 -1مهم ترين گياهان دارويي حاوي اسانس متعلق به کدام خانواده هاي گياهي هستند؟
الف -سداب ،مورد ،چتریان ،ارکیده
ب -مورد ،چتریان ،نعناع،کلم سانان
ج -چتریان ،کاسني ،سرو،غالت
د -نعناع ،سداب ،مورد ،چتریان
 -2اسانسها بطورکلي بازماندههاي ناشي از فرايندهاي اصلي متابوليسم گياهان به ويژه در شرايط  ...........محسوب
ميشوند.
الف -رشد و نمو
ب -میوه دهي
ج -تنش
د -بذر دهي
 -3کدام يك از اسانس هاي زير به وسيله روش آنزيمي تهيه مي شوند؟
الف -دارچین
ب -کاج
ج -میخك
د -بادام تلخ
 -4اسانس ها عمدتا از ترکيبات  ....................تشكيل شده اند.
الف -گلیکوزیدی
ب -ترپنوئیدی
ج -کربني
د -فنولي
 -5کدام گزينه از مشخصات اسانس ها نيست؟
الف -معموال اسانس ها ترکیبات بي رنگي هستند.
ب -اسانس ها در الکل کامال حل مي شوند.
ج -اسانس ها معموال سنگین تر از آب هستند.
د -اسانس ها به میزان بسیار کمي در آب حل شده و بوی خود را به آن انتقال مي دهند.
 -6مقدار مصرف اسانس ها توسط انسان بستگي به کدام موارد زير دارد؟
الف -غلظت و نوع اسانس
ب -غلظت اسانس و شرایط اقلیمي منطقه
ج -نوع اسانس ،سن و وزن فرد مصرف کننده
د -نوع و غلظت اسانس و رژیم غذایي فرد مصرف کننده

 -7گزينه صحيح کدام است؟
الف -اسانس مرکبات از میوه آنها به دست مي آید.
ب -روش اسانس گیری از پوست مرکبات با فشار سرد است.
ج -اسانس پوست مرکبات به درجه حرارت باال حساس نیست.
د -اسانس پوست مرکبات را مي توان به وسیله تقطیر با بخار استخراج کرد.
 -8کدام يك از عوارض جانبي مصرف بيش از حد اسانس ها نيست؟
الف -تهوع و استفراغ
ب -مسمومیت تنفسي
ج -هیجان و تشنج
د -افزایش چربي خون
 -9محصول اوليه استخراج با حالل  ...............نام دارد که در نهايت تبديل به يك ماده غليظ نيمه جامد به نام ...........
مي شود.
الف -کانکریت  -رزینوئید
ب -رزینوئید  -کانکریت
ج -ابسولوت  -رزینوئید
د -رزینوئید  -ابسولوت
 -10کدام گزينه صحيح نيست؟
الف -اسانس گل سرخ از تقطیر با آب گل های تازه آن به دست مي آید
ب -اسانس گل سرخ از تقطیر با بخار گل های تازه آن به دست مي آید.
ج -قسمت اعظم اسانس گل سرخ از ژرانیول و سیترونلول است.
د -گالب غلیظ  40بار قوی تر از گالب است.
 -11کدام دو ويژگي وسيله مناسبي براي تشخيص اسانس ها و جلوگيري از تقلبات هستند؟
الف -چگالي و رنگ
ب -ضریب شکست و چگالي
ج -قدرت چرخش نوری و رنگ
د -ضریب شکست و قدرت چرخش نوری
 -12روش تقطير با آب در مورد کدام گياهان به کار مي رود؟
الف -گیاهان حساس به حرارت
ب -گیاهان مقاوم به حرارت
ج -تمام گیاهان
د -فقط گیاهان تیره نعناع

 -13اسانس کدام يك از گياهان زير به روش تقطير با آب استخراج مي شود؟
الف -کاج
ب -گل محمدی
ج -گل یاس
د -خردل
 -14از روش تقطير در چه مواردي نمي توان استفاده کرد؟
الف -در مورد گیاهان تازه
ب -گیاهان حساس به حرارت
ج -اسانس هایي که تجزیه مي شوند.
د -گیاهاني که در اثر جوشانیدن خراب نمي شوند.
 -15کدام يك از مزاياي تقطير دائمي نيست؟
الف -نیروی کار کمتر
ب -دستگاه دائما کار مي کند.
ج -ظرفیت باالی این روش
د -روش مناسب برای استخراج اسانس گل ،میوه و ریشه
 -16استخراج توسط آنزيم هاي هيدروليز کننده جهت استحصال کدام اسانس ها کاربرد دارد؟
الف -اسانس بادام شیرین و خردل
ب -اسانس بادام تلخ و خردل
ج -اسانس خردل و آنغوزه شیرین
د -اسانس خردل و آنغوزه تلخ
 -17کدام يك از اسانس هاي زير در اثر مالش ميوه بر روي تيغه هاي تيز استخراج مي شود؟
الف -بادام تلخ
ب -تربانتین
ج -خردل سیاه
د -برگاموت
 -18اصول روش استخراج به کمك گازها بر چه پايه اي است؟
الف -تبخیر گاز کربن دی اکسید
ب -تبخیر گاز کربن مونواکسید
ج -میعان گاز کربن دی اکسید
د -میعان گاز کربن مونو اکسید
 -19کدام يك از اسانس هاي زيراز روش تقطير با بخار آب به دست مي آيد؟
الف -خردل سیاه

ب -انیس
ج -پرتقال
د -یاس
 -20اسانس گياه  Lavandula officinalisبه چه روشي استخراج مي شود؟
الف -تقطیر با بخار آب
ب -تقطیر با آب
ج -فشردن
د -تقطیر تجزیه ای
 -21کدام گزينه صحيح است؟
الف -در تقطیر نوبتي دستگاه دائما کار مي کند.
ب -بازده روش تقطیر نوبتي بیشتر است.
ج -روش تقطیر دائمي نیروی کار کمتری را مي طلبد.
د -تقطیر دائمي از ظرفیت کمتری برخوردار است.
 -22کدام گزينه کاملترين تعريف کاربر اسانس هاي گياهي را ارائه کرده است؟
الف -کاربر اسانس های گیاهي شغلي است که تجزیه و تحلیل خواص و عملکرد اسانس های گیاهي را در بر دارد.
ب -کاربر اسانس های گیاهي تنها به تهیه و نگهداری اسانس ها و تجزیه و تحلیل رایحه ها مي پردازد.
ج -کاربر اسانس های گیاهي وظایفي از قبیل تجزیه و تحلیل خواص و عملکرد اسانس های گیاهي ،تهیه و نگهداری آنها و کاربرد
اسانس های پرمصرف را در بر دارد
د -کاربر اسانس های گیاهي شغلي است که عالوه بر تجزیه و تحلیل خواص و عملکردهای اسانس های گیاهي ،به تهیه آنها نیز مي
پردازد و مي تواند در آینده در کارخانجات دارویي مشغول به کار شود
 -23کدام روش براي اسانس گيري گياهان تازه بيشتر به کار مي رود؟
الف -تقطیر با آب
ب -تقطیر با بخار مستقیم
ج -تقطیر با آب و بخار
د -تقطیر نوبتي
 -24کدام گزينه جزو نام هاي ديگر اسانس ها نيست؟
الفRose oil -
بVolatile oil -
جEthereal oil -
دEssential oil -
 -25فناوري مربوط به تقطير اسانس ها در مقياس صنعتي ،عموما بر پايه  .................طراحي شده است.
الف -تقطیر با آب

ب -تقطیر با بخار
ج -تقطیر با آب و بخار
د -تقطیر با یخ
 -26اسانس کداميك از گياهان زير سنگين تر از آب مي باشد؟
الف -رزماری
ب -گل محمدی
ج -باریجه
د -میخك
 -27روش فشار سرد براي استحصال اسانس کدام دسته از گياهان کاربرد دارد و دليل آن چيست؟
الف -خانواده مرکبات ،تحمل گرمای زیاد
ب -خانواده مرکبان ،تحمل گرمای زیاد
ج -خانواده مرکبات ،حساسیت به گرما
د -خانواده مرکبان ،حساسیت به گرما
 -28کدام گزينه صحيح نيست؟
الف -اسانس لیمو و برگاموت در اثر فشار به دست مي آیند.
ب -اسانس مرکبات در اثر تقطیر تجزیه مي شوند.
ج -اسانس لیمو را مي توان با تقطیر هم استخراج کرد و با کیفیت باال استخراج صورت مي گیرد.
د -در اثر متالشي کردن غده های اسانس دار ،اسانس مرکبات خارج مي شود.
 -29در چه زماني بايد از روش استخراج به کمك حالل مي توان استفاده کرد؟
الف -در گیاهان مقاوم به حرارت
ب -در گیاهان تازه
ج -در مرکبات
د -وقتي که اسانس گیاه بسیار کم است.
 -30در استخراج به وسيله گازها از کدام گاز استفاده مي شود؟
الف -اکسیژن
ب -دی اکسید کربن
ج -متان
د -اتر
 -31چرا در استخراج به کمك گاز از گاز دي اکسيد کربن استفاده مي شود؟
الف -چون نمي تواند اسانس را در خود حل کند.
ب -چون نقطه جوش گاز دی اکسیدکربن حوالي نقطه بحران است.
ج -دی اکسید کربن به حالت مایع اسانس را در خود حل مي کند.

د -دی اکسیدکربن درحالت گازی اسانس را درخود حل مي کند.
 -32روش استخراج پوست پرتقال به چه صورت است؟
الف -فشار سرد
ب -به وسیله حالل
ج -به کمك دی اکسید کربن
د -تقطیر
 -33اسانس زيره سياه به چه روشي به دست مي آيد؟
الف -تقطیر با آب
ب -تقطیر با بخار آب
ج -فشردن
د -استخراج به کمك حالل
 -34جمله ي زير کداميك از روش هاي تقطير را توضيح مي دهد؟
" در این سیستم ،آب و اندام گیاهي مورد نظر مجاور هم ولي در عین حال به صورت جدا از یکدیگر قرار مي گیرند ،به طوریکه در
قسمت تحتاني سیستم آب در حال بخار و در ناحیه فوقاني اندام گیاه آن بر روی صفحات متخلخل واقع مي شوند".
الف -تقطیر با آب
ب -تقطیر با بخار
ج -تقطیر با آب و بخار
د -تقطیر با آب  ،تقطیر با بخار ،تقطیر با آب و بخار
 -35روش تقطير دائمي براي کداميك از اندام هاي گياهي زير مناسب نيست؟
الف -گل ها
ب -میوه ها
ج -ریشه ها
د -گل ها میوه ها

ریشه ها

 -36مكانيسم استخراج با روش  .................بر پايه تخريب سلول هاي ذخيره کننده اسانس است.
الف -آنزیم های هیدرولیز کننده
ب -دی اکسید کربن فوق بحراني
ج -مافوق صوت
د -تقطیر تحت خال
 -37براي استخراج اسانس ليمو از چه روشي استفاده مي شود؟
الف -تقطیر با آب
ب -روش آنزیمي
ج -تقطیر با بخار

د -فشردن
 -38کانكريت چيست؟
الف -اسانس های گلوکزیدی که به وسیله هیدرولیز آنزیمي به دست مي آیند.
ب -محلول معطر شامل واکس ها و مواد رنگین که به کمك حالل استخراج مي شود.
ج -کرك های غده ای که اسانس ها را تولید مي کنند
د -اسانس هایي که در اثر تقطیر به دست مي آیند.
 -39گزينه صحيح کدام است؟
الف -استخراج به کمك حالل در صنایع دارویي و غذایي به کار مي رود.
ب -درجه حرارت در تمام جریان تقطیر ثابت است.
ج -با تقطیر محلول الکل در خال اسانس بسیار خالص تهیه مي شود.
د -روش تقطیر به علت هزینه زیاد در عطرسازی استفاده نمي شود.
 -40مكانيسم کدام روش استخراج بر پايه تخريب سلول هاي ذخيره کننده اسانس است؟
الف -فشار سرد
ب -انرژی مافوق صوت
ج -دی اکسید کربن
د -به وسیله حالل
 -41از کدام قسمت گياه به ليمو ،اسانس گيري مي شود؟
الف -سرشاخه
ب -برگ
ج -گل
د -سرشاخه گلدار
 -42اسانس جعفري از چه قسمتي از گياه و چگونه استخراج مي شود؟
الف -برگ -تقطیر با آب
ب -میوه -تقطیر با آب
ج -برگ -تقطیر با بخار آب
د -میوه -تقطیر با بخار آب
 -43بهترين محل براي نگهداري اسانس ها کدام است؟
الف -گرم و خشك
ب -دور از نور
ج -خنك و مرطوب
د -ظروف روشن

 -44شرايط نگهداري اسانس انيس به چه صورت است؟
الف -بطری از جنس PVC
ب -حرارت کمتر از  25درجه
ج -حرارت  40درجه
د -ظروف روشن
 -45براي خارج کردن آب از اسانس از کدام ترکيب شيميايي زير استفاده مي گردد؟
الف -سولفات پتاسیم
ب -سولفات سدیم
ج -کربنات پتاسیم
د -کربنات سدیم
 -46در صنايع عطرسازي بيشترين روشي که براي استخراج اسانس ها به کار مي رود چه روشي است؟
الف -روش آنزیمي
ب -روش فشردن

ج -تقطیر

د -استخراج به کمك حالل
 -47براي شربت هاي سرفه بيشتر از اسانس چه گياهي استفاده مي شود؟
الف -ابابونه
ب -آویشن
ج -بومادران
د -دارچین
 -48اين اسانس از تقطير مغز ساقه اين گياه با آب به دست مي آيد ،مزه تهوع آوري دارد و موجب
ضدعفوني مجاري ادرار مي شود؟
الف -دارچین
ب -صندل
ج -کاج

د -ابهل
 -49اسانس اين گياه بي رنگ يا زرد با بوي معطري و با طعم تلخ کافوري است که از ميوه آن به
وسيله تقطير با بخار آب حاصل مي شود؟
الف -بابونه
ب -خردل
ج -رازیانه

د -لیمو

 -50کدام اسانس ها از ترکيبات گوگرددار تشكيل شده اند؟
الف -اسانس باریجه ،رز و زیره سبز
ب -اسانس مریم گلي ،اسطوخودوس و نعناع

ج -اسانس پیاز ،سیر و خردل

د -اسانس رزماری ،گل محمدی و ترخون
 -51کدام يك از موارد زير  50درصد اسانس رازيانه را تشكيل مي دهد؟
الف -آنتول

ب -فنکون

ج -استراگول
د -اوژنول
 -52گالب قوي ) (u.s.n.fاز چه گونه اي از رز تهيه مي شود؟
الفGallica -

بDamascena -
جCentifolia -
دCentifolia -

Damascena

Gallica

 -53بهترين روش براي استخراج مواد معطر گل ها براي تهيه عطر کدام است؟
الف -انرژی مافوق صوت
ب -گاز دی اکسیدکربن
ج -فشار سرد
د -روغن های جاذب
 -54اسانس آويشن از کدام اندام آن به دست مي آيد؟
الف -ساقه
ب -گل
ج -ریشه
د -برگ و سرشاخه گلدار
 -55کدام يك از خواص اسانس رزماري نيست؟
الف -افزایش گردش خون
ب -افزایش رشد مو
ج -رفع روماتیسم
د -خواب آور
 -56کدام يك از مصارف اسانس آويشن نيست؟
الف -ضدنفخ

ب -ضدسرفه
ج -ضداسپاسم
د -ضدچربي
 -57از کدام قسمت گياه بومادران اسانس به دست مي آيد؟
الف -برگ
ب -سرشاخه
ج -سرشاخه گلدار
د -فقط گل
 -58از کدام يك از قسمت هاي گياه گشنيز اسانس به دست مي آيد؟
الف -برگ
ب -بذر
ج -سرشاخه گلدار
د -فقط گل
 -59اسانس اين گياه از ميوه هاي آن تهيه شده و به روش تقطير با بخار آب استخراج مي شود و مهم ترين ترکيب آن
کارون است.
الف -رازیانه
ب -برگاموت
ج -زیره سیاه
د -صندل
 -60گزينه غلط کدام است؟
الف -اسانس الواند از تقطیر گل های آن به دست مي آید.
ب -بازده اسانس در اثر طوالني شدن فاصله بین برداشت و اسانس گیری کم نمي شود.
ج -اسانس که از کلیه قسمت های گیاه به دست مي آید ارزش کمتری دارد.
د -اسانس الواند به طور سنتتیك هم ساخته مي شود.
-81مهمترین اسانس آویشن چه نام دارد؟
الف -کامازولن
ب -تیمول
ج -آزولن
د -سینئول
 -61اين اثرات مربوط به کدام اسانس است؟ (ضدعفوني کننده قوي ،ضدسرفه و ضدنفخ)
الف -فنل
ب -سینام آلدهید
ج -اوژنول

د -تیمول
 -62کدام يك از اسانس هاي زير در دامپزشكي براي رفع اسپاسم دام ها مورد استفاده قرار مي گيرد؟
الف -زیره سیاه
ب -زنجبیل
ج -رازیانه
د -دارچین
 -63کدام يك از خصوصيات تيمول نيست؟
الف -کاهنده فشارخون
ب -ضدعفوني کننده
ج -دفع کرم
د -ضدرماتیسم
 -64اسانسي است بي رنگ و يا زرد کمرنگ که از تقطير با بخار آب دانه آن به دست مي آيد و داراي آنتول است.
الف -رزماری
ب -بابونه
ج -انیس
د -جعفری
 -65اسانس ارس (جونيپر) از کدام قسمت گياه به دست مي آيد؟
الف -برگ
ب -میوه،برگ،پوست تنه
ج -گل
د -دانه
 -66مهمترين ماده تشكيل شده اسانس اکاليپتوس چه نام دارد؟
الف -آنتول
ب -سینئول
ج -اوژنول
د -لینالول
 -67از کدام يك از گياهان تيره غالت اسانس استخراج مي شود؟
الف -علف پشمکي
ب -به لیمو
ج -علف لیمو
د -علف گندمي

 -68مصرف اسانس کدام يك از گياهان زير موجب گنگي و بي حسي و خستگي مفرط مي شود؟
الف -زیره
ب -زنجبیل
ج -بابونه
د -گشنیز
 -69جهت معطر کردن فرآورده ها سعي مي شود از کدام ترکيب استفاده نشود؟
الف -آلدهیدها
ب -کتون ها
ج -اترها
د -ترپن ها
 -70کدام گزينه نادرست است؟
الف -اسانس دارای بوی مشخص و ضریب شکست قوی
ب -اسانس حاوی اسید چرب اشباع است
ج -اسانس در الکل،اتر،نفت و اغلب حالل های آلي محلول هستند
د -اسانس در مکان های خنك و تاریك نگه داری میشود
 -71کدام يك از موارد زير تفاوت اسانس از روغن هاي ثابت مي باشد ؟
الف -روغن های فرار اثر لك به جا مي گذارند
ب -روغن های ثابت قابل تبخیر هستند
ج -اسانس ها بوسیله قلیایي ها صابوني نمي گردد
د -اسانس ها بر خالف روغن های ثابت به مرور زمان فاسد و ترش مي گردد
 -72اجزاء اصلي اسانس_هاي گياهان دارويي چيست؟
الف -آلدهید
ب -استر
ج -فالونوئید
د -ترپن ها
 -73وزن مخصوص اسانس ها از....تا ...متغير است ولي بيشتر آنهاکمتر از آب مي باشند.
الف 0/8 -تا1/17
ب 2 -تا5/1
ج 0/7 -تا2/1
د 0/2 -تا 3/1
 -74کدام يك از روشهاي زير تست کنترل کيفيت اسانس ها نمي باشد ؟
الف -کاروماتوگرافي با گاز()GC

ب -ضریب شکست
ج -چرخش نوری
د -پرتو نگاری
 -75استاندارد نمودن داروهاي گياهي به چه معناست؟
الف -تشخیص و شناسایي دقیق گیاه و اجزاء و مواد مؤثره گیاهان دارویي
ب -تمام بسته های حاوی مواد موثره مشابه ،غلظت مساوی از مواد موثره آن گیاه را داشته باشد
ج -بررسي اثر داروهای گیاهي بر روی سلولهای جدا شده از بافت و سلولهای موجود در داخل بافت
د -تمام بسته ها عاری از آلودگي باشد
 -76بزرگترين توليد کننده اسانس کدام کشورها مي باشد؟
الف -امریکا-چین-برزیل
ب -امریکا-ایران-چین
ج -برزیل-امریکا-ایتالیا
د -ایتالیا  -آلمان -ایران
 -77کدام يك از جمالت زير درست است؟
الف -ماده حامل حالل اسانس است
ب -نورماورای بنفش موجب خرابي اسانس نمي شود
ج -اسانس ها به طور کلي با آب قابل اختالط هستند
د -اسانس ها روی نور پالریزه نمي شوند
 -78کدام عبارت در رابطه با دي ترپن ها غلط است؟
الف -ترکیب هایي که از  4واحد ایزوپنتن ساخته شده اند
ب -کلروفیل Aو الکل فیتول از این دسته اند
ج -ایزومره شدن این ترکیب ها بسیار باالست
د -دارای نقطه جوش پاییني هستند
 -79کدام يك از خواص اصلي فنول ها مي باشد ؟
الف -کاهش اشتها
ب -ضد درد
ج -ضد التهاب
د -ضد عفوني کننده
 -80محل تشكيل و جايگزيني روغن هاي فرار در چتريان در کدام قسمت گياه وجود دارد؟
الف -لوله های روغني
ب -تارهای کشنده
ج -سلول های پارانشیم

د -مجرای لیزوژن
 -81محل تشكيل و جايگزيني روغن هاي فرار درمرکبات در کدام قسمت گياه وجود دارد؟
الف -لوله های روغني
ب -کیسه های ترشحي
ج -سلول های اپیدرم
د -کرك های ترشحي
 -82کدام گزينه از خصوصيات فيزيكي اسانس ها نمي باشد؟
الف -اسانس ها در صورت تازه بودن بدون رنگ مي باشد
ب -وزن مخصوص اسانس از  0/8تا  1/17متغیر است ولي بیشتر آنها کمتر از آب مي باشد
ج -قابل حل در الکل و آب هستند ولي در استون و متانول حل نمي شود.
د -اثر لك به جا نمي گذارد
 -83وزن مخصوص اسانس ها در اکثر موارد از آب .....ميباشد.
الف -بیشتر
ب -کمتر
ج -یکسان
د -بستگي به اندام برداشت شده دارد
 -84برداشت اندام گياهي براي گرفتن ماده ي موثره ي آن به چه عواملي بستگي دارد؟
الف -میزان آلکالوئید گیاه
ب -نوع اندام  ،ظرافت و اندازه ی گیاه
ج -جنس و گونه ی گیاه
د -به میزان اسانس گیاه
 -85از مهترين عوامل محيطي تاثيرگذار بر ميزان متابوليت_هاي ثانويه_ي گياهان دارويي کدام گزينه است؟
الف -نور-ارتفاع-محل رشد -درجه حرارت
ب -نور-شیب منطقه-رطوبت
ج -درجه حرارت-رطوبت
د -شیب منطقه -دما
 -86کدام يك از فرآوردههاي حاصل از گياهان دارويي به شكل دماغي و به شكل بخور و استنشاق مصرف ميشوند؟
الف -روغنها و شربتها
ب -مواد پودر شده و اسانس ها
ج -اسانسها و تنتورها
د -دم کرده و مواد پودر شده

 -87کدام يك از عوامل محيطي بر توليد اسانس در گياهان نمي باشد ؟
الف -خاك
ب -موقعیت جغرافیایي
ج -ژنتیك
د -رطوبت
 -88کدام گياه زير بايد پس از شكفتن کامل گل و در شرايط خاص محصول برداري شود ؟
الف -افسنطین
ب -زالزالك
ج -بنفشه ی سه رنگ
د -نعنا
 -89درخت کافور هر قدر سن ..........داشته باشد ميزان اسانس بيشتري دارد.
الف -سن نمي تواند تاثیر گذار باشد
ب -بستگي به زمان برداشت دارد
ج -کمتر
د -بیشتر
 -90استرها از چه ترکيباتي تشكيل شده اند؟
الف -قند+الکل
ب -اسید آلي  +قند
ج -چربي  +الکل
د -اسیدآلي +الکل
 -91نقش مبرد در دستگاه اسانس گيري چيست؟
الف -برای حمل مواد گیاهي
ب -بارگیری مواد
ج -مایع کردن تمام بخار آب
د -تخلیه مواد گیاهي
 -92سرعت تقطير در کدام يك از روشهاي زير بيشتر است؟
الف -تقطیر با آب
ب -تقطیر با بخار آّب
ج -تقطیر با آب و بخارآب
د -تقطیر با آب و تقطیر با بخار آب
 -93هدف از تقطير مجدد چيست؟
الف -لزوما سبب بهتر شدن کیفیت اسانس

ب -سبب کاهش نسبت اسانس در تقطیر خواهد شد
ج -جداسازی ترکیب های فرار از غیرفرار
د -افزایش کیفیت ترکیبات ثابت
 -94کداميك از مشخصه هاي تقطير با آب و بخار آب نيست؟
الف -بخاراشباع و مرطوب
ب -فشار بخار کم
ج -بخار فوق العاده گرم است
د -گیاه با آب جوش تماس ندارد
 -95در کدام روش تقطير سرعت هيدروليز استرها باالست؟
الف -تقطیر با آب
ب -تقطیر با آب وبخار آب
ج -تقطیر با بخار آب
د -حالل
 -96مرسوم ترين روش استحصال اسانس در کشور کدام است ؟
الف -تقطیر با آب
ب -استخراج توسط گاز
ج -تقطیر با بخار
د -استخراج توسط حالل
 -97در استخراج اسانس ها توسط گاز از کدام گاز استفاده مي شود ؟
الفCo2 -
ب02 -

جN2 -
دO3 -

 -98دستگاه کلونجر براي استخراج اسانس به روش  .........مناسب است ؟
الف -تقطیر با آب
ب -تقطیر با آب و بخار آب
ج -تقطیر با بخار آب
د -حالل
 -99استري شدن در کدام يك از روش هاي تقطير کمتر اتفاق مي افتد ؟
الف -تقطیر با آب
ب -تقطیر با آب و بخار
ج -تقطیر با بخار آب

د -عرق گیری
-100ساده ترين و پر استفاده ترين روش براي استخراج اسانس ها کدام است؟
الف -تقطیر با آب
ب -تقطیر با بخار
ج -تقطیر با آب و بخار
د -استخراج با حالل
-101کدام يك از قطعات دستگاه اسانس گيري کار سرد کردن بخارات اسانس را انجام ميدهد؟
الف -بالن
ب -کلونجر
ج -مبرد
د -لوله مدرج
-102مهم ترين قسمت هاي تشكيل دهندهي دستگاه تقطير نوبتي به ترتيب کدام است؟
الف -دستگاه مولد بخار -سرد کن  -دیگ بخار -قسمت جمع آوری اسانس
ب -دستگاه مولد بخار -دیگ بخار -سرد کن  -قسمت جمع آوری اسانس
ج -پایه ی تقطیر -دیگ بخار -سرد کن -قست جمع آوری اسانس
د -سرد کن  -دیگ بخار -اسانس گیر
-103روش تجربي براي تشخيص پايان مرحله تقطير کدام است ؟
الف -در لوله های سرد کن اثری از قطره های اسانس مشاهده نشود
ب -قطره های کمي از اسانس در لوله ها وجود داشته باشد
ج -قطره های اسانس با سرعت کمي در لوله های سرد کن حرکت نماید
د -دستگاه را خاموش میکنیم و نمونه های گیاهي را بو میکنیم
-104ميزان چربي در روش استخراج با چربي سرد به چه مقداري مي باشد؟
الف -یك قسمت پیه و دو قسمت چربي خوك
ب -دو قسمت پیه و یك قسمت چربي خوك
ج -دوقسمت پیه و دو قسمت چربي خوك
د -یك قسمت پیه و یه قسمت چربي خوك
-105کدام گزينه در مورد حالل صحيح مي باشد؟
الف -حالل باید آب را در خود حل کند
ب -نقطه جوش حالل باید باال باشد
ج -حالل باید از نظر شیمیای خنثي باشد
د -حالل بهتر است نقطه جوش واحد نداشته باشد

-106اسانس گشنيز بيشتر از چه روشي استحصال مي شود ؟
الف -تفطیر با آب
ب -استخراج با چربي سرد،به علت فراریت اسانس
ج -از روش سوکسله و یا حالل
د -تقطیر با آب و بخارآب
-107به عصاره غير آبي که از مواد خام گياهي تازه توسط استخراج با يك حالل غير آبي بدست مي آيند چه مي
گويند؟
الف -کومارین
ب -کانکریت
ج -فتودرماتیتس
د -اسانس
-108زاج سفيد به چه منظور به چربي اضافه مي شود؟
الف -ازبین برنده بوی نامطبوع
ب -برای سفید و نرم شدن چربي
ج -برای سفت شدن چربي
د -سبب مي شود ناخالصي ها در طي حرارت در چربي جمع شوندو امکان خارج کردن وجود دارد
-109فرآيند استخراج با چربي داغ را چه مي نامند؟
الف -اینفلوریج
ب -ماسریشن
ج -اکستریت
د -کانکریت
-110فرآيند استخراج با چربي سرد را چه مي نامند؟
الف -اینفلوریج
ب -ماسریشن
ج -اکستریت
د -کانکریت
-111مناسب ترين حالل براي استخراج با حالل آلي کدام است؟
الف -پترولیوم اتر
ب -بنزن
ج -الکل
د -هگزان

-112کدام يك از حالل ها نمي تواند براي استخراج گل هاي تازه به کار رود؟
الف -بنزن
ب -پترولیوم اتر
ج -الکل
د -دی اتیل اتر
-113اسانس حاصل از استخراج الكل چه ويژگي هايي دارد؟
الف -شفاف و کم رنگ
ب -در الکل رقیق قابل حل
ج -رنگ تیره تر وکدر ودر الکل رقیق قابل حل
د -رنگ تیره تروکدر ودر الکل  %95قابل حل هستند
-114براي استخراج مواد موثره از گياهان دارويي اولين گام انتخاب بهترين  ........است که بتواند استخراج مواد
مختلف را انجام دهد.
الف -حالل
ب -نوع ماده موثره
ج -اندام گیاهي
د -محلول
-115در تهيه عصاره پلي فنليك گشنيز در روش اول و دوم به ترتيب از چه مقدار الكل استفاده مي شود؟
الف -در روش اول از الکل  %50و در روش دوم از الکل %90
ب -در روش اول از الکل  %70ودر روش دوم از الکل %30
ج -در روش اول از الکل  %90ودر روش دوم از الکل %50
د -درهر دو روش از الکل %50
-116مناسب ترين روش استخراج اسانس از پوست مرکبات کدام است؟
الف -استخراج به وسیله حالل
ب -استخراج به وسیله روغن های جاذب
ج -استخراج به وسیله گاز دی اکسید کربن
د -استخراج از طریق پرس
-117در مورد گل ياس کيفيت محصول بدست آمده با روش .............بسيار عالي تر از روش هاي ديگر است؟
الفEnfleurage -

بExtraction -

جMaceration -
دWater distillation -

-118کدام يك از مزاياي روش تقطير با آب است ؟
الف -عملکرد باالی اسانس
ب -ساده تر و ارزان تر
ج -کیفیت باالی اسانس
د -فرآیند سریع
-119کدام يك از روش هاي استخراج اسانس پر هزينه است ؟
الف -تقطیر
ب -پرس یا فشردن
ج -حالل
د -چربي
-120کدام يك از گياهان زير بهتر است به روش حالل مورد استخراج قرار گيرد ؟
الف -نعنا
ب -آویشن
ج -الوان
د -گل محمدی
-121درمسموميت حاد معده با اسانس بايد از چه مسهل نمكي استفاده نمود؟
الف -سولفات سدیم
ب -نیترات سدیم
ج -نیترات کلسیم
د -سولفات منیزیوم
-122رطوبت زايي از اسانس ها به چه صورت انجام نمي گيرد؟
الف -سیلیکاژل
ب -سولفات سدیم
ج -سانتریفوژ با دور باال
د -اولتراسوند
-123ميزان آرسنيك در گياهان دارويي نشان دهنده چه عاملي در گياه مي باشد؟
الف -ضدعفوني کننده
ب -مواد رادیواکتیو
ج -داروهای سنتتیك
د -فلزات سنگین
-124مقدار متيل برومايد در گياه وجود چه عاملي را نشان ميدهد؟
الف -سموم میکروبي

ب -بار میکروبي
ج -مواد رادیواکتیویته
د -ضدعفوني کنندهها
-125کدام عبارت در رابطه با اهميت ظروف شيشه ايي در صنايع غذايي و دارويي صحيح نيست ؟
الف -شیشه قابل نفوذ و دارای خلل و فرج است.
ب -شیشه از نظر شیمیایي خنثي است
ج -مواد غذایي و دارویي بسته بندی شده در شیشه طول عمر بیشتری دارد
د -شیشه فاقد بو است
-126براي تعيين مواد موثره گياهان دارويي به روش علمي از کدام دستگاه استفاده مي شود ؟
الف -غلظت سنج
ب -ماوراء بنفش
ج -کروماتوگرافي
د -ترازوی دیجیتال
-127مناسب ترين مكان براي نگهداري اسانس کداميك از ظروف زير است ؟
شیشه ای
الف -فلزی
ب -پالستیکي
ج -گلي
د -شیشه ای
-128کداميك از روش هاي فراوري رايج تر مي باشد؟
الف -خشك کردن
ب -منجمد کردن
ج -تخمیر
د -استحصال عرقیات واسانس
-129مناسب ترين سطح رطوبت در انبارداري گياهان ادويه اي چقدر است ؟
الف20 -درصد
ب -کمتر از  10درصد
ج -حدود 30درصد
د -بیشتر از 50درصد
-130کدام يك از گياهان زير براساس رنگ درجه بندي مي شود ؟
الف -پوست دارچین
ب -زنجبیل

ج -میخك
د -وانیل
-131کدام گزينه را براي بخور و ضدعفوني کننده مناسب تشخيص مي دهيد؟
الف -مورد +دم اسب  +ختمي سفید  +قدومه
ب -پونه  +بومادران  +عناب  +سماق
ج -سنا  +زیره سبز +دارچین +سیر
د -اکالیپتوس  +رزماری  +نعناع  +بابونه
-132اسانس کدام گياه در پزشكي سبب بيحسي موضعي (تسكين درد دندان) مي شود؟
الف -خردل
ب -میخك
ج -رازیانه
د -زنجبیل
-133ترکيب اکاليپتوس+رزماري+نعناع+بابونه چه کاربردي دارد؟
الف -روشن کننده پوست
ب -ضدحساسیت
ج -ضداحتقان بیني
د -ضد لك
-134از افزودن آب سرد به گياه دارويي و گذاشتن اين مخلوط براي مدت 8ـ 6ساعت در دماي اتاق چه فرآورده اي
تهيه ميشود؟
الف -خیسانده
ب -افشره یا شیره
ج -شربت
د -جوشانده
-135مصرف زياد کدام گياه موجب شروع سردردهاي ميگرني مي شود؟
الف -اسطوخودوس
ب -زعفران
ج -رزماری
د -سنبل الطیب
-136کدام يك از ترکيبات اسانس زير ايجاد خنكي مي کند ؟
الف -لیمونن
ب -لینالول
ج -منتول

د -تیمول
-137کدام يك از ترکيبات زير آرامبخش است ؟
الف -لینالول
ب -تیمول
ج -سیترانلول
د -کارواکرول
-138کدام يك از اين روشها روش تكنيك آروماتراپي است؟
الف -پماد
ب -شربت
ج -کرم
د -استحمام
-139در علم آروماتراپي از اسانس کدام گياه دارويي استفاده مي شود ؟
الف -سنبل الطیب
ب -تاتوره
ج -آویشن
د -گزنه
-140کدام يك از خصوصات تيمول است؟
الف -توقف خونریزی
ب -آرام بخش
ج -نابود کننده کرمها
د -شل کننده عضالت
-141کدام يك از مضرات ژرانيول است؟
الف -بیهوش کننده
ب -گرفتگي عضالت وزیان رساندن به جنین
ج -ایجاد مشکالت پوستي
د -ایجاد تشنج
-142دماي جوش منتول چقدر است؟
الف 216 -درجه سانتي گراد
ب 116 -درجه
ج 316 -درجه
د 43 -درجه

-143اشكال اساسي استخراج اسانس گشنيز از روش تقطير با آب کدام است؟
الف -حاللیت اسانس گشنیز در آب زیاد است
ب -فراریت اسانس
ج -تجزیه شدن اسانس
د -عدم حاللیت اسانس در آب
-144خاصيت نرول کدام است؟
الف -باکتری کش
ب -بازدارنده سرطان
ج -ضد آلرژی
د -توقف خونریزی
-145اسانس کدام يك از گياهان زير داراي ترکيبات پلي فنليك مي باشد؟
الف -فراسیون
ب -نعنا
ج -الوان
د -گشنیز
-146کدام قسمت ميوه پرتقال بعنوان ماده دارويي مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
برگ
الف -گل
ب -ریشه
ج -گل،میوه  ،پوست میوه
د -برگ
-147ترکيبات داخل اسانس خردل کدام است؟
الف -آنترانیالت
ب -ایندول
ج -آلیل ایزوتیوسیانات
د -آلیل دی سولفید
-148کدام ترکيب غالب در اکاليپتوس وجود دارد؟
الف -اوژنول
ب -منتول
ج8 -و1سینئول
د -لینالول

-149مهم ترين ترکيب اسانس بومادران کدام است ؟
الف -بتا -پینن
ب -آلفا-پینن
ج -پروکامازولن
د -سینئول
-150اسانس در گل سرخ در چه اندامي وجود دارد ؟
الف -گلبرگ
ب -ریشه
ج -برگ
د -پرچم
-151کدام گزينه در مورد زيره سياه صحيح نيست ؟
الف -درمان اختالالت گوارشي
ب -یکي از داروهای ضد چاقي
ج -ماده موثر آن سیلي مارین مي باشد
د -مواد موثره زیره سیاه از زیره سبز غني تر است
-152وجود هواي ابري و سايه در زمان گلدهي بابونه سبب خواهد شد :.................
الف -میزان کامازولن در ماده موثره افزایش یابد
ب -میزان کامازولن در ماده موثره کاهش یابد
ج -میزان کامازولن در ماده موثره ثابت بماند
د -میزان کامازولن ابتدا افزایش و سپس کاهش مي یابد.
-153بهترين زمان برداشت نعنا براي توليد ترکيب منتول کدام است ؟
الف -پس از رسیدن بذر
ب -هنگام به بذر رفتن
ج -قبل از گلدهي
د -زمان گلدهي
-154آويشن گياهي است :
الف -رطوبت دوست و حساس به شرایط غرقابي
ب -خشکي دوست و مقاوم به شرایط غرقابي
ج -رطوبت دوست و مقاوم به شرایط غرقابي
د -خشکي دوست و حساس به شرایط غرقابي
-155مهترين ماده در اسانس نعنا فلفلي کدام است ؟
الف -منتول

ب -منتون
ج -منتون استات
د -استات
-156مهترين ماده در اسانس اسطوخودوس کدام است ؟
الف -سیترانلول
ب -تیمول
ج -لینالول استات
د -منتول
-157مهترين ماده در اسانس آويشن کدام است ؟
الف -سیترانلول
ب -تیمول
ج -لینالول استات
د -منتول
-158مهترين ماده در اسانس مورد کدام است ؟
الف -منتول
ب -میرتول
ج -کامفن
د -لینالول
-159مقدار منتول در کدام قسمت نعنا بيشتر است ؟
الف -گل
ب -برگهای جوان
ج -ساقه
د -ریشه
-160زيره سياه ايراني با کدام يك از گياهان زير هم خانواده است؟
الف -نعناع
ب -پامﭽال
ج -آویشن
د -رازیانه
-161کداميك از گزينه هاي زير نام علمي آويشن برگ پهن است؟
الفZataria multiflora -
بZiziphora sp -

جThymus vulgarise -

دMenthe spicata -
-162آنغوزه از کدام خانواده است و بوي آن از کدام ترکيب مي باشد؟
الف -چتریان-بوتیل پروپنیل دی سولفید
ب -چتریان-ایندول
ج -آستراسه-متیل آنترانیالت
د -آستراسه  -دی آلیل سولفید
-163در نعناع وقتي هوا گرم و بعد سرد مي شود در صد کدام ترکيب به ترتيب زياد مي شود؟
الف -منتون-منتول
ب -منتول-منتول
ج -منتول -منتون
د -تیمول -منتول
-164زمان جمع آوري غده و پيازها  ......مي باشد.
الف -بعد از گل دادن گیاه
ب -بعد از خاتمه گل دادن و ظاهر شدن میوه
ج -در زمستان
د -در بهار و اوایل گلدهي
-165کداميك از گياهان زير به صورت غنچه برداشت مي شود؟
الف -گل سرخ
ب -افسنطین
ج -انواع تمشك
د -همیشه بهار
-166کدام گزينه در مورد خشك کردن گياهان حاوي اسانس صحيح است؟
الف -باید بالفاصله پس از برداشت خشك شوند تا اسانس آن ها کاهش نیابد
ب -نباید بالفاصله پس از برداشت خشك شوند زیرا باعث کاهش اسانس آن ها مي شود
ج -زمان و شیوه خشك کردن تاثیری در میزان اسانس ندارد
د -باید مدت زمان زیاد و در دمای باال در خشك کن قرار گیرند
-167زمان مناسب براي جمع آوري گل بهار نارنج چه موقع است ؟
الف -پس از شکفتن کامل گل
ب -در مرحله غنﭽه دهي
ج -در حالت نیمه باز غنﭽه
د -در شرف شکفتن کامل گل

-168اسانس ها در کداميك از حالل هاي زير قابليت حل شدن را ندارد ؟
الف -نفت
ب -الکل
ج -اتر
د -آب
-169استخراج اسانس با حالل هاي غير فرار توسط حرارت براي کدام گياه مناسب است ؟
الف -بنفشه
ب -نعنا
ج -شوید
د -بومادران
-170کداميك از روشهاي استخراج ماده موثره براي اندام هايي نظير ريشه و ريزوم پوست کاربرد دارد ؟
الف -هضمي
ب -پرکوالسیون
ج -خیساندن
د -جوشاندن
-171کدام گزينه مهمترين ماده موثره بابونه است ؟
الف -هیپرین (فالونوئید )
ب -آزولن و کامازولن (اسانس)
ج -سینئول (اسانس)
د -اوتین (فالونوئید )
-172خاصيت اصلي اسانس اسطوخودوس کدام است؟
الف -افزایش فشارخون
ب -بندآورنده خون
ج -افزایش تپش قلب
د -کاهش چربي خون
-173ترکيبات اسانس بادرنجبويه به ترکيبات اسانس کداميك از گياهان زير شباهت دارد؟
الف -گل محمدی
ب -میخك
ج -به لیمو
د -مریم گلي
-174کداميك از گياهان زير حاوي ترکيب غالب اکاليپتول مي باشد ؟
الف -گزنه

ب -اکالیپتوس
ج -همیشه بهار
د -افتابگردان
-175اسانس بهارنارنج مشابه کدام يك از اسانس هاي گياهان زير است ؟
الف -خردل
ب -آنغوزه
ج -میخك
د -یاس
-176ترکيب غالب اسانس ياس کداميك از موارد زير است ؟
الف -اوژنول
ب -آلیل ایزوتیوسیانات
ج -دی آلیل سولفید
د -متیل آنترانیالت
-177اسانس کداميك از گياهان زير حاوي ترکيبات نيتروژن دار مي باشد ؟
الف -بهارنارنج
ب -سیر
ج -آنغوزه
د -مریم گلي
-178اسانس کداميك از گياهان زير حاوي ترکيبات گوگرد دار مي باشد ؟
الف -بهارنارنج
ب -یاس
ج -گل محمدی
د -آنغوزه
-179اسانس کداميك از گياهان زير حاوي ترکيبات گوگرد دار مي باشد ؟
الف -یاس
ب -بنفشه
ج -سیر
د -مورد
-180اسانس مورد مشابه کداميك از گياهان زير است ؟
الف -میخك
ب -اکالیپتوس
ج -گل محمدی

د -گل راعي
-181ترکيبات اسانس کداميك از خانواده هاي گياهي بيشترين خاصيت ضدعفوني کننده دارد ؟
الف -نعناعیان
ب -کاسني
ج -چتریان
د -بقوالت
-182ترکيبات اسانس کداميك از خانواده هاي گياهي بيشترين خاصيت ضد نفخ را دارد ؟
الف -نعناعیان
ب -کاسني
ج -چتریان
د -کلم سانان
-183ترکيبات اسانس کداميك از خانواده هاي گياهي بيشترين خاصيت صفرا بري دارد ؟
الف -نعناعیان
ب -کاسني
ج -چتریان
د -شاهدانه
-184کدام گياهان داراي توژون هستند؟
الف -گاو زبان
ب -مریم نخودی
ج -مریم گلي
د -زوفا
--185اسانس هاي تريپنولن و سينئول در کدام گياه هستند؟
الف -سیاه دانه
ب -نعناع
ج -خارشتر
د -مورد
-186کدام گياه فاقد توجون است؟
الف -غافث
ب -افسنطین
ج -مریم گلي
د -بومادران

-187مهمترين اسانس ميخك وخاصيت آن چيست؟
الف -منتول
ب -اوژنول
ج -میرتول
د -تیمول
-188خاصيت ترکيب اسانس اوژنول کدام است ؟
الف -ضد عفوني کننده
ب -ضد تهوع
ج -ضد نفخ
د -ضد التهاب
-189اثر خنك کنندگي موجود در کدام گياه ،به دليل وجود ماده منتول مي باشد که بر روي گيرنده هاي سرما در
دهان تأثير مي گذارند؟
الفMentha X Piperita -
بZiziphus Jujuba -
جCurcuma Longo -
دPapaver Somniferum -
-190توانايي آنتول (ماده مؤثره آنيسون) جهت تحريك حرکت مژك هاي اپي تيلوم ريوي سبب چه اثري از اين گياه
دارويي مي شود؟
الف -ضد نفخي
ب -میکروب کشي
ج -ضد تشنجي
د -خلط آوری
-191کدام يك از گياهان زير داراي اثر درماني ضد ديابتي و کاهش دهنده کلسترول و چربي ضد التهابي است؟
الف -شنبلیله
ب -شیرین بیان
ج -سنا
د -شیرساز
-192خاصيت رفع يبوست و اسهال و کاهش دهنده اشتها مربوط به کدام دشته از مواد موثره مي باشد ؟
الف -آلکالوئید ها
ب -تانن ها
ج -اسانس ها
د -موسیالژ ها

-193کدام يك از گياهان زير موجب تقويت رشد مو و تبديل شدن موهاي کرکي به موي ضخيم مي شود؟
الف -آویشن باغي
ب -اسطوخودوس الواند
ج -رزماری
د -بادرنجبویه
-194کداميك از مواد موثره زير در آويشن باغي وجود دارد ؟
الف -تیمول
ب -لینالول
ج -کارون
د -ژرانیول
-195کدام گزينه در مورد اسطوخودوس نادرست است؟
الف -اسانس درون حفره هایي است که برروی برگ قرار دارد
ب -اسانس برگ در مقایسه با اسانس گل ازکیفیت بهتری برخوردار است
ج -عملکرد اسانس بین  0/5تا%1/5قابل تغییر است
د -روغن گل اسطوخودوس قرمز کننده پوست است
-196کداميك سبب افزايش اسانس در اسطوخودوس نمي شود؟
الف -نیترات آمونیوم
ب -طول روز کمتر از  12ساعت
ج -طول روز کوتاه
د -آبیاری زیاد
-197کدام ماده در زنجبيل مانع حالت تهوع مي شود؟
الف -جینجرول
ب -کورکومین
ج -الکل
د -سافرول
-198باالترين ميزان اسانس در پرتقال در کدام قسمت گياه مي باشد؟
الف -ریشه
ب -برگ
ج -گل
د -بذر
-199افزايش اسانس در گل محمدي در چه شرايط آب و هوايي بيشتر است؟
الف -کاهش ارتفاع

ب -افزایش دما
ج -کاهش ارتفاع وکاهش دما
د -افزایش ارتفاع و کاهش دما
-200به طور ميانگين از هر تن گل محمدي چه مقدار اسانس بدست مي آيد؟
الف10 -تا 30گرم
ب200 -تا  400گرم
ج 250 -تا 500گرم
د 500 -تا 700گرم
-201به طور ميانگين يك درختچه گل محمدي چه مقدار گل توليد مي کند؟
الف1 -کیلو گرم
ب2 -کیلوگرم
ج5 -کیلوگرم
د4 -کیلوگرم
-202گالب سنگين (درجه يك) در  100ميلي ليترگالب آن چه مقدار اسانس وجود دارد؟
الف 35 -میلي گرم
ب 15 -میلي گرم
ج 25 -میلي گرم
د10 -میلي گرم
-203مهمترين مواد مؤثره رزماري کدام است؟
الف -ماروبنول ،پریگرینول و والگارول
ب -الکتاپریکرین و الکتوسین
ج -سینئول ،پنین و کامفور
د -کارواکرول و سین
-204گروه درماني کداميك از گياهان زير خلطآوري ميباشد؟
الف -قاصدك
ب -همیشه بهار
ج -زنجبیل شامي
د -افسنطین
-205گالب سبك (درجه دو) در  100ميلي ليترگالب آن چه مقدار اسانس وجود دارد؟
الف 35 -میلي گرم
ب 20 -میلي گرم
ج 25 -میلي گرم

د12 -میلي گرم
-206کدام گزينه در مورد هميشه بهار کوهي صحيح مي باشد؟
الف -گیاهي یك ساله با گلهای سفید
ب -گیاهي چند ساله به گلهای زرد رنگ
ج -گیاهي چند ساله با گلهای سفید
د -گیاهي یك ساله با گلهای زرد رنگ
-207علت توجه به کلپوره در چند سال اخير چيست؟
الف -اثر ضد توموری
ب -درمان هپاتیت
ج -ضد ایدز
د -تقویت اعصاب
-208اندام دارويي رزماري و آويشن باغي چيست؟
الف -برگ ،سرشاخه گلدار
ب -سرشاخه گلدار،برگ
ج -برگ،برگ
د -برگ،میوه
-209نام علمي گشنيز کدام است؟
الفAnthemum graveolens -
بMentha piperita -
جCoriandrum sativum -
دBoswellia Papyrifera -
-210کدام ترکيب غالب اسانس در بهار نارنج وجود دارد؟
الف -میرتول
ب -سیترانلول
ج -ژرانیول
د -نرول
-211اسانس گشنيز چه نام دارد؟
الفCoriandrol -
بCarvone -
جSafrol -
دEugenol -

-212اسانس شويد چه نام دارد؟
الفCoriandrol -
بCarvone -

جSafrol -

دEugenol -
-213کدام قسمت سدر حاوي اسانس است؟
الف -گل
ب -چوب
ج -ریشه
د -بذر
-214کداميك در مورد برگاموت صحيح است؟
الف -ضد سرفه است
ب -سبب تحریك پوست مي شود
ج -برطرف کردن اسپاسم عضالت
د -تقویت کننده معده است
-215نام علمي کاکوتي چيست؟
الفTymus vulgaris -
بZataria multiflora -
جZiziphora -
دCarum carvi -
-216ترکيب اصلي گال در گياه مورد چيست؟
الف -آلکالوئیدها
ب -تانن
ج -ساپونین
د -موسیالژ
-217کدام يك از انواع هل عطر تندتري دارد؟
الف -سیاه
ب -سفید
ج -سبز
د -سفید و سیاه
-218هل متعلق به کدام خانواده است؟
الف( Apiacea -چتریان)

ب( Asteracea -کاسني)

ج( Zingiberaceae -زنجبیل)
د( Labiate -نعناعیان)
-219کداميك از گياهان زير در زمان ظهر (هنگام تابش آفتاب ) از ميزان اسانس بيشتري برخوردار خواهد بود؟
الف -گل محمدی
ب -به لیمو
ج -آویشن
د -بادرنجبویه
-220نام علمي هل کدام است؟
الفCoriandrum sativum -
بAnthemum graveolens -
جElettaria cardamom -
دBoswellia Papyrifera -
-221ترکيب ميرتول در کدام يك از گياهان زير به وجود مي آيد؟
الف -گشنیز
ب -هل
ج -مورد
د -زیره
-222خواص برگاموت کدام است؟
الف -کمك به بیماریهای فکری و روان پزشکي
ب -مانع کرم خوردگي دندان مي شود
ج -کاهش فشار خون
د -افزایش فشارخون
-223بهترين زمان جمع آوري برگ مورد چه زماني است؟
الف -اواسط تابستان تا اواسط پاییز
ب -اواسط بهار تا اواسط تابستان
ج -اوایل تابستان تا اواخر پاییز
د -پاییز
-224ميوه کدام يك از گياهان زير سرشار از ويتامين cاست؟
الف -شوید
ب -گشنیز
ج -زیره

د -مورد
-225اسانس هل کدام است؟
الف -آلفا-تریپنوئل
ب -ژرانیول
ج -کوریاندرول
د -کاروون
-226گالب تجارتي حاصل از تقطير گل تازه کدام گونه رز مي باشد ؟
الفR.tea -
بR.centifolia -

جR.domascena -
دR.plorobanda -
-227در فرآوري گياهان دارويي از دستگاه تقطير جز به جز به چه منظور استفاده مي شود ؟
الف -حذف حالل
ب -تهیه عرقیات
ج -جداسازی آلکالوئید ها
د -جدا سازی اجزای اسانس
-228کدام ترکيب شيميايي کندر غير محلول در الكل است؟
الف -آرابین
ب -اولیبانورزن
ج -دیپانتن
د -اسید بوسولیك
-229کدام ترکيب شيميايي کندر محلول در الكل است؟
الف -آرابین
ب -باسورین
ج -اسانس پینن
د -نرول
-230کدام گياهان در تسكين موقت درد دندان تاثير دارند؟
الف -فلفل سیاه -زعفران
ب -زعفران -گزنه
ج -میخك-فلفل سیاه
د -گزنه-فلفل سیاه

