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مقدمه
گیـاه رازک از خانـواده شـاهدانه )Cannabinaceae( کـه از 
 منطقه Humulus در آسـیا )احتماالً چین( منشأ گرفته است و

مبـدأ ثانویـه آن در اروپا و آمریکای شـمالی اسـت. این گیاه در 
صنایع غذایی )تهیه ماء الشـعیر، آبجوسـازی( و پزشکی کاربرد 
 فراوانـی دارد. میـوه آن مخـروط ماننـد و حـاوی غـدد لوپیـن

اسـید  آلفـا  کـه شـامل  رازک  تلـخ  اسـیدهای  )تولید کننـده 
 )humulones(، بتـا اسـید )lupulones( و اسـانس( اسـت. از

مـواد متشـکله اصلی گیـاه رازک ترکیبـات اسـتروژنی، رزینی، 
پلـی فیلـی و روغن هـای فـرار اسـت. رازک دارای ترکیبـات 
فیتواسـتروژنی قوی و ترکیبات مختلفی از قبیل همولون، تانن، 
 اسـید هموتانیـک، بتامیرسـن، موادپکتینـی، امـالح پتاسـیم و

فالونوئیدهـای گوناگـون اسـت. رازک دارای خـواص آرام بخشـی، 
 خواب آور، تب بر، ضدالتهابی و ضدعفونی کنندگی و ضد یائسه ای

ریشـه های  و  عمیـق  ریشـه های  دوسـاله،  گیـاه  ایـن  اسـت. 
ذخیره ای نیز در سـطح خاک دارد و در دامنه وسـیعی از بافت 
خاک از بافت سـبک و شـنی تا بافت سنگین و رسی به صورت 
موفقیـت آمیـزی رشـد می کند.  ایـن گیاه از طریـق بذر تکثیر 
نمی شـود و تکثیـر از طریـق بـذر تنهـا بـرای اهـداف اصالحی 
 اسـت. بـرای اهـداف تجـاری تنهـا از ریزوم های درحـال خواب
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در فصل زمسـتان و یا در بهار و تابسـتان از قلمه های سبز برای 
تکثیر آن اسـتفاده می شـود. گل های نر و ماده بر روی گیاهان 
جداگانه تولید می شـوند که در تولیـد تجاری رازک، بیش ترین 
عملکـرد مربـوط بـه گل هـای مـاده بارور نشـده اسـت. انجمن 
 بیـن المللـی تولیدکننـدگان رازکIHGC( 1(، لیسـت جامعـی

از واریته هـای رازکـی کـه در سـطح جهانـی کشـت می شـود، 
را نگهـداری می کنـد. در صنایـع نوشـیدنی رازک تولیـدی را 
براسـاس مقـدار تلخـی، پتانسـیل نگهـداری اسـیدهای آلفـا و 
بتـا و اسـانس آنهـا که منجـر به طعم  می شـود، مـورد ارزیابی 

قـرار می دهنـد. 

گونه های رازک
 ، H. lupulusکه از سه گونه Humulus گیاه رازک از جنس
H. Japonicus Sieb et Zucc و H. Yunnanesis Hu تشـکیل 

شـده اسـت. هر سـه ایـن گونه هـا در آزمایشـگاه گیاه شناسـی 
 قابـل تشـخیص هسـتند و براسـاس گزارشـات تاریخـی گونـه 
 H. Yunnanesis Hu در استان Yunnan چین وجود داشته است.

دسـت  در  کمـی  اطالعـات   H. yunnanesis گونـه  دربـاره 
اسـت بـه جـز اینکـه در مناطقـی از چیـن در ارتفـاع زیـاد و 

1. The International Hop Growers Convention
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عـرض جغرافیایـی کـم 25 درجه شـمالی رشـد می کنـد. این 
گونـه در آینـده می توانـد مـورد توجـه تولیدکننـدگان بـرای 
پـرورش گونه هایـی باشـد کـه ممکن اسـت در طیف وسـیعی 
از عرض هـای جغرافیایـی رشـد مطلوبـی داشـته باشـند. گونه 
H. Japponicus Sieb et Zucc گیاهـی یـک سـاله کـه در اثـر 

مناطـق آسـیا وجـود دارد )شـکل 1(. 

Humulus Yunnanesis Hu

Humulus lupulus L.H. Japonicus Sieb et Zucc

شکل 1. شکل سه گونه گیاهی رازک

تنهـا گونـه تجـاری .H. lupulus L اسـت کـه دیپلوئیـد 
)2n=2x=20( و بـه پنـج زیـر گونـه تقسـیم می شـود.
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H. lupulus L. var cordifolius (Miquel) Maximowicz -1  
Maximowicz که از شرق آسیا،

از   H. lupulus L. var lupuloidesE. Small -2  
شـمالی، آمریـکای 

 H. lupulus L. var lupulus -3 از اروپا و آسیا،
 H. lupulus L. var neomexicanusA. Nelson and-4 

Cockerell از آمریـکای شـمالی،

 H. lupulus L. var     pubescensE.Small -5 از آمریکای شمالی
منشأ گرفته است.

تاریخچه
 کشت رازک برای استفاده در تهیه آبجو، در نیم کره شمالی

آلمـان  هالرتـاو  منطقـه  در  میـالدی  دهـه 700  اواسـط  بـه 
برمی گـردد. در انگلیـس، تولیـد در مقیـاس تجـاری تـا اوایـل 
 قـرن شـانزدهم رخ نـداد. گرچـه رازک هـای اروپایـی در حدود
 سال 1629 به آمریکای شمالی وارد شدند، اما تا اوایل دهه 1800

در مقیـاس تجـاری در آنجـا رشـد نمی کردنـد. طبـق گفتـه 
پیـرس، پـس از چندین سـال تـالش ناموفـق کشـاورزان برای 
حمـل گیاهـان زنده از انگلسـتان به اسـترالیا، در سـال 1803، 

موفـق شـدند اولیـن گیاهـان را از بـذر تولیـد کنند. 



13راهنمای کشت و کار رازک

گیاه شناسی رازک
 رازک گیاهی دولپه، چندسـاله، حساس به طول روز است و

گردفشانی در این گیاه به کمک باد انجام می شود. رازک دارای 
 طوقه ای اسـت که بر روی آن ریزوم در زیر زمین رشـد کرده و

هر ساله شاخه های جدیدی از آن خارج می شود )شکل 2(.

شـکل 2. ریزوم هـای جـوان گیـاه رازک. ریـزوم گیـاه رازک در طول زمسـتان 
زنـده و در رکـود )در خواب( هسـتند
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ریزوم هـای چندسـاله، یـک منبـع غذایـی برای گیاه اسـت. 
کـه رشـد و تولیـد مثل گیـاه را برای عبور از یک سـال به سـال 
دیگـر تضمیـن می کنـد. تاج هـای بالـغ گیـاه نوعـاً ریشـه های 
خیلـی عمیقـی دارند و ریشـه های سـطحی را تغذیـه می کنند. 
ریـزوم یک سـاقه زیرزمینی اسـت. همانطور که طوقـه گیاه بالغ 
 می شـود بسیاری از این سـاقه های زیر زمینی )ریزوم( می توانند

برداشت شده و برای تکثیر غیر جنسی استفاده شوند. 

شاخه های جدید
در بهـار و از جوانه هـای خفتـه بـر روی ریزوم ها در سـطح 
دارای  خـاک شـاخه های جدیـدی خـارج می شـود کـه کـه 
 قالب هایـی اسـت که گیاه را قادر می سـازد خـود را به تکیه گاه

عمودی بچسـباند )شـکل 3(. زمانی که شـاخه جدید مشـاهده 
شـد، بـرای فصـل جدیـد رشـد، ظهـور ایـن شـاخه بسـیار بـا 
اهمیـت اسـت. هـر شـاخه جدید در جهـت عقربه های سـاعت 
بـه دور قیـم خـود پیچیـده رشـد کرده و بـاال مـی رود و صعود 
این شـاخه شـرایط را برای انجام فرآیند فتوسـنتز و تولید گل 

بهتـر فراهم مـی آورد.
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شـکل 3. زمانـی کـه یک شـاخه جدیـد در بهار از خـاک خارج می شـود. برای 
ادامـه رشـد، آن را بـه دور طنـاب بـه عنـوان تکیـه گاه در جهـت عقربه هـای 

سـاعت پیچیـده و تربیـت می کنند.

گلدهی
رازک گیاهی دوساله، که گل های نر و ماده بر روی گیاهان 
 جداگانـه تولیـد می شـوند )شـکل4(. در تولیـد تجـاری رازک،
 بیش تریـن عملکـرد مربوط به گل های ماده بارور نشـده اسـت

کـه مخروط هـای با لوپین )غـدد تولید کننده مـاده اصلی عطر، 
طعـم و بـو( زیـاد تولیـد می کننـد. گیاهـان نـر بـه سـادگی از 
 گیاهـان ماده قابل تشـخیص اسـت. بسـیاری از تولید کنندگان
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 به منظور برداشـت مخروط ها از گیاهان بدون بذر و بارور نشده
استفاده می کنند و گیاهان نر را از روی زمین قطع می کنند.

الف

ب

شکل 4. گل های نر )الف( و گل های ماده )ب(
به سادگی در مزرعه قابل تشخیص است.
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میوه مخروط مانند رازک
مخـروط رازک یـک گل مـاده اسـت که در سـال جاری در 
طـول شـاخه جدید بـه وجود آمده اسـت. مخروط حـاوی غدد 
لوپین )تولید کننده اسـیدهای تلخ رازک که شـامل آلفا اسـید 
)humulones(، بتـا اسـید )lupulones( و اسـانس( اسـت کـه 
تولید کننـدگان بـرای تلخـی و خـواص معطـر آن ارزش زیادی 
قائـل هسـتند. بیش تریـن مقـدار لوپیـن در براکت هـای پایین 

مخـروط تولید می شـود )شـکل 5(.

براکت ها

محور مرکزی

غدد مولد لوپین

شـکل 5. مقطـع عرضـی از یـک مخـروط ماده کـه غدد مولـد لوپیـن به رنگ 
زرد نشـان داده شـده است
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فتوپریود- طول روز، رشد رویشی و تولید گل
پاسـخ گل دهـی گیاه به طـول روز یا شـب، فتوپریودیسـم 
نامیـده می شـود. گیـاه رازک بـه طـول روز حسـاس اسـت. 
بیش تریـن تولیـد زمانـی اتفـاق می افتـد کـه طـول روز تأثیـر 
مطلوبی در رشـد رویشـی و تاج پوشـش داشته باشد، که  باعث 
القـای گل دهـی به موقع و در نتیجه افزایش محصول می شـود. 
طـول روز تابعـی از عـرض جغرافیایـی اسـت و بـرای رازک، 
محـدوده عـرض جغرافیایـی پذیرفتـه شـده بـرای تولید خوب 
 تجـاری 35 درجـه تا 55 درجه شـمال یا جنوب اسـتوا اسـت.

هرچـه بیش تـر بـه خـارج از ایـن محـدوده مطلـوب برویـم، 
احتمال رشـد تاج پوشـش گیـاه یا گل دهـی آن کاهش خواهد 
یافـت و ایـن امر باعث می شـود محصول از نظر تجـاری از دوام 

مناسـبی برخوردار نباشـد.

انتخاب مکان تولید رازک
انتخاب یک مکان مناسب از نظر سرمایه گذاری برای رازک 
 از اهمیـت خاصـی برخوردار اسـت، هزینه هایـی از قبیل زمین،
 پایـه گیاهی، زیرسـاخت ها )شـبکه آبیـاری، برق کشـی و ...( و

زمان سـرمایه گذاری وجود دارد. برای انتخاب مکان نیاز اسـت 
 تـا وقـت بیش تـری گذاشـته شـود تـا سـرمایه گذاشـته شـده
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سـوددهی داشـته باشـد. ویژگی هـای زیر بـرای تولیـد تجاری 
رازک دارای اهمیـت اسـت: عـرض جغرافیایی، زمسـتان سـرد، 

نـوع زمیـن، پناهـگاه از بـاد و آب قابل دسـترس.

عرض جغرافیایی
  عـرض جغرافیایـی بـه واسـطه تعیین کننـده طـول روز،

الگـوی پوشـش گیاهـی و زمـان گل دهـی از اهمیـت باالیـی 
 برخوردار اسـت. اکثر تولید کنندگان رازک در عرض جغرافیایی
)Hallertau( بیـن 35 تا 55 درجه شـمالی قرار دارنـد. هالرتائو 

در آلمـان و یاکیمـا )Yakima( در ایـاالت متحـده آمریـکا دو 
ناحیـه بـزرگ در تولیـد رازک هسـتند که به ترتیـب در عرض 
 جغرافیایی 48 درجه شمالی و 46 درجه شمالی قرار می گیرند.

 )Nelson( تولیـد در نیم کـره جنوبـی محدود شـده به نلسـون
 ،)Myrtleford( در 41/2 درجـه جنوبـی نیوزیلنـد؛ میرتلفـورد
درونـت دره  جنوبـی؛  درجـه  در 36/5   )Victoria(  ویکتوریـا 
 )Derwent Vally(، تاسمانیا )Tasmania( در 42/7 درجه جنوبی و

جـورج )George( در 33/9 درجـه جنوبـی در آفریقای جنوبی 
قـرار دارند.گزارش هایـی وجود دارد که تولیـد در برخی نواحی 
آمریـکای جنوبـی )شـیلی و آرژانتیـن( افزایـش یافتـه اسـت، 
بـا ایـن حـال، اطالعاتـی در خصـوص نواحـی و سـطح تولیـد 
 در دسـترس نیسـت. در اسـترالیا نواحـی باتلـو )Batlow( و
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 New South Wales که در عرض جغرافیایی 35/5 درجه جنوبی

قرار دارند نواحی با پتانسیل تولید شناخته شده اند.

زمستان سرد
زمسـتان بـه قـدر کافی سـرد، یکـی دیگـر از عوامـل مهم 
انتخـاب مکان برای تولید رازک اسـت. محققان گزارش کردند، 
کـه خـواب در گیاه رازک )شـروع خواب و شکسـتن خواب( در 
دو مرحلـه اتفـاق می افتد: در پاسـخ به کوتاهـی روز در انتهای 
تابسـتان و پاییـز، گیاهـان رازک وارد فاز اسـتراحت می شـوند 
کـه بـا مـرگ تدریجـی شـاخه ها و ریشـه های ظریـف و انتقال 
ذخایـر آن ها به ریشـه های ذخیره ای مشـخص می شـود. بدون 
سـردی شکسـتن خواب ممکن اسـت بـه صورت ناکافی باشـد 
کـه باعـث رشـد ضعیـف و نامنظم در بهـار می شـود. همزمانی 
رشـد پرقـدرت در بهـار بـرای توسـعه تـاج پوشـش گیاهی در 
بهـار اهمیـت دارد کـه بـه نوبـه خـود در یکنواختـی گل دهی، 
بلـوغ مخروط هـا و عملکرد تأثیرگذار اسـت. نیاز تجمعی سـرما 
در زمسـتان در صنایـع بـه طور وسـیعی پذیرفته شـده اسـت. 
بـا وجـود ا یـن، اطالعات منتشـر شـده بـرای آسـتانه دمایی و 
حداقـل نیاز سـرمایی برای شکسـتن خـواب در گیـاه رازک به 
سـختی قابل دسـتیابی اسـت. در آمریکا، منابع ترویجی اظهار 
کردنـد کـه آسـتانه دمایـی 4/4 تـا 6 درجـه سـانتی گراد برای 



21راهنمای کشت و کار رازک

حداقـل نیـاز تجمعی سـرما برای 30 تـا 60 روز نیاز اسـت.
شـایان ذکـر اسـت کـه عواملـی ماننـد واکنـش گیاهـان 
بـه طـول روز، نیـاز سـرمایی در زمسـتان تـا حدی بـه صورت 
ژنتیکـی تعییـن می شـود. این بـدان معنی اسـت که بسـیاری 
برخـی مکان هـا کـه  )ژنوتیپ هـا( می تواننـد در  واریته هـا  از 
دیگـر واریته هـا به صورت تجاری قادر به رشـد نیسـتند، رشـد 
کننـد. بنابرایـن، انجام آزمایش در خصـوص انتخاب واریته های 
 سـازگار بـه مـکان و شـرایط زمسـتان از نظـر اقتصـادی

حائز اهمیت است. 

زمین
اکثـر تولیدات رازک جهان، در زمین های مسـطح با شـیب 
کـم کشـت و کار می شـود. ایـن بـه خاطـر سـادگی عملیـات 
کشـاورزی و کاهـش هزینه هـا اسـت. از طـرف دیگـر، وجـود 
یکنواختی در نوع خاک، عمق و میزان زهکشی خاک در نواحی 
)Yakima( مسـطح بیش تر از مکان های تپه ای است. در یاکیما 
 آمریـکا )شـکل 6( نلسـون )Nelson(، ویکتوریـا )Victoria( و
 تاسمونیا )Tasmania( گیاهان رازک در آبرفت های رودخانه ای و

سـایه اندازه دره ها رشـد می کنند، درصورتی که ناحیه هالرتئو 
 )Hallertau( در جنـوب آلمـان بهتریـن منطقـه بـرای توصیف

یک منطقه با شیب مالیم برای کشت و کار رازک است.
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این  در  رازک  زارعین  اکثر  آمریکا.  در  یاکیما  دره  در  رازک  مزرعه   .6 شکل 
منطقه تولید رازک را در این نواحی که دارای خاک عمیق با بافت شنی و خوب 
زهکش شده در طول رودخانه کلمبیا و رودخانه یاکیما کشت و کار می کنند.

خاک
رازک در دامنـه وسـیعی از بافـت خـاک از بافـت سـبک و 
شـنی تا بافت سـنگین و رسـی به صورت موفقیت آمیزی رشد 
 می کنـد. بـا وجـود ایـن، یـک بافت سـبک، بـا خـاک عمیق و

عـدم غرقـاب شـدن و قابلیـت دسترسـی بـه آب کافـی بـرای 
رشـد مطلوب مناسـب اسـت. به طور طبیعی، خـاک حاصلخیز 
ارجحیـت دارد. بـا ایـن حـال، تنظیم مقـدار مناسـب کود قبل 
از کاشـت بـرای رشـد مناسـب می توانـد مفید باشـد، کـه این 

کار را می تـوان بـا مدیریـت مناسـب کود انجـام داد.
 pH خـاک از آنجا که روی قابلیت دسترسـی عناصر غذایی

تأثیـر دارد، از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت و اگـر در دامنه 
مناسـبی قـرار نداشـته باشـد می توانـد باعـث کمبـود عناصـر 
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 pH غذایـی و یـا سـمیت آن شـود. بنابرایـن دانسـتن مقـدار
خاک ضروری اسـت و قبل از کاشـت باید نسـبت به اصالح ان 
 اقـدام شـود. اطالعات بیش تـر در خصوص اصـالح pH خاک و

کود مورد نیاز رازک در ادامه و در بخش کود آمده است.

بادشکن برای جلوگیری از باد
 گیاه رازک به حرکت باد حسـاس اسـت. وجود بادهای قوی
 سبب ایجاد خسـارت به برگ، مخروط های جانبی و شاخه های

جدیـد و در نهایـت کاهش عملکرد رازک می شـود )شـکل 7(. 
از گل دهـی تـا بلوغ، قرار گرفتـن گیـاه رازک در مقابل بادهای 
گـرم تأثیـر منفی بـر کیفیـت مخـروط دارد. ترجیح آن اسـت 
کـه مزرعـه رازک در جایـی قـرار گیـرد یـا از ابـزار پناه گاهـی 

اسـتفاده شـود تـا از آسـیب بادهـای متوالی در امان باشـد. 

بالف

شـکل 7. الـف( قـدرت بـاد می توانـد مخروط هـای کـه در شـاخه های جانبی، 
از یـک شـاخه جدیـد تولیـد شـده اند را قطـع کنـد و سـبب کاهـش عملکـرد 
شـود. ب( بادهـای گـرم می توانـد باعـث سـوختگی گل هـا و مخروط ها شـود.
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 گیاهـان رازک در مناطق دره   ای که در آنجا به طور طبیعی
از حرکت باد محافظت شـده کشـت و کار می شـوند. همچنین 
رشـته کوه هـا یـا تپه هایی که بیـن اراضـی قـرار دارد می تواند 
یـک مـکان حافظتی بـرای رشـد گیاه رازک باشـد. اگـر زمین 
مـورد کشـت و کار در جایـی قـرار دارد کـه به طـور طبیعی از 
 حرکـت باد جلوگیـری نمی کند، می توانید از بادشـکن ها مانند

کاشـت درختـان و یا بادشـکن های مصنوعی اسـتفاده کنید 
  .)8 )شکل 

شکل 8. احداث بادشکن مصنوعی برای محافظت گیاهان رازک از باد

دسترسی به آب
رازک گیاهـی بـا ریشـه های عمیـق اسـت، بـا ایـن حـال، 
قسـمت عمـده سیسـتم ریشـه ای ذخیـره ای آن در نزدیـک 
سـطح زمیـن قرار دارد. بـرای به دسـت آوردن عملکرد مطلوب 
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و کیفیـت بـاالی آن، ریشـه های ذخیـره ای نیـاز دارنـد تـا در 
طـول دوره هـای بحرانـی رشـد در محیـط مرطـوب نه اشـباع 
شـده، قـرار گیرنـد. در نواحـی با بارندگی متوسـط و یـا کم در 
بهـار و تابسـتان نیاز اسـت تـا رطوبت کافـی برای گیـاه فراهم 
شـود. در نواحـی کـه بارندگی بهـاره و یـا تابسـتانه قابل پیش 
بینـی نیسـت، همینطـور بـرای بسـیاری از محصـوالت دائمی، 
نیـاز بـه آبیـاری تکمیلـی بـرای رشـد و عملکـرد رازک اسـت. 
بنابرایـن، بـرای دسترسـی بـه منبع آب قابـل اعتمـاد و فراوان 
مهـم اسـت تـا مزرعـه رازک را در مکانی با دسترسـی مناسـب 

بـه آب احـداث کنند )شـکل 9(.

شکل 9. آب، حیاتی ترین عامل در انتخاب مزرعه برای کشت رازک و آبیاری 
آن است.
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واریته ها و تکثیر رازک
 واریته های رازک براسـاس اهداف تولید و درصد آلفا اسـید

)تلخـی( و محتـوای اسـانس )عطـر( گـروه بنـدی می شـوند. 
اسـتفاده  واریته هـا  شناسـایی  منظـور  بـه  کـه  اصطالحاتـی 

می شـوند شـامل: تلخـی، عطـر و طعـم هسـتند.

رازک های تلخ
ایـن نـوع از واریته هـا در غـدد لوپین هـای مخـروط خـود 
مقادیـر آلفا اسـید دارند که مـزه تلخی را می دهـد. واریته های 
 رازک کـه در گـروه تلـخ قـرار می گیرنـد مقـدار آلفـا اسـید

)humulones( آنهـا در مـاده خشـک حـدود 8 تـا 10 درصـد 
 اسـت. برخی واریته ها مقدار  آلفا اسـید آنها بیش از 18 درصد

اسـت و انهـا در گـروه واریته هـای رازک با آلفا اسـید باال طبقه 
 ،)Columbus( بنـدی می شـوند. واریته های ماننـد: کلومبـوس
 توماهـاوک )Tomahawk( و زئـوس )Zeus( از واریته هـای تلخ
 بوده که به طور گسترده در آمریکا کشت می شود. همچنین در

استرالیا واریته Pride of Ringwood جزو واریته های تلخ است.

واریته های رازک معطر
واریته هـای معطـر رازک مقـدار کمـی آلفـا اسـید نسـبت 
بـه واریته هـای تلـخ دارنـد. ویژگی های اسـانس ایـن واریته ها 
بـه ایـن معنـی اسـت کـه بـر روی فرآورده هـای صنعتـی آنها 
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 ماننـد آبجـو طعم و عطـر مطلوب می دهد.  عطـر و طعم رازک
اصطـالح جدیـدی برای توصیـف واریته های رازک اسـت. برای 
ایـن منظـور شـرکت های تولید کننـده رازک در سراسـر دنیـا 
 واریته هـای با عطر و طعم را شناسـایی کرده و برای برنامه های

چنیـن  ایـن  کرده انـد.  سـرمایه گذاری  آنهـا  روی  اصالحـی 
برنامه هایـی باعث موفقیت های بسـیاری در حفاظـت واریته ها 
از طریـق حـق ثبت اختـراع، مارک تجـاری و یا حقـوق واریته 
گیاهی شـده اسـت. واریتـه آمریکایـی سـیترا )Citra( و واریته 
نیوزیلنـدی موتـکا )Motueka( مثال هایـی هسـتند کـه بـرای 
خصوصیـات عطـری آنها توسـط بخش خصوصی مـورد اصالح 
قـرار گرفته انـد. انجـام اصـالح واریته هـای رازک بـرای افزایش 
مقـدار عطـر آن توسـط بخـش توسـعه کشـاورزی آمریـکا در 

حـال اجرا اسـت.

واریته های رازک با خاصیت دوگانه
شـامل  می شـود،  مشـخص  آن  نـام  از  کـه  همانگونـه 
واریته هـای رازکـی هسـتند کـه دارای هـم آلفـا اسـید و هـم 
اسـانس هسـتند و آنهـا را بـه واریته هـای ایده آل بـرای اهداف 
 عطـری و تلـخ تبدیل کرده اسـت. بـرای مثال از واریته نلسـون
 )Nelson Sauvin(، سنتینال )Centennial(، چینوک )Chinook( و

سیمکو )Simcoe( که همگی آمریکایی هستند می توان نام برد.
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واریته های مشهور بین المللی رازک
 ،)IHGC( رازک1  تولیدکننـدگان  المللـی  بیـن  انجمـن 
لیسـت جامعـی از واریته هـای رازکـی کـه در سـطح جهانـی 
کشـت می شـود، را نگهـداری می کنـد. هدف اولیـه این انجمن 
تقویـت و حمایـت از عالیـق مشـترک بیـن تولید کننـدگان و 
 بازرگانان گیاه رازک اسـت. در سال 2016 یک لیست کاملی از
 274 واریته رازک که توسط  اعضای انجمن در بیش از20 ملیت
 مختلـف کشـت و کار می شـد، را ارائـه دادنـد جدول شـماره 1

فهرسـتی از 10 واریتـه عمـده کـه در آمریـکا کشـت و کار 
بـرای  تقاضـا  کـه  اسـت  واضـح  می دهـد.  ارائـه  می شـود، 
واریته هـای رازک بر اسـاس عالئق مشـتریان شـامل مخلوطی 

از واریته هـای تلـخ, معطـر و دو منظـوره اسـت.

1. The International Hop Growers Convention
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جدول 1. فهرستی از 10 واریته عمده که در آمریکا کشت و کار می شود.

حقوق واریته 
گیاهی

واریتهنوعمنشأء

 USA – public
USDAعطریCascade

 USA – public
USDAدو منظورهCentennial

US Patent
 USA private

breeding programعطریCitra®, HBC 394

US Patent
 USA private

breeding programدو منظورهSimcoe®, YCR 14

 USA private
breeding programتلخZeus

US Patent
 USA private

breeding programعطریMosaic®, HBC 369

 USA – public
USDAدو منظورهChinook

 US Patent, EU
PVR

 USA private
breeding programتلخSummit™

 USA – public
USDAتلخNugget

 USA – public
USDAعطریWillamette

 در برخی از کشـورها مانند اسـترالیا هم لیستی از واریته ها
)™Ella ،Cascade ،As tra و ...( وجـود دارد که برخی توسـط 
برنامه هـای اختصاصـی رازک اصالح و تولید شـدند. در مقیاس 
جهانـی، برخـی از ایـن واریته هـا تاریخچـه اصالحـی قدیمی و 
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 برخی جدیداً، معرفی شـده اند با این حال نوع واریته بر اسـاس
صنایع و تقاضای مشتری عرضه و گسترش یافته است.

روش های تکثیر رازک
بـه اسـتثنای تولیدکننـدگان بـزرگ، بـرای تولید کنندگان 
جدیـد، یافتـن منبـع مرغـوب از گیاهان با کیفیـت یک چالش 
مهـم اسـت. از ایـن رو، شـما می توانیـد بـرای مـکان کاشـت و 
بـازار مصـرف، بـه ویـژه در غیـاب منابـع مفیـد و مقـرون بـه 
صرفه، واریته مناسـب را شناسـایی کنید. گیاه رازک، از طریق 
بـذر تکثیـر نمی شـود و تکثیـر آن از طریـق بـذر تنهـا بـرای 
اصـالح کننـدگان اسـت کـه بـرای آنها سـاختار ژنتیکـی مهم 
اسـت. گیاهـان جدیـد اکثـرآ از ریزوم هـای در حـال خـواب 
از طوقه هـای بالـغ و در ماه هـای خنـک تهیـه می شـوند کـه 
تولید کننـدگان را قـادر می سـازد تـا در ماه هـای سـرد نسـبت 
 بـه تکثیر آنها از طوقه های مناسـب در پایه مـادری اقدام کنند

)شـکل 10( یـا قلمه هـای سـبز در همـان فصـل رشـد بهـار و 
یـا تابسـتان اسـتفاده می شـود )روش مؤثـری در تکثیـر تعداد 
زیـادی از آنهـا در طـی فصـل رشـد( که داخل سـینی کشـت 
قـرار گرفتـه و سـپس بـرای ادامـه رشـد بـه گلدان هـای ویـژه 

منتقـل می شـود. )شـکل 11 و 12(. 
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شکل 10. قلمه هایی از ریزوم های در حال خواب رازک.
 

شـکل 11. قلمه هـا از سـاقه سـبز گیـاه رازک کـه در بهـار و اوایـل تابسـتان 
تهیـه می شـوند
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آبیاری با   شکل 12. قلمه های سبز رازک در سینی های مناسب در محیطی 
مه پاشی در سالن های تکثیر 

طراحی مزرعه رازک و استقرار آن
 تصمیمات و فعالیت های کلیدی در استقرار یک مزرعه جدید

رازک جدای از نوع واریته مورد استفاده، شامل مواردی مانند:
g سیستم داربستی
g تراکم کاشت
g مکانی برای تکثیر
g سیستم آبیاری
g ادوات کاشت
g مدیریت ابتدای کار
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سیستم داربستی و تراکم کاشت
 عمومی ترین سیسـتم داربسـتی برای کشـت و کار رازک و

تولیـد آن سیسـتم وی شـکل )V( اسـت )شـکل 13 و 14(. 
روش هـای دیگـر داربسـتی نیـز وجـود دارد از جمله سیسـتم 
داربستی یو شکل کوتاه )U( که به واسطه عملکرد کم در واحد 
 سـطح به طـور گسـترده ای مورد اسـتقبال قـرار نگرفته اسـت
 )شـکل 15(. داربست ها و سیستم های کشـت در مقدار ارتفاع،

فضـای بیـن ردیف، فاصلـه بین گیاهان روی ردیف و بر اسـاس 
نـوع واریتـه و روش برداشـت آنها با هم تفـاوت دارند. قوه نامیه 
واریتـه و شـرایط رشـد، تعیین کننـده مقـدار ارتفـاع داربسـت 
خواهـد بـود. گیاهـان رازک ارتفاع کافی در داربسـت نیاز دارند 
تـا حداکثر رشـد سـاالنه خـود را کامـل کنند. دانـش محلی یا 
 تجربـه برای تعیین حداکثر ارتفاع داربسـت ها نیـاز خواهد بود.

بـرای برخـی واریته هـا ماننـد Chikook و Cascade ارتفـاع 
داربسـت بـه شـکل V بـه 5 متر نیاز اسـت. با این حـال، دانش 

محلـی دقیقا بـرای تعییـن ارتفاع الزم اسـت.
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شـکل 13. در نیوزیلنـد، اسـتفاده از داربسـت V شـکل بـا فضـای بیـن ردیف 
کـم اسـتفاده می شـود که عمومـا از داربسـت های آمریـکا باریک ترنـد و مقدار 

ارتفـاع آنهـا بـه کم تـر از 5 متر می رسـد.
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شـکل 14. داربسـت V شـکل کـه تمـام گیـاه را پوشـش می دهد. شـکل قبل 
از برداشـت را نشـان می دهـد )منطقـه یاکیمـا، آمریـکا(. سـیم هایی کـه بین 
ردیف هـا قـرار دارد در اسـتحکام داربسـت ها و نیـز تقویـت طناب هـای روی 

مؤثرند. ردیـف 

شـکل 15. مثالـی از داربسـت های بـه ارتفاع سـه متر کـه بیش تر بـرای موارد 
آموزشـی در آمریکا اسـتفاده می شود.
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بـرای واریته هـای بـا ارتفـاع زیـاد بـه طـور معمـول ارتفاع 
داربسـت V شـکل بیـن 4 تـا 6 متر و بـرای داربسـت های کم 
ارتفـاع بیـن 3 تا 4 متر اسـت. طـول مخروط هـای جانبی بین 
واریته های مختلف متفاوت اسـت و این مورد فضای مناسـب را 
بین شـاخه های جانبی مشـخص می کند. در ایاالت واشـنگتن 
آمریـکا بسـیاری از تولیدکننـدگان از داربسـت های V شـکل 
اسـتفاده می کننـد )شـکل 14( که ارتفـاع آنها حـدود 6 متر و 
فاصلـه بیـن ردیف آنهـا 3/5 تا 4 متـر اسـت، در صورتی که در 
نیوزیلنـد ارتفـاع داربسـت های V شـکل حدود 5 متـر و فاصله 
بیـن ردیـف 2/5 متـر اسـت. در اسـترالیا نیـز از داربسـت های 
V شـکل اسـتفاده می کننـد کـه مشـخصات آنها ماننـد مزارع 
نیوزیلنـد اسـت. فاصله بهینـه بین گیاهان در طـول یک ردیف 
بسـتگی بـه تعداد شـاخه هـای جانبـی و طوقه های آنهـا دارد. 
قائدتـاً مشـکلی بـرای تعییـن فاصلـه گیاهـان در روی ردیـف 
وجـود نـدارد. تجربـه تولید کننـدگان محلـی نقـش مهمـی در 
ایـن مورد دارد. در کشـورهای بزرگ تولید کننـده رازک فاصله 
 گیاهـان در داخـل بلوک های با داربسـت V شـکل بیـن 0/8 تا
 1/5 متـر اسـت. هـدف رشـد بخش رویشـی گیاه اسـت و نفوذ

نـور بـه داخـل بوته هـا و شـاخه اسـت. در جـدول 2 بـه عنوان 
 نمونـه فاصله بین ردیف و روی ردیف گیاهان رازک با سیسـتم

داربستی در کشورهای مختلف ارائه شده است.
در یک سیسـتم کشـت داربسـت V شـکل، گیاهان هم در 
طـول و هـم در عـرض حمایـت و تقویـت می شـوند. کابل هـا 
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کـه در دو طـرف مزرعـه متصـل هسـتند، در طـول و عـرض 
آن در انتهـا کشـیده شـده اند. همـه کابل هـا در دو طـرف هـر 
ردیـف کشـیده و بـه تکیه گاه هـا محکـم متصل هسـتند. برای 
هـر ردیـف کاشـت گیـاه رازک، در دو انتها و در بـاال کابل ها به 
وسـیله طناب هایـی کـه آنها نیـز در ابتـدای زمیـن و در محل 
طوقـه گیـاه قـرار دارد متصـل شـده اند و شـاخه های گیـاه در 
داخـل ایـن طناب هـا به سـمت باال رشـد می کنند بـه گونه ای 
کـه بـه ردیف شـکل V را می دهد. شـکل 16 و 17 نمونه ای از 

داربسـت V شـکل بـرای تولید تجـاری گیاه رازک اسـت.

جـدول 2. فاصلـه بیـن ردیـف و روی ردیـف در مناطـق مختلـف تولیـد گیـاه 
رازک در جهـان 

منطقهکشور
سیستم 
داربستی 

غالب

فاصله 
بین ردیف 

)متر(

فاصله 
روی ردیف 

)متر(

V3/21/3 – 1/7 شکلHallertauآلمان

Washington آمریکا
S tateشکل V4/00/9

جمهوری 
چک

 Saaz, Trschitz,
Auschaشکل V3/01/0

Wes t Midlands انگلستان
and South-eas t

داربست 
0/9 – 2/50/6کوتاه

V2/51/2 شکلNelsonنیوزیلند
توجـه: سیسـتم های داربسـتی بـاز V شـکل از کشـوری بـه کشـور دیگـر در 
فاصلـه ردیـف متفـاوت اسـت. بـا ایـن حـال سیسـتم داربسـتی V شـکل در 
آمریـکا بـه طـور وسـیعی بیش تـر از سیسـتم داربسـتی در دو کشـور آلمان و 

نیوزیلنـد اسـتفاده می شـود.
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شـکل 16. طراحـی مزرعـه تولیـد رازک و چگونگـی توزیع کابل هـا، طناب ها، 
حائل هـا و تکیه گاه هـای زمینی

 برای تولید کنندگان تازه کار رازک ایجاد داربسـت V شکل
)شـکل 17( می توانـد خیلی مهندسی شـده به نظر آیـد. با این 
حـال، مهارهـا در قطب هـا، کابل هـا و تمامی مـوارد تکیه گاهی 
در تقویـت سـاختار داربسـت بـه منظـور نگهـدای وزن گیـاه و 
میوه آن در طول دوره رشـد خصوصا در جلوگیری از خسـارت 

باد و شـرایط طوفانی ضروری هسـتند.
 در طـی دوره طراحـی، پـرورش دهنده گان تـازه کار رازک،
 باید از مزارعی که در منطقه خودشـان رازک پرورش می دهند

بازدیـد کننـد، تـا تجربـه عملی در خصـوص هر یـک از اجزای 
داربسـت کسـب نمایند. با ایـن حال، منابع متعـدد در اینترنت 
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وجـود دارد کـه بـه  آمـوزش طراحی و سـاخت داربسـت برای 
یـک مزرعه تولیـد رازک را ارائـه می دهند.

شـکل 17. شـکل از اسـتقرار جدیـد یـک داربسـت V شـکل در مزرعـه تولید 
رازک. کابل هـا، طناب هـا، حائل هـا و تکیه گاه هـای زمیـن را نشـان می دهـد.

آماده سازی زمین برای تولید رازک
بـرای ایجـاد یـک مزرعـه رازک اولین قـدم انجـام آزمایش 
فیزیکی و شـیمیایی خاک )شـامل کربن آلی، آنالیز عنصرهای 
غذایـی خـاک، pH و ...( اسـت. تا برای متعادل سـاختن تغذیه 
گیـاه در طول دوره رشـد دچار مشـکل نشـوید. گیاهـان رازک 
دارای ریشـه های عمیقی هسـتند. بنابراین، باید از سـطح 0 تا 
15 سـانتی متری و 15 تـا 90 سـانتی متری بـه طـور جداگانـه 
نمونه هایـی از خـاک بـرای آزمایـش تهیـه و بـه آزمایشـگاه 
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ارسـال کننـد. نمونه هایـی که از عمق سـطحی خاک برداشـت 
 می کنیـد، نتایـج آنهـا بـه شـما در حاصلخیری مناسـب خاک
 کمـک می کند و نمونه هایـی که از عمق بیش تر تهیه می کنید،

نتایـج آن در شناسـایی مشـکالت اسـیدیته و بروز سـمیت در 
مزرعـه مفید اسـت. اگـر خاک مزرعـه ای دارای pH اسـیدی و 
فسـفر کـم بود. این دو شـاخص بایـد قبل از کاشـت در مزرعه 
اصـالح شـوند و شـما فرصـت دارید تـا از آهک و کود فسـفات 
قبـل از کاشـت اسـتفاده کنیـد، تـا اصـالح الزم صـورت گیرد. 
فرصـت قبـل از کاشـت بـرای اصـالح کمبـود ماده آلـی خاک 

نیـز مهم اسـت.
گیـاه رازک خاک هـای سسـت بـا زهکشـی بـاال را ترجیح 
می دهـد. قبـل از کشـت، فراهـم آوردن سـاختمان مناسـب 
خـاک بـه اسـتقرار  و رشـد رازک کمک می کند. بـرای مواقعی 
 که خاک تحت االرض و دارای بافت رسـی اسـت، شـخم عمیق

کـه  می شـود،  توصیـه  خـاک  سـخت  الیـه  شکسـتن  بـرای 
ایـن مـورد بـه نفـوذ بیش تـر ریشـه و زهکـش بیش تـر خـاک 
منجـر می شـود. بـرای زهکـش بهتـر می توان کشـت بـر روی 
خاک هـای  بـرای  روش  ایـن  داد.  انجـام  ردیـف  پشـته های 

آبرفتـی و مسـطح در کل جهـان معمـول اسـت.
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سیستم آبیاری
دو نـوع سیسـتم رایـج آبیـاری بـرای زراعـت رازک وجـود 
دارد 1- آبیـاری قطـره ای و  2- آبیـاری بارانـی. هـر دو نـوع 
سیسـتم آبیـاری دارای معایـب و مزایایی هسـتند کـه انتخاب 
نـوع سیسـتم آبیاری بسـتگی به نحـوه مدیریت و هـدف دارد. 
در نیوزیلنـد که کشـاورزان دوسـت دارند تا گوسـفندان را بین 
ردیف هـا چـرا بدهنـد و خطـر خسـارت بـه لوله هـای آبیـاری 
زمینـی از بیـن بـرود، معمـوالً آب پاش هـای هوایـی بـر روی 
ایـن  در   .)18 )شـکل  می شـود  نصـب  داربسـت ها  پایه هـای 
روش همچنیـن از آسـیب  لوله هـای آبیـاری کـه معمـوال در 
 سـطح زمیـن و روی ردیـف قـرار می گیرنـد در امان بـوده و به

سادگی برخی از فعالیت های کشاورزی در بهار انجام می شود.

شـکل 18. آبیـاری بارانـی نصـب شـده بـر روی پایـه های داربسـت )راسـت(، 
آبیـاری قطـره ای نصـب شـده در کنـار بوتـه )چپ(
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کاشت گیاه رازک
در بهـار از قلمه هـای ریـزوم یـا قلمه هـای ریشـه دار بهار و 
تابسـتان سـال قبـل اسـتفاده می کننـد. اسـتفاده از قلمه های 
ریزومـی بیش تـر معمـول اسـت و در هـر حفـره در هنـگام 
کاشـت بیـش از یـک قلمـه می گذارنـد تـا خطـر عـدم سـبز 
شـدن گیـاه بـه حداقـل برسـد. قلمه هـای ریزومی گیـاه رازک 
را یـا بـه صـورت افقـی و یا بـه صورت عمـودی می کارنـد. باید 
توجـه داشـت کـه جوانه هـای قلمـه رو بـه بـاال باشـد. کاشـت 
بـه صـورت دسـتی، کارگـر زیـادی می خواهـد و در زمانـی که 
بیـن پایه هـای نصـب شـده افـدام بـه کشـت می شـود، کارگر 
بیش تـری می بـرد. زمانـی کـه قلمـه را داخـل حفـره کاشـت 
قـرار دادیـد بـا بیـل دو طرف قلمـه را بـه ارتفاع 5 سـانتی متر 
خـاک بریزیـد و سـپس بـا پـا آن را فشـرده کنیـد تـا قلمه در 
 جـای خـود ثابت شـود. قلمه هایی کـه داخل گلدان هسـتند و

در حـال خوابنـد در همـان زمـان بـه مزرعـه منتقـل کنیـد. 
درصورتـی کـه قلمـه ها بیـدار و فعالند و شـما در حال کشـت 

آنهـا هسـتید بایـد مراقـب یخبنـدان بهاره باشـید.
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مدیریت مقدماتی مزرعه
تقویـت گیـاه برای رشـد مناسـب در ابتـدای فصـل بعد از 
کاشـت از مهم تریـن اقدامـات در ایـن مرحلـه اسـت. مدیریت 
رطوبـت خـاک، آفـات، علـف هـرز و نحـوه تربیـت شـاخه های 
نورسـته گیـاه رازک از عواملـی اسـت کـه باعـث موفقیـت در 
تولیـد رازک می شـوند. پایش روزانه رطوبت خـاک، و اطمینان 
از کارکـرد سیسـتم آبیـاری بعد از کاشـت مهم اسـت. بهترین 
مدیریـت آبیاری، تکـرار کوتاه مدت دور آبیـاری به گونه ای که 
خاک اشـباع نشـود، اسـت. انجام آزمایش خاک قبل از کاشـت 
رازک به شـما در مدیریت نحـوه تغذیه کمک می کند. نیتروژن 
)N( یـک عنصر کلیدی در رشـد رویشـی قوی اسـت. بررسـی 
 منابـع در آمریـکا نشـان داده اسـت اضافه کـردن 80 کیلوگرم
 نیتروژن در سـال اول بعد از کاشت رازک توصیه می شود. برای
 سـایر عناصر محدود کننده رشـد، مانند فسـفر، پتاسیم، روی و

بور باید وضعیت گیاه و خاک را مورد توجه قرار داد.
بـرای  را  گیـاه  رقابـت  میـزان  هـرز  علف هـای  مدیریـت 
رطوبـت و مـواد غذایـی کاهش می دهـد. برای مـزارع کوچک، 
علف هـای هـرز به صورت دسـتی حذف می شـوند. اسـتفاده از 
مالـچ در مـزارع تـازه کشـت شـده رازک نمی  توانـد علف هـای 
هـرز را کنتـرل کند اما بـرای نگهداری رطوبت خـاک و اصالح 
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کربـن آلـی خاک می تواند مفید باشـد. اسـتفاده از علف کش ها 
مؤثرتریـن کار در مدیریـت کنترل علف های هـرز مزرعه رازک 
 اسـت. بـا این حـال، اخیراً تعـدادی از علف کش ها ثبت شـده و

اجـازه داده شـده تا در مزارع رازک اسـتفاده شـوند. سـیمازین 
 )Simazine( یک علف کش قبل از سـبز شـدن است. سیمازین
 )بر اساس دستور العمل برچسب آن( درست بعد از کاشت برای

کاهـش ظهـور علف هـای هـرز جدیـد بـه کار مـی رود. دیگـر 
علف کش هـا کـه طیـف وسـیعی از بـرگ پهن هـا را کنتـرل 
 می کننـد، باید در هنگام مصرف با نقطه فعال رشـد گیاه رازک

در تمـاس نباشـند. بنابرایـن، در اسـتفاده از آنهـا بایـد نهایـت 
دقـت را بـه کار بسـت. 

گیاهان رازک کاشـته شـده در طی دو تا سـه فصل زراعی 
بعـدی بـه تولیـد اقتصـادی می رسـند. در اولیـن فصـل رشـد، 
شـاخه های قـوی را طـوری تربیـت کـرده تـا زمانـی کـه طول 
آنهـا بـه 60 تـا 90 سـانتی متر رسـید دور طنـاب در جهـت 
عقربه هـای سـاعت پیچیده شـوند. شـاخه های جانبـی ضعیف 
را بـه منظـور بهره گیـری حداکثـری از فتوسـنتز در گیاهـان 

جدیـد نگـه دارید )شـکل 19(.
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شـکل 19. در سـال اول و یا دوم کشـت گیـاه رازک، تنها یـک طناب برای هر 
گیـاه الزم خواهـد بـود تا به توان رشـد طولی گیـاه را تقویـت و  حمایت کند

مدیریت مزرعه رازک
مراحل رشدی و تقویم فعالیت

دانسـتن چرخـه زندگی سـاالنه گیـاه رازک کلیـد مدیریت 
زمان بنـدی فعالیت هـا در طـی یـک فصـل رشـد اسـت. بخش 
رویشـی و باالی خاک گیاه رازک رشد یک ساله داشته و بخش 
 ریشـه های آن دائمی است. در پاییز و زمستان اندام های هوایی

گیـاه از بیـن می رونـد اما بخـش طوقـه و زیر زمینـی آن زنده 
 بـوده و در بهـار سـال بعد مجدداًً تولید شـاخه می کند. بر طبق

مقیـاس BBCH آلمـان کـه سـال 2001 انتشـار یافتـه، رشـد 
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سـاالنه رازک دارای 9 مرحلـه اسـت )شـکل 20(. مراحل اولیه 
رشـدی شامل:

)Sprouting( 1- جوانه زنی 
)Leaf development( 2- نمو برگ

)Elongation of bines( 3- طویل شدن شاخه
)Formation of side shoots( 4- تشکیل شاخه های جانبی

)Flower emergence( 5- ظهور گل
)Flowering( 6- گل دهی

)Development of cones( 7- تشکیل میوه مخروط
)Maturity of cones( 8- رسیدگی میوه مخروط

)Senescence (s tart of dormancy(( )9- پیری )شروع رکود
 تعـداد مراحـل رشـد اولیه و نظم مراحل بر اسـاس منشـأ و

محـل شـروع چرخـه زندگـی تغییـر می کنـد. مقیـاس کامـل 
BBCH بـرای گیـاه رازک، )کـه در اینجا معرفی نشـده اسـت( 

شـامل زیـر مراحلـی اسـت کـه بـه تولید کننـدگان و محققین 
ایـن فرصـت را می دهـد کـه  مراحـل فنولوژیکـی گیـاه رازک 
کـه  توصیـه می کنیـم  مـا  کننـد.  درسـتی شناسـایی  بـه  را 
خواننـدگان یک نسـخه از BBCH را تهیه کننـد و در مدیریت 
خـود از آن اسـتفاده کنند. ایـن موضوع بـه تولید کنندگان این 
اطمینـان را خواهـد داد کـه محصول خـود را از فصلی به فصل 

دیگـر بررسـی کـرده و تغییـرات را مدیریـت کنند. 
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 تشکیل شاخه جانبي رشد شاخه اصلي نمو برگ جوانه زني

گلدهي ظهور جوانه گل

 

 پیري رسیدگي میوه )مخروط( تشکیل میوه مخروطي

 20BBCH. مراحل رشد اولیه گیاه رازک بر اساس سیستم شکل 

 
BBCH شکل 20. مراحل رشد اولیه گیاه رازک بر اساس سیستم

 توجه: در مقیاس BBCH، مراحل رشدی 2 و 3 )تشکیل شاخه های
جانبـی و طویـل شـدن شـاخه اصلـی( روی آن بیش تـر تأکید 
شـده اسـت. زیرا رشـد شـاخه جانبی زمانی شـروع می شود که 
شـاخه اصلـی به انـدازه کافی طویل شـده و نـوک آن به طناب 
داربسـت رسـیده در ایـن زمـان غالبیـت انتهایی کاهـش یافته 
اسـت. بـه صـورت نمـوداری و تصویـری فعالیت هـای کلیـدی 
 مرتبـط بـا زمـان در سـال و مراحـل رشـدی اولیه گیـاه رازک

در جـدول 3 آمـده اسـت، مـا می توانیم فعالیت هـای کلیدی را 
در طـول سـال و در مراحـل مختلف رشـدی در گیاه مشـاهده 
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 کنیـم. بـا این حال مواردی مانند ذخیره سـازی، بسـته بندی و
 کارهای بازار محصول رازک می تواند در طول سـال انجام شـود.

فعالیت هـای دیگـر ماننـد تربیـت شـاخه های اصلـی بـه زمان 
خاصی در طول سـال نیاز دارد که در جدول 3 آمده اسـت. در 
یـک مزرعه تولیدی رازک دوره بین اواخر رکود و شـروع رشـد 
 در بهـار، زمـان آمـاده سـازی و تجدیـد قـوا اسـت. از مهـر ماه

تـا دی مـاه روی تقویـت نگهـداری شـاخه اصلـی و تقویـت 
 گل دهـی و تولیـد میوه تمرکز می شـود. از اواخر برداشـت میوه

)اسـفند و اوایـل فروردیـن( تـا رکـود و خـواب کامـل )تیرماه( 
حداقـل زمـان کارکـردی در مزرعـه رازک اسـت کـه بیش تـر 
بـر روی نگهـداری، تکثیـر و مدیریـت علف های هـرز اقداماتی 
انجـام می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت ایـن فعالیت ها بر اسـاس 

نـوع واریتـه و محـل تغییـر می کند.

مدیریت رشد در بهار
در بهـار، اولیـن شـاخه کـه از طوقـه گیـاه خارج می شـود، 
اگـر اصـالح نکننـد، تمایـل بـه رشـد غیـر یکنواخت داشـته و 
پوشـش گیاهـی نامتوازنـی را بـه وجـود خواهـد آورد. اصـالح 
 جسـت های اولیـه در بهـار باعـث ظهـور جسـت های قوی تر و
 بیش تر خواهد شـد. در سـطح جهانی اصالح بهاره یا به صورت

دسـتی و یـا بـا اسـتفاده از مـواد شـیمیایی ماننـد مخلوطی از 
پاراکـوات و دیکـوات انجـام می شـود. بـا ایـن حال اسـتفاده از 
روش دسـتی بهتریـن گزینه اسـت. طناب کشـی مزرعه رازک 
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قبـل از رشـد معنـی دار جدید یـا بالفاصله بعد از اصـالح اولین 
جسـت انجـام می شـود. در طـی دوره اسـتقرار سـال های اول 
تـا سـوم، تولید کننـدگان بایـد تصمیـم بگیرنـد که چـه تعداد 
طنـاب در هـر طوقه اسـتفاده کنند تـا حداکثر فضا برای رشـد 
فراهـم شـود. در نواحـی که کشـت رازک تازه آغاز شـده اسـت 
ایـن تصمیـم بـر اسـاس دانـش بومـی انجـام می شـود. پس از 
اسـتقرار کامـل از سـال چهـارم به بعـد تعداد طناب هـا همانی 
خواهـد بـود کـه از سـال اول و بعـد آن اسـتفاده شـده بـود. 
رسـیدگی مزرعه رازک در واشـنگتن آمریکا نوعاً در طوقه هایی 
کـه دارای 3 یا چهار طناب هسـتند، اتفـاق می افتد در صورتی 
کـه در نیوزیلنـد و اسـترالیا تعداد طناب اسـتفاده شـده 2 عدد 
اسـت. سـکوهای کشـنده به وسـیله تراکتور )شـکل 21( برای 
مزرعـه رازک در کاهـش هزینـه کارگری در طی طناب کشـی 

ضروری اسـت.

 
شکل 21. سکوهای کشنده به وسیله تراکتور در مزرعه رازک 
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ک

ک مزرعه راز
ت های ی

ت فعالی
جدول 3. زمان های تقریبی کلیدی در مدیری

ماه
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RC

RC
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S
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F
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F
F

F
F

F
F

F
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F
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ماه
مرداد

شهریور
مهر

آبان
آذر

دی

طناب کشی
ت شاخه ها

تربی
رصد و کنترل 
آفات و بیماری 
ت

امادگی برداش
ت

برداش
فرآوری، انبار 

داری
انباری داری 

ک
خن

ت کردن و 
پلی

بسته بندی
بازار یابی و 

ش
فرو

انتهای مزرعه و 
پاکسازی

بازنگری فصلی 
و نقشه آینده

Cascade مراحل زمانی رشد برای نمونه در واریته :* 
ف هرز، F: کوددهی خاکی، S: محلول پاشی

K: از بین بردن، M: کنترل دستی عل
D ،قبل از ظهور :PE ،)قلمه های ساقه )سبز :G

C ،قلمه ریزوم :RC

ک
ک مزرعه راز

ت های ی
ت فعالی

ادامه جدول 3. زمان های تقریبی کلیدی در مدیری
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ک

ک مزرعه راز
ت های ی

ت فعالی
ادامه جدول 3. زمان های تقریبی کلیدی در مدیری
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نمونه گیری 
ک
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نمونه گیری 
گ

ت بر
باف

ف 
کنترل عل
هرز

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

PE
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ت اولین 
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شاخه

آبیاری

کوددهی
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ک مزرعه راز
ت های ی

ت فعالی
ادامه جدول 3. زمان های تقریبی کلیدی در مدیری

ماه
بهمن

اسفند
فروردین

ت
اردیبهش

خرداد
تیر

طناب کشی

ت شاخه ها
تربی

رصد و کنترل 
آفات و بیماری 
ت

امادگی برداش

ت
برداش

فرآوری، انبار 
داری

انباری داری 
ک

خن
ت کردن و 

پلی
بسته بندی
بازار یابی و 

ش
فرو

انتهای مزرعه و 
پاکسازی

بازنگری فصلی 
و نقشه آینده

Cascade مراحل زمانی رشد برای نمونه در واریته :*
K: از بین بردن، M: کنترل دستی علف هرز، F: کوددهی خاکی، S: محلول پاشی. 

D،قبل از ظهور :PE ،)قلمه های ساقه )سبز :G
C ،قلمه ریزوم :RC
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نوع طناب مورد اسـتفاده مهم اسـت و یافتن طناب مناسب 
معموال آسـان نیسـت. در طی بازدید آموزشـی از صنایع رازک 
در نیوزیلنـد تولید کنندگان رازک مشـکالت زیـادی را گزارش 
کردنـد کـه یکـی از آن ها این اسـت کـه یافتـن طناب هایی از 
منبع طبیعی بسـیار مشـکل اسـت و به جای آن از طناب های 
 پالسـتیکی استفاده کردند که مشکالت بی شماری را به واسطه
 ناسازگار بودن به محیط زیست و مقاومت آن در مقابل تجزیه و
 نیـز تداخـل بـا ماشـین آالت ایجـاد کـرد. طناب هـای کنفـی
 که از پوست درخت نارگیل ساخته شده به طور سنتی مورد عالقه

بسـیاری از تولید کننـدگان رازک در سراسـر دنیـا اسـت. ایـن 
نـوع طناب هـا قوی، بادوام و سـطح صعـودی مناسـبی را برای 
شـاخه های رازک فراهـم می کنـد. بـا ایـن حـال، آنهـا بایـد به 
انـدازه کافـی با دوام باشـند تـا وزن بوته و وزن میـوه که همان 
مخـروط اسـت را تحمل کننـد و طناب هـای دوال پیچ کنفی یا 
 سیسـال گزینه هـای مناسـبی هسـتند. اسـتفاده از طناب های
 سیسال )Rot proofed sisal( در استرالیا بیش تر از طناب های کنفی

است و یک جایگزین با دوامی است )شکل 22(.
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شـکل 22. طناب هایـی کـه از الیـاف طبیعـی سـاخته شـده معمـوال بـرای 
می شـوند.  داده  ترجیـح  اسـتفاده 

طناب هـای رازک در بـاال بـه سـیم ها و تکیه گاه هـا متصل 
می شـوند و در پاییـن بـه واسـطه یـک وسـیله مخصوصـی که 
در کنار طوقه گیاه کارگذاشـته می شـود، متصل می شـوند. در 
آمریکا تولیدکنندگان رازک از یک سـری بسـت های W شـکل 
بـرای بسـتن طناب هـا بـه سـیم ها  و تکیه گاه هـا در پاییـن  و 
در بـاال اسـتفاده می کننـد )شـکل 23(. این روش بـرای مزارع 
رازک ترجیـح داده می شـود زیـرا در اصالح بوته هـای رازک در 
بهـار تداخلـی بـا تجهیـزات نداشـته و برگ هـا نیز در شـرایط 
ایـده ال خـود اسـت. که ایـن با ابـزار خاصی انجام می شـود. در 
نیوزیلنـد زمانـی که اصـالح بهاره توسـط ابزار مکانیکـی انجام 
 Pigtail می شـود، تولید کننـدگان از میخ هـای حلقه ای به نـام
در نزدیـک طوقـه گیـاه بـرای محکـم بسـتن طنـاب اسـتفاده 
می کننـد و در موقعیتـی قـرار می گیرنـد که تداخلـی با اصالح 
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بوتـه در بهـار کـه بـه وسـیله دسـت و یـا وسـیله دیگـر انجام 
می شـود، ندارد. )شـکل 24(.

شکل 23. بست های W شکل و وسیله ای که به عنوان تکیه گاه یا اتصال طناب 
در پایین در آمریکا استفاده می شود. 

شکل 24. میخ های حلقه ای برای تکیه گاه و بستن طناب در پایین 
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 تربیت شـاخه یکبار از سـال دوم و همزمان با شـروع رشـد،
 زمانی که ارتفاع آنها به 60 سـانتی متر رسـید، انجام می شـود.

در زمانـی کـه تمامـی طوقه ها در حال رشـد هسـتند، کارگرها 
 در داخل مزرعه رازک حرکت کرده و دو تا سـه تا از قوی ترین

شـاخه ها از هـر طوقـه را انتخـاب و بـه دور طناب هـا در جهت 
عقربه هـای سـاعت می پیچنـد. اگر شـاخه های رشـد کـرده در 
سـال جدیـد هم شـکل و یکنواخـت نبودند، در اینجـا چندین 
شـاخه انتخـاب می شـود تـا فرآینـد تربیـت آنهـا کامل شـود. 
پـس از کامـل شـدن تریبـت شـاخه ها، آنهـا بـدون کمـک در 
طـول دوره رشـد خود شـروع به طویل شـدن و افزایـش ارتفاع 

می کننـد )شـکل 25(.

شکل 25. طناب بندی و تربیت شاخه ها 



راهنمای کشت و کار رازک 58

آبیاری
در اکثـر مناطقـی کـه رازک کشـت و کار می شـود، آبیاری 
ضروری اسـت. زمان آبیاری به عوامل از قبیل طراحی سیسـتم 
آبیاری، نوع خاک و شـرایط آب و هوایی منطقه بسـتگی دارد. 
مقـدار رطوبـت خـاک بایـد تـا عمق 60 سـانتی متری بررسـی 
شـود رازک از ابتـدای جوانه زنـی تـا برداشـت بـه آبیـاری نیاز 
دارد. صـرف نظـر از نوع سیسـتم آبیـاری )قطره ای یـا بارانی(، 
هـدف نگهـداری رطوبـت خـاک در سـطح مناسـب در طـول 
دوره زندگـی گیـاه اسـت بـدون اینکـه خـاک غرقـاب شـده و 
یـا عناصـر غذایـی بـه صـورت زهکـش در اثـر آبیـاری زیـاد از 

دسـترس خارج شـوند. 
نگهـداری سیسـتم آبیـاری معمـوالً قبـل از شـروع فصل و 
مسـتلزم سـرویس پمپ هـا، تمیـز کـردن لوله هـای ارتباطی و 
کنتـرل کـردن سیسـتم های توزیـع آب اسـت. در ایـن زمـان 
نیـز بایـد تانک هـا و مخزن هـای ذخیـره کودهـا را کنتـرل و 
تمیـز کـرد. در هـر صـورت در شـروع هـر فصـل بایـد کلیـه 

سیسـتم های تغذیـه ای و آبیـاری کنتـرل شـوند.
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تغذیه و کوددهی
 زمان هـای کلیـدی بـرای کـود دهـی قبـل از برداشـت و

در اواسـط بهار از طریق سیسـتم آبیاری قطره ای اسـت. منابع 
معتبـری کـه در ایـن زمینـه وجـود دارنـد کـه می تواننـد یک 
 سیستم کود دهی را در مزرعه مستقر و نصب کنند. شکل های 

بسیاری از وسایل ساده و پیچیده را نشان می دهد.

الف

جب

شکل 26. الف( دستگاه تزریق کود به داخل خط آبیاری، ب( مخازن اصلی کود، 
لوله های  ارتباطی بین آنها و  ج( مخازن چندگانه کود به همراه سیستم های 

تزریقی کود به سیستم آبیاری.
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 دستورالعمل های کاربرد کود برای تولید رازک برای هر منطقه
ارائـه نشـده اسـت. در حـال حاضـر، دسـتور العمل هایـی کـه 
توسـط کشـورهایی ماننـد آمریـکا ارائـه شـده اسـت بهتریـن 
مرجـع بـرای مـا هسـتند. نیـاز تغذیه ای بایـد با دانـش حاصل 
از نتایـج آنالیـز خـاک و برگ و نیز شـرایط آب و هوایی منطقه 
بـا هم مورد بررسـی قرار گرفته و تصمیم مناسـب اتخاذ شـود. 
تخمیـن میـزان برداشـت مـواد غذایـی توسـط گیـاه بـه ما در 
جایگزیـن کـردن آن کمک خواهـد کرد. گیاهـان رازک بالغ به 
دلیل تولید محصول و سـطح سـبز زیاد، در مقایسـه با گیاهان 
جـوان مقـدار مواد غذایی بیش تری را از سـطح خاک برداشـت 
می کننـد. بـرآورد میـزان برداشـت مـواد غذایـی بـه وسـیله 
 مقـدار مـاده خشـک تولیـدی و آگاهـی از مقـدار زیسـت توده

تولیـدی به صـورت کیلوگـرم در هکتار اسـت. در همین رابطه 
مطالعـات در ایالـت میشـیگان آمریکا نشـان داده اسـت که در 
 کل مـاده خشـک گیاه رازک حدود 3درصـد نیتروژن، 2 درصد

پتاسـیم و 0/5 درصـد فسـفر اسـت. عوامـل دیگـری کـه روی 
مقـدار برداشـت مـواد غذایـی مؤثرند شـامل: سـطح مـواد آلی 
خـاک، مقـدار اصـالح مـاده آلـی خـاک و مقـداری از گیـاه 
کـه بـه عنـوان کمپوسـت بـه خـاک بـر می گـردد اسـت. ایـن 
عوامـل باعـث برگشـت و یـا اضافه شـدن مواد غذایـی به خاک 
می شـود کـه در نتیجـه روی کاهـش مقـدار جایگزینـی نهایی 

عناصـر غذایـی تأثیـر دارند.
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آزمایشـات خـاک و بافـت به شـما در تصمیم گیـری تغذیه 
 گیـاه کمک می کند. انجام آزمایش خاک در انتهای زمسـتان و
 اوایل بهار در شناسایی بروز تغییرات غذایی در داخل هر ردیف

مفیـد اسـت. آزمایشـات قبـل از کاشـت به تشـخیص تغییرات 
زیـاد در فاکتورهایـی از قبیل pH و فسـفر خاک کمک می کند 
کـه قبل از کاشـت نسـبت به اصالح آنهـا اقدام شـود. محققان 
گـزارش کردنـد که مقـدار pH مطلوب برای رشـد گیـاه رازک 
بیـن 6 تـا 6/5 اسـت. اگـر pH زیر 6 بـود نیاز به اصـالح دارد و 
اسـتفاده از آهک کشـاورزی )کلسـیم کربنات( مناسـب اسـت، 
مگـر منیزیـم نیز باشـد کـه در ایـن صـورت می تـوان از آهک 
 دولومیتی )کلسیم منیزیوم کربنات( به عنوان یک گزینه خوب

اسـتفاده کـرد. اگـر pH بـاالی 6/5 بـود، نیـاز بـه اسـتفاده از 
آهـک و یـا دولومیـت نیسـت.

نمونه هـای بافـت گیاهـی زمانـی کـه شـاخه های اصلی به 
نصـف ارتفـاع خـود رسـیدند، باید جمـع آوری شـوند. محققان 
تجزیـه اسـتاندارد بافـت گیاهـی رازک را بر اسـاس نمونه هایی 
از جوان تریـن برگ هـای بالـغ انتشـار دادنـد. در برخـی نواحی 
تولیـد رازک در جهـان، از دمبـرگ بـرای انجـام تجزیـه عناصر 
اسـتفاده می کننـد، بـا این حـال یافتن اسـتانداردی بـرای این 

روش بسـیار مشـکل است.
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)N( نیتروژن
وجـود نیتروژن مناسـب در خاک برای داشـتن رشـد قوی 
در مزرعـه رازک حیاتی اسـت و بنابراین، وارد کردن این عنصر 
غذایـی بـه مزرعـه هر سـاله نیاز اسـت. عالئم کمبـود نیتروژن 
معمـوالً بـا رنـگ پریدگـی یـا زردی برگ هـا و کاهـش رشـد 
 نشـان داده می شـود. بهتریـن زمـان بـرای دادن کـود نیتروژن
 به زمین در طی رشد رویشی سریع )طویل شدن شاخه اصلی و

تشـکیل شـاخه های جانبـی( اسـت. از کاربـرد نیتـروژن بعد از 
گلدهی اجتناب کنید. زیرا این کار باعث افزایش رشـد رویشـی 
ناخواسته طی دوره نمو میوه می شود. کاربرد نیتروژن در آمریکا 
 حـدود 85 کیلوگـرم نتیروژن واقعی در سـال اول کشـت رازک

اسـت کـه به صـورت بخـش بخش به زمیـن داده می شـود. در 
 آمریـکا، بـرای رسـیدگی رازک در خاک هایی کـه 2 تا 5 درصد

مـاده آلـی دارنـد، بـه طـور معمـول 120 تـا 170 کیلوگـرم 
نیتـروژن واقعـی بـه عنـوان کمکی دریافـت می کننـد. گزارش 
شـده اسـت کـه مقـدار نیتـروژن کاربردی بسـته به سـطح باال 
یـا پاییـن مـاده آلی خاک اسـت، بـا این حـال زمانی کـه ماده 
آلـی خـاک پاییـن اسـت 230 کیلوگـرم نیتـروژن در هکتار به 

مزرعـه اضافـه می شـود.
اسـیدی شـدن خاک به طـور طبیعی رخ می دهـد اما اکثر 
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کودهـای نیتروژنـه اسـیدی شـدن خـاک را تسـریع می کنند. 
کودهـای نیتراتـه اگرچـه گـران هسـتند، اثـر مغایـری دارند و 
تـا عمـق 60 سـانتی متری خـاک را اسـیدی نمی کننـد )اگـر 
خـاک اسـیدی نباشـد(. مدیریـت صحیـح کـود، آهـک دهی و 
افزایـش مـاده آلـی خـاک، بـه کاهـش فرآیند اسـیدی شـدن 

خـاک کمـک می کند.

پتاسیم
 پتاسـیم عنصری مهم در سـالمت برگ، رشـد شاخه اصلی،

تعـادل آب در گیـاه، رشـد و نمـو میـوه اسـت و در اکثـر موارد 
سـاالنه نیـاز اسـت تـا بـه خـاک اضافـه شـود. عالئـم کمبـود 
پتاسـیم در گیاه رازک سـوختگی حاشـیه برگ و کاهش رشـد 
اسـت. محققان گـزارش کردند که مقدار جذب فصلی پتاسـیم 
توسـط گیـاه رازک حدود 170 – 90 کیلوگرم در هکتار اسـت 
 کـه یـک چهـارم آن در میوه و سـه چهارم دیگـر آن در برگ و

شـاخه اصلـی ذخیره می شـود. اگر پیکره رویشـی گیـاه بعد از 
برداشـت محصـول بـه مزرعـه به عنـوان مالـچ برگـردد، بخش 
عظیمـی از پتاسـیم بـه خـاک برمی گـردد. در آمریـکا، به طور 
معمـول 90 تـا 115 کیلوگـرم کود پتاسـیم به مزرعـه تولیدی 

رازک اضافـه می کننـد.
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فسفر
)P( فسـفر ،)N, P, K and S( یکـی دیگـر از عناصر کلیدی 

اسـت کـه گیـاه رازک به حداقل مقـدار آن نیاز دارد. بر اسـاس 
میـزان فسـفر در کل مـاده خشـک گیاهـی کـه حـدود 0/5 % 
اسـت و کل میـوه تولیـدی حـدود 4000 کیلوگـرم در هکتار، 
مقـدار برداشـت فسـفر حـدود 20 کیلوگرم در هکتـار از خاک 
اسـت. بر اسـاس مقـدار فسـفر موجود در خـاک مقـدار واقعی 
مـورد نیاز فسـفر خـاک را تنظیـم نمایید. قبل از ایجـاد مزرعه 
رازک مقـدار کمـی فسـفر خـاک را مرتفـع نماییـد زیرا فسـفر 
عنصـری فـوق العـاده غیـر متحـرک و بعـد از ایجـاد مزرعـه 
مشـکل بـه تـوان مقـدار آن را در اعمـاق خـاک تنظیـم نمود.

کودهای ریز مغذی
عناصـر کلیـدی کـه گیـاه رازک بـه آنها نیـاز دارد شـامل: 
 منیزیم )Mg(، روی )Zn( و بور )B( است. زمانی کمبود منیزیم
 در مزرعـه اتفـاق می افتد کـه مقدار منیزیم خاک پایین باشـد،

 عـدم تعادلـی در نسـبت کلسـیم بـه منیزیـم خـاک وجـود 
 داشته باشد و یا کود پتاسیمی زیادی به مزرعه اضافه شده باشد.
 خاک هـای اهکی )کربنات کلسـیم( و کمی منیزیم، به واسـطه

تأثیـری کـه کلسـیم در نسـبت کلسـیم بـه منیزیـم خـاک 
می گـذارد باعـث بـروز عالئـم کمبـود منیزیـم در گیـاه رازک 
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 می شـود. بـه طور کلـی مقدار کلسـیم موردنیاز 2/5 تـا 5 برابر
منیزیم )یا نسـبت کلسـیم بـه منیزیم 2/5 – 5 بـه 1( پذیرفته 
شـده اسـت. عالئم عمده کمبـود منیزیوم کلروز بیـن رگبرگی 
)زردی( بـه طـوری کـه خـود رگبرگ هـا سـبز هسـتند. آهک 
 دولومیتی و سـولفات منیزیوم دو ماده اصالحی برای خاک های
 با کمبود منیزیم هستند. دولومیت قبل از کاشت و سولفات منیزیم

در طول فصل کشت به صورت محلول پاشی مصرف می شود.
کمبـود روی )Zn( از طریـق بـروز عالئمـی مانند برگ های 
کوچـک، کلورتیـک )زرد(، فنجانی شـکل شـدن بـرگ و رشـد 
ضعیـف شـاخه اصلـی و جانبـی مشـخص می شـود. عمومـاً از 
سـولفات روی بـه عنوان اصـالح کمبود روی اسـتفاده می کنند 
 کـه یـا بـه صـورت محلـول پاشـی و یـا همـراه آب آبیـاری به 

گیاه می دهند.
کمـی بـور در خـاک باعـث بـروز عالئمـی از قبیـل تأخیـر 
در نمـو سـاقه، وجـود پیکره رویشـی بدشـکل، برگ های چین 
خـورده اسـت. نتایـج تجزیـه خاک به مـا در کمبـود بور کمک 
می کنـد کـه آیـا بـه بـور کمکی نیـاز اسـت یا نـه. کمبـود بور 
بـه سـادگی در خـاک بـا اضافه کـردن کودهای محلـول بور به 
خـاک اصـالح می شـود. در آمریـکا اگـر بور نیـاز باشـد، مقدار 
2 – 1 کیلوگـرم بـور در هکتار مصرف می شـود. مراقب باشـید 
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مقادیـر بیش تـر کـود بـور اضافـه نکنیـد زیـرا کـه ایـن عنصر 
خیلـی سـریع بـه حالـت سـمی در می آید.

برداشت، فرآوری و بازاریابی
مدیریت قبل از برداشت و برنامه برداشت رازک

آمادگـی بـرای برداشـت محصـول شـامل امتحـان کـردن، 
تعمیـر کـردن و نگهـداری تمامی تجهیـزات الزم در برداشـت 
اسـت. سرویس و تعمیر تجهیزات برداشـت رازک باید دو هفته 
قبل از برداشـت انجام شـود و ایـن از رویدادهای ناخواسـته در 
حیـن برداشـت جلوگیـری می کنـد. بـر طبـق گفتـه محققان، 
 خـود فرآینـد خشـک شـدن رازک، زمان و سـرعت برداشـت و
 فرآیندهای بعد از برداشت را تعیین می کند. برداشت به گونه ای
 برنامه ریزی شـود تا رازک برداشت شـده خشک، تفکیک شده،
 بسـته بندی و در یـک فرآیند مداوم بدون نیاز به ذخیره سـازی

رازک های سـبز برداشـت شـده باشـد کـه در غیر ایـن صورت 
باعـث کاهـش کیفیت آن می شـود. 

آیا رازک ها آماده جمع آوری است؟
آبجـو سـازها رازک تولیـد شـما را براسـاس مقـدار تلخـی، 
پتانسـیل نگهـداری اسـیدهای آلفـا و بتـا و اسـانس آنهـا کـه 
منجـر بـه طعـم آبجـو می شـود مـورد ارزیابـی قـرار می دهند. 
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بـر طبـق گـزارش محققـان مقـدار اسـانس رازک تـا زمـان 
برداشـت سـنتی آن روند افزایشـی دارد؛ آبجوی سـاخته شـده 
از یـک نـوع واریته برداشـت شـده رازک در زمان هـای مختلف 
برداشـت عطـر و طعـم متفاوتـی دارد. زمان مناسـب برداشـت 
زمانـی اسـت کـه ویژگی هـای ذکر شـده هـم در تولیـد نهایی 

رازک و هـم در فـرآورده نهایـی آن در حـد مطلـوب باشـد.
 دو تا از عمومی ترین روش های اسـتفاده شـده برای تعیین

رسیدگی میوه های رازک در مزرعه عبارتند از: 
1( نگاه کردن، بوکردن و احساس کردن )روش حسی(

2( اندازه گیری درصد ماده خشک 
تولید کننـدگان بـا تجربـه بـا اسـتفاده از صفـات کلیـدی 
بویایـی و المسـه می تواننـد زمـان رسـیدگی رازک  بصـری، 
را تعییـن کننـد. همـان گونـه کـه آنهـا بـه سـمت رسـیدگی 
پیـش می رونـد رنـگ میوه هـا از سـبز بـه سـمت زردی تغییر 
پیـدا می کنـد. همچنیـن میوه هـا از لحـاظ لمـس بـه صـورت 
ورقـه ورقـه در آمـده و رنـگ زرد غده هـای لوپین آنها تشـدید 
می شـود. رصـد کـردن تغییـرات در عطـر می توانـد بـه زمـان 
برداشـت رازک کمـک کنـد. ایـن کار بـه وسـیله مالـش چنـد 
میـوه رازک در کـف دسـت و بو کـردن رازک های خرده شـده 
انجـام می شـود. برخـی از محققـان میوه هـای نـارس را سـبز 
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رنـگ و بوی شـبیه علوفـه یونجـه توصیف می کنـد در صورتی 
 کـه میوه هـای رسـیده رازک بویـی شـبیه پیـاز، سـیر و یـا
 گوگـرد را دارنـد. از آنجـا که موارد ذکر شـده کیفی هسـتند و
 بر اسـاس روش هـای تجربی مربوط به بینایی، بویایی و المسـه

تفسـیر می شـوند بنابراین، به درجـه باالیی از تجربـه و مهارت 
دارد.  نیاز 

 همان طور که میوه های مخروطی شـکل رازک رشد کرده و
 می رسـند، درصـد مـاده خشـک هـر 4 تا 7 روز بسـته بـه نوع
 واریتـه 1درصـد افزایـش می یابـد. آزمایش درصد ماده خشـک
 یک صفت کمی است که تحت استاندارد قرار دارد. عمومی ترین

مقـدار درصـد مـاده خشـک در هنگام برداشـت که در بررسـی 
منابـع به آن اشـاره شـده حـدود 23 درصد اسـت. هرچند این 
 مقـدار می توانـد در دامنـه بیـن 20 تـا 23 درصـد بسـته بـه

نـوع واریتـه قرارگیـرد. آزمایشـات مـاده خشـک به سـادگی با 
تجهیزاتـی ماننـد خشـک کن هـا، میکروویوهـا و دهیدراتورهـا 
)خشـک کننده ها( بـا تنظیـم دقیـق آنهـا قابـل انجـام اسـت. 
فرآینـد شـش مرحلـه ای زیـر می توانـد نحـوه خشـک کـردن 

گیـاه رازک را توضیـح دهـد.
1( بـه طـور تصادفـی نمونه هایـی از هر ردیف کـه نماینده 
 واریته و آن ردیف باشد تهیه کنید. در یک نمونه، باید از 10 شاخه
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جانبـی گیاه رازک میوه آنها را برداشـت کـرد. اطمینان حاصل 
کنیـد تـا ارتفـاع قـرار گرفتـن میوه هـای رازک بـر روی گیـاه 
نماینـده اکثـر بوتـه باشـد. از نمونه  گیـری در هـوای بارانـی و 

مرطـوب بـودن زمیـن خـودداری کنید.
2( میوه هـای چیـده شـده را داخـل ظـرف ریختـه و با هم 
مخلـوط کنیـد و یـک نمونـه 100 تـا 150 میـوه رازک را از 

داخـل ظـرف انتخـاب و بردارید.
3( از یک ترازوی با ظرفیت اندازه گیری اعشـاری اسـتفاده 
کنیـد. ظـرف مـورد نظـر بایـد به انـدازه کافـی بزرگ باشـد تا 
تمـام نمونه هـا در داخـل آن جا شـود و ابتـدا وزن خالی ظرف 

را اندازه گیـری کنید. 
4( 100 تـا 150 میـوه رازک را داخـل ظـرف بگذاریـد و 
مجـدداًً ظـرف و میوه هـا را وزن کنیـد. وزن خالـی ظـرف را از 
وزن ظـرف بـا میـوه کسـر نماییـد عـدد بـه دسـت آمـده وزن 

میوه هـای سـبز رازک اسـت.
 5( از خشـک کن میوه و اجاق میکروویو برای خشک کردن
 میوه های سـبز رازک تا رسـیدن رطوبت به صفر درصد استفاده
 کنید. اگر از خشـک کن میوه اسـتفاده می کنید این کار ممکن
 است در طول یک شبانه روز طول بکشد تا میوه خشک شود. و
 اگر از دسـتگاه میکروویو برای خشـک کردن اسـتفاده می کنید
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نیـاز اسـت که بـه طور مـداوم آن را کنترل کنیـد و چندین بار 
نمونـه را وزن کنیـد و زمانـی کـه وزن نمونه ها به مقـدار ثابتی 
رسـید نمونه آماده است تا درصد ماده خشک را محاسبه کنید. 
 وزن نهایـی را اندازه گیـری وثبـت کـرده و از وزن خالـی ظرف

کم کنید. مقدار به دست آمده وزن خشک میوه ها است.
6( از معادله هـای زیـر بـرای محاسـبه درصـد وزن تـر و 

خشـک میوه هـا اسـتفاده کنیـد:

= درصد ماده خشک میوه رازک
وزن میوه خشک رازک

×100
وزن میوه تر رازک

برای مثال:

= %22,7درصد ماده خشک میوه رازک
25

×100
110

ترکیـب آزمـون تعییـن مـاده خشـک میـوه و بـه همـراه 
روش هـای تجربـی مربـوط به حـواس بینایی، بویایی و المسـه 
بـه شـما در شناسـایی بهتریـن زمـان برداشـت میـوه رازک 

کرد. کمـک خواهـد 

برداشت
برداشـت پرکارترین دوره فعالیت هم در مزرعه رازک و هم 
در سـالن های فرآوری اسـت. برداشـت دسـتی اسـتاندرادترین 
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روش برداشـت میـوه رازک قبل از ابداع ماشـین برداشـت بود. 
بـا وجود ایـن، امروزه هزینه کارگری در برداشـت دسـتی برای 
افـرادی کـه هـدف آنهـا افزایـش سـود اسـت، غیـر اقتصـادی 
اسـت. میوه هـای بالـغ و رسـیده بایـد برداشـت، تمیـز و در 
کم تریـن زمـان ممکـن بـه واسـطه حفـظ کیفیـت و شـرایط 
انبـارداری خشـک شـوند. بسـته بـه واریته کشـت شـده، دوره 
برداشـت میـوه رازک حدود یـک ماه طول می کشـد. در برخی 
مناطـق ایـن دوره از اواسـط بهمـن تـا اواسـط فروردیـن اتفاق 
می افتـد. در دنیـا دو روش اساسـی بـرای برداشـت اقتصـادی 

میـوه رازک وجـود دارد.
 1( چیدن در مزرعه با استفاده از ماشین های برداشت کننده

کـه در طـول ردیـف حرکـت کـرده و میوه هـا را از محـل خود 
بـر روی شـاخه اصلی جـدا می کنند )شـکل های 27 و 28(. در 
 مزارع که دارای داربسـت با ارتفاع کم اسـت، برداشـت کننده ها

از بیـن ردیف ها عبور کرده و میوه ها را برداشـت و داربسـت در 
 زمیـن باقـی می ماند. در هر دو نوع داربسـت کوتاه و V شـکل،
 میوه های رازک به همراه برخی برگ ها از شاخه جدا و در داخل
 مخزن هـای قابل حمل ریخته و به سـوله هایی به همین منظور
 انتقـال و در آنجا تمیز و پاک می شـوند. مخـازن حاوی قطعات

خرد شـده سـاقه، بـرگ و یا بخش هـای دیگر که حین برداشـت 
 جمع آوری می شوند به عنوان مالچ به زمین برگشت داده می شود.
 این روش برداشـت در آمریکا معمول است. در این روش هزینه
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 کارگری بسـیار پایین است. جنبه های منفی این روش برداشت
 شامل هزینه باالی سرمایه گذاری در تهیه ماشین آالت مورد نیاز و

فشردگی خاک در اثر حرکت ماشین آالت است.

شـکل 27. نمای جلوی دسـتگاه برداشـت میـوه رازک در آمریکا کـه در مزارع 
با داربسـت V شـکل اسـتفاده می شود.

 

شـکل 28. اسـتقرار دسـتگاهی برداشـت رازک شامل برداشـت کننده، مخازن 
حمـل و تراکتور هـای مربوطه
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2( در ایـن روش جداسـازی میوه هـا از شـاخه اصلـی در 
سـوله اسـت کـه مسـتلزم برداشـت، انتقـال تمـام شـاخه ها به 
سـوله و جـدا کـردن میوه هـا از شـاخه ها توسـط ماشـین های 
ثابـت اسـت. شـاخه ها از بـاال و از پاییـن بوتـه دسـتی و یـا بـا 
 ماشـین قطع شـده و داخل مخازن ریخته می شود )شکل 29(.
 در مزارع با مقیاس کوچک در نیوزیلند و استرالیا قطع شاخه ها
 از سیم های باالیی با استفاده ار تراکتورهای مجهز به قطع کن و
 کشنده های مربوطه انجام می شود )شکل 30 و 31(. شاخه های
 قطـع شـده در داخل تریلر یا مخـازن تراکتور بارگیری شـده و
 بـه سـوله های مربوطه منتقل می شـود. در داخل سـوله ها آنها

در ابتدای خط مربوطه تخلیه شـده و سـپس به داخل دسـتگاه 
بـر روی نـوار نقالـه کشـیده و در داخـل آن میوه هـای رازک از 
 شـاخه ها جـدا می شـود. شـاخه های خـرد شـده در دسـتگاه

 در داخـل سـوله ها بـه عنـوان مالـچ به مزرعـه رازک برگشـت 
داده می شوند.

شـکل 29. تراکتورها با تیغه های قطع کن شـاخه ها را از سـیم های داربسـتی 
در باال قطـع می کنند 
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 شکل 30. کشنده های مخازن حاوی شاخه ها برای ماشین های
قطع کننده مزارع رازک اندازه متوسط

 

شـکل 31. کشـنده های شـاخه ها کـه در طـول یـک ردیـف بـه همـراه مخزن 
مربوطـه حرکـت کـرده و بـه همـراه قطع کننـده شـاخه ها از باال از سـیم ها و 

از پاییـن قطع می شـوند
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در داخـل هـد برداشـت ابـزار انگشـت مانندی وجـود دارد 
کـه سـبب چیـدن میـوه رازک می شـود کـه از ابتدای توسـعه 
ماشـین های برداشـت در سـال 1900 تغییـری جزئـی در آنها 
 صورت گرفته اسـت. هر هد برداشـت شـامل ابـزار جمع کننده

سـیم اسـت انگشـتانه ها بـه صـورت ردیفـی مرتـب شـده اند و 
توسـط زنجیره هـای متحـرک در هـر یـک از دو انتهـا حرکـت 
دورانـی دارد )شـکل 32(. در اکثـر طراحی هـا، دو کمـر بنـد 
روبـروی هـم در جلـو هـد تعبیـه شـده اسـت تـا یـک فضایی 
را ایجـاد می کنـد کـه ضمـن حرکت شـاخه ها میوه ها توسـط 
انگشـتانه ها چیـده شـده و بـه سـمت مخـازن بـر روی نـوار 

هدایـت می شـوند.

 

 شـکل 32. ردیف هایی از انگشـتانه هایی که سیم های گیاهان را جمع می کند و
نیـز میوهـای مخروطـی رازک را از بوته های قطع شـده چیـده و داخل مخزن 

مربوطـه هدایت و جمـع می کند.



راهنمای کشت و کار رازک 76

رشـد تقاضـای جهانـی بـرای صنایـع آبجـو، باعـث رشـد 
تـوام تعـداد مـزارع کوچـک و متوسـط شـده اسـت. یکـی از 
بزرگ تریـن چالش هایـی کـه تولید کننـدگان جدیـد رازک بـا 
آن مواجـه هسـتند، یافتـن تجهیـزات چیـدن و فـراوری رازک 
اسـت که از نظر اندازه و هزینه تقریباً مناسـب کارشـان باشـد. 
ماشـین هایی مانند HopsHarves ter )نوعی ماشـین برداشـت 
و چیـدن رازک بـرای مـزارع کوچـک( )شـکل 33( که توسـط 

دانشـگاه رومونـت آمریکا سـاخته شـده اسـت.

شـکل 33. دسـتگاه HopsHarves terTM  سـاخت آمریـکا که بـرای مزارع کوچک 
و متوسـط طراحی شـده است.

 میزان بهره وری ماشـین برداشت را براساس سرعت فرآوری
 تعداد شاخه در ساعت و کارایی چیدن را بر اساس درصد میوه های

بـه دسـت آمده می سـنجند. هـر دو عامـل ذکر شـده را زمانی 
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 که تصمیم برای تهیه ماشـین مناسـبی بـرای مزرعه تان دارید،
به دقت مورد توجه قرار دهید.

چیدن و تمیز کردن میوه های جمع آوری شده
ماشـین های تفکیـک و پـاک کـردن در انـدازه و فرآیندکار 
 متفاوت هسـتند. هدف تمام آنها جـدا کردن میوه های مخروط

رازک از شـاخه ها و حـذف برگ هـا و سـاقه های ناخواسـته در 
 فرآورده نهایی اسـت. ساختار آنها شـامل یک نوار انتقال دهنده

شـاخه همـراه با میـوه، هد چیدن میوه، سیسـتم چیدن ثانویه، 
فن هـای عمـودی و کمربندهـای خـرد کننده اسـت. سـه برند 
معـرف در خصـوص دسـتگاه های جداکننـده میـوه از شـاخه 
)Dauenhauer( آلمـان، داناوئـر )Wolf( و بـرگ شـامل ولـف 
)Wolf( انلگیسی است. ماشین های ولف )Bruff( آمریکا و بروف 
 )شکل 34( و داناوئر )Dauenhauer( در حال حاضر در خط تولید

قـرار دارنـد. در صورتی که ماشـین بروف )Bruff( )شـکل 35( 
تولیـد نمی شـود. سـازندگان ماشـین های والـف آلمـان بـرای 
 به روز آوری، دسـتگاه های خـود را در بین تولید کنندگان توزیع
 می کنند تا ضمن برآورد نیاز آنها، تغییراتی را در ماشین هایشان

بر اساس تقاضای تولید کننده ایجاد کنند.
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شکل 34. یک دستگاه ماشین تفکیک کننده و چیدن میوه رازک 

شکل 35. ماشین تمیز کننده و تفکیک کننده )چیدن میوه( در نیوزیلند

خشک کردن، هوادهی و بسته بندی
بـرای حفـظ کیفیـت و نگهـدای مطلـوب رازک، رازک های 
تـازه برداشت شـده از مزرعـه دارای رطوبـت حـدود 80 درصد 
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هسـتند و بایـد بـه وسـیله خشـک کردن مقـدار رطوبـت آنهـا 
بـه 8 تـا 12درصـد برسـد. باالتـر از این مقـدار رطوبـت، رازک 
تمایـل بـه تجزیه داشـته کـه در اثر ایـن فرآیند باعـث افزایش 
میـزان اکسیداسـیون آن و افزایش تلخی آن می شـود. بنابراین 
اتاق هـای مخصـوص خشـک می شـوند. در  رازک   میوه هـای 

شکل 36 نحوه خشک کردن رازک را در یک اتاقک مخصوص که 
 بر روی سـکوهای مسـطح چند الیه پهن شده را نشان می دهد.

در ایـن روش هـوای گـرم بـا درجـه حـرارت مناسـب بـه کف 
 الیـه پمپ شـده و سـبب کاهـش رطوبت میوه ها در کف سـکو

بـه مقـدار 8 تـا 12 درصـد شـده اسـت . شـکل 37 فن هـای 
 بـزرگ را نشـان می دهـد که هوای گـرم را از باال و زیر سـکوها
 وارد اتاق می کند. انرژی مورد نیاز برای تولید گرما سوخت های

فسـیلی مانند زغال سـنگ و یا گاز اسـت. سیستم تهویه از نوع 
 بـاز اسـت که هـوای گـرم از دیگ هـای بخـار وارد می شـوند و
 از طرف دیگر خارج می شود تا مانع آلوده شدن میوه های رازک

شـوند. هـوای خیلـی گرمی که از کف سـکوها می گذرد سـبب 
 بخار شـدن رطوبت موجـود در میوه های رازک می شـود. زمانی
 کـه میزان رطوبت میوه ها در کف هر سـکو بـه مقدار مورد نظر

رسـید آنهـا را برداشـت می کننـد. در ایـن حالـت کف سـکوی 
طبقـه باالیـی باز شـده و رازک ها به روی سـکوی پایین ریخته 
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می شـوند و ایـن الیه مجـدداًً تحت تأثیر فرآیند خشـک کردن 
قـرار می گیـرد. این سیسـتم چنـد الیه بـه تولید کننـده اجازه 
می دهـد تـا فرآینـد خشـک کـردن بـه طور مـداوم و پیوسـته 

انجام شـود.

شکل 36. اتاقک های خشک کن میوه رازک حاوی چند الیه در نیوزیلند. 

در مقیـاس بـزرگ در آمریـکا اتاقک هـای خشـک کن در 
یـک الیـه بـوده و بـه وسـیله بخـار حاصـل از دسـتگاه های 

می شـوند.  میوه هـا خشـک  و  گـرم  گازی  جوشـاننده 
خشـک کـردن صحیح خـودش یک علم اسـت و مسـتلزم 
رعایـت فاکتورهایـی ماننـد دما، سـرعت هوا و عمـق الیه میوه 
 ریختـه شـده روی سـکو اسـت. در زمانـی کـه اتاقـک رشـد
 را طراحـی یـا اسـتفاده می کنید، تمامـی این فاکتورهـا را باید
 مـورد توجـه قرار دهید. محققان اطالعـات مفیدی را به صورت
 بررسـی منابع مطالعاتی فرآیند خشـک کردن و فعالیت تجاری



81راهنمای کشت و کار رازک

معمـول  طـور  بـه  انـد.  کـرده  تهیـه  جهانـی  سـطح  در  را 
 دماهایـی کـه برای خشـک کـردن اسـتفاده می شـود از 55 تا

65 درجه سانتی گراد متغیر است. 

شـکل 37. فن هـای بـزرگ هـوای گـرم را بـه زیـر الیه هـای پوشـیده از میوه 
رازک وارد می کننـد. 

مطالعات نشـان داده اسـت که دماهای باالی خشـک کردن 
باعـث از دسـت رفتـن مقـدار آلفـا اسـید محصـول می شـود. 
هـدف از ایجـاد سـکوهای الیه ای این اسـت که تمـام محصول 
بـا یـک دمـای دقیـق و بـه صـورت یکنواخـت خشـک شـود. 
حـذف سـریع رطوبـت رازک و در دمـای نسـبتاً پاییـن خطـر 
ایجـاد اکسیداسـیون و از دسـت دادن آلفـا اسـید و اسـانس را 
کاهـش خواهـد داد. بـه طور معمول طول دوره خشـک شـدن 
یـک بسـته از رازک در آمریـکاه بیـن 8 تـا 12 سـاعت اسـت. 
نمونه هـا را بـه دقـت در طول دوره خشـک شـدن مـورد پایش 
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قـرار دهیـد تـا مقـدار رطوبـت آن بـه حد مـورد نظر برسـد. از 
معادلـه زیـر بـه منظور محاسـبه وزن خشـک نمونه بر اسـاس 

وزن تـر آن اسـتفاده کنید:

= وزن خشک نهایی میوه رازک
وزن تازه نمونه × درصد ماده خشک شده برداشت

درصد ماده خشک نهایی نمونه

بـرای مثـال: وزن ماده خشـک نهایـی در 100 گـرم نمونه 
 برداشت شده تازه )سبز 23درصد( و وزن نمونه خشک 90 درصد

)10 درصد رطوبت دارد( به صورت زیر محاسبه می شود:

 22,5 گرم وزن
خشک نهایی میوه رازک

=

وزن 100 گرم تازه نمونه سبز  ×

 23% ماده خشک شده برداشت

90 % ماده خشک نهایی نمونه

در ایـن مثـال، فرآیند خشـک کردن زمانی کامل اسـت که 
وزن نمونه شما به 25/5 گرم برسد. با استفاده از این روش، باید 
یک کیسـه در کنار نمونه در طی فرآیند خشـک کردن باشـد و 
 وزن نمونه باید در طول فرآیند خشـک کردن به طور پیوسـته

اندازه گیری شود.
 زمانـی کـه رازک هـا از اتاقـک رشـد خـارج می شـود، تنوع

معنی داری در محتوای رطوبتی آن توده وجود دارد. رازک هایی 
کـه در کـف سـکو خشـک کننده وجـود داشـتند خشـک تر از 
رازک هـای الیـه روی سـکو هسـتند. بـه منظـور غلبـه بـر این 
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غیـر یکنواختـی و بدسـت آوردن یـک نمونـه یکنواخـت، قبل 
از بسـته بندی مجـدداً بـا هوای گرم خشـک کنیـد. رازک های 
تازه خشـک شـده را بر روی یک سـطح خنک برای یک مدتی 
بریزیـد تـا رطوبـت باقی مانده خـارج و بیـن توده توزیع شـود. 
بعـد از هوادهـی، رازک های خشـک شـده به محل بسـته بندی 
 منتقـل شـده و بـه وسـیله دسـتگاه های پـرس هیدرولیکی به 
 صورت عدل بندی )نوعی روش بسته بندی که در صنایع پنبه و

پشـم کاربرد دارد و دسـتگاهی مربوطه نیز سـاخته شده است( 
هماننـد عدل هـای پشـم، بسـته بندی می شـوند. با اسـتفاده از 
شـاخص نمونه بـرداری یک حفـره کوچکی را در بسـته عدل را 
بـاز کـرده تـا از طریق آن جهت بررسـی کیفیـت و رطوبت آن 

نمونه گیـری کنند )شـکل 38(.

شـکل 38. یـک نمونـه از عـدل بنـدی نیوزیلنـدی کـه با اسـتفاده از دسـتگاه 
تغییـر یافتـه عـدل بندی پشـم بسـته بندی شـده 
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ذخیره سازی
رازک هایی که به طور مناسـبی خشـک شـده اند می توانند 
بـه مدت طوالنی در شـرایط سـرد نگهداری شـوند، تا در طول 
سـال بخـش بازاریابـی و همینطـور فـرآوری آن انجـام گیـرد. 
دمـای اتـاق برای نگهـداری رازک ها مناسـب نیسـت. شـرایط 
اسـتاندارد بـرای نگهـداری عدل هـای رازک طبـق اسـتاندارد 

GCCA 2008 بـه قـرار زیر اسـت:

دما : 2/22-  تا 4/44- درجه سانتی گراد
رطوبت نسبی: 70 تا 85 درصد

مدت نگهداری 12 ماه
متفـاوت  مختلـف  واریته هـای  بیـن  ذخیره سـازی  ثبـات 
اسـت و بـه وسـیله اندازه گیـری میـزان اضمحـالل آلفـا اسـید 
در طـول دوره بـا مقـدار دمای داده شـده اندازه گیری می شـود. 
یـا  و  شـاخص ها  از  فهرسـتی  رازک  واریته هـای  از  بسـیاری 
مقادیـر الزم بـرای نگهداری را بـرای تولید کننـده دارند. مقدار 
درصـد رطوبـت نسـبی بـرای ذخیره سـازی در هـوای سـرد 
بسـیار مهـم اسـت، اگـر رطوبـت خیلـی پاییـن باشـد رازک ها 
رطوبـت و وزن خـود را از دسـت خواهند داد و اگـر خیلی زیاد 
باشـد رازک هـای تولیـد شـده رطوبـت جـذب کـرده و تجزیه 

مـواد در تـوده افزایـش می یابـد. 
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بسته بندی در خألء
گیاهـان رازک کـه بـه صـورت بسـته بندی در خـأ تهیـه 
می شـوند در بیـن تولید کننـدگان آبجـو مشـهور هسـتند. در 
ایـن روش نیتـروژن را بـه داخـل هـر بسـته اضافـه می کنند تا 
اکسـیژن ناخواسـته در بسـته بـه وجـود آمـده را حـذف کنـد. 
ایـن روش نیـز می توانـد بـرای تهیـه بسـته های در مقیـاس 
کوچـک از رازک مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد )شـکل 39(. زیرا 
 آنهـا تمایـل دارند، زمـان نگهـداری رازک ها طوالنی تر شـده و
 فضـای کم تری را برای ذخیره سـازی اختصاص داده و سـاده تر
 بتـوان از آنهـا برای فرآیند تدریجی آبجو سـازی اسـتفاده کرد.
 به همین دلیل بسیاری از تولید کنندگان آبجو روی ماشین های

بسـته بندی و تجهیـزات خـأء کننده بسـته ها سـرمایه گذاری 
می کننـد تـا نیـاز بـازار را بـرای ایـن نـوع فـرآورده را تأمیـن 

کننـد )شـکل 40 و 41(.

شـکل 39. بسـته های رازک تهیـه شـده در خـأء بـرای بـه حداقـل رسـاندن 
خطـر اکسیداسـیون در آنهـا.
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رازک،  فـرآوری  شـرکت های  یـا  و  رازک  تولیدکننـدگان 
بسـته ها را در دو قالـب T90 و T45 تولیـد می کننـد در قالـب 
90 نـوع )T90( بسـته هـا از میوه های آسـیاب شـده رازک که 
همـان مخروط هـا هسـتند سـاخته شـده و ایـن پودر آسـیاب 
شـده با نیـروی حاصل از ماشـین در قالب های مربوطـه وارد و 
 شـکل می گیرد. مفهوم T90 یعنـی اینکه این قالب 90 کیلویی

حاصـل از فـرآوری حـدود 100 کیلوگرم میوه رازک به دسـت 
 آمده است )100 کیلوگرم رازک = 90 کیلوگرم رازک پلیت شده

بدسـت آمـده اسـت(. بـه طـور مشـابه پلیت هـای T45 ناشـی 
اسـت.  رازک  کیلوگـرم   100 از  کیلوگـرم   45 اسـتحصال  از 
فرآوری هـای T45، یـک فرآورده بیش تر تغلیض شـده اسـت و 
 مقدار نسبت لوپیلین )ماده ای که از غدد لوپین در مخروط رازک

تهیـه می شـود( بـه وزن باالتـری دارد، منظـور ایـن اسـت که 
بـرای فـرآوری و تولید آبجو در مقایسـه با T90  بـه مقدار مواد 

کم تـری الزم دارد.

 شکل 40. نمونه ای از دستگاه بسته بندی )پلیت کردن( 
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شکل 41. بخش داخلی از یک دستگاه پلیت کننده رازک

بازاریابی رازک
 ذخیـره سـازی، فـرآوری و بازاریابـی به صورت مشـترک و

در همـکاری بـا هـم بسـیار مـورد توجـه اسـت، بـه خصـوص 
در مناطقـی کـه چندیـن تولید کننـده رازک در آن جـا فعـال 
هسـتند. ترکیـب رازک هـای تولیـد در یـک منطقـه می توانـد 
 منفعت هـای زیـادی از قبیل مقدار قابل عرضـه، برند تولیدی و
 سـرمایه گذاری روی واحد تحقیق و توسعه داشته باشد. شرکت

نلسـون بـا نام تجـاری NZ Hop Ltd یک نمونـه موفق این نوع 
مدل فرآوری و بازاریابی اسـت. یکـی از موارد کلیدی و مهم در 
 موفقیت اخیر شرکت Hop NZ افزایش سرمایه گذاری خصوصی

در برنامه هـای اصـالح رازک بـا همکاری دولت نیوزیلند اسـت. 
ایـن برنامـه منجـر بـه توسـعه و انتخـاب تعـدادی واریته هـای 
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توسـط  کـه  شـده  تجـاری  برندهـای  در  دار  معنـا  و  جدیـد 
ایـن شـرکت مدیریـت شـده اسـت. موفقیـت ایـن واریته هـا 
در تولیـد در سـطح محلـی نیوزیلنـد و بیـن المللـی یـک از 
رمـوز موفقیـت شـرکت تعاونـی نلسـون اسـت. از واریته هـای 
 مشـهوری که توسـط شـرکت تعاونی نلسـون آزاد شـده شامل:
Nelson Sauvin, Motueka, Riwaka, Pacific Series است.
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