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  چكيده

 براي مناسب انيكيمك ادوات و وسايل نبودن همچنين مزارع اين در ريز دانه هرز هاي علف وجود خاكشير، بذور سنتي كردن خشكو آوري جمع علت به

 هاينمونه 1392 تا 1388  هاي سال طول در. است ضروري مصرف از قبل خاكشير بذور كردن تميز اقدامات از بعضي محصول، اين كامل بوجاري و برداشت

 طبق خاكشير بذور تحقيق اين در. يدگرد ارزيابي بذور خسارتزا عوامل و آوري جمع اردبيل استان مختلف سايت 8 از دارويي و مرتعي گياهان گياهان بذور از

 مكانيسم و خيساندن كوچك، بادي آسياب ترتيب به روش سه از استفاده با. شدند نگهداري مخصوص هايبسته در و آوري جمع منطقه متداول هايروش

 هايعلف بذور گياهي، بقاياي ترتيب به شده تفكيك ضايعات بيشترين. گرفت قرار ارزيابي مورد شده آوري جمع هاينمونه از جداشده ضايعات انواع سانتريفوژ

 بقاياي و برگ ضايعات خيساندن روش در گياهي، بقاياي همراه به هرز هاي علف بذور بادي، آسياب روش در. گرديد مشاهد خاك و شن ريز ذرات و هرز

 بار چندين و گياهي بقاياي كردن جدا از بعد بررسي اين در چنينهم. شدند جدا خاك و شن ريز ذرات فقط سانتريفوژ مكانيسم از استفاده روش در و گياهي

 ريز ذرات وجود علت به داد نشان تحقيق اين. گرديد تفكيك شن ريز ذرات گرم 2/0 ميانگين بطور شده بوجاري بذور گرم 50 هر از خاكشير بذور ششستن

  .است ضروري سانتريفوژ مكانيسم از استفاده با بذور كردن تميز كشيرخا بذور مصرف از قبل هستند رؤيت غيرقابل معمولي چشم با كه خاك و شن
  

  خوراكي مصرف كردن، پاك ،Descurainia Sophia L بذور، :مات كليديكل
  

  مقدمه

 از. Descurainia Sophia L علمي نام با خاكشير گياه

 به گاهي آن ارتفاع اي، بوته و علفي است، گياهي شببو تيره

 طول به باريك خورجين صورت به ها يوهم. رسد مي متر يك

 انتهاي روي بر عمودي تقريباً صورت به متر سانتي 3/5 تا

 مورداستفاده قسمت خاكشير هاي دانه. گيرند مي قرار ساقه

 ميوه كامل رسيدن از پس كه باشند مي گياه اين دارويي

 بوجاري از پس شده آوري جمع بذور. شوندمي آوري جمع

 عرضه مصرف بازار به و نگهداري مختلف هاي دربسته

 بذور سنتي كردن خشك و آوري جمع علت به. شوند مي

 همچنين و مزارع در ريز دانه هرز هاي علف وجود خاكشير،

 اين برداشت براي مناسب مكانيكي ادوات و وسايل نبودن

 از قبل خاكشير بذور كردن تميز اقدامات از بعضي محصول

 بذور دارويي ارزش تنداش رغم علي. است ضروري مصرف

 ريز ذرات بخصوص بذور اين كامل كردن پاك عدم خاكشير

 كننده مصرف براي جانبي عوارض تواند مي خاك و شن

  . باشد داشته همراه

 هاي علف رويش زمان بيني پيش) 1392( همكاران و يوسفي

 كلزا مزرعه در Cardaria draba L ازمك و خاكشير هرز

 زمان بيني پيش دادند نشان تحقيق اين در. كردند بررسي را

 كنترل مناسب زمان كردن مشخص با هرز هاي علف رويش

 زراعي گياه با هرز علف رقابت كاهش در تواند مي ها آن

 و ذخيره) 1392( همكاران و آمنه شمالي. باشد تأثيرگذار

وحشي  ارزن توسط خاك كادميومي آلودگي تحمل

Pennisetumglaucum، تره سلمهChenopodium 

album، خرفه Portulacaoleracea بررسي را خاكشير و 

 گياهان بين در دادند نشان بررسي اين در ها آن. كردند

 كاهش درصد 25 با خاكشير و تره سلمه ،موردمطالعه

 يها غلظت محدوده در خشك ماده نسبي عملكرد

 تنش به گياهان بردبارترين خاك، در كادميوم شده اعمال

 به) 2006( همكاران و اسميت. بودند كادميومي آلودگي

 علت يك عنوان به كشاورزي هاي دانه گردوغبار بررسي

 دادند نشان مطالعه اين در ها آن. پرداختند سندرم بالقوه
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 1397 تابستان و بهار اول، شماره عليقليزاده و همكاران

 معرض در هرز هاي علف كيفي بازرسي آزمايشگاه كاركنان

 هاي ويژگي همچنين ها آن داشتند، قرار اندوتوكسين خطر

 كاركنان روي بر را كشاورزي هاي نهدا التهابي و ميكروبي

) 20012همكاران ( و انوكاپ. كردند بررسي آزمايشگاه اين

 توليد كارگران روي بر يدشدهتول گردوغبار سمي اثرات

 نشان تحقيق اين در ها آن. كردند بررسي را علفي گياهان

 زدن دست و گردوغبار سمي سندرم توسعه بين ارتباط دادند

  .است تربيش علفي يبذرها به

 و يساز خالص يها روش دادن نشان مطالعه اين از هدف

 بين در گياه اين كه است خاكشير دارويي گياه بذور فرآوري

 درجه و كيفيت پيوسته و داشته زيادي مصارف انساني جوامع

 كنندگان مصرف سالمت و مصرف ميزان بر خلوص

  .است بوده تأثيرگذار
  

  

  ها مواد و روش

  ردمطالعهمو مناطق موقعيت

 تنوع گرفتن نظر در با خاكشير بذور ي نمونه آوري جمع براي

) 1 شماره جدول( مختلف سايت 8 در استان گياهي پوشش

  .گرفت انجام صحرائي هاي يتفعال

 ي گونه اكولوژيكي خصوصيات به علت روش اين در

 شدن خميري مرحله و گلدهي زمان بخصوص ،موردمطالعه

 طور به موردمطالعه هاي سايت از بازديد و سركشي بذور،

 رسيدن تا شدن خميري مرحله شروع با. گرفت انجام مداوم

. گرفت انجام هفته هر فاصله به برداري نمونه بذور كامل

 طور به منطقه هر از ها ريشه همراه به شده آوري جمع بذور

 براي. شدند داده انتقال مخصوص ظروف  به جداگانه

 تاريخ اطالعات، ثبت ضمن شده آوري جمع هاي نمونه

 دريا سطح از محل ارتفاع رويشگاه، مشخصات آوري، جمع

  .گرديد مشخص
  دهي باد روش

 اساس بر خاكشير بذور كردن پاك روش اين در

) الك( سرند همچنين و وزن اساس بر فن، با سازي پراكنده

 استفاده كوچك بادي آسياب از دانه ابعاد اساس بر نمودن

 كيسه داخل به جداشده هرز هاي علف و گياهي بقاياي. شد

  .شدند تفكيك ارزيابي جهت و هدايت شده تعبيه اي پارچه
  خيساندن روش

 شده بندي بسته نمونه هر از گرم 50 ميزان به روش اين در

 داده انتقال مخصوص اي شيشه ظروف در خاكشير بذور

 آب سي يس 150 مقدار به ظروف از هركدام به و شدند

 نيم هر بذور، كامل شدن خيس از بعد و ريخته معمولي

 ريخته جداگانه ظرف در و جدا اضافي آب بار يك ساعت

 عمل. گيرد قرار ارزيابي مورد جداشده ضايعات تا شده

  .گرديد تكرار بار 4 بسته هر براي شستشو
  سانتريفوژ مكانيسم از استفاده

 از جامد ذرات كردن جدا منظور به كردن پاك روش اين در

 حاوي يها نمونه مركز از گريز نيروي از استفاده با مايع، يك

 يا استوانه مخصوص ظرف در خاكشير، بذور گرمي 50 بسته

 تا سپس. شدند قرارداد متر يسانت 15 در 25 ابعاد با شكل

). 1 شماره شكل( شد ريخته معمولي آب فوق، ظرف نصف

 جهت) بزرگ قاشق( معمولي همزن يك از هنگام اين در

 با). 2شكل ( گرديد استفاده سانتريفوژ يسممكان ايجاد

 ذرات ثانيه چند از بعد ظرف داخل در همزن سريع چرخاندن

 ليوان يك كمك به و شده جمع ظرف وسط در خاك و شن

 ظرف وسط در عمودي طور به را ليوان ي دهانه ،اي شيشه

 كردن خم با سپس و داده قرار )شن ذرات شدن جمع محل(

 خاك و شن ذرات و جداشده اكشيرخ بذور حاوي آب ظرف،

 ذرات سرانجام). 3 شماره شكل( ماندند باقي ظرف در

 دقيق ترازوي كمك به شده يكتفك خاك و شن مانده يباق

  ).4 شماره شكل( شدند يريگ اندازه
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 1397 تابستان و بهار اول، شماره هاي گياهي نوش چاي و دم مجله ترويجي

  در استان اردبيل ها آنها و موقعيت نام سايت 1-جدول شماره 

  موقعيت در استان  نام سايت  رديف

  مشرف به شهرستان خلخال به وسعت ده هكتار يها كوهواقع در دامنه غربي   ابع طبيعي گونيه خلخالقرق من  1

  منطقه كردنشين واقع در شمال غربي شهرستان خلخال معروف به  مراتع مشرف به كوه عجم منطقه كردنشين  2

  كتاره 50واقع در شمال هشتچين به وسعت   قرق ايستگاه تحقيقاتي منابع طبيعي كندرق  3

  هكتار 50وسعت واقع در شهرستان كوثر به   قرق منابع طبيعي كوثر  4

  كيلومتر اردبيل 30واقع در جنوب غربي شهرستان اردبيل فاصله   منطقه نير  5

  تالش يها كوهواقع در شمال غربي شهرستان اردبيل مشرف به   مراتع نئور  6

  و شمال شرقي سبالنشمالي  يها دامنهواقع در   مراتع گويچخور مشگين شهر  7

  مراتع شهرستان گرمي  گردنه لنگان  8

  

  

  
  بذور خاكشير داخل ظرف مخصوص حاوي آب -1شكل شماره   در حال هم زدن به شيوه مكانيسم سانتريفيوژ - 2شكل شماره 

  

  

 ليوان وارونه داخل ظرف گذاشتن-3شماره شكل  از بذور خاكشير جداشدهذرات شن و خاك  - 4شكل 
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 1397 تابستان و بهار اول، شماره عليقليزاده و همكاران

  نتايج

 پاك عدم خاكشير، بذور دارويي ارزش داشتن رغم علي

 خاك و شن ريز ذرات بخصوص بذور اين كامل كردن

 اين. باشد داشته كننده مصرف براي جانبي عوارض تواند مي

 با كه خاك و شن ريز ذرات وجود علت به داد نشان تحقيق

 بذور مصرف از قبل هستند رؤيت غيرقابل معمولي چشم

 سانتريفوژ مكانيسم از استفاده با بذور كردن تميز خاكشير

 بقاياي جدا كردن از بعد بررسي اين در. است ضروري

 بذر گرم 50 هر از خاكشير بذور شستن بار چندين و گياهي

 شن ريز ذرات گرم 2/0 ميانگين طور به شده بوجاري

 چندين در نشده حل خاك و شن ريز ذرات. گرديد تفكيك

 بدن در رسوب با تواند مي بذر شستشوي و خيساندن مرحله

 ضرورت بنابراين؛ كند ايجاد جانبي عوارض كننده مصرف

 و شن مانده يباق ذرات سانتريفيوژ مكانيسم از استفاده با دارد

 ماده عنوان به شده تميز بذور سپس و گردند پاك خاك

   .شوند مصرف خوراكي

  گيري و نتيجه بحث

هاي اغلب داراي ناخالصي طبيعتاز  شده يآور جمع بذرهاي

هرز، ساقه، برگ،  يها علف، بذر زائدمواد  يلقبگوناگوني از 

 باشند يمو ناقص و بذرهاي كوچك  ديده يبآسبذرهاي 

)McDonald and Copeland, 1997  .(ها آن ينتر متداول 

مانند  ها جداكنندهمكانيكي هستند. اين  يها جداكننده

داراي اگرچه كاربردهاي فراواني در صنعت دارند، اما  ،ها الك

از قبيل صدمه زدن به مواد حساس،  هايي يتمحدود

قرارگيري تحت نيروهاي مكانيكي و آلوده شدن مواد به 

مانند غبار، ذرات فلزي و حتي بخار روغن  هايي يناخالص

. با توجه به تنوع Kawamoto, 2008)( باشند يم

 مدرن هاي يتكنولوژ يريرگكا به مورفولوژي گياهان دارويي

ي فرآوري شده براي ي برداشت محصول تا مرحلهاز مرحله

بسيار  اندازه بها توجه لذا ب ضروري است. كننده مصرف

فراوان در  هاي يناخالصكوچك بذرهاي خاكشير و وجود 

زمان برداشت آن، استفاده از روشي كه بتواند جداسازي 

 تواند يمانجام دهد،  باالناخالصي از بذر را با درصد خلوص 

در فرآوري اين محصول داشته باشد. در اين  يا ارزندهنقش 

هي، خيساندن در آب و روش دبادهاي روش تحقيق

نشان داد  اين تحقيقگرفت.  قرار يموردبررس سانتريفوژ

استفاده از روش سانتريفوژ روش مناسبي براي اطمينان 

از عدم وجود مواد زائد در بذور خاكشير  كننده مصرفكامل 

 .باشدمي

  پيشنهادات

كردن و تعيين شود عالوه بر رعايت اصول خشكتوصيه مي

دز مصرفي هر گونه گياهان دارويي، بررسي مواد زايد و 

هاي همراه گياهان دارويي عرضه شده در بازار آالينده

ضروري است تا از اثرات جانبي ناشي از مصرف آنها 

  جلوگيري شود.
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