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  عصاره چیست؟ 

آلی اس گیاّاى  طَرتی کِ هَاد هَجَد در سلَل ّای گیاّی تا حالل ّا اس جولِ آب یا حالل ّای در

استخزاج هَاد حالل تِ کار رفتِ تا کوک  اطَال پس اس.استخزاج شًَذ تِ ایي هحظَل ػظارُ گفتِ هیشَد

طَرتی کِ ػظارُ تا آب یا اتاًَل استخزاج شَد هیتَاًذ تذٍى خارج  در.تقطیز ٍ یاتقطیز در خال جذا هیشَد

دیگز استخزاج  آى را در دارٍ ّای خَراکی هظزف ًوَد ٍلی در طَرتی کِ ػظارُ تا حالل ّای کزدى حالل

 .شَد خَراکی ًثَدُ ٍ حتوا تایذ حالل ّای دیگز را خارج ًوَد

آًْا حاٍی کلیِ ی هَاد  شَد تا تَجِ تِ پالریتِ ّایطَرتی کِ ػظارُ تا اتاًَل یا هتاًَل استخزاج  در

در طَرتی کِ ػظارُ گیزی تا حالل ّای .هیگَیٌذ هَجَد در گیاُ تَدُ ٍ تِ ػظارُ تذست آهذُ ػظارُ تام

 اکثز دارٍ ّای گیاّی اهزٍس تا آب ٍ.اس هَاد هَجَد در گیاُ خارج گزدًذ دیگز اًجام شَد هوکي است قسوتی

 .استخزاج هیشًَذاتاًَل اس گیاّاى 

ّیذرٍالکلی تَدُ کِ تا تٌظین  ػثارتی اکثز ػظارُ ّای هظزفی تِ ػٌَاى دارٍ ّای خَراکی ٍ غیز خَراکی تِ

درطَرتی کِ حالل اس ػظارُ .هَرد هظزف قزار هیگیزًذ غلظت ٍ یا تْیِ ػظارُ خشک آًْا در دارٍ ساسی

حالل آى ّا جذا شَد تزحسة هَاد هَجَد در  هایغ خَاٌّذ تَدٍلی در طَرتی کِ جذا ًشَد ّوِ ػظارُ ّا

رٍغي ّای گیاّی هایغ  اطَال ػظارُ ّایی کِ حاٍی.ّا ػظارُ هوکي است هایغ خویزی ٍ یا جاهذ شَد آى

تزای استخزاج ػظارُ اس گیاّاى در آسهایشگاُ تا . هاًذ تاشٌذ تؼذ اس تقطیز حالل تِ شکل هایغ تاقی خَاٌّذ

 .ٍسایل استیل استفادُ هیشَد طٌؼت اس ٍسایل شیشِ ای ٍ در

طَرتی کِ اجسام  در.ػظارُ گیزی تِ دٍ ًَع تا کوک حزارت ٍ تذٍى دخالت حزارت اًجام پذیز است رٍش

ػظارُ گیزی تا دخالت .استفادُ کٌین هَجَد در گیاّاى تِ حزارت حساس تاشٌذ تْتز است اس رٍش دٍم

دخالت حزارت تا ٍسیلِ ای تِ ًام پزٍکَلِ طَرت  گیزی تذٍى حزارت تا ٍسیلِ ای تِ ًام سَکسلِ ٍ ػظارُ

گیزی  گیزی تا حزارت سزیغ تز ٍ ارساى تز توام هیشَد در حالی کِ در رٍش دٍم ػظارع ػظارُ.هیگیزد

هشیت ػظارُ گیزی تذٍى دخالت .هیشَد ًیاسهٌذ سهاى تَدُ ٍ هیشاى حالل هظزفی تیشتز ٍ گزاى تز توام

 .ُ است در ایي طَرت اثز ػظارُ شثیِ گیاُ هزتَطِ هیثاشذحزارت سالن هاًذى اجسام در ػظار
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 :عصاره گیری با کمک حرارت با دستگاه سوکسله 

در اًذاسُ ّای هختلف تزای ػظارُ گیزی هقادیز هتفاٍت گیاُ ساختِ شذُ  دستگاُ سَکسلِ اس جٌس شیشِ

 .است

تا ایي دستگاُ .هٌثغ گزهایی تالي دستگاُ سَکسلِ ٍ هثزد تشکیل هیشَد:دستگاُ سَکسلِ اس چْار قسوت 

 .هیتَاى در سطح آسهایشگاّی اس چٌذ گزم تا چٌذ کیلَگزم پَدر گیاُ را استخزاج کزد

در یک تشز هٌاسة ریختِ  آًگاُ پَدر را.ا گیاُ را خشک ًوَدُ سپس تا آسیاب پَدر هیکٌینایي کار اتتذ تزای

تا تِ طَرت خویز در آیذ سپس خویز تزآهذُ را در  ٍ رٍی آى حالل هَرد ًظز را هیزیشین ٍ تِ ّن هیشًین

ت کاغذ ساختِ شذُ ٍ تِ اًذاسُ سَکسلِ ّای هختلف تْیِ شذُ اس ظزف هخظَص کِ اطَال اس جٌس

 .ظزٍف در ایزاى در دستزس ًیستٌذتِ جای آى اس کیسِ ّای هتقال استفادُ هیشَد هیزیشین چَى ایي

قزار هیذّین ٍ تا ًظف  تا حجن سَکسلِ تْیِ ٍ درٍى هحفظِ سَکسلِ  ایٌزٍ کیسِ ّای هتقالی هٌاسة اس

قزار دارد هیگذارین ٍ تا  تالي کِ در اجاق الکتزیکی آى را اس خویز تْیِ شذُ هیزیشین ٍ سَکسلِ را تز رٍی

 .گیزُ ثاتت هیکٌین
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تالي تزسذ پس اس  ًظف اس تاالی هحفظِ سَکسَلِ ی حالل هَرد ًظز را کن کن هی افشاییوتا حالل تِ اکٌَى

لَلِ را تاس هیکٌین سپس اجاق الکتزیکی را رٍشي  افشٍدى حالل سَکسَلِ را تز رٍی هثزد قزار دادُ ٍ آب

ػول ػظارُ گیزی .تٌظین هیکٌین تا حالل درٍى تالي تِ طَر هتؼادل تجَشذ ریهیکٌین ٍ حزارت آى را طَ

 .ساػت تِ طَل تیٌجاهذ 50تا  5ًَع گیاُ ٍ حالل ٍ هیشاى گیاُ هوکي است اس  تز حسة

ػظارُ است را دٍر ریختِ ٍ  اس پایاى ػظارُ گیزی دستگاُ را خاهَش ًوَدُ ٍ تفالِ ّای گیاُ کِ فاقذ پس

ًوَدُ ٍ تز حسة دستَر الؼول هَرد استفادُ قزار  تالي را تا قیف ٍ کاغذ طافی رد ػظارُ هایغ درٍى

تِ طَر هستقین هَرد استفادُ قزار گیزد ٍ یا غلیظ تز شذُ ٍ هوکي است  ایي ػظارُ هوکي است.هیذّین

 .تِ طَر کاهل جذا گزدد حالل آى

  

 

 :عصاره گیری بدون دخالت حرارت با دستگاه پرکوله

پَدر تذٍى دخالت  ٍسیلِ ای است کِ تا ریختي پَدر گیاُ در آى ٍ ػثَر دادى جزیاى حالل اس رٍی پزکَالتَر

شیشِ ٍ تِ شکل هخزٍط ًاقض هیثاشذ  پزکَالتَر آسهایشگاّی اس جٌس.حزارت ػظارُ گیزی اًجام هیشَد

قسوت پاییي آى شیزی جْت کٌتزل خزٍج حالل آى تؼثیِ شذُ  کِ قسوت قاػذُ آى تِ طزف تاال تَدُ ٍ در

ػظارُ  ٍاى تا چٌذ کیلَگزم پَدر راآسهایشگاّی دارای حجن ّای هتفاٍت تَدُ ٍ هیت پزکَالتَر ّای.است

 .چٌذیي تي پَدر گیاُ است پزکَالتَر ّای طٌؼتی اس جٌس استیل تَدُ ٍ حجن آى در حذ.گیزی کزد

  



دکتز ػلی پیکزی              رگاُ ّای آرایشی تْذاشتی هثثت ٍیژىکا

ا تا دٍ دادُ ٍ پزکَالتَر ر ػظارُ گیزی تا ایي دستگاُ اتتذا فیلتز ّای تاالی شیز را در تِ دستگاُ قزار تزای

در حالی کِ شیز دستگاُ تستِ است هی افشایین ٍ  ل هَرد ًظز راسَم حجن آى پَدر هی ریشین سپس حال

 تزای خیس خَردى پَدر تایذ.شذى پزکَالتَر اداهِ هیذّین ٍ در آى را هیثٌذین اضافِ کزدى حالل را تا پز

 .جزیاى یاتذ پس اس آى شیز را تاس ًوَدُ تا حالل تِ آّستگی.چٌذ ساػت تا یک رٍس طثز کزد

همیشه باید حالل را به طوری فراهم کرده و )ر خَد حل ًوَدُ ٍ خارج هیشَدحالل هَاد هَثز را د

سهاى ػظارُ  هذت( اضافه نمود تا از خشک شدن سطح پودر داخل پرکوالتور جلوگیری به عمل آید

گاّی رٍس ّا ادهِ یاتذ پس اس اتوام  گیزی پزکَالتَر چٌذیي تزاتز سَکسَلِ است ٍ هوکي است ساػت ّا ٍ

هیثاشٌذ دٍر ریختِ ٍ ػظارُ تذست آهذُ را هاًٌذ رٍش سَکسلِ هَرد  ٍر پَدر ّا را کِ تفالِکار پزکَالت

 .قزار هیذّین استفادُ

 

  

  


