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 مقدمه
های جانبی از این فرآوردهمشکالت ناشی از صادرات پسته به صورت خام، یکی از دالیل گرایش به سمت تهیه 

در حال حاضر، هر ساله  .شوددنبال میرود كه در راستای سیاستهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، محصول به شمار می

ی این محصول به صورت خام به بازار عرضه شده و صادر و عمده شودمی فرآوریدرصد از محصول پسته  2 در حدود

 اكثردر گیرد. این در حالی است كه، ای تعلق نمیی محصول پسته، ارزش افزودهگردد. به این ترتیب، به بخش عمدهمی

هنوز دیدگاه اما متأسفانه . افزوده ایجاد كردارزشگذاری توان با سرمایهمحصول پسته می های مرتبط با عرضهبخش

روی پسته ایران  ی برسوی مرزها كشورهای مختلفآنحالیکه در در  .سنتی است ،پسته به این بازار عرصه فعاالن بسیاری از

یار بیشتر تبدیل های خود به كاالیی با سود بسخرید پسته در ایران آن را در كارخانهاند و بعد از پیشگذاری كردهسرمایه

رسانی و آشنایی مخاطبین و فعاالن این حوزه اطالعنشریه، دستورالعمل و ...، با هدف  انواعانتشار ، بدیهی است .كنندمی

بخشی به صنایع تبدیلی های تولید محصوالت تبدیلی، تاثیر قابل توجهی در گسترش و تنوعهای مختلف و روشبا ایده

در مراحل مختلف  4و درجه  3پسته درجه  زیادیهر ساله مقادیر ارتقاء ارزش افزوده آنها خواهد داشت. كشاورزی و 

به دلیل برخورداری از كیفیت نسبتا پایین، عمال قابلیت عرضه مستقیم به بازار را به عنوان یك  كه دشوتولید میوری آفر

 درصد باالی روغن توجه به. با شوندمی زیان و خسارتاز دست رفتن سرمایه و بروز  و موجب ندارند آجیلیمحصول 

، كه استحصال آن نیز چندان مشکل نیست، استفاده از این (2112 آلوارز،)( 45 - %55های پسته )در حدوددر دانه موجود

تولید شده  فرآوردهروغن در تهیه محصوالت تبدیلی، عالوه بر جلوگیری از زیان اقتصادی، امکان افزایش ارزش افزوده 

ها و از سوی دیگر، با توجه به نقش اساسی صابون به عنوان یك كاالی ضروری در بهداشت خانواده كند.را نیز فراهم می

های صابونی و فرآوردهتوان ها با كاركردهای متنوع در بازار مصرف، میجامعه و همچنین رشد روزافزون انواع صابون

 محصول كاربردی و مناسب مورد توجه جدی قرار داد. امکان تولید آنها را به عنوان یك

، كاروتنوئیدها، كلروفیل و دیگر Eمقادیر قابل توجهی از اسیدهای چرب غیر اشباع مفید، ویتامیندارای  پسته روغن

ای، موجب خصوصیات كه عالوه بر ارزش تغذیه استفنولی اجزاء فعال زیستی همچون تركیبات فنولی و پلی

هایی این ماده به واسطه داشتن ویژگی. (2113 عبدالشاهی،؛ 2112 آلوارز،)اند اكسیدانی قابل توجه این ماده شدهآنتی

كنندگی و كنندگی، توانایی ترمیمكنندگی، مرطوبهمچون قابلیت انتشار و نفوذ در پوست، جذب پوستی سریع، نرم

مناسبی جهت استفاده  گزینه، (2112 شیبانی،)دهندگی و همچنین درصد قابل توجه مواد آلی و معدنی قابل جذب تسکین

  رود.به شمار میدر محصوالت آرایشی و بهداشتی 

ی بر استفاده از روغن پسته ارائه شده ندر این دستورالعمل مراحل تهیه یك نوع صابون بهداشتی با فرموالسیون مبت

، روغن نارگیل و برخی )پیه حیوانی( فرموالسیون مذكور، عالوه بر روغن پسته، مواد دیگری همچون تالواست. در 

اند و به منظور ارتقاء كیفیت محصول، روش نیمه داغ برای تولید صابون استفاده افزودنیهای دیگر نیز به كار گرفته شده

 شده است.
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 مراحل ساخت صابون
(، الزم است مقدار 1335مورد نظر و تعیین تركیب درصد مواد روغنی )درگاهی،  فرموالسیونپس از انتخاب 

هیدروكسید سدیم مورد نیاز برای صابونی كردن محتوای اسیدهای چرب موجود در فرموالسیون را محاسبه نمایید. برای 

( مواد چربی و روغن SAP) 1بونی شدناین كار، عالوه بر نوع و مقدار مواد روغنی مورد نیاز، الزم است از عدد صا

جهت الزم ( KOHهیدروكسید پتاسیم ) مقدار، عدد صابونی شدن(. 1موجود در فرموالسیون نیز استفاده شود )جدول 

میانگین وزن بیان در واقع مقیاسی است برای و  هیدرولیز یك گرم چربی است خنثی كردن اسیدهای چرب حاصل از

اعداد صابونی تالو حیوانی، روغن نارگیل و روغن پسته به . اندساختمان چربی به كار رفتهملکولی اسیدهای چرب كه در 

باشد. با توجه به اینکه از گرم هیدروكسید پتاسیم برای هر گرم ماده روغنی میمیلی 132و  256، 136ترتیب در حدود 

ها و محصوالت دهندهمیان واكنشیك واكنش شیمیایی عبارت از روابط كمی ی استوكیومتر) لحاظ استوكیومتری

، یك مول هیدروكسید پتاسیم معادل یك مول هیدروكسید سدیم است، بنابراین اعداد صابونی برای مواد روغنی (.است

باشد. گرم بر هر گرم ماده روغنی میمیلی 135و  123، 141فوق الذكر بر حسب هیدروكسید سدیم به ترتیب معادل با 

نیز بر اساس همین اعداد محاسبه  1ده برای هیدروكسید سدیم مورد نیاز در جدول شماره مقادیر وزنی محاسبه ش

اند. البته الزم به توضیح است كه در عمل ممکن است مقادیر هیدروكسید سدیم مورد نیاز برای صابونی شدن گردیده

سازی از دلیل در طول پروسه صابون كامل مواد روغنی، تفاوت اندكی با مقادیر حاصل از محاسبات داشته باشد. به همین

 شود.های كاربردی برای اطمینان از به كارگیری مقدار مناسب هیدروكسید سدیم، استفاده مییك سری تست

 

 های مختلف صابون: تركیب مواد اولیه به كار گرفته شده در فرموالسیون نمونه1جدول 

 شماره نمونه
 روغن نارگیل

 )گرم(

 روغن پسته

 )گرم(

 حیوانی تالو

 )گرم(

 هیدروكسید سدیم

 )گرم(

 15/ 21 21 5 55 1نمونه 

 16/ 32 21 11 51 2نمونه 

 16/ 52 21 21 61 3نمونه 

 

 

 ( دنبال نمایید:1335در ادامه كار، فرایند تهیه صابون را طی مراحل زیر )درگاهی، 

 

ها، با تركیب درصد مورد نظر، را به طور جداگانه دقیقا ها و چربیابتدا كلیه مواد چرب از جمله روغن -9

توزین نموده و به یك بشر بزرگ )به عنوان بویلر( كه حرارت مورد نیاز آن از طریق یك حمام آب گرم 

امد، كامال با یکدیگر شود، منتقل نمایید تا به تدریج گرم شده و پس از ذوب كامل مواد جتأمین می

                                                             
Saponification value (SAP value) 
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درجه سانتیگراد افزایش داده و محتویات  21آمیخته و یکدست شوند. حرارت بشر را به تدریج تا حدود 

 چربی را، به منظور اختالط كامل، مدتی در همین شرایط نگاه دارید. 

ده نمایید. هیدروكسید سدیم را با رعایت نکات ایمنی، تهیه و برای استفاده آما درصد وزنی 15محلول  -9

اتانول و آب مقطر استفاده كنید. باید توجه داشت كه غلظت  1:1برای تهیه محلول مورد نظر از مخلوط 

های محلول در سود به شکل پرک سود نباید از حد بحرانی تجاوز نماید، زیرا در این صورت صابون

های دهند. در دستورالعملیساز از دست مآیند و نقش و تاثیر خود را به عنوان عامل امولسیوندرمی

 درصد 41های متفاوتی از سود در تهیه صابون به كار گرفته شده است كه گاها تا غلظت مختلف، غلظت

در  درصد 21تا  11ی غلظت های نیمه داغ معموال گسترهشود. لیکن در روشنیز در آنها مشاهده می

(. از آنجایی كه واكنش 1353 روت،اوست؛ 2111 باتلر،شود )فرموالسیونهای مختلف توصیه می

واكنش در مقیاس آزمایشگاهی، از مقداری این شدن چندان سریع نیست، برای سرعت دادن به صابونی

 شود. به همین منظور، در تهیه محلول سود از مخلوط آب و اتانول استفاده كنید. الکل استفاده می

، مواد رنگی، مواد معطر و میسد کاتیلیس، میسد تسولفاسایر مواد افزودنی در نظر گرفته شده، همچون  -9

 ... را از قبل آماده كنید تا در موقع مناسب به محتویات بویلر اضافه شوند.   

زدن مداوم )ترجیحا به پس از آماده شدن كلیه مواد، محلول هیدروكسید سدیم را به آرامی و ضمن هم -4

شدن كنید. با اضافه شدن سود، واكنش صابونی كمك یك همزن چوبی( به مخلوط مواد روغنی داغ اضافه

كند. محلول سود را بسیار شدن میدر بویلر آغاز شده و توده خمیری شکل صابون شروع به تشکیل

تدریجی به ظرف واكنش اضافه نموده و به منظور افزایش میزان مخلوط شدن مواد، هم زدن محتویات 

ت ادامه دهید. عمل همزدن باید آنقدر ادامه داده شود تا بویلر را در تمام مدت، به آرامی و در یك جه

 مواد كامال یکدست و همگن شده و فرایند صابونی شدن به انجام برسد. 

درجه سانتیگراد نگه  31الی  25پس از این مرحله، همچنان برای مدتی محتویات بویلر را در دمای حدود  -6

دهد. طی نموده و كیفیت محصول را افزایش میدارید. این كار به تکمیل فرایند صابونی شدن كمك 

های ساده ای مکررا بر روی صابون تولید شده انجام شود تا زمانی مرحله گرمادهی نهایی، الزم است تست

 (. 1335كه از مطلوب بودن نتیجه اطمینان حاصل نمایید )درگاهی، 

ی ذوب شده اضافه كنید. این ماده به هاتوانید در همان اوایل كار، به محتوای روغنرا می میسد سولفات -5

كند، منجر به حاللیت بیشتر و افزایش توانایی كف كردن تشکیل پیوندهای شیمیایی صابون كمك می

گردد. به طور كلی، سولفات گردد و در مواردی هم به عنوان ماده پركننده از آن استفاده میصابون می

(. به این 2111 باتلر،؛ 2116 اسپیتز،)شود جامد استفاده می هایكنندهسدیم در تهیه بسیاری از انواع پاک

گرم سولفات سدیم را به محتوای  5توانید در حدود های مذاب، میترتیب، طی آماده شدن مخلوط روغن

 رود. ها اضافه نمایید، كه البته درصد نسبتا پایینی به شمار میروغن

گرم  5درجه سانتیگراد، مقدار  65تر، در حدود دمای پایینپس از این مرحله، حرارت را پایین آورده و در  -6

را به محتویات صابونی اضافه نموده و كلیه مواد را به خوبی مخلوط كنید. سیلیکات سدیم  میسد کاتیلیس

دهد. نتایج برخی تحقیقات نیز حاكی از آن كند و قدرت و استحکام بیشتری به آن میصابون را سخت می
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ه نوعی از )ب ذرات ریز نامحلول معلق در محیط آبی این ماده، به دلیل حركت براونیاست كه در حضور 

های سیال گفته ها یا مولکولبر اثر برخورد این ذرات با اتمسیال  درور حركت تصادفی ذرات غوطه

  (.2115 سیمونز،تواند افزایش پیدا كند )قدرت پاک كنندگی محلول صابون می ،(.شودمی

درجه سانتیگراد رسید،  51در ادامه روند كاهش دما، زمانی كه درجه حرارت محتویات بویلر به حدود  -3

رنگ و اسانس عطری دلخواه را اضافه كرده و به خوبی با خمیر صابون مخلوط كنید تا محصولی یکدست 

 به دست آید.  و همگن

های مناسب منتقل نمایید )جهت اطمینان، دیواره قالب در آخرین مرحله نیز، صابون آماده شده را به قالب -1

 2ها گردد(. حداقل از قبل چرب شده یا با سلوفان پوشانده شود تا مانع از چسبیدن خمیر صابون به دیواره

توان صابون را از قالب ی نمایند، پس از آن میها مرحله خشك شدن اولیه را طروز الزم است تا صابون

خارج نموده و نسبت به برش آن در اندازه دلخواه اقدام نمود. البته، جهت استفاده نهایی از این محصول، 

در مجاورت هوا قرار بر روی كاغذ مومی الزم است تا زمان خشك شدن كامل، در آون هوادهی شده و یا 

 .(1)شکل  شودگرفته تا كامال خشك 

 

 

 
 

 خورده در مرحله پایانی: صابون برش1شکل 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84
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 نتيجه گيري
های قابل توجه، در طی فرایند تهیه این صابون بهداشتی، تالش شده است تا روغن پسته، به عنوان روغنی با ویژگی

های مورد استفاده در ترین روغنفرموالسیون صابون وارد شده و برای ساخت آن مورد استفاده قرار گیرد. رایج

نخل( و  هسته نارگیل و روغن )مانند روغن یروغن گیاهی یمغزهاسازی در یکی از دو گروه، روغن های با منشاء صابون

هایی از هر دو صابون مناسب، به روغن تولید نخل( قرار دارند و برای روغن و های حیوانیهای سخت )مانند چربیروغن

روغن نارگیل به  باشد. از این رو، در تهیه این صابون، عالوه بر روغن پسته، از موادی همچون تالو ومی ها نیازاین گروه

همراه برخی افزودنیهای دیگر كه در بهبود كیفیت محصول موثرند، استفاده شده است. به منظور ارتقاء كیفیت صابون 

استفاده شده است كه محصول نهایی آن به مراتب مرغوبتر از  فرآوردهاستحصالی نیز، از روش نیمه داغ برای تولید این 

لعمل، نظر به تمركز بر ساخت صابون جامد، ارائه و تنظیم شده است. بدیهی است، با البته این دستورا روش سرد است.

ها، اعمال تغییرات در روش توان با تغییر فرموالسیون روغنهای ساختاری بین صابون جامد و مایع، میتوجه به شباهت

 ه صابون مایع نیز اقدام نمود. ساخت صابون و جایگزینی پتاسیم هیدروكسید به جای سدیم هیدروكسید، نسبت به تهی

رود و دارای مقادیر قابل توجهی از اسیدهای روغن پسته از لحاظ ساختار اسیدهای چرب، یك روغن نرم به شمار می

توان به اولئیك اسید، لینولئیك اسید و لینولنیك باشد، كه از آن جمله میچرب غیراشباع در ساختار شیمیایی خود می

آید، موجب ناپایداری و كاهش میزان سختی بافت صابون های نرم، همانگونه كه از نام آنها برمیروغناسید اشاره نمود. 

های مفید و قابل توجهی هستند، به كارگیری ها دارای ویژگیشوند. به همین دلیل، علیرغم اینکه بسیاری از این روغنمی

 ها، در این روشه است. به منظور مقابله با این محدودیتهایی همراهای تهیه صابون با محدودیتآنها در فرموالسیون

شود. تالو و روغن نارگیل، از موادی هستند كه وارد فرموالسیون می ،روغن پسته در كنار دو روغن اصلی تهیه صابون

ناشی از  شوند. استفاده از این مواد به همراه روغن پسته، باعث جبران نرمیموجب سخت شدن و پایداری بافت صابون می

به كارگیری روغن پسته شده و با غلبه بر این مانع محدود كننده، شرایط تشکیل صابونی با پایداری و دوام مناسب را 

درصد )كه مقدار نسبتا زیاد و  21نماید. به این ترتیب، امکان استفاده از نسبتهای مختلفی از روغن پسته، تا حدود ایجاد می

های روغنی، افزایش و در محصول صابون فراهم شده است. یکی از منافع استفاده از تركیب رود(قابل توجهی به شمار می

ها در ای از این ویژگیها در حضور یکدیگر است كه منجر به بروز مجموعههای هر یك از روغنتقویت ویژگی

ختی، قدرت پاک كنندگی گیری، سگردد. روغن نارگیل و تالو حیوانی دارای نقشی اساسی در شکلمحصول نهایی می

 اند. و توانایی تشکیل كف پایدار در صابون هستند و به همین دلیل به عنوان اجزاء ثابت در فرمول پایه گنجانده شده

كنندگی، كنندگی، میزان پاک، قدرت كفpHبررسی راندمان تولید محصول و برخی پارامترهای كیفی شامل 

درصد از تمامی  21های دارای مقدار روغن پسته تا میزان دهد كه نمونهنشان می رطوبت نسبی و میزان سختی در نمونه ها

(، كه 1335درصد و باالتر به دست آمده است )درگاهی،  31ها، میزان جهات مناسب هستند. راندمان تولید در این نمونه

یه صابون، چنانچه تا حدود شود. به این معنی كه، در صورت استفاده از این روش برای تهبازده خوبی محسوب می

درصد از مواد اولیه روغنی به روغن پسته اختصاص داده شود، صابون به دست آمده از كیفیت و مرغوبیت مناسب و 21

  خوبی برخوردار خواهد بود.
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