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تكثير با پاجوش

سیب زمینی ترشی

زمیـنمناسـببـرایکاشـتسـیبزمینـیترشـیخاکهای
شـنیرسـیمیباشـد.غـدهسـیبزمینـیترشـیرادرپاییـز
یـابهـارمیکارنـد.برایکاشـتغـدههاآنهـارابهچنـدقطعه
تقسـیمکـرده،بـهطوریکههـرقطعهدارایحداقلیکچشـم
)جوانـه(باشـدیـااینکـهغـدهرابـهطـورکامـلمیکارنـد.
ایـنغدههـامثـلسـیبزمینـیجوانـهزدهورشـدمیکننـد.
کاشـتآنمعمـوالبـهصـورتخطـیبـافاصلهخطـوط60تا
75سـانتیمتروفاصلـهبوتـهرویهرخـط40سـانتیمترو
عمـقکاشـتراحـدود10سـانتیمتـردرنظـرمـیگیرنـد.
آبیـاریبـهموقـع،وجیـن،سـلهشـکنیوخـاکدادناطراف
سـاقهازمراقبتهـایایـنگیاهاسـت.برداشـتغدههـایاین
گیـاهدرپاییـزمیباشـد.سـیبزمینیترشـیبـهانـدازهکافـی
بـزرگاسـتاماخیلـیزودرطوبتخـودراازدسـتدادهوبه
سـادگیچروکیدهمیشـود.چوندرزمانبرداشـتتعدادیاز
سـیبزمینیهـایکوچکدرخـاکباقیمیماننـد،درفصل
بعـدخـودبـهخودسـبزشـدهوتولیدمحصـولمیکننـد.به
ترتیبـیکهسـالهـایمتمـادیمحصـولخواهنـدداد.برای

همیـنبهتـراسـتبعـدازچیدهشـدنمصرفشـوند.

کاشت 
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زنجبیـلیکـیازقدیمیتریـنگیاهـاندارویـیوادویهایمشـرقزمیناسـت.درقرونوسـطی،ریزومهای
زنجبیـلدرخیابانـیدرشـهربازلسـوئیسعرضهمیشـدوبـههمیندلیلنـامآنخیابـانراایمبرگراس
)بـهمعنـیخیابانزنجبیل(گذاشـتند.گیاهزنجبیلدرکشـورهایهنـد،بنگالدش،بوتان،چین،سـریالنکا،

جامائیکا،نیجریه،تایلند،نپال،مالزی،اندونزیواسـترالیادرسـطوحوسـیعیکشـتمیشـود.

عبـارتاسـتازریشـهگوشـتداريکـهظاهريشـبیهغـدهداردباایـنتفاوتکهگـرهومیانگـرهندارد.
جوانـهفقـطدرانتهـايآن)درنزدیکـيطوقـه(وریشـههادرطـرفدیگـرآنمـيروینـد.گیاهانـینظیر
کوکبدارایریشـهایدوکیشـکلوگوشـتیهسـتندکههرسـالهباانجامعملتقسـیمریشـههامیتوان

آنهاراازدیادکرد.روشتکثیربهوسـیلهیریشـهیگوشـتیبه
ایـنترتیـباسـتکهآنراهمراهبـااندکیازسـاقهیدارایجوانه
جـداکـرده،درمحیـطکشـتقـرارمیدهند.بدینصورتاسـت
کـهپـسازخـارجکـردنریشـههااززمیـن)آبـانماه(بایـدآنها
رادرانبـاریـاگلخانـهخنـک،زیـرماسـهخشـکنگهـداریکرد.

کـه داشـت توجـه بایـد
سـانتیمتر چنـد حداقـل
ازسـاقهباریشـهگوشـتی
همـراهباشـد.درآغـازبهار
متورمشـدن محـض بـه
بـر موجـود جوانههـای
مانـده باقـی سـاقه روی
ریشـههای بـه متصـل و
بایـدریشـههـا گوشـتی،
رابطـوریکـههـرکـدام
دارایتعـدادیجوانـهبـر
رویسـاقهباشـندتقسیم

. د کر

ریشه گوشتی

زراعت زنجبیل
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زنجبیـلبـهنـدرتبـذرتولیـدمیکنـد،ازایـنروازدیـادایـنگیـاهرویشـیبـودهوتوسـطریـزومصـورت
میگیـرد.نـوعریـزومهـایبـذرینقـشعمـدهایدررشـد،نمـووعملکـردمحصـولدارد.ریزومهایـیکـه
دارایجوانـههـایرویشـیقویتـریباشـندنهالهایـیاسـتواروقـویتولیـدکـردهوعملکـردمحصـولآنها
زیادتـراسـت.زمـانکاشـتزنجبیلبسـتگیبـهشـرایطاقلیمیمحلرویـشدارد.معمـوالدراوایـلفروردین
تـااوایـلاردیبهشـتویـااواسـطآذرمـاهتـااوایـلفروردیـنمـاهایـنگیـاهراکشـتمیکننـد.ریزومهـای
بـذریدرردیفهایـیبـهفاصلـه20تـا55سـانتیمتـروفاصلهدوبوتـهدرطولردیـفردیفنیـز20تا30
سـانتیمترکشـتمـیشـوند.عمـقکشـتریزومهـایبذریبسـتگیبهانـدازهآنهـاوهمچنیننـوعومیزان
رطوبـتخـاکداشـتهوبیـن4تـا10سـانتیمتـرمتفـاوتاسـت.بـهطوریکـهریزومهـایبـذریبزرگتر
وضخیـمدرعمـقبیشـتروریـزومهـایبـذریکوچکتـردرعمقخاککمترکشـتمیشـوند.مسـاعدترین
درجـهحـرارتخـاکبـرایجوانهزنـیریزومهایبـذریاینگیـاه25تا30درجهسـانتیگرادمیباشـدودر

درجـهحرارتهـایکمتـرزمـانبیشـتریبـرایجوانهزنیالزماسـت.

کاشت زنجبیل 
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مراقبت و نگه داری

برداشت زنجبیل

مهمتریـنمراحـلداشـتگیـاهزنجبیـلماننـد:سـایرگیاهـانخانـوادهزنجبیـلعبارتنـداز:میزانسـایه،
مالچدهـی،مبـارزهبـاعلفهـایهـرزر،آبیـاریمناسـبومبـارزهبـاآفـاتوبیماریهـااسـت.

زنجبیـلدرمراحـلاولیـهرویـشبـهنـورشـدیدبسـیار
کاه، از میتـوان روش ایـن در کـه اسـت حسـاس
شـاخههایدرختـانویـاتورهـایمخصـوصسـایهدهی
زنجبیـل عملکـرد بـر مالچدهـی کرد.تاثیـر اسـتفاده
درمطالعـاتمختلفـیبـهاثبـاترسـیدهاسـت.انجـام
کولتیواتـوربیـنردیفهاسـببتهویهخـاکودرنتیجه
رشـدوتوسـعهمناسـبترریزومهایزنجبیـلمیگردد.
وجیـنعلفهـایهـرزبصـورتمکانیکـیوشـیمیایی
نقـشمهمیدرازبیـنبردنعللفهایهـرزدارد.زنجبیل

بـهعلـفکـشهـایبـامـادهموثـرهسـیمازینمقـاوماسـتومیتـوانبـهصـورتپیـشرویشـیازآنهـا
اسـتفادهکـرد.ازآنجـاکـهزنجبیـلدارایریـزومهـایسـطحی،کوتـاهوگوشـتیاسـت،وقـادربـهجذب
رطوبـتازاعمـاقخاکنیسـت،لـذاآبیاریمناسـبگباهانضروریاسـت.زنجبیلدرطـولرویشممکن
اسـتتحـتتاثیـربیماریهـایقارچـییـاویروسـیمانندبیمـاریپوسـیدگیریزومویـازردیبرگهـاقرار
گیـرد.آفـاتنیـزمـیتواننـدصدماتزیـادیبهمحصـولواردکنند.بـاانجامعملیـاتبهزراعیواسـتفاده

ازسـموممناسـبمیتـوانایـنبیمـاریوآفـاتراتـاحـدودزیـادیکنتـرلنمـود.

زمـانبرداشـتمحصـولمتفـاوتاسـتوبسـتگیبـهرقـموشـرایطاقلیمـیمحـلکشـتدارد.معمـوال
9تـا12ماهپـسازکشـتمیتوانمحصولرابرداشـتکـرد.درزمانیکهقسـمتهواییگیـاهدرپایاندورۀ
رشـدشـروعبـهخشـکشـدنکردنـدریزومهـاآمـادهبرداشـتهسـتند.ریزومهـابعـدازبرداشـتازهم
جـدامیشـوندوبایـدشسـتهشـونددرغیـرایـنصـورتمحصـولنهاییکهزنجبیلسـفیداسـتبدسـت
نمیآیـد.درصورتـیکـهتقاضـایبـازاربرایزنجبیلسـبززیادباشـد،زنجبیـلرابایدزودتـرازموعدمقرر
)15تـا20روزقبـلازرسـیدنکامـل(برداشـتکننـد.ریـزومهـادرزمـانبرداشـتحالتیکـموبیش
پیـچخـوردهدارند.لـذابایـدبـاایجـادگـودالهایمناسـبیتوسـطکـجبیل،بیل،بیلچـهیاچنـگکبادقت
آنهـارااززمیـنخـارجنمود.پـسازشسـتنوتمیـزکـردنبایـدآنهـاراخشـککـردهودرانبارهـایکامال

خشـک،خنکوتاریـکنگهـدارینمود.
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کاشتزنجبیلدرگلدان
فعالیت عملی

وسـایلالزم:لبـاسکار،،بیلچـه،ریـزومتـرزنجبیـلگلدانباعمـقحداقل35سـانتیمتر،ترکیب
خاکیسـبکباخاکرس،ماسـهوکمپوست.

شرحعملیات
لبـاسکارخـودراپوشـیدهوسـرگروههازیـرنظـر
تحویـل انبـار از را الزم وسـایل مربوطـه هنرآمـوز
بگیرنـد.ابتـدازهکـشهایـیدرکـفگلـدانایجادو
سـپسمقـداریسـنگریزهدرکـفآنریختـهوبعـد
مقـداریازترکیبخاکیسـبکومغزیرادرگلدان
بریزیـد.یـکروزقبـلریـزومزنجبیلتازهوسـالمرا
کـهبیـشازیـکجوانهداشـتهراتهیهکـرده)معموال
قطعـات بـه را آن سـپس هـا( فروشـی سـبزی از
کوچکتـریکـههـرقطعـهحـاویچنـدجوانهباشـد
تقسـیمکنیـدآنـرادرآبولـرمبـهمـدتیکشـب

قـراردهیـد.زنجبیـلآمـادهشـدهرادرگلـداندرعمـق10سـانتیمتریازسـطحخاکریختهشـده
درگلـدان،طـوریبکاریـدکـهجوانههـاروبـهباالباشـندوخـاکرامرطوبنـگاهدارید)بـدوناینکه
آنراغـرِقآبکنیـد(آنرادرجـایسـایهدردمـای23تـا40درجـهقـراردهیـد.دمـایخنکتـر
باعـثتعویـقدررشـدگیـاهخواهدشـد.درابتدابـهآنکمآبدهیدوسـپسهنگامیکـهجوانهزد
آبیـاریرابیشـترکنیـد.درزمسـتانآبیـاریرابسـیارکمکنیـدزیراگیاهبـهخوابزمسـتانیمیرود.
بعـدازجوانـهزدنرسـیدنگیـاهبـهحدودگیاهبه100سـانتیمتـرریزومهاییکـهدرجلویهمین

گیـاهبـهوجـودمیآینـدرامیتوانیـداززیـرخـاکبـرشدهیـدوازآنهـااسـتفادهکنیـد.
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تکثیر گیاهان دارویي با بذر 

بذرهـادرتکثیـروتولیـدمـوادموثـرهگیاهـاندارویياهمیـتزیاديدارنـد.بذربرايکاشـتو
تولیـدگیاهـاندارویـياسـتفادهمـيشـودومـيتوانگفتاگربذرنباشـدممکناسـتنسـل
بسـیاريازگیاهـانازبیـنبـرود.برايتولیدگیاهاندارویيبایسـتيبذرهارادربسـترمناسـب
قـراردادوبـعازجوانـهزنـيوسـبزشـدنگیاهچـهمراقبـتهـايالزمراانجـامدادتـابتوانیم

گیاهـاندارویيتولیـدنماییم.
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بذرگیاهاندارویيمنبعموادموثرهدارویيميباشند؟
بذراندامتکثیريگیاهاندارویيميباشد؟

قلمه،پاجوش،ریزوم،پیازوغدهنیزنوعيبذرمحسوبميشوند؟

امروزهیکيازمشـکالتاساسـيبشـرتأمیننیازهايغذایياشاسـت.یکیازمهمترینمسـائلکشـاورزی،
آسـیبپذیريوپایدارنبـودنتولیـدازسـاليبـهسـالدیگـربهویـژهدرگیاهـانزراعـيمهـمماننـدغالت،
حبوبـات،گیاهـاندارویـيوعلوفـه اياسـت.راهـکارعمليمقابلـهبااینعارضـه،اسـتفادهازمنابعژنتیکي
بومـيسـازگاربـهشـرایطمنطقـهبهمنظـورایجـادارقـامبـاپتانسـیلوپایـداريعملکـردبیشـتراسـت،
همچنیـنتغییـراتجهانـيآبوهـوابامهمترکـردناینموضوعنقشکلیـديمنابعژنتیکـيرادرحلاین
مشـکلبیـشازپیـشروشنکردهاسـت.یکـیازمهمتریـننهادههـایقابـلاسـتفادهبـذرسـالمومرغوب،
خلـوصفیزیکـیباالسـت؛بنابرایـنبـاتوجـهبـهاهمیـتوضـرورتنقـشبـذردرکشـاورزي،بایسـتيبه

شـرایطتولیـد،نگهـداريوانتقـالبـذربـهمحلکاشـتتوجهکافيشـود.

...

آیا می دانید

درشـرایطمناسـبآبوهوایـيهنرجـوقـادرباشـدیـکهکتارزمیـنزراعيرابـابذرگیاهـاندارویي
بـذرکاریکند.

استاندارد عملکرد

تكثير گياهان دارويي با بذر 
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هنگامخریدبذربایدبهچهویژگیهاییدقتنمود؟
پرسش

بذر

دراصطـالحعـامبـهانـدامهـایتکثیرشـوندهگیاهیشـاملدانـه،حبه،قلمـه،ریزوم،اسـتولن،پاجوشـو
غیـرهبـذرگفتـهمیشـود.امـابـذرازنـگاهمصرفکننـدهشـاملاندامهایـیمیشـودکـهتوسـطبشـر
برداشـتمیشـوندوآنهـامنابـعاصلـیپروتئیـن،چربـیوکربوهیـداتبـرایانسـانوداممیباشـند.در
واقـعهـرسـالحـدود350میلیـونتـنپروتئیـنازدانههـایگیاهـانزراعـیمهمبدسـتمیآیـدودر

حالیکـهایـنمقـدارشـاملبـذرگیاهـانزراعـیدیگـروگیاهانوحشـینمیشـود.
بـذرهـاذخیـرژنتیکـیگیاهـانمـیباشـند.اگرانـدامتکثیـرشـوندهدانهیـاحبهیاشـدذخایـرژنتیکی
ترکیبـیازذخایـرژنتیکـیوالدیـنمـیباشـد.امـادرانـدامهـایتکثیـریغیـرجنسـینظیـرقلمـه،

مزرعه اسطوخدوس)تکثیر با قلمه(
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پاجـوشیـاپیـازتمـامذخایـرژنتیکـیگیاهچـهیـانهـالمربـوطبـهوالدمـادریمیباشـد.
گیاهـانبـهدوروشجنسـیوغیـرجنسـیتکثیـرمیشـوند.درروشجنسـیانـدامتکثیرشـوندهبـذر
میباشـد.بنابرایـنبـرایکاشـتگیاهـاندارویـیماننـدکرچـک،گلرنـگ،بادرنجبویـه،زوفـا،مریمگلی،
همیشـهبهار، مغربـی، رنـاس، طیـب، سـنبل زنیـان، حنـا، کاغـذی، تخـم کـدوی ماریتیغـال، بابونـه،
سرخارگل،انیسـون،رازیانـه،زیـرهسـبز،زیـرهسـیاهبهوسـیلهبـذراقـدامبـهتهیـهبـذرالزممینماینـد.
بـذرگیاهـاندارویـیراازمراکـزکنتـرلوگواهـیبـذریـاازفروشـگاههایدارایمجـوزازمرکـزکنترل
وگواهـیبـذرتهیـهمینماینـد.بـذرخریـداریشـدهازمراکـزمجـازدارایبرچسـبکنتـرلوگواهـی
میباشـدکـهنشـاندهنـدهمحـلتولیـدبـذر،عمـلآوری،نگهـداریوچگونگـیانتقـالوتوزیـعبـذر
میباشـد.ویژگـیهـایبـذرخریداریشـدهرویبرچسـببذرشـاملخلـوصفیزیکی)میزانبـذرخالص
ومیـزانناخاصـیهـا(وخلـوصژنتیکـی)بذرهـایخالـصمربوطبـهیکرقـم(ودرصدجوانـهزنی)قوه

نامیـه(میباشـد.
درروشغیرجنسـیتکثیـرگیـاهوکاشـتآنبـهوسـیلهانـدامهـایرویشـیماننـدقلمه،پاجـوش،پیاز
وگیاهـانناشـیازروشخوابانیـدنانجـاممـیشـود.برخـیازگیاهـاندارویـیماننداسـطوخدوسبه
وسـیلهقلمـهتکتثیـرمـییابنـد.درایـنروشدر40مترمربـعحـدود22000قلمهراریشـهدارنموده
وپـسازحصـولاطمینـانازریشـهدارشـدن،آنهـارابـهزمیـناصلـیکـهیـکهکتـاراسـتمنتقـل
مینماینـد.برخـیدیگـرازگیاهـاندیگـرماننـدنعنـاوزردتچوبـهبـاکمـکریزومهـاتکثیـرمییابند
کـهدرایـنروشریزومهـارادربسـترمناسـبکاشـتقـرارمـیدهنـدواقـدامبـهآبیـاریمینماینـد.
تعـداددیگـریازگیاهـاندارویـیماننـدپیـازخوراکـی،سـیر،سـیبزمینـیو....بـهوسـیلهپیازهـا،

غدههـاتکثیـرمیبانـد.درواقـعبـذرآنهـاپیـاز،غـدهیـاکـورممیباشـد.
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خصوصیات و نشانه های بذر خوب برای کاشت

1-بـذربایـدازارقـاممناسـببـودهودورهرشـدگیاهآنمطابقبـاآبوهوايزراعيونظامهايکشـتمحل
باشد.

2-بذربایدازنظرنوعورقمخالصباشد.)خلوصژنتیکيداشتهباشد(
3-اندوختهغذایيکافيداشتهباشد.)چروکیدهنباشد(

4-بذربایددرشت،هماندازهویکنواختازنظرشکل،رنگ،ترکیبووزنهزاردانهباشد.
5-بذربایدپاکبودهوعاريازبذرعلفهایهرز،سنگریزه،تخمهايحشراتو...باشد.

6-بذربایستيسالم،نشکسته،لهنشدهباشد.
7-بذربایستيتاحدممکنتازهبودهویاکهنهنباشد.

8-بذربایستيحاويمقدارمناسبيرطوبتباشد.

کاشتگیاهانداروییبهدوروشانجاممیشود:
1-کاشتگیاهانداروییباکمکبذرانجاممیشود.

2-کاشـتگیاهـاندارویـیبـهوسـیلهاندامهایرویشـیگیـاهمانندقلمـه،پیاز،غـده،اسـتولن،ریزومها
وکـورمهـاانجاممیشـود.

 کاشت گیاهان دارویی
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دراینروشبذربهدوصورتدرزمینکاشتهمیشود.

کاشت گیاهان دارویی با کمک بذر

1- کشت در سینی های کاشت یا خزانه:

کشتدرخزانه
بـذرگیاهـاندارویـیکهبسـیارریـزودارایوزنهـزاردانهکم)بابونه(حـدود5-2گرممیباشـندابتدادر
خزانهکاشـتهمیشـوندوپسازتولیدگیاهچهدرسـینیهایکاشـت،گیاهچههارادرشـرایطمناسـب

بـهزمیناصلـیمنتقلمـینمایند.

آماده سازی سینی های کاشت
ابتـدابسـترمناسـبماننـدپیـتخـزه،کودحیوانـیوخـاکرامخلوطمینمایندودرسـینیهایکاشـت
میریزنـدوبـاآبپـاشبسـتررامرطـوبمینماینـد)آبزیـادریختـهنشـود(ودرمرحلهبعـدبذرهارابه
تعـدادمناسـب3-2بـذردرهـرخانـهدرعمـق2-1سـانتیمتریقـرارمیدهنـد.درطـولروز4-3نوبت

بـاکمـکآبپاشسـینیهـاآبیاریمیشـوند.
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ابتـدازمیـناصلـیراآمـادهمینماینـد.بـههمینمنظـوززمیـناصلیبـاگاوآهنبرگـرداندار
،دیسـکیـاچیـزلشـخمزدهمیشـودسـپسزمیـنرابـالولـریـامالـهتسـطیحمیکننـدو
لولههـایاصلـیوفرعـیراجهـتآبیـاریقطـرهایدرزمیـنطراحیواجـرامیکننـد.فاصله
قطـرهچکانهـاروییـکردیف20سـانتیمتروفاصلـهبینردیفها75-50سـانتیمتـردرنظر
مـیگیرنـدوفلکـهلولـهایاصلـیوفرعـیرابـازمیکنندتامحلنشـاهامرطوبشـوند.سـپس

نشـاهارادرزمیـناصلـیمنتقـلودرمحـلقطـرهچکانهـامیکارند.
بعـدازکاشـتننشـاهابـاتوجـهبـهبافـتخـاکبـهفاصلـه2-1روزآبیـاریانجـاممیشـودتا

نشـاهادرزمیـناصلیمسـقرشـوند.
توجـه:میـزانزنـدهمانـینشـاگیاهـانداروییکممیباشـدوبایسـتیدرمراحلاولیهرشـددر

آبیـارینشـاهادقـتزیادیشـودوقطـرهچکانهامرتبکنترلشـوند.

آماده سازي زمین اصلي و کاشت
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2- کاشت مستقیم بذر در زمین اصلی

درکاشـتگیاهـاندارویـیبـابـذر،زمانمناسـبکاشـتاهمیـتزیـادیدارد.بذرهـادرزمانمناسـببه
صـورتردیفـیدرزمیـناصلـیکشـتمیشـوند.مقـدارمصـرفبـذربـرایهـرگیـاهدارویـیبـراسـاس
ویژگیهـایبـذر)جوانـهزنـیخلـوصشـرایطمزرعـه،زمانکاشـت(وتوصیـهکارشناسـانمحلـیتعیین
میشـود.مقـداربـذردرهکتـاربـرایگیـاهدارویـیمریمگلی15تـا20کیلوگـرم،گلپر4تـا5کیلوگرم،

زیـرهسـیاه12تـا15کیلوگـرممـیباشـندکهدرفواصلمشـخصکاشـتهمیشـوند.

مراحلسبزشدنبذرگیاهدارویيبهصورتزیراست.
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کاشتگیاهداروییبابذر فعالیت

آمادهسازیزمیناصلی
1-بههمراههنرآموزخودلباسکاربپوشیدوبهزمینزراعیهنرستانمراجعهنمایید.

2-زمیناصلیراآبیاریکنیدوآمادهنمایید.
3-بههمینمنظور20-10تنکوددامیدرهکتاربهزمیناصلیاضافهکنییدوبادیسکیاچیزلزیر

خاکنمایید.
4-زمینراشخمزدهوتسطیحکنیدوباجویپشتهزنزمینراشکلدهید.

5-بذرهارابافواصلمنظمرویپشتهبکارید.
6-اجازهدهیدبذرهابارطوبتموجوددرخاکسبزشوندوگیاهچههامستقرشوند.

7-سپسزمینرابهروشغرقابیآبیارینمایید

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

ب(تکثیـربـهروشغیـرجنسـيیـارویشـی:تکثیـرغیرجنسـییعنـیازیکسـلول،بافتویـااندامیک
گیـاهاولیـه،یـکگیـاهجدیـدتولیـدشـودویـابهبیـانسـادهترازیکقطعـهکوچـکازیکگیـاهدارویی
نظیـربـرگ،سـاقه،جوانـه،ریشـهو...گیـاهجدیـدتولیـدشـود.ازروشهـایمختلفتکثیرغیرجنسـی
گیاهـاندارویـیمـیتـوانبـهقلمـهزدن،خوابانیـدنشـاخه،پاجوشو..اشـارهکـرد.کـهدرفصلهایبعد

روشهـایانجـامایننـوعتکثیـررایادخواهیـدگرفت.
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امادهسازیزمیناصلیبرایکشتقلمهاسطوخدوس

ــتان ــبدرهنرس ــکاندرفصــلمناس ــورتام ــدودرص ــینمایی ــارابررس ــیرونعن ــتس روشکاش
ــد. بکاری

فعالیت

تحقیق کنید

وسایلوتجهیزاتموردنیازبراییکگروه4نفره:
بیلچه4عدد،لباسکارفعینک،دستکش4عدد،نخبهطول10متر13عدد،متر50متری،ماژیک

قرمز،کاغذوخودکار
فعالیت:کاشتقلمهاسطوخدوس

ــههمــراههنرآمــوزخــودلبــاسکاربپوشــیدوگروهبنــدیشــویدهــرگــروه4نفــرهدرنظــر 1-ب
بگیریــد.

2-زمیــناصلــیراآبیــارینماییــدوپــسازگاوروشــدنبــاگاوآهــنبرگــرداندارشــخمبزنیــدو
ســپستســطیحنماییــد.

3-هرقطعهزمینرابهمساحت100مترمربعجدانماییدوهرگروهتحویلبگیرد.
4-نــخهایــیبــهطــول10متــردرنظــربگیریــدوبــاکمــکمیــخچوبــیبــارعایــت75ســانتیمتر

ازحاشــیهدرزمیــنمســتقرنماییــد.
5-طــولنخهــارابــهفاصلــه50ســانتیمتربــاماژیــکقرمــزمشــخصنماییــدتــافاصلــهدوبوتــه

رویردیــفتعییــنشــود.
6-درمحلهایتعیینشدهچالهاییبهعمق20سانتیمترحفرکنید

7-قلمههــایریشــهدارشــدهراتــادوســومطــولقلمــه،درچالــهقــراردهیــدواطــرافآنراخــاک
مرطــوببریزیــدوآبیــارینمایید.

ــن ــاممســاحتتعیی ــدوتم ــرایجــادنمایی ــه75ســانتیمت ــافاصل ــزب ــدیرانی ــایبع 8-ردیفه
ــرایگــروهراقلمــهبزنیــد. شــدهب

9-محاسبهنماییددر100مترمربعچندقلمهاسطوخدوسکاشتهشدهاست.
10-قلمههاراآبیارینماییدوهرروزازمرطوببودنخاکاطرافقلمهمطمئنشوید.

11-گزارشکارتهیهنماییدوبههنرآموزخودتحویلدهید.
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بـذرعامـلمهمـيجهـتپـرورشگیاهاندارویيميباشـدودرکشـاورزيصنعتـيگیاهـاندارویيتاکید
بـرایـناسـتکـهفقـطازبذرهاياسـتانداردواصالحشـده،اسـتفادهشـود.توجـهبهارقـاموگونهبسـیار
مهـماسـتزیراممکـناسـتگیـاهدارویـیمـوردنظربرایمصـارفداروییو..باشـدکـهمیزانمـوادموثر
درگونـههـامتفـاوتاسـتوازایـندیـدگاهبایـدبذرانتخـابشـدهازگونـهموردنظرباشـد.دسترسـیبه
بـذرارقـاماصالحشـدۀگیاهـاندارویـیودارایکیفیتبـاالدرکنارماشـینآالتمدرنوانجـامروشهای
درسـتآمـادهسـازیزمیـنومراحـلکاشـت،داشـتوبرداشـتصحیـحواصولـیدرشـرایطمحیطـی
مناسـب،محصولـیبـاکیفیـترامیتوانـدتضمیننمایـد.ازاهدافاصلـیگواهیبذرحفظصفـاتژنتیکی
وخلـوصبـذررقـمهـایاصـالحشـدهمحصولهاییاسـتکـهمشـخصاتبهترینسـبتبـهمحصولهای

مشـابهخـوددارند.

خرید و تهیه بذرگیاهان دارویی  

جمعآوریبذرگیاهانداروییمنطقهای فعالیت

بــهمقــدار5تــا10گــرماز10نمونــهبــذرگیاهــاندارویــیرادرمنطقــهجمــعآورینمایــدوبــهترتیــب
بــرحســبریــزیودرشــتیدرشیشــههــایلولــهایدرآزمایشــگاهقــراردهیــد.

توجــه:درصــورتکمبــودشیشــههایلولــهایازالمــپمهتابــیاســتفادهکنیــد.بــهآرامــیدرپــوشیــک
ــپ ــهالم ــتررادرلول ــایدرش ــپسبذره ــروس ــایریزت ــدابذره ــدوابت ــیرابرداری ــهمهتاب ــمتلول س

مهتابــیبریزیــدودرپــوشرادرســرجــایخــودقــراردهیــد.
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قوهنامیهبذرچهتاثیريدرتولیدگیاهدارویيدارد؟

بهکداماقدامات،تیماربذرميگویند؟

پرسش

پرسش

بـذرمرغـوببایـدتمییـزوعـاریازمـوادخارجـیباشـد.معمـوالًهمـراهبـابـذرمـوادخارجـیازقبیـل:
موادجامـد)کاه،شـن،خاکو..(،بـذرعلفهـایهـرز،بذرهایشکسـته،بـذرارقاموگونههـایدیگرگیاهان
و...یافـتمیشـود.هرچـهدرصـدناخالصیهـابیشـترباشـدارزشآنبـذرازنظرتجـاریوزراعیکاسـته

میشـود.
وقتـیدرصدخلـوصفیزیکـیبـذرکمتراز98درصدباشـدآنبـذرارزشکاشـترانداردبذرهـایانتخاب
شـدهبـرایکاشـتبایـددارایتایدیهمراکزکنتـرلوگواهیبذرباشـندودرصورتاسـتفادهازارقامبومی

عملیاتبوجاریتوسـطزارعانجامشـدهباشـد.

خلوص فیزیکی بذر
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تعییندرصدخلوصفیزیکیبذر فعالیت عملی

2-هرگروهموادخارجیمانندکاهوکلش،بذرعلفهایهرز،بذرهایشکستههمانگونهوبذرسایر
گونههاراجدانماییدووزنکنید.برایدقتبیشترمیتوانیدازلوپیابینوکولراستفادهنمایید.

3-وزنناخاصیهایجداشدهدربندشماره2راازوزناولیهکمنماییدووزنخالصرامحاسبهکنید
4-درصدبذورخالصراازطریقزیرمحاسبهکنید:

100


5-درصدناخالصیرانیزمحاسبهکنید.


ناخالصیدرصد=100-بذرخلوصدرصد

اندازه ی بذر

اغلـبمشـاهدهمیشـودکـهبذرهایریـزوضعیفدرمجموعـهایازبذرمشـخص،دارایقـوهنامیهکمتری
اسـتوبوتـههـایضعیـفمحصولکمتریتولیـدمیکند.بذورریـزرویانکوچکومـوادذخیرهایکمتری
دارنـدوگیاهچـههـایکوچکـیتولیـدمـیکننـد،درصورتـیکهبـذوردرشـتترقابلیتکاشـتعمیقترو
تحمـلشـرایطسـختتریراداشـتهوگیاهچههایسـالموقـویتریتولیـدمیکنند.بنابرایندرشـتیبذر
یکـیازعوامـلمرغوبیـتبذرشـناختهشـدهاسـتودرآزمایشـگاهباشـمارشهزاردانـهازبـذرووزنکردن
آندرشـتیبـذررامشـخصمیکنند.درشـتیبـذردریـکگونـهمیـزانذخایـربذررانشـانمیدهـدوفقط
درتعییـنعمـقکاشـتبـذرموثـراسـت.دریکگونهمشـخصبذرهـایریزترنسـبتبهوزنخشـکخود
درصـدآبکمتـریبـرایشـروعجوانـهزنـینیـازدارند.بنابرایـنبذرهـایریزترنسـبتبهبذرهایدرشـتر

درعمـقمناسـبویکسـانزوترجوانـهمیزنند.
امـامقایسـهگونـههـایمختلـفبـااندازهبـذرمختلـفواکنـشمتفاوتینسـبتبهجوانهزنیوسـبزشـدن
نشـانمیدهنـدزیـرانحـوهسـبزشـدنبذر)بـرونزمینییـادرونزمینـی(اندوختههـایبذربـرجوانهزنی

وظهـورآننقـشدارند.

وسایلالزم:چندنمونهبذرگیاهدارویی،ترازو،لوپدستی،بینوکولر
مراحلانجامکار:

1-سرگروههابهطورتصادفیمقداریازبذرگیاهداروییراانتخابکردهوسپسوزنکنید.
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تعیینوزنهزاردانه فعالیت عملی

وسایلالزم:نمونهبذرخالصیکگیاهدارویی،ترازویحساسدیجیتالی
مراحلانجامکار:

1-هریکازاعضاگروهدقیقا100عددبذررابهروشتصادفیجداکنند.
2-هریکازاعضا،بذرهایخودراباترازوبدقتوزنکنند.

3-سرگروهاعدادمربوطبهوزنهریکازاعضارایاداشتنمودهومیانگینآنهارابدستآورد.
4-سرگروهمیانگینبدستآمدهازاعضاگروهرادرعدد10ضربنمایدتاوزنهزاردانهبدستآید.

5-وزنهزاردانهبدستآمدهراباوزنهزاردانهجدولاستانداردبذرموردنظرمطابقتدهید.

دربرخـیازگیاهـانماننـدلوبیـا،آفتابگـردانوخیارپوسـتهبذربهسـطحخـاکراندهمیشـودوبرگهای
لپـهایبیـرونازسـطحخـاکبـازمـیشـوندکهبـهایننوعرشـد،رشـدبـرونزمینـیگفتهمیشـود.در
ایـنگیاهـانگیاهچههـادرقسـمتانتهـایسـاقهچهبصورتقـالبدرمیآینـدوبانیرویبیشـتریخاک

رامیشـکافند.
دربرخـیدیگـرازگیاهـانماننـدذرتونخـودپوسـتهبـذرزیـرخـاکباقـیمیمانـدوبـرگهـایلپهای
درونخـاکمیماننـدبـهایـننـوعرشـددرونزمینـیگفتـهمیشـود.گیاهـانبـارشـددرونزمینـیرا

نميتـوانعمیقتـرکاشـت.
تفاوتهادرشکلزیرنشاندادهشدهاست.

رشد درون زمینی و برون زمینی

رولپهرولپه

روي خاکروي خاک

زیرلپه

رولپه

لپه

زیرلپه
لپه

زیرلپه
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قوه نامیه بذر: 

قـوهنامیـهدرصـدجوانـهزنـیرادرتعدادمعینیازبذرنشـانمیدهد.درصدجوانهزنیبیشـتر،نشـانگر
کیفیتباالیبذرمیباشـد.معموالدرشـرایطآزمایشـگاهیدرصدجوانهزنیبذربیشـترازشـرایطمزرعه
مـیباشـد.زیرادرمحیـطکنتـرلشـده،شـرایطمطلـوبموجـبفراهمشـدنعوامـلموثـردرجوانهزنی

میشـود.بذرهاراازلحـاظقـوهنامیـهبهسـهگـروهزیرتقسـیممیکنند:
1-بذرهـایکوتـاهعمـر:ایـننـوعبذرهـاقـوهنامیـهخـودرادرعـرضچنـدروزیـاچنـدمـاهازدسـت

میدهنـدماننـد:بذرهـایبیـد،افرا،قهـوه،انبـهوگیاهـاندارویـیکـهدارایبـذرروغنـیهسـتند.
2-بذرهـایمتوسـطعمر:ایـنبـذرهـابیـن2الـی5سـالوحداکثـرتا15سـالقـوهنامیهخـودراحفظ
میکننـد.بـذراکثـرگیاهـاندارویـی،درایـندسـتهقـرارمیگیرند.بـهعنـوانمثـال:بـذرگیـاهدارویـی

مریمگلـیکـهدرشـرایطمناسـبقـوهنامیـهخـودراتـا7سـالحفـظمیکند.
3-بذرهـایطویـلالعمـر:ایـننـوعبذرهـاطولعمـرزیادیدارنـدوقادرندبهمـدت15الی20سـالقوه

نامیـهخـودراحفـظنمایند.ماننـد:بذربرخـیازعلفهایهرز.
عوامـلمهـمبـرایجوانهزنـیبـذرگیاهانشـاملدرجهحـرارت،رطوبـت،اکسـیژنودربرخـیازگیاهان
نـورمیباشـد.دمـایمناسـببـرایآزمایـشجوانهزنـیبرایگونـههایمختلفمتفاوتاسـتوبراسـاس

.)ISTA(انجمـنبینالمللیبـذرمیباشـد
اگـردرکنـاردرصـدجوانـهزنـیبـذر،عامـلزمـاننیزهمـراهباشـدوتعـدادبذرهاییکـهدرمـدتمعین
جوانـهمیزننـدمشـخصشـود،قـدرتنامیـهبدسـتمیآیـد.بنابرایـنقـدرتنامیـهبـذرتوسـطسـرعت
جوانهزنـیتعییـنمـیگـردد.بنیـهبـذرشـاملمجموعـهویژگیهـایگیاهمیباشـدکـهسـببجوانهزنی
وسـبزشـدنگیاهچـهدرسـطحخـاکمیشـود.بـذربهویـژهدرشـرایطمزرعهتحـتتاثیرعوامـلمتعدد
ازجملـهنوسـاناترطوبـت،دما،حملـهقارچهـاوحشـراتقـرارمیگیـردوهرچـهجوانهزنـیبـذرسـریعتر
باشـد،شـانستولیـدگیاهچـهجدیـدافزایـشمـییابـد.درمـوردتعیینقـوهنامیهبـذرمدتمعیـن)روز(
بـرایپـارهشـدنپوسـتهبـذروظاهـرشـدن2میلـیمتـرازریشـهچـهمـوردنظرمیباشـد،کهسـرعت

جوانـهزنـیرامشـخصمیکند.
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تعیینقوهینامیهبذر فعالیت عملی

وســایلالزم:پتــریدیــش،کاغــذصافــی،آبفشــان،قیچــی،بــذرگیاهــاندارویــی،لبــاسکاروتجهیــزات
ایمنــیفــردی)دســتکشوماســک(

توجــه:انتخــابتعــدادبــذوربــرایتعییــنقــوهنامیــهبســتگیبــهریــزیودرشــتیبــذردارد.ایــنتعــداد
دربــذرگیاهــاندانــهریــز100عدد،گیاهــاندانــهمتوســط50عدد،گیاهاندانــهدرشــت25عددمیباشــد.

مراحلانجامکار
1-چهارعددپتریدیشانتخابنماییدوضدعفونیکنید.

2-کاغذصافیهارادرکفپتریدیشهاقراردادهوآنراباقارچکشمرطوبنمایید.
3-50عـددبـذرراشـمارشنمـودهوبـاآبمقطـرشستشـودادهوضدعفونـیکنیدسـپسدررویکاغذ

صافیهـابـافاصلـهمنظمقـراردهید.
4-کاغذصافیدیگریرارویبذرهاقراردادهومرطوبنمایید.

5-آنهارادرمحلیازآزمایشگاهکهدمایآنحدود30-20درجهسانتیگراداستقراردهید.
6-مرتبــاًازنمونــههــایخــودبازدیــدکنیــدوتعــدادبــذورجوانــهزدهدرهــرروزرابشــماریدتــاروزی

کــهمطمئــنشــویدبقیــهبــذورجوانــهنخواهــدزد.
7-حــاالمیانگیــنتعــدادبذورجوانــهزدهازرابطــهزیرحســابکــردهونتیجــهرابــهمربــیخــودگــزارش

دهیــد.

100
)50(
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محاسبهسرعتجوانهزنیبذر

ضدعفونیکردنبذر

فعالیت عملی

فعالیت عملی

تعدادبذرهایجوانهزدهیکگیاهداروییدرهرروزرادرتعدادروزهایکاشتتاجوانهزنی،ضربکنید.
سپسحاصلضربهاراجمعوبهتعدادبذرتقسیمنمایید،عددبدستآمدهسرعتجوانهزدنبذررانشان

میدهد.
مثال:

فرضکنید100عددبذرازیکگیاهداروییراکاشتهاید.
بعدازسهروز20عددبذرجوانهزدهاند60=3×20
بعدازچهارروز50عددبذرجوانهزدهاند200=4×50
بعدازپنجروز17عددبذرجوانهزدهاند85=3×17
بعدازهفتروز5عددبذرجوانهزدهاند35=7×5
بعدازدهروز2عددبذرجوانهزدهاند20=10×2

جمعبذرهایجوانهزده94وجمعحاصلضربها400میباشد.
سرعتجوانهزدنبذر4/25=94÷400

وسایلالزم:بذریکگیاهدارویی،سمویتاواکس،مقداریآب،بشکهیضدعفونیبذر،
دستکش،ماسک،روپوش،ترازویحساس،بشر

بـارعایـتنـکاتایمنـیوبهداشـتیزیرنظرهنرآمـوزمربوطهیککیلـوبذرگیاهدارویـیراوزنکنیدودر
داخـلبشـکهضدعفونـیبـذربریزیـد.مقـداریآبباتوجـهبهدسـتورالعملکارخانهیسـازندهیسـمدر
داخـلیـکبشـربریزیـد.یـکگرمازسـمویتاواکـسراوزنکنیدوبـهداخـلآببریزید.مخلـوطراخوب
بـههـمبزنیـدوبـهبذرداخـلبشـکهیضدعفونـیاضافهکنیـد.درببشـکهرامحکـمببندیدوبااسـتفاده
ازدسـتهآنرابچرخانیـد.بعـدازچنـددقیقـهکـهکاماًلبذروسـممخلوطشـددرببشـکهرابـازکنیدو

بـدوندخالـتدسـتبـذورضدعفونیشـدهرادرداخـلیکظرفخالـیکنید.

ارزشمصرفیبذرراازطریقفرمولزیرمحاسبهمیکنند.
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رکـودبـذرحالتـیاسـتکـهبـذردرصـورتمهیانشـدنشـرایطیمانندرطوبـت،دماواکسـیژنقـادربه
جوانـهزدننمـیباشـد.امـاخـواببذرشـرایطیاسـتکهحتـیباوجـودفراهمبودنشـرایطجوانـهزنی،
بـذرقـادربـهجوانـهزدننخواهـدبـود.خواببـذردارایدالیلمختلفیمانند:پوشـشسـختبـذر،وجود
بازدارندههـایرشـددرقسـمتهایمختلـفمیـوهوبذر،جنینرشـدنکردهویـاجنینراکـددربذرایجاد
خـوابمیکننـد.مثـالدرمـوردگیاهـاندارویـیخانـوادهچتریـانمانند:گلپر،کرفـسوحشـیوآونـدول
سـرمادهیمرطـوبدردمـای5درجـهسـانتیگرادمـیتوانـددرشکسـتندورهخـوابوبـاالرفتندرصد

جوانهزنـیموثرباشـد.
برایبرطرفکردنخواببذرازروشهایزیرمیتواناستفادهکرد.

1- خیساندن بذر در آب
خیسـاندنبذرهـاقبـلازکاشـتدرآبکـهبسـتهبـهنوعبـذرمتفاوتمیباشـد.ماننـد:بذرگیـاهگلرنگ

بدلیلداشـتنپوسـتهسـخت،بایدقبلازکاشـت،24سـاعتدرآبخیسـاندهشـود.
2-خراشدهی:

بـااسـتفادهازمـوادشـیمیایی)مانند:اسیدسـولفوریک(دربـذوریماننـد:زالزالـک،خراشدهـیمکانیکی
بـاکاغـذسـمباده،نـرمکـردن،شکسـتنویـاسـوراخکردنپوسـتهبذربـرایبذرهایـیکهدارایپوسـته

سـختدرمقابـلنفـوذآبوگازهاباشـند.
3-چینهسرمایی:

قـراردادنبذرهـادرسـرمایمطـوب)چینـهسـرمایی(مانند:بذرهـایگیاهـاندارویـیرونـاسوباریجـه.
همچنیـناسـتفادهازهورمونهایـیماننـدجیبریلینوسـایتوکینینهـا.ازروشهایشکسـتنرکودبذرها

میباشـد.
4-تغییراتمتناوبدما

قـراردادنبـذرهـادردماهایمتناوبسـببتغییردرلزوجتفسـفولیپیدهایغشـایسـلولهامیشـود
وسـلولهارانسـبتبهآبواکسـیژنمیشـود.

رکود و خواب  بذر

محاسنومعایبکاشتگیاهاندارویيباماشینچیست؟

انتخابنوعماشینکاشتگیاهاندارویيبهکدامعواملبستگيدارد؟

پرسش

پرسش
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کشـاورزانبـرایکشـتبذورگیاهان،بسـتهبهروشکاشـت،نوعمحصـولخصوصیاتخاکمزرعـهوابعاد
مزرعه)سـطحزیرکشـت(ازوسـایلوادواتمختلفیاسـتفادهمیکنند.درگذشـتهبذربهطوردسـتپاش
بـررویزمیـنپاشـیدهمیشـد.ایـنروشدارایمعایبیازجملـهعدمپراکندگـییکنواختبـذردرمزرعه،
افزایـشبـذرمصرفـی،عـدمقـرارگیریبـذردرعمقمناسـببود.بااسـتفادهازماشـینهایکاشـتبذرها
درعمـقمناسـبوبـافواصـلمعیـننسـبتبـهیکدیگـردررویردیـفقـرارگرفتـهورویآنهـابـاخاک
پوشـاندهوتثبیـتمـیشـونددرنتیجـهگیاهـانبـهخوبیرشـدکـردهوازنـورورطوبـتکافـیبرخوردار

خواهندشـد.

-سـرعتعمـلدرکاشـت2-صرفـهجویـیدرمقداربذردرواحدسـطح3-قابلتنظیمبودنعمقکاشـت
4-یکنواخـتبـودنکاشـت5-یکنواخـتبـودنتوزیـعبـذر6-یکنواختپوشـاندنبـذرومیزانفشـارروی

. آنها

ماشین های کاشت

محاسن ماشین های کاشت
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همانطـورکـهازنـامایـننـوعبـذرکارپیداسـتبذرهـارابـهطـورپراکنـدهودرهممیپاشـدمعمـوالاین
ماشـینهـاازنـوعدورانـیبـودهوبـذررادرسـطحمزرعهپخشمـیکنند.مزیتاینماشـینهانسـبتبه
بـذرافشـانیبـادسـتایـناسـتکهبـذربطـوریکنواختتـرومنظمترباسـرعتبیشـتروبانیـرووهزینه

کمترکاشـتهمیشـود.

1( بذر پاش ها
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بازدیدازماشینهایکاشت فعالیت عملی

شرحعملیات
1-لباسکارخودراپوشیدهوهمراههنرآموزخودبهمحلاستقرارماشینهابروید.

2-بارعایتنکاتایمنیوبهداشتیبهتوصیههایهنرآموزبهدقتگوشدهید.
2-یازبخشهایمختلفماشینکاشتبازدیننمایید.

3-بانحوهکاردستگاهآشناشوید.
4-ازفعالیتخودیکگزارشتهیهکنید.

ایـننـوعماشـینهاابتـداشـیارهاییدرزمیـنبازنمـودهوبذرهارابـهطورمسلسـلبهداخلاینشـیارها
میریزنـدوسـپسرویبذرهـارامیپوشـانند.مهمتریـنحسـناسـتفادهازخطـیکارهـاصرفهجویـیدر
مقـداربـذرمصرفـیمیباشـد.خطیکارهاازشاسـی،مخـزنبذر،چرخهایحامل،سـوراخهایخـروجبذر،
مـوزع،لولـهسـقوط،شـیاربـازکن،پوشـاننده،اهـرمشـروعوخاتمـهکار،وسـایلتنظیممقـدارریزشبذر
و...تشـکیلشـدهاند.بعضـیازایـنماشـینهامجهـزبـهوسـائلیهسـتندکـهتوسـطآنهامیتـوانعمق
کاشـتوفاصلـهردیفهـارانیـزتغییـرداد.همچنیـنمقـداربـذرراهـممیتـواندرواحـدسـطحتنظیـم

نمود.

خطی کارها :
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ردیـفکارهـاعمدتـابـرایکاشـتگیاهـانغـدهایوگیاهانـیکـهبرایرشـداحتیـاجبهفضـایبیشتری
دارنـد.بـهکارمـیرونـد.گیاهـاندارویـیماننـدباریجـه،آنغـوزه،زوفـا،رونـاسو...رامیتـوانبـاایـن
ماشـینهاکشـتنمـود.درایـنروشبذرهـابـافاصلـهیکنواخـتازیکدیگـررویخطـوطمـوازیکاشـته
میشـوند.نظـموترتیبـیکـهدربـذرکاریبـهایـنروشوجـوددارد،مقداربـذرمصرفیراکاهـشدادهو
بـافراهـمسـاختنآبیـاریبـهروشنشـتیموجـبصرفهجویـیدرآبهممیشـود.عـالوهبرایـنامکان
انجـامعملیـاتداشـتماننـد:سـلهشـکنی،خـاکدادنپـایبوتـههـاووجیـنعلفهـایهرزبـهکمک
ادواتمکانیـزهنیـزفراهـممـیشـود.درضمـنفاصلـهبذرها،غـدههـاونشـاهانیـزدررویردیـفقابـل
تنظیـماسـت.کپهکاریماننـدردیـفکارهـامـیباشـدبهایـنمعنیکهبـذوربایدبافاصلهکاشـتهشـوند
ومعمـوالبـذرهـارارویخـطولـیبافاصلـهمعیـنمیکارندکـهدرزمانکاشـت،بـذررادرشـکافایجاد
شـدهقـراردادهودرهـرمحـلبـهجـاییکبـذرچندینبـذرریختهمیشـود.دراینماشـینهابـهتعداد
ردیفهایـیکـهدسـتگاهمـیکارد،واحـدکارنـدهوجـوددارد.اینواحدهـارویتیرکدسـتگاهوبـهفواصل

مسـاویازهـمسـوارشـدهاند.هرواحـدکارنـدهشـاملمخزن،شـیاربازکن،پوشـانندهوموزعاسـت.

ردیف کارها 
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بازدیدازردیفکارهوکپهکارها فعالیت عملی

بــههمــراههنرآمــوزخــودبــههانــگارهنرســتانمراجعــهنمــودهوازردیــفکارهــاوکپــهکارهــابزدیــد
نماییــدوبــانحــوهکارآنهــاآشــناشــوید.

ایـنماشـینهـاغدههـارادررویردیـفوبـافواصلمعیـنودرعمقمطلوبـیدرخاکقـرارمیدهند.این
ماشـینهاممکناسـتدویاچندردیفهباشـند.وبهدودسـتهماشـینهایغـدهکارخـودکارونیمهخودکار
تقسـیممیشـوند.بـهطـورکلـیسـاختمانغدهکارهـاداراییـکمخزنغـدهباسـوراخهاییبـرایخروج
غـدهاسـت.غدههـاازمخـزنخـارجشـدهوبوسـیلهیـکچرخیاتسـمهحجـرهداردریافتشـدهوبـهلوله
سـقوطمیرسـندوازآنجـارویخـاکقـرارمیگیرنـد.یـکجفتدیسـکمتقابـلضمنپوشـاندنغدهها

بـاخـاک،رویآنهـاپشـتههایکوچکیایجـادمیکند.

نشـاکارهایکـیدیگـرازماشـینهایمهـم
ماشـینها ایـن بـا کـه هسـتند کاشـت
خزانـه از تـازه کـه را گیاهانـی میتـوان
بیـرونآمدهانـد،درزمیناصلیکشـتکرد.
ماننـدگیاهانداروییهمیشـهبهار،آویشـن،
بهلیمـو،مریمگلـیو....اینماشـینهاهنگام
کاشـتنشـانبایدبهنشـاآسـیبیواردکنند.
ودرعمـق بـهطـورعمـودی بایـد نشـاها
معینـیازخـاکقـرارگیرنـد.وقسـمتهای

زیـرزمینـیگیاهـانکاشـتهشـدهبایـدتحتفشـارقرارگیرنـد،تاتوسـطخـاکاحاطهشوند.ماشـینهای
نشـاکارازیـکشـیاربازکـن،سیسـتمانتقـالبوته،دوچرخفشـاردهندهولولهبرایآبپاشـیتشـکیلشـده
اسـت.درفرمهـایسـادهتر،نشـاءتوسـطکارگـرازمخـزنبرداشـتشـدهویـکبهیـکبهقسـمتکارنده
هدایـتمیشـود.امـادرفرمهـایپیشـرفتهتر،غیـرازنفـریکـهماشـینیـاتراکتـورراهدایـتمیکنـد،
نیـرویکارگـریاضافـیالزمنیسـت.برخیازنشـاکارهـامجهزبهمخزنآبهسـتندکهپـسازفروکردن

نشـاءدرخـاک،ازمخـزنآببـرایآبیـارینشـاءیـاقلمـهکاشـتهشـدهاسـتفادهمیکننـد.

غده کارها

ماشین نشاء کار 
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مهمترینعاملمخربماشینهايکاشتگیاهاندارویيچیست؟

چنانچــهکاشــتبــذرگیاهــاندارویــيدرعمــقمناســبيانجــامنگیــردچــهاتفاقاتــيممکــناســت
صــورتگیــرد؟

چرابایدماشینهايکاشتگیاهاندارویيراپسازاستفادهسرویسکرد؟

ــيممکــن ــردچــهاتفاقات ــيدرفواصــلمناســبيانجــامنگی ــذرگیاهــانداروی چنانچــهکاشــتب
اســتصــورتگیــرد؟

پرسش

پرسش

پرسش

پرسش


مهمتریـنعامـلمخربکننـدهایـنماشـینهارطوبتاسـتکـهباعثزنگزدگـیدرقسـمتهایمختلف
ازجملـهمخربهـااسـتوچـونکـودشـیمیاییخاصیـتجـذبرطوبـترادارنـدزودتـربـهفرسـودگی
میافتنـدلـذادرپایـانکاربایـدموزعهـاراتمیـزکـرد.محورهـایمـوزعهاراکـهدراثرکارنکـردنکمی
گیـرمـیکننـدبایـدبـاحـرکاتمالیـموروغـنکاریمفصـلهـارفـععیـبکردتـابـهآسـانیکارکند.
همچنیـنتمـامقسـمتهاییراکـهاحتیـاجبهگریـسدارندگریـسکاریکـردتوصیهمیشـودازکتابچه

راهنمـایماشـینهماسـتفادهنمود.

نگهداری و تعمیر ماشین های کاشت


