محاصيل النباتات الطبية

م.م نور جبار

إعداد وتجهيز وتداول النباتات الطبية والعطرية:
لكى یتم إعداد وتجهیز وتداول النباتات الطبیة والعطریة فإنها تمر بعدة مراحل مختلفة تتمثل فى (التنظیف ،
التجفیف  ،التعبئة  ،التداول)  ،وسوف نتناول هذه المراحل بالتفصیل كما یلى :
أولا  :التنظیف
عند جمع أو حصاد النباتات الطبیة والعطریة یجب توخي الحذر والدقة في جمع محصول نظیف خالي من
الشوائب والتي تسبب العدید من األضرار والمشاكل أثناء تصنیع العقار وخاصة الدغال  .وهناك بعض العملیات
الزراعیة التي یجب إیقافها قبل الحصاد بفترة كافیة مثل الري حتى یتم الحصاد دون أن تكون هناك تربة عالقة
بالجذور والریزومات ول یمكن فصلها  .كذلك لبد من وقف عملیة مقاومة الحشرات واألمراض بالمبیدات والتي
تمتص في األنسجة النباتیة وتنتقل مع العقار بعد التجفیف وهذه المبیدات تحدث أضراراا كبیرة وتسبب مشاكل عند
استخدام العقار أو عند دخول العقار في تصنیع األدویة  ، .وكذلك یتم غسیل الجذور والریزومات بالماء للتخلص
من بقایا الطین العالق بها قبل تجفیفها  ،والتخلص من بقایا الشعیرات الجذریة واألجزاء النباتیة الغیر مرغوبة حتى
یكتسب العقار مظهراا خارجیا ا ذو صفات جیدة  ،وكذلك یتم تقطیع الجذور والریزومات إلى أجزاء مناسبة  ،وفي
بعض الحالت یتم تقشیر الجذور أو الریزومات (إزالة القلف) قبل تقطیع الجذور إلى قطع مناسبة كما في المغات
والعرقسوس .
أما بالنسبة للبذور والثمار فانه یتم التخلص من البقایا النباتیة الجافة والبذور المیتة وبذور الحشائش وحبیبات الطین
والرمل عن طریق عملیة الغربلة للحصول على منتج نظیف .
ثانیاا  :التجفیف
التجفیف هو عملیة یقصد بها تقلیل محتوى الرطوبة بالعقار وذلك بهدف الحفاظ على العقار وعدم تلفه أثناء
التخزین .وتحتوي األجزاء النباتیة المختلفة على كمیات من الرطوبة تختلف باختالف الجزء النباتي .
الغرض من إجراء عملیة التجفیف :
 -١خفض المحتوي المائي في األجزاء النباتیة عقب حصادها وذلك بغرض إمكانیة حفظها أو تخزینها مدة طویلة
دون أن تتأثر  ،ومنع نمو الفطریات والعفن .
 -٢وقف النشاط األنزیمي داخل األنسجة النباتیة والتي تؤدي إلى التحلل المائي مما یؤدي إلى هدم أو إبطال مفعول
المركبات الكیماویة المختلفة في العقار خاصة النباتات التي تحتوي على الجلیكوسیدات .
 -٣منع النشاط المیكروبي داخل األنسجة النباتیة أثناء عملیة التخزین .
 -٤تقلیل الوزن وسهولة شحن ونقل العقار .
 -٥یساعد التجفیف على سهولة طحن أو جرش العقار مما یسهل عملیة استخالص المادة الفعالة وزیادة نسبتها
المئویة.
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هذا ویجب اإلسراع في إجراء عملیة التجفیف عقب الجمع أو الحصاد مباشرة وبسرعة وذلك بغرض إیقاف عملیة
التحلل المائي واألنزیمي .
طرق التجفیف :
تختلف طرق التجفیف المعروفة فهى إما أن تكون طبیعیة أو صناعیة  ،وسوف نتناولها بالتفصیل كما یلى -:
أول  :التجفیف الطبیعي
یتم التجفیف الطبیعي باستخدام العوامل الطبیعیة مثل الشمس والهواء  ،وفي هذه الطریقة یتم وضع النباتات المراد
تجفیفها إما في مناشر معرضة للشمس المباشرة  ،أو التجفیف في الظل .
 - ١التجفیف في الشمس المباشرة :
حیث تجري هذه العملیة في النباتات الطبیة والعطریة التي ل تتأثر مكوناتها الفعالة أو یتغیر مظهرها الخارجي
بأشعة الشمس المباشرة مثل (ثمار الحنضل  ،ریزومات نبات العرقسوس  ،جذور نبات البالدونا  ،جذور نبات
المغات)  ،ویتم تجفیف بذور أو ثمار النباتات الطبیة والعطریة مثل (ثمار العائلة الخیمیة  ،بذور حبة البركة ،
بذور الخروع) بتعریضها ألشعة الشمس المباشرة بغرض التخلص من أكبر كمیة من الرطوبة الموجودة بها
حتى ل تتأثر أثناء فترة التخزین  ،فیما عدا بعض ثمار العائلة الخیمیة مثل (الكمون  ،الشمر) والتي یجب أن
تجفف الثمار فیهما بعیدا عن تعرضها ألشعة الشمس للمحافظة على اللون األخضر المصفر (اللون الكموني) .
ویتم التجفیف في مناشر ملحقة بالحقل ویشترط في مكان المنشر ان یكون بعیدا عن التربة والملوثات ومسببات
المراض وغیرها.
 - ٢التجفیف في الظل :
یجب تغطیة أسقف المناشر بأسقف من الخشب أو الزنك أو البالستیك أو القماش (السیران) مرفوعة على دعامات
من الخشب أو الحدید أو من جذوع األشجار لغرض حمایتها من المطار والتربة وضوء الشمس المباشر.
ویتم التجفیف بهذه الطریقة في حالة النباتات الطبیة والعطریة التي تتأثر مكوناتها الفعالة أو یتغیر لونها الطبیعي
إذا ما تعرضت ألشعة الشمس المباشرة مثل ( أوراق نبات البالدونا  ،أوراق الداتورا  ،النعناع  ،الریحان ،
حشیشة اللیمون  ،نورات البابونج  ،نورات الكالندیول  ،نورات البیرثروم ) .
وقد أثبتت األبحاث أن الكثیر من النباتات الطبیة والعطریة تفقد كمیة كبیرة من المواد الفعالة عند تعریضها ألشعة
الشمس المباشرة مثل أ(وراق الداتورا  ،أوراق البالدونا  ،الریحان  ،النعناع  ،حشیشة اللیمون  ،سبالت الكركدیه)
.وتستخدم مناشر مصنوعة من الجرید أو الخشب .
إل أن طریقة التجفیف الطبیعي لها بعض العیوب مثل اآلتى :
 .١عدم التحكم في درجة الحرارة  ،إذ تختلف هذه الدرجة باختالف الوقت من السنة وباختالف الوقت من النهار .
 .٢عدم التحكم في العوامل الجویة األخرى الطبیعیة مثل درجة الرطوبة الجویة والریاح واألمطار والندى .
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 .٣درجة التحكم في نظافة المحصول تكون أقل منها في التجفیف الصناعي .
 .٤تشغل المناشر الطبیعیة مساحات كبیرة من أرض الحقل بعكس التجفیف الصناعي .
 .٥یحتاج التجفیف الطبیعي إلى عدة أیام حتى تمام التجفیف .
 التجفیف بالطاقة الشمسیة :وتعتمد هذه الطریقة على امتصاص وتجمیع أشعة الشمس باستخدام خالیا ضوئیة أو أسطح داكنة اللون والتي تقوم
بامتصاص أشعة الشمس وتسخین الهواء الذي یتم دفعه إلى غرف موضوع فیها النباتات الطبیة ا ولعطریة المراد
تجفیفها  .وهذه الطریقة یوجد لها العدید من التصمیمات المختلفة .
ثانیا  :التجفیف الصناعي
تعتبر طریقة التجفیف الصناعي هي الطریقة المثلي للتجفیف إذا ما أُجریت بمهارة بحیث ل تؤثر على المكونات
الفعالة أو المظهر الخارجي للعقار .
ومن ممیزات طریقة التجفیف الصناعي ما یلي :
 .١التحكم في درجة الحرارة التي یتم عندها التجفیف وبذلك نضمن عدم تأثیر الحرارة على المكونات الفعالة
للنبات .
 .٢سرعة وقف مفعول اإلنزیمات الموجودة في بعض النباتات الطبیة وخاصة المحتویة على جلیكوسیدات  ،فإذا لم
یتوقف نشاط اإلنزیمات فقد یؤدي إلى تحلل الجلیكوسیدات وبالتالي تقلل من قیمة وفعالیة العقار .
 .٣التحكم في درجة الرطوبة في النباتات المجففة وذلك بالتخلص من الهواء المشبع بالرطوبة بواسطة مراوح
التهویة المصممة في أجهزة التجفیف .
 .٤التحكم في نظافة النباتات المجففة وعدم اختالطها باألتربة والغبار وأوراق األشجار والنباتات األخرى .
 .٥ل تحتاج عملیة التجفیف الصناعي إلى وقت طویل بل تتم خالل ساعات محددة .
 .٦ل تشغل أفران التجفیف مساحة كبیرة من الحقل بل تصمم هذه األفران في حجرات ملحقة المزرعة .
 .٧تحتفظ األجزاء النباتیة المجففة بألوانها الطبیعیة ورائحتها ومحتوى النباتات العطریة من الزیوت یكون أعلى
من محتوى النباتات التي تجفف طبیعیا .
وتجري عملیة التجفیف الصناعي بعدة طرق منها :
 .١األحجار الساخنة .
 .٢سیور التجفیف .
 .٣غرف (أنفاق) التجفیف .
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 .٤التجفیف بالتجمید (التجفید) .
 .٥المواد الكیماویة .
التجفیف باستخدام األحجار ا لساخنة  :وتستعمل في األماكن التي یزرع بها نبات الراوند والذي یتم تجفیفه بهذه
الطریقة وذلك بوضع األجزاء النباتیة على أحجار ساخنة للتخلص من الرطوبة الموجودة بها .
التجفیف باستخدام سیور التجفیف  :هذه الطریقة تستخدم في محطات التجفیف الحدیثة  ،وهي عبارة عن سیور
حلزونیة الحركة حیث یتم وضع األجزاء النباتیة فوقها في طبقات خفیفة  ،وخالل حركتها یتم فقد كمیات كبیرة من
الرطوبة من األجزاء النباتیة بحیث  )٨ساعات وذلك  :تصل في نهایة الدورة بالمنتج الجاف  .وتتراوح مدة
التجفیف ما بین ( ٢
حسب الجزء النباتي المراد تجفیفه وطریقة تجهیزه  ،كما یمكن استخدام اسطوانات التجفیف ولو أنها تستخدم في
نطاق محدود .
التجفیف باستخدام غرف (أنفاق) التجفیف  :وهما من أكثر طرق التجفیف شیوعا ا واستخداما ا في تجفیف معظم
النباتات الطبیة والعطریة  ،وهي عبارة عن غرف نظیفة مجهزة بأجهزة لتنظیم درجات الحرارة حیث یتم إدخال
أو دفع الهواء الساخن من أسفل الحجرة بحیث یتخلل األجزاء النباتیة المراد تجفیفها  ،كما تكون الغرف مزودة
بمراوح شفط لسحب الهواء المحمل ببخار الماء إلى خارج الغرف  ،وتوضع األجزاء النباتیة في صواني أبعادها
 ٨٠سم) موضوعة على حوامل أو ترولي حیث یتم دفع الهواء الساخن الذي یتخلل × )٨٠األجزاء النباتیة ویستمر
دفع الهواء الساخن حتى تمام التجفیف .
وتوجد طریقة أخرى حیث توضع المادة النباتیة في صواني محمولة على عربات تتحرك داخل أنفاق ساخنة
للدرجة المطلوبة عن طریق دفع الهواء الساخن داخل هذه األنفاق  ،ویتم سحب الهواء المحمل بالرطوبة عن
طریق مراوح شفط موجودة أعلى النفق  ،ثم تخرج العربات المحملة باألجزاء النباتیة من نهایة النفق بعد تمام
عملیة التجفیف .
التجفیف بالتجمید (التجفید)  :هذه الطریقة تتم عند تجفیف النباتات التي یخشى على مكوناتها الفعالة من استعمال
الحرارة مثل النباتات التي تحتوي على فیتامینات أو هرمونات حیث تتأثر هذه المواد عند استخدام الحرارة في
عملیة التجفیف  ،ویتم تجمید مثل هذه النباتات أو خالصاتها المائیة ثم یتم تبخیرها تحت ضغط منخفض جداا
فیتحول الماء من الحالة المتجمدة إلى الحالة الغازیة مباشر اة تاركا ا النبات أو الخالصة المائیة في صورة جافة ،
وتعتبر هذه الطریقة من الطرق المكلفة جداا فال تستعمل إل في حالة النباتات أو المنتجات الغالیة الثمن .
التجفیف بالمواد الكیماویة :
حیث أنه فى هذه الطریقة یحدد نوع العقار وطبیعة تكوینه وتركیب المكونات الفعالة الطریقة التي یتم بها تجفیفه ،
وذلك مثل استعمال المواد الكیماویة في التجفیف مثل كبریتات الصودیوم الالمائیة التى تستخدم في تجفیف الزیوت
العطریة وامتصاص الماء منها .
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وقد یؤدي استعمال درجة حرارة غیر مناسبة أو التهویة السریعة إلى جفاف سطح النبات دون جفاف األنسجة
الداخلیة مما یؤدي إلى عدم إحكام عملیة التجفیف وبالتالي فساد العقار وظهور العفن أثناء التخزین  ،ولذلك یجب
التأكد من جفاف جمیع أجزاء العقار الداخلیة والخارجیة قبل النتهاء من عملیة التجفیف .

