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ـــرمایه  ـــر س ـــر ب ـــره ناظ ـــات مدی ـــو هی ـــریفات عض ـــعود ش ـــر مس دکت
ـــای  ـــش ه ـــله همای ـــن روز از سلس ـــاورزی، در آخری ـــک کش ـــانی بان انس
ـــای  ـــوزه ه ـــج و آم ـــدی نتای ـــع بن ـــه جم ـــک ب ـــن بان ـــعب ای ـــای ش روس
ـــگ در  ـــۀ فرهن ـــه مثاب ـــوزش ب ـــش آم ـــریح  نق ـــا و تش ـــت ه ـــن نشس ای

ـــت. ـــان پرداخ ـــه ای کارکن ـــار حرف ـــت رفت مدیری

ـــنبه  ـــریفات روز یکش ـــاورزی، ش ـــک کش ـــی بان ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
17 اردیبهشـــت در جمـــع مدیـــران و روســـای شـــعب بانـــک کشـــاورزی 
ـــاورزی  ـــه کش ـــاالن عرص ـــع فع ـــور در جم ـــندی از حض ـــار خرس ـــن اظه ضم
ـــک  ـــن بان ـــعب ای ـــای ش ـــه روس ـــاش صمیمان ـــکاری و ت ـــی از هم و قدردان
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 

ـــد. ـــی ش ـــه مل ـــن وظیف ای
ـــوراي  ـــس ش ـــت و مجل ـــه دول ـــگاه و توج ـــود، ن ـــخنان خ ـــه س وی در ادام
ـــرد  ـــازی، عملک ـــاد س ـــته از اعتم ـــاورزي  را برخاس ـــک کش ـــه بان ـــامي ب اس
ـــک  ـــن بان ـــه ای ـــل توج ـــای قاب ـــت ه ـــکاران و موفقی ـــاش هم ـــان، ت درخش
در عرصـــه خدمـــت رســـانی، تحقـــق اقتصـــاد مقاومتـــی و اثرگـــذاری در 

ـــت. ـــر دانس ـــای اخی ـــال ه ـــور در س ـــادی کش ـــعه اقتص توس
ـــهای  ـــًا روش ـــروزه غالب ـــه ام ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــش ب ـــن همای ـــریفات در ای ش
ـــای  ـــول الگوه ـــر و تّح ـــر تغیی ـــز ب ـــای تمرک ـــه ج ـــری ب ـــی و یادگی آموزش
فکـــری و رفتـــاری، بـــر انتقـــال دانـــش ســـازمانی و مهارت هـــا و 
قابلیت هـــای حرفـــه ای متمرکـــز شـــده اســـت، گفـــت: ایـــن در حالـــی 
ــعب  ــی شـ ــران اجرایـ ــژه مدیـ ــه ویـ ــان و بـ ــرای کارکنـ ــه بـ ــت کـ اسـ
ـــای  ـــه ج ـــاری ب ـــری و رفت ـــول فک ـــاری، تح ـــرد رفت ـــوی رویک ـــاس الگ براس
تمرکـــز بـــر انتقـــال دانـــش ســـازمانی و مهـــارت هـــا و قابلیـــت هـــای 

حرفـــه ای بایـــد هـــدف قـــرار گیـــرد.
ـــه ای  ـــری حرف ـــوزش و یادگی ـــه آم ـــی ب ـــرد فرهنگ ـــج رویک ـــزود: تروی وی اف

ـــه  ـــوزش ب ـــرش »آم ـــرا نگ ـــه زی ـــت یافت ـــش اهمی ـــش از پی ـــازمانی بی و س
ـــازمانی  ـــار س ـــر رفت ـــری و تغیی ـــول فک ـــرورت تّح ـــه ض ـــگ« ب ـــه فرهن مثاب
ـــت  ـــوم آن اس ـــه مفه ـــرده و ب ـــد ک ـــان تاکی ـــه ای کارکن ـــار حرف و تغییررفت
ـــد  ـــای ناکارآم ـــن الگوه ـــد را جایگزی ـــد جدی ـــای کارآم ـــتی الگوه ـــه بایس ک

ـــد. ـــی کنن کنون
ــاری  ــری و رفتـ ــول فکـ ــب تّحـ ــن ترتیـ ــرد: بدیـ ــح کـ ــریفات تصریـ شـ
کارکنـــان براســـاس الگـــوی رویکـــرد رفتـــاری ، شـــامل تغییـــر دانـــش 
ـــت و  ـــه ای اس ـــار حرف ـــر رفت ـــه ای و تغیی ـــرش حرف ـــر نگ ـــازمانی ، تغیی س
ـــوزد  ـــرد بیام ـــه ف ـــت ک ـــاری آن اس ـــری و رفت ـــول فک ـــن تّح ـــن گام ای اولی
ـــازمانی و  ـــگاه س ـــم در جای ـــران ه ـــه دیگ ـــن ک ـــت و ای ـــمند اس ـــه ارزش ک
ـــازمان  ـــر، در دورن س ـــن ام ـــر ای ـــتند و اگ ـــود دارای ارزش هس ـــه ای خ حرف
ــرف  ــازمانی برطـ ــط سـ ــکات در روابـ ــیاری از مشـ ــود بسـ ــه شـ نهادینـ

ـــد. ـــد ش خواه
وی عناصـــر اساســـی و پایـــه ای کـــه بـــر طبـــق نیازهـــای اصلـــی هـــر 
ســـازمان در شـــعب شـــکل مـــی گیـــرد را شـــامل خودآگاهـــی ســـازمانی، 
تعلّـــق خاطـــر ســـازمانی و اهمّیـــت تـــاش بـــرای رســـیدن بـــه اهـــداف 
ـــی  ـــورت های ـــعب، ص ـــی  در ش ـــرمایه فرهنگ ـــزود: س ـــت و اف ـــازمانی دانس س

ـــت. ـــاری اس ـــری و رفت ـــای فک ـــارت و الگوه ـــش، مه از دان
ـــت:  ـــود گف ـــخنان خ ـــه س ـــاورزی در ادام ـــک کش ـــره بان ـــات مدی ـــو هی عض
امـــروزه، مرزســـازمان هـــای معاصـــر، همـــان مـــرز فرهنگـــی اســـت و 
ـــب  ـــاز دارد موج ـــی ب ـــی و چاالک ـــازمان را از پویای ـــی، س ـــر عامل ـــه ه چنانچ

ـــود. ـــی ش ـــازمانی م ـــود س ـــاد و جم انقی
وی افـــزود: ســـازمان هـــای معاصـــر در راســـتای تکاپـــوی ســـازمانی و 
ــای  ــر و تربیـــت الگوهـ ــئول تکثیـ ــانی، مسـ ــای انسـ بســـط ظرفیـــت هـ
ســـالم انســـانی هســـتند کـــه رفتـــار آنـــان در قالـــب رفتـــار حرفـــه ای 

اســـت. 
در محیـــط ســـازمان امـــروزه ایـــن الگوهـــای ســـالم در پرتـــو نگرش«آمـــوزش 

ـــه فرهنـــگ« و در قالـــب »ســـرمایه انســـانی« اســـت. ـــه مثاب ب

عضو هیات مدیره بانک کشاورزی در همایش روسای شعب این بانک تشریح کرد: 

نقش آموزش به مثابۀ فرهنگ در مدیریت رفتار حرفه ای کارکنان
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ــوری  ــزی جمهـ ــک مرکـ ــس کل بانـ ــیف رئیـ ــی اهلل سـ ــر ولـ دکتـ
ــی  ــپاس از دکترمرتضـ ــوح سـ ــدای لـ ــا اهـ ــران  بـ ــامی ایـ اسـ
ـــاورزی  ـــک کش ـــل بان ـــره و مدیرعام ـــات مدی ـــس هی ـــهیدزاده رئی ش

قدردانـــی کـــرد.

ـــنبه  ـــیف روز ش ـــر س ـــاورزی، دکت ـــک کش ـــی بان ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
شـــانزدهم اردیبهشـــت در جریـــان ســـومین مرحلـــه همایـــش سراســـری 

ـــوح  ـــدای ل ـــا اه ـــد، ب ـــزار ش ـــر برگ ـــه در بابلس ـــک ک ـــن بان ـــعب ای ـــای ش روس
ـــاورزی  ـــک کش ـــان بان ـــهیدزاده و کارکن ـــر ش ـــای دکت ـــاش ه ـــپاس از ت س
ـــای  ـــگاه ه ـــت از بن ـــد، حمای ـــای راک ـــگاه ه ـــیدن بهبن ـــق بخش ـــرای رون ب
ـــای  ـــه ه ـــرای برنام ـــتغال، اج ـــد و اش ـــه تولی ـــک ب ـــط ،کم ـــک و متوس کوچ
ـــل و  ـــرعت عم ـــن س ـــی همچنی ـــد مل ـــت از تولی ـــی و حمای ـــاد مقاومت اقتص
ـــهیات  ـــم تس ـــود و جرای ـــودگی س ـــرح بخش ـــرای ط ـــدی در اج ـــام ج اهتم

ـــرد. ـــی ک ـــکر و قدردان ـــان  تش ـــون توم ـــد میلی ـــر از یکص کمت

قدردانی رئیس کل بانک مرکزی از مدیرعامل بانک کشاورزی

ـــای  ـــرورش الگوه ـــت و پ ـــاس تربی ـــن اس ـــر ای ـــرد: ب ـــریح ک ـــریفات تش ش
ـــک  ـــاد » بان ـــالوده و بنی ـــه ای، ش ـــان حرف ـــب کارکن ـــانی در قال ـــالم انس س

ـــت. ـــالم« اس ـــعب س ـــالم، ش س
ـــا  ـــه در آن ه ـــرد ک ـــی ک ـــعبی معرف ـــالم« را  ش ـــعب س ـــه، »ش وی در ادام
کلیـــه فرایندهـــا و عملیـــات اجرایـــی، ســـالم هســـتند، اصـــول و شـــرایط 
ـــی  ـــک ناش ـــر بان ـــم ب ـــاختار حاک ـــی س ـــعب از بررس ـــت ش ـــر مدیری ـــم ب حاک
مـــی شـــود ، کیفّیـــت دارایـــی هـــای بانـــک از نـــرخ تســـهیات جـــاری 
ـــا  ـــی ه ـــدی دارای ـــه بن ـــی و طبق ـــای مال ـــورت ه ـــود، در ص ـــی ش ـــی م ناش
و ســـود پرداختـــی بانـــک شـــفافیت وجـــود دارد، تـــوان ایفـــای تعهـــداّت 
ــود  ــت سـ ــد، کیفّیـ ــهامداران دارنـ ــتریان و سـ ــل مشـ ــک را در مقابـ بانـ
کـــه بـــا نـــگاه بـــه زمـــان بازپرداخـــت و عـــدم اســـتمهال در پرداخـــت 
ـــا  ـــی و ی ـــا واقع ـــه آی ـــک ک ـــودآوردی بان ـــت و س ـــی اس ـــل بررس ـــود قاب س

غیرواقعـــی بـــوده اســـت.
ـــی  ـــران اجرای ـــوان مدی ـــه عن ـــعب ب ـــای ش ـــرد: رؤس ـــح ک ـــریفات تصری ش
بانـــک عـــاوه بـــر مدیریـــت رفتـــار حرفـــه ای کارکنـــان، الزم اســـت 
عملکـــرد شـــعب خـــود را در چارچـــوب قوانیـــن و مقـــررات بانکـــی بـــه 
ـــود  ـــه بهب ـــی ب ـــای داخل ـــرل ه ـــا کنت ـــو ب ـــه همس ـــد ک ـــم کنن ـــوی تنظی نح

عملکـــرد شـــعب نیـــز بینجامـــد.
ـــن  ـــای ای ـــوزه ه ـــج و آم ـــدی نتای ـــن جمعبن ـــود ضم ـــخنان خ ـــان س وی در پای
همایـــش و اظهـــار خرســـندی از کیفیـــت پیشـــنهادات مطـــرح شـــده،  بـــا 
ـــک  ـــرمایه در بان ـــت س ـــبت کفای ـــودی نس ـــت صع ـــی از وضعی ـــه گزارش ارائ

ـــزی  ـــک مرک ـــک از بان ـــن بان ـــت ای ـــه برداش ـــش اضاف ـــاورزی و روندکاه کش
در دولـــت تدبیـــر و امیـــد ، اظهـــار امیـــدواری کـــرد بـــا تـــداوم حمایـــت 
ـــد،  ـــانی توانمن ـــروی انس ـــاش نی ـــی و ت ـــن مدیریت ـــای نوی ـــت ، روش ه دول
ـــه  ـــت ب ـــرایط مثب ـــا و ش ـــت ه ـــتفاده از فرص ـــا اس ـــد ب ـــاورزی بتوان ـــک کش بان
ـــادی  ـــعه اقتص ـــی، توس ـــاد مقاومت ـــداف اقتص ـــق اه ـــده، در راه تحق ـــود آم وج

ـــردارد. ـــدی ب ـــای بلن ـــدگان، گام ه ـــه تولیدکنن ـــت ب ـــور و خدم کش
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رئیــس ســازمان چــای گفــت: تاکنــون بــا 140 کارخانــه چایســازی بــرای 
ــک  ــای خش ــه چ ــل آن ب ــرآوری و تبدی ــبز و ف ــرگ  س ــی ب ــد تضمین خری

قــرارداد بســته ایــم.

ــت و  ــور اس ــم کش ــول مه ــک محص ــای ی ــزود: چ ــان اف ــی روزبه ــد ول محم
ــاز  ــر آغ ــرگ ســبز دیرت ــه برداشــت ب ــی ک ــه  هــای دیگــر در مناطق ــا کارخان ب

ــتیم. ــرارداد هس ــاد ق ــال انعق ــود درح می ش
وی خاطرنشــان کــرد: 150 کارخانــه چایســازی در اســتان های گیــان و 
مازنــدران وجــود دارد و در کنــار ایــن کارخانــه هــا کارخانــه  هــای بســته  بنــدی و 

توزیــع چــای نیــز فعالیــت مــی کننــد.
وی از برداشـت رسـمی برگ سـبز چای در اسـتان  های گیان و مازندران همزمان 
بـا گـرم شـدن هوا خبـر داد و اظهارداشـت: 50 هزار خانـوار چایکار در زمینـه تولید و 

فـرآوری چای خشـک در اسـتان های گیـان و مازندران اشـتغال دارند.
ــای  ــن چ ــزار ت ــاالنه 110 ه ــت: س ــور اظهارداش ــای کش ــازمان چ ــس س ریی
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 می کننــد و افزایــش تولیــد چــای بــرای 
دولــت از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و در ایــن راســتا برنامــه  ریــزی بــه 

منظــور توســعه باغ هــای چــای انجــام شــده اســت.
وی بــه وجــود 34 هــزار هکتــار بــاغ چــای در دهــه 70 در اســتان  هــای گیــان 
و مازنــدران اشــاره کــرد و ادامــه داد: در آن ســال ها حــدود 70 هــزار تــن چــای 
خشــک در کشــور تولیــد می شــد کــه ایــن تولیــد 65 تــا 70 درصــد نیــاز کشــور 
ــدا کــرد و در ســال های 91  ــی پی ــد ســیر نزول ــن رون ــا ای ــن می کــرد ام را تامی

تــا 93 بدتریــن  شــرایط تولیــد چــای در کشــور تجربــه شــد .
وی یادآورشــد: تولیــد چــای در 2 ســال گذشــته رونــد رشــد را طــی کــرده اســت 
ــدران  ــان و مازن ــرگ ســبز چــای در گی ــن ب ــزار ت و در ســال گذشــته 139 ه
ــه 28  ــال 93 ب ــدی س ــل 13 درص ــی در مقاب ــب خودکفای ــد و ضری ــد ش تولی
درصــد رســید. روزبهــان، افزایــش تولیــد چــای را ســبب بازگشــت روحیــه امیــد 
و نشــاط در صنعــت چــای کشــور عنــوان کــرد و اظهارداشــت: بازگشــت اعتمــاد 

ــا اهمیــت اســت. ــه چــای ایرانــی بســیار ب مصرف کننــده داخلــی ب
شــورای اقتصــاد در آخریــن جلســه خــود در 25 اســفند مــاه 95 ،قیمــت خریــد 
تضمینــی هــر کیلوگــرم بــرگ ســبز چــای درجــه یــک در ســال زراعــی 96 را 
ــرگ ســبز چــای درجــه دو را 14  ــال و هــر کیلوگــرم ب ــه 26 هــزار و 242 ری ب

هــزار و 695 ریــال تعییــن کــرد.
در اســتان هــای گیــان و مازنــدران حــدود 28 هــزار هکتــار بــاغ چــای وجــود 

دارد کــه 90 درصــد آن در گیــان واقــع شــده اســت.

آمادگی 140 کارخانه چایسازی

 برای خرید و فرآوری برگ سبز چای
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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 94-95 کـه در زیـر بخش هـای دام، 

طیـور، زراعـت، بـاغ و منابع طبیعـی زیان دیـده بودند پرداخت شـد.

ــا تأکیــد بــر اهمیــت بیمــه شــدن بهره  بــرداران کشــاورزی در  منوچهــر حبیبــی ب
ســال زراعــی جدیــد اضافــه کــرد: صنــدوق بیمــه محصــوالت جایــگاه و نقــش 
ویــژه ای در ســطح تولیــد دارد و بــا تقویــت ایــن صنــدوق قــدرت ریســک پذیری 

ــا موضــوع  ــه نام گــذاری ســال 96 ب ــا اشــاره ب ــد. وی ب ــردار افزایــش می یاب بهره ب
اقتصــاد مقاومتــی و اهمیــت آن از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری، تصریــح کــرد: 
ــق سیاســت های اقتصــاد  ــت تحق ــی در جه ــاورزی اقدام ــه محصــوالت کش بیم
مقاومتــی بــوده و بــه همیــن خاطــر دولــت تدبیــر و امیــد توجــه ویــژه ای بــه ایــن 

موضــوع داشــته باشــد.
حبیبـی، بیمـه محصوالت کشـاورزی را کمکی به بهره برداران کشـاورزی دانسـت و 
تأکیـد کـرد: در سـال جـاری زراعی نیز بیـش از 12 هزار هکتـار از باغـات و 34 هزار 

هکتـار از مزارع اسـتان تحت پوشـش بیمه کشـاورزی قرارگرفته اند.

معاون اقتصادی استاندار اعام کرد:

پرداخت غرامت 11 میلیاردی به کشــاورزان و باغداران خسارت دیده

وزیـر جهـاد کشـاورزی گفت:با توجـه به افزایـش جمعیت جهـان در دهه های 
آینـده و پیـش بینـی کاهش عرضـه پنبه، تولیـد این محصـول در کشـور باید 

افزایـش یابد.

محمود حجتی در جلسـه بررسـی سیاسـت ها و اقدامات طرح خوداتکایی پنبه، اظهار 
داشـت: بـا توجـه بـه افزایـش جمعیـت جهـان در دهه های 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 راه های افزایش تولید و درآمد کشـاورزان اسـت، تاکید 
کرد:نهاده هـای 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 نهاده ها در داخل کشـور 
اقـدام شـود. حجتی، تقویت تعاونی های تولیـد را ضروری عنوان کرد و افـزود: وزارت 

جهـاد کشـاورزی از واگـذاری مدیریـت زنجیـره تولیـد پنبـه شـامل تأمیـن و توزیع 
نهاده هـا و همچنیـن فعالیت هـای تجـاری به تعاونی هـای تولید حمایـت می کند.

وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره به پیگیری هـای وزیر صنعـت، معدن و تجـارت به 
عنـوان متولـی صنعت کشـور، این امـر را امتیازی بـزرگ برای بخش تولید برشـمرد 
و اضافـه کـرد: بـا کارخانه هـای نسـاجی بـرای مشـارکت در خریـد پنبه کشـاورزان 

مذاکراتی انجام شـده اسـت.

لزوم افزایش تولید پنبه/ مذاکره با کارخانجات برای خریدپنبه کشاورزان



info.khooshe@yahoo.comهفته نامه خوشه

22سال سیزدهم . دور جدید . پیاپی 510 )153( سال 1396

رئیــس جهــاد کشــاورزی مازنــدران گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط مســاعد 
آب و هوایــی، توزیــع مناســب بــذر، کــود، ســم و ماشــین آالت، پیــش بینی 
ــد  ــی 15 درص ــته 10 ال ــال گذش ــا س ــه ب ــد در مقایس ــه تولی ــود ک می ش

افزایــش یابــد.

بخـش کشـاورزی از حیث شـرایط آب و هوایی مشـکل 
خاصـی ندارد

ــن  ــوان یکــی از مهم تری ــه عن ــج ب ــد برن ــت مناســب تولی ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
محصــوالت راهبــردی پیــش بینــی می شــود کــه اگــر مشــکل خاصــی از قبیــل: 
ســیل، باران هــای شــدید در تولیــد پیــش نیایــد در زمــان برداشــت بــا کاهــش 

نــرخ برنــج در بــازار روبــرو خواهیــم شــد.
ــت،  ــگار صنع ــا خبرن ــو ب ــج در گفتگ ــن برن ــس انجم ــب رئی ــان نائ ــی اکبری عل
تجــارت و کشــاورزی بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت تولیــد برنــج اظهــار داشــت: 
ــایر  ــت در س ــت کش ــی و محدودی ــب آب و هوای ــرایط مناس ــه ش ــه ب ــا توج ب

ـــدم  ـــد گن ـــون خری ـــا کن ـــت: ت ـــی گف ـــی دولت ـــی بازرگان ـــاون داخل مع
ـــزان  ـــن می ـــه ای ـــرده ک ـــور ک ـــن عب ـــرز ۸۲0 هزارت ـــتان از م در ۷ اس
در ســـامانه درج شـــده و بـــه تدریـــج کشـــاورزان مطالبـــات خـــود را 

دریافـــت مـــی  کننـــد.

حســـن عباســـی معروفـــان معـــاون داخلـــی بازرگانـــی دولتـــی بـــا اشـــاره 
ـــون  ـــا کن ـــت: ت ـــار داش ـــدم اظه ـــی گن ـــد تضمین ـــت خری ـــن وضعی ـــه آخری ب
ـــن  ـــه ای ـــرده ک ـــور ک ـــن عب ـــرز 820 هزارت ـــتان از م ـــدم در 7 اس ـــد گن خری
ـــود را  ـــات خ ـــاورزان مطالب ـــج کش ـــه تدری ـــده و ب ـــامانه درج ش ـــزان در س می

ــد. ــت می کننـ دریافـ
بــه گفتــه وی 400 میلیــارد تومــان از مطالبــات کشــاورزان پرداخــت و مابقــی 

اســتان ها پیــش بینــی می شــود کــه امســال 2 میلیــون و 300 الــی 2 میلیــون 
و 350 هزارتــن برنــج در اســتان  هــای شــمالی تولیــد شــود.

افزایش 10 الی 15 درصدی 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 
ــی 15 درصــد  ــته 10 ال ــال گذش ــا س ــد در مقایســه ب ــه تولی ــود ک ــی می ش بین

افزایــش یابــد.
ــن  ــون و 280 هزارت ــک میلی ــدود ی ــی 94 - 95 ح ــال زراع ــه وی س ــه گفت ب
شــلتوک تولیــد شــد کــه انتظــار مــی رود امســال بــه یــک میلیــون و 350 الــی 

ــن برســد. ــون و 400 هزارت ــک میلی ی
ــی 215 هــزار  ــون ســال گذشــته در 210 ال ــح کــرد: کشــت ِرت ــور تصری حیدرپ
هکتــار ســال گذشــته بــرای جبــران کاهــش ســطح کشــت بــه دنبــال محدودیت 

تولیــد امســال 10 الــی 16 درصــد افزایــش داشــته اســت.

بــه مــرور بــه حسابشــان واریــز می شــود. 
عباســی معروفــان ادامــه داد: بــا توجــه بــه مجــوز صــادرات ســه میلیــون تــن 
ــه مــرور پــس از بازاریابــی صــادر خواهــد شــد و هیــچ  گنــدم ایــن میــزان ب

گونــه محدودیــت زمانــی وجــود نــدارد.
ــت صــادرات  ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ــی ب ــی دولت ــی بازرگان ــاون داخل مع
ــن  ــن از ای ــی 500 هزارت ــش از 400 ال ــون بی ــا کن ــرد: ت ــان ک ــدم بی گن
ــه فــروش رفتــه و اینکــه چقــدر از ایــن میــزان از کشــور خــارج  محصــول ب

ــت. ــار گرف ــرگ آم ــد از گم ــت را بای ــده اس ش
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.

افزایش 10 درصدی برنج ایرانی در سال جاری

خرید تضمینی گندم از مرز ۸۲0 هزارتن عبور کرد
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ــازمان  ــاورزی س ــوالت کش ــادرات محص ــی ص ــر هماهنگ ــرکل دفت مدی
توســعه تجــارت در پاســخ بــه اظهــارات تولیــد کننــدگان زعفــران مبنــی 
بــر ایــن  کــه اگــر زعفــران چیــن بــه بــار بنشــیند بایــد فاتحــه زعفــران 
ــدی  ــی تهدی ــن موضوع ــم چنی ــد می دانی ــت: بعی ــد، گف ــی را خوان ایران

بــرای ایــران باشــد.

ــه  ــواری هایی ک ــران و دش ــوص زعف ــرد: در خص ــار ک ــازاری اظه ــود ب محم
ممکــن اســت در مســیر صــادرات ایــن محصــول بــه کشــورهایی ماننــد هنــد 
ــن در  ــد و چی ــد هن ــورهایی مانن ــه کش ــت ک ــد گف ــد بای ــته باش ــود داش وج
بحــث  هــای تعرفــه ای هماننــد مــا شــرایط و مــوارد خــاص خــود را در نظــر 
می گیرنــد و همان طــور کــه مــا تــاش داریــم بــا سیاســت  گــذاری مناســب 
از تولیــدات داخــل حمایــت کنیــم آنهــا نیــز چنیــن برخــوردی را انجــام مــی  

دهنــد.
ــران یــک موضــوع خــاص اســت کــه در حــال  ــه زعف وی اظهــار کــرد: البت
ــران  ــه ای ــق ب ــا متعل ــق دنی ــت مطل ــد ظرفی ــا 97 درص ــدود 96 ت ــر ح حاض
اســت؛ بدیــن ترتیــب ایــران در رتبــه اول صادرکننــدگان زعفــران قــرار دارد و 

ــرود. ــه راحتــی از بیــن ب ــه نیســت کــه ایــن شــرایط ب ایــن گون
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 شــده اند و در ایــن میــان 

در برخــی مــوارد افغانســتان نقــش حلقــه واســط را ایفــا می کنــد.
ـــام  ـــرای تم ـــف ب ـــای مختل ـــوزه  ه ـــد در ح ـــه تولی ـــت ک ـــی اس ـــه طبیع البت
ـــه  ـــق ب ـــی ح ـــند نوع ـــته باش ـــکان آن را داش ـــرایط و ام ـــه ش ـــورهایی ک کش
ـــهم  ـــا س ـــران ب ـــد زغف ـــا در تولی ـــورت م ـــر ص ـــه ه ـــا ب ـــی رود ام ـــاب م حس
بـــاالی 95 درصـــد بـــازار، رتبـــه اول صـــادرات را بـــه خـــود اختصـــاص 

ـــم. داده ای
ــد  ــز بای ــی نی ــای جهان ــت بازاره ــوص مدیری ــرد: در خص ــح ک ــازاری تصری ب

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــی م ــب مختلف مطال
ــم  ــی داری ــز توجــه کاف ــه اهمیــت بخــش خصوصــی نی ــن حــوزه ب ــا در ای م
ــد  ــورها مانن ــی از کش ــه برخ ــادرات ب ــت ص ــع محدودی ــا رف ــم ب و امیدواری

ــود. ــگ ش ــم  رن ــط ک ــای واس ــه  ه ــش حلق ــتان نق عربس
ــازار  ــه ب ــت ب ــن اس ــه ممک ــه ای ک ــن و صدم ــران چی ــوص زعف وی در خص
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. 
ــر  ــی اگ ــه حت ــزرگ اســت ک ــدی ب ــه ح ــن کشــور ب ــازار ای ــه ب ــن اینک ضم
محصولــی کــه در حــال حاضــر از ســوی ایــن کشــور کشــت شــده دو برابــر 

ــی وجــود نخواهــد داشــت. هــم شــود جــای نگران
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 20 تــا 30 
درصــد تولیــد آنهــا بــرای مصــرف داخلــی کفایــت می کنــد و بخــش عمــده  
ــه  ــا ب ــز م ــا نی ــوزه  ه ــن ح ــود. در ای ــرف واردات می ش ــوالت ص ــن محص ای
ــیار  ــای بس ــت و بازاره ــتیم و ظرفی ــا هس ــده اول و دوم دنی ــب تولیدکنن ترتی

خوبــی داریــم.
بــازاری در پایــان از برخــی اقــام کشــاورزی ماننــد پســته، خرمــا، کشــمش، 
ــای  ــی و چ ــان داروی ــان، گیاه ــی و آبزی ــوالت حیوان ــار، محص ــوه و تره ب می
بــه عنــوان عمــده اقــام صادراتــی بخــش کشــاورزی نــام بــرد و گفــت: در 
بخــش صــادرات گیاهــان دارویــی نیــز ایــران در وضعیــت مناســبی قــرار دارد.

زعفران چینی برای ایران مشکل ساز نمی شود



سال سیزدهم . دور جدید . پیاپی 510 )153( سال 1396

www.khooshebazar.irهفته نامه خوشه

24

رئیــس ســازمان تعــاون روســتایی اســتان قزویــن گفــت: در یــک ســال 
گذشــته بیــش از ۲50 هــزار ُتــن انــواع محصــوالت کشــاورزی به صــورت 

تضمینــی و توافقــی خریــداری شــد.

روابــط عمومــی ســازمان تعــاون روســتایی اســتان قزویــن، ناطــق معین الدیــن 
ــاندن  ــطه ها و رس ــذف واس ــد در ح ــتایی می توان ــاون روس ــه تع ــان اینک ــا بی ب
کاالهــای مــورد نیــاز مــردم باقیمــت مناســب بــه دســت مصرف کننــده نقــش 
ــوالت  ــروش محص ــد و ف ــامانه خری ــرد: س ــار ک ــد، اظه ــا کن ــری را ایف مؤث
کشــاورزی اقدامــی در راســتای حــذف واســطه گری خریدوفــروش محصــوالت 

کشــاورزی اســت.
رئیــس ســازمان تعــاون روســتایی اســتان قزویــن اعــام کــرد: در یــک ســال 

گذشــته 59 هــزار و 283 ُتــن گنــدم بــه  صــورت تضمینــی مباشــرتی، 194 هــزار 
ــه  صــورت حمایتــی  ــن ب ــن به صــورت توافقــی و یــک هــزار و 891 ُت و 400 ُت

خریــداری  شــده اســت.
ــواع محصــوالت  ــن ان ــک هــزار و 455 ُت ــن از عرضــه ی ــن مســئول همچنی ای
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.

ــه  ــیدگی ب ــتایی، رس ــاون روس ــای تع ــی از رویکرده ــرد: یک ــان ک وی خاطرنش
اقتصــاد روســتایی اســت کــه بــا اجــرای طــرح خریــد تضمینــی و توافقــی ایــن 
ــور  ــت به منظ ــی دول ــت های حمایت ــتای سیاس ــت در راس ــده اس ــام ش امرانج
تنظیــم بــازار و بخــش کشــاورزی، سیاســت خریــد تضمینــی توافقــی محصوالت 

کشــاورزی در دســتور کار قــرار گرفــت.

در یک سال گذشته؛

بیش از ۲50 هزار ُتن انواع محصوالت کشــاورزی خریداری شد

مدیـــر امـــور باغبانـــی ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان قزویـــن 
گفـــت: کشـــت و تولیـــد محصـــوالت گلخانـــه ای ارتقـــای تولیـــد و 

بهـــره وری منابـــع آبـــی اســـتان را بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت.

ـــن  ـــتان قزوی ـــاورزی اس ـــاد کش ـــازمان جه ـــی س ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ب
علی اکبـــری اظهـــار کـــرد: بـــا توجـــه بـــه کمبـــود منابـــع آبـــی، بایـــد 
ـــم  ـــل کنی ـــته منتق ـــه بس ـــاز ب ـــای ب ـــود را از فض ـــت های خ ـــیاری از کش بس
تـــا عـــاوه بـــر صرفه جویـــی در مصـــرف آب، شـــاهد افزایـــش تولیـــد و 

ارتقـــای بهـــره وری در بخـــش کشـــاورزی باشـــیم.
وی در ادامـــه از آماده ســـازی زیرســـاخت های الزم بـــرای ایجـــاد مجتمـــع 
ـــرد:  ـــه ک ـــاره و اضاف ـــتان اش ـــتان تاکس ـــاری در شهرس ـــه ای 870 هکت گلخان

ایجـــاد ایـــن مجتمـــع گلخانـــه ای از برنامه هـــای بلندمـــدت و اولویـــت دار 
ـــت. ـــتان اس ـــاورزی اس ـــاد کش جه

ــی  ــار از اراضـ ــاری؛ 500 هکتـ ــال جـ ــرد: در سـ ــان کـ ــری خاطرنشـ اکبـ
شـــیب دار اســـتان بـــه باغ هـــای زیتـــون، انگـــور و بـــادام تبدیـــل 

. ند می شـــو
بـــه گفتـــه ی وی؛ از ایـــن میـــزان 400 هکتـــار بـــه باغ هـــای زیتـــون و 

100 هکتـــار نیـــز بـــه باغ هـــای انگـــور و بـــادام اختصـــاص دارد.
ـــزار  ـــک ه ـــن ی ـــاری همچنی ـــال ج ـــد: در س ـــادآور ش ـــئول ی ـــام مس ـــن مق ای
هکتـــار از باغـــات انگـــور اســـتان داربســـتی می شـــوند کـــه صرفه جویـــی 
ــای  ــن مزایـ ــد را از مهم تریـ ــرد و تولیـ ــش عملکـ ــرف آب، افزایـ در مصـ

ـــت. ـــور اس ـــات انگ ـــردن باغ ـــتی ک داربس

توسعه گلخانه ارتقای بهره وری منابع آبی را به دنبال خواهد داشت
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ـــاورزی  ـــاد کش ـــازمان جه ـــادی س ـــور اقتص ـــزی و ام ـــه ری ـــاون برنام مع
ــی؛  ــاد مقاومتـ ــق اقتصـ ــتای تحقـ ــت: در راسـ ــن گفـ ــتان قزویـ اسـ
کاهـــش ســـطح زیـــر کشـــت و افزایـــش راندمـــان تولیـــد اولویـــت 
ـــوالت  ـــی محص ـــه خوداتکای ـــیدن ب ـــاورزی در رس ـــاد کش ـــه جه برنام

کشـــاورزی اســـت.

ـــن  ـــتان قزوی ـــاورزی اس ـــاد کش ـــازمان جه ـــی س ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ب
ــای  ــرای برنامه هـ ــتای اجـ ــرد: در راسـ ــار کـ ــمی اظهـ ــا تبسـ ــد رضـ حمیـ
ـــزار  ـــدود 302 ه ـــال 94 ح ـــاورزی؛ در س ـــش کش ـــی در بخ ـــاد مقاومت اقتص
تـــن گنـــدم در مـــزارع کشـــاورزی اســـتان تولیـــد شـــده کـــه پیش بینـــی 

می شـــود ایـــن میـــزان بـــه 367 هزارُتـــن در ســـال 99 برســـد. 
ــن  ــت ایـ ــطح زیرکشـ ــش سـ ــتا؛ کاهـ ــن راسـ ــه داد: در همیـ وی ادادمـ
ـــار  ـــزار هکت ـــه 129 ه ـــار  ب ـــزار هکت ـــدود 143 ه ـــتراتژیک از ح ـــول اس محص
ـــت. ـــدم اس ـــول گن ـــرای محص ـــازمان ب ـــن س ـــای ای ـــر برنامه ه ـــز از دیگ نی

ـــدود 4  ـــی از ح ـــدم آب ـــرد گن ـــرد: عملک ـــی ک ـــئول پیش بین ـــام مس ـــن مق ای
ـــد. ـــار برس ـــرم در هکت ـــو گ ـــن و 500 کیل ـــه  5 ُت ـــار ب ـــن در هکت ُت

معـــاون برنامـــه ریـــزی و امـــور اقتصـــادی ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی 
اســـتان قزویـــن در ادامـــه بـــه اهمیـــت خـــود کفایـــی ایـــن محصـــول 
ـــاره  ـــته اش ـــال گذش ـــتان در س ـــدم اس ـــت گن ـــرد وضعی ـــتراتژیک و  عملک اس
ـــاورزی  ـــزارع کش ـــدم در م ـــد گن ـــزان تولی ـــال 95 می ـــزود:  در س ـــرد و اف ک
ـــن  ـــه  مقدارمصـــوب  302 هزارُت ـــوده کـــه  نســـبت ب ـــن ب اســـتان  317  هزارت

ـــت.  ـــته اس ـــدی داش ـــد 4.8 درص ـــش  رش افزای
بـــه گفتـــه ی وی؛ در ســـال گذشـــته عملکـــرد گنـــدم آبـــی از 4 ُتـــن در 
هکتـــار  بـــه  4 ُتـــن و 430 کیلوگـــرم در هکتـــار رســـیده کـــه افزایـــش 

بهـــره وری و ارتقـــای عملکـــرد تولیـــد در ایـــن محصـــول اســـت.
ــای  ــه کودهـ ــرف بهینـ ــاک و مصـ ــزی خـ ــش حاصلخیـ ــمی؛ افزایـ تبسـ
ــعه  ــی، توسـ ــای زیربنائـ ــرای طرح هـ ــتی ، اجـ ــی و زیسـ ــیمیائی، آلـ شـ
ــه  ــرف آب، برنامـ ــی مصـ ــود کارائـ ــاری و بهبـ ــن آبیـ ــای نویـ روش هـ

ـــی و  ـــارزه تلفیق ـــدم، مب ـــزارع گن ـــیون م ـــی مکانیزاس ـــی و کیف ـــای کم ارتق
اصولـــی بـــا آفـــات، امـــراض و علف هـــای هـــرز و انتقـــال یافته هـــای 
تحقیقاتـــی بـــه مـــزارع زارعیـــن را از مهم تریـــن اقدامـــات انجـــام شـــده  
درراســـتای سیاســـت های اجرایـــی اقتصـــاد مقاومتـــی در محصـــول 

گنـــدم برشـــمرد.
ـــی محصـــول  ـــب خوداتکائ ـــش ضری ـــرد: افزای ـــریح ک ـــئول تش ـــام مس ـــن مق ای
ـــد  ـــش تولی ـــه، افزای ـــط گلخان ـــد در محی ـــش تولی ـــون، افزای ـــو و زیت ـــدم، ج گن
ـــاری  ـــای آبی ـــامانه ه ـــراه س ـــه هم ـــتی ب ـــن )داربس ـــای نوی ـــا روش ه ـــور ب انگ
نویـــن(، افزایـــش تولیـــد در محصـــول شـــیر، گوشـــت مـــرغ و تخم مـــرغ، 
ـــیون  ـــعه مکانیزاس ـــی،  توس ـــرم آب ـــردآبی و گ ـــان س ـــد در ماهی ـــش تولی افزای
ــات،  ــزارع و باغـ ــن در مـ ــاری نویـ ــامانه های آبیـ ــعه سـ ــاورزی توسـ کشـ
طـــرح توســـعه باغـــات در اراضـــی شـــیب دار )مناطـــق طـــارم ســـفلی و 
رودبارشهرســـتان(، طـــرح نظـــام نویـــن ترویـــج، پهنه هـــای کشـــاورزی، 
ــع  ــات، طـــرح رفـ ــناد اراضـــی و باغـ ــدور اسـ ــد نـــگاری و صـ طـــرح حـ
ـــردی  ـــی، طـــرح تحقیقـــات کارب تداخـــات اراضـــی از مســـتثنیات و اراضـــی مل
و طـــرح توســـعه صنایـــع تبدیلـــی کشـــاورزی از مهم تریـــن برنامه هـــای 
ـــعه  ـــد و توس ـــش تولی ـــتای افزای ـــتان در راس ـــاورزی اس ـــاد کش ـــازمان جه س

بخـــش کشـــاورزی در برنامه هـــای کان اقتصـــاد مقاومتـــی اســـت.

کاهش ســطح زیرکشت و افزایش تولید، اولویت جهاد کشاورزی

در خوداتکایی گندم است
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عضـــو هیئـــت رییســـه کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس بـــا بیـــان 
ـــی  ـــی تفاوت ـــه ب ـــهر نتیج ـــینی در کان ش ـــیه نش ـــش حاش ـــه افزای اینک
ـــازار  ـــدار ب ـــم پای ـــت،گفت : تنظی ـــاورز اس ـــتی کش ـــاد معیش ـــه اقتص ب

کشـــاورزی نیازمنـــد حـــذف دالالن از بـــازار مصرفـــی اســـت.

ـــور،گفت:  ـــی کاران درکش ـــت صیف ـــاره وضعی ـــی درب ـــوی الرگان سیدناصرموس
عـــدم تقـــارن هزینـــه تولیدبـــا نـــرخ فـــروش محصـــوالت کشاورزی،کشـــاورزان 
را بـــرای مانـــدگاری درصنعـــت کشـــاورزی دلســـرد می کنـــد و در نتیجـــه 
ـــه  ـــد ب ـــغلی جدی ـــای ش ـــت ه ـــاد فرص ـــرای ایج ـــت، ب ـــور اس ـــاورز مجب کش

ـــد. ـــرت کن ـــهرها مهاج کان ش

تنظیــم پایــدار بــازار کشــاورزی نیازمنــد حــذف دالالن 
و حضــور دولــت بــه عنــوان  چترحمایتــی

ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــان درمجل ـــردم فاورج ـــده م نماین
ـــی در کان  ـــان کیلوی ـــی 4000 توم ـــرایطی باالی ـــی در ش ـــه فرنگ ـــرخ گوج ن
شـــهرها  بفـــروش رفـــت کـــه  تولیـــد کننـــده واقعـــی )کشـــاورز( بطـــور 
ــی  ــی مـ ــان کیلویـ ــا 500 تومـ ــرایط  200 تـ ــن شـ ــن و در بهتریـ میانگیـ
ـــدار  ـــم پای ـــرد: تنظی ـــح ک ـــاند، تصری ـــروش  برس ـــش  را  بف ـــد محصوالت توان
ــوان   ــه عنـ ــت بـ ــور دولـ ــذف دالالن و حضـ ــد حـ ــاورزی نیازمنـ بازارکشـ
ـــت. ـــی اس ـــازار مصرف ـــدات در ب ـــروش تولی ـــا ف ـــه  ت ـــی از مزرع چترحمایت

ـــی   ـــده  دالل ـــای پیچ ـــبکه ه ـــدرت  ش ـــه ق ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــوی الرگان موس
ـــینی  ـــیه  نش ـــد حاش ـــت،گفت: رش ـــر اس ـــت باالت ـــازار  از دول ـــم ب ـــرای تنظی ب
در اطـــراف کان شـــهرها  از پیامدهـــای منفـــی عـــدم خریـــد مناســـب 
ـــن رو  ـــت و از همی ـــاورزان اس ـــی از کش ـــرخ واقع ـــه ن ـــاورزی ب ـــدات کش تولی
ـــه  ـــوالت را ب ـــاال محص ـــد ب ـــه تولی ـــا هزین ـــه ب ـــاورزی ک ـــزاوار نیست،کش س

ـــد. ـــی بمان ـــتری باق ـــدون مش ـــش ب ـــرد، محصوالت ـــی ب ـــت م زیرکش
ـــوالت  ـــروش محص ـــازار ف ـــان از ب ـــدم اطمین ـــزود: ع ـــی اف ـــوی الرگان موس
ــد،  ــب دالالن می کنـ ــازل نصیـ ــرخ نـ ــا نـ ــول  را بـ ــاورزی، محصـ کشـ

بنابرایـــن بـــرای تعـــادل نـــرخ محصـــوالت کشـــاورزی دولـــت بایـــد بـــه 
ـــاورزی  ـــاری کش ـــادالت تج ـــتقیم در تب ـــور مس ـــاورز بط ـــی کش ـــوان حام عن

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 
ـــن  ـــل تعیی ـــای از قب ـــه بازاره ـــد ب ـــس از تولی ـــه پ ـــی بافاصل ـــرخ منطق ـــا ن ب

شـــده بـــرای فـــروش ارســـال کنـــد. 

ــه کام دالالن درکان  ــات ب ــی ج ــانات بازارصیف نوس
ــود ــام می ش ــهرها تم ش

عضـــو هیئـــت رییســـه کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه 
نوســـانات بـــازار صیفـــی جـــات بـــه کام دالالن در کان شـــهرها  تمـــام 
ـــی  ـــری محصول ـــد براب ـــرخ چن ـــه ن ـــال فاصل ـــد:بطور مث ـــود، یادآورش ـــی ش م
ـــان   ـــی نش ـــازار مصرف ـــروش در ب ـــا  ف ـــه ت ـــی از مزرع ـــه فرنگ ـــون گوج همچ

ـــاورزی دارد. ـــت کش ـــی در صنع ـــده دالل ـــای پیچ ـــبکه ه ـــور ش از حض

فروش گوجه فرنگی در بازار ۸ برابر پرداخت به کشــاورزان

نوســانات  قیمت صیفی جات؛ به نام بازار به کام دالالن
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ــتان  ــاورزی اسـ ــاد کشـ ــازمان جهـ ــج سـ ــی ترویـ ــر هماهنگـ مدیـ
زنجـــان، گفـــت: دانـــش بنیـــان کـــردن بخـــش کشـــاورزی جـــزو 
ـــاد  ـــازمان جه ـــتور کار س ـــی در دس ـــای اصل ـــت ه ـــا و اولوی ـــت ه سیاس
کشـــاورزی محســـوب می شـــود کـــه بـــرای تحقـــق آن اقدامـــات و 

برنامـــه هـــای مختلفـــی در اســـتان در حـــال اجراســـت.

ـــرار دادن  ـــاورزی را ق ـــش کش ـــردن بخ ـــان ک ـــش بنی ـــی دان ـــهیل نصرت س
ـــرد: در  ـــح ک ـــت و تصری ـــش دانس ـــان دان ـــر بنی ـــاورزی ب ـــای کش ـــت ه فعالی
ـــم  ـــی از مه ـــاورزی یک ـــج کش ـــن تروی ـــام نوی ـــرح نظ ـــرای ط ـــتا اج ـــن راس ای
ـــدی  ـــور »پهنه بن ـــه مح ـــه در س ـــت ک ـــی اس ـــن اقدامات ـــن و کارآمدتری تری
ــاورزی« و  ــاد کشـ ــز جهـ ــاماندهی مراکـ ــدی«، »سـ ــای تولیـ ــه هـ عرصـ
ـــام  ـــال انج ـــام در ح ـــت تم ـــا جدی ـــان ب ـــتان زنج ـــش« در اس ـــت دان »مدیری

ـــت. اس
وی خاطرنشـــان کـــرد: در راســـتای اجـــرای طـــرح نظـــام نویـــن ترویـــج 
ـــاورزی،  ـــناس کش ـــر کارش ـــر 200 نف ـــغ ب ـــداد بال ـــذب تع ـــا ج ـــاورزی ب کش
ـــدی  ـــیم بن ـــه تقس ـــه 134 پهن ـــان را ب ـــتان زنج ـــدی اس ـــای تولی ـــه ه عرص
کـــرده و بـــرای هـــر پهنـــه کارشـــناس مســـئول ویـــژه آن پهنـــه تعییـــن 

ـــد. ش
نصرتـــی عنـــوان کـــرد: کارشـــناس هـــر پهنـــه بـــا جمـــع آوری تمـــام 
اطاعـــات مربـــوط بـــه آن پهنـــه، ارتبـــاط بســـیار نزدیکـــی را بـــا بهـــره 
بـــرداران پهنـــه برقـــرار کـــرده و نتایـــج پژوهـــش هـــا و یافتـــه هـــای 
ــاورز  ــه کشـ ــطه بـ ــدون واسـ ــش روز را بـ ــات و دانـ ــی و اطاعـ تحقیقاتـ

منتقـــل مـــی کنـــد.
مدیـــر هماهنگـــی ترویـــج ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان زنجـــان 
ـــم  ـــای مه ـــور ه ـــر مح ـــاورزی از دیگ ـــاد کش ـــز جه ـــاماندهی مراک ـــزود: س اف
طـــرح نظـــام نویـــن ترویـــج کشـــاورزی در اســـتان بـــه شـــمار مـــی رود 
ـــر  ـــز از نظ ـــن مراک ـــز ای ـــت و تجهی ـــتا تقوی ـــن راس ـــه در ای ـــوری ک ـــه ط ب
جـــذب نیـــروی کارشناســـی و همچنیـــن بهســـازی و تجهیـــز آن هـــا از 

ـــال  ـــرای انتق ـــه ب ـــی ک ـــرم افزارهای ـــا و ن ـــخت افزاره ـــه س ـــی ب ـــر دسترس نظ
دانـــش بـــه کشـــاورزان مـــورد نیـــاز اســـت، مـــورد توجـــه جـــدی قـــرار 

ـــت. گرف
ــر و  ــورد نظـ ــداف مـ ــه اهـ ــیدن بـ ــور رسـ ــه منظـ ــت: بـ ــان داشـ وی بیـ
ـــج  ـــن تروی ـــام نوی ـــرح نظ ـــاورزی در ط ـــش کش ـــردن بخ ـــان ک ـــش بنی دان
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 80 طـــرح تحقیقاتـــی در 
ـــان  ـــتان زنج ـــی اس ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــوزش کش ـــات و آم ـــز تحقیق مرک
در حـــال اجراســـت، افـــزود: از ایـــن تعـــداد اجـــرای 29 طـــرح از ســـال 

ـــت. ـــده اس ـــاز ش ـــتان اغ ـــته در اس گذش
 مدیـــر هماهنگـــی ترویـــج ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان زنجـــان 
ـــه«  ـــوان »روز مزرع ـــا عن ـــه ای ب ـــزاری برنام ـــه برگ ـــاره ب ـــا اش ـــه ب در ادام
بـــا هـــدف انتقـــال یافتـــه هـــای تحقیقاتـــی بـــه مزرعـــه عنـــوان کـــرد: 
ـــتان از  ـــاورزی اس ـــش کش ـــرداران بخ ـــره ب ـــه به ـــن برنام ـــزاری ای ـــا برگ ب
نزدیـــک بـــا فعالیـــت هـــای مطالعاتـــی و تحقیقاتـــی آشـــنا شـــده و بـــا 
ـــش و  ـــری دان ـــه کارگی ـــود در ب ـــه، خ ـــا در مزرع ـــرح ه ـــج ط ـــه نتای مقایس

ــوند. ــدم می شـ ــش قـ ــم روز پیـ علـ
وی راه انـــدازی »تـــاالر ترویـــج دانـــش و فنـــون کشـــاورزی« را گامـــی 
ــاورزی و  ــج کشـ ــن ترویـ ــام نویـ ــرح نظـ ــرای طـ ــتای اجـ ــر در راسـ موثـ
مدیریـــت دانـــش برشـــمرد و تصریـــح کـــرد: ایـــن ســـامانه بـــا هـــدف 
دسترســـی ســـاده و ســـریع بهـــره بـــرداران و مروجـــان بـــه جدیدتریـــن 

ــت. ــده اسـ ــدازی شـ ــاورزی، راه انـ ــی کشـ ــای علمـ یافته هـ
گفتنـــی اســـت، »تـــاالر ترویـــج دانـــش و فنـــون کشـــاورزی« از طریـــق 

آدرس agrilib.areo.ir قابـــل دسترســـی اســـت.
***

با انتقال یافته های تحقیقاتی کشـاورزی استان زنجان دانش بنیان می شود

 وجود ۸0 طرح تحقیقاتی در حال اجرا در اسـتان
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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 حتماً بـا یکدیگر تماس 
حاصـل کننـد ولـی بـرای منظور مـورد بحـث یعنی جوش خـوردن دو قسـمت با 
یکدیگـر ایـن شـرط کافی نیسـت زیـرا عـاوه 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:

1.  ناسازگاری
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 می روند.
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 
گابـی و درخـت بـه کامـًا بـا یکدیگـر جـوش خـورده تولیـد درختی پـر بهره و 
نسـبتاً قـوی مـی نمایـد. در بعضی از درختـان دیگر حتـی افراد یک جنـس را که 
ژانـر مـی نامنـد نمی تـوان با یکدیگـر پیوند نمود مثًا سـیب و گابی 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 

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 
شـرایط الزم موفقیـت در عمـل پیونـد می باشـد کامـًا تجربی اسـت .یعنی فقط 
عمـل و ازمایـش نشـان مـی دهـد که چه نـوع گیاهـی یانبـات دیگر قابـل پیوند 

اسـت. کردن 
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 تاقی جنس هـای مختلف 

پایـه هـای سـازگار و تجـاری به دسـت مـی آوریم.

۲. شرایط 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 

قسمت دوم
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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)100%( برای 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 گیاس 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.

3. فعالیت 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 

پیونـد کامـًا برداشـته می شـود، احتمـااًل موفقیت آمیـز خواهد بود.

4. شیوه 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 

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.

5. آلودگی 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 Chalaropsis(  بـوده اسـت. کنتـرل شـیمیایی ایـن قـارچ، بـه 

جـوش خـوردن محل پیونـد کمک مـی کند.

6. تأثیر 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.

۷. قطبیت 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 حتمـاً 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.

۸. محدوده 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
ــه و  ــه پای ــتند ک ــد هس ــش( معتق ــه مولی ــن جمل ــمندان )م ــده ای از دانش ع
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 
ــا  ــه ب ــل دو قســمتی ک ــر متقاب ــه تاثی ــد ک ــده دارن ــوف عقی ــل و ب ــد دانی مانن
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.
1. در پــاره ای از درختــان رنــگ میــوه و یــا رنــگ بــرگ و گل در اثــر انتخــاب 
پیونــد مناســب تغییــر مــی کنــد مثــًا اگــر یــک گوجــه فرنگــی را کــه دارای 
برگهــای قرمــز رنــگ اســت روی گوجــه آمریکایــی پیونــد کننــد رنــگ بــرگآن 
ــد  ــی پیون ــه معمول ــه را روی گوج ــان گون ــه هم ــا آنک ــی شــود ت ــر م ــره ت تی

بزننــد.
ــت  ــتر درخ ــت بیش ــدک مقاوم ــه و پیون ــل پای ــر متقاب ــر اث ــه دیگ 2.  نتیج

ــد. ــی باش ــاد م ــرمای زی ــا و س ــه بیماریه ــدی ب پیون
ــد کــردن درختــی کــم شــدن عمــر بعضــی  ــرات پیون 3.  یکــی دیگــر از تاثی
ــه  ــی از گون ــی را روی درخت ــته معمول ــرگاه پس ــت. ه ــدی اس ــان پیون ازدرخت
خــود و یــا از گونــه آتانتیــکا پیونــد کننــد درخــت پیونــدی در حــدود دویســت 
ــته  ــدک پس ــه در آن پیون ــته ای ک ــت پس ــی درخ ــد ول ــی کن ــر م ــال عم س
ــال عمــر  ــا چاتانقــوش باشــد بیــش از 60 ی ــه ب ــه درخــت بن ــی و پای معمول

نمــی کنــد.

فصل پیوند
ــاه در دوره  ــه گی ــت ک ــی اس ــد زدن زمان ــع پیون ــد موق ــان ش ــه بی ــر آنچ بناب
فعالیــت یعنــی شــیره نباتــی در جریــان باشــد.بنابراین از نظــر علمــی در هــر 
ــر  ــه س ــتراحت ب ــاه در دوره اس ــه گی ــی ک ــتثنای موقع ــه اس ــال ب ــع از س موق
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.

ــه در  ــدک و پای ــن پیون ــاس بی ــع ایجــاد تم ــی مان ــیره نبات ــاد ش ــدار زی 1. مق
ــه  ــود و ب ــی ش ــر م ــا یکدیگ ــا ب ــوردن آنه ــوش خ ــده و ج ــه مول ــه طبق ناحی
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.

2. حــرارت زیــاد باعــث تبخیــر فــوق العــاده پیونــدک شــده و قبــل از 
آنکهســلولهای طبقــه مولــده یکــی شــوند و شــیره نباتــی کافــی بــه پیونــدک 

ــرد. ــی ب ــن م ــوده از بی ــک نم ــدک را خش ــا پیون ــد، گرم برس
ــر از 10 درجــه در  ــی حــرارت کمت ــدان و بطــور کل ســرمای زمســتان و یخبن
هــوای اطــراف پیونــدک نیــز مانــع فعالیــت ســلولهای نامبــرده گردیــده جــوش 

خــوردن پیونــد را غیــر ممکــن مــی ســازد.
ــر آنچــه گفتــه شــد عمــًا در دو فصــل بطــور حتــم مــی تــوان گیاهــان  بناب
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 انــدازه ای 
ــت  ــی اس ــت. بدیه ــیده اس ــرا نرس ــوز ف ــتان هن ــرمای زمس ــده و س ــد ش کن
کــه هــرگاه ممکــن شــود بــا وســایل مناســبی از اثــر ســوء گرمــای تابســتان 
ــد  ــازه ده ــل اج ــوای مح ــای ه ــه گرم ــا آنک ــد و ی ــل آی ــه عم ــری ب جلوگی
می تــوان 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
ــات  ــه وســائل و امکان ــی، ب ــای باغبان ــی کاره ــد تمام ــد، همانن در عمــل پیون
ــه و  ــتقرار یافت ــر اس ــورد نظ ــای م ــدک در ج ــا پیون ــم ت ــاز داری ــی نی خاص
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ــد از: ــزار عبارتن ــن اب ــرد. ای ــام گی ــح انج ــور صحی ــه ط ــات ب عملی
ــاوت اســت  ــای متف ــدازه ه ــا ان ــف ب ــواع مختل ــیله دارای ان ــن وس 1. اره: ای
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 کامــًا  ثابــت در 
ــت و  ــر ثاب ــه غی ــه هــای دیگــر تیغ ــرار دارد و در نمون ــه ق ــا پای روی دســته ی

ــل تعویــض اســت. قاب
ــوالدی آن  ــه ف ــه تیغ ــده ای اســت ک ــوی خمی ــه چاق ــبیه ب ــک: ش ۲. داس
ــاخته  ــف س ــواع مختل ــک در ان ــت. داس ــده اس ــل ش ــی متص ــته چوب ــه دس ب
ــک  ــًا باری ــز و نوکــی کام ــه ای تی ــا دارای تیغ ــه برخــی از آنه ــی شــود ک م
ــاوت اســت.  ــرد متف ــوع کارب ــر حســب ن ــه ب ــت تیغ ــر ضخام ــواع دیگ و در ان
ــورد  ــق م ــم عم ــکافهای ک ــاد ش ــم و ایج داســک در برداشــت پوســت و زخ
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 

ــدک اســتفاده مــی شــود. پیون
3. قیچـی باغبانـی: این قیچـی برای قطع سرسـاخه ها و کارهـای ضروری 
بـه کار مـی رود و معمواًل 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 کامًا تیز باشـد.
4. چاقــوی پیونــد زنــی: چاقــوی پیونــد زنــی بــه اشــکال و انــدازه هــای 
مختلــف ســاخته شــده کــه تیغــه آن از فــوالد بــوده و لبــه آن بایســتی کامــًا 
ــوی  ــد از چاق ــواع پیون ــاره ای از ان ــرای پ ــواًل ب ــد. معم ــی باش ــز و صیقل تی

خاصــی اســتفاده مــی شــود.
ــی کــه در  ــی وســیله ای اســت چوب ــی: تخمــاق باغبان ــاق باغبان 5. تخم
زدن ضربــه بــرای ایجــاد شــکاف کاربــرد دارد و بــه اشــکال یــک طرفــه ســاده 

و یــا چکــش ماننــد ســاخته مــی شــود.
ــد، از  ــات پیون ــرای عملی ــس از اج ــی پ ــد زن ــل پیون ــمان: در عم 6. ریس
ریســمان بــرای حفاظــت و نگهــداری محــل پیونــد بــه منظــور اتصــال کامــل 

ــه اســتفاده مــی شــود. ــه یکدیگــر و عــدم ایجــاد فاصل ب

ــد دارای  ــی رود بای ــه کار م ــد زدن ب ــه در پیون ــمانی ک ریس
ــد: ــر باش ــرایط زی ش

1. در مقابل آفتاب و رطوبت زود نپوسد.
2. ریسـمان 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 نسـبتًا شـدیدی 

قسـمت پیونـدی درخـت از پایه جدا شـود.
3. ریسـمانی کـه برای بسـتن بـه کار می رود نبایـد در اثر رطوبت کوتاه شـود و 
یـا بـه اصطـاح 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 

و پایـه حاصـل نمـی شـود. هر انـدازه درخـت قوی و ضخیم تر اسـت ریسـمان 
نیـز بایـد کلفت تـر و محکم تر باشـد.

ــر قطــور شــدن  ــا در اث ــی محکــم باشــد ت ــدازه کاف ــه ان ــد ب 4.  ریســمان بای
ــاره نشــود. ــع مناســب پ ــل از موق شــاخه ریســمان قب

انواع ریسمان
ــود  ــی ش ــرده م ــه کار ب ــدک ب ــرای بســتن پیون ــه ب ــی ک ریســمانهای مختلف
عبــارت اســت از : ریســمان پشــمی – پنبــه ای –  علفــی و یــا پوســت پــاره ای 

از درختــان ماننــد پوســت درخــت بیــد و غیــره.
ــیله  ــمی وس ــمان پش ــط ریس ــازک و متوس ــای ن ــواع پیونده ــتن ان ــرای بس ب
ــر  ــا اگ ــدارد. مخصوص ــر ن ــمانها تاثی ــوع ریس ــن ن ــت.رطوبت در ای ــی اس خوب
در موقــع تهیــه آنهــا پشــم مــورد اســتفاده را مدتــی در روغــن گــذارده باشــند. 

ــدازه کافــی مــی باشــد. ــه ان قــوه کشــش پشــم نیــز ب
ــدارد  ــر ن ــت تاثی ــرات جــوی مخصوصــا رطوب ــز تغیی ــه ای نی در ریســمان پنب
ــع  ــان ســریع الرشــد مان ــم اســت و در بســتن درخت ــوه کشــش آن ک ــی ق ول
نمــو قطــری محــل پیونــد مــی شــود. ریســمان پنبــه ای بیشــتر بــرای بســتن 
ــورد  ــد م ــی دارن ــری کم ــد قط ــو و رش ــه نم ــی ک ــم و آنهای ــان ضخی درخت

ــرد. ــی گی ــرار م اســتفاده ق
ــرای ســرعت  ــروزه ب ــی: ام ــد زن ــوص پیون ــای مخص ــین ه ۷. ماش
بخشــیدن بــه  عملیــات پیونــد زنــی و باال بــردن در صــد موفقیــت و یکنواختی، 
از ماشــین های مخصوصــی اســتفاده مــی شــود ولــی کاربــرد ایــن ماشــین هــا 

تقریبــًا محــدود بــه اجــرای چنــد نــوع پیونــد مــی باشــد.
۸. چســب پیونــد: همانطــوری کــه در هرگونــه عملیــات جراحــی، پانســمان 
و ضدعفونــی محــل زخــم ضــروری اســت، در پیونــد نیــز بــرای جلوگیــری از 
ــم توســط  ــا زخ ــی ی ــزا، الزم اســت محــل بریدگ ــل بیماری ــواع عوام ــوذ ان نف
ــه  ــی ک ــدت زمان ــرای م ــم ب ــا محــل زخ ــود ت ــیده ش ــات خاصــی پوش ترکیب

پیونــدک بــا پایــه جــوش نخــورده اســت حفاظــت نمایــد. 
ــاد و  ــه گرمــای زی ــد ب ــد شــده در محــل پیون در هــر حــال نهــال هــای پیون
ــن  ــن اســت ای ــه ممک ــر نحــوی ک ــه ه ــد ب ــتند و بای ــت حســاس هس رطوب
ــورد  ــر م ــن ام ــرای ای ــه ب ــاده ای را ک ــود. م ــدود نم ــذ را مس ــا و مناف زخم ه

ــد. ــی نامن ــد م ــرد چســپ پیون ــرار مــی گی اســتفاده ق
***
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سیب   مومی  شته 
)شته خونی(

زیست شناسی
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 دانه دار( 
زندگـی می کنـد و مراحـل جنسـی و تخـم در ایـن شـرایط دیـده نمی شـود. در 
شـرایط عـادی کـه هـر دو میزبانـه وجـود داشـته باشـد ماننـد همـه شـته های 
دومیزبانـه، مرحلـه ای از سـیکل زندگـی خـود را روی درختـان میـوه دانـه دار 
و مراحلـی را نیـز ری درختـان نـارون )افـراد جنسـی نـر و مـاده تخـم، مـاده 
موسـس،ماده فونداتریـژن( سـپری می کنـد. ایـن شـته ناقـل بیمـاری قارچـی 
شـاتکر چنـد سـاله روی درختـان سـیب می باشـد. زمسـتان گذرانـی در مرحله 
پورگـی سـپری می شـود. محـل زمسـتان گذرانی در شـکاف های موجـود روی 
تنـه و شـاخه های سـنین مختلـف و حتـی شـاخه های همـان سـال و طوقـه و 

ریشـه های ضخیـم و اصلـی مجـاور تنـه و نزدیـک سـطح خـاک می باشـد.

کنترل
1ـ مبارزه بیولوژیک

مقدمه
ــر نقــاط جهــان کــه ســیب کاشــت  ــه معنــای بــدن پشــمالو می باشــد. ایــن آفــت در اکث ــواده Eroisomatidae در التیــن ب ریشــه واژه خان
 Ulmus americana ــام ــا ن ــارون  آمریکایــی ب ــه، زالزالــک و نیــز ن ــه انــواع گابــی اهلــی و وحشــی، ب می شــود شــیوع دارد غیــر از ســیب ب
)میزبــان اول( حملــه می کنــد. ایــن آفــت بــه صــورت تــوده هــای ســفید رنــگ در ماههــای مهــر و تابســتان روی سرشــاخه ها و تنــه درختــان 
دانــه دار بــه خصــوص در اطــراف زخم هــای حاصلــه از هــرس شــاخه ها دیــده می شــود. ایــن آفــت بــه ریشــه و طوقــه دررختــان نیــز حملــه 
می کنــد. در روی ریشــه وطوقــه خســارت ایــن آفــت بــا ایجــاد برآمدگــی و گالهــای مخصــوص همــراه اســت. ایــن برآمدگــی و گالهــا روی 
سرشــاخه ها هــم دیــده می شــود. ارقــام بومــی کشــور حساســیت فراوانــی بــه ایــن شــته دارنــد. در حالیکــه برخــی ارقــام خارجــی ماننــد 

زرد و قرمــز لبنــان کمتــر مــورد حملــه واقــع می شــوند.

الف ـ زنبـور )Aphelimus mali (Aphelinidae از پارازیتوئیدهای 
اختصاصی شـته مومی سـیب می باشـد.

 
ب ـ الرو حشره کش کفشدوزک های
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Coccinella septampunotata

Exochomus spp
Chilocorus spp

ج ـ الروهای مگس های سیرفید و الروهای کریزوپا
 

Cecidomyiidae د ـ الروهای پشه های
 

Anthoeoridae ,Nabidae ه ـ سن های شکاری از خانواده
 

۲ـ مبارزه زراعی
ــذا  ــد ل ــح می ده ــایه دار را ترجی ــای س ــون مکان ه ــیب چ ــی س ــته موم ش
ــرده و  ــاب ک ــتی اجتن ــان بایس ــت درخت ــت پرپش ــیب از کاش ــات س در باغ
ــوذ  ــوا و نف ــان ه ــواره جری ــت هم ــذول داش ــت الزم مب ــا دق ــرس آنه ــه ه ب

اشــعه های خورشــیدی را بــه داخــل درختــان امکان پذیــر ســاخت. 
چــون شــته ها اکثــراً در داخــل زخم هــای درختــان و یــا در محل هــای 
بریــده و هــرس شــده آنهــا مســتقر می شــوند لــذا ایــن قســمت ها نبایــد بــه 

حــال خــود رهــا شــوند. 
ــه  ــا سرشــاخه های مــورد هجــوم بایســتی ب همچنیــن شــاخه های گال دار و ی

طــور مرتــب قطــع شــده و نابــود گردنــد.
 

3ـ کاشت واریته های مقاوم
واریته هــای  کــه  می دهــد  نشــان   East-Malling ایســتگاه  تحقیقــات 
ــًا مــورد هجــوم شــته مومــی واقــع  Northern spy و Winter majetin تقریب

نمی شــوند.
 

کنترل شیمیایی
1. تیومتــون )اکاتین( EC 60% و 1در هزار

2. اکســی دیمتون متیل EC25% و 1 در هزار
3. پیریمیــکارب )پریمور( Df50% و 5/. در هزار

***
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ران هــای مصنوعی با

تعریف
ــري در  ــا و سیســتمهاي اب ــا ابره ــار هوشــمندانه ب ــا نوعــي رفت ــاروری ابره ب
جهــت افزایــش بــارش در ابرهایــي اســت کــه فرایندهــاي بــارش در داخــل 

ــت. ــرا اس ــکل گیري و اج ــال ش ــا در ح آنه
ــا  ــه ب ــا اســتفاده از هرعمــل مصنوعــي ک ــاران ب ــد ب ــارت دیگــر تولی ــه عب ب
ــر  ــاروري اب ــت، ب ــراه  اس ــر هم ــي اب ــاي درون ــر در فرآینده ــک و تغیی تحری
ــاص  ــوادي خ ــردن م ــا اضافه ک ــا ب ــاروري ابره ــواًل ب ــود. معم ــده مي ش نامی

به نــام عامل هــاي بــاروري انجــام مي شــود.

فرآیند باروری ابرها
ــایر  ــا و س ــت، دم ــر، رطوب ــل اب ــد عوام ــی بای ــاران مصنوع ــاد ب ــرای ایج ب
شــرایط جــوی فراهــم باشــد. بــه هــر حــال بــا انجــام بــاروری منظــم ابرهــا، 
مقــدار بــارش را می تــوان بــه میــزان 5 تــا 25 درصــد افزایــش داد. می دانیــم 
مقــدار بخــار آب موجــود در جــو، در یــک حجــم مشــخص بــا بــاال رفتــن دمــا 

افزایــش مــي یابــد. 

مقدمه
ــود، در  ــناخته مي ش ــوا )WeatherModification) ش ــل آب و ه ــم تعدی ــاخه اي از عل ــوان ش ــه بعن ــا )Cloud Seeding) ک ــاروري ابره ــث ب بح
بســیاري از کشــورهاي جهــان مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه و تکنولــوژي مذکــور بــه عنــوان یکــي از راههــاي اســتحصال آب در بســیاري از 
کشــورها، ) کــه بحــران آب را در پیــش  روي دارنــد( مطــرح گردیــده اســت  و هــر ســاله در فصــول مناســب طبــق برنامــه اي منظــم، اقــدام 
بــه اجــراي عملیــات بــاروري مي نماینــد و در پایــان دوره کاري، بــا اســتفاده از روش هــاي آمــاري و ریاضــي، عملیــات را مــورد ارزیابــي قــرار 

ــد. ــبه مي کنن ــارش را محاس ــش ب ــان افزای ــد و راندم مي دهن

رطوبت نســبي یکي از معیارهاي اندازه گیري بخار آب است.

رطوبت نسبي
درصــدي از بخــار آب موجــود در هــوا در مقایســه بــا بیشــترین مقــدار بخــار 
آبــي اســت کــه هــوا مــي توانــد در خــود نــگاه دارد. بــه عنــوان مثــال ، اگــر 
ــار آب  ــم بخ ــراد و تراک ــانتي  گ ــه س ــن 25 درج ــطح زمی ــاور س ــاي مج دم
نصــف بیشــترین مقــدار موجــود در آن درجــه حــرارت باشــد، رطوبــت نســبي 

50 درصــد خواهــد بــود.
ــه  ــا صعــود ب ــا مشــخصات فــوق ســرد مــي شــود، ب وقتــي حجــم هوایــي ب
ناحیــه فشــار هــواي کمتــر رطوبــت نســبي افزایــش مــي یابــد. ضمــن ایــن 

ــد.  کــه تراکــم نســبي بخــار آب و هــواي خشــک ثابــت مــي مان
ــت  ــراد برســد، رطوب ــه 12-16 درجــه ســانتي گ ــا ب ــت، اگــر دم ــن حال در ای
ــم هــوا  ــت مــي گویی ــن حال ــه در ای ــه صددرصــد خواهــد رســید ک نســبي ب

اشــباع شــده اســت.
ــاز  ــورد نی ــزان م ــه می ــه ب ــزان بخــار اضاف ــد، می ــه یاب اگــر ســرد شــدن ادام
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ــرات  ــوند. قط ــي ش ــل م ــر تبدی ــرات اب ــه قط ــباع ب ــت اش ــظ حال ــراي حف ب
ــد. ذرات هــوا و  ــه وجــود مــي آی ــر ب ــان اب ــر در اطــراف هســته هــاي میع اب
نیــز میکروســکوپي معلــق در جــو همیشــه وجــود دارنــد، آنهایــي کــه نســبتا 
ــر،  ــان اب ــاي میع ــته ه ــوان هس ــه عن ــتند، ب ــه هس ــه الرطوب ــزرگ و جاذب ب

ــر هســتند. مناســب ت
ــن  ــادي اســت ، بنابرای ــان زی ــاي میع ــاوي هســته ه ــو ح ــه ج ــي ک از آنجای
بیشــتر ابرهــا از قطــرک هــاي کوچــک بــا تراکــم زیــاد تشــکیل شــده انــد.

اهداف
● مهم تریــن هدف براي باروري ابرها، افزایش میزان بارش.

ــروز بایــاي طبیعــي از قبیــل ســیل، تگــرگ،  ● جلوگیــري از ب
ــل از اینکــه  ــوان قب ــا هســته یخمي ت ــر ب ــاروری اب ــرق: توســط ب رعــد وب
ــا حــدي از  ــه آب تغییــر شــکل داد و ت ــه تگــرگ تبدیــل شــود آن را ب ــر ب اب

ــرد. ایــن طریــق زیــان حاصلــه از تگــرگ را از بیــن ب
● بــاروری ابرهــا بــراي کاهــش ظهــور بــرق کــه باعــث آتــش زدن جنگلهــا 
مي شــود نیــز مناســب اســت. در ایــن حالــت بــا تبدیــل ســریع ابرهــاي رعــد 
ــرق را کاهــش مي دهنــد و ایــن  ــا بلورهــاي یــخ، ب ــه ابرهایــي ب ــرق دار ب و ب
ــه ســبب رشــد کامــل ابرهــاي  ــا ب ــار آنهــا و ی ــت مکانیســم ب ــه عل عمــل ب

ــود. ــدود مي ش ــوس مح کومولونیمب
● زدودن مــه مزاحــم: در جهــان تعدیــل مــه بــراي بهبــود بخشــیدن بــه 
عملیاتــي کــه در بســیاري از فــرودگاه هــا صــورت مــي گیــرد، کاربــرد دارد. 
ــاوري  ــا یــک اســتراتوس یکــي از کاربردهــاي فن بارورســازي مــه ابرســرد ی
ــه طــور واضــح و آشــکار نشــان داده  ــر آن ب ــل آب و هواســت کــه تاثی تعدی
ــه فرســتاده  ــاالي م ــرواز ب ــراي پ ــي شــوند. هواپیماهــاي ســبک بیشــتر ب م
مــي شــوند و قــرص هــاي یــخ خشــک را روي مــه رهــا مــي کننــد. در نتیجــه 
ــرف  ــه ب ــل ب ــه تبدی ــا 15 دقیق ــد و طــي 10 ت ــخ رشــد مــي کنن بلورهــاي ی
ســبک شــده و فــرو مــي ریزنــد. بــارش بــرف وضــوح موقتــي ایجــاد مي کنــد 

کــه مــي توانــد روي بانــد فــرودگاه تاثیــر بگــذارد.
● تولیــد بــرف در ارتفاعــات: از عملیــات بــاروري ابــر مي تــوان 
ــه  ــز اســتفاده نمــود. ب ــرف در سرشــاخه هاي حوضه هــاي آبری ــراي ایجــاد ب ب
ــع طبیعــي اعــم از مراتــع و بوته زارهــا و جنگلهــا  عــاوه تجدیــد حیــات مناب
امکان پذیــر خواهــد شــد و مهمتریــن مزیــت آن عــاوه بــر تغذیــه مصنوعــي 
آبهــا زیرزمینــي از طریــق ســدها و بندهــا ایــن اســت کــه یکــي از جدیدتریــن 

ــد. ــتحصال آب مي باش ــهاي اس روش
● انتقال زماني و مکاني بارش،

● تعدیل آب و هوا،

روش ها
ــاوت  ــر تف ــاي اب ــده برحســب دم ــل بارورکنن ــر، عام ــاروري مصنوعــي اب در ب
ــد ذرات  ــزرگ مانن ــي ب ــاي میعان ــته ه ــتفاده از هس ــا اس ــازي ب دارد. بارورس
جاذبــه الرطوبــه، مــواد نمکــي متــداول و کپســول هــاي اوره، فرآینــد بــارش 

ــر گــرم را تســریع مــي کنــد. اب
بارورســازي بــا اســتفاده از هســته یــخ ماننــد ذرات یــدور نقــره، یــا بــا اســتفاده 

ــخ  ــد قــرص هــاي ی ــده مانن ــواد بســیار خنــک کنن ــا م ــخ ابرهــا ی از ذرات ی
خشــک یــا پروپــان مایــع مــي تواتنــد کارایــي فرآینــد بــارش »ابرســرد« در 

برخــي از ابرهــا را افزایــش دهــد.
مهم تریــن مــاده درعملیــات بــاروري ابرهــا، یــدور نقــره اســت. کــه پاشــیدن 
آن در دل ابرهــا، باعــث انجمــاد آب فــوق ســرد در دمــای 4- درجــه ســانتی 
ــا  ــا از هواپیم ــای دودی و ی ــط ژنراتوره ــره توس ــدور نق ــود. ی ــی ش ــراد م گ
پاشــیده مــی شــود و بنابرایــن بعنــوان عامــل بــاروری در ابرهــای فــوق ســرد 
ــق  ــی مناط ــزرگ در بعض ــر ب ــا و مقادی ــات باروریابره ــی رود. عملی ــکار م ب

توســط ایــن عامــل انجــام شــده اســت.
 AgBr ــر از ــگ و نامحلولت ــول زرد رن ــب نامحل ــره )AgI): ترکی ــدور نق ی
 )Cloud Seading( اســت و بــرای اصــاح وضعیــت ابرهــا بــه منظــور بارندگــی

ــرد دارد. و در عکاســی کارب
● دو رونــد اصلــی بــرای بــارش از ابرهــا بــه نــام رونــد بــاران گــرم و رونــد 

بــاران ســرد وجــود دارد:
1. رونــد بــاران گــرم: بعــد از اینکــه دانشــمندان متوجــه شــدند کــه در 
ــا  ــای آنه ــز دم ــه هرگ ــد ک ــارش می کن ــی ب ــاران از ابرهای ــاره ، ب مناطــق ح
زیــر صفــر نیســت آن را بــاران گــرم نامیدنــد. در ایــن ابرهــا قطــرات درشــت 
ــا قطــرات کوچــک ، آنهــا را  ــد در برخــورد ب ــر را تشــکیل می دهن آب کــه اب

ــد.                                             ــارش می کنن ــه ب ــب شــروع ب ــن ترتی ــه ای جــذب  و ب
۲. رونــد بــاران ســرد: زمانــی کــه دمــای ابــر یــا قســمتی از آن پایین تــر 
از صفــر باشــد، بلورهــای یــخ بــا جــذب رطوبــت اطــراف خــود ســریعا شــروع 
ــن  ــود. ای ــا می ش ــرود آنه ــث ف ــاد باع ــه وزن زی ــا اینک ــد ت ــد می کنن ــه رش ب
بلورهــا هنــگام فــرود اگــر از مکانهــای گــرم بگذرنــد بــه بــاران تبدیــل و در 

غیــر ایــن صــورت بــه صــورت بــرف فــرود می آینــد.                                            

براي باروري ابر از دو روش هوایي و زمیني اسـتفاده مي شود:
روش هوایــي: بیشــتر مناســب بــراي فصــل تابســتان اســت کــه بــه ســه 
طریــق بــاروري در پایــه ابــر، بــاروري درون ابــر و بــاروري تــاج ابــر صــورت 
ــان را  ــته هاي  میع ــد هس ــراي تولی ــواد الزم ب ــي، م ــرد. در روش هوای مي گی

ــد. ــر تزریــق مي کنن ــه اب ــا اســتفاده از هواپیمــا ب ب
ــه  ــت ب ــا راک ــا ی ــط هواپیم ــره توس ــد نق ــل یدی ــه حام ــلیک گلول ــد از ش بع
داخــل ابــر، حــدود 45  دقیقــه بعــد، ابــر شــروع بــه باریــدن مــی کنــد. ایــن 
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مــدت، زمانــی اســت کــه ابــر از مکانــی کــه بــرای باریــدن در نظــر گرفتــه 
ــه   ــد ب ــواد بای ــن م ــق ای ــکان تزری ــن م ــراي همی ــرد. ب ــه می گی شــده، فاصل
دقــت انتخــاب شــود تــا بــا محــل مــورد نیــاز بــاران، درلحظــه بــارش تطبیــق 

ــد. پیداکن
ــوان  ــم مي ت ــتان ه ــل زمس ــتاني، درفص ــق کوهس ــی: در مناط روش زمین
ــود  ــع صع ــوب، موق ــواي مرط ــرد. ه ــتفاده ک ــي اس ــاروري زمین از روش ب
از کوه هــا ســرد مي شــود و ابرهــا تشــکیل مي شــوند. اینهــا، ابرهــاي 
کوهســاري هســتند. اگــر ایــن رونــد را بطــور طبیعــی بــه حــال خــود بگذاریــم 
ــش از 90% از  ــد و بی ــاران را ندارن ــد ب ــی تولی ــا توانای ــن ابره ــی از ای خیل

ــد. ــای می گذارن ــه ج ــو ب ــود را در ج ــت خ رطوب
بارورســازي ایــن نــوع ابرهــا بــا اســتفاده رهاســازی هســته هــای یــدور نقــره 
ــود.  ــي مي ش ــي بارندگ ــش کارای ــث افزای ــی ، باع ــای زمین ــط ژنراتوره توس
زمــان تأثیــر مــواد بــاروري 20 تــا 40 دقیقــه بعــد از تزریــق اســت و باتوجــه 
ــل  ــري مح ــدود 50-40 کیلومت ــه ح ــر، در فاصل ــت اب ــرعت و حرک ــه س ب

ــود. ــان مي ش ــازي نمای ــرات بارورس ــق اث تزری

این روش ها هرکدام دارای مزایا و معایبی می باشــند:
هواپیمــا داراي مزیــت امــکان حمــل مــواد مــورد اســتفاده و پاشــیدن آن دقیقــًا 
ــي چــون فقــط زمــان بســیار کوتاهــي  در محــل انتخــاب شــده مي باشــد ول
در محــل مــورد نظــر قــرار مي گیــرد و بــه ســرعت از آن دور مي شــود بــراي 
ــد؛  ــه باش ــل توج ــازده اقتصــادي قاب ــه داراي ب ــات ک ــراي یکســري عملی اج

ــام مي شــود.  ــران تم بســیار گ
ــرواز  ــد شــب و روز در پ ــا بای ــن هواپیم ــات، چندی ــراي انجــام عملی ــًا ب ضمن
ــر  ــرق دار؛ خط ــد و ب ــاي رع ــي از ابره ــرات ناش ــر خط ــاوه ب ــه ع ــند ک باش
ــز  ــد( نی ــان عــدم امــکان دی ــژه در زم ــه )وی ــر نواحــي کوهســتاني ب ــرواز ب پ
ــه  ــک را ب ــخ خش ــوان ی ــط مي ت ــا فق ــا هواپیم ــه ب ــر اینک ــود دارد و دیگ وج
عنــوان عامــل هســته بندي بــه ابــر رســاند. بدیــن ترتیــب اســتفاده از هواپیمــا 

ــود. ــه صــرف خواهــد ب فقــط در مــوارد آزمایشــي مقــرون ب
ــه شــده و شــعاع عملکــرد و ظرفیــت کــم بالن هــا  ــه مــوارد گفت ــا توجــه ب ب
ــه  ــر چ ــد گ ــري دارن ــه ســایرین برت ــا نســبت ب ــراً ژنراتوره و موشــکها؛ ظاه
ــاندن  ــراي رس ــه ب ــورت ک ــن ص ــند بدی ــز مي باش ــي نی داراي محدویت های
ــد  ــر؛ بای ــل اب ــه داخ ــره( ب ــدور نق ــا )ی ــده از ژنراتوره ــا ش ــته هاي ره هس
جریانــات صعــودي طبیعــي از پاییــن بــه بــاال در ابرهــا وجــود داشــته باشــد. 
بدیــن ترتیــب زمــان و جهــت خــروج یــدور نقــره از ژنراتورهــا بایــد بــه طــور 

ــود. ــي ش ــق پیش بین دقی
بــا کمــک جریانهــاي عمــودي کــه همیشــه بــه مــوازات نمــو و توســعه ابرهاي 
بــزرگ هســتند هماننــد )ابرهــاي کومولــوس( هســته هاي اکتیــو یــدور نقــره را 

بایــد در مناســبترین مکانهــا قــرار داد.
ــه از  ــر نتیج ــت آوردن حداکث ــراي بدس ــن راه ب ــا صرفه تری ــن و ب مطمئن تری
ــات اســت کــه  ــزش جــوي، تأســیس اداره مرکــزي عملی ــد ری ــات تولی اقدام
دائمــًا بایــد از تحــوالت هواشناســي مطلــع باشــند و در زمــان مناســب عمــل 

تلقیــح را انجــام دهنــد.
در اجــراي عملیــات بــاروري جهــت رســیدن بــه نتایــج قانــع کننــده قطعــي که 

الزمــه آن اجــراي کامــل عملیــات طــي یــک دوره زمانــي مناســب مي باشــد 
بایــد از ســه موضــوع مهــم زیــر کمــک گرفــت:

● متخصصین مجرب
● اعتبارات مالي مورد نیاز

● مدت زمان کافي که در نتیجه نهائي کار بســیاز مؤثر مي باشــند.
ــه یکــي  ــا اســتفاده مي شــود ک ــردن ابره ــراي بارورک ــران از دو روش ب در ای
روش بــاروري قلــه ابــر و دیگــري بــاروري درون ابــر اســت. بــراي بــاروري 
ــر از گلوله هــاي پرتابــي یــدور نقــره اســتفاده مي شــود. چــون هنــگام  قلــه اب
اجــراي عملیــات، مي تــوان ابــر و محــل مناســب آن را دیــد و عامــل 
ــر تزریــق مي شــود. روش دیگــر  ــه اب ــا دقــت بیشــتر ب ــاروري، ســریع تر و ب ب

ــع اســت.  ــروژن مای ــق افقــي نیت در کشــورمان، تزری
گلوله هــاي یــدور نقــره پرتابــي، هســته هاي یخــي مصنوعــي را وارد منطقــه 
فــوق ســرد ابــري مــي کننــد و نیتــروژن مایــع بــا ایجــاد ســرمایش شــدید در 

ــر، از بخــار آب وآب فــوق ســرد هســته هاي یخــي تولیــد مي کنــد. اب

تاریخچه باروري ابرها در جهان
مطالعــات مربــوط بــه تحریــک ابرهــا و ایجــاد بــاران مصنوعــي در دهــه اول 
ــه  ــرار گرفت ــورها ق ــه کش ــورد توج ــم م ــده و کم ک ــروع ش ــر ش ــرن حاض ق
ــي  ــاران مصنوع ــه ب ــي در مؤسس ــمندان روس ــالهاي 1932 دانش ــت در س اس
در جهــت کشــف راهــي بــراي تعدیــل مصنوعــي آب و هــوا ســرگرم تحقیــق 
ــود  ــه وج ــرد ک ــخص ک ــال 1933T.Bergeron  مش ــد در س ــي بودن و بررس
ــي  ــخ و قطــرات کوچــک بســیار ســرد آب، یکــي از عوامــل اصل بلورهــاي ی

ــاران اســت.  تشــکیل ب
بدیـن منظـور آقـاي Findeisen در  آلمـان در ابرهـاي بسـیار سـرد پـودر یـخ 
پاشـید و ماحظـه کـرد ابرهـا بـه بـاران و بـرف مصنوعـي تبدیـل مي شـوند. 

 )Vincent j. Schaefer( در ســال 1946 یــک دانشــمند آمریکایــي بنــام شــفر
در آزمایشــگاه جنــرال الکتریــک بــه صــورت تصادفــي پــي بــرد یــخ خشــک 
ــر  ــاي زی ــا دم ــع ب ــاي آب مای ــرد )قطره ه ــر س ــاي آب اب ــد قطره ه مي توان

ــد.  ــخ تبدیــل کن ــه کریســتالهاي ی صفــر درجــه ســانتي گراد( را ب
نامبــرده در آزمایشــي. در حــدود 1/5 کیلوگــرم یــخ خشــک را توســط هواپیمــا 
ــش، شــفر  ــن آزمای ــرد. در ای ــق ک ــاي اســتراتوکومولوس تزری در داخــل ابره

بعــد از حــدود پنــج دقیقــه بــارش بــرف در زیــر ابــر را مشــاهده نمــود.  
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ــزن  ــام فندای ــي بن ــمند آلمان ــک دانش ــال 1942 ی ــفر در س ــل از ش ــه قب البت
ــود. او  ــام داده ب ــا انج ــط هواپیم ــابهي را توس ــش مش ــز آزمای )Findesen( نی
بجــاي یــخ خشــک از شــن و ماســه اســتفاده کــرد امــا نتیجــه کار او ماننــد 

ــود. ــز نب ــفر موفقیت آمی ــش ش آزمای
پــس از مدتــي دانشــمندي بــه نــام Vonnegut متوجــه شــد کــه ذرات یــدور 
ــخ  ــر عمــل ی ــک مصنوعــي نظی ــد در ابرهــا عمــل تحری ــز مي توان ســرب نی
ــي  ــه مثبت ــه نتیج ــًا ب ــا عموم ــن ه ــه ای ــي هم ــد ول ــام ده ــک را انج خش
نرســیدند. ســپس Longmuir از اکتشــافات شــفر و عــده زیــادي از دانشــمندان 
و مؤسســات جهــت مهــار کــردن رطوبــت هــوا اســتفاده کــرد بــه ایــن ترتیــب 
ــالهاي  ــدود س ــد و در ح ــه دادن ــود را ادام ــهاي خ ــران، آزمایش ــفر و دیگ ش
1950 بــاروري ابرهــا بصــورت یــک فــن آوري آغــاز شــد و بــه ایــن ترتیــب 
ــه یکــي دیگــر از  ــد ســایر زمینه هــاي زندگــي خــود، ب بشــر توانســت همانن

رویاهایــش جامــه عمــل بپوشــاند. 
ــا  ــي و ی ــر علم ــتفاده از روشــهاي غی ــا اس ــته، ب ــه بعضــًا در گذش ــي ک رویای
خرافــي ســعي در اجــراي آن داشــت. از آن تاریــخ تاکنــون پروژه هــاي 

ــت. ــده اس ــرا ش ــان اج ــورهاي جه ــیاري از کش ــا در بس ــاروري ابره ب

تاریخچه باروری ابرها در ایران
ــي و  ــام، ابوریحــان بیرون ــن ســینا، خی ــاي رازي، اب ــن زکری پــس از محمــد ب
انــوري کــه آثــاري در زمینــه مســائل جــوي از خــود بــه یــادگار گذاشــته اند؛ 
فعالیــت هــاي منظــم هواشناســي اولیــن بــار بــا انــدازه گیــري عناصــر جــوي 
ــز  توســط ســفارتخانه هــاي انگلیــس و روس در تهــران و مناطــق نفــت خی
جنــوب آغــاز شــد در ســال 1298 نیــز تدریــس هواشناســي بــه عنــوان یــک 
واحــد درســي در مدرســه برزگــران کــرج شــروع و در همــان محــل  اولیــن 
ــارش و  ــزان ب ــوا، می ــاي ه ــري دم ــدازه گی ــراي ان ــي ب ــکوي هواشناس س

رطوبــت احــداث و 10 ســال بعــد کامــل شــد. 
نخســتین بــار، در ســال 1353 طــرح بــاروري ابرهــا توســط وزارت نیــرو بــراي 
ــرکت  ــک ش ــیله ی ــرج،  به وس ــان و ک ــدهاي لتی ــي س ــره آب ــش ذخی افزای
کانادایــي و بــا اســتفاده از 30 دســتگاه ژنراتــور زمینــي تصعیــد یــدور نقــره و 
ــده از طــرح  ــا مان ــزات به ج ــرا شــد. در ســال 1367، تجهی ــا اج ــک هواپیم ی
ــا 75  ــال هاي 69 ت ــپس در س ــد و س ــل ش ــزد منتق ــه ی ــرج  ب ــرود و ک جاج
عملیــات بــاروري ابرهــا بــا اســتفاده از ژنراتــور زمینــي در ارتفاعــات شــیرکوه 

یــزد اجــرا شــد. 
ــود  ــتفاده مي ش ــره اس ــزي یدورنق ــدار ناچی ــاروري از مق ــات ب ــر عملی در ه
و تحقیقــات در دنیــا، هیــچ گونــه عــوارض زیســت محیطــي را نشــان 
ــار  ــس از انتش ــروژن پ ــون نیت ــم چ ــع ه ــروژن مای ــت. در روش نیت نداده اس
ــي ایجــاد  ــه آلودگ ــچ گون ــه گاز مي شــود، هی ــل ب ــه ســرعت تبدی ــوا، ب در ه

. نمي کنــد
در حــال حاضــر کــه حــدود 10 ســال از راه انــدازي مرکــز ملــي بارورســازي 
ابرهــا مــي گــذرد مســووالن ایــن مرکــز معتقدنــد، تاکنــون اقدامــات 
ــا  ــزي ب ــا، ایجــاد مرک ــاروري ابره ــي ب ــش فن ــه کســب دان ــي در زمین فراوان
ــا  ــد هواپیم ــا، خری ــاروري ابره ــات ب ــات و مطالع ــي تحقیق ــز مل ــوان مرک عن
ــه رادارهــاي هواشناســي  ــارور کــردن ابرهــا و تهی ــزات مخصــوص ب و تجهی

انجــام شــده اســت.
ــا از  ــاروري ابره ــوع ب ــالها موض ــن س ــد، در ای ــر معتقدن ــن ام ــؤالن ای مس
ــه از  ــوري ک ــه ط ــت. ب ــوردار اس ــه برخ ــور و منطق ــژه در کش ــي وی جایگاه
ســوي مرکــز ملــي تحقیقــات و مطالعــات بــاروري ابرهــا در ســال آبــي 85 - 

ــد.  ــت انجــام ش ــن فعالی ــوم کشــور ای ــک س ــدود ی 86 در مســاحتي ح
وزارت نیــرو براســاس مــاده 19 قانــون ملــي شــدن آب هــا و مــاده 29 قانــون 
ــه  ــا را ب ــاروري ابره ــق ب ــه اســتحصال آب از طری ــه آب وظیف ــع عادالن توزی
عهــده دارد. جــز ایــن مــاده قانوني، صورتجلســه اي نیز با ســازمان هواشناســي 
مبادلــه شــده کــه براســاس آن وظیفــه تحقیقــات درخصــوص بــاروري ابرهــا 
ــات و اجــراي  ــه انجــام مطالع ــه عهــده ســازمان هواشناســي اســت و وظیف ب

طــرح هــاي بــاروري ابرهــا را وزارت نیــرو عهــده دار شــده اســت.
ــال  ــا در س ــاروري ابره ــرح ب ــده، ط ــر ش ــاي منتش ــزارش ه ــاس گ براس
ــزات  ــه تجهی ــز ب ــاي مجه ــد هواپیم ــتفاده از 2 فرون ــا اس ــي 85 - 86 ب آب
ــعاع  ــه ش ــدوده اي ب ــداي آذر 1385 در مح ــا از ابت ــاروري ابره ــوص ب مخص
400 کیلومتــر از مرکــز یــزد کــه شــامل اســتان هــاي یــزد، کرمــان، فــارس، 
اصفهــان، چهارمحــال و بختیــاري و کهگیلویــه و بویراحمــد و بخــش هایــي از 
اســتان هاي خراســان رضــوي و جنوبــي، قــم و ســمنان مــي شــود، بــه اجــرا 

ــداوم خواهــد یافــت.  درآمــده اســت کــه ایــن فعالیــت هــا ت
ــاروري  ــات ب ــات و مطالع ــي تحقیق ــز مل ــزارش مرک ــر اســاس گ ــن ب همچنی
ابرهــا، در طــول دوره عملیــات بــه راه انــدازي مجــدد رادارهــاي هواشناســي 
مســتقر در اســتان هــاي یــزد و کرمــان اقــدام شــد و ســایت راداري کوهپایــه 

اصفهــان نیــز بــه بهــره بــرداري رســید.

نکاتی مهم در مورد باروری ابرها
1. تجربــه 24 کشــور در ســطح جهــان نشــان داده اســت کــه بــاروری ابرهــا 
می توانــد مقــدار بــارش را بیــن 10 تــا 25 درصــد افزایــش دهــد و خســارات 

ناشــی از تگــرگ را بیــن 30 تــا 70 درصــد کاهــش دهــد.
2. مــوادی کــه در بــاروری ابرهــا اســتفاده می شــود مثــل نمــک خشــک، اوره 
ــد  ــدور نقــره هرگــز باعــث آلودگــی نمی شــود و خطــری ایجــاد نمی کن ــا ی ی

زیــرا مقــدار ایــن مــواد بیــار ناچیــز اســت.
3. تــا بــه حــال نشــانه ای وجــود نــدارد کــه بــاروری ابرهــای منطقــه باعــث 

کاهــش بــارش در مناطــق مجــاور شــده باشــد.
ــی  ــرا گاه ــت، زی ــت نیس ــاف طبیع ــی برخ ــز عمل ــا هرگ ــاروری ابره 4. ب

ــت. ــته اس ــن روش وابس ــه ای ــی ب ــواد غذای ــد م ــان و تولی ــات انس حی
***

منابع
- سایت سازمان هواشناسی ،وب سایت جامع فیزیک،خبرگزاری ایسنا

- جام جم آنالین
- http://www.wmir.ir

- http://www.magiran.com

- http://www.tafrihi.com

- http://tomyanh.blogfa.com

- http://noorelm.mihanblog.com

- http://www.daneshnameh.roshd.ir

- http://www.tebyan.net

- http://www.khorasannews.com
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بامبو و روش نگهداری و پرورش آن

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، می دانید 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

مقدمه
بامبـو گیاهـي اسـت کـه به خـوش یمني شـهره شـده و در بین مـردم نیز هـواداران زیـادي یافته اسـت به طوري کـه تنهـا در تهـران روزانه بین 
30 تـا 40 هـزار شـاخه بامبـو بـا قیمـت هایي از سـه تـا 35 هزار تومـان به فروش مي رسـد. گیـاه بامبو کـه در اصل متعلق به کشـور چین اسـت 
درختچـه اي اسـت کـه از بـرگ آن بـراي خـوراک خـرس هاي پاندا اسـتفاده مي شـود. این گیـاه که به غلـط ني خیـزران خوانده مي شـود تفاوت 
هـاي زیـادي از نظـر شـکل ظاهـر و کاربـرد بـا آن دارد و عموما در بیشـه هـا یا تپه هـا و دامنه کـوه هایي بـا رطوبت 65 تـا 90 درصد مـي روید و 
هـر چـه میـزان رطوبـت و حرارت موجـود در منطقـه و خاک بیش تر باشـد، کیفیت محصـول نیز بهتر اسـت. گیاه خیـزران به رنگ قهوه اي اسـت 
و تنـه نـازک تـري نسـبت بـه بامبو دارد و در تولید انواع سـبد و صنایع دسـتي اسـتفاده مي شـود. این گیاه در شـمال ایـران و عموما در شـهرهاي 
الهیجان و روسـتاهاي رودسـر کشـت مي شـود اما گیاه بامبو به دلیل شـرایط خاص کشـت و رویش، در کشـور ما تولید نمي شـود و شـاخه هاي 
بامبـوي موجـود در گلفروشـي هـا معموالاز کشـورهاي تایلند، مالـزي و چیـن وارد ایران مي شـود. بامبوهای خوش یمـن یـا )Lucky Bamboo) از 
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 تاش 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 عاقه 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. 

● 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 می گیـرد. 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 بامبوهایــي کــه نگــه مــي دارنــد، اعتقــاد خاصــی 
دارنــد. آنهــا معتقدنــد کــه نگهــداری تعــداد دو شــاخه، نشــانه ي عشــق و ازدواج 
اســت. ســه شــاخه نشــانه ي خوشــبختی، پنــج شــاخه نشــانه ي ســامتی، هفــت 
شــاخه نشــانه ي پولــدار شــدن و ثــروت و نــه شــاخه نشــانه ي خــوش یمنــی در 

تمــام امــور زندگــی اســت.
● 3 برای خوشبختی
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● 5 برای سامتی
● 2 برای عشق و ازدواج

● 8 برای ثروت و فراوانی
● 9 نیـز کـه عـددی خـوش یمـن محسـوب شـده و عـددی بـرای خوشـبختی و 

شـانس در همـه امـور زندگی اسـت.
بـه نظـر مي رسـد ایـن مفاهیم بـراي فـروش بیش تـر بامبوها ابداع شـده باشـند، 

مثـل عـدد زوج دو کـه براي عشـق و ازدواج تعریف 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، اصا بامبو نیسـت 
و از دسـته گیاهـان دراکانیـا Dracaena و ویشـاوند جهش یافته خانواده سوسـنیان 
اسـت کـه در جنگلهـای بارانـی تاریـک مناطـق حـاره در آسـیای جنوب شـرقی و 

می روید.  آفریقـا 

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 2.5 سـانتیمتری باالتر از انتهـای پایینی سـاقه قرار 
بگیـرد. ایـن گیـاه نـور فـراوان امـا غیـر مسـتقیم آفتـاب و دمـای 18 تـا 22 درجه 
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 مایـم، 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 می شوند؟
دو عامـل اصلـی زرد شـدن بـرگ بامبو از این قرارند: 1( نور مسـتقیم بیـش از حد و 
2( آب لولـه کشـی مورد اسـتفاده برای گیاه بیـش از حد نمک یا فلورایـد دارد. برای 

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 می توان بامبوی خوش یمن را قلمه زد؟
بلـه. سـاقه هـای تـازه را می توان 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 80 وارد ایران شـد، اوایل ورود بامبو به ایران، از سـوي مردم اسـتقبال 
چندانـي از ایـن گیـاه تـازه وارد نشـد امـا بـه مرور به لحاظ شـکل و شـرایط آسـان 
نگهـداري و تبلیغـات وسـیعي کـه در ژورنال ها و حتـي فیلم هاي تلویزیونـي از آن 
شـد، توجـه بیـش تر مـردم به ایـن گیاه جلـب شـد. بامبو عمومـا از طریـق هوایي 
تـا کیـش وارد ایـران مـي شـود و از آن جا به صـورت زمیني به تهران و شـهرهاي 
دیگـر مـي رود. در گذشـته کـه ورود بامبـو بـه ایـران ممنوع شـده بود این گیـاه از 
طریـق دوبـي وارد کشـور مـي شـد امـا در حال حاضـر به طـور مسـتقیم از تایلند و 

چیـن واردات ایـن گیـاه صورت مـي گیرد.
الکـي بامبو، نوعي بامبو اسـت که در سـرگیاه و در قسـمت انتهاي پیـچ بعد از قلمه 
زدن از بامبـوي مـادر - بـا خمیـر یـا الکي پوشـانده مي شـود به همین دلیـل و نیز 
بـه دلیـل خوش شـانس بودن این گیـاه به آن الکـي بامبو )بامبوي خوش شـانس( 
گفته مي شـود. چند سـالي اسـت که خرافه نیز با این گیاه همراه شـده و بسـیاري 
از افـراد معتقدنـد چنانچـه تعداد شـاخه هـاي این گیاه فرد باشـد، بـراي صاحبانش 

شـانس مي آورد!
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که چـرا چنین خرافـه هایـي در مـورد بامبو وجـود دارد، 
شـاید به دلیل انعطاف پذیري و شـرایط رشـد این گیاه باشـد، چون این گیاه داراي 
انـرژي شـگفت انگیـزي اسـت و در چیـن از قدیمي تریـن درخت هاي این کشـور 
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محسـوب مي شـود و در کشـورهاي آسـیایي و در بعضي مناطق آن نیز به »درخت 
بقا« معروف شـده اسـت.

در کشـورهاي آسـیاي شـرقي، بامبـو از اهمیـت خاصي برخوردار اسـت، بـه طوري 
کـه هـر سـاله جشـنواره هـاي مختلفي به پاسداشـت ایـن گیـاه برگزار مي شـود و 
گردشـگران زیـادي براي صنایع دسـتي زیبایي کـه از بامبوها تهیه مي شـوند و نیز 

مراسـم شـاد این فسـتیوال هـا راهي کشـورهاي تایلند، چیـن و مالزي مي شـوند
ایـن گیـاه همچنیـن بـه دلیـل این کـه از عناصـر اصلي طبیعـت در چرخه رشـد و 
مصـرف خود بهره مند اسـت، مورد توجه واقع شـده مثاخاک و آبـي که گیاه در آن 
مـي رویـد مردابي اسـت که گیاه سـبزي را تولیـد مي کند. همچنیـن روبان قرمزي 
کـه بـه شـاخه ها یـا گلـدان بامبو وصل مي شـود نشـانه آتـش اسـت. ظرف هایي 
هم که براي نگهداري آن اسـتفاده مي شـود معموالشیشـه اي اسـت که در دسـته 
فلـزات قـرار مـي گیـرد، حتـي چنانچه گلـدان از جنس سـفال یا سـرامیک باشـد، 
معموالسـکه یـا تصویري فلزي به همراه دارد که نشـانه هـاي این چنیني معموالبه 

عنـوان دالیلـي براي خوش شانسـي ایـن گیاه بیان مي شـود
سـال هـاي اولیـه ورود بامبـو بـه ایران، هر سـاقه حـدود 15 تـا 20 هـزار تومان به 
فـروش مـي رسـید در صورتـي کـه هـم اکنون سـاقه هایـي بـا جوانه هـاي کم و 
شـاخه هـاي جـوان از حداقـل 2000 تـا 4000 تومان فروخته مي شـود. هر شـاخه 

بامبـوي پیـچ دار نیـز از پنـج تا هشـت هـزار تومان بـه فروش مي رسـد.

انواع پرپیچ و پرجوانه بامبو قیمتي حدود ۷ تا 1۲ هزار تومان دارد
عمومـا قیمـت ها براسـاس تعـداد پیچ گیـاه، قطر تنه، تعـداد جوانه و میزان سـبزي 

و طـراوت بـرگ هـا تعیین مي شـود و نـرخ مصوبي نیـز ندارد.
بعضــي از درختچــه هــاي بامبــو در گلــدان هــاي نفیــس قیمتــي حــدود 500 تــا 
600 هــزار تومــان دارنــد، امــا حداقــل قیمــت ایــن گیــاه بــه تنهایــي حــدود ســه 
ــرد.  ــر ک ــان ذک ــزار توم ــوان 35 ه ــي ت ــت آن را م ــر قیم ــان و حداکث ــزار توم ه
ســاقه هاي کوتــاه ســه، پنــج و هفــت تایــي در گلــدان هــاي چینــي نیــز قیمتــي از 

شــش تــا 15 هــزار تومــان دارنــد.
ــراي  ــا ب ــت، ام ــاده اس ــیار س ــاه بس ــن گی ــد ای ــداري و رش ــرایط نگه ــه ش اگرچ
مانــدگاري آن از غــذاي بامبــو اســتفاده مــي کننــد کــه شــامل فســفات، پتــاس 
و ... اســت و حداقــل 2000 تــا 5000 تومــان قیمــت دارد. بعضــي از فروشــندگان 
ــواع امــاح  ــه شــده بســیار کامــل و شــامل ان ــد کــه غــذاي ارای ادعــا مــي کنن
معدنــي و مفیــد بــراي گیــاه اســت و بــا ایــن ترفنــد محصــوالت خــود را حتــي بــا 

ــي رســانند. ــروش م ــه ف ــان هــم ب ــزار توم ــا 10 ه ــي ت قیمت های

روش های نگهداری 
روش نگهـداری گیـاه بامبو بسـیار سـاده اسـت ، ایـن گیاه را مـی تـوان در آب و یا 

خـاک ژلـه ای نگهـداری کرد.

نگهـداری بامبـو در آب: در روش نگهـداری بامبـو در آب نبایـد تمـام سـاقه را 
در آب قـرارداد، بلکـه بایـد فقـط 3 تـا 5 بنـد پایین آن در آب باشـد . اگر تمام سـاقه 
داخـل آب قـرار گیرد، ریشـه تمام سـطح سـاقه را مي پوشـاند و ایـن از زیبایي گیاه 

مـي کاهد. 
بـراي نگهـداری بامبـو در آب معمولـی ابتـدا مـی باید حـدود دو سـاعت آب را کنار 

بگذاریـد تـا کلـر آن کامـّا از بین بـرود، زیرا کلر آب باعث زرد شـدن گیاهان سـبز 
مـی شـود. پـس از گذشـت مـدت زمـان یاد شـده بامبـو را در آن قـرار دهیـد. الزم 
بـه یادآوریسـت کـه هـر 15 الی 20 روز یـک بار بایـد آب گیاه بامبـو را عوض کرد. 
بامبـو، امـاح موجـود درآب را جـذب و بـه ایـن ترتیب رشـد مـی کند. بـا تعویض 
آب، امـاح مـورد نیـاز در اختیـار گیـاه قرار مـي گیرد و در نتیجه، رشـد سـریع تر را 
شـاهد خواهیـد بـود. یـاد آور می شـویم هرگـز نبایـد از آب معدنی بـراي نگهداري 
بامبـو اسـتفاده شـود، زیرا آب معدنـی دارای فلوئر اسـت و وجود این مـاده باعث زرد 

شـدن گیاهان سـبز می شـود. 

خـاک ژلـه ای: بـه منظور نگهـداری گیاه بامبـو در خاک ژلـه ای ابتـدا باید بامبو 
را در آب قـرار داد تـا ریشـه کنـد . حـدودا دو مـاه ونیـم پـس از آنکه بامبو به ریشـه 
نشسـت مـی تـوان آن را داخـل خـاک هـای ژلـه ای قـرار داد . در زمـان هایی که 
قصـد تعویـض یا شـارژ خاک ژله ای را داشـتید، بامبـو را داخل آب نگهـداری کنید. 
الزم بـه ذکـر اسـت در این روش نگهـداري، اماح مـورد نیاز بامبـو از طریق خاک 

ژلـه ای تامین می شـود.

کاشـت بامبـو در خاک: گیـاه بامبو فقـط در خاک هـای مخصوص مـي تواند 
بـه زندگـی ادامـه دهـد. از خصوصیات ایـن نوع خاک هـا، قابلیت نگهـداری آب به 
مـدت طوالنـی را مـي توان نـام برد. رشـد بامبـو در اینخاک هـا افزایش مـی یابد. 
بامبو، گیاهی اسـت که در رطوبت 70 درصد در جنوب شـرقي آسـیا رشـد می کند، 
امـا بـا دمای معمولی داخل اتاق نیز سـازگاري دارد، البته اگر قصد رسـیدگی بیشـتر 
و بهتـر از ایـن گیـاه را داریـد می توانیـد در زمان های مختلف، برگ هـای گیاه را با 
آب پـاش مرطـوب کنید. بامبو، گیاهی اسـت که هم از طریق ریشـه و هم از طریق 
بـرگ تغذیه مي کند. با پاشـیدن آب روی آن در واقع شـما بـه دو روش، مواد غذایي 
را بـه گیـاه تزریـق کـرده ایـد؛ البتـه اگر مي خواهید گیاه شـما رشـد بهتري داشـته 

باشـد، مـي توانیـد از قطره هاي تقویتي یا اسـپري تغذیه اسـتفاده کنید.

نورگیـري: گیـاه بامبـو نیـاز بـه نـور مسـتقیم خورشـید نـدارد . ایـن گیـاه کاما 
آپارتمانـی اسـت و بهتریـن نور برای آن نوري اسـت که در فاصلـه ي حدود 3 متر از 
پنجره ای که جلوي آن پرده کشـیده شـده مي باشـد . بامبو با شـرایط آب و هوایي 
ثابـت، سـازگار اسـت. از ایـن 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 
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کنیـد و همچنیـن از جـا به جـا کـردن آن بپرهیزید، چرا کـه این گیاه بعـد از مدتی 
بـه مکانـی کـه در آن قـرار دارد عـادت مـی کند و جا بـه جایي ممکن اسـت ضربه 
ي جبران ناپذیـری 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 ایـن گیاه در 

کنـار یکدیگـر قرار گیرد، سـرعت رشـد آن افزایـش می یابد.

تاثیر رنگ ها بر روند رشد بامبو
رنـگ قرمـز: اصـوال گیاه بامبـو به رنـگ هاي شـاد به خصـوص قرمـز واکنش 
مثبتـي نشـان مـي دهـد. تجربه نشـان داده کـه اگر مـکان نگهـداري این گیـاه با 
رنـگ هـاي شـاد مثـل نارنجـي و قرمـز تزئیـن شـده باشـد، برگهـاي این گیـاه با 
سـرعت بیشـتري رشـد مـي کننـد و امـکان زدن جوانـه هـاي بیشـتري را فراهـم 
مي سـازند. همچنیـن وجـود رنـگ هـاي گرم در مـکان نگهـداري گل بابـو ، طول 

عمـر گیـاه را افزایـش مـي دهد.

رنـگ مشـکی: از آنجـا کـه 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 گیـاه در معـرض رنگ مشـکی قـرار گیـرد، پژمرده مي شـود و بـه تدریج از 

بین مـي رود. 

گونه های مختلف گیاه بامبو
1. بامبوي جوانه: این نوع بامبو از قسـمت های وسـط سـاقه تشـکیل می شـود. 
بـرگ هـا ازجوانـه ي کنـار سـاقه می روینـد. طول سـاقه های نـوع جوانـه بین 50 

تـا120 سـانتی متـر و رنـگ برگ ها در این نوع، سـبز اسـت.
۲. بامبـوي برگ سـبز: در این نـوع بامبو ، رنگ برگ ها سـبز پررنگ اسـت و 

ارتفاع سـاقه به 80 تا 120 سـانتی متر مي رسـد.
3. بامبـوي طایـی: رنگ بـرگ ها در بامبوي طایي، سـبز کم رنگ اسـت که 
رگـه هـای سـبز پر رنگي در آن دیده مي شـود ، امـا بعضی از انواع ایـن گونه دارای 

برگ های سـبز کم رنگ یکدسـت اسـت.
4. بامبـوي سـیلور )ابلق(: این گونـه از بامبـو دارای برگ هایی به رنگ سـبز 

کـم رنـگ و پـر رنگ اسـت و طول سـاقه ي آن به 120 سـانتی متر مي رسـد.

تقسیم بندی بامبو از نظر نوع پیچ
1. پیـچ 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.

۲. پیـچ O: بـه دلیـل شـباهت زیـاد این نـوع پیچ بامبو بـه کلمه O انگلیسـی به 
ایـن نام معروف شـده اسـت.

3. پیـچ S: بـه دلیل شـباهت زیاد این نوع پیـچ بامبو به کلمه S انگلیسـی به این 
نام معروف شـده است.

شکل هاي مختلف
یکـي از شـگفتي هـاي ایـن گیـاه این اسـت که در شـرایط خاصـی می تـوان گیاه 
الکـی بامبـو را بـه حالت هاي مختلف شـکل داد. این گیـاه شـانس آور را می توان 
در تعـداد و انـدازه هـای گوناگون در کنار یکدیگر قـرار داد. معموال مجموعه های به 

هـم تنیـده ي بامبـو دارای تعـداد فرد می باشـد. از نظر طول سـاقه ایـن مجموعه ها 
متفـاوت هسـتند و معمـوال بیـن 10 تا120 سـانتی متر به هم تافته می شـوند.

از نظـر تعـداد سـاقه هـر بافته بامبـو حداقـل 5 سـاقه دارد و در بعضـی از نمونه ها در 
انـدازه هـای مختلف تا 100 شـاخه نیـز در کنار یکدیگر به هم تنیده می شـوند. 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 

ــورد. ــچ نمی خ پی

تکثیـر به روش قلمه زدن: از قسـمت پایین سـاقه، باالی ریشـه، 3 بنـد را در 
نظـر بگیریـد، از وسـط بنـد 4 به بعـد می توانیـد آن را قلمه بزنید. شـما مـی توانید 
تعـداد بنـد هـای بیشـتری را انتخـاب کنیـد ، اما اگر کمتر از سـه بند داشـته باشـد، 
ممکن اسـت گیاه از بین برود. قسـمت پایین سـاقه را به صورت اریب، برش زده و 

قسـمت باالی آن را به وسـیله ي چسـب مخصوص و یا شـمع بپوشـانید.
بـرش پایین سـاقه: در این قسـمت دقت کنید بـرش به وسـیله ي یک تیغ یا 
قیچـی تیـز مخصوص گل انجام شـود، در غیـر این صورت ممکن اسـت آوند های 

پایین سـاقه دچار آسـیب دیدگي گـردد و در نتیجه گیـاه از بین 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
2. عشق و ازدواج

3. خوشبختی
5. سامتی

8. ثروت
9. عددی خوش یمن در تمام امور زندگی

***
  www.ake.blogfa.com :منبع
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کاشت نیلوفرآبی و گیاهان آبزی در حوضچه  ماهی

1- نیلوفــر می بایســت در آب کم عمــق رشــد کنــد. بنابرایــن اگــر حوضچــه ی 
ــت  ــرای کاش ــق ب ــمت کم عم ــک قس ــد ی ــا بای ــت ی ــق اس ــان عمی ماهی ت
ــه  ــه صــورت جداگان ــدان ب ــا را در گل ــه نیلوفره ــا اینک ــد ی ــاد کنی ــر ایج نیلوف
ــدان  ــاع گل ــا ارتف ــد ت ــرار دهی ــه ق ــف حوضچ ــی در ک ــرورش داده و آجرهای پ

ــرد.  ــرار نگی ــر آب ق ــی زی ــاه خیل ــده و گی ــر آم باالت

2- مواظب باشید که ریزوم ها توسط ماهیان خورده نشوند.
ــی  ــوص ماه ــر علی الخص ــای بزرگ ت ــه ماهی ه ــود دارد ک ــر وج ــن خط ای

ــد.  ــر را بخورن ــور نیلوف کپ
ــا از  ــد ت ــرار دهی ــا ق ــنگ ریزه روی آن ه ــا س ــنگ ی ــت س ــن می بایس بنابرای

دســترس ماهی هــا دور بماننــد.

مقدمه
نیلوفــر آبــی یــک گیــاه آبــزی و خــاص مــی باشــد.این گیــاه بســیار جالــب بــا گل هــای 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 

ــد. ــب را ایجــاد می کن ــاه در حــوض یــک ترکیــب بســیار جال ــرار دادن گی ماهــی اســت کــه ق
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ــرد.  ــان را بگی ــه ی ماهی ت ــای حوضچ ــام فض ــر تم ــه نیلوف ــد ک 3- نگذاری
ماهی هــا نیــاز بــه آب اکســیژن دار، تمیــز و تــازه، غــذا )معمــواًل در ســطح آب(، 
ــد.  ــرای حرکــت و رشــد دارن ــی ب ــرای قایم شــدن و فضــای کاف ــی ب مکان های
ــن  ــد، بنابرای ــغال می کن ــه ر اش ــای حوضچ ــی فض ــه راحن ــر ب ــفانه نیلوف متاس
ــه  ــا آب را ب ــواره ی خاصــی داشــته باشــد ت ــا ف ــر ی حوضچــه می بایســت فیلت

ــدازد.  حرکــت بیان
اگـر در حوضچه تـان ماهـی داریـد از توصیه هـای فروشـگاه محصـوالت آبـزی 
در محله تـان اسـتفاده کنیـد. البتـه نیلوفـر دوسـت نـدارد کـه در کنـار فیلترها یا 
فواره هایـی کـه آب را بـا سـرعت بـه حرکـت درمی آورنـد، قـرار گیرد؛ بـه همین 

دلیـل آن هـا را در بخـش جداگانـه ای از حوضچـه نگـه داری کنید. 

ــد. ماهــی  ــان حاصــل کنی ــا اطمین ــرای ماهی ه ــی ب ــود فضــای کاف 4- از وج
ــی دارد )افســانه های قدیمــی در  ــه فضــای کاف ــاز ب ــادش نی ــه ابع ــا توجــه ب ب
مــورد اینکــه ماهــی بــا توجــه بــه فضــای موجــود انــدازه اش را تعییــن می کنــد 

را بــاور نکنیــد!(. 
ماهــی دوســت نــدارد در یــک فضــای کوچــک بــا فــواره ای در بــاالی ســرش 

زندگــی کنــد کــه نیلوفــر هــم تمــام فضــا را اشــغال کــرده اســت.
شـما می بایسـت نیلوفرهایتـان را در محـدوده ی خاصـی از حوضچه نگـه دارید و 

اجـازه دهیـد کـه ماهی سـایر قسـمت ها را در اختیار خودش داشـته باشـد.
***

wikihow :منابع
- سایت بذرکو
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زنبور برگخوار رز
هومن گلبنی/ دانشجوی کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی

شناسایی
حشــرات کامــل،زرد رنــگ و بــه طــول 7 تــا 10 میلــی متــر مــی باشــند. قســمت 
ــوده، و شــکم هــم زرد_  ــش قفســه ســینه زرد ب ــع در پی ــدن واق کوچکــی از ب

قرمــز مــی باشــد. 
شــاخک هــای ایــن حشــره ســه بنــدی بــوده و بنــد ســوم رشــد بیشــتری دارد.

ــوده و ماننــد باقــی زنبــور هــا  الرو زنبــور بــرگ خــوار از جنــس Eruciform ب
بیــش از پنــج پــای شــکمی )8 جفــت پــای شــکمی کاذب و 3 جفــت پای ســینه 

ای بلنــد( دارد. 
رنــگ الروهــا زرد روشــن تــا ســبز تیــره مــی باشــد و طــول آن هــا در ســن آخــر 
بــه 20 میلــی 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 0٫74 میلــی متــر و قطــر آن هــا 0٫38 میلــی 
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.

چرخه زندگی
حشــرات مــاده پــس از خــروج از شــفیره هــای زمســتان گــذران در اردیبهشــت 

مقدمه
زنبــور برگخــوار رز بــا نــام علمــی Arge ochropus یکــی 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.

ــا  ــن حشــرات ب ــد. ای ــی کن ــری م ــت گی ــر شــده و جف ــرداد ظاه ــل خ ــا اوای ی
ــر تخــم هــای خــود را در هــر  ــی مت ــا 20 میل ــه طــول 15 ت ایجــاد شــکافی ب
شــکاف قــرار مــی دهنــد. هرچــه طــول شــکاف بیشــتر باشــد، تعــداد تخــم هــا 
نیــز بیشــتر اســت. طــول عمــر حشــرات مــاده 5 روز اســت. ایــن حشــرات در 
همیــن 5 روز بــه وســیله تخمریــز اره ای شــکل خــود بیــش تــر از 70 تخــم در 

شــکاف قــرار مــی دهنــد. 
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تخمریــزی بــدون جفــت گیــری )بکرزایــی( تولیــد حشــرات نر را بــه دنبــال دارد. 
تخــم هــا پــس از 7 روز تفریــخ مــی شــوند و زیســت الرو هــا آغــاز می شــود. 
ــور  ــه ط ــه ب ــا ک ــرگ ه ــه از ب ــم و تغذی ــن پنج ــدن س ــس از گذران ــا پ الرو ه
معمــول 20 روز بــه طــول مــی انجامــد، بــه ســطح خــاک افتــاده و شــروع بــه 

تنیــدن دو پیلــه مشــبک داخلــی و خارجــی مــی کنــد. 
طــول دوره ی شــفیرگی بــه طــور معمــول بیــش از 14 روز مــی باشــد. بــه طــور 
معمــول در شــمال ایــران ایــن چراخــه هــر ســال 4 الــی 5 بــار تکــرار مــی شــود.

خسارت
ــه  همانطــور کــه قبــا ذکــر شــد، خســارت ایــن آفــت روی گیاهــان زینتــی ب
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 مشــاهده ی تــوده ی قهــوه ای تــا ســیاه رنــگ 
تخــم هــا در شــکاف ســاقه مــی باشــد. الروهــا ابتــدا بــه صــورت دســته جمعــی 
حاشــیه ی بــرگ هــا و غنچــه ی 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 
ــت،  ــه ی آف ــر شــدت حمل ــری دارد. در اث نســل هــای اول و ســوم تراکــم کمت
سرشــاخه هــای انتهایــی عــاری از بــرگ شــده و خســارت قابــل ماحظــه ای بــه 

انــدام هــای گل دهنــده وارد مــی شــود.

کنترل

روش مکانیکی
جمع آوری الرو های روی شاخه ها و برگ ها

روش بیولوژی
steinerne-  اســتفاده از نماتودهــای بیمــاری زای حشــرات، متعلــق بــه خانــواده

 H.Bacteriophora بــه خصــوص دو گونــه ی heterorhabditidae و matidae

و S.carpocapsae در محیــط کشــت.
ــراورده ی تجــاری ســال های  ــه صــورت ف ــد ب ــرل مــی توان ــن عامــل بیوکنت ای
ــی، دوره  ــی محیط ــاد، آلودگ ــکل ح ــروز مش ــر، ب ــاد خط ــدون ایج ــادی ب متم
کارنــس و تهدیــد کمتــر بــرای محیــط زیســت نســبت بــه ســموم شــیمیایی بــه 

طــور اختصاصــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ــوان عوامــل بیولوژیــک  ــه عن ــا آن هــا ب از دیگــر عواملــی کــه باعــث شــده ت
مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد مــی تــوان دامنــه ی میزبانــی وســیع، توانایی کشــتن 
ــی مصنوعــی،  ــط هــای غذای ــرورش در محی ــکان پ ــم، ام ــدت ک ــان در م میزب
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 گونــه ی S.carpocapsae نســبت بــه گونــه ی 

H.bacteriophora بیشــتر اســت.

روش شیمیایی
استفاده از سم ایمیدا کلوپرید

ــر بخشــی  ــر شــده اث ــد ذک ــراه دو نمات ــه هم ــد ب اســتفاده از ســم ایمیداکلوپری
بســیار بیشــتری دارد و میــزان مــرگ و میــر آفــات را تــا حــد قابــل ماحظــه 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
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مطالعه تغییرات فصلي جمعیت کرم خوشــه خوار انگور

و تعیین زمان سمپاشي در منطقه حومه شهرستان شیروان 
زینب رضائي/ کارشناس گیاهپزشکی       الهام اصغری/ کارشناس ارشد زراعت        محمدعلی شریکیان/ کارشناس ارشد زراعت 

مناطق انتشار
کــرم خوشــه خوار انگــور تقریبــًا در کلیــه مناطــق میوه خیــز کشــور باالخــص 

در آذربایجــان، زنجــان، قزویــن، اطــراف تهــران و اصفهــان انتشــار دارد.

شکل شناسی
حشره کامل

ــر  ــاز 12- 13 میلی مت ــای ب ــا بال ه ــرض آن ب ــه ع ــت ک ــب پره ای اس  ش
ــر نشــده و 5-  ــف یکســان ذک ــع مختل ــن حشــره در مناب می باشــد. طــول ای
ــی  ــگ خرمای ــه رن ــب پره ب ــی ش ــای جلوی ــند. بال ه ــر می نویس 10 میلی مت
مایــل بــه بــور بــوده و دارای دو نــوار روشــن عرضــی اســت. در قســمت وســط 
ــده می شــود و  ــگار اســت دی ــره رنگــی کــه دارای نقــش و ن آن لکه هــای تی

ــد.  ــه طــور متنــاوب در بیــن لکه هــا قــرار دارن نوارهــا ب
ــه ریشــک های روشــنی کــه کمــی  ــار انتهایــی بال هــای جلویــی پروان در کن
ــتری  ــه خاکس ــی پروان ــای عقب ــود. بال ه ــده می ش ــت دی ــگ اس ــره رن تی
ــال دارای ریشــک های خاکســتری  ــای ب ــی انته ــوده و حاشــیه عقب روشــن ب
ــه روی  ــت ک ــواری اس ــیه ن ــک حاش ــی نزدی ــای عقب ــتند. در روی بال ه هس

ــود. ــده می ش ــگ دی ــتری رن ــود خاکس ــای گردآل آن لکه ه
ــای  ــاق پ ــه، س ــکیل یافت ــل تش ــه دراز و از 50- 52 مفص ــاخک های پروان ش

حشــره نیــز خــاردار اســت. 

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 botrana  )از خانــواده: Tortricidae( اســت کــه تقریبــا در کلیــه تاکســتانها فعالیــت دارد . در ســالهاي طغیانــی خســارت آن 
حــدود 90 درصــد بیــان شــده اســت. الروهــاي ایــن آفــت بــا تغذیــه از جوانــه هــاي گل دهنــده، غنچــه هــا و حبــه هــاي انگــور، خســارت 

قابــل توجهــي بــه محصــول وارد مي کنند.کــرم خوشــه خــوار انگــور در ایــران فقــط روي انگــور گــزارش شــده اســت. 

تخم
ـــاالی  ـــزح دار، ب ـــوس و ق ـــفید، ق ـــه س ـــل ب ـــگ زرد متمای ـــه رن ـــره ب تخـــم حش
ـــر  ـــدود 0/5- 0/7 میلی مت ـــروی و در ح ـــش ک ـــم و بی ـــطح، ک ـــی مس آن کم

ـــر دارد.  قط

الرو
ــر آن  ــفید و س ــدا س ــگ آن ابت ــول دارد. رن ــر ط ــره 8- 12 میلی مت الرو حش
ــد.  ــه زرد در می آی ــل ب ــبز مای ــگ س ــه رن ــداً ب ــی بع ــت ول ــگ اس ــیاه رن س

ــیاه اســت. ــز س ــینه اول الرو نی صفحــه پشــت س
الرو کامــل در پاهــای دروغــی ماقبــل شــکم دارای 30- 40 قــاب خمیــده 

ــد. ــره را می دهن ــک دای ــًا تشــکیل ی اســت کــه مجموع
ــا در  ــتند. قاب ه ــک هس ــزرگ و کوچ ــان ب ــک در می ــور ی ــای مزب قاب ه
پاهــای دروغــی آنــال بــه شــکل نیــم دایــره بــوده و تعدادشــان 20- 25 عــدد 

اســت و در یــک طــرف تشــکیل نیــم حلقــه را می دهــد. 
ـــود دارد  ـــه ای وج ـــانه 6 دندان ـــک ش ـــه ی ـــن حلق ـــکمی آخری ـــطح ش در س
کـــه چهـــار عـــدد مرکـــزی آن درشـــت و دو عـــدد جانبـــی اش نـــازک 

می باشـــد.
و متحدالشــکل  یکنواخــت  از یکســری ســلول های  بــدن الرو  ســطح 
ــود.  ــده می ش ــز دی ــدی نی ــای بلن ــدن موه ــای ب ــه و در انته ــکیل یافت تش
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شفیره
شـفیره پروانـه 5- 7 میلی متـر بـوده و در پیلـه سـفیدی قـرار دارد. رنگ اصلی 

شـفیره قهـوه ای و طـول آن بـه انضمـام پیلـه بـه 10- 12 میلی متر می رسـد.

عائم خسارت
در اوایــل بهــار موقعــی کــه خوشــه هــای گل ظاهــر مــی شــود در البــه الیــی 
ایــن خوشــه هــا تــار هایــی بــه شــکل تــار عنکبــوت ظاهــر و بــه وســیله آنهــا 
غنچــه هــا بــه هــم فشــرده و در هــم پیچیــده شــده و الروهایــی کــه در بیــن 
ــه  ــا تغذی ــد از آنه ــده ان ــان ش ــت پنه ــده اس ــده ش ــم پیچی ــا در ه ــه ه غنچ
ــام  ــه تم ــت ک ــدید اس ــان ش ــع چن ــی مواق ــه در بعض ــن تغذی ــد. ای می نماین

غنچــه هــا از بیــن مــی رونــد. 

نحوه خسارت
در موقــع ظهــور غنچــه هــا بــه خصــوص موقعــی کــه  غــور هــا بــه انــدازه 
ــا ایجــاد  ــی در آنه ــا ســوراخ های ــد الروه ــا نخــود شــده باشــده ان ــدس ی ع

ــد. ــه میکنن کــرده و از داخــل آنهــا تغذی

زیست شناسی
ــه  ــتان را ب ــال دارد و زمس ــل در س ــه نس ــور س ــه خوار انگ ــرم خوش ــت ک آف
صــورت شــفیره در پیلــه ســفید ابریشــمی زیــر پوســت ســاقه مــو و شــکاف ها 

ــد.  ــتان  می گذارن ــده و موس ــه ش ــای ریخت ــر برگ ه در زی
در بهــار پــس از ایــن کــه درجــه حــرارت متوســط روزانــه بــه حــدود 20 درجــه 

ســانتی گراد رســید و چنــد روزی ادامــه یافــت پروانه هــا ظاهــر می شــوند.
ــد.  ــول می کش ــدود 10- 15 روز ط ــوده و ح ــی ب ــا تدریج ــروج پروانه ه خ
ــر ســاقه و برگ هــای جــوان و  ــت اســتراحت در زی ــه حال ــا را ب ــه روزه پروان
علف هــای هــرز می گذرانــد، بــه طــوری کــه بــر اثــر تــکان دادن درخــت یــا 

ــه محــل دیگــر مــی رود.  ــی ب ــه حرکــت آمــده از محل شــاخه ها ب
در هنــگام عصــر پروازهــای تنــدی نمــوده و از موســتانی بــه موســتان دیگــر 
ــت  ــر از ماده هاس ــر بیش ت ــای ن ــوش پروانه ه ــب و ج ــردد. جن ــل می گ منتق
ــد.  ــارج می گردن ــا خ ــاده از پیله ه ــای م ــر از پروانه ه ــز زودت ــد روز نی و چن

دوره زندگــی ایــن پروانــه  6- 10 روز اســت. 
ــذاری  ــه تخم گ ــروع ب ــری ش ــی و جفت گی ــه تکمیل ــس از تغذی ــا پ پروانه ه
ــو  ــای م ــده و دم گل ه ــای گل دهن ــود را روی جوانه ه ــای خ ــرده و تخم ه ک

می گذارنــد.
تعــداد تخم هــای نســل اول خوشــه خوار انگــور 50- 60 عــدد می باشــد 
ــه  ــی ک ــد. در مواقع ــز می رس ــدد نی ــه 100 ع ــی ب ــاعد گاه ــرایط مس و در ش
درجــه رطوبــت هــوا بیــش از 50 درصــد و حــرارت متوســط روزانــه بــه 15- 
ــرای  30 درجــه برســد و شــبنم نیــز وجــود داشــته باشــد، بهتریــن شــرایط ب

ــت.  ــت اس ــای آف ــد و نم ــزی و رش تخم ری
پروانــه مــاده تخم هــای خــود را بــه طــور پراکنــده و بــر روی جوانه هــای در 
ــاز شــدن، دم خوشــه های در حــال رشــد، انتهــای شــاخه های جــوان  حــال ب

و در بعضــی مواقــع بــر روی بــرگ  می گذارنــد.
از ایــن تخم هــا، پــس از حــدود یــک هفتــه الروهــای نــوزاد خــارج می شــوند 

کــه از جوانه هــا، دمبرگ هــا، خوشــه های گل و حتــی برگ هــای جــوان 
ــده،  ــای خمی ــر برگ ه ــا زی ــدن الروه ــفیره ش ــل ش ــد. مح ــه می نماین تغذی

ــد. ــور می باش ــه های انگ ــل خوش ــا داخ ــت زده و ی ــای آف گل ه

ــور  ــوار انگ ــه خ ــه خوش ــف پروان ــلهاي مختل ــور نس ــان ظه زم
ــت در  ــل آف ــه 3 نس ــی علی ــان سمپاش ــام زم ــت و اع در طبیع

ــیروان ــتان ش ــه شهرس ــتانهای حوم تاکس
نسل اول آفت 

 Lobesia( ــی کــرم خوشــه خــوار انگــور ــه فرمون ــخ 93/02/06 دو عــدد تل در تاری
botrana( جهــت ردیابــی آفــت و تعییــن زمــان مبــارزه )پیک پــرواز( نســل اول آفت 

نصــب شــد پیــک پــرواز بدســت آمــده در تاریــخ 93/02/24 مــی باشــد.  
ــه  ــارزه،از مورخ ــت اول مب ــده  نوب ــت آم ــی بدس ــش آگاه ــاس پی ــن براس بنابرای
93/03/01 تــا 93/03/07  در مرحلــه غنچــه و قبــل از بــاز شــدن گل هــا مــی باشــد.

نسل دوم آفت
 Lobesia( در تاریـخ 93/03/16 دو عـدد تلـه فرمونـی کرم خوشـه خوار انگـور
botrana( تعویـض 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 

93/04/06 تــا 04/13/ 93درمرحلــه غــوره مــی باشــد.

نسل سوم آفت
Lobe-( 93/04/14 دو عــدد تلــه فرمونــی کــرم خوشــه خــوار انگــور  در تاریــخ

ــاغ آقــای ســید حیــدر حســینی تعویــض شــد کــه جهــت  sia botrana( در ب

ردیابــی آفــت و تعییــن زمــان مبــارزه )پیــک پــرواز( نســل ســوم آفــت نصــب 
شــده بــود. 

ــرده  ــد ک ــا بازدی ــه ه ــه از تل ــار در هفت ــک ب ــر دو روز ی ــب ه ــور مرت ــه ط ب
ــن  ــخ 93/05/07 مــی باشــد.  بنابرای ــده در تاری ــرواز بدســت آم ــک پ کــه پی
براســاس پیــش آگاهــی بدســت آمده  نوبــت دوم مبــارزه،از مورخــه 93/05/14 

تــا 93/05/21  در مرحلــه آبــدار شــدن میــوه مــی باشــد.

شــکل 1- تغییرات انبوهي جمعیت کرم خوشه خوار انگور در منطقه شیروان
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روشهای مبارزه
الف- مبارزه زراعی

1- انتخاب ارقامی از تاک که فاقد خوشــه متراکم باشد.
2ـ احــداث بــاغ بــه صــورت ردیفــي و در روي داربســت مــوازي، چــون کــرم 
خوشــه خــوار انگــور اغلــب بــه موســتانهایي کــه فاقــد داربســت بــوده و موهــا 

ــه مي نمایــد. ــا پشــته ها باشــند، حمل ــه شــکل گســترده روي زمیــن ی ب
ــي،  ــاخه هاي اضاف ــع ش ــري از تجم ــراي جلوگی ــو ب ــاله م ــر س ــرس ه 2- ه

ــز. ــک در پایی ــاي خش ــرز و برگه ــاي ه ــوزاندن علف ه س
4- شــخم عمیــق و اســتفاده از یــخ آب زمســتانه بــراي از بیــن بــردن شــفیره هاي 

زمســتان گــذران و تقلیــل جمعیــت آن در ســال آینــده.
5- در بعضـی مناطـق گاهـی باغـداران در اوایـل بهـار بـرای حفاطـت از سـرما 
خوشـه های گل را درون کیسـه هایی قـرار می دهنـد. ایـن امـر سـبب جلوگیـری از 
تخم ریـزی شـب پره ها شـده و در پیش گیـری از خسـارت ایـن آفت نیز مؤثر اسـت. 

ب - مبارزه بیولوژیکی
ــور از  ــه خوار انگ ــرم خوش ــای ک ــردن تخم ه ــن ب ــرای از بی ــوروی ب  در ش
 .Trichogramma evanescens Westw ــور تخم خــوار ــرورش و انتشــار زنب پ

در آزماشــگاه ها اســتفاده می نماینــد. 
ــه  ــورد ب ــن م ــزی در ای ــت آمی ــج موفقی ــاز نتای ــاط قفق ــون در بعضــی نق تاکن
ــن کــه دوران تخم گــذاری کــرم خوشــه خوار  ــه ای ــی نظــر ب ــده ول دســت آم
ــارزه  ــه مب ــت ادام ــی اس ــور طوالن ــوده و دوره الروی زنب ــدود ب ــور مح انگ

ــت. ــرده اس ــکل ک ــدری مش ــی را ق بیولوژیک

ج - مبارزه شیمیایی
مبــارزه شــیمیایی طبــق برنامــه هــای خــاص و بــر اســاس اطاعیــه 
ــی  ــه گــذاری فرمون ــرد. اســتفاده از تل هــای پیــش آگاهــی صــورت مــی گی
درتاکســتانها یــک روش علمــی و ســاده بــرای پیــش آگاهــی زمــان مبــارزه 

ــی باشــد.  ــت م ــن آف ــر نســل ای ــا ه ب
بـا توجـه به انجام آماربرداریها از تله فرمونی و مشـخص شـدن زمـان پیک )اوج( 
پـرواز آفـت، بـه فاصلـه تقریبـی 7 روز بعـد از پیک، بـا در نظر گرفتـن رابطه بین 

فنولـوژی گیـاه وتراکم جمعیـت آفت مبارزه شـیمیایی انجـام می گیرد.
***
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۷- رضوانــي، علــي. ۱۳۶۰ ؛ آفــت خوشــه خــوار انگــور. نشــریه موسســه بررســي آفــات و بیماریهاي 
گیاهــي. جلد 4۹ ، شــماره ۱. صفحــات ۳۵-44

ــی  ــاي گیاه ــات و بیماریه ــه آف ــور. مجل ــوار انگ ــه خ ــرم خوش ــا. ۱۳۳۹ ؛ ک ــدا لرض ــب، عب ۸- قری
ــه ــماره ۱۹، ۵صفح ش

ــه  ــرات، کن ــفرد. ۱۳۷۰ ؛ حش ــه آزمایش ــي و پروان ــداله میرکریم ــي. اس ــماعیلي، مرتض ۹-   اس
ــي  ــره شناس ــران حش ــگاه ته ــارات دانش ــا، انتش ــا آنه ــارزه ب ــان آور و مب ــان زی ــرم تن ــا و ن ه

ــه. ــاورزي.۵۵۳ صفح کش
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فوشیا یا آویز 

(fuchsia(
مریم باقرزاده/ دانشجوی مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران

اطاعات کلی
نام فارسی: آویز

نام رایج فارسی: آویز )فوشیا(
fuchsia :نام انگلیسی

fuchsia hybrida :نام علمی
onagraceae :خانواده

نــوع: بعضــی از انــواع آن درختچــه ای و بعضــی درخــت انــد ؛ برخــی همیشــه 
ســبز و برخــی دیگــر برگریــز انــد .

ارتفــاع: اغلــب بــه ارتفــاع 1 متــر الــی 4 متــر امــا اســتثناء نیــز وجــود دارد 
هماننــد fuchsia excorticata کــه بومــی نیوزلنــد اســت و ارتفــاع آن 15 الــی 

200 متــر میرســد و درخــت محســوب میشــود.
ــل  ــی ، نارنجــی ، ســفید مای ــی ، ارغوان ــره ، آب ــز تی ــگ گل: ســفید، قرم رن

ــه زرد ب
نور: کافی و شدید )ولی غیر مستقیم(

نیاز آبی: معمولی تا فراوان )ولی خاک آن نباید باتاقی 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 5 تــا 25 میلــی 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 .

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 
ــده،  ــزان کنن ــان خ ــف از گیاه ــه مختل ــاه دارای 200 گون ــن گی ــتند. ای هس
ــی  ــز رنگارنگ ــای آوی ــاه دارای گل ه ــن گی ــت. ای ــه ای اس ــت و درختچ درخ
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.

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 ، کالــه 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 4 گلبــرگ روی هــم قــرار گرفتــه و زنگولــه ماننــد ختــم میشــوند. )کاســبرگ 
ــودن  ــد ب ــت بلن ــه عل ــن ب ــن گل هــا همچنی ــد و ای ــن ان ــز رنگی هــای گل نی

میلــه پرچــم و مادگــی زیبایــی خاصــی دارنــد(
ــگ  ــت رن ــه عل ــاز نشــده ب ــوز گل ب ــه هن ــا اینک ــز ب ــای گل آن نی غنچــه ه

ــد. ــی دارن ــی خاص ــه گل، زیبای کاس
ــای آن  ــبرگ ه ــگ کاس ــا رن ــا ب ــن گل ه ــای ای ــرگ ه ــگ گلب ــی رن گاه

ــود. ــا میش ــن گل ه ــدن ای ــر ش ــبب زیبات ــه س ــد ک ــاوت ان متف

از بین همه انواع گل آویز چند نوع آن مهمتر و زیباتراند:
1– گل آویز با کاسه و گلبرگ هم رنگ به رنگ صورتی، قرمز

2– گل آویز با کاسه سفید و گلبرگ صورتی، قرمز و بنفش
3– گل آویز با کاسه قرمز و گلبرگ سفید

4– گل آویز پر پر که مشخصات سه نوع باال رو به صورت جداگانه دارد
5– گل آویــز بــا گلبــرگ هــای رنگارنــگ ماننــد گل آویــز cholden chain و 

sun ray و …

ــه ی  ــزان و کاس ــه ای و آوی ــش خوش ــه گل های ــان ک ــز درخش 6 – گل آوی
ــه انــدازه 5 تــا 6 ســانتی متــر اســت کــه رنــگ بســیار  آن هــا خیلــی بلنــد ب

ــی دارد. زیبای
ــد  ــاال رش ــمت ب ــه س ــتقیم و ب ــا مس ــی از آن ه ــای بعض ــاقه ه ــاقه: س س
ــی گل  ــه طــور کل ــه هســتند. ب ــد و ســاقه هــای بعضــی دیگــر آویخت می کنن

ــد و باریکــی دارد. ــای بلن ــاقه ه ــز س آوی

نگهداری
نــور: بــه نــور کافــی و شــدید نیــاز دارد بــه شــرط آنکــه هــوا خنــک باشــد 
ــط روز  ــا در وس ــرد مخصوص ــرار نگی ــاب ق ــر آفت ــتقیم زی ــت مس ــر اس و بهت
مواظــب اشــعه مســتقیم آفتــاب باشــید )توصیــه میکنــم ایــن گیــاه را در تــراس 

یــا بالکــن، یکــم ســمت دیــوار کــه نــور مســتقیم نخــورد ، نگهداریــد(.
ــره را  ــن پنج ــد، پرنورتری ــداری کنی ــه نگه ــل خان ــد آن را داخ ــر میخواهی اگ
ــدید  ــعه ش ــت اش ــه عل ــر ب ــید در ظه ــور خورش ــش ن ــا تاب ــد ام ــاب کنی انتخ
ــرده را  ــر اســت در آن زمــان پ و مســتقیم خورشــید مناســب آن نیســت و بهت

ــید. بکش
ــازل  ــاق بلکــه در ســایبان و ســر در من ــه و ات ــا در گلخان ــه تنه ــز را ن گل آوی
ــر  ــاب در ظه ــدید آفت ــور ش ــه ن ــود ک ــه ش ــد . توج ــداری کنی ــوان نگه میت
تابســتان باعــث بــاال رفتــن دمــای گیــاه بــه خصــوص ریشــه ی آن مــی شــود 

ــن افزایــش دمــا محافظــت کــرد. ــد ریشــه را از ای کــه بای
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 
ــم در  ــن عای ــر ای ــد )اگ ــل کنن ــری منتق ــر نورت ــل پ ــه مح ــا را ب ــدان ه گل
ــه  ــاه را ب ــد گی ــه بای ــوا اســت ک ــی ه ــت آن گرم ــدند عل ــر ش ــتان ظاه زمس

ــد( ــال دهن ــری انتق محــل خنکت
ــکوفا  ــس از ش ــا پ ــرد گل ه ــرار گی ــک و خشــک ق ــای تاری ــاه در ج ــر گی اگ
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 10 درجــه توصیــه میشــود( منتقــل کننــد.
ـــدن  ـــگ ش ـــا و کمرن ـــه ه ـــدن غنچ ـــاز نش ـــبب ب ـــز س ـــوا نی ـــاد ه ـــای زی گرم
ـــا  ـــی ب ـــه محل ـــاه را ب ـــد گی ـــورت بای ـــن ص ـــه در ای ـــود )ک ـــی ش ـــا م گل ه

ـــد(. ـــل کنن ـــر منتق ـــای کمت دم
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ــاز  ــای 18 درجــه و در زمســتان 10 درجــه نی ــی در تابســتان دم ــه طــور کل ب
ــود  ــه ش ــد )توج ــه میباش ــرای آن 16 درج ــا ب ــن دم ــا بهتری ــت و عموم اس
ــوش  ــت را فرام ــش رطوب ــود افزای ــاد میش ــرارت زی ــه ح ــه درج ــی ک هنگام

ــرود. ــر ب ــه باالت ــد از 24 درج ــا نبای ــی دم ــرای گلده ــد(. ب نکنی
ــار و  ــه ای دوب ــتان هفت ــار و در تابس ــک ب ــه ای ی ــار هفت ــاری: در به آبی
ــاه  ــد گی ــد )و بگذاری ــاری کنی ــار آبی ــه یکب ــر دو هفت ــتان ه ــز و زمس در پایی

ــد(. ــتراحت کن اس
تنظیـــم نبـــودن آبیـــاری و غبارپاشـــی گیـــاه و آبیـــاری بیـــش از حـــد ب 
طـــوری کـــه موجـــب باتاقـــی شـــدن خـــاک گلـــدان شـــود موجـــب زرد 
ـــتان  ـــز و زمس ـــر در پایی ـــود و اگ ـــی ش ـــا م ـــزش آن ه ـــا و ری ـــرگ ه ـــدن ب ش
ـــاه گل  ـــبز گی ـــاقه ی س ـــد س ـــرم باش ـــی گ ـــط خیل ـــاد و در محی ـــاری زی آبی

ـــرد. ـــز میمی آوی
ــاز دارد و خــاک آن  ــی نی ــه آب کاف ــه در طــی فصــل رشــد ب توجــه شــود ک

ــی باشــد. ــت غرقاب ــه حال ــد ب ــی نبای ــد خشــک باشــد ول نبای
بعــد از گلدهــی آبیــاری را کاهــش دهیــد و اجــازه بدیــد ســطح خــاک خشــک 

شــود ســپس آبیــاری نماییــد.
ــر  ــدر هــوا گرمت ــط دارد و هــر ق ــا و دمــای محی ــه گرم حجــم آب بســتگی ب
ــت  ــا رطوب ــرد ت ــاری ک ــاه را آبی ــری گی ــاه ت ــان کوت ــدت زم ــد در م باشــد بای

ــظ شــود. بســتر آن حف
بــه طــور کلــی فاصلــه ی زمانــی بیــن دو آبیــاری را ایــن گونــه تعییــن میکننــد 
ــد و زهکــش را  ــاری کنن ــد ســطح خــاک خشــک شــود و ســپس آبی ــه بای ک
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 
ـــار و در  ـــه ای دوب ـــار هفت ـــه در به ـــوری ک ـــه ط ـــود ب ـــم ش ـــی تنظی غبارپاش
ـــی  ـــه غبارماش ـــورت روزان ـــه ص ـــاال ب ـــای ب ـــرارت ه ـــه ح ـــتان و در درج تابس
ـــک  ـــاه کم ـــای گی ـــش دم ـــت و کاه ـــظ رطوب ـــه حف ـــن کار ب ـــه ای ـــد ک کنی
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 
ــای آن  ــرگ ه ــر روی ب ــگ ب ــفید رن ــای س ــه ه ــاد لک ــبب ایج ــن کار س ای

می شــود.
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 
ــا اواخــر  ــر( از اوایــل فروردیــن ت ــار )معمــوال 3 گــرم در لیت ــه ای یــک ب هفت
تابســتان گیــاه را تغذیــه کنیــد و بــرای اینکــه بوتــه دارای گل هــای درشــت 
ــروژن ، فســفر ، پتاســیم و  ــوان کــود کامــل کــه حــاوی نیت ــری شــوند میت ت
ــژاد گیــاه در  ــا توجــه بــه شــرایط و ن ســایر عناصــر مــورد نیــاز گیــاه باشــد ب

ــا آن اســتفاده کنیــد. بــازه زمانــی متناســب ب

ــودن  ــاد ب ــاه از زی ــود گی ــام ش ــد انج ــر از موع ــی زودت ــه مصنوع ــر تغذی اگ
عناصــر غذایــی رنــج میکشــد و در ایــن حالــت ممکــن اســت گیــاه رشــد فــوق 
ــت  ــن حال ــر نمیشــوند . در ای ــش ظاه ــی گل های ــاده ای داشــته باشــد ول الع
بایــد تغذیــه را متوقــف کــرد تــا گل هــا ظاهــر شــوند و ســپس بــه انــدازه و 

ــد. ــه نمایی ــاه آن را تغذی ــاز گی متناســب نی
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 مشکات
ـــا  ـــوند مث ـــر میش ـــای آن ظاه ـــه ه ـــا و جوان ـــرگ ه ـــزی روی ب ـــرات ری حش
ـــده  ـــا و قاع ـــرگ ه ـــکل روی ب ـــه ای ش ـــفید پنب ـــای س ـــم ه ـــت زخ ـــره آف حش
آن هـــا تشـــکیل مـــی شـــود کـــه بـــرای مبـــارزه بـــا آن بایـــد بـــا پنبـــه 
ـــر دو  ـــا ه ـــس و ی ـــا را خی ـــم ه ـــوذی زخ ـــش نف ـــره ک ـــم حش ـــه س ـــته ب آغش
ـــاه  ـــای گی ـــب گل ه ـــی مواظ ـــد )ول ـــی کنی ـــم پاش ـــاه را س ـــار گی ـــه یکب هفت

ـــید(. باش
مگــس ســفید )white fly( آفــت مهــم ایــن گیــاه اســت و بــه جــز ســم پاشــی 
مکــرر ماهانــه بــا ســم هــای غیــر تکــراری راهــی وجــود نــدارد )یعنــی بــرای 
ــاه  ــد و م ــد ایمیدیاکلوپرای ــاه بع ــد م ــاه اگــر متاسیســتوکس زدی ــن م ــال ای مث
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:

1– بذر
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.

۲– قلمه زدن
همه ی انواع گل آویز را می توان از طریق قلمه زدن تکثیر کرد.

ــا  ــا اواخــر بهــار و ی ــاه از اواســط ت ــن گی ــرای قلمــه زدن ای ــان مناســب ب زم
ــز مــی باشــد. ــل پایی اوای

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 8 – 10 ســانتی 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 
ــا 18 درجــه  ــا ســایه جزئــی و دمایــی بیــن 15 ت بــرگ و شــن و در محلــی ب

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 11 تــا 13 ســانتی متــر حــاوی کمپوســت گلدانــی 

بــا پایــه پیــت بگذاریــد و بــه گلخانــه منتقــل کنیــد.
ـــی  ـــد ول ـــه ای ندارن ـــرایط گلخان ـــه ش ـــی ب ـــاز چندان ـــا نی ـــل گرم ـــرا در فص زی

ـــد  ـــی بای ـــا کم ـــه ه ـــتان قلم ـــر تابس ـــود و در اواخ ـــظ ش ـــد حف ـــت آن بای رطوب
ـــت  ـــه حال ـــاه ب ـــا گی ـــوند ت ـــداری ش ـــی خشـــک نگه ـــد و در محل خشـــکی ببینن
ـــود. ـــرده ش ـــه ای ب ـــرایط گلخان ـــد ش ـــرما بای ـــل س ـــرود و در فص ـــتراحت ب اس

ایــن گلــدان هــا در فصــل زمســتان آب نمــی دهنــد فقــط در اواخــر آن یعنــی 
ــاه  ــه گی ــازه روی تن ــای ت ــه ه ــو جوان ــه نم ــروع ب ــاه ش ــه گی ــاه ک ــفند م اس
میکنــد ، آبیــاری را شــروع کنیــد. توجــه شــود کــه در هنــگام رشــد مــدام بایــد 

هــرس بشــود .
ــرد و در  ــر ک ــز تکثی ــی در آب نی ــه ده ــق ریش ــوان از طری ــاه را میت ــن گی ای
ــه  ــا را ب ــه ه ــر رســید ، قلم ــه 5 ســانتی مت ــا ب ــدی ریشــه ه ــه بلن ــی ک زمان

ــال داد . ــدان انتق گل

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.
ــوان در محوطــه هــای آپارتمــان هــا و داخــل ســاختمان  ــن گل هــا را میت ای

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
ــز تمــام غنچــه هایــش ریخــت  ــی گل آوی ــاری منظــم ول ــا وجــود آبی اگــر ب
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 
ـــاده  ـــود را آم ـــده خ ـــال آین ـــرای س ـــاه ب ـــا گی ـــد ت ـــرس کنن ـــی اش را ه انتهای

ـــد. کن
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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براکلي و نحوه کاشــت و برداشــت آن

واریته هاي براکلي
Crusier-1 )کروزر(

ــر  ــت . پ ــروزر . یکدس ــان الزم دارد. ک ــت 58 روز زم ــا برداش ــت ت  از کاش
ــد.  ــي باش ــکي م ــر خش ــاوم در براب ــول و مق محص

Green Comet-۲ ) گرین کامت(
از کاشــت تا برداشــت 55 روز . زودرس و مقاوم در برابر گرما.

Green Goliath-3 )گرین گالي آت(
کاشــت تــا برداشــت 60 روز . زمــان کاشــت بهــار . تابســتان و پائیــز و مقــاوم 

در برابــر حالتهــاي ســخت.

زمان کاشت
نهــال کاري )نشــا( در اوایــل بهــار و زمانــي کــه نهالهــا جــوان و قــوي هســتند 

مقدمه
براکلـي از خانواده کلم هاسـت و سرشـار اسـت از ویتامیـن هاي A و D. براکلي در فصلهاي خنک بهترین و بیشـترین محصـول میدهد . چنانچه براي 
کاشـت از بهترین واریته ها , اسـتفاده گردد و مراحل کاشـت و داشـت و برداشـت طبق دسـتور العمل و بدقت انجام شـود , تولید محصول تداوم مي 
یابـد. قسـمت خوراکـي براکلي »سـر« نامیده مي شـود . سـر اصلي در مرکـز و باالي گیاه روئیده مي شـود . وقتي سـر اصلي برداشـته و قطع شـود, 
سـرهاي جانبـي شـروع به رشـد کـرده , ظاهر مي شـوند . در بیشـتر مناطق آمریـکا در فصلهاي بهـار و پائیز دو بار محصول بدسـت مي آیـد.  براي 
بهتریـن شـروع , نهـال کاري در فصـل بهار توصیه شـده اسـت , زیـرا این عمل باعث مقاوم شـدن و جایگیر شـدن گیـاه در زمین مي شـود . نهال 
کاري مقاومـت گیـاه را در برابـر گرماي اولیه تابسـتان زیاد مي کند . فصل زمسـتان مناسـبترین زمان براي کاشـت مسـتقیم بذر در زمین مي باشـد. 

انجــام دهیــد. بوتــه هایــي کــه بیشــتر از حــد معمــول در جــاي کاشــت بــذر 
نگهداشــته مــي شــوند بعــد از انتقــال بــه زمیــن اصلــي بافاصلــه ســر تولیــد 
مــي کننــد . بــراي کشــت پائیــزه . بذرهــا را در اواســط تابســتان بکاریــد . در 
اواخــر تابســتان زمانــي کــه بذرهــا رشــد کــرده و تبدیــل بــه نهــال شــده انــد. 

آنهــا را بــه زمیــن اصلــي انتقــال دهیــد. 

فاصله و عمق کاشت
ــت  ــراي کاش ــانتیمتر و ب ــا 3/5 س ــا 3 ت ــت بذره ــراي کاش ــب ب ــق مناس عم
نهــال هــا کمــي عمیــق تــر از محــل اســتقرار اولیــه خــود در زمیــن . فاصلــه 
کشــت بذرهــا و نهالهــا در یــک ردیــف 45 تــا 60 ســانتیمتر و فاصلــه ردیــف 

هــا از یکدیگــر 90 ســانتیمتر توصیــه شــده اســت . 
بوتــه هــاي براکلــي بصــورت مســتقیم روئیــده و طــول آنهــا حــدوداَ بــه یــک 
ــا یکدیگــر 30  متــر مــي رســد . فاصلــه هوایــي هــر بوتــه از چهــار طــرف ب

ســانتیمتر مقــرر گردیــده . 
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داشت 
ــه  ــا ب ــه ه ــه بوت ــي ک ــد و زمان ــروع کنی ــا ش ــراي نهاله ــتارتر ب ــود اس از ک
ــاه  ــد . گی ــا بدهی ــه آنه ــاوي ازت ب ــود ســرک ح ــد ک ــیده ان ــد رس ــه رش نیم
بــه رطوبــت کافــي احتیــاج دارد . مخصوصــا زمانــي کــه ســرها نمایــان مــي 
ــاه  ــه گی ــاز را ب ــج آزمایــش خــاک . کــود مــورد نی ــه نتای ــا توجــه ب شــوند. ب

ــد. بدهی
ــم  ــر نی ــبت 50-50-35 در ه ــه نس ــود N-P-K را ب ــود ک ــي ش ــه م توصی
هکتــار بصــورت پاشــیدن یــا 35-35-17 در هــر نیــم هکتاربصــورت بســته در 
کنــار هــر بوتــه بــه زمیــن اضافــه کنیــد. چنانچــه ســاقه هــا قهــوه اي رنــگ 
و توخالــي شــدند. نشــان از کمبــود بــرون اســت. PH مناســب بــراي براکلــي 

5/8 تــا 6/6 مــي باشــد.

برداشت
قســمت خوردنــي براکلــي عبارتنــد از: غنچــه هــاي نشــکفته و بهــم چســبیده 
و ســبز رنگــي اســت کــه بصــورت گــره هــاي بهــم فشــرده شــده اي بــر روي 

ســاقه قــرار دارنــد و همچنیــن ســاقه حــاوي ایــن غنچــه هــا.
در ابتــدا یــک ســر بــزرگ در وســط بوتــه نمایــان مــي شــود . وقتــي ایــن ســر 
برداشــته شــد ســرهاي جانبــي شــروع بــه نمایــان شــدن مــي کننــد . انــدازه 

ایــن ســر 13 تــا 15 ســانتیمتر اســت. 
ــاز  ــه ب ــروع ب ــر ش ــر روي س ــد ب ــه مانن ــاي دکم ــه ه ــه غنچ ــل از اینک قب
شــدن و تبدیــل بــه گل شــدن بکننــد آنــرا قطــع کنیــد . ایــن همــان قســمت 

ــي اســت . ــي براکل خوراک
ســرهاي جانبــي از زاویــه بیــن شــاخه و ســاقه بیــرون مــي آیــد . قطــر یــک 
ســر رســیده حــدود 15 ســانتیمتر اســت . چنانچــه قصــد داریــد مدتــي ایــن 
ــاد  ــا رطوبــت زی ــد آنهــا را در دمــاي صفــر درجــه ب ــد . بای ســرها را نگهداری

قــرار دهیــد.

مشکات عمومي براکلي
شته ها

مواظــب تشــکیل تجمــع شــته هــا بــر روي قســمت درونــي برگهــا باشــید . 
ــاي  ــي و رنگه ــز . صورت ــوه اي . قرم ــیاه. قه ــبز . س ــاي س ــا برنگه ــته ه ش
دیگــر ظاهــر مــي شــوند . ایــن شــته هــا بــه شــکل گابــي و خیلــي آهســته 
ــک  ــت و داراي ی ــر اس ــي مت ــا 4 میل ــا 3 ت ــول آنه ــد . ط ــي کنن ــت م حرک

ــي باشــند . ــک و دو کیســه در انتهــاي شکمشــان م شــاخک باری
ــن شــته  ــع ای ــازک و شــفاف هســتند . تجم ــاي ن ــا داراي باله بعضــي از آنه
هــا بــر روي ســاقه و یــا در قســمت زیــر برگهــا و قســمت هــاي نــرم و تــازه 

روئیــده گیــاه مــي باشــد. 
ــه  ــرا ب ایــن شــته هــا مکنــده مــي باشــند و بوســیله مکیــدن شــیره گیــاه آن
کلــي از بیــن مــي برنــد .بهتریــن راه بــراي از بیــن بــردن شــته هــا . شســتن 

گیــاه بــا فشــار آب اســت . گاهــي اوقــات سمپاشــي ضــرورت اســت.

کرم هاي کلم
ســه گونــه کــرم کلــم وجــود دارد: کــرم هــاي ریســنده . حلقــه اي و پشــت 

ــواده  ــان خان ــي و گیاه ــا و ســرهاي براکل ــه برگه ــا ب ــرم ه ــن ک الماســي. ای
ــي اســت . حشــره  ــد . کــرم ریســنده ســبز مخمل ــي زنن ــه م ــم هــا صدم کل

ــد .  ــاه درپروازن ــاالي گی ــا ســفید و در طــول روز در ب ــن کرمه ای
کــرم هــاي حلقــه اي برنــگ ســبز روشــن و ظریــف مــي باشــند . حشــره ایــن 
کــرم هــا قهــوه اي و در طــول شــب فعــال مــي باشــند . پشــت الماســیها ســبز 

کــم رنــگ و در ســر و تــه داراي نقطــه هائــي مــي باشــند .
ــه بالهایشــان بســته  ــي ک ــبز اســت و زمان ــگ س ــا برن ــرم ه ــن ک حشــره ای
اســت بــه شــکل المــاس در مــي آینــد . الرو ایــن کــرم هــا بوســیله خــوردن 

کنــام برگهــا و ســرها بــه گیــاه صدمــه مــي زننــد . 
کــرم هــاي کلــم بســیار کوچــک انــد و چنانچــه کنتــرل نشــوند گیــاه را بکلــي 
از بیــن مــي برنــد. در اولیــن شــبنم پائیــزي ایــن کــرم هــا بمــرور از بیــن مــي 

رونــد . سمپاشــي یکــي از راههــاي کنتــرل ایــن آفــات مــي باشــد. 

نکات مهم
ــط کاشــت و  ــه و محی ــوع واریت ــه ن ــي بســتگي ب ــگ براکل ــر و رن ــدازه س ان
ــد  ــت نکنن ــب کش ــان مناس ــي را در زم ــه براکل ــت دارد. چنانچ ــان کاش زم
ــي زرد رنــگ  ــه گل مــي نشــیند . گلهایبراکل ــر از موعــد مقــرر ب ســرها زودت
مــي باشــند . ســرهاي کوچــک نتیجــه بموقــع نشــا نکــردن نهالهــا مــي باشــد 
ــفت  ــته و س ــَا بس ــا کام ــه ه ــم و غنچ ــزرگ . محک ــرها ب ــه س ــي ک . زمان

ــرد .  اســت . برداشــت انجــام مــي گی
بــراي نگهــداري براکلــي . آنهــا را نشســته در پاســتیکهاي مخصــوص قــرار 
داده و در قســمت نگهــداري ســبزیها در یخچــال جــا دهیــد . بیشــتر از 5 روز 
در یخچــال نگهــداري نشــود . چــون مــزه و خــواص خــود را از دســت مــي 
ــواده کلــم  دهــد . خــواص و موادمغــذي براکلــي از تمــام گیاهــان دیگــر خان

هــا بیشــتر اســت
ــیدانها  ــي اکس ــر دو از آنت ــه ه ــن ک ــن c و بتاکاروت ــاوي ویتامی ــي ح براکل
هســتند مــي باشــد . آنتــي اکســیدان هــا از شــیوع بعضــي بیماریهــا از جملــه 

ــد . ــي کنن ــري م ــي جلوگی ــراض قلب ــرطانها و ام س
ــر- 2/3  ــرم فیب ــري- 2/4 گ ــاوي 23 کال ــي ح ــک براکل ــرف کوچ ــک ظ ی
 53/3 – c گــرم پروتئیــن –4/3 میلیگرمکربوهیدراتهــا – 49 میلیگــرم ویتامیــن
ــن  ــرم آه ــیم و 0/9 میلیگ ــرم کلس ــي گ ــید – 89 میل ــک اس ــرم فولی نانوگ
ــرد . ــه مصــرف ک ــا پخت ــوان بصــورت خــام و ی ــي ت ــي را م مي باشــد. براکل
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ساالد شوید با لیمو 
● 6 قاشــق غذا خوري روغن زیتون 

● 2 قاشق غذاخوري آبلیمو
●1 لیموي خورد کرده

● ربع قاشق چایخوري فلفل سیاه.
● 1 قاشــق چایخــوري تخــم شــوید و یــا 3 قاشــق چایخــوري شــوید خــورد 

شــده تــازه

مقداري نمک و ادویه جات مورد عاقه
ـــورد  ـــه . خ ـــاقه آن را گرفت ـــت س ـــته و پوس ـــازه را شس ـــي ت ـــداري براکل مق
ـــاقه  ـــد .س ـــورد کنی ـــا خ ـــي ه ـــدازه براکل ـــه ان ـــج را ب ـــداري هوی ـــد . مق کنی
براکلـــي و هویـــج خـــورد شـــده را در یـــک ظـــرف آب جـــوش بریزیـــد و 

یـــک دقیقـــه بجوشـــانید . 
گلهـــاي براکلـــي را بـــه آن اضـــاف کنیـــد و بـــه مـــدت 2 دقیقـــه دیگـــر 
بجوشـــانید . اینهـــا را بـــا آب ســـرد بشـــوئید و ســـپس آب آنـــرا بگیریـــد . 
ـــد. ـــرف کنی ـــد ومص ـــم بزنی ـــد. به ـــه کنی ـــا اضاف ـــه آنه ـــده را ب ـــاده ش ـــواد آم م

براکلي سرخ کرده
● 2 قاشــق غذاخوري روغن کنجد بو داده

● 1فنجان گردوي خورد شده
●1 فنجان پیاز ســبز و یا پیاز دلخواه خورد شده

● 4 فنجان گلهاي براکلي
● 2 قاشق غذاخوري سوس سویا

در یــک ظــرف روغــن را گــرم کنیــد . ســپس گــردو و پیازهــاي خــورد شــده 
را در آن ریختــه بمــدت یــک دقیقــه بهــم زده و ســرخ کنیــد . گل براکلــي را 

بــه آنهــا اضــاف کــرده بمــدت 3 تــا 4 دقیقــه دیگــر ســرخ کنیــد .
 مقــداري فلفــل ســرخ و ســوس ســویا بــه آنهــا اضــاف کــرده بمــدت یــک 

دقیقــه دیگــر ســرخ کنیــد . ســپس آن را میــل کنیــد.

براکلی را نپزید
بررســیهای انجــام شــده توســط محققــان حاکــی از آن اســت کــه بهتــر اســت 
ــد.  ــتفاده کنی ــام اس ــورت خ ــه ص ــی را ب ــد بروکل ــبزیجات )(مانن ــی از س برخ
ــات  ــدن آنزیمــی در آن میشــود کــه ترکیب ــی ســبب آســیب دی ــن بروکل پخت
ــولفورافان«  ــه »س ــوم ب ــی موس ــه ترکیب ــه را ب ــید آمین ــز و اس ــاوی گلوک ح

ــد.  ــل میکن تبدی
ســولفورافان، ســلولهای ســرطانی را از بیــن میبــرد. همچنیــن ایــن ترکیــب، 
باکتــری هلیکوباکتــر را کــه ســبب ایجــاد زخــم معــده و افزایــش خطــر ابتــا 

بــه ســرطان معــده (( میشــود نیــز از بیــن خواهــد بــرد. 
ایــن در حالــی اســت کــه پختــن دیگــر ســبزیجات خانــواده چلیپاییــان ماننــد 
ــدول«  ــه »این ــی موســوم ب ــب آب ــک ترکی ــم، ســبب تشــکیل ی ــم و کل گلکل
خواهــد شــد کــه ســلولهای ســرطانی را پیــش از بدخیــم شــدن از بیــن میبــرد. 
بــدون تردیــد پختــن مــواد غذایــی بــه مــا کمــک میکنــد تــا بتوانیــم آنهــا را 

بــدون صــرف انــرژی و بــه راحتــی هضــم کنیــم. 

اگرچــه بســیاری از افــراد بــر ایــن باورنــد کــه پختــن مــواد غذایــی ســبب از 
بیــن رفتــن ویتامینهــا و مــواد معدنــی و همچنیــن تغییــر شــکل آنزیمهایــی 
میشــود کــه نقــش مهمــی در هضــم مــواد غذایــی دارنــد، امــا بایــد پذیرفــت 
کــه نمیتــوان گفــت مــواد غذایــی خــام در مقایســه بــا مــواد غذایــی پختهشــده 

ســالمتر خواهنــد بــود. 
ــیدان  ــطح آنتیاکس ــش س ــم افزای ــتند، علیرغ ــوار هس ــه خامخ ــرادی ک در اف
بتاکاروتــن کــه در میــوه هــا و ســبزیجات ســبزرنگ و زردرنــگ یافــت میشــود، 
ســطح ترکیــب آنتیاکســیدان لیکوپــن در بــدن بســیار کاهــش خواهــد یافــت. 
ــی  ــی و میوههای ــه در گوجهفرنگ ــن( ک ــگ )لیکوپ ــه ی قرمزرن ــن رنگدان ای
ــرطان و  ــه س ــا ب ــر ابت ــود، خط ــت میش ــدی یاف ــه هن ــه و انب ــد هندوان مانن

ــد.  ــش میده ــراد کاه ــی را در اف ــات قلب ــال حم احتم
بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده، پختــن گوجهفرنگــی در دمــای 88 درجــه 
ــواد  ــذب م ــاخته و ج ــدم س ــاه را منه ــلولی گی ــم س ــواره ضخی ــانتیگراد دی س

ــد.  ــش میده ــدن افزای ــواره را در ب ــن دی ــود در ای ــذی موج مغ
هویــج )قــارچ(، مارچوبــه، کلــم، فلفــل و بســیاری از ســبزیجات دیگــر 
ــاوی  ــتند ح ــام هس ــه خ ــی ک ــا زمان ــه ب ــوند، در مقایس ــه میش ــی پخت وقت

آنتیاکســیدانهای بیشــتری خواهنــد بــود.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه روش پختــن مــواد غذایــی نیــز نقــش بســیار 

مهمــی در حفــظ ترکیبــات مغــذی موجــود در آنهــا خواهــد داشــت. 
ــردن  ــز ک ــا بخارپ ــردن ی ــز ک ــبزیجات، آب پ ــخ س ــرای طب ــن روش ب بهتری

ــت.  آنهاس
ســرخ کــردن مــواد غذایــی ســبب افزایــش رادیکالهــای آزاد ناشــی از 
ــدن  ــلولهای ب ــه س ــای آزاد ب ــود. رادیکاله ــا میش ــن در آنه ــدن روغ اکسیدش

ــانند.  ــیب میرس آس
ــا را  ــود آنه ــن C موج ــبزیجات، ویتامی ــت س ــه پخ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش خواهــد داد. بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن 
ــود،  ــت میش ــور یاف ــه وف ــبزیجات ب ــا و س ــوه ه ــیاری از می ــن در بس ویتامی
ــر اســت  ــن موضــوع بهت ــه ای ــه ب ــا توج ــی ب ــه نظــر میرســد حت ــن ب بنابرای

ــوند.  ــرف ش ــه مص ــورت پخت ــه ص ــبزیجات ب ــواع س ــی از ان برخ
تصمیمگیـــری دربـــاره پختـــن یـــا نپختـــن ســـبزیجات موضـــوع بســـیار 

مهمـــی اســـت.
***
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برنج در  آب  بهینه  مصرف 

مقدمه
)اسـدی و همـکاران، 13۸4(. این محصول یک سـوم سـطح زیر کشـت غات دنیا را اشـغال کرده اسـت و تأمین کننـده ۲5 تا 60 درصـد کالری ۲/۷ 
میلیـارد نفـر از جمعیـت جهان می باشـد و بیش از 90 درصد 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 ۸0 درصد 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, 1998. ( در ایران نیز، کشـاورزی بزرگترین متقاضی آب اسـت، بطوریکه 
حـدود 93 درصـد 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 غـات 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، 13۸3(. روش مرسـوم آبیـاری برنج در مناطق 
برنـج خیـز ایـران، غرقاب دائم با ارتفاع مناسـب آب در تمامی طول فصل رویشـی اسـت )اسـدی و همکاران، 13۸3(. محیط رشـد برنج بـه دلیل نیاز 
آبـی فـراوان آن را از دیگـر نباتـات متمایـز می سـازد، بطوریکه عاوه 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, 1993(. اسـتفاده 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، 13۸4(.  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، 13۸4(. 

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، 

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.

1. مرحلـه آمـاده کردن زمیـن: میزان آب مصرفـی در حـدود 1000-7000 
متـر مکعـب در هکتار متفاوت اسـت.
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۲. مرحلـه جوانـه زنی و رشـد بذر در خزانـه: مقـدار 60-45 متر مکعب 
آب بـرای آمـاده کردن خزانـه و 120-75 مترمکعـب برای آبیاری بـذور جوانه دار 

از زمـان بذرپاشـی در خزانه تا پـس از 40-30 روز.
3. مرحلـه رشـد رویشـی: در هفتـه اول پـس از نشـاکاری عمـق آب 5-6 
سـانتیمتر و پـس از آن در زمـان پنجـه دهـی به 3-2 سـانتیمتر کاهـش می یابد.

4. مراحل رشـد زایشـی: در ایـن دوره عمـق آب در کرت بایسـتی در حدود 
4-2 سـانتیمتر حفظ گردد.

5. مراحـل رسـیدن: عمق آب بایـد در ایـن دوره حدود 2-1 سـانتیمتر 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، بعاوه 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
1- آبیاری 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. 

۲- آبیاری 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 مشـکات ناشـی از عدم زهکشـی، تهویه 
خـاک و خـروج گازهـای سـمی می باشـد. بـا اسـتفاده از روش فوق تـا 30 درصد 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:
1. بافاصلـه پـس از نشـاءکاری که تنـش رطوبتی مـی تواند گیـاه را بطور کامل 

از بیـن ببرد .

2. در مرحلـه خوشـه دهـی و گلدهی )2 هفتـه قبل تا 1 هفته 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 فـاح، 1376(. 
گیـاه در 20 روز قبـل از خوشـه دهـی و تـا حـدود 10 روز 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 ماحظـه 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 نسـبتاً 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 80-70 درصـد بوده و در رطوبت کمتـر از 40 درصد 
و بیشـتر از 95 درصـد، 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 کالـه، اثر سـوئی بر 

تلقیـح )Fertilization( بجـای مـی گذارد. 
در آزمایشـی، رقـم IR20 در شـرایط مزرعه در فصل خشـک کشـت گردیـد و چهار 
رژیـم تنـش بـر آن اعمال گردیـد، در حالتی که تنش رطوبت نبـود )غرقاب( عملکرد 
6 تـن در هکتـار، در حالتـی کـه تنش اولیه اعمال شـد )آبیـاری برای مـدت 30 روز 
از شـروع تشـکیل خوشـه ها تا درسـت بعد از گلدهی انجام نشـد( عملکرد 1/2 تن 
و باالخـره در حالتـی کـه تنـش دیر ادامه داده شـد )آبیاری بعد از تشـکیل خوشـه ها 
انجـام نشـد( عملکرد 0/8 تن 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 ماحظـه گردید که پتانسـیل آب 15 سـانتی بار بـرای کاهش 
عملکـرد کافـی اسـت. محققین ماحظـه 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 60 روز پس از نشـاءکاری وزن خشـک بخشـهای هوایی 
کـم می شـود. در آزمایشـی که روی رقـم IR5 صورت گرفت، ایـن رقم که به مدت 
34 روز رشـد معمولی داشـت، تحت تنش قرار داده شـد و تنش آب منجر به کاهش 
جـذب CO2 و 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 

57



info.khooshe@yahoo.comهفته نامه خوشه

سال سیزدهم . دور جدید . پیاپی 510 )153( سال 1396

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، اصـواًل 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 
3-2 برابـر بیشـتر از سـایر غـات مهم مانند گنـدم و ذرت آب مصـرف می نماید 
)Virk et al, 2004(. در مطالعـه ای کـه بـه منظـور تعییـن نیـاز آبـی برنج انجام 

شـد، گـزارش گردیـد کـه راندمان مصـرف آب کمتـر از 30 درصد 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 ماحظه 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 تاش کرد تـا تلفـات آب را کاهـش داد. یکی از 
کارهـای معمـول در امـر آمـاده سـازی مزرعه جهت کشـت برنج عملیـات لت زدن 
)Puddling( مزرعـه 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 15 سـانتیمتری 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. 
عـاوه بـر بافـت خـاک کـه در میـزان تلفـات عمقـی )Leaching Losses( آب 
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 5-2 سـانتیمتر 
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 
 .)Tabbal et al, 1992( نشـت آب از پروفیـل خـاک 9 میلیمتـر در روز مـی شـود
کرتهـای مزرعه برنج توسـط مرزهای کوچکـی به ارتفاع 15 سـانتیمتر از یکدیگر 
جـدا می شـوند، چـون مزرعه دائم دارای یک بـار آبی به ارتفاع تقریباً 5 سـانتیمتر 
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 

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 IPM، مدیریت 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

 .)Facon, 2006( استفاده از روش آبیاری متناوب به جای آبیاری غرقاب دائم ●

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, 2006(. بنابرایـن ضـروری اسـت که با مدیریت صحیـح آب، بهره 

وری مصـرف آب را افزایش داد.

اهداف مدیریت آب
1- بهره برداری حداکثر از آب باران و منابع آبی موجود

2- انتقال آبهای اضافی از مزرعه )زهکشی(
3- به حداقل رساندن تلفات آب در مزرعه

4- تنظیم 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 
مسـتقیماً 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 

کاسـت.  قارچی 
● 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 )2006( در 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. بعاوه زهکشـی دیر )30-20 روز 
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 25 روز 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(. 

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(. بعـاوه 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 
اطاعـات، 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 1990 پژوهشـگران IRRI راهکارهـای مؤفقیـت آمیـزی را در 
افزایـش بهـره وری آب مـورد آزمایش قرار دادند که اسـتفاده از این روشـها به میزان 
35 درصـد 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, 2000(. بـه 
منظـور دسـتیابی بـه عملکرد مطلوب همـراه با افزایـش راندمان مصـرف آب، روش 
جدیـد آبیـاری متنـاوب معرفـی گردیـد. آزمایشـات انجام شـده در چیـن و فیلیپین، 
 Cabangon et( ذخیـره آب بـا اسـتفاده از ایـن روش را 30-13 درصد اعام نمودنـد
al, 2001, Belder et al, 2002(. تابـال و همـکاران )1992( گـزارش 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 
 Shi et al, 2002,( ناقـص علفهای هرز می توانـد موجب کاهش عملکرد دانه شـود

 .)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 )1377( در 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 3-2 هفتـه اول پس از نشـاءکاری بـه منظور 
جلوگیـری از رشـد علفهـای هرز، عمـق آب ایسـتابی در کرت حدود 5-2 سـانتیمتر 
حفـظ گردد. پس از 2 هفته 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 5 سـانتیمتر 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 33 درصـد برای 
رقـم محلـی طـارم و حدود 21 درصـد برای رقم اصاح شـده نعمت مـی توان در 

مصـرف آب صرفه جویـی نمود.

اثرات عمده زیست محیطی آبیاری متناوب
1- کاهش آلودگی خاک و آب

50 الـی 80 درصـد نفـوذ و تـراوش آب از شـالیزارهای برنج را می توان با اسـتفاده از 
آبیـاری تناوبـی کاهـش داد )Mao Zhi, 1993(. بـه 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 50 تا 80 
درصـدی نفـوذ عمقـی در روش آبیـاری تناوبی تلفـات کود بخصوص کـود نیتروژن 
کاهـش یافته اسـت. فـاح و سـعادتی )1370( طـی 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 بافاصلـه پـس از مصرف با خـاک مخلوط گردیده اسـت.

۲- بهبود تهویه خاک
پتانســیل رداکــس خــاک )پتانســیل اکسایشــی کاهشــی( تحــت آبیــاری ذخیــره ای 
 Mao( مــزارع برنــج 120 تــا 200 درصــد مــزارع تحــت آبیــاری غرقابــی مــی باشــد
Zhi, 1993(. ایــن بــدان معنــی اســت کــه تحــت آبیــاری تناوبــی محتوی اکســیژن 

خــاک افزایــش، مقــدار ادافــون )Edaphon( افزایــش و در نتیجــه ترکیبــات ســمی 
خــاک کاهــش مــی یابــد. بــر اســاس نتایــج ایــن تحقیــق، مقــدار آزادســازی آمونیوم 
در اراضــی تحــت آبیــاری تناوبــی 26 برابــر بیشــتر از اراضــی آبیــاری غرقابــی مــی 
باشــد. در حالــی کــه میــزان باکتریهــای ارگانوفســفره )ترکیبهای شــیمیایی فســفات( 
و باکتریهــای تجزیــه کننــده ســلولز بــه ترتیــب 6 و 10 برابــر بیشــتر از اراضــی تحت 

 )He Shunzhi, 1993( آبیــاری غرقابــی مــی باشــند
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.

3- بهبود 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 1 الـی 5 درجه سـانتیگراد افزایـش یافته و رطوبت نسـبی بیـن ردیفها که 
1 الـی 5 درصـد کاهش پیـدا کرده اسـت )Mao Zhi, 1993(. شـرایط 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 

 .)Yan Jincui et al, 1993( بسـیار مؤثر بوده اسـت

4- کاهش 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 بعـاوه کاهش هزینه تولیـد می گردد. 

5- بهبود بیان 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 8 الـی 20 درصد افزایش یافته اسـت.
***

http://www.ake.blogfa.com :منبع
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نکاتی در مورِد
کشت گیاه

انواع کشت بافت 
کشت گیاه کامل 

ــک  ــود و ی ــت ش ــگاهی کش ــرایط آزمایش ــت در ش ــن اس ــذر ممک ــک ب ی
ــد. ــد کن ــل تولی ــاه کام ــک گی ــت ی ــه و در نهای گیاهچ

کشت جنین
در ایــن نــوع کشــت، جنیــن جــدا شــده و پــس از حــذف پوســته بــذر ، کشــت 

می شــود.

کشت اندام گیاهی
در ایــن کشــت، انــواع مختلفــی مثــل کشــت مریســتم، کشــت ریشــه، کشــت 

نــوک ســاقه قابــل تشــخیص هســتند.

کشت کالوس
ــد  ــه جــدا شــود و در شــرایط آزمایشــگاهی تولی ــز یافت اگــر یــک بافــت تمای

ــده را  ــن پدی ــد، ای ــوس نمای ــام کال ــه ن ــه ب ــز نیافت ــلولی تمای ــوده س ــک ت ی
ــد. ــوس می نامن ــت کال کش

کشت سلول 
کشــت ســلولهای منفــرد کــه بــه کمــک آنزیمهــا یــا بــه روشــهای مکانیکــی 

از یــک بافــت گیاهــی یــا سوسپانســیون ســلولی بدســت می آینــد.

کشت پروتوپاست
ــواره ســلولی بوجــود  ــر هضــم آنزیمــی دی کشــت پروتوپاســتهایی کــه در اث

ــام دارد. ــت ن ــت پروتوپاس ــد، کش آمده ان

موارد کاربرد کشت جنین 
رفع موانع جوانه زنی بذر

در تعـدادی از گونه هـای گیاهـی، جوانـه زنـی در شـرایط خـارج آزمایشـگاه، مطلقـا 
امکان پذیـر نیسـت. در ایـن مـورد اسـتفاده از کشـت جنیـن، ضـروری اسـت.

مقدمه
ــج در  ــای رای ــیم بندیه ــت. در تقس ــه اس ــا مزرع ــه و ی ــتیک )Frames(، در گلخان ــر پاس ــدان، زی ــان در گل ــت گیاه ــور کش ــوال منظ معم
کشــاورزی، کشــت گیاهــان بــه بخشــهای مختلــف شــامل زراعــت ، باغبــان، زراعــت مناطــق گرمســیری، جنــگل داری و اصــاح نباتــات 

ــود. ــه نم ــن را ارائ ــت جنی ــام کش ــه ن ــان ب ــت گیاه ــدی از کش ــگ، روش جدی ــال 1904 هانی ــردد. در س ــیم می گ تقس
او جنیــن نابالــغ تعــداد زیــادی از گیاهــان تیــره شــب بو )cruci Ferae) را در شــرایط کشــت آزمایشــگاهی )in Vitro) ایزولــه کــرد و از آنهــا، 
گیاهچه هــای زنــده بدســت آورد. از ســال 19۲0 انــواع روشــهای کشــت بافــت، نظیــر کشــت آزمایشــگاهی بذرهــای ارکیــده، کشــت کالــوس، 

کشــت انــدام مرســوم شــد. بعــد از ســال 1945، بــه تمــام روشــهای مختلــف کشــت در آزمایشــگاه ، کشــت بافــت گیاهــی اطــاق گردیــد. 
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کوتاه کردن دوره اصاح نبات
ــه  ــب ب ــه اغل ــود دارد ک ــذر وج ــواب ب ــی، خ ــای گیاه ــدادی از گونه ه در تع
علــت پوســته بــذر و یــا آندوســپرم اســت. بــا حــذف پوســته بــذر، جوانه زنــی 

ــرد. ــورت می گی ــه ص بافاصل

جلوگیری از ســقط جنین در درختان هسته دار زود رس

جلوگیری از سقط جنین در اثر ناسازگاری

تکثیر رویشی
ــه  ــاده اولی ــک م ــوان ی ــه عن ــن ب ــدم و راســته کاج، از جنی ــره گن ــا در تی مث

ــود. ــتفاده می ش ــی، اس ــر رویش ــرای تکثی ب

تولید گیاهان عاری از ویروس 
ــماها و  ــها ، مایکوپاس ــیله ویروس ــه بوس ــی ک ــای داخل ــا آلودگیه ــارزه ب مب
قارچهــای میکروســکوپی ایجــاد می شــود، بســیار مشــکل می باشــد. برخــاف 
ــی  ــر جنس ــی تکثی ــد ط ــها می توانن ــد، ویروس ــور می ش ــا تص ــه قب ــه ک آنچ

نیــز منتقــل شــوند. 
ــل  ــذر منتق ــق ب ــد از طری ــی می توانن ــهای گیاه ــوع از ویروس ــل 80 ن حداق
ــت  ــش کیفی ــن کاه ــرد و همچنی ــش عملک ــث کاه ــها باع ــوند. ویروس ش

تولیــدات گیاهــی می شــوند.
ــر رویشــی  ــرای تکثی بنابرایــن بســیار مهــم اســت کــه مــواد اولیــه ای کــه ب
اســتفاده می شــوند، 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 پایه هــای عــاری از ویــروس 

ــود. ــه می ش ــز گفت ــدی نی ــز پیون ــه آن ری ــه ب ک

تولید گیاهان عاری از باکتری و قارچ بوسـیله کشت مریستم 
بــه نظــر می رســد کــه تولیــد گیاهــان عــاری از باکتــری و قــارچ نیــز بوســیله 

کشــت مریســتم امکان پذیــر اســت. 
مهمتریــن جنســهای باکتــری کــه بایســتی حــذف شــوند، عبارتنــد از:         
Erwinia ، Pseudomonas و Bacillus و مهمتریــن جنــس قارچهــا عبارتنــد 

 .Rhizoctonia و   Fusarium ،verticillium از: 
گاهـی اوقـات بـرای تعییـن این کـه آیا گیـاه عـاری از باکتری یـا قارچ اسـت، یک 
محیـط کشـت غنی، بـکار مـی رود. اولین تحقیق از کشـت مریسـتم میخـک برای 
تولیـد گیاهـان عـاری از قـارچ انجام گرفت. کشـت مریسـتم بطور موفقیـت آمیزی 

بـرای حـذف باکتـری Xanthomonas در گیـاه بگونیـا، صورت گرفته اسـت. 

دست ورزی ژنتیکی 
تـا سـال 1970 انتقـال 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 می توانسـت از آن 

موجـودی بـا خصوصیات پـدری و مـادری بوجود آید. 
ــتفاده  ــق اس ــط از طری ــی، فق ــر جنس ــورت غی ــه ص ــی ب ــواد ژنتیک ــال م انتق
از پروتوپاســت، امکان پذیــر اســت. دســت ورزی ژنتیکــی یــک روش 
ــر در  ــت( دیگ ــلول )پروتوپاس ــی از س ــال موادژنتیک ــی انتق ــک مولکول ژنتی
ــواع  ــد. ان ــی می باش ــه زایش ــه مرحل ــه ب ــدون توج ــگاهی ب ــرایط آزمایش ش
ــه  ــوماتیکی، دو رگ ــری س ــامل دو رگه گی روشــهای دســت ورزی ژنتیکــی ش
ــا  ــده و کروموزومه ــه ش ــته های ایزول ــی هس ــذب و جابجای ــمی، ج سیتوپاس

ــی.  ــال ژنتیک و انتق

بیوسنتز مواد در آزمایشگاه 
ــمها  ــت میکروارگانیس ــت از کش ــه در صنع ــت ک ــی اس ــان طوالن ــدت زم م
ــد  ــوادی مانن ــت آوردن م ــرای بدس ــیس ب ــیلیوم و استرپتوماس ــل پنی س مث
پنی ســیلین  و استرپتومایســین کــه از نظــر داروســازی مهــم هســتند، 
ــی و  ــان داروی ــت گیاه ــت، کاش ــداول اس ــه مت ــه ک ــود. آنچ ــتفاده می ش اس

ــت. ــال از آنهاس ــات فع ــتخراج ترکیب ــپس اس س
ــای  ــت راهه ــه الزم اس ــت ک ــه رو اس ــکاتی روب ــا مش ــد ب ــن روش تولی ای
ــات در روش آزمایشــگاه  ــنتز ترکیب ــدون شــک بیوس ــد. ب ــود آی دیگــری بوج
ــکات  ــوز مش ــود هن ــن وج ــا ای ــت ب ــادی اس ــای زی )invitro( دارای مزای

ــود دارد ــاط وج ــن ارتب ــادی در ای زی

چشم انداز 
ــه  ــرای رســیدن ب ــزار مناســبی ب کاشــت بافتهــای گیاهــی در آزمایشــگاه ، اب
ــود دارد.  ــگاه وج ــارج آزمایش ــرایط خ ــه در ش ــت ک ــن اس ــای ناممک هدفه
ــی  ــاورزی، باغبان ــادی درکش ــت زی ــگاه دارای اهمی ــت در آزمایش ــج کش نتای

ــت. ــداری اس و جنگل
ــت و  ــی، باف ــلول گیاه ــت س ــک، کش ــن تکنی ــی ای ــرد عمل ــر کارب ــاوه ب ع
ــم ســلولی _  ــا عل ــا در رابطــه ب ــود آگاهــی م ــادی را در بهب ــدام، نقــش زی ان

ــته اســت.  ــی داش ــی گیاه تکوین
در حــال حاضــر کشــت ســلول، دارای اهمیتــی خــاص در بیوتکنولــوژی اســت 
ــور  ــه منظ ــی ب ــلول گیاه ــد س ــت رش ــاش جه ــال ت ــن در ح و متخصصی

ــتند. ــه هس ــای ثانوی ــی از متابولیته ــای صنعت ــت آوردن فرآورده ه بدس
***
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سنگی( )کاکتوس  لیتوپس 
گیاهی متفاوت با ظاهری جذاب

معرفی
 )Mesembryanthemaceae( لیتوپــس یکــی از گونــه هــای خانــواده گل نــاز

اســت. در رابطــه بــا ایــن خانــواده معمــوال شــکی وجــود دارد.
برخــی از صاحــب نظــران معتقــد هســتند کــه ایــن خانــواده زیــر مجموعــه ای 

ــه )Aizoaceae( است. از آزوآس
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 
ــاز شــدن گل در  ــواده ب مــی باشــند. یکــی از ویژگــی هــای خــاص ایــن خان

نــور اســت.
ــای  ــا ، برخــی از قســمت ه ــوب آفریق ــا در جن ــب در نامیبی ــا اغل ــس ه لیتوپ
مرطــوب جنــوب و جنــوی شــرقی بــه صــورت طبیعــی رشــد مــی کننــد. ایــن 
ــاق  ــاران هــای تابســتانه و زمســتان هــای خشــک اتف پراکندگــی فقــط در ب
مــی افتنــد . البتــه برخــی از گونــه هــا در زمانــی کــه زمســتان دارای بــارش 

اســت نیــز رشــد مــی کننــد.
ــی  ــه نم ــتند ک ــی هس ــی طوالن ــدی آرام و زندگ ــا رش ــک ب ــی کوچ گیاهان

ــد . ــت کنن ــی رقاب ــع غذای ــر مناب ــر از نظ ــوع دیگ ــان متن ــا گیاه ــد ب توانن
ــه همیــن علــت ایــن گیاهــان در زندگــی طبیعــی بیشــتر در حاشــیه هــا و  ب

ــاال نمــی  ــی ب ــواد غذای ــه م ــد ب ــر رشــد نیازمن ــی کــه گیاهــان پ مــکان های
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 

ــد. ــد وجــود دارن ــدا میکنن پی
الگــو و رنــگ لیتوپــس باعــث شــده اســت کــه ایــن گیاهــان در طبیعــت بــه 
ــد و از شــکار شــدن توســط ســایز موجــودات  ــه نظــر بیاین صــورت ســنگ ب

نسیم خدابنده لو/ مهندس معمار و طراح فضای سبز فارغ التحصیل از دانشگاه تهران
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در امــان بماننــد.
ــوردار  ــی برخ ــای متفاوت ــگ و الگوه ــس از رن ــف لیتوپ ــای مختل ــه ه واریت

ــت. ــزوده اس ــی اف ــه گیاه ــن گون ــت ای ــر جذابی ــاوت ب ــن تف ــه ای ــت ک اس
اولیــن لیتپــوس توســط ویلیــام برچــل )William Burchell( در ســال 1811 
ــه  ــاه ب ــن گی ــای ای ــه ه ــرن بیســتم بســیاری از گون ــا در ق کشــف شــد ، ام
ثبــت رســیده اســت . افــراد زیــادی بــر روی لیتوپــس هــا مطالعــه داشــته انــد 
ــد  ــه پروفســور دزمون ــق ب ــه متعل ــن زمین ــه در ای ــن  مطالع ــا برجســته تری ام
کــول )Desmond Cole( اســت .او همــراه همســر خــود Naureen هــر گونــه 
جدیــدی از لیتوپــس را کــه بــه صــورت وحشــی روییــده بــود ثبــت کــرده انــد 
. بــر اســاس مــدارک و اســناد موجــود او نزدیــک بــه 400 مــکان 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.

ــی شــوند از  ــروز در سراســر جهــان کاشــته م ــه ام ــن گیاهــان ک ــت ای غالبی
ــا گونــه مــادری خــود دارنــد.  بــذر نشــأت گرفتــه انــد و شــباهت ویــژه ای ب
ــه آســانی  ــروزه ب ــه هــای لیتوپــس ام ــذر تمامــی گون ــن کار ب ــه وســیله ای ب

ــدارد . ــی ن ــوده و قیمــت باالی ــل دســترس ب قاب
ـــت  ـــل رعای ـــه دلی ـــس ب ـــا ی لیتوپ ـــه ه ـــن گون ـــی بی ـــروزه تاق ـــفانه ام متاس
ــاد شـــده اســـت و گونـــه هـــای اصیـــل ســـخت تـــر قابـــل  کمتـــر زیـ

تشـــخیص خواهنـــد بـــود .

مورفولوژی
واژه ســاکولنت بــرای تمامــی گیاهانــی کــه بــرگ هایشــان بــرای ذخیــره آب 
ــار یــک اســتراتژی  ــرده مــی شــود ، ایــن رفت ــه کار ب ســازگار شــده اســت ب
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 

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 
ــرگ  ــردی از ب ــاه از زوج مف ــن گی ــع ای ــت . در واق ــکافی دارا اس ــود ش خ
تشــکیل شــده اســت کــه از پاییــن کامــا بــه هــم متصــل بــوده و در قســمت 

ــد . باالیــی از هــم مجــزا شــده ان
ــه  ــط جوان ــاه توس ــن گی ــد ، ای ــاز کن ــط ب ــاه را از وس ــن گی ــردی ای ــر ف  اگ
ــد.  ــی کن ــد م ــاره رش ــده اســت دوب ــان ش ــا پنه ــرگ ه ــر ب ــه زی ــی ک انتهای
ظاهــر متفــاوت لیتوپــس باعــث شــده اســت کــه نــام هــای محلــی زیــادی 
پیــدا کنــد . بــه عنــوان مثــال بــه ایــن گیــاه ســنگ زنــده یــا ســنگ گلــده 

ــه مــی شــود. گفت
ــده  ــایی ش ــه شناس ــس و 53 واریت ــه از لیتوپ ــدود 37 گون ــال حاضــر ح در ح
اســت . در طبیعــت واریتــه هــای متفاوتــی از ایــن گیــاه وجــود دارد و واریتــه 
ــی  ــه ب ــت مجموع ــن عل ــه همی ــتند. ب ــی هس ــام متفاوت ــز دارای ارق ــا نی ه

ــا ارزشــمند اســت . ــرای کلکســیونر ه ــاه ب ــن گی ــری از ای نظی
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 عاقــه منــدان بــه ســاکولنت ، توجــه ویــژه 

بــه جمــع آوری ایــن گیــاه بــرای کلکســیون خــود داشــته باشــند.

64



سال سیزدهم . دور جدید . پیاپی 510 )153( سال 1396

http://telegram.me/khooshemagazine1به كانال تلگرام نشريه خوشه بپيونديد

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 
ــه نســل  ــذر ب ــد توســط ب ــی توان ــی  م ــن ویژگ ــد شــوند . ای گل ســفید تولی

هــای بعــدی منتقــل شــود.
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 
ــاز شــدن دو  ــان ب ــه ، زم ــه گون ــی شــود . بســته ب ــش ســایز شــروع م افزای

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 2 هفتـه خواهـد بود .
در برخـی از گونـه هماننـد L. verruculosa رنـگ 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.

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 2 جفــت بــرگ ظاهــر مــی شــود و یــک کلونــی 

تشــکیل مــی دهنــد .
بیشــترین تعــداد بــرگ ظاهــر شــده بــرای یکــی از گونــه هــای لیتوپــس بــه 

نــام L. salicola در حــدود 350 جفــت بــرگ منفــرد تولیــد کــرده اســت  .
ــان گلدهــی گــرده  ــا اگــر در زم ــارور نیســتند ام ــس هــا خــود ب ــب لیتوپ اغل
افشــانی صــورت گیــرد کپســول هــای بــذر لیتوپــس شــکل خواهــد گرفــت . 
ایــن فراینــد در حــدود 1 ســال 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 

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 
  L. comptonii هــای اساســی آن هــا را درک کنیــد . بــه هــر حــال 2 گونــه
ــا مناســب شــناخته شــده هســتند .  ــی ن ــه های ــوان گون ــه عن و  L. viridis ب

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 18 درجــه 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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ــخ زدگــی را  ــرای مــدت زمــان کوتاهــی ی ــه هــا ب در طبیعــت برخــی از گون
ــی  ــخ زدگ ــان رو از ی ــن گیاه ــما ای ــر اســت ش ــا بهت ــد. ام ــی کنن ــل م تحم
محافظــت کنیــد و ســعی کنیــد حداقــل دمــای محیــط 4 تــا 5 درجــه 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 
ــدان کامــا خشــک شــده باشــد . در تابســتان هــای بســیار  ــد خــاک گل بای

ــاز اســت . ــاری مــورد نی ــار آبی ــه ای یکب گــرم هفت
ــود  ــی ش ــته م ــه داش ــول زمســتان خشــک نگ ــدان در ط ــاک گل ــوال خ معم
ــی آب  ــات کم ــی اوق ــرم گاه ــای گ ــم ه ــدگان در اقلی ــرورش دهن ــا پ . ام
ــا کــود هایــی کــه درصــد  ــاه رو ب ــد . گهگاهــی ایــن گی ــاه مــی دهن ــه گی ب

ــد . ــه کنی ــد تغذی ــل رش ــد در فص ــی دارن ــروژن پایین نیت

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 
ــه هــای  مناســب اســت . خــاک هایــی  پایــه پیــت مــاس معمــوال در گلخان
تجــاری بــرای جوانــه زنــی اســتفاده مــی شــود امــا بــرای اســتفاده طوالنــی 

مــدت پیشــنهاد نمــی شــود .
ــه  ــه ب ــا ک ــه ه ــران ریش ــد و نگ ــز کنی ــا تمی ــه را کام ــراف ریش ــاک اط خ
ظاهــر خشــک شــده انــد نباشــید . گیــاه دوبــاره ریشــه هــای جدیــد و قــوی 
ــتند  ــتیکی هس ــای پاس ــدان ه ــدار گل ــراد طرف ــیاری از اف ــد دارد . بس خواه
امــا گلــدان هــای ســفالی پیشــنهاد بهتــری بــرای ایــن گیــاه اســت  . گلــدان 
ــل  ــاه شــما رشــد قاب ــه گی ــی شــود ک ــاب باعــث م ــدون لع ــای ســفالی ب ه

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 
ــدان  ــادی لیتوپــس در یــک گل مــی دهنــد . معمــوال قــرار گرفتــن تعــداد زی
ــد . ایــن گیاهــان  ــذت بخــش ایجــاد مــی کن ــه ای جــذاب و ل ــزرگ صحن ب
هــر ســال یــا هــر 2 ســال یکبــار نیــاز بــه تعویــض گلــدان خواهنــد داشــت .

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 
ــا بافــت مناســب  ــد . خاکــی کــه دارای زهکــش خــوب ب ــه کنی تجــاری تهی
باشــد تهیــه کنیــد . بــه عنــوان مثــال مــی توانیــد از ترکیــب هــای تجــاری 

اســتفاده کنیــد .
ــد  ــراد باش ــانتی گ ــه س ــا 20 درج ــه دم ــی ک ــار زمان ــا در به ــذر ه ــوال ب معم
کاشــته مــی شــود . گلــدان را مرطــوب نگــه داریــد و تــا زمانــی کــه  جوانــه 

ــذر هــا محیطــی بســته ایجــاد  کنیــد . ــرای ب ــی اتفــاق بیوفتــد ب زن
در حـدود 1 تـا 2 هفتـه 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 1 سـال لیتوپـس ها قابل فـروش می 

شـوند . بعـد از 2 سـال معمـوال گیـاه شـما گلدهـی خواهد داشـت .
***
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)CROCUS( گل زعفران زینتی

احتیاجات گیاه
ایــن گیــاه احتیــاج بــه خــاک معمولــی بــا کمــی کــود پوســیده دامــی دارد و 
ــد  ــر خــاک باشــد و مقــدار آب آن مانن ــد 5 ســانتیمتر زی ــاز آن بای حداقــل پی

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 5 سـانتیمتر احـداث کنید و بعـد پیاز را 

مقدمه
 C.Sativus ،و پائیـزه C.Vernus و دارای دو گـروه : بهاره Iridaceae جنسـی از گیاهان خانواده زنبق هـا Crocus گل زعفـران زینتـی یـا کروکوس
مـی باشـد و بیـش از ۷5 گونـه 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 3– 4 
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 می گردد. 

ارتفـاع سـاقه گل در انـواع آن فـرق مـی کند  ولـی بطور کلی ارتفاع سـاقه بین 5 تا ۷ سـانتیمتر میباشـد.
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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
ــاب  ــس از انتخ ــد. پ ــوراخدار میباش ــفالی س ــای س ــا ظرفه ــت در آب و ی کش
ــا 4  ــر اســت 3 ت ــد بهت ــاز اختصــاص داده ان ــرای کشــت پی ــه ب ــی ک ظرفهای

ــد.  ــرار دهی ــک ظــرف آب ق ــاز را در ی پی
ــاز  ــر پی ــاز مســتقیما در آب کاشــته میشــود بایــد پیرامــون و زی هنگامیکــه پی

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:
 C.gusianus 1– کروکوس گوزیانوس

بــه رنــگ زرد طائــی میباشــد کــه در باغهــا اصطاحــا آن را قبا طائــی می گویند. 
ایــن گونــه کروکــوس در جنوب شــوروی زیــاد دیده میشــود.

ارتفاع گلهای آن 6 تا 7 سانتیمتر است و از قدیمیترین نوع شناخته شده میباشد.

C.imperati ۲– کروکوس ایمپراتی
 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.

 C.vernus 3– کروکوس ورنوس
ــی و ســفید میباشــد و  ــده میشــود. رنــگ گلهــا طائ ــاد دی ــان زی کــه در یون

اول بهــار گل مــی دهــد. 

C.moesiacus 4– کروکوس موئزیاکوس
کــه در یونــان زیــاد دیــده میشــود، پیــاز آن بلندتــر و نازکتــر از انــواع دیگــر 
ــواع مشــهور  ــی اســت و از ان ــی و ســفید برف ــگ گلهــای آن طائ اســت. رن

بهــاره میباشــد کــه اواخــر زمســتان و اوائــل بهــار گل مــی دهــد.

C.sativus 5– کروکوس ساتیووس
ــای آن و  ــل از گله ــا قب ــا برگه ــه ه ــایر گون ــر خــاف س ــه ب ــران ک ــا زعف ی

ــود. ــر میش ــاه ظاه ــط مهرم اواس
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 .
ــه میباشــد و بیشــتر مصــرف  ــا و آســیای میان ــوب اروپ ــی جن ــاه بوم ــن گی ای
داروئــی دارد و همانطــور کــه از موطنــش پیداســت احتیــاج بــه هــوای گــرم 

ــه ای دارد. مدیتران
ــود دارد و  ــد وج ــن و بیرجن ــد قائ ــرم مانن ــدل گ ــاط معت ــا در نق ــور م در کش

ــی دارد. ــی و طب ــرف غذائ مص

 C.speciosus 6 – کروکوس اسپسیوسوس
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 10 تا 12 ســانتیمتر است. 

رنــگ گلهــا آبــی و زرد بــا رگــه هــای بنفــش و بهتریــن نــوع آن در مهرمــاه 
ــن  ــای چم ــای قدیمــی و در الب ــواع آن در باغه ــد و بیشــتر ان ــی ده گل م

یافــت میشــود.
ــت  ــدون زحم ــه ب ــت ک ــوس اس ــای کروک ــه ه ــن گون ــی نیازتری ــی از ب یک
ــواع  ــر از ان ــن ت ــای آن په ــود . برگه ــر میش ــرده و تکثی ــد ک ــت رش و مراقب
دیگــر و متمایــل بــه رنــگ آبــی اســت و پیــاز آن کمــی از گونــه هــای دیگــر 

ــر میباشــد . درشــت ت

C.asturicus ۷– کروکوس آستوریکوس
در شــمال ایتالیا زیاد یافت می شود.

 C. aureus ۸– کروکوس اورنوس
در شمال ایتالیا زیاد است.

iuteus 9– کروکوس ایتئوس
ــانتیمتر  ــدی آن از 7 س ــی و بلن ــگ زرد و نارنج ــه رن ــا ب ــه گله ــن گون در ای
تجــاوز نمــی کنــد. ایــن گل و گل پاپیتــال از گیاهــان مناســب بــرای کاشــتن 

در مــاه اســفند میباشــند.

C.balansae 10– کروکوس باالنسا
در آســیای میانــه زیــاد دیــده میشــود. رنــگ گل آن نارنجــی و ارتفــاع ســاقه 

آن از 5 تــا 7 ســانتیمتر اســت.

 C.lianaticus 11– کروکوس لیانتیکوس
در اطریش زیاد دیده میشود.

C.iridiflorus 1۲– کروکوس ایریدیفلوروس
در اطریش زیاد دیده میشود.
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C.hijantinus 13– کروکوس هیجانتیوس
در اطریــش زیــاد دیــده میشــود. ایــن ســه گونــه اخیــر از گونــه هــای خــاص 
ــرگ  میباشــند کــه پشــت جــام و پشــت گلبرگهــای بهــم چســبیده ســه گلب

اضافــی وجــود دارد. بلنــدی ایــن گلبرگهــا از بلنــدی جــام بیشــتر میباشــد  
ــا 12  ــن 8 ت ــی( بی ــران زینت ــا )گل زعف ــوس ه ــن کروک ــاقه ای ــدی س بلن

ــت. ــانتیمتر اس س

14– کروکوس بیفلوروس C.biflorus یا )کروکوس اسکاتلندی(
در ایتالیا و اطراف دریای ســیاه یافت میشود.

C.badamii 15– کروکوس بادامی
ــگ گل آن ســفید  ــراوان یافــت میشــود. رن ــه ف در کوههــای اطــراف مدیتران

ــد.  ــرگ می باش ــل گلب ــر از داخ ــره ت ــای آن تی ــیه برگه ــی و حاش برف

C.adamicus 16– کروکوس آدامیکوس
این گونه نیز مشــخصاتی مشابه گونه قبلی دارد . 

C.b.weldemii 1۷– کروکوس ولدمی
این گونه کمی کوچکتر از این دو گونه قبلی و حاشیه گلبرگ آن زرد تیره میباشد.

C.b.argentinus 1۸– کروکوس نقره ای
در یوگوســاوی و بلغارســتان بحــد وفــور یافــت میشــود و رنــگ گلبــرگ آن 

ســفید خالــص میباشــد.

C.byzantinus 19– کروکوس بیزانتینوس
در یونان – آســیای میانه – فلسطین – ایران یافت میشود.

 C.concellatus ۲0– کروکوس کونساتوس
در یونان – آســیای میانه – فلسطین – ایران یافت میشود.

C.nudiflorus ۲1– کروکوس نودیفلورروس
در یونان – آســیای میانه – فلسطین – ایران یافت میشود.

C.schimperi ۲۲– کروکوی اشیمپری
در یونـان – آسـیای میانـه – فلسـطین – ایـران یافـت میشـود. در گونـه هـای 

20،21،22،23، گلهـا پـس از پژمـرده شـدن برگهـا نمایـان میشـود.  
ــب  ــت و اغل ــی اس ــا صورت ــش و ی ــفید، زرد، بنف ــب س ــا اغل ــگ گلبرگه رن
آنهــا بیــش از 2 تــا 3 گل مــی دهنــد و ارتفــاع ســاقه گل آن بیــن 8 تــا 12 

ــت. ــانتیمتر اس س

 C.canidus ۲3– کروکوس کانیدوس
در شــرق ترکیه فراوان است. برگها با گل بهاره ظاهر میشود. 

ــب داخــل کاســبرگ زرد نارنجــی و  ــرگ آن ســفید و اغل ــگ گلب ــوال رن معم
ــا نارنجــی میباشــد.  ی

بلندی ســاقه 8 تا 10 سانتیمتر است.

 C.suliflorus ۲4-کروکوس سولی فلوروس
مشــخصاتی مشــابه گونــه کانیــدوس C.canidus داشــته ، فقــط داخــل 

ــد. ــزه میباش ــبرگ آن برن کاس

C.chrysanthus ۲5– کروکوس شری سانتوس
در یونان و ترکیه فراوان است. 

ــایر  ــر از س ــر و ریزت ــای آن نازکت ــر میشــود. برگه ــاره ظاه ــا گل به ــا ب برگه
ــه هــا اســت. گون

ارتفاع گلها بین 6 تا 7 ســانتیمتر است. 
ــای آن  ــد و گله ــی ده ــاه گل م ــن م ــدل در بهم ــی معت ــه در نواح ــن گون ای
ــرد  ــه س ــته گلخان ــرای کشــت در فضــای بس ــی اســت و ب ــگ زرد طائ برن

مناســب اســت. 
بعضــی از انــواع آن دارای گلبرگهــای زرد بــا انتهــای طائــی و پشــت 

ــت. ــن اس ــی روش ــا آب گلبرگه
 CROCUS بغیـر از گونـه هـای یاد شـده بیـش از 500 گونـه دیگر کروکـوس
وجـود دارد کـه تقریبـا مشـابه بـا گونه های ذکر شـده میباشـد و اختـاف آنها 
در رنـگ و مشـخصات گیـاه شناسـی آنهـا اسـت کـه توضیـح آن باعـث طول 

کام خواهـد بود.
***
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علم تغذيه گياه

آیــا کیفیــت محصــول ژنتیکــي اســت یــا تحــت تاثیــر عوامــل 
محیطــي قــرار دارد؟

بطــور کلــي کیفیــت محصــول، بخصــوص در مــورد گل هــا و گیاهــان زینتــي 
ــداد  ــبرگ و تع ــداد کاس ــل تع ــي مث ــوي گل و خصوصیات ــگ گل، ب ــل رن مث
پرهــاي گل در درجــه اول بوســیله عامــل ژنتیــک کنتــرل مي شــوند؛ و 
عوامــل محیطــي از جملــه تغذیــه گیــاه تاثیــر زیــادي در آن دارنــد. از طریــق 
ــدا  ــاه، کمیــت و کیفیــت محصــول افزایــش پی ــادل گی ــح و متع ــه صحی تغذی
ــت محصــول بوســیله دو عامــل محیطــي و ژنتیکــي در  ــس کیفی ــد. پ مي کن

ــود. ــرل مي ش ــاه کنت گی
بــه ایــن مفهــوم کــه در درجــه اول بایــد ســعي کنیمگیاهــي را انتخــاب کنیــم 
کــه بطــور ژنتیکــي کیفیــت خوبــي داشــته باشــد و ایــن کیفیــت خــوب بایــد 
ــز  ــاز آن نی ــورد نی ــل م ــود و عوام ــرورش داده بش ــوب پ ــط خ ــک محی در ی

تأمیــن بشــود تــا ایــن کیفیــت خــوب بــروز کنــد.
 

اهمیت اقتصادي گیاهان زینتي
ــي  ــاي زینت ــه گل ه ــوص در زمین ــوالت بخص ــت محص ــث کیفی ــروزه بح ام
ــادرات  ــه ص ــورها در زمین ــیاري از کش ــت. بس ــزایي اس ــت بس داراي اهمی
ــد و ســاالنه میلیادرهــا  ــادي کســب کرده ان گل هــاي زینتــي موفقیت هــاي زی
ــرورش گل  ــم پ ــه در قدی ــا هــم گرچ ــد. کشــور م ــي آورن دالر ارز بدســت م
ــي را در  ــه دوازدهــم صــادرات گل هــاي زینت ــي رتب ــاه داشــته اســت ول و گی

ــان داراســت. ســطح جه

آیا علم تغذیه گیاه یک علم جدید اســت یا قدیم؟
ــردد،  ــر مي گ ــاورزي ب ــروع کش ــان ش ــه زم ــاه ب ــه گی ــم تغذی ــت عل قدم
انســان هاي قدیــم متوجــه شــدند کــه بعــد از چنــد دوره کشــت و کار، خــاک 
مــورد اســتفاده فقیــر شــده و محصــوالت بعــدي ماننــد محصــوالت اول رشــد 

ــد داشــت. ــي نخواهن ــد خوب و تولی
چنانچــه مــوادي ماننــد کــود حیوانــي و خاکســتر بــه خاکاضافــه شــود خــاک 
ــورت  ــي بص ــه تحقیقات ــل آنک ــم بدلی ــاي قدی ــود. در زمان ه ــت مي ش تقوی
ــه  ــي ب ــت تجرب ــان حال ــاي انس ــت یافته ه ــود نداش ــي وج ــا عمل ــي ی تجرب
ــه  ــم تغذی ــا انســجام عل ــاط ب ــه هومــوس ارســطو در ارتب خــود گرفــت. نظری
گیــاه یکــي از نظریه هــاي مطــرح بــود. بــر طبــق ایــن نظریــه، گیاهانبوســیله 

ــد. ــذب مي کنن ــاک ج ــوس را از خ ــود هوم ــه خ ریش
هومـوس ماده ایسـت سـیاه رنـگ، مقـاوم به تجزیـه و در اثـر تجزیه مـاده آلي 
در خـاک ، حاصـل مي شـود و تاثیر بسـیار مثبتـي در خصوصیات خاک، رشـد و 
تغذیـه گیـاه دارد. نظریه هوموس ارسـطو سـالیان سـال مورد قبول واقع شـد تا 
اینکـه در قـرن نوزدهـم دانشـمندان بوسـیله ي آزمایش هایـي که انجـام دادند، 
دریافتنـد کـه عناصـر مختلـف مـورد نیـاز گیـاه عمدتـًا از طریـق خـاک جذب 
گیـاه مي شـوند و بـا اضافـه کـردن کـود به خـاک مي تـوان کمبود ایـن عناصر 

غذایـي را در گیـاه جبـران کرد.
 

تاریخچه مصرف کود
مصــرف مــوادي ماننــد خاکســتر، کــود حیوانــي و غیــره بعنــوان کــود از قدیــم 

مقدمه
علم تغذیه گیاه علمي است که به چگونگي تامین نیازهاي غذایي گیاه به منظور افزایش کمیت و کیفیت محصول مي پردازد.
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رایــج بــوده اســت. امــا تاریخچــه کــود شــیمیایي بــه ســال 1830 میــادي بــر 
مي گــردد. در ایــن ســال مصــرف کــود شــروع شــد. در ســال 1843 میــادي 
ــام  ــه ن ــه ب ــک نظری ــال 1913 ی ــد، و در س ــد ش ــفات تولی ــوپر فس ــود س ک

واکنــش  هابــر بــوش مطــرح شــد.
 در ایــن واکنــش گاز آمونیــاک تولیــد شــده بعنــوان مــاده اولیــه بــراي تولیــد 
ــز  ــس از آن نی ــرد و پ ــرار مي گی ــتفاده ق ــورد اس ــي م ــاي ازت ــواع کوده ان

ــد. ــرار گرفتن ــورد مصــرف ق ــد شــدند و م ــج تولی ــي بتدری ــاي مختلف کوده
متأســفانه امــروزه یکــي از مشــکاتي کــه در ارتبــاط بــا مصــرف زیــاد ایــن 
کودهــا مطــرح شــده، مســائل زیســت محیطــي اســت. محققیــن ســعي دارنــد 
تــا مصــرف کودهــاي شــیمیایي را پاییــن بیاورنــد و بجــاي آن از مــواد طبیعــي 

مثــل کودهــاي حیوانــي در امــر تغذیــه گیــاه اســتفاده کننــد.
 

رشد گیاه 
ــد.  ــًا رشــد مي گوین ــده را اصطاح ــک موجــود زن ــده ی ــد و فزاین توســعه ممت
رشــد را بــا معیارهــاي مختلفــي از جملــه طــول، ارتفــاع، قطــر و تولیــد مــاده 

ــد.  ــان مي کنن ــي و بی ــک ارزیاب خش
رابطــه رشــد گیــاه و عامــل رشــد یــا بــه عبــارت دیگــر منحنــي رشــد یــک 
منحنــي S شــکل اســت، منحنــي رشــد داراي ســه قســمت مختلــف؛ مرحلــه 

رشــد کنــد، مرحلــه رشــد ســریع و مرحلــه رشــد ثابــت اســت.
 

عوامل مؤثر بر رشد گیاه
بطــور کلــي دو گــروه از عوامــل، بــر رشــد گیــاه موثــر هســتند کــه بعنــوان 

ــوند. ــان مي ش ــي بی ــل ژنتیک ــي و عوام ــل محیط عوام
 

عوامل ژنتیکي
منظــور از عامــل ژنتیکــي همــان ســاختار و تشــکیات ژنتیکــي گیــاه اســت. 
ــوان و  ــاه ت ــر گی ــي، ه ــت ژنتیک ــه خصوصی ــه ب ــا توج ــر ب ــارت دیگ ــه عب ب

ــد دارد. ــراي تولی ــي ب اســتعداد معین
عملکــرد پتانســیل یــا پتانســیل ژنتیکــي بــه پتانســیل یــا مقــدار تولیــد گیــاه 

ــود. ــه مي ش ــرایط مناســب گفت در ش
شناســایي عوامــل محــدود در محیــط رشــد یکــي از اهــداف پــرورش 
ــده  ــدود کنن ــل مح ــذف عوام ــا ح ــا ب ــد. آن ه ــان مي باش ــدگان گیاه  دهن
ســعي در افزایــش تولیــد تــا حــد پتانســیل ژنتیکــي را دارند.امــا بدلیــل وجــود 
ــوان  ــي مي ت ــه ســقف پتانســیل رســید ول ــوان ب ــده، نمي ت عوامــل محدودکنن

ــک شــد. ــه آن نزدی ب
 

عوامل محیطي
ــد کــه بیــش از 52 عامــل محیطــي،  ــددي وجــود دارن عوامــل محیطــي متع
تاکنــون شناســایي شــده اند، کــه مي تواننــد رشــد گیــاه را تحــت تاثیــر قــرار 

بدهنــد.
 

محیط
ــده از  ــودات زن ــل موج ــد و تکام ــه رش ــي ک ــرایط خارج ــه اي از ش مجموع

جملــه گیاهــان را تحــت تاثیــر قــرار مي دهــد، را محیــط مي گوینــد. از 
جملــه عوامــل داخلــي بــه ژنتیــک گیــاه مي تــوان اشــاره کــرد ولــي تعــدادي 
ــد و رشــد گیــاه را تحــت تاثیــر  از عوامــل کــه در خــارج از گیــاه وجــود دارن

ــد. ــایي کرده ان ــط شناس ــوان محی ــت عن ــد را تح ــرار مي دهن ق
 

تقسیم بندي عوامل محیطي
عوامل محیطي به دو دســته تقسیم مي شوند:

ــه  ــروري ک ــي ض ــل محیط ــًا عوام ــا اصطاح ــد ی ــي مفی ــل محیط 1( عوام
ــا و  ــور، دم ــل ن ــاه وجــود داشــته باشــند. مث ــط رشــد گی ــد در محی ــًا بای حتم

ــي؛ ــب و آب کاف ــاک مناس خ
2( عوامل محیطي که براي رشــد گیاه زیانبار هستند.

 
آیا عوامل محیطي موثر بر رشـد گیاه قابل کنترل هستند؟

عوامــل محیطــي متعــدد مــي باشــند و بطــور مثبــت و منفــي، رشــد گیــاه را 
تحــت تاثیــر قــرار مي دهنــد. ممکــن اســت عوامــل محیطــي در بــاغ و باغچــه 
خیلــي قابــل کنتــرل نباشــند ماننــد نــور. امــا بعضــي از ایــن عوامــل بــا یــک 
مدیریــت صحیــح قابــل کنتــرل هســتند مثــًا رطوبــت خــاک، اگــر آبیــاري 
طبــق اصــول مناســب باشــد مي تــوان رطوبــت خــاک را در یــک حــدي کــه 

بــراي رشــد گیــاه مناســب باشــد کنتــرل کــرد.
ــي  ــان زینت ــا و گیاه ــه گل ه ــط بســته ک ــا محی ــه و ی ــط گل خان ــا در محی ام
ــي  ــتند. یعن ــرل هس ــل کنت ــي قاب ــل محیط ــوند، عوام ــر مي ش ــد و تکثی تولی
ــراي رشــدگیاه  ــه ب ــوري ک ــدار ن ــپ، مق ــردن الم ــا روشــن ک ــم ب ــي توانی م

ــم. ــش دهی مناســب اســت را افزای
ــرل  ــي را کنت ــل محیط ــي از عوام ــوان خیل ــه مي ت ــط گل خان ــس در محی پ
ــارج  ــا خ ــرل م ــل از کنت ــن عوام ــرون بعضــي از ای ــي در فضــاي بی ــرد ول ک

ــتند. هس
بخشــي از عوامــل محیطــي مفیــد و بخــش دیگــر زیــان آور هســتند. از جملــه 
ــرما،  ــکي، س ــاد، خش ــاي زی ــه گرم ــوان ب ــان آور مي ت ــي زی ــل محیط عوام

شــوري خــاک و آلودگــي هــوا اشــاره کــرد.
هــدف شناســایي عوامــل محیطــي زیــان آور و حــذف آن هــا از محیــط رشــد 
ــواي  ــا ه ــور ی ــاک ش ــان را در خ ــور گیاه ــن منظ ــراي ای ــد. ب ــاه مي باش گی
آلــوده پــرورش نمي دهنــد. و بــا آبیــاري بــه موقــع از خشــکي گیــاه و کمــي 
ــان آور را  ــي زی ــل محیط ــر عوام ــارت دیگ ــه عب ــد ب ــري مي کنن آب جلوگی

ــد. ــت مي کنن ــد را تقوی ــي مفی ــل محیط ــذف و عوام ح
 

آیا عامل ژنتیکي مهمتر اســت یا عامل محیطي؟
هــر دو عامــل مهــم مي باشــند ولــي در درجــه ي اول در زمــان انتخــاب بــذر، 
قلمه زنــي و تکثیــر آن بایــد ســعي کنیــم گیاهــي انتخــاب کنیــم کــه از نظــر 

ژنتیکــي، کمیــت و کیفیــت باالیــي داشــته باشــد. 
ســپس عوامــل محیطــي را بــراي رشــد آن فراهــم کنیــم کــه ایــن پتانســیل 
ــاال و  ــد ب ــا تولی ــي ب ــت گیاه ــد و در نهای ــر کن ــود را ظاه ــد خ ژنتیکــي بتوان

کیفیــت خــوب داشــته باشــیم.
***
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تلفات ازت  

در خاک های کشاورزی

ــل توجهــی از ازت را  ــدار قاب ــی مق ــح و اصول معمــوال کشــت و کارهــای صحی
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 بافاصلــه 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.
ــه  ــتگی ب ــه اول بس ــاک در درج ــود در خ ــازده ازت موج ــش ب ــت و افزای حفاظ
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 

ــادی  ــان اقتص ــا زی ــق براورده ــود ، طب ــه ش ــایش گرفت ــات فرس ــوی صدم جل
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 غـات( 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.
***

مقدمه
بــا وجــود اثــرات مفیــد کودهــای شــیمیایی در افزایــش تولیــد محصــوالت مختلــف زراعــی و باغــی در صورتــی کــه اســتفاده از کود هــا 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 50% مخــورد 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.
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خاک ورزی دقیق به عنوان سیستم جایگزین
 برای خاک ورزی در عمق یکنواخت
جهت صرفه جویی در مصرف انرژی 

چکیده
بسـیاری از خـاک هـای مناطـق مختلـف دنیا دارای الیه ی فشـرده شـده ای می باشـند کـه از بین بـردن این الیه نیـاز به خـاک ورزی عمیـق دارد که 
سـالیانه هزینـه باالیـی را به خود اختصـاص می دهد. خاک ورزی دقیق )زیرشـکنی در عمـق متغیر( که خصوصیـات فیزیکی خـاک را در نواحی مختلف 
مزرعـه تـا عمق هـای مختلفـی اصاح می کنـد، از لحـاظ کاهش هزینه ها، مصرف سـوخت و انـرژی موردنیـاز می تواند بسـیار مفید باشـد. آزمایش ها 
در سـه نـوع بافت )شـنی، شـنی لومی، لومی شـنی( به منظور مقایسـه انـرژی مورد نیـاز خـاک ورزی در عمق یکنواخت )زیرشـکنی در عمـق ثابت( با 
خـاک ورزی دقیـق انجام شـد. با بـه کاربردن خاک ورزی دقیق در مقایسـه بـا خاک ورزی در عمـق یکنواخت به ترتیـب 50 و 30 درصـد در خاک لومی 

شـنی و ۲6 و ۸/5 درصـد بـرای خـاک شـنی لومـی و ۲1 و ۸ درصد برای خاک شـنی در انـرژی خاک ورزی و سـوخت مصرفـی صرفه جویي گردید.

مقدمه
فشــردگی خــاک یکــی از مســایل و مشــکات جــّدی بســیاری از خاکهــا در 
ــه فشــرده  ــت الی ــرات عمــق و ضخام ــا می باشــد. تغیی ــف دنی مناطــق مختل
ــی  ــن پراکندگ ــه ای ــد ک ــه ای می باش ــق به گون ــن مناط ــی از ای ــده در برخ ش
ــاهده  ــادی مش ــیار زی ــزان بس ــه می ــم ب ــه ه ــک مزرع ــل ی ــی در داخ حّت

 .]3.  7.  9. می شــود ]10 
ــه  ــکا دارای الی ــرقی آمری ــوب ش ــاحلی جن ــه ای س ــق جلگ ــای مناط خاکه
فشــرده شــده ای می باشــند کــه در عمــق 46- 15 ســانتی متر قــرار گرفته انــد. 
ضخامــت ایــن الیــۀ محــدود کننــدۀ رشــد ریشــه از 15- 5 ســانتی متر متغّیــر 
ــق  ــوص در مناط ــا و بخص ــق دنی ــیاری از مناط ــاورزان در بس ــد. کش می باش
ــور  ــت به منظ ــق یکنواخ ــاک ورزی در عم ــاله از خ ــاحلی هرس ــه ای س جلگ

ــد.  ــتفاده می نماین ــاک اس ــردگی خ ــت فش مدیری
بـا وجـود ایـن، کشـاورزان ایـن مناطـق نمی داننـد 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 به منظور از بیـن بردن 

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 خـاک ورزی دقیـق )خاک ورزی 
در عمـق متغّیـر بر اسـاس نیـاز یک ناحیـه خـاص( می تواند صرفه جویـی قابل 

ماحظـه ای در مدیریـت فشـردگی خاک ایجـاد نماید. 
خــاک ورزی دقیــق، خصوصیــات فیزیکــی خــاک را تنهــا در نقاطــی اصــاح 
می نمایــد کــه در آن نقــاط عملیــات خــاک ورزی به منظــور رشــد موثــر 

ــد. ــاز می باش ــورد نی ــول م ــه محص ریش
مطالعــه ریپــر )1999( نشــان داد کــه هزینــه زیرشــکنی بــه میــزان 34درصــد 
ــق  ــاک ورزی در عم ــا خ ــه ب ــق در مقایس ــاک ورزی دقی ــتفاده از خ ــا اس ب

ــرد ]9[.  ــدا ک ــش پی ــت کاه یکنواخ
همچنیــن فولتــون و همــکاران )1996( گــزارش کردنــد کــه میــزان ســوخت 
ــا خــاک ورزی در عمــق  ــق ی ــت خــاک ورزی دقی ــال مدیری ــا اعم ــی ب مصرف

ــه میــزان 50 درصــد کاهــش پیــدا کــرد ]4[. ــر ب متغّی
ــر  ــق متغّی ــاک ورزی در عم ــا خ ــق ی ــاک ورزی دقی ــرای خ ــاوری الزم ب فّن
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توســط خلیلیــان و همــکاران )2002( ارائــه شــده اســت و اصــول ایــن 
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــز م ــر نی ــان دیگ ــی از محّقق ــد توســط برخ سیســتم جدی

گرفتــه اســت ]11 .9 .7[.
بــا ایــن وجــود، ایــن روش یــک فّنــاوری نوپــا مــی باشــد و اّطاعــات بســیار 
کمــی در ارتبــاط بــا مقاومــت کششــی ادوات و انــرژی موردنیــاز خــاک ورزی 
ــه در  ــات گام اولّی ــن اطاع ــعۀ ای ــد. توس ــود می باش ــر موج ــق متغّی در عم
ــاوری و  ــن فّن ــق ای ــۀ تطاب ــاک و مطالع ــردگی خ ــادی فش ــت اقتص مدیرّی

ــد. ــه می باش ــاورزان منطق ــوی کش ــرش از س پذی

مواد و روش ها
ــی  ــی تفاضل ــاب جهان ــه سیســتم مکان ی ــک دســتگاه فروســنج مجهــز ب از ی
ــود، به منظــور  )DGPS( کــه روی یــک تراکتــور شــش چــرخ نصــب شــده ب

ــد ]8 .2[. ــوذ خــاک اســتفاده گردی ــه نف ــری مقاومــت ب اندازه گی
ــوان مشــخصۀ 105 اســب بخــار  ــا ت ــو ب از یــک تراکتــور جاندیــر کمــک جل
ــه  ــوط ب ــای مرب ــع آوری داده ه ــور جم ــر به منظ ــزار اندازه گی ــه اب ــز ب و مجه
انــرژی خــاک ورزی در جریــان انجــام عملّیــات خــاک ورزی اســتفاده گردیــد. 
سیســتم ابــزار اندازه گیــری تراکتــور مجهــز بــه دینامومتــر اتصــال ســه نقطه، 
ســوخت ســنج، حســگر اندازه گیــری دور موتــور )RPM(، حســگرهای مختلــف 
اندازه گیــری ســرعت )سیســتم رادار، چــرخ پنجــم و حســگر صوتــی(، سیســتم 
ــگر  ــن حس ــدۀ داده و همچنی ــع کنن ــد جم ــی، واح ــی تفاضل ــاب جهان مکان ی
ــدا و انتهــای  ــرای مشــخص کــردن ابت ــوری می باشــد کــه از آن حســگر ب ن

ــرد ]7[.  ــرار می گی کــرت آزمایشــی مــورد اســتفاده ق
ــی  ــاب جهان ــتم مکان ی ــه سیس ــز ب ــق مجه ــرل عم ــتم کنت ــک سیس از ی
تفاضلــی بــه منظــور کنتــرل عمــق خــاک ورزی مطابــق بــا عمــق و ضخامــت 
ــت  ــی بدس ــاخص مخروط ــای ش ــه از روی داده ه ــده )ک ــرده ش ــۀ فش الی

ــد. ــرار گردی ــتفاده ق ــورد اس ــق م ــن تحقی ــد( در ای می آی
آزمایشــهای مزرعــه ای در داخــل یــک مزرعــه بــا ســه نــوع بافــت خــاک در 
ــل  ــک وی ــج دانشــگاه کلمســون در نزدیکــی شــهر بل ــات و تروی مرکزتحقیق
ایالــت کارولینــای جنوبــی آمریــکا انجــام شــد. مزرعــۀ آزمایشــی بــه وســعت 
ــی  ــنی لوم ــویل، ش ــنی فیس ــی ش ــت لوم ــوع باف ــه ن ــار دارای س 2/5 هکت
فوکــی و شــنی لیــک لنــد بــود. مزرعــه آزمایشــی بــه کــرت هــای 15×4 متــر 
ــت  ــور بدس ــرت به منظ ــر ک ــاک از ه ــای خ ــد از آن نمونه ه ــد. بع ــیم ش تقس

آوردن بافــت خــاک جمــع آوری گردیــد.
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــی ب ــاخص مخروط ــای ش ــل از داده ه ــری کام ــک س ی
فروســنج مخروطــی در سرتاســر مزرعــه بدســت آمــد. در هــر کــرت آزمایشــی 
مقادیــر شــاخص مخروطــی بــرای 9 نقطــه بــه فاصلــه 1/5 متــر از یکدیگــر 

بدســت آمــد.
ــرای عمــق کــه از روی داده هــای شــاخص  براســاس 9 دادۀ بدســت آمــده ب
ــط  ــق متوس ــد، عم ــت آمدن ــی بدس ــرت آزمایش ــر ک ــل ه ــی در داخ مخروط
خــاک ورزی بــرای هــر کــرت تعییــن گردیــد. در داخــل هــر کــرت آزمایشــی 
عمــق خــاک ورزی کــه بایســتی موجــب از بیــن بــردن الیــۀ ســخت خــاک 
شــود، عمقــی از خــاک کــه دارای مقادیــر شــاخص مخروطــی بــاالی 2/07 

ــد ]7.5[. ــن گردی ــود تعیی مگاپاســکال ب

ــاز حــاک ورزی  ــورد نی ــرژی م ــه منظــور مقایســه ان آزمایشــهاي مزرعــه ای ب
ــه  ــا س ــی ب ــل تصادف ــای کام ــب بلوک ه ــه در قال ــود ک ــار ب دارای 12 تیم
تکــرار در داخــل هــر بافــت انجــام گردیــد. تیمارهــا شــامل دو تیمــار 
ــه  ــق(، س ــاک ورزی دقی ــت و خ ــق یکنواخ ــاک ورزی در عم ــاک ورزی )خ خ
ــاعت( و دو  ــر س ــر ب ــور )6، 8 و 9/5 کیلومت ــروی تراکت ــرعت پیش ــار س تیم
ســطح رطوبــت خــاک )نســبتًا خشــک و مرطــوب( بــود. آزمایشــها در حالــت 
ــچ بارندگــی در  ــی انجــام گرفــت کــه هی نســبتًا خشــک خــاک مزرعــه زمان
ــت مرطــوب  ــود نداشــت. در حال ــه وج ــدت دو هفت ــه م ــر 2004 ب ــاه نوامب م
خــاک مزرعــه آزمایشــها ســه روز بعــد از بارندگــی بــه میــزان 29 میلــی متــر 

ــت. ــام گرف ــر 2004 انج ــاه نوامب ــر م در اواخ
نحــوۀ اعمــال تیمارهــاي خــاک ورزي در داخــل هــر بافــت بــه ایــن صــورت 
بــود کــه پــس از میانگین گیــری از 9 داده بدســت آمــده بــرای عمــق در هــر 
کــرت آزمایشــی، عمــق متوســط خــاک ورزی بــرای هــر کــرت تعییــن گردیــد. 
ــوع  ــرای هــر ن ــوک( ب ــه خــاک ورزی )بل ــن داده هــا 3 ناحی ــا اســتفاده از ای ب
خــاک بدســت آمــد کــه در هــر ناحیــه یــا بلــوک، عمــق مــورد اســتفاده بــرای 
تیمارخــاک ورزی دقیــق یکســان بــود و در هــر بلــوک تیمارهــای خــاک ورزی 
در ارتبــاط بــا تیمارهــاي ســرعت پیشــروی و محتــوي رطوبتــي خــاک 3 بــار 
ــرای خــاک ورزی در عمــق یکنواخــت  ــد. عمــق خــاک ورزی ب تکــرار گردیدن
46 ســانتي متر بــود کــه از ســوی کشــاورزان منطقــه بــه عنــوان خــاک ورزی 

ــرد ]7 . 4[. ــرار می گی معمــول در منطقــه مــورد اســتفاده ق

نتایج و بحث
عمــق پیش بینــی شــده خــاک ورزی در خــاک فیســویل از 46-20 ســانتي متر 
ــاک ورزی از 28-46  ــق خ ــر عم ــاک دیگ ــوع خ ــرد و در دو ن ــر می ک تغیی
ــن  ــوع خــاک تعیی ــر ن ــود. ســه عمــق خــاک ورزی در ه ــر ب ــانتي متر متغّی س
ــد.  ــامل می ش ــاک را ش ــوع خ ــر ن ــا در ه ــکیل بلوک ه ــاس تش ــه اس ــد ک ش
ایــن عمق هــا بــرای خــاک فیســویل 20 و 30 و 36 ســانتي متر بــرای خــاک 
ــد 28 و 38 و 46  ــک لن ــاک لی ــرای خ ــانتي متر و ب ــی 28 و 40 و 46 س فوک

ــود. ــانتي متر ب س
ــوح  ــزار SAS ]13[ به وض ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــاری ب ــل آم ــه و تحلی تجزی
ــن تیمارهــای خــاک ورزی در ســطح احتمــال %1  ــی داری را بی اختــاف معن
نشــان داد. همچنیــن ســوخت مصرفــي )لیتــر بــر هکتــار( در خــاک فیســویل 
ــن  ــود. بی ــی دار ب ــاک ورزی معن ــار خ ــرای دو تیم ــال 1% ب ــطح احتم در س
ــد(  ــي و لیک لن ــر )فوک ــاک دیگ ــوع خ ــرای دو ن ــي ب ــر ســوخت مصرف مقادی
در ســطح احتمــال 5% بیــن خــاک ورزی در عمــق یکنواخــت و خــاک ورزی 

ــی دار مشــاهده شــد. ــق اختــاف معن دقی
مقایســه بیــن انــرژی خــاک ورزی و ســوخت مصرفــي بــرای دو نــوع سیســتم 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــان داد ک ــویل نش ــاک فیس ــده در خ ــر ش ــاک ورزی ذک خ
ــرژی  ــد در ان ــزان 50 و 30 درص ــب به می ــق به ترتی ــاک ورزی دقی ــتم خ سیس
ــرای خــاک  موردنیــاز و ســوخت مصرفــي صرفه جویــی می شــود. همچنیــن ب
ــد 26/1 و 8/5  ــاک لیک لن ــرای خ ــد و ب ــب 21 و 8 درص ــه ترتی ــی ب فوک

ــد. ــی گردی ــوخت صرفه جوی ــرف س ــاز و مص ــرژی موردنی ــد در ان درص
ــت خــاک ورزي  ــا اســتفاده از مدیرّی ــي در ســوخت مصرفــي ب ایــن صرفه جوی
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ــون و همــکاران )1996(  ــر گــزارش شــده توســط فولت ــر از مقادی دقیــق کمت
ــق  ــاک ورزی دقی ــتفاده از خ ــه اس ــد ک ــر می رس ــه  نظ ــن ب ــد. همچنی مي باش
ــه  ــری نســبت ب ــه دارای درصــد رس باالت ــاک فیســویل ک بخصــوص در خ
در  ماحظــه ای  قابــل  صرفه جویــی  موجــب  می باشــد،  خاک هــا  بقّیــه 

ــردد. ــرژی می گ ــرف ان مص
بدلیــل اینکــه تمامــی کرت هــای آزمایشــی واقــع شــده در داخــل ایــن نــوع 
خــاک بــه عمــق شــخم کمتــر از 40 ســانتي متر نیازمنــد می باشــند و عــاوه 
بــر آن 60 درصــد نواحــی واقــع شــده در داخــل ایــن نــوع خــاک بــه عمــق 

ــد.  ــاز دارن ــر از 30 ســانتي متر نی شــخم کمت
ــون و همــکاران )1996(  ــات انجــام شــده توســط فولت ــج مطالع مقایســه نتای
ــان  ــق نش ــن تحقی ــده از ای ــت آم ــج بدس ــن نتای ــر )1999( و همچنی و ریپ
مي دهــد کــه در مناطــق جلگــه اي ســاحلي بــا درصــد رس بــاال الیــه فشــرده 
شــده خــاک بــه صــورت طبیعــي در اعمــاق کمتــر خــاک ایجــاد مي گــردد و 
درصــد صرفه جویــي بــاال در ســوخت مصرفــي و انــرژي مــورد نیــاز در ایــن 
ــا اعمــال خــاک ورزي  ــه ب ــت مي باشــد ک ــن عل ــه ای ــا بیشــتر ب ــوع خاک ه ن

ــود ]9 .4[. ــري شــخم زده مي ش ــق کمت ــاک در عم ــق خ دقی
ــت  ــاک ورزی، مقاوم ــق خ ــش عم ــا افزای ــه ب ــان داد ک ــن نش ــج همچنی نتای
ــل  ــاک فیســویل بدلی ــرد. در خ ــدا ک ــش پی ــا افزای ــام خاک ه کششــی در تم
وجــود الیــه عمیــق رســي زیــر الیــۀ فشــرده شــده عمــق خــاک ورزی دارای 

ــود.  ــي ب ــی داری روی ســوخت مصرف ــر معن تاثی
ــر  ــي تأثی ــوخت مصرف ــاظ س ــد از لح ــی و لیک لن ــای فوک ــورد خاکه در م
ــد. ــاهده نش ــانتي متر مش ــق 38 و 46 س ــه عم ــاک ورزی ب ــی داری در خ معن

مــی توان نتایج تحقیق را به صورت زیر خاصه نمود:
ــا بافـــت لومـــي شـــني  ــتفاده از خـــاک ورزی دقیـــق در خـــاک بـ 1- اسـ
صرفه جویـــی قابـــل ماحظـــه ای را در انـــرژی موردنیـــاز به میـــزان 50% و 
همچنیـــن ســـوخت مصرفـــي به میـــزان 30% در مقایســـه بـــا خـــاک ورزی 
ـــرژی  ـــی در ان ـــن صرفه جوی ـــن ای ـــرد. همچنی ـــاد ک ـــت ایج ـــق یکنواخ در عم
و ســـوخت مصرفـــي در خـــاک شـــنی لومـــی بـــه ترتیـــب 21% و 8% و 

ـــد. ـــن زده ش ـــنی 26/1% و 8/5% تخمی ـــاک ش ـــرای خ ب
ـــروی در  ـــرعت پیش ـــش س ـــا افزای ـــراه ب ـــي هم ـــت کشش ـــزان مقاوم 2- می
تمامـــی خاک هـــا افزایـــش پیـــدا کـــرد. ولـــی اثـــر عمـــق خـــاک ورزی 
روی مقاومـــت کششـــی و تـــوان مالبنـــدی بیشـــتر از ســـرعت پیشـــروی 

ـــود. ب
ـــي  ـــوخت مصرف ـــی و س ـــت کشش ـــی روی مقاوم ـــوی رطوبت ـــر محت 3- تأثی
ـــن  ـــود ای ـــا وج ـــود ب ـــی دار نب ـــی معن ـــنی لوم ـــنی و ش ـــی ش ـــای لوم در خاکه
مقاومـــت کششـــی و ســـوخت مصرفـــي بـــا افزایـــش محتـــوی رطوبتـــی 

ـــد. ـــدا کردن ـــش پی ـــاک کاه خ
هرچنــد کــه تأثیــر محتــوی رطوبتــی خــاک روی نیــروی کششــی و ســوخت 
مصرفــي در خــاک فیســویل )لومــی شــنی( و فوکــی )شــنی لومــی( معنــی دار 
نبــود ولــی بــا افزایــش محتــوی رطوبتــی خــاک نیــروی کششــی و ســوخت 
ــه  ــابه نتیج ــه مش ــن نتیج ــرد. ای ــدا ک ــش پی ــا کاه ــن خاکه ــي در ای مصرف
بدســت آمــده توســط ریپــر و همــکاران )2004( مي باشــد کــه بــراي 

ــت ]12[.  ــده اس ــه ش ــاحلي ارائ ــه اي س ــاي جلگ خاک ه
در خـــاک لیک لنـــد )شـــنی( نیـــروی کششـــی و ســـوخت مصرفـــي بـــه 
طـــور معنـــی داری بـــا افزایـــش محتـــوی رطوبتـــی کاهـــش پیـــدا کردنـــد 
و ایـــن امـــر می توانـــد بدلیـــل تغییـــرات در شـــاخص مخروطـــی خـــاک 
باشـــد کـــه در مقایســـه بـــا دیگـــر خاک هـــا تنهـــا در ایـــن نـــوع خـــاک 
مقادیـــر شـــاخص مخروطـــی به طـــور معنـــی داری تحـــت تأثیـــر رطوبـــت 

ـــد.  ـــرار گرفتن ق
ـــي و  ـــاخص مخروط ـــه ش ـــت ک ـــان داده اس ـــات نش ـــیاري از تحقیق ـــج بس نتای
ـــش  ـــي کاه ـــوي رطوبت ـــش محت ـــا افزای ـــاک ب ـــري خ ـــوص ظاه ـــرم محص ج
پیـــدا مي کننـــد و بـــه نظـــر مي رســـد کـــه اســـتفاده از تغییـــرات مقادیـــر 
ـــر  ـــاک ب ـــي خ ـــوي رطوبت ـــر محت ـــه اث ـــور توجی ـــي به منظ ـــاخص مخروط ش

ـــد ]12[. ـــي باش ـــي منطق ـــت کشش مقاوم
***
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