
رازک، راز ساخت ماءالشعير!
"رازك" گياهي با قدمت بيش از هزار ســال است كه از گذشته هاي دور، كاربردهاي 

دارويي و نوشابه اي فراواني داشته است. اين گياه از قديم االيام در اروپا در باغچه هاي 
منازل كشت مي شده و به "گرگ بيد" معروف بوده است. علت اين نامگذاري اين بوده 
كه رازك به دور درختان "بيد" مي پيچد و منظره اي شبيه به حيواني درنده كه در حال باال 

رفتن از درخت مي باشد، به خود مي گيرد.
در لغــت نامــه دهخــدا نيز از ايــن گياه با نام "حشيشــه الدينار" ياد شــده اســت. 
امــروزه رازك به عنوان الگــوي توليد مكانيزه گياهان دارويي مطرح مي باشــد زيرا در 
 اكثر مراحل توليد اين گياه، از ماشــين آالت خاص اســتفاده مي گردد. در وبگاه رســمي
"Plant for a Future" بــه ايــن گياه از لحاظ خوراكي نمره 4 و از لحاظ دارويي نمره 5 (از 

5 نمره) داده شده است كه بيان كننده اهميت اين گياه و جايگاه مهم اين گياه در آينده 
مي باشد (1،6،8،10). در بين كشورهاي مختلف توليدكننده اين گياه، كشور نيوزلند به 

دليل توسعه كشت ارگانيك اين محصول، داراي جايگاه ويژه اي مي باشد.

  گياهان دارويي و طب سنتي  

عطارنامه
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ويژگي هاي ظاهري
رازك (.Humulus lupulus L) گياهي از خانواده 
شاهدانه (Cannabinacea) است. اين گياه، دو پايه، 
علفي، چندساله و باال رونده (ساقه اين گياه در جهت 
عقربه هاي ساعت به دور قيم مي پيچد) بوده و رشد 
ــريعي به ميزان 20 تا 50 سانتي متر در هفته  س

دارد. ارتفاع رازك به 10 متر نيز بالغ مي شود.
برگ هاي اين گياه، داراي سه تا پنج لوب مي باشد 
ــاقه قرار مي گيرند.  كه به صورت متقابل بر روي س
ــطح ناصافي مي باشند كه  برگ ها معموال داراي س
ــد.  به دليل وجود زوايد، كرك مانند به نظر مي رس
ــش گوش و داراي كرك  ــاقه ها در اين گياه، ش س
مي باشد و جالب است بدانيم كه رنگ ساقه در اين 
گياه از ويژ گي هاي مختص گونه  محسوب مي گردد. 
گل هاي ماده به صورت مخروطي شكل و گل هاي نر 
به صورت خوشه اي در كنار برگ ها آويزان مي باشند. 
مخروط هاي ماده كه اصطالحا به ميوه رازك مشهور 
ــكال مختلفي هستند و به  ــند، داراي اش مي باش
شكل هاي منشوري، مخروطي، كروي و تخم مرغي 
ديده مي شوند. رازك گياهي ريزوم دار است كه طول 
ــانتي متر بالغ مي شود و  ريزوم آن به 20 تا 40 س
ريشه هاي اين گياه، طويل بوده و تا عمق 5 متري 

خاك نيز در زمين فرو مي روند (1،6).

کاربردهاي رازک
عمده ترين خواص درماني رازك عبارتست از: آرام 
بخش و خواب آور، و آنتي بيوتيك ماليم (بر عليه 
باكتري هاي گرم مثبت). همچنين از عصاره حاصل 
ــابه سازي به  از گل هاي ماده رازك در صنايع نوش
ــتفاده مي گردد. رازك  صورت بسيار گسترده اس
ويژگي هاي خاصي به ماء الشعير مي دهد. با 
رسوب پروتئين ها باعث شفافيت آن مي شود. 
عطر خاصي به آن مي بخشد. همچنين ته مزه 

تلخ ماءالشـعير مربوط به رازك اسـت و نيز 
با خاصيت آنتي بيوتيكي خـود، به پايداري 
ماءالشعير كمك مي كند و موجبات ثبات اين 
نوشيدني را فراهم مي نمايد (6،3). ناگفته نماند 
مصرف فرآورده هاي حاصل از رازك براي مادران در 

دوران بارداري و شيردهي، ممنوع مي باشد (3،6).

تقسيم بندي ارقام
ــاظ  ــوان از لح ــف رازك را مي ت ــام مختل ارق
ــي و زمان  "خصوصيات بيولوژيكي"، "دوره رويش

جمع آوري" و "نوع استفاده" تقسيم بندي نمود:

الف) خصوصيات بيولوژيكي
- رازك سـرخ (Red Hops): دوره رويشي كوتاه، 

عملكرد گل پايين، ميزان اسانس در گل ها زياد و 
 Cseh مقدار مواد تلخ كم. مثل رقم

ــي  رويش دوره   :(Green Hops) رازك سـبز   -

ــيار باال، ميزان اسانس در  طويل، عملكرد گل بس
گل ها متوسط و مقدار مواد تلخ متوسط. مثل ارقام 

.Saladin و French

ــي  - رازك دورگ (Hybrid Hops): دوره رويش

متنوع، عملكرد گل متفاوت، ميزان اسانس در گل ها 
 Record بسيار كم و مقدار مواد تلخ بسيار زياد. ارقام

و Gold Brewers متعلق به اين دسته هستند.

ب) برحسب دوره رويشي و زمان جمع آوري
- زودرس: طول دوره رويشي 110 تا 120 روز، 

عملكرد گل پايين (0/5 تا 0/7 تن در هكتار). مثل 
Tettnanagi و Cseh ارقام

- ميان رس: طول دوره رويشي 120 تا 130 روز، 

ــط (0/8 تا 1/2 تن در هكتار).  عملكرد گل متوس
و   Saladin، Northern brewers ــام  ارق

Hallertaui متعلق به اين دسته هستند.

ــي 135 تا 145روز،  - ديررس: طول دوره رويش

عملكرد گل باال (1 تا 1/5 تن در هكتار). مثل ارقام 
French و Record، Gold brewers، Atlas

ج) بر حسب نوع استفاده
- رازك هايي كه مواد تلخ فراواني دارند (بيشترين 

 Record، Gold ــام ــت). مثل ارق ــطح زير كش س
Atlas و brewers

- رازك هـاي معطر مثل ارقام Spalti، Bacskai و 

French

- رازك هاي بسيار معطر (گران قيمت): مثل ارقام 

Tettnanagi و Saladin، Hallertaui

- رازك هاي آسـيايي (H. japonicas): بومي شرق 

ــيا، گياهاني يك ساله با برگ هاي 5 تا 7 لوبه،  آس
بيشتر براي توليد الياف كشت مي گردد.

رازك هاي چيني (H. yunnamens) كه بومي چين 

هستند و مطالعات كمي بر روي آن صورت گرفته 
شده است (1،6).

مواد موثره
 در ناحيه تحتاني فلس هاي گل هاي ماده، حفرات 
حاوي مواد موثره وجود دارند. مواد موثره موجود در 
ــانس مي باشند  گل هاي ماده، تركيبات رزيني و اس
كه در اين ميان، تركيبات رزيني داراي اهميت فوق 
العاده اي هستند. تركيبات رزيني موجود در گل هاي 
ــيد هاي تلخ  ــته ي آلفا اس ــاده ي رازك به دو دس م
(هومولون، كوهومولون و آدهومولون)، و بتا اسيد هاي 
تلخ (لوپولون، پري لوپولون و ايزولوپولون) تقسيم بندي 
مي شوند. همچنين، اجزاي اسانس رازك را ميرسن، 

بتاكاريوفيلن و هومولن تشكيل مي دهند.
تحقيقات نشان مي دهد كه حداكثر ميزان مواد 
ــاده، در هنگام گلدهي كامل  موثره در گل هاي م

رازك پديدار مي گردد (1،3،6).

در ناحيــه تحتانــي فلس هــاي گل هــاي ماده، 

حفرات حاوي مواد موثره وجود دارند.

مواد موثره موجــود در گل هاي ماده، تركيبات 

رزينــي و اســانس مي باشــند كه در ايــن ميان، 

تركيبــات رزينــي داراي اهميت فــوق العاده اي 

هستند. تركيبات رزيني موجود در گل هاي ماده ي 

رازك به دو دسته ي آلفا اسيد هاي تلخ (هومولون، 

كوهومولــون و آدهومولــون)، و بتــا اســيد هاي 

تلــخ (لوپولــون، پــري لوپولــون و ايزولوپولون) 

تقسيم بندي مي شوند. همچنين، اجزاي اسانس 

رازك را ميرسن، بتاكاريوفيلن و هومولن تشكيل 

مي دهند.
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نيازهاي اکولوژيکي
از لحاظ نياز هاي اكولوژيكي، رازك به آب و هوايي 
ــط دماي 15 تا 18 درجه  ــبتا خنك، و متوس نس
سانتي گراد احتياج دارد. اين گياه براي رسيدن به 
ــي، نيازمند 1700 تا 2000 درجه  مرحله ي زايش
ــانتي گراد دما در طول فصل رشد است و صفر  س
ــانتي گراد  ــا 10 درجه س ــي آن، 8 ت فيزيولوژيك
ــده است كه دماهاي زير 5-  مي باشد. مشخص ش
ــانتيگراد در دوره جواني به رازك آسيب  درجه س

مي رساند. 
رازك، گياهي نورپسند است و نياز نوري آن بين 
1600 تا 1700 ساعت روشنايي در نوسان مي باشد. 
تحقيقات نشان مي دهد كه نور كم، سبب كاهش 
ــدن گياهان و كاهش ميزان  ــد و كم پشت ش رش
ــردد. اين گياه در مناطقي  مواد موثره رازك مي گ
ــه داراي حداقل 550 تا 600 ميلي متر بارندگي  ك
مي باشد به خوبي رشد مي كند و توصيه مي شود 
ــطح آب  كه در مناطق بادخيز و زمين هايي كه س
زيرزميني آنها باال است از كشت اين گياه خودداري 
شود. رازك به خاك هاي داراي بافت لومي و غني 
ــيمي و داراي pH تقريبا خنثي  از تركيبات كلس

احتياج دارد (1،6).

اقدامات قبل از کاشت
پيش از كاشت رازك، اقداماتي از جمله "مطالعه 
ــه"، "طراحي و  ــرايط محيطي و اقليمي منطق ش
برنامه ريزي"، "آماده سازي خاك" و "تهيه داربست 
ــب براي تكثير" بايستي  و اندام هاي گياهي مناس

انجام شود.

آماده سازي خاک
ــاه رازك (8 تا 10  ــاله بودن گي به دليل چندس
ــازي خاك داراي  ــال بازده اقتصادي)، آماده س س
ــت. هر 100 گرم خاك زمين  اهميت فراواني اس
بايستي حاوي 200 تا 250 ميلي گرم ازت، 35 تا 
40 ميلي گرم اكسيد فسفر و 35 تا 50 ميلي گرم 
اكسيد پتاس باشد. شخم عميق پائيزه (50 تا 80 
سانتي متر)، افزودن كودهاي حيواني كامال پوسيده، 
و شخم سطحي پس از نصب داربست ها (به دليل 
متراكم شدن زمين در اثر رفت و آمد ماشين آالت) 

نيز اهميت فراواني دارند.

تهيه داربست
ــت  رازك از نظر بيولوژيكي گياهي باالرونده اس
ــت، كاهش  ــتفاده از داربس ــورت عدم اس و در ص
ــاهده خواهد شد. در تهيه  چشمگير محصول مش
ــي را از جنس چوب  ــاي اصل ــت، تيرك ه داربس

ــر از يكديگر نصب  ــل 12 مت ــيمان با فواص يا س
ــيم  ــد. در فواصل 3 متري، دو رديف س مي نماين
ــش ميليمتر جهت كشت  فوالدي با ضخامت ش
گياهان قرار مي گيرد و بنابراين فاصله كشت بين 
رديف ها 3 متر مي باشد. البته فاصله كشت گياهان 
ــف در ارقام زودرس و ميان رس، 90 تا  در روي ردي
110 سانتي متر، و در ارقام دير رس، 120 تا 140 
سانتي متر در نظر گرفته مي شود. الزم به ذكر است 
در مورد ارقام داراي دوره ي رويشي طوالني مانند 
ــت در روي رديف  Gold Brewers، فاصله كش

180 تا 200 سانتي متر لحاظ مي شود.
ــت رازك  ــتفاده در كش انواع قيم هاي مورد اس
 M ،شكل Y ،ــكل ــت هاي V ش عبارت از داربس
شكل و U شكل هستند كه اشكال V و Y شكل، 

بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند (1،6).

تکثير رازک
ــتفاده از بذر براي كاشت رازك،  بذر: مزيت اس
جوانه زني مطلوب آن مي باشد و  بزرگترين عيب 
آن تفرق صفات بخصوص براي كشت وسيع يك 

رقم خاص است.
قلمه ساقه: اين روش، در فروردين و ارديبهشت 
ــتفاده مي شود. طول قلمه رازك، 20 تا 25  ماه اس
سانتي متر و ضخامت آن به اندازه يك بند انگشت 
ــود كه داراي يك تا دو جوانه  در نظر گرفته مي ش

رويشي باشد.
قلمه ريشـه (در مقياس وسيع و تجاري): 
در سال اول، قلمه ها پس از ريزش برگ ها در پاييز 
جمع آوري مي شوند. اين عمل توسط ماشين هرس 
ــه انجام مي شود كه كه ريشه ها را از فاصله ي  ريش
10 تا 15 سانتي متري سطح خاك قطع مي نمايد. 

در سال هاي بعد، جمع آوري قلمه ها در بهار صورت 
ــتر از ساير فصول (به  مي گيرد كه 7 تا 8 برابر بيش
دليل جمع آوري ريشه رست ها) است. از هر ريشه، 
ــانتي متري گرفته  ــا 15 قلمه ي 8 تا 10 س 10 ت
مي شود. قلمه هاي ريشه در خزانه گرم يا گلخانه، 
ــت 80 درصد  ــه و رطوب ــا 22 درج ــاي 20 ت دم
نگهداري مي شوند و پس از رويش ريشه ها و ايجاد 

جوانه، رطوبت را به حالت عادي بر مي گردانيم.
ــيع از ارقام  ــود در يك كشت وس توصيه مي ش
زودرس، ميان رس و ديررس استفاده گردد. مزاياي 
ــهولت برداشت، مقرون به صرفه بودن،  اين امر، س
استفاده مطلوب از زمان و امكانات، و توليد گل هايي 
ــاوت براي كاربردهاي مختلف  با كيفيت هاي متف
ــد. معموالً در يك باغ، به ميزان 10 تا 15  مي باش
ــا 45 درصد از ارقام  ــد از ارقام زودرس، 40 ت درص
ميان رس و 40 تا 45 درصد از ارقام دير رس كاشته 
ــت قلمه ها در فصل پائيز يا بهار در  مي شوند. كش
گودال هايي به عمق 30 تا 40 سانتي متر صورت 
مي گيرد. بدين منظور، قلمه ها طوري در گودال قرار 
مي گيرند كه ريشه ي آنها در عمق 15 سانتي متري 

عمق زمين قرار بگيرد (1،6).

داشت رازک
رازك در آغاز رويش نياز به ازت و پتاس فراواني 
ــفر زيادي نياز  دارد ولي در مرحله گلدهي به فس
ــت كه استفاده از ازت به  دارد. بايستي توجه داش
ميزان زياد، سبب كاهش عملكرد گل و توليد بوي 
نامطبوع در گل ها مي گردد. هدايت ساقه گياه حول 
ــيدن ارتفاع گياه به 20 سانتي متر  قيم پس از رس
صورت مي گيرد و در هر بوته، تنها 2 تا 3 شاخه را 

باقي مي گذارند. 
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وجين علف هاي هرز، حذف گياهان بيمار، حذف 
شاخه هاي عقيم، و مبارزه با آفات و بيماري ها از ديگر 
اعمال مهم در مرحله ي داشت مي باشد. همچنين 
اگر پايه هاي نر در مزرعه ديده شوند، آنها را از بين 
مي برند تا از تلقيح گل هاي ماده توسط گرده هاي 
آنها ممانعت به عمل آيد.زيرا گل هاي آميزش نيافته 
از نظر كيفيت بر گل هاي آميزش يافته ترجيح داده 

مي شود. در آبان ماه سال اول، حذف ساقه از ناحيه 
سطح زمين و در اوايل بهار سال سوم، هرس ريشه 

صورت مي پذيرد. 
ارقام ديررس زودتر از ارقام زودرس، هرس ريشه 
ــرس زودهنگام ارقام  مي گردند، زيرا در صورت ه
زودرس، فلس گلها، ضخيم گشته و كيفيت مواد 

موثره شان كاهش مي يابد.

هرس ريشه مانع از رشد شاخه هاي كم محصول، 
ــه رست ها (مانع از بين رفتن  و مانع از رويش ريش
راهرو ها) مي شود و افزايش و بهبود كيفيت گل ها را 
به همراه دارد. به منظور هرس ريشه، از عمق 10 تا 
15 سانتيمتري، ريشه را قطع مي كند. هرس عميق تر 
سبب كاهش محصول مي گردد و هرس سطحي تر 

باعث ايجاد ساقه هاي ضعيف و شكننده مي شود.
مهمترين بيماري هاي رازك عبارتند از: سفيدك 
ــفيدك  س  ،(Sphaerotheca humuli) ــي  حقيق
دروغين (Pseudoperonospora humuli)، و برخي 

بيماريهاي ويروسي (6). 

برداشت رازک
برداشـت رازك زمانـي انجـام مي شـود كـه 

گل هاي مـاده آن، رسـيده و به رنـگ زرد مايل 

به سبز  باشـند. رنگ زرد ناشي از حضور لوپولون 

ــت. اين رنگ 5 تا 8 روز  ــحي اس در مجاري ترش
مشاهده مي گردد و بايستي به سرعت گلها برداشت 
ــت معموال در اواسط مرداد يا  گردند. زمان برداش
ــهريور است و برداشت اين گياه همواره با  اواخر ش
ــتگاه هاي مخصوص صورت مي پذيرد. پس از  دس
ــت، عمليات خشك كردن به سرعت انجام  برداش

مي شود.
خشك كردن تا زماني است كه رطوبت گل ها به 
11/5 تا 12/5 برسد و نبايستي از دماهاي باالتر از 
60 درجه استفاده شود. ميزان عملكرد گل خشك 
بسته به شرايط محيطي و مديريت مزرعه بين 0/5 
تا 2/5 تن در هكتار گزارش شده است و نسبت گياه 

خشك به تر 4 به 1 مي باشد (1،6).

احتياطات الزم
ــي در  تنفس ــكالت  و مش ــت  پوس ــارش  خ
ــت كنندگان و كارگران انبارهاي نگهداري  برداش

رازك بوفور ديده مي شود.
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