هضم غذا کمک می کنــد. برنج قهوه ای 
می تواند خطر ابتا به سرطان، بیماری های قلبی، 
ســکته مغزی، دیابت و کلسترول باال را کاهش 
دهد و باعث جلوگیری از تشکیل لخته های خون 
شــود. برنج قهــوه ای دارای ویتامین ها، فوالت 

)اسید فولیک(، آهن، منیزیم و سلنیوم است.

درمان های طبیعی سردردهای خوشه ای
ســردردهای خوشــه ای از ســردردهای بسیار 
آزاردهنده اســت. بعضی از خانم ها ســردردهای 
خوشــه ای را بــه انــدازه درد زایمــان دردناک 
می دانند. برخــی از مکمل ها و درمانهای طبیعی 

در کاهش و درمان این سردردها بسیار موثرند.
ورزش:

 باعث گردش بهتر خون، اکسیژن رســانی بیشتر 
به اعضا بدن و کاهش اســترس می شود. برنامه 
پیــاده روی منظم، یــوگا و نرمش های روزانه در 

کاهش سردردهای مکرر مفید است.
روش های تنفس عمیق: 

از آن جایی که بیشتر سردردها به دلیل استرس 
بــروز می کند، راه های آرامــش دادن به اعصاب 
و مغز یکی از بهتریــن روش ها برای جلوگیری 
از بروز ســردردها اســت. تنفس عمیق یکی از 
روش هایی است که باعث اکسیژن رسانی بیشتر 

به مغز و رفع سردردها می شود. 
هوای آزاد:

 اکســیژن یکی از درمان کننده های سردردهای 
خوشــه ای اســت. رفتن به فضای بــاز و بدون 
آلودگی و نفس کشــیدن عمیق به کاهش این 

سردردها کمک می کند.
خواب خوب و منظم:

 بی خوابی و بدخوابی باعث بروز انواع ســردردها 
می شــود. بنابراین مکان و زمان خواب شبانه تان 
را به دقت بررســی کنید. ســعی کنید در محل 
خواب تان از تلفن همراه و تلویزیون خبری نباشد. 

سر ساعت خاصی بخوابید و بیدار شوید.
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ماتونین: 
که هورمون خواب هم نام گرفته اســت، معمواًل 
به عنوان یک مکمل دارویی برای ســردردها و 

بی خوابی استفاده می شود. 
منیزیم و ویتامین ب2 :

 ســردردهای خوشــه ای معمواًل به دلیل کمبود 
منیزیــم در بــدن اتفــاق می افتد. بــه منظور 
جلوگیری از بروز این نوع ســردردها کافی است 
که روزانه 400 میلی گــرم منیزیم دریافت کنید. 
 B2 به خصــوص ویتامین B کمبــود ویتامین
یا ریبوفاویــن از دیگر عوامل بــروز التهاب و 

صدمه دیدن سیستم عصبی و سردردها است. 
اسانس نعناع فلفلی: 

ایــن اســانس تأثیر خوبــی بر درمــان گیاهی 
ســردردهای خوشه ای و جلوگیری از بروز مجدد  
آن دارد. قبل از وقوع ســردرد می توان یکی دو 
قطره اسانس نعناع فلفلی را روی شقیقه ها ماساژ 
داد. در صورت بروز درد، عاوه بر شــقیقه ها این 
روغن را روی قسمت پشت گردن و کف پاها نیز 

باید استفاده نمود.
چای زنجبیل: 

خواص آنتی اکســیدانی و ضد التهابی زنجبیل به 

خوبی ســردردهای خوشــه ای را از بین می برد. 
مصرف روزانه یک یــا دو فنجان چای زنجبیل 

در کاهش این سردردها مؤثر است.

تولید پالستیک زیستی از پوست انبه
پاســتیک ها در طبیعت تقریبًا تجزیه نمی شوند 
و در محیط انباشــته می شــوند. برای رفع این 
مشکل پاستیک های زیســتی پیشنهاد شده اند 
که برای تولید آن ها به جای سوخت های فسیلی 
از ترکیبات گیاهی اســتفاده می شــود. تاکنون 
کربوهیدرات هــا، پروتئین ها، ســلولز، نشاســته 
ذرت و گلیســیرین بــرای این منظور اســتفاده 
شده اند. گلیســیرین ترکیبی اســت که موجب 
قالب پذیرشدن پاستیک می شود. نشاسته ذرت 

نیز موجب افزایش حجم پیوندهای آزاد آمیاز و 
آمیلوپکتین می شود که در نهایت انعطاف پذیری 
و ســختی پاســتیک های زیســتی را موجب 
می شود. پوســت انبه ترکیبی دورریختنی است 
که می تواند به ماده ای زیست تجزیه پذیر با طول 

عمری 6ماهه تبدیل شود.
 از این ترکیبات زیست تجزیه پذیر می توان برای تولید 
کمپوست اســتفاده کرد. پاستیک های تولیدشده با 
این ترکیب از خواص مشابهی با پلی اتیلن ترفتاالت 
)PET( برخوردار هستند. در تولید پاستیک زیستی 
از پوســت انبه، ابتدا پوســت های انبــه جمع آوری 
می شوند و بعد از خردشدن، این ترکیبات با نشاسته 
ذرت و گلیسیرین همراه می شوند. علت اضافه شدن 

این مواد ایجاد ویسکوزیته مناسب است.

از آن جایی که بیشتر 
سردردها به دلیل 

استرس بروز می کند، 
راه های آرامش دادن به 

 اعصاب و مغز 
یکی از بهترین روش ها 
برای جلوگیری از بروز 
سردردها است. تنفس 

عمیق یکی از روش هایی 
است که باعث 

بیشتر  اکسیژن رسانی 
به مغز و رفع سردردها 

می شود. 
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کشف مسیر تنطیمی تولید ترپنوئیدها
ترپنوئیدها ترکیباتی مفید برای تولید محصوالت 
مختلفی مانند عطرها، داروها، مکمل های غذایی 
و حشــره کش های طبیعی هستند. این ترکیبات 
به میزان بســیار کم در گیاه تولید می شوند؛ اما 
دانشمندان روشی جدید جهت دستیابی به میزان 
کافی این ترکیبات کشــف کرده اند. تحقیقات و 
یافته های اخیر دانشــمندان منجر به شناســایی 
عوامل کنترل کننده مســیرهای متابولیکی شد؛ 
مانند تنظیم مجموعه مونوفسفات هایی که برای 
ایزوپنتیل  اســتفاده می شــود.  ترپنوئیدها  تولید 
فســفات کیناز )IPK(، مونوفسفات ها را تبدیل 
به دی فســفات کرده و در نهایت دی فسفات ها 
از طریــق فرآیندهای بعدی بــه ترپن ها تبدیل 
می شــوند. در ایــن مطالعه ثابت شــد دو آنزیم 
Nudix  مســؤول دفسفریاســیون بــوده و 
دی فسفات ها را به منوفسفات تبدیل می کنند. با 
حذف گروه فســفات، دی فسفات مورد نیاز برای 
تولید ترپن ها در دســترس نخواهد بود و مسیر 
خاموش می شود.  IPK و Nudix با همکاری 
هم در پایین دست مسیر سنتز ترپنوئیدها، تولید 
آن را کنترل می کنند. تولیــد بیش از اندازه این 
ترکیب ممکن اســت برای خود گیاه سمی باشد. 
درنتیجه گیاهان با استفاده از مسیر مذکور میزان 

تولید را کنترل و تنظیم می کنند.
امروزه دانشــمندان در حال بررسی روش هایی 
برای مهندسی مســیرهای متابولیتی به منظور 
افزایش تولید ترپنوپیدها در گیاهان هستند. این 
ترکیبات تا پیش از این نیز در گیاه تولید می شد 
اما مقدار آن بسیار کم بود. به طوری که به صدها 
یا هزاران گیاه برای دســت یافتن به مقدار کافی 
از ایــن ترکیب برای تولید یک محصول دارویی 
نیاز بود. حتی ممکن اســت برخی از ترکیبات به 
طور طبیعی در گیاه موجود نباشــد اما می توان با 
واردکردن یک ژن مشــخص، ترکیب را در گیاه 
تولید کــرده و یا تولید آن را به طور قابل توجهی 
افزایش داد. دســت یابی به این دانش پایه ای از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت زیــرا افق های 
جدیدی را برای مهندســی مسیرهای متابولیک 

در ترپنوئیدها باز می کند.

ریشــه و برگ گیاه »کمــای ایرانی«، 
معدنی غنی از نانوذرات نقره

پژوهشــگران دانشــگاه تهران موفــق به تولید 
نانوذرات نقره با اســتفاده از گیاه دارویی »کمای 

نانوذرات  )Ferula persica( شدند.  ایرانی« 
نقره را می توان یکــی از پرکاربردترین ذرات در 
حوزه پزشــکی به شــمار آورد. این نانوذرات به 
دلیل برخورداری از خاصیت ضدباکتری، کاربرد 
فراوانــی در تولید مــواد ضدعفونی کننده دارند. 
در ســال های اخیر روش های ســنتز سبز جهت 
تولیــد نانــوذرات مختلف مورد توجــه محققان 
بســیاری بوده اســت. این روش هــا عاوه بر 
با  نانوذرات،  زیســت محیطی  کاهش مخاطرات 
به کارگیری مــواد اولیه طبیعی و دردســترس، 

روش هایی اقتصادی و قابل انجام به منظور تولید 
صنعتی نانوذرات به حســاب می آینــد. به دلیل 
اســتفاده از یک منبع طبیعی به عنوان ماده اولیه، 
هزینه نهایی سنتز کاهش چشمگیری نسبت به 
روش های سنتز شــیمیایی دارد. از سوی دیگر، 
نانوذرات ســنتز شده هم به لحاظ اندازه و شکل 
و هم به لحاظ میزان خلوص از کیفیت باالتری 
برخوردار هستند. همچنین، این نانوذرات نسبت 

به نانوذرات نقره که به روش شــیمیایی ســنتز 
شــده اند از ســمیت کمتــری برخوردارند. گیاه 
کمــای ایرانی یک منبع غنی طبیعی از ترکیبات 
زیست فعال ارزشمند است که می تواند به عنوان 
احیاکننده های زیســتی و سبز، یون های نقره را 
بــه نانوذرات نقره تبدیل کنند. بر اســاس نتایج 
به دســت آمده و مقایســه های انجام شــده بین 
نانوذرات سنتز شده از اندام های مختلف گیاه و به 
روش فاز جامد و محلول، مشخص شده است که 
سنتز فاز جامد از پودر برگ گیاه »کمای ایرانی« 

به لحاظ خلوص و انــدازه بهترین نتایج را در بر 
دارد. تحت این شــرایط بهینه، انــدازه نانوذرات 
تولید شــده بین 10 تا 30 نانومتر قرار داشــته و 

آگلومره شدن در آن ها رخ نمی دهد. 

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

153152151 154
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بررسی اثر عصاره های هگزانی، 
 بوتانولی و متانولی در زرین گیاه

 بر فاکتورهای کبدی رت نر تیمار شده 
با نیکل؛ بررسی فیتوشیمیایی عصاره ها

ساناز سلیمانی1، منیره رنجبر2، سید علی اصغر مشتاقی3
1-کارشناس ارشد بیوشیمی، دانشگاه آزاد واحد فاورجان

2- دکترای گیاهشناسی دانشگاه آزاد فاورجان
3- دکترای بیوشیمی دانشگاه آزاد فاورجان

چکیده
زمینه و هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عصاره متانولی، بوتانولی، هگزانی زرین گیاه در موش صحرایی نر نژاد ویستار پس از تیمار با نیکل و بررسی 

فیتوشیمیایی مواد مؤثره عصاره و فراکسیون های گیاهی بود.
 مواد و روش ها: دراین مطالعه گیاه زرین گیاه جمع آوری گردید و پس از تأیید هر باریوم، در سایه خشک شد. پس از عصاره گیری از گیاه به روش سوکسیله، اجزای

 تشکیل دهنده عصاره ها تفکیک و شناسایی شدند. جهت سنجش آنزیم های کبدی و بیلی روبین در رت ها به 8 گروه 6 تایی تقسیم شدند که شامل: شاهد، نیکل، عصاره های 
 متانولی، بوتانولی، هگزانی، نیکل + عصاره متانولی، نیکل + عصاره بوتانولی، نیکل + عصاره هگزانی بودند. به منظور ایجاد آسیب کبدی از نیکل استفاده شد. عصاره ها با دوز 
mg/kg 80 به صورت گاواژ و نیکل با دوز  mg/kg  35 به صورت تزریق درون صفاقی به مدت یک ماه بصورت یک روز درمیان انجام شد. دو روز پس 
از آخرین تزریق و گاواژ، خونگیری و جداسازی سرم انجام و میزان فعالیت آمینوترانسفرازهای سرمی و آلکالن فسفاتاز و بیلی روبین تام به عنوان شاخص های 

آسیب کبدی برای بررسی و اثر حفاظتی عصاره ها در برابر نیکل بر روی کبد اندازه گیری گردید. 
 SPSS-23 و توســط نرم افزار )ANOVA( آزمایــش هــای حیوانی بــا 6 تکرار در هرگروه انجام شــدند و داده ها توســط آنالیز واریانس یک طرفــه 

گزارش شد. مقایسه میانگین داده ها با آزمون LSD انجام شد و نمودارها توسط نرم افزار Excel-2016 رسم شدند.
بحث و نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان می دهد که عصاره متانولی زرین گیاه با خاصیت آنتی اکسیدانی خوبی که دارد می تواند جایگزین مناسبی برای 
آنتی اکسیدان سنتزی BHT باشد و از طرفی ترکیبات فنلی و فاونوئیدی در زرین گیاه نقش عمده ای در باالبودن خاصیت آنتی کسیدانی عصاره متانولی و 

هگزانی این گیاه دارند که با افزایش توان آنتی اکسیدانی سلول های کبد باعث کاهش آمینوترانسفرازها در پاسما می شود.
کلیدواژه ها: زرین گیاه، نیکل، آمینوترانسفرازهای کبدی، آنتی اکسیدان.

مقدمه
بیــش از 50 درصد مــوارد نارســایی حاد کبد 
ثانویه به مســمومیت کبدی ناشی از دارو است 
که اســتامینوفن علت آن می باشد. مرگ و میر 
بیماران مبتا به نارسایی حاد کبد ثانویه به دارو 
در مسمومیت با سایر داروها )غیر از استامینوفن( 
شایع است )چانج و همکاران،2007(. مسمومیت 
کبدی ناشــی از دارو با مــرگ و میر 10 درصد 
همراه اســت )اصغری و همکاران،2012(. باید 
همیشــه دقت کرد که هر دارو یا ماده شیمیایی، 
ممکن است عوارض کبدی داشته باشد. بنابراین 

در بررســی هر بیماری با تظاهرات آســیب های 
هپاتوســلوالر یا کلســتاتیک اخذ شــرح حال 
دارویی بســیارمهم و تعیین کننده است )فونتانا 
خوراکی  داروهــای  اکثر  همــکاران،2007(.  و 
که از طریق دســتگاه گوارش جذب می شــوند، 
لیپیدوفیل و غیرمحلول در آب می باشــند. این 
داروها باید تحت متابولیســم کبدی قرارگرفته و 
از طریق واکنش فاز I هیدروفیل شوند. واکنش 
فاز I توسط اکسیداسیون، احیا یا هیدرولیز انجام 
می شــود )ابراهیمی دربانی و همکاران،1389(. 
ایــن واکنش توســط گروه آنزیمی ســیتوکروم 

P450 کاتالیز می شوند. در واکنش فاز II یک 
گروه قطبی به متابولیت دارو افزوده می شــود تا 
دارو بتواند ترشــح شــود. این واکنش ها توسط 
کونژوگاســیون با گلوتاتیون، گلوکورونیک اسید 
یا سولفات جهت تولید یک محصول با حالیت 
بیشــتر در آب، صورت می گیرند و موجب ترشح 
دارو در صفرا یا ادرار می شــوند )ویلکینســون و 

همکاران، 2005(.
روش بررسی

در این تحقیق: تعداد 48 ســر رت نر بالغ ویستار 
بامحدوده وزنی 250 -200 گرم از پژوهشگاه
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 رویان اصفهان خریداری شد و در النه حیوانات 
دانشــگاه فاورجان  تحقیقاتــی  آزمایشــگاه 
نگهداری شدند. سپس حیوانات به هشت گروه 
شش تایی تقســیم شــدند. مدت زمان تیمار 
حیوانات 30 روز و تزریق مواد یک روز در میان 
انجــام می گرفت. حیوانات یــک هفته قبل از 
شروع تزریق و گاواژ، در النه حیوانات در دمای 
25-20 درجه سانتیگراد و 12 ساعت روشنایی، 
12 ساعت تاریکی به منظورسازگاری با محیط 
نگهداری شدند. سپس برای جمع آوری نمونه 
گیاهــی از پودر به دســت آمــده عصاره های 
مربوطــه )متانولی، هگزانــی و بوتانولی( تهیه 
گردیــد همچنین در ایــن آزمایش بیلی روبین 
مســتقیم در حضور دیازو 2 و 4 دی کلروآنیلین 
تشــکیل یــک ترکیــب ازتــی قرمزرنگ در 
محیط اســیدی می دهد. در این مطالعه غلظت 
500 میلی گــرم بــر کیلوگــرم از عصاره های 
 متانولــی، بوتانولــی و هگزانــی بــرای گاواژ

تهیه گردید.

یافته ها
 AST نتایج حاصل از مقایســه فعالیــت آنزیم
براساس جدول آنالیز واریانس اختاف داده ها در 
مورد آنزیم AST بیــن گروه های مورد آزمایش 
معنی دار اســت. براساس جدول LSD یا مقایسه 
دو بــه دو داده ها از لحاظ میــزان فعالیت آنزیم 
AST بین گروه دریافت کننده بافر )شــاهد( و 
گروه دریافت کننده نیــکل اختاف معنی داری 
وجود ندارد. گروه شــاهد از نظــر فعالیت آنزیم 
AST بــا گروه دریافت کننده عصــاره بوتانولی 
دارای تفاوت معنی داری اســت. گــروه دریافت 
کننده نیکل با گروه دریافت کننده نیکل به همراه 
عصاره متانولی تفاوت معنی دار است. اضافه شدن 
عصاره متانولی همراه با نیکل آسیب های بیشتری 
نسبت به تیمار نیکل نشان می دهد. گروه دریافت 
کننــده عصاره بوتانولی با گــروه دریافت کننده 
نیکل به همراه عصاره بوتانولی اختاف معنی دار 
دارد بصورتی که استفاده توام آنها کاهش فعالیت 

.)P<0.05(.را به دنبال دارد AST آنزیم

نتایج حاصل نشــان می دهد کــه فعالیت آنزیم 
ALT در گروه هــای دریافت کننــده عصــاره 
بوتانولــی و گــروه دریافت کننده تــوام نیکل و 

عصاره متانولی تفاوت معنی دار دارد. 
فعالیت آنزیم ALT نســبت به گروه شــاهد در 
این دو گروه افزایش یافته اســت. مقایسه گروه 
دریافت کننده نیــکل با گروه عصــاره بوتانولی 
تفاوت معنی دار نشــان می دهد. با استفاده از این 
عصاره افزایش آنزیم نسبت به گروه دریافت کننده 
نیکل بیشتر اســت. تفاوت معنی داری بین گروه 
دریافت کننــده عصاره هگزانــی و گروه نیکل + 
عصــاره هگزانی دیده می شــود؛ بطوری که در 
این گروه افزایش مشــاهده می شــود. بین گروه 
دریافت کننده عصــاره بوتانولی با گروه نیکل + 
عصاره بوتانولی تفاوت معنــی دار وجود دارد. در 
این مــورد کاهش فعالیت آنزیم دیده می شــود. 
بین گــروه دریافت کننده عصاره متانولی با گروه 
نیکل+ عصــاره متانولی تفــاوت معنی دار دیده 

.)P<0.05( می شود
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 نتایج حاصل از مقایســه میــزان فعالیت آنزیم 
ALP در تیمارهــای مختلف عصاره های زرین 
گیاه نشــان می دهد که تغییــرات فعالیت آنزیم 
ALP در گروه شاهد و گروه دریافت کننده نیکل 
تغییــرات معنی داری وجود نــدارد. نتایج حاصل 
تغییرات میزان بیلی روبین مستقیم در گروههای 
تیمارشده با عصاره های زرین گیاه نشان می دهد که 
 میزان بیلی روبین مستقیم در گروه دریافت کننده
عصاره بوتانولی نســبت به گروه شــاهد و گروه 
دریافت کننده نیکل اختــاف معنی داری دارد. 
همچنین بین گروه دریافت کننده عصاره بوتانولی 
نسبت به گروه دریافت کننده توام نیکل+ عصاره 
بوتانولی اختاف معنی داری دارد. استفاده ازاین 
عصاره به همراه نیکل کاهش غلظت بیلی روبین 
 .)P<0.05(مســتقیم را به همراه داشته است
نتایــج حاصل از تغییــرات میــزان بیلی روبین 
توتــال در گروه های تیمارشــده با عصاره های 
زرین گیاه نشــان می دهد که میــزان بیلی روبین 
توتال در گروه شاهد کاهش معنی داری نسبت به 
ســایر گروه ها دارد. در تمام گروه های تیمارشده 

افزایش بیلی روبین توتال را مشاهده می کنیم که 
در بین گروه های تیمار شده اختاف معنی دار از 
نظر آمــاری وجود ندارد )P<0.05(. همچنین 
در آنالیزی که توسط دستگاه GC/MS انجام 
شــد ترکیبات متفاوتی در هر یک از عصاره های 
متانولی، بوتانولی و هگزانی زرین گیاه شناسایی 

شدند.
 اولیــن ترکیب عصاره متانولی در زمان 4.705 
و آخرین ترکیب در زمان 46.103 از دســتگاه 
خارج شد. مهم ترین ترکیباتی که توسط دستگاه 
GC/MS در عصــاره متانولی گیاه زرین گیاه 
شناسایی شدند، 5- هیدروکسی متیل فورفورال 
)%12/519( با شــاخص بازداری 20:635 
و 4-)متیل اتینیل(-1-متیل ســیکلو هگزانول 
)8.824%( با شــاخص بازداری 22:948 و 
4H-پیــران- 2 و 3-دی هیــدرو-3 و 5-دی 
شاخص  با   )%5.592 ( هیدروکسی-6-متیل 
بازداری 17:826 و سیس-واکســنیک اســید 
)%3.500( با شــاخص بــازداری 35:748 
هســتند. اولین ترکیب عصاره بوتانولی در زمان 

7:003 و آخریــن ترکیــب در زمان 49:448 
از دستگاه خارج شــدند. مهم ترین ترکیباتی که 
توسط دســتگاه GC/MS در عصاره بوتانولی 
زرین گیاه شناسایی شدند، H-2-پیران-2 اون 
تتراهیــدرو-6 و 6-دی متیــل )%14.848( 
با شــاخص بــازداری 7:003 و دی بوتاکســی 
)دی متیل( ســیان )14.757%( با شاخص 
بازداری 16:487 و 3،4- دی آمینوبنزونیتریل 
)5.855%( با شــاخص بــازداری 9:569 و 
4-هپتانــول )4.383%( با شــاخص بازداری 
8:941 می باشند. اولین ترکیب عصاره هگزانی 
در زمــان 4:238 و آخریــن ترکیــب در زمان 
49:462 از دســتگاه خارج شــدند. مهم ترین 
ترکیباتی که توسط دستگاه GC/MASS در 
عصاره هگزانی زرین گیاه شناسایی شدند شامل: 
نوناکوســان )15.798%( با شاخص بازداری 
45:441 و ترکیب تری اکتان )%12.839( 
بــا شــاخص بــازداری 49:462 و هپتاکوزان 
)6.983%( با شــاخص بــازداری 42:651 

می باشند.
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آزمون کیفی ســنجش آلکالوئید در عصاره های 
متانولــی، هگزانــی و بوتانولــی زریــن گیاه با 
ایجاد ترکیبــات زرد و قرمزقهوه ای رنگ مثبت 
اســت. تغییر رنــگ در عصاره هــای متانولی، 
هگزانــی و بوتانولی زرین گیاه مشــاهده شــد. 
آزمون کیفی ســنجش آلکالوئید در عصاره های 
متانولی، هگزانــی و بوتانولی زرین گیاه با ایجاد 
ترکیبــات زرد رنگ مثبت اســت. بدین ترتیب 
 عصاره های متانولــی، هگزانی و بوتانولی دارای 

فاونوئید بودند.
نتایــج آزمــون کیفــی ســنجش ترپنوئید در 
عصاره هــای متانولــی، هگزانــی و بوتانولی در 
تمامی حّال ها مثبت بود و تغییر رنگ مورد نظر 

در تمامی لوله ها مشاهده شد.
نتایج آزمون کیفی سنجش ترپنوئید در عصاره های 
متانولی، هگزانــی و بوتانولی در تمامی حّال ها 
مثبت بــود. درصد مهارکنندگــی رادیکال های 
 آزاد در عصاره هــای متانولی، هگزانی و بوتانولی 

زرین گیاه طبق روش انجام شد. تغییر معنی داری 
در میزان درصد مهــار )RSC( در عصاره های 
متانولی، هگزانی و بوتانولی نســبت به شــکل 
اســتاندارد BHT دیده شد )P<0.05( میزان 
درصد مهــار )RSC( در عصاره هــای متانولی 
بیشــتر بود و این تفاوت نسبت به آنتی اکسیدان 

سنتزی BHT معنی دار است.
بوتانولی  کمترین میزان مهارکنندگی در عصاره 
زرین گیاه دیده شــد. عصاره هگزانی نسبت به 
عصاره بوتانولی بیشتر و نسبت به عصاره متانولی 

کمتر بود ولی این اختافات معنی دار نیست.
عصــاره بوتانولــی در کمترین مقــدار غلظت 
بیشــترین میزان مهار آنتی اکسیدانی را نسبت به 

عصاره هگزانی و عصاره متانولی دارد.
در مطالعه حاضر گروه دریافت کننده نیکل نسبت 
به گروه شــاهد سالم، افزایش فعالیت آنزیم های 
کبــدی ALT، AST، ALP را بــه همــراه 
داشــت که با مطالعات خلید و همکاران در سال 

2013 بر روی موش نــژاد Balb/c همخوانی 
دارد. همچنین پاری و همکاران در ســال 2008 
آسیب کبدی و افزایش فعالیت آنزیم های کبدی 
در ســرم موش های ویســتار را ثابــت کردند. 
ازآنجایی که این آنزیم ها درون سلولی می باشند و 
در مواردی که آسیب سلولی رخ دهد به سرم رها 
می شــوند، چنین نتیجه گیری می شود که نیکل 
کلراید موجب آســیب کبدی شــده که با نتایج 
سالی و همکاران در سال 1991 همخوانی دارد.

بحث و نتیجه گیری
مواجهه بــا رادیکال هــای آزاد از منابع مختلف 
منجر به توســعه مکانیســم های دفاعی شامل 
آنتی اکســیدان های آنزیمــی و غیــر آنزیمــی 
می شــود. گیاهان دارویی به ویــژه آن هایی که 
دارای ترکیبات پلی فنلــی خصوصًا فاونوئیدها 
هســتند مانند زرین گیاه، اثر حفاظتــی در برابر 
آســیب اکســیداتیو ناشــی از رادیکال های آزاد 
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دارنــد و به دلیل ســهولت دسترســی، عوارض 
جانبی کم، سمیت اندک و قیمت ارزان به عنوان 
)والکو  بوده اند  موردتوجه  شیمیایی  جایگزین های 
و همــکاران،2001(. در مطالعــه حاضر مصرف 
عصاره هــای زرین گیاه )متانولی و هگزانی( منجر 
به کاهش آنزیم های آمینوترانسفراز گردید به نظر 
می رسد علت افزایش آمینوترانسفرازها در پاسما 
می توانــد به دلیــل تخریب ســلول های کبدی 

به واسطه نیکل باشد.
یافته های ما نشــان می دهد که عصاره متانولی 
زریــن گیاه با خاصیــت آنتی اکســیدانی خوبی 
کــه دارد می توانــد جایگزیــن مناســبی برای 
آنتی اکسیدان ســنتزی BHT باشد و از طرفی 
ترکیبات فنلی و فاونوئیدی در زرین گیاه نقش 
آنتی اکســیدانی  خاصیت  بودن  باال  در  عمده ای 
عصاره متانولی و هگزانــی این گیاه دارند که با 
افزایش توان آنتی اکسیدانی سلول های کبد باعث 

کاهش آمینوترانسفرازها در پاسما می شود.
 در مطالعات همســو با این تحقیق: )جهانیان و 
همــکاران،2005(. در بوالغ اوتی نیز فاونوئید 
زانتومیکــرول وجــود دارد که در برابر ســمیت 
کبدی ایجاد شــده در برابر آرســنیک محافظت 
نشــان داده اســت )زرگری و همکاران،1393( 
و احتمااًل محافظت کبدی ایجادشــده توســط 
عصــاره هگزانی و متانولی به دلیل وجود مقادیر 
زیاد این نوع فاونوئید اســت. از اندام های این 
گیاه، 7 ترپنوئید و فیتواســترول جدا شده است 
که به عنــوان ضد درد در موش مــورد آزمایش 
قرارگرفته است )گلشــانی و همکاران،2005(. 
در بررســی دیگر مشــخص شــد کــه عصاره 
هیدروالکلی دارای مقادیر زیادی پلی فنل اســت 

)سجادی و همکاران،1998(.

 در بررســی دســتمالچی و همکاران در ســال 
هیدروکســی  زرین گیــاه  روی  بــر   ،2007
اسید،  فرولیک  و  کافئیک اســید  سینامیک اسید، 
رزمارینیک اســید، لوتئولین و آپی ژنین به دست 
آمد و فعالیت آنتی اکسیدانی آن نیز سنجیده شد. 
از طرفی پاری و همکاران 2008، اثر محافظتی 
اسیدکافئیک )CA(، را در برابر آسیب های کبد 
 Ni مورد بررسی قرار دادند و بیان کردند که فلز
با افزایش فعالیت هــای آنزیم های کبدی همراه 
پراکسیداسیون  شــاخص های  میزان  افزایش  با 
لیپید آســیب کبدی ایجاد می کند، عاوه بر این، 
CA به طور قابل توجهی پراکسیداسیون لیپید را 
کاهش داده و ســطوح دفاع آنتی اکسیدانی را در 
 CA کبدترمیم می کند و در آخر بیان کردند که
ممکن اســت برای بهبود آسیب اکسیداتیو ناشی 

از Ni در کبد مؤثر باشد.
 بــا توجه به نقش مؤثــر عصاره های گیاه زرین 
گیاه دوز سمی عصاره های این گیاه موردبررسی 

و آزمایش قرار گیرد.
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یافته های ما
نشان می دهد که 

عصاره متانولی 
زرین گیاه با خاصیت 
آنتی اکسیدانی خوبی 

که دارد می تواند 
جایگزین مناسبی برای 

آنتی اکسیدان سنتزی 
BHT باشد.



مجله تحقیق و توسعه باریج | شماره 19

34

ژالتین حیوانی
و ژالتین گیاهی

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

مقدمه
در میــان هیدروکلوئیدهایی کــه امروزه مصرف 
می شود، بیشترین موارد مصرف مربوط به ژالتین 
می باشد. یکی از محصوالت ویژه ای که از ژالتین 
تولید می شود، ژله شفاف ژالتین است که طرفداران 
زیادی دارد و بافت منحصر به  فرد و قابلیت ذوب آن 
در دهان تا به  حال در هیچ پلی ساکاریدی مشاهده 
نشده اســت. ژالتین یک پروتئین است و میزان 
برخی از اسیدآمینه های ضروری در آن مثل لیزین 
باالست، از این رو بر اســاس قوانین اتحادیه اروپا 
یک ماده غذایی محســوب می شــود و نیازی به 

داشتن شماره E ندارد. 
منابع ژالتین

اســتخوان های گاو، پوست گاو، پوست خوک و 
ماهی منابع اصلی تولید تجاری ژالتین هســتند. 
در ســال های اخیر از حشرات و گیاهان نیز برای 
تهیه ژالتین استفاده شده است. ولی هیچ ارتباط 
شــیمیایی بین ژالتین حیوانی و ژالتین گیاهی 

وجود ندارد. 

ژالتین از لحاظ تجاری از هیدرولیز کنترل شده 
اسیدی یا بازی کاژن حاصل می شود. بنابراین 
منبــع کاژن، نوع و خــواص آن روی ژالتین 
حاصل تاثیر می گذارد. ســاختار اولیه ژالتین تا 
حدود زیادی مشــابه کاژن است، به طوری که 
اسید آمینه کوچک گاســین و اسید آمینه های 
حلقوی پرولین و هیدروکســی پرولین مهمترین 
اسیدآمینه های آن را تشــکیل می دهند. تفاوت 
میان ژالتین های تجاری تولیدشده از مواد اولیه 
مختلف را می توان با استفاده از آنالیز آن ها توضیح 
و تفســیر نمود. به  طور کلی مجموع زنجیرهای 
آلفــا، بتا و پپتیدهای آن متناســب با قدرت ژل 
ژالتین یا عدد بلوم است. هرچه میزان پپتیدهای 
کوچکتر از اندازه زنجیر آلفا باشــد، زمان تشکیل 
ژل افزایش می یابد. اما اگــر میزان جزء با وزن 
ملکولی خیلی باال، از حدی بیشتر باشد می تواند 

زمان تشکیل ژل را به شدت کاهش دهد. 
برای تبدیــل ماده غیرمحلــول کاژن به ژالتین 
محلول در آب یکی از دو روش زیر استفاده می شود:

1-روش اســیدی که منجر به تولید ژالتین نوع 
A می شود.

2- روش قلیایــی که منجر به تولید ژالتین نوع 
B می شود.

در این مراحل می بایســت تعداد قابل توجهی از 
اتصاالت عرضی از نوع پیوند کوواالنسی شکسته 
شود تا این امر به آزادشدن زنجیره های آلفا گردد. 
یکی دیگر از اهداف این پیش فرایند جداســازی 
و حذف مواد آلی شامل پروتئوگایکان ها، خون، 
موسین ها و قندهاست. مرحله اسیدی مایم تر از 
مرحله قلیایی است که معمواًل برای پوست خوک 
و اوســئین تازه به کار می رود. در فرایند اسیدی 
معمواًل از اسیدســولفوریک یا اسیدکلریدریک به 
همراه اسیدفســفریک )برای جلوگیری از تولید 

رنگ( به کار می رود. 
از فرایند قلیایی برای ســر گاو و تولید اوســئین 
اســتفاده می شــود. در ایــن فراینــد آب آهک 
بیشترین استفاده را دارد و ممکن است یک هفته 

یا بیشتر به طول بینجامد. 
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ژالتین
 یک پروتئین است 

و میزان برخی از 
اسیدآمینه های ضروری

در آن مثل لیزین باالست، 
از این رو بر اساس قوانین 

اتحادیه اروپا
یک ماده غذایی

محسوب می شود 
و نیازی به داشتن 

شماره E ندارد. 

جایگزینی ژالتین در صنایع غذایی
موضــوع جایگزینــی ژالتیــن ســال ها برای 
بازار وجود داشته اســت، امــا در دهه ی اخیر به 
 ویــژه در اروپا بــا ظهور بیمــاری جنون گاوی 
)bovine spongiform( در دهــه 1980 
افزایش یافته اســت. همچنیــن تولید ژالتین از 
پوســت خوک برای یهودیت و اسام قابل قبول 
نیســت و ژالتیــن از گاو فقــط اگــر مطابق با 
الزامــات مذهبی آماده شــده  باشــد، قابل قبول 
است. جســتجوی عوامل gelling جدید برای 
جایگزینی ژالتیــن پســتانداران منجر به ثبت 
اختراع برای تولید ژالتین ماهی شد.  به  طور کلی 
کاژن ماهی دارای مقادیر پایینی از آمینواســید 
نسبت به کاژن پستانداران است و ممکن است 
 دلیلی برای دناتوره شــدن در دمای پایین باشد. 
همچنیــن مقادیر کــم پرولین و هیدروکســی 
پرولیــن منجر به دمای ژل شــدن و ذوب پایین 
در ژالتین ماهی می شــود. نقطه ذوب پایین در 
آب ســرد ژالتین ماهی باعــث افزایش عطر و 
طعــم میوه و میزان ذوب در دســرهای ژل آبی 
می شــود. ژالتین حشــرات می تواند جایگزین 
 دیگری برای ژالتین باشد. این نوع ژالتین از دو
 Aspongopus viduatus حشره به نام های
اســتخراج   Agonoscelis pubescens و 
می شــود. اســتخراج ژالتین از حشرات و ماهی 
با دو روش اســیدی و قلیایی انجام می شود. به 
تازگــی روش های دیگری نیز برای اســتخراج 
اســتفاده شده است که روش استفاده از آب گرم 

یکی از روش های پربازده گزارش شده است.

ژالتین گیاهی
در حالت کلی فیلم های زیست تخریب پذیر ویژگی 
سدکنندگی خوبی در برابر اکسیژن در بسته بندی 
مــواد غذایی حســاس به اکسیداســیون از جمله 
چربی های اشــباع دارند. اما بیشتر مطالعات نشان 
می دهد که بیشــتر فیلم هــای پروتئینی از جمله 
ژالتین، خشک و شکننده هستند و به دلیل ماهیت 
آب دوســت خود در مقایســه بــا پلیمرهای نفتی 
نفوذپذیری باالیی در برابر بخار آب و حساســیت 
باالیی نســبت به رطوبت دارند. از ســوی دیگر 
پلی ســاکاریدها با تنوع باالیی کــه دارند، قابلیت 
بسیار خوبی برای تولید فیلم از خود نشان می دهند.
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 این مواد شامل نشاســته، آلژینات، پکتین، آگار 
و کاراگینان هستند. از بین پلی ساکاریدها آگار را 
می توان نام برد که از جلبک دریایی رودوفیسه آ 
استخراج می شــود. این پلی ساکارید ترکیبی از 
آگار پکتین، آگارز و گروهای ســولفات اســت، 
به طوری که توانایی تشکیل ژل زیر غلظت 0/04 
درصد را دارد. این فیلم به  دلیل ســازگاربودن با 
محیط زیست و قدرت ژلی باال، تولید فیلم خوب 
از لحاظ مکانیکی و حساســیت کمتر نسبت به 
بخار آب و رطوبت به عنوان مواد اولیه برای تهیه 
فیلم پوشش های خوراکی مورد توجه بوده  است. 
آگار از پلی ســاکارید آگاروس مشتق می شود که 
ساختار دیواره سلولی را در جلبک شکل می دهد 
و در واقــع از پلی ســاکارید آگاروس خطــی و 
مخلوطــی از ملکول های کوچــک آگاروپکتین 
است که درحین جوش آزاد می شود. این جلبک 
به نام آگارورفیت شــناخته شده است که متعلق 
به خانواه جلبک قرمز )رودوفیســه آ( است. آگار 
همچنیــن در کارهای میکروبی به عنوان محیط 

کشت استفاده می شود. این کاربرد به علت دمای 
باالی ذوب آن است، به طوری که میکروب ها در 
دمای باالتر بدون مایع شدن رشد می کنند. آگار 
همچنین می تواند به عنوان ملین )به علت داشتن 
تقریبا 80 درصد فیبر(، غلیظ کننده در سوپ ها و 
سایر دســرها و همچنین یک جایگزین گیاهی 
برای ژالتین اســتفاده شود. یکی از استفاده آگار 
در غداهای ژاپنی دســر anmitsu است. این 
دسر از مکعب های کوچک ژله آگار ساخته شده 
است. از نظر بافت، ژالتین ژله ای روشن و صاف 
اســت و به راحتی در دهان ذوب می شود، ولی  
ژله آگار تا حدودی تار است، بافت کریستالی دارد 
و در دمای باالتر ذوب می شود )بنابراین در دهان 
باقی می ماند(. ژالتین به صورت پودر، گرانول یا 
ورق می آید، در حالی که آگار به شــکل دانه ها، 

پودر یا میله های خشک استفاده می شود.
یکی دیگر از مــواد ژالتینی با منشــاء گیاهی، 
 )HPMC( ســلولز  متیل  پروپیل  هیدروکسی 
است که به اختصار Hypromellose نامیده 
می شــود، این ماده یک پلیمر ویسکوالســتیک 
بی اثر اســت که در صنایع غذایــی و دارویی به 
عنوان امولسیفایر و غلیظ کننده استفاده می شود. 
این ماده در محلول آبی بر خاف متیل ســلولز 
خاصیــت یک ژالتیــن حرارت دیده را نشــان 
می دهد، به  طوری که محلــول تا دمای بحرانی 
حرارت داده می شود به یک توده غیرقابل جریان 
اما تا حدودی انعطاف پذیر تبدیل می شود. به طور 
این دمای بحرانی )متاشی شــدن( به  معمول، 
طور معکوس مربوط به هــر دو غلظت محلول 
HPMC و غلظت گروه متوکســی در مولکول 

HPMC است.
بیشــترین کاربرد ژالتین در صنایع داروســازی 
مربــوط به تهیه کپســول های نرم و ســخت، 
و  گرانوالســیون  قــرص،  پوشــش دهی 
ماهی  ژالتین  فیلم های  اســت.  انکپسوالسیون 
در مقایســه به ژالتین گاوی نفوذپذیری کمتری 
نســبت به بخار آب دارد. امــروزه تمایل برای 
اســتفاده از ژالتین گیاهی در پوسته کپسول ها 

بیشتر شده است.
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پیش به سوی تندرستی
سهیل قلی بیگی، مهندسی تولیدات گیاهی، شرکت گلکاران

همیشه گفته اند که پیشگیری بهتر از درمان است. چرا باید بگذاریم وزن مان 
بگذاریم  باید  چرا  باشیم؟  وزن  کاهش  فکر  به  بعد  برود  باال  چربی  اثر  در 
کلسترول مان به مرز خطر برود بعد به فکر درمان و پرهیز از یک سری مواد 
باشیم؟ چرا باید بگذاریم به جایی برسیم که در اثر درد و ناراحتی به فکر رژیم 
غذایی و ورزش و پرهیز از یک سری چیزها باشیم و در آخر کار پی ببریم 
از همان  باشیم؟... در صورتی که  باید به فکر اصاح سبک زندگیمان  که 
ابتدا می توان هم خورد، هم لذت برد و هم تندرست و شاداب بود... این ها 
میسر نیست جزء با داشتن هدف و انگیزه و ترک عادت های غلط زندگی که 
بسیاری از آن ها در کودکی به ما تحمیل شده و جزئی از زندگی عادی ما 
شده است. در ادامه یک سری نکات کلی ذکر می شود. لطفًا در مورد متن 
کمی فکر کنید، این ها فقط پیشنهادهایی هستند که می توانند ما را به سوی 

یک زندگی سالم و بدنی تندرست هدایت کنند:

1- گرسنه به خرید نروید!
خوراکی های  می روید  موادغذایی  فروشگاه  به  و  هستید  گرسنه  که  وقتی 
ناسالم پرزرق وبرق که به ذائقه ما خیلی خوشایند هستند خیلی جذب کننده 
هستند و کششی دارند که اراده خیلی قوی می خواهد که با شکمی گرسنه 
به سمت شان کشیده نشد!... راهکار خیلی ساده است قبل از این که به خرید 
و مطمئن شوید که سیر  کنید  میان وعده میل  بروید حتمًا یک  موادغذایی 
هستید. در این صورت، آن موادغذایی ناسالم که در بسته بندی های شیک و 
رنگی هستند خیلی کمتر به چشم تان می آیند و کم کم حتی به آن قفسه ها 

نگاه هم نمی کنید.

2- نگهداری شیرینی در منزل ممنوع!
نگاهی به آشپزخانه تان بکنید، چه می بینید؟ اگر شیرینی دیدید پس احتمال 
چاقی زیاد است، معمواًل اولین چیزی که آدمی پس از احساس گرسنگی به 
تا در زمان  از دسترستان خارج کنید  سراغش می رود شیرینی هست، پس 

گرسنگی دستتان به آن نرسد.

3- صبحانه را کنار نگذارید.
چرا فکر می کنید با نخوردن صبحانه الغر می شــوید؟ بدن شما میلیون ها 
سلول هوشمند دارد. وقتی شــما در آغاز روز کالری مصرف نمی کنید و از 
همان ابتدا گرسنگی به بدنتان می دهید، سلول های بدنتان می گویند: " ای 
وای! قحطی در پیش داریم، پس در حفظ انرژی باید بکوشــیم"... 

این، یعنی متابولیسم و سوخت و ســاز پایه ی بدنتان پایین می آید تا انرژی 
برای ادامه فعالیت روزمره داشته باشد. یادتان باشد بدنتان باهوش تر از این 
حرفها اســت و بدن گرسنگی را دوست ندارد و به دنبال این رویه وقتی در 
طول روز موادغذایی مصرف می کنید بیشــتر تبدیل به چربی می شــود تا 
ذخیره برای رزوهای قحطی بعدی داشته باشد... بله دیدید این پیام شما با 
صبحانه نخوردن به بدنتان هست و بدنتان برای بقاء، این عکس العمل را از 
خود نشــان می دهد. همین طور وقتی بدن گرسنه می شود فکر نکنید چربی 
می سوزد. بله بعد از مدتی به ظاهر الغر می شوید ولی این الغری و کاهش 
وزن ناشی از کاهش چربی بدن نیست بلکه بدن وقتی وارد گرسنگی می شود 
از پروتئین ها که اجزای ســازنده ی عضات بدن هســتند به عنوان سوخت 
اســتفاده می کند نه چربی و در انتها چیزی که عایدتان می شود یک بدن با 
گوشت شل و پوست ترک خورده است. حتمًا دیدید بسیاری را که بعد از رژیم 
گفتند بدنم شل و افتاده شده، بله چون عضات از بین رفته اند و یک مشت 

استخوان با عضات تحلیل رفته و روکش چربی و پوست باقی مانده است!
میان  اصلی و خوردن  روش صحیح مصرف موادغذایی، خوردن سه وعده 
وعده بین وعده های اصلی است که در آینده بیشتر در مورد آن بحث می شود.

یادتان باشد خوردن، بخشی از لذت زندگی است و نباید خودمان را از این 
گیرند  می  غذایی  رژیم  که  را  اشخاصی  دیدید  حتمًا  کنیم.  محروم  لذت 
)البته رژیم به سبک خودشان که کم خوردن و یا نخوردن است!( غمگین، 
ناراحت، افسرده و حتی پرخاشگر می شوند. واقعًا این چه زندگی می شود؟! ما 
می خواهیم شادی و تندرستی به خودمان هدیه دهیم نه چیز دیگر. همین 
ناراحتی در اثر رژیم های بد سطح کورتیزول خون را باال می برد و در ادامه 

گفته می شود که این کورتیزول چه می کند.

4- ناراحتی و استرس ممنوع!
استرس ها  و  ناراحتی ها  از  پرمشغله  و  پرهیاهو  دنیای  این  در  می شود  مگر 
برای  و  است  گرفتاری  و  رنج  و  درد  از  پر  زندگی  نمی شود،  خیر  بود؟  دور 
همه هم می باشد. فقط برای من یا شما نیست. ولی باید دانست ناراحتی ها 
و گرفتاری ها در زندگی ما وارد می شود ولی چقدر ماندن در آن ها و ذهن و 
فکر را مشغول آن ها کردن، در کنترل ماست. بله سخت هست و بسیار باید 
روی خود کار کرد تا روزها و شب ها را در غم و استرس نگذرانیم. دیده اید 
افرادی را که در ناراحتی ها اشتهای شان زیاد می شود و بخش زیادی از این 
به علت باالرفتن هورمون کورتیزول هست که در شرایط روحی بد در بدن 
باعث  که  می کند  ایجاد  عصبی  پرخوری  برخی  در  و  می کند  پیدا  افزایش 
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افزایش کالری مصرفی روزانه و به دنبال آن ذخیره آن به صورت بافت چربی 
می شود و کار دیگری که کورتیزول می کند افزایش ذخیره بافت چربی در 
حوالی شکم و پهلو است. پس سعی کنید شاد باشید و بخندید حتی به ظاهر، 

تحقیقات نشان داده خندیدن سطح کورتیزول را پایین می آورد.

5- فست فود را کنار بگذارید
در مورد خوردن غذاهای فست فود هم همه به خوبی آگاه هستند و احتیاج به 
تکرار ندارد. ولی باید اعتراف کنم من هنوز توجیه نشده ام که چرا اکثر آدم ها 
اینقدر مشتاق خوردن فست فود هستند. تفریح آخر هفته اکثر خانواده های 
ایرانی، رفتن به فروشگاه های فست فود است! می روند پول می دهند و برای 
بدن مواد مضری که آگاهند مضر هستند را تهیه می کنند و می خورند و بدن 
را به سوی بدترکیب بودن هدایت می کنند!!!... آیا واقعًا این لذت بخش هست 
یا لذت در این هست که یک بدن مناسب و دارای تناسب و بدون درد داشته 
روی  از  لبخندی  آینه  و جلوی  بپوشند  که می خواهند  لباسی  و یک  باشند 
تحسین زده بشود؟... فکر کنم اگر لذت دومی چشیده بشود هرگز عادت اولی 

)خوردن بی رویه غذاهای فست فود( لذت بخش نخواهد بود.

6- تحّرک داشته باشید و تمرینات مقاومتی )با وزنه( انجام دهید.
با افزایش تحرک و ورزش کالری بیشتری خواهید سوزاند و همچنین سیستم 
قلبی و عروقی تقویت خواهد شد. انجام ورزش های مقاوتی باعث حفظ بافت 
و همچنین  می دهد  افزایش  را  پایه  متابولیسم  خود  که  شود  می  عضانی 
و  می گردد  شادی  باعث  که  می شود  ترشح  سروتونین  هورمون  ورزش  با 

هورمون  سرکوب  باعث  است  معروف  شادی  هورمون  به  که  سروتونین 
می شود.  کنید(  توجه  کورتیزول  مورد  در  قبلی  توضیحات  )به  کورتیزول 

توضیح در این باب بسیار مفصل هست و در قالب چند جمله نمی گنجد...

7- "چی بخوریم تا الغر شویم"
نیست،  الغری  تندرستی  که  بدانید  اما  شنیدیم،  را  جمله  این  زیاد  چقدر 
تندرستی به تناسب اندام، بدنی به دور از بیماری و داشتن ذهن سالم و روحیه 
مثبت نگر هست و بسیاری از عوامل زنجیروار تأثیرگذار هستند. هرکس با 
توجه به شرایط ژنتیکی و ترکیب بدنی و شرایط زندگی باید بهترین باشد 
اول برای خود و بعد برای دیگران... درست خوردن بخشی از سبک زندگی 

سالم هست نه نخوردن یا چیزی  خوردن برای کاهش وزن.
ناگفته نماند به علت کاهش تحّرک تحمیل شــده به بسیاری از افراد و نیز 
اراده ضعیف برخی، درصد بافت چربی بدن بســیاری از افراد افزایش یافته 
و اکثراً به دنبال کاهش وزن هســتند و دنبال چیزی خوردن برای الغری! 
مواد و ترکیباتی هســتند که در این راه کمک کننده هستند مثل موادی که 
سوخت و ساز پایه را باال می برند، چربی سوزها، بلوکه کننده های چربی که 
مانع جذب چربی توســط بدن می شوند یا ترکیباتی که دسترسی به تجزیه 
چربی را برای تولید انرژی بدن سهل می کنند و... که تأکید می شود این ها 
کمک کننده هســتند نه تنها چیزی که ما را به هدفمان برســانند و تولید 

محصولی مثل "گرین فیت باریج" هم با همین هدف بوده است.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

183182181 184
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1- مدیریت نقدینگی عبارت است از :
1.کنترل ورود وجه نقد به کسب وکار در زمان مورد نیاز .

2.کنترل هزینه ها و درآمدهای ایجاد شده در کسب وکار .
3.کنترل مستمر ورود و خروج نقدینگی به اندازه کافی و در زمان مورد نیاز .

4.کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای ایجاد شده در طول دوره. 

2- کدام مورد توانایی حذف آلودگی توســط ممبران اســمز 
معکوس است؟

1. حذف مینرال ها                 2. حذف نمک ها
3. حذف ویروس ها                4. همه موارد

3- مصرف کدامیک در کاهش کسالت صبحگاهی موثر است؟
1.کندر               2. نعناع                 3. جینکو               4. انبه

4- ماده موثره موجود در فلفل ســیاه و فلفل قرمز به ترتیب 
کدام است؟

1. کپسایسین و پپرین                       2. پپرین و کپسایسین
3. کپسایسین و بربرین                      4. بربرین و کپسایسین

5- وقتی بدن گرسنه می شود:
1. از چربی موجود در بدن استفاده کرده  و آن را می سوزاند.

2. از پروتئین ها به عنوان سوخت استفاده می کند.
3. چربی بدن می سوزد و فرد الغر می شود.
4. الغر شدن فرد به علت مصرف قندهاست.

6-کدام یک از ترکیبات زرین گیاه روند اکسیداسیون را کند 
می کنند؟

1. ترکیبات ساپونین                      2. ترکیبات فنولی
3. ترکیبات هیدرو الکلی                 4. ویتامین ها

7-کدامیک از موارد زیر جزء ژالتین گیاهی محسوب نمی شود؟
1. آگار               2. مالتودکسترین       3. پکتین            4. نشاسته

8-پپرین موجود در فلفل از لحاظ ساختاری جزء کدام دسته 
از ترکیبات آلی است؟

1. قندها               2. چربی ها        3. آلکالوئیدها              4. فاونوئیدها 

9-در صورتی که پمپ دســتگاه تصفیه آب ضعیف باشــد و 
نتواند فشار الزم را برای عبور آب از روزنه های فیلتر ممبران 

فراهم کند، کدام اتفاق رخ نمی دهد؟
1. راندمان فیلتر ممبران کم می شود.

2. خروجی آب تصفیه شده افزایش می یابد.
3. پساب تغلیظ شده به آسانی خارج نمی شود.

4. فیلتر ممبران به دلیل رسوب گذاری ناخالصی ها، به سرعت خراب می شود.

10- رایحه چه گیاهی در درمان سرطان مثانه موثر است؟
1. کندر        2. دارچین                 3. صندل          4. انار

11-بیشــترین تاثیر فلز نیکل در آسیب به بافت سلول های 
کبدی چیست؟

1. القای اپوپتوز و مرگ سلولی              2. متاستاز
3. سیروز                                        4. هپاتوسیت

12-فلفل های تحت نام Chili pepper  مربوط به چه جنس 
و خانواده ای از گیاهان هستند؟

Piperaceae و خانواده Capsicum 1.جنس
 Solanaceae و خانواده Capsicum 2.جنس

 Solanaceae و خانواده piper 3.جنس
Myrtaceae و خانواده Pimenta 4.جنس

13-خاصیت ضدقارچی اسانس باریجه به دلیل کدام ماده است؟
1. گالبانورزیتوتانول                    2. اومبلی فرون    

3. بتاپینن                                4. آلفا پینن

14-کدام ممبران باعث کاهش میزان قلیائیت در آب می شود 
و آب خروجی این ممبــران دارای خاصیت خورندگی خواهد 

بود.
 )RO( 2. اسمز معکوس               )NF( 1. نانوفیلتراسیون
)UF( 4. اولترافیلتراسیون           )MF( 3. میکروفیلتراسیون

15-ریشه کلمه فلفل در زبان مالزیایی مربوط به نام یک گونه 
فلفل دراز به نام ....می باشد.

      piperine .2                       Capsicum .1
  pippali .4                      Piperaceae .3

16-کدام یــک از عصاره های زرین گیاه بــا خاصیت انتی 
اکســیدانی که دارد مــی تواند جایگزین خوبــی برای انتی 

اکسیدان سنتزی BHT شود؟
1. بوتانولی         2. هگزانی           3. متانولی                  4 . الکلی

17-کدام از اسیدآمینه ها در ژالتین به مقدار زیاد وجود دارد؟
1. لیزین     2. سیستئین               3. گایسین           4. هیچکدام

مسابقه شماره 19
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3. جلوگیری از تولید رنگ                  4. تکمیل کردن فرایند

27-هزینه های مربوط به کاال چه هزینه هایی است ؟
1. کل هزینه هایی که در طول فعالیت صورت می گیرد 

2. میزان وجوه نقدی که به تامین کنندگان و کارکنان در دوره ی مشخص 
پرداخت می گردد 

3. کسری وجه نقد ایجاد شده در طول دوره ی معین 
4. هزینه هایی که در حین تولید و توزیع محصول یا خدمت بابت تولید آن 

محصول انجام می شود 

28-باریجه در کدامیک از صنایع زیر کاربرد دارد؟
1. صنایع غذایی                        2. داروسازی         

3. عطرسازی                           4. همه موارد
 

29-کدام یک از روش های زیر به طور مســتقیم تاثیری در 
افزایش سود ندارد ؟

1.کاهش ضایعات و اتاف منابع 
2.افزایش قیمت فروش محصوالت یا خدمات

3.خرید مواد اولیه با قیمت کمتر
4.افزایش جریان ورود  وجه نقد 

30-ناخالصی های آب که نتوانسته اند از غشاء ممبران عبور 
کنند، توسط........

1. فشار آب ورودی به سمت داخل فیلتر ممبران هدایت می شوند.
2. فشار آب ورودی به سمت خارج فیلتر ممبران هدایت می شوند.
3. فشار آب خروجی به سمت خارج فیلتر ممبران هدایت می شوند.
4. فشار آب خروجی به سمت داخل فیلتر ممبران هدایت می شوند.

31-کدامیک از موارد زیر در کاهش ســردردهای خوشه ای 
موثر است؟

1. ماساژ با اسانس نعناع فلفی                     2. چای زنجبیل   
3. مصرف ویتامین B و منیزیم                   4. همه موارد

32-جنس Capsicum  از چه خانواده ای می باشد؟
     Scrophulariaceae.2                        Solanaceae.1

Salicaceae .4                       Piperaceae .3

33-کدام یک به هورمون شادی معروف است؟
1.کورتیزول      2. سروتونین       3. آدرنالین             4. تستوسترون

34-کدام عبارت درست نیست؟
1.صنعت گردشگری، سومین صنعت اشتغال زای جهان است.
2.اصلی ترین فعالیت اکوتوریسم بر پایه طبیعت زنده می باشد.

3.صنعت توریسم نیمی از درآمد ملی جهان را به خود اختصاص داده است.
4. فلفل گیاهی خود گرده افشان محسوب می شود.

 18- بر اساس متن، اســتفاده از عصاره های زرین گیاه در 
پژوهش، فعالیت آنزیم های بیوشیمیایی و اثرات سمی نیکل 

را چگونه تغییر داد؟
1.تغییری ایجاد نکرد                     2. افزایش فعالیت -کاهش سمیت
3. افزایش فعالیت - بدون تغییر         4. کاهش فعالیت - کاهش سمیت

19-دوره خواب فیزیولوژیک باریجه چه زمانی است؟
1. تیر تا اواسط اسفند               2. مهر تا اسفند     

3. مرداد تا اسفند                    4. مرداد تا فروردین سال بعد

20-منابع اصلی تولید ژالتین حیوانی کدام نیست؟
1. پوست گاو                            2. پوست خوک   

3. استخوان گاو                         4. گوشت گاو

21-کدام مورد توانایی حذف ویروس ها به تنهایی را ندارد؟ 
 )RO( 2. اسمز معکوس                      )NF( 1. نانوفیلتراسیون
)UF( 4. اولترافیلتراسیون                  )MF( 3. میکروفیلتراسیون

22-کاربــرد   Hypromellose در صنایع غذایی و دارویی 
چیست؟

1.به عنوان امولسیفایر                    2.به عنوان رقیق کننده  
3.به عنوان ُپر کننده                      4.به عنوان روان کننده

23-سود چه زمانی محقق می شود ؟
1. وقتی کاالیی را به فروش می رسانیم . 

2. وقتی وجه نقد بابت فروش کاالیی را دریافت می کنیم .
 3. وقتــی خدمات یــا کاالیی را بــه قیمتی بیش از انچــه برایش هزینه

کرده ایم به فروش می رسانیم.
4. وقتی هزینه های صرف شده جهت تولید محصولی را کاهش می دهیم .

24-کدامیک از موارد نمی تواند جزء کاربردهای آگار باشد؟
1. به عنوان غلیظ کننده در سوپ ها

2. به عنوان آنتی اکسیدان 
3. به عنوان دسر در غذاهای ژاپنی

4. به عنوان محیط کشت در آزمایشات میکروبی

25-یکی از راههای بهبود جریان ورود وجه نقد این است که :
1.میزان بیشتری از موجودی ها را به فروش برسانیم .

2.زمان خرید تجهیزات را به تعویق بیاندازیم .
3.هزینه ها را کاهش دهیم .

4.کارایی نیروی انسانی را افزایش دهیم .

26-در فرایند تبدیل اسیدی کالژن به ژالتین اسید فسفریک 
به چه منظور به کار می رود؟

1. اسیدی کردن                             2. هضم کردن    
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لطفًا پاســخنامه را از محل نقطه چین جدا نموده و پاســخ سواالت را در محل مربوط به هر سوال نوشــته و حداکثر تا تاریخ 98/3/31  به آدرس مجله ارسال فرمایید. همچنین می توانید 
پاســخ خود را از طریق ســایت شرکت ، در زیر عنوان تحقیق و توسعه ، واحد توسعه و هماهنگی متون علمی ارسال نمایید.شرط شرکت در قرعه کشی جوایز مسابقه مجله ، پاسخ صحیح 
به حداقل 42 ســوال اســت.  خوانندگان عزیز می توانند به منظور شــرکت در مسابقه ارسال پیامک و ارســال نظر خود در مورد مطالب مجله، کد سه رقمی پایان هر مطلب را بصورت انگلیسی به 

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

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

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

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

                                                     

35-مهم ترین جنس فلفل کدام است؟
Pimenta .1

Capsicum .2
Piper .3

Solanaceae .4

36-شرایط رشد ایده آل فلفل  عبارتند از:
1.موقعیت آفتابی، دما 21 تا 29 درجه سانتی گراد

2.خاک رس 
3.رطوبت مناسب خاک 

4.همه موارد

37- کدام گروه از جانداران نسبت به کپسایسین حساس نیستند؟
1.پرندگان      2.خزندگان       3.پستانداران        4.همه موارد

38- کدام روش برای ســنجش میزان تندی و کپسایسین 
فلفل جدیدتر است؟ 

 Scoville Organoleptic Test .1
HPLC .2

SHU .3
TRPV .4

39- کدام گزینه درست است؟
1. مادهP یک نوع نوروپپتید اســت که گیرنده های TRPV 1 را در زبان، 

دهان و گلو تحریک می کند.
2. با افزایش ماده P، التهاب مفاصل کاهش می یابد.

3. کپسایسین موجب تولید ماده P می شود.
4. کپسایسین موجب آزاد شدن اندورفین در محل استعمال میشود.

40-الیه میانی برنج سفید چه نام دارد؟
1. اندوسپرم         2. هسته             3. سبوس                  4. هیچکدام

41. در تولید نانوذرات نقره از کدام گیاه دارویی استفاده شده است؟
Rosa persica .1

           Prunus persica .2
Salvadora persica .3

Ferula persica .4

42. مهمترین اسید آمینه های تشکیل دهنده ژالتین کدامند؟
1.گاسین                             2. پرولین        

3. هیدروکسی پرولین               4. همه موارد

43. از کدام حشره ژالتین تولید می شود؟
Agonoscelis pubescens .1
Agonoscelis puberula .2

Coreus marginatus .3
Aspongopus chinensis .4

44. مهمترین محصول مورد مصرف طبی باریجه چه نام دارد؟
1. اولئوگم رزین        2. التکس         3. صمغ        4. شیزوکارپ

45.عوامل فعال کننده گیرنده های  TRPV1 عبارتند از:
1. دمای باالتر از 43 درجه سانتی گراد

 2.کپسایسین
pH .3

4. همه موارد

46.  فرمول مقابل کدام ماده را نشان می دهد؟
1. کپسایسین  

2. پی پرین
3. سانتانول

Nudix .4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

آموزشگاه فنی و حرفه  ای باریج اسانس در نمایشگاه ملی 
گیاهان دارویی ، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی

جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی، 
از 21 آبان تا 24 آبان ماه 97 در مصلی امام خمینی )ره( تهران برگزار شد

عاوه بر غرفه ی شرکت باریج اسانس، سازمان فنی و حرفه ای هم در این 
نمایشگاه غرفه داشت و به معرفی کارهای صورت گرفته و آموزشگاه های 

فّعال خود در زمینه گیاهان دارویی پرداخت.
 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای باریج اسانس وابسته به شرکت داروسازی 
گیاهی باریج اسانس هم از طرف سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان در 

این غرفه حضور پررنگی داشت. 
موسس  و  محترم شرکت  مدیرعامل  الله حجازی،  مهندس  خانم  سرکار 
گیاهان  ستاد  دبیر  عصاره  دکتر  اسانس،  باریج  حرفه ای  و  فنی  آموزشگاه 
منش  عرفان  مهندس  آقای  دارویی،  گیاهان  نمایشگاه  مدیر  و  دارویی 
مهندس  حرفه ای،  و  فنی  سازمان  آموزش  اجرای  راهبری  دفتر  مدیرکل 
طب  و  دارویی  گیاهان  فناوری  و  علوم  ستاد  معاونت  نماینده  ابراهیمی 
سنتی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پروفسور متین عضو 

انجمن  دبیر  میرفخرایی  و دکتر  آلمان  و  ایران  دانشگاه های  هیات علمی 
تولیدکنندگان فرآورده های گیاهی دارویی از غرفه آموزشگاه فنی و حرفه ای 
باریج اسانس در این نمایشگاه بازدید داشتند و با روند کاری سازمان فنی 
و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد مخصوصًا آموزشگاه آزاد باریج اسانس از 

نزدیک آشنا شدند.
" کشت و پرورش گیاهان دارویی  تازه منتشرشده ی  از  کتاب  در ضمن 
با رویکرد ارگانیک" نوشته ی مدیر و مربیان این آموزشگاه رونمایی شد و 

مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت.
الزم به ذکر است آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای باریج اسانس از سال 1386 
تاسیس شده و در رشته های "پرورش گیاهان دارویی"، "کاربر )فراوری( 
گیاهان دارویی"، "فروشندگی گیاهان دارویی و عطاری"، "عرقیات گیاهی"، 
" کشت و پرورش قلمه و نشاء گیاهان دارویی" در سطح شهرستان کاشان 
مهارت آموز می پذیرد. شماره تماس آموزشگاه  جهت اطاعات بیشتر )فقط 

روزهای زوج(  03155412034 و 09219568242 می باشد.

گزارش
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رونمایی از کتاب کشت و پرورش گیاهان دارویی با رویکرد 
ارگانیک در نمایشگاه کتاب کاشان

تقدیر و اهداء جوایز برندگان مجله تحقیق و توسعه باریج

ســومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان با عرضه بیش از 63 هزار عنوان 
کتاب از 276 ناشــر و نمایندگی از 5 تا 11 دیماه ســال جاری در کاشان ، 

پایتخت کتاب ایران برگزار شد.
 در ایــن نمایشــگاه از 21 عنوان کتاب  از جمله کتاب کشــت و پرورش 
 گیاهــان دارویــی با رویکرد ارگانیک  چاپ انتشــارات مرســل کاشــان

 رونمایی شد.

ضمن تشــکر از اســتقبال بی نظیر  محققین ، نویســندگان و  مشترکین 
گران قدر مجله تحقیق و توســعه باریج،  مطابق معمول بررســی آماری و 
 انتخاب برندگان مســابقات مجله در  زمینه مقاالت برتر علمی و عمومی ، 
نظرســنجی و مسابقه پاسخ به ســواالت مجات 12،11و 13 انجام و در   
دیماه ســال جاری طی مراسمی از برندگان عزیز، تقدیر و هدایایی به رسم 
 یادبود تقدیم شــد. همچنین هدایای ســایر برندگان محترم نیز به آدرس

 آنها ارسال شد.
همچنان به این همکاری شکوهمند چشم بسته ایم.    

 جلد اول این کتاب بوسیله اعضای گروه تحقیقات کشاورزی مرکز تحقیقات 
گیاهان دارویی باریج در 20 فصل تالیف و توســط شرکت داروسازی باریج 

اسانس چاپ و انتشار یافته است. 
عاقمنــدان می توانند بــرای تهیه این کتاب با شــماره تلفن 0864002 
 داخلــی 286 تماس حاصل فرمایند یا درخواســت خود را به آدرس ایمیل

books@barijessence.com ارسال نمایند.
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