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برخـي از گیاهـان دارویـي در یـک فصـل زراعـي چنـد چیـن برداشـت مي شـوند، در ایـن گیاهـان عـالوه  بر 
تغییـر میـزان  محصـول  درهـر برداشـت ، ممکـن  اسـت  کمیـت  و کیفیـت  مـواد موثـره  نیـز تغییراتی  داشـته  
باشـد. بعنـوان  مثـال  در بابونـه ، گاوزبـان ، بادرنجبویـه  و نعنـاع  طـی  یـک  فصل  می تـوان  چند برداشـت  انجام  
داد. معمـوال بیشـترین  میـزان  محصـول  دربرداشـت  اول  حاصل  می شـود. تغییـرات  کمی  و کیفی  مـواد مؤثره  
ناشـی  از تغییـر تعـادل هورمونـی  گیاه  اسـت  کـه  در اثرتغییـرات  درجه  حـرارت ، نور، سـیکل  حیاتـی  آفات  و 
بیماریهـا، تغییـرات  فیزیکوشـیمیایی  خـاك  و دیگـر عوامـل  محیطی اسـت  کـه  در مقاطع  مختلف  فصل  رشـد 
همـواره  در تغییرنـد. همچنیـن  برداشـت ، بویـژه  موقعـی  کـه  کل  انـدام  هوایـی  گیاه برداشـت  می شـود، خـود 

نوعـی  هـرس  شـدید اسـت  که  بشـدت  تـوازن  هورمونـی  گیـاه  را به  هـم  می زند. 

استاندارد عملکرد

...
 گیاهان دارویي چند چینه داراي مقدار مواد موثره متفاوتي هستند؟
 برخي از گیاهان دارویي در سال هاي دوم و سوم برداشت مي شوند؟

کیفیت مواد معطه و موثره در چین هاي مختلف و در زمان هاي مختف متفاوت است ؟

در شـرایط مناسـب آب و هوایـي هنرجـو بتوانـد 100مترمربع گیاه دارویی مانند اویشـن را  با  ابزارهاي دسـتي 
نماید. برداشت 

آیا مي دانید 

واحد يادگيري 9

برداشت گياهان دارويي



بذرگيري گياهان دارويي

207

عملیـات برداشـت گیاهـان دارویـی ، بـه جمـع آوری بخـش یـا بخـش هایـی از گیـاه اطـالق می شـود کـه 
دارای مـواد موثـره باشـد. تجهیـزات مـورد نیاز برداشـت موفقیت آمیـز گیاهـان دارویی ، مشـابه محصوالت 
زراعـی اسـت. بـا ایـن تفاوت کـه در گیاهان دارویـی اندام ها را زمانـی باید برداشـت کرد کـه باالترین میزان 
عملکـرد و مـواد موثـره را داشـته باشـند. تجربه نشـان داده اسـت که یک کشـت پربـار از گیاهـان دارویی و 
یـا جمـع آوري انبـوه گیاهـان دارویـی و صنعتـی، اغلـب بـه خاطر جمـع آوری و خشـک کردن نادرسـت با 

شکسـت مواجه شـده اسـت .

1- در کدام شرایط محیطي باید نسبت به برداشت گیاهان دارویي اقدام کرد؟
2- شرایط گیاه دارویي در زمان برداشت باید چگونه باشد؟

3- تفاوت زمان برداشت گیاهان دارویي با سایر گیاهان زراعي در چیست؟

زمان برداشت گیاهان دارویی

آیا مي دانید 

بعلـت  تغییـر عوامـل  محیطـی  نظیـر درجـه  حـرارت ، نـور و ماننـد آن  طـی  فصل هـا و ماه هـا و تأثیـر آن  بـر 
کمیـت  وکیفیـت  مـواد مؤثـره  و همچنیـن  ارتباط مراحل  رشـد گیاه  بـا میزان  این  مـواد در گیاهـان  دارویی ، 
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تعیین اندام قابل برداشت

به نظر شما در برداشت گیاهان دارویی خودرو از طبیعت چه نکاتی را باید رعایت کنیم. 
فکر کنید

ویژگـی خـاص گیاهـان دارویـی وجـود مـواد موثـره در یک یا چنـد بخـش از اندام هـای این گیاهان اسـت. 
ایـن جملـه بـه مفهـوم آن اسـت کـه برداشـت اندام هایی از گیاهـان دارویـی سـودآوری دارد کـه دارای مواد 
موثـره باشـند، اندام هـای گیاهـی فاقد مـواد موثره، بـه عنوان مـواد گیاهی نامطلـوب و ناخالـص در محصول 
برداشـت شـده بشـمار می آینـد. از طرفـی دیگـر بـا توجـه مصـارف گوناگـون گیاهـان دارویـی هـدف از نوع 
مصـرف نیـز می توانـد، برداشـت کننـده اندام مـورد نظرازگیاهـان دارویی باشـد. در زمان های گذشـته بعضی 
از گیاهـان را بـرای مصـارف گوناگونـی اسـتفاده مـی کردنـد مثـال گیـاه کتـان را بـرای تولیـد الیـاف بـکار 
می بردنـد، در صورتیکـه امـروزه ایـن گیـاه بـه عنـوان گیـاه دارویی شـناخته مـی شـود و از بـذر آن در تهیه 
روغن در صنایع داروسـازی، آرایشـی وبهداشـتی اسـتفاده می شـود. در گذشـته دسـتگاه های برداشـت کتان 
بـرای برداشـت سـاقه و به منظـور تهیه الیاف طراحی و سـاخته می شـدند، در صورتیکه امروزه دسـتگاه های 
برداشـت کتـان بـرای جمـع آوری بذرهـای این گیاه بـه کار می رونـد. در نتیجه عوامل مختلفـی مانند: زمان 
برداشـت، نـوع انـدام مـورد اسـتفاده، سـن گیـاه و... در میزان مـواد موثـره و برداشـت گیاهان دارویـی تاثیر 
گذارنـد. در  شـکل زیـر اندام قابل برداشـت در گیاه زعفـران )پرچم و مادگـي( و در گل محمدي گلبرگ هاي 

گل مي باشـند کـه بـا دسـت جدا مي شـوند.

زمـان  و نحـوه  برداشـت  از اهمیـت  خاصـی  برخوردار اسـت . چنانچه زمان مناسـب و روش برداشـت صحیح 
گیاهـان دارویی، سـبب رسـیدن به بهترین کیفیت شـود، خسـارتهای محصـول وناخالصیهای اندام برداشـت 
شـده  پاییـن  و مـواد موثـره در انـدام مـورد نظر بیشـتر شـود، عملیات برداشـت گیاهـان دارویـی موفقیت 

اسـت. بوده  آمیز 
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زمان مناسب برای برداشت  اندام های مختلف گیاهان دارویی

وقتـي از اندام هـاي مـورد نظـر یـک گیـاه دارویـي بیشـترین مقـدار ممکـن مـاده موثـره اسـتخراج گـردد، 
در واقـع محصـول دلخـواه بدسـت آمـده اسـت. لـذا جمـع آوری گیاهـان دارویـی در زمانـی که گیـاه دارای 
حداکثـر میـزان مـواد مؤثـره اسـت، باید انجـام گیرد زیـرا میزان مـواد مؤثره گیـاه در طول سـال و حتی در 
سـاعات یـک روز متغیـر اسـت. بـه عنـوان مثال کـورم  )پیـاز( سـورنجان در پاییز فاقـد مواد تلـخ و عاری از 
کلشی سـین اسـت و در عـوض دارای مقادیـر زیـادی نشاسـته مـی باشـد و می تواند مـورد اسـتفاده خوراکی 
بجـای سـیب زمینـی داشـته باشـد، در صورتـی کـه در فصـل بهـار و اوایل تابسـتان کـورم گیـاه دارای مزه 
تلـخ و حداکثـر مقـدار ماده مؤثره کلشـی سـین بوده و جهـت مصارف دارویـی )رفع نقـرس و...( جمع آوری 
می شـود. در مـورد اهمیـت سـاعات مختلـف روز در امـر جمـع آوری گیاه، می تـوان برگ های گل انگشـتانه 
را در نظـر گرفـت کـه مقـدار گلیکوزیـد آن در بعدازظهـر بیشـتر از صبـح مـی باشـد و یـا برگ هـای بید که 
میـزان گلیکوزیدهـای آن در روز بیشـتر از سـاعات شـب مـی باشـد. نکته مهـم در مورد گیاهان اسـانس دار 
ایـن اسـت کـه برداشـت آنهـا بایـد در صبـح زود انجـام گیـرد یعنی درسـت در زمانی کـه خورشـید از روی 
برگ هـا شـبنم ها را خشـک می کنـد چـون در ایـن زمان میزان اسـانس بـاال می باشـد. درصورتیکـه در طی 
روز بر اثـر نـور خورشـید واکنش هـای شـیمیایی در گیـاه انجـام می گیـرد و مقـدار اسـانس کم خواهد شـد. 
معمـوال بـه اسـتثنای عـده ای از گیاهـان کـه محصـول بـرداری آنهـا تابـع شـرایط خاصـی می باشـد، بقیه 

اندام هـا را در مواقـع زیـر بهره بـرداری می نماینـد :

از نظـر مرحلـه رشـد گیـاه، گل هـا را قبـل از بـاز شـدن ویـا 
بال فاصلـه بعـد از بـاز شـدن در هنگام صبح وقتی که شـبنم ها 
از روی گل برگ هـا،  برداشـته شـدند، جمـع آوری می کننـد. 
امـا اسـتثناهایی نیز وجـود دارد کـه می توان به بنفشـه معطر 
و گل بهـار نارنـج اشـاره کرد که بعـد از شـکفتن کامل گل ها، 
جمـع آوری می شـوند. همچنیـن در برخی گیاهـان مانند گل 
سـرخ ، افسـنطین ، انواع تمشـک ، زالزالک بهتر اسـت که در 
حالت نیمه باز یا غنچه جمع آوری شـوند و سـر شـاخه گلدار 
برخی گیاهان معطر و اسـانس دار مثل آویشـن، زوفا و ریحان 
وقتی گل در شـرف شـکفته شـدن کامل می باشـد برداشـت 
می شـود. از آنجا که گل ها جزء اندام حسـاس گیاه محسـوب 
می شـوند، می تـوان آنهـا را بـا دسـت و شـانه هـای مخصوص 

جمـع آوری کرد. 

1- برداشت گل
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بـرگ هـا معموالصبـح ها ودر هوای خشـک وبـدون شـبنم و در زمان آغـاز گل دادن گیاه جمع آوري می شـوند. 
در ایـن هنـگام آن هـا سرشـار از مواد موثره هسـتند. البته برگ های گیاهان اسـانس دار در زمـان گل دهی گیاه،  
برگ هـای گیاهـان یـک سـاله قبـل از پژمرده شـدن گل ها، برگ هـای گیاهان دوسـاله در سـال دوم جمع آوری 
می شـوند. بـرگ درختـان دارویـی را از زمـان ظاهـر شـدن گل هـا تا رسـیدن کامل میـوه می چیننـد. و در مورد 
گیاهانـی ماننـد اکالیپتـوس وانـواع سـرو برگ هـا در تمـام طـول سـال برداشـت می شـوند. بـراي این کـه گیاه 
یکبـاره عـاري از بـرگ نشـود و صدمـه نبینـد، نبایـد همـه ي بـرگ هـاي آن را چیـد. برگ هایی که مـورد جمع 
آوری قرارمی گیرنـد بایـد جـوان، سـالم، شـاداب و عـاری از هرگونـه بیماری وآفت باشـند برگ هـا را نباید بعد از 
جمـع آوری  کـردن در سـبد یـا گونـی مچاله یا تلمبـار کـرد ودر صورتی که گیاه حاوی اسـانس باشـد نباید بعد 

از جمـع آوری مقابـل نور مسـتقیم خورشـید ودمای بـاالی 35درجه قـرار گیرد.

اندام هـای زیرزمینـی به خصـوص ریشـه و ریزوم ها 
را بطـور کلی در اوخـر پائیز )زمان اسـتراحت گیاه( 
بایـد توجـه  بـرداری مـی نماینـد. ولـی  محصـول 
داشـت بهـره بـرداری ریشـه ها درگیاهـان دارویـی 
یکسـاله قبـل از گل دادن گیـاه و برداشـت ریشـه 
گیاهـان دارویی دوسـاله و چند سـاله  بعـد از پایان 
رشـد و نمـو سـال اول معمـوال در پائیـز و یـا قبـل 

2- برداشت برگ  

3- برداشت اندام های زیر زمینی
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پوسـت گیاهـان دارویـی را هـم دربهـار قبل از شـروع فعالیت های گیاهـی وهم در پاییـز درزمان اسـتراحت گیاه 
جمـع آوری مـی کنند.گیاهانـی کـه دارای مـواد رزینـی هسـتند در زمـان شـروع جریـان شـیره گیاهـی در بهار 
جمع آوری می شـوند. معموالً پوسـت ریشـه و سـاقه های نسبتا مسـن ارزش بیشتری دارند. پوسـت ریشه و ساقه 
گیاهـان دارویـی اگـر دارای مـواد رزینی باشـد باید در بهار )یعنی هنگام شـروع جریان شـیره گیاهی( از قسـمت 

میانی )چوبی( جداسـازی شـوند.

4- پوست 

از رشـد و نمـو گیـاه دراواخـر زمسـتان صـورت 
می گیـرد. معمـوالً ریشـه هایی کـه پوسـت آنهـا 
مصـرف دارویـی دارد بایـد زمانـی کـه قسـمت 
مرکزی ریشـه رشـد کرده و سـخت شـده اسـت 
ریشـه  از  بهره بـرداری  شـود.در  بهره بـرداری 
گیاهـان همـواره بایـد توجـه داشـت کـه انـواع 
سـخت و چوبـی شـده یـا تیـره رنـگ و فاسـد و 
توخالی جمع آوری نشـود. بعالوه بایسـتی ریشـه 

گیـاه در مرحلـه ای باشـد که پوسـت آن رشـد قابل مالحظـه ای پیدا نموده باشـد تا جداکردن آن از قسـمت 
سـخت و چوبـی شـده بـه راحتـی مقـدور گـردد. بنابراین اگر برداشـت ریشـه ها و ریـزوم ها زودتـر از موعد 
انجـام گیـرد ریشـه هـا و ریـزوم ها، گوشـتی و اسـفنجی شـکل بوده و در اثر خشـک شـدن به سـرعت خرد 
شـده و کیفیـت خـود را از دسـت می دهنـد و اگـر دیرتـر جمـع آوری شـوند سـخت و غیـر قابـل اسـتفاده 

شـد. خواهند 
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معمـوال جمـع آوري شـیره و صمـغ در پاییز انجام مي شـود، هنگامیکه شـیره درخـت از آن فرو مي ریـزد. براي 
جمـع آوري شـیره و یـا صمـغ درختـان و درختچه هـا بـا ایجاد شـکاف و یا سـوراخ در آن شـیره را جمـع آوري 

مي کنیم.

6- شیره و صمغ

بررســي کنیــد در منطقــه زندگــي یــا تحصیلــي شــما شــیره و صمــغ چــه نــوع از گیاهــان دارویــی را 
ــد؟ ــت می کنن برداش

تحقیق کنید

ــط  ــده توس ــت ش ــان کش ــا گیاه ــت ب ــودرو در طبیع ــي خ ــان داروی ــت گیاه ــن برداش ــي بی ــه تفاوت چ
ــود دارد ؟ ــاورزان  وج کش

پرسش

معمـوال جمع آوري شـیره و صمـغ در پاییز انجام 
مي شـود، هنگامیکـه شـیره درخـت از آن فـرو 
مي ریـزد. بـراي جمـع آوري شـیره و یـا صمـغ 
درختـان و درختچـه هـا بـا ایجـاد شـکاف و یـا 
سـوراخ در آن شـیره را جمـع آوري مي کنیـم.

5-میوه وبذر
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برداشت گیاهان دارویی

عملیـات برداشـت در گیاهـان دارویـی را می توان براسـاس معیارهای مختلفـی طبقه بندی کرد. کـه یکی از آنها 
منشـا گیاه دارویی اسـت. طبقه بنـدی براین اسـاس عبارتند از:

1- برداشت گیاهان خودرو در طبیعت   2(برداشت گیاهان کشت شده
منبـع نخسـت از گیاهـان دارویـی در طبیعـت بصـورت خودرو یافت می شـوند در گذشـته اکثر گیاهـان دارویی 
کـه مـورد اسـتفاده قرار مـی گرفت ازطبیعت بدسـت می آمـد. در جمـع آوری گیاهانی که به صـورت خودرو که  

در مراتـع پراکنـده انـد باید بـه نکات زیر توجه شـود : 
 الـف ( مطابـق قوانیـن حفـظ محیـط زیسـت از هـر گونـه گیاهـی بایـد در هـر منطقـه تعـداد قابـل مالحظه و 
مشـخصی موجـود باشـد. لـذا هنـگام جمـع آوری دقت شـود که حتما تعـدادی پایـه جهت حفظ نسـل گیاه در 

سـال های آینـده، باقـی بماند. 
ب( جمع آوری بصورت متوالی )هر سال ( نباشد.

 ج( از جمع آوری قسمت هایی از یک گیاه که خاصیت دارویی ندارد، باید خودداری شود.
 د( در چیـدن قسـمت هایـی از گیاهـان دارویی که سرشـاخه های گلدارشـان خاصیـت دارویـی دارد، حتما باید 

از قیچی اسـتفاده نمود.
طبقه بنـدی دیگرگیاهـان دارویـی، بـر اسـاس شـیوه برداشـت صـورت می گیـرد، اسـتفاده از روش های مناسـب 
برداشـت در جلـو گیـری از هـدر رفتـن مـاده موثـره گیـاه نقش مهمـی ایفا  مـی کند، لـذا باید متناسـب با نوع 
گیـاه وانـدام مـورد اسـتفاده، از روش های خاص اسـتفاده کرد. نحوه برداشـت انـدام گیاهی به نوع انـدام، ظرافت 

وانـدازه آن بسـتگی دارد. کـه بر این اسـاس سـه نوع شـیوه برداشـت وجـود دارد.
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1(برداشت به روش دستی  
برداشـت دسـتی گیاهان دارویی بوسـیله کارگران با تجربه صورت می گیرد. گاهی این روش تنها روش برداشـت 
ممکـن اسـت. اکثرا در مزرارع کشـت گیاهان دارویی در سـطح کوچـک و یا برای برداشـت گیاهان دارویی خودرو 
در طبیعـت کـه پراکنـش زیادی داشـته و امکان عبور و مرو ماشـین االت کشـاورزی به سـختی مقدور باشـد.  از 
روش دسـتی اسـتفاده مـی شـود. بـا  ایـن روش نیـازی به نیـروی کارگـری زیـادی دارد ودر نتیجه ممکن اسـت 
سـود آوری آن کـم باشـد. همجنیـن تفـاوت در کیفیـت محصول برداشـت شـده در صـورت اسـتفاده از  کارگران 
مختلـف ممکـن اسـت بوجـود آیـد. ابزارهایـی ماننـد: داس بـرای درو کـردن گیاهـان دارویـی علفی، بیـل برای 
برداشـت اندام هـای زیـر زمینـی و یـا اسـتفاده از شـانه مخصوص بـرای برداشـت گل هابـی بابونه نمونـه های از 

برداشـت به شـیوه دسـتی می باشد.

2(برداشت به روش نیمه مکانیزه 

شـامل اسـتفاده از ابزارهـای کمکـی می شـود که توسـط نیروهای کارگـری برای برداشـت گیاهـان دارویی بکار 
مـی رود،کـه بـه این ترتیب نیروی کارگری و زمان برداشـت را نسـبت به حالت دسـتی کمتر می کند و برداشـت 
آسـان تر مـی شـود.وضعیت بدن برداشـت کننـدگان در هنگام انجام برخی از روش های برداشـت سـنتی بسـیار 
نامناسـب اسـت مثـال وضعیت بـدن هنگام برداشـت زعفران بسـیار نامناسـب و در طوالنی مدت سـبب ناراحتی 
برداشـت کننـدگان مـی شـود.در این مـوارد نیمه مکانیزه کـردن و فراهم نمودن شـرایط رفاهی بیشـتر در کارها 

را با اسـتفاده از دسـتگاه مناسـب می تـوان تامین کرد.
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3(برداشت به روش مکانیزه

برداشـت مکانیزه شـامل اسـتفاده کامل از ماشـین ها و ادوات در برداشـت محصول گیاهان دارویی می باشـد. از 
مهمتریـن پیـش نیازهـای موفقیـت در تولیـد اقتصادی و سـودآور گیاهان دارویی برداشـت بصـورت مکانیزه می 
باشـد. گاهـی ممکن اسـت محصـول حاصل از برداشـت مکانیزه در مقایسـه با برداشـت دسـتی کیفیت کمتری 
داشـته باشـد، اما معموال یکنواخت تر اسـت ونیروی کارگر کمتری صرف و سـرعت برداشـت بیشـتر می باشد. از 
مهمتریـن طبقـه بنـدی های برداشـت مکانیزه بر اسـاس نوع اندام گیاهی قابل برداشـت شـامل موارد زیر اسـت:

1-برداشـت ریشـه ها و پیازها  2-برداشـت اندام رویشـی ،برگ و سـاقه ها  3-برداشـت گل ها یا بخشهایی از گل  
4- برداشـت میـوه هـا و دانه ها  5- انواع خاصی از برداشـت. 

طیـف گسـترده ای از دسـتگاهها بـرای برداشـت اختصاصـی گیاهان دارویی اسـتفاده می شـوند، که تفـاوت نوع 
دسـتگاه و روش کار آن بـه مـزارع کوچـک و یـا بـزرگ مربـوط اسـت. عـالوه بـر طراحـی و سـاخت ماشـینهای 
مخصـوص برداشـت گیاهـان دارویـی در ایـن زمینه، ایـن نظریه مطرح اسـت که از دسـتگاههای برداشـت دیگر 
محصـوالت زراعـی  بـه صـورت تغییـر یافته ، کامـل و یا از برخی قسـمتهای آنها می توان اسـتفاده نمـود. مانند 
اسـتفاده از گاو آهن های برگردان دار و دسـتگاه برداشـت سـیب زمینی  برای برداشـت ریشـه و پیاز، تغییر در 
دسـتگاه علـف چیـن هـا )دروگرهای علوفه ای(برای برداشـت بـرگ وسـاقه در گیاهانی نظیـر بادرنجبویه، نعنای 
فلفلـی، آویشـن و.. و یـا از کمباین های برداشـت غالت با اندکی تغییر درآنها برای برداشـت دانـه گیاهان دارویی  

اسـتفاده می شود. 



216

برداشت گیاه دارویی آویشن فعالیت عملی

وسایل الزم: لباس کار ، دستکش، وسیله برداشت مانند)قیچی، داس و...(، مزرعه کشت شده آویشن 
1- لبـاس کار خـود را پوشـیده و دسـت کـش را دسـت کـرده وبا رعایـت نکات ایمنـی و بهداشـتی زیر نظر 

هنرآمـوز مربوطه، وارد مزرعه شـوید.
2-  هرگـروه سرشـاخه گیـاه آویشـن را کـه در زمان آغاز مرحله گل دهی باشـند، از فاصله 10 سـانتی متری 

سـطح زمیـن قطع و پس از جمـع آوری  نمایید.
 3- بـه آرامـي ناخالصـی هـا و سـاقه های ضخیم چوبـی را در محل مناسـبی بدور از نور آفتاب برای خشـک 

کردن آمـاده نمایند. 
توجـه: هرهنرسـتان بسـتگی بـه موقعیـت و شـرایط آب و هوایی مـی تواند از گیاهـان دارویـی دیگری برای 

کاشـت و برداشت اسـتفاده نمایند.

پـس از جمـع آوری اندام هـای مـورد نظـر در زمـان مناسـب، آنهـا را بـرای خشـک کـردن آمـاده می کننـد. 
نحـوه آمـاده نمـودن گیاهـان دارویی، نه تنها باعث سـرعت بخشـیدن در خشـک شـدن آنها می شـود، بلکه 
در کیفیـت خشـک شـدن نیـز تاثیـر مثبـت دارد. در ایـن مرحلـه اضافـه هایـی را که مـد نظر نیسـتند جدا 
مـی کننـد، بـا رعایـت ایـن نکته نه تنهـا انرژی کمتری برای خشـک شـدن اندام هـا مصرف می شـود، بلکه 

رونـد خشـک شـدن آنها را نیز سـرعت می بخشـد.

آماده نمودن گیاهان دارویی قبل از خشک کردن :
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در ایـن مرحلـه ابتـدا بقایـای خاك، سـنگ ریزه ، مواد زائد علفهای هرز ، جداکردن پوسـت ریشـه ها با نداشـتن 
مـواد موثـره، جـدا کـردن اندام ها مانندگل ازریشـه و.. را انجام مـی دهند. که در بعضی موارد مثـال در جدا کردن 
بقایـای خـاك  از روی ریشـه هـا و ریـزوم هـا  ممکن اسـت از برس هـای مخصوص، پـره های دندانـه دار فلزی ، 

اسـفنجی یا غربال های لرزش دار  اسـتفاده شـود.

چنانچـه اقـدام بـه خشـک کـردن ریشـه هـا و یـا ریـزوم ها شـود، بایـد قبل از خشـک کـردن آنهـا را کامال 
شسـت، به طوریکـه از گل و الی پـاك شـود. بـرای اینـکار بهتـر اسـت اندام هـای مذکـور در ظـروف آبکـش 
ماننـد متحرکـی قـرار گیرنـد و سـپس بـا فشـار آب شستشـو داده شـوند. ضرورتـا پوسـت ریشـه ها را نیـز 
کـه فاقـد مـواد موثـره اسـت ، جـدا می سـازند)مانند ریشـه گل صابونـی(. تولید کننـدگان کوچـک از منابـع 
آبـی دسـترس و قابـل اطیمنـان بـرای شتشـوی گیاهـان دارویـی برداشـت شـده اسـتفاده می کننـد. و گیاه 
برداشت شـده را بـا فـرو بـردن در آب شستشـو می دهند. در سـطح بزرگتر می توان از اسـتخرهای شستشـو 
اسسـتفاده کـرد. بـرای  ایـن منظور برخی از مـواد ضد عفونی کننده مجـاز را برای نابـودی آلودگی میکروبی 
بـه آب اسـتخر اسـتفاده می کنند. رسـوبات ته نشـین شـده در کف اسـتخر از جملـه آلودگـی و ناخالصی ها 
هسـتند کـه بایـد بـه طـور دوره ای آن هـا را حـذف کـرد و آب اسـتخر را نیـز عوض نمـود. با توجه بـه نیاز، 
برخـی از گیاهـان یـا برگهـا باید سشـته شـوند. ایـن کار معموال با اسـپری کـردن آب بر روی الیـه نازکی از 
مـواد گیاهـی انجـام مـی گیـرد. و سـبب می شـود همـه گیاهان بـه طور کامـل و به شـدت تحـت تاثیر آب 
اسـپری شـده قرار بگیرند. بسـیاری از دسـتگاه های شـوینده صنعتی که برای شستشـوی سـبزی ها طراحی 
شـده اند را مـی تـوان بـرای تمییـز کـردن و شستشـوی گیاهـان دارویی بکار بـرد. انواعـی از این دسـتگاه ها 
عبارتنـد از: 1- شـوینده های اسـتوانه ای بـا اسـتوانه بـاز یـا بسـته. 2(شـوینده های آب فشـان دار،تونلـی یـا 

دوار. 3-شـوینده هـای برس دار. 4-شـوینده های شـناور.

تمیز کردن

شستشو
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عملیات قبل از خشک کردن

خشک  کردن  گیاهان  دارویی  

در بسـیاری از اوقـات هـدف از عملیـات قبـل از خشـک کـردن، زدودن قسـمتهای نامطلـوب گیاهـی اسـت. 
جداسـازی بـه منظـور خشـک کردن جداگانه قسـمتهای مختلـف گیاه، درجه بنـدی برای آماده سـازی گیاه 
بـرای ورود بـه دسـتگاه خشـک کـن اسـت. برخـی از فرایندهای دیگـر مانند پوسـت کندن، برش هسـته و... 
را نیـز مـی تـوان جزئـی از عملیـات آمـاده سـازی قبـل از خشـک کردن بـه شـمار آورد. چنانچه جداسـازی 
در طـول برداشـت صـورت نگیـرد، توصیـه مـی شـود اینـکار پـس از برداشـت در مزرعـه و قبـل از خشـک 
کـردن انجـام شـود. خشـک کـردن جداگانه محصـول درجه یـک و دو ، کیفیت باالتر و بازده بیشـتر خشـک 
کـن را در پـی خواهـد داشـت. بـه طـور مثـال چنانچه هدف صرفـا اسـتفاده از برگهـای گیاهـان دارویی می 
باشـد، بویـژه در مقیـاس کـم ،بهتر اسـت بجای خشـک کـردن گیاه کامـل، ابتدا برگهـای تازه آن را از سـایر 
قسـمتهای گیـاه جـدا و جداگانـه خشـک نمودتـا برگهـا پـس از خشـک شـدن،بدون اضافـه و دارای کیفیت 
بهتـری باشـند. فرآوری قبل از خشـک کـردن در برخی از گیاهـان دارویی مانند جداسـازی و درجه بندی را 
مـی تـوان بـا دسـتگاهها و روش های مختلف انجـام داد. این عملیات در بسـیاری مواقع بـرای تولیدکنندگان 
بـزرگ و هنگامـی رایـج اسـت که خشـک کن هـای نواری یـا قفسـه ای را بکار مـی برند. سـاده ترین روش، 
زدودن قسـمتهای نامطلـوب بـه صورت دسـتی بر روی میز بازرسـی محصول اسـت. در اینحالـت نواری را که 
بـه آهسـتگی حرکـت مـی کنـد، اسـتفاده می کننـد و دو نفـر در وضعیت مناسـب، علـف های هرز، سـنگها 

ودیگـر ناخالصیهـا را جدا مـی کنند.

اندامهـاي مختلـف گیاهـان دارویي پـس از جمع آوري از مقادیـر فراواني رطوبت برخوردارنـد . وجود رطوبت 
بـراي رشـد قارچ ها و سـایر عوامل بیماري زا بسـیار مناسـب اسـت و به همیـن دلیل نگهـداري اندام هاي تازه 
برداشـت شـده را حتـي بـراي مـدت کوتـاه غیر ممکن مي سـازد و لـذا چـون اندامهاي جمع آوري شـده مي 

بایسـت بـراي مـدت طوالنـي جهـت 
اسـتفاده دارویي وخوراکـی نگهداري 
واکنش هـاي  آنجایي کـه  از  و  شـوند 
بیوشـیمیایي فاسـد کننده در شـرایط 
رطوبتـي انجـام مـي گیـرد. از اینـرو 
خشـک کردن اندامهـا بطـور صحیـح 
و مناسـب یـک فرآینـد بسـیار مهـم  

پـس از برداشـت تلقـی می شـود.
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خشـک کـردن عبـارت اسـت از : کاهـش مقدار رطوبت در انـدام های جمع آوری شـده، به طوریکـه بتوان بدون 
هیـچ خطری آنهـا را برای مدت ی نگهـداری کرد. 

هدف از خشک کردن گیاهان دارویی

- کاهـش وزن محصـوالت گیاهـی بـه دلیـل اینکه گیاهـان مختلف بین 60تـا90 درصد آب دارنـد در نتیجه 
خشـک کـردن باعـث کاهش چشـمگیر وزن و سـهولت در حمل ونقل می شـود. 

2- غیـر فعـال شـدن آنزیـم هـای گیاهی و جلـو گیـری از تغییـرات آنزیمی مواد موثـره گیاهـان دارویی که 
سـبب انبـار داری ونگهداری طوالنی م  شـود

3- خشک کردن باعث غیر فعال شدن باکتری ها و قارچ ها و جلو گیری از فساد گیاه می شود. 
4- سـهولت  آسـیاب  نمـودن  و افزایـش  سـطح  تمـاس  در مواردی  که  بـرای  اسـتخراج  مواد مؤثـره  از حاّلل ها 

می شود. اسـتفاده  
در مجمـوع کاهـش رطوبـت باعـث پایـداری در گیاهـان جمـع آوری شـده، می شـود ومدت نگهـداری گیاه 

افزایـش مـی یابـد. روش خشـک کـردن، به میـزان و نوع رطوبـت در انـدام گیاه بسـتگی دارد.

انواع رطوبت موجود در گیاهان دارویی از نظر پیوندهای شیمیایی عبارتند از:

رطوبـت شـیمیایی یـا مولکولـی: در ایـن نوع رطوبـت، ملکولهـای آب با انـرژی پیوندی قوی بـه ملکول های 
مـاده مـورد نظـر متصـل شـده انـد. جدا کـردن این رطوبت بسـیار مشـکل اسـت ومسـتلزم متالشـی کردن 
مولکـول اسـت. در خشـک کـردن گیاهـان دارویی حذف ایـن رطوبت مد نظر نیسـت وامکان پذیر نمی باشـد.

2(رطوبـت فیزیکـی شـیمیایی :ایـن نـوع رطوبت بر حسـب میـزان انـرژی پیوندهـای مولکولی، بـه دو نوع : 
رطوبـت چسـبنده )آب هیگروسـکوپیک( و رطوبـت پیوسـته )آغشـته(که انـرژی پیونـد ملکول هـای آب در 
رطوبـت چسـپنده زیـاد اسـت و به راحتـی نمی توان ایـن رطوبت را از گیاه جـدا کرد. اما در رطوبت پیوسـته 
که مولکول های آب سـطح خارجی سـلول را پوشـانده اند و انرژی پیوندشـان کمتر اسـت وسـاده تر از سـلول 

خارج می شـود.
3(رطوبـت مکانیکـی: رطوبتـی اسـت کـه بـه وسـیله لوله هـای موئیـن از محیـط اطـراف جـذب و در گیـاه 
ذخیـره می شـود. و هـر چـه رطوبـت محیـط بیشـتر باشـد رطوبـت مکانیکـی در گیـاه بیشـتر اسـت. مقدار 
رطوبـت مکانیکـی بـه دو عامـل اختالف غلظـت بین اندام مـورد نظر و محیط خـارج بسـتگی دارد. دو عامل 

مذکـور نقـش عمـده ای در کاهـش رطوبـت اندام هـا دارند.



220

منظور از خشـک کردن گیاهان دارویی حذف رطوبت مکانیکی و رطوبت پیوسـته اسـت. سـرعت خارج شـدن 
آب موجـود در انـدام هـا بـه مقـدار رطوبـت محیط و میـزان درجه حرارت بسـتگی دارد. برای خشـک کردن 
گیاهـان دارویـی، گیاهـان بایـد بـه صـورت یکنواخـت پراکنـده شـوند زیـرا اگـر پراکندگـی گیـاه یکنواخت 
نباشـد رطوبـت از جـای پـر تراکـم به جـای کـم تراکم حرکـت واز توده هـای گرم تـر به توده هـای خنک تر 
منتقـل مـی شـود. ضمـن اینکـه رطوبـت اضافـي باعـث تخریـب بیوشـیمیایي مـاده موثـره گیـاه مي شـود . 
خشـکاندن بیـش از حـد نیـز ضمـن تاثیـر نامطلـوب اقتصـادي ، اثـر دارویـي گیـاه را کاهش مي دهـد و لذا 
گیاهـان دارویـي پـس از خشـکاندن مـي بایسـتي 10 تـا 14 درصـد داراي رطوبـت باشـند . در اکثـر موارد، 
از روش خشـک کـردن گیـاه زیـر نور مسـتقیم خورشـید اسـتفاده نمي شـود. چراکه نـور خورشـید باعث از 
کاهـش  مـواد موثـره گیـاه شـده و گیاه به سـرعت زرد و قهـوه اي مي شـود.گیاهاني که براي اسـانس گیري 
جمـع آوري مـي شـوند،ب ا عمـل خشـک کردن در نور خورشـید، بخشـی از مـواد اولیه ي خود را از دسـت 
مي دهنـد. هـر نـوع از گیاهـان بایسـتي جداگانه خشـک شـوند.تا در شناسـایي آنها اشـکالي ایجاد نشـود. به 
طـور تقریبـی بـرای بدسـت آوردن یـک کیلـو گـرم وزن خشـک از اندام هـای مختلـف گیاهـان داروییی به 
ترتیـب 5 تـا۸ کیلـو گـرم گل تـازه، 5 تـا 6 کیلوگـرم بـرگ تازه ، 4 تـا 5 کیلو گرم سـر شـاخه دارای برگ و 

گل ، 3 تـا 4 کیلوگـرم ریشـه و 1/2 تـا1/5 کیلووگـرم میـوه تازه نیاز اسـت .

مراحل خشک کردن گیاهان دارویی شامل دو مرحله است:

مرحلـه اول خشـک شـدن سـریع کـه دارای یک مرحله آماده سـازی مقدماتی اسـت و شـامل حـذف رطوبت 
مکانیکـی گیـاه و قسـمت اعظـم رطوبت پیوسـته بـوده وبا سـرعت زیاد انجام می شـود. 

مرحلـه دوم خشـک شـدن کنـد کـه در ایـن مرحلـه مقـداری از رطوبت پیوسـته که در گیـاه باقـی مانده به 
کنـدی خارج می شـود.

روش ها و دستگاههای خشک کردن گیاهان دارویی
 برای خشک کردن اندام های مختلف گیاهان دارویی از دو روش طبیعی و مصنوعی استفاده می شود.

روش طبیعی بیشـتر در گذشـته مرسـوم بوده و براسـاس نوع و اندام گیاهی مورد نظر، نیاز به نور مسـتقیم 
یـا غیرمسـتقیم خورشـید دارد. انـدام چوبـی و سرشـاخه ها، ریشـه وریزوم را می تـوان در معرض نـور آفتاب 
خشـک کـرد. بـه طـور کلـی زمانی از نور آفتاب اسـتفاده می شـود کـه تغییری در مـواد موثـره ، رنگ و بوی 
مـواد دارویـی تغییـر نکند. بـه منظور جلوگیـری از زیانهای حاصـل از عوامل نامناسـب، اندام هـا را در اتاق ها 
یـا سـالن های مخصـوص خشـک مـی کننـد. در ایـن روش، زمـان مـورد نیـاز بـرای خشـک کـردن گیاهان 

1-روش طبیعی)خشک کردن در هوای آزاد(: 
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دارویـی، بـه شـرایط آب وهوایـی محـل بسـتگی دراد. در هوای خشـک سـریع تـر ودر هوای مرطـوب دیرتر 
خشـک می شـود و حتـی در شـرایط مرطـوب امـکان جـذب رطوبت از سـوی گیاه نیـز وجـود دارد.در مقدار 
کـم گیـاه بـرای ایـن که آلودگـی وارد گیاه نشـود باید یک پارچه یـا کاغذ تمیز زیـر گیاه قـرار داده و گیاه را 
بـه طـور یـک نواخـت در سـطح مورد نظـر پراکنده کرد تـا هوا به راحتـی در میان آنها جریان داشـته باشـد. 
بـرای اینکـه همـه قسـمت هـای گیـاه بـه طور یکنواخت خشـک شـود هـر چند وقـت باید گیـاه را زیـر ورو 
کـرد و ایـن زیـر و رو کـردن گیـاه بایـد در حدی باشـد کـه باعث خرد شـدن انـدام گیاهی وکاهـش کیفیت 
محصـول نشـود. بـه طـور کلـی، در هـر مترمربـع نیـم کیلوگرم گل تـازه ، یـک تا دو کیلـو گرم بـرگ تازه و 

دو تـا دونیـم کیلوگـرم ریشـه پخش کرد.

2- روش مصنوعی )خشک کردن با استفاده از دستگاه های خشک کن( 

خشـک کـردن انـدام هـای گیاهـان دارویی به طـور طبیعی ممکن اسـت با تغییـر اوضاع جـوی معطل بماند 
و ایـن کار تـا چنـد هفتـه بـه تاخیر انجامـد و یا تغییـر اوضاع جـوی باعث بـروز زیانهایی به محصـول گردد. 

در ایـن صـورت اسـتفاده از روش های مصنوعی ضـرورت می یابد.

برگ هاي خشک شده گیاه دارویي به 
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الف -خشک کن باجریان هوای خنک

ب-خشک کن با جریان هوای گرم

در ایـن روش درجـه حـرارت مـورد اسـتفاده همـان درجـه حـرارت محیـط اسـت. و منظور از هـوای خنک 
نیـز همـان هـوای معمولـی اسـت که بـه جریـان افتاده اسـت. تنها وجـود تهویه های مناسـب و قـوی باعث 
جابجایـی هـوا در داخـل سیسـتم و خنکـی محیـط مـی گـردد. از این خشـک کن ها فقـط زمانی اسـتفاده 
می شـود کـه بقیـه خشـک کن ها در دسـترس نباشـند .اسـتفاده از تهویـه، تنهـا در روزهای  گرم وخشـک 
جایـز اسـت و در روزهایـی کـه رطوبت هـوا باالی50 درصد باشـد، اسـتفاده از این نوع تهویه هـا به هیچ وجه 
مناسـب نیسـت و رطوبـت داخـل خشـک کـن بـاال مـی رود. طـول زمـان الزم برای خشـک کـردن اندام ها 
بـه شـرایط آب وهوایـی محـل بسـتگی دارد ومعموالً بین هشـت تا بیسـت روز اسـت. این روش که شـباهت 
زیـادی بـه روش طبیعـی دارد،)بـه جهـت نیـاز بـه زمـان زیـاد(، معمـوالً مقـرون بـه صرفـه نیسـت. اگر در 
سیسـتم های هـوای خنـک عـالوه بر تهویـه مناسـب، دمای مناسـبی نیز)به کمـک دسـتگاه های مخصوص( 
جریـان داده شـود، عیبـی که در مورد این سیسـتم ذکر شـد برطرف شـده و خشـک شـدن اندام هـا در این 

سیسـتم تسـریع می گردد.

ایـن نـوع خشـک کن ها در مقایسـه با خشـک کن هـای دارای جریـان هوای خنـک، کیفیت بهتر و سـرعت 
عمـل بیشـتری دارنـد. از ایـن رو، برای خشـک کردن گیاهـان دارویی اغلب از این نوع اسـتفاده می شـود. در 
ایـن نـوع خشـک کن هـا درجه حـرارت )معموال بیـن 40 تا ۸0 درجه سـانتی گـراد( و رطوبت دسـتگاه قابل 
تنظیـم اسـت. و عـالوه بـر جریان مناسـب هـوا در داخـل دسـتگاه ، اندام های گیاهی در دسـتگاه نیـز جابجا 
می شـوند. از انـواع خشـک کـن هـای جریـان هـوای گـرم  مـی تـوان به خشـک کـن کابینتی و خشـک کن 

تسمه ای اشـاره کرد.

1( خشـک کـن کابینتـی: از مزایـای ایـن خشـک کن کوچک بـودن آن اسـت به طـوری که جـای کمی 
را اشـغال می کنـد. همچنیـن می تـوان درجـه حـرارت داخـل دسـتگاه و سـرعت تهویـه آن را تنظیـم نمود. 

اســتفاده از روش هــای مصنوعــی در خشــک کــردن انــدام هــای گیاهــان دارویــی چــه مزایــا و معایبــی 
دارد؟

فکر کنید

 اسـتفاده از روش هـای مصنوعـی ممکـن اسـت از چند دقیقه تا چند سـاعت به طول بیانجامـد. در این روش 
اسـاس کار بـر پایـه وجـود هوای گـرم و وجود دسـتگاه تهویه که سـبب جابجایـی هوای گرم می شـود، قرار 
دارد. اسـتفاده از ایـن روش، نیـاز کمتـری بـه نیروی بدنـی زیاد دارد.براسـاس میزان درجه حـرارت و میزان 

تهویه سـه دسـته خشـک کن وجود دارد:
الـف - خشـک کـن بـا جریـان هـوای خنـک ب - خشـک کـن بـا جریـان هـوای گـرم ج - خشـک کـن با 

جریـان هـوای داغ.
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اندامهـای گیاهـان نظیـر گلهـا، برگها و ریشـه ها در این دسـتگاه بـه نحو مطلوبی خشـک می شـوند زیرا آنها 
در فواصـل زمانـی مناسـب جابجـا می گردنـد. بدلیـل جابجایی اندامهـای مورد نظـر گیاهان در این دسـتگاه 
برای خشـک کردن سـاقه ها و انشـعابات شـاخه ای مناسـب نمی باشـد زیـرا بر اثـر جابجایی اندامهـای مذکور 
خـرد گشـته و از کیفیـت مـواد دارویـی کاسـته مـی شـود. نظـر بـه اینکـه کار پر کـردن ظـروف مخصوص 
دسـتگاه، از انـدام گیاهـان مـورد نظـر و قـرار دادن آنهـا در طبقات مربوطه توسـط انسـان انجـام می گیرد و 
پـس از اتمـام کار بـاز بایـد بـه طـور دسـتی اقـدام به خـارج کردن اندامهای خشـک شـده نمـود. لـذا کار با 
ایـن دسـتگاه متضمـن زحمت زیـادی خواهد بـود. به همین دلیـل امروزه دسـتگاه مذکور عمـاًل کمتر مورد 

اسـتفاده قـرار می گیرد.

2( خشـک کـن تسـمه ای: ایـن خشـک کن از مدرنتریـن خشـک کن های دارای جریـان هـوای گـرم 
می باشـد کـه بـه منظـور خشـک کـردن اندامهـای گیاهـان دارویـی همـواره مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
از مزایـای ایـن نـوع خشـک کن هـا ایـن اسـت کـه بـرای خـارج کـردن اندامهـای خشـک شـده نیـازی بـه 
متوقف کـردن دسـتگاه نمی باشـد. درجـه حـرارت، سـرعت تهویه و میـزان رطوبت داخـل آن را نیـز می توان 
بـه خوبـی تنظیـم نمـود. از مزایـای این دسـتگاه بازدهی زیـاد و عدم نیاز بـه کار دائمی اسـت و از معایب آن 

گران بـودن و مصـرف زیـاد انـرژی می باشـد.

خشک کن کابینتيخشک کن زعفران

خشک کن نواري با تسمه و استیل به صورت تونلي با
 هواي گرم و درجه حرارت قابل تنظیم 50 تا 90 درجه سانتي گرار 
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ج - خشک کن دارای جریان هوای داغ

از ایـن خشـک کـن هـا معمـوالً بـرای خشـک کـردن محصـوالت کشـاورزی وعمدتـاً علوفـه دامی اسـتفاده 
می شـود. درخشـک کـردن انـدام گیاهـان دارویی کمتر از این دسـتگاه ها اسـتفاده می شـود. بجـز در مورد 
گیاهـان دارویـی، ماننـد: تاتـوره، پروانـش صغیر،تـاج ریـزی دارویی و... کـه مواد موثـره آنها به حـرارت زیاد 
حسـاس اسـت، بـرای دیگرگیاهـان دارویـی کـه به حـرارت زیاد حسـاس نیسـتند، از این نوع خشـک کن ها 
اسـتفاده کـرد. همانطـور کـه در باال ذکر شـد، دما در سیسـتم هـای دارای جریان هوای گرم بیـن 40 تا ۸0 
درجـه سـانتی گراد اسـت در صورتی که در سیسـتم هـای دارای جریان هـوای داغ بین200 تـا 1000 درجه 

سـانتی گراد اسـت و محصـول در فاصلـه 2 تا 5 دقیقه خشـک می شـود. 

وسایل الزم: لباس کار ،دستگاه خشک کن، چهار کیلو نعنای تازه  
شرح عملیات

لبـاس کار خـود را پوشـیده و وبـا رعایـت نـکات ایمنی و بهداشـتی زیر نظـر هنرآموز مربوطه، بـه چهار گروه 
تقسـیم شـده و هرگـروه یـک کیلـو نعنـای تـازه را وزن کـرده و پـس از جداسـازی ناخالصیهـا و جدانمودن 
بـرگ از سرشـاخه ها، برگهـای نعنـای تازه را در دسـتگاه خشـک کـن قرارداده و خشـک نماییـد )در صورت 
نبـود دسـتگاه آنهـا را درمحـل مناسـبی ودر سـایه خشـک کنیـد( و سـپس برگ هـای نعنای خشـک شـده 
گـروه خـود را از نظرکیفیت،رنـگ، بـو و وزن بـا دیگـر گروههـا مقایسـه نموده و نتیجـه کار خـود را به مربی 

تحویـل دهید. 

خشک کردن گیاه دارویی نعنا فعالیت عملی

ــا  ــي ی ــه زندگ ــي در منطق ــان داروی ــردن گیاه ــک ک ــهاي خش ــي از روش ــي گزارش ــي میدان ــا بررس ب
تحصیلــي خــود بــه همــراه معایــب و مزایــاي هــر یــک از روش هــا تهیــه و در کالس درس ارائــه دهیــد .

ــا  ــام آنه ــدف از انج ــه اول ه ــه در مرحل ــتند ک ــی هس ــای رایج ــدی عملیات ه ــه بن ــازی و درج جدا س
ــاه  ــوب گی ــدی قســمتهای مطل ــه بن ــه دوم درج ــی، و در مرحل ــواد گیاه ــوب م زدودن قســمت های نامطل
ــی از  ــدا م های ــا ان ــواد خارجــی ی ــد حــاوی م ــواد گیاهــی نبای ــورد نظــر اســت. م ــای م براســاس ویژگی ه

تحقیق کنید 

جدا سازی و درجه بندی گیاهان دارویی
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گیاهــان باشــد کــه مــواد موثــره نداشــته و یــا غلظــت مــواد موثــره در آنهــا پاییــن باشــد. حــذف همــه 
یــا بیشــترین قســمت نامطلــوب گیاهــان دارویــی ماننــد جداســازی براســاس برخــی ویژگیهــای آنهــا، از 
جملــه مهمتریــن مراحــل خالــص ســازی و تمیــز کــردن مــواد گیاهــی اســت، درهمــه روش هــای تولیــد، 
زدودن قطعه هــای نامطلــوب گیاهــی پذیرفتــه شــده اســت. از عملیــات موفقیــت آمیــز در بوجــاری کــردن 
ــا  ــا ب ــی و ناخالصیه ــای گیاه ــه ه ــدام و قطع ــن ان ــل بی ــازی کام ــی خشــک شــده، جداس ــان داروی گیاه
حداقــل کاهــش تلفــات در مــواد موثــره، شــکل، رنــگ، طعــم و... مــی باشــد. در نتیجــه عملیــات بوجــاری 
ــرآوری را  ــوع ف ــای متن ــی محصــوالت و نیازه ــاوت کیف ــای متف ــه نیازه ــه نحــوی انجــام شــود ک ــد ب بای
تامیــن کنــد. بوجاری کــردن بــه روش هــای دســتی، مالــش بســته هــای مــواد گیاهــی بــا دســت و روی 
ــتی  ــی دس ــرد. بازرس ــی گی ــورت م ــاری ص ــتگاههای بوج ــتفاده از دس ــال و اس ــا غرب ــیمی ی ــای س توره
ــه  ــن مرحل ــوان آخری ــه عن ــال توســعه ب ــم در شــرکتهای کوچــک و متوســط کشــورهای در ح ــوز ه هن
فــرآوری صــورت مــی گیــرد. بدین صــورت کــه مــواد گیاهــی را بــه صــورت الیــه نازکــی روی میــز یــا نــوار 
بازرســی مــی ریزنــد و بــا چشــم بررســی مــی کننــد. افــراد خبــره و بــا تجربــه جــدا ســازی نهایــی همــه 

ناخالصیهــای نامطلــوب را انجــام مــی دهنــد.

کاهش اندازه های قطعه های گیاهی

واژه ریزکـردن یـا کاهـش انـدازه بـه همـه فرایندهایـی اطـالق می شـود کـه بـا هـدف کاهـش انـدازه مواد 
گیاهـی در دسـتیابی بـه انـدازه مناسـب بـرای محصـوالت آمـاده فـروش ماننـد چـای هـای گیاهـی، پودر 
دانه هـای گیاهـی ویـا بـه عنـوان یک مرحلـه از فـرآوری اضافی انجـام می شـوند.  روش هـای  مختلف برای 

کاهـش انـدازه مـواد گیاهـی عبارتنـد از: 1-بـرش 2- خـرد کـردن و شکسـتن 3- آسـیاب کردن.

چرا گیاهان دارویي را بسته بندي مي کنند؟

شرایطي انبار گیاهان دارویي باید  چگونه باشد؟

چرا بسته بندي گیاهان دارویي در مواد پالستیکي مناسب نمي باشد؟

پرسش

پرسش

پرسش
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بسـته بنـدی گیاهـان دارویـی یکـی از فرآیندهـای مهم در مرحلـه ی پس از برداشـت محصوالت کشـاورزی 
می باشـد کـه سـبب حفـظ کمیـت و کیفیـت آنهـا در طـول مـدت انبـارداری می گـردد. مهم تریـن مزایـای 
بسـته بندی گیاهـان دارویـی عبارتنـد از: افزایـش زمـان نگهـداری محصـوالت، کنـد شـدن سـرعت کاهـش 
کیفیـت مـواد مؤثـره گیاهـان دارویـی در طول زمـان، جلوگیـری از جذب رطوبت محصوالت خشـک شـده، 
کاهـش خطـر فسـاد درونـی، بیرونـی و اکسایشـی، حمـل و نقـل آسـان تر و سـریع تر بسـته بندی نامناسـب 
گیاهـان دارویـی مـی توانـد سـبب تغییراتـی در مـواد موثـره آنهـا شـود کـه در نهایـت باعـث افـت کیفیت 
فـرآورده هـای دارویـی و نارضایتـی مصـرف کننـدگان خواهـد شـد. همچنین بسـته بنـدی به عنـوان عامل 
مهمـی در جـذب مشـتری در بازارهـای رقابتـی داخلی و خارجـی مطرح می باشـد. اندازه ، اسـتحکام ، جنس  
مـواد، زیبایـی  و هزینـه  از جنبه هـای  مـورد توجـه  در صنعت  بسـته بندی  اسـت .  انتخـاب  جعبه هـای  چوبی ، 
مقوایـی ، فلـزی ، گونی هـای  نخـی  و کنفـی ، ظـروف  شیشـه ای  و پلی اتیلنـی ، هـر کـدام  مزایـا و معایبـی دارد. 
معمـوال بـرای بسـته بنـدی واحدهـای کـم وزن و کوچـک از کارتـن و بـرای بسـته بنـدی واحدهـای بزرگ 
از گونـی هـای کنفـی و جعبـه هـای چوبـی اسـتفاده می شـود. بسـته بنـدی در مـواد پالسـتیکی مانند پلی 
اتیلـن، مناسـب نمـی باشـد زیـرا درون ایـن مـواد بیـش از حـد گرم شـده و اگر گیاهی کامال خشـک نشـده 
باشـد، در ایـن نـوع بسـته بنـدی ها تعـرق کرده و باعث فسـاد در گیـاه می شـود. در بعضی موارد آن دسـته 
از لـوازم بسـته بنـدی کـه تـا حـدودی هـوا را از خـود عبور مـی دهند، مناسـبتر به نظـر می رسـند، ولی در 
مـورد گیاهانـی ماننـد گل انگشـتانه کـه دراثر جذب رطوبـت تمایل به فسـاد دارند باید در بسـته بندی های 
غیـر قابـل نفـوذ در برابـر رطوبـت نگـه داری شـوند. برای بسـته بنـدی گیاهان دارویـی بجهت انبـار کردن و 
یـا حمـل و نقـل معموال از کیسـه های سـاخته شـده از  الیـاف طبیعی یا مصنوعی اسـتفاده مـی کنند. اکثر 
اندام هـای گیاهـی  را معمـوال در گونـی هـای کنفی بسـته بندی و ارسـال می کننـد، بسـته بندی  باید دارای  
برچسـب  مشـخصات  شـامل ، نـوع  جنـس ، وزن  و حجـم ، تاریـخ  بسـته بندی ، تاریـخ  انقضاء،شـرایط نگهداری ، 
توصیه هـای  ایمنـی ، نـام  گیـاه ، نـام  و آدرس  و شـماره  ثبت  شـرکت  تولیدکننده باشـد.گیاهان دارویی خشـک 
شـده را اغلـب بـه سـه صـورت  گیاه دسـت نخورده یا کامـل، گیاه قطعـه قطعه شـده و گیاه پودر شـده وارد 

بـازار تجـارت می کنند.

بسته بندی گیاهان  دارویی خشک شده 
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انبار کردن  گیاهان  دارویی 

حفـظ و نگهـداری  صحیـح  مـواد گیاهـی  دارویـی  یکـی  از عوامـل  مهـم  و تأثیرگـذار بر خـواص  درمانـی  آنها 
اسـت . انبارهـای  مـواد گیاهـی  دارویـی  بایـد نسـبت  بـه  نفـوذ حشـرات  و گرمـا نفوذناپذیـر بـوده  و کامـال 
ضدحریـق  )فـوالدی ، بتونـی  یـا آجـری ( باشـند.  گلهـا، برگها،میوه هـا، بـذور، غده هـا، ریشـه ها و غیـره  اگـر 
کامـال خشک  نشـده و انبـار گردنـد در مـدت  کوتاهـی  فاسـد می شـوند. زیـرا رطوبـت زیـاد سـبب کم شـدن 
مقـدار درصـد ترکیبـات موجـود در گیـاه دارویی شـده و باعث فعال شـدن آنزیم هـا گردیده و رشـد قارچ ها 
را تسـریع مـی نماید.گلوکوزیدهـای موجـود در گل انگشـتانه هنگامی کـه رطوبت موجـود در آن به ۸ درصد 
یـا بیشـتر برسـد شـروع به خراب شـدن می کنـد. بطور کلـی ، مواد خـام  گیاهـان  دارویی  را به  شـرط آن  که  
کامـال خشـک  شـده  باشـند می تـوان  برای  مدتـی  کوتاه  یا بلنـد )با رطوبـت  کمتـر از ۸ درصد( انبـار کرد. در 
مـواد گیاهـی  علیرغـم  ظاهر خشـک  آنهـا هنـوز درون  سـاقه ها و رگبرگ برگها مقـداری  رطوبت  باقـی  خواهد 
مانـد کـه  در صـورت  عـدم  دقـت  در انبارکـردن ، کاال فاسـد خواهد شـد. نـور  روی  اکثـر مواد رنگـی  گیاهان 
دارویـی خشـک شـده و مـواد موثـره  آنهـا تأثیـر می گـذارد و سـبب  تغییـر رنـگ  ظاهری  آنهـا و تا انـدازه ای  
فسـاد مواد مؤثـره  می گـردد. اکسـیژن  هوا و آنزیم ها )اکسـیدازها( سـبب  اکسیده شـدن مواد موثـره  در گیاهان 
دارویـی می شـوند، قابلیـت  دارویـی  مـواد مؤثـره  براثـر نگهداری  نامناسـب  و طوالنـی  مدت ، کاهـش  تدریجی  
پیـدا می نمایـد و بـا گذشـت  زمـان  خـراب  می شـوند. انـواع  مـواد خـام  معطـر و گیاهـان  بـودار و بـدون  بو را 
بایسـتی  بطـور جداگانه قـرار داد. گیاهانـی کـه دارای مـواد موثره آلکالوئیددار و سـمی هسـتند ماننـد تاتوره ، 
بذرالبنـج و شـابیزك)بالدون( و... و سـایر گیاهـان  سـمی  بایـد جـدا از سـایر مواد خـام  گیاهی  بسـته بندی  و 
انبـار شـوند. بـا گیاهـان دارویـی غیر سـمی در کنـار هـم ودر یک مـکان نگهداری نشـوند . ممکن اسـت در 
اثـر انتقـال ومخلوط شـدن مواد سـمی ، مواد غیر سـمی هم مسـمومیت زا شـوند. از انبار کردن مـواد دارویی 

حـاوی بـوی تنـد و نـا مطبوع مانند ریشـه سـنبل الطیـب در کنـار گیاهـان دیگر خود داری شـود.
از ایـن  جهـت  الزم  اسـت  کـه انبـار نگه داری گیاهان دارویی خشـک شـده تاریک ، خشـک، خنـک، در دمای  
کمتـر از 1۸ درجه سـانتیگراد و عمـل  تهویـه  بـا هـوای  خشـک  در آنهـا بخوبـی  انجـام  گیـرد. تـا از آلودگی  و 

فسـاد آنها جلوگیری  شـود.


