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 به جای سخن سردبیر

چندی پیش از یکی از مدارس کودکان بدسرپرست 
دیدار  تهران  غار  دروازه  در  رویش"  "صبح  نام  به 
معماری  و  سنتی  بافت  مبهوت  و  مات  داشتم. 
سبکهای  شکوه  آن  با  بودم  منطقه  آن  قشنگ 
قدیمی که متاسفانه رایحه ای مشمئزکننده و نگاه 
هیز افرادی ژولیده، کوک ساز آرام افکار را از این 

پیشینه درخشان فرو می ریخت!! 
بویی تند ... 

موجوداتی بی آزار که کنجی کز کرده اند و در آفتاب، 
را  دنیای شان  سهم  و  می گرفتند  مجانی  دوش 
امروزشان بساط  شاید  می جستند،  باغچه   الی 

جور گردد!!

آدم هایی که متاسفانه تشکیل دهنده عمده مجرمین
انجام  را  دفعتًا جرمی  بزه کارانی که  و  آنی هستند 
می دهند، به این معنا که مهیابودن مقدمات جرم 
آنان را به این فعل سوق می دهد، حیف و هزاران 
کارآفرینی  جای  به  جمعیتی  چنین  که  افسوس 
خویش  اجتماع  برای  سرباری  موّلدبودن،  و 

گردیده اند.
کردم،  پیدا  بچه ها  هیجان  صدای  با  را  مدرسه 
اسقاطی  اتوبوسی  و  نشاط  و  شور  از  پر  بچه هایی 
تشکیل  را  آنان  ساده  تفریحگاه  حیاط،  گوشه  که 
داده بود. با کارمندانی همراه و کودکانی شاد، تنها 
دنیای  از  دگر  که حقی  نرود  یادشان  که  نشانه ای 

در  حضور  آنانی که  برای  دارند،  خویش  کودکانه 
که  چرا  نمی دهد؛  شکل  را  روزشان  پایان  مدرسه 
هر یک می بایست برای گذران زندگی بعدازظهر تا 
پاسی از شب را در محلی یا سر چهارراهی یا خط 

مترویی کاری کند از دستفروشی تا .... 
با  قرمز  چراغ  پشت  که  همان هایی  جنس  از 

بی اعتنایی یا با تلخی نگاه بدرقه شان می کنیم. 
اول،  زنگ  روز  یک  می گفت،  دبستان  این  مربی 
کار  شب  نیمه های  تا  کالسم  بچه های  فهمیدم 
کرده اند، زنگ اول را اختصاص دادم به استراحت؛ 

نگفته، خوابشان برد!
از  فارغ  داشتند؛  روز  آن  عمیقی  خواب  چه  وه! 

آفتاب امید برای کودکان منتظر
مسعود خدیوی کاشانی، دانشجوی دکترای حقوق، رئیس دفتر مدیرعامل، شرکت داروسازی باریج اسانس



                                                               مجله تحقیق و توسعه باریج |  شماره 21 

5

تازیانه های دردآور روزگار...
در این مدرسه با متدهای نوین آموزشی و به واسطه 
نشان،  و  نام  از  عریان  و  فرهیخته  جمعی  کمک 
پرورش  از  می کنند،  آشنا  کارگروهی  با  را  بچه ها 

قارچ تا برق کشی ساختمان ...
وقتی  داشتند،  حالی  چه  و 
به  می کردند  میهمان  را  تو 

محصول تالش خویش.
از  کنده  آ هایی  انسان 
بی شک  خواستن،  فعل 
جای  به  که  استعدادهایی 
هرزرفتن و تباه شدن، چنانچه 
سرمایه ای  گردند،  کشف 
برای  شد  خواهند  بی بدیل 
وطن در ورزش و هنر و حتی 
مرکزی  فقط  علمی،  مبانی 
امر  این  متولی  می خواهد که 

گردد.
معمواًل  آنان  برای  خانواده 
معنا  هشت نفره  و  هفت 
بی سرپرست  یا  که  می شود 

یا  پدر  باشند،  سرپرست  مشمول  اگر  یا  و  بوده 
امرار  سختی  و  بیکاری  معضل  با  معتاد  مادری 
معاش، دستفروشی و حضور در سر چهارراه ها. و 
این خوشبینانه ترین شکل اتفاق زندگی آنهاست!!! 
ازدواج هایی زودهنگام و طالق هایی با چند فرزند، 
نسلی  در  تکرار،  و  است  ناهنجاری  این  فرجام 
دگر! متاسفانه این خانواده ها در محیط سکونت با 
سوق  متنوع  بزه های  به  زندگی  اسفناک  وضعیت 

داده می شوند.
پارک نزدیک دبستان، ُپـر بود از زن و مرد معتاد، 
چون  که  کودکانی  و  کشیدن  و  تزریق  به  مشغول 
این  از  فرار  و  گذر  در  روز  هر  سفید،  کبوتری 
خانه هاشان  هستند!  خویش  پیرامون  دام های 
عمدتًا، اتاقیست کوچک که هم آشپزخانه است و 
با یک دستشویی،  اتاق خواب،  پذیرایی و هم  هم 

و  عقب افتاده  اجاره هایی  با  البته  و  حمام  بدون 
با  سنین  همان  از  که  کودکی  و  خالی  سفره هایی 
و خویش  آشنا می گردد  اجتماعی  انواع معضالت 
ابتدا  همان  از  مواردی  در  که  می داند  قربانی  را 

درصدد انتقام از جامعه برمی آید.
غذای الکچریشان اگر گیرشان سیب زمینی، بیایید،  

مخلوط شده با پیاز است!!
است،  عفونت  یا  شکستگی  فرد،  یک  بدشانسی 
و  داروهایشان  قیمت  العالج!  مریضی  می شود 
چگونگی تامین آن ها بماند برای بعد... . کودک، 
ماه ها درد را تحمل می کند، چرا که والدین نه وقت 

توجه دارند و نه بودجه درمان!
آری همین گوشه تهران این تنوع جمعیتی زندگی 
می کند که گاهی شکار لنز دوربینی می گردد تا در 

جشنواره ای جهانی مدالی را برباید!
در ابتدای ورود به مدرسه، دخترکانی کوچک میان 
که  کنند  ادا  مهمان نوازی  رسم  تا  می آیند  کالم 
دردمندشان،  سیمای  بر  ناجوریست  وصله  لبخند 
را  غم، چهره هاشان  گویی  دیده اند!  ماتم  که  بس 
طوری ترسیم کرده است که خنده درد داشته باشد 
کار  گزارش  فرهیخته،  چنان  اما  صورتشان!  بر 

و  حیرت زده  آدم،  که  می دادند  را  خویش  گروهی 
مدهوش می گردید.

دنیا را با فردایی پر از آرزوهای قشنگ چون نقش 
رویاهایشان  در  امید  کلی  با  کاشان  قالی  نگار  و 
چو  نکند  که  فرداها  از  ترسی  سکوِت  و  می بافند 
امروز سیاه ماند، همواره با ذهنشان دست و پنجه 

نرم می کند! 
آرزوهایشان،  دیوار 
کنده بود از حرف های  آ
کوتاه،  داستانی  زیبا، 
 این ها به  دنبال فرایندی

تسریع  برای  هستند 
گذر از امروز... .

یک  با  کوچک  اتاقی 
نظر  صندلی  دو  و  میز 
اینجا  می کند،  جلب  را 
با  که  آنهاییست  برای 
داشته اند،  برخورد  هم 
مربی ساعتی را به آنان 
وقت می دهد برای حل 
اختالف؛ آشنایی با مقوله 

گفتمان و مذاکره... .
با هم شویم و گذر  تو و دولت می توانیم که  من و 
قبله نگاهایمان را به آنجا سوق دهیم. شک ندارم، 
قدری با آنان نشستن و خندیدن و مرهمی بر درد 

زخمی شان شدن، خدا را به رضایت می خنداند.
ایران فردا با آن ها فرداها را خواهد ساخت.

بیا برای وطن هم که شده، عطر حضرت دوست 
صبح  دبستان های  و  آمنه  شیرخوارگاه های  در  را 

رویش دنبال کنیم.
به امید آن روز...

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

293292291 294
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حسین حسینی، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، گروه تحقیقات کشاورزی، مرکزتحقیقات گیاهان دارویی باریج

از گذشــته هــای دور، عرقیات گیاهــی در ایران برای پیشــگیری و درمان 
بیماری هــای مختلــف یا به عنوان عطــر و طعم دهنده در غذاها اســتفاده 
می شده است اما گزارش های منتشرنشده و پراکنده از برخی پزشکان مبتنی 
بر وجود عالیم مسمومیت با متانول )Methanol Toxicity( از جمله 
کوری، در اثر مصرف طوالنی مدت عرقیات گیاهی در برخی مصرف کنندگان 
وجــود دارد. طــی یک پژوهش  انجام شــده بر روی چندین نــوع از عرقیات 
گیاهی ســنتی و صنعتی مشــخص شــد که تولید متانول در پروسه ی تولید 
اکثــر عرقیات گیاهی وجود دارد که این موضوع، بیانگر اهمیت اندازه گیری 

متانول در چنین محصوالتی است.

متانول یا الکل چوب
         متانول، متیل الکل، الکل متیلیک، کاربینول یا الکل چوب که ساده ترین 
نوع الکل هاســت با فرمول شــیمیاییCH3OH شناخته می شود. متانول از 

فعالیت بی هوازی گونه های زیادی از باکتریها تولید می شود و در نتیجه مقدار 
اندکی از بخار متانول وارد جو )اتمسفر( می شود و پس از چندین روز به وسیله 
اکســیژن و با کمک نور خورشید اکسیدشــده به آب و دی اکسیدکربن تبدیل 
می گردد. البته در فرآیند ســوختن متانول هم از نظر مواد به دســت آمده چنین 
اتفاقی رخ می دهد ولی بســیار ســریعتر. متانول یک ترکیــب الکلی آلیفاتیک 
ســمی اســت که کاربردهای متفاوتی دارد و در صنعــت به عنوان یک حاّلل 
گاهانه  اســتفاده می شود. مواردی از مسمومیت با آن در اثر مصرف اتفاقی یا آ
گزارش شــده اســت. متانول یک ترکیب الکلی بســیار سمی است که مصرف 
مقادیر کم آن هم مســمومیت زا بوده و ســبب بروز اختالالت و درگیری های 

مزمن و خفیف عصبی و حتی چشمی و کلیوی می شود. 

خصوصیات فیزیکی متانول
با توجه به روش تهیه عرقیات گیاهی احتمال تولید متانول در روش تولید

سمیّت با متانول )الکل چوب(
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گیاهی  عرقیات  از  هریك  از  نمونه  سه  پژوهش،  یک  در  دارد.  وجود  آن ها 
پرمصرف )بیدمشك، خارشتر، شنبلیله، شوید، کاسنی و نعناع( تولیدشده توسط 
واحدهای سنتی مختلف و همچنین سه نمونه از همان نوع عرقیات، تولیدی 
با مارك های تجاری مختلف، جمع آوری شدند. هر نمونه  کارخانجات صنعتی 
بیشترین  داد  نشان  نتایج  گرفت.  قرار  آنالیز  تحت  اسپکتروفتومتری  روش  به 
بیدمشک  عرق  به  مربوط  آن  کمترین  و  شوید  عرق  به  مربوط  متانول  مقدار 
است. همچنین در پژوهشی دیگر بیشترین میزان غلظت متانول مربوط به یك 
نمونه عرق نعناع تولیدشده به روش صنعتی و کمترین آن مربوط به یك نمونه 
عرق شنبلیله تولیدشده به روش سنتی بود. از لحاظ آماری تفاوت معنی داری 
بین غلظت متانول عرقیات گیاهی تولیدشده به روش سنتی با عرقیات گیاهی 

تولیدشده به روش صنعتی وجود نداشت.
اندازه گیری  گیت های  از  استفاده  با  متانول  گیری  اندازه  دیگر،  تحقیق  در 
 متانول ویژه عرقیات گیاهی مبتنی بر روش کروموتروپیک اسید30 نوع عرقیات
گیاهی مختلف مشخص شد که همه نمونه ها حاوی مقادیر متفاوتی متانول 
بودند که کمترین مقدار آن در نمونه گالب  65mg/L و بیشترین مقدار آن 
مصرف  به  توجه  با  لذا  شد.  اندازه گیری   310mg/Lخارشتر عرق  نمونه  در 
وجود  متانول  با  مسمومیت  بروز  احتمال  گیاهی،  عرقیات  از  برخی  پیوسته 
دارد، که این موضوع، بیانگر اهمیت اندازه گیری متانول در عرقیات گیاهی 
اندازه گیری  عرقیات  کلیه  در  متانول  میزان  می گردد  توصیه  بنابراین  است. 
شده و حد مجازی برای آن تعیین شود و سازمان های بازرسی ملزم به کنترل 

مقدار متانول در این گونه فرآورده ها باشند.
وجود  گیاهی  عرقیات  تهیه  برای  مختلفی  روش های  ما  کشور  در  حاضر  حال  در 
دارد. مراحل تهیه یک عرق گیاهی شامل ریختن گیاه در آب، جوشاندن آن و تقطیر 
بخار حاصل از آن است. گاهی گیاه را چند روز در آب می گذارند و گاهی به سرعت 
پس از ریختن آن در آب، آن ها را می جوشانند. ماندن طوالنی مدت در آب گیاهانی 
چوبی  ساقه های  حاوی  که  غیره  و  خارشتر  کاسنی،  شوید،  شنبلیله،  نعناع،  چون 
هستند، با توجه به دمای محیط می تواند باعث تولید متانول شود که با جوشاندن 
و تقطیر به ظرف حاوی عرق گیاهی منتقل می شود. همچنین این مسأله که عرق 
غلظت  میزان  در  می تواند  نیز  شود  ریخته  در باز  یا  دربسته  ظروف  در  استحصالی 
متانول عرقیات تاثیرگذار باشد. بازبودن در ظرفی که عرق گیاهی پس از تقطیر در 
آن جمع آوری می شود، می تواند راهی برای خروج بخار حاصل از جوشاندن و تبخیر 
متانول و کاهش غلظت آن در محصول نهایی باشد. نتایج تحقیقاتی که قباًل بیان 
شد نشان می دهد که روش های صنعتی و سنتی، هیچکدام تاثیر مثبت چندانی در 
کاهش میزان غلظت متانول عرقیات تولید شده نداشته اند. با توجه به این که ممکن 
تعدادی  درمان  برای  خارشتر  و  نعناع  عرق  همچون  گیاهی  عرقیات  برخی  است 
استفاده  درازمدت  در  به طور مستمر  یا  کوتاه مدت  در  زیاد  مقادیر  در  بیماری ها  از 
ایجاد  عرقیات  نوع  این  در  را  متانول  با  مصرف کننده  مسمومیت  احتمال  شوند، 
اینکه در کشور ما استاندارد مشخصی برای حداکثر  به  با توجه  این رو  از  می کند. 
وجود  گیاهی  عرقیات  به خصوص  خوراکی  فرآورده های  در  متانول  غلظت  مجاز 
ندارد، اطالع رسانی به مردم و تعیین میزان مجاز متانول در عرقیات گیاهی، اقدام 
مهمی در پیشگیری از عوارض ناشی از مصرف متانول است. گفتنی است متانول 
باعث مسمومیت های کشنده بی شماری می شود. مصرف طوالنی مقادیر کم آن نیز 
می تواند باعث مسمومیت قابل توجهی گردد. با توجه به روش تهیه عرقیات گیاهی 
)تقطیر( و نیز عالیم ایجادشده در اثر مصرف مزمن آن ها احتمال تولید متانول در 

پروسه ی تولید این عرقیات وجود دارد. 

نحوه اندازه گیری متانول در عرقیات گیاهی
تعیین میزان متانول در عرقیات گیاهی با استفاده از گیت های اندازه گیری متانول 
ویژه عرقیات گیاهی مبتنی بر روش کروموتروپیک اسید که دارای پنج واکنشگر با 

غلظت های معین می باشد، انجام می شود.

مضرات استفاده از عرقیات حاوی متانول
از  اگر  اما  استفاده می شود  بهبود عملکرد کبد  برای  برخی عرقیات گیاهی  از 
عرقیات غیرسالم استفاده شود، سم وارد کبد می شود. وجود متانول ) در مقادیر 
باال( در عرقیات ناسالم باعث ایجاد مسمومیت های کبدی و خصوصًا سمی شدن 
سلول های  حساس ترین  از  یکی  که  آنجایی  از  می شود.  عصبی  سلول های 
عصبی، سلول های شبکیه چشم هستند، بنابراین یکی از زودرس ترین عوارضی 
بسیار  موارد  در  حتی  و  بینایی  عوارض  کند،  ایجاد  است  ممکن  ماده  این  که 
شدید آن، کوری است. اگر متانول با دوز کم و در طوالنی مدت و به شکل آنچه 
در عرقیات گیاهی غیراستاندارد وجود دارد مصرف شود، باعث تضعیف کبد، 

التهاب کبدی و کبد چرب خواهد شد.

نحوه ورود متانول به بدن
- استنشاق بخار متانول )در کارخانجات و آزمایشگاه ها( - شرب الکل اتانول 
از  پوستی  متانول - جذب  به  آلوده  گیاهی  متانول  - شرب عرقیات  به  آلوده 

طریق پاشویه با الکل متانول

مقادیر سمی متانول
مصرف 15 تا 30 سی سی از محلول40 % متانول بدون درمان، باعث مرگ 
شده،  مرگ  باعث  بالغین  در   %100 متانول  سی سی   10 مصرف  می شود. 
مصرف 1/5سی سی از متانول 100% در نوزادان شیرخوار مساوی با مرگ و 

یک سی سی در کیلوگرم وزن زنده معمواًل باعث مرگ می شود.

متانول متابولیزاسیون 
حدود 95-90% متانول در کبد متابولیز شده، حدود 10% از طریق سیستم تنفسی 

دفع و حدود 2 تا 5% نیز از طریق سیستم کلیوی بدون تغییر دفع می شود.

نحوه متابولیزاسیون در کبد
به فرمالدئید شده سپس توسط تبدیل  الکل دهیدروژناز  آنزیم   متانول توسط 
)FORMATE آنزیم آلدئید دهیدروژناز به فرم خطرناک اسید فرمیک )فرمات 
 درآمده و سپس توسط آنزیم  فوالت به آب و دی اکسیدکربن شکسته می شود.
 متانول به تنهایی  عامل توکسیک )سّمی( نیست بلکه عامل اصلی توکسیسیتی

)سمّیت(، متابولیت های آن به ویژه اسید فرمیک )فرمات( است که موجب 
اسیدوز شدید و کوری بیمار می شود.

بالینی عالئم 
سرگیجه، تهوع، درد شکمی شدید، اسهال، درد پشت، تنگی نفس، بیقراری 
گاهی  و  اپتیک  دیسک  پرخونی  دید،  تاری  مرطوب،  و  اندام های سرد  شدید، 

کوری از عالئم مسمومیت ناشی از متانول می باشد.

عوارض
تشنج های مکرر و مقاوم به درمان، پانکراتیت حاد، نارسایی حاد قلبی و نکروز 

دوطرفه پوتامن در مغز از عوارض مصرف متانول می باشد. 
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مسعود تواضعی، کارشناس ارشد شیمی تجزیه

امروزه هدف از مصرف مواد غذایی تنها رفع گرسنگی و فراهم آوردن مواد مغذی 
و  تغذیه  به  مربوط  بیماری های  از  جلوگیری  بلکه  نیست،  انسان  برای  ضروری 
بهبود تندرستی فیزیکی و روانی مصرف کننده نیز اهمیت زیادی دارد. همچنین 
رنج  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  کمبود  از  جهان  جمعیت  از  چشمگیری  درصد 
عقب ماندگی  یادگیری،  کاهش  باعث  ضروری  ریزمغذی های  کمبود  می برند. 
ذهنی، بیماری های مزمن، نابینایی و مرگ زودرس می شود. در این میان شیوع 
باال  نسبتًا  ما  کشور  در   D و   A ویتامین  ید،  آهن،  مانند  ریزمغذی هایی  کمبود 
بوده که می توان با غنی سازی و تولید غذاهای فراسودمند کمبود این مواد مغذی 
را جبران کرد. تقاضای روبه افزایش مواد غذایی غنی سازی شده و یا فراسودمند 
می تواند با دالیلی چون افزایش هزینه های درمان و تمایل افراد برای کیفیت بهتر 

زندگی در سال های پیش رو توجیه شود.

کاربرد ریزمغذی ها در تهیه غذاهای فراسودمند
رابطه مستقیم بین توسعه انسانی و امنیت غذایی )Food Security( وجود 
دارد. امنیت غذایی بدین معناست که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی، 
سالم و مغذی برای یک زندگی سالم و فعال، دسترسی داشته باشند. نیاز غذایی 
سلول از طریق دریافت عناصر غذایی حاصل می شود. به این سبب غنی بودن 

غذا از عناصر مفید و مغذی حائز اهمیت است.

غذاهای فراسودمند 
بوده  تغذیه  علم  روز  موضوع   )Functional Foods( فراسودمند  غذاهای 
نگاه  در  می آیند.  شمار  به  غذایی  مواد  گروه های  روبه رشدترین  از  یکی  و 
و  آب  اکسیژن،  بر  حیات عالوه  ادامه  برای  انسان  تغذیه،  علم  نظر  از  سنتی 
چرب  اسیدهای  ضروری،  آمینواسیدهای  تأمین  به  وابسته  کربوهیدرات ها، 
ضروری، امالح پرمقدار و کم مقدار و ویتامین ها از طریق غذا است. مطالعات 
بسیاری نشان داده است که دریافت برخی مواد غذایی ارتباط مستقیم با کاهش 
از مواد ضروری ذکرشده در  بیماری ها دارد و این خواص به هیچ کدام  برخی 

برخی  و  مانند عسل  ترکیباتی  در  مثال فالوونوئیدها  برای  نیست.  مربوط  باال 
خاصیت  دارای  سویا،  در  ایزوفالوونوئیدها  همچنین  و  میوه ها  و  سبزی ها  از 
ضدسرطانی و پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی هستند. همچنین 
اثرات  دارای  مفید  سبزی  این  سیر،  در  سولفوردار  ترکیبات  وجود  سبب  به 
استخراج  یا  و  غذایی  مواد  نوع  این  از  استفاده  است.  شده ای  اثبات  درمانی 
مواد غذایی در صنعت غذا،  به سایر  آن  افزودن  و  آن ها  مؤثره  ماده  و  عصاره 
رویکرد جدیدی است و در مجموع این نوع مواد غذایی تحت عنوان غذاهای 
تغذیه ای  ارزش  بر  افزون  فراسودمند  غذاهای  شده اند.  نام گذاری  فراسودمند 
پایه، دست کم دارای یک خاصیت مشخص و به اثبات رسیده ارتقای سالمت 
و پیشگیری کننده و یا کاهش دهنده بیماری هستند و شامل مجموعه متنوعی 
غذاهای  غذایی،  مکمل های  کودکان،  برای  فرموله شده  غذاهای  مانند 
غنی شده با ویتامین ها و مواد معدنی، پروبیوتیک ها و غذاهای حاوی مواد مؤثر 

نظیر فیبر، آنتی اکسیدان، پروتئین سویا و اسیدهای چرب ضروری هستند.
تفاوت وجود دارد. مواد غذایی  ترکیبات غذا-دارو  و  بین مواد غذایی فراسودمند 
فراسودمند مشابه مواد غذایی عادی هستند که به عنوان قسمتی از رژیم غذایی 
معمول مصرف می شوند اما عالوه بر ویژگی تغذیه ای اولیه، سالمت پایه را بهبود 
می بخشند. ترکیبات غذا-دارو، محصوالت یا ترکیباتی هستند که از مواد غذایی 
استخراج شده اند )مانند لیکوپن از گوجه فرنگی( و سپس به شکل دارویی مانند 
یا شربت عرضه می شوند. این ترکیبات فواید فیزیولوژیکی  قرص، کپسول، پودر 
ترکیبات  این  به  دارند،  بیماری های مزمن نقش محافظتی  مقابل  در  یا  و  داشته 

“فراورده های سالمت بخش طبیعی” هم گفته می شود.
آنتوسیانین ها یک غذای  به دلیل داشتن  را  انگور  ترتیب می توان میوه  این  به 
فراسودمند در نظر گرفت در حالی که ترکیب مؤثر آنتوسیانین موجود در انگور را 
می توان از آن استخراج کرده و به شکل قرص یا شربت مصرف نمود که در این 

صورت به آن غذا-دارو گفته می شود.
همچنین می توان ترکیبات غذا-دارو را به مواد غذایی مختلف اضافه کرد. با 
واضح  خیلی  غذا-دارو  ترکیبات  و  فراسودمند  غذایی  مواد  بین  مرز  وجود  این 

تحلیل غنی سازی و غذاهای 
فراسودمند 

درصنعت غذا )1(
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را  واژه ها  این  و مصرف کننده ها  تولیدکننده ها  از  بعضی  است  ممکن  و  نیست 
عنوان  به  فراسودمند  غذایی  مواد  حقیقت  در  کنند.  استفاده  یکدیگر  جای 
دارای  اما در عین حال  نظر گرفته می شوند  روزانه در  رژیم غذایی  از  قسمتی 
افزایش سالمتی  و ظرفیت  بوده  فعال  بیولوژیکی  نظر  از  که  ترکیباتی هستند 
یا کاهش خطر بیماری ها را دارند. نمونه هایی از مواد غذایی فراسودمند شامل 
غذاهایی می شوند که حاوی مواد معدنی مشخص، ویتامین ها، اسیدهای چرب 
ضروری یا فیبرهای رژیمی هستند. همچنین این تعریف مواد غذایی را شامل 
پروبیوتیک ها  یا  آنتی اکسیدان ها  مانند؛  بیولوژیکی  فعال  ترکیبات  که  می شود 
به آن ها اضافه می شود. از گروه اخیر می توان به فراورده های لبنی پروبیوتیک 
مانند  باشد،  نگرفته  آنها صورت  در  تغییری  کاملی که  مواد غذایی  اشاره کرد. 
سبزی ها و میوه ها ساده ترین شکل مواد غذایی فراسودمند هستند، مثل کلم، 

هویج و گوجه فرنگی که دارای ترکیبات فعال بیولوژیکی هستند.

)Enrichment( غنی سازی
در  غذایی  مواد  به  ضروری  ریزمغذی  چند  یا  یک  افزودن  از  است  عبارت 
یا  است  کم  دارد،  وجود  غذا  در  طبیعی  طور  به  که  آنچه  از  باالتر  سطوحی 
ماده  چند  یا  یک  از  ناشی  کمبود  اصالح  و  پیشگیری  منظور  به  ندارد،  وجود 
دارد.  وجود  جمعیت  از  خاصی  های  گروه  یا  و  جامعه  کل  در  که  ریزمغذی 
غذایی  مواد  به  غذا-دارو  ترکیب  اضافه کردن  یا  واردکردن  غنی سازی،  فرایند 
 است. غنی سازی یا اضافه کردن یک جزء جدید )شامل یک ترکیب غذا-دارو(
و  فیزیکوشیمیایی  ترکیبی،  ویژگی های  بر  می تواند  جدید  محصول  یک  به 
بر طراحی  ترکیب غذا-دارو  و حاّللیت  نوع  گذارد.  تأثیر  ماندگاری  بر  درنتیجه 

فرموالسیون و فراوری مورد استفاده در تولید آن تأثیر می گذارد.
این  به  نیست؛  ممکن  غذایی  ماده  به  ترکیبات  این  مستقیم  واردکردن  اغلب، 
با  است  ممکن  و  هستند  حساس  تجزیه شدن  به  آن ها  از  بسیاری  که  دلیل 
ترکیبات دیگر مواد غذایی برهمکنش داشته باشند. درنتیجه باعث ازدست رفتن 
قابلیت زیست دسترس پذیری جزء غذا-دارو و کاهش کیفیت محصول غذایی 

ساختمان شیمیایی آنتوسیانین ها

شوند؛ بنابراین واردکردن موفقیت آمیز ترکیب غذا-دارو به ماده غذایی، نیازمند 
هدف  محصول  برای  اختصاصًا  که  است  حمل  سیستم  یک  مناسب  طراحی 

طراحی شده باشد.
حامل غذایی )Carrier of food( عبارت است از غذایی که ماده مغذی به آن 

افزوده می شود. امروزه غنی سازی به دو صورت انجام می شود:
1- غنی سازی اجباری: در قالب طرح های ملی به عنوان مثال غنی سازی آرد 

با آهن و فولیک اسید یا نمک با ید.
2- غنی سازی اختیاری: به صورت اختیاری و با انتخاب کارخانجات تولید مواد 

غذایی به طور مثال افزودن ویتامین D به روغن های خوراکی.
ادامه دارد...
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علت شکست استراتژی ها؟!!! )1(
محمدرضا گودرزی، مدیر واحد سیستم ها و روش ها، شرکت داروسازی باریج اسانس

یکی از اولین قدم ها در هدایت شرکت به سمت اهداف و انجام ماموریت ها، 
شکست  استراتژی ها  چرا  بدانیم  است  مهم  پس  است؛  استراتژی  انتخاب 
می خورند. همه ی ما می دانیم که به کاربردن استراتژی در اجرای امور و حل 
مشکالت چقدر اهمیت دارد. اگر قرار باشد یک استراتژی درست عمل کند، 

باید آن را درست اجرا کرد.

چرا یک استراتژی با شکست مواجه می شود؟
با شرایط  را  آن  نتوانند  اجرایی  استراتژی زمانی شکست می خورد که عوامل 
پیشنهاد  استراتژی  که  متدهایی  اگر  دهند.  مطابقت  کسب وکار  اهداف  و 
آن ها می شود.  باعث سرگشتگی  بماند،  باقی  مبهم  کارمندان  برای  می دهد 
اجرا  به  را  راهبردها  دقیقًا چطور می توانند  متوجه شوند  آن ها سعی می کنند 
برنامه هایی  به  را  خود  استراتژیک  طرح های  سازمان  هنگامی که  درآورند. 
کوچک تر، ملموس تر، قابل اندازه گیری و با اهداف طبقه بندی شده تبدیل کند، 
گروه های اجرایی متوجه می شوند چه وظایفی دارند. آن ها می توانند حرکتشان 
را ادامه دهند و اگر از مسیر خارج شدند، راهی بیابند تا دوباره به جاده ی هدف 
نیست  امتیاز  بودن یک  امروز، سریع  بازار آشفته تجاری  بازگردند؛ چراکه در 

بلکه یک ضرورت است.

دو باور قدیمی درباره اجرای مؤثر
پژوهشی که توسط نشریه کسب وکار دانشگاه هاروارد صورت گرفته است،  در 
دونالد سال )نویسنده، استاد و سخنران استراتژی های اجرایی بازار در دانشگاه 
و  تجارت  دانشکده  در  کارآفرینی  و  استراتژی  )استاد  هومکز  ربکا   ،)MIT
مدیریت لندن  LBS( و چارلز سال )محقق و استاد دانشگاه بوستون( یافته های 
مدیر  با 7600  آن ها  کردند.  بیان  استراتژی ها  مؤثر  اجرای  زمینه ی  در  را  خود 
اطالعاتی  داده های  تا  کردند  مصاحبه  مختلف  صنعت   30 از  شرکت   262 در 
بزرگی  سازمان های  اغلب  بررسی  مورد  شرکت های  کنند.  جمع آوری  را  خود 

بودند )با نیروی کار متوسط 6000 کارمند و فروش متوسط 430 میلیون دالر( 
و تحقیقات، تمامی بخش های مالی از جمله خدمات مالی، فناوری اطالعات، 
ارتباطات از راه دور، و نفت و گاز را پوشش می داد. این پژوهش چندین تئوری و 
باور قدیمی درباره اجرای مؤثر استراتژی ها را زیر سؤال برد و رد کرد. در بررسی 
به  را  اشتباه  باورهای  این  از  مورد  دو  باید  استراتژی ها،  شکست  علل  بحث  و 
شما نشان دهیم. سپس دو ابزار ساده که کمک می کنند استراتژی های خود را 

عملی کنید، به شما معرفی می کنیم:
باور غلط 1: اجرای خوب یعنی چسبیدن به برنامه

هیچ طرح استراتژیکی نمی تواند آینده را به طور دقیق پیش بینی کند. حتی اگر 
طرح ما جزئیات دقیق را ارائه کرده باشد و گفته باشد چه کسی باید چه کاری 
را در چه زمانی انجام دهد و چه منابعی مورد نیاز است. در عمل، امکان وقوع 
طرح  در  که  دارد  وجود  غیرمنتظره  فرصت های  و  پیش بینی نشده  بحران های 

اصلی ذکر نشده اند.
وظیفه ی رهبران کسب وکار این است که شرایط را برای برخورد با موانع و استفاده 
دهند.  تطبیق  با حوادث  را  و مسیر شرکت  کنند  آماده  پیش رو،  از فرصت های 
تعیین مسؤولیت،  فعالیت های هر شرکت در هنگام  از مهم ترین  بنابراین یکی 

فراهم آوردن فضای تصمیم گیری صحیح است.
مواقع  در  تا  می کنند  صاحب اختیار  را  افرادی  تصمیم گیری،  فضاهای  ابزار1: 
ضروری به طور مستقل تصمیم گیری کنند. هنگامی که اتفاق غیرمنتظره ای رخ 
دهد، این افراد با شایستگی خود سریعًا تصمیمات مؤثری برای هدایت عملیات 

اتخاذ می کنند.
پاسخ به سؤاالت زیر به شما در تعیین فضای تصمیم گیری کمک می کند:

شما در چه مواردی می توانید تصمیم گیری کنید؟
شما در چه مواردی نمی توانید تصمیم گیری کنید؟

چه کسی در خارج حیطه ی شما می تواند سریعًا تصمیم گیری کند؟
باور غلط 2: ارتباطات معادل ادراک است
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)وقتی حرفی زده می شود، حتمًا دیگران آن را فهمیده اند(
به  بدانند هدف سازمان چیست، چرا  باید  افراد سازمان دقیقًا  درست است که 
آن ها این وظیفه ی خاص سپرده  شده است، چگونه دپارتمان آن ها به هدفش 
معیارهای  و  بکنند  می توانند  کمکی  چه  گروه  اعضای  از  یک  هر  می رسد، 
موفقیت چه چیزهایی هستند؛ با این حال بسیاری از مدیران اجرایی فکر می کنند 
همگان  برای  که  توضیحاتی  و  می فرستند  که  ایمیل هایی  )مثل  ارتباطات 
می دهند( به طور اتوماتیک فهمیده می شوند. در حالی که این طور نیست. ِصرف 
این که حرفی زده شود یا توضیحی داده شود، به این معنا نیست که سایرین آن را 
درک کرده اند. تضمینی وجود ندارد که بسیاری از کلمات و واژه هایی که به زبان 

می آیند، درست شنیده شوند یا باعث شوند کارها به نحو صحیح انجام شوند.
استراتژی  درک  برای  آن  از  می توانید  که  ابزارهایی  ساده ترین  از  یکی  ابزار2: 
است  پروسه ای  خروجی  چهارچوب  است.  خروجی  چهارچوب  کنید،  استفاده 
برای یافتن هدف و سپس کشف منابع مورد نیاز و نحوه ی استفاده از این منابع 
برای  خروجی  چهارچوب  از  استفاده  می خواهید.  آنچه  به  رسیدن  راستای  در 
اجرای استراتژی با جزئی کردن برنامه به زیرمجموعه های کوچک تر مختص به 
هر کارمند صورت می گیرد. چهارچوب خروجی به شما کمک می کند استراتژی 
خود را به بخش های کوچک تقسیم کنید و باعث می شود »چرا و چگونه«های 
کارمندان به وضوح پاسخ داده شوند و به تبع آن، شما می توانید این وضوح را در 
سراسر بخش های مرتبط سازمان توزیع کنید. چهارچوب خروجی عالوه بر این 
که به کارمندان کمک می کند به خوبی متوجه مسؤولیت های خود شوند، آن ها 
را با محصول یا خدمات یا هر نتیجه ای که امیدواریم از استراتژی خود به دست 

آوریم، مرتبط نگه می دارد.
کارمندان باید حس کنند با استراتژی ارتباط برقرار کرده اند. تصمیم گیری های 
انسان بر پایه ی احساس او هستند و هر فرد فعالیت هایی را پیشنهاد می دهد 
که باعث به وجود آمدن احساسی خوب در او شوند. اگر تیم شما با استراتژی 

کاربردی رابطه ای برقرار نکند، به آن متعهد نمی شود. این بدان معنی نیست 
که کار باید فقط بر مبنای لذت و شادی و تشویق باشد. استراتژی ها یا برای 
نکات  این ها  هردوی  توانمندی.  افزایش  یا  هستند  بد  احساس  ازبین بردن 

مثبتی هستند.
در اینجا برخی سؤاالتی را که باید در چهارچوب خروجی پرسیده شوند و به طور 

دقیق و با جزئیات پاسخ داده شوند، برای شما می آوریم:
1- شما چه می خواهید؟

پاسخ: می خواهیم نرخ مشتریانمان را دو برابر کنیم.
2- این کار برای شما چه سودی دارد؟

   پاسخ: باعث می شود من از کارم احساس رضایت و کفایت کنم و  تیم من را هم 
هیجان زده و خشنود می کند، بعالوه من کمیسیون بیشتری می گیرم و می توانم 

درآمد خود را افزایش دهم.
3- چطور و چه زمانی می توانید به این خواسته خود برسید؟

با شرکت ما  قرارداد  با تجدید  ما  از مشتری های حال حاضر  پاسخ: 50 درصد 
موافق هستند و در طول حداقل دو سال، قراردادشان را با ما توسعه می دهند.

4- کجا، ِکی و با چه کسانی می خواهید به خواسته خود دست پیدا کنید؟
پاسخ: در دفتر مرکزی که مسؤولیت بازار جهانی را به عهده دارد، تا اواسط سال، 

به همراه چهار تیم کاری.
5- چقدر حاضرید ریسک کنید یا هزینه بدهید تا به هدفتان برسید؟

سازگار  ما  ماموریت  و  نگرش  با  که  را  مشتریان  از  برخی  است  ممکن  پاسخ: 
نیستند، رد کنیم و تمرکزمان را بر مشتریان هم تراز با ارزش های خود بگذاریم. 
من با فروش ویژه موافقت می کنم تا از این طریق مشتریان جدیدی را شناسایی 
و جذب کنیم که با اهداف ما هماهنگ هستند. بعالوه من باید به تیم خود 
آموزش بیشتری بدهم که باعث می شود هر هفته 3 یا 4 ساعت مهم را در این 

سه ماه از دست بدهم.
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6- اگر نتوانید مسیرها را برای رسیدن به خواسته ی خود باز کنید چه اتفاقی 
می افتد؟ چه تأثیری بر کسب وکار و زندگی شما می گذارد؟

برای سرمایه گذاری  که  را  بودجه ای  برسیم  این هدف  به  نتوانیم  اگر  پاسخ: 
ممکن  نمی آوریم.  دست  به  داریم  الزم  محصول  توسعه  و  تولید  روی  بعدی 
بازار بگیرند. در زندگی شخصی من به خاطر سه  است رقیبان سهم ما را از 
فرزندم استرس مالی خواهم داشت چراکه بخشی از کمیسیون من وابسته به 

همین هدف است.
7- قدم های بعدی شما چیست؟

و مشخصات یک مشتری  بگذارم  تیم فروش  با  باید یک جلسه  اول  پاسخ: 
بسط  مورد  در  هم  بازاریابی  تیم  با  باید  دهم.  توضیح  برایشان  را  مطلوب 
چشم اندازهای فعلی و یافتن ایده های جدید صحبت کنم. باید تیم خود را زیر 
نظر قرار دهم و مرتب بررسی کنم که در راه برنامه های جدیدمان چطور قدم 
برمی دارند. باید اهداف یک ماهه تعیین کنیم و پس از گذراندن هر مرحله، با 

اعضای تیم جشن بگیریم. 
است:  معتقد  وارتون  دانشگاه  مدیریت  استاد  هربینیاک،  پرفسور  اما 
در  حداقل  یا  است  نمایان  وضوح  به  معمواًل  بد  استراتژی  یک  کاستی های 
استراتژی های  گاهی  حال  این  با  هستند.  شناسایی  قابل  گذشته  به  نگاهی 
خوب نیز با شکست مواجه می شوند و زمانی که این اتفاق می افتد شناسایی 
علل شکست بسیار مشکل است. با وجود اهمیت روشن برنامه ریزی و اجرای 
مناسب، هنوز تعداد نسبتًا کمی از اندیشمندان حوزه مدیریت بر روی فرآیندها 

و راهبردهای مناسب برای اثربخشی یک استراتژی تمرکز کرده اند.
در این باره پروفسور هربینیاک می گوید: مدیران اجرایی آموزش دیده در این 
زمینه، درباره ی این که چگونه برنامه ریزی کنند مطالب زیادی می دانند در 
برنامه ها ندارند. اگرچه  این  حالی که اطالعات زیادی در مورد نحوه اجرای 
با  برخورد  طریق  از  باید  آن ها  زمان  گذر  در  هستند،  خوبی  مدیران  آن ها 
سختی ها و کسب تجارب آموزش ببینند، و این به این معنی است که آن ها 

اشتباهات زیادی را مرتکب می شوند.
این فقدان تخصص در اجرا می تواند پیامدهای بسیار جدی به دنبال داشته 
باشد. در مطالعه اخیر روی مدیران ارشد اجرایی 197 کمپانی که توسط یک 
شرکت مشاوره مدیریت به نام ماراکن انجام شد، گفته شده است که تنها 63 
درصد از نتایج مورد انتظار برنامه های استراتژیک، به درستی به دست آمده 
در سان فرانسیسکو  ماراکن  مدیریتی  از شرکای  یکی  مانکین،  مایکل  است. 
می گوید که شکاف بین انتظارات و عملکرد، نتیجه عدم موفقیت در اجرای 

موثر استراتژی یک شرکت است.
هربینیاک  داد؟  آموزش  بهتر  را  اجرایی  راهکارهای  می توان  آیا  بنابراین 
گاه  آ کلیدی  عوامل  از  را  افراد  می توانید  نظر من شما حداقل  »به  می گوید: 
خواهند  آن ها  هستند،  مواردی  چه  کلیدی  عوامل  بدانند  افراد  اگر  سازید، 

دانست تا به دنبال چه چیزی باشند و به چه سواالتی پاسخ دهند.

نقایص همگام سازی ضعیف 
یکی از مهم ترین دالیل انحراف اجرای یک استراتژی، تغییر تمرکز آن طی 
زمان است. تالش HP برای رقابت با کامپیوترهای شخصی Dell در فروش، 
یکی از مثال های کالسیک تغییر آرمان است که عبارت است از: رقابت در 
قیمت در یک هفته، خدمات در هفته بعدی و تالش برای فروش از طریق 
کانال های پرهزینه و نامناسب. که نتیجه این رویکردهای اشتباه آن بود که 

کارلی فیورینا مدیرعامل HP شغلش را از دست داد و HP هنوز باید با برخی 
مشکالت استراتژیک کلیدی دست و پنجه نرم کند.

درستی  به  مساله  که  است  این  استراتژی  یک  اجرای صحیح  در  گام  اولین 
می گوید:  نیویورک  در  ماراکن  شرکای  از  یکی  استیل،  ریچارد  شود.  تعریف 
چالش اجرا عمدتًا در مورد موضوع همگام سازی است. مانند تحویل محصول 
دالیل  به  همگام سازی  مناسب.  زمان  در  و  مناسب  مشتری  به  مناسب، 
بزرگی  کمپانی  هر  »امروزه  که  واقعیت  این  جمله  از  است،  دشوار  مختلفی 
مختلف  جغرافیایی  مناطق  در  مختلفی  مشتریان  به  را  متنوعی  محصوالت 
نظر  در  را  اروپا  در  منطقه ای  تولیدکننده  یک  مثال  برای  می کند«.  عرضه 
بگیرید که در پیکربندی 15 زنجیره تامین مختلف درگیر است و همزمان باید 
از چنین منظری مشخصًا  نیز شناسایی کند.  را  بازارهای 15 کشور مختلف 

همگام سازی کاری بس دشوار است.
مثال کالسیک دیگری از عدم تطابق زمانی یا همگام سازی شرکت خطوط 
هوایی TED است، به طوری که این شرکت در تالش بود تا یک شرکت فرعی 
ایده مناسبی  این  البته  ایجاد کند.  تازه وارد  برابر شرکت های  برای رقابت در 
شرکت های  برای  استراتژی  این  از  تا  برآمد  درصدد   TED که  زمانی  تا  بود 
برابر  در  بازارشان  ازدست دادن  عمده ی  دلیل  این  که  کند  استفاده  کهنه کار 

خطوط هوایی با هزینه ی پایین بود. 
در برخی مواقع طرح ها به سادگی با شکست مواجه می شوند، زیرا مسووالن 
اجرای طرح با افراد درگیر در اجرای طرح، تعاملی ندارند. پروفسور هربینیاک 
در این باره می گوید: »وقتی در شرکت یک طرح استراتژیک عمده توسعه داده 
می شود به همفکری و مشورت می پردازم و پس از گذشت یک یا دو ماه به 
سطوح پایینی سازمان می روم و از افراد می پرسم که مشغول انجام چه کاری 

هستند، ولی آن ها حتی یک کلمه در مورد طرح استراتژیک نشنیده اند!« 
تغییرات  مقابل  در  افراد  که  است  این  خاطر  به  استراتژی ها  شکست  گاهی 
مقاومت می کنند. برای مثال، ممکن است که شعب مرکزی استانداردهای 
بیشتری را در مورد محصول بخواهند، در حالی که یک مدیر اجرایی بازاریابی 

محلی با این ایده مخالف باشد.
در برخی موارد، ممکن است که دالیل خوبی برای مقاومت وجود داشته باشد. 
یا ممکن است یک استراتژی در باالترین سطح معقول به نظر برسد، ولی تاثیر 
آن بر کل سازمان به طور کامل در نظر گرفته نشده باشد. برای مثال، فرض 
داده  ترتیب  برند در سرتاسر سازمان  برای رشد یک  استراتژی  کنید که یک 
شود، در حالی که منابع را از برند دیگری در سازمان می گیرد. چنین چیزی 
ممکن است در یکی از بازارهای کمپانی معنی دار باشد و در دیگر جاها منجر 
به عدم رشد موثر شود. ریچارد استیل می گوید: »طبیعت انسان خواهد گفت 
من به دنبال هماهنگی با شما نیستم، من در جایی که شما می خواهید پولی 
خرج نمی کنم و می خواهم که مقابله کنم. این کاری است که طبیعت بشری 

انجام می دهد«.
عوامل فرهنگی نیز می توانند مانع اجرای موفق یک استراتژی شوند. در برخی 
استفاده  خطا  و  آزمون  استراتژی  یک  از  تا  می کنند  سعی  کمپانی ها  موارد، 
کنند در حالی که آن ها این واقعیت را در نظر نگرفته اند که آن ها در بازارهایی 
که  زمانی  در  مثال،  برای  دارد.  نیاز  متفاوتی  رویکرد  به  که  می کنند  فعالیت 
تا ضوابطی  برزیل وارد شد، سعی داشت  به  بار  اولین  برای  کمپانی وال مارت 
را با تامین کنندگان ایجاد کند که در آمریکا وجود داشت. در چنین شرایطی 
تامین کنندگان از قبول این شرایط خودداری کردند و بنابراین، کمپانی مجبور 
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شد استراتژی اش را مورد بازبینی قرار دهد.
شوند.  مشکالت  برخی  وقوع  باعث  است  ممکن  نیز  درون فرهنگی  عوامل 
ریچارد استیل به این نکته اشاره می کند که خریداران و تجار معمواًل در یک 
چرخه دوساله از برندی به برند دیگر می روند. در همین زمان، مدیران اجرایی 
عملیات با یک سرعت کمتر و استوارتر و در یک چرخه پنج ساله پیش می روند. 
آینده  و  گذشته  از  متفاوتی  چشم انداز های  آنها  دوی  هر  به  اختالفی  چنین 

سازمان می دهد.
با این وجود، بزرگ ترین عامل شکست یک استراتژی می تواند بی توجهی مدیر 

اجرایی باشد. 
غافلگیرکننده ای  شکل  به  می گیرد،  قرار  تصمیم گیری  مورد  طرحی  وقتی 
وجود  می رسد  اجرا  به  طرح  این که  تضمین  برای  پیگیری  از  کمی  سطح 
دارد. کمتر از 15 درصد کمپانی ها به طور منظم پیگر این هستند که چگونه 
طرحشان را اجرا می کنند در حالی که بقیه تنها به این فکر کرده اند که طرح را 
چگونه می خواهند اجرا کنند. در این گونه کمپانی ها تنها اهداف در نظر گرفته 
اجرایی  مسووالن  منظور  همین  به  و  می شوند  ارزیابی  اول  سال  برای  شده 
بتوانند  تا  می کنند  تعریف  پایینی  سطح  در  عمدًا  را  اول  سال  اهداف  اغلب 
باعث  فقدان خودبازبینی  دریافت کنند. چنین  پاداش  که  برسند  به سطحی 
گرفتن  نادیده  بگیرند.  نادیده  را  ناموفق  طرح های  اجرایی  مدیران  می شود 
شکست های موجود در اجرا، کار را برای شناسایی گلوگاه های اجرایی و انجام 

عملیات اصالحی دشوارتر می سازد.
سان فرانسیسکو،  در  ماراکن  شرکای  از  یکی  پریگو،  مایک  گفته های  طبق 
تعامالت مکرر برای اجرای موفق طرح ها ضروری است. وی می گوید: »ما 
تیم  بین  منظمی  و  روزمره  مکالمات  موفق  کمپانی های  در  که  برده ایم  پی 

رهبری و واحد مدیران برقرار است«

برخی از متخصصان
 بر این باورند که

 افراد مناسب باید
 از ابتدا استخدام شوند

 نه آن که درون سازمان 
ایجاد شوند. 

افراد در مقابل فرآیند 
چه باید کرد؟ مانکینز می گوید که دو نوع مکتب فکری در مورد بهترین راه  
اجرای یک طرح وجود دارد: یکی از این دو نوع مکتب فکری بر افراد تاکید 
دارد. بر اساس این تفکر اگر افراد را به درستی انتخاب کنید کارها به درستی 
انجام می شود. با این حال، تقسیماتی نیز در این مکتب فکری در مورد افراد 
ابتدا  از  باید  مناسب  افراد  باورند که  این  بر  از متخصصان  برخی  دارد.  وجود 
استخدام شوند نه آن که درون سازمان ایجاد شوند. طبق این ایده شما افرادی 
خبره را استخدام می کنید و به آنها پول زیادی به خاطر عملکردی که ارائه 
می دهند می پردازید. برخی دیگر بر این باورند که عملکرد افراد اجرایی را باید 
از طریق آموزش های درون سازمانی بهبود داد. دیگر مکتب فکری، بیشتر به 
فرآیند تاکید دارد تا افراد درگیر در اجرا. در این باره هربینیاک می گوید: »اگر 
شما افراد نامناسبی را در اختیار داشته باشید، مطمئنًا شما نمی توانید فرآیند 
مورد نظر خود را در کار به خوبی انجام دهید. مسلمًا سازمان ها افراد شایسته 
و مناسب را استخدام می کنند. بنابراین چیز دیگری هم مورد نیاز است تا در 
مسیر درست قرار گرفت. با این حال، من بر این باورم که این دو مکتب فکری 
رقیب همدیگر نیستند، بلکه آنها مکمل یکدیگرند«. وی بر این باور است که 
کمپانی ها برای رسیدن به بهترین نتایج باید هر دوی این بینش های فکری را 

به صورت ترکیبی استفاده کنند. 
ادامه دارد...
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سیستم های دارورسانی نوین؛ 
معرفی، اهمیت و کاربرد در فرموالسیون های گیاهی)2(

ریحانه معصومی، دکترای تخصصی شیمی آلی، آزمایشگاه مرکزی باریج اسانس

مقدمه:
علمی  مجامع  عمده  مباحث  از  نانو  فناوری 
تمام  در  سریع  پیشرفت های  نوید  که  است  امروز 
روبه   روند  را می دهد.  و صنعتی  زمینه های علمی 
رشد کنونی نشان می دهد که این فناوری در حال 
و  است  خود  سر سخت  رقیبان  از  گرفتن  پیشی 
سوم  صنعتی  انقالب  عرصه   یکه تاز  می خواهد 

باشد.
دارو رسانی  در  نانو،  فناوری  کاربردهای  از  یکی 
است. سیستم های دارو رسانی نانو ذره ای مختلف،  

با تغییر حامل ها، حاصل می شوند.
با فناوری نانو می توان به دارو رسانی هدفمند دست 
دارو  آزاد سازی  سرعت  و  مکان  زمان،  و  یافت 
مختلف  حامل های   با  ذرات  نانو  نمود.  کنترل  را 
به  را  دارویی  خصوصیات  در  تغییر  ایجاد  امکان 

وجود می آورند.
استفاده از حامل های مختلف به  عنوان ناقل های 

دارو در حال گسترش است.
های           سیستم  شد  اشاره  قباًل  که  همان طور   
دارو   رسانی متنوعی برای فرموالسیون های گیاهی 

معرفی شده است که عبارتند از:
شامل  حفره ای:  رسانی  دارو  های  سیستم   .1
 لیپوزوم ها، فیتوزوم ها، ِاتوزوم ها و ترانسفروزوم ها

می باشند. 
شامل  که  ذره ای:  رسانی  دارو  های  سیستم   .2
و  میکروقرص ها  ذرات،  نانو  نانوکره ها،  میکرو/ 

غیره می باشند.
3. سیستم های دارو رسانی دو فازی مانند میکرو/ 

نانوامولسیون ها

کاربرد  و  اهمیت  بررسی،  به  مبحث  این   در 
 سیستم های حامل حفره ای مختلف در سیستم های

دارو رسانی پرداخته می شود.

سیستم های دارورسانی حفره ای 
 )Liposomes( 1- لیپوزوم ها

زیست-  و  معّلق  کروی،  وزیکول های  لیپوزوم ها 
هستند  نانومتر   100 تا   50 اندازه  با  پذیر  تخریب 
آبدوست  هسته ی  با  لیپیدی  فسفو  دوالیه  از  که 
در  پپتید  ی  دوالیه  کلی  طور  به  شده اند.  تشکیل 
فاز آبی به گونه ای جهت گیری می کنند که بخشی 
از فاز آبی در داخل محفظه کروی محصور شود و 

لیپوزوم حاصل شود. 
ترکیبات  از  گروهی  لیپید ها  میان،  این  در 
انحالل  غیرقابل  آلکیلی  زنجیر  با  شیمیایی 
هستند.  آب  در  محلول  قطبی  گروه  و  آب  در 
بخش  و  آبگریز  مولکول  این  از  بخشی  بنابراین 
با  ملکول  چنین  به  که  است  آبدوست  دیگر 
گویند. می  آمفی فیلیک  دوگانه،   خاصیت 
دارو  از  محافظت  در  توانایی  دلیل  به  لیپوزوم ها 
بسیار  رسانی  دارو  در  خارجی  عوامل  مقابل  در 
لیپوزوم ها دارای خواصی  توجه قرار گرفتند.  مورد 
دسترسی  موثره،  ماده  حاّللیت  افزایش  جمله  از 
سینتیک  مناسب،  زیستی  تخریب  بهتر،  زیستی 
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دارویی هوشمند و پایداری آزمایشگاهی و زیستی 
مناسب می باشند.

عوامل  به وسیله ی  ها  لیپوزوم  خصوصیات 
ها،  آن  درصد  ترکیب  لیپید،  نوع  مانند  مختلفی 
کنترل  ها  آن  سطحی  بار  و  اندازه  ساخت،   روش 
می شوند. کاربرد های لیپوزوم ها شامل بکارگیری  
در انتقال دارو به پوست، انتقال دارو به شش ها و 

انتقال دارو به چشم ها  است.
هم چنین سیستم های دارو رسانی بر پایه لیپوزوم 
به دلیل اثرات هدفمندانه دارو و قابلیت نفوذ دارو 
قرار  معرض  در  کاهش  سرطانی،  سلول های  به 
های سلول  برابر  در  سرطانی  های  سلول   دادن 
عالی      زیست سازگاری  و  باال  پایداری  سالم، 
لیپوزوم ها اثرات قابل توجهی را در درمان سرطان 

نشان داده اند. 
مزایای فرموالسیون های گیاهی بر پایه لیپوزوم

دلیل  به  لیپوزوم  پایه  بر  رسانی  دارو  سیستم های 
ویژه ای  کاربرد  فرد  به  منحصر  ساختاری  خواص 
عنوان  به  ها  لیپوزوم  دارند.  گیاهی  داروسازی  در 
هم  تبعیض  بدون  توانند  می  دارویی  حامل  یک 

شکل 1- لیپوزوم در محیط آبی

شکل 2- دارو رسانی هدفمندانه داروی ضد سرطان با پایه لیپوزومی برای درمان سلول های سرطانی

داروهای آبدوست و هم داروهای آبگریز را از غشاء 
درمان های  دهند.  تحویل  هدف  بافت  به  سلول 
گیاهی بر پایه لیپوزوم دارای ویژگی هایی از جمله 
افزایش  و  محافظت شده   و  کنترل شده  رهایش 

حاّللیت دارو هستند.

در جدول 1 برخی از فرموالسیون های گیاهی بر 
بیولوژیکی  فعالیت  و  کاربرد  و  معرفی  لیپوزوم  پایه 

آن ها بیان شده است. 
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جدول 1- فرموالسیون های گیاهی لیپوزومی
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جدول 2- فرموالسیون های گیاهی فیتوزومی

 )phytosomes( 2- فیتوزوم ها
به  توانند  می  که  هستند  آبدوستی  گیاهی  اجزاء 
با مواد مغذی مانند فسفو لیپید ها بالینی   صورت 
در  محلول  ترکیبات  به  را  ها  آن  و  شده  ترکیب 
چربی تبدیل کنند. چنین ترکیباتی می توانند برای 
 تهیه وزیکول های شبه لیپوزوم که فیتوزوم نامیده 

می شوند، مفید باشند.

و  ها  فسفولیپید  شدن  ترکیب  ها،  فیتوزوم  در   
ترکیبات گیاهی فعال محلول در آب شامل تشکیل 
بیشتری  پایداری  بنابراین  و  است  شیمیایی  پیوند 

حاصل می شود. 
پیوند  هیچ  لیپوزوم ها  در  که  جایی  آن  از  ولی 
های مولکول  شود،  نمی  تشکیل   شیمیایی 
  )phosphotidylcholine(فسفوتیدیل کولین

به آسانی اطراف ترکیبات محلول در آب را محاصره 
دسترسی  اساسی  طور  به  ها  فیتوزوم  کنند.  می 
افزایش    را  آبدوست  فعال  زیستی  ترکیبات  زیستی 
 می دهند. فیتوزوم ها می توانند به آسانی از غشا های

دسترسی  افزایش  موجب  و  کرده  عبور  لیپیدی 
چربی  در  پایینی  حاّللیت  که  گیاهی  دارو های 

دارند، شوند. 
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شکل 3- ساختار کمپلکس فیتوزوم-فسفولیپید
شکل 4- ساختار ترانسفروزوم

مزایای فرموالسیونهای گیاهی بر پایه فیتوزوم:
به جذب عصاره های گیاهی  قادر  فیتوزوم ها   .1
در  بهتر  جذب  موجب  که  هستند  آب  در  محلول 

مجرای روده می شود. 

فعال  مواد  به  نسب  فیتوزوم  جذب  دلیل  به   .2
دارویی، اندازه دوز مصرفی کمتری نیاز است. 

3. جذب دارویی قابل توجه و بهبود حاللیت مواد 
گیری  هدف  موجب  تواند  می  صفرا،  در  گیاهی 

مناسبی در کبد شود. 
بین شیمیایی  های  پیوند  ها،  فیتوزوم  در   .4
پایداری   مولکول های فسفوتیدیل کولین، موجب 

بیشتری در این سیستم ها می شود. 
5. هم چنین فیتوزوم ها جذب پوستی مواد فعال 

گیاهی را نیز افزایش می دهند. 
)Transferosomes( 3- ترانسفروزوم ها 

فسفولیپیدی  های  وزیکول  ها  ترانسفروزوم 
اختصاصی  طور  به  حامل  عنوان  به  که  هستند 
تراپوستی استفاده می شود.  برای حمل دارو های 
بر  غلبه  برای  ترکیبات  این  اخیر  گزارش های  در 
به   اپیدرم  ترین الیه  بیرونی  از طریق  نفوذ  مشکل 
به کار  پوست  در  اسمزی  فشار  یا  آبرسانی  منظور 
شامل  ها  ترانسفروزوم  فرموالسیون  اند.  رفته 
وزیکول های  عنوان  به   که  اند  هایی  فسفولیپید 
سورفکتانت  دارویی،  فعال  مواد  از  متشکل 
و  حاّلل  عنوان  به  الکل  پذیری،  انعطاف  جهت 
عمل آبرسانی  ی  واسطه  عنوان  به  بافری  عامل 

می کنند.
ترانسفروزوم های   2006 سال  در  گزارشی  طی 
جذب  به  منجر  تراپوستی  نفوذ  با  کپسایسین 
کپسایسین  داروی  با  مقایسه  در  بهتری  موضعی 
جذب  و  دسترسی زیستی  هم چنین  شد.  معمولی 
ترانسفروزوم  با  آن  ترکیب  وسیله ی  به  کورکومین 
دیگر  سوی  از  یافت.  افزایش  موضعی  ژل  حاوی 

عامل عنوان  به  سین  کلشی  ترانسفروزوم  تهیه 
ضد نقرس، برای پیشگیری از اثرات جانبی گوارشی 
مربوط به نحوه مصرف دهانی کلشی سین گزارش 
 Vincristin sulfate می شود. ترانسفروزوم های
به وسیله ی ِلسیتین )Lecithin( و سدیم دیوکسی 
تهیه  )Sodium deoxycholate( چوالت 

زیستی  کمپلکس  این  که  شده  گزارش  و  شده اند 
از  دارو  انتشار  صفر  درجه  سینتیک  حفظ  موجب 

طریق پوست می شود. 
)Ethosomes( 4- ِاتوزوم ها

و  ها  فسفولیپید  حاوی  های  وزیکول  ِاتوزوم ها، 
باالی  غلظت  هستند.  اتانول  از  باالیی  غلظت 
اتانول در ِاتوزوم ها نفوذ پذیری آن ها را از طریق 
پوست به وسیله ی مایع شدن چربی های پوستی 
افزایش می دهد. این حامل ها هیچ گونه سمیتی 
ندارند و می توانند از طریق پوست به طرز عمیقی 

نفوذ کنند و منجر به دارو رسانی بهتر به الیه های 
و حتی گردش خون شوند. طی  پوست  تر  عمیق 
تحویل  برای   Triptolide های  ِاتوزوم  گزارشی 
ِاتوزومی  فرموالسیون  شدند.  تهیه  دارو  موضعی 
افزایش  دلیل  به  را  بهتری  زیستی  دسترسی  دارو 
مقایسه  در  پوست  قرمزی  در  کاهش  و  تجمع 
هم چنین  داد.  نشان  فرموالسیون ها  دیگر  با 
گلیسیریزینات  آمونیوم  ِاتوزومی  فرموالسیون 
دسترسی  پوست،  التهابی  بیماری  درمان  برای 
اتانولی  محلول  با  مقایسه  در  را  بهتری  زیستی 
های  آلکالوئید  های  ِاتوزوم  داد.  نشان   دارو 
از  را  دارو  نفوذ پذیری   Sophora alopencerides 
طریق بیرونی ترین الیه اپیدرمی افزایش می دهند. 
ادامه دارد...

شکل 5- ساختار ِاتوزوم و نحوه نفوذ آن روی پوست



                                                               مجله تحقیق و توسعه باریج |  شماره 21 

19

ساخت و کاربرد ُکشته جات و داروهای معدنی در طب سنتی و آیورودا
) با رویکرد فارماکولوژی و سم شناسی(

ترجمه و تألیف: دکتر علیرضا مظفری دهشیری، دکتر حمیده موحدی 
و دکتر علیرضا بلندنظر

ویراستار: سمیه سادات علوی نیا
 تیراژ: 1000 نسخه - چاپ اول 1397

 انتشارات: قلم طالیی کاشان
تعداد صفحات: 287 صفحه

قیمت: 30.000 تومان

سخنی از مؤلفان
معدنی  »داروهای  ارزشمند  کتاب  ترجمه ی  حاضر  کتاب  اطالعات  عمده ی 
اطهر  محمد  و  وهورا  بی.  اس.  نوشته ی  یونانی«  و  آیورودا  طب  در  به کاررفته 
)محققان دانشگاه همدرد دهلی نو و دانشگاه کلمبیای نیویورک( می باشد که 
مجموعه ی ارزشمندی از اطالعات علمی درباره ی داروهای معدنی است که در 
طب سنتی هند و طب سنتی کشور عزیزمان ایران )که متأسفانه در هندوستان 

 معرفی کتاب

می شود(  نامیده  یونانی  طب  هنوز  تاریخی  سیاسی  ریشه های  برخی  لحاظ  به 
مورد استفاده قرار می گیرد. 

در  ُکشته جات  تهیه  داروهای معدنی،  فرموالسیون  و  این کتاب طبقه بندی  در 
فیزیکوشیمیایی  استانداردهای  یونانی(،  )طب  ما  سنتی  طب  و  آیورودا  طب 
داروهای با منشأ کانی، نمونه تحقیقات انجام شده طی 50 سال فعالیت علمی 
داروهای  کاربرد  آینده  پیش بینی  و  آن  به  وابسته  تشکیالت  و  دانشگاه همدرد 
معدنی در دو شاخه ی طب سنتی مذکور و باالخره ضمائم ارزشمندی که برای 
مالحظه  می کند  تسهیل  را  کتاب  در  موجود  اطالعات  به  دسترسی  محققان 
می شود ولی مترجمان و مؤلفان کتاب حاضر به ترجمه ی این کتاب بسنده نکرده 
و اطالعات جامعی در مورد جایگاه طب و داروسازی، مواد معدنی و ُکشته سازی 
اسالمی،   - ایرانی  سنتی  طب  در  ُکشته سازی  فرآیند  و  ُکشته جات  ایران،  در 
پژوهش های جدید بر روی داروها با منشأ معدنی، فارماکولوژی، توکسیکولوژی 
درمان  و  پیشگیری  و جنبه ی  داروها، سنگ ها  از  این دسته  و عوارض جانبی 

آن ها و موارد دیگر را به مطالب ترجمه شده، افزوده اند.

مطالعه این کتاب ارزشمند به عالقه مندان و پژوهشگران گرامی توصیه می شود.
قابل توجه ناشرین، مؤلفین و مترجمین گران قدر کتب گیاه درمانی، آروماتراپی و سایر رشته های مرتبط: 

 نامه درخواست و یک نسخه از آن را به آدرس دفتر مجله ارسال فرمایید.
ً
برای معرفی کتاب خود در مجله تحقیق و توسعه باریج، لطفا
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افــزودن نگهدارنده هــا بــه مــواد غذایــی جهت 
جلوگیری از رشــد میکروارگانیســم ها )باکتری ها، 
مخمرهــا و کپک هــا یــا قارچ هــا(، جلوگیــری از 
اکسیدشــدن آن هــا و حفــظ خــواص طبیعــی و 
ویژگی هــای ظاهــری غذا  اســت. ایــن ترکیبات 
یــا منشــا طبیعی دارند یــا به طور شــیمیایی تولید 
می شــوند. در دســته بندی نگهدارنده های طبیعی 
غذا، نمک، شــکر، الکل و سرکه  در این دسته قرار 

می گیرند.
ایــن مــواد نگهدارنده هــای قدیمی )ســنتی( غذا 
 هســتند که در خانــه نیز برای تهیه ترشــی، مربا و
 آب میــوه  بــه کار مــی رونــد. همچنیــن انجماد، 
از  نمک ســودکردن  و  دودی کــردن  جوشــاندن، 
راه هــای طبیعــی نگهداری مواد غذایی محســوب 

می شوند .
 برخی از نگهدارنده ها از رشــد میکرو ارگانیســم ها 
جلوگیــری می کننــد و برخی از آن هــا هم جلوی 
فعالیت هــای آنزیمی و شــیمیایی احتمالی داخل 
آنتی اکســیدان ها   می گیرنــد.  را  غذایــی  مــواد 

موادی هســتند که می توانند مانع از اکسیدشــدن 
برخــی گروه های مواد غذایی شــوند که اســتعداد 
اکسیدشــدن در مــدت زمان کوتــاه را دارند. مثل 
روغن ها )این گروه از مــواد غذایی به طور طبیعی 
بــه خاطــر دارابودن اســیدهای چرب غیراشــباع 

بیشتر مستعد اکسیدشدن هستند.(
بهتریــن راه بــرای نگهــداری مطلــوب وضعیت 
بهداشــتی، اســتفاده از اســیدهای آلــی اســت. 
اسیدهای آلی 1 تا 7 کربنه دارای اثر ضدمیکروبی 
مهمتریــن  عنــوان  بــه  اســیدها  ایــن  هســتند. 
نگهدارنده ها در صنایع غذایی هســتند. اسیدهای 
آلی اغلــب به صورت نمک های کلســیم، ســدیم 
و پتاســیم به مــواد اضافه می شــوند زیــرا قابلیت 
انحالل آن ها در آب ببیشــتر است. این اسیدها بر 
اســاس مکانیزم ضدمیکروبی به دو گروه تقســیم 

می شوند: 
گروه اول شامل اسید استیک، سیتریک، مالئیک 
و تارتاریک اســت که با کاهــش pH ماده غذایی 
و درنتیجــه بــا افزایش تنــش بر میکروارگانیســم 

و یا بــا انتقال به داخل ســلول میکروارگانیســم و 
کاهش pH درونی ســلول، فعالیــت آن را مختل 
می کند. گروه دیگر اسیدهای آلی یعنی سوربیک، 
بنزوئیک و پروپیونیک زمانی که به صورت اســید 
آلی تجزیه نشده وجود داشته باشند از خود فعالیت 
ضدمیکروبــی نشــان می دهنــد. اســید بنزوئیک 
بیشــتر به صورت ســدیم بنزوات در سطح وسیعی 
به عنوان عامل ضدمیکروبی اســتفاده می شــود. 
مزیت بنزوات ها قیمت پایین آن ها نسبت به دیگر 
مواد هستند. اثر نابودکنندگی این اسید بیشتر روی 
باکتری هــا و مخمرها و کمتر روی کپک هاســت. 
بنزوات ها اولین نگهدانده ها بودند که سازمان غذا 
و داروی ایاالت متحده مجوز اســتفاده از آن ها را 
صادر کرد. میزان مجاز بنزوئیک اســید در صنایع 
غذایی 0/05 تا 0/1 درصد اســت و اغلب با برخی 
مواد مانند سوربیک اســید به کار می رود. مصرف 

اصلی این اسید در ساالدها، مرباها و ژله هاست.
پارابن ها، دارای خصوصیــات ضدمیکروبی بارزی 
هســتند. پارابن هــا از پرکاربردتریــن انــواع مــواد 

نگهدارنده ها در صنایع غذایی و دارویی
مهدی مهران، دانشجوی دکترای شیمی تجزیه، گروه فیتوشیمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
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نگهدارنــده هســتند. که نخســتین بــار در حدود 
85 ســال پیش معرفی شــدند و به سرعت به یکی 
شــدند.  تبدیــل  نگهدارنده هــا  پرمصرف تریــن  از 
پارابن هایی که طــول زنجیره آلکیــل آن ها بلندتر 
اســت خاصیت ضدمیکروبی بیشــتر ولی حاللیت 
کمتری نسبت به انواع با طول زنجیره الکیل کمتر 
دارند؛ به همین دلیل انواع کوتاه زنجیر، پرکاربردتر 
هســتند. ســه پارابن اصلی مجاز در صنایع غذایی 
شــامل متیل، اتیل و پروپیل پارابن هســتند. متیل 
و پروپیل پارابن ها همانند بنزوئیک اســید و نمک 
ســدیم آن تــا میــزان 0/1 درصد در مــواد غذایی 
مجاز هســتند. پارابن ها بر خالف بنزوئیک اســید 
حساســیت کمتری به pH دارند. بــه این معنا که 
اثــرات ضدمیکروبی خــود را درpH های باالتر از 
7 هم حفظ می کنند. پارابن ها بیشتر روی کپک ها 
و مخمرها اثــر می گذارند؛ هرچند در برابر کپک ها 
مؤثرتــر از مخمرهــا هســتند. در مــورد باکتری ها 
اثرات ضدمیکروبی بیشتری روی باکتری های گرم 
مثبــت دارند. برخی باکتری های گرم منفی با تولید 
آنزیم هــای خاص، پارابن هــا را تخریب می کنند و 

نسبت به آن ها مقاوم شده  اند.
گاز گوگرد دی اکســید )SO2( و مشتقات آن هم 
همگــی جز ترکیبات ضدمیکروبــی رایج در صنایع 
غذایی هســتند که اســتفاده از آن ها سابقه بسیار 
طوالنــی دارد. ایــن ترکیبــات عالوه بــر خاصیت 
ترکیبــات جلوگیری کننده  به عنــوان  ضدمیکروبی 
از واکنش هــای قهوه ای شــدن و نیــز به عنــوان 
ترکیــب آنتی اکســیدان هــم کاربــرد دارنــد. گاز 
متابی ســولفیت همگــی  و  بی ســولفیت  گوگــرد، 
به صــورت مشــابهی عمــل می کننــد. به ســبب 
فعالیــت ضدآنزیمی، ایــن گاز را بــرای جلوگیری 
هنــگام  ســبزی ها  و  میوه هــا  قهوه ای شــدن  از 
خشــک کردن به کار می برند تــا مانع فعالیت آنزیم 
فنالز شــود. ایــن ترکیــب همچنین مانــع اتالف 
ویتامین C و کاروتن می شود. به واسطه اثر تخریبی 
این ترکیب روی تیامین، اســتفاده از آن در گوشت 
و سایر مواد خوراکی که منبع تیامین هستند مجاز 

نیست.
سدیم نیترات )NaNO3( و به ویژه سدیم نیتریت 
)NaNO2( به عنــوان ترکیبــات نگهدارنــده در 
فرمول های فراوری مواد گوشــتی مثل سوســیس 
و کالباس استفاده می شــوند. کاربرد این ترکیبات 
دارای چند هدف اســت که از آن جمله می توان به 
تثبیت رنگ فراورده گوشــتی، جلوگیری از فعالیت 
میکروارگانیســم های عامل فســاد و مســمومیت 

به ویژه میکروب خطرناک کلستریدیوم بوتولینوم و 
بهبود طعم فراورده گوشــتی اشاره کرد. همچنین 
نیتریــت یك آنتی اکســیدان مناســب اســت و از 
اکسیدشــدن چربی هــای فراورده هــای گوشــتی 
در طــول نگهــداری جلوگیــری می کنــد. نیتریت 
افزوده شــده با پروتئین هــا، چربی هــا، رنگدانه ها 
و دیگــر اجــزای گوشــت واکنش می دهــد و تنها 
مقداری از آن به شــکل یون آزاد در محصول باقی 
می مانــد. نیتریتی که در واکنش شــرکت نمی کند 
را نیتریــت باقیمانــده می گویند. از ایــن رو با توجه 
به نگرانی هایــی که در مورد نیتریــت باقیمانده در 
فراورده های گوشتی وجود دارد، تالش های زیادی 
برای کاهش یا حذف نیتریت در فرموالسیون های 
گوشتی صورت پذیرفته اما هنوز جایگزین مناسبی 
برای آن شــناخته نشده است. از اشکاالت اساسی 
استفاده از این مواد که همواره نگرانی های عمومی 
را در مــورد این افزودنی ها برانگیخته اســت تولید 
نیتروزآمین هــا اســت. این ها ترکیباتی هســتند که 

ســرطان زایی برخی از آن ها به اثبات رسیده است. 
این ترکیبــات در اثر واکنش نیتریــت با آمین های 
نوع دوم تشــکیل می شــود.عالوه بر ترکیباتی که 
به عنوان نگهدارنــده و ترکیبات ضدمیکروبی با اثر 
مستقیم استفاده می شوند، برخی از ترکیبات مانند 
آنتی اکســیدان ها نیز وجــود دارد که به دلیل اثرات 
دیگری غیر از اثــرات ضدمیکروبی به مواد غذایی 
اضافــه می شــوند اما اثــرات ضدمیکروبــی هم از 
خود نشــان می دهند. این ترکیبات برای جلوگیری 
از اکسیداســیون لیپیدهــا به مــواد غذایی اضافه 
معروف  ســنتتیک  آنتی اکســیدان های  می شوند. 
مثــل BHA ،BHT  و TBHQ همگــی در برابر 
باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و نیز مخمرها 
و کپک هــا اثــر بازدارندگــی دارند. ایــن ترکیبات 
به ویژه اثر بازدارندگی خود را در محیطهای پرچرب 
نشــان می دهند. باکتری های گرم مثبت نسبت به 
آنتی اکســیدان ها در مقایســه با باکتری های گرم 

منفی حساسیت بیشتری نشان می دهند.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

343342341 344
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سید محسن سیادت، کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه فیتوشیمی، مرکزتحقیقات گیاهان دارویی باریج

مقدمه:
آنتراکینون ها و مشــتقات آن ها به عنوان متابولیت های ثانویه در گیاهان، گلســنگ ها، حشــرات و قارچ های رشته ای یافت می شوند. این ترکیبات به دو فرم آزاد و 
گلیکوزیدی یافت می شوند. ترکیبات گلیکوزیدی دارای یک یا چند مولکول قند )اغلب گلوکوز یا رامنوز( هستند که از طریق ایجاد پیوند اکسیژن گلیکوزید به گروه 
هیدروکســیل آنتراســن، تشکیل می شــوند. تقریبًا 700 ترکیب با ســاختار آنتراکینون که به صورت طبیعی در طبیعت وجود دارند، شناسایی شده اند که حدود 200 

ترکیب آن از گیاهان جداسازی شده است. این ترکیبات در بیشتر قسمت های یک گیاه مثل ریشه، ریزوم، برگ، ساقه و میوه یافت می شوند.

آنتراکینون ها در گیاهان

جدول شماره 1- انواع گلیکوزیدهای آنتراکینونی به همراه منبع گیاهی

ساختار:
 )anthracenedione( که آنتراسن دی ُان )Anthraquinone( آنتراکینون
و یا دی ُاکسوآنتراسن )dioxoanthracene( نیز نامیده می شود یک ترکیب 
آلی است که دارای فرمول C14H8O2 می باشد. آنتراکینون از مشتقات 
گروه  دو  با  آروماتیک  ترکیبات  کینونی  )ترکیبات  می باشد  کینونی  ترکیبات 
حلقه  یک  از  ساختاری  لحاظ  از  آنتراکینون ها  باشند(.  می  کتونی  عاملی 
به عنوان  اتم کربن شماره  9 و 10  با گروه عاملی کتو در موقعیت  آنتراسن 
هسته پایه ترکیب و گروه های عاملی هیدروکسیل، متیل، متوکسی، اسیدی، 
الکلی و آلدئیدی تشکیل می شوند. به دلیل ساختار سیستم کونژوگه، معمواًل 

به رنگ های نارنجی تا قرمز دیده می شوند. ساختار آنتراکینون ها خیلی قطبی 
یا الکل  بنابراین در آب معمولی محلول نیستند )محلول در آب داغ  نیست، 

رقیق(. 
گلیکــون )فاقد قســمت قندی( خاصیــت درمانی کمی را  آنتراکینون هــای آ
نشــان می دهند در حالی که بخش قندی باعث تسهیل جذب و انتقال بخش 

گلیکون به محل اثر دارو می شود. آ
در جدول شماره 1 انواع گلیکوزیدهای آنتراکینونی به همراه منبع گیاهی آن 

به طور خالصه ذکر شده است.
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آنتراکینون ها: تست شناسایی 
تست مرسوم شناسایی آنتراکینون ها بورن تراگر)Borntrager(  می باشد. در این روش نمونه را با سه میلی لیتر از اسیدسولفوریک رقیق در یک لوله آزمایش به 
مدت 5 دقیقه بجوشانید )اسید گلیکوزیدهای آنتراسن را به اگلیکون و قسمت قندی هیدرولیز می کند( سپس در حالی که نمونه داغ می باشد نمونه را صاف و 
یا سانتریفیوژ نمایید. این محلول را با پیپت برداشته، سرد نمایید و با حجم معادل از یک حالل آلی مثل کلروفرم و اتر، دی اتیل استات و یا دی  کلرو متان تکان 
دهید )اگلیکون ها در دی کلرو متان به آسانی حل می شوند(. الیه دی کلرو متانی پایینی را جدا کنید و با نصف حجم از آمونیاک رقیق تکان دهید. رنگ صورتی 

ُرزی تا قرمز در الیه آمونیاکی ایجاد می شود.
تست اصالح شده بورن تراگر بدین صورت می باشد که 200 میلی گرم از نمونه را با 5 میلی لیتر از اسیدسولفوریک و یا اسیدکلریدریک رقیق و 5 میلی لیتر از محلول 
فریک کلراید 5 درصد بجوشانید و بقیه مراحل تست را مشابه باال ادامه دهید. در گیاهان حاوی آنتراسن در فرم کاهش یافته استفاده از فریک کلراید در حین 

استخراج باعث اکسایش این ترکیبات به آنتراکینون و جواب مثبت به تست می شود.
تست شناسایی دیگر آنتراکینون ها به این طریق است که عصاره اتری هیدرولیزشده با محلول منیزیم استات متانولی، رنگ صورتی در نور مرئی و رنگ نارنجی تا 

سبز در نور ماوراء بنفش می دهد. روش های ذکرشده باال در شکل 2 به طور شماتیک آورده شده است.

شکل 1- گلیکوزیدهای آنتراکینونی

شکل 2- روش های مختلف شناسایی آنتراکینون ها
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گیاهان حاوی آنتراکینون ها:
ترکیبات آنتراکینونی اغلب در گیاهان جنس سنا، آلوئه، Hypericum، روناس، ریواس و رامنوس وجود دارد. ساختار این ترکیبات به طور خالصه در شکل 3 

نشان داده شده است.

جنس سنا:
 )Fabaceae( جنسی بزرگ از گیاهان گلدار از تیره باقالسانان )Senna( سنا
و زیرتیره ارغوانیان)Caesalpinioideae( می باشد. گونه های متنوعی بومی 
منطقه گرمسیری و تعداد کمی از گونه ها بومی مناطق معتدل هستند. تعداد 
گونه های این گیاه 260 تا 350 گونه تخمین زده می شود. گونه شاخص آن 

گونه سنای اسکندریه یا مصری) Senna alexandrina( )شکل 4( است.
با  پر  شکل  به  برگ ها  است.  درخت  و  درختچه  بوته،  شکل های  به  سنا 
در  خوشه ای  گل آذین  آن  گل آذین  روبروی هم هستند.  و  برگچه های جفت 
انتهای شاخه ها است یا در حال بیرون آمدن از محور برگ هستند. گل، پنج 
گلبرگ و معمواًل پنج کاسبرگ زرد و ده پرچم مستقیم دارد. پرچم ها معمواًل 

اندازه های متفاوتی دارند و بعضی از آنها بی بساک هستند.

شکل 3- ساختار شیمیایی گیاهان حاوی آنتراکینون

شکل4- سنا
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شکل 7- قسمت های مختلف برگ آلوئه ورا

شکل 5 - برگ سنا

از سنای مصری می توان به صورت دم نوش برگ ها )شکل 5( به عنوان ملین 
تــــوسط   A و   B ســنوزیدهــای  یعنی  سنا  موثره  ترکیبات  کرد.  استفاده 
فعــال مــشتقات  بـه  تبـدیل  و  شده  متــابولیزه  بــزرگ  روده  بــاکتری های 
Rhein–anthrone  می گردنــد. ایــن ترکیبات موجب تحریك و افزایش 
حرکـات پریـستالتیك روده و در نتیجه کاهش جذب آب و الکترولیت ها شـده 
و همچنین ترشح مایعات در روده بزرگ را از طریق تحریك ترشح فعال کلراید 
افـــزایش  از  ناشـــی  احتمـــااًل  فـوق  اثـرات  می دهنـد.  افزایش  مخاط  و 
باعث  مکانیسم  این  باشد.  می  پروستاگالندین ها  آزادســـازی  و  بیوســـنتز 

بهبود یبوست می گردد. 

جنس آلوئه :
آن معروفترین  که  دارد  گونه   500 از  بیش   )Aloe( آلوئه  جنس 
آلوئه ورا را  باشد.  یا true aloe می  و  Aloe vera( )شکل 7(  آلوئه ورا)   
بیشتر با نوشیدنی ها و محصوالت آرایشی حاوی ژل آن مانند کرم آلوئه ورا 
می شناسیم. در این محصوالت بیشتر از قسمت وسط برگ یا ژل آلوئه که 
ترکیبات پلی ساکاریدی است استفاده می شود. ژل آلوئه به صورت موضعی، 
در  اما  است.  پوستی  مشکالت  بیشتر  و  کنه  آ برای  داروها  بهترین  از  یکی 
حاشیه بیرونی برگ های گیاه کانال هایی وجود دارند که از آن ها شیرابه ای 
ترشح   )7 )شکل   Aloe latex نام  به  آنتراکینونی  ترکیبات  حاوی  زردرنگ 
می شود. این ماده اثر ملین و مسهل دارد و مکمل هایی با دوز کم آن وجود 

دارد که می تواند به عملکرد دستگاه گوارش کمک کند. 

از گل هوفاریقون )شکل 10(  بیشتر برای درمان افسردگی و کاهش التهاب 
و ترمیم زخم استفاده می شود. 

جنس هایپریکوم  :
 )8 )شکل    Hypericum perforatum جنس  این  گونه  مهمترین 
می باشد. نام دیگر این گیاه Saint John's wort است. نام فارسی این گیاه 
گل راعی، علف چای، هوفاریقون و گل شهناز می باشد. قباًل در آلمان تصور 
می کردند که این گیاه، علف هرز است و بسیار تالش  می کردند تا آن را از 
بین ببرند. بعدها متوجه شدند که اثرات ضدافسردگی دارد.  ریشه نام گیاه از 
دو واژه ی Hyper و eikon  به معنای باالی عکس می باشد. زیرا از آن به 
عنوان دفع شیاطین در باالی تصویر حضرت عیسی )ع( استفاده می کردند.    
به نقطه نقطه بودن برگ  نیز به معنای سوراخ دار است که    perforatum
آن در مقابل نور آفتاب اشاره دارد. Hypericin  )شکل 9( در گیاهان جنس 

Hypericum   وحود دارد. 

شکل 6- آلوئه ورا

شکل 9- ساختمان مولکولی هایپرسین

شکل 8- گیاه هوفاریقون
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شکل 14- استفاده از آلیزارین به عنوان stain در تحقیقات بیولوژیکیشکل 11- گیاه روناس

شکل 10 - گل هوفاریقون

جنس روناس :
این جنس از لحاظ دارابودن رنگدانه قرمز دارای اهمیت می باشد .مهمترین 
 Rubia  peregrina   ،)11 شکل( Rubia tinctorum گونه های این جنس
و Rubia cordifolia می باشند. ترکیب آنتراکینونی عامل ایجاد رنگ قرمز 
در این گیاهان، آلیزارین )Alizarin(  )شکل 12( می باشد. اولین رنگدانه 
طبیعی که به صورت سنتزی ایجاد شد آلیزارین بود که در سال 1869 تولید 
 Mordant شد. آلیزارین یا 1و2 دی هیدروکسی آنتراکینون که با نام های
Red و یا Turkey Red  نیز شناخته می شود. این ترکیب در جنس روناس 
به معنی   Ruber نام التین از   Rubia نام دارد.  Rubia madder وجود 
قرمز )red( مشتق شده است. از ریشه روناس  )شکل 13( به دلیل رنگ 
درمان  برای  گذشته  در  همچنین  می شود.   استفاده  رنگرزی  در  آن  قرمز 
استفاده  روناس  از  پسوریازیس  و  اگزمای مزمن  مانند  پوستی  بیماری های 

می کردند. 

شکل 12- آلیزارین

شکل 13 - ریشه روناس

  staining عامل  عنوان  به  آن  از  استفاده  آلیزارین  مدرن  کاربردهای  از 
کاربرد  میکروسکوپ  ها  در  که  است  کمکی  تکنیک   staining می باشد. 
دارد، که باعث افزایش کنتراست در تصاویر میکروسکوپی می شود، لکه ها 
های الیت  برای  مکرر  طور  به  پزشکی  و  بیولوژی  در  رنگ ها  و   )Stains(
می شود.  استفاده  آن ها  مشاهده  جهت  بیولوژیکی  بافت های  در  ساختارها 
آلیزارین به عنوان stain در تحقیقات بیولوژیکی باعث Staining کلسیم 
روشن  ارغوانی  یا  قرمز  رنگ  صورت  به  کلسیم  ترکیبات  از  بعضی  و  آزاد 
شد.  کشف   1567 سال  در  آلیزارین  قابلیت  این   .)14 )شکل  می شود 
مشاهده شد زمانی که در جیره غذایی حیوانات آلیزارین وجود دارد دندان ها 
و استخوان هایشان قرمز می شود. به طور شیمیایی کلسیم با آلیزارین تولید 
رسوب قرمز می کند. این رنگ قرمز زیر نور فلورسانت 440 تا 460 نانومتر 
قابلیت برای مشاهده  و مطالعه مراحل رشد  این  از  بهتر مشاهده می شود. 
استخوان استفاده می شود. برای مثال در مطالعه روی مراحل استخوان زایی 

جنین موش از این ترکیب استفاده می شود.
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جنس ریواس  :
جنس ریواس  )Rheum( مشتمل بر 60 گونه گیاهان چندساله فاقد ساقه 
 Rhubarb انگلیسی  نام  با  سبزی  بر  مشتمل  جنس  این  می باشد.  چوبی 
با دمبرگ های  بزرگ  مثلثی شکل  برگ های  این گونه ها معمواًل  باشد.  می 

بزرگ دارند.
تعدادی از گونه های آن برای مصرف دارویی و خوراکی کشت می شوند.

در حالی که برگ های آن سمی است. ساقه پایه آن )stalk(  خوراکی است 
و در کیک و غذاها به دلیل مزه ترش آن استفاده می شود.

رشد  تازه  ریشه  از  که  هستند  چندساله  صورت  به  ریواس  جنس  گونه های 
می کنند. این گیاه ساقه افراشته و عمودی دارد و برگ ها از ریزوم کوتاه و 

ضخیم رشد می کند.
برگ ها در فصل سرد می ریزد. نیام دمبرگ آن ها به صورت دائمی و یا ریزشی 
و خوشه مانند می باشد. گل های  انتهایی  به صورت  آن  آذین  می باشد. گل 

هرمافرودیت آن به رنگ های سبز تا صورتی متغیر می باشد.
از گونه های معروف این جنس می توان به R. rhabarbarum )شکل 15(، 

جنس رامنوس  :R. officinale و R. palmatum )ریوند چینی( )شکل 16( اشاره نمود.
جنس  )Rhamnus( در حدود 110 گونه از گیاهان درختچه ای و بوته ا ی 
دارد که معمواًل با نام buckthorns شناخته می شوند. این جنس از خانواده  
و  شرقی  آسیای  بومی  گونه ها  این  می باشد.   )Rhamnaceae( عنابیان 
آمریکای شمالی، همچنین در بخش هایی از آفریقا و آمریکای شمالی یافت 
برگ ها  دارد.  نیز وجود  و خزان شونده  گونه همیشه سبز  دو  می شوند. هر 
ساده، 3 تا 15 سانتیمتر طول دارند. میوه گیاه به صورت میوه آلومانند دارای 

هسته berry  و به رنگ سیاه تا قرمز می باشد. 
با   Rhamnus زیرجنس  می باشد.  زیرجنس  دو  دارای  جنس  این 
که  خار  با  شاخه ها  متناوب،  یا  و  متقابل  برگ ها  گلبرگ،  چهار  با  گل هایی 
  Frangula زیرجنس  می باشد.   Rhamnus cathartica آن  معروف ترین 
خار  بدون  شاخه ها  متناوب،  همیشه  برگ ها  گلبرگ،  پنج  با  گل های  با 
و   Rhamnus frangula زیرجنس  این  گونه های  مهم ترین  که   می باشد 

 Rhamnus purshiana می باشند.
 Cascara می توان به کاسکارا Rhamnus purshiana از نام های دیگر
 buckthorn،Cascara sagrada اشاره کرد. از پوست کاسکارا )شکل 17(
به خاطر وجود  گیاهان  این  بودن  ملین  استفاده می شود.  ملین  به عنوان   
ترکیبات گلیکوزید هیدروکسی آنتراسن، مثل کاسکاروزید A، B، C و D  و 

امودین )emodin( می باشد.

شکل 15- گیاه ریواس

شکل 16- گیاه ریوند چینی

شکل 17- گیاه کاسکارا
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کوشینیل :
 Dactylopius coccus نام حشره ای با نام علمی )Cochineal( کوشینیل
استخراج  نام  همین  به  رنگزایی  ماده ای  آن  بدن  از  که  است   )18 )شکل 
انواع کاکتوس مانند  می شود. این حشره که از شیره گیاهان به ویژه برخی 
Opuntia cactus تغذیه می کند، بومی مناطق گرمسیری آمریکای جنوبی 
روی  بر  حشره  این  می باشد.  پرو(  و  مکزیک  چون  )کشورهایی  مرکزی  و 
کاکتوس زندگی می کند و تمام مراحل زندگی خود را از بیرون آمدن از تخم 
بال  حشره،  نر  جنس  می برد.  سر  به  کاکتوس  این  روی  بر  مرگ  و  بلوغ  تا 
دارد و جنس ماده فاقد بال است. این حشره به کمک تارهایی همچون تار 
عنکبوت می تواند با کمک باد مسیرهای طوالنی تری را بین گیاه یا برگ های 

کاکتوس جابجا شود.
 قبل از تخم ریزی و در آستانه تخم ریزی و معمواًل در سپیده دم که هنوز حشره 
پراکنده نشده این حشرات را از برگ های کاکتوس جمع آوری می کنند و برای 
می کنند.   خشک  سپس  و  می کشند  جوشاندن  با  را  آن ها  رنگ،  استخراج 
بدن این حشره ماده ای به نام اسید کارمینیک دارد که وسیله دفاعی آن در 
تا 24 درصد اسید کارمینیک در وزن  برابر دیگر حشرات است. حدود 17 
خشک حشره و تخم های آن وجود دارد که با استخراج و امتزاج آن با امالح 
به  قرمزدانه  یا   )carmine( رنگدانه سرخرنگ کارمین و کلسیم  آلومینیوم 
دست می آید )شکل 19(  که در رنگ های خوراکی، رنگرزی و لوازم آرایشی 

کاربرد دارد.

شکل 18 - حشره کوشینیل

شکل 20- رنگدانه Arpink Redeشکل 19- رنگدانه کارمین

:Arpink Rede رنگدانه
رنگدانــه Arpink Rede بــا ســاختار آنتراکینونــی مطابــق شــکل 20 از 
میکروارگانیســم Penicillium oxalicum به دســت می آید که در صنایع 

آرایشی و غذایی کاربرد دارد. 

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

تنظیم pH آب

درجه pH یک واحد سنجش کیفیت آب است که عددی بین 0 تا 14 بوده و مقدار اسیدی یا قلیایی بودن آب را اندازه گیری می کند. درجه قلیایی  آب بسیار مهم 
 pH آب می تواند بسیار مهم باشد. درموارد ذیل ممکن است نیاز به دانستن pH است و در زندگی موجودات مختلف تاثیر بسزایی دارد. حتی در صنعت نیز تنظیم

آب داشته باشید:
  * برای انجام یک آزمایش علمی دقیق

  * انجام کلیه امور باغبانی، گلکاری و کشاورزی
  * تامین آب آشامیدنی برای انسان و سایر موجودات

کواریوم ماهی و یا سایر آبزیان   * تهیه آ
در هریک از موارد باال عمومًا نیاز است که سطح pH آب را در یک محدوده مشخص، تنظیم و ثابت نمایید. اولین مرحله الزم است با اندازه گیری سطح pH شروع 
کنید. پس از آنکه میزان pH را به دست آوردید، می توانید با استفاده از روش های ساده، درجه قلیایی آب را افزایش و یا کاهش دهید. اگر آب اسیدی است و 
این برای شما مشکل ساز شده است، باید سطح اسیدی آب را کاهش دهید. بنابراین یک ماده قلیایی کننده مانند جوش شیرین را به آب اضافه نمایید. اما اگر آب 

قلیایی است و نیاز دارید اسیدیته آب را افزایش دهید، کافی است یک ماده اسیدی مانند آب لیمو را به آب بیافزایید.
در این مقاله روشهای ساده ای را برای تغییر در pH آب به شما آموزش می دهیم:
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1. تنظیم pH آب آکواریوم :
کواریوم اضافه کنید. ماهی ها به pH آب بسیار حساس هستند و اگر آب بیش از حد اسیدی یا بیش  کواریوم ، زغال سنگ یا پت موس را به آ برای تنظیم pH آب آ
از حد قلیایی باشد، می میرند. بیشتر گونه های ماهی در آب نسبتًا خنثی و در محدوده pH نزدیک به 7 زندگی می کنند. اگر آب بیش از حد اسیدی شده است، 
برای کاهش pH آب، زغال سنگ اضافه کنید. اما اگر آب قلیایی بود، الزم است در هر 19 لیتر آب، یک قاشق چایخوری )4/9 میلی لیتر( جوش شیرین اضافه 

کنید تا pH را افزایش دهید.

2. تنظیم pH آب برای گیاهان:
رشد  و 6/5  بین 5/5   pH با  اسیدی  آب کمی  در  آپارتمانی  گیاهان  بیشتر 
می کنند. اگر آب شیر را اندازه گیری کرده و متوجه شده اید که آب قلیایی )یا 
تنظیم  را  آب   pH گیاهان سطح  آبیاری  از  پیش  باید  است،  اسیدی(  خیلی 
کنید. مقداری لیموترش یا خاکستر چوب را می توان به ظرف 3/8 لیتری آب 
اضافه کرد تا pH آب افزایش یابد. برای کاهش pH، می توانید اسیدفسفریک 

یا قرص طراحی شده برای کاهش pH را به آب اضافه کنید.

* تغییرات سریع در pH می تواند اثرات مضری بر ماهی داشته باشد. پیش از 
تنظیم pH آب ، ماهی ها را از مخزن خارج کنید.

* از نوار تست pH یا pH متر دیجیتالی برای آزمایش سطح pH، هم قبل و 
کواریوم ماهی، استخر، یا آب شیر استفاده کنید. پس از تنظیم آ
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    عالی             خوب            متوسط          معمولی

363362361 364

اگر شما در مورد سطح ایده آل pH برای آب دادن نوع خاصی از گیاه مطمئن نیستید، به صورت آنالین بررسی کنید یا از کارشناس کشاورزی بپرسید. برخی از 
گیاهان به pH آب بسیار حساس هستند و نیاز به مقدار دقیقی از pH آب دارند. به عنوان مثال، پیاز، هنگامی که pH  آب قلیایی بوده و بیشتر از 6/5 یا 7 باشد، 

رشد می کند.
  * بدلیل حساسیت گیاهان مختلف، پیشنهاد می شود با کارشناس کشاورزی مشاوره کنید تا مقدار دقیق مواد تغییردهنده ی pH که باید به آب اضافه کنید دقیقًا 

تعیین شود.
  * اگر به طور مکرر گیاهان را با آب خارج از محدوده 5/5 تا 6/5 آبیاری می کنید، شروع به پژمردن و مردن خواهند کرد.

3. تنظیم pH آب استخر:
 pH نگهداری شوند.  تا 7/8  بین 7/2  قلیایی  اندکی   pH در  باید  استخرها 
استخرها معمواًل به خودی خود افزایش می یابد، بنابراین احتمااًل باید گهگاهی 
pH آب استخر را پایین بیاورید. بدین منظور سازندگان استخر مواد شیمیایی 

مخصوص کاهش pH را می سازند.
 )sodium bisulfate( بی سولفات سدیم  مواد  این  معمول ترین  از  مورد  دو 
طور  به  باید  مواد  این  از  کدام  هر  هستند.   muriatic acid چرب  اسید  و 

مستقیم و جداگانه به آب استخر اضافه شود.

4. تنظیم pH آب آشامیدنی:
 آب آشــامیدنی اســیدی یا قلیایی اســت، ابتدا آن را تصفیه کنید. آبی که می نوشــید باید خنثی باشــد، یعنی میزان pH آن خیلی نزدیک به 7 باشــد. اگر pH آب 
آشامیدنی خود را آزمایش کرده  و متوجه شده اید که اسیدی یا قلیایی است، تنظیماتی انجام دهید تا pH آب را متعادل کنید. اگر آب آشامیدنی اسیدی )pH پایین( 
است، قطره مخصوص pH و یا قرص pH را تهیه کرده و به آب اضافه کنید تا اسید خنثی شود. اگر آب آشامیدنی شما قلیایی است )pH باال(، چند قطره عصاره 

لیمو اضافه کنید که به صورت طبیعی یک ماده اسیدی محسوب می شود.

  * اگر دوســت دارید ســطح pH آب به طور دائمی تنظیم شود، می توانید یک دستگاه تصفیه آب خانگی نصب نمایید. اگر آب شما قلیایی است، یک فیلتر تصفیه 
آب خنثی کننده، جوش شیرین، خاکستر یا سیستم تزریق هیدروکسید سدیم اضافه کنید.

 *اگر آب شما اسیدی است، متخصصان می توانند یک فیلتر قلیایی روی دستگاه تصفیه آب خانه شما نصب کنند.

  * بی سولفات سدیم )که اسید خشک هم نامیده می شود( یا اسید چرب را از هر 
فروشگاه لوازم استخری می توانید خریداری کنید.
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خاک رس بنتونیت :
یکــی از رایــج ترین خاک های رســی که برای پوســت بســیار مفیــد و از آن 
کنــه هــم اســتفاده می شــود، خــاک رس بنتونیــت در  محصــوالت ضدآ
)Bentonite Clay( است. این خاک رس به دلیل خاصیت جذب فوق العاده 
زیادی که دارد، بهترین ماســک خاک رس برای پوســت های چرب به شمار 

می رود.

حتمًا بســیاری از شــما مطالبی را درباره استفاده از خاک رس برای ســفالگری، قالب سازی، باغبانی و مواردی از این دست، شنیده یا خوانده اید اما بد نیست بدانید 
انواع خاک رس چه اثرات مثبتی می توانند بر روی پوســت بدن، صورت و حتی مو، از جهت گردش خون و رفع چربی، اســکراب و الیه برداری و حتی درمان آلرژی 

داشته باشند.

خاک رس خاکی اســت طبیعی، مواد آن دانــه ریز و عمومًا از گروه کانی های 
 ،)Aluminosilicate( متبلور به نام کانی های رســی و آلومینوســیلیکات ها

با جذب آب، خاصیت شکل پذیری پیدا کرده و به حالت خمیری درمی آیند.
گذشــته از این که بخواهیم انواع خاک رس را تشــریح کنیم، یادآور می شویم 
کــه اســتفاده از خــاک رس به صــورت ماســک، متــداول اســت و یکی از 
کاربرد های اصلی آن برای پوســت های چرب اســت و چون ماســک حاوی 
خــاک رس در مواقعــی حتی آب پوســت را هم کامل به خــود جذب می کند 
 الزم اســت اگر دارای پوســت خشــک و یا حساســی هســتید در مصرف آن

دقت کنید!

سعید سلیمی، کارشناس باغبانی، مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای باریج اسانس

خاک رس و کاربردهای دارویی،
 بهداشتی و آرایشی آن
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    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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خاک رس کائولین  :
خاک رس کائولین )Kaolin Clay(، با رنگ های ســفید، زرد، قرمز، صورتی 

و سبز که هر کدام خاصیت ویژه ی خود را دارند، وجود دارد.
خاک رس سفید از همه مالیم تر و برای پوست های خشک و حساس مناسب 
اســت. کاربرد خاک رس آرایشی سفید با توجه به این که سرشار از نمک های 
معدنی شــامل کلسیم، منیزیم، ســیلیکا و روی اســت، آلودگی و چربی های 
اضافی پوست را جذب می کند و سیستم لنفاوی را تحریک می نماید و می تواند 
باعث تســکین و ترمیم پوست شود و دارای خاصیت ضدالتهابی فراوانی است 
که به باززایی ســلول های پوســتی کمک می کند. از خاک رس سفید می توان 

به عنوان پاک کننده روزانه پوست استفاده کرد، زیرا قدرت جذب باالیی دارد.
خاک رس زرد اندکی بیشــتر از ســفید، قدرت جــذب دارد و مانند آن خاصیت 

الیه برداری مالیمی داشته و برای پوست های حساس مناسب است.
خاک رس قرمز نیز دارای قدرت جذب خیلی باالست و برای پوست های چرب 
کنه  بهترین انتخاب و یکی از بهترین ماســک های خاک رس برای پاکسازی آ

و سم زدایی از پوست به حساب می آید.
خاک رس قرمز نیز دارای قدرت جذب خیلی باالست و برای پوست های چرب 
کنه  بهترین انتخاب و یکی از بهترین ماســک های خاک رس برای پاکسازی آ

و سم زدایی از پوست به حساب می آید.
 خاک رس صورتی ترکیبی از خاک رس سفید و قرمز است که برای پوست های

چربی که حساسیت باالیی دارند بسیار ایده آل است.
کنه، ایده آل است.  خاک رس ســبز برای موها و پوســت های چرب و مستعد آ
ایــن خــاک رس تمیزکننده و جذب کننده چربی های اضافه پوســت اســت و 
میزان ترشــح چربی را از غــدد چربی تنظیم می کند. خاک رس ســبز توانایی 
کنه دارد و به خوبی پوست را ترمیم و بازسازی می کند و اثر  باالیی در مبارزه با آ

ضدشوره برای موها و پوست سر دارد.

خاک رس فولرز ارث  :
خــاک رس فولــرز ارث )Fuller’s Earth Clay(، یکی دیگــر از انواع خاک 
رســی که قدرت جذب  خیلی باالیی داشــته و چربی را کاماًل به خودش جذب 
می کند این خاک اســت. این خاک رس را می توانید برای جذب چربی از روی 
پارچه هم اســتفاده کنید، اگر روی لباس هایتان روغن ریخت، از این ماســک 
اســتفاده کنید و صبر کنید تا کاماًل خشــک شــود، بعد با تکان دادن با تعجب 

خواهید دید که بیشتر چربی ها را جذب کرده است. 

خاک رس فرنچ گرین  :
خــاک رس فرنــچ گریــن )French Green Clay(، بیشــتر از همــه برای 
تنگ کردن منافذ پوست و الیه برداری به کار می رود، اسم های دیگر آن، خاک 
رس دریایی )Sea Clay( یا خاک رس ایلیت)Illite Clay(  می باشــد. رنگ 
سبز این خاک به دلیل وجود مواد گیاهی و اکسید آهن موجود در آن است. نه 
تنها چربی را جذب می کند، بلکه جریان خون در ســطح پوست را هم افزایش 

می دهد.

خاک رس راسول  :
خاک رس راسول )Rhassoul Clay(، خاک رسی که برای مو و پوست بسیار 
عالی و خاکی باســتانی متعلق به کشور مراکش و سرشار از مواد معدنی است. 
یکــی از خاک رس هایی که به شــدت تمام ناخالصی ها، از جوش سرســیاه و 
چربــی گرفته تا سرســخت ترین جوش ها و باکتری هــا را از فولیکول ها بیرون 
می کشد، این خاک است. از طرفی پوست را هم خشک نکرده، چون خاصیت 
کششــی دارد. از ترکیب این خاک و جو دوســر یا بادام برای شستشــوی ســر 

استفاده می شود که ضمن گرفتن چربی، خاصیت حجم دهندگی نیز دارد.
خاک رس آرایشــی و بهداشتی و یا ماســک های خاک رس از برندهای معتبر 
را می توانیــد از داروخانه هــا و یــا ســایت های معتبــر خریداری کــرده و طبق 
دستورالعمل خودشان با انواع مواد توصیه شده مانند گیاهان دارویی، روغن ها: 
روغن بادام، روغن جوجوبا و روغن زیتون )روغن نارگیل به خاطر بستن منافظ 
پوســت باعث تشــدید جوش ها می شود!(، روغن اســطوخودوس، عرقیجات 
ماننــد گالب )گــردش خون در پوســت را افزایش می دهد(، هســته ها مانند 
هســته زرد آلو، ماســت، عسل، سفیده تخم مرغ، اســیدها مانند سرکه سیب، 
حتی میوه ها مانند کیوی، صیفی جات مانند خیار، ســبزیجات مانند نعناع و ... 

ترکیب و استفاده نمایید.

نکته مهمی که در زمان اســتفاده از این ماسک ها باید به آن توجه داشت این 
است که نباید مخلوط کائولین با آب را در ظرف فلزی ریخت، زیرا آلومینیوم با 
ظرف فلزی واکنش می دهد و خاصیت ماسک را از بین می برد. در موارد کمی 
هم خاک رس سفید باعث حساسیت می شود. بنابراین زمانی که سایر مواد را با 
آن ادغام می کنید بهتر است پیش از قرارگرفتن آن بر روی صورت، آن را روی 

قسمتی از پوست بازو آزمایش کنید.
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تبلیغات شامل هزینه های پرداخت شده جهت ارسال یک پیام خاص به جامعه 
مخاطب یا هدف می باشد، از آنجایی که هزینه های زمانی و مکانی گسترده ای 
در قبال تبلیغات ارائه شــده برای ســازمان های مختلف پرداخت می شود، باید 
تمرکــز بیشــتری بــر روی انتقال پیام بــه مخاطب هــدف و همچنین کیفیت 
مخاطب دریافت کننده پیام داشــته باشــیم. از این رو به بیان چند اســتراتژی 

تاثیرگذار در این زمینه می پردازیم. 

اجزا استراتژی های تبلیغاتی:
در هر استراتژی تبلیغاتی دو بخش وجود دارد: ارزیابی و اقدام .

ارزیابی: خطرات عمده، فرصت ها و روندهای موجود در بازار چیست؟
به عنوان مثال، عمده ترین روندهای رفتار خریدار چیســت؟ و آینده محصول، 

رقبا و نگرش مصرف کنندگان چگونه به نظر می رسد.
اقدام: در مورد خطرات، فرصت ها و روندها چه باید کرد؟

اینجاســت که اهداف اســتراتژیک خــود را بیان می کنید. این اهــداف البته باید 
براســاس آنچه مشــتری شــما باید در مــورد مهمترین فرصت ها و مشــکالت 
آشکارشــده در ارزیابی انجام دهد، باشــد. بــه عنوان مثــال، در رابطه با رقابت، 
تغییر در رفتار مصرف کننده و انتخاب رســانه باید چــه اقدامی انجام داد.ارزیابی 
فرصت ها و تهدیدات، نقاط ضعف و نقاط قوت، ارزیابی تمام رنگی از بازار به شما 
می دهد. تجزیه و تحلیل SWOT به شما کمک می کند بخش "در بازار چه خبر 
اســت؟" را بفهمید. و آن را به ســرعت کشــف کنید. بخش "در آن چه کاری باید 

انجام شود؟" باید از "قسمت در بازار چه خبر است؟" دنبال شود.

استراتژی تقسیم بندی:
شــرکت هایی   )Segmentation Strategy( تقســیم بندی  اســتراتژی  در 
کــه مخاطب گســترده ای دارند، معمواًل بــازار را به گروه هایی از مشــتریان با 
خصوصیات و خصلت های متفاوت، تقســیم می کنند . بــرای مثال در زمینه 
شرکت های تولیدکننده دارو این تقسیم بندی در کلیات به سه بخش پزشکان، 
داروســازان و مصرف کنندگان نهایی تقســیم می شــود که برای هــر کدام به 
صورت مجزا باید یک اســتراژی رســاندن پیام خاص در نظر گرفت. حال ایده 
این اســت که پیــام خود را روی نوع خاصی از مشــتری متمرکز کنید که بازده

  چند استراتژی کلیدی در کمپین تبلیغاتی
علیرضا زهرایی، مدیر مارکتینگ و برند، شرکت داروسازی باریج اسانس
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خوبی در ســرمایه گذاری به همراه داشــته باشــد. رویکردهــای متداول برای 
تقســیم بندی شــامل جمعیت شناســی، ســبک زندگی، الگوهای استفاده و 
جغرافیا اســت. هنگامی که بخش های گسسته را مشخص می کنید، یکی را 
انتخــاب کنید تا برای یک کمپین تبلیغاتی خاص هدف گذاری کنید. شــرکت 
ســانوفی که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو در ســطح جهان است نمونه 
خوبی جهت بررســی این استراتژی می باشد. این شــرکت با تقسیم بندی نوع 
بیماری عالوه بر پارمترهای گفته شــده در باال، ســعی در رساندن پیام خود با 
کمپین های مســؤولیت اجتماعی می نماید که می تــوان نمونه ی فعالیت های 

انجام شده آن را در صفحه یوتیوپ این سازمان مشاهده کرد. 

استراتژی پیام:
اســتراتژی پیــام )Message Strategy( بایــد خــاّلق، دارای یــک هدف 
خاص در پیام و تکنیک های دســتیابی به آن باشــد. شــرکت ها از شیوه های 
خاّلقانــه متنوعی در تبلیغات جهت یادآوری  اســتفاده می کنند، از جمله این 
تکنیک ها می توان طنز، داستان سرائی )درام(، تصاویر جالب توجه، شعارهای 
منحصربه فرد به همراه یک ریتم خاصی از صدا یا همان جینگل و ساخت تیزر 
را نام برد. برای مثال در شــرکت های داروســازی می توان جهت دستیبابی به 
یک پیام مناســب بر روی جنبه های  ترس و تحریک افراد جامعه به جلوگیری 
از مبتالشــدن بــه یک نوع بیمــاری خاص تمرکــز کرد و  با ایــن تکنیک که 
به  احساســات انســانی متکی است مشــتریان را ترغیب به خرید محصوالت 
خود نمود و در همین راســتا اســتراتژی پیام خود را تدوین نمود. اهمیت ارائه 
چهره یک برند بر مبنای مســؤولیت  اجتماعی، خنداندن افراد به واسطه نوع 
پیام ارســالی، تاثیر بر روی احساســات مخاطب، تغییر افــکار و رفتار از دیگر 

تکنیک های متداول است که در استراتژی پیام استفاده می شود.

استراتژی موقعیت یابی:
موقعیت یک شــرکت به گــزاره ارزش منحصربه فرد آن بــرای یک بازار هدف 
 )Positioning Strategy( خاص اشاره دارد. بنابراین، استراتژی موقعیت یابی
شــما، با بیانیه ای مشخص می شــود که چه چیزی را ارائه می دهید و آن را به 
چه کسی پیشنهاد می کنید. برای مثال یک شرکت داروسازی با یک دستگاه 
جدیــد با فناوری ثبت شــده و ثبت اختراع و یا فرموالســیون یک دارو، ممکن 
است خود را به عنوان پیشرو در ارائه آن فناوری و یا آن دارو قرار دهد. با توجه 
به این موقعیت شرکت باید تبلیغات خود را بر روی ایجاد این موفقیت از طریق 
پیام رســانی مداوم متمرکز کند. حتمًا باید شــما در یک بازار رقابتی تر این نکته 
را در نظر داشته باشــید که رقبا برای فروش محصوالت خود از پیام های شما 
برای تمایز و مزیت برتر خود استفاده خواهند کرد و همیشه باید یک برگ برنده 
برای اثبات برتری خود نســبت به رقبا در آن زمینه جهت جایگزینی پیام خود 

دردسترس داشته باشید.

استراتژی رسانه ای:
استراتژی رســانه  )Media Strategy( شما، باید شــامل ایجاد یک ترکیب 
رسانه ای و درنظرگرفتن چندین عامل مکان یابی باشد. ابتدا باید تصمیم بگیرید 
که در کدام رسانه یا رسانه ها می خواهید تبلیغات خود را قرار دهید. تجارت های 
کوچک به دلیل محدودیت بودجه، اغلب به چند تبلیغ محلی محدود بســنده 
می کنند. شما باید برای به حداکثررساندن ارزش تبلیغات خود، نسبت به حجم 
گاهی کامل داشته باشید تا به هدف بازار خود و دستیابی به فروش  بازار خود آ
از طریق ارســال پیام مناســب در زمان مناسب را داشته باشــید، تعداد بازدید 
احتمالــی برای تبلیغ خــود و از هزینه های الزم برای تولید آن مطلع شــوید و 
گاهی کامل نســبت به بازگشــت و تاثیرگــذاری تبلیغات خود را نیز  همچنین آ
داشــته باشــید. روزنامه های محلی، نامه های مســتقیم و رادیو، شــبکه های 
اجتماعی معمواًل مقرون به صرفه ترین راه برای مشــاغل کوچک برای ارســال 
پیام ها می باشــند. همچنین این نکته در زمینه شرکت های داروسازی باید در 
نظر گرفته شود که با توجه به محدودیت در تبلیغ مستقیم کاال، از راه تبلیغات 
غیرمستقیم و همچنین را ه اندازی کپمین های مسؤولیت اجتماعی می توان به 
منظور رسید و ســرویس خود را از طریقی یک مدیا پلن خوب پیام سازی کرده 

و به گوش مخاطب رساند.
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انجام  و  اهداف  سمت  به  شرکت ها  هدایت  در  قدم ها  اولین  از  یکی   -1
ماموریت هایشان چیست؟

2: همدلی و هماهنگی در سازمان  1: انتخاب استراتژی  
4: بینش مدیریت کالن سازمان 3: تدوین خط مشی  

2- یکی از مهم ترین دالیل انحراف اجرای یک استراتژی ................. است.
2: عدم صرف منابع در زمان مناسب  1: تغییر تمرکز آن طی زمان  

4: همه موارد 3: نامفهوم بودن برنامه استراتژی  

3- استراتژی موقعیت یابی برند هر شرکت چطور ارائه می شود؟
2-در اساسنامه شرکت 1- طی یک بیانیه  

4-در سخنرانی های بنیان گذار یا مدیرعامل 3-در بولتن داخلی   

4- هایپرسین رنگدانه آنتراکینونی کدام گیاه است؟
2: هوفاریقون  1: آلوئه ورا   

4: کاسکارا 3: سنا   

5- معمواًل چرا استراتژی ها شکست می خورند؟ 
1: وقتی عوامل اجرایی نتوانند آن را با شرایط و اهداف کسب و کار مطابقت دهند.
2: ارکان مجموعه هم نظر و هم رای نبوده و اهداف متفاوتی را دنبال کنند 

4: هیچکدام 3: گزینه های 1و2  

6- بازبودن در ظروف نگهداری عرقیات:
1: باعث کاهش میزان متانول موجود در عرقیات می شود    

2: باعث افزایش میزان متانول موجود در عرقیات می شود 
3: بازبودن درب ظروف نقشی در میزان متانول ندارد            

4: هیچکدام

اتانول  از  باالیی  غلظت  حاوی  زیر  دارورسانی  سیستم های  از  کدامیک    -7
است؟

2: ترانسفروزوم    1: لیپوزوم    
4: فیتوزوم 3: ِاتوزوم        

محققان  دیدگاه  از  استراتژی  یک  شکست  عامل  بزرگ ترین   -8
می تواند.......................باشد.

1:بی توجهی مدیر اجرایی
2:عدم وجود منابع مناسب 

3:عدم وجود نیروی متخصص
4:عدم تعیین عوامل داخلی و خارجی

9- اثر جذب دارو توسط داروهای بر پایه فیتوزوم در کدام اندام مشهود است؟
4:معده  2: پوست          3: روده                  1: کبد        

10- کدام گزینه دو باور قدیمی درباره اجرای مؤثر استراتژی را بیان می کند؟
1: اجرای خوب یعنی چسبیدن به برنامه – ارتباطات معادل ادراک است 

2:برای اجرای استراتژی منابع زیادی مورد نیاز است – عالوه بر منابع مالی به 
متخصصین با تجربه نیاز است 

3: برای اجرای مؤثر استراتژی به برنامه های پیچیده نیاز است –اجرای موثر 
استراتژی از ارکان موفقیت سازمان است 

4: هیچکدام

11- کدامیک از عوامل زیر تاثیری در کنترل خصوصیات لیپوزوم ها ندارد؟
2: حاّللیت   1: نوع لیپید      

4: اندازه و بار سطحی لیپوزوم 3: روش ساخت لیپوزوم       

12-کدامیک شامل مقرون به صرفه ترین راه های تبلیغاتی برای شرکت های 
کوچک نیستند؟

1-روزنامه های محلی                                                    2-رادیو
3-شبکه های اجتماعی                                                4-بیلیبورد

کواریوم از چه ماده ای باید استفاده کرد؟ 13- برای کاهش pH آب آ
2: زغال سنگ 1: جوش شیرین 
4: عصاره لیمو 3: خاکستر چوب 

14- کدام یک از مواد زیر در فرآورده های گوشتی کاربرد دارد؟
2: پتاسیم سوربات 1: سدیم نیتریت   

4:  گزینه 1 و 3         3: سدیم نیترات  

15- تعریف موجودی مهارت کدام است؟
1: بررسی اطالعات و بیان آنها در یك شکل واضح

گاهی بیشتر می رساند. 2: شناخت مهارت ها و استعدادها انسان را به خودآ
3: میزان دارایی شما از مهارتها و روش های ترجیحی فعالیت هاست

4: داشتن یك شغل مستقل و مکفی موفقیت

16- امنیت غذایی عبارتست از:
1: دسترسی اکثریت مردم به اکثر مواد غذایی در یک زندگی سالم

2: دسترسی همه مردم به غذا در تمامی ایام
3: دسترسی اکثریت مردم به غذای سالم در بیشتر ایام

4: دسترسی همه مردم در همه ایام به غذای کافی، سالم و مغذی 

مسابقه شماره 21
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17- اولین گام در اجرای صحیح یک استراتژی این است که:
1: مساله به درستی تعریف شود

2: برنامه به صورت شفاف مشخص شود
3: منابع به درستی پیش بینی شده باشد 

4: هیچکدام

 .....................  pH با   .................. آپارتمانی در آب  18- بیشتر گیاهان 
رشد می کنند.

1:کمی اسیدی – 4 تا 5 
2:کمی بازی – 7 تا 8

3:کمی اسیدی – 5/5 تا 6/5 
4: کمی بازی – 5/5 تا 6/5

19- کاربرد اصلی خاک رس به عنوان ماسک بیشتر برای چه پوست هایی است؟
1:خشک                                      2: چرب    

3: حساس                                    4: معمولی             

20- کدام یک از مواد زیر جزء آنتی اکسیدان ها نیست؟
  BHA  :4              NaNO3  :3         TBHQ :2          BHT :1

21- کدام یک از عوامل زیرمی تواند باعث شکست استراتژی شود؟
1:مقاومت افراد در مقابل تغییرات

2:مسووالن اجرای طرح با افراد درگیر در اجرای طرح تعاملی ندارند
3:عوامل فرهنگی  

4:همه موارد

22- »استفاده از تحلیل های منطقی، توسعه چارچوب های کاری، تشخیص 
ضعف ها و شناخت شباهت ها«؛ تعریف کدام یک از موارد زیر است؟ 

2: خالقیت 1: ارتباطات   
4: تشریح 3: تحقیق   

23- در ساختار وزیکول های ترانسفروزوم، نقش عامل بافری چیست؟
2: واسط آبرسانی            pH 1: تنظیم

4: پایداری وزیکول 3: انعطاف پذیری          

24- یکی از پرمصرف ترین و بهترین خاک های رس برای مصرف به عنوان 
ماسک صورت، کدام است؟

1: بنتونیت      2: خاک رس قرمز
3: خاک رس راسول     4: خاک رس صورتی  

25- کدام مورد جزء مخاطبین شرکت های داروسازی نیستند؟
1-پزشکان   

2-داروسازان
3-پرستاران  

4-مصرف کنند گان نهایی

26- کدام گزینه صحیح نیست؟
بر  عالوه  اما  هستند  عادی  غذایی  مواد  مشابه  فراسودمند  غذایی  1:مواد 

ویژگی تغذیه ای اولیه، سالمت پایه را بهبود می بخشند
2: ترکیبات غذا-دارو، ترکیباتی هستند که از مواد غذایی استخراج می شوند و 
فواید فیزیولوژیکی داشته و در مقابل بیماری های مزمن نقش محافظتی دارند
3:مواد غذایی فراسودمند را فرآورده های سالمت بخش طبیعی نیز می گویند

4:گزینه 1و2

غذایی مواد  بهداشت  مطلوب  وضعیت  نگهداری  برای  راه  بهترین   -27 
 کدام است؟

2: استفاده از پاربن ها    1: استفاده از اسیدهای آلی 
4: استفاده از سوربات ها 3: استفاده از دی اکسید گوگرد  

28- کدام رنگدانه آنتراکینونی منشا حیوانی دارد؟
2: هایپرسین  1: کوشینیل   
4: باربالوئین 3: آلوئین   

29-محدودیت شرکت های داروسازی در تبلیغات چگونه است؟
1-نمی توانند به صورت مستقیم تبلیغ کنند

2-نمی توانند در شبکه های اجتماعی تبلیغ کنند.
3-نمی توانند از اسم شرکت شان استفاده کنند.

4-نمی توانند داروهایشان را مستقیما به پزشکان معرفی کنند.

استخرها   pH شوند.  نگهداری   .................  pH در  باید  استخرها   -30
معمواًل به خودی خود ............... می یابد.

2: اندکی بازی – کاهش 1: اندکی اسیدی – کاهش 
4: اندکی بازی – افزایش 3: اندکی اسیدی – افزایش 

یافت  بیشتر  از گیاهان  آنتراکینونی کاسکاروزید در کدام جنس  ترکیب   -31
می شود؟

2: آلوئه  1: سنا    
4: ریواس 3: رامنوس  

32- بهترین روش تعیین میزان متانول در عرقیات گیاهی چیست؟
                             GC 1: استفاده از روش

UHPLC 2: استفاده از روش
3: اندازه گیری متانول با استفاده از گیت های اندازه گیری متانول ویژه عرقیات 

گیاهی مبتنی بر روش کروموتروپیک اسید      
4: گزینه 1و2

33- چرا روغن نارگیل برای پوست هایی که جوش دارند مناسب نیست؟
1: باعث تورم در اطراف جوش ها می شود

2: باعث زخم شدن و عفونت جوش ها می شود
3: باعث پوسته پوسته شدن پوست اطراف جوش ها می شود

4: باعث بسته شدن منافذ پوست می شود



مجله تحقیق و توسعه باریج | شماره 21

38

34- در چه مواردی ممکن است به دانستن pH آب نیاز داشته باشیم؟
1: انجام یک آزمایش علمی دقیق

2: تامین آب آشامیدنی برای انسان
3: انجام کلیه امور باغبانی

4: همه موارد

کدام   روی  باید  یابی، شرکت   موقعیت  استراژی  در  موفقیت  ایجاد  35-برای 
گزینه  تبلیغاتی متمرکز شود؟

1- تبلیغات مقطعی                      2- پیام رسانی مداوم
3- مسئولیت اجتماعی                      4-شرکت در نمایشگاه های استراتژیک

36- مقدار مجاز بنزوئیک اسید در صنایع غذایی  ..........  است.
2: 0/05 تا 0/1 درصد   1: 0/1 تا 1 درصد  

4: 2 تا 3 درصد 3: 1 تا 2 درصد  

37- ترکیبات آنتراکینونی آلوئه ورا بیشتر در کدام قسمت های این گیاه است؟
2: ژل های برگ 1: ریشه   

4: گل ها 3: شیرابه زرد رنگ برگ ها 

38- عامل اصلی توکسیسیتی )سمّیت( متانول چیست؟
2: متابولیت اسید فولیک  1: متابولیت فرمالدئید   

3: متابولیت های آن به ویژه فرمالین که مسؤول اسیدوز شدید و کوری بیمار است.
4: متابولیت های آن به ویژه اسید فرمیک )فرمات( که مسؤول اسیدوز شدید 

و کوری بیمار است.

39- استفاده از کدام ماده در صنایع گوشت مجاز نیست؟
1: سدیم نیتریت                              2: پتاسیم سوربات

3: سدیم نیترات                              4: دی اکسید گوگرد

40- از کدام رنگدانه آنتراکینونی در مشاهده تصاویر میکروسکوپی استفاده می شود؟
2: هایپرسین   Arpink Rede :1

4: آلیزارین 3: کوشینیل  

41- ابزارهای مهم  برای اجرای موثر استراتژی ها و حذف باورهای غلط در 
مورد آن ها در سازمان ها چیست؟ 
1: آموزش و بهبود مداوم پرسنل 

2: فراهم کردن فضای تصمیم گیری برای افراد صاحب اختیار
3: استفاده از چهارچوب خروج

4: گزینه 2و3

42- متانول توسط کدام آنزیم به فرمالدئید تبدیل می شود؟
1: فوالت                                          2: آلدئید دهیدروژناز 

3: الکل دهیدروژناز                                4: دی فومات 

43- مالحظات پوستی مصرف انواع خاک رس بیشتر برای چه پوست هایی 
است؟

1: چرب                                               2: خشک 
کنه ای                            4: پرجوش  3: آ

بیماری  درمان  جهت  لیپوزومی  دارورسانی  سیستم های  از  کدامیک   -44
اعصاب و درد های عصبی کاربرد دارد؟

2: لیپوزوم کاتچین  1: لیپوزوم کورکومین   
4: لیپوزوم سیلیمارین 3: لیپوزوم کپسایسین    

پاکسازی و سم زدایی پوست های چرب،  از بهترین خاک ها برای  45- یکی 
کدام است؟

2: خاک رس سبز 1: خاک رس صورتی  
4: خاک رس سفید  3: خاک رس قرمز  

46- کدام گزینه درمورد میزان آلودگی به متانول در عرقیات گیاهی حاصل از 
فرآیند سنتی و صنعتی صحیح است؟
1: در عرقیات صنعتی بیشتر است     

2: در عرقیات سنتی بیشتر است
3: آلودگی به متانول در عرقیات گیاهی سنتی و صنعتی وجود دارد.       

4: هیچکدام آلودگی متانولی ندارند

 لطفًا پاسخنامه را از محل نقطه چین جدا نموده و پاسخ سواالت را در محل مربوط به هر سوال نوشته و حداکثر تا تاریخ 98/11/30  به آدرس مجله ارسال فرمایید. همچنین می توانید پاسخ خود 
را از طریق سایت 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 سوال 
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:
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تبدیل ش��دن به یکی از آزمایش��گاههای برت��ر گیاهان و 
مواد طبیعی در منطقه و آس��یای جنوب غربی و ماموریت 
تبدیل ش��دن به آزمایشگاه مرجع اس��انس در منطقه ، به 
عنوان مرجعی برای انجام آزمونهای فیزیکی ، شیمیایی و 
میکروبیولوژی مرتبط با محصوالت دارویی، آزمونهای مواد 
گیاهی، محصوالت  آرایش��ی بهداشتی، محصوالت سایر 
 ش��رکت های مواد غذایی، داروی��ی، دامی و مکمل های

 گیاه��ی با ب��ه کارگیری روش ه��ای بین الملل��ی و ملی 
در ایران در راس��تای تحقق اه��داف کالن این مجموعه 

فعالیت می کند.
آزمایش��گاه مرکزی شرکت باریج اسانس با اخذ گواهینامه 
NACL/ تائی��د صالحیت  ای��زو 17025 طبق ش��ماره

Lab/331  آزمون های مربوط به اس��انس، روغن های 
خوراکی، گیاهان دارویی،  محصوالت دارویی و بهداشتی 
را با معتبرترین متدهای روز دنیا به وس��یله دس��تگاههای 
، GC  ، GC/MS ، HPLC ،  TOC پیشرفته همچون 

 اسپکتروفتومتر UV-VIS ، ..... انجام می دهد.
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کارگیری روش های ه مکمل های گیاهی با ب

ان در راستای تحقق بین المللی و ملی در ایر
 .کنداهداف کالن این مجموعه فعالیت می 
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فلوچارت درخواست آزمون توسط مشتریان برون سازمانی



آزمایشگاه های شرکت داروسازی باریج اسانس 
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