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توليد دمنوش هاي گياهي

فصل 5

توليد دمنوش هاي گياهي

و  طعم  عطر،  كه  دارويي هستند  گياهان  برخي  كردن  دم  از  فراورده هاي حاصل  گياهي  دمنوش هاي 
خواص حسي مطلوبي دارند. امروزه تمايل مصرف كنندگان به دمنوش هاي گياهي به صورت روزافزوني در 
حال افزايش است. اين امر به علت گسترش آشنايي مردم به خواص مفيد اين دمنوش ها و نيز افزايش 
آگاهي نسبت به اثرات مضر نوشابه هاي صنعتي است. در نتيجه بازار دمنوش هاي گياهي به شدت درحال 
نيز  اين محصوالت  امكان صادرات  ما  باالي گياهان دارويي در كشور  به سبب كيفيت  بوده و  گسترش 

فراهم است. 
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چاي هاي اسانس دار يا عطري كه بيشتر به صورت وارداتي هستند، در كشور ما مصرف زيادي دارند. مشخص 
شده است تركيبات شيميايي تشديدكنندة رنگ و طعم كه به اين چاي ها اضافه مي شوند اثرات زيان باري براي 
سالمتي افراد دارند. دمنوش هاي گياهي جايگزين هاي مناسب، خوش طعم و مفيد براي اين گونه چاي ها هستند. 
همچنين مي توانند مكملي مناسب براي چاي هاي داخلی محسوب شوند. هر فرد مي تواند براساس سليقه و ذائقة 
خود از اين نوشيدني ها بهره ببرد. با به كار بردن كمي ذوق و سليقه مي توان تركيبات گوناگوني از اين نوشيدني ها 

را تهيه و مصرف كرد.

پس از اتمام اين واحد يادگيری هنرجويان قادر به توليد انواع دمنوش گياهي با استفاده از دستگاه خشك كن 
مطابق استاندارد 13966 سازمان ملي استاندارد ايران هستند. 

استاندارد عملكرد 

واحد یادگیری 7

توليد دمنوش هاي گياهي
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تميزكردن
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خشک كردن

سورتينگ

آسياب كردن
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انبارش

كنترل كيفی محصول نهايی
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1ـ مرحلة تهیه مواد اولیه

كه  نوشيدنی هايی  ويژگي هاي گياهان دارويي:به 
از دم كردن گياهان دارويي مختلف به دست می آيند، 
گياهان  اجزای  دمنوش ها  می شود.  گفته  دمنوش 
ساقه،  برگ،  گل،  مانند  آب  در  حل  قابل  دارويي 
دمنوش ها  اين  هستند.  ميوه  پوست  و  دانه  ريشه، 
به  دمنوش ها  انواع  دارند.  دارويی  خاصيت  معموالً 
آويشن،  می شوند.  توليد  تركيبی  يا  و  تكی  صورت 
مهم ترين  گاوزبان  گل  و  بابونه  سبز،  چای  زيره، 
ما هستند. در كشور  استفاده  مورد  دارويی  گياهان 

گياهان دارويي، اغلب داراي سلول هايي با ديواره هاي مقاوم و مستحكم هستند كه بدن ما به سبب نداشتن آنزيم هاي 
تجزيه كنندة اين تركيبات،  قادر به هضم و دسترسي به تركيبات مفيد آنها نيست. بنابراين براي دسترسی به  اين 
تركيبات سودمند بايد از روش هايي مانند دم كردن و يا جوشاندن استفاده كرد. دم كردن و جوشاندن گياهان دو روش 

مختلف است و نوشيدنی حاصل از هر روش، خاصيت و تأثير جداگانه ای بر بدن می گذارد.

براي تهيه دمنوش گياه را در ظرفي دردار حاوي آب جوشيده، ريخته و به مدت 15 تا 20 دقيقه روي بخار ماليم 
قرار مي دهند و پس از دم كشيدن آن را صاف كرده و مصرف مي كنند. اما براي تهيه جوشانده، گياه را درون آب 
سرد يا گرم ريخته و ظرف را مستقيماً بر روي شعله قرار مي دهند. حاصل اين كار جوشانده اي است كه خاصيت 

و اثرات قوي تري از دمنوش دارد. زيرا هنگام جوشيدن مواد مؤثره بيشتري از گياه خارج مي شود. 

فّعالیت
با تكميل جدول زير مشخص كنيد؛ چه بخش هايی از هريك از گياهان دارويی مرسوم مورد استفاده قرار کالسی

می گيرد.
چند مورد گياه ديگر را كه مي شناسيد؛ به اين مجموعه اضافه كنيد.

                      اندام 
ميوهگلبرگساقهريشهبذرنام گياه

آويشن

چای سبز

زيره

بابونه

گل گاوزبان

    

شكل 5  ـ1
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در اين واحد يادگيری پس از معرفي پنج گونه مهم از گياهان 
دارويي، چگونگي توليد دمنوش هاي گياهي مورد بررسي قرار 

مي گيرد.

است.  نعناعيان  از خانواده  آويشن گياهی چند ساله  1ـ آويشن: 
معروف ترين نوع آن در ايران آويشن شيرازی است. از برگ و گل اين 
گياه دمنوش تهيه می شود. مادة مؤثرة آويشن تيمولول نام دارد، كه 

ماده ای خلط آور است.

2ـ چای سبز: گياهی چند ساله از خانواده نعناعيان است. به برگ 
درختچه چای كه عمليات مالش دهی روی آن انجام نشده است و به 
همين دليل رنگ آن سبز است گفته می شود. مرغوب ترين نوع آن از 

برداشت اول برگ ها به دست می آيد. 

قسمت  است.  چتريان  خانواده  از  يكساله  گياهی  زيره  زيره:  3ـ 
انواع سبز، سياه و كوهی  بذر گياه است. زيره در  استفاده آن  مورد 
توليد می شود كه بيشترين تركيبات مؤثر آن در زيره كوهی است. 
استفاده  به عنوان چاشنی و همچنين دمنوش  اين گياه  بذرهاي  از 

می شود.

آن  گل  از  كه  است،  يكساله  و  بوته ای  گياهی  بابونه  بابونه:  4ـ 
دمنوش تهيه می شود. عمليات دم كشيدن اين گياه بايد حداقل 20 

دقيقه طول بكشد.

و  التين  آمريكای  به  مربوط  گياه  اين  اصل  گاوزبان:  گل  5ـ 
آمريكای جنوبی است و آنچه در ايران كشت می شود گياهی مشابه 
آن به نام اكی نوپس است، كه دارای گل های بزرگ به رنگ آبی مايل 

به بنفش است و گلبرگ های آن به صورت دمنوش مصرف می شود.

پرسش
از گياهان  ترتيب كدام يك  به  و جايگزين چاي سياه  بهبود سرماخوردگي  )آرامش(،  اعصاب  تمدد  براي 

دارويي فوق را پيشنهاد  مي كنيد؟

شكل 5  ـ2
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نکته
رازيانه را در اطراف مزارع مركبات و دانه هاي روغني می كارند؛ زيرا ساقه و برگ گياه رازيانه محل زندگی نوعی 
حشره به نام كفشدوزک هفت نقطه ای است، كه اين حشره به عنوان نوعی مبارزه زيستي )بيولوژيكي( براي نابود 

كردن شته ها به كار می رود. شته يكی از آفت های مهم باغ های مركبات و مزارع دانه هاي روغني است.

اصول انتقال و شرايط نگهداري گياهان دارويي

فرايند انتقال گياهان دارويی از مزرعه تا كارخانه برای تهية دمنوش  و عرق گيری مشابه هم است.
اين محصوالت به صورت فله منتقل می شوند و انتقال بايد در كوتاه ترين فاصله زمانی انجام گيرد و زمان انتقال 

گياه در هنگام خنكی هوا )اوايل صبح و يا غروب( باشد.

داليل انتقال گياه در هنگام خنكي هوا:
ـ به حداقل رساندن خروج اسانس از قسمت هاي بريده شدة گياه به دليل دمای پايين

ـ جلوگيري از افزايش دما در بين اندام هاي برداشت شده در هنگام انتقال
ـ جلوگيري از تابش مستقيم نور خورشيد به اندام هاي گياه و ممانعت از تبخير اسانس از سطح گياه 

اصول كنترل كيفي مواد اوليه

پرسش
به نظر شما اهميت انجام آزمون های كيفی چيست؟

آنها بررسی  انجام داده می شود كه مهم ترين  از آزمون های كيفی  اوليه مجموعه ای  برای كنترل كيفی مواد 
ظاهری گياهان ورودی است.

در گياهان گلدار حتماً تخم حشرات وجود دارد كه می توان به وسيله ذره بين و يا باينو كولر آنها را مشاهده كرد. 
ضمن اينكه می توان گل را روی برگه ای سفيد تكان داد و تخم حشرات ريخته شده روی كاغذ را مشاهده كرد.

در مورد برگ ها مواردی مثل سوراخ شدن، پارگی و موزاييكی شدن رخ می دهد كه به راحتی با بررسی ظاهری 
آنها می توان به وجود اين بيماری ها پی برد.

شكل 5 ـ3
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فّعالیت
تفكيک گونه هاي مختلف گياهان داروييکارگاهی

 انواع گياهان دارويی در اختيار هنرجو  قرار گرفته و هنرجو ضمن شناسايی هر يك از گياهان، بخش مورد 
استفاده آن را جداسازی كند.

ابزار و تجهيزات: دستكش، قيچي باغباني، الك با مش 1 سانتي متر
مواد: انواع گياهان دارويي

روش كار:
ـ انواع گياهان دارويي به صورت مخلوط در اختيار هنرجويان قرار داده شود.

ـ هنرجويان گياهان ارائه شده را شناسايي و تفكيك كرده و بخش مورد استفاده گياه را تعيين و جداسازی 
كنند.

آزمون هاي كيفي مواد اوليه
ابزار و تجهيزات: ذره بين، كاغذ سفيد

مواد: گياهان مختلف
روش كار:

ـ هنرجويان را به چند گروه تقسيم كنيد.
ـ مقاديري از گياهان مختلف در اختيار هنرجويان قرار دهيد.

ـ گياهان را روي كاغذ سفيد ريخته و با ذره بين آنها را از نظر وجود تخم حشرات بررسي كنيد.
ـ برگ گياهان را بررسي ظاهري كرده و مواردي مثل سوراخ بودن، پارگي و موزاييكي بودن را بررسي كنيد.

ـ گل ها را روي كاغذ سفيد تكان دهيد و تخم حشرات ريخته شده روي كاغذ را مشاهده كنيد.

2ـ مرحلة خشك كردن

خشك كردن به معنای كاهش محتوای رطوبتی محصول است كه در نتيجه آن فعاليت های آنزيمی و ميكروبی 
كاهش يافته و ماندگاری محصول افزايش می يابد. همچنين خشك كردن سبب كاهش وزن و حجم محصول 

شده و انبار داری و حمل و نقل آن تسهيل می شود.
طی خشك كردن بايد دما و رطوبت كنترل شده و كيفيت مواد مؤثره و رنگ و طعم حداقل كاهش را داشته باشد  

و نيز بار ميكروبی نبايد از حد تعيين شده بيشتر باشد.

نکته
عمليات خشك كردن بايد در كوتاه ترين زمان پس از برداشت انجام شود زيرا هرگونه تأخير در خشك كردن 

باعث گسترش سريع آلودگی محصول می شود.

فّعالیت
آزمایشگاهی
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قبل از خشك كردن ابتدا بايد عمليات جداسازی قسمت های اضافی انجام گيرد.
ساده ترين روش برای حذف قسمت های نامطلوب به صورت دستی و بر روی ميز بازرسی است. در اين حالت 
را جدا  ناخالصی  كارگران،  و  ريخته شده  است  در حال حركت  آهستگی  به  كه  نقاله ای  نوار  روی  بر  محصول 

می كنند. در اين رابطه از الك نيز می توان استفاده كرد.
معموالً مقدار ساقه و شاخه در محصول برداشت شده گياهان دارويی و معطر حدود 50 درصد است كه قبل از 
خشك كردن بايد اين قسمت ها حذف شوند در نتيجه اين كار مصرف انرژی كاهش يافته و راندمان خشك كردن 

بيشتر می شود.
پس از جداسازی، مرحله تميز كردن و شست وشوی گياهان انجام می گيرد.

نکته
گل يا ميوه گياهان نيازی به عمليات شست وشو ندارد.

در تميز كردن خشك ابتدا بقايای خاک را با برس های مخصوص، پره های دندانه دار فلزی يا اسفنجی يا غربال های 
لرزش دار از روی ريشه ها و غده ها جدا می كنند.

دستگاه های شوينده بايد بر اساس كارايی، ظرفيت، ميزان مصرف آب و انرژی، نيروی كارگری مورد نياز، قيمت، 
هزينه های نگهداری انتخاب شود. دستگاه های شوينده بايد بر اساس بهترين شست وشو با كمترين مقدار مصرف 

آب طراحی شوند.
زدودن آب موجود بر روی سطح گياهان پس از شست وشو عمل مفيدی است. طی عمل خشك كردن انرژی زيادی 
مصرف می شود در حالی كه بايد سعی شود اين كار، با انرژی پايين، نيروی كارگری كم و امكانات ساده انجام گيرد.

پس از شست وشو، يك نوار نقاله افقی در حال نوسان مواد گياهی را جابه جا می كند. نيروی ارتعاشی باعث جدا 
شدن آب از گياهان می شود. در طول جابه جايی جريان فشرده هوا نيز به جدا شدن آب كمك می كند.

اصول خشک كردن گياهان دارويی و معطر:

1ـ خشک كردن طبيعی: اين روش برای گياهان دارويی كه به صورت دستی جمع آوری می شوند با استفاده 
از نور خورشيد يا در مكانی با تهويه مناسب و به دور از نور خورشيد، انجام می شود اين عمل در اصطالح سايه 

خشك ناميده می شود.
مواد را بايد به صورت يك اليه پخش كرد و به طور مرتب به هم زده و جابه جا كرد تا سرعت خشك شدن بيشتر 

و كيفيت محصول نهايی بهبود يابد. روش خشك كردن آفتابی دارای اشكاالتی است:
ـ كاهش ميزان اسانس و تغيير رنگ محصوالت

ـ زمان طوالنی خشك كردن و وابستگی به شرايط محيطی
ـ احتمال بروز آلودگی های قارچی و اثرات سوء آفات روی مواد گياهی

2ـ خشک كردن با استفاده از هوای داغ: استفاده از هوای داغ در دستگاه های خشك كن رايج ترين روش 
خشك كردن محصوالت گياهی است؛ در اين حالت محصول به صورت يك اليه در مقابل جريان هوای گرم و 

خشك قرار گرفته و در زمانی نسبتاً كوتاه و تحت شرايط كنترل شده خشك می شوند.
دمای خشك كردن تأثير مهمی بر رنگ گياهان و كميت و كيفيت مواد مؤثره گياهان دارويی و معطر دارد. دمای 
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نکته
در اين مرحله، كنترل دما و ميزان هوای ورودی و نيز ضخامت محصول داراي اهميت است.

نکته
برگ گياهان نسبت به گل آنها سريع تر خشك می شود.

نکته
بذر در روي گياه مادر خشك مي شود؛ بنابراين بذرها را خشك نمي كنند.

شكل 5  ـ4ـ دستگاه خشک كن

باال سبب تغيير رنگ و سوختگی محصول می شود. دمای مناسب برای خشك كردن بسياری از گونه های گياهان 
دارويی و معطر بين 50 ـ30 درجه سلسيوس است.

عمليات خشک كردن
ابزار و تجهيزات: ترازو، دستگاه خشك كن، دستكش

مواد: گياهان دارويي تفكيك شده
روش كار:

ـ هنرجويان را به چند گروه تقسيم كنيد.
ـ خشك كن را روشن كنيد.

ـ دماي خشك كن را روي 35 ـ 30 درجه سلسيوس تنظيم كنيد.
ـ گياهان دارويي را به تفكيك درون سيني هاي مشبك درون خشك كن قرار دهيد.

ـ پس از خشك شدن نمونه ها و رسيدن به رطوبت مناسب، خشك كن را خاموش كرده و سيني ها را از 
خشك كن خارج كنيد.

ـ پس از اتمام عمليات سيني هاي خشك كن را تميز كنيد.

فّعالیت
کارگاهی
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3ـ مرحلة سورتینگ و خرد كردن

اصول درجه بندي

پرسش
هدف از عمليات بوجاری چيست؟

بعد از خشك كردن، ابتدا عمليات بوجاری صورت می گيرد. به اين ترتيب گياهان خشك روی نقاله های مشبك 
لرزان حركت می كنند؛ در اين مرحله از سمت باال يا پايين، باد به روی آنها دميده می شود و خاک آنها را جدا 

می كند.
غربال ها رايج ترين ابزار در جداسازی و درجه بندی مواد گياهی بر مبنای تفاوت در اندازه و ابعاد هستند. مواد 

گياهی روی غربال حركت كرده و آنهايی كه از سوراخ های غربال كوچك تر هستند از آن عبور می كنند.
عمليات درجه بندی با الك های لرزان با مش های مختلف انجام می شود. به اين ترتيب كه باالترين بخش دارای 

قطر 25 ـ 5 ميلی متر بوده و برای دمنوش استفاده می شود.
آنچه روی الك دومی جمع می شود؛ قطر كمتر از 5 ميلی متر داشته و برای چاشنی استفاده می شود و آنچه قطر 

كمتر از 3 ـ 2 ميلی متر دارد، كم كيفيت ترين بخش است و به صورت دمنوش های كيسه ای1 استفاده می شود.
در كارخانه های چای، برگ و ساقه ها را خرد كرده و به صورت چای كيسه ای توليد می كنند.

در هنگام بسته بندی دمنوش ها بايد دقت كرد بخش هايی از مواد گياهی كه حاوی مواد مؤثره نيستند، وارد 
بسته نشوند.

فّعالیت
چند نوع دمنوش كيسه ای تهيه كرده و محتويات آن را روی كاغذ سفيدی خالی كرده و با ذره بين به بررسی کالسی

محتويات آنها بپردازيد.

1- Tea bag
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توليد دمنوش هاي گياهي

فّعالیت
عمليات درجه بنديکارگاهی

ابزار و تجهيزات: ميز سورتينگ، الك با مش هاي مختلف
مواد: گياهان دارويي خشك شده

روش كار:
ـ هنرجويان را به چند گروه تقسيم كنيد.

ـ گياهان دارويي خشك شده را به وسيله الك ها براي تهيه دمنوش، چاشني و تي بگ درجه بندي كنيد.
ـ گياهان باقيمانده روي هر الك را جداگانه تفكيك كنيد.

ـ پس از انجام كار الك ها را تميز كرده و در جاي خود قرار دهيد.

ـ  5  ـ بررسي چشمي دمنوش هاي گياهي شكل 5  

4ـ مرحلة فرموالسیون
اصول اختالط دمنوش هاي گياهي: در دمنوش هاي تركيبي معموالً چند گياه به منظور هدفي خاص با هم 
تركيب مي شوند. براي مثال گروهي از دمنوش هاي تركيبي انرژي زا، بعضي كم كننده فشار خون و گروهي ديگر 

آرام بخش هستند.

پرسش
چند نوع مخلوط دمنوش گياهی مورد استفاده را نام ببريد.        
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در هنگام اختالط دمنوش های گياهی بايد كاماًل محتاط بود و عاقالنه رفتار كرد. در اين مورد بايد به مواردی 
مثل طبيعت و مزاج افراد، تأثير روی فشار خون، اثرات و تداخل گياهان دارويی نسبت به هم توجه كرد؛ بنابراين 

نمی توان هر نوع گياهی را با هم مخلوط كرد.
در هنگام اختالط هرگز نبايد تعداد زيادی گياه دارويی را با هم مخلوط كرد و نيز نبايد در مصرف گياهان 

دارويي زياده روي كرد.
برخی از اين تركيبات می تواند، به صورت زير باشد:

ـ آويشن و چای سبز و گل گاوزبان
ـ دارچين و بابونه

ـ آويشن، زيره، دارچين و چای سبز
بايد توجه داشت كه گياهان دارويي جايگزين داروهاي شيميايي براي درمان بيماري ها نيستند؛ بلكه بيشتر به 

عنوان تركيباتي براي پيشگيري و افزايش مقاومت عمومي بدن به شمار مي آيند.
طي فرايند مخلوط كردن، يك گياه، به عنوان پايه انتخاب شده و رعايت نسبت مناسب بين گياهان اهميت 

بسيار دارد.
برخی از نسبت ها به شرح زير است:

1ـ چای سبز )گياه پايه( 50 درصد + گل گاوزبان 30 درصد + آويشن 20 درصد 
2ـ بابونه )گياه پايه( 70 درصد + دارچين 30 درصد 

3ـ زيره 15 درصد + دارچين 15 درصد + چای سبز 40 درصد + آويشن 30 درصد

قواعد مصرف دمنوش هاي گياهي

هرچند گياهان دارويي منشأ طبيعي دارند و در مقايسه با داروهاي شيميايي عوارض كمتري ايجاد مي كنند 
اما مصرف بي رويه يا غير علمي برخي از اين گياهان مي تواند موجب بروز عوارضي ناخواسته و حتي مسموميت 
شديد شود. مصرف گياهان دارويي همچون داروهاي شيميايي بايد با آگاهي و اطالع از سازوكار آنها باشد. به ويژه 
در مورد كودكان و سالمندان مصرف اين گياهان بايد با احتياط بيشتري صورت گيرد. همچنين بايد توجه كرد 
كه مصرف هم زمان برخي از گياهان دارويي با هم و يا با برخي از داروهاي شيميايي سبب بروز تداخل دارويي 
مي شود. بنابراين در مصرف گياهان دارويي همانند مصرف تمام مواد غذايي بايد دو اصل تنوع و اعتدال را رعايت 

كرد. 

فّعالیت
عمليات اختالط دمنوش هاي گياهيکارگاهی

ابزار و تجهيزات: ترازو با دقت 0/1گرم، ميكسر، دستكش، كاله، ماسك، لباس كار، سرتاس
مواد: انواع گياهان دارويي خشك شده

روش كار:
ـ هنرجويان را به چند گروه تقسيم كنيد.

ـ ترازو را تراز كنيد.
ـ گياهان خشك شده را در سيني ها وزن و سپس با نسبت هاي معين، با هم مخلوط كنيد.

ـ پس از اتمام فرايند وسايل را تميز و در جاي خود قرار دهيد.
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توليد دمنوش هاي گياهي

نکته
از جابه جا كردن ترازو اجتناب كنيد.

5ـ مرحلة بسته بندي
اصول بسته بندي

پرسش
به نظر شما بسته بندی بايد گياه دارويی را در مقابل چه عواملی محافظت كند؟

گياهان دارويی نگهداری شده به صورت فله در عطاری ها به سادگی دچار حمله آفات و جانوران انباری می شوند 
و به اين ترتيب عالوه بر اُفت كمی، اُفت كيفی هم در آنها ايجاد می شود، كه ناشي از آلوده شدن گياهان به 
فضوالت و بقايای اين آفات هستند كه در اين حالت احتمال بروز بيماری در اثر مصرف اين گياهان وجود دارد.

نيز  مختلف  انباری  آفات  مقابل  در  را  ماندگاری، محصول  دوره  افزايش  بر  بايد عالوه  بندی  بسته  رو  اين  از 
محافظت نمايد.

از سوی ديگر بسته بندی، بايد گياه دارويی را در مقابل رطوبت و تابش مستقيم نور خورشيد محافظت كند.
براي دمنوش ها مي توان از دو نوع بسته بندي استفاده كرد. يكي بسته بندي به صورت فله در ظروف با وزن هاي 
مختلف كه مصرف كننده در هر وعده مقدار دلخواه از دمنوش را به وسيله پيمانه براي مصرف بر دارد، در اين 

صورت جنس بسته بندي بايد نسبت به رطوبت غيرقابل نفوذ باشد. 
نوع ديگر بسته بندي، كيسه هاي سلولزي است؛ كيسه ها بايد در بسته بندي ثانويه از جنس كاغذ قرار گرفته 
و سپس در يك جعبه مقوايي قرار گيرند. روي جعبة نهايي به منظور جلوگيري از آلودگي پوشش پليمري مقاوم 

در مقابل رطوبت قرار مي گيرد.

پرسش
چند نوع آفت و جانور انباری را نام برده و بيماری های منتقل شده توسط آنها را بيان كنيد.

ـ  6  ـ دمنوش كيسه اي شكل 5  ـ7ـ دستگاه بسته بندي چاي كيسه ايشكل 5  
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فّعالیت
عمليات بسته بنديکارگاهی

ابزار و تجهيزات: دستگاه بسته بندي، ترازو، دستگاه منگنه، كيسه سلولزي، قاشقك، شيشه ساعتي
مواد: مواد بسته بندي، گياهان دارويي خشك و تميز شده 

روش كار:
ـ به مقدار 2 گرم از گياهان دارويی خشك و بوجاری شده را وزن كنيد.

ـ مواد توزين شده را داخل كيسه هاي سلولزي قرار دهيد.
ـ درب كيسه ها را همراه با نخ اتيكت دار منگنه كنيد.

ـ بسته ها را داخل پوشش كاغذي قرار دهيد.
ـ بسته هاي پوشش دار را داخل جعبه هاي مقوايي قرار دهيد.

ـ روي جعبه ها را با پوشش پليمري مقاوم در برابر رطوبت بپوشانيد.
ـ در هنگام كار حتماً از دستكش و ماسك استفاده كنيد.

توجه
در صورت استفاده از دستگاه بسته بندي اين كار به طور خودكار با تنظيم دستگاه روي وزن هاي خاص 

صورت مي گيرد.

6ـ مرحلة انبارش

اصول انبارداري و كنترل كيفيت محصول نهايي: انبار نگهداری دمنوش های بسته بندی شده دارای دمای 
معمولی و رطوبت نسبی پايين است. نحوه چيدمان بسته ها بايد به گونه ای باشد؛ كه جريان هوا در اطراف آنها 

به خوبی صورت گيرد.
در اين مرحله دمنوش ها را بايد از نظر ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي مورد بررسي قرار داد.

ويژگي هاي فيزيكي شامل عطر، طعم و رنگ، شفافيت و عدم وجود مواد خارجي است.
مواد خارجی شامل موارد زير است:

ـ بخش هايی از گياهان دارويی غير از بخش اصلی
ـ هر نوع موجود زنده يا قطعات آن مثل حشرات يا آفات ديگر

ـ مواد معدنی مخلوط با گياهان مثل خاک، سنگريزه، شن و گرد و غبار 
براي بررسي عطر، رنگ و شفافيت ابتدا بايد نمونه ها را به مدت 5 دقيقه در آب جوش قرار داده و سپس مورد 

بررسي قرار داد.
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توليد دمنوش هاي گياهي

حد مجازويژگي

داراي بوي طبيعي گياهبو

داراي رنگ روشنرنگ

داراي طعم طبيعي گياهطعم

فاقد هرگونه گرد و رسوبشفافيت

فاقد مواد خارجي و باقيمانده گياهي مواد خارجي

جدول 5  ـ1ـ ويژگي هاي حسي و فيزيكي دمنوش ها

براي بررسي ويژگي هاي شيميايي درصد رطوبت و خاكستر مورد بررسي قرار مي گيرد. حدود اين موارد بايد 
مطابق با استاندارد ملي ايران باشد.

گياهان دارويی و معطر بايد فاقد باقی مانده سموم آفت كش، فلزات سنگين و آلودگی های ميكروبی باشند.
نشأت  خاک  از  كه  هستند  باكتريايی  و  قارچی  آلودگی های  حاوی  طبيعی  به طور  معطر  و  دارويی  گياهان 
با  ترتيب  به اين  آلودگی ها شوند.  اين  توليد می تواند سبب تشديد  برداشت، حمل و نقل و  می گيرند. روش های 

تعيين اين آلودگی ها می توان كيفيت فرايند توليد و برداشت را تعيين نمود.

آزمون هاي كنترل كيفيت محصول نهايي
ابزار و تجهيزات: آون، كوره، ابزارآالت آزمايشگاهي 

مواد: انواع دمنوش آماده
روش كار:

1ـ آزمون هاي فيزيكي:
ـ مقداري از دمنوش را روي يك سطح صاف ريخته و از نظر مواد خارجي مانند: ساقه هاي نازک به جا مانده 

و هرگونه باقيمانده گل و گياه بررسي كنيد.
ـ دمنوش را حداقل به مدت 5 دقيقه در ظرف شيشه اي درون آب جوش بريزيد.

ـ دمنوش را از نظر طعم، عطر و مزه بررسي كنيد.
ـ شفافيت و رنگ آن را در ظرف شيشه اي از نظر ظاهري بررسي كنيد؛ كه فاقد هرگونه كدري و رسوب باشد.

2ـ اندازه گيری و تعيين مواد خارجی
ابزار و تجهيزات: ذره بين، الك 250، ترازو

مواد: انواع دمنوش
روش كار:

ـ هنرجويان را به چند گروه تقسيم كنيد.

فّعالیت
آزمایشگاهی
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ـ طبق جدول زير مقدار مورد نياز از نمونه را وزن كنيد.

مقدار نمونه بر حسب گرمنوع مواد گياهی

500ريشه، ريزوم، پوست

250برگ، گل، دانه، ميوه

50قطعاتی از گياه مورد نظر)به طور متوسط وزن هر قطعه كمتر از 0/05 گرم(

ـ نمونه را روی يك سطح به صورت اليه نازک پهن كنيد.
ـ با استفاده از ذره بين مواد خارجی را جدا كنيد.

ـ باقيمانده را در يك الك 250 بريزيد و ذرات را جدا كنيد.
ـ مواد خارجی را تا حداكثر 0/05 گرم وزن كنيد.

ـ با استفاده از فرمول زير درصد مواد خارجی را محاسبه كنيد.
m = درصد مواد خارجی

m
×1

2
100

 m1= وزن كل نمونه
m2= وزن مواد خارجی



135

توليد دمنوش هاي گياهي
ارزشيابی واحد يادگيری توليد دمنوش های گياهی

شرح كار: 
1ـ انتخاب مواد اولية  گياهی                2ـ تميز كردن            3ـ خشك كردن            4ـ سورتينگ                     5ـ آسياب كردن           6ـ فرموله كردن      

7ـ بسته بندی                      8ـ انبارش                   9ـ كنترل كيفيت        

استاندارد عملكرد: 
توليد دمنوش گياهی با استفاده از دستگاه خشك كن مطابق استاندارد 13966 سازمان ملی استاندارد ايران

شاخص ها:
ـ انتخاب مواد اوليه گياهی سالم و عاری از آفت زدگی و هرگونه ناخالصی 

ـ كاهش رطوبت محصول تا حد استاندارد
ـ درجه بندی مواد اولية گياهی براساس پارامترهای كيفی )رنگ، اندازه، ...(

ـ خرد كردن محصول به اندازة  تعيين شده در استاندارد
ـ اختالط مواد خردشده جهت تهية  مخلوط دم كردنی

ـ بسته بندی به گونه ای كه محصول را از شرايط نامساعد محيطی حفظ كند
ـ آزمون های كنترل كيفيت مطابق استاندارد

شرايط انجام كار:
مكان: كارگاه

زمان: 6 ساعت
تجهيزات: دستگاه خشك كن، آسياب، ميكسر، دستگاه دربندی

ابزار: ترازو، ترمومتر، رطوبت سنج،  ابزارآالت آزمايشگاهی،  لباس كار،  ماسك،  دستكش، كفش
مواد: مواد اولية گياهی،  مواد بسته بندی

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله كاررديف

1تهية  مواد اوليه1

2خشك كردن2

1سورتينگ و خرد كردن3

1فرموالسيون4

1بسته بندی5

1 انبارش6

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

استفاده از   لباس كار، كفش،  دستكش،  ماسك،  عينك،  گوشی،  كاله
آشناسازی مصرف كنندگان با تنوع اقليمی و گياهی ايران،  آشناسازی مصرف كنندگان 

با خواص گياهان دارويی
توجه به سالمت مصرف كنندگان

2

*ميانگين نمرات
*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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ـ برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ايران، 1391.
ـ استاندارد شايستگی حرفه صنايع غذايی، سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، دفتر تأليف كتاب های 

درسی فنی و حرفه ای و كاردانش، 1392.
ـ استاندارد ارزشيابی حرفه صنايع غذايی، سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، دفتر تأليف كتاب های 
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