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 چكيده
دهند كه مصرف عصارة هستة   دليل اهميت و مصرف گسترده، مطالعات متعددي روي هستة خرما انجام شده است. مطالعات حيواني نشان مي به سابقه و هدف:

كنند. با توجه به  خون مؤثر بوده است. قهوه بدون كافئين هستة خرما يك جايگزين مناسب براي افرادي است كه قهوه زياد مصرف مي خرما در كاهش قند
كننده براي استفاده از  ش تمايل توليدكننده و مصرفتواند به كاه هاي فراواني همراه است كه مي هاي هستة خرما تبديل آن به شكل پودر خوراكي با چالش ويژگي

سازي نوين بر پاية علوم آماري، اطمينان خاطر بااليي را براي ايجاد شرايط جهت توليد  هاي مطلوب منجر شود. رويكردهاي بهينه اين محصول ارزان و با ويژگي
 كند.  بهينة مواد دارويي فراهم مي

گرم هستة خرما در كوره با دماي  50توسط كارشناس آزمايشگاه گياهان دارويي شناسايي و با آب شسته و خشك شد. هستة خرماي كبكاب  ها: مواد و روش
دقيقه حرارت داده شد تا بريان شود. بعد از آسياب اوليه برشي، براي رسيدن به پودر يكنواخت، فاكتورهاي مؤثر بر كاهش  25مدت  گراد به درجة سانتي 200

اي  مورد ارزيابي قرار گرفت. توزيع اندازة ذره Design-Expertافزار  توسط نرم D-optimalا روش استفاده از آسياب توپي توسط طرح اي ب اندازة ذره
 عنوان پاسخ در نظر گرفته شد و پودر بهينه از نظر خصوصيات داروسازي ارزيابي شد. به

در تناسب با  Pred R-Squaredبراي  81/0آماري قابل قبول و مناسب هستند. براي مثال مقدار دست آمده براي تهية پودر از نظر  هاي مدل به شاخص ها: يافته
Adj R-Squared  دهد كه در صورت افزايش زمان و كاهش سرعت و در صورت داشتن چرخش معكوس،  شده نشان مي است. معادلة محاسبه 93/0با مقدار

  تري حاصل خواهد شد. توزيع اندازة ذرهاي باريك
سازي فرآورده طب  پذيري براي نوين اي مناسب داراي خصوصيات قابل قبول جريان اي و توزيع اندازة ذره دست آمده ضمن داشتن اندازة ذره پودر به گيري: نتيجه

در فرآيند تهيه، نياز به تدبير هاي طب سنتي باشد كه  تواند الگوي مناسبي براي ساير فرآورده كار رفته در اين مطالعه مي سنتي مذكور است. همچنين روش به
 دارند.

 سازي كردن، بهينه هستة خرما، آسياب ها: كليدواژه
 

 
 مقدمه:

از خاك مناطق  يكه سطح قابل توجه ياز درختان يكي
 گريد يها قسمت پراكنده طور از شرق به غرب و به يجنوب

 يخود اختصاص داده است، درخت نخل با نام علم را به رانيا
Phoenix dactylifera L. ةاز خانواد Arecaceae بر  .است

 2010ملل متحد، در سال  ياساس آمار سازمان غذا و كشاورز
  ةتن هست ونيليم يكاز  شيتن خرما و ب ونيلياز هفت م شيب

 
 ةساالن ديبا تول راني. ا)1(شده است  ديتول ايخرما در سراسر دن

د را دار اينخرما در د ديسوم تول ةتن، رتب ونيلياز هزار م شيب
)2( . 

. )1( شود يآن را شامل م ةويم درصد 11-18خرما  ةهست
دو  نيكه ا است يرونيو ب يقسمت درون خرما شامل دو ةهست

  باتيدارند. مقدار ترك ييها تفاوت باتيبخش از نظر مقدار ترك

 98مرداد  :افتيدر خيتار
 98شهريور تاريخ پذيرش: 



 ..تهية سازي نوين  بهينه 

 ب سنّتي اسالم و ايرانط ةمجلّ  --- 98

 ن،يآلبوم .)3( است شتريهسته ب يدر قسمت درون ينيپروتئ
هستند كه  يمحلول يها نيپروتئ نيو گلوتل ني، پروالمنيگلوبول

 نيمطالعات مختلف ب ساند. بر اسا شده افتيخرما  ةدر هست
 زانيمتفاوت م رياست كه مقاد يخرما چرب ةهستدرصد  13-6
زمان برداشت، محل  ته،ينوع وار ليدل تواند به يآن م يچرب
 يروغن باتي. ترك)1( و نوع كود مورد استفاده باشد شيرو

خرما  ة. هست)4( قرار دارد يرونيقسمت ب در هسته، عمدتاً
خرما  ة. روغن هستاست نهكرب 18چرب  يدهايسرشار از اس

 شامل آلفا، بتا، گاما و دلتا توكوفرول و E نيتاميو يتنها حاو نه
در  زيبتاكاروتن ن يري، بلكه مقاداست نوليآلفا و گاما توكوتر
ت خرما تح ةهست يروغن باتي. ترك)5( تآن گزارش شده اس

مختلف  يها تهيوار ي. مطالعات بر روكند يم رييحرارت تغ ريتأث
 زانياز آن است كه حرارت دادن بر درصد م يخرما حاك ةهست

ثر است. ؤآن م يروغن ةچرب موجود در عصار يدهاياس
 يدهايدرصد اس شيباعث افزا يحرارت ندآيرود فر ياحتمال م

 .  )4( شود ريچرب متوسط زنج
است كه بر  يمتنوع يمواد معدن يحاو اهيگ نيا ةهست

 م،يزيفسفر، من م،يكلس م،يپتاس م،ياساس مقاالت شامل سد
كنون  تا زيكروم و سرب ن م،ي. كادم)6( است يآهن، مس و رو

 يدروكسيپاراه د،ياس كيآن گزارش شده است. گال يبرا
و  اارتو، مت د،ياس كيكافئ د،ياس كيليوان د،ياس كيبنزوئ

، دياس كيو پروتو كتكوئ دياس كيفرول،  دياس كيپاراكومار
 ).1هستند (خرما  ةگزارش شده در هست كيفنول يدهاياس

و  E نيتاميو ،يفنول باتياز ترك ييباال ريوجود مقاد
باعث شده است كه اثرات  اهيگ نيا ةمشتقات آن در هست

 يكروبيضدم ،يدانياكس يآنت ك،ينوژنيكارس يآنت ك،يموتاژن يآنت
اثر  ني. همچن)7، 1( نسبت داده شود به آن يو ضدالتهاب

 هاي آزمايشگاهي موشهسته، در  نيا ةاز عصار يضدالتهاب
مصر، از  يبوم طبدر  ).4(مشاهده شده است  تيآرتر يدارا
 ابتيو د يگوارش ،يكبد يها يماريكنترل ب يخرما برا ةهست

با پودر  هاي آزمايشگاهي موش يةشده است. تغذ ياستفاده م
كلسترول  د،يريسيگل يخرما، باعث كاهش تر ةهست يبدون چرب

مشاهده شده  يا در مطالعه ).8( ها شده است آن LDL تام و
 هاي آزمايشگاهي موشسطح گلوكز خون  نيانگياست كه م

 ن،يخرما همراه با انسول ةهست يآب ةعصار ةكنند افتيدر يابتيد
 نيكننده انسول افتيدر يابتيد يها قند خون موش نيانگياز م

 يدر حال نيتر بوده است. ا نييپا يتوجه مقدار قابل ، بهييتنها به
از  كي چيكنترل كه ه يها درگروه  Cديپپت زانياست كه م

فقط عصاره را  ايو عصاره را مصرف نكرده بودند  نيانسول
 ةعصار نيبوده است. بنابرا رييمصرف كرده بودند، بدون تغ

با  زمايشگاهيهاي آ موشقند خون  رب يخرما اثر كاهش ةهست
اثر  سميدست آوردن مكان هب ينداشته است. برا يعيقند خون طب

 ديپپت نيشود. ا يم يريگ اندازه C ديخرما پپت ةهست يآب ةعصار
درون بدن  يديتول نيانسول زانيسنجش م يبرا يفاكتور مناسب

عصاره همراه  ةكنند افتيدر يها در موش C دي. مقدار پپتاست
 ةكنند افتياز گروه در شتريب يريمگطور چش به نيبا انسول

اثر  ياحتمال سميمكان ليدل نيهم بوده است. به ييتنها به نيانسول
 نيترشح انسول شيخرما را افزا ةهست يآب ةعصار يابتيضدد

 ).9(د كنن يعنوان م
با  يا فرآورده ايدن يبازارها پرمصرف يها از فرآورده يكي
 انيا در مخود ر يكه جا است» خرما ةهست ةقهو«نام 

 ةهست ة. قهو)10، 8(باز كرده است  يخوب كنندگان به مصرف
 يكه عطر )11، 1( بوداده است يخرما ةخرما در واقع هست

 شيباعث افزا نيداشتن كافئ ليدل قهوه به ).8(قهوه دارد  هيشب
شود؛  يم يمر يتحتان ةچيمعده و كاهش فشار در ديترشح اس

عوارض  نيتباط دارد كه اار زيفشار خون ن شيبا افزا نيهمچن
 قهوه امتناع كنند دنيكنندگان از نوش شوند مصرف يباعث م

 ةهست يدانياكس ياثر آنت يبا هدف بررس يا . مطالعه)12، 11(
نشان داده است كه مالون  هاي آزمايشگاهي موش يخرما رو

هاي  موشدر  يچرب ونيداسيكسپرا يشده ط ديتول ديآلده يد
خرما كمتر بوده  ةهست يحاو ميبا رژشده  هيتغذ آزمايشگاهي
و  نازيك نيكرات هاي آزمايشگاهي موش نيدر ا نياست. همچن

 نيدر ااز نظر ايمني دارند.  يكمتر تيفعال دروژنازيالكتات ده
، گلوكز، AST, ALT, ALP يها ميمطالعه در سطح آنز

 ن،يني، كراتBUN ك،ياورديكلسترول تام، اس د،يريسيگل يتر
شده با  هيتغذ هاي آزمايشگاهي موشتام  نيتئو پرو نيومآلب

حاصل نشده است. عالوه بر آن، در  يرييخرما تغ ةهست
 يها گلبول يو شمارش افتراق يخون يها شمارش تام سلول
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مشاهده نشده است  يتفاوت يكبد يدانياكس يو سطح آنت ديسف
هزار هكتار زير  200ايران سطح وسيعي حدود  در كشور .)13(

اي بارور خرما است. از آنجايي كه هستة خرما ه كشت درخت
شده است و  دارو مصرف مي-عنوان يك غذا از ديرباز به

اي مصرف قهوه بدون كافئين  طور گسترده همچنين امروزه به
هاي خرما،  توان از اين هسته هستة خرما مورد استقبال است، مي

اين  دارويي تهيه كرد كه عالوه بر حل-هاي دارو يا غذا فرآورده
معضل با پيشگيري از ديابت و كنترل ابتال به ديابت و همچنين 

عنوان يك مادة مغذي سالم و ايمن به سالمت جامعه كمك  به
خصوص آنكه در دسترس است و تهية آن با هزينة  كند؛ به

هاي سنتي و  پذير است. براي ورود فرآورده اندك امكان
گيري  كار هاي مورد استفاده در طب مردمي، به فرآورده

رويكردهاي نوين در داروسازي كمك شاياني به حركت 
اطمينان  هاي استاندارد، تكرارپذير و قابل سمت توليد فرآورده به

صنعتي و صنعتي خواهد كرد. با توجه به  هاي نيمه در مقياس
شكل پودر خوراكي با  هاي هستة خرما تبديل آن به ويژگي
اند به كاهش تمايل تو هاي فراواني همراه است كه مي چالش

كننده براي استفاده از اين محصول ارزان و  توليدكننده و مصرف
هاي مطلوب منجر شود. رويكردهاي  با قابليت و ويژگي

سازي نوين بر پاية علوم آماري، اطمينان خاطر بااليي را  بهينه
كند.  براي ايجاد شرايط جهت توليد بهينة مواد دارويي فراهم مي

ي تضمين كيفيت محصول قابل دفاع در مجامع با چنين رويكرد
 مختلف علمي را خواهيم داشت.

 ها: مواد و روش
 سازي مواد اوليه خريداري، شناسايي و آماده

هستة خرماي كبكاب پس از خريداري از منطقة برازجان 
استان بوشهر، توسط كارشناس آزمايشگاه گياهان دارويي 

ها شسته شده و  ستهدانشكدة داروسازي شيراز شناسايي شد. ه
 مدت سه روز خشك شدند. در دماي اتاق به

 نحوة تهية پودر قهوة هستة خرما

 50كاربردي است. -نوع مطالعه از نوع مطالعات تجربي

شده در كوره با دماي  شده و خشك گرم هستة خرماي شسته
دقيقه حرارت داده شد تا  25مدت  گراد به درجة سانتي 200

اي  ه از آسياب برشي داراي محفظة استوانهبريان شود. با استفاد
 هاي بريان، آسياب اوليه شدند. كه دو تيغه دارد، هسته

اي با دو مكانيسم ضربه و  آسياب توپي يا آسياب گلوله
در اين مطالعه  .)14( شود اي مي سايش باعث كاهش اندازة ذره

 سي سي 250داراي محفظة  Retsch اي مدل از آسياب گلوله
 120تا  25توان  د. در محفظة اين دستگاه، مياستفاده ش

كار برد. اين  متر به ميلي 6ليتر پودري با حداكثر قطر ذرات  ميلي
متر  سانتي 3و  2، 1نوع گلوله به قطرهاي  3دستگاه داراي 

 12متر،  سانتي 3عدد گلوله با قطر  3است. در اين پژوهش 
 1ه قطر عدد گلوله ب 48متر و  سانتي 2عدد گلوله به قطر 

دست آوردن شرايط مناسب و  منظور به متر استفاده شد. به سانتي
اي مورد  تكرارپذير، اثر فاكتورهاي متغير بر روي اندازة ذره

ارزيابي قرار گرفت. بر اساس مطالعات اوليه، فاكتورهاي 
سرعت، زمان چرخش، وجود يا عدم وجود چرخش و زمان 

مل تأثيرگذار در عنوان عوا استراحت بين چرخش معكوس به
 نظر گرفته شد.

اي  كردنِ پودر، رسيدن به توزيع اندازة ذره هدف از آسياب
سازي پودر  اي كه در بهينه كمتر است. عوامل مستقل و وابسته

اند  آورده شده 1اي وجود دارد در جدول  توسط آسياب گلوله
 Design-Expertافزار كه اين فاكتورها با استفاده از نرم

(version7.1, Stat-Ease Inc., Minneapolis, USA) روش ،
experimental design  و طراحي D-optimal مورد بررسي قرار
سازي بر اساس عوامل مستقل و  افزار بهينه گرفت. در نهايت نرم

شرايط اجرا تعريف كرد كه اين شرايط  19پاسخ مورد انتظار، 
ن شرايط، آمده است. بعد از اجراي هر كدام از اي 2در جدول 

Span  براي هريك محاسبه شد. مقاديرSpan افزار  وارد نرم
سازي شد. در نتيجة آن، شرايط بهينه تهية پودر با آسياب  بهينه

 دست آمد. توپي به
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 Design-Expert خرما توسط برنامه ةسازي پودر هست ها در بهينه . فاكتورهاي مستقل و وابسته و مقادير آن1لجدو
پايين حد حد باال  فاكتورهاي مستقل نام نوع 

 A زمان پيوسته 10 60
 B سرعت پيوسته 100 200
 C چرخش معكوس غيرپيوسته بله خير

 متغير وابسته    
   Span Y1 

 
 

 

شدن  گرم از پودر حاصل از هر يك شرايط اجرا، براي الك 40
، 30، 20، 10هاي با شماره مش  توزين شد. الك با الك لرزان

ترتيب از مش با شمارة  به 150و  100، 80، 70، 60، 50، 40
شده  كمتر به شمارة بيشتر روي هم قرار داده شد. پودر توزين

دور در دقيقه الك شد. پس از  10دقيقه با سرعت  10مدت  به
گيري شد، وزن الك  شدن، وزن الك با پودر روي آن اندازه الك

ين دو عدد وزن پودر گيري شده بود. از تفريق ا خالي نيز اندازه
 دست آمد. مانده روي هر الك به باقي

مانده روي هر الك  درصد وزني و تجمعي جرم باقي
براي پودر حاصل از  Spanمقدار  1محاسبه شد. طبق فرمول 

 هر اجرا محاسبه شد.
 Span= (D90-D10)/D50                    :1فرمول 
 هاي كنترل كيفيت پودر بهينه آزمون

 مثل پذيري هاي جريان يفيت پودرها شامل تستكنترل ك
كردن  الكاي،  گيري چگالي توده گيري زاوية سكون، اندازه اندازه

ها  تستاي است؛ كه در اين مطالعه اين  گيري اندازة ذره و اندازه
 .براي پودر بهينه انجام شد

كردن پودر نهايي مانند روش ذكرشده انجام شد. سپس  الك
گيري شد و پس از محاسبة  لك اندازهوزن پودر روي هر ا

 آن محاسبه شد.  Spanدرصد تجمعي نمودار آن رسم و 
عنوان  اي به ذره واسطة ارتباط با پيوستگي بين زاوية سكون به

كردن جريان پودر مورد  يك روش غيرمستقيم براي كمي
گيري  اندازههاي متعددي براي  استفاده قرار گرفته است. روش

دست آمده از  گرم از نمونة به 35دارد.  زاوية سكون وجود
متري از  سانتي 8يك قيف با فاصلة آسياب توپي توزين شد. 

آهستگي  سطح گيره و پايه قرار داده شد. پودر توزين شده به
ريزش وجود داشته باشد.  طوري كه درون قيف ريخته شد به

گيري  كش اندازه سپس قطر و ارتفاع مخروط ايجادشده با خط
 شد.
بيني خصوصيات جريان پودر) با  بت هاسنر (براي پيشنس

گيري شد.  اي پودر، اندازه كمك دستگاه سنجش چگالي توده
دقيقه تحت ضربات دستگاه  3مدت  گرم از نمونة پودر به 44

 قرار گرفت. حجم اوليه و ثانويه خوانده شد.
  :2فرمول 

Hausner ratio = (tapped density÷poured 
density) ×100 

گيري جريان  غيرمستقيم براي اندازههاي  يكي از روش
 3اي است كه با استفاده از فرمول  پودر، محاسبة چگالي توده

 شده، محاسبه شد. پذيري براي پودر تهيه شاخص تراكم
   :3فرمول 

 ]چگالي تودة اوليه[÷ ]چگالي تودة اوليه)-(چگالي تودة نهايي[
 پذيري درصد تراكم =

 
 تحليل آماري

سازي  كار رفته جهت بهينه اين مطالعه روش آماري بهدر 
و با استفاده از  Experimental designفرآيند بر اساس رويكرد 

افزار  افزار در محيط نرم است. اين نرم Design expertافزار  نرم
Matlab ها در تمامي موارد توضيح داده  است و معيار مقايسه

است.  05/0داري  يو سطح معن ANOVAشده با آزمون آماري 
سازي، يافتن شرايطي كه به بهترين پاسخ  در مطالعات بهينه
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شود. توسعة يك  منجر شود هدف اصلي مطالعه محسوب مي
هايي است كه  روش بهينه اساساً نيازمند انجام سلسله آزمايش
دهند و اغلب  اثر متغيرهاي مختلفي را مورد بررسي قرار مي

وده و با افزايش تعداد پارامترهاي ها بسيار ب تعداد اين آزمايش
يابد. از طرفي گاهي اين  طور تصاعدي افزايش مي مستقل به

بايست ارتباط بهينة بين  متغيرها در تناقض با هم هستند كه مي
تهية  بهينة شرايط ها تعيين شود. در اين بخش براي تعيين آن

 D-optimal طراحي سيستم از پودر حاصل از هستة خرما
 نظر، مورد متغيرهاي تمامي گرفتن درنظر شد تا بااستفاده 

قرار  اختيار در را بررسي مورد آزمايشات ممكن تعداد كمترين
دهد و با يك رويكرد چندمنظوره بهترين شرايط ساخت را در 

آزمون با  19اختيار گذارد. در اين مطالعه در طراحي اوليه 
شد. در سطوح مختلف فاكتورهاي مورد مطالعه طراحي و اجرا 

در مقايسه با مطالعات  Experimental designمطالعات 
Blocking design  اثر سطوح مختلف يك فاكتور را در سطوح

كند. به اين ترتيب امكان  مختلف فاكتورهاي ديگر رصد مي
وضوح ديده  شدن تداخالت بين فاكتورهاي مختلف به ديده
 شود. مي

 
 
 
 

 Design-Expertفزار ا شده توسط نرم . شرايط تعريف2جدول

 آزمايش زمان سرعت چرخش معكوس

 1 10 100 بلي
 2 10 151 خير
 3 60 100 بلي
 4 34 100 خير
 5 60 200 بلي
 6 60 148 خير
 7 10 200 بلي
 8 36 200 خير
 9 20 135 بلي
 10 49 150 بلي
 11 35 150 خير
 12 35 197 بلي
 13 11 200 خير
 14 30 163 بلي
 15 60 100 بلي
 16 60 148 خير
 17 34 100 خير
 18 10 100 بلي
 19 60 200 بلي
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 ها: يافته
 سازي مواد اوليه  خريداري، شناسايي و آماده

به آن  1095پس از شناسايي هستة خرما ، شمارة هرباريوم 
 تعلق گرفت.  

 تهية پودر قهوة هستة خرما

براي استفاده  گراد درجة سانتي 200دقيقه و دماي  25زمان 
گرم هسته مناسب  25شدن  از منبع حرارتي كوره جهت بريان

گرم  100اي،  سازي نمونه در آسياب گلوله براي آمادهبود. 
دقيقه با استفاده از آسياب  4مدت  هستة بريان شده در كوره، به

برشي پودر شد. اين شرايط براي تمام مراحل كار ثابت در نظر 
دقيقه  52مدت  شده با آسياب برشي، به گرفته شد. پودر آسياب

دور بر دقيقه در شرايط وجود چرخش معكوس  108با سرعت 
اي  با يك دقيقه زمان استراحت، مجدد توسط آسياب گلوله

 آسياب شد.
دست آمده از  پودر به 19نمودار درصد تجمعي وزني 

سازي، در برابر لگاريتم  افزار بهينه شده توسط نرم شرايط تعريف
دست آمده  به  D50و   D90 ،D10ها ترسيم شد.  زة منافذ الكاندا

آورده شده  3محاسبه شده، در جدول  Spanبراي هر نمودار و 
 است.

پودر حاصل از شرايط 19مربوط به  Spanاعداد 
 افزار داده شد. شده، به نرم تعريف

 

توان با كنترل فاكتورهاي  دست آمده مي با توجه به نتايج به
اي پودر را  و چرخش معكوس توزيع اندازة ذرهسرعت، زمان 

 كنترل كرد. 
، مدل درجة Design-Expertافزار  شده توسط نرم مدل ارائه

 F-valueو 0001/0كمتر از  p-valueبا   (Quadratic model)دو

است.  93/17برابر با   Adequate precisionو 64/28برابر با  
اي پودر  بر اندازة ذرههاي آماري اثر متغيرهاي مختلف  ارزيابي

همبستگي نيز در  هاي آورده شده است. ضريب 4در جدول
 آمده است. 5جدول 

اي پودر  تأثير هر كدام از متغيرهاي مستقل بر توزيع اندازة ذره
 4تا  1شده در آزمايشگاه، در نمودارهاي موجود در شكل  تهيه

گ رن نمودارهاي سياه 2و  1هاي  نشان داده شده است. در شكل
مربوط به شرايط وجود چرخش معكوس و نمودارهاي قرمز 
رنگ مربوط به شرايط عدم وجود چرخش معكوس است. در 

نمودار قرمز رنگ مربوط به سرعت بيشتر و نمودار  3شكل
 مشكي رنگ مربوط به سرعت كمتر است. 

بعدي نحوة تأثير فاكتورهاي زمان  دهندة حالت سه نشان 4شكل
 اي است. خش بر توزيع اندازة ذرهكردن و سرعت چر آسياب

 Design-Expertافزار  بر اساس نتايج حاصل از خروجي نرم
صورت كمي ارتباط بين متغيرهاي مستقل و اندازة  به 1معادلة 

 دهد. اي را در قالب فاكتورهاي كد شده نشان مي ذره

 : 1معادله 

 

 
 

 

ن چرخش معكوس را نشا Cسرعت و  Bزمان،  A، 1در معادلة 
دهد. با افزايش زمان، كاهش سرعت و وجود چرخش  مي

 اي كمتري خواهيم داشت. معكوس، توزيع اندازة ذره
 كنترل كيفيت پودر بهينه

آورده  6ها در جدول  درصد تجمعي وزن پودر روي الك
درصد تجمعي وزن پودر در برابر لگاريتم  1شده است. نمودار 

محاسبه  2/0ين پودر براي ا Span دهد. اندازه مش را نشان مي
 شد. 

درجه محاسبه شد. چگالي  42زاوية سكون پودر بهينه 
 2محاسبه شد. با استفاده از فرمول  79/0اي پودر بهينه  توده

محاسبه شد. با توجه به  55/1نسبت هاسنر براي پودر نهايي 
درصد است. 35پذيري پودر بهينه  ، شاخص تراكم3فرمول 
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 افزار شده توسط نرم شرايط تعريف 19شده براي  محاسبه D90و  Span ،D10 ،D50. 3جدول 
Runs D90 D50 D10 Span 

1 26/3  82/2  58/2  24/0  

2 32/3  76/2  48/2  30/0  

3 24/3  72/2  36/2  32/0  
4 20/3  72/2  48/2  26/0  

5 25/3  82/2  40/2  30/0  

6 28/3  82/2  54/2  26/0  

7 21/3  76/2  50/2  26/0  

8 31/3  78/2  38/2  33/0  

9 28/3  75/2  54/2  27/0  

10 28/3  82/2  56/2  26/0  

11 24/3  76/2  41/2  30/0  

12 28/3  82/2  38/2  32/0  

13 28/3  76/2  48/2  29/0  

14 30/3  80/2  50/2  29/0  

15 24/3  76/2  38/2  31/0  

16 24/3  76/2  50/2  27/0  

17 26/3  76/2  50/2  28/0  

18 24/3  76/2  60/2  23/0  

19 25/3  84/2  36/2  31/0  

 اي گيري اندازة ذره . آناليز واريانس براي اندازه4جدول

Source Sum of squares Mean squares F-Value p-value 
prob>f 

Model 013/0  00157/0 64/28  0001/0<  
A-Time 000846/0 000846/0 44/15  0044/0  

B-Speed 00582/0 00582/0 27/106  0001/0<  

C-Interval 00261/0 00261/0 68/47  0001/0  

AB 00234/0 00234/0 79/42  0002/0  

AC 0000226/0 0000226/0 41/0  54/0  

BC 000361/0 000361/0 50/6  03/0  

A2 00242/0 00242/0 18/44  0002/0  

B2 000285/0 000285/0 19/5  05/0  

Residual 000438/0 0000548/0   

Lack of fit 000251/0 0000628/0 34/1  39/0  

Pure Error 000187/0 0000468/0  0000468/0 

Core total 013/0     
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spa
n

 اي در صورت وجود و عدم وجود چرخش معكوس اندازة ذره توزيع. تأثير زمان بر 2شكل

 Design-Expertافزار  شده توسط نرم هاي همبستگي مدل ارائه . ضريب5جدول

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

squares quantity 

R-Squared 97/0  

Adj R-Squared 93/0  

Pred R-Squared 81/0  

Adeq. precision 93/17  

 اي در صورت وجود و عدم وجود چرخش معكوس اندازة ذره توزيع. تأثير سرعت بر 1شكل

spa
n 
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spa
n 

 اي بعدي تأثير فاكتورهاي زمان و سرعت بر توزيع اندازة ذره . تصوير سه4شكل

span 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
sp
an 

 اي در صورت وجود و عدم چرخش معكوس اندازة ذره توزيع. تأثير زمان و سرعت بر 3شكل
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 گيري: بحث و نتيجه
 تهية پودر قهوة هستة خرما

سازي و تدبير مواد طبيعي در  هاي آماده يكي از راه
ها  كردن، هسته هاي طب سنتي ايراني، قبل از آسياب فرآورده

بايد به ميزان كافي در حدي كه خام يا سوخته نباشند حرارت 
اروسازي است ها در د ببينند. آسياب برشي يكي از انواع آسياب

اي مواد فيبري، قطعات گياهي مثل  كه براي كاهش اندازة ذره
اي  رود. مكانيسم كاهش اندازة ذره كار مي ريشه و پوست نيز به

  ).14(در اين دستگاه، مكانيسم بريدن است 
ها از  اي هسته منظور كاهش اندازة ذره بنابراين در مرحلة اول به

آسياب روند  به اينكه در اين آسياب برشي استفاده شد. با توجه
منظور  اي ارتباط ضعيفي با زمان داشت، به كاهش اندازة ذره

اي  تر و دامنة اندازة ذره اي كوچك رسيدن به اندازة ذره
تر، بعد از اين دستگاه از دستگاه ديگري  تر و باريك مشخص

اي چون  اي استفاده شد. آسياب گلوله براي كاهش اندازة ذره
شود  اي به دو روش ضربه و سايش انجام مي ذره كاهش اندازة

خواني  شدن را دارد با اهداف ما در اين كار هم و قابليت صنعتي
بيشتري داشت. بنابراين در مرحلة دوم از دستگاه آسياب 

 اي استفاده شد.  اي براي كاهش اندازة ذره گلوله
هاي  اي در پودرها بر ويژگي از آنجا كه اندازة ذره

اي برخوردار است.  گذارد از اهميت ويژه ن تأثير ميفرموالسيو
پذيري و  عنوان نمونه اندازه و شكل ذرات بر جريان به

تر باشند،  پذيري پودر تأثير دارد. هرچه ذرات كروي پرس
 تر است. پذيري مناسب  جريان

 هاي پودري با اندازة ذرات متفاوت، دو فاكتور  در نمونه

محدودة اندازة ذرات. با ) 2) شكل 1حائز اهميت است: 
اي و ميانگين اندازة  توان توزيع اندازة ذره دانستن اين موارد مي

دست آورد. با رسم نمودار تعداد يا وزن ذرات  اي را به ذره
ها و  كردن) در برابر محدودة اندازة آن در روش الك (مخصوصاً

ت دس ها، نمودار توزيع اندازة ذرات به يا ميانگين اندازة قطر آن
 .)15( آيد مي

Span هاي رايجي است كه توزيع اندازة  يكي از روش
كند. به اين منظور به دو عدد كه بيانگر  اي را بيان مي ذره

ترين و ريزترين اندازة ذرات باشند نياز هست كه  درشت
به اين   D90اعداد مورد نظر هستند.   D10و  D90ترتيب  به

درصد  10تر و  چكاي كو درصد ذرات اندازه 90معناست كه 
هم به اين  D10تر از اين مقدار دارند.  اي بزرگ ذرات اندازه
 90اي كمتر از اين مقدار و  درصد ذرات اندازه 10معناست كه 

نيز ميانه  D50اي بيشتر از اين مقدار دارند.  درصد ذرات اندازه
اي را بهتر نشان  است. گزارش اين سه عدد توزيع اندازة ذره

  ).2( دهد مي
اي و  منظور بررسي ميانگين اندازة ذره در اين مطالعه به

اي بر  سازي اندازة ذره محاسبه شد و بهينه Spanتوزيع آن 
 انجام شد. Spanاساس 

هاي قبل گفته شد، از سه متغير  طور كه در قسمت همان
عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد. بر اساس اطالعات  به

د يا عدم وجود چرخش و وجو (B)، سرعت  (A)زمان
 Spanاستفاده شد.  D-Optimalبراي طراحي  (C)معكوس 

معادلة زيردر قالب  Design-Expertافزار  حاصل از نرم
 فاكتورهاي كد شده ارائه شد.

 :2معادلة 
 

دهد كه در صورت افزايش زمان و  اين معادله نشان مي
 Spanكاهش سرعت و در صورت داشتن چرخش معكوس، 

آمده  4طور كه در جدول  حاصل خواهد شد. همانكمتري 

اين  0001/0كمتر از  p-valueو  64/28برابر با  F-valueاست، 
درصد  01/0دهد اين مدل معنادار است. تنها  مدل، نشان مي

 باشد. noiseاحتمال دارد اين عدد به خاطر 
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. درصد تجمعي وزن پودر روي هر الك براي نمونة بهينه6جدول
 شمارة مش اندازة سوراخ الك لگاريتم اندازة الك وزن پودر پودر درصد وزني تجمعيدرصد 

30/4  30/4  54/2  30/3  2000 10 

22/32  92/27  96/13  93/2  850 20 

80/62  58/30  29/15  78/2  600 30 

48/95  68/32  34/16  62/2  420 40 

90/95  42/0  21/0  48/2  300 50 

90/95  0 0 40/2  250 60 

94/95  40/0  02/0  37/2  212 70 

94/95  0 0 26/2  180 80 

94/95  0 0 18/2  150 100 

94/95  0 0 03/2  106 150 

 

 ها . درصد تجمعي پودر روي هر الك در برابر لگاريتم اندازة منافذ الك1نمودار
 
 

باشد فاكتورهاي مستقل  05/0كمتر از  prob>fهرگاه مقادير 
و  A, B, Cينجا فاكتورهاي مستقل دار هستند كه در ا مدل، معني

 هستند.  دار معني  AB, BCتداخل اين فاكتورها يعني 
 34/1، مقدار lack of fitبراي  F-valueدليل اينكه مقدار  به

هاي حاصل از مدل  هاي تجربي و داده است، عدم تناسب داده

عبارت ديگر  دار نيست و اين براي مدل مطلوب است. به معني
 باشد. noiseرصد احتمال دارد اين عدد مربوط به د 18/39تنها 

-Adj Rدر تناسب با  Pred R-Squaredبراي  81/0مقدار 

Squared  است. باز هم اين عدد به  93/0هست كه مقدارش
 دست آمده و  هاي آزمايشگاهي به دهد بين داده نحوي نشان مي
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 مدل پيشنهاد شده، ارتباط بسيار خوب و معناداري وجود دارد.
Adeq. precision  نسبت سيگنال بهnoise دهد  را نشان مي

باشد مطلوب است. كه  4كه در صورتي كه اين نسبت بيشتر از 
است و اين عدد بيانگر اين است  93/17در اين مدل مقدار آن 
صورت آماري  مقادير ارائه شده، به noiseكه نسبت سيگنال به 

 معنادار است. 

توان به تأثير هركدام از  مي 4تا  1هاي  با بررسي شكل
اي و تداخل بين  فاكتورهاي مستقل بر توزيع اندازة ذره

فاكتورهاي مستقل پي برد و با در نظر گرفتن اين عوامل به 
 تري از پاسخ موردنظر رسيد.  سطح مطلوب

اند  موازي 1دليل اينكه دو نمودار موجود در شكل  به
د. يعني تداخلي بين سرعت و چرخش معكوس وجود ندار

بدون در نظر گرفتن وجود يا عدم وجود چرخش معكوس، 
اي با افزايش سرعت بيشتر شده است. اما در  توزيع اندازة ذره

اي در صورت وجود چرخش معكوس،  كل توزيع اندازة ذره
 كمتر از زماني است كه اين عامل وجود نداشته باشد. 

هر دو زمان در -ي ا دو نمودار توزيع اندازة ذره 2در شكل
شرايط چرخش يا عدم چرخش با افزايش زمان به موازات 

اند. اين به اين معني است كه چرخش  ديگر پايين آمده هم
اي ندارد و با  معكوس، تداخلي در اثر زمان بر توزيع اندازة ذره

يابد؛ هرچند در  اي كاهش مي افزايش زمان، توزيع اندازة ذره
اي كمتر بوده  ذرهصورت وجود چرخش معكوس توزيع اندازة 

 است. 
اي را  تداخل بين سرعت و زمان بر توزيع اندازة ذره 3شكل
دهد. در صورتي كه مدت زمان آسياب بيشتر باشد،  نشان مي

اي بيشتر نسبت به  سرعت بيشتر منجر به توزيع اندازة ذره
شود. اما در مدت زمان كمتر، سرعت زياد يا  سرعت كمتر مي

كنند. در  اي ايجاد نمي يع اندازة ذرهكم تفاوت چنداني در توز
اي در سرعت  واقع با افزايش زمان تفاوت بين توزيع اندازة ذره

 تر است. كم و زياد مشخص
اي  بعدي، كمترين توزيع اندازة ذره بر اساس نمودار سه

آيد كه زمان بيشتر و سرعت كمتر باشد.  دست مي زماني به
متر بهتر است زمان بيشتر اي ك عبارتي براي داشتن اندازة ذره به

 و سرعت كمتر باشد. 

 هاي كنترل كيفيت پودر بهينه آزمون
كردن در فارماكوپه روشي است كه براي تعيين اندازة  الك

ترين اندازه در باالي  ذرات آورده شده است. الك با كوچك
هاي با اندازة  ترتيب الك گيرد و به كننده قرار مي ظرف جمع

الك استفاده  6-8گيرند. معموالً از مي تر روي آن قرار درشت
 2√2يا  √2هاي الك بر اساس ضريب شود. اندازة سوراخ مي

يابد. بعد از گذشت يك زمان مناسب، ذرات بر  افزايش مي
كردن تا  مانند. الك ها بر روي هر الك باقي مي اساس قطر آن

دقيقه از  5درصد مواد در هر  2/0زماني ادامه يابد كه كمتر از
 ).14( الك عبور كنديك 

Span   محاسبه شد كه در مقايسه با  2/0پودر بهينهspan 
افزار  شرايط تعريف شده توسط نرم 19شده با  پودرهاي تهيه

 كمترين مقدار را داشت. 
گيري زاوية سكون براي  اي كه از اندازه با توجه به نتيجه 

ر دست آمد، پودر د شده با شرايط بهينه به نمونة پودر تهيه
البته  ).16( عبور است محدودة زاوية سكون پودرهاي قابل

توان در مطالعات بعدي با تغيير مواد جانبي  مطمئناً مي
اي يك  دست آورد. چگالي توده تري را به پذيري مناسب جريان

شدن  پودر بستگي به آرايش ذرات و تغييرات آن طي فشرده
يك روش  عنوان تواند به شدن پودر مي دارد. سهولت فشرده
كردن جريان پودر استفاده شود. نسبت  غيرمستقيم براي كمي

دهد اين  است كه اين عدد نشان مي 55/1هاسنر پودر نهايي 
 پذيري بسيار ضعيف قرار دارد. پودر در محدودة پودر با جريان

پذيري براي  شده شاخص تراكم بر اساس مقدار محاسبه
پذيري بسيار  ريانپودر بهينه، اين پودر در دستة پودر با ج

تركيبات روغني موجود در هسته ؛ )16(گيرد  ضعيف قرار مي
اند باعث چسبندگي پودر و  كه طي حرارت از بافت خارج شده

 . شود پذيري آن مي كاهش جريان
 دورنما

ترين اشكال  ترين و پرمصرف پودرهاي دارويي يكي از مهم
نوان ع دارويي طب سنتي و داروسازي نوين است. پودرها به

هاي نهايي و يا حد واسط در تهية ساير اشكال دارويي  فرآورده
هاي پودرها در فرآيندهاي مختلف  اند. ويژگي بسيار مورد توجه

داروسازي از اصول بسيار مهم در تعيين موفقيت محصول 
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است. داروسازي سنتي ايران سرشار از انواع پودرهاي دارويي 
هاي نوين امروزي مورد  توانند در بسياري از شكل است كه مي

استفادة بيماران قرار گيرند. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان 
اي پودر هستة  توان يك روش كاهش اندازة ذره داد كه مي

بيني حاصل از مدل رياضي  خرماي بوداده بر اساس پيش
عنوان يك محصول نهايي و يا  تواند به داشت. پودر حاصل مي

يع دارويي و غذايي مورد يك محصول حد واسط در صنا
نظر  طور كلي و با بررسي تمامي نتايج به بهاستفاده قرار گيرد. 

اي و توزيع  دست آمده ضمن داشتن اندازة ذر رسد پودر به مي
پذيري  قبول جريان اي مناسب داراي خصوصيات قابل اندازة ذره

سازي فرآوردة طب سنتي مذكور است. همچنين  براي نوين
تواند الگوي مناسبي براي  ته در اين مطالعه ميكار رف روش به

هاي طب سنتي باشد كه در فرآيند تهيه، نياز به  ساير فرآورده
روز رساني و قابليت  ايجاد فرآيندهاي نوين براي بهتدبير دارند. 

هاي  هاي سنتي و بومي همواره يكي از دغدغه عرضة فرآورده

ردي كه مورد هاي استاندا محققان اين حوزه بوده است. روش
كنندة حضور  تواند تضمين قبول مجامع علمي قرار گيرد مي

هاي طب سنتي ايران در بازار باشد. اين مطالعه  فرآورده
كارگيري رويكرد داروسازي نوين در تهية  اي از به نمونه

هاي طب سنتي  هاي نهايي و حد واسط از فرآورده فرموالسيون
 است.

 :و قدرداني تشكر
اي داروسازي  نامة دكتري حرفه ي از پاياناين مقاله بخش

) معاونت 15131خانم مستوره نظري با شمارة طرح پژوهشي ( 
تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شيراز است. 
همچنين نويسندگان مقاله تشكر خود را از خانم صديقه 
خادميان كارشناس گياهان دارويي گروه داروسازي سنتي 

گذاري  راز بابت شناسايي و شمارهدانشكدة داروسازي شي
.دارند هرباريوم گياه مورد مطالعه ابراز مي
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