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ریشه دار کردن قلمه اسطوخدوس و یا رزماری در شاسی یا گلخانه فعالیت عملی

وســایل الزم: لبــاس کار ، دســتکش، قیچــی ، بیلچــه، بوتــه اســطو خــدوس و یــا بوتــه رزماری،ماســه، جعبــه 
شت  کا

شرح عملیات
ــکات ایمنــی و بهداشــتی زیــر  ــا رعایــت ن لبــاس کار خــود را پوشــیده و دســت کــش را دســت کــرده وب
نظــر هنرآمــوز مربوطــه، هرگــروه تعــدادی سرشــاخه )قلمــه( از بوتــه رزمــاری یــا اســطوخدوس را بــه طــول 
12 تــا 20 ســانتی متــر بــا قیچــی جــدا نمــوده و برگهــای انتهایــی را ازروی قلمــه بــا دســت بــه آرامــی 
برداشــته  و ســپس  ایــن قلمــه هــا را در عمــق 4 تــا 5 ســانتی متــری در شاســی یــا گلخانــه درون بســتر 
مناســبی از ماســه بکاریــد. بــا آبیــاری منظــم آنهــا، پــس از 2 الــي 3 مــاه قلمه هــا ریشــه دار شــده وآمــاده 
انتقــال بــرای کاشــت مــی شــوند. در هــر متــر مربــع شاســي حــدود 600 قلمــه را مــی تــوان کشــت نمــود.



176

هیدروپونیـک یـا کشـت بـدون خـاك یـک تکنولـوژي بـراي پـرورش گیاهـان در محیـط بـدون خـاك که 
تمـام عناصـر غذایـی مـورد نیـاز بـرای رشـد  گیـاه به صـورت محلـول در اختیـار گیاه قـرار داده می شـود.  
هیدروپونیـک ترکیـب دو واژه یونانـی هایـدرو بـه معنی آب  و پونوس بـه معنی کارو تالش اسـت. از مزایای 
کشـت بـدون خـاك، عملکـرد بـاال، تراکم بـاال در واحد سـطح کشـت، کوتاهـی طـول دروه زمانـی پرورش 
گیاهـان،  حـذف بیماري هـا در نتیجـه حـذف خـاك، کنتـرل علف هـاي هـرز و... مـی باشـد. از معایـب این 
نـوع کشـت می تـوان بـه، سـرمایه گذاری زیـاد اولیـه، هزینه بـاالی انـرژی،  محدودیـت در انتخـاب گیاه و 
گسـترش سـریع آفات و بیماریها در گلخانه در صورت آلوده شـدن گیاهان اشـاره کرد. کشـت هدروپونیک 
عمـال  قابـل اسـتفاده برای رشـد انواع میـوه ها, سـبزیجات, گیاهان دارویی و... اسـت. ولی بـه دلیل اهمیت 
اقتصـادی اکثـرا گیاهـان گـران قیمـت و یا کند رشـد را در این روش مـورد پرورش قرار مـی دهند. تعدادی 
از گیاهـان دارویـی مـورد پـروش در سیسـتم هیدرو پونیـک عبارتند از: سـرخارگل، جینسـینگ، مریم گلی، 

ترخـون ،نعناع و...

ب ( بسترهای بدون خاک )هیدروپونیک(
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سیستم های کشت بدون خاک

سیستم های کشت بدون خاك را بر حسب نوع بستر به دو نوع زیر تقسیم می کنند:

در ایـن روش ریشـه ها در داخـل الیـه ای از جریـان محلـول غذایی قرار می گیرند. و گیاه از قسـمت طوقه ) حد 
فاصل ریشـه و سـاقه ( بیرون از مایع است.

در این روش دارای یک بسـتر جامد جهت حفظ ریشـه ها در خود و سـرپا نگه داشـتن گیاه می باشـد.این بسـتر 
می توانـد از انـواع  سـنگریزه، پوکـه معدني، پرالیت، ورمیکوالیت ،پشـم سـنگ، پیـت خزه، خـاك اره، کوکوپیت 

....باشد. و 

1- سیستم های هیدروپونیک مایع: 

2- سیستم دانه بندی شده و متخلخل: 
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به طور کلی کشت بدون خاک از دو سیستم پیروی می کند :

سیسـتمی که در آن محلول غذایی که به ریشـه ها رسـانده شـده از انتهای سیسـتم خارج شـده و استفاده مجدد 
در سیسـتم نمی شـود. مانند: کشت در پشم سنگ و کشت کیسـه ای و کشت در سنگریزه.

سیسـتمی کـه در آن محلـول غذایـی اضافـی جمـع آوری، اصـالح و بـرای اسـتفاده مجـدد بـه آن بازگردانیـده 
می شـود. در واقـع محلـول غذایـی حالـت چرخشـی دارد.

1- سیستم غیر چرخشی یا باز: 

2- سیستم چرخشی یا بسته
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بازدید از گلخانه  فعالیت عملی

هنرجویان به همراه مربی مربوطه از یک گلخانه پروش گیاهان دارویی بازدید به عمل آورید و 
ازنتیجه بازدید خود گزارش کاری تهیه نموده و به مربی خود تحویل دهید.

کدام شرایط محیطي باید در گلخانه کنترل شود ؟

عدم کنترل شرایط محیطي در گلخانه چه عواقبي مي تواند داشته باشد ؟
پرسش

پرسش
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1-دما 

فعالیت هـای شـیمیایی صـورت گرفتـه در فرآینـد 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 کـه بـر روی گیاهـان دارویـی انجام شـده عوامل محیطـی بر مقدار کلـی و عناصر تشـکیل دهنده 
مـواد موثـر و مقـدار تولیـد وزن خشـک گیـاه می توانـد موثـر باشـد.  بنابراین بدون توجـه به اینکـه گلخانه 
بـرای چـه کاری مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد، بایـد محیط آن کنترل شـده باشـد. این کار بـرای  پرورش و 

سـالمت 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. کنتـرل میزان دما بـه نوع گیاهانـی که در گلخانـه پرورش داده می شـوند، 
بسـتگی دارد. تحقیقـات زیـادی بـر روی تاثیـر دماهـای مختلـف بـر مقـدار مـاده موثـره و همچنیـن رشـد 
گیاهـان دارویـی در محیطهـای گلخانـه انجـام گرفتـه  اسـت به طور مثـال دمـای 25 درجه سـانتی گراد در 
روز و 15 درجـه سـانتی گـراد درشـب، باعـث تولیـد حداکثـر اسـانس در گیـاه دارویـی بابونـه می گـردد. از 
ایـن رو تاثیـر دمـا بـر روی تـک تـک گیاهان دارویی کـه ارزش اقتصـادی دارند بایـد مورد مطالعـه و تحقیق 
قـرار گیـرد. در گلخانـه هـای گـرم و مرطـوب دما بین 1۸ تـا 25 درجه سـانتیگراد بـرای تولید نشـا گیاهان 
زینتـی ،علفـی و گیاهـان فصـل گـرم تنظیـم مـی شـود در صورتیکـه در گلخانـه هـای خنـک بـرای تولیـد 
نشـا و پـرورش گیاهـان فصـل خنـک بـه دمـای 10 تـا 16 در جـه سـانتی گـراد ممکـن اسـت، نیـاز باشـد. 
بـه منظـور رشـد و نمـو ایـده آل اکثـر گیاهـان و محصـوالت گلخانه اي بـه درجه حرارتـي معـادل 22 تا 27 
درجـه در روز و 12 تـا 17 درجـه در شـب نیـاز دارنـد. خـروج از دامنـه حرارتـي ذکـر شـده بعضـا منجـر به 
خسـارات جبران ناپذیـري مي گـردد. در درجـه حرارتهـاي پایین تر از دامنه ذکر شـده فرآیندهـاي الزم براي 
زنـده بـودن از کار مي افتـد و بـه دلیـل تشـکیل بلورهـاي یـخ در بافتهـاي گیاهـي آب الزم بـراي سـلول ها 
از دسـترس آنهـا خـارج شـده و آسـیب مکانیکـي مي بینـد. در شـرایط حـاد گرمایـي نیـز آنزیمهـاي کنترل 
کننـده،  فعالیتهـاي بیوشـیمیایي گیـاه غیر فعال شـده و رشـد گیاه مختل خواهد شـد. امـا چگونگی تنظیم 
درجـه حـرارت در گلخانه هـا بسـتگی بـه سیسـتم گرمایـی دارد. انـواع بخاری هـا یـا سیسـتم های گازی و ... 
می تواننـد مـورد اسـتفاده قـرار بگیرند. سیسـتم های حرارتـی باید توان توزیع یکنواخت دما راداشـته باشـند 
و فاقـد اثـرات زیسـت محیطـی باشـند. در اسـتفاده از هـر گونـه سیسـتم حرارتی گلخانـه باید دقـت الزم را 
نمـود کـه از نفـوذ دود و گاز منواکسـید کربـن به داخـل گلخانه بطور جـدی جلوگیری کـرد در غیراینصورت 

کلیـه بوته ها آسـیب جـدی خواهنـد دید.

کنترل شرایط محیطی گلخانه
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2- نور

3- گاز کربنیک در گلخانه ها

نـور عامـل مهـم در پدیـده فتوسـنتز، رشـد و نمـو ، گل انگیـز ی، محصول دهـی ، انـدام زایـی، میـزان مواد 
موثـره در گیاهـان دارویـی مـی باشـد.  معمـوال گلخانه ها را طوري مي سـازند کـه حداکثر بهـره وري از نور را 
داشـته و حتـي االمـکان از عناصـر  سـایه انداز به دور باشـد. شـدت، کیفیت و مـدت نور در تکثیـر و پرورش 
گیاهـان اهمیـت  زیـادی دارد. شـدت نـور باید نسـبت بـه نوع گیاه مـورد نظر تنظیـم گردد. به عنـوان مثال 
شـدت نـور زیـاد بـرای گل رز و میخـک مناسـب بـوده  و یا در گونـه ای از گیاه گل انگشـتانه باعـث افزایش 
مـواد موثـره گلیکوزیدهـای آن  مـی شـود ولـی شـدت نـور زیاد بـرای بنفشـه آفریقایی مناسـب نمی باشـد. 
کیفیـت نورنیـز عامـل مهـم رشـد و نمـو گیاهـان می باشـد. اکثـر گیاهـان هنگامی کـه تحت تاثیـر نورهای 
آبـی و قرمـز قـرار مـی گیرنـد، فتوسـنتز بیشـتری انجام مـی دهنـد. مدت روشـنایی )مقـدار تابش نـور( اثر 
مسـتقیمی بـر میـزان تولیـد مـاده موثـره گیاهـان دارویـی دارد. بـه طورمثـال در طول روشـنایی زیـاد مواد 
موثـره گیاهـان دارویـی ماننـد نعنـا، مریـم گلـی، بذرالبنـج  افزایـش پیـدا کرده اسـت. منبـع تامیـن نور به 
صـورت طبیعـی خورشـید اسـت ، امـا در روزهـای کوتاه،ابـری و نامسـاعد از المپهـا بـرای تامیـن نـور کافی 
اسـتفاده مـی شـود. کـه در گلخانـه ها بهتر اسـت از مخلـوط المپهـای مهتابی،و المپهـای معمولی اسـتفاده 
کننـد. المپهـای مهتابـی قسـمت بیشـتری از انـرزی بـرق را بـه نـور تبدیل مـی کننـد و معموال طـول موج 
هـای آبـی پخـش مـی کنند.امـا المپ هـای گرم قسـمت بیشـتر انرژی بـرق را به صـورت گرما تلـف و اکثرا 

طـول مـوج قرمـز پخـش می کنند.

گاز کربنیـک یـا دی اکسـید کربـن از مـواد اولیـه فرآیند فتوسـنتز بـوده که تولیـد کننده مواد خشـک گیاه 
مـی باشـد. فتوسـنتز یک فرآیند شـیمیایی اسـت که انرژی نور خورشـید را بـرای تبدیل دی اکسـید کربن و 
آب بـه مـواد قنـدی در گیاهـان سـبز مورد اسـتفاده قـرار می دهد؛ سـپس این مـواد قندی در خـالل تنفس 
گیـاه بـرای رشـد آن مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. سـالهای زیـادی اسـت کـه بـه منابـع غنی سـازی دی 
اکسـید کربن در گلخانـه هـا، بـرای افزایـش رشـد و تولیـد گیاهان پی برده شـده اسـت. در تولیـد گلخانه ای، 
هـدف همـه پـرورش دهنـدگان، افزایـش مـاده خشـک و بهینـه سـازی اقتصـادی محصـوالت می باشـد. 
دی اکسـید کربـن بـا توجـه بـه بهبـود رشـد گیاهـان، بـاروری محصـوالت را افزایـش می دهـد. میـزان دی 
اکسـید کربن بـه طـور طبیعی در هـوا 0/03 درصـد )ppm 300( می باشـد.که برای فتوسـنتز گیاهان کافی 
اسـت. امـا در گلخانـه که محل بسـته می باشـد. در اثر فتوسـنتز گیاهـان، احتمال کاهش دی اکسـید کربن 
وجـود دارد. افزایـش غلظـت دی اکسـید کربـن همراه بـا نور ودرجه حـرارت کافی تا میـزان 1000 تا 1500  
ppm بـرای اکثـر گیاهـان مفیـد اسـت. افزایـش غلظـت دی اکسـید کربن بـرای گیاه سـمی اسـت و باعث 
کاهـش عملکـرد در گیاهـان مـی شـود. کمبود دی اکسـید کربـن در گلخانه هـا معموال با تزریـق آن صورت 
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می گیـرد. تزریـق دی اکسـید کربـن در تمـام طـول روز از طلـوع آفتاب تا یک سـاعت قبل از غـروب صورت 
می گیـرد . زمـان تزریـق بـه موقعیـت گلخانـه و عـرض جغرافیایی هـم بسـتکی دارد و در فصل هـای پاییز و 
زمسـتان صـورت مـی گیـرد . ایـن عمـل معمـوال در اواخر شـهریور یـا اوایل مهـر تا اواسـط فروردیـن ویا تا  
اواسـط اردیبهشـت انجـام می شـود. در زمـان تزریق باید کلیه دسـتگاه هـای تهویه و هواسـاز و خنک کننده 

خامـوش باشـد و دریچـه تهویـه کمتر از 5 سـانتی متر باز باشـد .

4-رطوبت نسبی

افزایـش یـک جانبـه دمـا در گلخانـه موجـب افزایش تعـرق گیاهان گردیـده و منجـر به پالسـیدن و پژمرده 
شـدن آنهـا مـی گـردد. بـرای جلوگیـری از اختـالف فشـار بخـارآب بیـن گیـاه و محیـط اطـراف آن ایجـاد 
رطوبـت کافـی در گلخانـه ضـروری مـی باشـد. رطوبـت نسـبی مناسـب سـبب طـراوت و شـادابی برگ هـا 
می شـود. امـا افزایـش بیـش از حـد رطوبـت، تعـرق گیـاه کاهـش داده و باعـث ایجـاد برگ هـای بـزرگ، 
سـاقه های ضخیـم و کـم اسـتقامت، ریشـه هـای ضعیـف و شـیوع انـواع بیماریهـای قارچی می شـود. میزان 
رطوبـت نسـبی در گلخانـه را می تـوان از طریـق تغییـر درجه حـرارت، تهویه، تبـادل هوایی و تنظیـم مقدار 
آب در دسـترس گیـاه و تولیـد مـه کنتـرل نمـود.  رشـد طبیعـی گیاهـان در رطوبت نسـبی بیـن 25 تا ۸0 
درصـد اتفـاق می افتـد. در صورتیکـه در فصـول گـرم و هـوای خشـک درصـد رطوبت نسـبی کاهـش یابد از 

میسـت های سـقفی و دسـتگاه های رطوبـت سـاز بـرای تنظیـم رطوبـت اسـتفاده می شـود. 
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آبیاری درگلخانه 

آب در فتوســنتز، جــذب و انتقــال مــواد، تعــرق و اکثــر پدید های بیوشــیمیایی نقــش اصلــی را دارد. کمیت آب 
مــورد اســتفاده بــه نــوع گیــاه، دمــا و رطوبــت نســبی گلخانــه و نــوع محیــط کشــت بســتگی دارد. کیفیت آب 
مــورد اســتفاده در گلخانه هــا نیــز از اهمیــت ویــزه ای برخــوردار اســت. میــزان وجــود نمک هــای قابــل حــل 
در آب آبیــاری نبایــد بیــش از 1400 قســمت در میلیــون )2 میلــی مــوس بــر ســانتی متر( باشــد. بهتریــن 
PH  آب نیــز بیــن 5/5 تــا 7 مــی باشــد. دمــای آب در زمســتان کــه بــه گیاهــان گلخانــه داده می شــود نبایــد 
از 10 درجــه ســانتی گراد کمتــر باشــد زیــرا آب ســرد بــه گیاهــان آســیب می رســاند. آبیــاری گلخانه هــا بــه 
دو دســته اصلــی آبیــاری ســطحی و تحــت فشــار تقســیم مــی شــوند. در آبیــاری گلخانــه بصــورت ثقلی)به دو 
روش کرتــی و شــیاری(  راندمــان پاییــن بــوده و اتــالف آب در آن بــاال اســت. در عیــن حــال باعث شستشــوی 
امــالح، افزایــش رشــد علــف هــای هــرز و بــروز انــواع بیمــاری هــای قارچــی و انگلــی و پوســیدگی می شــود. 
امــادر آبیــاری تحــت فشــارکه بیشــتر در گلخانــه هــا اســتفاده مــی شــود معمــوال بصــورت آبیــاری بارانــی و 
آبیــاری قطــره ای صــورت مــی گیــرد. آبیــاری بارانــی توزیــع یکنواخــت آب بــرای تمــام گیاهــان و کاهــش 
دمــای محیــط و افزایــش رطوبــت در پــی دارد، راندمــان مصــرف آب 75در صــد اســت و در آبیــاری قطــره ای، 
آب، کودهــای محلــول در آب و ســایر مــواد مــورد نیــاز گیــاه بــه صــورت محلــول توســط قطــره چکان هــای 
نصــب شــده روی لولــه هــای جانبــی در اختیــار گیــاه قــرار می گیــرد. راندمــان مصــرف آب در ایــن روش  90 
در صــد اســت و چــون قطــره چکان هــا در کنــار بوتــه یــا ســاقه گیــاه قــرار می گیرنــد امــکان رشــد و توســعه 

علف هــای هــرز از بیــن مــی رود.
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تهویه در گلخانه

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
ــارج از  ــازه درخ ــوای ت ــان ه ــرض جری ــاه در مع ــک گی ــه ی ــی ک ــت. وقت ــتر اس ــید کربن بیش دی اکس
ــس داده و از  ــیژن پ ــد اکس ــاه می توان ــده و گی ــن ش ــا تأمی ــی برگه ــازه در نزدیک ــوای ت ــد، ه ــه باش گلخان
ــت نســبی مــازاد  ــوان دمــا و رطوب ــه کافــی می ت ــا تهوی ــن ب ــد. بنابرای ــازه اســتفاده نمای دی اکســید کربن ت
ــه،  ــاز کــردن پنجــره هــای جانبــی گلخان ــه را کاهــش و میــزان دی اکســید کربــن را افزایــش داد. ب گلخان
انتقــال هــوای گــرم و مرطــوب از دریچه هــای ســقف، اســتفاده از دســتگاههای تهویــه و پنکه هــای تخلیــه 
هــوا از روش هــای مختلــف تهویــه در گلخانــه مــی باشــد. بــاز کــردن پنجره هــای جانبــی هنگامــی میســر 
می باشــد کــه اختــالف دمــا بیــن هــوای بیــرون و داخــل گلخانــه بیشــتر از 10 درجــه ســانتی گــراد نباشــد.

ــد. ــیب وارد می کن ــه آس ــل گلخان ــان داخ ــه گیاه ــک ب ــوای خن ــورت ه در غیر اینص
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بذرگیري گیاهان دارویي

زمـان برداشـت در گیاهـان دارویـی بـه دلیـل مقـدار مـواد موثـره اهمیـت فـراوان دارد. اگـر بذر 
گیاهـان دارویـي دیر برداشـت شـود ممکن اسـت ریزش کنـد  و اگر زود برداشـت شـود به دلیل 
داشـتن رطوبـت انبـارداري آن مشـکل مـي شـود. اگر بذر به موقع برداشـت نشـود ممکن اسـت 

توسـط پرنـدگان خـورده شـود. بنابـر این مدیریت برداشـت بـذر اهمیت فـراون دارد.
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اگر بذر گیاهان دیر برداشت شوند ریزش مي کنند؟
برداشت زود هنگام بذر سبب کپک زدگي بذر مي شود؟

بعلـت  تغییـر عوامـل  محیطـی  نظیـر درجه  حـرارت ، نور و ماننـد آن  طی  فصل هـا و ماهها و تأثیـر آن  بر کمیت  
وکیفیـت  مـواد مؤثـره  و همچنیـن  ارتبـاط مراحـل  رشـد گیـاه  بـا میزان  ایـن  مـواد در گیاهـان  دارویـی  زمان  
جمـع آوری  )درگیاهـان  دارویـی  خـودرو( و برداشـت  )در گیاهـان  دارویـی  مـزروع ( از اهمیت  خاصـی  برخوردار 
اسـت .  درجـه حـرارت بـر میـزان مـواد موثـره دارویي  موثر اسـت . در برخـي از گیاهـان مقدار مـواد موثره در 

فصـل سـرد و خنک بیشـتر از فصـل گرم مي باشـد. 
در اغلـب  گیاهـان  چندسـاله  گرچـه  مـواد موثـره  مـورد نظـر از همان  ابتـدای  رشـد دراندامهـا وجـود دارند اما 
حداقلـی  از رشـد رویشـی  الزم  اسـت  تـا مجمـوع  مواد مؤثـره  در گیـاه  از نظر اقتصـادی  قابل  توجه  باشـد. مثال 
در سـنبل الطیب  و زردچوبـه  ریزومهـای  گیـاه  ترجیحـآ در پایـان  سـال  سـوم  از زمیـن  برداشـت  می شـوند. در 
گیاه علف چـای  از سـال  دوم  انـدام  هوایـی  گیـاه  برداشـت  می شـوند. ایـن  امـر باعـث  می شـود بعد از برداشـت ، 
گیـاه  جهـت  رشـد مجـدد، ذخیره  کافـی  در اندامهـای  زیرزمینی  و طوقه  خود داشـته  باشـد. البته  واضح  اسـت  
گیاهانـی  ماننـد سـیر، رنـاس کـه  ریـزوم ، ریشـه  و غده هـای  زیرزمینـی  آنها برداشـت  می شـود معمـوال پس  از 
برداشـت ، از بیـن  می رونـد. گاهی مـرور زمـان  در گیاهان  چندسـاله  تغییراتی  را در مـواد مؤثره  ایجـاد مي کند. 
در گیـاه  شـوکران  هرچه  سـن  گیـاه  باالتر رودمقـدار آلکالوئیدهای  موجـود در آن  افزایش  می یابـد. در میوه های  
تانـن دار بـا رسـیدگی  میـوه ، میـزان  تانـن  موجـود در آن کاهـش  می یابـد و یـا در میوه هـای  دیگر طـی  فرآیند 
رسـیدگی  تبدیـل  اسـیدها بـه  قندهـا روی  می دهـد. در برگهای اوکالیپتوس  با افزایش  سـن  برگ ، میـزان  روتن  

.. آیا می دانید

واحد يادگيري  8

برداشت بذر گياهان دارويي
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بذرگیـری از گیاهـان موجـود در 100 متـر مربـع در کشـت هـای  متراکـم  یـا پنـج کیلـو گرم بـذ ر معادل 
بـذر خارمریـم را انجـام دهد 

استاندارد عملکرد

آن  کاهـش  می یابـد بطوریکـه  میزان  آن  در برگهای  جوان  24 درصد و دربرگ های  دو سـاله  2 درصد بر اسـاس  
وزن  خشـک  خواهـد بـود. در گل هـا در حالـت  غنچـه  باالترین  میـزان  مـواد موثره را دارنـد و با بازشـدن  گل ها 
میـزان  ایـن  مـواد به شـدت  کاهش  می یابـد. در گل  محمدی  در سـاعات  اولیه  بازشـدن  گل ، بهترین اسـانس  از 
نظـر کمیـت  و کیفیـت  در آن  وجـود دارد و تأخیـر در برداشـت  باعث  افت  شـدید اسـانس  می شـود. بطور کلی  
زمـان  برداشـت  اندام هـای  زیرزمینـی  پس  از پایان  فصل  رشـد، برگها قبل  از شـروع  گل دهی  تا پایـان  آن ،گل ها 
قبـل  از بازشـدن  و یـا کمـی  بعـد از بازشـدن ، میـوه  تـازه  موقعی  کـه  حداکثر شـیره  در میـوه  وجـود دارد، بذر 
موقع رسـیدگی  کامـل ، کل  اندام هـای  هوایـی  گیـاه  در زمـان  گلدهی  و پوسـت  گیـاه  در پائیز و یـا در بهار قبل  

از شـروع  فعالیـت  گیاه  انجام  می شـود

بذر کدام یک از گیاهان  دارویي منطقه شما برداشت مي شود؟نام گیاهان را بنویسید.

مناسب ترین زمان براي درو کردن و بذرگیري از گیاهان دارویي کدام زمان است؟

پرسش

پرسش

اهمیت و   ضرورت بذر گیری از گیاهان دارویی

بــذر مهم تریــن و اساســی ترین بخــش گیــاه اســت کــه در بازســازی ، حفــظ و انتقــال مــواد ژنتیکــی گیــاه و 
همچنیــن مکانیزم هــای پراکنــش ، تکثیــر و بقــای گیــاه نقــش اساســی دارد . قســمت اعظــم غــذای انســان، 
حیوانــات و پرنــدگان را بذرهــا تشــکیل می دهنــد . عــالوه بــر ایــن هــا بذرهــا دارای مصــارف متعــدد داروئــی 
، صنعتــی و تجــاری مــی باشــند. کیفیــت بــذر ، بــه عوامــل مختلفــي از جملــه تغذیــه پایــه مــادري، شــرایط 
آب و هوایــي منطقــه بویــژه درجــه حــرارت و  ویژگــي هــاي ژنتیکــي رقــم بســتگي دارد. به منظــور حفــظ 
بقــاي گیاهــان دارویــي بــذر هــاي روي یــک بوتــه و بذرهــاي روي بوته هــاي متفــاوت داراي زمــان رســیدگي 
مختلــف مــي باشــند  بنابرایــن، رســیدن دانه هــای انــواع گیاهــان در زمانهــای مختلــف باعــث ریــزش آنهــا 
روي زمیــن می شــود.به همیــن جهــت الزم اســت کــه زمــان برداشــت بــا دقــت تعییــن شــده تــا بــا حداقــل 

تلفــات، پــس از خشــک کــردن و بوجــاری بذرهــای بــا کیفیــت را بــرای انبــار کــردن آمــاده کــرد.
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ــد  ــی شــود. هرچن ــی م ــان معرف ــاد گیاه ــوان وســیله ازدی ــه عن ــم ب ــذا و ه ــوان غ ــه عن ــم ب ــذر ه ارزش ب
اندام هــای گیاهــان دارویــی دارای مــواد موثــره  مختلفــی هســتند ولــی در بعضــی مواقــع بذرهــای آن هــا از 
خــواص مهم تــر و یــا مــاده موثــره بیشــتری برخــوردار می باشــند. مصــرف خوراکــی، دارویــی و اســانس بــذر 
گونه هایــی از گیاهــان دارویــی ماننــد: رازیانــه، ریحــان، زیــره، کتــان و... از اهمیــت خــاص برخــوردار اســت. 
بنابرایــن بــرای بدســت آوردن بــذر مرغــوب بــرای ازدیــاد و بــکار بــردن در صنایــع مختلــف، نحــوه جمــع 
آوری و بذرگیــری از گیاهــان دارویــی از زمــان برداشــت تــا خشــک کــردن و بســته بنــدی  از اهمیــت خاصــی 
برخــوردار اســت. زمــان برداشــت بــذر موقعــی خواهــد بــود کــه دارای حداکثــر ارزش کیفــی و کمــی بــوده و 

بــه عبارتــی مرحلــه رســیدن فیزیولوژیــک فــرا رســیده باشــد.
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از کاربرد های بذر گیاهان دارویي در صنایع مختلف  چند مورد را مثال بزنید. فکر کنید

1(در منطقه شما بذر کدامیک از گیاهان دارویی را برداشت می کنند. نام ببرید.
2( برداشت بذر در منطقه شما بیشتر در کدام فصل صورت می گیرد.

تحقیق کنید 

زمان بذر گیری از گیاهان دارویی

بـذر گیاهـان دارویی در زمانی که کامال رسـیده باشـند حـاوی مقادیر فراوانـی مواد موثره هسـتند، بنابراین، 
جمـع آوری آنهـا در ایـن مرحلـه انجـام می شـود که ایـن زمان در مـورد گونه هـای مختلف گیاهـان دارویی 
متفـاوت اسـت. امـا معمـوال از اوایـل تابسـتان تـا اواخـر پاییز نسـبت بـه جمـع آوری بـذر گیاهـان دارویی 
اقـدام می کننـد. کاهـش میـزان تلفـات محصـول از مهمترین شـاخص هـای برداشـت موفق اسـت. از موارد 
تلفـات بـذر قبـل از برداشـت از جملـه پرندگان،جوندگان، آب و هوای نامسـاعد و ورس می باشـد. گسـترده 
وسـیعی از ابزارهـای ترسـاننده پرنـده ، روشـهای صوتی ،آدمکهـای لرزان و... بـرای جلوگیـری از تلفات قبل 
از برداشـت بـذر وجـود دارد. اگـر بذرهـا خیلـی زود برداشـت شـوند، فرآیند رسـیدگی دچار وقفه شـده و بر 
کیفیـت بـذر ممکـن اسـت تاثیـر نامطلوبی داشـته باشـد. عموماً برداشـت دیر هنـگام موجب عملکـرد باالتر 
مـی شـود، امـا اگـر برداشـت بـه تاخیـر بیفتد، تلفـات افزایـش می یابـد، به عنـوان مثال بـذر گیـاه دارویی 
آویشـن را در آغـاز مرحلـه رسـیدن بـذر باید برداشـت کرد. زیـرا تاخیر در برداشـت باعث ریـزش  بذرها  به 

اطـراف و افزایـش تلفـات بذری می شـود. 
مطلـوب  برداشـت  زمـان  بنابرایـن 
کـه  اسـت  زمانـي  محصـول  هـر 
تعـداد بذرهـاي رسـده در هـر بوته 
باشـند.  نابالـغ  بذرهـاي  از  بیشـتر 
بذرهـاي   ریـزش  وقـوع  میـزان 
رسـیده طـی آب و هـوای خشـک 
کـه  گیاهانـی  می یابـد.  افزایـش 
طـی،  ریـزش  مسـتعد  ویـژه  بـه 
می بایسـتی  هسـتند،  دروکـردن 
هنگامـی کـه رطوبـت نسـبی هـوا  
در  شـوند.  درو  اسـت  بـاال  نسـبتا 
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مناطـق خشـک، عملیـات درو را مـی تـوان در اوایـل روز هنگامـی که اثرات شـبنم شـب هنگام، هنـوز موثر 
انجـام داد.  از آبیـاری  بـاران و یـا حتـی بعـد  از  اسـت، بعـد 

ورس گیاهـان دارویـی همچـون غـالت و سـایر محصـوالت، مشـکالتی را هنـگام برداشـت ایجـاد مـی کنـد. 
چنانچـه همـه گیاهـان در یـک جهت خوابیده باشـند، برداشـت آنها در خـالف جهت خواب بوته هـا می تواند 
با موفقیت انجام شـود.در حالت خواب بوته ها، تلفات بیشـتر می شـود.  برای برداشـت و جمع آوری بسـیاری 
از بـذر گیاهـان دارویـی مانند: رازیانه، خار مقدس،گشـنیز، انیسـون، تاج ریزی، اسـفرزه و... از روش برداشـت 
قسـمتی از اندام های رویشـی اسـتفاده می شـود. بدین صورت که شـاخه و یا سرشـاخه ها را با روش دسـتی 
و یـا ماشـین برداشـت مي نماینـد  و بـا توجه  به نـوع گیاه دارویی آنهـا را در یک مرحله  برداشـت و به مدت 
چنـد روز روی زمیـن باقـی مي گذارند  و سـپس آنهـا را جمع آوری، بوجـاری کرده و بذر هـا را جدا می کنند. 
در برخـی گیاهـان دارویـی تیـغ دار ماننـد خارمریـم کـه دارای برگ هـای بزرگـی بـوده و اطـراف برگ هـا را 
تیغ هـای فراوانـی پوشـانده تلفـات بـذری زیـاد وکار برداشـت بـا دسـت بسیارمشکل سازمی باشـد. درنتیجـه 
برداشـت چنـد مرحلـه ای بـوده ودرسـطوح خیلـی کوچک بـا داس و در سـطوح وسـیع باید با  ماشـین های 

مخصـوص اقـدام به برداشـت کاپیتـول هـا و در نهایت بوجـاری کردن بذرهـا می نمایند.
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روش های برداشت بذرهای خشک معموال به دو روش دستی و مکانیزه انجام می گیرد.

روش های برداشت بذر در گیاهان دارویی 

1(برداشت دستی 

برداشـت دسـتی بـرای بذرهـای با ارزش و در سـطوح کوچـک کاربـرد دارد. در اکثر گیاهان دارویی، قسـمت 
بزرگـی از گیـاه بـا خوشـه هـای بـذر بوسـیله نیروی دسـت بـا چاقـو، داس و... بریده مي شـوند و سـپس بر 
روی پارچـه، تـوری یـا روی زمیـن بـا سـطوح مسـطح قـرار داده مي شـوند و بـرای جـدا کـردن بـذر آمـاده 
می کننـد. عمـل جداسـازی بذر از شـاخه هـا را با روش دسـتی از جمله غلطـک زدن، کوبیدن مـواد به دیوار 
یـا زمیـن و یـا بـا خرمنکـوب مکانیکـی انجـام می دهنـد. معمـوال بذرهایی کـه با دسـت خرمنکوبی شـده اند 
هنـوز بـا بقایـای گیاهـی مخلوط بوده و جداسـازی بیشـتر از طریق باد افشـان کردن)خرمـن( و غربال کردن 

می شـود.  انجام 
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برداشت دستي بذر گیاهان دارویي مانند خاکشیر، آویشن، تخم شربتي و ......

ــد ســپس جمــع آوري و خشــک نمــوده  و  ــرش دهی ــو ب ــا چاق ــن را ب ــاز همــه گل آذی در صــورت نی
ــد.  ــا را جــدا نمایی بذرهــاي آنه

فعالیت عملی

توجه

وسایل و لوازم مورد نیاز:
لباس گار، دستکش، عینک، پاکت مقوایي، چاقو ، سطل و پارچه سفید 

1. بــه همــراه هنــر آمــوز خــود  لبــاس کار پوشــیده و بــه محیــط هنرســتان مراجعــه نماییــد و یکــي از گیاهــان 
دارویــي موجــود در هنرســتان را مشــخص کنید.

2. پاکت  مقوایي را آماده نموده و به آرامي گل آذین را داخل پاکت فرو کنید.
3. گل آذین را به خوبي تکان دهید تا بذرهاي رسیده کامال جدا شوند.

4. گل آذین را مجددا نگاه کنید و بذرهاي نابالغ را نیز جدا نمایید.
5. بذرهاي جمع آوري شده را روي پارچه سفید بریزید تا خشک شود.

6. بذرها را بسته بندي نمایید و در جاي مناسب نگهداري کنید

 امــروزه برداشــت مکانیــزه گیاهــان دارویــی تــا حــد زیــادی برطــرف شــده اســت. هنــگام عملیــات درو 
مکانیــزه برداشــت بــذر گیاهــان دارویــی یــک ماشــین بــا تیغــه برشــی اندام هــای بــرش داده شــده را در 
ــه اضافــه ی  ــات ماشــین ها در ایــن عملیــات یــک تســمه پارچــه ای ب ردیف هایــی قــرار مــی دهــد. امکان
تیغــه برشــی مــی باشــد و انــدام هــای گیاهــی قطــع شــده بــه زیــر ماشــین حمــل می شــوند و بــر روی 
ــه  ــوان ب ــم می ت ــده را ه ــول درو ش ــوند.ردیف محص ــته می ش ــا گذاش ــه ج ــده ب ــول درو ش ــف محص ردی
ردیف هــا برگشــت داد یــا در مــکان اصلــی خــود جهــت خشــک شــدن براســاس تراکــم مــواد و میزانــی 
ــا  ــر جــا گذاشــت. معمــوال کمباین هــای برداشــت غــالت ب کــه آنهــا در مزرعــه خشــک خواهنــد شــد، ب
اندکــی تغییــر در آنهــا بــرای برداشــت بذرگیاهــان دارویــی اســتفاده مــی شــوند. تنظیــم کمبایــن کامــال 
ــه نــوع خرمــن کــوب و قســمتهای  ــا توجــه ب ــه نــوع گیــاه دارویــی و شــرایط مزرعــه بســتگی دارد و ب ب
ــن  ــخصات کمبای ــبز مش ــره س ــی زی ــاه داروی ــورد گی ــال در م ــت. مث ــاوت اس ــن متف ــده کمبای تمییزکنن
ــودن  برداشــت ایــن گیــاه شــبیه غــالت اســت ولــی مشــکل موجــود در برداشــت زیــره ســبز، رســیده ب
ــه خوشــه،  ــه ب ــه دلیــل اتصــال ضعیــف دان ــا در برداشــت دانه هــای گشــنیز ب غیــر یکنواخــت اســت. و ی
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بایــد قبــل از رســیده شــدن کامــل انجــام شــود کــه در ایــن زمــان نیــز بــه دلیــل ســبز بــودن ســاقه ها کاه و 
کلــش حاصلــه مرطــوب بــوده و ممکــن اســت ســبب گرفتگــی اســتوانه شــود. 

خرمن کوبی و جداسازی 

ــواد  ــادی م ــدار زی ــاوی مق ــت ح ــن اس ــتند و ممک ــص نیس ــوند، خال ــت می ش ــا برداش ــه بذره ــی ک 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 شکســته و چروکیــده باشــند. اگــر چنیــن محموله هــای بــذری بــا چنیــن شــرایطی ذخیــره شــوند، 
انبــارداری آنهــا بــه خوبــی انجــام نمــی شــود. بوجــاری بــذر بــه عملیــات حــذف ایــن مــواد از بــذر و افزایــش 
خلــوص و کیفیــت بــذر گفتــه می شــود. پــاك کــردن بــذر بــه انــدازه، وزن ویــژه و شــکل بــذر در مقایســه بــا 

مــواد زایــد و خارجــی کــه همــراه بــا بــذر اصلــی مــی باشــند بســتگی دارد. 
در جریان بوجاری،کیفیت بذر به دو طریق زیر بهبود می یابد: 

1-جدا کردن بذر از سایر گیاهان،علف های هرز و مواد خارجی
2- حذف بذرهای با کیفیت پایین،فاسد، آفت زده، صدمه دیده و ....

برداشت مکانیزه گیاه دارویي خارمریم
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به طور کلی ، تمییز کردن بذرهای برداشت شده از ناخالصیهای موجود در دومرحله زیرصورت می گیرد:

مراحل بوجاری کردن  بذرو

معمـوال بذرهایـی کـه به محـل بوجـاری آورده می شـوند، دارای درصد باالیی از سـاقه های سـبز، کلش، بقایای 
گیاهـی و حشـرات مـی باشـد. ایـن مـواد، حرکـت بذرهـا را بـر روی باالبرها کنـد کـرده و کارایی دسـتگاههای 
بوجـاری را کاهـش می دهنـد. در چنیـن شـرایطی احتمـاال بـه یـک یا دو بـار عملیات تمییـز سـازی و بوجاری 
مقدماتـی نیـاز اسـت.که بدیـن ترتیـب کارایی بوجـاری و دقت  جداسـازی بـاال رفتـه و از اتالف بـذر در مراحل 
مختلـف بوجـاری جلوگیـری می کند.این عملیات با دسـتگاه های خاصی از قبیل ماشـین پوسـت کن و دسـتگاه 
پوسـت کن ریشـک زدا صـورت می گیرد. در شـرایطی که مقدار بذر کم باشـد می تـوان با باد دادن بـذر در هوای 

آزاد بوجـاری اولیـه را انجام داد.

بوجاری مقدماتی با اهداف زیر صورت می گیرد:
1( باعث تسـهیل در حرکت محموله بذری در ماشـین های بوجاری شـده و درنتیجه توقف در طی عملیات 

بوجـاری را به حداقل می رسـاند.
2( در طـی عملیـات بوجـاری اولیـه مواد سـبز بـا رطوبت باال حـذف و درنتیجه با عث کاهش زمـان و هزینه 

خشـک کردن مصنوعی محموله بذری می شـود.
3( بوجـاری مقدماتـی باعـث افزایـش کارایی ماشـین های بوجاری گردیـده و درنتیجه تلفـات بذری کاهش 

می یابد.

1(عملیات بوجاری مقدماتی:
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اگـر بذرهـا از نظـر بعضـی خصوصیـات فیزیکی با هـم اختالف 
داشـته باشـند می تـوان آنها را به طـرق مکانیکـی و طی برخی 
فرایندهـای الکتریکـی یـا مکانیکـی از هـم جـدا کـرد. بنابراین 
دسـتگاه بوجـاری بـا اسـتفاده از اختـالف خصوصیـات فیزیکی 
بذرهـای گیاهـان را از بذرعلف هـای هـرز و موادخارجـی جـدا 
مـی سـازند. اصوال جداسـازی مـواد خارجی نظیر سـنگ،کلش 
و سـاقه گیاهان سـاده اسـت، امـا جداسـازی بذر سـایر گیاهان 
و علف هـای هرزبسـیار مشـکل تر اسـت و این مشـکل وقتی که 
ویژگی هـای ظاهـری و اندازه این بذرها مشـابه باشـند، تشـدید 
می شـود. انـدازه، طـول، عـرض، ضخامـت، شـکل، وزن، بافـت، 
رنگ و... از جمله ویژگیهای فیزیکی هسـتند. که در جداسـازی 
بذرهـا مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد. در سـاده ترین شـکل 
بوجـاری ابتـدا بـذر را الک کرده و سـپس ذره هـای کوچک را با 

باددهـی از هـم  جـدا می کنند.

2(عملیات اصلی بوجاری:

بوجاري اولیه و محاسبه خلوص فیزیکي بذر فعالیت عملی

وسایل مورد نیاز: الک مناسب، پارچه سفید، پنکه لباس کار، عینک و دستکش
1- بــه همــراه هنــر آمــوز خــود لبــاس کار بپوشــید و بــه محــل انبــار مراجعــه نمــوده و مقــداري بــذر بوجاري 

.) W1نشــده را تحویــل بگیریــد و وزن نماییــد)وزن اولیه
2- پارچــه ســفید رنــگ را پهــن نمــوده و الــک را روي پارچــه قــرار دهیــد و مقــداري بــذر بوجــاري نشــده را 

را داخــل الــک بریزیــد و پنکــه را روشــن نماییــد.
3- با مهارت الک را به سمت چپ و راست تکان دهید و در جهت جریان باد قرار دهید.

ــي  ــک باق ــا روي ال ــد و ناخالصــي ه ــي رون ــن م ــک پایی ــاي ال ــوراخ ه ــا قطــر یکســان از س ــاي ب 4- بذره
مي ماننــد.

. )W2 5- ناخالصي ها را وزن نمایید)وزن ناخالصي ها
6- درصد ناخالصي ها و خلوص فیزیکي بذر را نیز محاسبه نمایید.

7-درصد ناخالصي 
۸- در صد خلوص= 100- درصد 

9- گزارش خود را به هنر آموز تحویل نمایید.

W2
100

W1) )
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مهمترین ماشین های بوجاری بذر 

ایـن ماشـین ها از ترکیـب هـوا و غربال)الـک ها( سـاخته می شـوند، اصول عملکرد این ماشـین ها این اسـت که 
سیسـتم هـوا )مکـش( بـر مبنـای وزن دانـه و ذرات جداسـازی می کنـد، در حالی کـه غربال ها بر مبنـای اندازه 

)عـرض و ضخامت( جداسـازی می کنند. 

ایـن ماشـین ها بذرهـا را بـر اسـاس وزن یـا تراکـم از یکدیگر جـدا می کننـد. بذرهـای نامطلوب و مـواد خارجی 
را کـه از نظـر انـدازه، شـکل 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 کند. این ماشـین ها بعد از بوجاري اولیه اسـتفاده مي شـوند

در ایـن نـوع از ماشـین ها عمل جداسـازی بذرها بر اسـاس اختالفات موجود روی سـطوح بذرها انجام می شـود. 
این دسـتگاه قادر اسـت بذرهای بدشـکل، شکسـته، ترك خـورده، نارس، واجـد بافت ریز و مـواد خارجی موجود 

روی بذرهـای صـاف را از بذر گیاهـان دارویی جدا کند.

ایـن ماشـین ها هماننـد جداگرهـای غلطکـی بـا اسـتفاده از اختالفات سـطوح بذر عمل مـی کنند و بذرهـا را از 
یکدیگـر جـدا می کنـد. در ایـن روش بذرها با مقـدار کمی آب حـاوی ذرات ریز آهن ترکیب می شـوند. براده هاي 

آهـن جـذب سـطوح ناهمـوار بذرهـاي بد شـکل  مي شـوند و بذر  توسـط آهن ربـا  جذب و جدا مي شـوند.

این دستگاه برای جدا کردن بذرهای غیر کروی یا با شکل نامنظم از گونه های بذر گرد استفاده می شود. 

1(ماشین های بوجاری هوا دهنده:  

2(جداکننده های ثقلی: 

3(ماشین های غلطکی یا سس گیر: 

4(جداگرهای مغناطیسی: 

5(جداکننده های مارپیچی: 
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ایـن جداگرهـا، فقـط ناخالصی هـا و یـا بذرهایی را کـه از نظر رنگ بـا بذرهای مرغـوب اختالف کمـی دارند، جدا 
می کنند.بنابراین، این ماشـین بایسـتی فقط پس از اینکه بذرها توسـط ماشـین آالت دیگر تمییز شـدند، به کار 

شود. گرفته 

ایـن ماشـن مشـابه جداگرهـای رنگـی عمل می کند و براسـاس مقـدار کلروفیل موجـود در بذر عمـل تفکیک را 
انجـام مـی دهد.بـه طورکلـی، مقـدار کلروفیل با رسـیدگی بذر همبسـتگی دارد و هرچـه بذرها بـه مرحله پایانی 

رسـیدگی خود می رسـند

جداگرهـای الکتراسـتاتیکی، بذرهـا را بـا توجـه به اختالفـات آنها در ویژگی هـای الکتریکی طبیعی خـود بذر و یا 
ویژگی هـای القـا شـده به آنهـا از یکدیگر جدا می سـازند. 

ایـن جداگرهـا دارای یک صفحه لرزان پوشـش دار هسـتند که بذرهـا روی آن ریخته می شوند.جداسـازی بذرها 
در ایـن دسـتگاه بـه واکنش بذرها نسـبت به لرزش و نوع پوشـش صفحه بسـتگي دارد.

6(جداکننده های رنگی: 

7(جداکننده های فلوروسانس کلروفیل: 

8(ماشین های الکترو استاتیکی:  

9( جدا کننده های لرزشی: 



200

خشک کردن بذر

کار با یکی از ماشین های بوجاری کردن بذور فعالیت عملی

وسایل مورد نیاز: لباس کار، مقداری بذر بوجاری نشده ، دستگاه بوجاری بذر ،تراکتور، 
شرح عملیات

1-لباس کار خود را پوشیده و همرا ه هنرآموز خود به محل استقرار ماشین ها بروید.
2-با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی به توصیه های  هنرآموز به دقت گوش فرا دهید.

2- دستگاه بوجاری بذر را به تراکتور متصل نموده و سپس بذر را داخل مخزن بریزید . 
4-وضعیت بذر بوجاری شده را بررسی نمایید.

5- از فعالیت خود یک گزارش تهیه کنید. 

بـذر خـام بدسـت آمـده اغلـب دارای رطوبت زیادی اسـت. مقـدار آب موجـود در بـذر را به عنوان مقـدار رطوبت 
بیـان می کننـد. مقـدار رطوبـت بـذر یکـی از عوامل مؤثر بـر طول عمـر، قابلیت حیات بـذر، قابلیت انبـارداری و 
تجـارت بـذر می باشـد. در انبـارداری و حمل و نقـل بذر زمانی که مقدار رطوبت باال باشـد امکان رشـد قارچ های 
انبـاری افزایـش مـی یابـد کـه می تواند باعـث کاهش کیفیت بذر شـود. رطوبت زیـاد اغلب در گیاهانـی که دانه 
آنها سـخت می باشـند و قبل از رسـیدن کامل به زمین می ریزند، بیشـتر دیده می شـود. در چنین شـرایطی 
بذرهایـی قابـل انبـار کـردن هسـتند که مقدار آب آنها زیر مرز تعیین شـده باشـد. گرم شـدن محصـول خام در 
اثـر تنفـس دانـه و یـا بیشـتر تنفـس باکتری هـا و قـارچ ها که بـر روی محصـول بذر مرطـوب تکثیـر می کنند، 

باعـث می گـردد. در ایـن حالـت قـدرت حیاتـی بذر و 
نیـز تجزیه مواد توسـط میکرو ارگانیسـم هـا تا حدود 
زیـادی از دسـت رفتـه و  بـه قـدرت نامیـه صدمـه 
می زنـد. بنابراین از خطر گرم شـدن بـذر در هرصورت 
بایـد جلوگیـری کـرد.  درجریـان خشـک کـردن بذر، 
رطوبـت مـازاد از بذر گرفته می شـود. کـه این عمل در 
مزرعه بوسـیله عوامل طبیعی)مثل باد و نورخورشـید( 
و یـا بـا اسـتفاده از خشـک کن های حرارتی بـا جریان 
پیوسـته هوا، خشـک کن های چرخشـی، خشـک کن 

نـواری و... انجـام می گیرد.
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خشک کردن بذر فعالیت عملی

بسته بندی و انبار 

وسایل و مواد مورد نیاز: پالستیک به مساحت 20 متر مربع،پارو، 100 کیلوگرم بالل ذرت و کیسه گوني
1- بـه همـراه هنـر آمـوز خود به مزرعه ذرت مراجعه نماییـد و 100 کیلوگرم بالل ذرت را جمـع آوري و به محل 

خشـک کردن منتقل نمایید.
2- پالسـتیک را در محـل مناسـب زیـر نـور خورشـید پهـن نماییـد و چهار گوشـه پالسـتیک را سـنگ قرار 

دهیـد تـا بـاد آن را جابجـا نکند.
3- بالل ها را روي پالستیک بریزید.

4- هر روز با پارو بالل ها را جابجا نمایید تا تمام قسمت هاي بالل در معرض نور خورشید قرار گیرد.
5- پس از گذشت زمان الزم بذر را از چوب بالل جدا نمایید .

6- رطوبت بذر در زمان انبارداري باید زیر 14 درصد باشد
7- بذر را بسته بندي و در جاي مناسب نگهداري کنید.

بسـته بندی و انبـارداری از فرآیندهـای مهـم در مرحله ی پس از برداشـت گیاهان دارویی می باشـند که می توانند 
سـبب تامیـن پایـدار مـواد گیاهی موردنیـاز صنعت فـرآوری گیاهان دارویی شـوند. یکـی از مهمتریـن اصول در 
ذخیـره سـازی بـذر ایـن اسـت کـه ظروف ذخیره سـازی شـده یا مـکان های قـرار گیـری این ظروف نسـبت به 
رطوبت نفوذ ناپذیر باشـند. تا بذور همانطور خشـک بمانند. بسـته بندی بذرهای خشـک در ظرفهای سربسـته  و 
ضـد آب روش مهمـی در جابجایـی و تجارت بذر می باشـد. بـه طور کلی ظرفهایی که برای بسـته بندی بذرهای 
خشـک بـکار می رونـد باید از نظـر دوام، اسـتحکام، 
هزینـه، مقـاوم در برابـر نفـوذ رطوبـت، جونـدگان و 
حشـرات  مناسـب باشـند.مانند قوطی هـای حلبی، 
و....  آلومنیومـی، شیشـه کیسـه هـای پالسـتیکی 
بـرای داشـتن حداکثر عمر سـالم بذر باید آنهـا را در 

شـرایط خنک و خشـک نگهـداری نمود. 
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عوامل موثر بر انبارداری بذرها

بذر کدامیک از گیاهان دارویی دارای طول عمر زیادی هستند. تحقیق کنید 

بـذور را بـه دلیـل مهـم در در جـاي خشـک و 
خنـک نگهـداري مـي نماینـد: 

1- حفظ ذخیره بذر و جنین 
2- حفظ بذر از حمله قارچ ها و باکتري ها

مـدت نگـه داری بـذر در انبـار به نـوع بذر و شـرایط محیطی انبار بسـتگی دارد. به طور کلی برخـی از مهمترین 
عواملـی از قبیـل کیفیـت اولیـه بـذر، عوامل ژنتیکی بـذر، ترکیبات شـیمیایی بـذر، رطوبت ودما بـر طول مدت 

انبـار داری بذرها تاثیـر می گذارند. 
1(کیفیـت اولیـه بـذر: تولیدکننـدگان بایـد سـعی کننـد تنها بذرهـای با کیفیت بـاال را ذخیـره کننـد و از نگه 
داری بذرهـای بـا کیفیـت پاییـن در انبار خـودداری نمایند. بذرهای دارای قدرت باال نسـبت بـه بذرهای ضعیف 
و زوال یافتـه دارای پتانسـیل انبار داری بیشـتری می باشـند. شـرایط فیزیکـی و وضعیت فیزیولوزیکـی بذرها بر 
طـول مـدت انبـارداری آنها تاثیر می گذارد. بذرهای شکسـته، ترك خورده و چروکیده نسـبت به بذرهای سـالم، 
پتانسـیل انبـارداری کمتـری دارنـد.  همچنین شـرایط محیطـی حاکم طی نمو بـذر و طی رسـیدگی بر قابلیت 
انبـارداری بذرهـا تاثیر گذار می باشـد.بذر بیشـترین تـوان انبار داری خود را در ریسـدگی فیزیولوژیکی به دسـت 

می آورد.  
2(عوامـل ژنتیکـی بـذر:  قابلیـت انبـارداری بذرهایـی کـه طـول عمـر زیـادی دارنـد. با کاهـش دمـا و رطوبت،  
افزایـش مـی یابـد. رطوبـت ایـن بذرها را بـدون اینکـه صدمه ببینند به میـزان 5 درصـد می توان کاهـش داد و 

همچنیـن ایـن بذرهـا قـادر به تحمـل دماهـای یخ زدگی هسـتند. 



بذرگيري گياهان دارويي

203

(ترکیبـات شـیمیایی بـذر: بـه طـور معمول، بذر گونـه هایی ماننـد تخم کتان کـه دارای مقـدار باالیی روغن 
باشـند نسـبت بـه بذرهایـی که حـاوی نشاسـته و پروتئین بیشـتری می باشـند، قابلیـت انبـار داری کمتری 
دارنـد . همچنیـن در بیـن ارقـام نیز، رقمی کـه دارای درصد روغن باالتری باشـد، قابلیت انبـار داری کمتری 
دارد. در برخـی از بذرهـای گیاهـان دارویـی ماننـد بارهنـگ، تخـم ریحـان و... پوسـته بذر بوسـیله ترکیبات 
موسـیالژی پوشـیده شـده اسـت. ایـن ترکیبـات میـل ترکیبی بـاال با آب دارنـد. بنابرایـن زمانی کـه در طی 
انبـارداری رطوبـت نسـبی انبـار افزایـش می یابد، موسـیالژها آب جـذب کـرده و درنتیجه بذر مسـتعد زوال 

پیـری مـی شـود و بـه دنبـال آن قابلیت انبـارداری آن کاهـش می یابد.
4(رطوبـت: بایـد رطوبـت بـذر را بعد از برداشـت و قبل از انبـار کردن، در حد مناسـب کاهـش داد. باافزایش 
رطوبـت در حـد نامناسـب میـزان رشـد قـارچ ها،تنفـس و گرمـا افزایـش مـي یابد که ایـن شـرایط منجر به 
زوال شـدیدتر بذرهـا در طـی انبـارداری مـی گـردد. و کاهش بیـش از حد رطوبت نیز با آسـیب رسـاندن به 
آنزیـم هـای موجـود در بـذر و تجزیه سـاختار غشـا سـرعت پیری بذر و درنتیجه فاسـد شـدن بذر را تسـریع 
مـی بخشـد مقـدار رطوبـت موجـود در بـذر را معمـوالً بـه صـورت درصـد نشـان می دهنـد. درصـد رطوبت 
بـذر بـه عواملـی ماننـد درجه رسـیدگی آن و موقعیت اقلیـم منطقه و زمان برداشـت محصـول و طریقه انبار 
کـردن و بـه ویـژه درصد رطوبت نسـبی انبـار بسـتگی دارد.معموال برای اغلـب بذرها رطوبت نسـبی 7 تا 14 

درصد مناسـب می باشـد.
5(دمـا: میـزان دمـای محیـط در طـول عمـر بذر موثر بـوده و با کاهـش دمای انبـار تا حد معینـی طول عمر 
بـذر افزایـش مـی یابـد. در ازای کاهـش هـر 5 درجـه سـانتی گـردا از دمـای بـذر بین صفـر تـا 44/5 درجه 
سـانتی گـراد، طـول عمـر بـذر دو برابر مـی شـود.دماهای زیر صفـز نیز موجـب افزایـش عمر انبـارداری می 
شـود بـه شـرطی که رطوبت نسـبی محیط بـذر از 70 درصد کمتر نباشـد، در غیر اینصـورت بلورهای یخ در 
فضـای بیـن سـلولی ایجاد شـده و موجب گسـیختگی نظم سـلولی می گـردد بنابراین رطوبت نسـبی موجب 
کاهـش خسـارت دمـای پاییـن مـی شـود. دمـای مناسـب انبار بـرای نگهـداری بذرها بـه گونه هـای گیاهی 
وابسـته بـوده و معمـوال در شـرایط معمولـی، بذرهـا بین 1 الی 10 درجه سـانتی گـراد نگهداری می شـوند.

انبارهای نگهداری بذر

از ویژگی هـای یـک سـاختار انبـاری می تـوان بـه حفاظـت در برابـر آب، پرهیز از آمیخته شـدن با سـایر بذرها و 
حفاظـت در برابـر جونـدگان، حشـرات، قـارچ هـا و آتـش را نام بـرد. در ایـن صورت بـا  کنترل دقیق حـرارت و 
رطوبـت نسـبی می تـوان بـذر بسـیاری از گونه ها را بـه مدت طوالنـی نگهداری نمـود. نگهداری بـذر در منطقه 
خشـک و سـرد هزینه کمتری 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 طـور کلی انبارهای بذر را به سـه گروه زیر تقسـیم 

م  کنند.



1( انبارهـای سـاده: ایـن نـوع انبارها فاقد سیسـتم کنتـرل رطوبت و دما می باشـند واکثرا بذرها در بشـکه، 
کیسـه، و یـا ظـرف هـای دیگـر بـه مدت یک سـال قابـل نگهـداری هسـتند.رطوبت نسـبی و دمـای بذر به 
شـرایط محیطـی انبـار بسـتگی دارد. اغلـب بذرهایـی کهپوسـته غیـر قابـل نفوذ دارنـد بعد از خشک شـدن 

می تـوان در ایـن نـوع انبارهـا بـه مدت طوالنـی نگهـداری نمود. 
2( انبارهـای خنـک: در ایـن انبارهـا، وسـایل رطوبـت زدا یـا خنـک کننده وجـود دارد تـا رطوبـت و دما کاهش 
یابـد. دمـا بـه کمتـر از 10 درجـه سـانتی گراد کاهـش داده می شـود. رطوبت نسـبی در انبار نبایـد از 50 درصد 
بیشـتر باشـد. در این شـرایط بذرها را می توان بیشـتر از یک سـال نگهداری نمود.کنترل رطوبت در انبار خنک 
از اهمیـت برخـوردار اسـت زیـرا افزایـش رطوبت نسـبی با کاهـش در دما همراه می باشـد کـه آب را روی بذرها 

متراکـم می کند.
3( انبارهـای سـرد و مرطـوب: در ایـن نـوع انبارهـا دما بین صفر الی 10 درجه سـانتی گراد و رطوبت نسـبی ۸0 
الـی 90 درصـد می باشـد و بـرای نگهداری بذرهای کوتاه عمر مانند:  شـاه بلـوط، ازگیل، راش، فنـدق، بلوط و... 

را که در مقابل کاهش رطوبت حسـاس می باشـند، مناسـب اسـت. 

انواع انبارهای بذر


