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 به جای سخن سردبیر

ژست های ارزهای خارجی در مقابل ریال، حالمان 
را می گیرد و اندیشه قلم را به تأمل وامی دارد.

ریالی که در سودای منطقی زورآزمایی با ارزهای 
دیگر اســت اما اینک حتی در قیاس با وجه رایج 
عراق و افغانســتان مغلوب شــده است و زانوی 
ماتــم در بغل دارد و با روزهای طایی، شــاید 

فاصله ای بسیار.
دیگران چه کرده اند که در میدان رقابت توسعه، 
دو مارتن را دو سرعتی چنین ترجمان ساخته اند؟!
با توســعه زیرساخت ها و ســرمایه گذاری هدفمند و 
توجــه ویژه به گردشــگری، تغییــری مثال زدنی را 
شــکل داده اند و با افتخار سند مالکیت ایرالین ها و 
باشگاه های ورزشــی را در دست دارند و می روند که 
قطبی در گردشــگری جهانی محسوب گردند و اگر 
برون سپاری داشته اند، یک وجه اشتراک را مورد توجه 

قرار داده اند، معدل باالی خدمت در خوش خلقی.
گویی شرط استخدام، لبخند رضایت روی صورت 
اســت؛ فرق نمی کند که چشــمانت گردویی یا 
بادامی یا که سیمایی سیاه یا سفید داشته باشی.

لذا آرامش شهروندان رهاورد این تاش می گردد 
و چون عطری فراگیر خواهد شــد تا خاقیت و 
پیشــرفت و توسعه و احترام به قانون و صد البته 
کاهش استرس و پرخاشگری و لبخند رضایت و 

نشاط، همپای این آرامش شکل گیرد.
وقتی زورآزمایی ســاالنه ارقــام را در قیاس با 

ریال می بینی، چشــمانت را حیرت زده می سازد 
تا این تغییرات، ســاز مرثیه اعصاب گردند. حال 
تصور کنیم که کارمندی با نگرانی و دغدغه های 
اقتصادی در خط مترو، صبح را با چالشی شروع 
کند و آن را در اداره خویش به حد کمال برساند، 
بیچاره ارباب رجوعی که هدف این موضوع خواهد 
شد که در نهایت به خانواده انتقال می یابد، حال 

شیوه برخورد با توریست بماند برای بعد!
به راســتی اقتصاد با تصمیمات یک شبه و آزمون 
و خطایی، میانه ای نــدارد و یک تصمیم و یک 
سخن کارشناســی نشــده می تواند بای جان 

ارزش ریال گردد.
کشــورهایی عمدتًا با تاریــخ تولدی کمتر از یک 
قرن، بادیه نشــینی دیروز را با شهرنشینی جذاب 
امروزی معاوضــه کرده اند و تمامی ارکان به خط 
شده اند در جذب بهینه جهانگرد و ساختاری نظامند 
را شــکل داده اند تا هر فرد خویش را عضوی، در 
به ثمر رســیدن این تفکر بداند و سهمی هر چند 

ناچیز در شکوفایی کشور خود رقم زند. 
از بزرگتریــن فرودگاه جهان تــا بلندقامت ترین 
برج هــا و میزبانــی جام جهانی فوتبال نشــانی  
است ساده از رقبای همسایه در تاراج چشم های 
جهانگردان که شــاید ســال ها از ایــن نگاه ها 
بی اعتنا گذر کرده ایم!میادین مشــترک گاز میان 
ایران و قطر مثالی  اســت دیگــر که آن ها برای 

اســتخراج، روز و شب را گم کرده اند و گاه ما به 
حاشیه ها، اصالت اصل بخشیده ایم.

گرچه بهای ایستادن را داده ایم...
 اما هرجا که غیرت و همت را هزینه کرده ایم به اذن 
پروردگار بخت نیز با ما بوده است، پس باید فرداها را 
هم بسازیم که به عزم خواستن، این ملت، می تواند. 
به راســتی ایران قشــنگ من چه کم دارد؟ که 
ُدری باشــد در خلیــج فارس بــا جوانانی چنین 
غیرتمند و پر از شــور و نشــاط، همان رشادتی 
که آرش کماندار را اســطوره کرد تا به امروز که 
طیفی فرزانه، خالــق قصه های ایثار میدان مین 
گردیده اند و غواص هایی که با دســتان بســته، 
قنوت عشق را اقامه داشتند تا وجبی از این خاک 
آغشته به خون ایثارگرانش دست نامحرمی نیفتد. 
رســانه های جمعی می بایســت به جای تفرق و 
جدایی، امید و نشــاط و وفاق باهم بودن را نشر 
دهند کــه امید یــک ملت، معجــزه می کند و 
نزدیکی و باهم شدنش، کاری می کند، کارستان 
و باید ویروس تفکــر حیاط خلوتی کانادا از تفکر 

معدود مدیران و فرزندانشان حذف گردد.
مگر می شود ، خون غیرت در رگ داشته باشی و 

غم َمـخوری که چرا.....؟
روزگاری که بلوک غرب در نظام برده داری محو 
بود و دانشمندان شــان برای فرار از مجازات، به 
زمین گرد ســوگند یــاد می کردند که زمین گرد 

ایرانم برایت بهترین ها را میخواهم
مسعود خدیوی کاشانی، دانشجوی دکترای حقوق، رئیس دفتر مدیرعامل، شرکت داروسازی باریج اسانس
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نیســت، ایرانمان مهد دانش بود و منشور حقوق 
بشری را تدوین می کردند.

اقلیم های متنوع از شــب های بـِــکر کویر تا 
ســرزمین سرســبز شــمال از کیش و قشم تا 
جزیره ابوموســی که می توانند جلوه ای دگر دهد 
به پارس بودن خلیج فارس و صنایع دســتی که 
چشــم هر جهانگردی را خیــره خویش خواهد 
ســاخت. فرش های رنگارنگ کاشــان و تبریز 
کــه هر گره اش را دخترک روســتایی با نگاهی 
آکنده از عشــق ترســیم کرده است و انبوهی از 
صنایــع ایرانی تا معجــزه دوای گیاهان دارویی 
و به کارگیــری انرژی های بادی و خورشــیدی، 
گوشــه اعجازی اســت از این ســرزمین کهن 
و طعــم دلربای غذاهای ایرانی از قرمه ســبزی 
تا فســنجان و گیاهانی که در این خاک و بوم، 
هریک بی نظیری خویش را رو می کنند که جهان 
باید آشنا شود به آوازه ایران در زعفران خراسان و 

گل محمدی کاشان و پسته رفسنجان ...

وه چه می چســبد، دل را صفادادن به آرامش با 
دمنوشی از این گیاهان ناب... 

یادمان نرود که توجه به صنعت توریســم، حتما با 
تاراج و غارت فرهنگی معنا نمی شــود که اتفاقًا به 
هوشیاری می تواند سببی بر ترویج فرهنگ ها باشد.
اگر از همان ابتدا به این اندیشه بها داده شود و در 
فــرودگاه ، تعصب نگاه ملی، رقم خورد؛ آن وقت 
ورودی مرز تا راننده تاکســی و پذیرش هتل ها 
همگی عاملی خواهند شد از گسترش این مبنای 
جذب و دیگر جوانان بیکار را به جای دیدار در سر 
چهارراه ها، حضورشان را در خلق صنعتی، شاهد 
خواهیم بود و زان سو درآمدزایی هایی کاذب چون 
قاچاق ســوخت که بای جان سرمایه های وطن 

گردیده است محو خواهد شد...
توریستی می گفت از تهران تا اصفهان را با خودرویی 
طی کردم، دریغ از یک دستشویی بین راهی متناسب 
با نوع فرهنگ مان! مثالی ساده است اما حقیقتی تلخ 

از نبود توجه به ابتدایی ترین زیرساخت ها !

یک یاعلی می خواهد تا هر مدیر کارنامه افتخار 
در دست گیرد ، فارغ از شعار آمار! 

تعارف ها را باید کنار گذاشت تا عاشق راستین به 
مکتــب و وطن، ردای مقدس خدمت بر تن کند 
و خادمینی می خواهد از جنس همت و باکری ها 
که با لباس خاکی و جوشش غیرت ، کاری کردند 

در تاریخ ، کم مثال و بی مثال.
قطعــًا این نقــد و آه قلم چیــزی از ارزش ها و 
تاش های مردان مرد کشــورمان در شــرایط 
ســخت تحریــم نمی کاهد و حتمــًا بی انصافی 
است که چشــم بر خدمات ببندیم و خداقوت و 
دســتمریزادی به برتری امنیتی کشور در سطح 
منطقــه و جهــش در شــاخص هایی چون علم 
نداشــته باشــیم اما دردیســت از دل که حیف 
اســت اگر به موقع اندیشه ای نشود. آن وقت ما 

می مانیم و فاصله ای بسیار.. 
ما برای آن که ایران گوهری تابان شــود خون 

دل ها خورده ایم.....
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ریحانه معصومی، دکترای تخصصی شیمی آلی، آزمایشگاه مرکزی باریج اسانس

مقدمه
 امروزه پیشــرفت های قابل توجهــی در زمینه درمان انــواع بیماری ها با 
بهره گیری از تکنیک های نوین در سیســتمهای انتقال دارو صورت گرفته 
است. دارورســانی هدفمند به بافت های بیمار یکی از مهم ترین وجوه این 
تکنیک ها به شــمار می روند. برای بســیاری از داروها الزم است که دارو 
در غلظت مناســب و در محل مناســب آزاد گردد تا بهترین تأثیر را داشته 
باشد. در این راستا، به وسیله سیستم های نوین انتقال دارو، داروها به محل 
موردنظر منتقل و کمترین اثر جانبی را خواهند داشــت؛ در ضمن می توان 
غلظت دارو را در حد مؤثر خود کنترل کرد. سیستم های دارورسانی از جهت 
به کارگیری مواد و فرآیند تولید، محدودیت زیادی دارند. مواد این سیستم ها 
باید سازگاری زیســتی با بدن داشته باشند و به آسانی به دارو متصل شوند 
و از بدن قابل حذف باشند. همچنین بایستی فرآیند تولید نیز به دقت کنترل 
گردد تــا محصول حاوی دارو، فعالیت بیولوژیکــی دارو را کاهش ندهد و 
ازلحاظ قیمت نیز مناســب باشند. در این مقاله ابتدا مروری بر سیستم های 
دارورسانی سنتی داشته و ســپس به معرفی، اهمیت و کاربرد سیستم های 

دارورسانی نوین پرداخته می شود. پرواضح است که سیستم های دارورسانی 
نوین با پیشــرفت خود بســیاری از نقصان های دارورسانی سنتی و معمول 
را جبران نموده اســت؛ به گونه ای که بــا به کارگیری حامل های دارویی در 
مقیاس میکرو و نانو، بســیاری از خواص دارویی مانند حّالیت و نیمه عمر 

ماده دارویی بهبود می یابد.
اهمیت مقیاس میکرو/ نانو در دارورسانی

سیستم های دارورسانی سنتی
 نخستین تأثیر گذر

علیرغم کشف شــمار زیادی از ترکیبات فعال به عنوان داروهای بالقوه، به 
علت مشــکات مربوط به قابلیت دسترس پذیری زیستی آن ها، فقط شمار 
اندکــی از این محصوالت تحقیقاتی به مرحله کاربرد کلینیکی می رســند. 
قابلیت دســترس پذیری زیســتی به راه تجویز یک داروی خاص و میزان 
جذب و متابولیسم آن در بدن بســتگی دارد. معمول ترین راه دریافت دارو 

راه دهانی است.
 در طــول فرآیند هضم، دارو زمــان قابل توجهی را در معــده می گذراند. 

سیستم های دارورسانی نوین
معرفی، اهمیت و کاربرد در فرموالسیون های گیاهی )1(
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مایعات مختلف بدنی مثل اســیدهای گوارشــی با قرص موجود در معده 
واکنــش می دهند. پس از هضم، قرص بــه همراه دیگر ذرات غذاهایی که در 
معده تجزیه شــده اند به درون روده رفته و از طریــق دیواره روده وارد جریان 
خون روده-کبدی می شــود و ســپس به داروهای تشــکیل دهنده اش تجزیه 
 شــده و برای ســم زدایی به کبد برده می شــود. فرآیند مواجهه دارو با کبد را

» نخستین تأثیر گذر« می خوانند.
پس از تحمل نخستین تأثیر گذر دارو کامًا با جریان خون درهم می آمیزد. 
شکل )1( موانع گوناگونی را که یک داروی تجویز دهانی با آن مواجه است 

قدم به قدم نشان می دهد.

نخســتین تأثیر گذر دارای اهمیت فراوانی در صنایع داروسازی و بهداشتی 
است چراکه تا حد زیادی سرنوشت یک دارو را مشخص می کند. طرحی از 
دارورســانی سنتی در شکل )2( ارائه شده است که در آن دیده می شود که 

دارو از طریق متابولیسم و دفع از بدن خارج می شود.

شکل 1- نمایش شماتیک موانعی که یک دارو در راه رسیدن به نقطه هدفش با آن ها مواجه است.

شکل 2- نمایش شماتیک دارو و تاثیرات دارویی آن

تجویز دهانی به طور صریح به فرآیندی اشــاره دارد که دارو از طریق خود 
دهان، با گذاردن قرص در زیر زبان، بین لثه و گونه، مستقیمًا جذب جریان 
خون می شــود. لذا در این شــیوه دهان، ســهم فعالی در جذب دارو دارد، 
دارو به راحتی به درون غشــاء موکوسی نفوذ کرده و از طریق رگ گونه ای 
به سیســتم گردش خون می رسد. اگرچه، در مســیر دارورسانی گونه ای، 
 امکان بلع بخشــی از دارو وجود دارد، اما این مسیر مزیت بزرگش دورزدن 
)کنار گذاشــتن( نخستین تأثیر گذر و فرار از تأثیر محیط فوق العاده اسیدی 
معده اســت. غلبه بر نخســتین تأثیر گذر یــا دور زدن آن از اولویت های 

عمومی بسیاری از روش های دارورسانی کنونی است.
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راه های رسانش
 گزینش راه مناســب دارورســانی، اغلب بر اســاس نوع و محل زخم یا بیماری صورت می گیرد. جدول )1( به طور خاصه راه های مختلف و شــکل های

دارورسانی را نشان می دهد.

جدول 1- راه های مختلف دارورسانی و شکل های تجویز دارو

شکل 3- نمایش شماتیک عواملی که قابلیت دسترس پذیری یک دارو را 
متأثر می کند.

قابل ذکر است که راه های بعدی دارورسانی به جز راه دهانی، نخستین تأثیر 
گذر را دور می زنند. آخرین ماحظه در مورد تأثیر یک دارو رســیدن آن به 
ناحیه هدف است که »قابلیت دسترس پذیری زیستی« خوانده می شود. در 
مورد تجویز دهانی دو ســطح مجزا از قابلیت دسترس پذیری زیستی وجود 
دارد، یک پاســخ سیستمیک و یک پاســخ دسترس پذیری سلولی مختص 
ناحیه هدف. هــردوی این موارد مهم اند چراکه کارایی دارو را مشــخص 
می کننــد و هم چنین تأثیــرات جانبی فرموالســیون های خاص را کنترل 

می کنند.
شــکل )3( عوامل فیزیولوژیک مختلفی را شکل می دهد که عملکرد یک 
دارو را مختل می کنند. این عوامل شــامل چســبیدن پروتئین ها، کشــش 
گیرنده های ســطح ســلولی، تراوایی غشــاهای زیســتی، بیان )ترجمه( 
پروتئین هــا، تنظیم عملکرد ژن و دیگر موارد می شــود که به ویژگی های 

فیزیکی شیمیایی و ناحیه اثر دارو بستگی دارد.
عواملــی مانند انتقال دارو و متابولیســم دارو توســط دوز آن و شــرایط 
فیزیولوژیکی مشــخص می شــوند. مجموعــًا، تمام عوامل ذکرشــده در 
باال منجر به تعیین قابلیت دســترس پذیری دارو می شــود که یک پاســخ 
فارماکولوژیکی را در نقطه هدف شــروع می کند. در مسمومیت و التهاب، 

اوردوز )دوزهای باال( در ناحیه هدف بروز می کنند.

دارو رسانی هدفمند
یکی از راه های بهبود قابلیت دســترس پذیری دارو، رسانش هدفمند آن و 
اجتناب از مسمومیت ناشی از دوز باال و به دنبال آن واکنش التهابی است. 
رســانش هدفمند به دنبال دستیابی به کمال در رسانش مقدار کافی از دارو 

فقط در ناحیه بیمار یا زخمی اســت. یکی از جنبه های مهم یک سیســتم 
کارآمد دارورســانی هدفمند انتخاب یک پروفایل رســانش مناسب است. 
پروفایل رســانش معمواًل طرحی از غلظت داروســت که با در نظر داشتن 
زمان از حامل رها می شــود. پروفایل رســانش دارو ویژگی ای از نوع دارو، 
نــوع حامل دارو و عوامل فیزیولوژیکی موجود در نقطه هدف دارو اســت. 
برای نمونه، اندازه منفذ، ضخامت، هندســه، میزان داروی بارگذاری شده، 
دما، سفتی ســطح، تجزیه زیســتی و دیگر موارد مربوط به حامل دارو بر 
میزان داروی آزادشــده اثرگذارند و از این رو پروفایل رســانش را کنترل 
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شکل 4- کاربردهای درمانی سیستم های دارورسانی نوین

شکل 5- ساختارهای متنوع سیستم های دارورسانی حفره ای

می کننــد. داروها را می توان به انواع ارگانیک، کربوهیدراتی، ســورفکتانت 
پلیمری، لیپیدی، چربی ها، مواد فعال در ســطح اســیدهای آمینه، پپتیدی 
و پروتئینی گروه بندی کرد. نوع دارو مشــخص می کند که چگونه با حامل 
خودش و به دنبال آن پروفایل رســانش، برهمکنش خواهد داشت. به طور 
مثال، آب گریزی یا آب دوستی دارو نقش مهمی در رهایش آن ایفا می کند.

سیستم های دارورسانی نوین
در طی چند ســال اخیر پیشــرفت های عظیمی درزمینه توســعه و کاربرد 
سیســتم های دارورســانی نوین برای عصاره ها و مواد فعال گیاهی انجام 
شده است. سیستم دارورسانی نوین؛ روشی است که به وسیله آن یک دارو 
به صورت هدفمند با کارایــی قابل توجه تحویل اندام موردنظر در بدن داده 
می شــود. برخی از داروها دارای محدوده غلظــت بهینه با حداکثر اثردهی 
هســتند و غلظت های باال یا پایین تر از این محدوده می تواند ایجاد سمیت 
کند یا هیچ اثر دارویی نداشــته باشد. از این رو ایده های جدید روی کنترل 
سینتیک دارو، دینامیک دارو، سمیت غیر ویژه، مصونیت زیستی، شناسایی 
زیستی، مکانیسم عمل، مکان عمل، دوز صحیح و بازدهی مناسب دارو به 
وجود آمدند. سیستم های دارورسانی نوین محدودیت های سیستم دارورسانی 
قدیمی را ندارند، و افزایش اثردهی و کاهش اثرات جانبی ترکیبات مختلف 

گیاهی به وسیله این سیستم های هوشمند به اثبات رسیده است.
سیستم های دارورسانی نوین می توانند حاوی محلول های دارویی چندگانه 

باشند که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• سیستم های دارورسانی دهانی و مواد

• سیستم های دارورسانی القایی و تزریقی
• سیستم های دارورسانی ریوی و مربوط به بینی

• سیستم های دارورســانی موضعی و تراپوستی )تراپوستی: ویژگی نوعی 
دارورســانی نوین است که در آن دارو از طریق پوست وارد سیستم گردش 

خون می شود(
• سیستم های دارورسانی پروتئین ها و پپتیدها
• سیستم های دارورسانی کانال های ارتباطی

از جمله مزایای چشمگیر سیستم های دارورسانی نوین می توان به مواردی 
ازجمله افزایش حالیت دارو؛ افزایش پایداری دارو؛ دسترسی زیستی بهتر؛ 
محافظت در برابر سمیت؛ افزایش اثرات درمانی دارو؛ محافظت از تخریب 
فیزیکــی و شــیمیایی دارو؛ تحویل و رهایش هدفمندانــه دارو و کاهش 
اثرات جانبی دارو اشــاره نمود. هدف اصلی توســعه تکنولوژی حامل های 
دارویــی نوین افزایش اثــر تحویل دارو، ایمنی در پروســه تحویل دارو و 
ایجاد راحتی بیشتر برای بیمار است. سیستم های دارورسانی متنوعی برای 

فرموالسیون های گیاهی معرفی شده است که عبارت اند از:
• سیســتم های دارورسانی حفره ای: شامل لیپوزوم ها، فیتوزوم ها، اِتوزوم ها 

و ترانسفروزوم ها می باشند.
• سیستم های دارورســانی ذره ای: که شامل میکرو/ نانوکره ها، نانوذرات، 

میکروقرص ها و غیره می باشند.
• سیستم های دارورسانی دوفازی مانند میکرو/ نانوامولسیون ها

در بخش دوم این مبحث به معرفی انواع سیستم های دارورسانی حفره ای، 
اهمیت و کاربرد آن ها در فرموالسیون های گیاهی پرداخته خواهد شد.

                                                  ادامه دارد...

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

193192191 194
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مروری بر ادعای درمان بیماری دیابت
 با گیاه بوقناق
فاطمه اشرف زاده1، علی رضا عباسیان2، محمد عّطار3

1. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسامی، تهران
2. متخصص طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3. متخصص طب سنتی، فعالیت خصوصی؛ منامه، بحرین

دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن به شمار می رود و بیماران مبتا 
به این مرض عاوه بر شیوه های رایج درمان، از روش های متعدد مکاتب 
طب مکمل یا جایگزین استفاده می کنند که بعضًا می تواند مؤثر یا مضر باشد.
نام  به  گیاهی  با  دیابت  بیماری  درمان  ادعای  بر  مروری  گزارش  این 
»بوقناق« در جامعه ایران است. گیاهاِن متعددی با نام »بوقناق« شناسایی 
شده که در کشورهای مختلف به صورت بومی برای درمان دیابت به کار 
می روند که بعضًا اثری بر کاهش قند خون نداشته و برخی دارای ترکیبات 

سمی هستند.
دیابت، یک بیماری مزمن با شیوع باال است؛ این چنین برآورد می شود که 
حدود 32 درصد از جمعیت بزرگساالن تهران مبتا به دیابت یا میزانی از 
شامل  متعددی  عوارض  از  بیماران  این  می باشند.  گلوکز  تحمل  اختال 

نوروپاتی، اختال نعوظ، مشکات گوارشی و غیره رنج می برند.
روش های  از  معمول  درمانی  روش های  بر  عاوه  بیماران،  از  بسیاری 
این  از  برخی  استفاده می کنند.  نیز  دارویی  گیاهان  و  مختلف طب سنتی 
گیاهان در کاهش قند خون مؤثر بوده اما برخی از این ها، نه تنها مؤثر نبوده 

بلکه خطراتی نیز به همراه دارند.
بر  »بوقناق«  نام  به  گیاهی  درمانی  اثرات  درباره  متعددی  تبلیغات  اخیراً 
بیماری دیابت مشاهده می شود. این تبلیغات در وب سایت ها، بروشورهای 
تبلیغاتی و عطاری های سطح شهر دیده می شود. در این تبلیغات از عباراتی 
بوقناق«  با  دیابت  درمان«، »درمان قطعی  برای  چون: »گیاه معجزه آمیز 
 استفاده می گردد. عاوه  براین؛ با بیان مکانیسم عمل بوقناق از زبان به ظاهر

دیابت  کنترل  در  پزشکی  تأییدشده  داروهای  مصرف  از  را  بیمار  علمی 
بازمی دارند و وعده درمان صددرصدی دیابت را می دهند؛ همان طور که در 
یک بروشور تبلیغاتی چنین ادعا شده: »بوقناق سلول های پانکراس را فعال 

می کند و با تولید انسولین، بیماری دیابت را در بازه زمانی شش تا هشت 
ماه به طور کامل و دائمی برطرف می نماید«.

واژه بوقناق یا بوغناغ برای گیاهان متعددی استفاده شده است. این واژه 
 Glossostemon جنس  یکی  می کند:  اشاره  گیاهان  از  جنس  دو  به 
–چتریان-   Eryngium و دیگری جنس   - G. bruguieri گیاه -
ایران  مختلف  مناطق  در  آن  گونه  نُه  که  مختلف  گونه   250 از  بیش  با 
این  گیاهان  برای  بوقناق  نام  مترادف  به عنوان  ذیل  نام های  پراکنده اند؛ 
گونه به کار می روند: شنداب، شنذاب، ششکاک، شش شاخ، شجر ابراهیم، 
ابراهیم، رولنگ، زردر، زوله، قرسعنه، قرصعنه؛ گونه های مشهورتر  شوکة 
شقاقل(، صحرایی،  )بوقناق   E. campestre از:  عبارت اند  تیره   این 
خار(، )سفید   E. spina alba بز(،  )ریش   E. maritimum 
چوچا،  )اناریجه،   E. caeruleum )رولنگ(،    E. trquertrum
چوچاق، زوله، چی چاح، حاجی کنگرک(، E. alpinum )قرسعنه کوهی(، 
شامل: آن  رایج  گونه  سه  E. carlinae؛  )قرسعنه(،   E. cretiaum 

E. Bungei،  E. Caucasicum و  E. Billardieri است.
ایران در مناطق دیگری چون عراق،  گونه های Eryngium عاوه بر 
آسیای مرکزی، سوریه، عربستان، لبنان و غیره نیز یافت می شود. برخی 
رده های  تمام  در  که  هستند  ترکیباتی  دارای   Eryngium گونه های 
مانند   – خون  قند  کاهش  اثرات  گونه هایی  داشته،  سمی  اثرات  سلولی 
ده ها گیاه دیگر- دارند )مثل E. creticum(، درحالی که برخی گونه ها 
و  E. foetidum )مثل  ندارند  خون  قند  میزان  بر  قابل توجهی   اثر 

بوقناق  گیاه  درباره  صورت گرفته  مطالعات  بااین حال؛   .)E. carlinae
بسیار   Eryngium از جنس  چه  و   Glossostemon از جنس  چه 
داده  اطاعات  پایگاه  در  انجام شده  بررسی های  طبق  بر  و  است   اندک 
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SID.ir )برای پژوهش های ایرانی( و PUBMED )برای مطالعات در 
بیماری  بر  آن  ادعاشده  اثربخشی  زمینه  در  انسانی  مطالعه   هیچ  جهان( 
دیابت یافت نشد؛ عاوه بر این در عمده منابع مکتوب طب سنتی مانند 
قانون ابن سینا، الحاوی رازی و ذخیره جرجانی هیچ یک از نام های بوقناق 
و زول یافت نگردید. همچنین در تاش های علمی تطبیق نام های کهن 
با نام های علمی، این گیاه به طور دقیق مشخص نشده است. درنتیجه نبود 
مطالعات علمی در خصوص این گیاه؛ ویژگی ها، مضرات، امنیت و خواص 
درمانی آن تاکنون واضح نگشته است. پس بنا بر ناشناخته بودن تمام اثرات 

بیولوژیک بوقناق، این گیاهان نباید وارد مصارف دارویی شوند.
مهم  مسئله ی  این  از  بوقناق  اعجاب انگیز  درمانی  خواص  مدعِی  افراد 
بیماری ها  برای کنترل  نیز همانند طب جدید  غافل اند که در طب سنتی 
درمانی  و شیوه های  گرفته می شود  نظر  در  فاکتور  چندین  دیابت  ازجمله 
برای  جدید  طب  در  که  همان طور  نیست.  یکسان  بیماران  همگی  برای 
سن،  دیابت،  نوع  مثل  فاکتور  چندین  دیابتی  بیمار  به  درمان  تجویز 
بیماری های همراه، داروهای مصرفی و تداخل دارویی مدنظر قرار می گیرد 

در طب سنتی عاوه بر این فاکتورها، مسائلی چون قوا، مزاج و غیره مدنظر 
است که بر اساس آن ها برای هر فرد درمانی متفاوت تجویز می گردد؛ یعنی 

همه بیماران با یک شیوه یکسان تحت کنترل و درمان قرار نمی گیرند.
بوقناق  درمانی  اثرات  درباره  رایج  ادعاهای  ذکرشده؛  مطالب  به  توجه  با 
عوام فریبانه؛ شامل  تبلیغات  نیست.  اثربخشی  بر شواهد  مبتنی  دیابت،  بر 
قوانین مداخله در درمان، تبلیغات پزشکی و تولید و فروش دارو غیرمبتنی 
بر  نظارت  این مهم چالش  است.  قرارگرفته  منابع مکتوب طب سنتی  بر 
بیماران  آگاه سازی  برمی انگیزد. پس  را  بهداشت عمومی  و  نظام سامت 
و دست اندرکاران نظام سامت از واقعیت این امر، اولین قدم عملیاتی در 

حفظ سامتی جامعه است.

تشکر و قدردانی
نویسندگان کمال قدردانی و تشکر را  از نظرات دکتر آرمان زرگران، دکتر 

رحیم فیروزی و دکتر حسین جعفری ابراز می نمایند.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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کربن فعال
علیرضا تفویضی، کارشناس ارشد تجزیه، کارشناس بهسازی آب، واحد فنی مهندسی شرکت داروسازی باریج اسانس

کربن فعال چیست؟
سیاه رنگ،  کامًا  پودر  یک   ،)Carbon Active( فعال  )ذغال(  کربن 
بدون بو و بدون طعم است که از ذغال یعنی مواد دارای کربن مانند چوب به 
دست می آید. زمانی که ذغال یا همان charcoal در دمای باال و در محیط 
خأل و بدون اکسیژن حرارت داده می شود، توسط گرمادهی با گاز اکسیدکننده 
یا مواد شیمیایی دیگر فعال شده و به پودری سیاه رنگ تبدیل می شود که 

همان کربن خالص است.
 در نتیجه فعال شدن این ذغال، قابلیت های آن افزایش پیدا می کند و می تواند 
مواد گوناگونی را جذب کند. با تبدیل شدن ذغال به پودر، می توان آن را در 
سطح بیشتری پخش کرد تا به نقاط مختلف نفوذ کند، درون منافذ وارد شود 

ماده  جدیدترین  فعال  ذغال  کند.  جذب  را  بدن  مضر  مواد  دیگر  و  سموم  و 
سم زدا به شمار می رود.

و  بو  رنگ،  بردن  بین  از  برای  آب  صنایع  در  اکتیو  کربن  عمده  کاربردهای 
گاز،  پاالیشگاه های  و  کارخانه ها  فاضاب  تصفیه  در  آب  از  غیردلخواه  مزه 
پتروشیمی ها و پاالیشگاه های نفت، شیرین سازی گاز، صنایع غذایی، صنایع 
قند،  صنایع  صنعتی،  و  خوراکی  روغن های  و  داروها  خالص سازی  دارویی، 
صنایع دفاع و در تصفیه هوا و گازها است. بازیافت حّال ها و مواد شیمیایی 
در  فیلترها  نوع  این  از  همچنین  است  اکتیو  کربن  عمده  کاربردهای  از  نیز 
بو  و  رنگ  و  کدورت  حذف  همین طور  و  آزاد  کلر  حذف  جهت  آب  صنعت 

می توان استفاده کرد.
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 کربن اکتیو دارای ساختار متخلخل و حفرات زیادی است و سطح فعال بیشتر از
دسته بندی سیستم  اساس  بر  فعال  کربن  حفرات   دارد.             

 0/2 - 1 بین   Micropores( میکرو  حفرات  دسته  سه  به   IUPAC
نانومتر(، حفرات مزو )Mesopores بین 25-1 نانومتر( و حفرات ماکرو 

)Macropores بزرگ تر از 25 نانومتر( تقسیم می شوند.
 ساختار متخلخل کربن اکتیو نقش مهمی در تعیین ویژگی ها و عملکرد 
کربن اکتیو به عنوان جاذب دارد. شکل زیر ساختار متخلخل کربن فعال را 

نشان می دهد.

1000 m2/g
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انواع کربن اکتیو
انتخاب نوع مناسب کربن فعال به ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ماده آالینده 
بستگی دارد. کربن بر اساس ویژگی های سطحی، رفتار شیمیایی و فیزیکی و 
روش تهیه به انواع مختلف تقسیم بندی می شود که کربن اکتیو پودری، کربن 
اکتیو گرانول و کربن اکتیو میله ای )یا کربن اکتیو کبریتی( است که تصویر 

آن ها در شکل های زیر نشان داده شده است:

کاربردهای کربن فعال
- تصفیه گازها، تصفیه آب و تصفیه فاضاب

- تصفیه آب های خانگی و صنعتی برای حذف آالینده ها، رنگ، طعم و بوی 
نامطلوب، و حذف کدورت ها

- تصفیه هوا و گازهای مختلف برای حذف آلودگی ها و بخارات و بهبود بو 
و رنگ جریان های گازی

- تصفیه، خالص سازی و بهبود رنگ مایعات در صنایعی مانند صنایع دارویی، 
صنایع غذایی، صنایع تولید نوشیدنی، صنایع آرایشی و بهداشتی و ...

-استفاده در دستگاه های تصفیه کننده و خوش بوکننده هوا، تصفیه کننده های صنعتی
- فیلتر هوا در ماسک های گاز و تنفسی و فیلتر هوای فشرده

- صنایع غذایی، روغن های خوراکی و بهبود رنگ و طعم نوشیدنی ها و آب میوه ها
- صنایع قند و رنگزدایی از قند و شکر

- کافئین زدایی
- صنایع دارویی، خالص سازی داروها

- در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان جاذب و کاتالیست برای تصفیه 
جریان های گاز و مایع و تصفیه فاضاب این صنایع

- به عنوان پیش تصفیه سیستم های اسمز معکوس
- شیرین سازی گاز

- بازیافت حّال ها و مواد شیمیایی
- حذف ترکیبات کلردار

- خالص سازی و استخراج فلزات و بازیافت طا
- صنایع دفاع  و ...

تصفیه آب
این ماده که از نظر ظاهری شبیه ذغال با اندازه ذرات معمواًل از چند میلی متر 
تا 1 سانتیمتر است، در ستون های از جنس FRP یا فلزی قرار گرفته و مواد 
از بستر این ماده عبور کرده تا در حین عبور، برخی مواد موجود در مخلوط 
ماده  این  فاضاب  و  آب  تصفیه  صنعت  در  شوند.  فعال  بخش های  جذب 
معمواًل در بخش پیش تصفیه، بعد از فیلترهای شنی قرار می گیرد تا اواًل به 
دلیل ساختار دانه بندی آن، بتواند به عنوان یک مرحله فیلتراسیون فیزیکی، از 
ورود ذرات جامدی که از فیلترهای شنی عبور کرده اند، ممانعت به عمل آورد 

و همچنین به دلیل دارا بودن محل های فعال، برخی مواد آالینده موجود در 
آب مانند ترکیبات کلرین، برخی مواد آلی را جذب نماید.

به  می توان  ازجمله  که  می شود  استفاده  مختلفی  منابع  از  ماده  این  تولید  در 
ذغال سنگ، ذغال چوب، پوست نارگیل، پوست گردو، پوست پسته اشاره کرد.

مواد،  جذب  دلیل  به  زمان  مرور  به  ماده  این  فعال  محل های  است  بدیهی 
کاهش پیداکرده و عملکرد خود را از دست می دهند. در این حالت با توجه 

به نوع کاربری باید محل های فعال را بازیابی کرد )که این عمل معمواًل با 
تزریق اسید و یا محلول های یونی صورت می پذیرد( و یا باید آن را تعویض 
نمود. امروزه از بسترهای کربن فعال به عنوان تصفیه کننده هوا، در فرآیند 

استخراج فلزات، رنگ بر در صنایع قند و شکر و ... نیز استفاده می شود.
اغلب فیلترهای مورداستفاده برای مصارف خانگی فیلترهای کربنی هستند. 
بدین معنا که ماده داخل این فیلترها کربن یا در واقع نوع خاصی از آن یعنی 
کربن فعال است. چیزی که باعث خاص بودن کربن فعال می شود این است 
که این نوع کربن یک فرم بسیار متخلخل )تقریبًا مانند یک اسفنج( دارد 
می کنند.  جذب  را  آب  که  است  زیادی  بسیار  میکروسکوپی  منافذ  دارای  و 
این منافذ میکروسکوپی سطح تماس داخلی بسیار زیادی را فراهم می کنند. 
حدود پنج قاشق چای خوری )ده گرم( از گرانول کربن فعال سطح تماسی 

در حدود مساحت یک زمین فوتبال دارد!
ناخالصی ها  می کند،  عبور  فیلتر  متخلخل  ساختار  از  آب   هنگامی که 
نام  به  فرآیندی  توسط  می توانند  فلزات(  و  شیمیایی  مواد  کم  مقادیر  )مانند 
به صورت  ترکیبات  که  می دهد  رخ  هنگامی  جذب  شوند.  حذف  آب  از  جذب 
نازک(  فیلمی )الیه  و  می چسبند  کربنی  سطح  یک  به  شیمیایی  یا  فیزیکی 
از ماده جذب شده یا ناخالصی های شیمیایی روی سطح ماده جاذب )کربن( 
تشکیل می شود. به این دلیل سطح تماس ماده جاذب بسیار مهم است. هر 
چه سطح تماس، بیشتر باشد، شانس چسبیدن مواد ناخالص به سطح باالتر 
می رود. اگر تمام سطح تماس مصرف شود، از آن به بعد ناخالصی ها در آب 
سطح  بر  عاوه  است.  رسیده  فرا  آب  فیلتر  تعویض  زمان  و  می مانند  باقی 
تماس، مدت زمانی که آب در تماس با فیلتر کربن قرار می گیرد نیز اهمیت دارد 
و در بازدهی فرآیند تصفیه تأثیرگذار است. هر چه آب مدت زمان طوالنی تری 

در تماس با فیلتر باشد )سرعت جریان کمتر(، جذب بیشتری رخ می دهد.
در تصفیه آب بیشتر از کربن با پایه گیاهی )پوسته نارگیل( یا از آنتراسیت 
استفاده می شود. هرچه کربن ریزتر و دارای سطح ناهموارتر با سوراخ های 
بیشتر باشد سطح جذبی آن باالتر بوده و کیفیت باالتری دارد که معمواًل 
ضریب  همچنین  و  داشتن  طبیعی  پایه  علت  به  نارگیل  پوسته  کربن های 
جذب بسیار باال و طعم و بوی مطلوب، آب خروجی و قدرت باال در حذف 
در  سرطان  ایجاد  به  )مشکوک  تری هالومتان ها  ازجمله  آالینده ها  برخی 

افراد( بیشتر در صنعت تصفیه آب استفاده می گردند.
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سفیدکردن دندان
و  بدبو  تنفس  دندان،  پوسیدگی  با  دهان،  در  فعال  ذغال  از  استفاده  با 
بیماری های لثه بجنگید و لبخندی زیبا به خود هدیه کنید. مهم ترین نکته 
 برای خرید خمیردندان ذغالی مناسب، قابل اعتماد بودن برند و شرکت تولیدی
آن است تا بتواند نتیجه مورد انتظار را به شما عرضه کند. برای سفید کردن 
دندان با ذغال، آن را روی دندان ها مسواک کنید تا پاک ایجادشده روی 

سطح دندان و لثه، باکتری ها و باقی مانده غذا را جذب کند.

حفظ سالمت پوست و مبارزه با پیری
و  می پوشاند  را  دیگر  اعضای  تمام  شماست،  بدن  ارگان  وسیع ترین  پوست 
به عنوان حفاظی بین محیط بیرون و سیستم های درونی بدن عمل می کند. با 
این اوصاف پوست باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد. درست است که یکی از 
جنبه های وجود پوست روی بدن، داشتن زیبایی ظاهری شناخته می شود، ولی 
این دلیل نمی شود که اگر به زیباتر بودن اهمیت نمی دهید، به سامت پوست 
هم بی توجهی کنید. سلول های پوست بدن روزانه با ذرات و مواد مختلف 
است. مضر  سامت  برای  آن ها  از  بسیاری  که  هستند  تماس  در   خارجی 

سوخت  از  حاصل  دود  پوست،  مرده  سلول های  هوا،  در  موجود   گردوغبار 

وسایل نقلیه و حتی عرق بدن می توانند منافذ روی پوست را بپوشانند. اگر 
این ذرات از روی سطح پوست پاک نشوند، مانع از تنفس می شود و سامت 

آن را به خطر می اندازند.
یک  فعال  ذغال  کنید،  هدیه  خود  پوست  به  را  کامل  سامت  این که  برای 
نیروی قدرتمند کمکی است. ذغال اکتیو سموم و ترکیبات مضر را از روی 
پوست جذب می کند و پیری زودرس را به تأخیر می اندازد. سامت پوست 
با charcoal از روش های محبوب جدیدی است که بسیاری از افراد در 

سرتاسر دنیا برای داشتن ظاهری جوان تر آن را مورداستفاده قرار می دهند.

بهبود زخم
کربن فعال که به عنوان یک ماده جادویی شناخته می شود، دارای خاصیت 
آنتی باکتریال و ضدالتهابی نیز هست. این پودر می تواند درد، ورم و سوزش 
حاصل از زخم و گزیدگی حشرات را التیام دهد. به دلیل پودر بودن ذغال 
فعال، قابلیت پرکنندگی بیشتری برای منافذ دارد و با وارد شدن به درون 
زخم، مواد سمی حاصل از گزش حشرات را از الیه های زیرین سطح پوست 

جذب می کند.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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گیاه پاالیی
حسین حسینی، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، گروه تحقیقات کشاورزی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

پاالیش  تکنیک  از  است  عبارت  پاالیی  گیاه 
استفاده  با  و  گیاهان  با کمک  هوا  و  آب، خاک 
یا  و  تجمع  شکل،  تغییر  جذب،  روشهای  از 
آلوده  با  گیاهان.  از  استفاده  با  آالینده ها  تصعید 
توسعه  و  رشد  برای  محیط  محیط زیست،  شدن 

جانداران خطرناک و غیرقابل استفاده می شود.
در گیاه پاالیی)Phytoremidation( از گیاهان 
مستعد برای حذف یا کاهش غلظت آالینده های 
مواد  سنگین،  فلزات  همانند  آلی  غیر  و  آلی 
رادیواکتیو، مواد نفتی و سموم ازجمله علف کش ها 
استفاده می شود. گیاه پاالیی از جنبه های مختلف 

مورد بررسی و پژوهش قرار می گیرد.
دلیل وقوع 40 درصد از مرگ جانداران، آلودگی 
آب، هوا و خاک است. انواع فلزات همانند سرب، 
کبالت، مس،  کلرومیوم،  سلنیوم،  کادمیم،  روی، 
همانند  غیرارگانیک  ترکیبات  جیوه،  و  نیکل 
یا فسفات،  آمونیاک و  نیترات،  آرسنیک، سدیم، 
 ترکیبات ارگانیک همانند سموم حشره کش

ترکیبات  و  بنتازون  و  آترازین  به عنوان  مثال 
اورانیم، سزیم و استرانتیوم را  رادیواکتیو همانند 
می توان به عنوان آالینده معرفی کرد. روش های 
شیمیایی و فیزیکی برای از بین بردن برخی از 
آالینده ها وجود دارد اما آن ها معمواًل گران قیمت 
هستند و امکان دارد که منجر به تخریب بافت 
مفید  میکروارگانیسم های  رفتن  بین  از  و  خاک 
خاک شوند. به همین دلیل کاربرد گیاهان به این 

منظور مورد توجه قرارگرفته است.
آن  در  که  است  جدیدی  فن آوری  گیاه پاالیی 
غلظت  کاهش  یا  حذف  برای  مقاوم  گیاهان  از 
خطرناک  ترکیبات  و  معدنی  آلی،  آالینده های 

محیط زیست استفاده می شود.
 امروزه استفاده از گیاهان سبز بر اساس توانایی 
حذف  و  عناصر  انباشت  در  آن ها  فوق العاده 
آن ها  متابولیزه کردن  و  محیط  از  مضر  ترکیبات 
دارد.  فراوان  کاربرد  متنوع،  مولکول های  به 
فلزات سنگین و آلودگی های آلی، اهداف اصلی 

از  استفاده  با  گیاه پاالیی  می باشند.  گیاه پاالیی 
و  علفی  گونه های  شامل  سبز  گیاهان  مهندسی 
چوبی برای برداشت مواد آالینده از آب وخاک یا 
نظیر  محیط زیست  آالینده های  خطرات  کاهش 
و  آلی  ترکیبات  کمیاب،  عناصر  سنگین،  فلزات 
مهم ترین  می شود.  به کاربرده  رادیواکتیو  مواد 
بوده  سنگین  فلزات  آالینده،  معدنی  ترکیبات 
تجزیه  به  قادر  خاک  میکروارگانیسم های  و 
آالینده های آلی هستند، اما برای تجزیه میکروبی 
تغییرات فلزی آن ها  یا  آلی شدن  به  نیاز  فلزات 
وجود دارد که امروزه از گیاهان برای این بخش 

استفاده می شود.

انواع گیاه پاالیی
Rhizofiltration -1 فرآیند کاهش آالینده ها   

با رسوب در ریشه گیاه
کاهش  برای  خاکی  و  آبی  گیاهان  کاربرد   
آالینده های محیط با تغلیظ و یا رسوب آالینده 
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در ریشه های گیاهان پاالینده را گویند. این روش 
برای تصفیه فاضاب های صنعتی، روان آب های 
استفاده  معادن  اسیدی  فاضاب  یا  و  کشاورزی 
سرب،  مانند  فلزاتی  پاالییدن  برای  و  می شود 
 کادمیم، مس، نیکل ، روی و کروم مناسب است
که توسط گیاه جذب می شود و در ریشه گیاهان 
هندی،  خردل  مانند  گیاهانی  می مانند.  باقی 
قدرت جذب  ذرت  و  چاودار  تنباکو،  آفتابگردان، 
میان  این  در  که  دارند  را  فاضاب  از  سرب 
دارد.  را  توانایی  و  قدرت  بیشترین  آفتابگردان 
خارج  شکل  به  که  است  این  روش  این  مزیت 
از محیط Ex-situ method و داخل محیط 

In-situ method قابل استفاده است.

تثبیت  فرآیند   Phytostabilisation  -2
آالینده ها توسط گیاه  

لجن  و  رسوب ها  از  تصفیه خاک،  برای  معمواًل 
استفاده می شود و تأثیر آن بستگی به قدرت گیاه 
برای جلوگیری از حرکت آالینده در خاک دارد. 
هدف جلوگیری از فرسایش خاک و توزیع فلزات 
ریشه ای  سیستم  است.  دیگر  مناطق  به  سمی 
از  مانع  و  می کند  تثبیت  را  خاک  گیاه،  متراکم 
زمانی  برای  این روش  فرسایش خاک می شود. 
واقع  که سرعت عمل الزم است می تواند مؤثر 
شود. نکته منفی این روش باقی ماندن آلودگی 
نظارت منظم و  به  نیاز  بنابراین  است.  در خاک 

دائم دارد.

استخراج  فرآیند   Phytoextraction  -3
آالینده ها توسط گیاه

را  آالینده ها  بتوان  که  است  این  روش  بهترین 
از خاک جدا و ایزوله کرد بدون آن که ساختار و 
حاصلخیزی آن بر هم خورد. در این روش گاهی 
به  منجر  کات ها  می شود.  استفاده  کات ها  از 
توسط  آنان  جذب  و  فلزی  آالینده های  حرکت 
توانایی  به  وابسته  پاالیش  عمل  می شوند.  گیاه 
گیاه در این کار است و برخی از گیاهان توانایی 
این را دارند که مقدار مناسبی از آالینده موردنظر 
قسمت های  سایر  به  و  جذب  را  فلزات  همانند 
از  فلزات  این  منتقل  کنند.  گیاه  زیست  توده 
زیست توده قابل بازیافت هستند. عواملی همانند 
به  مقاومت  عنصر،  جذب  میزان  رشد،  میزان 
بیماری ها و روش برداشت بر چگونگی عملکرد 
این روش مؤثر هستند. از عیب های این روش، 
رشد کم، عمق کم نفوذ ریشه ها و تولید زیست 

توده محدود است.
انواع Phytoextraction عبارت است از:

الف( روش طبیعی: حدود 45 خانواده از گیاهان 
 Brassicaceae, مثل  شده اند  شناسایی  تاکنون 
 Fabaceae, Euphorbiaceae, Asteraceae,
 Lamiaceae,Scrophulariace که می-
  توانند آالینده ها را در بافت های خود جمع کنند.

رابطه  این  در  گیاهان  معروف ترین  از  یکی 
Caerulescens thlaspi است که می تواند 
بر  میلی گرم   26,000 مقدار  به  را  روی  عنصر 
 22 تا  و  کند  جمع  خود  بافت های  در  کیلوگرم 
درصد عنصر کادمیم خاک را از آن بگیرد. مثال 
دیگر Brassica juncea است که می تواند از 
هر هکتار در حدود 11 کیلوگرم سرب را جذب 
برخی  از  نیز  آبزی  محیط های  در  کند.  خارج  و 
 Eichhornia crassipes, مانند  گیاهان 
 Azolla pinnata برای روشهای گیاه پاالیی
 Rhizofiltration, Phytodegradation همانند

و Phytoextraction استفاده شده است.
روش  در  گیاهان  ظرفیت  و  عملکرد 
متفاوت  هم  با  طبیعی   Phytoextraction
است؛ به دلیل آن که قدرت رویشی آنان می تواند 
دست  به  اگر  به عنوان مثال  باشد.  متفاوت  باهم 
آوردن نتیجه در مدت زمان کوتاه موردنظر باشد 
مقایسه  در   Ipomoea carnea گیاه  کاشت 
واقع  می تواند مؤثرتر   B rassica juncea  با 
با  مقایسه  در   I. carnea گیاه  زیرا   شود، 
در مدت زمان کوتاه تر زیست توده   B. juncea
فلزات  جذب  در  و  می کند  تولید  را  بیشتری 
کادمیم، کروم و سرب مؤثرتر عمل می کند. اما 
اگر ذخیره فلزات در ساقه موردنظر باشد می توان 
دو  به جای   Phragmytes karka گیاه  از 
گیاه قبلی استفاده کرد زیرا فلزات در این گیاه در 
قدرت  می شوند.  ذخیره  و  منتقل  هوایی  قسمت 
رویشی گیاه و مقاومت آنان در برابر بیماری ها و 
آفات مسئله دیگری است که این روش را تحت 
آفات  برخی  به  کلم  خانواده  می دهد.  قرار  تأثیر 
حساس هستند و نیاز به سم پاشی دارند بنابراین 
کاربرد گیاه دیگری که عاوه بر قدرت رویشی، 
به  دستیابی  در  نیز  شود  دچار  کمتری  آفات  به 

نتیجه موردنظر نقش دارد.
ب( Phytoextraction های تحریک شده:

باثباتی  ترکیبات  که  دارند  وجود  کات هایی 
از  درنتیجه  و  می کنند  ایجاد  سنگین  فلزات  با 
می شود.  کاسته  فلزی  یون های  سمیت  میزان 

روش این  برای  نیز   Phytochelatin  واژه 
 استفاده می شود.

EDTA از میان این کات ها می توان به
)Ethylenediamine Tetra Acetic acid( 
اشاره کرد که میزان جذب سرب را افزایش می دهد.

کات  نوع  این  به کارگیری  به عنوان مثال 
و  Zea mays)corn( گیاهان   در 

)Pisun  sativum )pea  منجر شده است 
 500 از  کمتر  از   pb عنصر  جذب  میزان  که  
میلی گرم به بیش از 1000 میلی گرم در هر گرم 
وزن گیاه افزایش یابد. کات ها انتقال سرب به 
درون آوند چوب را تسهیل می کنند و انتقال به 
ساقه ها را سرعت می دهند. با مصرف اسید سیتریک 

نیز افزایش جذب اورانیم گزارش شده است.
قدرت کات ها باهم متفاوت است و برای سرب 

به صورت زیر گزارش شده است:
 EDTA > HEDTA> DTPA > EDDHA  
میکروارگانیسم ها  کاربرد  با  گاهی  همچنین 
است  و میکروب سعی شده  باکتری  انواع  مانند 
فلزات  انتقال  و  جذب  برای  گیاهان  توانایی  تا 

سنگین افزایش یابد.
: Phytoextraction محدودیت های

این روش زمانی بیشترین اثر را دارد که آالینده ها 
در عمق یک متری از سطح زمین و منابع آب 

زیرزمینی در عمق 3 متری سطح زمین باشد.
تا متوسط  آلودگی های کم  برای  قابل استفاده   •

در مساحت های بزرگ
• اگر حجم آب زیرزمینی زیاد باشد، این روش 

برای حذف مقدار کم آالینده ها مناسب است.
• اسیدیته محیط در این روش مهم است. شاید 
الزم باشد اسیدیته کاهش یابد تا مقدار بیشتری 
از فلز در دسترس گیاه قرار گیرد اما اسیدی کردن 
می تواند  فلزات  پذیری  تحرک  افزایش  و  خاک 

منجر به افزایش ورود آنان به خاک شود.
• کشت و پرورش گیاه تا زمانی که مقدار آالینده 
به میزان قابل قبول برسد باید در منطقه موردنظر 

ادامه یابد.
و  زمین  از  آالینده  جذب  برای  گیاه  توانایی   •
مفید  در  مهمی  نقش  گیاهی  زیست توده  تولید 

بودن این روش دارد.
؛ آالینده  حاوی  گیاهی  زیست توده  مدیریت   • 
از  زیادی  گیاه، حجم  برداشت  دفعه  هر  از  پس 
برداشت زمین  از  آالینده  به  آلوده   زیست توده 
نحوی  به  باید  گیاهی  توده های  این  می شود. 
ذخیره یا معدوم شوند که مشکات زیست محیطی 
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مجدد ایجاد نکنند. به عنوان مثال پس از کاشت 
مقدار   ،  Brassica juncea گیاه  برداشت  و 
فلز  از  کیلوگرم  بر  میلی گرم  تا 15000   10000
مدیریت  و  است  گیاه  این  بافت خشک  در  سرب 
چنین مقدار زیادی از یک فلز می تواند سخت باشد.

جذب  فرآیند   Phytovolatization  -4
و  سرشاخه ها  به  انتقال  گیاه،  توسط  آالینده ها 

تبخیر آن به اتمسفر
به معنی جذب آالینده توسط ریشه گیاه و انتقال 
آن به قسمت های هوایی و تبخیر آن از بافت های 
رشد  هنگام  مسأله  این  است.  اتمسفر  به  گیاه 
درختان و سایر گیاهان روی می دهد. از این روش 
این  عیب  است.  استفاده شده  جیوه  حذف  برای 
روش، بازگشت جیوه به اتمسفر و اکوسیستم است.
جذب  فرآیند   Phytodegradation  -5
به  تجزیه  و  گیاه  توسط  ارگانیک  های  آالینده 

مولکول های ساده تر
در این روش، آالینده های ارگانیک توسط گیاه 
تجزیه  تر  ساده  مولکول های  به  و سپس  جذب 
میشود. از این روش نمی توان برای آالینده های 
غیر ارگانیک استفاده کرد. گیاه آنزیم هایی دارد که 
می تواند برخی از علف کش ها را تجزیه کند. این 
، Dehalogenases آنزیم ها معمواًل از انواع

هستند.   Reductases و   Oxygenases
Rhizodegradation به معنی تجزیه مواد 
ارگانیک در خاک به دلیل فعالیت های میکروبی 
در محیط رویش ریشه است که ازنظر زمانی و 

 Phytodegradation به  نسبت  سرعت 
آهسته تر است. مخمر، قارچ و باکتریها می توانند 
سوخت ها و حّال های شیمیایی را مصرف کنند.

رابطه گیاهان و فلزات سنگین
و  تا 200/59  اتمی 63/54  فلزات سنگین وزن 
اندک  مقدار  دارند.   4 از  بیشتر  مخصوص  وزن 
برخی از فلزات سنگین برای رشد موجودات الزم 
برای  را  خطراتی  آنان  مقادیر  افزایش  و  هستند 

ادامه زندگی موجودات ایجاد می کند. 
فلزاتی همانند آرسنیک، آنتیمونی، کادمیم، کروم، 
جیوه و سرب در سطح آب و خاک آلودگی ایجاد 
در  فلزات  این  فعالیت  و  جذب  مقدار  می کنند. 
محیط تحت تأثیر شرایط محیطی ازجمله اسیدیته، 
مقدار فلز، ظرفیت تبادل کاتیونی، محتویات کربن 
ارگانیک و توانایی اکسیداسیون ترکیبات معدنی و 

سیستم احیایی محیط قرار می گیرد.
به نظر می رسد که اسیدیته خاک بیشترین تأثیر 
خاک های  در  باشد.  داشته  فلزات  فعالیت  بر  را 
قلیایی حّالیت یون های کاتیونی فلزات کاهش 
در  کاتیونی  فلزات  خنثی،  اسیدیته  در  می یابد. 
و  آهن  آبدار  اکسید  فرم های  و  رس ها  سطح 
آلومینیم و منیزیم جذب می شوند. افزایش غلظت 
نمک ها منجر به افزایش رقابت بین فلز و سایر 
کاتیون ها می شود. میان فلزات نیز رقابت وجود 
دارد به عنوان مثال جذب کادمیم با افزایش مقدار 

Pb و Cu  کاهش می یابد.

روش های پاسخگویی گیاهان در برابر 
فلزات سنگین

از  مانع  گیاهان  این   :Metal excluders
ورود فلزات به محیط داخلی خود می شوند و یا 
جذب  خاک  از  را  آنان  پایینی  بسیار  غلظت  در 

می کنند و در ریشه های خود محدود می کنند.
Metal indicators: گیاهانی که به تدریج و 
با جمع کردن فلزات در قسمت های هوایی خود، 
می دهند.  نشان  خاک  محیط  در  را  آنان  مقدار 
به  متصل شونده  )ترکیبات  کات  تولید  با  آن ها 
وجود  می توانند  سلولی  بین  نواحی  در  فلزات( 
آنان را تحمل کنند و یا فلزات را در بخش های 

غیرحساس خود ذخیره کنند.
:Metal Accumulator Plant Species 
بخش های  در  را  فلزات  می توانند  گیاهان  این 
در  به نحوی که غلظت آن  هوایی خود جمع کنند 
بافت های گیاه بیش از مقداری شود که در خاک 
ریشه،  در  را  موردنظر  فلزات  گیاهان  دارد.  وجود 
حدود  می دارد.  نگه  و  جذب  برگ ها  یا  و  ساقه 
400 گیاه با این توانایی بین 22 خانواده شناسایی 
از  یکی   Brassicaceae خانواده  است.  شده 
خانواده هایی است که حدود 87 گونه گیاهی با این 
درون  به  فلزات  ورود  شده اند.  شناسایی  خاصیت 
ریشه از طریق کانال های پروتئینی انجام می شود. 
و  دارند  اندکی  تحرک  گیاهان  درون  در  فلزات 
انتقال آنان درون بافت های گیاه و بین بافت ها از 
طریق آپوپاستی و یا سیمپاستی انجام می شود.
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توانایی گیاهان در جذب و ذخیره فلزات متفاوت 
مناسب  گیاه  انتخاب  برای  و  است  یکدیگر  از 
زیر  نکات  به  باید  فلزات  ذخیره  و  جذب  جهت 

توجه کرد:
 - قدرت رویشی زیاد

برگسار  قسمت  در  بیشتر  زیست توده  تولید   -  
نسبت به ریشه

 - سیستم ریشه افشان قوی
 - قدرت مناسب در جذب فلز از خاک

 - قدرت انتقال فلز جذب شده از ریشه به ساقه
 - مقاومت در برابر اثرات سمی فلز

تغییرات برابر  در  مناسب  انعطاف پذیری   -   
 شرایط محیطی

 - مقاومت در برابر آفات و بیماری ها
 - کشت و کار آسان

 - عدم تمایل مصرف از سوی چهارپایان

مدیریت پس از برداشــت گیاهان حاوی 
عناصر آالینده

مدیریت پس از برداشت مواد حاصل از گیاه پاالیی 
توسط  آالینده ها  پاالیش  مشکات  ازجمله 
مختلفی  روش های  می شود.  محسوب  گیاهان 
به  می توان  که  شده اند  پیشنهاد  کار  این  برای 

موارد زیر اشاره کرد:
 :Composting and Compaction 
روش های  از  فشرده سازی  و  کمپوست سازی 
گیاهی  زیست توده  مدیریت  برای  پیشنهادشده 
حاوی آالینده ها است. با کمپوست سازی اگرچه 
دلیل  به  اما  نمی یابد  کاهش  موجود  فلز  مقدار 
آالینده  حاوی  که  گیاهی  توده  حجم  کاهش 
آنان  ذخیره سازی  و  انتقال  مدیریت  است، 
به عنوان پسماندهای خطرناک آسان تر از زمانی 
در  زیادی  گیاهی  توده  که حجم  انجام می شود 
است  دیگری  روش  فشرده سازی  باشد.  اختیار 
مقایسه  در  و  می کند  دنبال  را  هدف  همین  که 
بر روی آن  با کمپوست سازی مطالعات کمتری 

انجام شده است.
روشهای  از  یکی  احتراق   :Combustion
با  است.  الکتریکی  و  حرارتی  انرژی  تولید 
آالیندهای  حاوی  گیاهی  زیست توده  سوزاندن 

کرد.  استفاده  حاصل  انرژی  از  می توان  فلزی، 
به  گیاهی  توده  حجم  که  زمانی  تا  را  احتراق 
5-2 درصد کاهش یافت میتوان ادامه داد. عمل 
سوزاندن نباید در هوای باز انجام شود زیرا امکان 

تولید بخارهای سمی وجود دارد.
که  است  دیگری  روش   :Gasification
پروسه  تعدادی  تأثیر  تحت  گیاهی  زیست توده 
شیمیایی قرار میگیرد تا محصولی تمیز و گازی 
قابل اشتعال )pyro-gas( تولید شود. سپس از 
این گاز برای سوختن و تولید انرژی الکتریسیته 

استفاده میشود. 

یکی   :Phytomining and Pyrolysis
مدیریت  برای  پیشنهادی  روش های  از  دیگر 
فلزی  آالینده های  حاوی  زیست توده های 
زیست توده  آن  در  که  است    pyrolysis
می شود.  تجزیه   anaerobic شرایط  در 
هوای  به  باقیمانده  خروج  خطر  بنابراین 
نهایی نتیجه  و  می یابد  کاهش  بسیار   اطراف 

است.   Coke و   Pyrolytic Fluid Oil  
در  که  می ماند  باقی   Coke در  سنگین  فلز 

Smelter می تواند استفاده شود.

گیاه پاالیی  محدودیت های 
و  جمع آوری  برای  طوالنی  نسبتًا  مدت زمان   *

مدیریت گیاهان آلوده به آالینده
* رشد آهسته و زیست توده کم گیاهان رشدیافته 

در مناطق آلوده
و  قسمت ها  در  آالینده  حرکت  محدودیت   *
آن ها  محدود  حرکت  و  گیاه  مختلف  بافت های 

از ریشه به قسمت هوایی گیاه
* رشد ضعیف گیاهان در محیط هایی با آلودگی 
زیاد، گیاهان معمواًل در مناطقی با آلودگی کم یا 

متوسط رشدی قابل قبول دارند.
زنجیره  در  آلوده  گیاهان  مصرف  وجود خطر   *
 غذایی به عنوان مثال مصرف آن ها توسط چهارپایان

و استفاده از حیوانان در غذای انسان ها

چشم انداز آینده
می شود. محسوب  جدیدی  علم  گیاه پاالیی 

اکثراً  آن  با  رابطه  در  انجام گرفته  پژوهش های 
در شرایط آزمایشگاهی انجام شده است و تعداد 
مورد  باز  فضای  شرایط  در  آنان  از  محدودی 

استفاده قرار گرفته اند. 
باز  فضای  شرایط  در  کار  انجام  از  حاصل  نتایج 
می تواند با آنچه که در آزمایشگاه ها به دست آمده 
است متفاوت باشد زیرا در فضای باز فاکتورهای 
پاتوژن ها  نور، فعالیت سایر  محیطی همانند دما، 

و... تأثیرگذار تقریبًا غیرقابل کنترل هستند. 
پژوهش ها،  نتایج  به  توجه  با  و  این  باوجود 
از  بتوان  روش  این  با  که  دارد  وجود  امید  این 
کم  مناطق  برخی  در  آالینده های خاص  میزان 
که  بوده اند  امیدبخش  چنان  نتایج  برخی  کرد. 
ژنتیکی  ساختار  تغییر  پژوهشگران  از  گروهی 
قرار  خود  کاری  دستور  در  را  گیاهان  برخی 
انتقال  و  ژنتیک  مهندسی  کاربرد  با  تا  داده اند 
تراریخته،  گیاهان  تولید  و  ژن ها  از  برخی 
انتقال برخی آالینده ها  توانایی آنان در جذب و 

 افزایش یابد.

در گیاه پاالیی 
از گیاهان مستعد برای 
حذف یا کاهش غلظت 

آالینده های آلی و غیر آلی 
همانند فلزات سنگین، مواد 

رادیواکتیو، مواد نفتی و 
سموم ازجمله علف کش ها 

استفاده می شود. 

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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ظهور و خواص آفت کش های سبز
 برای استفاده در کنترل آفات

Hamir Singh Rathore :نویسنده
مترجم: علیرضا بلندنظر، دکترای تخصصی حشره شناسی کشاورزی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

مقدمه
“آفت کش های سبز” که آفت کش های اکولوژیکی نیز نامیده می شوند، آفت کش هایی هستند که از منابع آلی، مشتق شده اند. این مواد دوستدار محیط زیست 

محسوب می شوند و باعث صدمات کمتر به سامت انسان و حیوان، زیستگاه و اکوسیستم می شوند.
“انقاب ســبز” با شــعار افزایش محصول و با به کارگیری ارقام جدیدی از بذور، کاربرد آفت کش ها )آفت کش های شیمیایی(، تکنولوژی های جدید و بهبود 
مدیریت مزرعه معرفی شــد. کشــاورزی ارگانیک )غذای ارگانیک( غذایی است که بدون استفاده از کود یا آفت کش های سنتزی )شیمیایی( تولید و فراوری 
شده است. آفت کش های مشتق شده از منابع طبیعی )مانند حشره کش های بیولوژیکی( ممکن است در تولید غذای ارگانیک به کار برده شوند. حشره کش های 
گیاهی به عنوان یک عنصر کلیدی کنترل آفات در کشاورزی ارگانیک و محصوالت انباری به شمار می روند. اسانس ها یا ترکیباتشان به علت وجود مواد فّرار، 

دارای پایداری محدود در شرایط مزرعه می باشند؛ از طرفی تعدادی از آن ها دارای معافیت از پروتکل های نظارتی می باشند.
 تولید حشره کش های اسانس پایه، از دو دهه پیش آغازشده اما هنوز این مواد در آغاز راه هستند و به پتانسیل کامل خود نرسیده اند.

بازار جهانی آفت کش های اسانس پایه
به طورکلی فروش ســاالنه  اسانس ها مبلغ 700 
میلیــون دالر و تولید کل آن ها در جهان 45000 
تن تخمین زده می شــود. حدود 90 درصد از این 
تولیدات بر روی گیاهان نعناع و مرکبات متمرکز 
اســت. بازار جهانی اســانس ها روزبه روز در حال 
افزایش است. این مســئله به خاطر این واقعیت 
است که اسانس ها یک گروه جدید از محصوالت 
زیســت محیطی برای کنترل آفات را ایجاد کرده 
و گســترش داده اند. بنابراین ممکن اســت تولید 
محصول گیاهــی ایمن و علمی تأییدشــده، در 

اولویت قرار گیرد.

در طول 40 ســال گذشــته، تولیــد محصوالت 
محافظتی دارای رشــد 7 تا 10 درصد بوده است. 
به نظر می رســد مجموع گردش مالی این بخش 
25 میلیارد دالر اســت. این رشد تا حدی به دلیل 
سازمان دهی کلی در بخش صنعت به دلیل جذب 
و ادغام شرکت ها و بخشــی به علت تغییرات در 
تعداد و ماهیت مولکول های آفت کش های تجاری 
است. هزینه های گران قیمت مجوزهای تجاری و 
موارد متعدد ســّمیت زیســت محیطی یا سّمیت 
آفت کش ها برای پســتاندارانی که در گذشته رخ 
داده اند، مســئول این تغییرات هستند. یکی دیگر 
از جنبه هــای اقتصادی در این حوزه، نیاز مداوم و 

فله ای به مواد خام اســت که برای تولیدکنندگان 
حائز اهمیت اســت. به منظور اجرای این الزامات، 
کشــت در مقیاس زیاد مورد نیاز اســت که این 
عمل به نوبه خود باعث ایجاد فرصت های تجاری 

مناسب و توسعه منابع انسانی می شود.

ثبت آفت کش های سبز
معمواًل فراینــد حفاظت گیاهان، با مســمومیت 
سیاست هایی  ازاین رو،  است.  همراه  محیط زیست 
بــرای کاهش اســتفاده از محصــوالت حفاظت 
گیاهی، به ویژه آفت کش ها شــیمیایی، در سطح 
جهان، در حال توســعه می باشند. از سوی دیگر، 
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ویتامین E، یک ویتامین آنتی اکسیدان محلول در 
چربی اســت که بیش از 50 سال در درماتولوژی 
و فرآورده های آرایشــی- بهداشتی کاربرد داشته 
اســت. ویتامین E یک ویتامین مهم اســت که 
بــرای عملکرد صحیح بســیاری از اعضای بدن 
موردنیاز بوده و برای کند کردن روند پیری به طور 

طبیعی نیز بسیار مفید است.
ایــن ویتامین همچــون ویتامیــن C خاصیت 
آنتی اکسیدانی دارد و می تواند به عنوان یک عامل 
ضد سرطان باشد و همچنین سیستم ایمنی بدن 
را تقویت کند. همه این امور در نهایت اثر خود را 

روی پوست و مو نشان می دهند.
ویتامین E در الیه چربی دیواره ســلول و داخل 
ســلول قرار می گیرد و از تخریب دیواره ســلول 
جلوگیری و از غشای سلول ها محافظت می کند. 

این ویتامین با تقویت دیواره های مویرگی و بهبود 
رطوبت و کشش، به عنوان یک ماده مغذی طبیعی 
ضد پیری در بدن عمل کرده و به پوســت کمک 
 E می کند. مطالعات نشــان داده اند که ویتامین
التهاب را در بدن و پوست کاهش می دهد و باعث 
حفظ پوست ســالم و جوان می شود. این خواص 
آنتی اکسیدانی هنگامی که پوست در معرض اشعه 
ماورای بنفش نور خورشــید قرار دارد، در جهت 

محافظت در برابر سرطان پوست مفید است.
ویتامیــن E همانند ویتامینC، در برابر اشــعه 
مــاورای بنفــش و التهاب پوســت بــه مبارزه 
می پــردازد و می توانــد در کاهــش عائم آکنه 
و اگزمــا مفید باشــد. تحقیقات نشــان داده اند 
که مصــرف دوزهای کــم ویتامین E به صورت 
خوراکــی می تواند به درمــان اگزما کمک کند و 

هیچ گونه عارضه جانبی نیز نداشــته باشــد. یک 
کارآزمایی تصادفی دوســوکور و کنترل شــده با 
دارونما، برای ارزیابی اثرات مکمل های ویتامین 
E )400 واحــد بین المللی در روز( بر روی هفتاد 
نفــر از مبتایان به درماتیــت آتوپیک خفیف تا 
متوسط که بیشتر به عنوان اگزما شناخته می شود، 
انجام شــد. به طورکلی، این مطالعه نشــان داد 
کــه ویتامین E می تواند عائــم و کیفیت کلی 
زندگــی افراد مبتــا به اگزما را بهبود بخشــد. 
متأســفانه، تحقیقات زیادی در زمینه اســتفاده 
از روغــن ویتامین E به صــورت موضعی برای 
تسکین اگزما انجام نشده است، اما شواهد نشان 
 می دهد که این روغن ممکن اســت اثربخشــی 

مرطوب کننده های موضعی را افزایش دهد.
از آنجایی که ویتامین E سرعت بازسازی سلول را 

ویتامین جوانی پوست
فاطمه قطبی نژاد؛ دکترای حرفه ای داروسازی، گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
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افزایش می دهد، می توان آن را برای درمان زخم، 
آکنه و چین وچروک اســتفاده کرد. این ویتامین 
باعث می شود، پوست ســالم تر و جوان تر باشد. 
استفاده موضعی از ویتامین E، خشکی پوست را 
کاهش می دهد و به پوست کمک می کند میزان 

بیشتری رطوبت را در خود حفظ کند.
ویتامین E همچنین به روند بهبود پوست کمک 
می کند. این ماده توســط الیه اپیدرمی پوســت 
جذب می شــود و می تواند بــرای درمان آفتاب 
سوختگی استفاده شــود. آفتاب سوختگی یکی از 

دالیل اصلی سرطان پوست است.
مطالعات نشــان داده اند که این ویتامین، هنگام 
استفاده موضعی می تواند از آسیب پوست به هنگام 
قرارگرفتــن در معرض آفتــاب محافظت نماید. 
یک مطالعه منتشرشــده در مجله آکادمی پوست 
آمریکا، اثرات ویتامین C، ویتامین E و ترکیبی از 
دو آنتی اکسیدان را با استفاده از یک مدل حیوانی 
مقایســه کرد. محققان دریافتند کــه ترکیبی از 
ویتامین های موضعی C و E نســبت به استفاده 
از آن ها به صورت مجــزا دارای اثرات محافظت 
 از پوســت قوی تری در برابر اشــعه UV است.

 بااین حــال، هر دو ویتامیــن E و ویتامین C از 
پوســت بدن در برابــر نور خورشــید محافظت 
می کننــد و اثــرات آفتاب ســوختگی را کاهش 
می دهنــد اما هنگامی که ایــن دو ویتامین باهم 
ترکیب شوند اثرات بسیار بهتری خواهند داشت.

مطالعــات مختلفی اثــر ویتامین E بر اســکار 
باقی مانــده از جــای زخم را بررســی کرده اند. 
یکــی از مطالعــات، یک مطالعه یک ســوکور 
بالینی اســت که نتایج مثبتــی را در این رابطه 
نشــان داد و در ســال 2010 در مجله جراحی 
 پاســتیک، ترمیــم و زیبایــی منتشــر شــد. 
در این مطالعه، در کودکانی که اخیراً تحت عمل 
جراحی قرار گرفته بودند، ویتامین E موضعی در 
ناحیه برش حداقل سه بار در روز به مدت 15 روز، 

قبل از جراحی و حداقل 30 روز بعد از عمل جراحی 
به صورت دو بار در روز اســتفاده شد. در همین 
حال، برای گروه کنترل از پماد موضعی پترولیوم 
 استفاده شد که در محل زخم به همان شیوه مورد

استفاده قرار گرفت.
 نتایج نشــان داد که در گروه ویتامین E، اسکار 
در هیچ کودکی گسترش نداشــت، اما در گروه 
کنترل، 6/5 درصد از کودکان پس از شــش ماه 
زخم های گســترش یافته داشــتند. از آنجایی که 
ویتامین E، آنتی اکسیدانی قوی است، به کاهش 

آسیب های محیطی به مو نیز کمک می کند. 
همچنین می تواند گردش خون  به پوست سر را 
افزایش دهد و بدین صورت باعث افزایش رشد و 

کاهش موخوره شود.

Eخاصیت  ویتامین 
 آنتی اکسیدانی دارد
و می تواند به عنوان 

 یک عامل ضد سرطان
باشد و همچنین 

سیستم ایمنی بدن 
 را تقویت کند. 
 همه این امور 

در نهایت اثر خود 
را روی پوست و مو 

نشان می دهند.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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دانستنی ها
سهیل قلی بیگی، مهندسی تولیدات گیاهی، شرکت کشت و صنعت گلکاران

مکمل غذایی چیست و چه تفاوتی با دارو دارد؟
به طورکلی مکمــل غذایی، ماده ای را فراهم می کند کــه جزئی از فرآیند 
فیزیولوژیکــی یا بیوشــیمیایی طبیعی اســت و در مقابــل، دارو، فرآیند 
فیزیولوژیکــی یا بیوشــیمیایی را تغییر می دهــد. البته تعاریــف قانونی 
پیچیده تری جهت تمایز بین این دو ماهیت ایجاد شــده است. مکمل های 
تغذیه ای فرآورده های خوراکی هســتند که از یک یا ترکیبی از مواد خام و 
یا فراوری شــده ازجمله ویتامین ها، اماح، اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه 
و مشتقات آن ها، آنزیم ها، فیبرها، آنتی اکسیدان ها، کربوهیدرات ها، عصاره 
و یا بافت های طبیعی تشــکیل می شــوند. مصرف این فرآورده ها ممکن 
اســت از طریق تأمین نیاز بدن به ترکیبات فوق الذکر باعث ارتقاء عملکرد 
عمومی بدن شــود. این فرآورده ها به اشکال متداول خوراکی دارویی مانند 
قرص، کپسول، پودر، گرانول، کپســول نرم، آمپول خوراکی، محلول های 
خوراکی و یا ســایر اشکال خوراکی مانند ورقه های خوراکی، شکات بار و 
پاستیل عرضه می شوند. این فرآورده ها باید دارای فرموالسیون مشخص، 
ثابت و قابل اندازه گیری باشــند و نباید هیچ ادعایی در خصوص تشخیص، 
پیشــگیری، درمان یا ناتوانی بیماری ها داشته باشند. این فرآورده ها ممکن 

است به منظور ارتقاء عملکرد ورزشکاران نیز مورداستفاده قرار گیرند.

بر طبق قانون FDA دارو از لحاظ قانونی به عنوان هر نوع ماده ای تعریف 
می شود که برای اســتفاده در تشخیص، درمان، تســکین و پیشگیری از 
بیماری ها طراحی شــده است و موادی غیر از غذا به منظور تأثیر بر ساختار 
و کارکرد بدن در نظر گرفته شده است. قبل از این که دارو وارد بازار شود 
باید مطالعات بالینی را جهت تعیین اثر آن، تداخات احتمالی با مواد دیگر، 
ایمنی و مقدار تجویز مناســب را طی کند در صورتی که در عرضه مکمل 

معمواًل چنین روندی طی نمی شود.
در دانش پزشکی به هر ماده ای که برای درمان، تسکین عائم، تشخیص 
بیماری یا پیشگیری از آن به کار رود و بر ساختار یا کارکرد ارگانیسم زنده 
 )Drug( اثر گذارد و پس از ورود به بدن عملکرد بدن را تصحیح کند، دارو
گفته می شود. دارو ممکن است منشأ طبیعی )گیاهی یا حیوانی( داشته باشد 

یا این که به طور مصنوعی تهیه شود.
داروهای شــیمیایی معمواًل در آزمایشگاه و به دست پزشکان یا داروسازان 
کشــف شده و پس از تحقیقات کافی و تأیید مراجع رسمی در کارخانه های 
داروســازی تولید می گردند. مصرف دارو ممکن اســت به صورت قرص، 
شــربت، پماد، قطره، استنشــاقی یا تزریقی باشــد. به محل فروش دارو 
داروخانه گفته می شــود. داروها به چهار صورت معدنی، حیوانی، گیاهی یا 

شیمیایی وجود دارند.
همچنین می تــوان داروها را به دو بخش مجــاز و غیرمجاز )مانند برخی 
مخدرها( طبقه بندی کرد. اصواًل داروها باید در شــرایط ویژه ای نگهداری 
شوند و تاریخ مصرف مشخصی دارند. نحوه مصرف دارو و دوز مصرفی آن 
در نسخه پزشــک معالج مشخص می شود. برخی داروهای ساختنی که به 
آن ها داروهای جالینوســی نیز گفته می شود در داروخانه با نسخه پزشک و 

از ترکیب چند ماده دارویی ساخته می شود. 

نقش تمرینات مقاومتی در تبدیل چربی سفید به چربی قهوه ای
بافــت چربی بدن را می توان به دو نوع اصلی تقســیم کــرد: بافت چربی 
ســفید که نمایانگر بخش عمده چربی به خصوص چربی احشایی و ذخیره 
تری گلیسیرید می باشــد و این نوع از چربی با خطر بیماری قلبی، دیابت و 
ســایر مشکات مرتبط با سامت در ارتباط اســت و بافت چربی قهوه ای 
کــه به علت افزایش تراکم میتوکندریایی، نقــش گرمازایی )تبدیل انرژی 

شیمیایی به انرژی حرارتی( را ایفا می کند. 
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همچنیــن ســطوح باالی بافــت چربی قهــوه ای با مقاومــت در مقابل 
بیماری هــای متابولیکی مرتبط اســت. در همین راســتا ون و همکاران 
نشــان دادند که مقدار بافت چربی قهوه ای به طور معناداری در افراد چاق 
نســبت به افراد دیگر کمتر است. این بدان معنی است که بین بافت چربی 
 قهوه ای و شاخص توده بدنی و درصد چربی در افراد غیرفعال، ارتباط منفی

 وجود دارد.
در کنار چربی ســفید و چربــی قهوه ای، چربی بژ نیز وجــود دارد که این 
چربی ها شــبیه ســلول های چربی سفید ذخیره می شــوند اما دارای اثرات 
کاســیکی از ســلولهای چربی قهوه ای هســتند. یکی از اثرات احتمالی 
تمرینات مقاومتی تبدیل چربی ســفید به چربی بژ و چربی قهوه ای است. 
 این بدان معناست که تمرینات ورزشی میزان نسبی بافت چربی قهوه ای را

 افزایش می دهد. 
در مطالعه ای که بر مبنای آزمایش های انجام شده بر روی حیوانات در مجله 
مکانیســم ها و مدل های بیماری منتشر شد نشان می دهد که ورزش کردن 
موجب ترشــح آنزیمی به نام آیریسین/ فیبرونکتین می شود که سلول های 
چربی سفید را به چربی قهوه ای بدل می کند. تحقیقی که در نشست ساالنه 
انجمن دیابت آمریکا در ســال 2013 ارائه شد حاکی از آن است که ورزش 
موجب تسریع شکل گیری چربی قهوه ای در بدن مردان می شود، فواید آن 
حتــی 12 هفته پس از ورزش همچنــان ادامه دار خواهد بود، حتی اگر این 

ورزش دوچرخه سواری باشد.
تحقیقــات نشــان داده که باالبودن اســیدالکتیک و هورمون رشــد که 
بــه دنبال فعالیت ورزشــی ایجاد می شــود باعث افزایــش تبدیل چربی 
ســفید به چربی بژ و قهــوه ای )کــه دارای قدرت ترموژنــز و گرمازایی 
 خوبخودی می باشــند( و همچنیــن تبدیل چربی غیرفعــال به لیپیدهای 

آماده سوختن می باشد.

تغییرات بیوشیمیایی چربی ها در اثر فعالیت ورزشی
به طور خاصه می توان تغییرات بیوشــیمیایی چربی ها را که در اثر فعالیت 

ورزشی به وقوع می پیوندد به شرح زیر تقسیم بندی کرد:
1- افزایش اکسایش چربی ها

در جریــان فعالیــت ورزشــی بافت چربی و کبــد تحت تأثیــر هورمون ها 
عمل لیپولیز را تســریع و اســیدهای چرب را به عنوان یک پیش ســاز برای 
سوخت وســاز وارد خون می کنند و بهره گیری از چربی هــا افزایش می یابد. 
ایــن موضوع از ویژگی های افراد تمرین کرده و ورزشــکار به حســاب آمده 
 و ســازگاری ایجادشــده در این افراد از میزان قند کاســته و بر اســتقامت 

عضانی می افزاید.
2- افزایش فعالیت هورمونی

طی فعالیت ورزشــی ترشــح هورمون های اپی نفریــن و نوراپی نفرین و 
گلوکورتیکوئید از غدد فوق کلیوی، گلوکاگون از پانکراس، کورتیکوتروپین 
از هیپوفیز و هورمون تیروکســین از غده تیروئید افزایش می یابد. افزایش 
هورمون های ذکرشده به افزایش سوخت وساز و مصرف چربی ها می انجامد.

3- افزایش اسیدهای چرب آزاد در پاسما
 تری گلیسیریدهای ذخیره شده در بافت چربی بعد از هیدرولیز به صورت اسیدهای 
چرب آزاد درمی آیند و برای تأمین انرژی به مصرف می رسند. فعالیت ورزشی باعث 
هیدرولیز بیشتر چربی ها می شود و سطح اسیدچرب آزاد در پاسما افزایش می یابد.

4- افزایش لیپولیز درون عضات اسکلتی
هنگام فعالیت های ورزشــی پــس از تجزیه چربی ها توســط آنزیم های لیپاز 
و ورود آن ها بــه داخل خون به دلیل فعال بودن عضــات و مصرف انرژی، 
اســیدهای چرب خــون وارد ســلول های عضانی می شــوند و پس از آن 
 برای تجزیه بیشــتر و تولید انرژی به میتوکندری ســلول وارد می شوند و به 

مصرف می رسند.
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چربی سوزها
چربی ســوز چیست و انواع چربی ســوزها کدامند؟ و چرا استفاده می شوند؟ 
این ها ســواالتی هســتند که در رابطه با چربی ســوزها به ذهن ما خطور 
می کنند. در یک تعریف ساده می توان گفت، به هر ماده ای که بتواند میزان 
متابولیسم پایه را افزایش دهد، چربی سوز گویند. چربی سوزها انواع مختلفی 
دارنــد که نحوه کار و تأثیرگــذاری هر کدام از آن ها بــر چربی های بدن 

متفاوت است. در این بخش با انواع چربی سوزها آشنا می شویم.
1- ترموژنیک ها

 این چربی ســوزها شامل دو دسته هستند. دسته اول از طریق اثر بر روی غده 
تیروئید و افزایش T3 و T4 و در نهایت افزایش تیروکســین منجر به شدت 
متابولیســم و سوخت وساز می شوند که باید زیر نظر پزشک مصرف گردند؛ زیرا 
در صورت استفاده خودسرانه ممکن اســت فرد به پرکاری تیروئید دچار شود. 
دسته دوم ترموژنیک هایی هستند که از طربق اعمال بر روی عصب سمپاتیک 
)اعصاب خودمختار(، باعث افزایش کاتکول آمین ها که مشــتقات آمینی بنزن 
هستند، می شود که این مشتقات کاتکول آمینی شامل هورمون های آدرنالین و 
نورآدرنالین می باشند که از قسمت مرکزی غده فوق کلیوی ترشح می شوند و از 
این قبیل می توان به مکمل افدرین که از گیاه افدرا از خانواده افدراسه تهیه شده 
اشاره کرد. با مصرف مکمل افدرین خون بیشتری به بافت ها می رسد و سوخت وساز 
 سلول به ویژه کاتابولیســم افزایش می یابد و فرد پس از مصرف افدرین دچار

تپش قلب می شود.
2- بلوکه کننده ها

این دسته، چربی سوز نیستند ولی مانع جذب چربی در بدن می شوند. به این طریق 
که سلول چربی را فاگوسیت می کنند و دورتادور سلول چربی را فرامی گیرند تا از 
طریق بدن جذب نشوند. از بلوکه کننده ها می توان به چیتوسان و گوارانا اشاره کرد.

3- دفع کننده ها
این دســته نیز چربی سوز نیستند و فقط مانع جذب چربی در بدن می شوند. 
به عنوان مثال زنیکال باعث می شــود آب بدن به همراه سدیم و پتاسیم از 
طریق ادرار دفع شود و نیز مقدار کمتری از موادغذایی جذب بدن شود این 

مکمــل آنزیم لیپاز معده را از بین می بــرد و فرد با مصرف چربی هم چاق 
نمی شــود زیرا چربی ها جذب بدن نشــده و از راه مدفوع دفع می گردند و 
فرد همیشــه دارای مدفوع چرب می باشد و مصرف این مکمل با خطراتی 
همراه اســت. تریامترن H که پتاسیم را در بدن نگه می دارد و فقط سدیم 
را به همراه آب از بدن دفع می کند و فشــار کمتری را به قلب وارد می کند 
و در اصل با مصرف دیورتیک ها، وزن بدن از طریق دفع آب کم می شــود 
و چربی ها مصرف نمی شــوند و دیورتیک ها جزء خطرناک ترین داروها به 

حساب می آیند، زیرا تعادل الکترولیتی بدن را به هم می زنند.
4- آنابولیک ها

شامل یوهمبین، DHEA، تریبولوس دلتا 4، آندروسترون دیون می باشد. 
برخی از این ها پروهورمون می باشــند یعنی یک یا دو مرحله قبل از ساخت 
تستوسترون هســتند که با مصرف آن ها بدن به طور طبیعی تستوسترون 
تولید می کند و از طریق خواص آنابولیک آن ها، چربی سوزی اتفاق می افتد. 
یوهمبین باعث افزایش تستوســترون به صورت طبیعی می شود. این دسته 
بیشتر در دوران رژیم ورزشکاران مصرف می شود تا عاوه بر چربی سوزی 
بافت عضاتشــان حفظ شود. اســتفاده از پروهورمونها مدتی است که در 

مسابقات ورزشی ممنوع شده است.
5- ترکیبات آلی اکتیو

شامل آنزیم ها، کوآنزیم ها و ویتامین ها و برخی ترکیبات آلی می باشد. مثل 
مکمل های کوآنزیم Q10 کرومیوم، آنتی اکسیدان ها، آل- کارنیتین که این 

دسته جزء بی ضررترین چربی سوزها می باشند.
6- چربی های مفید

این دســته LDL را کاهش و HDL را افزایش می دهد و ســریع تر به 
انرژی تبدیل شده و متابولیسم بدن را افزایش می دهند و شامل مکمل هایی 

نظیر CLA و روغن هایی مثل روغن کنجد، زیتون و... می باشد.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

253252251 254
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اصول و مبانی کشت و پرورش گیاهان دارویی

تألیف: دکتر علیرضا بلندنظر و دکتر علی ثابتی
ویراستار علمی: دکتر علیرضا بلندنظر
ویراستار ادبی: مهری مسگری نیاسر 

ناظر چاپ: دکتر رضا بخردی
 تیراژ: 1000 نسخه - چاپ اول 1398

 انتشارات: مرسل کاشان
قیمت: 38,000 تومان

تلفن مرکز فروش: 0864002 داخلی 322

این کتاب به اصول و مبانی کشت و پرورش )زراعت( گیاهان 
از کاشت،   دارویی به صورت مفصل پرداخته و مراحل قبل 

 معرفی کتاب

داشت و برداشت، مدیریت مزرعه و هزینه ها و سایر موارد 
مهم و کلیدی را به صورت کلی و عمومی بیان کرده و هر 
اشاره  ویژگی  آن  واجد  دارویی  گیاهان  به  بوده  الزم  کجا 

نموده است.
اولیه  اصول  زمینه  در  مفیدی  اطاعات  مجموعه  این 
کشت و پرورش گیاهان دارویی را در اختیار عاقمندان به 
و  کشاورزی  رشته های  دانشجویان  دارویی،  گیاهان  زراعت 
گیاهان دارویی و مهارت آموزان سازمان فنی و حرفه ای در 
زمینه  در  می تواند  که  می گذارد  دارویی  گیاهان  رشته های 
ارزیابی ورود به این عرصه، چگونگی فعالیت در این حوزه 
 و مدیریت و برآورد هزینه ها و بررسی سود و زیان، به آن ها 

کمک نماید.

مطالعه این کتاب ارزشمند به عاقه مندان و پژوهشگران گرامی توصیه می شود.
قابل توجه ناشرین، مؤلفین و مترجمین گران قدر کتب گیاه درمانی، آروماتراپی و سایر 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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سیاهدانه
سید محسن سیادت، 

کارشناس ارشد شیمی تجزیه، گروه فیتوشیمی، 
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

مقدمه
از   )Nigella sativa Linn( ســیاهدانه 
خانواده آاللــه )Ranunculaceae( به طور 
معمول به عنوان دانه ســیاه در طب سنتی شناخته 
 niger از کلمه Nigella شده است. نام جنس
به معنی ســیاه، مشتق شده اســت. گونه هایی با 
نام sativa به معنی کشــت شده می باشد. قبل 
از نامگذاری این گونه در ســال 1753 توسط گیاه 
شــناس سوئدی کارل لینه، این گونه هزاران سال 
پیش از آن کشت می شــده و در هند، کشورهای 
عربی، اروپا و ایران برای اهداف درمانی اســتفاده 
می شده است. همچنین به عنوان ادویه و در درمان 
بیماری هایی مثل آسم، فشار خون، دیابت، التهاب، 
سرفه، برونشیت، ســردرد، اگزما، تب، سرگیجه و 
آنفوالنزا نیز مصرف داشــته اســت. دانه یا روغن 
آن به عنوان داروی ضد نفخ، ادرارآور، شــیرآور و 
افزودنی  ضدانگل استفاده می شود. حتی به عنوان 
غذایی نیز مفید اســت. یک عقیده قدیمی سنتی 
در اسام راجع به ســیاهدانه وجود دارد و آن این 

است که سیاهدانه یک اکسیر و معجون شفادهنده 
جهانی و عمومی است و به همین خاطر به عنوان 
نوش دارویی که در درمــان تمام بیماری ها به جز 

مرگ مفید است، شناخته می شود.

نام های گیاه
 نام فارسی گیاه، سیاهدانه و سیاه تخمه می باشد.

 نام های انگلیسی آن عبارتند از:
 Black Seed 
Black Cumin
Black caraway
Garden fennel flower 
Coriander of  rome 
در کتب طب سنتی تحت نام شونیز و شونوز نام برده 
شده اســت. نام عربی آن حب السودا، کمون السود، 

شونیز، حبه البرکه، کمون اکحل و شانوج می باشد.

اندام دارویی
دانه ها بخش دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. 

آن ها ریز، ســیاه رنگ، گرد یا سه وجهی بوده و 
سطحی ناصاف دارند. له شده آن ها بوی لیمویی 
دارد. پس از کنده شــدن پوسته رویی دانه آن ها، 
مغز ســفید رنگ و روغنی آن ها نمایان می شود 
که بسیار خوشبو اســت. زمان جمع آوری دانه ها 

در ماه های تیر و مرداد می باشد.

مرفولوژی گیاه
جنس ســیاهدانه دارای 16 گونه می باشــد که 
و   Nigella sativa آن هــا  معروف تریــن 
Nigella damascene )سیاهدانه دمشقی( 

می باشد )شکل 1(.
سیاهدانه، گیاهی یکساله نازک یا ضخیم، به ارتفاع 
15 تا 50 ســانتی متر با برگ های نسبتًا شکافدار، 
گل های آبی پررنگ و کمرنگ و سفید می باشد. کم 
و بیش کرکی تنک، کرک ها گاهی غده دار. ســاقه 
راست، ساده یا منشعب، با شیارهای کم عمق. فرم 
میوه آن کپســولی است )شــکل 2( و شامل تعداد 
زیادی دانه های مثلثی ســفیدرنگ است. هنگامی 
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که کپسول میوه ای می رسد، باز می شود و دانه های 
آن به داخل فضا ریخته و به رنگ سیاه درمی آیند.

پراکندگی جهانی
 این گیاه به طور گسترده در جنوب اروپا، شمال 
آفریقا، آســیا و در کشورهایی مانند هند، ایران و 

کشورهای عربی یافت می شود.

پراکندگی جغرافیایی در ایران
 این گونه به منظور اســتفاده از دانه های آن به 
صورت کاشته شده در نقاط مختلف ایران از جمله 
اصفهان، یــزد، چهار محال بختیــاری، فارس، 
همدان، خوزستان، خراسان، بلوچستان و تهران 

کاشته می شود.

ترکیبات موجود در سیاهدانه
در هر کیلوگرم سیاهدانه، 216 گرم پروتئین، 406 
گــرم چربی، 45 گرم خاکســتر، 84 گرم فیبر، 38 
گرم رطوبــت، عناصری مثل آهــن، مس، روی، 
فســفر و کلســیم، ترکیباتی نظیر تیامین، نیاسین، 
پیریدوکســین و فولیک اســید وجود دارد. به طور 
 کلی ســیاهدانه 32 تا 40 درصــد روغن، پروتئین، 

آلکالوئید، ساپونین و 0/4 تا 2/5 درصد اسانس دارد.
در بررسی اسانس آن با GC-Mass اصلی ترین 
پاراســیمن، کارواکرول و  تیموکینــون،  مــاده 
تیموکینون  اســت.  لونجیفولن مشــخص شده 
دیمره شــده و تبدیل به دی تیموکینون می شود 

)جدول 1(.

ترکیبات اصلی گیاه ایرانی شامل ترانس آنتول، 
لیمونن، پارا سیمن، کارون و تیموکینون می باشد. 
در مطالعــه دیگــر نیجلــون، دی تیموکینون، 
تیموکینون و تیموهیدروکینون به عنوان ترکیبات 

فعال اصلی اسانس ذکر شده اند.

 شکل 1- گونه های مختلف سیاهدانه                        شکل 2- کپسول میوه سیاهدانه    

جدول 1- ترکیبات شیمیایی سیاهدانه
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نیجلیسین، نیجلیدین، نیجلیمین و فرم اِن-اُکساید آن که یک ایزوکینولین است، چهار آلکالوئیدی هستند که به عنوان ماده مؤثره سیاهدانه شناخته شده اند )شکل 3(.

شکل 3- فرمول شیمایی اجزای عمده سیاهدانه

هشت نوع اســید آمینه در پروتئین های موجود 
در سیاهدانه شــناخته شده است. مونوساکاریدها 
در شــکل گلوکز، رامنوز، گزیلــوز و آرابینوز در 

سیاهدانه موجودند.
ســاپونین موجود در ســیاهدانه یک تری ترپن 
مونــو دسموســیدیک با نام α-هدرین اســت. 
فاونوئیدهای موجود در آن کوئرستین، کامفرول 

و گاالکتوزیل هستند.
روغن سیاهدانه متشــکل از دو جزء فسفولیپید 
شامل فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل تانوالمین و 
فسفاتیدیل سرین، فسفاتیدیل نیستیل و اسیدهای 
چرب غیراشــباع شامل اســید لینولئیک و اسید 
اولئیک، لیگنوســریک، لینولنیک و پالمیتولئیک 
و آراشــیدیک اسید می باشد. اســیدهای چرب 
اشــباع آن مثل پالمیتیک اسید، استئاریک اسید 

و میرستیک اسید می باشد.

اثرات فارماکولوژیک سیاه دانه
تقوت کننده  ضدالتهابی،  آنتی اکســیدانی،  اثرات 
ایمنــی و آنتی هیســتامینی روغن و  سیســتم 
عصاره دانه گیاه ســیاهدانه باعث شــده اثرات 
فارماکولوژیــک متعــددی ماننــد کاهش قند، 
چربی و فشار خون باال، دفع کننده صفرا و اسید 
اوریک، محافظ بافت های کبــد، کلیه و قلب و 
عروق و همچنین اثرات ضدمیکروب و ضدانگل 

از این گیاه گزارش شود.

اثرات درمانی و موارد استفاده در طب سنتی
سیاهدانه در طب ســنتی اسامی داروی مهمی 
بوده و بــرای رفع ناراحتی هــای مختلف مورد 

استفاده قرار می گرفته است. 

این گیاه برای درمان به هم خوردن وضعیت معده 
و قولنج استفاده می شود. در طب سنتی اسامی 
و خاورمیانه برای درمان گروه زیادی از بیماری ها 

مانند آســم، تشنج های شدید، ســردرد، اسهال 
خونی، عفونت، چاقی مفرط، پشت درد، افزایش 
فشارخون و مشکات سیستم گوارشی و اگزمای 
پوســتی استفاده می شده اســت. مصرف مقادیر 
زیاد دانه ســبب افزایش ادرار و نیز شیر می شود. 
دانه های ســیاهدانه در هند و خاورمیانه به عنوان 
مواد خوراکی و به شکل ادویه و طعم دهنده نان 

استفاده وسیعی دارند.
دانه های این گیاه توسط پزشکان مصری و یونانی 
از دیرباز برای درمان سردرد، التهاب مخاط بینی، 
دندان درد و کرم های روده ای، تنظیم قاعدگی و 
افزایش شیر استفاده می شده اند. می توان دانه ها 
را بــا کمی آرد به عنوان چســباننده برای درمان 

زخم بینی و رماتیسم استفاده نمود.
تیموکوئینــون و نیوژلون موجود در ســیاهدانه 
دارای دامنه وســیعی از اثرات درمانی هســتند 
که این حالــت در مطالعات آزمایشــی به روی 
حیوانات کامًا مشــخص شده است. این مواد از 
فعالیت 5-لیپواُکسیژناز ممانعت کرده، سبب سنتز 
نیتریک اکساید شده و به همین دلیل در مواردی 
که التهاب وجود داشــته و نیاز به تقویت سیستم 
ایمنی باشــد مؤثر هســتند. در ســال های اخیر 
مشخص شده اســت که این مواد دارای اثرات 
کاهش قند خون، آنتی اکسیدانی، حفاظت از کبد، 
کاهنده درد، ضد لخته شــدن خون، ضدتشــنج، 

اتساع برونشی، ضدتومور و ضدباکتری هستند.
اثرات درمانی ســیاهدانه که در کتب معتبر ذکر 

دانه های این گیاه توسط 
پزشکان مصری و 

یونانی از دیرباز برای 
درمان سردرد، التهاب 

مخاط بینی، دندان درد و 
کرم های روده ای، تنظیم 
قاعدگی و افزایش شیر 

استفاده می شده اند. 



                                                               مجله تحقیق و توسعه باریج |  شماره 20 

31

 یایی موجود در سیاهدانه به طور خالصه ذکر شده است.در جدول زیر ترکیبات شیمدر جدول زیر ترکیبات شیمیایی موجود در سیاهدانه به طور خاصه ذکر شده است:

 

 گروه زیرگروه ترکیبات

Palmitic acid (12.5%), Stearic and Myristic acid (30%) Saturated  
Fatty Acids 

 ,Arachidonic, Eicosadienoic acid (3%), Linoleic (50-60%) روغن ثابت
Linolenic, Oleic Acid (20%), Almitoleic acid, β-Sitosterol,  
α-Sitosterols (44-54%), Cycloeucalenol, Cycloartenol, Sterol 
Esters and Sterol Glucosides 

Unsaturated 
Fatty Acids 

Nigellone, Thymoquinone (30-48%), Thymohydroquinone, 
Dithymoquinone, Thymol, Carvacrol, α & β-Pinene, 
Dlimonene, D-citronellol, P-cymene (7-15%) and2-(2-
Methoxypropyl)-5-Methyl-1,4-Benzenediol 

ن فرّار0روغ -  

Arginine, Glutamic acid, Leucine, Lysine, 
Methionine,Tyrosine, Proline And Threonine Amino Acids پروتئین 

Nigellicimine, Nigellimine-N-oxide Isoquinoline 
Alkaloids آلکالوئید 

Nigellidine, Nigellicine Pyrazole 
Alkaloids 

6-Methoxy-Coumarin,7-Hydroxy-Coumarin,7-Oxy-
Coumarin - کومارین 

α-Hedrin, Steryl-glucosides, Acetyl-steryl-glucoside Triterpenes 
and Steroidals ساپونین 

Cu, P, Zn, Fe - مواد معدنی 
 کربوهیدرات  
 فیبر  
 رطوبت  

Nigellone, Avenasterol-5-Ene, Avenasterol- 7c-Ycelnoee, 
Egrroalm, sctheorolel, S Tleorpohle, N Coilt, R O2l4--7m-
Eetnhey, Gvloulactoipley Roainl Osyl(1→6)-Β-D- Oil  
(0.5- 1.6%), Fatty With(3 C5.6-41.6%), Oleic Acid, Esters 
Of Unsaturated Fatty Acids Linoleic1 5a Caindd, N Tiann 
Ngilny,C Oressidine, Hriend, Ngilny, N2o3--Dihydroxy-28- 
Methy-Lolean-12-Enoate,Stigma-5, 22-Dien- 3-Β-D-Gluco- 
Pyranoside, Cycloart-Triene- 23-Methyl-7, 20, 22- A 3β, 25- 
Diol, Nigellidine-4-O-Sulfite. 

 دیگرترکیبات 
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شده اســت اثر قاعده آور، مســهل، سقط کننده، 
آمیب کش، ضددرد، ضدمیکروب، ضدســرطان، 
ضداسپاســم،  ضداکســیدان،  ضدحساســیت، 
ضدویــروس، بازکننــده برونش هــا، ضدقارچ، 
معرق،  ضدنفــخ، ضدحاملگــی، هضم کننــده، 
ادرارآور، شــیرافزا، کاهش دهنــده اوره خــون، 
محافظ کبد، برای دفع گازهای معده و بادشکن 
و بیماری های نزله ای دســتگاه تنفس، محرک 
سیســتم ایمنی بــدن، حشــره کش، کرم کش، 

محرک تنفسی و تقویت کننده معده می باشد.
خورانــدن دانه های آن به زنان شــیرده ســبب 
تسریع در ترشــح شــیر می گردد. دانه های آن 
 محرک بوده و برای درمان ســرفه و روماتیسم 

تجویز می شود. 
پــودر دانه هــای آن به همراه روغــن کنجد در 
مصرف خارجی برای معالجه ترکیدگی پوســت 
توصیه می شــود. دانه هــای آن بــرای درمان 

مارگزیدگی و عقرب گزیدگی تجویز می شود.
برای درمان برونشــیت، آسم و ســیاه سرفه به 
کار مــی رود. مانند بســیاری از گیاهان مربوط 
به پخت وپز، ســیاهدانه مفید برای هضم غذا و 
سیســتم گوارشی اســت. درد معده و اسپاسم را 
تسکین می دهد، سبب سهولت خروج باد از شکم 
و قولنج می شــود. دانه های آن ضدعفونی کننده 
هســتند و برای درمان کرم های روده به ویژه در 

کودکان مفید است.
فرآورده جدید شــرکت داروسازی باریج اسانس، 
»کپســول نرم ســیاهدانه باریج« است 
)شکل 4( که به علت وجود ترکیبات تیموکینون 
در آن، دارای اثــرات ضــددردی و ضدالتهابی 
اســت و در درمان کمکی آرتریــت روماتوئید، 

شکل 5- روغن سیاهدانه باریج

برطرف کــردن درد مفاصل و کمــر، همچنین 
 دردهای عضانی اسکلتی ناشی از سوء مزاج سرد

 به کار می رود.
محصول دیگر شــرکت داروسازی باریج اسانس 
که در آن از روغن دانه این گیاه اســتفاده شــده 
است، »روغن سیاهدانه باریج« می باشد که 
 به صورت موضعی اســتفاده می شود )شکل 5(.
مالیــدن آن بــر مفاصل و کمــر، برطرف کننده 
 دردهای شــدید به خصوص از نوع سرد می باشد.
 همچنین، مالیدن آن بر کمر و اعضای تناســلی 
جهت تقویت نیروی جنسی و نعوظ مفید می باشد.

شکل 4- کپسول نرم سیاهدانه باریج

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

263262261 264
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کاربرد فناوری نانو
 در صنعت بسته بندی مواد غذایی

مسعود تواضعی؛ کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، واحد فرموالسیون، شرکت کشت و صنعت گلکاران

امروزه استفاده از پاستیک ها موجب نگرانی های 
بزرگ ترین  اســت.  بشری  جامعه  در  بســیاری 
چالــش در مورد پاســتیک ها مســاله بازیافت 
این مواد است. پاســتیک ها، قابل بازیافت و یا 
زیست تخریب پذیر نیســتند و بنابراین می توانند 
سبب مشــکات جدی زیســت محیطی شوند. 
امروزه اســتفاده از مواد زیســت تخریب پذیر به 
علت پتانسیل باالی آن ها، به ویژه برای استفاده 
در بســته بندی مــواد غذایی مــورد توجه قرار 
گرفته اســت. این مواد می توانند جایگزین مواد 
پاستیکی زیست تخریب ناپذیر شوند وآسیب های 
زیست محیطی ناشی از آن ها را کاهش دهند. اما 
برابر  در  کمتری  مقاومت  زیست تخریب ناپذیر،  مواد 
نفوذ آب و گاز از خود نشان می دهند و از نظر خواص 
مکانیکی نیز ضعیف تر می باشــند. یکی از راه های 
غلبه براین مشــکات، کامپوزیت سازی پلیمرهای 

زیست تخریب ناپذیر با سایر مواد مفید است.

نانو کامپوزیت
مواد کامپوزیتی از دو یــا چند ماده متفاوت، که 
هرکدام خاصیت منحصر به فردی دارند، تشکیل 
شــده اند. از ترکیب این مواد، مــاده ای به وجود 
می آید که مجموعه خواص مواد تشــکیل دهنده 
را همزمان دارد. برای مثال بتن آرمه که سختی 
بتــن و انعطاف پذیری آهــن را دارد نوعی ماده 
کامپوزیتی اســت. یکی از زمینه های سریع ورود 
به رشد نانوتکنولوژی استفاده از نانوکامپوزیت ها 

به جای بسته بندی های پلیمری معمولی است.
نانوکامپوزیت هــا ترکیبــی از مــاده پلیمــری 
به عنوان فاز پیوســته و نانــوذرات به عنوان فاز 
پراکنــده هســتند. در صورتی که فــاز پراکنده 
مورد اســتفاده در کامپوزیت، نانوذره باشد، ماده 
ترکیبی، نانوکامپوزیت خواهد بود. از خصوصیات 
باالبودن  بــه  می توان  نانوکامپوزیت ها  متنــوع 
نســبت سطح به حجم، انعطاف پذیری باال بدون 

کاهش استحکام و مقاومت در برابر خراشیدگی 
و همچنین خواص نوری مطلوب مانند شفافیت 

که به اندازه ذرات بستگی دارد اشاره نمود.
در ایــن کامپوزیت هــا از نانوذراتی همچون خاک 
اســتفاده  فلزات، و... به عنوان تقویت کننده  رس، 
می شود. برای مثال، در نانوکامپوزیت های پلیمری، 
به میزان کمتر از 10 درصِد وزنی، ذرات نانو استفاده 
می شــود. این ذرات عاوه بر افزایش اســتحکام 

پلیمرها، وزن آن ها را نیز کاهش می دهند.
اســتفاده از نانوکامپوزیت هــای زیســتی برای 
بســته بندی غذا، نه تنها غــذا را حفظ می کند و 
طول عمر آن را افزایش می دهد بلکه برای حفظ 
محیط زیست مفید اســت. اکثر مواد بسته بندی 
معمولــی از مواد غیرقابــل بازیافتند که آلودگی 
محیط زیســت را افزایش می دهد. در سال های 
اخیر، توجه به بسته بندی های نوین در تولید مواد 
غذایی افزایش یافته اســت که این امر ناشی از 



مجله تحقیق و توسعه باریج | شماره 20

34

این حقیقت اســت که این نوع بسته بندی ها در 
مقایســه با نوع مرسوم، تنها مسؤول در برگرفتن 
و محافظت مــاده غذایی در برابر عوامل خارجی 
نیستند، بلکه مزایای دیگری نیز دارند که شامل 
افزایش زمان انبارمانی، جلوگیری ازفساد و اُفت 
مواد مغذی و تعیین زمان ماندگاری مواد غذایی 
است. لذا ســه نوع بسته بندی مواد غذایی وجود 
دارد: بســته بندی متداول و غیرفعال، بسته بندی 

فعال، بسته بندی هوشمند.
بسته بندی فعال

برخاف بسته بندی های غذایی متداول، بسته بندی 
غذایی فعال )Active Packaging( ، نه تنها 
به عنوان یک مانــع غیرفعال عمل می کند، بلکه 
ممکن است از طریق رهایش ترکیبات مطلوبی 
همچون عوامل ضدمیکروبی و آنتی اکســیدانی 
یا بــا حذف برخی از فاکتورهــای مضر از قبیل 
اکســیژن، اتیلن یا بخار آب عکس العمل نشان 
دهد. پیامد این چنین عکس العمل هایی به بهبود 
پایداری غذا منجر می شــود. برخی از نمونه های 
بارز این سیســتم های بســته بندی غذا در ادامه 

توضیح داده می شوند:
الف( سیستم های ضدمیکروبی:

سرعت  به  ضدمیکروبی  بســته بندی  سیستم های 
در حال ظهور هســتند، زیرا توانایی کنترل رشــد 
پاتوژن ها و عوامل ایجادکننده فساد در مواد غذایی 
را دارا هســتند. این بسته بندی ها را طوری طراحی 
کرده اند که به محض شــروع فساد در ماده غذایی 
داخل بســته، از خود، ماده نگهدارنده آزاد می کنند. 
از جمله سیســتم های ضدمیکروبی اســتفاده شده 
در بســته بندی مواد غذایی، نانوذرات نقره اســت. 
نقــره عاوه بر ســمی بــودن برای دســته ای از 
میکروارگانیسم ها، برخی مزیت ها از قبیل پایداری 
در دمــای بــاال و فّراریت کمتر را نیز داراســت. 
چســبندگی به ســطح ســلول، تخریب لیپوپلی 
ســاکاریدها و تشــکیل حفراتی در غشای سلولی، 
نفوذ به داخل ســلول باکتری آسیب به DNA و 
 )+Ag( رهاکردن یون های ضــد باکتریایی نقره
سازوکارهای فعالیت ضدمیکروبی این بسته بندی ها 
هســتند. همچنین نانوذرات نقره، اتیلن را جذب و 
تجزیه می کنند که ممکن اســت در افزایش زمان 

انبارمانی میوه ها و سبزی ها مؤثر باشد.
ب( مهارکننده های گازها و رطوبت:

اکسیژن موجود در بسته بندی غذایی عامل اصلی 
فساد اکسیداســیونی چربی ها و روغن ها و رشد 
میکروارگانیسم ها است. همچنین اکسیژن، 

اساس کار نوعی بسته بندی فعال

بسته بندی های هوشمند

فرایندهای داخل بســته بندی غذایی را که منجر 
به تغییر رنگ، بافت، تندشدگی و طعم نامناسب 
و مشــکات مربوط به طعم می شود را سرعت 
می بخشد. اتیلن نیز گازی است که تحت عنوان 
هورمون پیری برای میوه ها و ســبزی ها شناخته 
می شود. برای افزایش طول عمر این محصوالت 
الزم است میزان اتیلن موجود در بسته های آن ها 
کاهش یابــد. فناوری نانو قادر اســت تا با تولید 
مهارکننده های اکســیژن و اتیلن از ایجاد تغییرات 
نامطلوب در مواد غذایی  بسته بندی شده جلوگیری 
نموده و یا از سرعت تنّزل کیفیت به شدت بکاهد.

بسته بندی هوشمند 
)Smart Packaging(بسته بندی هوشمند
به سیســتمی گفته می شود که امکان برقراری 
ارتبــاط بــا مصرف کننده را داشــته باشــد. 
بســته بندی های هوشــمند مواد غذایی عاوه 
بر به تأخیر انداختــن عوامل محیطی مؤثر بر 
مواد غذایی، روشــی پویاتر را برای نگهداری 

محصول به کار می گیرند.
 به عنــوان مثال دو مقوله مهم در حفظ کیفیت 
ماده غذایی بســته بندی شــده، کنترل میزان 

رطوبت و اکسیژن است.
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در بسته بندی هوشمند، ظروف بسته بندی حاوی 
ترکیباتــی هســتند که کلیه معضــات مربوط 
بــه افزایش یــا کاهش اکســیژن و رطوبت در 
بســته بندی را برطرف می کننــد. به این ترتیب 
یکی از ویژگی های مواد بســته بندی هوشــمند 
قابلیت جذب اکســیژن ماده غذایی توسط آن ها 
اســت که طی ایــن عمل اکســیژن موجود در 
فضای ظرف جذب شــده و به این ترتیب رشد 
میکروب های هوازی متوقف می شود و درنتیجه 

طعم و کیفیت ماده غذایی حفظ می شود. 
یکی دیگر از قابلیت های بسته بندی هوشمند، 
عبورکربــن دی اکســید از آن ها اســت. کربن 
دی اکســید می تواند رشــد میکروب هــا را در 
محصوالتی نظیر گوشــت قرمز، گوشت مرغ و 
پنیر متوقف سازد. استفاده از مواد جاذب رطوبت 
از دیگر امکانات بسته بندی های هوشمند است. 
حــذف رطوبــت می تواند مانع جمع شــدن آب 
محصوالت گوشتی درون ظرف شود. همچنین 
هنگام بســته بندی محصول غذایــی تازه، مواد 
جاذب رطوبت مانع از تشــکیل قطرات ناشــی 
از میعــان بر جدار ظرف می شــوند. مواد کنترل 
رطوبــت نیــز می توانند میــزان رطوبت موجود 
در ظرف را در ســطح مورد نظــر حفظ کنند. از 
جمله جذب کننده های دیگری که در بســته بندی 
هوشــمند مورد استفاده قرار می گیرند مواد جاذب 

گاز اتیلن و ضدمیکروب ها هستند.

نانو سنسورها در صنعت غذا
حسگر یا سنســور در حقیقت، ابزار و یا ماده ای 

اســت که بتوان با آن یک یا چند پدیده فیزیکی 
یا شــیمیایی خاص را بر اساس ایجاد یک پاسخ 
)سیگنال( ویژه تشخیص داد. اندازه گیری دقیق 
پارامترها در مقیاس نانو، مســتلزم اســتفاده از 
حســگرهایی در مقیاس نانو با حساسیت خیلی 
باال اســت. همچنین مواد ســازنده نانوحسگرها 
باید دوام و اســتحکام بــاال و خواص الکتریکی 
خوبی داشــته باشــند. به طورکلی، ویژگی های 
حساسیت  باالتر،  انتخاب گری  نانوحسگرها  مهم 
زیادتــر، ابعاد کوچک تر و قیمت ارزان تراســت. 
نانوحسگرها در بسته بندی مواد غذایی با عنوان 
برچســب یا پوشش اضافه می شــوند که باعث 
جلب اطمینان مصرف کننده از لحاظ یک پارچگی 
بســته بندی از طریق تشــخیص نشــت )برای 
مواد غذایی بســته بندی شــده تحت خاء و یا 
گاز بی اثر(، شناســاگرهای تغییرات دما، زمان 
)منجمدشدن- خروج از انجماد- انجماد دوباره( 
و یا ایمنی میکروبی )فساد موادغذایی( می شود. 
از نانوحســگرهایی که به رهایش مواد شیمیایی 
ناشــی از فساد غذاها حســاس هستند می توان 
در بسته بندی های هوشــمند استفاده کرد، تا به 
محض شــروع خراب شدن غذا، رنگ بسته بندی 
تغییرکرده، به مشــتری هشــدار داده شود. این 
سیستم به مراتب دقیق تر و مطمئن تر از فروش 

با تاریخ مصرف است.
این حســگرها عاوه بر حساســیت باال، زمان 
تشــخیص را نیز کاهش می دهند. نانوحسگرها 
همچنیــن قادر به تشــخیص ویــروس قبل از 
تکثیر آن هســتند. برخــی از قابلیت های بالقوه 

نانو سنسورها

نانوحســگرهای زیســتی عبارتند از: تشخیص 
آلودگی های بیماریزا، شرایط محیطی )روشنایی 
و تاریکی، ســردی و گرمی، خشکی و رطوبت( 
و ترکیب های حساسیت زا. همچنین نانوحسگرها 
قادر به تشــخیص تغییرات فیزیکی و شیمیایی 
در آب بــوده و به دلیل اندازه بســیار کوچک و 
ساختار نانومتری از دقت و واکنش پذیری بسیار 
باالیی برخوردارنــد. کاربردها و قابلیت های این 

نانوحسگرها در آب عبارتند از:
- تشخیص نوع و میزان آلودگی در آب

- تشخیص آالیندگی قبل از شیوع آلودگی در کل آب
- حساسیت بسیار باال به میزان تغییرات pH آب
نور خورشــید از امواج مختلفی با طول موج های 
متفاوت تشکیل شده است. برخی از امواج برای 

سامتی ما خطرناک هستند.
 در نتیجه باید از رسیدن آن ها به بدن جلوگیری 
کــرد. یکی از این امواج خطرناک، امواج ماورای 
بنفش هستند. در طبیعت الیه اُُزن، تا حد زیادی 
از رســیدن این امواج به مــا جلوگیری می کند. 
یکی از مشــکاتی که بســته بندی های شفاف 
دارند این اســت که وقتی در معــرض نور قرار 
می گیرند، تابش مــاورای بنفش را از خود عبور 
داده و بــه مــاده غذایی می رســانند و درنتیجه 
نمی تواننــد از ماده غذایی داخــل خود به خوبی 
محافظت کنند و ماده غذایی زود فاســد می شود. 
با اســتفاده از فناوری نانو، پاســتیک هایی تولید 
شده اند که دارای نانوذرات تیتانیوم اکسید هستند. 
این پاســتیک ها آثار مخرب تابش های ماورای 

بنفش را کاهش می دهند.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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پیوند مدیریت استراتژیک هزینه ها و 
مدیریت استراتژیک بازاریابی

محسن عبائی، کارشناس ارشد مدیریت، واحد سیستم ها و روش ها، شرکت داروسازی باریج اسانس

ســودآوری، رؤیــا و آرزوی همه شــرکت ها و 
مدیران اســت، اما مانع بزرگــی به نام هزینه ها، 
می تواند تمام رویاها و آرزوهای یک شــرکت را 
دســت نیافتنی کند. وقتی نمودارها روند صعودی 
هزینه های ســازمان را نمایــش می دهند نه تنها 
نشان می دهند که سامت سازمان در خطر است 
بلکه می توانند زنگ ها را بــرای مدیران نیز، به 
صدا درآورند. هزینه، نزد مدیران و ســهام داران، 
واژه یی دوســت داشتنی به شــمار نمی رود. اما 
همان قــدر که صاحبان شــرکت ها نســبت به 
هزینه ها حساسیت نشان می دهند، مشتریان نیز 
احساســی مشابه نسبت به واژه " قیمت " دارند. 
در دنیای کســب و کار، هرچه شرایط رقابتی تر 
می شــود، اهمیت مسائلی چون کیفیت، قیمت و 

زمان تحویل به شدت افزایش می یابد.
 امروزه ســازمان ها باید هرچه سریع تر کاالهایی 
باکیفیت و قیمت مناسب را به بازار عرضه کنند و 
گرنه در عرصه رقابت حرفی برای گفتن نخواهند 
داشت. در بازاریابی مدرن نیز، برآورده ساختن نیاز 
مشتریان، مسیر اســتراتژیک شرکت ها به شمار 
می رود. با نگاهی ســاده به آمیختــه چهارگانه 
بازاریابی درمی یابیــم که قیمت )Price(، یکی 
از عناصر مهم آن به شــمار مــی رود. به عبارت 

دیگر می توان گفت مشتری برای تصمیم گیری 
در مورد خریــد کاال، تنها به محصول و کیفیت 
آن نمی اندیشد بلکه مناســب بودن قیمت را نیز 
در نظر دارد. بنابراین ضرورت دارد که شرکت ها 
برای کســب موفقیت در بازار، برنامه یی جامع و 
هوشمندانه برای قیمت گذاری و همچنن انطباق 

با قیمت های رقابتی بازار داشته باشند.
 از ســوی دیگر، ترفندهای مهمی در حسابداری 
مدیریت ارائه شــده است که می تواند سازمان ها 
را در حفــظ تــوان رقابتی خــود در بُعد قیمت، 
ماننــد هزینه یابی  تکنیک هایــی  یاری دهــد. 
 برمبنــای فعالیــت )ABC(، هزینه یابی هدف
)Target Costing(، هزینه یابــی کایــزن و 
غیره، رویکردهایی نوین در حسابداری مدیریت، 
در مقایسه با هزینه یابی سنتی، به شمار می روند. 
این نوشتار به معرفی تکنیک هزینه یابی هدف و 

کاربرد آن در مدیریت هزینه ها خواهد پرداخت.

معادله یی ساده و مهم:
 معادله سود و هزینه، را به طور ساده می توان به 
صورت: "سود برابر است با قمیت فروش منهای 

هزینه ها" بیان نمود: هزینه ها – قیمت = سود
در تفکر هزینه یابی ســنتی، هزینه ها محاســبه 

می شود و بر اساس سود مورد انتظار، قیمت فروش 
محاسبه خواهد شــد. برای مثال اگر هزینه های 
کاالیی 1000 واحد پولی است و شرکت بخواهد 
20 درصد ســود حاصل کند، بنابراین باید قیمت 

فروش 1200 واحد پولی تعیین شود.
اما در دیدگاه هزینه یابی هدف، شرایط به گونه یی 
دیگر اســت، در این تفکر این فلسفه حاکم است 
که هزینه باید مدیریت شــود. در شرایط رقابتی 
یک شــرکت نمی تواند قیمــت تعیین کند بلکه 
قیمت برای او تعیین می شود. بنابراین در معادله 
باال، قیمت در دســت شــرکت نیست و از میان 
ســه متغیر سود، قیمت و هزینه، دو متغیر سود و 
هزینه باقی می ماند. بنابراین شرکت باید بتواند با 
راهکاری میان ســود و هزینه، توازن برقرار کند. 
حال اگر شــرکت ســود هدف خود را X تعریف 
کنــد، حداکثــر هزینه یی که شــرکت می تواند 

متحمل شود برابر است با:
سود هدف – قیمت رقابتی = هزینه هدف

  و این دیدگاه چپزی نیست جز هزینه یابی هدف 
.Target Costing یا

حال، در این قسمت از نوشتار، روند شکل گیری 
و تولید محصول با دو دیدگاه هزینه یابی هدف و 

سنتی بررسی می شود.
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هزینه یابی سنتی
 روند شــکل گیری محصول براســاس دیدگاه 

هزینه یابی سنتی به صورت زیر است:
1-نیازمندی های محصول شناسایی می شود.

2-محصول طراحی می گردد.
3-هزینه های محصول تخمین زده می شود.

4-تجزیه و تحلیل ساخت / خرید انجام می شود.
5-هزینه های تأمین کننده برآورده می شود.

6-هزینه ها ارزیابی می شود:
اگر هزینه ها باال باشد به قدم 2، طراحی محصول، 
رجوع کرده و در طرح آن تجدید نظر خواهد شد.

اگر هزینه ها مناسب باشد قدم 7 اجرا می شود.
7-تولید محصول صورت می پذیرد.

8-هزینه ها به صورت دوره یی کاهش می یابد.

هزینه یابی هدف
 امــا رونــد شــکل گیری محصــول در دیدگاه 

هزینه یابی هدف به گونه یی دیگر است:
1-نیازمندی های محصول و خواســته های بازار 

شناسایی می شود.
2-سود هدف تعیین می گردد.

3-میان خواسته های بازار، قدم 1 و هزینه هدف 
توازن برقرار می شود.

4-گزینه هــای طراحی محصول و فرایند بررســی 
می شود. در این قدم ورودی های زیر دریافت می شود:

1-برآورد هزینه ها
2-تجزیه و تحلیل ساخت

3-هزینه یابی هدف تأمین کننده
4-مهندسی ارزش

5-پس از انتخاب طرح و فرایند مناســب در قدم 
4، تولید محصول صورت می پذیرد.

6-هزینه ها به صورت دوره یی کاهش می یابد.   
  

هزینه یابی هدف در شرکت هوندا
با تشــدید رقابت جهانی و افزایــش ارزش ین، 
شرکت هوندا تصمیم گرفت تا با هزینه یابی هدف، 
قیمت و هزینه خودروی "سیویک" را کاهش دهد. 

بر این اساس اقدامات زیر را انجام داد:
1- برخی قطعات را با قطعات ارزان تر جایگزین کرد.

2- برخی اجزا محصول را ساده تر کرد.
3- طراحی برخی محصوالت را ساده تر کرد.

4- برخی از تجهیزات پرهزینه شرکت را تعویض کرد.

مفاهیم مرتبط با هزینه یابی هدف
1-کنتــرل کیفیت جامــع )TQM( 2-تجزیه 

 )FMEA( کار  عوامــل شکســت  تحلیــل  و 
3-طراحی برای هزینه 4-برنامه بهبود مســتمر 
5-ماتریس خانه کیفیت 6-طراحی برای تولید و 

مونتاژ 7-مهندسی ارزش

هزینه یابی هدف در سه شرکت ژاپنی
1-شرکت نیسان )خودروساز(

شرکت نیســان، در انجام این مهم، از مهندسی 
ارزش بهره جســت. استراتژی نیسان نیز بر این 
مبنــا قرار گرفــت که قیمت براســاس توقعات 
مشتریان از کارکردهای محصول تعیین می گردد. 
پس از تعیین قیمت، باید با استفاده از هزینه یابی 

هدف در اندیشه کاهش هزینه ها بود.
2-شرکت کوماتسو )تجهیزات عمرانی(

شرکت کوماتسو از آنالیز طراحی و آنالیز کارکرد 
برای دســت یابی به هزینه هــدف بهره گرفت. 
مدیریت هزینه ها نیز به عنوان استراتژی کوماتسو 

تعیین گردید.
3-شرکت المپیوس )دوربین(

این شرکت نیز آنالیز کارکرد را در پیش گرفت و 
همچون نیسان بر استراتژی مدیریت کارکردهای 

محصول تمرکز نمود.

استراتژهای مدیریت هزینه و مدیریت 
کارکردهای محصول

همان طورکــه در الگوریتــم هزینه یابی هدف گفته 
شد، در گام ســوم باید میان هزینه ها و کارکردها یا 
نیازمندی های محصول توازن برقرار شــود. به این 
منظور می توان سه استراتژی مهم را در پیش گرفت:

1-استراتژی مدیریت هزینه ها
 باید هزینه های ســازمان مدیریت و کنترل شود، 
تقویت سیستم کنترلی سازمان می تواند در این راه 
مؤثر واقع شود. این روش مشابه استراتژی کاهش 
هزینه های مایکل پورتر خواهد بود. بدیهی است 
که در اجرای این استراتژی سازمان باید ساختار، 
فرهنگ ســازمانی و سیســتم های ســازمانی را 

متناسب با این استراتژی ها تنظیم کند.
2-استراتژی مدیریت کارکردها و نیازمندی های محصول

 در این اســتراتژی سازمان می کوشــد تا با آنالیز 
کارکردها و نیازمندی های محصول، کارکردهایی 
را که چندان مطلوب نیستند را حذف یا تعدیل کند.

3-استراتژی ترکیبی
لزومــًا هر یک از اســتراتژی های باال بــه تنهایی 
انتخاب و اجرا نمی شود، گاهی الزم است که ترکیبی 
و نسبتی از استراتژی های فوق انتخاب و اجرا شود.

ماتریس انتخاب استراتژی مناسب
 ماتریس اتنخاب اســتراتژی مناسب را می توان 

براساس دو بعد مهم زیر بنا نمود:
1-بعد اهمیت کارکرد برای مشتری

2-بعد توان سازمان در کاهش هزینه ها
بنابراین می توان گفت:

اگر اهمیــت کارکرد برای مشــتری پایین بوده 
و توان ســازمان در کاهش هزینه پایین باشــد. 

استراتژی مدیریت کارکرد انتخاب گردد.
اگر اهمیت کارکرد برای مشتری باال باشد و توان 
ســازمان در کاهش هزینه باال باشد، استراتژی 

مدیریت هزینه انتخاب گردد.
اگر اهمیت کارکرد برای مشــتری پایین باشــد 
و تــوان ســازمان در کاهش هزینه باال باشــد، 

استراتژی ترکیبی انتخاب گردد.
اگر اهمیت کارکرد برای مشتری باال باشد و توان 
سازمان در کاهش هزینه پایین باشد، استراتژی 

ترکیبی انتخاب گردد.

طراحی سازمانی مناسب
اجرای تفکــر هزینه یابی هــدف نیازمند ایجاد 
سازمانی متناسب با این تفکر است. سازمانی که 

ویژگی های زیر را داشته باشد:
1-تعهــد مدیریــت 2-کارگروهــی و تیمــی 
با  4-همــکاری  قــوی  ســازمانی  3-فرهنگ 
طراحی  هدف،  هزینه یابی  5-دانش  تأمین کننده 
برای ساخت، مهندسی ارزش 6-سیستم کنترل 

و ارزیابی مناسب

خالصه و نتیجه گیری
 امروزه، صاحبان و مدیران شــرکت می دانند که 
هزینه هــا را باید جدی گرفت، زیرا مشــتریان، 
به قیمــت کاال به عنوان یکــی از عوامل مؤثر 
در انتخاب کاال می نگرند. مدیریت اســتراتژیک 
هزینه ها و ترفندهای آن مانند هزینه یابی هدف، 
راهکارهایی را ارائه می دهند تا سازمان ها بتوانند 
هزینه های خــود را به گونه یی مدیریت کنند که 
نه تنها در عرصه رقابت باقی بمانند بلکه حضوری 
قوی و مقتدرانه داشــته باشند. بنابراین ضرورت 
دارد سازمان سیســتم مدیریت هزینه خود را با 
استفاده از رویکردهای نوین حسابداری مدیریت 
بــاز طراحی کنند، تا بتوانــد همچنان نیرومندانه 

بگویند: " همیشه حق با مشتری است ".
    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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1- کدام گزینه از تکنیک ها و رویکردها نوین در حســابداری 
مدیریت، در مقایسه با هزینه یابی سنتی، به شمار می رود؟

        )ABC( 1: هزینه یابی برمبنای فعالیت 
)Target Costing( 2:  هزینه یابی هدف

3: هزینه یابی کایزن             
4: همه موارد

2- کدامیک از سیستم های زیر، جزء سیستم های دارورسانی 
حفره ای نیست؟

1:ترانسفروزوم ها                            2: نانوکره ها    
3:لیپوزوم ها                                  4: فیتوزوم ها 

 
3- کدام یک از موارد زیر از دالیل اصلی ســرطان پوست به 

شمار می رود؟
       D 1: آفتاب سوختگی                         2: کمبود ویتامین

E 4: کمبود ویتامین                      C 3: کمبود ویتامین

 4- کربن فعال دارای ساختار متخلخل و حفرات زیادی می باشد
و سطح فعال بیشتر از  m2/g ....... دارد.

1100:4                        1000:3                       2000:2             100 :1

5- کدام ترکیب جزء آلکالوئیدهای سیاهدانه نیست؟
1: نیجلیسین        2: آرژنین            3: نیجلیمین              4: نیجلیدین

6-کدام مورد مربوط به »فرآیند کاهش آالینده  ها با رسوب در 
ریشه  گیاه« نیست؟

1: این روش برای تصفیه فاضاب های صنعتی، روان آب های کشاورزی و 
یا فاضاب اسیدی معادن استفاده می شود.

2: برای پاالییدن فلزاتی مانند ســرب کادمیم، مــس و نیکل روی کروم 
مناسب است که توسط گیاه جذب می شود.

3: سیستم ریشه ای متراکم گیاه، خاک را تثبیت می کند و مانع از فرسایش 
خاک می شود.

4: مزیت این روش این اســت که به شکل خارج از محیط و داخل محیط 
قابل استفاده است.

7- کدام روش مشابه اســتراتژی کاهش هزینه های مایکل 
پورتر است؟ 

1: استراتژی ترکیبی                              2: استراتژی مدیریت هزینه ها    
3: استراتژی مدیریت کارکردها و نیازمندی ها ی محصول    4: گزینه 1 و 2

8- کدام جمله برای جذب ســطحی بــر روی کربن فعال صحیح 
است؟

1: هر چه آب مدت زمان طوالنی تری در تماس با فیلتر باشــد )ســرعت 
جریان کمتر( جذب بیشتری رخ می دهد.

2: هر چه آب مدت زمان کوتاه تری در تماس با فیلتر باشد )سرعت جریان 
کمتر( جذب بیشتری رخ می دهد.

3: هر چه آب مدت زمان طوالنی تری در تماس با فیلتر باشــد )ســرعت 
جریان بیشتر( جذب بیشتری رخ می دهد.

4: هر چه آب مدت زمان طوالنی تری در تماس با فیلتر باشــد )ســرعت 
جریان کمتر( جذب کمتری رخ می دهد.

9- روش های پاسخگویی گیاهان در برابر فلزات سنگین کدام است؟
1: یکســری از گیاهان مانع از ورود فلزات به محیط داخلی خود می شوند 
و یا در غلظت بســیار پایینی آنان را از خاک جذب می کنند و در ریشه های 

خود محدود می کنند.
2: تعــدادی از گیاهان می توانند فلــزات را در بخش های هوایی خود جمع 
کنند به نحوی که غلظت آن در بافت های گیاه بیش از مقداری شــود که 

در خاک وجود دارد. 
3: مقدار جذب و فعالیت این فلزات در محیط تحت تاثیر شــرایط محیطی 

گیاه از جمله اسیدیته محیط قرار نمی گیرد.
4: 1 و 2

 10- کدامیک از مواد زیر سلول چربی را در بدن فاگوسیت می کند
و مانع جذب چربی می شود؟

CLA 1: یوهمبین و ال کارنیتین                2: ال کارنیتین و مکمل
3: مکمل CLA و گوارانا                4: گوارانا و چیتوسان

11- در فرآیند دارورسانی، »نخستین تاثیر گذر« مواجهه دارو 
با کدام اندام و با چه هدفی است؟

1:معده، هضم دارو                     2:کبد، هضم دارو    
3:روده، جذب دارو                     4:کبد، سم زدایی

12- بخش دارویی گیاه سیاهدانه کدام قسمت گیاه است؟
1: برگ ها           2: ساقه                    3: دانه              4: گل ها

13- کاربرد اصلی نانو پالســتیک هــای از جنس نانوذرات 
تیتانیوم اکسید کدام است؟

1: حفظ رطوبت موجود در ظرف           2:پوشش ضد میکروب
3: کاهش آثار مخرب امواج فرابنفش       4: هیچکدام

مسابقه شماره 20
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درست است؟
1: قدرت تشخیص نوع و میزان آلودگی در آب را ندارند.

2: آالیندگی آب را قبل از شیوع آلودگی در کل آب تشخیص می دهند.
3: حساسیتی نسبت به میزان تغییرات pH آب ندارند.

4: به وجود نور خورشید حساسیت نشان می دهند.

23- کدام گزینه در مورد چربی های مفید درست است؟
LDL :1 را کاهش و HDL را افزایش می دهند.

2: سریع تر به انرژی تبدیل شده و متابولیسم بدن را افزایش می دهند.
3: شامل مکمل هایی نظیر CLA و روغن هایی مثل روغن کنجد، زیتون 

و... می باشند.
4: همه موارد

24- کدامیک از موارد زیر  از اثرات درمانی سیاهدانه است؟
1: شیرافزا                                               2: ادرار آور        

3: کاهنده درد                                          4: همه موارد

 E 25- کدام یک ازموارد زیر از مکانسیم های عمل ویتامین
در جهت جوانسازی پوست نیست؟

1: تقویت دیواره های مویرگی در پوست              
2: افزایش سطح هیالورونیک اسید

3: بهبود رطوبت و خاصیت االستیسیته پوست    
4: کاهش التهاب پوست

26-زغال فعال در چه صنایعی کاربرد دارد؟
1:نفت          2:تصفیه هوا            3:تصفیه آب          4:همه موارد

 27- ســیاهدانه در کتب گیاه شناســی با چه نامی شناخته
 می شود؟

1: شونیز                                2: حب السودا        
3: سیاه تخمه                          4: همه موارد

28- تعریف  Phytovolatization  فرآیند جذب آالینده ها 
توسط گیاه و ....کدام است؟

1: در ایــن روش، آالینده های ارگانیک توســط گیاه جذب و ســپس به 
ملکولهای ساده تر تجزیه می شود.

2: به معنی جذب آالینده توســط ریشــه گیاه و انتقال آن به قسمت های 
هوایی و تبخیر آن از بافت های گیاه به اتمسفر است.

3: ایــن روش در تعدادی از خانواده گیاهان کــه می توانند آالینده ها را در 
بافت های خود جمع کنند صادق است.

4: معموال برای تصفیه خاک، رسوب ها و لجن استفاده می شود.

29- به منظور بهبود محل زخم ناشــی از جراحی، استفاده از 
کدام ویتامین اثربخش می باشد؟

E 4: ویتامین     D 3: ویتامین         B2 2: ویتامین      K 1: ویتامین

14-دارو بــا فرم »ژل« در کدامیک از اندام های زیر غیرقابل 
استفاده است؟

1: پوست                                                    2: چشم             
3: مقعد                                                      4: بینی

15- به چه دلیل می توان از ویتامین E برای درمان زخم، آکنه 
و چین و چروک استفاده کرد؟

1: افزایش ساخت کاژن                       2: افزایش سرعت بازسازی سلول                         
3: تسریع روند ساخت االستین            4: همه موارد

16- اگر اهمیت کارکرد برای مشــتری پایین باشــد و توان 
سازمان در کاهش هزینه باال باشد،............. انتخاب می شود.

1: استراتژی مدیریت کارکرد             2: استراتژی مدیریت هزینه  
3: استراتژی ترکیبی                       4: استراتژی ترکیبی و مدیریت هزینه

17- کدام مورد مربوط به  روش»Phytoextraction« است؟ 
1: قابل استفاده برای آلودگی های کم تا متوسط در مساحت های بزرگ

2: اگــر حجم آب زیرزمینی زیاد باشــد، این روش بــرای حذف مقدار کم 
آالینده ها مناسب است.

3: اسیدیته محیط در این روش مهم بوده و باید کاهش یابد. 
4: هر سه مورد

18- کدامیک از موارد زیر جزء مــواد آنابولیک جهت چربی 
سوزی بیشتر است؟

1:تریبولوس و چیتوسان                       2: تریامترون H و ال کارنیتین
3: یوهمبین و تریبولوس                     4: تریبولوس و زنیکال

19- از فرموالســیون ایتالیایی™ ApilifeVar به چه منظور 
استفاده می شود؟

1: کنترل حشرات خانگی             2: کنترل آفات نباتی 
3: کنترل کنه واروای زنبورعسل    4: کنترل کنه های سخت و نرم دامی

20- کدام گزینه در مورد »چربی بژ« صحیح است؟
1: این چربی ها شبیه سلول های چربی قهوه ای ذخیره می شوند.

2: دارای اثرات کاسیکی از سلولهای چربی سفید هستند. 
3: یکی از اثرات احتمالی تمرینات مقاومتی، تبدیل چربی ســفید به چربی 

بژ و چربی قهوه ای است.
4: 1 و 2

21- چند گرم گرانول کربن فعال ســطح تماســی در حدود 
مساحت یک زمین فوتبال دارد؟

         10 :2                                       20 :1
5 :4                                     100 :3

22- کدام گزینه در مورد کاربرد و قابلیت  نانوحسگرها در آب 
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 30- کدام گزینــه خصوصیات متنوع نانــو کامپوزیت ها را
بیان می کند؟

1: باالبودن نسبت سطح به حجم
2:انعطاف پذیری باال بدون کاهش استحکام و مقاومت در برابر خراشیدگی 

3: خواص نوری مطلوب مانند شفافیت که به اندازه ذرات بستگی دارد.
4: همه موارد

31- تغییرات بیوشــیمیایی چربی ها در اثر فعالیت ورزشی 
کدام است؟ 

1: افزایش اکسایش چربی ها                   
2: کاهش فعالیت هورمونی 

3: کاهش اسیدهای چرب آزاد در پاسما  
4: کاهش لیپولیز درون عضات اسکلتی

 
32- قابلیت های بالقوه نانوحسگرهای زیستی عبارتند از:

1: تشــخیص آلودگی های بیماری زا، شــرایط محیطــی و ترکیب های 
حساسیت زا

2: تشخیص نوع و میزان آلودگی در آب
3: تشخیص آالیندگی قبل از شیوع آلودگی در کل آب

4:گزینه 2 و 3

33- کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های پروفایل رسانش 
دارو محسوب نمی شود؟

1:عوامل فیزیولوژیک ناحیه هدف                    2: نوع دارو      
3: نوع متابولیسم دارو                                 4: نوع حامل دارو

34-کدام گزینه ســازوکار فعالیت ضدمیکروبی بسته بندی 
توسط نقره را به درستی بیان می کند؟

1: سمی بودن برای دسته ای از میکروارگانیسم ها
2: پایداری در دمای باال و فراریت کمتر

3: چسبندگی به سطح سلول، تخریب لیپوپلی ساکاریدها و تشکیل حفراتی 
 در غشــای ســلولی، نفوذ به داخل ســلول باکتری و آسیب به DNA و 

رها کردن یون های ضدباکتریایی نقره 
4: همه موارد

35- کدام جنس به گیاه »بوقناق« نسبت داده می شود؟
       Glossostemon :2                     Glocosidus :1

Eryngium:3                        4: 2 و 3     

36- کدام گزینه مربوط به »آفت کش های سبز« است؟ 
1: به آن ها آفت کش های اکولوژیکی نیز می گویند.

2: آفت کش هایی هستند که از منابع آلی، مشتق شده اند. 
3: آفت کش هایی هستند که دوســتدار محیط زیست بوده و باعث صدمات 

کمتر به سامت انسان و حیوان، زیستگاه و اکوسیستم می شوند.
4: همه موارد

37- طبق متن، به طور کلی فروش ســاالنه اسانس ها....... و 
تولید کل آن ها در جهان ...... تخمین زده می شود.

1: 700 میلیون دالر- 45000 تن     
2: 100 میلیون دالر- 15000 تن

3: 1 میلیارد دالر- 100000 تن     
4: 250 میلیون دالر – 3000 تن

38- محصول تجاری ®Buzz Away دارای چه گیاهانی است؟
1: روغن سیترونا، چوب سدر، اکالیپتوس و علف لیمو )پوتار( 

2: اسانس اکالیپتوس و علف لیمو )پوتار(
3: حاوی روغن های سیترونا، کاژپوت
4: اسانس نعناع فلفلی، ترنج )برگاموت(

39- چیتوسان جزء کدام دسته مواد چربی سوز است؟
1: دفع کننده ها             2: ترکیبات آلی اکتیو          

3: بلوکه کننده ها             4: ترموژنیک ها 

40- کدامیک در مورد اصطالح Gasification صحیح است ؟ 
  pyrolysis1: یکی از روش های مدیریت زیست توده  حاوی آالینده های فلزی

است که در آن زیست توده در شرایط anaerobic تجزیه می شود. 
2: روشی است که زیست توده گیاهی تحت تاثیر تعدادی پروسه شیمیایی 

قرار میگیرد تا محصولی تمیز و گازی قابل اشتعال  تولید شود.
3: به معنی جذب آالینده توســط ریشــه گیاه و انتقال آن به قسمت های 

هوایی و تبخیر آن از بافت های گیاه به اتمسفر است.
4: هیچکدام

41- کدام گزینه غلط است ؟
1:ویژگی های مهم نانوحسگرها انتخاب گری باالتر، حساسیت زیادتر، ابعاد 

کوچک تر و قیمت ارزان تر است.
 2: انواع بســته بندی مواد غذایی شامل بســته بندی متداول و غیرفعال،

بسته بندی فعال و بسته بندی هوشمند است.
3: اکســیژن موجود در بسته بندی غذایی عامل اصلی فساد اکسیداسیونی 

چربی ها و روغن ها و رشد میکروارگانیسم ها نیست.
4: استفاده از مواد جاذب رطوبت از دیگر امکانات بسته بندی های هوشمند است.

42- کدام مورد مانع جذب چربی در بدن می شود؟
1: ترموژنیک ها                          2- ترکیبات آلی اکتیو     

3- دفع کننده ها                          4- آنابولیک ها 

 43– کــدام مــاده موثــره زیر جــزء ترکیبات اســانس
 سیاهدانه نیست؟

1: ترانس آنتول                 
2: لیمونن     

3: دکانال           
4: تیموکینون 
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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 98/7/30  به آدرس مجله ارسال فرمایید. همچنین می توانید 
پاســخ خود را از طریق ســایت شرکت ، در زیر عنوان تحقیق و توسعه ، واحد توسعه و هماهنگی متون علمی ارسال نمایید.شرط شرکت در قرعه کشی جوایز مسابقه مجله ، پاسخ صحیح 
به حداقل 42 ســوال اســت.  خوانندگان عزیز می توانند به منظور شــرکت در مسابقه ارسال پیامک و ارســال نظر خود در مورد مطالب مجله، کد سه رقمی پایان هر مطلب را بصورت انگلیسی به 

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

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

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

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

                                                     

44- کدام ویتامین برای کند کردن روند پیری پوست، مورد نیاز است؟
 K 4: ویتامین            E3: ویتامین    B2 2: ویتامین        A 1: ویتامین

45- معمول ترین راه دریافت دارو به بدن چه روشی است؟
1: موضعی                2: تزریقی      3: دهانی               4: زیرپوستی

46- کدام گزینه در مورد نانوکامپوزیت های زیستی درست است؟
1: نمی توانند غذا را حفظ کنند.                  

2: باعث کاهش طول عمر غذا می شوند.
3: برای محیط زیست مفید هستند.        

4: باعث رشد سریعتر میکروارگانیسم ها می شوند.
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