با استفاده از دیاکسید کربن فوق بحرانی
مهدی کسرایی ،1نادیا اسفندیاری ،*2بیژن هنرور
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چكیده
روش استخراج به کمک دیاکسید کربن فوق بحرانی بهدلیل دماای کا عملیاا و نباودن
حالل در محصول نهایی ،جایگزین روشهای قدیمی استخراج شادهاسات .در ایان تحقیا
تأثیر تغییر سه مؤلفۀ دما ( 33 ،53 ،33درجۀ سلسایوس) ،فشاار ( 211 ،173،131باار) و
اندازۀ ذره ( 1/211 ،1/151،1/175میلیمتر) بر بازده عطرمایۀ روغنی استخراجشده از گیااه
دارویی ککگریز با دیاکسید کربن فوق بحرانی مطالعه شد .نتاای حاصال از آزماای هاا
نشانداد که میزان استخراج با کاه اندازۀ ذرا و افزای فشار ،افزای یافت .افزای دما
تا  53درجۀ سلسیوس تأثیر مثبتی در بازده استخراج دارد؛ اماا باا افازای دماا بیشاتر از
 53درجۀ سلسیوس ،کااه باازدهی مشااهده شاد .در شارای فشاار  211باار و دماای
 53درجااۀ سلساایوس و اناادازۀ ذرۀ  1/175میلاایمتاار ،بیشااترین میاازان اسااتخراج
حاصل شدهاست.

 .1مقدمه
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مطالعۀ آزمایشگاهی استخراج عطرمایۀ روغنی از گیاه ککگریز

کلیدواژهها :استخراج ،عطرمایاۀ
روغناای ،دیاکسااید کااربن فااوق
بحرانی ،ککگریز ،روش تاگوچی

یکی از روشهاای ناوین در جداساازی اسات .سایال فاوق بحرانای

از روشهای سنتی استخراج میتوان تقطیار باا بخاار آب ،کلاونرر،

بهعنوان یک حالل قوی ظاهر مایشاود؛ برخای خصوصایا سایال

خیساندن ،حالل سارد و سوکساله را ناا بارد .اساتخراج باا سایال

فوق بحرانی همانند جر حرمی و گرانروی بین خصوصایت حالات

فوق بحرانی 1نسبتبه اساتخراج باهروش سانتی دارای برتاریهاای

گااز و ماایع قارار مایگیارد .دیاکساید کاربن فاوق بحرانای زیااد

بسیاری از جملاه صارفهجاویی در مصار حاالل ،کیفیات دلخاواه

استفاده میشود دیاکسید کربن دمای بحرانی پایین و فشار بحرانی

فااراورده و ایمناای ،ترزیااۀ آسااان ،قاادر حاللیاات باااو و ساارعت

متوسااا دارد .ارزانقیمااات ،غیااار سااامی ،اشاااتعالناپاااذیر و

انرا عملیا را نا برد[ .]1استخراج به وسیلۀ سایال فاوق بحرانای

در دسترس است[.]2،3
باتوجه باه اینکاه دیاکساید کاربن یاک ترکیا

* مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرودشت ،گروه مهندسی شیمی
1. Supercritical Fluid Extraction

خنثای ،ارزان ،در

دسترس و دوستدار طبیعت است .بنابراین ،دیاکسید کربن یکای از
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بهترین حاللها برای استخراج مواد غذایی و داروها است .اغل مواد

ارتباط با استخراج از گیاهان دارویی با استفاده از سیال فوق بحرانای

غذایی و دارویی در دماهای باو دچار دگرگونی میشوند .با توجاهباه

است.
11

برای

گیاه ککگریز (شکل ( ))1داروگیاهیاست که در سطح وسایعی از

مااواد حساااس بااه دمااا اساات .از دیگاار برتااریهااای اسااتخراج بااا

مناط گر و خشک ایران بهطور خاودرو رشاد مایکناد .ناا هاای

دیاکسااید کااربن فااوق بحراناای ایاان اساات کااه حااالل در مااادۀ

فارسی دیگر این گیاه پرز یا تهره است .عطرمایههای موجود در ایان

استخراجشده باقی نمیماند؛ زیرا کاه ایانمااده در شارای طبیعای

گیاااه بااهطااور وساایعی در صاانایع دارویاای و بهداشااتی و بااهعنااوان

بهصور گاز است] .[2،3از کاستیهاای سایال فاوق بحرانای فشاار

ترکی هایی با خاصیت ضد سرطانی ،ضد تومور ،ضد عفونیکنناده و

عملیاتی باو در فرآیند است که باید در انتخاب جنس پی نیازهاا و

ضد باکتریایی استفاده مای شاوند[ .]13گیااه کاکگریاز از خاانوادۀ

ایمنی فرایند دقت وز بهعمل آید .دما و فشار بحرانی بعضی از مواد

کاسنیها است .امیرغفاران و همکااران

نشاان دادناد کاه افازودن

همانند آب آنقدر باو است که استفاده از این مواد در روش استخراج

غلظتهای متفاو از عطرمایۀ گیاه ککگریز ،تکثیر سلولهای تومور

با سیال فوق بحرانی بهصرفه نیست.

را خیلی ضعیف مهار میکند[.]10

با توجه به برتریهای استخراج با سیال فوق بحرانای ،در ساالهاای

اصغرپناه و جوادینامین[ ]17استخراج ترکیبا از گیاه کاکگریاز را

اخیر مطالعا بسیاری پیرامون استخراج از گیاهاان دارویای و ماواد

بهروش کلاونرر بررسای کردناد .حساینی و همکااران [ ]12گیااه

طبیعی با این روش انرا شدهاست .لین 1و همکاران [ ]5جداسازی

ککگریز را از هرمزگان جمعآوری و عطرمایۀ آنرا باا روش کلاونرر

روغن لیگنان 2موجود در هستۀ تاو مگنولیاا در شارای اساتخراج

استخراج کردند .اثر عطرمایۀ گیاه ککگریز روی القاء مقاومت پرتقال

شامل دما ( 51-01درجۀ سلسیوس) فشار ( 21-33مگا پاساکال) و

به کپک آبی با ارزیابی میزان پراکسیداز ،کاتاوز و فنل کال میاوه را

اتانول به عنوان کمک حالل ( 1-11/2درصد وزنی) را مطالعه کردند.

مطالعه کردند .نتای نشانداد کاه عطرمایاۀ گیااه کاکگریاز دارای

همچنین از معادلۀ سووواز 3برای به دستآوردن سرعت اساتخراج باا

خاصیت ضدقارچی قوی علیه قاار کپاک آبای در شارای طبیعای

نتای آزمایشگاهی استفاده کردند .بهترین الگو برای استخراج روغان

است .یکی از ترکی های اصلی گیاه ککگریز سینهال است .سینهال

از دانۀ هوی با سایال فاوق بحرانای انتخااب شاد[ .]3تاأثیر تغییار

اثر باکتریکشی دارد و باعث خل آوری در ش

و سینوس میشود.

مؤلفه هایی مثل دماا ،فشاار و شاد جریاان دیاکساید کاربن بار

سینه ال خالص در کنار روش های درمانی استاندارد ،کارکرد ش ها

دمای بحرانی دیاکسید کربن ( 31/1درجۀ سلسیوس) مناس

استخراج روغن از دانۀ سی

با روش سیال فوق بحرانای و سوکساله

را بهبود میبخشد[.]11

5

بررسی شد[ .]0میوۀ اسچینوس خواص دارویی دارد و در آمریکاای
جنوبی هست .ترکیبا فرار و فعال آن باهروش اساتخراج باا سایال
فوق بحرانی با تغییر فشار ( 111-311بار) و دماای ( 51-01درجاۀ
سلسیوس) بهوسیلۀ دا سیلوا 3جداسازی شد[.]7
استخراج از دانۀ آفتابگردان[ ،]2استخراج ترکیباا فنلیاک از تفالاۀ
پرتقال ،]1[0استخراج روغن دانۀ تمشک[ ،]11بتا کاروتن[ ،]11حل
شوندهها از چمان هنادی ،]12[7روغان داناۀ گال گاوزباان ]13[2و
عطرمایۀ مری گلی سیاوشان ]15[1از دیگر پژوه های انرا شده در
1. Lin
2. Lignans
3. Sovovas
4. Schinus
5. Da Silva
6. Orang Pomace
7. Citronella Grass
8. Echium Vulgare Seed Oil
9. Salva Fruticosa
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شکل  .1گیاه ککگریز.
10. Francoeuria Undulate

P

استخراج از گیاه ککگریز با سیال فوق بحرانی مطالعهشد .سهمؤلفاۀ
فشار ،دما و اندازۀ ذره در نظر گرفتهشد .طراحای آزماای

L

باا روش

تاگوچی انرا شد .تغییرا این سهمؤلفه در سهسطح ماورد مطالعاه

K
M

قارار گرفات .فرایناد اساتخراج از هماین مااده باا اساتفاده از روش
سوکسله نیز مطالعه شد.

F
E

N

 .2مواد و روشها

D

B

C

Vent Co2

 1-2مواد اولیه و دستگاهها

I

گیاه کک گریز در اردیبهشتماه از منطقۀ گر و خشک استان فارس
(طول جغرافیایی  32درجه و عرض جغرافیایی  27درجه) جمعآوری
شد .در دمای  23درجۀ سلسیوس بهمد  15روز خشک شد .گیااه

H

I

H

A

شکل  .2پیش نیازهای استخراج با سیال فوق بحرانی )A :کپسول
دیاکسییی کییرب

 )Bغربییال مولکییولی  )Cسییامان سییردکنن ه

بهمنظور تب یل گاز دیاکسی کرب به مایع  )Dشیر تیک ضیر،

خشکشده خرد و سپس با الک سایزبندی شد .دیاکسید کاربن باا

 )Eپمپ  )Fمخزن دوج ارۀ ذخیرۀ دیاکسی کرب  )Gفشارسنج

خلوص باوتر از  11درصد از شرکت ابوقاداره خریاداری شاد .بارای

 )Hمخزن آ ،گرم  )Iپمپ آ ،گرم  )Kمخیزن اسیتخراج  )Lشییر

فرایند استخراج با سیال فوق بحرانی از پی نیازهای نشانداده شده

فشارشک  )Mجمعآوری عطرمایه  )Nب هسنج دیاکسی کیرب

در شکل ( )2استفادهشد.

 )Pگرمک شیر فشارشک [.]22

برای ترزیۀ مادۀ اساتخراجشاده از ساوانگاری گاازی اساتفادهشاد.
آزمای

سوانگاری با دساتگاه ساوانگاری الگاوی  GC-6890سااخت

 2-2روش آزمایش استخراج با سوکسله

آمریکا انرا شد .گاز حامل ،نیتروژن با سرعت  1/5میلیلیتر بر ثانیه

 22گر از نمونه درون کاغذ صافی ریخته شد و در اتاقک اساتخراج

روی ( HP-5دی متیل فیلوکساان ،فنیال  ،)%3ساتون (قطار داخلای

قرار گرفت .با  211میلیلیتر اتانول در مد زماان  2سااعت فرایناد

 1/32میلیمتر ،ضخامت ویاۀ 1/3میکرومتار( اساتفاده شاد .نموناۀ

استخراج انرا شد .بازده استخراج  2/1درصد بهدست آمد.

مطالعۀ آزمایشگاهی استخراج عطرمایۀ روغنی از گیاه ککگریز...

در اینتحقی  ،تأثیر شرای و مؤلفههای مختلف عملیااتی بار باازده

G

عطرمایۀ بهدستآمده بدون رقی ساازی باهمیازان یاک میکرولیتار
تزری شد .از نسبت تقسی یک به پنراه اساتفاده شاد .دماای آون

 3-2روش آزمایش استخراج با سیال فوق بحرانی

 01درجۀ سلسیوس بود و با سرعت  3درجاۀ سلسایوس بار دقیقاه

گیاه ککگریز در دمای اتاق ( 23درجۀ سلسیوس) باهماد  15روز

پیدا کارد تاا باه  231درجاه رساید .باهماد  3دقیقاه در

خشک شد .بعد از خشک شدن بهوسیلۀ آسیاب برقی خرد شد .گیاه

افزای

 231درجۀ سلسیوس باقی ماناد .دماای آشکارسااز و محال تزریا

خردشده با الک سایزبندی جداسازی شد .برای هار آزماای

بهترتی در  201و 251درجۀ سلسیوس تنظی شد.

 0گر گیاه خرد شده بهوسیلۀ ترازو با دقت  1/1111وزن شد .گیااه

آزمای های سوانگاری جرمی در پژوهشاکدۀ مکانیاک ایاران انراا

درون توری نگهدارنده ریخته شاد .تاوری درون سال اساتخراج باه

گرفت .سوانگاری جرمی بهوسیلۀ دستگاه  3511Varianeمرهاز باه

ارتفاع  23سانتیمتر ،قطار داخلای  2/2ساانتیمتار و قطار بیرونای

یکستون ( HP-5قطر داخلی  31/23میلیمتر ،ضخامت ویاۀ 1/23

 3/3سانتیمتر قرار گرفت .گاز دیاکسید کربن از کپسول خارج شد،

میکرومتر و با گاز هلی بهعنوان گاز حامل) انرا شاد .نموناه بادون

قبل از رسیدن گاز دیاکسید کربن به پمپ ،از یخچال سردکننده به

رقی سازی بهمقدار  1/2میکرولیتر به دستگاه با نسبت تقسای یاک

دمای  -13˚Cگذشت تا به ماایع تبادیل شاود در ایانحالات ماایع

به پنراه تزری شد .سرعت تزری  7/100 ،میلی لیتر بر دقیقاه باود.

بهوسیلۀ پمپ فشرده شد تا به فشار مورد نظر برسد .دیاکسید کربن

برنامۀ دمایی آون  01درجۀ سلسیوس بود که در مد  3دقیقاه ،باه

که به فشار فوق بحرانی رسید ،بهمد  31دقیقه به صور ایساتا باا

 231درجه افزای

یافت و در این دما بهمد  3دقیقه باقی ماند.

مقادار

بده  3میلیلیتر بر دقیقه در تماس با گیاه قارار گرفات .سایال فاوق
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بحرانی در اینمد از عطرمایه اشباع میشود .در تما ماد زماان

ج ول  .1طراحی آزمایش به روش تاگوچی با نرمافزار مینیتب.

استخراج ،فشار و دمای عملیاتی بهطور ماداو کنتارل شاد .پاس از

فشار

دما

اندازۀ ذره

درصد بازده

(بار)

(سلسیوس)

(میلیمتر)

استخراج

131

33

1/175

1/2132

131

53

1/151

1/7211

درصد بازده هرکدا از آزمای های انرا شده به وسایلۀ سایال فاوق

131

33

1/211

1/1521

بحرانی ،میزان مواد استخراجشده بر میزان گیاه خشک تقسای و در

173

33

1/151

1/2517

صد ضرب شد.

173

53

1/211

2/0201

173

33

1/175

2/3137

211

33

1/211

2/7233

تاگوچی به اطالعاتی همانند اثرهای اصلی و اثرهای

211

53

1/175

3/3352

میپاردازد.

211

33

1/151

3/2235

اینمد زمان ایستایی ،زماان پویاایی باهماد  21دقیقاه در نظار
گرفتهشد .در مد زمان پویاایی ،شایر خروجای دساتگاه بااز شاد.
عطرمایااۀ اسااتخراج شااده موجااود در محفظاۀ اسااتخراج همااراه بااا
دیاکسید کربن به ظر نگهدارنده منتقل شد .برای بهدست آوردن

 4-2طراحی آزمایش
طراحی آزمای
برهمکن

مؤلفه های طراحیشده با تعداد کمی آزمای

بااا اسااتفاده از طراحاای آزمااای
آزمای ها کاه

تاااگوچی زمااان انرااا و بررساای

مییاباد .مها اسات کاه تاأثیر چنادین شااخص

بر روی بازده بهخوبی مطالعه و تأثیر هار عامال باهتنهاایی ارزیاابی
شود[ .]21هد از اینپژوه

 .3نتایج و بحث
پس از انرا آزمای ها و استخراج عطرمایۀ گیاه کک گریز ،ترکیبا

بهینهسازی مؤلفه هاای دماا ،فشاار و

و درصد هرترکی از عطرمایههای مورد نظر بهوسایلۀ آزماای هاای

متوس انادازۀ ذرا در اساتخراج باهروش سایال فاوق بحرانای باا

سوانگاری گاازی و ساوانگاری جرمای تعیاین و ارزش دارویای ایان

تاگوچی بود .برای هریک از مؤلفههای دماا ،فشاار و

عطرمایااههااا مشااخص شااد .نتیرااۀ سااوانگاری باارای عطرمااادۀ

اندازۀ ذرا سهسطح تغییرا در نظار گرفتاه شاد .نتیراۀ طراحای

استخراجشده با دساتگاه فاوق بحرانای در شاکل ( )3و جادول ()2

طراحی آزمای
آزمای  1 ،آزمای

با شرای جدول ( )1شد.

آورده شدهاست.

× 152
1
5/8

14/442
33/484

5/4

44/449

5/2

22/50

38/533

28/852
5

65

00

40

30

20

10

زمان (دقیقه)

شکل  .3سوانگاری عطرمای استخراجش ه با روش استخراج فوق بحرانی.
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0

فراوانی (درصد)

5/6

با تجزی سوانگاری گازی.

کاردواکرول را مشاهده کردند .ترتی و میزان ترکی های ایان گیااه

ترکیبات

Height%

area%

سینهال ()2،1

35/02220

52/11713

کریسانتنون

31/71120

31/23132

کرایزانتول (سیس)

12/10013

11/32201

ترپینول (آلفا)

10/22175

12/13223

آمورفا (5و )2-1

0/10513

0/52207

دی متیل فنل (2و )0

11/50031

13/12502

پینن (آلفا)

5/12135

3/53215

تریپینن

0/32112

3/53110

2/21112

1/53722

در منابع مختلف متفاو و کیفیت و کمیت ترکی های عطرمایه بار
اساس اقلی  ،ترکی خاک ،سن و اندا گیاه متغیر است.
ج ول  .3ترکیبات استخراجش ه بهروش سوکسله.
ترکیبات

Height%

area%

سینهال ()2،1

12/32123

22/22501

کریسانتنون

10/2553

10/3123

کرایزانتول (سیس)

1/01171

1/72150

ترپینول (آلفا)

2/01515

1/01507

آمورفا

2/51117

7/00311

تریپینن (گاما)

1/11127

2/15013

دی متیل فنل (2و )0

0/21133

3/01713

ونسول استا

1/22223

1/22305

پینن (آلفا)

0/51351

3/33772

نورول

1/30713

1/53021

تریپینن

3/32151

2/22302

متیل اوژنول

1/03212

1/01231

1/33111

1/37117

تریپینن (گاما)

1/52375

1/12313

ونسول استا

1/10732

1/11017

شکل ( )5و جدول ( )3آورده شده است .حسینی و همکااران []12

نورول

1/22737

1/77115

از سوانگاری عطرمایۀ ککگریاز ترکیا هاای ان دیکاین ،بتاماالین،

متیل اوژنول

1/27517

1/771157

نوسیفرول استا

نوسیفرول استا

سوانگاری حاصل از عطرمایاۀ اساتخراجشاده باهروش سوکساله در

مطالعۀ آزمایشگاهی استخراج عطرمایۀ روغنی از گیاه ککگریز...

ج ول  .2ترکیبات استخراج ش ه بهروش فوق بحرانی

کاااردیوفیلن ،تیمااول ،دان دودکااین ،پاراساامین ،گامااا تاارپینن و

× 152
15/268

1

0/012
10/391

6/411

5/6

فراوانی (درصد)

5/8

5/4

19/141
44/604
34/141
42/922

34/183

5/2

9/930
24/813
26/422

5
95

60

65

00

05

40

45

30

35

20

25

10

15

0

زمان (دقیقه)

شکل  .4سوانگاری عطرمای استخراجش ه با سوکسله.
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مقاالت

باتوجه به نتای سوانگاری ،ترکی اصالی گیااه کاکگریاز ساینهال،

افزای

کریسانتنون ،کریسانتول ،ترپینول و دیمتیل فنل است .میزان بازده

شکل ( )0بازده استخراج را بر حس فشار نشان میدهد .چنانکه در

در

شکل ( )3مشخص است ،افزای

فشار بهطور کلای اثار مثبتای روی

داده شدهاست .چنانکه در شکل پیدا است میازان

بازده استخراج دارد .دلیل افزای

بازده استخراج باهوسایلۀ افازای

استخراج با دیاکسید کربن فاوق بحرانای برحسا انادازۀ ذرا
شکل ( )3نمای

بازده استخراج با کاه
با کااه

اندازۀ ذرا  ،افزای

مییابد.

بازده استخراج میشود[.]22-25

فشار ،افزای

انادازۀ ذرا خاا  ،ساطح تمااس ذرا و حاالل افازای

مییابد .از طرفی باا خردشادن ذرا  ،مقاداری از عطرمایاه از ذرا

افزای

جر حرمی سیال است.

فشار باعث افزای

حاللیت برای انحالل مواد را افزای

خارج میشود و روغنهای بهدا افتاده از سالولهاا آزاد مایشاوند.

سااب افازای

روغن آزادشده از ذرا خردشده ،سریعتر در حاالل حال مایشاود.

مشخص است ،با افزای

مقاوماات انتقااال جاار داخلاای بااا خاارد و کوچااکشاادن ذرا
کاه

جر حرمای سایال مایشاود و قادر

افزای

میدهد .بنابراین ،افزای

بااازده ماایشااود[ .]22-23چنااانکااه در شااکل ()3
فشار از  131به  211بار باازده باه سارعت

مییابد.

مییابد و مسیر نفوذ در جامد کوتااهتر مایشاود .تماا ایان

تغییرا بازده استخراج با دما در شاکل ( )7نشاان داده شادهاسات.

اندازۀ ذره را توضیح میدهد.

دماا از  33باه  53درجاۀ سلسایوس باعاث افازای

بااازده

بازده استخراج در افزای

دماا از

موارد ،افزای

بازده استخراج با کاه

در بسیاری از پژوه های انرا شده در فرایناد اساتخراج باا سایال
فوق بحرانی این روند مشاهده میشود که کاه

اندازۀ ذرا باعاث

افازای

استخراج شدهاست و سپس کاه

 53به  33درجۀ سلسیوس مشاهده شد.

2/40

2/4

2/30

بازده (درصد)

2/3

2/20

2/2

2/10

2/1
5/215

5/144

5/594

متوسط اندازه ذرات (میلیمتر)

شکل  .5تأثیر ان ازۀ ذرات بر میزان بازده استخراج با دیاکسی کرب فوق بحرانی از گیاه ککگریز.
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مطالعۀ آزمایشگاهی استخراج عطرمایۀ روغنی از گیاه ککگریز...

3/0

3

2/0
بازده (درصد)

2

1/0

1
255

215

145

195

185

165

145

105

فشار (بار)

شکل  .6میزان بازده استخراج با دیاکسی کرب فوق بحرانی از گیاه ککگریز بر حسب فشار.

2/9
2/6
2/0

2/3

بازده (درصد)

2/4

2/2
2/1
2
00

65

0

45

40

30

35

1/4

دما (درجه سلسیوس)

شکل  .7تأثیر دما بر بازده استخراج با سیال فوق بحرانی از گیاه ککگریز.

افزای

دما ،خواص انتقالی همانند ضری نفوذ دوتایی ،فشار بخاار و

فراریت عطرمایۀ ماؤثر در دیاکساید کاربن فاوق بحرانای را بهباود
میدهد .با افزای
افزای

دما ،فشار بخار و ضری نفوذ عطرمایۀ مؤثر حالل

مییابد .از طرفای باا کااه

دماا ،قادر حاللیات و جار

حرمی دیاکسید کربن فوق بحرانی بیشتر میشود؛ بنابراین ،نیروی

محرکۀ فاز سیال افزای

مییابد .رقابتی بین حاللیت محلول فرار در

دیاکسید کربن و فراریت آن بهوجود میآید.
بررسی شکل تغییرا بازده با دما (شکل ( ))7نشاان مایدهاد کاه،
وقتی دما از  33درجۀ سلسیوس به  53افزای

مییابد باعث افزای

بازدهی میشود که بهعلت غال بودن اثر فشار بخار اجزا حل شاونده
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.]1،20[غال شدهاست

 نتیجهگیری کلی.4
اساتخراج ترکیا هااای گیاااه کاکگریااز بااا اسااتفاده از سوکسااله و
 در اساتخراج باا سوکساله از.دیاکسید کربن فوق بحرانی انرا شد
 ترکی های اصالی گیااه کاکگریاز کاه از.حالل اتانول استفاده شد
،ترزیۀ سوانگاری جرمی در عطرمایاه باهدساتآماد ماادۀ ساینه ال
 میزان بازده. ترپینول و دیمتیل فنل است، کریسانتول،کریسانتنون
و مقاومات انتقاال جار در

 افازای، اندازۀ ذرا

می یابد و بههمین دلیل مسیر نفاوذ در جاماد

استخراج با کاه
ذرا کوچکتر کاه

 مقدار جر حرمی حاالل.کوتاهتر و میزان استخراج بیشتر می شود
حاللیات

ماییاباد کاه ایان باعاث افازای

فشار بهطور کلای اثار مثبتای روی

 افزای،فشار

با افزای

 افزای.دیاکسید کربن میشود

 درجۀ سلسیوس تأثیر مثبتای53 دما تا

 افزای.بازده استخراج دارد

در بازده استخراج دارد که بهعلت غال بودن اثر فشار بخاار اجازای
، درجۀ سلسایوس53 دمای بیشتر از

 اما با افزای.حل شونده است

بازدهی مشاهده شد؛ در اینجا اثار منفای مرباوط باه جار

کاه

.حرمی غال شده است
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