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ديمیه َمایص ملی صیاوت از مىابع طبیعی ي 

 1394اسفىذ  13ي  12محیط زیست، 

 اردبیلیداوطگاٌ محقق 

 علفی پاپیريس، زاوتیًم، کارديس تُیٍ خمیر ضیمیایی از سٍ گًوٍ 

 2، رباب غضىفری2، سیما بسیجذ2الُام اسذیان، 1، محمذ احمذی1، معراج ضرری1امیذ غفارزادٌ مالباضی
  Omid_ghaffarzadeh@uma.ac .ir ػضَ ّیات ػلوی گشٍُ ػلَم ٍ صٌایغ چَب ٍ کاؿز داًـگاُ هحون اسدتیلی .1

 داًـگاُ هحون اسدتیلیداًؾ آهَختِ کاسؿٌاػی صٌایغ چَب ٍ کاؿز  .2

 

 :چکیذٌ

هوذاس تاصدُ  هَسد تشسػی هشاس گشكت. ػللی پاپیشٍع، صاًتیَم، کاسدٍع اص ػِ گًَِ ػَدا ٍ کشاكت تْیِ خویش ؿیویایی دس ایي تحوین، 
حاصل اص خویشّای ػَدا ٍ کشاكت حاصل اص گًَِ پاپیشٍع تیـتش اص گًَِ ّای صاًتیَم ٍ کاسدٍع ٍ دس هحذٍدُ ی خویش ػَدا حاصل اص کاُ گٌذم ٍ ػَدا 

تِ کوثَد هَاد کلضا هشاس هی گیشد. تا ایي ٍخَد، هوادیش تاصدُ ّش ػِ گًَِ تؼیاس کوتش اص تاصدُ خویش ػَدا حاصل اص تاگاع اػت. دس ًْایت، تا تَخِ 
شد لیگٌَػلَلضی اص یک عشف ٍ حدن هاتل تَخِ گًَِ ّای ػللی کِ کاستشد خاصی تشای ایي گًَِ ّا تؼشیق ًـذُ اػت، هی تَاى تا اػتحصال ٍ کاست

ی ًاؿی اص ایي گًَِ ایي گًَِ ّا، تخـی اص کوثَد هَاد اٍلیِ سا خثشاى ًوَد. تِ ػالٍُ، تشداؿت صٌؼتی ایي گًَِ ّا هَخة کاّؾ آلَدگی صیؼت هحیغ

 تاؿٌذ. داسا هی تَلیذ خویشکاؿز ساّای هَسد تشسػی، هاتلیت هٌاػثی تشای  ادػا کشد کِ گًَِّا خَاّذ ؿذ. دس ٍاهغ، هی تَاى 

 تاصدُ، کاپاّای ػللی، خویشػاصی ؿیویایی،  گًَِکلمات کلیذی: 
 
 

 ي َذف: مقذمٍ

ک ػَ ٍ اكضایؾ سٍ اكضٍى هصشف کاؿز ٍ هحصَالت کاؿزی ّوگام هحذٍد تَدى ػغح خٌگل ّای دًیا ٍ تخشیة ؿذیذ آى اص ی
تا اصدیاد خوؼیت ٍ پیـشكت تکٌَلَطی اص عشف دیگش تشسػی ٍ تکاسگیشی هٌاتغ خذیذ هَاد اٍلیِ لیگٌَػلَلضی سا ضشٍسی هیکٌذ.تشسػی سٍؽ 

ٍسصی،اػتلادُ اص دسختاى ػشیغ الشؿذ چَتی ٍ ّوچٌیي ّای تْیٌِ اػتلادُ اص کاؿز تاعلِ ٍ تکٌَلَطی تاصیاكت،اػتلادُ اص هاصاد تَلیذات کـا
ْا اػتلادُ اص هَاد لیگٌَػلَلضی تَهی دس تَلیذ کاؿز تِ ػٌَاى خایگضیي تشای هٌاتغ چَتی کٌذ سؿذ تا دٍسُ سٍیؾ عَالًی ٍ اصالح طًتیکی آً

ل اػتلادُ دس تَلیذ هَاد خویش کاؿز هَاد لیگٌَ هیتَاًذ دس خلَگیشی اص اكضایؾ تخشیة هٌاتغ عثیؼی هَثش تاؿذ.دس هیاى هٌاتغ هختلق هات
ای داسًذ. اگش چِ ایي هَاد سا کِ دس گزؿتِ کوتش هَسد تَخِ هشاس گشكتِ اػت،ٍلی تِ ػثة ػذم دػتیاتی  ػلَلضی تَهی اػتاى ّا خایگاُ ٍیظُ

ؼت کاؿز ٍ ػشاًدام ٍاتؼتگی صیاد تِ هٌاتغ ّویـگی،اكضایؾ هیوت هَاد اٍلیِ چَتی ٍ ػذم تَاًایی دس ػاخت تدْیضات پیـشكتِ صٌ
ٍاحذّای تَلیذ خویش کاؿز تِ چَب، اػتلادُ اص هٌاتغ ؿیش چَتی ػلَلضی دس تَلیذ کاؿز ٍ تا ظشكیت ّای هحذٍد هَسد تَخِ تشًاهِ سیضاى 

هَسد  صاًتیَم، کاسدٍع ػللی پاپیشٍع، تْیِ خویش ؿیویایی اص ػِ گًَِ ایي هغالؼِ، دس حال تَػؼِ هشاس گشكتِ اػت.دس  کاؿز دس کـَسّای
 تشسػی هشاس گشكت.

ّای آى، هٌـؼة ٍ پَؿیذُ اص پشُ ّای  ػاًتی هتش اػت. ػاهِ 80تا  60گیاّی اػت ػللی ٍ یکؼالِ کِ داسای استلاع  2کاسدٍع
ػلیذ ٍ هـخص دس ّا هؼوَالً ساػت یا گاّی خویذُ تِ ػوت پـت، هدْض تِ تیـْای تلٌذ تا لکِ ّای  تشگدس ػِ سدیق عَلی ٍ  تیؾ داس

ًام داسد کِ دس  3گیشد. گًَِ ی دیگش ػلق ّشص کِ صاًتیَم ّای ّشص هشاس هی اهتذاد سگثشگ اصلی. دس عثوِ تٌذی گیاّی، ایي گًَِ خضء ػلق
د سًگ گیاّی یکؼالِ اػت کِ عَل ػاهِ آى تِ ًذست تِ یک هتش هیشػذ. تیؾ ّایی صس ایي هغالؼِ هَسد تشسػی هشاس گشكتِ اػت. ایي گًَِ،

داسای سیـِ ّای صیشصهیٌی ٍ هٌـؼة تَدُ ٍ کل گیاُ ظاّشی پـن آلَد داسد. ػاهِ ّای ػاًتی هتش داسد. ّوچٌیي ایي گًَِ،  3ٍ تِ تلٌذی 
اى تا تاؿٌذ، یک گًَِ اص تیشُ گٌذهی ّای ّشص هی گیاُ تاالسًٍذُ ٍ هٌـؼة ٍ ؿیاسداس ٍ صتش هی تاؿٌذ. ػالٍُ تش دٍ گًَِ كَم کِ اص خاًَادُ ػلق

خَدسٍ تَدُ ٍ ػاهِ آى تؼیاس ؿثیِ تِ ػاهِ گٌذم اػت. دس گیاّی صسد سًگ ٍ دس ایي تحوین هَسد تشسػی هشاس گشكتِ کِ پاپیريس ًام 

تشسػی ّای گزؿتِ، هغالؼاتی سٍی ػایش گًَِ ّای ػللی ًظیش کاُ گٌذم ٍ کاُ تشًح ٍ ّوچٌیي تلالِ ًیـکش تِ ػول آهذُ ٍ ًتایح هاتل 
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2   Carduus Pycnocephalus 
3
  Xanthium Spinosum 
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ؼشكی گًَِ ّای كَم الزکش تِ تخؾ پایلَت دس کـَس ها حاصل ؿذُ اػت. دس تشخی کـَسّای آهشیکای خٌَتی ًظیش کَتا، هثَلی خْت ه
کلوثیا ٍ ّوچٌیي دس هاسُ اػیا دس کـَسّایی هاًٌذ کـَس چیي ٍ... دس هویاع صٌؼتی ًیض اص گًَِ ّای ػللی كَم الزکش خْت تَلیذ کاؿز ٍ 

ّای ّشص تِ هٌظَس تؼییي هاتلیت تَلیذ کاؿز اص آًْا اًدام ًـذُ اػت ٍ  ای سٍی ػلق ُ هی ؿَد. تاکٌَى هغالؼِّای چَتی اػتلاد ػایش كشاٍسدُ
ٍ هغالؼِ حاضش، اٍلیي تشسػی دس هَسد ایي هثیل گًَِ ّاػت. تشخالف دٍ گًَِ ػللی صاًتیَم ٍ کاسدٍع، گًَِ پاپیشٍع اص تیشُ گٌذهیاى تَدُ 

ایي صهیٌِ ًوی تاؿذ. هصشیاى تاػتاى، اٍلیي کاؿز سا اص ػاهِ ّای گیاُ پاپیشٍع تْیِ کشدًذ. تشای ایي هٌظَس هغالؼِ كؼلی اٍلیي هغالؼِ دس 
گیاُ پاپیشٍع دس ًضدیکی ػغح صهیي هغغ هی ؿذ ٍ ػپغ تِ صَست الیِ الیِ تشؽ دادُ هی ؿذ. ایي سٍؽ تا تکٌَلَطی سایح اهشٍصی 

ِ تالؽ ؿذُ اػت تا تا سٍؽ ّای سایح ٍ دػتگاُ ّای آصهایـگاّی هتذٍال، هاتلیت تَلیذ کاؿز کاهالً هتلاٍت اػت. اص ایي سٍ دس ایي هغالؼ
 اص ایي گًَِ ًیض هَسد تشسػی هشاس گیشد. 

 
 

 :َا مًاد ي ريش
ّای صاًتیَم ٍ کاسدٍع اص حَهِ ؿْشػتاى اسدتیل ٍ ّوچٌیي ًوًَِ ّای پاپیشٍع اص ییالم تضداؽ ٍاهغ دس داهٌِ کَُ  تْیِ ًوًَِ

ػثالى اًدام گشكت. ًوًَِ ّای خوغ آٍسی ؿذُ تِ آصهایـگاُ خویش کاؿز داًـگاُ هحون اسدتیلی اًتوال یاكتِ ٍ تَػظ هیچی تاؿثاًی تِ 
 ػاًتیوتشی خشد ؿذًذ. اص ّش گًَِ چْاس تاس ًوًَِ تشداسی تصادكی اًدام ؿذ ٍ ًوًَِ ّا تَصیي ؿذ.تِ هٌظَس خـک ًوَدى، 4تا  2هغؼات 

دس  اص آٍى خاسج کشدُ ٍ تِ هٌظَس خلَگیشی اص خزب ػشیغ سعَتت،سا ّا  ػاػت ًوًَِ 24تؼذ اص گزؿت  ٍى هشاس گشكت.ًوًَِ ّا دس آ
 ّا هدذدا تَصیي ؿذُ ٍ تش اػاع ساتغِ ی ریل دسصذ سعَتت آًْا تؼییي ؿذ. ًوًَِ تؼذ اص گزؿت چٌذ دهیوِ، دػیکاتَس هشاس دادُ ؿذًذ.

 

دسصذ سعَتت کاُ  
ٍصى خـک کاُ ٍصى هشعَب کاُ

ٍصى هشعَب کاُ
     

 
ی چشخاى هَخَد دس آصهایـگاُ صٌایغ چَب ٍ کاؿز داًـگاُ هحون اسدتیلی  کِ داسای پخت خویشکاؿز دس دیگ پخت ًاپیَػتِ

اكت. تشای ّا، دٍ كشایٌذ هَاصی پیؾ تیٌی ؿذ. كشایٌذ ػَدا ٍ كشایٌذ کش لیتشی اػت، اًدام ؿذ. تشای تشآٍسد هاتلیت کاؿزدّی گًَِ 4هخضى  2
 120ٍ  90دسصذ )تشحؼة ػَد ػَصآٍس(، صهاى پخت،  30تا  20، هلیائیت كؼال اص 8ٍ  6پخت ػَدا اص ػِ گًَِ، ًؼثت هایغ تِ گًَِ، هثادیش 

 ، ػَللیذیت8ٍِ  6 تشاتش تادسخِ ػلؼیَع ػَاهل هتـیش پخت تَدًذ. تشای پخت کشاكت، ًیض ًؼثت هایغ  180ٍ  170دهیوِ، دهای تیـیٌِ، 
دسخِ ػلؼیَع تِ ػٌَاى ػَاهل هتـیش پخت  180ٍ  170 تشاتش تا دهیوِ، دهای تیـیٌِ 120ٍ  90 تشاتش تا دسصذ، صهاى پخت 30ٍ  25 اتش تاتش

دسصذ تش هثٌای ػَد ػَصآٍس دس ًظش گشكتِ ؿذ. دس ًْایت پغ اص اتوام پخت، تا اػتلادُ  25دس ًظش گشكتِ ؿذًذ. هلیائیت كؼال، تِ عَس ثاتت 
 ، هحاػثِ تاصدُ، ٍاصدُ ٍ ػذد کاپا تشای توام تیواسّا اًدام گشكت.TAPPIاًذاسدّای هشتَعِ دس آییي ًاهِ اص اػت

 

 :وتایج
دّذ. ّواى عَسی کِ  سا تِ تشتیة تشای خویشّای ػَدا ٍ کشاكت ًـاى هی ٍاصد ؿشتال، ًتایح اسصیاتی هوادیش تاصدُ ٍ 2ٍ  1خذٍل  

دهیوِ، هوذاس تاصدُ ٍ ًیض هوذاس ٍاصدُ خویش کاّؾ  20دهیوِ تِ  90دس خذٍل یک ًـاى دادُ ؿذُ اػت هغاتن اًتظاس، تا اكضایؾ صهاى پخت اص 
َم لیگٌیي صدایی تا ؿذت تؼیاس تیـتشی سٍی هی دّذ )ػیکؼتا، ّا دس كاص ػ یاتذ. هؼلوًا تا اكضایؾ صهاى پخت، تخشیة کشتَّیذسات هی

( ٍ دس ًتیدِ اكت هیضاى تاصدُ هاتل تَخیِ اػت. اكضایؾ دادى هیضاى هلیائیت كؼال دس خْت کاّؾ هیضاى ٍاصدُ ؿشتال اػوال ؿذ ٍ 2006
تشای گًَِ صاًتیَم ٍ ّن دس هَسد گًَِ  ّواى عَسی کِ دس خذٍل هـخص اػت تا اكضایؾ هصشف هَاد ؿیویایی، هیضاى ٍاصدُ ؿشتال ّن

 پاپیشٍع تِ عَس هاتل تَخْی کاّؾ یاكتِ اػت
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 . وتایج مقادیر بازدٌ، يازدٌ ي عذد کاپا برای خمیرَای سًدا1جذيل 

 هلیائیت كؼال )%( صهاى هاًذ )دهیوِ(     دهای تیـیٌِ پخت  L/W گًَِ کذ خویش
 تاصدُ

 ؿشتال ٍاصد تاصدُ ؿشتال

1 

 پاپیشٍع
8 

170 90 

20 9/36  8/7  

2 25 9/34  1/10  

3 6 30 40 0 

4 
 8 صاًتیَم

170 

120 

20 1/31  1/6  

5 180 27 33 74/0  

6 
 170 6 کاسدٍع

25 7/35  0 

7 25 8/33  4/2  

 
صاًتیَم ٍ کاسدٍع اًتخاب ؿذًذ. دس تِ تشتیة تشای پاپیشٍع،  6ٍ  5، 3تا تَخِ تِ هوادیش تاصدُ ٍ ٍاصدُ ؿشتال، تیواسّای ؿواسُ  

دهیوِ تشای  120تا تَخِ تِ هیضاى ٍاصدُ ؿشتال، هذت صهاى  .آٍسدُ ؿذُ اػت 2ّای کشاكت دس خذٍل ؿواسُ  اداهِ، ًتایح اسصیاتی پخت
 دهیوِ تشای گًَِ پاپیشٍع تؼییي ؿذ.  90ّای صاًتیَم ٍ کاسدٍع ٍ هذت صهاى  گًَِ

 
 پخت کرافت وتایج. 2جذيل 

 ػَللیذیتِ )%( هلیائیت كؼال )%( صهاى هاًذ )دهیوِ(     دهای تیـیٌِ پخت  L\W گًَِ

 تاصدُ

 کذ خویش
 ٍاصد هاتل هثَل

 1 4/0 4/40 30 25 90 170 6 پاپیشٍع

 2 4/3 30 25 25 120 180 8 صاًتیَم

 3 4/1 2/32 20 25 120 175 6 کاسدٍع

 
هحاػثِ ؿذ. تشای تؼییي هاتلیت کاؿزدّی گًَِ ّای کشاكت هٌتخة کشاكت ٍ تیواسّای دس اداهِ، هوذاس کاپا، تشای تیواسّای 

 3ؿواسُ  ّای ؿیشچَتی دس خذٍل هَسد اػتلادُ دس ایي هغالؼِ، هوادیش کاپا ٍ تاصدُ تشای تیواسّای هٌتخة دس هیاع تا تشخی دیگش اص گًَِ
 آٍسدُ ؿذُ اػت.
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 مقایسٍ بازدٌ ي میسان کاپا خمیرَای حاصل با سایر گًوٍ َای غیرچًبی. 3جذيل 

 هاخز ؿشایظ كشایٌذی کاپا تاصدُ )هاتل هثَل( كشایٌذ گًَِ

 پاپیشٍع

 تحوین کًٌَی دسصذ 30هلیائیت كؼال،  4/16 40 ػَدا

 6/16 4/40 کشاكت
 دسصذ 25هلیائیت كؼال، 
 دسصذ 30ػَللیذیتِ، 

" 

 صاًتیَم

 " دسصذ 27هلیائیت كؼال،  8/23 33 ػَدا

 16 30 کشاكت
 دسصذ 25هلیائیت كؼال، 
 دسصذ 25ػَللیذیتِ، 

" 

 کاسدٍع

 " دسصذ 25هلیائیت كؼال،  6/78 7/35 ػَدا

 9/59 2/32 کشاكت
 دسصذ 25هلیائیت كؼال، 
 دسصذ 20ػَللیذیتِ، 

" 

 (2011ؿلاسصادُ ٍ ّوکاساى ) دسصذ 20هلیائیت كؼال،  7/18 5/42 ػَدا کاُ گٌذم

 1/17 5/52 ػَدا تاگاع
 دسصذ، 15هلیائیت كؼال، 

 دهیوِ 60پخت، 

 Cº 165دس 
 (1389ّوضُ ٍ ّوکاساى )

 36 8/38 ػَدا کلضا
 دسصذ، 20هلیائیت كؼال، 

 دهیوِ 100پخت، 

 Cº 160دس 

 (1389هالیی ٍ ّوکاساى )

 

 :بحث
تیواسّای هٌتخة هشتَط تِ ػِ گًَِ پاپیشٍع، صاًتیَم ٍ کاسدٍع دس هیاع تا ػایش تاصدُ ٍ کاپا تشای  هوادیش 3دس خذٍل ؿواسُ 

تا تَخِ تِ خذٍل، تاصدّی ػِ گًَِ دس گشٍُ ّای خذاگاًِ ای هشاس هی گیشًذ؛ ّواى عَسی کِ اص . گًَِ ّای ؿیشچَتی آٍسدُ ؿذُ اػت
گًَِ ّای صاًتیَم ٍ کاسدٍع ٍ دس هحذٍدُ ی خویش ػَدا  خذٍل هـخص اػت خویشّای ػَدا ٍ کشاكت حاصل اص گًَِ پاپیشٍع تیـتش اص

( هشاس هی گیشد. تا ایي ٍخَد، هوادیش تاصدُ 1389( ٍ ػَدا حاصل اص کلضا )هالیی ٍ ّوکاساى، 2011حاصل اص کاُ گٌذم )ؿلاسصادُ ٍ ّوکاساى، 
اػت. دس ًْایت، تا تَخِ تِ کوثَد هَاد لیگٌَػلَلضی  (1389ّش ػِ گًَِ تؼیاس کوتش اص تاصدُ خویش ػَدا حاصل اص تاگاع )ّوضُ ٍ ّوکاساى، 

اص یک عشف ٍ حدن هاتل تَخِ گًَِ ّای ػللی کِ کاستشد خاصی تشای ایي گًَِ ّا تؼشیق ًـذُ اػت، هی تَاى تا اػتحصال ٍ کاستشد ایي 
خة کاّؾ آلَدگی صیؼت هحیغی ًاؿی اص گًَِ ّا، تخـی اص کوثَد هَاد اٍلیِ سا خثشاى ًوَد. تِ ػالٍُ، تشداؿت صٌؼتی ایي گًَِ ّا هَ

 ایي گًَِ ّا خَاّذ ؿذ.
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