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عضو هیات مدیره بانک کشاورزی در همایش روسای شعب این بانک تشریح کرد:
نقش آموزش به مثابۀ فرهنگ در مدیریت رفتار حرفه ای کارکنان
دکتـــر مســـعود شـــریفات عضـــو هیـــات مدیـــره ناظـــر بـــر ســـرمایه
انس ــانی بان ــک کش ــاورزی ،در آخری ــن روز از سلس ــله همای ــش ه ــای
روس ــای ش ــعب ای ــن بان ــک ب ــه جم ــع بن ــدی نتای ــج و آم ــوزه ه ــای
ای ــن نشس ــت ه ــا و تش ــریح نق ــش آم ــوزش ب ــه مثاب ــۀ فرهن ــگ در
مدیریـــت رفتـــار حرفـــه ای کارکنـــان پرداخـــت.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی بانـــک کشـــاورزی ،شـــریفات روز یکشـــنبه
 17اردیبهشـــت در جمـــع مدیـــران و روســـای شـــعب بانـــک کشـــاورزی
ضم ــن اظه ــار خرس ــندی از حض ــور در جم ــع فع ــاالن عرص ــه کش ــاورزی
و قدردان ــی از هم ــکاری و ت ــاش صمیمان ــه روس ــای ش ــعب ای ــن بان ــک
در نیـــل بـــه اهـــداف و تحقـــق برنامـــه هـــای بانـــک کشـــاورزی ،بـــا
تأســـی بـــه ســـخنان مقـــام معظـــم رهبـــری ،خواســـتار حضـــور فعـــال
کارکنـــان بانـــک کشـــاورزی در انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری و انجـــام
ایـــن وظیفـــه ملـــی شـــد.
وی در ادامـــه ســـخنان خـــود ،نـــگاه و توجـــه دولـــت و مجلـــس شـــوراي
اس ــامي ب ــه بان ــك كش ــاورزي را برخاس ــته از اعتم ــاد س ــازی ،عملک ــرد
درخش ــان ،ت ــاش هم ــکاران و موفقی ــت ه ــای قاب ــل توج ــه ای ــن بان ــک
در عرصـــه خدمـــت رســـانی ،تحقـــق اقتصـــاد مقاومتـــی و اثرگـــذاری در
توســـعه اقتصـــادی کشـــور در ســـال هـــای اخیـــر دانســـت.
ش ــریفات در ای ــن همای ــش ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه ام ــروزه غالبــ ًا روش ــهای
تحـــول الگوهـــای
آموزشـــی و یادگیـــری بـــه جـــای تمرکـــز بـــر تغییـــر و ّ
فکـــری و رفتـــاری ،بـــر انتقـــال دانـــش ســـازمانی و مهارتهـــا و
قابلیتهـــای حرفـــه ای متمرکـــز شـــده اســـت ،گفـــت :ایـــن در حالـــی
اســـت کـــه بـــرای کارکنـــان و بـــه ویـــژه مدیـــران اجرایـــی شـــعب
براس ــاس الگ ــوی رویک ــرد رفت ــاری ،تح ــول فک ــری و رفت ــاری ب ــه ج ــای
تمرکـــز بـــر انتقـــال دانـــش ســـازمانی و مهـــارت هـــا و قابلیـــت هـــای
حرفـــه ای بایـــد هـــدف قـــرار گیـــرد.
وی اف ــزود :تروی ــج رویک ــرد فرهنگ ــی ب ــه آم ــوزش و یادگی ــری حرف ــه ای
هفته نامه خوشه

و ســـازمانی بیـــش از پیـــش اهمیـــت یافتـــه زیـــرا نگـــرش «آمـــوزش بـــه
تح ــول فک ــری و تغیی ــر رفت ــار س ــازمانی
مثاب ــه فرهن ــگ» ب ــه ض ــرورت ّ
و تغییررفتـــار حرفـــه ای کارکنـــان تاکیـــد کـــرده و بـــه مفهـــوم آن اســـت
کـــه بایســـتی الگوهـــای کارآمـــد جدیـــد را جایگزیـــن الگوهـــای ناکارآمـــد
کنون ــی کنن ــد.
تحـــول فکـــری و رفتـــاری
شـــریفات تصریـــح کـــرد :بدیـــن ترتیـــب ّ
کارکنـــان براســـاس الگـــوی رویکـــرد رفتـــاری  ،شـــامل تغییـــر دانـــش
ســـازمانی  ،تغییـــر نگـــرش حرفـــه ای و تغییـــر رفتـــار حرفـــه ای اســـت و
تح ــول فک ــری و رفت ــاری آن اس ــت ک ــه ف ــرد بیام ــوزد
اولی ــن گام ای ــن ّ
کـــه ارزشـــمند اســـت و ایـــن کـــه دیگـــران هـــم در جایـــگاه ســـازمانی و
حرف ــه ای خ ــود دارای ارزش هس ــتند و اگ ــر ای ــن ام ــر ،در دورن س ــازمان
نهادینـــه شـــود بســـیاری از مشـــکالت در روابـــط ســـازمانی برطـــرف
خواهـــد شـــد.
وی عناصـــر اساســـی و پایـــه ای کـــه بـــر طبـــق نیازهـــای اصلـــی هـــر
ســـازمان در شـــعب شـــکل مـــی گیـــرد را شـــامل خودآگاهـــی ســـازمانی،
اهمیـــت تـــاش بـــرای رســـیدن بـــه اهـــداف
تعلّـــق خاطـــر ســـازمانی و ّ

س ــازمانی دانس ــت و اف ــزود :س ــرمایه فرهنگ ــی در ش ــعب ،ص ــورت های ــی
از دانـــش ،مهـــارت و الگوهـــای فکـــری و رفتـــاری اســـت.
عض ــو هی ــات مدی ــره بان ــک کش ــاورزی در ادام ــه س ــخنان خ ــود گف ــت:
امـــروزه ،مرزســـازمان هـــای معاصـــر ،همـــان مـــرز فرهنگـــی اســـت و
چنانچ ــه ه ــر عامل ــی ،س ــازمان را از پویای ــی و چاالک ــی ب ــاز دارد موج ــب
انقیـــاد و جمـــود ســـازمانی مـــی شـــود.
وی افـــزود :ســـازمان هـــای معاصـــر در راســـتای تکاپـــوی ســـازمانی و
بســـط ظرفیـــت هـــای انســـانی ،مســـئول تکثیـــر و تربیـــت الگوهـــای
ســـالم انســـانی هســـتند کـــه رفتـــار آنـــان در قالـــب رفتـــار حرفـــه ای
اســـت.
در محیــط ســازمان امــروزه ایــن الگوهــای ســالم در پرتــو نگرش»آمــوزش
بــه مثابــه فرهنــگ» و در قالــب «ســرمایه انســانی» اســت.
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شـــریفات تشـــریح کـــرد :بـــر ایـــن اســـاس تربیـــت و پـــرورش الگوهـــای
ســـالم انســـانی در قالـــب کارکنـــان حرفـــه ای ،شـــالوده و بنیـــاد « بانـــک
ســـالم ،شـــعب ســـالم» اســـت.
وی در ادامـــه« ،شـــعب ســـالم» را شـــعبی معرفـــی کـــرد کـــه در آن هـــا
کلیـــه فرایندهـــا و عملیـــات اجرایـــی ،ســـالم هســـتند ،اصـــول و شـــرایط
حاک ــم ب ــر مدیری ــت ش ــعب از بررس ــی س ــاختار حاک ــم ب ــر بان ــک ناش ــی
کیفیـــت دارایـــی هـــای بانـــک از نـــرخ تســـهیالت جـــاری
مـــی شـــود ّ ،
ناش ــی م ــی ش ــود ،در ص ــورت ه ــای مال ــی و طبق ــه بن ــدی دارای ــی ه ــا
و ســـود پرداختـــی بانـــک شـــفافیت وجـــود دارد ،تـــوان ایفـــای تعهـــداّت
کیفیـــت ســـود
بانـــک را در مقابـــل مشـــتریان و ســـهامداران دارنـــدّ ،
کـــه بـــا نـــگاه بـــه زمـــان بازپرداخـــت و عـــدم اســـتمهال در پرداخـــت
ســـود قابـــل بررســـی اســـت و ســـودآوردی بانـــک کـــه آیـــا واقعـــی و یـــا
غیرواقعـــی بـــوده اســـت.
شـــریفات تصریـــح کـــرد :رؤســـای شـــعب بـــه عنـــوان مدیـــران اجرایـــی
بانـــک عـــاوه بـــر مدیریـــت رفتـــار حرفـــه ای کارکنـــان ،الزم اســـت
عملکـــرد شـــعب خـــود را در چارچـــوب قوانیـــن و مقـــررات بانکـــی بـــه
نح ــوی تنظی ــم کنن ــد ک ــه همس ــو ب ــا کنت ــرل ه ــای داخل ــی ب ــه بهب ــود
عملکـــرد شـــعب نیـــز بینجامـــد.
وی در پای ــان س ــخنان خ ــود ضم ــن جمعبن ــدی نتای ــج و آم ــوزه ه ــای ای ــن
همایـــش و اظهـــار خرســـندی از کیفیـــت پیشـــنهادات مطـــرح شـــده ،بـــا
ارائـــه گزارشـــی از وضعیـــت صعـــودی نســـبت کفایـــت ســـرمایه در بانـــک
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کش ــاورزی و روندکاه ــش اضاف ــه برداش ــت ای ــن بان ــک از بان ــک مرک ــزی
در دولـــت تدبیـــر و امیـــد  ،اظهـــار امیـــدواری کـــرد بـــا تـــداوم حمایـــت
دول ــت  ،روش ه ــای نوی ــن مدیریت ــی و ت ــاش نی ــروی انس ــانی توانمن ــد،
بان ــک کش ــاورزی بتوان ــد ب ــا اس ــتفاده از فرص ــت ه ــا و ش ــرایط مثب ــت ب ــه
وج ــود آم ــده ،در راه تحق ــق اه ــداف اقتص ــاد مقاومت ــی ،توس ــعه اقتص ــادی
کشـــور و خدمـــت بـــه تولیدکننـــدگان ،گام هـــای بلنـــدی بـــردارد.

قدردانی رئیس کل بانک مرکزی از مدیرعامل بانک کشاورزی
دکتـــر ولـــی اهلل ســـیف رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی جمهـــوری
اســـامی ایـــران بـــا اهـــدای لـــوح ســـپاس از دکترمرتضـــی
شـــهیدزاده رئیـــس هیـــات مدیـــره و مدیرعامـــل بانـــک کشـــاورزی
قدردانـــی کـــرد.

ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی بان ــک کش ــاورزی ،دکت ــر س ــیف روز ش ــنبه
شـــانزدهم اردیبهشـــت در جریـــان ســـومین مرحلـــه همایـــش سراســـری
كشاورزي و آب

روس ــای ش ــعب ای ــن بان ــک ک ــه در بابلس ــر برگ ــزار ش ــد ،ب ــا اه ــدای ل ــوح
س ــپاس از ت ــاش ه ــای دکت ــر ش ــهیدزاده و کارکن ــان بان ــک کش ــاورزی
بـــرای رونـــق بخشـــیدن بهبنـــگاه هـــای راکـــد ،حمایـــت از بنـــگاه هـــای
کوچ ــک و متوس ــط ،کم ــک ب ــه تولی ــد و اش ــتغال ،اج ــرای برنام ــه ه ــای
اقتصـــاد مقاومتـــی و حمایـــت از تولیـــد ملـــی همچنیـــن ســـرعت عمـــل و
اهتمـــام جـــدی در اجـــرای طـــرح بخشـــودگی ســـود و جرایـــم تســـهیالت
کمت ــر از یکص ــد میلی ــون توم ــان تش ــکر و قدردان ــی ک ــرد.

www.khooshegroup.ir
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آمادگی  140کارخانه چایسازی
برای خرید و فرآوری برگ سبز چای
رئیــس ســازمان چــای گفــت :تاکنــون بــا  140کارخانــه چایســازی بــرای
خریــد تضمینــی بــرگســبز و فــرآوری و تبدیــل آن بــه چــای خشــک
قــرارداد بســته ایــم.

محمــد ولــی روزبهــان افــزود :چــای یــک محصــول مهــم کشــور اســت و
بــا کارخان ـ ه هــای دیگــر در مناطقــی کــه برداشــت بــرگ ســبز دیرتــر آغــاز
میشــود درحــال انعقــاد قــرارداد هســتیم.
وی خاطرنشــان کــرد 150 :کارخانــه چایســازی در اســتانهای گیــان و
مازنــدران وجــود دارد و در کنــار ایــن کارخانــه هــا کارخانـ ه هــای بســت ه بنــدی و
توزیــع چــای نیــز فعالیــت مــی کننــد.
ن های گیالن و مازندران همزمان
وی از برداشـت رسـمی برگ سـبز چای در اسـتا 
بـا گـرم شـدن هوا خبـر داد و اظهارداشـت 50 :هزار خانـوار چایکار در زمینـه تولید و
فـرآوری چای خشـک در اسـتان های گیلان و مازندران اشـتغال دارند.
رییــس ســازمان چــای کشــور اظهارداشــت :ســاالنه  110هــزار تــن چــای
خشــک در کشــور مــورد نیــاز اســت و مصــرف ســرانه چــای نیــز یــک و نیــم
کیلوگــرم اســت .روزبهــان گفــت 500 :هــزار نفــر بطور مســتقم و غیر مســتقیم از
طریــق در آمــد کشــاورزی چــای زندگــی میکننــد و افزایــش تولیــد چــای بــرای
دولــت از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت و در ایــن راســتا برنام ـ ه ریــزی بــه

هفته نامه خوشه

منظــور توســعه باغهــای چــای انجــام شــده اســت.
ن هــای گیــان
وی بــه وجــود  34هــزار هکتــار بــاغ چــای در دهــه  70در اســتا 
و مازنــدران اشــاره کــرد و ادامــه داد :در آن ســالها حــدود  70هــزار تــن چــای
خشــک در کشــور تولیــد میشــد کــه ایــن تولیــد  65تــا  70درصــد نیــاز کشــور
را تامیــن میکــرد امــا ایــن رونــد ســیر نزولــی پیــدا کــرد و در ســالهای 91
ن شــرایط تولیــد چــای در کشــور تجربــه شــد .
تــا  93بدتریـ 
وی یادآورشــد :تولیــد چــای در  2ســال گذشــته رونــد رشــد را طــی کــرده اســت
و در ســال گذشــته  139هــزار تــن بــرگ ســبز چــای در گیــان و مازنــدران
تولیــد شــد و ضریــب خودکفایــی در مقابــل  13درصــدی ســال  93بــه 28
درصــد رســید .روزبهــان ،افزایــش تولیــد چــای را ســبب بازگشــت روحیــه امیــد
و نشــاط در صنعــت چــای کشــور عنــوان کــرد و اظهارداشــت :بازگشــت اعتمــاد
مصرفکننــده داخلــی بــه چــای ایرانــی بســیار بــا اهمیــت اســت.
شــورای اقتصــاد در آخریــن جلســه خــود در  25اســفند مــاه ، 95قیمــت خریــد
تضمینــی هــر کیلوگــرم بــرگ ســبز چــای درجــه یــک در ســال زراعــی  96را
بــه  26هــزار و  242ریــال و هــر کیلوگــرم بــرگ ســبز چــای درجــه دو را 14
هــزار و  695ریــال تعییــن کــرد.
در اســتان هــای گیــان و مازنــدران حــدود  28هــزار هکتــار بــاغ چــای وجــود
دارد کــه  90درصــد آن در گیــان واقــع شــده اســت.
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معاون اقتصادی استاندار اعالم کرد:

پرداخت غرامت  11میلیاردی به کشــاورزان و باغداران خسارتدیده
معـاون هماهنگی امور اقتصادی و توسـعه منابع اسـتاندار گفت :بیـش از 110
میلیـارد ریـال تحت عنـوان غرامـت به کلیـه کشـاورزان تحت پوشـش بیمه
محصـوالت کشـاورزی در سـال زراعـی  95-94کـه در زیـر بخشهـای دام،
طیـور ،زراعـت ،بـاغ و منابع طبیعـی زیاندیـده بودند پرداخت شـد.

منوچهــر حبیبــی بــا تأکیــد بــر اهمیــت بیمــه شــدن بهرهبــرداران کشــاورزی در
ســال زراعــی جدیــد اضافــه کــرد :صنــدوق بیمــه محصــوالت جایــگاه و نقــش
ویــژهای در ســطح تولیــد دارد و بــا تقویــت ایــن صنــدوق قــدرت ریس ـکپذیری

بهرهبــردار افزایــش مییابــد .وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال  96بــا موضــوع

اقتصــاد مقاومتــی و اهمیــت آن از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری ،تصریــح کــرد:
بیمــه محصــوالت کشــاورزی اقدامــی در جهــت تحقــق سیاســتهای اقتصــاد
مقاومتــی بــوده و بــه همیــن خاطــر دولــت تدبیــر و امیــد توجــه ویــژهای بــه ایــن
موضــوع داشــته باشــد.
حبیبـی ،بیمـه محصوالت کشـاورزی را کمکی به بهرهبرداران کشـاورزی دانسـت و
تأکیـد کـرد :در سـال جـاری زراعی نیز بیـش از  12هزار هکتـار از باغـات و  34هزار
هکتـار از مزارع اسـتان تحت پوشـش بیمه کشـاورزی قرارگرفتهاند.

لزوم افزایش تولید پنبه /مذاکره با کارخانجات برای خریدپنبه کشاورزان
وزیـر جهـاد کشـاورزی گفت:با توجـه به افزایـش جمعیت جهـان در دهههای
آینـده و پیـش بینـی کاهش عرضـه پنبه ،تولیـد این محصـول در کشـور باید
افزایـش یابد.

محمود حجتی در جلسـه بررسـی سیاسـتها و اقدامات طرح خوداتکایی پنبه ،اظهار
داشـت :بـا توجـه بـه افزایـش جمعیـت جهـان در دهههای آینـده با کاهـش عرضه
جهانـی پنبـه روبـرو خواهیم شـد بنابراین تولید پنبه متناسـب با نیاز صنایع نسـاجی
بایـد در کشـور افزایش یابد.
وی تصریـح کـرد :بـذور گواهـی شـده ،زودرس ،مقـاوم به آفـات و با عملکـرد باال و
مصـرف آب کمتـر با اولویت داخل بایـد به میزان کافی تأمین و در اختیار کشـاورزان
قـرار گیـرد .وزیـر جهـاد کشـاورزی با اشـاره به ایـن که توسـعه کشـت دوم پنبه در
تنـاوب کشـت گندم و کلـزا از راههای افزایش تولید و درآمد کشـاورزان اسـت ،تاکید
کرد:نهادههـای تولید اعم از کود و سـم و ماشـین آالت برداشـت بایـد از منابع معتبر
تأمیـن و در زمینـه تولید مشـترک و یا تحت لیسـانس ایـن نهادهها در داخل کشـور
اقـدام شـود .حجتی ،تقویت تعاونیهای تولیـد را ضروری عنوان کرد و افـزود :وزارت
به كانال تلگرام نشريه خوشه بپيونديد

جهـاد کشـاورزی از واگـذاری مدیریـت زنجیـره تولیـد پنبـه شـامل تأمیـن و توزیع
نهادههـا و همچنیـن فعالیتهـای تجـاری به تعاونیهـای تولید حمایـت میکند.
وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره به پیگیریهـای وزیر صنعـت ،معدن و تجـارت به
عنـوان متولـی صنعت کشـور ،این امـر را امتیازی بـزرگ برای بخش تولید برشـمرد
و اضافـه کـرد :بـا کارخانههـای نسـاجی بـرای مشـارکت در خریـد پنبه کشـاورزان
مذاکراتی انجام شـده اسـت.
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افزایش  ۱۰درصدی برنج ایرانی در سال جاری
رئیــس جهــاد کشــاورزی مازنــدران گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط مســاعد
آب و هوایــی ،توزیــع مناســب بــذر ،کــود ،ســم و ماشــین آالت ،پیــش بینی
میشــود کــه تولیــد در مقایســه بــا ســال گذشــته  ۱۰الــی  ۱۵درصــد
افزایــش یابــد.

بخـش کشـاورزی از حیث شـرایط آب و هوایی مشـکل
خاصـی ندارد
بــا توجــه بــه وضعیــت مناســب تولیــد برنــج بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
محصــوالت راهبــردی پیــش بینــی میشــود کــه اگــر مشــکل خاصــی از قبیــل:
ســیل ،بارانهــای شــدید در تولیــد پیــش نیایــد در زمــان برداشــت بــا کاهــش
نــرخ برنــج در بــازار روبــرو خواهیــم شــد.
علــی اکبریــان نائــب رئیــس انجمــن برنــج در گفتگــو بــا خبرنــگار صنعــت،
تجــارت و کشــاورزی بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت تولیــد برنــج اظهــار داشــت:
بــا توجــه بــه شــرایط مناســب آب و هوایــی و محدودیــت کشــت در ســایر

اســتانها پیــش بینــی میشــود کــه امســال  ۲میلیــون و  ۳۰۰الــی  ۲میلیــون
ن هــای شــمالی تولیــد شــود.
و  ۳۵۰هزارتــن برنــج در اســتا 

افزایش  10الی  15درصدی تولید در راه است

دالور حیدرپــور رئیــس جهــاد کشــاورزی مازنــدران گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط
مســاعد آب و هوایــی ،توزیــع مناســب بــذر ،کــود ،ســم و ماشــین آالت ،پیــش
بینــی میشــود کــه تولیــد در مقایســه بــا ســال گذشــته  ۱۰الــی  ۱۵درصــد
افزایــش یابــد.
بــه گفتــه وی ســال زراعــی  ۹۵ - ۹۴حــدود یــک میلیــون و  ۲۸۰هزارتــن
شــلتوک تولیــد شــد کــه انتظــار مـیرود امســال بــه یــک میلیــون و  ۳۵۰الــی
یــک میلیــون و  ۴۰۰هزارتــن برســد.
حیدرپــور تصریــح کــرد :کشــت ِرتــون ســال گذشــته در  ۲۱۰الــی  ۲۱۵هــزار
هکتــار ســال گذشــته بــرای جبــران کاهــش ســطح کشــت بــه دنبــال محدودیت
تولیــد امســال  ۱۰الــی  ۱۶درصــد افزایــش داشــته اســت.

خرید تضمینی گندم از مرز  ۸۲۰هزارتن عبور کرد
معـــاون داخلـــی بازرگانـــی دولتـــی گفـــت :تـــا کنـــون خریـــد گنـــدم
در  ۷اســـتان از مـــرز  ۸۲۰هزارتـــن عبـــور کـــرده کـــه ایـــن میـــزان
در ســـامانه درج شـــده و بـــه تدریـــج کشـــاورزان مطالبـــات خـــود را
دریافـــت مـــی کننـــد.

حســـن عباســـی معروفـــان معـــاون داخلـــی بازرگانـــی دولتـــی بـــا اشـــاره
ب ــه آخری ــن وضعی ــت خری ــد تضمین ــی گن ــدم اظه ــار داش ــت :ت ــا کن ــون
خریـــد گنـــدم در  ۷اســـتان از مـــرز  ۸۲۰هزارتـــن عبـــور کـــرده کـــه ایـــن
می ــزان در س ــامانه درج ش ــده و ب ــه تدری ــج کش ــاورزان مطالب ــات خ ــود را
دریافـــت میکننـــد.
بــه گفتــه وی  ۴۰۰میلیــارد تومــان از مطالبــات کشــاورزان پرداخــت و مابقــی
هفته نامه خوشه

بــه مــرور بــه حسابشــان واریــز میشــود.
عباســی معروفــان ادامــه داد :بــا توجــه بــه مجــوز صــادرات ســه میلیــون تــن
گنــدم ایــن میــزان بــه مــرور پــس از بازاریابــی صــادر خواهــد شــد و هیــچ
گونــه محدودیــت زمانــی وجــود نــدارد.
معــاون داخلــی بازرگانــی دولتــی بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت صــادرات
گنــدم بیــان کــرد :تــا کنــون بیــش از  ۴۰۰الــی  ۵۰۰هزارتــن از ایــن
محصــول بــه فــروش رفتــه و اینکــه چقــدر از ایــن میــزان از کشــور خــارج
شــده اســت را بایــد از گمــرگ آمــار گرفــت.
وی تصریـــح کـــرد :بـــرای ایجـــاد ارزش افـــزوده بیشـــتر محصـــول بـــه
دنبـــال آن هســـتیم کـــه گنـــدم صادراتـــی را پـــس از تبدیـــل بـــه آرد و
ســـایر مشـــتقات صـــادر نماییـــم.

info.khooshe@yahoo.com
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زعفران چینی برای ایران مشکلساز نمیشود
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی صــادرات محصــوالت کشــاورزی ســازمان
توســعه تجــارت در پاســخ بــه اظهــارات تولیــد کننــدگان زعفــران مبنــی
بــر ایـن کــه اگــر زعفــران چیــن بــه بــار بنشــیند بایــد فاتحــه زعفــران
ایرانــی را خوانــد ،گفــت :بعیــد میدانیــم چنیــن موضوعــی تهدیــدی
بــرای ایــران باشــد.

محمــود بــازاری اظهــار کــرد :در خصــوص زعفــران و دشــواریهایی کــه
ممکــن اســت در مســیر صــادرات ایــن محصــول بــه کشــورهایی ماننــد هنــد
وجــود داشــته باشــد بایــد گفــت کــه کشــورهایی ماننــد هنــد و چیــن در
بح ـث هــای تعرف ـهای هماننــد مــا شــرایط و مــوارد خــاص خــود را در نظــر
میگیرنــد و همانطــور کــه مــا تــاش داریــم بــا سیاس ـت گــذاری مناســب
از تولیــدات داخــل حمایــت کنیــم آنهــا نیــز چنیــن برخــوردی را انجــام م ـی
دهنــد.
وی اظهــار کــرد :البتــه زعفــران یــک موضــوع خــاص اســت کــه در حــال
حاضــر حــدود  ۹۶تــا  ۹۷درصــد ظرفیــت مطلــق دنیــا متعلــق بــه ایــران
اســت؛ بدیــن ترتیــب ایــران در رتبــه اول صادرکننــدگان زعفــران قــرار دارد و
ایــن گونــه نیســت کــه ایــن شــرایط بــه راحتــی از بیــن بــرود.
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی صــادرات محصــوالت کشــاورزی و صنایــع غذایــی
ســازمان توســعه تجــارت ادامــه داد :اکنــون فضایــی پیــش آمــده کــه برخــی
بازارهــا بــا محدودیــت حضــور تجــار ایرانــی مواجــه شــدهاند و در ایــن میــان
در برخــی مــوارد افغانســتان نقــش حلقــه واســط را ایفــا میکنــد.
البتـــه طبیعـــی اســـت کـــه تولیـــد در حـــوزه هـــای مختلـــف بـــرای تمـــام
کش ــورهایی ک ــه ش ــرایط و ام ــکان آن را داش ــته باش ــند نوع ــی ح ــق ب ــه
حس ــاب مــیرود ام ــا ب ــه ه ــر ص ــورت م ــا در تولی ــد زغف ــران ب ــا س ــهم
بـــاالی  ۹۵درصـــد بـــازار ،رتبـــه اول صـــادرات را بـــه خـــود اختصـــاص
دادهایـــم.
بــازاری تصریــح کــرد :در خصــوص مدیریــت بازارهــای جهانــی نیــز بایــد
مطالــب مختلفــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
مــا در ایــن حــوزه بــه اهمیــت بخــش خصوصــی نیــز توجــه کافــی داریــم
و امیدواریــم بــا رفــع محدودیــت صــادرات بــه برخــی از کشــورها ماننــد
كشاورزي و آب

عربســتان نقــش حلقــه هــای واســط کــم رنــگ شــود.
وی در خصــوص زعفــران چیــن و صدمــهای کــه ممکــن اســت بــه بــازار
زعفــران ایــران وارد کنــد ،نیــز عنــوان کــرد :شــاید چیــن بــه این عرصــه ورود
کنــد امــا بــا توجــه بــه مجمــوع شــرایط شــاید ورود بــه ایــن عرصــه بــرای
کشــوری چــون چیــن مزیــت چندانــی نداشــته باشــد.
ضمــن اینکــه بــازار ایــن کشــور بــه حــدی بــزرگ اســت کــه حتــی اگــر
محصولــی کــه در حــال حاضــر از ســوی ایــن کشــور کشــت شــده دو برابــر
هــم شــود جــای نگرانــی وجــود نخواهــد داشــت.
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی صــادرات محصــوالت کشــاورزی و صنایــع غذایــی
ســازمان توســعه تجــارت افــزود :بــه هــر صــورت در بخــش کشــاورزی برخــی
محصــوالت مــا ماننــد پســته و زعفــران شــرایطی دارنــد کــه تنهــا  ۲۰تــا ۳۰
درصــد تولیــد آنهــا بــرای مصــرف داخلــی کفایــت میکنــد و بخــش عمــده
ایــن محصــوالت صــرف واردات میشــود .در ایــن حــوزه هــا نیــز مــا بــه
ترتیــب تولیدکننــده اول و دوم دنیــا هســتیم و ظرفیــت و بازارهــای بســیار
خوبــی داریــم.
بــازاری در پایــان از برخــی اقــام کشــاورزی ماننــد پســته ،خرمــا ،کشــمش،
میــوه و ترهبــار ،محصــوالت حیوانــی و آبزیــان ،گیاهــان دارویــی و چــای
بــه عنــوان عمــده اقــام صادراتــی بخــش کشــاورزی نــام بــرد و گفــت :در
بخــش صــادرات گیاهــان دارویــی نیــز ایــران در وضعیــت مناســبی قــرار دارد.

www.khooshegroup.ir
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توسعه گلخانه ارتقای بهرهوری منابع آبی را به دنبال خواهد داشت
مدیـــر امـــور باغبانـــی ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان قزویـــن
گفـــت :کشـــت و تولیـــد محصـــوالت گلخانـــهای ارتقـــای تولیـــد و
بهـــرهوری منابـــع آبـــی اســـتان را بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت.

بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان قزویـــن
علیاکبـــری اظهـــار کـــرد :بـــا توجـــه بـــه کمبـــود منابـــع آبـــی ،بایـــد
بس ــیاری از کشــتهای خ ــود را از فض ــای ب ــاز ب ــه بس ــته منتق ــل کنی ــم
تـــا عـــاوه بـــر صرفهجویـــی در مصـــرف آب ،شـــاهد افزایـــش تولیـــد و
ارتقـــای بهـــرهوری در بخـــش کشـــاورزی باشـــیم.
وی در ادامـــه از آمادهســـازی زیرســـاختهای الزم بـــرای ایجـــاد مجتمـــع
گلخانــهای  870هکت ــاری در شهرس ــتان تاکس ــتان اش ــاره و اضاف ــه ک ــرد:

ایجـــاد ایـــن مجتمـــع گلخانـــهای از برنامههـــای بلندمـــدت و اولویـــتدار
جه ــاد کش ــاورزی اس ــتان اس ــت.
اکبـــری خاطرنشـــان کـــرد :در ســـال جـــاری؛  500هکتـــار از اراضـــی
شـــیبدار اســـتان بـــه باغهـــای زیتـــون ،انگـــور و بـــادام تبدیـــل
میشـــو ند .
بـــه گفتـــهی وی؛ از ایـــن میـــزان  400هکتـــار بـــه باغهـــای زیتـــون و
 100هکتـــار نیـــز بـــه باغهـــای انگـــور و بـــادام اختصـــاص دارد.
ای ــن مق ــام مس ــئول ی ــادآور ش ــد :در س ــال ج ــاری همچنی ــن ی ــک ه ــزار
هکتـــار از باغـــات انگـــور اســـتان داربســـتی میشـــوند کـــه صرفهجویـــی
در مصـــرف آب ،افزایـــش عملکـــرد و تولیـــد را از مهمتریـــن مزایـــای
داربســـتی کـــردن باغـــات انگـــور اســـت.

در یک سال گذشته؛

بیش از  250هزار ُتن انواع محصوالت کشــاورزی خریداری شد

رئیــس ســازمان تعــاون روســتایی اســتان قزویــن گفــت :در یــک ســال
گذشــته بیــش از  250هــزار ُتــن انــواع محصــوالت کشــاورزی بهصــورت
تضمینــی و توافقــی خریــداری شــد.

روابــط عمومــی ســازمان تعــاون روســتایی اســتان قزویــن ،ناطــق معینالدیــن
بــا بیــان اینکــه تعــاون روســتایی میتوانــد در حــذف واســطهها و رســاندن
کاالهــای مــورد نیــاز مــردم باقیمــت مناســب بــه دســت مصرفکننــده نقــش
مؤثــری را ایفــا کنــد ،اظهــار کــرد :ســامانه خریــد و فــروش محصــوالت
کشــاورزی اقدامــی در راســتای حــذف واســطهگری خریدوفــروش محصــوالت
کشــاورزی اســت.
رئیــس ســازمان تعــاون روســتایی اســتان قزویــن اعــام کــرد :در یــک ســال
هفته نامه خوشه

گذشــته  59هــزار و ُ 283تــن گنــدم بــهصــورت تضمینــی مباشــرتی 194 ،هــزار
و ُ 400تــن بهصــورت توافقــی و یــک هــزار و ُ 891تــن بــهصــورت حمایتــی
خریــداریشــده اســت.
ایــن مســئول همچنیــن از عرضــه یــک هــزار و ُ 455تــن انــواع محصــوالت
کشــاورزی در غــرف دائمــی و موقــت خبــر داد و گفــت :شــبکه تعــاون روســتایی
در یــک ســال گذشــته در ســه نمایشــگاه داخلــی و خارجــی شــرکت کرده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :یکــی از رویکردهــای تعــاون روســتایی ،رســیدگی بــه
اقتصــاد روســتایی اســت کــه بــا اجــرای طــرح خریــد تضمینــی و توافقــی ایــن
امرانجــام شــده اســت در راســتای سیاســتهای حمایتــی دولــت بهمنظــور
تنظیــم بــازار و بخــش کشــاورزی ،سیاســت خریــد تضمینــی توافقــی محصوالت
کشــاورزی در دســتور کار قــرار گرفــت.

www.khooshebazar.ir
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کاهش ســطح زیرکشت و افزایش تولید ،اولویت جهاد کشاورزی
در خوداتکایی گندم است
مع ــاون برنام ــه ری ــزی و ام ــور اقتص ــادی س ــازمان جه ــاد کش ــاورزی
اســـتان قزویـــن گفـــت :در راســـتای تحقـــق اقتصـــاد مقاومتـــی؛
کاهـــش ســـطح زیـــر کشـــت و افزایـــش راندمـــان تولیـــد اولویـــت
برنامـــه جهـــاد کشـــاورزی در رســـیدن بـــه خوداتکایـــی محصـــوالت
کشـــاورزی اســـت.

بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان قزویـــن
حمیـــد رضـــا تبســـمی اظهـــار کـــرد :در راســـتای اجـــرای برنامههـــای
اقتصـــاد مقاومتـــی در بخـــش کشـــاورزی؛ در ســـال  94حـــدود  302هـــزار
تـــن گنـــدم در مـــزارع کشـــاورزی اســـتان تولیـــد شـــده کـــه پیشبینـــی
میشـــود ایـــن میـــزان بـــه  367هزارتُـــن در ســـال  99برســـد.
وی ادادمـــه داد :در همیـــن راســـتا؛ کاهـــش ســـطح زیرکشـــت ایـــن
محص ــول اس ــتراتژیک از ح ــدود  143ه ــزار هکت ــار ب ــه  129ه ــزار هکت ــار
نیـــز از دیگـــر برنامههـــای ایـــن ســـازمان بـــرای محصـــول گنـــدم اســـت.
ایـــن مقـــام مســـئول پیشبینـــی کـــرد :عملکـــرد گنـــدم آبـــی از حـــدود 4
ُت ــن در هکت ــار ب ــه ُ 5ت ــن و  500کیل ــو گ ــرم در هکت ــار برس ــد.
معـــاون برنامـــه ریـــزی و امـــور اقتصـــادی ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی
اســـتان قزویـــن در ادامـــه بـــه اهمیـــت خـــود کفایـــی ایـــن محصـــول
اس ــتراتژیک و عملک ــرد وضعی ــت گن ــدم اس ــتان در س ــال گذش ــته اش ــاره
کـــرد و افـــزود :در ســـال  95میـــزان تولیـــد گنـــدم در مـــزارع کشـــاورزی
اس ــتان  317هزارت ــن ب ــوده ک ــه نس ــبت ب ــه مقدارمص ــوب  302هزار ُت ــن
افزایـــش رشـــد  4.8درصـــدی داشـــته اســـت.
بـــه گفتـــه ی وی؛ در ســـال گذشـــته عملکـــرد گنـــدم آبـــی از  4تُـــن در
هکتـــار بـــه  4تُـــن و  430کیلوگـــرم در هکتـــار رســـیده کـــه افزایـــش
بهـــرهوری و ارتقـــای عملکـــرد تولیـــد در ایـــن محصـــول اســـت.
تبســـمی؛ افزایـــش حاصلخیـــزی خـــاک و مصـــرف بهینـــه کودهـــای
شـــیمیائی ،آلـــی و زیســـتی  ،اجـــرای طرحهـــای زیربنائـــی ،توســـعه
روشهـــای نویـــن آبیـــاری و بهبـــود کارائـــی مصـــرف آب ،برنامـــه
به كانال تلگرام نشريه خوشه بپيونديد

ارتق ــای کم ــی و کیف ــی مکانیزاس ــیون م ــزارع گن ــدم ،مب ــارزه تلفیق ــی و
اصولـــی بـــا آفـــات ،امـــراض و علفهـــای هـــرز و انتقـــال یافتههـــای
تحقیقاتـــی بـــه مـــزارع زارعیـــن را از مهمتریـــن اقدامـــات انجـــام شـــده
درراســـتای سیاســـتهای اجرایـــی اقتصـــاد مقاومتـــی در محصـــول
گنـــدم برشـــمرد.
ای ــن مق ــام مس ــئول تش ــریح ک ــرد :افزای ــش ضری ــب خوداتکائ ــی محص ــول
گن ــدم ،ج ــو و زیت ــون ،افزای ــش تولی ــد در محی ــط گلخان ــه ،افزای ــش تولی ــد
انگ ــور ب ــا روشه ــای نوی ــن (داربس ــتی ب ــه هم ــراه س ــامانه ه ــای آبی ــاری
نویـــن) ،افزایـــش تولیـــد در محصـــول شـــیر ،گوشـــت مـــرغ و تخممـــرغ،
افزای ــش تولی ــد در ماهی ــان س ــردآبی و گ ــرم آب ــی ،توس ــعه مکانیزاس ــیون
کشـــاورزی توســـعه ســـامانههای آبیـــاری نویـــن در مـــزارع و باغـــات،
طـــرح توســـعه باغـــات در اراضـــی شـــیبدار (مناطـــق طـــارم ســـفلی و
رودبارشهرســـتان) ،طـــرح نظـــام نویـــن ترویـــج ،پهنههـــای کشـــاورزی،
طـــرح حـــد نـــگاری و صـــدور اســـناد اراضـــی و باغـــات ،طـــرح رفـــع
تداخ ــات اراض ــی از مس ــتثنیات و اراض ــی مل ــی ،ط ــرح تحقیق ــات کارب ــردی
و طـــرح توســـعه صنایـــع تبدیلـــی کشـــاورزی از مهمتریـــن برنامههـــای
ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان در راســـتای افزایـــش تولیـــد و توســـعه
بخـــش کشـــاورزی در برنامههـــای کالن اقتصـــاد مقاومتـــی اســـت.
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فروش گوجهفرنگی در بازار  ۸برابر پرداخت به کشــاورزان
نوســانات قیمت صیفیجات؛ به نام بازار به کام دالالن
عضـــو هیئـــت رییســـه کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس بـــا بیـــان
اینکـــه افزایـــش حاشـــیه نشـــینی در کالن شـــهر نتیجـــه بـــی تفاوتـــی
بـــه اقتصـــاد معیشـــتی کشـــاورز اســـت،گفت  :تنظیـــم پایـــدار بـــازار
کشـــاورزی نیازمنـــد حـــذف دالالن از بـــازار مصرفـــی اســـت.

سیدناصرموس ــوی الرگان ــی درب ــاره وضعی ــت صیف ــی کاران درکش ــور،گفت:
عــدم تقــارن هزینــه تولیدبــا نــرخ فــروش محصــوالت کشاورزی،کشــاورزان
را بـــرای مانـــدگاری درصنعـــت کشـــاورزی دلســـرد میکنـــد و در نتیجـــه
کش ــاورز مجب ــور اس ــت ،ب ــرای ایج ــاد فرص ــت ه ــای ش ــغلی جدی ــد ب ــه
کالن ش ــهرها مهاج ــرت کن ــد.

تنظیــم پایــدار بــازار کشــاورزی نیازمنــد حــذف دالالن
بنابرایـــن بـــرای تعـــادل نـــرخ محصـــوالت کشـــاورزی دولـــت بایـــد بـــه
و حضــور دولــت بــه عنــوان چترحمایتــی
نماین ــده م ــردم فالورج ــان درمجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــا بی ــان اینک ــه
ن ــرخ گوج ــه فرنگ ــی در ش ــرایطی باالی ــی  4000توم ــان کیلوی ــی در کالن
شـــهرها بفـــروش رفـــت کـــه تولیـــد کننـــده واقعـــی (کشـــاورز) بطـــور
میانگیـــن و در بهتریـــن شـــرایط  200تـــا  500تومـــان کیلویـــی مـــی
توان ــد محصوالت ــش را بف ــروش برس ــاند ،تصری ــح ک ــرد :تنظی ــم پای ــدار
بازارکشـــاورزی نیازمنـــد حـــذف دالالن و حضـــور دولـــت بـــه عنـــوان
چترحمایتـــی از مزرعـــه تـــا فـــروش تولیـــدات در بـــازار مصرفـــی اســـت.
موس ــوی الرگان ــی ب ــا بی ــان اینک ــه ق ــدرت ش ــبکه ه ــای پیچ ــده دالل ــی
ب ــرای تنظی ــم ب ــازار از دول ــت باالت ــر اس ــت،گفت :رش ــد حاش ــیه نش ــینی
در اطـــراف کالن شـــهرها از پیامدهـــای منفـــی عـــدم خریـــد مناســـب
تولی ــدات کش ــاورزی ب ــه ن ــرخ واقع ــی از کش ــاورزان اس ــت و از همی ــن رو
س ــزاوار نیست،کش ــاورزی ک ــه ب ــا هزین ــه تولی ــد ب ــاال محص ــوالت را ب ــه
زیرکش ــت م ــی ب ــرد ،محصوالت ــش ب ــدون مش ــتری باق ــی بمان ــد.
موســـوی الرگانـــی افـــزود :عـــدم اطمینـــان از بـــازار فـــروش محصـــوالت
کشـــاورزی ،محصـــول را بـــا نـــرخ نـــازل نصیـــب دالالن میکنـــد،
هفته نامه خوشه

عن ــوان حام ــی کش ــاورز بط ــور مس ــتقیم در تب ــادالت تج ــاری کش ــاورزی
ورودکنـــد.
وی ادامـــه داد :بـــرای حـــذف دالالن در صنعـــت کشـــاورزی بایـــد
بازارهـــای هـــدف محصـــوالت کشـــاورزی قبـــل از تولیـــد محصـــوالت
کشـــاورزی هـــدف گـــذاری شـــوند تـــا کشـــاورزان بتواننـــد محصـــول را
ب ــا ن ــرخ منطق ــی بالفاصل ــه پ ــس از تولی ــد ب ــه بازاره ــای از قب ــل تعیی ــن
شـــده بـــرای فـــروش ارســـال کنـــد.

نوســانات بازارصیفــی جــات بــه کام دالالن درکالن
شــهرها تمــام میشــود

عضـــو هیئـــت رییســـه کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه
نوســـانات بـــازار صیفـــی جـــات بـــه کام دالالن در کالن شـــهرها تمـــام
م ــی ش ــود ،یادآورش ــد:بطور مث ــال فاصل ــه ن ــرخ چن ــد براب ــری محصول ــی
همچ ــون گوج ــه فرنگ ــی از مزرع ــه ت ــا ف ــروش در ب ــازار مصرف ــی نش ــان
از حضـــور شـــبکه هـــای پیچـــده داللـــی در صنعـــت کشـــاورزی دارد.
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با انتقال یافتههای تحقیقاتی کشـاورزی استان زنجان دانشبنیان میشود
وجود  ۸۰طرح تحقیقاتی در حال اجرا در اسـتان
مدیـــر هماهنگـــی ترویـــج ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان
زنجـــان ،گفـــت :دانـــش بنیـــان کـــردن بخـــش کشـــاورزی جـــزو
سیاس ــت ه ــا و اولوی ــت ه ــای اصل ــی در دس ــتور کار س ــازمان جه ــاد
کشـــاورزی محســـوب میشـــود کـــه بـــرای تحقـــق آن اقدامـــات و
برنامـــه هـــای مختلفـــی در اســـتان در حـــال اجراســـت.

ســـهیل نصرتـــی دانـــش بنیـــان کـــردن بخـــش کشـــاورزی را قـــرار دادن
فعالی ــت ه ــای کش ــاورزی ب ــر بنی ــان دان ــش دانس ــت و تصری ــح ک ــرد :در
ای ــن راس ــتا اج ــرای ط ــرح نظ ــام نوی ــن تروی ــج کش ــاورزی یک ــی از مه ــم
تریـــن و کارآمدتریـــن اقداماتـــی اســـت کـــه در ســـه محـــور «پهنهبنـــدی
عرصـــه هـــای تولیـــدی»« ،ســـاماندهی مراکـــز جهـــاد کشـــاورزی» و
«مدیری ــت دان ــش» در اس ــتان زنج ــان ب ــا جدی ــت تم ــام در ح ــال انج ــام
اســـت.
وی خاطرنشـــان کـــرد :در راســـتای اجـــرای طـــرح نظـــام نویـــن ترویـــج
کشـــاورزی بـــا جـــذب تعـــداد بالـــغ بـــر  ۲۰۰نفـــر کارشـــناس کشـــاورزی،
عرص ــه ه ــای تولی ــدی اس ــتان زنج ــان را ب ــه  ۱۳۴پهن ــه تقس ــیم بن ــدی
کـــرده و بـــرای هـــر پهنـــه کارشـــناس مســـئول ویـــژه آن پهنـــه تعییـــن
ش ــد.
نصرتـــی عنـــوان کـــرد :کارشـــناس هـــر پهنـــه بـــا جمـــع آوری تمـــام
اطالعـــات مربـــوط بـــه آن پهنـــه ،ارتبـــاط بســـیار نزدیکـــی را بـــا بهـــره
بـــرداران پهنـــه برقـــرار کـــرده و نتایـــج پژوهـــش هـــا و یافتـــه هـــای
تحقیقاتـــی و اطالعـــات و دانـــش روز را بـــدون واســـطه بـــه کشـــاورز
منتقـــل مـــی کنـــد.
مدیـــر هماهنگـــی ترویـــج ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان زنجـــان
اف ــزود :س ــاماندهی مراک ــز جه ــاد کش ــاورزی از دیگ ــر مح ــور ه ــای مه ــم
طـــرح نظـــام نویـــن ترویـــج کشـــاورزی در اســـتان بـــه شـــمار مـــی رود
بـــه طـــوری کـــه در ایـــن راســـتا تقویـــت و تجهیـــز ایـــن مراکـــز از نظـــر
جـــذب نیـــروی کارشناســـی و همچنیـــن بهســـازی و تجهیـــز آن هـــا از
كشاورزي و آب

نظ ــر دسترس ــی ب ــه س ــخت افزاره ــا و ن ــرم افزارهای ــی ک ــه ب ــرای انتق ــال
دانـــش بـــه کشـــاورزان مـــورد نیـــاز اســـت ،مـــورد توجـــه جـــدی قـــرار
گرفـــت.
وی بیـــان داشـــت :بـــه منظـــور رســـیدن بـــه اهـــداف مـــورد نظـــر و
دانـــش بنیـــان کـــردن بخـــش کشـــاورزی در طـــرح نظـــام نویـــن ترویـــج
کشـــاورزی ،مرکـــز تحقیقـــات و آمـــوزش کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی
اســـتان زنجـــان در راســـتای رســـیدن بـــه دانـــش نویـــن متناســـب بـــا
شـــرایط منطقـــه ای و منطبـــق بـــا نیازهـــای جامعـــه روســـتایی طـــرح
هـــای تحقیقاتـــی مختلفـــی را در حـــال اجـــرا دارد.
نصرتـــی بـــا بیـــان اینکـــه هـــم اکنـــون تعـــداد  ۸۰طـــرح تحقیقاتـــی در
مرک ــز تحقیق ــات و آم ــوزش کش ــاورزی و مناب ــع طبیع ــی اس ــتان زنج ــان
در حـــال اجراســـت ،افـــزود :از ایـــن تعـــداد اجـــرای  ۲۹طـــرح از ســـال
گذشـــته در اســـتان اغـــاز شـــده اســـت.
مدیـــر هماهنگـــی ترویـــج ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان زنجـــان
در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری برنامـــهای بـــا عنـــوان «روز مزرعـــه»
بـــا هـــدف انتقـــال یافتـــه هـــای تحقیقاتـــی بـــه مزرعـــه عنـــوان کـــرد:
بـــا برگـــزاری ایـــن برنامـــه بهـــره بـــرداران بخـــش کشـــاورزی اســـتان از
نزدیـــک بـــا فعالیـــت هـــای مطالعاتـــی و تحقیقاتـــی آشـــنا شـــده و بـــا
مقایســـه نتایـــج طـــرح هـــا در مزرعـــه ،خـــود در بـــه کارگیـــری دانـــش و
علـــم روز پیـــش قـــدم میشـــوند.
وی راهانـــدازی «تـــاالر ترویـــج دانـــش و فنـــون کشـــاورزی» را گامـــی
موثـــر در راســـتای اجـــرای طـــرح نظـــام نویـــن ترویـــج کشـــاورزی و
مدیریـــت دانـــش برشـــمرد و تصریـــح کـــرد :ایـــن ســـامانه بـــا هـــدف
دسترســـی ســـاده و ســـریع بهـــره بـــرداران و مروجـــان بـــه جدیدتریـــن
یافتههـــای علمـــی کشـــاورزی ،راهانـــدازی شـــده اســـت.
گفتنـــی اســـت« ،تـــاالر ترویـــج دانـــش و فنـــون کشـــاورزی» از طریـــق
آدرس  agrilib.areo.irقابـــل دسترســـی اســـت.
***
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قسمت دوم

اصول پیوند در باغبانی
عوامل مؤثر در جوش خوردن و التیام محل پیوند
جـوش خـوردن پایـه و پیوندک و التیـام محل پیوند تابع دقـت در عمل قرار دادن
پیونـدک روی پایـه می باشـد ،یعنـی دو طبقه زاینـده باید حتم ًا بـا یکدیگر تماس
حاصـل کننـد ولـی بـرای منظور مـورد بحـث یعنی جوش خـوردن دو قسـمت با
یکدیگـر ایـن شـرط کافی نیسـت زیـرا علاوه بر لـزوم تطبیـق دو طبقـه زاینده
طبیعـت دو گیـاه مـورد عمل نیـز باید با یکدیگـراز نظر ژنتیکی تجانـس و قرابتی
نیـز داشـته باشـند .تا عمـر درخت پیونـدی زیاد شـده و بهره کافـی دهد.
در پـاره ای از مـوارد که عمـل جوش خوردن مأیوس کننده اسـت،
عوامـل مختلفی دخالـت دارند از جمله:
 .1ناسازگاری
عوامـل نـا سـازگاری در عمل پیونـد بین گیاهان هـم خانواده و بعضـی از گیاهان
بـه طور کامل شـناخته نشـده انـد  ،گاهـی در مراحل اولیه ،تشـکیل اتحاد رضایت
بخشـی را نشـان می دهنـد ولی در طـول زمان از بیـن میروند.
در پـاره ای از گیاهـان ،بـدون انکـه ناسـازگاری وجـود داشـته باشـد ،عمـل پیوند
بسـیار مشـکل اسـت ،مانند بلـوط وراش که محل پیوند به سـختی جـوش خورده
و التیـام مـی یابـد ،ولـی هنگامـی که التیام کامل شـد به خوبی رشـد مـی نمایند.
در پـاره ای از نباتـات مشـاهده مـی شـود کـه دو نوع گیـاه مختلف ماننـد درخت
ً
کاملا بـا یکدیگـر جـوش خـورده تولیـد درختی پـر بهره و
گالبـی و درخـت بـه
نسـبت ًا قـوی مـی نمایـد .در بعضی از درختـان دیگر حتـی افراد یک جنـس را که
ژانـر مـی نامنـد نمی تـوان با یکدیگـر پیوند نمود مث ً
ال سـیب و گالبی کـه هر دو
از یـک جنـس ولی جـور مختلف می باشـند اغلب بـا یکدیگر جوش نمـی خورند
و اگـر هـم اتفاقـی پایـه و پیونـدک بـا یکدیگر جوش خـورد عمر درخـت پیوندی
هفته نامه خوشه

خیلـی کوتـاه مـی باشـد و از نظـر اقتصـادی کـم بهـره خواهـد بود.ایـن قرابت و
تجانـس بافـت کـه امری اسـت طبیعی گاهی به انـدازه کار پیوند زدن را مشـکل
مـی کنـد کـه پـاره ای از درخت های سـیب که بافت متفـاوت دارنـد را نمی توان
بـا یکدیگر پیونـد نمود.
موضـوع تجانـس بیـن پایـه و پیونـد کـه از مسـائل مهـم پیونـد زدن و یکـی از
ً
کاملا تجربی اسـت .یعنی فقط
شـرایط الزم موفقیـت در عمـل پیونـد می باشـد
عمـل و ازمایـش نشـان مـی دهـد که چه نـوع گیاهـی یانبـات دیگر قابـل پیوند
کردن اسـت.
در قاعـده عمومـی و بطـور کلـی مـی تـوان گفـت کـه گونـه هـای مختلف یک
جنـس بـا یکدیگـر قابـل پیونـد کـردن مـی باشـد .موفقیـت در پیونـد دو جنـس
مختلـف مشـکل و بـه طـور اسـتثناء حاصـل می شـود ودر چنیـن مواقـع درخت
پیونـدی ضعیـف و یـا کـم عمـر اسـت و پیونـد خانـواده مختلـف با یکدیگـر غیر
ممکـن اسـت.در بعضـی از مـوارد در علـم باغبانـی از تالقی جنس هـای مختلف
پایـه هـای سـازگار و تجـاری به دسـت مـی آوریم.
 .2شرایط محیطی
● حرارت :حرارت اثر بسـیار حساسـی در روی تشـکیل بافت کالوس دارد یعنی
بـرای موفقیـت در عمل پیونـد و جوش خـوردن باید پیوند در دمای مناسـب قرار
گیـرد .بررسـی هـای عملـی در کالفرنیـا بـر روی درخت گـردو انجام شـده چنین
نشـان مـی دهـد که اگـر محل پیونـد را با ماده سـفید رنگـی بپوشـانند  ،بع علت
انعکاس انرژی تابشـی خورشـیدو جلوگیـری از افزایش دما در محـل پیوند گردد و
محـل پیونـد سـریعتر التیام می یابد .همچنین با آزمایشـات دیگر مشـخص شـده
اسـت کـه اگـر پیونـدک در جهت شـمال و شـرق پایـه قرار گیـرد بهتراز اسـتقرار
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در جهـت جنـوب و غـرب اسـت .شـاید ایـن مربوط بـه کاهـش حـرارت و وجود
سایه بیشـتر است.
● رطوبـت :سـلول هـای پارانشـیمی تشـکیل دهنـده بافـت کالوسـی دارای
دیـواره نـازک و شـکننده هسـتند و بـه طـور کلـی تحمـل خشـکی را نداشـته و
در خشـکی از بیـن مـی رونـد  .بنابرایـن درجه خشـک شـدن سـلولها بـا کاهش
رطوبـت هـوا افزایـش می یابـد .از این رو برخـی از متخصصین توصیـه می کنند،
وجـود رطوبـت نسـبی در حدود صـد در صـد( )%100برای پیوند و تشـکیل بافت
کالـوس در بعضـی از گونـه هـا بسـیار مفید خواهـد بود .
● اکسـیژن :تقسـم سـلو لها و رشـد آنها توأم بـا افزایش تنفس بـوده و در این
حالت ،اکسـیژن مورد نیاز اسـت .برحسـب طبیعت گیاهان ،مقدار نیاز به اکسـیژن
در هنـگام پیونـد در آنهـا متفاوت اسـت .بنابراین  ،کمبود اکسـیژن مـی تواند یک
عامـل محدود کننده در تشـکیل کالوس باشـد.
● نـور :وجـود نـور در تشـکیل کالـوس عامـل محـدود کننده اسـت .بـه عنوان
مثال تشـکیل کالوس در پیوند گیالس سـیاه ،در تاریکی بیشـتر از تشـکیل آن در
روشـنایی اسـت .بـه طور کلـی اثر نور در تشـکیل کالـوس نیز مانند سـایر عوامل
بسـته به گیاهـان مختلف متفاوت اسـت.
 .3فعالیت رشد پایه
هنگامـی کـه گیاهـان پایـه ف از نظـر فیزیولوژیکـی بیـش از حـد فعالنـد ( یعنی
دارای فشـار ریشـه ای و تراوش شـیره یاخته ای زیادتر از حد هسـتند) یا کمتر از
از حـد فعالیـت دارنـد ( فعالیـت ریشـه کـم و کند می باشـد)  ،می بایسـتی بعضی
از انـواع پیونـد جانبـی ،که در آنها قسـمت باالیی پایه در ابتدا برداشـته نمی شـود،
بـه کار رود .در حالتـی کـه کـه پایه بیش از حـد فعال یا فعالیت کمـی دارد ،اجرای
یکـی از چنـد شـکل سرشـاخه کاری کـه در انها قسـمت بـاالی پایـه در موقع
ً
کاملا برداشـته می شـود ،احتمـا ًال موفقیت آمیـز خواهد بود.
پیونـد
 .4شیوه های ازیاد
شـیوه هایـی کـه در پیونـد به کار مـی روند ،گاهی بـه اندازه ای ضعیف اسـت که
پـس از اجـرا ،الیـه زاینـده پایـه و پیونـدک بـه طـور کامـل در تماس بـا یکدیگر
قـرار نگرفتـه و فقط جـوش خوردن در ناحیـه تماس صورت می گیـرد و این خود
ممکن اسـت رشـد اولیه پیوندک را منجر شـود ولی پس از شـروع رشـد رویشـی
و شـروع تنفـس و فتوسـنتز ،پیونـدک بـه علـت عدم حرکـت کافـی آب از طرق
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آوندهـای محـدود از بیـن مـی رود .از دیگـر خطاهـای شـیوه پیوند می تـوان به
کـم یـا دیر چسـب زدن ،بـرش نا صـاف ،بکارگیری پیونـدک آب از دسـت دادهو
عـدم رعایـت زمان مناسـب پیونـد و  ...نام برد که هرکدام خود سـهم بسـزایی در
عـدم موفقیـت جوش خـوردن و عمل پیونـد دارند.
 .5آلودگی ویروسی ،آفات و امراض
بـه کار بـردن مـواد ازیـادی آلوده بـه به ویـروس در خزانه کاری ها ،ممکن اسـت
باعـث کاهـش جوانـه های سـالم مـورد اسـتفاده در پیوند و همچنین قدرت رشـد
گیاهـان حاصلـه شـود .بـه عنوان مثـال بـه کارگیری جوانـه های عاری از ویشـه
(نوعـی ویـروس) در ازیـاد درختان هسـته دار موجـب افزایش چوب ها یسـالم در
مقابـل چـوب هـای آلوده مـی گردد.گاهـی باکتری هـای گیاهی و قـارچ از محل
زخمـی که بـرای پیوند ایجاد شـده اسـت ،وارد می شـوند.
بـرای مثـال ،معلوم شـده اسـت کـه علت عـدم موفقیـت در پیوند رقمـی از زغال
اختـه بـر روی زغـال اختـه معمولـی به عنـوان پایه ،وجـود نوعی قارچ موسـوم به
( )Thielavioides Chalaropsisبـوده اسـت .کنتـرل شـیمیایی ایـن قـارچ ،بـه
جـوش خـوردن محل پیونـد کمک مـی کند.
 .6تأثیر هورمون های رشد در ارتباط با جوش خوردن محل پیوند
پژوهـش هـای انجام شـده بر روی مـوادی همچون اسـتفاده از ترکیبات اکسـین
نشـان مـی دهـد که در اسـتفاده از ایـن مواد در عمـل پیوند احتمال مـی رود این
مـواد در تحریـک تولیـد کالوس و جوش خـوردن محل پیونـد نقش دارد.
 .7قطبیت در پیوند
در عمـل پیونـد ،بـرای التیـام موفقیت آمیـز ،قطبیـت الزم وضروری اسـت و باید
بـا دقـت انجـام گیـرد .یعنـی قاعده کلـی در پیونـد دو قطعه از سـاقه بـه یکدیگر
ایـن اسـت کـه انتهـای تحتانـی پیوندک حتمـ ًا در منتهـی الیـه فوقانی پایـه قرار
گیـرد .امـا در پیونـد سـاقه بـر روی ریشـه ،نزدیکتریـن منتهـی الیه سـاقه باید به
نزدیکتریـن منتهـی الیه ریشـه پیونـد داده شـود .البته موارد اسـتثنا وجـود دارد.
 .8محدوده پیوند
در نباتـات دو لپـه ای بازدانـه (آنژیوسـپرم) و نهاندانـه (ژیمنوسـپرم) و گیاهانی که
میـوه مخروطـی دارنـد اگـر مانـع تجانـس پایـه و پیونـدک در بین نباشـد جوش
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خـوردن دو قسـمت درخـت پیونـدی حتمـی اسـت زیـرا پایـه و پیونـدک دارای
سیسـتم بافـت زاینـده پیوسـته بوده کـه مابیـن بافت آونـد چوبی و وابکشـی قرار
دارد .ولـی در نباتـات یـک لپه (آنژیوسـپرم) این امر(عمل پیوند) غیر ممکن اسـت
و اگـر هـم پایـه بـا پیوندک جـوش بخـورد دوام آن حداکثر یک سـال خواهد بود.
(بنابـر تجربیـات شـوبرت در کتـاب مولیـش) علت عـدم موفقیـت در پیوند کردن
نباتـات یـک لپـه مانند درخت خرمـا  ،فقدان سـاختمان ثانوی و عـدم وجود طبقه
زاینـده اونـدی متصـل به هم می باشـد.
البتـه موفقیـت هایـی در گرفتـن پیونـد سـاقه برخـی از تک لپـه ای ها مشـاهده
شـده کـه در این مـورد از خاصیت مریسـتمی نسـوج انترکالر (رشـد بین سـلولی)
اسـتفاده شـده است.

اثر متقابل پیوندک و پایه روی یکدیگر و نتایج آن
عــده ای از دانشــمندان (مــن جملــه مولیــش) معتقــد هســتند کــه پایــه و
پیونــدک در یکدیگــر تاثیــر ندارنــد زیــرا هیــچ یــک از تغییــرات حاصلــه ارثــی
نیســت و بــا بــذر قابــل تکثیــر و تولیــد مجــدد نمــی باشــد .دســته ای دیگــر
ماننــد دانیــل و بــوف عقیــده دارنــد کــه تاثیــر متقابــل دو قســمتی کــه بــا
یکدیگــر زندگانــی مــی کننــد زیــاد اســت و ایــن تغییــرات ارثــی مــی باشــد و
حتــی ممکــن اســت منجــر بــه ایجــاد گونــه جدیــدی بشــود ماننــد بــذری کــه
از پیونــد کلــم معمولــی روی ریشــه شــلغم بــه دســت مــی آیــد.
 .1در پــاره ای از درختــان رنــگ میــوه و یــا رنــگ بــرگ و گل در اثــر انتخــاب
پیونــد مناســب تغییــر مــی کنــد مثـ ً
ا اگــر یــک گوجــه فرنگــی را کــه دارای
برگهــای قرمــز رنــگ اســت روی گوجــه آمریکایــی پیونــد کننــد رنــگ بــرگآن
تیــره تــر مــی شــود تــا آنکــه همــان گونــه را روی گوجــه معمولــی پیونــد
بزننــد.
 .2نتیجــه دیگــر اثــر متقابــل پایــه و پیونــدک مقاومــت بیشــتر درخــت
پیونــدی بــه بیماریهــا و ســرمای زیــاد مــی باشــد.
 .3یکــی دیگــر از تاثیــرات پیونــد کــردن درختــی کــم شــدن عمــر بعضــی
ازدرختــان پیونــدی اســت .هــرگاه پســته معمولــی را روی درختــی از گونــه
خــود و یــا از گونــه آتالنتیــکا پیونــد کننــد درخــت پیونــدی در حــدود دویســت
ســال عمــر مــی کنــد ولــی درخــت پســته ای کــه در آن پیونــدک پســته
معمولــی و پایــه درخــت بنــه بــا چاتالنقــوش باشــد بیــش از  60یــال عمــر
نمــی کنــد.
هفته نامه خوشه
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فصل پیوند
بنابــر آنچــه بیــان شــد موقــع پیونــد زدن زمانــی اســت کــه گیــاه در دوره
فعالیــت یعنــی شــیره نباتــی در جریــان باشــد.بنابراین از نظــر علمــی در هــر
موقــع از ســال بــه اســتثنای موقعــی کــه گیــاه در دوره اســتراحت بــه ســر
مــی بــرد و شــیره نباتــی راکــد گردیــده مــی تــوان عمــل پیونــد را انجــام داد.
ایــن نظریــه در عمــل بــه اشــکاالتی بــر مــی خــورد کــه عمــا موقــع پیونــد
زدن را محــدود مــی کنــد.
 .1مقــدار زیــاد شــیره نباتــی مانــع ایجــاد تمــاس بیــن پیونــدک و پایــه در
ناحیــه طبقــه مولــده و جــوش خــوردن آنهــا بــا یکدیگــر مــی شــود و بــه
اصطــاح باغبانــان پیونــدک در شــیره نباتــی مایــع مانــع ایجــاد تمــاس بیــن
پیونــدک و پایــه در ناحیــه طبقــه مولــده و جــوش خــوردن آنهــا بــا یکدیگــر
مــی شــود و بــه اصطــاح باغبانــان پیونــدک در شــیره نباتــی خفــه مــی گــردد.
 .2حــرارت زیــاد باعــث تبخیــر فــوق العــاده پیونــدک شــده و قبــل از
آنکهســلولهای طبقــه مولــده یکــی شــوند و شــیره نباتــی کافــی بــه پیونــدک
برســد ،گرمــا پیونــدک را خشــک نمــوده از بیــن مــی بــرد.
ســرمای زمســتان و یخبنــدان و بطــور کلــی حــرارت کمتــر از  10درجــه در

هــوای اطــراف پیونــدک نیــز مانــع فعالیــت ســلولهای نامبــرده گردیــده جــوش
خــوردن پیونــد را غیــر ممکــن مــی ســازد.
بنابــر آنچــه گفتــه شــد عم ـ ً
ا در دو فصــل بطــور حتــم مــی تــوان گیاهــان
را پیونــد کــرد .یکــی در فصــل بهارپــس از بیــدار شــدن پایــه و قبــل از انکــه
شــدت جریــان شــیره نباتــی زیــاد شــود و یــا انکــه ســرمای اول بهــار مانــع
فعالیــت ســلولهای قســمت هوایــی گیــاه گــردد و دیگــری در اواخــر تابســتان
و یــا اوایــل پائیــز (بنــا بــر نــوع درخــت) کــه جریــان شــیره نباتــی تــا انــدازهای
کنــد شــده و ســرمای زمســتان هنــوز فــرا نرســیده اســت .بدیهــی اســت
کــه هــرگاه ممکــن شــود بــا وســایل مناســبی از اثــر ســوء گرمــای تابســتان
جلوگیــری بــه عمــل آیــد و یــا آنکــه گرمــای هــوای محــل اجــازه دهــد
میتــوان در فصــل نامبــرده نیزعمــل پیونــد را انجــام داد .البتــه بــا نــوع پیونــد
مــی تــوان تــا حــدودی بــر محدودیــت هــای زمانــی پیونــد غلبــه کــرد.
وسائل پیوند زنی
در عمــل پیونــد ،هماننــد تمامــی کارهــای باغبانــی ،بــه وســائل و امکانــات
خاصــی نیــاز داریــم تــا پیونــدک در جــای مــورد نظــر اســتقرار یافتــه و
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عملیــات بــه طــور صحیــح انجــام گیــرد .ایــن ابــزار عبارتنــد از:
 .1اره :ایــن وســیله دارای انــواع مختلــف بــا انــدازه هــای متفــاوت اســت
و هــر یــک از انهــا بــه منظــور خاصــی در قطــع شــاخه هــا و پیونــد بــه کار
گرفتــه مــی شــود .بــه طــور کلــی در بعضــی از آنهــا تیغــه کام ـ ً
ا ثابــت در
روی دســته یــا پایــه قــرار دارد و در نمونــه هــای دیگــر تیغــه غیــر ثابــت و
قابــل تعویــض اســت.
 .2داســک :شــبیه بــه چاقــوی خمیــده ای اســت کــه تیغــه فــوالدی آن
بــه دســته چوبــی متصــل شــده اســت .داســک در انــواع مختلــف ســاخته
مــی شــود کــه برخــی از آنهــا دارای تیغــه ای تیــز و نوکــی کام ـ ً
ا باریــک
و در انــواع دیگــر ضخامــت تیغــه بــر حســب نــوع کاربــرد متفــاوت اســت.
داســک در برداشــت پوســت و زخــم و ایجــاد شــکافهای کــم عمــق مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد .نمونــه دیگــری نیــز هســت کــه هــم شــکاف ایجــاد
مــی نمایــد و هــم از قســمت دیگــر آن در بــاز کــردن شــکاف بــرای اســتقرار
پیونــدک اســتفاده مــی شــود.
 .3قیچـی باغبانـی :این قیچـی برای قطع سرسـاخه ها و کارهـای ضروری
بـه کار مـی رود و معمو ًال به اندازه ها واشـکال مختلف سـاخته می شـود .برخی

از آنهـا دارای دسـته بلندی اسـت کـه با آن می توان سرشـاخه هـا را قطع کرد.
ولـی در هـر حال یک تیغـه آن بایـد باریک و کام ً
ال تیز باشـد.
 .4چاقــوی پیونــد زنــی :چاقــوی پیونــد زنــی بــه اشــکال و انــدازه هــای
مختلــف ســاخته شــده کــه تیغــه آن از فــوالد بــوده و لبــه آن بایســتی کامـ ً
ا
تیــز و صیقلــی باشــد .معمــو ًال بــرای پــاره ای از انــواع پیونــد از چاقــوی
خاصــی اســتفاده مــی شــود.
 .5تخمــاق باغبانــی :تخمــاق باغبانــی وســیله ای اســت چوبــی کــه در
زدن ضربــه بــرای ایجــاد شــکاف کاربــرد دارد و بــه اشــکال یــک طرفــه ســاده
و یــا چکــش ماننــد ســاخته مــی شــود.
 .6ریســمان :در عمــل پیونــد زنــی پــس از اجــرای عملیــات پیونــد ،از
ریســمان بــرای حفاظــت و نگهــداری محــل پیونــد بــه منظــور اتصــال کامــل
بــه یکدیگــر و عــدم ایجــاد فاصلــه اســتفاده مــی شــود.
ریســمانی کــه در پیونــد زدن بــه کار مــی رود بایــد دارای
شــرایط زیــر باشــد:
 .1در مقابل آفتاب و رطوبت زود نپوسد.
 .2ریسـمان بایـد بـه اندازه کافی قابل کشـش باشـد تـا مانع نمو قطـری پایه در
محـل پیونـد نگـردد زیرا اگرریسـمان فاقد این خاصیت باشـد پیونـدک از باالی
محـل پیونـد نمـو زیـاد نمـوده و متـورم مـی گـردد در صورتی کـه پایـه در آن
نقطـه نـازک و ضعیـف مـی مانـد و این امـر ممکن اسـت در آتیه باعث سسـتی
درخـت پیونـدی گردیـده و در اثـر جزیـی حادثـه و یـا وزش باد نسـبت ًا شـدیدی
قسـمت پیونـدی درخـت از پایه جدا شـود.
 .3ریسـمانی کـه برای بسـتن بـه کار می رود نبایـد در اثر رطوبت کوتاه شـود و
یـا بـه اصطلاح معـروف « آب برود» زیـرا در این صورت ریسـمان کوتاه شـده
بـه پایـه و پیونـدک فشـار وارد آورده مانع نمو و رشـد قطری شـاخه مـی گردد.
در عیـن حـال رطوبـت و حـرارت نبایـد موجب طویل شـدن ریسـمان گردد چه
در ایـن جالـت ریسـمان از دو شـاخه باز شـده و نتیجه مطلوب ازبسـتن پیوندک
كشاورزي و آب
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و پایـه حاصـل نمـی شـود .هر انـدازه درخـت قوی و ضخیم تر اسـت ریسـمان
نیـز بایـد کلفت تـر و محکم تر باشـد.
 .4ریســمان بایــد بــه انــدازه کافــی محکــم باشــد تــا در اثــر قطــور شــدن
شــاخه ریســمان قبــل از موقــع مناســب پــاره نشــود.
انواع ریسمان
ریســمانهای مختلفــی کــه بــرای بســتن پیونــدک بــه کار بــرده مــی شــود
عبــارت اســت از  :ریســمان پشــمی – پنبــه ای – علفــی و یــا پوســت پــاره ای
از درختــان ماننــد پوســت درخــت بیــد و غیــره.
بــرای بســتن انــواع پیوندهــای نــازک و متوســط ریســمان پشــمی وســیله
خوبــی اســت.رطوبت در ایــن نــوع ریســمانها تاثیــر نــدارد .مخصوصــا اگــر
در موقــع تهیــه آنهــا پشــم مــورد اســتفاده را مدتــی در روغــن گــذارده باشــند.
قــوه کشــش پشــم نیــز بــه انــدازه کافــی مــی باشــد.
در ریســمان پنبــه ای نیــز تغییــرات جــوی مخصوصــا رطوبــت تاثیــر نــدارد
ولــی قــوه کشــش آن کــم اســت و در بســتن درختــان ســریع الرشــد مانــع
نمــو قطــری محــل پیونــد مــی شــود .ریســمان پنبــه ای بیشــتر بــرای بســتن
درختــان ضخیــم و آنهایــی کــه نمــو و رشــد قطــری کمــی دارنــد مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
 .7ماشــین هــای مخصــوص پیونــد زنــی :امــروزه بــرای ســرعت
بخشــیدن بــه عملیــات پیونــد زنــی و باال بــردن در صــد موفقیــت و یکنواختی،
از ماشــینهای مخصوصــی اســتفاده مــی شــود ولــی کاربــرد ایــن ماشــین هــا
تقریبـ ًا محــدود بــه اجــرای چنــد نــوع پیونــد مــی باشــد.
 .8چســب پیونــد :همانطــوری کــه در هرگونــه عملیــات جراحــی ،پانســمان
و ضدعفونــی محــل زخــم ضــروری اســت ،در پیونــد نیــز بــرای جلوگیــری از
نفــوذ انــواع عوامــل بیماریــزا ،الزم اســت محــل بریدگــی یــا زخــم توســط
ترکیبــات خاصــی پوشــیده شــود تــا محــل زخــم بــرای مــدت زمانــی کــه
پیونــدک بــا پایــه جــوش نخــورده اســت حفاظــت نمایــد.
در هــر حــال نهــال هــای پیونــد شــده در محــل پیونــد بــه گرمــای زیــاد و
رطوبــت حســاس هســتند و بایــد بــه هــر نحــوی کــه ممکــن اســت ایــن
زخمهــا و منافــذ را مســدود نمــود .مــاده ای را کــه بــرای ایــن امــر مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد چســپ پیونــد مــی نامنــد.
***
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شته مومی سیب
(شته خونی)

مقدمه

ریشــه واژه خانــواده  Eroisomatidaeدر التیــن بــه معنــای بــدن پشــمالو میباشــد .ایــن آفــت در اکثــر نقــاط جهــان کــه ســیب کاشــت
میشــود شــیوع دارد غیــر از ســیب بــه انــواع گالبــی اهلــی و وحشــی ،بــه ،زالزالــک و نیــز نــارونآمریکایــی بــا نــام Ulmus americana

(میزبــان اول) حملــه میکنــد .ایــن آفــت بــه صــورت تــوده هــای ســفید رنــگ در ماههــای مهــر و تابســتان روی سرشــاخهها و تنــه درختــان
دان ـهدار بــه خصــوص در اطــراف زخمهــای حاصلــه از هــرس شــاخهها دیــده میشــود .ایــن آفــت بــه ریشــه و طوقــه دررختــان نیــز حملــه
میکنــد .در روی ریشــه وطوقــه خســارت ایــن آفــت بــا ایجــاد برآمدگــی و گالهــای مخصــوص همــراه اســت .ایــن برآمدگــی و گالهــا روی
سرشــاخهها هــم دیــده میشــود .ارقــام بومــی کشــور حساســیت فراوانــی بــه ایــن شــته دارنــد .در حالیکــه برخــی ارقــام خارجــی ماننــد
زرد و قرمــز لبنــان کمتــر مــورد حملــه واقــع میشــوند.

زیستشناسی
ایـن شـته اگرچه دو میزبانه اسـت ولـی در مناطقی که میزبان اول یافت نشـود
(ماننـد کشـور ایـران) در تمـام مدت سـال روی میزبـان دوم (درختـان دانهدار)
زندگـی میکنـد و مراحـل جنسـی و تخـم در ایـن شـرایط دیـده نمیشـود .در
شـرایط عـادی کـه هـر دو میزبانـه وجـود داشـته باشـد ماننـد همـه شـتههای
دومیزبانـه ،مرحلـهای از سـیکل زندگـی خـود را روی درختـان میـوه دانـهدار
و مراحلـی را نیـز ری درختـان نـارون (افـراد جنسـی نـر و مـاده تخـم ،مـاده
موسـس،ماده فونداتریـژن) سـپری میکنـد .ایـن شـته ناقـل بیمـاری قارچـی
شـاتکر چنـد سـاله روی درختـان سـیب میباشـد .زمسـتان گذرانـی در مرحله
پورگـی سـپری میشـود .محـل زمسـتان گذرانی در شـکافهای موجـود روی
تنـه و شـاخههای سـنین مختلـف و حتـی شـاخههای همـان سـال و طوقـه و
ریشـههای ضخیـم و اصلـی مجـاور تنـه و نزدیـک سـطح خـاک میباشـد.

الفـ زنبـور ( Aphelimus mali (Aphelinidaeاز پارازیتوئیدهای
اختصاصی شـته مومی سـیب میباشـد.
بـ الرو حشرهکش کفشدوزکهای

کنترل
1ـ مبارزه بیولوژیک
هفته نامه خوشه
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Coccinella septampunotata
Exochomus spp
Chilocorus spp

جـ الروهای مگسهای سیرفید و الروهای کریزوپا
دـ الروهای پشههای Cecidomyiidae
ه ـ سنهای شکاری از خانواده Anthoeoridae ,Nabidae

2ـ مبارزه زراعی
شــته مومــی ســیب چــون مکانهــای ســایهدار را ترجیــح میدهــد لــذا
در باغــات ســیب از کاشــت پرپشــت درختــان بایســتی اجتنــاب کــرده و
بــه هــرس آنهــا دقــت الزم مبــذول داشــت همــواره جریــان هــوا و نفــوذ
اشــعههای خورشــیدی را بــه داخــل درختــان امکانپذیــر ســاخت.
چــون شــتهها اکثــراً در داخــل زخمهــای درختــان و یــا در محلهــای
بریــده و هــرس شــده آنهــا مســتقر میشــوند لــذا ایــن قســمتها نبایــد بــه
حــال خــود رهــا شــوند.
همچنیــن شــاخههای گالدار و یــا سرشــاخههای مــورد هجــوم بایســتی بــه
طــور مرتــب قطــع شــده و نابــود گردنــد.
3ـ کاشت واریتههای مقاوم
تحقیقــات ایســتگاه  East-Mallingنشــان میدهــد کــه واریتههــای
 Northern spyو  Winter majetinتقریب ـ ًا مــورد هجــوم شــته مومــی واقــع
نمیشــوند.
کنترل شیمیایی
 .1تیومتــون (اکاتین)  EC 60%و 1در هزار

 .2اکســی دیمتون متیل  EC25%و  1در هزار
 .3پیریمیــکارب (پریمور)  Df50%و  ./5در هزار
***
منبعhttp://khoshkroud.persianblog.ir :

به كانال تلگرام نشريه خوشه بپيونديد
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باران هــای مصنوعی
مقدمه

بحــث بــاروري ابرهــا ( )Cloud Seedingكــه بعنــوان شــاخهاي از علــم تعديــل آب و هــوا ( )WeatherModificationشــناخته ميشــود ،در
بســياري از كشــورهاي جهــان مــورد آزمايــش قــرار گرفتــه و تكنولــوژي مذكــور بــه عنــوان يكــي از راههــاي اســتحصال آب در بســياري از
ش روي دارنــد) مطــرح گرديــده اســت و هــر ســاله در فصــول مناســب طبــق برنام ـهاي منظــم ،اقــدام
كشــورها ( ،كــه بحــران آب را در پي ـ 
بــه اجــراي عمليــات بــاروري مينماينــد و در پايــان دوره كاري ،بــا اســتفاده از روشهــاي آمــاري و رياضــي ،عمليــات را مــورد ارزيابــي قــرار
ميدهنــد و راندمــان افزايــش بــارش را محاســبه ميكننــد.

تعریف
بــاروری ابرهــا نوعــي رفتــار هوشــمندانه بــا ابرهــا و سيســتمهاي ابــري در
جهــت افزايــش بــارش در ابرهايــي اســت كــه فرايندهــاي بــارش در داخــل
آنهــا در حــال شــكلگيري و اجــرا اســت.
بــه عبــارت دیگــر توليــد بــاران بــا اســتفاده از هرعمــل مصنوعــي كــه بــا
تحريــک و تغييــر در فرآيندهــاي درونــي ابــر همــراهاســت ،بــاروري ابــر
ناميــده ميشــود .معمــو ًال بــاروري ابرهــا بــا اضافهکــردن مــوادي خــاص
بهنــام عاملهــاي بــاروري انجــام ميشــود.
فرآیند باروری ابرها
بــرای ایجــاد بــاران مصنوعــی بایــد عوامــل ابــر ،رطوبــت ،دمــا و ســایر
شــرایط جــوی فراهــم باشــد .بــه هــر حــال بــا انجــام بــاروری منظــم ابرهــا،
مقــدار بــارش را میتــوان بــه میــزان  5تــا  25درصــد افزایــش داد .میدانیــم
مقــدار بخــار آب موجــود در جــو ،در يــك حجــم مشــخص بــا بــاال رفتــن دمــا
افزايــش مــي يابــد.
هفته نامه خوشه

رطوبت نســبي يكي از معيارهاي اندازه گيري بخار آب است.
رطوبت نسبي
درصــدي از بخــار آب موجــود در هــوا در مقايســه بــا بيشــترين مقــدار بخــار
آبــي اســت كــه هــوا مــي توانــد در خــود نــگاه دارد .بــه عنــوان مثــال  ،اگــر
دمــاي مجــاور ســطح زميــن  25درجــه ســانتي گــراد و تراكــم بخــار آب
نصــف بيشــترين مقــدار موجــود در آن درجــه حــرارت باشــد ،رطوبــت نســبي
 50درصــد خواهــد بــود.
وقتــي حجــم هوايــي بــا مشــخصات فــوق ســرد مــي شــود ،بــا صعــود بــه
ناحيــه فشــار هــواي كمتــر رطوبــت نســبي افزايــش مــي يابــد .ضمــن ايــن
كــه تراكــم نســبي بخــار آب و هــواي خشــك ثابــت مــي مانــد.
در ايــن حالــت ،اگــر دمــا بــه  16-12درجــه ســانتي گــراد برســد ،رطوبــت
نســبي بــه صددرصــد خواهــد رســيد كــه در ايــن حالــت مــي گوييــم هــوا
اشــباع شــده اســت.
اگــر ســرد شــدن ادامــه يابــد ،ميــزان بخــار اضافــه بــه ميــزان مــورد نيــاز
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بــراي حفــظ حالــت اشــباع بــه قطــرات ابــر تبديــل مــي شــوند .قطــرات
ابــر در اطــراف هســته هــاي ميعــان ابــر بــه وجــود مــي آيــد .ذرات هــوا و
نيــز ميكروســكوپي معلــق در جــو هميشــه وجــود دارنــد ،آنهايــي كــه نســبتا
بــزرگ و جاذبــه الرطوبــه هســتند ،بــه عنــوان هســته هــاي ميعــان ابــر،
مناســب تــر هســتند.
از آنجايــي كــه جــو حــاوي هســته هــاي ميعــان زيــادي اســت  ،بنابرايــن
بيشــتر ابرهــا از قطــرك هــاي كوچــك بــا تراكــم زيــاد تشــكيل شــده انــد.
اهداف
● مهمتريــن هدف براي باروري ابرها ،افزايش ميزان بارش.
● جلوگيــري از بــروز باليــاي طبيعــي از قبيــل ســيل ،تگــرگ،
رعــد وبــرق :توســط بــاروری ابــر بــا هســته يخميتــوان قبــل از اينكــه
ابــر بــه تگــرگ تبديــل شــود آن را بــه آب تغييــر شــكل داد و تــا حــدي از
ايــن طريــق زيــان حاصلــه از تگــرگ را از بيــن بــرد.
● بــاروری ابرهــا بــراي كاهــش ظهــور بــرق كــه باعــث آتـشزدن جنگلهــا
ميشــود نيــز مناســب اســت .در ايــن حالــت بــا تبديــل ســريع ابرهــاي رعــد
و بــرقدار بــه ابرهايــي بــا بلورهــاي يــخ ،بــرق را كاهــش ميدهنــد و ايــن
عمــل بــه علــت مكانيســم بــار آنهــا و يــا بــه ســبب رشــد كامــل ابرهــاي
كومولونيمبــوس محــدود ميشــود.
● زدودن مــه مزاحــم :در جهــان تعديــل مــه بــراي بهبــود بخشــيدن بــه
عملياتــي كــه در بســياري از فــرودگاه هــا صــورت مــي گيــرد ،كاربــرد دارد.
بارورســازي مــه ابرســرد يــا يــك اســتراتوس يكــي از كاربردهــاي فنــاوري
تعديــل آب و هواســت كــه تاثيــر آن بــه طــور واضــح و آشــكار نشــان داده
مــي شــوند .هواپيماهــاي ســبك بيشــتر بــراي پــرواز بــاالي مــه فرســتاده
مــي شــوند و قــرص هــاي يــخ خشــك را روي مــه رهــا مــي كننــد .در نتيجــه
بلورهــاي يــخ رشــد مــي كننــد و طــي  10تــا  15دقيقــه تبديــل بــه بــرف
ســبك شــده و فــرو مــي ريزنــد .بــارش بــرف وضــوح موقتــي ايجــاد ميكنــد
كــه مــي توانــد روي بانــد فــرودگاه تاثيــر بگــذارد.
● توليــد بــرف در ارتفاعــات :از عمليــات بــاروري ابــر ميتــوان
بــراي ايجــاد بــرف در سرشــاخههاي حوضههــاي آبريــز اســتفاده نمــود .بــه
عــاوه تجديــد حيــات منابــع طبيعــي اعــم از مراتــع و بوتهزارهــا و جنگلهــا
امكانپذيــر خواهــد شــد و مهمتريــن مزيــت آن عــاوه بــر تغذيــه مصنوعــي
آبهــا زيرزمينــي از طريــق ســدها و بندهــا ايــن اســت كــه يكــي از جديدتريــن
روشــهاي اســتحصال آب ميباشــد.
● انتقال زماني و مکاني بارش،
● تعديل آب و هوا،

روشها
در بــاروري مصنوعــي ابــر ،عامــل باروركننــده برحســب دمــاي ابــر تفــاوت
دارد .بارورســازي بــا اســتفاده از هســته هــاي ميعانــي بــزرگ ماننــد ذرات
جاذبــه الرطوبــه ،مــواد نمكــي متــداول و كپســول هــاي اوره ،فرآينــد بــارش
ابــر گــرم را تســريع مــي كنــد.
بارورســازي بــا اســتفاده از هســته يــخ ماننــد ذرات يــدور نقــره ،يــا بــا اســتفاده
كشاورزي و آب

از ذرات يــخ ابرهــا يــا مــواد بســيار خنــك كننــده ماننــد قــرص هــاي يــخ
خشــك يــا پروپــان مايــع مــي تواتنــد كارايــي فرآينــد بــارش «ابرســرد» در
برخــي از ابرهــا را افزايــش دهــد.
مهمتريــن مــاده درعمليــات بــاروري ابرهــا ،يــدور نقــره اســت .كــه پاشــيدن
آن در دل ابرهــا ،باعــث انجمــاد آب فــوق ســرد در دمــای  -4درجــه ســانتی
گــراد مــی شــود .یــدور نقــره توســط ژنراتورهــای دودی و یــا از هواپیمــا
پاشــیده مــی شــود و بنابرایــن بعنــوان عامــل بــاروری در ابرهــای فــوق ســرد
بــکار مــی رود .عملیــات باروریابرهــا و مقادیــر بــزرگ در بعضــی مناطــق
توســط ایــن عامــل انجــام شــده اســت.
یــدور نقــره ( :)AgIترکیــب نامحلــول زرد رنــگ و نامحلولتــر از AgBr
اســت و بــرای اصــاح وضعیــت ابرهــا بــه منظــور بارندگــی ()Cloud Seading
و در عکاســی کاربــرد دارد.
● دو رونــد اصلــی بــرای بــارش از ابرهــا بــه نــام رونــد بــاران گــرم و رونــد
بــاران ســرد وجــود دارد:
 .1رونــد بــاران گــرم :بعــد از اینکــه دانشــمندان متوجــه شــدند کــه در
مناطــق حــاره  ،بــاران از ابرهایــی بــارش میکنــد کــه هرگــز دمــای آنهــا
زیــر صفــر نیســت آن را بــاران گــرم نامیدنــد .در ایــن ابرهــا قطــرات درشــت
آب کــه ابــر را تشــکیل میدهنــد در برخــورد بــا قطــرات کوچــک  ،آنهــا را
جــذب و بــه ایــن ترتیــب شــروع بــه بــارش میکننــد.
 .2رونــد بــاران ســرد :زمانــی کــه دمــای ابــر یــا قســمتی از آن پایینتــر
از صفــر باشــد ،بلورهــای یــخ بــا جــذب رطوبــت اطــراف خــود ســریعا شــروع
بــه رشــد میکننــد تــا اینکــه وزن زیــاد باعــث فــرود آنهــا میشــود .ایــن
بلورهــا هنــگام فــرود اگــر از مکانهــای گــرم بگذرنــد بــه بــاران تبدیــل و در
غیــر ایــن صــورت بــه صــورت بــرف فــرود میآینــد.

براي باروري ابر از دو روش هوايي و زميني اسـتفاده ميشود:
روش هوايــي :بيشــتر مناســب بــراي فصــل تابســتان اســت كــه بــه ســه
طريــق بــاروري در پايــه ابــر ،بــاروري درون ابــر و بــاروري تــاج ابــر صــورت
ميگيــرد .در روش هوايــي ،مــواد الزم بــراي توليــد هســتههاي ميعــان را
بــا اســتفاده از هواپيمــا بــه ابــر تزريــق ميكننــد.
بعــد از شــلیك گلولــه حامــل یدیــد نقــره توســط هواپیمــا یــا راكــت بــه
داخــل ابــر ،حــدود  ۴۵دقیقــه بعــد ،ابــر شــروع بــه باریــدن مــی كنــد .ایــن
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مــدت ،زمانــی اســت كــه ابــر از مكانــی كــه بــرای باریــدن در نظــر گرفتــه
شــده ،فاصلــه میگیــرد .بــراي هميــن مــكان تزريــق ايــن مــواد بايــد بــه
دقــت انتخــاب شــود تــا بــا محــل مــورد نيــاز بــاران ،درلحظــه بــارش تطبيــق
پيداكنــد.
روش زمینــی :در مناطــق كوهســتاني ،درفصــل زمســتان هــم ميتــوان
از روش بــاروري زمينــي اســتفاده كــرد .هــواي مرطــوب ،موقــع صعــود
از كوههــا ســرد ميشــود و ابرهــا تشــكيل ميشــوند .اينهــا ،ابرهــاي
كوهســاري هســتند .اگــر ایــن رونــد را بطــور طبیعــی بــه حــال خــود بگذاریــم
خیلــی از ایــن ابرهــا توانایــی تولیــد بــاران را ندارنــد و بیــش از  %90از
رطوبــت خــود را در جــو بــه جــای میگذارنــد.
بارورســازي ايــن نــوع ابرهــا بــا اســتفاده رهاســازی هســته هــای یــدور نقــره
توســط ژنراتورهــای زمینــی  ،باعــث افزايــش كارايــي بارندگــي ميشــود.
زمــان تأثيــر مــواد بــاروري  20تــا  40دقيقــه بعــد از تزريــق اســت و باتوجــه
بــه ســرعت و حرکــت ابــر ،در فاصلــه حــدود  40-50کيلومتــري محــل
تزريــق اثــرات بارورســازي نمايــان ميشــود.
این روش ها هرکدام دارای مزایا و معایبی می باشــند:
هواپيمــا داراي مزيــت امــكان حمــل مــواد مــورد اســتفاده و پاشــيدن آن دقيقـ ًا
در محــل انتخــاب شــده ميباشــد ولــي چــون فقــط زمــان بســيار كوتاهــي
در محــل مــورد نظــر قــرار ميگيــرد و بــه ســرعت از آن دور ميشــود بــراي
اجــراي يكســري عمليــات كــه داراي بــازده اقتصــادي قابــل توجــه باشــد؛
بســيار گــران تمــام ميشــود.
ضمنــ ًا بــراي انجــام عمليــات ،چنديــن هواپيمــا بايــد شــب و روز در پــرواز
باشــند كــه عــاوه بــر خطــرات ناشــي از ابرهــاي رعــد و بــرقدار؛ خطــر
پــرواز بــر نواحــي كوهســتاني بــه (ويــژه در زمــان عــدم امــكان ديــد) نيــز
وجــود دارد و ديگــر اينكــه بــا هواپيمــا فقــط ميتــوان يــخ خشــك را بــه
عنــوان عامــل هســتهبندي بــه ابــر رســاند .بديــن ترتيــب اســتفاده از هواپيمــا
فقــط در مــوارد آزمايشــي مقــرون بــه صــرف خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه مــوارد گفتــه شــده و شــعاع عملكــرد و ظرفيــت كــم بالنهــا
و موشــكها؛ ظاهــراً ژنراتورهــا نســبت بــه ســايرين برتــري دارنــد گــر چــه
داراي محدويتهايــي نيــز ميباشــند بديــن صــورت كــه بــراي رســاندن
هســتههاي رهــا شــده از ژنراتورهــا (يــدور نقــره) بــه داخــل ابــر؛ بايــد
جريانــات صعــودي طبيعــي از پاييــن بــه بــاال در ابرهــا وجــود داشــته باشــد.
بديــن ترتيــب زمــان و جهــت خــروج يــدور نقــره از ژنراتورهــا بايــد بــه طــور
دقيــق پيشبينــي شــود.
بــا كمــك جريانهــاي عمــودي كــه هميشــه بــه مــوازات نمــو و توســعه ابرهاي
بــزرگ هســتند هماننــد (ابرهــاي كومولــوس) هســتههاي اكتيــو يــدور نقــره را
بايــد در مناســبترين مكانهــا قــرار داد.
مطمئنتريــن و بــا صرفهتريــن راه بــراي بدســت آوردن حداكثــر نتيجــه از
اقدامــات توليــد ريــزش جــوي ،تأســيس اداره مركــزي عمليــات اســت كــه
دائمـ ًا بايــد از تحــوالت هواشناســي مطلــع باشــند و در زمــان مناســب عمــل
تلقيــح را انجــام دهنــد.
در اجــراي عمليــات بــاروري جهــت رســيدن بــه نتايــج قانــع كننــده قطعــي كه
هفته نامه خوشه
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الزمــه آن اجــراي كامــل عمليــات طــي يــك دوره زمانــي مناســب ميباشــد
بايــد از ســه موضــوع مهــم زيــر كمــك گرفــت:
● متخصصين مجرب
● اعتبارات مالي مورد نياز
● مدت زمان كافي كه در نتيجه نهائي كار بســياز مؤثر ميباشــند.

در ايــران از دو روش بــراي باروركــردن ابرهــا اســتفاده ميشــود كــه يكــي
روش بــاروري قلــه ابــر و ديگــري بــاروري درون ابــر اســت .بــراي بــاروري
قلــه ابــر از گلولههــاي پرتابــي يــدور نقــره اســتفاده ميشــود .چــون هنــگام
اجــراي عمليــات ،ميتــوان ابــر و محــل مناســب آن را ديــد و عامــل
بــاروري ،ســريعتر و بــا دقــت بيشــتر بــه ابــر تزريــق ميشــود .روش ديگــر
در كشــورمان ،تزريــق افقــي نيتــروژن مايــع اســت.
گلولههــاي يــدور نقــره پرتابــي ،هســتههاي يخــي مصنوعــي را وارد منطقــه
فــوق ســرد ابــري مــي كننــد و نيتــروژن مايــع بــا ايجــاد ســرمايش شــديد در
ابــر ،از بخــار آب وآب فــوق ســرد هســتههاي يخــي توليــد ميكنــد.
تاريخچه باروري ابرها در جهان
مطالعــات مربــوط بــه تحريــك ابرهــا و ايجــاد بــاران مصنوعــي در دهــه اول
قــرن حاضــر شــروع شــده و كمكــم مــورد توجــه كشــورها قــرار گرفتــه
اســت در ســالهاي  1932دانشــمندان روســي در مؤسســه بــاران مصنوعــي
در جهــت كشــف راهــي بــراي تعديــل مصنوعــي آب و هــوا ســرگرم تحقيــق
و بررســي بودنــد در ســال  1933T.Bergeronمشــخص كــرد كــه وجــود
بلورهــاي يــخ و قطــرات كوچــك بســيار ســرد آب ،يكــي از عوامــل اصلــي
تشــكيل بــاران اســت.
بديـن منظـور آقـاي  Findeisenدر آلمـان در ابرهـاي بسـيار سـرد پـودر يـخ
پاشـيد و مالحظـه كـرد ابرهـا بـه بـاران و بـرف مصنوعـي تبديـل ميشـوند.
در ســال  1946يــك دانشــمند آمريكايــي بنــام شــفر ()Vincent j. Schaefer
در آزمايشــگاه جنــرال الكتريــك بــه صــورت تصادفــي پــي بــرد يــخ خشــك
ميتوانــد قطرههــاي آب ابــر ســرد (قطرههــاي آب مايــع بــا دمــاي زيــر
صفــر درجــه ســانتيگراد) را بــه كريســتالهاي يــخ تبديــل كنــد.
نامبــرده در آزمايشــي ,در حــدود  1/5كيلوگــرم يــخ خشــك را توســط هواپيمــا
در داخــل ابرهــاي اســتراتوكومولوس تزريــق كــرد .در ايــن آزمايــش ،شــفر
بعــد از حــدود پنــج دقيقــه بــارش بــرف در زيــر ابــر را مشــاهده نمــود.
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البتــه قبــل از شــفر در ســال  1942يــك دانشــمند آلمانــي بنــام فندايــزن
( )Findesenنيــز آزمايــش مشــابهي را توســط هواپيمــا انجــام داده بــود .او
بجــاي يــخ خشــك از شــن و ماســه اســتفاده كــرد امــا نتيجــه كار او ماننــد
آزمايــش شــفر موفقيتآميــز نبــود.
پــس از مدتــي دانشــمندي بــه نــام  Vonnegutمتوجــه شــد كــه ذرات يــدور
ســرب نيــز ميتوانــد در ابرهــا عمــل تحريــك مصنوعــي نظيــر عمــل يــخ
خشــك را انجــام دهــد ولــي همــه ايــن هــا عمومــ ًا بــه نتيجــه مثبتــي
نرســيدند .ســپس  Longmuirاز اكتشــافات شــفر و عــده زيــادي از دانشــمندان
و مؤسســات جهــت مهــار كــردن رطوبــت هــوا اســتفاده كــرد بــه ايــن ترتيــب
شــفر و ديگــران ،آزمايشــهاي خــود را ادامــه دادنــد و در حــدود ســالهاي
 1950بــاروري ابرهــا بصــورت يــك ف ـنآوري آغــاز شــد و بــه ايــن ترتيــب
بشــر توانســت هماننــد ســاير زمينههــاي زندگــي خــود ،بــه يكــي ديگــر از
روياهايــش جامــه عمــل بپوشــاند.
رويايــي كــه بعضــ ًا در گذشــته ،بــا اســتفاده از روشــهاي غيــر علمــي و يــا
خرافــي ســعي در اجــراي آن داشــت .از آن تاريــخ تاكنــون پروژههــاي
بــاروري ابرهــا در بســياري از كشــورهاي جهــان اجــرا شــده اســت.
تاریخچه باروری ابرها در ایران
پــس از محمــد بــن زكريــاي رازي ،ابــن ســينا ،خيــام ،ابوريحــان بيرونــي و
انــوري كــه آثــاري در زمينــه مســائل جــوي از خــود بــه يــادگار گذاشــتهاند؛
فعاليــت هــاي منظــم هواشناســي اوليــن بــار بــا انــدازه گيــري عناصــر جــوي
توســط ســفارتخانه هــاي انگليــس و روس در تهــران و مناطــق نفــت خيــز
جنــوب آغــاز شــد در ســال  ۱۲۹۸نيــز تدريــس هواشناســي بــه عنــوان يــك
واحــد درســي در مدرســه برزگــران كــرج شــروع و در همــان محــل اوليــن
ســكوي هواشناســي بــراي انــدازه گيــري دمــاي هــوا ،ميــزان بــارش و
رطوبــت احــداث و  ۱۰ســال بعــد كامــل شــد.
نخســتين بــار ،در ســال  1353طــرح بــاروري ابرهــا توســط وزارت نيــرو بــراي
افزايــش ذخيــره آبــي ســدهاي لتيــان و كــرج ،بهوســيله يــك شــركت
كانادايــي و بــا اســتفاده از  30دســتگاه ژنراتــور زمينــي تصعيــد يــدور نقــره و
يــك هواپيمــا اجــرا شــد .در ســال  ،1367تجهيــزات بهجــا مانــده از طــرح
جاجــرود و كــرج بــه يــزد منتقــل شــد و ســپس در ســالهاي  69تــا 75
عمليــات بــاروري ابرهــا بــا اســتفاده از ژنراتــور زمينــي در ارتفاعــات شــيركوه
يــزد اجــرا شــد.
در هــر عمليــات بــاروري از مقــدار ناچيــزي يدورنقــره اســتفاده ميشــود
و تحقيقــات در دنيــا ،هيــچ گونــه عــوارض زيســت محيطــي را نشــان
ندادهاســت .در روش نيتــروژن مايــع هــم چــون نيتــروژن پــس از انتشــار
در هــوا ،بــه ســرعت تبديــل بــه گاز ميشــود ،هيــچ گونــه آلودگــي ايجــاد
نميکنــد .
در حــال حاضــر کــه حــدود  10ســال از راه انــدازي مركــز ملــي بارورســازي
ابرهــا مــي گــذرد مســووالن ايــن مركــز معتقدنــد ،تاكنــون اقدامــات
فراوانــي در زمينــه كســب دانــش فنــي بــاروري ابرهــا ،ايجــاد مركــزي بــا
عنــوان مركــز ملــي تحقيقــات و مطالعــات بــاروري ابرهــا ،خريــد هواپيمــا
و تجهيــزات مخصــوص بــارور كــردن ابرهــا و تهيــه رادارهــاي هواشناســي
به كانال تلگرام نشريه خوشه بپيونديد

انجــام شــده اســت.
مســؤالن ايــن امــر معتقدنــد ،در ايــن ســالها موضــوع بــاروري ابرهــا از
جايگاهــي ويــژه در كشــور و منطقــه برخــوردار اســت .بــه طــوري كــه از
ســوي مركــز ملــي تحقيقــات و مطالعــات بــاروري ابرهــا در ســال آبــي - 85
 86در مســاحتي حــدود يــك ســوم كشــور ايــن فعاليــت انجــام شــد.
وزارت نيــرو براســاس مــاده  19قانــون ملــي شــدن آب هــا و مــاده  29قانــون
توزيــع عادالنــه آب وظيفــه اســتحصال آب از طريــق بــاروري ابرهــا را بــه
عهــده دارد .جــز ايــن مــاده قانوني ،صورتجلســه اي نيز با ســازمان هواشناســي
مبادلــه شــده كــه براســاس آن وظيفــه تحقيقــات درخصــوص بــاروري ابرهــا
بــه عهــده ســازمان هواشناســي اســت و وظيفــه انجــام مطالعــات و اجــراي
طــرح هــاي بــاروري ابرهــا را وزارت نيــرو عهــده دار شــده اســت.
براســاس گــزارش هــاي منتشــر شــده ،طــرح بــاروري ابرهــا در ســال
آبــي  86 - 85بــا اســتفاده از  2فرونــد هواپيمــاي مجهــز بــه تجهيــزات
مخصــوص بــاروري ابرهــا از ابتــداي آذر  1385در محــدوده اي بــه شــعاع
 400كيلومتــر از مركــز يــزد كــه شــامل اســتان هــاي يــزد ،كرمــان ،فــارس،
اصفهــان ،چهارمحــال و بختيــاري و كهگيلويــه و بويراحمــد و بخــش هايــي از
اســتانهاي خراســان رضــوي و جنوبــي ،قــم و ســمنان مــي شــود ،بــه اجــرا
درآمــده اســت كــه ايــن فعاليــت هــا تــداوم خواهــد يافــت.
همچنيــن بــر اســاس گــزارش مركــز ملــي تحقيقــات و مطالعــات بــاروري
ابرهــا ،در طــول دوره عمليــات بــه راه انــدازي مجــدد رادارهــاي هواشناســي
مســتقر در اســتان هــاي يــزد و كرمــان اقــدام شــد و ســايت راداري كوهپايــه
اصفهــان نيــز بــه بهــره بــرداري رســيد.
نکاتی مهم در مورد باروری ابرها
 .1تجربــه  24کشــور در ســطح جهــان نشــان داده اســت کــه بــاروری ابرهــا
میتوانــد مقــدار بــارش را بیــن  10تــا  25درصــد افزایــش دهــد و خســارات
ناشــی از تگــرگ را بیــن  30تــا  70درصــد کاهــش دهــد.
 .2مــوادی کــه در بــاروری ابرهــا اســتفاده میشــود مثــل نمــک خشــک ،اوره
یــا یــدور نقــره هرگــز باعــث آلودگــی نمیشــود و خطــری ایجــاد نمیکنــد
زیــرا مقــدار ایــن مــواد بیــار ناچیــز اســت.
 .3تــا بــه حــال نشــانهای وجــود نــدارد کــه بــاروری ابرهــای منطقــه باعــث
کاهــش بــارش در مناطــق مجــاور شــده باشــد.
 .4بــاروری ابرهــا هرگــز عملــی برخــاف طبیعــت نیســت ،زیــرا گاهــی
حیــات انســان و تولیــد مــواد غذایــی بــه ایــن روش وابســته اســت.
***
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بامبو و روش نگهداری و پرورش آن
مقدمه

بامبـو گياهـي اسـت كـه به خـوش يمني شـهره شـده و در بين مـردم نيز هـواداران زيـادي يافته اسـت به طوري كـه تنهـا در تهـران روزانه بين
 30تـا  40هـزار شـاخه بامبـو بـا قيمـت هايي از سـه تـا  35هزار تومـان به فروش مي رسـد .گيـاه بامبو كـه در اصل متعلق به كشـور چين اسـت
درختچـه اي اسـت كـه از بـرگ آن بـراي خـوراك خـرس هاي پاندا اسـتفاده مي شـود .اين گيـاه كه به غلـط ني خيـزران خوانده مي شـود تفاوت
هـاي زيـادي از نظـر شـكل ظاهـر و كاربـرد بـا آن دارد و عموما در بيشـه هـا يا تپه هـا و دامنه كـوه هايي بـا رطوبت  65تـا  90درصد مـي رويد و
هـر چـه ميـزان رطوبـت و حرارت موجـود در منطقـه و خاك بيش تر باشـد ،كيفيت محصـول نيز بهتر اسـت .گياه خيـزران به رنگ قهوه اي اسـت
و تنـه نـازك تـري نسـبت بـه بامبو دارد و در توليد انواع سـبد و صنايع دسـتي اسـتفاده مي شـود .اين گياه در شـمال ايـران و عموما در شـهرهاي
الهيجان و روسـتاهاي رودسـر كشـت مي شـود اما گياه بامبو به دليل شـرايط خاص كشـت و رويش ،در كشـور ما توليد نمي شـود و شـاخه هاي
بامبـوي موجـود در گلفروشـي هـا معموالاز كشـورهاي تايلند ،مالـزي و چيـن وارد ايران مي شـود .بامبوهای خوش یمـن یـا ( )Lucky Bambooاز
محبوبتریـن ابزارهـای کارگشـایی در فنگ شـویی به شـمار میروند و جالب اینجاسـت که ایـن گیاهان ،بیش از هر وسـیله دیگر فنگ شـویی مورد
غفلـت و بـی توجهـی قـرار میگیرند .من خود شـاهد دههـا و صدها بامبـوی خوش یمن بـوده ام که بـرای زنده مانـدن تالش میکردند ،ظاهرشـان
نشـانه بـی توجهـی و تنهـا نشـانه بارز خـوش یمنی آنهـا ،موفقیت در امـر «بقا» بـود .هرچنـد مراقبت از این بامبوها سـاده اسـت و خـود گیاه هم
اصـوال مقـاوم و صبـور اسـت ،امـا مانند هر موجـود زنده دیگـری نیازمند توجه و عالقه اسـت .از لمـس کردن آن نترسـید و مراقبش باشـید .هرچه
باشـد بامبـو بـه خاطر نیـروی حیات و رشـد قدرتمند خـود دارای ارج و قرب شـده و خـوش یمن لقب گرفته اسـت.

راستی چرا این بامبو ،خوش یمن است؟
بامبـو بـه خودی خود گیاهی شـگفت انگیـز و دارای انرژی صلح آمیـز و خردمندانه
اسـت .ایـن گیـاه بـه ما مـی آمـوزد که چگونـه انعطـاف پذیـر و در درون بـاز و آزاد
باشـیم تـا روح مـا بتواند آزادانـه در درونمان حرکت کـرده و وجود مـا را درمان کند.
اگـر این شـانس را داشـته باشـید که بامبـو در باغچه خانه شـما برویـد ،میدانید که
صـدای ایـن گیـاه تا چه حـد آرامش بخش و تقریبـا صدایی متعالی اسـت .این صدا
در مـورد زنگولـه هـای بـادی کـه با بامبو سـاخته میشـوند و همچنین کفپوشـهای
بامبـو نیـز صـادق اسـت .بـه طـور کلی ،دلیـل اصلـی اینکه ایـن گیاه خـوش یمن
دانسـته میشـود این اسـت که ایـن گیاه میتوانـد با قرار گرفتن در شـرایط مناسـب،
هـر پنـج عنصـر اصلـی فنگ شـویی آب ،آتـش ،خـاک ،چـوب و فلـز را در محیط
زیسـت خـود وارد کنـد .به ایـن ترتیب که:
● چوب :خود گیاه
● خاک :زمینی که گیاه از آن میروید
هفته نامه خوشه

● آب :آبی که گیاه با کمک آن رشد میکند
● آتش :روبان قرمز یکه به نشانه آتش به گیاه یا به ظرف آن بسته میشود.
● فلـز :اگـر ظرفـی که بامبو در آن قرار میگیرد شیشـه ای باشـد ،در دسـته عنصر
فلـز قـرار میگیـرد .اگـر گلـدان از جنسـی چون سـفال یا سـرامیک باشـد ،معموال
سـکه یا تصویری فلـزی به همـراه دارد.
معانی تعداد ساقه های گیاه بامبو
مــردم تایلنــد در مــورد تعــداد بامبوهايــي كــه نگــه مــي دارنــد ،اعتقــاد خاصــی
دارنــد .آنهــا معتقدنــد کــه نگهــداری تعــداد دو شــاخه ،نشــانهي عشــق و ازدواج

اســت .ســه شــاخه نشــانهي خوشــبختی ،پنــج شــاخه نشــانهي ســامتی ،هفــت
شــاخه نشــانهي پولــدار شــدن و ثــروت و نــه شــاخه نشــانهي خــوش یمنــی در
تمــام امــور زندگــی اســت.
●  3برای خوشبختی
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●  5برای سالمتی
●  2برای عشق و ازدواج
●  8برای ثروت و فراوانی
●  9نیـز کـه عـددی خـوش یمـن محسـوب شـده و عـددی بـرای خوشـبختی و
شـانس در همـه امـور زندگی اسـت.
بـه نظـر مي رسـد ايـن مفاهيم بـراي فـروش بيش تـر بامبوها ابداع شـده باشـند،
مثـل عـدد زوج دو كـه براي عشـق و ازدواج تعريف شـده اسـت
توصیه هایی مختصر و مفید برای نگهداری از بامبوی خوش یمن
میلیونها تن از صاحبان خوش شـانس بامبوی خوش یمن در سراسـر جهان میدانند
کـه ایـن گیـاه ،بـرای منـزل و محل کار بهتریـن انتخاب اسـت زیرا تنها به دو سـه
سـانتیمتر آب در ظرفـش و نور غیر مسـتقیم آفتـاب نیاز دارد تا خوش و خرم باشـد.
بامبوی خوش یمن چیست؟
گیاهـی که قرنهاسـت بـه نام بامبوی وش یمن شـناته میشـود ،اصال بامبو نیسـت
و از دسـته گیاهـان دراکانیـا  Dracaenaو ویشـاوند جهش یافته خانواده سوسـنیان
اسـت کـه در جنگلهـای بارانـی تاریـک مناطـق حـاره در آسـیای جنوب شـرقی و
آفریقـا میروید.
این گیاه به چه مقدار مراقبت نیاز دارد؟
نیازهـای اصلی :تمیـز نگهداشـتن آب آن با تعویـض هفتگی .مقـدار آب باید تا
انـدازه ای باشـد کـه تقریبـا تـا  2.5سـانتیمتری باالتر از انتهـای پایینی سـاقه قرار
بگیـرد .ایـن گیـاه نـور فـراوان امـا غیـر مسـتقیم آفتـاب و دمـای  18تـا  22درجه
سـانتیگراد را ترجیـح میدهـد .هرچنـد دربـاره غـذا دادن به ایـن گیـاه عقاید متلفی
وجـود دارد ،امـا بامبـوی خـوش یمن هم یـک موجود زنده اسـت و بدنیسـت هر از
گاهـی مقـداری کـود مالیـم ،مانند کود بنفشـه آفریقایی بـه آب آن اضافه شـود .از
آنجایـی کـه رشـد گیـاه با مقـدار غذای آن متناسـب اسـت ،بـا تغذیه آن بـا مقادیر
انـدک کـود میتوانیـد همـواره گیـاه را در انـدازه ای قابل کنتـرل نگهدارید.
چرا برگهای گیاه زرد میشوند؟
دو عامـل اصلـی زرد شـدن بـرگ بامبو از این قرارند )1 :نور مسـتقیم بیـش از حد و
 )2آب لولـه کشـی مورد اسـتفاده برای گیاه بیـش از حد نمک یا فلورایـد دارد .برای

كشاورزي و آب

اینکـه گیاهتـان دوره پربـار و جدیـدی آغاز کنـد ،آن را از تابش مسـتقیم نور آفتاب
دور کـرده و آب آن را تنهـا از آب تصفیـه شـده یا آب معدنـی طبیعی تامین کنید.
یا میتوان بامبوی خوش یمن را قلمه زد؟
بلـه .سـاقه هـای تـازه را میتوان بـا اسـتفاده از یک چاقوی تیـز از گیـاه اصلی جدا
نمـود .سـاقه بایـد از زیـر بنـد بریـده شـود و در آب تـازه و تمیـز قـرار بگیـرد .برای
سـرعت بخشـیدن بـه رشـد جوانه هـای تازه ،اسـپری کـردن مختصر سـاقه با آب
نیز توصیه میشـود.
تعویض گلدان بامبو چگونه است؟
بامبـو نیز مانند هر گیـاه خانگی گلدانی دیگر میتواند به گلدانی در حدود 5سـانتیمتر
بزرگتـر از گلـدان اولیه منتقل شـود یا بـه طور دائم در مخلوطی از ماسـه و خاک که
به خوبی زهکشـی شـود (آب اضافه آن خارج شـود) کاشـته شـود .برای جلوگیری از
پوسـیدگی ریشـه ،باید در بین هر دو آبیاری ،خاک گیاه را بررسـی کنید و درصورتی
که سـطح روی آن خشک شده باشـد ،آن را آبیاری نمایید.
بامبو از سـال  80وارد ايران شـد ،اوايل ورود بامبو به ايران ،از سـوي مردم اسـتقبال
چندانـي از ايـن گيـاه تـازه وارد نشـد امـا بـه مرور به لحاظ شـكل و شـرايط آسـان
نگهـداري و تبليغـات وسـيعي كـه در ژورنال ها و حتـي فيلم هاي تلويزيونـي از آن
شـد ،توجـه بيـش تر مـردم به ايـن گياه جلـب شـد .بامبو عمومـا از طريـق هوايي
تـا كيـش وارد ايـران مـي شـود و از آن جا به صـورت زميني به تهران و شـهرهاي
ديگـر مـي رود .در گذشـته كـه ورود بامبـو بـه ايـران ممنوع شـده بود اين گيـاه از
طريـق دوبـي وارد كشـور مـي شـد امـا در حال حاضـر به طـور مسـتقيم از تايلند و
چيـن واردات ايـن گيـاه صورت مـي گيرد.
الكـي بامبو ،نوعي بامبو اسـت كه در سـرگياه و در قسـمت انتهاي پيـچ بعد از قلمه
زدن از بامبـوي مـادر  -بـا خميـر يـا الكي پوشـانده مي شـود به همين دليـل و نيز
بـه دليـل خوش شـانس بودن اين گيـاه به آن الكـي بامبو (بامبوي خوش شـانس)
گفته مي شـود .چند سـالي اسـت كه خرافه نيز با اين گياه همراه شـده و بسـياري
از افـراد معتقدنـد چنانچـه تعداد شـاخه هـاي اين گياه فرد باشـد ،بـراي صاحبانش
شـانس مي آورد!
در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كه چـرا چنين خرافـه هايـي در مـورد بامبو وجـود دارد،
شـايد به دليل انعطاف پذيري و شـرايط رشـد اين گياه باشـد ،چون اين گياه داراي
انـرژي شـگفت انگيـزي اسـت و در چيـن از قديمي تريـن درخت هاي اين كشـور
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محسـوب مي شـود و در كشـورهاي آسـيايي و در بعضي مناطق آن نيز به «درخت
بقا» معروف شـده اسـت.
در كشـورهاي آسـياي شـرقي ،بامبـو از اهميـت خاصي برخوردار اسـت ،بـه طوري
كـه هـر سـاله جشـنواره هـاي مختلفي به پاسداشـت ايـن گيـاه برگزار مي شـود و
گردشـگران زيـادي براي صنايع دسـتي زيبايي كـه از بامبوها تهيه مي شـوند و نيز
مراسـم شـاد اين فسـتيوال هـا راهي كشـورهاي تايلند ،چيـن و مالزي مي شـوند
ايـن گيـاه همچنيـن بـه دليـل اين كـه از عناصـر اصلي طبيعـت در چرخه رشـد و
مصـرف خود بهره مند اسـت ،مورد توجه واقع شـده مثالخاك و آبـي كه گياه در آن
مـي رويـد مردابي اسـت كه گياه سـبزي را توليـد مي كند .همچنيـن روبان قرمزي
كـه بـه شـاخه ها يـا گلـدان بامبو وصل مي شـود نشـانه آتـش اسـت .ظرفهايي
هم كه براي نگهداري آن اسـتفاده مي شـود معموالشيشـه اي اسـت كه در دسـته
فلـزات قـرار مـي گيـرد ،حتـي چنانچه گلـدان از جنس سـفال يا سـراميك باشـد،
معموالسـكه يـا تصويري فلزي به همراه دارد كه نشـانه هـاي اين چنيني معموالبه
عنـوان داليلـي براي خوش شانسـي ايـن گياه بيان مي شـود
سـال هـاي اوليـه ورود بامبـو بـه ايران ،هر سـاقه حـدود  15تـا  20هـزار تومان به
فـروش مـي رسـيد در صورتـي كـه هـم اكنون سـاقه هايـي بـا جوانه هـاي كم و
شـاخه هـاي جـوان از حداقـل  2000تـا  4000تومان فروخته مي شـود .هر شـاخه
بامبـوي پيـچ دار نيـز از پنـج تا هشـت هـزار تومان بـه فروش مي رسـد.
انواع پرپيچ و پرجوانه بامبو قيمتي حدود  7تا  12هزار تومان دارد
عمومـا قيمـت ها براسـاس تعـداد پيچ گيـاه ،قطر تنه ،تعـداد جوانه و ميزان سـبزي
و طـراوت بـرگ هـا تعيين مي شـود و نـرخ مصوبي نيـز ندارد.
بعضــي از درختچــه هــاي بامبــو در گلــدان هــاي نفيــس قيمتــي حــدود  500تــا
 600هــزار تومــان دارنــد ،امــا حداقــل قيمــت ايــن گيــاه بــه تنهايــي حــدود ســه
هــزار تومــان و حداكثــر قيمــت آن را مــي تــوان  35هــزار تومــان ذكــر كــرد.
ســاقههاي كوتــاه ســه ،پنــج و هفــت تايــي در گلــدان هــاي چينــي نيــز قيمتــي از
شــش تــا  15هــزار تومــان دارنــد.
اگرچــه شــرايط نگهــداري و رشــد ايــن گيــاه بســيار ســاده اســت ،امــا بــراي
مانــدگاري آن از غــذاي بامبــو اســتفاده مــي كننــد كــه شــامل فســفات ،پتــاس
و  ...اســت و حداقــل  2000تــا  5000تومــان قيمــت دارد .بعضــي از فروشــندگان
ادعــا مــي كننــد كــه غــذاي ارايــه شــده بســيار كامــل و شــامل انــواع امــاح
معدنــي و مفيــد بــراي گيــاه اســت و بــا ايــن ترفنــد محصــوالت خــود را حتــي بــا
قيمتهايــي تــا  10هــزار تومــان هــم بــه فــروش مــي رســانند.
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كاملا از بین بـرود ،زیرا کلر آب باعث زرد شـدن گیاهان سـبز
بگذاريـد تـا کلـر آن
مـی شـود .پـس از گذشـت مـدت زمـان ياد شـده بامبـو را در آن قـرار دهيـد .الزم
بـه يادآوريسـت کـه هـر  15الی  20روز یـک بار بايـد آب گياه بامبـو را عوض كرد.
بامبـو ،املاح موجـود درآب را جـذب و بـه ايـن ترتيب رشـد مـی کند .بـا تعویض
آب ،املاح مـورد نیـاز در اختیـار گيـاه قرار مـي گيرد و در نتيجه ،رشـد سـريع تر را
شـاهد خواهيـد بـود .یـاد آور می شـویم هرگـز نبايـد از آب معدنی بـراي نگهداري
بامبـو اسـتفاده شـود ،زيرا آب معدنـی دارای فلوئر اسـت و وجود این مـاده باعث زرد
شـدن گیاهان سـبز می شـود.
خـاک ژلـه ای :بـه منظور نگهـداری گياه بامبـو در خاک ژلـه ای ابتـدا باید بامبو
را در آب قـرار داد تـا ریشـه كنـد  .حـدودا دو مـاه ونيـم پـس از آنکه بامبو به ریشـه
نشسـت مـی تـوان آن را داخـل خـاک هـای ژلـه ای قـرار داد  .در زمـان هایی که
قصـد تعويـض يا شـارژ خاک ژله ای را داشـتید ،بامبـو را داخل آب نگهـداری كنيد.
الزم بـه ذكـر اسـت در اين روش نگهـداري ،امالح مـورد نیاز بامبـو از طریق خاک
ژلـه ای تامین می شـود.
کاشـت بامبـو در خاک :گيـاه بامبو فقـط در خاک هـای مخصوص مـي تواند
بـه زندگـی ادامـه دهـد .از خصوصیات ایـن نوع خاک هـا ،قابليت نگهـداری آب به
مـدت طوالنـی را مـي توان نـام برد .رشـد بامبـو در اینخاک هـا افزایش مـی یابد.
بامبو ،گیاهی اسـت که در رطوبت  70درصد در جنوب شـرقي آسـیا رشـد می کند،
امـا بـا دمای معمولی داخل اتاق نيز سـازگاري دارد ،البته اگر قصد رسـیدگی بیشـتر
و بهتـر از ایـن گیـاه را داریـد می توانيـد در زمان های مختلف ،برگ هـای گیاه را با
آب پـاش مرطـوب كنيد .بامبو ،گیاهی اسـت که هم از طریق ریشـه و هم از طریق
بـرگ تغذيه مي كند .با پاشـيدن آب روی آن در واقع شـما بـه دو روش ،مواد غذايي
را بـه گيـاه تزريـق كـرده ايـد؛ البتـه اگر مي خواهيد گياه شـما رشـد بهتري داشـته
باشـد ،مـي توانيـد از قطره هاي تقويتي يا اسـپري تغذيه اسـتفاده كنيد.
نورگيـري :گيـاه بامبـو نیـاز بـه نـور مسـتقیم خورشـید نـدارد  .ايـن گيـاه كامال
آپارتمانـی اسـت و بهتریـن نور برای آن نوري اسـت كه در فاصلـه ي حدود  3متر از
پنجره ای که جلوي آن پرده کشـیده شـده مي باشـد  .بامبو با شـرايط آب و هوايي
ثابـت ،سـازگار اسـت .از ايـن رو از نگهـداری بامبو مقابـل باد کولـر ،نزدیک بخاری
یـا شـومینه و یـا جلو دري که بعضـی اوقات نسـیمی از الي آن مـي وزد ،خودداري

روش های نگهداری
روش نگهـداری گیـاه بامبو بسـیار سـاده اسـت  ،ايـن گياه را مـی تـوان در آب و یا
خـاک ژلـه ای نگهـداری كرد.
نگهـداری بامبـو در آب :در روش نگهـداری بامبـو در آب نبایـد تمـام سـاقه را
در آب قـرارداد ،بلکـه بایـد فقـط  3تـا  5بنـد پايین آن در آب باشـد  .اگر تمام سـاقه
داخـل آب قـرار گیرد ،ريشـه تمام سـطح سـاقه را مي پوشـاند و ايـن از زيبايي گياه
مـي كاهد.
بـراي نگهـداری بامبـو در آب معمولـی ابتـدا مـی باید حـدود دو سـاعت آب را کنار
هفته نامه خوشه
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كنيـد و همچنيـن از جـا به جـا کـردن آن بپرهيزيد ،چرا كـه این گیاه بعـد از مدتی
بـه مکانـی کـه در آن قـرار دارد عـادت مـی کند و جا بـه جايي ممکن اسـت ضربه
ي جبرانناپذیـری بـه گیـاه وارد کند و باعث زرد شـدن برگ هاي آن شـود .از بامبو
بـه عنـوان گیاهـی اجتماعـی یاد می شـود .زمانی کـه تعداد زیـادی از ايـن گياه در
کنـار یکدیگـر قرار گیرد ،سـرعت رشـد آن افزایـش می یابد.
تاثیر رنگ ها بر روند رشد بامبو
رنـگ قرمـز :اصـوال گياه بامبـو به رنـگ هاي شـاد به خصـوص قرمـز واكنش
مثبتـي نشـان مـي دهـد .تجربه نشـان داده كـه اگر مـكان نگهـداري اين گيـاه با
رنـگ هـاي شـاد مثـل نارنجـي و قرمـز تزئيـن شـده باشـد ،برگهـاي اين گيـاه با
سـرعت بيشـتري رشـد مـي كننـد و امـكان زدن جوانـه هـاي بيشـتري را فراهـم
ميسـازند .همچنيـن وجـود رنـگ هـاي گرم در مـكان نگهـداري گل بابـو  ،طول
عمـر گيـاه را افزايـش مـي دهد.
رنـگ مشـکی :از آنجـا كـه بامبو به نـور غیر مسـتقیم خورشـید نیـاز دارد ،رنگ
مشـکی تاثیـر منفـی بـر رونـد رشـد آن مـي گـذارد و در صورتـی کـه مـدت زمان
زیـادی گيـاه در معـرض رنگ مشـکی قـرار گيـرد ،پژمرده مي شـود و بـه تدريج از
بين مـي رود.
گونه های مختلف گیاه بامبو
 .1بامبوي جوانه :این نوع بامبو از قسـمت های وسـط سـاقه تشـکیل می شـود.
بـرگ هـا ازجوانـهي کنـار سـاقه می روينـد .طول سـاقه های نـوع جوانـه بين 50
تـا 120سـانتی متـر و رنـگ برگ ها در این نوع ،سـبز اسـت.
 .2بامبـوي برگ سـبز :در اين نـوع بامبو  ،رنگ برگ ها سـبز پررنگ اسـت و
ارتفاع سـاقه به  80تا  120سـانتی متر مي رسـد.
 .3بامبـوي طاليـی :رنگ بـرگ ها در بامبوي طاليي ،سـبز کم رنگ اسـت که
رگـه هـای سـبز پر رنگي در آن ديده مي شـود  ،امـا بعضی از انواع ایـن گونه دارای
برگ های سـبز کم رنگ یکدسـت اسـت.
 .4بامبـوي سـیلور (ابلق) :این گونـه از بامبـو دارای برگ هایی به رنگ سـبز
کـم رنـگ و پـر رنگ اسـت و طول سـاقهي آن به  120سـانتی متر مي رسـد.
تقسیم بندی بامبو از نظر نوع پیچ

 .1پیـچ فنـری :یکیـاز پـر طرفدارترین پیچهـای بامبو می باشـد و از نظـر تعداد
پیـچ نیـز بـه دسـته های تک پیـچ ،دو پیچ ،سـه پیچ و چهار پیچ تقسـیم می شـود.
 .2پیـچ  :Oبـه دلیـل شـباهت زیـاد این نـوع پیچ بامبو بـه کلمه  Oانگلیسـی به
ایـن نام معروف شـده اسـت.
 .3پیـچ  :Sبـه دلیل شـباهت زیاد این نوع پیـچ بامبو به کلمه  Sانگلیسـی به این
نام معروف شـده است.
شکل هاي مختلف
يكـي از شـگفتي هـاي ايـن گيـاه اين اسـت كه در شـرایط خاصـی می تـوان گیاه
الکـی بامبـو را بـه حالت هاي مختلف شـكل داد .این گیـاه شـانس آور را می توان
در تعـداد و انـدازه هـای گوناگون در کنار یکدیگر قـرار داد .معموال مجموعه های به
به كانال تلگرام نشريه خوشه بپيونديد

هـم تنيـدهي بامبـو دارای تعـداد فرد می باشـد .از نظر طول سـاقه ايـن مجموعهها
متفـاوت هسـتند و معمـوال بيـن  10تا 120سـانتی متر به هم تافته می شـوند.
از نظـر تعـداد سـاقه هـر بافته بامبـو حداقـل  5سـاقه دارد و در بعضـی از نمونهها در
انـدازه هـای مختلف تا  100شـاخه نیـز در کنار یکدیگر به هم تنيده میشـوند .یکی
از خصوصیـات ایـن گیـاه منحصر بـه فرد  ،حفظ حالت های شـکل یافته اسـت.
طریقه تکثیر بامبو
بــا قلمــه تکثیــر مــی یابــد .از هــر جــا کــه خواســتید قلمــه مــی زنیــد امــا دیگــر
پیــچ نمیخــورد.
تكثيـر به روش قلمه زدن :از قسـمت پايین سـاقه ،باالی ریشـه 3 ،بنـد را در
نظـر بگیریـد ،از وسـط بنـد  4به بعـد می توانیـد آن را قلمه بزنید .شـما مـی توانید
تعـداد بنـد هـای بیشـتری را انتخـاب كنيـد  ،اما اگر کمتر از سـه بند داشـته باشـد،
ممکن اسـت گیاه از بین برود .قسـمت پايین سـاقه را به صورت اریب ،برش زده و
قسـمت باالی آن را به وسـیلهي چسـب مخصوص و یا شـمع بپوشـانید.
بـرش پايين سـاقه :در اين قسـمت دقت کنید بـرش به وسـیله ي یک تیغ یا
قیچـی تیـز مخصوص گل انجام شـود ،در غیـر این صورت ممکن اسـت آوند های
پايین سـاقه دچار آسـيب ديدگي گـردد و در نتيجه گيـاه از بين برود.
شـمع زدن :در هنـگام شـمع زدن بایـد دقـت شـود تمامي قسـمت هـای باالی
سـاقه پوشـیده شـود و روی آن شـمع ریخته نشـود .معموال سـاقه پس از یک ماه،
ریشـه و پـس از دو مـاه جوانـه خواهد زد.
زمـان قلمـه زدن :بامبو جزو گیاهانی اسـت کـه در هر زمانی و فصلـی می توان
آن را قلمه زد.
معاني تعداد بامبو در جوامع
 .۲عشق و ازدواج
 .۳خوشبختی
 .۵سالمتی
 .۸ثروت
 .۹عددی خوش یمن در تمام امور زندگی
***
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کاشت نیلوفرآبی و گیاهان آبزی در حوضچه ماهی
مقدمه

نیلوفــر آبــی یــک گیــاه آبــزی و خــاص مــی باشــد.این گیــاه بســیار جالــب بــا گلهــای جــذاب و دیدنــی خــود طرفــداران زیــادی را بــه
ســمت خــود جلــب کــرده اســت .آموزشــی کــه تهیــه نمودیــم نحــوه آمــاده ســازی و کاشــت نیلوفــر آبــی و گیاهــان آبــزی در حوضچــه
ماهــی اســت کــه قــرار دادن گیــاه در حــوض یــک ترکیــب بســیار جالــب را ایجــاد میکنــد.

 -1نیلوفــر میبایســت در آب کمعمــق رشــد کنــد .بنابرایــن اگــر حوضچ ـهی
ماهیتــان عمیــق اســت یــا بایــد یــک قســمت کمعمــق بــرای کاشــت
نیلوفــر ایجــاد کنیــد یــا اینکــه نیلوفرهــا را در گلــدان بــه صــورت جداگانــه
پــرورش داده و آجرهایــی در کــف حوضچــه قــرار دهیــد تــا ارتفــاع گلــدان
باالتــر آمــده و گیــاه خیلــی زیــر آب قــرار نگیــرد.

هفته نامه خوشه

 -2مواظب باشید که ریزومها توسط ماهیان خورده نشوند.
ایــن خطــر وجــود دارد کــه ماهیهــای بزرگتــر علیالخصــوص ماهــی
کپــور نیلوفــر را بخورنــد.
بنابرایــن میبایســت ســنگ یــا ســنگریزه روی آنهــا قــرار دهیــد تــا از
دســترس ماهیهــا دور بماننــد.
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 -3نگذاریــد کــه نیلوفــر تمــام فضــای حوضچــهی ماهیتــان را بگیــرد.
ماهیهــا نیــاز بــه آب اکســیژندار ،تمیــز و تــازه ،غــذا (معمــو ًال در ســطح آب)،
مکانهایــی بــرای قایمشــدن و فضــای کافــی بــرای حرکــت و رشــد دارنــد.
متاســفانه نیلوفــر بــه راحنــی فضــای حوضچــه ر اشــغال میکنــد ،بنابرایــن
حوضچــه میبایســت فیلتــر یــا فــوارهی خاصــی داشــته باشــد تــا آب را بــه
حرکــت بیانــدازد.
اگـر در حوضچهتـان ماهـی داریـد از توصیههـای فروشـگاه محصـوالت آبـزی
در محلهتـان اسـتفاده کنیـد .البتـه نیلوفـر دوسـت نـدارد کـه در کنـار فیلترها یا
فوارههایـی کـه آب را بـا سـرعت بـه حرکـت درمیآورنـد ،قـرار گیرد؛ بـه همین
دلیـل آنهـا را در بخـش جداگانـهای از حوضچـه نگـهداری کنید.
 -4از وجــود فضــای کافــی بــرای ماهیهــا اطمینــان حاصــل کنیــد .ماهــی
بــا توجــه بــه ابعــادش نیــاز بــه فضــای کافــی دارد (افســانههای قدیمــی در
مــورد اینکــه ماهــی بــا توجــه بــه فضــای موجــود انــدازهاش را تعییــن میکنــد
را بــاور نکنیــد!).
ماهــی دوســت نــدارد در یــک فضــای کوچــک بــا فــوارهای در بــاالی ســرش
زندگــی کنــد کــه نیلوفــر هــم تمــام فضــا را اشــغال کــرده اســت.
شـما میبایسـت نیلوفرهایتـان را در محـدودهی خاصـی از حوضچه نگـه دارید و
اجـازه دهیـد کـه ماهی سـایر قسـمتها را در اختیار خودش داشـته باشـد.
***
منابعwikihow :
 -سایت بذرکو

كشاورزي و آب
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زنبور برگخوار رز
هومن گلبنی /دانشجوی کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی

مقدمه

زنبــور برگخــوار رز بــا نــام علمــی  Arge ochropusیکــی از مهــم تریــن آفــات ،روی گیاهــان زینتــی به خصــوص انــواع رز ،نســترن و گل محمدی
در نواحــی شــمالی ایــران مــی باشــد .ایــن حشــره در اســتان هــای گیــان ،مازنــدران و گلســتان فعالیــت دارد .فعالیــت حشــرات کامــل معمــوال از
هفتــه اول اردیبهشــت بــه صــورت پراکنــده و انفــرادی روی شــاخ و بــرگ نســترن و رز مشــاهده می شــود .خســارت معمــوال در مرحلــه الروی روی
بــرگ هــای گیاهــان ،جاییکــه الروهــا در حــال تغذیــه از اپیــدرم و حاشــیه ی بــرگ هــا مــی باشــند  ،مشــاهده می شــود.

شناسایی
حشــرات کامــل،زرد رنــگ و بــه طــول  ۷تــا  ۱۰میلــی متــر مــی باشــند .قســمت
کوچکــی از بــدن واقــع در پیــش قفســه ســینه زرد بــوده ،و شــکم هــم زرد_
قرمــز مــی باشــد.
شــاخک هــای ایــن حشــره ســه بنــدی بــوده و بنــد ســوم رشــد بیشــتری دارد.
الرو زنبــور بــرگ خــوار از جنــس  Eruciformبــوده و ماننــد باقــی زنبــور هــا
بیــش از پنــج پــای شــکمی ( ۸جفــت پــای شــکمی کاذب و  ۳جفــت پای ســینه
ای بلنــد) دارد.
رنــگ الروهــا زرد روشــن تــا ســبز تیــره مــی باشــد و طــول آن هــا در ســن آخــر
بــه  ۲۰میلــی متــر هــم مــی رســد .تخــم ایــن حشــرات زرد رنــگ اســت و در
شــکاف هــای زیــر پوســت ســاقه هــای جــوان رز قابــل مشــاهده اســت.
طــول تخــم هــا بــه طــور متوســط  ۰٫۷۴میلــی متــر و قطــر آن هــا  ۰٫۳۸میلــی
متــر مــی باشــد .رنــگ محــل تخمریــزی در مراحــل پایانــی بــه قهــوه ای تــا
ســیاه گرایــش پیــدا مــی کنــد و بــه شــکل زیــپ در مــی آیــد.

یــا اوایــل خــرداد ظاهــر شــده و جفــت گیــری مــی کنــد .ایــن حشــرات بــا
ایجــاد شــکافی بــه طــول  ۱۵تــا  ۲۰میلــی متــر تخــم هــای خــود را در هــر
شــکاف قــرار مــی دهنــد .هرچــه طــول شــکاف بیشــتر باشــد ،تعــداد تخــم هــا
نیــز بیشــتر اســت .طــول عمــر حشــرات مــاده  ۵روز اســت .ایــن حشــرات در
همیــن  ۵روز بــه وســیله تخمریــز اره ای شــکل خــود بیــش تــر از  ۷۰تخــم در
شــکاف قــرار مــی دهنــد.

چرخه زندگی
حشــرات مــاده پــس از خــروج از شــفیره هــای زمســتان گــذران در اردیبهشــت
هفته نامه خوشه
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تخمریــزی بــدون جفــت گیــری (بکرزایــی) تولیــد حشــرات نر را بــه دنبــال دارد.
تخــم هــا پــس از  ۷روز تفریــخ مــی شــوند و زیســت الرو هــا آغــاز میشــود.
الروهــا پــس از گذرانــدن ســن پنجــم و تغذیــه از بــرگ هــا کــه بــه طــور
معمــول  ۲۰روز بــه طــول مــی انجامــد ،بــه ســطح خــاک افتــاده و شــروع بــه
تنیــدن دو پیلــه مشــبک داخلــی و خارجــی مــی کنــد.
طــول دورهی شــفیرگی بــه طــور معمــول بیــش از  ۱۴روز مــی باشــد .بــه طــور
معمــول در شــمال ایــران ایــن چراخــه هــر ســال  ۴الــی  ۵بــار تکــرار مــی شــود.
خسارت
همانطــور کــه قبــا ذکــر شــد ،خســارت ایــن آفــت روی گیاهــان زینتــی بــه
خصــوص گونــه هــای مختلــف رز قابــل مشــاهده اســت .ایــن آفــت بــه دلیــل
داشــتن نــرخ بــاروری بــاال در مــدت بســیار کوتــاه ،خســارت جبــران ناپذیــری
بــه گیاهــان وارد مــی کنــد.
یکــی از نشــانه هــای آلودگــی مشــاهدهی تــوده ی قهــوه ای تــا ســیاه رنــگ
تخــم هــا در شــکاف ســاقه مــی باشــد .الروهــا ابتــدا بــه صــورت دســته جمعــی
حاشــیهی بــرگ هــا و غنچـهی گل هــا را مــی خورنــد و در مرحلــه ی بعــد بــه
صــورت انفــرادی از بــرگ هــای میزبــان تغذیــه مــی کننــد.
جمعیــت الروهــا در نســل هــای دوم و چهــارم بیشــترین تراکــم را داشــته و در
نســل هــای اول و ســوم تراکــم کمتــری دارد .در اثــر شــدت حمل ـهی آفــت،
سرشــاخه هــای انتهایــی عــاری از بــرگ شــده و خســارت قابــل مالحظـهای بــه
انــدام هــای گل دهنــده وارد مــی شــود.

کنترل
روش مکانیکی
جمع آوری الرو های روی شاخه ها و برگ ها
روش بیولوژی
اسـ�تفاده از نماتودهـ�ای بیمـ�اری زای حشـ�رات ،متعلـ�ق بـ�ه خانـ�واد ه �steinerne
 matidaeو  heterorhabditidaeبــه خصــوص دو گونـهی H.Bacteriophora
و  S.carpocapsaeدر محیــط کشــت.
ایــن عامــل بیوکنتــرل مــی توانــد بــه صــورت فــراوردهی تجــاری ســالهای
متمــادی بــدون ایجــاد خطــر ،بــروز مشــکل حــاد ،آلودگــی محیطــی ،دوره
کارنــس و تهدیــد کمتــر بــرای محیــط زیســت نســبت بــه ســموم شــیمیایی بــه
طــور اختصاصــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
از دیگــر عواملــی کــه باعــث شــده تــا آن هــا بــه عنــوان عوامــل بیولوژیــک
مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد مــی تــوان دامنـهی میزبانــی وســیع ،توانایی کشــتن
میزبــان در مــدت کــم ،امــکان پــرورش در محیــط هــای غذایــی مصنوعــی،
امــکان نگــه داری در انبــار بــا حفــظ خاصیــت آلــوده ســازی ،عــدم مقاومــت در
میزبــان و بــی ضــرر بــودن در محیــط را نــام بــرد.
الزم بــه ذکــر اســت زهرآگینــی گون ـهی  S.carpocapsaeنســبت بــه گون ـهی
 H.bacteriophoraبیشــتر اســت.
روش شیمیایی
استفاده از سم ایمیدا کلوپرید
اســتفاده از ســم ایمیداکلوپریــد بــه همــراه دو نماتــد ذکــر شــده اثــر بخشــی
بســیار بیشــتری دارد و میــزان مــرگ و میــر آفــات را تــا حــد قابــل مالحظــه ای
افزایــش مــی دهــد.
نکتــه :بــرای انتخــاب روش مبــارزه یــا نــوع ســم ،مراجعــه بــه گیــاه پزشــک
الزامــی اســت.
***
منابع:
Ehlers and Hokkanen, 1996
Sahragard & Heidari, 2001
طراحان منظر

به كانال تلگرام نشريه خوشه بپيونديد
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ـه خوار انگور
مطالعه تغييرات فصلي جمعيت كرم خوشـ
و تعيين زمان سمپاشي در منطقه حومه شهرستان شیروان
زينب رضائي /كارشناس گیاهپزشکی

الهام اصغری /کارشناس ارشد زراعت

محمدعلی شریکیان /کارشناس ارشد زراعت

مقدمه

انگــور یکــی از محصــوالت مهــم و بــا ارزش کشــور اســت .بزرگتریــن آفتــی کــه ایــن محصــول را تهدیــد میکنــد کــرم خوشــه خواربــا نــام
علمــی ( Lobesia botranaاز خانــواده )Tortricidae :اســت کــه تقریبــا در کلیــه تاکســتانها فعالیــت دارد  .در ســالهاي طغیانــی خســارت آن

حــدود  90درصــد بیــان شــده اســت .الروهــاي ايــن آفــت بــا تغذيــه از جوانــه هــاي گل دهنــده ،غنچــه هــا و حبــه هــاي انگــور ،خســارت
قابــل توجهــي بــه محصــول وارد ميكنند.کــرم خوشــه خــوار انگــور در ايــران فقــط روي انگــور گــزارش شــده اســت.

مناطق انتشار
کــرم خوش ـهخوار انگــور تقریب ـ ًا در کلیــه مناطــق میوهخیــز کشــور باالخــص
در آذربایجــان ،زنجــان ،قزویــن ،اطــراف تهــران و اصفهــان انتشــار دارد.
شکلشناسی
حشره کامل
شــبپرهای اســت کــه عــرض آن بــا بالهــای بــاز  13 -12میلیمتــر
میباشــد .طــول ایــن حشــره در منابــع مختلــف یکســان ذکــر نشــده و -5
 10میلیمتــر مینویســند .بالهــای جلویــی شــبپره بــه رنــگ خرمایــی
مایــل بــه بــور بــوده و دارای دو نــوار روشــن عرضــی اســت .در قســمت وســط
آن لکههــای تیــره رنگــی کــه دارای نقــش و نــگار اســت دیــده میشــود و
نوارهــا بــه طــور متنــاوب در بیــن لکههــا قــرار دارنــد.
در کنــار انتهایــی بالهــای جلویــی پروانــه ریش ـکهای روشــنی کــه کمــی
تیــره رنــگ اســت دیــده میشــود .بالهــای عقبــی پروانــه خاکســتری
روشــن بــوده و حاشــیه عقبــی انتهــای بــال دارای ریش ـکهای خاکســتری
هســتند .در روی بالهــای عقبــی نزدیــک حاشــیه نــواری اســت کــه روی
آن لکههــای گردآلــود خاکســتری رنــگ دیــده میشــود.
شــاخکهای پروانــه دراز و از  52 -50مفصــل تشــکیل یافتــه ،ســاق پــای
حشــره نیــز خــاردار اســت.
هفته نامه خوشه

تخم
تخ ــم حش ــره ب ــه رن ــگ زرد متمای ــل ب ــه س ــفید ،ق ــوس و ق ــزحدار ،ب ــاالی
آن کم ــی مس ــطح ،ک ــم و بی ــش ک ــروی و در ح ــدود  0/7 -0/5میلیمت ــر
قط ــر دارد.
الرو
الرو حشــره  12 -8میلیمتــر طــول دارد .رنــگ آن ابتــدا ســفید و ســر آن
ســیاه رنــگ اســت ولــی بعــداً بــه رنــگ ســبز مایــل بــه زرد در میآیــد.
صفحــه پشــت ســینه اول الرو نیــز ســیاه اســت.
الرو کامــل در پاهــای دروغــی ماقبــل شــکم دارای  40 -30قــاب خمیــده
اســت کــه مجموع ـ ًا تشــکیل یــک دایــره را میدهنــد.
قالبهــای مزبــور یــک در میــان بــزرگ و کوچــک هســتند .قالبهــا در
پاهــای دروغــی آنــال بــه شــکل نیــم دایــره بــوده و تعدادشــان  25 -20عــدد
اســت و در یــک طــرف تشــکیل نیــم حلقــه را میدهــد.
در ســـطح شـــکمی آخریـــن حلقـــه یـــک شـــانه  6دندانـــهای وجـــود دارد
کـــه چهـــار عـــدد مرکـــزی آن درشـــت و دو عـــدد جانبـــیاش نـــازک
میباشـــد.
ســطح بــدن الرو از یکســری ســلولهای یکنواخــت و متحدالشــکل
تشــکیل یافتــه و در انتهــای بــدن موهــای بلنــدی نیــز دیــده میشــود.
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شفیره
شـفیره پروانـه  7 -5میلیمتـر بـوده و در پیلـه سـفیدی قـرار دارد .رنگ اصلی
شـفیره قهـوهای و طـول آن بـه انضمـام پیلـه بـه  12 -10میلیمتر میرسـد.

کــه از جوانههــا ،دمبرگهــا ،خوشــههای گل و حتــی برگهــای جــوان
تغذیــه مینماینــد .محــل شــفیره شــدن الروهــا زیــر برگهــای خمیــده،
گلهــای آفــت زده و یــا داخــل خوشــههای انگــور میباشــد.

عالئم خسارت
در اوایــل بهــار موقعــی كــه خوشــه هــای گل ظاهــر مــی شــود در البــه الیــی
ایــن خوشــه هــا تــار هایــی بــه شــكل تــار عنكبــوت ظاهــر و بــه وســیله آنهــا
غنچــه هــا بــه هــم فشــرده و در هــم پیچیــده شــده و الروهایــی كــه در بیــن
غنچــه هــا در هــم پیچیــده شــده اســت پنهــان شــده انــد از آنهــا تغذیــه
مینماینــد .ایــن تغذیــه در بعضــی مواقــع چنــان شــدید اســت كــه تمــام
غنچــه هــا از بیــن مــی رونــد.

زمــان ظهــور نســلهاي مختلــف پروانــه خوشــه خــوار انگــور
در طبيعــت و اعــام زمــان سمپاشــی علیــه  3نســل آفــت در
تاکســتانهای حومــه شهرســتان شــیروان
نسل اول آفت
در تاریــخ  93/02/06دو عــدد تلــه فرمونــی کــرم خوشــه خــوار انگــور (Lobesia
 )botranaجهــت ردیابــی آفــت و تعییــن زمــان مبــارزه (پیک پــرواز) نســل اول آفت
نصــب شــد پیــک پــرواز بدســت آمــده در تاریــخ  93/02/24مــی باشــد.
بنابرایــن براســاس پیــش آگاهــی بدســت آمــده نوبــت اول مبــارزه،از مورخــه
 93/03/01تــا  93/03/07در مرحلــه غنچــه و قبــل از بــاز شــدن گل هــا مــی باشــد.

نحوه خسارت
در موقــع ظهــور غنچــه هــا بــه خصــوص موقعــی كــه غــور هــا بــه انــدازه
عــدس یــا نخــود شــده باشــده انــد الروهــا ســوراخ هایــی در آنهــا ایجــاد
كــرده و از داخــل آنهــا تغذیــه میكننــد.
زیستشناسی
آفــت کــرم خوشــهخوار انگــور ســه نســل در ســال دارد و زمســتان را بــه
صــورت شــفیره در پیلــه ســفید ابریشــمی زیــر پوســت ســاقه مــو و شــکافها
در زیــر برگهــای ریختــه شــده و موســتان میگذارنــد.
در بهــار پــس از ایــن کــه درجــه حــرارت متوســط روزانــه بــه حــدود  20درجــه
ســانتیگراد رســید و چنــد روزی ادامــه یافــت پروانههــا ظاهــر میشــوند.
خــروج پروانههــا تدریجــی بــوده و حــدود  15 -10روز طــول میکشــد.
پروانــه روزهــا را بــه حالــت اســتراحت در زیــر ســاقه و برگهــای جــوان و
علفهــای هــرز میگذرانــد ،بــه طــوری کــه بــر اثــر تــکان دادن درخــت یــا
شــاخهها بــه حرکــت آمــده از محلــی بــه محــل دیگــر م ـیرود.
در هنــگام عصــر پروازهــای تنــدی نمــوده و از موســتانی بــه موســتان دیگــر
منتقــل میگــردد .جنــب و جــوش پروانههــای نــر بیشتــر از مادههاســت
و چنــد روز نیــز زودتــر از پروانههــای مــاده از پیلههــا خــارج میگردنــد.
دوره زندگــی ایــن پروان ـه  10 -6روز اســت.
پروانههــا پــس از تغذیــه تکمیلــی و جفتگیــری شــروع بــه تخمگــذاری
کــرده و تخمهــای خــود را روی جوانههــای گل دهنــده و دم گلهــای مــو
میگذارنــد.
تعــداد تخمهــای نســل اول خوشــهخوار انگــور  60 -50عــدد میباشــد
و در شــرایط مســاعد گاهــی بــه  100عــدد نیــز میرســد .در مواقعــی کــه
درجــه رطوبــت هــوا بیــش از  50درصــد و حــرارت متوســط روزانــه بــه -15
 30درجــه برســد و شــبنم نیــز وجــود داشــته باشــد ،بهتریــن شــرایط بــرای
تخمریــزی و رشــد و نمــای آفــت اســت.
پروانــه مــاده تخمهــای خــود را بــه طــور پراکنــده و بــر روی جوانههــای در
حــال بــاز شــدن ،دم خوش ـههای در حــال رشــد ،انتهــای شــاخههای جــوان
و در بعضــی مواقــع بــر روی بــرگ میگذارنــد.
از ایــن تخمهــا ،پــس از حــدود یــک هفتــه الروهــای نــوزاد خــارج میشــوند
كشاورزي و آب

نسل دوم آفت
در تاریـخ  93/03/16دو عـدد تلـه فرمونـی کرم خوشـه خوار انگـور (Lobesia
 )botranaتعویـض شـد کـه جهـت ردیابـی آفـت و تعییـن زمان مبـارزه (پیک
پـرواز) نسـل دوم آفـت نصـب شـده بود به طـور مرتب هـر دو روز یـک بار در
هفتـه از تلـه هـا بازدید کـرده که پیک پرواز بدسـت آمده در تاریـخ 93/03/30
می باشـد.
بنابرایــن براســاس پیــش آگاهــی بدســت آمــده نوبــت دوم مبــارزه،از مورخــه
 93/04/06تــا 93 /04/13درمرحلــه غــوره مــی باشــد.
نسل سوم آفت
در تاریـ�خ  93/04/14دو عــدد تلــه فرمونــی کــرم خوشــه خــوار انگــور (�Lobe
 )sia botranaدر بــاغ آقــای ســید حیــدر حســینی تعویــض شــد کــه جهــت
ردیابــی آفــت و تعییــن زمــان مبــارزه (پیــک پــرواز) نســل ســوم آفــت نصــب
شــده بــود.
بــه طــور مرتــب هــر دو روز یــک بــار در هفتــه از تلــه هــا بازدیــد کــرده
کــه پیــک پــرواز بدســت آمــده در تاریــخ  93/05/07مــی باشــد .بنابرایــن
براســاس پیــش آگاهــی بدســت آمده نوبــت دوم مبــارزه،از مورخــه 93/05/14
تــا  93/05/21در مرحلــه آبــدار شــدن میــوه مــی باشــد.

شــكل  -1تغييرات انبوهي جمعيت كرم خوشه خوار انگور در منطقه شیروان
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روشهای مبارزه
الف -مبارزه زراعی
 -1انتخاب ارقامی از تاک که فاقد خوشــه متراکم باشد.
2ـ احــداث بــاغ بــه صــورت رديفــي و در روي داربســت مــوازي ،چــون كــرم
خوشــه خــوار انگــور اغلــب بــه موســتانهايي كــه فاقــد داربســت بــوده و موهــا
بــه شــكل گســترده روي زميــن يــا پشــتهها باشــند ،حملــه مينمايــد.
 -2هــرس هــر ســاله مــو بــراي جلوگيــري از تجمــع شــاخههاي اضافــي،
ســوزاندن علفهــاي هــرز و برگهــاي خشــك در پاييــز.
 -4شــخم عميــق و اســتفاده از يــخ آب زمســتانه بــراي از بيــن بــردن شــفيرههاي
زمســتان گــذران و تقلیــل جمعیــت آن در ســال آینــده.
 -5در بعضـی مناطـق گاهـی باغـداران در اوایـل بهـار بـرای حفاطـت از سـرما
خوشـههای گل را درون کیسـههایی قـرار میدهنـد .ایـن امـر سـبب جلوگیـری از
تخمریـزی شـبپرهها شـده و در پیشگیـری از خسـارت ایـن آفت نیز مؤثر اسـت.
ب -مبارزه بیولوژیکی
در شــوروی بــرای از بیــن بــردن تخمهــای کــرم خوشــهخوار انگــور از
پــرورش و انتشــار زنبــور تخمخــوار .Trichogramma evanescens Westw
در آزماشــگاهها اســتفاده مینماینــد.
تاکنــون در بعضــی نقــاط قفقــاز نتایــج موفقیــت آمیــزی در ایــن مــورد بــه
دســت آمــده ولــی نظــر بــه ایــن کــه دوران تخمگــذاری کــرم خوش ـهخوار
انگــور محــدود بــوده و دوره الروی زنبــور طوالنــی اســت ادامــه مبــارزه
بیولوژیکــی را قــدری مشــکل کــرده اســت.
ج  -مبارزه شیمیایی
مبــارزه شــیمیایی طبــق برنامــه هــای خــاص و بــر اســاس اطالعیــه
هــای پیــش آگاهــی صــورت مــی گیــرد .اســتفاده از تلــه گــذاری فرمونــی
درتاکســتانها یــک روش علمــی و ســاده بــرای پیــش آگاهــی زمــان مبــارزه
بــا هــر نســل ایــن آفــت مــی باشــد.
بـا توجـه به انجام آماربرداریها از تله فرمونی و مشـخص شـدن زمـان پیک (اوج)
پـرواز آفـت ،بـه فاصلـه تقریبـی  7روز بعـد از پیک ،بـا در نظر گرفتـن رابطه بین
فنولـوژی گیـاه وتراکم جمعیـت آفت مبارزه شـیمیایی انجـام می گیرد.
***
منابع:
)1- kochenko,z.i.1987: the grape leafroller in the lowr dnieper . Zashchita Rastenii (1987
)2- Marcelin , H 1985: control of grape tortricids, phytoma(1985
3-Ribereau-Qayon/j/1971: science et techniques de Ia vigne tome 2,367-377
 - 4اسماعيلي ،مرتضي ۱۳۶۲ .؛ آفات مهم درختان ميوه .مركز نشر سپهر ،تهران۵۷۸صفحه.

 - 5بهداد ،ابراهيم ۱۳۶۳ .؛ آفات مهم درختان ميوه .اصفهان .چاپ نشاط ۴۵۳ .صفحه.

 -6رجبــي ،غالمرضــا ۱۳۶۵ .؛ حشــرات زيــان آور درختــان ميــوه سردســيري ،جلــد دوم،پروانــه

هــا .انتشــارات موسســه تحقيقــات آفــات و بيماريهــاي گياهــي .تهــران ۲۰۶ .صفحــه.

 -7رضوانــي ،علــي ۱۳۶۰ .؛ آفــت خوشــه خــوار انگــور .نشــريه موسســه بررســي آفــات و بيماريهاي
گياهــي .جلد  ، ۴۹شــماره  .۱صفحــات 35-۴۴

 -8قريــب ،عبــدا لرضــا ۱۳۳۹ .؛ كــرم خوشــه خــوار انگــور .مجلــه آفــات و بيماريهــاي گیاهــی

شــماره 5 ،19صفحــه

 -9اســماعيلي ،مرتضــي .اســداله ميركريمــي و پروانــه آزمايشــفرد ۱۳۷۰ .؛ حشــرات ،كنــه

هــا و نــرم تنــان زيــان آور و مبــارزه بــا آنهــا ،انتشــارات دانشــگاه تهــران حشــره شناســي
كشــاورزي ۵۵۳.صفحــه.
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فوشیا یا آویز
()fuchsia
مریم باقرزاده /دانشجوی مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران

اطالعات کلی
نام فارسی :آویز
نام رایج فارسی :آویز (فوشیا)
نام انگلیسیfuchsia :
نام علمیfuchsia hybrida :
خانوادهonagraceae :
نــوع :بعضــی از انــواع آن درختچــه ای و بعضــی درخــت انــد ؛ برخــی همیشــه
ســبز و برخــی دیگــر برگریــز انــد .
ارتفــاع :اغلــب بــه ارتفــاع  ۱متــر الــی  ۴متــر امــا اســتثناء نیــز وجــود دارد
هماننــد  fuchsia excorticataکــه بومــی نیوزلنــد اســت و ارتفــاع آن  ۱۵الــی
 ۲۰۰متــر میرســد و درخــت محســوب میشــود.
رنــگ گل :ســفید ،قرمــز تیــره  ،آبــی  ،ارغوانــی  ،نارنجــی  ،ســفید مایــل
بــه زرد
نور :کافی و شدید (ولی غیر مستقیم)
نیاز آبی :معمولی تا فراوان (ولی خاک آن نباید باتالقی شود)
نگهداری :متوسط
گل :به شکل آویز (گوشواره ای)
برگ :بیضی شکل با لبه دندانه دار به رنگ سبز روشن
میــوه :میــوه هــای کوچــک در انــدازه هــای  ۵تــا  ۲۵میلــی متــر بــوده و بــه
رنــگ هــای قرمــز تیــره  ،ســبز  -قرمــز یــا ارغوانــی تیــره اســت  .میــوه هــای
آن ســته و دارای تعــداد زیــادی بــذر کوچــک انــد .
به كانال تلگرام نشريه خوشه بپيونديد

مقاومت :بعضی از ارقام آن مقاوم به سرما
معرفی
گل آویز (فوشیا) گیاهی از خانواده گل مغربی یا اوناگراسه می باشد.
ایــن گیــاه اکثــرا بومــی آمریــکا جنوبــی و مرکــزی هســتند امــا چنــد گونــه از
آن نیــز در نیوزلنــد ،هیســپانیوال و تاهیتــی و … هســتند.
ایــن گیــاه بخاطــر گل هــای زیبــا و رنگارنــگ خــود در دنیــا بســیار پرطرفــدار
هســتند .ایــن گیــاه دارای  ۲۰۰گونــه مختلــف از گیاهــان خــزان کننــده،
درخــت و درختچــه ای اســت .ایــن گیــاه دارای گل هــای آویــز رنگارنگــی
هســتند کــه از اواخــر بهــار تــا اواســط پاییــز گل میدهنــد و دارای بــرگ هایــی
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بــه رنــگ ســبز روشــن مــی باشــد .ســاقه هــای بلنــد و باریــک کــه بعضــی از
آن هــا خمیــده و بعضــی صــاف انــد.

از بین همه انواع گل آویز چند نوع آن مهمتر و زیباتراند:
 –۱گل آویز با کاسه و گلبرگ هم رنگ به رنگ صورتی ،قرمز
 –۲گل آویز با کاسه سفید و گلبرگ صورتی ،قرمز و بنفش
 –۳گل آویز با کاسه قرمز و گلبرگ سفید
 –۴گل آویز پر پر که مشخصات سه نوع باال رو به صورت جداگانه دارد
 –۵گل آویــز بــا گلبــرگ هــای رنگارنــگ ماننــد گل آویــز  cholden chainو
 sun rayو …
 – ۶گل آویــز درخشــان کــه گل هایــش خوشــه ای و آویــزان و کاســه ی
آن هــا خیلــی بلنــد بــه انــدازه  ۵تــا  ۶ســانتی متــر اســت کــه رنــگ بســیار
زیبایــی دارد.
ســاقه :ســاقه هــای بعضــی از آن هــا مســتقیم و بــه ســمت بــاال رشــد
میکننــد و ســاقه هــای بعضــی دیگــر آویختــه هســتند .بــه طــور کلــی گل
آویــز ســاقه هــای بلنــد و باریکــی دارد.

ویژگی های ظاهری
بــرگ :بــرگ هــای آویــز بیضــی شــکل بــا لبــه دندانــه دار و بــه رنــگ ســبز
روشــن هســتند
گل :بــه شــکل آویــز هســتند و رنــگ هــای متنوعــی بــه رنــگ هــای ســفید،
قرمــز تیــره ،آبــی ،ارغوانــی ،نارنجــی و ســفید مایــل بــه زرد دارنــد  .گل هــا
رو شــاخه هــای ســال جــاری رشــد میکننــد بنابرایــن گلدهــی آن هــا از اواخــر
بهــار تــا اواســط پاییــز مــی باشــد (در مناطــق معتدلــه در طــی تابســتان و پاییــز
و در مناطــق گرمســیری تمامــی مــدت ســال شــکوفا میشــوند).
ســاختمان گل شــوفیا شــامل تخمــدان  ،کاســبرگ  ،گلبــرگ  ،کاللــه و پرچــم
اســت کــه نحــوه قــرار گیــری آن هــا بــه ایــن صــورت اســت کــه گل هــای
ایــن گیــاه از یــک انــدام لولــه ماننــد کــه در انتهــا بــه چهــار کاســبرگ مجــزا
و  ۴گلبــرگ روی هــم قــرار گرفتــه و زنگولــه ماننــد ختــم میشــوند( .کاســبرگ
هــای گل نیــز رنگیــن انــد و ایــن گل هــا همچنیــن بــه علــت بلنــد بــودن
میلــه پرچــم و مادگــی زیبایــی خاصــی دارنــد)
غنچــه هــای گل آن نیــز بــا اینکــه هنــوز گل بــاز نشــده بــه علــت رنــگ
کاســه گل ،زیبایــی خاصــی دارنــد.
گاهــی رنــگ گلبــرگ هــای ایــن گل هــا بــا رنــگ کاســبرگ هــای آن
متفــاوت انــد کــه ســبب زیباتــر شــدن ایــن گل هــا میشــود.

نگهداری
نــور :بــه نــور کافــی و شــدید نیــاز دارد بــه شــرط آنکــه هــوا خنــک باشــد
و بهتــر اســت مســتقیم زیــر آفتــاب قــرار نگیــرد مخصوصــا در وســط روز
مواظــب اشــعه مســتقیم آفتــاب باشــید (توصیــه میکنــم ایــن گیــاه را در تــراس
یــا بالکــن ،یکــم ســمت دیــوار کــه نــور مســتقیم نخــورد  ،نگهداریــد).
اگــر میخواهیــد آن را داخــل خانــه نگهــداری کنیــد ،پرنورتریــن پنجــره را
انتخــاب کنیــد امــا تابــش نــور خورشــید در ظهــر بــه علــت اشــعه شــدید
و مســتقیم خورشــید مناســب آن نیســت و بهتــر اســت در آن زمــان پــرده را
بکشــید.
گل آویــز را نــه تنهــا در گلخانــه و اتــاق بلکــه در ســایبان و ســر در منــازل
میتــوان نگهــداری کنیــد  .توجــه شــود کــه نــور شــدید آفتــاب در ظهــر
تابســتان باعــث بــاال رفتــن دمــای گیــاه بــه خصــوص ریشــه ی آن مــی شــود
کــه بایــد ریشــه را از ایــن افزایــش دمــا محافظــت کــرد.
اگــر در تابســتان ســاقه هــا دراز و منحــرف و فاصلــه ی بیــن بــرگ هــا زیــاد
شــد و گل هــا ظاهــر نمــی شــدند علــت آن کافــی نبــودن نــور اســت و بایــد
گلــدان هــا را بــه محــل پــر نورتــری منتقــل کننــد (اگــر ایــن عالیــم در
زمســتان ظاهــر شــدند علــت آن گرمــی هــوا اســت کــه بایــد گیــاه را بــه
محــل خنکتــری انتقــال دهنــد)
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اگــر گیــاه در جــای تاریــک و خشــک قــرار گیــرد گل هــا پــس از شــکوفا
شــدن همــراه بــرگ هــا میریزنــد (کــه در ایــن صــورت بایــد گیــاه را بــه محــل
پرنورتــری منتقــل کــرد)
دمــا :بــا پیشــرفت علــم و اصــاح نباتــات هیبریــد هــای جدیــد و زیبــا و البتــه
مقــاوم بــه گرمــا و ســرما بــه دســت آمــده اســت.
در زمســتان ســردی هــوا ممکــن موجــب ریــزش بــرگ هــا شــور کــه بایــد
گیــاه را بــه محلــی بــا دمــای گرمتــری (کــه معمــوال بــا توجــه بــه نیــاز گیــاه
بــه دوران اســتراحت ،دمــای  ۱۰درجــه توصیــه میشــود) منتقــل کننــد.
گرم ــای زی ــاد ه ــوا نی ــز س ــبب ب ــاز نش ــدن غنچ ــه ه ــا و کمرن ــگ ش ــدن
گل هـــا مـــی شـــود (کـــه در ایـــن صـــورت بایـــد گیـــاه را بـــه محلـــی بـــا
دم ــای کمت ــر منتق ــل کنن ــد).
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بــه طــور کلــی در تابســتان دمــای  ۱۸درجــه و در زمســتان  ۱۰درجــه نیــاز
اســت و عمومــا بهتریــن دمــا بــرای آن  ۱۶درجــه میباشــد (توجــه شــود
هنگامــی کــه درجــه حــرارت زیــاد میشــود افزایــش رطوبــت را فرامــوش
نکنیــد) .بــرای گلدهــی دمــا نبایــد از  ۲۴درجــه باالتــر بــرود.
آبیــاری :در بهــار هفتــه ای یــک بــار و در تابســتان هفتــه ای دوبــار و
در پاییــز و زمســتان هــر دو هفتــه یکبــار آبیــاری کنیــد (و بگذاریــد گیــاه
اســتراحت کنــد).
تنظیـــم نبـــودن آبیـــاری و غبارپاشـــی گیـــاه و آبیـــاری بیـــش از حـــد ب
طـــوری کـــه موجـــب باتالقـــی شـــدن خـــاک گلـــدان شـــود موجـــب زرد
ش ــدن ب ــرگ ه ــا و ری ــزش آن ه ــا م ــی ش ــود و اگ ــر در پایی ــز و زمس ــتان
آبیـــاری زیـــاد و در محیـــط خیلـــی گـــرم باشـــد ســـاقه ی ســـبز گیـــاه گل
آویـــز میمیـــرد.
توجــه شــود کــه در طــی فصــل رشــد بــه آب کافــی نیــاز دارد و خــاک آن
نبایــد خشــک باشــد ولــی نبایــد بــه حالــت غرقابــی باشــد.
بعــد از گلدهــی آبیــاری را کاهــش دهیــد و اجــازه بدیــد ســطح خــاک خشــک
شــود ســپس آبیــاری نماییــد.
حجــم آب بســتگی بــه گرمــا و دمــای محیــط دارد و هــر قــدر هــوا گرمتــر
باشــد بایــد در مــدت زمــان کوتــاه تــری گیــاه را آبیــاری کــرد تــا رطوبــت
بســتر آن حفــظ شــود.
بــه طــور کلــی فاصلــه ی زمانــی بیــن دو آبیــاری را ایــن گونــه تعییــن میکننــد
کــه بایــد ســطح خــاک خشــک شــود و ســپس آبیــاری کننــد و زهکــش را
بازدیــد کنیــد و از مانــدن آب اضافــی در گلــدان هــا جلوگیــری کنیــد( .آب زیــاد
و همچنیــن کــم آبــی بــرگ هــا را بــی حــال میکنــد).
گیـــاه گل آویـــز عـــاوه بـــر آبیـــاری بایـــد رطوبـــت آن نیـــز از طریـــق
غبارپاشـــی تنظیـــم شـــود بـــه طـــوری کـــه در بهـــار هفتـــه ای دوبـــار و در
تابس ــتان و در درج ــه ح ــرارت ه ــای ب ــاال ب ــه ص ــورت روزان ــه غبارماش ــی
کنیـــد کـــه ایـــن کار بـــه حفـــظ رطوبـــت و کاهـــش دمـــای گیـــاه کمـــک
میکنـــد و اواخـــر آن هفتـــه ای یکبـــار ایـــن کار انجـــام دهیـــد ولـــی در
زمســـتان غبارپاشـــی نکنیـــد .
توجــه شــود کــه غبارپاشــی را نبایــد در زیــر نــور مســتقیم انجــام دهیــد زیــرا
ایــن کار ســبب ایجــاد لکــه هــای ســفید رنــگ بــر روی بــرگ هــای آن
میشــود.

خــاک :خــاک مناســب آن معمــوال مخلوطــی از دو ســوم خــاک قــوی متعــادل
و یــک ســوم خــاک بــرگ و کــود کامــا تجزیــه شــده دامــی میباشــد  .خــاک
آن تقریبــا بایــد فضــای هوادهــی خوبــی داشــته باشــد .
کوددهــی :ایــن گیــاه اغلــب مواقــع ســال بــه شــرط فراهــم بــودن شــرایط
گلدهــی میکنــد ولــی عمــده گل آن در بهــار و تابســتان اســت .
بــا شــروع و ظهــور گل هــا بــا مــواد غذایــی مصنوعــی طبــق دســتور ســازنده
هفتــه ای یــک بــار (معمــوال  ۳گــرم در لیتــر) از اوایــل فروردیــن تــا اواخــر
تابســتان گیــاه را تغذیــه کنیــد و بــرای اینکــه بوتــه دارای گل هــای درشــت
تــری شــوند میتــوان کــود کامــل کــه حــاوی نیتــروژن  ،فســفر  ،پتاســیم و
ســایر عناصــر مــورد نیــاز گیــاه باشــد بــا توجــه بــه شــرایط و نــژاد گیــاه در
بــازه زمانــی متناســب بــا آن اســتفاده کنیــد.
كشاورزي و آب
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اگــر تغذیــه مصنوعــی زودتــر از موعــد انجــام شــود گیــاه از زیــاد بــودن
عناصــر غذایــی رنــج میکشــد و در ایــن حالــت ممکــن اســت گیــاه رشــد فــوق
العــاده ای داشــته باشــد ولــی گل هایــش ظاهــر نمیشــوند  .در ایــن حالــت
بایــد تغذیــه را متوقــف کــرد تــا گل هــا ظاهــر شــوند و ســپس بــه انــدازه و
متناســب نیــاز گیــاه آن را تغذیــه نماییــد.
کمبــود عناصــر غذایــی در خــاک ســبب ریــز باقــی مانــدن بــرگ هــای جدیــد
و ظاهــر نشــدن گل هــا مــی شــود کــه بایــد بــرای بهبــود یافتــن گیــاه  ،آن را
بــا مــواد غذایــی مصنوعــی طبــق دســتور تغذیــه کنیــد .
آفات و مشکالت
حش ــرات ری ــزی روی ب ــرگ ه ــا و جوان ــه ه ــای آن ظاه ــر میش ــوند مث ــا
حش ــره آف ــت زخ ــم ه ــای س ــفید پنب ــه ای ش ــکل روی ب ــرگ ه ــا و قاع ــده
آن هـــا تشـــکیل مـــی شـــود کـــه بـــرای مبـــارزه بـــا آن بایـــد بـــا پنبـــه
آغش ــته ب ــه س ــم حش ــره ک ــش نف ــوذی زخ ــم ه ــا را خی ــس و ی ــا ه ــر دو
هفت ــه یکب ــار گی ــاه را س ــم پاش ــی کنی ــد (ول ــی مواظ ــب گل ه ــای گی ــاه
باش ــید).
مگــس ســفید ( )white flyآفــت مهــم ایــن گیــاه اســت و بــه جــز ســم پاشــی
مکــرر ماهانــه بــا ســم هــای غیــر تکــراری راهــی وجــود نــدارد (یعنــی بــرای
مثــال ایــن مــاه اگــر متاسیســتوکس زدیــد مــاه بعــد ایمیدیاکلوپرایــد و مــاه
بعــد دیازینــون و مــاه بعــد یــک ســم دیگــر بزنیــد چــون ایــن آفــت بــه ســموم
مقاومــت پیــدا مــی کنــد)
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تکثیر
این گیاه را به دو روش میتوان تکثیر کرد:
 –۱بذر
بــذر آن را میتــوان در پاییــز برداشــت کنیــد و آن را در بهــار در خــاک مناســب
کاشــت و بــا تنظیــم آب و دمــا و تغذیــه مناســب  ،گیــاه مطلوبــی بدســت آورد.
 –۲قلمه زدن
همه ی انواع گل آویز را می توان از طریق قلمه زدن تکثیر کرد.
زمــان مناســب بــرای قلمــه زدن ایــن گیــاه از اواســط تــا اواخــر بهــار و یــا
اوایــل پاییــز مــی باشــد.
بــرای قلمــه زدن بایــد ســاقه برگــداری کــه در آن هــا نشــانه هــای گلدهــی
وجــود نــدارد (و یــا گل هــا را جــدا کنیــد) و ســاقه نــه زیــاد نــرم و نــه زیــاد
ســخت شــده باشــد را انتخــاب کــرد و بــه انــدازه  ۱۰ – ۸ســانتی متــر بــا یــک
چاقــوی تیــز بــه صــورت اریــب بــرش دهیــم (از فشــرده کــردن و آســیب زدن
بــه ســاقه بپرهیزیــد) ســپس قلمــه را در بســتری بــا خاکــی مخلــوط از خــاک
بــرگ و شــن و در محلــی بــا ســایه جزئــی و دمایــی بیــن  ۱۵تــا  ۱۸درجــه
ســانتی گــراد  ،قــرار دهیــد.
توجــه شــود کــه قلمــه را هــم میتــوان در محیــط آزاد و هــم در گلخانه کاشــت.
اگــر آن را در هــوای آزاد کاشــته ایــد آن را اوایــل آبــان مــاه بایــد خــارج کــرده
و در گلدانــی بــا قطــر دهانــه  ۱۱تــا  ۱۳ســانتی متــر حــاوی کمپوســت گلدانــی
بــا پایــه پیــت بگذاریــد و بــه گلخانــه منتقــل کنیــد.
زی ــرا در فص ــل گرم ــا نی ــاز چندان ــی ب ــه ش ــرایط گلخان ــه ای ندارن ــد ول ــی
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رطوب ــت آن بای ــد حف ــظ ش ــود و در اواخ ــر تابس ــتان قلم ــه ه ــا کم ــی بای ــد
خش ــکی ببینن ــد و در محل ــی خش ــک نگه ــداری ش ــوند ت ــا گی ــاه ب ــه حال ــت
اس ــتراحت ب ــرود و در فص ــل س ــرما بای ــد ش ــرایط گلخان ــه ای ب ــرده ش ــود.
ایــن گلــدان هــا در فصــل زمســتان آب نمــی دهنــد فقــط در اواخــر آن یعنــی
اســفند مــاه کــه گیــاه شــروع بــه نمــو جوانــه هــای تــازه روی تنــه گیــاه
میکنــد  ،آبیــاری را شــروع کنیــد .توجــه شــود کــه در هنــگام رشــد مــدام بایــد
هــرس بشــود .
ایــن گیــاه را میتــوان از طریــق ریشــه دهــی در آب نیــز تکثیــر کــرد و در
زمانــی کــه بلنــدی ریشــه هــا بــه  ۵ســانتی متــر رســید  ،قلمــه هــا را بــه
گلــدان انتقــال داد .
کاربرد
بــا گل آویــز مــی تــوان تپــه گل هــای زیبایــی تشــکیل داد  .ایــن تپــه گل هــا
هــم در ســایه جزئــی و هــم در آفتــاب ممکــن اســت باشــد.
ایــن گل هــا را میتــوان در محوطــه هــای آپارتمــان هــا و داخــل ســاختمان
هــم بــکار بــرد کــه زیبایــی خاصــی بــه آنجــا میدهــد.
شــما میتوانیــد گلــدان هــای ایــن گیــاه زیبــا را بجــای قــرار دادن روی زمیــن
بــه صــورت قــاب عکــس بــر روی دیــوار نصــب نماییــد.
مباحث اضافی
اگــر بــا وجــود آبیــاری منظــم ولــی گل آویــز تمــام غنچــه هایــش ریخــت
بــدون آنکــه تبدیــل بــه گل شــوند و بــرگ هایــش خشــک شــوند و بریزنــد و
نــوک ســاقه هــا بــه شــکلی کــه انــگار دچــار ســوختگی شــده انــد  ،مشــکل
ایــن گیــاه کمبــود آب یــا مــواد غذایــی و گرمــای تابســتان میتوانــد باشــد کــه
ســبب ایــن اتفاقــات انــد.
ایـــن گیـــاه را بایـــد پـــس از اتمـــام دوران گلدهـــی  ،مرتبـــا جوانـــه هـــای
انتهایــیاش را ه ــرس کنن ــد ت ــا گی ــاه ب ــرای س ــال آین ــده خ ــود را آم ــاده
کنـــد.
از مــواد بــراق کننــده شــیمیایی بــرای تمیــز کــردن بــرگ هــا اســتفاده نکنیــد
بلکــه از طریــق غبــار پاشــی بــرگ هــای گیــاه خــود را تمیــز و زیبــا کنیــد.
***
منبع :طراحان منظر
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براكلي و نحوه کاشــت و برداشــت آن
مقدمه

براكلـي از خانواده كلم هاسـت و سرشـار اسـت از ويتاميـن هاي  Aو  .Dبراكلي در فصلهاي خنك بهترين و بيشـترين محصـول ميدهد  .چنانچه براي
كاشـت از بهترين واريته ها  ,اسـتفاده گردد و مراحل كاشـت و داشـت و برداشـت طبق دسـتور العمل و بدقت انجام شـود  ,توليد محصول تداوم مي
يابـد .قسـمت خوراكـي براكلي «سـر» ناميده مي شـود  .سـر اصلي در مركـز و باالي گياه روئيده مي شـود  .وقتي سـر اصلي برداشـته و قطع شـود,
سـرهاي جانبـي شـروع به رشـد كـرده  ,ظاهر مي شـوند  .در بيشـتر مناطق آمريـكا در فصلهاي بهـار و پائيز دو بار محصول بدسـت مي آيـد .براي
بهتريـن شـروع  ,نهـال كاري در فصـل بهار توصيه شـده اسـت  ,زيـرا اين عمل باعث مقاوم شـدن و جايگير شـدن گيـاه در زمين مي شـود  .نهال
كاري مقاومـت گيـاه را در برابـر گرماي اوليه تابسـتان زياد مي كند  .فصل زمسـتان مناسـبترين زمان براي كاشـت مسـتقيم بذر در زمين مي باشـد.

واريته هاي براكلي
( Crusier-1كروزر)
از كاشــت تــا برداشــت  58روز زمــان الزم دارد .كــروزر  ,يكدســت  ,پــر
محصــول و مقــاوم در برابــر خشــكي مــي باشــد.
 ( Green Comet-2گرين کامت)
از كاشــت تا برداشــت  55روز  ,زودرس و مقاوم در برابر گرما.
( Green Goliath-3گرين گالي آت)
كاشــت تــا برداشــت  60روز  ,زمــان كاشــت بهــار  ,تابســتان و پائيــز و مقــاوم
در برابــر حالتهــاي ســخت.
زمان كاشت
نهــال كاري (نشــا) در اوايــل بهــار و زمانــي كــه نهالهــا جــوان و قــوي هســتند
به كانال تلگرام نشريه خوشه بپيونديد

انجــام دهيــد .بوتــه هايــي كــه بيشــتر از حــد معمــول در جــاي كاشــت بــذر
نگهداشــته مــي شــوند بعــد از انتقــال بــه زميــن اصلــي بالفاصلــه ســر توليــد
مــي كننــد  .بــراي كشــت پائيــزه  ,بذرهــا را در اواســط تابســتان بكاريــد  .در
اواخــر تابســتان زمانــي كــه بذرهــا رشــد كــرده و تبديــل بــه نهــال شــده انــد,
آنهــا را بــه زميــن اصلــي انتقــال دهيــد.
فاصله و عمق كاشت
عمــق مناســب بــراي كاشــت بذرهــا  3تــا  3/5ســانتيمتر و بــراي كاشــت
نهــال هــا كمــي عميــق تــر از محــل اســتقرار اوليــه خــود در زميــن  .فاصلــه
كشــت بذرهــا و نهالهــا در يــك رديــف  45تــا  60ســانتيمتر و فاصلــه رديــف
هــا از يكديگــر  90ســانتيمتر توصيــه شــده اســت .
بوتــه هــاي براكلــي بصــورت مســتقيم روئيــده و طــول آنهــا حــدوداَ بــه يــك
متــر مــي رســد  .فاصلــه هوايــي هــر بوتــه از چهــار طــرف بــا يكديگــر 30
ســانتيمتر مقــرر گرديــده .

http://telegram.me/khooshemagazine1

سال سيزدهم  .دور جدید  .پیاپی  )153( 510سال 1396
داشت
از كــود اســتارتر بــراي نهالهــا شــروع كنيــد و زمانــي كــه بوتــه هــا بــه
نيمــه رشــد رســيده انــد كــود ســرك حــاوي ازت بــه آنهــا بدهيــد  .گيــاه
بــه رطوبــت كافــي احتيــاج دارد  ,مخصوصــا زمانــي كــه ســرها نمايــان مــي
شــوند .بــا توجــه بــه نتايــج آزمايــش خــاك  ,كــود مــورد نيــاز را بــه گيــاه
بدهيــد.
توصيــه مــي شــود كــود  N-P-Kرا بــه نســبت  35-50-50در هــر نيــم
هكتــار بصــورت پاشــيدن يــا  17-35-35در هــر نيــم هكتاربصــورت بســته در
كنــار هــر بوتــه بــه زميــن اضافــه كنيــد .چنانچــه ســاقه هــا قهــوه اي رنــگ
و توخالــي شــدند ,نشــان از كمبــود بــرون اســت PH .مناســب بــراي براكلــي
 5/8تــا  6/6مــي باشــد.
برداشت
قســمت خوردنــي براكلــي عبارتنــد از :غنچــه هــاي نشــکفته و بهــم چســبيده
و ســبز رنگــي اســت كــه بصــورت گــره هــاي بهــم فشــرده شــده اي بــر روي
ســاقه قــرار دارنــد و همچنيــن ســاقه حــاوي ايــن غنچــه هــا.
در ابتــدا يــك ســر بــزرگ در وســط بوتــه نمايــان مــي شــود  .وقتــي ايــن ســر
برداشــته شــد ســرهاي جانبــي شــروع بــه نمايــان شــدن مــي كننــد  .انــدازه
ايــن ســر  13تــا  15ســانتيمتر اســت.
قبــل از اينكــه غنچــه هــاي دكمــه ماننــد بــر روي ســر شــروع بــه بــاز
شــدن و تبديــل بــه گل شــدن بكننــد آنــرا قطــع كنيــد  .ايــن همــان قســمت
خوراكــي براكلــي اســت .
ســرهاي جانبــي از زاويــه بيــن شــاخه و ســاقه بيــرون مــي آيــد  .قطــر يــك
ســر رســيده حــدود  15ســانتيمتر اســت  .چنانچــه قصــد داريــد مدتــي ايــن
ســرها را نگهداريــد  ,بايــد آنهــا را در دمــاي صفــر درجــه بــا رطوبــت زيــاد
قــرار دهيــد.
مشكالت عمومي براكلي
شته ها
مواظــب تشــكيل تجمــع شــته هــا بــر روي قســمت درونــي برگهــا باشــيد .
شــته هــا برنگهــاي ســبز  ,ســياه ,قهــوه اي  ,قرمــز  ,صورتــي و رنگهــاي
ديگــر ظاهــر مــي شــوند  .ايــن شــته هــا بــه شــكل گالبــي و خيلــي آهســته
حركــت مــي كننــد  .طــول آنهــا  3تــا  4ميلــي متــر اســت و داراي يــك
شــاخك باريــك و دو كيســه در انتهــاي شكمشــان مــي باشــند .
بعضــي از آنهــا داراي بالهــاي نــازك و شــفاف هســتند  .تجمــع ايــن شــته
هــا بــر روي ســاقه و يــا در قســمت زيــر برگهــا و قســمت هــاي نــرم و تــازه
روئيــده گيــاه مــي باشــد.
ايــن شــته هــا مكنــده مــي باشــند و بوســيله مكيــدن شــيره گيــاه آنــرا بــه
كلــي از بيــن مــي برنــد .بهتريــن راه بــراي از بيــن بــردن شــته هــا  ,شســتن
گيــاه بــا فشــار آب اســت  .گاهــي اوقــات سمپاشــي ضــرورت اســت.
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الماســي .ايــن كــرم هــا بــه برگهــا و ســرهاي براكلــي و گياهــان خانــواده
كلــم هــا صدمــه مــي زننــد  .كــرم ريســنده ســبز مخملــي اســت  .حشــره
ايــن كرمهــا ســفيد و در طــول روز در بــاالي گيــاه درپروازنــد .
كــرم هــاي حلقــه اي برنــگ ســبز روشــن و ظريــف مــي باشــند  .حشــره ايــن
كــرم هــا قهــوه اي و در طــول شــب فعــال مــي باشــند  .پشــت الماســيها ســبز
كــم رنــگ و در ســر و تــه داراي نقطــه هائــي مــي باشــند .
حشــره ايــن كــرم هــا برنــگ ســبز اســت و زمانــي كــه بالهايشــان بســته
اســت بــه شــكل المــاس در مــي آينــد  .الرو ايــن كــرم هــا بوســيله خــوردن
كنــام برگهــا و ســرها بــه گيــاه صدمــه مــي زننــد .
كــرم هــاي كلــم بســيار كوچــك انــد و چنانچــه كنتــرل نشــوند گيــاه را بكلــي
از بيــن مــي برنــد .در اوليــن شــبنم پائيــزي ايــن كــرم هــا بمــرور از بيــن مــي
رونــد  .سمپاشــي يكــي از راههــاي كنتــرل ايــن آفــات مــي باشــد.
نكات مهم
انــدازه ســر و رنــگ براكلــي بســتگي بــه نــوع واريتــه و محيــط كاشــت و
زمــان كاشــت دارد .چنانچــه براكلــي را در زمــان مناســب كشــت نكننــد
ســرها زودتــر از موعــد مقــرر بــه گل مــي نشــيند  .گلهايبراكلــي زرد رنــگ
مــي باشــند  .ســرهاي كوچــك نتيجــه بموقــع نشــا نكــردن نهالهــا مــي باشــد
 .زمانــي كــه ســرها بــزرگ  ,محكــم و غنچــه هــا كامــ َ
ا بســته و ســفت
اســت  ,برداشــت انجــام مــي گيــرد .
بــراي نگهــداري براكلــي  ,آنهــا را نشســته در پالســتيكهاي مخصــوص قــرار
داده و در قســمت نگهــداري ســبزيها در يخچــال جــا دهيــد  .بيشــتر از  5روز
در يخچــال نگهــداري نشــود  ,چــون مــزه و خــواص خــود را از دســت مــي
دهــد  .خــواص و موادمغــذي براكلــي از تمــام گياهــان ديگــر خانــواده كلــم
هــا بيشــتر اســت
براكلــي حــاوي ويتاميــن  cو بتاكاروتــن كــه هــر دو از آنتــي اكســيدانها
هســتند مــي باشــد  .آنتــي اكســيدان هــا از شــيوع بعضــي بيماريهــا از جملــه
ســرطانها و امــراض قلبــي جلوگيــري مــي كننــد .
يــك ظــرف كوچــك براكلــي حــاوي  23كالــري 2/4 -گــرم فيبــر2/3 -
گــرم پروتئيــن – 4/3ميليگرمكربوهيدراتهــا –  49ميليگــرم ويتاميــن 53/3 – c
نانوگــرم فوليــك اســيد –  89ميلــي گــرم كلســيم و  0/9ميليگــرم آهــن
ميباشــد .براكلــي را مــي تــوان بصــورت خــام و يــا پختــه مصــرف كــرد .

كرم هاي كلم
ســه گونــه كــرم كلــم وجــود دارد :كــرم هــاي ريســنده  ,حلقــه اي و پشــت
هفته نامه خوشه
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ساالد شويد با ليمو
●  6قاشــق غذا خوري روغن زيتون
●  2قاشق غذاخوري آبليمو
● 1ليموي خورد كرده
● ربع قاشق چايخوري فلفل سياه.
●  1قاشــق چايخــوري تخــم شــويد و يــا  3قاشــق چايخــوري شــويد خــورد
شــده تــازه
مقداري نمك و ادويه جات مورد عالقه
مقـــداري براكلـــي تـــازه را شســـته و پوســـت ســـاقه آن را گرفتـــه  ,خـــورد
كنيـــد  .مقـــداري هويـــج را بـــه انـــدازه براكلـــي هـــا خـــورد كنيـــد .ســـاقه
براكلـــي و هويـــج خـــورد شـــده را در يـــك ظـــرف آب جـــوش بريزيـــد و
يـــك دقيقـــه بجوشـــانيد .
گلهـــاي براكلـــي را بـــه آن اضـــاف كنيـــد و بـــه مـــدت  2دقيقـــه ديگـــر
بجوشـــانيد  .اينهـــا را بـــا آب ســـرد بشـــوئيد و ســـپس آب آنـــرا بگيريـــد .
م ــواد آم ــاده ش ــده را ب ــه آنه ــا اضاف ــه كني ــد .به ــم بزني ــد ومص ــرف كني ــد.
براكلي سرخ كرده
●  2قاشــق غذاخوري روغن كنجد بو داده
● 1فنجان گردوي خورد شده
● 1فنجان پياز ســبز و يا پياز دلخواه خورد شده
●  4فنجان گلهاي براكلي
●  2قاشق غذاخوري سوس سويا
در يــك ظــرف روغــن را گــرم كنيــد  .ســپس گــردو و پيازهــاي خــورد شــده
را در آن ريختــه بمــدت يــك دقيقــه بهــم زده و ســرخ كنيــد  .گل براكلــي را
بــه آنهــا اضــاف كــرده بمــدت  3تــا  4دقيقــه ديگــر ســرخ كنيــد .
مقــداري فلفــل ســرخ و ســوس ســويا بــه آنهــا اضــاف كــرده بمــدت يــك
دقيقــه ديگــر ســرخ كنيــد  .ســپس آن را ميــل كنيــد.
براكلی را نپزید
بررســیهای انجــام شــده توســط محققــان حاكــی از آن اســت كــه بهتــر اســت
برخــی از ســبزیجات ()ماننــد بروكلــی را بــه صــورت خــام اســتفاده كنیــد.
پختــن بروكلــی ســبب آســیب دیــدن آنزیمــی در آن میشــود كــه تركیبــات
حــاوی گلوكــز و اســید آمینــه را بــه تركیبــی موســوم بــه «ســولفورافان»
تبدیــل میكنــد.
ســولفورافان ،ســلولهای ســرطانی را از بیــن میبــرد .همچنیــن ایــن تركیــب،
باكتــری هلیكوباكتــر را كــه ســبب ایجــاد زخــم معــده و افزایــش خطــر ابتــا
بــه ســرطان معــده )) میشــود نیــز از بیــن خواهــد بــرد.
ایــن در حالــی اســت كــه پختــن دیگــر ســبزیجات خانــواده چلیپاییــان ماننــد
گلكلــم و كلــم ،ســبب تشــكیل یــك تركیــب آبــی موســوم بــه «اینــدول»
خواهــد شــد كــه ســلولهای ســرطانی را پیــش از بدخیــم شــدن از بیــن میبــرد.
بــدون تردیــد پختــن مــواد غذایــی بــه مــا كمــك میكنــد تــا بتوانیــم آنهــا را
بــدون صــرف انــرژی و بــه راحتــی هضــم كنیــم.
كشاورزي و آب

اگرچــه بســیاری از افــراد بــر ایــن باورنــد كــه پختــن مــواد غذایــی ســبب از
بیــن رفتــن ویتامینهــا و مــواد معدنــی و همچنیــن تغییــر شــكل آنزیمهایــی
میشــود كــه نقــش مهمــی در هضــم مــواد غذایــی دارنــد ،امــا بایــد پذیرفــت
كــه نمیتــوان گفــت مــواد غذایــی خــام در مقایســه بــا مــواد غذایــی پختهشــده
ســالمتر خواهنــد بــود.
در افــرادی كــه خامخــوار هســتند ،علیرغــم افزایــش ســطح آنتیاكســیدان
بتاكاروتــن كــه در میــوه هــا و ســبزیجات ســبزرنگ و زردرنــگ یافــت میشــود،
ســطح تركیــب آنتیاكســیدان لیكوپــن در بــدن بســیار كاهــش خواهــد یافــت.
ایــن رنگدانــه ی قرمزرنــگ (لیکوپــن) كــه در گوجهفرنگــی و میوههایــی
ماننــد هندوانــه و انبــه هنــدی یافــت میشــود ،خطــر ابتــا بــه ســرطان و
احتمــال حمــات قلبــی را در افــراد كاهــش میدهــد.
بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده ،پختــن گوجهفرنگــی در دمــای  88درجــه
ســانتیگراد دیــواره ضخیــم ســلولی گیــاه را منهــدم ســاخته و جــذب مــواد
مغــذی موجــود در ایــن دیــواره را در بــدن افزایــش میدهــد.
هویــج (قــارچ) ،مارچوبــه ،كلــم ،فلفــل و بســیاری از ســبزیجات دیگــر
وقتــی پختــه میشــوند ،در مقایســه بــا زمانــی كــه خــام هســتند حــاوی
آنتیاكســیدانهای بیشــتری خواهنــد بــود.
البتــه بایــد توجــه داشــت كــه روش پختــن مــواد غذایــی نیــز نقــش بســیار
مهمــی در حفــظ تركیبــات مغــذی موجــود در آنهــا خواهــد داشــت.
بهتریــن روش بــرای طبــخ ســبزیجات ،آب پــز کــردن یــا بخارپــز كــردن
آنهاســت.
ســرخ كــردن مــواد غذایــی ســبب افزایــش رادیكالهــای آزاد ناشــی از
اكسیدشــدن روغــن در آنهــا میشــود .رادیكالهــای آزاد بــه ســلولهای بــدن
آســیب میرســانند.
ایــن در حالــی اســت كــه پخــت ســبزیجات ،ویتامیــن  Cموجــود آنهــا را
بــه میــزان قابــل توجهــی كاهــش خواهــد داد .بــا توجــه بــه ایــن كــه ایــن
ویتامیــن در بســیاری از میــوه هــا و ســبزیجات بــه وفــور یافــت میشــود،
بنابرایــن بــه نظــر میرســد حتــی بــا توجــه بــه ایــن موضــوع بهتــر اســت
برخــی از انــواع ســبزیجات بــه صــورت پختــه مصــرف شــوند.
تصمیمگیـــری دربـــاره پختـــن یـــا نپختـــن ســـبزیجات موضـــوع بســـیار
مهمـــی اســـت.
***
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مصرف بهینه آب در برنج
مقدمه

(اسـدی و همـکاران .)1384 ،این محصول یک سـوم سـطح زیر کشـت غالت دنیا را اشـغال کرده اسـت و تأمین کننـده  25تا  60درصـد کالری 2/7

میلیـارد نفـر از جمعیـت جهان می باشـد و بیش از  90درصد برنج دنیا در آسـیا تولید و مصرف میشـود .برنج ،گیاهی اسـت که نسـبت به دیگر گیاهان
تحت آبیاری ،بیشـترین سـطح زیر کشـت را دارا اسـت .بیش از  80درصد منابع آب شـیرین در قاره آسـیا برای اهداف کشـاورزی مورد اسـتفاده قرار
مـی گیـرد کـه نیمـی از کل این آب صرف تولیـد برنج مـی شـود ( ) .Dawe et al, 1998در ایران نیز ،کشـاورزی بزرگترین متقاضی آب اسـت ،بطوریکه
حـدود  93درصـد از آب قابل اسـتحصال ،سـاالنه در این بخش اسـتفاده می شـود لذا ،الزم اسـت کـه توجه ویـژه ای به نحوه بکارگیـری این منابع و
برنامـه ریـزی دقیقـی برای اسـتفاده بهینه از منابـع آبی موجود ،ولـی محدود برای کشـت پایدار صـورت گیرد .همانطور که ذکر شـد نیاز آبـی برنج از
سـایر غلات بیشـتر اسـت و مقدار آن تابـع عوامل متعدد نظیر رقم ،اقلیم و حتی نوع کشـت اسـت .کمبود منابع آبـی و پایین بودن راندمـان آبیاری در
مـزارع برنـج ،لزوم اسـتفاده بهینه و افزایش بهـره وری از منابع موجود را می طلبد (اسـدی و همکاران .)1383 ،روش مرسـوم آبیـاری برنج در مناطق
برنـج خیـز ایـران ،غرقاب دائم با ارتفاع مناسـب آب در تمامی طول فصل رویشـی اسـت (اسـدی و همکاران .)1383 ،محیط رشـد برنج بـه دلیل نیاز
آبـی فـراوان آن را از دیگـر نباتـات متمایـز می سـازد ،بطوریکه عالوه بر آبیـاری در مرحله داشـت؛ مقدار قابل توجهـی از آب آبیاری قبل از نشـاءکاری
جهـت تهیـه و آمـاده سـازی زمین و غرقـاب نمودن آن و نیـز تعداد دیگـری در طول دوره رشـد محصول بطور مسـتمر به صورت نفـوذ عمقی مصرف
مـی شـود ( .)Glecik, 1993اسـتفاده از ایـن روش آبیاری موجب مصرف بیـش از اندازه آب و پایین آمـدن کارآیی مصرف آب آبیـاری میگردد .بنابراین
الزمـه کشـت آن مدیریـت صحیح آبیاری می باشـد ،چرا که کمبود آب در شـرایط فعلی و بحـران آینده آب در ایـران واقعیت انکار ناپذیری می باشـد
کـه تنهـا بـا اتخاذ تمهیداتـی بر پایه یافتـه های علمی قابـل کنترل خواهد بـود (عبـدی .)1384 ،آینـده تولید برنج بـه فعالیت ها ،اتخاذ و گسـترش
اسـتراتژی هایـی بسـتگی دارد کـه آب را در برنامـه ریـزی هـای آبیاری بطـور مؤثری اسـتفاده نماید .ایـن چنین اسـتراتژی ها و فعالیـت هایی برای
دیگـر قسـمت هـای جهان نیاز مهم اسـت .فعالیت هـای اجرایی برای تأمین آب در ایران دارای سـابقه طوالنی اسـت که وجود سـدها و شـبکه های
آبیـاری در شـالیزارهای کشـور مؤیـد ایـن نکته می باشـد .بنابراین به نظر می رسـد اسـتفاده بهینه از آب در کشـوری چـون ایران کـه از نظر اقلیمی
دارای وضعیت خشـک تا نیمه خشـک اسـت از اهمیت بخصوصی در گسـترش و توسـعه فعالیت های کشـاورزی برخوردار اسـت (عبدی.)1384 ،

آبیاری و اهمیت آن در برنج
آبیـاری شـالیزار از مهمتریـن عملیات هایی اسـت که بایـد در زراعـت برنج انجام
شـود ،چـون برنج گیاهی اسـت متحمل بـه غرقابی .وجود آب سـبب انتقـال مواد
مختلـف از ریشـه بـه سـاقه ،بـرگ و دانه هـا شـده و در نتیجه موجب تهیـه مواد
خشـک مـی گـردد .مقـدار آب مـورد نیـاز بـرای برنـج بسـتگی به روش کاشـت،
ابعـاد کرتهـا ،تراکـم بوته ها ،مقـدار مصرف مـواد تقویت کننده ،نـوع بافت خاک،
شـرایط اقلیمـی ،شـرایط اکولوژیکـی و رقم مورد کاشـت داشـته و بطـور کلی در
ارقـام زودرس نیـاز آبـی کمتـر و در ارقـام دیررس نیاز آبی بیشـتر اسـت (اخوت و
وکیلـی .)1376 ،برنج در طول دوره رشـد خود بطور متوسـط بـه 30000-35000
متـر مکعـب نیـاز دارد .ایـن مقدار آب بایـد در هنگام پنجه زنی ،تشـکیل خوشـه،
هفته نامه خوشه

گلدهـی بـه انـدازه کافـی در اختیار گیـاه قرار گیرد .اگر در مرحله تشـکیل خوشـه
و گلدهـی آب و رطوبـت کافـی در اختیـار گیاه قـرار نگیرد ،عمل تلقیـح به خوبی
انجـام نشـده و برنـج بـه دسـت آمـده دارای عملکـرد پایینـی خواهد بـود ،زیرا در
رطوبـت کـم دانـه هـای گرده نمـی تواننـد به تخمـدان نفـوذ نماینـد و در نتیجه
تلقیـح انجـام نگرفتـه ،دانه های پـوک تولید می شـوند.
مقدار مصرف آب در مراحل مختلف رشد برنج
بطور کلی برنج در مراحل مختلف رشد خود به مقادیر متفاوتی آب نیازمند است.
 .1مرحلـه آمـاده کردن زمیـن :میزان آب مصرفـی در حـدود 1000-7000
متـر مکعـب در هکتار متفاوت اسـت.
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 .2مرحلـه جوانـه زنی و رشـد بذر در خزانـه :مقـدار  45-60متر مکعب
آب بـرای آمـاده کردن خزانـه و  75-120مترمکعـب برای آبیاری بـذور جوانه دار
از زمـان بذرپاشـی در خزانه تا پـس از  30-40روز.
 .3مرحلـه رشـد رویشـی :در هفتـه اول پـس از نشـاکاری عمـق آب 5-6
سـانتیمتر و پـس از آن در زمـان پنجـه دهـی به  2-3سـانتیمتر کاهـش می یابد.
 .4مراحل رشـد زایشـی :در ایـن دوره عمـق آب در کرت بایسـتی در حدود
 2-4سـانتیمتر حفظ گردد.
 .5مراحـل رسـیدن :عمق آب بایـد در ایـن دوره حدود  1-2سـانتیمتر بوده و
پـس از زرد شـدن بوتـه هـای برنج بـه وجود آب نیازی نیسـت.
عوامل مؤثر در مقدار مصرف آب شالیزار
عوامـل متعـددی در مقـدار مصرف آب در شـالیزار مؤثرند .بافت و نـوع خاک یکی از
عوامـل تأثیرگـذار می باشـد .به طور کلی زمین های رسـی و سـنگین دارای نیاز آبی
کمتـر ،ولـی شـالیزارهای با خاک شـنی احتیـاج به آب بیشـتری دارند زیـرا خاکهای
شـنی دارای خلـل و فـرج زیادتـری هسـتند ،بعالوه میـزان تبخیـر آب در این خاکها
بیشـتر اسـت .تراکم علفهای هرز نیز در مقدار نیاز آبی می تواند تأثیر مهمی داشـته
باشـد؛ بطوریکـه هرچـه میزان تراکم علفهای هرز در شـالیزار بیشـتر باشـد به همان
نسـبت میزان مصرف آب توسـط این علفهای هرز زیادتر شـده و نیاز آبی را افزایش
مـی دهنـد .دمـای هـوا نیـز از عوامل دیگـر مؤثر بر مقـدار مصرف آب اسـت که هر
چه درجه حرارت هوا بیشـتر باشـد میزان تبخیر آب از مزرعه بیشـتر شـده ،مقدار آب
افزایـش خواهد یافت (اخوت و وکیلـی.)1376 ،
روشهای آبیاری برنج
 -1آبیاری به روش غرقابی دائم
که خود به دو روش غرقابی راکد و غرقابی جاری تقسـیم می شـود .در روش غرقابی
راکـد ،مصرف آب نسـبت بـه غرقابی جاری کمتر بـوده ،انتقال مـواد غذایی نیز کمتر
اسـت .در روش غرقابـی جـاری راندمـان آبیاری کم بـوده و انتقال مواد غذایی بیشـتر
اسـت امـا در اراضی که نفوذپذیری خاک زیاد اسـت با اسـتفاده از ایـن روش می توان
از تجمـع مواد سـمی جلوگیری نمـوده و درجه حرارت خاک را تنظیم نمـود .از مزایای
غرقابـی دائـم ،هزینـه کمتر در کنترل علف هـرز و نظارت کمتر در آبیاری می باشـد.
 -2آبیاری به روش تناوبی
در ایـن روش ،پـس از غرقـاب نمـودن زمین ،آبیاری قطع شـده و تـا زمانی که زمین
بـه مرحلـه تـرک خـوردن نرسـد آبیاری مجـدد صورت نمـی پذیـرد .از مزایـای این
روش صرفه جویی در مصرف آب ،کاهش مشـکالت ناشـی از عدم زهکشـی ،تهویه
خـاک و خـروج گازهـای سـمی می باشـد .بـا اسـتفاده از روش فوق تـا  30درصد در
مصـرف آب صرفـه جویی شـده و عملکرد محصـول نیز افزایـش می یابد.
زمان بحرانی حساسیت برنج به کمبود آب
گیـاه برنـج در دو مرحلـه از دوران رشـد خود به نوسـانات رطوبتی حسـاس اسـت
کـه عبارتند از:
 .1بالفاصلـه پـس از نشـاءکاری که تنـش رطوبتی مـی تواند گیـاه را بطور کامل
از بیـن ببرد .
به كانال تلگرام نشريه خوشه بپيونديد

سال سيزدهم  .دور جدید  .پیاپی  )153( 510سال 1396
 .2در مرحلـه خوشـه دهـی و گلدهی ( 2هفتـه قبل تا  1هفته بعد از ظهور خوشـه
جـوان) کـه تنـش رطوبتی در ایـن مرحله منجر بـه افزایش پوکی دانـه می گردد.
خسـارت در این مرحله شـدیدتر از مرحله ابتدایی رشـد رویشـی (مرحله اول) بوده
و اثر بیشـتری در کاهش عملکرد دارد (سـلیمانی و امیری.)1384 ،
تنش رطوبتی و اثرات آن بر برنج
تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه کاهـش عملکـرد محصول نـه تنها به به شـدت
و مـدت تنـش رطوبتـی بسـتگی دارد بلکـه به زمـان وقـوع آن در مراحل مختلف
رشـد نیـز مرتبط اسـت .بنابراین بـرای یک رقم مشـخص برنج الزم اسـت اثرات
قطع آب و خشـکاندن از نظر شـدت و مدت خشـکاندن و نیز در مرحله خشـکاندن
مـورد ارزیابی قرار گیرد (سـعادتی و فلاح.)1376 ،
گیـاه در  20روز قبـل از خوشـه دهـی و تـا حـدود  10روز بعـد از خوشـه دهـی به
اسـترس آب حسـاس اسـت .در این میان نباید رطوبت نسـبی را از نظر دور داشت،
زیـرا اثـر خشـک کنندگـی هوا عامـل عمده ای اسـت کـه احتیاجات آبـی گیاه را
تحـت تأثیـر قـرار مـی دهـد .رطوبت نسـبی اثـر قابـل مالحظـه ای بـر تبخیر و
تعـرق و بنابرایـن نیاز آبی گیاهـان دارد.
رطوبـت نسـبی زیاد ،کمبـود رطوبت خاک را جبـران و رطوبت نسـبی کم ،کمبود
رطوبـت خـاک را بیشـتر نمایـان مـی سـازد .هرچـه رطوبـت نسـبی کمتر باشـد،
تبخیـر و تعـرق زیادتـر و راندمـان مصـرف آب کمتـر خواهـد بـود .درصورتیکـه
رطوبـت خـاک کافـی باشـد ،رطوبـت هـوای نسـبت ًا کـم ،جهت تشـکیل بـذر در
بسـیاری از گیاهـان رزاعـی مناسـب اسـت .رطوبت نسـبی در طـول دوره زندگی
گیـاه برنـج بخصـوص در زمـان گلدهی بسـیار مؤثر اسـت .بطوریکه مناسـبترین
رطوبـت هـوا بـرای گل دادن  70-80درصـد بوده و در رطوبت کمتـر از  40درصد
و بیشـتر از  95درصـد ،گلدهـی متوقف می شـود .علت توقف گلدهـی در رطوبت
نسـبی زیـاد ،بـه دلیل جدا نشـدن دانه هـای گـرده از پرچمها و در رطوبت نسـبی
بسـیار کـم بـه دلیـل پسـآبیدگی زیـاد دانه هـای گـرده و یا کاللـه ،اثر سـوئی بر
تلقیـح ( )Fertilizationبجـای مـی گذارد.
در آزمایشـی ،رقـم  IR20در شـرایط مزرعه در فصل خشـک کشـت گردیـد و چهار
رژیـم تنـش بـر آن اعمال گردیـد ،در حالتی که تنش رطوبت نبـود (غرقاب) عملکرد
 6تـن در هکتـار ،در حالتـی کـه تنش اولیه اعمال شـد (آبیـاری برای مـدت  30روز
از شـروع تشـکیل خوشـه ها تا درسـت بعد از گلدهی انجام نشـد) عملکرد  1/2تن
و باالخـره در حالتـی کـه تنـش دیر ادامه داده شـد (آبیاری بعد از تشـکیل خوشـه ها
انجـام نشـد) عملکرد  0/8تن در هکتـار بود .این موضوع حاکی از آنسـت که مراحل
پنجه زنی و شـروع تشـکیل خوشـه ها به تنش زیاد حسـاس هسـتند.
در آزمایـش دیگـری مالحظـه گردید که پتانسـیل آب  15سـانتی بار بـرای کاهش
عملکـرد کافـی اسـت .محققین مالحظـه کردند هنگامیکـه پتانسـیل آب خاک -2
سـانتی بـار یـا کمتـر بود ،تعـداد پنجه هـا کاهـش یافت .بـا کاهش رطوبـت خاک،
متوسـط تعـداد برگهـا در هر گیـاه افزایش یافته ولی سـطح هر برگ تا حـدود %50
کاهش می یابد و در نتیجه  60روز پس از نشـاءکاری وزن خشـک بخشـهای هوایی
کـم می شـود .در آزمایشـی که روی رقـم  IR5صورت گرفت ،ایـن رقم که به مدت
 34روز رشـد معمولی داشـت ،تحت تنش قرار داده شـد و تنش آب منجر به کاهش
جـذب  CO2و سـرعت فتوسـنتز گردیـد .نتایج تحقیقـات در جهان نشـان می دهد
کـه بسـته به شـرایط اقلیمی و خاکی متفـاوت ضرورت نـدارد که گیاه برنـج در تمام
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مراحل رشـد غرقاب دائم باشـد ،بلکه در بعضی از مراحل رشـد می توان آن را تحت
تأثیر تنش آب در حد کاهش ارتفاع آب ایسـتابی در کرت و خشـکاندن در حد اشـباع
قـرار داد بـدون اینکه عملکرد محصـول کاهش یابد.
راندمان مصرف آب در برنج
در زراعـت برنـج نسـبت بـه سـایر زراعت ها ،اصـو ًال راندمـان مصـرف آب اندک
اسـت و میـزان آب مـورد نیـاز برای تولیـد یک کیلوگرم برنج نسـبت به سـایرین
بسـیار بیـش از معمـول مـی باشـد (ملکوتـی و کاووسـی ،)1383 ،بطوریکـه برنج
 2-3برابـر بیشـتر از سـایر غلات مهم مانند گنـدم و ذرت آب مصـرف می نماید
( .)Virk et al, 2004در مطالعـه ای کـه بـه منظـور تعییـن نیـاز آبـی برنج انجام
شـد ،گـزارش گردیـد کـه راندمان مصـرف آب کمتـر از  30درصد می باشـد.
در یک مزرعه برنج ،تعادل آبی بصورت زیر می باشد:
● آبی که به صورت آبیاری وارد سطح مزرعه می شود.
● آبی که از طریق بارندگی وارد سطح مزرعه می شود.
● آبی که به صورت تبخیر از سطح مزرعه کاسته می شود.
● آبی که به صورت نشت از پروفیل خاک خارج می شود.
● آبی که به صورت زهکش سطحی از کرت ها خارج می شود.
همانطـوری کـه مالحظه می گردد بـرای افزایش راندمان مصـرف آب در این زراعت
از طرفـی و کاهـش آلودگـی هـای ناشـی از ورود زه آب آلـوده بـه مواد شـیمیائی به
آبهـای زیرزمینـی و سـطحی ،بایـد تالش کرد تـا تلفـات آب را کاهـش داد .یکی از
کارهـای معمـول در امـر آمـاده سـازی مزرعه جهت کشـت برنج عملیـات لت زدن
( )Puddlingمزرعـه مـی باشـد .مزرعـه را یک یا دو بار شـخم سـطحی مـی زنند و
در حالیکـه زمیـن اشـباع از آب مـی باشـد با وسـایل ماشـینی آن را تراز مـی نمایند.
در طـول ایـن عملیـات که تا عمق  15سـانتیمتری خـاک مؤثر می باشـد ،ذرات ریز
خـاک موجـب انسـداد خلل و فرج درشـت خاک شـده و از طریق هدایـت آبی خاک
بـه شـدت کاهـش مـی یابـد .چون یکـی از دالیـل عمده تلفـات آب ،نشـت عمقی
آن مـی باشـد .از ایـن طریق ،می تـوان از تلفـات عمقی کاسـت .در صورتیکه خاک
مزرعه سـنگین باشـد و سـطح آب زیرزمینی نزدیک به سـطح خاک باشد ،تلفات آب
از طریـق نشـت حـدوداً یک میلـی متـر در روز خواهد بـود و اگر خاکـی دارای بافت
سـبک باشـد ،میزان این تلفات ،ده میلی متر یا بیشـتر می باشـد؛ که در این صورت
امـکان نگهـداری خاک مزرعه به حالت اشـباع کاری مشـکل اسـت.
علاوه بـر بافـت خـاک کـه در میـزان تلفـات عمقـی ( )Leaching Lossesآب
شـالیزار نقـش عمـده را ایفـا مـی نمایـد ،ارتفـاع آبـی که روی سـطح خـاک می
ایسـتد نیـز نقـش بسـزایی دارد .اگر ارتفـاع آب روی سـطح خاک  2-5سـانتیمتر
باشـد ،میـزان نشـت آب از پروفیـل خـاک 20 ،میلیمتـر در روز مـی باشـد اما اگر
ارتفـاع آب روی سـطح خـاک ،صفـر بشـود (خـاک در حالت اشـباع دائـم) میزان
نشـت آب از پروفیـل خـاک  9میلیمتـر در روز مـی شـود (.)Tabbal et al, 1992
کرتهـای مزرعه برنج توسـط مرزهای کوچکـی به ارتفاع  15سـانتیمتر از یکدیگر
جـدا می شـوند ،چـون مزرعه دائم دارای یک بـار آبی به ارتفاع تقریب ًا  5سـانتیمتر
یـا بیشـتر می باشـد ،امـکان خروج سـطحی آب از کرت هـا وجود دارد کـه درز و
تـرک هـای موجـود در بدنـه این بندهـای کوچـک گلی و نیـز آبزیـان موجود در
مزرعـه ماننـد آب دزدک بـه این امر کمـک می نمایند .از طرف دیگـر بیش از 50
هفته نامه خوشه
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درصـد آب از مـزارع بـه صورت زهکشـی سـطحی از آن خارج و از دسـترس گیاه
خـارج می شـود (ملکوتی و کاووسـی.)1383،
بطـور کلـی بـه منظـور افزایش بهـره وری مصـرف آب مـی توان
روشـهای زیـر را پیشـنهاد نمود:
● توسعه کشت ارقام پرمحصول
● بهبـود مدیریـت زراعی (اسـتفاده از تکنیک هـای  ،IPMمدیریت تغذیه ،کنترل
آفـات و تکنولوژیهای دیگر)
● تغییر تاریخ کاشت و استفاده مؤثر از آب باران
● کاهش آب در زمان آماده سازی زمین
● تغییر در روش های کشت و کار برنج
● استفاده چرخه ای از آب
● کاهش مصرف آب در طول رشد گیاه
● استفاده از روش آبیاری متناوب به جای آبیاری غرقاب دائم (.)Facon, 2006
مدیریت مصرف آب در شالیزار
برنـج از نظـر اکولوژیکـی و دامنـه زیسـتی در رابطـه بـا رطوبـت در بیـن گیاهان
زراعـی دارای خصوصیـت منحصـر بـه فـردی از نظـر روابط بـا آب اسـت .از آنجا
کـه آب یکـی از عناصر حیاتی در زندگی برنج محسـوب می شـود و از طرفی ،آب
مهمتریـن جـزء برای تولیـد پایدار در مناطق برنج خیز می باشـد ،کاهش سـرمایه
گـذاری در مسـائل زیربنایی آبیـاری ،رقابت برای بدسـت آوردن آب را افزایش می
دهـد ( .)Facon, 2006بنابرایـن ضـروری اسـت که با مدیریت صحیـح آب ،بهره
وری مصـرف آب را افزایش داد.
اهداف مدیریت آب
 -1بهره برداری حداکثر از آب باران و منابع آبی موجود
 -2انتقال آبهای اضافی از مزرعه (زهکشی)
 -3به حداقل رساندن تلفات آب در مزرعه
 -4تنظیم و اندازه گیری مقدار آب اضافی در مزرعه
اثرات مدیریت آب را می توان به صورت زیر بررسی نمود:
● اثـر مدیریـت آب بـر عملکرد محصـول :تحقیقات نشـان داده اسـت که
حداکثـر محصـول زمانی به دسـت خواهد آمد که خاک شـالیزار در شـرایط غرقاب و
یا اشـباع باشـد ولی در بعضی از مراحل رشـد خشـکاندن کم و تدریجی خاک باعث
افزایش عملکرد شـده اسـت ،به شـرطی که خاک از مرحله تشـکیل خوشـه اولیه تا
مرحله رسـیدن در حد اشـباع و یا غرقاب باشـد (سـلیمانی و امیری.)1384 ،
● اثـر مدیریـت آب بـر مشـخصات فیزیکی گیـاه :ارتفـاع گیـاه برنج
مسـتقیم ًا تحـت تأثیـر عمـق آب در کـرت قـرار دارد بطوریکـه ارتفـاع گیـاه بـا
افزایـش عمـق آب در کـرت افزایـش یافتـه و در نتیجـه موجب کاهـش مقاومت
گیـاه در برابـر بـاد و بـاران خواهد شـد کـه حطـر ورس را افزایش می دهـد و این
موضـوع در مـورد ارقـام پابلنـد نظیـر طـارم حائـز اهمیـت اسـت .تولیـد پنجه در
بوتـه بـا عمـق آب در کـرت نسـبت عکـس دارد ،بطوریکه بـا افزایـش عمق آب
ایسـتابی در کـرت تعـداد پنجـه در بوتـه کاهـش می یابـد .عمـق آب در کرت در
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مقـدار شـاخص برداشـت نیـز اثـر می گـذارد و افزایـش عمق آب موجـب کاهش
ایـن شـاخص می گـردد.
● اثـر مدیریـت آب بر جذب عناصر غذائی :در آزمایشـی مشـاهده شـد
کـه میـزان جـذب عناصـر غذایـی ماکـرو و میکـرو در آبیـاری بـه صورت اشـباع
در مرحلـه رشـد رویشـی و یـا آبیاری بصـورت تناوبی در مرحله رشـد رویشـی در
مقایسـه بـا آبیـاری بصـورت غرقـاب دائـم در برنـج طـارم افزایش خواهـد یافت
(سـعادتی و توسـلی .)1384 ،در صـورت نفوذپذیری زیاد خاک در شـرایط غرقاب،
مـواد غذائـی از منطقـه ریشـه شسـته شـده و بطرف پائیـن انتقال مـی یابند.
● اثـر مدیریـت آب بـر شـرایط فیزیکـی خـاک :اثـرات آب بـر روی
وضعیـت زهکشـی اراضـی شـالیزار به عنـوان یکـی از فاکتورهـای فیزیکی خاک
دارای محاسـن و معایبـی مـی باشـد .بطـور کل عـدم وجـود زهکـش مناسـب
در شـالیزار باعـث ایجـاد سـمیت در خـاک خواهـد شـد .سـمیت هـای ناشـی از
شـرایط بد زهکشـی مـی تواند بصـورت بیماریهـای گوناگـون فیزیولوژیکی مانند
بیمـاری آکاگاره ،برونزینـگ و آکیوشـی (در ژاپـن) ظاهر شـود .با انجام زهکشـی
و خشـکاندن بـه موقـع مـی تـوان اکسـیژن را بـه داخـل خـاک هدایت نمـوده و
گازهـای سـمی ناشـی از احیـاء آهـن و منگنـز را از منطقـه ریشـه دور نمـود.
● اثـر مدیریـت آب بـر کنتـرل بیماریهـا :بـا مدیریـت صحیـح آب و
جلوگیـری از انتقـال آب از کرتـی بـه کـرت دیگـر می تـوان از انتشـار بیماریهای
قارچی کاسـت.
● اثـر مدیریـت آب بر کنتـرل در مصرف کود :بـا انجام آبیـاری صحیح،
مـواد غذائـی مـورد نیاز برنج به سـهولت در دسـترس گیاه قـرار خواهند گرفت.
● اثـر مدیریـت آب بر کنترل علفهـای هرز :کنترل عمـق آب در مراحل
اولیـه رشـد برنج مـی تواند اثرات عمـده ای در کنترل علفهای هرز داشـته باشـد،
بطوریکـه اگـر علفهـای هـرز بیـش از حـد رشـد نماینـد ،کنتـرل آنهـا از طریـق
مدیریـت آب مشـکل مـی گـردد .اسکارداسـی و همـکاران ( )2006در بررسـی
مدیریـت آب بـر رشـد علفهـای هرز برنج نشـان دادند کـه در صورت ارتفـاع زیاد
آب در داخـل کـرت ،رشـد علفهـای هرز کاهـش یافته و یا متوقف شـد در حالیکه
عمق کم آب رشـد علفهای هرز را افزایش داد .بعالوه زهکشـی دیر ( 20-30روز
بعـد از نشـاءکاری) رشـد علفهـای هرز را در مقایسـه بـا غرقاب دائم بیشـتر نمود.
کنتـرل علفهـای هـرز از طریق مدیریـت آب باید در مرحله بحرانی رشـد علفهای
هـرز انجـام گـردد (در فاصلـه زمانی نشـاءکاری تا  25روز بعـد از آن).
استفاده بهینه آب در جهت جلوگیری از مصرف بی رویه آن
طبیعـی اسـت کـه کشـت برنـج در شـرایط غرقابـی دائـم و باعمـق ایسـتابی 2-7
سـانتیمتر در کرت در تمام طول دوره رشـد در مقایسـه با شـرایط غیر غرقابی و بدون
آب ایسـتابی در کرت ،شـرایط مناسـبی برای رشـد گیاه برنج می باشـد چون با این
روش آبیـاری نـه تنهـا آب و عناصر غذایـی کافی در اختیار گیاه قـرار خواهد گرفت و
بویـژه از نظـر کنترل علفهـای هرز نیز خیلی مؤثر اسـت .اما ایـن روش آبیاری وقتی
امکانپذیر اسـت که آب کافی ،مناسـب و مطمئن و ارزان در اختیار باشـد ولی با توجه
به اینکه در شـرایط ایران ،رشـد سـریع اقتصادی کشاورزی ناشـی از برنامه های پنج
سـاله و نیز رشـد افزایش جمعیت ،تقاضا برای آب بیشـتر در حال افزایش اسـت ،لذا
تأمیـن آب کافـی برای نسـلهای آینده با توجه به منابع آبی محدود ناشـی از شـرایط
گرم وخشـک آن با مشـکل مواجه خواهد شـد (سـعادتی.)1377 ،
كشاورزي و آب
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بنابرایـن ضـرورت دارد کـه ضمـن حفـظ آبهـای موجـود از خطـر آلودگی ،بـا اعمال
مدیریـت صحیـح در مصـرف آب ،از آب موجـود در همـه زمینـه هـا بخصـوص در
کشـاورزی اسـتفاده بهینه گردد (سـعادتی .)1377 ،امروزه از روشـهایی که استفاده آب
توسـط کشـاورزان را بهینـه مـی کند ،اسـتفاده از سـدهای خاکی ،بند هـای انحرافی،
ایسـتگاههای پمپـاژ جهت انحـراف آب رودخانه ها به سـمت مزارع و کشتزارهاسـت
تـا بتوانـد مایحتـاج خـود را تأمین کند .با توجه به اینکه روشـهای سـنتی نمـی تواند
بهـره برداری بهینه از آب را به دنبال داشـته باشـند لذا روشـهای نویـن می توانند این
مشـکل را برطـرف کرده و میزان بهره وری و کارایـی را افزایش دهند (عبدی.)1384 ،
یکـی از راههای بهینه کردن مصرف آب در کشـت برنج جلوگیـری از مصرف بی رویه
آن در طول دوره رشـد می باشـد (سعادتی .)1377 ،برای جلوگیری از مصرف بی رویه و
صرفه جویی در مصرف آن ،شـناخت مرحله حداکثر نیاز آبی برنج و زمان بحرانی گیاه
نسـبت بـه کمبـود آب و اثرات میزان مصـرف در هر یک از مراحل رشـد برنج ضروری
مـی باشـد (سـعادتی .)1377 ،بعلاوه اسـتفاده از روش نوین آبیاری در کشـت برنج نه
تنهـا موجـب صرفـه جویـی در مصرف آب می شـود بلکـه منجر بـه افزایش عملکرد
محصـول ،کاهـش آلودگی خـاک و آب و بهبود تهویه خاک می شـود.
روش نوین آبیاری برنج ،راه حل ساده مقابله با خشکسالی در شالیزار
همانطور که ذکر شـد روش مرسـوم آبیاری برنج در مناطق شـمالی کشـور غرقاب
دائـم بـا ارتفـاع مناسـب آب در تمامـی طول فصل رشـد ایـن گیاه اسـت .کمبود
روز افـزون منابـع آبی که منجر به کاهش سـهم کشـاورزی و سـرازیر شـدن این
منابـع بـه بخشـهای دیگر مثل شـرب و صنعت می شـود مـا ار ناجار می سـازد تا
از منابـع موجود بـا باالترین راندمان اسـتفاده نماییم.
یکـی از راهکارهـای موجود بـرای کاهش مصرف آب در کشـت برنج تغییر روش
مرسـوم آبیـاری غرقـاب دائم بـه روش آبیاری تناوبـی با دور مناسـب آن رقم می
باشـد .ایجـاد غرقـاب دائـم در آبیـاری برنـج نـه تنهـا یک ضـرورت نیسـت بلکه
در مناطـق خشـک و نیمـه خشـک کـه حصـول کارایی مصـرف آب باالتـر ،حائز
اهمیـت فـراوان اسـت ،مقرون به فایده آن اسـت کـه با پذیرش هزینـه مدیریتی،
بـا کاهـش زمـان یا مقـدار آبیـاری در مصـرف آب صرفه جویـی نماییـم .اگر چه
گاهـی ایـن قطع آب و تنش خشـکی متعاقب آن باعث کاهـش عملکرد برنج می
شـود ،ولـی در بعضـی از مواقـع اعمـال مدیریت صحیـح آبیاری و خشـک کردن
محیـط ریشـه تأثیـری در کاهـش عملکـرد آن نـدارد و حتـی کاهش قطـع آب با
دور مناسـب آن رقـم باعـث افزایـش عملکـرد دانـه برنج نیز می شـود .بـا اعمال
مدیریـت مناسـب کاربرد آب و اعمال دور مناسـبی از آبیاری مـی توان بدون ایجاد
تنـش آب و تبعـات آن شـامل کاهش عملکـرد و اجزاء عملکرد و یـا با درصد قابل
قبولـی از آن بـه میـزان زیـادی در مصـرف آب صرفـه جویـی نمـود .بـا همه این
اطالعـات ،الزم بـه ذکـر اسـت بدانیم که در صـورت عدم وجود مدیریت مناسـب
و اعمـال دور آبیـاری بـدون مطالعـه موجب کاهـش رطوبت خاک از حد مناسـب
و در پـی آن کمتـر شـدن رشـد گیـاه ،عملکرد ،تأخیر در رسـیدگی ،رشـد علفهای
هـرز ،ایجـاد تـرک در سـطح مزرعـه ،افزایـش آب مصرفـی در داخـل مزرعه می
شـود و تأثیـر بـر راندمـان کاربرد کـود را شـاهد خواهیم بود.
در طـول سـالهای  1990پژوهشـگران  IRRIراهکارهـای مؤفقیـت آمیـزی را در
افزایـش بهـره وری آب مـورد آزمایش قرار دادند که اسـتفاده از این روشـها به میزان
 35درصـد راندمـان مصـرف آب را افزایـش داد امـا بـا کاهـش عملکرد دانـه همراه
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بـود ( .)Tabbal et al, 2002, Bouman and Tuong, 2001, Lu et al, 2000بـه
منظـور دسـتیابی بـه عملکرد مطلوب همـراه با افزایـش راندمان مصـرف آب ،روش
جدیـد آبیـاری متنـاوب معرفـی گردیـد .آزمایشـات انجام شـده در چیـن و فیلیپین،
ذخیـره آب بـا اسـتفاده از ایـن روش را  13-30درصد اعالم نمودنـد (Cabangon et
 .)al, 2001, Belder et al, 2002تابـال و همـکاران ( )1992گـزارش کـرده انـد که
مـی تـوان در مرحلـه ای از مراحـل رشـد و یـا در تمام مرحله رشـد رطوبـت خاک را
در حـد اشـباع نگهداشـت و از ایـن طریـق در مصـرف آب برنـج صرف جوئـی کرد.
بایـد توجـه داشـت که در ایـن روش دو عامـل اسـتفاده از ارقام نامناسـب و مدیریت
ناقـص علفهای هرز می توانـد موجب کاهش عملکرد دانه شـود (Shi et al, 2002,
.)Tabbal et al, 1992
نتایج حاصل از تحقیقات در ایران نیز نشـان داده اسـت که اعمال دور آبیاری تناوبی
بـا دور مناسـب در مقایسـه بـا آبیـاری غرقابی دائم هیـچ گونه کاهش عملکـردی را
در پـی نداشـته و حتـی در بعضـی مواقـع منجر بـه افزایـش عملکرد گردیـد .ضمن
اینکـه بـا اعمـال ایـن روش آبیاری می تـوان در مواقع خشکسـالی به میـزان زیادی
در مصـرف آب مزرعـه صرفـه جویی نمود .آب صرفه جویی شـده در این سـالها می
توانـد بـرای اسـتفاده در اراضی بـدون آب بخصوص اراضی پایین دسـت بـه کار رود
(اسـدی و همکاران .)1383 ،نتایج تحقیق سـعادتی ( )1377در بررسـی اثر تنش آب
در مراحـل مختلف رشـد برنـج بر روی عملکرد و تعیین میـزان آب مصرفی رقمهای
طـارم و نعمـت نشـان داد کـه بایـد تـا  2-3هفتـه اول پس از نشـاءکاری بـه منظور
جلوگیـری از رشـد علفهـای هرز ،عمـق آب ایسـتابی در کرت حدود  2-5سـانتیمتر
حفـظ گردد .پس از  2هفته از مرحله نشـاءکاری تا رسـیدن ،آبیـاری به روش متناوب
غرقـاب و خشـکاندن اجـرا گـردد ،بدین ترتیب که عمق آب ایسـتابی در کـرت را به
ارتفـاع  5سـانتیمتر رسـانده و آبیـاری نوبـت بعدی زمانـی انجام گردد کـه عمق آب
ایسـتابی در کـرت صفـر گردد ،یعنی آب ایسـتابی در کرت موجود نباشـد.
بـا ایـن روش آبیـاری در مقایسـه بـا روش سـنتی و معمول منطقه شـمال کشـور
(غرقابـی دائـم) در صورت کنترل علفهـای هرز نه تنها عملکـرد محصول کاهش
معنـی داری پیـدا نمی کنـد ،بلکه مقـدار آب مصرفی کاهش می یابـد و در نتیجه
بهـره وری از آب آبیـاری افزایـش مـی یابـد بطوریکـه تا حـدود  33درصـد برای
رقـم محلـی طـارم و حدود  21درصـد برای رقم اصالح شـده نعمت مـی توان در
مصـرف آب صرفه جویـی نمود.
اثرات عمده زیست محیطی آبیاری متناوب

 -1کاهش آلودگی خاک و آب
 50الـی  80درصـد نفـوذ و تـراوش آب از شـالیزارهای برنج را می توان با اسـتفاده از
آبیـاری تناوبـی کاهـش داد ( .)Mao Zhi, 1993بـه دلیل نفوذ و تـراوش آب ،کودها
نیـز هـدر مـی رونـد .مقادیـر زیـادی از کودها ،بخصـوص کود نیتـروژن بر اثـر نفوذ
عمقـی تحـت روش آبیـاری غرقابـی هـدر مـی رود ولی بـه دلیل کاهـش  50تا 80
درصـدی نفـوذ عمقـی در روش آبیـاری تناوبی تلفـات کود بخصوص کـود نیتروژن
کاهـش یافته اسـت .فلاح و سـعادتی ( )1370طـی آزمایشـی در اراضی شـالیزاری
مازنـدران به این نتیجه رسـیدند که بیشـترین تلفـات ازت مربوط بـه تیمارهائی بوده
اسـت کـه اوره در سـطح خـاک در حضور آب پاشـیده شـده و یا اینکـه در حضور آب
غرقابـی بـا خـاک مخلوط گردیـد ،و کمترین مقدار تلفـات موقعی بود کـه کود بدون
حضـور آب بالفاصلـه پـس از مصرف با خـاک مخلوط گردیده اسـت.
هفته نامه خوشه
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 -2بهبود تهویه خاک
پتانســیل رداکــس خــاک (پتانســیل اکسایشــی کاهشــی) تحــت آبیــاری ذخیــره ای
مــزارع برنــج  120تــا  200درصــد مــزارع تحــت آبیــاری غرقابــی مــی باشــد (Mao
 .)Zhi, 1993ایــن بــدان معنــی اســت کــه تحــت آبیــاری تناوبــی محتوی اکســیژن
خــاک افزایــش ،مقــدار ادافــون ( )Edaphonافزایــش و در نتیجــه ترکیبــات ســمی
خــاک کاهــش مــی یابــد .بــر اســاس نتایــج ایــن تحقیــق ،مقــدار آزادســازی آمونیوم
در اراضــی تحــت آبیــاری تناوبــی  26برابــر بیشــتر از اراضــی آبیــاری غرقابــی مــی
باشــد .در حالــی کــه میــزان باکتریهــای ارگانوفســفره (ترکیبهای شــیمیایی فســفات)
و باکتریهــای تجزیــه کننــده ســلولز بــه ترتیــب  6و  10برابــر بیشــتر از اراضــی تحت
آبیــاری غرقابــی مــی باشــند ()He Shunzhi, 1993
ادافونهـای مهم دیگر در اراضی تحت آبیاری تناوبی بسـیار بیشـتر از اراضی تحت
آبیـاری غرقابـی بودنـد .شـرایطی نظیر سـطح آب زیرزمینـی پایین ،پتانسـیلهای
بـاالی رداکـس خـاک (محتوی بیشـتر اکسـیژن خـاک) و مقـدار بیشـتر ادافونها
بـرای تغییـر شـکل و جـذب کودهای آلی و کاهش ترکیبهای سـمی خاک بسـیار
مطلـوب اسـت .بنابرایـن با اسـتفاده از آبیـاری تناوبی می تـوان خصوصیات خاک
مـزارع برنـج را بهبـود بخشـید و همچنین باعـث افزایش عملکرد محصول شـد.
 -3بهبود شرایط خرد اقلیم مزرعه
بـر اسـاس نتایـج این تحقیق ،اثرات اسـتفاده از آبیـاری تناوبی برنج بـر خرد اقلیم
مزرعـه عبارتنـد از تفـاوت دمای هوای بین فاصله ردیفهای کشـت در شـب و روز
کـه تـا  1الـی  5درجه سـانتیگراد افزایـش یافته و رطوبت نسـبی بیـن ردیفها که
 1الـی  5درصـد کاهش پیـدا کرده اسـت ( .)Mao Zhi, 1993شـرایط خرد اقلیم
کشـاورزی در مـزارع برنـج تحت آبیـاری تناوبی نـه تنها برای رشـد برنج مطلوب
اسـت بلکـه بـرای کاهـش بیماریهـا ،آفـات و حشـرات و خوابیدگـی (ورس) برنج
بسـیار مؤثر بوده اسـت (.)Yan Jincui et al, 1993
 -4کاهش امراض و آفات برنج
نتایـج ذکر شـده باال در مـورد اثرات ایـن روش آبیاری بر خرداقلیم مـزارع برنج نظیر
افزایـش تفـاوت دمـای شـب و روز و کاهـش رطوبت نسـبی برای کاهـش بیماریها
و آفـات بسـیار مطلوب اسـت .آفـات و بیماریها تحت شـرایط آبیاری تناوبـی به طور
معنـی داری کاهـش می یابـد و در نتیجه منجر به کاهش مصرف حشـره کشـهای
آلـوده کننـده آب و خـاک و برنـج و بعلاوه کاهش هزینه تولیـد می گردد.
 -5بهبود بیالن آبی و پیشرفت اقتصاد منطقه
نتایـج ذکـر شـده نشـان داد کـه مصـرف آب و نیاز آبـی برنج با اسـتفاده از ایـن روش
آبیـاری به میزان یک سـوم کاهش مـی یابد و بنابراین نیاز انـرژی برای آبیاری متناظر
بـا آن مـی تواند کاهش یابد .کاهـش مصرف آب و انرژی تحت شـرایط آبیاری تناوبی
برنـج بـه حل مشـکل کمبـود آب کمک می کنـد و صنایع بومی و اقتصـاد منطقه ای
گسـترش مـی یابد .با اسـتفاده از ایـن روش میلیونها مترمکعب آب در هر سـال ذخیره
مـی گـردد .درآمـد متوسـط سـاالنه کشـاورزان ناشـی از افزایش عملکـرد و همچنین
فعالیـت هـای صنایع بومـی منطقه  8الـی  20درصد افزایش یافته اسـت.
***
منبعhttp://www.ake.blogfa.com :
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نکاتی در مور ِد
کشت گیاه

مقدمه

معمــوال منظــور کشــت گیاهــان در گلــدان ،زیــر پالســتیک ( ،)Framesدر گلخانــه و یــا مزرعــه اســت .در تقســیم بندیهــای رایــج در
کشــاورزی ،کشــت گیاهــان بــه بخشــهای مختلــف شــامل زراعــت  ،باغبــان ،زراعــت مناطــق گرمســیری ،جنــگلداری و اصــاح نباتــات
تقســیم میگــردد .در ســال  1904هانیــگ ،روش جدیــدی از کشــت گیاهــان بــه نــام کشــت جنیــن را ارائــه نمــود.

او جنیــن نابالــغ تعــداد زیــادی از گیاهــان تیــره شـببو ( )cruci Feraeرا در شــرایط کشــت آزمایشــگاهی ( )in Vitroایزولــه کــرد و از آنهــا،
گیاهچههــای زنــده بدســت آورد .از ســال  1920انــواع روشــهای کشــت بافــت ،نظیــر کشــت آزمایشــگاهی بذرهــای ارکیــده ،کشــت کالــوس،
کشــت انــدام مرســوم شــد .بعــد از ســال  ،1945بــه تمــام روشــهای مختلــف کشــت در آزمایشــگاه  ،کشــت بافــت گیاهــی اطــاق گردیــد.

انواع کشت بافت
کشت گیاه کامل
یــک بــذر ممکــن اســت در شــرایط آزمایشــگاهی کشــت شــود و یــک
گیاهچــه و در نهایــت یــک گیــاه کامــل تولیــد کنــد.
کشت جنین
در ایــن نــوع کشــت ،جنیــن جــدا شــده و پــس از حــذف پوســته بــذر  ،کشــت
میشــود.
کشت اندام گیاهی
در ایــن کشــت ،انــواع مختلفــی مثــل کشــت مریســتم ،کشــت ریشــه ،کشــت
نــوک ســاقه قابــل تشــخیص هســتند.

کشت کالوس
اگــر یــک بافــت تمایــز یافتــه جــدا شــود و در شــرایط آزمایشــگاهی تولیــد
به كانال تلگرام نشريه خوشه بپيونديد

یــک تــوده ســلولی تمایــز نیافتــه بــه نــام کالــوس نمایــد ،ایــن پدیــده را
کشــت کالــوس مینامنــد.
کشت سلول
کشــت ســلولهای منفــرد کــه بــه کمــک آنزیمهــا یــا بــه روشــهای مکانیکــی
از یــک بافــت گیاهــی یــا سوسپانســیون ســلولی بدســت میآینــد.
کشت پروتوپالست
کشــت پروتوپالســتهایی کــه در اثــر هضــم آنزیمــی دیــواره ســلولی بوجــود
آمدهانــد ،کشــت پروتوپالســت نــام دارد.
موارد کاربرد کشت جنین
رفع موانع جوانهزنی بذر
در تعـدادی از گونههـای گیاهـی ،جوانـه زنـی در شـرایط خـارج آزمایشـگاه ،مطلقـا
امکانپذیـر نیسـت .در ایـن مـورد اسـتفاده از کشـت جنیـن ،ضـروری اسـت.
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کوتاه کردن دوره اصالح نبات
در تعــدادی از گونههــای گیاهــی ،خــواب بــذر وجــود دارد کــه اغلــب بــه
علــت پوســته بــذر و یــا آندوســپرم اســت .بــا حــذف پوســته بــذر ،جوانهزنــی
بالفاصلــه صــورت میگیــرد.
جلوگیری از ســقط جنین در درختان هستهدار زود رس
جلوگیری از سقط جنین در اثر ناسازگاری
تکثیر رویشی
مثــا در تیــره گنــدم و راســته کاج ،از جنیــن بــه عنــوان یــک مــاده اولیــه
بــرای تکثیــر رویشــی ،اســتفاده میشــود.
تولید گیاهان عاری از ویروس
مبــارزه بــا آلودگیهــای داخلــی کــه بوســیله ویروســها  ،مایکوپالســماها و
قارچهــای میکروســکوپی ایجــاد میشــود ،بســیار مشــکل میباشــد .برخــاف
آنچــه کــه قبــا تصــور میشــد ،ویروســها میتواننــد طــی تکثیــر جنســی
نیــز منتقــل شــوند.
حداقــل  80نــوع از ویروســهای گیاهــی میتواننــد از طریــق بــذر منتقــل
شــوند .ویروســها باعــث کاهــش عملکــرد و همچنیــن کاهــش کیفیــت
تولیــدات گیاهــی میشــوند.
بنابرایــن بســیار مهــم اســت کــه مــواد اولی ـهای کــه بــرای تکثیــر رویشــی
اســتفاده میشــوند ،عــاری از ویــروس باشــند .پنــج روش بــرای تولیــد
گیاهــان عــاری از ویــروس وجــود دارد .اســتفاده از گرمــا ،کشــت مریســتم ،
اســتفاده از گرمــا و ســپس کشــت مریســتم ،تشــکیل انــدام هوایــی نابجــا و
ســپس کشــت مریســتم و پیونــد مریســتم روی پایههــای عــاری از ویــروس
کــه بــه آن ریــز پیونــدی نیــز گفتــه میشــود.
تولید گیاهان عاری از باکتری و قارچ بوسـیله کشت مریستم
بــه نظــر میرســد کــه تولیــد گیاهــان عــاری از باکتــری و قــارچ نیــز بوســیله
کشــت مریســتم امکانپذیــر اســت.
مهمتریــن جنســهای باکتــری کــه بایســتی حــذف شــوند ،عبارتنــد از:
 Erwinia ، Pseudomonasو  Bacillusو مهمتریــن جنــس قارچهــا عبارتنــد
از Fusarium ،verticillium :و .Rhizoctonia
گاهـی اوقـات بـرای تعییـن این کـه آیا گیـاه عـاری از باکتری یـا قارچ اسـت ،یک
محیـط کشـت غنی ،بـکار مـیرود .اولین تحقیق از کشـت مریسـتم میخـک برای
تولیـد گیاهـان عـاری از قـارچ انجام گرفت .کشـت مریسـتم بطور موفقیـت آمیزی
بـرای حـذف باکتـری  Xanthomonasدر گیـاه بگونیـا ،صورت گرفته اسـت.
دست ورزی ژنتیکی
تـا سـال  1970انتقـال مـواد ژنتیکی از یک موجـود به موجود دیگـر در گیاهان
عالـی فقط از طریق جنسـی بوسـیله اسـتخراج سـلول تخمزا با هسـته زایشـی
دانـه گـرده امـکان داشـت که حاصـل آن تخم بارور بـود که میتوانسـت از آن
هفته نامه خوشه

موجـودی بـا خصوصیات پـدری و مـادری بوجود آید.
انتقــال مــواد ژنتیکــی بــه صــورت غیــر جنســی ،فقــط از طریــق اســتفاده
از پروتوپالســت ،امکانپذیــر اســت .دســت ورزی ژنتیکــی یــک روش
ژنتیــک مولکولــی انتقــال موادژنتیکــی از ســلول (پروتوپالســت) دیگــر در
شــرایط آزمایشــگاهی بــدون توجــه بــه مرحلــه زایشــی میباشــد .انــواع
روشــهای دســت ورزی ژنتیکــی شــامل دو رگهگیــری ســوماتیکی ،دو رگــه
سیتوپالســمی ،جــذب و جابجایــی هســتههای ایزولــه شــده و کروموزومهــا
و انتقــال ژنتیکــی.
بیوسنتز مواد در آزمایشگاه
مــدت زمــان طوالنــی اســت کــه در صنعــت از کشــت میکروارگانیســمها
مثــل پنیســیلیوم و استرپتوماســیس بــرای بدســت آوردن مــوادی ماننــد
پنیســیلین و استرپتومایســین کــه از نظــر داروســازی مهــم هســتند،
اســتفاده میشــود .آنچــه کــه متــداول اســت ،کاشــت گیاهــان دارویــی و
ســپس اســتخراج ترکیبــات فعــال از آنهاســت.
ایــن روش تولیــد بــا مشــکالتی روبــه رو اســت کــه الزم اســت راههــای
دیگــری بوجــود آیــد .بــدون شــک بیوســنتز ترکیبــات در روش آزمایشــگاه
( )invitroدارای مزایــای زیــادی اســت بــا ایــن وجــود هنــوز مشــکالت
زیــادی در ایــن ارتبــاط وجــود دارد
چشم انداز
کاشــت بافتهــای گیاهــی در آزمایشــگاه  ،ابــزار مناســبی بــرای رســیدن بــه
هدفهــای ناممکــن اســت کــه در شــرایط خــارج آزمایشــگاه وجــود دارد.
نتایــج کشــت در آزمایشــگاه دارای اهمیــت زیــادی درکشــاورزی ،باغبانــی
و جنگلــداری اســت.
عــاوه بــر کاربــرد عملــی ایــن تکنیــک ،کشــت ســلول گیاهــی ،بافــت و
انــدام ،نقــش زیــادی را در بهبــود آگاهــی مــا در رابطــه بــا علــم ســلولی _
تکوینــی گیاهــی داشــته اســت.
در حــال حاضــر کشــت ســلول ،دارای اهمیتــی خــاص در بیوتکنولــوژی اســت
و متخصصیــن در حــال تــاش جهــت رشــد ســلول گیاهــی بــه منظــور
بدســت آوردن فرآوردههــای صنعتــی از متابولیتهــای ثانویــه هســتند.
***
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لیتوپس (کاکتوس سنگی)
گیاهی متفاوت با ظاهری جذاب
نسیم خدابنده لو /مهندس معمار و طراح فضای سبز فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

معرفی
لیتوپــس یکــی از گونــه هــای خانــواده گل نــاز ()Mesembryanthemaceae
اســت .در رابطــه بــا ایــن خانــواده معمــوال شــکی وجــود دارد.
برخــی از صاحــب نظــران معتقــد هســتند کــه ایــن خانــواده زیــر مجموعــه ای
از آزوآســه ( )Aizoaceaeاست.
تنــوع بســیاری در میــان خانــواده گل نــاز وجــود دارد .یکــی از خــاص تریــن
گونــه هــای ایــن خانــواده لیتپــوس هــا هســتند کــه ظاهــرا شــبیه بــه ســنگ
مــی باشــند .یکــی از ویژگــی هــای خــاص ایــن خانــواده بــاز شــدن گل در
نــور اســت.
لیتوپــس هــا اغلــب در نامیبیــا در جنــوب آفریقــا  ،برخــی از قســمت هــای
مرطــوب جنــوب و جنــوی شــرقی بــه صــورت طبیعــی رشــد مــی کننــد .ایــن
پراکندگــی فقــط در بــاران هــای تابســتانه و زمســتان هــای خشــک اتفــاق
مــی افتنــد  .البتــه برخــی از گونــه هــا در زمانــی کــه زمســتان دارای بــارش

مــکان هایــی کــه گیاهــان پــر رشــد نیازمنــد بــه مــواد غذایــی بــاال نمــی
تواننــد رشــد کننــد پیــدا مــی شــوند.در نتیجــه آنهــا بیشــتر در دشــت هــای
ســنگی یــا دامنــه ی کــوه هــا کــه اکثــرا ســاکولنت هــای کوتــاه قــد رشــد
پیــدا میکننــد وجــود دارنــد.
الگــو و رنــگ لیتوپــس باعــث شــده اســت کــه ایــن گیاهــان در طبیعــت بــه
صــورت ســنگ بــه نظــر بیاینــد و از شــکار شــدن توســط ســایز موجــودات

اســت نیــز رشــد مــی کننــد.
گیاهانــی کوچــک بــا رشــدی آرام و زندگــی طوالنــی هســتند کــه نمــی
تواننــد بــا گیاهــان متنــوع دیگــر از نظــر منابــع غذایــی رقابــت کننــد .
بــه همیــن علــت ایــن گیاهــان در زندگــی طبیعــی بیشــتر در حاشــیه هــا و
كشاورزي و آب
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در امــان بماننــد.
واریتــه هــای مختلــف لیتوپــس از رنــگ و الگوهــای متفاوتــی برخــوردار
اســت کــه ایــن تفــاوت بــر جذابیــت ایــن گونــه گیاهــی افــزوده اســت.
اولیــن لیتپــوس توســط ویلیــام برچــل ( )William Burchellدر ســال ۱۸۱۱
کشــف شــد  ،امــا در قــرن بیســتم بســیاری از گونــه هــای ایــن گیــاه بــه
ثبــت رســیده اســت  .افــراد زیــادی بــر روی لیتوپــس هــا مطالعــه داشــته انــد
امــا برجســته تریــن مطالعــه در ایــن زمینــه متعلــق بــه پروفســور دزمونــد
کــول ( )Desmond Coleاســت .او همــراه همســر خــود  Naureenهــر گونــه
جدیــدی از لیتوپــس را کــه بــه صــورت وحشــی روییــده بــود ثبــت کــرده انــد
 .بــر اســاس مــدارک و اســناد موجــود او نزدیــک بــه  ۴۰۰مــکان متفــاوت بــا
شــرح شــرایط خــاک و ســنگ را شــرح داده اســت کــه لیتوپــس هــا در آن
توانایــی رشــد دارنــد.
گیاهــان کشــف شــده در گلخانــه ای بــا شــرایط طبیعــی از جملــه خــاک ذکــر
شــده بــرای صــورت گرفتــن تحقیــق گســترده او جمــع آوری شــدند.
زمانـی کـه ایـن گیاهـان بـه گل مـی رونـد  ،بـا یـک پوشـش خیلـی ظریـف
پوشـیده مـی شـدند کـه در واقـع وسـیله ای بـرای جلوگیـری از باروی توسـط
گـرده خارجـی و ایجـاد محفظـه ای بـرای تولیـد دانـه از خـود گیـاه اسـت.

غالبیــت ایــن گیاهــان کــه امــروز در سراســر جهــان کاشــته مــی شــوند از
بــذر نشــأت گرفتــه انــد و شــباهت ویــژه ای بــا گونــه مــادری خــود دارنــد.
بــه وســیله ایــن کار بــذر تمامــی گونــه هــای لیتوپــس امــروزه بــه آســانی

قابــل دســترس بــوده و قیمــت باالیــی نــدارد .
متاس ــفانه ام ــروزه تالق ــی بی ــن گون ــه ه ــا ی لیتوپ ــس ب ــه دلی ــل رعای ــت
کمتـــر زیـــاد شـــده اســـت و گونـــه هـــای اصیـــل ســـخت تـــر قابـــل
تشـــخیص خواهنـــد بـــود .
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تیــغ هــای محافظــت کننــده تبدیــل شــده انــد  .در تضــاد بــا کاکتــوس هــا
لیتوپــس هــا ســاقه طبیعــی داشــته امــا دارای بــرگ هــای گوشــتی هســتند
کــه آب را در خــود ذخیــره مــی کننــد.
شــکل لیتوپــس در واقــع شــبیه بــه مخروطــی وارونــه اســت کــه در بــاالی
خــود شــکافی دارا اســت  .در واقــع ایــن گیــاه از زوج مفــردی از بــرگ
تشــکیل شــده اســت کــه از پاییــن کامــا بــه هــم متصــل بــوده و در قســمت
باالیــی از هــم مجــزا شــده انــد .
اگــر فــردی ایــن گیــاه را از وســط بــاز کنــد  ،ایــن گیــاه توســط جوانــه
انتهایــی کــه زیــر بــرگ هــا پنهــان شــده اســت دوبــاره رشــد مــی کنــد.
ظاهــر متفــاوت لیتوپــس باعــث شــده اســت کــه نــام هــای محلــی زیــادی
پیــدا کنــد  .بــه عنــوان مثــال بــه ایــن گیــاه ســنگ زنــده یــا ســنگ گلــده
گفتــه مــی شــود.
در حــال حاضــر حــدود  ۳۷گونــه از لیتوپــس و  ۵۳واریتــه شناســایی شــده
اســت  .در طبیعــت واریتــه هــای متفاوتــی از ایــن گیــاه وجــود دارد و واریتــه
هــا نیــز دارای ارقــام متفاوتــی هســتند .بــه همیــن علــت مجموعــه بــی
نظیــری از ایــن گیــاه بــرای کلکســیونر هــا ارزشــمند اســت .
در بیــن گونــه هــای ایــن گیــاه تفــاوت میــان بــرگ هــا مشــاهده میشــود ،
امــا تفــاوت اساســی بــه علــت رنــگ هــا و الگوهایــی اســت کــه هــر یــک از
گونــه هــا بــه صــورت مســتقل و منحصــر بــه فــرد دارا اســت  .ایــن ویژگــی
لیتوپــس باعــث شــده اســت کــه عالقــه منــدان بــه ســاکولنت  ،توجــه ویــژه
بــه جمــع آوری ایــن گیــاه بــرای کلکســیون خــود داشــته باشــند.

مورفولوژی
واژه ســاکولنت بــرای تمامــی گیاهانــی کــه بــرگ هایشــان بــرای ذخیــره آب
ســازگار شــده اســت بــه کار بــرده مــی شــود  ،ایــن رفتــار یــک اســتراتژی
بــرای بقــا در مناطقــی اســت کــه بــارش بــاران فصلــی بــوده یــا غیــر قابــل
پیــش بینــی اســت.
در کاکتــوس هــا آب در بافــت هــای ســاقه ذخیــره مــی شــود و بــرگ هــا بــه
هفته نامه خوشه
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برخــی اوقــات در طبیعــت جهــش هایــی رخ مــی دهــد کــه ایــن گیاهــان را
نســبت بــه ســایز هــم گونــه هــای خــود خــاص مــی کنــد  .بــه عنــوان مثــال
ممکــن اســت کــه در یــک گونــه ای کــه گل زرد مــی دهــد بــه دلیــل جهــش
گل ســفید تولیــد شــوند  .ایــن ویژگــی مــی توانــد توســط بــذر بــه نســل
هــای بعــدی منتقــل شــود.
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ایــن اتفــاق در زمانــی مــی افتــد کــه گیــاه در دوره تنــش خشــکی قــرار گرفته
باشــد و نشــان دهنــده راهــی اســت کــه ایــن گیــاه بــه صــورت طبیعــی بــا
محیــط زیســت بــرای حفــظ آب و مــواد غذایــی ســازگار شــده اســت  .گاهــی
اوقــات از داخــل یــک گیــاه  ۲جفــت بــرگ ظاهــر مــی شــود و یــک کلونــی
تشــکیل مــی دهنــد .
بیشــترین تعــداد بــرگ ظاهــر شــده بــرای یکــی از گونــه هــای لیتوپــس بــه
نــام  L. salicolaدر حــدود  ۳۵۰جفــت بــرگ منفــرد تولیــد کــرده اســت .
اغلــب لیتوپــس هــا خــود بــارور نیســتند امــا اگــر در زمــان گلدهــی گــرده
افشــانی صــورت گیــرد کپســول هــای بــذر لیتوپــس شــکل خواهــد گرفــت .
ایــن فراینــد در حــدود  ۱ســال طــول خواهــد کشــید و زمانــی کــه بــه پایــان
برســد کامــا چوبــی شــده انــد .
بذرهـا داخـل کپسـول سـاخته شـده تـا زمانی کـه خیس نشـوند محفـوظ باقی
مـی ماننـد .هنگامـی کـه کپسـول هـا مرطوب شـوند  ،بـاز شـده و دانـه ها را
پراکننـده مـی کنند و سـپس بعد از خشـک شـدن بسـته می شـوند .در طبیعت
بـاز شـدن کپسـول در دوره هـای بارانی هنگامی کـه باران به کپسـول برخورد

غالــب گونــه هــای خــاص لیتوپــس بــه علــت یکــی از جهــش هــا بــه وجــود
امــده انــد .در حــال حاضــر لیتوپــس هایــی بــا رنــگ بنفــش یــا رنــگ ســبز
بــه عنــوان لیتوپــس هــای خــاص ذکــر مــی شــوند.

رشد
چرخــه رشــد یکســاله لیتوپــس از اواخــر بهــار در پاســخ بــه رطوبــت موجــود
در دو جفــت بــرگ ( کــه بــه عنــوان ســر و بــدن شناســایی مــی شــوند ) بــا
افزایــش ســایز شــروع مــی شــود  .بســته بــه گونــه  ،زمــان بــاز شــدن دو
قســمت لیتوپــس متفــاوت اســت .
زمانـی کـه قـرار بـه رشـد این گیاه اسـت گلـی از میان دو قسـمت خارج شـده
کـه سـتاره ای شـکل و بـه رنـگ سـفید یـا زرد اسـت .ایـن گل مـی توانـد به
انـدازه خـود گیـاه باشـد  .زمـان گلدهـی در حـدود  ۲هفتـه خواهـد بود .
در برخـی از گونـه هماننـد  L. verruculosaرنـگ گل بسـیار متفـاوت اسـت.
در ایـن گونـه رنـگ گل قرمـز نیـز گزارش شـده اسـت  .گاهـی اوقـات بعد از
گلدهـی بـرگ هـای جدیـد شـروع بـه رشـد کـرده و نزدیـک بهار بـرگ های
قدیمـی رطوبـت و مـواد غذایـی خـود را از دسـت داده و خشـک می شـوند.

به كانال تلگرام نشريه خوشه بپيونديد

مـی کنـد و شـرایط خـاک بـرای جوانه زنـی مطلوب اسـت باز می شـود.
ایــن راه نیــز  ،راهــی بــرای بقــا اســت کــه ایــن گیــاه بــا محیــط طبیعــی خــود
از طریــق آن ســازگاری پیــدا کــرده اســت .
نور و دما
اغلــب لیتوپــس هــا بــه راحتــی رشــد پیــدا میکننــد فقــط الزم اســت تــا نیــاز
هــای اساســی آن هــا را درک کنیــد  .بــه هــر حــال  ۲گونــه L. comptonii
و  L. viridisبــه عنــوان گونــه هایــی نــا مناســب شــناخته شــده هســتند .
لیتوپــس هــا مکانــی بســیار روشــن در تمامــی زمــان هــا نیــاز دارنــد .
امــا در تابســتان هــای گــرم بایــد تهویــه مناســبی بــرای ایــن گیاهــان در نظــر
گرفتــه شــود تــا دچــار ســوختگی نشــوند .بــه طــور معمــول اکثــر ســاکولنت
هــا در شــب هــا منافــد تنفســی خــود را بــاز مــی کننــد تــا دی اکســید کربــن
را جــذب کننــد .
ایــن اتفــاق معمــوال زیــر دمــای  ۱۸درجــه ســانتی گــراد رخ مــی دهــد  ،بــه
همیــن علــت بــرای تکمیــل ایــن فراینــد بایــد تهویــه گیــاه در هــوای گــرم
تابســتان در شــب هــا نیــز رعایــت شــود .
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در طبیعــت برخــی از گونــه هــا بــرای مــدت زمــان کوتاهــی یــخ زدگــی را
تحمــل مــی کننــد .امــا بهتــر اســت شــما ایــن گیاهــان رو از یــخ زدگــی
محافظــت کنیــد و ســعی کنیــد حداقــل دمــای محیــط  ۴تــا  ۵درجــه ســانتی
گــراد باشــد .
آبیاری
آبیــاری تابســتانه زمانــه کــه بــرگ هــای جدیــد کامــا رشــد پیــدا کــرده و
بــرگ هــای قدیمــی از بیــن رفتــه انــد شــروع مــی شــود  .بیــن دو آبیــاری
بایــد خــاک گلــدان کامــا خشــک شــده باشــد  .در تابســتان هــای بســیار
گــرم هفتــه ای یکبــار آبیــاری مــورد نیــاز اســت .
معمــوال خــاک گلــدان در طــول زمســتان خشــک نگــه داشــته مــی شــود
 .امــا پــرورش دهنــدگان در اقلیــم هــای گــرم گاهــی اوقــات کمــی آب
بــه گیــاه مــی دهنــد  .گهگاهــی ایــن گیــاه رو بــا کــود هایــی کــه درصــد
نیتــروژن پایینــی دارنــد در فصــل رشــد تغذیــه کنیــد .
تعویض گلدان

بهتریــن زمیــن بــرای جــا بــه جایــی قبــل از اولیــن آبیــاری اســت  .خاکــی
بــا پایــه لومــی و دارای کمپوســت کــه از زهکشــی مناســبی بــر خــوردار باشــد
مناســب اســت  .خــاک هایــی پایــه پیــت مــاس معمــوال در گلخانــه هــای
تجــاری بــرای جوانــه زنــی اســتفاده مــی شــود امــا بــرای اســتفاده طوالنــی
مــدت پیشــنهاد نمــی شــود .
خــاک اطــراف ریشــه را کامــا تمیــز کنیــد و نگــران ریشــه هــا کــه بــه
ظاهــر خشــک شــده انــد نباشــید  .گیــاه دوبــاره ریشــه هــای جدیــد و قــوی
خواهــد دارد  .بســیاری از افــراد طرفــدار گلــدان هــای پالســتیکی هســتند
امــا گلــدان هــای ســفالی پیشــنهاد بهتــری بــرای ایــن گیــاه اســت  .گلــدان
هــای ســفالی بــدون لعــاب باعــث مــی شــود کــه گیــاه شــما رشــد قابــل
توجهــی داشــته باشــد .
معمــوال گلــدان هــای کوچــک نگهــداری زیــادی خواهنــد داشــت بــه همیــن
دلیــل بســیاری از تولیــد کننــدگان چنــد گیــاه را در یــک گلــدان بــزرگ قــرار
مــی دهنــد  .معمــوال قــرار گرفتــن تعــداد زیــادی لیتوپــس در یــک گلــدان
بــزرگ صحنــه ای جــذاب و لــذت بخــش ایجــاد مــی کنــد  .ایــن گیاهــان
هــر ســال یــا هــر  ۲ســال یکبــار نیــاز بــه تعویــض گلــدان خواهنــد داشــت .

هفته نامه خوشه

آفات
آفـات رایـج ایـن گیـاه شپشـک پـودری و تریپـس غربـی اسـت اما رقـم های
مقـاوم تولیـد شـده مـی تواننـد در ایـن مـورد به شـما کمـک کند .حتمـا برگ
هـای خشـک شـده را از گیـاه جـدا کنیـد کـه مکانـی برای شپشـک هـای آرد
آلـود ایجـاد نشـود  .همچنیـن بعـد از خشـک شـدن گل  ،گل را جـدا کنیـد تـا
غذایـی مطلـوب بـرای تریپـس ها وجود نداشـته باشـد.
گاهـی اوقـات زخـم های ایجاد شـده به برگ هـای جدید نشـانه ای از وجود تریپس
ها اسـت  .حشـره کش هایی که به صورت معمول برای این حشـرات اسـتفاده می
شـود مـی توانـد کاربری باشـد اما قبـل از اسـتفاده از هر گونه حشـره کشـی با یک
متخصص گیاه پزشـک مشـورت کنید  .آبیاری بیش از حد و زهکش نا مطلوب می
توانـد باعث مرگ ریشـه ها توسـط فوزواریـوم و دیگر قارچ ها شـود .
تکثیر
قلمـه گرفتـن از لیتوپـس غیـر ممکـن نیسـت امـا بـه دلیـل زمـان زیـادی که
صـرف مـی شـود معموال راه مناسـبی نیسـت  .گاهـی اوقات گیاهـان به قدری
پیـر مـی شـوند که بهتر اسـت از آنهـا قلمه برگ بگیریـد و اجازه بدهیـد دوباره
رشـد کننـد .معمـوال سـر گیـاه بریـده شـده و در اوایل تابسـتان داخـل گلدانی
کـه ترکیـب پیـت مـاس غالبیـت آن اسـت قـرار بدهیـد  .بـه صـورت معمولی
آبیـاری را انجـام بدهیـد  .ایـن گیاه ریشـه دهی سـریعی دارد .
امــا روش تجــاری تولیــد ایــن گیــاه  ،تکثیــر بــه وســیله بــذر اســت  .معمــوال
بــذر اکثــر گونــه هــا موجــود اســت کــه مــی توانیــد بــه صــورت پاکتــی یــا
تجــاری تهیــه کنیــد  .خاکــی کــه دارای زهکــش خــوب بــا بافــت مناســب
باشــد تهیــه کنیــد  .بــه عنــوان مثــال مــی توانیــد از ترکیــب هــای تجــاری
اســتفاده کنیــد .
معمــوال بــذر هــا در بهــار زمانــی کــه دمــا  ۲۰درجــه ســانتی گــراد باشــد
کاشــته مــی شــود  .گلــدان را مرطــوب نگــه داریــد و تــا زمانــی کــه جوانــه
زنــی اتفــاق بیوفتــد بــرای بــذر هــا محیطــی بســته ایجــاد کنیــد .
در حـدود  ۱تـا  ۲هفتـه بعـد جوانـه هـا ظاهـر مـی شـود  .بعـد از ظاهر شـدن
جوانـه هـا اجـازه بدهیـد کـه هـوا تهویـه پیـدا کنیـد  .بـرای گیاهچه ها سـایه
ایجـاد کنیـد تـا نسـوزند  .معمـوال بعد از  ۱سـال لیتوپـس ها قابل فـروش می
شـوند  .بعـد از  ۲سـال معمـوال گیـاه شـما گلدهـی خواهد داشـت .
***
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گل زعفران زینتی ()CROCUS
مقدمه

گل زعفـران زینتـی یـا کروکوس  Crocusجنسـی از گیاهان خانواده زنبق هـا  Iridaceaeو دارای دو گـروه  :بهاره  C.Vernusو پائیـزهC.Sativus ،

مـی باشـد و بیـش از  75گونـه و واریتـه های بیشـتری از آن تا بحال شـناخته شـده اسـت .الـف -گروه بهـاره :گـروه کروکوس زینتـی ورنوس.
ب– گـروه پائیـزه :کروکـوس زینتـی سـاتیوس .نـوع بهـاره آن از اواخر اسـفند تا اواسـط اردیبهشـت ماه و نـوع پائیزه آن از اواسـط شـهریور تا
اواخـر مهرمـاه در مناطقـی کـه هـوای معتـدل دارند گل مـی دهد .موطـن اولیه آن در اطـراف کوههای آلـپ بوده و هنـوز هم بیش از چهـل نوع آن
اطـراف کوههـای مزبـور یافت میشـود .در صورتیکه خوب و مناسـب کشـت شـود و از آن مواظبـت کامل بعمل آیـد از هر پیاز میتـوان انتظار 4 –3
گل را داشـت .در گونـه هـای وحشـی معمـوال گلها برنگ سـفید و زرد میباشـد  .ولی انواع تربیت شـده آن رنگهـای متنوعی دارد کـه در جای خود
از آن بحـث خواهیـم کـرد .معمـوال گلهـای کروکـوس بشـکل جام لبه بلنـد اسـت و در بعضی از انواع آن پشـت جام دو تا سـه کاسـبرگ کوچک
میتـوان دیـد .در کروکـوس هـا معموال گلها قبـل از برگ ظاهر می شـوند ولـی در تعداد محـدودی از گونه های آنبـرگ قبل از گل آشـکار میگردد.
ارتفـاع سـاقه گل در انـواع آن فـرق مـی کند ولـی بطور کلی ارتفاع سـاقه بین  5تا  7سـانتیمتر میباشـد.

احتیاجات گیاه
ایــن گیــاه احتیــاج بــه خــاک معمولــی بــا کمــی کــود پوســیده دامــی دارد و
حداقــل پیــاز آن بایــد  5ســانتیمتر زیــر خــاک باشــد و مقــدار آب آن ماننــد
گلهــای دیگــر باغچــه میباشــد.
روش کاشت و تکثیر
این گل به دو روش کاشتن پیاز در خاک و یا پرورش پیاز آن در آب زیاد میشود.
الف – کاشتن پیاز در خاک
بـرای کشـت ابتـداء حفـره ای بـا عمـق  5سـانتیمتر احـداث کنید و بعـد پیاز را
كشاورزي و آب
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داخـل آن گـذارده بطریقـی کـه سـر پیاز به طـرف باال قـرار گیـرد و بعد خاک
و کـودی را کـه آمـاده کـرده ایـد روی آن و اطـراف آن بریزید و آبیـاری کنید.
ب – پرورش در آب
کشــت در آب و یــا ظرفهــای ســفالی ســوراخدار میباشــد .پــس از انتخــاب
ظرفهایــی کــه بــرای کشــت پیــاز اختصــاص دادهانــد بهتــر اســت  3تــا 4
پیــاز را در یــک ظــرف آب قــرار دهیــد.
هنگامیکــه پیــاز مســتقیما در آب کاشــته میشــود بایــد پیرامــون و زیــر پیــاز
مقــداری پنبــه قراردهیــد تــا زودتــر ریشــه کنــد.
توجـه داشـته باشـید کـه مقـدار آبی کـه در ظـرف می ریزیـد همیشـه پائین تر
از سـر پیـاز باشـد و طـوری پیازهـا را قرار دهید که سـر آنها از آب بیرون باشـد
و هـر روز دقـت نمائیـد که کسـری آب را تامیـن کنید.
کروکوس های معروف عبارتند از:
 –1کروکوس گوزیانوس C.gusianus
بــه رنــگ زرد طالئــی میباشــد کــه در باغهــا اصطالحــا آن را قبا طالئــی میگویند.
ایــن گونــه کروکــوس در جنوب شــوروی زیــاد دیده میشــود.
ارتفاع گلهای آن  6تا  7سانتیمتر است و از قدیمیترین نوع شناخته شده میباشد.
 –2کروکوس ایمپراتی C.imperati

رنــگ گلهــای آن بنفــش روشــن بــا پشــت برگهــای کــرم بــا خطــوط بنفــش
تیــره و یــا قهــوه ای میباشــد و در ناپــل و جنــوب ایتالیــا زیــاد دیــده میشــود.
 –3کروکوس ورنوس C.vernus

کــه در یونــان زیــاد دیــده میشــود .رنــگ گلهــا طالئــی و ســفید میباشــد و
اول بهــار گل مــی دهــد.
 –4کروکوس موئزیاکوس C.moesiacus

کــه در یونــان زیــاد دیــده میشــود ،پیــاز آن بلندتــر و نازکتــر از انــواع دیگــر
اســت .رنــگ گلهــای آن طالئــی و ســفید برفــی اســت و از انــواع مشــهور
بهــاره میباشــد کــه اواخــر زمســتان و اوائــل بهــار گل مــی دهــد.

 –5کروکوس ساتیووس C.sativus

یــا زعفــران کــه بــر خــاف ســایر گونــه هــا برگهــا قبــل از گلهــای آن و
اواســط مهرمــاه ظاهــر میشــود.
گلبــرگ هــای آن قرمــز زعفرانــی اســت و گاهــی برنــگ نارنجــی هــم دیــده
شــده اســت .گلهــا یکدفعــه و همزمــان بــاز مــی شــوند و پیــاز آن ســالها در
زمیــن باقــی مــی مانــد .
ایــن گیــاه بومــی جنــوب اروپــا و آســیای میانــه میباشــد و بیشــتر مصــرف
داروئــی دارد و همانطــور کــه از موطنــش پیداســت احتیــاج بــه هــوای گــرم
مدیترانــه ای دارد.
در کشــور مــا در نقــاط معتــدل گــرم ماننــد قائــن و بیرجنــد وجــود دارد و
مصــرف غذائــی و طبــی دارد.
هفته نامه خوشه

 – 6کروکوس اسپسیوسوس C.speciosus

در جنــوب شــرقی اروپــا و آســیا و ایــران زیــاد یافــت مــی شــود و آب و هــوای
ایــن منطقــه بــرای رشــد و نمــو و تکثیــر آن بهتــر از ســایر نقــاط اســت.
ارتفاع گلهای آن بین  10تا  12ســانتیمتر است.
رنــگ گلهــا آبــی و زرد بــا رگــه هــای بنفــش و بهتریــن نــوع آن در مهرمــاه
گل مــی دهــد و بیشــتر انــواع آن در باغهــای قدیمــی و در البــای چمــن
یافــت میشــود.
یکــی از بــی نیازتریــن گونــه هــای کروکــوس اســت کــه بــدون زحمــت
و مراقبــت رشــد کــرده و تکثیــر میشــود  .برگهــای آن پهــن تــر از انــواع
دیگــر و متمایــل بــه رنــگ آبــی اســت و پیــاز آن کمــی از گونــه هــای دیگــر
درشــت تــر میباشــد .
 –7کروکوس آستوریکوس C.asturicus

در شــمال ایتالیا زیاد یافت می شود.

 –8کروکوس اورنوس C. aureus

در شمال ایتالیا زیاد است.

 –9کروکوس ایتئوس iuteus

در ایــن گونــه گلهــا بــه رنــگ زرد و نارنجــی و بلنــدی آن از  7ســانتیمتر
تجــاوز نمــی کنــد .ایــن گل و گل پاپیتــال از گیاهــان مناســب بــرای کاشــتن
در مــاه اســفند میباشــند.
 –10کروکوس باالنسا C.balansae

در آســیای میانــه زیــاد دیــده میشــود .رنــگ گل آن نارنجــی و ارتفــاع ســاقه
آن از  5تــا  7ســانتیمتر اســت.

 –11کروکوس لیانتیکوس C.lianaticus

در اطریش زیاد دیده میشود.

 –12کروکوس ایریدیفلوروس C.iridiflorus

در اطریش زیاد دیده میشود.
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 –13کروکوس هیجانتیوس C.hijantinus

در اطریــش زیــاد دیــده میشــود .ایــن ســه گونــه اخیــر از گونــه هــای خــاص
میباشــند کــه پشــت جــام و پشــت گلبرگهــای بهــم چســبیده ســه گلبــرگ
اضافــی وجــود دارد .بلنــدی ایــن گلبرگهــا از بلنــدی جــام بیشــتر میباشــد
بلنــدی ســاقه ایــن کروکــوس هــا (گل زعفــران زینتــی) بیــن  8تــا 12
ســانتیمتر اســت.
 –14کروکوس بیفلوروس  C.biflorusیا (کروکوس اسکاتلندی)
در ایتالیا و اطراف دریای ســیاه یافت میشود.
 –15کروکوس بادامی C.badamii

در کوههــای اطــراف مدیترانــه فــراوان یافــت میشــود .رنــگ گل آن ســفید
برفــی و حاشــیه برگهــای آن تیــره تــر از داخــل گلبــرگ میباشــد.

 –16کروکوس آدامیکوس C.adamicus

این گونه نیز مشــخصاتی مشابه گونه قبلی دارد .
 –17کروکوس ولدمی C.b.weldemii

این گونه کمی کوچکتر از این دو گونه قبلی و حاشیه گلبرگ آن زرد تیره میباشد.

 –22کروکوی اشیمپری C.schimperi

در یونـان – آسـیای میانـه – فلسـطین – ایـران یافـت میشـود .در گونـه هـای
 ،20،21،22،23گلهـا پـس از پژمـرده شـدن برگهـا نمایـان میشـود.
رنــگ گلبرگهــا اغلــب ســفید ،زرد ،بنفــش و یــا صورتــی اســت و اغلــب
آنهــا بیــش از  2تــا  3گل مــی دهنــد و ارتفــاع ســاقه گل آن بیــن  8تــا 12
ســانتیمتر اســت.
 –23کروکوس کانیدوس C.canidus

در یوگوســاوی و بلغارســتان بحــد وفــور یافــت میشــود و رنــگ گلبــرگ آن
ســفید خالــص میباشــد.

در شــرق ترکیه فراوان است .برگها با گل بهاره ظاهر میشود.
معمــوال رنــگ گلبــرگ آن ســفید و اغلــب داخــل کاســبرگ زرد نارنجــی و
یــا نارنجــی میباشــد.
بلندی ســاقه  8تا  10سانتیمتر است.

 –19کروکوس بیزانتینوس C.byzantinus

-24کروکوس سولی فلوروس C.suliflorus

 –18کروکوس نقره ای C.b.argentinus

در یونان – آســیای میانه – فلسطین – ایران یافت میشود.

مشــخصاتی مشــابه گونــه کانیــدوس  C.canidusداشــته  ،فقــط داخــل
کاســبرگ آن برنــزه میباشــد.

در یونان – آســیای میانه – فلسطین – ایران یافت میشود.

 –25کروکوس شری سانتوس C.chrysanthus

 –20کروکوس کونسالتوس C.concellatus

 –21کروکوس نودیفلورروس C.nudiflorus

در یونان – آســیای میانه – فلسطین – ایران یافت میشود.

به كانال تلگرام نشريه خوشه بپيونديد

در یونان و ترکیه فراوان است.
برگهــا بــا گل بهــاره ظاهــر میشــود .برگهــای آن نازکتــر و ریزتــر از ســایر
گونــه هــا اســت.
ارتفاع گلها بین  6تا  7ســانتیمتر است.
ایــن گونــه در نواحــی معتــدل در بهمــن مــاه گل مــی دهــد و گلهــای آن
برنــگ زرد طالئــی اســت و بــرای کشــت در فضــای بســته گلخانــه ســرد
مناســب اســت.
بعضــی از انــواع آن دارای گلبرگهــای زرد بــا انتهــای طالئــی و پشــت
گلبرگهــا آبــی روشــن اســت.
بغیـر از گونـه هـای یاد شـده بیـش از  500گونـه دیگر کروکـوس CROCUS
وجـود دارد کـه تقریبـا مشـابه بـا گونه های ذکر شـده میباشـد و اختلاف آنها
در رنـگ و مشـخصات گیـاه شناسـی آنهـا اسـت کـه توضیـح آن باعـث طول
کالم خواهـد بود.
***
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علم تغذيه گياه

مقدمه

علم تغذيه گياه علمي است که به چگونگي تامين نيازهاي غذايي گياه به منظور افزايش کميت و کيفيت محصول مي پردازد.

آيــا کيفيــت محصــول ژنتيکــي اســت يــا تحــت تاثيــر عوامــل
محيطــي قــرار دارد؟
بطــور کلــي کيفيــت محصــول ،بخصــوص در مــورد گلهــا و گياهــان زينتــي
مثــل رنــگ گل ،بــوي گل و خصوصياتــي مثــل تعــداد كاســبرگ و تعــداد
پرهــاي گل در درجــه اول بوســيله عامــل ژنتيــک کنتــرل ميشــوند؛ و
عوامــل محيطــي از جملــه تغذيــه گيــاه تاثيــر زيــادي در آن دارنــد .از طريــق
تغذيــه صحيــح و متعــادل گيــاه ،کميــت و کيفيــت محصــول افزايــش پيــدا
ميکنــد .پــس کيفيــت محصــول بوســيله دو عامــل محيطــي و ژنتيكــي در
گيــاه کنتــرل ميشــود.
بــه ايــن مفهــوم كــه در درجــه اول بايــد ســعي کنيمگياهــي را انتخــاب کنيــم
کــه بطــور ژنتيکــي کيفيــت خوبــي داشــته باشــد و ايــن کيفيــت خــوب بايــد
در يــک محيــط خــوب پــرورش داده بشــود و عوامــل مــورد نيــاز آن نيــز
تأميــن بشــود تــا ايــن کيفيــت خــوب بــروز كنــد.
اهميت اقتصادي گياهان زينتي
امــروزه بحــث كيفيــت محصــوالت بخصــوص در زمينــه گلهــاي زينتــي
داراي اهميــت بســزايي اســت .بســياري از کشــورها در زمينــه صــادرات
گلهــاي زينتــي موفقيتهــاي زيــادي کســب کردهانــد و ســاالنه ميليادرهــا
دالر ارز بدســت مــي آورنــد .کشــور مــا هــم گرچــه در قديــم پــرورش گل
و گيــاه داشــته اســت ولــي رتبــه دوازدهــم صــادرات گلهــاي زينتــي را در
ســطح جهــان داراســت.
هفته نامه خوشه

آيا علم تغذيه گياه يک علم جديد اســت يا قديم؟
قدمــت علــم تغذيــه گيــاه بــه زمــان شــروع کشــاورزي بــر ميگــردد،
انســانهاي قديــم متوجــه شــدند کــه بعــد از چنــد دوره کشــت و کار ،خــاک
مــورد اســتفاده فقيــر شــده و محصــوالت بعــدي ماننــد محصــوالت اول رشــد
و توليــد خوبــي نخواهنــد داشــت.
چنانچــه مــوادي ماننــد کــود حيوانــي و خاکســتر بــه خاکاضافــه شــود خــاک
تقويــت ميشــود .در زمانهــاي قديــم بدليــل آنکــه تحقيقاتــي بصــورت
تجربــي يــا عملــي وجــود نداشــت يافتههــاي انســان حالــت تجربــي بــه
خــود گرفــت .نظريــه هومــوس ارســطو در ارتبــاط بــا انســجام علــم تغذيــه
گيــاه يکــي از نظريههــاي مطــرح بــود .بــر طبــق ايــن نظريــه ،گياهانبوســيله
ريشــه خــود هومــوس را از خــاک جــذب ميکننــد.
هومـوس مادهايسـت سـياه رنـگ ،مقـاوم به تجزيـه و در اثـر تجزيه مـاده آلي
در خـاک  ،حاصـل ميشـود و تاثير بسـيار مثبتـي در خصوصيات خاک ،رشـد و
تغذيـه گيـاه دارد .نظريه هوموس ارسـطو سـاليان سـال مورد قبول واقع شـد تا
اينکـه در قـرن نوزدهـم دانشـمندان بوسـيلهي آزمايشهايـي كه انجـام دادند،
دريافتنـد کـه عناصـر مختلـف مـورد نيـاز گيـاه عمدتـ ًا از طريـق خـاک جذب
گيـاه ميشـوند و بـا اضافـه كـردن كـود به خـاک ميتـوان کمبود ايـن عناصر
غذايـي را در گيـاه جبـران كرد.
تاريخچه مصرف کود
مصــرف مــوادي ماننــد خاکســتر ،کــود حيوانــي و غيــره بعنــوان کــود از قديــم
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رايــج بــوده اســت .امــا تاريخچــه کــود شــيميايي بــه ســال  ۱۸۳۰ميــادي بــر
ميگــردد .در ايــن ســال مصــرف کــود شــروع شــد .در ســال  ۱۸۴۳ميــادي
کــود ســوپر فســفات توليــد شــد ،و در ســال  ۱۹۱۳يــک نظريــه بــه نــام
واکنــشهابــر بــوش مطــرح شــد.
در ايــن واکنــش گاز آمونيــاک توليــد شــده بعنــوان مــاده اوليــه بــراي توليــد
انــواع کودهــاي ازتــي مــورد اســتفاده قــرار ميگيــرد و پــس از آن نيــز
کودهــاي مختلفــي بتدريــج توليــد شــدند و مــورد مصــرف قــرار گرفتنــد.
متأســفانه امــروزه يکــي از مشــکالتي کــه در ارتبــاط بــا مصــرف زيــاد ايــن
کودهــا مطــرح شــده ،مســائل زيســت محيطــي اســت .محققيــن ســعي دارنــد
تــا مصــرف كودهــاي شــيميايي را پاييــن بياورنــد و بجــاي آن از مــواد طبيعــي
مثــل كودهــاي حيوانــي در امــر تغذيــه گيــاه اســتفاده کننــد.
رشد گياه
توســعه ممتــد و فزاينــده يــک موجــود زنــده را اصطالح ـ ًا رشــد ميگوينــد.
رشــد را بــا معيارهــاي مختلفــي از جملــه طــول ،ارتفــاع ،قطــر و توليــد مــاده
خشــک ارزيابــي و بيــان ميکننــد.
رابطــه رشــد گيــاه و عامــل رشــد يــا بــه عبــارت ديگــر منحنــي رشــد يــک
منحنــي  Sشــکل اســت ،منحنــي رشــد داراي ســه قســمت مختلــف؛ مرحلــه
رشــد کنــد ،مرحلــه رشــد ســريع و مرحلــه رشــد ثابــت اســت.
عوامل مؤثر بر رشد گياه
بطــور کلــي دو گــروه از عوامــل ،بــر رشــد گيــاه موثــر هســتند کــه بعنــوان
عوامــل محيطــي و عوامــل ژنتيکــي بيــان ميشــوند.
عوامل ژنتيکي
منظــور از عامــل ژنتيکــي همــان ســاختار و تشــکيالت ژنتيکــي گيــاه اســت.
بــه عبــارت ديگــر بــا توجــه بــه خصوصيــت ژنتيکــي ،هــر گيــاه تــوان و
اســتعداد معينــي بــراي توليــد دارد.
عملكــرد پتانســيل يــا پتانســيل ژنتيكــي بــه پتانســيل يــا مقــدار توليــد گيــاه
در شــرايط مناســب گفتــه ميشــود.
شناســايي عوامــل محــدود در محيــط رشــد يكــي از اهــداف پــرورش
دهنــدگان گياهــان ميباشــد .آنهــا بــا حــذف عوامــل محــدود کننــده
ســعي در افزايــش توليــد تــا حــد پتانســيل ژنتيکــي را دارند.امــا بدليــل وجــود
عوامــل محدودکننــده ،نميتــوان بــه ســقف پتانســيل رســيد ولــي ميتــوان
بــه آن نزديــك شــد.
عوامل محيطي
عوامــل محيطــي متعــددي وجــود دارنــد كــه بيــش از  ۵۲عامــل محيطــي،
تاكنــون شناســايي شــدهاند ،کــه ميتواننــد رشــد گيــاه را تحــت تاثيــر قــرار
بدهنــد.
محيط
مجموعــهاي از شــرايط خارجــي کــه رشــد و تکامــل موجــودات زنــده از
كشاورزي و آب
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جملــه گياهــان را تحــت تاثيــر قــرار ميدهــد ،را محيــط ميگوينــد .از
جملــه عوامــل داخلــي بــه ژنتيــك گيــاه ميتــوان اشــاره كــرد ولــي تعــدادي
از عوامــل كــه در خــارج از گيــاه وجــود دارنــد و رشــد گيــاه را تحــت تاثيــر
قــرار ميدهنــد را تحــت عنــوان محيــط شناســايي كردهانــد.
تقسيم بندي عوامل محيطي
عوامل محيطي به دو دســته تقسيم ميشوند:
 )۱عوامــل محيطــي مفيــد يــا اصطالحــ ًا عوامــل محيطــي ضــروري كــه
حتم ـ ًا بايــد در محيــط رشــد گيــاه وجــود داشــته باشــند .مثــل نــور ،دمــا و
خــاک مناســب و آب کافــي؛
 )۲عوامل محيطي که براي رشــد گياه زيانبار هستند.
آيا عوامل محيطي موثر بر رشـد گياه قابل کنترل هستند؟
عوامــل محيطــي متعــدد مــي باشــند و بطــور مثبــت و منفــي ،رشــد گيــاه را
تحــت تاثيــر قــرار ميدهنــد .ممکــن اســت عوامــل محيطــي در بــاغ و باغچــه
خيلــي قابــل کنتــرل نباشــند ماننــد نــور .امــا بعضــي از ايــن عوامــل بــا يــک
مديريــت صحيــح قابــل کنتــرل هســتند مث ـ ً
ا رطوبــت خــاک ،اگــر آبيــاري
طبــق اصــول مناســب باشــد ميتــوان رطوبــت خــاک را در يــک حــدي کــه
بــراي رشــد گيــاه مناســب باشــد کنتــرل كــرد.
امــا در محيــط گلخانــه و يــا محيــط بســته کــه گلهــا و گياهــان زينتــي
توليــد و تکثيــر ميشــوند ،عوامــل محيطــي قابــل کنتــرل هســتند .يعنــي
مــي توانيــم بــا روشــن کــردن المــپ ،مقــدار نــوري كــه بــراي رشــدگياه
مناســب اســت را افزايــش دهيــم.
پــس در محيــط گلخانــه ميتــوان خيلــي از عوامــل محيطــي را کنتــرل
کــرد ولــي در فضــاي بيــرون بعضــي از ايــن عوامــل از کنتــرل مــا خــارج
هســتند.
بخشــي از عوامــل محيطــي مفيــد و بخــش ديگــر زيــان آور هســتند .از جملــه
عوامــل محيطــي زيــانآور ميتــوان بــه گرمــاي زيــاد ،خشــکي ،ســرما،
شــوري خــاک و آلودگــي هــوا اشــاره کــرد.
هــدف شناســايي عوامــل محيطــي زيــان آور و حــذف آنهــا از محيــط رشــد
گيــاه ميباشــد .بــراي ايــن منظــور گياهــان را در خــاك شــور يــا هــواي
آلــوده پــرورش نميدهنــد .و بــا آبيــاري بــه موقــع از خشــكي گيــاه و كمــي
آب جلوگيــري ميكننــد بــه عبــارت ديگــر عوامــل محيطــي زيــانآور را
حــذف و عوامــل محيطــي مفيــد را تقويــت ميكننــد.
آيا عامل ژنتيکي مهمتر اســت يا عامل محيطي؟
هــر دو عامــل مهــم ميباشــند ولــي در درجـهي اول در زمــان انتخــاب بــذر،
قلمهزنــي و تکثيــر آن بايــد ســعي کنيــم گياهــي انتخــاب کنيــم کــه از نظــر
ژنتيکــي ،کميــت و کيفيــت بااليــي داشــته باشــد.
ســپس عوامــل محيطــي را بــراي رشــد آن فراهــم کنيــم کــه ايــن پتانســيل
ژنتيکــي بتوانــد خــود را ظاهــر کنــد و در نهايــت گياهــي بــا توليــد بــاال و
کيفيــت خــوب داشــته باشــيم.
***
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تلفات ازت
در خاک های کشاورزی
مقدمه

بــا وجــود اثــرات مفیــد کودهــای شــیمیایی در افزایــش تولیــد محصــوالت مختلــف زراعــی و باغــی در صورتــی کــه اســتفاده از کودهــا بــه
همــراه اگاهــی و علــم و چگونگــی کاربــرد آنهــا نباشــد نتیجــه حاصلــه چنــدان مطلــوب نخواهــد بــود .در زمــان هــای گذشــته متخصصــان و
پژوهشــگران علــم گیــاه ی غالبــا نمــی توانســتند کــه از مجمــوع کــود هــای ازتــه و ازت معدنــی شــده خــاک فقــط  %50مخــورد اســتفاده
گیــاه قــرار مــی گیــرد و ممکــن اســت ازت بــه صــورت گاز از خــاک خــارج و یــا ایــن کــه بــا آب ابیــاری و بــاران از خــاک خــارج شــود.
منبــع اصلــی ازت بــرأی گیــاه ان مــواد آلــی خــاک مــی باشــد کــه از باقیمانــده حیــوان و گیــاه ان قبلــی حاصــل شــده و بــه طــور طبیعــی
و یــا در نتیجــه عمــل انســان بــه خــاک داده شــده اســت.

معمــوال کشــت و کارهــای صحیــح و اصولــی مقــدار قابــل توجهــی از ازت را
توســط گیــاه از خــاک خــارج مــی شــود بــا افــزودن کــود هــای آلــی و باقیمانــده
گیــاه ی بــه خــاک برگردانــده مــی شــود  .اگــر کــود دامــی تــازه بــه صــورت
جامــد یــا مایــع بالفاصلــه بــه داخــل خــاک بــرده شــود نگرانــی از بابت از دســت

رفتــن ازت وجــود نخواهــد داشــت.
در حـال حاضـر توصیـه جهـت حفظ تعادل ازت خاک ان اسـت که بقـاای گیاه ی
 ،کـود حیـوان و کـود سـبز بـه زمین داده شـود تـا هـم ازت خاک متعادل شـود و
هـم مـواد آلـی خاک باعـث بهبود خـواص فیزیکی خاک شـود  .البتـه این توصیه
ای عـام نیسـت  .بـه عنـوان مثال زیـر خاک کردن بقایـای گیـاه ی در نواحی که
بیمـاری و افتـی غالب وجود داشـته باشـد توصیه نمی شـود.
حفاظــت و افزایــش بــازده ازت موجــود در خــاک در درجــه اول بســتگی بــه
حفاظــت خــاک از عوامــل فرسایشــی ،کــم کــردن تلفــات بــه علــت شستشــو
و ممانعــت از تشــکیل تکیبــات ازتــی فــرار در خــاک خواهــد داشــت .در ارتبــاط
بــا فرســایش و جلوگیــری از ان متاســفانه در کشــور مــا اقدامــات موثــری انجــام
نشــده و پــر شــدن ســدها  ،جــاری شــدن ســیل و پیشــروی کویــر و شــنزارها
معضــات و دشــواری هــای فراوانــی موجــب شــده اســت ،هــر اینــه در ایــان
هفته نامه خوشه

جلــوی صدمــات فرســایش گرفتــه شــود  ،طبــق براوردهــا زیــان اقتصــادی
تلفــات ازت نصــف خواهــد شــد.
در ایـران میـزان تلفـات بـه خصـوص در نواحی مرطوب شـمال ایـران قابل توجه
مـی باشـد .در نواحـی کـه مقـدار بارندگی در حـدود یک متر و بیشـتر اسـت ازت

خـاک مـی توانـد تـا اعمـاق بیشـتر از عمـق نفوذ ریشـه مهاجـرت کنـد  .در این
نواحـی کـه خـاک در اواخـر پاییز یخ زده نیسـت بیشـترین تلفـات ازت انجام می
گیـرد .زیـرا بـاران فراوانی باریـده و درجه حرارت أتقدر نیسـت که تعـرق و تبخیر
تاثیـر زیـادی در مجمـوع آب خـاک داشـته باشـد  .در ایـن وضعیـت می تـوان با
داشـتن پوشـش گیـاه ی کـه کربـن انها زیاد اسـت (بـه ماننـد خانواده غلات) از
ازت خـاک قبل از شستشـو اسـتفاده کرد.
در نواحـی خشـک تلفات ازت ناچیز اسـت مگر در محصوالتی که ابیـاری فراوانی
نیـاز دارنـد .برنـج از جمله محصوالتی اسـت که تلفـات ازت در ان قابل توجه بوده
و روش هـای کشـت و کار برنـج راهایی برأی تقلیل و کاهش تلفات ابشـویی باق
نمـی گذارد .در نواحی خشـک نیز قسـمت اعظـم تلفات ازت در فصـل بارندگی و
در غیبـت و فقدان پوشـش گیاهی صـورت می گیرد.
***
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خاکورزی دقیق به عنوان سیستم جایگزین
برای خاکورزی در عمق یکنواخت
جهت صرفهجویی در مصرف انرژی
چکیده

بسـیاری از خـاک هـای مناطـق مختلـف دنیا دارای الیه ی فشـرده شـدهای میباشـند کـه از بین بـردن این الیه نیـاز به خـاکورزی عمیـق دارد که
سـالیانه هزینـه باالیـی را به خود اختصـاص میدهد .خاکورزی دقیق (زیرشـکنی در عمـق متغیر) که خصوصیـات فیزیکی خـاک را در نواحی مختلف
مزرعـه تـا عمقهـای مختلفـی اصالح میکنـد ،از لحـاظ کاهش هزینهها ،مصرف سـوخت و انـرژی موردنيـاز میتواند بسـیار مفید باشـد .آزمایش ها
در سـه نـوع بافت (شـنی ،شـنی لومی ،لومی شـنی) بهمنظور مقایسـه انـرژی مورد نیـاز خـاکورزی در عمق یکنواخت (زیرشـکنی در عمـق ثابت) با
خـاکورزی دقیـق انجام شـد .با بـه کاربردن خاکورزی دقیق در مقایسـه بـا خاکورزی در عمـق یکنواخت به ترتیـب  50و  30درصـد در خاک لومی
شـنی و  26و  8/5درصـد بـرای خـاک شـنی لومـی و  21و  8درصد برای خاک شـنی در انـرژی خاکورزی و سـوخت مصرفـی صرفهجويي گردید.

مقدمه
فشــردگی خــاک یکــی از مســایل و مشــکالت ج ـ ّدی بســیاری از خاکهــا در
مناطــق مختلــف دنیــا میباشــد .تغییــرات عمــق و ضخامــت الیــه فشــرده
شــده در برخــی از ایــن مناطــق بهگونــهای میباشــد کــه ایــن پراکندگــی
ح ّتــی در داخــل یــک مزرعــه هــم بــه میــزان بســیار زیــادی مشــاهده
میشــود [.]3, 7, 9, 10
خاکهــای مناطــق جلگــهای ســاحلی جنــوب شــرقی آمریــکا دارای الیــه
فشــرده شــدهای میباشــند کــه در عمــق  15 -46ســانتیمتر قــرار گرفتهانــد.
متغیــر
ضخامــت ایــن الیــۀ محــدود کننــدۀ رشــد ریشــه از  5 -15ســانتیمتر ّ
میباشــد .کشــاورزان در بســیاری از مناطــق دنیــا و بخصــوص در مناطــق
جلگــه ای ســاحلی هرســاله از خــاکورزی در عمــق یکنواخــت بهمنظــور
مدیریــت فشــردگی خــاک اســتفاده مینماینــد.
بـا وجـود ایـن ،کشـاورزان ایـن مناطـق نمیداننـد کـه آیا مزرعـه آنها سـالیانه
بـه زیرشـکنی نیـاز دارد یـا نـه؟ و همچنیـن چه قسـمتهایی از مزرعـه و در چه
عمقـی نیازمنـد شـخم می باشـد .انـرژی بسـیار باالیـی بهمنظور از بیـن بردن
به كانال تلگرام نشريه خوشه بپيونديد

الیـه فشـرده شـده خـاک یا سـخت الیـه خـاک موردنیاز می باشـد کـه از بین
بـردن ایـن الیـه به گسـترش رشـد ریشـه و همچنین تحمـل به خشـکی گیاه
بسـیار کمـک خواهدکـرد .اسـتفاده از مدیریـت خـاکورزی دقیـق (خاکورزی
متغیـر بر اسـاس نیـاز یک ناحیـه خـاص) میتواند صرفهجویـی قابل
در عمـق ّ
مالحظـهای در مدیریـت فشـردگی خاک ایجـاد نماید.
خــاکورزی دقیــق ،خصوصیــات فیزیکــی خــاک را تنهــا در نقاطــی اصــاح
مینمایــد کــه در آن نقــاط عملیــات خــاکورزی بهمنظــور رشــد موثــر
ریشــه محصــول مــورد نیــاز میباشــد.
مطالعــه ریپــر ( )1999نشــان داد کــه هزینــه زیرشــکنی بــه میــزان 34درصــد
بــا اســتفاده از خــاکورزی دقیــق در مقایســه بــا خــاکورزی در عمــق
یکنواخــت کاهــش پیــدا کــرد [.]9
همچنیــن فولتــون و همــکاران ( )1996گــزارش کردنــد کــه میــزان ســوخت
مصرفــی بــا اعمــال مدیریــت خــاکورزی دقیــق یــا خــاکورزی در عمــق
متغیــر بــه میــزان  50درصــد کاهــش پیــدا کــرد [.]4
ّ
متغیــر
ف ّنــاوری الزم بــرای خــاکورزی دقیــق یــا خــاکورزی در عمــق ّ
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توســط خلیلیــان و همــکاران ( )2002ارائــه شــده اســت و اصــول ایــن
سیســتم جدیــد توســط برخــی از محقّقــان ديگــر نیــز مــورد مطالعــه قــرار
گرفتــه اســت [.]7, 9, 11
بــا ایــن وجــود ،ایــن روش یــک ف ّنــاوری نوپــا مــی باشــد و ّاطالعــات بســیار
کمــی در ارتبــاط بــا مقاومــت کششــی ادوات و انــرژی موردنیــاز خــاکورزی
اولیــه در
متغیــر موجــود میباشــد .توســعۀ ایــن اطالعــات گام ّ
در عمــق ّ
مدیر ّیــت اقتصــادی فشــردگی خــاک و مطالعــۀ تطابــق ایــن ف ّنــاوری و
پذیــرش از ســوی کشــاورزان منطقــه میباشــد.
مواد و روش ها
از یــک دســتگاه فروســنج مجهــز بــه سیســتم مکانیــاب جهانــی تفاضلــی
( )DGPSکــه روی یــک تراکتــور شــش چــرخ نصــب شــده بــود ،بهمنظــور
اندازهگیــری مقاومــت بــه نفــوذ خــاک اســتفاده گردیــد [.]2, 8
از یــک تراکتــور جاندیــر کمــک جلــو بــا تــوان مشــخصۀ  105اســب بخــار
و مجهــز بــه ابــزار اندازهگیــر بهمنظــور جمــعآوری دادههــای مربــوط بــه
عملیــات خــاکورزی اســتفاده گردیــد.
انــرژی خــاکورزی در جریــان انجــام ّ

سیســتم ابــزار اندازهگیــری تراکتــور مجهــز بــه دینامومتــر اتصــال س ـهنقطه،
ســوخت ســنج ،حســگر اندازهگیــری دور موتــور ( ،)RPMحســگرهای مختلــف
اندازهگیــری ســرعت (سیســتم رادار ،چــرخ پنجــم و حســگر صوتــی) ،سیســتم
مکانیــاب جهانــی تفاضلــی ،واحــد جمــع کننــدۀ داده و همچنیــن حســگر
نــوری میباشــد کــه از آن حســگر بــرای مشــخص کــردن ابتــدا و انتهــای
کــرت آزمایشــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد [.]7
از یــک سیســتم کنتــرل عمــق مجهــز بــه سیســتم مکانیــاب جهانــی
تفاضلــی بــه منظــور کنتــرل عمــق خــاکورزی مطابــق بــا عمــق و ضخامــت
الیــۀ فشــرده شــده (کــه از روی دادههــای شــاخص مخروطــی بدســت
میآیــد) در ایــن تحقیــق مــورد اســتفاده قــرار گردیــد.
آزمایشــهای مزرعـهای در داخــل یــک مزرعــه بــا ســه نــوع بافــت خــاک در
مرکزتحقیقــات و ترویــج دانشــگاه کلمســون در نزدیکــی شــهر بلــک ویــل
ایالــت کارولینــای جنوبــی آمریــکا انجــام شــد .مزرعــۀ آزمایشــی بــه وســعت
 2/5هکتــار دارای ســه نــوع بافــت لومــی شــنی فیســویل ،شــنی لومــی
فوکــی و شــنی لیــک لنــد بــود .مزرعــه آزمایشــی بــه کــرت هــای  4×15متــر
تقســیم شــد .بعــد از آن نمونههــای خــاک از هــر کــرت بهمنظــور بدســت
آوردن بافــت خــاک جم ـعآوری گردیــد.
یــک ســری کامــل از دادههــای شــاخص مخروطــی بــا اســتفاده از یــک
فروســنج مخروطــی در سرتاســر مزرعــه بدســت آمــد .در هــر کــرت آزمایشــی
مقادیــر شــاخص مخروطــی بــرای  9نقطــه بــه فاصلــه  1/5متــر از یکدیگــر
بدســت آمــد.
براســاس  9دادۀ بدســت آمــده بــرای عمــق کــه از روی دادههــای شــاخص
مخروطــی در داخــل هــر کــرت آزمایشــی بدســت آمدنــد ،عمــق متوســط
خــاکورزی بــرای هــر کــرت تعییــن گردیــد .در داخــل هــر کــرت آزمایشــی
عمــق خــاکورزی کــه بایســتی موجــب از بیــن بــردن الیــۀ ســخت خــاک
شــود ،عمقــی از خــاک کــه دارای مقادیــر شــاخص مخروطــی بــاالی 2/07
مگاپاســکال بــود تعییــن گردیــد [.]7,5
هفته نامه خوشه
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آزمایشــهاي مزرع ـهای بــه منظــور مقایســه انــرژی مــورد نیــاز حــاکورزی
دارای  12تیمــار بــود کــه در قالــب بلوکهــای کامــل تصادفــی بــا ســه
تکــرار در داخــل هــر بافــت انجــام گردیــد .تیمارهــا شــامل دو تیمــار
خــاکورزی (خــاکورزی در عمــق یکنواخــت و خــاکورزی دقیــق) ،ســه
تیمــار ســرعت پیشــروی تراکتــور ( 8 ،6و  9/5کیلومتــر بــر ســاعت) و دو
ســطح رطوبــت خــاک (نســبت ًا خشــک و مرطــوب) بــود .آزمایشــها در حالــت
نســبت ًا خشــک خــاک مزرعــه زمانــی انجــام گرفــت کــه هیــچ بارندگــی در
مــاه نوامبــر  2004بــه مــدت دو هفتــه وجــود نداشــت .در حالــت مرطــوب
خــاک مزرعــه آزمایشــها ســه روز بعــد از بارندگــی بــه میــزان  29میلــی متــر
در اواخــر مــاه نوامبــر  2004انجــام گرفــت.
نحــوۀ اعمــال تیمارهــاي خــاكورزي در داخــل هــر بافــت بــه ایــن صــورت
بــود کــه پــس از میانگینگیــری از  9داده بدســت آمــده بــرای عمــق در هــر
کــرت آزمایشــی ،عمــق متوســط خــاکورزی بــرای هــر کــرت تعییــن گردیــد.
بــا اســتفاده از ایــن داده هــا  3ناحیــه خــاکورزی (بلــوک) بــرای هــر نــوع
خــاک بدســت آمــد کــه در هــر ناحیــه یــا بلــوک ،عمــق مــورد اســتفاده بــرای
تیمارخــاکورزی دقیــق یکســان بــود و در هــر بلــوک تیمارهــای خــاکورزی
در ارتبــاط بــا تيمارهــاي ســرعت پیشــروی و محتــوي رطوبتــي خــاك  3بــار
تکــرار گردیدنــد .عمــق خــاکورزی بــرای خــاکورزی در عمــق یکنواخــت
 46ســانتيمتر بــود کــه از ســوی کشــاورزان منطقــه بــه عنــوان خــاکورزی
معمــول در منطقــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد [.]4 , 7

نتایج و بحث
عمــق پیشبینــی شــده خــاکورزی در خــاک فیســویل از  20-46ســانتيمتر
تغییــر میکــرد و در دو نــوع خــاک دیگــر عمــق خــاکورزی از 28-46
متغیــر بــود .ســه عمــق خــاکورزی در هــر نــوع خــاک تعییــن
ســانتيمتر ّ
شــد کــه اســاس تشــکیل بلوکهــا در هــر نــوع خــاک را شــامل میشــد.
ایــن عمقهــا بــرای خــاک فیســویل  20و  30و  36ســانتيمتر بــرای خــاک
فوکــی  28و  40و  46ســانتيمتر و بــرای خــاک لیــک لنــد  28و  38و 46
ســانتيمتر بــود.
تجزیــه و تحلیــل آمــاری بــا اســتفاده از نــرم افــزار  ]13[ SASبهوضــوح
اختــاف معن ـیداری را بیــن تیمارهــای خــاکورزی در ســطح احتمــال %1
نشــان داد .همچنیــن ســوخت مصرفــي (لیتــر بــر هکتــار) در خــاک فیســویل
در ســطح احتمــال  %1بــرای دو تیمــار خــاکورزی معنــیدار بــود .بیــن
مقادیــر ســوخت مصرفــي بــرای دو نــوع خــاک دیگــر (فوكــي و ليكلنــد)
در ســطح احتمــال  %5بیــن خــاکورزی در عمــق یکنواخــت و خــاکورزی
دقیــق اختــاف معن ـیدار مشــاهده شــد.
مقایســه بیــن انــرژی خــاکورزی و ســوخت مصرفــي بــرای دو نــوع سیســتم
خــاکورزی ذکــر شــده در خــاك فيســويل نشــان داد کــه بــا اســتفاده از
سیســتم خــاکورزی دقیــق بهترتيــب بهمیــزان  50و  30درصــد در انــرژی
موردنيــاز و ســوخت مصرفــي صرفهجویــی میشــود .همچنیــن بــرای خــاک
فوکــی بــه ترتیــب  21و  8درصــد و بــرای خــاک لیکلنــد  26/1و 8/5
درصــد در انــرژی موردنيــاز و مصــرف ســوخت صرفهجویــی گردیــد.
ايــن صرفهجويــي در ســوخت مصرفــي بــا اســتفاده از مدير ّيــت خــاكورزي
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دقيــق كمتــر از مقاديــر گــزارش شــده توســط فولتــون و همــکاران ()1996
ميباشــد .همچنيــن بــهنظــر میرســد کــه اســتفاده از خــاکورزی دقیــق
بخصــوص در خــاک فیســویل کــه دارای درصــد رس باالتــری نســبت بــه
بقیــه خاکهــا میباشــد ،موجــب صرفهجویــی قابــل مالحظــهای در
ّ
مصــرف انــرژی میگــردد.
بدلیــل اینکــه تمامــی کرتهــای آزمایشــی واقــع شــده در داخــل ایــن نــوع
خــاک بــه عمــق شــخم کمتــر از  40ســانتيمتر نیازمنــد میباشــند و عــاوه
بــر آن  60درصــد نواحــی واقــع شــده در داخــل ایــن نــوع خــاک بــه عمــق
شــخم کمتــر از  30ســانتيمتر نیــاز دارنــد.
مقايســه نتايــج مطالعــات انجــام شــده توســط فولتــون و همــکاران ()1996
و ریپــر ( )1999و همچنيــن نتايــج بدســت آمــده از ايــن تحقيــق نشــان
ميدهــد كــه در مناطــق جلگـهاي ســاحلي بــا درصــد رس بــاال اليــه فشــرده
شــده خــاك بــه صــورت طبيعــي در اعمــاق كمتــر خــاك ايجــاد ميگــردد و
درصــد صرفهجويــي بــاال در ســوخت مصرفــي و انــرژي مــورد نيــاز در ايــن
نــوع خاكهــا بيشــتر بــه ايــن علــت ميباشــد كــه بــا اعمــال خــاكورزي
دقيــق خــاك در عمــق كمتــري شــخم زده ميشــود [.]4, 9

نتایــج همچنیــن نشــان داد کــه بــا افزایــش عمــق خــاکورزی ،مقاومــت
کششــی در تمــام خاکهــا افزایــش پیــدا كــرد .در خــاک فیســویل بدليــل
وجــود اليــه عميــق رســي زيــر اليــة فشــرده شــده عمــق خــاکورزی دارای
تاثیــر معن ـیداری روی ســوخت مصرفــي بــود.
در مــورد خاکهــای فوکــی و لیکلنــد از لحــاظ ســوخت مصرفــي تأثیــر
معنــیداری در خــاکورزی بــه عمــق  38و  46ســانتيمتر مشــاهده نشــد.

خاكهــاي جلگــهاي ســاحلي ارائــه شــده اســت [.]12
در خـــاک لیکلنـــد (شـــنی) نیـــروی کششـــی و ســـوخت مصرفـــي بـــه
طـــور معنـــیداری بـــا افزایـــش محتـــوی رطوبتـــی کاهـــش پیـــدا کردنـــد
و ایـــن امـــر میتوانـــد بدلیـــل تغییـــرات در شـــاخص مخروطـــی خـــاک
باشـــد کـــه در مقایســـه بـــا دیگـــر خاکهـــا تنهـــا در ایـــن نـــوع خـــاک
مقادیـــر شـــاخص مخروطـــی بهطـــور معنـــیداری تحـــت تأثیـــر رطوبـــت
قـــرار گرفتنـــد.
نتاي ــج بس ــياري از تحقيق ــات نش ــان داده اس ــت ك ــه ش ــاخص مخروط ــي و
ج ــرم محص ــوص ظاه ــري خ ــاك ب ــا افزاي ــش محت ــوي رطوبت ــي كاه ــش
پيـــدا ميكننـــد و بـــه نظـــر ميرســـد كـــه اســـتفاده از تغييـــرات مقاديـــر
شـــاخص مخروطـــي بهمنظـــور توجيـــه اثـــر محتـــوي رطوبتـــي خـــاك بـــر
مقاوم ــت كشش ــي منطق ــي باش ــد [.]12
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