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روش های تکثیر بذر در گیاهان دارویی

خصوصیات نشاء خوب جهت انتقال به زمین اصلی

ماننــد دیگــر گیاهــان  روش  تکثیــر بــا اســتفاده  از بــذر در گیاهــان  دارویــی  نیــز از رایج تریــن  روش هــا اســت . 
ــذر ،  ــی  ، پوشــش  ب ــی  ، ســرعت  جوانه زن ــدازه ، شــکل ، رنــگ ، قابلیــت  جوانه زن بذرگیاهــان  دارویــی  از نظــر ان
تولیدلعــاب  پــس  از جــذب  آب  و مــوارد دیگــر تنــوع  بســیار زیــادی  دارنــد. لــذا تکثیــر بــذری ایــن گیاهــان بــه 

ــر انجــام می گیــرد: دو روش زی
ــذر گیاهــان دارویــی مســتقیما در زمیــن اصلــی کاشــته می شــود.  ــذر: در ایــن روش ب 1(تکثیــر   مســتقیم  ب
ــه ،  ماریتیغــال ، کــدوی  تخــم  کاغــذی ، انیســون ،  ــا، بابون ــه ، زوف ــگ ، بادرنجبوی ــی  ماننــد کرچــک ، گلرن گیاهان

ــر می شــوند . ــن روش تکثی ــا ای ــی  ب ــره  ســیاه  و ... براحت ــره  ســبز، زی ــه ، زی رازیان
2(تکثیــر غیــر مســتقیم )کاشــت نشــاء(: در ایــن روش گیاهانــی کــه بــا قطــع کالهــک ریشــه حساســیتی 
ــه ، در صورتــی  ــذر آنهــا در خزان نداشــته و ریشــه هــای فرعــی زیــادی ظاهــر می کننــد، پــس از کاشــت ب
کــه شــرایط زمیــن اصلــی مســتعد و مهیــا گردیــد در هــوای آزاد و در فواصــل مــورد نظــر نشــاء هــا را بــه 
زمیــن اصلــی منتقــل می کننــد. ازگیاهــان دارویــی نشــایی مــی تــوان بــه آویشــن، بــه لیمــو ، نعنــا فلفلــی ، 

ــود.  ــاره نم ــب  اش ــنبل  الطی ــوش  و س ــا ، مرزنج ــتویا  ، علف چای ،زوف ــی ، اس مریم گل

 1-دارا بــودن ســه تــا شــش بــرگ 2-داشــتن ریشــه هــای نســبتا قوی3-کافــی و شــاداب ،کامــال راســت و 
بــدون خمیدگــی و شکســتگی 4-فاقــد هرگونــه بیمــاری و آفــات باشــد.

از مزایــای ایــن روش پیــش رس کــردن محصــول، مناســب بــرای بذرهــای ریز،کنــد رشــد یــا بــا جوانــه زنــی 
ســخت، کاهــش هزینــه بــذر، افزایــش عملکــرد محصول،ســهولت و راحتــی عملیــات داشــت،محدودیت دوره 
رشــد و نمــو در منطقــه ، امــکان تولیــد گیاهــان مطلــوب بــا رشــد یکســان،صرفه جویــی در وقــت و هزینــه 

،امــکان اســتفاده حداکثــر از زمیــن اصلی،امــکان انجــام عملیــات بــه زراعــی و... را مــی تــوان نــام بــرد.
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در منطقه شما از نشا کدامیک از گیاهان دارویی برای کاشت استفاده می کنند. تحقیق کنید

وقتـي بذرهـاي کاشـته شـده در خزانـه حداقـل 3تـا 6 برگي شـدند، نشـاها قابل برداشـت مي شـوند. در این 
زمـان زمیـن خرانـه را آبیـاري نمـوده پـس از آن کـه رطوبـت به حـد گاورو رسـید آن هـا را از خـاك بیرون 
مي آورنـد. بـراي خـارج کـردن نشـا از خاك، بیـل یا بیلچه را بـه طور کمي مـورب در خاك فرو کـرده، بدون 

صدمـه زدن بـه ریشـه ي نشـا، آن را از زمیـن بیـرون مـي آورنـد و به زمیـن اصلي منتقـل مي کنند.

پـس از انجـام شـخم و عملیـات تکمیلـی فیزیکـی و شـیمیایی خـاك و تسـطیح آن بـذر را در بسـتر خـاك 
بـه منظـور جوانـه زدن و رشـد ونمـو  بایـد کاشـت. بـذر گیاه بـرای روییـدن باید تحت شـرایط خاصـی قرار 
گیـرد تـا جوانـه گیـاه بتوانـد ،رطوبـت و مـواد غذایـی را جـذب و رشـد کنـد. بنابراین قـرار گرفتـن دانه در 
عمـق معیـن و تمـاس  آن بـا خاك بـرای روییدن گیـاه اهمیـت بسـزایی دارد.چگونگی انجام کاشـت بذر به 
عواملـی ماننـد: جنـس زمیـن ، مقدارآب ،سـنتهای رایـج منطقه، وسـایل موجودکاشـت و نوع گیاه بسـتگی 

دارد. روش هـای کاشـت بذرگیاهـان دارویـی از نظـر پخـش به سـه روش زیر تقسـیم می شـود:
1-روش بـذر پاشـی: ایـن روش یکـی از سـاده تریـن و ابتدایی تریـن روش های کاشـت اسـت.در ایـن روش ، 

روش انتقال نشاها

روش های کاشت بذرگیاهان دارویی از نظر پخش بذر
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پـس از تسـطیح بسـترمورد نظـر، بـذررا روی خاك می پاشـندو با وسـایلی مانند شـن کش، دندانـه و یا حتی 
مالـه بـا خـاك مخلـوط و یـا زیـر خـاك می کنند. پخش بـذر اکثـرا با دسـت و در صـورت امکان با دسـتگاه 
بذر پـاش می توانـد صـورت گیـرد. در ایـن روش مقدار مصرف بذر زیاد، سـطح پاشـش تقریبا غیـر یکنواخت 

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

به چه دلیلي در روش بذرپاشي، سبزشدن و رشد بوته ها یکنواخت نیست؟ فگر کنید

پخش بذر با روش دستپاش فعالیت عملی

وسایل الزم: پارچه ای با ابعاد 1/5 × 1  ،مقداری بذر یک گیاه دارویی، لباس کار 
شرح عملیات

1-لبــاس کار خــود را پوشــیده بــا رعایــت نــکات ایمنــی و بهداشــتی زیــر نظــر هنرآمــوز مربوطــه 
وارد زمیــن شــوید.

2-  زمیــن مــورد نظــر را بیــن اعضــای گــروه بــه ابعــاد 10 × 3 تقســیم کــرده  و بــا توجــه بــه زمیــن 
تقســیم شــده مقــداری بــذر مــورد نظــررا در جــدا کنید.

3- پاچه را با راهنمایی های هنرآموز مربوطه به کمر خودبسته و بذر را داخل آن بریزید.
4-بــا یــک دســت خــود دوانتهــای پیشــبند را نگــه داریــدو بــا قــرار گرفتــن در ابتــدای طــول زمیــن 

تقســیم شــده بــا دســت دیگــر شــروع بــه پاشــش کنیــد.
ــا ســرعت  ــود ب ــاب دســت خ ــا پرت ــرده و ب ــت ک ــا ســرعت یکنواخــت حرک ــول مســیر ب 5-در ط

ــد. ــت کنی ــت حرک یکنواخ
6-دقت کنید که پاشش شما در تمام طول قطعه یکنواخت باشد.

7-چناچــه بــا پایــان یافتــن ســطح قطعــه ، موجــودی کــود پیــش بنــد نیــز تمــام شد،پاشــش شــما 
قابــل قبــول بــوده اســت.
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در ایـن روش بذرهـا را بـا دسـت و یـا بـا ماشـین های خطـی کار را در روی ردیف هـای مـوازی کشـت 
می کننـد. فاصلـه ردیف هـا از هـم و فاصلـه بـذر 
روی هـر ردیـف بسـتگی بـه نـوع  گیـاه و اندازه 
بوتـه خواهـد داشـت. درروش ردیفـی هرچنـد 
بـه کار بیشـتر و زمـان زیادتـری نیـاز اسـت اما 
نسـبت بـه کشـت درهـم مقـدار بـذر کمتـری 
مصـرف و انجـام مراقبت هـای زراعی بـه راحتی 
انجام پذیـر اسـت. ماشـین های کاشـت بـذر در 
ایـن روش بسـته به نوع گیـاه ،بـذرآن و نیرویی 

کـه ماشـین بـذرکار را می کشـد، انواع مختلـف دارند..مانند گیاهـان دارویـی رازیانه و ماریتیغـاالز آنجا که 
بـذور رازیانه از قوه رویشـی مناسـبی برخوردارند کشـت مسـتقیم در زمیـن اصلی نتایج خوبـی دربرخواهد 
داشـت و در اکثـر کشـورها ایـن از این روش اسـتفاده می شـود. کشـت ردیفـی رازیانـه در روش مکانیزه با 

اسـتفاده از ردیـف کار غـالت انجـام می گیـرد .

 در روش کاشـت ردیفـی ،فاصلـه ردیف هـا از همدیگـر و فاصله بذور،در روی هرردیف کامال مشـخص و معین 
اسـت.در حالیکـه در کاشـت خطی فاصله بـذور روی خط رعایت نمی شـود.یکی از روش های کشـت ردیفی 
روش کپـه ای می باشـد.بدین صـورت کـه گودال هـا یـا حفـره هـای کوچکـی را بـه فواصـل معیـن و به عمق 
متناسـب بـا انـدازه بـذر ایجـاد و تعدادی بذر)2تـا 3عـدد( را در آن ریختـه و روی آن را باخاك می پوشـانند. 
ایـن روش در مـواردی بیشـتر معمـول اسـت که گیاه نسـبت بـه تراکم زیاد خاك ،سـله بسـتن و تویه خاك 
حسـاس باشـد. ماننـد گیاهـان دارویـی باریجـه و آنغـوزه کشـت بذر رنـاس ، زوفـا و سـداب  بصـورت  کپـه ای  

نتیجـه  بهتـری  عایـد می کند.

2- روش خطی کاری یا بذر ریزی:

-روش بذر کاری یا ردیف کاری : 
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1- هیـرم کاری یـا نـم کاری: در ایـن روش، ابتـدا زمیـن را آبیاري نمـوده و پس از گاورو شـدن آن 
را شـخم زده، بـذر را مـي کارنـد. به دلیل سـله نبسـتن خاك و تامیـن رطوبت یکنواخـت، بذور به 
راحتـي سـبز شـده و بـه سـهولت به رشـد خـود ادامـه م یدهنـد. ایـن روش کشـت در زمین هاي 

رسـي کـه احتمال سـله بسـتن خاك پـس از آبیاري وجود دارد بسـیار مناسـب اسـت.

2- خشـکه کاری: در ایـن روش پـس از عملیـات کاشـت ، زمیـن را آبیاري مي نماینـد. که معموالً 
پـس از آبیـاري، خـاك سـله بسـته، در نتیجـه سبزشـدن بـذر بویـژه در روش کاشـت درهـم بـا 
آبیـاري کرتـي بـا مشـکل مواجه مي شـود. اگر کشـت بـه روش خطي یـا ردیفـي روي زمین صاف 
باشـد،فاصله ردیـف هـا یـا خطـوط را مـي توان بـا اسـتفاده از کولتیواتور سـله شـکني کـرد و یا با 
آبیـاري متوالـي و زود بـه زود، از تشـکیل سـله جلوگیـري نمـود تـا خارج شـدن جوانه بـه راحتي 
انجـام شـود. بدیهـي اسـت وقتـي کـه کاشـت بـذور روي پشـته باشـد اثر سـله موجب هـدر رفتن 

رطوبـت اسـت و تاثیـر چندانـي در جوانـه زني بـذور ندارد.

روش کاشت از نظر رطوبت الزم براي جوانه زني

دیمکاری در گیاهان دارویی

کشت بذر با توجه به تأمین رطوبت براي جوانه زدن، مي تواند به دو صورت زیر انجام شود:

ایـران رویـش گاه اصلـی بسـیاری از گونـه هایی از گیاهـان  دارویی با ارزش می باشـد. این گونه ها در شـرایط 
طبیعـی و یـا بارندگـی مختصـر، بـا کشـت اصولـی آنهـا مـواد مؤثـر نسـبتاً باالیـی تولید مـی کننـد و از این 
رهگـذر تولیـدات گیاهـان دارویـی، مصرف داخلـی و صادرات آن افزایش مـی یابد. دیم کاری در واقع کشـت 
و کار متکـی بـه بـاران در مناطق نیمه خشـک بـا بارندگی 250 تـا 500 میلی متر با توزیع بارندگی مناسـب 
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می باشـد و در ایـن مناطـق گیـاه در انتهـای فصل رشـد ممکن اسـت در معرض تنش خشـکی قـرار گیرد. 
خشـکی یکـی از مهمتریـن عوامـل محـدود کننـده رشـد گیاهـان در سرتاسـر جهـان و شـایع ترین تنـش 
محیطـی ا سـت کـه تقریبـاً تولیـد 25 درصـد اراضی جهان را محدود سـاخته اسـت. در مقایسـه بـا گیاهان 
دیـم دیگـر مثـل گنـدم، جـو و حبوبـات، گیاهـان دارویـی مقـاوم بـه خشـکی، مـی تواننـد عملکـرد قابـل 
مالحظـه ای تولیـد نماینـد کـه از نظـر درآمـد و اشـتغال مقـرون بـه صرفـه باشـند.  ضمـن اینکـه گیاهـان 
دارویـي دیـم بعلـت عدم اسـتفاده یا اسـتفاده محدود از کودهاي شـیمیایي وسـموم مختلـف ، یک محصول 
سـالم خواهـد بـود. در ایـن گیاهـان، کم آبی و تنش خشـکی به عنـوان عامل محـرك تولیـد متابولیت های 
ثانویـه عمـل می کنـد و از ایـن دیـدگاه خشـکی مـی توانـد بـه عنوان یـک عامـل مثبـت در افزایـش تولید 
مـواد دارویـی در گیاهـان دارویـی تلقـی شـود. تعییـن و تشـخیص شـرایط اقلیمـی ویـژه مناطـق مختلـف 
کشـور، شناسـایی گیاهان سـازگار و با ارزش ، ابداع لوازم و ادوات مناسـب کشـاورزی و نیز ابتکار روش های 
اختصاصـی کشـت و پـرورش گیاهـان دارویـی در مناطق خشـک و نیمه خشـک می تواند موجب شـکوفایی 

در عرصـه کشـاورزی بـه ویـژه دیـم کاری در این مناطـق گردد. 
وجـود عرصه هـای وسـیع دیمزارهـای کشـور، گیاهـان دارویـی سـازگار و بـا ارزش و نیـاز صنایـع مختلف و 
داروسـازی ، راه تولیـد انبـوه گونـه هـای گیاهـی در دیمزارها را نشـان می دهـد. مطالعات چند دهه گذشـته 
بـرای شناسـایی مناطـق مسـاعد دیمـکاری گیاهـان زراعـی یکسـاله گرامینـه و حبوبـات و تجربیـات عملی 

بومادران دیم

خار مریمگل محمدی
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کشـاورزان، حاکـی از اسـتعدادهای تولیـد کمـی و کیفـی محصـوالت دیـم در کشـور مـی باشـد. انتخـاب و 
توسـعه کشـت گیاهـان دارویـي چند سـالة سـازگار با شـرایط دیم هـر منطقه مي توانـد بهتریـن گزینه براي 
جایگزینـي الگـوي کشـت فعلـي باشـد. اسـتقرار گیاهـان دارویـي چند سـاله، ضمن ایجـاد پوشـش گیاهي، 
مي توانـد از فرسـایش خـاك  جلوگیـري نمایـد .  توسـعه و ترویـج زراعت دیـم گیاهان دارویـي درعرصه هاي 
شـیبدار و اراضـي دیـم مي تواند در سـطح وسـیعي در کشـور گسـترش یابد. توسـعه زراعت گیاهـان دارویي 
در داخـل کشـور مي توانـد تحولـي درحفـظ و احیـاي اکوسیسـتم هـاي زراعـي دیـم ایجـاد نمایـد. از ایـن 
رهگـذر، عـالوه بـر اثرات مثبت زیسـت محیطـي و حفظ خـاك و آب به دلیـل ارزش افزوده گیاهـان دارویي 
کشـاورزان و بهـره بـرداران محلـي مي توانند در آمـد خوبي حاصل و عـالوه بر آن صنایع فـرآوري این گیاهان 
مي توانـد در ایجـاد اشـتغال تحولـي عظیـم ایجـاد نمایـد. تولیـد گیاهـان دارویـي عـالوه بـر امـکان فـروش 
مسـتقیم و یـا تبدیـل آنهـا بـه داروهـاي گیاهـي همچنیـن  بسـته بنـدي  آنهـا  به روش هـاي سـاده و فني، 
ارزش افـزودة بسـیاري ایجـاد مي نمایـد . ایجـاد اشـتغال در بخش هـاي مختلـف تولید و فـرآوري محصوالت 
گیاهـان دارویـي بـه دسـت آمـده، عامـل مهمـي در تغییـر شـرایط اقتصـادي، اجتماعـي زارعیـن دیـم کار و 

بهره بـرداران مراتـع مي باشـد . 
از مهم تریـن گیاهـان دارویی قابل کشـت بصورت دیم کاری می تـوان به مریم گلی، بومادران، اسـطوخودوس، 

مرزه، اسـفرزه، زیره، ماریتیغال،گل محمدی، آویشـن و زوفا اشـاره کرد. 
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گلخانه ها محیط مصنوعي مناسبي براي رشد و نمو گیاهان دارویي مي باشند؟
 در گلخانه ها نشاهاي بسیاري براي کاشت گیاهان دارویي در زمین اصلي تولید مي شود؟

گلخانه ها سبب تضمین رشد گیاه در فصل هاي نامناسب مي شوند ؟

رشـد جمعیـت و افزایـش مصـرف سـرانه کـه با سـطح درآمد و زندگـی افراد جامعه همبسـتگی زیـادی دارد 
، دو مسـئله مهـم در تامیـن نیازهـای غذایـی بـرای افراد جوامـع در حال پیشـرفت از جمله ایران اسـت ودر 
ایـن میـان نقش اسـتفاده موثـر وبهینه از منابع محـدود آب وخـاك از اهمیت ویژه ای برخورداراسـت.هر یک 
از گیاهـان بـرای داشـتن رشـد مطلوب نیاز به شـرایط خاصی از نظر شـدت نـور، دمای روزانه، دمای شـبانه، 
میـزان رطوبـت نسـبی هـوا و رطوبت خـاك دارند. برای تولیـد و پرورش تجـاری گیاهان با کیفیـت باال و در 
تمـام طـول سـال بایـد شـرایط محیطی مطلـوب به همـراه کنترل عوامـل خسـارت زا نظیر بـاد، طوفان های 
ویرانگـر، سـرما و یخبنـدان و..... از طریـق سـاختمانی بنام گلخانه هسـتیم کـه به عنوان محیط کنترل شـده 
مطـرح می گـردد و بـا توجـه بـه نیـاز روزافـزون بـازار، چـه از نظـر تولیـد گل و گیاهـان زینتی و چـه از نظر 
سـبزیجات و صیفـی جـات خـارج از فصل و همچنیـن تولید گیاهان دارویـی این روش تولید امـروزه به یکی 
از سـود آورتریـن بخشـهای کشـاورزی تبدیل شده اسـت که البته سـرمایه گـذاری اولیه فراوانـی را نیز طلب 
می کنـد. بـا توجـه بـه سـرمایه گـذاری زیـادی کـه در این زمینـه صـورت می گیرد فقـدان مدیریـت صحیح 
در احـداث گلخانـه، انتخـاب مـکان، نـوع گلخانـه و پوشـش آن باعـث عـدم بهره وری مناسـب از سـرمایه و 

امکانات خواهد شـد.

در شرایط مناسب هنر جو بتواند یک متر مربع را  درزمان پنج دقیقه پوشش دهد 
استاندارد عملکرد

...
آیا می دانید

واحد يادگيري 7 

پوشاندن گلخانه)موقت(
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آیا گیاهان دارویي را هم می توان  در گلخانه کشت نمود ؟

کشت گیاهان دارویي در گلخانه چه مزایایي دارد؟

پرسش

پرسش

تکثیر و نگهداری گیاهان دارویی در محیط های سرپوشیده

بـرای تولیـد و پـرورش تجـاری گیاهـان بـا کیفیـت بـاال و در تمام طول سـال، شـرایط محیطـی مطلوب به 
همـراه کنتـرل عوامـل خسـارت زا نظیـر باد، طوفـان ، سـرما، یخبنـدان و ... محیط های کنترل شـده مطرح 
می گردنـد و از طرفـی تکنولـوژي تولیـد محصـوالت در محیطهـای سرپوشـیده گلخانـه ای منجر بـه افزایش 
چشـمگیر راندمـان بهـره وري از منابـع محـدود آبـی و خاکـی گشـته و اهمیت آن بـا توجه به اقلیم خشـک 
و کـم بـاران اکثـر نقـاط کشـور مـا غیر قابل انـکار اسـت. در این میان عـالوه بر تولیـد گل و گیاهـان زینتی 
و سـبزیجات و صیفـی جـات خـارج از فصـل، بسـیاری از گیاهـان دارویـی و نشـاهای آنهـا را مـی تـوان در 
مکان هـای سرپوشـیده و گلخانـه کشـت و پـرورش داد. ایـن روش تولیـد، امـروزه بـه یکـی از سـود آورترین 

بخشـه ای کشـاورزی تبدیل شـده است .
بنابرایــن ایجــاد محل هــای تحــت کنتــرل و پوشــیده بــه منظــور نگهــداری و پــرورش گیاهــان مخصوصــا 
بــرای مناطقــی کــه خطــر عوامــل نامســاعد جــوی وجــود دارد، الزامــی  می باشــد. ایــن موضــوع اهدافــی 

را بــه دنبــال دارد کــه مهمتــر از همــه می تــوان تولیــد خــارج از فصــل یــا پیــش رس کــردن بســیاری از 
محصــوالت و بدســت آوردن محصــوالت در غیــر از موطــن اصلــی را نــام بــرد. کشــت گیاهــان، درچنیــن 
ــتري  ــا کار بیش ــاج دارد، ام ــري احتی ــن کمت ــه آب و زمی ــده ای، ب ــرل ش ــیده و کنت ــای سرپوش محل ه
ــوده ودر  ــه گیاهــان تنشــی معــروف ب ــع علمــی ب مي طلبــد .هرچنــد کــه گیاهــان دارویــی در اغلــب مناب
شــرایط ســخت نیــز رویــش داشــته و مــواد موثــره تولیــد می کننــد ، امــا بــرای پیــش رس کــردن ، تولیــد 
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دالیل افرایش کشت زیر پوشش )گلخانه ای ( چیست ؟ بررسی کنید

پوشـش گلخانـه یکـی از مـوارد مهمی می باشـد که بایـد در همان آغـاز طراحـی گلخانه به آن توجه شـود و 
از مهمتریـن تصمیمـات گلخانـه داران می باشـد و بایسـتی به دقـت انجام گیرد.

ویژگی های پوشش های مناسب گلخانه ای عبارتنداز:
1-درصد عبور نورموثر درفتوسنتز ازآنها زیاد باشد.

2-کمترین اتالف را در میزان حرارت و گرما داشته باشد.
3-وزن کمتری داشته باشد.

4- از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
5-عمر طوالنی داشته باشد.

پوشش های گلخانه 

رایج ترین پوشش های گلخانه عبارتند از:

1-پالستیک
 امـروزه بـرای پوشـاندن گلخانه هـا اسـتفاده از پالسـتیک در مقایسـه با شیشـه بسـیار متداول شـده اسـت. 
و درصـد باالیـی از پوششـی گلخانه هـای دنیـا را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. معمـوال این پوشـش ها در 

گلخانه هـای تونلـی ) نیم دایـره( ، تونل هـای پالسـتیکی وبعضـا در سـایبان ها بـکار می رونـد.
از مزایـای پوشـش های پالسـتیکی ارزان بـودن آنهـا و نصـب آسـان آنهـا می باشـد. عیـب پوشـش های 
پالسـتیکی دوام کم آنها اسـت. چرا که اشـعه ماورای بنفش خورشـید باعث شـکنندگی و تیرگی پالسـتیک 
می شـود. پوشـش های پالسـتیکی می توانـد از جنـس پلی اتیلـن، پلی  اسـتر، پلی کلرید وینیـل   ،  پلی وینیل 
فلوریـد، فایبـر گالس) فیبـر شیشـه (  باشـد. اگرچـه درپالسـتیک های جدید پلـی وینیل کلریـد انتقال نور 
بیشـتر و دارای عمـر طوالنی تـر)ده سـال( هسـتند ولـی پالسـتیک های پلـی اتیلن بیشـترین مورد اسـتفاده 
را در پوشـش گلخانـه هـا دارنـد. و اغلـب پوششـهای پالسـتیکی از نـوع پلی اتیلن بـوده که معمـوال به ماده 

نشــا، تکثیــر خــارج از فصــل رویــش انجــام تحقیــات بــر روی رشــد و میــزان مــواد موثــره گیاهــان دارویــی 
و همچنیــن پــرورش برخــی از گیاهــان دارویــی وارد شــده بــه کشــور کــه در آب و هــوای ایــران نمی تــوان 

اقــدام بــه کشــت اقتصــادی آنهــا نمــود،  نیازمنــد چنیــن مکان هــای ســر پوشــیده ای هســتیم.
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مقـاوم کننـده در مقابـل اشـعه مـاورای بنفـش  آمیختـه شـده انـد کـه در ایـن صـورت طـول عمـر آنها تا 
حـدود 3 سـال قابـل افزایـش اسـت. وهمچنین با اسـتفاده ازمواد نگهدارنـده نور مادون قرمزدر پوشـش های 
پالسـتیک دمـای گلخانـه را نیز در شـب نیـز کاهش می دهند. بهترین موقع کشـیدن پالسـتیک در روزهای 

گـرم و آفتابـی اسـت که پالسـتیک نسـبتا نرم اسـت و بهتـر روی بدنه می مانـد. در این صورت پس از سـرد 
شـدن هـوا پالسـتیک منقبض شـده و کامالل کشـیده و محکـم می گردد.

 2- شیشه
 امـروزه گلخانـه بـا پوشـش شیشـه ای از پرهزینـه تریـن انـواع گلخانـه ها اسـت . اگر چـه این نـوع گلخانه ها 
دارای طـول عمـر بـاال، قابلیـت بـاالی عبـور نـور و حـرارت هسـتند ولـی هزینـه بـاالی  سـاخت، مشـکل تر 
بـودن احـداث آنهـا نسـبت بـه نایلون هـای گلخانـه ای، مصـرف سـوخت باال و..  سـبب  شـده اسـت کـه اکثر 

تولیدکننـدگان محصـوالت گلخانـه ای روی بـه 
اسـتفاده از پوشـش های پالسـتیکی  بیاورنـد. از 
جملـه این پالسـتیک ها کـه بعنـوان جایگزین 
مقـاوم   فایبـر گالس  رونـد  بـکار مـی  شیشـه 
)فیبـر شیشـه ای( اسـت.  این نوع پالسـتیک ها 
دارای طـول عمر 10 تا 20 سـاله بوده و  قیمت 

آنهـا از شیشـه ارزانتـر تمام می شـود.
3 - فایبر گالس

فایبـرگالس مقـاوم )F.R.P(: طـول عمـر آن 
بسـته بـه کیفیـت مـاده بیـن 20-3 سـال متغیـر اسـت و در انـواع و درجـات مختلـف و در دو نـوع صاف و 
مـوج دار )مقـاوم بـه سـرما وتگـرگ( سـاخته می شـود وبیشـتر بـرای پوشـش تـک الیه مـورد اسـتفاده قرار 
می گیرنـد. ایـن پوشـش مقـاوم بـوده و در برابـر ضربـات عوامـل خارجـی شـکنندگی کمتـری نسـبت بـه 
شیشـه دارد و باعـث پراکندگـی نـور شـده و شـدت نـور یکنواختـی در گلخانـه فراهـم می کنـد ودر نتیجـه 
بـرای پـرورش گیاهـان گلدانـی بـرگ زینتی مناسـب می باشـد. در مدت زمـان کمتری خنک شـده ولی از 
نظـر گرمایـی نیـاز بـه انـرژی تقریبـاً برابر با شیشـه دارنـد. این پوشـش معموالً بعد از گذشـت 10-۸ سـال 
تغییـر رنـگ داده و میـزان نـور عبـوری از آن کاهـش می یابـد . از معایب دیگـر فایبر گالس قابلیت اشـتعال 

زیـاد آن می باشـد.



تكثير گياهان دارويي با بذر

163

در باغباني چه تاسیساتي وجود دارد؟

کدام تاسیسات در کشت گیاهان دارویي استفاده مي شود؟

پرسش

پرسش

تاسیسات باغبانی

ــو  ــد و نم ــده رش ــي کنترل کنن ــل محیط ــن عوام ــت از مهم تری ــترهای کش ــا وبس ــت، گازه ــا، رطوب ــور، دم ن
گیاهــان مــی باشــند. منظــور از تاسیســات باغبانــی  فراهــم کــردن مکان هایــی اســت کــه در آن عوامــل فــوق 
را بــا توجــه بــه نیــاز هرگونــه گیاهــي کنتــرل و تغییــر داده تــا گیاهانــی را خــارج از فصــل رویــش و یــا درآب و 
هوایــي غیــر از آنکــه در آن رشــد و نمــو مي کننــد، پــرورش داده وهمچنیــن برخــی از گیاهــان را پیــش رس و 

نشــاء آنهــا را بــرای انتقــال بــه زمیــن اصلــی تولیــد کــرد.
برخی ازمهمترین تاسیسات  باغباني عبارتند از: خزانه، سایبان،شاسی،تونل های پالستیکی و گلخانه.

خزانـه هـوای آزاد عبـارت اسـت از محـل محـدودی مانندکـرت یـا باغچـه ای بـه اندازه هـای مختلف کـه دارای 
خـاك اصـالح شـده و با زهکشـی مناسـب می باشـد که ابتـدا گیاهان مـورد نظر به صورت متراکم کشـت شـده 
و بعـد از طـی مرحلـه ای از  رشـد بـه محـل اصلـی انتقـال داده مـی شـوند. از خزانـه بـرای تولید نشـا، کشـت 
برخـی از قلمـه گیاهـان  و... اسـتفاده مـی شـود. در انتخاب محل و بسـتر کشـت خزانـه باید دقت فـراوان نمود 
زیـرا گیاهـان مـورد نظـر در طی ازدیاد حسـاس تریـن مرحله خـود را طی می کننـدو در صورت وجود شـرایط 
نامناسـب بـه نشـاو نهـال در حـال ازدیاد خسـارت وارد می شـود. شـکل هـای زیر تولیـد نشـاءگیاه دارویی گل 

همیشـه بهـار را نشـان می دهند.

خزانه هوای آزاد 
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سـایبان یکـی از تأسیسـات سـاده در باغبانی سـایبان اسـت. کـه از یک اسـکلت چوبی یا فلزی کـه روی آن 
را بـا مـوادی ماننـد پالسـتیک، پارچـه، شـاخ و بـرگ گیاهان و مانند آن پوشـانیده اند تشـکیل شـده اسـت. 
ودر واقـع مکانـي بـراي حفاظـت از گیاهـان در مقابـل  تابش مسـتقیم نور خورشـید ، بارندگی، نـور اضافی، 

حشـرات و ... مـی باشـد. سـایبان در ابعاد مختلف سـاخته مي شـود. 

سایبان

شاسی 

شاسـی محـل یـا جعبه ای اسـت بـا ابعاد مشـخص که عـرض آن ۸0 تا 100 سـانتی متر ، ارتفـاع آن 30 تا 
50 سـانتی متـر و طـول آن 30 تـا 40 سـانتی متر می باشـد. ازشاسـی برای کشـت بذر و تولید نشـاء جهت 
انتقـال بـه مزرعـه، پیـش رس کـردن گیاهـان، ریشـه دار کردن قلمه هـا، مقاوم کـردن قلمه هاي ریشـه دار 
شـده و گیاهـان تولیـد شـده در گلخانه به سـرما اسـتفاده می شود.شاسـی هـا در واقع گلخانه هـای کوچک 
بـه شـمار مـی رونـد و ممکن اسـت به صـورت متحرك و یـا ثابت باشـند. از نظر حـرارت موجود در شاسـی 

دو نوع شاسـی سـرد و شاسـی گرم وجود دارد.

نوعـی از شاسـی اسـت کـه منبع حرارتـی آن فقط انرژی خورشـیدی می باشـد و غیر از نور خورشـید منبع 
حرارتـی دیگـری نـدارد. بایـد توجـه نمـود که لبـه های این شاسـی را شـیب دار سـاخت تا شاسـی توانایی 

جذب حداکثر انرژی خورشـیدی را داشـته باشـد.

شاسی سرد:
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امـروزه بـا بهـره گیـری از تونل هـای پالسـتیک اقـدام بـه کشـت و بدسـت آوردن محصـوالت غیـر فصـل 
می کننـد. سـاده ترین تونل هـا ، تونـل بسـیار کوتـاه یـا مینی تونـل می باشـد کـه ارتفـاع آن در حـدود 50 
سـانتیمتر بـوده و بـرای پوشـش آن از نایلـون پلـی اتیلن اسـتفاده می شـود. از تونل های پالسـتیکی کوتاه تا 
ارتفـاع یـک متـر و تونل هـای بلنـد تـا ارتفـاع 2 متر بـرای پیش رس کردن سـبزی اسـتفاده می کننـد. برای 
برپـا کـردن تونـل بفاصلـه هـر 3 متـر 2 عـدد مفتـول آهنی یکـی در زیـر و دیگـری در روی پوشـش نایلون 
در زمیـن فـرو می برنـد و پوشـش نایلونـی در بیـن ایـن دو کمان آهنـی کشـیده و محکم قرار می گیـرد و در 

انتهـای تونـل نیز بسـته می شـود. 

تونل پالستیکی

در ایـن نـوع از شاسـی، منبـع حرارتی فقط خورشـید نیسـت، بلکه از منابع آلـی مانند کود یا برگ، سیسـتم 
آب گـرم ، جریـان هـوای گرم ،وسـایل برقی و یا کابلهای حرارتی اسـتفاده می شـود.

شاسی گرم: 
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ساخت شاسی سرد فعالیت عملی

ــداری  ــه شاســی، مق ــل ، بیلچه،کلنگ،فرغــون ،ماســه، جعب ــاس کار ، دســتکش، بی وســایل الزم: لب
خــاك بــرگ یــا کــود پوســیده 

شرح عملیات
لبــاس کار خــود را پوشــیده و دســت کــش را دســت کــرده وبــا رعایــت نــکات ایمنــی و بهداشــتی 
زیــر نظــر هنرآمــوز مربوطــه، در محــل مناســبی از  هنرســتان محــل تحصیــل، خــود ابتــدا  نهــري 
بــه عمــق 30 ســانتي متــر و عــرض 1 تــا 1/5 متــر و بــا طــول دلخــواه ایجــاد کنیــد، ســپس بــراي 
زهکشــي بهتــر در تــه آن کمــي ماســه درشــت ریختــه و بــر روي آن خــاك مرغــوب همــراه بــا کــود 
پوســیده یــا خــاك بــرگ ضــد عفونــي شــده بریزیــد  و در آخرجعبــه شاســی از قبــل تهیــه شــده بــر 
روي آن قــرار دهیــد. البتــه مــی توانیــد از جعبــه کشــت هــم اســتفاده کنیــد. بــرای اســتفاده بیشــتر 
از نــور و گرمــای آفتــاب، درب شیشــه ای جعبــه شاســی از شــمال بــه جنــوب شــیب داده می شــود، 
ــه ارتفــاع 20 ســانتی متــر و طــرف  ــاه ب ــواری کوت ــی جعبــه دارای دی ــه طــوری کــه طــرف جنوب ب

شــمالی آن دارای دیــواره بلنــدی بــه ارتفــاع 35 تــا 55 ســانتی متــر باشــد. 
ــا  ــوان ازکــوش) کودهــاي دائمــي ی ــات هنرســتان خــود مي ت ــه امکان ــراي تولیــد گرمــا بســتگی ب ب
مــواد گیاهــي اســتفاده کــرد کــه در اثــر فعالیــت میکــرو ارگانیســم ها بــر روي ایــن مــواد گرمــا تولیــد 
مي شــود ( همچنیــن مــي تــوان بــا اســتفاده از بخــاری برقــي یــا لولــه هــاي آب گــرم در تــه شاســي 
ــه منظــور  ــوان آن  را ب ــاده اســت می ت ــا تامیــن کــرد .  شاســی شــما آم ــا در دیواره هــاي آن گرم ی
منظــور ریشــه دار کــردن قلمه هــا و یــا کشــت بــذر بــرای تولیــد نشــا  و... بــکار بــرد. هنــگام کار بــا 

شاســي گــرم  بایــد بــه ســایه دادن ، تهویــه و کنتــرل دمــا و رطوبــت توجــه زیــادي کــرد 
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بـا  کـه  مکانـي  از  اسـت  عبـارت  گلخانـه 
مـواد شـفاف پوشـیده شـده و در آن عوامل 
قبیـل دمـا، رطوبـت  از  محیطـي مختلـف 
نسـبي، نور، میزان دي اکسـیدکربن وتهویه 
مي تـوان  ودرآن  مي باشـد.  کنتـرل  قابـل 
گیاهـان را در تمـام طول سـال پرورش داد. 

گلخانه 

1 - امـکان تولیـد مسـتمر محصـوالت در تمـام طول سـال بـدون تأثیـر محدودیت هاي موجـود بخصوص در 
مناطق سـرد 

2- پیش رس کردن گیاهان و امکان تولید محصول در کوتاه مدت
3- طوالنی کردن فصل رشد گیاهان

4- ازدیاد گیاهان به روش جنسی و غیر جنسی
5- بهره وري صحیح از امکانات محدود آب و خاك بخصوص درقطعات و اراضي کوچک غیر اقتصادي .

6 - بازدهي تثبیت شده با توجه به کنترل عوامل تولید شامل رطوبت، درجه حرارت، تهویه و نور. 
7 - کاهش خسارت و تأمین امنیت تولید با توجه به کنترل عوامل سوء محیطي در یک محیط بسته. 

۸ - ایجاد اشتغال مفید و مولد در جامعه . 

مزایای پرورش گیاهان در گلخانه
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انواع گلخانه ها

گلخانه ها را معموال از نظر شکل و ساختار  و همچنین از نظر دما به انواع زیر تقسیم بندی می کنند.

1- گلخانه های سرد
2-گلخانه نیمه گرم یا معتدل

3-گلخانه گرم
4-گلخانه گرم و مرطوب

انواع گلخانه از نظر شکل و ساختار

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

1-گلخانه های یک طرفه

2- گلخانه های دوطرفه
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3- گلخانه های نیمه دوطرفه

)A- shaped( 4-گلخانه آ شکل

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

ایـن نـوع گلخانـه هـا بـه نسـبت سـاخت آسـان و ارزان دارند، و امروزه بسـیار متداول شـده اسـت. اسـکلت 
آن توسـط لولـه یـا پروفیـل های گالوانیزه سـاخته می شـود کـه قوس 1۸0 درجـه دارند و توسـط تیر های 
فرعـی کـه در امتـداد طولـی گلخانه قرار دارند نگهداشـته می شـود. امروزه برای اسـتحام بیشـتر و تغییرات 

احتمالـی از پیـچ و مهره بجای جوشـکاری اسـتفاده می شـود.

نکات مهم در احداث گلخانه

یکـی از اولیـن تصمیماتـی کـه بایـد اتخـاذ شـود، این اسـت کـه گلخانه بـه صورت یـک واحـد جداگانه، در 
تمـاس باسـاختمان هـای موجـود و یا بصورت بخشـی از سـاختمانهای جدید سـاخته شـود. رسـیدن به این 
هـدف زمانـي حاصـل مـي شـود که مشـخصات فنـي گلخانه در حـد اسـتاندارد و یـا حداقل نزدیـک به این 
معیـار رعایـت شـده باشـد. بـه همین منظـور برای احـداث هـر گلخانه باید مـوارد زیر مـد نظر قـرار گیرند.
1-در انتخـاب محل مناسـب، فضای توسـعه بایسـتی مـورد توجه قرار گیـرد. پیش بینی احـداث ابنیه مورد 
نیـاز عـالوه بر اسـکلت گلخانـه ها، سـاختمان کارگری، سـرویس های بهداشـتی، فضـای الزم جهت ذخیره 

آب وسـوخت از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت.
2- محـل گلخانـه حتـی االمـکان نزدیـک جـاده های اصلـی یا دارای جاده های مناسـب باشـد. شـیب های 
تنـد, محلهـای بادگیـر، مـکان مناسـبی برای احـداث گلخانه نیسـتند. ابعاد زمیـن باید طوری انتخاب شـود 
کـه بتـوان گلخانـه هـا را در جهـت شـمال- جنوب در آن احـداث نمود. بایسـتی محل تا حد امکان مسـطح 

باشـد تا هزینه تسـطیح کاهـش یابد .
3- خـاك محـل احـداث گلخانـه بایـد دارای بافتـی متوسـط, زهکشـی مناسـب, فاقـد شـوری و ... باشـد. 
بدلیـل اسـتفاده گسـترده از آب در عملیـات گلخانـه هـا احـداث یک سیسـتم زهکش مناسـب مخصوصا در 

خاك هـای دارای بافـت سـنگین ضـروری اسـت .
4- دسترسی به منابع آب با کیفیت و کمیت مناسب باید امکان پذیر باشد.
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5-بـرای تامیـن نـوع سـوخت مصرفـی در گلخانـه در مناطقـی کـه امـکان دسترسـی بـه گاز طبیعـی وجود 
دارد مـی تـوان بـا کاربـرد ایـن سـوخت ارزان، هزینـه هـا را بـه مقـدار زیـادی در تولیـد فصل سـرما کاهش 
داد. گلخانـه هـای دور از لولـه هـای گاز مجبـور به اسـتفاده از سـایر منابع انـرژی بجای گاز می باشـد که به 

عنـوان ارزان تریـن و پـاك تریـن منبـع انرژی به شـمار مـی رود .
6- جایی که دائماً دارای آب و هوای نامسـاعد، بارانهای شـدید، سـایه ناشـی از واقع شـدن در دامنه شـمالی 

کوه هـای بلنـد و یا درختان سـربه فلک کشـیده می باشـد، مناسـب احداث گلخانه نیسـت. 
7-انتخـاب نـوع محصولـی کـه در برنامـه تولیـد قرارمی گیـرد ازدیگر نکات مهـم در احداث گلخانه اسـت، با 
توجـه بـه اینکـه گرایش هـا به سـمت تولید اختصاصـی محصوالت اسـت و دسـتور کار تولید پـس از مطالعه 
ابتدایـی بـازار داخلـی و خارجـی مشـخص می گـردد قبـل از احـداث ، ابتـدا بایسـتی تعییـن کننـد کـه چه 

تولید شـود  محصولی 
سپس تصمیم به احداث گلخانه در منطقه و اقلیمی مناسب آن محصول بگیرید.

ساخت گلخانه خانگی  فعالیت عملی

بـا مصالـح در دسـت رس ماننـد چـوب و تختـه و لولـه پالسـتیکی شـبیه یکـی از اشـکال زیـر یـک گلخانه 
بسـازید. کوچک 
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چه اقداماتي براي آماده سازي زیر پوشش گلخانه الزم است؟

چرا بستر هاي خاکي را در کشت گلخانه اي و یا در کشت تونل پالستیکي ، ضد عفوني مي کنند؟ پرسش

بسترهای کشت در گلخانه

آمـاده سـازی بسـتر گلخانـه از مـوارد بسـیار مهـم و حیاتـی در کنتـرل رشـد و بـاروری گیاه اسـت. محیط 
کشـت مطلـوب بایـد دارای ویژگی هـای زیر باشـد:

1-  قدرت نگه داری آب کافی2- داشتن خلل و فرج کافی برای تهویه و خروج آب های اضافی
3- کم بودن میزان نمک 5- فاقد عوامل بیماری زا و بذر علف های هرز6- داشتن مواد غذایی کافی.

بستر کاشت در گلخانه ها به دو صورت خاکی و یا هیدروپونیک)بدون خاک(هستند.

خصوصیـات مختلـف خـاك ) فیزیـک و شـیمیایی( بـر چگونگـی رشـد و نمـو، کمیـت و کیفیت مـواد موثر 
گیاهـان دارویـی تاثیـر دارد. بـرای حصـول اطمینـان از خـاك بسـتر گلخانـه، بهتـر اسـت اولیـن اقـدام ، 
نمونه بـرداری از نقـاط مختلـف و ارسـال بـه آزمایشـگاه بـرای آنالیز کامـل آن از لحاظ بافـت، PH ، EC  و 
عناصـر غذایـی موجود باشـد. در این صورت اصالح خاك و برنامه کود دهی ضمن رشـد، متناسـب با سـن و 
نـوع محصـول را مـی توان بـه راحتی مدیریـت نمود. مواد آلـی خاك داخـل گلخانه به علت اسـتفاده مداوم 
از خـاك و نیـز گـرم بـودن، تجزیه می شـود و باید بـا اضافه کردن مـواد آلی مختلف ترمیم گـردد. در ضمن 
رشـد میکروارگانیسـم هـای مضـر خاك به دلیـل گرم و مرطـوب بودن محیط به گیاهان آسـیب می رسـاند 
کـه بایـد بـه روش هـای مختلـف عفونـی شـود. از مشـکالت دیگـر خـاك کاهش عناصـر معدنی خـاك می 
باشـد کـه در مواقـع معیـن بایـد کمبودهـای آن برطرف شـود. در اکثـر مواقع خـاك گلخانه با کمبـود مواد 

الف( بسترهای خاکی

پرسش
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آلـی مواجـه اسـت.  بـرای ایـن منظور 
پیـت،  ماننـد:  آلـی  مـواد  از  می تـوان 
کوکوپیـت، خـاك برگ، کـود دامی و... 

اسـتفاده نمود. 

ضـد عفونـی بسـتر بـه منظـور حذف عوامـل بیمـاری زا، تحم حشـرات و بذر علف هـای هرز انجـام می گیرد. 
روش هایـی کـه بـرا ی ضد عفونی بسـتر بـه کار می رودنـد عبارتند از:

یـن روش ارزان، سـریع و موثرتـر از روش هـای دیگـر اسـت. در ایـن روش زه کشـی وهـوا دهـی خـاك نیز 
بهبـود مـی یابد.

روش کار: 
بخـار توسـط دیـگ بخـار تولیـد می شـود و از طریـق لوله های سـوراخ داری در عمـق 15-10 سـانتی متری 
زیـر خـاك قـرار دارنـد یـا شـیلنگ های منفـذ دار کرباسـی کـه در سـطح محیـط کشـت قـرار می گیـرد 

یـا  پشـته ها  عـرض  اگـر  شـود.  مـی  تزریـق 
بسـتر کشـت 90 سـانتی متـر باشـد یـک لوله 
بخـار و درصورتـی کـه حـدود 120 سـانتی متر 
اسـت.  نیـاز  آب  بخـار  انتقـال  لولـه  دو  باشـد 
بـرای محبوس کـردن بخـار، سـطح بسـتر را بـا 
پالسـتیک مـی پوشـانند دمـای تولید شـده در 
ایـن روش بایـد حـدود 60 درجه سـانتی گراد و 
مـدت زمـان الزم بـرای بخـار دهـی 30 دقیقه 

. شد با

ضد عفونی کردن بستر های کشت خاکی

1- ضد عفونی با بخار آب : 
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در ایـن روش بسـتر را آبیـاری نمـوده و مرطـوب 
می کننـد سـپس روی آن را بـا پالسـتیک نـازك 
روشـن با ضخامت 25 الی 100 میکرون پوشـش 
مـی دهند این عمـل حتما باید در مـاه های گرم 
سـال انجـام گیرد. دمای بسـتر با این روشـیوه به 
40 تـا 60 درجـه سـانتی گـراد افزایـش می یابـد 
کـه بـرای اکثـر موجـودات مضـر کشـنده اسـت 
معموال پوشـش پالسـتیکی را 4 تـا 6 هفته روی 
بسـتر نگه می دارند. بسـتر هایی که بـا این روش 
ضـد عفونـی می شـوند عملکرد مناسـبی نسـبت 
بـه بقیه شـیوه هـا  دارند عمـده تریـن عیب این 
کار نیـاز بـه زمـان طوالنـی و هوای گـرم محیط 

می باشـد.

در صورتـی کـه هیـچ کـدام از روش هـای ضد عفونی امـکان پذیر نبود برای ضد عفونی بسـتر از مواد شـیمیایی 
اسـتفاده می شـود. بسـتر باید شـخم خورده و دارای رطوبت 40 تا ۸0 درصد ظرفیت زراعی باشـد و با پالسـتیک 
روشـن بـرای تامیـن دمـای 1۸ تـا 24  درج سـانتی گراد پوشـانده شـود. از معایـب ایـن روش می تـوان بـه غیره 
قابـل کشـت بـودن محیط به مـدت 3-2 هفته، ایجاد مسـمومیت در برخی گیاهان و افزایش هزینه اشـاره نمود. 
از مـواد شـیمیایی کـه بـرای ضـد عفونی بسـتر به کار مـی رود می توان بـه متیل برومایـد، کلروپیکریـن، واپام و 

فرمالیـن را نـام بـرد. انجـام ضد عفونی بـا این روش با توصیـه و نظارت کارشناسـان مربوطه امکان پذیر اسـت.

2- ضد عفونی با خورشید: 

3- ضد عفونی بستر با مواد شیمیایی: 


