تولید دمنوشهاي گياهي

فصل 5

تولید دمنوشهاي گياهي

دمنوش هاي گياهي فراورده هاي حاصل از دم كردن برخي گياهان دارويي هستند كه عطر ،طعم و
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
گسترش بوده و به سبب كيفيت باالي گياهان دارويي در كشور ما امكان صادرات اين محصوالت نيز
فراهم است.
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واحد یادگیری 7

توليد دمنوش هاي گياهي
چاي هاي اسانس دار یا 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.
استاندارد عملکرد
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر به توليد انواع دمنوش گياهي با استفاده از دستگاه خشك كن
مطابق استاندارد  13966سازمان ملي استاندارد ايران هستند.
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انتخاب ماده اوليه گياهي
تمیزکردن
خشک کردن
سورتینگ
آسیاب کردن
فرموالسيون
بسته بندی
انبارش
کنترل کیفی محصول نهایی

مراحل تولید دمنوش های گیاهی
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1ـ مرحلة تهيه مواد اوليه
ويژگي هاي گياهان دارويي:به نوشیدنیهایی که
از دم کردن گیاهان دارويي مختلف به دست میآیند،
دمنوش گفته میشود .دمنوش ها اجزای گياهان
دارويي قابل حل در آب مانند گل ،برگ ،ساقه،
ريشه ،دانه و پوست ميوه هستند .این دمنوشها
معموالً خاصیت دارویی دارند .انواع دمنوشها به
صورت تکی و یا ترکیبی تولید میشوند .آویشن،
زیره ،چای سبز ،بابونه و گل گاوزبان مهم ترين
شکل   5ـ1
گیاهان دارویی مورد استفاده در كشور ما هستند.
گياهان دارويي ،اغلب داراي سلولهايي با ديوارههاي مقاوم و مستحكم هستند كه بدن ما به سبب نداشتن آنزيمهاي
تجزيه كنندۀ این ترکیبات ،قادر به هضم و دسترسي به تركيبات مفيد آنها نيست .بنابراين براي دسترسی به اين
تركيبات سودمند بايد از روشهايي مانند دم كردن و يا جوشاندن استفاده كرد .دم کردن و جوشاندن گیاهان دو روش
مختلف است و نوشیدنی حاصل از هر روش ،خاصیت و تأثیر جداگانهای بر بدن میگذارد.
براي تهيه دمنوش گياه را در ظرفي دردار حاوي آب جوشيده ،ریخته و به مدت  15تا  20دقيقه 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.
ف ّعالیت
کالسی

با تکمیل جدول زیر مشخص کنید؛ چه بخشهایی از هریک از گیاهان دارویی مرسوم مورد استفاده قرار
میگیرد.
چند مورد گياه ديگر را كه مي شناسيد؛ به اين مجموعه اضافه كنيد.
نام گیاه

اندام

بذر

ریشه

آویشن

ساقه

چای سبز
زیره
بابونه
گل گاوزبان
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برگ

گل

میوه
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در اين واحد یادگیری پس از معرفي پنج گونه مهم از گياهان
دارويي ،چگونگي توليد دمنوش هاي گياهي مورد بررسي قرار
مي گيرد.
1ـ آویشن :آویشن گیاهی چند ساله از خانواده نعناعیان است.
معروف ترین نوع آن در ایران آویشن شیرازی است .از برگ و گل این
گیاه دمنوش تهیه میشود .مادة مؤثرة آویشن تیمولول نام دارد ،که
مادهای خلط آور است.
2ـ چای سبز :گیاهی چند ساله از خانواده نعناعیان است .به برگ
درختچه چای که عملیات مالش دهی روی آن انجام نشده است و به
همین دلیل رنگ آن سبز است گفته میشود .مرغوب ترین نوع آن از
برداشت اول برگها به دست میآید.
3ـ زیره :زیره گیاهی یکساله از خانواده چتريان است .قسمت
مورد استفاده آن بذر گیاه است .زیره در انواع سبز ،سیاه و کوهی
تولید میشود که بیشترین ترکیبات مؤثر آن در زیره کوهی است.
از بذرهاي اين گياه به عنوان چاشنی و همچنین دمنوش استفاده
میشود.
4ـ بابونه :بابونه گیاهی بوتهای و یکساله است ،که از گل آن
دمنوش تهیه میشود .عملیات دم کشیدن این گیاه باید حداقل 20
دقیقه طول بکشد.

5ـ گل گاوزبان :اصل این گیاه مربوط به آمریکای التین و
آمریکای جنوبی است و آنچه در ایران کشت میشود گیاهی مشابه
آن به نام اکی نوپس است ،که دارای گلهای بزرگ به رنگ آبی مایل
به بنفش است و گلبرگهای آن به صورت دمنوش مصرف میشود.
شکل   5ـ2
پرسش

براي تمدد اعصاب (آرامش) ،بهبود سرماخوردگي و جايگزين چاي سياه به ترتيب كدام يك از گياهان
دارويي فوق را پيشنهاد مي كنيد؟
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اصول انتقال و شرايط نگهداري گياهان دارويي
فرايند انتقال گیاهان دارویی از مزرعه تا کارخانه برای تهیة دمنوش و عرق گیری مشابه هم است.
این محصوالت به صورت فله منتقل میشوند و انتقال باید در کوتاهترین فاصله زمانی انجام گیرد و زمان انتقال
گیاه در هنگام خنکی هوا (اوایل صبح و یا غروب) باشد.
داليل انتقال گياه در هنگام خنكي هوا:
ـ به حداقل رساندن خروج اسانس از قسمت هاي بريده شدۀ گياه به دلیل دمای پایین
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 کنترل كيفي مواد اوليه
پرسش

شکل  5ـ3

به نظر شما اهمیت انجام آزمونهای کیفی چیست؟
برای کنترل کیفی مواد اولیه مجموعه ای از آزمونهای کیفی انجام داده میشود که مهم ترین آنها بررسی
ظاهری گیاهان ورودی است.
در گیاهان گلدار حتماً تخم حشرات وجود دارد که میتوان به وسيله ذره بین و یا باینو کولر آنها را مشاهده کرد.
ضمن اینکه میتوان گل را روی برگهای سفید تکان داد و تخم حشرات ریخته شده روی کاغذ را مشاهده كرد.
در مورد برگها مواردی مثل سوراخ شدن ،پارگی و موزاییکی شدن رخ میدهد که به راحتی با بررسی ظاهری
آنها می توان به وجود این بیماریها پی برد.

نکته
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رازیانه را در اطراف مزارع مركبات و دانههاي روغني میکارند؛ زیرا ساقه و برگ گیاه رازیانه محل زندگی نوعی
حشره به نام کفشدوزک هفت نقطهای است ،که این حشره به عنوان نوعی مبارزه زيستي (بیولوژیکي) براي نابود
کردن شتهها به کار میرود .شته یکی از آفتهای مهم باغهای مرکبات و مزارع دانههاي روغني است.
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ف ّعالیت
کارگاهی

ف ّعالیت
آزمایشگاهی

تفكيك گونه هاي مختلف گياهان دارويي
انواع گیاهان دارویی در اختیار هنرجو قرار گرفته و هنرجو ضمن شناسایی هر یک از گیاهان ،بخش مورد
استفاده آن را جداسازی کند.
ابزار و تجهيزات :دستكش ،قيچي باغباني ،الك با مش  1سانتي 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 گیاه 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 کنید.
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
خشک کردن به معنای کاهش محتوای رطوبتی محصول است که در نتیجه آن فعالیت های آنزیمی و میکروبی
کاهش یافته و ماندگاری محصول افزایش می یابد .همچنین خشک کردن سبب کاهش وزن و حجم محصول
شده و انبار داری و حمل و نقل آن تسهیل می شود.
طی خشک کردن باید دما و رطوبت کنترل شده و کیفیت مواد مؤثره و رنگ و طعم حداقل کاهش را داشته باشد
و نیز بار میکروبی نباید از حد تعیین شده بیشتر باشد.
نکته

عملیات خشک کردن باید در کوتاه ترین زمان پس از برداشت انجام شود زیرا هرگونه تأخیر در خشک کردن
باعث گسترش سریع آلودگی محصول می شود.
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قبل از خشک کردن ابتدا باید عملیات جداسازی قسمت های اضافی انجام گیرد.
ساده ترین روش برای حذف قسمت های نامطلوب به صورت دستی و بر روی میز بازرسی است .در این حالت
محصول بر روی نوار نقاله ای که به آهستگی در حال حرکت است ریخته شده و کارگران ،ناخالصی را جدا
می کنند .در این رابطه از الک نیز می توان استفاده کرد.
معموالً مقدار ساقه و شاخه در محصول برداشت شده گیاهان دارویی و معطر حدود  50درصد است که قبل از
خشک کردن باید این قسمت ها حذف شوند در نتیجه این کار مصرف انرژی کاهش یافته و راندمان خشک کردن
بیشتر می شود.
پس از جداسازی ،مرحله تمیز کردن و شست وشوی گیاهان انجام می گیرد.
نکته

گل یا میوه گیاهان نیازی به عملیات شست وشو ندارد.
در تمیز کردن خشک ابتدا بقایای خاک را با برس های مخصوص ،پره های دندانه دار فلزی یا اسفنجی یا غربال های
لرزش دار از روی ریشه ها و غده ها جدا می کنند.
دستگاه های شوینده باید بر اساس کارایی ،ظرفیت ،میزان مصرف آب و انرژی ،نیروی کارگری مورد نیاز ،قیمت،
هزینه های نگهداری انتخاب شود .دستگاه های شوینده باید بر اساس بهترین شست وشو با کمترین مقدار مصرف
آب طراحی شوند.
زدودن آب موجود بر روی سطح گیاهان پس از شستوشو عمل مفیدی است .طی عمل خشک کردن انرژی زیادی
مصرف میشود در حالی که باید سعی شود این کار ،با انرژی پایین ،نیروی کارگری کم و امکانات ساده انجام گیرد.
پس از شست وشو ،یک نوار نقاله افقی در حال نوسان مواد گیاهی را جابه جا می کند .نیروی ارتعاشی باعث جدا
شدن آب از گیاهان می شود .در طول جابه جایی جریان فشرده هوا نیز به جدا شدن آب کمک می کند.
اصول خشک کردن گیاهان دارویی و معطر:
1ـ خشک کردن طبیعی :این روش برای گیاهان دارویی که به صورت دستی جمع آوری می شوند با استفاده
از نور خورشید یا در مکانی با تهویه مناسب و به دور از نور خورشید ،انجام می شود این عمل در اصطالح سایه
خشک نامیده می شود.
مواد را باید به صورت یک الیه پخش کرد و به طور مرتب به هم زده و جابه جا کرد تا سرعت خشک شدن بیشتر
و کیفیت محصول نهایی بهبود یابد .روش خشک کردن آفتابی دارای اشکاالتی است:
ـ کاهش میزان اسانس و تغییر رنگ محصوالت
ـ زمان طوالنی خشک کردن و وابستگی به شرایط محیطی
ـ احتمال بروز آلودگی های قارچی و اثرات سوء آفات روی مواد گیاهی
2ـ خشک کردن با استفاده از هوای داغ :استفاده از هوای داغ در دستگاه های خشک کن رایج ترین روش
خشک کردن محصوالت گیاهی است؛ در این حالت محصول به صورت یک الیه در مقابل جریان هوای گرم و
خشک قرار گرفته و در زمانی نسبتاً کوتاه و تحت شرایط کنترل شده خشک می شوند.
دمای خشک کردن تأثیر مهمی بر رنگ گیاهان و کمیت و کیفیت مواد مؤثره گیاهان دارویی و معطر دارد .دمای
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باال سبب تغییر رنگ و سوختگی محصول می شود .دمای مناسب برای خشک کردن بسیاری از گونه های گیاهان
دارویی و معطر بین  50ـ 30درجه سلسیوس است.
نکته

نکته

برگ گیاهان نسبت به گل آنها سریعتر خشک میشود.
بذر در روي گياه مادر خشك مي شود؛ بنابراين بذرها را خشك نمي كنند.

شکل  5ـ4ـ دستگاه خشك كن
نکته

ف ّعالیت
کارگاهی

در این مرحله ،کنترل دما و میزان هوای ورودی و نیز ضخامت محصول داراي اهمیت است.

عمليات خشك كردن
ابزار و تجهيزات :ترازو ،دستگاه خشك كن ،دستكش
مواد :گياهان دارويي تفكيك شده
روش كار:
ـ هنرجويان را به چند گروه تقسيم کنید.
ـ خشك كن را روشن كنيد.
ـ دماي خشك كن را روي  35ـ  30درجه 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.
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3ـ مرحلة سورتينگ و خرد كردن
اصول درجه بندي
پرسش

هدف از عملیات بوجاری چیست؟
بعد از خشک کردن ،ابتدا عمليات بوجاری صورت میگیرد .به این ترتیب گیاهان خشک روی نقاله های مشبک
لرزان حرکت می کنند؛ در این مرحله از سمت باال يا پايين ،باد به روی آنها دمیده میشود و خاک آنها را جدا
میکند.
غربال ها رایج ترین ابزار در جداسازی و درجه بندی مواد گیاهی بر مبنای تفاوت در اندازه و ابعاد هستند .مواد
گیاهی روی غربال حرکت کرده و آنهایی که از سوراخ های غربال کوچک تر هستند از آن عبور می کنند.
عملیات درجه بندی با الکهای لرزان با مشهای مختلف انجام میشود .به این ترتیب که باالترین بخش دارای
قطر  25ـ  5میلی متر بوده و برای دمنوش استفاده میشود.
آنچه روی الک دومی جمع میشود؛ قطر کمتر از  5میلی متر داشته و برای چاشنی استفاده میشود و آنچه قطر
کمتر از  3ـ  2میلی متر دارد ،کم کیفیتترین بخش است و به صورت دمنوشهای کیسه ای 1استفاده میشود.
در کارخانههای چای ،برگ و ساقهها را خرد کرده و به صورت چای کیسهای تولید می کنند.
در هنگام بسته بندی دمنوش ها باید دقت کرد بخش هایی از مواد گیاهی که حاوی مواد مؤثره نیستند ،وارد
بسته نشوند.

ف ّعالیت
کالسی

چند نوع دمنوش کیسهای تهیه کرده و محتویات آن را روی کاغذ سفیدی خالی کرده و با ذرهبین به بررسی
محتویات آنها بپردازید.

1- Tea bag
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شکل   5ـ    5ـ بررسي چشمي دمنوش هاي گياهي
ف ّعالیت
کارگاهی

عمليات درجه بندي
ابزار و تجهيزات :ميز سورتينگ ،الك با مش هاي مختلف
مواد :گياهان دارويي خشك شده
روش كار:
ـ هنرجويان را به چند گروه تقسيم کنید.
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.

4ـ مرحلة فرموالسيون
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 گیاهی مورد استفاده را نام ببرید.
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در هنگام اختالط دمنوشهای گیاهی باید کام ً
ال محتاط بود و عاقالنه رفتار کرد .در این مورد باید به مواردی
مثل طبیعت و مزاج افراد ،تأثیر روی فشار خون ،اثرات و تداخل گیاهان دارویی نسبت به هم توجه كرد؛ بنابراین
نمیتوان هر نوع گیاهی را با هم مخلوط کرد.
در هنگام اختالط هرگز نباید تعداد زیادی گیاه دارویی را با هم مخلوط کرد و نیز نباید در مصرف گياهان
دارويي زياده روي كرد.
برخی از این ترکیبات میتواند ،به صورت زیر باشد:
ـ آویشن و چای سبز و گل گاوزبان
ـ دارچین و بابونه
ـ آویشن ،زیره ،دارچین 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 ،یک گیاه ،به عنوان پایه انتخاب شده و رعایت نسبت مناسب بین گیاهان اهميت
بسيار دارد.
برخی از نسبت ها به شرح زیر است:
1ـ چای سبز (گیاه پایه)  50درصد  +گل گاوزبان  30درصد  +آویشن  20درصد
2ـ بابونه (گیاه پایه)  70درصد  +دارچین  30درصد
3ـ زیره  15درصد  +دارچین  15درصد  +چای سبز  40درصد  +آویشن  30درصد
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 شيمیايي 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.
ف ّعالیت
کارگاهی
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عمليات اختالط دمنوش هاي گياهي
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 کنید.
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.

تولید دمنوشهاي گياهي

نکته

از جابه جا كردن ترازو اجتناب كنيد.

5ـ مرحلة بسته بندي
اصول بسته بندي
پرسش

به نظر شما بسته بندی باید گیاه دارویی را در مقابل چه عواملی محافظت کند؟
گیاهان دارویی نگهداری شده به صورت فله در عطاریها به سادگی دچار حمله آفات و جانوران انباری میشوند
و به این ترتیب عالوه بر اُفت کمی ،اُفت کیفی هم در آنها ایجاد می شود ،که ناشي از آلوده شدن گیاهان به
فضوالت و بقایای این آفات هستند که در این حالت احتمال بروز بیماری در اثر مصرف این گیاهان وجود دارد.
از این رو بسته بندی باید عالوه بر افزايش دوره ماندگاری ،محصول را در مقابل آفات انباری مختلف نيز
محافظت نماید.
از سوی دیگر بسته بندی ،باید گیاه دارویی را در مقابل رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید محافظت کند.
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 بیماریهای منتقل شده توسط آنها را بیان کنید.

شکل   5ـ    6ـ دمنوش كيسه اي

شکل   5ـ7ـ دستگاه بسته بندي چاي كيسه اي
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ف ّعالیت
کارگاهی

توجه

عمليات بسته بندي
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  2گرم از گیاهان دارویی خشک 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 بستهها 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.

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 دمنوشهای بسته بندی شده دارای دمای
معمولی و رطوبت نسبی پایین است .نحوه چیدمان بستهها باید به گونهای باشد؛ که جریان 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 زیر است:
ـ بخش هایی از گیاهان دارویی غیر از بخش اصلی
ـ هر نوع موجود زنده یا قطعات آن مثل حشرات یا آفات دیگر
ـ مواد معدنی مخلوط با گیاهان مثل خاک ،سنگریزه ،شن و گرد و غبار
براي بررسي عطر ،رنگ و شفافيت ابتدا بايد نمونه ها را به مدت  5دقيقه در آب جوش قرار داده و سپس مورد
بررسي قرار داد.
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جدول   5ـ1ـ ويژگي هاي حسي و فيزيكي دمنوش ها
ويژگي

حد مجاز

بو

داراي بوي طبيعي گياه

رنگ

داراي رنگ روشن

طعم

داراي طعم طبيعي گياه

شفافيت

فاقد هرگونه گرد و رسوب

مواد خارجي

فاقد مواد خارجي و باقيمانده گياهي

براي بررسي ويژگي هاي شيميايي درصد رطوبت و خاكستر مورد بررسي قرار مي گيرد .حدود اين موارد بايد
مطابق با استاندارد ملي ايران باشد.
گیاهان دارویی و معطر باید فاقد باقی مانده سموم آفت کش ،فلزات سنگین و آلودگی های میکروبی باشند.
گیاهان دارویی و معطر به طور طبیعی حاوی آلودگی های قارچی و باکتریایی هستند که از خاک نشأت
می گیرند .روش های برداشت ،حمل و نقل و تولید می تواند سبب تشدید این آلودگی ها شوند .به این ترتیب با
تعیین این آلودگی ها می توان کیفیت فرایند تولید و برداشت را تعیین نمود.
ف ّعالیت
آزمایشگاهی

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 نازك به جا مانده
و هرگونه باقيمانده گل و گياه بررسي كنيد.
ـ دمنوش را حداقل به مدت  5دقيقه 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 شيشهاي از نظر ظاهري بررسي كنيد؛ كه فاقد هرگونه كدري و رسوب باشد.
2ـ اندازه گیری و تعیین مواد خارجی
ابزار و تجهیزات :ذره بین ،الک  ،250ترازو
مواد :انواع دمنوش
روش کار:
ـ هنرجویان را به چند گروه تقسیم کنید.
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ـ طبق جدول زیر مقدار مورد نیاز از نمونه را وزن کنید.
نوع مواد گیاهی

مقدار نمونه بر حسب گرم

ریشه ،ریزوم ،پوست

500

برگ ،گل ،دانه ،میوه

250

قطعاتی از گیاه مورد نظر(به طور متوسط وزن هر قطعه کمتر از  0/05گرم)

50

ـ نمونه را روی یک سطح به صورت الیه نازک پهن کنید.
ـ با استفاده از ذره بین مواد خارجی را جدا کنید.
ـ باقیمانده را در یک الک  250بریزید و ذرات را جدا کنید.
ـ مواد خارجی را تا حداکثر  0/05گرم وزن کنید.
ـ با استفاده از فرمول زیر درصد مواد خارجی را محاسبه کنید.

m1
×100
m2

= درصد مواد خارجی

وزن کل نمونه =m1
وزن مواد خارجی =m2

134

ارزشیابی واحد یادگیری تولید دمنوش های گیاهی
شرح کار:
1ـ انتخاب مواد اولیۀ  گیاهی
7ـ بسته بندی

2ـ تمیز کردن
8ـ انبارش

3ـ خشک کردن
9ـ کنترل کیفیت

4ـ سورتینگ
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5ـ آسیاب کردن

6ـ فرموله کردن

استاندارد عملکرد:
تولید دمنوش گیاهی با استفاده از دستگاه خشک کن مطابق استاندارد  13966سازمان ملی استاندارد ایران
شاخص ها:
ـ انتخاب مواد اولیه گیاهی سالم و عاری از آفت زدگی و هرگونه ناخالصی
ـ کاهش رطوبت محصول تا حد استاندارد
ـ درجه بندی مواد اولیۀ گیاهی براساس پارامترهای کیفی (رنگ ،اندازه)... ،
ـ خرد کردن محصول به اندازۀ  تعیین شده در استاندارد
ـ اختالط مواد خردشده جهت تهیۀ  مخلوط دم کردنی
ـ بسته بندی به گونه ای که محصول را از شرایط نامساعد محیطی حفظ کند
ـ آزمون های کنترل کیفیت مطابق استاندارد
شرایط انجام کار:

مکان :کارگاه
زمان 6 :ساعت
تجهیزات :دستگاه خشک کن ،آسیاب ،میکسر ،دستگاه دربندی

ابزار :ترازو ،ترمومتر ،رطوبت سنج ،ابزارآالت آزمایشگاهی ،لباس کار ،ماسک ،دستکش ،کفش
مواد :مواد اولیۀ گیاهی ،مواد بسته بندی

معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

١

تهیۀ مواد اولیه

١

٢

خشک کردن

2

٣

سورتینگ و خرد کردن

1

4

فرموالسیون

1

5

بسته بندی

1

6

انبارش

1

نمره هنرجو

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:

مدیریت کیفیت سطح 1
استفاده از لباس کار ،کفش ،دستکش ،ماسک ،عینک ،گوشی ،کاله
آشناسازی مصرف کنندگان با تنوع اقلیمی و گیاهی ایران ،آشناسازی مصرف کنندگان
با خواص گیاهان دارویی
توجه به سالمت مصرف کنندگان
میانگین نمرات

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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منابع
ـ برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران.1391 ،
ـ استاندارد شایستگی حرفه صنایع غذایی ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،دفتر تألیف کتاب های
درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.1392 ،
ـ استاندارد ارزشیابی حرفه صنایع غذایی ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،دفتر تألیف کتاب های
درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.1393 ،
ـ راهنمای برنامه درسی رشته صنایع غذایی ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،دفتر   تألیف
کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.1394 ،
ـ برنامه درسی درس فراوری گیاهان دارویی و خشکبار ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،دفتر
تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.1394 ،
ـ توكلي پور ،حميد ،اصول خشك كردن مواد غذايي و محصوالت كشاورزي ،ويرايش دوم ،تهران ،آييژ،
.1386
ـ سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي ،شورای عالی انقالب فرهنگی .1392
ـ مقصودي ،شهرام ،فنا وري خشكبار ،تهران ،نشر علم كشاورزي ايران. 1389 ،
ـ فاطمی ،حسن ،اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی ،چاپ اول ،شرکت سهامی انتشار.1382 ،
ـ سردار ارتیکن ،میالن مارتینو ،مترجمان فرزاد نجفی ،محمد تقی عبادی ،جالل عباسیان ،فرایندهای
برداشت ،خشک کردن و فراوری گیاهان دارویی و معطر ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،مرکز چاپ و
انتشارات.1390 ،
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