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توليد عرقيات گياهي

پودمان 4

توليد عرقيات گياهي

اشارات  از عرقيات گياهي سابقه اي بسيار كهن دارد. در طب اسالمي و سنتي  ما استفاده  در كشور 
خواص  به  نسبت  مصرف كنندگان  شناخت  زمان،  گذشت  با  است.  شده  تركيبات  اين  خواص  به  زيادي 
دارويي و حسي مطلوب اين عرقيات افزايش يافته، و از سوي ديگر به علت آشكار شدن اثرات سوء مصرف 
اين محصوالت هستند. همچنين  براي  به عنوان جايگزين مناسبي  نوشابه هاي گازدار، عرقيات گياهي 
از لحاظ  توليد عرقيات گياهي  و  نيز مهيا است  به كشورهاي ديگر  اين گونه محصوالت  امكان صادرات 
اشتغال زايي و كسب درآمد در راستاي تحقق بخشيدن به اصل اقتصاد مقاومتي، داراي افقي روشن است.



100

كشور ما داراي حدود 8000 گونه گياهي است. از اين ميان بيش از 2300 گونه، داراي خواص دارويي بوده، و 
بيشتر آنها بومي ايران هستند. تنوع اقليمی، تفاوت دما در روز و شب و ساعت آفتابي از عوامل وجود تنوع در بين 
گونه هاي گياهان دارويي و پراكنش آنها در ايران هستند. فراوری گياهان دارويي و معطر عالوه بر ارزش افزوده، 
نياز به سرمايه گذاري زيادي نداشته و مي تواند نقش مهمي در اشتغال زايي، به خصوص براي جوامع روستايي 

داشته باشد.

پس از اتمام اين واحد يادگيری هنرجويان قادر خواهند بود انواع عرقيات گياهي متداول در شهر و روستاي 
خود را  با روش تقطير مطابق استاندارد 3280 سازمان ملي استاندارد ايران توليد كنند. 

استاندارد عملكرد 

واحد یادگیری 6

توليد عرقيات گياهي
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توليد عرقيات گياهي

مراحل توليد عرقيات گياهی

سورتينگ

انتخاب ماده اوليه گياهي

تقطير

فيلتراسيون

پاستوريزاسيون

فرموالسيون

بسته بندی

انبارش

كنترل كيفی محصول نهايی
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1ـ مرحلة تهیه مواد اولیه

نوشيدنی ها، مصارف  و  برای معطر سازی غذاها  به گياهانی گفته می شود كه  اصطالح گياهان دارويی و معطر 
درمانی، آرايشی و بهداشتی، رنگرزی، عطر سازی و ديگر مصارف كاربرد دارد.

ويژگي هاي گياهان دارويي و معطر: استفاده از گياهان دارويی، تاريخی بسيار كهن دارد. گياهان دارويی از 
ارزش و اهميت خاصی در تأمين بهداشت و سالمت از لحاظ پيشگيری و درمان بيماري ها برخوردار بوده و هستند. 

گياهاني كه داراي صفات زير باشند، گياه دارويي، ناميده مي شوند: 

ـ در پيكر اين گياهان مواد ويژه اي به عنوان مواد مؤثر يا متابوليت هاي ثانويه ساخته و ذخيره مي شوند كه براي 
مداواي برخي از بيماري ها مورد استفاده قرار مي گيرند. مواد مذكور طي فرايند هاي ويژه و پيچيده بيوشيميايي 

و به مقدار بسيار كم )به طور معمول كمتر از يك درصد وزن خشك گياه(، ساخته مي شوند.

ـ اغلب ممكن است اندام ويژه اي چون ريشه، برگ ، ساقه، گل، ميوه بيشترين مواد مؤثر را داشته باشد، بنابراين 
هميشه نمي توان كل گياه را منبع ماده دارويي ويژه اي دانست.

ـ اندام گياهي برداشت شده، آماده سازي و فراوری مي شود، يعني تحت تأثير عمليات ويژه اي مانند جداسازي، 
خرد كردن، خشك كردن و تخمير قرار می گيرند و سپس استفاده مي شوند.

اين بخش های گياهی به صورت سنتي و فقط با خشك كردن به عنوان »كاالي عطاري« عرضه مي شوند. 
عالوه بر اين، برخی از گياهان دارويی به عنوان چاشنی با هدف ايجاد عطر و طعم دلپذير به غذاها اضافه می شوند. 

به همين سبب دو اصطالح دارويی و معطر معموالً به صورت همراه با هم به كار می روند.

شكل 4ـ1ـ استفاده از گياهان در صنايع مختلف

صنعت 
آروماتراپی

صنعت 
رنگ سازی

صنايع آرايشی و صنايع نساجی
بهداشتی

صنايع دارويیصنايع غذايی
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توليد عرقيات گياهي

گياهان  از  مهم  گونه  پنج   معرفي  از  پس  يادگيری  واحد  اين  در 
دارويي، چگونگي توليد عرقيات گياهي مورد بررسي قرار مي گيرد.

1ـ  گل محمدی: درختچه ای كوچك با شاخه های زياد، تيغ های ريز و 
گل های صورتی كم رنگ و بسيار معطر است كه در بهار شكوفه می كند. 
مهم ترين منطقه كشت آن در ايران، كاشان است. برداشت گل ها در ارديبهشت 

ماه انجام مي شود كه در اين زمان بيشترين اسانس را دارند.
  

2ـ  نعناع: گياهی است علفی، چندساله و پايا است. برگ های آن بدون 
دمبرگ به ساقه متصل شده اند و از آنها اسانس روغنی گرفته می شود. اين 
گياه در تمام نقاط ايران قابل كشت است؛ اما نوع گرمسيری آن دارای اسانس 
باالتری است. برداشت اين گياه طی چند چين)برداشت( و بسته به منطقه از 
اواسط خرداد ماه شروع می شود كه در چين اول يعنی زمانی كه بيشتر گل ها 

ظاهر شده اند، باالترين عملكرد را داراست. 

3ـ  بيدمشک: درخت يا درختچه ای زينتی از خانواده بيد است كه 
ارتفاع آن به 6 تا 7 متر می رسد. دارای گل های زرد كم رنگ و سنبله های 
آن دارای اسانس معطر هستند. برداشت گل ها در ارديبهشت ماه انجام 

می شود. منطقه اصلی كشت آن حوالی كاشان است.

اين  ارغوانی است.  آبی  با گل های  گياه دارويی يكساله  4ـ  كاسنی: 
نيز وجود  به صورت وحشي  و  اقليم ها رشد كرده  اكثر  گونه گياهي در 
دارد. كاسنی گياه دارويی است كه تمام اندام های آن دارای اسانس است 
و كاربرد دارويی دارند. زمان برداشت اين گياه اواسط ارديبهشت تا اواسط 

خرداد ماه است.

نقاط  اغلب  پايا كه در  و  5ـ  بومادران: گياهی است علفی، يكساله 
ايران می رويد. سرشاخه های گلدار آن دارای اسانس است. دو نوع گياه 
بومادران با گل های زرد و سفيد وجود دارد كه نوع زرد رنگ آن، اسانس 
بيشتری دارد. زمان برداشت اين گياه اواسط ارديبهشت تا اواخر تير ماه 

است.
شكل 4ـ2
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پژوهش
در مورد گياهان دارويي منطقه خود و نمونه هاي مشابه تحقيق كنيد.

فّعالیت
1ـ  با تكميل جدول زير مشخص كنيد، چه بخش هايی از هريك از گياهان دارويی ذكر شده مورد استفاده کالسی

قرار می گيرند.
2ـ  اگر گياهان دارويی ديگری می شناسيد، به اين مجموعه اضافه كنيد.

                 اندام 
ميوهگلبرگساقهريشهبذر   نام گياه

گل محمدی

نعناع

بيدمشک

كاسنی

بومادران

اصول انتقال و شرايط نگهداري گياهان دارويي

گياهان دارويی و معطر به دو صورت توليد می شوند. 
برخی از آنها به طور منظم كشت می شوند در حالی كه 
بقيه از رويشگاه های طبيعی جمع آوری می شوند. عمليات 
برداشت گياهان دارويی و معطر به جمع آوری بخش هايی 

از گياه كه دارای مواد مؤثره هستند گفته می شود.
گياهان يا اندام های آنها را بايد زمانی برداشت كرد 
از  دارند.  را  مؤثره  مواد  و  عملكرد  ميزان  باالترين  كه 
آنجا كه مواد مؤثره در يك يا چند بخش گياه متمركز 
اين قسمت های گياه سود آوری  برداشت  تنها  هستند 
ناچيزی  مقدار  دارای  يا  فاقد  گياهی  اندام های  دارد. 
مواد مؤثره به عنوان مواد گياهی نا مطلوب و ناخالص 

به شمار می آيند.
شكل 4ـ3
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پرسش
آيا ساعت برداشت در كيفيت گياهان دارويي و معطر اثر دارد؟

برداشت گياهان دارويی به ويژه آنهايی كه اسانس فّرار دارند، بايد تا قبل از ساعت 10 صبح و يا هنگام غروب 
آفتاب انجام گيرد. 

در انتقال گياهان دارويی برداشت شده به كارخانه رعايت نكات زير ضروری است:
ـ  انتقال گياهان دارويی بايد هنگامي كه هوا خنك است انجام گيرد.

ـ  محصول برداشت شده بايد همان روز به كارخانه منتقل شود و حداكثر زمان انتقال 5 ساعت است.
ـ  انتقال بايد به صورت فله انجام گيرد و گياه درون كيسه پر نشود.

شكل 4ـ4ـ برداشت و انتقال گياهان دارويي

در بيشتر موارد بازه زمانی برای برداشت موفق بسيار كوتاه و معموالً بين يك تا دو هفته است.
تعيين بهترين زمان برداشت در گياهان دارويی از اصول زير پيروی می كند:

1ـ  رشد گياه: گياه به ارتفاع استاندارد رسيده باشد.
2ـ  مشاهده گل دهی: حداقل 70 درصد مزرعه گل داده باشد.

3ـ آزمون درصد يا عملكرد اسانس دهی: در مورد گياهان خانواده نعناعيان مثل نعناع و ترخون كه گل 
ندارند، مقداری از خود گياه جهت آزمون اسانس گيری استفاده می شود.
4ـ آزمون ارگانولپتيک1: تشخيص با استفاده از حس بويايی است.

جنبه های زيست محيطی توليد گياهان دارويی و معطر
در رابطه با جنبه های زيست محيطی دو موضوع بهره برداری بی رويه از منابع طبيعی و آلودگی محيط زيست 

حائز اهميت هستند.
ـ بهره برداری بی رويه از طبيعت

افزايش تقاضای گياهان دارويی سبب افزايش برداشت اين گياهان از طبيعت شده به طوری كه برخی از اين 
گياهان به شدت كمياب شده اند.

برداشت  به معنای  پايدار  برداشت  پايدار پيشنهاد شده است.  برداشت  اثرات منفی،اصطالح  به منظور كاهش 

Organoleptic ـ1
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ـ  5  ـ آزمون هاي كيفي مواد اوليه شكل 4

نکته
آن  طی  كه  می كنند  منعقد  كشاورزان  با  قراردادهايی  گياهی،  عرقيات  توليد كنندة  كارخانه هاي  معموالً 
كشاورز با شرايط تعيين شده توسط كارخانه، گياه را در شرايط كنترل شده توليد می كند و به اين ترتيب نياز 

به آزمون های گسترده در بدو ورود ماده اوليه به كارخانه وجود ندارد. اين شرايط كنترل شده شامل: 
1ـ  عدم مصرف سموم شيميايي )آفت كش ها و قارچ كش ها( به جز موارد خاص

2ـ  عدم مصرف كودهاي شيميايي بيش از حد مورد نياز خاك
3ـ  آبياري براساس نياز آبي گياه

4ـ  برداشت براساس وجود بيشترين ميزان تركيبات شيميايي در اندام هاي گياه 

اصول كنترل كيفي مواد اوليه
برای كنترل كيفی مواد اوليه آزمون های زير انجام می شود:

بيماری هايی مانند آلودگی های قارچی،  از نظر وجود آفات و  1ـ بررسی ويژگی های ظاهری گياهان دارويی 
پوسيدگی ريشه و سوراخ شدن برگ ها
2ـ بررسی نسبت وزنی برگ به ساقه

پرسش
چه منابعی برای آلودگی گياهان دارويی وجود دارد؟

غيرمخرب گياهان از طبيعت است كه با حفظ تنوع ژنتيكی اكوسيستم همراه است.
آلودگی محيط زيست

هرگاه گياهان از مناطقی برداشت شوند كه آب، خاك و هوای آنجا آلودگی سمی داشته باشند، می توانند اين 
آلودگی ها را به انسان منتقل كنند.
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آزمون هاي كيفي مواد اوليه
1ـ  بررسي ويژگي هاي ظاهري گياهان دارويي

ابزار و تجهيزات: ذره بين
مواد: انواع گياهان دارويي 

روش كار:
ـ نمونه ها را در محيطي با روشنايي مناسب قرار داده و آنها را از نظر آلودگي هاي قارچي، پوسيدگي ريشه 

و سوراخ بودن برگ ها، وجود آفات و حشرات مورد بررسي قرار دهيد.
ـ اين موارد با چشم غيرمسلح قابل انجام است؛ ولي مي توان در صورت نياز از ذره بين استفاده كرد.

2ـ  بررسي نسبت وزني برگ به ساقه گياه نعناع
ابزار و تجهيزات: ترازو با دقت 0/01گرم، قيچي باغباني

مواد: گياه نعناع 
روش كار:

ـ  ابزار و وسايل را آماده كنيد.
ـ  1 كيلوگرم نعناع را با ترازو وزن كنيد.

ـ  به وسيله قيچي باغباني برگ ها را با دقت از ساقه جدا كنيد.
ـ  وزن برگ ها و ساقه را جداگانه محاسبه كنيد.

ـ  با ا ستفاده از فرمول زير نسبت برگ به ساقه را محاسبه كنيد.
ـ  پس از انجام كار وسايل را جمع آوری كنيد.

m = درصد برگ به ساقه
m

×1

2
100

 m1= وزن برگ
 m2= وزن ساقه

فّعالیت
تفكيک گونه هاي مختلف گياهان داروييکارگاهی

ابزار و تجهيزات: سيني استيل
مواد: انواع گياهان دارويي

روش كار:
ـ    از ظرفي حاوي انواع گياهان دارويي با توجه به ويژگي هاي ظاهري آنها، نعناع، كاسني، گل محمدي، بيدمشك 

و بومادران را از يكديگر تفكيك كرده و در ظروف جداگانه قرار دهيد.
ـ  سپس اندام مورد استفاده هريك از گياهان دارويي ذكر شده را براي عرق گيري جدا كنيد.

فّعالیت
آزمایشگاهی
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2ـ  مرحلة تقطیر

پرسش
نمونه اي از تقطير در طبيعت را بيان كنيد.

اصول تقطير
تقطير يكی از متداول ترين راه های جداسازی مواد از يكديگر به علت تفاوت نقطه جوش است كه در آن، مايع 
به تركيباتی كه نقطه جوش متفاوت دارند تقسيم می شود. در اين فرايند مايعات ابتدا به بخار تبديل شده و پس 
از فرايندی، بخار سرد و به مايع تبديل می شود. طی اين فرايند بخارات حاصل از گرما تحت تأثير سرما تبديل 
به قطرات مايع مي شوند و با جمع آوری اين قطرات كه از ميعانات پشت سر هم حاصل مي شوند موادی خالص به 
دست می آيند. معموالً با عمل تقطير می توان تركيبات معطر را بدون تغيير از گياه خارج كرد. تكنولوژی تقطير 

نسبتاً ساده بوده و قابل استفاده در مناطق روستايی نيز هست. 
تقطير با روش هاي مختلفي انجام مي شود كه دو روش از انواع آن تقطير ساده و تقطير با آب است:

ـ تقطير ساده: با اين روش، مي توان اقدام به جداكردن مايعاتي با نقاط جوش متفاوت از هم نمود. در اين 
اقدام با افزايش درجه حرارت مواد تشكيل دهنده يك به يك، به حسب نقطه جوش خود به تدريج بخار شده و 

از هم جدا مي شوند. 
خنك  سپس  و  آب  در  ُگل ها  جوشاندن  آب:  با  تقطير  ـ 
مقدار  روش  اين  در  است.  آنها  جمع آوري  و  بخارات  كردن 
مشخصي از گياه را براساس گنجايش مخازن با مقداري آب كه 
حدوداً 3 تا 4 برابر وزن گل است تقطير مي كنند. افزايش دما 
در عمل تقطير بايد آهسته و ماليم باشد زيرا افزايش دما بعضي 
از اجزاي معطر سبك تر را با هواي باقيمانده از دستگاه تقطير 

خارج مي كند. 
به طوركلی يك سيستم تقطير ساده دارای چهار بخش است: 
1ـ  مشعل )به عنوان منبع گرما(؛                                                             

2ـ  مخزن تقطير؛
3ـ  مبّرد؛

منبع حرارت4ـ  قسمت جداكنندة اسانس.
ـ  6  ـ نمای تصويری عرق گيری ساده شكل 4

حرارت سنج

 خنک كننده

خروجی آبورودی آب

ديگ

ظرف جمع آوری

شكل 4ـ7ـ دستگاه تقطير
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توليد عرقيات گياهي

براي انجام عمل تقطير بايد به مواردی مانند وزن نمونه، نسبت وزنی آب به گياه، حجم ديگ و فضای خالی 
باالی ديگ توجه كرد. بدين منظور ابتدا بايد گياه مورد نظر را وزن و سپس وارد ديگ كرد. 3 برابر وزن گياه به آن 
1 حجم ديگ به علت تجمع بخار بايد خالی بماند؛ تا از احتمال وقوع انفجار ديگ جلوگيری 

3
آب افزوده مي شود و 

شود. در اين مرحله بايد آب و گل به خوبی با هم مخلوط شوند به طوری كه گل ها كاماًل در آب غوطه ور باشند.

گياهان ورودی بعد از تخليه شدن از كاميون توسط كارگران و به وسيله چهارشاخ به درون استخر شست وشو، 
ريخته می شوند و حدود 20 دقيقه در آب می مانند، تا در طي اين مدت خاك و غبار موجود بر روي اندام هاي 

گياه پاك شوند.

نکته
گياهان ورودی به ديگ برحسب نوع گياه به صورت خردشده، آسياب شده يا كامل و بدون تغيير وارد ديگ 

می شوند.

نکته
عمليات شست وشوی مواد اوليه، قبل از ورود به درون دستگاه تقطير انجام می گيرد.

گل محمدي قبل از گالب گيري نيازي به شست وشو ندارد. چرا؟نکته

بهتر هستند. درون  براي شست وشوی  تزريق هوا  و پمپ  بازو های چرخان  دارای  بزرگ مكانيزه  استخر های 
استخر شست وشو، آب بايد سطح گياه را بپوشاند سپس گياه با چنگك از درون استخر تخليه و آبكشی می شود.
آبكشی می تواند به صورت مكانيزه و با استفاده از سانتريفيوژ و يا به صورت سنتی به وسيلة چرخ دستی های 

آبكش دار در حين انتقال به بخش تقطير انجام گيرد.

دستگاه تقطير

ـ  8 شكل 4
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پرسش
گالب سنگين يا دو آتشه چگونه تهيه می شود؟

فّعالیت
توزين مواد اوليهکارگاهی

ابزار و تجهيزات: ترازو، ديگ تقطير
مواد: آب آشاميدني، انواع گياه دارويي

روش كار:
ـ گياه را با توجه به ظرفيت ديگ، وزن كنيد و داخل آن بريزيد.

2 حجم ديگ 
3

ـ 3 برابر وزن گياه آب به آن اضافه كنيد؛ دقت كنيد كه مجموع گياه و آب اضافه شده بايد 
را پر كند.

نکته
بهتر است براي عرق گيري هر گياه از ديگ اختصاصي استفاده شود.

از گياهان خشك شده  البته در خارج از فصل برداشت  انجام پذير است؛  عمل عرق گيری در تمام طول سال 
استفاده می كنند.

ديگ های مورد استفاده با ظرفيت های مختلف از جنس آلومينيوم، استيل و يا مس ساخته می شوند. در صنعت، 
ديگ هاي استيل كاربرد بيشتري دارند.

بحث
در مورد مزايا و معايب جنس  ديگ های مختلف بحث كنيد.کالسی

درب ديگ به صورت قوسی شكل بوده؛ كه به خروج آسان تر بخارات فشرده كمك می كند. لوله های متصل به 
درب ديگ به حالت زاويه دار هستند. عمل ميعان بخارات در قسمتی از لوله كه به شكل مارپيچ بوده و كندانسور 
ناميده مي شود انجام می گيرد. كندانسورها درون آب سرد قرار دارند. معموالً عمليات عرق گيری 2/5 تا 3 ساعت 
به طول می انجامد. زمان الزم براي خروج اولين قطرة عرق با توجه به حجم ديگ 70 – 50 دقيقه است و در 

ادامه تا خروج آخرين قطرات عرق 90 – 60 دقيقه ديگر هم زمان نياز است.

شكل 4ـ9
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توليد عرقيات گياهي

فّعالیت
عمليات عرق گيريکارگاهی

ابزار و تجهيزات: ديگ تقطير، اجاق گاز 
مواد: آب آشاميدني، انواع گياه دارويي 

روش كار:
ـ  ابزار و وسايل را آماده كنيد. 

ـ  در ديگ را پس از ريختن گياه دارويي و آب ببنديد.
ـ  بست ها را كنترل كرده و محل قرارگيری كندانسور را تنظيم كنيد؛ به صورتي كه استقرار آن كاماًل عمود 

و بدون شيب باشد.
ـ  اجاق گاز را با رعايت نكات ايمنی روشن و تنظيم كنيد.
ـ  عمليات عرق گيري را تا خروج كامل عرق كنترل كنيد.

ـ  مشعل را با رعايت نكات ايمنی خاموش كنيد.
ـ  بست هاي رابط بين ديگ و لوله هاي خروجي بخار را باز كنيد و اجازه دهيد بخار اضافه از ديگ خارج شود.

ـ  پس از اطمينان از خروج بخار، در ديگ را باز كرده و تفاله ها را خارج كنيد.
ـ  پس از انجام كار وسايل را جمع آوری كنيد.

نکته
1ـ پايان عرق گيري زماني است كه قطرات خارج شده فقط آب بوده و ديگر چرب نباشند. براي كنترل، 

قطرات خارج شده را توسط انگشتان امتحان كنيد تا فاقد چربي باشد.
2ـ چون در حين عمل جوشاندن ممكن است قسمتي از ذرات گياهان دارويي همراه بخار وارد عرق شوند، 

جهت حذف اين تركيبات، عرق را از فيلتر يا صافي عبور دهيد.

شكل 4ـ10
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ـ  11 مراحل پاستوريزاسيون شكل 4

3ـ  مرحلة پاستوریزاسیون

اصول سالم سازي حرارتي: به منظور كاهش سرعت فساد و افزايش دورة ماندگاری عرقيات و نيز جهت اطمينان 
از نابودی ميكروب های بيماری زای احتمالی موجود در عرقيات، اين فراورده ها بايد سالم سازي يا پاستوريزه شوند.

یادآوری
هدف از پاستوريزاسيون نابودي ميكروارگانيسم هاي بيماري زا است؛ درحالي كه فرايند استريليزاسيون تمامي 

ميكروارگانيسم هاي بيماري زا و غير بيماري زا را از بين مي برد.

پاستوريزاسيون معموالً به دو روش همزمان با بسته بندي1 و يا بعد از بسته بندي صورت مي گيرد.
در روش هم زمان با بسته بندي، عرقيات گياهي پس از عبور از فيلتر از ميان پاستوريزاتور صفحه اي به دماي 
72 درجه سلسيوس رسيده و به مدت 15 الي 30 ثانيه در اين دما نگهداري مي شود سپس وارد ظروفي شده 

كه قباًل با بخار آب استريل شده اند.
در روش پس از بسته بندي، ظروف به مدت 15 دقيقه در دمای 65 درجه سلسيوس نگهداري مي شود.

نکته
معموالً عرقيات گياهي در بسته هاي اسپتيك بسته بندي مي شوند.

Aseptic Method ـ1

نکته
در اين مرحله كنترل دما و زمان فرايند پاستوريزاسيون دارای اهميت است.
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توليد عرقيات گياهي

فّعالیت
عمليات سالم سازي حرارتيکارگاهی

ابزار و تجهيزات: بن ماري دردار، صافي، پاستوريزاتور
مواد: عرقيات بسته بندي شده

روش كار:
و  پر كنيد  نشان  تا خط  با آب مقطر  را  ماري  بن  ابتدا  ـ  
سلسيوس  درجه   65 دماي  در  و  كرده  روشن  را  آن  سپس 

تنظيم كنيد.
به مدت 15 دقيقه درون  را  بسته بندي شده  ـ  بطري هاي 
بن ماري قرار دهيد. دقت كنيد كه زمان تعيين شده از زمان 
سلسيوس  درجه   65 به  بطري  درون  مايع  دماي  رسيدن 

محاسبه شود.
ـ  بطري ها را از بن ماري خارج نموده و با آب سرد خنك 

نماييد.
شكل 4ـ 12ـ بن ماري

4ـ  مرحلة بسته بندي
اصول بسته بندي

اهميت عمليات بسته بندی در صنايع غذايی چيست؟
به منظور بسته بندی عرقيات از چه ظروفی استفاده می شود؟

ظروف شيشه ای بهترين ظرف برای بسته بندی عرقيات هستند، زيرا شيشه در مجاورت با عرقيات هيچ واكنشی 
نشان نمی دهد و به دليل شفاف بودن به خوبی درون آن ديده می شود؛ اما چون سنگين و گران است از ظروف 

پليمری حاصل از رزين های غيربازيافتی براي بسته بندی عرقيات استفاده می شود. 
محاسن و معايب ظروف بسته بندی پليمری را بنويسيد.

نکته
برای نگهداری اسانس فقط بايد از ظروف شيشه ای تيره استفاده كرد.

شكل 4ـ13ـ دستگاه پركن عرقيات
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انتخاب ظرف بستگی به مدت زمان نگهداری دارد. براي نگهداری عرقيات در حجم زياد و مدت طوالنی از 
از هم جدا  مخازن استيل ضد زنگ دارای همزن استفاده مي شود؛ زيرا اسانس و عرق در طی دورة نگهداری 
می شوند، ولي براي نگهداری عرقيات در حجم كم از ظروف شيشه اي و يا ظروف پالستيكی سفيد رنگ با مواد 

درجه يك استفاده می شود.

فّعالیت
عمليات بسته بنديکارگاهی

ابزار و تجهيزات: دستگاه پركن، دستگاه دربندي
مواد: عرقيات، ظروف بسته بندی 

روش كار:
ـ  عرقيات تهيه شده را درون بطري پر كنيد.
ـ  در بندي بطري هاي پر شده را انجام دهيد.
ـ  بطري هاي آماده را برچسب گذاري كنيد.

5ـ  مرحلة انبارش

اصول انبارداري و كنترل كيفيت محصول نهايي: انبار نگهداری عرقيات بايد دور از نور و خنك باشد؛ زيرا 
برخورد مستقيم نور و نيز دمای باالی انبار سبب تجزية تركيبات مؤثره آنها می شود.

همچنين بايد عرقيات به گونه ای چيده شوند كه امكان جريان آزادانه هوا در اطراف آنها وجود داشته باشد 
و بايد در قفسه هايی كمی باالتر از سطح زمين قرار گيرند. بهتر است عرقيات براساس خانواده گياه جدا از هم 

نگهداری شوند.
به چه دليل بهتر است عرقيات خانواده های مختلف جدا از هم نگهداری شوند؟

نکته
در روش پاستوريزاسيون بعد از بسته بندي، عمليات برچسب زني بعد از پاستوريزاسيون انجام مي شود.

شكل 4ـ14ـ مراحل پركردن و بسته بندي عرقيات
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توليد عرقيات گياهي

شكل 4ـ15ـ انبارداري

شكل 4ـ16ـ آزمايشگاه مواد غذايي

عرقيات گياهي را از لحاظ ويژگي هاي حسي، فيزيكي، شيميايي و ميكروبي مورد 
بررسي قرار مي دهند.

عرقيات گياهی توليد شده بايد بوی خاص و استاندارد داشته باشند، بوی سوختگی 
و گنديدگی ندهند و دارای ذرات معلق يا لرد نباشند. همچنين در عمليات كنترل 
كيفی عرقياتی كه اسانس دار هستند؛ چرب بودن آنها نشانه خالص بودن است؛ مانند 

خانواده نعناعيان. 

حد مجازويژگي

سالم و بدون پارگيبرچسب

كاماًل بسته و بدون منفذدرپوش

فاقد ذرات معلقشفافيت

طعم و بوي معطر گياه اوليهطعم و بو

فاقد هرگونه مواد خارجيمواد خارجي

جدول 4ـ1ـ  ويژگي هاي حسي و فيزيكي عرقيات گياهي

تحقیق
با مراجعه به يك فروشگاه عرضة عرقيات گياهي، وضعيت ظاهري چند نوع محصول موجود را ارزيابي كرده و به کنید

صورت گزارش دركالس ارائه كنيد.

پرسش
كيفيت به چه معناست و منظور از انجام عمليات كنترل كيفی در صنايع غذايی چيست؟
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هنرجو بسته های عرقيات گياهی را مورد آزمون قرار دهد:
در اين رابطه ابتدا ويژگی های ظاهری و برچسب و دربندی بسته مورد توجه قرار می گيرد. سپس محتويات 
درونی بسته از لحاظ شفافيت ظاهری و وجود ذرات معلق بررسی می شود. در ادامه درب بسته باز شده و به 

بررسی محتويات عرق از لحاظ بو، مزه و نيز آزمون های شيميايی مثل درصد الكل و pH پرداخته می شود.

فّعالیت
آزمون هاي كنترل كيفيت محصول نهاييآزمایشگاهی

1ـ  ارزيابي ويژگي هاي ظاهري و حسي
ابزار و تجهيزات: آينه

مواد: عرقيات بسته بندي شده
روش كار: 

نمونه هاي عرق بسته بندي شده را مطابق جدول )شماره 1( بررسي و در جدولی ثبت كنيد.
 pH 2ـ  اندازه گيري

 100 cc متر، بشر pH :ابزار و تجهيزات
مواد: نمونة محصول، محلول هاي بافر به منظور كاليبراسيون

روش كار: 
ـ  ابزار و وسايل را آماده كنيد.

ـ  ابتدا pH متر را با بافرهاي 4 و 7 و 9 يا 11 كاليبره كنيد.
ـ  50cc از عرق را داخل بشر بريزيد.

ـ  pH متر را با آب مقطر شسته و به مدت 30 ثانيه درون بشر قرار دهيد و سپس عدد pH را بخوانيد.
ـ  pH متر را پس از پايان كار با آب مقطر شست وشو دهيد.

ـ  اعداد به دست آمده از اندازه گيري pH محصوالت مختلف را در جدولي ثبت كنيد.
ـ  پس از انجام كار وسايل را جمع آوری كنيد.

نکته
 pH  عرقيات به طور معمول 4 تا 6/5 است.

شكل 4ـ17
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توليد عرقيات گياهي

3ـ تعيين درصد الكل
ابزار و تجهيزات: الكل سنج، استوانه مدرج )مزور(

مواد: عرقيات توليد شده
روش كار: 

ـ  عرقيات مورد نظر را در استوانه مدرج ريخته و الكل سنج را در 
آن رها كنيد؛ تا از حالت معلق و ثابت درآيد. براساس درصد ميزان 
الكل سنج عددي مشخص مي شود.  باالي  الكل روي قسمت مدرج 
هرچه درصد ميزان الكل بيشتر باشد، الكل سنج ميزان بيشتري در 

مايع فرو مي رود.
2 حجم استوانه مدرج بريزيد.

3
ـ  عرق مورد نظر را تا 

ـ  الكل سنج را در آن رها كنيد تا زماني كه به حالت معلق و ثابت درآيد.
ـ  قسمت مدرج الكل سنج از قسمت بااليي بايد قرائت شود.

مايع درون  باالي  با سطح  از طريق عددي كه  را  الكلي  ـ  عدد 
استوانه مدرج مماس شود بخوانيد.

ـ  هرچه درصد ميزان الكل بيشتر باشد، الكل سنج ميزان بيشتري 
در مايع فرو مي رود.

شكل 4ـ19ـ استوانه مدرج

شكل 4ـ18ـ الكل سنج
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ارزشيابی واحد يادگيری توليد عرقيات گياهی

شرح كار:
1ـ  انتخاب ماده اوليه گياهي     2ـ  سورتينگ     3ـ  انبار موقت          4ـ  توزين و شست وشو     5ـ  تقطير       6ـ  خنك كردن        7ـ  فيلتراسيون

8ـ  پر كردن                         9ـ  دربندي     10ـ  پاستوريزاسيون    11ـ  بسته بندي ثانويه     12ـ  انبارش     14ـ  كنترل كيفيت 

استاندارد عملكرد: 
توليد عرقيات گياهي با روش تقطير مطابق استاندارد 3280 سازمان ملي استاندارد ايران

شاخص ها:
ـ  انتخاب مواد اوليه گياهي سالم و عاري از آفت زدگي و هرگونه ناخالصي

ـ  كاهش رطوبت ماده اوليه به 10 الي 14 درجه سلسيوس
ـ  تعيين نسبت وزن آب افزودني به ماده اوليه

ـ  تنظيم دما و زمان و رساندن دما به دماي محيط
ـ  شفافيت

ـ  راه اندازي دستگاه بسته بندي
ـ  پاستوريزه كردن در دماي 65 درجه سلسيوس به مدت 15 دقيقه

ـ  انجام آزمون هاي كنترل كيفي 

شرايط انجام كار:
مكان: كارگاه

زمان: 8 ساعت
تجهيزات: ديگ تقطير، پاستوريزاتور، صافي، پركن، دستگاه دربندي

ابزار: ترازو، ترمومتر، لباس كار، ماسك، دستكش، عينك، گوشي، كاله، كفش
مواد: مواد اوليه گياهي، آب آشاميدني، مواد بسته بندي

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كاررديف

1تهيه مواد اوليه1

2تقطير2

1پاستوريزاسيون3

1بسته بندی4

1انبارش5

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
مديريت كيفيت سطح 1

استفاده از لباس كار، كفش، دستكش، ماسك، عينك، گوشی، كاله
تصفيه پساب، حفظ مراتع

توجه به سالمت جامعه و كيفيت محصول

2

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.


