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  : مديريت زراعي  4فصل

  
  :كودهاي شيميايي

ماكرو و ميكرو  عناصر برخي ديگر هم هر دو نوع ؛ها  هستندها يا ميكروالمانبعضي از كودها فقط حاوي ماكروالمان     
  باشند.ها را دارا ميالمان

ابطه و تناسب درستي در خاك وجود داشته باشند، ضمن تامين رشد و نمو گياه و افزايش اگر اين دو دسته عناصر با ر
  يابد.ها هم افزايش ميمقاومت به آفات و بيماري ،توليد آن

اي در ساقه ترين كودهاي شيميايي حاوي ماكروالمانها هستند. كودهاي ازته تاثير عمدهكودهاي ازته، فسفره و پتاسه مهم
  كنند.يي و جوانه زني گياهان دارند و به طور كلي رشد رويشي گياهان را تسريع ميبرگ زا ،زايي

گيرد. بعضي از گياهان دارويي به ازت نياز ازت به صورت كودهاي آمونياكي، نيتراتي و يا آميدي مورد استفاده قرار مي
گياه  يهاي پايينكه برگ گرددباعث ميشود. كمبود ازت مبرم داشته و در اثر كمبود آن رشد گياه كاهش ويا متوقف مي

  .درآيداي روشن و به تدريج به صورت سوخته و خشك شده و قهره آمدهريحان به رنگ ليمويي يا نارنجي در
ند. جذب ازت هم توسط گياهان دارشدن محصول  شدن، رسيدن و كاملزدن، باروركودهاي فسفره تاثير مهمي در جوانه

دد. كودهاي فسفره اغلب بصورت فسفات آمونيوم، سوپر فسفات، فسفات مضاعف سديم گردر حضور فسفر تسريع مي
  گيرد.و كلسيم و ... مورد استفاده قرار مي

به سبز تيره و  از سبز علفي هاها، تغيير رنگ برگباريك شدن برگ ،كمبود فسفر باعث تغيير شكل و اندازه طبيعي گياه
شود و در صورت كمبود شديد فسفر، گياه ها ايجاد ميي زرد در سطح برگهاشود. گاهي لكهسبز آبي مي هم گاهي

  گردد.كوتاه قد مي
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  كودهاي پتاسه:
 و كلروپتاسيممانند  هعنصر پتاسيم كمتر براي گياهان داروئي مورد نياز است. اين عنصر از طريق كودهاي پتاس      
  گيرد.پتاسيم و منيزيم در اختيار گياهان قرار مي ركلرو
  هاي رسي آهكي و رسي شني حاوي پتاسيم كمتري هستند.هاي رسي اغلب پتاسيم بيشتري دارند در حاليكه خاكخاك

 باعثولي  ،بر، منيزيم و منگنز به مقدار كم مورد نياز گياهان داروئي هستند روي، عناصري نظير پتاسيم، مس، آهن،
شوند. از طرفي اين عناصر باعث تاثير بهتر و سريعتر خاك مي هماهنگي بين عناصر و مواد مورد نياز گياهان داروئي در

شود. زمان كاشت گياهان به خاك افزوده مي در د. كودهاي فسفره و پتاسه در قبل و يانگردازت و فسفر بر گياهان مي
زراعي اغلب  مقادير افزودني كودهاي شيميايي براي گياهان داروئي تقريبا مشابه مقاديري است كه براي ساير گياهان

  شود.كودهاي ازته هم به صورت سرك در مرحله رويش گياهان به خاك  اضافه مي گردد.مصرف مي
  

  :استفاده از سموم شيميايي
شود. كاربرد سموم مختلف ها استفاده ميكشها و قارچكشآفتها، كشدر مورد گياهان داروئي هم اغلب از علف       

كه دارند   فوائديگيرند عالوه بر ميهاي گياهي مورد استفاده قرار هاي هرز، آفات و بيماريكه به منظور مبارزه با علف
 يجايگزين يها خودداري شود. به طور كلنآدارند و بايد حتي االمكان از مصرف  هم اثرات زيان بار زيست محيطي

در مقايسه با كاربرد سموم ارجح بوده  ...وگيرانه، تناوب زراعي هاي اوليه پيشهاي مكانيكي، بيولوژيك و مراقبتروش
  شود.و امروزه بيشتر توصيه مي

لذا گياه داروئي كه قرار است مورد  ؛ن تثبيت شوندآتوانند توسط گياهان جذب و در پيكر بايد توجه داشت كه سموم مي
سان را فراهم آورد. از طرفي مسمويت ان اتاستفاده انسان قرار گيرد از اين طريق امكان دارد كه سمي شده و خود موجب

توانند باعث افزايش يا كاهش تمركز مواد موثره در گياهان شوند كه از اين نظر همانگونه كه در قبل اشاره شد سموم مي
  نيز بايد توجه زيادي به كاربرد سم و نوع آن شود.

كه در نزديكي يا مجاورت  ، باغي)(زراعي بايد دقت شود كه گروهي از عوامل بيماري زا از طريق گياهان غير داروئي
بنابراين تاكيد شده است كه مزارع گياهان داروئي در فاصله  .ندشوگياهان داروئي قرار دارند به اين گياهان منتقل مي

  مناسبي از ساير مزارع احداث گردند.
هاي قارچي هم در بين يماريشوند . بهاي باكتريايي مبتال ميسون اغلب به بيمارييدر بين گياهان داروئي گشنيز و ان
   به بيماري قارچي ميلديو )Anethum graveolens  ( شويد شبت ،شود به طوريكهگياهان داروئي زياد مشاهده مي

)Mildew ،(ختائيسنبل)Angelica archangelica (  ،انجدان رومي )Levisticum officinale  به قارچ (
Systole coriandri  ياه مرزنجوشگ ) Majorana hortensis  (نارياربه قارچ آلت )Alternaria (، خشخاش      

) paparer somniferum  (به قارچ Erysiphe communis گياهان زوفا و )Hyssopus officinalis   ( و
  شوند.آلوده مي)  .Thrpis sp (به قارچ ترپيس ) .Anthemis sp( بابونه
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  :هاي رشدكنندهتنظيم
هاي موجود است كه به منظور در بازار شيميايي رشد و يا هايكنندهاد شيميايي مختلفي با نام تنظيمامروزه مو      

دار از اين هورمون اغلب براي ريشه ) كه Auxin( هورمون اكسين ،تواند مورد استفاده قرار گيرد از جملهمختلف مي
 قلمه اي ازبخشد. با آغشته كردن قطعها را سرعت ميهزايي قلمهاكسين ريشه هورمون .شودها استفاده ميكردن قلمه

  يابد.يش مي افزا به ويژه در مورد گياهان كند رشد ،دار شدن قلمه كاشته شدهكاشت آن در زمين امكان ريشه ساقه و
 Brassica(  آوري محصوالتي نظير خردلو براي جمع شودها ميسبب ريزش برگ شيميايي است كه ماده نيز ونلرگ

juncea (، خشخاش و رازيانه ) Foeniculum vulgare( آوري محصول به صورت پاشش كاربرد دارد و جمع
محصول  ،وري آسانآها به منظور جمعتوان براي ريزش برگكه مي ديگري گيرد. از تركيبات شيمياييتر انجام ميراحت
  Acid( اسيد ژيبرليك تركيبات شيميايي به استفاده كرد زني و ...ريشه ،افزايش رشد برگي (يا ميوه)، ريشه

Gibberellic  ،(سيتوكنين  ) Cytokinin( ، كاسيد هومي)Humic acid  (، واكسال)Wuxal  (و كاميوسان         
) Camiosan (دهند. اگر هدف افزايش را نشان مي تفاوتيهاي مختلف اثرات مدر غلظتاين تركيبات . البته اشاره كرد

هاي غذايي با نام ميكرو و يا مواد توان از محلولمي ،هاي گياهان دارويي از جمله گل انگشتانه باشدگرشد و توسعه بر
 .ل استفاده كرداشيميايي واكس
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  :يندهاي پس از برداشتآفر
  زمان مناسب برداشت 

به منظور كه هاي گياه بايست انداممي بنابراين ،باشداز آنجايي كه هدف توليد حداكثر مواد موثره گياهان مي      
هاي مختلف شود، در زمان مناسب برداشت شوند. اين زمان اغلب براي اندامبرداشت مي و صنعتي محصول گياه دارويي

ميوه و ، هاگل در مرحله باز شدن گل، زائي)هاي رويشي در مرحله توليد گل(گلبراي اندامبه طوريكه، است  متفاوت
  باشد.مي هاي زيرزميني(ريشه و ريزوم) در اواخر دوره رشدبراي اندامو  ه رسيدگي كاملبذر در مرحل

شود. لذا قبل از مي تخريبهاي گياهي برداشت شده رطوبت زيادي دارد و به راحتي دچار فساد و پوسيدگي و اندام
رطوبت آن تا حد قابل قبول  الزم است كه ياستخراج مواد مؤثره اغلب براي نگهداري طوالني مدت محصول برداشت

كاهش  تا حدي آوري شدههاي جمعرطوبت اندامكه است  فرايندي خشك كردن كاهش يافته و به عبارتي خشك گردد.
  براي مدتي نگهداري كرد. بدون هيچ گونه خطري را ي گياهيهااندام پس از آن بتوان و يابد

دارد. رطوبت موجود در  يهاي گياه بستگت موجود در اندامبه ميزان و نوع رطوب انهاي گياهروش خشك كردن اندام
  .باشدمي رطوبت شيميايي، فيزيكي شيميايي و مكانيكي سه شكلگياه از نظر پيوند شيميايي متفاوت بوده و به 

  
  ) Chemical bound waterرطوبت شيميايي( -1

هاي آب به سختي ي پيوندي زياد در بين ملكولشود به دليل انرژاين رطوبت كه به رطوبت ملكولي هم شناخته مي     
باشد. لذا اغلب ها ميشود و خروج آن نيز مستلزم صرف انرژي زياد و متالشي كردن ملكولهاي گياه خارج مياز اندام

  باشد.ها خارج سازي اين نوع رطوبت امكان پذير نميمادر خشك كردن اند
  
 )Physic-chemically bound water (  شيميايي -رطوبت فيزيكي -2

  شود:اين نوع رطوبت بر حسب ميزان انرژي پيوندهاي ملكولي به دو نوع رطوبت تقسيم مي     
  )  Adhesion( رطوبت چسبنده 1-2
هاي ن نوع رطوبت نيز انرژي موجود در بين پيوندهاي ملكولي آب بسيار زياد است و هنگام خشك كردن انداميدر ا 

  ها خارج نمود.توان از اندامنمي را بتگياه به راحتي اين رطو
   ) Cohesion( رطوبت آغشته 2-2

هاي گياهي است و انرژي پيوندي كمتري دارد. بنابراين اين نوع رطوبت مربوط به آب آغشته به سطح خارجي سلول
  .شودها خارج ميتر از اندامساده

  ) Mechanically bound water (رطوبت مكانيكي - 3
گردد. مقدار آن هاي گياه از محيط جذب و در آن ذخيره ميوبت با توجه به خاصيت مويينگي توسط ريشهاين نوع رط

  نيز بستگي به اختالف غلظت در بين اندام مورد نظر گياهي و محيط خارجي گياه دارد.
كنند. به مي هاي گياهي ايفادو عامل اختالف غلظت و درجه حرارت نقش مهمي در خروج رطوبت مكانيكي از اندام

  كند.تر حركت ميتر به سمت منطقه خشكطوريكه همواره تحت تاثير اين دو عامل رطوبت از منطقه مرطوب
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منظور از خشك كردن محصول گياهي اغلب به معني خارج سازي دو نوع رطوبت پيوسته( آغشته) و مكانيكي از درون 
  .هاي گياهي استاندام

محيط و ميزان درجه حرارت آن بستگي دارد و به طور همزمان رطوبت ي به مقدار هاي گياهسرعت خروج آب از اندام
  گيرد.هاي گياهي در دو مرحله انجام ميگذارند. خشك شدن اندامنيز بر اندام گياهي تاثير مي

  اه خارجشود و طي آن تمامي آب مكانيكي و مقداري از آب پيوسته از گياين مرحله به سرعت انجام مي -1مرحله       
  شود.مي      
  مرحله دوم به مرحله خشك شدن كند معروف است و در مقايسه با مرحله اول از سرعت كمتري -2مرحله       
  برخوردار است. در اين مرحله اندام گياهي حاوي مقدار كمي از آب پيوسته است كه به كندي از گياه خارج       
  شود. مي       

   
هاي گياهي است و چنانچه يفيت مواد مؤثره در گياهان تحت تاثير ميزان رطوبت موجود در اندامبايد توجه داشت كه ك

يابد. ها از حد مطلوب كمتر باشد در اين صورت مواد مؤثره تغيير شكل داده و كيفيت آن نيز كاهش ميرطوبت اندام
بنابراين در مرحله دوم خشك كردن  اشت.كاهش كيفيت مواد مؤثره كاهش كيفيت داروهاي گياهي را به دنبال خواهد د

كن فرايند خشك كردن محصول گياهي را با خاموش كردن دستگاه خشك ،هاي گياهي بايستي در زمان مناسبياندام
  .كردمتوقف 

ياهان داروئي اغلب به درجه حرارت گدرصد باشد.  14تا  10رطوبت گياهان داروئي پس از خشك شدن  بايد در حدود 
شود. بنابراين براي خشك كردن ها تحت شرايط درجه حرارت باال دچار تغييرات ميهستند و مواد مؤثره آنباال حساس 

  شود.هاي خيلي باال مناسب نبوده و از آن استفاده نميجه حرارترد
 سطحهاي گياهي باعث خشك شدن سريع هاي باال و تهويه سريع براي خشك كردن انداماستفاده از درجه حرارت

اي رنگ جي قهوهارهاي خبخششود . در اين صورت هاي مياني آن ميها و باقي ماندن رطوبت در قسمتجي اندامخار
  گردد.هاي گياهي سبب تجزيه و فساد مواد مؤثره ميهاي مياني اندامو برشته شده و رطوبت موجود در بخش

  .دزير بايد توجه شو نكاتبه طور كلي در خشك كردن گياهان دارويي به 
 عدم تغيير در ميزان مواد مؤثره موجود در گياهان  -1

 طعمو  بو ،عدم تغيير در صفات خارجي محصول نظير  رنگ -2

 عدم تاثير نامطلوب بر محصول از نظر اقتصادي -3

 
   .شوندهاي مختلفي خشك ميهاي گياهي گياهان داروئي با توجه به نوع ماده مؤثره استخراجي آن در درجه حرارتاندام

از اين حد  بيش افزايش درجه حرارت ؛گراددرجه سانتي 50تا  40در دماي  هاي حاوي اسانسخشك كردن اندام -1
  شود.باعث كاهش اسانس مي

گراد درجه سانتي 60 تا 50هاي حدود در درجه حرارت يهاي گياهي حاوي تركيبات گليكوزيدخشك كردن اندام -2
  گيرد.انجام مي
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هاي حاوي آلكالوئيدي در برابر درجه حرارت حساسيت كمتري دارند. براي خشك كردن اندام از آنحاييكه تركيبات -3
  گراد استفاده كرد.درجه سانتي 70تا 60هاي توان از درجه حرارتاين تركيبات مي

يش زيرا در ب .گراد استدرجه سانتي 80ها هستند حداكثر درجه حرارت مجاز هايي كه حاوي ويتاميندر مورد اندام -4
گراد درجه سانتي 80يابد. در درجه حرارت باالتر از ها تجزيه شده و ارزش محصول كاهش مياز اين حد ويتامين

 يابد.اي تغيير ميكلروفيل نيز تجزيه شده و رنگ سبز طبيعي گياه به رنگ قهوه

 
  :خشك كردن براي هاي گياهياندامآماده سازي 

  سازي شوند. در اين صورت:ي براي خشك كردن آمادهآوري شده بنحو درستچنانچه گياهان جمع
 گيرد.ها با سرعت بيشتري انجام ميفرايند خشك كردن اندام -1

 .شوندهاي گياهي با كيفيت بهتري خشك مياندام -2

هاي اصلي هم به قطعات با جداسازي شوند و اندام ،اضافاتي از گياه را كه مد نظر نيستند بايستمي براي اين منظور
  ها براي خشك كردن بايد مراحل زير دنبال شود:ها و ريزومه مناسب تقسيم گردند. در مورد ريشهانداز

  هاي گياهان از گل و الي با فشار آب ها و ريشهشستشوي كامل ريزوم -1
 Saponaria  صابونيگل گياه  ريشه ( مانند اغلب پوست ريشه و ريزوم كه فاقد ماده مؤثره است از آن جدا شود -2

alba(.  
 ).بيانمانند ريشه شيرين(ها را به دو يا چهار قسمت تقسيم نمودآني،ها ضخيم باشند بايد از ناحيه طولچنانچه ريشه -3

هاي تازه از قبل از خشك كردن بايد برگ ،هاي آنها به عنوان محصول داروئي اهميت دارددر مورد گياهاني كه برگ
  .شك شوندها جداشوند و به طور مستقل خساير اندام

  
  :و صنعتي هاي خشك كردن گياهان داروئيروش

 هاي طبيعيروش -1

      كاشت گياه خشك  محلهاي مورد نظر در شرايط آفتاب و در اندام ،در اين روش پس از برداشت محصول      
هاي گياهي در اندامكه گردد ميتوصيه  ،و امكان بارندگي شوندگردند. با توجه به شرايط اقليمي كه دچار تغييرات ميمي

آوري شده هاي مخصوص از جنس تورسيمي است خشك گردند. محصول جمعهاي بزرگ كه داراي قفسهداخل سالن
جابجايي و هاي نازك و با ضخامت كم بر روي تورهاي سيمي قرار دارد. در اين صورت نيازي به را بايد به صورت اليه

هايي با هاي گياهي بر روي قفسهتراكم مناسب اندام گردد.خشك ميباشد و به سرعت رو كردن گياهان نمي و زير
برگ ، رم در هر متر مربعگكيلو 5/0گل تازه بر حسب نوع اندام متفاوت است، به طوري كه در مورد  طبقات تورسيمي

  باشد.مي عكيلوگرم در هرمترمرب 5/2تا  2پوست تنه يا ريشه  ، ريشه تازه، كيلوگرم در هر متر مربع 2 تا 1تازه 
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 روش مصنوعي -2

كن با توجه به ميزان درجه هاي خشكشود. دستگاهكن استفاده ميهاي مخصوص خشكدر اين روش از دستگاه       
  شوند:حرات و شرايط تهويه به سه دسته تقسيم مي

 ) Cold air drying(  اي خنكوخشك كن با جريان ه -1

 ) Warm air dryin(   خشك كن با جريان هواي گرم -2

 )   Hot air drying(    خشك كن با جريان هواي داغ -3

 
 هاي داراي جريان هواي خنكخشك كن - 1

گردند. استفاده از آن در روزهاي هاي گياهي به وسيله جريان هولي معمولي خشك ميها اندامدر اين نوع از خشك كن
روز خشك  20تا  8حسب شرايط محيط شود. بر ) توصيه مي درصد هوا 50با رطوبت نسبي كمتر از  گرم و خشك (

  انجامد.ها به طول ميشدن نمونه
 هاي داراي جريان هواي گرمخشك كن - 2

 ،هاي معموليها درجه حرارت و سرعت جريان هوا قابل تنظيم است و در مقايسه با خشك كندر اين نوع خشك كن
 40جريان هواي گرم درجه حرات بين  ياهگردند. در خشك كنهاي گياهي با سرعت و كيفيت بيشتري خشك مياندام

و )  Schield favorite dryer (هاي كابينتيترين انواع آن خشك كنشود. مهمگراد نتظيم ميدرجه سانتي 80تا 
  .باشدمي)  Conveyor dryer ( ايهاي تسمهخشك كن

  هاي كابينتيخشك كن 2-1
هاي گياهي اغلب اندام ،باشدرند و استفاده از آن نيز بسيار رايج ميگيها قرار ميها در فقسهها كه نمونهدر اين خشك كن

ها كه براي خشك كردن نمونه آنجايياز شوند. يمتن خشك  5تا  3ساعت به ميزان  24بر حسب نوع آن در مدت 
ي هاو شاخه ها براي خشك كردن ساقهلذا استفاده از اين سيستم ،مرتبا توسط كارگرها جابجا شوندبايست ميها قفسه

  .باشدمناسب نمي گياهان
  ايهاي تسمهخشك كن 2-2

ن باال است و برحسب آتسمه متحرك تعبيه شده است. راندمان كاري  5تا  3ها ها مدرن هستند و درون آناين دستگاه
  هاي گياهي را خشك كند.تن اندام 14تا  8قادر است  ،ساعت 24نوع ماده گياهي در هر 

  
 ي جريان هواي داغهاي داراخشك كن - 3

شود و بيشتر مناسب خشك گراد تنظيم ميدرجه سانتي 1000تا  200در اين نوع خشك كن درجه حرارت اغلب بين 
بعضي از خشك كردن گردد. از آن استفاده مي مادكردن محصوالت كشاورزي است و اغلب براي خشك كردن علوفه 

   .با جريان هواي داغ امكان پذير است يزيتاجر و تاتوره، پروانش صغير مانند گياهان داروئي
تر خشك تن ماده 2در اين زمان در حدود  .انجامددقيقه به طول مي 5تا  2ها مدت خشك كردن محصول در اين دستگاه

  گردد.مي
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  هاي كابينتيخشك كن                  

  

  
  ايهاي تسمهخشك كن         ابينتيهاي كدر خشك كن يطبقات تور                           
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  و صنعتي: تاثير خشك كردن بر روي گياهان داروئي
به طور كلي خشك كردن باعث كاهش رطوبت و در نتيجه وزن گياه و همچنين اثرات مثبت يا منفي بر روي ماده       

يميايي ديگر و يا در خصوصيات گياه از قبيل تغييرشكل آن به ماده ش ،افزايش يا كاهش ماده شيميايي ،مؤثره گياهان نظير
به مقادير گياهان معموال اين هاي مختلف براي توليد يك كيلوگرم ماده خشك از اندام شود.بو، مزه و رنگ آن مي

خه شام، كيلوگر 6تا  5برگ تازه ، كيلوگرم 8تا  5 به ميزانگل تازه ؛ به طوري كه باشدمي نياز هاوزن تر اندام متفاوتي از
  احتياج است. كيلوگرم 5/1تا  2/1 به مقدارميوه تازه و  كيلوگرم 4تا  3ريشه تازه ، كيلوگرم 5تا  4به همراه برگ و گل

  :تاثير خشك كردن بر روي ماده مؤثره
ميزان گليكوزيدهاي محرك قلبي موجود  ،هاي گل انگشتانهدر اثر خشك كردن برگها نشان داده است كه بررسي      

برخي تركيبات شيميايي پروتئيني تهوع آور  )، Frangula alnus( توسه هدر پوست تازه سيا يابد.ها افزايش ميدر برگ
  .شودخواص مسهل و ملين مي تبديل به مواد ديگري با وجود دارد كه پس از خشك شدن خاصيت برگها تغيير كرده و

به آتروپين تبديل  ،هاشدن اندامود دارد كه پس از خشك يوسيامين به مقدار زياد وجهك تركيبات آلكالوئيدي زدر شابي
  گردد.مي
  

  :هااستخراج اسانس
  شود.زير انجام مي به طور كلي استخراج اسانس ها به سه روش

 تقطير گياه با آب و بخار -1

 هاي شيمياييحاللبا استفاده از استخراج  -2

 هاي معمولي كردن گياه در حرارت ندرفش -3

 
يا از تركيباتي هستند كه منشا ترپني دارند . البته  وي دتركيبات ترپنوئي وگونه كه قبال گفته شد جزها هماناسانس      

 يهاكه اسانس ها از تركيبات گوگردي است. از آنجاييآن ءمنشا ،ها مانند اسانس پياز يا اسانس خردلبرخي از اسانس
بر  نقطه جوش متفاوتي دارند. يبر حسب نوع ماده ترپن راينبناب ،اي از تركيبات ترپنتوئيدي هستندگياهان اغلب مجموعه

و  گراددرجه سانتي 230تا  200ها ترپن الكل، گراددرجه سانتي 180تا  160بورها رنقطه جوش ترپن هيدروكاين اساس 
  است. گراددرجه سانتي 290تا  260 هانآو مشتقات  اتم كربن ) 15ها ( داراي سزكوئي ترپن

ها نيز به فشار بخار آب و درجه شوند و شدت تبخير آنگراد تبخير ميدرجه سانتي 100 كمتر ازدماي ها در اسانس
  حرارت محيط بستگي دارد.
  :ها در جريان تقطيرتغييرات شيميايي اسانس

ه دهندهاي شيميايي بين مواد و تركيبات تشكيليك سري واكنش ،اربخگراد در داخل ديگ درجه سانتي 100در دماي 
   افتد.اتفاق مي : هيدروليز، اكسيداسيون و پلي مريزاسيونيهااز جمله واكنش ،ها و آباسانس

 هااز واكنش بعضي .شودآن مي اجزايها مفيد هستند و باعث بهبود كيفيت كلي اسانس يا برخي از برخي از اين واكنش
  د.نشوو باعث كاهش كيفيت اسانس مي داشته هم اثرات منفي
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  :هاواكنش بت و مفيداثرات مث
ها در دماي در بعضي از گياهان مواد شيميايي اوليه ( يا مواد پيش ساز) وجود دارد كه تحت تاثير بعضي از آنزيم      
  شوند مانند:به مواد مفيدي تبديل مي معين

شوند . در گراد فعال ميانتيدرجه س 60تا  50در دماي  در اين گياهان، هااسانس سير، پياز، خردل و بادام و ... كه آنزيم
وجود دارد كه در دماي حدود )  pro. chamazulen(  ساز و اوليه پروكامازولنگياهان بابونه و بومادران ماده پيش

  شود.تبديل مي)  Azulen (در زمان تقريبا طوالني به ماده شيميايي آزولن بخار،در ديگ  گرادسانتي درجه 100
  

  :اثرات زيان بار و منفي
ها اغلب اين واكنش اند.هاي مضر نام بردههاي پلي مريزاسيون، اكسيداسيون و هيدروليز را به عنوان واكنشواكنش      

و  كاهش ميزان حالليت و افزايش چگالي، تبديل مواد اسانس به تركيبات درشت ملكول، كاهش مقدار اسانس باعث:
  شوند.مي تغيير در رنگ و بوي اسانس

تغييراتي در  بروزاز طرفي حرارت زياد باعث  .افتدهاي سردكن اتفاق ميا اغلب در ديگ بخار يا قسمتهاين واكنش
  مانند: شود.ميها تركيبات و مواد جانبي شده و از اين طريق نيز باعث كاهش كيفيت اسانس

شود. فورفورال تبديل مي )Furfural(بر اثر حرارت تجزيه شده و به فورفورال ،سلولز كه در گياهان وجود داردهمي -1
 دهد.به شدت كيفيت اسانس را كاهش مي

  شوند.ها در مجاورت آب و دماي مناسب هيدروليز شده و به الكل و اسيد تبديل مياسترهاي موجود در اسانس -2

 
رها هاي هيدروليز استگراد است كه باعث تسريع در واكنشدرجه سانتي 70تا  60هاي سردكن اغلب لوله داخل دماي
شود كه شدت بخار داخل ديگ افزايش يافته و مدت زمان پيشگيري و كاهش اثرات زيان بار توصيه مي يبرا. گرددمي

 سيستمداخل  بهافزايش فشار بخار آب سبب سرعت حركت زيادتر ذرات ريز اسانس  الزم براي تقطير كاهش يابد.
شوند. در اين كاهش يافته و با سرعت بيشتري خارج مي هاي سرد كنها در لولهتوقف آن مدتسردكن شده و از طرفي 

  يابد.صورت كيفيت اسانس توليدي افزايش مي
  

 
  گيريدر صنعت اسانس بخار هايديگ                                          
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   گالبگيري به روش سنتي                                        

  
  
  

    
 تركيبات تري ترپنوئيدهاي موجودو تصوير گراف مربوط به  ) GC/ mass( جرمي طيف سنجي دستگاه

  )  Gum Olibanum( صمغ گياه كندر اسانس  در             
  
  


