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Assessment Marketability of Algae (Sargassum boveanum) 
Cream and Gel Moisturizing Prototypes
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and bio-active compounds … [9] Cosmetic attributes ... [10] A sulfated α-L-fucan from sea ... 
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mechanical properties of water resistant … [17] Food ... [18] Handbook of cosmetic science 
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allergens and ... [46] Supply issues complicate trek of chemicals from sea to ... 

Aims For the purpose of marketability and consumer preferences, two types of hand 
moisturizing products (alginate gel and fucoidan cream) produced from Sargassum algae, 
the present study was conducted and then evaluated with a common commercial sample as 
a control.
Materials & Methods Gel and two cream samples were prepared in 3 jars of 10g to evaluate 
30 individuals as panel members. Evaluation was performed using one product per week and 
with a one-week break between sessions. The designed questionnaire consisted of sociological 
questions and 12 characteristics of the products that were rated with 3 points of preference. 
The Friedman test and the scoring method were used to analyze the ratings and identify the 
final product, respectively.
Findings Two characteristics of produced cream and gel (moisturizing and shelf life) were at 
a significant level. The gel had the highest moisturizing capacity and the cream had the highest 
shelf life. Consumers paid more attention to the nourishing and hydrating properties of the 
skin, being organic and soft in choosing the suitable moisturizer for their hands. They like 
moisturizing cream of 250g jar. Nutrition and hydrating, therapeutic effect, and skin repair 
were also ranked as high priority. Finally, the fucoidan moisturizing cream gained the highest 
preference in market.
Conclusion The fucoidan cream produced from Sargassum algae compared to alginate gel 
from this alga, as a moisturizer with suitable shelf life and having other hand cream properties, 
can be an acceptable commercial product in the market.
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	Sargassum کننده تولیدی از جلبکمرطوب
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  چکيده
منظور بررسی بازارپسندی و ترجیح مصرف دو نوع محصول به اهداف:
کننده دست (ژل آلژینات و کرم فوکوییدان) تولید شده از جلبک سارگاسوم، مرطوب

عنوان شاهد مورد با یک نمونه تجاری رایج بهشد و سپس  حاضر انجاممطالعه 
  ارزیابی قرار گرفت.

گرمی برای ۱۰صورت مجزا در سه قوطی ژل و دو نمونه کرم به ها:مواد و روش
ای هر کدام و با فاصله هفتهنفر آماده شد. ارزیابی با مصرف یک ۳۰ارزیابی توسط 

ده شامل سئواالت شزمانی یک هفته توقف مصرف انجام شد. پرسشنامه طراحی
ویژگی از محصوالت بود که بر حسب ترجیح  ۱۲شناختی و سئواالتی شامل جامعه

ها از آزمون فریدمن و برای تشخیص بندیبندی شد. در تحلیل رتبهدرجه، رتبه ۳با 
	شده از روش امتیازدهی استفاده شد.محصول نهایی ترجیح داده

رسانی و ماندگاری در سطح ل رطوبتهای کرم و ژل تولیدی شامویژگی ها:یافته
ترین رسانی و کرم بیشکه ژل بیشترین رطوبتطوری داری مورد پسند بود. بهمعنی

کننده مناسب برای کنندگان در انتخاب یک مرطوبماندگاری را داشت. مصرف
بودن رمبودن و نکنندگی و آبرسانی پوست، ارگانیکهای تغذیهدست خود به ویژگی

کننده های مرطوبگرمی را برای کرم۲۵۰های کردند. آنها قوطیه میبیشتر توج
کنندگی، آبرسانی، اثر درمانی و ها، تغذیهبندی این ویژگیاولویت پسندند. درمی

کننده کنندگی پوست باالترین رتبه را کسب کردند. در نهایت کرم مرطوبترمیم
  فوکوییدان باالترین بازارپسندی را کسب کرد.

نمونه کرم تولیدشده از فوکوییدان مستخرج از جلبک سارگاسوم در  گیری:نتیجه
کننده با عنوان یک مرطوبمقایسه با ژل آلژینات تولیدی از همین جلبک، به

تواند یک های کرم پوست دست، میماندگاری مناسب و داشتن سایر ویژگی
  محصول پذیرفتنی برای ساخت نمونه تجاری در بازار باشد.

، (MVP)کننده دست، جلبک سارگاسوم، حداقل محصول پذیرفتنی مرطوب ها:کلیدواژه
  شیالت، بازاریابی
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  مقدمه
های آن، یک پتانسیل بدون شک منابع دریایی با تمام جنبه

های با منشاء دریایی فرآورده. [1]جهان هستنداقتصادی بزرگ برای 
کارگیری در صنعت العاده جالب برای بهمواد بسیار ارزشمند و فوق

های زیادی در این زمینه روز شرکتغذا و داروسازی هستند و روزبه
شدت به بهداشتی نیز و آرایشی لوازم کنند. بخشگذاری میسرمایه
 لمحصو هایویژگی کهدارد  یجدید زیستی هایجایگزین تمایل به

 طیف شوند. شیمیایی ترکیبات جایگزین همچنین ودهند  افزایش را
 ها،اناکسیدآنتی ها،ویتامین مانند بیولوژیک ترکیبات از وسیعی
 و امیدوارکننده هایویژگی دارای پپتیدها و هاآنزیم ها،رنگدانه
 صورتبه توان آنها رامی راحتیهستند که به سودمندی خواص
ی فعال دریایبه دنبال استفاده ترکیبات زیست .[2]کرد تولید تجاری

در صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی، اخیرًا این صنعت یک دسته 
معرفی کرده  ییدارو یبهداشت -یشیآراخاص از محصوالت را با نام 

عنوان ترکیبی از لوازم آرایشی و دارویی معرفی است، که به
های موجودات دریایی در استفاده از ترکیبات و عصاره .[3]اندشده

ها صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی رو به افزایش است. این عصاره
ها و مواد معدنی هستند و خواص ضداکسیدان و حاوی ویتامین

	,4]دهندضدپیری را از خود نشان می های درواقع، فعالیت .[5
ناز و ضدآکنه یکی از اکسیدانی، ضدچین و چروک، ضدتیروزیآنتی

ترین اثرات مواد آرایشی دریایی برای سالمتی پوست معمول
در ایاالت متحده  ییدارو یبهداشت -یشیآرامحصوالت  .[6	,3]هستند

شود بینی میدالر در سال رسیده است و پیش١/١٣به  ٢٠١١در سال 
 .[1]در آینده تقریباً دو برابر میانگین میزان تقاضای لوازم آرایشی باشد

پروژه  ٥٩٠یایی، بیش از علوم و فنون در ییمرکز اروپابراساس گزارش 
شوند، تایید تامین می FP7و  FP6دریایی اروپایی که توسط 

ها و صنعت در یافتن دهنده درگیرشدن دانشگاهاند که نشانشده
 .[7]های دریایی در بازار استترین گونهفعالزیست
 تشکیل را آبزی گیاهان جهانی تولیدات %٨٥دریایی  هایجلبک
ها عالوه بر استفاده در صنایع مختلف جلبک .[8]دهندمی

های های زیستی، کود بیولوژیکی و مکملبیوتکنولوژی مانند سوخت
عنوان یک ماده ارگانیک قابل غذایی در محصوالت متنوع آرایشی به

اریدها، ساکهای جلبک مانند پلیشوند. متابولیتاعتماد استفاده می
MAAهای متنوعی دارند. آنها برنامهها و غیره عملکرد و ها، پروتئین

کننده کالژن عمل عنوان عامل ضدالتهابی و تقویتدر پوست به
 شده از آنها دارایهای ثانویه مشتقبسیاری از متابولیتکنند. می

کاربردهای موضعی شامل، حفاظت از پوست در برابر اشعه ماوراء 
بنفش، جلوگیری از خشکی پوست و کاهش چین و چروک 

  .][9هستند
های گونه (Sargassum) ای سارگاسوماز ماکروجلبک قهوه

های معتدل و گرمسیری جهان گسترش متعددی در سراسر اقیانوس
های مرجانی زندگی عمق و صخرههای کمدارد که عمومًا در آب

خصوص خلیج فارس، تعداد کنند. در سواحل جنوبی ایران، بهمی
د های زیادی وجوها و پتانسیلهای سارگاسوم با قابلیتزیادی گونه
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فعال و دارند که تحقیقات کمتری در زمینه استخراج مواد زیست
های بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی انجام شده کاربرد آنها در بخش

  .است
ایی و های دریساکاریدی سولفاته است که در جلبکپلیفوکوییدان 

ای دریایی های قهوه. ماکروجلبک[10]شودخیار دریایی یافت می
های سرشار از فوکوییدان، یک گروه پیچیده و ناهمگن با وزن

عنوان که بههستندکیلودالتون، ١٦٠٠تا  ١٠٠مولکولی مختلف بین 
. در [11]شوندساکاریدهای محلول در آب در نظر گرفته میپلی
های متعددی روی اثرات دارویی، غذایی و های اخیر بررسیسال

در مباحث مربوط به  .[13	,12]انجام گرفته استها آرایشی فوکوییدان
ساکاریدها ساخت لوازم آرایشی، گزارشاتی مبنی بر کاربرد پلی

عنوان یک غشای محافظتی برای جلوگیری از تبخیر آب پوست به
آلژینات نیز  .[14]توانایی آن برای حفظ رطوبت پوست ارایه شده است

های وسیله جلبک شود که بهساکاریدها اطالق میبه گروهی از پلی
. آلژینات از اجزای اصلی [15]شودها ساخته میای و باکتریقهوه

کیلودالتون ٢٠٠تا  ١٠٠های دریایی با وزن مولکولی بین عصاره جلبک
های ، غلظت یونpHاست که حاللیت آن تحت تاثیر عواملی مانند 

عنوان ماده های دوظرفیتی است و بهول و حضور یونمحل
شود. همچنین از کننده در صنایع مختلف به کار برده میتثبیت

دهندگی، تثبیت، تعلیق، تشکیل فردی مانند قوامخواص منحصربه
  .[16]فیلم، تولید ژل و پایدارسازی امولسیون برخوردار است
وامل خارجی پوست اولین خط دفاعی بدن انسان در مقابل ع

شود که رطوبت آن نقش مهمی در حفظ متابولیزم، محسوب می
مکانیکی، ظاهر و در نهایت سد عملکردی و  فعالیت آنزیمی، خواص

کند. ظاهر و عملکرد پوست با تعادل بین مقدار آب حفاظتی ایفا می
کننده های مرطوبشود. ژلبافتی و سطح پوست حفظ میمیان

، کنندگی کمتری دارندکننده میزان مرطوبهای مرطوبنسبت به کرم
 هایها پایه چرب و اثر پوشاننده دارند. با این حال پوستچون کرم

های ژلی نیاز دارند، چون این محصوالت کنندهچرب به مرطوب
های آنها بدون روغن است و جذب وزن هستند، اکثر فرمولسبک

انع کننده ممرطوبهای ژل .شوند، بدون اینکه باقی بمانندپوست می
های چرب هستند. اما از جوش و ماتی پوست در پوست

اده کننده استفهای مرطوبکننده در فرموالسیونساکاریدهای ژلپلی
های آب در انداختن مولکولدامشود، زیرا این ترکیبات با بهنمی

شوند. با ساختار خود مانع از آزادسازی رطوبت به محیط اطراف می
ساکاریدها در محصوالت مراقبت پوست تفاده از پلیاین حال اس

  .[17]استهمیشه اثرات مثبتی به همراه داشته 
حجم مصرف محصوالت مراقبت از پوست در ایاالت  ٢٠١٣در سال 

متحده در بین تمامی محصوالت دارویی، آرایشی و بهداشتی، دارای 
و  هامینترتیب ویتا های اول تا چهارم را بهرتبه پنجم بود. رتبه

های سرماخوردگی و داروهای ها، قرصهای غذایی، صابونمکمل
دهد که واردات آمار گمرک ایران نیز نشان می. [18]ضددرد داشتند

های مراقبت آرایشی و فرآورده -های زیباییفرآورده ۲۰۱۸رسمی سال 

ها) با شماره تعرفه ها و ضدآفتابکنندهاز پوست (شامل مرطوب
میلیون دالر است. ١٠٨تن با ارزش دالری ٢٨٧۱دود ، ح٣٣٠٤٩٩٠٠

عمده کشورهای واردکننده، امارات  ١براساس نمودار 
میلیون دالر)، سوئیس ٤٨٣/٢٣میلیون دالر)، فرانسه (٨٧٥/٢٦(
 .میلیون دالر) هستند٥٥٨/٣میلیون دالر) و جمهوری کره (٢٦٣/٤(

 مل حدودمیزان صادرات ایران نیز در محصوالت مراقبت از پوست شا
میلیون ۶۵و تراز تجاری منفی میلیون دالر ٦تن با ارزش دالری ١٥٧٩

میلیون ۵۰۸/۱ترین کشورهای صادرشونده افغانستان (دالر است. مهم
میلیون دالر) و ۰۲۸/۱میلیون دالر)، ترکمنستان (۳۵۶/۲دالر)، عراق (

  .[19]میلیون دالر) هستند۵۱۴/۰پاکستان (
  

	
	آرایشی ایران (درصد) -های زیباییمقایسه سهم واردات و صادرات فرآورده )١نمودار 

  

 کنندههای تولیدکننده کرم مرطوبپراکنش کارخانه ۱مطابق شکل 
در ایران براساس اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 

طور عمده در شهرهای تهران، قزوین، البرز، مشهد، کرج و به ۱۳۹۸
های کننده با نامهای مرطوبطوری که کرمدارد. بهشیراز وجود 

تجاری مختلفی همچون آژینه، دلبان، دراگو، آردن، عش، هیدرودرم، 
شوند. از آنجا که ، ساویز و غیره تولید می۱۲۱ -بس، ژیال، آرای

تولیدکنندگان داخلی کمتر از ترکیبات ارگانیک و ترکیبات 
ها استفاده کنندهمرطوبهای فعال دریایی در فرموالسیونزیست
های دریایی در سواحل جنوب ایران، باالی جلبک کنند، پتانسیلمی
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   ۱۳۹۸ پاییز، ۴، شماره ۸دوره                                                                                                                                                                     التیشعلوم و فنون  یپژوهش -ینامه علمفصل

 کننده دست از جلبکموجب شد تا دو محصول کرم و ژل مرطوب
Sargassum	boveanum بازارپسندی شوند. نمونه یدپس از تول	

مردم بیشتر به دنبال محصوالت زیبایی هستند که از طبیعت  امروزه
مردم  %۵۰نشان داد که  ۲۰۱۸ماهه سال ۱۲اند. تحقیقات شدهمشتق 

کنند، وجو میایاالت متحده که محصوالت زیبایی را از اینترنت جست
 اند. همچنینمحصوالت زیبایی با منشاء طبیعی را جستجو کرده

کنندگان مردم چین به ترتیب مصرف %۴۵و  مردم انگلستان ۳۱%
زنی بودند که محصوالت مراقبت از پوست و صورت را استفاده و 

وجو کردند، که این میزان برای محصوالتی با منشاء طبیعی را جست
  .[20]استافزایش داشته  %۴۹ساله انگلیسی ۱۸-۳۴مردم 

  

  
  کنندههای تولیدکننده مرطوبپراکنش کارخانه )١شکل 

  
کننده مانند با وجود اینکه انواع مختلفی از ترکیبات مرطوب

های ، سوربیتول و غیره در فرموالسیونEگلیسیرین، ویتامین 
کننده موثرتر با پروفیل مختلف وجود دارد، تقاضا برای یک مرطوب

 شماریهای بیایمن و کارا با منشاء دریایی وجود دارد. امروزه تالش
کننده و درمان خشکی پوست پیشگیری برای توسعه عوامل جدید

عنوان منبع ترکیبات تواند بهدریایی می جلبک .[21]انجام شده است
های ثانویه با فعال عمل و انواع وسیعی از متابولیتزیست
ارزیابی مواد  که یطور هب .[22]های گوناگون را تولید کندفعالیت
توسط ارزیابان حسی، ایمنی مواد  (CIR)دهنده مواد آرایشی تشکیل
ای را تایید کرده است و نشان قهوهگونه جلبک  ۸۲شده از مشتق
عنوان عوامل بهبوددهنده پوست، جاذب رطوبت، که این مواد به داده
دهنده ویسکوزیته، ، عوامل افزایشpHکننده اکسیدان، تنظیمآنتی

 ین طبق اطالعاتکنند. همچنایمنی در برابر سموم و غیره عمل می
VCRP عصاره۲۰۱۸، در سال ، Fucus	 vesiculosus  ۲۸۷در 

فرموالسیون،  ۲۳۵در  digitata	Laminaria فرموالسیون، عصاره
	Macrocystisعصاره  pyrifera  فرموالسیون و عصاره ۱۸۸در 

Laminaria	saccharina  فرموالسیون استفاده شده است  ۱۳۲در
برای ارزیابی کاربرد  .[23]ن مقادیر بودندها کمتر از ایو مابقی گزارش

	Sargassumعصاره  glaucescens  در محصوالت مراقبت از
های در فیبروبالست هایی در محیط آزمایشگاهپوست، آزمایش

اره نتایج نشان داد عص .های اپیدرمی انجام شدپوست و کراتینوسیت
ها و محافظت از ای تاثیرات مثبت بر بازسازی سلولقهوه جلبک
دهد و نشان می از خود UVAهای پوستی در برابر اشعه سلول

که باعث تولید عامل  FLG (Filaggrin)بیان ژن  همچنین موجب
طور . به[24]شوداست، می (NMF)پوست  کننده طبیعیمرطوب

های دریایی مانند فوکوییدان، یدهای جلبکساکارخاص، پلی
علت خواص تشکیل ژل و افزایش کاراگینان، آلژینات و آگار به

های آرایشی استفاده عنوان مواد افزودنی در فرمولویسکوزیته به
کننده توزیع آب در پوست هستند. این شوند که تنظیممی
توده تصرفه و جزیی از زیسبهساکاریدها، غیرسمی، مقرونپلی

های عنوان یک جایگزین برای روغنتوانند بهجلبک هستند که می
. از آنجایی که [25]الکل و غیره استفاده شوندسبک مانند استیل

جلبک دریایی منبع غنی از مواد زیستی مفید برای پوست هستند و 
حتی اثربخشی بیشتری از اسیدهیالورونیک که ماده طبیعی بدن 

عنوان یک ماده موثر و ارگانیک در د بهتواناست، دارند، می
  .[26]ها مورد استفاده قرار گیردکنندهمرطوب
 هب دستیابی باعث کنندگان،مصرف رفتار بر موثر عوامل بررسی
 وانندتمی صورت این در بازاریابان و شودآنها می رفتار و درک شناخت
 رحداکث و عرضه کنندگانمصرف هایدرخواست با منطبق محصولی
 و کنندگانمصرف خرید رفتار درک کنند. تامین را آنها رضایت
 تضمین فروش در اصلی هدف دو نیازهایشان کردنبرآورده

 ارزش ییبایبازار بهداشت و ز یژگیاز آنجا که و .[27]است محصوالت
ود ا را به سمت ورهاز شرکت یار یبسطور مداوم به یی دارد،باال اریبس
 یکه سع یداخل یهاتنها شرکتنه کند.یبازار جذب م نیبه ا
 رندیخود بهره بگ یبازار محل یهاتیاندازه از مز همانکنند به یم

 یبه بازار هستند. حت یابیبه دست لیما زین های دیگرملیتبلکه 
از  یار یوجود دارد. بس ییبایز یهادر بازار مراقبت دیرقابت شد
موجود در بازار،  ادیز یبه تقاضا ییپاسخگو یها هنوز هم براشرکت

با توجه به حجم  .[28]کنندیم توجهبازار  نیدر ا گذاریسرمایهبه 
واردات ایران و نیاز تولیدکنندگان داخلی به محصوالتی با منشاء 
مورد پسند جهانی برای صادرات، مطالعه حاضر با هدف بازارپسندی 

	Sargassumدو نمونه کرم و ژل نمونه تولیدی از جلبک 

boveanum کنندهکنندگان مرطوبو شناسایی ترجیحات مصرف 
  دست انجام شد.

  

  هامواد و روش
های جنوبی در آب boveanum	S.جلبک با آگاهی از فراوانی ذخایر 

استخراج فوکوییدان و برای ایران، با صید این گونه از جزیره قشم 
و  رستمیو  [29]و همکاران برازجانیهای آلژینات به ترتیب از روش

  استفاده شد. [30]همکاران
آلژینات و فوکوییدان تهیه  %۲/۰کننده با های مرطوبفرموالسیون
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تات، مریسکننده فوکوییدان با اجزای ایزوپروپیلشدند.کرم مرطوب
پالمیتات، الکل، استیل، بنزیل۶۰الکل، اسپن، استیل۸۰توئین

آب ، فوکوییدان و (PAA)ید اسیلیکاکریپلالکل، استئاریک
کننده آلژینات نیز با اجزای کربومر، شده و ژل مرطوبمحافظت

ق دستور شده طبگلیکول، آلژینات و آب محافظتگلیسیرین، پروپیلن
 یداروها یفن یازهاین یساز هماهنگ یالمللینب یشوراهای عمل

در مرکز تحقیقات پوست و جذام  (ICH)مورد استفاده در انسان 
  .[32	,31]تهران تهیه شددانشگاه علوم پزشکی 

رم و کدو نمونه  کنندهات مصرفحترجی بازارپسندی وارزیابی  برای
 عطرآگین تجاریبا مارک کرم شاهد یک نمونه به همراه  ولیدیژل ت

قوطی مشابه با میانگین  سهصورت مجزا در به (عطرآگین؛ ایران)
، مقرر شد هر مصرف براساس راهنمای .شد آماده گرم۱۰±۵/۰وزن 

یک هفته  با فاصله زمانیهفته یک به مدت  یک از سه محصول
 توقف بین هر نوبت مصرف مورد استفاده قرار گیرند. به این منظور

اعضای عنوان بهکنندگان مناطق شمالی ایران از مصرفنفر  ۳۰
ا ب پرسشنامه ارزیابی حسی محصول در نظر گرفته شدند. میزگرد

د. ش نظران طراحیاده از صاحبو استف کمک منابع تحقیقاتی مشابه
شناختی از جمله جنسیت، سطح معهاواالت جئپرسشنامه شامل س

شامل  یفنواالت ئمقطع تحصیلی و س و تحصیالت، رشته تحصیلی
رسانی، سهولت های محصول از جمله رنگ، عطر و بو، رطوبتویژگی

عطر و بوی پوست و سازی پوست، وضعیت جذب، ماندگاری، شفاف
 یی، اثر آلرژیکآر اتفاده، احساس مناسب حین استفاده، کپس از اس

کننده مرطوب نوع سه(حساسیت) و پذیرش کلی محصول به تفکیک 
باالترین،  ۱رتبه ( بندیرتبه ،تحویلی طراحی شد تا بر حسب ترجیح

  .انجام شود )کمترین ۳متوسط و  ۲
ه کنندبهای مرطوویژگیکنندگان بر حسب رفتار مصرفهمچنین 

که عالقمند به  کرم و ژلد استفاده، محدوده قیمت و ویژگی مور 
 .بندی مورد پرسش واقع شداستفاده از آن هستند بر حسب اولویت

آوری و جمع شدهی توزیعهاپرسشنامه ،دوره مصرفاتمام بعد از 
دی هر بنها برای رتبهتحلیل داده درمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 تشخیصاز آزمون فریدمن و برای  ت،های محصوالیک از ویژگی
از روش امتیازدهی  کنندگانمصرف شدهدادهترجیحمحصول نهایی 
به  شده از سوی ارزیابان،اعالمهای رتبهبه اندازه استفاده شد. 

مجموعه امتیازات کل نمونه آماری  ترجیحات امتیاز داده شد.
صولی محدهی با توجه به شیوه امتیاز دهنده محصول برتر بود و نشان

 ،[33]میرباقریو  عادلیکرد براساس روش  که کمترین امتیاز را کسب
  .[34]دشکننده تلقی شده از سوی مصرفدادهمحصول ترجیح

  
	هایافته

جامعه آماری ارزیابان  %۷/۲۶و مردان  %۳/۷۳زنان  ۱براساس جدول 
و  سال بود ۵۰و حداکثر  سال ۲۰ کمترین سنرا تشکیل داده بودند. 

-۲۵و افراد بین سال سن داشتند  ۳۲ جامعه آماری طور میانگینبه

سال بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. بیشترین سطح  ۲۰
فراوانی تشکیل دادند و همچنین  %۱۱تحصیالت را قشر دکتری با 

  های تحصیلی، علوم پایه بیشترین فراوانی را داشت.بین رشته
رسانی و ماندگاری، سایر ز رطوبتدهد به غیر انشان می ۲جدول 
طوری که ژل به ).<۰۵/۰p(دار نیستند های مورد بررسی معنیویژگی

رسانی و کرم بیشترین ماندگاری را نسبت به سه بیشترین رطوبت
محصول مورد ارزیابی به خود اختصاص دادند. آماره آزمون فریدمن 

)۲۶۷/۱۱ =2x رسانی ژل به ترتیب رطوبت %۹۵) در سطح اطمینان
کننده فوکوییدان و سپس کرم کننده آلژینات، کرم مرطوبمرطوب
نشان  ۵۰/۲و  ۷۷/۱، ۷۳/۱کننده شاهد را با میانگین رتبه مرطوب
) به ترتیب 2x= ۶۰/۸دهد. ماندگاری نیز با آماره آزمون فریدمن (می

 و ژل کننده شاهدکننده فوکوییدان، کرم مرطوببرای کرم مرطوب
  بود. ۲۷/۲و  ۱۷/۲، ۵۷/۱کننده آلژینات با میانگین رتبه مرطوب
های مورد استفاده توسط جامعه آماری نیز شامل کنندهمرطوب
، (NIVEA)های تجاری، آتریکس، نیوا کننده با نامهایی مرطوبکرم

، سیو، بیوتی کرم، مای، دکترژیال، ۲۱سینره، کیو وی، شون، آردن، 
کرم آنها  ترینو هیدرودرم بودند که رایج گلعطرآگین، سی

  .ندو ایرانی آردن بود NIVEA با نام تجاری خارجیکننده مرطوب
بیشترین سهم  %۷۰کنندگی و آبرسان پوست با فراوانی ویژگی تغذیه

بودن کرم بودن محصول و نرم و لطیفو بعد از آن ارگانیک
ندگان داشتند کنکننده، را در خصوصیات مورد عالقه مصرفمرطوب
  ).۲(نمودار 

و استفاده از آزمون  های کرم مورد عالقهویژگی ،بندیاولویت در
رسان کننده و آبفریدمن نشان دادند که به ترتیب خصوصیت تغذیه

کننده پوست باالترین های با خاصیت درمانی و ترمیمپوست، کرم
  ).۳ رتبه و عالقمندی را بین عوامل مورد بررسی کسب کردند (جدول

  
	نفر) ۳۰شناختی نمونه آماری (های جامعهویژگی) ۱جدول 

	(درصد) فراوانی 	وضعیت 	متغیر
 زن  ٣/٧٣

  جنسیت
 مرد  ٧/٢٦
٣/٣٣	 ٢٠-٢٥ 	

	سن
٢٦-٣٠  ٨/١٦ 	

٣١-٣٥  ٦/٦ 	

٣٦-٤٠  ٣٠ 	

٤١-٥٠  ٣/١٣ 	

  دیپلم  ٣/١٣

	تحصیالت سطح
  فوق دیپلم  ٧/٦
  لیسانس  ٣/١٣

  فوق لیسانس  ٣٠
  دکتری  ٧/٣٦
  گروه علوم پایه  ٧/٧٦

  رشته تحصیلی
  گروه علوم انسانی  ٧/١٦
  گروه هنر  ٣/٣
  گروه پزشکی  ٣/٣
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  کنندگان براساس فاکتورهای بازارپسندی اصلیبندی مصرفاولویت )۲جدول 

	فریدمن  ریدامعنی سطح 	رتبه   میانگین رتبه
	رتبهدرصد فراوانی 

	انواع ویژگی
۳	   بی پاسخ  ۱  ۲

  رنگ

۱۷۷/۰<  ۴۷۶/۳ 	

۱	 ۷۳/۱  ۲۰	 ۳/۳۳ 	 ۷/۴۶ 	 	صفر   شاهد
۳	 ۲۰/۲  ۷/۳۶ 	 ۷/۴۶ 	 ۷/۱۶ 	 	صفر   ژل
۲ ۰۷/۲  ۳/۴۳ 	 ۲۰	 ۷/۳۶ 	 	صفر   کرم

  عطر و بو

۸۷۵/۰<  ۲۶۷/۰ 	

۱	 ۹۳/۱  ۳۰	 ۳/۳۳ 	 ۷/۳۶ 	 	صفر   شاهد
۳	 ۰۷/۲  ۳/۳۳ 	 ۴۰	 ۷/۲۶ 	 	صفر   ژل
۲ ۰۰/۲  ۷/۳۶ 	 ۷/۲۶ 	 ۷/۳۶ 	 	صفر   کرم

  رسانیرطوبت

۰۰۴/۰<  ۲۶۷/۱۱ 	

۳	 ۵۰/۲  ۳/۶۳ 	 ۳/۲۳ 	 ۳/۱۳ 	 	صفر   شاهد
۱	 ۷۳/۱  ۲۰	 ۳/۳۳ 	 ۷/۴۶ 	 	صفر   ژل
۲ ۷۷/۱  ۷/۱۶ 	 ۳/۴۳ 	 ۴۰	 	صفر   کرم

  سهولت جذب

۵۸۷/۰<  ۰۶۷/۱ 	

۲	 ۲ ۴۰	 ۲۰	 ۴۰	 	صفر   شاهد
۳	 ۱۳/۲  ۷/۴۶ 	 ۲۰	 ۳/۳۳ 	 	صفر   ژل
۱ ۸۷/۱  ۳/۱۳ 	 ۶۰	 ۷/۲۶ 	 	صفر   کرم

  ماندگاری

۰۱۴/۰<  ۶۰/۸ 	

۲	 ۱۷/۲  ۳/۴۳ 	 ۳۰	 ۷/۲۶ 	 	صفر   شاهد
۳	 ۲۷/۲  ۳/۴۳ 	 ۴۰	 ۷/۱۶ 	 	صفر   ژل
۱ ۵۷/۱  ۳/۱۳ 	 ۳۰	 ۷/۵۶ 	 	صفر   کرم

  سازی پوستشفاف

۳۸۶/۰<  ۰۰/۲ 	

۳	 ۱۳/۲  ۳/۳۳ 	 ۴۰	 ۲۰	 ۷/۶ 	   شاهد
۱	 ۸۰/۱  ۳/۲۳ 	 ۷/۲۶ 	 ۳/۴۳ 	 ۷/۶ 	   ژل
۲ ۰۷/۲  ۷/۳۶ 	 ۷/۲۶ 	 ۳۰	 ۷/۶ 	   کرم

  وضعیت پوست پس از مصرف

۱۲۲/۰<  ۲۰/۴ 	

۳	 ۳۰/۲  ۷/۵۶ 	 ۷/۱۶ 	 ۷/۲۶ 	 	صفر   شاهد
۱	 ۸۰/۱  ۳/۲۳ 	 ۳/۳۳ 	 ۳/۴۳ 	 	صفر   ژل
۲ ۹۰/۱  ۲۰	 ۵۰	 ۳۰	 	صفر   کرم

  ر و بوی پوست پس از مصرفطع

۴۹۷/۰<  ۴/۱ 	

۳	 ۱۷/۲  ۴۳	 ۳۰	 ۷/۲۶ 	 	صفر   شاهد
۲	 ۹۷/۱  ۷/۲۶ 	 ۳/۴۳ 	 ۳۰	 	صفر   ژل
۱ ۸۷/۱  ۳۰	 ۷/۲۶ 	 ۹/۴۳ 	 	صفر   کرم

  احساس مناسب پس از مصرف

۷۹۲/۰<  ۴۶۷/۰ 	

۳	 ۱۰/۲  ۳۰	 ۵۰	 ۲۰	 	صفر   شاهد
۲	 ۹۷/۱  ۳/۴۳ 	 ۱۰	 ۷/۴۶ 	 	صفر   ژل
۱ ۹۳/۱  ۷/۲۶ 	 ۴۰	 ۳/۳۳ 	 	صفر   کرم

  ییآکار 

۰۷۲/۰<  ۲۶۷/۵ 	

۳	 ۲۳/۲  ۵۰	 ۳/۲۳ 	 ۷/۲۶ 	 	صفر   شاهد
۲	 ۱۰/۲  ۳۰	 ۵۰	 ۲۰	 	صفر   ژل
۱ ۶۷/۱  ۲۰	 ۷/۲۶ 	 ۳/۵۳ 	 	صفر   کرم

  اثر آلرژیک

۷۷۹/۰<  ۵۰/۰ 	

۱	 ۹۷/۱  ۳/۳ 	 ۳/۳ 	 ۷/۶ 	 ۷/۸۶ 	   شاهد
۳	 ۰۳/۲  ۷/۶ 	 ۳/۳ 	 ۳/۳ 	 ۷/۸۶ 	   ژل
۲ ۲ ۳/۳ 	 ۷/۶ 	 ۳/۳ 	 ۷/۸۶ 	   کرم

  پذیرش کلی

۱۵/۰<  ۸۰/۳ 	

۲	 ۰۳/۲  ۴۰	 ۳/۲۳ 	 ۷/۳۶ 	 	صفر   شاهد
۳	 ۲۳/۲  ۳/۴۳ 	 ۷/۳۶ 	 ۲۰	 	صفر   ژل
۱ ۷۳/۱  ۷/۱۶ 	 ۴۰	 ۳/۴۳ 	 	صفر   کرم
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  کنندگانکننده مورد پسند مصرفهای مرطوباهمیت ویژگی )۲نمودار 

  
  )۴۳۸/۱۶۰آماره فریدمن برابر  ؛>۰۰۱/۰pکنندگان (کننده مورد عالقه مصرفهای مرطوببندی ویژگیاولویت) ۳جدول 

  انواع ویژگی
میانگین   رتبه

  رتبه
  رتبه

  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  صفر
  ۱۲  ۰۳/۱۲  ۴۰  ۱۰  ۷/۳۶  صفر  صفر  ۷/۶  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ۳/۳  ۳/۳  صفر  چرب
  ۴  ۷۵/۵  ۳/۳  ۳/۳  ۳/۳  ۱۰  ۱۰  صفر  ۳/۳  ۷/۶  صفر  ۲۰  صفر  صفر  ۲۰  ۲۰  صفر  نرم

کرم با پایه 
  شیمیایی

  ۱۴  ۱۰/۱۳  ۳۰  ۵۰  ۳/۱۳  ۳/۳  ۳/۳  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر

کرم با پایه 
ه شدایی و غنییشیم

  با مواد طبیعی
  ۱۳  ۶۳/۹  ۳/۳  ۳/۲۳  ۳/۱۳  ۳/۱۳  ۷/۶  ۱۰  صفر  ۳/۳  ۱۰  ۳/۳  ۳/۳  ۱۰  صفر  صفر  صفر

با خاصیت  کرم
  درمانی

  ۲  ۴۰/۴  صفر  صفر  صفر  ۳/۳  ۱۰  ۳/۳  صفر  ۳/۳  ۷/۶  ۲۰  ۷/۶ ۳/۱۳  ۷/۱۶  ۷/۱۶  صفر

  ۳  ۴۲/۵  ۱۴  صفر  صفر  صفر  ۳/۳  ۳/۳  ۱۰  ۱۳  ۱۰  ۳/۳  ۴۰  صفر  ۱۰  ۳/۳  صفر  کنندهرمیمت
  ۱۰  ۷۳/۷  صفر  صفر  ۳/۳  صفر  ۲۰  ۷/۲۶  ۳/۱۳  ۳/۱۳  ۷/۳  ۷/۶  ۳/۳  ۷/۶  ۳/۳  صفر  صفر  سازشفاف

  ۱۱  ۸۲/۸  صفر  صفر  ۱۰  ۱۰  ۷/۲۶  ۱۰  ۷/۶  ۷/۶  ۳/۳  ۱۰  ۷/۶  ۳/۳  صفر  صفر  صفر  سفیدکننده
  ۸  ۹۳/۶  صفر  صفر  صفر  ۷/۱۶  ۷/۶  ۱۰  ۲۰  ۷/۶  ۱۰  ۷/۶  ۳/۳ ۳/۱۳  صفر  ۷/۶  صفر  ضدآفتاب

  ۷  ۶۲/۶  صفر  ۳/۳  ۷/۶  صفر  ۳/۱۳  ۳/۳  ۳/۱۳  ۷/۱۶  ۷/۶  ۷/۶  ۱۰  ۷/۶  ۳/۱۳  صفر  صفر  ضدحساسیت
  ۵  ۳۲/۶  ۳/۳  ۳/۳  ۳/۳  ۱۰  صفر  ۳/۳  ۷/۶  ۷/۱۶  ۷/۶  ۱۰  ۳/۳  ۷/۲۶  ۷/۶  صفر  صفر  ضدچروک
  ۹  ۳۳/۷  ۳/۳  صفر  صفر  ۷/۱۶  ۷/۶  ۱۰  ۷/۱۶  ۱۰  ۳/۱۳  صفر  ۷/۶  ۷/۶  ۱۰  صفر  صفر  ضدلک
کننده و تغذیه

  آبرسان پوست
  ۱  ۵۳/۳  صفر  صفر  صفر  ۷/۶  صفر  ۳/۳  صفر  ۷/۶  صفر  ۱۰  ۲۰  ۱۰  ۷/۶ ۷/۳۶  صفر

افزایش حالت 
  پوست ارتجاعی

  ۶  ۳۸/۶  صفر  ۳/۳  ۱۰  ۱۰  ۳/۳  ۱۰  ۱۰  ۳/۳  ۳۰  ۳/۳  صفر  ۷/۶  ۱۰  صفر  صفر

  
ون با استفاده از آزم آنها و بازارپسندی یشناسایی محصول ترجیحدر 

ن شدفریدمن که با امتیازبندی معکوس انجام شد، ضمن مشخص
های محصوالت، در مجموع کرم های هر یک از ویژگیبرتری
کننده ، سپس ژل مرطوب۷۲۹وکوییدان با امتیاز کننده فمرطوب

کننده شاهد با امتیاز و در نهایت کرم مرطوب ۷۸۵آلژینات با امتیاز 
رم کنندگان بودند. بنابراین کبه ترتیب بهترین انتخاب مصرف ۸۱۴

دگان کننکننده فوکوییدان رضایت بیشتری را بین مصرفمرطوب
  ).۴مورد بررسی کسب کرد (جدول 
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  کنندگانشده توسط مصرفدادهمحصول ترجیح )۴جدول 
کرم فوکوییدان ژل آلژینات 	ویژگی محصول  شاهد

٦٢	 ٦٦	 ٥٢	 	رنگ
٦٠	 ٦٢	 ٥٨	 	عطر و بو
٥٣	 ٥٢	 ٧٥	 	رسانیرطوبت
٥٦	 ٦٤	 ٦٠	 	سهولت جذب
٦٨ ٤٧	 ٦٥	 	ماندگاری
٦٦	 ٥٨	 ٦٨	 	سازی پوستشفاف
٥٧	 ٥٤	 ٦٩	 	وضعیت پوست پس از استفاده
٥٦	 ٥٩	 ٦٥	 	عطر و بوی پوست پس از استفاده
٥٨	 ٥٩	 ٦٣	 	احساس مناسب حین استفاده
٦٣ ٥٠	 ٦٧	 	کارآیی
١١٣ ١١٢	 ١١١	 	اثر آلرژیک (حساسیت)
٦٧ ٥٢	 ٦١	 	پذیرش کلی
٧٨٥ ٧٢٩	 ٨١٤	 	امتیاز کل

	.باالتر است یتعدد کوچکتر نشانه مقبول یف*در هر رد
  

  بحث

 کاهش باعث شاخی الیه ترمیم و بهبود از طریق هاکنندهمرطوب
 ردیگ و پوستی هایچربی جایگزینی و رطوبت پوست دادنازدست
 و چین کاهش برای هاکنندهمرطوب همچنین .شوندمی ترکیبات
 این .شوندمی استفاده لطیف و نرم ظاهر ساخت و پوست چروک
 زا مختلفی ترکیبات شامل مراقبت پوستی محصوالت از دسته
 هایفرموالسیون و هستند رطوبت جاذب و پوشاننده ،کنندهنرم

کننده فوکوییدان جزء . کرم مرطوب[35]وجود دارد آنها از مختلفی
که  هاییکنندهمرطوب عنوانبه هاکنندهها است. نرمکنندهنرم
 باعث افزایش صافیکنند را پر میهای پوستی های بین سلولترک
کنند. و درنتیجه به زیبایی پوست کمک میشوند میوست پ
 شاخی را که هایهای میکروسکوپی بین سلولها شکافکنندهنرم

کنند و شامل انواع دهند پر میمی به پوستپوسته ظاهری پوسته
. عالوه بر اینکه [36]هستندها استرها تا الکل ترکیبات پیچیده از

های هیدروکسیل در ساختار خود به حفظ فوکوییدان با وجود گروه
نی، اکسیداکند، با خاصیت آنتیرطوب و آبرسانی پوست کمک می

تواند مانع چین و چروک در پوست شود و به حفظ شادابی پوست می
 کنندگان بین سه محصولکمک کند. بنابراین انتخاب برتر مصرف

پذیر خواهد بود. از آنجا که در فوکوییدان توجیهمورد بررسی 
مقدار فعالیت  ،boveanum	Sargassumشده از جلبک استخراج
، مهار رادیکال سوپراکسید و DPPHاکسیدانی مهار رادیکال آنتی
اکسیدان کل باالتری از آلژینات استخراجی از همان جلبک را آنتی

ه و گرو سیدان طبیعیاکعنوان آنتیبه آن دلی اثرداشت، پس به
هیدروکسیل بیشتر در ساختار خود نسبت به آلژینات در محصوالت 

  .[37]مورد ارزیابی موجب بازارپسندی بهتری شد
هایی کنندهها به استفاده از مرطوبکنندهبا توجه به گرایش مصرف

با خاصیت آبرسانی، درمانی و ارگانیک، از آنجا که محصول تولیدشده 
رسانی بین محصوالت (ژل) دارای بیشترین درصد رطوبتاز آلژینات 

ننده کمرطوب کرم به مربوط نهایی مقبولیت و بود ارزیابی مورد

توان دلیل آن را ارزیابی محصوالت بین فوکوییدان بود، می
کنندگان ساکن مناطق شمالی و مرطوب ایران دانست، چراکه مصرف

رکیبات قندی پلیمری پوست آنها مرطوب بوده است. استفاده از ت
شود و حس لطافت و رطوبت پوست موجب جذب رطوبت محیط می

رم کننده نسبت به ککند. بنابراین در مناطق خشک مصرفرا القا می
از کننده حس بهتری خواهد داشت و به همین دلیل مرطوب
کننده استفاده های مرطوبساکاریدهای ژل در فرموالسیونپلی
ساکاریدها در حال استفاده از پلی با این .[17]شودنمی

  دهد.اکثراً اثرات مثبتی را از خود نشان می موضعیهای فرموالسیون
دلیل اینکه در ساختار ژل مقدار آب بیشتری نسبت رسد بهبه نظر می

به کرم وجود دارد، بالفاصله در لحظه مصرف، جذب و آب موجود در 
حساس ماندگاری شود که اساختار آن از سطح پوست تبخیر می

 ییهایژگیو نشان داد که ایمطالعه آورد.تری به وجود میپایین
 رشیظاهر و بافت (لمس و احساس) بر پذ ،بوی، بندبستهچون 
بنابراین، پس از توسعه یک فرمول  .[38]گذاردیم ریثاکننده تفمصر 

های لوازم آرایشی باید آرایشی و بهداشتی جدید، محققان و شرکت
ام کننده انجدیده یا مصرفارزیابی حسی را با اعضای میزگرد آموزش

دهند. آنالیز حسی یک ابزار ارزشمند، اما از لحاظ مالی گران و 
 گی روی کاربردتاز گیر است. به همین علت، بعضی مقاالت بهوقت

تجزیه و تحلیل حسی محصوالت آرایشی، عمدتًا از طریق 
های شناختی، برای تشخیص تغییرات مواد ورودی گیریاندازه

  .[40	,39]کنندتحقیق می
از آنجا که تحقیق نشان داد که بین سه محصول مورد مطالعه، ژل 

وع مرسانی و کرم بیشترین ماندگاری را دارد و در مجبیشترین رطوبت
 کننده نسبت بهکننده فوکوییدان و سپس ژل مرطوبکرم مرطوب

ه کنندگان بودند و با توجکننده شاهد بهترین انتخاب مصرفمرطوب
کنندگان به محصوالت با منشاء ارگانیک به گرایش و عالقه مصرف

توان اهمیت بیشتری به تولید آن در ایران داد. برای و دریایی می
کننده پرفروش از سه محصول مرطوب ١٧٤ روی ایمثال مطالعه

این محصوالت متعلق  %١٢فروش عمده آنالین نشان داد که خرده
 محصوالت به عالقه .[41]اندبه محصوالت طبیعی یا ارگانیک بوده

 یمخصوصاً در کشورها های اخیردر دهه یستیز تنوع و یعیطب
 را یار یبس طرفداران ،دنشویم دهینام" سبز کننده"مصرفکه  ییاروپا
 والتمحص المللیبین بازار ساالنهمتوسط  اند. رشدکرده جلب خود به

بازار محصوالت  و %۸-۲۵ یعیطب منشاء با یشخص بهداشت
  .[42]شودیزده م نیتخم %۱۰-۳۰ حدود یمصنوع
ر ددر محصوالت مراقبت از پوست  یعیگرش استفاده از مواد طبدر ن

 داریمعنی تفاوتزنان فنالندی نیز  مختلف یتیجمع یهاگروهبین 
زنانی که دارای فرزند بودند نسبت به زنان عنوان مثال، شد. به افتی

مجرد تمایل بیشتری نسبت به خرید مواد آرایشی و بهداشتی 
ارگانیک و طبیعی داشتند. همچنین هنگام ارزیابی جایگزین، زنان 

در نظر  ساله)، طبیعی و سازگاری محصوالت را۴۰-۶۰تر (مسن
ساله) بیشتر از محصوالت ۲۰-۳۵تر (گیرند و نسبت به زنان جوانمی
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کنند. بیش از نیمی از زنان معتقد بودند که داخلی استفاده می
محصوالت مراقبت پوستی صورت حاوی مواد طبیعی بهتر از 

 %۱۰محصوالتی هستند که دارای مواد طبیعی نیستند. فقط کمتر از 
نداشتند. با این حال، بسیاری از زنان  به چنین چیزی اعتقاد

توانستند بگویند که چگونه در مورد این موضوع دانستند یا نمینمی
احساس خود را بیان کنند. مادران، نسبت به زنانی که مجرد بودند، 
برتری محصوالت مراقبت از پوست حاوی مواد طبیعی را باور 

 ایی یافت شد. زنانهگیری نیز تفاوتداشتند. در مورد روند تصمیم
تری را از اینترنت و اطالعات گسترده ترجوان بیشتر از زنان مسن

تر از دوستان خود به دست آورده بودند. از سوی دیگر زنان مسن
 ۹۴. همچنین با مطالعه روی [20]کنندوجو میمنابع تجاری جست

 در کارلستاد سوئد مشخص شد سال ۴۵تا  ۱۵سن  با مرداناز  نفر
 محصوالت مراقبت از پوست کننده و آنهایی که ازاستفادهمردان بین 

ی اصل لیدل .شودمشاهده نمی یتفاوت چندان کنندیمناستفاده 
افزایش  و تی، جذابیبهبود پوست، مراقبت شخص آنان اکثر استفاده
ت محصوالت مراقب دی، اصوالً خرجهیاعتماد به نفس است. درنتسطح 

و نگرش  یمشخصات فرد نیاز پوست مردان، اثرات متقابل ب
مواد  ،تمیمحصوالت، ق یژگیو و تیفیک ژهیو(به یابیو بازار یشخص
ت) محصوالبندی محصول و بسته یدهنده محصول، نام تجار لیتشک
 ت،ضرور  عدم ،مرداناما دلیل عدم استفاده آورد. یدست مه را ب
  .[28]بود اسرافو بودن محصوالت گران

در مطالعه حاضر، باالترین فراوانی وزن قوطی مورد عالقه 
طور ارزیابی شد. به %۷/۲۶گرمی، با فراوانی ۲۵۰کنندگان نیز مصرف

هزارتومان داوطلب مصرف ۲۰گرمی با قیمت زیر ۷۵های کلی قوطی
دی نبیشتری نسبت به بقیه داشتند. بررسی الگوی مصرف زنان فنال

نیز نشان داد که زنان مسن توجه بیشتری به نتایج تحقیقات 
شده محصول داشتند. با توجه به شده در مورد اثربخشی اثباتارایه
تقد تر معتر نسبت به زنان جوانکنندگان مسنگذاری، مصرفقیمت

قیمت از محصوالت ارزان قیمت، بهتر بودند که محصوالت گران
ه مردان سوئدی نیز نشان داد جوانان . تحقیقات جامع[43]هستند

های قدیمی تمایل به استفاده از محصوالت مراقبت از بیشتر از نسل
پوست دارند، زیرا بیشترین پاسخگویان عالقمند به محصوالت 

ای بودند که بیشتر از محصوالت ساله۳۲تا  ۲۲مراقبت پوست افراد 
کردند. ه میسال استفاد ۳۲مراقبت از پوست نسبت به سنین باالی 

ها عوامل مالی نیز یکی دیگر از مواردی بنابراین عالوه بر تفاوت نسل
 چوناپاکطور که است که بر رفتار مصرفی مردان موثر است. همان

درآمد را یکی از عناصر اساسی موثر بر رفتار خرید  [44]و همکاران
دانستند، عوامل تولیدی و مالی تاثیر قابل توجهی در مصرف 

 [45]و همکاران چو. از طرفی [28]ت مراقبت از پوست دارندمحصوال
قیمت های گرانکنندهزای مرطوبنشان دادند که پتانسیل آلرژی
بنابراین امید  های ارزان باشد.کنندهممکن است باالتر از مرطوب

صرفه، با حساسیت کمتر و ارگانیکی پیدا بهاست جایگزین مقرون
های کنندهجای مرطوببخشیدن به مردم بهشود تا از طریق آگاهی

تر از همتایان ارزان آنها باشند، قیمت که ممکن است آلرژیکگران

  استفاده شوند.
بر به نظر معت بهداشتی و آمارهای واردات محصوالت آرایشیاگرچه 
 داتیو وار  تقلبی یمیلیارددالر لوازم آرایشیکساالنه  رسند، امانمی
محصوالت آرایشی این  با وجود عدم اطالع از جزییات شود.می آوردر ب

رسمی  واردات بسیار فراتر از آمار غیررسمی ، حجم آماربهداشتیو 
شمار تولیدکننده این . از طرفی با وجود کارخانجات بیاست

 پاسخ به تقاضای باالی مولد، اشتغال گسترش امکانت محصوال
ه طوری کفراهم است. به المللیبین و بازرگانی داخلی رشد و داخلی

 یاهانگ توسعه صنعت موجب شکوفایی صنایع دیگر از جمله کشت
با شود. در ضمن، اجتماعی ایران نیز می سالمت و بهبود دارویی
 عوارض جانبی کاهشتوان موجب گیری از منابع ارگانیک میبهره

 شادابی و طراوت و شیمیایی روحی حاصل از کاربرد مواد و جسمی
کارگیری مواد با منشاء دریایی همچون جامعه شد. بنابراین با به در

کشورهای پیشرو در این زمینه و ارتقای کیفی در تامین مواد اولیه 
های صادرات، با توجه به نتایج این و زمینه کارخانجات داخلی

های نو و پاسخ بازارپسندی آنها مطالعه در تهیه کرم و ژل از گونه
های کارآفرینی را در بهبود صنعت شیالتی و آرایشی توان زمینهمی

های ای که با برنامههای عمدهچالش و بهداشتی فراهم کرد. تنها
ل جدید از منابع بیولوژیکی فعاهای زیستکشف و توسعه فعالیت

دریایی وجود دارند سه دسته تنوع زیستی، امور فنی و بازار هستند 
که باید به آنها توجه کرد. در موضوع "تنوع زیستی"، تمرکز بر 

های مرتبط با دسترسی امن به منابع دریایی، شناسایی درست چالش
ورد باید م ها و ترکیبات،مواد بیولوژیکی و غربالگری کارآمد نمونه

ط با های مرتبتوجه قرار گیرند. در موضوع "پشتیبانی و فنی" چالش
های خالص و درک مکانیزم فعالروند جداسازی و تولید پایدار زیست

ترین عاملی عمل آن مورد بررسی خواهد بود. در نهایت، "بازار" مهم
های توسعه هایی را بر روی فرآیند و هزینهاست که چالش

بایست مورد توجه آورد و میای مواد طبیعی به وجود میبیواکتیوه
گیری سازی محصول جهت. بنابراین در هدف تجاری[46]قرار گیرد

مانند این مطالعه  (MVP)حداقل محصول پذیرفتنی بازار و ارزیابی 
با فکر صنعتی و پیشرفته یکی از کلیدهای موفقیت در هر صحنه 

  کارآفرینی است.

  
  گیرینتیجه
رات مقر ین،قوان یتبا رعاند توانیمای ساکاریدهای جلبک قهوهپلی

 کیعنوان بهمربوطه مراجع  یگروزارت بهداشت و د یو استاندارها
 چین و چروکو محصوالت ضد دانیاکسیکننده، آنتعامل مرطوب

 هایفرموالسیونو  سازجوانمانند کرم  یشیلوازم آرا یبرا
فوذ قادر به ن کرم نمونه تولیدی حاصلاستفاده شوند. کننده مرطوب

کم و دارای پایداری و ثبات کافی در  هایدر پوست در غلظت
طوری که بازارپسندی آن نیز با توجه به ها خواهد بود.فرموالسیون

به مالحظات مطالعه در ارزیابی یک محصول پذیرفتنی از نمونه 
  تجاری موجود در بازار برتری داشته است.
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