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آماده سازی زمین گیاهان دارویی

 در بسـیاری از مـوارد، زمیـن بـرای شـروع عملیـات تهیـه بسـتر و كاشـت حاضـر و آمـاده نیسـت. 
ممكـن اسـت در سـطح زمیـن ناخالصی هـای متعـدد و متنـوع وجـود داشـته باشـد كـه مانـع از 
یكنواختـی كار بـا ماشـین های كشـاورزی گردد. آگاهـی از وضعیت زمیـن در مواردی مانند شـیب 
زمیـن، بقایـای گیاهی كشـت قبلی، پسـتی و بلندی هـای مزرعه،كشـاورز را در آماده سـازی مزرعه 
كمـك می كنـد. در مـواردی ممكـن اسـت مزرعـه نیاز بـه كار اصاحی داشـته باشـد. مثـًا ممكن 
اسـت نفوذپذیری زمین خیلی كم یا زیاد باشـد، مشـكل شـوری یا اسـیدیته داشـته باشـد، از این 

رو قبـل از هـر چیـز اقـدام بـه بررسـی، انـدازه گیری، رفـع و اصاح ایـن مـوارد بنماید. 
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 آماده سازی زمین برای گیاهان مختلف متفاوت است
 گیاهان مختلف عمق ریشه متفاوت دارند و توسعه ریشه آنها در خاك به عمق خاك و روش آماده سازی 

بستگی دارد.
   عملیات آماده سازی مراحل مختلف دارد.

گیاهـان دارویـی معمـوالً در همـه جا سـبز می شـوند. ولی میـزان تولید آنها بسـتگی به عوامـل مختلف دارد 
برخـی قسـمت های زمیـن كلوخـه و برخـی از قسـمت های دیگـر سـنگ و سـنگ ریزه وجـود دارد. افتـادن 
بذرهـا در زیـر كلوخـه، سـنگ و سـنگ ریزه شـرایط را برای سـبز شـدن بـذر از بیـن می بـرد. بنابراین زمین 
زراعـی بایسـتی آمـاده شود.آماده سـازی ممكـن اسـت در زمین هایـی انجـام شـود كـه قبًا زیر كشـت هیچ 
نـوع گیاهـی نبوده انـد و یـا زمین هایـی هسـتند كـه بـه دالیـل مختلـف از حیـز انتفـاع خارج شـده باشـند 
بنابرایـن الزم اسـت كـه عـوارض و پسـتی، بلندی های زمیـن از بین برده شـوند. زمین ممكن اسـت قبًا زیر 
كشـت گیـاه دیگـری باشـد و الزم اسـت بقایـای گیاهـی مدیریت شـود و در صورت امـكان آنهـا را زیر خاك 
نمـود و یـا از مزرعـه بـه خـارج برده شـوند. عاوه بـر اقدامات اولیـه مانند رفع عـوارض زمیـن، مدیریت بقایا 
و اصـاح برخـی از ویژگی هـای خاك الزم اسـت زمین شـخم زده شـود تا عمق خاك شـخم خـورده با توجه 

بـه عمـق نفوذ ریشـه مشـخص شـود. دانه بنـدی خاك نقش مهمی در سـبز شـدن بـذر گیاه دارویـی دارد.

استاندارد عملکرد

آیا می دانید

ابـزار دسـتی                         بـا  یـا  زمیـن  یـك هكتـار  تراكتـور  بـا  بتوانـد  هوایـی هنرجـو  و  آب  مناسـب  در شـرایط 
نمایـد. آمـاده  دارویـی  گیاهـان  كاشـت  بـرای  را  مترمربـع  بیسـت 

واحد یادگیری 1

آماده سازی زمین گیاهان دارویی
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آماده سازي زمين گياهان دارويي

فرق گیاه دارویی با گیاهان دیگر چیست؟

کاسنیپنیرکگل گندمباریجهبومادران

Herbal ـ١

كشـورایران از لحـاظ آب و هـوا، موقعیـت جغرافیایی و زمینه رشـد گیاهـان دارویی، یكـی از بهترین مناطق 
جهـان محسـوب می گـردد و در گذشـته هـم منبع تولیـد و مصـرف گیاهان دارویی بوده اسـت.   

نوشـیدنی ها،  بـه عنـوان طعـم دهنده هـا،  پركاربـرد  و  تأمیـن سـامت جوامـع بشـری  ایـن گیاهـان در 
شـیرین كننده ها، رنگ هـای طبیعـی و حتـی حشـره كش ها وهمچنیـن بـه عنـوان مـاده اولیـه محصـوالت 
آرایشـی و بهداشـتی همـه را شـگفت زده كـرده اسـت. رویكـرد روزافـزون اسـتفاده از گیاهـان دارویـی و 

فراورده هـای حاصلـه از آنهـا نقـش ایـن گیاهـان را در چرخـه اقتصـاد جهانـی پررنگ تـر كـرده اسـت.

كشــور ایــران بــا داشــتن ١١ اقلیــم آب و هوایــی مختلــف، درحــال حاضــر بــا داشــتن بیــش از ۷۵۰۰ گونــه 
گیاهــی و حــدود 23۰۰ گونــه گیاهــان دارویــی یكــی از بهتریــن مناطــق جهــان در زمینــه رشــد گیاهــان 
دارویــی می باشــد. دانشــمندان ایرانــی ماننــد ابوریحــان، ابــن ســینا، رازی و دیگــران كتاب هــای مفصلــی 
ــان  ــا كشــت گیاه ــه اســت. ب ــرار گرفت ــان ق ــورد توجــه جهانی ــه م ــی نوشــته اند ك ــان داروی ــاره گیاه درب
ــی،  ــه اقتصــاد داخل ــق بخشــیدن ب ــی و رون ــر اشــتغال زای ــاوه ب ــوان ع ــزه می ت ــی به صــورت مكانی داروی

باعــث افزایــش زمینــه صــادرات غیــر نفتــی وحضــور در بازارهــای جهانــی شــد.

گیــاه و مــواد خــام گیاهــی شــامل بــرگ، گل، میــوه، بــذر، ســاقه، پوســت، چــوب، ریشــه، ریــزوم و ســایر 
بخش هــای گیاهــی می باشــد كــه ممكــن اســت به صــورت كامــل، پــودر شــده و یــا به صــورت جزءجــزء 

مصــرف شــود.

آیا این گیاهان را در صحرا دیده اید؟ 

موقعیت گیاهان دارویی در کشور ایران

کلیاتی در مورد گیاهان دارویی

گیاه دارویی1 
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١- Herbal materials

شامل گیاه كامل، شیرة تازه، صمغ، روغن های ثابت، روغن های فرار، رزین ها و پودرهای گیاهی است. 
این مواد ممكن است توسط برخی از تولیدكننده های محلّی با استفاده از برخی روش ها مانند بخار دادن، 

برشته كردن، تفت دادن و مخلوط كردن با عسل و یا سایر موارد، فراوری شوند.

گیاهانــی هســتند كــه بخشــی یــا تمــام اندام هــای آن شــامل گل، میــوه، بــذر، ســاقه، بــرگ و ریشــه دارای 
ــه منظــور اســتفاده از  ــن گیاهــان ب ــی می باشــد. همچنیــن كاشــت، داشــت و برداشــت ای خــواص داروی

ــرة آنهــا انجــام می شــود. مــاده مؤث

گاهــی اوقــات بــا دیــدن گیاهــان وحشــی و زیبــا در دامــن طبیعــت بــه ایــن فكــر می افتیــم كــه آیــا ایــن 
گیاهــان بــه جــز زیبایــی چشــم نوازشــان اســتفاده دیگــری هــم دارنــد؟

آیا تركیبات درون این گیاهان مشابه یكدیگرهستند؟
دردرون این گیاهان چه ماده مؤثره ای یافت می شود؟ 

خاصیت دارویی و خوراكی بعضی از این گیاهان به چه دلیل می باشد؟
به طور كلی مواد طبیعی گیاهی را به دو دسته مواد اولیه و مواد ثانویه تقسیم می كنند.

ــد،  ــود می آین ــنتز به وج ــل فتوس ــه ودرعم ــاز اولی ــوخت و س ــل از س ــواد حاص ــن م ــه: ای ــواد اولی ١ـ م
بــرای رشــد گیــاه ضــروری بــوده و در بیــن همــه گیاهــان مشــترك می باشــند. ماننــد: كربوهیدرات هــا، 

ــه و... ــیدهای آمین ــا، اس چربی ه
2ـ مــواد ثانویه)مــواد مؤثــره(: تركیباتــی هســتند كــه تنهــا در گیاهــان دارویــی به وجــود آمــده و مســتقیماً 
ــا  ــواع تنش ه ــد ان ــی مانن ــاعد محیط ــرایط نامس ــر ش ــند ودر اث ــروری نمی باش ــاه ض ــو گی ــد و نم در رش
به وجــود می آینــد. ایــن مــواد بــر روی بــدن موجــود زنــده اثــرات فیزیولوژیكــی بــر جــای گذاشــته و در 

ــوند.  ــرده می ش ــه كار ب ــا ب ــان بیماری ه درم

مواد گیاهی دارویی1 

ترکیبات گیاهان دارویی                         

تعریف گیاهان دارویی

بذر ریحان کوهی )تخم شربتی(تخمه کدوآلوئه ورااسطوخدوس
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اساســاً از گیاهــان حــاوی مــواد مؤثــره اســتفاده های مختلفــی بــه عمــل می آیــد و ایــن گیاهــان بــه ســه 
گــروه اصلــی شــامل: گیاهــان طبــی، گیاهــان ادویــه ای و گیاهــان عطــری طبقــه بنــدی می شــوند.

گیاه طبی

گیاهان ادویه ای

ــه  ــد و ب ــی دارن ــر درمان ــر مســتقیم اث ــا غی ــان به صــورت مســتقیم ی ــن گیاه ــره موجــود در ای ــواد مؤث م
ــی ــه، گل ختم ــان،گل بابون ــیرین بی ــه ش ــد: ریش ــرار می گیرند.مانن ــتفاده ق ــورد اس ــوان دارو م عن

از این گیاهان به عنوان ادویه در انواع غذاها استفاده می شود ازجمله زردچوبه ـ زعفران ـ زنجبیل ـ زیره 

                                             بابونه                                            خار شتر                            ریشه شیرین بیان                              ختمی

                                         زنجبیل                                   تمر هندی                                  زرد چوبه                                          زیره

گیاهان عطری و طعم دهنده: 

ــرای معطــر نمــودن خــوراك از آنهــا اســتفاده  اندام هــای خاصــی در ایــن گیاهــان حــاوی اســانس اند و ب
می شــود ماننــد رزمــاری ـ آویشــن ـ نعنــا ـ ســیر 

                                              رزماری                       ملیس )بادرنجبویه(                              پونه کوهی                                     سیر

گیاهان دارویی برحسب نوع کاربرد
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ــی: اســتفاده از آنهــا در تولیــد ســموم آلــی اســت. تهیــه ســموم آلــی  ــرد دیگــر گیاهــان داروی کارب
ــق  ــا اكوسیســتم تطاب ــا می كنــد كــه ب ــدار نقــش بســزایی ایف ــی در كشــاورزی پای توســط گیاهــان داروی
نزدیكــی دارد و كمتریــن خســارت را بــه محیط زیســت وارد می كنــد. بــه طــوری كــه می تــوان از دود یــا 

جوشــانده آنهــا اســتفاده نمــود.

گیاهــان دارویــی را بــا توجــه بــه بخش هــای قابــل اســتفاده طبقــه بنــدی می كننــد.در ایــن روش از انــدام 
مشــخص گیاهــی مانند:ریشــه، ریــزوم، غــده، بــرگ، گل، بــذر، بهــره بــرداری می شــود و بــر اســاس انــدام 

یــا اندام هــای قابــل مصــرف، گیاهــان دارویــی را بــه شــرح زیــر تقســیم بنــدی می كننــد. 
١ـ گیاهــان دارویــی دانــه ای ماننــد: ســماق، انیســون، ســیاه دانه،كرچــك، اســفرزه، خارمریــم )ماریتیغــال(، 

زیــره و...

اندام های قابل استفاده در گیاهان دارویی

                                           سماق                                      سیاه دانه                                   خارمریم                                        زیره

                           همیشه بهار                  پنیرک                     گاوزبان                    خطمی                            دارچین                      رزماری

2ـ گیاهان دارویی برگی مانند: گردو، گزنه، مورد، انواع آویشن و...

3ـ اندام ساقه ای قابل استفاده در گیاهان دارویی مانند: بید، رزماری، دارچین و...
ــنبل الطیب،  ــه، س ــان، گزن ــیرین بی ــد: ش ــی مانن ــان داروی ــتفاده در گیاه ــل اس ــی قاب ــدام زیرزمین 4ـ ان

ــه و... زردچوب
۵ـ گل های گیاهان دارویی مانند: بابونه، گاوزبان، همیشه بهار، ختمی، پنیرك و...
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انواع گیاهان دارویی بر اساس چرخه زندگی

باریجه

صمغ 
سقز

آنغوزه 

شیر خشت

6ـ میوه هــای قابــل اســتفاده در گیاهــان دارویــی ماننــد: گل 
ســاعتی، زیتــون تلــخ، زرشــك، عنــاب و...

۷ـ صمــغ ترشــح شــده در گیاهــان دارویــی: باریجــه، آنغــوزه، ســقز، 
شیرخشــت، ترنجبیــن، كتیــرا و...)شــكل مقابــل(

گیاهــان دارویــی بــر اســاس چرخــه زندگــی بــه ســه دســته تقســیم 
می شــوند. 

١ـ گیاهــان دارویــی یكســاله: ایــن گیاهــان دوره رویشــی و زایشــی 
ــان،  ــد: زنی خــود را در یــك فصــل زراعــی تكمیــل می نماینــد مانن

مــرزه، بابونــه، اســفرزه و...
2ـ گیاهــان دارویــی دو ســاله: گیاهانــی هســتند كــه زندگــی خــود 
ــال اول  ــان در س ــن گیاه ــی می كنند.ای ــی ط ــل زراع را در دو فص
ــدن یــك دوره ســرما در  رشــد رویشــی انجــام داده و بعــد از گذران
فصــل دوم زراعــی همــراه بــا طویــل شــدن ســاقه گل دهنــده، گل و 

ــی، گشــنیز و...  ــاآدم، گل مغرب ــد: باب ــد. مانن ــذر می دهن ب
و  بوته ای  اغلب  كه  هستند  گیاهانی  ساله:  چند  دارویی  گیاهان  3ـ 
سپری  زراعی  فصل  چند  در  را  خود  وزندگی  هستند  درختچه ای 
پوشیده  و  زنده  فصل  تمام  در  گیاهان  این  بیشتر  معموالً  می كنند. 
از برگ هستند اما برخی از آنها با فرارسیدن فصل زمستان به خواب 
زمستانی می روند. مانند باد رنجبویه، نعناع، مریم گلی، به لیمو، عناب، 

زعفران، زیتون، زرشك.
ساله  گیاهان چند  و  علفی  ساله  گیاهان چند  به  ساله  گیاهان چند 
اندام های  دارای  علفی  ساله  چند  گیاهان  می شوند.  تقسیم  چوبی 
می شود.  تجدید  ساله  همه  آنها  هوایی  واندام های  بوده  پایا  زمینی 
ریواس. گیاهان چوبی چند  و  زنبق  پونه،  نعنا،  دارویی  مانند:گیاهان 
ساله نیز خود به دو گروه گیاهان چوبی خزان پذیر )مانند: سیب چنار، 
افرا و اقاقیا( و گیاهان چوبی دایم سبز )مانند: زیتون، خرما، مركبات( 

تقسیم می شوند.

زعفران گیاه دارویی چندسالهگل مغربی گیاه دارویی دوسالهبابونه گیاه دارویی یکساله
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ــت و  ــای مناســب كاشــت و مدیری ــدون توســعه روش ه ــی ب ــان داروی ــش مصــرف گیاه ــه افزای ــد روب رون
برنامــه ریــزی صحیح،پیامــد نگران كننــده یعنــی تخریــب طبیعــت را در بــر خواهــد داشــت.اگرچه قیمــت 
گیاهــان جمــع آوری شــده از منشــأ طبیعــی و وحشــی بســیار ارزان اســت، ولــی بــه دالیلــی ماننــد نابــودی 
ــت  ــوارد كیفی ــی و در بعضــی م ــا در عرصــه طبیع ــودن آنه ــی ب ــا كاف ــن ن ــی، وهمچنی ــای طبیع عرصه ه
پاییــن آنهــا بایــد، بــه منظــور پاســخ گویــی بــه نیــاز صنایــع دارویــی ودیگــر صنایــع وابســته بــه گیاهــان 
دارویــی نســبت بــه كاشــت و داشــت وبرداشــت آنهــا به صــورت گســترده اقــدام كــرد، همچنیــن فــراوری 
صنعتــی آنهــا توســط متخصصــان مربــوط می بایســت به صــورت گســترده تری صــورت گیــرد. البتــه بایــد 
ــی در كشــت و صنعــت  ــواد داروی ــوه م ــه منظــور تولیــد انب ــوان الگــو و مــدل ب ــه عن ــع طبیعــی ب از مناب

ــردد. ــرداری گ بهره ب
ــت،  ــوه برداش ــر، نح ــوه تكثی ــت، نح ــوه كاش ــان ونح ــد زم ــی مانن ــات زراع ــی عملی ــتا بررس ــن راس در ای
ــی،  ــان داروی ــس از برداشــت در خصــوص گیاه ــای پ ــان برداشــت و مراقبت ه ــت آن، زم ــه و مدیری تغذی
ــوارد  ــك از م ــه هری ــردن ب ــد داشــت.توجه نك ــت آن خواه ــش محصــول و كیفی نقــش مهمــی را در افزای
فــوق، خســارت های جبــران ناپذیــری را متوجــه تولید كننــده گیاهــان دارویــی خواهــد نمود.بــرای مثــال 
ــش  ــده را كاه ــت آم ــول به دس ــزان محص ــا می ــه تنه ــب ن ــان نامناس ــی در زم ــان داروی ــت گیاه برداش
می دهــد، بلكــه محصــول برداشــت شــده نیــز از كیفیــت مطلوبــی برخــوردار نخواهــد بــود، زیــرا عملكــرد 
انــدام مــورد نظــر و همچنیــن میــزان متابولیت هــای ثانویــه یــك گیــاه دارویــی، در مراحــل مختلــف رشــد 

و نمــو گیــاه متفــاوت اســت.

ــه در خطــر انقــراض و  ــی روی ــر برداشــت ب كــدام یــك از گیاهــان دارویــی بومــی منطقــه شــما در اث
ــرار دارد؟  ــودی ق ناب

درمانی  ماده  عنوان یك  به  دارویی  گیاه  از یك  که می خواهید  زمانی  باشید  داشته  یاد  به 
استفاده کنید حتمًا قبل از استفاده با پزشك متخصص طب سنتی ویا متخصصان گیاهان 
دارویی مشورت کنید. زیراگیاهان دارویی، حاوی ترکیبات فعالی هستند که امکان دارد روی 
درمان شما و داروهایی که میل می کنید تأثیر بگذارند و درنتیجه عوارض جبران ناپذیری 

برروی بدنتان برجای بگذارند.

تحقیق کنید
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محدودیت های استفاده از گیاهان دارویی خودرو

١ـ گیاهــان دارویــی در مناطــق مختلــف كشــور بــه طــور وســیع رشــد می كننــد و تولیــد مــواد مؤثــره آنهــا 
ــل  ــایر عوام ــه و س ــه منطق ــده ب ــیده ش ــیدی رس ــعات خورش ــه، و تشعش ــی منطق ــرایط آب و هوای ــع ش تاب

می باشــد.
2ـ دسترســی بــه تعــدادی از آنهــا مشــكل اســت و در نتیجــه جمــع آوری آنهــا از نظــر اقتصــادی مقرون به صرفه 

. نیست
3ـ گیاهــان دارویــی خــودرو معمــوالًً همــراه گیاهــان روییــده شــده در منطقــه جمــع آوری می شــوند و امــكان 

مخلــوط شــدن گیــاه دارویــی بــا گیاهــان مشــابه افزایــش می یابــد.
4ـ ممكن است میزان گیاه مورد نظر در طبیعت كافی نباشد.

۵ـ احتمــال آســیب بــه منابــع طبیعــی و محیــط زیســت وجــود دارد و خیلــی از گیاهــان ممكــن اســت بــه 
خاطــر برداشــت بــی رویــه از پوشــش گیاهــی حــذف شــوند.

ماریتیغال

کشت گیاهان دارویی
كمك به اشتغال، صیانت از مراتع و تأمین نیاز صنایع وابسته به گیاهان دارویی
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مزایای كاشت و اهلی كردن گیاهان دارویی
١ـ كاهــش خطــر انقــراض تعــدادی از گیاهــان دارویــی كــه برداشــت آنهــا توســط انســان از طبیعــت زیــاد 

 . ست ا
2ـ تولید مقدار زیادی از گیاهان دارویی را در یك مساحت محدود امكان پذیر می كند.

3ـ كمیت وكیفیت مواد مؤثره با كشت نژادها و بذر های اصاح شده افزایش پیدا می كند.
4ـ اشتغال زایی و صادرات غیر نفتی را به همراه خواهد داشت.

۵ـ حفظ استانداردهای كیفیت محصول به آسانی امكان پذیر است.
6 ـ فرایندهای پس از برداشت قابل كنترل هستند.

۷ـ امكان كشت ارگانیك وجود دارد.

١ـ شــناخت دقیــق گیــاه دارویــی مــورد نظــر بــرای كاشــت 2ـ انتخــاب منطقه مورد كاشــت3ـ مشــخصات 
اكولوژیكــی منطقــه 4ـ قابلیــت خــاك و آب ۵ـ مســاحت و تنــوع بــازار فــروش

ودر واقع در كشت گیاهان دارویی باید به چهار سؤال زیر پاسخ داد:
١ـ كدام یك از گیاهان دارویی دارای توجیه اقتصادی بوده كه باید كشت گردد.

2ـ چه منطقه ای مناسب ترین مكان جهت كشت گیاه دارویی می باشد.
3ـ چه روشی جهت تكثیر، تولید و آماده سازی گیاه دارویی به كار گرفته می شود.

4ـ چه كسی متقاضی خرید و بهره برداری از گیاه دارویی است.

 بــا توجــه بــه تأثیــر عوامــل محیطــی، شــرایط جغرافیایــی و وضعیــت اكولــوژی محــل رویــش بــر كمیــت و 
كیفیــت مــواد مؤثــره گیاهــان دارویــی، بــه طــوری كــه عوامــل محیطــی ســبب تغییراتــی در رشــد گیاهــان 
دارویــی و نیــز در مقــدار و كیفیــت مــواد مؤثــره آنهــا می گــردد. از مهم تریــن عوامــل محیطــی مؤثــر بــر 
رشــد و نمــو و تولیــد گیاهــان دارویــی نــور، دمــا، آبیــاری، ارتفــاع محــل رویــش از ســطح دریــا، خــاك و 
موجــودات زنــده پیرامــون گیــاه را می تــوان برشــمرد.گیاهان دارویــی بــر خــاف عمــوم محصــوالت زراعــی 
ــدار  ــر مق ــر ب ــث تأثی ــان وارد می شــود باع ــه ســایر گیاه ــه ب ــای محیطــی ك ــر تنش ه ــه در اث ــی ك و باغ

عوامل مؤثر و کلیدی در زمینه تصمیم گیری اولیه جهت کشت گیاهان دارویی

عوامل محیطی مؤثر بر رشد و مواد مؤثره گیاهان دارویی

از گیاهــان دارویــی پرمصــرف و نحــوه اســتفاده و همچنیــن هــدف از مصــرف آنهــا در منطقــه خــود 
گزارشــی را تهیــه و در كاس درس ارائــه دهیــد.

تحقیق کنید
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نگهداری وحفاظت از گیاه دارویی

مــواد مؤثــره و وزن خشــك گیــاه نیــز می گــردد. بنابرایــن كشــت گیاهــان دارویــی و كنتــرل عوامــل مؤثــر در 
تولیــد می توانــد بازدهــی ایــن گیاهــان را افزایــش دهــد.

برپایــه تحقیقــات انجــام شــده عوامــل محیطــی محــل رویــش گیاهــان دارویــی در ســه محــور زیــر برآنهــا 
ــذارد: ــر می گ تأثی

١ـ تأثیــر برمقداركلــی مــاده مؤثــره 2ـ تأثیــر بــر عناصــر تشــكیل دهنــده مــواد مؤثــره 3ـ تأثیــر بــر مقــدار 
تولیــد وزن خشــك گیــاه

از مــوارد دیگــری كــه باعــث كاهــش اثــر بخشــی گیاهــان دارویــی می گــردد، عبارت انــد از:كشــت در زمینــی 
كــه از نظــر مــواد خــاص مــورد نیــاز گیــاه، دچــار كمبــود باشــد،عدم مبــارزة صحیــح بــا آفــات و بیماری هــای 
ــرایط  ــاه در ش ــردن گی ــك ك ــت، خش ــب برداش ــان مناس ــردن زم ــده،رعایت نك ــت ش ــی كش ــان داروی گیاه

نامناســب، عــدم نگهــداری صحیــح و بســته بندی مناســب ،تقلبــات گیاهــان دارویــی و...

ویژگی هــای رشــد و نمــو گیاهــان دارویــی و نیــز اندام هــای مــورد اســتفادة آنهــا بایــد در عملیــات مدیریــت 
زراعــی مدنظــر قــرار گیرنــد. اســتفاده از روش هایــی ماننــد ســرزنی، حــذف جوانه هــا، هــرس و ســایه اندازی 
در طــول زمــان ممكــن اســت بــرای كنتــرل رشــد و نمــو گیــاه و افزایــش و بهبــود كیفیــت و كمیــت گیاهــان 

دارویــی تولیــد شــده، الزم باشــد. 
اســتفاده از هــر نــوع مــادة شــیمیایی زراعــی در كنتــرل آفــات و امــراض و حفاظــت از گیاهــان و همچنیــن 

ــرای آن وجــود نداشــته باشــد. افزایــش تولیــد فقــط زمانــی مجــاز اســت كــه جایگزیــن دیگــری ب
ــه اســتفاده از آفــت كش هــا، فقــط از آفت كش هــای ثبــت شــده طبــق آخریــن ویرایــش  ــزام ب در صــورت ال
» فهرســت ســموم مجــاز كشــور« در حداقــل میــزان مؤثــر، بــر اســاس اطاعــات منــدرج بــرروی برچســب و 
بســته بندی آنهــا یــا مطابــق بــا قوانیــن كشــور تولیدكننــده و مصرف كننــده نهایــی، می تــوان اســتفاده كــرد. 
ــد.  ــا را دارن ــازة اســتفاده از آفت كش ه ــزات مناســب اج ــا اســتفاده از تجهی ــده ب ــوزش دی ــان آم ــا كاركن تنه
تمامــی مــوارد كاربــرد آفــت كش هــا بایــد بــه طــور دقیــق ثبــت شــوند. حداقــل فاصلــه زمانــی مجــاز بیــن 
اســتفاده از آفــت كش هــا و برداشــت محصــول )دورة كارنــس( بایــد بــر اســاس اطاعــات منــدرج در برچســب 
ــی  ــان داروی ــدار گیاه ــا نظــر خری ــد ب ــواد بای ــن م ــه اســتفاده از ای ــت شــود. هرگون ــا رعای و بســته بندی آنه

انجــام گیــرد. 

به منظور افزایش اثر بخشی گیاهان دارویی باید نحوة آماده سازی گیاهان دارویی تا تحویل آنها به 
مصرف كننده به روش صحیح انجام گیرد.
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مقدمه

ویژگیهــای خــاك و بســتر رشــد گیاهــان از لحــاظ خــواص فیزیكی)بافــت، ســاختمان، نفوذپذیــری و...(، 
شــیمیایی )EC، PH، واكنــش خــاك، امــاح خــاك( و بیولوژیكــی )میكــرو ارگانیســم ها( از عوامــل مهــم 
و تأثیرگــذار برچگونگــی رشــد و نمــو و مقــدار مــاده مؤثــره گیاهــان دارویــی هســتند. برخــی از گیاهــان 
ــی،  ــد. عمــق خــاك زراع ــاز دارن ــای نســبتاً ســبك نی ــه خاك ه ــه خــاك ســنگین و برخــی ب ــی ب داروی
ــان  ــت گیاه ــت و كیفی ــر در كمی ــل دیگ ــا عام ــا و ده ه ــی آن، ذرات تشــكیل دهنده خاك ه عناصــر غذای
دارویــی تأثیرگذارنــد. اگــر خاكــی دارای خصوصیــات خــوب بــرای كشــت گیاهــان دارویــی نباشــد، بایــد 
بــه روش صحیــح و اصولــی اصــاح شــده و بعــد مــورد كشــت قــرار بگیــرد. بدیــن منظــور بعــد از انتخــاب 
ــرای  ــا فیزیكــی، شــیمیایی و بیولوژیكــی ب ــه مكانیكــی ی ــد از ســه جنب ــن مناســب خــاك آن را بای زمی

ــود. ــازی نم ــترگیاه آماده س بس

اســتاندارد عملكــرد: آمــاده ســازی یــك هكتــار زمیــن بــا اســتفاده از تراكتــور بــرای كاشــت یــك گیــاه 
دارویــی و یــك صــد متــر مربــع بــا ابــزار دســتی بــرای یــك روز كاری 

آیا نوع زمین و خاك برای كشت گیاه دارویی با سایر گیاهان باید تفاوت داشته باشد؟

خــاك از دیــدگاه جهانــی پــس از آب وهــوا، ســومین جــزء عمــده محیــط زیســت تلقــی می شــود.، خــاك 
ــاه و نیــز محــل تجمــع و ذخیــره غــذا،  ــادر تولیــدات گیاهــی اســت و محــل اســتقرار و اســتحكام گی م
آب و هــوا بــرای گیــاه اســت. خــاك حاصلخیــز یكــی از عوامــل بســیار مهــم در رشــد و نمــو و افزایــش 
ــروه  ــددی از گ ــم های متع ــن میكروارگانیس ــود. در ضم ــی می ش ــی تلق ــان داروی ــره در گیاه ــاده مؤث م
ــرای كشــت و كار گیاهــان  ــد كــه از لحــاظ كشــاورزی ب باكتری هــا و قارچ هــا نیــز در خــاك وجــود دارن

دارویــی اهمیــت فراوانــی دارنــد.

ــند.  ــته باش ــت داش ــی دق ــر آلودگ ــن از نظ ــاب زمی ــد در انتخ ــی بای ــان داروی ــدگان گیاه ــرورش دهن پ
ــی  ــود. آلودگ ــی می ش ــار آلودگ ــانی، دچ ــف انس ــای مختل ــر فعالیت ه ــر اث ــا ب ــی از خاك ه ــرا بعض زی
خــاك عبــارت اســت از وجــود، پخــش یــا آمیختــن یــك یــا چنــد مــاده خارجــی بــه خــاك بــه طــوری 
كــه كیفیــت فیزیكــی، شــیمیایی و بیولوژیكــی آن را بــرای انســان یــا ســایر موجــودات زنــده به صــورت 

ــان آور تغییــر دهــد.  زی

آماده سازی زمین گیاهان دارویی

انتخاب زمین 

آماده سازی زمین گیاهان دارویی
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آماده سازي زمين گياهان دارويي

عوامــل متعــدد و مختلفــی در آلودگــی خــاك دخالــت دارنــد كــه اهــم آنهــا شــامل اســتفاده بیــش از حــد 
مجــاز ســموم و كودهــای شــیمیایی، آبیــاری مــزارع بــا فاضاب هــای آلــوده از عوامــل كشــاورزی مؤثــر در 

آلودگــی خــاك اســت.
ــزات  ــود فل ــل وج ــه دلی ــادن ب ــاجی و مع ــیمی، نس ــیمیایی، پتروش ــی، ش ــای صنعت ــاب كارخانه ه فاض
ــوده كننــدگان محیــط  ســنگین از جملــه وجــود ســرب، جیــوه، نیــكل و كبالــت در آنهــا از مهم تریــن آل
ــار فلــزات ســنگین در خــاك می تــوان اختــال  ــه خصــوص خــاك می باشــند. از اثــرات زیان ب زیســت و ب
ــرات  ــان و اث ــر گیاه ــرات ســمی ب ــن اث ــزات همچنی ــن فل ــرد. ای ــام ب ــاك را ن ــك خ ــای بیولوژی فعالیت ه

ــد. ــی دارن ــره غذای ــه زنجی ــواد ب ــر ورود م ــر انســان در اث ــار ب زیان ب
حمــل و نقــل یــا ذخیــره ســازی مــواد نفتــی و مشــتقات آنهــا ممكــن اســت موجــب آلودگــی خــاك شــود. 
هرقــدر مــواد نفتــی بــه عمــق بیشــتری از خــاك نفــوذ كننــد، رفــع آن آلودگــی مشــكل تر خواهــد بــود. 

ــه  ــد ب ــا می توان ــیرابه زباله ه ــند. ش ــا می باش ــا زباله ه ــازی خاك ه ــوده س ــع آل ــن مناب ــی از مهم تری یك
ــف  ــای كثی ــا را ط ــر زباله ه ــن نظ ــد. از ای ــوده كن ــز آل ــی را نی ــع آب ــرده و مناب ــوذ ك ــن نف ــل زمی داخ
ــی  ــیل آلودگ ــوند. پتانس ــل می ش ــا ارزش تبدی ــواد ب ــه م ــت ب ــد كمپوس ــت و تولی ــا بازیاف ــد و ب می نامن
ــر  ــل مؤث ــی از عوام ــوان یك ــه عن ــد ب ــوده و می توان ــاد ب ــتایی زی ــا روس ــهری ی ــات ش ــا و ضایع زباله ه

ــد.  ــمار آی ــه ش ــوا ب ــرایطی ه ــاك و در ش ــع آب، خ ــده مناب آلوده كنن

آماده سازی  زمین

آب و خاک آلوده

عوامل آلودگی خاک
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عوامــل آلودگــی خــاك و درنتیجــه خــاك آلــوده بــرای گیاهــان خطرهــای عمــده ای محســوب می شــوند، 
لــذا در انتخــاب زمیــن بــدون آلودگــی بــرای كاشــت گیاهــان بایــد دقــت زیــادی كــرد.

در بســیاری از مــوارد، زمیــن بــرای شــروع عملیــات تهیــه زمیــن و كاشــت، حاضــر و آمــاده نیســت. ممكــن 
اســت در ســطح زمیــن موانــع و عوارضــی نظیــر ســــنگ و چــوب و زباله هــای شــهری، پســتی و بلنــدی و 
بقایــای گیاهــان قبلــی باشــــد. ایــن موانــع، اجــرای عملیات شــــخم را مشــكل یــا غیرممكن خواهــد كرد. 

لــذا بایــد قبــل از شــخم، ایــن موانــع را رفــع نمــود.

دالیل پاك سازی را به طور كلی مورد بحث قرار دهید.  بحث کنید

پاک سازی زمین 
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١ـ جمع كردن بقایای غیرگیاهی مانند سنگها،قطعات فلزی، پاستیك و... 
ــوالت  ــواع محص ــی ان ــای گیاه ــه ارزش بقای ــه ب ــا توج ــل ب ــال قب ــول س ــای محص ــردن بقای ــن ب 2ـ از بی
ــه  ــا البت ــردن آنه ــن ب ــه می شــود از بی ــروزه توصی ــرا ام ــود خــواص فیزیكــی خــاك، زی كشــاورزی در بهب
بــا برگردانــدن و دفــن نمــودن بقایــای گیاهــی در زیــر خــاك و همچنیــن در صورتی كــه ایــن بقایــا مانــع 

كشــت گیــاه دارویــی مــورد نظــر باشــد بایســتی آنهــا را از مزرعــه خــارج كــرد.
3ـ از بین بردن نهرها و جوی و پشته ها به این منظور.

پستی و بلندی های سطح زمین

جمع آوری ناخالصی ها از سطح زمین زراعی

از بین بردن عوارض زمین به صورت زیر انجام می گیرد.
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منشأ ناخالصی های مزرعه شما از كجا است؟ چگونه می توان مانع از ورود آنها به مزرعه شد.

رفع ناخالصی های غیر معمول از سطح زمین
وسایل مورد نیاز: بیل، كلنگ، فرغون،چهار شاخ،تریلی،تراكتور

شرح عملیات
١ـ لبــاس كار خــود را پوشــیده و وســایل الزم را زیرنظــر هنرآمــوز از انبــار تحویــل بگیریــد. 2ـ زمیــن 
ــراه  ــی و بهداشــتی هم ــكات ایمن ــت ن ــا رعای ــد. 3ـ ب ــروه تقســیم كنی ــن اعضــای گ ــورد نظــر را بی م
هنرآمــوز وارد زمیــن شــوید.4ـ در صورتــی كــه مزرعــه كوچــك و ناخالصی هــا انــدك باشــد بــا فرغــون و 
در ســطوح وســیع از تراكتــور و یــدك كــش اســتفاده كنیــد.۵ـ ناخالصی هــا را بــه مكانــی كــه هنرآمــوز 

تعییــن نمــوده منتقــل نماییــد.

ابزار و وسایل مورد نیاز: بیل، فرغون، كلنگ، لباس كار مناسب، ماسك و زمین در حالت گاورو
مراحل انجام كار:

١ـ همراه هنرآموز خود با ابزار و وسایل الزم به مزرعه بروید.
2ـ هنرجویان با هم گروه های خود مساحت معینی را تعیین نمایند. 

3ـ با نظارت هنرآموز خود پستی و بلندی های كرت را تراز نمایید.
4ـ در صورت وجود سنگ در كرت ها، آنها را از مزرعه خارج نمایید.

۵ ـ خاك داخل كرت را با بیل خرد كنید و با شن كش آن را هموار نمایید. 

ــرای رشــد و نمــو گیاهــان  ــل ب ــن عوام ــات فیزیكــی، شــیمیایی و بیولوژیكــی خــاك از مهم تری خصوصی
ــه در دو  ــه ك ــك گون ــره در ی ــاده مؤث ــزان م ــاف می ــت اخت ــد. عل ــا می باش ــره آنه ــاده مؤث ــی و م داروی

ــد.  ــی می باش ــل محیط ــده اند، عوام ــت ش ــان كش ــاك یكس ــا خ ــه ب منطق

رفع عوارض ناشی از كشت قبلی

فکرکنید

فعالیت عملی

فعالیت عملی

اصالح خاک وکود دهی
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خصوصیات فیزیكی خاك شامل چه مواردی می باشد؟

خصوصیات شیمیایی خاك شامل چه مواردی می باشد؟

هنــگام كاشــت گیاهــان دارویــی دائمــی در زمیــن، ابتــدا بایــد بــه مطالعــه بافــت خــاك پرداختــه و گیــاه 
ــی و  ــواد آل ــه درصــد م ــه مطالع ــوع خــاك انتخــاب نمــود. ســپس ب ــه ن ــا توجــه ب ــی مناســب را ب داروی

عناصــر موجــود در آن پرداخــت. 
ــورد  ــا م ــی آنه ــر زمین ــای زی ــه اندام ه ــی ك ــان داروی ــر گیاه ــو بهت ــرای رشــد و نم ــت خــاك ب ــوع باف ن
بهــره بــرداری قــرار می گیــرد ماننــد: ســنبل الطیــب، شــیرین بیــان و زنجبیــل اهمیــت فراوانــی دارد.بــه 
ــد  ــرای رشــد و تولی ــای ســنگین رســی ب ــا خاك ه ــای ســبك شــنی در مقایســه ب ــی دیگر،خاك ه عبارت

ایــن گیاهــان اهمیــت ویــژه ای دارنــد.

فکرکنید

خصوصیات فیزیکی خاک

خصوصیــات شــیمیایی خــاك ماننــد واكنــش اســیدیته خــاك )PH( و شــوری خــاك )EC( در رابطــه بــا 
كشــت و پــرورش گیاهــان دارویــی همــواره بایــد مــورد نظــر باشــد. تعییــن اســیدیته خــاك در تشــخیص 
اختــاالت مربــوط بــه رشــد گیــاه بســیار حائــز اهمیــت اســت و مهم تریــن تأثیــرآن از نظــر تغذیــه گیــاه 
ــد  ــره و رشــد خــود می توانن ــواد مؤث ــه م ــه زیانی،ب ــچ گون ــدون هی ــی ب ــان داروی ــد. بیشــتر گیاه می باش
تغییــرات حــدود ١/۵ تــا 2 درجــه PH را بــه خوبــی تحمــل و بــه رشــد و نمــو خــود ادامــه دهنــد. بــه طــور 
مثــال واكنــش اســیدیته مناســب خــاك از نظــر كاشــت بــرای گیــاه دارویــی بابونــه۷/3 تــا 8/١ و شــیرین 
ــای  ــت: خاك ه ــوان گف ــی می ت ــی و خنث ــیدی، قلیای ــای اس ــان خاك ه ــد. از می ــا 8 می باش ــان ۵/۵ ت بی
ــده ای در  ــش تعیین كنن ــاك نق ــوری خ ــتند. ش ــب تر هس ــی مناس ــان داروی ــد گیاه ــرای رش ــی ب خنث
ــروه كوچكــی از  ــا گ ــه شــوری حســاس هســتند ام ــان ب ــر گیاه ــی دارد. اكث ــان داروی رشــد و نمــو گیاه
ــوس  ــی م ــر از 2 میل ــا شــوری كمت ــا ب ــد. خاك ه ــا حــدی تحمــل نماین ــد شــوری را ت ــان می توانن گیاه
ــور و  ــی ش ــانتی متر كم ــر س ــوس ب ــن 4ـ2 میلی م ــوری بی ــا ش ــا ب ــور و خاك ه ــر ش ــانتی متر، غی ــر س ب

خصوصیات شیمیایی خاک

فکرکنید



18

خــاك حاصلخیــز: خاكــی اســت كــه بتوانــد كلیــه نیاز هــای غذایــی گیــاه دارویــی را در طــول رشــد تأمیــن 
نمایــد و ایــن در صورتــی اســت كــه درجــه حرارت،رطوبــت و ســایر عوامــل مناســب باشــند.

عناصــر غذایــی بــا تأثیــری كــه بررشــد رویشــی و زایشــی گیاهــان دارنــد، باعــث تغییراتــی در عملكــرد 
ــد. ــرار می دهن ــر ق ــره را تحــت تأثی ــواد مؤث ــت م ــت و كیفی محصــول می شــوندو كمی

ــل  الف(كمبــود كمــی یعنــی مقــدار عناصــر در خــاك كــم اســت.  ب( كمبــود كیفــی: یعنــی عناصــر قاب
اســتفاده گیــاه نیســتند.

١ـ عنصــر مــورد نظــر در خــاك وجــود دارد ولــی بــه لحــاظ شــرایط فیزیكــی و شــیمیایی قابــل اســتفاده 
نیســت.

2ـ رقابت بین گیاه و میكروارگانیسم ها برای ادامه حیات
3ـ رقابــت بیــن عناصــر بــرای جــذب توســط گیــاه كــه بــاال بــودن مقــدار یــك عنصــر مانــع از جــذب دیگری 

ــود. می ش

کمبود عناصر غذایی موجود در خاک به دوصورت اتفاق می افتد:

از دالیل کمبود کیفی عناصر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

حاصلخیزی

توصیــه كــودی یكــی از اساســی ترین عامــل در رفــع نیــاز عناصــر غذایــی در گیاهــان اســت. 
كــه بایــد بــا درنظــر گرفتــن مــوارد فــوق صــورت گیــرد.

ــوری ١6ـ8  ــا ش ــا ب ــط و خاك ه ــوری متوس ــانتی متر ش ــر س ــوس ب ــوری 8 4 میلی م ــا ش ــای ب خاك ه
ــواد  ــع م ــزان تجم ــر می ــاك ب ــوری خ ــند. ش ــور می باش ــی ش ــاك خیل ــانتی متر، خ ــر س ــوس ب میلی م
ــی  ــاه داروی ــزان شــوری خــاك در انتخــاب گی ــن می ــذا تعیی ــر می باشــد. ل ــی مؤث ــان داروی ــره گیاه مؤث

ــد. ــا می كن ــری ایف ــش مؤث نق

میلی موس بر سانتی متر:هدایت الكتریكی عصاره گرفته شده از خاك می باشد.
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تعریف کود 

هــر نــوع مــوادی كــه چــه از نظــر كیفــی و چــه از نظــر كمــی باعــث تقویــت خــاك و بــاال بــردن حاصلخیــزی 
خــاك و همچنیــن باعــث افزایــش عملكــرد محصــول می شــود را كــود می گوینــد.

کودهای آلی یا ارگانیك: 

بــه كود هایــی اطــاق می شــوند كــه منشــأ طبیعــی دارنــد. ضمــن افزایــش مقــدار عناصــر مغــذی خــاك، 
ــات  ــیاری از خصوصی ــب روی بس ــن ترتی ــه ای ــه ب ــوده ك ــدار نم ــاح و پای ــز اص ــاك را نی ــاختمان خ س
فیزیكــی و شــیمیایی خــاك اثــر مثبــت دارد. كودهــای آلــی شــامل كودهــای دامــی، كمپوســت و كــود 

ــند.  ــبز می باش س

انواع کودها
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کودهای سبز: 

انتخاب کود سبز

تأثیر کود سبز در میزان محصول

بــه معنــای وســیع كلمــه، كــود ســبز بــه زیــر خــاك كــردن محصــوالت زراعــی مختلــف جهــت بــاال بــردن 
مــواد آلــی خــاك و حفــظ و افزایــش فعالیــت بیولوژیكــی خــاك اطــاق می شــود. بــا ایــن حــال از نگاهــی 
دیگــر كــود ســبز محصولــی اســت كــه قبــل از رســیدن و در زمانــی كــه محصــول هنــوز ســبز اســت و 
وارد مرحلــه گلدهــی نشــده اســت بــه وســیله شــخم زیــر خــاك مــی رود. محصــوالت محافــظ محصوالتــی 
هســتند كــه بــرای جلوگیــری از فرســایش و آبشــویی خــاك كشــت می شــوند. بعــد از تأمیــن شــدن ایــن 
ــن  ــرده می شــوند؛ بنابرای ــر خــاك ب ــود خــاك به وســیله شــخم زی ــرای بهب ــظ ب هــدف محصــوالت محاف

محصــوالت محافــظ كــود ســبز نیــز هســتند.

ــوالت      ــوند: ١ـ بق ــته تقســیم می ش ــه دو دس ــوند ب ــتفاده می ش ــبز اس ــود س ــوان ك ــه عن ــه ب ــی ك گیاهان
2ـ غیــر بقــوالت. نتایــج به دســت آمــده از تحقیقــات تقریبــاً افزایــش اساســی محصــول را به دنبــال كشــت 
ــن منظــور  ــر بقــوالت بدی ــن حــال وقتــی از غی ــا ای ــوان كــود ســبز نشــان داده اســت. ب ــه عن بقــوالت ب
ــد. معمــوالًً غیــر بقــوالت ماننــد  اســتفاده شــده اســت نتایــج حاصلــه از ثبــات كمتــری برخــوردار بوده ان
گیاهــان چمنــی مخصوصــاً در مراحــل پیشــرفتۀ رشــد دارای یــك چهــارم ازتــی هســتندكه در بقــوالت 
ــره  ــا بایســتی ذخی ــد، باكتری ه ــه رش ــاك و ادام ــی خ ــواد آل ــدن م ــیده ش ــرای پوس ــوند. ب ــت می ش یاف
زیــاد ازت در اختیــار داشــته باشــند. در صورتــی كــه ایــن مقــدار در بقایــای گیاهــی موجــود نباشــد، ایــن 

اولیــن تأثیــر كــود ســبز افزایــش محصــول به وســیله افــزودن مــواد آلــی و ازت یــا هــردو بــه خــاك اســت. 
ازت موجــود در بقوالتــی كــه زیــر خــاك مــی رود شــامل ازت گرفتــه شــده از هــوا و خــاك اســت. مقــدار 
ــوع بقــوالت كشــت شــده و حاصلخیــزی خــاك تغییــر می كنــد.  ــا ن ازت گرفتــه شــده از هــردو منبــع ب
به طــور كلــی ثابــت شــده اســت كــه دو ســوم ازت موجــود در لگوم هــا از هــوا جــذب شــده و یــك ســوم 
باقیمانــده از خــاك گرفتــه شــده اســت. مقــدار ازت موجــود در خــاك بــر میــزان ازت تثبیــت شــده توســط 
ــود  ــدار ك ــا مق ــادی ازت هســتند ی ــدار زی ــه دارای مق ــی ك ــذارد. در خاك های ــر می گ ــوا تأثی ــوم از ه لگ
ازت داده شــده بــه محصــول قبــل، زیــاد بــوده و مقــدار زیــادی از آن در خــاك باقــی مانــده اســت، غالبــاً 
گیاهــان بقــوالت مقــدار ازت بیشــتری از خــاك گرفتــه و مقــدار ازت تثبیــت شــده از هــوا در آنهــا كــم 

می شــود.
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باكتری هــا بــه طــرف ازت ذخیــره موجــود در خــاك روی می آورنــد. بنابرایــن ازت خــاك بــه طــور موقــت 
بــه فرمــی در می آیــد كــه بــرای گیــاه قابــل اســتفاده نیســت. بنابرایــن وقتــی غیــر بقــوالت بخصــوص در 
مراحــل پیشــرفتۀ رشــد زیــر خــاك می شــوند میــزان محصــول گیــاه بعــدی كاهــش می یابــد زیــرا مقــدار 
ــه عنــوان كــود ســبز  ــاً نتایــج اســتفاده از غیــر بقــوالت ب ازت كافــی در خــاك در دســترس نیســت. غالب
زمانــی بهتــر می شــود كــه: الــف( آنهــا را در مراحــل جــوان بــودن زیــر خــاك نمــود ب( بــرای پوســیدن 
خــوب بقایــای گیاهــی مقــدار 2۵ تــا 4۰ كیلوگــرم ازت خالــص در هكتــار بــه آنهــا اضافــه نمــود. گیاهــان 

انتخــاب شــده بــرای كــود ســبز بایــد دارای چهــار خاصیــت اصلــی باشــند.
١ـ ســریع رشــد كننــد. 2ـ شــاخ و بــرگ فــراوان و آبــدار داشــته باشــند. 3ـ ســریع تجزیــه شــوند. 4ـ در 

ــی باشــند ــواد غذای ــی داشــته باشــند و بافت هــای آنهــا غنــی از م ــر رشــد خوب خاك هــای فقی
یــك هكتــار كــود ســبز معمــوالًً ۵۰ـ2۵ تــن شــاخ و بــرگ و بافت هــای گیاهــی وارد خــاك می كنــد كــه 
ــه خــاك اضافــه كنــد. وقتــی  ــد 2ـ١ تــن هومــوس ب ــوده و می توان ــی ب معــادل 2۰ـ ١۰ تــن كــود حیوان
مســئله كمبــود كــود دامــی وجــود داشــته باشــد، تنهــا راه جبــران تلفــات مــواد آلــی خــاك، دادن كــود 

ســبز اســت. انــواع گیاهانــی كــه بــه عنــوان كــود ســبز كاشــت می شــوند در جــدول زیــر آمــده اســت:

تابستانهزمستانه تابستانهزمستانه
گندم سیاهجویونجهلوبیای زمستانه اتریشی

چاوداریوالف زمستانهانواع شبدر آلیسیكیونجه یكساله

یوالف بهارهچاودارشبدر قرمزشبدر كریمسون

ارزنگندم زمستانهباقاشبدر ایرانی
جو بهارهشبدر شیرینخلر

سویاشبدر شیرین

سودان گراسلوبیا چیتیماش

غیر بقوالتبقوالت

اكثــر محصوالتــی كــه بــرای كــود ســبز اســتفاده می شــوند بــرای علوفــه خشــك، ســیلو یــا مرتــع داری 
ــه رو  ــئله روب ــن مس ــا ای ــری ب ــاورزان در تصمیم گی ــب كش ــن اغل ــتند. بنابرای ــادی هس دارای ارزش زی
می شــوند كــه آیــا ایــن محصــول را بــه عنــوان كــود ســبز زیــر خــاك نماینــد یــا بــه منظــور علوفــه مــورد 

اســتفاده قــرار دهنــد.
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تصمیــم گیــری در خصــوص اســتفاده از گیــاه بــه عنــوان كــود ســبز یــا بــرای تأمیــن علوفــه خشــك 
ــرد؟ ــورت می گی ــه ص چگون

ــع علمــی بررســی نمــوده و در  ــواده غــات را ازمناب ــوالت و از خان ــره بق ــاه از تی ــك گی ــای ی تفاوت ه
ــه دهیــد. كاس ارائ

محدودیــت اســتفاده از كودهــای ســبز چیســت؟ آیــا كودهــای ســبز بــه تنهایــی بــرای افزایــش عملكــرد 
محصــوالت زراعــی كافی هســتند؟

فعالیت عملی

تحقیق کنید

نکات مهم در کاربرد کود سبز 

ــادر نیســتند در مناطــق خشــك  ــد و ق ــرد بیشــتری دارن ١ـ برخــی از گیاهــان در نواحــی مرطــوب كارب
فعالیــت مناســبی داشــته باشــند.

2ـ انتخــاب دو گیــاه بــرای كــود ســبز )لگــوم و غیرلگــوم( و كاشــت آنهــا به صــورت همزمــان مناســب تر 
اســت. ماننــد یــوالف، چــاودار بــه همــراه نخــود

3ـ در نواحی خشك، كاشت كود سبز بسیار گران تمام می شود. 
4ـ هزینه هــای كاشــت گیاهــان بــه عنــوان كــود ســبز را بایســتی بررســی نمــود و در صورتــی كــه از نظــر 

اقتصــادی بــه صرفــه باشــند كاشــته شــوند.
۵ـ در صورتــی كــه كشــت گیاهــان بــه عنــوان كــود ســبز از نظــر اقتصــادی بــه صرفــه و منطقــی باشــند؛ 

حتمــاً بایــد آن را در تنــاوب زراعــی گنجانیــد تــا بتــوان مقــدار مــواد آلــی خــاك را ثابــت نگــه داشــت.
6ـ برگردانیــدن گیــاه بــه خــاك بایســتی زمانــی صــورت گیــرد كــه گیــاه بــه مقــدار كافــی شــاخ و بــرگ 

تولیــد نمــوده و مــواد گیاهــی آن چوبــی نشــده باشــد )مرحلــه قبــل از گلدهــی(
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کودهای بیولوژیك یا زیستی: 

ــد  ــك فراین ــی خــاك را در ی ــد عناصــر غذای ــه قادرن كودهــای زیســتی، میكروارگانیســم هایی هســتند ك
ــه ریشــه گیــاه  ــی كــرده و ب ــه مــواد مغــذی همچــون ویتامین هــا و دیگــر مــواد معدن زیســتی تبدیــل ب
برســانند. مصــرف كودهــای زیســتی كــم هزینــه تــر هســتند و در اكوسیســتم آلودگی بــه وجــود نمی آورند. 
امــروزه بــا توجــه بــه ایجــاد آلودگی هــای زیســت محیطــی وبهداشــتی كــه از مصــرف كودهــای شــیمیایی 
حاصــل می شــود متخصصیــن را بــرآن داشــته كــه هــر چــه بیشــتر از موجــودات زنــده خــاك در جهــت 
ــه  ــد و مصــرف كودهــای بیولوژیكــی ب ــن ســان تولی ــد، بدی ــاه كمــك بگیرن ــی گی ــن نیازهــای غذای تأمی
عنــوان مهم تریــن تحــول در زمینــه كشــاورزی بــه شــمار رفتــه و مــورد توجــه ســرمایه گــذاران بخــش 

ــرد. ــرار می گی كشــاورزی در ســطح جهــان ق

کود ورمی کمپوست: 

عبــارت اســت از كــود آلــی بیولوژیكــی كــه در اثــر عبــور مــداوم مــواد آلــی از دســتگاه گــوارش 
ــواع  ــاوری شــامل اســتفاده از ان ــن فن ــن مــواد از بدنشــان حاصــل می شــود. ای ــع ای كرم هــا و دف
ــیار  ــر بس ــد و تكثی ــوان رش ــتن ت ــا داش ــا ب ــن كرم ه ــه ای ــت ك ــی اس ــای خاك ــی از ِكرم ه خاص
ســریع، انــواع مــواد آلــی زائــد، مزاحــم و آلوده كننــده محیــط را بــه یــك كــود آلــی و بــا كیفیــت 
ممتــاز تبدیــل می كننــد. ایــن كــود نســبت بــه ســایر كودهــا چندیــن برابــر غنــی شــده اســت و 

ــد جایگزیــن بســیار  می توان
ــای  ــرای كوده ــبی ب مناس

شــیمیایی باشــد.
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مهم ترین کودهای شیمیایی عبارت اند از: 

ــرای تعذیــه گیاهــان هســتند كــود شــیمیایی  ــا چنــد عنصــر الزم ب ــه مــواد معدنــی كــه دارای یــك ی ب
ــد.  ــدی می كنن ــیم بن ــر تقس ــوع عنص ــاس ن ــر اس ــیمیایی را ب ــود.كود های ش ــه می ش گفت

کودهای شیمیایی 

كودهــای ازتــه: ازت ازجملــه مــوادی اســت كــه در تمــام دوره هــای 
ــده ای  ــر عم ــه تأثی ــت.كودهای ازت ــاز اس ــورد نی ــان م ــو گیاه ــد و نم رش
ــور  ــه ط ــد و ب ــان دارن ــی گیاه ــه زن ــی، و جوان ــرگ زای ــی، ب ــاقه زای در س
كلــی رشــد رویشــی گیاهــان را ســرعت می دهنــد. كــود ازت را معمــوالًً در 
ــه به صــورت  ــه و دو مرحل ــه به صــورت كــود پای ــه، یــك مرحل چنــد مرحل
ــرات  ــای اوره، نیت ــد. ازت را به صــورت كوده ــود ســرك مصــرف می كنن ك

ــد. ــرار می دهن ــان ق ــار گیاه ــوم در اختی ــولفات آمونی آمونیوم،س
ــد  ــی )تولی ــد زایش ــی و رش ــه زای ــفات در ریش ــفاته: فس ــای فس 2ـ كوده
گل، میــوه و بــذر( نقــش اساســی دارد.ایــن كــود از حالیــت كمــی 
ــن داده  ــه زمی ــت ب ــل از كاش ــد قب ــر بای ــن خاط ــت.به همی ــوردار اس برخ
شــود تــا در مرحلــه گلدهــی در اختیــار گیــاه قــرار گیــرد. همچنیــن وجــود 
ــان می شــود. فســفر  فســفر باعــث ســهولت در جــذب ازت از ســوی گیاه
ــفات  ــل و فس ــفات تریپ ــی، سوپرفس ــفات معمول ــای سوپرفس را به صورت ه

ــد. ــرار می دهن ــان ق ــترس گیاه ــوم در دس آمونی
3ـ كودهــای پتاســه: پتاســیم تقریبــاً در تمــام فرایندهــای متعــدد 
فیزیولــوژی رشــد گیــاه نقــش دارد. ایــن عنصــر همچنیــن باعــث افزایــش 
ــا  ــات و بیماری ه ــرمازدگی، آف ــی، س ــم آب ــر ك ــان در براب ــت گیاه مقاوم
می گردد.پتاســیم به صورت هــای مختلــف ماننــد: ســولفات دو پتــاس 

ــرد. ــرار می گی ــان ق ــترس گیاه ــاس در دس ــرو پت وكل

اگــر یــك كــود همــه عناصــر را بــا هــم و بــه نســبت متناســب داشــته باشــد، اصطاحــاً كــود كامــل 
ــده می شــود. نامی
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ــی از  ــد و عوامل ــد از كاشــت مصــرف می گردن ــل و بع ــان قب ــیمیایی در دو زم ــای ش ــی كوده ــور كل به ط
قبیــل نــوع كــود، آب وهــوای منطقــه، نــوع گیــاه دارویــی و هــدف از تولیــد آن و.... زمــان دادن كــود را 
مشــخص می كنــد. بایــد دانســت كــه مصــرف كمتــر از حــد مطلــوب كــود نتیجــه رضایــت بخــش نداشــته 
ــروز  ــبب ب ــس س ــه برعك ــردد بلك ــرد نمی گ ــش عملك ــث افزای ــا باع ــه تنه ــد آن ن ــش از ح ــرف بی و مص
خســارت و گاهــی از بیــن رفتــن محصــول می شــود. و به عــاوه آلودگــی محیــط زیســت و نیــز هدررفــت 

ــود. ــب می ش ــرمایه را موج س
ــای  ــا كوده ــه ب ــی در مقایس ــك و دام ــای بیولوژی ــرد كوده ــا كارب ــه ب ــماری در رابط ــای بیش گزارش ه
ــان  ــره گیاه ــواد مؤث ــت م ــر كیفی ــادی ب ــیار زی ــد بس ــا ح ــی و ت ــرد كم ــش عملك ــرای افزای ــیمیایی ب ش
ــره و از  دارویــی، گــزارش شــده اســت. از آنجایــی كــه در گیاهــان دارویــی تأكیــد روی مقــدار مــاده مؤث
ــردن ســموم و كودهــای شــیمیایی،  ــه كار ب ــن در ب ــره می باشــد. بنابرای ــر كیفیــت مــواد مؤث همــه مهم ت
شــرط احتیــاط همیشــه مــد نظــر قــرار بگیــرد و تــا حــد امــكان از ســموم و كودهــای بیولوژیــك اســتفاده 
ــژه ای برخــوردار اســت.امروزه اســتفاده از گیاهــان  ــی از اهمیــت وی ــن امــر در گیاهــان داروی گردد.كــه ای
دارویــی ارگانیك،عــدم كاربــرد نهاده هــای شــیمیایی به ویــژه در كشــورهای توســعه یافتــه به دلیــل عــدم 

وجــود بقایــای ســموم در آنهــا، از ارزش خاصــی برخــوردار اســت.

مقدار مصرف کودهای شیمیایی 

پخش کود دامی و زیر خاک کردن کود
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 خــاك ورزی اولیــه عملیاتــی ماننــد زیــر و رو كــردن خــاك اســت كــه بــرای شكســتن مقاومــت خــاك 
در مقابــل اســتقرار و جوانــه زنــی بذرصــورت می گیــرد. ایــن نــوع خــاك ورزی، شــامل عملیاتــی ماننــد 
ــی  ــوار باق ــه ناهم ــاك ورزی اولی ــس از خ ــاك پ ــطح خ ــوالًً س ــق و معم ــبتاً عمی ــه نس ــت ك ــخم اس ش
می مانــد. بــا اجــرای شــخم اهدافــی شــامل: بریــدن و متاشــی نمــودن خاك،دفــن بقایــای گیاهــی و علــف 
هــرز، مخلــوط كــردن بقایــای گیاهــی بــا خــاك زراعی،افزایــش نفوذپذیــری خــاك و... تأمیــن می شــود. 
در اجــرای عملیــات شــــخم عــاوه بــر توجــه بــه تناســــب ماشــین بــا نــوع زمیــن، خــاك و گیــاه، زمــان 
و نحــوه انجــام نیــز بســــیار مهــم اســت. شــخم حتمــاً بایــد در حالــت گاورو بــودن خــاك صــورت گیــرد. 

خاک ورزی اولیه: 

ــرای  ــرای به هــم زدن خــاك در راســتای آماده ســازی بســتر ب ــه آن دســته تاش هــای مكانیكــی كــه ب ب
ــد.  ــرد، خــاك ورزی می گوین كاشــت گیاهــان زراعــی و باغــی انجــام می گی

ــوا در  ــری آب و ه ــش نفوذپذی ــذر، افزای ــتر ب ــه بس ــون تهی ــی چ ــای مختلف ــه منظوره ــاك ورزی را ب خ
ــا خــاك، از بیــن  ــواع كودهــا ب خــاك، مدفــون كــردن بقایــای گیاهــی در زیــر خــاك، مخلــوط كــردن ان
بــردن علف هــای هــرز، كنتــرل و كاهــش جمعیــت آفــات و بیماری هــا، شكســتن ســله خــاك، شكســتن 
ــات خــاك ورزی  ــد. عملی ــت خــاك و... انجــام می دهن ــده رشــد ریشــه، حفــظ رطوب الیه هــای محدودكنن

ــد به طــور صحیــح و در زمــان مناســــب انجــام گیــرد.  بای

خاک ورزی

مهم ترین روش های خاك ورزی 

خاك ورزی
حفاظتی 

خاك ورزی
اولیه 

خاك ورزی 
ثانویه

خاك ورزی
ویژه

حداقل 
خاك ورزی 

بدون
خاك ورزی 

خاك ورزی
مرسوم و سنتی 
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به چه زمینی گاو رو می گویند؟ بحث کنید

ــا اســتفاده از  ــا ب ــزار و ادوات دســتی وی ــا اب عملیــات شــخم معمــوالًً در ســطوح كــم و اراضــی كوچــك ب
نیــروی حیوانــات و خیــش ودرســطوح وســیع تــر به صــورت مكانیــزه بــا اســتفاده از ادوات و ماشــین هایی 

ــرد.  ــواع گاو آهــن انجــام می گی ــور و ان ــد: تراكت مانن

ــردان دار  ــن برگ ــن گاورو شــود(، به وســیله گاوآه ــه اصطــاح زمی ــت مناســب )ب ــه رطوب ــس از رســیدن ب پ
شــخم زده شــود. 
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عمــق خاكــی كــه گاو آهــن زیــرورو می كنــد بســیار مهــم اســت و بســته بــه جنــس زمیــن، عمــق خــاك 
زراعــی و عمــق نفــوذ ریشــه در یكــی از چهــار گــروه زیــر قــرار می گیــرد: 

١ـ شــخم ســطحی )١۵ تــا 2۰ ســانتی متر(: فقــط قســمتی از ســطح زمیــن را شــخم می زننــد و معمــوالًً 
ــای  ــردن كوده ــاك ك ــر خ ــد و زی ــطحی دارن ــه های س ــه ریش ــرز ك ــای ه ــردن علف ه ــن ب ــرای از بی ب

ــود.  ــتفاده می ش ــیمیایی اس ش
2ـ متوســط )2۰ تــا 2۵ ســانتی متر(: فقــط دو ســوم ســطح االرض را شــامل شــده و مكمــل شــخم عمیــق 
اســت و بــرای زیــر خــاك كــردن كودهــای آلــی اســتفاده می شــود. در بهــار نیــز ایــن شــخم قابــل اجــرا 

می باشــد. 
ــن  ــد، ای ــرورو می كن ــام خــاك ســطح االرض را زی ــه تم ــانتی متر(: شــخمی ك ــا 3۰ س ــق )2۵ ت 3ـ عمی

ــود.  ــز زده می ش ــاً در پائی ــز عمدت شــخم نی
4ـ خیلــی عمیــق )بیشــتر از 3۰ ســانتی متر(: در ایــن نــوع شــخم عــاوه بــر خــاك ســطح االرض بخشــی 
از خــاك تحــت االرض را نیزشــامل می شــود. ایــن شــخم هــر 4ـ2 ســال یكبــار بــر حســب نیــاز انجــام 
ــا در  ــق زده می شــود ت ــز، شــخم عمی ــل از كشــت در فصــل پائی ــاه قب ــن روش شــش م می شــود. در ای

طــول زمســتان آب كافــی در زمیــن ذخیــره و خــاك نشســت كنــد و در بهــار آمــاده كشــت گــردد. 

عمق شخم 

شخم زدن

شخم در سطح کوچك با استفاده از بیل
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اجرای شخم معمولی با بیل فعالیت عملی

وسایل مورد نیاز: لباس كار، دستكش و بیل
شرح عملیات

١ـ لبــاس كار خــود را پوشــیده، وســایل الزم را زیرنظــر هنرآمــوز از انبــار تحویــل بگیریــد.2ـ زمیــن مــورد 
نظــر را بیــن اعضــای گــروه تقســیم و بــا رعایــت نــكات ایمنــی و بهداشــتی همــراه هنرآمــوز وارد زمیــن 

شــوید.3ـ بــه جهــت تابــش خورشــید دقــت كــرده و طــوری بایســتید كــه نــور به صــورت شــما نتابــد.
4ـ پــس از اطمینــان از ســالم بــودن بیــل، از نقطــه واقــع درابتــدای عــرض قطعــه زمیــن خــود، شــروع بــه 
ــه انتهــای بیل،خــاك را  ــا فشــار ب ــه عنــوان تكیــه گاه قــرار داده، ب ــوی خــود را ب ــاالی زان ـ  ب كار كنیــد. ۵
بَكنیــد. 6 ـ خــاك كنــده شــده را بــا چرخــش ١8۰ درجــه ای بیــل حــدود 3۰ ســانتی متر جلوتــر بریزیــد.

۷ـ این عمل را تا پایان عرض قطعه ادامه دهید.

چیزل پیلر

گاو آهن قلمی

گاوآهن بشقابی گاوآهن برگردان دار
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نــرم كــردن بیشــتر خــاك و اصــاح بســتر بــذر، تســطیح و فشــردن خــاك ســطحی، كنتــرل علف هــای 
هــرز، مخلــوط كــردن كودهــای پایــه بــا خــاك، شــكل دادن ســطح زمیــن و... می باشــد.

اهداف خاک ورزی ثانویه 

رایج ترین ماشین های خاک ورزی ثانویه عبارت اند از

١ـ از نــرم كــردن بیش از حد خاك جداً پرهیز كنید.
2ـ عملیــات خــاك ورزی ثانویــه را بایــد زمانــی انجــام داد كــه بــه محــض اتمــام آن، اقــدام بــه كاشــت نمــود 

تــا خطــر فرســایش بــه حداقل برســد.
3ـ از عملیات خاك ورزی در زمان وزش باد یا احتمال بارش شدید جداً بپرهیزید.

ــذا  ــد. ل ــان نمی باش ــام گیاه ــت تم ــرای كاشــ ــی ب ــا الزام ــدام ضــروری ی ــك اق ــه ی 4ـ خــاك ورزی ثانوی
ــرد. ــر ك ــات صرف نظ ــن عملی ــی از ای ــع از بخش ــیاری از مواق ــوان در بس می ت

ــده خــاك هســتند. دیســك ها  ــن ماشــین های نرم كنن ــن و رایج تری ــف( دیســك ها: از مهم تری ال
بهتریــن وســیله بــرای تســطیح زمیــن شــخم خــورده و خــرد و نــرم كــردن كلوخه هــا می باشــند. 

رعایت نکات الزم در خاک ورزی ثانویه:

پــس از انجــام عملیــات اولیــه تهیــه زمیــن، یــك ســری عملیــات تكمیلــی ماننــد: خــرد كــردن كلوخه هــا، 
نــرم كــردن خــاك،  تســطیح زمیــن، ریشــه كــن نمــودن علف هــای هــرز، مخلــوط كــردن كودهــای آلــی 
و معدنــی، ســله شــكنی و... بــر خــاك انجــام می پذیــرد كــه بــه آن خــاك ورزی ثانویــه می گوینــد. بــرای 
انجــام ایــن عملیــات از ادواتــی ماننــد: دیســك، هــرس یــا دندانــه،  غلتــك، مالــه، كولتیواتــور، شــیار كــن، 

نهــر كــن، مــرز بنــد و... اســتفاده می شــود. 

خاک ورزی ثانویه:
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ــا  ــود ام ــتفاده می ش ــاك اس ــردن خ ــرم ك ــرای ن ــا )دندانه ها(:ب ب( هرس ه
عمــق و نیــروی كار آن زیــاد نیســت و نمی توانــد در خــرد كــردن كلوخه هــای 
ــاد  ــای ایج ــه كلوخه ه ــی ك ــد در صورت ــر باش ــاوم مؤث ــك و مق ــزرگ، خش ب
شــده پــس از شــخم، كوچــك و ضعیــف باشــد می تــوان از آن اســتفاده كــرد. 
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د( روتیواتــور: بــرای نــرم كــردن خــاك در كشــت 
ــد و  ــزی دارن ــیار ری ــذر بس ــه ب ــه ای ك ــان علوف گیاه
تمــاس كامــل ذرات خــاك بــا بــذر بســیار مهــم اســت، 
اســتفاده می شــود. روتیواتــور، خــاك را بــه شــدت پــودر 
می كنــد و بــه همیــن علــت در مواقــع بســیار ضــروری 

اســتفاده می شــود.
هـــ( ماله هــا: از ایــن نــوع ماشــین ها بــرای جابه جایــی، 
نــرم كــردن خــاك ســطحی و تســطیح مــزارع اســتفاده 

می شــود. 

ــاك و  ــردن خ ــرم ك ــرای ن ــه: ب ــای مزرع ج( كولتیواتوره
ــای  ــن علف ه ــله و وجی ــن، شكســتن س ــراش دادن زمی خ
می شــود.  اســتفاده  كاشــت  ردیف هــای  بیــن  هــرز 
ــوالدی  ــور از یــك شاســی و تعــدادی تیغه هــای ف كولتیوات
ــازی  ــف )فنــری، پنجــه غ ــه شــكل ها و اندازه هــای مختل ب
و دوار( ســاخته شــده و تیغه هــا قابــل تعویــض می باشــند.
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بــه مجموعــه اقداماتــی كــه پــس از آماده ســازی بســتر بــذر، بــه منظــور تكمیــل بسترســازی و تســطیح 
زمیــن و آبیــاری زمیــن انجــام می گیــرد » خــاك ورزی ویــژه« می گوینــد. از مهم تریــن ادوات خــاك ورزی 

ــرد. ــام ب ــا را ن ــیاركش ها و مرزكش ه ــا، ش ــوان نهركن ه ــژه می ت وی

خاک ورزی ویژه 

نهركــن وســیله ای اســت جهــت احــداث جــوی 
و نهر هــای اصلــی آبیــاری در مزرعــه كــه 

اســتفاده می شــود. 

نهرکن ها

ــورت  ــه به ص ــی ك ــوالت ردیف ــت محص ــاری در كاش ــیارهای آبی ــاد ش ــور ایج ــه منظ ــین ها ب ــن ماش از ای
ــود.  ــتفاده می ش ــوند، اس ــاری می ش ــتی آبی نش

شیارکش ها 



34

مرزكــش یكــی از ماشــینهای خــاك ورزی ثانویــه اســت كــه بــرای كرت بنــدی زراعت هــای فاریــاب و یــا 
ــه منظــور قطعه بنــدی زمیــن زراعتــی اســتفاده می شــود.  ب

بدیــن منظــور اســتفاده ازخــاك ورزی حفاظتــی روشــی نویــن و تحولــی شــگرف در زمینــه سیســتم های 
خــاك ورزی اســت. از رایج تریــن ماشــین های بــه كار رفتــه در خــاك ورزی حفاظتــی انــواع گاو آهن هــای 

ــواع دیســك ها می باشــند. قلمــی و پنجــه غــازی و ان

مرزکش ها

شكل دهی به زمین با ایجاد جوی و پشته به روش دستی فعالیت عملی

وســایل مــورد نیــاز: لبــاس كار، دســتكش، بیل،مــرز كــش )كلــدر( شــن كش،فــوكا )كــج بیــل( 
قطعــه زمیــن خــاك ورزی شــده

شرح عملیات
١ـ لباس كار خود را پوشیده، وسایل الزم را زیرنظر هنرآموز از انبار تحویل بگیرید.

2ـ زمیــن مــورد نظــر را بیــن اعضــای گــروه تقســیم و بــا رعایــت نــكات ایمنــی و بهداشــتی 
همــراه هنرآمــوز وارد زمیــن شــوید. 3ـ در دوطــرف زمیــن )بــاال و پاییــن( قطعــه ای بــه عــرض 
١ تــا 2 متــر بــرای احــداث انهــار آبیــاری و زهكشــی رهــا كنیــد. 4ـ ابتــدا و انتهــای هرجــوی 
را تعییــن، چهــار گوشــه آن را میــخ كوبــی كنیــد. ۵ـ بیــن میخ هــا طــوری نــخ كشــی كنیــد 
ــول  ــرض پشــته و طــول آن ط ــرض آن ع ــه ع ــخ ك ــه هرپشــته،در داخــل مســتطیلی از ن ك
پشــته اســت قرارگیــرد. 6ـ خــاك بخشــی از زمیــن را كــه قــرار اســت جــوی شــود بــه عمــق 
مــورد ســفارش پابیــل كرده،بــه تنــاوب بــه ســمت چــپ و راســت بریزیــد.۷ـ دیــواره جــوی را 
به صــورت مایــل بــا زاویــه حــدود 4۵ درجــه ایجــاد كنیــد. 8  ـ كــف جوی هــا را بــدون شــیب 
عــرض و صــاف و همــوار كنیــد. 9ـ بــا پشــت بیــل بــه ســطح دیــواره جوی هــا و ســطح پشــته 
بكوبیــد و آنهــا را محكــم كنیــد. ١۰ـ احــداث جــوی و پشــته را تــا پایــان عــرض قطعــه زمیــن، 

بــه ترتیــب مذكــور ادامــه دهیــد.
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ــدن  ــازده مصــرف آب،باقــی مان ــرژی و نیــروی كارگــری ومصــرف نهــاده ها،افزایــش ب كاهــش مصــرف ان
ــاروری خــاك. ــش ب ــت درخاك،افزای رطوب

از اهداف کلی خاک ورزی حفاظتی:

الــف( كاهــش تــردد وســایل و ادوات كشــاورزی بــر روی خــاك بــه منظــور جلوگیــری از فشــرده شــدن 
خــاك ب( بازگردانــدن بقایــای گیاهــی بــه خــاك بــه منظــور افزایــش مــواد آلــی خــاك ج( اجتنــاب از 
برگردانــدن خــاك بــه منظــور حفــظ رطوبــت، بهبــود فعالیــت بیولوژیكــی و جلوگیــری از فرســایش خــاك 
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بدون خاك ورزی، حداقل خاك ورزی و شخم حفاظتی )شخم با حضور 3۰ درصد بقایا( است.

ماشین های مرکب

مهم ترین انواع خاک ورزی حفاظتی 

ماشــین های  از  اســتفاده  امــروزه 
مركــب در سیســتم های خــاك ورزی 
محســوب  ضــرورت  یــك  جدیــد 
می شــود. زیــرا بــه منظــور اجــرای 
زمیــن،  ســازی  آمــاده  عملیــات 
مجبورنــد  كشــاورزی  ماشــین های 
چندیــن مرتبــه وارد زمیــن شــوند. 
تكــرار حركــت آنهــا ممكــن اســت 
فشــردگی خــاك را ســبب شــودكه در 
ایــن حالــت ســاختمان فیزیكــی خــاك 

آســیب دیــده، ذخیــره رطوبــت و هــوا در خــاك كاهــش و در مراحــل بعــدی دســتیابی بــه یــك شــخم 
یكنواخــت را ناممكــن می ســازد و در بعضــی مــوارد موجــب نرمــی بیــش از حــد خــاك شــده و در نتیجــه 
عــوارض منفــی همچــون فرســایش شــدید خــاك، از هــم پاشــیدگی ســاختمان خــاك و بــروز ســله شــدید 
ــین های  ــی از ماش ــرات منف ــن تأثی ــری از ای ــت.برای جلوگی ــد داش ــال خواه ــاری را به دنب ــد از آبی بع
ــات  ــد عمــل از عملی ــان چن ــات ماشــین های مركــب انجــام هم زم مركــب اســتفاده می شــود.از خصوصی

خــاك ورزی اولیــه، ثانویــه و كاشــت می باشــد.

در برخــی شــرایط بــا توجــه بــه نــوع گیــاه دارویــی و نــوع اســتفاده از انــدام مــورد نظــر آن، نــوع آبیــاری، 
شــرایط منطقــه، رســم و عــادات كشــاورزان، عملیــات دیگــری بــرای آمــاده شــدن زمیــن جهــت كاشــت باید 

انجــام گیــرد. برخــی از ایــن عملیــات عبارت انــد از: ایجــاد شــیار، ایجــاد جــوی و پشــته، كرت بنــدی و... 

شکل دهی زمین:
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در این روش تمام سطح زیر كشت به جوی های كوچك و پشته های كوچك بین جوی ها تقسیم می شود. 
كه به آنها شیار یا فارو می گویند. از مزایای این روش، مكانیزه بودن عملیات داشت و برداشت، تلفات كمتر 
آب، توانایی تغییر دادن شیب زمین با تغییر دادن جهت فاروها، سله نبستن زمین بخصوص موقع سبز شدن 
بذر و... می باشد. این روش مناسب كاشت گیاهان دارویی مانند: آویشن، نعنا فلفلی، سنبل الطیب، مریم گلی، 

و...  اسطوخدوس  رازیانه،  رزماری، 
بر  شیار ها  ایجاد  برای  می باشد. 
از  كوچك  سطوح  در  زمین  روی 
شیار ساز دستی و درسطوح بزرگ 
از ماشین شیار ساز چند ردیفه یا 
فاروئر استفاده می گردد. فاروئر در 
نهركن كوچكی است كه  حقیقت 
مورد  الزم  شیارهای  ایجاد  برای 

استفاده قرار می گیرد.

ایجاد شیار

 شــیارهای نســبتاً عمیقــی كــه در خــاك ایجــاد می شــوند و محــل عبــور آب هســتند را جــوی گوینــد. 
خــاك بــاال آمــده در طرفیــن دو جــوی را پشــته و فاصلــه بیــن وســط دو جــوی ایجــاد شــده را عرض پشــته 

می نامنــد. در كشــت جوی و پشــته، خــاك ورزی 
ــن انتخــاب محســوب می شــود.  پشــته ای بهتری
ــه  ــی ك ــی و زراع ــان داروی ــب گیاه ــت اغل كاش
ــا گســترده هســتند  ــم و ی ــه ای حجی دارای بوت
ــه روش جــوی و پشــته  ــع ب در بســیاری از مواق
ــرای مثــال گیاهــان دارویــی  انجــام می گیــرد. ب
ــا  ــار را ب ــه به ــی و گل همیش ــدو طب ــد ك مانن
ایــن روش می تــوان كشــت نمــود. در ایــن روش 

ایجاد جوی و پشته:
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شكل دهی به زمین با ایجاد جوی و پشته به روش دستی فعالیت عملی

ممكــن اســت در ســطح مزرعــه و همچنیــن پــس از صــاف و همــوار كــردن و یــا نــرم كــردن، و همچنیــن 
پــس از شــخم و بــدون نیــاز بــه نــرم و همــوار كــردن، اقــدام بــه احــداث جــوی و پشــته نماینــد. عــرض 
جــوی، عمــق جــوی و فواصــل بیــن دو جــوی مجــاور )پشــته ها( برحســب نــوع خــاك، نــوع گیــاه، شــرایط 

وســایل  و  منطقــه  هوایــی  و  آب 
كاشــت، داشــت و برداشــت و مســائل 

آبیــاری، متفــاوت اســت.
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مزرعــه  ســطح  روش  ایــن  در 
ــكل  ــه ش ــوالًً ب ــات معم ــه قطع ب
ــه  ــتطیل ب ــب مس ــا اغل ــع وی مرب
به طــور  و  تقســیم  كــرت  نــام 
و  می شــود.  تســطیح  جداگانــه 
اطــراف آن توســط پشــته كوچكی 
از خــاك مزرعــه بــه نــام مــرز 
احاطــه می شــود. ســطح زمیــن در 
داخــل كــرت مســطح اســت یعنی 
ــوری  ــد. به ط ــیب می باش ــد ش فاق
ــود،  ــی آب وارد آن می ش ــه وقت ك

ــوذ  ــاك نف ــل خ ــه داخ ــج آب ب ــه تدری ــا ب ــرد ت ــود می گی ــی به خ ــت غرقاب ــرت حال ــل ك داخ
ــع آب  ــان الگــوی توزی ــد راندم ــر حركــت نمای ــد. هــر چــه آب در داخــل كــرت یكنواخت ت كن
بیشــتر خواهــد شــد. سیســتم كرتــی تقریبــاً بــرای كاشــت انــواع گیاهــان دارویی مناســب اســت. 
زارعیــن بــه تجربــه دریافته انــد كــه اگــر مقــدار جریــان آب كــم باشــد سیســتم آبیــاری كرتــی 

مناســب ترین روش آبیــاری زمیــن اســت.
ــدار  ــاه، مق ــوع گی ــری خاك،ن ــوذ پذی ــن، نف ــن، شــیب زمی ــوع زمی ــه ن ــا ب ــاد كرت ه ــدازه و ابع ان

ــتگی دارد.  ــود و... بس ــان آب موج وجری
به طــور كلــی هرچــه شــیب زمیــن كمتــر، بافــت خــاك ســنگین تر و مقــدار آب بیشــتر باشــد 

ابعــاد كــرت بزرگتــر اســت.
ــه  ــت ك ــا اس ــدان معن ــن ب ــد. ای ــوذ می كن ــرعت در آن نف ــد آب به س ــنی باش ــاك ش ــی خ وقت
بایســتی كرت هــا كوچــك باشــند تــا آب ســریعاً توزیــع شــود، حتــی زمانــی كــه مقــدار جریــان 
ــع آب  ــد و توزی ــوذ می كن ــدی در آن نف ــد آب به كن ــی باش ــاك رس ــی خ ــت. وقت ــاد اس آب زی
ــی  ــند، حت ــزرگ باش ــد ب ــا می توانن ــس كرت ه ــتری الزم دارد. پ ــان بیش ــاك زم ــطح خ روی س
زمانــی كــه مقــدار جریــان كــم اســت. به منظــور افزایــش عمــق نفــوذ آب الزم اســت زمــان تمــاس 
طوالنــی باشــد، اگــر انــدازه كــرت زیــاد باشــد زمــان بیشــتری بــرای توزیــع آب روی ســطح خــاك 

الزم اســت و عمــق نفــوذ بیشــتر خواهــد شــد.
در بســیاری از مــزارع كوچــك اغلــب در یــك زمــان انــواع محصــوالت كاشــته می شــود و تمــام 

کرت بندی:



40

مراحــل شــخم، كاشــت و برداشــت محصــول بــا دســت انجــام می شــود. بــرای ایــن نــوع زراعــت اغلب 
ــای  ــا دســت و ابزاره ــادگی ب ــه س ــای كوچــك ب ــد. كرت ه ــتفاده می كنن ــای كوچــك اس از كرت ه

می شــوند.  همــوار  دســتی 
بــزرگ،  مكانیــزه  مــزارع  در 
كانال هــا و پشــته های خاكــی 
ــت  ــع حرك ــا مان ــراف كرت ه اط
ایــن  در  هســتند.  ماشــین ها 
مــوارد الزم اســت كرت هــا آن 
قــدر بــزرگ باشــند كــه ماشــین 
ــد و  ــه ســادگی دور بزن ــد ب بتوان
طــول كرت هــا نیــز بایســتی 
ــات  ــه دفع ــد ك ــدی باش ــه ح ب
ــود.  ــاد نش ــین زی دور زدن ماش
ــا  ــوار اســت ی ــن هم ــی زمی وقت
شــیب یكنواختــی دارد كرت هــا 
شــكل  مســتطیل  می تواننــد 
باشــند. اگــر كرت هــا مســتطیل 
شــكل باشــند كار ایجــاد كانــال، 
زهكــش و جــادة اطــراف مزرعــه 
ــه  ــردد ماشــین در مزرع ــرای ت ب
می گیــرد.  صــورت  آســان تر 
اگــر زمیــن ناهمــوار باشــد كــرت 
را می تــوان مطابــق كنتــور زمین 
ســاخت. این گونــه كرت هــا را 
ــد  ــوری می نامن ــای كنت كرت ه

ــد و  ــاف می كنن ــوار را ص ــن ناهم ــا زمی ــی از طرح ه ــت. در بعض ــم اس ــیار نامنظ ــا بس ــكل آنه و ش
به شــكل یــك دشــت وســیع و مســطح در می آورنــد تــا در آن كرت هــای مســتطیل شــكل بســازند. 
كرت هــای مســتطیل شــكل معمــوالًً طویــل و باریــك هســتند و عــرض آنهــا در امتــداد كانــال قــرار 
دارد. بــا ایــن كار تعــداد كانال هــای مزرعــه كاهــش می یابــد و در نتیجــه هزینه هــای دســتمزد كارگــر 
ــه مزرعــه نیــز ســاده تر صــورت  و نگهــداری نیــز كــم می شــود، از طرفــی راه یابــی وســایل نقلیــه ب
می گیــرد. در بعضــی مــزارع امــكان آبیــاری كرتــی از دو طــرف كانــال نیــز وجــود دارد كــه بــا ایــن كار 
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در منطقه شما، روش كرت بندی را در مورد كاشت كدام یك از گیاهان دارویی به كار می برند؟ تحقیق کنید

شكل دهی به زمین با ایجاد جوی و پشته به روش دستی و مكانیزه  فعالیت عملی

وســایل مــورد نیــاز: لبــاس كار، دســتكش، بیل،تراكتــور ،مــرز كــش ،قطعــه زمیــن خــاك ورزی شــده، كاه، 
ماســك، ادوات شــكل دهــی زمیــن 

شرح عملیات
١ـ لباس كار خود را پوشیده و وسایل الزم را زیرنظر هنرآموز از انبار تحویل بگیرید.

ــراه  ــتی هم ــی و بهداش ــكات ایمن ــت ن ــا رعای ــیم و ب ــروه تقس ــای گ ــن اعض ــر را بی ــورد نظ ــن م 2ـ زمی
ــوید. ــن ش ــوز وارد زمی هنرآم

ــرای احــداث انهــار آبیــاری و  ــا 2 متــر ب ــه عــرض ١ ت ــاال و پاییــن( قطعــه ای ب 3ـ در دوطــرف زمیــن )ب
ــد. زهكشــی در نظــر بگیری

4ـ ابتدا و انتهای هرجوی را تعیین، چهار گوشه آن را میخ كوبی كنید. 
۵ـ بیــن میخ هــا طــوری نــخ كشــی كنیــد كــه هرپشــته،در داخــل مســتطیلی از نــخ كــه عــرض آن عــرض 

پشــته و طــول آن طــول پشــته اســت، قرارگیــرد.
ــین های  ــدی ماش ــا متص ــوز و ی ــا هنرآم ــی ی ــط مرب ــازی آن توس ــای آماده س ــه كاره ــور ك 6ـ باتراكت

ــوید.  ــن ش ــه وارد زمی ــام گرفت ــتان انج هنرس
۷ـ به كمك تراكتور و دنباله بند ها زمین مورد كشت را قطعه بندی و مرزكشی نمایید.

8   ـ گزارش كار تهیه نمایید و به هنرآموز خود تحویل دهید.
ــا واحــد ســمعی و بصــری هنرســتان هماهنگــی نمــوده و در مراحــل انجــام كار،  9ـ در صــورت امــكان ب

فیلــم و عكــس تهیــه نماییــد.

از تعــداد كانال هــا كاســته می شــود. در ابعــاد كوچــك و در زراعــت ســنتی، كرت هــا بــا ابزارهــای ســاده ای 
بــه نــام كلــدر )نوعــی بیــل بــا پهنــه عریــض( ایجــاد می شــود ولــی در روش هــای مكانیــزه بــرای احــداث 

كــرت از ماشــین های مرزكــش اســتفاده می شــود.
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ارزشیابی پایانی: آماده سازی زمین گیاهان دارویی 

شرح کار:
آماده سازی زمین شامل جمع آوری بقایای گیاهی كشت قبل، شخم، دیسك، هموارسازی، قطعه بندی هر هكتار 

زمین با نظارت بر كار تراكتور در شرایط مساعد جوی و گاورو بودن زمین

استاندارد عملکرد: آماده سازی زمین با ابزار دستی به مساحت ١۰۰ مترمربع با تجهیزات ماشینی یك هكتار 
در یك روز كاری

شاخص ها:
١ـ سطح زمین مورد كار با كیفیت نداشتن كلوخه بزرگتر از فندق در حدود 8۰% زمین و هموار بودن در حد 

سهولت آبیاری ثقلی با تولرانس سرعت كار 2۰۰۰ متر مربع در روز و در صورت آماده سازی دستی ١۰۰ متر 
مربع در روز

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: شرایط جوی مناسب – مزرعه با شرایط استاندارد – وسایل آماده به كار

ابزار و تجهیزات: تراكتور ـ گاوآهن ـ دیسك ـ لولرـ بیل ـ مرزكش ـ نهركن – شن كش

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

١پاكسازی زمین١

١كوددهی2

2شخم زدن 3

2دیسك كردن4

2صاف و هموار كردن ۵

2قطعه بندی و شكل دهی زمین 6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: رعایت بهداشت فردیـ  حفظ محیط زیست

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی 2 است.



43

تكثیر به روش خوابانیدن

پودمان 2

تکثیر به روش خوابانیدن 

بـرای تكثیـر گیاهـان،  روش هـای مختلفـی وجـود دارد. امـا همیشـه همـه روش هـا بـرای تكثیـر 
یـك گیـاه مناسـب نیسـتند. خوابانیـدن یـك شـاخه در زمیـن زمانـی امكان پذیر اسـت كه شـاخه 
از انعطـاف الزم برخـوردار باشـد و در اثـر خم شـدن شكسـته نشـود. در این روش از یـك درخت یا 
بوتـه تعـداد معـدودی گیـاه جدیـد به دسـت می آیـد. ایـن گیاهان جدیـد بعد از ریشـه دار شـدن 
بـه مـكان جدیـدی یا گلـدان منتقـل می شـوند و گیاهـان جدیـد دارای همـه خصوصیـات پایه ای 

هسـتند كـه از آن به وجـود آمده انـد.
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كه از یك درخت یا بوته می توان چندین بوته جدید تولید نمود؟
گیاهان مختلف به روش های مختلف تكثیر می یابند؟

ساقه ای كه برای خوابانیدن انتخاب می شود باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ 

برخـی از گیاهـان را می تـوان ازطریـق عمـل خوابانیـدن تكثیـر كـرد. درایـن روش، سـاقه جـوان و سـالمی 
را ازگیـاه مـادری انتخـاب كنیـد و در حالـی كـه سـاقه بـه پایـه اصلـی متصـل اسـت، آن را به روی سـطح 
خـاك گلـدان دیگـری می خوابانیـم. درایـن روش سـاقه جوان، مـواد غذایی مورد نیـاز خـود را ازپایه مادری 
دریافـت كـرده ولـی مسـتقًا ریشـه داده و رشـد می كنـد. تـا زمـان ریشـه دهی كامـل، ارتباط بین سـاقه و 
گیـاه مـادری ادامـه دارد. پـس از ریشـه دهی كامـل، سـاقه جـوان را ازپایـه مـادری جـدا می كنیـم تـا گیاه 

جـوان به طورمسـتقل بـه رشـد خـود ادامـه دهد.

یـك هنرجـو بتوانـد در شـرایط مناسـب از یك درخت یـا بوته تعـداد حداقل ۵۰ گیـاه بـه روش خوابانیدن 
تكثیـر نماید.

استاندارد عملکرد

...

واحد یادگیری 2

تكثیر به روش خوابانیدن

آیا می دانید
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یكـی دیگـر از روش هـای تكثیـر غیـر جنسـی گیاهان، 
روش خوابانیـدن شـاخه اسـت. در ایـن روش، بخشـی 
از شـاخه یـا سـاقه مـورد نظـر را قبـل از جدا كـردن از 
پایـه مادری، در محیط كشـت ریشـه دار نموده، سـپس 
ارتبـاط میـان قسـمت ریشـه دار و گیاه مـادری را قطع 
می كننـد و قسـمت ریشـه دار شـده را بـه عنـوان گیـاه 

جدیـد مـورد اسـتفاده قـرار می دهند. 
می تــوان  ازدیــاد  جهــت  مكان هــا  از  بعضــی  در 
گلدان هــای كوچكــی تهیــه و در كنــار گلــدان مــادری 
قــرار داد و ســپس ســاقه های رونــده را در گلــدان 
ــروع  ــس از ش ــود و پ ــت نم ــادری كاش ــاه م ــار گی كن

ــرد. ــدا ك ــادر ج ــا را از م ــا گیاهك ه ــد در آنه رش

آیا تاكنون در محلی كه زندگی می كنید تكثیر به روش خوابانیدن را مشاهده كرده اید؟ پرسش

تکثیر به روش خوابانیدن

ــل  ــدن همیشــه در ســطح تجــاری قاب ــه روش خوابانی ــر ب ــه تكثی ــید ك ــته باش ــاد داش به ی
اســتفاده نیســت.
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پایه هایـی كه بـرای تكثیر بـه روش خوابانیدن 
انتخـاب می شـوند بایسـتی دارای شـرایط زیر 

باشند:
١ـ سـالم و فاقـد عوامـل بیماریـزای گیاهـی 

باشـند.
2ـ دارای ذخیـره انـرژی و مـواد غذایـی الزم 
نظیـر كربوهیدرات هـا باشـد تا شـاخه خوابیده 
شـده تـوان الزم بـرای تولیـد ریشـه را داشـته 

شد. با
3ـ شـرایط فیزیولوژیكی پایـه برای انتخاب آن 

اهمیـت دارد. انگیـزش ریشـه ممكـن اسـت بـا شـرایط خاصـی در شـاخه خوابانیـده شـده همراه باشـد كه 
مربـوط بـه آن زمان از سـال اسـت. مثـًا در اواخر یك چرخه فصلی رشـد، مـواد آلی از باالی پایه به سـمت 

پاییـن آن حركـت می كننـد و در تولید ریشـه نقـش دارند.
عوامل مؤثردر ریشه زایی به روش خوابانیدن عبارت اند از:

١ـ مـواد غذایـی: چـون در هنـگام ریشـه زایی، سـاقه به گیاه مـادری متصل اسـت، آب و مـواد غذایی كافی 
را از طریـق آونـد چوبی دریافـت می كند.

2ـ تیمارهـای سـاقه: تولیـد ریشـه های نابجا توسـط چندیـن عامل كه روی سـاقه تأثیر می گذارند، تسـهیل 
می گردد.ایـن عوامـل باعـث اختـال در حركـت مـواد آلـی از بـاال )بـرگ هـا( و بـه پاییـن )انتهـای سـاقه( 
می شـوند. در نتیجـه مـواد آلـی در محـل مـورد نظر جمع شـده و باعث ریشـه زایـی می گردد.ایـن تیمارها 
شـامل بـرش دادن، شـكافتن، پوسـت بـرداری و اسـتفاده از هورمون هـای گیاهـی ماننـد اینـدول بوتیریك 
اسـید )IBA(. ایـن مـواد را می تـوان روی بخش هایـی كـه پوسـت برداری شـده، همـراه بـا خمیـر النولیـن 

به صـورت محلـول در الـكل ۵۰ درصـد بـه كار برد.
3ـ حـذف نـور: حـذف نور در محلی از سـاقه كه ریشـه ها می بایسـتی در آنجا تشـكیل شـوند. از ویژگی های 

روش های مختلف خوابانیدن اسـت.

انتخاب پایه مناسب

مزایا و معایب تكثیر به روش خوابانیدن را نسبت به روش قلمه زدن بیان كنید. فکر کنید
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روش خوابانیـدن زمینـی اغلـب بـرای گیاهانـی مناسـب اسـت كه شـاخه های نرم، آویـزان وقابـل انعطافی 
دارنـد، یعنـی خـم كردن شـاخه موجب شكسـتن آنها نمی شـود. در این روش شـاخۀ بلند و نرمـی از گیاه 

را كـه نزدیـك تـر به زمیـن قرار 
گرفتـه اسـت، خـم كـرده، یـك 
میـخ یا دوشـاخه U شـكل را از 
بـاالی آن طـوری در زمین نصب 
می كننـد كه شـاخه را در تماس 
بـا محیـط كشـت در زمیـن نگه 
دارد. هرگونـه بـرگ موجود روی 
آن قسـمت از شـاخه را كـه در 
خواهـد  كشـت  محیـط  زیـر 
مانـد، بـا قیچـی یـا دسـت جـدا 
می كننـد. بـرای اینكه شـاخه در 

خوابانیدن زمینی

مزایا و معایب تكثیر به روش خوابانیدن را نسبت به روش قلمه زدن بیان كنید. فکر کنید
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در ایــن روش شــاخه های گیــاه مــادری را خــم می كننــد تــا قســمتی از آن بــا خاك پوشــیده شــود و انتهای 
شــاخه از خــاك بیــرون باشد.قســمت زیــر زمینــی شــاخه ایجــاد ریشــه و قســمت بیــرون آمــده از خــاك 
تولیــد شــاخه و بــرگ جدیــد می كنــد. اگــر قســمتی از شــاخه كــه در زیــر زمیــن قــرار دارد زخمی شــود، 
ریشــه دهــی آســان خواهــد بــود. در خوابانیــدن ســاده از شــاخه های یــك ســاله در طــی دوره اســتراحت 
پایه هــای مــادری یعنــی در اواخــر پاییــز و یــا اوایــل بهــار اســتفاده می شــود. در طی فصــل رشــد،جوانه های 
نــوك شــاخه بیــدار شــده و شاخســاره های جدیــد حاصــل می شــود. از ایــن روش بــرای تكثیــر یاســمن، 

بلوط،آقطــی،  نســترن،  دافنــه، 
ســنجد، انگــور و برخــی از درختــان 
ــود.  ــتفاده می ش ــی اس ــوه و زینت می
در روش خوابانیــدن ســاده، از هــر 
ــك  ــده شــده فقــط ی شــاخه خوابانی
ــن روش  ــود. ای ــل می ش ــاه حاص گی
گیاهــان  برخــی  بــرای  می توانــد 
تعــدادی  همچنیــن  و  آپارتمانــی 
ــود.  ــتفاده ش ــی اس ــان چوب از گیاه
ــوص  ــاده به خص ــدن س روش خوابانی
ــه  ــی مناســب اســت ك ــرای گیاهان ب
ــاقه  ــه س ــه از قلم ــختی ریش ــه س ب
ــود.  ــد می ش ــا تولی ــرگ آنه ــا ب و ی
بــر خــاف قلمــه ســاقه كــه از گیــاه 

ــر روی  ــد و توســعه ریشــه ب ــا تولی ــه ســاقه اجــازه می دهــد ت ــادری جــدا می شــود، روش خوابانیــدن ب م
ــه پایــه مــادری متصــل می باشــد. در ایــن روش فــرض اساســی ایــن  ســاقه ای انجــام شــود كــه هنــوز ب

الف(خوابانیدن ساده و خوابانیدن مارپیچی

خوابانیدن ساده

انواع روش های خوابانیدن زمینی عبارت اند از 

محـل تمـاس بـا خـاك زودتـر و آسـان تر ریشـه دهد، در آن ناحیه از شـاخه، خراشـی روی پوسـت شـاخه 
می زننـد و یـا بخـش كوچكـی از پوسـت را برمی دارنـد. 
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خوابانیدن مرکب

ــه  ــاقه ك ــمتی از س ــه قس ــت ك اس
ــرار  ــاك ق ــا خ ــك ب ــاس نزدی در تم
ــد.  ــه می نمای ــد ریش ــرد تولی می گی
برخــی از گیاهــان چوبــی ماننــد 
ــتریا  ــده و ویس ــاال رون ــك، رز ب تمش
و برخــی از گیاهــان آپارتمانــی ماننــد 
ــمس و  ــت كریس ــدرون، درخ فیادن
ــه ای  ــی بوت ــان زینت ــی از گیاه برخ
ماننــد یــاس بنفــش، كارایــی باالیــی 

دارد. 
خوابانیــدن مارپیچی شــبیه خوابانیدن 
ــه  ــاوت ك ــن تف ــا ای ــت ب ــاده هس س
ســاقه خوابانیــده شــده در چنــد نقطــه 

ــود. ــرده می ش ــاك ب ــر خ زی

تكثیر گیاهان به روش خوابانیدن ساده فعالیت عملی

ــاه موجــود در  ــی، گی ــدان خال ــو، بیلچــه، گل ــاس كار، دســتكش، قیچــی، چاق ــایل الزم: لب وس
ــه زایی  ــون ریش ــش، هورم ــاش، قارچ ك ــه، آبپ ــاك باغچ ــرگ، خ ــاك ب ــه، خ ــتان، ماس هنرس

.)IBA( ــا ــید( ی ــك اس ــدول بوتیری )این
شرح عملیات

ــورد  ــه محــل م ــواد و وســایل الزم را ب ــاس كار بپوشــید و م ــوز خــود لب ــراه هنرآم ــه هم ١ـ ب
ــد. ــل نمایی نظــر منتق

2ـ یكــی از درختــان یا بوته های مورد نظر در باغ را انتخاب نمایید.
ــاف را  ــل انعط ــاال و قاب ــه ب ــاری(، دارای بنی ــالم)عاری از بیم ــازه س ــاخه های ت ــی از ش 3ـ یك

ــد. ــاب نمایی انتخ
ــا دقــت الزم ســاقه را بــه ســمت پاییــن خــم نماییــد تــا حــدود 2۰ تــا 28  4ـ بــه آرامــی و ب
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ــود. ــد می ش ــد تولی ــاه جدی ــك گی ــد و ی ــاد می كن ــه ایج ــاك، ریش ــده در خ ــه ش ــرار گرفت ــل ق مح
ــا رشــد  ــده ب ــرای گیاهــان رون كــه پــس از ایجــاد ریشــه از گیــاه مــادری جــدا می شــوند. ایــن روش ب

ــت. ــتفاده اس ــل اس ــا قاب ــد پیچ ه ــر مانن ــش پذی ــد و خم ــاخه های بلن ــاد، ش ــی زی رویش

ــرد. ــرار گی ــن ق ــا زمی ــاس مســتقیم ب ــاقه در تم ــانتی متر از س س
ــد در  ــه می خواه ــاقه ك ــمتی از س ــر قس ــانتی متر در زی ــا ١۰ س ــق ۷ ت ــه عم ــی ب ۵ ـ گودال

تمــاس بــا خــاك قــرار گیــرد ایجــاد نماییــد.
6 ـ زیر محل تماس ســاقه را با ماســه، پیت ویا خاك باغچه و ماســه آماده نمایید.

۷ـ برگ های زیر شــاخه را در آن قســمتی كه محل تولید ریشــه است، حذف نمایید.
8   ـ چاقــو را بــا محلــول قــارچ كــش ضــد عفونــی نماییــد و در ســطح زیریــن ســاقه، زخــم 

كــم عمقــی ایجــاد كنیــد.
9ـ محــل زخــم شــده را بــا هورمــون ریشــه زای رقیــق شــده )میــزان رقیــق شــدگی ١۰۰۰ 

تــا 2۰۰۰۰ پــی پــی ام(، تیمــار نماییــد.
ــاب U شــكلی را  ١۰ـ ســاقه مــورد نظــر، داخــل گــودال كنــده شــده خوابانیــده شــود و ق
ــاال  ــه ســمت ب ــوك ســاقه را ب ــرار دهیــد و ن در چنــد نقطــه روی ســاقه خوابانیــده شــده ق
ــز اســتفاده  ــان نی ــوان از شــاخه های V شــكل درخت ــد. می ت ــرار دهی ــودال ق ــرون از گ و بی

نمــود.
١١ـ روی ســاقه را كــه داخــل گــودال جهــت ریشــه زایی قــرار داده شــده اســت، بــا خــاك 

مناســب بپوشــانید.
ــاد  ــد )از دادن آب زی ــس نمایی ــب خی ــاك را مرت ــاقه، خ ــه زایی س ــول دوره ریش ١2ـ در ط

خــودداری كنیــد(.
١3ـ زمانــی كــه ریشــه های شــاخه در طــول یــك ســال قابــل رؤیــت شــدند و توســعه پیــدا 
ــه  ــد و ب ــدا كنی ــادری ج ــه م ــاخه را از بوت ــده ش ــی ش ــز و ضدعفون ــوی تی ــا چاق ــد ب نمودن

مــدت 2 تــا 3 هفتــه اجــازه دهیــد تــا بوتــه جدیــد كامــًاً مســتقل شــود.
١4ـ گیــاه جدیــد بــه شــدت نیازمنــد مراقبــت از نظــر آب، مــواد غذایــی و آفــات و بیماری هــا 

ــد. می باش
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پایــه  از  را  جوانــی  شــاخه های  روش  ایــن  در 
مــادری در یــك شــیار طولــی كــم عمــق قــرار داده 
و نــوك شــاخه را بیــرون از زمیــن قــرار می دهنــد. 
ــه پاییــن را حــذف ولــی  ــا جهــت روب جوانه هــای ب
ــت  ــاال اس ــه ب ــا روب ــمت آنه ــه س ــی ك جوانه های
را نگــه می دارنــد. همچنیــن بــه فواصــل روی 
ــا  ــد ت ــی می كنن ــده، زخم زن ــده ش ــاخه خوابی ش
ــود. ــل ش ــد حاص ــه های جدی ــم ریش ــل زخ از مح

ــل  ــده در مح ــده ش ــاخه خوابی ــه ش ــس از اینك پ
ــد  ــم تولی ــل زخ ــاقه و در مح ــد س ــا تولی جوانه ه
ــه محــل كشــت  ــده و ب ــا را بری ــد آنه ریشــه كردن
ــر  ــن روش در تكثی ــد.از ای ــال می دهن ــد انتق جدی
ــپیره و بســیاری از  ــای گل رز، اس بعضــی از گونه ه

درختچه هــای خــزان دار اســتفاده می شــود. 

هنگامــی  روش  ایــن 
كــه  دارد  كاربــرد 
ــم  ــاخه را خ ــوان ش نت
نمــود یــا اینكــه تعــداد 
ــرای  ــاه ب ــادی از گی زی
ــد.  ــر باش ــر مدنظ تكثی
در  كار  ایــن  بــرای 
ــاز  ــش از آغ ــار و پی به

ب(خوابانیدن شیاری

ج( خوابانیدن کپه ای
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رشــد، ابتــدا پایــه مــادری هــرس شــدید می شــود، 
به طــوری كــه فقــط چندجوانــه نزدیــك طوقــه نگهــداری 
ــده  ــدار ش ــا بی ــد، جوانه ه ــل رش ــی فص ــود. در ط می ش
و شاخســاره های جدیــد می دهنــد. بــه تدریــج كــه 
ــا  ــد رشــد می كننــد در طــی یــك ی شاخســاره های جدی
دو نوبــت پــای بوتــه خــاك داده می شــود؛ یعنــی ارتفــاع 
ــیع و  ــت وس ــد. در كش ــانتی متر می رس ــه 2۰ س ــه ب كپ
ــا  ــاك بوته ه ــوه، خ ــان می ــای درخت ــوه پایه ه ــد انب تولی
كنــار زده می شــود و شــاخه های ریشــه دار شــده از محــل 
ــد  ــای جدی ــوان نهال ه ــه عن ــع و ب ــه ها قط ــن ریش پایی
ــژه در  ــه وی ــن روش ب ــد. ای ــرار می گیرن مــورد اســتفاده ق
درختــان ســیب، برخــی درختــان میــوه ماننــد: گیــاس، 
ــت. ــل اجراس ــك قاب ــد تمش ــان مانن ــی گیاه ــه و برخ ب

تکثیر پایه رویشی سیب به روش خوابانیدن کپه ایپایه رویش سیب در بستر خوابانیدن )خاک اره(
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خوابانیدن هوایی

ــاخه های  ــا در ش ــار و ی ــاله در به ــاخه های یكس ــن روش در ش ای
فصــل جــاری در اواخــر تابســتان انجــام می گیرد.بــرای ایــن منظــور 
بــا اســتفاده از یــك چاقــوی تیــز، پوســت شــاخه را بــه فاصلــه 2 تــا 
ــم را  ــد، روی محــل زخ ــه برمی دارن ــانتی متر به صــورت حلق 2/۵س
بایــد بــا خــزه مرطــوب پوشــاند. ســپس روی خــزه مرطــوب را بــا 
نایلــون پلــی اتیلــن كامــًاً پوشــاند و ســر و تــه نایلــون بایــد محكــم 
ــل  ــام عم ــرای انج ــد ب ــم نبای ــاخه های ضخی ــود. از ش ــته ش بس
ــد.  ــه نمی دهن ــانی ریش ــه آس ــون ب ــرد، چ ــتفاده ك ــدن اس خوابانی

ــه  ــده ب ــده ش ــتش كن ــه پوس ــمتی را ك ــی قس ــت. گاه ــانتی متر اس ــدود ۵ س ــاخه ح ــب ش ــر مناس قط
ــد. در  ــول می كش ــاه ط ــدود ۵ـ2 م ــاخه ح ــدن ش ــه دار ش ــد. ریش ــته می كنن ــه زا آغش ــون ریش هورم
ــاز نمــوده و محیــط كشــت را مرطــوب  ــاالی پاســتیك را ب ــار قســمت ب طــی ایــن مــدت هرهفتــه یك ب
ــمت از  ــاز، آن قس ــزه را ب ــون و خ ــده، نایل ــته ش ــه بس ــه ای ك ــدن ناحی ــه دار ش ــس از ریش ــد. پ می كنن
ــه عنــوان گیــاه  ــه كمــك قیچــی تیــز از بقیــه گیــاه مــادری جــدا كــرده و ب شــاخه ریشــه دار شــده را ب
جدیــد مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد. از ایــن روش بــرای گیاهانــی اســتفاده می شــود كــه ســخت ریشــه 
داده و شــاخه آنهــا خــم نمی شــوند. ایــن روش بــرای گیاهانــی نظیــر فیكــوس، دیفــن باخیــا، كروتون،بــرگ 

ــرده می شــود.  ــه كار ب ــدی و...ب ــاس خوشــه ای، میخــك هن ــری، ی انجی
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١ـ شــاخه های یكســاله )حــاوی بــرگ( بــا قطــر ۰/۵ تــا 2 ســانتی متر را انتخــاب كنیــد و محــل تولیــد ریشــه 
ــخص نمایید.  را مش

2ـ برگ هــای موجــود در محــل تولیــد ریشــه را حــذف نماییــد و یــك حلقــه از پوســت محــل را بــه عــرض 
تقریبــا  ً یــك میلی متــر جــدا كنیــد. 

3ـ محل زخمی شده را با كمك پاستیك روشن بپوشانید.
4ـ داخــل پاســتیك بــه  ویــژه بخــش پایینــی ســاقه زخــم شــده را بــا كمــك پیت یــا خزه اســفاگنوم پوشــش 

دهید.
۵ـ محیط اطراف محل زخمی شده كه حامل خزه اسفاگنوم می باشد را مرطوب كنید.

6   ـ اگــر گیــاه اســتفاده شــده جــزو گیاهــان آپارتمانــی هســت آن را در مقابــل نــور مســتقیم خورشــید قــرار 
. هید ند

۷ـ اگــر گیــاه خشــبی هســت به طــور مرتــب محیــط خــزه را مرطــوب نماییــد و از خشــك شــدن محیــط 
اطــراف و محیــط اطــراف ریشــه اجتنــاب نماییــد.

8ـ بــرای گیاهــان آپارتمانــی طــول دوره به وجــود آمــدن ریشــه 8  ـ6 هفتــه پــس از شــروع فعالیــت می باشــد. 
بــرای گیاهــان خشــبی نیــاز بــه گذرانــدن یــك ســال می باشــد تــا ریشــه های ســفید رنــگ توســعه یافتــه را 

. ببینید
9ـ گیــاه جدیــد به وجــود آمــده را جــدا كنیــد و بــه محــل مناســب منتقــل نماییــد. اگــر گیــاه آپارتمانی اســت 
آن را بــه داخــل گلــدان منتقــل كنیــد و اگــر گیــاه چوبــی اســت آن را بــه داخــل منطقــه حفاظت شــده انتقال 

دهیــد و بــرای مــدت 3 تــا 4 مــاه در گلــدان یــا آن مــكان مراقبــت نمایید
١۰ـ از گیاه جدید به وجود آمده به دقت مراقبت نمایید.



55

تكثیر به روش خوابانیدن

شاخه انتخاب شده برای تكثیر به روش خوابانیدن باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

خاك باید در زمان خوابانیدن، چه كیفیتی داشته باشد؟

كدام ساقه ها برای تكثیر به روش خوابانیدن مناسب ترند؟

پرسش

پرسش

خوابانیدن هوایی

ساقه هایی كه برای خوابانیدن انتخاب می شوند دارای ویژگی های زیر می باشند.
١ـ ساقه یكساله باشد و در زمان مناسب اقدام به خوابانیدن آن شود.

2ـ دارای بافــت نــرم و غیــر خشــبی باشــند و در محــل اتصــال بــه خــاك در قســمت زیریــن ســاقه در آن 
ایجــاد زخــم و آغشــته بــه هورمــون ریشــه زا نمــود.

3ـ عاری از بیماری های قارچی و باكتریایی باشند.
4ـ از طول كافی برای خوابانیدن زمینی برخوردار باشند.

۵  ـ ساقه از پایه مناسب انتخاب شده باشد.
6  ـ ساقه از پایه ای انتخاب شده باشد كه حساس به بیماری یا آفت خاصی نباشد.

 خوابانیــدن ســاقه بــه طــور معمــول در اواخــر زمســتان یــا اوایــل بهــار انجــام می شــود. ولــی شــاخه برخــی 
ــدن  ــرای خوابانی ــدت الزم ب ــوند. م ــده می ش ــز خوابانی ــز نی ــل پایی ــا اوای ــر تابســتان ی ــان در اواخ از گیاه
ــده شــده اند در  ــار خوابان ــل به ــه در اوای ــال شــاخه هایی را ك ــرای مث ــك فصــل رشــد اســت. ب شــاخه، ی
ــه  ــدان ب ــتان و یخبن ــرمای زمس ــه س ــرای اینك ــی ب ــد. گاه ــدا می نماین ــادری ج ــه م ــز از پای ــر پایی اواخ
ــان  ــد. در درخت ــادری جــدا نمی كنن ــه م ــد، از پای ــار ســال بع ــا به ــد، آن را ت ــد آســیب نزن ــان جدی گیاه
انجیــر و انــار شــاخه خوابانــده را بایــد حداقــل ١2 مــاه در زمیــن باقــی گذاشــت تــا ریشــه كافــی تولیــد 

كنــد و قــوی شــود.

زمان خوابانیدن ساقه

پرسش
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محیط رشد گیاهان
محیــط رشــد گیاهــان شــامل 3 بخــش عمــده خــاك، هــوا یــا اكســیژن و تشعشــعات خورشــیدی می باشــد. 
وظیفــه خــاك نگهــداری گیــاه در خــاك و تأمیــن آب و مــواد غذایــی مــورد نیــاز گیــاه می باشــد. برخــی از 
عوامــل محیطــی بــرای انســان قابــل تغییــر و برخــی نیــز غیــر قابــل تغییــر می باشــند. بــرای مثــال می تــوان 
كمبــود آب و ضعــف حاصلخیــزی خــاك را بــا آبیــاری و مصــرف كــود جبــران نمــود امــا تنظیــم دمــا فقــط در 
شــرایط محــدود گلخانه هــا امــكان پذیــر می باشــد و خــاك آمیختــه ای از مــواد مغــذی، آلــی و جانــداران زنــده 

می باشــد كــه منبــع اصلــی تأمیــن آب و مــواد غذایــی مــورد نیــاز گیــاه اســت.
خــاك از اجزایــی ماننــد مــواد كانــی، مــواد آلــی، هــوا، آب و موجــودات زنــده خاكــزی تشــكیل شــده اســت و به 
طــور كلــی خــاك از دو بخــش زبریــن و زیریــن تشــكیل شــده اســت. خــاك زبریــن دارای رنــگ تیــره تــر و نــرم 
تــر می باشــد و خــاك زیریــن دارای رنــگ روشــن تــر و مــواد معدنــی بیشــتری می باشــد. عمــل خوابانیــدن 
ــی و تأمیــن عناصــر  ــن انجــام می شــود كــه بایســتی تركیبــات خــاك از نظــر مــواد آل ســاقه در خــاك زبری

غذایــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
میــزان رطوبــت خــاك در زمــان خوابانیــدن ســاقه در خــاك در ریشــه زایــی ســاقه نقشــی اساســی دارد، بــه 
ــوالًً  ــوند. معم ــه دار نمی ش ــك ریش ــاك خش ــده در خ ــده ش ــاقه های خوابانی ــت س ــوان گف ــه می ت ــوری ك ط
باغبان هــا تركیبــی از پیــت خــزه و ســایر مــواد را بــرای ایجــاد بســتر مناســبی كــه شــاخه در آن خوابانیــده 
می شــود در محــل آمــاده می كننــد. میــزان مــواد آلــی خــاك و انــدازه ذرات نقــش مهمــی در قــدرت نگهــداری 
آب و مــواد غذایــی ایفــا می كننــد و هرچــه مــواد آلــی خاكــی بیشــتر و انــدازه ذرات خــاك كوچكتــر باشــد 

قــدرت نگهــداری آب و مــواد غذایــی بیشــتر اســت. 
توجــه بــه تهویــه خــاك بــرای عمــل خوابانیــدن نیــز اهمیــت فــراوان دارد. هــوا بــرای تنفــس ریشــه های گیــاه 
ــر  ــت ت ــه راح ــتر و تهوی ــن ذرات بیش ــزرگ بی ــی و ب ــای خال ــنی فضا ه ــای ش ــت. در خاك ه ــاز اس ــورد نی م
صــورت می گیــرد امــا در خاك هــای رســی و ســنگین ایــن فضاهــا كمتــر و تهویــه بــه ســختی انجــام می شــود 
بنابرایــن خــاك مناســب بــرای خوابانیــدن بایســتی تركیبــی از شــن، رس و مــواد آلــی باشــد تــا بتوانــد هــم 
رطوبــت و مــواد غذایــی مــورد نیــاز گیــاه را فراهــم نمایــد و هــم تهویــه الزم بــرای رشــد ریشــه های به وجــود 

آمــده را تأمیــن نمایــد.
میــزان اســیدیته خــاك نیــز نقــش ویــژه ای در تــداوم رشــد ریشــه شــاخه خوابانیــده شــده دارد. بــه اســتثنای 
برخــی از گیاهــان ماننــد زغــال اختــه، بیشــتر گیاهــان باغبانــی بیــن اســیدیته 6 تــا ۷ رشــد مناســبی دارنــد.

 بایســتی توجــه داشــت كــه ســاقه خوابانیــده شــده فقــط مــدت محــدودی مهمــان پایــه مــادری می باشــد و 
بعــد از گذشــت زمــان الزم بــرای ریشــه دار شــدن، از پایــه مــادری جــدا می شــود و پــس از اطمینــان از اســتقرار 
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آن، بــه گلــدان یــا زمیــن اصلــی منتقــل می شــود. امــا بهتــر اســت كــه گیــاه جدیــد را بــه گلــدان منتقــل 
نمــود و مــواد غذایــی و آب را بــرای آن تأمیــن نمــود تــا رشــد خوبــی داشــته باشــد و ســپس آن را بــه زمیــن 

اصلــی منتقــل نمــود.

در تكثیر به روش خوابانیدن، شاخه چگونه باید با خاك تماس داشته باشد؟

مدت زمان الزم برای خوابانیدن شاخه در خاك چقدر است؟

چه نكاتی باید در زمان جدا كردن ساقه از پایه مادری رعایت گردد؟

خوابانیــدن عملــی بــرای گســترش گیاهــان اســت، بــه طــوری كــه بخــش هوایــی ســاقه رشــد می كنــد 
ــه گیــاه مــادری متصــل اســت. پــس از ریشــه زدن، آن را از  ــا زمــان رشــد ریشــه گیــاه، همچنــان ب و ت
گیــاه مــادری جــدا می كننــد تــا گیــاه مســتقلی را تشــكیل دهــد. خوابانیــدن بــرای گســترش گیاهــی و 
ــر روی شــاخه، خــاك  همچنیــن گســترش گونه هــای متعــدد طبیعــی اســتفاده می شــود. موقعــی كــه ب
می ریزنــد تولیــد اكتســابی ریشــه به وجــود می آیــد. پــس از مرحلــه قطــع ارتبــاط گیــاه باپایــه مــادری، 

ــه وجــود می آیــد. گیــاه جدیــد مســتقل از مــادر ب

بــرای تكثیــر بــه روش خوابانیــدن ابتــدا پایــه مــادری را انتخــاب می كننــد. گیاهــان برتــر و پررشــد اســاس 
ــاقه های  ــپس س ــد و س ــد مان ــر خواه ــی ثم ــش ها ب ــی كوش ــورت تمام ــن ص ــر ای ــند، در غی كار می باش
یكســاله نــرم و آبــدار و باریــك را كــه از یــك ســمت بــه پایــه مــادری متصــل اســت و قابلیــت خــم شــدن 
دارد را انتخــاب می نماینــد. ایــن ســاقه بایــد بتوانــد كلیــه نیــاز خــود را ماننــد مــواد غذایــی، هورمــون و 
ــك فصــل رشــد می باشــد. در روش  ــان الزم معمــوالً ی ــد. مــدت زم ــت نمای ــادری دریاف ــاه م آب را از گی
خوابانیــدن، ســاقه را در بســتر مناســب قــرار می دهنــد و ســاقه انتخــاب شــده را از قســمت پاییــن كــه 
ــره U شــكل به صــورت  ــرگ می نماینــد و روی آن ســاقه را گی ــرار داده می شــود، عــاری از ب در خــاك ق
معكــوس قــرار می دهنــد تــا زمــان الزم كــه اغلــب یــك ســال زراعــی می باشــد، ســپری شــود. در بهــار 
ــتی  ــده بایس ــاال آم ــاقه ب ــد و س ــاال می آی ــاقه ب ــاك س ــه خ ــال ب ــل اتص ــده و از مح ــه دار ش ــاقه ریش س

ــا باشــد. ــات و بیماری ه ــاری از آف ــه الزم باشــد و ع ــاد و جوان ــای زی شــاداب و دارای برگ ه

مشخصات ساقه جدا شده از پایه مادری

پرسش

پرسش

پرسش
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ارزشیابی پایانی: تکثیر به روش خوابانیدن 

شرح کار:
رعایت نكات ایمنی و بهداشتی در كارـ انتخاب پایه مناسب ـ انتخاب شاخه مناسب )ازنظر طول و قطر و 

قابلیت انعطاف(ـ عبور دادن شاخه )مقدار و دفعات مناسب( از زیر خاك یا پوشاندن محل شاخه با خاك ـ 
ثابت نگهداشتن شاخه در داخل خاك رعایت رطوبت مناسب خاك ـ جدا كردن به موقع شاخه ریشه دار از پایه 

مادری ـ كشف گیاه جدید در عمق و فاصله مناسب

استاندارد عملکرد: خوابانیدن 2۰۰ شاخه در هر روز
شاخص ها:

مناسب بودن شرایط جوی برای كارـ آماده بودن ابزار برای كار ـ وجود پایه مناسب ـ آماده بودن ظروف یا 
زمین اصلی برای كشت

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: شرایط جوی مناسب ـ مزرعه با شرایط استاندارد ـ وسایل آماده به كار

لباس كارـ دستكش ـ بیل ـ بیلچه ـ قیچی ـ چاقو ـ ظروف كشت ـ فرغون ـ خاك گلدانی مرغوب

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

١انتخاب پایه١

١انتخاب روش خوابانیدن2

2آماده كردن ساقه رونده3

2آماده كردن خاك4

2 انجام عمل خوابانیدن۵

2جدا كردن ساقه از پایه مادری6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
2و نگرش: رعایت بهداشت فردیـ  حفظ محیط زیست

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی 2 است.
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تکثیر با قلمه

كه از یك درخت می توان صد ها درخت جدید تولید نمود؟
از یك درخت مقاوم به خشكی، بیماری و آفت می توان صدها درخت مقاوم را تولید و تكثیر نمود؟

قلمه ها در چه شرایطی ریشه دار می شوند؟

یـك راِه معمـول بـرای تكثیـِر گیاهـان، قلمـه زدِن آنها و قـرار دادِن قلمه در آب به منظوِر ریشـه زایی اسـت. 
ایـن كار معمـوالًً بـه عنـوان »  ریشـه زایِی گیـاه« و یـا »  رشـد دادِن قلمه هـا« شـناخته می شـود. می تـوان 
بسـیاری از گیاهـاِن آپارتمانـی، بوته هـا و درختچه هـا را بـا همیـن روش تكثیـر نمـود. در مـورِد بوته هـا و 
درختچه هـا، در صورتـی كـه چوبشـان نـرم باشـد امـكان تكثیر آنهـا با قلمـه وجـود دارد. قلمه ها از سـاقه و 
بـرگ گرفتـه می شـوند. نـوك دمبرگ هـا و سـاقه ها را در پـودر هورمـون ریشـه زایی غوطه ور كنید و سـپس 
قلمه هـا را در گلدانـی بـا خـاك قلمـه قـرار دهیـد. در ایـن شـرایط بـه راحتـی قلمـه برگـی یـا قلمه سـاقه 

ریشـه دار می شـود.

در شرایط مناسب هنرجو بتواند تعداد 2۰۰۰ قلمه را درخزانه كشت نماید.
استاندارد عملکرد

...

واحد یادگیری 3
تكثیر با قلمه 

آیا می دانید

یكـی از روش هـای تكثیـر گیاهـان روش قلمه زدن می باشـد. ایـن روش برای بسـیاری از گیاهان مناسـب تر 
اسـت و می تـوان از یـك گیـاه، تعـداد زیـادی قلمـه تهیـه نمـود و در شـرایط مناسـب تر ریشـه دار نمـوده و 
نسـبت بـه كاشـت آنهـا اقـدام نمـود. در روش قلمه زنـی در مسـاحت 4۰ متر مربـع توانایی تولیـد قلمه برای 

یـك هكتار وجـود دارد.
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ــح  ــا آن توضی ــد در رابطــه ب ــا می توانی ــد؟ آی ــه مشــاهده نموده ای ــا قلم ــاه را ب ــاد گی ــون ازدی ــا تاكن آی
دهیــد؟

به نظر شما چرا از قلمه به جای دانه در برخی ازگیاهان استفاده می شود؟

قبـل از شـرح تكثیـر گیاهـان دارویـی به وسـیله قلمه الزم اسـت ابتـدا در مورد ازدیاد غیرجنسـی )رویشـی( 
گیاهـان دارویـی مطالبـی را بدانیم.

ــان  ــی از گیاه ــره داروی ــواد مؤث ــردن م ــدا ك ــرای ج ــته ب ــی در گذش ــاه درمان ــازی و گی ــت داروس صنع
دارویــی كــه در طبیعــت وجــود داشــته اســت مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت امــا امــروزه بــه دلیــل 
افزایــش جمعیــت جهــان و تأثیــر جانبــی مضــر دارو هــای شــیمیایی اســتفاده از آنهــا افزایــش یافتــه اســت 
ــدام تكثیــری  و الزم اســت كــه ایــن گیاهــان در ســطح وســیع كاشــته شــوند. بنابرایــن، تولیــد انبــوه ان

ــد. ــاز و...( ضــرورت می یاب ــا جــوش، پی ــر جنســی )قلمــه، پ جنســی)دانه( و غی

اهمیت و ضرورت تکثیر گیاهان دارویی

پرسش

پرسش
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تکثیر با قلمه

برخــی از گیاهــان دارویــی مهــم 
ــیار  ــی بس ــای رویش ــا روش ه ب
و حتــی  راحت تــر  و  آســان تر 
بــه  ازدیــاد  از  اقتصادی تــر 
ــوند،  ــر می ش ــذر، تكثی ــیله ب وس
ــه  ــان حاصل ــن روش گیاه در ای
ــد  ــادری خواهن ــاه م ــابه گی مش
رویشــی  تكثیــر  بــرای  بــود. 
روش هــای  از  )غیرجنســی(، 
زدن،  قلمــه  ماننــد  مختلفــی 

می شــود. اســتفاده  و...  پیاز،ریــزوم  از  اســتفاده  خوابانیــدن، 
تكثیــر رویشــی یكــی از روش هــای ازدیــاد و تكثیــر گیاهــان می باشــدكه قــادر اســت در مقایســه بــا تكثیــر 
جنســی در مــدت كوتاه تــری بــه تولیــد گیاهانــی بینجامــد كــه هماننــد پایــه مــادری خــود می باشــند.از 
ایــن رو ایــن روش تكثیــر در حفــظ واریته هــای مطلــوب مــادری نقــش مهمــی دارد. تكثیــر غیرجنســی از 

طریــق اندام هــای مختلفــی از قبیــل پیــاز، ســاقه غــده ای، ریــزوم، پاجــوش و... انجــام می گیــرد. 

تكثیــر رویشــی یــا غیرجنســی یعنــی از یــك ســلول، بافــت و یــا انــدام یــك گیــاه اولیه،یــك گیــاه جدیــد 
تولیــد شــود. ایــن روش درمــورد برخــی از گیاهــان دارویــی ماننــد: گل محمــدی، مریــم گلــی، بادرنجبویــه، 
ــه،  ــرزرد، بادرنجبوی ــا، آویشــن، صب ــج، زرشــك، رزماری،اســطوخودوس، به لیمــو، حن گل ســاعتی، بهار نارن
ــان  ــذر، گیاه ــا ب ــان ب ــن گیاه ــر ای ــا از تكثی ــد و ی ــد می كنن ــذر كمترتولی ــه ب ــه و... ك ــران، زردچوب زعف

ــد می شــود، مطــرح می باشــد.  ــه تولی ــه اولی ــا گون ــاوت ب متف

١ـ حذف دوره نونهالی و زودتر به بار نشستن گیاهان حاصل از تكثیر غیرجنسی.
2ـ امكان تولید گیاهان عاری از ویروس.

ازدیاد غیرجنسی )رویشی( گیاهان دارویی

تکثیر غیرجنسی )رویشی(

مزایای ازدیاد غیرجنسی )رویشی(



62

ــاه  ــر جنســی گی ــر جنســی انجــام می شــود. در تكثی ــه دو روش جنســی و غی ــی ب ــر گیاهــان داروی تكثی
ــت  ــرده درون كیســه پرچــم( و گام ــه گ ــر )دان ــت ن ــی گام ــذر از تاق ــه ب ــاد می شــود ك ــذر زی توســط ب

ماده)ســلول تخــم درون تخمــدان( 
ــد. ــت می آی ــه دس ب

در تكثیــر جنســی هــر بــذر دارای 
والــد  كروموزوم هــای  از  نیمــی 
مــادری و نیمــی از كروموزوم هــای 
ــن،  ــد. بنابرای ــدری می باش ــد پ وال
بــذر ممكــن اســت صفــات یــا 
ــی  ــی را از یك ــای نامطلوب ویژگی ه
از والدیــن بــه ارث بــرده باشــد 
ــر  ــر غی ــوب نباشــد. تكثی كــه مطل
جنســی ازدیــاد گیــاه از طریــق 
اندام هــای رویشــی شــامل ریشــه، 

ســاقه،برگ و... می باشــد. قلمــه زدن یكــی از روش هــای تكثیــر غیــر جنســی در گیاهــان دارویــی و باغــی 
می باشــد. در تكثیــر غیــر جنســی انتقــال صفــات مطلــوب آســان تر از تكثیــر جنســی می باشــد. برخــی 
ــر از  ــی اقتصادی ت ــر و حت ــان تر و راحت ت ــیار آس ــی بس ــای رویش ــا روش ه ــم ب ــی مه ــان داروی از گیاه
ــب تر از  ــه مناس ــرایط گلخان ــی در ش ــه روش قلمه زن ــر ب ــوند. تكثی ــر می ش ــذر، تكثی ــیله ب ــاد به وس ازدی

ــكل( ــد. )ش ــای آزاد می باش ــر در فض تكثی

ضرورت تکثیر با قلمه

3ـ تولید تعداد زیادی گیاهان یكنواخت و مانند هم. 
4ـ ازدیاد تعدادی از گیاهان كه به راحتی بذر تولید نمی كنند.
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عوامل مؤثر در ریشه زایی قلمه به دو دسته عوامل درونی )فیزیولوژیكی( و عوامل بیرونی )شرایط محیطی( 
تقسیم می شوند.

عوامل مؤثر در ریشه زایی قلمه

ماهیــت ژنتیكــی گیــاه: برخــی از گیاهــان بــه دلیــل قابلیــت توارثــی تــوان ریشــه دهی در قلمه هــای آنهــا 
وجــود نــدارد.

مواد قابل حمل در گیاه:
ــروه  ــای گ ــدی، هورمون ه ــواد قن ــامل م ــوند و ش ــاخته می ش ــاه س ــای گی ــا و برگ ه ــواد در جوانه ه ــن م ای
ــخص  ــل مش ــور كام ــل به ط ــن عوام ــد. ای ــا می باش ــی از ویتامین  ه ــروژن دار و برخ ــات نیت ــین، تركیب اكس

نیســتند زیــرا برخــی از گیاهــان دارویــی ماننــد بلــوط، ریشــه زایی در آن امــكان پذیــر نیســت.
بنیــه گیــاه: مقــدار و نــوع مــواد ذخیــره ای و توزیــع مــواد در شــاخه ها بــر قــدرت ریشــه دار شــدن قلمه هــا 

مؤثــر اســت. 

برخــی از گیاهــان در مرحلــه نــو نهالــی قــدرت ریشــه زایی باالیــی دارنــد و زمانــی كــه وارد مرحلــه گل دهی 
ــرم  ــای ن ــان، قلمه ه ــد )عشــقه و ســیب(. در برخــی از گیاه ــا كاهــش می یاب ــی آنه ــوند ریشــه زای می ش
ــب ترند.  ــه دهی مناس ــرای ریش ــن دو ب ــن ای ــی بی ــا حاالت ــخت و ی ــای س ــان قلمه ه ــی از گیاه و در برخ
بافــت قلمــه و زمــان قلمــه گرفتــن در ریشــه دار شــدن قلمــه نقــش مهمــی دارد. هــر گاه قلمــه چــوب نــرم 
در اوایــل بهــار گرفتــه شــود بهتــر از هــر زمــان دیگــری ریشــه می دهــد، در حالــی كــه در برخــی دیگــر از 
گیاهــان همیشــه ســبز پهــن بــرگ، مناســب ترین زمــان بــرای گرفتــن قلمــه اواخــر بهــار تــا اوایــل پاییــز 
می باشــد. در اكلیــل كوهــی )رزمــاری( قلمه هــای جــوان گیاهــان مســن در فصــل بهــار بهتــر ریشــه دار 
ــوند؛  ــه می ش ــتان گرفت ــا تابس ــار ت ــه در به ــزان دار ك ــان خ ــرم گیاه ــای ن ــن قلمه ه ــوند، همچنی می ش

ــد. ــه می شــوند؛ ریشــه می دهن ــه در زمســتان گرفت ــای خشــبی ك ــر از قلمه ه بهت

عوامل درونی یا عوامل فیزیولوژیکی مؤثر بر ریشه زایی قلمه

سن، نوع بافت قلمه و زمان قلمه گرفتن:

گیاهانــی ماننــد عشــقه، ســیب و بســیاری از ســوزنی بــرگان هنگامــی كــه در مرحلــه نونهالــی قــرار دارنــد 
ــی  ــد ول ــادی دارن ــه گل دهــی و میوه دهــی نرســیده اند( توانایــی ریشــه زایــی زی ــوده و ب )یعنــی جــوان ب

ــه مرحلــه گلدهــی رســید،  ریشــه زایی آن بســیار مشــكل می شــود. زمانــی كــه گیــاه ب

مرحله رشد گیاه
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محلی از ساقه كه از آن قسمت قلمه تهیه می شود بر ریشه زایی اثر می گذارد. به طور كلی شاخه های جانبی 
بهتر از شاخه های انتهایی ریشه می دهند و همچنین شاخه های در حال رشد رویشی بهتر از شاخه های گلدار 

و حاوی میوه ریشه تولید می كنند.

ــا  ــول 8 ت ــه ط ــاخه ها ب ــای ش ــا، از انته ــول قلمه ه ــور معم ــه ط ــر دارد.ب ــر ریشــه زایی اث ــه ب ــدازه قلم ان
ــه را  ــاالی قلم ــای ب ــوند و برگ ه ــته می ش ــن آن برداش ــای پایی ــوند و برگ ه ــانتی مترگرفته می ش ١۵ س
حــذف نمی كننــد تــا فتوســنتز نماینــد و مــواد غذایــی بــه منطقــه تولیــد ریشــه برســد. طــول قلمه هــای 
ــای  ــرای قلمه ه ــه ب ــد آنچ ــرایطی مانن ــد و آن را در ش ــاب می كنن ــانتی متر انتخ ــا ١2 س ــی را ۷ ت علف

ــد. ــرار می دهن ــی الزم اســت ق چوب

محیــط خشــك ســبب از دســت رفتــن رطوبــت قلمــه در اوایــل كاشــت می شــود. بنابــر ایــن محیــط را 
ــن  ــد. همچنی ــط مناســب باش ــت نســبی محی ــا رطوب ــد ت ــرار می دهن ــاش ق ــر سیســتم مه پ ــوالً زی معم
ــوان  ــای ج ــذف برگ ه ــا از ح ــد ام ــذف می نماین ــن ح ــد ممك ــا ح ــه را ت ــی روی قلم ــای اضاف برگ ه

ــود. ــودداری می ش ــه خ ــای قلم انته

محل ساقه روی قلمه

اندازه قلمه

عوامل بیرونی یا محیطی

رطوبت: 

دمــا در ریشــه دار شــدن قلمــه نقــش اساســی دارد. در قلمه هــا الزم اســت كــه ریشــه دار شــدن و توســعه 
ــه  ــل از آنك ــد، قب ــاال باش ــه ب ــط قلم ــای محی ــر دم ــرد. اگ ــورت گی ــاخه ها ص ــد ش ــل از رش ــه ها قب ریش
ــه  ــش آب قلم ــبب كاه ــد و س ــد می كنن ــاخه رش ــای روی ش ــود جوانه ه ــكیل ش ــه تش ــه روی قلم ریش
ــی باشــد. مناســب ترین  ــای قســمت پاییــن قلمــه بایســتی بیشــتر از بخــش هوای ــن دم می شــود. بنابرای
دمــا بــرای اكثــر گونه هــای گیاهــی جهــت قلمــه زدن 2۵ـ2۰ درجــه ســانتی گراد در روز و 2۰ـ  ١۵ درجــه 
ــد  ســانتی گراد در شــب می باشــد. معمــوالً دمــای پاییــن قلمه هــا حــدود 2۷ـ24 درجــه ســانتی گراد بای
باشــد تــا تقســیم ســلولی را در محیــط تولیــد ریشــه تحریــك نمایــد و در همیــن شــرایط قســمت بــاالی 
قلمــه بایســتی در دمــای پایین تــری نســبت بــه پاییــن قلمــه قــرار داده شــود تــا تبخیــر و تعــرق و تنفــس 

آن كاهــش یابــد.

دما
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تکثیر با قلمه

عــدم حضــور نور)تاریكــی( در ریشــه دهــی قلمــه مؤثــر اســت.قلمه گیاهــان خــزان دار كــه دارای ذخیــره 
كافــی هســتند در تاریكــی بهتــر رشــد می نمایــد امــا قلمه هــای علفــی بــه نــور واكنــش نشــان می دهنــد، 

زیــرا نــور در فراینــد فتوســنتز و تولیــد كربوهیدرات هــا نقــش دارد.

ــر  ــر ظاه ــا زودت ــود اكســیژن قلمه ه ــر وج ــود. در اث ــه می ش ــی قلم ــك ریشــه ده اكســیژن ســبب تحری
ــه را  ــل ســطح قلم ــن دلی ــه همی ــد. ب ــام می یاب ــر التی ــز زودت ــه نی می شــوند و ســطح زخــم خــورده قلم

ــته باشــد.  ــوا داش ــا ه ــاس بیشــتری ب ــا ســطح تم ــد ت ــرش می دهن ــورب ب به صــورت م

نور

اکسیژن

تهیه قلمه از ساقهطریقه کشت قلمه در خاک ریشه دار شدن قلمه ساقه

پایه مادری برای گرفتن قلمه باید دارای چه مشخصاتی باشد؟

قلمــه قســمتی از گیــاه اســت كــه معمــوالً حــاوی جوانــه بــوده و بعــد از جداكــردن از گیــاه مــادری درشــرایط 
ــوده كــه  ــاد غیرجنســی ب ــن روش ازدی مســاعد محیــط كشــت، ریشــه دار می گــردد. قلمــه زدن معمولی تری

ــای غیرجنســی می باشــد.  ــر روش ه ــر از دیگ آســان تر و ارزان ت
گیاهــان دارویــی ماننــد اســطوخودوس، مرزنجــوش، رزمــاری، مریم گلــی، به لیمــو، آویشــن، گل محمــدی 

و... را می تــوان بــا قلمــه زدن تكثیــر نمــود. 

تکثیر به روش قلمه زدن

پرسش
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چگونه می توان قلمه ها را تهیه كرد؟

گیاهان مادری كه برای قلمه گیری در نظر گرفته شده اند، می بایست دارای مشخصات زیر باشند:
١ـ در طول دوره رشد، آب كافی در اختیار داشته باشند.

2ـ عاری از هر گونه آفت و بیماری باشند.
3ـ از خشكی یا یخبندان آسیب ندیده باشند.

4ـ دارای رشد متعادل باشند.
  ۵ـ جوان و شاداب باشند و به كفایت از نور خورشید بهره برده باشند.

6  ـ هویت آنها معلوم و شبیه به گونه مورد نظر باشند.
۷ـ برگ های تغییر شكل یافته نداشته باشند.

8 ـ از تغذیه خوبی برخوردار باشند و عایم كمبود مواد غذایی در برگ های آنها مشاهده نشود.

نحوه گزینش قلمه از گیاهان مادری

انواع قلمه ها

پرسش
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تکثیر با قلمه

متداول تریــن نــوع قلمــه ســاقه اســت. در ایــن روش قســمتی 
از شــاخه كــه دارای جوانــه جانبــی یــا انتهایــی می باشــد را، 
از گیــاه مــادری جــدا و بــرای ریشــه زایــی در محیط مناســب 
قــرار می دهنــد. پــس از تولیــد ریشــه، آن را به صــورت 
ــدی،  ــد: گل محم ــی مانن ــان داروی ــتقل می كارند.گیاه مس
مریــم گلــی، بادرنجبویــه، گل ســاعتی، بهــار نارنــج، زرشــك، 
ــا،  ــاری، اســطوخودوس، به لیمــو، حن شــمعدانی معطــر، رزم

آویشــن و... توســط قلمــه ســاقه تكثیرمی شــوند. 

قلمه ساقه )شاخه(: 

ــوغ  ــیدگی و بل ــزان رس ــاس می ــر اس ــاقه را ب ــه س قلم
ــد. ــیم بندی می کنن ــر تقس ــروه زی ــار گ ــوب در چه چ

ــه بــوده  قلمــه قســمتی از گیــاه اســت كــه معمــوالً حــاوی جوان
ــاه مــادری درشــرایط مســاعد محیــط  و بعــد از جداكــردن از گی
قلمــه زدن معمول تریــن روش  كشــت ریشــه دار می گــردد. 
ازدیــاد غیرجنســی بــوده كــه آســانتر و ارزانتــر از دیگــر روش هــای 

ــد.  ــی می باش غیرجنس
ــاری،  ــوش، رزم ــطوخودوس، مرزنج ــد اس ــی مانن ــان داروی گیاه
مریــم گلــی، بــه لیمــو، آویشــن، گل محمــدی و... را می تــوان بــا 

قلمــه زدن تكثیــر نمــود. 
در صورتــی كــه طــول چــوب دو ســاله كــه در پاییــن قلمــه قرار 
دارد، خیلــی كــم باشــد، آن را قلمــه پاشــنه دار و در   صورتی   كــه 
ــد ، آن را  ــانتی متر برس ــد س ــه چن ــاله ب ــوب دو س ــول چ ط
ــزان دار  ــی خ ــان چوب ــوالً گیاه ــد. معم ــه دار گوین ــه قنداق قلم
ــن  ــای په ــا برخــی گونه ه ــوند، ام ــاد می ش ــق ازدی ــن طری بدی

بــرگ همیشــه ســبز و درختچه هــای زینتــی خــزان دار نیــز بــا ایــن نــوع قلمــه قابــل تكثیــر می باشــند. 
ــاس  ــورا، ی ــی فل ــد از: گل رز مولت ــر می شــوند عبارت ان ــوع قلمــه تكثی ــن ن ــا ای ــه ب ــی ك برخــی از گیاهان

ــار. ــون و ان ــر، زیت ــد، انجی ــه، بی ــچ امین الدول زرد، پی
بــه هنــگام تهیــه قلمــه بایــد توجــه داشــت كــه از گیاهــان مــادری ســالم و قــوی اســتفاده كــرد و ابــزار الزم 

قلمه خشبی )قلمه چوب سخت(: 
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ایــن نــوع قلمــه را بیشــتر از درختــان خــزان دار یــا همیشــه ســبز پهــن بــرگ و از شــاخه هایی كــه چــوب 
آنهــا كمــی ســفت شــده می گیرنــد. ایــن نــوع قلمــه را در هــر موقــع از ســال می تــوان گرفــت ، ولــی اكثــراً 
ــرای ریشــه دار كــردن قلمــه مســاعد اســت و پــس از آنكــه گیاهــان رشــد  ایــن عمــل در اواخــر بهــار كــه ب
ســریع خــود را تمــام كردنــد، انجــام می شــود. ایــن نــوع قلمــه از قســمت انتهایــی شــاخه و بــه طــول ١۵ـ۷ 
ســانتی متر گرفتــه می شــود. در قلمه هــای نیمــه خشــبی وجــود بــرگ همیشــه ضــروری نیســت و در صــورت 

بــرگ دار بــودن فقــط چنــد بــرگ در انتهــای شــاخه نگــه داشــته، بقیــه را حــذف می كننــد. 
در این موقع بایستی آنها را در شرایطی نگهداری كرد كه اتاف آب 
از سطح برگ های قلمه به حداقل برسد كه در سطح وسیع و تجارتی 
بر  استفاده می كنند. عاوه  منظور  این  برای  مه افشانی  از سیستم 
آن كاربرد مواد تنظیم كننده رشد، یا گرما و محیط كاشت مخلوط 
پرلیت و پیت با نسبت یك به یك برای ریشه زایی بهتر در این نوع 
قلمه ها مؤثر است. از گیاهانی كه با این نوع قلمه تكثیر می شوند 
می توان به زرشك، ختمی چینی، زیتون، مركبات و… اشاره كرد.

 قلمه نیمه خشبی )قلمه چوب نیمه سخت(: 

قلمه چوب نرم یا سبز: 

بــرای ایــن كار ماننــد قیچــی و چاقــو دارای تیغه هــای تیــز و عــاری از عوامــل بیمــاری زا باشــند. معمــوالً 
در ابتــدا، شــاخه های بــا رشــد متوســط و میــان گــره عــادی انتخــاب می شــوند تــا از قســمت های وســط 

و پاییــن آنهــا بــرای تهیــه قلمــه چــوب ســخت اســتفاده شــود.

ایــن نــوع قلمــه از شــاخه های در حــال رشــد، نــرم و آبــدار و شــاخه های بهــاره گیاهــان خــزان دار یــا همیشــه 
ــه، ریشــه دار  ــواع قلم ــر از ان ــریع ت ــان تر و س ــرم آس ــوب ن ــه چ ــوالً قلم ــود. معم ــه می ش ــی گرفت ــبز چوب س
ــوده و  ــانتی متر ب ــول ١2ـ۷ س ــه ط ــرم ب ــوب ن ــه چ ــد. قلم ــاز دارن ــتری نی ــت بیش ــه مراقب ــا ب ــوند، ام می ش

حداقــل دارای دو گــره اســت و هماننــد قلمــه 
چــوب نیمــه ســخت فقــط چنــد بــرگ در انتها 
ــود  ــر روی آن وج ــا گل ب ــه ی ــر غنچ دارد و اگ
دارد بایســتی حــذف شــوند. از آنجــا كــه چــوب 
ــت،  ــرده اس ــل نك ــد كام ــه رش ــوع قلم ــن ن ای
ذخیــره مــواد قنــدی آن كــم اســت، بنابرایــن 
بایــد دقــت كــرد كــه برگ هــا شــاداب بماننــد 
ــد.  ــه دهن ــنتز را ادام ــل فتوس ــد عم ــا بتوانن ت
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ایــن قلمه هــا از گیاهــان علفــی و در حــال رشــد كــه دارای ســاقه نــرم و آبــدار می باشــند، گرفتــه می شــوند. 
ــه زا  ــهل ریش ــی س ــای علف ــر قلمه ه ــد. اكث ــانتی متر می باش ــا ١2 س ــده  ۷ ت ــه ش ــای تهی ــول قلمه ه ط
ــی  ــه انتهای ــی دارای جوان ــه عبارت ــا ب ــه شــوند ی ــی گرفت می باشــند.اگر قلمه هــای علفــی از شــاخه های انتهای
باشــند، درصــد موفقیــت و ســرعت ریشــه زایی در آنهــا بیشــتر از قلمه هــای فاقــد جوانــه انتهایــی خواهــد بــود. 

ــا قلمــه علفــی تكثیــر  كــرد. گیاهانــی ماننــد: میخــك، شــمعدانی، حسن یوســف و... را می تــوان ب

ــا قســمتی از  ــدون دمبــرگ و ی ــرگ ب ــا دمبرگ،پهنــك ب ــرگ همــراه ب ــرگ به صــورت پهنــك ب  قلمه هــای ب
پهنــك تهیــه می شــود. ریشــه های نابجــا و شــاخه های نابجــا در پاییــن بــرگ تشــكیل شــده و ســپس برگــی 
ــه عنــوان قلمــه بــرگ بــوده اســت، از بیــن مــی رود. نحــوه انجــام و آماده ســازی قلمــه بــرگ متفــاوت  كــه ب
اســت. مثــًاً در بنفشــه آفریقایــی و پیرومیــا كــه قلمــه بــرگ بــا دمبرگ می باشــد، دمبــرگ در ماســه قــرار داده 
می شــود. در بگونیــا ركــس، ابتــدا رگبرگ هــای موجــود در پشــت بــرگ را بــا چاقــو زخمــی كــرده و ســپس 
ــت  ــای درش ــزه و ریگ ه ــنگ ری ــتن آن از س ــه داش ــرای نگ ــد. ب ــرار می دهن ــت ق ــط كش ــرگ را روی محی ب
اســتفاده می كننــد. اســتفاده از گلخانــه و رطوبــت بــاال بــرای نگهــداری ایــن نــوع قلمه هــا ضــروری اســت. در 
سانســوریا هــر بــرگ را بــه قطعاتــی بــه طــول 8  ـ   ۵ سانتی مترتقســیم كــرده و در محیــط كشــت قــرار می دهنــد 
ــا قلمــه بــرگ تكثیــر می  شــوند  و گیاهــان جدیــد از پاییــن هــر قطعــه به وجــود می آینــد. از گیاهانــی كــه ب

قلمه علفی: 

قلمه برگ: 

ــره،  ــد: خرزه ــی مانن ــان داروی ــه داشــت. گیاه ــوای آزاد نگ ــادی در ه ــدت زی ــوان م ــوع قلمــه را نمی ت ــن  ن ای
ــوع قلمــه می تــوان تكثیــر كــرد. شــكل زیــر مراحــل تكثیــر گیــاه دارویــی  ــا ایــن ن ســماق، رزمــاری و... را ب

ــد. ــان می ده ــه نش ــیله قلم ــاری را به وس رزم
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شــامل پهنــك بــرگ، دمبــرگ، و قســمت كوتاهــی از ســاقه همــراه بــا جوانــه جانبــی متصــل بــه آن اســت. 
ایــن نــوع قلمــه زمانــی اهمیــت دارد كــه در قلمه هــای بــرگ، ریشــه تشــكیل می شــود امــا شــاخه تشــكیل 
نمی شــود. پــس در چنیــن مواقعــی بهتــر اســت از قلمــه جوانــه بــرگ بــه جــای قلمــه بــرگ اســتفاده كــرد 
زیــرا جوانــه جانبــی كــه در پاییــن دمبــرگ قــرار دارد شــاخه جدیــد را تولیــد می كنــد. قلمــه جوانــه بــرگ را 
از شــاخه های ســالم، برگــدار و در حــال رشــد تهیــه می كننــد. تیمــار كــردن محــل بریــده شــده قلمه هــا بــا 
یكــی از مــواد آســان كننده ریشــه زایــی، تولیــد ریشــه را تحریــك می كننــد. كاربــرد پــا گرمــا و رطوبــت زیــاد 
بــه منظــور ازدیــاد موفقیت آمیــز در ایــن طریقــه توصیــه می شــود. محیــط كاشــت ماســه بــرای رســیدن بــه 
ایــن مقصــود مناســب اســت. برخــی از قلمه هــای جوانــه بــرگ ماننــد فیكــوس حــاوی شــیرابه می باشــد كــه 
موجــب عــدم ریشــه زایــی و ورود عوامــل بیماریــزا بــه ســاقه می شــود. بهتــر اســت قبــل از كشــت، محــل بریده 

شــده توســط پارچــه خیــس تمیــز شــود تــا مــواد ترشــحی از بیــن برونــد.
روش انجــام كار: بــرای ایــن كار شــاخه های ســال جــاری را كــه خــوب رشــد كرده انــد، از حــدود ١ ســانتی متر 
بــاال و ١ ســانتی متر پاییــن بــرگ جــدا ســاخته و آن را در عمــق ١/۵ ســانتی متری در محیط كشــت ریشــه زایی 

قلمه جوانه برگ: 

می تــوان بــه رونــاس ،سوســن، بنفشــه آفریقایــی، مرجــان، سانســوریا و... اشــاره كــرد.
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قــرار داده بــه طــوری كــه بــرگ بــا ســطح خــاك 
در تمــاس باشــد. بــه هنگام كاشــت قلمه بایســتی 
توجــه داشــت كــه قلمــه به طــور كامــل در زیــر 
ــه  ــود كــه ب ــب ب ــد مراق ــرد و بای ــرار گی ماســه ق

جوانــه قلمــه بــرگ آســیبی نرســد. 
ــوت،  ــیاه ت ــیاه، س ــك س ــد: تمش ــی مانن گیاهان
عشــقه،كاملیا و.. توســط قلمــه جوانــه بــرگ ازدیاد 

می شــوند. 

ــر روی ریشــه خــود را دارنــد توســط قلمــه ریشــه تكثیــر  ــه نابجــا ب معمــوالًً گیاهانــی كــه توانایــی تولیــد جوان
ــل بهــار اســت. ــا اوای ــز و ی ــد قلمــه ریشــه، اواخــر پایی ــان تولی ــن زم می شــوند. بهتری

ــاز نشــده اســت  ــوز ریشــه دهــی آغ روش كار: هنگامــی كــه هن
انتخــاب  را  ســانتی متر   ۰/۵ حــدود  قطــر  بــه  ریشــه های 
ا كــرده و بســته بــه نــوع و ظرافــت ریشــه می تــوان آنهــا را  ر
ــرد، مســلم  ــا طــول ١۵ـ3 ســانتی متر تقســیم ك ــی ب ــه قطعات ب
ــه های  ــر و ریش ــول كمت ــا ط ــك ب ــه های كوچ ــه ریش ــت ك اس
ــه های  ــپس ریش ــه می شوند.س ــتری تهی ــول بیش ــا ط ــزرگ ب ب
ز كوچــك و ظریــف را بایــد درون جعبــه كاشــت و در زیــر بســتری  ا
ــه  ــا را ب ــرار داد و آنه ــی ق ــورت افق ــاك اره به ص ــا خ ــه ی از ماس
گلخانــه انتقــال داد.بایــد توجــه داشــت كــه اگــر قلمه هــای ریشــه 
ــا  ــد آنه ــد بای ــرار  گیرن ــت ق ــتر كاش ــودی در بس ــورت عم به ص
ــای  ــی انته ــه عبارت ــرار داد، ب ــه( ق ــه )وارون را به صــورت ســر و ت

ــد.  ــاال باش ــرف ب ــه ط ــه ب ــه طوق ــك ب نزدی
ــند  ــر می باش ــل تكثی ــه قاب ــه ریش ــا قلم ــه ب ــان ك ــی گیاه برخ
ــوت،  ــر، ســماق، ســیاه ت ــدی، عرع ــوط هن ــد از: شــاه بل عبارت ان
تمشــك قرمــز و... .   الزم بــه یــادآوری اســت كــه گیاهانــی 
مانند:شــقایق كــه اســتعداد پاجــوش دادن را دارنــد امــكان تكثیــر 

ــد. ــا قلمــه ریشــه را نیــز دارن ب

قلمه ریشه: 
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در انتخاب قلمه چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟

كدام عوامل در ریشه زایی قلمه ها مؤثر است؟ 

قلمه گیری

پــس از دریافــت ســر شــاخه، ابتــدا كلیــه ســر شــاخه های دریافتــی در مكانــی كــه قبــًا جهــت نگهــداری 
و قلمه گیــری انتخــاب شــده اســت )ســایه و درجــه حــرارت پاییــن( قــرار گرفتــه و تــك تــك سرشــاخه ها 
ــرد. در شــاخه هایی كــه نشــانه و  ــرار می گی ــورد بررســی دقیــق ق ــات و بیماری هــا م از جهــت وجــود آف
یــا هــر گونــه عامتــی دال بــر وجــود بیمــاری دارنــد بخصــوص خشــكیدگی یــك یــا چنــد شــاخه و ریــزش 

بــرگ، بایــد كل سرشــاخه ها، حــذف شــود.

مرحله بازرسی سر شاخه ها 

پرسش

پرسش
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ــاخه ها را از  ــت سرش ــرد، الزم اس ــورت گی ــت ص ــه دق ــد ب ــه بای ــوده ك ــاخه های آل ــذف سرش ــد از ح بع
نظــر واریتــه گیــاه مــادری، منبــع تهیــه سرشــاخه و كیفیــت سرشــاخه )طــراوت، رنــگ برگ هــا( و كلیــه 
ــه درجــات ١، 2و 3 درجه بنــدی  شــاخص های ظاهــری بررســی كــرده و هــر واریتــه براســاس كیفیــت ب
ــا میــزان بازدهــی درجــات مختلــف بســیار مهــم می باشــد. شــود. ایــن كار در نتیجــه نهایــی در رابطــه ب

جایــگاه نگهــداری بایــد دارای ســایه، رطوبــت كافــی و خنــك باشــد، از آنجایی كــه در ایــن شــرایط رشــد 
قارچ هــا بســیار ســریع اســت، رعایــت نــكات زیــر ضــروری اســت.

* قلمه گیری باید به سرعت انجام گیرد و محل آن نیز دور از باد باشد.
ــار  ــش ب ــا از افزای ــد ت ــد حــذف گردن ــده اســت بای ــد ١ آم ــه در بن ــا روشــی ك ــوده ب * سرشــاخه های آل

ــود. ــری ش ــر جلوگی ــاخه های دیگ ــی سرش آلودگ
ــكان  ــعت م ــم و وس ــاس حج ــده براس ــد عفونی كنن ــواد ض ــا م ــد ب ــاخه ها بای ــداری از سرش ــل نگه *مح
ــش  ــط پاش ــی توس ــل ضد عفون ــردد. عم ــی گ ــار ضدعفون ــن ب ــاد و... چندی ــرض ب ــتن در مع ــرار داش و ق
محلــول رقیــق شــده بــر روی ســر شــاخه ها انجــام می گیــرد تــا ضمــن عمــل ضدعفونــی كــردن، رطوبــت 
سرشــاخه ها نیــز تأمیــن گــردد. قبــل از ضــد عفونــی بایــد محیــط كامــًاً تمیــز شــده و هــر گونــه خــاك 

و مــواد پوســیده حــذف گــردد. 

مرحله درجه بندی سر شاخه ها

جایگاه نگهداری سرشاخه و قلمه گیری 
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بعــد از تحویــل سرشــاخه ها، عملكــرد ســریع سیســتم كــه در واقــع نیــاز بــه یــك برنامــه حســاب شــده 
دارد از مهم تریــن مــوارد به شــمار مــی رود و در ایــن بیــن ســرعت عمــل در قلمه گیــری از تمامــی مــوارد 
دیگــر دارای اهمیــت بیشــتری اســت. در همیــن راســتا كلیــه لــوازم و ادوات مــورد نیــاز از قبیــل جایــگاه 
ــود.  ــاده ش ــه و آم ــاخه ها تهی ــر ش ــیدن س ــل از رس ــد قب ــده و... بای ــد عفونی كنن ــواد ض ــی، م كار، قیچ
كلیــه لــوازم كار و حتــی لبــاس كار كارگــران بایــد كامــًاً تمیــز شــده و حتــی ضــد عفونــی گــردد. كلیــه 
ــا مــواد ضدعفونی كننــده ضدعفونــی كننــد.  كارگــران نیــز قبــل از كار بایــد دســت های خــود را كامــًاً ب
سرشــاخه ها بایــد بــه انــدازه میــزان مصــرف، هــر چنــد ســاعت یــك بــار در اختیــار فــرد قلمه گیــر قــرار 

داده شــود، تــا از خشــك شــدن و از بیــن رفتــن سرشــاخه ها جلوگیــری گــردد.

مرحله قلمه گیری 

ــی از  ــدازه كاف ــه ان ــوان ب ــورت می ت ــر این ص ــد، در غی ــده باش ــیمان ش ــت س ــر اس ــن بهت ــف زمی * ك
ــام داد. ــردن را روی آن انج ــی ك ــد عفون ــل ض ــتفاده و عم ــتیكی اس ــش پاس پوش

ــان  ــه زم ــی ك ــه دور باشــد. در صورت ــور خورشــید ب ــش ن ــوده و از تاب ــد مســقف ب * محــل نگهــداری بای
ــرار  ــی شــده ق ــر روی آنهــا یــك پاســتیك ضدعفون ــوان ب ــی اســت می ت نگهــداری ســر شــاخه ها طوالن
داده و روی ســر شــاخه ها آب ضد عفونــی شــده اســپری نمــود. البتــه در ایــن صــورت هــر چنــد ســاعت 
بایــد پاســتیك را جهــت انجــام تهویــه كنــار زد. در ایــن رابطــه اســتفاده از گونــی یــا كیســه بــه علــت 

ــردد. ــه نمی گ ــد؛ توصی ــا باش ــد قارچ ه ــرای رش ــبی ب ــط مناس ــد محی ــه می توان اینك
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ــا  ــا قطــری بیــن ۰/6 ت ــن قلمــه ب بهتری
ــز  ــه نی ــول قلم ــت. ط ــانتی متر اس ١ س
بیــن ١2 تــا 2۰ ســانتی متر مناســب 
می باشــد. كلیــه قلمه هــا بعــد از مرحلــه 
تیمــار بافاصلــه بایــد در بســتر كشــت، 

كاشــته شــوند. 
ــات  ــه: ســرعت عمــل در اجــرای عملی نكت
نشــاء قلمه هــا بافاصلــه پــس از قلمه گیری 

بســیار حائــز اهمیــت می باشــد.

تیمار كردن قلمه ها شامل دو مرحله بسیار مهم به شرح ذیل می باشد:
ــاده  ــاوی م ــه ح ــی ك ــا را درون ظرف ــا، آنه ــدی قلمه ه ــته بن ــس از دس ــه: پ ــی قلم ــه ضــد عفون * مرحل
ــبد  ــك س ــا را درون ی ــد. قلمه ه ــارج نمایی ــا را خ ــپس آنه ــه ور و س ــد غوط ــده می باش ضدعفونی كنن
ریختــه تــا آب آنهــا خــارج شــود. در هنــگام دســته بندی جهــت قــرار گرفتــن قلمه هــا بســیار مهــم اســت.
* مرحلــه هورمون زنــی: قســمت تحتانــی 
قلمــه را در هورمــون ریشــه زایی بــا دقــت و به 
ــن  ــد. مهم تری ــرار می دهن ــب ق ــدت مناس م
ــید  ــك اس ــول بوتیری ــه زا این ــات ریش تركیب
ــكل  ــتند. ش ــید هس ــتیك اس ــن اس و نفتالی
پــودر  به صــورت  تركیبــات  ایــن  تجــاری 
اســت و در صــورت اســتفاده از آنهــا بایــد 
قســمت پاییــن قلمه هــا را در گــرد فــرو بــرد 
تــا مقــداری از پــودر بــه ســطح بریــده شــده 

مرحله رتبه بندی قلمه ها 

 مرحله تیمار کردن قلمه ها 
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بافاصلــه بعــد از مرحلــه تیمــار، قلمه هــا بایــد بــه بســترهایی كــه قبــًا بــه ایــن منظــور ضدعفونــی شــده 
ــاس  ــش و لب ــد از كف ــود بای ــادر می ش ــوله م ــه وارد س ــردی ك ــر ف ــن ه ــد. در ضم ــل گردن ــت، منتق اس
ــًاً  ــد كام ــرد نشــاء كننده بای ــد. دســت های ف ــز اســتفاده نمای ــا حتی االمــكان تمی ــی شــده و ی ضــد عفون

ــا  ــه قلمه ه ــد. فاصل ــز باش تمی
ــر آن در  ــوع و قط ــه ن ــته ب بس
داخــل بســتر نبایــد كمتــر از 2 

ــد. ــانتی متر باش س
ــا  ــتن قلمه ه ــوب نگه داش مرط
حــرارت  درجــه  بــا  همــراه 
پاییــن طــی كلیــه مراحــل 
حفــظ  در  نشــاء،  از  قبــل 
قلمــه  ریشــه زایی  توانایــی 

بســیار مؤثــر اســت.

مرحله انتقال قلمه به داخل بستر 

ــن  ــده بی ــت تنطیم كنن ــد غلظ ــود بای ــتفاده می ش ــد اس ــده رش ــه از تنظیم كنن ــبد. چنانچ ــاقه بچس س
ــه مــدت 24 ســاعت درون آن قــرار داده و  2۰ تــا 2۰۰ قســمت در میلیــون باشــد و پاییــن قلمه هــا را ب
ســپس بی درنــگ در محیــط ریشــه زایــی قــرار می دهنــد. در تنظیم كننــدگان رشــد بــا غلظــت ۵۰۰ تــا 
١۰۰۰ قســمت در میلیــون نیــز برحســب گونــه ای كــه بــه كار مــی رود می تــوان بهــره جســت. در ایــن 
ــه مــدت ۵ ثانیــه در محلــول فــرو بــرده و ســپس در محیــط ریشــه زایی قــرار  مــورد پاییــن قلمه هــا را ب

می دهنــد.
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ــی دور از  ــی در محل ــود آل ــه نهالســتان )الزم اســت خــاك، ماســه و ك ــال خــاك و ماســه ب ــس از انتق پ
محوطــه گلخانــه نگهــداری شــود(، در صــورت نیــاز اقــدام بــه ســرند خــاك نمــوده و آن را بــا نســبت ١:١:١ 
شــامل خــاك مرغــوب + ماســه یكدســت + مــاده آلــی )كــود دامــی كامــًاً پوســیده یــا خاك بــرگ كامــًاً 
پوســیده( بــا یكدیگــر تركیــب كــرده و ســپس بــه جایــگاه ضــد عفونــی خــاك منتقــل نماییــد. قطــر الیــه 
ــی شــده  ــات غن ــزودن تركیب ــز اف ــانتی متر نباشــد و نی ــی بیشــتر از 3۰ س ــگاه ضــد عفون خــاك در جای

بســته بــه نــوع خــاك صــورت پذیــرد.

بــرای ضــد عفونــی خــاك می تــوان از مــواد مناســب براســاس توصیــه ســازمان حفــظ نباتــات یــا توصیــه 
ــط زیســت ایمــن  ــرای انســان و محی ــد ب ــده بای ــك ضــد عفونی كنن ــه ســازنده اســتفاده نمــود. ی كارخان
ــپس روی  ــانیده و س ــر رس ــورد نظ ــت م ــه غلظ ــتورالعمل ب ــق دس ــده را طب ــدا ضدعفونی كنن ــد. ابت باش
خــاك آب پاشــی كنیــد و خــاك را بــه خوبــی بــا آن مخلــوط نماییــد تــا زمانــی كــه از توزیــع یكنواخــت 
اطمینــان حاصــل شــود. ســپس از خــاك حاصــل )بــا كمــك ابــزار آالت ضــد عفونــی شــده( جهــت پــر 

ــد. ــتفاده كنی ــا اس ــردن گلدان ه ك

آماده سازی خاک جهت ضد عفونی 

ضد عفونی مخلوط خاک 

ــا فروشــگاهای كشــاورزی  ــات ی ــان لیســتی از مــواد ضــد عفونی كننــده را از ســازمان حفــظ نبات هنرجوی
منطقــه تهیــه و برچســب روی ظــروف را بــه دقــت مطالعــه نماینــد.

پژوهش

بایــد منابــع مناســب خــاك، ماســه، كــود آلــی و هــر گونــه مــواد افزودنــی را جســت وجو نمــوده و پــس 
از پیــدا كــردن منابــع خــاك بــا كیفیــت )از نظــر رنــگ، بافــت خــاك، میــزان ماســه و كلوخــه موجــود در 

آن( اقــدام بــه انتقــال آن بــه نهالســتان نماییــد.

انتخاب منبع خاک 

آماده سازی بستر قلمه
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بســتر كشــت قلمــه، مكانــی اســت كــه بــرای حفــظ رطوبــت قلمــه و ایجــاد شــرایط مناســب بــرای رشــد ریشــه، 
ــد در  ــه منظــور ریشــه دار شــدن بای ــی، ب ــاه اصل ــس از جــدا شــدن از گی ــا پ ــد. قلمه ه از آن اســتفاده می كنن
بســتر مناســب قــرار گیرنــد. یــك محیــط كشــت مناســب قلمــه، بایــد قــدرت نگهــداری آب كافــی، نفــوذ پذیری 
بــرای اكســیژن، ایجــاد یــك محیــط تاریــك در تــه قلمــه و عــاری از آفــات و امــراض باشــد. نــوع محیــط كشــت 
بــه گونه هــای گیاهی،فصــل و سیســتم ازدیــاد بســتگی دارد.قلمه هــای تهیــه شــده پایه هــای مــادری كــه مــواد 
غذایــی كافــی دارنــد، بــرای آغازیــدن ریشــه مناســب می باشــند. بــا شــروع ریشــه زایــی، اضافــه كــردن كــود 
مایــع بــه محیــط كشــت افزایــش قابــل توجهــی در ریشــه زایی دارد. از محیط هــای كشــت مختلــف ماننــد: خاك، 
ماســه، تــورب، ورمیكولیــت، پرلیــت و آب و یــا مخلــوط آنهــا در ریشــه زایی قلمه هــا اســتفاده می شــود. یكــی از 

محیط هــای پركاربــرد، محیــط كشــت ماســه اســت كــه بــرای ریشــه دار كــردن گیاهــان ارزش خــاص دارد. 

بستر مناسب برای کاشت قلمه

بستر مناسب برای كاشت قلمه ها باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟ پرسش
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مراقبت از قلمه های در حال ریشه زایی

آماده کردن قلمه برای کاشت

تغذیــه كافــی گیاهــان مــادری موجــب افزایــش ریشــه زایی قلمه هــای تهیــه شــده می گــردد.در ضمــن افــزودن 
ــای  ــردد. قلمه ه ــت ریشــه زایی می گ ــدن ریشــه ها ســبب تقوی ــد از آغازی ــط كشــت بع ــه محی ــع ب ــود مای ك
چــوب ســخت كــه در هــوای آزاد ریشــه دار شــده اند بــه مراقبت هــای معمولــی از جملــه حفــظ رطوبــت كافــی، 
ــای  ــر نیازدارند.قلمه ه ــاب گی ــراض و محــل آفت ــات و ام ــرز، آف ــای ه ــط كشــت از علف ه ــودن محی ــاری ب ع
ــه  ــاد ریشــه دار شــده اند ب ــت زی ــرگ كــه در رطوب ــۀ ب ــرم و نیمــه خشــبی برگــدار و قلمه هــای جوان چــوب ن
توجــه زیــاد در حیــن ریشــه زایی نیــاز دارنــد و دمــا بایــد بــا دقــت كنتــرل شــود. كنتــرل دمــای تحتانــی بســتر 
نیــز اهمیــت فراوانــی دارد و دمــای بیــش از حــد محیــط كشــت منجــر بــه خشــك شــدن قلمه هــا می شــود. 
در صــورت عــدم وجــود دســتگاه مــه فشــان بایــد در فواصــل معیــن بــه ویــژه در ســاعات گــرم روز روی برگ هــا 
آب پاشــی شــود. زهكــش كافــی محیــط كشــت از عوامــل دیگــری می باشــد كــه بایــد انجــام گیــرد. برگ هــای 
ریختــه شــده از قلمه هــا بایــد از روی بســتر كشــت جمــع آوری شــوند و علف هــای هــرز نیــز كنتــرل گردنــد.

بعــداز جــدا كــردن شــاخه مناســب از پایــه مــادری، كــه بایســتی ســالم، عــاری از آفــت، بیمــاری و زخم باشــد و 
دارای  فاصلــه میان گره هــای یكســان و رنــگ پوســت بــراق باشــند، قلمــه را بــا توجــه بــه نــوع آن در اندازه هــای 

چگونه باید قلمه ها را برای كاشت آماده كرد؟ پرسش
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گیاهــان متعلــق بــه جنــس رز )Rose( از قدیمی تریــن 
ــی  ــند.گل محمدی یك ــر می باش ــتفاده بش ــورد اس ــان م گیاه
رزهــای جهــان  مهم تریــن  و  زیباتریــن  قدیمی تریــن،  از 
ــا  ــوده ام ــی ب ــورت وحش ــدا به ص ــدی در ابت ــت. گل محم اس
ــه و گســترش  ــوز ادام ــاز و هن ــا آغ ــد از قرن ه كاشــت آن بع
یافته اســت. بوعلــی ســینا، دانشــمند ایرانــی در قــرن چهــارم 
هجــری، از ایــن گیــاه گاب اســتخراج كــرده و مورداســتفاده 
ــگاران، گاب  ــزارش تاریخ ن ــه گ ــت. ب ــرار داده اس ــی ق داروی
یكــی از اقــام تجــاری ایــران بــوده كــه بــه كشــورهای چیــن 
ــادی  ــم می ــرن ده ــل ق ــت. از اوای ــده اس ــادر  ش ــد ص و هن
صنایــع مربــوط بــه فــراوری گل محمــدی در ایــران متمركــز 
ــایر  ــه س ــران ب ــج از ای ــری به تدری ــت گاب گی ــد. صنع گردی

ــی منتقــل شــد.  ــی و آفریقای كشــورهای اروپای

ــوش  ــا ج ــه و پ ــد، قلم ــدن، پیون ــه خوابانی ــی از جمل ــای مختلف ــه روش ه ــوان ب ــدی را می  ت گل محم
ــا قلمــه اواخــر تابســتان  ــا قلمــه توصیــه می شــود. در روش تكثیــر ب تكثیــر نمود.ولیكــن روش تكثیــر ب
و در طــول فصــل پاییــز از شــاخه های خشــبی و یــا نیمــه خشــبی قطعــات مناســبی بایــد تهیــه كــرد. 

کاشت گل محمدی به روش قلمه زدن

تکثیر گل محمدی

مناســب بــا یــك قیچــی تمیــز، از قبــل ضــد عفونــی شــده و تیــز، بــرش می دهیــم. بــرای آغــاز فعالیــت بهتــر 
گیــاه، الزم اســت بــرش پایینــی نیــم ســانتی متر پاییــن تــر از یــك جوانــه قــوی باشــد، بــرش به صــورت اریــب 
زده شــود تــا ســطح تمــاس بیشــتری بیــن شــاخه و بســتر كاشــت ایجــاد شــود و ســر و تــه قلمــه بــه آســانی 
قابــل تشــخیص باشــد و هنــگام فــرو كــردن در بســتر كاشــت، بــه آســانی فــرو رود. بــرش باالیــی را از فاصلــه 
ــه می زنیــم. هنــگام قــرار دادن قلمــه در خاك،دقــت كنیــد آن  ــاالی آخریــن جوان میان گــره دو ســانتی متر ب
قســمت از شــاخه كــه روی پایــه مــادری بــه طــرف جوانــه انتهایــی اســت، همچنــان بــه طــرف بــاال باشــد. در 
صورتی كــه قســمت انتهــای فوقانــی قلمــه در زیــر خــاك قــرار داده شــود و بخــش تحتانــی آن در بــاال قــرار 

گیــرد، ریشــه دار شــدن قلمــه دچــار مشــكل می شــود.
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ــترهای  ــا را در بس ــه و آنه ــات تهی ــه آف ــد هرگون ــالم،قوی و فاق ــادری س ــان م ــد از گیاه ــا بای قلمه ه
مناســبی كشــت واقــدام بــه ریشــه دار كــردن آنهــا نمــود. و بــرای كشــت در زمیــن اصلــی بایــد ابتــدا در 
پاییــز، زمیــن به صــورت عمیــق شــخم زده شــده و در حــدود 8 تــا ١۰ تــن در هــر هكتــار كــود دامــی 
پوســیده بــه خــاك اضافــه گــردد. و ردیف هایــی جهــت كاشــت نهــال گل محمــدی ایجــاد كنیــم و بــه 
ــداد 2ـ3 كاشــته  ــه تع ــه ب ــر و در هــر چال ــه 4 مت ــه فاصل ــر از یكدیگــر روی پشــته هایی ب ــه 3 مت فاصل
ــوند.  ــه ش ــاقه اولی ــرس س ــه و ه ــرس ریش ــدی ه ــای گل محم ــد نهال ه ــت بای ــل از كاش ــوند. قب ش
ــرمای  ــدن س ــرف ش ــس از برط ــتان و پ ــی در زمس ــود. یك ــت نم ــل كش ــوان در دو فص ــا را می ت بوته ه
ــورت  ــه این ص ــوده و ب ــت نم ــه كش ــدام ب ــوان اق ــز می ت ــز نی ــی. در پایی ــفندماه و یك ــتانه در اس زمس
گیاهــان كشــت شــده یــك فصــل رشــد بــه جلــو می افتنــد. روش كشــت گل محمــدی بــه دو صــورت 
ــه تجهیــزات مــورد اســتفاده از هركــدام از ایــن روش هــا  جــوی و پشــته و كرتــی اســت كــه وابســته ب
ــودال برداشــته و  ــورد نظــر جهــت كاشــت، ســنگ و ســنگ ریزه ها را از كــف گ باشــد. در مكان هــای م
مقــداری خــاك نــرم نــم دار زیــر نهال هــا می ریزیــم. و درنهایــت خــاك ســطحی گــودال روی ریشــه ها 

ــود.  ــام می ش ــاری انج ــده و آبی ــه ش ریخت
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مراقبت و نگه داری

ــاه  ــوالً از اواســط اردیبهشــت م ــش معم ــی محــل روی ــرایط اقلیم ــه و ش ــن بوت ــه س ــه ب ــا توج ــا ب گل ه
به تدریــج آمــاده برداشــت می شــوند. تأخیــر در برداشــت گل ســبب كاهــش شــدیدكیفیت آنهــا می شــود. 
بهتریــن زمــان برداشــت گل بایســتی از صبــح زود شــروع شــده و حداكثــر تــا ســاعت ١١ صبــح بــه پایــان 
برســد. زیــرا از ســاعت ١2 بــه بعــد معمــوالً حــدود 3۰ درصــد میــزان اســانس موجــود كاهــش می یابــد. 
گل هــا پــس از برداشــت بایــد در ســبدهای خاصــی كــه اطــراف آنهــا بــاز بــوده و تهویــه هــوا در آنهــا بــه 
ــه شــدت پرهیــز كــرد.  ــد ب ــی صــورت می گیــرد ریختــه شــده و از فشــردن گل در ایــن ســبدها بای خوب
ــه  ــاز ب ــدون نی ــك زمین هــای زراعــی باشــد، ب ــری نزدی ــا گاب گی ــع اســتخراج اســانس ی چنانچــه صنای

برداشت

انجــام برخــی عملیــات ماننــد آبیــاری منظــم، حــذف گیاهــان خشــك شــده، حــذف پاجوش های نامناســب، 
هــرس، شــكل دهی بوته هــا، وجیــن علف هــای هــرز و همچنیــن مبــارزه بــا آفــات و بیماری هــای 
گل محمــدی ضــروری اســت. درزمــان گل دهــی هــر ١۵روز یكبــار و بعــد از برداشــت هــر3۰روز یكبــار در 
ــفیدك  ــوند، س ــا می ش ــه آن مبت ــتان ها ب ــه گلس ــاری ك ــن بیم ــود. مهم تری ــاری می ش ــد آبی ــل رش فص
بــوده و بهتریــن زمــان مبــارزه بــا ســفیدك دراواخــر تابســتان و اوایــل پاییــز می باشــد. عــاوه بــر اینهــا، 
هــرس درختچه هــای گل محمــدی و حــذف شــاخه های ضعیــف تــا انــدازه زیــادی، از بیماری هــا و آفــات 
بــه ویــژه سوســك )حشــره سرشــاخه خوار( جلوگیــری خواهــد كــرد. ازســال دوم نیــاز بــه عملیــات هــرس 
می باشــد.از ســال ششــم كــم كــم میــزان تولیــد گل كــم می شــود و در ســال ششــم تــا هشــتم بوته هــا 
از فاصلــه ١۰ســانتی متری ســطح زمیــن كــف بــر می شــوند. تــا همــراه بــا جــوان ســازی گیــاه بتــوان در 

ســال دیگــر هماننــد یــك نهــال تــازه رشــد و نمــو نمایــد. ایــن چرخــه پی درپــی تكــرار می شــود. 
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ریشه دار كردن قلمه گل محمدی
فعالیت عملی

وسایل الزم: لباس كار، دستكش، قیچی، بیلچه، بوته گل محمدی، ماسه، جعبه كاشت 

شرح عملیات
ــا رعایــت نــكات ایمنــی و بهداشــتی  لبــاس كار خــود را پوشــیده و دســتكش را بــه دســت كــرده وب
زیــر نظــر هنرآمــوز مربوطــه، هرگــروه تعــدادی سرشــاخه )قلمــه( از بوتــه گل محمــدی را بــه طــول 
ــت  ــا دس ــه ب ــی را ازروی قلم ــای انتهای ــوده و برگ ه ــدا نم ــی ج ــا قیچ ــانتی متر ب ــی 2۰ س تقریب
ــا در  ــت ی ــه كاش ــانتی متری در جعب ــق ١۰ س ــا را در عم ــن قلمه ه ــپس ای ــته و س ــی برداش به آرام
درون بســتر مناســبی از ماســه كاشــته و در محــل مناســبی قــرار دهیــد )درصــورت امــكان از شاســی 
ــاه  ــی 3 م ــس از 2 ال ــا، پ ــم آنه ــاری منظ ــا آبی ــود(، ب ــد ب ــر خواه ــود بهت ــتفاده ش ــه اس ــا گلخان وی

ــوند.  ــت می ش ــرای كاش ــال ب ــاده انتق ــده وآم ــه دار ش ــا ریش قلمه ه

چگونه باید قلمه ها را منتقل كرد؟

در انتقال قلمه ها چه نكاتی را باید رعایت كرد؟

پرسش

پرسش

ــه  ــرای اســتخراج اســانس آنهــا اقــدام كــرد.در غیــر این صــورت بایــد ب ــوان ب خشــك كــردن گل هــا می ت
ــازده گل محمــدی در ســال های چهــارم،  ــه خشــك كــردن آنهــا نمــود. حداكثــر ب ــدام ب ــی اق روش اصول
ــم، ســن گیاهــان و شــرایط  ــه رق ــر( متفــاوت و بســتگی ب پنجــم و ششــم اســت. مقــدار عملكــرد )وزن ت

اقلیمــی محــل رویــش داشــته و بیــن 3 تــا ۵ تــن در هكتــار اســت.
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ــرده  ــی ك ــه ها را بررس ــتحكام ریش ــت اس ــتر و وضعی ــل بس ــده در داخ ــه دار ش ــای ریش ــداد قلمه ه ــدا تع ابت
ــا از  ــروج قلمه ه ــه خ ــدام ب ــد اق ــوردار بودن ــی برخ ــتحكام ریشــه ای خوب ــا از اس ــی از قلمه ه ــه نیم در صورتی ك
ــال  ــرای انتق ــوب و گــرم، ب ــد. قلمه هــای ریشــه دار شــده در شــرایط مطل ــدان نمایی ــه گل ــال آن ب بســتر و انتق
بــه هــوای آزاد بایــد قبــاً عــادت دهــی شــوند. اگــر قلمه هــای ریشــه دارمــدت طوالنــی تحــت تأثیــر سیســتم 
مه افشــان قــرار گیرنــد، از بیــن می رونــد. از روش هــای مناســب انتقــال، كــم كــردن دوره مــه افشــان می باشــد. در 
شــرایط آزاد می تــوان اجــازه داد تــا ریشــه ها در اثــر رشــد از محیــط كشــت عبــور كــرده بــه داخــل خــاك نفــوذ 
كننــد. انتقــال قلمه هــای ریشــه دار بــه شاســی های خنــك از روش هــای مقاوم ســازی می باشــد. كشــت قلمــه در 
كیســه های پاســتیكی و انتقــال آنهــا همــراه بــا پاســتیك، آســیب كمتــری بــه ریشــه وارد می كند.قلمه هــای 
ــا 8 درجــه ســانتی گراد و  ــا دمــای 4ت ــا زمــان مناســب كاشــت، در انبارهــای ســرد ب تهیــه شــده را می تــوان ت
در شــرایط مرطــوب نگــه داری نمــود. امــكان نگــه داری قلمه هــای ریشــه دار در طــی زمســتان در دمــای ١تــا 4 
ــس  ــوان پ ــر را می ت ــای خزان پذی ــای گونه ه ــود دارد. قلمه ه ــتیكی وج ــه های پاس ــانتی گراد در كیس درجه س
از خــزان كــردن برگ هــا بیــرون آورد و بــه محــل اصلــی انتقــال داد. نگــه داری قلمه هــا قبــل از خــزان كــردن، 
هنگامــی امكان پذیــر می باشــد كــه برگ هــای آنهــا حــذف شــوند و روی ریشــه های عریــان توســط چــوب رنــده 
شــده و مرطــوب پوشــانده شــده و در مــكان خنــك نگــه داری شــوند. قلمه هــای ریشــه دار كــه حــاوی بــرگ 
می باشــند بــه ویــژه گیاهــان همیشــه ســبز همــراه بــا ریشــه در داخــل پاســتیك هــا، گونــی یــا پارچــه پیچیــده 

شــده و ســپس انتقــال داده می شــوند.

روش های انتقال قلمه ها
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تکثیر با قلمه

ارزشیابی پایانی: تکثیر به وسیله قلمه 

شرح کار:
١ـ انتخاب ابزار مناسب و برنده 2ـ انتخاب رقم و گیاه مورد نظر 3ـ برش قلمه 4ـ بسته بندی برای حفظ 

قطبیت ۵ ـ انتقال به محل كاشت 6 ـ كاشت در بستر با رعایت فاصله مناسب 

استاندارد عملکرد: تهیه ١6۰۰ قلمه در یك روز كاری
شاخص ها:

١ـ سرعت عملكرد 2ـ تناسب انداز ه قلمه با گیاه )قطرـ طول و...( 3ـ رعایت فاصله كاشت قلمه گیاه            

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: شرایط جوی مناسب ـ مزرعه با شرایط استاندارد ـ وسایل آماده به كار

قیچی تیز ـ چاقوی باغبانی ـ برچسب ـ ریسمان ـ كیسه ـ بیلچه ـ عامت گذار )ماركر( ـ متر 

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

١انتخاب پایه١

١انتخاب روش قلمه زدن2

2قلمه گیری3

2آماده كردن خاك4

2قلمه زدن۵

2انتقال قلمه6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
2و نگرش: رعایت بهداشت فردیـ  حفظ محیط زیست

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی 2 است.
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پودمان 3

تکثیر گیاهان با پا جوش 

از كنـاره ریشـه برخـی از گیاهـان، گیاهچـه جدیـدی ایجـاد می شـود كه بسـیار شـبیه بـه پایه ای 
اسـت كـه از آن به وجود آمده اسـت. این گیاهچه دارای سیسـتم ریشـه ای می باشـد كـه در صورت 
جـدا شـدن آن از گیـاه مـادر می توانـد به طـور مسـتقل زندگـی كنـد. گیاهـان ماننـد كاكتـوس و 
آلوئـه ورا بـه ایـن روش تكثیـر می یابنـد. تعـداد پاجوش هـا زیـاد اسـت و همـه پاجوش هـا قابلیـت 

ایجـاد گیـاه جدیـد را دارند.
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پا جوش ها چگونه به وجود می آیند؟گیاهان مختلف به روش های مختلف تكثیر می یابند؟
یك پاجوش توانایی ایجاد گیاه جدیدی را دارد.

همه گیاهان پاجوش تولید نمی كنند؟

پاجوش هـا در اطـراف ریشـه گیـاه به صـورت تـوده ای تشـكیل می گردنـد، كـه در صورت عدم جداسـازی 
پاجوش هـا از گیـاه مـادری، آنهـا بـه تكثیـر و تولیـد پاجوش هـای جدیدتـر ادامـه داده و مجموعـه ای از 
پاجوش هـا اطـراف گیـاه مـادری را فراخواهـد گرفـت. بـرای تكثیـر گیـاه آلوئـه ورا بـه روش پاجـوش باید 
پاگیـاه را ازگیاهـان مسـن در فصـل بهـار جـدا نمـوده و در خاك شـنی بـا زهكشـی مطلوب قـرار داد. در 
بسـیاری از مـوارد، تقریبـاً هـر بوتـه آلوئه ورا می توانـد ده ها پاجوش تولیـد نماید. یكی از روش های آسـان 
تكثیـر كاكتـوس، جـدا كـردن پاجوش آن اسـت. پاجـوش كاكتـوس نسـخه كوچك تر كاكتوس اسـت كه 
از كنـار گیـاه مـادر جوانـه می زنـد. بیشـتر پاجوش هـا در قاعـده گیـاه شـكل می گیرنـد امـا برخـی نیـز 
در طـول سـاقه یـا حتـی در روی بـرگ تشـكیل می شـوند. همـه انـواع ایـن پاجوش هـا را می توانیـد جدا 
كنیـد و بگذاریـد ریشـه تولیـد كـرده و یك گیـاه جدید تشـكیل بدهد. بسـیاری از گونه هـای كاكتوس به 
تولیـد پاجـوش شـهرت دارنـد. پاجـوش مشـخصات مشـابه گیـاه مـادری را بـروز می دهـد و تغییراتی كه 
در كاشـت بـذر رخ می دهـد و موجـب ایجـاد گیاهـی بـا ویژگی هـای متفـاوت از مـادر می شـود، را ندارد.

...

واحد یادگیری 4

تكثیر گیاهان دارویی با پا جوش

آیا می دانید

هنرجو بتواند در شرایط مناسب 2۰۰ پاجوش را جداسازی و كشت نماید.
استاندارد عملکرد
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تكثیر با پاجوش چه تفاوتی با سایر روش های تكثیر دارد؟

چگونه از پاجوش در تكثیر گیاهان دارویی استفاده می شود؟

كدام زمان برای استفاده از پاجوش در تكثیر مناسب نمی باشد؟

پرسش

ــد  ــد، تولی ــس از رش ــود و پ ــاد می ش ــاك ایج ــی درون خ ــای نابجای ــان، جوانه ه ــی از گیاه ــه بعض روی ریش
ــار زد و  ــوان خــاك را كن شــاخه هایی می كننــد كــه از خــاك بیــرون آمــده و پاجــوش نامیــده می شــوند. می ت
آنهــا را بــا مقــداری ریشــه خــارج كــرد و به طــور مســتقل پــرورش داد. برخــی از درختان،درختچه هــا و گیاهــان 
دارویــی ماننــد: انــار، انجیر،حنــا، ســماق، عنــاب، بیدمشــك، رازك و آلوئــه ورا طــی فصــل رشــد از ریشــه و طوقــه 
آنهــا گیاهچه هــای كوچكــی بــه نــام پاجــوش تشــكیل می شــود كــه تــا پایــان فصــل رشــد بــه انــدازه كافــی 
رشــد نمــوده و دارای ریشــه كافــی می شــوند، بــا جــدا كــردن ایــن گیاهچه هــا از گیــاه مــادری می تــوان آنهــا 
ــه عنــوان گیــاه جدیــد در بســتر آمــاده كشــت نمــود. اكثــر پاجوش هایــی كــه مســتقیماً روی ریشــه های  را ب
ســطحی تولیــد می شــوند، خــود دارای ریشــه كافــی هســتند. امــا برخــی ماننــد درخــت خرمــا پاجوش هایــی 
تولیــد می كننــد كــه روی تنــه نزدیــك طوقــه تشــكیل می گــردد كــه بــه آنهــا تنــه جــوش یــا ســاقه جــوش 
می گوینــد. در ایــن موقــع بــرای ریشــه دار كــردن ایــن تنــه جوش هــا ابتــدا بــا ایجــاد كپــه خــاك نــرم و مرطــوب، 
ــه عنــوان  ــه ریشــه دار كــردن آنهــا شــده و ســپس ازپایــه مــادر جــدا كــرده و ب در اطــراف پایــه مــادر اقــدام ب
گیــاه جدیــد مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد. موقــع جــدا كــردن پاجوش هــا در پاییــز یــا بهــار اســت. در نواحــی 
سردســیر بهتــر اســت در بهــار انجــام شــود كــه نهال هــای جــوان در اثــر ســرما آســیب نبیننــد. البته دقــت كنید 
كــه همــراه بــا ریشــه باشــند و بهتــر اســت پاجوش هــای ســالم و عمــودی را بــرای تكثیــر انتخــاب كنیــد. كلیــد 
موفقیــت در ایــن روش ایــن اســت كــه هرگــز پــا جوش هــای خیلــی جــوان را انتخــاب نكنیــد و عمــل تكثیــر را 

دقیــق و درســت انجــام دهیــد.

تکثیر با پاجوش

پرسش

پرسش

هنرجو بتواند در شرایط مناسب 2۰۰ پاجوش را جداسازی و كشت نماید.
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جدا ساختن پاجوش از گیاه مادری و كشت آن در محیط كشت فعالیت عملی

وســایل الزم: گلــدان حــاوی یــك گیــاه ماننــد آلوئــه ورا همــراه بــا پاجــوش، بیلچه،گلــدان خالــی، خــاك 
مناســب گلــدان )ماســه و خــاك بــرگ(، چاقــوی مخصــوص.

شرح عملیات:
ــل  ــار تحوی ــایل الزم را از انب ــه وس ــوز مربوط ــر نظــر هنرآم ــاس كار خــود را پوشــیده و ســرگروه ها زی لب
ــدان كاشــت ایجــاد نمــوده وســپس مقــداری ســنگ ریزه در كــف آن  ــی در گل ــدا زهكش های ــد. ابت بگیرن
ریختــه و بعــد از مخلــوط كــردن مقــداری ماســه و خــاك بــرگ، آن را در گلــدان تقریبــاً تــا نصــف بریزیــد. 
بــا كمــك مربــی خــود و یــك چاقــوی تمیــز پاجــوش را از گیــاه مــادری همــراه بــا ریشــه جــدا كنیــد و در 
گلــدان آمــاده شــده بكاریــد. گلــدان را درمحیــط مناســب و نــور غیــر مســتقیم قــرار دهیــد و بــه فاصلــه 
هــر ١2 تــا ١4 روز یــك بــار آن را آبیــاری نماییــد. بهتریــن حالــت بــرای آبیــاری آلوئــه ورا زمانــی اســت 

كــه خــاك آن كامــًاً خشــك باشــد.
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آلوئـه ورا یـا صبـر زرد، یكـی از قدیمی تریـن گیاهان دارویی اسـت كه در روزگاران قدیـم تا امروز 
مـورد اسـتفاده بشـر بوده است.ارسـطو از مشـاوران الكسـاندر كبیـر ارزش خاصی بـرای صبرزرد 
قائـل بـود. وی الكسـاندر را متقاعـد كـرد تا جزایر سـوكوترا واقـع در اقیانوس هنـد را تصرف كند 
چراكـه در آن زمـان از ایـن گیـاه برای معالجه زخم های سـربازان سـپاه الكسـاندر كبیر اسـتفاده 
می شـده و ایـن جزیـره بخاطـر رویـش فـراوان گیـاه صبـرزرد از شـهرت جهانـی برخـوردار بوده 

است. 

کشت گیاه آلوئه ورا
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از ایـن گیـاه در صنایـع داروسـازی و پزشـكی بـرای درمـان زخـم معـده، در بیمـاری برگشـت محتویـات 
اسـیدی معـده بـه مـری، در درمـان بیماری هـای پوسـتی و در تهیـه لوسـیون ها، مواد آرایشـی و شـامپوها 
به منظـور تقویـت پوسـت و مـو، اسـتفاده می شـود. همچنیـن بـه عنوان یـك مـاده مغـذی، دارای انواعی از 

ویتامین هـا و اسـید های آمینـه ضـروری مـورد نیـاز بـدن درصنایـع غذایـی هـم مصـرف دارد.

گیاه شناسی آلوئه ورا

کاربرد و خواص آلوئه ورا

صبـرزرد یـا آلوئـه ورا بـا نام علمی Aloe vera گیاهی گوشـتی، چند سـاله و همیشـه سـبز اسـت. این گیاه 
متعلـق بـه تیـره اللـه می باشد.سـاقه این گیـاه كم و بیـش چوبـی و ضخامت آن ۵ تا 2۰ سـانتی متر اسـت. 
برگ هـا، نیـزه ای شـكل و مقعـر اسـت كه مسـتقیماً و بـدون دمبرگ به سـاقه متصل هسـتند. رنـگ برگ ها 

سـبز روشـن ولـی در فصل سـرما به رنگ 
قرمـز متمایـل شـده و گاهی براثر شـدت 
از  سـرما خاكسـتری می شـوند.این گیـاه 
ضعیفـی  و  سـطحی  ریشـه ای  سیسـتم 
برخـوردار اسـت.گل ها بـه رنـگ زرد و یـا 
زرد متمایـل بـه سـبز، معمـوالً بـدن بو و 

دارای مقـدار زیادی شـهد اسـت.
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صبـرزرد را در اقلیم هـای گـرم و خشـك و همچنیـن گـرم و مرطـوب در هـوای آزاد كشـت می كننـد. 
گونه هـای مختلـف صبـر زرد، گیاهانـی مقـاوم بـه گرمـا، خشـكی وحتی شـوری هسـتند، این گیاه به سـرما 
بسـیار حسـاس اسـت بـه طـوری كـه رشـد آن در دمـای كمتـر از ١۰ درجـه سـانتی گراد متوقف می شـود، 
از ایـن رو در اقلیم هـای سـرد ایـن گیـاه را در شـرایط گلخانـه تولیـد می كنند. اگـر چه صبـر زرد دمای ۵۰ 
درجـه سـانتی گراد را بـه خوبـی تحمـل می كنـد ولی دمای مناسـب بـرای رویش ایـن گیاه2۰ تـا 3۰ درجه 
سـانتی گراد اسـت. صبـر زرد را در هـر نـوع خاكی می توان كشـت كرد ولی خاك های سـبك كه از زهكشـی 
مناسـبی برخـوردار باشـند، بـرای كشـت این گیـاه توصیه می شـود. خاك های هوموسـی و خاك هایـی كه از 

مقـدار فراوانـی مـواد آلـی برخوردار باشـند برای كشـت صبـرزرد توصیه نمی شـوند.

نیازهای اکولوژیکی

زمین هایـی كـه درآن صبـرزرد كشـت می شـود بایـد سـبك بـوده و از زهكشـی مناسـب برخـوردار باشـند.
ایـن خاك هـا بایـد كـم و بیـش حاصلخیز باشـند.در این شـرایط پس از برداشـت محصول سـال قبل، شـخم 
متوسـطی بایـد زده شود.سـپس اواخـر زمسـتان زمیـن را تسـطیح و بسـتر خـاك را بـرای كشـت ایـن گیاه 
آمـاده می كنند.گیـاه صبـرزرد بـه آب ایسـتایی بسـیار حسـاس می باشـد.از ایـن رو زمین هایـی كـه بـرای 
كشـت ایـن گیـاه اختصـاص می یابـد، باید كامـًاً صاف و فاقـد هرگونه پسـتی و بلنـدی باشـند. چنانچه این 
گیـاه در اقلیم هـای گـرم و مرطـوب كشـت شـود و خـاك از نظـر زهكـش مشـكل داشـته باشـد، در مرحله 

آماده سـازی زمیـن بـرای بهبـود در امـر زهكـش خـاك، احـداث كانال هـای مناسـب ضروری اسـت. 

آماده سازی خاک
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ازدیاد گیاه صبرزرد به دو روش جنسی توسط بذر و غیر جنسی از طریق پاجوش و قلمه می باشد.
كاشـت ایـن گیـاه توسـط بذر بـه دلیل دگرگرده افشـان بودن شـدید آن و تفـرق زیاد، روش مناسـبی برای 
ازدیـاد نمی باشـد. از ایـن رو ازدیـاد ایـن گیـاه به صورت جنسـی تنهـا در برخی از امـور تحقیقاتی اسـتفاده 

می شـود.
معمولی تریـن روش ازدیـاد غیرجنسـی گیاه صبرزرد، از طریق پاجوش می باشـد. در ایـن روش پاجوش های 
سـالم، شـاداب كـه بـه رنـگ سـبز روشـن و بـه ارتفـاع ۵/2۵ تـا 2۰ سـانتی متر می باشـند را بـرای تكثیـر 
انتخـاب كـرده و پـس از جـدا كردن از پایه مادری به منظور خشـك شـدن شـیره جاری شـده از آنها، مدتی 
)حـدود 24 سـاعت(، در محـل كشـت نگـه داری می كنند. سـپس آنهـا را در محیـط گلخــانه )پاجوش های 

کاشت



تكثیر گیاهان دارویی با پا جوش

95

صبـر زرد بـه رطوبـت بـاال، آب ایسـتایی و آبیـاری زیاد حسـاس اسـت ازایـن رو آبیـاری گیاهان بایـد زمانی 
انجـام شـود كـه خـاك كامًا خشـك باشـد. اگر هدف از كشـت این گیـاه تولید پا جـوش برای تكثیر باشـد، 
دوره هـای آبیـاری كوتـاه تـر )بـا توجه به شـرایط اقلیمـی هر۷ تـا١۰ روز یك بـار( توصیه می شـود. چنانچه 
هـدف از كشـت تولیـد ژل بـرای مصـارف مختلـف باشـد هـر ١4 روز و یـا حتـی 2۰ تـا 3۰ روز یك بـار )با 
توجـه بـه شـرایط اقلیمـی محل رویـش( گیاهان باید تحـت آبیاری قرار گیرنـد. چنانچه این گیـاه در مناطق 

گـرم و خشـك كشـت گـردد، باید تحـت آبیاری بـه موقع قـرار گیرد. 

مراقبت و نگه داری

۵/2۵ تـا ۵ سـانتی متری( یـا در فضـای آزاد )پاجوش هـای ١۵ تـا 2۰ سـانتی متری( بـه طـور معمـول در 
ردیف هایـی بـه فاصلـه 8۰ تا ١۰۰ سـانتی متر و فاصله دو بوته در طول ردیف ۵۰ تا 8۰ سـانتی متر كشـت 

می كننـد
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بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی منطقـه، برگ هـا را می تـوان از سـال دوم یـا سـوم رویـش برداشـت كرد.
چنانچـه گیاهـان در هـوای آزاد كشـت شـده باشـند از شـهریورماه می تـوان بـه برداشـت برگ هـا اقدام 
نمـود. اگـر ایـن گیاهـان در گلخانـه كشـت شـده باشـند، از آنجایـی كه گیاهانی همیشـه سـبز هسـتند 
در تمـام طـول سـال می تـوان برگ هـا را برداشـت كرد. برداشـت برگ هـای صبـرزرد باید كامـًا علمی 
و منطقـی صـورت گیـرد. عـده ای از محققیـن برداشـت برگ هـای ایـن گیـاه را نوعـی هنـر می داننـد. 
بی دقتـی در برداشـت، سـبب از بیـن رفتـن بوته هـای صبـرزرد خواهد شـد. معمـوالً برگ ها را با دسـت 
و توسـط چاقوهـای مخصـوص برداشـت می كننـد، و در سـطح وسـیع نیـز از ماشـین های مخصـوص 
برداشـت بـرگ صبـرزرد اسـتفاده می كننـد. برگ هـای جوان تـر در مركـز گیـاه قرار داشـته كـه توصیه 
می شـود ایـن برگ هـا برداشـت نشـوند. زیـرا نـه تنهـا امـكان رشـد مجـدد گیـاه فراهـم نمی شـود، 
بلكـه گیاهـان زیبایـی خـود را نیـز از دسـت می دهند.برگ هـای مسـن تـر برگ هایـی هسـتند كـه در 
قسـمت بیرونـی گیـاه واقـع شـده و بـه سـطح زمیـن نزدیك ترنـد. ایـن برگ هـا از كیفیت مناسـب تری 
برخوردارند.زیـرا حـاوی ژل بیشـتری بـوده وبـا قطـع آنهـا امكان رشـد دوبـاره گیـاه و تولیـد برگ های 
جدیـد نیـز وجـود دارد. پـس از برداشـت خارهـای اطراف، بـرگ را توسـط چاقویی تمیز كرده و سـپس 
در لفاف هـای مناسـب قـرار داده و در سـردخانه نگهـداری می كننـد.در طـول سـال، با توجه به شـرایط 
اقلیـم منطقـه چهـار تـا پنـج مرتبه می تـوان برگ ها را برداشـت كرد. معمـوالً در طول دوره برداشـت از 
هرگیـاه ١2 بـرگ را می تـوان جـدا كرد. چنانچه در هرهكتار ١۰۰۰۰ بوته كشـت شـده باشـد، عملكرد 

بـرگ تـازه ١2۰۰۰كیلوگـرم در هكتـار خواهد بود.

برداشت محصول
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در نقـاط مختلفـی از ریشـه بعضـی از گیاهـان جوانه هایـی ایجـاد می شـود كـه اگـر رشـد كننـد، گیا هـان 
كوچكـی در كنـار مـادر سـر از خـاك بیـرون می آورنـد. می تـوان این قسـمت ها را در شـرایطی كـه كمی از 
ریشـه گیـاه مـادری را دارنـد، بـه گلـدان جدید منتقـل كرد. نحوه جـدا کردن پاجـوش اهمیت فراوانی 

دارد.

كف بر كردن و خاك دهی پای بوته ها فعالیت عملی

وسـایل الزم: گلـدان حـاوی یـك گیـاه ماننـد آلوئـه ورا همـراه بـا پاجـوش، بیلچـه، گلـدان خالی، 
خـاك مناسـب گلـدان )ماسـه و خـاك بـرگ(، چاقـوی مخصوص.

شرح عملیات
١ـ به همراه هنرآموز خود لباس كار پوشیده و به محل تولید آلوئه ورا بروید.

2ـ گلدان آلوئه ورا حاوی پاجوش ها را جدا نمایید و پاجوش ها را مشخص نمایید.
3ـ گلدان جدید را آماده نموده و بستر الزم را به گلدان اضافه نمایید.

4ـ با چاقوی باغبانی به آرامی پاجوش را جدا نمایید.
۵  ـ پا جوش را به گلدان جدید منتقل نمایید.
6  ـ به آرامی پای پاجوش خاك اضافه نمایید.

۷ـ گلدان مادر را بازسازی نمایید و روی ریشه خاك اضافه كنید و محل جوانه ها را بپوشانید.

اولیـن قـدم این اسـت كـه بدانید چگونه پاجـوش را از گیاه مـادری جدا كنید. چاقوی بسـیار تیـزی انتخاب 
كنیـد و تیغـه آن را بـا الـكل یـا محلـول ١۰ درصـد مایع سـفید كننده تمیـز نمایید. بـا ایـن كار میكروب ها 
وارد محـل بـرش نمی شـوند. پاجـوش را با زاویه 4۵ درجه ببرید. شـیب دار بودن سـطح بـرش در گیاه مادر 
موجـب انحـراف مسـیر آب شـده و كمـك می كنـد این ناحیـه پیـش از اینكه كال ببنـدد، دچار پوسـیدگی 
نشـود. برخـی توصیـه می كننـد كـه انتهـای بریده شـده پاجـوش را پودر سـولفور )گوگرد( بپاشـند تـا مانع 
از مشـكات قارچـی و پوسـیدگی شـوند. ایـن كار در بیشـتر مواقـع ضرورتـی نـدارد به شـرطی كـه انتهای 
بریـده شـده قلمـه، كامًا خشـك شـود. ممكن اسـت چنـد هفته یا حتـی چند ماه ایـن فرایند طول بكشـد. 
در این زمـان انتهـای بریـده شـده بایـد خشـك و سـفت شـده و كمـی چروكیـده و تا حـدی مایل به سـفید 
شـود. زمـان جـدا كـردن پـا جـوش از پایـه مـادری دارای اهمیـت زیـادی می باشـد. فصـل مناسـب بـرای 

جدا سـازی پاجوش هـای گیاهـی ماننـد آلوئـه ورا فصـل بهار می باشـد.

جدا کردن پاجوش از گیاه مادری آلوئه ورا
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پـس از جـدا كـردن پاجـوش از كاكتـوس و تشـكیل كال در انتهـای بریـده شـده آن، زمـان آن می رسـد كه 
پاجـوش را بكاریـد. بهتریـن مـكان بـرای كاشـت پاجوش كاكتـوس خاك با زهكشـی خوب و ریگ دار اسـت. 

و یـا اینكـه خودتـان بـا تركیـب ۵۰ درصد پرلیـت و ۵۰ درصـد پیت یا كمپوسـت آن را درسـت كنید.

بـرای كاشـت پاجـوش كاكتـوس، از گلدانـی اسـتفاده كنیـد كـه تنها كمـی بزرگتـر از قطر قاعده آن باشـد. 
یـك سـوم یـا نیمـی از قاعده گیـاه را با خاك بپوشـانید تا گیـاه نیفتد. پاجـوش را در محیطی روشـن با نور 

غیـر مسـتقیم قـرار دهیـد و خاك را كمـی مرطوب نگـه دارید.

بیشـتر كاكتوس هـا ظـرف 6  ـ4 هفتـه ریشـه می دهنـد امـا در برخـی نیـز ممكـن اسـت چنـد مـاه فراینـد 
ریشـه دهی بـه طـول انجامـد. 

توجـه: بـه گیـاه دقـت کنید تا رشـد هـر گونـه جوانـه جدیـد در آن را متوجه شـوید. رشـد 
جوانـه نشـان دهنده تولیـد و رشـد ریشـه اسـت. در ایـن زمـان گیـاه جـوان می توانـد مواد 

مغـذی و آب را دریافـت کنـد. 

تکثیر کاکتوس
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ارزشیابی پایانی: تکثیر با پاجوش

شرح کار:
رعایت نكات ایمنی و بهداشتی در حین خاك دهی و سایر عملیاتـ  استفاده از ابزار تیز و مناسبـ  وارد نكردن زخم به 
گیاه مادری و پاجوشـ  رعایت صحیح زمان تكثیرـ  انتخاب پایه مادری و پاجوش مناسب   ـ بسته بندی صحیح پاجوش 

و حمل و نقل درست آنـ  كاشت پاجوش در عمق و فواصل مناسب

استاندارد عملکرد: كاشت ۷۰ اصله پاجوش یكی از گیاهان دارویی در هر روز
شاخص ها:

 ١ـ خاك دهی در چند نوبت2ـ انتخاب پایه مناسب 3ـ انجام عملیات خاص مانند كف بركردن 4ـ جدا كردن 
پاجوش ۵  ـ بسته بندی پاجوش 6ـ حمل پاجوش ۷ـ آماده كردن ظرف كشت یا زمین اصلی 8   ـ كاشت پاجوش           

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: شرایط جوی مناسب ـ مزرعه با شرایط استاندارد ـ وسایل آماده به كار

ــی ـ وســایل بســته بندی  ــداد كاف ــه تع ــه مناســب و ب ــاس كار ـ دســتكش ـ پای ــون ـ لب ــل ـ بیلچــه ـ فرغ بی
)گونــی، نایلــون، طنــاب( ـ ظــروف كشــت

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

١پاك سازی زمین١

١كوددهی2

2شخم زدن3

2دیسك زدن4

2صاف و هموار كردن۵

2قطعه بندی و شكل دهی زمین6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش: رعایت بهداشت فردیـ  حفظ محیط زیست

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی 2 است.
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ریزوم زنجبیل برای تهیه پودر زنجبیل استفاده می شود؟
سیر و پیاز سبب افزایش مقاومت بدن در مقابل بیماری ها می شوند؟

به وسیله غده، پیاز و ریزوم می توان برخی از گیاهان را تكثیر و تولید نمود؟

پیازهـا و غده هـا سـاقه های تغییـر شـكل یافتـه ای هسـتند كـه انـدام تكثیـری برخـی از گیاهـان دارویـی 
محسـوب می شـوند و از طرفـی دارای ارزش دارویـی می باشـند و همچنیـن بـرای تكثیـر و تولیـد گیاهـان 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. در گیاهـان دارویـی كه با پیـاز تكثیـر می یابند از كنـار پیاز اصلـی پیازهای 
كوچكـی به وجـود می آیـد كه در سـال بعد رشـد و نمو می كنند و سـبب تولیـد گیاهچه جدیدی می شـوند. 
پیازهـا را بعـد از برداشـت در شـرایط مناسـب نگهـداری می كنند و برای اسـتخراج مواد مؤثـره دارویی مورد 
اسـتفاده قـرار می دهنـد. پیاز هـای بـذری نیـز در شـرایط مناسـب نگهـداری شـده و در زمان مناسـب برای 
تكثیـر و كاشـت اسـتفاده می شـوند. غده هـا دارای اندام هایـی به نام چشـم هسـتند كـه واحد تكثیر شـونده 
گیاهـان غـده ای می باشـد. غده ها پس از برداشـت در شـرایط مناسـب نگهـداری و به عنـوان غده های بذری 

و یـا جهـت اسـتفاده از مـواد مؤثره دارویی اسـتفاده می شـوند.

هر هنرجو بتواند در شرایط آب و هوایی مناسب ۵۰ كیلوگرم پیاز یكی از گیاهان دارویی را كشت نماید.
استاندارد عملکرد

...

واحد یادگیری 5

تكثیر گیاهان دارویی با غده، ریزوم و پیاز

آیا می دانید

غده هـا در برخـی از گیاهـان دارویـی، انـدام قابـل برداشـت و مـورد اسـتفاده در بخـش داروهـای گیاهـی 
می باشـند. غده هـا دارای جوانه هایـی هسـتند كـه هـر جوانـه یـك گیـاه جدیـد به وجـود مـی آورد. پیازهـا 
در برخـی از گیاهـان ماننـد سـیر و پیـاز انـدام تكثیـری بـه شـمار می آینـد و بـا كاشـت آنهـا پیازهـای 
جدیـدی به وجـود می آینـد. گیاهـان دیگـری ماننـد نعنـا و زنجبیـل بـه وسـیله انـدام رویشـی به نـام ریزوم 
تكثیـر می یابنـد. ریزوم هـا دارای اندوختـه غذایـی فـراوان هسـتند و در گیاهـان دارویی اندام قابل برداشـت 

می باشـند.
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آیا گیاهی كه با پیاز، ریزوم، یا غده مورد كشت قرار می گیرد را می شناسید؟

به نظر شما تكثیر گیاه با پیاز، ریزوم، یا غده آسان تر است یا با بذر؟ پرسش

برخـی از گیاهـان نظیـر گیاهـان دارویـی دارای سـاختارهای ویـژه رویشـی می باشـند كـه می تـوان گیـاه 
مورد نظـر را توسـط ایـن نـوع سـاختارها، زیـاد كرد. سـاختار ایـن نوع گیاهان اغلب منشـأ سـاقه و یا ریشـه 

دارنـد. برخـی از ایـن سـاختارها عبارت انـد از: 
١ـ پیاز، درگیاهان دارویی مانند: زعفران و سیر. 2ـ غده، در گیاهانی مانند: سیب زمینی ترشی 

3ـ ریزوم، درگیاهان دارویی مانند: زنجبیل، زردچوبه، نعنا. 

ازدیاد به وسیله اندام های رویشی 

سـاقه تغییـر شـكل یافتـه ای اسـت كـه شـامل یـك محـور كوتـاه رشـد بـا نقطه رویشـی اسـت كه توسـط 
فلس هـای گوشـتی احاطـه می شـود. در قسـمت پاییـن پیـاز، طبقـی اسـت كـه از زیـر آن ریشـه تولیـد 
می شـود. ودر قسـمت بـاال فلس هـا و در مركز، مریسـتم مركـزی وجـود دارد. فلس های بیرونی پیاز خشـك 
بـوده و نقـش حفاظتـی برعهـده دارنـد.در بعضـی از گیاهـان پیـازدار از نقـاط مریسـتمی پاییـن فلس هـا 
پیازهـای كوچكـی ایجـاد می شـود كـه به پیازچه موسـوم اسـت. پیازچه پس از رشـد بـه پیاز كامـل تبدیل 
و بـرای تكثیـر گیـاه بـه كار مـی رود. گاهـی در برخـی از پیاز هـا سـاقه گل دهنده به جـای گل، پیـاز هوایی 
تولیـد می كنـد. هـر پیـاز در چرخـه زندگی خـود دو مرحله رویشـی و زایشـی را سـپری می كنـد.در مرحله 
رویشـی پیـاز بـه انـدازه كافـی رشـدكرده و بـه حداكثـر وزن خـود می رسـد. مرحله زایشـی هم بـا انگیزش 
گل شـروع شـده و در پـی آن متمایـز شـدن اجـزای گل، طویـل شـدن سـاقه گل دهنده و گلدهی می باشـد 

كـه در نهایـت منجـر بـه تشـكیل بـذر می گردد.

1ـ پیاز 

پرسش
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پیازها را به سه گروه زیر تقسیم می كنند 
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در ایـن نـوع پیازهـا، فلس هـا به صـورت دوایر متحدالمركـز در اطراف محور رشـد قرار می گیرنـد و فلس های 
بیرونـی خشـك شـده وظیفـه حفاظت از قسـمت های داخلـی پیاز را بـه عهـده می گیرند. همه قسـمت های 

فـوق روی طبـق پیاز قـرار می گیرند.
سیر و پیاز خوراكی دارای پیاز پوشش دار می باشند.

در ایـن نـوع پیاز هـا فلس هـای پیـاز روی هـم قـرار نگرفتـه و فلس هـای خارجـی خشـك را ندارنـد، بلكـه 
فلس هـا بـه طـور جداگانـه به قسـمت تحتانـی پیاز چسـبیده اند. ایـن پیازهـا در حین نگـه داری بایـد دائماً 
مرطـوب نگـه داشـته شـوند وگرنـه خشـك شـده و صدمـه می بیننـد. تكثیـر در ایـن نـوع پیازهـا به وسـیله 

هریـك از فلس هـای ضخیـم و گوشـتی صـورت می گیرد.گیـاه سوسـن دارای پیـاز فلـس دار می باشـد.

پیازهای پوشش دار:

پیازهای فلس دار:

فلس پیاز

پیاز سوسن )لیلیوم(
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تمـام  اسـت كـه  ای  یافتـه  تغییـر شـكل  پیـاز سـاقه  نـوع  ایـن 
قسـمتهای درونـی آن پـر بـوده و به صـورت یكنواخـت از یـك نوع 
بافـت پارانشـیم ذخیـره ای تشـكیل شـده اسـت و دارای یـك یـا 
چنـد جوانـه در انتهـا می باشـد.جوانه انتهایـی پیـاز بـا رشـد خـود 
بـرگ و شـاخه گلدهنـده را حاصـل می كنـد و اگر به دلیلـی جوانه 
انتهایـی از بیـن بـرود، جوانه هـای جانبـی قـادر بـه رشـد بـوده و 
شاخسـاره تولیـد می كنند. طـی فصل رشـد، در كنار پیـاز مادری، 
پیازچه هـای كوچـك حاصـل می شـوندكه بـرای ازدیـاد می تـوان 
آنهـا را جـدا و كشـت نمـود. زعفران، گل حسـرت و گایـول دارای 

پیازهـای توپـر می باشـند.

پیازهای توپر)کورم یا پداژه(:

دارای  كـه  اسـت  شـده ای  متـورم  و  زیرزمینـی  سـاقه  )ژوخـه(  غـده 
جوانه  )چشـمك( می باشـد. ایـن انـدام محـل ذخیـره مـواد غذایـی گیـاه 
اسـت كـه بـرای ازدیـاد گیـاه از آن اسـتفاده می شـود.گیاهانی ماننـد غـده 
سـیب زمینی، سـیب زمینـی ترشـی. بـرای ازدیـاد ایـن گیاهان كافی اسـت 
كـه یـك غـده كوچـك یـا بخشـی از غـده شـامل چشـمك را كه ركـود آن 
پایـان یافتـه، در شـرایط مسـاعد و بسـتر كشـت نماییـم.از هریـك از ایـن 
چشـمك ها ابتـدا سـاقه هوایـی و ریشـه و سـپس سـاقه زیرزمینـی تولیـد 
می شـود كـه روی آنهـا غده های جدیـدی تشـكیل می گردد. بـرای برطرف 
كـردن ركود،كافـی اسـت بـه مـدت چند هفته چشـمك غـده را در شـرایط 
تاریكـی و در محیطـی گـرم و مرطـوب قـرار دهیم تا چشـمك ها شـروع به 

نمایند.  رشـد 

2ـ غده:
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وادار نمودن غده سیب زمینی به ریشه زایی  فعالیت عملی

بـا راهنمایـی هنرآمـوز یـك غـده سـیب زمینی را در منـزل ریشـه دارنمایید و گـزارش آن را بـه كاس ارائه 
دهید.

3 ـ ریزوم )نیساگ(
ریـزوم سـاقه ای اسـت تغییـر شـكل یافتـه، گوشـتی و زیرزمینـی كـه معمـوالًً به صـورت افقی در زیـر زمین 
رشـد می كنـد و دارای تعـدادی گـره، میـان گـره و جوانه هـای جانبـی اسـت. و بـا بریـدن آن می تـوان 
ریزوم هـای جدیـد و كوچـك تـری را به دسـت آورد كـه بـا كشـت آنهـا گیاهـان جدیـدی حاصل می شـوند. 
قسـمت های میـان گـره ریـزوم، صـاف و بدون انشـعاب اسـت و این شـاخص، وجه تمایز آن از ریشـه اسـت. 
ریشـه های نابجـا در تمـام طـول ریـزوم، روی سـطح زیرین تشـكیل می شـوند. از گیاهان ریـزوم دار می توان 

بـه زردچوبـه، سـنبل الطیب، زنجبیـل، زنبـق، مارچوبـه، شـیپوری و اختـر اشـاره كرد. 

زنجبیل زنبق زرد چوبه

سنبل الطیب اختر
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ریزوم هـا را بـه دو گـروه ضخیـم و باریـك ریخـت تقسـیم می كننـد. ریزوم هـای ضخیـم ماننـد زنجبیـل 
تـوده ای هسـتند و رشـد طولـی آنچنانـی ندارنـد. امـا ریزوم های باریـك ریخت ماننـد گیاه گل بـرف، دارای 
سـاقه باریـك و میـان گره هـای طوالنـی و رشـد نامحدود هسـتند. این نـوع ریزوم هـا تولید تـوده نمی كنند، 
رشـد طولـی در ایـن نـوع ریزوم هـا بـر اثر فعالیـت جوانـه انتهایـی ریزوم تأمیـن می شـود و سـاقه هوایی را 
جوانه هـای جانبـی به وجـود می آورنـد. در برخـی مـوارد روش تكثیـر بـا ریـزوم به ایـن ترتیب اسـت كه در 
بهـار یـا پاییـز، ریـزوم را از زمین بیـرون آورده، آن را به قطعات كوچـك كه حداقل دارای یـك جوانه جانبی 

باشـند تقسـیم كـرده، و مجـدداً در خـاك می كارند. 
می تـوان ریزوم هـای طویـل را بـه قطعات كوچك تری تقسـیم و هـر قطعه را به عنـوان عضو ازدیاد اسـتفاده 
كـرد. به طـور كلـی گیاهـان دارای ایـن نـوع سـاختار، در بهـارگل داده و در تابسـتان و پاییـز رشـد رویشـی 

می كننـد. 

دو گروه ریزوم ها

گیاهانـی ماننـد پیـاز و سـیر از نظـر فصـل رشـد، گیاهـان دوسـاله 
و  می نماینـد  پیـاز  تولیـد  اول  سـال  در  گیاهـان  ایـن  می باشـند. 
شاخسـاره یـا اندام هوایی آنها خشـك می شـوند. یكی از نشـانه های 
رسـیده بودن پیازها خشـك شـدن شاخساره در سـال اول می باشد.

 زمان برداشـت سـیر و پیاز وقتی اسـت كه بیش از ۵۰ % قسمت های 
هوایـی بوته هـا شـروع به افتـادن و زرد شـدن بنمایند. تجربه نشـان 
داده اسـت كـه وقتـی 2۵ % بوته هـا شـروع بـه زرد شـدن و افتـادن 
سـاقه نمودنـد، بایـد برداشـت پیاز را شـروع كنیـم. البتـه در مناطق 
سردسـیر بهتـر اسـت در زمانی كـه 9۰ % برگ ها خم شـده باشـند؛ 

برداشـت صورت گیرد.

تعیین زمان رسیده بودن پیاز،ریزوم و غده

مزرعه سیر
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تشخیص زمان رسیدن غده های سیب زمینی
فعالیت عملی

وسایل مورد نیاز: دستكش، بیل، بیلچه، كیسه پاستیكی و لباس كار
١ـ به مزرعه سیب زمینی بروید و گلدهی بوته ها را بررسی نمایید.

2ـ 3 تا 4 هفته بعد از مرحله گل دهی بوته ها، مجدداً به مزرعه بروید.
3ـ با بیل به آرامی از ناحیه زیر بوته و با رعایت فاصله از پایین بوته، غده ها را بیرون آورید.

4ـ غده های هر بوته را به آرامی از بوته جدا كنید.

9ـ درصد رسیده شدن آنها را تعیین نمایید و به هنرآموز خود گزارش كنید.
زمــان رســیدن و یــا موقــع برداشــت ســیب زمینــی بــا پژمــرده شــدن برگ هــا، ســفت شــدن پوســت غــده 
ــری  ــر دیگ ــل مؤث ــن عوام ــر ای ــاوه ب ــی جــدا شــدن آن از اســتولون ها مشــخص می شــود. ع ــه راحت و ب
ماننــد رقــم ســیب زمینی مــورد كاشــت، زمــان كاشــت وشــرایط آب وهوایــی نیــز در تعییــن زمــان برداشــت 

تشخیص زمان رسیده بودن پیاز و سیر
فعالیت عملی

وسایل مورد نیاز: بیل، بیلچه، دستكش، كیسه پاستیكی.
١ـ به همراه هنرآموز خود با در دست داشتن وسایل مورد نیاز به مزرعه سیر یا پیاز بروید.
2ـ یك ردیف از مزرعه را به تصادف انتخاب نمایید و تعداد 2۰ گیاه پیاز را انتخاب كنید.

3ـ تمام 2۰ نمونه را با بیل یا بیلچه از خاك خارج نمایید.
4ـ غده های پیاز و سیرچه های تشكیل شده را به دقت بررسی نمایید. 

۵ ـ گیاهـان پیـازی كـه برگ هـای آنهـا در حـال زرد شـدن می باشـند را جـدا نماییـد و بـه غده هـای آنهـا 
كنید. دقـت 

6 ـ قسمت شماره ۵ را در خصوص سیر نیز تكرار كنید و سیرچه های تشكیل شده را بررسی نمایید.
۷ـ به ارتباط بین برگ های خشك شده سیر و پیاز و غده های تشكیل شده آنها توجه نمایید.

8 ـ سیرهای رسیده و پیاز های رسیده را جدا كنید.

ــر رس را  ــیب زمینی دی ــی س ــور كل ــد. به ط ــت دارن دخال
ــورد  ــه ســرما برداشــت كــرد. در م ــد قبــل از شــروع ب بای
ارقــام زودرس و در مناطــق گــرم بایــد قبــل از شــروع گرما 
ــه نشــان داده اســت  ــود. تجرب محصــول را جمــع آوری نم
ــاخ  ــدن ش ــكیده ش ــس از خش ــیب زمینی پ ــر س ــه اگ ك
ــت و  ــول دارای مرغوبی ــردد، محص ــت گ ــا برداش و برگ ه

خاصیــت انبــاری بیشــتری خواهــد شــد.
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۵ـ پوسته غده ها را به دقت نگاه كنید و به نازكی و ضخامت آنها توجه كنید.
6ـ غده ها را وزن نمایید.

۷ـ غده های رسیده بایستی دارای وزنی بین 6۰ تا 8۰ گرم باشند.
بـرای كاشـت  مناسـب  وزن  دارای  امـا غده هـای  رویشـی سـیب زمینی می باشـند  انـدام  توجـه: غده هـا 

تـر می باشـند. مناسـب  و مصـرف خوراكـی  بـذری(  )سـیب زمینی 

پیازهـا و ریزوم هـا بعـد از برداشـت بایسـتی در شـرایطی قـرار گیرنـد تـا آب موجـود در آنهـا كاهـش یابـد. 
پیازهـا را بـرای مـدت 24 سـاعت در همـان شـرایط روی زمین رهـا می كنند تا مقـدار آب آنهـا كاهش یابد. 
غده هایـی نظیـر سـیب زمینـی نیـز به منظور ضخیم شـدن پوسـته نازك غده، مـدت ١2 تا 24 سـاعت روی 
سـطح زمیـن رهـا شـده و سـپس برداشـت و به انبـار منتقل می شـوند. شـرایط انبار بـرای نگـه داری باید به 
گونـه ای باشـد كـه یـك دوره خـواب طوالنی برای آنهـا فراهم نماید. این شـرایط با دمای كـم و گاز كربنیك 
بیشـتر فراهـم می گردد.محصـول سـیر و پیـاز كـه كامًا خشـك شـده باشـد؛ می توانـد در حـرارت معمولی 
اتـاق بـا تهویـه مطلـوب برای مدتی نگهداری شـود. در شـرایط یاد شـده تقلیـل وزن محصـول در حدود 2۰ 
تـا 2۵ درصـد صـورت می گیـرد. محصـول سـیر را می تـوان در انبارهای سـرد در درجه حرارت ۰ تـا 3 درجه 

سـانتی گراد بـا 6۰ درصـد رطوبـت نسـبی به صـورت مطلوب تر نگهـداری نمود.
بـرای آمـاده سـازی حبه هـای سـیر، پیاز یـا غده های سـیب زمینـی جهت كاشـت، با جعبه هـای مخصوص 
كـه از تهویـه الزم برخـوردار باشـند محصول را بـه كنار مزرعه منتقـل می نمایند و با كمـك كارگر محصول 
را آمـاده می سـازند. در صـورت كشـت مكانیـزه ماشـین كاشـت را آمـاده می كننـد و محصـول را به وسـیله 

ماشـین كاشـت می كارند.

آماده کردن پیاز، ریزوم و غده

آماده سازی غده ها و كاشت غده فعالیت عملی

وسـایل الزم: چاقـوی تیـز، محلـول قارچ كـش، غده هـای سـیب زمینی ١۰ كیلوگـرم، سـبد بـزرگ، 
تـرازو، بیـل و بیلچه

١ـ بـه همـراه هنرآمـوز خـود لبـاس كار بپوشـید و وسـایل و تجهیـزات را بـه كنـار مزرعـه منتقـل 
. یید نما
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کاشت دستی

کاشت مکانیزه

2ـ غده های سیب زمینی را بر اساس وزن مرتب نمایید.
3ـ غده های 6۰ گرمی را جدا كنید.

4ـ غده های باالی 6۰ گرم را تعیین نمایید و چشم های غده را مشخص كنید.
۵ ـ چاقـو را در محلـول قارچ كـش فـرو نماییـد تـا ضدعفونی شـود و غده های بـزرگ را به صورتی 

بـرش دهیـد كـه هر قطعه جدا شـده دارای یك چشـم باشـد.
6  ـ غده هـای 6۰ گرمـی و قطعـات جـدا شـده دارای چشـم را در فواصـل 2۰ سـانتی متر داخـل 

شـیار قـرار دهید.
۷ـ روی غده ها را با خاك نرم بپوشانید.

8 ـ ردیف بعدی را به فاصله ۵۰ سانتی متر ایجاد نمایید و به همان روش قبل كشت نمایید.
9ـ ردیف ها را آبیاری نمایید.
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بستر كاشت پیاز، غده و ریزوم باید دارای چه مشخصاتی باشند؟

چه رابطه ای بین آماده سازی و حاصلخیزی وجود دارد؟

پرسش

پرسش

بـرای تهیـه بسـتر كشـت گیاهـان غـده ای و پیازها مانند سـیب زمینی، سـیر و پیـاز عمق شـخم از اهمیت 
باالیـی برخـوردار اسـت. بـه همیـن منظـور ابتـدا از عمق هـای 2۰ـ۰ و 4۰ـ2۰ سـانتی متری خـاك زمین 
مـورد نظـر نمونه بـرداری انجـام می شـود و بـرای تعییـن خـواص فیزیكی)بافـت، سـاختمان، درصـد مـواد 
آلـی خـاك و..( و خـواص شـیمیایی خـاك نظیر)اسـیدیته خاك، شـوری خاك، مقـدار عناصـر غذایی خاك 
به ویـژه N.P.K و عناصـر ریـز مغـذی( به آزمایشـگاه خاك ارسـال می شـود و بـا توصیه كارشـناس اقدام به 
آماده سـازی شـیمیایی خـاك و تأمیـن مـواد آلـی خـاك می نماییـم. اگر میـزان مـواد آلی خاك كمتـر از ١ 
درصـد باشـد مقـدار 3۰ـ2۰ تـن در هكتـار كـود حیوانی پوسـیده بـه زمین اضافـه می كنیم و با دیسـك یا 

چیـزل بـه عمـق 2۵ـ2۰ سـانتی متری خـاك قـرار می دهیم.
بعـد از انجـام عمـل شـخم عمیـق)3۰ سـانتی متر عمق( زمیـن را تسـطیح می نماییـم و با توجه بـه توصیه 
كارشناسـان آزمایشـگاه خـاك و هنرآمـوز خـود مقـدار الزم فسـفر و پتاسـیم را قبـل از كاشـت گیـاه بـه 
زمیـن اضافـه می كنیـم. بعـد از ایـن مرحلـه بـا كمك ماشـین )كاشـت مكانیـزه( اقـدام به كاشـت غده های 

سـیب زمینی و سـیر می نماییـم.
بـرای كشـت پیـاز عـاوه بـر روش جـوی پشـته و كشـت ردیفـی آن، كشـت كرتـی نیـز مرسـوم اسـت. به 
ایـن منظـور بعـد از آمـاده سـازی زمیـن و انجـام عمـل شـخم و عملیات تسـطیح با كمـك مرزبنـد مزرعه 
را كرت بنـدی می كنیـم و نقشـه آبیـاری را مشـخص نمـوده و نهرهـای اصلـی و فرعـی كـه آب را بـه درون 

كرت هـا هدایـت می نماینـد را ایجـاد می كنیـم.
 بعـد از ایـن مرحلـه كـود حیوانی پوسـیده را در سـطح كرت ها تقسـیم و پخـش می كنیم و بـا كمك كارگر 
كـود حیوانـی را بـا چنـگك بـا خاك مخلـوط می نماییـم و پـس از آن عملیات بذر پاشـی به صـورت ردیفی 
یـا تصادفـی روی سـطح خـاك انجـام می شـود و بـه دنبـال آن روی بـذر مقـداری كـود حیوانی پوسـیده یا 

خـاك )در كشـت ردیفـی داخل كرت( پاشـیده می شـود.

آماده سازی بستر کاشت غده، ریزوم و پیاز
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بـرای تهیـه بسـتر كشـت ابتـدا خاك مورد كاشـت، بایسـتی كامـًا تسـطیح شـده و زهكش دار شـود. زمین 
بـا شـخم، دیسـك، هـرس بایسـتی به صـورت كامل آماده كاشـت شـود. در دورة آماده سـازی خـاك، بقایای 
زراعت قبلی بایسـتی جمع آوری و سـوزانیده شـود. دو تا سـه هفته قبل از كاشـت، كود حیوانی پوسـیده به 
میـزان 2۵ تـا 3۰ تـن در هـر هكتـار در زمیـن زراعی اسـتفاده شـده و با خـاك مخلوط می شـود. در مناطق 

خشـك نسـبت بـه نـوع آبیـاری كه جوی و پشـته یـا كرت بنـدی اسـت، آن را باید آمـاده نمود.

سـیر در طـول رویـش بـه مـواد و عناصر غذایی زیادی نیاز دارد.لذا پس از برداشـت سـیر، زمیـن تهی از مواد 
غذایـی خواهـد شـد. ایـن گیـاه در طول رویش بـه مقدار زیـادی پتـاس و فسـفر نیازمند اسـت. تركیب های 
حـاوی گوگـرد نقـش عمـده ای بر رشـد،نمو،عملكرد سـوخت و بهبود كیفیت مـواد مؤثـره آن دارد. در فصل 
پاییـز قبـل از كشـت بایـد ١۰۰ تـا ١2۰ كیلوگـرم در هكتار پتاس و 4۰ تـا 6۰ كیلوگرم در هكتار فسـفر به 
زمیـن داده شـود. فصـل بهـار هـم مقدار 3۰ تـا ۵۰ كیلوگـرم در هكتار ازت به صورت سـرك در سـه مرحله 

پـس از سـبز شـدن و بـه ترتیـب چهار و شـش هفته پس از سـبز شـدن در اختیـار گیاه قـرار گیرد.

قبـل از كاشـت زعفـران وآماده سـازی زمیـن افـزودن كـود حیوانی كامًا پوسـیده نقـش مؤثـری در افزایش 
عملكـرد زعفـران دارد. پـس از افـزودن كودهـای حیوانـی مـورد نظـر بـه خـاك به مقـدار 3۰ تـا ۵۰ تن در 
هكتـار، در فصـل پاییـز زمیـن را شـخم عمیقـی زده و در صـورت نیـاز بـه فسـفر و پتـاس آنهـا را نیـز بایـد 
بـه خـاك اضافـه كـرد. اوایـل بهـار كلوخه هـا را به وسـیله دیسـك شكسـته، زمین را تسـطیح و برای كشـت 

به صـورت كرتـی آمـاده می كننـد.

تهیه بستر کشت سیر

مواد و عناصر غذایی مورد نیاز

آماده نمودن زمین زعفران 
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رویـش  طـول  در  زنجبیـل  غذایـی  نیـاز 
بسـیار زیـاد اسـت. از ایـن رو اضافه كردن 
صحیـح و علمـی مـواد و عناصـر غذایی به 
زمین هایـی كـه زنجبیل كشـت می شـود؛ 
ضـرورت دارد. كود هـای حیوانـی و سـایر 
مـواد آلـی ماننـد كود هـای برگـی نقـش 
مهمـی در افزایـش عملكـرد و همچنیـن 
بهبـود كیفیت محصـول دارد. لـذا توصیه 
می شـود قبـل از كاشـت زنجبیـل مقـدار 

۷۵ تـا ١2۰ تـن در هكتـار كود هـای حیوانـی بـه زمیـن اضافـه شـود. پـس از اضافـه كـردن كود هـای آلی 
و شـیمیایی مـورد نیـاز، زمیـن بایـد بـه عمـق 2۵ تـا 3۰ سـانتی متر شـخم زده شـود. آماده سـازی زمیـن 
می بایسـت متناسـب بـا روش كشـت )كرتـی یـا جـوی پشـته ای( انجـام شـود. از آنجـا كـه زنجبیـل به آب 
ایسـتایی بـه شـدت حسـاس اسـت. لـذا هنگام آمـاده سـاختن زمین باید سـطح خـاك كامًا صاف باشـد تا 

دچـار آب ایسـتایی نگردد.

آماده سازی خاک برای کاشت زنجبیل

چه روش هایی برای كاشت پیاز، غده و ریزوم وجود دارد؟

مناسب ترین روش كاشت پیاز، غده و ریزوم كدام است؟

پرسش

پرسش

ایـن گیـاه دو نوبـت در سـال، در بهار و پائیز كشـت می شـود. به منظور كشـت بهـاره، زمیـن را در پائیز 
آمـاده می سـازند و كـود كافـی می دهنـد و در كشـت پائیزه، در بهـار عملیات آماده سـازی زمیـن انجام 

می پذیرد. 

کاشت 
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بـه همیـن دلیـل هر انـدازه فاصلـه بوته هـای پیاز بـا یكدیگر 
كمتـر باشـد پیازهـا كوچك تـر و هرانـدازه كـه فاصلـه آنها از 
یكدیگـر بیشـتر باشـد پیازها درشـت تر خواهند شـد. بهترین 
روش كشـت پیـاز، نـوع خطـی )ردیـف كاری( می باشـد كـه 
فاصلـه بیـن خطـوط 2۵ تـا 3۰ سـانتی متر و فاصلـه بیـن 

بوته هـا روی خطـوط ١۰ تـا ١۵ سـانتی متر باشـد. 

زهكـش  بـا  سـنگین،حاصلخیز  نیمـه  خـاك  نیازمنـد  پیـاز 
مناسـب و فاقـد سـله اسـت. خاك هـای شـنی لومـی بهترین 
خـاك برای نفوذ ریشـه و توسـعه غده می باشـند امـا چنانچه 
خیلـی سـبك باشـند بایـد با كـود دامـی و شـیمیایی آنها را 
تقویـت نمـود و هومـوس آنها را باال بـرد. پیـاز در خاك هایی 
بـا دمـای مایـم و نسـبتاً گـرم بـه خوبـی رشـد می كنـد. 
پیـاز نسـبت بـه اسـیدی بـودن خاك بسـیار حسـاس اسـت 
و اسـیدیته مناسـب بـرای آن 8/6  ـ6 می باشـد. ایـن گیـاه 
نیازمنـد تأمیـن مـداوم مـواد غذایـی اسـت. از آنجـا كـه پیاز 
دارای ریشـه سـطحی اسـت، مواد غذایی مورد نیاز گیاه مثل 
ازت، فسـفر و پتـاس بایـد در محوطه دسـترس ریشـه ها قرار 
گیـرد. پیاز هـا در مقابـل كمبـود عناصـر نیـز واكنـش نشـان 
می دهنـد و ایـن كمبـود در انبـار داری آنهـا نیز بسـیار مؤثر 
خواهـد بـود. زمینی كه كشـت گیـاه در آن صـورت می گیرد، 
بایـد مسـطح باشـد. برای كشـت پیاز به شـخم خیلـی عمیق 
احتیـاج نیست.اسـتفاده از كود هـای دامـی پوسـیده )2۰ تـا 
3۰ تـن در هكتـار( در افزایـش عملكـرد و تولیـد محصـول 
بـا كیفیـت خوب مؤثـر اسـت. بهتر اسـت عملیـات كوددهی 
قبـل از كاشـت گیـاه و بر اسـاس نتایـج آزمایش خـاك انجام 

 . گیرد
در كاشـت پیـاز باید دقت شـود كـه پیازهای خریداری شـده 
باید رسـیده، سفت و سـنگین باشـند. پیازها آفت زده،مریض 
و معیـوب نباشـند و خاكـی كـه قبًا در آن پیاز كشـت شـده 

اسـت مورد اسـتفاده مجدد قـرار نگیرد.
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عمومـاً گیاهـان پیازی چند ماه از سـال را در حال اسـتراحت 
بسـر می برنـد. در ایـن موقع سـوخ ها عاری از ریشـه و سـاقه 
و بـرگ می شـوند. همیـن زمـان برای زیـاد كردن یـا جابه جا 
كـردن یـا انتقـال پیازها به نقـاط دیگر زمان مناسـبی خواهد 

بود.
 بـه طور معمول سـوخ ها و پیازها را می توان زمان اسـتراحت 
بیـرون آورده، خشـك كـرده و چنـد مـاه خـارج از زمیـن در 
محـل هواگیـر و خشـك نگهـداری كـرده یـا بـه نقـاط دیگر 
منتقـل كـرد. ولـی بـرای بعضی از پیاز هـا مانند زنبق دشـتی 
ایـن كار عملـی نیسـت؛ زیـرا فلس های سـوخ آن از خشـكی 

صدمـه دیـده بـزودی خراب شـده و از بیـن می رود.

سـیر از گیاهـان علفـی اسـت و در بیـن گیاهان پیـازی از لحاظ تولید جهانـی پس از پیاز خوراكـی قرار دارد 
كـه بـه آسـانی انبار می شـود و مصارف غذایـی و دارویی دارد. درگذشـته ایـران یكی از صادركنندگان سـیر 
بـه كشـورهای اروپایـی بـوده كـه متأسـفانه بـه علت بـی توجهی بـه این محصـول، امروز سـایر كشـورهای 
جهـان ماننـد چیـن، مصـر، تایلنـد، آرژانتیـن و هند بـا عملكـرد و تولید باالی ایـن محصول و ارائـه به موقع 

بـه بـازار، جزء صادركننـدگان اصلـی این گیـاه درآمده اند.
سـیر را در مناطقـی كـه از زمسـتان های سـرد و طوالنـی برخـوردار اسـت به صـورت یـك محصـول بهـاره 
كشـت می كننـد. و درمناطقـی بـا زمسـتان های مایم تـر به صـورت یـك محصـول پاییـزه در مهـر و آبـان 
كشـت می كننـد. عملكـرد محصـول در كشـت پاییـزه بهتـر از كشـت بهـاره می باشـد. معمـوالً ازدیاد سـیر 
بـه روش رویشـی توسـط سـیرچه ها صـورت می گیـرد. ابتـدا سـیرچه را از پیـاز سـیر جـدا كـرده، معمـوالً 
سـیرچه ها را دسـت چین كـرده سـیرچه های بـزرگ، بـدون عایـم بیمـاری و سـالم را برای كاشـت انتخاب 
می نماینـد و سـپس آنهـا را بـا یـك قارچ كـش مناسـب ضـد عفونـی می كننـد. فاصلـۀ خطـوط كشـت در 
حـدود 2۵ تـا 4۰سـانتی متر و فاصلـۀ هـر سـیرچه از یكدیگر ١۰ـ۷ سـانتی متر و عمق مناسـب سـیر ۵  ـ3 
سـانتی متر می باشـد سـیرچه را طـوری در خـاك قـرار می دهنـد كـه نوك سـیرچه به سـمت بـاال و انتهای 
سـیرچه بـه سـمت پاییـن قرار گیرد. كاشـت بـا بیـل در مقیاس كوچك و كاشـت بـا سـیرچه كار در مزارع 

بـزرگ صـورت می گیرد.

جابه جایی پیازها 

کاشت سیر   
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وجیـن مكانیكـی علف هـای هـرز و درصـورت نیـاز مبـارزه شـیمیایی بـا آنهـا در مـزارع سـیر سـبب افزایش 
عملكـرد محصـول می شـود. بـا توجـه بـه سـطحی بودن ریشـه گیاه سـیر بایـد دقت نمـود تا هنـگام وجین 
مكانیكـی علف هـای هـرز، به ریشـه سـیر صدمه ای وارد نشـود. آبیـاری منظم و بـه موقع آن نقـش عمده ای 

در افزایـش محصول دارد.

مراقبت و نگه داری

كشت موسیر فعالیت عملی

وسـایل الزم: ریسـمان كار، بیلچـه، بیـل، شـن كـش، مو سـیر ١ كیلوگرم برای هـر گروه، دسـتكش، لباس 
كار، ماسـك و عینك

١ـ لباس كار بپوشید و به همراه هنرآموز خود وسایل و تجهیزات الزم را به مزرعه منتقل نمایید.
2. یك قطعه زمین به عرض 2 و به طول 3 متر كه قبًا كوددهی در آن انجام گرفته، انتخاب نمایید.

3. با بیل زمین را شخم زده و تسطیح نمایید.
4. زمین را به صورت جوی و پشته در آورید )به كمك ریسمان(.

۵. در دوسمت پشته و به فاصله ۵ سانتی متر در خاك چاله هایی به عمق 8ـ۵ سانتی متر ایجاد كنید.
6. مو سیرها را جدا كنید و آنها را در چاله ها قرار دهید و روی سیرچه ها خاك بریزید.

۷. مزرعه را آبیاری نمایید و اجازه دهید كه تا پشته ها كامًا خیس شوند.

زعفـران یكـی از گیاهـان ارزشـمند اسـت كـه بـا یك بار كشـت چندین سـال از آن بهـره برداری می شـود و 
بـه همیـن خاطـر هزینـه كاشـت آن بسـیار ناچیز می شـود زعفران از جملـه گیاهانی اسـت كه ازدیـاد آن از 

طریـق پیـاز صـورت می گیـرد. به لحـاظ اینكه طول 
دوره بهره بـرداری ازگیـاه زعفـران معموالًٌ ۷ـ6 سـال 
می باشـد، طـی سـال های بعـد تنها عملیـات مربوط 
بـه مراحل داشـت و برداشـت زعفران اجرا می شـود. 
و هـر سـال نیـز بـر تعـداد پیـاز )كورم( هـا افـزوده 
نیـز  برداشـت محصـول  و همیـن خاطـر  می شـود 
سـال بـه سـال افزایش می یابـد و همچنیـن افزایش 
پیـاز زعفـران در خـاك به عنـوان یك سـرمایه برای 

كشـاورز محسـوب می شود. 

کشت و کار زعفران
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زعفـران عـا وه بـر خاصیت ادویه ای و عطربخشـی به غـذا، از عطر و رنگ آن در صنایع غذایی،شـیرینی پزی 
و نوشابه سـازی اسـتفاده می شـود. از كالـه زعفـران در بسـیاری از منابـع بـه عنـوان یـك مـاده دارویی نام 
بـرده شـده اسـت. این مـاده معطر فرح بخش و شـادی آفرین اسـت و به عنـوان محرك اشـتها، هضم كننده 

غـذا و معالجه كننـده دل درد و سـرفه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

موارد مصرف وکاربرد زعفران

زعفـران گیاهـی نیمه گرمسـیری وكم توقع اسـت. در مناطقی كه دارای زمسـتان های مایم و تابسـتان های 
گـرم و خشـك باشـد بـه خوبـی می رویـد. مقاومـت زعفـران در مقابل سـرما زیاد اسـت ولیكن چـون دوران 
رشـد آن مصـادف بـا پاییـز و زمسـتان و اوایل بهار اسـت طبعـاً در این ایام به هـوای مناسـب و معتدلی نیاز 
دارد. در طـول رویـش بـه آفتـاب فـراوان و درجه حرارت زیـاد نیـاز دارد. خاك های غیر شـور، حاصلخیز و با 
بافـت متوسـط، از خاك هـای مناسـب بـرای كشـت زعفـران اسـت. از نظر مصـرف آب هم، گیاهـی كم توقع 
بـوده و دارای خـواب تابسـتانه بـوده و از ایـن نظـر در مـدت فصـل تابسـتان نیا ز چندانـی به آبیـاری ندارد، 
بـه همیـن دلیـل كاشـت آن در مناطق كـم آب در صورت فراهم بودن شـرایط الزم مناسـب می باشـد. طول 
دوره بهره بـرداری ازگیـاه زعفـران معموالًٌ ۷ـ6 سـال می باشـد كه سـال اول پیازها كاشـته می شـود و پس از 
چنـد سـال تعـداد آنهـا بـه 4ـ3 برابـر زمان كاشـت می رسـد. بنابراین پیـاز زعفـران در خاك به عنـوان یك 

سـرمایه برای كشـاورز محسـوب می شود.

نیازهای اکولوژیکی

كاشـت و تكثیـر زعفـران از طریـق پیـاز صـورت می گیرد. زمان كاشـت 
متفاوت و بسـتگی به شـرایط اقلیمی محـل كشـت دارد. از اوایل خرداد 

تا اواسـط مهرمـاه می تـوان زعفران را كشـت كرد.   
عمـق كاشـت پیـاز زعفران بـه بافت خاك، انـدازه پیاز و شـرایط اقلیمی 
محـل رویش گیاه بسـتگی داشـته و بین ١۰ تا 2۰ سـانتی متر متفاوت 
اسـت. پیازهایی كه برای كاشـت انتخاب می شـوند، باید اندازه مناسـب 
داشـته، سـالم، بدون زخم، شـاداب و فاقد هرگونه آفت و بیماری باشـند.
از ایـن رو توصیـه می شـود قبـل از كاشـت، پیازها را با سـموم قارچ كش 
مناسـب ضدعفونی كرد. بهتر اسـت هنگام كاشـت، سـر پیازها رو به باال 

قرارگیرد.

کاشت زعفران



تكثیر گیاهان دارویی با غده، ریزوم و پیاز

117

در حال حاضر زعفران را به سه روش زیر كشت می كنند:
الف(کاشـت بـه طریـق کپـه ای یـا سـنتی: بعـد از 
آماده سـازی زمیـن، چاله هایـی به عمق مناسـب ایجاد كرده 
و در هـر چالـه چند پیـاز مناسـب قـرار داده و روی آنها را با 

خـاك می پوشـانند.
ب( کاشـت به روش شـیاری: در ایـن روش، شـیاری به 
عمـق ١۵ تـا 2۰ سـانتی متر در زمیـن ایجاد كـرده و پیازها 
را بـا رعایت فواصل مناسـب داخل شـیارها قـرار می دهند. و 

پـس ازآن شـیارها را با خاك می پوشـانند.
ج( کاشـت توسـط ماشـین: پس از آماده نمـودن زمین 
بـرای كاشـت، توسـط فاروئـری كه بـه دنبال تراكتور بسـته 
شـده، شـیارهایی با عمق مناسـب ایجـاد و سـپس كارگران 
ماهـر پیازهـا را در فواصـل مناسـب بـه دنبـال یكدیگـر در 
شـیارها قـرار می دهنـد. و یـا بـا ماشـین های كارنـده پیـاز 
زعفـران هـم كه طراحی شـده اند می تـوان ایـن كار را انجام 

داد.

دستگاه مکانیزه کاشت زعفران
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آبیـاری یكـی از مهم ترین مراحل كاشـت گیاه زعفران اسـت و بسـتگی به شـرایط آب و هوایـی منطقه دارد. 
گیـاه زعفـران در یـك سـال زراعـی به چهـار مرحله آبیـاری نیاز داشـته كه هریـك از آنها در زمـان خاصی 
انجـام می گیـرد. آبیـاری اول كـه بسـیار مهـم بـوده از اواخـر شـهریور تـا اوایـل مهـر مـاه انجـام می گیـرد.
آبیـاری دوم بافاصلـه پـس از پایـان مرحلـه گلدهـی صورت می گیـرد. آبیاری سـوم پس از وجیـن مزرعه و 
معمـوالً در آذر یـا اسـفند انجـام می گیـرد. پـس از آن معموالًً تا آخر سـال بسـته به وضعیـت آب و هوایی و 
در صـورت عـدم بارندگـی 4ـ3 بـار دیگـر مزرعـه آبیاری می گـردد و اگر بارندگـی خوب باشـد از این طریق 
آبیـاری مزرعـه انجـام می گیـرد. و آبیـاری چهـارم بـه عنـوان آخرین آبیاری اسـت آبـی كه در فصـل بهار و 

معمـوالًً در فروردیـن انجـام می گیرد.
در فاصلـه ماه هـای مهـر و اردیبهشـت نیـاز آبـی زعفـران ماننـد هـر گیـاه دیگـر باید تأمیـن گـردد. بعد از 
آبیـاری اول بـه محـض گاورو شـدن زمین سـطح مزرعه باید سله شـكنی شـود؛ بـه نحوی كـه پیازها صدمه 
نبیننـد. سله شـكنی باعـث می شـود كـه گل هـا بـه آسـانی از خـاك بیـرون آمـده و كـود حیوانـی بـا خاك 

مخلـوط گردد. 
علف هـای هـرز از طریـق رقابـت بـا گیـاه زعفـران از نظـر آب و مـواد غذایـی و نور خورشـید سـبب كاهش 
محصـول می شـود، عـاوه بـر این ممكن اسـت در مراحل كاشـت و برداشـت زعفـران مزاحمت هایـی ایجاد 
و میزبـان تعـدادی از بیماری هـا و حشـرات و بـه خصـوص نماتـد باشـد. وجیـن مزرعـه در هـر موقـع كـه 
علف هـای هـرز رشـد كردنـد؛ ضروری اسـت. در مزارع زعفـران اولین وجین بعـد از آبیـاری دوم انجام و این 

وجیـن باعـث از بیـن رفتـن علف های هـرز مزرعـه زعفـران می گردد.
به طـور معمـول اولیـن وجیـن زعفـران بعـد از برداشـت گل هـا و دومیـن آن در صـورت لـزوم بـه فاصله در 
حـدود یـك مـاه قبل از آب سـوم انجـام می شـود. در مورد مبارزه شـیمیایی بـا علف های مزرعـه باید توجه 
كـرد كـه چـون اثـر ایـن علـف كش ها بـر روی گیـاه آزمایش نشـده؛ لذا بایـد حتی االمـكان به هنگام رشـد 

بوته هـای زعفـران از مصـرف علف كش هـای شـیمیایی خودداری شـود.
پیازهـای زعفـران هـر سـال در اثـر رشـد و زیـاد شـدن بـه سـطح خـاك نزدیك تـر می گردنـد، بـه همیـن 

دلیـل اضافـه نمـودن كـود و خـاك و 
خاكسـتر بـه زمیـن باعث می شـود كه 
سـطح خـاك كمـی باالتـر بیایـد و از 
آسـیب دیدگی پیازهـا جلوگیری شـود. 
در طـول مراحـل داشـت زعفـران همه 
سـاله قبل از بیدار شـدن پیـاز زعفران، 
علـف  وجیـن  و  سله شـكنی  عملیـات 

هـرز انجـام می شـود. 

مراقبت و نگه داری
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پـس از آبیـاری اول بـه فاصله 3ـ2 هفتـه گل های زیبای 
زعفـران ظاهـر می شـود. دوره گلدهـی زعفـران حـدود 
2۰ـ  ١۵ روز اسـت. هـر پیـاز زعفـران بسـته بـه ریـز و 
درشـت بـودن آن 3ـ١ گل می دهـد. مزرعـه زعفـران در 
سـال اول، محصـول قابـل توجهـی نخواهـد داد و فقـط 
تعـدادی از غده هایـی كه درشـت بـوده و ذخیـره غذایی 
كافـی داشـته اند، گل داده و تولیـد محصـول می كنـد.

گل چینـی از مزرعـه زعفـران بـا دسـت انجـام می گیرد. 
بهتریـن زمـان گل چینـی بـه منظـور حفـظ مرغوبیت و 
عطـر و رنـگ زعفـران صبح خیلـی زود قبل از باز شـدن 
غنچه هـا می باشـد. غنچه هـای چیـده شـده را در پایـان 
روز از قسـمت پاییـن گل بـا ناخن می شـكافند و زعفران 

را از درون آن بیـرون می كشـند.
پـس از جـدا كردن تارهـای زعفران از داخـل گل، آنها را 
در یك جهت دسـته بندی نموده داخل سـبدی كه درون 
آن را بـا پارچه نازكی پوشـانده باشـند در محل سـایه ای 
قـرار می دهنـد و هـر چنـد روز یـك بـار دسـته ها را بـر 
می گرداننـد تـا خشـك شـوند. زمانی كـه تارهـای قرمـز 
زعفـران رنـگ تیـره به خـود بگیرنـد و ضمناً با فشـار دو 
انگشـت خرد شـوند دسته ها خشـك شـده اند. باید دقت 
نمـود كـه دسـته های زعفـران را از آغـاز بـا نـخ نبندیم، 
چون در طول چند روز خشـك شـدن دچـار كپك زدگی 
می گردنـد. اگر حـرارت محیطـی كه دسـته های زعفران 
را جهـت خشـك كـردن در آن نگهداری می كننـد، زیاد 

باشـد رنـگ زیبـای زعفران دچـار تیرگـی می گردد.

برداشت گل های زعفران



120

كاشت پیاز زعفران  فعالیت عملی

وسایل الزم: لباس كار، بیلچه، پیاز زعفران، جعبه كاشت یا گلدان، خاك رس، ماسه، خاك برگ 
شرح عملیات

١ـ لبـاس كار خـود را پوشـیده و سـرگروه ها زیـر نظـر هنرآمـوز مربوطـه وسـایل الزم را از انبـار تحویل 
بگیرند.

2ـ ابتـدا زهكش هایـی در كـف جعبـه كاشـت ایجـاد نمـوده وسـپس مقـداری سـنگ ریزه در كـف آن 
ریختـه و بعـد مقـداری از تركیـب خاكـی بـا خاك رس، ماسـه و خاك بـرگ را در جعبه كاشـت بریزید.
3ـ چنـد عـدد پیـاز زعفـران را رو بـه باال در جعبه كاشـت قـرار داده و روی آنها را با خاك مخلوط شـده 

تا ١۵ سـانتی متر بپوشانید.
۷ـ جعبه رابه مكانی مناسب و پر نور منتقل نمایید.

8  ـ دو روز پس از اولین آبیاری خاك روی جعبه كاشت را ناخنك بزنید )سله شكنی(.
9ـ هر ١۰ روز یك بار آن را آبیاری نمایید.
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سیب زمینی ترشی

زمیـن مناسـب بـرای كاشـت سـیب زمینـی ترشـی خاك های 
شـنی رسـی می باشـد. غـده سـیب زمینـی ترشـی را در پاییـز 
یـا بهـار می كارنـد. بـرای كاشـت غده ها آنهـا را به چنـد قطعه 
تقسـیم كـرده، بـه طوری كـه هـر قطعـه دارای حداقـل یـك 
چشـم )جوانـه( باشـد یـا اینكه غده را بـه طور كامـل می كارند. 
ایـن غده هـا مثـل سـیب زمینـی جوانـه زده و رشـد می كننـد. 
كاشـت آن معمـوالً به صـورت خطـی بـا فاصلـه خطـوط 6۰ تا 
سـانتی متر   4۰ هرخـط  روی  بوتـه  فاصلـه  و  سـانتی متر   ۷۵
و عمـق كاشـت را حـدود ١۰ سـانتی متر در نظـر می گیرنـد. 
آبیـاری بـه موقـع، وجیـن، سـله شـكنی و خـاك دادن اطـراف 
سـاقه از مراقبت هـای ایـن گیاه اسـت. برداشـت غده هـای این 
گیـاه در پاییـز می باشـد. سـیب زمینی ترشـی بـه انـدازه كافی 
بـزرگ اسـت اما خیلـی زود رطوبت خـود را از دسـت داده و به 
سـادگی چروكیده می شـود. چون در زمان برداشـت تعدادی از 
سـیب زمینی های كوچـك در خـاك باقـی می ماننـد، در فصـل 
بعـد خـود بـه خـود سـبز شـده و تولید محصـول می دهنـد. به 
ترتیبـی كـه سـال های متمـادی محصـول خواهنـد داد. بـرای 

همیـن بهتـر اسـت بعـد از چیده شـدن مصرف شـوند. 

کاشت 
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زنجبیـل یكـی از قدیمی تریـن گیاهـان دارویـی و ادویه ای مشـرق زمین اسـت. گیـاه زنجبیل در كشـورهای 
هنـد، بنـگادش، بوتـان، چیـن، سـریانكا، جامائیـكا، نیجریـه، تایلند، نپـال، مالـزی، اندونزی و اسـترالیا در 

سـطوح وسـیعی كشـت می شود. 

عبـارت اسـت از ریشـه گوشـت داری كـه ظاهری شـبیه غـده دارد با ایـن تفاوت كه گـره و میان گـره ندارد.
جوانـه فقـط در انتهـای آن )در نزدیكـی طوقه( و ریشـه ها در طرف دیگر آن می روینـد. گیاهانی نظیر كوكب 
دارای ریشـه ای دوكی شـكل و گوشـتی هسـتند كه هر سـاله با انجام عمل تقسـیم ریشـه ها می توان آنها را 

ازدیـاد كرد. روش تكثیر به وسـیلۀ ریشـۀ گوشـتی بـه این ترتیب 
اسـت كـه آن را همـراه با اندكی از سـاقۀ  دارای جوانـه جدا كرده، 
در محیـط كشـت قـرار می دهنـد. بدین صـورت اسـت كـه پس از 
خـارج كـردن ریشـه ها از زمیـن )آبان مـاه( باید آنهـا را در انبار یا 
گلخانـه خنك،زیر ماسـه خشـك نگهداری كرد. باید توجه داشـت 

كه حداقل چند سـانتی متر 
از سـاقه بـا ریشـه گوشـتی 
همـراه باشـد. درآغـاز بهـار 
شـدن  متـورم  محـض  بـه 
جوانه هـای موجود بـر روی 
سـاقه باقـی مانـده و متصل 
گوشـتی،  ریشـه های  بـه 
بایـد ریشـه ها را به طـوری 
كه هر كـدام دارای تعدادی 
جوانه بر روی سـاقه باشند؛ 

تقسـیم كرد. 

ریشه گوشتی

زراعت زنجبیل
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زنجبیـل بـه نـدرت بـذر تولیـد می كنـد، از ایـن رو ازدیـاد ایـن گیـاه رویشـی بـوده و توسـط ریـزوم صـورت 
می گیـرد. نـوع ریزوم هـای بـذری نقش عمده ای در رشـد، نمـو و عملكرد محصـول دارد. ریزوم هایـی كه دارای 
جوانه هـای رویشـی قوی تـری باشـند؛ نهال هایـی اسـتوار و قـوی تولیـد كـرده و عملكـرد محصول آنهـا زیاد تر 
اسـت. زمـان كاشـت زنجبیـل بسـتگی بـه شـرایط اقلیمـی محـل رویـش دارد. معمـوالً در اوایـل فروردیـن تـا 
اوایـل اردیبهشـت و یـا اواسـط آذر مـاه تـا اوایـل فروردیـن ماه ایـن گیاه راكشـت می كننـد. ریزوم هـای بذری 
در ردیف هایـی بـه فاصلـه 2۰ تـا ۵۵ سـانتی متر و فاصلـه دو بوتـه در طـول ردیـف نیـز 2۰ تـا 3۰ سـانتی متر 
كشـت می شـوند. عمـق كشـت ریزوم هـای بذری بسـتگی به انـدازه آنها و همچنیـن نوع و میـزان رطوبت خاك 
داشـته و بیـن 4 تـا ١۰ سـانتی متر متفـاوت اسـت. بـه طوری كـه ریزوم های بـذری بزرگ تر و ضخیـم در عمق 
بیشـتر و ریزوم هـای بـذری كوچك تـر در عمـق كمتر كشـت می شـوند. مسـاعدترین درجه حرارت خـاك برای 
جوانه زنـی ریزوم هـای بـذری ایـن گیـاه 2۵ تا 3۰ درجـه سـانتی گراد می باشـد و در درجه حرارت هـای كمتر، 

زمـان بیشـتری بـرای جوانه زنی الزم اسـت. 

کاشت زنجبیل 
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برداشت زنجبیل

مهم تریـن مراحـل داشـت گیـاه زنجبیـل ماننـد سـایر گیاهـان خانـواده زنجبیـل عبارتنـد از: میزان سـایه، 
مالچ دهـی، مبـارزه بـا علف هـای هـرز و آبیـاری مناسـب و مبـارزه بـا آفـات و بیماری هـا اسـت.

زنجبیـل در مراحـل اولیـه رویـش بـه نـور شـدید بسـیار 
حسـاس اسـت كه در این روش می توان از كاه، شـاخه های 
درختـان و یـا تورهای مخصوص سـایه دهی اسـتفاده كرد. 
تأثیـر مالچ دهی بر عملكرد زنجبیـل در مطالعات مختلفی 
بـه اثبـات رسـیده اسـت. انجـام كولتیواتـور بیـن ردیف ها 
سـبب تهویه خاك و در نتیجه رشـد و توسـعه مناسـب تر 
زنجبیـل می گـردد. وجیـن علف هایـی هـرز  ریزوم هـای 
به صـورت مكانیكـی و شـیمیایی نقـش مهمـی در ازبیـن 
بـردن علف هـای هـرز دارد. زنجبیـل به علـف كش های با 

مـاده مؤثـره سـیمازین مقاوم اسـت و می توان به صورت پیش رویشـی از آنها اسـتفاده كرد.از آنجـا كه زنجبیل 
دارای ریزوم هـای سـطحی،كوتاه و گوشـتی اسـت، و قـادر به جذب رطوبـت از اعماق خاك نیسـت، لذا آبیاری 
مناسـب گیاهـان ضـروری اسـت. زنجبیـل در طـول رویـش ممكن اسـت تحـت تأثیـر بیماری هـای قارچی یا 
ویروسـی ماننـد بیمـاری پوسـیدگی ریـزوم و یـا زردی برگ ها قـرار گیرد. آفات نیـز می توانند صدمـات زیادی 
بـه محصـول وارد كننـد. بـا انجام عملیات به زراعی و اسـتفاده از سـموم مناسـب می توان این بیمـاری و آفات 

را تـا حـدود زیادی كنتـرل نمود.

زمـان برداشـت محصول متفاوت اسـت و بسـتگی به رقم وشـرایط اقلیمی محل كشـت دارد. معمـوالً 9تا١2 
مـاه پـس از كشـت می تـوان محصول را برداشـت كرد. در زمانی كه قسـمت هوایـی گیاه در پایان دورة رشـد 
شـروع بـه خشـك شـدن كـرد، ریزوم هـا آمـاده برداشـت می باشـند. ریزوم هـا بعـد از برداشـت از هـم جـدا 
می شـوند و بایـد شسـته شـوند؛ در غیـر ایـن صـورت محصـول نهایـی كـه زنجبیل سـفید اسـت، به دسـت 
نمی آیـد. در صورتـی كـه تقاضـای بـازار برای زنجبیل سـبز زیاد باشـد، زنجبیـل را باید زودتـر از موعد مقرر 
)١۵ تـا 2۰ روز قبـل از رسـیدن كامـل( برداشـت كننـد. ریزوم هـا در زمان برداشـت حالتی كـم و بیش پیچ 
خـورده دارنـد. لـذا بایـد بـا ایجـاد گودال های مناسـبی توسـط كج بیل، بیـل، بیلچه یـا چنگك بـا دقت آنها 
را از زمیـن خـارج نمـود. پـس از شسـتن و تمیز كردن باید آنها را خشـك كرده و در انبارهای كامًا خشـك، 

خنـك و تاریك نگهـداری نمود.
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كاشت زنجبیل در گلدان 
فعالیت عملی

وسـایل الزم: لبـاس كار، بیلچـه، ریـزوم تـر زنجبیـل گلدان بـا عمق حداقـل 3۵ سـانتی متر، تركیب 
خاكـی سـبك با خاك رس، ماسـه و كمپوسـت.

شرح عملیات
زیـر  سـرگروه ها  و  پوشـیده  را  خـود  كار  لبـاس  ١ـ 
نظـر هنرآمـوز مربوطه وسـایل الزم را از انبـار تحویل 

. ند بگیر
2ـ ابتـدا زهكش هایـی در كـف گلدان ایجاد و سـپس 
مقـداری سـنگ ریزه در كف آن ریختـه و بعد مقداری 
از تركیـب خاكی سـبك و مغـذی را در گلدان بریزید.

3ـ یـك روز قبـل ریـزوم زنجبیـل تـازه و سـالم را كه 
بیـش از یـك جوانـه داشـته راتهیـه كـرده )معمـوالً 
قطعـات  بـه  را  آن  سـپس  و  فروشـی ها(  سـبزی  از 
كوچك تـری كـه هـر قطعـه حـاوی چند جوانه باشـد 

كنید تقسـیم 
4ـ آن را در آب ولرم به مدت یك شب قرار دهید.

۵ ـ زنجبیـل آمـاده شـده را درگلـدان در عمق ١۰ سـانتی متری از سـطح خاك ریخته شـده درگلدان، 
طـوری بكاریـد كـه جوانه هـا رو بـه باال باشـند و خاك را مرطـوب نگاه داریـد )بدون اینكـه آن را غرِق 
آب كنیـد.( آن را در جـای سـایه در دمـای 23تـا4۰ درجـه قـرار دهیـد. دمـای خنك تر باعـث تعویق 

در رشـد گیاه خواهد شـد.
6 ـ در ابتدا به آن كم آب دهید و سپس هنگامی كه جوانه زد آبیاری را بیشتر كنید.

۷ـ در زمستان آبیاری را بسیار كم كنید زیرا گیاه به خواب زمستانی می رود.
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ارزشیابی پایانی: تکثیر با پیازـ غدهـ  ریزوم  

شرح کار:
رعایــت نــكات بهداشــتی در قطــع و جــدا كــردن پیــاز، غــده یــا ریــزوم از پایــه مــادری ـ اســتفاده از ابــزار تیــز 
و مناســب ـ وارد كــردن زخــم در اندام هــای گیــاه ـ رعایــت زمــان تكثیــرـ تهیــه خــاك مناســب بــرای كشــت 

ـ تهیــه ظــرف مناســب كشــت ـ درنظــر گرفتــن فاصلــه و عمــق كشــت مناســب

استاندارد عملکرد: كاشت ۵۰۰ عدد غده، پیاز یا ریزوم در هر روز
شاخص ها:

١ـ قطــع پیــاز، غــده یــا ریــزوم از پایــه مــادری 2ـ خشــكانیدن و ســیلو كــردن انــدام زایشــی بــه مــدت الزم     
ــرای كاشــت4ـ آمــاده كــردن  3ـ تمیــز، ضدعفونــی، تیمــار، شــوك ســرمایی و آمــاده كــردن انــدام زایشــی ب

ـ  كاشــت انــدام زایشــی ظــرف یــا زمیــن كشــت ۵ 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: شرایط جوی مناسب ـ مزرعه با شرایط استاندارد ـ وسایل آماده به كار

لبــاس كارـ دســتكش ـ پیــاز ـ غــده ـ ریــزوم ـ بیــل ـ بیلچــه ـ قیچــی ـ چاقــو ـ فرغــون ـ ظــروف كشــت ـ 
كــود شــیمیایی و دامــی ـ خــاك گلدانــی مرغــوب

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

١تعیین زمان رسیده بودن پیاز، غده، ریزوم١

١آماده كردن پیاز، غده، ریزوم2

2آماده سازی بستر كاشت پیاز، غده، ریزوم3

2كاشت پیاز، غده، ریزوم4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
2محیطی و نگرش: رعایت بهداشت فردیـ  حفظ محیط زیست

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی 2 است.
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پودمان 4

تکثیر گیاهان دارویی با بذر 

بذرهـا در تكثیـر و تولیـد مـواد مؤثـره گیاهـان دارویـی اهمیـت زیـادی دارنـد. بذر برای كاشـت 
و تولیـد گیاهـان دارویـی اسـتفاده می شـود و می تـوان گفـت اگر بذر نباشـد ممكن اسـت نسـل 
بسـیاری از گیاهـان از بیـن بـرود. برای تولید گیاهان دارویی بایسـتی بذرها را در بسـتر مناسـب 
قـرار داد و بعـد از جوانـه زنـی و سـبز شـدن گیاهچـه مراقبت هـای الزم را انجـام داد تـا بتوانیـم 

گیاهـان دارویی تولیـد نماییم.
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بذرگیاهان دارویی منبع مواد مؤثره داروها می باشند؟
 بذر اندام تكثیری گیاهان دارویی می باشد؟

قلمه، پاجوش، ریزوم، پیاز و غده نیز نوعی بذر محسوب می شوند؟

امـروزه یكـی از مشـكات اساسـی بشـر تأمیـن نیازهـای غذایی اسـت. یكی از مهم ترین مسـائل كشـاورزی، 
آسـیب پذیری و پایدارنبـودن تولیـد از سـالی بـه سـال دیگـر بـه ویـژه در گیاهان زراعـی مهم ماننـد غات، 
حبوبـات، گیاهـان دارویـی و علوفـه ای اسـت. راهـكار عملی مقابلـه با این عارضـه، اسـتفاده از منابع ژنتیكی 
بومـی سـازگار بـه شـرایط منطقـه بـه منظـور ایجـاد ارقـام بـا پتانسـیل و پایـداری عملكـرد بیشـتر اسـت، 
همچنیـن تغییـرات جهانـی آب و هـوا بـا مهم تركـردن ایـن موضوع نقـش كلیـدی منابع ژنتیكـی را در حل 
ایـن مشـكل بیـش از پیـش روشـن كـرده  اسـت. یكـی از مهم تریـن نهاده هـای قابـل اسـتفاده بـذر سـالم و 
مرغـوب، خلـوص فیزیكـی باالسـت؛ بنابرایـن با توجه بـه اهمیت و ضرورت نقش بذر در كشـاورزی، بایسـتی 

بـه شـرایط تولیـد، نگهـداری و انتقـال بـذر بـه محل كاشـت توجه كافی شـود.                                                                             

...

واحد یادگیری 6

تكثیر گیاهان دارویی با بذر 

آیا می دانید

در شـرایط مناسـب آب و هوایـی هنرجـو قـادر باشـد یـك هكتـار زمیـن زراعی را بـا بذر گیاهـان دارویی 
بـذركاری كند.

استاندارد عملکرد
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تكثیر گیاهان دارویی با بذر

هنگام خرید بذرباید به چه ویژگی هایی دقت نمود؟
پرسش

بذر

در اصطـاح عـام بـه اندام هـای تكثیرشـونده گیاهـی شـامل دانـه، حبـه، قلمـه، ریـزوم، اسـتولن، پاجوش 
و غیـره بـذر گفتـه می شـود. امـا بـذر از نـگاه مصرف كننـده شـامل اندام هایـی می شـود كـه توسـط بشـر 
برداشـت می شـوند و آنهـا منابـع اصلـی پروتئیـن، چربـی و كربوهیـدرات برای انسـان و دام می باشـند. در 
واقـع هـر سـال حـدود 3۵۰ میلیـون تـن پروتئیـن از دانه هـای گیاهـان زراعـی مهـم بـه دسـت می آیـد،  

در حالی كـه ایـن مقـدار شـامل بـذر گیاهـان زراعـی دیگـر و گیاهان وحشـی نمی شـود.
بذر هـا ذخایـر ژنتیكـی گیاهـان می باشـند. اگـر انـدام تكثیـر شـونده دانـه یـا حبـه باشـد ذخایـر ژنتیكی 
تركیبـی از ذخایـر ژنتیكـی والدیـن می باشـد. امـا در اندام هـای تكثیـری غیر جنسـی نظیر قلمـه، پاجوش 

مزرعه اسطوخودوس)تکثیر با قلمه(
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یـا پیـاز، تمـام ذخایـر ژنتیكـی گیاهچـه یا نهـال مربـوط به والـد مادری می باشـد. 
گیاهـان بـه دو روش جنسـی و غیـر جنسـی تكثیـر می شـوند. در روش جنسـی انـدام تكثیرشـونده بـذر 
می باشـد. بنابرایـن بـرای كاشـت گیاهـان دارویـی ماننـد كرچـك، گلرنـگ، بادرنجبویـه، زوفـا، مریم  گلی، 
بابونـه، ماریتیغـال، كـدوی تخم كاغذی، حنا، زنیان، سـنبل طیب، رناس، مغربی، همیشـه بهار، سـرخارگل، 
انیسـون، رازیانـه، زیـره سـبز، زیـره سـیاه به وسـیله بـذر اقدام بـه تهیـه بـذر الزم می نمایند. بـذر گیاهان 
دارویـی را بایـد از مراكـز كنتـرل و گواهـی بذر یـا از فروشـگاه های دارای مجـوز از مركز كنتـرل و گواهی 
بـذر تهیـه كـرد. بـذر خریداری شـده از مراكـز مجـاز دارای برچسـب كنترل و گواهی می باشـد كه نشـان 
دهنـده محـل تولیـد بـذر، عمـل آوری، نگهـداری و چگونگـی انتقـال و توزیـع بـذر می باشـد. ویژگی های 
بـذر خریـداری شـده روی برچسـب بذر شـامل خلـوص فیزیكی)میـزان بذر خالـص و میـزان ناخالصی ها( 

و خلـوص ژنتیكـی )بذرهـای خالـص مربـوط بـه یك رقـم( و درصـد جوانه زنی )قـوه نامیه( می باشـد.
در روش غیرجنسـی تكثیـر گیـاه و كاشـت آن بـه وسـیله اندام هـای رویشـی ماننـد قلمـه، پاجـوش، پیاز 
و گیاهـان ناشـی از روش خوابانیـدن انجـام می شـود. برخـی از گیاهـان دارویـی ماننـد اسـطوخودوس بـه 
وسـیله قلمـه تكثیـر می یابنـد. در ایـن روش در 4۰ متـر مربـع حـدود 22۰۰۰ قلمـه را ریشـه دار نموده 
و پـس از حصـول اطمینـان از ریشـه دار شـدن، آنهـا را بـه زمیـن اصلـی كـه یـك هكتـار اسـت، منتقـل 
می نماینـد. برخـی دیگـر از گیاهـان دیگـر ماننـد نعنـا و زرد چوبـه با كمـك ریزوم هـا تكثیـر می یابند كه 
در ایـن روش ریزوم هـا را در بسـتر مناسـب كاشـت قـرار می دهنـد و اقـدام بـه آبیـاری می نماینـد. تعداد 
دیگـری از گیاهـان دارویـی ماننـد پیاز خوراكی، سـیر، سـیب زمینـی و.... به وسـیله پیازها، غده هـا تكثیر 

می یابنـد. در واقـع بـذر آنهـا پیـاز، غـده یـا كورم می باشـد.
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تكثیر گیاهان دارویی با بذر

خصوصیات و نشانه های بذر خوب برای کاشت

١ـ بـذر بایـد از ارقـام مناسـب بـوده و دوره رشـد گیاه آن مطابق بـا آب و هوای زراعی و نظام های كشـت محل 
باشد.

2ـ بذر باید از نظر نوع و رقم خالص باشد. )خلوص ژنتیكی داشته باشد(
 3ـ اندوخته غذایی كافی داشته باشد. )چروكیده نباشد(

4ـ بذر باید یكنواخت از نظر شكل، رنگ، تركیب و وزن هزار دانه باشد. 
۵ـ بذر باید پاك بوده و عاری از بذر علف های هرز، سنگریزه، تخم های حشرات و... باشد.

6ـ  بذر بایستی سالم، نشكسته، له نشده باشد.
۷ـ بذر بایستی تا حد ممكن تازه بوده و یا كهنه نباشد.

8ـ بذر بایستی حاوی مقدار مناسبی رطوبت باشد.

كاشت گیاهان دارویی به دو روش انجام می شود:
١ـ كاشت گیاهان دارویی با كمك بذر انجام می شود.

2ـ كاشـت گیاهـان دارویـی بـه وسـیله اندام های رویشـی گیـاه مانند قلمـه، پیاز، غـده، اسـتولن، ریزوم ها و 
انجام می شـود. كورم هـا 

 کاشت گیاهان دارویی
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در این روش بذر به دو صورت در زمین كاشته می شود.

کاشت گیاهان دارویی با کمك بذر

1ـ کشت در سینی های کاشت یا خزانه:

كشت در خزانه
 بـذر گیاهـان دارویـی كـه بسـیار ریز و دارای وزن هـزار دانه كم )بابونـه( حدود ۵  ـ2 گرم می باشـند ابتدا در 
خزانـه كاشـته می شـوند و پـس از تولیـد گیاهچـه در سـینی های كاشـت، گیاهچه ها را در شـرایط مناسـب 

بـه زمین اصلـی منتقـل می نمایند.

آماده سازی سینی های کاشت
ابتـدا بسـتر مناسـب ماننـد پیـت خزه، كـود حیوانی و خـاك را مخلـوط می نمایند و در سـینی های كاشـت 
می ریزنـد و بـا آب پـاش بسـتر را مرطـوب می نماینـد )آب زیـاد ریختـه نشـود( و در مرحله بعـد بذرها را به 
تعـداد مناسـب 3ـ2 بـذر در هـر خانـه در عمـق 2ـ١ سـانتی متری قرار می دهنـد. در طـول روز 4ـ3 نوبت با 

كمـك آب پـاش سـینی ها آبیاری می شـوند.



133

تكثیر گیاهان دارویی با بذر

ابتـدا زمیـن اصلـی را آمـاده می نماینـد. بـه همیـن منظـور زمیـن اصلی بـا گاوآهن برگـردان دار، 
دیسـك یـا چیـزل شـخم زده می شـود. سـپس زمیـن را بـا لولـر یـا مالـه تسـطیح می كننـد و 
لوله هـای اصلـی و فرعـی را جهـت آبیـاری قطـره ای در زمیـن طراحـی و اجـرا می كننـد. فاصله 
قطـره چكان هـا روی یـك ردیـف2۰ سـانتی متر و فاصلـه بیـن ردیف هـا ۷۵ـ۵۰ سـانتی متر در 
نظـر می گیرنـد و فلكـه لوله هـای اصلـی و فرعـی را بـاز می كنند تا محل نشـاءها مرطوب شـوند. 

سـپس نشـاءها را در زمیـن اصلـی منتقـل و در محـل قطره چكان هـا می كارنـد.
بعـد از كاشـتن نشـاءها بـا توجـه بـه بافـت خـاك بـه فاصلـه 2ـ١ روز آبیـاری انجـام می شـود تا 

نشـاءها در زمیـن اصلی مسـتقر شـوند.
توجـه: میـزان زنـده مانـی نشـاء گیاهـان دارویی كـم می باشـد و بایسـتی در مراحل اولیه رشـد 

در آبیـاری نشـاءها دقـت زیـادی شـود و قطـره چكان هـا مرتب كنترل شـوند.

آماده سازی زمین اصلی و کاشت
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2ـ کاشت مستقیم بذر در زمین اصلی

در كاشـت گیاهـان دارویـی بـا بـذر، زمـان مناسـب كاشـت اهمیـت زیـادی دارد. بذرهـا در زمـان مناسـب 
به صـورت ردیفـی در زمیـن اصلـی كشـت می شـوند. مقـدار مصـرف بـذر بـرای هـر گیـاه دارویی بر اسـاس 
ویژگی هـای بـذر )جوانه زنـی، خلـوص، شـرایط مزرعـه، زمـان كاشـت( و توصیه كارشناسـان محلـی تعیین 
می شـود. مقـدار بـذر در هكتـار بـرای گیـاه دارویی مریـم گلی ١۵ تـا 2۰ كیلوگـرم، گلپر 4 تـا ۵ كیلوگرم، 

زیـره سـیاه ١2 تـا ١۵ كیلوگـرم می باشـد كـه در فواصل مشـخص كاشـته می شـوند.

مراحل سبز شدن بذر گیاه دارویی به صورت زیر است.
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كاشت گیاه دارویی با بذر فعالیت

آماده سازی زمین اصلی
١ـ به همراه هنرآموز خود لباس كار بپوشید و به زمین زراعی هنرستان بروید.

2ـ زمین اصلی را آبیاری و آماده نمایید.
3ـ مقدار 2۰ـ١۰ تن كود دامی در هكتار به زمین اصلی اضافه كنید و با دیسك یا چیزل زیر خاك نمایید.

4ـ زمین را شخم زده و تسطیح كنید و با جوی پشته زن، زمین را شكل دهید.
۵ـ بذرها را با فواصل منظم روی پشته به كارید. 

6ـ مراقبت كنید تا بذرها با رطوبت موجود در خاك سبز شوند و گیاهچه ها مستقر شوند. 
۷ـ سپس زمین را به روش غرقابی آبیاری نمایید

3ـ کاشت گیاهان دارویی با اندام های رویشی مانند قلمه، پیاز، ریزوم، استولن و غده

تکثیـر به روش غیر جنسـی یا رویشـی: تكثیـر غیر جنسـی یعنی از یـك سـلول، بافت و یا انـدام یك 
گیـاه اولیـه، یـك گیـاه جدیـد تولیـد شـود و یـا به بیـان سـاده تر از یك قطعـه كوچـك از یك گیـاه دارویی 
نظیـر بـرگ، سـاقه، جوانـه، ریشـه و... گیـاه جدیـد تولیـد شـود. از روش هـای مختلـف تكثیـر غیر جنسـی 
گیاهـان دارویـی می تـوان بـه قلمـه زدن، خوابانیـدن شـاخه، پاجـوش و.. اشـاره كـرد. كه در فصل هـای بعد 

روش هـای انجـام ایـن نـوع تكثیر را یـاد خواهیـد گرفت.
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آماده سازی زمین اصلی برای كشت قلمه اسطوخودوس

ــه  ــب در مزرع ــل مناس ــكان در فص ــورت ام ــد و در ص ــی نمایی ــا را بررس ــیر و نعن ــت س روش كاش
ــد. ــتان بكاری هنرس

فعالیت

تحقیق کنید

وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای یك گروه 4 نفره:
بیلچه 4 عدد، لباس كار، عینك، دستكش 4 عدد، نخ به طول ١۰ متر، متر ۵۰ متری، ماژیك قرمز، 

كاغذ و خودكار
فعالیت: كاشت قلمه اسطوخودوس

١ـ به همراه هنر آموز خود لباس كار بپوشید و به گروه های 4 نفره تقسیم شوید.
2ـ زمیــن اصلــی را آبیــاری نماییــد و پــس از گاو رو شــدن، بــا گاو آهــن برگــردان دار شــخم بزنیــد و 

ســپس تســطیح نماییــد.
3ـ هــر قطعــه زمیــن را بــه مســاحت ١۰۰ متــر مربــع جــدا نماییــد و هــر گــروه یــك قطعــه تحویــل 

بگیــرد.
4ـ نخ هایــی بــه طــول ١۰ متــر در نظــر بگیریــد و بــا كمــك میــخ چوبــی بــا رعایــت ۷۵ ســانتی متر 

از حاشــیه در زمیــن مســتقر نماییــد.
۵ـ طــول نخ هــا را بــه فاصلــه۵۰ ســانتی متر بــا ماژیــك قرمــز مشــخص نماییــد تــا فاصلــه دو بوتــه 

روی ردیــف تعییــن شــود.
6ـ در محل های تعیین شده چاله ای به عمق 2۰ سانتی متر حفر كنید.

۷ـ قلمه هــای ریشــه دار شــده را تــا دو ســوم طــول قلمــه، در چالــه قــرار دهیــد و اطــراف آن را خــاك 
مرطــوب بریزیــد و آبیــاری نمایید.

8ـ ردیف هــای بعــدی را نیــز بــا فاصلــه ۷۵ ســانتی متر ایجــاد نماییــد و تمــام مســاحت تعییــن شــده 
بــرای گــروه را قلمــه بزنیــد.

9ـ محاسبه نمایید در ١۰۰ متر مربع چند قلمه اسطوخودوس كاشته شده است.
١۰ـ قلمه ها را آبیاری نمایید و هر روز از مرطوب بودن خاك اطراف قلمه مطمئن شوید.

١١ـ گزارش كار تهیه نمایید و به هنرآموز خود تحویل دهید.
١2ـ از تمام مراحل عكس بگیرید و مستند سازی نمایید.
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بـذر عامـل مهمـی جهت پرورش گیاهان دارویی می باشـد. در كشـت گیاهـان دارویی در كشـاورزی صنعتی 
تأكیـد بـر ایـن اسـت كـه فقـط از بذرهای اسـتاندارد و اصاح شـده، اسـتفاده شـود. توجـه به ارقـام و گونه 
بسـیار مهـم اسـت زیـرا ممكـن اسـت گیـاه دارویـی مـورد نظر بـرای مصـارف دارویـی و... باشـد كـه میزان 
مـواد مؤثـر در گونه هـا متفـاوت اسـت و از ایـن دیـدگاه بایـد بذرانتخـاب شـده از گونـه مـورد نظـر باشـد. 
دسترسـی بـه بـذر ارقـام اصـاح شـدة گیاهـان دارویـی و دارای كیفیت بـاال در كنـار ماشـین آالت مدرن و 
انجام روش های درسـت آماده سـازی زمین و مراحل كاشـت، داشـت و برداشـت صحیح واصولی در شـرایط 
محیطـی مناسـب، محصولـی بـا كیفیـت را می توانـد تضمیـن نمایـد. ازاهـداف اصلـی گواهـی بـذر، حفـظ 
صفـات ژنتیكـی و خلـوص بـذر رقم هـای اصاح شـده، محصول هایی اسـت كه مشـخصات بهتری نسـبت به 

محصول هـای مشـابه خـود دارند.

خرید و تهیه بذرگیاهان دارویی 

جمع آوری بذر گیاهان دارویی منطقه ای فعالیت

بــه مقــدار ۵ تــا ١۰ گــرم از ١۰ نمونــه بــذر گیاهــان دارویــی را در منطقــه جمــع آوری نماییــد و بــه ترتیــب 
بــر حســب ریــزی و درشــتی در شیشــه های لولــه ای در آزمایشــگاه قــرار دهیــد.
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قوه نامیه بذر چه تأثیری در تولید گیاه دارویی دارد؟

به كدام اقدامات، تیمار بذر می گویند؟

پرسش

پرسش

بـذر مرغـوب بایـد تمیـز و عـاری از مـواد خارجـی باشـد. معمـوالًً همـراه بـا بـذر مـواد خارجـی از قبیـل: 
موادجامـد )كاه، شـن، خـاك و..(، بـذر علف هـای هـرز، بذرهای شكسـته، بذر ارقـام وگونه هـای دیگرگیاهان 
و... یافـت می شـود. هرچـه درصـد ناخالصی هـا بیشـتر باشـد ارزش آن بـذر از نظـر تجـاری و زراعی كاسـته 

می شـود.
وقتـی درصـد خلـوص فیزیكی بذر كمتر از 98 درصد باشـد، آن بذر ارزش كاشـت را نـدارد. بذرهای انتخاب 
شـده بـرای كاشـت بایـد دارای تأییده مراكز كنتـرل و گواهی بذر باشـند و در صورت اسـتفاده از ارقام بومی 

عملیات بوجاری توسـط زارع انجام شـده باشـد.

خلوص فیزیکی بذر
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تعیین درصد خلوص فیزیكی بذر فعالیت عملی

وسایل الزم: چند نمونه بذر گیاه دارویی، ترازو،لوپ دستی، بینوكولر
مراحل انجام کار:

١ـ سرگروه ها به طور تصادفی مقداری از بذر گیاه دارویی را انتخاب كرده و سپس آنها را وزن كنند.
2ـ هرگروه مواد خارجی مانند كاه و كلش، بذر علف های هرز، بذرهای شكسته همان گونه، و بذر سایر 

گونه ها را جدا نمایید و وزن كنید. برای دقت بیشتر می توانید از لوپ یا بینوكولر استفاده نمایید.
3ـ وزن ناخاصی های جدا شده در بند شماره 2 را از وزن اولیه كم نمایید و وزن خالص را محاسبه كنید

4ـ در صد بذور خالص را از طریق زیر محاسبه كنید:

                   وزن بذور خالص
× ___________________________ = درصد خلوص بذر

    وزن كل بذرها قبل از جدا كردن ناخالصی ها
 ١۰۰

               

۵ـ درصد ناخالصی را نیز محاسبه كنید.
        

               ناخالصی درصد =١۰۰ - بذر خلوص درصد

اندازۀ بذر

اغلـب مشـاهده می شـود كـه بذرهـای ریز و ضعیـف در مجموعـه ای از بذر مشـخص، دارای قـوه نامیه كمتری 
می باشـند و بوته هـای ضعیـف، محصـول كمتـری تولیـد می كننـد. بذور ریـز رویان كوچـك و مـواد ذخیره ای 
كمتـری دارنـد و گیاهچه هـای كوچكـی تولید می كننـد، در صورتی كه بذور درشـت تر قابلیت كاشـت عمیق تر 
و تحمـل شـرایط سـخت تری را داشـته و گیاهچه هـای سـالم و قوی تری تولیـد می كنند. بنابراین درشـتی بذر 
یكـی از عوامـل مرغوبیـت بذر شـناخته شـده اسـت و در آزمایشـگاه با شـمارش هزار دانـه از بـذر و وزن كردن 
آن درشـتی بـذر را مشـخص می كننـد. درشـتی بـذر در یك گونه، میـزان ذخایر بـذر را نشـان می دهد و فقط 
در تعییـن عمـق كاشـت بـذر مؤثـر اسـت. در یك گونه مشـخص بذر هـای ریز تر نسـبت به وزن خشـك خود 
درصـد آب كمتـری بـرای شـروع جوانه زنـی نیـاز دارنـد. بنابراین بذر هـای ریزتر نسـبت به بذرهای درشـت تر 

در عمـق مناسـب و یكسـان زودتر جوانـه می زنند.
امـا مقایسـه گونه هـای مختلـف بـا انـدازه بـذر مختلـف واكنـش متفاوتی نسـبت بـه جوانه زنی و سـبز شـدن 
نشـاءن می دهنـد زیـرا نحوه سـبز شـدن بـذر )بـرون زمینـی یـا درون زمینی( اندوخته هـای بذر بـر جوانه زنی 

و ظهـور آن نقـش دارند.
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تعیین وزن هزار دانه فعالیت عملی

وسایل الزم: نمونه بذر خالص یك گیاه دارویی،ترازوی حساس دیجیتالی
مراحل انجام کار:

١ـ هر یك از اعضاگروه دقیقاً ١۰۰ عدد بذر را به روش تصادفی جدا كنند.
2ـ هریك از اعضا، بذرهای خود را با ترازو به دقت وزن كنند.

3ـ سرگروه ها اعداد مربوط به وزن هریك ازاعضا را یاداشت نموده و میانگین آنها را به دست آورد.
4ـ سرگروه میانگین به دست آمده از اعضاگروه را در عدد ١۰ ضرب نماید تا وزن هزار دانه به دست آید.

۵ ـ وزن هزار دانه به دست آمده را با وزن هزار دانه جدول استاندارد بذر مورد نظر مطابقت دهید.

در برخـی از گیاهـان ماننـد لوبیـا، آفتابگـردان و خیار، پوسـته بذر به سـطح خاك رانده می شـود و برگ های 
لپـه ای بیـرون از سـطح خـاك بـاز می شـوند كـه بـه این نوع رشـد، رشـد بـرون زمینـی گفته می شـود. در 
ایـن گیاهـان گیاهچه هـا در قسـمت انتهـای سـاقه چـه به صـورت قـاب در می آینـد و بـا نیـروی بیشـتری 

می شـكافند. را  خاك 
در برخـی دیگـر از گیاهـان ماننـد ذرت و نخـود پوسـته بـذر زیـر خـاك باقـی می مانـد و برگ هـای لپـه ای 
درون خـاك می ماننـد. بـه ایـن نوع رشـد، رشـد درون زمینی گفته می شـود. گیاهـان با رشـد درون زمینی 

را نمی تـوان عمیق تـر كاشـت.
تفاوت ها در شكل زیر نشان داده شده است.

رشد درون زمینی و برون زمینی

رولپهرولپه

روی خاکروی خاک

زیرلپه

رولپه

لپه

زیرلپه
لپه

زیرلپه
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قوه نامیه بذر: 

قـوه نامیـه درصـد جوانـه زنـی را در تعـداد معینـی از بذر نشـان می دهـد. درصد جوانه زنی بیشـتر، نشـانگر 
كیفیـت بـاالی بذر می باشـد. معموالً در شـرایط آزمایشـگاهی درصد جوانه زنی بذر بیشـتر از شـرایط مزرعه 
می باشـد.زیرا در محیـط كنتـرل شـده، شـرایط مطلـوب موجـب فراهـم شـدن عوامـل مؤثـر در جوانـه زنی 

می شـود.بذرها را از لحـاظ قـوه نامیـه بـه سـه گـروه زیر تقسـیم می  كنند:
1ـ بذرهـای کوتـاه عمـر: ایـن نـوع بذرهـا قـوه نامیـه خـود را در عـرض چنـد روز یا چنـد ماه از دسـت 

می دهنـد ماننـد: بذرهـای بیـد، افـرا، قهـوه، انبـه و گیاهـان دارویـی كـه دارای بـذر روغنـی هسـتند.
2ـ بذرهـای متوسـط عمـر: ایـن بذر هـا بیـن 2 الـی ۵ سـال و حداكثـر تـا ١۵ سـال قـوه نامیه خـود را 
حفـظ می كننـد. بـذر اكثـر گیاهان دارویـی، در این دسـته قـرار می گیرند.به عنـوان مثال: بذر گیـاه دارویی 

مریم گلـی در شـرایط مناسـب، قـوه نامیـه خـود را تـا ۷ سـال حفـظ می كند.
3ـ بذرهـای طویـل العمـر: این نـوع بذرها طـول عمر زیـادی دارنـد و قادرند بـه مدت ١۵ الی 2۰ سـال 

قـوه نامیـه خـود را حفظ نماینـد. ماننـد: بذربرخی از علف هـای هرز.
عوامـل مهـم بـرای جوانه زنـی بـذر گیاهـان شـامل درجه حـرارت، رطوبـت، اكسـیژن و در برخـی از گیاهان 
نـور می باشـد. دمـای مناسـب بـرای آزمایـش جوانـه زنی بـرای گونه هـای مختلف متفاوت اسـت و براسـاس 

.)ISTA(انجمـن بین المللی بـذر می باشـد
اگـر در كنـار درصـد جوانه زنـی بـذر، عامـل زمـان نیـز همـراه باشـد و تعـداد بذرهایـی كـه در مـدت معین 
جوانـه می زننـد مشـخص شـود، قـدرت نامیـه به دسـت می آیـد. بنابرایـن قـدرت نامیـه بذر توسـط سـرعت 
جوانه زنـی تعییـن می گـردد. بنیـه بـذر شـامل مجموعـه ویژگی هـای گیاه می باشـد كـه سـبب جوانه زنی و 
سـبز شـدن گیاهچـه در سـطح خـاك می شـود. بـذر به ویـژه در شـرایط مزرعـه تحـت تأثیر عوامـل متعدد 
از جملـه نوسـانات رطوبـت، دمـا، حملـه قارچ هـا و حشـرات قـرار می گیـرد و هرچـه جوانه زنی بذر سـریع تر 
باشـد، شـانس تولیـد گیاهچـه جدیـد افزایـش می یابـد. در مـورد تعییـن قـوه نامیه بـذر مدت معیـن )روز( 
بـرای پـاره شـدن پوسـته بـذر و ظاهـر شـدن 2 میلـی متـر از ریشـه چـه مـورد نظـر می باشـد، كه سـرعت 

جوانه زنـی را مشـخص می كنـد.
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وســایل الزم: پتــری دیــش، كاغــذ صافــی، آبفشــان، قیچــی، بــذر گیاهــان دارویــی، لبــاس كار و تجهیزات 
ایمنــی فردی )دســتكش و ماســك(

توجــه: انتخــاب تعــداد بــذور بــرای تعییــن قــوه نامیــه، بســتگی بــه ریــزی و درشــتی بــذر دارد. این تعــداد در 
بــذر گیاهــان دانــه ریــز ١۰۰عــدد، گیاهــان دانــه متوســط۵۰ عــدد و گیاهــان دانــه درشــت 2۵ عدد می باشــد.

مراحل انجام کار
١ـ چهار عدد پتری دیش انتخاب نمایید و ضد عفونی كنید.

2ـ كاغذ صافی ها را در كف پتری دیش ها قرارداده و آن را با قارچ كش مرطوب نمایید.
3ـ۵۰ عـدد بـذر را شـمارش نمـوده و بـا آب مقطر شست وشـو داده و ضدعفونی كنید، سـپس در روی كاغذ 

صافی هـا با فاصلـه منظم قـرار دهید.
4ـ كاغذ صافی دیگری را روی بذر ها قرار داده ومرطوب نمایید.

۵ ـ آنها را در محلی از آزمایشگاه كه دمای آن حدود 3۰ـ2۰ درجه سانتی گراد است، قرار دهید. 
6   ـ از نمونه هــای خــود بــه طــور مرتــب بازدیــد كنیــد و تعــداد بــذور جوانــه زده در هــر روز را بشــمارید 

تــا روزی كــه مطمئــن شــوید بقیــه بــذور جوانــه نخواهــد زد. 
۷ـ میانگیــن تعــداد بــذور جوانــه زده را از رابطــه زیــر حســاب كــرده ونتیجــه را بــه مربــی خــود گــزارش 

دهیــد.

           تعداد بذرهای جوانه زده
× _______________________ = درصد جوانه زنی بذر

    تعداد بذرهای كاشته شده )۵۰(
 ١۰۰
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محاسبه سرعت جوانه زنی بذر

ضدعفونی كردن بذر

فعالیت عملی

فعالیت عملی

ــی،  ــه زن ــا جوان ــداد روزهــای كاشــت ت ــی را هــر روز در تع ــاه داروی ــك گی ــه زده ی ــداد بذرهــای جوان تع
ــذر تقســیم نماییــد، عــدد به دســت آمــده  ــه تعــداد ب ضــرب كنیــد. ســپس حاصل ضرب هــا را جمــع و ب

ــد. ــذر را نشــان می ده ــه زدن ب ســرعت جوان
مثال:

فرض كنید ١۰۰ عدد بذر از یك گیاه دارویی را كاشته اید.
بعد از سه روز 2۰ عدد بذر جوانه زده اند                                                                   

بعد ازچهار روز ۵۰ عدد بذر جوانه زده اند                                                               
بعد از پنج روز ١۷ عدد بذر جوانه زده اند                                                               

بعد از هفت روز ۵ عدد بذر جوانه زده اند                                                                  
بعد از ده روز 2 عدد بذر جوانه زده اند                                                                 

جمع بذرهای جوانه زده 94 و جمع حاصل ضرب ها 4۰۰ می باشد. 
 سرعت جوانه زدن بذر  4/2۵ =94 ÷ 4۰۰

وسایل الزم: بذر یك گیاه دارویی، سم ویتاواكس، مقداری آب، بشكۀ ضدعفونی بذر،
دستكش، ماسك، روپوش، ترازوی حساس، بشر

١ـ بـا رعایـت نـكات ایمنـی و بهداشـتی زیـر نظر هنرآمـوز مربوطه یـك كیلو بذرگیـاه دارویـی را وزن كنید 
و در داخـل بشـكه ضدعفونـی بـذر بریزیـد. 2ـ مقـداری آب بـا توجه به دسـتورالعمل كارخانۀ سـازندة سـم 
در داخـل یـك بشـر بریزیـد. 3ـ یـك گرم ازسـم ویتاواكـس را وزن كنید و بـه داخل آب بریزیـد. 4ـ مخلوط 
را خـوب بـه هـم بزنیـد و بـه بذرداخل بشـكۀ ضدعفونـی اضافه كنیـد. ۵ ـ درب بشـكه را محكـم ببندید و با 
اسـتفاده از دسـته، آن را بچرخانیـد. 6 ـ بعـد از چنـد دقیقـه كه كامًاً بذر و سـم مخلوط شـد درب بشـكه را 

بـاز كنیـد و بـدون دخالـت دسـت بـذور ضدعفونی شـده را در داخـل یك ظرف خالـی كنید.

ارزش مصرفی بذر را از طریق فرمول زیر محاسبه می كنند.

2۰  ×  3=6۰
   ۵۰×   4= 2۰۰
١۷   ×   ۵= 8۵  
۵   ×   ۷= 3۵  
2   ×   ١۰= 2۰  
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ركـود بـذر حالتـی اسـت كـه بـذر در صورت مهیـا نشـدن شـرایطی مانند رطوبـت، دما و اكسـیژن قـادر به 
جوانـه زدن نمی باشـد. امـا خـواب بـذر شـرایطی اسـت كه حتی بـا وجـود فراهم بودن شـرایط جوانـه زنی، 
بـذر قـادر بـه جوانـه زدن نخواهـد بود. خـواب بـذر دارای دالیل مختلفی مانند: پوشـش سـخت بـذر، وجود 
بازدارنده هـای رشـد در قسـمت های مختلـف میـوه و بذر،جنیـن رشـد نكـرده و یـا جنین راكد دارنـد كه در 
بـذر ایجـاد خـواب می كننـد. مثـًاً در مورد گیاهـان دارویی خانـواده چتریـان مانند: گلپر، كرفس وحشـی و 
آونـدول سـرمادهی مرطـوب در دمـای ۵ درجـه سـانتی گراد می توانـد در شكسـتن دوره خواب و بـاال رفتن 

درصـد جوانه زنـی مؤثر باشـد. 
برای برطرف كردن خواب بذر از روش های زیر می توان استفاده كرد. 

1ـ خیساندن بذر در آب
خیسـاندن بذرهـا قبـل از كاشـت در آب كـه بسـته بـه نوع بـذر متفاوت می باشـد. ماننـد: بذر گیـاه گلرنگ 

به دلیل داشـتن پوسـته سـخت، باید قبل از كاشـت، 24 سـاعت در آب خیسـانده شـود. 
2ـ خراش دهی

 بـا اسـتفاده از مـواد شـیمیایی ماننـد اسیدسـولفوریك در بـذوری ماننـد زالزالـك، خراش دهـی مكانیكی با 
كاغـذ سـمباده، نـرم كردن، شكسـتن و یا سـوراخ كردن پوسـته بذر برای بذرهایی كه دارای پوسـته سـخت 

در مقابـل نفـوذ آب و گازهـا باشـند، راه هـای مختلفـی بـرای برطرف كـردن خواب بذر می باشـد. 
3ـ چینه سرمایی

قـراردادن بذرهـا در سـرمای مطلـوب )چینـه سـرمایی( مانند:بذرهـای گیاهـان دارویـی رونـاس و باریجـه. 
همچنیـن اسـتفاده از هورمون هایـی ماننـد جیبرلیـن و سـایتوكینین ها، از روش های شكسـتن ركـود بذرها 

می باشـد.
4ـ تغییرات متناوب دما

قـرار دادن بذر هـا در دماهـای متنـاوب سـبب تغییر در لزوجت فسـفولیپید های غشـای سـلول ها می شـود و 
سـلول ها را نسـبت بـه جذب آب و اكسـیژن فعـال می نماید. 

رکود و خواب بذر

محاسن و معایب كاشت گیاهان دارویی با ماشین چیست؟

انتخاب نوع ماشین كاشت گیاهان دارویی به كدام عوامل بستگی دارد؟

پرسش

پرسش
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كشـاورزان بـرای كشـت بذور گیاهان، بسـته به روش كاشـت، نوع محصـول، خصوصیات خـاك مزرعه و ابعاد 
مزرعه )سـطح زیر كشـت( از وسـایل و ادوات مختلفی اسـتفاده می كنند. در گذشـته بذر به طور دسـت پاش 
بـرروی زمیـن پاشـیده می شـد. ایـن روش دارای معایبی از جملـه عدم پراكندگـی یكنواخت بـذر در مزرعه، 
افزایـش بـذر مصرفـی، عـدم قرار گیری بذر درعمق مناسـب بود. با اسـتفاده از ماشـین های كاشـت بذر ها در 
عمـق مناسـب و بـا فواصـل معین نسـبت به یكدیگـر در روی ردیف قرار گرفتـه و روی آنها با خاك پوشـانده 
و تثبیـت می شـوند، در نتیجـه گیاهـان به خوبی رشـد كـرده و از نـور و رطوبت كافی برخوردار خواهند شـد. 

١ـ سـرعت عمـل در كاشـت 2ـ صرفه جویـی در مقـدار بـذر در واحد سـطح 3ـ قابل تنظیم بودن عمق كاشـت 
4ـ یكنواخـت بـودن كاشـت ۵ـ یكنواخـت بـودن توزیع بذر 6ـ یكنواخت پوشـاندن بذر ومیزان فشـار روی آنها.

ماشین های کاشت

محاسن ماشین های کاشت
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همانطـور كـه از نـام ایـن نـوع بـذر كار پیداسـت، بذر هـا را به طـور پراكنـده و درهم می پاشـد معمـوالً این 
ماشـین ها از نـوع دورانـی بـوده و بـذر را در سـطح مزرعـه پخـش می كننـد. مزیـت ایـن ماشـین ها نسـبت 
بـه بـذر افشـانی بـا دسـت ایـن اسـت كـه بـذر به طـور یكنواخت تـر و منظم تر با سـرعت بیشـتر و بـا نیرو و 

هزینـه كمتر كاشـته می شـود. 

بذر پاش ها
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بازدید از ماشین های كاشت  فعالیت عملی

شرح عملیات
١ـ لباس كار خود را پوشیده و همرا ه هنرآموز خود به محل استقرار ماشین ها بروید.

2ـ با رعایت نكات ایمنی و بهداشتی و توصیه های هنرآموز ماشین كاشت را تحویل بگیرید.
3ـ از بخش های مختلف ماشین كاشت بازدید نمایید. 

4ـ با نحوه كار دستگاه آشنا شوید.
۵ـ از فعالیت خود یك گزارش تهیه كنید. 

ایـن نـوع ماشـین ها ابتـدا شـیار هایی در زمیـن بـاز نمـوده و بذرها را به طور مسلسـل بـه داخل این شـیار ها 
می ریزنـد و سـپس روی بذرهـا را می پوشـانند. مهم تریـن حسـن اسـتفاده از خطـی كارهـا، صرفه جویـی در 
مقـدار بـذر مصرفـی می باشـد. خطـی كارها از شاسـی، مخزن بـذر، چرخ های حامل، سـوراخ های خـروج بذر، 
مـوزع، لوله سـقوط، شـیار بـاز كن، پوشـاننده، اهرم شـروع و خاتمه كار، وسـایل تنظیم مقدار ریـزش بذر و... 
تشـكیل شـده اند. بعضـی از ایـن ماشـین ها مجهـز به وسـائلی هسـتند كه توسـط آنهـا می توان عمق كاشـت 

و فاصلـه ردیف هـا را نیـز تغییـر داد. همچنیـن مقـدار بذر را هـم می تـوان در واحد سـطح تنظیم نمود.

خطی کارها:
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ردیـف كارهـا عمدتـاً بـرای كاشـت گیاهـان غـده ای و گیاهانـی كه بـرای رشـد احتیاج بـه فضای بیشـتری 
دارنـد، بـه كار می روند.گیاهـان دارویـی ماننـد باریجـه، آنغـوزه، زوفا،رونـاس و... را می توان با این ماشـین ها 
كشـت نمـود. در ایـن روش بذرها بـا فاصله یكنواخـت از یكدیگر روی خطوط موازی كاشـته می شـوند. نظم 
و ترتیبـی كـه در بـذركاری بـه ایـن روش وجود دارد، مقـدار بذر مصرفـی را كاهش داده و با فراهم سـاختن 
آبیـاری بـه روش نشـتی موجـب صرفـه جویـی در آب هـم می شـود. عـاوه بـر ایـن امـكان انجـام عملیـات 
داشـت ماننـد: سـله شـكنی، خـاك دادن پـای بوته هـا و وجیـن علف های هـرز به كمـك ادوات مكانیـزه نیز 
فراهـم می شـود. در ضمـن فاصلـه بذرهـا، غده ها و نشـاءها نیـز در روی ردیف قابـل تنظیم اسـت.كپه كاری 
ماننـد ردیـف كار هـا می باشـد بـه ایـن معنـی كه بـذور باید با فاصله كاشـته شـوند و معمـوالً بذر هـا را روی 
خـط ولـی بـا فاصلـه معیـن می كارندكـه در زمان كاشـت، بـذر را در شـكاف ایجـاد شـده قـرارداده و در هر 
محـل بـه جـای یك بـذر چندین بـذر ریخته می شـود. در این ماشـین ها بـه تعـداد ردیف هایی كه دسـتگاه 
مـی كارد، واحـد كارنـده وجـود دارد.ایـن واحدهـا روی تیـرك دسـتگاه و بـه فواصـل مسـاوی از هـم سـوار 

شـده اند. هـر واحـد كارنده شـامل مخـزن، شـیار بازكن، پوشـاننده و موزع اسـت. 

ردیف کارها 
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بازدید از ردیف كارها و كپه كارها فعالیت عملی

ــد و  ــد نمایی ــا بازدی ــا و كپه كاره ــد و از ردیف كاره ــگار هنرســتان بروی ــه هان ــوز خــود ب ــه همــراه هنرآم ب
بــا نحــوه كار آنهــا آشــنا شــوید.

ایـن ماشـین ها غده هـا را در روی ردیـف و بـا فواصـل معیـن و در عمـق مطلوبـی در خـاك قـرار می دهنـد.
ایـن ماشـین ها ممكـن اسـت دو یـا چنـد ردیفـه باشـند. و بـه دو دسـته ماشـین های غـده كار خـودكار و 
نیمه خـودكار تقسـیم می شـوند. بـه طـور كلی سـاختمان غـده كارهـا دارای یك مخـزن غده با سـوراخ هایی 
بـرای خـروج غـده اسـت. غده هـا از مخـزن خـارج شـده و به وسـیله یك چـرخ یا تسـمه حجـره دار دریافت 
شـده و بـه لولـه سـقوط می رسـند و از آنجـا روی خـاك قـرار می گیرنـد. یـك جفـت دیسـك متقابل ضمن 

پوشـاندن غده هـا بـا خـاك، روی آنهـا پشـته های كوچكـی ایجـاد می كند. 

مهم  ماشین های  از  دیگر  یكی  نشاءكارها 
می توان  ماشین ها  این  با  كه  هستند  كاشت 
گیاهانی را كه تازه از خزانه بیرون آمده اند، در 
زمین اصلی كشت كرد. مانند گیاهان دارویی 
و....  مریم گلی  به لیمو،  آویشن،  بهار،  همیشه 
به  نباید  نشاء  كاشت  هنگام  ماشین ها  این 
به طور  باید  نشاءها  كنند.  وارد  آسیبی  نشاء 
عمودی و در عمق معینی از خاك قرار گیرند 
و قسمت های زیر زمینی گیاهان كاشته شده 

باید تحت فشار قرار گیرند، تا توسط خاك احاطه شوند.ماشین های نشاءكار از یك شیار بازكن، سیستم انتقال 
بوته، دوچرخ فشار دهنده و لوله برای آبپاشی تشكیل شده است. در فرم های ساده تر، نشاء توسط كارگر از 
مخزن برداشت شده و یك به یك به قسمت كارنده هدایت می شود. اما در فرم های پیشرفته تر، غیر از نفری 
كه ماشین یا تراكتور را هدایت می كند، نیروی كارگری اضافی الزم نیست. برخی از نشاء كارها مجهز به مخزن 
آب هستند كه پس از فرو كردن نشاء درخاك، از مخزن آب برای آبیاری نشاء یا قلمه كاشته شده استفاده 

می كنند.

غده کارها

ماشین نشاء کار 
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مهم ترین عامل مخرب ماشین های كاشت گیاهان دارویی چیست؟

چنانچــه كاشــت بــذر گیاهــان دارویــی در عمــق مناســبی انجــام نگیــرد چــه اتفاقاتــی ممكــن اســت 
ــورت گیرد؟ ص

چرا باید ماشین های كاشت گیاهان دارویی را پس از استفاده سرویس كرد؟

ــی ممكــن  ــرد چــه اتفاقات ــی در فواصــل مناســبی انجــام نگی ــذر گیاهــان داروی چنانچــه كاشــت ب
اســت صــورت گیــرد؟

پرسش

پرسش

پرسش

پرسش

 
مهم تریـن عامـل مخرب كننـده ایـن ماشـین ها رطوبت اسـت كـه باعث زنگ زدگـی در قسـمت های مختلف 
می شـود و چـون كودهـای شـیمیایی خاصیـت جـذب رطوبـت را دارنـد، زودتر به فرسـودگی می افتنـد، لذا 
در پایـان كار بایـد موزع هـا را تمیـز كـرد. محور هـای موزع هـا را كـه در اثـر كار نكـردن كمی گیـر می كنند 
بایـد بـا حـركات مایـم و روغـن كاری مفصل های ماشـین را رفـع عیب كرد تا به آسـانی كار كنـد. همچنین 
تمـام قسـمت هایی را كـه احتیـاج بـه گریس دارنـد گریس كاری كـرد. توصیه می شـود از كتابچـه راهنمای 

ماشـین هم اسـتفاده نمود.

نگهداری و تعمیر ماشین های کاشت
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روش های تکثیر بذر در گیاهان دارویی

خصوصیات نشاء خوب جهت انتقال به زمین اصلی

ماننــد دیگــر گیاهــان، روش تكثیــر بــا اســتفاده از بــذر در گیاهــان دارویــی نیــز از رایج تریــن روش هــا اســت. 
ــذر،  ــی، پوشــش ب ــی، ســرعت جوانه زن ــت جوانه زن ــگ، قابلی ــدازه، شــكل، رن ــی از نظــر ان ــان داروی بذرگیاه
تولیــد لعــاب پــس از جــذب آب و مــوارد دیگــر تنــوع بســیار زیــادی دارنــد. لــذا تكثیــر بــذری ایــن گیاهــان 

ــر انجــام می گیــرد: ــه دو روش زی ب
1ـ تکثیــر  مســتقیم بــذر: در ایــن روش بــذر گیاهــان دارویــی مســتقیماً در زمیــن اصلــی كاشــته می شــود. 
گیاهانــی ماننــد كرچــك، گلرنــگ، بادرنجبویــه، زوفــا، بابونــه، ماریتیغال، كــدوی تخم كاغــذی، انیســون، رازیانه، 

زیــره ســبز، زیــره ســیاه و... براحتــی بــا ایــن روش تكثیــر می شــوند.
ــا قطــع كاهــك ریشــه  ــه ب ــی ك ــن روش گیاهان ــاء(: در ای ــت نش ــتقیم )کاش ــر مس ــر غی 2ـ تکثی
حساســیتی نداشــته و ریشــه های فرعــی زیــادی ظاهــر می كننــد، پــس از كاشــت بــذر آنهــا در خزانــه، در 
صورتــی كــه شــرایط زمیــن اصلــی مســتعد و مهیــا گردیــد، در هــوای آزاد و در فواصــل مــورد نظــر نشــاء ها را 
بــه زمیــن اصلــی منتقــل می كننــد. ازگیاهــان دارویــی نشــایی می تــوان بــه آویشــن، بــه لیمــو، نعنــا فلفلــی، 

ــا، مرزنجــوش و ســنبل الطیــب اشــاره نمــود.  ــی، اســتویا، علف چای،زوف مریم گل

١ـ دارا بــودن ســه تــا شــش بــرگ 2ـ داشــتن ریشــه های نســبتاً قــوی3ـ شــاداب، كامــًا ایســتاده و بــدون 
خمیدگــی و شكســتگی 4ـ فاقــد هرگونــه بیمــاری و آفــات باشــد.

مزایای نشاءکاری
ــت  ــای ریز،كاش ــرای بذره ــودن ب ــب ب ــول، مناس ــردن محص ــش رس ك ــوان پی ــن روش می ت ــای ای از مزای
بذرهــای كنــد رشــد یــا بــا جوانه زنــی ســخت، كاهــش هزینــه بــذر، افزایــش عملكــرد محصــول، ســهولت و 
راحتــی عملیــات داشــت،محدودیت دوره رشــد و نمــو در منطقــه، امــكان تولیــد گیاهــان مطلــوب بــا رشــد 
یكســان، صرفه جویــی در وقــت و هزینــه، امــكان اســتفاده حداكثــر از زمیــن اصلــی، امــكان انجــام عملیــات 

ــرد. ــام ب ــوان ن ــی و... را می ت ــه زراع ب
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در منطقه شما از نشاء كدام یك از گیاهان دارویی برای كاشت استفاده می كنند؟ تحقیق کنید

وقتـی بذرهـای كاشـته شـده در خزانـه حداقـل 3 تـا 6 برگـی شـدند، نشـاءها قابـل برداشـت می شـوند. در 
ایـن زمـان زمیـن خرانـه را آبیـاری نمـوده و پس از آنكـه رطوبت زمیـن به حد گاورو رسـید آنهـا را از خاك 
بیـرون می آورنـد. بـرای خـارج كـردن نشـاء از خـاك، بیـل یـا بیلچـه را به طـور كمی مـورب در خـاك فرو 
كـرده، بـدون صدمـه زدن بـه ریشـۀ نشـاء، آن را از زمیـن بیـرون آورده و بـه زمیـن اصلی منتقـل می كنند.

پـس از انجـام شـخم و عملیـات تكمیلـی فیزیكی و شـیمیایی خاك و تسـطیح آن، بذر را در بسـتر خاك به 
منظـور جوانـه زدن و رشـد و نمـو بایـد كاشـت. بذر گیاه بـرای روییدن باید تحت شـرایط خاصی قـرار گیرد 
تـا جوانـه گیـاه بتواند،رطوبـت و مـواد غذایی را جذب و رشـد كند. بنابرایـن قرار گرفتن دانـه در عمق معین 
و تمـاس آن بـا خـاك بـرای روییـدن گیـاه اهمیـت به سـزایی دارد.چگونگـی انجـام كاشـت بذر بـه عواملی 
ماننـد: جنـس زمیـن، مقدارآب،سـنت های رایـج منطقـه، وسـایل موجودكاشـت و نـوع گیـاه بسـتگی دارد. 

روش هـای كاشـت بذرگیاهـان دارویـی از نظـر پخش به سـه روش زیر تقسـیم می شـود:
1ـ روش بـذر پاشـی: ایـن روش یكـی از سـاده ترین و ابتدایی ترین روش های كاشـت اسـت.در این روش، 

روش انتقال نشاءها

روش های کاشت بذرگیاهان دارویی از نظر پخش بذر
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پس از تسـطیح بسـترمورد نظر، بذر را روی خاك می پاشـند و با وسـایلی مانند شـن كش، دندانه و یا حتی 
مالـه بـا خـاك مخلـوط و یـا زیـر خـاك می كنند. پخش بـذر اكثـراً با دسـت و در صـورت امكان با دسـتگاه 
بذر پـاش صـورت می گیـرد. در ایـن روش مقـدار مصرف بذر زیاد بوده و سـطح پاشـش تقریباً غیـر یكنواخت 

و انجـام مراقبت هـای زراعـی ماننـد وجین علف های هرز مشـكل اسـت. 

به چه دلیلی در روش بذرپاشی، سبزشدن و رشد بوته ها یكنواخت نیست؟ فگر کنید

پخش بذر با روش دست پاش فعالیت عملی

وسایل الزم: پارچه ای با ابعاد ١/۵ × ١ متر، مقداری بذر یك گیاه دارویی، لباس كار 
شرح عملیات

١ـ لبــاس كار خــود را پوشــیده و بــا رعایــت نــكات ایمنــی و بهداشــتی زیــر نظــر هنرآمــوز مربوطــه 
وارد زمیــن شــوید.

2ـ زمیــن مــورد نظــر را بیــن اعضــای گــروه بــه ابعــاد ١۰ × 3 متــر تقســیم كــرده و بــا توجــه بــه 
زمیــن تقســیم شــده مقــداری بــذر مــورد نظــر را جــدا كنیــد.

3ـ پارچه را با راهنمایی های هنرآموز مربوطه به كمر خودبسته و بذر را داخل آن بریزید.
ــدای طــول  ــرار گرفتــن در ابت ــا ق ــد و ب ــا یــك دســت خــود دوانتهــای پیشــبند را نگــه داری 4ـ ب

ــه پاشــش كنیــد. ــا دســت دیگــر شــروع ب زمیــن تقســیم شــده، ب
ــا ســرعت  ــاب دســت خــود ب ــا پرت ــرده و ب ــا ســرعت یكنواخــت حركــت ك ۵ـ در طــول مســیر ب

ــید. ــا را بپاش ــد و بذره ــت كنی ــت حرك یكنواخ
6ـ دقت كنید كه پاشش شما در تمام طول قطعه یكنواخت باشد.

۷ـ چنانچــه بــا پایــان یافتــن ســطح قطعــه، موجــودی كــود پیشــبند نیــز تمــام شد،پاشــش شــما 
قابــل قبــول بــوده اســت.
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در ایـن روش بذرهـا را بـا دسـت و یـا با ماشـین های خطـی كار در روی ردیف های موازی كشـت می كنند. 
فاصلـه ردیف هـا از هـم و فاصلـه بذرهـا روی هر 
بوتـه  انـدازه  و  گیـاه  نـوع  بـه  بسـتگی  ردیـف 
خواهـد داشـت. در روش ردیفـی هرچنـد به كار 
بیشـتر و زمـان زیادتـری نیـاز اسـت اما نسـبت 
بـه كشـت درهـم مقـدار بـذر كمتـری مصرف و 
انجـام مراقبت هـای زراعی به راحتـی انجام پذیر 
اسـت. ماشـین های كاشـت بـذر در ایـن روش 
بسـته بـه نـوع گیـاه، انـدازه بـذر و نیرویـی كـه 

ماشـین بـذركار را می كشـد، انـواع مختلـف دارنـد. مانند گیاهـان دارویـی رازیانـه و ماریتیغـال. از آنجا كه 
بـذور رازیانه از قوه رویشـی مناسـبی برخوردارند كشـت مسـتقیم در زمیـن اصلی نتایج خوبـی دربرخواهد 
داشـت و در اكثـر كشـورها از ایـن روش اسـتفاده می شـود. كشـت ردیفـی رازیانـه در روش مكانیـزه بـا 

اسـتفاده از ردیـف كار غـات انجـام می گیـرد.

 در روش كاشـت ردیفـی، فاصلـه ردیف هـا از همدیگـر و فاصلـه بـذور، در روی هـر ردیـف كامًا مشـخص و 
معیـن اسـت. در حالـی كـه در كاشـت خطـی فاصلـه بـذور روی خـط رعایـت نمی شـود. یكـی از روش های 
كشـت ردیفـی روش كپـه ای می باشـد.بدین صـورت كه گودال ها یـا حفره هـای كوچكی را بـه فواصل معین 
و بـه عمـق متناسـب بـا انـدازه بـذر ایجـاد و تعـدادی بذر)2تـا 3عـدد( را در آن ریختـه و روی آن را با خاك 
می پوشـانند. ایـن روش در مـواردی بیشـتر معمـول اسـت كه گیاه نسـبت به تراكم زیاد خاك، سـله بسـتن 
و تهویـه خـاك حسـاس باشـد. ماننـد گیاهـان دارویـی باریجه و آنغـوزه ولی كشـت بذر رناس، زوفا و سـداب 

به صـورت كپـه ای نتیجـه بهتـری عایـد می كند.

2ـ روش خطی کاری یا بذر ریزی:

3ـ روش بذر کاری یا ردیف کاری: 
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تكثیر گیاهان دارویی با بذر

١ـ هیـرم كاری یـا نـم كاری: در ایـن روش، ابتـدا زمیـن را آبیاری نمـوده و پس از گاورو شـدن آن 
را شـخم زده، بـذر را می كارنـد. بـه دلیل سـله نبسـتن خـاك و تأمیـن رطوبت یكنواخـت، بذور به 
راحتـی سـبز شـده و بـه سـهولت به رشـد خـود ادامـه می دهنـد. ایـن روش كشـت در زمین های 

رسـی كـه احتمال سـله بسـتن خاك پـس از آبیاری وجود دارد؛ بسـیار مناسـب اسـت.

2ـ خشـكه كاری: در ایـن روش پـس از عملیات كاشـت، زمیـن را آبیاری می نماینـد. در این روش 
معمـوالًً پـس از آبیاری، خاك سـله بسـته، در نتیجه سبزشـدن بذر به ویژه در روش كاشـت درهم 
بـا آبیـاری كرتـی بـا مشـكل مواجـه می شـود. اگـر كشـت بـه روش خطـی یـا ردیفـی روی زمین 
صـاف باشـد، فاصلـه ردیف هـا یـا خطـوط را می تـوان بـا اسـتفاده از كولتیواتـور سـله شـكنی كرد 
و یـا بـا آبیـاری متوالـی و زود بـه زود، از تشـكیل سـله جلوگیـری نمـود تا خـارج شـدن جوانه به 
راحتـی انجـام شـود. بدیهـی اسـت وقتی كه كاشـت بـذور روی پشـته باشـد اثر سـله موجب هدر 

رفتـن رطوبـت اسـت و تأثیـر چندانـی در جوانه زنی بـذور ندارد.

روش کاشت از نظر رطوبت الزم برای جوانه زنی

دیم کاری در گیاهان دارویی

كشت بذر با توجه به تأمین رطوبت برای جوانه زدن، می تواند به دو صورت زیر انجام شود:

ایـران رویـش گاه اصلـی بسـیاری از گونه هایـی از گیاهـان دارویـی بـا ارزش می باشـد. ایـن گونه ها در شـرایط 
طبیعـی و یـا بارندگـی مختصـر، با كشـت اصولی آنهـا مواد مؤثر نسـبتاً باالیی تولیـد می كننـد و از این رهگذر 
تولیـدات گیاهـان دارویـی، مصـرف داخلـی و صـادرات آن را افزایـش می دهـد. دیـم كاری در واقـع كشـت و 
كار متكـی بـه بـاران در مناطـق نیمـه خشـك با بارندگـی 2۵۰ تـا ۵۰۰ میلی متر بـا توزیع بارندگی مناسـب 
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می باشـد و در ایـن مناطـق گیـاه در انتهـای فصـل رشـد ممكـن اسـت در معرض تنش خشـكی قـرار گیرد. 
خشـكی یكی از مهم ترین عوامل محدود كننده رشـد گیاهان در سرتاسـر جهان و شـایع ترین تنش محیطی 
ا سـت كـه تقریبـاً تولیـد 2۵ درصـد اراضی جهان را محدود سـاخته اسـت. در مقایسـه با گیاهـان دیم دیگر 
مثـل گنـدم، جـو و حبوبـات، گیاهـان دارویی مقـاوم به خشـكی، می توانند عملكـرد قابل ماحظـه ای تولید 
نماینـد كـه از نظـر درآمـد و اشـتغال مقـرون به صرفه باشـند. ضمـن اینكه گیاهـان دارویی دیـم بعلت عدم 
اسـتفاده یـا اسـتفاده محـدود از كودهـای شـیمیایی وسـموم مختلـف، یـك محصول سـالم خواهد بـود. در 
ایـن گیاهـان، كـم آبـی و تنش خشـكی به عنـوان عامل محـرك تولیـد متابولیت هـای ثانویه عمـل می كند 
و از ایـن دیـدگاه خشـكی می توانـد بـه عنـوان یك عامل مثبـت در افزایـش تولید مـواد دارویـی در گیاهان 
دارویـی تلقـی شـود. تعییـن و تشـخیص شـرایط اقلیمـی ویـژه مناطـق مختلـف كشـور، شناسـایی گیاهان 
سـازگار و بـا ارزش، ابـداع لـوازم و ادوات مناسـب كشـاورزی و نیـز ابتـكار روش هـای اختصاصـی كشـت و 
پـرورش گیاهـان دارویـی در مناطـق خشـك و نیمه خشـك می تواند موجب شـكوفایی در عرصه كشـاورزی 

بـه ویـژه دیـم كاری در این مناطـق گردد. 
وجـود عرصه هـای وسـیع دیمزارهـای كشـور، گیاهـان دارویـی سـازگار و بـا ارزش و نیـاز صنایـع مختلف و 
داروسـازی، راه تولیـد انبـوه گونه هـای گیاهـی در دیمزارهـا را نشـان می دهـد. مطالعـات چند دهه گذشـته 
بـرای شناسـایی مناطـق مسـاعد دیـم كاری گیاهـان زراعـی یكسـاله گرامینـه و حبوبـات و تجربیـات عملی 

بومادران دیم

خار مریمگل محمدی
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كشـاورزان، حاكـی از اسـتعدادهای تولیـد كمـی و كیفـی محصـوالت دیـم در كشـور می باشـد. انتخـاب و 
توسـعه كشـت گیاهـان دارویـی چند سـالۀ سـازگار با شـرایط دیم هـر منطقه می توانـد بهتریـن گزینه برای 
جایگزینـی الگـوی كشـت فعلـی باشـد. اسـتقرار گیاهـان دارویـی چند سـاله، ضمن ایجـاد پوشـش گیاهی، 
می توانـد از فرسـایش خـاك جلوگیـری نمایـد. توسـعه و ترویـج زراعت دیـم گیاهـان دارویـی درعرصه های 
شـیبدار و اراضـی دیـم می تواند در سـطح وسـیعی در كشـور گسـترش یابد. توسـعه زراعت گیاهـان دارویی 
در داخـل كشـور می توانـد تحولـی درحفـظ و احیـای اكوسیسـتم های زراعـی دیـم ایجـاد نمایـد. از ایـن 
رهگـذر، عـاوه بـر اثرات مثبت زیسـت محیطی و حفـظ خاك و آب، به دلیـل ارزش افزوده گیاهـان دارویی، 
كشـاورزان و بهـره بـرداران محلـی می تواننـد در آمـد خوبـی حاصـل و عـاوه بـر آن صنایـع  فـرآوری ایـن 
گیاهـان می توانـد در ایجـاد اشـتغال، تحولـی عظیـم ایجـاد نمایـد. تولیـد گیاهـان دارویـی عاوه بـر امكان 
فـروش مسـتقیم و یـا تبدیـل آنهـا بـه داروهـای گیاهـی و همچنیـن بسـته بندی آنهـا بـه روش هـای سـاده 
و فنـی، ارزش افـزودة بسـیاری ایجـاد می نمایـد. ایجـاد اشـتغال در بخش هـای مختلـف تولیـد و فـرآوری 
محصـوالت گیاهـان دارویـی بـه دسـت آمـده، عامل مهمـی در تغییـر شـرایط اقتصـادی، اجتماعـی زارعین 

دیـم كار و بهره بـرداران مراتـع می باشـد. 
از مهم تریـن گیاهـان دارویی قابل كشـت به صـورت دیم كاری می توان بـه مریم گلی، بومادران، اسـطوخودوس، 

مرزه، اسـفرزه، زیره، ماریتیغال، گل محمدی، آویشـن و زوفا اشـاره كرد. 
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شرح کار:
١ـ در بستر آماده میزان بذر تعیین شده را ریخته با خاك آماده یا مالچ می پوشانیم.

2ـ استفاده از ریسمان، میخ چوبی، بیل، بیلچه، میخ نشاء، شیار بازكن
3ـ پاك بندی و ثبت مشخصات نوع پایه، رقم، تاریخ

شاخص ها:
كاشت در فاصله های معین روی ردیف ـ رعایت فاصله بین ردیف

شرایط: شرایط جوی مناسب ـ مزرعه با شرایط استاندارد ـ وسایل آماده به كار
لباس كار ـ بذور الزم ـ ریسمان ـ میخ چوبی ـ بیل و بیلچه ـ فوكا ـ مالچ ـ سرند ـ شن كش

استاندارد عملکرد: كاشت ١۰۰ متر مربع خزانه )بذرـ قلمه ـ پیازچه(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

ارزشیابی پایانی: کاشت گیاهان دارویی 

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 ردیف مرحله کار

تعیین روش های كاشت

تهیه و آماده سازی بذر

تعیین وسایل كاشت

استقرار بذر

پاشش بذر

نصب تابلوی كاشت

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش: رعایت بهداشت فردی ـ حفظ محیط زیست

میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.

١١

2١

32

42

۵2

62

2

*

*
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پوشاندن گلخانه )موقت(

گلخانه ها محیط مصنوعی مناسبی برای رشد و نمو گیاهان دارویی می باشند؟
 در گلخانه ها نشاءهای بسیاری برای كاشت گیاهان دارویی در زمین اصلی تولید می شود؟

گلخانه ها سبب تضمین رشد گیاه در فصل های نامناسب می شوند؟

رشـد جمعیـت و افزایـش مصـرف سـرانه كه با سـطح درآمد و زندگـی افراد جامعه همبسـتگی زیـادی دارد، 
دو مسـئله مهـم در تأمیـن نیازهـای غذایـی بـرای افـراد جوامع در حـال پیشـرفت از جمله ایران اسـت و در 
ایـن میـان نقـش اسـتفاده مؤثـر و بهینه از منابـع محدود آب وخـاك از اهمیت ویـژه ای برخوردار اسـت. هر 
یـك از گیاهـان بـرای داشـتن رشـد مطلـوب نیـاز به شـرایط خاصی از نظر شـدت نـور، دمای روزانـه، دمای 
شـبانه، میـزان رطوبـت نسـبی هـوا و رطوبـت خاك دارنـد. برای تولیـد و پرورش تجـاری گیاهان بـا كیفیت 
بـاال و در تمـام طـول سـال بایـد شـرایط محیطـی مطلوبـی بـه همـراه كنتـرل عوامل خسـارت زا نظیـر باد، 
طوفان هـای ویرانگـر، سـرما و یخبنـدان و..... از طریـق سـاختمانی بنـام گلخانـه فراهـم آوریـم كه بـه عنوان 
محیـط كنتـرل شـده مطـرح می گـردد. بـا توجـه به نیـاز روزافـزون بـازار، چـه از نظـر تولیـد گل و گیاهان 
زینتـی و چـه از نظـر سـبزیجات و صیفی جـات خارج از فصـل و همچنین تولیـد گیاهان دارویـی، این روش، 
تولیـد، امـروزه بـه یكـی از سـود آورترین بخش هـای كشـاورزی تبدیـل شده اسـت كـه البته سـرمایه گذاری 
اولیـه فراوانـی را نیـز طلـب می كنـد. بـا توجه به سـرمایه گذاری زیـادی كه در ایـن زمینه صـورت می گیرد، 
فقـدان مدیریـت صحیـح در احـداث گلخانـه، انتخـاب مكان، نـوع گلخانه و پوشـش آن باعث عـدم بهره وری 

مناسـب از سـرمایه و امكانات خواهد شـد.

در شرایط مناسب هنرجو بتواند یك متر مربع را در زمان پنج دقیقه پوشش دهد. 
استاندارد عملکرد

...

واحد یادگیری 7 

پوشاندن گلخانه )موقت(

آیا می دانید
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آیا گیاهان دارویی را هم می توان در گلخانه كشت نمود؟

كشت گیاهان دارویی در گلخانه چه مزایایی دارد؟

پرسش

پرسش

تکثیر و نگهداری گیاهان دارویی در محیط های سرپوشیده

بـرای تولیـد و پـرورش تجـاری گیاهـان بـا كیفیـت بـاال و در تمام طول سـال، شـرایط محیطـی مطلوبی به 
همـراه كنتـرل عوامل خسـارت زا نظیـر باد، طوفان، سـرما، یخبنـدان و... در محیط های كنترل شـده مطرح 
می گردنـد و از طرفـی تكنولـوژی تولیـد محصـوالت در محیط هـای سرپوشـیده گلخانه ای منجر بـه افزایش 
چشـمگیر راندمـان بهـره وری از منابـع محـدود آبـی و خاكـی گشـته و اهمیت آن بـا توجه به اقلیم خشـك 

و كـم بـاران در اكثـر نقاط كشـور ما، غیـر قابل انكار اسـت.
 بنابرایـن ایجـاد محل هـای تحـت كنتـرل و پوشـیده بـه منظـور نگهـداری و پـرورش گیاهان مخصوصـاً برای 
مناطقـی كـه خطـر عوامل نامسـاعد جوی وجـود دارد، الزامی می باشـد. این موضـوع اهدافی را بـه دنبال دارد 

كـه مهم تـر از همـه می تـوان تولیـد خـارج از فصـل یـا پیـش رس كـردن بسـیاری از محصوالت و به دسـت 
آوردن محصـوالت در غیـر از موطـن اصلـی را نـام بـرد. كشـت گیاهـان، درچنیـن محل هـای سرپوشـیده و 
كنتـرل شـده ای، بـه آب و زمیـن كمتـری احتیـاج دارد، امـا كار بیشـتری می طلبـد. هرچنـد كـه گیاهـان 
دارویـی در اغلـب منابـع علمـی بـه گیاهـان تنشـی معـروف بـوده ودر شـرایط سـخت نیـز رویش داشـته و 
مـواد مؤثـره تولیـد می كننـد، امـا بـرای پیش رس كـردن، تولیـد نشـاء، تكثیر خـارج از فصل رویـش، انجام 
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دالیل افرایش كشت زیر پوشش )گلخانه ای( چیست؟ بررسی کنید

پوشـش گلخانـه یكـی از مـوارد مهـم می باشـد كـه باید در همـان آغـاز طراحی گلخانـه به آن توجه شـود و 
از مهم تریـن تصمیمـات گلخانـه داران می باشـد و بایسـتی بـه دقت انجـام گیرد.

ویژگی های پوشش های مناسب گلخانه ای عبارتنداز:
١ـ درصد عبور نور مؤثر درفتوسنتز ازآنها زیاد باشد.

2ـ كمترین اتاف را در میزان حرارت و گرما داشته باشد.
3ـ وزن كمتری داشته باشد.

4ـ از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
۵ـ عمر طوالنی داشته باشد.

پوشش های گلخانه 

رایج ترین پوشش های گلخانه عبارتند از:

1ـ پالستیك
امـروزه بـرای پوشـاندن گلخانه هـا اسـتفاده از پاسـتیك در مقایسـه بـا شیشـه بسـیار متداول شـده اسـت. 
و درصـد باالیـی از پوشـش گلخانه هـای دنیـا را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. معمـوالً ایـن پوشـش ها در 

گلخانه هـای تونلـی )نیم دایـره(، تونل هـای پاسـتیكی و بعضـاً در سـایبان ها بـه كار می رونـد.
از مزایـای پوشـش های پاسـتیكی، ارزان بـودن آنهـا و نصـب آسـان آنهـا می باشـد. عیـب پوشـش های 
پاسـتیكی دوام كم آنها اسـت. چرا كه اشـعه ماورای بنفش خورشـید باعث شـكنندگی و تیرگی پاسـتیك 
می شـود. پوشـش های پاسـتیكی می توانـد از جنـس پلی اتیلـن، پلی اسـتر، پلی كلریـد وینیـل، پلـی وینیل 
فلوریـد، فایبـر گاس )فیبـر شیشـه( باشـد. اگرچـه درپاسـتیك های جدیـد پلـی وینیـل كلرید انتقـال نور 
بیشـتر و دارای عمـر طوالنی تـر)ده سـال( هسـتند ولی پاسـتیك های پلـی اتیلن بیشـترین اسـتفاده را در 
پوشـش گلخانه هـا دارنـد. و اغلـب پوشـش های پاسـتیكی از نـوع پلـی اتیلـن بـوده كـه معمـوالً بـه مـاده 

تحقیـات بـر روی رشـد و میـزان مـواد مؤثـره گیاهـان دارویی و همچنیـن پرورش برخـی از گیاهـان دارویی 
وارد شـده بـه كشـور كـه در آب و هوای ایـران نمی توان اقدام به كشـت اقتصـادی آنها نمـود، نیازمند چنین 

مكان های سـر پوشـیده ای هسـتیم.
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مقاوم كننـده در مقابـل اشـعه مـاورای بنفـش آمیختـه شـده اند كـه در این صورت طـول عمر آنهـا تا حدود 
3 سـال قابـل افزایـش اسـت. و همچنیـن بـا اسـتفاده ازمـواد نگهدارنـده نـور مـادون قرمـزدر پوشـش های 
پاسـتیكی، دمـای گلخانـه را در شـب نیـز كاهـش می دهنـد. بهترین موقع كشـیدن پاسـتیك در روزهای 

گـرم و آفتابـی اسـت كه پاسـتیك نسـبتاً نرم اسـت و بهتـر روی بدنه می مانـد. در این صورت پس از سـرد 
شـدن هـوا پاسـتیك منقبـض شـده و به طور كامـل كشـیده و محكـم می گردد.

2ـ شیشه
 امـروزه گلخانـه بـا پوشـش شیشـه ای از پرهزینـه تریـن انـواع گلخانه هـا اسـت. اگـر چه ایـن نـوع گلخانه ها 
دارای طـول عمـر بـاال، قابلیـت بـاالی عبـور نـور و حـرارت هسـتند ولـی هزینـه بـاالی سـاخت، مشـكل تر 
بـودن احـداث آنهـا نسـبت بـه نایلون هـای گلخانـه ای، مصـرف سـوخت بـاال و.. سـبب شـده اسـت كـه اكثر 

تولیدكننـدگان محصـوالت گلخانـه ای روی بـه 
اسـتفاده از پوشـش های پاسـتیكی بیاورنـد. از 
جملـه ایـن پاسـتیك ها كـه بعنـوان جایگزین 
شیشـه بـه كار می روند فایبرگاس مقـاوم )فیبر 
شیشـه ای( اسـت. این نـوع پاسـتیك ها دارای 
طـول عمـر ١۰ تا 2۰ سـاله بـوده و قیمت آنها 

از شیشـه ارزان تـر تمام می شـود.
3 ـ فایبرگالس

فایبـرگاس مقـاوم )F.R.P(: طـول عمـر آن 
بسـته بـه كیفیـت مـاده بیـن 2۰ـ3 سـال متغیـر اسـت و در انـواع و درجـات مختلـف و در دو نـوع صاف و 
مـوج دار )مقـاوم بـه سـرما و تگـرگ( سـاخته می شـود و بیشـتر برای پوشـش تك الیه مـورد اسـتفاده قرار 
می گیرنـد. ایـن پوشـش مقـاوم بـوده و در برابـر ضربـات عوامـل خارجـی شـكنندگی كمتـری نسـبت بـه 
شیشـه دارد و باعـث پراكندگـی نـور شـده و شـدت نـور یكنواختـی در گلخانـه فراهـم می كنـد و در نتیجه 
بـرای پـرورش گیاهـان گلدانـی بـرگ زینتی مناسـب می باشـد. در مـدت زمان كمتـری خنك شـده ولی از 
نظـر گرمایـی نیـاز بـه انـرژی تقریبـاً برابر با شیشـه دارند. این پوشـش معموالًً بعد از گذشـت ١۰ـ   8 سـال 
تغییـر رنـگ داده و میـزان نـور عبـوری از آن كاهـش می یابـد. از معایب دیگـر فایبر گاس قابلیت اشـتعال 

زیـاد آن می باشـد.
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در باغبانی چه تأسیساتی وجود دارد؟

كدام تأسیسات در كشت گیاهان دارویی استفاده می شود؟

پرسش

پرسش

تأسیسات باغبانی

ــو  ــد و نم ــده رش ــی كنترل كنن ــل محیط ــن عوام ــت از مهم تری ــترهای كش ــا و بس ــت، گازه ــا، رطوب ــور، دم ن
گیاهــان می باشــند. منظــور از تأسیســات باغبانــی فراهــم كــردن مكان هایــی اســت كــه در آن عوامــل فــوق را 
بــا توجــه بــه نیــاز هرگونــه گیاهــی كنتــرل و تغییــر داده تــا گیاهانــی را خــارج از فصــل رویــش و یــا درآب و 
هوایــی غیــر از آنكــه در آن رشــد و نمــو می كننــد، پــرورش داده و همچنیــن برخــی از گیاهــان را پیــش رس و 

نشــاء آنهــا را بــرای انتقــال بــه زمیــن اصلــی تولیــد كــرد.
برخی ازمهم ترین تأسیسات باغبانی عبارتند از: خزانه، سایبان، شاسی، تونل های پاستیكی و گلخانه.

خزانـه هـوای آزاد عبـارت اسـت از محـل محـدودی مانندكـرت یـا باغچـه ای بـه اندازه هـای مختلف كـه دارای 
خـاك اصـاح شـده و بـا زهكشـی مناسـب باشـد كـه ابتـدا گیاهان مـورد نظـر به صـورت متراكم در آن كشـت 
شـده و بعـد از طـی مرحلـه ای از رشـد بـه محـل اصلـی انتقـال داده شـوند. از خزانـه برای تولید نشـاء، كشـت 
برخـی از قلمـه گیاهـان و... اسـتفاده می شـود. در انتخـاب محـل و بسـتر كشـت خزانه بایـد دقت فـراوان نمود 
زیـرا گیاهـان مـورد نظـر در طی ازدیاد، حسـاس تریـن مرحله خـود را طی می كننـد و در صورت وجود شـرایط 
نامناسـب بـه نشـاء و نهـال در حـال ازدیاد خسـارت وارد می شـود. شـكل های زیر تولیـد نشـاءگیاه دارویی گل 

همیشـه بهـار را نشـان می دهند.

خزانه هوای آزاد 
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یكـی از تأسیسـات سـاده در باغبانـی سـایبان اسـت. كـه از یـك اسـكلت چوبـی یـا فلـزی كـه روی آن را با 
مـوادی ماننـد پاسـتیك، پارچـه، شـاخ و بـرگ گیاهـان و ماننـد آن پوشـانیده اند. تشـكیل شـده اسـت. و 
در واقـع مكانـی بـرای حفاظـت از گیاهـان در مقابـل تابـش مسـتقیم نـور خورشـید، بارندگـی، نـور اضافی، 

حشـرات و... می باشـد. سـایبان در ابعـاد مختلـف سـاخته می شـود. 

سایبان

شاسی 

شاسـی محـل یـا جعبه ای اسـت با ابعاد مشـخص كـه عرض آن 8۰ تـا ١۰۰ سـانتی متر، ارتفـاع آن 3۰ تا 
۵۰ سـانتی متر و طـول آن 3۰ تـا 4۰ سـانتی متر می باشـد. از شاسـی بـرای كشـت بذر و تولید نشـاء جهت 
انتقـال بـه مزرعـه، پیـش رس كـردن گیاهان، ریشـه دار كـردن قلمه هـا، مقاوم كـردن قلمه های ریشـه دار 
شـده و گیاهـان تولیـد شـده در گلخانه، به سـرما اسـتفاده می شـود. شاسـی ها در واقـع گلخانه های كوچك 
بـه شـمار می رونـد و ممكـن اسـت به صـورت متحـرك و یا ثابـت باشـند. از نظر حـرارت موجود در شاسـی 

دو نوع شاسـی سـرد و شاسـی گرم وجـود دارد.

نوعـی از شاسـی اسـت كـه منبـع حرارتی آن فقط انرژی خورشـیدی می باشـد و غیـر از نور خورشـید منبع 
حرارتـی دیگـری نـدارد. بایـد توجه نمـود كه لبه های این شاسـی را شـیب دار می سـازند تا شاسـی توانایی 

جذب حداكثر انرژی خورشـیدی را داشـته باشـد.

شاسی سرد:
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امـروزه بـا بهره گیـری از تونل هـای پاسـتیكی اقـدام بـه كشـت و به دسـت آوردن محصـوالت غیـر فصـل 
می كننـد. سـاده ترین تونل هـا، تونـل بسـیار كوتـاه یـا مینی تونـل می باشـد كـه ارتفـاع آن در حـدود ۵۰ 
سـانتی متر بـوده و بـرای پوشـش آن از نایلـون پلـی اتیلـن اسـتفاده می شـود. از تونل های پاسـتیكی كوتاه 
تـا ارتفـاع یـك متـر و تونل هـای بلنـد تا ارتفـاع 2 متر بـرای پیش رس كـردن سـبزی ها اسـتفاده می كنند. 
بـرای برپـا كـردن تونـل بـه فاصلـه هر 3 متـر، 2 عدد مفتـول آهنی یكـی در زیـر و دیگری در روی پوشـش 
نایلـون در زمیـن فـرو می برنـد و پوشـش نایلونی در بیـن این دو كمان آهنی كشـیده و محكم قـرار می گیرد 

و در انتهـای تونـل نیز بسـته می شـود. 

تونل پالستیکی

در ایـن نـوع از شاسـی، منبـع حرارتی فقط خورشـید نیسـت، بلكه از منابع آلـی مانند كود یا برگ، سیسـتم 
آب گـرم، جریـان هوای گرم،وسـایل برقـی و یا كابل های حرارتی نیز اسـتفاده می شـود.

شاسی گرم: 
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وســایل و مــواد الزم: لبــاس كار، دســتكش، بیــل، بیلچه،كلنگ،فرغون،ماســه، جعبــه شاســی، مقــداری 
خــاك بــرگ یــا كــود پوســیده 

شرح عملیات
لبــاس كار خــود را پوشــیده و دســتكش را دســت كــرده و بــا رعایــت نــكات ایمنــی و بهداشــتی زیــر 
نظــر هنرآمــوز مربوطــه، در محــل مناســبی از هنرســتان محــل تحصیــل خــود ابتــدا نهــری بــه عمــق 
ــرای زهكشــی  ــا طــول دلخــواه ایجــاد كنیــد، ســپس ب ــا ١/۵ متــر و ب 3۰ ســانتی متر و عــرض ١ ت
بهتــر در تــه آن كمــی ماســه درشــت ریختــه و بــر روی آن خــاك مرغــوب همــراه بــا كــود پوســیده 
ــر  ــه شــده ب ــه شاســی را كــه از قبــل تهی ــد و در آخرجعب ــی شــده بریزی ــرگ ضد عفون ــا خــاك ب ی
روی آن قــرار دهیــد. البتــه می توانیــد از جعبــه كشــت هــم اســتفاده كنیــد. بــرای اســتفاده بیشــتر از 
نــور و گرمــای آفتــاب، درب شیشــه ای جعبــه شاســی از شــمال بــه جنــوب شــیب داده می شــود، بــه 
طــوری كــه طــرف جنوبــی جعبــه دارای دیــواری كوتــاه بــه ارتفــاع 2۰ ســانتی متر و طــرف شــمالی 

آن دارای دیــواره بلنــدی بــه ارتفــاع 3۵ تــا ۵۵ ســانتی متر باشــد. 
ــا  ــی ی ــای دائم ــوان ازكوش)كوده ــود می ت ــتان خ ــات هنرس ــه امكان ــا بســتگی ب ــد گرم ــرای تولی ب
ــا  ــواد گرم ــن م ــر روی ای ــرو ارگانیســم ها ب ــت میك ــر فعالی ــه در اث ــرد ك ــتفاده ك ــی اس ــواد گیاه م
ــه  ــرم در ت ــای آب گ ــا لوله ه ــی ی ــا اســتفاده از بخــاری برق ــوان ب ــن می ت ــد می شــود( همچنی تولی
ــوان آن را  ــت می ت ــاده اس ــما آم ــی ش ــرد. شاس ــن ك ــا را تأمی ــای آن گرم ــا در دیواره ه ــی ی شاس
به منظــور ریشــه دار كــردن قلمه هــا و یــا كشــت بــذر بــرای تولیــد نشــاء و... بــه كار بــرد. هنــگام كار 

بــا شاســی گــرم بایــد بــه ســایه دادن، تهویــه و كنتــرل دمــا و رطوبــت توجــه زیــادی كــرد. 
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بـا  كـه  مكانـی  از  اسـت  عبـارت  گلخانـه 
مـواد شـفاف پوشـیده شـده و در آن عوامل 
قبیـل دمـا، رطوبـت  از  محیطـی مختلـف 
و  اكسـیدكربن  دی  میـزان  نـور،  نسـبی، 
آن  در  می باشـد.     و     كنتـرل  قابـل  تهویـه 
می تـوان گیاهـان را در تمـام طـول سـال 

داد.  پـرورش 

گلخانه 

١ـ  امـكان تولیـد مسـتمر محصـوالت در تمـام طول سـال بـدون تأثیـر محدودیت های موجـود بخصوص در 
مناطق سـرد.

2ـ پیش رس كردن گیاهان و امكان تولید محصول در كوتاه مدت.
3ـ طوالنی كردن فصل رشد گیاهان.

4ـ ازدیاد گیاهان به روش جنسی و غیر جنسی.
۵ـ بهره وری صحیح از امكانات محدود آب و خاك بخصوص در قطعات و اراضی كوچك غیر اقتصادی.

6 ـ بازدهی تثبیت شده با توجه به كنترل عوامل تولید شامل رطوبت، درجه حرارت، تهویه و نور. 
۷ ـ كاهش خسارت و تأمین امنیت تولید با توجه به كنترل عوامل سوء محیطی در یك محیط بسته. 

8 ـ ایجاد اشتغال مفید و مولد در جامعه. 

مزایای پرورش گیاهان در گلخانه
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انواع گلخانه ها

گلخانه ها را معموالً از نظر شكل و ساختار و همچنین از نظر دما به انواع زیر تقسیم بندی می كنند.

١ـ گلخانه های سرد
2ـ گلخانه نیمه گرم یا معتدل

3ـ گلخانه گرم
4ـ گلخانه گرم و مرطوب

انواع گلخانه از نظر شكل و ساختار

از نظر دمایی گلخانه ها را به چهار گروه زیر تقسیم می کنند:

1ـ گلخانه های یك طرفه

2ـ گلخانه های دوطرفه
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3ـ گلخانه های نیمه دو طرفه

)shaped ـA( 4ـ گلخانه آ شکل

5  ـ گلخانه های جوی پشته  ای)به هم پیوسته(
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6  ـ گلخانه های تونلی یا نیم استوانه ای 

ایـن نـوع گلخانه هـا بـه نسـبت سـاخت، آسـان و ارزان دارند، و امروزه بسـیار متداول شـده اسـت. اسـكلت 
آن توسـط لولـه یـا پروفیل هـای گالوانیـزه سـاخته می شـود كه قـوس ١8۰ درجـه دارند و توسـط تیر های 
فرعـی كـه در امتـداد طولـی گلخانـه قـرار دارنـد، نگهداشـته می شـود. امـروزه بـرای اسـتحكام بیشـتر و 

تغییـرات احتمالـی از پیـچ و مهـره بجای جوشـكاری اسـتفاده می شـود.

نکات مهم در احداث گلخانه

یكـی از اولیـن تصمیماتـی كـه باید اتخاذ شـود، این اسـت كه گلخانه به صـورت یك واحد جداگانـه، در تماس 
بـا سـاختمان های موجود و یا به صورت بخشـی از سـاختمان های جدید سـاخته شـود. رسـیدن بـه این هدف 
زمانـی حاصـل می شـود كـه مشـخصات فنـی گلخانـه در حـد اسـتاندارد و یـا حداقـل نزدیـك به ایـن معیار 

رعایـت شـده باشـد. بـه همیـن منظور بـرای احداث هـر گلخانه باید مـوارد زیر مـد نظر قـرار گیرند.
١ـ در انتخـاب محل مناسـب، فضای توسـعه بایسـتی مـورد توجه قرار گیـرد. پیش بینی احـداث ابنیه مورد 
نیـاز عـاوه بـر اسـكلت گلخانه ها، سـاختمان كارگـری، سـرویس های بهداشـتی، فضای الزم جهـت ذخیره 

آب وسـوخت از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت.
2ـ محـل گلخانـه حتی االمـكان نزدیـك جاده هـای اصلـی یـا دارای جاده هـای مناسـب باشـد. شـیب های 
تنـد، محل هـای بادگیـر، مـكان مناسـبی بـرای احـداث گلخانـه نیسـتند. ابعـاد زمین بایـد طـوری انتخاب 
شـود كـه بتـوان گلخانه هـا را در جهـت شـمالـ  جنـوب در آن احـداث نمـود. بایسـتی محل تا حـد امكان 

مسـطح باشـد تـا هزینه تسـطیح كاهـش یابد.
3ـ خـاك محـل احـداث گلخانـه بایـد دارای بافتـی متوسـط، زهكشـی مناسـب، فاقـد شـوری و... باشـد. 
به دلیـل اسـتفاده گسـترده از آب در عملیـات گلخانه هـا احـداث یك سیسـتم زهكش مناسـب مخصوصاً در 

خاك هـای دارای بافـت سـنگین ضـروری اسـت.
4ـ دسترسی به منابع آب با كیفیت و كمیت مناسب باید امكان پذیر باشد.
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۵ـ بـرای تأمیـن نـوع سـوخت مصرفـی در گلخانـه در مناطقـی كـه امكان دسترسـی بـه گاز طبیعـی وجود 
دارد؛ می تـوان بـا كاربـرد ایـن سـوخت ارزان، هزینه هـا را بـه مقـدار زیـادی در تولیـد فصـل سـرما كاهـش 
داد. گلخانه هـای دور از لوله هـای گاز مجبـور بـه اسـتفاده از سـایر منابـع انـرژی به جـای گاز می باشـد كـه 

به عنـوان ارزان تریـن و پاك تریـن منبـع انـرژی به شـمار مـی رود.
6  ـ جایـی كـه دائمـاً دارای آب و هـوای نامسـاعد، باران هـای شـدید، سـایه ناشـی از واقـع شـدن در دامنـه 

شـمالی كوه هـای بلنـد و یـا درختـان سـربه فلـك كشـیده باشـد، مناسـب احـداث گلخانه نیسـت. 
۷ـ انتخـاب نـوع محصولـی كـه در برنامه تولیـد قرارمی گیرد از دیگر نـكات مهم در احداث گلخانه اسـت، با توجه 
بـه اینكـه گرایش هـا به سـمت تولیـد اختصاصی محصـوالت اسـت و دسـتور كار تولید پـس از مطالعـه ابتدایی 
بـازار داخلـی و خارجـی مشـخص می گـردد؛ بنابراین قبل از احداث، ابتدا بایسـتی تعیین كننـد كه چه محصولی 

شود.  تولید 
سپس تصمیم به احداث گلخانه در منطقه و اقلیم مناسب آن محصول بگیرید.

ساخت گلخانه خانگی  فعالیت عملی

بـا مصالـح در دسـترس مانند چوب و تخته و لوله پاسـتیكی شـبیه یكی از اشـكال زیر یـك گلخانه كوچك 
بسازید.
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چه اقداماتی برای آماده سازی زیر پوشش گلخانه الزم است؟

چرا بستر های خاكی را در كشت گلخانه ای و یا در كشت تونل پاستیكی، ضد عفونی می كنند؟ پرسش

بسترهای کشت در گلخانه

آماده سـازی بسـتر گلخانـه از مـوارد بسـیار مهـم و حیاتـی در كنتـرل رشـد و بـاروری گیـاه اسـت. محیـط 
كشـت مطلـوب بایـد دارای ویژگی هـای زیـر باشـد:

١ـ قدرت نگه داری آب كافی2ـ داشتن خلل و فرج كافی برای تهویه و خروج آب های اضافی
3ـ كم بودن میزان نمك ۵  ـ فاقد عوامل بیماری زا و بذر علف های هرز6  ـ داشتن مواد غذایی كافی.

بستر کاشت در گلخانه ها به دو صورت خاکی و یا هیدروپونیك)بدون خاک(می باشند.

خصوصیـات مختلـف خـاك )فیزیكـی و شـیمیایی( بـر چگونگـی رشـد و نمـو، كمیـت و كیفیت مـواد مؤثر 
گیاهـان دارویـی تأثیـر دارد. بـرای حصـول اطمینـان از خـاك بسـتر گلخانـه، بهتـر اسـت اولیـن اقـدام، 
نمونه بـرداری از نقـاط مختلـف و ارسـال بـه آزمایشـگاه بـرای آنالیـز كامـل آن از لحـاظ بافـت، PH، EC و 
عناصـر غذایـی موجـود باشـد. در ایـن صـورت اصـاح خـاك و برنامـه كـود دهـی ضمن رشـد، متناسـب با 
سـن و نـوع محصـول را می تـوان بـه راحتی مدیریـت نمود. مـواد آلی خاك داخـل گلخانه به علت اسـتفاده 
مـداوم از خـاك و نیـز گـرم بـودن، تجزیـه می شـود و باید بـا اضافه كـردن مواد آلـی مختلف ترمیـم گردد. 
در ضمـن رشـد میكروارگانیسـم های مضـر خـاك بـه دلیل گـرم و مرطوب بـودن محیط به گیاهان آسـیب 
می رسـاند كـه باید بـه روش های مختلف عفونی شـود. از مشـكات دیگر خاك كاهش عناصـر معدنی خاك 
می باشـد كـه در مواقـع معیـن بایـد كمبودهـای آن برطـرف شـود. در اكثـر مواقع خـاك گلخانه بـا كمبود 

الف( بسترهای خاکی

پرسش
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ایـن  بـرای  اسـت.  مواجـه  آلـی  مـواد 
منظـور می تـوان از مـواد آلـی ماننـد: 
پیـت، كوكوپیـت، خـاك بـرگ، كـود 

دامـی و... اسـتفاده نمود. 

ضـد عفونـی بسـتر بـه منظور حـذف عوامـل بیماری زا، تخـم حشـرات و بذر علف هـای هرز انجـام می گیرد. 
روش هایـی كـه بـرای ضدعفونی بسـتر بـه كار می روند عبـارت اند از:

ایـن روش ارزان، سـریع و مؤثرتـر از روش هـای دیگـر اسـت. در ایـن روش زه كشـی وهـوا دهـی خـاك نیز 
بهبـود می یابـد.

روش کار: 
بخـار آب توسـط دیـگ بخار تولید می شـود و از طریـق لوله های سـوراخ داری در عمق ١۵ـ١۰ سـانتی متری زیر 
خاك قرار دارند و یا به وسـیله شـیلنگ های منفذ دار كرباسـی كه در سـطح محیط كشـت قرار می گیرد؛ تزریق 

می شـود. اگر عرض پشـته ها یا بسـتر كشـت 9۰ 
سـانتی متر باشـد یك لولـه بخـار و درصورتی كه 
حـدود ١2۰ سـانتی متر باشـد دو لولـه انتقـال 
بخـار آب نیـاز اسـت. بـرای محبوس كـردن بخار، 
سـطح بسـتر را با پاسـتیك می پوشـانند. دمای 
تولیـد شـده در ایـن روش باید حـدود 6۰ درجه 
سـانتی گراد و مـدت زمـان الزم بـرای بخـار دهی 

3۰ دقیقه باشـد.

ضد عفونی کردن بستر های کشت خاکی

1ـ ضد عفونی با بخار آب: 
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در ایـن روش بسـتر را آبیـاری نمـوده و مرطـوب 
می كننـد و سـپس روی آن را با پاسـتیك نازك 
روشـن با ضخامت 2۵ الی ١۰۰ میكرون پوشـش 
می دهنـد. ایـن عمل حتمـاً بایـد در ماه های گرم 
سـال انجـام گیـرد. دمای بسـتر بـا این شـیوه به 
4۰ تـا 6۰ درجه سـانتی گراد افزایش می یابد كه 
بـرای اكثر موجودات مضر كشـنده اسـت. معموالً 
پوشـش پاسـتیكی را 4 تـا 6 هفتـه روی بسـتر 
نگـه می دارنـد. بسـتر هایی كـه با ایـن روش ضد 
عفونـی می شـوند؛ عملكـرد مناسـبی نسـبت به 
بقیـه شـیوه ها دارنـد. عمده تریـن عیب ایـن كار 
نیـاز به زمان طوالنـی و هوای گرم محیط اسـت.

در صورتـی كـه هیـچ كـدام از روش هـای ضـد عفونی امكان پذیـر نبود برای ضد عفونی بسـتر از مواد شـیمیایی 
اسـتفاده می شـود. بسـتر باید شـخم خورده و دارای رطوبت 4۰ تا 8۰ درصد ظرفیت زراعی باشـد و با پاستیك 
روشـن بـرای تأمیـن دمـای ١8 تـا 24 درجـه سـانتی گراد پوشـانده شـود. از معایب ایـن روش می تـوان به غیره 
قابـل كشـت بـودن محیـط به مـدت 3ـ2 هفتـه، ایجـاد مسـمومیت در برخـی گیاهـان و افزایش هزینه اشـاره 
نمـود. از مـواد شـیمیایی كه برای ضد عفونی بسـتر به كار مـی رود می تـوان از متیل برومایـد، كلروپیكرین، واپام 
و فرمالیـن نـام بـرد. انجـام ضـد عفونی با ایـن روش با توصیه و نظـارت كارشناسـان مربوطه امكان پذیر اسـت.

2ـ ضد عفونی با خورشید: 

3ـ ضد عفونی بستر با مواد شیمیایی: 
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ریشه دار كردن قلمه اسطوخودوس و یا رزماری در شاسی یا گلخانه فعالیت عملی

وســایل و مــواد الزم: لبــاس كار، دســتكش، قیچــی، بیلچــه، بوتــه اســطو خــودوس و یــا بوتــه رزماری،ماســه، 
ــت  جعبه كاش

شرح عملیات
لبــاس كار خــود را پوشــیده و دســتكش را دســت كــرده و بــا رعایــت نــكات ایمنــی و بهداشــتی زیــر نظــر 
هنرآمــوز مربوطــه، هرگــروه تعــدادی سرشــاخه )قلمــه( از بوتــه رزمــاری یــا اســطوخودوس بــه طــول ١2 تــا 
2۰ ســانتی متر بــا قیچــی جــدا نمــوده وبرگ هــای انتهایــی را ازروی قلمــه بــا دســت بــه آرامــی برداشــته 
ــه درون بســتر مناســبی از  ــا گلخان ــا ۵ ســانتی متری در شاســی ی و ســپس ایــن قلمه هــا را در عمــق 4 ت
ــاه قلمه هــا ریشــه دار شــده و آمــاده انتقــال  ــی 3 م ــا آبیــاری منظــم آنهــا، پــس از 2 ال ــد. ب ماســه بكاری

بــرای كاشــت می شــوند. در هــر متــر مربــع شاســی حــدود 6۰۰ قلمــه را می تــوان كشــت نمــود.
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هیدروپونیـك یـا كشـت بـدون خـاك یـك تكنولـوژی برای پـرورش گیاهـان در محیـط بدون خاك اسـت 
كـه تمـام عناصـر غذایـی مـورد نیاز برای رشـد گیـاه به صـورت محلـول در اختیار گیـاه قرار داده می شـود. 
هیدروپونیـك تركیـب دو واژه یونانـی هایـدرو بـه معنی آب و پونوس بـه معنی كار و تاش اسـت. از مزایای 
كشـت بـدون خـاك، عملكـرد بـاال، تراكم بـاال در واحد سـطح كشـت، كوتاهـی طـول دوره زمانـی پرورش 
گیاهـان، حـذف بیماری هـا در نتیجـه حـذف خاك، كنتـرل علف های هـرز و... می باشـد. از معایـب این نوع 
كشـت می تـوان بـه سـرمایه گذاری زیـاد اولیه، هزینه بـاالی انرژی، محدودیـت در انتخاب گیاه و گسـترش 
سـریع آفـات و بیماری هـا در گلخانـه در صـورت آلـوده شـدن گیاهـان اشـاره كـرد. كشـت هیدروپونیـك 
عمـًا قابـل اسـتفاده برای رشـد انـواع میوه ها، سـبزیجات، گیاهـان دارویی و... اسـت. ولی به دلیـل اهمیت 
اقتصـادی، اكثـراً گیاهـان گـران قیمـت و یا كند رشـد را در این روش مـورد پرورش قـرار می دهند. تعدادی 
از گیاهـان دارویـی مـورد پرورش در سیسـتم هیـدرو پونیك عبارتند از: سـرخارگل، جینسـینگ، مریم گلی، 

ترخـون، نعناع و...

ب( بسترهای بدون خاک )هیدروپونیك(
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سیستم های کشت بدون خاک

سیستم های كشت بدون خاك را بر حسب نوع بستر به دو نوع زیر تقسیم می كنند:

در ایـن روش ریشـه ها در داخـل الیـه ای از جریـان محلـول غذایی قـرار می گیرند. و گیاه از قسـمت طوقه )حد 
فاصل ریشـه و سـاقه( بیرون از مایع اسـت.

ایـن روش دارای یـك بسـتر جامـد جهـت حفظ ریشـه ها در خود و سـرپا نگه داشـتن گیاه می باشـد. این بسـتر 
می توانـد از انـواع سـنگریزه، پوكـه معدنـی، پرالیت، ورمیكوالیت، پشـم سـنگ، پیت خـزه، خـاك اره، كوكوپیت 

و....باشد.

1ـ سیستم های هیدروپونیك مایع: 

2ـ سیستم دانه بندی شده و متخلخل: 

کوکوپیت
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به طور کلی کشت بدون خاک از دو سیستم پیروی می کند:

در این سیسـتم محلول غذایی كه به ریشـه ها رسـانده می شـود از انتهای سیسـتم خارج شـده و اسـتفاده مجدد 
در سیسـتم نمی شـود. مانند: كشـت در پشـم سنگ و كشت كیسه ای و كشـت در سنگ ریزه.

در ایـن سیسـتم محلـول غذایی اضافـی جمـع آوری، اصاح و برای اسـتفاده مجدد بـه آن بازگردانیده می شـود. 
در واقـع محلـول غذایی حالت چرخشـی دارد.

1ـ سیستم غیر چرخشی یا باز: 

2ـ سیستم چرخشی یا بسته
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بازدید از گلخانه  فعالیت عملی

هنرجویــان بــه همــراه مربــی مربوطــه از یــك گلخانــه پــرورش گیاهــان دارویــی بازدیــد بــه عمــل آوریــد و 
از نتیجــه بازدیــد خــود گــزارش كاری تهیــه نمــوده و بــه مربــی خــود تحویــل دهیــد.

كدام شرایط محیطی باید در گلخانه كنترل شود؟

عدم كنترل شرایط محیطی در گلخانه چه عواقبی می تواند داشته باشد؟
پرسش

پرسش
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1ـ دما 

فعالیت هـای شـیمیایی صـورت گرفتـه در فراینـد فتوسـنتز گیاهـان، مسـتقیما متأثـر از شـرایط محیطـی 
می باشـد. فتوسـنتز بـه عواملـی ماننـد دمـا، شـدت نـور و وجـود آب و مـواد غذایـی وابسـته اسـت. بـر پایه 
تحقیقاتـی كـه بـر روی گیاهـان دارویـی انجام شـده عوامل محیطـی بر مقدار كلـی و عناصر تشـكیل دهنده 
مـواد مؤثـر و مقـدار تولیـد وزن خشـك گیـاه می توانـد مؤثـر باشـد. بنابراین بـدون توجـه به اینكـه گلخانه 
بـرای چـه كاری مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، بایـد محیط آن كنترل شـده باشـد. این كار بـرای پرورش و 

سـامت گیاهـان گلخانـه ضروری می باشـد. 

تنظیـم درجـه حـرارت در گلخانه هـا شـرط اولیـه برای رشـد و نمـو بسـیاری از گیاهان اسـت. نیـاز گیاهان 
بـه درجـه حـرارت متفاوت اسـت. كنتـرل میزان دمـا به نـوع گیاهانی كـه در گلخانه پرورش داده می شـوند، 
بسـتگی دارد. تحقیقـات زیـادی بـر روی تأثیـر دماهـای مختلـف بـر مقـدار مـاده مؤثـره و همچنیـن رشـد 
گیاهـان دارویـی در محیط هـای گلخانـه انجـام گرفتـه اسـت به طـور مثـال دمـای 2۵ درجه سـانتی گراد در 
روز و ١۵ درجـه سـانتی گراد درشـب، باعـث تولیـد حداكثـر اسـانس در گیاه دارویـی بابونه می گـردد. از این 
رو تأثیـر دمـا بـر روی تـك تـك گیاهـان دارویـی كـه ارزش اقتصـادی دارنـد؛ بایـد مـورد مطالعـه و تحقیق 
قـرار گیـرد. در گلخانه هـای گـرم و مرطـوب دمـا بیـن ١8 تا 2۵ درجه سـانتیگراد بـرای تولید نشـاء گیاهان 
زینتی،علفـی و گیاهـان فصـل گـرم تنظیـم می شـود؛ در صورتی كـه در گلخانه هـای خنك برای تولید نشـاء 
و پـرورش گیاهـان فصـل خنـك بـه دمـای ١۰ تـا ١6 در جه سـانتی گراد نیاز باشـد. بـه منظور رشـد و نمو 
ایـده آل اكثـر گیاهـان و محصـوالت گلخانـه ای، بـه درجـه حرارتـی معـادل 22 تـا 2۷ درجه سـانتی گراد در 
روز و ١2 تـا ١۷ درجـه سـانتی گراد در شـب نیـاز می باشـد. خـروج از دامنـه حرارتی ذكر شـده بعضـاً منجر 
بـه خسـارات جبران ناپذیـری می گـردد. در درجـه حرارت هـای پایین تـر از دامنـه ذكـر شـده فرایندهـای 
الزم بـرای زنـده بـودن از كار می افتـد و بـه دلیـل تشـكیل بلورهـای یـخ در بافت هـای گیاهـی، آب الزم 
بـرای سـلول ها از دسـترس آنهـا خـارج شـده و آسـیب مكانیكـی می بیننـد. در شـرایط حـاد گرمایـی نیـز 
آنزیم هـای كنترل كننـده، فعالیت هـای بیوشـیمیایی گیـاه را غیـر فعـال كـرده و رشـد گیـاه مختـل خواهـد 
شـد. امـا چگونگـی تنظیـم درجـه حـرارت در گلخانه هـا بسـتگی بـه سیسـتم گرمایـی دارد. انـواع بخاری ها 
یـا سیسـتم های گازی و... می تواننـد مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. سیسـتم های حرارتـی بایـد تـوان توزیـع 
یكنواخـت دمـا راداشـته و فاقـد اثـرات زیسـت محیطـی باشـند. در اسـتفاده از هـر گونـه سیسـتم حرارتـی 
گلخانـه بایـد دقـت الزم را نمـود كـه از نفـوذ دود و گاز منواكسـید كربن بـه داخـل گلخانـه به طـور جـدی 

جلوگیـری كـرد؛ در غیراین صـورت كلیـه بوته هـا آسـیب جـدی خواهنـد دید.

کنترل شرایط محیطی گلخانه
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2ـ نور

3ـ گاز کربنیك در گلخانه ها

نـور عامـل مهمی در پدیده فتوسـنتز، رشـد و نمو، گل انگیـزی، محصول دهـی، اندام زایی، میزان مـواد مؤثره 
در گیاهـان دارویـی می باشـد. معمـوالً گلخانه هـا را طوری می سـازند كـه حداكثر بهـره وری از نور را داشـته 
و حتی االمـكان از عناصـر سـایه انداز بـه دور باشـد. شـدت، كیفیـت و مـدت نـور در تكثیر و پـرورش گیاهان 
اهمیـت زیـادی دارد. شـدت نـور بایـد نسـبت بـه نوع گیـاه مـورد نظر تنظیـم گردد. بـه عنوان مثال شـدت 
نـور زیـاد بـرای گل رز و میخك مناسـب بـوده و یا در گونه ای از گیاه گل انگشـتانه باعـث افزایش مواد مؤثره 
گلیكوزیدهـای آن می شـود؛ ولـی شـدت نـور زیاد برای بنفشـه آفریقایی مناسـب نمی باشـد. كیفیـت نورنیز 
عامـل مهـم رشـد و نمـو گیاهـان می باشـد. اكثـر گیاهان هنگامـی كه تحـت تأثیر نورهـای آبـی و قرمز قرار 
می گیرنـد، فتوسـنتز بیشـتری انجـام می دهنـد. مدت روشـنایی )مقـدار تابش نور( اثر مسـتقیمی بـر میزان 
تولیـد مـاده مؤثـره گیاهـان دارویـی دارد. به طورمثـال در طول روشـنایی زیاد، مـواد مؤثره گیاهـان دارویی 
ماننـد نعنـا، مریـم گلـی، بذرالبنـج افزایـش پیـدا كـرده اسـت. منبع تأمیـن نور به صـورت طبیعی خورشـید 
اسـت، امـا در روزهـای كوتـاه، ابـری و نامسـاعد از المپ هـا بـرای تأمیـن نـور كافـی اسـتفاده می شـود. كـه 
در گلخانه هـا بهتـر اسـت از مخلـوط المپ هـای مهتابـی و المپ هـای معمولـی اسـتفاده كننـد. المپ هـای 
مهتابـی قسـمت بیشـتری از انـرزی بـرق را بـه نـور تبدیـل می كننـد و معمـوالً طـول موج هـای آبـی پخش 
می كننـد. امـا المپ هـای گـرم قسـمت بیشـتر انـرژی بـرق را به صـورت گرما تلـف و اكثـراً طول مـوج قرمز 

می كنند. پخـش 

گاز كربنیك یا دی اكسید كربن از مواد اولیه فرایند فتوسنتز بوده كه تولید كننده مواد خشك گیاه می باشد. 
فتوسنتز یك فرایند شیمیایی است كه انرژی نور خورشید را برای تبدیل دی اكسید كربن و آب به مواد قندی 
در گیاهان سبز مورد استفاده قرار می دهد؛ سپس این مواد قندی در خال تنفس گیاه برای رشد آن مورد 
برای  اكسید كربن در گلخانه ها،  منابع غنی سازی دی  به  زیادی است كه  قرار می گیرند. سال های  استفاده 
افزایش رشد و تولید گیاهان پی برده شده است. در تولید گلخانه ای، هدف همه پرورش دهندگان، افزایش 
گیاهان،  رشد  بهبود  به  توجه  با  دی اكسید كربن  می باشد.  محصوالت  اقتصادی  بهینه سازی  و  خشك  ماده 
 )3۰۰ ppm( باروری محصوالت را افزایش می دهد. میزان دی اكسید كربن به طور طبیعی در هوا ۰/۰3 درصد
می باشد.كه برای فتوسنتز گیاهان كافی است. اما در گلخانه كه محل بسته می باشد. در اثر فتوسنتز گیاهان، 
احتمال كاهش دی اكسید كربن وجود دارد. افزایش غلظت دی اكسید كربن همراه با نور و درجه حرارت كافی 
تا میزان ١۰۰۰ تا ppm ١۵۰۰ برای اكثر گیاهان مفید است. افزایش غلظت دی اكسید كربن برای گیاه سمی 
با تزریق آن  است و باعث كاهش عملكرد در گیاهان می شود. كمبود دی اكسید كربن در گلخانه ها معموالً 
صورت می گیرد. تزریق دی اكسید كربن در تمام طول روز از طلوع آفتاب تا یك ساعت قبل از غروب صورت 
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می گیرد. زمان تزریق به موقعیت گلخانه و عرض جغرافیایی هم بستگی دارد و در فصل های پاییز و زمستان 
صورت می گیرد. این عمل معموالً در اواخر شهریور یا اوایل مهر تا اواسط فروردین و یا تا اواسط اردیبهشت 
انجام می شود. در زمان تزریق باید كلیه دستگاه های تهویه و هواساز و خنك كننده خاموش باشند و دریچه 

تهویه كمتر از ۵ سانتی متر باز باشد.

4ـ رطوبت نسبی

افزایـش یـك جانبـه دمـا در گلخانـه موجـب افزایش تعـرق گیاهان گردیـده و منجـر به پاسـیدن و پژمرده 
شـدن آنهـا می گـردد. بـرای جلوگیری از اختاف فشـار بخارآب بین گیـاه و محیط اطـراف آن، ایجاد رطوبت 
كافـی در گلخانـه ضـروری می باشـد. رطوبت نسـبی مناسـب سـبب طـراوت و شـادابی برگ ها می شـود. اما 
افزایـش بیـش از حـد رطوبـت، تعرق گیـاه را كاهـش داده و باعث ایجـاد برگ های بزرگ، سـاقه های ضخیم 
و كـم اسـتقامت، ریشـه های ضعیـف و شـیوع انـواع بیماری هـای قارچی می شـود. میـزان رطوبت نسـبی در 
گلخانـه را می تـوان از طریـق تغییـر درجـه حـرارت، تهویـه، تبـادل هوایـی و تنظیـم مقدار آب در دسـترس 
گیـاه و تولیـد مـه كنتـرل نمـود. رشـد طبیعـی گیاهـان در رطوبـت نسـبی بیـن 2۵ تـا 8۰ درصـد اتفـاق 
می افتـد. در صورتـی كـه در فصـول گـرم و هوای خشـك، درصـد رطوبت نسـبی كاهش یابد از میسـت های 

سـقفی و دسـتگاه های رطوبت سـاز بـرای تنظیـم رطوبت اسـتفاده می شـود. 
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آبیاری درگلخانه 

آب در فتوســنتز، جــذب و انتقــال مــواد، تعــرق و اكثــر پدید هــای بیوشــیمیایی نقــش اصلــی را دارد. كمیــت 
آب مــورد اســتفاده بــه نــوع گیــاه، دمــا و رطوبــت نســبی گلخانــه و نــوع محیــط كشــت بســتگی دارد. كیفیت 
آب مــورد اســتفاده در گلخانه هــا نیــز از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. میــزان وجــود نمك هــای قابــل 
حــل در آب آبیــاری نبایــد بیــش از ١4۰۰ قســمت در میلیــون )2 میلی مــوس بــر ســانتی متر( باشــد. بهتریــن 
PH آب نیــز بیــن ۵/۵ تــا ۷ می باشــد، دمــای آب در زمســتان كــه بــه گیاهــان گلخانــه داده می شــود نبایــد 
ــه گیاهــان آســیب می رســاند. آبیــاری گلخانه هــا  ــرا آب ســرد ب از ١۰ درجــه ســانتی گراد كمتــر باشــد، زی
ــورت  ــه به ص ــاری گلخان ــوند. در آبی ــیم می ش ــار تقس ــت فش ــطحی و تح ــاری س ــی آبی ــته اصل ــه دو دس ب
ثقلــی )بــه دو روش كرتــی و شــیاری(، راندمــان پاییــن بــوده و اتــاف آب در آن بــاال اســت. در عیــن حــال 
ــی  ــی و انگل ــای قارچ ــواع بیماری ه ــروز ان ــرز و ب ــای ه ــد علف ه ــش رش ــاح، افزای ــوی ام ــث شست وش باع
ــوالً  ــود؛ معم ــتفاده می ش ــا اس ــتر در گلخانه ه ــاركه بیش ــت فش ــاری تح ــا در آبی ــود. ام ــیدگی می ش و پوس
به صــورت آبیــاری بارانــی و آبیــاری قطــره ای صــورت می گیــرد. آبیــاری بارانــی توزیــع یكنواخــت آب بــرای 
ــی دارد، راندمــان مصــرف آب ۷۵ درصــد  ــت در پ تمــام گیاهــان و كاهــش دمــای محیــط و افزایــش رطوب
اســت ولــی در آبیــاری قطــره ای، آب و كودهــای محلــول در آب و ســایر مــواد مــورد نیــاز گیــاه به صــورت 
ــرد.  ــرار می گی ــاه ق ــار گی ــی در اختی ــای جانب ــده روی لوله ه ــب ش ــای نص ــره چكان ه ــط قط ــول توس محل
راندمــان مصــرف آب در ایــن روش 9۰ در صــد اســت و چــون قطــره چكان هــا در كنــار بوتــه یــا ســاقه گیــاه 

ــد؛ امــكان رشــد و توســعه علف هــای هــرز از بیــن مــی رود. ــرار می گیرن ق
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ــه دارای  ــرون گلخان ــوای بی ــد. ه ــه می باش ــل گلخان ــه داخ ــازه ب ــوای ت ــت ه ــه، هدای ــور از تهوی منظ
دی اكســید كربن بیشــتری اســت. وقتــی كــه یــك گیــاه در معــرض جریــان هــوای تــازه درخــارج از گلخانــه 
ــس داده و از دی  ــیژن پ ــد اكس ــاه می توان ــده و گی ــن ش ــا تأمی ــی برگ ه ــازه در نزدیك ــوای ت ــد، ه باش
ــازاد  ــبی م ــت نس ــا و رطوب ــوان دم ــی می ت ــه كاف ــا تهوی ــن ب ــد. بنابرای ــتفاده نمای ــازه اس ــید كربن ت اكس
ــه،  ــی گلخان ــای جانب ــردن پنجره ه ــاز ك ــش داد. ب ــید كربن را افزای ــزان دی اكس ــش و می ــه را كاه گلخان
انتقــال هــوای گــرم و مرطــوب از دریچه هــای ســقف، اســتفاده از دســتگاه های تهویــه و پنكه هــای تخلیــه 
ــاز كــردن پنجره هــای جانبــی هنگامــی میســر  ــه می باشــد. ب ــه در گلخان هــوا از روش هــای مختلــف تهوی
می باشــد كــه اختــاف دمــا بیــن هــوای بیــرون و داخــل گلخانــه بیشــتر از ١۰ درجــه ســانتی گراد نباشــد.

ــد. ــیب وارد می كن ــه آس ــل گلخان ــان داخ ــه گیاه ــك ب ــوای خن ــورت ه در غیر این ص
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شرح کار:
پوشاندن گلخانه با پوشش موقت در فضای باز با سرعت پنج دقیقه برای هر متر مربع به ازای یك نفر نصاب در 

١۵km/mشرایط جوی بدون بارش )یا كم بارش( با سرعت باد حداكثر

شاخص ها:
 كشــش پوشــش اســتانداردـ  پوشــش بــدون مــرزـ حداقــل نفــرات بــرای انجــام كار دو نفــر بــا ســرعت 2/۵ دقیقــه به 

ازای هــر متــر مربــع بــا كیفیــت اســتاندارد نصــب تــا 2۰% بــا شــرط بــدون درز بــودن و ســرعت %2۵ 
١ـ محاسبه سطح پوشش  2ـ تهیه پوشش 3ـ سیم كشی و آماده سازی زیر پوشش 4ـ كشیدن پوشش

۵ـ ثابت كردن پوشش 

شرایط: شرایط جوی مناسب ـ مزرعه با شرایط استاندارد ـ وسایل آماده به كار
متــرـ نوشــت افزارـ  اینترنــتـ  تلفــنـ  مفتــول 2/۵ گالوانیــزهـ  مفتــول ۵% گالوانیــزهـ  قالــب بــرای بتــون ریــزی 
پایه هــاـ اســكلت پیــش ســاخته ـ بســت و پیــچ و مهــره ـ پوشــش پاســتیك از عــرض تعییــن شــده ـ بیــل ـ 

چســب درزبنــدی پوشــش

استاندارد عملکرد: پنج دقیقه برای نصب پوشش به ازای هر متر مربع برای یك نفر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

ارزشیابی پایانی: پوشاندن گلخانه موقت  

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 ردیف مرحله کار

محاسبه سطح پوشش

تهیه پوشش

 سیم كشی و آماده سازی زیر پوشش

كشیدن پوشش 

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش: رعایت بهداشت فردی ـ حفظ محیط زیست

میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.

١١

2١

32

42

2

*

*
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پودمان 5

بذرگیری گیاهان دارویی

زمـان برداشـت در گیاهـان دارویـی بـه دلیـل مقـدار مـواد مؤثـره اهمیـت فـراوان دارد. اگـر بذر 
گیاهـان دارویـی دیـر برداشـت شـود ممكن اسـت ریزش كنـد و اگر زود برداشـت شـود به دلیل 
داشـتن رطوبـت، انبـارداری آن مشـكل می شـود. اگـر بذر به موقع برداشـت نشـود ممكن اسـت 

توسـط پرنـدگان خـورده شـود. بنابراین مدیریت برداشـت بـذر اهمیت فـراوان دارد.
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اگر بذر گیاهان دیر برداشت شوند ریزش می كنند.
برداشت زود هنگام بذر سبب كپك زدگی آن می شود.

بـه علـت تغییـر عوامـل محیطـی نظیـر درجـه حـرارت، نـور و مانند آنهـا طی فصل هـا و ماه هـا و تأثیـر آن بر 
كمیـت وكیفیـت مـواد مؤثـره و همچنین ارتباط مراحل رشـد گیاه با میـزان این مواد در گیاهـان دارویی زمان 
جمـع آوری )درگیاهـان دارویـی خـودرو( و برداشـت )در گیاهـان دارویـی مـزروع ( از اهمیت خاصـی برخوردار 
اسـت . درجـه حـرارت بر میـزان مواد مؤثره دارویی مؤثر اسـت. در برخـی از گیاهان مقدار مـواد مؤثره در فصل 

سـرد و خنـك بیشـتر از فصل گرم می باشـد. 
در اغلـب گیاهـان چندسـاله گرچـه مـواد مؤثـره مـورد نظـر از همـان ابتدای رشـد دراندام هـا وجـود دارند اما 
حداقلـی از رشـد رویشـی الزم اسـت تـا مجمـوع مواد مؤثـره در گیـاه از نظر اقتصـادی قابل توجه  باشـد. مثًاً 
در سـنبل الطیب و زردچوبـه ریزوم هـای گیـاه ترجیحـاً در پایـان سـال سـوم از زمیـن برداشـت می شـوند. در 
گیاه علف چـای از سـال دوم انـدام هوایـی گیـاه برداشـت می شـود. ایـن امـر باعث می شـود تا بعد از برداشـت، 
گیـاه جهـت رشـد مجـدد، ذخیره كافـی در اندام هـای زیرزمینی و طوقه خود داشـته باشـد. البته واضح اسـت 
گیاهانـی ماننـد سـیر، رونـاس كـه ریـزوم، ریشـه و غده هـای زیرزمینی آنها برداشـت می شـود معمـوالً پس از 
برداشـت، از بیـن می رونـد. گاهـی مرور زمـان در گیاهان چندسـاله تغییراتـی را در مواد مؤثره ایجـاد می كند. 
در گیـاه شـوكران هرچه سـن گیاه باالتـر رود مقدار آلكالوئیدهـای موجود در آن افزایش می یابـد. در میوه های 
تانـن دار بـا رسـیدگی میـوه، میـزان تانـن موجـود در آن كاهـش می یابـد و یـا در میوه هـای دیگر طـی فرایند 
رسـیدگی، تبدیـل اسـیدها بـه قندهـا روی می دهـد. دربرگ هـای اوكالیپتـوس بـا افزایش سـن بـرگ، میزان 

..

واحد یادگیری 8

برداشت بذر گیاهان دارویی

آیا می دانید
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بذرگیـری از گیاهـان موجـود در ١۰۰ متـر مربـع در كشـت های متراكـم یـا پنـج كیلوگـرم بذر معـادل بذر 
خارمریـم را انجـام دهد. 

استاندارد عملکرد

روتـن آن كاهـش می یابـد به طوری كـه میـزان آن دربرگ هـای جـوان 24 درصـد و دربرگ هـای دو سـاله 2 
درصـد بـر اسـاس وزن خشـك خواهـد بود. در گل هـا، در زمـان غنچه باالتریـن میزان مـواد مؤثـره را دارند و 
بـا بازشـدن گل هـا میـزان ایـن مواد به شـدت كاهش می یابـد. در گل محمدی در سـاعات اولیه بازشـدن گل، 
بهترین اسـانس از نظـر كمیـت و كیفیـت در آن وجـود دارد و تأخیـر در برداشـت باعـث افـت شـدید اسـانس 
می شـود. به طـور كلـی زمـان برداشـت اندام هـای زیرزمینـی پـس از پایان فصـل رشـد،برگ ها قبل از شـروع 
گل دهـی تـا پایـان آن،گل هـا قبل از بازشـدن و یا كمـی بعد از بازشـدن، میوه تـازه موقعی كه حداكثر شـیره 
در میـوه وجـود دارد، بـذر موقع رسـیدگی كامـل، كل اندام های هوایی گیـاه در زمان گلدهی و پوسـت گیاه در 

پائیـز و یـا در بهـار قبل از شـروع فعالیـت گیاه  انجام می شـود.

در منطقه شما از كدام یك گیاهان دارویی برداشت بذر انجام می شود؟ نام گیاهان را بنویسید.

مناسب ترین زمان برای درو كردن و بذرگیری از گیاهان دارویی كدام زمان است؟

پرسش

پرسش

اهمیت و ضرورت بذر گیری از گیاهان دارویی

بــذر، مهم تریــن و اساســی ترین بخــش گیــاه اســت كــه در بازســازی، حفــظ و انتقــال مــواد ژنتیكــی گیــاه و 
همچنیــن مكانیزم هــای پراكنــش، تكثیــر و بقــای گیــاه نقــش اساســی دارد. قســمت اعظــم غــذای انســان، 
حیوانــات و پرنــدگان را بذرهــا تشــكیل می دهنــد. عــاوه بــر اینهــا بذرهــا دارای مصــارف متعــدد داروئــی، 
صنعتــی و تجــاری می باشــند. كیفیــت بــذر، بــه عوامــل مختلفــی از جملــه تغذیــه پایــه مــادری، شــرایط 
آب و هوایــی منطقــه بــه ویــژه درجــه حــرارت و ویژگی هــای ژنتیكــی رقــم بســتگی دارد. به منظــور حفــظ 
بقــای گیاهــان دارویــی بذر هــای روی یــك بوتــه و بذرهــای روی بوته هــای متفــاوت دارای زمــان رســیدگی 
مختلــف می باشــند، بنابرایــن رســیدن دانه هــای انــواع گیاهــان در زمان هــای مختلــف باعــث ریــزش آنهــا 
ــا  ــا ب ــت تعییــن شــده، ت ــا دق ــان برداشــت ب ــه همیــن جهــت الزم اســت كــه زم روی زمیــن می شــود. ب

حداقــل تلفــات، پــس از خشــك كــردن و بوجــاری، بذرهــای بــا كیفیــت بــرای انبــار كــردن آمــاده شــود.
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ــد  ــود. هرچن ــی می ش ــان معرف ــاد گیاه ــیله ازدی ــوان وس ــه عن ــم ب ــذا و ه ــوان غ ــه عن ــم ب ــذر، ه ارزش ب
اندام هــای گیاهــان دارویــی دارای مــواد مؤثــره مختلفــی هســتند ولــی در بعضــی مواقــع بذرهــای آنهــا از 
ــانس  ــی و اس ــی، داروی ــند. مصــرف خوراك ــوردار می باش ــره بیشــتری برخ ــاده مؤث ــا م ــر و ی ــواص مهم ت خ
بــذر گونه هایــی از گیاهــان دارویــی ماننــد: رازیانــه، ریحــان، زیــره، كتــان و... از اهمیــت خاصــی برخــوردار 
می باشــند. بنابرایــن بــرای به دســت آوردن بــذر مرغــوب بــرای ازدیــاد و بــه كار بــردن در صنایــع مختلــف، 
ــردن و بســته بندی از  ــا خشــك ك ــان برداشــت ت ــی از زم ــان داروی ــری از گیاه ــع آوری و بذرگی نحــوه جم
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. زمــان برداشــت بــذر موقعــی خواهــد بــود كــه دارای حداكثــر ارزش كیفــی 

و كمــی بــوده و بــه عبارتــی مرحلــه رســیدن فیزیولوژیــك آن فــرا رســیده باشــد.
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از كاربرد های بذر گیاهان دارویی در صنایع مختلف چند مورد را مثال بزنید. فکر کنید

١ـ در منطقه شما بذر كدام یك از گیاهان دارویی را برداشت می كنند. نام ببرید.
2ـ برداشت بذر در منطقه شما بیشتر در كدام فصل صورت می گیرد.

تحقیق کنید 

زمان بذر گیری از گیاهان دارویی

بـذر گیاهـان دارویی در زمانی كه كامًا رسـیده باشـند حـاوی مقادیر فراوانـی مواد مؤثره هسـتند، بنابراین، 
جمـع آوری آنهـا در ایـن مرحلـه انجـام می شـود كه این زمـان در مـورد گونه هـای مختلف گیاهـان دارویی 
متفـاوت اسـت. امـا معمـوالً از اوایـل تابسـتان تـا اواخـر پاییـز نسـبت بـه جمـع آوری بـذر گیاهـان دارویی 
اقـدام می كننـد. كاهـش میـزان تلفـات محصـول از مهم ترین شـاخص های برداشـت موفـق اسـت. از موارد 
تلفـات قبـل از برداشـت بـذر می تـوان از پرنـدگان، جونـدگان، آب و هوای نامسـاعد و ورس نام برد. گسـتره 
وسـیعی از ابزارهـای ترسـاننده پرنـده، روش هـای صوتـی، آدمك هـای لـرزان و... بـرای جلوگیـری از تلفات 
قبـل از برداشـت بـذر وجـود دارد. اگـر بذرهـا خیلی زود برداشـت شـوند، فرایند رسـیدگی دچار وقفه شـده 
و ممكـن اسـت بـر كیفیـت بـذر تأثیـر نامطلوبی داشـته باشـد. عموماً برداشـت دیـر هنگام موجـب عملكرد 
باالتـر می شـود، امـا اگـر برداشـت به تأخیر بیفتـد، تلفات افزایـش می یابد، به عنـوان مثال بذر گیـاه دارویی 
آویشـن را در آغـاز مرحلـه رسـیدن بـذر باید برداشـت كـرد. زیرا تأخیـر در برداشـت باعث ریـزش بذرها به 

اطـراف و افزایـش تلفـات بذری می شـود. 
هر  مطلوب  برداشت  زمان  بنابراین 
تعداد  كه  است  زمانی  محصول، 
بیشتر  بوته  هر  در  رسیده  بذرهای 
از بذرهای نابالغ باشند. میزان وقوع 
آب  طی  رسیده  بذرهای  ریزش 
می یابد.  افزایش  خشك  هوای  و 
ریزش  مستعد  به ویژه  كه  گیاهانی 
طی، دروكردن هستند، می بایستی 
هنگامی كه رطوبت نسبی هوا نسبتاًَ 
مناطق  در  شوند.  درو  است  باال 
خشك، عملیات درو را می توان در 
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اوایل روز هنگامی كه اثرات شبنم شب هنگام، هنوز مؤثر است، بعد از باران و یا حتی بعد از آبیاری انجام داد. 
هـرس گیاهـان دارویـی همچـون غـات و سـایر محصـوالت، مشـكاتی را هنـگام برداشـت ایجـاد می كنـد. 
چنانچـه همـه گیاهـان در یـك جهت خوابیده باشـند، برداشـت آنها در خـاف جهت خواب بوته هـا می تواند 
بـا موفقیـت انجـام شـود.در حالـت خـواب بوته هـا، تلفـات بیشـتر می شـود. بـرای برداشـت و جمـع آوری 
بسـیاری از بذرهـای گیاهـان دارویـی ماننـد: رازیانه، خـار مقدس،گشـنیز، انیسـون، تاج ریزی، اسـفرزه و... از 
روش برداشـت قسـمتی از اندام هـای رویشـی اسـتفاده می شـود. بدیـن صـورت كـه شـاخه و یا سرشـاخه ها 
را بـا روش دسـتی و یـا ماشـین برداشـت می نماینـد و بـا توجـه بـه نوع گیـاه دارویی آنهـا را در یـك مرحله 
برداشـت و بـه مـدت چنـد روز روی زمیـن باقـی می گذارنـد و سـپس آنهـا را جمـع آوری، بوجـاری كـرده و 
بذر هـا را جـدا می كننـد. در برخـی از گیاهـان دارویـی تیـغ دار ماننـد خارمریم كـه دارای برگ هـای بزرگی 
بـوده و اطـراف برگ هـا را تیغ هـای فراوانـی پوشـانده، تلفـات بـذری زیـاد وكار برداشـت بـا دسـت بسـیار 
مشكل سـاز می باشـد. درنتیجه برداشـت چند مرحله ای بوده ودرسـطوح خیلی كوچك با داس و در سـطوح 
وسـیع بایـد بـا ماشـین های مخصـوص اقدام به برداشـت كاپیتول هـا و در نهایـت بوجاری كـردن بذرها كرد.
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روش های برداشت بذرهای خشك معموالً به دو روش دستی و مكانیزه انجام می گیرد.

روش های برداشت بذر در گیاهان دارویی 

برداشت دستی 

برداشـت دسـتی بـرای بذرهـای با ارزش و در سـطوح كوچـك كاربـرد دارد. در اكثر گیاهان دارویی، قسـمت 
بزرگـی از گیـاه بـا خوشـه های بـذر به وسـیله نیـروی دسـت بـا چاقـو، داس و... بریـده می شـوند و سـپس 
بـرروی پارچـه، تـوری یـا روی زمیـن در سـطوح مسـطح قـرار داده می شـوند و آنهـا را برای جدا كـردن بذر 
آمـاده می كننـد. عمـل جداسـازی بـذر از شـاخه ها را با روش دسـتی از جمله غلتـك زدن، كوبیـدن مواد به 
دیـوار یـا زمیـن و یـا بـا خرمن كـوب مكانیكـی انجـام می دهنـد. معمـوالً بذرهایی كـه با دسـت خرمن كوبی 
شـده اند هنـوز بـا بقایـای گیاهـی مخلـوط بـوده و جداسـازی بیشـتر از طریـق باد افشـان كـردن )خرمن( و 

غربـال كـردن انجام می شـود. 
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برداشت دستی بذر گیاهان دارویی مانند خاكشیر، آویشن، تخم شربتی و......

ــوده و  ــك نم ــع آوری و خش ــپس جم ــد س ــرش دهی ــو ب ــا چاق ــن را ب ــه گل آذی ــاز هم ــورت نی در ص
ــد.  ــدا نمایی ــا را ج ــای آنه بذره

فعالیت عملی

توجه

وسایل و لوازم مورد نیاز:
لباس كار، دستكش، عینك، پاكت مقوایی، چاقو، سطل و پارچه سفید 

١ـ بــه همــراه هنرآمــوز خــود لبــاس كار پوشــیده و بــه مزرعــه هنرســتان برویــد و یكــی از گیاهــان دارویــی 
موجــود در هنرســتان را مشــخص كنیــد.

2ـ پاكت مقوایی را آماده نموده و به آرامی گل آذین را داخل پاكت فرو كنید.
3ـ گل آذین را به خوبی تكان دهید تا بذرهای رسیده كامًا جدا شوند.

4ـ گل آذین را مجدداً نگاه كنید و بذرهای نابالغ را نیز جدا نمایید.
۵ـ بذرهای جمع آوری شده را روی پارچه سفید بریزید تا خشك شود.

6ـ بذرها را بسته بندی نمایید و در جای مناسب نگهداری كنید.

ــا تیغــه برشــی اندام هــای  هنــگام عملیــات درو مكانیــزه برداشــت بــذر گیاهــان دارویــی، یــك ماشــین ب
ــمه  ــك تس ــات ی ــن عملی ــین ها در ای ــات ماش ــد. امكان ــرار می ده ــی ق ــده را در ردیف های ــرش داده ش ب
ــر ماشــین حمــل  ــه زی ــۀ تیغــه برشــی می باشــد و اندام هــای گیاهــی قطــع شــده ب ــه اضاف پارچــه ای ب
ــه جــا گذاشــته می شــوند. ردیــف محصــول درو شــده  ــر روی ردیــف محصــول درو شــده ب می شــوند و ب
ــت خشــك شــدن براســاس  ــی خــود جه ــكان اصل ــا در م ــا برگشــت داد ی ــه ردیف ه ــوان ب ــم می ت را ه
تراكــم مــواد و میزانــی كــه آنهــا در مزرعــه خشــك خواهنــد شــد، بــر جــا گذاشــت. معمــوالً كمباین هــای 
برداشــت غــات بــا اندكــی تغییــر در آنهــا بــرای برداشــت بذرگیاهــان دارویــی اســتفاده می شــوند. تنظیــم 
كمبایــن كامــًا بــه نــوع گیــاه دارویــی و شــرایط مزرعــه بســتگی دارد و بــا توجــه بــه نــوع خرمــن كــوب 
و قســمت های تمیزكننــده كمبایــن متفــاوت اســت. مثــًاً در مــورد گیــاه دارویــی زیــره ســبز مشــخصات 
كمبایــن برداشــت ایــن گیــاه شــبیه غــات اســت ولــی مشــكل موجــود در برداشــت زیــره ســبز، رســیده 
ــه  ــه ب ــف دان ــال ضعی ــل اتص ــه دلی ــنیز ب ــای گش ــت دانه ه ــا در برداش ــت. و ی ــت اس ــودن غیریكنواخ ب
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ــودن  ــبز ب ــل س ــه دلی ــز ب ــان نی ــن زم ــه در ای ــود ك ــام ش ــل انج ــدن كام ــیده ش ــل از رس ــد قب ــه، بای خوش
ــوده و ممكــن اســت ســبب گرفتگــی اســتوانه شــود.  ــه مرطــوب ب ســاقه ها كاه و كلــش حاصل

خرمن کوبی و جداسازی 

ــواد  ــادی م ــدار زی ــاوی مق ــت ح ــن اس ــتند و ممك ــص نیس ــوند، خال ــت می ش ــا برداش ــه بذره ــی ك زمان
ــاال و  ــت ب ــا رطوب ــوادی ب ــرات، م ــرز، حش ــای ه ــی، بذرعلف ه ــای گیاه ــنگ و..(،بقای ــی )خاك،س غیر گیاه
بذرهــای شكســته و چروكیــده باشــند. اگــر چنیــن محموله هــای بــذری بــا چنیــن شــرایطی ذخیــره شــوند، 
انبــارداری آنهــا بــه خوبــی انجــام نمی شــود. بوجــاری بــذر بــه عملیــات حــذف ایــن مــواد از بــذر و افزایــش 
خلــوص و كیفیــت بــذر گفتــه می شــود. پــاك كــردن بــذر عوامــل متعــددی از جملــه بــه انــدازه، وزن ویــژه و 

ــا بــذر اصلــی می باشــند، بســتگی دارد.  ــا مــواد زایــد و خارجــی كــه همــراه ب شــكل بــذر در مقایســه ب
در جریان بوجاری،كیفیت بذر به دو طریق زیر بهبود می یابد: 

١ـ جدا كردن بذر از سایر گیاهان،علف های هرز و مواد خارجی
2ـ حذف بذرهای با كیفیت پایین،فاسد، آفت زده، صدمه دیده و....

برداشت مکانیزه گیاه دارویی خارمریم
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به طور كلی، تمیز كردن بذرهای برداشت شده از ناخالصی های موجود در دومرحله زیرصورت می گیرد:

مراحل بوجاری کردن بذور

معمـوالً بذرهایـی كـه بـه محل بوجـاری آورده می شـوند، دارای درصد باالیی از سـاقه های سـبز، كلـش، بقایای 
گیاهـی و حشـرات می باشـند. ایـن مـواد، حركـت بذرهـا را بـر روی باالبرهـا كنـد كـرده و كارایی دسـتگاه های 
بوجـاری را كاهـش می دهنـد. در چنیـن شـرایطی احتمـاالً بـه یـك یـا دو بـار عملیات تمیـز سـازی و بوجاری 
مقدماتـی نیـاز اسـت.كه بدیـن ترتیـب كارایـی بوجـاری و دقت جداسـازی بـاال رفتـه و از اتاف بـذر در مراحل 
مختلف بوجاری جلوگیری می كند. این عملیات با دسـتگاه های خاصی از قبیل ماشـین پوسـت كن و دسـتگاه 
پوسـت كن ریشـك زدا صـورت می گیـرد. در شـرایطی كه مقدار بذر كم باشـد می توان بـا باد دادن بـذر در هوای 

آزاد بوجـاری اولیـه را انجام داد.

بوجاری مقدماتی با اهداف زیر صورت می گیرد:
١ـ باعث تسـهیل در حركت محموله بذری در ماشـین های بوجاری شـده و درنتیجه توقف در طی عملیات 

بوجـاری را به حداقل می رسـاند.
2ـ در طـی عملیـات بوجـاری اولیـه مواد سـبز بـا رطوبت باال حـذف و درنتیجه با عث كاهش زمـان و هزینه 

خشـك كردن مصنوعی محموله بذری می شـود.
3ـ بوجـاری مقدماتـی باعـث افزایـش كارایی ماشـین های بوجاری گردیـده و درنتیجه تلفـات بذری كاهش 

می یابد.

ـ عملیات بوجاری مقدماتی:
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برداشت بذر گیاهان دارویی

اگـر بذرهـا از نظـر بعضـی خصوصیـات فیزیكی با هـم اختاف 
داشـته باشـند می تـوان آنها را به طـرق مكانیكـی و طی برخی 
فرایندهـای الكتریكـی یـا مكانیكـی از هـم جـدا كـرد. بنابراین 
دسـتگاه بوجـاری با اسـتفاده از اختـاف خصوصیـات فیزیكی، 
بذرهـای گیاهـان را از بذرعلف هـای هـرز و موادخارجـی جـدا 
می سـازند. اصـوالً جداسـازی مـواد خارجی نظیر سـنگ، كلش 
و سـاقه گیاهان سـاده اسـت، امـا جداسـازی بذر سـایر گیاهان 
و علف هـای هـرز بسـیار مشـكل اسـت و ایـن مشـكل وقتـی 
كـه ویژگی هـای ظاهـری و انـدازه ایـن بذرهـا مشـابه باشـند، 
تشـدید می شـود. انـدازه، طـول، عـرض، ضخامت، شـكل، وزن، 
بافـت، رنـگ و... از جملـه ویژگی هـای فیزیكـی هسـتند. كه در 
جداسـازی بذرهـا مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. در سـاده ترین 
شـكل بوجاری ابتـدا بذر را الك كرده و سـپس ذره های كوچك 

را بـا بـاد دهـی از هـم جـدا می كنند.

2ـ عملیات اصلی بوجاری:

بوجاری اولیه و محاسبه خلوص فیزیكی بذر فعالیت عملی

وسایل مورد نیاز: الك مناسب، پارچه سفید، پنكه، لباس كار، عینك و دستكش
١ـ بــه همــراه هنرآمــوز خــود لبــاس كار بپوشــید و بــه محــل انبــار رفتــه و مقــداری بــذر بوجــاری نشــده را 

.)Wتحویــل بگیریــد و وزن نماییــد )وزن اولیــه١
2ـ پارچــه ســفید رنــگ را پهــن نمــوده و الــك را روی پارچــه قــرار دهیــد و مقــداری بــذر بوجــاری نشــده را 

را داخــل الــك بریزیــد و پنكــه را روشــن نماییــد.
3ـ با مهارت الك را در جهت جریان باد به سمت چپ و راست تكان دهید.

4ـ بذرهایی را كه با قطر یكسان از سوراخ های الك پایین می روند را وزن نمایید.
.)W2 ۵ـ ناخالصی های بذر كه روی الك باقی می ماند را وزن نمایید )وزن ناخالصی ها

6ـ درصد ناخالصی ها و خلوص فیزیكی بذر را نیز محاسبه نمایید.
۷ـ درصد ناخالصی 

8ـ در صد خلوص= ١۰۰ـ درصد 
9ـ گزارش خود را به هنرآموز تحویل نمایید.

W2
100

W1) )
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مهم ترین ماشین های بوجاری بذر 

ایـن ماشـین ها از تركیـب هـوا و غربـال )الك ها( سـاخته می شـوند، اصول عملكرد این ماشـین ها این اسـت كه 
سیسـتم هـوا )مكـش( بـر مبنـای وزن دانـه و ذرات جداسـازی می كنـد، در حالی كـه غربال ها بر مبنـای اندازه 

)عـرض و ضخامت( جداسـازی می كنند. 

ایـن ماشـین ها بذرهـا را بـر اسـاس وزن یـا تراكـم از یكدیگر جـدا می كننـد. بذرهـای نامطلوب و مـواد خارجی 
را كـه از نظـر انـدازه، شـكل و خصوصیـات پوسـته شـباهت زیـادی بـه گیـاه مورد نظـر دارنـد و به طـرق دیگر 
نمی تـوان آنهـا را از بـذر اصلی جدا سـاخت، جدا می كند. این ماشـین ها بعد از بوجاری اولیه اسـتفاده می شـوند

در ایـن نـوع از ماشـین ها عمـل جداسـازی بذرها بر اسـاس اختافات موجود روی سـطوح بذرها انجام می شـود. 
این دسـتگاه قادر اسـت بذرهای بدشـكل، شكسـته، ترك خـورده، نارس، واجـد بافت ریز و مـواد خارجی موجود 

در درون بذرهـای صـاف را از بذر گیاهـان دارویی جدا كند.

ایـن ماشـین ها هماننـد جداگرهای غلتكی با اسـتفاده از اختافات سـطوح بـذر عمل كرده و بذرهـا را از یكدیگر 
جـدا می كننـد. در ایـن روش بذرهـا با مقـدار كمی آب حـاوی ذرات ریز آهـن تركیب می شـوند. براده های آهن 

جـذب سـطوح ناهمـوار بذرهای بد شـكل می شـوند و بذر توسـط آهن ربـا جذب و جدا می شـوند.

این دستگاه برای جدا كردن بذرهای غیر كروی یا با شكل نامنظم از گونه های بذر گرد استفاده می شود. 

1ـ ماشین های بوجاری هوا دهنده: 

2ـ جداکننده های ثقلی: 

3ـ ماشین های غلتکی یا سس گیر: 

4ـ جداگرهای مغناطیسی: 

5  ـ جداکننده های مارپیچی: 



199

برداشت بذر گیاهان دارویی

ایـن جداگرهـا، فقـط ناخالصی هـا و یـا بذرهایی را كـه از نظر رنگ بـا بذرهای مرغـوب اختاف كمـی دارند، جدا 
می كننـد. بنابرایـن، این ماشـین بایسـتی فقط پس از اینكه بذرها توسـط ماشـین آالت دیگر تمیز شـدند، به كار 

شود. گرفته 

ایـن ماشـین مشـابه جداگرهـای رنگی عمل می كند و براسـاس مقـدار كلروفیل موجـود در بذر عمـل تفكیك را 
انجـام می دهـد. بـه طوركلـی، مقـدار كلروفیل با رسـیدگی بذر همبسـتگی دارد و هرچـه بذرها بـه مرحله پایانی 

رسـیدگی خود می رسـند. میـزان كلروفیل آن كمتر اسـت.

جداگرهـای الكترواسـتاتیكی، بذرهـا را با توجـه به اختافات آنهـا در ویژگی های الكتریكی طبیعی خـود بذر و یا 
ویژگی هـای القا شـده به آنهـا از یكدیگر جدا می سـازند. 

ایـن جداگرهـا دارای یـك صفحه لرزان پوشـش دار هسـتند كه بذرهـا روی آن ریخته می شوند.جداسـازی بذرها 
در ایـن دسـتگاه بـه واكنش بذرها نسـبت به لرزش و نوع پوشـش صفحه بسـتگی دارد.

6  ـ جداکننده های رنگی: 

7ـ جداکننده های فلوروسانس کلروفیل: 

8  ـ ماشین های الکترواستاتیکی: 

9( جدا کننده های لرزشی: 
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خشک کردن بذر

كار با یكی از ماشین های بوجاری بذور فعالیت عملی

وسایل مورد نیاز: لباس كار، مقداری بذر بوجاری نشده، دستگاه بوجاری بذر،تراكتور، 
شرح عملیات

١ـ لباس كار خود را پوشیده و همرا ه هنرآموز خود به محل استقرار ماشین ها بروید.
2ـ با رعایت نكات ایمنی و بهداشتی به توصیه های هنرآموز به دقت گوش فرا دهید.

3ـ دستگاه بوجاری بذر را به تراكتور متصل نموده و سپس بذر را داخل مخزن بریزید. 
4ـ وضعیت بذر بوجاری شده را بررسی نمایید.

۵  ـ از فعالیت خود یك گزارش تهیه كنید. 

بـذر خـام به دسـت آمـده اغلـب دارای رطوبت زیادی اسـت. مقـدار آب موجود در بـذر را به عنوان مقـدار رطوبت 
بیـان می كننـد. مقـدار رطوبـت بـذر یكـی از عوامل مؤثـر بر طول عمـر، قابلیـت حیات بـذر، قابلیت انبـارداری 
و تجـارت بـذر می باشـد. در انبـارداری و حمـل و نقـل بـذر زمانـی كـه مقـدار رطوبـت بـاال باشـد امكان رشـد 
قارچ هـای انبـاری افزایـش می یابد كـه می تواند باعث كاهـش كیفیت بذر شـود. رطوبت زیاد، اغلـب در گیاهانی 
كـه دانـه آنهـا سـخت می باشـند و قبل از رسـیدن كامـل به زمیـن می ریزند، بیشـتر دیـده می شـود. در چنین 
شـرایطی بذرهایـی قابـل انبـار كردن هسـتند كه مقدار آب آنها زیر مرز تعیین شـده باشـد. گرم شـدن محصول 
نـارس در اثـر تنفـس دانـه و یـا تنفـس باكتری هـا و قارچ ها كه بـر روی محصول بـذر مرطوب تكثیـر می كنند، 

باعـث می گـردد. در ایـن حالـت قـدرت حیاتـی بذر و 
نیـز تجزیـه مواد توسـط میكرو ارگانیسـم ها تـا حدود 
زیـادی از دسـت رفته و به قـدرت نامیه صدمه می زند. 
بنابرایـن از خطـر گـرم شـدن بـذر در هرصـورت باید 
جلوگیـری كرد. درجریان خشـك كردن بـذر، رطوبت 
مـازاد از بـذر گرفتـه می شـود. كه این عمـل در مزرعه 
به وسـیله عوامـل طبیعی)مثـل بـاد و نورخورشـید( و 
یـا بـا اسـتفاده از خشـك كن های حرارتـی بـا جریـان 
پیوسـته هوا، خشـك كن های چرخشـی، خشـك كن 

نـواری و... انجـام می گیرد.
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خشك كردن بذر فعالیت عملی

بسته بندی و انبار 

وسایل و مواد مورد نیاز: پاستیك به مساحت 2۰ متر مربع، پارو، ١۰۰ كیلوگرم بال ذرت و كیسه گونی
١ـ بـه همـراه هنرآمـوز خـود به مزرعـه ذرت مراجعه نماییـد و ١۰۰ كیلوگرم بال ذرت را جمـع آوری و به محل 

خشـك كردن منتقل نمایید.
2ـ پاسـتیك را در محـل مناسـب زیـر نـور خورشـید پهـن نماییـد و بـرای اسـتقرار پاسـتیك روی چهـار 

گوشـه پاسـتیك، سـنگ قـرار دهیـد تـا بـاد آن را جابه جـا نكند.
3ـ بال ها را روی پاستیك بریزید.

4ـ هر روز با پارو بال ها را جابه جا نمایید تا تمام قسمت های بال در معرض نور خورشید قرار گیرد.
۵ـ پس از گذشت زمان الزم بذر را از چوب بال جدا نمایید.

6ـ رطوبت بذر در زمان انبارداری باید زیر ١4 درصد باشد.
۷ـ بذر را بسته بندی و در جای مناسب نگهداری كنید.

بسـته بندی و انبـارداری از فرایندهـای مهـم در مرحلـۀ پس از برداشـت گیاهان دارویی می باشـند كـه می توانند 
سـبب تأمیـن پایـداری مـواد گیاهی مـورد  نیاز صنعـت فرآوری گیاهـان دارویی شـوند. یكـی از مهم ترین اصول 
در ذخیـره سـازی بـذر ایـن اسـت كـه ظروف ذخیره سـازی شـده یـا مكان های قـرار گیـری این ظروف نسـبت 
بـه رطوبـت نفوذ ناپذیـر باشـند. تـا بـذور همانطـور خشـك بمانند. بسـته بنـدی بذرهـای خشـك در ظرف های 
سربسـته و ضـد آب روش مهمـی در جابه جایـی و تجـارت بـذر می باشـد. بـه طـور كلـی ظرف هایـی كـه بـرای 
بسـته بندی بذرهای خشـك بـه كار می رونـد باید از 
نظـر دوام، اسـتحكام، هزینـه، مقاومـت در برابر نفوذ 
رطوبت، جوندگان و حشـرات مناسـب باشـند. مانند 
قوطی های حلبی، آلومینیومی، شیشـه، كیسـه های 
پاسـتیكی و.... برای داشـتن حداكثر عمر سـالم بذر 
بایـد آنهـا را در شـرایط خنـك و خشـك نگهـداری 

نمود. 
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عوامل مؤثر بر انبارداری بذرها

بذر كدام یك از گیاهان دارویی دارای طول عمر زیادی است. تحقیق کنید 

بـذور را بـه دلیل مهـم در جای خشـك و خنك 
نگهـداری می نمایند: 

١ـ حفظ ذخیره بذر و جنین 
2ـ حفظ بذر از حمله قارچ ها و باكتری ها

مـدت نگـه داری بـذر در انبـار به نوع بذر و شـرایط محیطـی انبار بسـتگی دارد. به طور كلی برخـی از مهم ترین 
عوامـل از قبیـل كیفیـت اولیـه بـذر، عوامل ژنتیكی بـذر، تركیبات شـیمیایی بـذر، رطوبت و دما بـر طول مدت 

انبـار داری بذرها تأثیـر می گذارند. 
1ـ کیفیـت اولیـه بـذر: تولیدكننـدگان بایـد سـعی كنند تنهـا بذرهـای با كیفیـت بـاال را ذخیره كننـد و از 
نگـه داری بذرهـای بـا كیفیـت پاییـن در انبـار خـودداری نماینـد. بذرهـای دارای قدرت باال نسـبت بـه بذرهای 
ضعیف و زوال یافته دارای پتانسـیل انبار داری بیشـتری می باشـند. شرایط فیزیكی و وضعیت فیزیولوژیكی بذرها 
بـر طـول مـدت انبـارداری آنهـا تأثیر می گـذارد. بذرهای شكسـته، تـرك خورده و چروكیده نسـبت بـه بذرهای 
سـالم، پتانسـیل انبـارداری كمتـری دارنـد. همچنیـن شـرایط محیطـی حاكم طی نمو بـذر و طی رسـیدگی بر 
قابلیـت انبـارداری بذرهـا تأثیر گذار می باشـد. بذر بیشـترین تـوان انبار داری خـود را در رسـیدگی فیزیولوژیكی 

به دسـت مـی آورد. 
2ـ عوامـل ژنتیکـی بـذر: قابلیـت انبـارداری بذرهایی كه طـول عمر زیـادی دارند. بـا كاهش دمـا و رطوبت، 
افزایـش می یابـد. رطوبـت ایـن بذرهـا را بـدون اینكـه صدمه ببیننـد به میـزان ۵ درصـد می توان كاهـش داد و 

همچنیـن ایـن بذرهـا قادر بـه تحمل دماهـای یخ زدگی هسـتند. 
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3ـ ترکیبـات شـیمیایی بذر: بـه طور معمـول، بـذر گونه هایی ماننـد تخم كتان كـه دارای مقـدار باالیی 
روغـن باشـند، نسـبت بـه بذرهایـی كه حـاوی نشاسـته و پروتئیـن بیشـتری می باشـند، قابلیت انبـار داری 
كمتـری دارنـد. همچنیـن در بیـن ارقـام نیز، رقمی كـه دارای درصد روغن باالتری باشـد، قابلیـت انبار داری 
كمتـری دارد. در برخـی از بذرهـای گیاهـان دارویـی ماننـد بارهنـگ، تخـم ریحان و... پوسـته بذر به وسـیله 
تركیبـات موسـیاژی پوشـیده شـده اسـت. این تركیبـات میل تركیبی بـاال با آب دارنـد. بنابرایـن زمانی كه 
در طـی انبـارداری رطوبت نسـبی انبـار افزایش می یابد، موسـیاژها آب جـذب كرده و درنتیجه بذر مسـتعد 

زوال پیـری می شـود و بـه دنبـال آن قابلیت انبـارداری آن كاهـش می یابد.
4ـ رطوبـت: بایـد رطوبـت بـذر را بعـد از برداشـت و قبـل از انبـار كـردن، در حـد مناسـب كاهـش داد. بـا 
افزایـش رطوبـت در حد نامناسـب میزان رشـد قـارچ ها،تنفس و گرمـا افزایش می یابد كه این شـرایط منجر 
بـه زوال شـدیدتر بذرهـا در طـی انبارداری می گـردد. و كاهش بیش از حد رطوبت نیز با آسـیب رسـاندن به 
آنزیم هـای موجـود در بـذر و تجزیـه سـاختار غشـا سـرعت پیری بذر و درنتیجه فاسـد شـدن بذر را تسـریع 
می بخشـد مقـدار رطوبـت موجـود در بـذر را معمـوالًً به صـورت درصد نشـاءن می دهنـد. درصـد رطوبت بذر 
بـه عواملـی ماننـد درجـه رسـیدگی آن و موقعیـت اقلیـم منطقـه و زمـان برداشـت محصـول و طریقـه انبار 
كـردن و بـه ویـژه درصد رطوبت نسـبی انبار بسـتگی دارد.معمـوالً برای اغلـب بذرها رطوبت نسـبی ۷ تا ١4 

درصد مناسـب می باشـد.
5   ـ دمـا: میـزان دمـای محیـط در طـول عمـر بذر مؤثـر بوده و بـا كاهش دمـای انبـار تا حـد معینی طول 
عمـر بـذر افزایـش می یابـد. در ازای كاهـش هـر ۵ درجه سـانتی گراد )دمـای بذر بیـن صفر تـا 44/۵ درجه 
سـانتی گراد( طـول عمـر بـذر دو برابر می شـود.دماهای زیـر صفز نیز موجـب افزایش عمر انبارداری می شـود 
بـه شـرطی كـه رطوبـت نسـبی محیـط بـذر از ۷۰ درصد كمتـر نباشـد، در غیر این صـورت بلورهـای یخ در 
فضـای بیـن سـلولی ایجاد شـده و موجب گسـیختگی نظم سـلولی می گـردد، بنابراین رطوبت نسـبی موجب 
كاهـش خسـارت دمـای پاییـن می شـود. دمـای مناسـب انبـار بـرای نگهـداری بذرهـا بـه گونه هـای گیاهی 

وابسـته بـوده و معمـوالً در شـرایط معمولـی، بذرهـا بین ١ الـی ١۰ درجه سـانتی گراد نگهداری می شـوند.

انبارهای نگهداری بذر

از ویژگی هـای یـك سـاختار انبـاری می تـوان بـه حفاظـت در برابـر آب، پرهیـز از آمیخته شـدن با سـایر بذرها 
و حفاظـت در برابـر جونـدگان، حشـرات، قارچ هـا و آتـش را نـام بـرد. در ایـن صورت بـا كنترل دقیق حـرارت و 
رطوبـت نسـبی می تـوان بـذر بسـیاری از گونه هـا را به مـدت طوالنی نگهـداری نمـود. نگهداری بـذر در منطقه 
خشـك و سـرد هزینه كمتری نسـبت بـه منطقه گرم و مرطـوب دارد.برای نگهداری بذرها نسـبت بـه نوع بذر و 
شـرایط مـورد نیـاز از انبارهـای مختلف اسـتفاده می شـود. به طور كلـی انبارهای بذر را به سـه گروه زیر تقسـیم 

می كنند.
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١ـ انبارهـای سـاده: ایـن نـوع انبارها فاقد سیسـتم كنتـرل رطوبت و دما می باشـند و اكثراً بذرها در بشـكه، 
كیسـه، و یـا ظرف هـای دیگـر بـه مـدت یـك سـال قابـل نگهـداری هسـتند.رطوبت نسـبی و دمای بـذر به 
شـرایط محیطـی انبـار بسـتگی دارد. اغلـب بذرهایـی كه پوسـته غیر قابـل نفـوذ دارند بعد از خشك شـدن 

می تـوان در ایـن نـوع انبارها بـه مـدت طوالنی نگهـداری نمود. 
2ـ انبارهـای خنـك: در ایـن انبارهـا، وسـایل رطوبـت زدا یـا خنك كننـده وجـود دارد تـا رطوبـت و دما كاهش 
یابـد. دمـا بـه كمتـر از ١۰ درجـه سـانتی گراد كاهش داده می شـود. رطوبت نسـبی در انبـار نبایـد از ۵۰ درصد 
بیشـتر باشـد. در این شـرایط بذرها را می توان بیشـتر از یك سـال نگهداری نمود.كنترل رطوبت در انبار خنك 
از اهمیـت برخـوردار اسـت زیـرا افزایـش رطوبت نسـبی با كاهش در دمـا همراه می باشـد كـه آب را روی بذرها 

متراكـم می كند.
3ـ انبارهـای سـرد و مرطـوب: در ایـن نـوع انبارهـا دما بین صفر الی ١۰ درجه سـانتی گراد و رطوبت نسـبی 8۰ 
الـی 9۰ درصـد می باشـد و بـرای نگهداری بذرهـای كوتاه عمر مانند: شـاه بلوط، ازگیـل، راش، فنـدق، بلوط و... 

را كه در مقابل كاهش رطوبت حسـاس می باشـند، مناسـب اسـت. 

انواع انبارهای بذر

هنرجویـان بـه همـراه مربـی مربوطـه از یـك انبار نگهـداری بذور بازدیـد به عمل آورند و بررسـی های ذیـل را به 
عمـل آمده و گزارشـی مربـوط را تهیه نمایید.

١ـ شرایط محیطی الزم برای نگهداری و انبار بذر را بررسی نمایید.
2ـ درجه حرارت، رطوبت نسبی و تهویه را بررسی كنید.

3ـ ازنتیجه بازدید خود گزارش كاری تهیه نموده و به مربی خود تحویل دهید.

بازدید از انبار نگهداری بذر فعالیت عملی
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ارزشیابی پایانی: بذر گیری گیاهان دارویی 
شرح کار:

انجــام درو بــا دســت یــا دروگــر ماشــینی، جمــع آوری و خرمــن كــردن و خرمن كوبــی بــا دســت یــا خرمن كــوب 
مخصــوص. ســرعت كار بــه اســتاندارد خرمن كــوب بســتگی دارد ولــی درمــورد دانه هایــی كــه هــم انــدازه گنــدم 
می باشــد خروجــی دانــه در حــدود 8۰۰ كیلوگــرم و درمــورد دانه هــای ریزتــر خروجــی 4۰۰ كیلوگــرم در روز كار 

در فضــای آزاد در شــرایط جــوی بــدون بارندگــی همــراه بــا بــاد مایــم. 

شاخص ها:
پیشــگیری از اتــاف بــذر وقتــی محصــول بــا دســت بــه داخــل خرمن كــوب ریختــه می شــود و بــذور كوچك تــر 

از دهانــه ورودی خرمن كــوب هســتند.

شرایط: شرایط جوی مناسب ـ مزرعه با شرایط استاندارد ـ وسایل آماده به كار
ـ بســته های  ـ تــرازو  ـ ســرتاس  ـ كیســه پارچــه ای یــا گونــی  ـ بوجــاری  ـ چنــگك  ـ خرمن كــوب  ـ ریســمان  ـ دروگــر داس 

ـ پالــت ـ لیفتــراك  ـ چــرخ  ـ جــك سوســماری  ـ دســتگاه بســته بندی دانــه  اســتاندارد 

استاندارد عملکرد: درو كردن با دست 3۰۰ متر مربع در روز و با دروگر 3هكتار در روز

معیار شایستگی:

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 ردیف مرحله کار

درو كردن

جمع آوری

كوبیدن

جداسازی

بسته بندی

انبار كردن
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 

نگرش: رعایت بهداشت فردی ـ حفظ محیط زیست

میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.

١١

2١

32
42
۵2

62

2

*

*
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برخـی از گیاهـان دارویـی در یـك فصـل زراعـی در چنـد چیـن برداشـت می شـوند، در ایـن گیاهـان عاوه 
بـر تغییـر میـزان محصـول درهر برداشـت، ممكن اسـت كمیـت و كیفیت مـواد مؤثره نیـز تغییراتی داشـته 
باشـد. بـه عنـوان مثـال در بابونه، گاوزبـان، بادرنجبویـه و نعناع طی یك فصـل می توان چند برداشـت انجام 
داد. معمـوالً بیشـترین میـزان محصـول دربرداشـت اول حاصل می شـود. تغییـرات كمی و كیفی مـواد مؤثره 
ناشـی از تغییـر تعـادل هورمونـی گیـاه اسـت كـه در اثرتغییرات درجـه حرارت، نور، سـیكل حیاتـی، آفات و 
بیماری هـا، تغییـرات فیزیكوشـیمیایی خـاك و دیگـر عوامل محیطی اسـت كه در مقاطع مختلف فصل رشـد 
همـواره در تغییرنـد. همچنیـن برداشـت، بـه ویـژه موقعی كه كل انـدام هوایی گیاه برداشـت می شـود، خود 

نوعـی هـرس شـدید اسـت كه بشـدت تـوازن هورمونی گیـاه را به هـم می زند. 

استاندارد عملکرد

...

واحد یادگیری 9

برداشت گیاهان دارویی

 گیاهان دارویی چند چینه دارای مقدار مواد مؤثره متفاوتی هستند؟
 برخی از گیاهان دارویی در سال های دوم و سوم برداشت می شوند؟

كیفیت مواد معطره و مؤثره در چین های مختلف و در زمان های مختلف متفاوت است؟

در شـرایط مناسـب آب و هوایـی هنرجـو بتوانـد ١۰۰مترمربـع گیاه دارویی مانند آویشـن را با ابزارهای دسـتی 
برداشـت نماید.

آیا می دانید 
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عملیـات برداشـت گیاهـان دارویـی، بـه جمـع آوری بخش یـا بخش هایـی از گیاه اطاق می شـود كـه دارای 
مـواد مؤثـره باشـد. تجهیـزات مـورد نیاز برداشـت موفقیـت آمیز گیاهـان دارویی، مشـابه محصـوالت زراعی 
اسـت. بـا ایـن تفـاوت كـه در گیاهـان دارویـی اندام هـا را زمانـی بایـد برداشـت كـرد كـه باالتریـن میـزان 
عملكـرد و مـواد مؤثـره را داشـته باشـند. تجربـه نشـاءن داده اسـت كه یك كشـت پربـار از گیاهـان دارویی 
و یـا جمـع آوری انبـوه گیاهـان دارویـی و صنعتـی، اغلـب بـه خاطر جمـع آوری و خشـك كردن نادرسـت با 

شكسـت مواجه شـده اسـت.

١ـ در كدام شرایط محیطی باید نسبت به برداشت گیاهان دارویی اقدام كرد؟
2ـ شرایط گیاه دارویی در زمان برداشت باید چگونه باشد؟

3ـ تفاوت زمان برداشت گیاهان دارویی با سایر گیاهان زراعی در چیست؟

زمان برداشت گیاهان دارویی

آیا می دانید 

بـه علـت تغییـر عوامـل محیطـی نظیـر درجـه حرارت، نـور و ماننـد آن طـی فصل هـا و ماه ها و تأثیـر آن بر 
كمیـت وكیفیـت مـواد مؤثـره و همچنیـن ارتباط مراحل رشـد گیاه بـا میزان این مـواد در گیاهـان دارویی، 
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به نظر شما در برداشت گیاهان دارویی خودرو از طبیعت چه نكاتی را باید رعایت كنیم. 
فکر کنید

ویژگـی خـاص گیاهـان دارویـی وجـود مـواد مؤثـره در یـك یا چنـد بخـش از اندام هـای این گیاهان اسـت. 
ایـن جملـه بـه مفهـوم آن اسـت كـه برداشـت اندام هایـی از گیاهان دارویـی سـودآوری دارد كـه دارای مواد 
مؤثـره باشـند، اندام هـای گیاهـی فاقد مـواد مؤثره، بـه عنوان مـواد گیاهی نامطلـوب و ناخالـص در محصول 
برداشـت شـده بشـمار می آینـد. از طرفـی دیگـر بـا توجـه بـه مصـارف گوناگـون گیاهـان دارویـی هـدف از 
نـوع مصـرف نیـز می توانـد، تعیین كننـده برداشـت انـدام مـورد نظرازگیاهـان دارویـی باشـد. در زمان هـای 
گذشـته بعضـی از گیاهـان را بـرای مصـارف گوناگونـی اسـتفاده می كردنـد مثـًا گیـاه كتـان را بـرای تولید 
الیـاف بـه كار می بردنـد، در صورتی كـه امـروزه ایـن گیـاه به عنـوان گیـاه دارویی شـناخته می شـود و از بذر 
آن در تهیـه روغـن در صنایـع داروسـازی، آرایشـی و بهداشـتی اسـتفاده می شـود. در گذشـته دسـتگاه های 
برداشـت كتـان بـرای برداشـت سـاقه و بـه منظـور تهیـه الیـاف طراحـی و سـاخته می شـدند، در صورتی كه 
امـروزه دسـتگاه های برداشـت كتـان بـرای جمـع آوری بذرهـای این گیـاه بـه كار می روند. در نتیجـه عوامل 
مختلفـی ماننـد: زمـان برداشـت، نـوع انـدام مورد اسـتفاده، سـن گیـاه و... در میزان مـواد مؤثره و برداشـت 
گیاهـان دارویـی تأثیـر گذارند. در شـكل زیر اندام قابل برداشـت در گیـاه زعفران )پرچـم و مادگی( و در گل 

محمـدی گلبرگ هـای گل می باشـند كـه بـا دسـت جدا می شـوند.

زمـان و نحـوه برداشـت  از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت . چنانچه زمان مناسـب و روش برداشـت صحیح 
گیاهـان دارویـی، سـبب رسـیدن بـه بهتریـن كیفیـت شـود، خسـارت های محصـول وناخالصی هـای انـدام 
برداشـت شـده پاییـن و مـواد مؤثـره در انـدام مـورد نظـر بیشـتر شـود، عملیـات برداشـت گیاهـان دارویی 

بوده اسـت. موفقیت آمیـز 
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زمان مناسب برای برداشت اندام های مختلف گیاهان دارویی

وقتـی از اندام هـای مـورد نظـر یـك گیـاه دارویی بیشـترین مقـدار ممكن مـاده مؤثره اسـتخراج گـردد، در 
واقـع محصـول دلخـواه به دسـت آمـده اسـت. لـذا جمـع آوری گیاهـان دارویـی در زمانـی كـه گیـاه دارای 
حداكثـر میـزان مـواد مؤثـره اسـت، بایـد انجام گیـرد، زیرا میزان مـواد مؤثره گیـاه در طول سـال و حتی در 
سـاعات یـك روز متغیـر اسـت. بـه عنـوان مثـال كـورم )پیـاز( سـورنجان در پاییز فاقد مـواد تلخ و عـاری از 
كلشی سـین اسـت و در عـوض دارای مقادیـر زیـادی نشاسـته می باشـد و می توانـد مـورد اسـتفاده خوراكی 
بجـای سـیب زمینـی داشـته باشـد، در صورتی كـه در فصـل بهـار و اوایـل تابسـتان كـورم گیـاه دارای مـزه 
تلـخ و حداكثـر مقـدار ماده مؤثره كلشـی سـین بـوده و جهت مصـارف دارویی )رفـع نقـرس و...( جمع آوری 
می شـود. در مـورد اهمیـت سـاعات مختلـف روز در امـر جمـع آوری گیـاه، می تـوان برگ های گل انگشـتانه 
را در نظـر گرفـت كـه مقـدار گلیكوزیـد آن در بعـد از ظهـر بیشـتر از صبـح می باشـد و یا برگ هـای بید كه 
میـزان گلیكوزیدهـای آن در روز بیشـتر از سـاعات شـب می باشـد. نكتـه مهـم در مـورد گیاهان اسـانس دار 
ایـن اسـت كـه برداشـت آنهـا بایـد در صبـح زود انجـام گیـرد یعنی درسـت در زمانی كـه خورشـید از روی 
برگ هـا، شـبنم ها را خشـك می كنـد. چـون در ایـن زمـان میـزان اسـانس بـاال می باشـد. درصورتی كـه در 
طـی روز بر اثـر نـور خورشـید واكنش هـای شـیمیایی در گیـاه انجـام می گیـرد و مقدار اسـانس كـم خواهد 
شـد. معمـوالً بـه اسـتثنای عـده ای از گیاهـان كـه محصول برداری آنهـا تابع شـرایط خاصی می باشـد، بقیه 

اندام هـا را در مواقـع زیـر بهره بـرداری می نماینـد:

از نظـر مرحلـه رشـد گیـاه، گل هـا را قبـل از بـاز شـدن و یـا 
با فاصلـه بعـد از بـاز شـدن در هنگام صبح وقتی كه شـبنم ها 
از روی گل برگ هـا، برداشـته شـدند، جمـع آوری می كنند. اما 
اسـتثناهایی نیـز وجـود دارد كـه می تـوان به بنفشـه معطر و 
گل بهـار نارنـج اشـاره كـرد كـه بعد از شـكفتن كامـل گل ها، 
جمـع آوری می شـوند. همچنیـن در برخی گیاهـان مانند گل 
سـرخ، افسـنطین، انواع تمشـك، زالزالك بهتر اسـت كه گل ها 
در حالـت نیمـه بـاز یـا غنچه جمع آوری شـوند و سـر شـاخه 
گلـدار برخـی گیاهان معطـر و اسـانس دار مثل آویشـن، زوفا 
و ریحـان وقتـی گل در شـرف شـكفته شـدن كامل می باشـد 
برداشـت شـود. از آنجـا كـه گل هـا جـزء انـدام حسـاس گیاه 
محسـوب می شـوند، می تـوان آنهـا را بـا دسـت و شـانه های 

مخصـوص جمـع آوری كرد. 

1ـ برداشت گل
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برگ هـا معمـوالً صبح هـا ودر هوای خشـك و بدون شـبنم و در زمـان آغـاز گل دادن گیاه جمع آوری می شـوند. 
در ایـن هنـگام آنهـا سرشـار از مـواد مؤثـره هسـتند. البتـه برگ هـای گیاهـان اسـانس دار در زمـان گل دهـی 
گیـاه، برگ هـای گیاهـان یـك سـاله قبـل از پژمـرده شـدن گل هـا، برگ هـای گیاهـان دوسـاله در سـال دوم 
جمـع آوری می شـوند. بـرگ درختـان دارویـی را از زمان ظاهر شـدن گل ها تا رسـیدن كامل میـوه می چینند. و 
در مـورد گیاهانی مانند اكالیپتوس وانواع سـرو، برگ ها در تمام طول سـال برداشـت می شـوند. بـرای اینكه گیاه 
یكبـاره عـاری از بـرگ نشـود و صدمـه نبیند، نباید همـۀ برگ هـای آن را چیـد. برگ هایی كه مـورد جمع آوری 
قرارمی گیرنـد بایـد جـوان، سـالم، شـاداب و عـاری از هرگونـه بیمـاری و آفـت باشـند. برگ هـا را نبایـد بعـد از 
جمـع آوری كـردن در سـبد یـا گونـی مچاله یا تلمبـار كـرد و در صورتی كه گیاه حاوی اسـانس باشـد نباید بعد 

از جمـع آوری مقابـل نـور مسـتقیم خورشـید و دمای بـاالی 3۵درجه سـانتی گراد قـرار گیرد.

اندام هـای زیرزمینـی بخصـوص ریشـه و ریزوم هـا 
را به طـور كلـی در اوخـر پائیـز )زمـان اسـتراحت 
گیـاه( محصـول بـرداری می نمایند. ولـی باید توجه 
داشـت بهـره بـرداری ریشـه ها درگیاهـان دارویـی 
یكسـاله قبـل از گل دادن گیـاه و برداشـت ریشـه 
گیاهـان دارویـی دوسـاله و چند سـاله بعـد از پایان 
رشـد و نمـو سـال اول معمـوالً در پائیـز و یـا قبـل 

2ـ برداشت برگ 

3ـ برداشت اندام های زیر زمینی
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پوسـت گیاهـان دارویـی را، هـم در بهـار قبـل از شـروع فعالیت هـای گیاهـی و هم در پاییـز در زمان اسـتراحت 
گیـاه جمـع آوری می كنند.گیاهانـی كـه دارای مواد رزینی هسـتند در زمان شـروع جریان شـیره گیاهـی در بهار 
جمع آوری می شـوند. معموالًً پوسـت ریشـه و سـاقه های نسبتاً مسـن ارزش بیشتری دارند. پوسـت ریشه و ساقه 
گیاهـان دارویـی اگـر دارای مـواد رزینی باشـد باید در بهار )یعنی هنگام شـروع جریان شـیره گیاهی( از قسـمت 

میانی )چوبی( جداسـازی شـوند.

4ـ پوست 

از رشـد و نمـو گیـاه در اواخـر زمسـتان صـورت 
می گیـرد. معمـوالًً ریشـه هایی كـه پوسـت آنهـا 
مصـرف دارویـی دارنـد بایـد زمانـی كـه قسـمت 
مركزی ریشـه رشـد كرده و سـخت شـده اسـت 
ریشـه  از  بهره بـرداری  در  شـود.  بهره بـرداری 
گیاهـان همـواره بایـد توجـه داشـت كـه انـواع 
سـخت و چوبـی شـده یـا تیـره رنـگ و فاسـد و 
توخالـی جمـع آوری نشـود. بـه عـاوه بایسـتی 

ریشـه گیـاه در مرحلـه ای باشـد كـه پوسـت آن رشـد قابل ماحظـه ای پیدا نموده باشـد تا جداكـردن آن از 
قسـمت سـخت و چوبـی شـده به راحتـی مقدور گـردد. بنابرایـن اگر برداشـت ریشـه ها و ریزوم هـا زودتر از 
موعـد انجـام گیـرد ریشـه ها و ریزوم ها، گوشـتی و اسـفنجی شـكل بوده و در اثر خشـك شـدن به سـرعت 
خـرد شـده و كیفیـت خـود را از دسـت می دهنـد و اگر دیرتر جمع آوری شـوند سـخت و غیر قابل اسـتفاده 

شـد. خواهند 
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معموالً جمع آوری شیره و صمغ در پاییز انجام می شود، )هنگامی كه شیره درخت از آن فرو می ریزد.( برای 
جمع آوری شیره و یا صمغ درختان و درختچه ها با ایجاد شكاف و یا سوراخ در آن شیره را جمع آوری می كنیم.

6  ـ شیره و صمغ

بررســی كنیــد در منطقــه زندگــی یــا تحصیلــی شــما شــیره و صمــغ چــه نــوع از گیاهــان دارویــی را 
ــد؟ ــت می كنن برداش

تحقیق کنید

ــط  ــده توس ــت ش ــان كش ــا گیاه ــت ب ــودرو در طبیع ــی خ ــان داروی ــت گیاه ــن برداش ــی بی ــه تفاوت چ
ــود دارد؟ ــاورزان وج كش

پرسش

5  ـ میوه و بذر

باشد،  تازه مصرف داشته  به حالت  اگر  آبدار  میوه های 
میوه های  و  شود.  برداشت  كامل  رسیدن  از  بعد  باید 
خشك نیز قبل از خارج شدن دانه برداشت می شود. 
میوه های اسانس دار مانند: رازیانه، انیسون، زیره، گشنیز 
و… باید در پاییز به صورت كامًا خشك برداشت شود 
به این صورت كه سرشاخه میوه دار را قطع كرده و بعد از 
انجام عملیاتی مانند تكان دادن روی پارچه ای تمیز و… 
میوه را از شاخه و برگ جدا می كنند. در مورد بذر گیاهان 
جمع آوری   باشند  رسیده  كامًا  كه  زمانی  در  دارویی، 
می شوند كه این زمان در مورد گیاهان مختلف متفاوت 
است. اما معموالً از اوایل تابستان تا اواخر پاییز نسبت به 

جمع آوری بذر گیاهان دارویی اقدام می كنند. 
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برداشت گیاهان دارویی

عملیـات برداشـت در گیاهـان دارویـی را می توان براسـاس معیارهای مختلفـی طبقه بندی كرد. كه یكـی از آنها 
منشـاء گیاه دارویی اسـت. طبقه بنـدی براین اسـاس عبارتند از:

١ـ برداشت گیاهان خودرو در طبیعت  2ـ برداشت گیاهان كشت شده
منبـع نخسـت از گیاهـان دارویـی در طبیعـت به صورت خودرو یافت می شـوند. در گذشـته اكثر گیاهـان دارویی 
كـه مـورد اسـتفاده قـرار می گرفتند ازطبیعت به دسـت می آمـد. در جمـع آوری گیاهانی كه به صورت خـودرو در 

مراتـع پراكنده انـد باید بـه نكات زیر توجه شـود: 
الـف( مطابـق قوانیـن حفظ محیط زیسـت از هر گونه گیاهـی باید در هر منطقه تعداد قابل ماحظه و مشـخصی 
موجـود باشـد. لـذا هنـگام جمـع آوری دقت شـود كـه حتماً تعـدادی پایـه جهت حفظ نسـل گیاه در سـال های 

آینـده، باقی بماند. 
ب( جمع آوری به صورت متوالی )هر سال( نباشد.

ج( از جمع آوری قسمت هایی از یك گیاه كه خاصیت دارویی ندارد، باید خودداری شود.
د( در چیـدن قسـمت هایی از گیاهـان دارویـی كه سرشـاخه های گلدارشـان خاصیـت دارویی دارد، حتمـاً باید از 

قیچی اسـتفاده نمود.
طبقه بنـدی دیگرگیاهـان دارویـی، بـر اسـاس شـیوه برداشـت صـورت می گیـرد، اسـتفاده از روش های مناسـب 
برداشـت در جلـو گیـری از هـدر رفتـن مـاده مؤثره گیاه نقش مهمـی ایفا می كند، لذا باید متناسـب بـا نوع گیاه 
و انـدام مـورد اسـتفاده، از روش هـای خـاص اسـتفاده كـرد. نحوه برداشـت انـدام گیاهی به نـوع انـدام، ظرافت و 

انـدازه آن بسـتگی دارد. كـه بر این اسـاس سـه نوع شـیوه برداشـت وجـود دارد.

شیوه های برداشت گیاهان دارویی
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1ـ برداشت به روش دستی 
برداشـت دسـتی گیاهـان دارویـی بـه وسـیله كارگـران بـا تجربه صـورت می گیـرد. گاهی ایـن روش تنهـا روش 
برداشـت ممكـن اسـت. اكثـراً در مـزارع كشـت گیاهـان دارویـی در سـطح كوچـك و یا بـرای برداشـت گیاهان  
دارویـی خـودرو در طبیعـت كـه پراكنش زیادی داشـته و امكان عبور و مرور ماشـین آالت كشـاورزی به سـختی 
مقـدور باشـد. از روش دسـتی اسـتفاده می شـود. با ایـن روش نیازی بـه نیروی كارگـری زیـادی دارد و در نتیجه 
ممكن اسـت سـود آوری آن كم باشـد. همچنین تفاوت در كیفیت محصول برداشـت شـده در صورت اسـتفاده از 
كارگـران مختلـف، ممكن اسـت به وجود آیـد. ابزارهایی ماننـد: داس بـرای درو كردن گیاهـان دارویی علفی، بیل 
بـرای برداشـت اندام هـای زیر زمینی و یا اسـتفاده از شـانه مخصوص برای برداشـت گل های بابونـه نمونه هایی از 

برداشـت به شـیوه دسـتی می باشد.

2ـ برداشت به روش نیمه مکانیزه 

شـامل اسـتفاده از ابزارهـای كمكـی می شـود كه توسـط نیروهای كارگـری برای برداشـت گیاهـان دارویی به كار 
می رود،كـه بـه ایـن ترتیـب نیروی كارگری و زمان برداشـت را نسـبت به حالت دسـتی كمتر می كند و برداشـت 
آسـان تر می شـود.وضعیت بـدن برداشـت كننـدگان در هنـگام انجام برخی از روش های برداشـت سـنتی بسـیار 
نامناسـب اسـت مثـًا وضعیت بـدن هنگام برداشـت زعفران بسـیار نامناسـب و در طوالنی مدت سـبب ناراحتی 
برداشـت كننـدگان می شـود. در ایـن مـوارد، نیمه مكانیزه كـردن و فراهم كردن شـرایط رفاهی بیشـتر در كارها 

را با اسـتفاده از دسـتگاه مناسـب می تـوان تأمین كرد.

برداشت نیمه مکانیزه گیاه مارچوبه
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3(برداشت به روش مکانیزه

برداشـت مكانیـزه شـامل اسـتفاده كامل از ماشـین ها و ادوات در برداشـت محصـوالت گیاهان دارویی می باشـد. 
از مهم تریـن پیـش نیازهـای موفقیت در تولیـد اقتصادی و سـودآور گیاهان دارویی، برداشـت به صـورت مكانیزه 
می باشـد. گاهی ممكن اسـت محصول حاصل از برداشـت مكانیزه در مقایسـه با برداشـت دستی كیفیت كمتری 
داشـته باشـد، اما معموالً یكنواخت تر اسـت و نیروی كارگر كمتری صرف و سـرعت برداشـت بیشـتر می باشد. از 
مهم تریـن طبقـه بندی هـای برداشـت مكانیزه بر اسـاس نوع اندام گیاهی قابل برداشـت شـامل موارد زیر اسـت:
١ـ برداشـت ریشـه ها و پیازها 2ـ برداشـت اندام رویشـی، برگ ها و سـاقه ها 3ـ برداشـت گل ها یا بخش هایی از 

گل 4ـ برداشـت میوه هـا و دانه هـا ۵ـ انواع خاصی از برداشـت. 
ازطیـف گسـترده ای از دسـتگاه ها بـرای برداشـت اختصاصـی گیاهان دارویی اسـتفاده می شـود، كه تفـاوت نوع 
دسـتگاه و روش كار آن بـه مـزارع كوچـك و یـا بـزرگ مربـوط اسـت. عـاوه بـر طراحی و سـاخت ماشـین های 
مخصـوص برداشـت گیاهـان دارویـی در ایـن زمینه، ایـن نظریه مطرح اسـت كه از دسـتگاه های برداشـت دیگر 
محصـوالت زراعـی به صـورت تغییـر یافتـه، كامـل و یا از برخـی قسـمت های آنها می توان اسـتفاده نمـود. مانند 
اسـتفاده از گاو آهن هـای برگـردان دار و دسـتگاه برداشـت سـیب زمینـی برای برداشـت ریشـه و پیـاز، تغییر در 
دسـتگاه علـف چین هـا )دروگرهـای علوفه ای( برای برداشـت بـرگ و سـاقه در گیاهانی نظیـر بادرنجبویه، نعنای 
فلفلـی، آویشـن و.. و یـا از كمباین های برداشـت غـات با اندكی تغییر درآنها برای برداشـت دانـه گیاهان دارویی 

می شود.  اسـتفاده 

دستگاه تراکتوری برداشت اسطوخودوسماشین مخصوص برداشت: ریحان، مریم گلی، گزنه، نعنا و اسطوخودوس
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وسایل الزم: لباس كار، دستكش، وسیله برداشت مانند )قیچی، داس و...(، مزرعه كشت شده آویشن 
١ـ لبـاس كار خـود را پوشـیده و دسـتكش را دسـت كـرده و بـا رعایـت نـكات ایمنـی و بهداشـتی زیـر نظر 

هنرآمـوز مربوطـه، وارد مزرعه شـوید.
2ـ هرگـروه، سرشـاخه گیـاه آویشـن را كـه در زمـان آغـاز مرحلـه گل دهـی می باشـند را، از فاصلـه ١۰ 

سـانتی متری سـطح زمیـن قطـع و آنهـا را جمـع آوری نماییـد.
3ـ بـه آرامـی ناخالصی هـا و سـاقه های ضخیـم چوبی را در محل مناسـبی بـه دور از نور آفتاب برای خشـك 

كردن آمـاده نمایند. 
توجـه: هرهنرسـتان بسـتگی بـه موقعیـت و شـرایط آب و هوایـی می توانـد از گیاهـان دارویی دیگـری برای 

كاشـت و برداشـت اسـتفاده نماید.

پـس از جمـع آوری اندام هـای مـورد نظـر در زمـان مناسـب، آنهـا را بـرای خشـك كـردن آمـاده می كننـد. 
نحـوه آمـاده كـردن گیاهـان دارویـی، نه تنها باعث سـرعت بخشـیدن در خشـك شـدن آنها می شـود، بلكه 
در كیفیـت خشـك شـدن نیـز تأثیـر مثبـت دارد. در ایـن مرحلـه، اضافه هایـی را كـه مـد نظر نیسـتند جدا 
می كننـد، بـا رعایـت ایـن نكتـه نـه تنهـا انـرژی كمتری بـرای خشـك شـدن اندام ها صـرف می شـود، بلكه 

روند خشـك شـدن آنهـا را نیز سـرعت می بخشـد.

آماده نمودن گیاهان دارویی قبل از خشك کردن:
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در ایـن مرحلـه ابتـدا نسـبت به جـدا كردن بقایای خاك، سـنگ ریـزه، مواد زائد علف های هرز، پوسـت ریشـه ها 
بـا نداشـتن مـواد مؤثـره، اندام هایـی ماننـدگل از ریشـه و... اقـدام می شـود. كـه در بعضـی مـوارد مثـًا در جـدا 
كـردن بقایـای خـاك از روی ریشـه ها و ریزوم هـا ممكن اسـت از برس های مخصـوص، پره های دندانـه دار فلزی، 

اسـفنجی یـا غربال های لرزش دار اسـتفاده شـود.

چنانچـه اقـدام بـه خشـك كـردن ریشـه ها و یـا ریزوم هـا شـود، بایـد قبـل از خشـك كـردن آنهـا را كامـًا 
شسـت، به طـوری كـه از گل و الی پـاك شـود. برای ایـن كار بهتر اسـت اندام های مذكور در ظـروف آبكش 
ماننـد متحركـی قـرار گیرنـد و سـپس بـا فشـار آب شست وشـو داده شـوند. ضرورتـاً پوسـت ریشـه ها را نیز 
كـه فاقـد مواد مؤثره اسـت، جـدا می سـازند)مانند ریشـه گل صابونی(. تولید كننـدگان كوچـك از منابع آبی 
دسـترس و قابـل اطیمنـان بـرای شست و شـوی گیاهـان دارویـی برداشـت شـده اسـتفاده می كننـد. و گیاه 
برداشت شـده را بـا فـرو بـردن در آب شست وشـو می دهنـد. در سـطح بزرگ تـر می تـوان از اسـتخرهای 
شست وشـو اسـتفاده كـرد. بـرای این منظور برخـی از مواد ضـد عفونی كننده مجـاز را برای نابـودی آلودگی 
میكروبـی بـه آب اسـتخر اسـتفاده می كننـد. رسـوبات تـه نشـین شـده در كـف اسـتخر از جملـه آلودگی و 
ناخالصی هـا هسـتند كـه بایـد بـه طـور دوره ای آنهـا را حذف كرد و آب اسـتخر را نیـز عوض نمـود. با توجه 
بـه نیـاز، برخـی از گیاهـان یابرگ هـا باید شسـته شـوند. ایـن كار معمـوالً با اسـپری كردن آب بـر روی الیه 
نازكـی از مـواد گیاهـی انجـام می گیـرد. كـه سـبب می شـود همـه گیاهان بـه طور كامـل و به شـدت تحت 
تأثیـر آب اسـپری شـده قـرار گیرنـد. بسـیاری از دسـتگاه های شـوینده صنعتـی كـه بـرای شست وشـوی 
سـبزی ها طراحـی شـده اند را می تـوان بـرای تمیـز كـردن و شست وشـوی گیاهـان دارویـی بـه كار بـرد. 
انواعـی از ایـن دسـتگاه ها عبارتنـد از: ١ـ شـوینده های اسـتوانه ای بـا اسـتوانه باز یا بسـته. 2ـ شـوینده های 

آب فشـان دار، تونلـی یـا دوار. 3ـ شـوینده های بـرس دار. 4ـ شـوینده های شـناور.

تمیز کردن

شست وشو
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در بسـیاری از اوقـات هـدف از عملیـات قبـل از خشـك كـردن، زدودن قسـمت های نامطلوب گیاهی اسـت. 
جداسـازی بـه منظـور خشـك كـردن جداگانـه قسـمت های مختلـف گیاه، درجـه بندی بـرای آماده سـازی 
گیـاه بـرای ورود به دسـتگاه خشـك كن اسـت. برخـی از فرایندهای دیگر مانند پوسـت كندن، برش هسـته 
و... را نیـز می تـوان جزئـی از عملیـات آماده سـازی قبل از خشـك كـردن به شـمار آورد. چنانچه جداسـازی 
در طـول برداشـت صـورت نگیـرد، توصیـه می شـود ایـن كار پـس از برداشـت در مزرعـه و قبـل از خشـك 
كـردن انجـام شـود. خشـك كـردن جداگانه محصـول درجه یـك و دو، كیفیت باالتر و بازده بیشـتر خشـك 
كـن را در پـی خواهـد داشـت. بـه طـور مثـال چنانچـه هـدف صرفـاً اسـتفاده از برگ هـای گیاهـان دارویی 
می باشـد، به ویـژه در مقیـاس كـم، بهتـر اسـت به جـای خشـك كـردن گیاه كامـل، ابتـدا برگ های تـازه آن 
را از سـایر قسـمت های گیـاه جـدا و جداگانـه خشـك نمـود تا برگ ها پس از خشـك شـدن، بـدون اضافات 
شـده و دارای كیفیـت بهتـری شـوند. فـرآوری قبـل از خشـك كـردن در برخـی از گیاهـان دارویـی ماننـد 
جداسـازی و درجه بنـدی را می تـوان بـا دسـتگاه ها و روش هـای مختلف انجـام داد. این عملیات در بسـیاری 
مواقـع بـرای تولیدكننـدگان بـزرگ و هنگامـی رایـج اسـت كـه خشـك كن های نواری یـا قفسـه ای را به كار 
می برنـد. سـاده ترین روش، زدودن قسـمت های نامطلـوب به صـورت دسـتی بـر روی میـز بازرسـی محصول 
اسـت. در ایـن حالـت نـواری را كـه بـه آهسـتگی حركـت می كنـد، اسـتفاده می كننـد و دو نفـر در وضعیت 

مناسـب، علف هـای هـرز، سـنگ ها و دیگـر ناخالصی هـا را جـدا می كننـد.

اندام هـای مختلـف گیاهـان دارویـی پـس از جمـع آوری از مقادیـر فراوانی رطوبـت برخوردارند. وجـود رطوبت 
بـرای رشـد قارچ هـا و سـایر عوامـل بیمـاری زا بسـیار مناسـب اسـت و بـه همیـن دلیـل نگهـداری اندام های 
تـازه برداشـت شـده راحتـی بـرای كوتـاه مـدت غیرممكـن می سـازد و لـذا چـون اندام هـای جمع آوری شـده 

می بایسـت برای مـدت طوالنی جهت 
اسـتفاده دارویـی وخوراكـی نگهداری 
واكنش هـای  آنجایی كـه  از  و  شـوند 
بیوشـیمیایی فاسـد كننده در شـرایط 
رطوبتـی انجـام می گیـرد. از ایـن رو 
خشـك كردن اندام هـا به طـور صحیح 
و مناسـب یـك فراینـد بسـیار مهـم 

پـس از برداشـت تلقـی می شـود.
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خشـك كـردن عبـارت اسـت از: كاهـش مقـدار رطوبـت در اندام های جمـع آوری شـده، به طوری كـه بتوان 
بـدون هیـچ خطری آنهـا را بـرای مدتی نگهـداری كرد. 

هدف از خشک کردن گیاهان دارویی

ـ كاهـش وزن محصـوالت گیاهـی بـه دلیل اینكه گیاهان مختلـف بین 6۰ تا9۰ درصـد آب دارند، در نتیجه 
خشـك كردن باعث كاهش چشـمگیر وزن و سـهولت در حمل ونقل می شـود. 

2ـ غیـر فعـال شـدن آنزیم هـای گیاهـی و جلـو گیـری از تغییـرات آنزیمی مـواد مؤثـره گیاهـان دارویی كه 
سـبب انبـارداری ونگهـداری طوالنی می شـود

3ـ خشك كردن باعث غیر فعال شدن باكتری ها و قارچ ها و جلو گیری از فساد گیاه می شود. 
4ـ سـهولت آسـیاب  نمـودن و افزایـش سـطح تمـاس در مواردی كه بـرای اسـتخراج مواد مؤثـره از حّال ها 

می شود. اسـتفاده 
در مجمـوع كاهـش رطوبـت باعـث پایـداری در گیاهـان جمع آوری شـده، می شـود و مـدت نگهـداری گیاه 

افزایـش می یابـد. روش خشـك كـردن، بـه میـزان و نـوع رطوبـت در انـدام گیاه بسـتگی دارد.

انواع رطوبت موجود در گیاهان دارویی از نظر پیوندهای شیمیایی عبارت اند از:

1ـ رطوبـت شـیمیایی یـا مولکولـی: در ایـن نـوع رطوبـت، ملكول هـای آب بـا انـرژی پیونـدی قـوی بـه 
ملكول های ماده مورد نظر متصل شـده اند. جدا كردن این رطوبت بسـیار مشـكل اسـت و مسـتلزم متاشـی 
كـردن مولكول هـا اسـت. در خشـك كـردن گیاهـان دارویـی حذف ایـن رطوبت مد نظـر نیسـت و امكان پذیر 

نمی باشـد.
2ـ رطوبـت فیزیکـی شـیمیایی: ایـن نـوع رطوبت بر حسـب میـزان انـرژی پیوندهـای مولكولـی، به دو 
نـوع: رطوبـت چسـبنده )آب هیگروسـكوپیك( و رطوبت پیوسـته )آغشـته(كه انـرژی پیونـد ملكول های آب 
در رطوبـت چسـبنده زیـاد اسـت و بـه راحتـی نمی تـوان ایـن رطوبـت را از گیـاه جـدا كـرد. امـا در رطوبت 
پیوسـته كه مولكول های آب سـطح خارجی سـلول را پوشـانده اند و انرژی پیوندشـان كمتر اسـت و سـاده تر 

از سـلول خارج می شـود.
3ـ رطوبـت مکانیکـی: رطوبتـی اسـت كه به وسـیله لوله هـای موئیـن از محیط اطـراف جـذب و در گیاه 
ذخیـره می شـود. و هـر چـه رطوبـت محیـط بیشـتر باشـد رطوبـت مكانیكـی در گیـاه بیشـتر اسـت. مقدار 
رطوبـت مكانیكـی بـه دو عامـل اختاف غلظـت بین اندام مـورد نظر و محیط خـارج بسـتگی دارد. دو عامل 

مذكـور نقـش عمـده ای در كاهش رطوبـت اندام هـا دارند.



220

منظـور از خشـك كـردن گیاهـان دارویـی حـذف رطوبـت مكانیكی و رطوبت پیوسـته اسـت. سـرعت خارج 
شـدن آب موجـود در اندام هـا بـه مقـدار رطوبـت محیـط و میـزان درجه حرارت بسـتگی دارد. برای خشـك 
كـردن گیاهـان دارویـی، گیاهان بایـد به صورت یكنواخت پراكنده شـوند زیـرا اگر پراكندگی گیـاه یكنواخت 
نباشـد رطوبـت از جـای پـر تراكـم بـه جای كـم تراكم حركـت و از توده هـای گرم تـر به توده هـای خنك تر 
منتقـل می شـود. ضمـن اینكـه رطوبـت اضافـی باعـث تخریـب بیوشـیمیایی مـاده مؤثـره گیـاه می شـود. 
خشـكاندن بیـش از حـد نیـز ضمـن تأثیـر نامطلـوب اقتصـادی، اثـر دارویـی گیـاه را كاهـش می دهـد و لذا 
گیاهـان دارویـی پـس از خشـكاندن می بایسـتی ١۰ تـا ١4 درصـد دارای رطوبـت باشـند. در اكثر مـوارد، از 
روش خشـك كردن گیاه زیر نور مسـتقیم خورشـید اسـتفاده نمی شـود. چرا كه نور خورشـید باعث كاهش 
مـواد مؤثـره گیاه شـده و گیاه به سـرعت زرد و قهـوه ای می شـود.گیاهانی كه برای اسـانس گیری جمع آوری 
می شـوند؛ بـا عمـل خشـك كردن در نور خورشـید، بخشـی از مـواد اولیۀ خود را از دسـت می دهنـد. هر نوع 
از گیاهـان بایسـتی جداگانـه خشـك شـوند.تا در شناسـایی آنهـا اشـكالی ایجاد نشـود. به طـور تقریبی برای 
به دسـت آوردن یـك كیلـو گـرم وزن خشـك از اندام هـای مختلـف گیاهـان دارویـی بـه ترتیب ۵ تـا 8 كیلو 
گـرم گل تـازه، ۵ تـا 6 كیلوگـرم بـرگ تـازه، 4 تا ۵ كیلوگرم سـر شـاخه دارای بـرگ و گل، 3 تـا 4 كیلوگرم 

ریشـه و ١/2 تـا١/۵ كیلوگـرم میـوه تازه نیاز اسـت.

مراحل خشك کردن گیاهان دارویی شامل دو مرحله است:

مرحلـه اول خشـك شـدن سـریع كـه دارای یك مرحله آماده سـازی مقدماتی اسـت و شـامل حـذف رطوبت 
مكانیكـی گیـاه و قسـمت اعظـم رطوبت پیوسـته بـوده و با سـرعت زیاد انجام می شـود. 

مرحلـه دوم خشـك شـدن كند اسـت كـه در این مرحله مقـداری از رطوبت پیوسـته كه در گیـاه باقی مانده 
بـه كندی خارج می شـود.

روش ها و دستگاه های خشك كردن گیاهان دارویی
برای خشك كردن اندام های مختلف گیاهان دارویی از دو روش طبیعی و مصنوعی استفاده می شود.

روش طبیعی بیشـتر در گذشـته مرسـوم بوده و براسـاس نوع و اندام گیاهی مورد نظر، نیاز به نور مسـتقیم 
یـا غیرمسـتقیم خورشـید دارد. انـدام چوبـی و سرشـاخه ها، ریشـه و ریزوم را می تـوان در معرض نـور آفتاب 
خشـك كـرد. بـه طـور كلـی زمانـی از نـور آفتـاب اسـتفاده می شـود كـه تغییـری در مـواد مؤثـره، رنـگ و 
بـوی مـواد دارویـی ایجـاد نشـود. به منظـور جلوگیـری از زیان هـای حاصـل از عوامـل نامناسـب، اندام ها را 
در اتاق هـا یـا سـالن های مخصـوص خشـك می كننـد. در ایـن روش، زمـان مـورد نیـاز برای خشـك كردن 

1ـ روش طبیعی )خشك کردن در هوای آزاد(: 
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گیاهـان دارویـی، بـه شـرایط آب وهوایـی محـل بسـتگی دارد. گیاهـان دارویی در هوای خشـك سـریع تر و 
در هـوای مرطـوب دیرتـر خشـك می شـوند و حتی در شـرایط مرطـوب امكان جـذب رطوبت از سـوی گیاه 
نیـز وجـود دارد.در صورتی كـه مقـدار گیـاه كـم باشـد، بـرای اینكه آلودگـی وارد گیاه نشـود بایـد یك پارچه 
یـا كاغـذ تمیـز زیـر گیـاه قـرار داده و گیـاه را به طـور یك نواخت در سـطح مـورد نظـر پراكنده كـرد تا هوا 
بـه راحتـی در میـان آنهـا جریـان یابـد. بـرای اینكه همه قسـمت های گیـاه به طور یكنواخت خشـك شـود، 
هـر چنـد وقـت بایـد گیـاه را زیـر و رو كـرد و ایـن زیر و رو كـردن گیـاه باید در حدی باشـد كـه باعث خرد 
شـدن انـدام گیاهـی وكاهـش كیفیت محصول نشـود. بـه طور كلـی، در هر مترمربـع نیم كیلوگـرم گل تازه، 

یـك تـا دو كیلـو گرم بـرگ تـازه و دو تـا دو و  نیم كیلوگرم ریشـه پخـش كرد.

2ـ روش مصنوعی )خشك کردن با استفاده از دستگاه های خشك کن( 

خشـك كـردن اندام هـای گیاهـان دارویـی به طـور طبیعی ممكن اسـت با تغییـر اوضاع جوی معطـل بماند 
و ایـن كار تـا چنـد هفتـه بـه تأخیر انجامـد و یا تغییر اوضـاع جوی باعث بـروز زیان هایی بـه محصول گردد. 

در ایـن صـورت اسـتفاده از روش های مصنوعی ضـرورت می یابد.

برگ های خشك شده گیاه دارویی به 
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الف( خشك کن باجریان هوای خنك

ب( خشك کن با جریان هوای گرم

در ایـن روش درجـه حـرارت مـورد اسـتفاده همـان درجـه حـرارت محیـط اسـت. و منظور از هـوای خنك 
نیـز همـان هـوای معمولـی اسـت كه بـه جریان افتـاده اسـت. تنها وجـود تهویه های مناسـب و قـوی باعث 
جابه جایـی هـوا در داخـل سیسـتم و خنكـی محیـط می گـردد. از ایـن خشـك كن ها فقـط زمانی اسـتفاده 
می شـود كـه بقیه خشـك كن ها در دسـترس نباشند.اسـتفاده از تهویه، تنهـا در روزهای گرم وخشـك جایز 
اسـت و در روزهایـی كـه رطوبـت هـوا بـاالی۵۰ درصـد باشـد، اسـتفاده از ایـن نـوع تهویه ها بـه هیچ وجه 
مناسـب نیسـت و رطوبـت داخل خشـك كن بـاال می رود. زمـان الزم برای خشـك كردن اندام ها به شـرایط 
آب وهوایـی محـل بسـتگی دارد و معمـوالًً بیـن هشـت تا بیسـت روز طول می كشـد. این روش كه شـباهت 
زیـادی بـه روش طبیعـی دارد، )بـه جهـت نیـاز بـه زمـان زیـاد(، معمـوالًً مقـرون به صرفـه نیسـت. اگر در 
سیسـتم های هـوای خنـك عـاوه بـر تهویه مناسـب، دمای مناسـبی نیز)به كمـك دسـتگاه های مخصوص( 
جریـان داده شـود، عیبـی كه در مورد این سیسـتم ذكر شـد برطرف شـده و خشـك شـدن اندام هـا در این 

سیسـتم تسـریع می گردد.

ایـن نـوع خشـك كن ها در مقایسـه بـا خشـك كن های دارای جریـان هـوای خنـك، كیفیـت بهتر و سـرعت 
عمـل بیشـتری دارنـد. از ایـن رو، بـرای خشـك كـردن گیاهـان دارویـی اغلـب از ایـن نـوع خشـك كن ها 
اسـتفاده می شـود. در ایـن نـوع خشـك كن ها درجه حـرارت )معمـوالً بین 4۰ تـا 8۰ درجه سـانتی گراد( و 
رطوبـت دسـتگاه قابـل تنظیـم اسـت. و عـاوه بـر جریان مناسـب هـوا در داخل دسـتگاه، اندام هـای گیاهی 
در دسـتگاه نیـز جابه جـا می شـوند. از انـواع خشـك كن هـای جریـان هـوای گـرم می تـوان بـه خشـك كن 

كابینتـی و خشـك كن تسـمه ای اشـاره كرد.

١ـ خشـك کن کابینتـی: از مزایـای ایـن خشـك كن كوچـك بـودن آن اسـت، بـه طـوری كه جـای كمی 
را اشـغال می كنـد. همچنیـن می تـوان درجـه حـرارت داخـل دسـتگاه و سـرعت تهویـه آن را تنظیـم نمود. 

اســتفاده از روش هــای مصنوعــی در خشــك كــردن اندام هــای گیاهــان دارویــی چــه مزایــا و معایبــی 
دارد؟

فکر کنید

اسـتفاده از روش هـای مصنوعـی ممكن اسـت از چنـد دقیقه تا چند سـاعت به طول بیانجامـد. در این روش 
اسـاس كار بـر پایـه وجـود هـوای گـرم و وجـود دسـتگاه تهویه كـه سـبب جابه جایی هـوای گرم می شـود، 
قـرار دارد. اسـتفاده از ایـن روش، نیـاز كمتـری بـه نیروی بدنی زیـاد دارد. براسـاس میزان درجـه حرارت و 

میزان تهویه سـه دسـته خشـك كن وجـود دارد:
الـف( خشـك كـن بـا جریـان هوای خنـك ب( خشـك كن بـا جریان هـوای گرم ج( خشـك كن بـا جریان 

داغ. هوای 
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اندام هـای گیاهـان نظیـر گل هـا، برگ هـا و ریشـه ها در این دسـتگاه بـه نحو مطلوبی خشـك می شـوند زیرا 
آنهـا در فواصـل زمانـی مناسـب جابه جـا می گردنـد. بـه دلیـل جابه جایـی اندام هـای مـورد نظـر گیاهان در 
ایـن دسـتگاه بـرای خشـك كردن، قرار دادن سـاقه ها و انشـعابات شـاخه ای برای خشـك كـردن در این نوع 
خشـك كن ها مناسـب نمی باشـد زیـرا بـر اثـر جابه جایـی، اندام هـای مذكور خـرد گشـته و از كیفیـت مواد 
دارویـی كاسـته می شـود. نظـر بـه اینكـه كار پـر كردن ظـروف مخصـوص دسـتگاه، از انـدام گیاهـان مورد 
نظـر و قـرار دادن آنهـا در طبقـات مربوطه توسـط انسـان انجـام می گیرد و پـس از اتمام كار بـاز باید به طور 
دسـتی اقـدام بـه خـارج كردن اندام های خشـك شـده نمود. لـذا كار با این دسـتگاه متضمـن زحمت زیادی 

خواهـد بـود. بـه همیـن دلیـل امروزه دسـتگاه مذكـور عمًا كمتـر مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

2ـ خشـك کـن تسـمه ای: ایـن خشـك كن از مدرن تریـن خشـك كن های دارای جریـان هـوای گـرم 
می باشـد كـه بـه منظـور خشـك كـردن اندام هـای گیاهـان دارویـی همـواره مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
از مزایـای ایـن نـوع خشـك كن ها ایـن اسـت كـه بـرای خـارج كـردن اندام هـای خشـك شـده نیـازی بـه 
متوقف كـردن دسـتگاه نمی باشـد. درجـه حـرارت، سـرعت تهویه و میـزان رطوبـت داخل آن را نیـز می توان 
بـه خوبـی تنظیـم نمـود. از مزایـای این دسـتگاه بازدهی زیـاد و عدم نیاز بـه كار دائمی اسـت و از معایب آن 

گران بـودن و مصـرف زیـاد انـرژی می باشـد.

خشك کن کابینتیخشك کن زعفران

خشك کن نواری با تسمه و استیل به صورت تونلی با
 هوای گرم و درجه حرارت قابل تنظیم 50 تا 90 درجه سانتی گراد 
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ج ـ خشك کن دارای جریان هوای داغ

از ایـن خشـك كن هـا معمـوالًً بـرای خشـك كـردن محصـوالت كشـاورزی و عمدتـاً علوفـه دامـی اسـتفاده 
می شـود. درخشـك كـردن انـدام گیاهـان دارویـی كمتر از این دسـتگاه ها اسـتفاده می شـود. بجـز در مورد 
گیاهـان دارویـی، ماننـد: تاتـوره، پروانـش صغیر،تـاج ریـزی دارویی و... كـه مواد مؤثـره آنها به حـرارت زیاد 
حسـاس هسـتند. بـرای دیگرگیاهـان دارویـی كه به حرارت زیاد حسـاس نیسـتند، از این نوع خشـك كن ها  
می تـوان اسـتفاده كـرد. همانطـور كـه در بـاال ذكر شـد، دمـا در سیسـتم های دارای جریان هـوای گرم بین 
4۰ تـا 8۰ درجـه سـانتی گراد اسـت در صورتـی كـه در سیسـتم های دارای جریـان هـوای داغ بیـن2۰۰ تا 

١۰۰۰ درجـه سـانتی گراد اسـت و محصـول در فاصلـه 2 تا ۵ دقیقه خشـك می شـود. 

وسایل الزم: لباس كار،دستگاه خشك كن، چهار كیلو نعنای تازه 
شرح عملیات

لبـاس كار خـود را پوشـیده و بـا رعایـت نـكات ایمنی و بهداشـتی زیـر نظر هنرآمـوز مربوطه، بـه چهار گروه 
تقسـیم شـده و هرگـروه یـك كیلـو نعنای تـازه را وزن كـرده و پـس از جداسـازی ناخالصی هـا و جدانمودن 
بـرگ از سرشـاخه ها، برگ هـای نعنـای تازه را در دسـتگاه خشـك كن قرارداده و خشـك نماییـد )در صورت 
نبـود دسـتگاه آنهـا را درمحـل مناسـبی و در سـایه خشـك كنیـد( و سـپس برگ های نعنای خشـك شـده 
گـروه خـود را از نظركیفیت،رنـگ، بـو و وزن بـا دیگـر گروه هـا مقایسـه نموده و نتیجـه كار خـود را به مربی 

تحویـل دهید. 

خشك كردن گیاه دارویی نعنا فعالیت عملی

ــا  ــه زندگــی ی ــی در منطق ــان داروی ــی گزارشــی از روش هــای خشــك كــردن گیاه ــا بررســی میدان ب
تحصیلــی خــود بــه همــراه معایــب و مزایــای هــر یــك از روش هــا تهیــه و در كاس درس ارائــه دهیــد.

جدا ســازی و درجه بنــدی، عملیات هــای رایجــی هســتند كــه در مرحلــه اول هــدف از انجــام آنهــا 
زدودن قســمت های نامطلــوب مــواد گیاهــی، و در مرحلــه دوم درجــه بنــدی قســمت های مطلــوب گیــاه 
ــی از  ــا اندام های ــی ی ــواد خارج ــاوی م ــد ح ــی نبای ــواد گیاه ــت. م ــر اس ــورد نظ ــای م ــاس ویژگی ه براس

تحقیق کنید 

جدا سازی و درجه بندی گیاهان دارویی
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ســایر گیاهــان باشــد كــه مــواد مؤثــره نداشــته و یــا غلظــت مــواد مؤثــره در آنهــا پاییــن باشــد. حــذف 
ــا بیشــترین قســمت نامطلــوب گیاهــان دارویــی ماننــد جداســازی براســاس برخــی ویژگی هــای  همــه ی
آنهــا، از جملــه مهم تریــن مراحــل خالــص ســازی و تمیــز كــردن مــواد گیاهــی اســت، درهمــه روش هــای 
تولیــد، زدودن قطعه هــای نامطلــوب گیاهــی پذیرفتــه شــده اســت. از عملیــات موفقیــت آمیــز در بوجــاری 
كــردن گیاهــان دارویــی خشــك شــده، جداســازی كامــل بیــن انــدام و قطعه هــای گیاهــی و ناخالصی هــا 
ــات  ــه عملی ــد. در نتیج ــم و... می باش ــگ، طع ــكل، رن ــره، ش ــواد مؤث ــات در م ــش تلف ــل كاه ــا حداق ب
ــوع  ــای متن ــوالت و نیازه ــی محص ــاوت كیف ــای متف ــه نیازه ــود ك ــام ش ــوی انج ــه نح ــد ب ــاری بای بوج
فــرآوری را تأمیــن كنــد. بوجاری كــردن بــه روش هــای دســتی، مالــش بســته های مــواد گیاهــی بــا دســت 
و روی تورهــای ســیمی یــا غربــال و اســتفاده از دســتگاه های بوجــاری صــورت می گیــرد. بازرســی دســتی 
ــه  ــه عنــوان آخریــن مرحل هنــوز هــم در شــركت های كوچــك و متوســط كشــورهای در حــال توســعه ب
فــرآوری صــورت می گیــرد. بدین صــورت كــه مــواد گیاهــی را به صــورت الیــه نازكــی روی میــز یــا نــوار 
ــه  ــی هم ــازی نهای ــه جداس ــا تجرب ــره و ب ــراد خب ــد. اف ــی می كنن ــم بررس ــا چش ــد و ب ــی می ریزن بازرس

ــد. ــام می دهن ــوب را انج ــای نامطل ناخالصی ه

کاهش اندازه های قطعه های گیاهی

واژه ریزكـردن یـا كاهـش انـدازه بـه همـه فرایندهایـی اطـاق می شـود كـه بـا هـدف كاهـش انـدازه مواد 
گیاهـی در دسـتیابی بـه انـدازه مناسـب بـرای محصـوالت آمـاده فـروش ماننـد چای هـای گیاهـی، پـودر 
دانه هـای گیاهـی ویـا بـه عنـوان یك مرحلـه از فـرآوری اضافـی انجـام می شـوند. روش های مختلـف برای 

كاهـش انـدازه مـواد گیاهـی عبارتنـد از: ١ـ بـرش 2ـ خـرد كـردن و شكسـتن 3ـ آسـیاب كـردن.

چرا گیاهان دارویی را بسته بندی می كنند؟

شرایط انبار گیاهان دارویی باید چگونه باشد؟

چرا بسته بندی گیاهان دارویی در مواد پاستیكی مناسب نمی باشد؟

پرسش

پرسش

پرسش
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بسـته بنـدی گیاهـان دارویـی یكـی از فرایندهـای مهـم در مرحلـۀ پـس از برداشـت محصـوالت كشـاورزی 
می باشـد كـه سـبب حفـظ كمیـت و كیفیـت آنهـا در طـول مـدت انبـارداری می گـردد. مهم تریـن مزایـای 
بسـته بندی گیاهـان دارویـی عبارتنـد از: افزایـش زمـان نگهـداری محصـوالت، كنـد شـدن سـرعت كاهـش 
كیفیـت مـواد مؤثـره گیاهـان دارویـی در طول زمـان، جلوگیـری از جذب رطوبت محصوالت خشـك شـده، 
كاهـش خطـر فسـاد درونی، بیرونی و اكسایشـی، حمل و نقل آسـان تر و سـریع تر، در صورتی كه بسـته بندی 
نامناسـب گیاهـان دارویـی می تواند سـبب تغییراتی در مواد مؤثره آنها شـود كه در نهایـت باعث افت كیفیت 
فرآورده هـای دارویـی و نارضایتـی مصرف كننـدگان خواهـد شـد. همچنیـن بسـته بنـدی بـه عنـوان عامـل 
مهمـی در جـذب مشـتری در بازارهـای رقابتـی داخلـی و خارجـی مطرح می باشـد. اندازه، اسـتحكام، جنس 
مـواد، زیبایـی و هزینـه، از جنبه هـای مـورد توجـه در صنعـت بسـته بندی اسـت . انتخاب  جعبه هـای چوبی، 
مقوایـی، فلـزی، گونی هـای نخـی و كنفـی، ظـروف شیشـه ای و پلی اتیلنـی، هـر كدام مزایـا و معایبـی دارد. 
معمـوالً بـرای بسـته بندی واحدهـای كـم وزن و كوچـك از كارتـن و بـرای بسـته بندی واحدهـای بـزرگ از 
گونی هـای كنفـی و جعبه هـای چوبی اسـتفاده می شـود. بسـته بندی در مـواد پاسـتیكی مانند پلـی اتیلن، 
مناسـب نمی باشـد زیـرا درون ایـن مـواد بیـش از حـد گـرم شـده و اگـر گیاهی كامًا خشـك نشـده باشـد، 
در ایـن نـوع بسـته بندی ها تعـرق كـرده و باعـث فسـاد در گیاه می شـود. در بعضی مـوارد آن دسـته از لوازم 
بسـته بندی كـه تـا حـدودی هـوا را از خـود عبـور می دهنـد، مناسـب تر بـه نظـر می رسـند، ولـی در مـورد 
گیاهانـی ماننـد گل انگشـتانه كـه دراثـر جـذب رطوبـت تمایل به فسـاد دارند، بایـد در بسـته بندی های غیر 
قابـل نفـوذ در برابـر رطوبـت نگهـداری شـوند. برای بسـته بنـدی گیاهـان دارویی به جهـت انبار كـردن و یا 
حمـل و نقـل، معمـوالً از كیسـه های سـاخته شـده از الیـاف طبیعـی یـا مصنوعـی اسـتفاده می كننـد. اكثر 
اندام هـای گیاهـی را معمـوالً در گونی هـای كنفـی بسـته بندی و ارسـال می كننـد، بسـته بندی بایـد دارای 
برچسـب مشـخصات شـامل، نـوع جنـس، وزن و حجـم، تاریـخ بسـته بندی، تاریـخ انقضاء،شـرایط نگهداری، 
توصیه هـای ایمنـی، نـام گیـاه، نام و آدرس و شـماره ثبت شـركت تولیدكننده باشـد.گیاهان دارویی خشـك 
شـده را اغلـب بـه سـه صـورت گیاه دسـت نخـورده یا كامـل، گیاه قطعـه قطعه شـده و گیاه پودر شـده وارد 

بـازار تجـارت می كنند.

بسته بندی گیاهان دارویی خشک شده 
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انبار کردن گیاهان دارویی 

حفـظ و نگهـداری صحیـح مـواد گیاهـی دارویـی یكـی از عوامـل مهـم و تأثیرگـذار بر خـواص درمانـی آنها 
اسـت . انبارهـای مـواد گیاهـی دارویـی بایـد نسـبت بـه نفـوذ حشـرات و گرمـا نفـوذ ناپذیـر بـوده و كامـًا 
ضدحریـق )فـوالدی، بتونـی یـا آجـری ( باشـند. گلها،برگ ها،میوه هـا، بـذور، غده هـا، ریشـه ها و غیـره اگـر 
كامـًا خشـك نشـده و انبـار گردنـد در مـدت كوتاهـی فاسـد می شـوند. زیـرا رطوبت زیاد سـبب كم شـدن 
مقـدار درصـد تركیبـات موجـود در گیـاه دارویـی شـده و باعث فعال شـدن آنزیم هـا گردیده و رشـد قارچ ها 
را تسـریع می نماید.گلوكوزیدهـای موجـود در گل انگشـتانه هنگامـی كـه رطوبت موجـود در آن به 8 درصد 
یـا بیشـتر برسـد شـروع به خـراب شـدن می كند. به طـور كلی، مـواد خـام گیاهان دارویـی را به شـرط آنكه 
كامـًا خشـك شـده باشـند؛ می تـوان بـرای مدتـی كوتاه یـا بلند )بـا رطوبـت كمتـر از 8 درصد( انبـار كرد. 
در مـواد گیاهـی علیرغـم ظاهـر خشـك آنهـا هنـوز درون سـاقه ها و رگبـرگ برگ هـا مقداری رطوبـت باقی 
خواهـد مانـد كـه در صـورت عـدم دقـت در انباركـردن، كاال فاسـد خواهـد شـد. نـور روی اكثـر مـواد رنگی 
گیاهـان دارویـی خشـك شـده و مـواد مؤثـره آنهـا تأثیـر می گـذارد و سـبب تغییـر رنـگ ظاهـری آنهـا و تا 
انـدازه ای فسـاد مواد مؤثـره می گـردد. اكسـیژن هـوا و آنزیم هـا )اكسـیدازها( سـبب اكسـیده شـدن مـواد 
مؤثـره در گیاهـان دارویـی می شـوند، قابلیـت دارویـی مواد مؤثـره براثر نگهـداری نامناسـب و طوالنی مدت، 
كاهـش تدریجـی پیـدا می نمایـد و بـا گذشـت زمـان خـراب می شـوند. انـواع مـواد خـام معطـر و گیاهـان 
بـودار و بـدون بـو را بایسـتی به طـور جداگانه قـرار داد. گیاهانـی كـه دارای مواد مؤثـره آلكالوئیددار و سـمی 
هسـتند ماننـد تاتـوره، بذرالبنـج و شـابیزك )بادون( و... و سـایر گیاهان سـمی بایـد جدا از سـایر مواد خام 
گیاهـی بسـته بندی و انبـار شـوند و بـا گیاهـان دارویـی غیـر سـمی در كنـار هم و در یـك مـكان نگهداری 
نشـوند. ممكـن اسـت در اثـر انتقـال و مخلـوط شـدن مواد سـمی، مواد غیر سـمی هم مسـمومیت زا شـوند. 
از انبار كـردن مـواد دارویـی حـاوی بـوی تنـد و نـا مطبوع ماننـد ریشـه سـنبل الطیب در كنار گیاهـان دیگر 

شـود. خودداری 
از ایـن جهـت الزم اسـت كـه انبـار نگهداری گیاهان دارویی خشـك شـده تاریك، خشـك، خنـك، در دمای 
كمتـر از ١8 درجه سـانتی گراد و عمـل تهویـه  بـا هـوای خشـك در آنها بـه خوبی انجـام گیرد. تـا از آلودگی 

و فسـاد آنها جلوگیری شـود.
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شرح کار:
برداشت برگ و ساقه گیاه دارویی به صورت دستی و به كمك داس و حمل با سبد

شاخص ها:
بسته به نوع گیاه می تواند برداشت سربرگ های اول تا سوم و یا كل ساقه و برگ صورت گیرد وزن برداشت ١۰%

شرایط: شرایط جوی مناسب ـ مزرعه با شرایط استاندارد ـ وسایل آماده به كار
خــط كــش ـ پاكــت پاســتیك ـ دســتگاه تشــخیص درصــد اســانس ـ داس ـ ســبد ـ حوضچــه شست وشــو چنــگك ـ 
مــواد ضدعفونــی ـ شــیلنگ ـ برزنــت ـ دســتگاه اســانس گیری ـ دســتگاه شست وشــوی ســبزیجات برگــی ـ خشــك كن 

ـ وانــت ـ دســتگاه های بســته بنــدی

استاندارد عملکرد: برداشت دستی ۷۵۰ كیلوگرم در روز همراه با بارگیری

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

ارزشیابی پایانی: برداشت گیاهان دارویی  

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 ردیف مرحله كار
تعیین زمان برداشت

برداشت

شست وشو

خشك كردن

بوجاری

بسته بندی
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محیطی و نگرش: رعایت بهداشت فردی ـ حفظ محیط زیست

میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.

١١

2١

32

42

۵2

62

2

*

*
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برداشت گیاهان دارویی

١ـ برنامۀ درسی ملی جمهوری اسامی ایران.
ــر  ــزی آموزشــی، دفت ــی، ســازمان پژوهــش و برنامه ری ــۀ باغبان 2ـ تاجیــك، جلیــل و همــكاران، اســتاندارد شایســتگی حرف

ــش، ١392 ــه ای و كاردان ــی و حرف ــای. درســی فن ــف كتاب ه تألی
ــر  ــزی آموزشــی، دفت ــازمان پژوهــش و برنامه ری ــی، س ــۀ باغبان ــیابی حرف ــتاندارد ارزش ــكاران، اس ــل و هم ــك، جلی 3ـ تاجی

ــش، ١393 ــه ای و كاردان ــی و حرف ــی فن ــای درس ــف كتاب ه تألی
ــی، ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی، دفتــر تألیــف  4ـ تاجیــك، جلیــل و همــكاران، برنامــۀ درســی رشــتۀ باغبان

ــه ای و كاردانــش١394 كتاب هــای درســی فنــی و حرف
۵  ـ امید بیگی، رضا تولید و فرآوری گیاهان دارویی، انتشارات آستان قدس رضوی، ١388.

6  ـ جلیلی مرندی، رسول، ازدیاد نباتات، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه، ١386.
۷ـ ازتكیــن، ســردارو مارتینــو، میــان، ترجمــه نجفــی، فــرزاد و همــكاران، فرایندهــای برداشــت، خشــك كــردن و فــرآوری 

گیاهــان دارویــی و معطــر، انتشــارات دانشــگاه شــهید بهشــتی،١39۰.
8  ـ هارتمن، هادسون و دیویس، فردتی، ترجمه خوشخوی، مرتضی، گیاه افزایی، انتشارات دانشگاه شیراز، ١392.

9ـ قادری فرو، فرشید و سلطانی، افشین، كنترل و گواهی بذر، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ١389.
١۰ـ المپتر، ویلهلم، ترجمه حجازی، اسداله، تكنولوژی بذر، انتشارات دانشگاه تهران، ١386.

١١ـ مراقبی، فرهنگ،كاشت و پرورش گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسامی واحد شهر ری، ١38۵.
١2ـ مبلی، مصطفی و همكاران، تكنولوژی پرورش سبزی های گلخانه ای، ١39۰

١3ـ صمصام شریعت، سید هادی، تكثیر و پرورش گیاهان دارویی، انتشارات مانی، ١389.
١4ـ میــر جلیلــی، ســید عبــاس، شــناخت گیاهــان دارویــی و معطــر، انتشــارات مؤسســه آمــوزش عالــی علمــی ـ كاربــردی 

جهــاد كشــاورزی،١38۷.
ــج  ــوزش و تروی ــارات آم ــی، انتش ــان باغ ــاد گیاه ــای ازدی ــد، روش ه ــه، محم ــن و گردكان ــی الدی ــری، مح ١۵ـ پیرخض

كشــاورزی،١392.
١6ـ سجادی،ســید ســام،پایان نامــه كارشناســی ارشــد اثــرات سالیســیل هیدروگزامیــك اســید و كینتیــن بــر شــاخص های 

جوانه زنــی و بیوشــیمیایی بــذر گل راعی،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ســاوه،١39١.

منابع   
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استاننام کاربرردیف
آذربایجان شرقی كاظم حشمتی ـ ابراهیم رضاییان١

آذربایجان غربی بابك سلمانی ـ مرتضی نوبهار2
اصفهان معصومه خلیلی ـ سمیه غایی3
خراسان شمالیمحمد صفاری ـ مهدی قاسمی4
خراسان جنوبی هادی رضایی ـ هادی نصرتی۵
خوزستان علی شریفی ـ محسن رضانژادـ سید احمد پورجمشیدـ علیرضا بنی نعمه6
زنجانعنایت محمدی ـ احمد باقری۷
سمنان مهدی عاشوری ـ محمدعلی حسین پور8
شهر تهران عباسعلی زارعی9

تهران )شهرستان ها( سید منصور موسوی ـ حامد مرشدی١۰
فارس یزدان دشتیان ـ مهدی زارع قشاقی١١

قزوین علیرضا اسدی الموتی ـ علی مرادی كیا١2

كردستان ساسان رحمانی ـ ادریس شافعی١3
كرمانشاءهسعید جالوندی ـ عادل سلیمانی١4
گلستان علیرضا بزی ـ رضا حجگذار١۵
مركزی علی كرمی رادـ سیداكبر موسوی١6
هرمزگان ناصر ساالری ـ جمال الدین ضیایی١۷
همدان عباد بختیاری ـ رضا روزبهانی١8
یزد رضا دادآفرین١9
مازندران ناصر تسلیمیان ـ جابر مهدی نیا افرا2۰
البرز مراد گنجوی پورـ رامتین آنیتا2١
سیستان وبلوچستان حمید میری ـ عزیز اله كرد22
محسن امیری بیدشكی ـ الهام السادات گوهری اصل ـ مریم برائی نژادـ معصومه سهیا 23

اتقائی ـ عرفان خطیبی بردسیری
كرمان

خراسان رضوی تكتم اورعی ـ نازلی سیدانزابی نژاد ـ منصوره كشوری24
گیان رضا شعبانی ـ مجید صابر2۵

ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی جهــت ایفــای نقــش خطیــر خــود در اجــرای ســند تحــول بنیادیــن در آمــوزش و پــرورش و برنامــه 
ــن  ــق ای ــرای تحق ــد. ب ــال می كن ــم دنب ــی مه ــك سیاســت اجرای ــوان ی ــان را به عن ــران، مشــاركت معلم ــوری اســامی ای ــی جمه درســی مل
امــر در اقدامــی نوآورانــه ســامانه تعاملــی بــر خــط اعتبارســنجی كتاب هــای درســی راه انــدازی شــد تــا بــا دریافــت نظــرات معلمــان دربــارة 
كتاب هــای درســی نونگاشــت، كتاب هــای درســی را در اولیــن ســال چــاپ، بــا كمتریــن اشــكال بــه دانش آمــوزان و معلمــان ارجمنــد تقدیــم 
ــۀ  ــوای آموزشــی و پرورشــی اســتان ها، گروه هــای آموزشــی و دبیرخان ــل محت ــد، همــكاران گــروه تحلی ــن فراین ــوب ای ــد. در انجــام مطل نمای
راهبــری دروس و مدیریــت محتــرم پــروژه آقــای محســن باهــو نقــش ســازنده ای را بــر عهــده داشــتند. ضمــن ارج نهــادن بــه تــاش تمامــی 
ایــن همــكاران، اســامی دبیــران و هنرآموزانــی كــه تــاش مضاعفــی را در ایــن زمینــه داشــته و بــا ارائــۀ نظــرات خــود ســازمان را در بهبــود 

ــر اعــام می شــود. ــه شــرح زی ــد ب ــاری كرده ان ــاب ی ــن كت ــوای ای محت

کتاب تولید و آماده سازی گیاهان دارویی کد ـ 211335
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تكثیر گیاهان دارویی با بذر

tvoccd@roshd.ir

www.tvoccd.medu.ir


