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آشنائی با روند تهیه عصاره گیری از گیاهان-1اهداف

معرفی یک  مکمل خوراکی  فایتوبیوتیکی دوستدار محیط زیست-2

استفاده بهینه از ضایعات-3

Eichhornia:نام علمی Water Hyacinth: گیاه سنبل آبی              با نام انگلیسی  crassipes



ر گیاه سنبل آبی دوگسترش هجوم 
تاالب عینک و انزلی 

و  برداشتتالش محیط زیست جهت 
کنترل گسترش 



یرین شت سنبل آبی از مرداب وانتقال آن به حوضچه های آب شبردا
هدر ایستگاه  تغذیه و غذای زند



جدا کردن برگهای سبز، شستشو با آب شیر و خشک کردن



آسیاب و پودر کردن برگهای خشک



ی استفاده از حاللهای آبی و الکل
اندنجهت عصاره گیری به روش خیس



شود  و این کار سه بار تکرار میاز پودر جدا شده  ساعت حاللهای حاوی عصاره 24بعد از 

حالل الکلی 

ط لکلی همراه با عصاره توساحالل 
یشود صافی و قیف از پودر گیاه جدا م



طر جدا کردن حالل آبی همراه عصاره  از پودر گیاه بخا
ک وکیوم و جذب بیشتر آب در بافت سلولهای گیاهی، بکم

.   قیف بوخنر انجام میشود

حالل آبی 



درجه 40جدا کردن حالل آبی  با دستگاه روتاری صنعتی در دمای 

درتاگرفتهصورتبایدخالدرآبتبخیر
موثرهموادبرحرارتتاثیربدونپاییندمای

.شودجداحاللفایتوبیوتیکی،و



اواپوریتور با دستگاه روتاری حالل الکلی  جدا کردن 



ه الکلی و متابولیتهای ثانویه عصار-
مورد  بررسیآمده  آبی  بدست 

.  میگیرندقرار 

رافی  به کمک دستگاه کروماتوگ-
اردهای مایع با کارایی باال و استاند

موجود میزان مواد موثره در حجم 
.ودمشخصی از عصاره سنجش میش



صاره به کمک دستگاه فریز درایر  ع
مایع جهت ماندگاری و کاربرد 
داروئی به عصار خشک تبدیل و

.  نگهداری میشود 



شمابا تشکر از صبر و حوصله


