
رشتۀ امورباغي
گروه كشاورزي

شاخۀ فنی و حرفه ای
پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطه

توليد و آماده سازي گياهان دارويي

1396



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و 
ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.

                                    نام كتاب:     تولید و آماده سازي گیاهان دارویي  ـ 211335
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                 پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای وکاردانش مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
صدیقه  سرداربنده،  هوشنگ   ، ریسمانچیان  پوربقایي،مجید  کرماني  السادات  سعیده  تاجیك،  جلیل  شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 
صادقي، داود جمشیدي، مهدي فردوسي زاده، محمد جهانگیــري، محمد دهقاني پور، ارازمحمد جاللي   

)اعضای شورای برنامه ریزی( 
سیدسالم سجادي، محمدحسین میرجلیلي، میرزاحسین رشنو )اعضای گروه تألیف(  

ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی          مدیریت آماده سازی هنری:   
ایمان اوجیان )طراح یونیفورم(ـ  ایرج جوادی )طراح آیکون( ـ  ....  )طراح جلد (-گاتاضیاءتبري )صفحه آرا(            شناسه افزوده آماده سازی: 

تهران: خیابان ایرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهیدموسوي(                             نشانی سازمان:  
ـ 88831161    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـد پستي   : 1584747359  تلفن  : 9   

                                         www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  
ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج   ـ خیابان61 )دارو پخش(  شرکت چاپ   و   نشرکتاب هاي  درسي ایران : تهران                                            ناشر :   

ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستي: 139ـ 37515 تلفن :5 
                                      چاپخانه:   شرکت چاپ ونشر کتاب هاي درسي ایران »سهامي خاص«

چاپ اّول 1396              سال انتشار و نوبت چاپ:   

ISBN  978 - 964 - 05 - 2822-8              978 - 964 - 05 - 2822 -8 شابک



ملت شریف ما اگر در این انقالب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین 
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه ها تا بازارها و کارخانه ها و مزارع و 

باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد. 
امام خمینی )قّدس سره الشریف(



فهرست

فصل اول - آماده سازي زمين گياهان دارويي             ..................................................................... 1

43 .................................................................. فصل دوم - تكثير به روش خوابانيدن                            

87 ................................................................. فصل سوم - تكثير با پاجوش                                             

127 ............................................................... فصل چهارم -تكثير گياهان دارويي با بذر                    

187 ................................................................ فصل پنجم - بذرگيري گياهان دارويي                         

231 ........................................................................................................................................................................  منابع 





سخني با هنرجويان عزيز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، 
ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي 
قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي 
ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در 
کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي بطور 
استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته 

تحصیلي  حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته است:
1- شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي تولید و آماده سازی گیاهان دارویی

2- شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3- شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4- شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي 
و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد 
برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي 

تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
5- این درس، سومین درس شاستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژه رشته امورباغی در پایه 
11 تألیف شده است. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت آینده شغلي و حرفه اي شما 
بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین 

کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابي به اثبات رسانید.
6-کتاب درسي تولید و آماده سازی گیاهان داروی یشامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي 
یك یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل شده است. 
شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب 
نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و 
نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي پس ارزشیابي 
اول، فرصت جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر سال تحصیلي وجود دارد.کارنامه شما در این درس 
شامل 5 پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر 



دریکي از پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، تنها در همان پودمان ها الزم است مورد 
ارزشیابي  قرار گیرید و پودمان هایي  قبول شده  در مرحله اول ارزشیابي مورد تایید و الزم 
به ارزشیابي مجدد نمي باشد. همچنین این درس داراي ضریب 8 است و در معدل کل شما 

بسیار تاثیرگذار است.
همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشي که براي شما 
طراحي و تالیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو 
مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب همراه 
خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته 
آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با 

نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
از جمله مدیریت منابع، اخالق  با شایستگي هاي غیرفني  ارتباط  یادگیري در  فعالیت هاي 
حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات 
و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده 
است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني 

آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز 
محترمتان در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدي بگیرید.
گام هاي  گرامي،  هنرآموزان  هدایت  و  عزیز  هنرجویان  شما  کوشش  و  تالش  با  امیدواریم 
مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري 

شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش



سخني با هنرآموزان گرامي

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و 
نیازهاي متغیر دنیاي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته امور باغی  طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز 
تالیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي سال دهم تدوین و تألیف گردیده 
است این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یك یا چند واحد یادگیري تشکیل شده است. همچنین 
ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده 
شده است. هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت 
کنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل 
ارزشیابي پایاني در هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هریك از پودمان ها است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب 
طراحي فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله مدیریت منابع، 
براي  شده  دیده  تدارك  آموزشي  بسته  از  جزئي  کتاب  این  است.  محیطي  زیست  مباحث  و  حرفه اي  اخالق 
هنرجویان است که الزم است از سایر اجزاء بستة آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي 
در فرایند یادگیري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد 
استفاده قرار مي گیرد. شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش های تدریس کتاب، شیوه 
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نکات آموزشی 
ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها  شایستگی های غیرفنی، آموزش 
به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.الزم به یادآوري است،کارنامه صادر شده در سال تحصیلي 
قبل بر اساس نمره 5 پودمان بوده است.ودر هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابي پودمان ها و شایستگي ها، 
مي بایست به استاندارد ارزشیابي پیشرفت تحصیلي منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزي اموزشي 
مراجعه گردد. رعایت ایمني و بهداشت، شایستگي هاي غیر فني و مراحل کلیدي بر اساس استاندارد از ملزومات 
معدل کل  در  با ضریب 8  این درس  که  تبیین شود  هنرجویان  براي  باشند. همچنین  کسب شایستگي مي 

محاسبه مي شود و داراي تاثیر زیادي است.
کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمان اول: با عنوان  آماده سازی زمین گیاه دارویی   که ابتدا مفهوم آماده سازی و سپس به عوامل مؤثر بر آماده  
پودمان دوم: عنوان   تکثیر به روش خوابانیدن     وتکثیر با قلمه   دارد، که در آن مفهوم تکثیر به روش خوابانیدن     

وتکثیر با قلمه ، کاربرد و ویژگي هاي گیاهان تولیدي با این روش آموزش داده شده است.
پودمان سوم: داراي عنوان   تکثیر گیاهان با پا جوش  و  تکثیر گیاهان دارویي با غده، ریزوم و پیاز  است. در 
این پودمان  روش تکثیر گیاهان با پا جوش  و  تکثیر گیاهان دارویي با غده، ریزوم و پیاز آموزش داده می شود 
پودمـان چهـارم: پوشـاندن گلخانه)موقـت(  و  تکثیـر گیاهـان دارویـي با بـذر نام داردکـه روش های پوشـاندن 

گلخانه)موقـت(  و  تکثیـر گیاهـان دارویـي بـا بذر آموزش داده شـده اسـت.
هنرجویان  درآن  که  مي باشد  دارویي  گیاهان  برداشت  و  دارویي  گیاهان  بذرگیري  عنوان  با  پنجم:  پودمان 

بذرگیري گیاهان دارویي  و برداشت گیاهان دارویي آشنا مي شوند 
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه¬ای و كاردانش



پودمان 1
آماده سازی زمین گیاه دارویی

 در بسـياري از مـوارد ، زميـن بـراي شـروع عمليـات تهيـه بسـتر و كاشـت حاضـر و آماده نيسـت. 
ممكـن اسـت در سـطح زميـن ناخالصي هـاي متعـدد و متنـوع وجـود داشـته باشـد كـه مانـع از 
يكنواختـي كار بـا ماشـين هاي كشـاورزي گـردد. آگاهي از وضعيـت زمين در مواردي مانند شـيب 
زميـن، بقايـاي گياهي كشـت قبلي، پسـتي و بلندي هـاي مزرعه ،كشـاورز را در آماده سـازي مزرعه 
كمـك مـي كنـد. در مـواردي ممكـن اسـت مزرعه نيـاز به كار اصاحي داشـته باشـد. مثـا ممكن 
اسـت نفوذپذيري زمين خيلي كم يا زياد باشـد، مشـكل شـوري يا اسـيديته داشـته باشـد، از اين 

رو قبـل از هـر چيـز اقـدام به بررسـي، انـدازه گيري، رفـع و اصـاح اين مـوارد بنمايد. 
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  آماده سازي زمين براي گياهان مختلف متفاوت است
  گياهان مختلف عمق ريشه متفاوت دارند  و توسعه ريشه آنها در خاك به عمق خاك و روش  آماده سازي 

دارد.
  عمليات آماده سازي مراحل مختلف دارد.

گياهـان دارويـي معمـوال در همـه جا سـبز مي شـوند. ولی ميـزان توليد آنها بسـتگی به عوامـل مخلتف دارد 
برخـي قسـمت هـاي زميـن كلوخـه و برخـي از قسـمت هـاي ديگـر سـنگ و سـنگريزه وجـود دارد. افتادن 
بذرهـا در زيـر كلوخه، سـنگ و سـنگ ريزه شـرايط را براي سـبز شـدن بـذر از بين مـي بـرد. بنابراين زمين 
زراعـي بايسـتي آمـاده شـود .آماده سـازي  ممكـن اسـت در زمين هايي انجام شـود كـه قبا زير كشـت هيچ 
نـوع گياهـي نبـوده انـد و يـا زمين هايـي هسـتند كـه بـه داليـل مختلـف از حيـز انتفاع خارج شـده باشـند 
بنابرايـن الزم اسـت كـه عـوارض و پسـتي بلندي هـاي زميـن از بين برده شـوند. زمين ممكن اسـت قبا زير 
كشـت گيـاه ديگـري باشـد  و الزم اسـت بقايـاي گياهي مديريت شـود و در صـورت امكان آنهـا را زير خاك 
نمـود و يـا از مزرعـه  بـه خـارج بـرده شـوند.  عـاوه بـر اقدامـات اوليه ماننـد رفع عـوارض زميـن، مديريت 
بقايـا و  اصـاح برخـي از وييگـي هـاي خاك الزم اسـت زمين شـخم زده شـود تـا عمق خاك شـخم خورده 
بـا توجـه بـه عمق نفوذ ريشـه مشـخص شـود. دانه بندي خاك نقش مهمي در سـبز شـدن بذر گيـاه دارويي 

دارد.

استاندارد عملکرد

..
. 

آیا میدانید؛

در شـرايط مناسـب آب و هوايـي هنرجـو بتوانـد بـا تراكتـور يـك هكتـار زمين يا با ابزار دسـتی بيسـت متر 
مربـع را براي كاشـت گياهـان دارويي آمـاده نمايد.

واحد يادگيري 1

آماده سازي زمين گياهان دارويي
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آماده سازي زمين گياهان دارويي

فرق گیاه دارويی با گیاهان ديگر چیست ؟

کاسنیپنیرکگل گندمباریجهبومادران

1. Herbal

كشـورايران از لحـاظ آب و هـوا، موقعيـت جغرافيايي و زمينه رشـد گياهـان دارويي، يكـي از بهترين مناطق 
جهـان محسـوب مـي گـردد و در گذشـته هم منبع توليـد و مصـرف گياهان دارويي بوده اسـت.     

ايـن گياهـان در تاميـن سـامت جوامـع بشـری و پركاربـرد بـه عنـوان  طعـم  دهنده هـا ، نوشـيدنی ها،  
شـيرين كننده ها ، رنگ هـای طبيعـی و  حتـی حشـره كش ها  وهمچنيـن  به عنـوان  ماده  اوليـه  محصوالت  
آرايشـی  و  بهداشـتی همـه  را شـگفت زده كـرده  اسـت. رويكـرد روزافـزون اسـتفاده از گياهـان دارويـی و 

فرآورده هـای حاصلـه از آنهـا نقـش ايـن گياهـان را در چرخـه اقتصـاد جهانـی پررنگ تـر كرده اسـت.

كشــور ايــران بــا داشــتن ۱۱ اقليــم آب و هوايــی مختلــف در ايــران وجــود دارد ،درحــال حاضــر  بيــش از 
۷۵00  گونــه گياهــی  و حــدود 2300 گونــه گياهــان دارويــی يكــی از بهتريــن مناطــق جهــان در زمينــه 
ــران  ــينا، رازی و ديگ ــن س ــان ،اب ــد ابوريح ــی مانن ــمندان ايران ــد دانش ــی باش ــی م ــان داروي ــد گياه رش
كتاب هــای مفصلــی دربــاره گياهــان دارويــی نوشــته انــد كــه مــورد توجــه جهانيــان قــرار گرفتــه اســت . 
بــا  كشــت گياهــان دارويــی بصــورت مكانيــزه مــی تــوان عــاوه بــر اشــتغال زايــی و رونــق بخشــيدن بــه 
اقتصــاد داخلی،باعــث  زمينــه  افزايــش صــادرات غيــر نفتــی وحضــور در بازارهــای جهانــی نيــز  گــردد .

گيــاه و مــواد خــام گياهــي شــامل برگ هــا، گل هــا، ميوه هــا، بــذر، ســاقه، پوســت، چــوب، ريشــه، ريــزوم و 
ســاير بخش هــاي گياهــی مــی باشــد  كــه ممكــن اســت بــه صــورت كامــل، پــودر شــده و يــا بــه صــورت 

جــزء جــزء مصــرف شــود.

آيا اين گياهان را در صحرا ديده ايد؟ 

موقعیت گیاهان دارویی در کشور ایران

کلیاتی در مورد گیاهان دارویی

گیاه دارویي1 
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2. Herbal materials

شامل گياه كامل، شيرة تازه، صمغ، روغن هاي ثابت، روغن هاي فرار، رزين ها و پودرهاي گياهي است . 
اين مواد ممكن است توسط برخي از توليدكننده هاي محلّي با استفاده از برخي روش ها مانند بخار دادن، 

برشته كردن، تفت دادن و مخاوط كردن با عسل و يا ساير موارد، فرآوري شوند.

ــرگ و ريشــه  ــذر، ســاقه، ب ــدام هــای ان شــامل گل، ميــوه، ب ــا تمــام ان ــی هســتند كــه بخشــی ي گياهان
ــور  ــه منظ ــان ب ــن گياه ــت اي ــت و برداش ــت، داش ــن كاش ــد . همچني ــی باش ــی م ــواص داروي دارای خ

ــود . ــام می ش ــا انج ــره آن ه ــاده موث ــتفاده از م اس

گاهــی اوقــات بــا ديــدن گياهــان وحشــی و زيبــا در دامــن طبيعــت بــه ايــن فكــر مــی افتيــم كــه آيــا ايــن 
گياهــان بــه جــزء زيبايــی چشــم نوازشــان اســتفاده ديگــری هــم دارنــد؟

آيا تركيبات درون اين گياهان مشابه يكديگرهستند؟
دردرون اين گياهان چه ماده موثره ای يافت می شود؟ 

خاصيت دارويي و خوراكی بعضی از اين گياهان  به چه دليل می باشد؟
به طور كلی مواد طبيعی گياهی را به دو دسته مواد اوليه و مواد ثانويه تقسيم می كنند.

۱(مــواد اوليــه : ايــن مــواد حاصــل از ســوخت و ســاز اوليــه ودرعمــل فتوســنتز بوجودمــی آينــد، بــرای 
رشــد گيــاه ضــروری بــوده و در بيــن همــه گياهــان مشــترك مــی باشــند. ماننــد: كربوهيدراتهــا، چربيهــا، 

اســيدهای آمينــه و...
2(مــواد ثانويه)مــواد موثــره(: تركيباتــی هســتند كــه تنهــا در گياهــان دارويــی بوجــود آمــده و مســتقيما 
در رشــد و نمــو گيــاه ضــروری نمــی باشــند ودر اثــر شــرايط نامســاعد محيطــی ماننــد انــواع تنــش هــا 
ــر جــای گذاشــته و در  ــرات فيزيولوژيكــی ب ــده اث ــدن موجــود زن ــر روی ب ــن مــواد ب بوجــود می آينــد. اي

ــرده مــی شــوند.  ــكار ب ــان بيماری هــا ب درم

مواد گیاهي دارویي2 

ترکیبات گیاهان دارویی                                                  

تعریف گیاهان دارویی

بذر  ریحان کوهی ) تخم شربتی (تخمه کدوآلوئه ورااسطوخدوس
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اساســاً از گياهــان حــاوی مــواد موثــر اســتفاده های مختلفــی بــه عمــل مــی آيــد و ايــن گياهــان بــه ســه 
گــروه اصلــی شــامل: گياهــان طبــی، گياهــان ادويــه ای و گياهــان عطــری طبقــه بنــدی می شــوند.

گیاه طبی:

گیا هان ادويه ای : 

ــه  ــد و ب ــی دارن ــر درمان ــر مســتقيم اث ــا غي ــه صــورت مســتقيم ي ــن گياهــان ب ــر موجــود در اي ــواد مؤث م
ــی ــه، گل ختم ــان،گل بابون ــيرين بي ــه ش ــد: ريش ــرار می گيرند.مانن ــتفاده ق ــورد اس ــوان دارو م عن

ــران -  ــه - زعف ــه  زرد چوب ــود ازجمل ــتفاده می ش ــا اس ــواع غذاه ــه در ان ــوا ن ادوي ــان بعن ــن گياه از اي
ــره  ــل - زي زنجبي

                                                  بابونه                                           خار شتر                            ریشه شیرین  بیان                             ختمی

                                            زنجبیل                                      تمر هندی                                      زرد چوبه                                      زیره

گیاهان عطری و طعم دهنده  : 

اندامهــای خاصــی در ايــن گياهــان حــاوی اســانس انــد و بــرای معطــر نمــودن خــوراك از انهــا اســتفاده 
مــی شــود ماننــد رزمــاری - آويشــن - نعنــا - ســير 

                                              رزماری                            ملیس )بادرنجبویه (                           پونه کوهی                                       سیر

گیاهان دارویی برحسب نوع کاربرد
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كاربــرد ديگــر گياهــان دارويــي :اســتفاده از آنهــا  در توليــد ســموم آلــي اســت تهيــه ســموم آلــی توســط 
گياهــان دارويــی در كشــا ورزی پايــدار نقــش بســزايی ايفــا مــی كنــد  كــه بــا اكوسيســتم تطابــق نزديكــي 
ــه محيــط زيســت وارد مــی كنــد . بطوريكــه ميتــوان از دود يــا جوشــانده  دارد  و كمتريــن خســارت را ب

آنهــا اســتفاده نمــود .

گياهــان دارويــی را بــا توجــه بــه بخــش هــای  قابــل اســتفاده طبقــه بنــدی مــی كننــد .در ايــن روش از 
انــدام مشــخص گياهــی مانند:ريشــه، ريــزوم، غــده، بــرگ، گل، بــذر، بهــره بــرداری مــی شــود و بــر اســاس 

انــدام يــا  انــدام هــای قابــل مصــرف، گياهــان دارويــی را بــه شــرح زيــر تقســيم بنــدی مــی كننــد. 
۱- گياهــان دارويــی  دانــه ای ماننــد: ســماق، انيســون، ســياه دانه،كرچــك، اســفرزه، خارمريــم )ماريتيغال(، 

زيــره و ...

اندام های قابل استفاده در گیاهان دارویی

                                              سماق                                    سیاه دانه                                     خارمریم                                        زیره

                           همیشه بهار                   پنیرک                       گاوزبان                        خطمی                           دارچین                      رزماری

2- گياهان دارويی برگی مانند: گردو، گزنه، مورد، انواع آويشن و ...

3- اندام ساقه ای قابل استفاده در گياهان دارويی مانند: بيد، رزماری، دارچين و ...
ــه، ســنبل الطيــب، ،  ــان، گزن ــد: شــيرين بي ــی مانن ــل اســتفاده در گياهــان داروي ــر زمينــی قاب ــدام زي 4- ان

ــه و ... زردچوب
۵- گل های  گياهان دارويی مانند: بابونه ، گاوزبان، هميشه بهار،ختمی، پنيرك و ...
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انواع  گیاهان دارویی بر اساس چرخه زندگی

باریجه

صمغ 
سقز

آنغوزه 

شیر خشت

6- ميوه هــای قابــل اســتفاده در گياهــان دارويــی ماننــد: گل 
ســاعتی، زيتــون تلــخ، زرشــك، عنــاب و ...

۷- صمــغ ترشــح شــده در گياهــان دارويــی: باريجــه، آنغــوزه، ســقز، 
شيرخشــت، ترنجبيــن ، كتيــرا و...)شــكل مقابــل(

گياهــان دارويــی بــر اســاس چرخــه زندگــی بــه ســه دســته تقســيم 
می شــوند.  

۱- گياهــان دارويــی يكســاله: ايــن گياهــان دوره رويشــی و زايشــی 
خــود را در يــك فصــل زراعــی تكميــل مــی نماينــد ماننــد: زنيــان، 

مــرزه، بابونــه ، اســفرزه و ...
2- گياهــان دارويــی دو ســاله: گياهانــی هســتند  كــه زندگــی خــود 
ــن گياهــان در ســال اول  را در دو فصــل زراعــی طــی مــی كنند.اي
ــرما در  ــك دوره س ــدن ي ــد ازگذران ــام داده و بع ــد رويشــی انج رش
فصــل دوم زراعــی همــراه بــا طويــل شــدن ســاقه گل دهنــده، گل و 

بــذر مــی دهنــد . ماننــد : بابــاآدم ،گل مغربــی، گشــنيز و ... 
3- گياهــان دارويــی چنــد ســاله:گياهانی هســتند كــه اغلــب بوتــه 
ای و درختچــه ای هســتند وزندگــی خــود را در چنــد فصــل زراعــی 
ســپری مــی كنند.معمــوال بيشــتر ايــن گياهــان در تمــام فصــل زنده 
و پوشــيده از بــرگ هســتند امــا برخــی از آنهــا بــا فرارســيدن فصــل 
ــه،  ــاد رنجبوي ــد ب ــد. مانن ــی رون ــتانی م ــواب زمس ــه خ ــتان ب زمس

نعنــاع، مريــم گلــی، بــه ليمــو، عنــاب، زعفــران، زيتــون، زرشــك.
گياهــان چنــد ســاله بــه گياهــان چنــد ســاله علفــی و گياهــان چنــد 
ســاله چوبــی تقســيم مــی شــوند. گياهــان چنــد ســاله علفــی دارای 
انــدام هــای زمينــی پايــا بــوده وانــدام هــای هوايــی آنهــا همــه ســاله 
تجديــد مــی شــود. مانند:گياهــان دارويــی نعنــا، پونه،زنبــق و ريواس. 
گياهــان چوبــی چنــد ســاله نيــز خــود بــه دو گــروه گياهــان چوبــی 
ــی  ــان چوب ــا(و گياه ــرا و اقاقي ــار ،اف ــر )مانند:ســيب چن ــزان پذي خ

دايــم ســبز )مانند:زيتون،خرما،مركبــات (تقســيم مــی شــوند.

زعفران گیاه دارویی چندسالهگل مغربی گیاه دارویی دوسالهبابونه گیاه دارویی یکساله
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ــت و  ــدون توســعه روش هــای مناســب كاشــت و مديري ــی ب ــه افزايــش مصــرف گياهــان داروي ــد روب رون
برنامــه ريــزی صحيح،پيامــد نگــران كننــده يعنــی تخريــب طبيعــت را در بــر خواهــد داشــت.اگرچه قيمــت 
گياهــان جمــع آوری شــده از منشــا طبيعــی و وحشــی بســيار ارزان اســت، ولــی بــه داليلــی ماننــد نابــودی 
ــودن انهــا در عرصــه طبيعــی و در بعضــی مــوارد كيفيــت  ــا كافــی ب عرصــه هــای طبيعــی، وهمچنيــن ن
پاييــن انهــا بايــد ، بــه منظــور پاســخ گويــی بــه نيــاز صنايــع دارويــی وديگــر صنايــع وابســته بــه گياهــان 
ــرآوری  ــه كاشــت و داشــت وبرداشــت آنهــا بصــورت گســترده اقــدام كــرد همچنيــن ف دارويــی نســبت ب
صنعتــی آنهــا توســط متخصصــان مربــوط مــی بايســت بصــورا گســترده تــری  صــورت  گيــرد. البتــه بايــد 
از منابــع طبيعــی بعنــوان الگــو ومــدل بــه منظــور توليــد انبــوه مــواد دارويــی در كشــت و صنعــت بهــره 

بــرداری گــردد.
ــر، نحــوه برداشــت،  ــان ونحــوه كاشــت ، نحــوه تكثي ــد زم ــی مانن ــات زراع ــتا بررســی عملي ــن راس در اي
ــی،  ــان داروي ــوص گياه ــت در خص ــس از برداش ــای پ ــت و مراقبته ــان برداش ــت آن ، زم ــه و مديري تغذي
ــوارد  ــك از م ــه هري ــردن ب ــد داشــت.توجه نك ــت آن خواه ــش محصــول و كيفي نقــش مهمــی را در افزاي
فــوق ، خســارتهای جبــران ناپذيــری را متوجــه توليــد كننــده گياهــان دارويــی خواهــد نمــود .بــرای مثــال 
برداشــت گياهــان دارويــی در زمــان نامناســب نــه تنهــا ميــزان محصــول بدســت آمــده را كاهــش می دهــد 
ــدام  ــرا عملكــرد ان ــود، زي ــی برخــوردار نخواهــد ب ، بلكــه محصــول برداشــت شــده نيــز از كيفيــت مطلوب
ــف رشــد و  ــی، در مراحــی مختل ــاه داروي ــك گي ــه ي ــای ثانوي ــزان متابوليت ه ــن مي ــورد نظــر و همچني م

نمــو گيــاه متفــاوت اســت.

ــراض و  ــر انق ــه در خط ــی روي ــت ب ــر برداش ــما در اث ــه ش ــی منطق ــی بوم ــان داروي ــك از گياه كدامي
ــرار دارد؟  ــودی ق ناب

ــوان  ــه عن ــی ب ــاه داروی ــك گی ــد از ی ــه می خواهی ــی ک ــید زمان ــته باش ــاد داش ــه ی ب
ــص  ــك متخص ــا پزش ــتفاده ب ــل از اس ــًا قب ــد حتم ــتفاده کنی ــی اس ــاده درمان ــك م ی
طــب ســنتی ویــا متخصصــان گیاهــان دارویــی مشــورت کنیــد. زیراگیاهــان دارویــی، 
حــاوی ترکیبــات فعالــی هســتند کــه امــکان دارد روی درمــان شــما و داروهایــی کــه 
میــل می کنیــد تاثیــر بگذارنــد و درنتیجــه عــوارض جبــران ناپذیــری بــرروی بدنتــان 

ــد. برجــای بگذارن

تحقیق کنید
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محدودیتهای استفاده از گیاهان دارویی خودرو

ــع  ــره آنهــا تاب ــواد موث ــی در مناطــق مختلــف كشــور وســيع رشــد مــی كننــد و توليــد م ۱- گياهــان داروي
شــرايط آب و هوايــی منطقــه ، و تشعشــعات خورشــيدی رســيده شــده بــه منطقــه و ســاير عوامــل مــی باشــد .
2- دسترســی بهتعــدادی از آنهــا مشــكل اســت و در نتيجــه جمــع آوری آنهــا از نظــر اقتصــادی مقــرون بــه 

صرفــه نيســت.
3- گياهــان دارويــی  خــود رو معمــوأل همــراه گياهــان روييــده شــده در منطقــه جمــع آوری مــی شــوند و 

ــا گياهــان مشــابه افزايــش مــی يابــد. امــكان مخلــوط شــدن گيــاه دارويــی  ب
4- ممكن است ميزان گياه مورد نظر در طبيعت كافی نباشد.

ــه  ــه منابــع طبيعــی و محيــط زيســت وجــود دارد وخيلــی از گياهــان ممكــن اســت ب ۵- احتمــال آســيب ب
خاطــر برداشــت بــی رويــه از پوشــش گياهــی حــذف شــوند.

مارتیغال

کشت گیاهان دارویی
كمك به اشتغال ، صيانت از مراتع و تامين نياز صنايع وابسته به گياهان دارويی
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مزايای كاشت و اهلی كردن  گياهان دارويی
۱- كاهــش خطــر انقــراض تعــدادی از گياهــان دارويــی كــه برداشــت انهــا توســط انســان از طبيهــت زيــاد 

 . ست ا
 2-توليد  مقدار زيادی از گياهان دارويی رادر يك مساحت محدود  امكان پذير می كند 

3- كميت وكيفيت مواد موثره با كشت نژادها و بذر های اصاح شده افزايش پيدا می كند
4-. اشتغالزايی  و صادرات غير نفتی را به همراه خواهد داشت

۵- حفظ استانداردهای كيفيت محصول به آسانی امكان پذير است
6- فرآيندهای پس از برداشت قابل كنترل هستند

۷- امكان كشت ارگانيك وجود دارد 

۱-شــناخت دقيــق گيــاه دارويــی مــورد نظــر بــرای كاشــت  2-انتخــاب منطقــه مــورد كاشــت3- مشــخصات 
اكولوژيكــی منطقــه  4-قابليــت خــاك و آب  ۵-مســاحت و تنــوع بــازار فــروش

ودر واقع در كشت گياهان دارويی بايد به چهار سوال زير پاسخ داد:
۱-كداميك ازگياه دارويی دارای توجيه اقتصادی بوده كه بايد كشت گردد.

 2-چه منطقه ای مناسبترين مكان جهت كشت گياه دارويی می باشد.
3-چه روشی جهت تكثير ، توليد و آماده سازی گياه دارويی بكار گرفته می شود.

4-چه كسی متقاضی خريد و بهره برداری از گياه دارويی است.

 بــا توجــه بــه تاثيــر عوامــل محيطــي، شــرايط جغرافيايــي و وضعيــت اكولــوژي محــل رويــش بــر كميــت و 
كيفيــت مــواد موثــر گياهــان دارويــی, بــه طــوري كــه عوامــل محيطــي ســبب تغييراتــي در رشــد گياهــان 
دارويــي و نيــز در مقــدار و كيفيــت مــواد موثــره آنهــا مــي گــردد. از مهمتريــن  عوامــل  محيطــی  مؤثــر بــر 
رشــد و نمــو و توليــد گياهــان  دارويــی  نــور، دمــا، آبيــاری ، ارتفــاع  محــل  رويــش از ســطح دريــا  ، خــاك  و 
موجــودات  زنــده  پيرامــون  گيــاه  را می تــوان  برشــمرد.گياهان دارويــی بــر خــاف عمــوم محصــوالت زراعــی 
و باغــی كــه در اثــر تنــش هــای محيطــی كــه بــه ســاير گياهــان واردمــی شــود باعــث تاثيــر بــر روی ، 

عوامل موثر و کلیدی در زمینه تصمیم گیری اولیه جهت کشت گیاهان دارويی

عوامل  محیطی  موثر بر رشد و مواد موثره گیاهان دارويی

ــی پرمصــرف و نحــوه اســتفاده و همچنيــن هــدف از مصــرف انهــا در منطقــه خــود  از گياهــان داروي
ــد. ــه دهي ــه ودر كاس درس ارائ گزارشــی را تهي

تحقیق کنید
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نگهداری وحفاظت از گیاه دارويی

مقــدار مــواد موثــره  وزن خشــك گيــاه نيــز مــی گــردد بنابرايــن كشــت گياهــان دارويــی و كنتــری عوامــل 
موثــر در توليــد مــی توانــد بازدهــی ايــن گياهــان را افزايــش دهــد 

برپايــه تحقيقــات انجــام شــده عوامــل محيطــی محــل رويــش گياهــان دارويــی در ســه محــور زيــر برآنهــا 
تاثيــر مــی گــذارد:

تاثيــر برمقداركلــی مــاده موثــره 2- تاثيــر بــر عناصــر تشــكيل دهنــده مــواد موثــره   3- تاثيــر بــر   -۱
ــاه ــك گي ــد وزن خش ــدار تولي مق

از مــوارد ديگــری كــه باعــث كاهــش اثــر بخشــی گياهــان دارويــی می گــردد، عبارتنــد از:كشــت در زمينــی 
كــه از نظــر مــواد خــاص مــورد نيــاز گيــاه، دچــار كمبــود باشــد،عدم مبــارزه ی صحيــح بــا آفــات و بيماريهــای 
گياهــان دارويــی كشــت شــده ،رعايــت نكــردن زمــان مناســب برداشــت ، خشــك كــردن گيــاه در شــرايط 

نامناســب ، عــدم نگهــداری صحيــح و بســته بندی مناســب  ،تقلبــات گياهــان دارويــی و...

ويژگــی هــای رشــد و نمــو گياهــان دارويــي و نيــز انــدام هــای مــورد اســتفاده آنهــا بايــد در عمليــات مديريــت 
ــد. اســتفاده از روش هايــي ماننــد ســرزني، حــذف جوانه هــا، هــرس و ســايه اندازي  زراعــي مدنظــر قــرار گيرن
در طــول زمــان ممكــن اســت بــرای كنتــرل رشــد و نمــو گيــاه و افزايــش و بهبــود كيفيــت و كميــت گياهــان 

دارويــي توليــد شــده، الزم باشــد. 
ــا ظــت از گياهــان و همچنيــن  ــات و امــراض و حف ــادة شــيميايي زراعــي كنتــرل اف ــوع م اســتفاده از هــر ن

ــراي آن وجــود نداشــته باشــد..  ــی  مجــاز اســت كــه جايگزيــن ديگــري ب افزايــش توليــد فقــط زمان
در صــورت الــزام بــه اســتفاده از آفــت كــش هــا، فقــط از آفت كش هــاي ثبــت شــده طبــق آخريــن ويرايــش 
» فهرســت ســموم مجــاز كشــور« در حداقــل ميــزان مؤثــر، بــر اســاس اطاعــات منــدرج بــرروی بــر چســب  
ــتفاده  ــوان اس ــي، مي ت ــده نهاي ــده و مصرف كنن ــور توليدكنن ــن كش ــا قواني ــق ب ــا مطاب ــا ي ــته بندي آنه و بس
ــا را  ــتفاده از آفت كش ه ــازة اس ــب اج ــزات مناس ــتفاده از تجهي ــا اس ــده ب ــوزش دي ــان آم ــا كاركن ــرد. تنه ك
دارنــد. تمامــي مــوارد كاربــرد آفــت كــش هــا بايــد بــه طــور دقيــق ثبــت شــوند. حداقــل فاصلــه زمانــي مجــاز 
بيــن اســتفاده از آفــت كــش هــا و برداشــت محصــول )دورة كارنــس( بايــد بــر اســاس اطاعــات منــدرج در 
برچســب و بســته بندي آنهــا رعايــت شــود. هــر گونــه اســتفاده از ايــن مــواد بايــد بــا نظــر خريــدار گياهــان 

دارويــي انجــام گيــرد. 

ــد نحــوه ی آماده ســازی گياهــان  ــر بخشــی گياهــان دارويــی باي ــه منظــور افزايــش اث ب
دارويــی تــا تحويــل آنهــا بــه مصــرف كننــده بــه روش صحيــح انجــام گيــرد.
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مقدمه

ــری و...(  ويژگيهــای خــاك و بســتر رشــد گياهــان از لحــاظ خــواص فيزيكی)بافــت، ســاختمان، نفوذپذي
ــر  ،شــيميايی)واكنش خــاك ، امــاح خــاك ( و بيولوژيكی)ميكــرو ارگانيســم هــا( از عوامــل مهــم و تاثي
گــذار برچگونگــی رشــد و نمــو و مقــدار مــاده موثــره گياهــان دارويــی هســتند. برخــی از گياهــان دارويــی 
بــه خــاك ســنگين و برخــی بــه خــاك هــای نســبتا ســبك نيــاز دارنــد . عمــق خــاك زراعــی ، عناصــر 
غذايــی آن، ذرات تشــكيل دهنــده خــاك هــا و دههــا عامــل ديگــر در كميــت و كيفيــت گياهــان دارويــی 
تاثيــر گذارنــد. اگــر خاكــی دارای خصوصيــات خــوب بــرای كشــت گياهــان دارويــی نباشــد ،بايــد بــه روش 
ــن منظــور بعــد از انتخــاب زميــن  ــرار بگيرد.بدي ــی اصــاح شــده و بعــد مــورد كشــت ق صحيــح و اصول
مناســب خــاك آن را بايــد از ســه جنبــه مكانيكــی يــا فيزيكــی ، شــيميايی و بيولوژيكــی بــرای بســترگياه 

آمــاده ســازی نمــود.. 

ــرای  ــور ب ــا اســتفاده از  تراكت ــار زميــن ب ــاده ســازی يــك هكت اســتاندارد عملكــرد : آم
كاشــت يــك گيــاه دارويــی يــك صــد متــر مربــع بــا ابــزار دســتي  بــراي يــك روز كاري 

آيا نوع زمين و خاك براي كشت گياه دارويي با ساير گياهان بايد تفاوت داشته باشد ؟

خــاك از ديــدگاه جهانــی پــس از آب وهــوا، ســومين جــزء عمــده محيــط زيســت تلقــی مــی شــود. ، خــاك 
مــادر توليــدات گياهــی اســت و محــل اســتقرار و اســتحكام گيــاه و نيــز محــل تجمــع و ذخيــره غــذا، آب 
و هــوا بــرای گيــاه اســت. خــاك حاصلخيــز يكــی از عوامــل بســيار مهــم در رشــد و نمــو و افزايــش مــاده 
موثــره در گياهــان دارويــی تلقــی مــی شــود. در ضمــن ميكروارگانيســم های متعــددی از گــروه باكتريهــا و 
قارچهــا نيــز در خــاك وجــود دارنــد كــه از لحــاظ كشــاورزی بــرای كشــت و كار گياهــان دارويــی اهميــت 

فراوانــی دارنــد.

پــرورش دهنــدگان گياهــان دارويــی بايــد در انتخــاب زميــن از نظــر آلودگــی دقــت داشــته باشــند. زيــرا 
بعضــی از خاكهــا بــر اثــر فعاليتهــای مختلــف انســانی، دچــار آلودگــی مــی شــود. آلودگــی خــاك عبــارت 
اســت از وجــود ، پخــش يــا آميختــن يــك يــا چنــد مــاده خارجــی بــه خــاك بــه طــوري كــه كيفيــت 
فيزيكــی ، شــيميايی و بيولوژيكــی آن را بــراي انســان يــا ســاير موجــودات زنــده بصــورت  زيــان آور تغييــر 

دهــد . 

آماده سازی زمین گیاهان دارویی

انتخاب زمین 

آماده سازی زمین گیاهان دارويی
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آماده سازي زمين گياهان دارويي

عوامل متعدد و مختلفی در آلودگی خاك دخالت دارند كه اهم آنها به شرح ذيل می باشد 
ــوده از  ــای آل ــا فاضاب ه ــزارع ب ــاری م ــای شــيميايی، آبي ــش از حــد مجــاز  ســموم و كوده اســتفاده بي

ــر در آلودگــی خــاك اســت . عوامــل كشــاورزی مؤث
فاضــاب كارخانــه هــای صنعتــی ، شــيميايی ، پتروشــيمی ، نســاجی و معــادن بــه دليــل وجــود فلــزات 
ســنگين از جملــه وجــود ســرب ، جيــوه ، نيــكل و كبالــت در آنهــا از مهــم تريــن آلــوده كننــدگان محيــط 
ــزات ســنگين در خــاك باعــث اختــال  ــار فل ــرات زيانب ــه خصــوص خــاك مــی باشــند . از اث زيســت و ب
فعاليــت هــای بيولوژيــك خــاك مــی شــود . ايــن فلــزات همچنيــن  اثــرات ســمی بــر گياهــان و اثــرات 

زيانبــار بــر انســان در اثــر ورود مــواد بــه زنجيــره غدايــی  مــي باشــد .
در اثــر حمــل و نقــل يــا ذخيــره ســازی مــواد نفتــی و مشــتقات آنهــا  ممكــن اســت موجــب آلودگــی خــاك 
شــود . هرقــدر مــواد نفتــی بــه عمــق بيشــتری از خــاك نفــوذ كننــد رفــع آن آلودگــی مشــكل تــر خواهــد 

بــود . 
يكــی از مهمتريــن منابــع آلــوده ســازي خــاك هــا زبالــه هــا مــی باشــند . شــيرابه زبالــه هــا مــی توانــد 
بــه داخــل زميــن نفــوذ كــرده و منابــع آبــی را نيــز آلــوده كنــد . از ايــن نظــر زبالــه هــا را طــای كثيــف 
ــي شــوند . پتانســيل آلودگــی  ــل م ــا ارزش تبدي ــواد ب ــه م ــد كمپوســت ب ــت و تولي ــا بازياف ــد و ب می نامن

زبالــه هــا و ضايعــات شــهري يــا روســتايی زيــاد بــوده 

آماده سازی 

آب و خاک آلوده

عوامل آلودگي خاک: 
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و مــی توانــد بــه عنــوان يكــی از عوامــل مؤثــر آلــوده كننــده منابــع آب ، خــاك و در شــرايطی هــوا بــه 
شــمار آيــد. 

عوامــل آلودگــی خــاك و درنتيجــه خــاك آلــوده  بــرای گياهــان خطرهــای عمــده ای محســوب می شــوند، 
لــذا در انتخــاب زميــن بــدون آلودگــی بــرای كاشــت گياهــان بايــد دقــت زيــادی كــرد  

ــاده نيســت.  ــن و كاشــت ، حاضــر و آم ــه زمي ــات تهي ــرای شــروع عملي ــن ب ــوارد ، زمي در بســياری از م
ممكــن اســت در ســطح زميــن موانــع و عوارضــي نظيــر ســــنگ و چــوب و زباله هــاي شــهري، پســتي و 
بلنــدي و بقايــاي گياهــان قبلــي باشــــد. ايــن موانــع ، اجــراي عمليــات شــــخم را مشــكل يــا غيرممكــن 

خواهــد بــود. لــذا بايــد قبــل از شــخم، ايــن موانــع را بــه شــرح ذيــل رفــع نمــود.

داليل پاك سازی را بطور كلی مورد بحث قرار دهيد.  بحث کنید

پاکسازی زمین 
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آماده سازي زمين گياهان دارويي

۱-جمع كردن بقايای غيرگياهی مانند سنگها،قطعات فلزی ، پاستيكی و... 
ــوالت  ــواع محص ــی ان ــای گياه ــه ارزش بقاي ــه ب ــا توج ــل ب ــال قب ــای محصــول س ــردن بقاي ــن ب 2- از بي
ــا  ــردن آن هــا البتــه ب كشــاورزی در بهبــود خــواص فيزيكــی خــاك، امــروزه توصيــه مــی شــود از بيــن ب
)برگردانــدن و دفــن نمــودن بقايــای گياهــی همــراه باشــد (ودر صورتيكــه ايــن بقايــا مانــع كشــت گيــاه 

ــی مــورد نظــر باشــد بايســتی آنهــا را از مزرعــه خــارج كــرد. داروي
3- از بين بردن نهرها و جوی و  پشته ها به اين منظور.

پستی و بلندهای سطح زمین

جمع آوری ناخالصی ها از سطح زمین زراعی

از بین بردن عوارض زمین به صورت زیر انجام می گیرد 



16

منشاءناخالصيهای مزرعه شما از كجا است؟ چگونه می توان مانع از ورود آنها به مزرعه شد.

رفع ناخالصيهای غير معمول از سطح زمين
وسايل مورد نياز: بيل، كلنگ، فرغون،چهار شاخ،تريلی،تراكتور

شرح عمليات
ــد. 2- زميــن  ــل بگيري ــار تحوي ۱-لبــاس كار خــود را پوشــيده وســايل الزم را زيرنظــر هنرآمــوز از انب
ــی و بهداشــتی همــراه  ــكات ايمن ــت ن ــا رعاي ــد.  3-ب ــروه تقســيم كني ــن اعضــای گ ــورد نظــر را بي م
ــا فرغــون  و  هنرآمــوز وارد زميــن شــويد.4-در صورتيكــه مزرعــه كوچــك و ناخاصيهــا انــدك باشــد ب
در ســطوح وســيع از تراكتــور و يــدك كــش اســتفاده كنيــد.۵- ناخالصيهــا را بــه مكانــی كــه هنرآمــوز 

تععيــن نمــوده منتقــل نماييــد.

ابــزار و وســايل مــورد نيــاز:  بيــل، فرغــون،  كلنــگ، لبــاس كار مناســب، ماســك و زميــن 
در حالــت گاورو

مراحل انجام كار:
۱-همراه هنرآموز خود با ابزار و وسايل الزم به مزرعه مراجعه كنيد.

2-هنر جويان با هم گروه های خود  مساحت معينی را تعيين  نماييد . 
3-با نظارت هنر آموز خود پستی و بلندی های كرت را تراز نماييد.
4-در صورت وجود سنگ در كرتها ، آنها را از مزرعه خارج نماييد.
۵-خاك داخل كرت را بيل بزنيد و با شن كش اترا هموار نماييد . 

خصوصيــات فيزيكــی ، شــيميايی و بيولوژيكــی  خــاك از مهمتريــن عوامــل بــرای رشــد و نمــو گياهــان 
دارويــی و مــاده موثــره انهــا مــی باشــد .  علــت اختــاف ميــزان مــاده موثــره در يــك گونــه كــه در دو 

منطقــه بــا خــاك يكســان كشــت شــده انــد عوامــل محيطــی مــی باشــد. 

رفع عوارض ناشی از كشت قبلی

فکرکنید

فعالیت عملی

فعالیت عملی

اصالح خاک وکود دهی
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آماده سازي زمين گياهان دارويي

خصوصيات فيزيكی خاك شامل چه مواردی می باشد؟

خصوصيات شيميايی خاك شامل چه مواردی می باشد؟

هنــگام كاشــت گياهــان دارويــی دائمــی در زميــن ، ابتــدا بايــد بــه مطالعــه بافــت خــاك پرداختــه و گيــاه 
دارويــی مناســب را بــا توجــه بــه نــوع   خــاك انتخــاب نمود.ســپس بــه مطالعــه درصــد مــواد الــی و عناصــر 

موجــود در آن پرداخــت. 
ــورد  ــا م ــی آنه ــر زمين ــدام هــای زي ــی كــه ان ــر گياهــان داروي ــرای رشــد ونمــو بهت ــت خــاك ب ــوع باف ن
بهــره بــرداری قــرار مــی گيــرد ماننــد: ســنبل الطيــب، شــيرين بيــان و زنجبيــل اهميــت فراوانــی دارد.بــه 
عبارتــی ديگــر ،خاكهــای ســبك شــنی در مقايســه بــا خاكهــای ســنگين رســی بــرای رشــد و توليــد ايــن 

گياهــان اهميــت ويــژه ای دارنــد 

فکرکنید

خصوصیات فیزیکی خاک

خصوصيــات شــيميايی خــاك ماننــد واكنــش اســيديته خــاك) PH(  و شــوری خــاك )EC(در رابطــه بــا 
كشــت و پــرورش گياهــان دارويــی همــواره بايــد مــورد نظــر باشــد. تعييــن اســيديته خــاك در تشــخيص 
اختــاالت مربــوط بــه رشــد گيــاه بســيار حائــز اهميــت اســت و مهمتريــن تاثيــرآن از نظــر تغذيــه گيــاه 
مــی باشــد. بيشــتر گياهــان دارويــی بــدون هيــچ گونــه زيانــی ،بــه مــواد موثــره و رشــد خــود مــی تواننــد 
ــه  ــه رشــد و نمــو خــود ادامــه دهنــد. ب تغييــرات حــدود ۱/۵ تــا 2 درجــه PH را بــه خوبــی تحمــل و ب
طــور مثــال واكنــش اســيديته مناســب خــاك از نظــر كاشــت بــرای گيــاه دارويــی بابونــه۷/3 تــا 8/۱  و 
شــيرين بيــان ۵/۵ تــا 8 مــي باشــد . از ميــان خــاك هــای اســيدی ، قليايــی و خنثــی مــی تــوان گفــت 
:خاكهــای خنثــی بــرای رشــد گياهــان دارويــی مناســب تــر هســتند. شــوری خــاك نقــش تعييــن كننــده 
ای در رشــد و نمــو گياهــان دارويــی دارد. اكثــر گياهــان بــه شــوری حســاس هســتند امــا گــروه كوچكــی از 
گياهــان مــی تواننــد شــوری را تــا حــدی تحمــل نماينــد.  خــاك هــای بــا شــوری كمتــر از 2 ميلــی مــوس 
بــر ســانتی متــر غيــر شــور و خــاك هــای بــا شــوری بيــن 4-2 كمــی شــور و خــاك هــای بــا شــوری 4-8 

خصوصیات شیمیایی خاک

فکرکنید
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ــاه دارويــی را در طــول رشــد  ــاز هــای غذايــی گي ــد كليــه ني خــاك حاصلخيــز: خاكــی اســت كــه بتوان
ــند. ــل مناســب باش ــاير عوام ــت و س ــه درجــه حرارت،رطوب ــی اســت ك ــن در صورت ــد و اي ــن نماي تامي

عناصــر غذايــی بــا تاثيــری كــه بررشــد رويشــی و زايشــی گياهــان دارنــد، باعــث تغييراتــی در عملكــرد 
محصــول مــی شــوندو كميــت و كيفيــت مــواد موثــره را تحــت تاثيــر قــرار مــی دهنــد.

الف(كمبــود كمــی يعنــی مقــدار عناصــر در خــاك كــم اســت.    ب( كمبــود كيفــی: يعنــی عناصــر قابــل 
اســتفاده گيــاه نيســتند.

۱-عنصــر مــورد نظــر در خــاك وجــود دارد ولــی بــه لحــاظ شــرايط فيزيكــی و شــيميايی قابــل اســتفاده 
نيســت.

2-رقابت بين گياه و ميكروارگانيسم ها برای ادامه حيات
3-رقابــت بيــن عناصــر بــرای جــذب توســط گيــاه كــه بــاال بــودن مقــدار يــك عنصــر مانــع از جــذب ديگری 

ــود. می ش

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

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

حاصلخیزی

توصيــه كــودی يكــی از اساســی تريــن عامــل در رفــع نيــاز عناصــر غذايــی در گياهــان اســت. 
كــه بايــد بــا درنظــر گرفتــن مــوارد فــوق صــورت گيــرد .

شــوری متوســط و خــاك هــای بــا شــوری ۱6- 8 خــاك خيلــی شــور گفتــه مــی شــوند. شــوری خــاك 
بــر ميــزان تجمــع مــواد موثــره گياهــان دارويــی موثــر مــی باشــد. لــذا  تعييــن ميــزان شــوری خــاك در 

انتخــاب گيــاه دارويــی نقــش موثــری ايفــا مــی كنــد.

ميلی موس بر سانيمتر :هدايت الكتريكی عصاره گرفته شده از خاك 
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تعريف کود 

هــر نــوع مــوادي كــه جهــت تقويــت خــاك و بــاال بــردن حاصلخيــزي آن كــه چــه از نظــر كيفــي و چــه از 
نظــر كمــي همچنيــن باعــث افزايــش عملكــرد محصــول مــي شــود را كــود مــی گوينــد .

کودهای آلی یا ارگانیك: 

بــه كــود هايــی اطــاق ميشــوند كــه منشــا طبيعــی دارنــد. ضمــن افزايــش مقــدار عناصــر مغــذی خــاك 
ــات  ــياری از خصوصي ــب روی بس ــن ترتي ــه اي ــه ب ــوده ك ــدار نم ــاح و پاي ــز اص ــاك را ني ــاختمان خ ، س
فيزيكــی و شــيميايی خــاك اثــر مثبــت دارد. كودهــای آلــی شــامل كودهــای دامــی ، كمپوســت و كــود 

ســبز مــی باشــند . 
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کودهای سبز: 

انتخاب کود سبز

تاثیر کود سبز در میزان محصول

بــه معنــای وســيع كلمــه كــود ســبز بــه زيــر خــاك كــردن محصــوالت زراعــی مختلــف جهــت بــاال بــردن 
مــواد آلــی خــاك و حفــظ و افزايــش فعاليــت بيولوژيكــی خــاك اتــاق مــی شــود. بــا ايــن حــال از نگاهــی 
ديگــر كــود ســبز محصولــی اســت كــه قبــل از رســيدن و در زمانيكــه محصــول هنــوز ســبز اســت و وارد 
ــی  ــر خــاك مــی شــوند. محصــوالت محافــظ محصوالت ــه گلدهــی نشــده اســت بوســيله شــخم زي مرحل
ــرای جلوگيــری از فرســايش و ابشــويی خــاك كشــت مــی شــوند. بعــد از تاميــن شــدن  هســتند كــه ب
ايــن هــدف محصــوالت محافــظ بــرای بهبــود خــاك بوســيله شــخم زيــر خــاك بــرده مــی شــوندبنابراين 

محصــوالت محافــظ كــود ســبز نيــز هســتند.

گياهانــی كــه بــه عنــوان كــود ســبز اســتفاده مــی شــوند بــه دو دســته تقســيم مــی شــوند: ۱- بقــوالت  
2- غيــر بقــوالت. نتايــج بدســت آمــده از تحقيقــات تقريبــا افزايــش اساســی محصــول را بدنبــال كشــت 
ــن منظــور  ــر بقــوالت بدي ــن حــال وقتــی از غي ــا اي ــوان كــود ســبز نشــان داده اســت. ب ــه عن بقــوالت ب
اســتفاده شــده اســت نتايــج  حاصلــه از ثبــات كمتــری برخــوردار بــوده اند.معمــوال غيــر بقــوالت ماننــد 
گياهــان چمنــی مخصوصــا در مراحــل پيشــرفته رشــد دارای يــك چهــارم ازتــی هســتندكه در بقــوالت 
ــره  ــا بايســتی ذخي ــه رشــد ، باكتريه ــی خــاك و ادام ــواد آل ــرای پوســيده شــدن م ــت مــی شــوند. ب ياف
زيــاد ازت در اختيــار داشــته باشــند. در صورتــی كــه ايــن مقــدار در بقايــای گياهــی موجــود نباشــد ايــن 

اوليــن تاثيــر كــود ســبز افزايــش محصــول بوســيله افــزودن مــواد آلــی و ازت يــا هــردو بــه خــاك اســت. 
ازت موجــود در بقوالتــی كــه زيــر خــاك مــی شــود شــامل ازت گرفتــه شــده از هــوا و خــاك اســت. مقــدار 
ازت گرفتــه شــده از هــردو منبــع بــا نــوع بقــوالت كشــت شــده و حاصلخيــزی خــاك تغييــر مــی كنــد. 
بطــور كلــی ثابــت شــده اســت كــه دو ســوم ازت موجــود در لگــوم هــا از هــوا جــذب شــده و يــك ســوم 
ــده  ــت ش ــزان ازت تثبي ــر مي ــاك ب ــود در خ ــدار ازت موج ــده اســت. مق ــه  ش ــاك گرفت ــده از خ باقيمان
توســط لگــوم از هــوا تاثيــر مــی گــذارد. در خــاك هايــی كــه دارای مقــدار زيــادی ازت هســتند يــا مقــدار 
كــود ازت داده شــده بــه محصــول قبــل زيــاد بــوده و مقــدار زيــادی از آن در خــاك باقــی مانــده اســت 
غالبــا گياهــان بقــوالت مقــدار ازت بيشــتری از خــاك گرفتــه و مقــدار ازت تثبيــت شــده از هــوا در آنهــا 

كــم مــی شــود.
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باكتريهــا بــه طــرف ازت ذخيــره موجــود در خــاك روی مــی آورنــد. بنــا برايــن ازت خــاك بــه طــور موقــت 
بــه فرمــی در مــی آيــد كــه بــرای گيــاه قابــل اســتفاده نيســت. بنابرايــن وقتــی غيــر بقــوالت بخصــوص 
در مراحــل پيشــرفته رشــد زيــر خــاك مــی شــوند ميــزان محصــول گيــاه بعــدی كاهــش مــی يابــد زيــرا 
مقــدار ازت كافــی در خــاك در دســترس نيســت. غالبــا نتايــج اســتفاده از غيــر بقــوالت بــه عنــوان كــود 
ــرای  ــر خــاك نمــود ب( ب ــودن زي ــا را در مراحــل جــوان ب ــف( آنه ــر مــی شــود كــه: ال ــی بهت ســبز زمان
پوســيدن خــوب بقايــای گياهــی مقــدار 2۵ تــا 40 كيلوگــرم ازت خالــص در هكتــار بــه آنهــا اضافــه نمــود. 

گياهــان انتخــاب شــده بــرای كــود ســبز بايــد دارای چهــار خاصيــت اصلــی باشــند.
۱- ســريع رشــد كننــد  2- شــاخ و بــرگ فــراوان و آبــدار داشــته باشــند   3- ســريع تجزيــه شــوند   4- در 

خــاك هــای فقيــر رشــد خوبــی داشــته باشــند و بافــت هــای انهــا  غنــی از مــواد غذايــی باشــند
يــك هكتــار كــود ســبز معمــوال ۵0-2۵ تــن شــاخ و بــرگ و بافــت هــای گياهــی وارد خــاك ميكننــد كــه 
معــادل  20- ۱0 تــن كــود حيوانــی بــوده و مــی توانــد 2-۱ تــن هومــوس بــه خــاك اضافــه كنــد. وقتــی 
ــی خــاك دادن كــود  مســئله كمبــود كــود دامــی وجــود داشــته باشــد تنهــا راه جبــران تلفــات مــواد آل

ســبز اســت. انــواع گياهانــی كــه بــه عنــوان كــود ســبز كاشــت مــی شــوند در جــدول زيــر آمــده اســت:

تابستانهزمستانه تابستانهزمستانه
گندم سياهجويونجهلوبيای زمستانه اتريشی

چاوداريوالف زمستانهانواع شبدر آليسيكيونجه يكساله

يوالف بهارهچاودارشبدر قرمزشبدر كريمسون

ارزنگندم زمستانهباقاشبدر ايرانی
جو بهارهشبدر شيرينخلر

ارزنسوياشبدر شيرين

سودان گراسلوبيا چيتیماش

غير بقوالتبقوالت

اكثــر محصوالتــی كــه بــرای كــود ســبز اســتفاده مــی شــوند بــرای علوفــه خشــك ، ســيلو يــا مرتــع داری 
دارای ارزش زيــادی هســتند. بنــا برايــن اغلــب كشــاورزان در تصميــم گيــری بــا ايــن مســئله روبــرو مــی 
ــرای منظــور علوفــه ای  ــا ب ــه عنــوان كــود ســبز زيــر خــاك نماينــد ي ــا ايــن محصــول را ب شــوند كــه اي

مــورد اســتفاده قــرار دهنــد.
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تصميــم گيــری در خصــوص اســتفاده از گيــاه بــه عنــوان كــود ســبز يــا بــرای تاميــن علوفــه خشــك 
چگونــه صــورت مــی گيــرد؟

در رابطــه بــا تفــاوت هــای يــك گيــا ه از تيــره بقــوالت و از خانــواده غــات  را ازمنابــع علمــی بررســی 
نمــوده در كاس ارائــه دهيــد 

محدوديــت اســتفاده از كــود هــای ســبز چيســت؟ آيــا كــود هــای ســبز بــه تنهايــی  بــرای افزايــش 
عملكــرد محصــوالت زراعــی كافــی هســتند؟

فعالیت عملی

تحقیق کنید

نکات مهم در کاربرد کود سبز 

ــادر نيســتند در مناطــق خشــك  ــد و ق ــرد بيشــتری دارن ۱- برخــی از گياهــان در نواحــی مرطــوب كارب
فعاليــت مناســبی داشــته باشــند

2- انتخــاب دو گيــاه بــرای كــود ســبز)لگو و غيــر لگــوم( و كاشــت آنهــا بــه صــورت همزمــان مناســبتر 
اســت. ماننــد يــوالف، چــاودار بــه همــراه نخــود

3- در نواحی خشك كاشت كود سبز بسيار گران تمام می شود. 
4- هزينــه هــای كاشــت گياهــان بــه عنــوان كــود ســبز را بايســتی بررســی نمــود و در صورتــی كــه از نظــر 

اقتصــادی بــه صرفه باشــند كاشــته شــوند.
ــی  ــاوب زراع ــد آن را در تن ــندحتما باي ــی باش ــه و منطق ــه صرف ــر اقتصــادی ب ــه از نظ ــی ك ۵- در صورت

ــت نگــه داشــت ــی خــاك را ثاب ــواد آل ــوان مقــدار م ــا بت ــد ت گنجاني
6- برگردانيــدن گيــه بــه خــاك بايســتی زمانــی صــورت گيــرد كــه گيــاه بــه مقــدار كافــی شــاخ و بــرگ 

توليــد نمــوده و مــواد گياهــی چوبــی نشــده باشــد) مرحلــه قبــل از گلدهــی(
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کودهای بیولوژیك یا زیستی: 

ــد  ــك فرآين ــی خــاك را در ي ــد عناصــر غذاي كودهــای زيســتی، ميكروارگانيســم هايی هســتند كــه قادرن
ــاه  ــه ريشــه گي ــرده و ب ــی ك ــواد معدن ــر م ــا و ديگ ــذی همچــون ويتامينه ــواد مغ ــه م ــل ب زيســتی تبدي
برســانند. مصــرف كودهــای زيســتی كــم هزينــه تــر هســتند و در اكوسيســتم آلودگــی بــه وجود نمــی آورد.  
امــروزه بــا توجــه بــه ايجــاد آلودگــی هــای زيســت محيطــی وبهداشــتی كــه از مصــرف كودهــای شــيميايی 
حاصــل مــی شــود متخصصيــن را بــرآن داشــته كــه هــر چــه بيشــتر از موجــودات زنــده خــاك در جهــت 
ــه  ــد و بديــن ســان توليــد و مصــرف كودهــای بيولوژيكــی ب تأميــن نيازهــای غذايــی گيــاه كمــك بگيرن
عنــوان مهمتريــن تحــول در زمينــه كشــاورزی بــه شــمار رفتــه و مــورد توجــه ســرمايه گــذاران بخــش 

كشــاورزی در ســطح جهــان قــرار گرفتــه اســت.

کود ورمی کمپوست:  

عبــارت اســت از كــود آلــی بيولوژيكــی كــه در اثر عبــور مداوم مــواد آلی از دســتگاه گــوارش كرمها 
و دفــع ايــن مــواد از بدنشــان حاصــل مــی شــود. فنــاوری اســتفاده از انــواع خاصــی از ِكرم هــای 
خاكــی اســت كــه ايــن كرم هــا بــا داشــتن تــوان رشــد و تكثيــر بســيار ســريع، انــواع مــواد آلــی 
زائــد، مزاحــم و آلوده كننــده  محيــط را بــه يــك كــود آلــی و بــا كيفيــت ممتــاز تبديــل می كننــد.  
ايــن كــود نســبت بــه ســاير كودهــا چنديــن برابــر غنــی شــده اســت و مــی توانــد جايگزين بســيار 

ــای  ــرای كوده ــبی ب مناس
شــيميايی باشــد.
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مهمترین کودهای شیمیایی عبارتند از:  

بــه مــواد معدنــی كــه دارای يــك يــا چنــد عنصــر الزم بــرای تعذيــه گياهــان هســتند كــود شــيميايی گفتــه 
مــی شــود.كود هــاي شــيميايي را بــر اســاس نــوع عنصــر تقســيم بنــدی مــی كننــد. 

کودهای شیمیايی: 

كودهــای ازتــه: ازت ازجملــه مــوادی اســت كــه در تمــام دوره هــای رشــد 
و نمــو گياهــان مــورد نيــاز اســت .كودهــای ازتــه تاثيــر عمــده ای در ســاقه 
زايــی، بــرگ زايــی، و جوانــه زنــی گياهــان دارنــد و بــه طــور كلــی رشــد 
ــد  ــوال در چن ــود ازت را معم ــد. ك ــی دهن ــرعت م ــان را س ــش گياه روي
ــود  ــورت ك ــه بص ــه و دو مرحل ــود پاي ــورت ك ــه بص ــك مرحل ــه، ي مرحل
ــرات  ــای  اوره، نيت ــورت كوده ــه ص ــد. ازت را ب ــی كنن ــرف م ــرك مص س

ــد. ــی دهن ــرار م ــان ق ــار گياه ــوم در اختي ــولفات آموني آمونيوم،س
2-كودهــای فســفاته: فســفات در ريشــه زايــی و رشــد زايشــی )توليــد گل 
، ميــوه و بــذر( نقــش اساســی دارد .ايــن  كــوداز حاليــت كمــی برخــوردار 
ــا  ــه زميــن داده شــود ت ــد قبــل از كاشــت ب ــه هميــن خاطــر باي اســت .ب
در مرحلــه گلدهــی در اختيــار گيــاه قــرار گيــرد ..همچنيــن وجــود فســفر 
ــفر را  ــود. فس ــی ش ــان م ــوی گياه ــذب ازت از س ــهولت در ج ــث س باع
بصورتهــای سوپرفســفات معمولی،سوپرفســفات تريپلــو فســفات آمونيــوم در 

دســترس گياهــان قــرار مــی دهنــد.
3-كودهــای پتاســه : پتاســيم تقريبــاً در تمــام فرآيندهــاي متعــدد 
فيزيولــوژی رشــد گيــاه نقــش دارد.ايــن عنصــر همچنيــن  باعــث افزايــش 
ــا  ــات و بيماري ه ــرمازدگي، آف ــي، س ــم آب ــر ك ــان در براب ــت گياه مقاوم
ــرو  ــاس وكل ــولفات دو پت ــف مانند:س ــای مختل ــيم بصورته مي گردد.پتاس

ــرد. ــرار می گي ــان ق ــترس گياه ــاس در دس پت

اگــر يــك كــود همــه عناصــر را بــا هــم و بــه نســبت متناســب داشــته باشــد اصطاحــاً كــود كامــل 
ــود. ــده می ش نامي
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بــه طــور كلــی كودهــای شــيميايی در دو زمــان قبــل و بعــد از كاشــت مصــرف مــی گردنــد و عواملــی از 
قبيــل نــوع كــود، آب وهــوا ی منطقــه ، نــوع گيــاه دارويــی و هــدف از توليــد آن و.... زمــان دادن كــود را 
مشــخص مــی كنــد. بايــد دانســت كــه مصــرف كمتــر از حــد مطلــوب كــود نتيجــه رضايبخــش نداشــته 
ــروز  ــه تنهــا باعــث افزايــش عملكــرد نمــی گــردد بلكــه برعكــس ســبب ب و مصــرف بيــش از حــد آن ن
خســارت و گاهــی از بيــن رفتــن محصــول ميشــود. و بعــاوه آلودگــی محيــط زيســت و نيــز هــدر رفــت 

ســرمايه موجــب مــی شــود.
ــای  ــا كوده ــه ب ــی در مقايس ــك و دام ــای بيولوژي ــرد كوده ــا كارب ــه ب ــماری در رابط ــای بيش ــزارش ه گ
شــيمايی بــرای افزايــش عملكــرد كمــی و تــا حــد بســيار زيــادی بــرروی كيفيــت مــواد موثــره گياهــان 
دارويــی ، گــزارش شــده اســت. از آنجايــی كــه در گياهــان دارويــی تاكيــد روی مقــدار مــاده موثــره و از 
همــه مهمتــر كيفيــت مــواد موثــره مــی باشــد. بنابرايــن در بــه كار بــردن ســموم و كودهــای شــيميايی ، 
شــرط احتيــاط هميشــه مــد نظــر قــرار بگيــرد و تــا حــد امــكان از ســموم و كودهــای بيولوژيــك اســتفاده 
گردد.كــه ايــن امــر در گياهــان دارويــی از اهميــت ويــژه ای برخــوردار اســت.امروزه اســتفاده از گياهــان 
دارويــی ارگانيــك ،عــدم كاربــرد نهــاده هــای شــميايی بويــژه در كشــورهای توســعه يافتــه بدليــل عــدم 

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

مقدار مصرف کودهای شیمیایی 

پخش کود دامی و  زیر خاک کردن کود
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 خــاك ورزی اوليــه عملياتــی ماننــد زيــرورو كــردن خــاك اســت كــه  بــرای شكســتن مقاومــت خــاك 
در مقابــل اســتقرار و جوانــه زنــی بذرصــورت مــی گيــرد. ايــن نــوع خــاك ورزی ، شــامل عملياتــی ماننــد 
شــخم اســت كــه نســبتا عميــق و معمــوال ســطح خــاك پــس از خــاك ورزی اوليــه ناهمــوار باقــی مــی 
مانــد. بــا اجــرای شــخم اهــداف زيــر تاميــن مــی شــود : بريــدن و متاشــی نمــودن خــاك ،دفــن بقايــای 
گياهــی و علــف هــرز، مخلــوط كــردن بقايــای گياهــی بــا خــاك زراعــی ،افزايــش نفوذپذيــري خــاك و... 
مــی باشــد. در اجــرای عمليــات شــــخم عــاوه بــر توجــه بــه تناســــب ماشــين بــا نــوع زميــن، خــاك و 
گيــاه، زمــان و نحــوه انجــام نيــز بســــيار مهــم اســت. شــخم حتمــا بايــد در حالــت گاورو بــودن خــاك  

خاک ورزي اولیه: 

بــه آن دســته تاشــهای مكانيكــی كــه بــرای بهــم زدن خــاك در راســتای آمــاده ســازی بســر بــراي كاشــت 
گياهــان زراعــي و باغــي انجــام مي گيــرد.  خــاك ورزی مــی گوينــد. 

خــاك ورزي را بــه منظورهــاي مختلفــي چــون تهيــه بســتر بــذر ، افزايــش نفوذپذيــري آب و هــوا در خــاك، 
ــردن  ــن ب ــاك ، از بي ــا خ ــا ب ــواع كوده ــردن ان ــوط ك ــاك، مخل ــر خ ــي در زي ــاي گياه ــردن بقاي ــون ك مدف
علفهــاي هــرز ، كنتــرل و كاهــش جمعيــت آفــات و بيماريهــا، شكســتن ســله خــاك ، شكســتن اليــه هــاي 
محدودكننــده رشــد ريشــه ، حفــظ رطوبــت خــاك و ... انجــام مــي دهنــد. عمليــات خــاك ورزی بايــد بــه طــور 

صحيــح و در زمــان مناســــب انجــام گيــرد. 

خاک ورزی

مهمترين روش هاي خاك ورزي 

خاك ورزي
حفاظتي 

خاك ورزي
اوليه 

خاك ورزي 
ثانويه

خاك ورزي
ويژه

حداقل 
خاك ورزي 

بدون
خاك ورزي 

خاك ورزي
مرسوم و سنتي 
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به چه زمينی گاو رو می گويند؟ بحث کنید

ــا اســتفاده از  ــا ب ــزار و ادوات دســتی وي ــا اب عمليــات شــخم معمــوال در ســطوح كــم و اراضــی كوچــك  ب
نيــروی حيوانــات و خيــش ودرســطوح وســيع تــر بصــورت مكانيــزه بــا اســتفاده از ادوات و ماشــين هايــی 

ماننــد: تراكتــور و انــواع گاو آهــن انجــام مــی گيــرد.  

صــورت گيــرد. پــس از رســيدن بــه رطوبــت مناســب )بــه اصطــاح زميــن گاورو شــود(، بــه وســيله گاوآهــن 
برگــردان دار شــخم زده شــود. 
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عمــق خاكــی كــه گاو آهــن زيــرورو مــی كنــد بســيار مهــم اســت و بســته بــه جنــس زميــن، عمــق خــاك 
زراعــی و عمــق نفــوذ ريشــه  در يكــی از چهــار گــروه زيــر قــرار می گيــرد: 

۱-شــخم ســطحی )۱۵ تــا 20 ســانتيمتر(: فقــط قســمتی از ســطح زميــن را شــخم مــی زننــد و معمــوالً 
ــای  ــردن كوده ــاك ك ــر خ ــد و زي ــطحی دارن ــای س ــه ه ــه ريش ــرز ك ــای ه ــردن علفه ــن ب ــرای از بي ب

شــيميايی اســتفاده مــی شــود. 
2- متوســط )20 تــا 2۵ ســانتيمتر(: فقــط دو ســوم ســطح االرض را شــامل شــده و مكمــل شــخم عميــق 
اســت و بــرای زيــر خــاك كــردن كودهــای آلــی اســتفاده مــی شــود. در بهــار نيــز ايــن شــخم قابــل اجــرا 

مــی باشــد. 
ــن  ــد ، اي ــررو مــی كن ــا 30 ســانتيمتر(: شــخمی كــه تمــام خــاك ســطح االرض را زي 3- عميــق )2۵ ت

ــاً در پائيــز زده مــی شــود.  شــخم نيــز عمدت
4- خيلــی عميــق )بيشــتر از 30 ســانتيمتر(: در ايــن نــوع شــخم عــاوه بــر خــاك ســطح االرض بخشــی 
از خــاك  تحــت االرض را نيزشــامل مــی شــود. ايــن شــخم هــر 4-2 ســال يكبــار بــر حســب نيــاز انجــام 
مــی شــود. در ايــن روش شــش مــاه قبــل از كشــت در فصــل پائيــز، شــخم عميــق زده مــی شــود تــا در 

طــول زمســتان آب كافــی در زميــن ذخيــره و خــاك نشســت كنــد و در بهــار آمــاده كشــت گــردد. 

عمق شخم 

شخم زدن

شخم در سطح کوچك با استفاده از بیل



29

آماده سازي زمين گياهان دارويي

اجرای شخم معمولی با بيل فعالیت عملی

وسايل مورد نياز: لباس كار، دستكش و بيل
شرح عمليات

۱-لبــاس كار خــود را پوشــيده وســايل الزم را زيرنظــر هنرآمــوز از انبــار تحويــل بگيريــد.2- زميــن مــورد 
نظــر را بيــن اعضــای گــروه تقســيم و بــا رعايــت نــكات ايمنــی و بهداشــتی همــراه هنرآمــوز وارد زميــن 

شــويد.3- بــه جهــت تابــش خورشــيد دقــت كــرده و طــوری بيســتيد كــه بــه صــورت شــما نتابــد.
4- پــس از اطمينــان از ســالم بــودن بيــل، از نقطــه واقــع درابتــدای عــرض قطعــه زميــن خــود، شــروع بــه 
كار كنيــد. ۵-بــاالی زانــوی خــود را بــه عنــوان تكيــه گاه قــرار داده، بــا فشــار بــه انتهــای بيــل ،خــاك را 
بكنيــد. 6-خــاك كنــده شــده را بــا چرخــش ۱80 درجــه ای بيــل حــدود 30 ســانتی متر جلوتــر بريزيــد.

۷-اين عمل را تا پايان عرض قطعه ادامه دهيد.

چیزل پیلر

گاو آهن قلمی

گاوآهن بشقابی گاوآهن برگردان دار
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نــرم كــردن بيشــتر خــاك و اصــاح بســتر بــذر، تســطيح و فشــردن خــاك ســطحي ، كنتــرل علف هــاي 
هــرز، مخلــوط كــردن كودهــاي پايــه بــا خــاك ، شــكل دادن ســطح زميــن و...مــی باشــد.

اهداف خاک ورزی ثانويه: 

رايجترين ماشین های خاک ورزی ثانويه عبارتند از:

۱-از نــرم كــردن بيش از حد خاك جدا پرهيز كنيد، 
2-عمليــات خــاك ورزی ثانويــه را بايــد زمانــي انجــام داد كــه بــه محــض اتمــام آن، اقــدام بــه كاشــت نمــود 

تــا خطــر فرســايش بــه حداقــل برســد.
3-از عمليات خاك ورزی در زمان وزش باد يا احتمال بارش شديد جداً بپرهيزيد.

4-خــاك ورزی ثانويــه يــك اقــدام ضــروري يــا الزامــي بــراي كاشــــت تمــام گياهــان نمي باشــد. لــذا مي تــوان 
در بســياري از مواقــع از بخشــي از ايــن عمليــات صرفنظــر كــرد.

ــكها  ــتند.  ديس ــاك هس ــده خ ــرم كنن ــينهای ن ــن ماش ــن و رايجتري ــكها : از مهمتري ــف( ديس ال
بهتريــن وســيله بــرای تســطيح زميــن شــخم خــورده و خــرد و نــرم كــردن كلوخــه هــا می باشــند. 

رعایت نکات الزم در خاک ورزی ثانویه:

پــس از انجــام عمليــات اوليــه تهيــه زميــن، يــك ســری عمليــات تكميلــي ماننــد: خــرد كــردن كلوخــه هــا، 
نــرم كــردن خــاك،  تســطيح زميــن، ريشــه كــن نمــودن علف هــای هــرز، مخلــوط كــردن كودهــای آلــی و 
معدنــی، ســله شــكنی و ... بــر خــاك  انجــام مــی پذيــرد كــه بــه آن خــاك ورزی ثانويــه مــی گوينــد. بــرای 
انجــام ايــن عمليــات از اداواتــی ماننــد: ديســك، هــرس يــا دندانــه،  غلتــك، مالــه، كولتيواتــور، شــيار كــن، نهــر 

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

خاک ورزی ثانویه:
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ب(هــرس ها)دندانــه هــا( :بــراي نــرم كــردن خــاك اســتفاده مي شــود امــا 
عمــق و نيــروي كار آن زيــاد نيســت و نمي توانــد در خــرد كــردن كلوخه هــاي 
ــاي ايجــاد  ــه كلوخه ه ــي ك ــر باشــد در صورت ــاوم مؤث ــزرگ، خشــك و مق ب
ــتفاده  ــوان از آن اس ــد مي ت ــف باش ــك و ضعي ــخم، كوچ ــس از ش ــده پ ش

كــرد. 
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د( روتيواتــور: بــراي نــرم كــردن خــاك در كشــت 
ــد و  ــزي دارن ــيار ري ــذر بس ــه ب ــه اي ك ــان علوف گياه
ــا بــذر بســيار مهــم اســت  تمــاس كامــل ذرات خــاك ب
ــه شــدت پــودر  ــور خــاك را ب اســتفاده مي شــود. رتيوات
مي كنــد و بــه هميــن علــت در مواقــع بســيار ضــروري 

اســتفاده مي شــود.
ــی  ــرای جابجاي ــوع ماشــين هــا ب ــن ن ــه هــا: از اي  ه(مال
،نــرم كــردن خــاك ســطحی و تســطيح مــزارع اســتفاده 

مــی شــود. 

ج( كولتيواتورهــای مزرعــه: بــراي بــرای نــرم كــردن خــاك 
ــاي  ــن علفه ــن ، شكســتن ســله ووجي و خــراش دادن زمي
هــرز بيــن رديفهــاي كاشــت اســتفاده مي شــود. كولتيواتــور 
ــه شــكل  ــوالدی ب از يــك شاســی و تعــدای تيغــه هــای ف
ــدازه هــای مختلــف )فنــری، پنجــه غــازی و دوار(  هــا و ان

ــل تعويــض مــی باشــند. ســاخته شــده و تيغه هــا قاب
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بــه مجموعــه اقداماتــی كــه پــس از آمــاده ســازی بســتر بــذر، بــه منظــور تكميــل بســتر ســازی و تســطيح 
زميــن و آبيــاری زميــن انجــام مــی گيــرد » خــاك ورزی ويــژه« مــی گوينــد. از مهمتريــن ادوات خــاك 

ورزی ويــژه مــی تــوان از نهــر كــن هــا، شــيار كــش و مرزكــش هــا نــام بــرد.

خاک ورزی ویژه 

ــداث  ــت اح ــت جه ــيله ای اس ــن وس ــر ك نه
ــه  ــاری در مزرع ــی آبي ــای اصل ــر ه جــوی و نه

ــود  ــی ش ــتفاده م ــه اس ك

نهرکن ها: 

از ايــن ماشــين هــا بــه منظــور ايجــاد شــيارهای آبيــاری در كاشــت محصــوالت رديفــی كــه بــه صــورت 
نشــتی آبيــاری مــی شــوند ، اســتفاده مــی شــود. 

شیارکش ها:  



34

مرزكــش يكــی از ماشــينهای خــاك ورزی ثانويــه اســت كــه بــرای كــرت بنــدی زراعتهــای فاريــاب و يــا 
بــه منظــور قطعــه بنــدی زميــن زراعتــی اســتفاده مــی شــود. 

اثــرات نامطلــوب هســتند. بديــن منظــور اســتفاده ازخــاك ورزي حفاظتــي روشــي نويــن و تحولــي شــگرف 
در زمينــه سيســتم هــاي خــاك ورزي اســت . از رايــج تريــن ماشــين هــای بــكار رفتــه در خــاك ورزی 

حفاظتــی انــواع گاو آهــان هــای قلمــی و پنجــه غــازی و انــواع ديســك هــا مــی باشــند.

مرزکش ها: 

شكل دهی به زمين با ايجاد جوی و پشته به روش دستی فعالیت عملی

وســايل مــورد نيــاز: لبــاس كار، دســتكش، بيــل ،مــرز كــش  )كلــدر ( شــن كــش ،فــوكا )كــج 
بيــل ( قطعــه زميــن خــاك ورزی شــده

شرح عمليات
۱-لباس كار خود را پوشيده وسايل الزم را زيرنظر هنرآموز از انبار تحويل بگيريد.

2- زميــن مــورد نظــر را بيــن اعضــای گــروه تقســيم و بــا رعايــت نــكات ايمنــی و بهداشــتی 
همــراه هنرآمــوز وارد زميــن شــويد.3- در دوطــرف زميــن )بــاال و پاييــن( قطعــه ای بــه عــرض 
۱ تــا 2 متــر بــرای احــداث انهــار آبيــاری و زهكشــی رهــا كنيــد.4- ابتــدا و انتهــای هرجــوی 
را تعييــن ،چهــار گوشــه آن را ميــخ كوبــی كنيد.۵-بيــن ميــخ هــا طــوری نــخ كشــی كنيــد 
ــول  ــرض پشــته و طــول آن ط ــرض آن ع ــه ع ــخ ك ــه هرپشــته،در داخــل مســتطيلی از ن ك
ــه عمــق  پشــته اســت قرارگيرد.6-خــاك بخشــی از زميــن را كــه قــرار اســت جــوی شــود ب
مــورد ســفارش پابيــل كــرده ،بــه تنــاوب بــه ســمت چــپ و راســت بريزيد.۷-ديــواره جــوی 
را بصــورت مايــل بــا زاويــه حــدود 4۵ درجــه ايجــاد كنيــد.8- كــف جويهــا را بــدون شــيب 
عــرض و صــاف و همــوار كنيــد.9- بــا پشــت بيــل بــه ســطح ديــواره جويهــا و ســطح پشــته 
بكوبيــد. وآنهــا را محكــم كنيد.۱0-احــداث جــوی و پشــته را تــا پايــان عــرض قطعــه زميــن 

،بــه ترتيــب مذكــور ادامــه دهيــد.
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كاهــش مصــرف انــرژی و نيــروی كارگــری ومصــرف نهــاده هــا ،افزايــش بــازده مصــرف آب ،باقــی مانــدن 
رطوبــت درخاك،افزايــش بــاروری خــاك.

از اهداف کلی خاکورزی حفاظتی :

الــف- كاهــش تــردد وســايل و ادوات كشــاورزي بــر روي خــاك بــه منظــور جلوگيــري از فشــرده شــدن 
خــاك   ب- بازگردانــدن بقايــاي گياهــي بــه خــاك بــه منظــور افزايــش مــواد آلــي خــاك  ج-اجتنــاب از 
برگردانــدن خــاك بــه منظــور حفــظ رطوبــت، بهبــود فعاليــت بيولوژيكــی و جلوگيــري از فرســايش خــاك 

مرزکش ها: 

فعالیت عملی
شكل دهی به زمين با ايجاد جوی و پشته به روش دستی

ــل(  ــج بي ــش، فوكا)ك ــدر( شــن ك ــرز كش)كل ــل، م ــاس كار، دســتكش، بي ــاز: لب ــورد ني ــايل م وس
ــاك ورزی شــده ــن خ ــه زمي قطع

شرح عمليات
۱- لبــاس كار خــود را پوشــيده وســايل الزم را زيــر نظــر هنرآمــوز از انبــار تحويــل بگيريــد. 2-زميــن 
مــورد نظــر را بيــن اعضــای گــروه تقســيم و بــا رعايــت نــكات ايمنــی و بهداشــتی همــراه هنرآمــوز 
ــرای  ــر ب ــا 2 مت ــه عــرض ۱ ت ــه ای ب ــن( قطع ــاال و پايي ــن شــويد. 3-در دو طــرف زمين)ب وارد زمي
احــداث انهــار آبيــاری و زهكشــی رهــا كنيــد. 4-ابتــدا و انتهــای هرجــوی را تعييــن، چهــار گوشــه 
ــل  ــته، در داخ ــر پش ــه ه ــد ك ــی كني ــخ كش ــوری ن ــا ط ــن ميخ ه ــد. ۵-بي ــی كني ــخ كوب آن را مي
مســتطيلی از نــخ كــه عــرض آن عــرض پشــته و طــول آن طــول پشــته اســت قــرار گيــرد. 6-خــاك 
بخشــی از زميــن را كــه قــرار اســت جــوی شــود بــه عمــق مــورد ســفارش پابيــل كــرده، بــه تنــاوب 
ــه حــدو 4۵ درجــه  ــا زاوي ــواره جــوی را بصــورت مايــل ب ــد. ۷-دي ــه ســمت چــپ و راســت بريزي ب
ايجــاد كنيــد. 8-كــف جويهــا را بــدون شــيب عــرض و صــاف و همــواره كنيــد. 9- بــا پشــت بيــل بــه 
ســطح ديــواره جويهــا و ســطح پشــته بكوبيــد. و آنهــا را محكــم كنيــد. ۱0-احــداث جــوی و پشــته 

را تــا پايــان عــرض قطعــه زميــن، بــه ترتيــب مذكــور ادامــه دهيــد.
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بدون خاك ورزی ، حداقل خاك ورزی  و شخم حفاظتی)شخم با حضور 30 درصد بقايا( است.

ماشینهای مرکب:

مهم ترين انواع خاک ورزی حفاظتي شامل: 

 امــروزه اســتفاده از ماشــينهای مركــب 
در سيســتم های خــاك ورزی جديــد 
می شــود.  محســوب  ضــرورت  يــك 
زيــرا بــه منظــور اجــرای عمليــات 
ماشــينهای   ، زميــن  آمــاده ســازی 
مرتبــه  مجبورندچنديــن  كشــاورزی 
ــا  ــت آنه ــوند.تكرار حرك ــن ش وارد زمي
را  خــاك  فشــردگی  اســت  ممكــن 
ســبب شــودكه در اينحالــت ســاختمان 
فيزيكــی خــاك آســيب ديــده ،ذخيــره 

ــه يــك شــخم يكنواخــت را ناممكــن  رطوبــت و هــوا در خــاك كاهــش و در مراحــل بعــدی دســتيابی ب
ــی  ــوارض منف ــه ع ــود ودر نتيج ــاك را بوج ــد خ ــش از ح ــی بي ــب نرم ــوارد موج ــی م ــازد.در بعض می س
همچــون فرســايش شــديد خــاك ، از هــم پاشــيدگی ســاختمان خــاك و بــروز ســله شــديد بعــد از آبيــاری 
ــی  ــب اســتفاده م ــی از ماشــينهای مرك ــرات منف ــن تاثي ــری از اي ــد داشــت.برای جلوگي ــال خواه را بدنب
شــود.از خصوصيــات ماشــين هــای مركــب انجــام همزمــان چنــد عمــل از عمليــات خــاك ورزی اوليــه 

ــد. ــی باش ــت م ــه و كاش ،ثانوي

در برخــی شــرايط بــا توجــه بــه نــوع گيــاه دارويــی و نــوع اســتفاده از انــدام مــورد نظــر آن ، نــوع آبيــاری، 
شــرايط منطقــه رســم و عــادات كشــاورزان عمليــات ديگــری بــرای آمــاده شــدن زميــن جهــت كاشــت 
بايــد انجــام گيرد.برخــی از ايــن عمليــات عبارتنــد از:ايجــاد شــيار،ايجاد جــوی و پشــته، كــرت بنــدی و... 

شکل دهی زمین:
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در اين روش تمام سطح زير كشت به جوی های كوچك و پشته های كوچك بين جوی ها تقسيم می شود. 
كه به آنها شيار يا فارو می گويند. از مزايای اين روش مكانيزه بودن عمليات داشت و برداشت، تلفات كمتر 
آب ،توانايی تغيير دادن شيب زمين با تغيير دادن جهت فاروها ، سله نبستن زمين بخصوص موقع سبز شدن 
بذرو... می باشد. اين روش مناسب كاشت گياهان دارويی مانند : آويشن، نعنا فلفلی، سنبل الطيب،مريم گلی، 

رزماری، رازيانه، اسطوخدوس و ... 
بر  ها  شيار  ايجاد  برای  می باشد. 
از  كوچك  سطوح  در  زمين  روی 
شيار ساز دستی و درسطوح بزرگ 
از ماشين شيار ساز چند رديفه يا 
فاروئر استفاده می گردد. فاروئر در 
نهركن كوچكی است كه  حقيقت 
مورد  الزم  شيارهای  ايجاد  برای 

استفاده قرار می گيرد.

ایجاد شیار

 شــيارهای نســبتاً عميقــی كــه در خــاك ايجــاد مــی شــوند و محــل عبــور آب هســتند را جــوی گوينــد. 
ــه بيــن وســط دو جــوی ايجــاد شــده را عــرض  ــاال آمــده در طرفيــن دو جــوی را پشــته و فاصل خــاك ب

پشــته می نامنــد. در كشــت جــوي و پشــته، 
انتخــاب  بهتريــن  اي  پشــته  ورزي  خــاك 
محســوب مي شــود. كاشــت اغلــب گياهــان 
دارويــی و زراعــی كــه دارای بوتــه ای حجيــم و 
ــه  ــا گســترده هســتند در بســياری از مواقــع ب ي
ــرای  ــرد. ب ــی گي روش جــوی و پشــته انجــام م
مثــال گياهــان دارويــی ماننــد كــدو طبــی و گل 
هميشــه بهــار را بــا ايــن روش مــی تــوان كشــت 

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

وســايل مــورد نيــاز: لبــاس كار، دســتكش، بيــل ،ريســمان بنايــی ،متر،ميــخ چوبــی ،قطعــه زميــن خــاك ورزی 
ه شد

شرح عمليات
۱-لبــاس كار خــود را پوشــيده وســايل الزم را زيرنظــر هنرآمــوز از انبــار تحويــل بگيريــد.2- زميــن مــورد 
نظــر را بيــن اعضــای گــروه تقســيم و بــا رعايــت نــكات ايمنــی و بهداشــتی همــراه هنرآمــوز وارد زميــن 
شــويد.3- در دوطــرف زميــن )بــاال و پاييــن( قطعــه ای بــه عــرض ۱ تــا 2 متــر بــرای احــداث انهــار آبيــاری 

و زهكشــی رهــا كنيــد.4- ابتــدا و انتهــای هرجــوی را تعييــن ،چهــار گوشــه آن را ميــخ كوبــی كنيــد.
۵-بيــن ميــخ هــا طــوری نــخ كشــی كنيــد كــه هرپشــته،در داخــل مســتطيلی از نــخ كــه عــرض آن عــرض 
پشــته و طــول آن طــول پشــته اســت قرارگيرد.6-خــاك بخشــی از زميــن را كــه قــرار اســت جــوی شــود 
بــه عمــق مــورد ســفارش پابيــل كــرده ،بــه تنــاوب بــه ســمت چــپ و راســت بريزيد.۷-ديــواره جــوی را 
بصــورت مايــل بــا زاويــه حــدود 4۵ درجــه ايجــاد كنيــد.8- كــف جويهــا را بــدون شــيب عــرض و صــاف 
ــد. وآنهــا را محكــم  ــواره جويهــا و ســطح پشــته بكوبي ــه ســطح دي ــا پشــت بيــل ب ــد.9- ب و همــوار كني

كنيد.۱0-احــداث جــوی و پشــته را تــا پايــان عــرض قطعــه زميــن ،بــه ترتيــب مذكــور ادامــه دهيــد.

نمــود. در ايــن روش ممكــن اســت در ســطح مزرعــه و همچنيــن پــس از صــاف و همــوار كــردن و يــا نــرم 
كــردن، و همچنيــن پــس از شــخم و بــدون نيــاز بــه نــرم و همــوار كــردن ، اقــدام به احــداث جوی و پشــته 
نمايند.عــرض جــوی ، عمــق جــوی و فواصــل بيــن دو جــوی مجــاور )پشــته ها(برحســب نــوع خــاك ،نــوع 

گيــاه ، شــرايط آب و هوايــی منطقــه 
و وســايل كاشــت، داشــت و برداشــت 
اســت.متفاوت  آبيــاری  مســائل  و 

اســت.



39

آماده سازي زمين گياهان دارويي

ــه  ــه ب ــطح مزرع ــن روش س در اي
قطعــات  معمــوالً بــه شــكل مربــع 
ويــا اغلــب مســتطيل بــه نــام 
كــرت تقســيم و بــه طــور جداگانــه 
ــی شــود. و اطــراف آن  تســطيح م
ــاك  ــی از خ ــط پشــته كوچك توس
نــام مــرز احاطــه  بــه  مزرعــه 
ــن در داخــل  ــد. ســطح زمي می كن
كــرت مســطح اســت يعنــی فاقــد 
شــيب می باشــد. به طــوری كــه 
وقتــی آب وارد آن شــد داخــل 

كــرت حالــت غرقابــی به خــود می گيــرد تــا به تدريــج آب بــه داخــل خــاك نفــوذ كنــد. هــر چــه 
جبهــه آب در داخــل كــرت يكنواخت تــر حركــت نمايــد راندمــان الگــوی توزيــع آب بيشــتر خواهد 
شــد. سيســتم كرتــی تقريبــاً بــرای كاشــت انــواع گياهــان دارويــی مناســب اســت. زارعيــن بــه 
تجربــه دريافته انــد كــه اگــر مقــدار جريــان آب كــم باشــد سيســتم آبيــاری كرتــی مناســب ترين 

ــت. ــن اس ــاری زمي روش آبي
انــدازه  و ابعــاد كرت هــا بــه نــوع زميــن ، شــيب زميــن ، نفــوذ پذيــری خاك،نــوع گيــاه، مقــدار 

وجريــان آب موجــود و... بســتگی دارد. 
بــه طــور كلــی هرچــه شــيب زميــن كمتر، بافــت خــاك ســنگينتر و مقــدار آب بيشــتر باشــد ابعاد 

كــرت بزرگتر اســت.
ــه  ــت ك ــا اس ــدان معن ــن ب ــد. اي ــوذ می كن ــرعت در آن نف ــد آب به س ــنی باش ــاك ش ــی خ وقت
بايســتی كرت هــا كوچــك باشــند تــا آب ســريعاً توزيــع شــود، حتــی زمانــی كــه مقــدار جريــان 
زيــاد اســت. وقتــی خــاك رســی باشــد آب به كنــدی در آن نوفــذ می كنــد و توزيــع آب روی ســطح 
خــاك زمــان بيشــتری الزم دارد. پــس كرت هــا می تواننــد بــزرگ باشــند، حتــی زمانــی كــه مقــدار 
جريــان كــم اســت. به منظــور افزايــش عمــق نفــوذ آب الزم اســت زمــان تمــاس طوالنــی باشــد، 
اگــر انــدازه كــرت زيــاد باشــد زمــان بيشــتری بــرای توزيــع آب روی ســطح خــاك الزم اســت و 

عمــق نفــوذ بيشــتر خواهــد شــد.
ــواع محصــوالت كاشــته می شــود و تمــام  در بســياری از مــزارع كوچــك  اغلــب در يــك زمــان ان

کرت بندی:
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مراحــل شــخم، كاشــت و برداشــت محصــول بــا دســت انجــام می شــود. بــرای ايــن نــوع زراعــت اغلب 
ــای  ــت و ابزاره ــا دس ــادگی ب ــك به س ــای كوچ ــد. كرت ه ــتفاده می كنن ــك اس ــای كوچ از كرت ه

می شــوند.  همــوار  دســتی 
بــزرگ،  مكانيــزه  مــزراع  در 
كانال هــا و پشــته های خاكــی 
ــت  ــع حرك ــا مان ــراف كرت ه اط
ايــن  در  هســتند.  ماشــين ها 
مــوارد الزم اســت كرت هــا آن 
قــدر بــزرگ باشــند كــه ماشــين 
بتوانــد به ســادگی دور بزنــد و 
طــول كرت هــا نيــز بايســتی 
ــات  ــه دفع ــد ك ــدی باش ــه ح ب
دورزدن ماشــين زيــاد نشــود. 
ــا  ــوار اســت ي ــن هم ــی زمي وقت
شــيب يكنواختــی دارد كرت هــا 
شــكل  مســتطيل  می تواننــد 
باشــند. اگــر كرت هــا مســتطيل 
شــكل باشــند كار ايجــاد كانــال، 
اطــراف  ی  جــاده  و  زهكــش 
مزرعــه بــرای تــردد ماشــين 
صــورت  آســان تر  مزرعــه  در 
ــورا  ــن ناهم ــر زمي ــرد. اگ می گي
باشــد كــرت را می تــوان مطابــق 
كنتــور زميــن مــی توان ســاخت. 
ــای  ــا را كرت ه ــه كرت ه اينگون

ــوار  ــن ناهم ــا زمي ــی از طرح ه ــت. در بعض ــم اس ــيار نامنظ ــا بس ــكل آنه ــد و ش ــوری  می نامن كنت
ــای  ــا در آن كرت ه ــد ت ــطح در می آورن ــيع و مس ــت وس ــك دش ــكل ي ــد و به ش ــاف می كنن را ص

ــازند.  ــكل بس ــتطيل ش مس
كرت هــای مســتطيل شــكل معمــوالً طويــل و باريــك هســتند و عــرض آنهــا در امتــداد كانــال قــرار 
دارد. بــا ايــن كار تعــداد كانال هــای مزرعــه كاهــش می يابــد و در نتيجــه هزينه هــای دســتمزد كارگــر 
ــه مزرعــه نيــز ســاده تر صــورت  ــی وســائل نقليــه ب و نگهــداری نيــز كــم می شــود، از طرفــی راه ياب
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در منطقه شما ، روش كرت بندی را در مورد كاشت كداميك از گياهان دارويی  بكار می برند؟ تحقیق کنید

شكل دهی به زمين با ايجاد جوی و پشته به روش دستی و مكانيزه  فعالیت عملی

وســايل مــورد نيــاز: لبــاس كار، دســتكش، بيــل ،تراكتــور  ،مــرز كــش  ،قطعــه زميــن خــاك ورزی شــده ، 
كاه ، ماســك ، ادوات شــكل دهــی زميــن 

شرح عمليات
۱- لباس كار خود را پوشيده وسايل الزم را زيرنظر هنرآموز از انبار تحويل بگيريد

ــراه  ــتی هم ــی و بهداش ــكات ايمن ــت ن ــا رعاي ــيم و ب ــروه تقس ــای گ ــن اعض ــر را بي ــورد نظ ــن م 2- زمي
ــويد ــن ش ــوز وارد زمي هنرآم

ــرای احــداث انهــار آبيــاری و  ــا 2 متــر ب ــه عــرض ۱ ت ــاال و پاييــن( قطعــه ای ب 3- در دوطــرف زميــن )ب
زهكشــی رهــا كنيــد

4- ابتدا و انتهای هرجوی را تعيين ،چهار گوشه آن را ميخ كوبی كنيد 
۵-بيــن ميــخ هــا طــوری نــخ كشــی كنيــد كــه هرپشــته،در داخــل مســتطيلی از نــخ كــه عــرض آن عــرض 

پشــته و طــول آن طــول پشــته اســت قرارگيــرد
ــا منصــدی ماشــين هــا ی  ــوز و ي ــر ام ــا هن ــی ي ــاده ســازی ان توســط مرب ــور كــه كارهــای ام 6-باتراكت

ــد ــن كني ــه را وارد زمي ــتان انجــام گرفت هنرس
 ۷-به كمك تراكتور و دنباله بند ها زمين مورد كشت را قطعه بندی و مرزكشی نماييد .

8- گزارش كار تهيه نماييد و به هنر آموز خود تحويل دهيد
ــا واحــد ســمعي و بصــري هنرســتان هماهنگــي نمــوده و در مراحــل كار فيلــم و  9- در صــورت امــكان ب

عكــس تهيــه نماييــد.

ــا اينــكار از  می گيــرد. در بعضــی مــزارع امــكان آبيــاری كرتــی از دو طــرف كانــال نيــز وجــود دارد كــه ب
تعــداد كانال هــا كاســته می شــود. در ابعــاد كوچــك و در زراعــت ســنتی ، كــرت هــا بــا ابزارهــای ســاده ای 
بــه نــام كلــدر) نوعــی بيــل بــا پهنــه عريــض(  ايجــاد مــی شــود و لــی در روش هــای مكانيــزه بــرای احداث 

كــرت از ماشــينهای مرزكــش اســتفاده مــی شــود.
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ارزشیابی پايانی: آماده سازی رمین گیاهان دارويی 

شرح کار:
آماده سازی زمين شامل جمع آوری بقايای گياهی كشت قبل، شخم، ديسك، هموارسازی، قطعه بندی هر هكتار 

زمين با نظارت بر كار تراكتور در شرايط مساعد جوی و گاورو بودن زمين

شاخص ها:
 ۱ سطح زمين مورد كار با كيفيت نداشتن كلوخه بزرگتر از فندق در حدود 80% زمين و هموار بودن در حد 
سهولت آبياری ثقلی با تولرانس سرعت كار 2000 متر مربع در روز و در صورت آماده سازی دستی ۱00 متر 

مربع در روز

شرايط:  شرايط جوی مناسب  – مزرعه با شرايط استاندارد – وسايل آماده بكار
ابزار و تجهيزات: تراكتور- گاوآهن- ديسك- لولر- بيل- مرزكش- نهركن –شن كش -

استاندارد عملکرد: 

معیار شایستگی:

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 ردیف مرحله کار
پاكسازی زميني

كوددهی

شخم زدن

ديسك زدن

صاف و هموار كردن

قطعه بندی و شكل دهی زمين

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست 
محيطی و نگرش: رعايت بهداشت فردی - حفظ محيط زيست

ميانگين نمرات
حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.

۱۱

2۱

32

42

۵2

62

*

*
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تكثير به روش خوابانيدن

فصل 2

تکثیر به روش خوابانیدن  

بـراي تكثيـر گياهـان روش هـاي مختلفي وجـود دارد. اما هميشـه همـه روش ها بـراي تكثير يك 
گيـاه مناسـب نيسـتند. خوابانيـدن يـك شـاخه در زميـن  زمانـي امـكان پذيـر اسـت كه شـاخه از 
انعطـاف الزم برخـوردار باشـد و در اثـر خم شـدن شكسـته نشـود.  در ايـن روش از يـك درخت يا 
بوتـه  تعـداد معـدودي گيـاه جديـد به دسـت مـي آيد . ايـن گياهان جديد بعد از ريشـه دار شـدن 
بـه مـكان جديـدي يا گلـدان منتقل مـي شـوند و گياهان جديـد داراي همـه خصوصيـات پايه اي 

هسـتند كـه از آن بوجود آمـده اند.
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كه از يك درخت يا بوته ميتوان چندين بوته جديدي توليد نمود؟
گياهان مختلف به روش هاي مختلف تكثير مي يابند؟

ساقه اي كه براي خوابانيدن انتخاب مي شود بايد داراي چه ويژگي هايي باشد؟ 

برخـی از گياهـان را مـی تـوان ازطريـق عمـل خوابانيدن تكثير كـرد. دراين روش، سـاقه جوان و سـالمی را 
ازگيـاه مـادری انتخـاب كنيـد و در حالـی كـه سـاقه بـه پايـه اصلی متصل اسـت، آنـرا به روی سـطح خاك 
گلـدان ديگـری مـی خوابانيـم. درايـن روش سـاقه جـوان، مـواد غذايـی مـورد نيـاز خـود را ازپايـه مـادری 
دريافـت كـرده ولـی مسـتقا ريشـه داده و رشـد مـی كند. تـا زمان ريشـه دهی كامـل، ارتباط بين سـاقه و 
گيـاه مـادری ادامـه دارد. پـس از ريشـه دهـی كامـل، سـاقه جـوان را ازپايـه مادری جـدا می كنيم تـا گياه 

جـوان به طورمسـتقل به رشـد خـود ادامـه دهد.

يـك هنـر جـو بتواند در شـرايط مناسـب از يـك درخت يا بوته تعـداد حداقـل ۵0 گياه بـه روش خوابانيدن 
تكثيـر نمايد.

استاندارد عملکرد

...

واحد يادگيري 2

تكثير به روش خوابانيدن

آیا می دانید
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يكـی ديگـر از روش هـای تكثيـر غير جنسـی گياهان، 
روش خوابانيـدن شـاخه اسـت . در اين روش ، بخشـی 
از شـاخه يـا سـاقه مـورد نظـر را قبـل از جدا كـردن از 
پايـه مادری، در محيط كشـت ريشـه دار نموده، سـپس 
ارتبـاط ميـان قسـمت ريشـه دار و گياه مـادری را قطع 
می كننـد و قسـمت ريشـه دار شـده بـه عنـوان گيـاه 

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

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

آيا تاكنون در محلی كه زندگی می كنيد تكثير به روش خوابانيدن را مشاهده كرده ايد؟ پرسش

تکثیر به روش خوابانیدن

ــل  ــاري قاب ــطح تج ــه در س ــدن هميش ــه روش خواباني ــر ب ــه  تكثي ــيد ك ــته باش ــاد داش بي
ــت . ــتفاده نيس اس
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پايـه هايـی كه برای تكثير بـه روش خوابانيدن 
انتخـاب می شـوند بايسـتی دارای شـرايط زير 

باشند:
بيماريـزای  عوامـل  فاقـد  و   سـالم  پايـه   -۱

باشـند. گياهـی 
2- پايـه دارای ذخيـره انـرزی و مـواد غذايـی 
شـاخه  تـا  باشـد  كربوهيدراتهـا  نظيـر  الزم 
خوابيده شـده تـوان الزم برای  توليد ريشـه را 

باشد. داشـته 
3- شـرايط فيزيولوژيكـی پايـه بـرای انتخـاب 

آن اهميـت دارد. انگيـزش ريشـه ممكـن اسـت با شـرايط خاصی در شـاخه خوابانيده شـده همراه باشـد كه 
مربـوط بـه آن زمـان از سـال اسـت. مثـا در اواخر يك چرخه فصلی رشـد مـواد آلی از باالی پايه به سـمت 

پاييـن آن حركـت مـی كننـد و در توليد ريشـه نقـش دارند.
عوامل مؤثردر  ريشه زايي  به روش خوابانيدن عبارتند از:

۱(مـواد غذايـي : چـون در هنـگام ريشـه زايي، سـاقه به گياه مـادري متصل اسـت، آب و مـواد غذايي كافي 
را از طريـق آونـد چوبي دريافـت مي كند.

2(تيمارهـاي سـاقه: توليـد ريشـه های نابجا توسـط چنديـن عامل كه روی سـاقه تاثير می گذارند، تسـهيل 
مـی گردد.ايـن عوامـل باعـث اختـال در حركـت مـواد آلـی از بـاال )بـرگ ها( و بـه پاييـن )انتهای سـاقه( 
می شـوند. در نتيجـه مـواد آلـی در محـل مـورد نظر جمع شـده و باعث ريشـه زايی مـی گردد.ايـن تيمارها 
شـامل بـرش دادن، شـكافتن، پوسـت بـرداری و اسـتفاده از هورمـون هـای گياهـی مانند اينـدول بوتيريك 
اسـيد)IBA(. ايـن مـواد را  مـی تـوان روی بخـش هـای پوسـت برداری شـده، همراه بـا خميـر النولين به 

صـورت محلـول در الـكل ۵0 درصد بـكار برد.
3( حذف نور : حذف نور در محلی از سـاقه كه ريشـه ها می بايسـتی در آنجا تشـكيل شـوند.از ويژگی های 

روش های مختلف خوابانيدن اسـت.

انتخاب پايه مناسب

مزايا و معايب تكثير به روش خوابانيدن را نسبت به روش قلمه زدن  بيان كنيد. فکر کنید
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روش خوابانيـدن زمينـی اغلـب برای گياهانی  مناسـب اسـت كه شـاخه های نـرم ، آويزان وقابـل انعطافی 
دارنـد، يعنـی خـم كـردن شـاخه موجب شكسـتن آنهـا نمی شـود . در  ايـن روش شـاخه بلنـد و نرمی از 

گيـاه را كـه نزديك تر بـه زمين 
قـرار گرفتـه اسـت خـم كـرده ، 
يـك ميـخ يا دوشـاخه U شـكل 
را طـوری از بـاالی آن در زميـن 
شـاخه  كـه  كننـد  مـی  نصـب 
را در تمـاس بـا محيـط كشـت 
هرگونـه  نگهـدارد.  زميـن  در 
بـرگ موجـود روی آن قسـمت 
از شـاخه را كـه در زيـر محيـط 
كشـت خواهـد مانـد ، بـا قيچی 
يا دسـت جـدا مـی كننـد. برای 

خوابانیدن زمین

مزايا و معايب تكثير به روش خوابانيدن را نسبت به روش قلمه زدن بيان كنيد. فکر کنید



48

در ايــن روش شــاخه هــای گيــاه مــادری را خــم مــی كننــد تــا قســمتی از آن بــا خــاك پوشــيده شــود و 
انتهــای شــاخه از خــاك بيــرون باشد.قســمت زيــر زمينــی شــاخه ايجــاد ريشــه و قســمت بيــرون آمــده از 
خــاك توليــد شــاخه و بــرگ جديــد مــی كنــد. اگــر قســمتی از شــاخه كــه در زيــر زميــن قــرار دارد زخمــی 
ــود. در خوابانيــدن ســاده از شــاخه هــای يــك ســاله در طــی دوره  شــود، ريشــه دهــی آســان خواهــد ب
اســتراحت پايــه هــای مــادری يعنــی در اواخــر پاييــز و يــا اوايــل بهــار انجــام مــی گيــرد. در طــی فصــل 
رشــد،جوانه های نــوك شــاخه بيــدار شــده و شــاخصاره هــای جديــد حاصــل مــی كننــد.از ايــن روش بــرای 

ــترن،  ــه، نس ــمن ، دافن ــر ياس تكثي
بلــوط ،آقطی، ســنجد ، انگور و برخی 
از درختــان ميــوه و زينتــی اســتفاده 
خواهــد شــد. در روش خوابانيــدن 
ســاده، از هــر شــاخه خوابانيده شــده 
فقــط يــك گيــاه حاصــل مــی شــود. 
ــرای برخــی  ــد ب ايــن روش مــی توان
همچنيــن  و  آپارتمانــی  گياهــان 
تعــدادی از گياهــان چوبــی اســتفاده 
ــه  ــاده ب ــدن س ــود. روش خواباني ش
ــب  ــی مناس ــرای گياهان ــوص ب خص
اســت كــه بــه ســختی ريشــه از 
قلمــه ســاقه و يــا بــرگ توليــد مــی 
نماينــد. بــر خــاف قلمــه ســاقه كــه 

از گيــاه مــادری جــدا مــی شــود، روش خوابانيــدن بــه ســاقه اجــازه می دهــد تــا توليــد و توســعه ريشــه بــر 
روی ســاقه ای انجــام شــود كــه هنــوز بــه پايــه مــادری متصــل مــی باشــد. در ايــن روش فــرض اساســی 

الف(خوابانیدن ساده و خوابانیدن مارپیچی

خوابانیدن ساده

انواع روش های خوابانیدن زمینی عبارتند از: 

اينكـه شـاخه در محـل تمـاس بـا خاك زودتر و آسـان تر ريشـه دهـد ، در آن ناحيه از شـاخه ، خراشـی بر 
روی پوسـت شـاخه مـی زننـد و يـا بخـش كوچكـی از پوسـت را بـر مـی دارنـد . 
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خوابانیدن مرکب

ايــن اســت كــه قســمتی از ســاقه كه 
ــرار  ــاك ق ــا خ ــك ب ــاس نزدي در تم
ــد.  ــی نماي ــه م ــد ريش ــرد تولي ميگي
برخــی از گياهــان چوبــی ماننــد 
ــتريا  ــده و ويس ــاال رون ــك، رز ب تمش
و برخــی از گياهــان آپارتمانــی ماننــد 
ــمس و  ــت كريس ــدرون، درخ فيادن
ــه ای  ــی بوت ــان زينت ــی از گياه برخ
ماننــد يــاس بنفــش كارايــی بااليــی 

دارد. 
شــبيه  مارپيچــی  خوابانيــدن 
ــن  ــا اي ــت ب ــاده هس ــدن س خواباني
ــده شــده  ــاقه خواباني ــه س ــاوت ك تف
ــرده  ــاك ب ــر خ ــه زي ــد نقط در چن

ــود. ــی ش م

تكثير گياهان به روش خوابانيدن ساده فعالیت عملی

ــود  ــاه موج ــی، گي ــدان خال ــه، گل ــو، بيلچ ــی، چاق ــتكش، قيچ ــاس كار ، دس ــايل الزم: لب وس
ــون ريشــه  ــارچ كــش، هورم ــاش، ق ــرگ،  ، خــاك باغچــه، آبپ در هنرســتان، ماســه ، خــاك ب

.)IBA( ــا ــيد( ي ــك اس ــدول بوتري زايی)اين
شرح عمليات

۱- بــه همــراه هنرآمــوز خــود لبــاس كار بپوشــيد و مــواد و ســايل الزم را بــه محــل مــورد نظــر 
منتقــل نماييــد.

2- يكــی از درختــان يا بوته های مورد نظر در باغ را انتخاب نماييد.
3- يكــی از شــاخه هــای تــازه  ســالم)عاری از بيمــاری( ، دارای بنيــه بــاال و قابــل انعطــاف را 

انتخــاب نماييــد.
ــا دقــت الزم ســاقه را بــه ســمت پاييــن خــم نماييــد تــا حــدود 20 تــا 28  4- بــه آرامــی و ب
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ــس از  ــی شــود.كه پ ــد م ــد تولي ــاه جدي ــك گي ــه در خــاك ريشــه ايجــاد شــده و ي ــرار گرفت محــل ق
ايجــاد ريشــه از گيــاه مــادری جــدا مــی شــوند. ايــن روش بــرای گياهــان رونــده بــا رشــد رويشــی زيــاد، 

ــل اســتفاده اســت. ــر ماننــد پيــچ هــا قاب شــاخه های بلنــد و خمــش پذي

ــا زميــن قــرار گيــرد. ســانتی متــر از ســاقه در تمــاس مســتقيم ب
ــر قســمتی از ســاقه كــه مــی خواهــد در  ــا ۱0 ســانتيمتر در زي ــه عمــق ۷ ت ــی ب ۵- گودال

ــرار گيــرد ايجــاد نماييــد. ــا خــاك ق تمــاس ب
6- زير محل تماس ســاقه را با ماســه ، پيت  ويا خاك باغچه و ماســه آماده نماييد.

ــد ريشــه هســت را حــذف  ــه محــل تولي ــر شــاخه را در آن قســمتی ك ــای زي ــرگ ه b-۷ب
ــد. نمايي

ــی نماييــد و در ســطح زيريــن ســاقه زخــم  ــارچ كــش ضــد عفون ــا محلــول ق 8- چاقــو را ب
كــم عمقــی ايجــاد كنيــد

9- محــل زخــم شــده را بــا هورمــون ريشــه زايــی رقيــق شــده )ميــزان رقيــق شــدگی ۱000 
تــا 20000 پــی پــی ام( را تيمــار نماييــد.

ــاب U شــكلی را  ــده شــود و ق ــده شــده خواباني ــودال كن ــورد نظــر داخــل گ ۱0- ســاقه م
در چنــد نقطــه روی ســاقه خوابانيــده شــده قــرار دهيــد و نــوك ســاقه را بــه ســمت بــاال و 
بيــرون از گــودال قــرار دهيــد. مــی تــوان از شــاخه هــای V شــكل درختــان نيــز اســتفاده 

نمــود.
۱۱- روی ســاقه را كــه داخــل گــودال جهــت ريشــه زايــی قــرار داده شــده اســت را بــا خــاك 

ــانيد. مناسب بپوش
ــاد  ــی ســاقه، خــاك را مرتــب خيــس نماييــد)از دادن آب زي ۱2- در طــول دوره ريشــه زاي

ــد(. ــری كني جلوگي
۱3- شــاخه در طول يك سال ريشه توليد می كند.

ــا چاقــوی تيــز و  ۱4- زمانــی كــه ريشــه هــا قابــل رويــت شــدند و توســعه پيــدا نمودنــد ب
ضدعفونــی شــده شــاخه را از بوتــه مــادی جــدا كنيــد و بــه مــدت 2 تــا 3 هفتــه اجــازه دهيــد 

تــا بوتــه جديــد كامــا مســتقل شــود.
۱۵-گيــاه جديــد بــه شــدت نيازمنــد مراقبــت از نظــر آب، مــواد غذايــی و آفــات و بيماريهــا 

مــی باشــد.
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در ایــن روش شــاخه هــای جوانــی از پایــه مــادری 
را  در یــک شــیار طولــی  کــم عمــق  قــرار داده و 
نــوک شــاخه را بیــرون از زمیــن قــرار مــی دهنــد. 
ــی  ــن راحــذف ول ــه پایی ــا جهــت روب ــای ب جوانه ه
ــت  ــاال اس ــه ب ــا روب ــمت آنه ــه س ــی ک جوانه های
را نگــه می دارنــد. همچنیــن بــه فواصــل روی 
شــاخه خوابیــده شــده ، زخــم زنــی مــی کننــد تــا 
از محــل زخــم ریشــه هــای جدیــد حاصــل شــود.
ــل  ــده در مح ــده ش ــاخه خوابی ــه ش ــس از اینک پ
ــد  ــد ســاقه و در محــل زخــم تولی ــا تولی ــه ه جوان
ــه محــل کشــت  ــده و ب ــا را بری ــد آنه ریشــه کردن
ــر  ــن روش در تکثی ــد.از ای ــال می دهن ــد انتق جدی
ــیاری از  ــپیره و بس ــای گل رز، اس ــی از گونه ه بعض

ــود.  ــی ش ــتفاده م ــزان دار اس ــای خ درختچه ه

هنگامــی  روش  ایــن 
کــه  دارد  کاربــرد 
ــم  ــاخه را خ ــوان ش نت
نمــود یــا اینکــه تعــداد 
ــرای  ــاه ب ــادی از گی زی
تکثیــر مــد نظر باشــد. 
در  کار  ایــن  بــرای 
ــاز  ــش از اغ ــار و پی به

د(خوابانیدن شیاری

ه(خوابانیدن کپه ای
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رشــد، ابتــدا پایــه مــادری هــرس شــدید مــی شــود، بــه 
ــه نزدیــک طوقــه نگهــداری  طــوری کــه فقــط چندجوان
می شــود. در طــی فصــل رشــد ، جوانــه هــا بیــدار شــده 
و شاخســاره های جدیــد  مــی دهنــد. بتدریــج کــه 
شاخســاره هــای جدیــد رشــد مــی کننــد در طــی یــک 
ــه خــاک داده مــی شــود؛ یعنــی  ــای بوت ــت پ ــا دو نوب ی
ارتفــاع کپــه بــه 20 ســانتی متــر مــی رســد. در کشــت 
وســیع و تولیــد انبــوه پایــه هــای درختــان میــوه، خــاک 
ــه  ــای ریش ــاخه ه ــود و ش ــی ش ــار زده م ــا کن ــه ه بوت
دار شــده از محــل پاییــن ریشــه هــا قطــع و بــه عنــوان 
نهال هــای جدیــد مــورد اســتفاده قــرار مــی دهنــد. ایــن 
روش بویــژه در درختــان ســیب ، برخــی درختــان میــوه 
ــک  ــان مانند:تمش ــی گیاه ــه و برخ ــاس ، ب ــد: گی مانن

ــت. ــل اجراس قاب

شکل1- تکثیر پایه رویشی سیب به روش خوابانیدن کپه ایشکل2- پایه رویش سیب در بستر خوابانیدن )خاک اره(
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تكثير به روش خوابانيدن

خوابانیدن  هوایی

ایــن روش در شــاخه های یکســاله در بهارویــادر شــاخه هــای فصــل 
جــاری در اواخــر تابســتان انجــام مــی گیرد.بــرای ایــن منظــور بــا 
اســتفاده از یــک چاقــوی تیــز ، پوســت شــاخه را بــه فاصلــه 2 تــا 
2/5ســانتی متــر بصــورت حلقــه بــر مــی دارنــد ، روی محــل زخــم 
را بایــد بــا خــزه مرطــوب مــی پوشــاند .ســپس روی خــزه مرطــوب 
را بــا نایلــون پلــی اتیلــن کامــا مــی پوشــانند و ســر و تــه نایلــون 
ــرای  ــد ب ــم نبای ــای ضخی ــاخه ه ــود. از ش ــته ش ــد بس ــم بای محک
انجــام عمــل خوابانیــدن اســتفاده شــود، چــون بــه آســانی ریشــه 

نمــی دهنــد . قطــر مناســب شــاخه حــدود 5 ســانتی متــر اســت گاهــی قســمتی را کــه پوســتش کنــده 
شــده بــه هورمــون ریشــه زا آغشــته مــی کننــد. ریشــه دار شــدن شــاخه حــدود 5-2 مــاه طــول می کشــد. 
در طــی ایــن مــدت هرهفتــه یکبــار قســمت بــاالی پاســتیک را بــاز نمــوده و محیــط کشــت را مرطــوب 
ــاز ،  آن قســمت از  مي کننــد. پــس از ریشــه دار شــدن ناحیــه ای کــه بســته شــده ، نایلــون و خــزه را ب
شــاخه ریشــه دار شــده را بــه کمــک قیچــی تیــز از بقیــه گیــاه مــادری جــدا کــرده و بــه عنــوان گیــاه 
ــی اســتفاده مــی شــود کــه ســخت  ــرای گیاهان ــرار مــی دهنــد. از ایــن روش ب ــد مــورد اســتفاده ق جدی
ریشــه داده و شــاخه آنهــا خــم نمــی شــود. ایــن روش بــرای گیاهانــی نظیــر فیکــوس ، دیفــن  باخیــا ، 

کروتــون ،بــرگ انجیــری، یــاس خوشــه ای میخــک هنــدی و...بــکار بــرده مــی شــود. 
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تکثیر گیاهان به روش خوابانیدن هوایی فعالیت عملی

1- شــاخه هــاي یکســاله )حــاوي بــرگ ( بــا قطــر 0/5 تــا 2 ســانت را انتخــاب کنیــد و محــل تولیــد ریشــه را 
ــخص نمایید.  مش

2- برگهــای موجــود در محــل تولیــد ریشــه را حــذف نماییــد و یــک حلقــه از پوســت محــل را بــه عــرض 
تقریبــا یــک میلیمتــر جــدا کنیــد 

3- محل زخمی شده را با کمک پاستیک روشن بپوشانید.
4- داخــل پاســتیک به ویــژه بخــش پایینــی ســاقه زخــم شــده را بــا کمــک پیــت یــا خزه اســفاگنوم پوشــش 

دهید.
5- محیط اطراف محل زخمی شده که حامل خزه اسفاگنوم می باشد را مرطوب کنید

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

7- اگــر گیــاه خشــبی هســت بطــور مرتــب محیــط خــزه را مرطــوب نمایید و از خشــک شــدن محیــط اطراف 
و محیــط اطــراف ریشــه اجتنــاب نمایید.

8- بــرای گیاهــان آپارتمانــی طــول دوره بوجــود آمــدن ریشــه 8-6 هفتــه پــس از شــروع فعالیــت مــی باشــد. 
بــرای گیاهــان خشــبی نیــاز بــه گذرانــدن یــک ســال مــی باشــد تــا ریشــه هــا ی ســفید رنــگ توســعه یافتــه 

ببینید. را 
9- گیــاه جدیــد بوجــود آمــده را جــدا کنیــد و بــه محــل مناســب منتقــل نماییــد. اگــر گیــاه آپارتمانی هســت 
آن را بــه داخــل گلــدان منتقــل کنیــد و اگــر گیــاه چوبــی هســت آن را بــه داخــل منطقــه حفاظــت شــده 

انتقــال دهیــد و بــرای مــدت 3 تــا 4 مــاه در گلــدان یــا ان مــکان مراقبــت نماییــد
10- گیاه جدید بوجود آمده نیاز به مراقبت دقیق دارد
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تكثير به روش خوابانيدن

شاخه انتخاب شده براي تکثیر به روش خوابانیدن باید داراي چه ویژگي هایي باشد؟

خاک باید در زمان خوابانیدن ، چه کیفیتي داشته باشد؟

کدام ساقه ها براي تکثیر به روش خوابانیدن مناسب تر ند؟

پرسش

پرسش

خوابانیدن  هوایی

ساقه هایی که برای خوابانیدن انتخاب میشون دارای ویژگی های زیر هستند
1- ساقه یکساله باشد و در زمان مناسب اقدام به خوابانبدن آن شود.

2- دارای بافــت نــرم و غیــر خشــبی باشــتد و در محــل اتصــال بــه خــاک در قســمت زبریــن ســاقه در آن 
ایجــاد زخــم نمــود و آغشــته بــه هورمــون ریشــه زا نمــود.

3- عاری از بیماری های قارچی و باکتریایی باشند.
4- از طول کافی برای خوابانیدن زمینی برخوردار باشد.

5- ساقه از پایه مناسب انتخاب شده باشد.
6- ساقه از پایه ای انتخاب شده باشد که حساس به بیماری یا آفت خاصی نباشد.

 خوابانیــدن ســاقه بــه طــور معمــول در اواخــر زمســتان یــا اوایــل بهــار انجــام مــی شــود. ولــی شــاخه برخی 
ــرای خوابانیــدن  ــز خوابانیــده مــی شــود. مــدت الزم ب ــز نی ــل پایی ــا اوای از گیاهــان در اواخــر تابســتان ی
شــاخه، یــک فصــل رشــد اســت. بــرای مثــال شــاخه هایــی را کــه در اوایــل بهــار خوابانــده شــده انــد در 
ــه  ــرای اینکــه ســرمای زمســتان و یخبنــدان ب ــد. گاهــی ب ــادری جــدا مــی نماین ــه م ــز از پای اواخــر پایی
گیاهــان جدیــد آســیب نزنــد، آن را تــا بهــار ســال بعــد ، از پایــه مــادری جــدا نمــی کننــد. در درختــان 
انجیــر و انــار شــاخه خوابانــده را بایــد حداقــال 12 مــاه در زمیــن باقــی گذاشــت تــا ریشــه کافــی تولیــد 

کنــد و قــوی شــود.

زمان خوابانیدن ساقه

پرسش
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چه ترکیب خاکي براي خوابانیدن شاخه مناسب تر است؟ پرسش

محیط رشد گیاهان
محیــط رشــد گیاهــان شــامل 3 بخــش عمــده خــاک، هــوا یــا اکســیژن و تشعشــات خورشــیدی مــی باشــد. 
وظیفــه خــاک نگهــداری گیــاه در خــاک و تامیــن آب و مــواد غذایــی مــورد نیــاز گیــاه مــی باشــد.  برخــی از 
عوامــل محیطــی بــرای انســان قابــل تغییــر و برخــی نیــز غیــر قابــل تغییــر مــی باشــند. بــرای مثــال میتــوان 
کمبــود آب  و ضعــف حاصلخیــزی خــاک را بــا آبیــاری و مصــرف کــود جبــران نمــود امــا تنظیــم دمــا فقــط در 
شــرایط محــدود گلخانــه هــا امــکان پذیــر می باشــدو خــاک امیختــه ای از مــواد معــدی ، آلــی و جانــداران زنده 

مــی باشــد کــه منبــع اصلــی تامیــن آب و مــواد غذایــی مــورد نیــاز گیــاه مــی باشــد.
 خــاک از اجزایــی ماننــد مــواد کانــی، مــواد آلــی ، هــوا ، آب و موجــودات زنــده خاکــزی مــی باشــدو بــه طــور 
کلــی خــاک از دو بخــش زبریــن و زیریــن تشــکیل شــده اســت. خــاک زبریــن دارای رنــگ تیــره تــر و نــرم تــر 
مــی باشــد و خــاک زیریــن دارای رنــگ روشــن تــر و مــواد معدنــی بیشــتری مــی باشــد. عمــل خوابانیدن ســاقه 
در خــاک زبریــن انجــام مــی شــود کــه بایســتی بــه ترکیبــات خــاک از نظــر مــواد آلــی و تامیــن عناصــر غذایــی 

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
میــزان رطوبــت خــاک در زمــان خوابانیــدن ســاقه در خــاک در ریشــه زایــی ســاقه نقشــی اساســی دارد بــه 
طــوری کــه مــی تــوان گفــت ســاقه هــای خوابانیــده شــده در خــاک خشــک ریشــه دار نمــی شــوند. معمــوال 
باغبــان هــا ترکیبــی از پیــت خــزه و ســایر مــواد را بــرای ایجاد بســتر مناســبی کــه شــاخه در آن خوابانیــده می 
شــوند در محــل آمــاده مــی کننــد. میــزان مــواد آلی خــاک و انــدازه ذرات نقــش مهمــی در قدرت نگهــداری آب 
و مــواد غذایــی ایفــا می کننــد و هرچــه مــواد آلــی خاکــی بیشــتر و انــدازه ذرات خــاک کوچکتــر باشــد قــدرت 

نگهــداری آب و مــواد غذایــی بیشــتر اســت. 
توجــه بــه تهویــه خــاک بــرای عمــل خوابانیــدن نیــز اهمیــت فــراوان دارد. هــوا بــرای تنفــس ریشــه هــا گیــاه  
مــورد نیــاز اســت. در خــاک هــای شــنی فضــا هــای خالــی و بــزرگ بیــن ذرات بیشــتر و تهویــه راحــت تــر 
صــورت مــی گیــرد امــا در خــاک هــای رســی و ســنگین ایــن فضاهــا کمتــر و تهویــه بــه ســختی انجــام مــی 
شــود بنابــر ایــن خــاک مناســب بــرای خوابانیــدن بایســتی ترکیبــی از شــن ، رس و مــواد آلــی باشــد تــا بتــوان 
هــم رطوبــت و مــواد غذایــی مــورد نیــاز گیــاه را فراهــم نمایــد و هــم تهویــه الزم برای رشــد ریشــه هــای بوجود 

آمــده راتامیــن نمایــد.
میــزان اســیدیته خــاک نیــز نقــش ویــژه ای در تــدوام رشــد ریشــه شــاخه خوابانیــده شــده دارد. بــه اســتثنای 
برخــی از گیاهــان ماننــد زغــال اختــه ، بیشــتر گیاهــان باغبانــی بیــن اســیدیته 6 تــا 7 رشــد مناســبی دارنــد.

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

زمیــن اصلــی منتقــل نمــود.

در تکثیر به روش خوابانیدن ، شاخه چگونه باید با خاک تماس داشته باشد ؟

مدت زمان الزم براي خوابانیدن شاخه در خاک چقدر است ؟

چه نکاتي باید در زمان جدا کردن ساقه از پایه مادري باید رعایت گردد ؟

خوابانیــدن عملــی بــرای گســترش گیاهــان اســت، بــه طــوری کــه بخــش هوایــی ســاقه رشــد می کنــد 
ــاه مــادر متصــل اســت. پــس از ریشــه زدن ان را  از  ــه گی ــان ب ــاه، هــم چن ــا زمــان رشــد ریشــه گی و ت
گیــاه مــادر جــدا می کننــد و گیــاه مســتقلی را تشــکیل می دهــد. خوابانیــدن بــرای گســترش گیاهــی و 
هــم چنیــن گســترش گونه هــای متعــدد طبیعــی اســتفاده می شــود. موقعــی کــه بــر روی شــاخه خــاک 
می ریزنــد تولیــد اکتســابی ریشــه بــه وجــود می آیــد. پــس از مرحلــه قطــع ارتبــاط گیــاه باپایــه مــادر ، 

ــد. ــه وجــود می آی ــد مســتقل از مــادر ب گیــاه جدی

بــرای تکثیــر بــه روش خوابانیــدن ابتــدا پایــه مــادری را انتخــاب مــی کننــد گیاهــان برتر و پررشــد اســاس 
ــد  و ســپس ســاقه های  کارمــی باشــند در غیــر ایــن صــورت تمامــی کوشــش هــا بــی ثمــر خواهــد مان
یکســاله نــرم و آبــدار وباریــک را کــه از یــک ســمت بــه پایــه مــادری متصــل اســت وقابلیــت خــم شــدن 
دارد  را انتخــاب مــی نماینــد ایــن ســاقه بایــد بتوانــد کلیــه نیــاز خــود را ماننــد مــواد غذایــی ، هورمــون 
و آب را از گیــاه مــادری دریافــت نمایــد مــدت زمــان الزم معمــوال یــک فصــل رشــد مــی باشــد  در روش 
خوابانیــدن ســاقه  را در بســتر مناســب قــرار میدهنــد و ســاقه انتخــاب شــده را از قســمت پاییــن کــه در 
خــاک قــرار داده مــی شــود عــاری از بــرگ مینماینــد و روی آن ســاقه را قــاب U شــکل قــرار می دهنــد 
تــا زمــان الزم کــه اغلــب یــک ســال زراعــی مــی باشــد ســپری شــود. در بهــار یــا ســاقه ریشــه دار شــده 
و از محــا اتصــال بــه خــاک ســاقه بــاال مــی آیــد و ســاقه بــاال آمــده بایســتی شــاداب دارای برگ هــای 

ــه الزم باشــد و عــاری از آفــات و بیماری هــا باشــد. جوان

مشخصات ساقه جدا شده از پایه مادری

پرسش

پرسش

پرسش
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که از یک درخت مي توان صد ها درخت جدید تولید نمود؟
از یک درخت مقاوم به خشکي، بیماري و آفت  میتوان صدها درخت مقاوم را تولید و تکثیر نمود؟

قلمه ها در چه شرایطي ریشه دار مي شوند؟

یـک راِه معمـول بـرای تکثیـِر گیاهـان، قلمـه زدِن آن هـا و قـرار دادِن قلمـه در آب بـه منظـوِر ریشـه زایی 
اسـت. ایـن کار معمـوالً بـه عنوان »ریشـه زایِی گیـاه« و یا »رشـد دادِن قلمه ها« شـناخته می شـود. مي توان 
بسـیاری از گیاهـاِن آپارتمانـی، بوته هـا و درختچه هـا را بـا همیـن روش تکثیـر نمـود. در مـورِد بوته هـا و 
درختچه هـا، در صورتـی کـه چوبشـان نـرم باشـد امـکان تکثیـر آنهـا بـا قلمـه وجـود دارد. قلمه ها از سـاقه 
و بـرگ گرفتـه مـي شـوند. نـوک دمبرگ هـا و سـاقه هـا را در پـودر هورمـون ریشـه زایی غوطـه ور کنیـد و 
سـپس قلمه هـا را در گلدانـی بـا خـاک قلمـه قـرار دهیـد. در ایـن شـرایط بـه راحتـي قلمـه برگي یـا قلمه 

سـاقه ریشـه دار مي شـود.

در شرایط مناسب هنرجو بتواند تعداد 2000قلمه را درخزانه کشت  نماید
استاندارد عملکرد

...

واحد يادگيري 3
تکثير با قلمه 

آیا می دانید

یکـي از روش هـاي تکثیـر گیاهـان روش قلمـه زدن مي باشـد. این روش براي بسـیاري از گیاهان مناسـب تر 
اسـت  و مي تـوان از یـک گیـاه تعـداد زیـادي قلمـه تهیـه نمـود و در شـرایط مناسـب تر ریشـه دار نمـوده و 
نسـبت بـه کاشـت آنهـا اقدام نمـود. در روش قلمـه زني در مسـاحت 40 متر مربـع توانایي تولیـد قلمه براي 

یـک هکتار وجـود دارد.
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ــا آن توضیــح  ــا می توانیــد در رابطــه ب ــا قلمــه مشــاهده نمــوده ایــد ؟آی ــاد گیــاه را ب ــا تاکنــون ازدی آی
دهیــد ؟

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

قبـل از شـرح تکثیـر گیاهـان دارویـي به وسـیله قلمه الزم اسـت ابتـدا در مورد ازدیاد غیر جنسـي ) رویشـي ( 
گیاهـان دارویي مطالبـي را بدانیم .

ــان  ــی از گیاه ــره داروی ــواد موث ــردن م ــرای جــدا ک ــته ب ــی در گذش ــاه درمان ــازی  و گی ــت دارو س صنع
دارویــی کــه در طبیعــت وجــود داشــته اســت مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت امــا امــروزه بــه دلیــل 
افزایــش جمعیــت جهــان و تاثیــر جانبــی مضــر دارو هــای شــیمیایی اســتفاده از آنهــا افزایــش یافتــه اســت 
ــدام تکثیــری  و الزم اســت کــه ایــن گیاهــان در ســطح وســیع کاشــته شــوند.بنابر ایــن، تولیــد انبــوه ان

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

اهمیت و ضرورت تکثیر گیاهان دارویی

پرسش

پرسش



61

تكثير به روش خوابانيدن

برخــی از گیاهــان دارویــی مهــم 
ــیار  ــی بس ــای رویش ــا روش ه ب
آســان تر و راحت تــر و حتــی 
ــیله  ــاد بوس ــر از ازدی اقتصادی ت
ــذر، تکثیــر می شــوند، در ایــن  ب
ــابه  ــه  مش ــان حاصل روش گیاه
گیــاه مــادری خواهندبــود. بــرای 
ــی(،  ــی )غیرجنس ــر رویش تکثی
از روش هــای مختلفــی ماننــد 
قلمــه زدن، خوابانیدن، اســتفاده 

ــود. ــتفاده می ش ــزوم و... اس ــاز ،ری از پی
تکثیــر رویشــی یکــی از روش هــای ازدیــاد و تکثیــر گیاهــان می باشــدکه قــادر اســت در مقایســه بــا تکثیــر 
جنســی در مــدت کوتاه تــری بــه تولیــد گیاهانــی بیانجامــد کــه هماننــد پایــه مــادری خــود می باشــند.از 
ایــن رو ایــن روش تکثیــر در حفــظ واریتــه هــای مطلــوب مــادری نقــش مهمــی دارد. از طریــق اندام هــای 

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

تکثیــر رویشــی یــا غیــر جنســی یعنــی از یــک ســلول ،بافــت و یــا انــدام یــک گیــاه اولیه،یــک گیــاه جدیــد 
تولیــد شــود. ایــن روش درمــورد برخــی از گیاهــان دارویــی ماننــد: گل  محمــدی ، مریــم  گلــی ، بادرنجبویــه ، 
گل  ســاعتی ، بهــار نارنــج ، زرشــک ، رزماری ،اســطوخودوس ، به لیمــو، حنــا، آویشــن  ، صبــرزرد، بادرنجبویــه  ، 
ــذر، گیاهــان  ــا ب ــن گیاهــان ب ــر ای ــا از تکثی ــذر کمترتولیــد مــی کننــد و ی ــه  و... کــه ب زعفــران ، زردچوب

ــه اولیــه تولیــد می شــود، مطــرح می باشــد.  ــا گون متفــاوت ب

1-حذف دوره نونهالی و زودتر به بار نشستن گیاهان حاصل از تکثیر غیر جنسی.
2-امکان تولید گیاهان عاری از ویروس.

ازدیاد غیرجنسی )رویشی( گیاهان دارویی

تکثیر غیرجنسی)رویشی(

مزایای ازدیاد غیرجنسی)رویشی(
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تکثیــر گیاهــان دارویــی بــه دو روش جنســی  و غیــر جنســی انجــام می شــود. در تکثیــر جنســی  گیــاه 
ــت  ــم( و گام ــه پرچ ــرده درون کیس ــه گ ــت نر)دان ــی گام ــذر از تاق ــه ب ــود ک ــاد می ش ــذر زی ــط ب توس

ــد. ــت می آی ــه دس ــدان( ب ــم درون تخم ــلول تخ ماده)س
ــذر دارای  ــر ب ــی ه ــر جنس در تکثی
والــد  کروموزوم هــای  از  نیمــی 
مــادری و نیمــی از کروموزوم هــای 
والــد پــدری مــی باشــد. بنــا برایــن، 
یــا  صفــات  اســت  ممکــن  بــذر 
ویژگی هــای نامطلوبــی را از یکــی 
ــه  ــرده باشــد ک ــه ارث ب ــن ب از والدی
مطلــوب نباشــد. تکثیــر غیــر جنســی 
ازدیــاد گیــاه از طریــق اندام هــای 
ــاقه،برگ  ــه، س ــامل ریش ــی ش رویش

ــی  ــی و باغ ــان دارویی ــی در گیاه ــر جنس ــر غی ــای تکثی ــی از روش ه ــه زدن یک ــد.  قلم و ......... می باش
می باشــد. در تکثیــر غیــر جنســی انتقــال صفــات مطلــوب آســانتر از تکثیــر جنســی می باشــد. برخــی از 
گیاهــان دارویــی مهــم بــا روش هــای رویشــی بســیار آســانتر و راحت تــر و حتــی اقتصــادی تــر از ازدیــاد 
بوســیله بــذر، تکثیــر مــی شــوند، در ایــن روش گیاهــان حاصلــه  مشــابه گیــاه مــادری خواهنــد بــود. بــرای 
ــاز ،  تکثیــر رویشــی )غیرجنســی(، از روش هــای مختلفــی ماننــد قلمــه زدن، خوابانیــدن، اســتفاده از پی
ــر از تکثیــر در  ــه مناســب ت ــی در شــرایط گلخان ــه روش قلمــه زن ــزوم و... اســتفاده می شــود. تکثیــر ب ری

می باشد)شــکل(. آزاد  فضــای 

ضرورت تکثیر با قلمه

3-تولید تعدادی زیادی گیاهان یکنواخت و مانند هم .  
4-ازدیاد تعدادی از گیاهان که به راحتی بذر تولید نمی کنند
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تكثير به روش خوابانيدن

عوامل موثر در ریشه زایی قلمه به دو دسته عوامل درونی)فیزیولوژیکی( و عوامل بیرونی)شرایط محیطی( 
تقسیم می شوند.

عوامل موثر در ریشه زایی قلمه

ــه دلیــل قابلیــت توارثــی تــوان ریشــه دهی در قلمه هــای آنهــا  ماهیــت ژنتیکــی گیــاه: برخــی از گیاهــان ب
وجــود نــدارد.

مواد قابل حمل در گیاه
ایــن مــواد در جوانــه هــا و بــرگ هــای گیــاه ســاخته می شــوند و شــامل مــواد قنــدی،  هورمــون هــای گــروه 
اکســین، ترکیبــات نیتــروژن دار و برخــی از ویتامین  هــا مــی باشــد. ایــن عوامــل بــه طــور کامــل مشــخص 

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

ــت.  موثر اس

ــه  ــه وارد مرحل ــی ک ــد و زمان ــی دارن ــه زایی باالی ــدرت ریش ــی ق ــو نهال ــه ن ــان در مرحل ــی از گیاه برخ
گل دهــی می شــوند ریشــه زایــی آنهــا کاهــش می یابــد )عشــقه و ســیب(. در برخــی از گیاهــان قلمه هــای 
نــرم و در برخــی از گیاهــان قلمه هــای ســخت و یــا حاالتــی بیــن ایــن دو بــرای ریشــه دهــی مناســب ترند. 
بافــت قلمــه و زمــان قلمــه گرفتــن در ریشــه دار شــدن قلمــه نقــش مهمــی دارد.  هــر گاه قلمــه چــوب نــرم 
در اوایــل بهــار گرفتــه شــود بهتــر از هــر زمــان دیگــری ریشــه می دهــد در حالــی کــه در برخــی دیگــر از 
گیاهــان همیشــه ســبز پهــن بــرگ مناســب ترین زمــان بــرای گرفتــن قلمــه اواخــر بهــار تــا اوایــل پاییــز 
ــه دار  ــر ریش ــار بهت ــل به ــن در فص ــان مس ــوان گیاه ــای ج ــاری( قلمه ه ــل کوهی)رزم ــد. در اکلی می باش
می شــوند همچنیــن قلمــه هــای نــرم گیاهــان خــزان دار کــه در بهــار تــا تابســتان گرفتــه می شــوند بهتــر 

از قلمــه هــای خشــبی کــه  در زمســتان گرفتــه می شــوند ریشــه می دهنــد.

عوامل درونی یا عوامل فیزیولوژیکی موثر بر ریشه زایی قلمه

سن ، نوع بافت قلمه و زمان قلمه گرفتن:

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

ــه مرحلــه گلدهــی رســید ریشــه زایی آن بســیار مشــکل می شــود. زمانــی کــه گیــاه ب

مرحله رشد گیاه
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ــی  ــور کل ــه ط ــذارد. ب ــر می گ ــه زایی اث ــر ریش ــود ب ــی ش ــه م ــه از آن گرفت ــه قلم ــاقه ای ک ــل س مح
ــال  ــاخه های در ح ــن ش ــد و همچنی ــه می دهن ــی ریش ــاخه های انتهای ــر از ش ــی بهت ــاخه های جانب ش

ــد. ــد می کنن ــه تولی ــوه ریش ــاوی می ــدار و ح ــاخه های گل ــر از ش ــی بهت ــد رویش رش

ــا  ــه طــول 8 ت ــه طــور معمــول قلمه هــا را از انتهــای شــاخه ها ب ــر دارد.ب ــر ریشــه زایی اث ــدازه قلمــه  ب ان
ــاالی قلمــه را  15 ســانتی مترگرفتــه می شــوند و برگ هــای پاییــن آن برداشــته می شــوند و برگ هــای ب
حــذف نمی کننــد تــا فتوســنتز نماینــد و مــواد غذایــی بــه منطقــه تولیــد ریشــه برســد. طــول قلمه هــای 
ــای  ــرای قلمه ه ــد آنچــه  ب ــد و آن را در شــرایطی مانن ــر انتخــاب می کنن ــا 12 ســانتی مت ــی را 7 ت علف

ــرار می دهنــد. ــی الزم هســت ق چوب

محیــط خشــک  ســبب از دســت رفتــن رطوبــت قلمــه  در اوایــل کاشــت مــی شــود. بنابــر ایــن محیــط 
ــا رطوبــت نســبی محیــط مناســب باشــد. همچنیــن  را معمــوال زیــر سیســتم مه پــاش قــرار می دهنــد ت
ــرگ هــای جــوان  ــا از حــذف ب ــا حــد ممکــن حــذف می نماینــد ام برگ هــای اضافــی روی قلمــه را را ت

ــه خــودداری می شــود. ــای قلم انته

محل ساقه روی قلمه

اندازه قلمه

عوامل بیرونی یا  محیطی

رطوبت: 

دمــا در ریشــه دار شــدن قلمــه نقــش اساســی دارد. در قلمه هــا الزم اســت کــه ریشــه دار شــدن و توســعه 
ــاال باشــد، قبــل از آنکــه  ــای محیــط قلمــه ب ــرد. اگــر دم ریشــه ها قبــل از رشــد شــاخه هــا صــورت گی
ــه  ــرروی آب قلم ــبب ه ــد و س ــد می کنن ــاخه رش ــای روی ش ــود جوانه ه ــکیل ش ــه تش ــه روی قلم ریش
می شــود. بنابــر ایــن دمــای قســمت پاییــن قلمــه بایســتی بیشــتر از بخــش هوایــی باشــد. مناســب ترین 
ــانتی گراد در  ــه س ــه زدن 25-20 در روز و 20-15 درج ــت قلم ــی جه ــای گیاه ــر گونه ه ــرای اکث ــا ب دم
شــب می باشــد.  معمــوال دمــای پاییــن قلمــه هــا حــدود 27-24 درجــه ســانتی گــراد داده مــی شــود 
تــا تقســیم ســلولی را در محیــط تولیــد ریشــه تحریــک نمایــدو در همیــن شــرایط قســمت بــاالی قلمــه 
بایســتی در دمــای پایین تــری نســبت بــه پاییــن قلمــه قــرار داده شــود تــا تبخیــر و تعــرق  و تنفــس آن 

کاهــش یابــد.

دما
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تكثير به روش خوابانيدن

عــدم حضــور نور)تاریکــی(در ریشــه دهــی قلمــه موثــر اســت.قلمه گیاهــان خــزان دار کــه دارای ذخیــره 
کافــی هســتند در تاریکــی بهتــر رشــد مینمایــد امــا قلمه هــای علفــی بــه واکنــش نشــان می دهنــد زیــرا 

ــور در فرآینــد فتوســنتز و تولیــد کربوهیدرات هــا نقــش دارد. ن

ــر  ــر ظاه ــا زودت ــیژن قلمه ه ــود اکس ــر وج ــود.در اث ــه می ش ــی قلم ــه ده ــک ریش ــبب تحری ــیژن س اکس
می شــوند و ســطح زخــم خــورده قلمــه نیــز زودتــر التیــام می یابــد. بــه همیــن دلیــل ســطح قلمــه را بــه 

ــا هــوا داشــته باشــد.  ــا ســطح تمــاس بیشــتری ب ــرش می دهنــد ت صــورت مــورب ب

نور

اکسیژن

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

پایه مادري براي گرفتن قلمه باید داراي چه مشخصاتي باشند ؟

قلمــه قســمتی از گیــاه اســت کــه معمــوال حــاوی جوانــه بــوده و بعــد از جداکــردن از گیــاه مــادری درشــرایط 
مســاعد محیــط کشــت ریشــه دار مــی گــردد. قلمــه زدن معمــول تریــن روش ازدیــاد غیرجنســی بــوده کــه 

آســانتر و ارزانتــر از دیگــر روش هــای غیــر جنســی می باشــد. 
گیاهــان دارویــی ماننــد اســطوخدوس،مرزنجوش،رزماری،مریم گلــي، بــه لیمــو ،آویشــن ،گل محمــدی و... 

ــا قلمــه زدن تکثیــر نمــود.  ــوان ب را می ت

تکثیر به روش قلمه زدن

پرسش
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چگونه مي توان قلمه ها را تهیه کرد ؟

گیاهان مادري که براي قلمه گیري در نظر گرفته شده اند مي بایست داراي مشخصات زیر باشند :
1- در طول دوره رشد، آب کافي در اختیار داشته باشند.

2- عاري از هر گونه آفت و بیماري باشند.
3- از خشکي یا یخبندان آسب ندیده باشند.

4- داراي رشد متعادل باشند.
5- جوان و شاداب باشند و به کفایت از نور خورشید بهره برده باشند.

6- هویت آنها معلوم و شبیه به گونه مورد نظر باشند.
7- برگ هاي تغییر شکل یافته نداشته باشند.

8- از تغذیه خوبي برخوردار باشند و عایم کمبود مواد غذایي در برگ هاي آنها مشاهده نشود.

نحوه گزینش قلمه از گیاهان مادري

انواع قلمه ها

پرسش
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تكثير به روش خوابانيدن

ایــن روش  اســت. در  قلمــه ســاقه  نــوع  متداول تریــن 
ــي دارد،از  ــا انتهای ــي ی ــه جانب ــه جوان ــاخه ک قســمتي از ش
گیــاه مــادري جــدا و بــراي ریشــه زایــي در محیــط مناســب 
ــورت  ــه ص ــه، آن را ب ــد ریش ــس از تولی ــد. پ ــرار مي دهن ق
ــدی ،  ــد: گل  محم ــی مانن ــان داروی ــتقل مي کارند.گیاه مس
مریــم  گلــی ، بادرنجبویــه ، گل  ســاعتی ، بهــار نارنــج ، زرشــک ، 
ــا،  ــو، حن ــطوخودوس ، به لیم ــر، رزماری ،اس ــمعدانی  معط ش

ــود.  ــاقه   تکثیرمی ش ــه  س ــط قلم ــن  و... توس آویش

قلمه ساقه : 

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

ــه بــوده  قلمــه قســمتی از گیــاه اســت کــه معمــوال حــاوی جوان
ــاه مــادری درشــرایط مســاعد محیــط  و بعــد از جداکــردن از گی
کشــت ریشــه دار مــی گــردد. قلمــه زدن معمول تریــن روش ازدیاد 
غیرجنســی بــوده کــه آســانتر و ارزانتــر از دیگــر روش هــای غیــر 

جنسی می باشد. 
ــاری،  ــوش، رزم ــطوخدوس، مرزنج ــد اس ــی مانن ــان داروی گیاه
ــوان  ــدی و... را می ت ــو ،آویشــن ،گل محم ــه لیم ــي، ب ــم گل مری

ــر نمــود.  ــا قلمــه زدن تکثی ب
ــه  ــن قلم ــه در پایی ــاله ک ــوب دو س ــول چ ــه ط ــی ک در صورت
قــرار دارد, خیلــی کــم باشــد آنــرا قلمــه پاشــنه دار و در صورتــی 
, کــه طــول چــوب دو ســاله بــه چنــد ســانتي متر برســد 
آن را قلمــه قنداقــه دار گوینــد. معمــوال گیاهان چوبــی خزان دار 
ــاد مــی شــوند امــا برخــی گونه هــای پهــن  بدیــن طریــق ازدی

ــر هســتند.  ــل تکثی ــوع قلمــه قاب ــن ن ــا ای ــز ب ــی خــزان دار نی ــرگ همیشــه ســبز و درختچه هــای زینت ب
برخــی از گیاهانــی کــه  بــا ایــن نــوع قلمــه تکثیــر مــی شــوند عبارتنــد از : گل رز مولتــی فلــورا ، یــاس 

زرد ، پیــچ امیــن الدولــه، بیــد، انجیــر، زیتــون و انــار.
بــه هنــگام تهیــه قلمــه بایــد توجــه داشــت کــه از گیاهــان مــادری ســالم و قــوی اســتفاده کــرد و ابــزار الزم 

قلمه خشبی )قلمه چوب سخت (: 
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ایــن نــوع قلمــه را بیشــتر از درختــان خــزان دار یــا همیشــه ســبز پهــن بــرگ , شــاخه های کــه چــوب آنهــا 
ــن  ــی اکثــرا ای ــوان گرفــت , ول ــه را در هــر موقــع از ســال می ت ــوع قل ــن ن ــد. ای کمــی ســفت شــده می گیرن
عمــل در اواخــر بهــار کــه بــرای ریشــه دار کــردن قلمــه مســاعد اســت پــس از انکــه گیاهــان رشــد ســریع خــود 
را تمــام کردنــد انجــام مــی شــود . ایــن نــوع قلمــه از قســمت انتهایــی شــاخه و بــه طــول 15-7 ســانتی متــر 
مــی گیرنــد. در قلمــه هــای نیمــه خشــبی وجــود بــرگ همیشــه ضــروری نیســت و در صــورت بــرگ دار بــودن 

فقــط چنــد بــرگ در انتهــای شــاخه نگــه داشــته, بقیــه را حــذف می کننــد. 
در ایــن موقــع بایســتی آنهــا را در شــرایطی نگهــداری کــرد کــه 
ــه در  ــد ک ــل برس ــه حداق ــه ب ــای قلم ــطح برگه ــاف آب از س ات
ســطح وســیع و تجارتــی از سیســتم مــه افشــانی بــرای ایــن منظور 
اســتفاده مــی کننــد. عــاوه بــر آن کاربــرد موادتنظیم کننده رشــد، 
یــا گرمــا و محیــط  کاشــت مخلــوط پرلیــت و پیــت بــا نســبت یک 
بــه یــک بــرای ریشــه زایــی بهتــر در ایــن نــوع قلمه هــا موثر اســت. 
ــا ایــن نــوع قلمــه تکثیــر مــی شــوند می تــوان  از گیاهانــی کــه ب
بــه زرشــک، ختمــی چینــی ، زیتــون ، مرکبــات و … اشــاره کــرد.

قلمه نیمه خشبی )قلمه چوب نیمه سخت (: 

قلمه چوب نرم یا سبز : 

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

و پاییــن آنهــا بــرای تهیــه قلمــه چــوب ســخت اســتفاده شــود.

ایــن نــوع قلمــه از شــاخه هــای در حــال رشــد ، نــرم و آبــدار ، بهــاره گیاهــان خــزان دار یا همیشــه ســبز چوبی 
گرفتــه مــی شــود . معمــوال قلمــه چــوب نــرم آســان تــر و ســریع تــر از انــواع قلمه،ریشــه دار مــی شــوند، امــا 
بــه مراقبــت بیشــتری نیــاز دارنــد. قلمــه چــوب نــرم بــه طــول 12-7 ســانتی متــر بــوده و حداقــل دارای دو گره 

اســت و هماننــد قلمه چــوب نیمه ســخت فقط 
چنــد بــرگ در انتهــا دارد و اگــر غنچــه یــا گل 
بــر روی آن وجــود دارد بایســتی حــذف شــوند.  
از آنجــا کــه چــوب ایــن نــوع قلمــه رشــد کامل 

نکــرده اســت, ذخیــره مــواد قنــدی آن کــم 
اســت, بنابرایــن بایــد دقــت کــرد کــه برگهــا 
شــاداب بماننــد تــا بتواننــد عمــل فتوســتنز را 
ــوان  ــه را نمی ت ــوع قلم ــن ن ــد. ای ــه دهن ادام
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ایــن قلمه هــا از گیاهــان علفــی و در حــال رشــد کــه دارای ســاقه نــرم و آبــدار مــی باشــند گرفتــه می شــوند. 
ــه زا  ــهل ریش ــی س ــای علف ــر قلمه ه ــد.  اکث ــی باش ــانتیمتر م ــا 12 س ــده   7 ت ــه ش ــای تهی ــول قلمه ه ط
ــی  ــه انتهای ــی دارای جوان ــه عبارت ــا ب ــه شــوند ی ــی گرفت می باشــند.اگر قلمه هــای علفــی از شــاخه های انتهای
باشــند، درصــد موفقیــت و ســرعت ریشــه زایی در آنهــا بیشــتر از قلمــه هــای فاقــد جوانــه انتهایــی خواهــد بــود. 

ــا  قلمــه علفــی تکثیــر می شــوند. گیاهانــی ماننــد: میخک،شــمعدانی، حســن یوســف و... را می تــوان ب

 قلمه هــای بــرگ بصــورت پهنــک بــرگ همــراه بــا دمبرگ،پهنــک بــرگ بــدون دمبــرگ و یــا قســمتی از پهنک 
تهیــه مــی شــود. ریشــه های نابجــا و شــاخه هــای نابجــا در پاییــن بــرگ تشــکیل شــده و ســپس برگــی کــه 
بــه عنــوان قلمــه بــرگ بــوده اســت از بیــن مــی رود. نحــوه انجــام و آمــاده ســازی قلمــه بــرگ متفــاوت اســت. 
ــرار داده  ــرگ در ماســه ق ــرگ می باشــد، دمب ــا دمب ــرگ ب ــه قلمــه ب ــا ک ــی و پیرومی ــًا در بنفشــه آفریقائ مث
می شــود. در بگونیــا رکــس، ابتــدا رگبرگهــای موجــود در پشــت بــرگ را بــا چاقــو زخمــی کــرده و ســپس بــرگ 
را بــر روی محیــط کشــت قــرار می دهنــد بــرای نگــه داشــتن آن از ســنگ ریــزه و ریگ هــای درشــت اســتفاده 
می کننــد. اســتفاده از گلخانــه و رطوبــت بــاال بــرای نگهــداری ایــن نــوع قلمه هــا ضــروری اســت. در سانســوریا 
هــر بــرگ را بــه قطعاتــی بــه طــول 8-5 سانتیمترتقســیم کــرده و در محیــط کشــت قــرار مــی دهنــد وگیاهــان 
جدیــد از پاییــن هــر قطعــه بــه وجــود می آینــد. از گیاهانــی کــه بــا قلمــه بــرگ تکثیــر می  شــوند می تــوان بــه 

قلمه علفی : 

قلمه برگ : 

مــدت زیــادی در هــوای آزاد نگه داشــت. گیاهــان دارویــی ماننــد: خرزهــره، ســماق، رزمــاری و... را کــه بــا ایــن 
نــوع قلمــه می تــوان تکثیــر کــرد. شــکل زیــر مراحــل تکثیــر گیــاه دارویــی رزمــاری را بوســیله قلمــه نشــان 

می دهــد.
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شــامل پهنــک بــرگ، دمبــرگ، و قســمت کوتاهــی از ســاقه همــراه بــا جوانــه جانبــی متصــل بــه آن اســت. 
ایــن نــوع قلمــه زمانــی اهمیــت دارد کــه در قلمه هــای بــرگ، ریشــه تشــکیل می شــود امــا شــاخه تشــکیل 
نمی شــود. پــس در چنیــن مواقعــی بهتــر اســت از قلمــه جوانــه بــرگ بــه جــای قلمــه بــرگ اســتفاده کــرد 
زیــرا جوانــه جانبــی کــه در پاییــن دمبــرگ قــرار دارد شــاخه جدیــد را تولیــد مــی کنــد. قلمــه جوانــه بــرگ 
را از شــاخه هــای ســالم، برگــدار و در حــال رشــد تهیــه می کننــد. تیمــار کــردن محــل بریــده شــده قلمه هــا 
بــا یکــی از موادآســان کننده ریشــه زایــی، تولیــد ریشــه را تحریــک می کند.کاربــرد پــا گرمــا و رطوبــت زیــاد 
بــه منظــور ازدیــاد موفقیــت آمیــز در ایــن طریقــه توصیــه می شــود. محیــط کاشــت ماســه بــرای رســیدن بــه 
ایــن مقصــود مناســب اســت. برخــی از قلمــه هــای جوانــه بــرگ ماننــد فیکــوس حــاوی شــیرابه مــی باشــد که 
موجــب عــدم ریشــه زایــی و ورود عوامــل بیماریــزا بــه ســاقه می شــوند. بهتــر اســت قبــل از کشــت، محــل 

بریــده شــده توســط پارچــه خیــس تمییــز شــود تــا مــواد ترشــحی از بیــن برونــد.
روش انجــام کار: بــرای ایــن کار شــاخه های ســال جــاری را کــه خــوب رشــد کرده انــد , از حــدود 1 ســانتیمتر 
بــاال و 1 ســانتیمتر پاییــن بــرگ جــدا ســاخته و آن را در عمــق 1/5 ســانتیمتری در محیط کشــت ریشــه زاییی 

قلمه جوانه برگ :  

روناس،سوسن،بنفشــه آفریقایی،مرجــان، سانســوریا و... اشــاره کرد.
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قــرار داده بــه طوریکــه بــرگ بــا ســطح خــاک در 
تمــاس باشــد. بــه هنــگام کاشــت قلمــه بایســتی 
ــر  ــل در زی ــور کام ــه بط ــه قلم ــه داشــت ک توج
ــه  ــه ب ــود ک ــب ب ــد مراق ــرد و بای ــرار گی ماســه ق

جوانــه قلمــه بــرگ آســیبی نرســد. 
ــوت،  ــیاه ت ــیاه ، س ــک س ــد: تمش ــی مانن گیاهان
ــرگ  ــه ب ــه جوان ــط قلم ــا و..  توس ــقه ،کاملی عش

ازدیــاد می شــوند. 

معمــوالً گیاهانــی کــه توانایــی تولیــد جوانــه نابجــا بــر روی ریشــه خــود دارند توســط قلمه ریشــه تکثیر می شــوند. 
بهتریــن زمــان تولیــد قلمــه ریشــه اواخــر پاییــز و یــا اوایل بهار اســت.

روش کار: هنگامــی کــه هنــوز ریشــه دهــی آغــاز نشــده 
ــاب  ــر انتخ ــانتی مت ــدود 0/5 س ــر ح ــه قط ــه های ب ــت. ریش اس
ــا را  ــوان آنه ــی ت ــه م ــت ریش ــوع و ظراف ــه ن ــته ب ــرده و بس به ک
قطعاتــی بــا طــول 15-3 ســانتی متــر تقســیم کرد، مســلم اســت 
ــا  ــزرگ ب ــا طــول کمتــر و ریشــه ای ب کــه ریشــه های کوچــک ب
ــی شوند.ســپس ریشــه های کوچــک و  ــه م طــول بیشــتری تهی
یا ظریــف را بایــد درون جعبــه کاشــت و در زیــر بســتری از ماســه 
خــاک اره بــه صــورت افقــی قــرار داد و آنهــا را بــه گلخانــه انتقــال 
داد.بایــد توجــه داشــت کــه اگــر قلمــه هــای ریشــه بــه صــورت 
ــه صــورت  ــا را ب ــد آنه ــرار می گیرن عمــودی در بســتر کاشــت ق
ــه  ــک ب ــای نزدی ــی انته ــه عبارت ــرار داد ب ــه( ق ــه )وارون ــر و ت س

ــاال باشــد.  ــه طــرف ب ــه ب طوق
برخــی گیاهــان کــه بــا قلمه ریشــه قابــل تکثیــر هســتند عبارتند 
ــک  ــوت ، تمش ــیاه ت ــماق، س ــر، س ــدی، عرع ــوط هن ــاه بل از: ش
قرمــز و... الزم بــه یــادآوری اســت کــه گیاهانــی مانند:شــقایق کــه 
اســتعداد پاجــوش دادن را دارنــد امــکان تکثیــر باقلمــه ریشــه را 

نیــز دارنــد .

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

کدام عوامل در ریشه زایي قلمه ها موثر است ؟ 

در انتخاب قلمه چه مواري باید در نظر گرفته شود ؟

کدام عوامل در ریشه زایي قلمه ها موثر است ؟ 

قلمه گیری

پــس از دریافــت ســر شــاخه ابتــدا کلیــه ســر شــاخه های دریافتــی را در مکانــی کــه قبــًا جهــت نگهــداری 
و قلمه گیــری انتخــاب شــده اســت  )ســایه و درجــه حــرارت پائیــن( قــرار داده و تــک تــک سرشــاخه ها  
را از جهــت وجــود آفــات و بیماری هــا مــورد بررســی دقیــق قــرار مــی گیــرد. شــاخه هایی کــه نشــانه و 
یــا هــر گونــه عامتــی دال بــر وجــود بیمــاری دارنــد بخصــوص خشــکیدگی یــک یــا چنــد شــاخه و ریــزش 

بــرگ، بایــد کل سرشــاخه هــا حــذف شــود.

مرحله بازرسی سر شاخه ها 

پرسش

پرسش

پرسش

پرسش
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ــاخه ها را از  ــت سرش ــرد، الزم اس ــورت گی ــت ص ــه دق ــد ب ــه بای ــوده ک ــاخه های آل ــذف سرش ــد از ح بع
نظــر وارتیــه گیــاه مــادری، منبــع تهیــه سرشــاخه و کیفیــت سرشــاخه )طــراوت، رنــگ برگهــا( و کلیــه 
ــدی  ــه درجــات 1، 2و 3 درجه بن ــت ب ــه براســاس کیفی ــر واریت شــاخص های ظاهــری بررســی شــده و ه
ــف بســیار مهــم می باشــد. ــزان بازدهــی درجــات مختل ــا می ــی در رابطــه ب ــکار در نتیجــه نهای شــود. این

جایــگاه نگهــداری بایــد دارای ســایه، رطوبــت کافــی و خنــک باشــد، از آنجائیکــه در ایــن شــرایط رشــد 
ــر ضــروری اســت. ــکات زی قارچ هــا بســیار ســریع اســت رعایــت ن

* قلمه گیری باید به سرعت انجام گیرد و محل آن نیز دور از معرض باد باشد.
* سرشــاخه هــای آلــوده بــا روشــی کــه در بنــد 1  آمــده اســت بایــد حــذف گردنــد تــا از افزایــش بــار 

ــود. ــری ش ــر جلوگی ــاخه های دیگ ــی سرش آلودگ
ــکان  ــعت م ــم و وس ــاس حج ــده براس ــد عفونی کنن ــواد ض ــا م ــد ب ــاخه ها بای ــداری از سرش ــل نگه *مح
و قــرار داشــتن در معــرض بــاد و ... چندیــن بــار ضــد عفونــی گــردد. عمــل ضــد عفونــی توســط پاشــش 
محلــول رقیــق شــده بــر روی ســر شــاخه ها انجــام می گیــرد تــا ضمــن عمــل ضدعفونــی کــردن، رطوبــت 
سرشــاخه ها نیــز تامیــن گــردد. قبــل از ضــد عفونــی بایــد محیــط کامــًا تمیــز شــده و هــر گونــه خــاک 

و مــواد پوســیده حــذف گــردد. 

مرحله درجه بندی سر شاخه ها

جایگاه نگهداری سرشاخه و قلمه گیری 
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بعــد از تحویــل سرشــاخه ها، عملکــرد ســریع سیســتم کــه در واقــع نیــاز بــه یــک برنامــه حســاب شــده 
دارد از مهمتریــن مــوارد بشــمار مــی رود و در ایــن بیــن ســرعت عمــل در قلمــه گیــری از تمامــی مــوارد 
دیگــر دارای اهمیــت بیشــتری اســت. در همیــن راســتا کلیــه لــوازم و ادوات مــورد نیــاز از قبیــل جایــگاه 
ــاده شــود.  ــه و آم ــل از رســیدن ســر شــاخه ها تهی ــد قب ــده و ... بای ــی کنن ــواد ضــد عفون کار، قیچــی، م
کلیــه لــوازم کار و حتــی لبــاس کار کارگــران بایــد کامــًا تمیــز شــده  حتــی ضــد عفونــی گــردد. کلیــه 
کارگــران نیــز قبــل از کار بایــد دســت های خــود را کامــًا بــا مــواد ضدعفونــی کننــده ضدعفونــی کننــد. 
سرشــاخه ها بایــد بــه انــدازه میــزان مصــرف هــر چنــد ســاعت یکبــار در اختیــار فــرد قلمه گیــر قــرار داده 

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

مرحله قلمه گیری 

*  کــف زمیــن بهتــر اســت ســیمان شــده باشــد در غیــر اینصــورت می تــوان بــه انــدازه کافــی از پوشــش 
پاســتیکی اســتفاده و عمــل ضــد عفونــی کــردن را بــروی آن انجــام داد.

* محــل نگهــداری بایــد مســقف بــوده و از تابــش نــور خورشــید بــدور باشــد. در صورتیکــه زمــان نگهــداری 
ــرار داده و  ــی شــده ق ــر روی آنهــا یــک پاســتیک ضــد عفون ــوان ب ــی اســت مــی ت ســر شــاخه ها طوالن
ــد  ــد ســاعت بای ــر چن ــه در اینصــورت ه ــود. البت ــی شــده اســپری نم ــروی ســر شــاخه آب ضــد عفون ب
پاســتیک را جهــت انجــام تهویــه کنــار زد. در ایــن رابطــه اســتفاده از گونــی یــا کیســه بــه علــت اینکــه 

ــردد. ــه نمی گ ــد توصی ــا باش ــد قارچ ه ــرای رش ــبی ب ــط مناس ــد محی می توان



75

تكثير به روش خوابانيدن

ــا  ــن0/6 ت ــری بی ــا قط ــه ب ــن قلم بهتری
1 ســانتی متــر اســت. طــول قلمــه نیــز 
ــب  ــر مناس ــانتی مت ــا 20 س ــن 12 ت بی
مــی باشــد. کلیــه قلمــه هــا بعــد از 
ــه بایــد در بســتر  مرحلــه تیمــار بافاصل

ــوند  ــته ش ــت کاش کش
اجــرای  در  عمــل  ســرعت   : نکتــه 
ــه پــس از قلمــه  ــات نشــاء بافاصل عملی
گیــری بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد.

تیمار کردن قلمه ها شامل دو مرحله بسیار مهم می باشد 
*مرحلــه ضــد عفونــی قلمــه : پــس از دســته بنــدی قلمه هــا، آنهــا را در درون ظرفــی کــه حــاوی مــاده 
ضدعفونی کننــده می باشــد غوطــه ور و ســپس آنهــا را خــارج نماییــد. قلمه هــا را درون یــک ســبد ریختــه 

تــا آب آنهــا خــارج شــود. در هنــگام دســته بندی جهــت قــرار گرفتــن قلمه هــا بســیار مهــم اســت.
* مرحلــه هورمون زنــی: قســمت تحتانــی 
قلمــه را در هورمــون ریشــه زایی بــا رقــت 
و بــه مــدت مناســب قــرار مــی دهنــد. 
مهمتریــن ترکیبــات ریشــه زا اینــول بوتیریــک 
ــتند.  ــید هس ــتیک اس ــن اس ــید  و نفتالی اس
ــورت  ــه ص ــات ب ــن ترکیب ــاری ای ــکل تج ش
ــا  ــتفاده از آنه ــورت اس ــت و در ص ــودر اس پ
بایــد قســمت پاییــن قلمــه هــا را در گــرد فــرو 
ــده  ــه ســطح بری ــودر ب ــداری از پ ــا مق ــرد ت ب

مرحله رتبه بندی قلمه ها 

 مرحله تیمار کردن قلمه ها 
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ــی  ــن منظــور ضدعفون ــه ای ــًا ب ــه قب ــه بســترهایی ک ــد ب ــا بای ــار ، قلمه ه ــه تیم ــد از مرحل ــه بع بافاصل
شــده اســت منتقــل گردنــد. در ضمــن هــر فــردی کــه وارد ســوله مــادر می شــود بایــد از کفــش و لبــاس 
ضــد عفونــی شــده و یــا حتــی االمــکان تمیــز اســتفاده نمایــد. دســتهای فــرد نشــاء کننــده بایــد کامــًا 

تمیــز باشــد. فاصلــه قلمــه هــا 
ــر آن در  ــوع و قط ــه ن ــته ب بس
داخــل بســتر نبایــد کمتــر از 2 

ــد. ــانتی متر باش س
ــا  ــتن قلمه ه ــوب نگه داش  مرط
حــرارت  درجــه  بــا  همــراه 
پائیــن طــی کلیــه مراحــل قبل 
توانایــی  در حفــظ  نشــاء،  از 
ــر  ریشــه زائی قلمــه بســیار موث

ــت. اس

مرحله انتقال قلمه به داخل بستر 

شــده ســاقه بچســبد. چنانچــه از تنظیم کننــدگان رشــد اســتفاده مــی شــود بایــد غلظــت تنطیم کننــده 
ــرار داده  ــه مــدت 24 ســاعت درون آن ق ــا را ب ــن قلمه ه ــه پایی ــون ک ــا 200 قســمت در میلی ــن 20 ت بی
ــت 500  ــا غلظ ــدگان رش ب ــد. در تنظیم کنن ــرار می دهن ــی ق ــه زای ــط ریش ــگ در محی ــپس بی درن و س
تــا 1000 قســمت در میلیــون نیــز برحســب گونــه ای کــه بــکار مــی رود  می تــوان بهــره جســت در ایــن 
ــرده و ســپس در محیــط ریشــه زایی قــرار  ــه مــدت 5 ثانیــه در محلــول فــرو ب مــورد پاییــن قلمه هــا را ب

ــد. مــی دهن
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ــی دور از  ــی در محل ــود آل ــه نهالســتان )الزم اســت خــاک، ماســه و ک ــال خــاک و ماســه ب ــس از انتق پ
محوطــه گلخانــه نگهــداری شــود(، در صــورت نیــاز اقــدام بــه ســرند خــاک نمــوده و آنــرا بــا نســبت 1:1:1 
ــًا  ــرگ کام ــا خاک ب ــیده ی ــًا پوس ــی کام ــود دام ــی )ک ــت+ماده آل ــه یکدس ــاک مرغوب+ماس ــامل خ ش
پوســیده( بــا یکدیگــر ترکیــب کــرده و ســپس بــه جایــگاه ضــد عفونــی خــاک منتقــل نمائیــد. قطــر الیــه 
ــی بیشــتر از 30 ســانتی متــر نباشــد و نیــز افــزودن ترکیبــات غنــی شــده  خــاک در جایــگاه ضــد عفون

بســته بــه نــوع خــاک صــورت پذیــرد.

بــرای ضــد عفونــی خــاک می تــوان از مــواد مناســب براســاس توصیــه ســازمان حفــظ نباتــات یــا توصیــه 
ــط زیســت  ــرای انســان و محی ــن ب ــد ایم ــده بای ــک ضــد عفونی کنن ــود ی ــتفاده نم ــازنده اس ــه س کارخان
ــورد نظــر رســانیده و ســپس روی خــاک  ــه غلظــت م ــرا ب ــرد، آن ــق دســتورالعمل کارب ــدا طب باشــد . ابت
آب پاشــی کنیــد و خــاک را بــه خوبــی مخلــوط نمائیــد تــا زمانــی کــه از توزیــع یکواخــت اطمینــان حاصــل 
ــر کــردن گلدان هــا  ــی شــده( جهــت پ ــزار آالت ضــد عفون ــا کمــک اب شــود. ســپس از خــاک حاصــل )ب

اســتفاده کنیــد .

آماده سازی خاک جهت ضد عفونی 

ضد عفونی مخلوط خاک 

هنرجویــان لیســتی از مــواد ضــد عفونــی کننــده را از ســازمان حفــظ نباتــات یــا فروشــگاهای کشــاورزی 
منطقــه تهیــه و برچســب روی ظــروف را بــه دقــت مطالعــه نماینــد.

پژوهش

بایــد منابــع مناســب خــاک، ماســه، کــود آلــی و هــر گونــه مــواد افزودنــی را جســتجو نمــوده و پــس از پیدا 
کــردن منابــع خــاک بــا کیفیــت )از نظــر رنــگ، بافــت خــاک، میــزان ماســه و کلوخــه موجــود در آن( اقــدام 

بــه انتقــال آن بــه نهالســتان نماییــد.

انتخاب منبع خاک 

اماده سازی بستر قلمه
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بســتر کشــت قلمــه، مکانــی اســت کــه بــرای حفــظ رطوبــت قلمــه و ایجــاد شــرایط مناســب بــرای رشــد ریشــه، 
ــه منظــور ریشــه دار شــدن بایــد در  از آن اســتفاده می کننــد. قلمــه هــا پــس از جــدا شــدن از گیــاه اصلــی، ب
بســتر مناســب قــرار گیرنــد. یــک محیــط کشــت مناســب قلمــه، بایــد قــدرت نگهــداری آب کافــی، نفــوذ پذیری 
بــرای اکســیژن، ایجــاد یــک محیــط تاریــک در تــه قلمــه و عــاری از آفــات و امــراض باشــد. نــوع محیــط کشــت 
بــه گونه هــای گیاهی،فصــل و سیســتم ازدیــاد بســتگس دارد.قلمــه هــای تهیــه شــده پایه هــای مــادری کــه مــواد 
غذایــی کافــی دارند،بــرای آغازیــدن ریشــه مناســب مــی باشــند.با شــروع ریشــه زایــی ،اضافه کــردن کــود مایع به 
محیــط کشــت افزایــش قابــل توجهــی در ریشــه زایی دارد. از محیط هــای کشــت مختلــف ماننــد: خــاک، ماســه، 
تــورب، ورمیکولیــت، پرلیــت و آب  و یــا مخلــوط آنهــا در ریشــه زایی قلمــه هــا اســتفاده بــه عمــل می آیــد. یکــی 
از محیط هــای پرکاربــرد، محیــط کشــت ماســه اســت کــه بــرای ریشــه دار کــردن گیاهــان ارزشــی خــاص دارد. 

بستر مناسب برای کاشت قلمه

بستر مناسب براي کاشت قلمه ها باید داراي چه خصوصیاتي باشد ؟ پرسش
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مراقبت از قلمه های در حال ریشه زایی

آماده کردن قلمه برای کاشت

تغذیــه کافــی گیاهــان مــادری موجــب افزایــش ریشــه زایی قلمــه هــای تهیــه شــده می گــردد .در ضمــن افزودن 
ــای   ــردد. قلمه ه ــت ریشــه زایی می گ ــدن ریشــه ها ســبب تقوی ــد از آغازی ــط کشــت  بع ــه محی ــع ب ــود مای ک
چــوب  ســخت کــه  در هــوای ازاد ریشــه دار شــده اند بــه  مراقبــت  هــای معمولــی  از جملــه  حفــظ رطوبــت 
کافــی عــاری بــودن  محیــط کشــت از علف هــای هــرز افــات و امــرض و محــل افتــاب گیــر نیازدارند.قلمه هــای 
چــوب نــرم و نیمــه خشــبی برگــدار و قلمه هــای جوانــه- بــرگ کــه در رطوبــت زیــاد ریشــه دار شــده اند بــه 
توجــه زیــاد در حیــن  ریشــه زایی نیــاز دارنــد  و دمــا بایــد بــا دقــت کنتــرل شــود. کنتــرل دمــای تحتانــی بســر 
نیــز اهمیــت فراوانــی دارد و دمــای بیــش از حــد محیــط کشــت منجــر بــه خشــک شــدن قلمه هــا می شــود در 
صــورت عــدم وجــود دســتگاه مــه فشــان بایــد در فواصــل معیــن بــه ویــژه در ســاعات گــرم روز روی برگ هــا 
آب پاشــی شــود. زهکــش  کافــی محیــط کشــت از عوامــل دیگــری می باشــد کــه بایــد انجــام گیــرد. برگ هــای 

ریختــه شــده از قلمه هــا بایــد از روی بســر کشــت جمــع آوری شــوند و علف هــای هــرز نیــز کنتــرل گردنــد.

بعــداز جــدا کــردن شــاخه مناســب از پایــه مــادري، کــه بایســتي ســالم، عــاري از آفــت، بیمــاري و زخــم بــوده، 
ــوع آن در  ــه ن ــا توجــه ب ــه میان گــره هــاي یکســان و رنــگ پوســت براقــي داشــته باشــد. قلمــه را ب ــا  فاصل ب

چگونه باید قلمه ها را براي کاشت آماده کرد ؟ پرسش
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گیاهــان متعلــق بــه جنــس رز )Rose( از قدیمی تریــن 
گیاهــان مــورد اســتفاده بشــر مــی باشــند.گل محمدی یکــی 
از قدیمی تریــن، زیباتریــن و مهمتریــن رزهــای جهــان اســت. 
گل محمــدی در ابتــدا به صــورت وحشــی بــوده امــا کاشــت آن 
بعــد از قــرن هــا آغــاز و هنــوز ادامــه و گســترش یافته اســت. 
بوعلــی ســینا، دانشــمند ایرانــی در قــرن چهــارم هجــری، از 
ــی  ــتفاده داروی ــرده و مورداس ــتخراج ک ــاه گاب اس ــن گی ای
ــگاران، گاب یکــی از  ــخ  ن ــه گــزارش تاری ــرار داده اســت. ب ق
اقــام تجــاری ایــران بــوده کــه بــه کشــورهای چیــن و هنــد 
ــع  ــادی صنای ــم می ــرن ده ــل ق ــت. از اوای ــده اس ــادر  ش ص
مربــوط بــه فــرآوری گل محمــدی در ایــران متمرکــز گردیــد. 
صنعــت گاب گیــری به تدریــج از ایــران بــه ســایر کشــورهای 

اروپایــی و آفریقایــی منتقــل شــد. 

ــوش  ــا ج ــه و پ ــد ، قلم ــدن، پیون ــه خوابانی ــي از جمل ــا مختلف ــه روش ه ــوان ب ــدي را مي  ت گل محم
ــا قلمــه توصیــه مــي شــود.  در روش تکثیــر باقلمــه اوخــر تابســتان  تکثیــر نمود.ولیکــن روش تکثیــر ب
ــه  ــد تهی ــبی بای ــات مناس ــبی قطع ــه خش ــا نیم ــبی و ی ــای خش ــاخه ه ــز از ش ــل پایی ــول فص و در ط

کاشت گل محمدی به روش قلمه زدن

تکثیر گل محمدی

ــا یــک قچــی تمیــز ، از قبــل ضــد عفونــی شــده و تیــز بــرش می دهیــم. بــراي آغــاز  اندازه هــای مناســب  ب
فعالیــت بهتــر گیــاه ، الزم اســت بــرش پایینــي نیــم ســانتیمتر پاییــن تــر از یــک جوانــه قــوي باشــد ،  بــرش به 
صــورت اریــب زده شــود تــا ســطح تمــاس بیتشــري بیــن شــاخه و بســتر کاشــت ایجــاد شــود و ســر و تــه قلمه 
بــه آســاني قابــل تشــخیص باشــد و هنــگام فــرو کــردن در بســتر کاشــت ،  بــه آســاني فــرو رود. بــرش باالیــي را 
از فاصلــه میانگــره دو ســانتیمتر بــاالي آخریــن جوانــه مي زنیــم. هنــگام قــرار دادن قلمــه در خاک،دقــت کنیــد 
آن قســمت از شــاخه کــه روي پایــه مــادري بــه طــرف جوانــه انتهایــي اســت،همچنان بــه طــرف بــاال باشــد.
در صورتــي کــه قســمت انتهــاي فوقانــي قلمــه در زیــر خــاک قــرار داه شــود و بخــش تحتانــي آن در بــاال قــرار 

گیــرد،  ریشــه دار شــدن قلمــه دچــار مشــکل مي شــود.
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کــرد. قلمه هــا بایــد از گیاهــان مــادری ســالم،قوی و فاقــد هرگونــه آفــات تهیــه و آنهــا را در بســترهای 
مناســبی کشــت  واقــدام بــه ریشــه دار کــردن آنهــا نمــود. وبــرای کشــت در زمیــن اصلــی بایــد ابتــدا در 
ــا 10 تــن در هــر هکتــار کــود دامــی  پاییــز، زمیــن به صــورت عمیــق شــخم زده شــده و در حــدود 8 ت
پوســیده بــه خــاک اضافــه می گــردد. و ردیف هایــی جهــت کاشــت نهــال گل محمــدی ایجــاد می کنیــم 
و بــه فاصلــه 3 متــر از یکدیگــر بــر روی پشــته هایی بــه فاصلــه 4 متــر و در هــر چالــه بــه تعــداد 3-2 
ــه  ــاقه اولی ــرس س ــرس ریشــه و ه ــدی ه ــای گل محم ــد نهال ه ــل از کاشــت بای ــوند. قب ــته می ش کاش
شــوند. بوته هــا را می توانــد دو فصــل کشــت نمــود. یکــی در زمســتان و پــس از برطــرف شــدن ســرمای 
زمســتانه در اســفندماه اســت. در پاییــز نیــز می تــوان اقــدام بــه کشــت نمــوده و به این صــورت گیاهــان 
ــوی و  ــورت ج ــه دو ص ــدی ب ــت گل محم ــد. روش کش ــو می افتن ــه جل ــد ب ــل رش ــده یک فص کشت ش
ــوان  ــا می ت ــن روش ه ــدام از ای ــتفاده از هرک ــزات مورداس ــه تجهی ــته ب ــه وابس ــی اســت ک پشــته و کرت
اســتفاده نمــود. ســپس اقــدام بــه کشــت آن هــا نمــود در مــکان هــای مــورد نظــر جهــت کاشــت، ســنگ 
ــم. و  ــی ریزی ــا م ــر نهال ه ــم دار زی ــرم ن ــاک ن ــداری خ ــته و مق ــودال برداش ــف گ ــنگریزه ها را از ک و س

ــاری انجــام می شــود.  ــه شــده و آبی ــر روی ریشــه ها ریخت ــودال ب ــت خــاک ســطحی گ درنهای
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مراقبت و نگه داری

ــاه  ــت م ــط اردیبهش ــوال از ائاس ــش معم ــل روی ــی مح ــرایط اقلیم ــه و ش ــن بوت ــه س ــه ب ــا توج ــا ب گله
به تدریــج آمــاده برداشــت مــی شــوند.تاخیر در برداشــت گل ســبب کاهــش شــدیدکیفیت آنهــا می شــود. 
بهتریــن زمــان برداشــت گل بایســتی از صبــح زود شــروع شــده و حداکثــر تــا ســاعت 11 بــه پایــان برســد. 
زیــرا از ســاعت 12 بــه بعــد معمــوال حــدود 30 درصــد میــزان  اســانس موجــود کاهــش می یابــد. گل هــا 
پــس از برداشــت بایــد در ســبدهای خاصــی کــه اطــراف آنهــا بــاز بــوده و تهویــه هــوا در آنهــا بــه خوبــی 
ــز کرد.چنانچــه  ــه شــدت پرهی ــد ب ــن ســبدها بای ــه شــده و از فشــردن گل در ای صــورت مــی گیردریخت
ــه خشــک  ــازی ب ــی باشــد،بدون نی ــای زراع ــک زمین ه ــری نزدی ــا گاب گی ــع اســتخراج اســانس ی صنای

برداشت

انجــام برخــی عملیــات ماننــد آبیــاری منظــم، حــذف گیاهــی خشــک شــده، حــذف پاجوش های نامناســب، 
هــرس، شــکل دهی بوته هــا وجیــن علف هــای هــرز و همچنیــن مبــارزه بــا آفــات و بیماری هــای 
گل محمــدی ضــروری اســت. درزمــان گل دهــی هــر 15روز یکبــار و بعــد از برداشــت هــر30روز یکبــار در 
فصــل رشــد آبیــاری مــی شــود. مهمتریــن بیمــاری کــه گلســتان هــا بــه آن مبتــا مــی شــوند ســفیدک 
بــوده و بهتریــن زمــان مبــارزه بــا ســفیدک دراواخــر تابســتان و اوایــل پاییــز مــی باشــد. عــاوه بــر اینهــا،  
ــات  ــا و آف ــادی بیماری ه ــدازه  زی ــا ان ــف ت ــاخه های ضعی ــدی و حــذف ش ــای گل محم ــرس درختچه ه ه
بــه ویــژه سوســک )حشــره سرشــاخه خوار( جلوگیــری خواهــد کــرد. ازســال دوم نیــاز بــه عملیــات هــرس 
می باشــد .از ســال ششــم کــم کــم میــزان تولیــد گل کــم می شــود ودر ســال ششــم تــا هشــتم بوته هــا 
از فاصلــه 10ســانتی متــری ســطح زمیــن کــف برمــی شــوند. تــا همــراه بــا جــوان ســازی گیــاه بتــوان در 

ســال دیگــر هماننــد یــک نهــال تــازه رشــد و نمــو نمایــد. ایــن چرخــه پی درپــی تکــرار می شــود. 
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تكثير به روش خوابانيدن

 

ریشه دار کردن قلمه گل محمدی
فعالیت عملی

وسایل الزم: لباس کار ، دستکش، قیچی ، بیلچه، بوته گل محمدی،ماسه، جعبه کاشت 

شرح عملیات
لبــاس کار خــود را پوشــیده و دســت کــش را دســت کــرده وبــا رعایــت نــکات ایمنــی و بهداشــتی زیــر 
نظــر هنرآمــوز مربوطــه، هرگــروه تعــدادی سرشــاخه )قلمــه( از بوتــه گل محمــدی را بــه طــول تقریبی 
ــی  ــت به آرام ــا دس ــه ب ــی را ازروی قلم ــای انتهای ــوده و برگ ه ــدا نم ــی ج ــا قیچ ــر ب ــانتی مت 20 س
برداشــته  و ســپس  ایــن قلمه هــا را در عمــق 10 ســانتی متری در جعبــه کاشــت یــا در درون بســتر 
مناســبی از ماســه کاشــته و در محــل مناســبي قــرار دهیــد) درصــورت امــکان از شاســی ویــا گلخانــه 
اســتفاده شــود بهتــر خواهــد بــود( بــا آبیــاری منظــم آن هــا، پــس از 2 الــي 3 مــاه قلمه هــا ریشــه دار 

شــده وآمــاده انتقــال بــرای کاشــت می شــوند. 

چگونه باید قلمه ها را منتقل کرد ؟

در انتقال قلمه ها چه نکاتي را باید رعایت کرد ؟

پرسش

پرسش

ــه روش  ــد ب ــورت بای ــر این ص ــرد.در غی ــدام ک ــا اق ــانس انه ــتخراج اس ــرای اس ــوان ب ــا می ت ــردن گل ه ک
اصولــی اقــدام بــه خشــک کــردن انهــا نمــود. حداکثــر بــازده گل محمــدی در ســال های چهــارم ،پنجــم 
و ششــم اســت. مقــدار عملکــرد )وزنتر(متفــاوت و بســتگی بــه رقم،ســن گیاهــان و شــرایط اقلیمــی محــل 

رویــش داشــته و بیــن 3 تــا 5 تــن در هکتــار اســت.
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ــرده  ــي ک ــه ها را بررس ــتحکام ریش ــت اس ــتر و وضعی ــل بس ــده در داخ ــه دار ش ــاي ریش ــداد قلمه ه ــدا تع ابت
ــه خــروج قلمه هــا از  ــدام ب ــد اق ــي برخــوردار بودن در صورتي کــه نیمــي از قلمــه هــا از اســتحکام ریشــه اي خوب
ــرای انتقــال  ــدان نمائیــد. قلمه هــای ریشــه دار شــده در شــرایط مطلــوب و گــرم ، ب ــه گل بســتر و انتقــال آن ب
ــر سیســتم  ــی تحــت تاثی ــدت طوالن ــای ریشــه دارم ــی شــوند.اگر قلمه ه ــا عادت ده ــد قب ــوای آزاد بای ــه ه ب
مه افشــان قــرار گیرنــد.از بیــن مــی رونــد. از روش هــای مناســب انتقــال ،کــم کــردن دوره مــه افشــان می باشــد.در 
شــرایط آزاد می تــوان اجــازه داد تــا ریشــه ها در اثــر رشــد از محیــط کشــت عبــور کــرده بــه داخــل خــاک نفــوذ 
کنند.انتقــال قلمه هــای ریشــه دار بــه شاســی های خنــک از روش هــای مقــاوم ســازی مــی باشد.کشــت قلمــه در 
کیســه های پاســتیکی و انتقــال آنهــا همــراه بــا پاســتیک ،آســیب کمتــری بــه ریشــه وارد می کند.قلمه هــای 
تهیــه شــده را می تــوان تــا زمــان مناســب کاشــت، در انبارهــای ســرد بــا دمــای 4تــا 8 درجــه ســانتی گــراد و 
در شــرایط مرطــوب نگــه داری نمــود. امــکان نگــه داری قلمه هــای ریشــه دار در طــی زمســتان در دمــای 1تــا 4  
درجه ســانتی گراد در کیســه های پاســتیکی وجــود دارد. قلمــه هــای گونــه هــای خــزان پذیــر را می تــوان پــس 
از خــزان کــردن برگ هــا بیــرون آورد و بــه محــل اصلــی انتقــال داد. نگــه داری قلمه هــا قبــل از خــزان کــردن، 
هنگامــی امکان پذیــر مــی باشــد کــه بــرگ هــای آنهــا حــذف شــوند و روی ریشــه هــای عریــان توســط چــوب 
رنــده شــده و مرطــوب پوشــانده شــده و در مــکان خنــک نگــه داری شــوند. قلمــه هــای ریشــه دار کــه حــاوی 
بــرگ مــی باشــند بــه ویــژه گیاهــان همیشــه ســبز همــراه بــا ریشــه در داخــل پاســتیک هــا ،گونــی  یــا پارچــه 

پیچیــده شــده و ســپس انتقــال داده می شــوند.

روش های انتقال قلمه ها
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تكثير به روش خوابانيدن

ارزشیابی پایانی: تکثیر به و سیله قلمه 

شرح کار:
1-تخاب ابزار مناسب و برنده 2- انتخاب ر قم و گیاه مورد نظر  3- برش  قلمه 4- بسته بندي براي حفظ قطبیت  

5-انتقال به محل کاشت 6- کاشت در بستر با رعایت فاصله مناسب  

شاخص ها:
1-عت عملکرد 2-تناسب انداز ه قلمه با گیاه )قطر- طول و...( 3-رعایت فاصله کاشت قلمه گیاه                          

شرایط:  شرایط جوی مناسب  - مزرعه با شرایط استاندارد -وسایل آماده بکار
قیچي تیز - چاقو باغباني - برچسب - ریسمان - کیسه - بیلچه - عامت گذار ) مارکر ( - متر 

استاندارد عملکرد: تهیه 1600 قلمه  در یک روز کاري

معیار شایستگی:

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 ردیف مرحله کار

انتخاب پایه

انتخاب روش قلمه زدن

قلمه گیري

آماده کردن خاک

 قلمه زدن

انتقال  قلمه

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

میانگین نمرات

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

11

21

32

42

52

62

*

*
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تكثير با پاجوش

پودمان 3

تکثیر گیاهان با پا جوش 

از کنـاره ریشـه  برخـي از گیاهـان گیاهچـه جدیـدي ایجاد مي شـود که بسـیار شـبیه بـه پایه اي 
اسـت که از آن بوجود آمده اسـت. این گیاهچه داراي سیسـتم ریشـه اي  مي باشـد که در صورت 
جداشـدن آن از گیـاه مـادر مـي توانـد بـه طـور مسـتقل زندگـي کنـد.  گیاهـان ماننـد کاکتوس و 
آلوئـه ورا بـه ایـن روش تکثیـر مـي یابنـد. تعـداد پاجوشـها زیـاد اسـت و همـه پاجوش هـا قابلیت 

ایجاد گیـاه جدیـد را دارند.
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پا جوش ها چگونه بوجود مي آیند؟گیاهان مختلف به روش هاي مختلف تکثیر مي یابند؟
یک پاجوش توانایي ایجاد گیاه جدیدي را دارد.

همه گیاهان پاجوش تولید نمي کنند ؟

پاجوش هـا در اطـراف ریشـه گیـاه بـه صـورت تـوده ای تشـکیل می گردند، کـه در صورت عدم جداسـازی 
پاجوش هـا از گیـاه مـادری، آنهـا به تکثیر و تولیـد پاجوش های جدیدتـر ادامه داده مجموعـه از پاجوش ها 
اطـراف گیـاه مـادری را فراخواهـد گرفـت. بـرای تکثیـر گیـاه آلوئـه ورا بـه روش پاجـوش بایـد پایـگاه را 
ازگیاهـان مسـن در فصـل بهـار جـدا نموده و در خاک شـنی با زهکشـی مطلوب قـرار داد. در بسـیاری از 
مـوارد، تقریبـاً هـر بوتـه آلوئـه ورا می توانـد ده هـا پاجـوش تولیـد نمایـد. یکـی از روش های آسـان تکثیر 
کاکتـوس، جـدا کـردن پاجـوش آن اسـت. پاجـوش کاکتـوس نسـخه کوچکتر کاکتوس اسـت کـه از کنار 
گیـاه مـادر جوانـه می زنـد. بیشـتر پاجوشـها در قاعـده گیاه شـکل می گیرند امـا برخی نیز در طول سـاقه 
یـا حتـی در روی بـرگ تشـکیل می شـوند. همـه انـواع ایـن پاجوش هـا را می توانید جـدا کنیـد و بگذارید 
ریشـه تولیـد کـرده و یـک گیـاه جدیـد تشـکیل بدهد.بسـیاری از گونه هـای کاکتـوس به تولیـد پاجوش 
شـهرت دارند.پاجـوش مشـخصات مشـابه گیـاه مـادری را بـروز می دهـد و تغییراتی که در کاشـت بذر رخ 

می دهـد و موجـب ایجـاد گیاهـی بـا ویژگی هـای متفـاوت از مـادر می شـود، را ندارد.

...

واحد يادگيري 4

تکثير گياهان دارويي با پا جوش

آیا می دانید

هنر جو بتواند در شرایط مناسب 200پاجوش را جداسازی و کشت نمابد
استاندارد عملکرد
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تکثیر با پاجوش چه تفاوتي با سایر روش هاي تکثیر دارد ؟

چگونه از پاجوش در تکثیر گیاهان دارویي استفاده مي شود ؟

کدام زمان براي استفاده از پاجوش در تکثیر مناسب نمي باشد؟

پرسش

ــد  ــد، تولی ــس از رش ــود و پ ــي ش ــاد م ــاک ایج ــي در درون خ ــاي نابجای ــان جوانه ه ــي گیاه ــه بعض روي ریش
شــاخه هایي مــي کننــد کــه از خــاک بیــرون آمــده و پاجــوش نامیــده مــي شــوند. مــي تــوان خــاک را کنــار زد و 
آنهــا را بــا مقــداري ریشــه خــارج کــرد و بطــور مســتقل پــرورش داد. برخــی از درختــان ،درختچــه هــا و گیاهــان 
درارویــی ماننــد: انــار ، انجیــر ،حنــا، ســماق ، عنــاب  ، بیدمشــک ،رازک و آلوئــه ورا  طــی فصــل رشــد از ریشــه و 
طوقــه گیاهچــه هــای کوچکــی بــه نــام پاجــوش تشــکیل مــی شــود.که تــا پایــان فصــل رشــد بــه انــدازه کافــی 
رشــد نمــوده و دارای ریشــه کافــی مــی شــوند، بــا جــدا کــردن ایــن گیاهچه هــا از گیــاه مــادری مــی تــوان آنهــا 
را بــه عنــوان گیــاه جدیــد در بســتر آمــاده کشــت نمــود.  اکثــر پاجــوش هایــی کــه مســتقیما روی ریشــه های 
ســطحی تولیــد می شــوند، خــود دارای ریشــه کافــی هســتند. امــا برخــی ماننــد درخــت خرمــا پاجوش هایــی 
تولیــد می کنندکــه روی تنــه نزدیــک طوقــه تشــکیل مــی گــردد کــه بــه آنهــا تنــه جــوش یــا ســاقه جــوش 
می گوینــد.در ایــن موقــع بــرای ریشــه دار کــردن ایــن تنــه جــوش هــا ابتــدا بــا ایجــاد کپــه خــاک نــرم و مرطوب، 
در اطــراف پایــه مــادر اقــدام بــه ریشــه دار کــردن آنهــا شــده  و ســپس ازپایــه مــادر جــدا کــرده و بــه عنــوان گیــاه 
جدیــد مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد. موقــع جــدا کــردن پاجــوش هــا در پاییــز یــا بهــار اســت . در نواحــی 
سردســیر بهتــر اســت در بهــار انجــام شــود کــه نهال هــای جــوان در اثــر ســرما آســیب نبیننــد. البته دقــت کنید 
کــه همــراه بــا ریشــه باشــند و بهتــر اســت پاجوشــهای ســالم و عمــودی را بــرای تکثیــر انتخــاب کنیــد. کلیــد 
موفقیــت در ایــن روش ایــن اســت کــه هرگــز پــا جوش هــای خیلــی جــوان را انتخــاب نکنیــد و عمــل تکثیــر را 

دقیــق و درســت انجــام دهیــد.

تکثیر با پاجوش :

پرسش

پرسش

هنر جو بتواند در شرایط مناسب 200پاجوش را جداسازی و کشت نمابد
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جدا ساختن پاجوش از گیاه مادری و کشت آن در محیط کشت فعالیت عملی

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

شرح عملیات
ــل  ــار تحوی ــایل الزم را از انب ــه وس ــوز مربوط ــر نظــر هنرآم ــرگروه ها زی ــیده و س ــود را پوش ــاس کار خ لب
ــد. ابتــدا زهکــش هایــی در گلــدان کاشــت ایجــاد نمــوده وســپس مقــداری ســنگریزه در کــف آن  بگیرن
ریختــه و بعــد از مخلــوط کــردن مقــداری ماســه و خــاک بــرگ، آن را در گلــدان تقریبــا تــا نصــف بریزیــد. 
ــا ریشــه جــدا کنیــد و در  ــا کمــک مربــی خــود و یــک چاقــوق تمیزپاجــوش از گیــاه مــادری همــراه ب ب
گلــدان آمــاده شــده بکاریــد. گلــدان را درمحیــط مناســب و نــور غیــر مســتقیم قــرار دهیــد و بــه فاصلــه 
هــر 12 تــا 14 روز یکبــار آنــرا آبیــاری نماییــد. بهتریــن حالــت بــرای آبیــاری آلوئــه ورا زمانــی اســت کــه 

خــاک آن کامــا خشــک باشــد.
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آلوئـه ورا یـا صبـر زرد، یکـی از قدیمی ترین گیاهان دارویی اسـت کـه در روزگاران قدیم تا امروز 
مـورد اسـتفاده بشـر بوده است.ارسـطو از مشـاوران الکسـاندر کبیـر ارزش خاصی بـرای صبرزرد 
قائـل بـود وی الکسـاند را متقاعـد کـرد تـا جزایر سـوکوترا واقـع در اقیانوس هنـد را تصرف کند 
چراکـه در آن زمـان از ایـن گیاه برای معالجه زخم های سـربازان سـپاه الکسـاندر کبیر اسـتفاده 
مـی شـده و ایـن جزیـره بخاطـر رویش فـراوان گیـاه صبرزرد از شـهرت جهانـی برخـوردار بوده 

است. 

کشت گیاه آلوئه ورا
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از ایـن گیـاه در صنایـع داروسـازی و پزشـکی بـرای درمـان زخـم معـده ، در بیمـاری برگشـت محتویـات 
اسـیدی معـده بـه مـری، در درمـان بیماریهـای پوسـتی ودر تهیه لوسـیون ها, مواد آرایشـي و شـامپوها به 
منظـور تقویـت پوسـت و مـو ،اسـتفاده مـي شـود. همچنیـن به عنـوان یـک مـاده مغـذی، دارای انواعی از 

ویتامیـن هـا و اسـید هـای آمینـه ضـروری مـورد نیاز بـدن درصنایـع غذایـی هم مصـرف دارد.

گیاه شناسی آلوئه ورا

کاربرد و خواص آلوئه ورا

صبـرزرد یـا آلوئـه ورا بـا نـام علمـی Aloe vera گیاهـی گوشـتی، چنـد سـاله و همیشـه سـبز اسـت. این 
گیـاه متعلـق بـه تیـره اللـه می باشد.سـاقه ایـن گیاه کـم و بیش چوبـی و ضخامـت آن 5 تا 20 سـانتی متر 
اسـت. برگ هـا، نیـزه ای شـکل و مقعـر اسـت کـه مسـتقیما و بـدون دمبرگ بـه سـاقه متصل هسـتند. رنگ 

برگ هـا سـبز روشـن ولـی در فصل سـرما 
بـه رنـگ قرمـز متمایـل شـده و گاهـی 
براثر شـدت سـرما خاکسـتری می شـوند.
ایـن گیاه از سیسـتم ریشـه ای سـطحی و 
ضعیفـی برخـوردار اسـت.گل هـا بـه رنگ 
زرد و یـا زرد متمایـل بـه سـبز، معمـوال 
بـدن بو ودارای مقدار زیادی شـهد اسـت.



93

تكثير با پاجوش

صبـرزرد را در اقلیم هـای گـرم و خشـک و همچنیـن گرم و مرطـوب در هوای آزاد کشـت می کنند. گونه های 
مختلـف صبـر زرد، گیاهانـی مقـاوم بـه گرمـا خشـکی وحتـی شـوری هسـتند، ایـن گیـاه بـه سـرما بسـیار 
حسـاس اسـت بـه طـوری کـه رشـد آن در دمـای کمتـر از 10 درجـه سـانتی گـراد متوقـف می شـود، از 
اینـرو در اقلیم هـای سـرد ایـن گیـاه را در شـرایط گلخانـه تولیـد می کننـد. اگـر چـه صبـر زرد دمـای 50 
درجـه سـانتی گراد را بـه خوبـی تحمـل می کنـد ولی دمای مناسـب بـرای رویش ایـن گیاه20 تـا 30 درجه 
سـانتی گراد اسـت. صبـر زردرا در هـر نـوع خاکـی می توان کشـت کرد ولی خاک های سـبک که از زهکشـی 
مناسـبی برخـوردار باشـند،  بـرای کشـت ایـن گیـاه توصیـه می شـود. خاک هـای هوموسـی و خاک هایی که 

از مقـدار فراوانـی مـواد آلـی برخـوردار باشـند برای کشـت صبـرزرد توصیه نمی شـوند.

نیازهای اکولوژیکی

زمین هایـی کـه درآن صبـرزرد کشـت مـی شـود بایـد سـبک بـوده و از زهکشـی مناسـب برخوردار باشـند.
ایـن خـاک هـا باید کـم و بیش حاصلخیز باشـند.در این شـرایط پس از برداشـت محصول سـال قبل، شـخم 
متوسـطی  بایـد زده شود.سـپس اواخـر زمسـتان زمیـن را تسـطیح و بسـتر خـاک را برای کشـت ایـن گیاه 
آمـاده می کنند.گیـاه صبـرزرد بـه آب ایسـتایی بسـیار حسـاس مـی باشـد.از ایـن رو زمین هایـی کـه بـرای 
کشـت ایـن گیـاه اختصـاص می یابـد، باید کامـا صاف و فاقـد هرگونه پسـتی و بلنـدی باشـند.چنانچه این 
گیـاه در اقلیـم هـای گـرم و مرطـوب کشـت شـود و خـاک از نظـر زهکش مشـکل داشـته باشـد، در مرحله 

آمـاده سـازی زمیـن بـرای بهبـود در امـر زهکـش خاک، احـداث کانـال های مناسـب ضروری اسـت. 

آماده سازی خاک
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ازدیاد گیاه صبرزرد به دو روش جنسی توسط بذر و غیر جنسی از طریق پاجوش و قلمه می باشد.
کاشـت ایـن گیاه توسـط بـذر به دلیل دگرگرده افشـان بودن شـدید آن و تفـرق زیاد ، روش مناسـبی برای 
ازدیـاد نمـی باشـد. از ایـن رو ازدیـاد این گیاه بـه صورت جنسـی تنها در برخـی از امور تحقیقاتی اسـتفاده 

. می شود
معمولی تریـن روش ازدیـاد غیرجنسـی گیـاه صبرزرد، از طریق پاجوش می باشـد. در ایـن روش پاجوش های 
سـالم ،  شـاداب کـه بـه رنـگ سـبز روشـن و بـه ارتفـاع 5/2 تـا 20 سـانتی متـر مي باشـند را بـرای تکثیر 
انتخـاب کـرده و پـس از جـدا کردن از پایه مادری به منظور خشـک شـدن شـیره جاری شـده از آنها، مدتی 
)حـدود 24 سـاعت(،  در محـل کشـت نگـه داری می کنند.  سـپس آنهـا را در محیط گلخــانه )پاجوش های 

کاشت

زمین هایـی کـه درآن صبرزرد کشـت می شـود باید سـبک بوده و از زهکشـی مناسـب برخوردار باشـند. این 
خاک هـا بایـد کـم و بیـش حاصلخیـز باشـند.در ایـن شـرایط پـس از برداشـت محصـول سـال قبل، شـخم 
متوسـطی بایـد زده شود.سـپس اواخـر زمسـتان زمیـن را تسـطیح و بسـتر خـاک را برای کشـت ایـن گیاه 
آمـاده می کنند.گیـاه صبـرزرد بـه آب ایسـتایی بسـیار حسـاس مـی باشـد.از ایـن رو زمین هایـی کـه بـرای 
کشـت ایـن گیـاه اختصـاص می یابـد، باید کاما صـاف و فاقـد هرگونه پسـتی و بلندی باشـند. چنانچه این 
گیـاه در اقلیم هـای گـرم و مرطـوب کشـت شـود و خـاک از نظـر زهکـش مشـکل داشـته باشـد، در مرحله 

آماده سـازی زمیـن بـرای بهبـود در امـر زهکـش خاک،احـداث کانال های مناسـب ضروری اسـت. 

آماده سازی خاک
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صبـر زرد بـه رطوبـت بـاال، آب ایسـتایی و آبیـاری زیاد حسـاس اسـت ازایـن رو آبیـاری گیاهان بایـد زمانی 
انجـام شـود کـه خـاک کاما خشـک باشـد. اگر هدف از کشـت این گیـاه تولید پا جـوش برای تکثیر باشـد، 
دوره هـای آبیـاری کوتـاه تـر )بـا توجه بـه شـرایط اقلیمی هر7 تـا10 روز یکبـار ( توصیه می شـود. چنانچه 
هـدف از کشـت تولیـد ژل بـرای مصـارف مختلف باشـد هـر 14 روز و یا حتـی 20 تا 30 روز یکبـار )با توجه 
بـه شـرایط اقلیمـی محـل رویـش( گیاهان باید تحـت آبیاری قـرار گیرند. چنانچـه این گیـاه در مناطق گرم 

و خشـک کشـت گـردد، باید تحـت آبیاری بـه موقع قـرار گیرد. 

مراقبت و نگه داری

5/25 تـا 5 سـانتی متـری( یـا در فضـای آزاد )پاجـوش هـای 15 تـا 20 سـانتی متـری ( بـه طـور معمـول 
در ردیف هایـی بـه فاصلـه 80 تـا 100 سـانتی متـر و فاصلـه دو بوتـه در طـول ردیـف 50 تا 80 سـانتی متر 

می کنند کشـت 
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بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی منطقـه، برگ هـا را می تـوان از سـال دوم یـا سـوم رویـش برداشـت کرد.
چنانچـه گیاهـان در هـوای آزاد کشـت شـده باشـند از شـهریورماه می تـوان بـه برداشـت برگ هـا اقدام 
نمـود. اگـر ایـن گیاهـان در گلخانـه کشـت شـده باشـند، از آنجایـي که گیاهانی همیشـه سـبز هسـتند 
در تمـام طـول سـال می تـوان برگ هـا را برداشـت کـرد. برداشـت برگ هـای صبـرزرد باید کامـا علمی 
و منطقـی صـورت گیـرد. عـده ای از محققیـن برداشـت برگهـای ایـن گیـاه را نوعـی هنـر مـي داننـد . 
بی دقتـی در برداشـت سـبب از بیـن رفتـن بوته هـای صبـرزرد خواهـد شـد. معمـوال برگ ها را با دسـت 
و توسـط چاقوهـای مخصـوص برداشـت مـی کننـد ، و در سـطح وسـیع نیـز از ماشـین هـای مخصوص 
برداشـت بـرگ صبـرزرد اسـتفاده مـی کننـد. برگهـای جوانتـر در مرکـز گیـاه قـرار داشـته کـه توصیه 
مـی شـود ایـن برگهـا برداشـت نشـوند. زیـرا نـه تنها امـکان رشـد مجدد گیـاه فراهـم نمی شـود ، بلکه 
گیاهـان زیبایـی خـود را نیـز از دسـت مـی دهنـد. برگهـای مسـن تـر برگهایـی هسـتند که در قسـمت 
بیرونـی گیـاه واقـع شـده و بـه سـطح زمیـن نزدیکترند.ایـن برگهـا از کیفیـت مناسـب تری برخوردارند.
زیـرا حـاوی ژل بیشـتری بـوده وبـا قطـع آنهـا امـکان رشـد دوبـاره گیـاه و تولیـد برگ های جدیـد نیز 
مـی شـود. پـس از برداشـت خارهـای اطراف ، بـرگ را توسـط چاقویی تمیز کـرده و سـپس در لفافهای 
مناسـب قـرار داده و در سـرد خانـه نگهـداری مـی کننـد.در طـول سـال ، بـا توجـه بـه شـرایط اقلیـم 
منطقـه چهـا تـا پنـج مرتبـه می تـوان برگها را برداشـت کرد. معمـوال در طـول دوره برداشـت از هرگیاه 
12 بـرگ را مـی تـوان جـدا کـرد. چنانچـه در هرهکتـار 10000 بوتـه کشـت شـده باشـدعملکرد برگ 

تـازه 12000کیلوگـرم در هکتـار خواهـد بود.

برداشت محصول



97

تكثير با پاجوش

در نقـاط مختلفـی از ریشـه بعضـی گیاهـان جوانه هایـی ایجاد می شـود که اگر رشـد کند، گیا هـان کوچکی 
در کنـار مـادر سـر از خـاک بیـرون می آورنـد. می تـوان ایـن قسـمت ها را در شـرایطی کـه کمـی از ریشـه 
گیـاه مـادری را دارنـد، بـه گلـدان جدیـد منتقل کـرد نحوه جدا کـردن پاجوش اهمیـت فراواني دارد.

کف بر کردن و خاک دهي پاي بوته ها فعالیت عملی

وسـایل الزم: گلـدان حـاوی یک گیاه ماننـد آلوئه ورا همراه بـا پاجوش، بیلچه،گلـدان خالی، خاک 
مناسـب گلدان )ماسـه و خاک بـرگ(، چاقوی مخصوص.

شرح عملیات
1- به همراه هنرآموز خود لباس کار پوشیده و  به محل تولید آلوئه ورا بروید.

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

4-با چاقوي باغباني به آرامي پاجوش را جدا نمایید.
5- پا جوش را به گلدان جدید منتقل نمایید.
6- به آرامي پاي پاجوش خاک اضافه نمایید.

7- گلدان مادر را با زسازي نمایید و روي ریشه خاک اضافه کنید و محل جوانه ها را بپوشانید.

اولیـن قـدم این اسـت کـه بدانید چگونه پاجـوش را از گیاه مـادري جدا کنید. چاقوی بسـیار تیـزی انتخاب 
کنیـد و تیغـه آن را بـا الـکل یـا محلـول 10 درصـد مایع سـفید کننده تمیـز نمایید. بـا ایـن کار  میکروب ها 
وارد محـل بـرش نمي شـوند. پاجـوش را بـا زاویه 45 درجه ببرید. شـیب دار بودن سـطح بـرش در گیاه مادر 
موجـب انحـراف مسـیر آب شـده و کمـک می کند ایـن ناحیه پیـش از این کـه کال ببندد، دچار پوسـیدگی 
نشـود. برخـی توصیـه مي کننـد کـه انتهـای بریده شـده پاجـوش را پودر سـولفور )گوگرد( بپاشـند تـا مانع 
از مشـکات قارچـی و پوسـیدگی شـوند. ایـن کار در بیشـتر مواقـع ضرورتـی نـدارد به شـرطی کـه انتهای 
بریـده شـده قلمـه، کاما خشـک شـود. ممکن اسـت چنـد هفته یا حتـی چند ماه ایـن فرایند طول بکشـد. 
در این زمـان انتهـای بریـده شـده بایـد خشـک و سـفت شـده و کمـی چروکیـده و تا حـدی مایل به سـفید 
شـود. زمـان جـدا کـردن پـا جـوش از پایـه مـادري داراي اهمیـت زیـادي مي باشـد. فصـل مناسـب  براي 

جدا سـازي پاجـوش هـاي گیاهـي ماننـد آلوئـه ورا  فصل بهار مي باشـد.
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پـس از جـدا کـردن پاجـوش از کاکتـوس و تشـکیل کال در انتهـای بریـده شـده آن، زمان آن می رسـد که 
پاجـوش را بکاریـد.  بهتریـن مـکان برای کاشـت پاجوش کاکتوس خاک با زهکشـی خوب و ریگ دار اسـت. 

و یـا ایـن کـه خودتـان با ترکیـب 50 درصـد پرلیت و 50 درصـد پیت یا کمپوسـت آن را درسـت کنید.

بـرای کاشـت پاجـوش کاکتـوس، از گلدانـی اسـتفاده کنیـد کـه تنها کمـی بزرگتـر از قطر قاعده آن باشـد. 
یـک سـوم یـا نیمـی از قاعده گیـاه را با خاک بپوشـانید تا گیـاه نیفتد. پاجـوش را در محیطی روشـن با نور 

غیـر مسـتقیم قـرار دهیـد و خاک را کمـی مرطوب نگـه دارید.

بیشـتر کاکتوس هـا ظـرف 4-6 هفتـه ریشـه می دهنـد امـا در برخـی نیـز ممکـن اسـت چنـد مـاه فراینـد 
ریشـه دهی بـه طـول انجامـد. 

توجـه: بـه گیاه دقـت کنید تا رشـد هر گونه جوانـه جدید در آن را متوجه شـوید. رشـد جوانه 
نشـان دهنده تولید و رشـد ریشـه اسـت. در این زمـان گیاه جـوان میتواند مـواد مغذی و آب 

را دریافـت کند. 



99

تكثير با پاجوش

شرح کار:
رعایت نکات ایمني و بهداشتي در حین تدبر کردن، خاکدهي و سایر عملیات- استفاده از ابزار تیز و مناسب-  وارد 

نکردن زخم به گیاه مادري و پاجوش- رعایت صحیح زمان تکثیر- انتخاب پایه مادري و پاجوش مناسب- بسته بندي 
صحیح پاجوش و حمل و نقل درست آن- کاشت پاجوش در عمق و فواصل مناسب

شاخص ها:
 1-دهي در چند نوبت2- انتخاب پایه مناسب 3-  انجام عملیات خاص مانند کف برکردن     4- جدا کردن پاجوش   
5-  بسته بندي پاجوش   6-  حمل پاجوش  7-  آماده کردن ظرف کشت یا زمین اصلي  8-  کاشت پاجوش                        

شرایط:  شرایط جوی مناسب  - مزرعه با شرایط استاندارد - وسایل آماده بکار
بیل- بیلچه- فرغون- لباس کار- دستکش- پایه مناسب و به تعداد کافي- وسایل بسته بندي )گوني، نایلون، طناب(- 

ظروف کشت

استاندارد عملکرد: کاشت 70 اصله پاجوش خرما در هر روز

معیار شایستگی:

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 ردیف مرحله کار

پاکسازی زمیني

کوددهی

شخم زدن

دیسک زدن

صاف و هموار کردن

قطعه بندی و شکل دهی زمین

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

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

11

21

32

42

52

62

2

*
*

ارزشیابی پایانی: تکثیر با پاجوش
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ریزوم زنجبیل براي تهیه پودر زنجبیل استفاده مي شود؟
سیر و پیاز سبب افزاش مقاومت بدن در مقابل بیماریها مي شوند؟

بوسیله غده، پیاز و ریزوم  میتوان برخي از گیاهان را تکثیر و تولید نمود ؟

پیازهـا و غده هـا سـاقه هاي تغییـر شـکل یافتـه اي هسـتند کـه انـدام تکثیـري برخـي از گیاهـان دارویـي 
هسـتند کـه داراي ارزش دارویـي مي باشـند و همچنیـن بـراي تکثیـر و تولیـد گیاهـان مـورد اسـتفاده واقع 
مي شـوند. در گیاهـان دارویـي کـه بـا پیـاز تکثیـر مـي یابنـد از کنـار پیاز اصلـي پیازهـاي کوچکـي بوجود 
مي آیـد کـه در سـال بعـد رشـد و نمـو مي کننـد و سـبب تولیـد گیاهچه جدیـدي مي شـوند . پیازهـا را بعد 
از برداشـت در شـرایط مناسـب نگهـداري مي کننـد و براي اسـتخراج مواد موثـره دارویي مورد اسـتفاده قرار 
مي دهنـد. پیـاز هـاي بذري نیز در شـرایط مناسـب نگهداري شـده و در زمان مناسـب براي تکثیر و کاشـت 
اسـتفاده مـي شـوند. غده هـا داراي انـدام هایي بنام چشـم هسـتند کـه واحد تکثیر شـونده گیاهـان غده اي 
مي باشـد. غـده هـا پـس از برداشـت در شـرایط مناسـب نگهـداري و بـه عنـوان غده هـاي بذري و یـا جهت 

اسـتفاده از مـواد موثـره دارویي اسـتفاده مي شـوند.

هر هنرجو بتواند در شرایط آب و هوایي مناسب 50 کیلوگرم پیاز زعفران را کشت نماید.
استاندارد عملکرد:

...

واحد يادگيري 5

تکثير گياهان دارويي با غده ريزوم و پياز

آیا می دانید

غده هـا در برخـي از گیاهـان دارویي اندام قابل برداشـت و مورد اسـتفاده در بخش داروهاي گیاهي مي باشـد. 
غـده هـا داراي جوانـه هایي هسـتند که هـر جوانه یک گیـاه جدیدي را بوجود مـي آورد. پیازهـا در برخي از 
گیاهـان ماننـد سـیر و پیـاز انـدام تکثیري به شـمار مـي آیند و با کاشـت آنهـا پیازهاي جدیـدي بوجود مي 
آینـد. گیاهانـي دیگـري ماننـد نعنـا و زنجبیل به وسـیله اندام رویشـي بنام ریـزوم تکثیر مي یابنـد. ریزوم ها 

داراي اندوختـه غذایـي فراوان هسـتند و در گیاهان دارویي اندام قابل برداشـت مي باشـند.
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آیاگیاهیکهباپیاز،ریزوم،یاغدهموردکشتقرارمیگیردرامیشناسید؟

بهنظرشماتکثیرگیاهباپیاز،ریزوم،یاغدهآسانتراستیابابذر؟ پرسش

برخـیازگیاهـاننظیـرگیاهـاندارویـیدارایسـاختارهایویـژهرویشـیمیباشـندکـهمیتـوانگیـاه
موردنظـرراتوسـطایـننـوعسـاختارها،زیـادکرد.سـاختارایننوعگیاهاناغلبمنشـاسـاقهویاریشـه

دارنـد.برخـیازایـنسـاختارهاعبارتنداز:
1-پیاز،درگیاهانداروییمانند:زغفرانوسیر.-2غده،درگیاهانیمانند:سیبزمینیترشی

3-ریزوم،درگیاهانداروییمانند:زنجبیل،زردچوبه،نعنا.

ازدیاد بوسیله اندام های  رویشی 

سـاقهتغییـرشـکلیافتـهایاسـتکـهشـاملیـکمحـورکوتـاهرشـدبـانقطهرویشـیاسـتکهتوسـط
فلسهـایگوشـتیاحاطـهمیشـود.درقسـمتپاییـنپیـازطبقیاسـتکـهاززیرریشـهتولیدمیشـود.
ودرقسـمتبـاالفلسهـاودرمرکـز،مریسـتممرکـزیوجـوددارد.فلسهـایبیرونـیپیـازخشـکبـوده
ونقـشحفاظتـیبرعهـدهدارنـد.دربعضـیازگیاهـانپیـازدارازنقـاطمریسـتمیپایینفلسهـاپیازهای
کوچکـيایجـادمـیشـودکـهبـهپیازچهموسـوماسـت.پیازچهپـسازرشـدبهپیـازکاملتبدیـلوبرای
تکثیـرگیـاهبـکارمـیرود.گاهـیدربرخـیازپیـازهـاسـاقهگلدهندهبـهجـایگل،پیازهوایـیتولید
میکنـد.هـرپیـازدرچرخـهزندگـیخوددومرحلهرویشـیوزایشـیراسـپریمیکند.درمرحلهرویشـی
پیـازبـهانـدازهکافـیرشـدکردهوبهحداکثـروزنخودمیرسـد.مرحلهزایشـیهمباانگیزشگلشـروع
شـدهودرپـیآناختصاصـیشـدناجـزایگل،طویـلشـدنسـاقهگلدهنـدهوگلدهیمیباشـدکهدر

نهایـتمنجـربهتشـکیلبـذرمیگردد.

1- پیاز  

پرسش
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پیازهارابهسهگروهزیرتقسیممیکنند
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درایـننـوعپیازهـا،فلسهـابهصـورتدوایرمتحدالمرکـزدراطرافمحوررشـدقرارمیگیرنـدوفلسهای
بیرونـیخشـکشـدهوظیفـهحفاظـتازقسـمتهایداخلـیپیـازرابـهعهـدهمیگیرند.همهقسـمتهای

فـوقرویطبـقپیازقـرارمیگیرند.
سیروپیازخوراکیدارایپیازپوششدارمیباشند

درایـننـوعپیـازهـافلسهـایپیـازرویهـمقـرارنگرفتـهوفلـسهـایخارجیخشـکراندارنـد،بلکه
فلـسهـابـهطـورجداگانـهبهقسـمتتحتانیپیازچسـپیدهانـداینپیازهـادرحیـننگهداریبایـددائما
مرطـوبنگـهداشـتهشـوندوگرنهخشـکشـدهوصدمهمـیبینند.تکثیـردرایننوعپیازبوسـیلههریک

ازفلـسهـایضخیـموگوشـتیصورتمـیگیرد.گیـاهسوسـندارایپیازفلسدارمیباشـد.

پیازهای پوشش دار:

پیازهای فلس دار:
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تمـام اسـتکـه ای یافتـه تغییـرشـکل پیـازسـاقه نـوع ایـن
قسـمتهایدرونـیآنپـربـودهوبصـورتیکنواخـتازیـکنـوع
بافـتپارانشـیمذخیـرهایتشـکیلشـدهاسـت.کهداراییـکیا
چنـدجوانـهدرانتهـامـیباشـد.جوانهانتهایـیپیـازبارشـدخود
بـرگوشـاخهگلدهنـدهراحاصلمیکنـدواگربـهدلیلیجوانه
انتهایـیازبیـنبـرورد،جوانـههـایجانبـیقـادربهرشـدبودهو
شاخسـارهتولیـدمـیکنند.طیفصلرشـد،درکنـارپیازمادری
،پیازچـههـایکوچـکحاصلمیشـوندکهبـرایازدیـادمیتوان
انهـاراجـداوکشـتنمود.زعفران،گلحسـرتوگالیـولدارای

پیازهـایتوپـرمیباشـند.

پیازهای توپر)کورم یا پداژه(:

غـده)ژوخـه(سـاقهزیـرزمینـیومتـورمشـدهایاسـتکـهدارایجوانه
)چشـمک(میباشـد.ایـنانـداممحـلذخیـرهمـوادغذاییگیاهاسـتکه
بـرایازدیـادگیاهازآناسـتفادهمیشـود.گیاهانیمانندغدهسـیبزمینی،
سـیبزمینـیترشـی.بـرایازدیـادایـنگیاهـانکافیاسـتکهیـکغده
کوچـکیـابخشـیازغدهشـاملچشـمککـهرکـودآنپایانیافتـهرادر
شـرایطمسـاعدوبسـترکشـتنماییـم.ازهریـکازاینچشـمکهـاابتدا
سـاقههوایـیوریشـهوسـپسسـاقهزیرزمینـیتولیـدشـدهکـهرویانها
غدههـایجدیـدیتشـکیلمـیگـردد.بـرایبرطـرفکـردنرکـود،کافی
اسـتبـهمدتچنـدهفتهدرشـرایطتاریکیودرمحیطیگـرمومرطوب

قـراردهیـمتاچشـمکهاشـروعبـهرشـدنمایند.

2-غده :
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وادارنمودنغدهسیبزمینیبهریشهزایی فعالیت عملی

بـاراهنمایـیهنرآمـوزیـکغـدهسـیبزمینـیرادرمنـزلریشـهدارنماییـدوگـزارشآنرابـهکالسارائه
. دهید

3-ریزوم)نیساگ(
ریزومسـاقهایتغییرشـکلیافتهگوشـتیوزیرزمینیاسـتکهمعموالًبهصورتافقیدرزیرزمینرشـد
میکنـدودارایتعـدادیگـره،میـانگـرهوجوانههـایجانبـیاسـت.وبـابریـدنآنمیتـوانریزومهـای
جدیـدوکوچـکتـریرابدسـتآوردکـهبـاکشـتآنهـاگیاهـانجدیـدیحاصلمیشـوند.قسـمتهای
میـانگـرهریـزوم،صافوبدونانشـعاباسـتوهمین،وجهشـاخصآنازریشـهاسـت.ریشـههاینابجا
درتمـامطـولریـزوم،بـررویسـطحزیرینتشـکیلمیشـوند.ازگیاهانریـزومدارمیتوانبـهزردچوبه،

سـنبلالطیـب،زنجبیل،زنبـق،مارچوبه،شـیپوریواختراشـارهکرد.

زنجبیل زنبق زرد چوبه

سنبل الطیب اختر
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ریـزومهـارابـهدوگـروهضخیـموباریـکریخـتتقسـیممیکننـد.ریـزومهـایضخیـمماننـدزنجبیل
تـودهایهسـتندورشـدطولـیآنچنانـیندارنـد.اماریـزومهایباریـکریختماننـدگیاهگلبـرف،دارای
سـاقهباریـکومیـانگـرههـایطوالنـیورشـدنامحدوددارنـد.ایننـوعریزومهـاتولیدتـودهنمیکنند،
رشـدطولـیدرایـننـوعریزومهـابـراثـرفعالیـتجوانـهانتهایـیریـزومتامیـنمیشـودوسـاقههوایـی
راجوانـههـایجانبـیبوجـودمیآورنـد.دربرخـیمـواردروشتکثیـربـاریـزومبـهایـنترتیباسـتکه
دربهـاریـاپاییـز،ریـزومرااززمیـنبیـرونآورده،آنرابهقطعـاتکوچکحداقـلداراییـکجوانهجانبی

تقسـیمکـرده،ومجـدداًدرخـاکمیکارند.
میتـوانریـزومهـایطویـلرابـهقطعاتکوچکتریتقسـیموهـرقطعهرابهعنـوانعضوازدیاداسـتفاده
کـرد.بـهطـورکلـیگیاهـاندارایایـننـوعسـاختار،دربهـارگلدادهودرتابسـتانوپاییزرشـدرویشـی

میکننـد.

دو گروه ریزوم ها

گیاهانـیماننـدپیـازوسـیرازنظـرفصـلرشـدگیاهـاندوسـاله
میباشـند.ایـنگیاهـاندرسـالاولتولیـدپیـازمـینماینـدو
شاخسـارهیااندامهواییآنهاخشـکمیشـوند.یکیازنشـانههای
رسـیدهبودنپیازهاخشـکشـدنشاخسارهدرسـالاولمیباشد.
% 50 از بیـش کـه اسـت وقتـي پیـاز و سـیر برداشـت زمـان 
قسـمتهايهوایـيبوتـههاشـروعبهافتـادنوزردشـدنبنمایند.
تجربـهنشـاندادهاسـتکـهوقتـي25%بوتـههـاشـروعبـهزرد
شـدنوافتـادنسـاقهنمودنـد،بایـدبرداشـتپیازراشـروعکنیم.
البتهدرمناطقسـردسـیربهتراسـتکـهدرزمانیکـه%90برگها

خـمشـدهباشـندبرداشـتصـورتگیرد.

تعیین زمان رسیده بودن پیاز،ریزوم و غده

مزرعه سیر
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تشخیصزمانرسیدنغدههایسیبزمینی
فعالیت عملی

وسایلموردنیاز:دستکش،بیل،بیلچه،کیسهپالستیکیولباسکار
1.بهمزرعهسیبزمینیمراجعهکنیدوگلدهیبوتههارابررسینمایید

3.2تا4هفتهبعدازمرحلهگلدهیبوتههامجددابهمزرعهمراجعهنمایید.
3.بابیلبهآرآمیازناحیهزیربوتهوبارعایتفاصلهازپایینبوته،غدههارابیرونآورید.

4.غدههایهربوتهرابهآرامیازبوتهجداکنید.

9.درصدرسیدهشدنآنهاراتعییننماییدوبههنرآموزخودگزارشکنید.
ــا،ســفتشــدنپوســت ــردهشــدنبرگه ــاپژم ــيب ــعبرداشــتســیبزمین ــاموق ــانرســیدنوی زم
ــر ــرایــنعوامــلموث ــهراحتــيجــداشــدنآنازاســتولونهــامشــخصمــيشــود.عــالوهب غــدهوب
دیگــرماننــدرقــمســیبزمینــيمــوردکاشــت،زمــانکاشــتوشــرایطآبوهوایــينیــزدرتعییــنزمــان

تشخیصزمانرسیدهبودنپیازوسیر
فعالیت عملی

وسایلموردنیاز:بیل،بیلچه،دستکش،کیسهپالستیکی.
1.بههمراههنرآموزخودبادردستداشتنوسایلموردنیازبهمزرعهسیریاپیازمراجعهنمایید.

2.یکردیفازمزرعهرابهتصادفانتخابنماییدوتعداد20گیاهپیازراانتخابکنید.
3.تمام20نمونهرابابیلیابیلچهازخاکخارجنمایید.

4.غدههایپیازوسیرچههایتشکیلشدهرابهدقتبررسینمایید.
5.گیاهـانپیـازیکـهبـرگهـایآنهادرحالزردشـدنهسـتندراجـدانماییـدوبهغدههـایآنهادقت

. کنید
6.قسمتشماره5رادرخصوصسیرنیزتکرارکنیدوسیرچههایتشکیلشدهرابررسینمایید.

7.بهارتباطبینبرگهایخشکشدهسیروپیازوغدههایتشکیلشدهآنهاتوجهنمایید.
8.سیرهایرسیدهوپیازهایرسیدهراجداکنید.

ــهطــورکلــيســیبزمینــي ــد.ب ــتدارن برداشــتدخال
دیــررسرابایــدقبــلازشــروعبــهســرمابرداشــتکــرد.
ــلاز ــدقب ــرمبای ــامزودرسودرمناطــقگ ــوردارق درم
شــروعگرمــامحصــولراجمــعآورينمــود.تجربهنشــان
ــکیده ــسازخش ــيپ ــیبزمین ــرس ــهاگ ــتک دادهاس
شــدنشــاخوبــرگهــابرداشــتگــردد،محصــولداراي

مرغوبیــتوخاصیــتانبــاريبیشــتريخواهــد.
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5.پوستهغدههارابهدقتنگاهکنیدوبهنازکیوضخامتآنهاتوجهکنید.
6.غدههاراوزننمایید.

7.غدههایرسیدهبایستیدارایوزنیبین60تا80گرمداشتهباشند.
کاشـت بـرای مناسـب وزن دارای غدههـای امـا زمینـیهسـتند رویشـیسـیب انـدام غدههـا توجـه:

باشـند. مـی تـر مناسـب مصـرفخوراکـی و بـذری( )سـیبزمینی

پیازهـاوریـزومبعدازبرداشـتبایسـتیدرشـرایطیقـرارگیرندتاآبموجـوددرآنهاکاهشیابـد.پیازها
رابـرایمـدت24سـاعتدرهمـانشـرایطرویزمیـنرهـامیکننـدتـامقـدارآبآنهـاکاهـشیابـد.
غدههایـینظیـرسـیبزمینـینیـزبـهمنظـورضخیمشـدنپوسـتهنازکغـده،مـدت12تا24سـاعت
رویسـطحزمیـنرهـاشـدهوسـپسبرداشـتوبـهانبارمنتقلمیشـوند.شـرایطانبـاربراینگـهداری
بایـدبـهگونـهایباشـدکـهیـکدورهخـوابطوالنیبـرایآنهـافراهمنمایـد.اینشـرایطبادمـایکمو
گازکربنیـکبیشـترفراهـممـیگردد.محصـولسـیروپیـازکـهکامالخشـکشـدهمیتوانـددرحرارت
معمولـیاطـاقبـاتهویـهمطلوببـرایمدتینگهداریشـود.درشـرایطیادشـدهتقلیـلوزنمحصولدر
حـدود20تـا25درصـدصـورتمیگیـرد.محصولسـیررامیتـواندرانبارهـایسـرددردرجهحرارت0

تـا3درجـهسـانتیگـرادبـا60درصـدرطوبتنسـبیبهصـورتمطلوبتـرنگهـدارینمود.
بـرایآمـادهسـازیحبـههایسـیر،پیـازیاغههایسـیبزمینـیجهتکاشـتباجعبههـایمخصوص
کـهازتهویـهالزمبرخـوردارباشـندمحصـولرابـهکنـارمزرعـهمنتقـلمـینماینـدوبـاکمـککارگـر
محصـولراآمـادهمـیسـازند.درصورتکشـتمکانیزهماشـینکاشـتراآمـادهمیکنندومحصـولرابه

وسـیلهماشـینکاشـتمیکارند.

آماده کردن پیاز، ریزوم و غده

آمادهسازیغدههاوکاشتغده فعالیت عملی

وسـایلالزم:چاقـویتیـز،محلـولقارچکـش،غدههایسـیبزمینـی10کیلوگرم،سـبدبزرگ،
تـرازو،بیـلوبیلچه

1.بـههمـراههنـرآمـوزخـودلبـاسکاربپوشـیدووسـایلوتجهیـزاترابـهکنـارمزرعـهمنتقل
. یید نما
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کاشت دستی

کاشت مکانیزه

2.غدههایسیبزمینیرابراساسوزنمرتبنمایید.
3.غدههای60گرمیراجداکنید.

4.غدههایباالی60گرمراتعییننماییدوچشمهایغدهرامشخصکنید.
5.چاقـورادرمحلـولقارچکـشفـرونماییـدتـاضدعفونـیشـودوغدههـایبـزرگرارابـه

صورتـیبـرشدهیـدکـههـرقطعـهجـداشـدهداراییکچشـمباشـد.
6.غدههـای60گرمـیوقطعـاتجـداشـدهدارایچشـمرادرفواصـل20سـانتیمتـرداخـل

شـیارقـراردهید.
7.رویغدههاراباخاکنرمبپوشانید.

8.ردیفبعدیرابهفاصله50سانتیمترایجادنماییدوبههمانروشقبلکشتنمایید.
9.ردیفهاراآبیارینمایید.
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بسترکاشتپیاز،غدهوریزومبایددارايچهمشخصاتيباشند؟

چهرابطهایبینآمادهسازیوحاصلخیزیوجوددارد؟

پرسش

پرسش

بـرایتهیـهبسـترکشـتگیاهـانغـدهایوپیازهامانندسـیبزمینی،سـیروپیازعمقشـخمازاهمیت
باالیـیبرخـورداراسـت.بـههمیـنمنظـورابتـدااززمینمـوردنظرنمونـهبردایخـاکازاعمـاق0-20و
40–20سـانتیمتـرانجـاممیشـودوبـرایتعیینخـواصفیزیکی)بافت،سـاختمان،درصـدموادآلی
خـاکو..(وخـواصشـیمیاییخـاکنظیـر)اسـیدیتهخـاک،شـوریخـاک،مقـدارعناصـرغذایـیخاک
بـوژهN.P.Kوعناصـرریـزمغـذی(بـهآزمایشـگاهخاکارسـالمیشـودوباتوصیـهکارشـناساقدامبه
آمـادهسـازیشـیمیاییخـاکوتامیـنمـوادآلیخـاکمینماییـم.اگرمیزانمـوادآلیخـاککمتراز1
درصـدباشـدمقـدار20-30تـندرهکتـارکـودحیوانـیپوسـیدهبهزمیـناضافـهمیکنیموبادیسـکیا

چیـزلبـهعمـق20-25سـانتیمتـریخاکبردهمیشـود.
بعـدازانجـامعمـلشـخمعمیـق)30سـانتیمترعمـق(زمیـنراتسـطیحمـینماییـموبـاتوجـهبـه
توصیـهکارشاسـانآزمایشـگاهخـاکوهنـرآمـوزخـودمقـدارالزمفسـفروپتـاسراقبـلازکاشـتگیاه
بـهزمیـناضافـهمیکنیـم.بعـدازایـنمرحلهبـاکمکماشـینکاشـتمکانیزهاقـدامبهکاشـتغدههای

سـیبزمینیوسـیرمینماییـم.
بـرایکشـتپیـازعـالوهبـرروشجـویپشـتهوکشـتردیفـیآن،کشـتکرتـینیـزمرسـوماسـت.به
ایـنمنظـوربـعازآمـادهسـازیزمیـنوانجـامعملشـخموعملیاتتسـطیحباکمـکمرزبنـدمزرعهرا
کرتبنـدیمیکنیـمونقشـهآبیـاریرامشـخصنمودهونهرهایاصلـیوفرعیکهآبرابـهدرونکرتها

هدایـتمینماینـدراایجـادمیکنیـم.
بعـدازایـنمرحلـهکـودحیوانـیپوسـیدهرادرسـطحکرتهـاتقسـیموپخـشمیکنیموباکمـککارگر
کـودحیوانـیرابـاچنـگکبـاخاکمخلـوطمینماییـموپـسازانعملیاتبذرپاشـیبهصـورتردیفی
یـاتصادفـیرویسـطحخـاکانجـاممیشـودوبـهدنبـالآنرویبـذرمقداریکـودحیوانیپوسـیدهیا

خـاک)درکشـتردیفـیداخلکرت(پاشـیدهمیشـود.

آماده سازی بستر کاشت غده، ریزوم و پیاز
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بـرایتهیـهبسـترکشـتابتداخاکموردکاشـتبایسـتیکامالتسـطیحشـدهوزهکـشدارشـود.زمینبا
شـخم،دیسـک،هرسبایسـتیبـهصورتکاملآمادهکاشـتشـود.دردورهیآمادهسـازیخـاک،بقایای
زراعتقبلیبایسـتیجمعآوریوسـوزانیدهشـود.دوتاسـههفتهقبلازکاشـت،کودحیوانیپوسـیدهدر
سـطح25تـا30تـندرهـرهکتـاردرزمیـنزراعیاسـتفادهشـدهوباخـاکمخلوطمیشـود.درمناطق

خشـکنسـبتبـهنـوعآبیاریکـهجویوپشـتهیاکرتبنـدیاسـتآنرابایدآمـادهنمود.

سـیردرطـولرویـشبـهمـوادوعناصـرغذایـیزیـادینیـازدارد.لذاپسازبرداشـتسـیر،زمیـنتهیاز
مـوادغذایـیخواهـدبود.اینگیـاهدرطولرویشبـهمقدارزیادیپتاسوفسـفرنیازمنداسـت.ترکیبهای
حـاویگوگـردنقـشعمـدهایبررشـد،نمو،عملکردسـوخوبهبـودکیفیتمـوادموثـرهآندارد.فصلپاییز
قبـلازکشـت100تـا120کیلـوگـرمدرهکتـارپتـاسو40تـا60کیلـوگرمدرهکتارفسـفربـهزمین
دادهشـود.فصـلبهـارهـممقـدار30تـا50کیلـوگرمدرهکتـارازتبصورتسـرکدرسـهمرحلهپساز

سـبزشـدنوبـهترتیـبچهـاروشـشهفتهپسازسـبزشـدندراختیـارگیاهقـرارگیرد.

قبـلازکاشـتزعفـرانوآمـادهسـازیزمیـنافزودنکـودحیوانیکامالپوسـیدهنقـشموثـریدرافزایش
عملکـردزعفـراندارنـد.پـسازافـزودنکودهـایحیوانـیمـوردنظـربهخـاکبهمقـدار30تـا50تندر
هکتـار،درفصـلپاییـززمیـن،شـخمعمیقـیزدهمـیشـود.درصـورتنیازبـهفسـفروپتاسآنهـارانیز
بایـدبـهخـاکاضافـهکرد.اوایلبهارکلوخههارابوسـیلهدیسـکشکسـته،زمینراتسـطیحوبرایکشـت

بهصـورتکـرتبنـدیآمـادهمیکنند.

تهیه بستر کشت سیر

مواد و عناصر غذایی مورد نیاز

آماده نمودن زمین زعفران 
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رویـش طـول در زنجبیـل غذایـی نیـاز
بسـیارزیـاداسـت.ازایـنرواضافهکردن
صحیـحوعلمـیمـوادوعناصـرغذاییبه
زمینهایـیکـهزنجبیلکشـتمیشـود
ضـرورتدارد.کـودهـایحیوانیوسـایر
مـوادآلـیماننـدکـودهـایبرگـینقش
مهمـیدرافزایـشعملکـردوهمچنیـن
بهبـودکیفیتمحصـولدارد.لـذاتوصیه
میشـودقبـلازکاشـتزنجبیـلمقـدار

75تـا120تـندرهکتـارکودهـایحیوانـیبـهزمیـناضافـهشـود.پسازاضافـهکـردنکـودهـایآلـی
وشـیمیاییمـوردنیـاز،زمیـنبایـدبـهعمـق25تـا30سـانتیمتـرشـخمزدهشـود.آمادهسـازیزمین
میبایسـتمتناسـببـاروشکشـت)کرتـییـاجـویپشـتهای(انجـامشـود.ازآنجاکـهزنجبیـلبهآب
ایسـتاییبـهشـدتحسـاساسـت.لـذاهنگامآمـادهسـاختنزمینبایدسـطحخـاککامالصافباشـدتا

دچـارآبایسـتایینگـردد.

آماده سازی خاک براي کاشت زنجبیل

چهروشهایيبرايکاشتپیاز،غدهوریزوموجوددارد؟

مناسبترینروشکاشتپیاز،غدهوریزومکداماست؟

پرسش

پرسش

کشـتایـنگیـاهدونوبـتدرسـال،دربهـاروپائیزصـورتمیگیرد.بهمنظورکشـتبهـاره،زمین
رادرپائیـزآمـادهمـیسـازندوکـودکافـیمیدهندودرکشـتپائیـزه،دربهارعملیاتآمادهسـازی

زمیـنانجاممـیپذیرد.

کاشت 
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بـههمیـندلیـلهرانـدازهفاصلـهبوتههـایپیازبـایکدیگر
کمتـرباشـدپیازهـاکوچکتـروهرانـدازهکـهفاصلـهآنهـااز
یکدیگربیشـترباشـدپیازهادرشـتترخواهندبود.بهترین
روشکشـتپیـاز،نـوعخطـی)ردیفـکاری(میباشـدکـه
فاصلـهبیـنخطوط25تا30سـانتیمتروفاصلـهبینبوتهها

رویخطـوط10تا15سـانتیمترباشـد.

زهکـش بـا سـنگین،حاصلخیز نیمـه خـاک نیازمنـد پیـاز
مناسـبوفاقـدسـلهاسـت.خاکهایشـنیلومـیبهترین
خـاکبـراینفـوذریشـهوتوسـعهغدههسـتندامـاچنانچه
خیلـیسـبکباشـندبایـدبـاکـوددامـیوشـیمیاییآنهـا
راتقویـتنمـودوهومـوسانهـارابـاالبـرددرخاکهایـی
بـادمـایمالیـمونسـبتاًگـرمبـهخوبـیرشـدمیکنـد.
پیـازنسـبتبـهاسـیدیبـودنخاکبسـیارحسـاساسـت
واسـیدیتهمناسـببـرایپیـاز6-8/6مـیباشـد.ایـنگیاه
نیازمنـدتأمیـنمـداوممـوادغذایـیاسـت.ازآنجاکـهپیاز
دارایریشـهسـطحیاسـت،موادغذاییموردنیازگیاهمثل
ازت،فسـفروپتـاسبایـددرمحوطهدسـترسریشـههاقرار
گیـرد.پیـازهـادرمقابـلکمبـودعناصـرنیزواکنشنشـان
مـیدهـدوایـنکمبـوددرانبـارداریآنهـانیزبسـیارمؤثر
خواهـدبـود.زمینیکهکشـتگیـاهدرآنصـورتمیگیرد،
بایـدمسـطحباشـد.بـرایکشـتپازبهشـخمخیلـیعمیق
احتیـاجنیست.اسـتفادهازکـودهـایدامـیپوسـیده)20تا
30تـندرهکتـار(درافزایـشعملکـردوتولیـدمحصـولبا
کیفیـتخـوبمؤثـراسـت.بهتـراسـتعملیـاتکوددهـی
قبـلازکاشـتگیـاهوبراسـاسنتایـجآزمایشخـاکانجام

. د گیر
درکاشـتپیـازبایددقتشـودکـهپیازهایخریداریشـده
بایدرسـیده،سـفتوسنگینباشـند.پیازآفتزده،مریض
ومعیـوبنباشـندوخاکـیکـهقبالدرآنپیازکشـتشـده

اسـتمورداسـتفادهمجددقـرارنگیرد.
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عمومـاگیاهـانپیازیچندماهازسـالرادرحالاسـتراحت
بسـرمیبرنـد.ایـنموقـعسـوخهـاعـاریازریشـهوسـاقه
وبـرگمیشـوند.همیـنزمـانبـرایزیـادکردنیـاجابجا
کـردنیـاانتقـالپیازهابهنقـاطدیگرزمانمناسـبیخواهد

بود.
غالـبسـوخهاوپیازهـارامیتوانزماناسـتراحتبیرون
آورده،خشـککـردهوچنـدمـاهخـارجاززمیـندرمحـل
هواگیـروخشـکنگهـداریکـردهیـابهنقـاطدیگـرمنتقل
کـرد.ولـیبـرایبعضـیازپیـازهـاماننـدزنبقدشـتیاین
کارعملـینیسـتزیـرافلسـهایسـوخآنازخشـکیصدمه

دیـدهبـزودیخرابشـدهازبیـنمیرود.

سـیرازگیاهـانعلفـیاسـتودربینگیاهـانپیازیازلحـاظتولیدجهانیپـسازپیازخوراکـیقراردارد
کـهبـهآسـانیانبـارمـیشـودومصارفغذایـیودارویـیدارد.درگذشـتهایـرانیکیازصـادرکنندگان
سـیربـهکشـورهایاروپاییبـودهکهمتاسـفانهبهعلتبـیتوجهیبهاینمحصولامروزسـایرکشـورهای
جهـانماننـدچیـن،مصـر،تایلنـد،آرژانتیـنوهندباعملکـردوتولیدباالیایـنمحصولوارائـهبهموقع

بـهبـازارجـزءصادرکننـدگاناصلیایـنگیاهدرآمـدهاند.
سـیررادرمناطقـیکـهزمسـتانهایسـردوطوالنـیبرخـورداراسـتبهصورتیـکمحصولبهارهکشـت
میکننـد.ودرمناطقـیبـازمسـتانهایمالیمتـربـهصـورتیـکمحصـولپاییـزهدرمهـروآبـانکشـت
میکننـد.عملکـردمحصـولدرکشـتپاییـزهبهتـرازکشـتبهارهمیباشـد.معمـوالازدیادسـیربهروش
رویشـیتوسـطسـیرچههـاصـورتمیگیـرد.ابتـداسـیرچهراازپیازسـیرجداکـرده،معموالسـیرچهها
رادسـتچینکـردهسـیرچههایبـزرگ،بـدونعالیـمبیمـاریوسـالمرابرایکاشـتانتخـابمینمایند
وسـپسآنهـارابـایـکقـارچکـشمناسـبضـدعفونـیمیکننـد.فاصلـۀخطوطکشـتدرحـدود25
تـا40سـانتیمتروفاصلـۀهـرسـیرچهازیکدیگـر-107سـانتیمتروعمـقمناسـبسـیر-35سـانتیمتر
میباشـدسـیرچهراطـوریدرخـاکقـرارمـیدهنـدکـهنوکسـیربـهسـمتبـاالوانتهایسـیرچهبه
سـمتپاییـنقـرارگیـرد.کاشـتبابیلدرمقیاسکوچکوکاشـتباسـیرچهکاردرمـزارعبزرگصورت

میگیـرد.

جابجایی پیازها 

کاشت سیر     
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وجیـنمکانیکـیعلفهـایهـرزودرصـورتنیـازمبـارزهشـیمیاییبـاآنهـادرمـزارعسـیرسـببافزایش
عملکـردمحصـولمـیشـود.بـاتوجـهبهسـطحیبودنریشـهگیاهسـیربایـددقتنمـودتاهنـگاموجین
مکانیکـیعلفهـایهـرز،بـهریشـهسـیرصدمهایواردنشـود.آبیـاریمنظموبـهموقعآننقـشعمدهای

درافزایـشمحصولدارد.

مراقبت و نگه داری

کشتموسیر فعالیت عملی

وسـایلالزم:ریسـمانکار،بیلچـه،بیـل،شـنکـش،موسـیر1کیلوگرمبـرایهرگروه،دسـتکش،لباس
کار،ماسـکوعینک

1.لباسکاربپوشیدوبههمراههنرآموزخودوسایلوتجهیزاتالزمرابهمزرعهمنتقلنمایید
2.یکقطعهزمینبهعرض2وبهطول3مترکهقبالکوددهیدرانانجامگرفتهانتخابنمایید.

3.بابیلزمینراشخمزدهوتسطیحنمایید.
4.زمینرابصورتجویوپشتهدرآورید)بکمکریسمان(.

5.دردوسمتپشتهوبهفاصله5سانتیمتردرخاکچالههاییبهعمق5-8سانتیمترایجادکنید.
6.موسیرهاراجداکنیدوآنهارادرچالههاقراردهیدرویسیرچههاخاکبریزید.

7.مزرعهراآبیارینماییدواجازهدهیدکهتاپشتههاکامالخیسشوند.

زعفـرانیکـیازگیاهـانارزشـمنداسـتکـهبـایکبـارکشـتچندینسـالازآنبهـرهبرداریمیشـود
وبـههمیـنخاطـرهزینـهکاشـتانبسـیارناچیزمیشـودزعفـرانازجملـهگیاهانیاسـتکـهازدیادآن

ازطریـقپیـازصـورتمیگیـرد.بـهلحـاظاینکه
طـولدورهبهرهبـرداریازگیاهزعفـرانمعمواٌل7-6
سـالمیباشـدطـیسـالهایبعـدتنهـاعملیـات
مربـوطبـهمراحـلداشـتوبرداشـتزعفـراناجرا
میشـود.وهـرسـالنیزبـرتعدادپیـاز)کـورم(ها
افـزودهمـیشـودوهمیـنخاطربرداشـتمحصول
نیـزسـالبـهسـالافزایـشمییابـدوهمچنیـن
یـک عنـوان بـه زعفـراندرخـاک پیـاز افزایـش

سـرمایهبـرایکشـاورزمحسـوبمیشـود.

کشت و کار زعفران
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زعفـرانعـالوهبـرخـاصیتادویهایوعطربخشـیبهغـذا،ازعطرورنگآندرصنایعغذایی،شـیرینی
پـزیونوشـابهسـازیاسـتفادهمـیشـود.ازکاللهزعفراندربسـیاریازمنابـعبهعنوانیکمـادهدارویی
نـامبـردهشـدهاسـت،ایـنمـادهمعطرفرحبخـشوشـادیآفریناسـتوبهعنـوانمحرکاشـتها،هضم

کننـدهغـذاومعالجـهکنندهدلدردوسـرفهمورداسـتفادهقـرارمیگیرد.

موارد مصرف  وکاربرد زعفران

زعفرانگیاهینیمهگرمسـیریوکمتوقعاسـت.درمناطقیکهدارایزمسـتانهایمالیموتابسـتانهای
گـرموخشـکباشـدبـهخوبـیمیرویـد.مقاومتزعفـراندرمقابلسـرمازیاداسـتولیکنچـوندوران
رشـدآنمصـادفبـاپائیـزوزمسـتانواوایـلبهاراسـتطبعادرایـنایمبههـوایمناسـبومعتدلینیاز
دارد.درطـولرویـشبـهآفتـابفـراوانودرجـهحـرارتزیادنیـازدارد.خاکهـایغیرشـور،حاصلخیزو
بـابافـتمتوسـط،ازخاکهـایمناسـببرایکشـتزعفراناسـت.ازنظرمصـرفآبهمگیاهـیکمتوقع
بـودهودارایخـوابتابسـتانهبـودهوازایـننظـردرمـدتفصلتابسـتاننیـازچندانیبهآبیـاریندارد،
بـههمیـندلیـلکاشـتآندرمناطـقکـمآبدرصـورتفراهـمبودنشـرایطالزممناسـبمیباشـد.
طـولدورهبهـرهبـرداریازگیـاهزعفرانمعمواٌل6-7سـالمیباشـدکهسـالاولپیازهاکاشـتهمیشـود
وپـسازچنـدسـالتعـدادآنهـابـه3-4برابـرزمـانکاشـتمیرسـد.بنابرایـنپیـاززعفـراندرخاکبه

عنـوانیکسـرمایهبرایکشـاورزمحسـوبمیشـود.

نیازهای اکولوژیکی

کاشـتوتکثیـرزعفـرانازطریـقپیـازصـورتمیگیرد.زمانکاشـت
متفاوتوبسـتگیبهشـرایطاقلیمیمحـلکشـتدارد.ازاوایلخرداد

تـااواسـطمهرمـاهمیتـوانزعفرانراکشـتکرد.
عمـقکاشـتپیـاززعفرانبـهبافتخاک،انـدازهپیازوشـرایطاقلیمی
محلرویشگیاهبسـتگیداشـتهوبین10تا20سـناتیمترمتفاوت
اسـت.پیازهاییکهبرایکاشـتانتخابمیشـوند،بایداندازهمناسـب
داشـته،سـالم،بدونزخم،شـادابوفاقدهرگونهآفتوبیماریباشـند.
ازایـنروتوصیـهمیشـودقبلازکاشـتپیازهاراباسـمومقارچکش
مناسـبضدعفونـیکـرد.بهتراسـتهنگامکاشـت،سـرپیازهـاروبه

باالقـرارگیرد.

کاشت زعفران
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درحالحاضرزعفرانرابهسهروشزیرکشتمیکنند:
الف(کاشـتبـهطریقکپـهاییاسـنتی:بعدازآمادهسـازی
زمیـن،چالـههایـیبهعمقمناسـبایجـادکـردهودرهر
چالـهچنـدپیـازمناسـبقـراردادهورویآنهـارابـاخاک

میپوشـانند.
ب(کشـتبهروششـیاری:دراینروش،شـیاریبهعمق
15تـا20سـانتیمتـردرزمیـنایجادکـردهوپیازهـارابا
رعایـتفواصلمناسـبداخلشـیارهاقرارمـیدهند.وپس

ازآنشـیارهرابـاخاکمیپوشـانند.
ج(کاشـتتوسـطماشـین:پسازآمادهنمـودنزمینبرای
کاشـت،توسـطفاروئـریکهبـهدنبالتراکتوربسـتهشـده
شـیارهاییبـاعمقمناسـبایجاد،وپسـپسکارگـرانماهر
پیازهـارادرفواصـلمناسـببـهدنبـالیکدیگردرشـیارها
قـرارمـیدهنـد.ویابـاماشـینهایکارندهپیاززعفـرانهم

کـهطراحـیشـدهاندمیتـوانایـنکارراانجـامداد.
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آبیارییکیازمهمترینمرحلهکاشـتگیاهزعفراناسـتوبسـتگیبهشـرایطآبوهواییمنطقهدارد.
گیـاهزعفـراندریـکسـالزراعـیبـهچهامحلـهآبیـارینیازداشـتهکـههریکازآنهـادرزمـانخاصی
انجـاممیگیـرد.آبیـاریاولکـهبسـیارمهـمبـودهازاواخـرشـهریورتـااوایـلمهـرماهبـهزمیـنزعفران
میدهند.آبیـاریدومبالفاصلـهپـسازپایـانمرحلـهگلدهـیصورتمیگیرد.آبیاریسـومپـسازوجین
مزرعـهومعمـوالدرآذریـااسـفندانجـاممیگیـرد.پـسازآنمعمـوالًتاآخرسـالبسـتهبـهوضعیتآب
وهوایـیودرصـورتعـدمبارندگـی3-4بـاردیگـرمزرعهآبیـاریمیگرددواگـربارندگیخوبباشـداز
ایـنطریـقآبیـاریمزرعـهانجاممیگیـرد.وآبیاریچهـارمبعنوانآخریـنآبیکهدرفصلبهـارومعموالً

درفروردیـنبـهزمیـنمیدهد.
درفاصلـهماههـايمهـرواردیبهشـتنیـازآبـيزعفـرانماننـدهـرگیـاهدیگـربایـدتامیـنگـردد.بعداز
آبیـاریاولبـهمحـضگاوروشـدنزمیـنسـطحمزرعهبایدسـلهشـکنیشـودبنحـویکهپیازهـاصدمه
نبیننـد.سـلهشـکنیباعـثمیشـودکـهگلهـابآسـانیازخـاکبیـرونآمـدهوکـودحیوانـیبـاخـاک

گردد. مخلـوط
علفهـایهـرزازطریـقرقابـتبـاگیـاهزعفـرانازنظـرآبومـوادغذایـیونورخورشـیدسـببکاهش
محصـولمیشـودعـالوهبـراینممکناسـتدرمراحلکاشـتوبرداشـتزعفـرانمزاحمتهـایایجادو
میزبـانتعـدادیازبیماریهـاوحشـراتوبخصـوصنماتـدباشـدوجینمزرعـهدرهرموقعکـهعلفهای
هـرزرشـدکردنـدضـروریاسـتدرمـزارعزعفـراناولیـنوجیـنبعـدازآبیـاریدومانجاموایـنوجین

باعـثازبیـنرفتـنعلفهایهـرزمزرعـهزعفـرانمیگردد.
بطـورمعمـولاولیـنوجیـنزعفرانبعدازبرداشـتگلهاودومیـنآندرصورتلزومبـهفاصلهدرحدود
یـکمـاهقبـلازآبسـومانجـاممیشـود.درمـوردمبارزهشـیمیاییبـاعلفهـایمزرعهبایـدتوجهکرد
کـهچـوناثـرایـنعلـفکـشهـابـررویگیـاهآزمایـشنشـدهلـذابایـدحتـیاالمکانبـههنگامرشـد

بوتههـایزعغـرانازمصـرفعلـفکـشهایشـیمیاییخودداریشـود.
پیازهـایزعفـرانهـرسـالدراثـررشـدوزیـادشـدنبـهسـطحخـاکنزدیکتـرمـیگردنـدبـههمیـن

دلیـلاضافـهنمـودنکـودوخـاکو
خاکسـتربـهزمیـنباعـثمـیشـود
کـهسـطحخـاککمـیباالتـربیایـد
جلوگیـری پیازهـا آسـیبدیدگی از و
شـود.درطـولمراحـلداشـتزعفران
همـهسـالـهقبـلازبیـدارشـدنپیاز
زعفـرانعملیاتسـلهشـکنیووجین

علـفهـرزانجـاممیشـود.

مراقبت و نگه داری
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پـسازآبیـاریاولبـهفاصله2-3هفتـهگلهایزیبای
زعفـرانظاهـرمـیشـود.دورهگلدهـیزعفـرانحـدود
15-20روزاسـت.هـرپیـاززعفـرانبسـتهبـهریـزو
درشـتبـودنآن1-3گلمیدهـد.مزرعـهزعفـراندر
سـالاولمحصـولقابـلتوجهـینخواهـددادوفقـط
تعـدادیازغـدههایـیکهدرشـتبودهوذخیـرهغذایی

کافـیداشـتهاندگلدادهوتولیـدمحصـولمیکنـد.
گلچینـیازمزرعـهزعفـرانبـادسـتانجـاممیگیـرد.
بهتریـنزمـانگلچینـیبـهمنظـورحفـظمرغوبیتو
عطـرورنـگزعفـرانصبحخیلـیزودقبلازبازشـدن
غنچـههـامیباشـد.غنچههایچیـدهشـدهرادرپایان
روزازقسـمتپاییـنگلباناخنمیشـکافندوزعفران

راازدرونآنبیـرونمیکشـند.
پـسازجـداکـردنتارهـایزعفـرانازداخـلگلآنهـا
رادریـکجهـتدسـتهبندینمـودهداخـلسـبدیکه
درونآنرابـاپارچـهنازکـیپوشـاندهباشـنددرمحـل
سـایهایقـرارمـیدهندوهـرچندروزیکباردسـتهها
رابـرمـیگرداننـدتـاخشـکشـوند.زمانیکـهتارهـای
قرمـززعفـرانرنـگتیـرهبـهخـودبگیرنـدوضمنـاًبـا
فشـاردوانگشـتخـردشـونددسـتههـاخشـکشـده
اسـت.بایـددقتنمودکهدسـتههایزعفـرانراازآغاز
بـانـخنبندیـمچـوندرطولچندروزخشـکشـدند
چـارکپـکزدگـیمـیگردنـد.اگـرحـرارتمحیطـی
کـهدسـتههایزعفـرانراجهـتخشـککـردندرآن
نگهـداریمـیکننـدزیـادباشـدرنـگزیبـایزعفـران

دچـارتیرگـیمیگـردد

برداشت گلهای زعفران
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کاشتپیاززعفران فعالیت عملی

وسایلالزم:لباسکار،،بیلچه،پیاززعفران،جعبهکاشتیاگلدان،خاکرس،ماسه،خاکبرگ
شرحعملیات

1-لبـاسکارخـودراپوشـیدهوسـرگروههازیـرنظـرهنرآمـوزمربوطـهوسـایلالزمراازانبـارتحویل
ند. بگیر

2-ابتـدازهکشهایـیدرکـفجعبهکاشـتایجادنمودهوسـپسمقداریسـنگریزهدرکـفآنریخته
وبعـدمقـداریازترکیـبخاکـیباخاکرس،ماسـهوخاکبـرگرادرجعبهکاشـتبریزید.

3-چنـدعـددپیـاززعفـرانراروبـهباالدرجعبهکاشـتقـراردادهورویآنهاراباخاکمخلوطشـده
تا15سـانتیمتربپوشـانید.

7-جعبهرابهمکانیمناسبوپرنورمنتقلنمایید.
8-دوروزپسازاولینآبیاریخاکرویجعبهکاشتراناخنکبزنید)سلهشکنی(.

9-هر10روزیکبارآنراآبیارینمایید.
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سیب زمینی ترشی

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

همیـنبهتـراسـتبعـدازچیدهشـدنمصرفشـوند.

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

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

عبـارتاسـتازریشـهگوشـتداريکـهظاهريشـبیهغـدهداردباایـنتفاوتکهگـرهومیانگـرهندارد.
جوانـهفقـطدرانتهـايآن)درنزدیکـيطوقـه(وریشـههادرطـرفدیگـرآنمـيروینـد.گیاهانـینظیر
کوکبدارایریشـهایدوکیشـکلوگوشـتیهسـتندکههرسـالهباانجامعملتقسـیمریشـههامیتوان

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

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

. د کر

ریشه گوشتی

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

درجـهحرارتهـایکمتـرزمـانبیشـتریبـرایجوانهزنیالزماسـت.

کاشت زنجبیل 
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مراقبت و نگه داری

برداشت زنجبیل

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

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

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

ازسـموممناسـبمیتـوانایـنبیمـاریوآفـاتراتـاحـدودزیـادیکنتـرلنمـود.

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

خشـک،خنکوتاریـکنگهـدارینمود.
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تكثير با پاجوش

کاشتزنجبیلدرگلدان
فعالیت عملی

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

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

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

گیـاهبـهوجـودمیآینـدرامیتوانیـداززیـرخـاکبـرشدهیـدوازآنهـااسـتفادهکنیـد.



126

 

شرح کار:
رعایتنکاتبهداشتيدرقطعوجداکردنپیاز،غدهیاریزومازپایهمادري-استفادهازابزارتیزومناسب-وارد
کردنزخمدراندامهايگیاه-رعایتزمانتکثیر-تهیهخاکمناسببرايکشت-تهیهظرفکشتمناسب-

درنظرگرفتنفاصلهوعمقکشتمناسب

شاخص ها:
1-قطعپیاز،غدهیاریزومازپایهمادري2-خشکانیدنوسیلوکردناندامزایشيبهمدتالزم3-تمیز،ضدعفوني،

تیمار،شوکسرمایيوآمادهکردناندامزایشيبرايکاشت4-آمادهکردنظرفیازمینکشت5-کاشتاندام
زایشي

شرایط:شرایطجویمناسب-مزرعهباشرایطاستاندارد-وسایلآمادهبکار
لباسکار-دستکش-پیاز-غده-ریزوم-بیل-بیلچه-قیچي-چاقو-فرغون-ظروفکشت-کودشیمیایيودامي-

خاکگلدانيمرغوب

استاندارد عملکرد: کاشت500عددغده،پیازیاریزومدرهرروز

معیارشایستگی:

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

نمره هنرجوحداقلنمرهقبولیاز3ردیف مرحله کار

تعیینزمانرسیدهبودنپیاز،غده،ریزوم

آمادهکردنپیاز،غده،ریزوم

آمادهسازيبسترکاشتپیاز،غده،ریزوم

کاشتپیاز،غده،ریزوم
شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیست

محیطیونگرش:رعایتبهداشتفردی-حفظمحیطزیست

میانگیننمرات

حداقلمیانگیننمراتهنرجوبرایقبولیوکسبشایستگی،2میباشد.
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ارزشیابی پایانی: تکثیر با پیاز-غده-ریزم 
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فصل 4

تکثیر گیاهان دارویي با بذر 

بذرهـادرتکثیـروتولیـدمـوادموثـرهگیاهـاندارویياهمیـتزیاديدارنـد.بذربرايکاشـتو
تولیـدگیاهـاندارویـياسـتفادهمـيشـودومـيتوانگفتاگربذرنباشـدممکناسـتنسـل
بسـیاريازگیاهـانازبیـنبـرود.برايتولیدگیاهاندارویيبایسـتيبذرهارادربسـترمناسـب
قـراردادوبـعازجوانـهزنـيوسـبزشـدنگیاهچـهمراقبـتهـايالزمراانجـامدادتـابتوانیم

گیاهـاندارویيتولیـدنماییم.
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بذرگیاهاندارویيمنبعموادموثرهدارویيميباشند؟
بذراندامتکثیريگیاهاندارویيميباشد؟

قلمه،پاجوش،ریزوم،پیازوغدهنیزنوعيبذرمحسوبميشوند؟

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

شـرایطتولیـد،نگهـداريوانتقـالبـذربـهمحلکاشـتتوجهکافيشـود.

...

واحد يادگيري 6

تكثير گياهان دارويي با بذر 

آیا می دانید

درشـرایطمناسـبآبوهوایـيهنرجـوقـادرباشـدیـکهکتارزمیـنزراعيرابـابذرگیاهـاندارویي
بـذرکاریکند.

استاندارد عملکرد
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هنگامخریدبذربایدبهچهویژگیهاییدقتنمود؟
پرسش

بذر

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

حالیکـهایـنمقـدارشـاملبـذرگیاهـانزراعـیدیگـروگیاهانوحشـینمیشـود.
بـذرهـاذخیـرژنتیکـیگیاهـانمـیباشـند.اگرانـدامتکثیـرشـوندهدانهیـاحبهیاشـدذخایـرژنتیکی
ترکیبـیازذخایـرژنتیکـیوالدیـنمـیباشـد.امـادرانـدامهـایتکثیـریغیـرجنسـینظیـرقلمـه،

مزرعه اسطوخدوس)تکثیر با قلمه(



130

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

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

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

1-بـذربایـدازارقـاممناسـببـودهودورهرشـدگیاهآنمطابقبـاآبوهوايزراعيونظامهايکشـتمحل
باشد.

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

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

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

8-بذربایستيحاويمقدارمناسبيرطوبتباشد.

کاشتگیاهانداروییبهدوروشانجاممیشود:
1-کاشتگیاهانداروییباکمکبذرانجاممیشود.

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

 کاشت گیاهان دارویی
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دراینروشبذربهدوصورتدرزمینکاشتهمیشود.

کاشت گیاهان دارویی با کمک بذر

1- کشت در سینی های کاشت یا خزانه:

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

بـهزمیناصلـیمنتقلمـینمایند.

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

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

نشـاهارادرزمیـناصلـیمنتقـلودرمحـلقطـرهچکانهـامیکارند.
بعـدازکاشـتننشـاهابـاتوجـهبـهبافـتخـاکبـهفاصلـه2-1روزآبیـاریانجـاممیشـودتا

نشـاهادرزمیـناصلیمسـقرشـوند.
توجـه:میـزانزنـدهمانـینشـاگیاهـانداروییکممیباشـدوبایسـتیدرمراحلاولیهرشـددر

آبیـارینشـاهادقـتزیادیشـودوقطـرهچکانهامرتبکنترلشـوند.

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

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

زیـرهسـیاه12تـا15کیلوگـرممـیباشـندکهدرفواصلمشـخصکاشـتهمیشـوند.

مراحلسبزشدنبذرگیاهدارویيبهصورتزیراست.
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کاشتگیاهداروییبابذر فعالیت

آمادهسازیزمیناصلی
1-بههمراههنرآموزخودلباسکاربپوشیدوبهزمینزراعیهنرستانمراجعهنمایید.

2-زمیناصلیراآبیاریکنیدوآمادهنمایید.
3-بههمینمنظور20-10تنکوددامیدرهکتاربهزمیناصلیاضافهکنییدوبادیسکیاچیزلزیر

خاکنمایید.
4-زمینراشخمزدهوتسطیحکنیدوباجویپشتهزنزمینراشکلدهید.

5-بذرهارابافواصلمنظمرویپشتهبکارید.
6-اجازهدهیدبذرهابارطوبتموجوددرخاکسبزشوندوگیاهچههامستقرشوند.

7-سپسزمینرابهروشغرقابیآبیارینمایید

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

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

روشهـایانجـامایننـوعتکثیـررایادخواهیـدگرفت.
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امادهسازیزمیناصلیبرایکشتقلمهاسطوخدوس

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

فعالیت

تحقیق کنید

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

قرمز،کاغذوخودکار
فعالیت:کاشتقلمهاسطوخدوس

ــههمــراههنرآمــوزخــودلبــاسکاربپوشــیدوگروهبنــدیشــویدهــرگــروه4نفــرهدرنظــر 1-ب
بگیریــد.

2-زمیــناصلــیراآبیــارینماییــدوپــسازگاوروشــدنبــاگاوآهــنبرگــرداندارشــخمبزنیــدو
ســپستســطیحنماییــد.

3-هرقطعهزمینرابهمساحت100مترمربعجدانماییدوهرگروهتحویلبگیرد.
4-نــخهایــیبــهطــول10متــردرنظــربگیریــدوبــاکمــکمیــخچوبــیبــارعایــت75ســانتیمتر

ازحاشــیهدرزمیــنمســتقرنماییــد.
5-طــولنخهــارابــهفاصلــه50ســانتیمتربــاماژیــکقرمــزمشــخصنماییــدتــافاصلــهدوبوتــه

رویردیــفتعییــنشــود.
6-درمحلهایتعیینشدهچالهاییبهعمق20سانتیمترحفرکنید

7-قلمههــایریشــهدارشــدهراتــادوســومطــولقلمــه،درچالــهقــراردهیــدواطــرافآنراخــاک
مرطــوببریزیــدوآبیــارینمایید.

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

9-محاسبهنماییددر100مترمربعچندقلمهاسطوخدوسکاشتهشدهاست.
10-قلمههاراآبیارینماییدوهرروزازمرطوببودنخاکاطرافقلمهمطمئنشوید.

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

مشـابهخـوددارند.

خرید و تهیه بذرگیاهان دارویی  

جمعآوریبذرگیاهانداروییمنطقهای فعالیت

بــهمقــدار5تــا10گــرماز10نمونــهبــذرگیاهــاندارویــیرادرمنطقــهجمــعآورینمایــدوبــهترتیــب
بــرحســبریــزیودرشــتیدرشیشــههــایلولــهایدرآزمایشــگاهقــراردهیــد.

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

مهتابــیبریزیــدودرپــوشرادرســرجــایخــودقــراردهیــد.
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قوهنامیهبذرچهتاثیريدرتولیدگیاهدارویيدارد؟

بهکداماقدامات،تیماربذرميگویند؟

پرسش

پرسش

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

میشـود.
وقتـیدرصدخلـوصفیزیکـیبـذرکمتراز98درصدباشـدآنبـذرارزشکاشـترانداردبذرهـایانتخاب
شـدهبـرایکاشـتبایـددارایتایدیهمراکزکنتـرلوگواهیبذرباشـندودرصورتاسـتفادهازارقامبومی

عملیاتبوجاریتوسـطزارعانجامشـدهباشـد.

خلوص فیزیکی بذر
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تعییندرصدخلوصفیزیکیبذر فعالیت عملی

وسایلالزم:چندنمونهبذرگیاهدارویی،ترازو،لوپدستی،بینوکولر
مراحلانجامکار:

1-سرگروههابهطورتصادفیمقداریازبذرگیاهداروییراانتخابکردهوسپسوزنکنید.
2-هرگروهموادخارجیمانندکاهوکلش،بذرعلفهایهرز،بذرهایشکستههمانگونهوبذرسایر

گونههاراجدانماییدووزنکنید.برایدقتبیشترمیتوانیدازلوپیابینوکولراستفادهنمایید.
3-وزنناخاصیهایجداشدهدربندشماره2راازوزناولیهکمنماییدووزنخالصرامحاسبهکنید

4-درصدبذورخالصراازطریقزیرمحاسبهکنید:

100


5-درصدناخالصیرانیزمحاسبهکنید.


ناخالصیدرصد=100-بذرخلوصدرصد

اندازه ی بذر

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

درعمـقمناسـبویکسـانزوترجوانـهمیزنند.
امـامقایسـهگونـههـایمختلـفبـااندازهبـذرمختلـفواکنـشمتفاوتینسـبتبهجوانهزنیوسـبزشـدن
نشـانمیدهنـدزیـرانحـوهسـبزشـدنبذر)بـرونزمینییـادرونزمینـی(اندوختههـایبذربـرجوانهزنی

وظهـورآننقـشدارند.



140

تعیینوزنهزاردانه فعالیت عملی

وسایلالزم:نمونهبذرخالصیکگیاهدارویی،ترازویحساسدیجیتالی
مراحلانجامکار:

1-هریکازاعضاگروهدقیقا100عددبذررابهروشتصادفیجداکنند.
2-هریکازاعضا،بذرهایخودراباترازوبدقتوزنکنند.

3-سرگروهاعدادمربوطبهوزنهریکازاعضارایاداشتنمودهومیانگینآنهارابدستآورد.
4-سرگروهمیانگینبدستآمدهازاعضاگروهرادرعدد10ضربنمایدتاوزنهزاردانهبدستآید.

5-وزنهزاردانهبدستآمدهراباوزنهزاردانهجدولاستانداردبذرموردنظرمطابقتدهید.

دربرخـیازگیاهـانماننـدلوبیـا،آفتابگـردانوخیارپوسـتهبذربهسـطحخـاکراندهمیشـودوبرگهای
لپـهایبیـرونازسـطحخـاکبـازمـیشـوندکهبـهایننوعرشـد،رشـدبـرونزمینـیگفتهمیشـود.در
ایـنگیاهـانگیاهچههـادرقسـمتانتهـایسـاقهچهبصورتقـالبدرمیآینـدوبانیرویبیشـتریخاک

رامیشـکافند.
دربرخـیدیگـرازگیاهـانماننـدذرتونخـودپوسـتهبـذرزیـرخـاکباقـیمیمانـدوبـرگهـایلپهای
درونخـاکمیماننـدبـهایـننـوعرشـددرونزمینـیگفتـهمیشـود.گیاهـانبـارشـددرونزمینـیرا

نميتـوانعمیقتـرکاشـت.
تفاوتهادرشکلزیرنشاندادهشدهاست.

رشد درون زمینی و برون زمینی

رولپهرولپه

روي خاکروي خاک

زیرلپه

رولپه

لپه

زیرلپه
لپه

زیرلپه
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قوه نامیه بذر: 

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

میشـود.بذرهاراازلحـاظقـوهنامیـهبهسـهگـروهزیرتقسـیممیکنند:
1-بذرهـایکوتـاهعمـر:ایـننـوعبذرهـاقـوهنامیـهخـودرادرعـرضچنـدروزیـاچنـدمـاهازدسـت

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

مریمگلـیکـهدرشـرایطمناسـبقـوهنامیـهخـودراتـا7سـالحفـظمیکند.
3-بذرهـایطویـلالعمـر:ایـننـوعبذرهـاطولعمـرزیادیدارنـدوقادرندبهمـدت15الی20سـالقوه

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

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

جوانـهزنـیرامشـخصمیکند.
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تعیینقوهینامیهبذر فعالیت عملی

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

توجــه:انتخــابتعــدادبــذوربــرایتعییــنقــوهنامیــهبســتگیبــهریــزیودرشــتیبــذردارد.ایــنتعــداد
دربــذرگیاهــاندانــهریــز100عدد،گیاهــاندانــهمتوســط50عدد،گیاهاندانــهدرشــت25عددمیباشــد.

مراحلانجامکار
1-چهارعددپتریدیشانتخابنماییدوضدعفونیکنید.

2-کاغذصافیهارادرکفپتریدیشهاقراردادهوآنراباقارچکشمرطوبنمایید.
3-50عـددبـذرراشـمارشنمـودهوبـاآبمقطـرشستشـودادهوضدعفونـیکنیدسـپسدررویکاغذ

صافیهـابـافاصلـهمنظمقـراردهید.
4-کاغذصافیدیگریرارویبذرهاقراردادهومرطوبنمایید.

5-آنهارادرمحلیازآزمایشگاهکهدمایآنحدود30-20درجهسانتیگراداستقراردهید.
6-مرتبــاًازنمونــههــایخــودبازدیــدکنیــدوتعــدادبــذورجوانــهزدهدرهــرروزرابشــماریدتــاروزی

کــهمطمئــنشــویدبقیــهبــذورجوانــهنخواهــدزد.
7-حــاالمیانگیــنتعــدادبذورجوانــهزدهازرابطــهزیرحســابکــردهونتیجــهرابــهمربــیخــودگــزارش

دهیــد.

100
)50(
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محاسبهسرعتجوانهزنیبذر

ضدعفونیکردنبذر

فعالیت عملی

فعالیت عملی

تعدادبذرهایجوانهزدهیکگیاهداروییدرهرروزرادرتعدادروزهایکاشتتاجوانهزنی،ضربکنید.
سپسحاصلضربهاراجمعوبهتعدادبذرتقسیمنمایید،عددبدستآمدهسرعتجوانهزدنبذررانشان

میدهد.
مثال:

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

جمعبذرهایجوانهزده94وجمعحاصلضربها400میباشد.
سرعتجوانهزدنبذر4/25=94÷400

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

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

بـدوندخالـتدسـتبـذورضدعفونیشـدهرادرداخـلیکظرفخالـیکنید.

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

جوانهزنـیموثرباشـد.
برایبرطرفکردنخواببذرازروشهایزیرمیتواناستفادهکرد.

1- خیساندن بذر در آب
خیسـاندنبذرهـاقبـلازکاشـتدرآبکـهبسـتهبـهنوعبـذرمتفاوتمیباشـد.ماننـد:بذرگیـاهگلرنگ

بدلیلداشـتنپوسـتهسـخت،بایدقبلازکاشـت،24سـاعتدرآبخیسـاندهشـود.
2-خراشدهی:

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

سـختدرمقابـلنفـوذآبوگازهاباشـند.
3-چینهسرمایی:

قـراردادنبذرهـادرسـرمایمطـوب)چینـهسـرمایی(مانند:بذرهـایگیاهـاندارویـیرونـاسوباریجـه.
همچنیـناسـتفادهازهورمونهایـیماننـدجیبریلینوسـایتوکینینهـا.ازروشهایشکسـتنرکودبذرها

میباشـد.
4-تغییراتمتناوبدما

قـراردادنبـذرهـادردماهایمتناوبسـببتغییردرلزوجتفسـفولیپیدهایغشـایسـلولهامیشـود
وسـلولهارانسـبتبهآبواکسـیژنمیشـود.

رکود و خواب  بذر

محاسنومعایبکاشتگیاهاندارویيباماشینچیست؟

انتخابنوعماشینکاشتگیاهاندارویيبهکدامعواملبستگيدارد؟

پرسش

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

خواهندشـد.

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

. آنها

ماشین های کاشت

محاسن ماشین های کاشت
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همانطـورکـهازنـامایـننـوعبـذرکارپیداسـتبذرهـارابـهطـورپراکنـدهودرهممیپاشـدمعمـوالاین
ماشـینهـاازنـوعدورانـیبـودهوبـذررادرسـطحمزرعهپخشمـیکنند.مزیتاینماشـینهانسـبتبه
بـذرافشـانیبـادسـتایـناسـتکهبـذربطـوریکنواختتـرومنظمترباسـرعتبیشـتروبانیـرووهزینه

کمترکاشـتهمیشـود.

1( بذر پاش ها
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بازدیدازماشینهایکاشت فعالیت عملی

شرحعملیات
1-لباسکارخودراپوشیدهوهمراههنرآموزخودبهمحلاستقرارماشینهابروید.

2-بارعایتنکاتایمنیوبهداشتیبهتوصیههایهنرآموزبهدقتگوشدهید.
2-یازبخشهایمختلفماشینکاشتبازدیننمایید.

3-بانحوهکاردستگاهآشناشوید.
4-ازفعالیتخودیکگزارشتهیهکنید.

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

نمود.

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

مسـاویازهـمسـوارشـدهاند.هرواحـدکارنـدهشـاملمخزن،شـیاربازکن،پوشـانندهوموزعاسـت.

ردیف کارها 
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بازدیدازردیفکارهوکپهکارها فعالیت عملی

بــههمــراههنرآمــوزخــودبــههانــگارهنرســتانمراجعــهنمــودهوازردیــفکارهــاوکپــهکارهــابزدیــد
نماییــدوبــانحــوهکارآنهــاآشــناشــوید.

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

بـاخـاک،رویآنهـاپشـتههایکوچکیایجـادمیکند.

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

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

نشـاءدرخـاک،ازمخـزنآببـرایآبیـارینشـاءیـاقلمـهکاشـتهشـدهاسـتفادهمیکننـد.

غده کارها

ماشین نشاء کار 
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مهمترینعاملمخربماشینهايکاشتگیاهاندارویيچیست؟

چنانچــهکاشــتبــذرگیاهــاندارویــيدرعمــقمناســبيانجــامنگیــردچــهاتفاقاتــيممکــناســت
صــورتگیــرد؟

چرابایدماشینهايکاشتگیاهاندارویيراپسازاستفادهسرویسکرد؟

ــيممکــن ــردچــهاتفاقات ــيدرفواصــلمناســبيانجــامنگی ــذرگیاهــانداروی چنانچــهکاشــتب
اســتصــورتگیــرد؟

پرسش

پرسش

پرسش

پرسش


مهمتریـنعامـلمخربکننـدهایـنماشـینهارطوبتاسـتکـهباعثزنگزدگـیدرقسـمتهایمختلف
ازجملـهمخربهـااسـتوچـونکـودشـیمیاییخاصیـتجـذبرطوبـترادارنـدزودتـربـهفرسـودگی
میافتنـدلـذادرپایـانکاربایـدموزعهـاراتمیـزکـرد.محورهـایمـوزعهاراکـهدراثرکارنکـردنکمی
گیـرمـیکننـدبایـدبـاحـرکاتمالیـموروغـنکاریمفصـلهـارفـععیـبکردتـابـهآسـانیکارکند.
همچنیـنتمـامقسـمتهاییراکـهاحتیـاجبهگریـسدارندگریـسکاریکـردتوصیهمیشـودازکتابچه

راهنمـایماشـینهماسـتفادهنمود.

نگهداری و تعمیر ماشین های کاشت
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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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شرح کار:
1- در بستر آماده میزان بذر تعیین شده را ریخته با خاك آماده یا مالچ مي پوشانیم

2- استفاده از ریسمان، میخ چوبي، بیل، بیلچه، میخ نشاء، شیار بازکن
3- پالك بندي و ثبت مشخصات نوع پایه، رقم، تاریخ

شاخص ها:
کاشت در فاصله هاي معین روي ردیف- رعایت فاصله بین ردیف

شرایط:  شرایط جوی مناسب  - مزرعه با شرایط استاندارد - وسایل آماده بکار
لباس کار- بذور الزم- ریسمان- میخ چوبي- بیل و بیلچه- فوکا- مالچ- سرند- شن کش

استاندارد عملکرد: کاشت 100 متر مربع خزانه )بذر- قلمه- پیازچه(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

ارزشیابی پایانی: کاشت گیاهان دارویی  

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 ردیف مرحله کار

تعیین روش هاي کاشت

تهیه و آماده سازي بذر

تعیین وسایل کاشت

استقرار بذر

پاشش بذر

نصب تابلوي کاشت

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

میانگین نمرات
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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

...

واحد يادگيري 7 

پوشاندن گلخانه)موقت(

آیا می دانید



160

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 



تكثير گياهان دارويي با بذر

161

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.
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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 



تكثير گياهان دارويي با بذر

167

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: 
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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.
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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



تكثير گياهان دارويي با بذر

179

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.



184

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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شرح کار:
پوشاندن گلخانه با پوشش موقت در فضاي باز با سرعت پنج دقیقه براي هر متر مربع به ازاي یک نفر نصاب در 

15km/mشرایط جوي بدون بارش )یا کم بارش( به سرعت باد حداکثر

شاخص ها:
 کشش پوشش استاندارد- پوشش بدون مرز- حداقل نفرات براي انجام کار دو نفر با سرعت 2/5 دقیقه به ازاي 

هر متر مربع با تولرانس کیفیت استاندارد نصب تا 20% با شرط بدون درز بودن و تولرانس سرعت %25 
1- محاسبه سطح پوشش   2-تهیه پوشش 3- سیم کشی و آماده سازی زیر پوشش 4- کشیدن پوشش

 5- ثابت کردن پوشش 

شرایط:  شرایط جوی مناسب  - مزرعه با شرایط استاندارد - وسایل آماده بکار
متر- نوشت افزار- اینترنت- تلفن- مفتول 2/5 گالوانیزه- مفتول 5% گالوانیزه- قالب براي بتون ریزي پایه ها- 

اسکلت پیش ساخته- بست و پیچ و مهره- پوشش پالستیک از عرض تعیین شده- بیل- چسب درزبندي پوشش

استاندارد عملکرد: پنج دقیقه براي نصب پوشش به ازاي هر متر مربع براي یک نفر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

ارزشیابی پایانی: پوشاندن گلخانه موقت   

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 ردیف مرحله کار

محاسبه سطح پوشش

تهیه پوشش

 سیم کشي و آماده سازي زیر پوشش

کشیدن پوشش 

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

میانگین نمرات

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

11

21

32

42

2

*

*
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فصل 5

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  

..

واحد يادگيري  8

برداشت بذر گياهان دارويي

آیا می دانید
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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: 
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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. 
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(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.
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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

هنرجویان به همراه مربی مربوطه از یک انبار نگهداری بذرو بازدید به عمل آورید.
1- شرایط محیطي الزم براي نگهداري و انبار بذر را بررسي نمایید.

2- درجه حرارت، رطوبت نسبي و تهویه را  بررسي کنید
3- ازنتیجه بازدید خود گزارش کاری تهیه نموده و به مربی خود تحویل دهید.

بازدید از انبار نگهداری بذر فعالیت عملی
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ارزشیابی پایانی: بذر گیری گیاهان دارویی  
شرح کار:

انجام درو با دست یا دروگر ماشینی، جمع آوری و خرمن کردن و خرمن کوبی با دست یا خرمن کوب مخصوص. 
سرعت کار به استاندارد خرمن کوب بستگی دارد ولی درمورد دانه هایی که هم اندازه گندم می باشد خروجی 

دانه در حدود ۸00 کیلوگرم و درمورد دانه های ریزتر خروجی 400 کیلوگرم در روز کار در فضای آزاد در 
شرایط جوی بدون بارندگی همراه با باد مالیم. سرعت

شاخص ها:
پیشگیری از اتالف با دست وارد کردن قطعاتی از خرمن با اندازه کوچکتر از دهانه ورودی خرمن کوب با تولرانس 
وزن دانه گیری 30% نسبت به توانمندی فرد و پر بودن خوشه ها و سنبله ها و سرعت درو کردن با دست 300 

متر مربع در روز و با دروگر 3کتار در روز

شرایط:  شرایط جوی مناسب  - مزرعه با شرایط استاندارد - وسایل آماده بکار
داس- دروگر- ریسمان- خرمن کوب- چنگک- بوجاری- کیسه پارچه ای یا گونی- سرتاس- ترازو- بسته های 

استاندارد- دستگاه بسته بندی دانه- جک سوسماری- چرخ- لیفتراك- پالت

استاندارد عملکرد:  درو کردن با دست 300 متر مربع در روز و با دروگر 3هکتار در روز

معیار شایستگی:

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 ردیف مرحله کار

درو کردن

جمع آوری

کوبیدن

جداسازی

سته بندی

انبار کردن

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

میانگین نمرات

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

11

21

32
42
52

62

2

*

*
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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

...

واحد يادگيري 9

برداشت گياهان دارويي

 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 
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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. 
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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.
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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.



بذرگيري گياهان دارويي

223

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.
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شرح کار:
برداشت برگ و ساقه گیاه دارویی به صورت همراه بارگیری به میزان 750 کیلوگرم به کمک داس و حمل با سبد 

همراه با بارگیری

شاخص ها:
بسته نوع گیاه می تواند برداشت سربرگ های اول تا سوم و یا کل ساقه و برگ صورت گیرد تولرانس وزن برداشت %10

شرایط:  شرایط جوی مناسب  -مزرعه با شرایط استاندارد - وسایل آماده بکار
خط کش- پاکت پالستیک- دستگاه تشخیص درصد اسانس- داس- سبد- حوضچه شستشو- چنگک- مواد 
ضدعفونی- شلنگ- برزنت- دستگاه اسانس گیری- دستگاه شستشوی سبزیجات برگی- خشک کن- وانت- 

دستگاه های بسته بندی

استاندارد عملکرد: برداشت دستی 750 کیلو در روز همراه با بارگیری

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

ارزشیابی پایانی: برداشت گیاهان دارویی   

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 ردیف مرحله کار
تعیین زمان برداشت

برداشت

شستشو

خشک کردن

بوجاري

بسته بندی

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

میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی جهــت ایفــای نقــش خطیــر خــود در اجــرای ســند تحــول بنیادیــن در آمــوزش و پــرورش و برنامــه 
ــن  ــق ای ــرای تحق ــد. ب ــال می کن ــم دنب ــی مه ــک سیاســت اجرای ــوان ی ــان را به عن ــران، مشــارکت معلم ــوری اســالمی ای ــی جمه درســی مل
امــر در اقدامــی نوآورانــه ســامانه تعاملــی بــر خــط اعتبارســنجی کتاب هــای درســی راه انــدازی شــد تــا بــا دریافــت نظــرات معلمــان دربــارة 
کتاب هــای درســی نونگاشــت، کتاب هــای درســی را در اولیــن ســال چــاپ، بــا کمتریــن اشــکال بــه دانش آمــوزان و معلمــان ارجمنــد تقدیــم 
ــة  ــوای آموزشــی و پرورشــی اســتان ها، گروه هــای آموزشــی و دبیرخان ــل محت ــد، همــکاران گــروه تحلی ــن فراین ــوب ای ــد. در انجــام مطل نمای
راهبــری دروس و مدیریــت محتــرم پــروژه آقــای محســن باهــو نقــش ســازنده ای را بــر عهــده داشــتند. ضمــن ارج نهــادن بــه تــالش تمامــی 
ایــن همــکاران، اســامی دبیــران و هنرآموزانــی کــه تــالش مضاعفــی را در ایــن زمینــه داشــته و بــا ارائــة نظــرات خــود ســازمان را در بهبــود 

ــر اعــالم می شــود. ــه شــرح زی ــد ب ــاری کرده ان ــاب ی ــن کت ــوای ای محت
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