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«كارآمد براي مناطق ساحلي "مزارع شناور" ؛ ايده اي »   

"Floating farms ; An effective idea for shore areas"   
 

 

 

 

 

 

 

   مه :مقّد
چرا بايد مزارع كشاورزي را بر محدوده خاصي از كره زمین مستقر ساخت درحالیكه مي توان آنرا در هر 

 جائیكه مايلید بر سطح آب هاي راكد و حتي اقیانوس ها ايجاد كنید ؟

انیكه قادر به پیدا كردن محلي براي احداث خانه و سكونتگاه بر سطح زمین نیستید، احتمااًل آنرا بصورت زم

شناور بر سطح آب ها  می سازيد. اين شیوه از اصولي است كه در مناطق طوفان پذير و سیل گیر تا شهرهاي 

تا از شرايط منطقه اي و تغییرات  ساحلي حاشیه خلیج ها ابداع گرديده اند و اين امكان را بوجود مي آورد

 (.3اقلیمي بخوبي بهره گیرند و اراضي معمولي را براي ساير امور اقتصادي بكار برند )

درصد گسترة زمین را درياها و اقیانوس ها تشكیل مي دهند لذا الزم است كه قبل از رسوخ به  70بیش از 

، بدون آنكه آنها را آلوده سازند لذا بايد مهارت و اعماق فضاي اليتناهي به مهار پهنة آب ها پرداخته شود

تكنولوژي الزم براي چنین اهداف بزرگي فراهم شوند تا غذاي كافي براي خیل جمعیت روزافزون بشر تدارك 

 گردد. 

ابداعاتي اينچنین به بهره  از بستر اراضي خاكي پس از پاكسازي جهت زندگي و استراحت استفاده شود لذا

درياهاي آزاد براي تولید انواع محصوالت زراعي كمك مي كنند بنابراين امكان ايجاد كلوني  گیري وسیع از

هاي بزرگ زيستي در خارج از سواحل ُپر جمعیت و در پهنه آب هاي اليتناهي امكان پذير است و بدينطريق 

          (.2مي توان آزادي و فراغ بیشتري براي نسل هاي آينده بشريت فراهم ساخت )

 

( با تولید محصوالت تازه به شیوه هاي "مزارع پشت بامي" entrepreneursامروزه كارآفرينان )

(rooftop( "و "توده هاي هیدروپونیك )stackable hydroponic به برآورده ساختن نیازهاي غذايي )

يرينه دارد، ( كه سابقه اي دoffshoreشهروندان گرسنه اقدام مي كنند. ايجاد مزارع وسیع برون ساحلي )

( نظريه اي است كه به ايجاد مزارع "روبه vertical farmingچندان عجیب بنظر نمي آيد. ايجاد مزارع قائم )

باال" بجاي گسترش افقي آنها مي پردازد. اين نظريات متأثر از گسترش شهرها، افزايش جمعیت و كمبود 

 اکنین شهرها كمك گردد.اراضي مزروعي مناسب است تا بدينطريق به خودكفايي غذايي س

( مزاياي زيادي دارد و از جمله ضروريات vertical farm skyscrapersايجاد مزارع عمودي آسمانخراشي )

تمّدن روبه رشد امروزی با جمعیت فزاينده است. با اين وجود بهاي زمین در شهرهاي بزرگ براي احداث 

انوس ها بسیار بوفور و ارزان در اختیار بشر قرار چنین مزارعي نیز بسیار گران است درحالیكه گسترة اقی

دارند لذا با بهره گیري از گسترة آب ها براي احداث مزارع شناور بمنظور تولید محصوالت كشاورزي مي 

توان غذاي فراوان و نسبتًا ارزاني را براي مردماني تدارك ديد كه در حاشیه درياها، اقیانوس ها و آبگیرها 

 (.3سكونت دارند )



4 
 

( معتقد است كه ايجاد مزارع شناور نهايتًا بايد گسترش يابند تا با بهره گیري از شرايط Pinsky"پینسكي" )

موجود به تولید محصوالت كشاورزي جهت نیازهاي غذايي و زيستي شهروندان بپردازند. مزارع شناور را در 

گیر هدايت كرد و يا بموقع از آن صورت لزوم مي توان به سمت انرژي نامحدود خورشید يعني مناطق آفتاب

وضعیت دور ساخت و به منطقه سايه رهنمون نمود تا بدينطريق به باالترين میزان رشد و تولید محصوالت 

 (.3زراعي نائل آمد )

میلويون دالر  3ايكر مزرعه گلخانه اي شناور فقط به حدود  5/2بر طبق نظريه "پینسكي" براي احداث هر 

 aquaponicمي باشد. در اين شیوة مدرن كه مي توان آنرا "كشاورزي دريايي" )سرمايه گذاري نیاز 

technology نام نهاد، به پرورش همزمان آبزيان و محصوالت كشاورزي در درون و سطح آب ها پرداخته )

مي شود. در روش كشاورزي دريايي تمامي نیازهاي گیاهان بسترهاي شناور از منابع آبي زيرين تأمین مي 

( اقدام به پاشیدن آب aeroponic systemsدند اّما در شیوة ديگري مرسوم به "سیستم هوا كشت" )گر

( fresh waterحاوي عناصر غذايي بر سطح گیاهان مي شود آنچنانکه بدينطريق از میزان آب شیرين )

 (.3مصرفي كاسته مي شود )

 

هستند و بعالوه تكنولوژي هاي مناسب در  اين سیستم در مناطقي از جهان كه اراضی بسیار گران و كمیاب 

دسترس قرار دارند نظیر: اياالت متحده آمريكا، سنگاپور، اسرائیل و سوئد امكان پذير و بسیار باصرفه می 

( prototypeباشند ولي در ساير مناطق جهان تا مدت ها امكان پذير نیستند. نمونه هاي اولیه و آزمايشي )

ند و در حال بهره برداري هستند اّما رواج آن ها نیازمند تكنولوژي هاي مدرن چنین طرح هايي ساخته شده ا

( از قديم االيام در برخي نقاط bargeتر و ارزان تري مي باشد. ساخت مزارع شناور بر روي قايق ها )

ساحلي جهان رواج داشته است و بدينطريق بخشي از نیازهاي ساكنین بومي چنین مناطقي را برآورده مي 

 (.  3اخته اند )س

 

 ( مزارع شناور در بنگالدش:    1
درصد نیروي كار بنگالدش  62بنگالدش از فقیرترين كشورهاي جهان است و امور كشاورزي براي بیش از 

 (.5ايجاد شغل مي كند. اقتصاد کشاورزی بیش از يك چهارم تولید ناخالص ملي بنگالدش را تشكیل مي دهد )

ائمي در گسترة اين كشور آسیايي جريان دارد. خانواده هاي فقیري كه در رودخانه غیرد 230بیش از 

روستاهاي بنگالدش زندگي مي كنند، به شّدت در مضیقه دسترسي به زمین زراعي هستند لذا هر جا كه قطعه 

، اي زمین بیابند، به استفاده از آن هّمت مي گمارند. با اين وجود سیالب هايي كه هر ساله وقوع مي يابند

 (.1باعث وخامت اوضاع مي شوند و اراضي مناسب براي كاشت محصوالت زراعي را محدودتر مي سازند )

 

امروزه اين كشور درمعرض سیالب هاي متعددي واقع مي شود كه ناشي از تغییرات آب و هوايي هستند لذا 

ب ها بر زندگي بیش از كشاورزان به روش سنتي مزارع شناور به تولید متناوب صیفي جات مي پردازند. سیال

هزار نفر از زنان، مردان و اطفال را  100يك میلیون نفر در بنگالدش تأثیرگذار مي باشند بطوريكه بیش از 

  (.1،2وادار به ترك روستاهاي محل زندگي مي كنند و وسیله امرار معاش آنان را با خود به تاراج مي برند )

ديدتر و طوالني تر شده اند لذا اراضي زارعین تا مدت ها )بیش از وقوع سیالب ها در سال هاي اخیر بسیار ش

( بسیاري از اراضي monsoon seasonماه( به حالت مغروق در می آيند. در طي فصول "مونسون" ) 2

" از آب پوشیده مي شوند لذا قابلیت كشت و كار را نخواهند داشت بنابراين Gaibandhaزراعي محدودۀ "

قه در انتظار فروكش كردن سیالب ها مي مانند و بمحض بیرون آمدن بخش هايي از اين مردم روستاهای منط
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اراضي به كشت و كار در آنها مي پردازند تا غذا و درآمد اندكي براي سدجوع كسب كنند ولیكن برخي از 

 (.1اراضي تا مدت ها همچنان بصورت غرقاب باقي مي مانند و قابلیت زراعت نمي يابند )

 

 

 
 

 

كشور بنگالدش از صدها سال پیش به استفاده از مزارع شناور مي پرداخته اند. اين فعالیت بويژه در  در

مناطق َپست جنوب كشور كه اراضي كشاورزي در اكثر ايام سال بصورت مغروق در مي آيند، رواج بیشتري 

اني است كه خود را با ( از ابداعات كشاورزsoil-less agricultureدارند. اينگونه كشاورزي بدون خاك )

شرايط محیطي غیر عادي سازگار ساخته اند. كشاورزي بر مزارع شناور در حقیقت شكل طبیعي نوعی از 

 (.5كشاورزي است كه از پدرانشان به كشاورزان بومي امروزي کشور بنگالدش به ارث رسیده است )
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، پیش از اين به كاشتن محصوالتي نظیر:  " كه در منطقه جنوب غربي بنگالدش واقع استChandraدهكده "

( اختصاص داشت ولیكن امروزه در زمره مناطقي قرار دارد كه در Jackfruitانبه، خرما و "جك فروت" )

ماه  2-3متر مواجه مي شود بگونه ايكه به مدت  2فصل باران هاي موسمي با سیالب هايي به عمق بیش از 

خانوار روستايي داراي اراضي  300-400. در اين منطقه در حدود بر سطح اراضي كشاورزي باقي مي مانند

زراعي هستند كه در حاشیه رودخانه ها واقعند اّما بسیاری از آنها به دلیل وقوع فرسايش اقدام به نقل مكان 

( soil-less farmingبه ساير نقاط كشور نموده اند لذا آنها كه باقي مانده اند، به كشاورزي بدون خاك )

" بعنوان نوعي كشاورزي جايگزين جهت كسب درآمدي مناسب براي امرار معاش اقدام Dhapسوم به "مو

نموده اند. اجراي پروژه آموزش و احداث مزارع شناور در مناطق سیل خیز جنوب كشور بنگالدش باعث شده 

ئیان منطقه به خانواده كشاورز به آن مشغول گردند و بدينگونه از مهاجرت روستا 1000است كه بیش از 

 (.      5شهرها كاسته شود  )

 

 

 

 فعالیت هاي در حال اجرا:

مزارع شناور از فعالیت هاي رو به تزايدي است كه براي رفع بخشي از نیازهاي مردم روستاهاي فقیر 

(. اين فرآيند 1بنگالدش ايجاد مي گردند و داراي تفاوت هايي با شیوه هاي مرسوم تولیدات زراعي هستند )

( است كه از مواد فاقد فعالیت هاي بیولوژيك نظیر سنگريزه hydroponicsسیار مشابه سیستم هیدروپونیك )ب

ها بهره می گیرد درحالیكه مزارع شناور از سنبل آبي، بامبو و ساير گیاهان آبزي بعنوان بستر كشت استفاده 

ابر كشاورزي سنتي مبتني بر خاك در بر 10مي كنند. تولیدات حاصل از اين سیستم كشاورزي حدودًا بیش از 

مناطق جنوب شرقي بنگالدش است كه زير نظر "انجمن توسعه منابع در مناطق سیالبي" موسوم به 

"WRDS( "Wetland Resource Development Society" مديريت مي گردند. در حقیقت )WRDS "

كمك "اتحاديه بین المللي حفاظت  ( بهCARE" است كه در راستاي پروژه "حفاظت" )NGOsيكي از چندين "

( و "فعالیتهاي International Union for the Conservation of Nature" )IUCNاز طبیعت" يا "

( در سراسر كشور بنگالدش فعالیت مي كند و به آموزش هزاران كشاورز practical xationعملیاتي" )

 (.5مشتاق مي پردازند )
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ودخانه ها در اثر باران هاي موسمي مملو از آب مي شوند، آب دريا باال مي آيد و وسعت زيادي همزمان كه ر

" به آموزش هزاران نفر از كشاورزان مي NGOsاز اراضي كشاورزي به زير آب مي روند آنگاه گروه هاي "

 (.5پردازند تا به كشاورزي سنتي بدون نیاز به زمین و در سطح آب ها بپردازند )

( اينك با هزاران نفر از كشاورزان در سراسر بنگالدش R & Dري از سازمان هاي "پژوهش و توسعه" )بسیا

براي تكمیل و اجراي پروژه مزارع شناور همكاري مي كنند. آموزش ساختن و استفاده از مزارع شناور به 

گي آنان از " كه جملGUK" و "ITDGكمك تكنولوژي معمولي توسط برخي گروه هاي عملیاتي نظیر: "

"NGOs منطقه اي هستند، در حال اجرا مي باشند بطوريكه اينك مقبولیت زيادي در بین مردم نواحي مذبور "

يافته اند. امروزه درحالیكه ساختن بسترهاي شناور در مناطق جنوبي بنگالدش بصورت امري عادي و رايج 

شمالي اين كشور هستند كه اخیرًا در  درآمده اند، كارشناسان خبره در حال آموزش كشاورزان در مناطق

 (.1،5معرض سیالب هاي فصلي بیشتري قرار می گیرند )
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( كه براي توسعه كشاورزي در مناطق روستايي بنگالدش فعالند، NGOsبرخي از سازمان هاي مردمي )

مند اقدام مي كنند نسبت به ارائه توصیه هاي فّني و واگذاري برخي ابزارهاي الزم به كشاورزان محلي و نیاز

و كشاورزان را در جهت استفاده از توصیه هاي كاربردي سیستم مزارع شناور تشويق مي كنند و به فعالیت 

 (.4وا مي دارند آنچنانكه هرساله بر تعداد كشاورزان بهره ور از اين سیستم سنتی افزوده مي گردند )

 

هاي كشاورزي به اجرا در آمده است ولیكن برخي  گرچه مزارع شناور بنحو موفقّیت آمیزي توسط برخي گروه

ديگر موفق به استفاده مناسب از اين تكنیك نشده اند زيرا بسیاري از كشاورزان فاقد زمین از دسترسي به 

مناطقي كه مناسب ايجاد مزارع شناور هستند، محروم مي باشند. همچنین هرگاه چنین مناطقي نیز در دسترس 

به دلیل فاصله زيادي كه از محدودة زندگي کشاورزان دارند، عماًل كاربرد مفید را  قرار مي گیرند، غالبًا

 (.1نخواهند داشت )

 

مشكل ديگري كه در اين راستا وجود دارد اينكه مواد خام مورد نیاز كافي و ارزان نظیر ساقه هاي بامبو در 

رار ندارند. اينگونه مزارع نسبتًا ارزان ( در دسترس مردمان فقیر قraftغالب اوقات براي ايجاد بستر شناور )

هستند و به سرمايه گذاري اندكي جهت ابتیاع بذور و كودهاي ضروري نیازمندند و همچنین به نیروي انساني 

 (.1كمي براي شكل دهي آنها احتیاج است )

 

 

 
 

 

هزينه اي در ساير مواد ضروري نظیر وجود گیاهان آبزي بعنوان پايگاه مزارع شناور بدون هیچگونه 

بسیاري از مناطق سیالبي و ُپر آب بوفور در دسترس قرار دارند . براي ايجاد پايگاه و زيرساخت مزارع 

( بهره مي گیرندكه علف هرز عادي در بسیاري از قسمت هاي water hyacinthشناور غالبًا از سنبل آبي )

را مسدود مي سازد، موجب خسارت به ماندابي دنیا است بطوريكه مسیر سیستم هاي آبرساني و آبیاري 

 (.1( موجود در تاالب ها زيان مي رساند )aquacultureاكوسیستم هاي آبي مي شود و به كشت هاي آبي )
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براي اين منظور بهتر است از سنبل هاي آبي بالغ و شاداب استفاده نمود زيرا آنها بسیار سريع تخريب و 

ان فصل رشد بقاء نمي يابند. در صورتیكه دسترسي به سنبل هاي آبي تجزيه مي شوند فلذا مزارع شناور تا پاي

" Nalk hagra( ، "paddy strawوجود ندارد آنگاه مي توان از: بقاياي زراعت برنج موسوم به "َاشكل" )

كه درختچه اي آبزي در تاالب هاي آب شیرين است و يا بسیاري از مواد آلي قابل دسترس و ارزان نظیر: 

( ، بامبو و ريسمان هاي گیاهي كهنه coconut straw( ، الیاف زايد حاشیه میوه نارگیل )Azollaآزوال )

(old rope( استفاده كرد )1.) 

متر ،  8براي ايجاد پشته هاي شناور هیچگونه اندازه ثابتي وجود ندارد ولیكن بطور معمول آنها را به طول 

پشته هاي شناور متناسب با دلخواه و نیاز كاربران مي متر مي سازند. اندازه  6/0-1متر و ضخامت  2عرض 

باشد مثاًل اگر فضا محدود است و يا مواد خام مورد نیاز به سختي تهّیه مي شوند آنگاه بايد اندازه پشته هاي 

 (. 1شناور را كوچكتر در نظر گرفت )

 

 

 
 

 

 

 ايجاد مزرعه شناور:  

( جهت پرورش سبزيجات baseآبزي بعنوان پايگاهي ) براي ساختن مزارع شناور از وجود علف هاي هرز

بهره مي گیرند. اين دستاورد مي تواند بر توانايي اجتماعات روستايي جهت رشد محصوالت کشاورزی در 

مناطقي بیفزايد كه زمین كافي و مطمئن در دسترس آنان قرار ندارد. اين روش بسیار ساده، ارزان و توأم با 

 .(1پايداري تولید است )

اولین مرحله براي ساختن پشته هاي شناور عبارت از جمع آوري سنبل هاي آبي است سپس تركه هاي بامبو 

(bamboo poles را كه با طول متناسب با اندازه پشته ها تهّیه شده اند، بر روي تودة سنبل هاي آبي مي )

ند. متعاقبًا سنبل هاي آبي مازاد و خوابانند تا آنها را بصورت پشته اي مستحکم در آورند كه قابل اتكا باش

( جمع آوري مي كنند و بر روي اليه تركه stick hookحاشیۀ پشته ها را با چوب دستي هاي چنگك دار )

هاي بامبو مي ريزند تا بر ضخامت پشتۀ شناور افزوده شود. تركه هاي بامبو و ساقه هاي جمع آوري شدة 

تا كاماًل مستحكم شوند و بر قابلیت شناوري پشته ها بیفزايند. در  سنبل آبي را آنچنان در همديگر مي تنابند
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بسیاري موارد كه از نظر تركه هاي بامبو در مضیقه اند، مي توانند آنها را پس از شكل دادن پشته ها براي 

 (.1ايجاد پشته هاي جديد آتی خارج سازند )

متر شامل چندين اليه  6/0-9/0و ضخامت متر  5/1-2متر، عرض  15-50بسترهاي كاشت را غالبًا با طول 

سنبل آبي و ساقه هاي بامبو مي سازند. گیاهان آبزي نیمه پوسیده را متعاقبًا درهم می آمیزند و براي چندين 

روز بر سطح پشته ها باقي مي گذارند تا آمادگي الزم را جهت پذيرش بذور بیابند. اينگونه بسترهاي شناور را 

 (.5اعماق مختلف ايجاد نمود ) مي توان در آبهايي با

 

 

 
 

 

روز كه به اندازه كافي از سنبل هاي آبي بر سطح پشته ها افزوده شد و ساختار مناسبي بوجود  7-10بعد از 

آمد آنگاه بايد مقادير ديگری از مواد حاصلخیز کافی بعنوان مالچ بر سطح پشته ها ريخته شوند تا بستر 

ارك ببینند. موادي كه در اين راستا بكار مي روند، مي توانند شامل: خاك ، مطلوبي را براي كاشت گیاهان تد

سانتیمتر فراهم آيند. كمپوست هايي كه  25( باشند كه بايد به ضخامت cow dungكمپوست و مدفوع گاوها )

نیك مطلوب از آزوال تهّیه مي گردند، بواسطه اينكه آزوال گیاهي با قابلیت تثبیت ازت است، از جمله مواد ارگا

 (.1با قابلیت دسترسي كافي در اغلب مناطق روستايي اقالیم مرطوب محسوب می گردند )

بذور را مي توان بعد از تدارك بستري مناسب بر روي پشته هاي شناور كاشت. براي بهبود شرايط جهت رشد 

: كمپوست حاصل از ( مشتمل ازround ballسريع بذور كاشته شده مي توان به ايجاد گلوله هاي مدّوري )

" پرداخت سپس يك جفت از بذور Temaسنبل هاي آبی تجزيه شده و نوعي مواد حاصلخیز محلي موسوم به "

مورد نظر را در هر كدام از گلوله هاي حاصلخیز مذبور كشت نمود و آنها را در محل مناسبي قرار داد تا 

شد كردند، نسبت به استقرارشان بر سطح پشته جوانه زني صورت پذيرد آنگاه زمانیكه گیاهچه ها شروع به ر

 (.1هاي مزارع شناور اقدام نمود )

 

گرچه پشته هاي شناور بصورت نامحدود قابل بهره وري نیستند اّما آنها را مي توان در صورت تمايل به نقاط ا

ورزان براي مراحل (. كشا1سايه دار، آفتابگیر و يا محافظت شده اي كه شرايط رشد بهتري دارند، انتقال داد )

كاشت، داشت و برداشت محصول مي توانند قدم بر روي پشته هاي شناور بگذارند و يا به كمك قايق هاي 

كوچك در اطراف پشته ها به حركت درآيند. بسترهاي شناور را غالبًا با لنگرهايي مهار مي كنند تا از حركت 
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یري شود. اينگونه عملیات طي سال هاي اخیر به آنها به مناطق عمیق تر آبها و محدوده های دورتر جلوگ

 (.5روستا در شمال بنگالدش آموزش داده شده اند ) 600كشاورزان ساكن 

اردك ها و موش ها غالبًا به محصوالتي كه بر روي پشته هاي شناور بعمل مي آيند، هجوم مي آورند لذا ممكن 

( در اطراف پشته هاي شناور در facing)است نیازمند ايجاد سیستم هاي محافظتي باشند. حصاركشي 

موارديكه مواد اولیه الزم در دسترس هستند، مي تواند بسیار مفید واقع گرددد. در اين راستا تورهاي 

ماهیگیري كهنه و مندرس ، تركه های بامبو و تخته پاره هاي زايد مي توانند حصارهاي مؤثري ايجاد 

 (.1كنند)

 

وسند و بمرور تجزيه مي گردند لذا قابل استفاده مجدد نخواهند بود بنابراين سرانجام پشته هاي شناور مي پ

آنها را در پايان فصل رشد ُخرد مي سازند و از مواد سازنده اش بعنوان كمپوست جهت تدارك پشته هاي 

ن (. بسیاري از روستائیان از بسترهاي پوسیده و تجزيه شدة سال قبل بعنوا1شناور بعدي بهره مي گیرند )

كودهاي آلي بهره مي گیرند. اينگونه بسترها توسط تیرك هايي از جنس بامبو كه در كنارۀ پشته هاي شناور 

نصب مي گردند، محافظت مي شوند. ايجاد پشته هاي شناور در كشور بنگالدش گواينكه با استفاده از سنبل 

ارند اّما اينگونه بسترها كه براي آبي و محیط هاي آبي مجاني صورت مي پذيرند كه بوفور در دسترس قرار د

دالر آمريكا و در صورت عدم دسترسي به  3زراعت های فصلي تهّیه مي گردند، براي تهّیه بذور و كارگر به 

 (.5دالر جهت تدارک بامبو و توري های حفاظتی نیازمند است ) 9مواد اولیه مورد نیاز به 
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 محصوالت مزارع شناور:
در مزارع شناوري كه بر سطح آب هاي نسبتًا ساکن بنا مي گردند، نظريه اي بسیار خوب كاشت سبزيجات 

 100براي كشاورزاني است كه در حاشیه رودخانه هاي آرام و آبگیرها زندگي مي كنند. بعنوان مثال در حدود 

سترهاي " كشور بنگالدش از طريق كاشت سبزيجات بر بAditmari upzilaخانواده كشاورز در محدوده "

 (.      4شناور طی فصول مناسب سال بهره مند مي گردند )

همواره بكارگیري منابع منطقه اي بويژه سنبل هاي آبي سريع الرشد براي فعالیت هاي پايدار کشاورزی 

منطبق بر شرايط محیطي بعنوان شیوۀ استفاده از اراضي غرقابي جهت كشت و كار مطرح بوده است. 

كه از شیوه هاي كشاورزي سنتي و تا حدودي فراموش شدة كشور بنگالدش هستند، بسترهاي كشت شناور 

اخیرًا مجددًا مورد توّجه قرار گرفته اند زيرا پتانسیل بالقوه اي براي بر طرف ساختن مشكالت كشاورزاني را 

نان براي دارند كه در مناطق ساحلي ساكن هستند ولیكن فاقد زمین زراعي مي باشند و يا اراضي مزروعي آ

 (. 4مدتي از سال به حالت غرقاب در مي آيند )

 

نوع ادويه جات  5نوع سبزيجات و  23" بنگالدش اقدام به كاشتن Chandraبعنوان نمونه در دهكده "

(spices بر بسترهاي شناور مي نمايند ولیکن محصوالتي كه غالبًا بر روي پشته هاي شناور رويانیده مي )

 هستند:شوند شامل موارد زير 

1" )Kang kong ؛ نوعي از سبزيجات برگي " 

 "("Lady`s fingerيا  "Okra"( بامیه )2

 (bottle gourd( كدو قلیاني )3

 "(aubergine" يا "brinjal( بادمجان )"4

 (pumbkin( كدو تنبل )5

 ( انواع پیاز      6

 ( coriander( گشنیز )7

 ( فلفل سبز8

 ( گوجه فرنگي   9

 ( اسفناج10

 ( نعناع11

 ( خردل 12

 ( خیار13

 ( لوبیا14

 (cauliflower( گل كلم )15

 ( turnip( شلغم )16

 ( تربچه17

 ( هويج18

 ( سیر 19

 (.ginger( )1،4،5( زنجبیل )20
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چنین سبزيجاتي كه بدون كاربرد سموم كشاورزي حاصل مي آيند، از مقبولیت ويژه اي در بین مصرف 

آنچنانكه حاضر به ابتیاع آنها با بهايي بیشتر از ساير سبزيجات حاصل از شیوه كنندگان محلي برخوردارند 

های مرسوم هستند. كشاورزاني كه از اين شیوه بهره مي جويند، مي توانند از عايدي حاصله براي جبران 

 (.4هزينه هاي تحصیلي فرزندان و برآوردن ساير نیازهاي معاش استفاده كنند )

"تاكا"  300-400فوت مربع پشته هاي شناور به  100بر روی مساحتي در حدود براي كاشتن سبزيجات 

 81-82" است بطوريكه BDT" يا "TKنیاز مي باشد )"تاکا" واحد پول كشور بنگالدش با عالمت اختصاري "

بايد "تاكا" معادل يك دالر آمريكا به حساب می آيد(. هرچند مراقبت هاي منظم و نیروي كارگري مورد نیاز نیز 

 (.4از طرف اين زارعین تأمین گردند )

 

 

 برداشت محصول مزارع شناور:
براي برداشت محصول مزارع شناور در تاالب هاي كم عمق از طريق شنا و يا با قدم گذاشتن محتاطانه بر 

 روي سطح آنها عمل مي گردد ولیكن اگر مزارع در تاالب هاي عمیق و وسیع احداث شده باشند آنگاه بايد از

قايق هاي كوچك و مناسب بهره گیرند. اغلب كشاورزان اين مناطق از قدرت خريداري قايق بي بهره اند و اين 

موضوع بويژه در مورد بسترهاي شناوري كه در سطح آب ها سرگردانند و يا در آب هاي عمیق تري احداث 

 (.5،1شده اند، با مخاطراتي همراه است )

 

نند براي كاشت محصوالت تابستانه و يا زمستانه بهره جويند. سبزيجات از سطح پشته هاي شناور مي توا

مرتبه در هفته را دارند. بعالوه آنها را مي توان در اوج تقاضاي بازار برداشت نمود.  2-3قابلیت برداشت 

محصوالت تولیدي را مي توان بطور مستقیم در بازارهاي محلي عرضه داشت و يا به عمده فروشان و واسطه 

 (. 1ا فروخت )ه
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 مالحظات احداث مزارع شناور : 
( و يا آب هاي به شدت tidesمزارع شناور را نبايد در بخش هايي كه متأثر از جذرومد دريا و اقیانوس )

جاري قرار مي گیرند، احداث نمود زيرا در اثر ضربات چنین پديده هايي دچار فرسايش تدريجی مي شوند و 

( و يا floodedگردند لذا مزارع شناور را بهتر است در اراضي مغروق و سیل گیر )بمرور زمان متالشي مي 

 (.1تاالب هاي كوچك احداث كنند. موقعیت مزارع شناور را نیز مي توان با "شمع كوبي" مهار ساخت )

 

 

 
 

 

 ( مزارع شناور در مكزيك :2
در اطراف درياچه هاي منطقه  " توسط شهرونداني كهChinampas" و "Xochimilcoسیستم هاي زراعی "

"Anahuac valley زندگي مي كنند، توسعه يافته اند يعني منطقه اي كه امروزه کالنشهر مكزيكوسیتي در "

آنجا واقع مي باشد.  اين سیستم ها شامل ايجاد جزيره هاي شناوري جهت كشاورزي هستند. بسترهايي كه 

درياچه و سبزيجات پوسیده تشكیل مي يابند. كارآيي اين  براي اين منظور استفاده مي شوند، از لجن بستر

مرحله برداشت محصول را در طي يكسال صورت  7سیستم ها بسیار زياد است بطوريكه مي توانند بیش از 

 (.6دهند بدون اينكه مشكالتي از نظر : منطقه اي، اكولوژيكي و يا ناپايداري تولید بروز دهند )

 

کزيک در دوران امپراطوري سرخپوستان قوم "آزتك" نیز از اصلي ترين " مAnahuac valleyمنطقه "

" بهره مي گرفت. اين سیستم شامل روياندن Milpaمناطق تولید مواد غذايي بوده است كه از سیستمي بنام "

محصوالت مختلف بصورت همزمان در يك فضاي محدود می باشد. امروزه فقط تعداد محدودي از كشاورزان 

" همچنان از اين سیستم استفاده مي كنند. آنها همچنان از منابع Cuemanco chinampas" بومي منطقه

قابل دسترس منطقه و محدوده كانال ها جهت تولید محصوالت كشاورزي سود مي جويند. در اين روش، لجن 

(mud( را از كف كانال ها توسط چمچه هايي )scoopباال مي آورند و بصورت اليه هايي به ضخا ) 4مت 

اينچ بر سطح زمین پهن مي كنند تا خشك شود سپس آنها را بصورت مكعب هاي كوچكي مي برند. آنگاه 

متعاقبًا بذور منفرد محصوالت زراعي مناسب را بصورت دستي در هر يك از قطعات مكعبي موسوم به 
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"almacingo( مي كارند. زمانیكه بذور مذكور شروع به سبزشدن "sproutنمودند آنگا ) ه قطعات مذبور را

 (. 6در خاكي كه با مخلوط سبزيجات پوسیده و كودهاي آلي پوسیده تقويت شده اند، تعبیه مي كنند )

 

پس از اينكه محصوالت برداشت شدند، مجددًا زمین را با كودهای آلی آماده مي سازند تا اليه ديگري از 

"almacingoت از اليه جديدی از لجن خشک و حاصلخیز " را پذيرا باشند و بدينگونه هر سري از محصوال

 (.6سود مي برند )

 

 

 
 

 

 

 اين روش براي كانال هاي آب منطقه اجراي عمل نیز به چند دلیل زير مفیدند:

( بیرون كشیدن لجن كف كانال ها باعث حفظ عمق مؤثر كانال ها مي شود و از زوال كانال ها جلوگیري مي 1

 كند.

" Chinampaاندن محصوالت كشاورزي پس از فیلترشدن توسط سیستم "( مازاد آب مصرفي جهت روي2

 مجددًا به كانال ها برگردانیده مي شود.

( بواسطه بكارگیري سبزيجات پوسیده و كودهاي دامي از مصرف كودهاي شیمیايي و آلودگی محیط زيست 3

 اجتناب مي گردد.

ت سريعًا رشد مي يابند. مثاًل برای روياندن ( خاك مصرفي به اندازه كافي حاصلخیز مي باشد لذا محصوال4

 (.6روز نیازي به كاربرد علف كش ها و آفت كش ها نخواهد بود ) 25كاهو در طي مدت 

 

اينگونه مزارع گواينكه حاوي رديف هايي از محصوالت زراعي سالم، شاداب و خوشمزه هستند بلكه اطراف 

ّين ساخت. بعالوه محوطه هاي زيبا و دل انگیز مزارع فوق چنین بسترهاي سبز را مي توان با گل هاي زيبا مز

را مي توان براي برگزاري اردوها ، مراسم ازدواج و ساير جشن ها اجاره داد. افرادي كه از اطراف و اکناف 
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براي بازديد چنین مزارعي مي آيند، از باوركردن اينكه در اطراف كالنشهر مكزيكوسیتي هستند، سر باز مي 

" به بهشتي Xochimilcoمايلي شمال اين شهر حضور دارند. بدينگونه كانال " 2لیكه فقط در زنند درحا

 (.6حقیقي در جوار شهر تبديل شده است )

 

" بهیچوجه كاربرد مواد شیمیايي بواسطه اجتناب از زيان هاي Chinampasدر مناطق اجراي پروژه مزارع "

هزار هكتار  26كیلومتر از طول كانال را به مساحت  184د اكولوژيكي مجاز نمي باشد. منطقه مذكور در حدو

از اين اراضي در هر وهله در  %5شامل مي شود كه تمامًا به كشاورزي اختصاص يافته است. بكارگیري 

روز غذا  30میلیون از جمعیت شهر مكزيكوسیتي براي مدت  25قالب كشاورزي ارگانیك مي تواند براي 

 (.6فراهم سازند )

 

" مدام درمعرض مخاطره قرار دارند. آنها توسط افرادي كه غالبًا شهرونداني سالخورده Chinampas"مزارع 

هستند، خلق شده اند و اداره مي گردند تا نیازهاي غذايي بخشي از جمعیت كشور مكزيك را برآورده سازند لذا 

" Chinampasدر اداره مزارع "فقط با همكاري مردمان منطقه است كه بقاء خواهند يافت. بنابراين چنانكه 

غفلت گردد آنگاه تمامي لجن هايي كه براي زراعت در چنین سیستمي مصرف مي شوند، در داخل كانال ها 

باقي خواهند ماند و از عمق كانال ها كاسته مي گردد، حتي ممكن است به خشك شدن كانال ها بینجامد و نهايتًا 

چار مصیبت خواهد شد. مثاًل جنگل هاي مصنوعي كه از كانال در چنین حالتي است كه شهر مكزيكوسیتي د

 CO2هاي آبیاري مذكور مشروب مي شوند، دچار كم آبي مي گردند و بدينگونه ريه هاي شهر كه به پااليش 

حاصل از وسايل نقلیه و كارخانجات اقدام مي كنند، غیر فعال مي شوند و منطقه مذبور بصورت چاله اي مملو 

اهد آمد. همچنین رستوران ها، فروشندگان عمده و دستفروشاني كه از محصوالت چنین از لجن در خو

 (.6مزارعي بهره مند مي گردند، از اينگونه تولیدات كشاورزي سالم محروم خواهند شد )

اينگونه مزارع همچنین پناهگاه افرادي شده اند كه به فراگیري و انجام فعالیت هاي كشاورزي عالقمندند لذا 

ر و وسايل الزم در اختیار شهرونداني كه قرباني خشونت و محرومیت بوده اند، قرار داده مي شوند تا بذو

 (.6بدينگونه به استقالل اقتصادي دست يابند و از فعالیت هاي تولیدي و سالم خويش لذت ببرند )

 

 

 (:Farming the sea( كشاورزي در پهنه گسترده دريا )3

سیاري جهات دچار محدودّيت هايی گرديده است بويژه اينكه اراضي كشاورزي بسیار بنظر مي رسد كه دنیا از ب

محدودند درحالیکه جمعّیت جهان بصورت روزافزون ازدياد مي يابند. اگر شما از جمله افرادي هستید كه از 

رافرازيد و تخصص كافي بي بهره اند بنابراين بسیاري از َدرب هاي پیشرفت بر شما بسته اند و بايد قايقي ب

مخاطرات رفتن بسوي فضای آزاد را پذيرا گرديد. اقلیت هاي مذهبي و ايده آلیست هاي سیاسي نمي توانند در 

جستجوي آينده بهتر براي بشريت باشند درحالیكه مرزهايي ناشناخته و گسترده بنام درياها و اقیانوس ها بر 

 جمعّیت جهان آغوش گشوده اند. 

 اها زندگي كنیم آنگاه مي توانیم مجددًا آزادي را حس كنیم. اگر ما بتوانیم در دري

اگر بتوانیم مزارع خود را در درياها احداث كنیم آنگاه مي توانیم در آنجا زيست نمائیم. البته برخي از انسان 

ها بخوبي قادر به دوام آوردن در گسترة درياها هستند اّما برخي ديگر پس از مدتي كوتاه به زندگي عادي 

 برمي گردند.

میزان موجودي ماهیان و آلودگي درياها بايد با شیوه بهتري مديرّيت شوند. بدينگونه از پهنه درياها مي توان 

 (. 2بعنوان سكونتگاه، مزارع پرورش آبزيان و بويژه تولید سبزيجات سالم بهره گرفت )
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 (:bubble pondsالف( تاالب هاي حبابي )

لخانه هاي حبابي شناور مستقر بر بالشتك هاي ُپر از باد مي كنند سپس داخل در اين روش اقدام به ايجاد گ

حباب هاي ايجاد شده را با آب شیرين و هوا مملو مي سازند. بدينگونه آب شیرين بر روي آب دريا شناور مي 

تیك شفافي گردد تا اثرات متعادل سازي ساختار حبابي را برعهده گیرد. در نهايت سطح حباب مذكور را با پالس

مي پوشانند بطوريكه در باالترين نقطه بصورت گنبدي در مي آيد كه شباهت زيادي به قايق هاي سرپوشیده 

 (. 2( استفاده مي گردند )life raftاي دارد كه در برخي نقاط جهان بعنوان سكونتگاه شناور )

اد مي شود كه جزئي جدائي ناپذير همچنین يك محفظه سرپوشیده در لبه گلخانه هاي شناور بعنوان انباري ايج

از آنها بشمار می آيند و دربر گیرنده : موتورخانه )منبع نیرو( ، تنظیم كننده فشار هواي داخل گلخانه ، کنترل 

کننده فشار اسمزي جهت عدم شورشدن بستر كاشت آبي ، دستگاه هاي پايش محصول ، كوددهي و ابزارهاي 

 (.6برداشت مي باشد )

 

 

 
 

 

 

نه هاي حبابي مذكور بر سطح درياهاي آرام كاماًل شناور مي شوند و در شرايط طوفاني بحالت نسبتًا گلخا

مغروق در مي آيند. كف چنین ساختارهايي را با اليه اي از سیمان استوار و مستحكم مي سازند و لبه هاي 

در چنین حالتي شباهت زيادي به آنها را در حاشیه ها اندكي به سمت باال ادامه مي دهند. گلخانه هاي مذكور 

 (.2يك ماهي ژله اي رباتیك خواهند داشت )

 گلخانه هاي حبابي نیاز چنداني به حضور نیروي انساني مگر براي سركشي و برداشت محصول ندارند. 

گیاهان آبزي سهل تر از ساير گیاهان در چنین گلخانه هايی بعمل مي آيند زيرا آنها بدلیل شناوری متحمل به 

آب هستند و به حمايت كمتري نیازمندند بنابراين فقط خواهان كوددهي هستند و همچنین بايد میزان شوري 

 (.2آنها را كنترل نمود )
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 از جمله گیاهاني كه مي توان در گلخانه هاي حبابي شناور پرورش داد شامل:

 ( "اسپیرالینا" :1

( است كه از آن براي موارد گوناگون ذيل بهره مي algae( يك نوع جلبك دريايي )Spiralina"اسپیرالینا" )

 گیرند :

 (biofuel: سوخت زيستي ) 1-1

 : ماكاروني هاي غنیر از پروتئین 1-2

 : پودرها و معجون هاي سرشار از پروتئین 1-3

( به sugar rich whey: قندهاي موجود آنرا جداسازي و بصورت محصولي بنام مايعات قندي ) 1-4

 (.2ي رسانند )مصارف متعدد م

 

 ( "اسفناج آبزي" :2

" در مرتبه دّوم اهمیت قرار دارد. اين Ipomoa aquatic( با نام علمي "water spinach"اسفناج آبزي" )

نوع از سبزيجات آبزی داراي ساقه هاي توخالي است و نیازي به خاك ندارد. از اين محصول براي تهّیه 

( غذاها بهره مي bulking agentو بعنوان عامل حجم دهنده )( ، نشاسته sweet sugarقندهاي شیرين )

 (.2گیرند )
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 ( "شاه بلوط شناور" :3

( از گیاهان آبزي دو لپه اي خانواده water caltropيا  water chestnut"شاه بلوط شناور" )

"Trapaceae" با نام هاي علمي "Trapa natans" و "Trapa bicornisابع غني " است. آنها از من

نشاسته بشمار مي آيند و قادرند در آب هاي حاوي لجن بخوبي رشد كنند و محصوالت غذايي حاوي انواع 

 (.2عناصر تغذيه اي را تولید نمايند )

 

 ( "سنبل آبي" :4

( مي inedible( از جمله گیاهاني است كه پیشتر آنرا غیر قابل خوردن )water hyacinth"سنبل آبي" )

امروزه آنرا به كمك برخي فرآيندهاي شیمیايي به تولید نشاسته، قند و گلوكز براي تغذيه انسان  دانستند ولیکن

و يا تهّیه علوفه دام ها می رسانند. از اين گیاه همچنین مي توان جهت تدارك كودهاي آلي و سوخت هاي 

 (.2زيستي بهره گرفت )

 

 ( "عدسك آبي" :5

وچك است كه با سرعت زيادي رشد مي كند. اين گیاه قباًل در ( گیاهي بسیار كDuckweed"عدسك آبي" )

تهّیه غذاهايي براي انسان بكار مي رفت اّما امروزه چنین كاربردي بندرت صورت مي پذيرد. از پالپ هايي 

(pulp كه با اين گیاه فراهم مي شوند، براي تهّیه محیط ِكشت هايي جهت پرورش باكتري ها، قارچ ها و )

 (.2اده مي كنند )مخمرها استف
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 ( گیاهان نیمه آبزي و گلداني شناور:6

( پرورش مي يابند نظیر : raft pot( و گیاهاني كه در گلدان هاي شناور )semiaquaticگیاهان نیمه آبزي )

( ، شاهي Taro( ، برنج زراعي ، برنج وحشي ، گوش فیل نواحي گرمسیري )Yamسیب زمیني شیرين )

( و سنبل خوراكي نیازمند لجن بیشتري در درون آب هستند. اين گیاهان watercressغ اوتي" )آبزي يا "بوال

را مي توان بر سطح بستري از لجن كه روي اليه اي متخلخل درون آب قرار دارند، رويانید. گواينکه امواج 

توانند به چنین شرايطي  مي توانند باعث بهم زدن لجن ها و آشفته شدن محیط رشد آبي آنها شوند اّما آنها مي

 (.2عادت كنند )

از گیاهاني چون: سبزيجات، لوبیا، نخود و نعناع نیز مي توان بر روي بستر نفوذپذير و متخلخل اينگونه 

 (.2" گفته مي شود )permacultureمزارع آبي استفاده نمود كه به آن شیوة "

 

 ( گیاهان ساحلي متحمل به نمك :7

متحمل به نمك بنام هاي "نايپا دانه اي"  گیاه 2( غالبًا از shore plantsي )براي پرورش گیاهان ساحل

(Nypa grain( "و "نايپا علوفه اي )Nypa forage استفاده مي كنند كه بترتیب با اسامي علمي )

"Distichlis palmeri" و "Distichlis spicata شناخته مي شوند. اين گیاهان را مي توان در آب دريا "

ويانید ولي در شرايط آب هاي شیرين از رشد بیشتري برخوردار مي گردند. بعالوه از آنها مي توان براي نیز ر

اين گیاهان گرچه نیازمند خاك هستند ولیكن آن ها را مي توان در بخش  كاهش شوري آب و خاك بهره گرفت.

 هايي از درياها كه حالت ايستابي دارند، پرورش داد.

وته هاي نمك دوست و گوشتي )آبدار( براي اين منظور بهره گرفت چنانكه از برخي آنها همچنین مي توان از ب

در استرالیا بعنوان سبزيجات خوراکی استفاده مي شود که داراي مزه خوبي حتی بدون انجام فرآيند مي باشند. 

 (.2اين گیاهان به عنوان علوفه نیز كاربرد دارند )

 

 

 
 

 

گیاه جالب ديگري است كه بعنوان غذا و يا منبع تولید نوشیدني هاي غیر الكلي ( Nypa palm"نايپا پالم" )

(beverage( و جهت تولید شكر استفاده مي شود. اين گیاه در حقیقت نوعي درخت خرما )palm است كه )
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در آب شور دريا مي رويد. درخت مذكور داراي ارتفاع نسبتًا بلندي است لذا در صورت کاشت بر اينگونه 

براي ادامه رشد  سترهای شناور سرپوشیده ممكن است نیازمند ايجاد منافذي بر سقف گلخانه هاي حبابيب

( اين گیاه مي توان در ساختن : بوريا، سقف هاي پوشالي و سبدها paperyباشید. از برگ هاي كاغذي )

( paper pulpي كاغذي )(، پالپ هاpolyboardاستفاده كرد. از آن همچنین براي تهّیه تخته هاي چنداليه )

 (. 2نیز بهره می گیرند )

 

 ( جلبك هاي دريايي :8

" و بسیاري Sargasso weed( نوع "Marine algaeدر صورت روياندن گیاهاني چون جلبك های دريايي )

( بستر آبي آنان كاست و يا اصواًل از اين desalinationديگر از گیاهان بحری مي توان از "نمك زدايي" )

صرف نظر نمود. گیاهان دريايي را گرچه مي توان بر مزارع آبي شناور كشت نمود اّما بايد آنها را  موضوع

( كنترل كرد. بدينگونه crustaceans( و سخت پوستان مهاجم )pest fishاز نظر: كوددهي، ماهیان آفت )

 آلوده نمي گردد. كوددهي در مزارع حبابي شناور فقط در وسعت كوچكي انجام مي شود و كل بستر دريا

 

" فقط در مزارع حبابي اقیانوس اطلس پرورش مي يابد و واكنش آن Sargasso weedجلبك  دريايي "

تاکنون در مزارع حبابي اقیانوس آرام بررسي نگرديده است. متقاباًل گیاهاني نظیر جلبك هاي دريايي بزرگ 

(giant kelp( و جلبك هاي ژاپني )Japanese algae نیازمند ) مواظبت هاي بیشتري در خارج از اقیانوس

 (.2آرام هستند )

 

ايده كلي در زراعت بر بسترهای شناور چنین است كه سیستم كشاورزي شناور درون آب های شیرين و نیز 

بر سطح درياها در انعطاف با امواج صورت پذيرند. اين شیوه بسیار مشابه تكنولوژي كاشت محصوالت بر 

( است كه بر سطح آب سدها و تاالب ها انجام مي شود. ضمنًا تمامي foamس فوم )روي قايق هايي از جن

مواد پالستیكي كه در اين شیوه مصرف مي شوند، براي كاهش هزينه ها غالبًا از انواع قابل بازيافت انتخاب 

 (.2مي گردند )

 

طاف و يا خشن استفاده مي اولین مناقشه در مورد استفاده از تاالب هاي شناوري كه از جنس هاي قابل انع

گردد، چنین است كه چگونه از آنها بتوان در بسترهاي حفاظت نشدة درياها بهره گرفت زيرا هر تاالب 

شناوري حاوي حجم زيادي از آب شیرين است كه توسط وزنه هاي حاوي آب دريا بحالت تعادل در آمده اند و 

مي سازند بدينگونه اين احتمال كه محصوالت مزارع ضربات ناشي از امواج دريا و بادهاي شديد را خنثي 

شناور در اثر طوفان هاي شديد آسیب ببینند، وجود دارد اّما چنین امكاني در مورد گیاهان زراعي مزارع 

خشكي نیز بروز مي نمايد. ضمن اينکه اينگونه تاالب هاي شناور تا میزان قابل مالحظه ای بر قدرت انتخاب و 

 (.2الت قابل كشت و زرع مي افزايند )پرورش انواع محصو

 

 (:greenhouse fulk boatب ( گلخانه هاي قايقي لنگردار )

اين نوع گلخانة شناور كه بر تكیه گاه هايي مستقر است، بگونه اي طراحي گرديده اند كه بتواند بر قدرت 

ند مسافران يك قايق بزرگ تحت امواج دريا فائق آيد. گیاهاني كه در اين گلخانه شناور كاشته می شوند، همان

تأثیر كشیده شدن و حركت سیستم قرار نمي گیرند. اين سیستم در طي دفع امواج از رطوبت الزم نیز در چنین 

متر طول مي  12-40متر قطر و  2-4روندي برخوردار مي شود.اين نوع گلخانه هاي شناور كپسولي داراي 

يا قايق مسكوني بزرگ است. اين گلخانۀ قايقی نیازي به قايقران  باشند كه معادل اندازه يك قايق ماهیگیري و
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، رادار و سونار قابل كنترل و هدايت مي باشد. مديريت محصوالتش بطور اتوماتیك  GPSندارد و از طريق 

انجام مي گیرند اّما بازديدهاي منظم نیز ضرورتًا توسط زارعین صورت مي پذيرند. در اينگونه ساختارها از 

( جهت كاهش fender( و ضربه گیرهاي حاشیه اي )mooring systemم هاي اتوماتیك لنگراندازي )سیست

( مي توانند vesselخسارات احتمالي بهره مي گیرند. چنین مزارعي بواسطه برخورداري از شكل كپسولي )

 (.2( شوند )farm racingبراحتي مديريت گردند و يا جابجا )

 

 

 
 

 

 

ي كه توسط مزارع قايقي قابل حل مي باشد اينكه مي توان كندوهاي زنبوران عسل را يكي ديگر از مشكالت

بطور موقت در داخل چنین حباب هايي مستقر نمود تا ضمن حركت قايق ها بتوانند محصوالت گلدار را تلقیح 

ر گسترة يا چند كپسول شناور توسط لوله هاي قابل انعطاف ب 2سازند. در اينگونه موارد با متصل نمودن 

(، mazeفعالیت و گرده افشاني زنبورها افزوده می گردد. اينگونه زنبورها به عبور از داالن هاي تنگ )

زندگي در اتاقك ها و تنه هاي توخالي درختان عادت داده شده اند. همچنین يك دستگاه مولد دود در داخل 

ه كندوهايشان مي شود. براي مديريت كپسول قايقي نصب می گردد كه باعث هدايت و برگرداندن زنبورها ب

كندوهاي زنبوران عسل مي توان از افراد خبره اي جهت اسكان برای مدت چند روز در هفته و مصادف با 

 (.2دورة گرده افشاني گل ها بهره گرفت )

( نیستند. قايق ها بصورت مدّور ساخته شده اند و deckاينگونه قايق هاي كپسولي شناور داراي عرشه )

امي جوانب آنها مسدود شده اند بطوريكه امكان ورود امواج بزرگ بداخل آنها وجود ندارد بلكه فقط به تم

شستشوي سطح خارجي كپسول مي انجامد. با وجوديكه گیاهان داخل قايق كپسولي از حركت امواج متأثر نمي 

ان قّیم بهره گرفت . همچنین در شوند ولیكن بايد براي استحكام گیاهان و بوته هاي بلند از سیستم هايي بعنو
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( استفاده webcamداخل قايق هاي شناور مي توان از دوربین هاي ارزان متصل به كامپیوتر و انترنت )

 (.2نمود)

 

( و يا برداشت محصول براي زمان كوتاهي وارد قايق كپسولي pruneافراد مي توانند در زمان هرس كردن )

يق مخزن آب بزرگي كه در كف آن تعبیه شده است و به پرورش آبزيان شوند. توازن قايق ها همچنین از طر

(fish tank اختصاص دارد، صورت مي پذيرد بطوريكه از بقاياي گیاهان پرورش يافته براي تغذيه ماهیان )

( استفاده مي شود و فعالّیت هاي زيستي ماهیان نیز در يك سیستم بسته herbivorous fishگیاهخوار )

 (.2ث حاصلخیزي محیط آبي شناور در كشت هاي هیدروپونیك گردند )قادرند باع

 

 

 
 

 

 

 پ ( خاك سازي در دريا برای مزارع شناور : 

(، سنگ هاي بازالت siliceous marine oozeاغلب بسترهاي دريايي از گل و الي دريايي حاوي سیلیس )

(basalt rock( كلوخه هاي معدني ،)mineral noduleو رسوبات كا ) ني تشكیل يافته اند لذا با كمك الروب

هاي نیمه روباتیك اقدام به برداشتن گل و الي كف دريا مي كنند سپس آنها را با آب تازه شستشو مي دهند 

 آنگاه با بقاياي محصوالت ارگانیك مخلوط مي سازند تا در نهايت به خاك سازي منجر شود. 

كن ضروري است كه بايد آنها را از نظر عدم وجود مواد سّمي گل و الي درياها سرشار از سیلیكون هستند ولی

نظیر كبالت و مس بررسي نمود. شن و رس نیز در بستر درياهاي عمیق يافت مي گردند. آنها همچنین در 

اعماق مختلف آب دريا بصورت محلول وجود دارند. بسیاري از كشورها داراي سواحل شني و بیابان هاي 

سه فراوان هستند لذا تهّیه آنها دشوار و گران نمي باشد. بازالتي كه از بستر درياها وسیع مملو از شن و ما

حاصل مي شوند، بسیار مفید و ارزشمندند. مواد معدني كه از درياها حاصل مي گردند، ابتدا شسته مي شوند 

ريا بصورت مخلوط سپس به ترتیب بحالت سنگريزه اي و پودري در مي آيند تا در پروسه تهّیه خاك از بستر د

 (.2مناسب استفاده گردند )
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 " زراعت گیاه غّده ای تارو" ؛

 "Taro growing " 

 

 

 

 

 مه :مقّد
محصوالت ريشه اي مناطق استوايي بطور وسیع در سراسر مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري جهان كاشته 

نطقه میلیون نفر ساكنین مناطق مزبور را تشكیل مي دهند. مردمان م 400مي شوند و غذاي اصلي بیش از 

اقیانوس آرام )پاسیفیک( گواينكه براي رفع بخشي از نیازهاي تغذيه ای به واردات آرد و دانه برنج متكي 

 هستند ولیكن از محصوالت ريشه اي ذيل براي عمده مصارف غذايي بهره مي جويند :

 " colocasia esculenta( با نام علمي "taro( تارو )1

 (Alocasia macrorhizaعلمي " ( با نامgiant taro( تارو بزرگ )2

 " cyrtosperma chamissonis( با نام علمي "giant swamp taro( تارو بزرگ اراضي باتالقي )3

 " Xanthosoma sagittifolium( با نام علمي "tannia( تانیا )4

 " manihot esculenta( با نام علمي "cassava( كاساوا )5

 " Ipomoea batatas( با نام علمي "sweet potato( سیب زمیني شیرين )6

 " Dioscorea spp( با نام علمي "yams( يام ها )7

( زارعین آنها مي باشند. ساکنین prestige cropمحصوالت ريشه اي منطقه پاسیفیك موجب اعتبار و نفوذ )

عهدات اجتماعي از اينگونه محصوالت معمواًل در جشن هاي سنتي مصرف مي نمايند و بعنوان هديه يا التزام ت

 (.   4بهره مي گیرند )

 

 

 گیاهشناسی تارو :
( يا  "آراسه" Arum"تارو" نامی عمومی برای چندين گیاه از خانواده گل شیپوری موسوم به "آروم" )

(Araceae( "از راسته "آرالیس )Arales می باشد که از برگ ها ، کورم ها و ُدمبرگ هايش بعنوان سبزی )

( ، ديفن anthuriumشود. ساير اعضاء مهم خانواده "آراسه" عبارت از : آنتوريوم )خوردن استفاده می 

 (.8( هستند )philodendron( و فیلودندرون )dieffen bachiaباخیا )

"تارو" از محصوالت قديمی قابل کشت در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری محسوب می شود که از جنوب 

( اظهار می دارد که "تارو" و ساير spencerمنشأ گرفته است. "اسپنسر" )شرقی آسیا از جمله هند و مالزی 

گیاهان خوراکی خانواده گل شیپوری از شرق هند تا جزيره تايوان و جزاير سلیمان گسترش يافته اند. بذور 
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 گیاه "تارو" به سادگی توسط پرندگان و موش خرما پخش می شوند. "تارو" را با اسامی ديگری نظیر : "فیل

 ( نیز می شناسند. tropics potato( و "سیب زمینی گرمسیری" )elephant earsگوش" )

"تارو" گیاهی علفی و چندساله با تعدادی برگ بزرگ شبیه گوش های فیل است. برگ های قلبی شکل "تارو" 

 فوت است که از ناحیه طوقه ای يک غّدۀ 3فوت و ُدمبرگی به درازای  1-2فوت ، عرض  2-3به طول 

( به فُرم ضخیم ، گوشتی و غالبًا petioles( حاصل می شوند. ُدمبرگ ها )cormايستاده موسوم به "کورم" )

 متمايل به ارغوانی هستند و هر ُدمبرگ به نزديکی مرکز برگ متصل است. 

 

 

 
 

 

 

به  کورم "تارو" به صورت غده ای نوک تیز با حاشیۀ زبر و خشن و ريشه های دوکی می باشد. هر کورم

پوند نیز مشاهده شده اند. کورم "تارو" دارای پوست قهوه  8پوند است ولیکن کورم هايی با وزن  1-2وزن 

( در اطرافش می cormelای و گوشت سفید تا صورتی است. هر کورم اصلی به تولید چندين "کورم چه" )

 پردازد.

فوت مربع را  8و کانوپی به وسعت  فوت برسد 8هر بوته "تارو" در بهترين شرايط می تواند به ارتفاع 

رقم است که غالبًا برای حصول کورم و کورم چه های خوراکی و يا بعضًا  200تشکیل دهد. "تارو" دارای 

 (. 2بمنظور شاخه و برگ های زينتی پرورش می يابند )
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 انواع "تارو" را به دو دسته زير تقسیم نموده اند :

 ( :apland taroالف( تاروهای آپلند )

" می باشند و دارای کورم های طويل و خوراکی هستند cocoyam" و "arvi" ، "eddoeآنها موسوم به " 

 colocasia( بعمل می آيند. اين گروه عمدتًا از گونه "aroidsکه عمدتًا در اراضی باالدست و زهکش دار )

antiquorumو سرشار از نشاسته می باشند. تاروهای آپلند تولید تعدا "( د زيادی َبنه يا غدهeddo می )

 (. 8،2نمايند که همانند سیب زمینی برای پختن و فرآوری کاربرد دارند )

 

 

 
 

 

 

 ( :wetland taroب ( تاروهای اراضی مرطوب )

" هستند که غالبًا در اراضی پائین دست و tags" و "dasheen" ، "kalo" ، "bajeeآنها موسوم به " 

 colocasiaخوراکی از برگ هايشان کاشته می شوند. اين گروه عمدتًا از گونه "باتالقی برای استفاده 

esculenta( "می باشد. ساکنین "پولینزی" از آنها برای تهّیه غذای "پويی "poi( بهره می گیرند )8،1،2 .) 

 

های " بومی جنوب هند و جنوب شرقی آسیا است. اين گونه بخوبی با محیط colocasia esculentaگونه "

( می گردد. اين گیاه چندساله گرمسیری را عمدتًا بعنوان يک سبزی ريشه ای naturalizeمختلف سازگار )

پرورش می دهند زيرا دارای کورم های نشاسته ای و برگ های خوراکی است. "تارو" جزو غذاهای عمده 

منطقه مديترانه ، شرق تا  بشر در آفريقا ، مناطق اقیانوسی و جنوب هند است. آنرا در بنگالدش ، مصر ،

غرب آفريقا و منطقه کارائیب برای مقاصد خوراکی می کارند. انواعی از گیاه "تارو" که بعنوان گیاه زينتی 

(ornamental( پرورش می يابند موسوم به "گوش فیل" هستند )8.) 
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 (:8میالدی ) 2009( مهمترين تولیدکنندگان تارو در سال 1جدول»

 

 لید )میلیون تن(تو کشورها رديف

 4/4 نیجريه 1

 7/1 چین 2

 7/1 کامرون 3

 5/1 غنا 4

 3/0 گینه پاپوآ 5

 6/9 جمع کل 6

 3/11 تولید جهانی 7

 

 

 

 زراعت گیاه تارو :

( يعنی جائیکه آب بوفور در دسترس قرار دارد و يا در paddy fieldsگیاه "تارو" را در اراضی باتالقی )

که نیاز آبی گیاه از طريق بارندگی و آبیاری تکمیلی قابل تأمین است ، کشت می ( uplandاراضی مرتفع )

( کاشت و اين flooded( در اراضی سیالبی )lotusکنند. "تارو" را می توان همانند برنج و نیلوفر آبی )

يی ( در داخل ُدمبرگ ها می باشد بطوريکه فضاهای هواair spacesموضوع به دلیل وجود فضاهای هوايی )

امکان تبادالت گازی مورد نیاز گیاه را با اتمسفر فراهم می سازند ولیکن برای اينکه گیاه "تارو" از حداکثر 

اکسیژن محلول در آب بهره گیرد، بايد از آب های روان و خنک برای آبیاری آنان استفاده گردد. استقرار آب 

( خواهد شد. سطح آب basal rottingیاه )های گرم و راکد در بستر کاشت "تارو" موجب پوسیدگی پايه گ

بايد برای حصول باالترين میزان عملکرد بخوبی کنترل شود زيرا پايه گیاه در هر صورت همواره در زير آب 

 (.8می ماند )
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تارو را می توان در طیف وسیعی از خاک ها شامل : اراضی آپلند ، اراضی خشک زهکش دار ، اراضی غیر 

برخوردار از باران های سیل آسا و اراضی مغروق ضمن بخش عمده ای از سال کشت نمود.  سیالبی ، اراضی

تارو قابلیت پرورش در اراضی شالیزاری و يا اراضی حاصلخیز حاشیه ای را دارد. اين گیاه بويژه در اراضی 

. تارو توانايی ( حاصلخیز هستند، بخوبی محصول می دهدalluvialپائین دست که معمواًل از انواع آبرفتی )

درجه سانتیگراد  21-27متر با متوسط حرارت روزانه  1800پرورش در اراضی همسطح دريا تا ارتفاعات 

( waterloggedسانتیمتر را دارا می باشد. تارو را می توان در خاک های باتالقی ) 250و بارندگی ساالنه 

تارو" در اراضی سیالبی نسبت به اراضی که برای ساير گیاهان مناسب نیستند، کشت نمود. کاشت گیاه "

 خشک دارای فوايدی بشرح زير است : 

 ( افزايش عملکرد تا میزان دو برابر 1

 ( تولید محصول در خارج از فصل که بهای بیشتری دارد.2

 (.8،2( کنترل علف های هرز در شرايط مغروق )3

 

 

 
 

 

 

تری برای رسیدن به مرحله بلوغ ، هزينه بیشتر گیاه "تارو" در خاک های مغروق به دوره زمانی طوالنی 

عملیات کشاورزی ، سرمايه گذاری زير بنايی و شیوه "مونوکالچر" نیازمند  است. "تارو" همانند ساير 

( است که از بارندگی swampyمحصوالت ريشه ای خواهان خاک های عمیق ، مرطوب و حتی باتالقی )

" مقاومت بیشتری نسبت به شرايط eddoeد. گواينکه ارقام "میلیمتر بهره مندن 2500ساالنه بیش از 

 (. 8خشکی و سرما دارند)

گیاه تارو نیازمند فصل رشد طوالنی است لذا عمدتًا در مناطقی کاشته می شود که آب کافی در سراسر سال  ---

 قابل دسترسی است. مراحل مهم پرورش موفقیت آمیز گیاه "تارو" عبارتند از :

 (.5،2زمین ، كاشت ، كنترل علف هاي هرز ، كوددهي ، كنترل آفات و برداشت )آماده سازي 
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 آماده سازي زمین تارو :
در اّولین مرحله از آماده سازي زمین براي كاشت گیاه "تارو" بايد به حذف بقايا و زوايد گیاهان پیشین اقدام 

 نمود. براي اين منظور بصورت هاي زير مبادرت مي ورزند :

 اده از بولدوزر که روشی سريع اّما گران است.( استف1

( بقايا از طريق موور زدن و سپس زير خاک کردن آنها با microbial decomposition( تجزيه میکربی )2

 روتوتیلرها 

 .(spring toothed( حذف بقايا با استفاده از کولتیواتورهای دندانه فنری )3

  

 

 
 

 

ات اصالح زهکشی می پردازند و علف های هرز را کنترل می نمايند. عمق در مرحله دّوم به شخم زدن و عملی

اينچ می باشد. شخم زدن بايد بگونه ای باشد که  12-16شخم مناسب برای کاشت گیاه "تارو" در حدود 

هفته به همان حال باقی باشد تا  3-4هیچگونه بقايايی بر سطح زمین باقی نماند. زمین شخم خورده بايد برای 

يه میکربی بقايای دفن شده بخوبی انجام پذيرد و در نتیجه از شدت علف های هرز در آتی کاسته گردد. تجز

اين اعمال اگر بخوبی انجام گیرند، نهايتًا هزينه های تولید کاهش می يابند و بر میزان عملکرد افزوده می 

 شود.



31 
 

تن در  10-12بستر کاشت به میزان  (limingدر سّومین مرحله از آماده سازی زمین اقدام به آهک دهی )

ايکر از طريق ُخرد کردن مرجان های ساحلی می شود. بايد توجه نمود که آهک دهی بايد بعد از شخم زدن 

 انجام پذيرد. آهک دهی مزارع "تارو" دارای مزايای زير است :

 کاهش بیماری های کورم  -الف

 کاهش کورم های خارج از ُفرم  –ب 

 ريته گیاه افزايش ويگو –پ 
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در مرحله چهارم از ادوات ُپشت تراکتوری کششی جهت ُخرد کردن کلوخه های خاک و اختالط آهک با خاک 

 بهره می برند. ضمن آماده سازی خاک به افزودن کمپوست و کود فسفره نیز اقدام می نمايند.

فوت جهت کاشت گیاه  3-4( با فواصل furrowدر مرحله پنجم يا مرحله نهايی اقدام به ايجاد جويچه هايی )

 (.5،7"تارو" می نمايند )

 

 

 کاشت گیاه تارو : 
 گیاه "تارو" بندرت به تولید بذر می پردازد لذا تکثیر آن غالبًا از دو طريق زير صورت می پذيرد : 

 الف( تقسیم گیاه اصلی

 ( موسوم است.huliاينچ که به "هولی" ) 12-18ب ( کورم و بخشی از بافت ساقه به طول 

عملیات کاشت، داشت و برداشت تارو بجز کنترل شیمیايی علف های هرز در بسیاری از اجتماعات به روش 

دستی و بدون کاربرد ماشین آالت صورت می پذيرند. مواد کاشت تارو در منطقه هاوايی به "هولی" موسوم 

که بخش هايی از برگ های متصل به  ( استcormel, oha, keikiاست. "هولی" عبارت از کورم چه هايی )

اينچ  1/4آنها تحت هرس قرار می گیرند. زمانیکه گیاه تارو برداشت گرديد آنگاه مقاديری از کورم در حدود 

به ُدمبرگ ها باقی می مانند و بقّیه کورم و انتهای ُدمبرگ متصل به پهنک قطع می گردند. هولی های حاصله 

روز نگهداری می کنند تا محل بريدگی ها قبل از کاشت التیام يابند.  1-2را در مکان خنک و خشک برای 

نگهداری هولی ها در شرايط مرطوب باعث پوسیدگی آنها خواهد شد. "هولی ها" را بر روی پشته های فارو 

به سمت راست قرار می دهند و با خاک می پوشانند. کاشت "هولی ها" بصورت مکانیزه نیز امکانپذير است 

در اين روش به دو نفر ُاپراتور بعنوان راننده و مسئول دستگاه کاشت نیاز می باشد. هولی ها را در  ولیکن

( می کارند. هولی ها برای نیل به mounds( و يا پشته ای )rowsسیستم تراس بندی بصورت های رديفی )

 (.2ماه زمان نیازمندند ) 9-14مرحله بلوغ بستگی به واريته ها به 
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طقه جنوب اقیانوس آرام از گیاه اصلی و يا پاجوش ها برای تهّیه مواد کاشت موسوم به "تیاپولی" در من

(tiapuli اقدام می گردد. هر تیاپولی مشتمل بر يک کورم چه و بخشی از ُدمبرگ است که اصلی ترين مواد )

با تأخیر در کنترل علف های کاشت برای تکثیر گیاه تارو بشمار می آيد. استفاده از تیاپولی های کوچک اگر 

هرز همراه گردد، الجرم باعث اثرات قابل مالحظه ای بر عملکرد محصول می شود. استفاده از تیاپولی های 

بزرگ منجر به رشد گیاهان مطلوب تر می شود بطوريکه سريعًا بر سطح خاک سايه اندازی می نمايند و علف 

 (.2سانتیمتر می کارند) 30ا را در چاله ها يا فاروهايی به عمق های هرز را بخوبی کنترل می کنند. تیاپولی ه

  

( يا با استفاده از گیاه اصلی پرورش می دهند. در اين موارد از suckersگیاه "تارو" آپلند را از پاجوش ها )

ده ( استفاpetioleيا  leafstalkاينچ ابتدايی ُدمبرگ ها ) 12( و cormelsاينچ فوقانی کورم چه ها ) 1/4

( را با کمک کورم چه های کوچک و غیر بازارپسند می رويانند. dasheenمی شود. واريته های "داشین" )

 PH"تارو آپلند" بسیار سازگار است اّما بهترين نتايج را در خاک های عمیق و زهکش دار با بافت لومی و 

سانتیمتر و فواصل بین رديفی  45-60بعمل می آورند. گیاه "تارو" را با فواصل بین بوته ای  5/5-5/6حدود 

متر  1 × 1سانتیمتر می کارند. بطور کلی تارو را در مناطق خشک با تراکم  15سانتیمتر و به عمق  60-45

هزار  49سانتیمتر يعنی حدود  45 × 45هزار بوته در هکتار و در اراضی مرطوب با تراکم  10يعنی حدود 

اشت گیاه "تارو" بسیار حائز اهمّیت است زيرا فواصل بیشتر موجب بوته در هکتار کشت می نمايند. فواصل ک

افزايش نفوذ نور خورشید به بخش های زيرين کانوپی محصول می شود و بدين طريق بر میزان شیوع علف 

 stonyهای هرز و نهايتًا هزينه های تولید افزوده می گردد. از کاشت گیاه "تارو" در خاک های سنگالخ )

soil  ياrocky soil( بپرهیزيد زيرا باعث بدشکلی محصول و دشواری در برداشت می شود )7،5،2.) 

 

 

 
 



34 
 

" را در اراضی پائین دست و اراضی دّره ها بصورت سیستم تراس بندی wet kaloارقام تارو موسوم به "

(terraces( "موسوم به "لوی )lo`i.می کارند و با آب حاصل از چشمه سارها آبیاری می کنند )  اين ارقام

بدين دلیل نیازمند آبیاری با آب های سرد هستند که پرورش آنها در آب های راکد و گرم به پوسیدگی گیاه 

 (.2منتهی می گردد )

کاشت گیاه تارو بايد با دوره وقوع بارندگی ها تنظیم شود آنچنانکه کاشت گیاه در اوايل فصل مرطوب می 

صول بیفزايد. البته در مناطقی که مقدار و پراکنش بارندگی کفايت می تواند بر امکان بقاء گیاه و میزان مح

نمايد و يا منابع آب کافی جهت آبیاری در دسترس قرار دارند آنگاه می توان کاشت تارو را در سراسر سال 

 (.2انجام داد)
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 کنترل علف های هرز تارو :
 در اراضی زير کشت "تارو" عبارتند از :  روش های مرسوم به حداقل رسانیدن علف های هرز

 الف( آماده سازی مطلوب زمین 

 ب ( شخم گیاهچه های جوان علف های هرز بالفاصله پس از سبزشدن با فواصل زمانی منظم 

 (.5پ ( تسريع در شکل گیری کانوپی گیاه "تارو" از طريق آبیاری و کوددهی مناسب و بموقع )

 

 

پس از کاشت به تکمیل کانوپی برگ هايش می پردازد لذا بخوبی در رقابت با  ماهگی 3-4گیاه "تارو" از 

علف های هرز موفق می گردد. کنترل علف های هرز در مراحل اولیه رشد "تارو" از طريق وجین دستی و يا 

 (.7فوکازدن صورت می پذيرد. "تارو آپلند" هر ماهه نیازمند کوددهی است)

 50-85فته اولیه پس از کاشت الزامی است و گرنه میزان محصول با ه 6کنترل علف های هرز در طی 

درصد نزول مواجه می گردد. عملیات کنترل علف های هرز پس از هفته ششم ضرورت ندارد زيرا گیاه تارو 

می تواند با ُپر کردن کانوپی از رسیدن نور خورشید به سطح خاک جلوگیری نمايد و بدينطريق از رشد علف 

کاهد. در صورت رشد علف های هرز نیز می توان با وسايل مکانیکی و يا بکارگیری علفکش ها های هرز ب

به مقابله با آنان برخاست. کنترل علف های هرز و مالچ پاشی به دفعات در دوره رشد گیاه تارو صورت می 

 (.2پذيرند)

 

 

مزارع پرورش "تارو" ( در pre-emergent( بعنوان يک علفکش قبل از سبزشدن )Goalعلفکش "گل" )

هفته ممانعت ورزد.  4-8بکار می رود. اين علفکش می تواند از جوانه زنی بذور علف های هرز برای مدت 

از علفکش "گل" همچنین می توان در اوايل مرحله سبزشدن با استفاده از سمپاش های تماس مستقیم و 

انوپی هیچگونه نیازی به کنترل علف های هدايت شده بهره گرفت زيرا در مراحل بعدی و متعاقب تشکیل ک

 (.5هرز نخواهد بود)

 

 

( نیز در مزارع "تارو" کاربرد يافته است. از اين علفکش می توان Gramoxoneعلفکش "گراماکسون" )

هونو" -( و علف "هونوcrab-grassبرای کنترل لکه ای دستجات علف های هرز نظیر علف خرچنگ )

(hono-hono grassبهره گرف )هونو" با نام علمی "-ت. علف "هونوcommelina diffuasa را غالبًا با "

 (. 5( می شناسند )wandering jewنام "يهودی سرگردان" )
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 کوددهی مزرعه تارو :
تارو معمواًل اولین گیاه زراعی است که پس از جنگل زدايی کاشته می شود زيرا اينگونه اراضی بسیار 

د. چنین زمین هايی پس از چند دوره کاشت و برداشت متوالی به مرور دچار ضعف و زوال حاصلخیز هستن

 (.2می شوند لذا برای حفظ عملکرد محصول نیازمند تقويت با کودهای آلی و غیر آلی خواهند شد )

 3-4ه تا معمواًل کوددهی قبل از کاشت مزارع "تارو" با کودهای نیتروژنه و پتاسه ضرورت ندارد زيرا اين گیا

هفتگی پس از کاشت از برگ ها و ريشه های کارآمدی برای بهره گیری از کودها برخوردار نیست. هرگاه 

خاک از سطوح فسفر کمی برخوردار باشد آنگاه کاربرد نواری فسفات بصورت قبل از کاشت توصیه می گردد. 

د مواد ُپر هزينه ای نظیر : آهک همواره بر اقتصادی بودن پرورش گیاه "تارو" توجه نمائید و از کاربر

 هیدراته ، کود مرغی و دولومیت جهت اصالح خاک اجتناب ورزيد. 

ماه پس از کاشت استفاده کنید و اينکار را با  2در حدود  21-0-32يا  16-16-16از کودهای کامل با ترکیب 

ياد بپرهیزيد زيرا به دلیل نیاز هفته تکرار نمائید. از کاربرد کودهای حائز نیتروژن کم و فسفر ز 3-4فواصل 

 اندک گیاه "تارو" به فسفر فقط بر هزينه های تولیدتان افزوده خواهد شد.

 0-0-61در حوالی مرحله بلوغ که گیاه "تارو" به باالترين ارتفاع نائل می آيد، با بهره گیری از کود پتاسه 

 (.5در غّده ها دست خواهید يافت )به نتايج مطلوبی چون افزايش رشد گیاه و توسعه میزان نشاسته 
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در مواقع بکارگیری کودهای شیمیايی بايد دقت گردد که آنها را اندکی دورتر از تکیه گاه گیاه در زمین قرار 

دهید زيرا پاجوش های تارو در تماس مستقیم با کودهای شیمیايی خسارت می بینند. مصرف صحیح کودهای 

 (.2گتر منجر می شود )تجارتی يقینًا به تولید گیاهان بزر

 

 

 آفات و بیماری های تارو :

 الف( آفات تارو :

آفات گیاهی از جمله مهمترين معضالت مبتالبه پرورش دهندگان تارو در مناطق ذی ربط می باشند که بايد 

 (.2بموقع شناسايی و کنترل گردند. بیشترين آفات تارو معمواًل به برگ هايش هجوم می برند )

( از جمله ارگانیزم های مهاجم به غده های "تارو" محسوب می شوند لذا برخی از کشاورزان slugsلیسه ها )

( aphidsبا توده کردن خاک بر روی کورم ها موجب کاهش خسارات لیسه ها بر کورم ها می گردند. شته ها )

ن بايد با ( نیز جزو آفات گیاه "تارو" محسوب مي شوند كه در صورت طغیاleafhopperو زنجره ها )

استفاده از آفتكش هاي مناسب كنترل گردند. معمواًل مديريت اراضی زير کشت بصورت بدون علف های هرز 

 (.5،7موجب کاهش جمعیت اينگونه گیاهان ناخواسته در سال های آتی می گردد )

 

 

 (:«2( گیاه تارو عبارتند از )invertebrate( مهمترين آفات بی مهره )2جدول»

 

  Moths بیدها )شب پره ها(  Grasshoppers ملخ ها

 پروانه ها   Crickets سیرسیرک ها

 )بالپولک داران(

Butterflies  

 سوسک ها   Thrips تريپس ها

 )سخت بالپوشان( 

Beetles  

  Termites موريانه ها  Aphids شته ها

  Nematodes نماتدها  Leafhoppers زنجره ها

  Snails لزون هاح  Mealy bugs شپشک آردآلود

  Slugs لیسه ها  Planthoppers کک ها

  Ants مورچه ها  Scales سپرداران

  Mites کنه ها  White flies مگس سفید
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 (:«2( گیاه تارو عبارتند از )vertebrate( مهمترين آفات مهره دار )3جدول»

 

  Porcupines جوجه تیغی ها 1

  Rates موش های بزرگ 2

  Mice های کوچک موش 3

  Bush pigs گرازها 4

  Rails آبچلیک ها 5

 

 

 ب ( بیماری های تارو :

( گیاه تارو هستند که بارزترين bioticقارچ ها مهمترين عوامل زيستی دخیل در بروز بیماری های پاتوژنیک )

 آنها شامل موارد زير می باشند :

 ( Ascomycetesب( آسکومايست ها )-1

 (Basidiomycetesمايست ها )ب( بازيديو-2

 ( Phycomycetesب( فیکومايست ها )-3

 (Imperfectiب( قارچ های ناقص )-4

 قارچ های مذکور موجب بروز عوارض زير در گیاه می گردند :

 ( leaf blight*( باليت برگی )1

 ( leaf spot*( لکه برگی )2

 ( soft rot*( پوسیدگی نرم )3

 ( spongy black rot*( پوسیدگی اسفنجی سیاه )4

 (.pocket rot( )2*( پوسیدگی پاکتی کورم )5

 

( يک نوع بیماری پوسیدگی برگ و ساقه است که در اثر پاتوژن leaf blightبادزدگی يا باليت برگ "تارو" )

های قارچی حادث می شود و در طی دوره های مرطوب می تواند به تخريب گیاه تارو منجر گردد. کاربرد 

( در چنین مواقعی می تواند نسبتًا Manzate( و "منزات" )Metalaxylرچکش های "متاالکسیل" )ترکیبی قا

 (.5،7مؤثر واقع گردد )

 

 

 برداشت محصول تارو :

زمان برداشت محصول "تارو" بستگی به نوع واريته و وضعیت گیاه مزبور دارد. گیاه "تارو" سراسر طول 

را در صورتیکه علف های هرز مزرعه بخوبی کنترل شوند در  دوره رشد از مرحله کاشت تا مرحله بلوغ

ماه به اتمام می رساند درحالیکه "تارو آپلند"  12-15ماه و در اراضی باتالقی طی  6-12اراضی خشک طی 

ماه پس از کاشت به مرحله برداشت نائل می آيد. رسیدگی سريع تر ارقام "تارو آپلند" بواسطه  8-10ضمن 

عشع فراوان خورشید در ارتفاعات است. محصول تارو غده ای زمانی برداشت می شود که برخورداری از تش
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فوت( اندکی کاهش می يابد و برگ ها به زردی می  2ارتفاع گیاه به دلیل کوتاه شدن دمبرگ ها )کمتر از 

یاه گرايند و بخش برآمدۀ کورم ها از خاک خارج می شوند. بطور کلی چروکیده شدن شاخه و برگ های گ

"تارو" نشاندهنده مرحله بلوغ گیاه و آمادگی برای برداشت است. اين عالئم معمواًل تمايز کمتری ضمن 

پرورش گیاه در شرايط غرقابی بروز می دهند. البته واريته "داشین" را زمانی برداشت می کنند که اکثريت تا 

ورم هايش پرورش می دهند آنگاه تمامی برگ هايش خشکیده باشند. در مواردی که تارو را برای کسب ک

برداشت محصول را پس از رسیدن به مرحله بلوغ انجام می دهند. برگ های محصول غده ای تارو را نبايد 

برداشت نمود زيرا اين عمل به رشد مطلوب کورم ها لطمه وارد می سازد. پس از اينکه محصول تارو آماده 

ج ساخت و کورم ها را قطع نمود. مواد کاشت سال بعد نیز در برداشت گرديد، بايد بوته ها را از زمین خار

 همین زمان تهّیه می شوند.

در موارديکه تارو را فقط برای تهّیه برگ هايش پرورش می دهند آنگاه نسبت به قطع برگ ها از دو ماه پس 

ارو" برای از کاشت هنگامی که برگ ها بزرگ و جوان هستند، اقدام می شود. فقط از برگ های جوان "ت

 ( در منطقه هاوايی بهره می گیرند. luauمراسم ها و جشن ها )

کورم های تارو را در آخرين مراحل رشد و نمو و قبل از تبديل نشاسته به قند موسوم به وضعیت "لولی 

( برداشت می نمايند. کورم های حاوی مقادير زياد قند را نمی توان بنحو loli loli conditionلولی" )

ته ای برای تهّیه چیپس استفاده نمود زيرا باعث ظهور تیرگی و سوختگی حواشی می شود. البته اين شايس

 حالت را می توان با کاربرد کودهای پتاسه کاهش داد.

( و سپس آبشويی می کنند و در محلول کلرين trimmedکورم ها را پس از برداشت ابتدا هرس )

(chlorineغوطه ور می سازند آنگاه وز ) ن نموده و بسته بندی می کنند. نهايتًا کورم ها را با کامیون های

 دارای دستگاه های خنک کننده به بازارهای فروش می رسانند. 

برداشت محصول "تارو" حتی در سیستم های مکانیزه به کمک دست انجام می شود. برای اين منظور ابتدا به 

با کمک قاعده ُدمبرگ ها به کندن بوته ها از خاک اقدام  ُسست کردن خاک اطراف گیاه تارو می پردازند سپس

تن در هکتار است اّما عملکرد غالبًا در مناطق مختلف متفاوت  2/6می کنند. متوسط عملکرد "تارو" حدود 

 (.8،7،5،2تن در هکتار می رسد ) 6/12است. متوسط عملکرد "تارو" در برخی مناطق آسیا به 

 

 

 ارزش غذايی گیاه تارو :

ورم های "تارو" را که به دلیل برخورداری از رنگدانه های فنلی به رنگ ارغوانی روشن ديده می شوند، ک

( مصرف نمود. نشاسته boiled( و آب پز )roasted( ، برشته )bakedمی توان بصورت های پخته )

های جوان "تارو"  "تارو" بسادگی هضم می شود لذا غالبًا در غذاهای کودکان بکار می رود. ساقه ها و برگ

( مصرف می نمايند زيرا آنها منبع قابل توجهی از acridرا پس از دو دفعه جوشاندن جهت حذف مزۀ گس )

 (. 8هستند و مقدار پروتئین بیشتری نسبت به کورم ها دارند ) Cو  Aويتامین های 
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 (:«8( ترکیبات موجود در يکصد گرم کورم ُپخته تارو )4جدول»

 

 درصد( 2میلی گرم ) 18 کلسیم کیلوکالری 142 انرژی 

 درصد( 6میلی گرم ) 72/0 آهن گرم 6/34 کربوهیدرات

 درصد( 8میلی گرم ) 30 منزيم گرم 49/0 قندها

 درصد( 21میلی گرم ) 449/0 منگنز گرم 1/5 فیبر غذايی

 درصد(  11میلی گرم ) 76 فسفر  گرم 11/0 چربی

 درصد( 10لی گرم )می 484 پتاسیم  گرم 52/0 پروتئین

 درصد( 3میلی گرم ) 27/0 روی ..... .....

 درصد( 9میلی گرم ) 107/0 )تیامین( B1ويتامین 

 درصد( 2میلی گرم ) 028/0 )ريبوفالوين(  B2ويتامین 

 درصد(  3میلی گرم ) 51/0 )نیاسین( B3ويتامین 

 درصد( 7میلی گرم ) 336/0 )پانتوتنیک اسید( B5ويتامین 

 درصد( 25میلی گرم ) B6  331/0ین ويتام

 درصد( 5میکروگرم ) 19 )فولیت( B9ويتامین 

 درصد(  6میلی گرم ) C 5ويتامین 

 درصد( 20میلی گرم ) E 93/2ويتامین 
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 (:«8( ترکیبات موجود در يکصد گرم برگ خام تارو )5جدول»

 

 رصد(د 11میلی گرم ) 107 کلسیم کیلوکالری 42 انرژی

 درصد( 17میلی گرم ) 25/2 آهن  گرم 7/6 کربوهیدراتها

 درصد( 13میلی گرم ) 45 منزيم گرم 3 قندها

 درصد( 34میلی گرم ) 714/0 منگنز گرم 7/3 فیبر غذايی

 درصد( 9میلی گرم ) 60 فسفر گرم 74/0 چربی

 درصد( 14میلی گرم ) 648 پتاسیم گرم 5 پروتئین

 درصد(  4میلی گرم ) 41/0 روی ..... .....

 درصد(  30میکرو گرم ) 241 معادل Aويتامین 

 درصد(  27میکرو گرم ) 2895 بتاکاروتن

 میکرو گرم 1932 لوتئین

 درصد( 18میلی گرم ) 209/0 )تیامین( B1ويتامین 

 درصد( 38میلی گرم ) 456/0 )ريبوفالوين( B2ويتامین 

 درصد( 10میلی گرم ) 513/1 )نیاسین(  B3ويتامین 

 درصد(  11میلی گرم ) B6  146/0ويتامین 

 درصد( 32میکرو گرم ) 126 )فولیت( B9ويتامین 

 درصد( 63میلی گرم ) C 52ويتامین 

 درصد( 13میلی گرم ) E 02/2ويتامین 

 درصد( 103میکرو گرم ) K  6/108ويتامین 
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 کاربردهای گیاه تارو :

 الف( کاربردهای دارويی :

الف( بومیان کشور فیلیپین از گیاه "تارو" بعنوان دارو استفاده می کنند. آنها برگ ها و کورم های "تارو" -1

 را پس از جوشاندن برای تغذيه زنانی که زايمان های دشوار داشته اند، تخصیص می دهند. 

گاهان جمع آوری کنند الف( بسیاری از قبايل اعتقاد دارند که اگر شبنم سطح برگ های "تارو" را صبح-2

 آنگاه از آن می توانند برای شستشوی چشم ها بهره گیرند.

 

 

 
 

 

 

 الف( زنان در دوران قاعدگی بر روی برگ های گیاه "تارو" می نشینند تا از دردهای آن خالصی يابند. -3

قطع خونريزی ( است لذا جهت stypticالف( عصاره ُدمبرگ های گیاه "تارو" دارای خاصیت انعقاد خون )-4

 ( استفاده می شود.arterial hemorrhageشريانی )

( rubefacientالف( از گیاه "تارو" همچنین بعنوان داروی ضد گوش درد ، محرک خارجی و قرمز کننده )-5

 بهره می جويند. 

حشرات ( نیش زنبورها و ساير antidoteالف( بسیاری از قبايل فیلیپین از گیاه "تارو" بعنوان پادزهر )-6

 گزنده استفاده می کنند. 

 الف( از کورم های پخته "تارو" برای تسکین دردهای رماتیسمی بهره می برند. -7

 ( دهان بکار می آيد. apthaeالف( مخلوط عسل و خاکستر غده های "تارو" برای درمان برفک )-8
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( برای کاهش تب orallyالف( در هاوايی از مخلوط عصاره خام "تارو" و شکر بصورت مصرف دهانی )-9

 استفاده می کنند.

 ( مردمان هاوايی برای درمان بیماری هايی نظیر يبوست و مرض سل از گیاه "تارو" کمک می گیرند.10

( در مالزی اقدام به گرم کردن برگ های "تارو" می کنند سپس از آنها برای بستن سر اطفال استفاده می 11

 (.2برند )

 

 

 
 

 

 

 ايی :ب ( کاربردهای غذ

 ب( ساقه های تارو برای تهّیه ساالد-1

 ب( برگ های تارو بعنوان سبزی خوردن ، پیچیدن غذاها -2

 ب( غده های تارو بعنوان منبع نشاسته سهل الهضم -3

" بعنوان مواد غذايی ذخیره ای استفاده Cyrtosperma sp( با نام علمی "giant taroاز تاروهای بزرگ )

 (.2می توان در اراضی کم ارتفاع و مانداب های نسبتًا شور بعمل آورد )می گردد. اين گیاه را 

 

 پ ( کاربردهای باغبانی :

 (.2از گیاه "تارو" برای کاشت در شالیزارهای مرطوب و خشک و همچنین فضاهای سبز استفاده می گردد )
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 ت ( مصارف دامی :

 (.2م ها کاربرد دارند )پهنک ها و ُدمبرگ های گیاه "تارو" برای مصارف تغذيه ای دا

 

 (.  2ث ( از برگ های تارو برای تهیه سايبان و بعنوان چتر بهره می برند )

   

 

 سمّیت گیاه تارو :

کورم های "تارو" بصورت خام غیر قابل مصرف هستند زيرا حضور کريستال های "ُاگزاالت کلسیم" از جمله 

وند. خواص سّمی "تارو" بويژه در اثر ُپخته شدن ( موجب بروز خاصّیت سّمی می شraphides"رافیديس" )

به همراه جوش شیرين به حداقل می رسد. میزان سمّیت کورم های "تارو" را می توان از طريق خیساندن 

آنها به مدت يک شب در آب کاهش داد. "ُاگزاالت کلسیم" ماده ای به شدت نامحلول است و به تولید سنگ 

وصیه می گردد که غده های "تارو" را همراه با شیر و ساير غذاهای سرشار از کلیه می انجامد لذا همواره ت

 (.8کلسیم مصرف نمايند )

در صورتیکه "تارو" بخوبی آماده نگردد و پخته نشود ، موجب بروز خارش در دهان و گلو خواهد شد. 

شکم درد شوند.  تمامی قسمت های گیاه "تارو" در صورتیکه بدون پختن مصرف گردند، می توانند موجب

 (.2تماس اعضاء بدن با شیره گیاهی "تارو" سبب ناراحتی در پوست های حساس می گردد )

 

 

 پرورش تارو آبی رنگ :

( می باشد برای ظهور بهترين رنگ elephant ears( که موسوم به "گوش فیل" )blue taro"تارو آبی" )

ه با رشد کردن در شرايط سايه حائز ساقه هايی به ساقه ها نیازمند تابش شديد تأللو خورشید نیست بطوريک

رنگ مخملی و برگ هايی به رنگ سبز متمايل به آبی تیره می شود. اين گیاه در شرايط حاصلخیزی خاک و 

فوت می رسد. در مواقع جابجايی گیاه اقدام به حذف  2فوت با برگ هايی به طول  5رطوبت مناسب تا ارتفاع 

ترين تنش بر پیکره گیاه وارد آيد. گیاه را پس از جابجايی در گلدان جديد بهتر است برگ ها می نمايند تا کم

درجه فارنهايت( قرار داد. کاشت عمیق تر گیاه  75برای چندين روز در مکان سايه و نسبتًا گرم )بیش از 

ن گرديد. موجب خفگی آن می شود. پس از کاشت گیاه تارو از پوشش يافتن تمامی ريشه هايش با خاک مطمئ

روز ظاهر شوند ولیکن چنین برگ هايی بسیار ظريف می  7-10برگ های جديد تارو ممکن است بعد از 

باشند و در برابر تابش شديد نور خورشید دچار سوختگی خواهند شد لذا بهتر است برای چند روز در وضعیت 

 (.3نیم سايه قرار گیرند سپس در مواجهه با نور خورشید مستقر شوند )

درجه فارنهايت باعث خسارت ديدگی می گردد. گیاه "تارو" به آب  65رار دادن گیاه تارو در دمای کمتر از ق

( و تاالبی نیست. تارو برای مناطق bogفراوان نیاز دارد ولیکن ضرورتی به کاشت آن در شرايط باتالقی )

را در زمستان ها به محل های  و گرمتر مناسب است لذا در مناطق سرد بايد گلدان ها 9کاشت جغرافیايی 

سرپوشیده ای نظیر گلخانه ها انتقال داد. مقدار آبیاری زمستانه را کاهش دهید تا گیاه به حالت دورمانت باقی 

 (.3بماند )
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 کاشت تارو در منطقه ياپ :

" talo" و "mal" ، "kaho" ، "dalo" با اسامی عمومی "cyrtosperma chamissonisامروزه گیاه "

 colocasiaاصلی ترين منابع غذايی در منطقه "ياپ" اقیانوس آرام غربی بشمار می آيد درحالیکه گیاه " از

esculenta از عمومیت کمتری در منطقه مزبور برخوردار است. بعالوه گیاه ديگری بنام "

"cyrtosperma" موسوم به "Lakت می " نیز با عنوان "تارو" شناخته می شود که در اراضی مرطوب کش

" رايج است که در مناطق خشک کشت Xanthosoma sagittifoliumگردد. همچنین گیاه ديگری با نام "

" قابلیت کاشت در هر دو مناطق colocasia esculentaمی شود درحالیکه تارو معمولی با نام علمی "

 خشک و مرطوب را دارد. 

مولی در اطراف خانه هايشان اقدام می ورزند. امروزه اغلب زارعین منطقه "ياپ" به کاشت گیاه "تارو" مع

آنها گیاه "تارو" را در خندق ها و گودال های پیرامون خانه ها می کارند زيرا اينگونه گیاهان بسادگی تحت 

 مراقبت های دائمی قرار می گیرند و با رواناب سقف خانه ها آبیاری می گردند. 

شوند، غالبًا از تراشیدن يا سوزاندن درختان جنگلی شکل می باغاتی که در مناطق روستايی "ياپ" احداث می 

 (.1گیرند لذا فواصل بین آنها را به کاشت گیاه "تارو" اختصاص می دهند )

 

 کاشت تارو در کشور پرو :

( می شناسند. paakala" را در کشور پرو با نام "پاکاال" )colocasia esculentaگیاه "تارو" با نام علمی "

ز ارقام جديد "تارو" می باشد که از والدين قديمی آن حاصل آمده است. "پاکاال" گیاهی خوش بنیه با "پاکاال" ا

( از ريزوم هايش تولید می کند که بصورت suckerپاجوش ) 5توان گسترش متوسط است. اين گیاه بیش از 

( را mother cormری )بسیار نزديکی به گیاه مادر متصلند. گیاه مادر همان گیاه اصلی است و کورم ماد

( می huliبرگ است که آنرا "هولی" ) 2-3تولید می کند. گیاه مادری بنحو بارزی شامل يک عدد کورم و 

( را بوجود daughter plantsنامند. کورم گیاه مادری به تولید ريزوم هايی می پردازد که گیاهان دختری )

 (.6مادری ظاهر می گردند ) می آورد. اينگونه گیاهان در سطح خاک و مجاورت گیاه

متر می رسد. گیاه اصلی به تولید ساقه  40/1-80/1ماه پس از کاشت به  3-6ماکزيمم ارتفاع گیاه حدودًا 

سانتیمتر نائل می آيد. گیاه  33-54( در سطح خاک می پردازد و در اين زمان به pseudo-stemکاذب )

درجه سانتیگراد و متوسط بارندگی  27دمای روزانه  بهترين رشد را در خاک های رس سیلیکاته با متوسط

( دارد. هر "النگلی" برابر با يک Langleyالنگلی ) 450اينچ و میانگین تشعشع خورشیدی  150ساالنه 

ماه از زمان کاشت به مرحله بلوغ و برداشت  12کالری در سانتیمتر مربع در روز است. گیاه "تارو" پس از 

برگ می باشد بطوريکه  5-6ماهگی حائز  4-9می يابد. گیاه "تارو" در سن جهت عرضه به بازار دست 

 (.6روز يکبار تا زمان بلوغ کورم ظاهر می شوند ) 10برگ های جديد بصورت 

ماهگی گیاه می باشد.  3-6سانتیمتر عرض بترتیب در زمان  53-60سانتیمتر طول و  72-82کورم "تارو" 

( ، ايستاده با نوک به سمت پائین می باشد. برگ های "تارو" در سطح peltateکورم "تارو" به شکل سپر )

( به رنگ سبز روشن adaxial( به رنگ سبز تیره و در سطح متمايل به محور )abaxialدور از محور )

( بدون رنگ می باشد. محل اتصال ُدمبرگ به پهنک برگ به رنگ petiole sapاست. شیره ُدمبرگ هايش )

 3سانتیمتر طول دارند. برگ های "تارو" دارای  117-130ت. ُدمبرگ های تارو حدودًا قرمز ارغوانی اس

( قرار دارد، از midrib( هستند و بزرگترين آنها که در وسط )pikoرگبرگ اصلی از محل اتصال به ُدمبرگ )
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صورت جفت رگبرگ ثانويه به  9( ادامه می يابد. از رگبرگ میانی laminaمحل اتصال تا نوک پهنک )

( lobesرگبرگ اصلی کوتاهتر از محل اتصال ُدمبرگ به نوک قطعات کوچکتر ) 2شعاعی خارج می شوند. 

سانتیمتر طول و  18-25رگبرگ ثانويه می شوند. کورم اصلی گیاه دارای  3پهنک برگ می روند و دارای 

 (.6کیلوگرم است ) 3/2-4/3سانتیمتر قطر می باشد. کورم مادری به وزن  18-15

سانتیمتر همراه با يک میله  90( گیاه "تارو" معمواًل در اواخر آگوست به طول inflorescenceگل آذين )

سانتیمتر ظاهر می گردد.  31-43( به طول herbaceous spathe( حاوی "اسپات" علفی )spadixساده )

می افتد درحالیکه بخش  سانتیمتر و نسبتًا گشوده است که بزودی 5-7بخش لوله ای زيرين گريبانه به طول 

 (. 6سانتیمتر می باشد ) 27-36قالب مانند به طول 

 

 

 
 

 

" مقاوم است phytophthora colocasiaواريته "پاکاال" نسبت به بیماری باليت برگی با عاملیت "

 " متحمل می باشد. واريته مزبور را بهpythium sspدرحالیکه نسبت به بیماری پوسیدگی ريشه با عاملیت "

می نامند. ساير خصوصیات اين گونه از گیاه "تارو" عبارتند از : رشد قوی ، کورم های اصلی  TLBاختصار 

درشت و صورتی رنگ با کیفیت آرد خوب که ارزش خوراکی مطلوبی بويژه در زمان تهّیه غذای "پويی" 

(poi ارائه می دهد. "پوئی" نوعی خوراک خمیر مانند و تخمیر شدۀ خاص بومیان ) هاوايی است که از کورم

 های تارو تهّیه می گردد. 
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رقم "پاكاال" نسبت به بسیاری از بیماری هاي گیاهي مبتالبه مقاوم است و ويژگی های کشاورزی مطلوبی را 

( تلقیح می گردند، cross-pollinationآشکار می سازد ولیكن چون گل هاي گیاه "تارو" از طريق دگرگشنی )

ومت گیاه در برابر چنین بیماري هايي بتدريج كاسته مي شود. براي مقابله با اين معضل الجرم از ويژگي مقا

 بناچار بايد از روش هاي تكثیر غیر جنسي جهت پرورش "تارو" استفاده نمود :

 در تکثیر غیر جنسی گیاه "تارو" از دو شیوه زير بهره می گیرند :

 ( tissue culture( کشت بافت )1

 ( huliاز کورم و قسمتی از ساقه موسوم به "هولی" )( با کمک بخشی 2

 

رقم "پاکاال" از طريق برنامه های اصالحی دانشگاه هاوايي بر روي گیاه "تارو" حاصل شده است. اين رقم از 

بدست  Maui lehua × Ngeruch( حاصل از تالقي ارقام تجارتي progenyطريق انتخاب تك بوته اي نتاج )

 آمده است. 

بعنوان والد ماده حائز ويژگي هاي كشاورزي مطلوب و فاقد توانايي تولید دستك  Maui lehuaواريته 

(runner است. اين واريته كمتر از )6 ( پاجوشsucker در هر گیاه تولید مي كند و كورم هاي ارغواني )

 خوش كیفیتي تولید مي نمايد.     

 طلوبي از طريق استولن هاي طويل نیست.بعنوان والد نر حائز تكثیر رويشي م Ngeruchواريته 

رقم "پاكاال" را بخوبي مي توان با استفاده از مريستم انتهايي به شیوه كشت بافت تكثیر نمود و بدينطريق به 

 10كلون هاي ريشه دار دست يافت. براي كاشت هر بوته "تارو" حاصل از كشت بافت نیازمند گلداني به حجم 

استفاده مي شود  sunshine mix4نچ مي باشد. براي ُپر كردن گلدان ها از خاك اي 25/3اينچ مكعب با عمق 

 (.6در هر يارد مربع مي باشد ) 14-14-14پوند كود  5/0پوند آهك گرانوله و  2كه شامل 

درجه سانتیگراد پرورش مي دهند تا اينكه  28ماه در گلخانه هايي با دماي  3-4گیاهچه ها را براي مدت 

اينچ برسد و گیاه آماده انتقال به زمین اصلی گردد. از رقم "پاکاال" می توان برای  1گیاه به قطر ناحیه طوقه 

پاجوش مبادرت  2-3( و اراضی مرتفع بهره گرفت. "پاکاال" به تولید wetlandکاشت در اراضی مرطوب )

 (. 6ست ، کمتر می باشد)عدد ا 4-5می ورزد که بنحو معنی داری از تعداد پاجوش های "نگراچ" که به تعداد 

 

 مهمترين موارد مصرف پاکاال عبارتند از :

 ( آرد پاکاال :1

آرد حاصل از "پاکاال" دارای رنگ سفید متمايل به کرم و کیفیت مطلوب است. کیفیت آرد "پاکاال" از طريق : 

" خام تعیین می ( و مقدار اسید ُاگزالیک آرد حاصل از "تاروconsistencyاندازه گیری عملکرد ، قوام )

گردد. خصوصیات مطلوب آرد تارو شامل : عملکرد باال و قوام مشابه آرد گندم است. آرد تارو زمانی که با 

 07/0مقادير کافی آب مخلوط می گردد، بصورت خمیر چسبناکی در می آيد که دارای طعم شیرين با کمتر از 

 (.6درصد اسید ُاگزالیک است)

 ( دانه های تاپیوکا :2

( ماده ای دانه ای و ُپر نشاسته است که آنرا همچنین از ريشه گیاه "کاساوا" tapiocaاپیوکا" )"ت

(cassava( "يا "مانیوک )manioc.نیز تهّیه می کنند و در خوراک پزی کاربرد دارد ) 

 ( غذای پويی :3
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ت "پويی" با اندازه گیری ( را از رقم "پاکاال" که حائز رنگ بژ است، تهّیه می کنند. کیفیpoiغذای "پويی" )

ويژگی هايی نظیر : چسبناکی ، نرمی ، لزجی ، معطر بودن و میزان شیرينی کورم های آب پز يا بخارپز 

درصد حجم جامد معّین می گردد. مهمترين  20"تارو" پس از آرد شدن و مخلوط شدن با آب به میزان 

شابهت با خمیر نرم سیب زمینی ، چسبندگی خصوصیات مطلوب "پويی" شامل : بافت نرم ، مزه شیرين ، م

 (. 6مشابه پودينگ "تاپیوکا" و عطر خاص "تارو" می باشند )

 

 پرورش تارو در منطقه هاوايی :

دارای اسامی مختلفی در  COES" و عالمت اختصاری Colocasia esculentaگیاه "تارو" با نام علمی "

 منطقه هاوايی بشرح زير است :

Coco yam , Dasheen , Elephant`s ear , Gabi , Binata , Callaloo , Eddo , Eddy root , 

Swamp taro , Suni , Woot , Kalo , Jibabwai , Bisupsal . Sawa , Talo , Ioth , Mal (2). 

گیاه "تارو" مهمترين ماده غذايی در سراسر جزاير هاوايی است. ريشه های بالغ گیاه "تارو" را بعنوان يک 

نشاسته می جوشانند. از اين گیاه بعنوان يک ماده غذايی اصلی در رژيم غذايی ساکنین هاوايی برای منبع 

 ( استفاده می شود.poiتهّیه غذای "پويی" )

 

 

 
 

 

می باشند. برگ های بزرگ تارو  Cو  A  ،Bبرگ های گیاه "تارو" سرشار از عناصر معدنی و ويتامین های 

" می باشند. برگ های callalooشوند و در زبان مردمان کارائیب موسوم به "همانند خردل و شلغم پخته می 

جوان "تارو" را می پزند و به عنوان يک سبزی سرشار از عناصر غذايی به مصارف انسانی می رسانند. در 

چنین مناطقی از کورم های "تارو" بعنوان جايگزين برنج يا سیب زمینی بهره می گیرند. برگ های جوان 
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( در برگ های موز يا درخت coconut creamرو" را می جوشانند و يا پس از پوشاندن با کرم نارگیل )"تا

 ( می پیچند و بر سطح سنگ های داغ می پزند. bread fruitنان )

 

 

 
 

 

 

کورم ها عمومًا به روش های پختن و يا آب پز کردن مصرف می گردند. نشاسته محتوی کورم های درشت 

قابل هضم هستند بنابراين آنها را بعنوان منبعی مطلوب از کربوهیدرات مطرح می سازند  "تارو" بسیار

درحالیکه از نظر پتاسیم و پروتئین فقیرند. از کورم های "تارو" برای تهّیه چیپس ، محصوالت غذايی بدون 

ه می شود. مصرف آب ، نشاسته خوراکی ، آرد و نشاسته صنعتی جهت تولید پالستیک های قابل تجزيه استفاد

"تارو" برای افرادی که نسبت به غالت و شیر حساسیت دارند بويژه کودکان مناسب است. قابلیت هضمی 

درصد است لذا از آرد و ساير تولیدات حاصل از "تارو" جهت تهّیه غذاهای  8/98نشاسته "تارو" در حدود 

 (.2آماده مخصوص اطفال بهره می گیرند )
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 "ِسزبانیا ؛ کود سبز شالیزار" : 

"Sesbania ; paddy`s green manure" 
 

 

 

 

 

 

 مه :مقّد
می باشد. اين  Sesbania"ِسزبانیا" از درختچه های نیمه آبزی خانواده فاباسه يا لگومینوز متعلق به جنس 

به تثبیت نیتروژن  ( با رايزوبیوم های "گرم منفی" است که منتجsymbioticگیاه قادر به زندگی همزيستی )

( جهت اصالح green manureاز طريق ريشه ها و ساقه ها می گردد. از سزبانیا عمدتًا بعنوان کود سبز )

حاصلخیزی خاک ها بهره برداری می شود زيرا دارای ويژگی هايی نظیر : رشد سريع ، تولید بیوماس زياد و 

بفرم قابل استفاده توسط گیاهان يعني تثبیت بیولوژيك ازت توانايی در تبديل مقادير فراوانی از نیتروژن اتمسفر 

می باشد. مواد آلی و نیتروژن حاصل از تثبیت در سزبانیا به اصالح خاک کمک می کنند و رشد گیاهان 

زراعي را بهبود می بخشند. پرورش کود سبز سزبانیا از منابع ارزان و تجديد پذير ازت در برخی شرايط 

اقع عدم کفايت ساختارهای زيربنايی و حمل و نقل ساير منابع عناصر غذايی )کودها( به اقلیمی بويژه در مو

سبب گرانی و عدم دسترسی بموقع بشمار می آيد. سزبانیا دارای فوايد ديگری نظیر تولید علوفۀ باکیفیت برای 

 (. 10،5دام ها و چوب بعنوان يک منبع سوخت آلی محسوب می گردد )
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 ناسی سزبانیا :مشخصات گیاهش
متر است. ساقه ها به  1-3سزبانیا گیاهی چوبی ، ايستاده ، محکم ، يکساله و يا چندسالۀ کم عمر با ارتفاع 

سانتیمتر به  7-25سانتیمتر و پوشیده از موهای نرم و ظريف هستند. برگ ها به طول  5/1ضخامت حدود 

گل بر  3-15( حاوی racemesد. خوشه ها )جفت برگچه می باشن 12-22( با paripinnateشکل َپرَوش )

-22( قرار دارند. گل ها به رنگ زرد هستند و به نیام های خمیده ای به طول rachisروی محور گل آذين )

سانتیمتر تبديل می شوند. بذور سزبانیا نسبتًا کوچک ، نیمه استوانه ای به رنگ قهوه ای روشن تا تیره  15

 (. 10ديده می شوند)

 

  

 

 (:«10( مشخصات گیاهشناسی سزبانیای آفريقايی )1لجدو»

 

 مشخصات موارد

 Kingdom سلسله

 

  Plantae گیاهان

 Angiosperms نهاندانگان --- ---

 Eudicots دو لپه ای ها  Division شاخه

--- --- --- Rosids 

 order --- Fabales راسته

 Fabaceae باقال  Family خانواده

 Sesbania یاسزبان Genus جنس 

 Species --- rostrata گونه

 Sesbania hirticalyx اسامی مشابه

Sesbania pachycarpa  

 

 

 

 اغلب گونه های سزبانیا که در آسیا استفاده می گردند عبارتند از :

" که نیتروژن گازی را در گره های S. acculeata" با نام مشابه "Sesbania cannabinaالف( گونه "

 تثبیت می کند. ريشه ای

 " که نیتروژن گازی را در گره های ريشه ای تثبیت می کند.Sesbania rostrataب ( گونه "

 " که نیتروژن گازی را در گره های ريشه ای تثبیت می کند.Sesbania cannabinaپ ( گونه "

ه ای و ساقه طريق گره های ريش 2" که نیتروژن گازی را از Sesbania rostrata Africanaت ( گونه "

 (.5ای تثبیت می کند و معمواًل در آفريقا يافت می گردد )
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 تاريخچه کاربرد گیاه سزبانیا :
گیاه سزبانیا بومی مناطق ساحلی قاره آفريقا است و بطور طبیعی در سراسر مناطق گرمسیری از جمله : دشت 

رويد. سزبانیا ابتدا در کشور سنگال  های ساوانا ، باتالق ها ، دشت های آبگیر و حواشی تاالب ها می

( بکار گرفتند. سزبانیا بتدريج مورد wet riceشناسايی شد و آنرا بعنوان کود سبز در زراعت فارياب برنج )

( در فیلیپین قرار گرفت و از اين طريق به قاره آسیا IRRIتوجه خاص مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج )

بز در سیستم شالیکاری غرقابی در بسیاری از کشورهای منطقه استفاده معرفی شد و بزودی بعنوان کود س

 (. 10شد )
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 محدوديت های موجود در مسیر گسترش کاشت سزبانیا عبارتند از :

 ( تولید بذر کم1

 ( نیاز شديد به نیروی انسانی در موارد شخم زدن و زير خاک کردن بیوماس2

 ( حساسیت گیاه به تناوب نوری3

 آفات مزرعه ای و انباری ( هجوم4

 ( cash crop( رقابت محصوالت نقدينه ساز )5

 ( ذائقه پسند نبودن برای گوساله ها 6

 ( عدم پذيرش تکنولوژی توسط کشاورزان ُخرده پا 7

 (. 10،5( کمبود آگاهی و آموزش عملی )8

 ذخاير ژنتیكي سزبانیا در مراكز تحقیقاتي زير نگهداري مي شوند :

 ( واقع در "الس بانوس" فیلیپینIRRIن المللي تحقیقات برنج )( مؤسسه بی1

 " در داكار كشور سنگالORSTOM( ايستگاه "2

 " در استرالیا CSIRO( ايستگاه "3

 (.10( ايستگاه معرفي گیاهان نواحي جنوبي در جورجیاي اياالت متحده آمريكا )4

 بشرح زير می باشد :سزبانیا در کشورهای مختلف آسیا دارای اسامی محلی مختلفي 

  Sano Africanدر تايلند : 

  Girkhe dhaichaدر نپال : 

 Jantar , Manila agathi , New dhaincha  (10.)در هند : 

 

 

 كاربردهاي گیاه سزبانیا :
( از سزبانیا بطور وسیع بعنوان كود سبز جهت اصالح حاصلخیزي خاك ها بهره مي گیرند. اين گیاه مي 1

 4-5روز تثبیت نمايد كه معادل  50كیلوگرم در هكتار از نیتروژن اتمسفر را ضمن  80-100د تواند در حدو

روز در شرايط اقلیمي روز بلند در  50-60روز با شرايط اقلیمي روز کوتاه و  40تن بیوماس سزبانیا در طي 

 هكتار مي باشد. 

ه مي گردد تا بعنوان يك محصول تله ( استفادalley cropping( از سزبانیا در سیستم "كشت راهرويي" )2

 Hirschmanniella( بتواند از خسارت آفت بر گیاه سويا و صدمات نماتدهايي نظیر : "trap cropاي )

oryzae" و "H. pinicaudata .بر محصول برنج جلوگیري نمايد " 

ستفاده مي شود اّما براي ( از سزبانیا بعنوان گیاه علوفه اي جهت تعلیف گوسفندان ، بزها و گاهًا شترها ا3

( براي crude protein" )CPگوساله ها ذائقه پسند نیست. سزبانیا منبعي قابل دسترس از پروتئین خام يا "

 دام ها است لذا براي دامداري هاي كم وسعت بسیار اهمیت دارد.

 ( برگ هاي سزبانیا در برخي كشورها توسط مردم مصرف مي گردند. 4

ا بعنوان يك منبع تأمین سوخت در برخي كشورها نظیر ماداگاسكار استفاده مي ( ساقه هاي سزبانی5

 (. 10شوند)
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 شرايط رشد گیاه سزبانیا :
درجه شمالی در اراضی اشباع از آب و در ضمن فصل  15سزبانیا در کشور سنگال با عرض جغرافیايی 

زبانیا حدودًا يک هفته پس از تلقیح ظاهر می بارانی )ژوئن تا سپتامبر( پرورش می يابد. گره های ساقه ای س

ماه به مرحله گلدهی می رسد. رشد سزبانیا ضمن فصل خشک و سرد )دسامبر تا  2-3شوند و گیاه در طی 

مارس( بشدت تقلیل می يابد. گلدهی بصورت غیر عادی زودتر وقوع می يابد و گره زايی با دشواری انجام می 

ی سزبانیا بواسطه حساسیت گیاه نسبت به تناوب نوری ، دما و رطوبت نسبی شود. اينگونه تفاوت های رفتار

 (.3است درحالیکه عامل اخیر نقش بارزی در تلقیح موفقیت آمیز ساقه ها با محیط کشت رايزوبیومی دارد )

سزبانیا در خاک های اشباع و اراضی برخوردار از آبیاری سنگین و مداوم رشد می يابد. اين گیاه بنحو 

شکاری به برخی سطوح شوری خاک متحمل است اّما آستانه تحمل آن تاکنون مشخص نشده است. سزبانیا آ

" Meloidogyne( و خاک های زهکش دار به نماتدها بويژه جنس "rainfedدر اراضی مشروب از باران )

 (.3نسبتًا حساس است )

 

 

 شیوه پرورش گیاه سزبانیا :
 كنند :سزبانیا را به دو طريق تكثیر مي 

 (  rationing( و راتون ها )stem cuttingالف( به شیوه غیر جنسی با استفاده از قلمه های ساقه ای )

 ب ( از طريق جنسی با کاشت بذور تکثیر  

گیاهان حاصل از قلمه های ساقه ای و راتون ها به تولید بیوماس بیشتر، تجمیع نیتروژن افزون تر و رشد 

 بذری دست مي يابند.  سريع تری نسبت به گیاهان
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بذور سزبانیا دارای پوسته ای سخت هستند که مانع جوانه زنی سريع و يکنواخت آنان می گردد. برای 

شکستن دوره دورمانسی ناشی از پوسته سخت بذور سزبانیا بايد آنها را تحت عمل "اسکاريفیکاسیون" يا 

 سزبانیا از شیوه های زير بهره می جويند :  ( قرار داد. برای نیشترزدن بذورscarificationنیشترزدن )

 ( فیزيکی پوسته بذور abrasion( خراشیدن )1

 ( خیساندن بذور در آب گرم 2

 (.10( غوطه وری بذور در اسید سولفوريک غلیظ )3

 

 

 

 
 

 

 

د. ( در شالیزارها كشت نموvacantسزبانیا را مي توان قبل يا بعد از برنج يعني در دوره استراحت زمین )

( كشت نمود تا harrowدفعه ِهرس ) 2-3سزبانیا را بايد با آماده سازي زمین از طريق يكبار شخم زدن و 

بخوبي سبز شود و استقرار يابد. در مواقعي كه تراكم علف هاي هرز كم است، بذور سزبانیا را مي توان 

رتیكه زمین بخوبي آماده شود و آبیاري كیلوگرم در هكتار قبل از آغاز بارندگي ها پاشید اّما در صو 30بمیزان 

كیلوگرم در هكتار كاهش داد. وزن هزار دانه سزبانیا در حدود  16امكان پذير باشد، مي توان مقدار بذور را تا 

درصد( و سبز شدن يكنواخت بذور سزبانیا بايد آنها  65گرم است. براي بهبود جوانه زني )باالتر از  18-14

ثانیه غوطه ور ساخت گواينكه برخي كشاورزان نسبت به ايجاد  3تیگراد براي مدت درجه سان 100را در آب 

( poundingشكاف در پوسته بذور موسوم به "اسكاريفیكاسیون" از طريق ضربه زدن گوني حاوي بذور )

 (.5اقدام مي نمايند)
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ط روز بلند و طي روز در شراي 55( دارد و ضمن photoperiodسزبانیا حساسیت زيادي به تناوب نوري )

روز جهت رشد كافي  50-60روز در شرايط روز کوتاه به مرحله گلدهي مي رسد. سزبانیا معمواًل به  45

روز بالغ می  42برابر سريعتر رشد می کنند لذا حدودًا در  2-5/2نیازمند است. گیاهان حاصل از قلمه ها 

( و خاک های آبرفتی می رويد. سزبانیا waterloggedگردند. سزبانیا بطور طبیعی غالبًا در مرداب ها )

متحمل شرايط عاری از زهکشی و حاصلخیزی متوسط است گواينکه در خاک های رسی سنگین از رشد 

تا قلیايی سبک است ولیكن تثبیت نیتروژن در شرايط  PH 3/4مناسب بهره مند نمی گردد. سزبانیا متحمل 

ی کم تا متوسط سازگار است ولی جوانه زنی بذور و رشد گیاه با اسیدی نزول می يابد. سزبانیا با شرايط شور

 (. 5افزايش غلظت شوری دچار کاهش می گردند )

 

 

 
 

 

 

میلیمتر بارندگی تأمین می گردد. بذور سزبانیا نیاز حتمي به وجود  600-1000نیاز آبی ايده آل سزبانیا با 

در صورت كمبود بارندگي ها ضرورت دارد زيرا تنش آب اشباع ندارند اّما تأمین آب كافي از طريق آبیاري 

خشكي موجب ريزش برگ هاي سزبانیا خواهد شد. اپتیمم دمای مورد پسند سزبانیا بعنوان يک گیاه گرمسیری 

درجه سانتیگراد است. افزودن آهک در خاک های بشدت اسیدی و افزودن فسفر در خاک هايی با  25بیش از 

د سزبانیا و افزايش تثبیت نیتروژن می شود. سزبانیا مقادير زيادی از حاصلخیزی کم موجب بهبود رش

" در خاک Azorhizobium caulinodansهفته در صورت حضور باکتری " 6-8نیتروژن هوا را در ضمن 

 (. 10،5تثبیت می کند)
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ساعت می  12-5/12( است و برای گلدهی خواهان روزهايی با طول short dayسزبانیا گیاهی روز کوتاه )

باشد. سزبانیا در شرايطی با طول روزهای کوتاهتر سريعتر به مرحله گلدهی می رسد. استفاده از سزبانیا 

بعنوان کود سبز محدود به دوره ای از سال می باشد که روزهاي بلند تري دارند زيرا از فرصت کافی برای 

 (.10رشد رويشی و تولید بیوماس بیشتر بهره مند می گردد )

متر نیز می رويد. اين گیاه توانايی تحمل خاک های اشباع و  1500-1600زبانیا در ارتفاعات بیش از س

خنثی ، شرايط  PHمتر را دارد. سزبانیا قادر به تحمل خاک رسی سنگین ،  1شرايط سیالبی با عمق بیش از 

 (.10( است )bimodalفاقد زهکشی و الگوی اقلیمی خشک و تر متوالی )
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 ه کاشت سزبانیا در شالیزار :شیو
بذور سزبانیا را بصورت رديفی در خاک مرطوب می کارند تا جوانه بزنند و سبز گردند سپس زمانیکه بوته ها 

سانتیمتر رسیدند، نسبت به آبگیری مزرعه اقدام می کنند. ساقه های گیاهان رشديافته را از  30به ارتفاع 

روز پس از کاشت  20-30ژادهای مؤثری از رايزوبیوم ها حدودًا طريق اسپری کردن با محیط کشت حاوی ن

آلوده می سازند و بدينگونه عمل تلقیح يا مايه کوبی را انجام می دهند. با ادامه رشد گیاه زمانیکه سزبانیا به 

يشه هفته پس از کاشت( رسید، بايد به زهکشی شالیزار اقدام نمود. آنگاه گیاه را از ر 6-7متر ) 5/1ارتفاع 

سانتیمتری خاک مدفون می  10-15سانتیمتری تبديل می کنند و در عمق  10-20در می آورند و به قطعات 

 سازند.

هفته پس از دفن بقايای سزبانیا در زمین کاشت. بررسی ها نشان می دهند  2بذور يا نشاء برنج را می توان 

ضی کشاورزی سنتی افزايش می درصد نسبت به ارا 50که محصول برنج در چنین کرت هايی بیش از 

 (. 2يابند)

   

 

  تلقیح گیاه سزبانیا :

( گیاه سزبانیا در مواردی که خاک مأمن رايزوبیوم های بومی با توانايی inoculationتلقیح يا مايه کوبی )

گره سازی است ، ضرورتي ندارد اّما در اراضی جديد فاقد رايزوبیوم خاص و يا مناطقی که سويه های 

باکتری از توانايی گره سازی کافی برخوردار نیستند، بايد نسبت به مايه کوبی بموقع بوته هاي  )سوش(

توصیه می گردد زيرا در تثبیت ازت  ORS571سزبانیا اقدام گردد. معمواًل تلقیح رايزوبیومی سزبانیا با نژاد 

 (.3بسیار مؤثرتر عمل می کند )
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 ( تلقیح بذور سزبانیا :1  

 قیح رايزوبیومي بذور :( تل1-1

بسیاري از خاك ها بويژه در مناطق كاشت جديد از حضور نژادهاي رايزوبیوم مناسب بي بهره اند لذا بايد به 

خريداري رايزوبیوم ها به شكل ماده تلقیحي از شركت هاي خصوصي و يا سازمان هاي غیرانتفاعي پرداخت و 

 بذور مورد نظر را قبل از كاشت تلقیح نمود. 

 ( زير انجام می شود : culturesتلقیح رايزوبیومی بذور سزبانیا توسط محیط کشت های )

 ( liquidمحیط کشت مايع ) -1-1-1

 ( absorbed on peatجذب در کاريرهايی نظیر پیت ) -2-1-1

 ( embedded in polymerمحصور در پلیمر ) -3-1-1

 های زير صورت می پذيرد :تلقیح رايزوبیومی سزبانیا با محیط هاي كشت به روش 

( از شیوه هاي مؤثر تلقیح بذور سزبانیا با ماده تلقیح رايزوبیومي slurry method( روش دوغاب )#1

 است. 

 ( مواد تلقیحي را مي توان بطور مستقیم در درون خاك قرار داد ولیكن هزينه بیشتري دارد. #2

در مورد تلقیح بذور لگوم ها داراي  FAOاي " و دستورالعمل هN2Africaراهنماي عملي تلقیح بذور "

 (.10اطالعات موثقي در اين رابطه هستند )

 

 ( تلقیح دوگانه بذور : 2-1

" و باكتري Glomus mosseae( بذور سزبانیا با قارچ ريشه زي "dual inoculationتلقیح دوگانه )

و تغلیظ نیتروژن و فسفر در  " باعث افزايش ارتفاع گیاه ، جذبAzorhizobium caulinodansهمزيست "

VAM( "vesicular arbuscular mycorrhizal )ساقه ها و ريشه ها مي شود. قارچ هاي ريشه زي "

باعث افزايش جذب فسفر در گیاهان حتي در خاك هايي با فسفر كم مي شوند زيرا با استقرار بر روي ريشه ها 

زيستي بین گیاه سزبانیا ، باكتري رايزوبیوم و قارچ بر سطح تماس آنها با خاك مي افزايند. بدين طريق هم

میكوريزا باعث : افزايش گره زايي ، تثبیت نیتروژن و رشد بهینه گیاه مي گردد. تثبیت نیتروژن نیازمند 

حضور باثبات و درحد اپتیمم فسفر براي ريشه ها و گره ها است لذا قابلیت دسترسي كم به عنصر فسفر در 

 (.10سیري به لزوم بكارگیري سزبانیا در چنین مناطقي صّحه مي گذارد )خاك هاي مناطق گرم
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    ( تلقیح ساقه ای سزبانیا :2
تلقیح رايزوبیومی بذور سزبانیا می تواند موجب تحريک گره زايی بر سطح ريشه ها گردد و در اين حالت  

هاي سزبانیا معمواًل نامنظم است لذا فقط بخشی از ساقه ها گره زايی خواهند نمود. تلقیح خودبخودی ساقه 

تلقیح ساقه ای گیاه نظیر تلقیح ريشه ای آن توصیه می گردد. برای بروز رضايت بخش گره زايی بر ساقه 

 هاي سزبانیا بايد نسبت به تلقیح رايزوبیومی آنها به طرق زير اقدام ورزيد : 

سپری می کنند. بدين ترتیب زمانیکه بوته محیط کشت رايزوبیومی مايع را بر روی ساقه های جوان ا -1-2

 100با غلظت  ORS571سانتیمتر رسیدند، با محیط کشت مايع حاوی نژاد  50-80های سزبانیا به ارتفاع 

 میلیون باکتری در هر میلی لیتر با کمک سمپاش های استاندارد بر سطح شاخه و برگ ها اسپری می گردد. 

را که در داخل پلیمر قرار دارد، بر سطح گیاه اسپری می کنند. اينگونه  محلول کلوئیدی حاوی رايزوبیوم -2-2

( حاوی باكتري هاي رايزوبیوم است که به صورت پودر در آمده و در يک پلیمر inoculumsماده تلقیحی )

با  قرار گرفته اند. پودر رايزوبیومی را با آب مخلوط نموده و به حالت محلول کلوئیدی در می آورند سپس آنرا

سمپاش بر سطح شاخه و برگ های سزبانیا می پاشند. معمواًل يک نوع آفتکش به محلول کلوئیدی مزبور می 

 (. 3افزايند تا آنرا از هجوم حشرات محافظت نمايد )

 

 

 

 فرآيند گره سازی در گیاه سزبانیا :
 الف( گره سازی سطح ساقه ها :  

رديف عمودی به موازات ساقه ها گسترش يافته  3-4ه در محل های گره زايی همانند نقاط کوچکی هستند ک 

اند. شکل گیری اين نقاط بطور طبیعی انجام می شود و به سرايت رايزوبیومی بستگی ندارد. توسعه گره زايی 

روز بعد در ناحیه وسط نقاط تبديل به يک  1-2با توّرم نقاط مزبور بر سطح ساقه ها شکل می گیرد بطوريکه 

میلیمتر می شود. اين بخش از گیاه تا مرحله سرايت توسط رايزوبیوم خاص به  2/0-8/0رتفاع برآمدگی به ا

حالت دورمانسی باقی می ماند سپس تبديل به گره هايی برای تثبیت نیتروژن گازی می شود. گره زايی می 

 (.3تواند در هر زمان از دوره رشد گیاه سزبانیا انجام پذيرد )

ايط طبیعی غالبًا بصورت خودبخودی در سراسر طول گیاه از جمله شاخه های جانبی گره های ساقه ای در شر

ظاهر می گردند ولیکن توزيع چنین گره هايی معمواًل نامنظم است. بنظر می رسد که غبارات نقش معنی داری 

رويند، در گره سازی خودبخودی ساقه ها برعهده دارند زيرا بوته هايی که در مجاورت جاده های خاکی می 

نسبت به سايرين دارای گره های بیشتری می باشند. ديگر عامالن محرک گره سازی ساقه ای را حشرات ناقل 

(victors و قطرات باران تشکیل می دهند. تعداد و وزن گره های ساقه ای بسیار متفاوتند و از يک گیاه به )

الیکه ديگران به اشکال نامنظم ديده می گیاهان ديگر اختالف دارند. برخی گره ها بشکل کروی هستند درح

-8/0شوند. بخش مرکزی و قرمز رنگ گره ها با کورتکس سبزرنگی احاطه می گردند. قطر گره ها در حدود 

گرم  40ی با وزن تازه بیش از متر دارای گره هاي 3-4سانتیمتر می باشد و يک گیاه بالغ با ارتفاع  3/0

 (.3)است
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 ريشه ها :  ب ( گره سازی سطح

روز پس از سبزشدن  15-30گیاه سزبانیا زمانیکه در خاک های تلقیح نشده پرورش می يابد آنگاه  -ب-1

 نوع گره ريشه ای بشرح زير می گردد :  2دارای 

-5/1گره هايی که در سطح تاج ريشه و يا در پايه ريشه اصلی بصورت يک دسته بزرگ و طويل ) -ب -1-1

( apical meristem( و مريستم انتهايی )lobesزائده ) 2-3می گردند و دارای سانتیمتر( ظاهر  2/0

 هستند. 

گره هايی که مشابه دانه های تسبیح بر سطح ريشه های جانبی رديف می گردند. آنها کوچک )قطر  -ب -2-1

 ( هستند. sphericalمیلیمتر( ، فراوان و کروی ) 2-1

ح شده رشد می کند آنگاه گره های درشت از ناحیه تاج ريشه ها زمانیکه سزبانیا در خاک های تلقی -ب-2

 سريعًا ناپديد می شوند و فقط گره های سطح ريشه های جانبی باقی می مانند.

اين ريشه ها در آب شناور می مانند و گره های فراوانی با کورتکس سبز رنگ تولید می کنند. وزن کل گره 

 (.3گرم( نسبتًا کم است ) 15-40وزن کل گره های ساقه ای ) گرم( در مقايسه با 2-4های ريشه ای )
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 تثبیت نیتروژن در سزبانیا :
 ويژگی برجسته است :  2تثبیت نیتروژن توسط گره های ساقه ای سزبانیا دارای 

 در C2H4میکرومول  600( گیاه سزبانیا قادر به تثبیت نیتروژن فراوانتری می باشد. کاهش اتیلن در حدود 1

میکرومول  14-120ساعت برای هر گیاه انجام می گیرد و بسیار بیشتر از گیاه سويا است که در حدود 

C2H4  کیلوگرم ازت  200روز به تثبیت  50در ساعت برای هر گیاه می باشد. گیاه سزبانیا می تواند در طی

 خالص در هکتار بپردازد.

تی در مواقعی است که مقدار ترکیبات نیتروژن به فراوانی ( اين گیاه قادر به تولید گره و تثبیت نیتروژن ح2

در خاک وجود دارند. بعالوه اين گیاه قادر به آسیمیالسیون نیتروژن گازی از دو منبع خاک و اتمسفر 

 (.2است)

 

 

 بذرگیری و تیمار بذور سزبانیا :
مواجه شود، به بذر می ساعت  12سزبانیا در صورتیکه پس از رشد کافی با شرايط روز کوتاهي کمتر از 

روز بالغ  30روز پس از سبز شدن بذور ظاهر می شوند و بذور طی  30-35نشیند. گل های سزبانیا ضمن 

می گردند. برداشت بذور در دوره وقوع بارندگی از کیفیت نازل تری برخوردارند و غالبًا در اثر هجوم آفات 

سزبانیا را می توان با کاشت اين گیاه در اراضی حاشیه ( آسیب می بینند. تولید بذور pod borersبذرخوار )

( انجام داد تا از مقدار هزينه paddy bunds( و مرزهای اصلی شالیزارها )dikesای ، تل های بین مزارع )

 (.5ها کاسته گردد )

ا را گیاه سزبانیا در کشور سنگال در شرايط روز کوتاهی به تولید بذور فراوان می پردازد. بذور سزبانی

بمحض بلوغ برداشت می کنند و تحت تیمار علفکش ها قرار می دهند. بذور سزبانیا نظیر بسیاری از لگوم 

های گرمسیری زمانی به جوانه زنی سريع و يکنواخت می پردازند که با مواد شیمیايی تیمار شوند و يا توسط 

 ( قرار گیرند.scarifiedه )( تحت عملیات نیشترزدن يا خراشیدن پوستmortarمواد ساروج مانند )

دقیقه در اسید سولفوريک غلیظ سپس شستشوی سريع  3تیمارهای شیمیايی شامل غوطه وری بذور به مدت 

با آب فراوان و تمیز است. بذور را همچنین می توان در داخل استوانه ای با ديوارۀ زبر و خشن نظیر اندودن 

ريخت سپس برای مدتی چرخانید تا سطوح بذور دچار با سیمان و ساروج و يا همراه با مقاديری شن 

گرم در مترمربع و  2عدد معادل  100( گردند. بذور سزبانیا را با تراکم pock-markedخراشیدگی و مخطط )

 (.2کیلوگرم در هکتار می پاشند ) 20بعبارتی 
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 آفات و بیماريهای گیاه سزبانیا :
 الف( آفات گیاه سزبانیا :

( از blister beetlesجوان سزبانیا توسط شته سیاه خسارت می بینند. سوسك هاي تاول زا )بوته های 

راسته سخت بالپوشان )كلئوپترا( از برگ ها و نقاط رشد انتهايي تغذيه مي كنند. گل های سزبانیا ممکن است 

. اغلب ( خسارت می بیندflyتوسط برخي سوسک ها  خورده شوند. بذور سزبانیا توسط نوعی مگس )

خسارات وارده بر سزبانیا در طی ماه های تابستان به سبب اينکه شرايط اقلیمی برای رشد گیاه مهّیا است، 

" به ريشه Meloidogyne ssp( با نام علمي "rootknotبشدت کاهش می يابند. نماتدهاي مولد غده ريشه )

" باعث خساراتي بر گیاه Megalurothripsهاي سزبانیا هجوم مي برند. تريپس هاي گل لوبیا با نام علمي "

سزبانیا مي شوند. ويروس نكروزيس جوانه هاي بادام زمیني نیز به سزبانیا آسیب مي رساند. سن سبز 

" از طريق تخريب نیام هاي در حال رشد باعث كاهش عملكرد Nezara viridulaسبزيجات با نام علمي "

ضايع ساختن نقاط رشد به بذردهي سزبانیا خسارت وارد ( با pod borersبذور مي شوند. غالف خوارها )

 (.2،10مي سازند)

 ب ( بیماريهاي گیاه سزبانیا :

( است كه در اثر شیوع قارچ هاي damping offبیشترين بیماريهاي مبتالبه سزبانیا از انواع بوته میري )

( ناشي از قارچ leafspotگي )( و همچنین بیماري لكه برrhizoctonia( ، رايزوكتونیا )pythiumپیتیوم )

( و موزائیك ويروسي برگ هستند. لكه برگي "سركوسپورايي" را مي توان با cercospora"سیركوسپورا" )

 (. 10قارچكش هايي نظیر : "اكسي كلريد مس" ، كاپتان ، مانب ، زاينب و زيرام كنترل نمود )
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 زير خاک کردن گیاه سزبانیا :
روز پس از کاشت سزبانیا و قبل از چوبي شدن بوته ها بايد آنرا به يكي از  45-60با سپری شدن حدود 

 شیوه هاي زير در خاك مدفون ساخت :

 الف( ُخرد كردن بوته هاي سزبانیا جهت تسهیل عملیات شخم

ب ( يك روش ساده و كارآمد اين است كه بوته هاي سزبانیا را لگدكوب نمايند. اين عمل با استفاده از 

وارهايي كه توسط حیوانات كشیده مي شوند، امكانپذير مي گردد سپس شخم زدن مزرعه را به موازات مسیر ال

 خوابیدن بوته ها انجام می دهند.

( براي شخم اراضي باتالقي عمیق بهره مي برند و hydrotillersامروزه از تیلرهای آبي يا "هیدروتیلرها" )

ر خاك دفن مي کنند. در صورت استفاده از تیلرهای مجهز به چرخ توده بیوماس سزبانیا را بنحو مؤثري د

( حاوي دندانه هاي کوتاه مثلثي و سرعت زيادتر مي توان بیوماس cagewheelهاي "چهل پره" يا "چلَپر" )

سزبانیا را قبل از دفن در خاك شالیزار به قطعات كوچكي تبديل نمود. هرگاه از "هیدروتیلرها" استفاده مي 

ساعت قبل از زيرورو كردن خاک غرقاب نمائید تا بخوبي بخیسد. براي مزارع  24بايد مزرعه را حداقل كنید، 

( با كارآيي بیشتر بهره rototillerوسیع بهتر است از تراكتورهاي چهار چرخ مجهز به "روتوتیلر" )

 (.  5گیريد)

    

 

 سیستم تقويت گیاه برنج چیست ؟ 
شیوه های کشاورزی سنتی بسیار دشوار است زيرا اينگونه روش ها نیازمند امروزه افزايش تولید برنج با 

نیروی انسانی فراوان و کمپوست زياد می باشند بعالوه کشاورزی به طريقه مدرن نیز خواهان نهاده های 

گران قیمت خارجی است. با شیوه های مرسوم فقط با کمک کودهای شیمیايی، آفتکش ها و بذور هیبريد ُپربها 

ی توان به افزايش تولیدات کشاورزی نائل آمد درحالیکه فراهم نمودن اين موارد برای کشاورزی معمولی م

بسیار دشوار است. ضمنًا بکارگیری مواد شیمیايی برای محیط زيست بسیار مضر می باشد. بنابراين ظهور 

راستای افزايش تولید برنج شیوه های جديد پرورش برنج از طريق کاربرد بذور محلی و کمپوست های آلی در 

 System of Rice" يا سیستم تقويت گیاه برنج )SRIامکان پذير می نمايد. چنین سیستمی را اصطالحًا "

Intensification می نامند. در اين شیوه ابتدا شالیزارها را با کمپوست ها و کودهای سبز از جمله گیاه )

برگی  2روز که در مرحله  8-10ء بوته های برنج با عمر "سزبانیا" تقويت می نمايند سپس اقدام به نشا

سانتیمتر بصورت تک بوته می نمايند. علف های هرز در ضمن دوره رشد برنج  20×50قرار دارند، با تراکم 

 با وجین کن های دستی کنترل می گردند و آب مورد نیاز از طريق آبیاری منظم تأمین می شود.

" بشدت کاهش می يابند درحالیکه بر میزان تولید SRIخارجی در سیستم " مقدار بذر مصرفی و نهاده های

 7کیلوگرم در هکتار در شیوه های سنتی به  100شلتوک در هکتار افزوده می شود. مقدار بذر مصرفی از 

 کیلوگرم در هکتار کاهش می يابد. تحقیقات نشان داده اند که با استفاده از آبیاری متناوب در شالیزارها بر

درصد افزوده می گردد لذا گیاه قادر به بهره گیری از عناصر غذايی در محدوده  75میزان ريشه های برنج تا 

برابر شیوه سنتی می  3-4وسیع تری از ناحیه ريشه ها است. گزارشات حاکی از کسب راندمان تولید بمیزان 

 (.9باشند)
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 SRI (9»:)( مقايسه تولید برنج در شیوه سنتی و 2جدول»

 

 SRIشیوه  شیوه سنتی موارد  رديف

 1 4 تعداد بوته در کپه 1

 55 3/8 تعداد پنجه در هر بوته 2

 189 114 تعداد بذر از هر پنجه 3

 5858 824 تعداد بذر از هر بوته 4

 3/7 2 عملکرد )تن/هکتار( 5

 

 

 تنّوع سیستم های کاشت مبتنی بر برنج : 

 :  اصالح حاصلخیزی خاک و پايداری تولید
بررسی سیستم های زراعی مبتنی بر برنج در مؤسسه تحقیقات برنج "شیخ اوپورا" پاکستان طی سال های 

تکرار صورت گرفت و  3میالدی انجام پذيرفت. اين تحقیق در قالب بلوک های کامل تصادفی با  8-2007

 د :گندم مقايسه شدن -الگوی زراعی مشروحه زير با الگوی سنتی کاشت برنج 7ضمن آن 

 ( berseemشبدر برسیم ) –( الگوی برنج 1

 ( lentilعدس ) –( الگوی برنج 2

 ( canolaکلزا ) –( الگوی برنج 3

 ( mungbeanلوبیای مانگ ) -گندم  –( الگوی برنج 4

 ( cowpeaلوبیای چشم بلبلی ) -گندم  –( الگوی برنج 5

 ( sunflowerآفتابگردان ) -( الگوی برنج 6

 ( sesbaniaِسزبانیا ) -ندم گ -( الگوی برنج7

 

 

" ، لوبیای مانگ و لوبیا چشم بلبلی در هفته چهارم آوريل dhanchaسه محصول : ِسزبانیا با نام محلی "

يعنی يک هفته پس از برداشت موفقیت آمیز گندم کشت گرديدند سپس شاخه و برگ های آنها قبل از عملیات 

 ( برای نشاء برنج در خاک دفن شدند.puddlingدوغاب کردن شالیزار يا "پادلینگ" )

 

عدس ، شبدر برسیم و کلزا در هفته سّوم نوامبر پس از برداشت محصول برنج )رقم سوپر باسماتی( کاشته 

شدند درحالیکه آفتابگردان در هفته سّوم فوريه کشت گرديد. سیستم های کاشت مزبور بر اساس : میزان 

ارزيابی شدند. نتايج آشکار ساختند که کود سبز  NPKو قابلیت دستیابی  تولید ، تأثیر بر مقدار کربن آلی خاک

برنج می  -و الگوی زراعت لگوم ها موجب افزايش عملکرد شلتوک در مقايسه با الگوی سنتی زراعی گندم 

سزبانیا حاصل گرديد. در  -گندم -تن در هکتار( در الگوی کاشت برنج 73/3شوند. ماکزيمم عملکرد برنج )

سیستم به کاشت سزبانیا و سپس مدفون ساختن آن در خاک بعنوان کود سبز بالفاصله قبل از نشاء برنج اين 

اقدام شد. افزايش عملکرد در اين آزمايش در اثر کاشت لوبیای مانگ و شبدر برسیم در مراتب بعدی قرار 
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 8/7به  2/8از  PHیزان درصد افزايش يافت درحالیکه م 72/0درصد به  67/0گرفتند. میزان کربن آلی از 

( در اثر کاشت لگوم NPKکاهش داشت. میزان مواد آلی خاک و قابلیت دستیابی عناصر غذايی اصلی خاک )

 (.1های کود سبز افزايش يافتند )

 

 تأثیر کاشت بینابین بر تولید برنج :
( به افزايش sole cropping( غالبًا در قیاس با کاشت يگانه و منحصر )intercroppingکاشت بینابین )

 عملکرد کل منتهی می گردد که به داليل زير است : 

 الف( استفاده بهتر از منابع تولید

 ب ( کنترل بهتر علف های هرز، آفات و بیماريها 

 پ ( حفظ حاصلخیزی خاک 

 ت ( استفاده مؤثر از عناصر غذايی 

 

گانه است اّما بکارگیری شیوه های سنتی درصد بیشتر از کاشت ي 9/18گواينکه کارآيی آب در کاشت بینابین 

کاشت برنج در اراضی پست آسیای جنوب و جنوب شرقی امکان بهره مندی از سیستم های کاشت بینابین را 

( multi-row stripsنمی دهد ولیکن استفاده از آن در اراضی برنج آپلند بصورت نوارهای چند رديفی )

نظور از گیاهان لگوم و غیر لگوم علوفه ای در همراهی توسعه يافته است و کشاورزان برای اين م

(companion با برنج بهره می گیرند. كارآيي اقتصادي برخي از سیستم هاي كاشت بینابین مبتني بر برنج )

( ، سزبانیا ، لوبیا چشم بلبلي pigeonpea( ، نخود فرنگي )mungbeanشامل : ذرت ، لوبیاي مانگ )

(cowpea و لوبیا سفید )(rice bean موجب كاهش عملكرد برنج به ترتیب برابر با )72/0،  20/1  ،

تن در هكتار در مقايسه با زراعت منحصر به برنج گرديد. سزبانیا و ذرت  63/0و  74/0،  11/1،  76/0

( ، 60/28( ، سزبانیا )77/41بیشترين كاهش را در كاشت بینابین نصیب برنج نمودند درحالیكه ذرت )

( تن در هكتار علوفه را عالوه 60/21( و لوبیا چشم بلبلي )90/24( ، لوبیاي سفید )40/21انگ )لوبیاي م

 (. 4بر محصول برنج تولید نمودند )

از سزبانیا در سیستم زراعت بینابین در همراهی با گراس هايی نظیر : برنج و ذرت و لگوم هايی چون : 

" بهره می برند. Aeshynomene afrasperaنام علمی "( با joint vetchلوبیای سفید و ماشک بندبند )

روز پس از نشاء برنج کاشته شود تا از شدت رقابت بین آنها کاسته  30سزبانیا در همراهی با برنج بايد 

 (. 10شود)
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 گندم از طريق مديريت لگوم ها : -پايداري سیستم برنج

 خاك :تأثیر لگوم هاي كود سبز بر عملكرد برنج و كیفیت 
 650گندم موجب تخلیه شديد مواد غذايي مورد نیاز گیاهان از خاك مي شود بطوريكه  -سیستم زراعي برنج

كیلوگرم منگنز در هكتار  3-5/3كیلوگرم آهن و  2-3كیلوگرم روي ،  5/0-1كیلوگرم ازت ، فسفر و پتاسیم و 

اًل با باالنس منفي ازت در خاك حتي در غالت معمو -برداشت مي گردند. در سیستم هاي زراعي مبتني بر غالت

مواقع بهره گیري از كودهاي توصیه اي مواجه مي گرديم درحالیکه دخالت دادن يك نوع لگوم در چنین تناوبي 

به حفظ وضعیت ازت در خاك كمك مي نمايد. اين موضوع همچنین باعث اصالح كربن آلي و معدني شدن 

در اين سیستم كوشش مي شود تا با كاشت لگوم هاي كود سبز در مقادير متنابهی ازت در خاك مي گردد. 

( به بهبود سیستم oryza sativa( تا كاشت برنج )triticum aestivumفاصله زماني برداشت گندم )

 (.8تولیدات زراعي كمك گردد )

 

 نوع لگوم بعنوان كود سبز بشرح زير : 6تأثیر 

 "Vigna radiata( با نام علمي "Mungbean( لوبیاي مانگ )1

 " Vigna unguiculata( با نام علمي "Cowpea( لوبیاي چشم بلبلي )2

 " Glycine max( با نام علمي "Soybean( سويا )3

 " Sesbania rostrata( با نام علمي "Sesbania( سزبانیا )4

 " Cajanus cajan( با نام علمي "Pigeonpea( نخود سبز )5

 " Cyamopsis tetragonoloba( با نام علمي "Guar( گوآر )6

 

گندم در مركز تحقیقات كشاورزي پیشاور  -بر میزان عملكرد برنج و مواد آلي خاك در سیستم كاشت برنج

پاكستان بررسي شد. عملكرد شلتوك و كاه برنج بنحو معني داري با بكارگیري تمامي انواع لگوم هاي كود 

ش يافتند ولیکن بیشترين میزان عملكرد شلتوك و كاه میالدي( افزاي 2001-3سال پژوهش ) 3سبز در طي 

برنج متعاقب كاشت لوبیا چشم بلبلي و سزبانیا بعنوان كود سبز حاصل گشتند. میزان جذب ازت توسط برنج 

بنحو معني داري با كاشت لگوم هاي كود سبز فزوني يافت بطوريكه بیشترين مقدار جذب ازت در كرت هاي 

ت مثبت معني دار لگوم هاي كود سبز بر مواد آلي خاك ، ازت كل و عناصر معدني سزبانیا حاصل آمد. اثرا

گندم مشاهده شد. نتايج نشان دادند كه كاشت لگوم هايي نظیر لوبیا چشم بلبلي و  -مورد نیاز سیستم برنج

 (.8ند )سزبانیا در فاصله برداشت گندم تا كاشت برنج مي تواند بر پايداري تولید محصوالت مذكور بیفزاي

 

گزارشات تحقیقاتي حاكي است كه كود سبز حاصل از سزبانیا كه از جمله لگوم هاي داراي گره هاي ساقه اي 

تثبیت كننده ازت است، مي تواند موجب بهبود معني دار عملكرد محصوالت متعاقب برنج با صرفه جويي حدود 

سال به بقاياي كافي  3بانیا به مدت درصد در مصرف ازت مورد نیاز گردد. بهره گیري مداوم سز 60-50

شیمیايي خاك گذاشت. -منتهي گرديد بطوريكه تأثیرات مطلوبي بر محصول دّوم )گندم( و خصوصیات فیزيكو

گندم موجب افزايش معني دار  -بررسي ها نشان دادند كه كاربرد تلفیقي گیاهان گوآر و سزبانیا در سیستم برنج

         (. 8عملكرد هر دو محصول گرديد )
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روزه بین برداشت گندم و كاشت متعاقب برنج وجود دارد بطوريكه  40-70در اين سیستم ، يك دوره آيش 

جوالي مي كارند. از اين فاصلۀ  2-3گندم را در هفته اّول ماه مه برداشت مي كنند و برنج را در هفته هاي 

اي مناسب بهره گرفت. اين وضعیت عالوه  حدودًا دو ماهه مي توان براي كاشت لگوم هاي دانه اي يا علوفه

بر اينكه به تولید يك محصول از گروه حبوبات مي انجامد بلكه با بهبود میزان ازت خاك به افزايش راندمان 

شلتوك و كاه برنج نیز كمك مي نمايد. كاشت لوبیاي مانگ و سزبانیا در فاصله زماني بین دو محصول گندم و 

تأثیرات مثبت آنها بوده است. بیشترين مقدار افزايش عملكرد شلتوك و كاه برنج برنج در پاكستان حاكي از 

درصد در اثر كود سبز لوبیا چشم بلبلي و سزبانیا و كمترين مقدار افزايش شلتوک  22و  23بترتیب به میزان 

احتمال درصد در اثر كاشت لوبیاي مانگ حاصل گشت كه در سطح  12و  5/12و کاه برنج بترتیب به میزان 

" SOMمعني دار بودند. كاشت لگوم هاي كود سبز همچنین باعث شد كه بر مقدار مواد آلي خاك يا " 5%

(soil organic matter( در مقايسه با حالت نكاشت افزوده گردد )8.) 

 

 

 
 

 

 

 اصالح خاک با تکنولوژی های حامی محیط زيست:

 الف( نقش سزبانیا و کودهای دامی :
اشی از نزول حاصلخیزی خاک در کشورهای در حال توسعه ضمن دهه های اخیر فزونی مشکالت محیطی ن

يافته اند. اصالح اراضی دشوار از طريق مواد شیمیايی و دستاوردهای مهندسی به هر نحو امکان پذير اّما 

ان ُپرهزينه است درحالیکه با عملیات دوستدار محیط زيست از جمله کاشت گیاهان مناسب در خاک می تو

 موجب کاهش معضالتی نظیر شوری در راستای تولید محصوالت زراعی گرديد. 

( بر farmyard manure" )FYMدر يک آزمايش به بررسی تأثیرات کاشت سزبانیا و کودهای دامی يا "

قلیا در پاکستان پرداخته شد. نتايج حاصله آشکار ساختند که  -محصول برنج تحت شرايط خاک های شور
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بنحو معنی داری بهبود می يابند. کاشت  FYMوک و کاه برنج با کاشت سزبانیا و بکارگیری عملکرد شلت

درصد بیفزايد.  5/14و  4/15سزبانیا بعنوان کود سبز توانست بر میزان شلتوک و کاه برنج بترتیب بمیزان 

تن در  20و  10افزايش يافتند اّما تفاوتی مابین کاربرد  FYM( با بکارگیری tillersتولید پنجه ها )

بترتیب  FYMتن در هکتار از  20و  10،  5هکتارشان مشاهده نگرديد. افزايش شلتوک با بکارگیری مقادير 

درصد در مقايسه با شاهد افزايش داشت. سودمندی عناصر ازت و فسفر  6/37و  4/24،  8/6به میزان 

. جذب ازت توسط گیاه برنج )دانه و کاه( برای گیاه برنج بنحو معنی داری با کاربرد کود سبز بهبود پذيرفت

 (. 7درصد با استفاده از کود سبز فزونی يافت ) 9/21درصد ولی جذب فسفر بمیزان  8/17بمیزان 

 

 ب ( نقش سزبانیا و گچ افزايی :
( ، salineمیلیون هکتار در زمره اراضی شور ) 230درصد کل اراضی کره زمین معادل  3بدبختانه در حدود 

( قرار دارند که بیشترين معضالت را برای تولیدات sodicيا  alkali( و قلیايی )saline-sodicیا )قل -شور

کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا فراهم ساخته اند. اراضی شور را غالبًا با آبیاری فراوان توسط 

گردند و سپس از طريق ( می کنند بطوريکه نمک های موجود در آب محلول می reclaimآب شیرين احیاء )

با جايگزينی  +Naقلیا و قلیايی نیازمند حذف  -زهکشی از خاک آبشويی می شوند اّما احیاء اراضی شور

( با gypsumيعنی منابع گچ يا ژيپس ) ++Caتوسط تبادالت کاتیونی می باشند و برای اين منظور از يون 

 (.6گیرند )برای جايگزينی يون سديم بهره می  Caso4فرمول شیمیايی 

 

 

 
  

   

درصد مقدار مورد نیاز برای  100و  75،  50،  0اثرات سزبانیا بعنوان کود سبز و کاربرد گچ در مقادير 

( در ايستگاه پژوهش های کشاورزی sodicاصالح اراضی شالیزاری در خاک های قلیايی يا "سديک" )

روز  65صرف گرديد. سزبانیا برای مدت مناطق شور پاکستان بررسی گرديد. گچ قبل از کاشت سزبانیا م
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در اين تحقیق استفاده  385پرورش يافت سپس بعنوان کود سبز به زمین برگردانیده شد. از رقم باسماتی 

گرديد. نتايج بررسی نشان داد که کاشت سزبانیا بعنوان کود سبز موجب افزايش معنی دار تعداد پنجه های گیاه 

درصد فزونی يافتند اّما  2/14و  1/13( و کاه برنج بترتیب بمیزان paddyبرنج می شود. عملکرد شلتوک )

اين تفاوت ها از جنبه آماری معنی دار نشدند. تولید پنجه ها و عملکرد شلتوک و کاه برنج بنحو معنی داری با 

گرديد اّما کاربرد گچ افزايش يافتند. کود سبز سزبانیا موجب افزايش سودمندی ازت از طريق دانه و کاه برنج 

 (.6تأثیری بر جذب فسفر نگذاشت)

 

مطالعات نشان دادند که کود سبز سزبانیا بنحو معنی داری موجب رفع معضالت خاک در پنجاب پاکستان از 

طريق اصالح خصوصیات فیزيکی و شیمیايی گرديد که نهايتًا منجر به بهبود مقدار ازت و فسفر در محصول 

 برنج شد. 

 PHتعادل در فراهمی و شستشوی عناصر غذايی خاک کمک نمودند و از طريق کاهش سزبانیا و برنج به 

درصد  75-100بعنوان بافر در شرايط شوری و قلیايی عمل کردند. ترکیب بکارگیری سزبانیا و گچ در مقادير 

ج درصدی کاه برن 66درصدی شلتوک و  75مورد نیاز برای اصالح اراضی شور و قلیايی توانست به افزايش 

 (. 6بینجامد و به اصالح خصوصیات فیزيکی و شیمیايی خاک و در نتیجه پايداری تولید برنج کمک نمايد )

 

 

 تجربیات كاربرد كود سبز سزبانیا در شالیزار :
نیتروژن بعنوان يكي از دو عامل اصلي تولیدات گیاهي پس از آب قرار دارد. نیازهاي گیاهان به نیتروژن  

كیلوگرم ازت خالص بدون لحاظ نوع خاك و  8/1-2تولید يكصد كیلوگرم دانه برنج به  آنچنان است كه براي

 كیلوگرم نیتروژن نیاز است.  80تن برنج در هكتار به  4تاريخ كاشت نیاز مي باشد لذا براي برداشت 

 منبع زير تأمین مي گردد : 3نیتروژني كه توسط گیاه برنج جذب مي گردد از 

 خاك )نیتروژن آلي و غیر آلي(  ( نیتروژن ذخیره اي1

 ( كودهاي مصرفي توسط كشاورز2

 (. 2( نیتروژن حاصل از تثبیت بیولوژيك )3

 

به دلیل اينكه نیتروژن ذخیره اي خاك بسیار محدود است لذا كاربرد كودهاي حاوي نیتروژن ضرورت مي يابند 

لیتر گاز طبیعي نیاز  1600( به anhydrous ammoniaولیكن براي تولید هر كیلوگرم آمونیوم بدون آب )

مي باشد. يكي از راه حل هايي كه براي قرن ها مورد استفاده بشر قرار مي گیرد، اينكه شاخه و برگ هاي 

گیاهان تثبیت كننده ازت را پس از رشد كافي بعنوان كود سبز در خاك مدفون سازد تا بقاياي گیاهی پس از 

 ند. پوسیدن جايگزين كودهاي نیتروژنه شو

 

 لگوم هايي كه براي اين منظور بويژه در شرق دور رايج هستند عبارتند از :

 ( Astragalus sinicus( گون يكساله )1

 ( Sesbania aculeatea( سزبانیاي آسیايي )2

 ( Crotalaria juncea( كروتاالريا )3

 ( Vicia crucca( ماشك گل خوشه اي )4
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  (Medicago hispida( يونجه يكساله )5

 (. Coriaria sinica( )2( و غیر لگوم "كورياريا" )6

 

روز قبل از كاشت برنج در  20" را در طي زمستان مي كارند و آنرا Astagalus sinicusگیاهاني نظیر "

تن وزن تازه در هكتار باعث اضافه شدن حدود  20-30خاك مدفون مي سازند. در چنین مواقعي با افزودن 

 كتار به خاك شالیزارها مي گردند. كیلوگرم ازت در ه 100

" بعنوان كود سبز در شالیزارها Sesbania rostrataدر سال هاي اخیر در كشورهايي نظیر سنگال از "

( مي باشد و تولید غده papilionoidaبهره مي گیرند زيرا اين گیاه از لگوم هاي زير راسته پروانه آساها )

بیوم بر روي ساقه ها و ريشه هايش مي نمايد و بدين وسیله ازت هاي حاصل از همزيستي با باكتري رايزو

ساعته( برای دستیابی رشد  13-14" خواهان فتوپريود بلند )S.rostrataاتمسفر را تثبیت مي كند. گیاه "

کافی است لذا در شرايط روز كوتاهي به رشد كمتري دست مي يابد و سريعتر به گلدهي مي پردازد. بنابراين 

فعلي از كاربرد الزم برای مناطق استوايي برخوردار نیست و اين موضوع نیازمند دستیابي به ارقام  در شرايط

 (.2بي تفاوت به فتوپريود از طريق تكنولوژي اصالح نباتات است )

 

 

 مرحله اصلي زير است : 3( در گیاه سزبانیا شامل nodule genesisگره زايي )

 ( در اثر سرايت باکتری و تمايز نواحی مريستمی :pockets) ( توسعه کیسه های هوايی بین سلولی1

در اين مرحله ابتدا رايزوبیوم ها به سطح نخستین سلول های بن ريشه می چسبند سپس به تعداد فراوان از 

طريق شکاف های موجود به داخل کیسه های هوايی بین سلولی نفوذ می يابند و فضاهای بین سلولی ناشی از 

می کنند. سلول های کورتکس ريشه در اين زمان تحت مکانیزمی ناشناخته تمايز می يابند و  سرايت را ُپر

 همزمان سلول های مريستمی نیز به باکتری ها آلوده می شوند. 

 ( توسعه رشته های سرايت رايزوبیومی :2

دين شاخه ( از کیسه های بین سلولی منشأ می گیرند سپس به چنinfection threadsرشته های سرايت )

 تقسیم گرديده و به درون سلول های مريستمی نفوذ می يابند.

 

 ( سرايت بین سلولی :3

روز پس از سرايت به درون سلول های  5-6رايزوبیوم ها از رشته های سرايت آزاد می گردند و ضمن 

به تثبیت همزيستی سیتوپالسم نفوذ می کنند. زمانیکه باکتری ها در داخل غشاء باکتريايی محصور شدند آنگاه 

( می گويند. گره ها يا غده ها bacteroid stageنیتروژن می پردازند. اين مرحله را "مرحله باکتريوئیدی" )

(nodules در اين مرحله بر سطح ساقه ها و ريشه ها ظاهر می شوند و بواسطه برخورداری از ماده قرمز )

 (.2ثبیت ازت برخوردارند )( از توانايی تleghaemoglobinرنگ "لگ هموگلوبین" )

" در میان لگوم ها منحصر بفرد است زيرا از دو طريق زير انجام می S.rostrataشیوه سرايت ساقه های "

 پذيرد : 

( که نظیر بادام زمینی intercellular invasiveالف( سرايت رايزوبیومی از طريق آلوده سازی بین سلولی )

 انجام می پذيرد.
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( که همانند لگوم های مناطق معتدله انجام می infection threadق رشته های سرايت )ب ( آلودگی از طري

 شود. 

( root hairs" بر خالف بسیاری از لگوم ها از طريق ريشه های موئین )S.rostrataسرايت باکتريايی در "

 (.2انجام نمی گیرد )
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 برنج چسبناك " ؛  "

"Sticky or glutinous rice  " 
 

 

 

 

 

 

 مه :مقّد
 Oryza( و يا برنج آفريقايي )Oryza sativaبرنج خوراكي در واقع بذر گیاه تك لپه اي برنج آسیايي )

glaberrima ( است و بعنوان يكي از دانه هاي غالت )پوآسه( محسوب مي شود كه وسیعًا بسان يک ماده

ر سراسر جهان مصرف مي گردد. مهمترين برنج هايي كه در آسیا مقبولیت بیشتري دارند غذايي اصلي د

 Oryza sativa varشامل : باسماتي ، جاسمین و چسبناك مي باشند.  برنج چسبناك با نام علمي "

glutinosa : و اسامي مصطلحي نظیر "rice   " (sticky" ، "glutinous" ، "sweet" ، "botan ، "

"mocha" ، "pearl" ، "biroin chal" و "waxy در حقیقت نوعي برنج است كه در مناطق شرق و )"

 (.7،2،3جنوب شرقي آسیا پرورش مي يابد و خواستاران بسیاري در آن حوالی دارد )

 

 

 مشخصات عمومي برنج :
تین و خاور میانه برنج در سراسر دنیا كشت مي گردد و اصلي ترين ماده غذايي مردم را در آسیا ، آمريكاي ال

هزار واريته برنج در جهان وجود دارند لذا  40-140تشكیل مي دهد. دانشمندان معتقدند كه امروزه در حدود 

هیچكس بطور دقیق نمي داند كه چه تعداد واريته برنج بومي پیش از اين و يا هم اکنون موجودند. بعنوان مثال 

 100هزار واريته برنج را از دست داده و  300ايي در حدود برخي محققین مدعي هستند كه هندوستان به تنه

هزار واريته نیز اينک باقي مانده اند. اغلب واريته هاي موجود جزو برنج معمولي يعني "ُاريزا ساتیوا" و 

هزار سال پیش زراعت مي گرديده اند. برنج هاي زراعي آسیايي در دو  11داراي مبدأ آسیايي هستند که از 

 ا اهلي گرديدند لذا به دو دسته زير تقسیم شده اند :مرحله مجز

 ( كه از چین منشأ دارند.Japonica( ارقام ژاپوني )1

 ( كه از جنوب شرقي آسیا منشأ گرفته اند.Indica( ارقام هندي )2

 

كه از ديگر گونه هاي برنج زراعی كه عمومّیت كمتري دارند شامل برنج آفريقايي )ُاريزا گالبريما( مي باشد 

 (.2،3هزار سال پیش در قاره آفريقا اهلي گرديده است ) 2-3بطور جداگانه از 

 

( برنج مي نامند شامل میوه حقیقي يا برنج قهوه اي موسوم به seed( برنج كه غالبًا آنرا بذر )grainدانه )

ه و مجموعًا ( است كه كاماًل به همديگر چسبیدhull( بعالوه پوسته )caryopsisگندمه يا "كاريوپسیس" )
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( و جنین endosperm"شلتوك" نامیده مي شوند. بخش داخلي برنج قهوه اي شامل "اندوسپرم" )

(embryo  ياgerm مي باشد و بخش خارجي داراي چندين اليه بسیار نازك است كه از بافت هاي متنوعي )

 (.3ساخته شده اند و محكم به "اندوسپرم" و جنین چسبیده اند )

 

عمولي را در قاره آسیا بعنوان اصلي ترين مبدأ گیاه برنج به صورت هاي مختلفي مي پزند كه انواع برنج م

( در ژاپن Mochiبستگي به فرهنگ و سنن هر منطقه دارد چنانكه كلوچه هاي مغزدار موسوم به "موچي" )

ه آنها مي توان به بسیار رايج است. در نیمكره غربي نیز از برنج بشكل هاي ديگري بهره مي گیرند كه از جمل

( شامل : برنج ، پنیر و گوشتابه و همچنین غذايي از مخلوط Risottoغذاي ايتالیايي موسوم به "ريساتو" )

 (.2( اشاره داشت كه در آمريكاي التین مرسوم است )sikihanبرنج و لوبیا موسوم به "سیكیهان" )

 

 

 

 
 

 

 

 شرح زير دسته بندي مي كنند :دانه هاي برنج را معمواًل بر اساس برخي مشخصات ب

 ( كه شامل برنج هاي دانه بلند ، دانه متوسط و دانه كوتاه مي باشند.grain lengthالف( طول دانه )

 ( كه شامل برنج هاي دانه دراز ، استوانه اي و نسبتًا گرد هستند. grain shapeب ( شكل دانه )

هاي برنج پس از پختن بصورت هاي خشك يا پفي  ( كه از اين نظر دانهgrain textureپ ( بافت دانه )

(fluffy.در مي آيند ) 

 ( grain colorت ( رنگ دانه )
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 ( grain translucenceث ( شفافیت دانه )

 (.grain aroma( )2ج ( عطر دانه )

 

عمواًل از برنج هاي دانه بلند غالبًا از ارقام هندي )اينديكا( بشمار مي روند درحالیكه برنج هاي دانه كوتاه م

ارقام ژاپوني بدست مي آيند. برنج های ژاپونی اغلب بشكل تخم مرغي هستند و پس از پختن بحالت چسبناك 

هندي با غالبیت ژنومي برنج هاي -در مي آيند. برنج هاي دانه متوسط از ارقام هندي و يا هیبريدهاي ژاپوني

نسبت به ارقام دانه بلند پس از پختن برخوردار هندي حاصل گرديده اند. اين واريته ها از چسبندگي بیشتري 

 (.2مي شوند )

 

 تفاوت بافت دانه هاي برنج بخاطر اين است كه آنها از دو نوع نشاسته بشرح زير تشكیل يافته اند :

 ( amyloseالف( آمیلوز )

 ( .amylopectinب ( آمیلوپكتین )

هستند در ضمن پختن شكسته نمي شوند و شكل  برنج هايي كه نظیر ارقام دانه بلند داراي آمیلوز بیشتري

ظاهري خود را حفظ مي كنند. همچنین برنج هايي كه از آمیلوپكتین باالتري برخوردارند نظیر انواع دانه كوتاه 

 (.2( در مي آورند )mushyدر طي پختن مي شكنند و به حالت چسبناكي يا حريره اي )
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 گ دانه هاي برنج تأثیر مي گذارند :اصواًل دو عامل مشروحه زير بر رن

 الف( رنگدانه هاي )پیگمان( خاص هر گونه از برنج ها 

 (.2ب ( فرآيندهايي كه بر روي دانه هاي برنج انجام مي گیرند )

 

 

 
 

 

 دانه هاي برنج را از نظر رنگ بصورت زير دسته بندي مي كنند :

 ( :brown rice( برنج قهوه اي )1

( را پس از برداشت محصول در نخستین مراحل تبديل husk  ،outer chaffاي برنج )پوسته خارجي دانه ه

( حذف مي كنند. دانه هاي برنج در اين مرحله داراي رنگدانه هاي hullerتوسط دستگاه پوست گیري )

يكنواختي مي باشند و به رنگ قهوه اي روشن ديده مي شوند و سرشار از عناصر غذايي و تیامین )ويتامین 

B( هستند )2 .) 

 

 ( :white rice( برنج سفید )2

در صورتیكه برنج هاي قهوه اي را در دّومین مرحلۀ تبديل قرار دهند و پوسته زيرين دانه ها موسوم به 

( را حذف كنند آنگاه برنج سفید حاصل مي گردد كه بسیار سريعتر پخته germ( بعالوه جنین )branسبوس )

بیشتري در قیاس با برنج قهوه اي دارد اّما بسیاري از عناصر غذايي خويش را  مي شود و قابلیت انبارداري

 (.2در ضمن اين مرحله از دست مي دهد )
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 ( :black, red, purple( برنج هاي ارغواني، قرمز و سیاه )3

جه افزودن اينگونه دانه هاي برنج از اليه سبوس با همین رنگ ها تشكیل يافته اند. رنگي شدن سبوس در نتی

پیگمان ها به بوته های درحال رشد برنج حاصل مي آيد. وجود رنگ در دانه هاي برنج گاهًا بر ارزش آنها در 

 (.2برخي فرهنگ ها مي افزايد لذا گاهًا اليه سبوس را كاماًل حذف نمي كنند )

 

ز گونه هاي برنج به ( و رنگ از خصوصیات بارز دانه هاي برنج هستند. در داخل هر يك اclarityشفافیت )

محدوده اي از انواع شفافیت دانه هاي برنج مواجه مي باشیم ولیكن برخي ارقام برنج تولید دانه هايي با مغز 

 شفاف تر مي نمايند. دانه هاي برنج را از نظر شفافیت به گروه هاي زير تقسیم مي نمايند :

 ( translucentالف( شفاف )

 ( chalkyب ( گچي )

 ( cloudyفاف يا ابري )پ ( نیمه ش

 ( opaqueت ( كدر يا مات )

 

( ، متراكم تر softerبطور كلي دانه هاي كدر و گچي نسبت به انواع شفاف داراي ويژگي هاي : نرمتر )

(denser( و سنگین تر )heavier( هستند و سريعتر پخته مي شوند )2 .) 

 

 

( favor( و طعم )aromaسط می باشند و از عطر )واريته هاي برنج معطر از انواع دانه بلند و دانه متو

آجیلي بهره مي برند. برنج هاي دانه معطر عمومًا از ارقام هندي حاصل مي شوند. از مطلوب ترين برنج هاي 

معطر مي توان به باسماتي و جاسمین اشاره نمود كه بخش عمده تركیبات نان برنجي سفید را تشكیل مي 

" نیز در هندوستان كشت مي ambemohar( نظیر "floral aromaمعطر برنج ) دهند. برخي از ارقام بسیار

 (. 2گردند )
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 ( :«2( واريته هاي برنج كشور ژاپن )1جدول»

 

طول  نوع برنج كشور/ناحیه

 دانه

رنگ  بافت شفافیت شكل دانه

 ظاهر

 توضیخات

سفید يا  چسبناك شفاف تخم مرغي كوتاه Koshihikari ژاپن

 قهوه اي

لوب براي تهیه مط

 غذاي سوشي

Mochigome مناسب براي تهیه  سفید چسبناك ابري مدّور كوتاه

 كیك موچي

Yamata 

Nishiki 

سنگريزه  كوتاه

 اي

عطري، نرم ،  سفید ُپفي كدر

مطلوب تهیه 

 نوشیدني ساكي
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 ( :«2( واريته هاي برنج هند ، سريالنكا و هیمالیا)2جدول»

 

 

 كشور/ناحیه

طول  رنجنوع ب

 دانه

رنگ  بافت شفافیت شكل دانه

 ظاهر

 توضیحات

هند ، 

سريالنكا ، 

 هیمالیا

استوانه  بلند باسماتي

 اي

پفي و  ابري

 خشك

سفید يا 

 قهوه اي

شبیه پاپكورن، 

معطر، ارزشمند در 

 هند و پاكستان

پفي،  كدر دراز بلند پاتنا

حفظ 

 شكل دانه

عطر كمتر نسبت  سفید

به باسماتي، 

رف با مطلوب مص

 انواع ادويه

سونا 

 ماسوري

تخم  متوسط

 مرغي

سفت،  شفاف

حفظ 

 شكل دانه

معطر، مناسب  سفید

تهیه برنج برشته 

 و پوره 

تخم  كوتاه آمبي موهار

 مرغي

خیلي  ابري

چسبناك، 

شكستن 

سريع 

 دانه 

سفید يا 

 قهوه اي

معطر با بافت 

 چسبنده يكنواخت

نرم و  كدر پلتي متوسط بهاتانیز قرمز

 سبناكچ

قرمز 

 صورتي

مزه خاكي، بوي 

بوتان، تهیه برنج 

 قهوه اي

كوچك و  كوتاه سامبا

تخم 

 مرغي

سفت و  ابري

 متراكم

سفید يا 

 قهوه اي

طعم نشاسته، عطر 

نامطلوب پس از 

 پختن

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 ( :«2( واريته هاي برنج تايلند، چین، ويتنام و الئوس)3جدول»

 

 

 كشور/ناحیه

طول  نوع برنج

 دانه

رنگ  بافت شفافیت دانهشكل 

 ظاهر

 توضیحات

تايلند، چین، 

ويتنام، 

 الئوس

استوانه  بلند جاسمین

 اي

حفظ  ابري

شكل، 

نیمه 

 چسبناك

محبوب در تايلند و  سفید

 آمريكا

تخم  كوتاه چسبناك

 مرغي

خیلي  ابري

 چسبناك

سفید يا 

 قهوه اي

-كره-محبوب در چین

-الئوس-شمال تايلند

ويتنام و ژاپن -فیلیپین

براي تهیه كیك  ،

 موچي

نیمه  كدر دانه اي كوتاه سیاه

چسبناك، 

حفظ شكل 

 ظاهري

سیاه، 

پخته 

برنگ 

ارغواني 

 تیره

در آمريكا موسوم به 

"برنج ممنوعه"، 

سرشار از فیبر و 

آهن، غذاي لوكس 

 مهماني ها

نانگتوم 

 چائودائو

استوانه  بلند

 اي

پفي و  ابري

 خشك

پخته معطر، مشابه  سفید

و جاسمین، باسماتي 

 رايج در ويتنام
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 ( :«2( واريته هاي برنج آمريك و اروپا )4جدول»

 

 

 كشور/ناحیه

طول  نوع برنج

 دانه

رنگ  بافت شفافیت شكل دانه

 ظاهر

 توضیحات

آمريكا ، 

 اروپا

تیكس 

 ماتي

استوانه  بلند

 اي

سبك، پفي،  شفاف

حفظ شكل 

 ظاهري

سفید يا 

 قهوه اي

معطر، شبیه 

ن، اولین پاپكور

نژاد باسماتي 

 آمريكا

چسبناك،  كدر بیضوي كوتاه آربوريو

نرم و 

 كرمي

كاشت در ايتالیا،  سفید

-براي تهیه پودينگ

 الدنیته-ريسوتو

استوانه  كوتاه كانارولي

 اي كوچك

سفت، پفي،  كدر

حفظ شكل 

 ظاهري

سفید يا 

 قهوه اي

براي تهیه ريسوتو 

 و حريره

استوانه  كوتاه كالزر

 وچكاي ك

نرم و  ابري

 چسبناك

سفید يا 

 قهوه اي

محبوب در آمريكا، 

 عالي براي سوشي

 

 

 ( :«2( واريته هاي برنج آفريقا و خاور میانه )5جدول»

 

 توضیحات رنگ ظاهر بافت شفافیت شكل دانه طول دانه نوع برنج كشور/ناحیه

آفريقا ، 

 خاور میانه

استوانه اي  بلند ُدمسیاه

 كوچك

سفت و  كدر

 پفي

 

سفید يا 

قهوه اي با 

يك انتهاي 

 تیره

بومي ايران، محبوب 

 ترين برنج ايران

استوانه اي  بلند آفريقايي

 طويل

مقاوم به خشكي، از  قهوه اي سفت ابري

گونه گالبريما، بفرم 

وحشي در آفريقا، 

عدم تالقي با گونه 

 ساتیوا
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 مقايسه ارقام برنج هندي و ژاپني :
 ف برنج مي توان آنها را بطور كلي به دو دسته زير تقسیم نمود : بمنظور مقايسه ارقام مختل

( sinica( كه از انواع برنج هاي دانه كوتاه ژاپني موسوم به "سینیكا" )stickyالف( برنج هاي چسبناك )

 محسوب مي شوند.

 د.( كه از انواع برنج هاي دانه بلند هندي بشمار مي رونnon-stickyب ( برنج هاي غیر چسبناك )

 خصوصیات و شكل برنج هاي مذكور متفاوتند آنچنانكه :

( غالبًا در اراضي خشك و گرم آسیاي شرقي و اراضي آپلند جنوب شرقي آسیا Japonicaارقام برنج ژاپوني )

و اراضي مرتفع جنوب آسیا پرورش مي يابند. آنها داراي دانه هاي نسبتًا مدّور هستند كه بسادگي ترك بر نمي 

 كسته نمي شوند. پخته اين قبیل دانه ها داراي ويژگي مرطوب و چسبناك هستند.دارند و ش

( اصواًل در اراضي كم ارتفاع و بحالت غرقاب در سراسر مناطق گرمسیري آسیا Indicaارقام برنج هندي )

( در fluffyبعمل مي آيند. آنها دانه هاي بلندی دارند و بسادگي مي شكنند. پخته اين قبیل دانه ها بحالت پفي )

 (.3می آيند و به همديگر نمي چسبند )

 

 

 
 

 

 

 مشخصات برنج هاي معطر :
( داراي دانه هايي با طول متوسط هستند. دانه هاي برنج معطر از نظر مزه و aromaticبرنج هاي معطر )

-2نام "( بنظر مي آيند كه بواسطه دربر داشتن يك تركیب شیمیايي بnut-likeعطر مشابه دانه هاي آجیل )

 ( می باشد.acetyl-1-pyrroline-2پیرولین" )-1-استیل

 واريته هاي مختلف برنج عطري عبارتند از :

"Basmati" ، "Jasmine" ، "Texmati" ، "Wehani" و "Wild pecan . " 

 (.3پخته اين قبیل دانه های برنج دارای بافت ُپفی و سبک هستند )
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 ويژگی های برنج چسبناک :
" ازانواع برنج های دانه کوتاه Oryza sativa var glutinosa( با نام علمی "sticky riceسبناک )برنج چ

آسیايی است که در مناطق جنوب شرقی و شرق آسیا کشت می گردد. برنج چسبناک دارای دانه های مات 

ج های چسبناک را )کدر( با مقدار آمیلوز بسیار کم است که پس از پختن دارای حالت چسبناکی می شود. برن

( است و نام آنرا از glue-likeاز اين نظر "گلوتینوز" می نامند که دارای خصیصه چسبندگی مشابه چسب )

( يا پروتئین خاص غالت gluten" استخراج نموده اند ولیکن نبايد آنرا حاوی گلوتن )glutinosusواژه "

سیايی که به درجاتی از چسبناکی در صورت پختن دانست. اينگونه برنج ها را نبايد با برخی از برنج های آ

بفرم "کته" )بدون آبکش( دست می يابند، اشتباه گرفت. ارقامی از برنج که اينچنین ويژگی چسبناکی را پس 

از پختن نشان می دهند ، می توانند در زمره ارقام ژاپونیکا ، اينديکا و نژادهای گرمسیری ژاپونیکا نیز قرار 

 (. 3،5دارند )

 

سال قبل زراعت می نموده اند. اين نوع برنج در کشورهای : الئوس،  2000برنج چسبناک را در چین از 

تايلند، کامبوج، ويتنام، مالزی، اندونزی، میانمار )برمه(، بنگالدش، شمال شرقی هند، چین، ژاپن، کره، 

ل برنج چسبناک است. متوسط درصد شالیزارهای الئوس در اشغا 85تايوان و فیلیپین کشت می گردد. حدودًا 

 (.5سال بالغ می شود ) 1100سابقه مدّون کاشت برنج در نواحی مذکور از 

 

( اصالح گرديدند، در green revolutionتمامی واريته های برنج که از نظر عملکرد ضمن انقالب سبز )

ه الئوس هیچگاه ارقام زمره ارقام غیر چسبناک محسوب می شدند لذا کشاورزان مناطق برنج خیز آسیا بويژ

اصالح شده را نپذيرفتند و آنها را جايگزين ارقام چسبناک سنتی ننمودند. البته با گذشت زمان امکان دسترسی 

به ارقام ُپر محصول برنج چسبناک از طريق برنامه ملی تحقیقات برنج الئوس فراهم گرديد بطوريکه تا سال 
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رودخانه "مکونگ" به زير کشت برنج چسبناک قرار  درصد اراضی اطراف 70میالدی در حدود  1999

 (.5گرفت )

 

( و يا به مقدار جزئی amylaseبرنج چسبناک بنحو بارزی در قیاس با ساير ارقام برنج معمولي فاقد آمیلوز )

( بهره می برند. آمیلوز و آمیلوپکتین از amylopectinاز آن هستند درحالیکه از مقادير زياد "آمیلوپکتین" )

واع ترکیبات نشاسته اي می باشند اّما آمیلوپکتین مسئول کیفیت چسبندگي دانه های پخته برنج چسبناک می ان

باشد. اينگونه برنج ها در اثر انتخاب کشاورزان از میان میوتانت های منفرد حاصل شده اند. آنها نظیر ساير 

 (.5( می باشند )gliadinگلیادين" )( و "gluteninارقام برنج فاقد "گلوتن" غذايی يعنی "گلوتینین" )

 

 

 
 

 

 

( استفاده می unmilled( و سبوس دار )milledمعمواًل برنج چسبناک را به دو صورت : بدون سبوس )

کنند. برنج های بدون سبوس به رنگ سفید و کاماًل مات می باشند ولیکن به برنج های غیر چسبناک که در 

رند درحالیکه برنج های چسبناک سبوس دار به رنگ های ارغوانی يا حالت خام نسبتًا شفافند، شباهتی ندا

سیاه ديده می شوند. برنج های چسبناک ارغوانی و سیاه از ارقام برنج چسبناک سفید کاماًل متمايزند. در 

برخی از کشورهای در حال توسعه برخی از کشاورزان به دلیل ضعف حاکمیت قانون با استفاده از رنگ های 

و غالبًا مضر برای سالمتی انسان اقدام به تولید برنج های رنگی تقلبی می نمايند. برنج های مصنوعی 

( پخت و يا بحالت آرد در آورد سپس discrete grainچسبناک سفید و سیاه را می توان بصورت پلو )

 (.  5بصورت ژله يا خمیر پخته مصرف نمود )
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 کاربردهای برنج چسبناک :
 غیر غذايی برنج چسبناک :الف( کاربردهای 

بر طبق روايات تاريخی از برنج چسبناک در تهّیه مالت جهت ساختن ديوار بزرگ چین استفاده شده  -الف-1

( کشور Xianاست. آزمايشات باستانشناسی مبین تأئید چنین کاربردی در ساختمان ديوارهای شهر "جیان" )

 حداث قصرهای دوران قديم استفاده گرديده است. چین بوده اند. در آسام نیز از برنج چسبناک در ا

 (.5از نشاسته برنج چسبناک بعنوان چسب گیاهی بهره می برند ) -الف-2

 

 

 ب ( کاربردهای غذايی برنج چسبناک :

 برنج چسبناک را در بسیاری از دستورات غذايی مناطق شرق و جنوب شرقی آسیا بشرح زير بکار می برند :

 : منطقه آسام هند -ب-1

" را بعنوان ترکیب اصلی شیرينی ها، خوراک های حاضری Bora saulمردم آسام برنج چسبناک معروف به "

و صبحانه بکار می گیرند. از برنج چسبناک بطور گسترده در تهیه انواع شیرينی های سنتی آسامی استفاده 

ر تشکیل می دهد، متفاوتند. می شود. شیرينی های آسامی با شیرينی های هندی که ماده اصلی آنها را شی

" می نامند و آن به شکل پودر تهیه Pithaمعروف ترين شیرينی حاصل از برنج چسبناک در منطقه آسام را "

می گردد سپس همراه با شیر بعنوان صبحانه مصرف می شود. همچنین برنج چسبناک را در آب می خیسانند 

بناک نوعی نوشابه برای مصرف در جشن ها تهیه می و در داخل ساقه نوعی بامبو می پزند. از برنج چس

 (.5کنند. تهیه پلو از برنج چسبناک در منطقه آسام برای مصرف بعنوان نهار يا شام بندرت انجام می پذيرد )
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 کشور بنگالدش : -ب-2

ام سفید و برنج چسبناک در بنگالدش بويژه در منطقه "چیتاگنگ" از مقبولیت ويژه ای برخوردار است. ارق

( کشت می کنند. برنج چسبناک پخته را همراه با گوشت homesteadصورتی آنرا در مزارع خانگی رعیتی )

يا ماهی و پودر نارگیل بعنوان صبحانه مصرف می کنند. برنج چسبناک پخته را با قطعات کوچکی از نارگیل، 

پز می کنند. آرد برنج چسبناک را با شکر قهوه ای و موز رسیده در داخل برگ های موز می پیچند و بخار

 (. 5شکر و کره مخلوط نموده و بصورت گلوله های کوچک در می آورند و می پزند )

 

 کشور میانمار )برمه( : -ب-3

برنج چسبناک بويژه رقم ارغوانی در کشور برمه بسیار ُپر طرفدار است. آنرا همراه با نخود می پزند و 

برنج مذکور را در برگ موز همراه با نخود، نمک، کنجد و پودر نارگیل می بعنوان صبحانه میل می کنند. 

پیچند و بخارپز می کنند. برنج چسبناک را با پیاز و زردچوبه در روغن بادام زمینی می پزند و همراه با کنجد 

ر مسافرت برشته سرو می نمايند. برنج چسبناک خیسانده را درون قطعاتی از بامبو می ريزند و پس از پختن د

ها همراه می برند. برنج چسبناک را می پزند و بصورت گلوله هايی با مغز شکر سرخ در می آورند سپس 

برای مدت کوتاهی درون آب جوش قرار می دهند. برنج چسبناک را همراه با کشمش، بادام هندی و تراشه 

رف شوند. برنج چسبناک را های نارگیل می پزند سپس بصورت کلوچه در می آورند تا در مراسم خاص مص

مخلوط با قطعات موز و تراشه های نارگیل درون برگ های موز بخارپز نموده و بعنوان غذای حاضری سرو 

 (.5می کنند )
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 کشور چین : -ب-4

( می شناسند. برنج چسبناک را آرد می کنند و برای nuomiبرنج چسبناک را در زبان چینی بنام "نیومی" )

" برای مصرف در جشن های سال tangyan" و "niangaoرينی و کلوچه های مغزدار موسوم به "تهّیه شی

نو و فستیوال قايق اژدها استفاده می کنند. همچنین آنرا با لوبیا قرمز، قارچ، میگوی خشک و دوکفه ايهای 

 (. 5( مصرف می کنند )scallopدريايی )

 

 کشور فیلیپین : -ب-5

" می شناسند. برنج چسبناک را درون برگ های نارگیل يا موز malagkitیپین با نام "برنج چسبناک را در فیل

" است. تراشه های نارگیل را برای تهیه مربا در آب و sumanپیچیده سپس بخارپز می کنند که موسوم به "

و انبه  شکر می جوشانند سپس با برنج چسبناک پخته بعنوان غذای حاضری سرو می کنند. پخته آنرا با موز

کاماًل رسیده بر سر سفره می گذارند. برنج چسبناک را با ارزن، شیر نارگیل و شکر مخلوط نموده و می پزند 

تا برای مراسم کريسمس مصرف گردد. در فیلیپین از برنج چسبناک نوعی کیک گلوله ای مشابه "موچی" 

(mocha" ژاپنی ها تهّیه می گردد که به )palitao( 5" موسوم است.)  

 

 کشور اندونزی : -ب-6

" می شناسند و از آن برای تهّیه انواع شیرينی بهره می گیرند. ketanبرنج چسبناک را در اندونزی با نام "

برنج چسبناک را با شیر نارگیل آمیخته و در ساقه های بامبو می ريزند سپس در برگ های موز می پیچند و 

" نیز استفاده می tuakتهّیه برخی نوشابه ها از جمله "درون آتش اجاق می پزند. از اين برنج برای 

 (.5گردد)
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 کشور مالزی : -ب-7

" ياد می گردد و آنرا در اختالط با شیر نارگیل و pulutدر مالزی و سنگاپور از برنج چسبناک با عنوان "

انده را داخل ساقه نمک می پزند و بعنوان غذای سنتی در فستیوال ها مصرف می کنند. برنج چسبناک خیس

 (.5های بامبو می ريزند و پس از پیچیدن در برگ های موز درون اجاق قرار می دهند تا بخوبی پخته شود )

 

 کشور ژاپن : -ب-8

" می شناسند زيرا عمدتًا برای تهّیه کلوچه های گلوله ای mahigomeژاپنی ها برنج چسبناک را با نام "

می شود. "موچی" از شیرينی های سنتی ژاپنی ها شمرده می شود كه مغزدار موسوم به "موچی" استفاده 

 (. 5بشكل گلوله هاي مغزدار است و در جشن های سال نو مصرف می گردد )

 

 کشور کره : -ب-9

" می نامند. از برنج chalbap" در کره می شناسند و پخته آنرا "chapssalبرنج چسبناک را با نام "

 (. 5انواع کیک ها استفاده می گردد )چسبناک در کره برای تهّیه 

 

 کشور الئوس : -ب-10

" بعنوان اصلی ترين ماده غذايی مردم الئوس محسوب می شود. آنرا khaoniaoبرنج چسبناک موسوم به "

ابتدا برای چند ساعت می خیسانند سپس درون ساقه های بامبو قرار می دهند و بخارپز می نمايند. محبوب 

 (.5ئوس را برنج چسبناک پخته همراه با ساالد "پاپايا" و مرغ سرخ شده می دانند )ترين غذای مردم ال

 

 کشور تايلند : -ب-11

" می شناسند كه بويژه در مناطق شمال و شمال شرقی بسان عمده Isanبرنج چسبناک را در تايلند به اسم "

يا گاومیش ، سبزيجات تازه و ترين غذای مردم مطرح است. برنج چسبناک را می پزند و با گوشت گوساله 

انبه می خورند. برنج چسبناک خیسانده را با شکر و کرم نارگیل مخلوط نموده و در داخل ساقه های بامبو می 

ريزند سپس می پزند. گاهًا آنرا با لوبیا و يا انواع آجیل ها سرو می کنند. در تايلند از برنج چسبناک برای 

 (. 5می برند ) تهّیه نوشابه های سنتی نیز بهره

 

" می شناسند. از آن برای تهّیه آرد gao nepکشور ويتنام : برنج چسبناک را در ويتنام با عنوان " -ب-12

جهت پختن انواع کیک و کلوچه سنتی استفاده می کنند. خمیر حاصل از آنرا بصورت مکعبی در می آورند و با 

اصل از برنج چسبناک در ويتنام خواستاران زيادی گوشت ُپر می نمايند سپس می پزند. رشته های غذايی ح

دارد. گلوله های حاصل از خمیر آنرا با قطعات گوشت و قارچ ُپر می کنند سپس می پزند. معروف ترين 

 (. 5" هستند )choujiu" و "satoنوشابه های حاصل از برنج چسبناک موسوم به "
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 برنج های ژاپونی :
( هستند که عمدتًا در کشور Japonicaرقام دانه کوتاه موسوم به "ژاپونیکا" )برنج های ژاپونی منتسب به ا

 ژاپن کاشته می شوند. برنج های ژاپونی را به دو دسته اصلی بشرح زير تقسیم می کنند :

 (uruchimaiالف( برنج های معمولی يا "اروچیمای" )

 ( mochigomeب ( برنج های چسبناک يا "موچی گوم" )

 

عمولی همواره بمیزان بیشتری زراعت می گردند و نقش عمده را در رژيم غذايی ژاپنی ها برعهده برنج های م

( هستند. اينگونه دانه ها پس از پختن دارای بافت translucentدارند. آنها شامل دانه های نیمه شفاف )

"چاپ استیک" چسبناکی می شوند بطوريکه آنها را بسادگی می توان به کمک  میله های غذاخوری يا 

(chopsticks( برداشت و میل نمود. چنین برنج هايی را در خارج از ژاپن بنام برنج سوشی )sushi rice )

می شناسند زيرا در تهّیه غذای مذکور بکار می روند. از آنها همچنین در تدارک نوشیدنی سنتی "ساکی" 

(sake  ياsakiبهره می گیرند. برنج های چسبناک ژاپنی در ته )( "ّیه کیک "موچیmocha و يا مخلوط )

( استفاده می شوند. آنها دارای دانه های کوتاه هستند و sikihanبرنج با حبوبات موسوم به "سیکیهان" )

بواسطه صفات کوتاه، مدّور و غیر شفاف از برنج های ژاپنی معمولی تمیز داده می شوند. اين دانه ها بمحض 

 (. 6د و بطور محسوسی از بافت سفت تر و جويدنی تری بهره می برند )پختن دارای حالت چسبناک می گردن

 

امروزه زراعت برنج در ژاپن بصورت مکانیزه صورت می پذيرد بطوريکه اغلب مراحل کاشت تا برداشت  ---

برنج توسط ماشین آالت انجام می گیرند. برای اين منظور ابتدا بذور برنج را در آب می خیسانند سپس درون 

ی هايی در محل های سرپوشیده کشت می کنند تا به اندازه کافی رشد نموده و تبديل به نشاء شوند. مزارع سین

ژاپن در اراضی حاشیه تپه ها و در مناطق روستايی قرار دارند. اينگونه اراضی زراعی بسیار محدودند زيرا 

 (. 6اغلب نقاط کشور ژاپن را مناطق کوهستانی می پوشانند )
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 ترين ارقام برنج ژاپنی عبارتند از :مهم

1" )Koshihikari كه از ارقام قابل احترام در اين کشور می باشد و بصورت گسترده زراعت می گردد.اين "

 رقم در آمريکا و استرالیا نیز رواج دارد.

 " نیز بسیار طرفدار دارد.Akitakomachi( رقم "2

 حتی پس از سرد شدن محبوبیت يافته است. " كه بواسطه حفظ مزه غذاSasanishiki( رقم "3

 " از معروفیت خاصی برای تهّیه نوشیدنی "ساکی" بهره مند می باشد.Yamada Nishiki( رقم "4

( جزيره "هوکايدو" که جزو شمالی ترين مناطق ژاپن محسوب مي گردد، اغلب به کاشت برنج های مقاوم 5

 ختصاص دارد. " اYumepirika" و "Oborozukiبه سرما نظیر : "

6" )Calrose از ارقام دانه متوسط ژاپنی است که بويژه در کالیفرنیای آمريکا رواج دارد و برای تهّیه "

 (.6سوشی بکار می رود )

 

 

 
 

 

( برای پختن برنج استفاده می کنند. آنها دانه های برنج را به همراه suihankiاکثر ژاپنی ها از "پلوپز" )

پلوپز می ريزند. براي اين منظور ابتدا برنج را با آب می شويند تا نشاسته مازاد آزاد مقدار مناسب آب درون 

ساعت و  5/0-1گردد سپس قبل از شروع پختن بايد مدتی در آب خیسانده شود. مدت خیساندن در تابستان ها 

د. آنگاه برنج را ساعت است. البته مدت خیساندن به کیفیت و تازگی برنج ها نیز بستگی دار 2در زمستان ها 

قسمت دانه های برنج خیس خورده می جوشانند ولیکن اگر برنج خشک باشد بايد  4قسمت آب و  5با نسبت 

انتخاب نمود. متعاقبًا عمل جوشاندن تا مرحله نرم شدن مغز دانه ها ادامه می يابد. ژاپني  1:1نسبت مذکور را 
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بصورت سنتی از برنج در هر وعده غذايی ژاپنی ها  ها اغلب از افزودن نمک به برنج خودداری می كنند.

مصرف می گردد بطوريکه از پلوپزهای تايمردار برای پختن برنج جهت وعده صبحانه بهره می برند. پلوپزها 

می توانند رطوبت پلو را حفظ نموده و آنرا گرم نگهدارند. نهايتًا برنج های پخته را در پیاله های مخصوص 

می ريزند و در سفره می گذارند. گاهًا برنج های پخته را موقتًا در جعبه های چوبی  "chawanموسوم به "

 (. 6" نگهداری می نمايند )ohitsuدرپوش داری بنام "

 

 

 برنج های ويتنامی :
برنج اصلی ترين محصول کشاورزی کشور ويتنام است و آنرا بمنظور امنیت غذايی داخلی و صادرات تولید 

میلیون کشاورز خرده مالک ويتنامی به زراعت برنج اشتغال دارند زيرا  11درصد از  80 می کنند. در حدود

 2012برنج بعنوان غذای اصلی و عمده ممر درآمد آنها محسوب می گردد. وسعت شالیزارهای ويتنام در سال 

هکتار( با میلیون  66/7درصد کل اراضی  كشور را ) 46میلیون هکتار بوده است که  3/4میالدی در حدود 

میلیون تن در سال  31/42تن در هکتار تشکیل می دهند و بدين ترتیب محصولی بالغ بر  53/5عملکرد 

میلیارد دالر آمريکا صادر  5/3میلیون تن به ارزش  1/7حاصل گرديد. از برنج تولیدی مزبور بمیزان 

 (. 1،4شد)

 

ار زياد است. واريته های متعدد برنج ويتنام را در سه ويتنام از اصلی ترين مراکز تولید برنج دنیا  با تنّوع بسی

 گروه بشرح زير قرار داده اند :

 ( hybride rice( برنج هیبريد )1

 ( pure rice( برنج اصالح شده )2

 (.traditional rice( )1( برنج بومي )3

 

عملکرد پائین، ديررس و میالدی تولید می گردد. آنها دارای کیفیت باال،  19برنج بومی در ويتنام از قرن 

حساس به بیماری ها هستند لذا با آغاز انقالب سبز از وسعت اينگونه شالیزارها کاسته شد و برنج هايی با 

عملکرد باال، زودرس و کیفیت نازل تر جايگزين شدند. اراضی زير کشت برنج چسبناک نیز همانند ارقام سنتی 

 (. 1درصد کل شالیزارهای ويتنام رسیدند ) 19/0تار يعنی هزار هک 14بتدريج کاهش يافتند و به میزان 

 

 بذور برنج  چسبناک تولیدی را در ويتنام به دو طريق نگهداری می کنند :

 : in situ( شیوه 1

 : ex situ( شیوه 2

 

به انبارداری در شرايط سرد و دوره های کوتاه، متوسط و طوالنی اقدام می شود. در اين  ex situدر روش 

از چنین محدوديت  in situاز خصوصیات طبیعی برنج بخوبی بهره برداری نمی شود درحالیکه روش  روش

هايی مبرا است و در محل های تولید صورت می پذيرد. نگهداری خانگی به کشاورزان کمک می کند تا بر 



93 
 

هکتار از  400ح درآمد آنها به موازات افزايش کیفیت تولیدات افزوده شود. برنج چسبناک هر ساله در سط

 (.1تن در هکتار کشت می شود ) 5/3شالیزارهای استان "هوا وانگ" ويتنام با عملکرد 

 

امروزه شرکت های تولید کننده بذور کشاورزی و مؤسسات تحقیقاتی توجه چندانی به برنج های چسبناک 

 100آفات است لذا  نشان نمی دهند که بواسطه دوره رشد طوالنی، راندمان کم و خسارت پذيری نسبت به

درصد بذور مورد نیاز کشاورزان که عمدتًا دارای اراضی کوچک و خرده مالکی هستند، توسط خودشان تأمین 

می گردد بنابراين کیفیت محصوالت تولیدی هیچگاه يکنواخت نخواهد بود و هزينه های بیشتری صرف نمی 

 (. 1گردند )

 

 

   

 

 منابع و مآخذ : 
1) Dao The , Anh & et al – 2013 – Conservation and development of local Hoa Vang 

sticky rice – University International Terre Citoyenne (UITC)  

 http://www.foodservicewarehouse.com –Types of rice  –2014  –2) Frish , Eleanor  

 http://ricewisdom.org –Rice varieties and seeds  –2014  –3) Rice Wisdom  

4) VTPAEPC – 2008 – Report on Vietnamese rice sector – Vietnam Trade Promotion 

Agency ; Export Promotion Center  

 http://en.wikipedia.org –use rice Glutino –2014  –5) Wikipedia  

  http://en.wikipedia.org –Japanese rice  –2014  –6) Wikipedia  

 lix.comhttp://yl –Glutinous rice  –2014  –7) Yllix  

webster.com/dictionary-http://www.merriam8)  

   http://farsilookup.com9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.foodservicewarehouse.com/
http://ricewisdom.org/
http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://yllix.com/
http://www.merriam-webster.com/dictionary
http://farsilookup.com/
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 " برنج چهار كربنه " ؛

  "Rice C4 " 
 

 

 

 

 

 

 مه :مقّد
تقويت روند تولید مواد غذايي جهت جمعیت رو به فزوني جهان تنها از طريق افزايش معني دار عملكرد 

" از خانواده .Oryza sativa L( با نام علمي "riceمحصوالت گیاهي امكان پذير مي باشد. گیاه برنج )

براي رشد و نمو بهره مي گیرد.  C3جمله گیاهاني است كه از مسیر فتوسنتزي " و از Poaceaeغالت يا "

يكي از شیوه هايي كه اخیرًا براي افزايش ظرفیت فتوسنتزي گیاهان زراعي مطرح مي باشد عبارت از درج 

نظیر برنج بمنظور باال بردن قابل توجه عملكرد آنان است زيرا  C3در محصوالت  C4مسیر فتوسنتزي 

ني كه مكانیزم فتوسنتزي بهتري دارند، مي توانند بنحو مطلوب تري از تشعشعات خورشیدي بهره گیرند گیاها

و عملكرد باالتري تولید نمايند. اين موضوع مي تواند در گیاه برنج به محصول دانه اي بیشتري منتهي گردد 

ناطق گرم و خشك افزوده مي ضمن اينكه تلفات آب كاهش مي يابد و بر كارآيي مصرف نیتروژن بويژه در م

 (.6شود )

 

شناخته می  C4کربنه است. گیاهانی که بعنوان  4مبتنی بر سیستم فتوسنتزی  مخفف گیاهان C4عالمت 

شوند ، عمومًا دارای توانايی تولید بیوماس بیشتری در برابر دريافت تشعشعات خورشیدی می باشند. آنها 

د و در برابر تنش گرما متحمل ترند. از اينرو تحمل بیشتری در کارآيی مصرف آب و نیتروژن باالتری دارن

( بروز می دهند. rainfedشرايط تنش خشکی در مناطق بحراني يعني نواحی شالیزاری مشروب از باران )

( هستند. subsistenceبويژه اينکه اينگونه مناطق میزبان کشاورزان فقیر و اجتماعات زراعي معیشتی )

مي باشند لذا چنین مزّيت هايی ندارند.  C3زراعی از جمله برنج دارای سیستم فتوسنتزی  بسیاری از گیاهان

را معرفی نمايد. آنها در  C4در نظر دارد تا برنج هايی با سیستم فتوسنتزی  C4کنسرسیوم جهانی برنج 

ر بمقدار قابل صورت موفقّیت قادر خواهند بود تا عملکرد دانه برنج را عالوه بر ساير فوايد زراعی مذکو

 (. 7مالحظه ای افزايش بخشند )
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 فتوسنتز گیاهان چهار كربنه :
( با استفاده از نور خورشید بعنوان منبع انرژي بصورت قند مي CO2گیاهان به تثبیت دي اكسید كربن )

ها و گل ها بهره نمايند. گیاهان از كربن تثبیت شده براي ساختن اندام هايي نظیر : ريشه ها ، ساقه ها ، برگ 

مي جويند و مازاد آنرا بصورت قندها يا نشاسته در داخل بذور يا میوه هايي ذخیره مي نمايند كه ما آنها را 

 .(5بعنوان مواد غذايي برداشت مي نمائیم )

 

CO2 ( در اكثر گیاهان از جمله برنج ابتدا بصورت يك تركیب سه كربنهC3 توسط آنزيمي موسوم به )

( بعنوان عامل فتوسنتزي گیاهان Rubiscoفسفات كربوكسیالز اكسي ژناز" يا "روبیسكو" ) "ريبولوز بي

C3  تثبیت مي گردد. "روبیسكو" ذاتًا غیر مؤثر و ناكارآمد است زيرا مي تواند موجب تركیب مواد با اكسیژن

ه مقابل ( گردد كه در جبهphotorespirationهوا ضمن يك فرآيند مازاد موسوم به "تنفس نوري" )

مي  O2درجه سانتیگراد مي رسد، به افزايش رقابت توسط  20فتوسنتز قرار دارد. زمانیكه دما به باالتر از 

منجر مي گردد و كارآيي فتوسنتز نزول مي يابد. مقدار زيادي از  CO2انجامد كه به كاهش قابل توجه تثبیت 

حال پخش شدن به داخل است. بدينگونه در در  CO2آب در اين زمان از برگ ها خارج مي شوند درحالیكه 

 (.5اقالیم گرمسیري كه محل بیشترين تولید برنج دنیا هستند، فتوسنتز به شدت ناكارآمد مي گردد )

 

هستند كه منجر به افزايش كارآيي مصرف آب و  CO2داراي كارآيي بیشتري در تغلیظ و تمركز  C4گیاهان 

ايط محیطي خشك تر و گرم تر مي شود. اين حالت بطور طبیعي در نیتروژن و اصالح سازگاري گیاهان به شر

برابر ُرخ مي دهد و نشاندهنده مسیري آسان و امكانپذير براي تحّول  50گروه زيادي از گیاهان گلدار تا میزان 

و در سلول هاي غالف آوندي  C4( در گیاهان Kranz anatomyو تكامل گیاهان است. "آناتومي كرانز" )

(bundle sheath در واكنش به "تنفس نوري" شكل گرفته اند بنابراين بايد استراتژي فتوسنتز )C4 

 (.5ايجاد گردد ) C3بصورت "آناتومي كرانز" در گیاهان 

 

 

 
 



96 
 

 تولید برنج چهار كربنه :
با اولین مشاهدات از خودمان مي پرسیم كه چرا برخي محصوالت نظیر: ذرت ، سورگوم و نیشكر داراي 

هاي بسیار بیشتري نسبت به برنج هستند ؟ اين سؤال قبل از اينكه درگیر با مسئله افزايش دادن میزان عملكرد

تولید برنج بوده باشد، همواره متخصصین اصالح نبات را بخود متوجه مي ساخت. در واقع گیاه برنج از 

اراي سیستم فتوسنتزي سود مي جويند درحالیكه ذرت ، سورگوم و نیشكر د C3سیستم فتوسنتزي موسوم به 

هستند. همانند زمانیكه از طريق مصرف عناصر معدني و ويتامین ها مي توان  C4ديگري موسوم به 

مي تواند بر كارآيي تولید گیاه برنج  C4درصد فزوني بخشید لذا توسعه برنج  50توانمندي افراد را تا 

در هكتار هستند درحالیكه برنج بعنوان يك  تن 9/13نظیر ذرت داراي پتانسیل عملكرد  C4بیفزايد. گیاهان 

 (.2تن در هكتار برخوردار مي باشد ) 3/8تنها از توانايي تولید  C3گیاه 

 

گیاهان با جذب انرژي خورشید به تولید قندها ضمن فرآيند فتوسنتز مي پردازند. تثبیت كربن در واقع يك نوع 

ضمن واكنش فتوسنتز شكسته مي شود و از آن  CO2مكانیزم بیوشیمیايي است كه ضمن آن پیوند مولكولي 

براي نشان دادن  Cدر داخل سلول هاي گیاهان براي تولید قندها بهره مي گیرند. در علم بیوشیمي از حرف 

اتم كربن  4منتسب به اولین ماده آلي حاوي  C4مواد آلي حاوي كربن استفاده مي گردد و عالمت اختصاري 

 (. 2گیاهان مي باشد كه با همین عالمت شناخته مي شوند ) در برخي CO2حاصل از تثبیت 
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تفاوت اصلي را  2نسبت به مطالعه خصوصیات آنها همت گمارده و  C4به  C3دانشمندان براي تبديل برنج 

 در آنان شناسايي نموده اند كه عبارتند از :

 الف( آناتومي برگ ها :

میلیمتر از سطح برگ  2رگبرگ در هر  20ستند بطوريكه در حدود داراي رگبرگ هاي بیشتري ه C4گیاهان 

عدد از  10-12از رگبرگ هاي كمتري برخوردار مي باشند و فقط  C3هايشان مشاهده مي شوند ولي گیاهان 

موجب بهبود كارآيي فتوسنتزي آنها  C4آنها را در همان وسعت دارند. حضور رگبرگ هاي بیشتر در گیاهان 

مي گردد. اين گیاهان آنزيم "روبیسكو" بیشتري دارند كه موجب جذب و پیوند با  C3اهان در قیاس با گی

CO2  بي فسفات كربوكسیالز  5و1و اكسیژن شده و به فرآيند تولید قندها مي پردازد. "روبیسكو" )ريبولوز

 (. 2اكسیژناز( آنزيمي ضروري در فرآيند اصلي تثبیت كربن است )

 

 

 براي رشد : CO2ب ( طرز استفاده از 

باعث افزايش كارآيي مصرف انرژي خورشید مي شود بطوريكه بیوماس و دانه هاي بیشتري در  C4ژن 

پي پي  10مثاًل  CO2قادر به رشد در غلظت هاي كم  C4برنج هاي "ترانس ژن" تولید خواهد شد. گیاهان 

 (.2پي پي ام مي باشند ) 50 يعني CO2نیازمند غلظت هاي باالتري از  C3ام هستند درحالیكه گیاهان 
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بخوبي مي تواند تهديد جهاني گرم شدن محیط زيست، شرايط خشكي، محدوديت عنصر نیتروژن،  C4برنج 

مي تواند زيان  C4را بخوبي تحمل نمايد. پرورش برنج  CO2محدوديت فراهمي رطوبت و محدوديت 

افزايش میزان تثبیت زيستي  تغییرات اقلیمي بر تولیدات كشاورزي را كاهش دهد و بر

(biosequestration دي اكسید كربن بیفزايد. گیاهان )C4  به تثبیت زيستي بیشتري بصورت بیوماس به

-20نیازمند يك دوره تحقیقات  C4معتقدند كه تولید برنج  IRRIمي پردازند. محققین  CO2ازاي هر واحد 

 (.2فعلي دست يازند ) C3رد نسبت به برنج هاي درصدي عملك 50ساله است تا بدينگونه به افزايش  15

 

 

 

 
 

 

 

فقراي شهري، روستائیان فاقد زمین و كشاورزان بدون شالیزار همگي از مشتريان محصول برنج هستند و در 

صورت افزايش تولیدات برنج و نتیجتًا كاهش بهاي آن مستفیض خواهند شد و همچنین فرصت هاي بیشتري 

صنايع مربوطه خلق مي گردد. تولید محصول برنج بیشتر با تعداد كارگران كمتر  براي بخش هاي خدماتي و

موجب بهبود وضعیت اقتصادي كشورها و حركت آنها بسوي صنعتي شدن مي گردد زيرا هیچ  C4توسط برنج 

كشوري تاكنون بدون كاهش معني دار نیروي انساني از بخش كشاورزي نتوانسته است به وضعیت اقتصادي 

 ري نائل آيد.باالت

موفقیت هايي كه در سال هاي اولیه پس از انقالب سبز حاصل آمدند، براي مدتي با توقف عملكرد برنج 

مي تواند متعاقبًا بر  C4مصادف گرديدند كه اين موضوع باعث تعويق روند فقرزدايي شد. ايجاد برنج هاي 

 (. 2ر جوامع برنجكار جهان شود )عملكرد شالیزارها بیفزايد و بدينطريق موجب كاهش فقر موجود د
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 : C4مشکالت و الزامات برنج 
امروزه در حدود يک میلیارد از مردم جهان با درآمدی کمتر از يک دالر در روز امرار معاش می کنند 

میلیون نفر از مردم جهان  854درحالیکه نیمی از آنرا صرف تأمین مواد غذايی می نمايند. بعالوه در حدود 

 نفر از آنان بواسطه گرسنگی محض تلف می گردند.  25000رسنه هستند و روزانه در حدود همواره گ

درصد از ساکنین زمین در قاره آسیا زندگی می کنند و هر هکتار از اراضی شالیکاری منطقه  60در حدود 

دی وظیفه میال 2050نفر است ولیكن هر هکتار از اين اراضی در سال  27موظف به تولید مواد غذايی برای 

 نفر را بر عهده خواهد داشت. 43تأمین 

تغییرات اقلیمی با روند کنونی احتمااًل باعث افزايش بیشتری در تفاوت های آب و هوايی خواهند شد و نتیجتًا 

الگوهای اقلیمی موجود جهان را با شرايط نامساعدتری مواجه می سازند. امروزه کمبود آب بشدت در حال 

( باعث رقابت جهت استفاده از غالت biofuelوه افزايش تقاضا برای سوخت های زيستی )افزايش است. بعال

 (. 3بمنظور تولید سوخت يا غذا گرديده است که نتیجه ای بجز افزايش قیمت آنها ندارد )

 

 

 

 
 

 

درصد مردم جهان در شهرها زندگی می کنند لذا نیازمند تدارک غذای کافی در  75در حال حاضر بیش از 

مزارع و انتقال مداوم آنها به مراکز عمده مصرف می باشند درحالیکه رشد تولیدات غذايی بکندی صورت می 

پذيرند. ارقام موجود و منتخب برنج که نقش بیشتری در تدارک مواد غذايی برای میلیون ها نفر از مردمان 

ده اند و بنظر می رسد که از ماهّیت فقیر را در قاره آسیا بر عهده دارند، به سرحد نهايی عملکرد خويش رسی

درونی تمامی ژن های مرتبط با عملکردشان استفاده شده باشد. نهايتًا عملکرد ناکافی برنج به امنیت غذايی 

مناسب منتهی نمی گردد و عملکرد کشاورزی ناپايدار ، نزول قابلّیت های محیطی و ناآرامی های اجتماعی بر 

راين چنین چرخه معیوب و ناقصي بايد با چرخه مؤثرتری جايگزين شود اين معضالت می افزايند. بناب
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بطوريکه بر میزان تولیدات غذايی افزوده گردد و امنیت غذايی بر جذابیت سرمايه گذاری در بخش تولیدات 

 (. 3کشاورزی بیفزايد و بموازات از محیط زيست محافظت كافي بعمل آورد )

 

ن می تواند از چنین معضالتی بکاهد و از مصائبي كه در انتظارمان اينک چه نوع تکنولوژی بطور همزما

 است، جلوگیری نمايد ؟ 

( راه حل اين مشکل را در افزايش کارآيی فتوسنتزی IRRIپژوهندگان مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج ) 

ز چنین سیستمی را گیاه برنج در راستای حداکثر بهره گیری از نور خورشید می دانند. خوشبختانه نمونه بار

آنچنانکه در ذرت ها ُرخ می دهد، موجب  C4به  C3سراغ دارند لذا تبديل برنج  C4در فتوسنتز گیاهان 

افزايش عملکرد آنها خواهد شد و همزمان از منابع کمیاب )زمین، آب، کود( کمتری بهره برداری مي گردد 

همکاری مؤسسات مربوطه می باشد. در اين  ولیكن اين قضیه نیازمند مهارت ها و تکنولوژی های مدرن و

 (.3میالدی نموده است ) 2008در سال  C4اقدام به تشکیل کنسرسیوم جهانی برنج  IRRIراستا مؤسسه 
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 : فرصتي براي پژوهش سیستم هاي بیولوژي : C4برنج 
زايش عملكرد اين گیاهان از پتانسیل قابل مالحظه اي در اف C3در گیاهان  C4مهندسي مسیر فتوسنتزي 

همچنان الينحل مانده است  C4برخوردار مي گردد. كنترل ژنتیكي شكل ظاهري درگیر در فتوسنتز گیاهان 

تاكنون قرين موفقیت نبوده است ؟  C4آنچنانكه گاهًا موجب مطرح شدن اين سؤال مي گردد كه چرا مهندسي 

ده فرصت هاي مطلوبي براي شفاف سازي امكان توسعه و دانشمندان معتقدند كه نسل آتي تكنولوژي ارائه دهن

 (.8خواهند بود ) C4تحّول فرآيندهاي فتوسنتزي 

 

 وجود دارند كه عبارتند از : C4امروزه دو نظريه متضاد در مورد تكامل فتوسنتز 

 ( Master switch( نظريه تغییر مسیر )1

 ( Incremental gain( نظريه منفعت نهايي )2

 

استراتژي پژوهشي متفاوت به موازات همديگر هستند تا حداكثر  2ذكور خواهان اقدام به انجام دو نظريه م

حاصل آيد. در اين حالت ، پژوهش سیستم هاي بیولوژي مي تواند  C4به  C3موفقیت در مهندسي گیاهان 

ضروريات  ، شناسايي C4نقش محوري را در شناسايي و كنترل عناصر تنظیم و توسعه سیماي كلي گیاهان 

بیوشیمیايي و نیازهاي آناتومیكي جهت دستیابي به كارآيي فتوسنتزي ، شفاف سازي مكانیزم هاي ژنتیكي 

و نهايتًا شناسايي مسیرهاي پابرجا بمنظور مهندسي برنج چهار كربنه بر عهده گیرد. پروژه برنج  C4سیستم 

C4 هش هاي بنیادين و كاربردي توأمان بعنوان يك پروژه علمي میان رشته اي مي تواند در زمره پژو

 (.8میالدي را رونق بخشد ) 21محسوب شده و كشاورزي قرن 

 

 

 

 پیشینه طرح برنج چهار کربنه :
کشاورزی از مبانی ناگسستنی و جدائی ناپذير اجتماعات انسانی است ولیکن تولیدات کشاورزی وابسته به 

درصد سطح کره زمین را  29مربوطه می باشد. فقط و پژوهش های  فراهمی: زمین ، آب ، اقلیم ، مديريت

آن برای کشاورزی مناسبند و مابقی در تصرف : برف و  1/3خشکی ها تشکیل می دهند و تنها کمی بیش از 

يخ ، بیابان ها ، جنگل ها و کوهستان ها می باشند که برای کشاورزی شايسته نیستند. گواينكه در بسیاری از 

اراضی سطح زمین از نظر شرايط اقلیمی و توپوگرافی برای تولید مواد غذايی توسط درصد از  10موارد فقط 

 بشر مناسبت دارند. 

میلیارد نفری کره زمین در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند يعنی  6/6درصد از جمعیت  75امروزه 

یزارها بواسطه توسعه صنايع و مناطقی که بیشترين میزان فقرا در آنجا تمرکز يافته اند. بهر حال وسعت شال

شهرها مداومًا کاهش می يابند و از کیفیت خاک ها بتدريج کاسته می گردد. اينك تمامی عوامل متناقض در 

 (. 4جهت کاهش تولید برنج تقويت می گردند بطوريکه سطح تولید اين محصول به شّدت محدود گرديده است )

 

شد و نمو می پردازند و ضمن آن برگ ها ، ريشه ها ، ساقه ها ، گیاهان با استفاده از تشعشع خورشید به ر

گل ها و بذرها در اثر فرآيندی موسوم به فتوسنتز توسعه می يابند. گیاه برنج با سیستم فتوسنتزي موسوم به 

C3  در قیاس با گیاه ذرت با سیستم فتوسنتزيC4  داراي كارآيي كمتري در استفاده از نور خورشید است و
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درگیر با مرتب سازي مجدد ساختار سلولي برگ  C4به  C3نازل تري تولید مي كند. تبديل گیاهان  محصول

ها و افزايش كارآيي آنزيم هاي متفاوتي است كه در فرآيند فتوسنتز دخیل مي باشند. اگر چه تمامي تركیبات 

 (.4)دارند و بخوبي فعال نیستند فاوتياينك در گیاه برنج موجودند ولیكن آنها توزيع مت C4الزم براي فتوسنتز 

  

 IRRI (4»:)در  C4( نقشه راه پروژه تولید برنج 1جدول»

  

مراحل 

 طرح

1 2 3 4 

 سال 4 سال 5 سال 3 سال 3 مدت 

كشف ژن و  -* اهداف

ابزارهاي مولكولي 

 قابل توسعه 

خصوصیات قابل  -**

 كنترل

به  C3تبديل برنج 

حالت آناتومي كرانز با 

ابولیسم آنزيم هاي مت

C4 

بهینه سازي اعمال 

برنج ترانس ژن 

C4 

تالقي برنج ترانس 

با واريته  C4ژن 

 هاي محلي مطلوب

 

 

 

" مبلغ Bill & Melindaمیلیون دالر در هر سال برآورد گرديده لذا بنیاد " 5هزينه اين پروژه در حدود 

له اول طرح اهدا نموده سالۀ مرح 3میالدي براي  2008در سال  IRRIمیلیون دالر به مؤسسه  1/11

 (.4است)
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احتمااًل مشابه طرح تولید ارقام پاكوتاه  C4محاسبات نشان مي دهند كه نسبت هزينه به سودمندي طرح برنج 

( در ضمن انقالب سبز اول مي باشد كه به موجب آن صدها میلیون از مردم در فقیرترين dwarfكودپذير )

در گیاه برنج مي تواند موجب افزايش عملكرد بمیزان  C4ر فتوسنتزي مناطق جهان منفعت يافتند. درج مسی

درصد، افزايش كارآيي مصرف آب بمیزان دو برابر و كاهش مصرف كودها گردد درحالیكه هیچگونه  50

مكانیزم تحّول ديگري نبايد در جهت افزايش سودمندي گیاه برنج به آن افزوده گردد.  محققین امیدوارند كه 

به ساير محصوالت زراعي از جمله گندم كه در كشورهاي گرمسیري كشت  C4با گسترش سیستم فقرزدايي 

 (.5مي يابند، تشديد گردد )

 

 

 : C4اصالح گیاه برنج از طريق درج مسیر 
میلیارد نفر خواهد  9میالدي به مرز  2050براي تولید مواد غذايي كافي جهت تغذيه جمعیت زمین كه در سال 

درصد افزايش يابند. برنج ماده غذايي  60يد عملكرد محصوالت زراعي از جمله برنج بمیزان رسید لزومًا با

اصلي بیش از نیمي از جمعیت جهان را تشكیل مي دهد گواينكه جمعیت مصرف كننده برنج نیز بطور ساالنه 

ايي ، آب و زمین درصد فزوني مي پذيرد. افزايش جمعیت كره خاكي بمعني باال رفتن تقاضا براي مواد غذ 1/1

در زماني است كه منابع طبیعي مورد نیاز براي كشاورزي در حال نزول كیفیت و تخريب مي باشند و بسیاري 

از اراضي زراعي نیز به تخصیص محصوالت تولیدي جهت بر آوردن نیازهاي صنعتي و تولید سوخت هاي 

وع خشكي و سیالب موجب تخريب اراضي زيستي پرداخته اند. تغییرات اقلیمي غیر قابل پیشبیني نظیر وق

كشاورزي و كاهش تولید مواد غذايي مي شوند. بموازات افزايش جمعیت و تغییرات اقلیمي جهاني بر مشكالت 

تولید محصوالت غذايي افزوده مي گردد لذا اصالح محصوالت گیاهي بويژه غالت همگام با رشد جمعیت 

 (. 6ضروري مي نمايد )

 

( در يك فرآيند RUBPبي فسفات" ) 5و1وجب تسريع شكست اكسیداسیوني "ريبولوز آنزيم "روبیسكو" م

درصد كربن  25( مي شود كه موجب اتالف بیش از photorespirationمازاد موسوم به "تنفس نوري" )

درجه سانتیگراد كه در مناطق گرمسیري دنیا وقوع مي  30تثبیت شدۀ گیاهان مي گردد. دماهاي بیش از 

بمیزان  C3ر سرعت اكسیداسیون آنزيم "روبیسكو" مي افزايد و متعاقبًا از كارآيي فتوسنتز گیاهان يابند، ب

 درصد مي كاهد لذا فتوسنتز گیاه برنج در مناطق گرم استوايي ناكارآمد مي شود. 40بیش از 

وري به شدت مي در داخل برگ ها هستند، از مقدار تنفس ن CO2كه داراي مكانیزم تغلیظ  C4متقاباًل گیاهان 

كاهند. آنها براي شرايط گرم و خشك بخوبي تكامل يافته اند و از استراتژي هاي مناسبي بهره مي برند. شیوه 

اتمسفر و موفق ترين  CO2نوع مكانیزم بیوشیمیايي مورد استفاده گیاهان در تثبیت  3يكي از  C4فتوسنتزي 

 (.6)كراسوالسه اسید متابولیسم( هستند ) CAMو  C3آنها مي باشد. ساير روش هاي فتوسنتزي عبارت از 

 

خانواده گیاهي در طي تكامل نهاندانگان  19دفعه بصورت مستقل در  66بیش از  C4فتوسنتز 

(Angiosperm از اجداد گیاهان )C3  بوقوع پیوسته و ساختار سلولي ، بیوشیمي و توسعه برگ ها را

بر  CO2از فتوسنتز ضرورتًا به توسعه مكانیزم تغلیظ بصورت كنوني به ارث برده است. اين نوع خاص 

محوريت آنزيم "روبیسكو" پرداخته ولیكن عمل "اكسیژناز" آنرا حذف نموده است تا بدينگونه از تلفات انرژي 
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 C3از كارآمدي بیشتري در قیاس با گونه هاي  C4در ضمن تنفس نوري بكاهد. "روبیسكو" در گونه هاي 

 (.6( دي اكسید كربن برخوردارند )carboxylationسیون" )در مقوله "كربوكسیال

 

 اينكه بر كارآيي مصرف آب افزوده مي گردد زيرا: C4از ديگر فوايد سیستم 

 از طريق بسته شدن نسبي روزنه هاي سطح برگ حفظ مي گردد. CO2الف( غلظت و شیب توزيع 

در نورهاي شديد ديرتر به اشباع نوري  C4ب ( كارآيي مصرف تشعشع خورشید افزايش مي يابد زيرا گیاهان 

 مي رسند. 

 پ ( افزايش كارآيي مصرف نیتروژن بواسطه كاهش نیاز به "روبیسكو" 

 (. 6پتانسیل تولید باالتري در دماهاي گرم تر دارند ) C4ت ( گیاهان 

 

ن بخوبي شناخته بسیار پیچیده است و بسیاري از عوامل كنترل كنندۀ مكانیزم آن تاكنو C4شیوه فتوسنتزي 

نیازمند متخصصیني از رشته هاي : مهندسي ژنتیك ، بیوشیمي ،  C3نشده اند لذا براي بكارگیري در گیاهان 

انفورماتیك زيستي ، بیولوژي مولكولي ، فتوسنتز ، بیولوژي سیستم ها ، فیزيولوژي ، اصالح نبات و 

به بررسي  C4كنسرسیوم جهاني برنج ( مي باشد. بدين منظور در metabolomicsمتابولیسم سلولي )

 2009از سال  C4نظريات و استقراريابي طرح پرداخته شد و مقرر گرديد كه عملیات اجرايي مهندسي برنج 

 (.6میالدي آغاز گردند )
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 : C4تعداد و اندازه كلروپالست هاي غالف آوندي برنج 
( برگ ها جا دارند درحالیكه MCsهاي مزوفیل )درصد كل كلروپالست هاي گیاه برنج در سلول  90بیش از 

داراي تعداد مساوي از  C4( در گیاهان BSCsهم سلول هاي مزوفیل و هم سلول هاي غالف آوندي )

در سلول  C3كلروپالست ها هستند. اين موضوع از اين نظر اهمّیت دارد كه تمامي فرآيند فتوسنتز گیاهان 

در سلول هاي مزوفیل و غالف آوندي تقسیم  C4يند فتوسنتز گیاهان هاي مزوفیل ُرخ مي دهد درحالیكه فرآ

كربنه بنام  4بصورت يك تركیب  CO2شده است. سلول هاي مزوفیل گیاهان چهار كربنه ابتدا به تثبیت 

كربنه اي مثل "ماالت" مي نمايند تا از سلول  4"اگزالو استات" مي پردازند سپس آنرا تبديل به اسیدهاي آلي 

وفیل به سلول هاي غالف آوندي منتقل گردند و تداوم آسیمیالسیون دي اكسید كربن به كربوهیدرات ها هاي مز

( در سلول هاي غالف آوندي پیگیري گردد. بنابراين سلول هاي Calvin cycleاز طريق سیكل كلوين )

السیون" داراي عملكرد فتوسنتزي همانند "دكربوكسی C3بر خالف گیاهان  C4غالف آوندي گیاهان 

(decarboxylation تركیبات چهار كربنه و فرآيند چرخه كلوين است. سلول هاي غالف آوندي در )

براي انجام اين فرآيندها بزرگتر گرديده اند و كلروپالست هاي بیشتري دارند لذا سلول هاي غالف  C4گیاهان 

 (.6آوندي داراي فعالیت فتوسنتزي بیشتري مي باشند )

 

 

 
 

 

 

 مسئولیت َاعمال زير را دارند : C4غالف آوندي در گونه هاي  سلول هاي

 ( تعادل فشار هیدرولیكي1

 ( جلوگیري از ورود هوا از فضاهاي بین سلولي به داخل آوندهاي چوبي2

 ( تدارك آب ذخیره اي براي خنثي سازي تلفات آب ناشي از تعرق 3

 ي داخل برگ ها اصابت نمايند. ( اجازه ورود و پخش شدن نور شديد بطوريكه به رگبرگ ها4

 ( انتقال نیتروژن ، سولفور و كربوهیدرات 5

 (. 6( مسیرهاي گسترش )signaling( عالمت دهي )6
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در انجام فتوسنتز دو مرحله اي همكاري مي نمايند.  C4سلول هاي مزوفیل و غالف آوندي در گونه هاي 

ین سلول هاي مزوفیل و غالف آوندي داراي نوع ويژه براي اطمینان از يك تماس مستقیم ب C4نتیجتًا گیاهان 

اي از آناتومي ضمیمه از طريق تكثیر كلروپالست ها در سلول هاي غالف آوندي شده اند. براي انتقال مسیر 

C4  در گیاه برنج به كلروپالست هاي فتوسنتزي بیشتري در سلول هاي غالف آوندي نسبت به گیاه برنج

نكار مي تواند از طريق مواد ژنتیكي مسئول توسعه كلروپالست ها از جمله ژن هاي معمولي نیاز مي باشد. اي

"Golden2-Like" يا "GLK در يك نوع سلول ويژه با استفاده از ژن هاي ترقي دهندۀ "C4  نظیر

( از گیاه ذرت براي سلول هاي مزوفیل و "فسفو اينول PEPC"فسفو اينول پیرووات كربوكسیالز" )

" براي Zoysia japonica( از گیاه علف چمني "زويژا" با نام علمي "PCKكسي كیناز" )پیرووات كربو

 (. 6سلول هاي غالف آوندي برگ هاي برنج انجام پذيرند )

 

 

 
 

 

 

 : C4و  C3تفاوت هاي آناتومي برگ هاي 
ه مذكور را درصد كل كلروپالست هاي گیا 90سلول هاي مزوفیل برنج مملو از كلروپالست ها هستند بطوريكه 

 10تشكیل مي دهند ولیكن سلول هاي غالف آوندي حاوي تعداد كمتري از كلروپالست ها مي باشند كه كمتر از 

درصد كل كلروپالست هاي موجود در برگ هاي برنج را تشكیل مي دهند. كلروپالست ها در برگ هاي گیاهان 

C4  .ژن هاي گروه "بصورت يكسان در سلول هاي مزوفیل و غالف آوندي مستقرندGLK به كدكردن "

نسخه هسته اي فاكتورهايي مي پردازند كه مسئول توسعه كلروپالست در گیاه "رشادي" يا "شاهي گوش 

 " مي باشند.Physcomitrella patens( ، ذرت و خزه "Arabidopsisموشي" )
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ا نام هاي ( بhomologous" در تمامي گیاهان مذكور بصورت زوج هاي "هومولوگ" )GLKژن هاي "

"GLK1" و "GLK2" حضور دارند. ژن هاي "GLK در خزه و گیاه "رشادي" مازاد محسوب شده و "

وظايف يكساني برعهده دارند درحالیكه در سورگوم و ذرت مسئول توسعه كلروپالست هاي دو شكلي 

(dimorphic" هستند. ژن )Golden2 (G2)" و نسخه هومولوگ آن يعني "ZmGLK1 بترتیب در "

لول هاي غالف آوندي و مزوفیل تجمع مي يابند و نقش خاص خويش را در تمايز كلروپالست هاي دو شكلي س

 (. 6بازي مي نمايند )

 

 : C4فضاي بین رگبرگي و تراكم رگبرگ ها در گیاهان 
در سلول هاي مزوفیل برگ انجام مي گیرد. تعداد زياد سلول هاي مزوفیل مابین رگبرگ  C3فتوسنتر گیاهان 

هاي مجاور باعث فشار بر رگبرگ هاي مذكور گرديده و آنها را از همديگر دور مي سازند لذا فاصله بین 

رگبرگ ها افزايش مي پذيرد و از تراكم رگبرگ ها در برگ كاسته مي شود. تعداد رگبرگ ها در هر میلیمتر 

هر میلیمتر مربع برگ هاي عدد هستند درحالیكه تعداد رگبرگ ها در  6كمتر از  C3مربع برگ هاي برنج 

بطور متوسط  C4عدد مي باشند. برگ هاي گیاهان  7از جمله "ُدم روباهي" و سورگوم بیش از  C4گیاهان 

سلول  3بطور متوسط داراي  C3سلول مزوفیل در بین رگبرگ ها هستند درحالیكه برگ هاي گیاهان  2داراي 

بافت  1:1موجب نسبت  C4برگ ها در برگ هاي گیاهان مزوفیل در بین رگبرگ ها مي باشند. تراكم بیشتر رگ

 (.6مزوفیل و غالف آوندي مي گردد )
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 داراي الگوي تكراري زير است : C4آناتومي داخلي برگ گیاهان 

 «. رگبرگ  –غالف آوندي  –مزوفیل  –مزوفیل  –غالف آوندي  –رگبرگ » 

( احاطه شده اند و wreathساختار حلقوي ) سلول هاي غالف آوندي توسط سلول هاي مزوفیل به شكل يك

( Kranz anatomy" موسوم به "آناتومي كرانز" )G.Haberlandtطبق نظر گیاهشناس آلماني بنام "

داراي سیتوپالسم متراكم بوده و مملو از كلروپالست هاي  C4شده اند. سلول هاي غالف آوندي گیاهان 

 (.6درشت هستند )

 

بايد تماس نزديكي بین سلول هاي مزوفیل و غالف آوندي برقرار باشد لذا آنها  C4براي كارآيي عمل سیستم 

( بخوبي در تماس هستند. plasmodesmata Denglerاز طريق تعداد زيادي از مجاري "دينگلر" )

"آناتومي كرانز" داراي كمترين تفاوت در تمامي اعقاب تك لپه اي ها و دو لپه اي هايي است كه از سیستم دو 

بهره مي گیرند. مطالعات موضوع آناتومي و مورفولوژي برگ آشكار ساخته  C4لي سلولي در فتوسنتز شك

 Acaulisاست كه چندين ژن مسئول رشد ، نمو و يا تغییر شكل سلولي در برگ ها هستند. بطور مثال ژن "

( يا curley leaf" مسئول طويل شدن سلول هاي برگ مي باشد و ايجاد جهش در برگ هاي حلقوي )1

"CLF موجب ظهور برگ هاي خمیده و منحني در گیاه "رشادي" مي گردد. افزايش رگبرگ هايي با انتهاي "

" حادث rotunda 1 (RON 1)آزاد ، شبكه رگبرگي الگوي باز و برگ هايي با حاشیه مدّور در اثر ژن "

عداد سلول هاي آوندي ، " در گیاه ذرت نشاندهنده افزايش تScarecrowمي شوند. بروز جهش در ژن "

تمايز غیرعادي كلروپالست غالف آوندي، كاهش رگبرگ هاي ريز و تغییر تراكم رگبرگي هستند. اين مطالعات 

نشان مي دهند كه الگوي رگبرگ غیرعادي در اثر جهش ژن هاي مطلوب منجر به تولید "آناتومي كرانز" 

 (.6شده است )

 

كروموزوم هاي ذرت در يوالف موجب افزايش اندازه سلول هاي غالف بررسي هاي اخیر نشانداده اند كه درج 

يوالف گرديده كه بیانگر امكان تغییر پذيري  C3آوندي و كاهش فواصل بین رگبرگ ها در برگ هاي گیاه 

 C4مي باشد. بعالوه كوشش هايي در جهت غربالگري میوتانت هاي گیاه  C3آناتومي برگ در گیاهان 

برنج حائز كاهش فواصل بین رگبرگ ها  C3فاصله بین رگبرگ ها و میوتانت هاي گیاه  سورگوم حائز افزايش

صورت پذيرفته اند تا ژن هاي كنترل كنندۀ خصیصه فواصل بین رگبرگ ها بخوبي شناسايي گردند. برنج در 

 (.6نظیر سورگوم و "ُدم روباهي" داراي تراكم رگبرگي كمتري است ) C4قیاس با گیاهان 
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 : C4و  C3سیكل كلوين در گیاهان 
متمايز است و باعث افزايش غلظت دي اكسید كربن  CO2بواسطه مكانیزم پمپ كردن  C4فتوسنتز گیاهان 

در محیط "روبیسكو" موجب كاهش "تنفس نوري" و  CO2در محل "روبیسكو" مي گردد. میزان باالي 

 & Weberارآيي فتوسنتز "وبر  و  وان" )افزايش آسیمیالسیون دي اكسید كربن در راستاي افزايش ك

Von مي شود. آسیمیالسیون دي اكسید كربن در گیاهان )C4  براي حصول فتوسنتز باالتر از طريق توزيع

بستگي به ژن  C4در سلول هاي مزوفیل و غالف آوندي صورت مي پذيرد بنابراين تثبیت كربن در گیاهان 

 (.6ها دارد )هاي مولد سلول هاي خاص و منطقه بندي آن

 

( يا malate"اكسالو استات" حاصل از مرحله اول فتوسنتز گیاهان چهار كربنه بدوًا تبديل به "ماالت" )

 CO2( مي شود آنگاه به غالف آوندي انتقال مي يابد تا "دكربوكسیله" گرديده و aspartate"اسپارتات" )

" مجددًا تثبیت مي شود و ضمن فعالیت هاي آزاد نمايد. دي اكسید كربن آزاد شده توسط آنزيم "روبیسكو

 چرخه كلوين در غالف آوندي به قند تبديل مي گردد. 

از فعالیت آنزيم "روبیسكو" در سلول هاي مزوفیل بمیزان زيادي كاسته گرديده ولیكن  C4با تولید برنج 

نظیر "بتا  C4آنزيم هاي  فعالیتش در غالف آوندي افزايش مي پذيرد. از جانب ديگر ، برخي ژن هاي ُكد كنندۀ

( يا مايع درون سلولي )ماتريكس Cytosol" در "سیتوزول" )PEPC( و "CAكربونیك ان هیدراز" )

را با غلظت بیشتر تحويل  CO2سیتوپالسمي( گسترش مي يابند تا تثبیت دي اكسید كربن را تسهیل نموده و 

 (.6"روبیسكو" در غالف آوندي نمايند )

 

 

 

 : C4وفیل برنج تنفس نوري در مز
بي فسفات"  5و1در سلول هاي مزوفیل انجام مي پذيرند. "ريبولوز  C3تثبیت كربن و سیكل كلوين در گیاهان 

(RUBP كه يك تركیب )كربنه است، در ضمن تثبیت كربن تولید مي گردد سپس با كاتالیزوري آنزيم  5

به تولید تركیبي  CO2سكو" و مشاركت بي فسفات كربوكسیالز اكسیژناز" موسوم به "روبی 5و1"ريبولوز 

" در ضمن سیكل كلوين PGA( مي انجامد. دو مولكول "PGA-3فسفو گلیسرات" ) 3سه كربنه موسوم به "

مجدد" جهت ادامه چرخه كلوين تبديل مي گردد.  RUBPبه مولكول ُپر انرژي قند "تريوز فسفات" و "

مي پردازد و نتیجتًا يك  O2و  RUBPبه كاتالیزوري  "روبیسكو" در غلظت عادي از دي اكسید كربن اتمسفر

فسفو گلیكوالت" ضمن  2" تولید مي شود. مولكول "PGA-3فسفو گلیكوالت" و يك مولكول " 2مولكول "

تبديل مي  PGA-3واكنشي موسوم به تنفس نوري در طي يكسري از واكنش هاي بیوشیمیايي مجددًا به 

اري از كربن و نیتروژن تثبیت يافته و مقاديري انرژي منجر مي گردد. اين فرآيندها به تلف شدن مقد

 (.6شوند)

 

داراي مكانیزم هايي براي محدود ساختن موقعیت و فعالیت هاي "روبیسكو" در سلول هاي غالف  C4گیاهان 

موجود در فضاهاي بین  O2آوندي هستند. سلول هاي مزوفیل از تماس "روبیسكو" در غالف آوندي با 

وگیري مي كنند لذا از تلفات انرژي در اثر تنفس نوري ممانعت بعمل مي آورند. حذف تنفس نوري سلولي جل

در حد بسیار پائین نزديك صفر و "كارآيي كربوكسیالسیون"  CO2نشاندهندۀ نقطه جبران  C4در گیاهان 
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(CE بدون واكنش به تغییرات غلظت )O2 ( "مي باشد. متقاباًل "نقطه جبرانcompensation point )

پي پي ام كاهش مي  30-55درصد بنحو معني داري از  2-21از  C3با تغییرات غلظت اكسیژن در گیاهان 

 (.6يابد )

 

يك روش براي كاهش تنفس نوري در سلول هاي مزوفیل از طريق كاهش پروتئین "گلیسین دي كربوكسیالز" 

(GDCدر سلول هاي مزوفیل و محدود نمودن تجمیع آنها در سلول )  هاي غالف آوندي است زيرا

 "دكربوكسیالسیون گلیسین" در سلول هاي غالف آوندي ُرخ مي دهد.

آزاد شده در ضمن تنفس نوري از طريق انتقال مسیر تجزيه  CO2روش ديگر موفقیت در دريافت 

( مي باشد Arabidopsis thaliana"گلیكوالت" باكتري "اشرشیا كولي" به كلروپالست گیاه "رشادي" )

طوريكه "گلیكوالت" در كلروپالست بطور مستقیم به "گلیسرات" تبديل مي گردد. اين استراتژي موجب كاهش ب

 (.       6تنفس نوري و افزايش فتوسنتز در گیاه "رشادي" مي گردد )

 

 

 نتايج تولید برنج چهار كربنه :
 الف( افزايش كارآيي مصرف آب :

( WUEدينطريق تلفات آب كاهش يافته و بر كارآيي مصرف آب )به آب كمتري نیازمند است زيرا ب C4برنج 

داراي روزنه هايي )استومات( در برگ ها هستند كه تا حدودي در ضمن  C4افزوده مي شود. گیاهان 

بیشتري به ازاي هر واحد تلفات آب جذب مي نمايند.  CO2روزهاي خیلي گرم بسته مي گردند. آنها همچنین 

( و تغلیظ compartmentalizeي هايي را بواسطه "بخش بندي" )چنین تواناي C4گیاهان 

(concentration( دي اكسید كربن بروز مي دهند كه در سلول هاي غالف آوندي وقوع مي يابند )5.) 

 

 ب ( افزايش كارآيي مصرف نیتروژن :

اه نیازهاي كمتري درصد بینجامد زيرا گی 30مي تواند به افزايش كارآيي مصرف نیتروژن تا میزان  C4برنج 

در قالب قندها مي شود. در اثر نیاز كمتري كه به  CO2به آنزيم "روبیسكو" دارد كه موجب تثبیت 

با آنزيم هاي كمتري مي تواند  C4وجود دارد آنگاه برنج  CO2"روبیسكو" براي تثبیت مقادير مشابهي از 

ژن كمتر است. آنزيم ها و پروتئین ها حاوي به همان مقدار تولید دست يابد كه به معني نیازمندي به نیترو

 (.5درصد نیتروژن مي باشند ) 15حدودًا 

 

 : C4پ ( پیامدهاي فیزيولوژيكي تولید برنج 

( و PEPCبرنج هاي "ترانس ژن" به مانند ذرت ها داراي آنزيم هاي "فسفو اينول پیرووات كربوكسیالز" )

 35كه موجب افزايش ظرفیت فتوسنتزي )بیش از ( هستند PPDK"پیرووات اورتو فسفات دي كیناز" )

درصد( در قیاس با گیاهان غیر "ترانس ژن" مي گردند. افزايش ظرفیت فتوسنتزي در اين گیاهان اصواًل 

دروني مي باشد. گیاهان بطور همزمان به سطوح  CO2مبتني بر افزايش هدايت روزنه اي و افزايش غلظت 

 (.1ردازند و در نتیجه به ظرفیت فتوسنتزي بیشتري دست مي يابند )بااليي از هر دو آنزيم مذكور مي پ

نقش كلیدي را براي متابولیسم اسیدهاي آلي  PPDKو  PEPCنتايج تحقیقاتي نشان مي دهند كه آنزيم هاي 

در سلول هاي محافظ روزنه در راستاي تنظیم باز شدن استومات ها بر عهده دارند. بوته هاي برنج "ترانس 
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-photo( و "اكسیداسیون نوري" )photo-inhibitoryتحت شرايط "محدوديت هاي نوري" )ژن" در 

oxidative 2( قادر به حفظ سرعت فتوسنتزي باالتر منتج به عملكرد فتوسنتزي بیشتر توسط "فتوسیستم "

(PS IIو ظرفیت افزون تر براي توزيع انرژي هاي مازاد فتوشیمیايي و غیر فتوشیمیايي در قیاس ب ) ا گیاهان

 (.1غیر "ترانس ژن" مي باشند )

 

اطالعات حاصل از آزمايشات مزرعه اي نشان مي دهند كه میزان عملكرد دانه در گیاهان "ترانس ژن" حاوي 

PEPC  درصد و در گیاهان "ترانس ژن" حاوي  10-20بمیزانPPDK  درصد بیشتر از گیاهان  35بمیزان

ش پنجه دهي مي باشند. جمع بندي نتايج نشان مي دهند كه ايجاد آنزيم عادي بوده اند كه عمدتًا بواسطه افزاي

هاي فتوسنتزي در گیاه برنج به پتانسیل باالتري در راستاي افزايش تحمل به تنش ها ، ظرفیت فتوسنتزي و 

 (.  1عملكرد دانه منجر مي گردند )

ژن و همچنین ساير ملزومات تولید مدل هاي مختلف فتوسنتزي نشاندهنده افزايش كارآيي مصرف آب و نینرو 

 (. 5درصد در مقايسات بین برنج و ذرت هستند ) 30-50بمیزان 
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 " برنج طاليی " ؛ 

 "Golden rice " 
 

 

 

 

 

 مه :مقّد
كل  2/3ت جهان است و در كشورهايي نظیر ويتنام و بنگالدش تأمین كننده برنج غذاي عمده نیمي از جمعی

كل كالري نوع بشر از برنج تأمین مي گردد. در بسیاري از  1/5كالري روزانه مردم مي باشد. در حدود 

( فراگیر مي باشد. VADكشورهايي كه برنج غذاي عمده مردم را تشكیل مي دهد ، عارضه كمبود ويتامین آ )

نكه برنج سفید بعنوان يك منبع انرژي مناسب مطرح است اّما از عناصر غذايي اندكي برخوردار مي باشد. گواي

درصد كالري روزانه را از طريق برنج تأمین مي  80در حقیقت بسیاري از ساكنین مناطق برنج خیز بیش از 

درصد  60طاليي مي تواند در حدود  كنند. دانه هاي برنج سفید حاوي ويتامین آ نیستند اّما يك پیاله از برنج

نیازهاي روزانه افراد را به ويتامین آ تأمین نمايد. آزمايشگاه هاي ويژه مواد غذايي اعالم نموده اند كه مزه 

 (.5،2برنج حاصل از تكنولوژي مدرن كاماًل مشابه برنج هاي سنتي است )

 

( است كه از genetically modified" )GMOبرنج طالئي در حقیقت يك ارگانیزم تغییريافته ژنتیكي يا "

( به تولید پیش ماده ويتامین آ يعني بتاكاروتن مي پردازد تا با عارضه fortifiedطريق غني سازي ژنتیكي )

درصد افرادي كه در اثر كمبود ويتامین آ دچار  50كمبود ويتامین آ در مناطق فقیر دنیا مبارزه نمايد. حدودًا 

سال بعد از آن تلف مي گردند. تحقیقات نشان می دهند مهمترين مواردی كه  1-2ي كوري مي شوند ، در ط

باعث سوء تغذيه كودكان و مادران در جهان سّوم هستند شامل : ويتامین آ ، پروتئین و عنصر روي مي 

د ، ( معرفي شده انGR 2) 2میالدي موسوم به برنج طالئي  2005باشند. ارقام جديد برنج طالئي كه در سال 

" تولید GR 1ژن دخیل در تولید و ذخیره بتاكاروتن هستند بطوريكه بتاكاروتن بیشتري در قیاس با " 3حاوي 

میالدي آزمايش  2012منطقه از كشور فیلیپین طی سال  2فصل رشد و در  2مي كنند. برنج طاليي براي 

مزبور  ي ساكنین مناطقگرديد و محصول بدست آمده توانست باعث بهبود سالمتي و كاهش بیماري ها

 (.1)شود

 

اين حقیقت همواره مطرح است که مشکالت اجتماعی هر چند دشوار و پیچیده نیازمند راه حل های اجتماعی 

 (.  8هستند ولیکن تکنولوژی می تواند در اين راستا به ياری گرفته شود )
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 برنج و كمبود ويتامین آ :
ر است بطوريكه اصلي ترين منبع انرژي بسیاري از مردمان قاره برنج عمده ترين غذاي نیمي از جمعیت بش

آسیا بشمار مي آيد. برنج از نظر ويتامین ها و مواد معدني فقیر مي باشد لذا افرادي كه به آن بعنوان غذاي 

( تخمین زده WHOاصلي متكي هستند احتمااًل دچار كمبود ويتامین آ مي گردند. سازمان جهاني بهداشت )

( در جهان دچار كوري منتهي به VADهزار كودك در اثر كمبود ويتامین آ ) 125-250هر ساله است كه 

مرگ مي گردند. سازمان مذكور عارضه كمبود ويتامین آ را عمده ترين عامل تهديد سالمتي بشر در كشورهاي 

 (.3فقیر جهان مي داند )

 

میالدي  2010( در سال Global Burden of Diseasesمطالعات مربوط به "هزينه جهاني بیماري ها" )

دچار ناتواني جسمي و كوتاهي عمر مي  VADمیلیون نفر در اثر  5/11نشان مي دهد كه ساالنه بیش از 

گردند. يكي از شیوه هايي كه براي رفع كمبود ويتامین آ در كشورهاي در حال توسعه پیشنهاد گرديده است 

امع فقیر بخصوص كودكان ويتامین آ با ُدز باال داده شود. اين اينكه دو دفعه در سال به تمامي افراد جو

موضوع خواهان هزينه ها و نیروي انساني بسیار زيادي است. ضمنًا اجراي آن در تمامي مناطق و براي كلیه 

سنین جوامع مقدور نمي باشد. ساير محصوالت حاوي بتاكاروتن عبارت از : هويج ، گوجه فرنگی ، گرمک و 

 (.3،1نبه ، کلم برگ ، خردل ، کلم بروکلی ، سبزيجات برگی و سیب زمیني شیرين مي باشند )طالبی ، ا
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 : Aبرنج طاليي بعنوان راه حل كمبود ويتامین 

 250-500( هر ساله موجب كوري برگشت ناپذير vitamin A deficiency) VADكمبود ويتامین آ بعبارتي 

یون نفر مي شود. كمبود ويتامین آ بويژه براي زنان باردار و كودكان بسیار میل 2هزار نفر و مرگ بیش از 

میلیون كودك در جهان از كمبود  190میلیون زن باردار و  19مضر است. تخمین زده مي شود كه حدود 

ويتامین آ رنج مي برند. مطالعات نشان مي دهند كه برنج طاليي قابلیت كاهش كمبود ويتامین آ را دارد. 

درصد  60گرم برنج طاليي پخته باعث برآورده شدن  100-150رسي ها بیانگر اين هستند كه مصرف بر

درصد از  20ويتامین آ مورد نیاز بدن انسان مي گردد. دانشمندان عقیده دارند كه قرار دادن برنج طاليي در 

ند اثرات كمبود ويتامین آ را درصد رژيم غذايي زنان باردار و مادران شیرده مي توا 10رژيم غذايي كودكان و 

 GMبمیزان كافي بكاهد ولیكن بدبختانه تصّور نادرست عامه مردم درباره ارگانیزم هاي تغییريافته ژنتیكي يا 

(genetically modified موجب ممانعت از دسترسي مردمان نواحي داراي كمبود ويتامین آ به برنج طاليي )

 (.10،7مي گردد )

 

عیت فیلیپین داراي مذهب كاتولیك هستند و آزمايشات مزرعه اي برنج طاليي نزديك به درصد جم 80بیش از 

اتمام است ولیكن رهبران مذهبی تاکنون از تأئید گیاهان تراريخته از جمله برنج طاليي خودداري مي ورزند و 

فرانسیس" در اين مسئله در تناقض با اظهارات رسمي و حمايت پاپ در مورد برنج طاليي است زيرا "پاپ 

( اظهار امیدواري نمودند و آنرا نعمتي با GRمیالدي نسبت به آينده تولید برنج طاليي ) 2013نوامبر سال 

 (. 10ارزش براي بشر دانستند)

 

محققین معتقدند كه با افزايش ويژگي هايي نظیر عملكرد باال و مقاومت به آفات مي توان بر مقبولیت برنج 

( در آينده نزديک مي تواند از تهديد bio-fortifiedفزود. برنج غني شدۀ زيستي )طاليي براي كشاورزان ا

زندگي ساكنین كشورهاي در حال توسعه در مقابل كمبود میكروالمنت ها بكاهد. كمبود عناصر غذايي میكرو 

یماري نظیر ويتامین آ ، يد ، آهن و روي در رژيم غذايي از عوامل اصلي ضعف بدني و حساسیت در مقابل ب

ها و نهايتًا مرگ و میر در جهان سّوم هستند. اينگونه كمبودها بخصوص بر كودكان تأثیر منفي مي گذارند، 

سیستم ايمني آنها را تضعیف مي كنند و از رشد طبیعي باز مي دارند و با تسّري عوارض مختلف موجب مرگ 

شامل تنّوع بخشیدن رژيم غذايي، مصرف  آنها مي شوند لذا بهترين شیوه براي اجتناب از اينگونه كمبودها

 (.10سبزيجات، میوه ها و تولیدات حیواني است )
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گیاه برنج اصواًل به تولید بتاكاروتن بعنوان پیش ماده ويتامین آ در بافت هاي سبز خويش مي پردازد اّما آنرا 

یري شدۀ دانه هاي برنج را به اندوسپرم يعني بخش خوراكي دانه منتقل نمي سازد. اليه خارجي و پوست گ

و روغن هاي  B( مي نامند كه حاوي برخي عناصر غذايي با ارزش نظیر : ويتامین aleurone"آلورون" )

( كه در braneمغذي است اّما فاقد ويتامین آ مي باشد. اينگونه عناصر غذايي در اثر برداشتن اليه سبوس )

( از سطح دانه برنج polishingو سپس برّاق سازي ) ( به برنج سفید millingطي مراحل تبديل شلتوك )

حذف مي گردند درحالیكه قاعدتًا بايد عناصر غذايي را بر سطح دانه برنج حفظ نمود اّما تركیبات روغني 

موجود در سبوس در اثر تبادالت با اكسیژن هوا بزودي فاسد مي گردند لذا برنج هاي حاوي سبوس موسوم به 

 (.10انبارداري ندارند ) برنج قهوه اي قابلیت

 

 

 
 

 

سال در اثر فقر غذايي و بیماري ها مي میرند بطوريكه اغلب آنها را  5میلیون كودك زير  10ساالنه بیش از 

 nutritionalمي توان به موازات اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد موسوم به "عدالت غذايي" )

holocaustدرصد كودكان مزبور را  25دها حاكي از اين هستند كه حدودًا ( با تغذيه بهتر نجات داد. برآور

مي توان از طريق غني سازي زيستي محصوالت كشاورزي با بتاكاروتن بعنوان پیش ماده ويتامین آ و مواد 

حاوي عنصر روي نجات بخشید و برنج طاليي در زمرۀ چنین محصوالتي محسوب مي گردد. دانه هاي برنج 

تا نارنجي وجود دارند بطوريكه شدت رنگ دانه بستگي به مقدار بتاكاروتن آنها دارد.  طاليي برنگ هاي زرد

رنگ دانه هاي برنج طاليي براي اكثر مردم ناخوشايند است ولیکن امیدواري هايي در مورد پذيرش آن در 

 (.10آينده وجود دارد )
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ندونزي در دست بررسي است تا بدين برنامه توسعه برنج طاليي در كشورهاي هند ، ويتنام ، بنگالدش و ا

طريق بر كیفیت تغذيه ساكنین فقیر مناطق مذكور كمك نمايند. ويتامین آ تأثیر زيادي در میزان بینايي افراد 

بويژه ديد شبانه آنها دارد اّما نقش آن در كاركرد صحیح سیستم ايمني بدن را نمي توان ناديده گرفت. بر طبق 

( با رژيم غذايي حاوي ويتامین آ مي توان سیستم ايمني بدن را بمیزان WHOني )اعالم سازمان بهداشت جها

سال كشورهاي در حال توسعه بهبود بخشید. تغذيه با برنج طاليي مي تواند بنحو  5درصد در كودكان زير  40

پايداري موجب رفع نیازهاي مردم بويژه در مناطق دور دست شود. اين هدف زماني حاصل مي گردد كه 

همكاري دانشمندان ، متخصصین اصالح نبات ، كشاورزان ، برنامه ريزان ، قانون گزاران ، مروجان و 

آموزشیاران محقق گردد ولیكن در حال حاضر توسعه برنج طاليي در گردونه محدوديت هاي سنتي ، 

 (.  10جغرافیايي و اقتصادي گرفتار شده است )

 

 

 برنج جادوئي ناجي میلیون زندگي : 
كودكان قبل از سنین  1/3میلیون از كودكان جهان دچار كمبود ويتامین آ هستند كه شامل  250حدود در 

دبستان مي باشند. اين عارضه هر ساله موجب كوري و مرگ میلیون ها زن و كودك مي گردد. در مناطقي 

مي گردند ، بسیار نظیر اياالت متحده آمريكا كه سبزيجاتي نظیر هويج بفراواني و با قیمت مناسب عرضه 

بواسطه  VADدشوار است كه در مورد كمبود ويتامین آ صحبت به میان آورد. كودكاني كه بطور مزمن دچار 

( قرار دارند. اين عارضه Xerophthalmiaسوء تغذيه هستند ، در معرض عارضه خشكي و التهاب چشم )

ن آ بوجود مي آيد و چنین كودكاني بزودي مي بعنوان آغازگر نابینايي در اطفال است كه در اثر كمبود ويتامی

 (.5میرند )

 

 

 
 

 

میالدي محاسبه كردند كه افزايش مصرف  1992يك گروه از پژوهندگان مؤسسه "جان هاپكینز" در سال 

میلیون نفر از كودكان  3/1-5/2ويتامین آ بدون دخالت هیچگونه مواد غذايي مكمل مي تواند ساالنه از مرگ 
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( ، سیاه measles. هر ساله تعداد زيادي از كودكان در اثر بیماري هاي مسري مثل سرخك )جلوگیري نمايد

( فوت مي شوند. برنامه هايي كه امروزه براي توزيع مكمل tetanus( و كزاز )whooping coughسرفه )

رنامه هايي قابل اجرا هاي حاوي ويتامین ها اجرا مي گردند ، غالبًا ُپر هزينه ، بغرنج و ناپايدار هستند. چنین ب

براي جمعیت آسیب پذير مناطق روستايي دوردست نمي باشند در حالیكه اگر اقدام به تغییر ژنتیكي مواد غذايي 

مرسوم گردد آنگاه بطور دائمي و بدون هیچگونه مشكلي نسبت به حفظ بینايي و زندگي میلیون ها كودك و 

مبادرت به برداشت محصوالت نمايند آنگاه بسادگي از غذاي  مادر اقدام مي گردد زيرا هر زمان كه كشاورزان

كافي با خواص داروئي و شفابخش برخوردار خواهند شد. چنین محصول معجزه آسائي امروزه با نام برنج 

 (. 5طالئي معرفي و به رايگان در اختیار كشاورزان ساكن كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است )

 

 

 برنج طالئی چیست ؟
رنج طالئی نوعی از برنج با توانايی بیوسنتز بتاکاروتن بعنوان پیش ماده ويتامین آ می باشد. برنج طالئی را ب

از طريق مهندسی ژنتیک تولید نموده اند. وجود بتاکاروتن موجب بروز رنگ های طالئی يا زرد دانه های 

بتاکاروتن جذب شده تبديل به برنج شده است. زمانیکه برنج طالئی توسط انسان مصرف می شود آنگاه 

 ويتامین آ می گردد و يا اينکه در بافت چربی آنان تجمع می يابد.

کاروتنوئیدها نظیر بتاکاروتن از پیگمان های گیاهی هستند که در انواع میوه ها و سبزيجات وجود دارند. بايد 

اروتن بعنوان ماده اولیه ساخته شدن توجه داشت که گیاهان بطور مستقیم فاقد ويتامین آ هستند اّما حاوی بتاک

( ، vibrant fruitsآن می باشند که در بدن انسان و حیوانات به ويتامین آ تبديل می گردد. میوه های آبدار )

سبزيجات و گوشت ها حاوی منابعی از ويتامین آ هستند. زمانیکه روغن به برنج طالئی اضافه می گردد آنگاه 

ا در بدن افزوده می شود ولیکن برنج طالئی نیازی به افزودن روغن جهت رفع بر قابلیت جذب کاروتنوئیده

نیازهای بدن به ويتامین آ ندارد. برنج طالئی عالوه بر تأمین بخشی از انرژی بدن بواسطه برخورداری از 

 (. 1مقادير کم چربی می تواند برای سالمتی انسان مفید باشد )
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 تاريخچه پروژه برنج طالئي :
میالدي مشاهده گرديد كه توسعه تكنولوژي هاي زيستي نیازمند معرفي ژن هاي  1980ر سال هاي دهه د

جديد در گیاهان هستند. تغییر شكل و ازدياد تك لپه اي ها شامل اركیده ها ، غالت و سوسن ها بسیار دشوارتر 

گرديد. اغلب علومي كه براي  از همتايان دو لپه اي آنان مي باشد و فقط در پايان دهه مزبور امكانپذير

میالدي يافت شدند. بررسي  1990مهندسي مسیر كاروتنوئید در گیاه تك لپه اي برنج حاصل گرديدند در دهه 

میالدي نشانداد كه ساخته شدن كاروتنوئیدها آنچنانكه در برگ ها وقوع مي  1999دستاوردهاي علمي تا سال 

ايعي در دانه هاي برنج انجام نمي گیرند. اين پروژه بسیار ُپر هزينه يابد ، امكان پذير است درحالیكه چنین وق

مي نمود زيرا درگیر با آزمايشات مرتبط با امكان سمّیت و آلرژي زائي بود. دستیابي به حقوق مالكیت معنوي 

مي ( كه تعیین كننده حد و مرزهاي توزيع و انتشار دستاوردها intellectual property rights" )IPRيا "

میالدي براي برنج طالئي حاصل آمد. اين حقوق متعلق به شركت كشاورزي "سین  2000باشد ، در سال 

 (.9میالدي به امضاء رسید ) 2001( در سال MTAs( گرديد و موافقت نامه انتقال مواد )Syngentaجنتا" )

 

دهد كه بايد ويژگي تولید پیش هر واقعه منفرد نیازمند يك فرآيند مؤكد جداگانه است و اين موضوع نشان مي 

( كه بطور وسیع Indica( به واريته برنج از جمله انواع "اينديكا" يا هندي )provitamin Aماده ويتامین آ )

در جنوب شرقي آسیا بعمل مي آيد ، منتقل گردد تا پاسخي براي عارضه شايع كمبود ويتامین آ در منطقه 

" از نظر تكنیكي داراي بیشترين دشواري در ايجاد چنین انتقالي مي مذكور باشد ولیکن واريته هاي "اينديكا

دسته  3باشند. يك روش معقوالنه در انتقال ژن مولد پیش ماده ويتامین آ چنین است كه آنرا بدوًا به يكي از 

" انتقال داده سپس از طريق تكنیك هاي تالقي مرسوم به Javanica" و "Indica" ، "Japonicaبرنج هاي "

 (.9مديگر تسّري بخشند )ه

 

از طرفي ژن هاي ضروري را مي توان بطور مستقیم براي تغییرات ژنتیكي بكار گرفت. اولین موفقیت در 

میالدي حاصل گشت. نخستین آزمايشات  2003میكروگرم در گرم در سال  6/1تولید بتاكاروتن به میزان 

زيانا" آمريكا به مرحله برداشت رسید. گیاه ترانس میالدي در "لوئی 2004مزرعه اي برنج طالئي در سپتامبر 

ژن برنج طالئي هیچگونه تفاوت معني داري در شرايط مزرعه اي با والدين خويش ندارد درحالیكه به تجمیع 

مقادير بسیار زيادي از بتاكاروتن در قیاس با والدين مي پردازد. مقدار بتاكاروتن برنج طالئي در نسل هاي 

زمايشات گلخانه اي آنچنانكه بتواند كمبودهاي ويتامین آ را در مصرف كنندگان جبران كند ، اولیه حاصل از آ

وجود نداشت اّما آزمايشات بعدي نشان دادند كه مقدار بتاكاروتن دانه هاي برنج طالئي در شرايط پرورش 

وتن دانه هاي برنج برابر مقدارش در شرايط پرورش گلخانه اي مي گردد. مقدار بتاكار 4مزرعه اي حدودًا 

میكروگرم در گرم اندازه گیري شد.  6میالدي به میزان  2004طالئي حاصل از آزمايشات مزرعه اي در سال 

برابر در قیاس با  6( نشاندهنده افزايش مقدار بتاكاروتن به GR 2آزمايشات بعدي با ارقام جديد برنج طالئي )

( برنج protypeبرابري نسبت به تیپ هاي اولیه ) 23يش شرايط گلخانه اي است و اين موضوع بیانگر افزا

 (. 9میالدي مي باشد ) 1999طاليي متعلق به سال 
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 میالدي توسط اشخاص زير ابداع گرديد :  1999برنج طالئي در سال 

 ( از بخش كاربرد علوم زيستي دانشگاه فرايبورگ آلمان Peter Beyerالف( "پیتر بي ير" )

 ( از بخش علوم گیاهي مؤسسه تكنولوژي فدرال سوئیسIngo Potrykusكوس" )ب ( "اينگو پوتري

میالدي بنابر سفارش بنیاد "راكفلر" آمريكا و با مقاصد  1982پروژه تولید برنج طاليي ابتدا در سال 

ه میالدي تجمع يافتند و ب 1992بشردوستانه آغاز گرديد. متعاقبًا گروهي از دانشمندان و پژوهشگران در سال 

تبادل نظر در مورد معايب و مزاياي تولید برنج طالئي پرداختند. سرانجام "بي ير" و "پوتريكوس" محصوالت 

 (. 1،7بیوسنتزي تركیبي را توسعه بخشیدند تا محصوالت سالم تري براي تغذيه بشر فراهم سازند )

 

 

 
 

 

 

 

 چگونگي پیدايش و معرفي برنج طالئي :
" است .Oryza sativa L( واريته اي از برنج معمولي با نام علمي "GOLDEN RICE" )GRبرنج طالئي يا "

( قادر به بیوسنتز بتاكاروتن در برگ ها و انتقال آنها به دانه ها مي باشد تا GEكه از طريق مهندسي ژنتیك )

( با GR 2) 2بتواند باعث كاهش عوارض كمبود ويتامین آ در كشورهاي فقیر جهان گردد. واريته برنج طالئي 

( معرفي گرديده است. اگر چه GR 1) 1برابر در قیاس با برنج طالئي  25توانايي تولید بتاكاروتن بمیزان 

برنج طالئي بعنوان ابزار بشر دوستانه توسعه يافته است اّما بنحو معني داري در تقابل با فعالیت هاي زيست 

م برنج طالئي حضور دارند و متمايل به رنگ محیطي و جهاني شدن قرار دارد. آنزيم هايي كه در اندوسپر

 geranylgeranylقرمز هستند ، قادر به بیوسنتز بتاكاروتن از "گرانیل گرانیل دي فسفات" )

diphosphate( "مي باشند. بتاكاروتن ابتدا به "رتینال )retinal "و متعاقبًا در معده حیوانات به "رتینول )

(retinolيا ويتامین آ تبديل مي گ )( 11ردد.) 
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برنج طالئي مي تواند بتاكاروتن را كه پیش ماده ويتامین آ محسوب مي شود ، در بخش خوراكي خويش يعني 

اندوسپرم دانه ها تولید نمايد. البته گیاه برنج ذاتًا مي تواند به تولید بتاكاروتن از طريق فتوسنتز در برگ 

لید رنگدانه بتاكاروتن در اندوسپرم دانه ها نیست زيرا عمل هايش بپردازد اّما بطور معمول قادر به انتقال يا تو

 CrfIفتوسنتز در دانه ها واقع نمي شود. اولین پیشرفت ها در اين رابطه زماني حاصل  شدند كه ژن باكتريايي 

قادر به  CrfI( كشف گرديد. ژن phytoene desaturaseبعنوان يك ژن منفرد غیر اشباع كننده "فیتوئن" )

لیكوپن" از "فیتوئن" در گوجه فرنگي تراريخته است درحالیكه بطور طبیعي ژن چندگانه و غیر اشباع تولید "

( cyclaseكنندۀ "فیتوئن" براي اين منظور در گیاهان عالي فعال می باشد. "لیكوپن" توسط "سیكالز" )

ژن انتقال يافته از  2ه داخلي به مولكول حلقوي بتاكاروتن در برنج طالئي تبديل مي شود و عامل اين واقع

 ساير منابع بشرح زير مي باشند : 

 Narcissus" با نام علمي "daffodil" كه از باكتري "psy( ژن سنتز كننده "فیتوئن" يا "1

Pseudonarcissus.كسب شده است " 

ديده " انتخاب گرErwinia uredovora" كه از باكتري خاكزي "CrtI( ژن غیر اشباع كننده "كاروتن" يا "2

 است.

 

 

 
 

 

 

براي موفقیت در انتقال بتاکاروتن و ذخیره آن در دانه های برنج نیازمند درج ژن حلقوي ساز "لیكوپن" 

" به CrtI" و "Psy" مي باشد كه در اندوسپرم برنج هاي وحشي حضور دارد. ژن هاي "Lcyموسوم به "

( ويژه اي promoterهنده يا "پروموتور" )داخل ژنوم هسته سلول برنج انتقال يافتند و تحت كنترل ترقي د

در اندوسپرم قرار گرفتند زيرا آنها فقط در اندوسپرم دانه ها حضور خواهند داشت. ژن برونزاد 

(exogenous" موسوم به )Lcy در حقیقت يك رشته پپتیدي ترانزيت مي باشد كه براي انتقال يابی به "
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" CrtI"دي فسفات گرانیل گرانیل" برده شود. ژن باكتريايي "پالسمیدها متصل مي شود تا به محل شكل گیري 

از اهمیت زيادي در تكمیل مسیر برخوردار است زيرا مي تواند به كاتالیز چند مرحله اي در سنتز 

"كاروتنوئیدها" به "لیكوپن" كمك نمايد درحالیكه اين مراحل در گیاهان به بیش از يك نوع آنزيم نیازمند مي 

 باشد.

هايي مسیر مهندسي شده را "لیكوپن" تشكیل مي دهد اّما اگر گیاه برنج به تجمیع "لیكوپن" بپردازد تولید ن

( endogenousآنگاه به رنگ قرمز در خواهد آمد در حالیكه مشاهدات بیانگر فرآيند آنزيمي درونزادي )

ا به رنگ زرد در مي آورد است كه "لیكوپن" را به بتاكاروتن در اندوسپرم تبديل مي سازد و بدينگونه آن ر

" بود كه در تحت شرايط SGR 1كه مبین نام رايج برنج طالئي مي باشد. برنج طالئي اصلي موسوم به "

 (. 11میكروگرم در گرم مي پرداخت ) 6/1گلخانه اي به تولید كاروتنوئیدها بمیزان 

 

 

 روند پیشرفت در توسعه برنج طالئي :
" تالقي داده اند. cocodrieنج فیلیپیني و تايواني و برنج آمريكائي رقم "برنج طالئي را با ارقام بومي بر

اولین آزمايشات مزرعه اي برنج هاي حاصل از تالقي هاي مزبور توسط دانشگاه ايالتي "لوئیزيانا" در سال 

 میالدي هدايت گرديد. اينگونه آزمايشات موجب شد تا ارزيابي دقیق تري از ارزش تغذيه اي برنج 2004

طالئی حاصل آيد. نتايج اولیه چنین بررسي هايي مبین اينكه میزان بتاكاروتن موجود در دانه هاي محصول 

 (.11برابر مقدارش در شرايط پرورش گلخانه اي است ) 4-5مزرعه اي برنج طالئي حدودًا 

 

واريته جديدي  میالدي موفق به معرفي 2005تیمي از پژوهشگران بیوتكنولوژي كمپاني "سین جنتا" در سال 

" برنج طالئي CrtI" شدند. آنها ژن سنتز كنندۀ "فیتوئن" گیاه ذرت را با "GR 2از برنج طالئي موسوم به "

" به تولید كاروتنوئیدها بمیزان GR 1" حاصله توانست در قیاس با "GR 2اصلي در آمیختند و بدينگونه "

میكروگرم در گرم از آنرا  31در اين میان بیش از میكروگرم در گرم بپردازد كه  37برابر يعني بیش از  23

" RDAبتاكاروتن تشكیل مي دهد. براي دستیابي به "حد مجاز جیره روزانه توصیه اي" يا "

(Recommended Dietary Allowance لزومًا بايد روزانه )گرم از اينگونه برنج ها مصرف شوند.  144

ئي اثبات گرديده است بطوريكه بخوبي مي تواند منبع تأمین امروزه قابلیت دستیابي كاروتن هاي برنج طال

 (.11ويتامین آ براي انسان باشد )

 

میالدي از جانب "بنیاد دريچه بیل و ملیندا" مأمور گرديد تا در افزايش موارد  2005"پیتر بي ير" در سال 

نويد بخشي براي رفع سوء  " از طريق تغییرات ژنتیكي اقدام نمايد و چشم اندازGR 2زير در برنج طالئي "

 تغذيه مردم در جهان سوم بگشايد :

 ( مقدار بتاكاروتن1

 ( قابلیت دستیابي بتاكاروتن2

  E( مقدار ويتامین 3

 ( مقدار آهن 4

 ( مقدار روي 5
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 (. 11( كیفیت پروتئین )6

 

طي سال كشور جهان  122میلیون زن باردار در  19میلیون كودك و  190تخمین زده مي شود كه حدود 

( بوده اند. عوارض كمبود ويتامین آ مسئول VADمیالدي دچار سوء تغذيه بويژه كمبود ويتامین آ ) 2005

هزار نفر و میلیون ها مورد خشكي و التهاب چشم  500میلیون نفر ، كوري حدود  1-2مرگ 

(xerophthalmiaدر هر سال است ولیكن بیشترين مخاطرات متوجه كودكان و زنان حامله ) ( 11مي باشد .) 

 

( در مناطقي كه رژيم غذايي فاقد injection( و تزريقي )oralمكمل هاي ويتامین آ از طريق مصرف دهاني )

كشور جهان به اجراي برنامه  43میالدي حدودًا  1999ويتامین آ كافي است ، اجرا می گردد آنچنانكه از سال 

دفعه در  2كشور از آنها به تجويز  10سال پرداخته و  5هاي تجويز مكمل هاي ويتامین آ براي كودكان زير 

هر سال اقدام كرده اند زيرا سازمان "يونیسف" لزوم چنین عملي را براي حذف عوارض كمبود ويتامین آ 

( مرتبط بر NGOsضروري دانسته است. البته "يونیسف" و بسیاري ديگر از سازمان هاي غیر دولتي )

ُدز پائین در هر سال در صورت امكانپذير بودن تأكید مي ورزند زيرا كودكان تجويز چندگانه ويتامین آ با 

بسیاري از كشورها به مصرف برنج سفید بعنوان عمده ترين ماده غذايي روزانه مي پردازند لذا براي رفع اين 

از سبزيجات ، نقیصه بايد برنج طالئي را جايگزين برنج هاي معمولي نمود و يا اينكه آنها را به تغذيه بیشتر 

 (.11میوه ها و تولیدات حیواني بر انگیخت )
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اولین آنالیز پتانسیل فوايد تغذيه اي برنج طالئي مشخص ساخت كه مصرف برنج طالئي به تنهايي نمي تواند 

موجب حذف عوارض كمبود ويتامین آ گردد اّما به آن مي توان بعنوان مكمل ساير روش هاي حمايتي 

یكه ارقام جديد برنج طالئي حاوي مقادير بیشتري از بتاكاروتن معرفي شوند بگونه اي كه هر نگريست تا زمان

 (.11گرم از آن بتواند كلیه نیازهاي روزانه اش را تأمین نمايد ) 75فرد با مصرف روزانه 

 

بي ها در ( هستند لذا بايد بمقدار كافي از چرhydrophobicاز خصوصیات كاروتن ها اينكه آنها "آب گريز" )

رژيم غذايي حاوي برنج طالئي و ساير مكمل هاي حاوي ويتامین آ موجود باشد تا امكان كاهش معضالت 

كمبود ويتامین آ فراهم آيد. از جانب ديگر ، كمبود ويتامین آ ندرتًا داراي عالئم بارزي است اّما غالبًا منبعث از 

( RDAش "حد مجاز جیره روزانه توصیه اي" )فقدان تعادل در رژيم غذايي روزانه مي باشد. در گزار

يونیسف براي كشورهاي در حال توسعه بر مقدار بیشتري از مصرف مواد حاوي بتاكاروتن براي جلوگیري از 

كوري تأكید ورزيده اند. البته توصیه مذكور منطبق بر ارقام اولیه برنج طالئي بوده است كه هر پیاله از آن 

 (. 11نیازهاي توصیه اي ويتامین آ را براي سالمتي كودكان فراهم سازد ) درصد 60مي توانست حدودًا 

 

 

 مهندسي متابولیزم در برنج طالئي :
تكنولوژي برنج طالئي مبتني بر اين اصل ساده است كه گیاه برنج معمولی داراي كلیه ابزارهاي سنتز 

ا و سپس انتقال آنها به دانه ها نمي ( بعنوان پیش ماده ساخت ويتامین آ در برگ هβ-caroteneبتاكاروتن )

 باشد ولیكن با انتقال دو ژن مشروحه زير :

 psy( "plant phytoene synthase)الف( ژن سنتز كننده "فیتوئن" گیاهي يا "

 CrtI( "bacterial phytoene desaturase)ب ( ژن باكتريايي غیر اشباع كننده "فیتوئن" يا "

ن و تجمیع آن در دانه ها فراهم مي گردد. "فیتوئن" كه يك ماده هیدروكربني غیر متعاقبًا مسیر تولید بتاكاروت

سیكلي و غیر اشباع است بعنوان ماده اولیه بیوسنتز رنگدانه هاي )پیگمان ها( كاروتنوئیدي محسوب مي 

 (.2گردد )

 

زيادي از آنزيم ها و  كاروتنوئیدها و مواد مشتق از آنها حاوي تعداد زيادي از مولكول ها و نتیجتًا تعداد

" غیر اشباع β-iononeكوفاكتورها هستند. فقط تعداد كمي از كاروتنوئیدهايي كه حداقل داراي يك حلقه "

نظیر "بتاكاروتن" هستند ، مي توانند بعنوان پیش ماده ويتامین آ عمل نمايند. ساير تركیبات مهم حاصل از 

"آبسیسیك اسید" ، "استريگوالكتون ها"  اينگونه مسیرها از جمله هورمون هاي گیاهي مثل

(strigolactones( "و جیبرلین ها مي باشند. "توكوفرول ها )tocopherols يا ويتامین )E  كلروفیل ها و ،

 (. 2( در مسیرهاي حدواسط ساخت از كاروتنوئیدها بهره مي گیرند )quinines"كوئینین ها" )

 

كاروتنوئیدها را تجمیع مي كنند ، داراي مكانیزم هايي براي تمامي بافت هاي گیاهي كه سطوح باالئي از 

 كمپلكس سازي كاروتنوئیدها بشرح زير مي باشند : 

 ( crystallization( كريستال سازي )1

 ( oil deposition( ذخیره سازی روغن ها )2
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 ( membrane proliferation( گشودگي غشاء )3

 (.protein-lipid sequestration( )2پروتئین ) -( كمپلكس چربي4

 

اين موضوع نشان مي دهد كه تجمیع چربي ها مي تواند به شكل گیري كاروتنوئیدها بعنوان "مخازن چربي 

( عمل نمايد. اندوسپرم برنج معمولی داراي نشاسته فاقد كاروتن ژنتیكي است و از lipophilic sinkدوست" )

ترانس ژن جهت تبديل برنج معمولي به  2دند كه فقط به نظر چربي بسیار فقیر مي باشد. پژوهش ها نشان دا

 برنج طالئي احتیاج مي باشد : 

( مي شود آنچنانكه موجب سنتز ژنتیكي "دي psyالف( اولین ترانس ژن موجب سنتز "فیتوئن" گیاهي )

 فسفات گرانیل گرانیل" بفرم "فیتوئن" مي شود كه يك نوع كاروتن بدون رنگ با يك "رنگسازه ترئین"

(triene chromophore( است كه در هنگام تركیب با ساير مواد به تولید رنگدانه مي پردازد )2.) 

پیوند دو گانه مي  4( مي شود كه داراي CrtIب ( دومین ژن باعث ُكدشدن يك كاروتن باكتريايي غیر اشباع )

 باشد.

ي قرمز رنگ است و مبتني بر " موجب شكل گیري لیكوپن مي شود كه تركیبCrtI" و "psyادغام فعالیت "

( مي باشد كه در میوه گوجه فرنگي تشكیل مي گردد. undecaene chromophore"رنگسازه اون دكان" )

البته رنگدانه لیكوپن تاكنون در برنج هاي معمولي و ترانس ژن مشاهده نگرديده است در حالیكه 

فاوتي از كاروتنوئیدهاي اكسیژنه يعني "گزانتوفیل "آلفاكاروتن" و "بتاكاروتن" با همديگر به همراه مقادير مت

 (.2( يافت مي گردند )zeaxanthin( و "زياكسانتین" )lutein( شامل : "لوتئین" )xanthophyllsها" )
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 نسل اّول برنج طالئي :
 1999 اولین پیشرفت ها در توسعه برنج طالئي با همكاري "پیتر بي ير" و "اينگو پوتريكوس" در سال

میالدي حاصل گشت. اولین آزمايشات با ارقام برنج ژاپني )دانه ِگرد( انجام گرفت سپس ادامه دستاوردها با 

 ارقام هندي )دانه بلند( پیگیری شد.

" يعني ژن سنتز کننده psy" معروف گرديد. اين نمونه فقط حاوي ژن "GR 1اولین نسل برنج طالئي با نام "

" يا غیر اشباع كننده كاروتن حاصل از باكتري CrtI( و ژن "daffodil) فیتوئن حاصل از نرگس زرد

"pantoea ananatis" با نام مشابه "Erwinia uredovora مي باشد. ژن هاي مزبور تحت كنترل "

" بوده و كاروتنوئیدها را به اندوسپرم منتقل مي سازند. میزان كاروتنوئیدهاي حاصله در gt 1تقويت كننده "

 (. 2برابر بیشتر از شرايط گلخانه اي می باشند ) 4میكروگرم بر گرم يعني  6رعه اي بطور متوسط شرايط مز

 

 

 نسل دّوم برنج طالئي :
( نشان داد كه امكان تولید پیش ماده ويتامین آ در دانه هاي برنج وجود دارد اّما GR 1نسل اول برنج طالئي )

( به سطوح باالتري از بتاكاروتن نیاز مي VADويتامین آ )محققان دريافتند كه براي تسكین عارضه كمبود 

" از منابع مختلف نشانداد كه ژن هاي برنج و ذرت داراي بیشترين كارآيي PSYباشد. تحقیقات با ژن هاي "

( GR 2در دانه هاي برنج هستند كه بواسطه سطوح مناسب آنزيم ها مي باشد. دومین نسل از برنج طالئي )

میكروگرم در گرم از اين  31میكروگرم در گرم كاروتنوئیدها مي باشد درحالیكه  37یش از قادر به تجمیع ب

 6/1مقدار را بتاكاروتن تشكیل مي دهد كه در قیاس با میزان كاروتنوئیدهاي نسل اول برنج طالئي يعني 

ن موجود در ( بتاكاروتbio-conversionمیكروگرم در گرم بسیار بیشتر است. با توجه به تبديل زيستي )

" از قابلیت كاستن از كمبود ويتامین آ و عوارض GR 2برنج طالئي مي توان گفت كه يك رژيم غذايي حاوي "

آن برخوردار است و مي تواند پیش ماده تولید ويتامین آ را به میزان كافي در رژيم غذايي افراد بويژه كودكان 

 (.    2مناطق جنوب شرقي آسیا فراهم سازد )

 

 

 و هزينه اثربخشي برنج طالئي : صدمات
هزار  120براي بررسي میزان صدمات و هزينه هاي اثربخشي برنج طالئي اقدام به جمع آوري اطالعات از 

درصد از صدمات  60خانوار هندي گرديد و بدينطريق مشخص شد كه مصرف برنج طالئي مي تواند به میزان 

هزار مورد  200درصد از  10دبینانه ترين حالت نیز بیش از كمبود ويتامین آ بكاهد. مصرف برنج طالئي در ب

در سال به بهبود سالمتي اشخاص كمك مي كند. چنین دستاوردهايي كه در زمینه بهبود سالمتي و افزايش 

طول عمر روستائیان فقیر ُرخ مي دهد، در قبال هزينه هاي مصرفي )پژوهش ، تالقي ، انتشار اطالعات علمي 

دالر در روز قابل دستیابي مي باشند درحالیكه میزان  20مي( صورت مي پذيرند با مصرف ، هشدارهاي مرد

 (.3دالر خواهد بود ) 80-600هزينه الزم براي چنین هدفي در ساير روش ها روزانه بمیزان 

 

 

  



126 
 

 "میخائیل كراونیكل" در مقاله اي درباره برنج طالئي به طرح سه سؤال اصلي بشرح زير پرداخته است :

 الف( مباني علمي ارزيابي مفید بودن برنج طالئي

 ب ( هزينه هاي توسعه برنج طالئي و منابع تأمین آنها 

پ ( عدم برتري غني سازي ژنتیكي بطور كلي و خصوصًا در برنج طالئي در قیاس با روش هاي كارآمد و 

 (. 3چندكارۀ موجود )

 

اي برنج طالئي اظهار داشته است كه ارزيابي توانايي "میخائیل گروساك" در مورد پتانسیل صدمات و هزينه ه

 اثربخشي برنج طالئي بر كمبود ويتامین آ نیازمند مالحظات چندگانه اي از جمله موارد زير است :

 الف( مراحل زندگي افراد هدف

 ب ( متوسط برنج مصرفي روزانه توسط افراد هدف 

 (.3الئي جذب شود )ت ( مقدار بتاكاروتني كه مي تواند از طريق برنج ط

 

( از مباحث اصلي كشاورزي است كه داراي تأثیرات اجتماعي و اقتصادي فراواني در GEمهندسي ژنتیك )

جوامع امروزي مي باشد ولیكن همواره پرسشي مطرح مي باشد كه آيا مهندسي ژنتیك مي تواند در قالب 

 يه ای بشر امروز را برآورده سازد ؟ سیستم هاي موجود به كاهش فقر غذايی كمك نمايد و نیازهاي تغذ

برنج طالئي كه از طريق مهندسي ژنتیك تولید شده است و توانايي تولید پیش ماده ويتامین آ در داخل دانه 

هايش را دارد ، فعاًل در مراحل آزمايشي است اّما انتظار مي رود كه در آينده بتواند پاسخي براي كمبود 

 (.3ايي است ، داشته باشد )ويتامین آ كه ناشي از فقر غذ

اصواًل بر مكمل هاي داروئي متكي بوده اند درحالیكه اين روش بسیار ُپر  VADپژوهش هاي اخیر در مورد 

هزينه است و به موفقّیت نسبي منتهي مي گردد. بررسي هاي انجام شده در هندوستان نشان مي دهند كه در 

میلیون دالر در هر سال مي توان  3/2ولي مردم با صرف صورت جايگزيني برنج طالئي در جیره غذايي معم

میلیون نفر را كاهش داد كه نسبت به هزينه هاي بكار  4/1درصد از عوارض كمبود ويتامین آ معادل  4/59

 (. 3گیري مكمل هاي داروئي بسیار كمتر مي باشد )
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 ارزش اقتصادي برنج طالدئي :
ج بر خالف ساير محصوالت زراعي اصلي همچنان در سطوح وسیع و امروزه واريته هاي غیر تراريخته برن

سال آينده نسبت به كاشت وسیع ارقام برنج تراريخته در سطوح  2-3تجارتي كشت مي شوند ولیکن بايد در 

جهاني مبادرت ورزيد و برنامه ريزي هاي الزم را انجام داد. با در نظر گرفتن اينكه محصول برنج بعنوان يكي 

ترين مواد غذايي خیل عظیمي از مردمان فقیر جهان مطرح است لذا تولید برنج طالئي مي تواند با  از عمده

خصوصیات برتر موجب كاهش فقر ، گرسنگي و سوء تغذيه در كشورهاي در حال توسعه باشد. با تجمیع 

رنج هاي فوايدي كه بطور ساالنه از برنج طالئي حاصل خواهد شد، انتظار مي رود كه ارزش جهاني ب

 (.3میلیارد دالر در سال بالغ گردند) 64تراريخته به 

باعث بروز مشكالت جّدي در بسیاري از مردم جهان شده است  VADاينك عارضه كمبود ويتامین آ موسوم به 

( كه از طريق مهندسي ژنتیك قادر به تولید بتاكاروتن شده است، مي تواند بسیاري GRدرحالیكه برنج طالئي )

اقتصادي به همراه برخي عوامل حكومتي باعث -ض مزبور را درمان نمايد ولیكن مناقشات اجتماعياز عوار

گرديده اند كه از دستاوردهاي تكنولوژي موجود بخوبي بهره برداري نشود. تحقیقات انجام شده در كشور هند 

حل نیمي از مشكالت نشان مي دهند كه با وجود چارچوب هاي محدود كننده مي توان از برنج طالئي براي 

سوء تغذيه فقرا و روستائیان بهره گرفت در حالیكه مقايسه هزينه هاي طرح و فوايد حاصل از برنج طالئي 

 (.  3نیز بر ضرورت بكارگیري آن در سطوح وسیع و تجارتي تأكید دارند )

 

 

 
 

 

داخل دانه هايش مي باشد و  برنج طالئي از طريق تغییرات ژنتیكي قادر به تولید بتاكاروتن و ذخیره آن در

بدينگونه در مبارزه بر علیه عوارض كمبود ويتامین آ بويژه در كشورهاي فقیر و در حال توسعه بكار گرفته 

مي شود. اينک سؤاالت متعددي درباره تأثیرات استفاده از محصوالت تراريخته از جمله برنج طالئي كه حاصل 

مردم جهان مطرح مي باشند. امروزه بسیاري از عوارض كمبود  تكنولوژي مدرن هستند ، براي بسیاري از
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ويتامین آ و سوء تغذيه بويژه در میان كودكان كشورهايي نظیر هندوستان بوضوح مشاهده مي گردند. 

دانشمندان معتقدند كه اگر برنج طالئي در سطوح وسیع تولید شود و در جیره غذايي مردم وارد گردد آنگاه از 

درصد كاسته خواهد شد. آنها مي پندارند كه هزينه هاي تولید و توزيع برنج طالئي  60زان بمی VADعوارض 

نسبت به ساير شیوه هاي غني سازي مواد غذايي مردم براي جبران كمبود ويتامین آ بمراتب آسانتر و 

 (.3كارآمدتر است )

 

 

 

 فوايد گسترش برنج طالئی :
 ( کاهش احتمال وقوع موارد زير :1

 ( blindnessابینايی )ن -1-1

 (infestionsانواع عفونت ها ) -2-1

 ( cancersسرطان ها ) -3-1

 (.diseases( )1انواع بیماری ها ) -4-1

 

 زيرا کمبود ويتامین آ باعث تشديد معضالت زير می گردد :

 الف( اختالالت بینايی 

 ب ( کوری

 پ ( تغییرات مولکولی ناشی از سالخوردگی

 من ت ( بیماری های مز

 ث ( ضعف سیستم دفاعی بدن 

( بويژه measles( و سرخجه )chicken pox( ، آبله مرغان )AIDSج ( شیوع بیماری هايی نظیر : ايدز )

 (.1در کودکان)

 

میلیون کودک در سراسر جهان از کمبود ويتامین آ رنج می برند و کمبود  125بايد توجه داشت که در حدود 

ث تشديد عوارض سالخوردگی می شود. ساير مزايای مصرف برنج طاليی بشرح ويتامین آ در بزرگساالن باع

 زير می باشند :

 چ ( کاهش ابتال به انواع بیماری های قلبی 

 ح ( کاهش سرطان پروستات 

 خ ( کاهش سرطان پستان 

 (.1د ( کاهش سرطان پوست )

 

 ( کاهش مشکالت گوارشی :2

مشکالت گوارشی می دانند مثاًل تغذيه برنج طاليی سبب بر از ديگر مزايای مصرف برنج طالئی را کاهش 

طرف شدن اسهال می شود زيرا بعنوان يک ماده قابض ماليم عمل می کند ، هضم را آسان می سازد و از 

 (.1موکوس احشاء بدن حمايت بعمل می آورد )
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 ( کاهش فشار خون باال و کلسترول زياد :3

چربی است لذا از فشار خون و کلسترول بدن انسان می کاهد. مقدار زياد برنج طاليی حائز مقادير کم سديم و 

( و افزايش حجم خون می گردد و متعاقبًا افزايش مايعات edemaسديم موجب تجمیع مايعات ، توّرم بافت ها )

موجب ازدياد خطر فشار خون می شود. از فوايد بارز مصرف برنج طاليی اينکه بواسطه داشتن فیبر از 

رات مخرب اسیدهای صفراوی بر ديوارۀ روده ها جلوگیری بعمل می آورد. اسیدهای صفراوی در کبد تولید تأثی

می شوند و به روده ها منتقل می گردند تا به تولید کلسترول کمک نمايند. برنج طالئی فاقد چربی است لذا 

 (.1توانايی تنظیم میزان کلسترول خون را دارد)

 

 

 
 

 

 

 

 ح توسعه برنج طاليي :حامیان جهاني طر
( از دانشگاه زوريخ Ingo potrykusبرنج طالئي زائیده تفكرات و ابداعات پروفسور "اينگو پوتريكوس" )

( از دانشگاه فرايبورگ آلمان بوده است. آندو نشان دادند كه Peter Beyerسوئیس و "پیتر بي ير" )

رنج در داخل دانه هايش ذخیره ساخت. پروژه برنج بتاكاروتن را مي توان با حداقل انتقال ژن ها به گیاه ب

( شكل گرفت. Golden Rice Humanitarian Boardطاليي با عنوان "طرح بشردوستانه برنج طالئي" )

اولین رقم )پروتیپ( برنج طاليي با هدف دربرداشتن پیش ماده ويتامین آ )بتاكاروتن( توسط گروه پژوهشي 

میالدي به ادامه  2005-2010میالدي معرفي شد. از سال  2005( در سال Syngenta"سین جنتا" )
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پژوهش در زمینه انتقال خصیصه جديد از طريق تالقي به واريته هاي برنج سازگار با هر منطقه پرداخته 

 (.10شد)

 

 اين زمان ادامه پروژه برنج طالئي داراي حامیان جديدي بشرح زير گرديد :

 ( بنیاد راكفلر 1

 میلیندا( بنیاد بیل و 2

 ( USAID( آژانس توسعه جهاني اياالت متحده )3

 ( وزارت كشاورزي فیلیپین 4

 "Harvestplus( رسانه اجتماعي "5

 ( كمیسیون اروپا 6

 ( تأمین بودجه فدرال سوئیس7

 (.Syngenta( )10( بنیاد "سین جنتا" )8

 

هت تكثیر برنج طالئي فراهم بسیاري از كمپاني ها امكان دسترسي به تكنولوژي هاي انحصاري خود را ج

(  در كشور IRRIساختند. تالقي هاي متعاقب و آزمايشات مزرعه اي توسط مؤسسه بین المللي تحقیقات برنج )

( انجام گرفت. مؤسسه تحقیقات برنج فیلیپین PhilRiceفیلیپین و با همكاري مؤسسه تحقیقات برنج آن كشور )

میالدي به كشاورزان داد و كشورهاي چین ، اندونزي ،  2014 اجازه تحويل بذور برنج طالئي را در سال

 (. 10بنگالدش ، هند و ويتنام در صدد هموارسازي زمینه هاي رواج برنج طالئي در سطح مزارع مي باشند )

 

سال است كه در  30( بیش از Helen Keller International" )HKIمؤسسه بین المللي "هلن كلر" يا "

( مواد غذايي fortificationويتامین آ و شیوه هاي جبران از طريق غني سازي ژنتیكي ) مورد میزان كمبود

معتقد است كه برنج طالئي قابلیت مبارزه با كمبود ويتامین آ در جیره غذائي  HKIتحقیق مي نمايد. مؤسسه 

است. بر طبق  VADبا مردمان فقیر دنیا را دارد لذا در صدد بكارگیري از برنج طالئي در برنامه هاي مبارزه 

میلیون از زنان  19میلیون از كودكان جهان قبل از سنین دبستان و  190آمارهاي مؤسسه مزبور اينك تعداد 

هزار كودك از كمبود ويتامین آ تلف مي گردند و  670حامله دچار كمبود ويتامین آ هستند و هر ساله در حدود 

ساله و  5ماهه تا  6میلیون كودك  7/1یپین نیز در حدود هزار نفر نیز دچار كوري مي شوند. در فیل 350

زن حامله يا شیرده دچار كمبود  10ساله و يكنفر از هر  10نفر دانش آموز بیش از  10نفر از هر  3همچنین 

می باشند ولیكن  VADنفر كودك قبل از سنین دبستان دچار  5ويتامین آ هستند. در بنگالدش نیز يكنفر از هر 

تغذيه تكمیلي آنان همانند ساير كشورهاي در حال توسعه نیازمند مبالغ بسیار زيادي است درحالیكه  هزينه هاي

 (. 10برنج طالئي مي تواند كمبود ويتامین آ را بدون هیچگونه هزينه اي بسادگي جبران نمايد )

 

فاده مكرر از بذور بانیان طرح تولید و توسعه برنج طالئي در صدد ايجاد راهكارهايي بمنظور قابلیت است

تولیدي برنج طالئي براي سال هاي متوالي هستند بطوريكه جهت خريداري مجدد هیچگونه هزينه اي ضرورت 

نیابد. طرح برنج طالئي نشانداد كه پیشرفت هاي تكنولوژي مي توانند در راستاي رفع كمبودهاي غذايي در 

سوء تغذيه موجود در جهان سّوم ريشه در فرهنگ كشورهاي فقیر بخدمت در آيند ولیكن بايد توجه داشت كه 

 (.10، اقتصاد و سیاست دارد و بسادگي رفع نخواهد شد )
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بتاكاروتن موجود در برنج طالئي همانند بتاكاروتن موجود در روغن ها و بهتر از بتاكاروتن اسفناج مي تواند 

میالدي توسط وزارت كشاورزي  2012در تكمیل جیره غذايي كودكان مشاركت جويد. اين موضوع در سال 

( و تحقیقات كشاورزي چین تأئید گرديد. بر اساس مطالعات كلینیكي منتشره در ژورنال تغذيه USDAآمريكا )

گرم برنج خشك( مي تواند  50گرم برنج طالئي پخته )حاصل از  100-150( هر كاسه شامل AJCNآمريكا )

 (.10ساله را تأمین كند ) 6-8درصد از ويتامین آ توصیه اي براي كودكان  60

 

میالدي نشاندادند كه برنج طالئي از منابع قابل مالحظه ويتامین آ است. اين  2009پژوهندگان در سال 

پژوهش ها بر روي گروهي از داوطلبان بالغ و سالم در آمريكا صورت پذيرفت. مطالعات نشانداد كه بتاكاروتن 

است و بسادگي با هضم در دستگاه گوارش انسان وارد گردش  موجود در برنج طالئي بخوبي قابل دستیابي

خون مي گردد. با وجودی كه مواد غذايي با منشأ گیاهي داراي نقش اساسي در تأمین بتاكاروتن رژيم غذايي 

هستند ولیكن ممكن است به داليل اقتصادي يا فرهنگي در جیره غذايي افراد موجود نباشند و بنابراين براي 

ماده كاروتنوئیدي به ويتامین ها كفايت ننمايند. فاكتور تبديل كاروتنوئیدهاي پیش ماده ويتامین آ در تبديل پیش 

تا  10:1در هويج و  15:1در سیب زمیني شیرين ،  13:1میوه هاي مختلف با يكديگر تفاوت دارند لذا از 

طالئي بیانگر ارزش بسیار  در برنج 4:1در سبزيجات مختلف برگي متغیرند درحالیكه فاكتور تبديل  28:1

 (. 10باالي آن در قیاس با ساير مواد غذايي تأمین كنندۀ ويتامین آ در بدن انسان مي باشد)
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 آخرين پژوهش هاي برنج طالئي : 
( "نیوجرسي" به انجام مطالعاتي در زمینه هاي : افزايش Rutgerدانشگاه هاي كالیفرنیا و "روتجر" )

مصرف آفتكش ها و كمترين آفتكش مصرفي منتهي به آسیب رساني برنج طالئي در كشور  عملكرد ، كاهش

میالدي منتشر ساخته اند. دانشمندان  2005" سال Scienceچین پرداخته و نتايج حاصله را در مجله "

معتقدند كه : محصوالت تغییريافته ژنتیكي كه اينك در بازارهاي جهاني  WHOمزبور بر اساس اطالعات 

عرضه مي شوند تمامًا ارزيابي الزم را جهت كسب مجوزها گذرانده اند بطوريكه عدم خطرزايي آنان براي 

انسان تأئید شده است ولیكن همچنان بر تداوم پژوهش ها پیرامون برنج طالئي و اثراتش بر سالمتی مصرف 

 (. 11كنندگان اصرار مي ورزند )

 

 

 
 

 

میالدي بر داوطلبان بالغ آمريكائي در  2009یني برنج طالئي در سال نتايج پژوهشي حاصل از آزمايشات بال

( آمريكا منتشر گرديد. نتايج مبین اينكه بتاكاروتن موجود در Clinical Nutritionژورنال تغذيه كلینیكي )

ي برنج طالئي مي تواند در بدن انسان تبديل به ويتامین آ گردد. نتايج حاصل از پژوهش هاي انجمن آمريكاي

درصد ويتامین آ توصیه اي روزانه  50( نشانداد كه : برنج طالئي احتمااًل مي تواند حدود ASFNبراي تغذيه )

(RDA افراد را با مصرف مقدار رايج تأمین كند لذا اين میزان مصرف برنج طالئي را مي توان بخوبي جزو )

ا ، گروهي از دانشمندان در نامه اي عادات غذايي كودكان و مادران گنجانید. در واكنش به اين پژوهش ه

سرگشاده عنوان ساختند كه : شواهد متعددي از مصرف محصوالت تراريخته ضمن آزمايشات كلینیكي وجود 

دارند كه در اثر بي مالحظگي و عدم پیشبیني صحیح عوارض متناقض برنج طالئي حاصل آمده اند آنچنانكه 

با برنج طالئی تعلیف شدند. همچنین نتايج تحقیقاتي نشان مي  باعث آسیب به سالمتي حیواناتي شده اند كه
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( كه از بتاكاروتن مشتق مي شوند ، جملگي سّمي بوده و موجب retinoidsدهند كه "رتینوئیدهايي" )

 (.11نقايصی در متولدين مي شوند )

 

بزي ها وجود دارد. امروزه بخوبي دانسته اند كه بتاكاروتن در بسیاري از مواد غذايي نظیر میوه ها و س

بتاكاروتن موجود در غذاهاي طبیعي كاماًل سالم و ايمن است و مي تواند منبعي مطمئن براي تأمین ويتامین آ 

باشد. پژوهش هاي دانشگاه "نبراسكا" در زمینه منابع غذايي آلرژي زا نشانداد كه : پروتئین هاي حاصل از 

( "ماساچوست" Tuftلرژي نمي شوند. دانشگاه "تافت" )ژن هاي جديد برنج طالئي باعث بروز هیچگونه آ

میالدي با انجام مطالعاتي در زمینه برنج طالئي اقدام به انتشار نتايج در ژورنال تغذيه  2012در آگوست 

كلینیكي آمريكا نمود و ضمن آن مشخص شد كه : بتاكاروتن موجود در برنج طالئي همانند بتاكاروتن موجود 

اند از منابع اصلي تأمین ويتامین آ براي كودكان باشد. نتايج مطالعات مذكور به تدوين در روغن ها مي تو

پروتكل انجامید اّما همچنان پرسش هاي متعددي در مورد میزان تأثیرات تغذيه ای برنج طالئي بر كودكان 

 (. 11وجود دارند )

 

 

 توسعه كاشت برنج طالئي :
ئي توانسته است نسبت به توزيع بذور برنج طالئي در میان "پوتريكوس" بعنوان متولي طرح برنج طال

كشاورزان معیشتي موفق باشد. اعطاي امتیاز رايگان برنج طاليي براي كشورهاي در حال توسعه در مجله 

میالدي به اطالع عموم رسانیده شد. كمپاني "مونسانتو" از اولین شركت  2000"تايم" مورخه جوالي سال 

ه واگذاري رايگان امتیاز استفاده از برنج طاليي به كشاورزان كشورهاي جهان سّوم پیش هايي بود كه نسبت ب

هزار دالري ساالنه هر كشاورز از بذور برنج طالئي منتفي گرديد. ضمن  10قدم گرديد. بدينطريق حق استفاده 

 (.  11اينكه امكان بهره وري بذور حاصله براي سال هاي بعد نیز وجود دارد )

مزرعه آزمايشي در فیلیپین درگیر با بررسي هاي اولیه برنج طالئي هستند تا امكان معرفي آنرا  5امروزه 

براي پذيرش زارعین فراهم سازند. پژوهش هاي بیشتري در ارتباط با سنجش میزان سودمندي و ايمني برنج 

 (.   5ه بخشند )میالدي بنحو مطلوب توسع 2016طالئي در جريان مي باشند تا نهايتًا آنرا در سال 

 

 

 منازعات مربوط به برنج طالئي :
تولید برنج طاليی با مناقشات و مجادالت متعددی روبرو است زيرا از جمله محصوالت تغییريافته ژنتیکی 

(GM .محسوب می شود که برای مبارزه با عوارض کمبود ويتامین آ در جوامع فقیر تولید گرديده است )

 حصوالت مهندسي ژنتیك بصورت هاي مختلف افزايش يافته اند:امروزه مناقشات در مورد م

( اولین انتقادات منتسب به برنج طالئي مربوط به عدم كفايت آنها از نظر مقدار ويتامین آ بوده اند ولیكن 1

 میالدی حل گرديد. 2005( در سال GR 2چنین معضلي با معرفي ارقام جديد برنج طالئي )

د سرعت تجزيه ويتامین آ و عدم اطمینان از دوام و پايداری آن پس از برداشت ( دومین انتقادات در مور2

میالدي  2009محصول و امكان بقايش ضمن فرآيند تبديل و پختن برنج بوده اند ولیکن نتايج مطالعات سال 

 2012ال نشانداد كه برنج طالئي از قابلیت تبديل به ويتامین آ در بدن انسان برخوردار مي باشد. مطالعات س
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ساله با برنج طالئي منجر به تأمین ويتامین آ مورد نیاز  6-8كودك  68میالدي نیز آشكار ساختند كه تغذيه 

 (.11،1بمیزان باالتري در قیاس با تغذيه با اسفناج بوده است )

 

( با هر گونه استفاده از ارگانیزم هاي تغییريافته ژنتیكي در greenpeaceسازمان جهاني صلح سبز )

كشاورزي مخالفت مي ورزد و بكارگیري برنج طالئي را مضر مي داند. آنها ادعا مي كنند كه استفاده از برنج 

 (.11،1طالئي مي تواند شرايط را براي ورود ساير محصوالت تراريخته در آينده فراهم سازد )

 

پژوهشي و گسترش برنج  ( هر گونه ادعايي را در مورد فعالیت هايIRRIمؤسسه تحقیقات بین المللي برنج )

 طالئي بمنظور بازاريابي و فروش را مردود مي داند و آنرا كاماًل بشردوستانه و خیرخواهانه مي داند.

در واقع براي  GM"واندا شیوا" از فعاالن هندي ضد محصوالت تراريخته عنوان مي دارد كه : تولید گیاهان 

و كاهش تنّوع زيستي گردد. او ادامه مي دهد كه جامعه مضر نیست بلكه مي تواند موجب فقر زارعین 

مشكالت موجود ممكن است در اثر كنترل همه جانبه كشاورزي فزوني يابند. "واندا شیوا" با توجه به 

معضالت كمبود ويتامین آ در جوامع در حال توسعه عنوان مي كند كه : طرفداران برنج طالئي سعي در مخفي 

ع و كفايت غذايي آن دارند در حالیكه گروه هاي مخالف عنوان مي دارند كه كردن محدوديت دستیابي به تنّو

غذاهاي حاوي بتاكاروتن نظیر سیب زمیني شیرين ، سبزيجات برگي و میوه ها مي توانند نیازهاي ضروري 

 (.11كودكان به ويتامین آ را تأمین نمايند )

 

بلومبرگ در پاسخ اظهارات فوق گفته است كه "كیت وست" مدير مركز سالمتي عامه مؤسسه "جان هاپكینز" 

: مواد غذايي حاوي ويتامین آ بمقدار كافي و در تمامي فصول در دسترس نیستند و همچنین غالبًا از قدرت 

 (.11خريد خانواده هاي ساكن كشورهاي در حال توسعه خارج مي باشند )

 

میالدي  2008( در سال WHOاني )"فرانسیسكو برانكا" از متخصصین سوء تغذيه سازمان بهداشت جه

اظهار داشتند كه انجام مطالعات حقیقي و قابل وثوق مشروحه زير مي تواند بسیاري از مشكالت سوء تغذيه را 

 در جهان سّوم مرتفع سازد : 

 ( چگونگي استفاده مردم از برنج طاليي1

 ( تجويز مواد مكمل به مردم 2

 يتامین آ ( غني سازي ژنتیكي محصوالت غذايي با و3

 (. 11( آموزش مردم براي پرورش هويج و برخي سبزيجات برگي )4
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 كشاورزان فیلیپیني و عدم پذيرش برنج طاليي :
در فیلیپین از خاك  GRمیالدي توسط معترضان  2013كرت هاي آزمايشي برنج طاليي در ماه آگوست سال 

ير محصوالت تراريخته در فیلیپین رواج خواهند يافت. ريشه كن گرديدند. آنها معتقد بودند كه متعاقبًا سا

هیچكدام از كشاورزان محلي در اعتراضات مزبور شركت نجستند زيرا معتقدند كه صدمه زدن به گیاه برنج 

 (.11بدشگون بوده و موجب تیره بختي مي شود )

تظاهرات پرداختند و نسبت كشاورز در مقابل وزارت كشاورزي فیلیپین به  400همزمان با تاريخ فوق بیش از 

به حذف برنج طاليي شعار دادند. آنها اعالم نمودند كه از خانواده هاي كشاورزان نبايد بعنوان موش هاي 

آزمايشگاهي بهره گرفت بلكه تا پايان آزمايشات مزرعه اي و اطمینان بخشي مطالعات آزمايشگاهي نبايد 

ه شود. نماينده كشاورزان اذعان داشت كه كاشت برنج اجازه كاشت و مصرف برنج طاليي در فیلیپین داد

طاليي براي زارعین از صرفه اقتصادي برخوردار نیست آنچنانكه درآمد ناخالص کشاورزان حوزه رودخانه 

 670دالر آمريكا از هر هكتار شالیزار بوده است درحالیكه هزينه اي بالغ بر  810( حدودًا Bicol"بیكول" )

بیاري ، كوددهي ، آفتكش ، كارگر ، ادوات كشاورزي ، بذور و اجاره زمین متحمل گرديده دالر آمريكا براي آ

 (.4اند )

 

كشاورزان فیلیپیني معتقدند كه كاشت برنج طاليي را بصورت تحمیلي انجام مي دهند و هدف مسئولین را 

ع امتناع مي ورزند. سیطره بر محصوالت تولیدي خويش قلمداد مي نمايند لذا از تداوم كاشت آن در مزار

عملكرد مزرعه اي برنج طاليي قادر به رقابت با واريته هاي برنج بومي نیست لذا مؤسسه بین المللي تحقیقات 

( در صدد اجراي طرح هايي براي PhiRice( در مشاركت با مؤسسه تحقیقات برنج فیلیپین )IRRIبرنج )

آفات ، بیماري ها و علفكش ها هستند تا قابلیت  افزايش راندمان برنج طاليي و مقاوم سازي آن نسبت به

 (.4تجارتي آن افزايش يافته و مقبولیت الزم را براي پذيرش كشاورزان فراهم سازند )

 

مخالفین طرح كاشت برنج طاليي در فیلیپین از جمله  دكتر "چیتو مدينا" از "گروه همكاري هاي ملي 

مايند كه : واريته برنج طاليي گواينكه همانند سبزيجات ( عنوان مي نMASIPAGپژوهشگران و كشاورزان" )

برابر برنج  5و میوه ها سرشار از بتاكاروتن بعنوان پیش ماده ويتامین آ است اّما سیب زمیني شیرين بمیزان 

طاليي محتوي بتاكاروتن در هر گرم مي باشد بنابراين دولت فیلیپین بجاي تمركز بر تجارتي ساختن برنج 

است تولید غذاي كافي ، پايدار و متنّوع را در نظر داشته باشد تا بخوبي بتواند از میزان سوء  طاليي بهتر

مي تواند باعث گشودن مسیر معرفي  IRRIتغذيه مردم بكاهد. آنها معتقدند كه حمايت دولتي از توصیه هاي 

محصوالت بومي منجر  در فیلیپین گردد و بدينطريق كاهش عملكرد آنان نسبت به برخي GMساير محصوالت 

به قحطي و جیره بندي مواد غذايي در منطقه گردد و همچنین دسترسي مردم به منابع متنّوع غذايي را محدود 

 (. 4سازد )

 

 

  

 

 



136 
 

 منابع و مآخذ :
1) Beyer , Peter & et al – 2013 – What is golden rice ? – 

 ww.foodpyramid.comhttp://w 

2) Cazzonelli , Christopher – 2011 – The science of golden rice ( rewiring the grain ) – 

Journal Founctional Plant Biology  

3) Demont , M & et al – 2013 – Golden rice : what it is , what it does and how good it 

 http://www.ajstein.de –is at doing it ?  

4) Devon , L.J – 2014 – Philippine farmers reject golden rice as a corporate shame to 

indebt farmers and destroy food security – Natural Health News & Scientific 

 http://www.naturalnews.comDiscoveries ;  

5) Friedman , Lauren.F – 2014 – A miracle rice could save millions of lives – Business 

Insider Inc.  

6) Ghisla , Yu.Q & et al – 2011 – The science of golden rice (metabolic engineering) – 

Journal Biochem , 286 : 8666-8676  

 http://www.answers.com –What is golden rice ?  –2014  –7) Hayes , Mike  

8) Johnson , Nathanael – 2013 – Golden rice : fool`s gold or golden opportunity ? – 

http://grist.org/food/golden  

 –Golden rice project (history of the golden rice project)  –2005  –) Potrykus , Ingo 9

 http://www.goldenrice.org 

 http://goldenrice.org –Golden rice is part of the solution  –2014  –10) Spady , Tyrone  

  http://en.wikipedia.org –Golden rice  –2014  –11) Wikipedia  

ctionarywebster.com/di-http://www.merriam12)  

   http://farsilookup.com) 13  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpyramid.com/
http://www.ajstein.de/
http://www.naturalnews.com/
http://www.answers.com/
http://grist.org/food/golden%209
http://grist.org/food/golden%209
http://grist.org/food/golden%209
http://grist.org/food/golden%209
http://www.goldenrice.org/
http://goldenrice.org/
http://en.wikipedia.org/
http://www.merriam-webster.com/dictionary
http://farsilookup.com/


137 
 

 " برنج چند ساله " ؛ 

 "perennial rice " 
 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار :
برنج از منابع عمده غذايي در قاره آسیا محسوب مي گردد. برنج همچنین در آفريقا و آمريكاي التین از اهمّیت 

میالدي و ضمن  1960سال از انقالب سبز اّول در اوايل دهه  40يي برخوردار است. پس از گذشت حدود واال

آن بكارگیري واريته هاي اصالح شده برنج و مديريت عملیات زراعي هنوز هم اكثريت تولید برنج جهان در 

قع میزان محصول تولیدي همان محدودۀ جغرافیايي تولید مي گردد كه تقاضا براي مصرفش وجود دارد. در وا

درصد رشد يافت اّما بتدريج بعد از اواسط  3میالدي فقط  1960-80برنج يكساله جهان در فاصله سال هاي 

میالدي بر مقدار محصول برنج تولیدي اضافه گرديد كه بواسطه امكانات جديد تولید و وجود  1980سال هاي 

قحطي مواد غذايي فروكش نمود آنگاه افزايش تولید  میالدي كه خطر 1990تقاضا بوده است. از سال هاي 

 درصد نزول يافت ولیكن اين كاهش تولید با دو واقعه زير همگام گرديد : 25/1درصد به  3برنج از 

 الف( افزايش پرورش ارقام مطلوب برنج 

 (.3ب ( نزول حاصلخیزي خاك شالیزارها )

 

اضا براي اين محصول مهم بواسطه فزوني جمعیت با وجود كاهش روند صعودي محصول برنج بر میزان تق

میلیون  116میالدي بايد به  2035بشر افزوده گرديد. آمارهاي اخیر نشان مي دهند كه تولید برنج در سال 

تن برسد تا پاسخگوي نیازهاي موجود ساكنین زمین باشد. اين مقدار تولید بايد در شرايطي حاصل شوند كه 

 موضوعاتي نظیر :

اضي كشاورزي ، كاهش آب آبیاري ، كاهش كارگران و بكارگیري سیستم هايي با كارآيي بیشتر در كاهش ار

 (.3عین سازگاري با محیط زيست مطرحند )
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 مه :مقّد
میلیارد نفر نزديک می شود. برآوردهای اخیر نشان می  9میالدی به  2050جمعیت جهان به تدريج تا سال 

میلیون تن  118لیون هکتار از شالیزارهای غرقابی جديد نیازمنديم تا تولید برنج به می 40دهند که به بیش از 

برابر تولید کنونی اين محصول در جهان  2میالدی افزايش يابد كه اين مقدار حدودًا بیش از  2035در سال 

 است. 

ري می کارند. عملکرد میلیون هکتار از اراضی آپلند بدون آبیا 14گیاه برنج را هر ساله در وسعتی معادل 

-4پايه فعلی برنج های آپلند کمتر از يک تن در هکتار است ولیکن در صورتیکه عملکرد برنج آپلند تا سطح 

میلیون تن تحت شرايط غیر حاصلخیز و  40تن در هکتار فزونی يابد آنگاه عملکرد منطقی به میزان  3

 نامرغوب متصّور خواهد بود. 

در معرض : خشكي ، خاك هاي غیر حاصلخیز ، هجوم علف هاي هرز و سرايت اراضی آپلند بطور معمول 

بیماري هاي گیاهي قرار دارند. تلفیق چنین مصائبي منجر به فرسايش و تخريب خاك اراضي آپلند در نتیجۀ 

فعالیت هاي كشاورزي مي گردند. راه حل عملي براي اين مشكل همانا بكارگیري برنج هاي آپلند چندساله 

برنج هاي زراعي يكساله موجود است كه هرساله نیازمند آماده سازي بستر براي كاشت مجدد هستند.  بجاي

زراعت برنج هاي آپلند چندساله عالوه بر اينكه بواسطه پوشش دائمي سطح خاك موجب كاهش فرسايش بستر 

ت زراعي نظیر شخم و مي شوند، با وجود كاهش عملكرد محصول بواسطه عدم نیاز به انجام بسیاري از عملیا

 (. 3كاشت )يا نشاء( نهايتًا به افزايش درآمد زارعین و پايداري تولیدات كشاورزي منتهي مي گردند )
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 گیاهان دانه اي چندساله :
( نظیر : گندم ، چاودار ، تريتیكاله ، يوالف ، برنج ، perennial grainتولید گیاهان دانه اي چندساله )

اريدي ، ذرت و سويا در برخي از مؤسسات پژوهشي كشورها و سازمان هاي تحقیقاتي سورگوم ، ارزن مرو

مستقل جريان دارد. تصّور نمائید که محصوالتی نظیر : ذرت ، گندم و برنج هر ساله بدون شخم زدن و کاشت 

هبود بذور بعمل آيند. چنین محصوالتی می توانند تأثیرات شگرفی در جهت جلوگیری از تخريب اراضی ، ب

وضعیت خاک و تثبیت کربن گردند و بدينگونه به زندگی انواع بشر کمک نمايند. رؤيای دستیابی گیاهان دانه 

ای چندساله بسیار امیدوار کننده و نويدبخش است. امروزه اخبار دلگرم کننده بسیار بیشتر از سال های قبل 

 (. 4به گوش مي رسند )

 

ا و گیاهان علوفه اي جزو گیاهان چندساله هستند ولیكن تمامي درحالیكه بسیاري از میوه ها، آجیل ه

محصوالت دانه اي كنوني بشر در زمره گیاهان يكساله و يا گیاهان چندساله اي مي باشند كه بحالت يكساله 

پرورش مي يابند. دانشمندان چندين كشور استدالل مي كنند كه انواع چندسالۀ محصوالت دانه اي بايد توسعه 

( غالبًا ضربات cultivationتا بدينطريق به كشاورزي پايدارتري دست يازيده شود. زيروروكردن خاك )يابند 

زيان بخشي به آگرواكوسیستم ها وارد مي سازد. بعنوان مثال : سیستم هاي زراعي كه نیازمند شخم و آماده 

 ير نیز مي گردند :سازي بستر هستند، عالوه بر اينكه آب بیشتري مصرف مي كنند، دچار معضالت ز

 الف( افزايش آلودگي آب ها

 ب ( افزايش فرسايش خاك

 پ ( كاهش ذخیره كربن

 ت ( افزايش انتشار گازهاي گلخانه اي 

 ث ( كاهش زيستگاه طبیعي جانداران مفید

 (.6ج ( كاهش تنّوع زيستي )

 

( سازمان ملل در Millennium Ecosystem Assessment" )MEAبرنامه ارزيابي اكوسیستم هزاره يا "

میالدي گزارش نمود كه بسیاري از فعالیت هاي كشاورزي بشر بزرگترين تهديد براي تنّوع  2005سال 

زيستي و فعالیت صحیح اكوسیستم ها هستند درحالیكه محصوالت دانه اي چندساله بر طبق استدالل هاي زير 

 قادر به كاهش چنین تهديداتي مي باشند :

درصد در سطح جهان به  69درصد در اياالت متحده آمريكا و  75كشاورزي به میزان ( بسیاري از اراضي 1

تولید محصوالت دانه اي نظیر : غالت ، دانه هاي روغني و لگوم ها اختصاص مي يابند. اينگونه محصوالت 

بشر را درصد كالري غذايي  70دانه اي شامل تولیداتي نظیر : گندم ، برنج و ذرت هستند كه جمعًا بیش از 

 تأمین مي كنند.

( تمامي محصوالت دانه اي موجود در زمره گیاهان يكساله محسوب مي گردند لذا هر ساله در اراضي كه 2

 خاك هايش زيرورو مي گردند، كاشته مي شوند. 

 ( اجراي مكرر عملیات خاكي بر احتمال تخريب و نزول حاصلخیزي اراضي كشاورزي مي افزايند. 3

( قادر به پرورش گیاهان "كوتاه عمر" و يكساله با كمترين عملیات no-tillعت بدون شخم )( تكنولوژي زرا4

خاكي است اّما گیاهان چندساله مي توانند بیشترين محافظت را از خاك ها بواسطه پوشش سطح زمین در 

ي چندساله در سراسر سال بعمل آورند. ايجاد مجموعه اي از گیاهان شامل : درختان ، بوته ها و گیاهان علف
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آگروسیستم ها باعث ايجاد پوشش دائمي بر سطح اراضي مي گردد و بدينگونه به تعديل نوسانات حرارتي و 

 (. 6رطوبتي منجر به تخريب خاك ها كمك مي كنند )

 

میالدی به گردآوری بسیاری از پژوهندگان مربوطه از  2009اولین کارگاه اصالح غالت چندساله در سال 

( ، cerealاقدام ورزيد. گیاهان دانه ای چندساله مشتمل بر : غالت يا گراس های بذری )سراسر جهان 

( می باشند. زمانیکه غالت چندساله را oilseed( و دانه های روغنی )legumeحبوبات يا لوبیاهای خشک )

ت بیشتری بهره با ساير محصوالت عمده چندساله مقايسه کنید آنگاه در می يابید که آنها از اهمّیت و قداس

مندند بويژه اينکه خويشاوندی بیشتری با همديگر دارند. مردم بخوبی دريافته اند که محصول آنها را چگونه 

 (.4برداشت، فرآيند، پخت و مصرف کنند. بعالوه ساختارها و ابزارهای کمتری برای جابجايی آنها الزم است )

 

ی در حال توسعه هستند. اين اقالیم شامل شمالی ترين دشت غالت چندساله زيادی برای تمامی اقالیم جغرافیاي

ها تا ارتفاعات نواحی استوايی و اراضی دلتاهای متأثر از شوری می گردند. دانشمندان در چالش تولید 

 محصوالت دانه ای چندساله مرددند که به کدامیک از دو طريق زير عمل کنند :

 ه بودن در محصوالت يکساله فعلی الف( در جستجوی قابلیت ماندگاری يا چندسال

 ب ( اهلی کردن گیاهان چندساله وحشی 

تاکنون تمامی تالش های مرتبط با پرورش گیاهان دانه ای چندساله در شرايط "ماساچوست" آمريکا قرين 

شکست بوده اند. سلکسیون هايی که بمنظور چندساله سازی از میان گونه های مختلف گندم ، چاودار ، ذرت 

ه و يا بصورت يکساله در آمده رگوم صورت گرفته اند، تمامًا با فرارسیدن سرمای زمستان نابود شدو سو

 (. 4)اند
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 توسعه گیاهان دانه اي چندساله :
 دانشمندان بطور كلي سه شیوه زير را براي توسعه محصوالت دانه اي چندساله پیشنهاد كرده اند :

از محصوالت دانه اي چندسالۀ اهلي حتي اگر عمومًا بصورت يكساله ( برخي gene pool( از ريخته ارثي )1

" از جمله Cajanus cajan( با نام علمي "pigeon peaكشت مي گردند، استفاده شود. مثاًل : نخود كفتري )

( است كه داراي دانه هاي درشت مي باشد ولیكن شامل واريته هاي "كوتاه عمر" )يكساله( و pulseحبوباتي )

ني عمر" )چندساله( است. در صورتیكه واريته يكساله داراي عملكرد باال را با واريته هاي "طوالني "طوال

 (. 6عمر" تالقي دهند آنگاه واريته هاي قوي چندساله با عملكرد زياد حاصل مي آيند )

 

هاي موجود ( دومین ريخته ارثي شامل اكثريت گیاهان دانه اي اهلي از جمله گونه هاي چندساله است. ژن 2

با وجود دشواري در حد امكان بین چنین گونه هايي مبادله مي شوند. اينگونه ژن ها باعث تغییر خصوصیات 

زراعي گیاهان وحشي چندساله نظیر افزايش اندازه بذرها مي شوند. بعنوان مثال : ژن هاي مورد نظر را مي 

هايي براي افزايش طول عمر گیاهان دانه اي اهلي توان از خويشاوندان دانه اي اهلي بدست آورد. متقاباًل ژن 

از خويشاوندان چندساله وحشي با روش تالقي كسب نمود. از جمله : برنج اهلي آسیايي را مي توان با گونه 

 (. 6هاي چندساله وحشي برنج تالقي داد تا به تغییر ژن ها براي حصول برخي صفات منتهي گردد)

 

بذوري سرشار از روغن ، كربوهیدرات و پروتئین را مي توان بدون هر ( گیاهان چندساله وحشي حائز 3

گونه هیبريداسیون اهلي نمود. همانگونه كه محصوالت دانه اي امروزي غالبًا طي هزاران سال اهلي گرديده 

ا اند اّما تكنیك هاي ژنتیك مولكولي و نظريه هاي ژنتیكي مدرن مي توانند تسهیالت عديده اي را در مقايسه ب

 (. 6فرآيندهاي اهلي سازي پیشین فراهم سازند )
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 فوايد گیاهان دانه اي چندساله :
 ( دستیابي بیشتر به منابع در فصول رشد طوالني :1

گیاهان چندساله غالبًا زودتر از گیاهان يكساله در اوايل بهار سبز مي شوند و در پائیز پس از مرگ گیاهان 

( فرو مي روند. طويل شدن فصول رشد اجازه مي دهد تا گیاهان چندساله dormantيكساله به حالت كمون )

به مدت بیشتري حائل خاك سطحي در مقابل نور خورشید و بارندگي ها باشند. بعنوان مثال : گیاهچه هاي 

سوياي يكساله در ايالت "مینه سوتا" ضمن اوايل ژوئن از خاك سبز مي گردند درحالیكه بوته هاي يونجه 

ه بسیار زودتر رشد يافته اند و اينك آماده اولین برداشت هستند بنابراين در زمانیكه محصول سويا چندسال

درصد تولید ساالنه اش را  40شروع به تولید مواد فتوسنتزي مي كند، همزمان مزرعه يونجه مجاور حدودًا 

 (.6انجام داده است )

 

 ( دستیابي مواد بیشتر توسط ريشه هاي عمیق تر :2

هان حائز عمر طوالني به تولید سیستم ريشه اي بزرگتر و عمیق تري در قیاس با گیاهان "كوتاه عمر" گیا

سازگار با همان منطقه مي پردازند. ريشه هاي عمیق سبب مي گردند كه گیاهان چندساله به حجم بیشتري از 

حصول بیشتري از هر واحد خاك در هر سال دسترسي يابند. دستیابي به حجم بیشتر خاك موجب مي گردد كه م

اراضي كشاورزي به دلیل مصرف مقادير زيادتري از آب هاي ذخیره اي خاك بويژه در اقالیم "كم باران" 

 (. 6حاصل آيند )

زمانیكه گیاهان حائز ريشه هاي كم عمق نظیر برنج اكثريت عناصر غذايي مورد نیاز را از اليه سطحي خاك 

ق گیاهان چندساله مي تواند بخش قابل مالحظه اي از فسفر مصرفي را از كسب مي كنند آنگاه ريشه هاي عمی

خاك زيرين حاصل نمايد. ريشه هاي عمیق بويژه در بسترهاي فقیر حائز اهمیت هستند زيرا آنها از طريق 

 (.7گسترش بیشتر مي توانند بر حجم خاك قابل دسترسي بیفزايند )

 

 ( افزايش كارآيي عناصر غذايي خاك : 3

( Lucerneشويي ازت حاصل از كودها در اراضي زراعي تحت پوشش محصوالت چندساله اي نظیر يونجه )آب

بسیار كمتر از محصوالت يكساله اي مثل ذرت صورت مي پذيرد. پديده مشابهي در اراضي غیرحاصلخیز تحت 

كودها بصورت  گیاهان علوفه اي وحشي مشاهده مي گردد. درحالیكه مزارع گندم مجاور نیازمند افزودن

سال مداومًا به تولید علوفه  75-100ساالنه هستند آنگاه اراضي تحت گراس هاي وحشي چندساله براي 

سرشار از نیتروژن مي پردازند، بدون اينكه هیچگونه كاهشي در میزان تولید و يا حاصلخیزي خاك ايجاد 

یكربي كه در حمايت ريشه هاي آنان شكل گردد. احتمااًل سیستم ريشه اي بزرگتر گیاهان چندساله ، جمعیت م

مي گیرند و چرخه عناصر غذايي قابل عبور از سیستم نسبت به آنچه بصورت زودگذر در محدوده سیستم 

 (. 6ريشه محصوالت يكساله واقع مي شوند، داراي كارآيي بیشتري هستند )

 

 ( پايداري تولید در اراضي حاشیه اي :4

ت غالت يكساله در مقیاس وسیع اراضي غیر حاصلخیز دنیا در دراز مدت به برخي محققین معتقدند كه زراع

پايداري تولید لطمه مي زنند زيرا بر احتمال بروز فرسايش خاك مي افزايند. سیستم هاي زراعت گیاهان 

چندساله و آگروفورستري براي چنین مناطقي مناسب ترند ولیكن موارد فوق در شرايط موجود به تولید 

دانه اي نمي انجامند. امروزه محصوالت دانه اي به امنیت غذايي بیشتري در قیاس با محصوالت  محصوالت
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علوفه اي و میوه ها منتهي مي شوند زيرا آنها برخالف محصوالت علوفه اي بطور مستقیم به مصرف تغذيه 

ان و فصول خشك بشر مي رسند و همچنین آنها را مي توان برخالف میوه ها براي مصرف در ماه هاي زمست

 (. 6انبار نمود )

 

 ( كاهش فرسايش خاك :5

اراضي كشاورزي بويژه در مناطق گرم و مرطوب زمانیكه به هر دلیل از جمله شخم زدن فاقد سبزينگي مي 

شوند، بشدت در معرض آسیب پذيري و تلفات عناصر غذايي در اثر فرسايش آبي، فشردگي خاك ، نزول مواد 

اس میكربي قرار مي گیرند. مزارع فرسوده دچار كاهش تولید مي شوند سپس ذرات آلي خاك و كاهش بیوم

خاك و عناصر غذايي محلول سبب بروز مشكالت عديده اي در اراضي پائین دست مسیر رواناب ها مي گردند 

( در رودخانه ها و درياها و همچنین تجمع hypoxiaكه از جمله آنها مي توان به وقوع كمبود اكسیژن )

( در آبراهه ها و آب بندان ها اشاره داشت. گیاهان چندساله بعد از برداشت مجددًا رشد مي siltingبرفت ها )آ

يابند و پوشش مناسبي را جهت محافظت از سطح خاك بوجود مي آورند كه بدينگونه مزارع نیازي به شخم 

 زدن بعد از هر برداشت نخواهند داشت.
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( باور دارند كه : برنج چندساله مي تواند به بهبود IRRIین المللي تحقیقات برنج" )پژوهندگان "مؤسسه ب

 (.7پايداري تولیدات غذايي در اراضي تپه اي و زمین هاي پائین دست رواناب ها منجر گردد )

مؤسسه جنگل ها و مراتع اياالت متحده آمريكا از گراس هاي چندساله براي جلوگیري از فرسايش خاك ها 

ره مي جويد. اينگونه گیاهان چندساله حائز سیستم ريشه اي ستبري هستند بطوريكه ذرات خاك را بهم به

متصل مي سازند و بدين ترتیب از فرسايش هاي آبي و بادي خاك سطحي جلوگیري بعمل مي آورند. رواناب ها 

جهت تقويت مخازن آب  در چنین خاك هايي به آرامي شكل مي گیرند لذا فرصت بیشتري براي نفوذ در زمین

هاي زيرزمیني فراهم مي شود. با كاشت گیاهان چندساله از مقدار آب هاي جاري در جويبارها به سبب نفوذ 

در آب هاي زيرزمیني كاسته مي شود اّما اين موضوع مي تواند از میزان فرسايش بستر جويبارها و رودخانه 

 (. 6ها نیز به شدت بكاهد )

 

 ات وحش :( افزايش جمعیت حی6

مؤسسه جنگل ها و مراتع اياالت متحده آمريكا عنوان مي دارد كه آزادسازي آب ها به داخل جويبارها در 

صورت بكارگیري گیاهان چندساله كاهش مي يابد آنچنانكه به ثبات نسبي مي رسد درحالیكه در غیر اين 

ثبات سطح آب در رودخانه ها  صورت دچار دوره هاي متناوب ُپر آبي ، كم آبي و حتي خشكي مي شدند.

( ، پرندگان آبزي amphibianموجب افزايش جمعیت حیات آبزيان وحشي نظیر ماهیان و همچنین دوزيستان )

(waterfowl( و پستانداراني )mammal( مي شود كه به منابع آبي با ثبات وابسته اند )6 .) 

 

 ( كاهش جنگل زدايي :7

( فقط قطعات محدودي از جنگل ها را slash & burnسوزاندن بقايا )كشاورزي از طريق بريدن سبزينگي و 

بر تپه هاي استان "يئونان" چین برجا گذاشته است. قطعاتي كه در تصاوير هوايي به رنگ سبز روشن بر 

اراضي تپه اي ديده مي شوند، متعلق به مزارع برنج آپلند در اراضي جنگل زدائي هستند. غالت چندساله حائز 

زياد و سرشار از عناصر غذايي به كشاورزان فقیر سراسر دنیا اجازه مي دهند تا به صورت نامحدود  عملكرد

به تولید غذا در اراضي كوچك بپردازند. امروزه بسیاري از كشاورزان معیشتي به پاكسازي قطعاتي از اراضي 

تیجه عناصر غذايي موجود باغي اقدام مي كنند. هنگامي كه خاك در ن-جنگلي براي تولید محصوالت زراعي

شسته مي شود آنگاه اراضي تخريب شده بحال خويش رها مي گردند و قطعات تازه اي از جنگل براي اين 

منظور بريده و سوزانده مي شوند. جنگل هاي جديد اغلب در محل قطعات رهاشده مجددًا شكل مي گیرند و 

گي غالب مي پوشانند. صدمات محیطي اين سیستم گاهًا گراس هاي هرز تمامي اراضي مزبور را بحالت سبزين

 تولید محصوالت كشاورزي عبارتند از :

 الف( كاهش تنّوع 

 ب ( افزايش انتشار دي اكسید كربن 

 پ ( افزايش رواناب ها

 ت ( كاهش میزان بارندگي ها 

ه حفظ دانشمندان معتقدند كه جنگل زدايي بايد از طريق بكارگیري عملیات زراعي صحیح كه منجر ب

 (. 7حاصلخیزي خاك ها مي شوند، بشدت كاهش يابد و سپس حذف گردد )
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 ( مقاومت به خشكي :8

برنج يكساله داراي سیستم ريشه اي كم عمق است و حساسیت زيادي به وقوع خشكي دارد. گیاهان "طوالني 

و بدينطريق به ( از وقت كافي براي توسعه و تعمیق سیستم ريشه اي سود مي برند long-livedعمر" )

رطوبت بیشتري در قیاس با گیاهان يكساله دست مي يابند. ضمنًا خاك هاي شخم خورده سريعتر از خاك هاي 

 (. 7بدون شخم خشك مي شوند)

 

 ( مقاومت در برابر علف هاي هرز :9

برخي از فشار علف هاي هرز در سیستم هاي برنج آپلند با دوره هاي آيش كوتاه مدت بشدت افزايش مي يابد. 

اكولوژيست ها عقیده دارند كه : علف هاي هرز بعنوان اصلي ترين مانع تداوم زراعت ها در اقالیم گرم و 

مرطوب بشمار مي آيند و مزارع غالبًا بواسطه شدت هجوم آنها رها مي گردند زيرا عدم كنترل جمعیت علف 

ت گیاهي آسیب مي رساند. حتي احیاء هاي هرز بیش از افزايش آفات و نزول حاصلخیزي خاك ها به تولیدا

علفزارها با گیاهان چندساله مي تواند مانع هجوم و استقرار علف هاي هرز سمج و مهاجم از طريق افزايش 

 (.  7رقابت با آنها گردد )
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 مضّرات گیاهان دانه اي چندساله :
 ( عدم تأمین نیازهاي غذايي كنوني :1

در اولین مراحل توسعه هستند و ممكن است سال ها طول بكشد تا ضمن اصالح  محصوالت دانه اي چندساله

 مداوم بتوانند عملكردي معادل گیاهان دانه اي يكساله كسب كنند. 

 

 ( دشواري بكارگیري تناوب زراعي :2

( در سیستم زراعت گیاهان چندساله مقدور مي باشد اّما دوره crop rotationاستفاده از تناوب زراعي )

( چندساله اي نظیر يونجه hay cropتناوب ضرورتًا طوالني مي گردد. مثاًل : محصوالت علوفه اي )

(alfalfa در تناوب هاي )ساله با گیاهان زراعي يكساله يا ساير محصوالت علوفه اي چندساله قرار مي  3-5

به پاتوژن ها ، آفات و علف گیرد. آهنك آهسته تناوب زراعي گیاهان چندساله در مقايسه با محصوالت يكساله 

 (.6هاي هرز اجازه استقرار و شیوع مي دهد )

  

 ( باالبردن مقدار مواد آلي خاك :3

محصوالت گیاهي حائز سیستم ريشه اي گسترده در غیاب شخم زدن و همچنین در خاك هاي فاقد مواد آلي مي 

و عدم تحرك تمامي فسفر و نیتروژن خاك توانند به افزايش مواد آلي خاك كمك كنند و بدينگونه باعث تثبیت 

 گردند. تولید سیستم با وقوع اين اتفاق نزول مي يابد مگر اينكه : 

( immobilization( عناصر غذايي و تثبیت و بي تحّركي )mineralizationتعادلي بین معدني شدن ) -الف

 آنها حاصل آيد. 

 (.6كودهاي مورد نیاز به سیستم اضافه گردند ) –ب 

 

 ( صدمات هیدرولوژيك :4

گیاهان چندساله مي توانند حائل قطرات باران با زمین گردند و بدينطريق بر كارآيي بارندگي ها در قیاس با 

زراعت هاي يكساله بیفزايند. اين موضوع باعث كاهش جريان رواناب هاي سطحي بسوي رودخانه ها و نزول 

 (. 6سطح سفره هاي آب زيرزمیني مي گردد )

 

 اهش انتقال عناصر غذايي به اراضي پائین دست :( ك5

جايگزيني وسیع زراعت هاي يكساله با كشت هاي چندساله مي تواند باعث ثبات خاك ها گردد و بدين ترتیب 

( نیترات از اراضي باالدست بسوي اراضي پائین دست بكاهد درحالیكه كشاورزان leachingاز آبشويي )

ود اينگونه عناصر غذايي متكي هستند. از طرف ديگر برخي نواحي ممكن است مناطق پائین دست غالبًا به ور

 (. 6از اصالح كیفیت آب ها بهره مند شوند )

 

 ( تأمین زيستگاه آفات : 6

اگر مزارع را در بخشي از سال بحالت لخت رها نسازند آنگاه احتمااًل جمعیت جوندگان و آفات افزايش مي 

یاهان دانه اي چندساله قادر به كاهش چنین جمعیتي است اّما سوزاندن بقاياي پذيرند. سوزاندن كاه و كلش گ

گیاهي در برخي نواحي مجاز نیست. بعالوه جوندگان و حشراتي كه در زير خاك زندگي مي كنند، با وجود 
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گاه سوزاندن بقاياي گیاهان چندساله همچنان زنده مي مانند درحالیكه شخم زدن مي تواند ساختار چنین زيست

 (. 6هايي را از هم بپاشد )

 

 

 
 

 

 

 

 گیاهان دانه اي نويدبخش :
 ( گندم چندساله :1

( و گراس هاي چندساله تالقي triticumزمانیكه بدوًا گندم زراعي با تعدادي از گونه هاي جنس "تريتیكوم" ) 

بغرنجي بین تعداد  داده شد، هیچكدام از اين تالش ها به تولید گندم چندساله منجر نگرديد زيرا وضعیت

( وجود داشت. كوشش ها براي 2n( با گندم چندساله ديپلوئید )6nكروموزوم هاي گندم زراعي هگزاپلوئید )

 (.3توسعه گندم چندساله ادامه نیافت لذا نظرها متوّجه اصالح ارقام مختلف گندم يكساله شد )

 

ين غالت جهان محسوب می گردد. " از برجسته ترTriticum aestivum( با نام علمی "wheatگندم )

اصالح گندم چندساله از حدود يکصد سال پیش در شوروی سابق آغاز گرديد ولیکن نتايج تحقیقاتی فقط با 

کمک تکنیک های جديد علمی حاصل شده اند. گندم چندساله در اثر تالقی گندم زراعی يکساله با گونه های 

" بدست آمده است. نتايج يک پژوهش Thinopyron sp"( با نام علمی wheatgrassمختلف علف گندمی )

درصد گندم های  93توسط دانشگاه واشنگتن نشانداد که برخی واريته های گندم چندساله از عملکردی معادل 

 (.4زراعی يکساله برخوردار بوده اند که بسیار قابل تأمل بوده است )
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درصد راندمان گندم های يکساله را طی  50اله حدودًا در يک مطالعه که اخیرًا انجام پذيرفته است گندم چندس

سال های اّول و دّوم نشانداد ولیکن بسیاری از بوته های مزبور در پايان سال دّوم از بین رفتند. مؤسسات 

" تاکنون موفق به زنده Washington state" و "Land instituteتحقیقاتی مربوطه از جمله : "

برای چندين سال متوالي نشده اند. مؤسسات تحقیقاتی استرالیا معتقدند که در  نگهداشتن گندم های چندساله

درصد گندم های زراعی يکساله دست خواهند  40صورت اصالح گندم های چندساله فقط به راندمانی معادل 

ون گندم يافت لذا آنرا عمدتًا برای چرانیدن گوسفندان مناسب می دانند. بسیاری از گیاهان حاصل از هیبريداسی

( با وجود برخورداری از ويژگی چندساله بودن عمدتًا "نرعقیم" wheatgrassهای معمولی با علف گندمی )

(male strile( بوده اند )4 .) 

 

 ( جو چندساله :2

" با اقالیم خیلی سرد و فصول رشد کوتاه سازگاری Hordeum vulgare( با نام علمی "barleyگیاه جو )

که جو زراعی يکساله را با واريته وحشی و چندساله اش موسوم به "جوموشی" با نام يافته است. هنگامی 

" تالقی دادند، منجر به افزايش ويگوريتی و مقاومت به بیماری های گیاهی گرديد. H.jubatumعلمی "

ی امروزه محققین بسیاری در زمینه اصالح جو چندساله در اسکانديناوی، شمال کانادا و سیبری فعالیت م

 (.4نمايند )
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 ( چاودار چندساله : 3

( با نام علمی ryeاز ديگر محصوالت دانه اي چندسالۀ امیدبخش را چاودار عنوان مي كنند. چاودار )

"secale cereale از جمله غالت يكساله ای است که از قابلیت تجاری برخوردار می باشد. چاودار يکساله "

" permontra" تالقی داده و تاكنون چندين واريته از جمله : "S.montanumرا با ارقام وحشی آن نظیر "

" حاصل آمده اند. طبق مطالعات اخیر ، عملکرد چاودارهای چندساله ضمن سال های اّول و دّوم ACE-1و "

درصد عملکرد همتاهای يکساله خويش هستند ولیکن میزان عملکرد از سال سّوم به بعد کاهش می  73حدود 

کرد چاودار يکساله اصواًل اندکی کمتر از عملکرد گندم يکساله است. با اين وجود احتمااًل چاودار يابد. عمل

(. يك رقم چاودار 4چندساله در آيندۀ نزديک بیش از ساير غالت چندساله در سراسر جهان کاشته خواهد شد )

و علوفه معرفي گرديده  " تاكنون در كشور مجارستان به منظورهاي تولید دانهperenneچندساله بنام "

 (.3است)

 

 ( سورگوم چندساله :4

صفت چندساله بودن را در گیاه سورگوم نیز مي توان مشاهده نمود. سورگوم هاي جديد در شرايط گرمسیري 

قادر به رشد مجدد از گره هاي طوقه اي پايه اصلي براي تولید راتون هستند. توانايي "ريزوم دهي" 

(rhizomatousnessتاكن ) ون در بسیاري محصوالت زراعي گزارش شده است. براي پرورش سورگوم پايا

 winterدر مناطق معتدله بايد به تلفیق دو ويژگي : چندساله بودن و توانايي تحمل سرماي زمستان )

hardiness در گیاهان پرداخت تا در طي فصل سرما بقاء يابند. چالش واقعي در چنین مواردي عبارت از )

منابع ژنتیكي گیاه سورگوم مي باشد زيرا سورگوم اصواًل با مناطق گرمسیري زمین سازگاري يافته محدوديت 

 (.3است لذا براي استخراج ژن مورد نظر بايد به سورگوم ها اجازه طي نمودن سرماي زمستان داده شود )

 

ساله بودن و " ضعیف ترين ويژگی چندsorghum bicolor( دانه ای با نام علمی "sorghumسورگوم )

راتون دهی يا ساقه دادن مجدد را در بهترين شرايط از جمله اقالیم گرمسیری بروز مي دهد. اصالح و ازدياد 

( با نام johnsongrassسورگوم چندساله بر انجام تالقی سورگوم های يکساله با سورگوم وحشی يا "قیاق" )

علف هرز سمج و دائمی باغات میوه محسوب " متمرکز می باشد که در حقیقت نوعی S.halipenseعلمی "

می گردد. در اينجا چالشی بزرگ در ضعیف و حساس بودن ريزوم های گیاه سورگوم همانند ذرت در مواجهه 

 (.4با سرمای زمستان وجود دارد آنچنانکه قادر به بقاء در مناطقی بجز اقالیم گرمسیری نیست )

 

ت به ساير انواع گیاهان دانه ای نائل آمده است ولیکن هنوز سورگوم چندساله به پیشرفت های بیشتری نسب

آماده توزيع و توسعه سراسري نیست. سورگوم های چندساله فقط بمنظور تولید دانه هايش اصالح نگرديده 

( دارند که در سراسر آمريکا از ساقه های sweet syrupاند بلکه اهمّیت زيادی از نظر تولید شربت هايی )

شوند. سورگوم ها نسبت به بسیاری از اقالیم سازگار هستند اّما اصواًل مناسب مناطق خشکی می  آن تهّیه می

 (.  4باشند که به میزان کمتری به کاشت ذرت اختصاص می يابند )
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 ( ذرت چندساله :5

. " يکی از عمده ترين محصوالت غذايی کره زمین می باشدzea mays( با نام علمی "corn , maizeذرت )

ذرت چندساله می تواند تخريب اراضی شیبدار را در سراسر مناطقی که به کاشت ذرت يکساله می پردازند، 

کاهش و يا حتی متوقف سازد. بسیاری از دانشمندان و محققین اصالح نباتات برای سال ها در اين زمینه 

ذرت وحشی که گیاهی ديپلوئید و فعالیت می کنند ولیکن تاكنون فقط به پیشرفت های محدودی دست يافته اند. 

" z.mixicana" يا "zea diploperennis( با نام های علمی "toesinteچندساله موسوم به "تويسینت" )

است و بعنوان علوفه بومی در مناطقی از مکزيک و آمريکای مرکزی مطرح می باشد، قادر به ايجاد تالقی با 

 (.4ر از ذرت های وحشی توسط دانشمندان يافت گرديده اند )ذرت های زراعی يکساله است. اخیرًا برخی ديگ

 

 

 
 

 

ذرت قابلیت تالقی با برخی خويشاوندان نسبتًا دور و چندساله ای نظیر : "گاماگراس شرقی" 

(gammagrass" با نام علمی )Tripsacum dactyloides : و همچنین خويشاوند کوتوله اش يعني "

" را دارد. مؤسسات تحقیقاتی پیشرفت های T.floridanumنام علمی "( با Fakahatchee"فاکاهاتچه" )

قابل توجهی در جهت توسعه ذرت چندساله داشته اند. آنها عنوان می کنند که برای معرفی ذرت های چندساله 

سال ديگر زمان نیاز است. يکی از چالش ها چنین است که ريزوم های چندساله ای که  10زراعی الاقل به 

ستان ها را سپری نمايند، به اندازه کافی نسبت به سرما مقاومت ندارند بنابراين محققین توجه خويش بايد زم
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را به تولید ريزوم های عمیق تر متمرکز ساخته اند تا قادر به تحمل سرماهای زير صفر باشد. البته اين 

ا انسان به ذرت بعنوان ماده موضوع برای مناطق گرمسیری اهمیتی ندارد زيرا در چنین مناطقی که میلیون ه

غذايی اصلی متکی هستند، هیچگونه سرمای زير صفر حادث نمی گردد. اخیرًا وزارت کشاورزی آمريکا 

(USDA عالقه اش را به تولید ذرت چندساله ابراز داشته است لذا در صورت تخصیص اعتبارات کافی به )

 (.  4پیشرفت های بزرگی منتهی خواهد شد )

 

 دساله :( نیپا چن6

" از جمله گراس های چندسالۀ مقاوم به شوری است که Distichlis palmeri( با نام علمی "nipa"نیپا" )

( مابین ايالت های "آريزونا" و کالیفرنیا می رويد. طعم دانه های sonoranدر دلتای بیابانی "سونوران" )

خريب آب بندان ها و برکه های طبیعی "نیپا" بسیار عالی است. امروزه جمعیت اين گیاه وحشی بواسطه ت

تن در هکتار محصول می دهند و اين  25/1( وحشی "نیپا" تقريبًا patchبشدت کاهش يافته اند. دستجات )

 (.4موضوع می تواند به نويدی برای دستیابی به گیاهان دانه ای چندساله منتهی گردد )

 

 

 
 

 

( در مناطق غربی آمريکا محسوب می شود. Cocopah)"نیپا" بعنوان عمده ترين غذای قبیله "کوکوپا" 

با کارآيی مؤثر فتوسنتزی است که پتانسیل تحمل شرايط شوری از جمله  C4"نیپا" در زمره گراس های 

آبیاری با آب های شور را دارد. دانه های "نیپا" از نظر اندازه و طعم با برنج های دانه کوتاه قابل رقابت 

طبیعي و وحشی در باتالق هايی می رويد که دو دفعه در روز توسط جزرومد آب دريا  هستند. "نیپا" در حالت

( و شوری ندارد. "نیپا" با waterlogمشروب می گردند درحالیکه گیاه مزبور نیازی به شرايط غرقابی )

می شوند، وجود عملیات آبیاری ناپايدار و يا متأثر از باال آمدن آب دريا که به افزايش شوری اراضی منجر 

 (. 4توانسته است در مناطقی چون : کلرادو ، میورای ، گنگز ، انديوس و دلتای نیل غربی دوام يابد )
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"نیپا" با شرايط گرمسیری و نیمه گرمسیری بخوبی سازگار می باشد ولیکن دورنمای تالقی آن با "نیپای 

یپا" هنوز اهلی نشده است زيرا برای " به موفقیت نینجامیده است. "نD.spicataسرمادوست" با نام علمی "

اين منظور با چالش هايی روبرو می باشد بطوريکه تقريبًا نیمی از بوته هايش را پايه های نر و فاقد بذر 

تشکیل می دهند. "نیپا" همچنین به چندين سال زمان براي بعد از کاشت نیاز دارد تا به مرحله تولید عملکرد 

چندساله هنوز بعنوان يک ماده غذايی عمده مطرح است و نويدبخش تولیدات گیاهی  نائل آيد. اين گیاه دانه ای

آتی در اراضی شور می باشد. توسعه "نیپا" بايد در برنامه های آژانس ها و شرکت های خصوصی از اولويت 

"نیپا"  در تأمین امنیت غذايی بشر و مقابله با تغییرات اقلیمی و شورشدن اراضی کشاورزی برخوردار گردد.

احتمااًل می تواند بمنظور توسعه حصارهای زنده برای مناطق ساحلی و حواشی جزاير بکار گرفته شود تا 

 (. 4بدينطريق از هواديدگی اراضی ساحلی جلوگیری گردد )

 

 ( علف برنجی هندی :7

ساله " از گیاهان چندOryzopsis hymenoides( با نام علمی "Indian ricegrassعلف برنجی هندی )

بومی آمريکای شمالی و ماده اصلی غذايی ساکنین غرب آن است. يافت شدن کلون های بدون ريزش دانه 

(non-shatter علف برنجی امکان پرورش آنرا در مقیاس تجاری در ايالت "مونتانا" فراهم ساخته است )

 ( استفاده می گردد. Montinaبطوريکه از محصوالتش برای تهّیه آرد فاقد گلوتن موسوم به "مونتینا" )

هزار ايکر به کاشت علف برنجی اختصاص دارد ولیکن بواسطه عملکرد محصول كم از  3امروزه در حدود 

ارزشمندی بااليی برخوردار گرديده است. تاکنون کارهای تحقیقاتی قابل توجهی در مورد اين گیاه متحمل به 

 (.4نگرفته است ) سرما و خشکی بعنوان يک گیاه دانه ای چندساله انجام

 

 ( علف گندمی چندساله :8

( بعنوان يک گیاه دانه ای چندساله با نام علمی intermediate wheatgrassعلف گندمی متوسط )

"Thinopyrum intermedium برای چندين دهه تحت بررسی "انستیتو زمین" بمنظور اهلی کردن قرار "

 30گرديدند بطوريکه اينك علف گندمی متوسط در سطح  داشته است. تحقیقات مربوطه بسرعت قرين موفقیت

ايکر از مزارع تحقیقاتی پرورش می يابد. مزارع پژوهشی اين محصول بطور ساالنه جهت کنترل علف های 

هرز سوزانده می شوند و محصول علف گندمی متوسط برای تدارک گیاه بدون بذر مداومًا چرانیده می گردد. 

تن در ايکر هستند.  1چنان کم است ولیکن محققین در صدد ارتقاء راندمان آن به تولید محصول اين گیاه هم

گندم های پايا بکار گرفته می گونه های علف گندمی متوسط همچنین بعنوان والد چندساله جهت تولید 

 (.4)شود

 

 ( "اشک ايوب" چندساله :9

" از جمله علف هرز Coix lacryma-jobi( يا "شال تسبیح" با نام علمی "Job`s tearsگیاه "اشک ايوب" )

شالیزارهای غرقابی محسوب می شود که بصورت گیاهی چندساله و وحشی در مناطق جنوب و جنوب شرقی 

" داراي پوسته اي ضخیم و سخت monilifer" و "stenocarrpaآسیا رشد می کند. بذرهای واريته های "

وند. اين واريته ها در بسیاري از نقاط جهان بعنوان ( بكار مي رbeadهستند و غالبًا براي ساخت تسبیح )

گیاه زينتي كاشته مي شوند و وسیعًا بومي گرديده اند. "شال تسبیح" اگرچه داراي دانه هاي خوراكي است 

 (.4ولیكن وجود پوسته سخت از قابلیت چنین كاربردي مي كاهد )
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ي گرديده و داراي پوسته اي نازك و نرم مي واريته يكساله اين گیاه موسوم به "مايون" در هندوستان اهل

هزار سال  2هزار سال پیش در هندوستان و سپس  3-4باشد. اين گیاه بر طبق شواهد باستانشناسي در طي 

قبل در چین پرورش مي يافت. "شال تسبیح" تا قبل از ورود ذرت از مهمترين دانه هاي غذايي ساكنین 

تن در ايكر است.  2-5/3ي گرديد. عملكرد گیاه "شال تسبیح" حدودًا ارتفاعات نیمه گرمسیري آسیا محسوب م

اين گیاه متحمل خاك هاي اسیدي، فقیر و اشباع مي باشد. تالقي انواع دانه هاي يكساله "شال تسبیح" با انواع 

سیري چندساله اش به تولید انواع دانه هاي چندساله جديد براي مناطق مرتفع در اقالیم گرمسیري و نیمه گرم

 (. 4انجامیده است )

 

 ( ارزن دانه اي چندساله :10

" از panicum turgidum" با نام علمي "Markouba grass" و "Afezuارزن دانه اي موسوم به "

جمله گراس هاي چندساله وحشي محسوب مي شود كه عمدتًا در بیابان هاي پاكستان مي رويد. ارزن دانه اي 

میلیمتر رشد مي كند. اين گیاه با توسعه استولن هايش مي  25ساالنه كمتر از در مناطقي با میزان بارندگي 

تواند بر شن هاي روان تثبیت گردد. دانه هاي آن بعنوان ماده غذايي مهم در مناطق صحرايي مطرح مي 

 باشند.

مردمان تالش هايي كه براي اهلي كردن ارزن دانه اي انجام مي گرفت، داراي دو جنبه دشوار يعني تغذيه 

ساكن مناطق گرم و خشك و يا برگشت به حالت بیاباني شدن بوده اند. اين گیاه را مي توان با "ارزن پروسو" 

(proso millet" با نام علمي )P.milliaceum كه از گیاهان دانه اي يكساله مهم دنیا بشمار مي آيد، تالقي "

 (.4داد )

 

 ( ارزن مرواريدي چندساله :11

" از گیاهان دانه اي مهّمي است pannisetum glaucum( با نام علمي "pearl millet)ارزن مرواريدي 

كه در خاك هاي فقیر و اقالیم خشك بخوبي رشد مي يابد. ارزن مرواريدي قابل تالقي با گیاه چندساله "علف 

از جهان  " مي باشد. ارزن هاي چندساله در مناطقيP.purpureum( با نام علمي "elephant grassفیل" )

از جمله هندوستان و آفريقا كه مردمانش از ارزن ها تغذيه مي كنند، مي توانند نقش برجسته اي براي بقاء 

 (.4ساكنین ايفا نمايند)

 

 ( يوالف )جو دوسر( چندساله :12

" عالوه بر اهمیتي كه از جنبه تأمین علوفه دام ها دارند Avena sativa( با نام علمي "oatsيوالف ها )

( بعنوان صبحانه در بسیاري از اقالیم سردسیر جهان مصرف oatmealمچنین بصورت "بلغور جو دوسر" )ه

" دورگ گیري نمود اّما نتاج چندساله A.macrostachyaمي گردند. يوالف ها را مي توان با گونۀ چندساله "

 (.4مطلوبي حاصل نمي گردند)

 

 ( علف خوشه پشمي چندساله :13

" از گیاهان خوراكي Eragrostis eriopoda( با نام علمي "woollybutt grassعلف خوشه پشمي )

وحشي در استرالیا محسوب مي شود كه براي حدود هزار سال جزو عمده مواد غذايي بومیان بوده است. دانه 

هاي "علف خوشه پشمي" بواسطه سهولت فرآيند، عملكرد باال و قابلیت نگهداري بر روي گیاه به مدت چند 
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اه بسیار اهمّیت داشته اند. گیاه مزبور امروزه فقط  در مقیاس كوچك توسط برخي مشتاقان استرالیايي جهت م

 (. 4تأمین بخشي از مواد غذايي شخصي كشت مي گردد)

 

 ( برنج چندساله :13

برنج برخالف سورگوم داراي تنّوع ژنتیكي گسترده اي در سراسر جهان است. برنج هاي وحشي چندساله از 

جملۀ اين تنّوع ژنتیكي محسوب مي شوند كه بواسطه  خويشاوندي با برنج هاي زراعي يكساله قابلیت كاربرد 

 (. 3در برنامه هاي اصالح برنج چندساله را از طريق تالقي دارند )

 

" دارای برخی خويشاوندان چندساله از جمله برنج چندساله oryza sativa( با نام علمی "riceبرنج )

ی و برخی نژادهای وحشی هستند که از اعقاب برنج های زراعی يکساله محسوب می گردند. بسیاری آفريقاي

( موسوم re-sproutاز برنج های يکساله در تحت شرايط بخصوصی تا چندين سال قادر به ساقه دهی مجدد )

میالدی  1990های ( هستند. کارهای تحقیقاتی مرتبط با برنج چندساله از سال ratooningبه "راتون دهی" )

( آغاز گرديد. اين تحقیقات متعاقبًا با عالقمندی کشور چین IRRIتوسط مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج )

میالدی  2007( واقع در استان "کان مینگ" از سال YAASتوسط آکادمی علوم کشاورزی "يئونان" )

 (.4پیگیری شد )

ديده ای است و نیازمند عوامل بسیاری برای رشد می باشد اصالح و ازدياد برنج چندساله دارای چالش های ع

تا بر شرايط مزرعه ای غلبه يابد. تمرکز امروزۀ دانشمندان بر جايگزينی برنج های يکساله مخصوص مزارع 

غرقابی اراضی هموار است که در اراضی شیبدار بصورت تراس بندی کشت می گردند با برنج های چندساله 

( از crop rotationت و بیماری های گیاهی بواسطه عدم بکارگیری تناوب زراعی )می باشد. کنترل آفا

 (. 4چالش های تولید برنج های چندساله است )
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 برنج يكساله و برنج چندساله :
( ملل FAOبرنج از مهمترين محصوالت زراعي اقتصادي جهان بر طبق اطالعات سازمان غذا و كشاورزي )

درصد از كالري انسان امروزي را  23همترين غله رژيم غذايي بشر مي باشد و حدودًا متحد است. برنج م

میالدي  2007میلیون تن برنج در سال  659میلیون تن در مقابل  791تأمین مي نمايد. البته ذرت با تولید 

دام ها درصد( از كل تولیدات ذرت به تعلیف  61درصد )متوسط  40-80حائز برتري نسبي بوده است اّما 

 (.7درصد از تولید برنج جهان براي تغذيه حیوانات استفاده مي گردد ) 1اختصاص دارد درحالیكه فقط 

 

( به حساب مي آيد short-live" جزو گیاهان "كوتاه عمر" )oryza sativaبرنج اهلي آسیايي با نام علمي "

آنها مجددًا ساقه هاي جديدي موسوم به  و اغلب ارقامش پس از تولید بذر از بین مي روند گواينكه تعدادي از

( بوجود مي آورند كه در شرايط مناسب به برداشت دّوم مي انجامند. در مناطق داراي ratoon"راتون" )

محصول برنج در سال دست يافت. اين موضوع بجز در موارد تولید  2-3اقالیم ماليم مي توان به تولید 

نج هاي كنوني بايد به حذف ساقه هاي باقیمانده )َاشكل( اقدام "راتون" بدين معني است كه در زراعت بر

 (.7نموده و زمین را پس از زيرورو كردن براي چند ماه آينده مجددًا به زير كشت ُبرد )

" براي چندين سال زنده مي مانند و ضمن oryza rufipogonمتقاباًل اجداد وحشي برنج آسیايي موسوم به "

بذور مي پردازند، از طريق رويشي نیز گسترش مي يابند. برخي از جمعیت اينكه هر ساله به تولید 

"o.rufopogon عالوه بر اين قبیل تیپ هاي چندساله از نظر دوره زندگي جزو گیاهان يكساله و يا "

حدواسط بشمار مي آيند. بسیاري از گونه هاي وحشي جنس "ُاريزا" جزو گیاهان چندساله هستند درحالیكه 

( بصورت stolon" از طريق ساقه هاي روزمیني موسوم به "استولن" )o.rufipogonاله "برنج چندس

" ، o.longistaminata" ، "o.officinalisرويشي گسترش مي يابند ولیكن گونه هاي "

"o.australiensis" و "o.rhizomatis( "با تولید ساقه هاي زير زمیني موسوم به "ريزوم "rhizome )

 (. 7نند )توسعه پیدا مي ك

 

برنج چندساله از واريته هاي "طوالني عمر" برنج است كه قادر به رشد مجدد در فصول رشد آتي بدون 

( مي باشد. آنها توسط محققین برنج در برخي مؤسسات پژوهشي توسعه يافته اند. reseedingكاشت مجدد )

م هاي زراعي و اقالیم زيستي مختلف اگر چه اين واريته ها از نظر ژنتیكي متمايزند و مي توانند در سیست

( اين گیاه نسبت به ساير انواع برنج هاي يكساله زراعي موجود lifespanسازگاري يابند ولیكن طول عمر )

متفاوت است لذا آنرا برنج چندساله يا دائمي نامیده اند. برنج چندساله نظیر بسیاري از گیاهان پايا مي تواند 

سطح زمین و يا زير خاك سطحي گسترش يابد. آنها همچنین مي توانند با تولید از طريق ساقه هاي افقي در 

 (.5گل ، گرده ها و بذور بصورت جنسي ازدياد گردند )

 

دانه هاي برنج چندساله نظیر ساير محصوالت مشابه توسط انسان ها برداشت گرديده و به مصرف مي رسند. 

اي مثل گندم ، آفتابگردان و سورگوم چندساله است كه توسط  برنج چندساله از جمله گیاهان دانه اي چندساله

متخصصین اصالح نباتات تولید و توسعه يافته اند. متخصصین زراعت استدالل مي نمايند كه افزايش دوره 

زماني پوشش سطح خاك اراضي كشاورزي توسط محصوالت چندساله مي تواند به ثبات و اصالح خاك ها 

 (.5سبي را براي حیات وحش فراهم سازد )بینجامد و سكونتگاه منا
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 مزارع آپلند جبهه جديد تولید برنج :
هزار كیلومتر مربع در اراضي  30میلیون ايكر معادل  5/7( در وسعت بیش از upland riceبرنج آپلند )

بدار مرتفع جنوب چین و سراسر نواحي جنوب شرقي آسیا كاشته مي شود. برنج آپلند هرگاه در اراضي شی

 1-2( بعمل مي آيند، منجر به فرسايش شديد خاك مي شوند لذا غالبًا بعد از terracingبدون تراس بندي )

سال بحال خويش رها مي گردند تا مجددًا بحالت جنگلي و مملو از گیاهان وحشي در آيند و كشاورزان به آماده 

 ورزند.  سازي بخش هاي ديگري از اراضي جنگلي براي كاشت آتي مبادرت مي

باغي از رستني هاي وحشي پاكسازي -اراضي رهاشده نیز بعد از چندسال مجددًا براي پرورش گیاهان زراعي

و سوزانده شده و به زير كشت مي روند. جمعیت گیاهان وحشي ضمن سال هاي آيش در قطعات رهاشده 

ساله بجاي برنج هاي يكساله فزوني مي يابد و حاصلخیزي خاك بهبود مي پذيرد. زمانیكه از برنج هاي چند

بهره مي گیرند آنگاه گستردگي سیستم ريشه اي و پوشش همیشگي سطح زمین موجب جلوگیري از فرسايش 

و شسته شدن خاك فوقاني مي گردد. برنج چندساله مي تواند به تأمین نیازهاي غذايي زارعین طي سال هاي 

 (.  7زي اراضي شیبدار بشدت مي كاهد )متوالي بینجامد ضمن اينكه از فرسايش و نزول حاصلخی
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بر اساس منبع و شیوه تأمین آب در مزارع برنج مي توان انواع شالیزارها را به صورت زير دسته بندي 

 نمود:

 ( irrigated rice( شالیزارهاي فارياب )1

 ( rainfed paddy( شالیزارهاي تراس بندي مشروب از باران )2

 (. rainfed upland rice( )3ب از باران )( شالیزارهاي شیبدار مشرو3

 

شالیزارهاي فارياب بسیار ُپرمحصول و نسبتًا حائز پايداري تولید هستند. اين شیوه از هزاران سال پیش در 

چین رواج داشته است ولیكن بكارگیري برنج هاي چندساله ريزوم دار در اين شیوه نیز مي تواند فوايد 

 ( بشرح زير مترتب سازد : Dayun Tao"دايان تائو" )بسیاري را طبق نظريات دكتر 

 تثبیت ويگوريته ارقام هیبريد : -الف

ارقام هیبريد همواره مطلوبند اّما تداوم تولید در سال هاي بعد قابل دستیابي و تكرار  F1تولید حاصل از نسل 

ريد بذور مزبور بشدت كاسته پذير نمي باشد زيرا تفّرق صفات در سال بعد صورت مي پذيرد لذا از كیفیت هیب

( از طريق cloneمي گردد ولي در صورتیكه بذر هیبريد چندساله باشد آنگاه هزاران گیاه مشابه يا كلون )

 (.7توسعه ريزوم ها و يا بكارگیري قطعات ريزوم حاصل مي شوند )

 تسريع تولید الين هاي خالص : –ب 

( گردد حتي اگر تكثیر inbredع تولید الين هاي خالص )بكارگیري برنج هاي چندساله مي تواند موجب تسري

غايي در مزارع كشاورزان از طريق بذور هیبريد و نه توسط كلون هاي هیبريد صورت پذيرد. والدين استثنايي 

در صورت ريزوم دار بودن بايد بالفاصله بصورت كلون ازدياد گردند. اين نوع ژنتیك المثني بايد  F1هیبريد 

دست مي يابند. بطور معمول  F1ود حفظ گردد لذا هرساله با تالقي هاي مجدد به بذور هیبريد بصورت نامحد

 (.7حصول بذور والد از طريق تكثیر جنسي نیازمند خالص سازي مداوم است )

 پرورش راتون : –پ 

حصول ( سريع به برداشت مجدد مratooningگیاه برنج در برخي اقالیم مي تواند در صورت "راتون دهي" )

( از گیاه بالغ برنج كه بالفاصله پس از برداشت صورت مي پذيرد در shootingمنتهي گردد. ساقه دهي )

قیاس با ساقه دهي از بذور با سرعت بیشتري به مرحله زايشي مي رسد. نشاكاري گیاهچه هاي برنج 

(transplanting( نسبت به شیوه كاشت مستقیم بذور )direct seedingدر دوره ك ) وتاهتري به محصول

مي رسد اّما همچنان نیازمند زمان و كارگر بیشتري بويژه براي آماده سازي بستر و انتقال نشاءها از خزانه 

 .(7) به زمین اصلي است

 

 ساير فوايد پرورش راتون عبارتند از :

 كاهش نیاز به نشاء و نشاكاري -پ1

ي انساني در بسیاري از مناطق روستايي آسیا به كاهش نیروي انساني خدمات جانبي زيرا كمبود نیرو -پ2

 دلیل مهاجرت ساكنین خصوصًا جوان به شهرها مشهود است.

 (. 7افزايش كارآيي كودهاي مصرفي ) -پ3

 

میلیون  60میلیون هكتار از شالیزارهاي جهان را مزارع برنج فارياب تشكیل مي دهند درحالیكه  80مقدار 

زمره مزارع تراس بندي مشروب از باران هستند. واريته هاي جديد برنج در هكتار از مابقي شالیزارها در 
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درصد از كل  96محیط هاي مناسب شامل اراضي فارياب و اراضي تراس بندي مشروب از باران به تولید 

درصد برنج جهان  4میلیون هكتار از اراضي آپلند مسئول تولید  14تولید برنج جهان فائق مي آيند. بعالوه 

از كل اراضي برنج آپلند در قاره آسیا قرار دارند آنچنانكه بنگالدش ، كامبوج ، چین ،  2/3ند. نزديك به هست

هند ، اندونزي ، الئوس ، میانمار )برمه( ، تايلند و ويتنام از مهمترين كشورهاي تولیدكننده برنج مي 

 (.3باشند)

قرار دارند اّما اكثريت مزارع برنج آپلند به سبب برخالف اينكه اغلب شالیزارهاي فارياب در كشورهاي مذكور 

واقع شدن در اراضي شیبدار ، ارتفاعات باال و خاك هاي اسیدي غیرحاصلخیز از وضعیت مطلوب بي بهره اند. 

درصد از برنج هاي آپلند در اكوسیستم هايي پرورش مي يابند كه داراي فصل رشد طوالني و خاك  15فقط 

لكرد برنج هاي آپلند عمومًا كم است و دورنماي آينده در قیاس با شالیزارهاي هاي حاصلخیز هستند. عم

فارياب و برنجزارهاي تراس بندي مشروب از باران نازل تر مي باشد. عملكرد برنج هاي يكساله آپلند در واقع 

 (.3تن در هكتار است ) 1كمتر از 

 

دۀ غذاي روزانه متكي به برنج آپلند هستند. میلیون از مردم جهان براي تأمین عم 100امروزه نزديك به 

بسیاري از كشاورزان شالیزارهاي آپلند فقط از واريته هاي بومي برنج كشت مي كنند كه واكنش مناسبي به 

مديريت عملیات زراعي بروز نمي دهند ولیكن سازگاري مناسبي به انواع معضالت محیطي دارند ضمنًا 

 (.3اي ساكنین محلي است )خصوصیات كیفي آنها پاسخگوي نیازه

 

 IRRI 2012 (3»:) –( وسعت و تولید جهاني برنج 1جدول»

  

شالیزارهاي تراس بندي  شالیزارهاي فارياب موارد

 غیر فارياب

 شالیزارهاي شیبدار 

 غیر فارياب

 درصد 4 درصد 20 درصد 76 عملكرد

 میلیون هكتار 80 وسعت

 درصد(  52)

 میلیون هكتار  60

 درصد( 39)

 میلیون هكتار 14

 درصد( 9)

 

 

افزايش چشمگیر جمعیت جهان در سال هاي اخیر منجر به افزايش فشار بر اراضي آپلند حساس به تخريب در 

مناطق جنوب و جنوب شرقي آسیا و بخش هايي از آفريقا شده است كه تحت سیستم "بريدن و سوزاندن" 

(slash & burnبه تولید محصوالت كشاورزي مي پردازن ) د. موفقیت اين سیستم بستگي به دوره هاي آيش

دارد كه به اندازه كافي طوالني باشند تا اجازه رشد مجدد سبزينگي و تجديد حیات خاك را بدهند. افزايش فشار 

بر اراضي آپلند موجب كوتاه شدن دوره هاي آيش مي شود كه منجر به فرسايش و تخريب خاك ها و نهايتًا 

. تخريب اراضي آبخیز بر وضعیت اراضي پائین دست بواسطه رسوب گذاري مواد رهاسازي آنها مي گردد

فرسايش يافته تأثیر مي گذارد زيرا بر رسوبات آبگیرها و كانال هاي زهكش در شرايط سیالبي افزوده مي 

يژه گردد. سیستم هايي كه در اراضي دائمي و پايدار بكار گرفته مي شوند، براي كشاورزي در اراضي آپلند بو

 (. 3جهت تولید برنج در سیستم كاشت فشرده يا متراكم بسیار بحرانزا هستند )
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درصد شالیزارهاي جهان در اراضي شیبدار تراس بندي شدۀ مشروب از  39میلیون هكتار معادل  60در حدود 

نیكه درصد از كل برنج جهان را تولید مي كند. زما 20باران بعمل مي آيند. اين سیستم زراعي در حدود 

سیستم هاي تولید برنج آپلند به استفاده از برنج هاي چندساله متمايل گردند آنگاه كاهش فرسايش خاك از 

كمترين فوايد حاصله خواهد بود. وقوع بارندگي هاي فراوان و يا خشكسالي متعاقب باعث نابودي روند كشت 

كاربرد كودها خودداري مي شود. از  و كار گیاهان چندساله نمي گردند. البته ضمن سال هاي خشكسالي از

كودهاي دامي بعنوان سوخت استفاده مي گردد. عدم كاربرد كودهاي شیمیايي موجب عدم آلودگي آب هاي 

جاري و زيرزمیني در اثر نبودن آبشويي مي شود زيرا ريشه هاي عمیق برنج هاي چندساله به تأمین رطوبت 

تري از خاك قابل دسترس مي پردازند. كاربرد برنج هاي چندساله و عناصر غذايي مورد نیاز گیاه در حجم بیش

مي تواند از تشكیك در كاشت يا نشاء در شرايط نامنظمي نزوالت آسماني بكاهد. ريزوم هاي برنج چندساله تا 

 (.7فراهم شدن شرايط مناسب دما و رطوبت بحالت دورمانسي باقي مي مانند)

 

( را براي new frontiersمیالدي پروژه اي با عنوان "مرزهاي نو" ) 1990در اوايل دهه  IRRIدانشمندان 

توسعه گیاه برنج چند سالۀ مناسب شالیزارهاي آپلند آغاز نمودند. گیاه چندساله را هر ساله نمي كارند لذا 

 بواسطه پوشش دائمي سطح خاك مي تواند از میزان فرسايش خاك بكاهد. نهايتًا اين عمل به افزايش پايداري

و ثبات تولیدات آپلند مي انجامد. گواينكه میزان تولید برنج چندساله در واحد سطح از برنج هاي يكساله كمتر 

است اّما به دلیل كاهش هزينه هاي تولید و استفادۀ كمتر از انرژي هاي ورودي به باالرفتن درآمد زارعین 

 (.3ه بستر خاك نخواهند داشت )منجر مي گردد. كشاورزان بدينطريق نیازي به آماده سازي ساالن
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 برنج آپلند چند ساله :
مالحظه مشكالت موجود در تولید برنج آپلند مي تواند موجب ارزيابي اثرات بالقوه پرورش برنج آپلند چندساله 

ش گردد. ارقامي از برنج كه نیازمند كاشت هرساله نیستند، قادرند با ايجاد پوشش سبز دائمي به كاهش فرساي

خاك كمك كنند. برنج هاي چندساله قادر به ازدياد از طريق جنسي )گل، گرده، بذور( و غیر جنسي )ريزوم، 

" غالبًا براي چندين سال oryza longistaminataاستولن( مي باشند. اعقاب وحشي برنج آفريقايي يعني"

 زنده مي مانند و از طريق رويشي گسترش مي يابند. 

" توسط ساقه هاي زيرزمیني O.rhizomatis" و "O.officinalis" ، "O.australiensisگونه هاي "

" غالبًا از O.rufipogonموسوم به ريزوم ها توسعه مي پذيرند درحالیكه اعقاب وحشي برنج آسیايي يعني "

طريق غیرجنسي يا رويشي به كمك ساقه هاي روزمیني موسوم به استولن ها تكثیر مي گردند. واريته 

"O.longistaminata داراي ريزوم هاي غالب و قوي است. اين گونه حائز گرده هاي زايا و بذوري با "

دورمانسي ُپرقدرت مي باشد. اين واريته هیچگونه موانع خويشاوندي با ساير گونه هاي جنس "اوريزا" براي 

 (. 3تولید مثل جنسي ندارد )
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 عملكرد و كیفیت دانه ها :
نتظار برنج های چندساله به مراتب کمتر از برنج های يکسالۀ فعلي است زيرا بخش مهّمی از عملکرد مورد ا

تولیدات فتوسنتزی صرف شکل گیری سیستم قدرتمند ريشه دوانی و ريزوم دهی يا استولن زائی می شود. از 

برنج چندساله با  طرفی کیفیت دانه ها در ارقام برنج چندساله بهتر از ارقام يکساله است. افزايش عملکرد

 (.3کاربرد مکفی کودها امکان پذير می باشد ولیكن متعاقبًا از کیفیت محصول کاسته می گردد )

برداشت برای  6( می توان به حداقل ratooningدر سیستم پرورش برنج چندساله از طريق "راتونینگ" )

افت که بدينگونه عملکرد برنج به سال( بدون نیاز به کاربرد کودها دست ي 2-3هر دفعه کشت و کار )ضمن 

 (.3میزان قابل مالحظه ای فزونی می يابد )

برنج های زراعی چندساله از طريق انتخاب توسط زارعین اهلی نشده اند زيرا ارقام وحشی برنج چندساله 

 (. 3حائز دانه های : کوچک ، كم تعداد ، ريشک دار و متمايل به ريزش هستند )

 

 ماري ها :مقاومت به آفات و بی
كاشت برنج هاي آپلند چندساله هیچگونه وقفه اي در زمین باقي نمي گذارند لذا بیش از زراعت برنج هاي 

يكساله در معرض آفات و بیماري هاي گیاهي قرار دارند. براي غلبه بر اين معضل بايد به اصالح ژنتیكي 

منطقه اي مبتالبه برنج هاي چندساله مقاومت گیاه برنج نسبت به گستره وسیعي از آفات و بیماري هاي 

 IRRIموسوم به "مقاومت افقي" پرداخت لذا ارقام جديد و اصالح شدۀ برنج هاي آپلند چندساله كه توسط 

( نسبت به بیماري ها خواهند multi-resistanceمعرفي گرديده اند، حائز منابع ژنتیكي "مقاومت چندگانه" )

مناسبي از برنج هاي چندساله را تولید مي كنند سپس ژن هاي مقاومت به  بود. براي اين منظور ابتدا واريته

 (.3بیماري ها را از طريق تالقي هاي مكرر در الين اصالحي و مطلوب انباشته مي سازند )

 

 

 

 تاريخچه تحقیقات برنج چندساله :
 ( هیبريداسیون بین گونه اي :1

( از اوايل embryo culture( و كشت جنین )interspecific hybridizationهیبريداسیون بین گونه اي )

میالدي در تايلند آغاز گرديد. دكتر "دايان تائو" و "پراپا سريپیچیت" در گروه زراعت دانشگاه  1990دهه 

"كاست سارت" بانكوك به تالقي بین برخي از گونه هاي برنج زراعي ، وحشي و چندسالۀ ريزوم دار 

ات با دشواري هاي بسیاري همراه گرديد تا نهايتًا از تالقي پرداختند. روند پیشرفت تحقیق

O.longistaminata × O.sativa  گلچه برنج تحت گرده  119به بذور هیبريد منفردي دست يافتند. سپس

عدد داراي جنین قابل كشت بودند  33بذر منتهي گرديد. از بذور فوق فقط  51افشاني قرار گرفت كه به تولید 

 (.7ي از آنها به تولید گیاه زيست پذير انجامید )ولیكن تنها يك

هزار مورد گرده افشاني بین برنج هاي زراعي يكساله و برنج  3در شیوه ديگري براي دورگ گیري به 

" براي كسب گیاهان زيست پذير پرداخته شد. هیبريد حاصله كاماًل سالم O.rhizomatisچندساله ريزوم دار "

 (. 7منجر گرديد ) F2ور بود بطوريكه به حصول بذور ، ريزوم دار و نسبتًا بار
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 ( برنامه برنج آپلند چندساله :2

براي تعیین  IRRIمیالدي در فیلیپین اجرا گرديد. مؤسسه  1990-2001اين برنامه در ضمن سال هاي 

ساله در مشكالت فرسايش خاك مناطق تحت پرورش برنج آپلند اقدام به آغاز برنامه زادآوري برنج آپلند چند

میالدي نمود لذا طي چند سال به پیشرفت هاي قابل مالحظه اي دست يافت. اعضاء تیم  1990اواسط دهه 

با دو گیاه برنج  O.sativaپروژه برنج آپلند چندساله به انتخاب جمعیتي حاصل از تالقي بوته هاي برنج 

كي از تالقي ها به انتقال ژن چندساله بودن چندساله با ويژگي هاي مختلف پرداختند و امیدوار بودند كه الاقل ي

 به ريخته ارثي برنج زراعي يكساله منجر گردد. 

 

( ويژگي چندساله بودن در تالقي با برنج donorبعنوان اهدا كننده ) O.rufipogonاواًل : برنج وحشي 

ال داده شد كه يكساله زراعي انتخاب گرديد. توانايي باروري فرزندان عمومًا خوب بود آنچنانكه احتم

O.rufipogon  از اجداد برنج هاي زراعي امروزين بوده باشد. بسیاري از گروه هاي موجود از جمله واريته

هاي حائز عملكرد زياد جزو برنج هاي چندساله هستند لذا تصّور مي گردد كه امكان تجمیع ژن هاي مسئول 

 عملكرد و چندساله بودن وجود دارد.

 

بعنوان اهدا كننده ويژگي چندساله بودن انتخاب شد. اين گونۀ  O.longistaminataثانیًا : برنج وحشي 

آفريقايي داراي ژنتیك متنّوع ، چندساله و ريزوم دار است. مسلم گرديده است كه ريزوم ها در مقايسه با 

دن به استولن ها قادر به گسترش و بقاء بهتري در شرايط خشك مي باشند. والد بخشندۀ صفت چندساله بو

دلیل خويشاوندي دور با ارقام زراعي برنج به سختي پذيراي تالقي ها و همچنین تالقي برگشتي يا "بك كراس 

( اندك حاصل از چنین تالقي هايي غالبًا نابارور بودند descendents( بود. نسل هاي )backcrossesها" )

گرديدند. بسیاري از بوته هاي حائز ويژگي  و فقط تعداد بسیار كمي از آنها از صفت چندساله بودن بهره مند

چندساله بودن فاقد ريزوم شدند. البته ريزوم ها براي بقاء ضرورت ندارند اّما آنها مي توانند موجب دوام گیاه 

 (.7در شرايط تنش باشند و به گسترش آن كمك كنند )

 

 : IRRI( آغاز پژوهش برنج چندساله در 3
( بعنوان perennial upland rice) PURپروژه "برنج آپلند چندساله" يا در مورد  IRRIمؤسسه تحقیقاتي 

بسیار طوالني مدت و داراي  PURيكي از اجزاء پروژه عظیم "مرزهاي نو" به فعالیت پرداخت. پروژه 

خطرپذيري قابل مالحظه اي بود اّما ظرفیت نسبتًا بااليي در مقوله هاي پژوهش و تولید برنج داشت. پروژه 

ساله قرار گرفت. پروژه در  10-15كه در مراحل اولیه تحقیقات قرار داشت، در قالب پروژه هاي  مزبور

سال اجرا گرديد و ضمن آن اطالعات جديد و ذي قیمتي در رابطه با توسعه برنج هاي  6نخستین گام براي 

جديد مربوطه به ژنتیك  بیانگر اطالعات IRRIچندساله حاصل آمد. مرور نتايج مدّون پروژه برنج چندساله در 

مقاومت به خشكي و نماتدها است اّما اطالعات بیشتري براي انواع زراعي برنج هاي چندساله سازگار با 

 (.3محیط هاي آپلند ضرورت دارد )

 

 ( تعیین نقشه ژني صفت ريزوم دهي :4

میالدي در چین  1999-2001برنامه تعیین نقشۀ ژني صفت ريزوم دهي گیاه برنج چندساله ضمن سال هاي 

در پروژه برنج  IRRI" با YAASانجام پذيرفت. دكتر "هیو فنگاي" مدير كل مؤسسه تولیدات غذايي در "
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  F2چندساله جهت تعیین نقشه ژني تولید ريزوم گیاه مذكور همكاري داشت. براي اين منظور جمعیت نسل 

 rhz3و  rhz2ر گرفت و دو ژن غالب تحت بررسي قرا O.longistaminataحاصل از تالقي برنج زراعي با 

مسئول ريزوم دهي در گیاه  QTLsمسئول كنترل صفت ريزوم دهي تعیین موقعیت گرديدند. آنها مشابه دو ژن 

سورگوم بودند لذا تصّور مي رود كه عادت رشد يكساله بودن در طي يك دورۀ طوالني از اين حالت حاصل 

ريزوم دهي با دقت فراوان در حال پیشرفت مي باشد. اگرچه شده باشد. كوشش ها براي ترسیم نقشه ژني 

دانشمندان به ژن هاي ديگري براي دخالت در بروز ريزوم دهي مشكوك هستند ولیكن دخالت دو ژن مزبور 

قطعي و ضروري مي نمايد. متخصصین اصالح نباتات از ژن هاي ماركر بهره مي جويند تا پتانسیل چندساله 

 (. 7ج شناسايي كنند )بودن را در گیاه برن

 

 

 
 

 

 ( توسعه زادآوري برنج چندساله :5

میالدي در چین اجرا گرديد. پروژه  2007-2014برنامه توسعه زادآوري برنج چندساله در طي سال هاي 

IRRI  میالدي ملغي گرديد زيرا بودجه مربوطه  2001در رابطه با توسعه اصالح برنج چندساله در سال

" در استان "كان مینگ" چین به "YAASا آكادمي علوم كشاورزي "يئونان" موسوم به بناگهان قطع شد اّم

تداوم پژوهش ها پرداخت. با توجه به اينكه ريزوم ها بنحو قابل مالحظه اي متحمل تر از استولن ها در شرايط 

با  مواجهه با شرايط تنش هستند لذا محققین بر جمعیت حاصل از تالقي برنج هاي زراعي يكساله
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O.longistaminata  متمركز شدند. محققینIRRI  دريافتند كه نتاج حاصل از تالقي فوق غالبًا فاقد ساقۀ

زيرزمیني و عقیم هستند ولیكن يافتن بوته هاي نادري از میان جمعیت مزبور با دو ويژگي ريزوم دهي و زايا 

 (. 7اس" ضرورت دارد )و نتاج حاصل از "بك كر F2( جمعیت screeningبودن جهت غربالگري )

 

 

 دستاوردهاي پژوهشي برنج چندساله :
( عمق دّره ها و حاشیه muddyتصوير كلي از زراعت برنج آنرا گیاهي آبیاري شونده در اراضي باتالقي )

رودخانه ها نشان مي دهد درحالیكه میلیون ها كشاورز در سراسر جهان بويژه در جنوب شرقي آسیا به 

بر ارتفاعات كم باران اشتغال دارند. گواينكه اراضي شیبدار در معرض جنگل زدايي قرار زراعت برنج آپلند 

دارند و بشدت توسط كشاورزان بهره برداري مي گردند فلذا خاك سطحي آنان به جهت تردي و شكنندگي 

 بسرعت فرسايش مي پذيرد. چنین معضالتي در بخش هاي جنوبي چین حادث مي گردند لذا محققین مؤسسه

علوم كشاورزي استان "يئونان" به كار در مورد پايدار نمودن كشاورزي برنج آپلند پرداخته اند. ايجاد 

فرسايش در شالیزارهاي شیبدار قاره آسیا بشدت رايج است زيرا هرساله به كاشت و برداشت اين محصول 

ت باقي مي مانند و محافظت مبادرت مي ورزند آنچنانكه زمین ها در فاصله برداشت تا كاشت بعدي بحالت لخ

نمي گردند. متقاباًل برنج چندساله با گسترش ساقه هاي زيرزمیني )ريزوم ها( به حفظ ذرات خاك مي پردازد و 

 (. 1بزودي به رشد مجدد پرداخته و محصول قابل برداشت عرضه مي كند )

 

تعدادي از ارقام وحشي چندسالۀ تمامي ارقام برنج هاي زراعي در زمره گیاهان يكساله هستند اّما امروزه 

برنج شناخته شده اند. از آن جمله مي توان به برنج قرمز و وحشي آفريقايي اشاره داشت كه بعنوان علف 

" شناخته مي گردد. كوشش هايي براي ايجاد هیبريدي از دو Oryza longistaminataهرزي با نام علمي "

 فیلیپین انجام گرفت :  IRRIمیالدي در  1997گونه با مشخصات زير در سال 

 والد اول داراي بقاء چندساله  -الف

 والد دوم برخوردار از قابلیت تولید دانه مطلوب –ب 

 

میالدي به كارش خاتمه داد ولیكن محققین عضو  2001با وجود موفقیت در سال   IRRIبرنامه برنج آپلند 

در اين رابطه ادامه دادند. دكتر " دايان تائو" ( چین به كارهايشان YAASآكادمي علوم كشاورزي "يئونان" )

گونه برنج و يك گیاه بارور منفرد پرداخته است كه  2تاكنون به مديريت پل ارتباطي شكاف ژنتیكي دشوار بین 

میالدي به  2007میالدي شد. ادامه اينكار توسط "هیو فنگاي" در سال  1999منجر به موفقیت در سال 

متحده آمريكا انجامید بطوريكه به اصالح محصوالت دانه اي چندساله براي مناطق موفقیت هايي در اياالت 

معتدله انجامید. "هیو" امروزه هزاران گیاه برنج چندساله را از طريق خودگشني هیبريدهاي پايه و تالقي آنها 

كم بود بطوريكه از با ساير واريته هاي برنج حاصل نموده است. تولید اولیه برنج هاي هیبريد چندساله بسیار 

دانۀ برنج تولید نمايند لذا از آنها براي  100بوته منفرد توانستند بیش از  2هزار بوته گیاهان حاصله فقط  6

سال زمان نیازمند است تا ارقام اصالح شدۀ  5-10ادامه تحقیقات بهره ُجستند.  "هیو" عقیده دارد كه به 

 (.1په اي جنوب شرقي آسیا آماده سازند )برنج هاي چندساله را براي كاشت در مناطق ت
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دولت چین طبق گزارشات موجود جداًًً عالقمند اصالح و معرفي ارقام مناسبي از برنج هاي چندساله زراعي 

مي باشد ولیكن پژوهش هاي مربوطه داراي برخي مشكالت الينحل هستند كه نیازمند تحقیقات متعاقب بیشتري 

 وجود و مشروحه زير بسادگي نمي توان چیره گرديد : مي باشند. البته بر چالش هاي م

 

اواًل : معضل مربوط به لینك ژنتیكي پايا بین واريته هاي برنج چندساله و ارقام زراعي يكساله آن است زيرا 

هیبريدهايي كه قادر به تولید ريزوم هاي زيرزمیني هستند، عمومًا عقیم مي باشند بنابراين محققین به آنالیز 

 توجه نموده اند تا چگونگي شكستن پیوستگي ها را بیاموزند. ژنتیكي

 

( است آنچنانكه در والدين وحشي آنان shatterدومًا : چالش عبارت از تمايل بذور تولیدي به ريزش )

 مشاهده مي شود. 

 

دودۀ وسیعي سومًا : سرانجام اينكه گروه تحقیقاتي "هیو" نیازمند تولید گیاهاني هستند كه قادر به بقاء در مح

 (.1از شرايط دمايي و سطوح بارندگي ها از جمله مناطق معتدله تا گرمسیري باشند )

 

ساقه هاي زيرزمیني يا ريزوم بوته هاي برنج چندساله موجب محافظت ذرات خاك پس از برداشت محصول در 

كه برنج چندساله مقابل عوامل فرسايش مي گردند. بواسطه اهمیتي كه عملكرد دارد لذا غیر محتمل است 

برداشت  2بتواند با ارقام برنج يكساله رقابت نمايد اّما از جانب ديگر از برنج هاي چندساله مي توان بیش از 

در سال بعمل آورد. برنج هاي چندساله كارآيي آب و عناصر غذايي بیشتري دارند لذا انتظار مي رود كه در 

يكساله گردند. برنج هاي چندساله نیازمند نیروي كارگري دراز مدت بعنوان رقیبي سرسخت براي برنج هاي 

كمتري بواسطه عدم ضرورت شخم ، كاشت و غرقاب نمودن مكرر هستند. بعالوه بكارگیري برنج هاي 

 چندساله به دستاوردهاي علمي جديد براي مديريت آفات و علف هاي هرز نیازمند است.

بوده است ، با خوشبیني مي گويد : امروزه  IRRIر دكتر "اريك ساكس" كه آغازگر پژوهش هاي برنج د

پتانسیل حل معضالت تولید برنج وجود دارد ، بشرطي كه محققین كشورهاي مختلف به همكاري بیشتري با 

همديگر بپردازند. او همچنین ادامه مي دهد كه : اينك برنج چندساله بعنوان يك هدف اصلي مطرح نیست و 

 (. 1یازمند توجه و عالقمندي تعداد بیشتري از محققین مربوطه است )دستیابي به چنین موفقیتي ن

 

ساله برنج در پالت هاي آزمايشي ايستگاه تحقیقاتي  10ديرزماني نیست كه قلمه هاي حاصل از يك بوته 

جزيره "هاينان" واقع در سواحل جنوبي چین به مرحله گلدهي رسیده اند. هزاران نتاج از آن براي كسب 

میزان عملكرد در تمامي سطح مزرعه به رقابت با همديگر پرداخته و ريشه هايشان تمامي ذرات خاك  باالترين

سالگي براي گیاهي كه همواره  10را بهم متصل ساخته و فرشي از ريشه ها را توسعه داده اند. رسیدن به 

ا اين گیاه اعجاب انگیز از حائز دوره هاي يكسالۀ كاشت و برداشت بوده است، بسیار مبهوت كننده مي باشد اّم

ارقام كمیابي است كه از تالقي ارقام زراعي برنج با انساب وحشي چندساله اش حاصل آمده است. باوجوديكه 

( است اّما آنها ضمن اينكه توانايي modestراندمان اينگونه برنج هاي چندساله در حال حاضر نسبتًا كم )

، بخوبي مي توانند از فرسايش خاك ها در سراسر منطقه جنوب ارائه محصول بیشتر را براي آينده دارند

 (. 1شرقي آسیا بكاهند )
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 اهداف آتي تولید برنج چندساله :
 ( حفظ باروري بذور :1

جام است. تعیین نقشه ژن هاي مسبب تمام يا بخشي از صفت عقیمي در هیبريدهاي بین گونه اي در حال ان

عدد از اين ژن ها در جنس "ُاريزا" تعیین موقعیت شده اند زيرا صفت عقیم بودن از مهمترين  35تاكنون 

 (.7مشكالت برنامه تولید برنج چندساله محسوب مي گردد )
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 ( توسعه تشخیص سريع ارقام ريزوم دار :2

رنج حاصل از تالقي ها را براي صفت كاربرد ژن هاي ماركر اجازه مي دهند تا تعداد زيادي از بوته هاي ب

ريزوم دهي غربالگري نمايند. در اين شیوه به ارزيابي گیاهان حاصله در سطح مزرعه از جنبه هاي زير مي 

 پردازند :

 ( rhizome productionريزوم دهي ) -الف

 ( seed fertilityباروري بذور ) –ب 

 ( pollen viabilityزيست پذيري گرده ها ) –پ 

ن نقشه دقیق ژن هاي مسئول ريزوم دهي مي تواند باعث بهبود كارآيي ژن هاي ماركر در امر سلكسیون تعیی

 (. 7بوته هاي ريزوم دار و كلون سازي آنان از طريق تكنیك ژن هاي وراثت پذير گردد )

 

 ( حذف ژن هاي نامطلوب از والد بخشنده :3

دهي ، تحمل تنش ها و مقاومت به بیماري ها به ژن  در راستاي بكارگیري پتانسیل ژن هاي مسئول : ريزوم

برخورد مي كنیم كه همچنان در جمعیت حاصل از تالقي حضور  O.longistaminataهاي نامطلوبي در 

دارند. شیوه "بك كراس" از روش هاي مؤثر در كاهش فراواني آلل هاي وحشي در راستاي كسب واريته هاي 

 (.7ي باشد )برنج چندساله حائز عملكرد باال م

 

 ( حذف ريشك دانه :4

( هستند درحالیكه قاطبه كشاورزان گونه هاي برنج فاقد awnاغلب گونه هاي برنج وحشي داراي ريشك )

 (. 7ريشك را ترجیح مي دهند )

 

 ( بذور ريز :5

وتبديل گونه هاي برنج وحشي غالبًا بذور ريز تولید مي كنند درحالیكه بذور درشت با سهولت بیشتري بوجاري 

مي گردند. بذور درشت داراي ويگوريته بیشتري در زمان جوانه زني و سبزشدن هستند. افزايش اندازه بذور 

 (.7از راه هاي افزايش عملكرد دانه هاي برنج مي باشد )

 

 ( اصالح كیفیت دانه :6

یار دشوار است. دستیابي به خصوصیات پخت و طعم در برنج هاي چندساله همانند واريته هاي سنتي برنج بس

درحالیكه هزاران واريته محلي با خصوصیات مشابه وجود دارند لذا انتخاب يكي از خصوصیات براي انتقال 

 (. 7بمنظور ارتقاي كیفیت دانه هاي برنج چندساله چالشي دشوار محسوب مي گردد )

 

 ( عملكرد كم :7

همواره نويدبخش نتايج تالقي گیاهان زراعي با  (eliteعملكرد باالي واريته هاي دانه اي برگزيده يا "الیت" )

گیاهان وحشي هستند درحالیكه گونه هاي برنج وحشي حائز عملكرد كم مي توانند پذيرنده ژن هاي مسئول 

 (. 7افزايش عملكرد باشدند )
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 مشكالت اصالحي برنج چندساله :
 ز :( عبارتند اPRمهمترين مشكالت ژنتیكي و اصالحي برنج هاي چندساله )

 بشدت كم هستند. O.sativa × O.longistaminataحاصل از تالقي  F1( تعداد نتاج 1

 حاصله از توانايي تولید ريزوم برخوردار نمي باشند. F1( بسیاري از نتاج 2

 ( ژن تولید ريزوم در پیوستن به برخي ژن ها بحالت كشنده ظاهر مي شوند.3

بطوريكه اين پديده غالبًا در تالقي ارقام زراعي با ارقام وحشي  ( بروز موانع ازدياد نظیر عقیمي هیبريدها4

 برنج و حتي در تالقي ارقام "ژاپونیكا" با ارقام "اينديكا" وقوع مي يابد. 

( حساسیت به تناوب نوري يا فتوپريود آنچنانكه بروز ويژگي روز كوتاهي براي گذر از مرحله رويشي به 5

 اهمیت است زيرا اين گیاه از مبدأ مناطق گرمسیري مي باشد.مرحله زايشي در گیاه برنج حائز 

 (  seed dormancy( دورمانسي بذور )6

 ( shatter grain( ريزش دانه ها )7

 (.awn( )2( وجود ريشك )8

 

 

 

 
 

 

 

 

( هستند لذا شیوه هاي زير براي PRتمامي مشكالت مذكور داراي اثرات منفي در اصالح برنج هاي چندساله )

 بر آنان پیشنهاد گرديده اند :غلبه 

-self( و تلقیح بین گونه اي )backcrossالف( استفاده از شیوه هاي سنتي از جمله : "بك كراس" )

intercross. سپس استفاده از نتاج منتخب ) 
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 PR (2 .)( براي اصالح ارقام transgenicب ( استفاده از استراتژي انتقال ژن )

 

  

 

 
 

 

  

 

 : چشم انداز آينده
وسعت شالیزارهای جهان در نتیجه صنعتی شدن و گسترش شهرها به تدريج نزول می يابد. برای شکستن 

سقف کنونی تولید برنج بايد به توسعه کاشت برنج های آپلند مناسب با عملیات زراعی موجود پرداخت 

به شدت محدود است. گواينکه ظرفیت ايجاد شالیزارهای فارياب جديد بصورت تراس بندی در اراضی شیبدار 

متخصصین اصالح نبات در تالش برای توسعه برنج های چندساله سازگار با اکوسیستم های آپلند مشروب از 

تن در هکتار است درحالیکه افزايش آن تا  1باران هستند. میزان عملکرد فعلی برنج های آپلند يکساله حدودًا 

میلیون تن برنج آپلند در سال دست يافته  40يتًا به تولید کل تن در هکتار امکان پذير می باشد که نها 3میزان 

 (.3شود )
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 " برنج آپلند " ؛ 

" Upland rice" 
 

 

 

 

 

 

 مه :مقّد
( در اراضی خشک و نیمه خشک کشت می شود درحالیکه بیشترين محصول برنج upland riceبرنج آپلند )

( حاصل می گردد. امروزه در rice paddy( موسوم به برنج غرقابی )floodedدنیا از اراضی سیل گیر )

برنج هاي  2/3روزانه وابسته اند. تقريبًا میلیون از مردم دنیا به برنج آپلند بعنوان غذاي اصلي  100حدود 

آپلند در آسیا بعمل مي آيد. كشورهاي بنگالدش، كامبوج، هندوستان، اندونزي، میانمار، تايلند و ويتنام از 

( rainfedمهمترين تولیدكنندگان برنج آپلند محسوب مي گردند. برنج آپلند در اراضي كه با كمك آب باران )

 (.5همانند گندم و ذرت بصورت خشكه كاري كشت مي گردند )آماده سازي شده اند، 

 

برنج های آپلند از طرفي توسط برخي محصوالت نظیر ذرت جايگزين مي شوند و از جانب ديگر امكان 

جابجايي اراضي و تغییر كاربري زمین های جنگلي براي احداث اراضي جديد همچون ادوار پیشین براي 

ست. تنّوع زياد برنج هاي آپلند بموازات حفظ سطح تولیدات كنوني مي تواند زارعین مناطق آپلند مّیسر نی

 (.5موجب افزايش مشاركت تكنیك هاي مناسب با چنین مناطقی گردند )

 

 اقالیم پرورش برنج آپلند :
اكوسیستم هاي مناطق كاشت برنج آپلند به شدت متنّوع هستند و شامل اراضي زير با محدوده بارندگي 

 میلیمتر در سال مي گردند : 4500-1000

 ( level( اراضي مسطح و هموار )1

 ( gently rolling( اراضي دارای پستی و بلندی )2

 (.5متر ) 2000( ارتفاعات بیش از 3

 

 خاك هاي اراضي تحت كشت برنج آپلند از انواع زيرمي باشند :

 ( high fertile( حاصلخیز قوي )1

 ( highly weathered( بخوبي هواديده )2

 ( infertile( غیر حاصلخیز )3

 ( acidic( اسیدي )4
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درصد از كل برنج هاي آپلند در اراضي حاصلخیز حائز فصل رشد طوالني کاشته می شوند  15بطور كلي فقط 

(5.) 

 

بسیاري از كشاورزان برنج آپلند اقدام به كاشت ارقام محلي اين محصول مي نمايند زيراآنها سازگاري بهتري 

يط محیطي منطقه دارند و نیازهاي معمول زارعین را برآورده مي سازند درحالیكه چنین ارقامي نسبت با شرا

و  1960به عملیات بهزراعي بخوبي واكنش نشان نمي دهند. اگر چه تكنولوژي برنجكاري طي دهه هاي 

فراموش  میالدي بر شالیكاري فارياب متمركز بوده است ولیكن كشاورزي برنج آپلند هیچگاه 1970

 (.5نگرديد)

 

پژوهندگان ارقام مختلفی از برنج هاي آپلند سازگار با خاك هاي فقیر، مقاوم به بیماري بالست و متحمل به 

درصد دست يافته اند.  100خشكي را تولید نموده اند بطوريكه برخي از آنها به افزايش عملكرد تا میزان 

تالقي برنج هاي اصالح شده با ارقام محلي پرداخته اند  دانشمندان در سیستم هاي پژوهش كشاورزي ملي به

( شده اند. با اين وجود عملیات اصالحی بیشتري progenyفلذا كشاورزان متقاعد به كاشت نتاج حاصله )

 (. 5براي مقابله با شرايط دشوار فعلي و ازمنه آينده مترّصد است )

 

 

 
 

 

 چالش هاي شالیكاران آپلند :
لند با چالش هاي جديد و فزاينده اي مواجه هستند. از جمله اينكه اراضي برنج آپلند داراي كشاورزان برنج آپ

خاك هاي ضعیف و شكننده اي هستند كه بسرعت در حال تخريب مي باشند. جمعیت نواحي كشاورزي نیز 

ان رقابت بموازات تقاضاي صنايع و نیازهای شهروندان به محصوالت برنج فزوني مي پذيرد. بعالوه بر میز

محصوالت حائز صرفه اقتصادي در اراضي مجاور ارتفاعات و اراضي شیبدار با برنج آپلند افزوده شده است. 

اراضي مرتفع بطور سنتي داراي خاك هاي غیر حاصلخیزند و همواره متحمل خسارات خشكي، علف هاي هرز 

 (.5و بیماري هاي گیاهي مي گردند )
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شدت فرسايش مي يابند زيرا آنها تحت فرآيند قطع سبزينگي ها و سوزاندن خاك هاي تحت كاشت برنج آپلند ب

( و متعاقبًا رهاسازي براي چندين سال واقع مي شوند که اين موضوعات باعث تخريب slash & burnآنها )

( مي گردند و بدين ترتیب سبب بروز مشكالت عديده اي براي اراضي پائین دست watershedمناطق آبخیز )

ند. اينك فشار عمده اي از جانب كشاورزان مناطق پائین دست براي استفاده از اراضي مرتفع بعنوان مي شو

اراضي دائمي و تحت كاشت متراكم در جريان است ولیكن بايد اقدامات الزمه را در جهت حفاظت از خاك و 

ن علف هاي هرز به مقابله تنّوع گونه هاي گیاهي بعمل آورند و در راستاي سرايت بیماري هاي گیاهي و طغیا

 (. 5برخیزند )

 

 معضل بیماري بالست :
اخیرًا دانشمندان به اصالح و تقويت اطالعات خويش در ارتباط با ايجاد مقاومت ژنتیكي گیاه برنج نسبت به 

( بعنوان يكي از خطرناك ترين بیماري هاي زراعت مزبور افزوده اند و به blast fungusبیماري بالست )

وه هاي بیوتكنولوژي به توسعه ارقامي با مقاومت پايدار به اين بیماري مهلك پرداخته اند. بیماري كمك شی

بالست در مناطق آپلند اهمّیت بیشتري دارد زيرا محیط براي ازدياد قارچ عامل بیماري مناسب تر است. 

تحت كاربرد اندك نهاده هاي گواينکه بسیاري از ارقام برنج آپلند مقاومت پايداري در مقابل بیماري بالست 

كشاورزي بروز مي دهند ولیكن ارقام مذكور داراي ويژگي هايي هستند كه براي سیستم هاي كشاورزي متراكم 

(intensify( مناسب نمي باشند )5.) 

 

 

 
 

 

همچنانكه احتمال شیوع بیماري بالست در نتیجه كاربرد نهاده هاي كشاورزي در سیستم کشاورزی متراكم 

يش می يابد لزومًا بايد از واريته هاي اصالح شده بهره گرفت. محققان مؤسسه بین المللي تحقیقات برنج افزا

(IRRI به پژوهش همگام با كنسرسیوم تحقیقات برنج آپلند مي پردازند تا درك بهتري درباره جمعیت پاتوژن )

اين طريق در تالشند تا با تركیب ژن  ها و شناسايي ژن هاي مقاومت در برخي ارقام برنج حاصل كنند. آنها از
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هاي مطلوب برنج هاي آپلند با ساير ژن هاي حائز صفات مناسب به واريته هاي جديدي از اين نوع برنج ها 

 (.5دست يابند )

 

دانشمندان كنسرسیوم تحقیقات برنج آپلند كوشش مي كنند تا با درك چگونگي مشاركت عوامل فرسايش در 

ج آپلند به تكنیك هايي جهت كنترل فرسايش خاك در اينگونه اراضي دست يابند. اراضي تحت زراعت برن

مطالعات انجام شده در فیلیپین نشاندادند كه ايجاد پشته هايي از رديف درختان، بوته ها و گراس ها در 

و ساير درصد از فرسايش خاك شالیزارهاي آپلند بكاهند. بدينگونه برنج  90راستاي خطوط تراز مي تواند تا 

محصوالت را در نوار مابین اينگونه پوشش هاي دائمي خاك مي كارند. گیاهان خانواده حبوبات كه معمواًل در 

رديف پشته ها كاشته مي شوند، قادر به تثبیت نیتروژن اتمسفر جهت رفع نیازهاي غذايی برنج آپلند و ساير 

نطريق به چرخه عناصر معدني و مواد آلي خاك گیاهان زراعي يكساله به عنصر مزبور مي باشند گواينكه بدي

نیز كمك مي شود. گیاهان لگوم همزمان باعث افزايش درآمد زارعین و مساعدت در روند كشاورزي پايدار مي 

 (. 5گردند )

 

 

         معضل علف هاي هرز : 
" در IRRIنشمندان "( از جّدي ترين معضالت بیولوژيكي تولید برنج آپلند هستند لذا داweedعلف هاي هرز )

صدد دستیابي به روش هاي مديريت علف هاي هرز با كمترين مصرف علف كش ها مي باشند. يكي از اهداف 

( در allelopathyپژوهشی در مورد گونه هاي برنج براي يافتن خصوصیات "آلیلوپاتیك" يا "دگرآسیبي" )

ار بوته هاي برنج قرار دارند از طريق تولید و آنان است زيرا اين ويژگي مي تواند بر رشد گیاهاني كه در جو

آزادسازي تركیبات بیولوژيك در محیط مؤثر واقع گردد. در صورتیكه دانشمندان بتوانند ژن هاي آلیلوپاتیك را 

در ارقام برنج و يا ساير گیاهان بیابند آنگاه آنرا از طريق مهندسي ژنتیك به گیاه برنج مورد نظر منتقل مي 

 (.5اين راه قادر به كنترل علف هاي هرز شالیزارها گردند ) سازند تا از

 

 

 
 



175 
 

بسیاري از گونه هاي علف هاي هرز نیز قرباني بیماري هاي گیاهي هستند لذا كاربرد هدفمند عوامل 

بیماريزاي گیاهي بر علیه علف هاي هرز شالیزار مي تواند در تلفیق با ساير شیوه هاي كنترل علف هاي هرز 

"، دانشگاه "مايجو" و دانشگاه "چیانگ ماي" در سال IRRIايد. پژوهندگان اعضای مؤسسه "مساعدت نم

میالدي به انجام تحقیقي در مورد اثرات متقابل علف هاي هرز، شرايط محیطي و عملیات زراعي در  1993

ي و همچنین مناطق شمال تايلند پرداختند. هدف تحقیق عبارت از درك تنّوع عملیات زراعي ، فرآيند بهساز

 (.5میزان تأثیرگذاري عوامل محدود كنندۀ عملكرد محصول برنج آپلند بوده است )

 

" به مطالعه نحوه اثربخشي كودها و عملیات زراعي بر جمعیت علف هاي هرز شالیزارها IRRIدانشمندان "

و تايلند به بررسي نحوه پرداخته اند. آنها در يك تحقیق مرتبط با مديريت فسفر در كشورهاي فیلیپین، اندونزي 

تغییر جمعیت علف هاي هرز در اثر تغییر حاصلخیزي خاك هايي اقدام نمودند كه بمرور اصالح شده بودند. با 

توجه به اينکه بوته هاي ارقام مختلف گیاه برنج داراي توانايي هاي متفاوتي در رقابت با علف هاي هرز 

مورد ويژگي آلیلوپاتیك تعدادي از ارقام برنج در فیلیپین پرداخته  شالیزارها هستند لذا دانشمندان به بررسي در

اند تا به زارعین در انتخاب بهترين ارقام از نظر رقابت با علف هاي هرز كمك نمايند. با كاشت ارقام داراي 

وه توانايي رقابت و انجام عملیات زراعي در جهت افزايش ويژگي مزبور به كشاورزان امكان مي دهند تا عال

 (.5)ه حداكثر عملكرد محصول دست يازند( بhand weedingبر كاهش دفعات وجین دستي )
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 اصالح حاصلخیزي خاك :
پژوهش هاي مزرعه اي در كشورهاي تايلند، الئوس و فیلیپین بر صحت ظن دانشمندان تأكید مي ورزند 

محدودكننده عملكرد برنج است. شك آنها بطوريكه معلوم گرديد كه فقدان عنصر فسفر در خاك اراضي آپلند 

اسیدي و مقادير  PHزماني افزايش يافت كه دريافتند اغلب خاك هاي هواديده مناطق آپلند بطور ذاتي داراي 

فسفر نازلي هستند. دانشمندان دريافتند كه كمبود فسفر زماني بعنوان محدودكننده عملكرد برنج مطرح می 

ك ها در صدد افزايش اسیديته خاك برآيند و يا اينكه از ارقام برنج متحمل به شود كه با افزايش كلسیم به خا

شرايط اسیدي بهره گیرند. پژوهش در مورد انرژي هاي ورودي خاك نشان داد كه افزودن فسفر به خاك ها 

يع ضمن افزايش عملكرد محصول برنج آپلند باعث بهبود كارآيي ساير عناصر غذايي مورد نیاز گیاهان و تسر

 (.5روند چرخه مواد مي گردد )

 

 محققین دريافته اند که تناوب زراعي برنج آپلند و لگوم ها مي تواند باعث فوايد زير گردد :

 الف( ثبات و پايداري تولید برنج 

 ب ( افزايش ارزش تولیدات 

 (. 5ردند )اّما فوايد فوق زماني وقوع مي يابند كه با افزودن فسفر كافي مانع نزول كیفي خاك ها گ
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 معضل اسیديته خاك :
اسیديته موجود در خاك زيرين بسیاري از مناطق آپلند مانع رسیدن ريشه هاي گیاه برنج به رطوبت و عناصر 

غذايي موجود مي شوند لذا عملكرد را كاهش مي دهند. افزودن آهك به خاك زيرين عملي نیست اّما دانشمندان 

"IRRIونزي شروع به انجام آزمايشاتي براي دريافت امكان نفوذ تركیبات آهكي افزودني " و محققین كشور اند

میالدي نمودند. در اين حالت بايد با مهارت به اصالح  1994از خاك سطحي به خاك زيرين در سال 

خصوصیات شیمیايي خاك پرداخته سپس با كاشت ارقام مقاوم به اسیديته خاك و حائز ريشه هاي عمیق به 

 (.5ركیبات نفوذيافته موفق گرديد )جذب ت

متعاقبًا پژوهش هايي در مورد امكان تغییر فرآيند نفوذيابي تركیبات آهكي و چگونگي تجّمع در اليه هاي 

زيرين خاك پرداخته شد. در اين راستا به طراحي برخی مدل هاي رياضي پرداختند تا ضمن توسعه تكنولوژي 

ارآيي اينگونه تكنولوژي ها دست يابند. آزمايشات متعددي در محل هاي مناسب به تبیین شرايط افزايش ك

كنسرسیوم پژوهش برنج آپلند واقع در شهر "سیتونگ" اندونزي انجام پذيرفت. همیاران فرانسوي عضو 

هاي تايلند و ويتنام پرداخته مؤسسه "فرانسیاس" نیز به طراحي و اجراي آزمايشات مشابهي در كشور

 (. 5)اند
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 برنج آپلند چندساله :
گیاه برنج در صورتیكه نیازمند كشت هرساله نباشد آنگاه با تدارك پوشش سبز دائمي به كاهش فرسايش خاك 

كمك خواهد كرد. چندساله بودن در برخي گونه هاي برنج وحشي منطقه جنوب شرقي آسیا وجود دارد اّما 

حالیکه قابلیت تالقي با ارقام يكساله برنج براي انتقال گونه های مزبور حائز عملكرد قابل قبولي نیستند در

صفت مزبور را دارند. امروزه چالش پژوهندگان شامل تولید برنج هاي چندساله اي است كه از عملكرد 

مناسبي در خاك هاي فقیر اراضي آپلند در عین مقاومت به بیماري ها و آفات برخوردار باشند زيرا غالبًا نهاده 

" IRRIدر اراضي آپلند مصرف نمي شوند. اين موضوع چالشي بس بزرگ است كه دانشمندان "هاي چنداني 

را به خود مشغول ساخته است. آنها معتقدند که شیوه هاي جديد علم بیوتكنولوژي مي تواند خصوصیت 

كي قادر به چندساله بودن را به ارقام مختلف برنج انتقال دهند بعالوه دانش جديد با استفاده از تنّوع ژنتی

 (.   5توسعه مقاومت به آفات در ارقام برنج خواهد بود )

 

 

 زراعت برنج آپلند در فیلیپین :
كشاورزي در كشور فیلیپین با ظهور واريته ها و تكنیك هاي جديد متحّول شده است. زوال محیط زيست و 

(، استفاده degradation) (، نزول حاصلخیزي خاك هاdeforestationمنابع طبیعي از جمله جنگل زدائي )

نادرست از مواد شیمیايي از جمله آفتكش ها و تباهي منابع ژنتیكي گیاهی و جانوری همگام با تزايد بیرويه 

 (.2جمعیت كشور بعنوان چالشي عظیم در مسیر دستیابي به امنیت غذايي مطرح هستند )

 

 

 
 

 

درصد از  60-65عیت فیلیپین است و در حدود میلیون جم 90برنج بعنوان عمده ترين ماده غذايي بیش از 

درآمد مّولدان كشاورزي را تشكیل مي دهد كه غالبًا از ُخرده مالكین بحساب می آيند. آمارها نشان مي دهند كه 

( فیلیپین را تشكیل GDPدرصد از تولید ناخالص داخلي ) 5/3( و GVAدرصد از كل ارزش افزوده ) 16برنج 
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میلیون نفر كشاورز به كار در زمینه زراعت برنج فیلیپین اشتغال دارند.  5/11 مي دهد. همچنین همزمان

كیلوگرمي ساكنین منطقه را  115درصد از مصرف سرانه  5/70تولید برنج در شمال جزيره "میندانائو" فقط 

 (.2)شدزايش جمعیت ساكنین منطقه مي بافراهم می سازد و اين ناتواني در تأمین نیازها غالبًا بواسطه اف

 

 از ديگر عوامل مؤثر در ناتواني تأمین نیاز غذايي ساكنین مزبور عبارتند از :

 ( افزايش شهرنشیني1

 ( عدم دسترسي به آب كافي منجر به كاهش سطح زير كشت و راندمان برنج 2

 ( عدم تناسب تكنولوژي با شرايط منطقه3

 اقتصادي  -( عوامل اجتماعي4

 (. 2ثر )( تحقیقات ناكافي و غیر مؤ5

 

 بارزترين علل گرايش به زراعت برنج آپلند در فیلیپین عبارتند از :

 الف( منابع پايه :

 وجود اراضي موجود در حوالي اماكن مسكوني كه محدوديت دسترسي به منابع آب جهت آبیاري دارند. 

 ب ( دهان هاي گرسنه :

 فراهم نمودن بخشي از نیازهاي غذايي مردم منطقه 

 نیازمندي به هزينه كارگري : پ ( كمترين

 به دلیل محدوديت كسب فرصت هاي شغلي مناسب

 ت ( قیمت هاي فزاينده :

تدارك بخشي از مواد غذايي مورد نیاز در كشاورزي معیشتي جهت اجتناب از تقّبل قیمت هاي بي ثبات و 

 فزاينده 

 ج ( اولوّيت اقلیت هاي نژادي :

 براي برخي اقلیت هاي قومي و نژادي است. تولید برنج آپلند از شیوه هاي بقاء 

 چ ( قابلیت بكارگیري شیوه هاي جايگزين :

 (.2بسیاري از مردم عقیده دارند كه ارقام برنج هاي آپلند از كیفیت بسیار بااليي برخوردارند )

 

 سیستم هاي مختلف كاشت برنج آپلند در فیلیپین عبارتند از :

 ش "( تناوب زراعي " برنج آپلند + آي1

 (.2( تناوب زراعي " برنج آپلند + سبزيجات " )2

 

 مالك هاي انتخاب بذور برنج آپلند در فیلیپین عبارتند از :

 ( عملكرد زياد1

 ( مقاومت به آفات و بیماري ها2

 ( سازگاري منطقه اي 3

 (. 2( بازارپسندي )4
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 :«(2( معرفي مهمترين ارقام و عملكرد برنج هاي آپلند فیلیپین )1جدول»

 

 عملكرد )تن/هكتار( رقم عملكرد )تن/هكتار( رقم

Domodaw 16/4 Speaker 90/4 

Dinorado 58/4 Cabuyoc 5/6 

IR 55419 45/4 IR 71525 74/4 

IR 78878 42/5 NSIC 9 66/5 

UPLRI 7 67/6 Aus 47/3 

 

 

ين محصول بصورت صنعتي و يكنواختي ژنتیكي واريته هاي جديد برنج آپلند از موارد ُهشدار دهنده زراعت ا

متراكم است زيرا آسیب پذيري محصول را به بیماري هاي ُمسری و تهاجم آفات گیاهی افزايش مي دهند. 

انتخاب انساني از جنبه زودرسي و افزايش عملكرد ارقام مختلف برنج بعنوان عوامل كاهش تنّوع ژنتیكي در 

" در اوايل سال هاي 99ور فیلیپین موسوم به "ماساگانا مزارع مطرح هستند. قبل از اينكه برنامه دولتي كش

 3500میالدي براي استفاده از برنج هاي هیبريد با خصوصیات ژنتیكي يكنواخت آغاز گردد، در حدود  1970

رقم برنج بومي شناخته شده بودند ولیكن با معرفي ارقام ُپر محصول جديد فقط تعداد اندكي از كشاورزان به 

 (.1مي تداوم بخشیده اند)كاشت ارقام بو

 

ارقام مختلف برنج هاي بومي كه در اكوسیستم هاي آپلند گسترش يافته اند، مي توانند حافظ ريخته ارثي گیاه 

برنج باشند و محققین را در راستاي ايجاد تنّوع ژنتیكي در برنج ها ياري رسانند و آنها را براي كاشت در 

 (.1نند تا نهايتًا موجب افزايش تولید اين محصول مهم محصول شوند )شرايط متفاوت اكولوژيكي سازگار گردا
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 زراعت برنج آپلند در نیجريه :
نیجريه بزرگترين تولیدكننده برنج در غرب آفريقا است. امروزه برنج جزو غذاهاي لوكس براي مردم نیجريه 

ان كم درآمدي بشمار مي آيد كه رشد محسوب نمي شود و از منابع عمده غذايي براي روستائیان و شهرنشین

درصدي تقاضا را در سال تجربه مي كند. شهرنشیني موجب تغییراتي در الگوي اشتغال، سطح درآمد و  5

رشد معني دار جمعیت گرديده و بدينگونه شكاف عظیمي بین تولید و تقاضاي برنج در نیجريه حاصل آورده 

 (.4است )

 

 لید برنج را در راستاي خودكفايي از طرق زير دارد :نیجريه پتانسیل آگرواكولوژيك تو

 (uplandالف( اراضي آپلند )

 ( rainfedب ( اراضي پائین دست مشروب از باران )

 ( irrigatedپ ( اراضي پائین دست فارياب )

 ( deep waterت ( اراضي آبگیر عمیق )

 (.mangrove swamp( )4ث ( باتالق هاي جنگل مانگرو )

 

درصد كل تولیدات اين محصول را در كشور نیجريه تشكیل مي دهد. امروزه  20آپلند در حدود  محصول برنج

بسیاري از كشورهای آفريقايی از جمله نیجريه با توسعه برنج هاي جديد در سیستم تولیدات آپلند قاره سیاه 

شاورزان مزبور از " نسبت به زراعت برنج آپلند عالقمند شده اند ولیكن متأسفانه كNERICAموسوم به "

 (. 4اطالعات كافي در مورد تولید برنج آپلند بي بهره اند )

 

میلیون هكتار است اّما  6/4-9/4پتانسیل تبديل اراضي قابل كشاورزي به شالیزار در كشور نیجريه در حدود 

ز اراضي درصد ا 25میلیون هكتار از اراضي مزبور تحت زراعت برنج قرار دارند. در حدود  7/1اينك فقط 

 (.4شالیزار كنوني نیجريه را اراضي آپلند تشكیل مي دهند كه تنها از طريق باران مشروب مي شوند )

 

 (:«4( سهم اراضي برنج آپلند از كل تولید برنج نیجريه )2جدول»

  

سهم از كل  مهمترين مناطق كاشت سیستم تولید

 شالیزارها

متوسط 

 عملكرد

سهم از تولید 

 برنج

برنج آپلند 

شروب از م

 باران

سوكوتو ، اويو ، 

اوسون ، اوندو ، اوگان 

، نیجر ، كوگي ، كوارا 

، كیبي ، كادونا ، ادو ، 

 اكیتي ، دلتا ، بنیو 

  7/1 درصد 30

 تن/هكتار

 درصد 20
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 مهمترين معضالت تولید برنج در نیجريه عبارتند از :

 ( :bioticالف( عوامل زنده )

 علف هاي هرز -الف-1

 فات شامل : ساقه خوارها ، موريانه هاآ -الف-2

 بیماري ها شامل : بالست ، لكه قهوه اي -الف-3

 نماتدها -الف-4

 (.4مهره داران : پرندگان ، جوندگان ) -الف-5

 

 ( :abioticب ( عوامل غیر زنده )

 خشكسالي -ب-1

 ( N,P,K,Zn,Feعدم حاصلخیزي خاك )كمبود  -ب-2

 اسیديته خاك -ب-3

 (. 4اك )فرسايش خ -ب-4

 

 
 

 

 

 انتخاب زمین براي كاشت برنج آپلند بصورت زير انجام مي گیرد :

( زمیني را در يك منطقه اكولوژيكي مناسب انتخاب مي كنند كه بطور سنتي تحت كاشت برنج قرار داشته 1 

 اند.

 د.( زمین بايد حاصلخیز و برخوردار از قدرت نگهداري آب يعني حاوي رس و مواد آلي كافي باش2

( در صورتیكه خواهان كاشت برنج طي سال هاي متوالي باشند لزومًا نسبت به آزمايش خاك توسط 3

 آزمايشگاه معتبر اقدام می گردد.

( نسبت به كاشت لگوم ها متعاقب برداشت برنج آپلند و پس از شخم بقايايش اقدام مي ورزند تا بدينگونه بر 4

 (.3میزان مواد آلي خاك افزوده شود )
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 14-20روز از سال طي دوره رشد برنج داراي بارندگي روزانه  5مناطقي انتخاب مي شوند كه حداقل در  (5

 میلیمتر باشند.

( اراضي مناسب بايد داراي حاصلخیزي مطلوب، زهكشي خوب و ظرفیت نگهداري آب كافي باشند لذا بايد 6

 (.4داراي ُرس، مواد آلي و سیلت قابل اعتنا باشند )

 

 زي شالیزارهاي آپلند به دو طريقه انجام مي پذيرد :آماده سا

 الف( آماده سازي دستي :

بوته ها و زوايد گیاهي سطح زمین را جمع آوري و در محلي توده مي نمايند سپس زمین را با كمك "كج بیل" 

به آماده  (savanah( از علف هاي هرز و ساير بقايا پاكسازي مي كنند. در منطقه "ساوانا" )hoeيا "فوكا" )

 (. 3سازي اراضي متناسب با آغاز بارندگي ها مي پردازند كه عمدتًا از فوريه آغاز مي گردد )

 

 مراحل آماده سازي دستي بستر كاشت عبارتند از :

 ( تمامي بوته ها و بقاياي گیاهي خشبی را جمع آوري و توده مي سازند.1

 فون مي كنند.( بقاياي گیاهي كوچك و ظريف را با فوكا در خاك مد2

 (. 4( آماده سازي زمین را متناسب با آغاز بارندگي ها بعمل مي آورند )3

 

 

 
 

 

 ب ( آماده سازي مكانیزه :

در صورتیكه زمین تحت شرايط جنگل قرار دارد، بايد ابتدا زمین را از درختان، بوته ها، كنده ها و ريشه هاي 

. شخم زدن را در يك دفعه ولي ديسك و هرس را دو دفعه مزاحم پاكسازي نموده سپس اقدام به شخم زدن كرد

قبل از شروع بارندگي ها اجرا مي نمايند. زمین هاي مسطح بايد داراي اندكي شیب گردند. در صورتیكه زمین 
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( مي باشد، بهتر است دو دفعه شخم زده شود تا در هموارسازي بستر بذور sloppyداراي سطح ناهموار )

 50-100ِهرس زدن به پاشیدن كودهای شخمي اقدام مي شود. زمین را به كرت هاي  تسهیل گردد. قبل از

مترمربعي تقسیم مي كنند. پهناي نوارهاي تراز يا رديف های كنتوري بستگي به میزان شیب اراضي دارد تا 

هموار بتوانند آب كافي را از طريق باران جمع آوري نمايند. سطح نوارها را بمنظور كاهش فرسايش بخوبي 

مي سازند. در صورتیكه خواهان زراعت متوالي برنج آپلند هستند، لزومًا بايد معیارهاي حفاظت خاك ضمن 

 (.3آماده سازي بستر كاشت رعايت گردند )

 

 

 
 

 

 مراحل كاربرد مكانیزاسیون در آماده سازي اراضي جنگلي عبارتند از :

 ز بارندگي ها جمع آوري می نمايند.( تمامي كنده ها و ريشه هاي درختان را قبل از آغا1

 ( با آغاز اولین بارندگي نسبت به شخم ، ديسك و تسطیح اراضي اقدام مي گردد.2

 ( عملیات شخم را در صورتي كه زمین داراي ناهمواري است، تكرار می کنند. 3

 ( ِهرس زدن را بعد از شخم انجام داده تا علف هاي هرز از زمین جمع آوري و خشك شوند.4

مترمربعي تقسیم بندي می نمايند. پهناي نوارها را براساس مقدار شیب و  50-100( زمین را به قطعات 5

 میزان نزوالت بطوري تعیین مي كنند كه ضمن جمع آوري آب كافي باران از زهكشي مناسب برخوردار گردند. 
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 ( زمین را براي كاهش فرسايش ترازبندي مي كنند.6

 (. 4قبل از ِهرس زدن بمقدار كافي مصرف مي گردند ) Kو  Pاز انواع  ( كودهای پايه )شخمي(7

 

 

 ارقام برنج آپلند در نیجريه :
براي انتخاب مناسب ترين ارقام برنج آپلند سازگار با مناطق کاشت همواره به دفاتر خدمات كشاورزي يا 

 ارقام موجود عبارتند از : شركت هاي تهّیه و توزيع بذور كشاورزي مراجعه مي گردد ولیكن معروف ترين

 

 (:«3،4( مهمترين ارقام برنج آپلند در كشور نیجريه )3جدول»

 

 اسامي ارقام خصوصیت ارقام 

ارقام زودرس كمتر از 

 روزه 100-90

FARO 38 (IRAT 133) FARO 1 

FARO 39 (IRAT 144) FARO 40 

FARO 45 (ITA 257) FARO 54 

FARO 46 (ITA 150) FARO 56 (NERICA 2) 

FARO 55 (NERICA 1) ............ 

ارقام متوسط رس 

 100-120كمتر از 

 روزه

FARO 11 (OS 6) FARO 49 (ITA 315) 

FARO 43 (ita 128) FARO 48 

FARO 47 (ITA 117) FARO 49 

FARO 48 (ITA) FARO 53 

ارقام ديررس بیش از 

 روزه 120

FARO 25 ............ 

ملي  ارقام برنامه

 توسعه تولیدات غذايي

ITA 321 WAB 35-2-FX 

ITA 331 TDX 1012-28 

IDSAID ............ 

 

 

 

درصد بدون آلودگي به بذور  80کشاورزان برنج آپلند نیجريه اغلب از بذور مرغوب با قّوه نامیه بیش از 

ز بكار بردن بذور مخلوط با علف هاي هرز ، خسارات آفات ، ساير بذور و سنگريزه ها بهره می گیرند و ا

 (.4ساير ارقام برنج خودداري می نمايند )
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 دورمانسي بذور برنج آپلند :
( يا كمون سبب قصور جوانه زني بذور بالغ و با كیفیت برنج تحت مناسب ترين dormancyدورمانسي )

 50ريق تیمار گرمادهي تحت شرايط رشد مي گردد. دورمانسي بذوري كه بتازگي برداشت شده اند را از ط

درجه سانتیگراد در آون و يا قرار دادن بذور بر روي صفحات پالستیكي و پوشاندن آنها با همان صفحات در 

روز می شکنند. براي اين منظور گاهًا از تیمارهاي اسیدي بهره مي  1-2زير نور مستقیم خورشید به مدت 

 (.4برند )

 

 وره دورمانسي بذور برنج بشرح زير عمل مي گردد :در تیمار اسیدي براي از شكستن د

میلي لیتر از  6ساعت به ازاي هر كیلوگرم از بذور تازه برداشت شده در  16-24ابتدا شلتوك ها را براي 

( در هر لیتر آب مي خیسانند آنگاه محلول اسیدي را زهكشي نموده و بذور HNO3 69%اسید نیتريك غلیظ )

درصد برسد. اين بذور را متعاقبًا تا زمان  14بر آفتاب خشك مي كنند تا به رطوبت روز در برا 3-5را براي 

كاشت در محل خشك انبار مي كنند. قبل از كاشت نسبت به انجام آزمايش قّوه نامیه اقدام می گردد تا مقدار 

 (. 4واقعي بذور مصرفي مشخص گردد )
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 مقدار بذر مصرفي برنج آپلند :
، رسیده و با كیفیت براي كاشتن استفاده كنید. براي اين منظور ابتدا مقداري آب به بذور فقط از بذور سالم 

( بذور viabilityبیفزايید سپس تمامي بذور شناور را جمع آوري و منهدم سازيد. زمانیكه از قّوه نامیه )

بذر مصرفي بپردازيد.  آگاهي نداريد ، بهتر است از طريق آزمايشات ساده اي به تعیین آن جهت برآورد مقدار

عدد بذر سالم بطور تصادفي از میان توده بذر مصرفي اقدام نمائید و آنها را بر  100در اين راستا به انتخاب 

روز قرار دهید تا جوانه دار  4-5روي كاغذ صافي مرطوب درون پتري ديش در شرايط دماي اتاق براي 

سانتیمتر هستند را شمارش مي كنند تا قّوه  1ل بیش از گردند. آنگاه بذوري را كه داراي جوانه هايي بطو

 (. 4نامیه بذور به درصد محاسبه شود )

 

 

 
 

 

كیلوگرم در هكتار باشد لذا مقدار بذر مورد نیاز براي كاشت را  50در صورتیكه میزان بذر مصرفي در حدود 

 ( :4بدين طريق محاسبه مي كنند )

كیلوگرم در هكتار = درصد 50×هكتار  1 × %100/  %60 = 50× 1/  %60كیلوگرم در هكتار = 83 

 مقدار بذر الزم = بذور مورد نیاز )كیلوگرم/هكتار(  ×مساحت زمین  ×جوانه زني / درصد خلوص 

براي تعیین درصد خلوص بايد مقداري از بذور مورد نیاز را برداشته و پس از جدا نمودن دانه هاي سالم به 

 (.4مونه بپردازيد )محاسبه درصد آنها از كل ن

 

 بطور كلي مي توان از دستورالعمل زير براي تعیین مقدار بذر الزم استفاده نمود :

 ( dibblingكیلوگرم در هكتار در طريقه بكارگیري میخ نشاء ) 60( مقدار 1

 سانتیمتر 30( با فواصل خطوط drilling rowكیلوگرم در هكتار در طريقه كاشت خطي ) 50-55( مقدار 2

 (. broadcasting( )3كیلوگرم در هكتار در طريقه بذرپاشي ) 80-100( مقدار 3
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 تیماردادن بذور برنج :
بذور را با مخلوطي از قارچكش ها و حشره كش ها تیمار دهید. بعنوان مثال مي توان از سم "اپرون" 

(Apron star TM 42 wsكه مخلوطي از سموم زير است ، بمیزان يك بسته كوچك يا پ )( یمانهsachet )

 كیلوگرم بذر قبل از كاشت استفاده نمود : 4براي ضدعفوني هر 

«thiamethoxam 20 g/L + difenoconazole 2 g/L + metalayl-m 20 g/L( »4 .) 

 

 از ساير سموم مناسب و قابل دسترس نیز مي توان بهره گرفت كه عبارتند از :

 " شامل : procot 40 ws( سم "1

"carbosulfan + carbendazim + metalaxyl-m " 

 " شامل :calthioc 50 ws( سم "2

"thiram + chlorpyriphos-ethyl( "4.) 

 

( در هكتار a.iكیلوگرم ماده خالص ) 5/2در مناطقي كه دچار معضل موريانه ها و نماتدها هستند، بايد بمیزان 

( را در رديف هاي كاشت با Furadan TM( با نام تجاري "فورادان" )carbofuranاز سم "کربوفوران" )

مخلوط  1:  4خاك در آمیخت و براي اطمینان از كاربرد يكنواخت بايد سم "فورادان" را با شن بمیزان 

 (.4نمود)

 

ساعت در آب مي خیسانند سپس قبل از كاشت جهت حصول سبزشدن يكنواخت و  24بذور را براي مدت 

 (.4مي نمايند ) ساعت انكوباتور 48استقرار سريع براي مدت 
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 زمان كاشت برنج آپلند در نیجريه : 
 الف( مناطق جنگلي :

 2-3در شرايط آگرواكولوژيكي جنگل نسبت به كاشت برنج آپلند در اواسط مارس تا اواسط مه بعد از وقوع 

 باران مؤثر اقدام مي شود.

 

 ب ( مناطق ساوانا :

آپلند را در اواسط مه تا اواسط ژوئن متناسب با وقوع بارندگي  در شرايط آگرواكولوژيكي "ساوانا" گیاه برنج

(. اجازه بدهید تا بارندگي ها زمین را قبل از كاشت بذور بخوبي سیراب كنند و بذور را در 3،4ها مي كارند )

 (. 4شرايط مرطوب بودن خاك بويژه بالفاصله پس از بارندگي بكاريد )

 

 

 
 

 

 

 روش هاي كاشت برنج آپلند :
 ( :dibbling( استفاده از میخ نشاء )1

سانتیمتري خاك مستقر  2-3بذر را در عمق  5-8در اين شیوه سوراخي را در سطح خاك ايجاد نموده سپس 

 مي سازند.

 

 ( :drilling( كاشت خطي )2

 (sparselyسانتیمتر در خاك ايجاد نموده و بذور را بحالت كم ُپشت ) 2-3( كوچكي بعمق grooveشیارهای )

 در شیارها قرار داده و سطح آنها را با خاك می پوشانند.
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 ( :broadcasting( بذرپاشي )3

در اين روش ابتدا بذور را بدون هیچ الگويي بر سطح خاك مي پاشند سپس با شنكش و يا شاخه هاي درختان 

 (. 4با خاك در مي آمیزند )

 

 

 جمعیت گیاهي برنج آپلند :
 ( روش میخ نشاء :1

كیلوگرم  50-60سانتیمتر نیازمند  20 × 20سانتیمتر يا  30 × 30كارگیري میخ نشاء با تراكم در روش ب

(. در يك شیوه از بذركاري مستقیم يا طريقه استفاده از میخ نشاء اقدام به كاشت 4بذر منفرد در هكتار است )

دام مي گردد. بهتر است به هزار بوته برنج در هكتار اق 160سانتیمتر براي حصول  25 × 25بذور در تراكم 

( برداشته مي شود، در هر سوراخ pinch( يعني تعدادي كه با سه انگشت )paddyدانه شلتوك ) 4-5تعداد 

سانتیمتري خاك قرار گیرند سپس سطح خاك بنرمي فشرده گردد. در  3-5قرار داده شوند. بذور بايد در عمق 

 (.3نتیمتر انتخاب نمود )سا 15-20شیوه كاشت خطي مي توان فواصل خطوط را 

 

 ( روش خطي :2

 (.4كیلوگرم بذر در هكتار مي باشد ) 75-80سانتیمتر نیازمند  5 × 25-30در شیوه كاشت خطي با تراكم 

 

 ( طريقه بذرپاشي :3

 (.4كیلوگرم بذر در هكتار احتیاج است ) 80-100در طريقه بذرپاشي به 

 

 ارد زير توصیه نمي گردند :امروزه شیوه هاي كاشت خطي و بذرپاشي در مو

 الف( امكان بروز خشكي در اوايل فصل رشد

 ب ( كمبود بذر كافي

 (. 4پ ( كمبود كود كافي )

 

 

 ( :thinningتنك كردن بوته ها )
هفته در شیوه بكارگیري میخ نشاء به تنك كردن بوته ها مي پردازند بطوريكه در هر كپه  2-3بعد از 

(stand فقط )گیاه در مترمربع براي فواصل  22-44باقي بمانند. در اين روش تراكم گیاهي  بوته برنج 2-4

سانتیمتر حاصل مي شوند. در  20 × 20گیاه در مترمربع براي فواصل  50-100سانتیمتر و  30 × 30

روش كاشت خطي فقط يک بوته در هر نقطه حفظ می شود و برای جلوگیری از جمعیت زياد بهتر است 

 (. 4بوته در مترمربع دست يافت ) 80سانتیمتر در داخل خطوط تعیین کرد تا به تراکم  5فواصل بذور را 
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 حذف بوته هاي ناخالص :
( را در هر مرحله از رشد گیاه برنج بمحض تشخیص rogueingحذف بوته هاي ناخالص يا "راگینگ" )

اجرا مي شود بطوريكه از جهات انجام مي دهند. "راگینگ" در مورد ارقام ناخالص و همچنین علف هاي هرز 

 زير با بوته هاي اصلي برنج آپلند متفاوتند :

برگ ، رنگ پايۀ برگ و وضعیت ارتفاع ، چرخه زندگي ، رنگ دانه ، شكل دانه ، شكل پانیكول ، شكل 

 (. 4)ريشك

 

 

 ( : fertilizersكاربرد كودها )
نه و سالمتی بوته های برنج کمک می کنند. کودها کودها با تأمین عناصر غذايی مورد نیاز گیاهان به رشد بهی

 می توانند از انواع آلی ، معدنی و يا هر دو باشند. 

الف( کودهای آلی می توانند به اشکال کودهای دامی ، کمپوست و يا بقايای محصوالت کشاورزی استفاده 

 گردند.

ظر مقدار و زمان مصرف بمنظور کسب ب ( کودهای معدنی از انواع کارخانه ای هستند. اينگونه کودها از ن

 (.4راندمان بهینه و حفاظت محیط زيست حائز اهمیت هستند )

 

 انواع کودهای مصرفی :
 ( کودهای تک عنصری :1

را  N,P,K( فقط يکی از عناصر غذايی اصلی مورد نیاز گیاهان مثل single ; straightکودهای تک عنصری )

 ز :تأمین می کنند و از جمله عبارتند ا

 ( CANکودهای نیتروژنه نظیر : اوره ، سولفات آمونیوم ، نیترات آمونیوم ، نیترات آمونیوم کلسیم دار ) -1-1

 ( TSP( ، سوپر فسفات تريپل )SSPکودهای فسفره نظیر : سوپر فسفات ساده ) -2-1

 ( MOP( يا "موريات پتاسیم" )KCLکودهای پتاسه نظیر : کلريد پتاسیم ) -3-1

 (. 4،7( عبارت از ترکیب فلزات قلیايی با اسید کلريدريک جهت تولید کلريد پتاسیم است )muriateموريات )

 

 ( کودهای مرکب :2

می  N,P,K( به تأمین بیش از يک عنصر غذايی مورد نیاز گیاهان از جمله compoundکودهای مرکب )

 پردازند که عبارتند از :

 است. K2Oاز نظر  %15و  P2O5از نظر  %15،  ازت %15که حاوی  15-15-15کود مرکب  -1-2

 است. K2Oاز نظر  %10و  P2O5از نظر  %10ازت ،  %20که حاوی  20-10-10کود مرکب  -2-2

 است. K2Oاز نظر  %0و  P2O5از نظر  %10ازت ،  %30که حاوی  30-10-0کود مرکب  -3-2

 (APNکود مرکب نیترات فسفات آمونیوم ) -4-2

 (.4یون ويژه ای برای گیاه برنج تعیین نشده است )تاکنون هیچ فرموالس
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 (:«4( مشخصات کودهای قابل استفاده در برنج آلند )4جدول»

  

 میزان عناصر غذايی عالمت اختصاری نام فارسی کود

 درصد ازت AN 34-33 نیترات آمونیوم

 درصد ازت ANL 28-20 مخلوط سنگ آهک و نیترات آمونیوم

 درصد ازت AS 21 سولفات آمونیوم

 درصد ازت ASN 26 نیترات سولفات آمونیوم

مخلوط کربنات کلسیم و نیترات 

 آمونیوم

CAN 28-20 درصد ازت 

 درصد ازت UAN 32-28 نیترات آمونیوم اوره

 NPKاز  APN 0-36-18 نیترات فسفات آمونیوم

 NPKاز  APS 0-20-16 سولفات فسفات آمونیوم

 NPKاز  DAP 0-46-18 فسفات دی آمونیوم

 NPKاز  MAP 0-55-11 فسفات مونوآمونیوم

 NPKاز  APP 0-34-10 پلی فسفات آمونیوم

 NPKاز  NK 44-0-13 نیترات پتاسیم

 K2Oدرصد  MOP 62-60 موريات پتاسیم )کلريد پتاسیم(

 K2Oدرصد  SOP 50 سولفات پتاسیم

 P2O5درصد  SSP 22-16 سوپر فسفات ساده

 P2O5درصد  TSP 48-44 سوپر فسفات تريپل

 NPKاز  KMP 37-55-0 متافسفات پتاسیم

 NPKاز  MKP 31-47-0 فسفات مونو پتاسیم

 

 

 

 اختالط کودهای مصرفی :
زمانیکه نیازمند کاربرد بیش از دو عنصر مورد نیاز گیاهان هستید و ضمنًا ترکیب کودی مناسب در دسترس 

س از توزين بمیزان مطلوب مخلوط نموده و در سطح قرار ندارد آنگاه می توان کودهای تک عنصری را پ

مزرعه بکار گرفت. از اين شیوه بويژه در مزارع برنج وسیع و مکانیزه استفاده می گردد. بايد توجه داشت 

که تمامی کودها قابلیت اختالط با همديگر را ندارند و بنوعی با يکديگر ناسازگارند. مثاًل در مواقعی که نیازمند 

ز کودهای فسفره و ازته بعنوان کود پايه هستید هیچگاه اقدام به اختالط کود سولفات آمونیوم با استفاده ا

سنگ فسفات و يا اوره با سوپر فسفات ننمائید زيرا عناصر موجود در آنها قادر به انجام واکنش با يکديگر در 

 (.4جهت کاهش اثربخشی می باشند )
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 (:«4قبل از مصرف )( قابلیت اختالط کودهای منفرد 5جدول»

  
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کودها بترتیب مجانب

 Y F F F F F F N F F N N F F N F F نیترات کلسیم

 F Y F Y Y Y F F Y Y F F Y Y Y Y F نیترات چیلیان

 F F Y F Y F F N N F N N N N Y F Y نیترات آمونیوم کلسیم

 F Y F Y F Y F N N Y F F N N F Y F نیترات سولفات آمونیوم

 F Y Y F Y F F Y N Y F F N N Y Y F نیتروپتاس

 F Y F Y F Y Y F N Y Y Y N N Y Y Y سولفات آمونیوم

 F F F F F Y Y F N F Y Y N N F Y Y نیترات منزيم

 F F N N N F F Y Y F N N F F F Y Y اوره

 F Y N N N N N Y Y N N N Y Y F Y Y سیانامید کلسیم

 F Y Y Y Y Y F F N Y Y Y N N Y Y Y فسفات دی آمونیوم

 N F N F F Y Y N N Y Y Y N N Y Y Y سوپر فسفات ساده

 N F N F F Y Y N N Y Y Y N N Y Y Y سوپر فسفات تريپل

 F Y N N N N N F Y N N N Y Y Y Y Y سرباره پايه

 F Y N N N N N F Y N N N Y Y Y Y Y سنگ فسفات

 F Y N N N N N F Y N N N Y Y F F F موريات پتاسیم

 F Y F Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y F Y Y Y سولفات پتاسیم

 F F F F F Y Y Y Y F Y Y Y F Y Y Y سولفات پتاس منزيم

Y  قابلیت اختالط و انبارکردن = F  روز 3= قابلیت اختالط و کاربرد لغايت N عدم قابلیت اختالط = 

 

 

 

 

 ر کودهای مصرفی :مقدا
 کاربرد کودها بايد مبتنی بر موارد زير باشد :

 الف( عناصر باقیمانده در خاک بر اساس آزمايشات خاک 

 ب (عملکرد مورد انتظار 

 پ ( نوع کودهای قابل دسترس 

کشاورزان بايد توصیه های کودی را بر اساس آزمايش خاک بکار گیرند. در صورتیکه به داليلی چون : 

زياد ، عدم دسترسی به آزمايشگاه های مورد وثوق و يا عدم وقت کافی از آزمايش خاک صرف نظر  هزينه

 (. 4شده است، لزومًا بايد از جداول توصیه کودی نرمال استفاده شود )
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 (:«4،6توصیه ای مبتنی بر آزمايش خاک شالیزار ) N,P,K( مقدار 6جدول»

  

 نوع و مقدار کود مصرفی (kg/haدير توصیه ای )مقا درجات حاصلخیزی خاک عناصر غذايی

(kg/ha) 

گرم ازت در  1کم )کمتر از  نیتروژن

 کیلوگرم(

کیلوگرم ازت خالص  80 80-60

 کیلوگرم اوره 174معادل 

گرم ازت در  1-2متوسط )

 کیلوگرم(

کیلوگرم ازت خالص  60 60-40

 کیلوگرم اوره 130معادل 

گرم ازت در  2زياد )بیش از 

 وگرم(کیل

کیلوگرم ازت خالص 20و  40 40-20

 44و  87بترتیب معادل 

 کیلوگرم اوره

میلیگرم در  7-15کم )کمتر از فسفر

 کیلوگرم(

60-30 P2O5 60  کیلوگرم فسفر خالص

کیلوگرم  333معادل 

 132سوپرفسفات ساده يا 

 کیلوگرم سوپر فسفات تريپل

میلیگرم در 15-20متوسط )از

 کیلوگرم(

30-15 P2O5 30  کیلوگرم فسفر خالص

کیلوگرم سوپر  167معادل 

کیلوگرم  66فسفات ساده يا 

 سوپر فسفات تريپل

میلیگرم در  20-25زياد )از 

 کیلوگرم(

15-0 P2O5 15  کیلوگرم فسفر خالص

کیلوگرم سوپر  85معادل 

کیلوگرم  33فسفات ساده يا 

 سوپر فسفات تريپل

سانتی مول 2/0کم )کمتر از  پتاسیم

 لوگرم(در کی

 کیلوگرم  30

K2O 

کیلوگرم پتاس خالص  30

کیلوگرم کلريد  50معادل 

 پتاسیم

سانتی 2/0-4/0متوسط )از

 مول در کیلوگرم(

کیلوگرم پتاس خالص  K2O 15کیلوگرم  30-15

کیلوگرم کلريد  25معادل 

 پتاسیم

سانتی  4/0زياد )بیش از 

 مول در کیلوگرم(

  K2Oکیلوگرم  15-0

 گرم خاک است. 100( در meq( معادل میلی اکی واالن )Cmolc/kgکیلوگرم )سانتی مول بر 

 ( می توان موقتًا بجای آزمايش خاک بهره گرفت.LCCاز چارت رنگ برگ )
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 استفاده از چارت رنگ برگ :
( در دسترس قرار دارد، می توان از آن بشرط leaf color chart" )LCCزمانیکه چارت رنگ برگ يا "

در آغاز مرحله پنجه زنی بوته های  LCCیبره بودن برای تعیین میزان کمبود گیاه به ازت بهره گرفت. از کال

روز تکرار می کنند. برای اين منظور بايد از برگ های کامل و  7-10برنج استفاده می شود و آنرا با فواصل 

مقايسه  LCCی برگ ها با نمونه های بالغ بهره جست تا مؤيد وضعیت ازت در گیاه باشد. بهتر است بخش میان

برگ از بخش های مختلف کرت ها می نمايند لذا در  10گردد. در اين راستا اقدام به انتخاب تصادفی 

باشند آنگاه لزوم کاربرد کود سرپاش تأئید می شود. بايد  ≥3صورتیکه برگ ها مقارن با رنگ نمونه های 

واجهه با نور مستقیم خورشید تغییر می يابد لذا بهتر است آنرا توجه داشت که رنگ برگ های گیاه برنج در م

 (.4مقايسه نمائید ) LCCدر وضعیت سايه با 

 

 زمان مصرف کودها :
آزمايش خاك بايد قبل از بكارگیري كودها انجام گیرد. دولت نیجريه در جهت آزمايش خاك و توصیه هاي كودي 

ورزان هیچگاه در زمین هايي كه بتازگي از وضعیت جنگل به با كشاورزان همراهي و مساعدت مي نمايد. کشا

 حالت مزرعه درآمده است، براي سال اول كاشت برنج از كودها بهره نمي گیرند :

 ( :basalالف( كودهاي پايه يا شخمي )

ه در صورتیكه نیازمند بكارگیري كودهاي پايه باشید، بايد انواع فسفره و پتاسه آنرا همراه با آخرين مرحل

آماده سازي خاك مثاًل مرحله ِهرس زدن و قبل از كاشت بذور بكار گرفت. در مواردي كه بوته ها جهت تغییر 

كاربري اراضي سوزانده شوند آنگاه نیازي به مصرف كودهاي فسفاته و پتاسه نخواهد بود. كودهاي پايه را 

ل از كاشت بذور و يا همراه با اولین قب 15-15-15كیلوگرم در هكتار )معادل دو كیسه( از نوع  100بمیزان 

هفته پس از سبزشدن گیاه زراعي( مصرف مي كنند تا بدين طريق كودها  2-3وجین علف هاي هرز )حدودًا 

 (.3به داخل خاك منتقل گردند )

بهترين زمان کاربرد کودهای فسفره و پتاسه همراه با آخرين ِهرس زدن بالفاصله قبل از کاشت و يا قبل از 

کیلوگرم پتاس  30کیلوگرم فسفات خالص را همراه با  30دن بوته های برنج است. توصیه می گردد که سبزش

خالص مصرف کنند. کودها را قبل از مصرف بمنظور مخلوط کردن بر سطح سفتی می ريزند سپس آنها را با 

مان مصرف در شرايط بیلچه بخوبی می آمیزند. کودهای مخلوط شده را مجددًا در گونی ها می ريزند و تا ز

خشک انبار می کنند. کودهای پايه مخلوط شده را در زمان ِهرس زدن و يا قبل از سبزشدن بوته ها بصورت 

کیلوگرم ازت خالص به ازای هر تن محصول دانه ای  15-20يکنواخت در سطح مزرعه پخش می کنند. گاهًا 

 (.4کودهای شخمی مصرف می گردد ) مورد انتظار برنج همراه با کودهای فسفره و پتاسه بعنوان

 

 ( :top dressingب ( كود َسَرك )

هفته پس از كاشت انجام مي گیرد. در  5كیلوگرم )معادل يك كیسه( از كود اوره در هكتار حدودًا  50كاربرد 

از جمله  مناطقي كه داراي اسیديته بااليي است، از سولفات آمونیوم استفاده نمي كنند اّما ساير منابع نیتروژنه

 (.3اوره ارجحیت دارند)

برای خاک های اسیدی و يا خاک های تحت زراعت مداوم که در معرض کمبود پتاسیم و فسفر قرار دارند، می 

 ≥ 8/4توان آنها را در مرحله ِهرس زدن و قبل از کاشت بذور مصرف نمود. در خاک های اسیدی قوی )
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PHکیلوگرم در  60مقادير کود فسفره مصرفی خالص را تا  ( و يا خاک های دچار کمبود شديد فسفر بايد

کیلوگرم پتاس  30کیلوگرم فسفر خالص و  30کیلوگرم ازت ، 60-80بطور عمومی مقدار هکتار افزايش داد. 

خالص در هکتار توصیه می گردد. اغلب کشاورزان از کودهای پتاسه در شالیزارها بهره می گیرند گواينکه 

قسط در زمین می  2-3ی داری در قبال مصرف آن نشان نمی دهد. کودهای ازته را در برنج آپلند واکنش معن

 (. 4پاشند تا از تلفات آنها در اثر تابش خورشید و يا آبشويی با آب باران کاسته گردد )

 

کیلوگرم ازت خالص در هکتار استفاده  60-80غالبًا برای کود سرک توصیه می گردد که از اوره بمیزان 

قادير کمتر کود َسَرک را برای خاک هايی با حاصلخیزی متوسط و ارقام زودرس برنج استفاده می شود. م

 گردند:

روز  21( بوته های برنج يعنی حدودًا tilleringالف( اولین مرحله کاربرد کود َسَرک را در مرحله پنجه دهی )

 پس از بذرکاری و بالفاصله پس از اولین وجین انجام می دهند. 

ومین مرحله کود َسَرک در مرحله خوشه رفتن يعنی زمان شکل گیری پانیکول ها در داخل ساقه های ب ( د

روز پس از کاشت بذور می باشد. اغلب کود اين مرحله را پس از  45-50برنج اجرا می گردد که حدودًا 

 2یاری به عمق وجین دّوم بطور يکنواخت بر سطح خاک می پاشند. همچنین کود َسَرک را می توان درون ش

 (. 4سانتیمتری بوته ها قرار داد ) 5سانتیمتر در فاصله 

 

 

 شیوه كاربرد كودها :
( بايد مطمئن گرديد drilling( و تعبیه خطي )broadcastingدر كاربرد كودها به هر دو صورت پخشاندن )

هان و يا كپه هاي كاشت بعد سانتیمتري طوقه گیا 10كه آنها بخوبي با خاك آمیخته گردند. كودها را در فاصله 

 (.3از نزول باران كافي قرار می دهند )

 

 شیوه کاربرد کودهای میکرو در زراعت برنج بقرار زير می باشند :

 الف( كمبود آهن :

 1-2( بعد از seedling( دچار كمبود است آنگاه گیاهچه ها )Feزمانیكه خاك از نظر مواد آلي و عنصر آهن )

ابتدا زرد و سپس سفید مي شوند و متعاقبًا خشك مي گردند. در اينگونه موارد به هفته پس از سبزشدن 

لیتر  500( در limeدرصد يا جوهر لیمو ) 2/0درصد به همراه اسید سیتريك  1اسپري كردن "سولفات فرو" 

هفته  2دفعه متناسب با ترمیم وضعیت گیاهان مي پردازند و آنرا با فواصل زمانی  1-2آب در هكتار بصورت 

كیلوگرم در هكتار در فواصل  25( آهن و اوره نیز مي توان به میزان chelateتکرار می کنند. از "شالت" )

 (. 3،4بین رديف ها استفاده نمود )

 

 ب ( كمبود روي :

هفته بعد از بذرپاشی بصورت لکه های پراکنده به رنگ زرد  3-4( حدودًا Znعالئم کمبود عنصر روی )

رگ های قديمی ظاهر می گردند که بمرور در اثر بزرگتر شدن به همديگر ملحق شده و به روشن بر سطح ب

رنگ قهوه ای تیره در می آيند. برگ های بالغ نهايتًا به رنگ قهوه ای زنگاری تغییر يافته و طی يک ماه 
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برگ  خشک می شوند. گاهًا ممکن است خطوط سفید رنگی نیز در راستای رگبرگ میانی دومین و سومین

های بالغ ظاهر گردند. نهايتًا برخی کپه های برنج ممکن است بدين دلیل بخوبی استقرار نیابند. در چنین 

 (.4مواقعی پنجه زنی بشدت کاهش يافته و يا اصواًل ملغی می شود)

 كیلوگرم در هكتار استفاده مي گردد. 25درصد روي به میزان  20از سولفات روي با غلظت  -ب-1

لیتر آب در هكتار در آغاز مشاهده عالئم  500درصد در  5/0درصد را با جوهر لیمو  1ت روي سولفا -ب-2

 (. 3،4كمبود بصورت اسپري بكار مي برند )

 

 

 
 

 

 

 

 

 كنترل علف هاي هرز :
 ( كنترل دستي :1

يا داسك ( hoeهفته پس از سبزشدن گیاه اصلي با استفاده از فوكا ) 2-3اولین كنترل علف هاي هرز را  -1-1

(cutlass.انجام مي دهند. ضمنًا اجراي زودهنگام اولین وجین ارجح است ) 

هفته پس از وجین اول( گیاه اصلي اجرا مي كنند.  4هفته پس از سبزشدن ) 6-7دومین وجین دستي را  -2-1

َرک انجام اين مرحله مصادف با مرحله خوشه رفتن بوته های برنج و در تلفیق با دومین مرحله کاربرد کود سَ 

 می گیرد.

 سومین وجین دستي فقط در صورت ضرورت توصیه مي شود. -3-1

توجه داشته باشید که وجین دستی در بسیاری موارد بويژه در مواجهه با علف های هرز چندساله ای نظیر 

 (.3،4اويارسالم چندساله يا ريزوم دار مؤثر نیست )
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 ( كنترل شیمیايي :2

 ( :pre-emergenceقبل از سبزشدن ) -1-2

( و نام Ronstar TM-ECبراي اين منظور از علف كش "رنستار" با فرموالسیون امولسیون ) -1-1-2

روز پس از كاشت به  2-3( در فاصله بعد از کاشت بذور لغايت حدود oxadiazonتجارتی "اکساديازون" )

 لیتر در هكتار استفاده مي گردد.  4-6میزان 

 2( را به میزان Gramoxe TM( با نام تجارتی "گراماكسون" )paraquatت" )علف كش "پاراکوآ -2-1-2

ساعت بعد از آن در  24لیتر در هكتار بمحض رويش علف هاي هرز در فاصله کاشت بذور برنج لغايت 

مزرعه اسپري مي نمايند. از اين علف كش هیچگاه نبايد پس از سبزشدن بذور برنج استفاده نمود زيرا 

 (.3،4ز علف کش های عمومی ضد سبزينگی است )گراماکسون ا

 

 ( :post-emergenceبعد از سبزشدن ) -2-2

روز پس از كاشت  14-21( حدود Ronstar TM-Plاز علف كش "رنستار" با فرموالسیون پلت ) -1-2-2

 لیتر در هكتار بهره مي گیرند.  4-6بمیزان 

( ، "تامارايس" propanil : Stan F34" )34از علف كش هاي "پروپانیل يا استان اف -2-2-2

(Tamariceو "پروپانیل )- ( "بنتازون" يا "بازاگرانpropanil-bentazon   يا basagran حدود )14-21 

كیلوگرم ماده خالص در هكتار استفاده مي كنند. "پروپانیل" و يا "تامارايس" را  3روز پس از كاشت بمیزان 

لیتر آب محلول ساخته و با  10میلي لیتر در  150زاگران" را بمیزان میلي لیتر )سي سي( و "با 220بمیزان 

 (. 3،4( بكار مي گیرند )knapsackسمپاش هاي پشتي )

 

اصواًل گونه هاي مختلف علف هاي هرز مقاوم به علف كش ها و همچنین علف هاي هرزي كه جديدًا سبز می 

" بايد بكلي ريشه Rottboillia cochinchinensis( با نام علمي "corn grassشوند از جمله علف ذرتي )

كن گردند. بعالوه براي تهّیه بستر كاشت عاري از علف هاي هرز مي توان از علف كش هاي خاک مؤثر 

 (.3استفاده نمود )
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 (:«4( نام و مقادير علفکش مصرفی در شالیزارهای آپلند )7جدول»

  

مرحله رشد  مرحله رشد برنج علفکش

 هرزعلف 

فرم تجارتی  

 در هکتار

علف های قابل 

 کنترل

 علف های مقاوم

بعد از آماده  پاراکوآت

سازی بستر تا 

بالفاصله پس از 

 کاشت

مرحله گیاهکی 

 تا نمو کامل

اغلب پهن  لیتر 3

 برگ ها

پنجه مرغی، 

 حلفا، اويارسالم

از آماده سازی  گلیفوسیت

 2بستر لغايت 

هفته قبل از 

 کاشت بذور

اهکی مرحله گی

 تا نمو کامل

اغلب گیاهان  لیتر 6

هرز از جمله 

اويارسالم و 

گراس های 

 ريزوم دار

--- 

روز  2-3حداکثر  اکزاديازون

 پس از کاشت

قبل از 

 سبزشدن

گراس ها،  لیتر 4

اويارسالم، 

 پهن برگ ها

کمپوزيته، 

کامیلیناسه، 

پاپیلیوناسه، 

گراس های 

 ريزوم دار

اکزاديازون 

 + پروپانیل

روز پس  15-10

 از کاشت

گراس ها،  لیتر 5 برگی 4-3

اويارسالم، 

 برگ پهن ها

اغلب علفهای 

-4هرز پس از 

 برگی 3

بنتازون + 

 پروپانیل

روز پس  15-10

 از کاشت

گراس ها،  لیتر 6 برگی 4-3

اويارسالم، 

 برگ پهن ها

اغلب علفهای 

-4هرز پس از 

 برگی 3

فلورفین + 

 پروپانیل

روز پس  15-10

 از کاشت

گراس ها،  لیتر 10 برگی 4-3

اويارسالم، 

 برگ پهن ها

اغلب علفهای 

-4هرز پس از 

 برگی 3

تئوبنکارب 

 + پروپانیل

روز پس  15-10

 از کاشت

گراس ها،  لیتر 8 برگی 4-3

اويارسالم، 

 برگ پهن ها

اغلب علفهای 

-4هرز پس از 

 برگی 3
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 ( :pestآفات برنج )
 ( :stemborers( ساقه خوارها )1

 ترين ساقه خوارهای برنج عبارتند از :مهم

 (sesamiaکرم ساقه خوار صورتی برنج ) -الف

 (chiloکرم ساقه خوار نواری برنج ) –ب 

 ( maliarphaکرم ساقه خوار آفريقايی برنج ) –پ 

 (.scirpophaga( )4کرم ساقه خوار زرد برنج ) –ت 

 

 ی باشند :مهمترين شیوه های کنترل ساقه خوارهای برنج بشرح زير م

( از طريق سوزاندن، شخم زدن يا غرقاب stubbleمديريت ساقه های باقیمانده در زمین يا َاشکل ) -1-1

نمودن مزرعه پس از برداشت محصول بمنظور تخريب جايگاه الروهای در حال "میان آسايی" يا "دياپوز" 

(diapauses. ساقه خوار آفريقايی برنج ) 

" بمنظور کاهش خسارات ساقه NERICAبین ذرت با ارقام جديد برنج موسوم به "کاشت نواری و يا بینا -2-1

 خوارها به بوته های برنج زيرا دو محصول مذکور دارای آفات ساقه خوار مشترکی هستند.

( ، سنجاقک ها reduviids( ، سن های شکارگر )carabidsحشراتی نظیر سوسک های خاکی ) -3-1

(dragonflies و عنکبوت ها )(spiders بعنوان دشمنان طبیعی يا پريداتور کرم ساقه خوار نواری برنج )

 شناخته می شوند لذا بايد محافظت گردند.

 دشمنان کرم ساقه خوار آفريقايی و کرم ساقه خوار صورتی برنج در نیجريه عبارتند از :  -4-1

 Rhaconotus scirpophagae"" ، "Bracon( نظیر : braconidsزنبورك هاي پارازيتوئید ) -1-4-1

antennatus" و "Cotesia sesamiae " 

 "Pediobus furvus( نظیر : "eulophidsمگسك هاي پارازيتوئید ) -2-4-1

جملگي حشرات مذکور در زمره دشمنان طبیعي كرم ساقه خوار آفريقايي و كرم ساقه خوار صورتي برنج 

 (.4ند )بشمار مي آيند لذا بايد در مزارع بخوبی مراقبت گرد

استفاده  NERICA 1و  LAC 23  ،ITA 121  ،TOS 4153از ارقام برنج مقاوم و متحمل نظیر :  -5-1

 (. 4شود)

 

 ( :termites( موريانه ها )2

 پیشگیري : -1-2

براي اين منظور بايد تمامي چوب هاي خشك و بقاياي گیاهي را جمع آوري نموده و بسوزانید سپس تل هاي 

 ( را تخريب كنید.termite moundوريانه ها )كوچك محل زندگي م

 كنترل : -2-2

 عملیات سنتي مؤثر در مقابله با موريانه ها عبارتند از : -1-2-2

 استفاده از ساقه هاي بامبو -الف

 دوددادن آشیانه موريانه ها –ب 

 كاربرد نمك –پ 



201 
 

 (.4آب بستن آشیانه موريانه ها ) –ت 

 

 يستي نظیر:استفاده از آفتكش هاي ز -2-2-2

لیتر آب  500لیتر از روغن دانه درخت مزبور در  22( بصورت neemروغن دانه هاي درخت "نیم" ) -الف

 كیلوگرم از پودر دانه هاي درخت "نیم" در هكتار. 800در هكتار و همچنین 

آفتكش هاي استفاده از پودر تنباكو در مقابله با موريانه ها مؤثر است بطوريكه از آن مي توان بجاي  –ب 

( استفاده نمود كه اخیرًا توسط برخي كشورها ممنوع شده carbofuranشیمیايي بادوام نظیر "كاربوفوران" )

 است.

" از استراتژي هاي مؤثر در مقابل Metarrhizium anisopliaeقارچ هاي پاتوژن حشرات نظیر " –پ 

 60گرم از اسپور پودري آنرا با  2هجوم موريانه ها به مزارع برنج آپلند مي باشند بدينگونه كه 

 3سانتیمترمكعب از پودر چوب يا خاك اّره مخلوط مي سازند و مخلوط حاصله را در حفره هايي به عمق 

 سانتیمتر قرار داده و با خاك اّره مي پوشانند تا از نور خورشید در امان بماند.

( بعنوان شیوه اي pawpawا "پاپااو" )استفاده از روغن پالم قرمز مخلوط با روغن نخل آمريكايي ي –ت 

سنتي براي كنترل بیولوژيك موريانه ها است. اين مخلوط سبب جذب مورچه هاي سرباز مي شود تا با هجوم 

 به موريانه ها باعث گريز آنها گردند.

 LACو  NERICA 2  ،NERICA 1استفاده از ارقام برنج مقاوم يا متحمل به موريانه ها از جمله :  -3-2-2

23 (4.) 

لیتر( بهره مي  51/4میلي لیتر در يك گالن آب ) 30( بمیزان Nagos 50" )50از سم "ناگوس  -4-2-2

 (. 3گالن از چنین محلولي براي تخريب يك تل محل زندگي موريانه ها كفايت مي نمايد ) 2گیرند. هر 

 

 ( :army worm( الرو شب پره ها )3

" 20برگخواران محسوب مي شوند، بايد از اسپري "گامالین در صورت هجوم اين آفات که از جمله 

(Gammaline 20( "يا "كارباريل )Carbaryl   يا vetox 85 بمیزان )لیتر آب  225كیلوگرم در  63/1

 (. 3براي هر هكتار استفاده نمود)

 

 ( :vertebrate( مهره داران )4

ته هاي هرز عاري سازيد تا باعث كنترل متر را از علف ها و بو 2-3در اطراف مزرعه ، نواري بعرض 

( گردد. از ساقه هاي بامبو و برگ هاي نخل براي ساختن حصار در اطراف مزرعه rodentجوندگان )

بالفاصله پس از كاشت برنج بهره گیريد. محل هاي باريكي براي عبور و مرور ايجاد كنید و در مسیر به تعبیه 

( را مي توان با كمك تله grass cutter( و موش علفزار )ratيي )تله هاي مناسب اقدام ورزيد. موش صحرا

هاي گیره اي شكار نمود. از شیوه هاي ترساندن براي كنترل پرندگان بهره گیريد. كارگراني را براي اين 

عصر مجّدانه كار كنند و  7صبح تا  6منظور از زمان كاشت تا دو هفته پس از آن استخدام نمائید. آنها بايد از 

اين عمل را بايد از زمان خوشه دهي تا برداشت تكرار نمائید. مزارع برنج آپلند را در جوار يكديگر احداث 

 (.3كنید و براي ترساندن پرندگان از وسايل مرسوم و سنتي بهره گیريد )
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 مهمترين شیوه هاي كنترل مهره داران مهاجم برنجزارهاي آپلند عبارتند از:

 متر در اطراف مزارع 1-2گیاه بعرض  ايجاد حواشي بدون -الف

پخش طعمه مسموم مبتني بر ذرت ، سورگوم ، ارزن و برنج در محفظه هاي حاصل از بامبو يا ساير  –ب 

 محفظه ها در حواشي مزارع

حصاركشي با ساقه هاي بامبو ، صفحات پلي اتیلین و توري هاي فلزي ريزبافت در اطراف مزارع برنج  –پ 

 هجوم موش هابراي ممانعت از 

 (. 4استفاده از تله هاي فلزي مرسوم ) –ت 

 

 ( :birds( پرندگان )5

 ( بطور تصادفي در سطح مزرعهscarecrowاستفاده از مترسك هاي ايستاده ) -الف

 ترساندن پرندگان بصورت دستي –ب 

 استفاده از بلندگو جهت پخش صداهاي ضبط شده –پ 

 امكانبكارگیري شبكه هاي توري در صورت  –ت 

 ( catapultاستفاده از فالخن ) –ث 

جلوگیري از زادوولد پرندگان از طريق قطع درختان مجاور مزارع، بريدن علف هاي هرز بلند و تخريب  –ج 

 (.   4جايگاه هاي تجمع و زندگي پرندگان )

 

 

 ( :diseaseبیماری های برنج )
: بالست ، لکه قهوه ای و بی رنگی دانه ها مهمترين راهکارهای کنترل بیماری های شايع برنج از جمله 

 عبارتند از :

 ( از ارقام برنج متحمل يا مقاوم به بیماری بالست استفاده شود.1

 ( با انجام برخي عملیات بهزراعی می توان سرايت بالست را محدود ساخت:2

 مصرف ازت مازاد مقارن با کمبود پتاسیم باعث افزايش بالست می شود. -1-2

 رف تقسیطی کودهای ازته بجای مصرف يکباره می تواند خسارات بالست را کاهش دهد.مص -2-2

 از بذور پاک و سالم استفاده کنید. -3-2

 روز قبل از کاشت با سموم مناسب جهت کنترل پاتوژن های بذرزاد تیمار دهید. 1-2بذور مصرفی را  -4-2

" )منکوزب 45برنج است، بايد با سم "ديتان ام در مواقعی که محیط پذيرای آلودگی به بیماری های  -5-2

کیلوگرم ماده  5/1( بمیزان %50کیلوگرم ماده خالص در هکتار يا سم "بنلیت" )بنومیل  1( بمیزان 80%

لیتر آب جهت کنترل بالست ، لکه قهوه ای و رنگپريدگی دانه های برنج  500خالص در هکتار به همراه 

 (. 4روز به سمپاشی مجدد مبادرت ورزيد ) 15ت و نیاز پس از بهره جوئید. در موارد شدت خسارا
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 تناوب برنج با لگوم ها :
 برنج را پس از لگوم های دانه ای دو منظوره در تناوب قرار می دهند تا :

 الف( از نیتروژن تثبیت شده بهره گیرند.

 ب ( مواد آلی خاک افزايش يابند.

رد زيرا بسیاری از لگوم ها قادر به کنترل آفات خاک نظیر نماتدها و پ ( سالمتی بوته های برنج افزايش پذي

( هستند که از striga hermonthica( يعنی علف هرز مهاجم "استريگا" )witch weedعلف جادوگر )

 (.4( محسوب می شود )orobanchaceaeگیاهان انگلی خانواده گل جالیز )

 

ازت هوا در شالیزارها است بطوريکه قادر به افزودن ساالنه  سويا گیاهی دو منظوره است که قادر به تثبیت

 (.4کیلوگرم ازت خالص در هكتار به خاک برای زراعت برنج متعاقب خويش می باشد ) 20حداقل 

 

کیلوگرم ازت خالص برای  26( نیز می تواند از طريق تثبیت ازت و بقايا حدودًا cowpeaلوبیا چشم بلبلی )

 (.  4) گیاه بعدی برجا گذارد

 

 ( :harvestingبرداشت )
 5/1-2در صورتیكه بارندگي كافي حاصل گردد و توصیه هاي بهزراعي مراعات شوند آنگاه عملكرد متوسط 

درصد دانه ها به رنگ كاه درآمده اند، انجام  80تن برنج آپلند در هكتار بدست خواهد آمد. برداشت را زمانیكه 

 (. 3ن برداشت جلوگیري گردد )مي دهند تا از ريزش دانه ها در حی

بنابراين مزرعه برنج زماني آماده برداشت مي باشد كه خوشه ها برنگ زرد متمايل به قهوه اي و دانه ها 

روز پس از آغاز گلدهي يعني تقزيبًا يك ماه پس از گلدهي  35-45سخت شده باشند. اين وضعیت در حدود 

سانتیمتري خاك توسط داس اّره  10-15را از ارتفاع درصد حاصل مي آيد. ساقه هاي برنج آپلند  50

(sickle قطع مي كنند و محصول برداشت شده را در وضعیت ايستاده قرار مي دهند تا قبل از خرمنكوبي )

 (. 4بخوبي خشك شود )

 

 ( :threshingخرمنكوبي )
براي خرمنكوبي  خرمنكوبي را جهت كاهش تلفات بالفاصله پس از برداشت محصول برنج صورت مي دهند.

( دانه ها از خوشه ها و يا ساير ادوات مكانیكي بهره whacking frameمي توان از "شانه هاي جداكننده" )

گرفت. از خرمنكوبي بر سطح زمین لخت بمنظور جلوگیري از دخول شن و ساير مواد خارجي اجتناب ورزيد. 

ابزارهاي شالقي، چوب و نورد ضربه اي به  با قرار دادن حصیر يا برزنت بر سطح زمین صاف مي توان با

خرمنكوبي پرداخت. خرمنكوبي را بايد با دقت انجام داد بطوريكه جدا شدن پوسته شلتوك ها از دانه هايشان 

(dehusk( واقع نگردد. دانه ها ممكن است در اثر فرآيند تبديل )milling "و "نیم پزي" يا "پاربويلینگ )

(parboilingدچار آلودگي ) ( 3،4و تغییر رنگ شوند .) 
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 ( :winnowingبوجاري كردن )
( و دانه هاي پوك از دانه هاي بالغ و سالم انجام مي chaffعمل بوجاري شلتوك ها بمنظور جداسازي كاه )

گیرد. بدينوسیله مواد خارجي را از شلتوك ها جدا مي سازند تا از تجمع گرما در ضمن "پاربويلینگ" 

 . (4جلوگیري گردد )

 

 ( :dryingخشك كردن شلتوك )
درصد خشك نمائید. براي اين منظور مي توان شلتوك ها را بصورت اليه اي  13-14شلتوك ها را تا رطوبت 

سانتیمتر در سطح آسفالت، حصیر يا برزنت پخش نمود و براي ساعاتي ضمن بهمزدن  2-3نازك به ضخامت 

دن در برابر آفتاب به آرامي صورت مي گیرد و موجب مكرر در برابر تشعشع خورشید قرار داد. خشك كر

كاهش شكستگي دانه ها در ضمن فرآيند تبديل مي شود. خشك كردن شلتوك در شرايط كاماًل آفتابي مي تواند 

طي يكروز صورت پذيرد. از پخش كردن شلتوك در حواشي جاده ها و سطوح لخت اجتناب ورزيد زيرا دچار 

كاهش كیفیت محصول مي گردد و دستگاه هاي تبديل را دچار مشكل مي سازند.  انواع آلودگي هاي منجر به

 (. 3،4خشك كن هاي مكانیكي نیز در صورت امكان بكار مي آيند )

 

 ( :  processingفرآوري شلتوك ها )
 ( صورت مي پذيرد.parboilingفرآوري شلتوك ها طي عملیاتي موسوم به "نیم پزي" يا "پاربويلینگ" )

 برنج هاي پاربويل عبارتند از :  مزاياي

 قابلیت انبارداري بیشتر -1

 افزايش كیفیت پخت -2

 ارزش غذايي باالتر -3

 اجتناب از عطر و بوي نامطلوب -4

 (.4كاهش درصد دانه هاي شكسته در ضمن فرآيند تبديل ) -5

 

 2گشتان براي حدود درجه سانتیگراد )دماي قابل تحمل ان 70ساعت در آب  5-7شلتوك ها را براي مدت 

ثانیه( مي خیسانند سپس تمامي شلتوك هاي شناور را خارج مي سازند. شلتوك هاي خیس را درون گوني 

دقیقه قرار  10-16كنفي مي ريزند و در داخل استوانه يا گردونه اي بحالت معلق تحت بخاردهي براي مدت 

د بخاردهي متوقف گردد. دانه هاي گچي يعني مي دهند. زمانیكه پوسته بذور شروع به جدا شدن نمودند، باي

دانه هايي كه مغز سفیدرنگ دارند، نشاندهنده عدم كفايت فرآيند "نیم پزي" مي باشند بطوريكه اين وضعیت 

باعث شكستگي دانه ها در حین فرآيند تبديل شلتوك به برنج سفید خواهد شد. رسیدن بخار به جوانب شلتوك 

و  testaامین" و ديگر عناصر غذايي محلول در آب از پوسته هاي شلتوك )ها باعث هدايت ويتامین "تی

seed coat( به مغز نشاسته اي آنها مي گردد )3.) 

 

 

 



205 
 

 ( :storingانبار كردن شلتوك )
در مواردی که امکان "پاربويلینگ" شلتوک ها وجود ندارد، توصیه می گردد که بمنظور کاهش تلفات در 

ر مصرف عرضه شوند. شلتوك ها را در شرايط خنك و دور از دسترس جوندگان سريع ترين زمان به بازا

انبار مي كنند. شلتوک های "پاربويل" و برنج های سفید حاصل از تبديل را در گونی هايی از جنس های کنف 

 ( و يا پلی اتیلین قرار می دهند. "سیسال" الیاف محکمی هستندsisal( ، "سیسال" )juteهندی يا "ژوت" )

" بدست می آيد درحالیكه ژوت يا کنف هندی را از گیاه agave sisahanaکه از برگ درخت استوايی "

"corchorus sp حاصل می کنند. گونی های حاوی محصول را در اتاق های محفوظ ، عاري از جوندگان و "

ند. شلتوك هاي فاقد چکه هاي سقف بر روی الوارهاي چوب قرار می دهند تا دچار تلفات و ضايعات نگرد

( در داخل محفظه هاي درز گیري phostoxin( نظیر "فستوكسین" )fumigateآلوده را با سموم تدخیني )

 10-15كیلوگرم شلتوك و يا  100( معادل jute bagقرص براي هر گوني كنفي ) 1( بمقدار air-tightشده )

 (.3،4،7قرص براي هر تن شلتوك تیمار مي دهند)

 

 ارداری عبارتند از :شرايط بهینه انب

 درصد 65( رطوبت نسبی 1

 درجه سانتیگراد 5/5 -5/15( دمای متوسط 2

 ( استفاده از سیستم هوادهی جهت حفظ يکنواخت دما و رطوبت3

 ( فقط برنج های کاماًل پاک انبار گردند4

 (.4( انجام بازديدهای منظم )5

 

 برای کنترل آفات انباری به طرق زير عمل می گردد :

 ( خشک می تواند باعث دورشدن آفات گردد.chilliاستفاده از فلفل های تند )( 1

  WAB 56-104و  NERICA 4( بکارگیری ارقام متحمل نظیر : 2

( با ماده مؤثره "فسفید آلومینیم" در پاکت های ®phostoxinعدد قرص "فستوکسین" ) 2( استفاده از 3

( بشدت سّمی است و نبايد مستقیمًا با دانه phosphine)کیلوئی برنج پوشش نشده زيرا گاز "فسفین"  50

 های برنج تماس يابد. در زمان جابجايی چنین برنج هايی حتمًا از دستکش و ماسک بهره گیريد. 

( از پودر سیلیکای فعال )خاک دياتومه غیر كربوكسیله( جهت آبکشیدگی و نهايتًا مرگ آفات در توده انباری 4

 استفاده نمائید. 

درجه سانتیگراد و يا  -12تا  -20ساعت در دماهای پائین  12مواد انباری آلوده به آفات انباری را برای ( 5

 ساعت نگهداری کنید تا حشرات مزبور نابود گردند.  3-4درجه سانتیگراد برای  55در دماهای بیش از 

 (.4رنج سود جوئید )( از محفظه های غیر قابل نفوذ برای نگهداری شلتوک ها و دانه های سفید ب6
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 ( :millingفرآيند تبديل برنج )
( شلتوك از سطح دانه و همچنین برداشتن پوسته huskيا  hullتبديل عبارت از فرآيند حذف پوسته خارجي )

( از سطح مغز برنج قهوه pericarpيا  branيا  testaيا  aleuroneداخلي موسوم به آلورون يا سبوس )

ش كارآيي فرآيند تبديل منجر به كاهش درصد دانه هاي شكسته و نتیجتًا افزايش بهاي آنها اي مي باشد. افزاي

مي گردد. فرآيند تبديل شلتوك به برنج سفید توسط ماشین هاي تبديل دو مرحله اي صورت مي پذيرد. همواره 

 (.3،4فقط به تبديل واريته هاي خالص بصورت همزمان پرداخته مي شود )

 

 

 ( :WARDAريقا )مركز برنج آف
مركز برنج آفريقا يك اتحاديه پژوهش بین المللي است كه اعضاي آنرا كشورهاي آفريقايي تشكیل مي دهند. 

مركز پژوهش كشاورزي است كه تحت حمايت گروه مشاورين بین المللي پژوهش هاي  15اين اتحاديه شامل 

ايي و برقراري امنیت غذايي در مناطق ( قرار دارند. مأموريت "واردا" در جهت فقرزدCGIARكشاورزي )

( از طريق پژوهش ، توسعه و فعالیت هاي مشاركتي منجر به افزايش تولید برنج و SSAنیمه صحرايي آفريقا )

 (. 4سودآوري بموازات پايداري تولیدات و حفظ سالمت محیط زيست است )

 

 "واردا" میزبان سازمان هاي زير مي باشد :

 ( ARIا )( مبدعان برنج آفريق1

 ( ROCARIZ( شبكه توسعه و پژوهش برنج مناطق مركزي و غربي آفريقا )2

 (INGER-Africa( شبكه بین المللي ارزيابي ژنتیك برنج آفريقا )3

 (IVC( كنسرسیوم دّره هاي درون سرزمیني )4

 (ECARRN( شبكه تحقیقات برنج مناطق مركزي و شرقي آفريقا با مركزيت كشور تانزانیا )5

 ايستگاه تحقیقات منطقه اي در كشورهاي سنگال ، سنت لوئیس و بنین( 6

 (IITA( مؤسسه بین المللي كشاورزي گرمسیري واقع در نیجريه )7

 (. 4( مركز تحقیقات برنج ساحل عاج و "كوتونوآ" )8

 

 

 ( :CGIARگروه مشاوره بین المللي تحقیقات كشاورزي )

سازمان خصوصي مي  15د و مبتني بر مشاركت كشورها و میالدي تأسیس گردي 1971اين گروه در سال 

باشد. گروه مزبور با سیستم هاي تحقیقات كشاورزي ملي كشورهاي مختلف ، جوامع داخلي و بخش هاي 

خصوصي همكاري مي نمايد تا بدينطريق به افزايش تولیدات كشاورزي در جهت امنیت غذايي مردمان 

 (.4، افزايش درآمدها و بهبود سالمتي آنها مساعدت ورزد )كشورهاي فقیر ، مديريت منابع طبیعي 
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 CGIAR( "4»:)گانه عضو " 15( گروه هاي 8جدول»

 

 مكان نام كامل گروه عالمت اختصاري

CIAT كالي )كلمبیا( مركز بین المللي كشاورزي گرمسیري 

CIFOR باگار )اندونزي( مركز بین المللي تحقیقات جنگل 

CIMMYT مكزيكوسیتي )مكزيك( لمللي تحقیقات ذرت و گندممركز بین ا 

CIP لیما )پرو( مركز بین المللي تحقیقات سیب زمیني 

ICARDA حلب )سوريه( مركز بین المللي تحقیقات كشاورزي مناطق خشك 

ICLARM پنانگ )مالزي( مركز جهاني ماهیان 

ICRAF نايروبي )كنیا( مركز جهاني آگروفورستري 

ICRISAT  تحقیقات بین المللي محصوالت نیمه خشك مؤسسه

 گرمسیري

 پاتنچرو )هند(

IFPRI واشنگتن )آمريكا( مؤسسه بین المللي تحقیقات خط مشي غذايي 

IITA ابادان )نیجريه( مؤسسه بین المللي كشاورزي گرمسیري 

ILRI نايروبي )كنیا( مؤسسه بین المللي تحقیقات دام 

IPGRI ُرم )ايتالیا( ژنتیك گیاهي مؤسسه بین المللي تحقیقات 

IRRI الس بوناس )فیلیپین( مؤسسه بین المللي تحقیقات برنج 

IWMI كلمبو )سريالنكا( مؤسسه بین المللي مديريت آب 

WARDA كوتونو )بنین( مركز برنج آفريقا 
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" برنج آب های عمیق و برنج شناور" :   

 " deep water rice & floating rice " 
 

 

 

 

 

 

 مه :مقّد
شرايط محیطي گوناگوني در سطح زمین وجود دارند كه شرايط متنّوع و اغلب دشواري را براي زيستن 

انیزم ها فراهم مي سازند بنابراين موجودات زنده براي غلبه بر شرايط موجود به انتخاب شیوه هاي ارگ

مختلفي در زندگي مي پردازند. گیاهان بر خالف موجودات زندۀ متحرك از قدرت حركت در زمان بروز تغییرات 

ند.  گیاهان در صورت برخورد محیطي بي بهره اند لذا چاره اي بجز مواجهه با شرايط و ايجاد سازگاري ندار

با شرايطي چون : بیابان ها ، شوري ، ارتفاعات و اقالیم گرم يا سرد به انتخاب راهكارهاي خاصي براي 

 (.1مقابله با هر كدام مي پردازند و بدينگونه تنوع يافته و بر شانس بقاء خويش می افزايند )

ورت رودخانه ها ، درياچه ها و مرداب ها عالوه بر آب براي زيستن گیاهان ضروري است اّما زيستن در مجا

فوايدي كه براي گیاهان و جانوران دارند، در مواقع بروز سیالب هاي متعاقب باران هاي سیل آسا مي تواند 

خسارتزا باشد. سیالب ها از جمله بالياي طبیعي خطرناكي هستند كه از وسعت و عمق متفاوتي برخوردار مي 

به كاهش رشد گیاهان و نزول عملكردشان مي گردند. برنج عمدتًا در شرايط فارياب و آپلند باشند. آنها منجر 

كاشته مي شود و در حالت عادي تحمل غوطه وري طوالني مدت در سیالب ها را ندارد زيرا در اثر كمبود 

 (. 1اكسیژن و اتمام انرژي تلف مي گردد)

ستند که نسبت به شرايط مطلوب و نامطلوب واكنش نشان موجودات زنده از جمله گیاهان سرشار از ادراك ه

مي دهند. تنش هاي آبي نظیر وضعیت آب مازاد )سیالب ها( و كمبود آب )خشكي( بنحو معني داري موجب 

بروز محدوديت هايي در رشد و نمو و تولید محصول مي گردند. توانايي طبیعي تحمل شرايط تنش اصواًل 

ِاعمال مكانیزم هاي سازگاري دارد بنابراين تنّوع ژنتیكي مي تواند بعنوان ماده  بستگي به پتانسیل ژنوم ها و

 (. 5خام برنامه هاي اصالح نباتات واقع گردد )

سانتیمتر و دوام حداقل يک ماه  50برنج آب های عمیق و برنج شناور در شرايط غرقابی با عمق آب بیش از 

بحالت مغروق در آيند، سريعًا به رشد طولی اقدام می کنند بعمل می آيند. اينگونه برنج ها در صورتیکه 

متر برسند. آنها  5-7سانتیمتر در هر روز مرتفع می گردند و نهايتًا قادرند به ارتفاع  15-25آنچنانکه 

متر به بقاء خويش تداوم بخشند. برنج آب های عمیق کمترين  4-5بخوبی می توانند در آب هايی با عمق 

انتشار متان در  1/3از متان را دارد که از جمله گازهای گلخانه ای بشمار می آيد بطوريکه میزان انتشار گ

 (.6( را بخود اختصاص می دهد )paddy riceقیاس با برنج های غرقابی عادی )
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 روش هاي كاشت برنج :
 بطور كلي دو روش براي كشت برنج بشرح زير وجود دارند :

 ( با كمك گیاهچه هاي حاصل از خزانه ها :transplanting( روش نشاكاري )1

( تولید مي گردند. dapongدر اين شیوه بطور سنتي از نشاءهايي استفاده مي شود كه به طريق "داپونگ" )

در اين شیوه بستر بذور را بر روي صفحات پالستیك ، سطوح سیماني و يا برگ هاي موز قرار می دهند تا 

 (.2ود سازند )منطقه رشد عمقي ريشه ها را محد

 

 روش نشاكاري به دو شیوه مرسوم است :

 ( كه نشاءها بدون فاصله معین بوته ها و رديف ها غرس مي گردند. randomالف( بطور تصادفي و نامنظم )

( كه نشاءها با فاصله معین بوته ها و رديف ها مستقر مي straight-rowب ( بصورت رديفي و منظم )

متگذار ، ريسمان و يا سیم بعنوان راهنماي عمل نیاز مي باشد که آنها را قبل از شوند. در اين روش به عال

شروع نشاكاري در زمین تعبیه مي كنند. در شیوه مزبور از دستگاه هاي نشاكار در راستاي مكانیزاسیون 

 شالزار بهره مي برند.

 

ن نشاء ، حاصلخیزي خاك ، كاربرد فاصله گذاري بین نشاءها به عواملي نظیر : نوع واريته ، سن نشاء ، زما

درصد افزايش عملكرد  25-39نهاده ها و برخي ديگر بستگي دارد. فاصله گذاري صحیح مي تواند به 

 (.2محصول منتهي شود)
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 ( :direct seeding( روش كاشت مستقیم بذر در زمین اصلي )2

ور بطور مستقیم پس از آماده سازي بستر كاشت در اين روش نیاز به تهیه خزانه براي تولید نشاء نیست و بذ

 در زمین اصلي كشت مي گردند. شیوه كشت مستقیم برنج به سه طريقه صورت مي پذيرد :

كیلوگرم بذر در هكتار نیاز مي باشد: در اين روش بذور را  80-100( كه به broadcastingالف( بذرپاشي )

در داخل خاك قرار مي دهند. در شیوه مذكور اقدام به پس از پاشیدن در سطح مزرعه با هرس دندانه اي 

 جوانه دار كردن بذور قبل از كاشت مي گردد.

 ( : که بذور برنج را بصورت خطوطی با فاصله معین می کارند.drillingب ( بذركاري خطي )

ضي تپه ماهوري (: اين روش غالبًا در اراhill planting( يا كپه كاري )dibblingپ ( استفاده از میخ نشاء )

 (.2اجرا مي گردد )

 

 شیوه كاشت مستقیم بذر داراي دو فائده زير است :

الف( خواهان نیروي كارگري كمتري است زيرا نیازي به آماده سازي بستر و كندن نشاءها از خزانه نمي 

 باشد.

رسیدگي نائل مي  روز زودتر از روش نشاكاري به مرحله بلوغ و 7-10ب ( گیاهان كشت مستقیم برنج حدودًا 

 (.2آيند زيرا دچار تنش مرحله انتقال نشاءها از خزانه به زمین اصلي نمي گردند )

 

 

 
 

 

 

 روش كشت مستقیم بذور داراي معايب زير هستند :

 الف( بذور در معرض خسارت موش ها ، پرندگان و حلزون ها قرار مي گیرند. 

 رقابت آنها افزوده مي گردد.  ب ( به دلیل همزماني رشد برنج و علف هاي هرز بر

 پ ( بر میزان ورس بوته ها افزوده مي شود زيرا سیستم ريشه اي ضعیف تري دارند. 

كیلوگرم در كشت مستقیم بذر در قیاس با  80-100ت ( به بذور بیشتري در واحد سطح نیاز مي باشد مثاًل 

 (. 2كیلوگرم در شیوه نشاكاري ) 65-35
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 (:«8با روش هاي مرسوم شالیكاري ) DWRشیوه ( مقايسه 1جدول»

  

 DWR باتالق هاي جزر و مدي مشروب از باران فارياب خصوصیات گیاهي

كوتوله، برگهاي  شكل گیاه

ايستاده، اشكل 

 قائم

متوسط تا بلند، اشكل  متغیر

 قائم، ستبر

متوسط تا بلند، 

قدرت طويل 

 شدن

 120-80 140-120 180-150 200-150 (cmارتفاع گیاه )

 15-5 50-10 70-20 100-50 (cmعمق پايدار آب )

 + - - - توانايي طويل شدن

 + + + - حساسیت فتوپريودي

 150-180 120-150 110-130 100-120 طول عمر )روز(

 خیلي خوب خوب خوب ضعیف تحمل خشكي

 خوب خوب خوب ضعیف تحمل غوطه وري

 كم كم كم زياد وفور ارقام جديد
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 ید برنج در آب های سیالبی تايلند :تول
هزار هکتار برنج آب های عمیق در دلتای رودخانه "چائوپرايا" دارد. اغلب اين اراضی  500تايلند در حدود 

از آب باران مشروب می گردند بگونه ای که کشاورزان قادر به کنترل سطح آبها نمی باشند. متوسط عملکرد 

تن در هکتار  2/2( در دشت های مرکزی تايلند حدود deep water rice" )DWRبرنج آب های عمیق يا "

 است که با متوسط عملکرد برنج کشور برابری می نمايد. 

مهمترين عوامل محدود کننده اين عملکرد عبارت از: معضالت خاک ، وقوع خشکی قبل از آغاز دوره های 

ب ها و دوره غرقاب هستند. با اين وجود سیالبی ، محدوديت کاربرد کودها ، عمق غیرقابل پیشبینی سیال

بسیاری از کشاورزان تايلندی تمايل زيادی به ادامه کشت برنج آب های عمیق دارند زيرا برنج تنها گیاهی 

است که قادر به بقاء در دوره های سیالبی است و مشاغل جايگزين برای آن وجود ندارند. پتانسیل تولید 

قی بسیار محدود است زيرا امکانات آبیاری وجود ندارند گواينکه امکان محصوالت فصل خشک در چنین مناط

ماهۀ قبل از آغاز سیالب ها  3-4پرورش محصوالتی بجز برنج در خاک هايی با اسیديته کم در طی دوره 

 (.4)وم بودن به خشکی و ورس محتمل استبشرط مقا

 

 

 
 

 

ذرکاری اختصاص يافته اند. در اين اراضی زمانی بسیاری از شالیزارهای آب عمیق به کاشت برنج بطريقه ب

متر افزايش يافت آنگاه به کاشت برنج آب های عمیق  8/1( معادل fathomکه عمق آب از يک "فاتوم" )

هزار هکتار کاهش  500هزار هکتار به  800در تايلند طی سال های اخیر از  DWRپرداخته می شود. کاشت 

ی سیالب ها در اثر ساختن جاده ها ، احداث سدهای خاکی و ايجاد مزارع داشته است که به سبب تغییر الگو

 پرورش ماهی و میگو و همچنین تخصیص اراضیمزبور  برای موارد زير است :

 ( IRRIالف( مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج )

 ( DOACب ( مؤسسه تحقیقات برنج تايلند )

 ت ( گسترش صنايع
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 ث ( افزايش شهرنشینی

 (.speculation( )4خواری ) ج ( زمین

 

برنج آب های عمیق هر ساله به تولید حدود يک میلیون تن برنج در اراضی َپست سیل گیر نائل می گردند. 

سیالب ها معمواًل در آخرين مراحل رشد گیاه ُرخ می دهند و می توانند تا چند ماه دوام يابند. شرط اينکه 

ند، وجه تمايز مناطق تحت کشت برنج آب های عمیق در قیاس با سیالب ها حداقل به مدت يک ماه دوام ياب

( است. اين ها شامل مناطق ساحلی آبگیر است که آب ناشی flood-proneمناطق تحت سیالب های زود گذر )

سانتیمتر افزايش يابد و بوته های برنج  50از سیالب ها و يا متأثر از جزر و مد دريا ممکن است به بیش از 

ای چند روز مغروق گردند. برنج آب های عمیق در وضعیت مغروق يا غوطه ور با افزايش ارتفاع موقتًا بر

ساقه ها بقاء می يابند درحالیکه ساير ارقام برنج به دلیل عدم برخورداری از چنین خاصیتی در اثر مغروق 

بقاء يافته و تولید  متر و بیش از آن 4شدن از بین می روند. برنج شناور می تواند در آب هايی به عمق 

 (.4محصول دانه ای نمايد )

 

 

 
 

 

درجه عرض شمالی در آسام و  27درجه عرض جنوبی در اندونزی تا  3برنج های شناور را در قاره آسیا از 

میلیون هکتار اراضی حوزه رودخانه  11درصد از  9"اوتارپرادش" هندوستان کشت می کنند. در حدود 

ت کشت برنج های شناور قرار دارند. کشاورزانی که به پرورش برنج های شناور "چائوپرايا" در تايلند تح

اشتغال دارند، از مهارت های الزم برای گذران معاش در شرايط محیطی ُپر تنش برخوردارند. بازدهی 

(productivity زمین و کارگر مناطق مزبور در سطح نازلی است زيرا کشاورزی با شدت و تراکم کم اجرا )

گردد و رشد کشاورزی به دلیل فعالیت کشاورزان بدون زمین از پیوستگی عاری است. برنج تنها محصول می 
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غذايی است که قادر به تحمل سیالب های عمیق در ضمن فصول مرطوب است گواينکه در برخی فصول بکلی 

والت غذايی موجود برداشت نمی گردد. دوره خشکی غالبًا بسیار کوتاه است و يا آب کافی برای تولید محص

 (.4نیست )

 

( دست يافتند زيرا واريته های green revolutionکشاورزان در زمان معین به فوايد اندکی از انقالب سبز )

گیاهی ُپر محصول از محدوديت هايی در تولید و توزيع برخوردار بودند. تولید مواد غذايی و در نتیجه درآمد 

طريق کاشت مخلوط ، کاشت محصول در دوره قبل از سیالب و همچنین خانوارها در برخی مناطق مساعد از 

پرورش آبزيان در دوره سیالب بخوبی افزايش يافت. بعنوان مثال : در بنگالدش و شمال شرقی هند با سرمايه 

گذاری در احداث چاه های لوله ای کم عمق و پمپ های کم قدرت به اجرای محصوالت جانشین پرداخته اند 

( را با پرورش برنج فارياب در طی فصول خشک جايگزين DWRپرورش برنج آب های عمیق )بطوريکه 

دفعه برنج فارياب در سال  2-3نموده اند. همچنین در بسیاری از اراضی دلتای "مکونگ" ويتنام توانسته اند 

صوالت نمايند. در برخی مناطق دلتای "چائوپرايا" نیز به کاشت مح DWRرا جايگزين يک دفعه برنج 

 (. 4)می پردازند DWRکشاورزی از جمله برنج فارياب در دوره های کوتاه قبل و بعد از سیالب بجای 

 

شور و آلوده شدن آب های آشامیدنی انسان ها و حیوانات از معضالت عمده ای هستند که با گذر از عملیات 

( brackishع به تاالب های لب شور )سنتی زراعت برنج عايد گرديده اند. تبديل شالیزارهای پست و کم ارتفا

پرورش میگو بدون شک باعث افزايش بازدهی منابع و در نتیجه افزايش درآمد کشاورزان در بسیاری از 

کشورهای آسیايی شده است اّما موجب مشکالت محیطی و معضالت اجتماعی نیز بوده اند. بعالوه بازدهی 

، عملیات مديريت منابع و بکارگیری زراعت های  DWR اراضی آب عمیق از طريق واريته های اصالح شدۀ

جايگزين مناسب برای چنین اکوسیستم هايی افزايش يافته اند. واريته هايی با عملکرد باال و برخوردار از 

 (.4ظرفیت سنتی طويل شدن ساقه ها در شرايط آب های عمیق می تواند مؤثرتر واقع شوند )

 

 

 سکونتگاه و محیط تولید :
هزار کیلومتر مربع از شالیزارهای جهان  90آب های عمیق از عمده مواد غذايی است که در سطح برنج 

بعمل می آيد. اصلی ترين مناطق کاشت اين نوع برنج در نواحی جنوب و جنوب شرقی آسیا می باشد که بیش 

آسیا در  DWRمیلیون ساکنانش برای امرار معاش به آن متکی هستند. عمده ترين مناطق کشت  100از 

حوزه رودخانه های "گنگ" و "براهماپوترا" در کشورهای هند و بنگالدش واقع هستند. رودخانه "گنگ" در 

شبه قاره هند جريان دارد و رودخانه "براهماپوترا" از کوه های هیمالیا سرچشمه می گیرد و از منطقه تبت 

 (.6وارد هند می شود )

 

( و عمدتًا در بخش های زير کاشته monsoonموسمی يا مونسون ) برنج آب های عمیق در اقالیم گرمسیری

 بعمل می آيد :

 ( river deltasالف( مصب رودخانه ها )

 ( نظیر :floodplainsب ( دشت های سیل گیر )
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 ( backswampحواشی باتالق ها ) -ب1

 ( leveesکناره رودخانه ها ) -ب2

های عمیق حائز اهمیت است زيرا زمان و مقدار باال طبیعت سیالب ها برای موفقیت در پرورش برنج آب 

آمدن آب بر تراکم و بقاء محصول مؤثر می باشند. عمومًا آب های سیالبی در اثر نزوالت آسمانی و باال آمدن 

سفره آب های زيرزمینی حاصل می گردند. بعالوه سرريز شدن رودخانه ها در مناطقی با بارندگی کم می تواند 

 (.6کشت برنج مهّیا سازد ) شرايط را برای

 

 

 
 

 

 مهمترين مناطق پرورش برنج آب های عمیق در جنوب شرقی آسیا عبارتند از :

 الف( برمه يا میانمار در ناحیه دلتای "ايراوادی"

 ب ( تايلند در اطراف رودخانه "چائوپرايا"

 پ ( ويتنام و کامبوج در اطراف رودخانه "مکونگ"

 اف رودخانه های "گنگ" و "براهماپوترا" ت ( هند و بنگالدش در اطر

 ث ( غرب آفريقا در اطراف رودخانه "نیجر" 

درصد شالیزارها برای پرورش برنج آب های عمیق اختصاص  25در کشورهای مذکور بطور تقريبی بیش از 

ان آنرا تقريبًا يافته اند. پرورش برنج آب های عمیق بمیزان کمتر از آسیا در قاره آفريقا انجام می پذيرد و میز

کیلومتر مربع می دانند که عمدتًا در حوزه رودخانه نیجر قرار دارند. برخی از مناطق اکوادور در  4700

 (.6آمريکای جنوبی نیز به کاشت برنج آب های عمیق اختصاص دارند )
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اجازه  آب رودخانه مهمترين منبع سیالب در حوزه پست رودخانه "چائوپرايا" در تايلند است بطوريکه 

انباشته شدن آب های مازاد در کناره های رودخانه را فراهم می سازد. رودخانه "چائوپرايا" از کوه های 

شمال تايلند سرچشمه می گیرد. دلتای اين رودخانه بخشی از خلیج تايلند را تشکیل می دهد که با رسوبات 

( از تعداد زيادی کانال و آبراهه floodplainحاصل از بلندی های شمالی انباشته شده است. دشت آبگیر )

منتهی به دريا تشکیل می يابد. باران های موسمی که بر منطقه آبخیز می بارند با ورود به رودخانه باعث 

سیالب می شوند. با رسیدن سیالب ها به منطقه هموار از سرعت جريان کاسته می شود لذا آب مازاد و گل 

نموده و اراضی سیالبی را بوجود می آورد. شبکه کانال های متصل به  آلود از ديواره های رودخانه سرريز

متر از سطح دريا  2رودخانه به پخش آب کمک می نمايند. اراضی دلتا در اطراف بانکوک بندرت بیش از 

ارتفاع دارند لذا سیالبی شدن رودخانه در اثر باران های شديد موجب آبگیری بسیاری از اراضی اطراف می 

هکشی اراضی آبگیر در اثر جزر و مدهای روزانه محدود می گردند لذا غالبًا سبب بازگشت آب سیالبی گردد. ز

به منطقه "اوتايا" می شود. کانال ها و آب بندان ها ابتدا به کنترل سیالب مبادرت می ورزند سپس به حفظ آب 

ب های بسیار بزرگ بر نمی آيد. ها در پايان فصل مرطوب می پردازند اّما سیستم فوق از عهده کنترل سیال

سال وقوع می يابند و ضمن آن ارتفاع آب های خروشان به  3سیالب های بزرگ بطور معمول يکبار در هر 

سانتیمتر افزايش می پذيرند. سیالب ها از ژوئن تا آگوست آغاز می شوند و در اکتبر تا  50-100ناگهان 

 (.4اوايل ژانويه شروع به عقب نشینی می کنند )نوامبر به حداکثر می رسند سپس در دسامبر تا 

 

 

 
 

 

ماه قبل از اينکه توسط سیالب ها به حالت غرقابی در آيند ، در شرايط  1-3به مدت  DWRاغلب اراضی 

خشکی قرار می گیرند اّما بناگهان در معرض سیالب های شديد واقع می گردند آنچنانکه در اثر باران های 

سانتیمتر  70-120روز به میزان  3بر میزان سطح آب دشت مرکزی در طی  میالدی 1990شديد سال 
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را از جنبه های زير دسته بندی می  DWRنابود گرديدند. اراضی تحت  DWRافزوده شد و تمامی محصوالت 

 را انتخاب نمايند: DWRکنند تا نوع گیاه 

 ( زمان وقوع سیالب ها1

 ( مقدار باال آمدن سطح آب2

 مم عمق سیالب ( متوسط ماکزي3

 (.4( زمان پس رفت سیالب )4

 

زمان شروع سیالب ها در سال های مختلف متفاوتند. ثبت سیالب ها در کشورهای تايلند و بنگالدش وثوق 

روز پس از کاشت بذور برنج بروش مستقیم  50-120بیشتری دارند. شروع سیالب ها در تايلند حدودًا 

(direct sownصورت می پذيرند درحال ) روز بعد از کاشت بذور برنج وقوع  20-60یکه در بنگالدش حدودًا

سانتیمتر در روز ارتفاع می يابند درحالیکه میزان افزايش  2-3می يابند. سیالب ها در تايلند معمواًل به میزان 

ر سانتیمتر است. غالبًا سريع ترين افزايش ارتفاع آب د 10روزانه ارتفاع سیالب ها در بنگالدش بیش از 

اوايل فصل رشد وقوع می يابد که گیاهان بیشترين میزان آسیب پذيری را دارند. زمان پس رفت سیالب ها در 

پايان فصل رشد بسیار منظم تر از زمان ورود سیالب ها به مزارع هستند و زمان مطلوب بلوغ محصول را 

 (.4تعیین می کنند )

 

 

 
 

 

زارع برداشت می شوند اّما در مواقعی که تخلیه سیالب ها غالبًا پس از خروج سیالب ها از م DWRمحصول 

با تأنی صورت می پذيرند ، اقدام به برداشت محصول با قايق های کوچک می نمايند. کشاورزان از ارقام 

بهره می گیرند زيرا عمق آب می تواند در فواصل نزديک بويژه در اراضی تورفتگی و بشقابی  DWRمختلف 

گرافی تغییر يابد. برخی از مزارع ممکن است در اثر سیالب های ناشی از باران های شکل تحت تأثیر توپو

سیل آسا و يا سرريز شدن رودخانه ها موقتًا مغروق شوند اّما پس از چند روز با نشست يا َپسروی سیالب ها 
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ه وری روز قادر به بقاء به حالت غوط 3-4مواجه گردند. بسیاری از واريته های برنج فقط به مدت 

(submergence هستند اّما برخی ديگر از آنها می توانند تا )روز و گاهًا بیشتر پايداری نمايند. برخی  10

( و سیالب های ُکند flash floodواريته های برنج قادر به بقاء در هر دو شرايط سیالب های تند )

(stagnant با عمق بیش از )ن جمله می توان به واريته های سانتیمتر در اواخر فصل هستند که از آ 80

"Khao Tah Haeng 17" و "Leuang Pratew 123 اشاره نمود. اين واريته ها اگر چه در اراضی َپست "

(low-lying( کاشته می شوند اّما توانايی طويل شدن را ندارند )4.) 

 

 مهمترين ويژگی های چنین گیاهانی عبارتند از :

 سانتیمتر  80ی بقاء در آب هايی به عمق سانتیمتر برا 150-180( ارتفاع 1

 ( عدم حساسیت به فتوپريود برای انعطاف پذيری زمان کاشت 2

 ( تحمل خشکی3

 ( تحمل غوطه وری4

 (.4( تحمل تنش های خاکی )5

 

اگرچه طويل شدن بوته ها برای مواقع دوام سیالب ها در مزرعه ضرورت دارد اّما اين ويژگی برای مواردی 

از دوره های کوتاه سیالبی هستند ، زيان آور است زيرا زمانیکه گیاه در واکنش به سیالب های  که برخوردار

سريع به افزايش ارتفاع مبادرت ورزد آنگاه بالفاصله پس از نشست سیالب دچار خوابیدگی يا "ِورس" 

(lodgeمی شود که نتیجه ای بجز کاهش عملکرد به همراه ندارد. اولین سیالب های حاصل )  از رودخانه ها

غالبًا گل آلود هستند و سیلت موجود را در نزديکی کانال اصلی رسوب می دهند. مقدار رسوباتی که که به 

وارد می شوند، برخالف باور عمومی چندان زياد نیستند و اصواًل نمی توانند بر حاصلخیزی  DWRمزارع 

هستند لذا خسارت کمتری نسبت به سیالب های گل  شالیزار بیفزايند. سیالب های ناشی از باران معمواًل زالل

آلود و حاوی سیلت وارد می سازند. خصوصیات فیزيکی و شیمیايی سیالب ها از اهمیت بسزايی در رشد و 

در طی دوره رشد بررسی  PHتغذيه بوته های برنج برخوردارند. هنگامی که اکسیژن ، دی اکسید کربن و 

ید کربن در عصرگاهان و کمترين غلظت طی صبحگاهان در محیط آبی شدند آنگاه بیشترين غلظت دی اکس

 (. 4حاصل گرديدند )
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 عمق سیالب هاي هر منطقه به عوامل زير بستگي دارد :

 الف( مقدار بارندگي

 ب ( شكل ژئولوژيك زمین

 (.1پ ( فاصله از منبع سیالب )

 

 

 
 

 

 

 ند :بر اين اساس سیالب ها را به دو دسته تقسیم مي نماي

 (flash floodالف( سیالب هاي كم دوام و كم عمق موسوم به سیالب هاي زودگذر )

 (.deepwater flood( )1ب ( سیالب هاي ديرپا و عمیق موسوم به سیالب هاي عمیق )

 

بررسي هاي اخیر نشان مي دهند كه برنج ها براي هر يك از شرايط مذكور بطريق خاصي تكامل و تطابق يافته 

 بارتند از :اند كه ع

 ( :submergence tolerance( تحمل سیالب هاي زودگذر يا تحمل غوطه وري )1

روز مي توانند در شرايط غوطه وري بقاء يابند و به ادامه رشد پس از  10-14در اين شیوه براي 

پس فرونشستن سیالب بپردازند.اين شرايط معمواًل در اراضي پائین دست نواحي جنوب و جنوب شرقي آسیا 

سانتیمتر مي رسد که منجر به كاهش عملكرد دانه  50-100از باران هاي شديد ُرخ مي دهند و عمق آب به 

میالدي مطالعه گرديده و مشخص شد كه چندين  1980مي گردد. ژنتیك تحمل غرقاب هاي سريع در سال هاي 

 (. 1قرار دارند )ژن در كنترل اين خصیصه نقش دارند كه بطور نسبي تا كامل در وضعیت غالبیت 

 ( فرار از سیالب هاي عمیق :2

برخي برنج آب هاي عمیق را در اطراف حوزه رودخانه ها و دلتاهاي نواحي جنوب و جنوب شرقي آسیا 

)مكونگ ، گنگ ، براهماپوترا( ، غرب آفريقا )دلتاي نیجر( و آمريكاي جنوبي )آمازون( كشت مي كنند كه در 
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اراني قرار مي گیرند و سطح آب تا چند متر باال مي آيد و گاهًا تا چندين ماه معرض سیالب هاي شديد فصول ب

به همان وضعیت باقي مي مانند كه بستگي به مقدار و دوام بارندگي ها دارد. در اين شرايط فقط تعداد اندكي 

را با افزايش طول از گیاهان قادر به بقاء هستند كه از جمله آنها مي توان به برنج هاي شناور اشاره داشت زي

میانگره ها به ارتفاع خويش مي افزايند بگونه اي كه بخش انتهايي برگ ها و ساقه ها را به سطح آب مي 

 (.1رسانند تا قادر به تداوم فتوسنتز باشند )

 

 

 
 

 

 

 خاک ، بارندگی ، دما :
نگین را دربر می شنی تا رس س -( است و محدودۀ لومalluvialاز انواع رسوبی يا آبرفتی ) DWRخاک 

حاصلخیز  DWRگیرد. رسوب سنگین سیلت معمواًل در مجاورت رودها وقوع می يابد. بسیاری از خاک های 

 5/3-5/8چنین خاک هايی در محدودۀ  PHمی باشند اّما متقاباًل خاک های سولفاته اسیدی نیز وجود دارند. 

لفاته اسیدی از مهمترين مشکالت نواحی هستند ولیکن حالت اسیدی غالبیت بیشتری دارد . خاک های سو

 (. 4جنوب شرقی دشت های مرکزی تايلند است )

 

میلیمتر در نواحی غربی  1200تايلند حدودًا به میزان  DWRمیانگین ساالنه بارندگی در نواحی زير کشت 

ره های درصد بارندگی ها در طی دو 60میلیمتر در نواحی شرقی آن نوسان دارد. حدودًا  1700دلتا تا 

سیالبی وقوع می يابند و ضمن آنها حدودًا يک متر بر سطح عادی آب رودخانه ها افزوده می گردد. برنج های 

DWR  ماه قبل از آغاز سیالب ها کاشته می شوند لذا گیاهان جوان برنج  2-4در تايلند طی آوريل تا مه يعنی

 1993در نواحی شمالی دلتا طی سال اغلب در معرض تنش های خشکی قرار می گیرند. خشکسالی شديد 

میالدی نیز دچار باليای مشابهی  1994-5میالدی به محصول برنج خسارت زد. اين نواحی در سال های 

است. خوشبختانه از برخی واريته های برنج  DWRشدند. متحمل بودن به خشکی از ويژگی های ضروری 

 (.4اصالح ساير واريته های برنج بهره گرفت )تايلندی می توان بعنوان منابع مقاومت به خشکی جهت 
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درجه سانتیگراد می تواند سبب عقیمی بوته های برنج گردد اّما دوره های  22دماهای روزانۀ هوا کمتر از 

خنک ضمن مراحل گلدهی برنج در تايلند به ندرت وقوع می يابند. درجه حرارت از اکتبر تا دسامبر عمومًا 

-35ا و گلدهی مناسبند. دمای آب نزديک سطح آن از جوالی تا اکتبر در محدودۀ برای شکل گیری پانیکول ه

درجه سانتیگراد است ولیکن دمای آب در نزديکی سطح خاک در آب های عمیق اندکی کمتر می باشد.  29

درجه سانتیگراد در دسامبر نزول می  25درجه سانتیگراد در نوامبر و به کمتر از  28دمای آب به کمتر از 

 (.4يابد )

 

 

 
 

 

 

 

 : DWRعملیات کاشت 
زمانیکه بذور را مستقیمًا در زمین می کارند آنگاه بذور جوانه زده و گیاهان جوان ممکن است قبل از ورود 

سیالب در اثر خشکی آسیب ببینند. گیاهک های جوان در اين مرحله در معرض آسیب های ناشی از رقابت 

ب های ناگهانی وهمچنین با حجم زياد می توانند با ورود به مزارع علف های هرز قرار دارند. وقوع سیال

برنج باعث نابودی بسیاری از بوته های جوان گردند. برنج آب های عمیق با معضالت عمده ای از نظر عمق 

و زمان حضور آب روبرو می باشند. آب ها از برخی جهات نظیر آب های گردابی و دمای غیرعادی می توانند 

دمان محصول تأثیرات نامناسب برجا بگذارند. برخی حوادث طبیعی نیز می توانند باعث خسارات و حتی بر ران

نابودی برنج آب های عمیق گردند. گردبادهای گرمسیری در بسیاری از مواقع باعث بروز دشواری هايی در 

 122782بیش از  میالدی به 2008( در سال Nargisقاره آسیا می شوند. بعنوان مثال گردباد نرگس )

 هکتار از برنج آب های عمیق در کشور برمه خسارت زد. 

باال آمدن سطح آب دريا در اثر وقوع تغییرات اقلیمی می تواند بر الگوی پیشبینی شدۀ سیالب ها تأثیر بگذارد 

از گیاهان آنچنانکه بر عمق سیالب ها بیفزايد ، اراضی بیشتری را به زير آب ببرد و مزارع ساحلی را کاماًل 

 (.6عاری سازد )
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 سمّیت عناصر معدنی : 
سمّیت عناصر معدنی می تواند در خاک های : شور ، سديمی ، سولفاتۀ اسیدی ، پیت و اراضی خشک وقوع 

يابد. آنها بندرت در حالت مجزا )ايزوله( ُرخ می دهند. برخی از معضالت مسمومیت عناصر معدنی که منجر 

می شوند شامل : آهن ، منگنز ، آلومینیم ، ُبر و سولفات هیدروژن می باشند. به محدوديت رشد و عملکرد 

سمّیت آلومینیم در اغلب خاک های سولفاته اسیدی در مراحل آغازين سیالب وقوع می يابد. سمّیت مواد 

پس از مغروق شدن خاک های  PH( خاک و افزايش اندک reductionمعدنی ممکن است در صورت احیاء )

پی پی  1و مقدار آلومینیم در محلول خاک  4خاک کمتر از  PHاسیدی همچنان پابرجا بماند. زمانیکه  سولفاتۀ

 (. 4ام باشد، نشانۀ سطوح مسمومّیت آلومینیم است )

 

 

 
 

 

 

 

 انواع برنج آب های عمیق :
ايط ( است که در شرoryza sativa( يکی از واريته های برنج )deepwater riceبرنج آب های عمیق )

میلیون نفر از  100سانتیمتر و دوام بیش از يک ماه رشد می يابد. بیش از  50سیالبی با عمق آب بیش از 

 مردمان نواحی جنوب و جنوب شرقی آسیا بر برنج های حاصل از آب های عمیق برای معاش متکی هستند.

 

 انواع برنج آب های عمیق عبارتند از :

سانتیمتر رشد می يابند. آنها با شیوه ای آرام يعنی  50-100ايی به عمق الف( واريته های برنج که در آب ه

( در اين زمره قرار traditional tallسانتیمتر در روز طويل می شوند که برنج های سنتی قد بلند ) 3-2

 سانتیمتر پرورش 50-100دارند. برنج های سنتی قد بلند واريته هايی هستند که در آب های عمیق با ژرفای 

می يابند. آنها دارای ارتفاع بلندتر و برگ های درازتری نسبت به برنج های استاندارد هستند. واريته های اين 

 (.4،6گروه دارای پتانسیل افزايش عملکرد بیشتری می باشند )
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سانتیمتر رشد می کنند. آنها به شیوه سريع  100ب ( واريته های برنج که در آب هايی به عمق بیشتر از  

( floating riceسانتیمتر در روز طويل می گردند. اين ارقام موسوم به برنج های شناور ) 15-30نی يع

سانتیمتر رشد می کنند زيرا توانايی افزايش ارتفاع بر  100هستند. برنج های شناور در آب های عمیق تر از 

رار می گیرد آنگاه میانگره اساس شرايط غوطه وری را دارند. بدينطريق زمانیکه مزرعه در معرض سیالب ق

های ساقه برنج طويل می گردند و به گیاه اجازه می دهند تا بخش فوقانی ساقه ها و برگ هايش را به باالتر 

 (. 4،6از سطح آب برساند )

 

برنج های شناور را در اراضی خشک می کارند تا بصورت بوته های جوان استقرار يابند. سیالبی شدن منطقه 

توانايی گیاه در افزايش ارتفاع می گردد. بدينگونه زمانیکه گیاه به حالت مغروق در می آيد، باعث تحريک 

سريعًا به افزودن طول میانگره ها می پردازد تا نهايتًا بخش های انتهايی ساقه ها و برگ هايش را به سطح 

گیاه و اتمسفر را فراهم می  آب برساند. ساقه های برنج توخالی هستند و اين موضوع اجازه تبادالت گازی بین

سازد. زمانیکه سیالب ها بناگهان فروکش نمايد آنگاه بوته های برنج بر سطح خاک خواهند افتاد. در چنین 

مواقعی گره های فوقانی گیاه شروع به رشد مجدد به سمت باال می نمايند زيرا بوته های برنج نسبت به 

 (.6ر آن رشد می کنند )نیروی جاذبه زمین حساس هستند و برخالف مسی

 

 

 
 

 

طويل شدن ساقه برنج با مغروق شدن تحريک می شود زيرا مکانیزم آن به تولید گاز اتیلین وابسته است. 

اتیلین بطور طبیعی توسط گیاهان تولید می شود و در اتمسفر پخش می گردد اّما زمانیکه برنج های شناور در 

می شود بطوريکه گاز تولیدی با سرعت بسیار کم به داخل آب  آب مغروق می گردند آنگاه اين روند مختل

رسوخ می يابد لذا اين موضوع باعث افزايش میزان حضور اتیلین در داخل پیکره گیاه می شود و نهايتًا 

موجب تحريک گیاه برای تولید هورمون جیبرلین می گردد که سبب رشد سريع بوته خواهد شد. زمانیکه 

ه به باالتر از سطح آب رسید آنگاه خروج گاز اتیلین بحالت عادی بر می گردد و رشد بخش های انتهايی گیا

 (.6سريع متوقف می شود )
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( اصلی ترين انواع برنج آب های عمیق را تشکیل می دهند. Indicaارقام برنج هندی موسوم به "اينديکا" )

( نیز بعنوان برنج آب های عمیق Japonicaاگرچه واريته هايی از ارقام برنج ژاپنی موسوم به "ژاپونیکا" )

در کشورهای برمه )میانمار( ، بنگالدش و هندوستان مشاهده شده اند. پژوهش ها برای افزايش توانايی برنج 

های شناور برای افزايش ارتفاع در آب های عمیق تر ادامه دارند تا برنج های مغروق بتوانند در سیالب های 

 (.6ه محصول منتهی گردند )ژرف تر نیز بقاء يابند و ب

 

 

 ويژگی برنج آب های عمیق :
 سازگاری خاص بشرح زير هستند : 3برنج آب های عمیق و برنج شناور دارای 

 ( که با رشديافتن به سطح آب می رسند.elongation( طويل شدن ساقه ها و برگ ها )1

روی زمین به سمت باال خمیده می  ( که بخش های انتهايی گیاه پس از خوابیدن برkneeing( زانوزنی )2

 شوند. زانوزنی موجب محافظت از بخش های زايشی در سطح آب پس از فروکش نمودن سیالب می شود.

( که از باالترين گره های سطح آب به تولید پنجه و ريشه develop nodal( توانايی "توسعه گره ای" )3

 مبادرت می ورزند.

 

 ر تايلندی زير وجود دارند :در برنج های شناو 1و2دو ويژگی 

"Leb Mue 111" ، "Pin Gaew 56" ، "Plai Ngahm" ، "Khao Luang" و "Tewada." 

 (.4پنجه های گره ای که در ضمن دورۀ سیالب ظاهر می شوند، می تواند مزارع تنک را ترمیم نمايند )
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 طويل شدن ساقه و برگ :
به منظور فرار از حالت غوطه وری کامل يا ناقص است. طويل  طويل شدن توانايی بکارگیری مکانیزم گريز

 شدن کل گیاه شامل :

 الف( افزايش طول پهنک و غالف برگ ها 

 ب ( افزايش طول ساقه ها 

سانتیمتر در روز می رسد. ساقه ها به تولید  20-25طويل شدن ساقه ها و برگ ها در شروع سیالب ها به 

جديد اقدام می کنند. طويل شدن غالف و پهنک برگ های برنج در بقاء بوته  گره ها ، میانگره ها و برگ های

ها اهمّیت دارند اّما بیشترين نقش در بقاء گیاه در شرايط آب های بسیار عمیق بر عهده طويل شدن میانگره 

 (.4ها است )

 

وقوع  DWRینه از ل 100هفتگی گیاه در شرايط باالآمدن آب در بیش از  4-6طويل شدن میانگره ها از سن 

میانگره انتهايی است و  4-5می يابد. طويل شدن گیاه در صورت مواجهه با شکل گیری پانیکول متأثر از 

عمق آب اثربخش نیست. طويل شدن گیاه پس از گلدهی کاماًل متوقف می گردد. ويژگی طويل شدن و شناوری 

 در برنج های زراعی آسیايی منبعث از گیاهان زير هستند :

 " Oryza rufipogonبرنج چندسالۀ وحشی با نام علمی " (1

 چندساله خاص مناطق پست و باتالقی -( برنج حدواسط يکساله2

 

" از Rayada 16-3" و "Baisbish" از هند ، "Jalmagnaبرنج های شناور منطقه جنوب آسیا نظیر : "

" و Leb Mue Nahng 111" ، "Pin Gaew 56بنگالدش بسیار سريعتر از برنج های تايلندی نظیر : "

"Plai Ngham طويل می گردند. از اينرو بنحو بهتری می توانند خود را با شرايط باال آمدن سطح آب "

 (.4سازگار سازند )
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طول ساقه هايی که دارای میانگره های بیشتری هستند، معمواًل بنحو قابل مالحظه ای بیشتر از عمق آب 

اثر وزش باد از حالت عمودی خارج می شوند لذا بخش های بیشتری از ساقه ها در است. اينگونه گیاهان در 

زير آب قرار می گیرند و بدينطريق به طويل شدن بیشتر تحريک می گردند. میانگره های طويل نشاندهندۀ باال 

میانگره  14میانگره هستند، در مقايسه با انواع دارای  19آمدن سريع سطح آب است. بوته هايی که دارای 

سانتیمتر در مواجهه با آب های عمیق تر طويل تر می گردند. طويل ترين میانگره ها معمواًل  5-30حدودًا 

از سطح خاک هستند زيرا مواجه با سريعترين وضعیت باال آمدن سطح آب می  2-5میانگره های شماره 

فقط آخرين میانگره ها طويل می  روز تولید می گردند لذا 10-12باشند. گره های جديد در فواصل زمانی 

به میزان بیشتری نسبت  11-14گردند. باال آمدن آب پس از يک دوره ثبات موجب طويل شدن میانگره های 

می گردد. برخی از دانشمندان معتقدند که طويل شدن میانگره ها ناشی از افزايش  6-10به میانگره های 

 (. 4منبعث از طويل شدن اندازه سلول ها می دانند ) تعداد سلول ها است درحالیکه برخی ديگر آنرا

 

 

 
 

 

روز توانسته  3گروهی از محققین گزارش نموده اند که بوته های برنج مغروق و يا در معرض اتیلین در طی 

 29برابر طويل گردند. آنها توضیح داده اند که بوته های برنج بايد حداقل  10اند، با افزايش تعداد سلول ها تا 

ز سن داشته باشند تا بتوانند در اثر تغلیظ اتیلین در شرايط غوطه وری گیاه باعث افزايش طول ساقه و رو

برگ شوند. پژوهندگان معتقدند که حدودًا نیمی از کل تعداد سلول ها در مسیر طويل شدن میانگره ها زمانی 

 .(4درصد طول نهايی دست يافته اند ) 10شکل می گیرند که میانگره ها به 

 

چهار فرآيند بیوشیمیايی درگیر با طويل شدن ساقه برنج های شناور هستند : غوطه وری باعث کاهش مقدار 

اکسیژن در میانگره های ساقه برنج می شود. کمبود اکسیژن باعث تحريک سنتز اتیلین می گردد لذا اتیلین در 

اسّیت بافت ها نسبت به جیبرلیک اسید و میانگره های ساقه تجمع می يابد. اين موضوع نهايتًا به افزايش حس

يا افزايش غلظت فیزيولوژيک جیبرلین های فعال می شود. تولید اتیلین توسط بخش های غوطه ور گیاه 
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DWR  2در منطقه "اوتايا" در تايلند اندازه گیری شد و نشانداد که غلظت اتیلین در بافت های مغروق حدودًا-

 (. 4پی پی ام برای بخش های خارج از آب گیاه برنج بوده است ) 1/0-2/0پی پی ام در قیاس با  1

 

 

 خصیصه تحّمل غوطه وری :
تحمل غوطه وری و توانايی طويل شدن از ويژگی های ضروری و برجسته ای است که بعنوان استراتژی يا 

شکست مواجه مکانیزم مقابله با سیالب ها اتخاذ می شوند و کوشش ها برای تجمیع آنها در يک واريته با 

ممکن است در صورت باال آمدن سريع سطح آب سیالب ها کاماًل مغروق گردد اّما طويل  DWRبوده اند. گیاه 

شدن برای خروج بخش های انتهايی ساقه و برگ های گیاه برنج از آب کفايت می نمايد. فتوسنتز متعاقبًا 

لید می گردند. مواد فتوسنتزی در اندام های تداوم می پذيرد و نشاسته و قندها در برگ های خارج از آب تو

 (.4زير آب حفظ می شوند و طويل شدن گیاه همچنان ادامه می يابد )

ويژگی تحمل غوطه وری غالبًا در برنج های فاقد توانايی طويل شدن وجود دارد تا در مورد غوطه وری کوتاه 

به بقاء بوته های برنج بینجامد. تحمل غوطه مدت چند روزه با باال آمدن و پائین رفتن سريع سطح سیالب ها 

روزه يا بیشتر منجر گردد که اين موضوع  10وری برنج ممکن است به بقاء برنج در حالت غوطه وری کامل

به شرايط آب و بازيابی رشد پس از فرونشست سیالب بستگی دارد. البته اينگونه اثرات بطور عمده بستگی 

یاهان جوان از کمترين میزان تحمل برخوردارند. غوطه وری گیاه برنج در به مرحله رشد گیاه دارد زيرا گ

مرحله گیاهچه ای موجب از بین رفتن بوته های ضعیف می گردد و بنحو مؤثری از رشد و پنجه زنی می 

 (.4کاهد)

 

مواجه برنج های غوطه ور با محدوديت هايی از نظر تدارک کربوئیدرات ها بعنوان منبع انرژی و تأمین بقاء 

می گردند لذا به سرعت به زوال می گرايند. تحقیقات اخیر بر شیوه های استفاده گیاهان غوطه ور از 

کربوئیدرات ها برای رشد و حفظ فرآيندهای ضروری تمرکز يافته اند. اين مواد شامل موضوعات زير می 

 باشند :

 ( پیوستگی آب درون سلولی1

 ( بازيابی غشاء سلولی 2

 (.4ای بی هوازی )( بروز ژن ه3

 

چنانکه مقدار کربوئیدرات ها با محدوديت مواجه گردد آنگاه رشد و طويل شدن گیاه در شرايط غوطه وری  ---

احتمااًل در رقابت با حفظ فرآيندهای ضروری جهت بقاء قرار می گیرند و با تولید ماده کاهش دهندۀ تولید 

شد طولی گیاه در حین غوطه وری می شود. مثاًل " موجب کاهش رpaclobutrazolجیبرلین موسوم به "

زمانیکه از ماده شیمیايی مذکور قبل و يا هنگام غوطه وری گیاه برنج استفاده گردد، از طويل شدن گیاه کاسته 

می شود و بقاء بوته های برنج بنحو بارزی بهبود می يابد. در يک آزمايش زمانیکه ماده 

"paclobutrazol غوطه وری بر رقم حساس به غوطه وری "" را قبل از مرحلهcalrose پاشیدند، بوته "

روزه بقاء يابند درحالیکه هیچکدام از بوته  10درصد در شرايط غوطه وری  100هايش توانستند به میزان 

( جیبرلین ناکارا mutantهايی تیمار نشده تاب نیاوردند. دانشمندان همچنین يک جهش يافته يا میوتانت )

(GA-deficient را يافته اند که عالوه بر عدم افزايش رشد طولی نمی تواند به تحمل گیاه در شرايط غوطه )
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وری کمک نمايد. متقاباًل زمانیکه با کاربرد اسید جیبرلیک بر طول گیاه افزوده شد آنگاه از تحمل گیاه در 

 (. 4شرايط غوطه وری کاسته گرديد )

 

 (:«8ا براي تحمل غوطه وري و طويل شدن )( ويژگي هاي عمومي ضروري لینه ه2جدول»

 ويژگي رديف ويژگي رديف

 حساس به فتوپريود هر منطقه 13 برگ هاي ايستاده 1

 تحمل تنش هاي محیطي 14 برگ هاي وسیع و ضخیم 2

 تحمل خسارت آفات و بیماريها 15 طول و وزن پانیكول 3

 زنگ زرد پوسته و رنگ صورتي دانه 16 باروري زياد 4

 كیفیت دانه مطايق سلیقه مصرف كنندگان 17 خرمن شدن بدون ريزش 5

 توانايي طويل شدن در شرايط سیالب 18 واكنش به انرژي هاي ورودي 6

 مقاوم به ورس 19 داراي ريشك در تقابل با پرندگان 7

 در روز( در شرايط عادي cm5طويل شدن آهسته ) 20 داشتن دورمانسي در شرايط ورس 8

در روز( در مواقع  cm10طويل شدن سريع ) 21 وانه زنيسرعت ج 9

 پنجه زني مناسب 10 سیالب سريع

 توانايي زانوزني پس از نزول سیالب 22 برگ هاي بلند 11

 برگ هاي فاقد ُكرك  23 روز 150بلوغ در طي  12

 

 

 

 
 

 



229 
 

 ويژگی زانوزنی بوته ها :
( گیاه culmای انتهايی ساقه های ماشوره ای )( عبارت از خم شدن بخش هkneeingويژگی زانوزنی )

DWR  به سمت باال پس از وقوع ورس در اثر فروکش کردن سیالب می باشد. زمانیکه ساقه های برنج در

سطوح آب می خوابند آنگاه بخش های انتهايی گیاه به سمت باالی سطح آب به حالت قائم در می آيند 

سطح خاک چسبیده اند. زانوزنی از کانوپی برنج حفاظت می نمايد و درحالیکه بخش های پائین ساقۀ برنج به 

بدينطريق پانیکول ها به حالت عمودی در سطح آب ظاهر می گردند. در نتیجه کیفیت دانه ها در اثر جلوگیری 

از غوطه وری پانیکول ها در آب حفظ می گردد و همچنین دانه ها از خسارت توسط جانداران آبزی 

(aquatic fauna محفوظ می مانند. برنج های )DWR  سنتی از توانايی زانوزنی خوبی برخوردارند اّما

برخی از واريته های جديد فاقد اين ويژگی هستند لذا اين خصیصه بايد در کلیه برنامه های اصالحی گیاه 

DWR ( 4مورد توجه قرار گیرد .) 

 

 : DWRآماده سازی بستر 
 زاندن خار و خاشاک قبل از شخم می نمايند. درصد کشاورزان اقدام به سو 94( 1

 درصد کشاورزان اقدام به دو دفعه شخم بدون دندانه زدن می کنند. 74( 2

 (. 4درصد کشاورزان قبل از شخم دّوم به خشکاندن زمین مبادرت می ورزند ) 75( 3

 

 : DWRشیوه کاشت 

 درصد کشاورزان اقدام به پاشیدن بذور خشک می کنند.  93( 1

 درصد کشاورزان به پخش بذور جوانه دار اقدام می نمايند.  6( 2

 (. 4مبادرت می ورزند ) DWRدرصد کشاورزان به نشاء بوته های  1( 3

 

 : DWRکوددهی شالیزار 
 درصد کشاورزان از کودهای شیمیايی استفاده نمی کنند. 28( 1

 :  درصد کشاورزان از کودهای شیمیايی بهره می جويند آنچنانکه 72( 2

استفاده می  16-20-0( با فرموالسیون ammophosدرصد از عّده مذکور از کود "آموفوس" ) 81    

 نمايند.

 درصد از عده مزبور فقط يک دفعه کودپاشی می کنند و آنرا در زمان ورود آب بکار می برند. 70( 1-2

روز پس از سبزشدن  20-30 درصد بقیه اقدام به دو دفعه کوددهی می کنند که اولین مرحله در 30( 2-2

 (. 4بوته ها و يا در زمان ورود سیالب اّما دومین مرحله در آغاز تشکیل پانیکول انجام می گیرد )
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 : DWRويژگی های مطلوب در 

 از نظر کشاورزان بايد دارای ويژگی های زير باشند : DWRمطلوب ترين واريته های گیاه 

 سط دسامبر تا اواسط ژانويه ( رسیدن به مرحله برداشت از اوا1

 سانتیمتر  150-200( ارتفاع 2

 ( توانايی طويل شدن مناسب3

 ( تحمل خشکی و غوطه وری 4

 ( پنجه زنی فراوان توأم با باروری5

 ( عدم ورس 6

 ( پانیکول طويل7

 ( زانوزنی مطلوب8

 ( عدم ريزش تا ريزش متوسط9

 ( دانه های باريک و بلند 10

 با کیفیت پخت خوب( دانه های معطر 11

 (.4تن در هکتار ) 2/2( عملکرد متوسط 12
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 : DWRالگوی کشت مزارع 

هستند زيرا اواًل آنرا تنها محصولی  DWRدرصد کشاورزان مناطق سیالبی آسیا عالقمند به تداوم کشت  89

 (.4د )می دانند که در شرايط فصول مرطوب بقاء می يابد. ثانیًا مشغله جايگزين وجود ندار

 

 ( بصورت های زير انجام می پذيرد : cropping patternالگوی کشت )

 درصد کشاورزان از آيش گذاشتن زمین قبل از کاشت برنج بعدی بهره می گیرند. 93( 1

درصد کشاورزان اقدام به کشت محصوالتی نظیر : خیار ، هندوانه ، لوبیای شمشیری ، ذرت ، فلفل سبز  7( 2

 (.4لوبیای مانگ در قالب تناوب زراعی می کنند )، گوجه فرنگی و 

 

 : DWRمعضالت زراعت 

 درصد کشاورزان( 90( علف های هرز )1

 درصد کشاورزان(  55( خشکی )2

 درصد کشاورزان(  54( موش صحرايی )3

 درصد کشاورزان( شامل : زنجره قهوه ای ، ساقه خوارها ، تريپس و زنجره سبز  25( حشرات )4

 درصد کشاورزان( 22) ( سیالب ها5

 درصد کشاورزان(  22( خرچنگ )6

 درصد کشاورزان(  11( پرندگان )7

 (.4درصد کشاورزان( شامل : بالست و بازماندگی رشد کثیف ويروسی) 10( بیماری های گیاهی )8
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 : DWRعلف های هرز مزارع 

پردازند اّما نمي توان تمامي آنها را  به رقابت در جذب منابع غذايي مي DWRاگرچه علف هاي هرز با گیاه 

گیاهاني زائد و بي مصرف عنوان داشت زيرا بسیاري از آنها داراي مصارف غذايي و داروئي هستند. بعنوان 

مثال : گیاه "نیلوفر وحشي آبدوست" موسوم به اسفناج آبزي از جمله سبزيجات عمده مصرفي در تايلند و 

"سوروف بدون ريشك" از گیاهان علوفه اي است كه براي تغذيه  برخي كشورهاي آسیايي است. همچنین

 (.4گاوهاي شیري بكار مي رود)

 

 را قبل از آغاز سیالب ها بصورت زير دسته بندي مي كنند : DWRعلف هاي هرز مزارع 

( و جگن Digitaria sppالف( گونه هاي "خشكي زي" نظیر : "سوروف بدون ريشك" ، علف خرچنگ )

خه زندگي خويش را قبل از وقوع سیالب ها كامل مي سازند و گرنه با باال آمدن سطح آب سیالب يكساله كه چر

 ها غرق خواهند شد.

ب ( گونه هايي كه قبل از آغاز سیالب ها استقرار مي يابند اّما مشكلي با آغاز سیالب ها ندارند زيرا به 

زندگي ادامه مي دهند. بسیاري از گیاهان  به تكمیل چرخه DWRموازات باال آمدن سطح آب و در رقابت با 

هرز در طي دوره هاي سیالبي سريعًا استقرار مي يابند و تمامي فضاهاي باز و بدون گیاه را اشغال مي كنند. 

از مهمترين آنها مي توان به نیلوفر وحشي آبدوست اشاره داشت كه بعنوان يك گیاه روندۀ خزنده 

(creeping vineقبل از آغاز سیال )( ب ها شديدًا رشد مي يابد و با تولید ساقه هاي روندۀrunner طويل و )

 (.4قابل شناوري براي بقاء در شرايط سیالبي آماده مي شود)

 

 انجام پذيرفت، به نمونه هاي زير دست يافتند : DWRمزرعه  110در يك بررسي كه در 

 گونه علف هاي هرز قبل از آغاز سیالب ها 78( 1

 ف هاي هرز پس از عقب نشیني سیالب ها گونه عل 81( 2

گراس هاي يكساله جزو گونه هاي غالب علف هاي هرز قبل از شروع سیالب ها بودند و سوروف بدون ريشك 

 (.4بوته در مترمربع دست يافت ) 25-100رايج ترين آنها بحساب مي آمد بطوريكه غالبًا به متوسط تراكم 

 

 رتند از :عبا DWRمهمترين علف های هرز مزارع 

1" )Melochia corchorifolia" و "M . concatenate" 

2" )Ipomea  aquatica)پیچک صحرايی آبدوست( " 

3" )Aeschynomene spp" 

4" )Sesbania spp " 

5" )Echinochloa colona)سوروف بدون ريشك( " 

6" )Digitaria spp)علف خرچنگ( " 

7" )Cyperus iria)جگن يكساله( " 

8" )Leptochloa chinensis " 

9" )Bouteloua gracilis" 

10" )Fimbristylus miliacea)علف ارزني( " 
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11" )Alternanthera philoxeroides)گل مرواريدي( " 

12" )Oryza rufipogon)برنج وحشي چندساله( " 

13" )Eichhornia crassipes )سنبل آبي( " 

14" )Echinochloa crus-galli)سوروف ريشك دار( " 

15" )Ischaemum rugosum كه البته دو گیاه اخیر در ضمن دوره هاي سیالبي عمیق نیز بقاء مي ."

 (.4يابند)

 

 اقدام به پاشیدن علف کش ها طبق روش های زير می نمايند :  DWRدرصد کشاورزان  86در حدود 

 درصد آنان فقط يکبار از علفکش ها استفاده می کنند. 92الف( 

 (.4به استفاده از علفکش ها در آغاز وقوع سیالب ها مبادرت می ورزند )درصد آنان  67ب ( 

 

سیستم هاي كنترل سیالب در آغاز فصل مي توانند در جلوگیري از ورود علف هاي هرز مؤثر باشند. تعداد 

دفعه شخم نسبت به مزارعي با فقط يكدفعه شخم حدودًا دو برابر مي باشد.  2علف هاي هرز در مزارعي با 

بود آماده سازي بستر بذر بواسطه افزايش زيرورو كردن خاك موجب بهبود شرايط جوانه زني بذور علف به

هاي هرز بويژه گراس هاي هرز مي شود. تفاوت در مقدار بذر مصرفي برنج هیچگونه تأثیر معني داري بر 

 spotه اي )" بصورت سمپاشي لكD-2,4جمعیت علف هاي هرز نداشت. كشاورزان تايلندي از علفكش "

spray" : جهت كنترل علف هاي هرز پهن برگ نظیر )Melochia concatenate" ، "Ipomea 

aquatic" و "Aeschynomene spp استفاده مي كنند اّما كاربرد علفكش ها در مراحل پاياني رشد برنج "

 (.4مؤثرتر است )

 

د زيرا در شرايط سیالبي با عمق بیش از در حقیقت كشاورزان توجه قابل مالحظه اي به گراس هاي هرز ندارن

سانتیمتر فعالیت چنداني نخواهند داشت. كنترل علف هاي هرز قبل از طغیان سیالب ها به كمك علفكش ها  60

در بسیاري از آزمايشات كشور تايلند هیچگونه تأثیري مگر در تراكم هاي بسیار زياد علف هاي هرز بر 

 (. 4اند )عملكرد برنج آب هاي عمیق نداشته 
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 : DWRآفات مزارع 

 الف( آفات ساقه خوار :

با برنج های اراضی غرقابی عادی مشترکند بطوريکه ساقه خوار زرد و  DWRبسیاری از آفات زراعت 

بسیار متحرک و متغیرند. اولین  DWRزنجره قهوه ای در هر دو زراعت يافت می گردند. آفات زراعت 

ی صحرايی ، ويروس بازماندگی رشد و برخی ساقه خوارها وارد می شوند خسارت توسط نماتدها ، موش ها

بدانگونه که باعث تضعیف بوته ها و کاهش طويل شدن گیاه می شوند و نتیجتًا از میزان استقراريابی بوته ها 

 می کاهند.

ردند ( برای جبران جايگزين ساقه های خسارت ديده می گnodal tillerضمن اينکه پنجه های گره ای )

ولیکن نهايتًا از عملکرد محصول به داليلی چون : کاهش ساقه های گلدهنده و تولید پانیکول های کوچکتر 

کاسته می شود. از سوی ديگر صدمات ناشی از برگخواران و بیماری های برگی که در مراحل قبل از وقوع 

اشند لذا با تولید برگ های جديد سیالب ها و يا اوايل طويل شدن گیاه صورت می گیرند آنچنان سخت نمی ب

 (.4جبران می گردند و به کاهش عملکرد منجر نمی شوند )

 

و آب و هوای ماليم در طی سیالب اصلی برای ظهور بسیاری از  DWRظهور ساقه ها و برگ های آبدار 

معیتی و آفات در شرايط سیالب های عمیق مناسب است. تغییرات شديد عمق سیالب ها بر ترکیب ، ساختار ج

تراکم فلور و فون تأثیر می گذارند. گونه هايی از آفات که تأثیرات کمتری از سیالب های عمیق متحمل می 

شوند، در باالی کانوپی زندگی می کنند و سازگاری محکمی با شرايط آبی دارند. آفات برنج غالبًا به 

ان واسط مهاجرت می کنند و يا به شالیزارهای فارياب مجاور ، ساير محصوالت فصل خشک و گیاهان میزب

 (.4( می پردازند )diapause( و دياپوز )aestivateتابستان گذرانی )

 

محسوب مي شود كه بطور اختصاصي بر روی برنج هاي اهلي و  DWRساقه خوار زرد مهمترين آفت مزارع 

سازگاري يافته است. وحشي زيست مي كند. اين آفت از هزاران سال پیش با گیاه برنج و محیط زندگي آن 

ساقه خوار زرد از جمله گونه هاي زمیني نیازمند رطوبت است كه با محیط هاي آبي تطابق دارد. الروها و 

شفیره ها در ضمن مرحله طويل شدن در داخل بخش های زيرين ساقه ها و يا نزديك سطح آب حضور دارند. 

ون ساقه ها بقاء مي يابند بلكه تونل هاي داخل ساقه الروها و شفیره ها نه تنها در كل دورۀ غوطه وري در در

ها به محافظت از آنها در مقابل پارازيت ها و پريداتورها مي پردازند. حشره مزبور در مرحله ششم الروي با 

سوراخ كردن ساقه ها خارج مي شود. اين حشرات داراي غشاء ضد آب ويژه اي هستند كه آنها را قادر به 

نسل از  2-3باعث مواجهه آن با  DWRهاي غوطه ور مي سازد. دورۀ زندگي طوالني  خارج شدن از ساقه

ساقه خوارها مي شود كه دلیل اصلي باال رفتن میزان خسارات در پايان فصل رشد است. تهاجم هاي قبل از 

هاي سیالب توسط ساقه خوارها معمواًل كم هستند و كمتر باعث كاهش عملكرد محصول مي شوند اّما تهاجم 

 (. 4درصدی منتهي مي شوند ) 35-44درصدی و در مرحله رسیدگي به تلفات  20مرحله گلدهي به تلفات 

 

 دانشمندان معتقدند كه كاهش عملكرد برنج آب هاي عمیق به داليل زير از هجوم ساقه خوارها حادث مي شود:

 ر مرحله رشد رويشي( دdeadheart( تلفات ساقه هاي میاني بوته موسوم به عارضه مرگ مغزي )1

 ( تولید پانیكول هاي كوچك و جبراني توسط پنجه هاي گره اي2
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 ( در مرحله زايشيwhitehead( تولید خوشه هاي سفید )3

 ( كاهش ُپر شدن دانه ها و تولید پانیكول هاي سبك بواسطه خسارات ديرهنگام. 4

نه در بسیاري از مزارع ُرخ مي دهند. درصد بطور ساال 15-20آنها نتیجه گرفتند كه متوسط خسارت بمیزان 

حاصل نگرديده است.  DWRتاكنون واريته هاي مقاوم به خسارت آفات با وجود غربالگري چند صد واريته از 

قرين موفقیت نبوده اند لذا ساقه  DWRتا امروز كوشش ها براي كنترل شیمیايي ساقه خوارها در مزارع 

 (.4ين آفت اين محصول بشمار مي آيد )( همچنان بعنوان مهمترYSBخوار زرد )

 

 ب ( موش هاي صحرايي :

هستند. دو گونه از موش هاي  DWR( از آفات قابل مالحظه سراسر مناطق كشت ratموش هاي صحرايي )

( در مزارع برنج آب هاي عمیق تايلند حائز اهمیتند. آنها بسیار پرخاشگر و مهاجم bandicoot"بانديكوت" )

 بانه از ويژگي ها و عادات مشابه بهره مي جويند بطوريكه :هستند و فرصت طل

 " در سراسر فصل رشد برنج آب هاي عمیق حضور دارد. B.bengalensis(  گونه "ب-1

" در بخش هاي عمیق تر مزارع سیالبي زندگي مي كند و در مراحل برداشت به Rattus losea( گونه " ب-2

 ازدياد نسل مي پردازد. 

" در وضعیت غوطه وري كامل مزرعه از فعالیت كمتري بهره مي Rattus argentiventer( گونه "ب-3

 برد.

بانديكوت ها با جويدن غالف برگ ساقه هاي در حال رشد سبب مرگ برگ هاي انتهايي مي شوند و بدينگونه 

د و سانتیمتر انتهايي ساقه ها مي كنن 2-4موجب بروز عارضه مرگ مغزي مي گردند. آنها اقدام به قطع 

 (.4بويژه پانیكول ها را در مرحله رسیدگي قطع مي نمايند )

 

گاهًا خسارات موش ها در بخش هايي از دشت هاي مركزي تايلند آنچنان سنگین است كه كشاورزان مجبور به 

براي چندين سال مي شوند. میزان خسارات موش ها در مزارع مختلف و سال هاي  DWRلغو زراعت 

به بیشترين مقدار در اطراف پناهگاه ها و مسیرهاي عبور و مرور آفت مذكور مي رسند.  متفاوت متغیرند و

میزان خسارت موش ها در كرت هاي بهره مند از كود بواسطه تراكم افزون تر ساقه ها بسیار زودتر و 

ي شديدتر از كرت هاي بدون كوددهي مي گردد. همچنین ارقام ديررس اين محصول تحت هجوم هاي شديدتر

 (.4واقع مي شوند )

 

داراي حساسیت متفاوتي نسبت به خسارات موش ها هستند اّما هیچگونه مقاومتي تاكنون  DWRارقام مختلف 

" غالبًا شديدترين خسارات را در ضمن آزمايشات مزرعه اي برنج LMN 111مشاهده نشده است. واريته "

 (.4آب هاي عمیق متحمل شده است )

 

 وم از سمومي نظیر : تهّیه طعمه مسم

 zinc( و "فسفید روي" )difenacoum" ، "ديفیناكوم" )DRC-4575( ، "brodifacuom"بروديفاكوم" )

phosphid درصد گردد. كنترل موش ها زماني به  87-94( مي تواند سبب كاهش جمعیت موش ها تا میزان
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ر بطور هماهنگ و بر اساس حداكثر مي رسد كه در بخش هاي مختلف مزرعه و همچنین مزارع همجوا

 (.4توصیه هاي استاندارد به مبارزه اقدام گردد )

 

 پ ( ساير حشرات مضر :

( و تريپس ها بوفور قبل از ظهور grasshopper( ، ملخ ها )leaffolderحشراتي نظیر : "برگباف ها" )

( ممكن است در ضمن field cricket( و جیرجیرك ها )tettigoniidسیالب ها وجود دارند. ملخ هاي باغي )

دوره هاي سیالب حضور يابند اّما آنها باعث  سرايت هیچگونه بیماري شايعي نیستند. بسیاري از كشاورزان 

اقدام مي ورزند درحالیکه از مصرف  DWRتايلندي به كاربرد علفكش ها قبل از وقوع سیالب ها در مزارع 

ه كاربردشان دشوار است، موجب آلودگي هاي زيست محیطي و آفتكش ها اجتناب مي نمايند زيرا عالوه بر اينك

هزينه هاي قابل مالحظه اي مي باشند. آفتكش ها نبايد سبب تشويش دشمنان طبیعي آفات گردند. همچنین آنها 

 (.4)آزاد قابل دسترس روستائیان گردندبايد براي آبزيان ايمن باشند و نبايد موجب آلودگي آب هاي 

 

 

 
 

 

 

 : DWRارع بیماريهاي مز

 الف( بیماري هاي قارچي و باكتريايي :

بیماري هاي باكتريايي و قارچي معمواًل بسیار زود و بعبارتي قبل از اتمام مرحله پنجه زني و يا بسیار دير 

يعني پس از توسعه پانیكول ها وقوع مي يابند و سبب كاهش عملكرد قابل توجهي مي گردند. گیاهاني كه 

شديدي دارند، بنحو مشخصي زودتر از آغاز سرايت ها رشد مي كنند. مهمترين بیماري  خاصیت طويل شدن

احتمااًل باليت باكتريايي برگ ها مي باشد كه در اثر وزش باد و يا قطع برگ ها توسط كشاورزان شیوع 

قبل از بیشتري مي يابد. بیماري لكه قهوه اي گاهًا در مناطق خشك شمال هند بويژه در موارد تنش خشكي 

 (.4وقوع سیالب ها شايع است )
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 ب ( بیماري هاي ويروسي :

( از tungro( و بیماري "تانگرو" )ragged stunt virus" )RSVبازماندگي رشد كثیف ويروسي يا "

بیماري هاي گاه و بیگاهي هستند كه بصورت دوره اي موجب كوتولگي و يا كوتاهي موقت ساقه ها مي 

روسي با ناقلیت زنجره هايي شیوع مي يابند كه از شالیزارهاي فارياب به مزارع برنج شوند. بیماري هاي وي

 (.  4آب هاي عمیق مهاجرت مي كنند )

 

 : DWRمصارف محصول 

 به فروش می رسد. DWRدرصد محصول  83( 1

 درصد محصول بعنوان بذر ذخیره می گردد. 8( 2

 درصد محصول به مصرف خانوار زارع می رسد. 6( 3

 (.4درصد مابقی محصول ضايع می شوند ) 3 (4

 

 پژوهش هاي برنج آبهاي عمیق تايلند :
 مهمترين مراكز تحقیقات برنج آبهاي عمیق تايلند عبارتند از :

( تايلند كه در مورد برنج آب هاي عمیق تحقیق مي نمايد، در PCRمركز تحقیقات برنج "پراچنبوري" )( 1

متر باالتر از سطح دريا  3كیلومتري شرق بانكوك و حدودًا  150ين مكان درمیالدي تأسیس شد. ا 1975سال 

متر واقع مي شود. متوسط  1-2واقع است ولیكن در فصول مرطوب در معرض سیالب هايي به عمیق 

به سبب سولفات هاي اسیدي مي  5/4محدودۀ  PHمیلیمتر است. خاك داراي  1700بارندگي ساالنه محل 

 (.4كیلومتر و برخوردار از امكانات كافي است ) 120ه وسعت باشد. اين منطقه ب

 

كیلومتري شمال بانكوك احداث شد. اين  75میالدي در  1941( در سال HTA( ايستگاه تحقیقاتي "هانترا" )2

است و از الگوي سیالب  PCRهكتار وسعت داراي خاك هاي اسیدي ضعیف تري نسبت به  55محل با 

راي پژوهش در مورد برنج آبهاي عمیق و برنج شناور بهره برداري مي گردد. متفاوتي بهره مي برد و ب

سانتیمتر است كه در سال هاي مختلف متفاوت مي باشد و از متوسط بارندگي  50-150عمق متوسط سیالب 

 (.4میلیمتر بهره مي برد) 1300ساالنه 

 

 برنج آبهاي عمیق عبارتند از :مهمترين موضوعات پژوهشي ايستگاه هاي تحقیقاتي مزبور در حوزه 

 ( علوم گیاهي1

 ( تكنولوژي و تولیدات گیاهي2

 ( حفاظت گیاهان3

 ( تكنولوژي و تولید بذر4

 ( تكنولوژي پس از برداشت5

 ( افزايش سودآوري از طريق كاهش انرژي هاي ورودي6

 ( اصالح كیفیت تولیدات7

 ( افزايش تولید محصوالت از طريق مديريت آب و خاك8
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 معرفي مناسب ترين تكنولوژي بر اساس نیازهاي كشاورزان  (9

 (.4( حل معضالت مبتالبه كشاورزان بر اساس اولويت )10

 

 

 
 

 

 

 

 پژوهش هاي برنج آبهاي عمیق بنگالدش :
بنگالدش بزرگترين كشور تولیدكننده برنج آب هاي عمیق جهان محسوب مي شود بطوريكه نزديك به نیمي از 

میلیون  2شالیزارهاي بنگالدش متأثر از سیالب هاي موسمي هستند. از اين میزان حدود  میلیون هكتار 10

متر واقعند.  1-6هكتار به برنج آب هاي عمیق اختصاص دارند آنچنانكه در مناطقي با سیالب هاي به عمق 

آب هاي  درصد كل برنج تولیدي بنگالدش به ارقام برنج 16درصد شالیزارها و  20بدين ترتیب در حدود 

 تن در هكتار است. 8/0بنگالدش در حدود  DWRعمیق تعلق دارد. عملكرد متوسط شالیزارهاي 

میلیون نفر جمعیت كشور به  3/71درصد از كل  5/18میلیون نفر از مردم بنگالدش يعني  2/13در حدود 

مي  DWRعت موضوع برنج آب هاي عمیق بصورت كامل يا نسبی وابستگي دارند. كشاورزاني كه به زرا

پردازند از جمله فقیرترين ساكنین روستايي محسوب مي گردند. مزارع كوچك و معیشتي آنان غالبًا مخاطره 

 آمیز و ناپايدارند. آنها از تكنولوژي هاي جديد سود نمي جويند.

به بنگالدش با وجود كاهش منابع و افزايش جمعیت نمي تواند در راستاي بقاء و امنیت غذايي مردم نسبت 

بي تفاوت باشد. عملكرد اين نوع شالیكاري نسبتًا كم است و سطح آب مزارع از كنترل  DWRكشاورزان 

زارعین خارج مي باشد بطوريكه موفقیت يا شكست در تولید محصول بطور كامل بستگي به وضعیت بروز آب 

 (.3و هواي مونسون دارد )
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در كشور بنگالدش مي باشند. بسیاري از مناطق اين كشور  برنج و سیالب اجزاي جداناپذير چشم انداز اراضي

درصد اراضي به میزان هاي متفاوت  20متر از سطح آبهاي آزاد هستند لذا بیش از  5داراي ارتفاعي كمتر از 

 در معرض سیالب هاي ساالنه قرار دارند. 

برنج آبهاي عمیق مي باشد  رقم 659بنگالدش از نظر تنوع ژنوم هاي برنج بسیار غني است بطوريكه داراي 

( نگهداري مي IRRI( و مؤسسه بین المللي تحقیقات برنج )BRRIكه از آنها در بانك ژن برنج بنگالدش )

 50-100گردد. اينگونه برنج ها مي توانند شرايط غوطه وري را در جلگه هاي سیل گیر با عمق سیالب 

( از جمله اكوتیپ هاي امیدبخش در Rayadaدا" )سانتیمتر براي حدود يك ماه تحمل نمايند. برنج "رايا

بنگالدش است كه توانايي سازگاري بعنوان برنج آبهاي عمیق را دارد. اين رقم نسبت به فتوپريود حساس ، 

ماهه است. بسیاري از محققین معتقدند كه برنج وحشي  12ماهه و  6-8فاقد دورمانسي و دوره عمرهاي 

" از اعقاب برنج آبهاي عمیق مي باشد زيرا همچنان در رستنگاه Oryza rufipogonچندساله موسوم به "

آب عمیق رشد مي كند و نسبت به فتوپريود حساس است. "رايادا" با وجوديكه قادر به تحمل تنش هاي بي 

هوازي است اّما همچنان بواسطه ويژگي هايی نظیر: دوره رشد طوالني ، عملكرد كم و حساسّیت شديد به 

 (. 5غالبًا ناديده انگاشته مي شود )فتوپريود 

 

 (:«5( مقايسه تیپ هاي مختلف برنج وحشي و آبهاي عمیق بنگالدش )3جدول»

  

برنج آبهاي  موارد

 عمیق عادي

Ashwina / 

Bhadoia  

 رايادا

(Rayada) 

 برنج وحشي

(O.rufipogon) 

 سريع + سريع + + + توانايي طويل شدن

 چندساله 12و  6-8 6-8 6-8 سیكل زندگي )ماه(

 درجات متفاوت + - - تحمل سرما

 حساس حساسیت زياد صفر تا كم درجات متفاوت حساسیت به فتوپريود

 زياد  هیچ زياد زياد دورمانسي بذور

حساسیت به روزهاي 

 كوتاه در مراحل اولیه رشد

 ؟ - + +

جنوب و جنوب  گسترش جغرافیايي

 شرقي آسیا

بنگالدش و 

 هند

محتص 

 بنگالدش

نوب و جنوب شرقي ج

آسیا، آمريكاي التین، 

 استرالیا، غرب آفريقا

،  Habigoni نمونه ارقام 

Aman I-VIII 

Ashwina Kaladigha  

 ،Beto 

Jhoradhan 
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 پژوهش هاي برنج آبهاي عمیق ويتنام :
داشته است. هزار سال پیش از میالد در ويتنام جريان  4-6زراعت برنج بر اساس مدارك باستان شناسي در 

در ويتنام از انواع لگوم ها ، سیب زمیني شیرين و سزبانیا بعنوان كشت دوم در شالیزارها بهره مي برند. 

( واقع هستند. اين شالیزارها به Mekongبسیاري از شالیزارهاي ويتنام در حوزه رودخانه "مكونگ" )

سولفاته اسیدي در نواحي ساحلي متأثر از  میلیون هكتار با خاك هاي آبرفتي رودخانه اي با واكنش 4مساحت 

شوري قرار دارند. اين اراضي نسبتًا جلگه اي و هموار داراي خاك هاي نفوذناپذيرند لذا در اثر حجم عظیم 

 (.7باران هاي موسمي دچار سیالب مي گردند. اراضي مزبور ساالنه داراي دو فصل خشك و مرطوب هستند )

 

میالدي فقط به شیوه نشاكاري با استفاده از ارقام ديررس حساس به  1966از سال كشاورزان ويتنامي تا قبل 

متر مي رسد، نسبت به كاشت برنج  1-3فتوپريود متكي بودند. كشاورزان در مناطقي كه عمق سیالب ها به 

دند، ( اقدام مي كنند. اين برنج ها كه از طريق پخش مستقیم بذر زراعت مي گرfloating riceهاي شناور )

ماه برداشت مي شوند. كشاورزان در اراضي برخوردار از  7بطور ژنتیكي قادر به طويل شدن هستند و بعد از 

( مي نمايند يعني از برنج double transplantingسیالب هاي متوسط اقدام به نشاء برنج هاي دو گانه )

درس بصورت دوبار در سال هاي متوسط رس و ديررس بصورت يكبار تولید در سال و يا برنج هاي زو

" به دلیل IR 8" و "IR 5معرفي شده اند از جمله " IRRIاستفاده مي كنند. بسیاري از واريته هايي كه توسط 

 (.7روزه( فقط امكان يكبار كشت در سال را فراهم مي سازند. ) 100ديررس بودن )

 

عمده ترين كشورهاي تولیدكننده برنج تبديل ( به يكي از HYVويتنام با استفاده از واريته هاي ُپر محصول )

میالدي تبديل گرديد. سطح  2000شده است بطوريكه به عمده ترين صادر كنندۀ برنج جهان در سال 

میلیون هكتار افزايش يافت. استفاده چندگانه از  5/2میالدي به بیش از  1988شالیزارهاي ويتنام در سال 

گو ، دو كفه ايها و مارماهیان براي تنوع بخشي محصوالت به شدت اراضي شالیزار نظیر پرورش ماهي ، می

 (. 7رواج يافته است )
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 : DWRاصالح واريته هاي 

اصالح واريته هاي جديد برنج آبهاي عمیق براي شرايط محیطي متفاوت از بزرگترين چالش هاي متخصصین 

یل ژنتیكي متفاوت بسیار دشوار است زيرا با پتانس DWRاصالح نباتات مي باشد. حصول واريته هايي از 

معضالت عديده اي در طي يك فصل رشد وقوع مي يابند. يك واريته ممكن است در بهترين شرايط از توانايي 

تن در هكتار برخوردار باشد ولیكن وقوع برخي حوادث نامطلوب مي توانند  5/6ژنتیكي دستیابي به عملكرد 

د و اندازه دانه ها و نهايتًا بر میزان عملكرد تأثیر بگذارند تا آنجائیكه عملكرد از تعداد ساقه هاي مثمر ، تعدا

پتانسیل تولید نائل آيد. اين حقايق مدلل مي سازند كه انتخاب يك ژنوتیپ خاص براي تمامي شرايط و  1/3به 

هاي اصالحي  وقايع ممكن نیست. ضمنًا حضور ويژگي هاي غیر ضروري باعث ايجاد دشواري هايي در برنامه

مي شوند و از میزان عملكرد ارقام برتر مي كاهند. بعنوان مثال دو ويژگي توانايي طويل شدن و تحمل غوطه 

وري از مكانیزم هاي متضاد در سازگاري با سیالب ها هستند ولیکن تاکنون كلیه تالش ها براي ادغام صفات 

 (.4فوق در يك گیاه با شكست قرين گرديده اند )

 

ب تولیدكنندگان داراي محدوديت هايي از نظر منابع و نهاده هاي ورودي از قبیل كودها و سموم شیمیايي اغل

بواسطه گراني آنها هستند. در مقابل بذور ارقام جديد با توانايي عملكرد بیشتر نیازمند نهاده هاي كمكي افزون 

یق محیط هاي هدف بسیار اهمیت دارد تري هستند و نسبت به تغییرات شرايط محیطي حساس ترند. شناخت دق

زيرا از خصوصیات اقلیمي مي توان بعنوان شاخصي جهت اصالح واريته هايي با پتانسیل مطلوب بهره گرفت. 

كشاورزان همواره از كاشت واريته هايي نظیر حساس به آفات و بیماريها و كمبود عملكرد اجتناب مي ورزند 

مي سازند. بعالوه كشاورزان از پذيرش ارقام جديدي كه نیازمند تغییر در و چنین ارقام اصالح شده اي را رها 

مديريت عملیات زراعي هستند ، به دلیل عدم آشنايي پرهیز مي كنند. براي شالیزارهايي با عمق سیالب 

متوسط به اصالح ارقامي پرداخته مي شود كه داراي برگ هاي قائم باشند و فقط در آب هاي عمیق به افزايش 

 (.4ول بپردازند )ط

 

( با عملكرد باال هستند كه در سیالب هاي كم semi-dwarfداراي ظاهري نیمه پاكوتاه ) DWRارقام جديد 

" Huntra 60" با نام هايي همچون : "IRRIمتر پرورش مي يابند. اين قبیل ارقام در تايلند و " 1عمق لغايت 

" ،IR 11141" و "RD 19 تقاضا براي واريته هاي جديد حائز ويژگي هايي نظیر " شناخته مي شوند. اينك

در نظر  DWRافزايش عملكرد ، بهبود كیفیت و مقاومت به آفات و بیماريها همچنان ادامه دارد گواينكه تولید 

بسیاري دولت ها داراي ارجحیت كمتري است. بعالوه وجود استرس هاي خشكي، خاك هاي باتالقي و سیالب 

شده اند كه بسیاري از محققین به اصالح گیاهان زراعي مناسب براي اينگونه اكوسیستم هاي نابهنگام باعث 

 (.4ها با نظر نامطمئن بنگرند )

 

 در نظر گرفته مي شوند عبارتند از : DWRمهمترين ويژگي هايي كه در اصالح گیاه 

 الف( طويل شدن در شرايط غوطه وري

 ب ( مقاومت به خشكي قبل از سیالب ها

 مقاومت به شوري پ (

 ت ( تحمل كمبود فسفر 
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 ث ( تحمل كمبود روي 

 ج ( تحمل سمّیت آهن 

 چ ( تحمل سمّیت آلومینیم 

 ح ( مقاومت به آفات و بیماريها 

 (.4خ ( كیفیت دانه مناسب )

 

بر اولويت نسبي هر كدام از اين ويژگي ها در شرايط محیطي مختلف با يكديگر فرق مي نمايد و خصايص برتر 

اساس برخي اولويت ها تعیین مي گردند. بواسطه اينكه اينگونه برنج ها فقط در شرايط محیطي خاصي 

پرورش مي يابند لذا اصالح آنها نیازمند دوره زماني طوالني تري است. بعنوان مثال برنج هاي فارياب اصالح 

م برنج آب هاي عمیق از جمله سال معرفي شده اند ولي ارقا 4-5" پس از IR 36" و "IR 8شده اي نظیر "

"HTA 60 سال معرفي كرد آنچنانكه رقم " 10-15" را بندرت مي توان پس ازPrachinburi 1 22" بعد از 

 (.4سال تحقیق در تايلند تأئید گرديده است )

 

 

 

 : DWRروش هاي سلكسیون 
 ( روش لینه خالص :1

( استفاده مي گردد كه pure lineینه هاي خالص )براي برنامه هاي اصالحي برنج آبهاي عمیق عمومًا از ل

مستقیمًا از مزارع كشاورزان و از میان بوته هايي كه بخوبي با شرايط سیالبي سازگاري يافته اند و از نظر 

ژنتیكي با سايرين متفاوتند، انتخاب شده اند. از اين روش ضمن تسريع در روند اصالح برنج فقط مي توان به 

" كه Nahng 111" و "Pin Gaew 56درصد دست يافت. واريته هاي " 10-15میزان افزايش عملكرد ب

 (.4میالدي معرفي شدند، از اين جمله مي باشند ) 1959و  1956بترتیب در سال هاي 

 

 ( روش پديگري :2

( يا شجره اي از شیوه هاي بسیار مؤثر براي اصالح برنج آب هاي عمیق است pedigreeروش "پديگري" )

آنرا غالبًا در مواقعي بكار مي برند كه امكانات و منابع اصالحي بوفور در اختیار باشند. از اين شیوه در  و

IRRI  براي ايجاد همزمان ويژگي هاي مقاومت به آفات و بیماريها و همچنین تحمل تنش سیالب هاي عمیق

 (.4بهره مي گیرند )

 

 ( روش انتخاب و غربالگري :3

( را مي توان در شرايط طبیعي و حتي كنترل شده براي screening( و غربالگري )selectionانتخاب )

" از اين RD 19ويژگي هاي ضروري يعني تحمل غوطه وري و توانايي طويل شدن بكار گرفت آنچنانكه رقم "

 (.4طريق حاصل آمده است )
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 ( روش بالك :4

است و از نظر دوره زماني و هزينه كارگري بسیار با صرفه  ( يا توده اي بسیار قابل اعتمادbulkشیوه بالك )

مي باشد. اين شیوه قباًل كاربرد چنداني در برنامه هاي اصالحي گیاهان مناطق گرمسیري نداشت اّما امروزه با 

كاربرد تكنیك هاي مؤثر و تسهیالت خاص از جمله مخازن آب به ارزيابي ارقام مختلف از خیل عظیم توده هاي 

د براي جستجوي صفات مطلوب پرداخته مي شود. توده عظیمي از ارقام موجود را در اين شیوه تحت موجو

شرايط تنش كشت مي كنند و بوته هاي بقاء يافته را برداشت مي نمايند. روش بالك و روش "بالك تغییر 

یم انتخاب نمود. يافته" را مي توان تا نسل سّوم گسترش داد سپس افراد مناسب را از میان يك جمعیت عظ

 (.4" از اين طريق حاصل گشته است )IR 262-43بعنوان مثال رقم "

 

 اصالح حساسیت به فتوپريود :
ساعت رشد مي كند.  10-14درجه عرض شمالي با طول روز  19برنج آب هاي عمیق در منطقه استوا تا 

ي آنها تحت تأثیر طول روز قرار دارد. بسیاري از اين ارقام نسبت به فتوپريود حساس هستند يعني زمان گلده

واريته هايي كه به فتوپريودهاي حداقل يعني روزهاي كوتاه نیازمندند به تولید دانه نائل مي گردند اّما واريته 

" Leb Mue Nahng 111هاي نیازمند به روزهاي طوالني قادر به تولید پانیكول نمي باشند مثاًل واريته "

ساعته است.  12روز با طول روزهاي  126ساعته يا  10با طول روزهاي  روزه 60نیازمند مواجهه 

به فتوپريود باعث بروز محدوديت هايي در گسترش ارقام اصالح  DWRمتأسفانه میزان حساسیت ارقام برنج 

شده اش مي باشد. مثاًل ارقام اصالح شدۀ تايلندي زمانیكه در هندوستان كاشته مي شوند، بسیار ديرتر يعني 

اسط دسامبر به گلدهي مي رسند و در اثر كاهش دما دچار عقیمي و كاهش عملكرد مي گردند. متقاباًل واريته او

هاي اصالح شدۀ هندي و بنگالدشي بسیار زودتر از معمول يعني اوايل سپتامبر به گلدهي مي رسند كه سیالب 

رآمده ، دانه ها فاسد مي شوند و يا ها همچنان در حال باال آمدن هستند لذا پانیكول ها بحالت غوطه ور د

 (.4توسط آبزيان تغذيه مي گردند )
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 اصالح توانايي طويل شدن :
امروزه توجه بسیاري براي اصالح ارقامي از برنج آبهاي عمیق با توانايي رشد در سیالب هايي به عمق 

كنترل شدۀ عمق آب در تاالب میالدي به ابداع روش هاي  1975سانتیمتر جلب شده است. در سال  100-80

هاي مصنوعي پرداخته شد تا ارقامي با توانايي حفظ برگ ها در سطح آب انتخاب گردند. توانايي طويل شدن 

 DWRاز ويژگي هاي ارثي و باثبات محسوب مي شود. البته تعداد میانگره ها و طول ساقه ماشوره اي در 

ه با غالبیت همراه نمي باشند. رفتارهاي ژنتیكي طويل شدن توسط ژن هاي متفاوتي كنترل مي گردند كه هموار

 (. 4میانگره ها مرتبط با اتیلین و اسید جیبرلیك هستند )

 

 اصالح توانايي تحمل غوطه وري :
اگرچه تحمل غوطه وري و توانايي طويل شدن از ويژگي هاي منحصر بفرد محسوب مي شوند اّما بسیاري از 

برخوردار از تحمل غوطه وري انجام مي گیرند تا در  DWRراي يافتن لینه هاي برنامه هاي غربالگري ب

 30مقابل سیالب هاي زودگذري كه در اوايل رشد وقوع مي يابند، طاقت آورند. براي اين منظور نشاءهاي 

ي سانتیمتر برا 150روز سطح آب آنرا به ارتفاع  30روزه برنج را به تاالب ها انتقال مي دهند و پس از 

روز مي رسانند تا حساسیت آنها به عمق مشخص گردد. غربالگري ارقام بعد از زهكشي آب انجام  10مدت 

ژن غالب  2روز بعد صورت مي پذيرد. آنالیزهاي تفكیك ارقام تاكنون به شناسايي حداقل  14مي شود كه 

 (.4درگیر با تحمل غوطه وري منجر گرديده اند )
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 اصالح كیفیت دانه :
یت دانه ارقام برنج آب هاي عمیق در تايلند نازل است و حالت گچي دانه ها ضمن تبديل بهبود نمي يابد. كیف

میلیمتر با حالت نیمه  7براي رساندن طول آنها به بیش از  DWRبیشتر برنامه هاي اصالحي كیفیت دانه هاي 

شده است، داراي ويژگي هايي " كه اخیرًا معرفي KDML 105شفاف صورت مي پذيرند. بعنوان مثال رقم "

نظیر : كیفیت دانه ، پخت دانه ، قامت ايستاده ، حساس به فتوپريود ، گلدهي در پايان اكتبر و توانايي رشد در 

سانتیمتر مي باشد. واريته هاي ديگري نیز از طريق تابانیدن اشعه گاما حاصل شده اند  50-100سیالب هاي 

فاف ، خصوصیت تبديل مناسب و مقاومت به بالست مي باشند كه ارقام كه داراي صفاتي چون : دانه هاي ش

"HTA6093" و "PNG 93(4" از آن جمله هستند.) 

 

 

 اصالح تغذيه گیاهي :
حوزه هاي سیالبي از يكسو داراي مواد غذايي حاصل از سیالب ها هستند و از طرف ديگر در معرض 

تن در هكتار كه  2با عملكرد حدود  DWRرار دارند. واريته هاي شستشوي مواد معدني براي انتقال به دريا ق

با شرايط سیالبي سازگاري يافته اند، در صورت عدم كاربرد كودها با كاهش حاصلخیزي خاك ها مواجه مي 

شوند زيرا عناصري كه از رودخانه ها به شالیزارهاي سیالبي افزوده مي شوند، نسبتًا ناچیز هستند. 

عمومًا به كودها واكنش مثبت نشان  DWRدشي نتیجه گرفته اند كه بسیاري از ارقام سنتي پژوهشگران بنگال

مي دهند اّما میزان افزايش عملكرد به وضعیت خاك ها ، دوام دوره سیالب و میزان بارندگي قبل از شروع 

 (. 4سیالب ها بستگي دارد )

 

اين گیاه شدند اّما تغییر چنداني در عملكردش افزايش كودها در برخي آزمايشات موجب افزايش وزن خشك 

بسیار كم است. متوسط مصرف كودهاي  DWRبوجود نیاوردند. اصواًل میزان كودهاي مصرفي در سیستم 

 شیمیايي در برنج هاي شناور تايلند عبارتند از :

 كیلوگرم در هكتار 40الف( ازت 

 كیلوگرم در هكتار 25ب ( فسفر 

درصد بیشتر از زراعت هاي بدون مصرف كود بوده اند. پژوهش  30د آنها حدودًا بدين ترتیب میزان عملكر

كیلوگرم كودهاي ازته قبل از شروع سیالب  20ها نشان مي دهندكه عدم كاربرد و يا مصرف مقادير كمتر از 

موجب كیلوگرم كود ازته در خاك هاي سولفاته اسیدي  75ها باعث كاهش عملكرد مي گردند درحالیكه كاربرد 

 (. 4درصد مي شود ) 80افزايش محصول تا 
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 كاربرد كشت مخلوط :
 baby( ، ذرت ساالدي )sesame( ، ذرت ، كنجد )mung beanگواينكه محصوالتي نظیر : لوبیاي مانگ )

corn( لوبیاي چشم بلبلي ، )cowpea و آفتابگردان معمواًل پس از برداشت برنج آبهاي عمیق در بنگالدش )

مي شوند ولیكن چنین عملیاتي در تايلند بواسطه فقدان امكان آبیاري و يا عدم وجود آب ذخیره اي در كاشته 

ماهه قبل از آغاز سیالب ها  4خاك مرسوم نیست درحالیكه دشت هاي غرب تايلند از يك دورۀ خشك 

دارد. مثاًل  برخوردارند و امكان زراعت محصوالت زودرس و مقاوم به خشكي با بازارپسندي كافي وجود

لوبیاي مانگ و كنجد از بازارپسندي مطلوبي در منطقه برخوردارند درحالیكه آفتابگردان با وجود عملكرد 

مناسب از قیمت نازلي در بازار بهره مي برد. بعالوه ساقه هاي ستبر آفتابگردان بايد پس از برداشت محصول 

ت مخلوط گیاهان زراعي در اراضي كشاورزي تا و قبل از كاشت برنج از مزرعه خارج گردند. در صورت كش

قبل از آغاز سیالب ها بايد موضوع رقابت آنها را براي كسب آب ، نور و مواد غذايي در نظر داشت. مثاًل 

قدرت رقابت كنجد كمتر از لوبیاي مانگ ولي آفتابگردان از آندو بیشتر است لذا با فاصله گذاري و تركیب 

ين راندمان محصول دست يافت. در صورتیكه برداشت محصوالت زراعي با تأخیر مناسب مي توان به باالتر

درصد  40به جهت عدم رشد كافي تا زمان وقوع سیالب ها با حدود  DWRانجام شود آنگاه راندمان محصول 

كاهش عملكرد مواجه خواهد شد. كاشت گیاهان زراعي با وجوديكه به عملكرد بیشتري در شیوه رديفي منجر 

گردد ولیكن زارعین معمواًل از روش بذرپاشي به دلیل عدم نیاز به ماشین آالت و هزينه هاي زياد كارگري مي 

 (. 4بهره مي جويند )

 

 دورنماي آينده برنج آبهاي عمیق :
مبادرت مي ورزند و به افزايش تولید آن مي  DWRكشاورزان با وجود تمامي مشكالت همچنان به كاشت 

ريق فوايد اقتصادي و اجتماعي مطلوب نصیبشان گردد. افزايش تولید برنج آب هاي عمیق فقط كوشند تا بدينط

از طريق اصالح ارقام آن متبادر نمي گردد بلكه افزايش تولید به مجموعه اي از عوامل و چگونگي تلفیق آنها 

ه بهبود عملیات زراعي در اقتصادي مبتالبه افزايش تولید برنج داللت ب-بستگي دارد. آنالیز معضالت اجتماعي

راستاي حداكثر بكارگیري از اراضي كشاورزي مي باشند بگونه اي كه موجب بیشترين درآمد براي كشاورزان 

گردد و همه آنها مبتني بر حداكثر بهره مندي از سیالب هاي موسمي است. شايان ذكر است كه بهره مندي از 

یدات گیاهي در فصل خشك تا قبل از ظهور سیالب ها كمك شیوه هاي مدرن آبیاري مي تواند بر میزان تول

 (.  4)نمايد
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 " برنج رنگي " ؛ 

 "Color rice " 
 

 

 

 

 

 مه :مقّد
گروه از نظر رنگ و بافت دسته بندي كرده اند. اين دسته بندي طي چندين مرحله بشرح زير  5برنج ها را به 

 انجام پذيرفته است : 

 ( image acquisition( تهّیه تصاوير )1

 ( segmentation( قطعه كردن )2

 ( feature extraction( استخراج مواد داخلي )3

 feature selection( انتخاب صفات )4

 ( .classification( دسته بندي )5

گروه قرار داده  4نوع بافت و رنگ از مغز دانه هاي برنج حاصل گرديده اند آنگاه آنها را در  60تاكنون 

 (.5مورد برتر انتخاب شده اند ) 22سپس 

 

 برنج سیاه :
( شامل مجموعه اي از انواع برنج هاي purple rice( و بعبارتي برنج ارغواني )black riceبرنج سیاه )

( قرار دارند. glutinous" هستند كه برخي از آنها جزو گروه برنج هاي چسبناك ).Oryza sativa Lگونه "

كم تعدادند ولیكن محدود به برنج سیاه اندونزيايي و برنج جاسمین سیاه تايلندي نیستند.  ارقام برنج سیاه نسبتًا

مي باشد و مقدار آنتي  Eبرنج سیاه از ارزش غذايي زيادي برخوردار است زيرا سرشار از آهن و ويتامین 

 (.10( هستند )blueberryاكسیدان هايش بیش از زغال اخته )
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نج سیاه حاوي باالترين میزان آنتوسیانین بعنوان يك آنتي اكسیدان در غذاها است. دانه اليه سبوس دانه بر

هاي برنج سیاه از نظر مقدار فیبر مشابه برنج قهوه اي مي باشند و مزه اي ماليم و آجیلي دارند. مردم چین 

لبًا رنگ مشكي تیره اي دارد معتقدند كه برنج سیاه براي معده ، كلیه ها و كبد انسان مفید است.  برنج سیاه غا

ولیكن پس از پختن به رنگ ارغواني تیره در مي آيد. رنگ ارغواني تیره برنج سیاه به سبب وجود میزان 

فراوان آنتوسیانین مي باشد آنچنانكه مقدارش نسبت به ساير دانه هاي رنگي بیشتر است. برنج سیاه براي 

يي و نان مناسب مي باشد. برنج جاسمین سیاه درحالیكه در تهّیه : پوره ، دسر ، كیك برنجي ، رشته غذا

قیاس با واريته هاي برنج قهوه اي و سفید از رواج كمتري برخوردار مي باشد ولیكن بخوبي مي تواند باعث 

 (.10رنگي شدن وعده هاي غذايي گرديده و بر سالمتي افراد بیفزايد )

 

" و Chakhao amubi" ، "Chakhao Poireiton"از برنج هاي معطر سفید و سیاه از جمله : 

"Chakhao angouba در مناطقي نظیر "مانیپور" هندوستان براي تهّیه غذا جهت جشن ها و مهماني ها "

" به معني لذيذ مي باشد لذا واژه مركب ahaoba" به معني برنج و واژه "chakبهره مي گیرند. واژه "

"chakhaoه بر اين است كه برنج سیاه همراه با استقرار نخستین ساكنین " بمعني برنج لذيذ است. عقید

" و Amubi( به منطقه وارد گرديده است آنچناكه واژه هاي "Meiteisناحیه "مانیپور" بويژه "میتیس ها" )

"Angouba كه از زبان مرسوم اين قوم بجا مانده اند، به ترتیب به معني سیاه و سفید مي باشند. از اينرو "

" را بترتیب براي برنج هاي معطر سیاه و Cakhao angouba" و "Chakhao amubiمركب "اسامي 

روپیه )هر روپیه  125سفید بكار مي برند. برنج سیاه را در اغلب فروشگاه هاي هند به قیمت هر كیلوگرم 

بعنوان غذايي تومان( مي فروشند. برنج سیاه معطر را در بسیاري از هتل هاي استاندارد هندوستان  40معادل 

( كه از برنج سیاه تهّیه مي گردند، داراي طرفداران flakeبا ارزش و گرانبها طبخ مي كنند. پولكي هايي )

 5/2فراواني هستند. برنج هاي سیاه چسبناك و معطر منطقه "مانیپور" بواسطه اينكه از عملكرد پائین )حدودًا 

واينكه گران تر از ساير ارقام برنج رايج مي باشند لذا تن در هكتار( در شالیزارهاي غرقابي برخوردارند گ

 (. 10درصد كل مزارع برنج منطقه را اشغال نموده اند ) 10كمتر از 

 

تاكنون هیچگاه تالش منظم و برنامه ريزي شده اي در "مانیپور" هند براي اصالح برنج سیاه عطري و 

ژرم پالسم( ، ويژگي ها و ارزشیابي ارقام معطر چسبناك صورت نگرفته است ولیكن مجموعه ريخته ارثي )

ويژگي مورفولوژيكي  34برنج هاي سیاه اخیرًا انجام شده اند. برنج سیاه معطر و چسبناك "مانیپور" از لحاظ 

خصوصیت زراعي آن در واكنش به بیماري ها و آفات گیاهي مهم از اهمیت  7مشخص شده است آنچنانكه 

مچنانكه میزان تقاضاي داخلي براي برنج سیاه معطر و چسبناك افزايش مي يابد، وافري برخوردار مي باشد. ه

كوشش هاي فراواني براي اصالح آنها از نظر كسب راندمان باالتر بدون كاهش كیفیت و عطر دانه ها و كیفیت 

زارهاي پخت در "مانیپور" صورت مي پذيرد تا عالوه بر پاسخگويي تقاضاي داخلي بر امكان صادراتش به با

 (.10خارجي افزوده شود )

 

 برنج قرمز :

( از واريته هاي خاص برنج است كه به سبب برخورداري از آنتوسیانین به رنگ قرمز red riceبرنج قرمز )

( و ندرتًا بحالت برنج سفید يعني كاماًل unhulledديده مي شود. اين نوع برنج را به حالت سبوس دار )

( قرمز husk( مصرف مي كنند. دانه هاي برنج مذكور داراي پوسته خارجي )hulledپوست گیري شده )
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رنگي هستند درحالیكه ارقام معمولي از پوسته خارجي قهوه اي برخوردارند. برنج قرمز داراي طعم آجیلي 

است و داراي ارزش غذايي بسیار زيادي مي باشد زيرا جنین پس از مراحل تبديل همچنان بصورت كامل بر 

 (. 9دانه هاي سبوس دار باقي مي ماند )روي 

 

 

 
 

 

 برنج قرمز داراي واريته هايي بشرح زير مي باشد :

( مي شناسند كه از عملكرد كمي برخوردار است لذا weedy riceالف( برنج قرمز را گاهًا بنام "برنج هرز" )

 بت به ارقام معمولي برنج دارد. بعنوان يك علف هرز سمج در مزارع بشمار مي آيد درحالیكه كیفیت بهتري نس

 " كه نسبتًا كمیاب است.Rakthashaliب ( واريته "

 " كه داراي دانه هاي بلند ولي فاقد خاصیت چسبناكي مي باشد. Red cargoپ ( واريته تايلندي "

" كه از نظر طول دانه جزو گروه متوسط بشمار مي آيد و در كشور بوتان Bhutanese redت ( واريته "

 اعت مي گردد. بوتان در منطقه شرق هیمالیا واقع است. زر

" كه جزو انواع جديد برنج محسوب مي گردد و در اراضي مرطوب منطقه Camargue redث ( واريته "

 "كامارگو" واقع شرق فرانسه بعمل مي آيد. 

 Rosematta" ، "Palakka dan" كه آنرا با اسامي مشابهي چون " "Kerala mattaج ( واريته "

matta" ، "Kerala red" و "Red parboiled نیز مي شناسند. برنج مذكور از واريته هاي بومي "

مرسوم در منطقه "كراال" واقع در ناحیه جنوب غربي هند و همچنین كشور سريالنكا محسوب مي گردد. اين 

نگ برنج استفاده مي ( و پوديidli( و نوعي صبحانه بنام "آيدلي" )appamبرنج جهت تهّیه كیك "آپام" )

 شود.

" كه جزو برنج هاي قهوه اي معطر محسوب مي شود و در اواخر قرن بیستم wehani riceچ ( واريته "

 توسعه يافته است.

" كه نوعي برنج تخمیر شده با كمك كپك قرمز است و در شرق آسیا پخته مي Red yeast riceح ( واريته "

 (.9ي چین استفاده مي گردد )شود. از اين واريته در داروسازي سنت
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برنج معمولي و برنج قرمز خودگشن هستند لذا امكان بسیار كمي در ايجاد تالقي با يكديگر دارند. اين مسئله 

میالدي متعاقب جستجو براي ارقام مقاوم برنج در اياالت متحده آمريكا دريافت گرديد. دسته  2002در سال 

 DNA (DNAهاي اخیر در آمريكا از طريق انگشت نگاره بندي برنج قرمز هیبريد ضمن سال 

fingerprinting( انجام گرفته است )6 .) 

 

 غذاهايي كه با برنج قرمز تهّیه مي شوند عبارتند از :

" كه توسط سیاه پوستان مناطق جورجیا و كارولیناي جنوبي آمريكا Red rice( نوعي غذاي سنتي بنام "1

 تهّیه مي گردد.

 " كه در آفريقاي غربي مرسوم است.jollof riceغذاي بومي بنام "( نوعي 2

 (. 9" كه از مخلوط برنج ولوبیا تهّیه مي گردد )Sekihan( نوعي غذاي سنتي ژاپني بنام "3

 

 شناسايي و اندازه گیري رنگدانه برنج رنگي :
ه نقش تركیبات غذايي آنها در اخیرًا میزان مصرف برنج هاي رنگي از جمله برنج سیاه و برنج قرمز بواسط

تأمین سالمتي انسان در برخي از كشورها نظیر كره سريعًا افزايش يافته است. "آنتوسیانین ها" 

(anthocyanins( "گروهي از "فالونوئیدهاي )flavonoids قرمز و ارغواني هستند كه بعنوان رنگدانه )

ها" از اين نظر براي سالمتي بشر اهمّیت دارند كه  هاي اولیه در برنج هاي رنگي وجود دارند. "آنتوسیانین

 داراي اثرات مفید زير مي باشند :

 ( antioxidantالف( آنتي اكسیدان )

 ( anticancerب ( ضد سرطان )

 ( hypoglycemicپ ( كاهش قند خون )

 (.anti-inflammatory( )7ت ( ضد التهاب )
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( با synergic( نشان داده اند كه داراي اثرات افزايشي )in vivo"آنتوسیانین ها" در آزمايشات میداني )

هزار تن در سال  10انواع عناصر غذايي مي باشند. تولید جهاني "آنتوسیانین ها" از انواع انگورها در حدود 

میلي گرم در  180میلي گرم در تابستان ها و  215است. متوسط جذب روزانه "آنتوسیانین ها" تخمینًا 

ها مي باشند كه مؤيد اهمیت آنها در رژيم غذايي انسان هستند لذا ضرورت دارد كه درك عمیق تري  زمستان

در مورد خصوصیات و اثربخشي آنها در غذاها و نحوه تغذيه انجام پذيرد. آنتوسیانین هايي كه از برنج هاي 

نگور هستند زيرا برنج ماده رنگي حاصل مي گردند، داراي ثبات بیشتري نسبت به آنتوسیانین هاي حاصل از ا

غذايي اصلي را در بسیاري از كشورهاي آسیايي بدون توجه به فصول سال تشكیل مي دهند. بنابراين پیگمان 

 (. 7هاي آنتوسیانین كه در برنج هاي رنگي حضور دارند، نويدبخش اثرات مفیدشان در غذاها هستند )

 

یم بعنوان يك ماده غذايي پختني در تهّیه نان، بستني و تعدادي از امروزه از برنج قرمز عالوه بر استفاده مستق

( بهره مي گیرند. آنتوسیانین ها در برخي از اليه هاي خارجي دانه هاي برنج حضور دارند liquorنوشابه ها )

ولیكن مي توان بخش هاي سرشار از آنتوسیانین ها را از دانه هاي برنج رنگي جدا ساخت و بعنوان يك 

ب در مواد غذايي بكار گرفت. با وجوديكه پژوهش هاي بسیار زيادي تاكنون در مورد تركیبات آنتوسیانین تركی

در میوه ها و سبزيجات انجام گرفته است اّما اطالعات چنداني در مورد اينگونه تركیبات برنج هاي رنگي 

-cyanidin-3وزيد" )گلوك-3-" يا "سیانیدينC3Gوجود ندارد. مطالعات اولیه نشان مي دهند كه "

glucosideاصلي ترين تركیب آنتوسیانین در برنج سیاه است اّما تركیبات جزئي ديگري نظیر : "مالويدين )-

-peonidin-3گلوكوزيد" )-3-" يا "پیونیدينpt3G( و "malvidin-3-glucosideگلوكوزيد" )-3

glucoside( را نیز شامل مي شوند )7.) 

 

 

 
 

 

را آنالیز نموده اند و نتايج بیانگر اينكه حاوي مجموعه وسیعي از آنتوسیانین ها مي باشد اخیرًا برنج سیاه 

گرم از غالبیت  100میلي گرم در  470واريته برنج سیاه بررسي شده با مقدار 10" در میان C3Gبطوريكه "

راز نموده است. گرم دومین رتبه را اح 100میلي گرم در  40" با مقدار pt3Gبرخوردار بوده درحالیكه "

نتايج همچنین نشان مي دهند كه تفاوت هاي قابل توجهي در مقدار آنتوسیانین و تركیباتش در دانه هاي برنج 

رنگي وجود دارند بنابراين پتانسیل يك ماده غذايي رنگساز را دارند. مطالعات اخیر به شناسايي تركیبات و 
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ج رنگي كمك نموده است تا بدين ترتیب بر نقش آنها در خصوصیات آنتوسیانین ها در واريته هاي مختلف برن

تغذيه سالم انسان افزوده گردد. تالش موفقیت آمیز در راستاي پذيرش ارقام رنگي برنج توسط مصرف 

كنندگان بعنوان بخشي از رژيم غذايي روزانه مي تواند به توسعه كاشت اينگونه محصوالت و نهايتًا افزايش 

 (. 7بینجامد ) تندرستي مصرف كنندگان

 

 براي شناسايي آنتوسیانین ها از شیوه هاي زير استفاده مي گردد :

 ( spectroscopicالف( طیف نمايي )

 ( HPLCب ( كروماتوگرافي مايع با كارآمدي باال )

 ( UV-visپ (" اسپكترومتر" جذب امواج "اولترا ويولت" و امواج مرئي )

 ت ( كروماتوگرافي كاغذي 

 (. LC-MSتوگرافي مايع همراه با "اسپكترومتري" توده اي )ث ( كروما

 

 3( برنج وحشي و برنج سیاه نشان دهنده حضور مخلوطي از acidic methanolاسیدي )-استخراج الكلي

" بوده اند درحالیكه هیچگونه پیگماني از اين طريق UV-vis/MSنوع پیگمان مختلف مبتني بر خصوصیات "

 (. 7يد )از برنج قرمز حاصل نگرد
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 برنج رنگي ؛ باززايي آلي : 
( از جمله برنج قرمز همچنان در بخش هاي دور heirloom riceارقام مختلف برنج هاي بومي و قديمي )

 redافتاده اي از قاره آسیا نظیر: بوتان، بنگال و نواحي كوهستاني فیلیپین كشت مي گردند. برنج قرمز )

rice : مزه ، بافت و ارزش غذايي در آمريكا و اروپا كم نظیر و خارق العاده شمرده مي ( از جنبه هايي نظیر

( يا خاكي است و از ويژگي جويدني nuttyشود و خواستاران بسیاري دارد. برنج قرمز داراي طعمي آجیلي )

(chewing بیشتري در قیاس با برنج هاي سفید معمولي برخوردار مي باشد. دانه هاي برنج قرمز از ) رنگ

سرخ متمايل به حنايي بهره مي برند. برنج قرمز را نبايد با برنج هاي قهوه اي اشتباه گرفت درحالیكه ظاهرًا 

( در حقیقت از برنج هاي معمولي شمرده مي brown riceبسیار به همديگر شباهت دارند. برنج قهوه اي )

ت لذا تمامي برنج هاي سفید نظیر : برنج شود كه تمامي مراحل تبديل شلتوك به برنج سفید را طي ننموده اس

هاي دانه بلند ، چسبناك و دانه كوتاه مي توانند در مراحل اولیه فرآيند تبديل جزو برنج قهوه اي محسوب 

 (.1گردند )

 

 

 
 

 

 

برنج قرمز بسان برنج هاي وحشي و انواع برنج آپلند حائز محبوبیت خاصي در بین خريداران هستند زيرا 

مناطق كوهستاني و بحالت ارگانیك پرورش مي يابند و اينگونه مناطق بوفور در بخش هاي شمال و  غالبًا در

( در unoyجنوب فیلیپین يافت مي گردند. در استان "كالینگا" كشور فیلیپین نوعي برنج آپلند بنام "اونوي" )

( rainfedبه نزوالت آسماني )مزارع تراس بندي پرورش مي يابد. نیاز آبي اينگونه شالیزارها كاماًل متكي 

است. اين نوع برنج كاماًل بصورت ارگانیك حاصل مي آيد زيرا در پرورش آنها بهیچوجه به كاربرد كودهاي 

شیمیايي و آفتكش ها اقدام نمي گردد لذا طرفداران محیط زيست پرورش آنرا دوستدار محیط زيست عنوان 

د و با حرارت مستقیم خورشید خشك مي گردد سپس با كرده اند. برنج "اونوي" با دست برداشت مي شو

 (.1وسايل ايتدايي به برنج سفید تبديل مي شود )
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" Kabunyanرقم قرمز برنج "اونوي" را در جشن ها و فستیوال ها به پیشگاه قديسان مذهبي از جمله "

شت و برداشت برنج "اونوي" با دفعه اقدام به كا 2تقديم مي دارند. زارعین منطقه "كالینگا" در هر سال 

تن در هكتار مي نمايند. برنج هاي نواحي دشت را در دسامبر ولي برنج هاي نواحي آپلند در ماه  3راندمان 

واريته برنج "اونوي" وجود داشته اند ولیكن به سبب رواج  60مه برداشت مي شوند. در فیلیپین بیش از 

واريته از برنج هاي "اونوي" در مناطق دوردست پرورش  8فقط تدريجي برنج هاي هیبريد در مناطق مزبور 

مي يابند و آنها نیز غالبًا براي مصارف خانوادگي و در قالب كشاورزي معیشتي زراعت مي گردند درحالیكه 

اكثر مسئولین حكومتي فیلیپین بر پتانسیل ارقام "اونوي" براي صادرات تأكید مي ورزند. البته صادرات 

 (.1قم در سال هاي اخیر به ايالت "مونتانا" آمريكا آغاز شده است )محدود اين ر

 

 

 
 

 

 90درصد پروتئین هستند. داشتن متوسط عمر  16پژوهش ها نشان مي دهند كه ارقام قرمز "اونوي" داراي 

 سال در بین ساكنین ناحیه "كالینگا" فیلیپین نشاندهنده خاصیت احتمالي برنج "اونوي" در تأخیر سالخوردگي

" فیلیپین يافت مي گردند كه به برنج ممنوعه Luzonاست. انواعي از برنج هاي وحشي در مناطق جنوبي "

(forbidden rice معروفند. اين نوع برنج غالبًا در نواحي كوهستاني پرورش مي يابند. اخیرًا مقدار تولید )

زنند. بیشترين سطح زير كشت  تن در سال تخمین مي 40-70برنج ممنوعه را در طي دو فصل كاشت حدودًا 

" كشور فیلیپین وجود دارد. اين نوع برنج قرمز تاكنون فقط در كشور فیلیپین Bicolبرنج ممنوعه در ناحیه "

 " كاشته مي شوند عبارتند از :Luzonگزارش شده است. مهمترين واريته هاي برنج رنگي كه در ناحیه "

 روشن" داراي رنگ قهوه اي Kanorosالف( واريته "

 " از ارقام برنج "اونوي" با رنگ قرمز تیرهMimisب ( واريته "

 (. 1" از ارقام سیاه رنگ برنج "اونوي" )Unoy Malagkit" و "Inowayanپ ( واريته هاي "
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 رنگ كردن دانه هاي برنج :
مصرف مي شوند برنج هاي رنگي از ُپر طرفدارترين مواد خامي هستند كه در مهد كودك ها براي كودكان  ---

 و كودكان نیز در تهّیه آنها با اشتیاق مشاركت مي جويند. براي اين منظور از سه روش استفاده مي شود :

 ( شیوه آب و رنگ هاي غذايي 1

 ( شیوه سركه يا مايع دستشويي و رنگ هاي غذايي .2

 ( شیوه الكل طبي و رنگ هاي غذايي .3

تفنن و يا يك وسیله سرگرمي براي نوباوگان و كودكان محسوب  رنگ كردن دانه هاي برنج مي توانند نوعي

 (.11شود)
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 شیوه آب و رنگ هاي غذايي :

از اين روش براي رنگ كردن برنج و ماكاروني بمنظور تهیه يك خوراكي تفنني و يا سرگرمي استفاده مي 

بريزيد سپس رنگ غذايي را با دقت  كنند. براي اين منظور ابتدا يك قاشق چايخوري آب را در يك پاكت فريزر

به آب اضافه نمائید. دانه هاي برنج يا رشته هاي ماكاروني را به داخل محلول رنگي اضافه نمائید. دهانه پاكت 

را محكم ببنديد يا گره بزنید سپس آنرا بنحوي تكان بدهید كه دانه هاي برنج يا ماكاروني در مايع رنگي غوطه 

 ي شوند.ور گردند و كاماًل رنگ

دانه هاي رنگ شده را بر روي يك صفحه كاغذ مومي كه روي سیني قرار دارد، بچینید. براي اين منظور مي 

توان از بشقاب هاي كاغذي نیز بهره گیريد. در هنگام پخشاندن دانه هاي رنگ شده بر سطح كاغذ جهت خشك 

اجازه بدهید تا دانه هاي رنگ شده قبل از شدن بايد از هر گونه تجمیع و توده شدن دانه ها ممانعت ورزيد و 

 (.11دقیقه بخوبي خشك شوند ) 30هر استفاده اي براي حدود 

 

 

 
 

 

 

 شیوه سركه يا مايع دستشويي و رنگ هاي غذايي :

از اين روش غالبًا فقط براي سرگرمي استفاده مي گردد و كاربرد غذايي كمتري دارد. بكارگیري سركه و يا 

( سبب مي گردد كه جذب رنگ توسط دانه هاي برنج بخوبي انجام پذيرد.  hand sanitizerمايع دستشويي )

براي اين منظور ابتدا بمیزان دو قاشق غذاخوري از سركه يا مايع دستشويي درون يك پاكت فريزر يا پاكت 

. مقداري دانه مشابهي با قابلیت بسته شدن دهانه بريزيد. مقدار كافي از رنگ هاي غذايي به آن اضافه كنید

برنج يا ماكاروني بداخل آن بريزيد. پاكت را محكم ببنديد يا گره بزنید سپس محموله اش را به آرامي و ماليمت 

بهم بمالید تا بخوبي رنگي شوند. محتويات پاكت را بر روي حوله كاغذي و بر سطح يك سیني يا بشقاب 

ساعت به همان صورت باقي بگذاريد  2الاقل براي  مسطح پهن كنید. آنها را براي اينكه بخوبي خشك شوند،

سپس مي توانید دانه هاي رنگ شده را براي انجام كارهاي تزئیني بكار گیريد. از غده چغندر لبويي براي 

 (.11ايجاد رنگ قرمز تا صورتي و از اسفناج براي ايجاد رنگ سبز مي توان استفاده نمود )
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 شیوه الكل طبي و رنگ هاي غذايي :

( استفاده مي شود. الكل طبي مايعي حاوي الكل و آب است كه rubbing alcoholدر اين روش از الكل طبي )

درصد اتانول تقلیبي يا "ايزوپروپانول" تشكیل يافته  70براي پاك كردن پوست و زخم ها بكار مي رود و از 

يعتر رنگ مي شود. براي اين منظور است. از الكل بدين دلیل استفاده مي گردد كه برنج خشك بدينطريق سر

قاشق چايخوري الكل طبي و مقداري رنگ غذايي در آن مي  2ابتدا يك ظرف شیشه اي  انتخاب مي گردد و 

ريزند. براي رنگ آمیزي مي توان از ژل رنگي يا رنگ هاي مايع معمولي نیز بهره گرفت. بعالوه از رنگ 

براي اين منظور استفاده نمود و رنگ مطلوب را ايجاد كرد.  هاي طبیعي و حتي پوره چغندر لبويي مي توان

متعاقبًا يك فنجان برنج خشك را در داخل شیشه حاوي الكل مي ريزند و پس از بستن درب ظرف به تكان دادن 

آن اقدام مي كنند و اين كار را تا رنگ گرفتن تمامي دانههاي برنج ادامه مي دهند آنگاه سطح يك ماهي تابه 

سیني را با حوله كاغذي مي پوشانند و برنج هاي رنگ شده را بر سطح آن پخش مي كنند و تا زمان  پهن يا

خشك شدن به همان حالت باقي مي گذارند. براي رنگ آمیزي دانه هاي برنج مي توان از چندين رنگ نیز 

ده مبادرت ورزيد استفاده نمود سپس در خاتمه براي خلق مجموعه اي رنگارنگ به آمیختن دانه هاي رنگ ش

 (.8و يا آنها را بصورت اليه هايي مشابه رنگین كمان در كنار همديگر قرار داد )

   

 

 
 

  

 

 

 وسائل مورد نیاز براي رنگ آمیزي دانه هاي برنج يا ماكاروني عبارتند از :

 الف( نصف فنجان برنج يا ماكاروني خام

 قطره رنگ خوراكي 4-6ب ( 

 غذي پ ( كاغذ مومي يا حوله كا

 ت ( بشقاب كاغذي يا ورقه هاي قنادي

 ث ( يك قاشق چايخوري آب، سركه ، الكل طبي يا مايع دستشويي 

 ج ( پاكت فريزر مرغوب

 (. 11،4چ ( بشقاب پهن يا سیني )
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بايد توجه داشت كه همه مردم از تنّوع رنگ ها مشابه رنگین كمان مسرور مي گردند لذا ايجاد طیفي از برنج 

ي رنگي مي تواند بر شادي و شور زندگي بیفزايد. دانه هاي برنج نبايد به مدت زياد در محلول رنگي باقي ها

بمانند زيرا خیسانده و نرم مي گردند. سركه به پخشاندن و تثبیت رنگ بر روي دانه هاي برنج كمك مي كند. 

فزودن مقدار بیشتري از رنگ يا سركه در صورتیكه تمامي دانه ها بخوبي رنگ نگرفته باشند، بايد نسبت به ا

اقدام نمائید ولیكن مراقب باشید كه اضافه كردن رنگ مازاد باعث تیرگي دانه هاي برنج خواهد شد. ضمنًا 

سركه تا حدودي مي تواند از رشد كپك ها بر سطح دانه هاي برنج رنگ شده جلوگیري نمايد ولیكن اگر دانه 

حال دچار كپك زدگي مي شوند. همچنین برنج هايي كه به كمك سركه هاي مذكور بخوبي خشك نشوند، بهر 

رنگ آمیزي شده اند پس از پختن نیز طعم آنرا خواهند داشت. دانه هاي برنج رنگ شده را پس از خشك شدن 

 (.3در ظروف قابل درب بندي نگهداري مي كنند تا دچار كپك زدگي و فساد نگردند )
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 ي :عرضه تجاري برنج هاي رنگ
میالدي به عرضه برنج هاي رنگي در فروشگاه هاي مواد غذايي اقدام نموده است.  2013تايوان از سال 

اينگونه برنج ها را به رنگ هاي صورتي، سبز، زرد و ارغواني ملّون ساخته و بصورت تك رنگ يا رنگین 

تمامًا از رنگ هاي غذايي و كماني عرضه مي دارند. رنگ هايي كه براي اين منظور استفاده مي شوند، 

 طبیعي هستند و بهیچوجه از رنگ هاي شیمیايي بهره نمي گیرند. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 منابع اينگونه رنگ ها عبارتند از :

( استخراج مي كنند كه بعنوان نوعي گیاه داروئي در تهّیه curcuminالف( رنگ زرد را از "زرد چوبه" )

( كاربرد دارد. اين رنگ طبیعي در حقیقت نوعي آنتي اكسیدان curryانواع ادويه ها از جمله ادويه "كاري" )

 قوي است كه نقش بارزي در جلوگیري از بیماري سرطان ايفاء مي نمايد.

 ( فراهم مي سازند.gourdب ( رنگ سبز را از كدو قلیاني )

 پ ( رنگ صورتي را از گوجه فرنگي تهّیه مي كنند.

 هیا مي نمايند.ت ( رنگ ارغواني را از برخي سبزيجات م

بدينگونه برنج هاي رنگ شده داراي تركیبات مفید ديگري عالوه بر تركیبات عادي خواهند شد. تجار تايواني 

رنگ غذايي متفاوت براي رنگ آمیزي برنج ها مي باشند تا بدينگونه ضمن گسترش  14در صدد تدارك 

 (. 2بازاريابي بر ارزش غذايي و تجاري برنج ها بیفزايند )
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"باغ های ژاپنی" ؛   
"Japanese gardens"  

 

 

 

 

 

 

 مقّدمه :

باغ های سنتی ژاپن از مهمترين اجزاء فرهنگ و هنر آن کشور محسوب می گردند. اين باغ ها در انواع و 

سبک های مختلفی ساخته می شوند. هر نوع از باغ های ژاپنی حائز زيبايی ويژه ای است و خواستاران 

قديمی در گسترۀ آن کشور پراکنده اند اّما بیشترين  بیشماری در ژاپن و سراسر جهان دارد. باغ های ژاپنی

 تعدادشان در شهرهای "کیوتو" و "توکیو" واقع هستند. 

شهر "کیوتو" دارای معابد و زيارتگاه های تاريخی بسیاری است که غالبًا مزين به باغ های ژاپنی زيبا و 

در چهار فصل سال تغییر می نمايند، بگونه  مفتون کننده ای می باشند. اين باغ ها حائز مناظر بديعی هستند که

( را در sakuraای که بازديدکنندگان هیچگاه برگ های ملّون درختان در پائیز و شکوفه های گیالس ژاپنی )

 بهار فراموش نخواهند کرد.

رشد تدارک باغ های ژاپنی بهیچوجه ساده و آسان نیست بلکه نیازمند زمان نسبتًا طوالنی برای احداث بناء و 

 (. 4طبیعی درختان ، درختچه ها و بوته های زينتی می باشد )

بسیاری از باغ های ژاپنی را بر اساس موقعیت اراضی طراحی می کنند آنچنانکه ساختار باغ های : خانگی ، 

 (.6بودائی ، پیاده روی ، میعادگاهی ، تفّرجی و صرف چای با يکديگر متفاوتند )

پنی با الهام از باغ های سنتی چین شکل گرفته اند ، اگر چه ممکن است از آنها برخی معتقدند که باغ های ژا

 زيباتر و دلپذيرتر باشند.

برخی از انواع باغ های ژاپنی بجای آب دارای اجزايی چون شن ها و سنگريزه ها هستند که َسمبل و نماد 

ايی هستند که َسمبل کوهستان ها و رودخانه ها و درياچه ها می باشند. آنها همچنین مشتمل بر تخته سنگ ه

 (.4جايگاه خدايان محسوب می گردند )

 

 تاريخچه باغ های ژاپنی :

باغ های ژاپنی که امروزه در سرزمین آفتاب تابان يافت می گردند ، در واقع طی سال های اخیر احداث نشده 

ام می درخشند. بسیاری از باغ اند بلکه آنها میراث قرون پیشین می باشند ، گواينکه همچنان بخوبی آن اي

های ژاپنی قديمی تاکنون تخريب گرديده و بسیاری از آنها نیز توسط هنرمندان ژاپنی به سبک جديد نوسازی 

 شده اند. 

 538-710نوشته های تاريخی حاکی از آن هستند که گروه بزرگی از بازرگانان ژاپنی در طی سال های 

( از کشور همسايه )چین( بازديد داشتند لذا تحت تأثیر Asuka periodمیالدی موسوم به دوره "اوزاکا" )

میالدی با  630-838هنرهای چینی هم عصرشان قرار گرفتند. مراودات بین ژاپن و چین ضمن سال های 
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گسیل راهبان بودائی ، پژوهشگران ، ديپلمات ها ، دانشجويان و مترجمان به کشورهای يکديگر شدت بیشتری 

 (.4يافت )

 

( ، "حّیان" Nara( ، "نارا" )Asukaطور کلی باغ های ژاپنی که در طی دوره های موسوم به : " اوزاکا" )ب

(Heianموراماچی" ، )- ( "کاماکوراMuromachi-Kamakura( "ماموياما" ، )Momoyama "ِادو" ، )

(Edo( "میجی" ، )Meijiو همچنین عصر حاضر احداث شده اند ، دارای تفاوت هايی با )  .همديگر هستند

امروزه اکثريت باغ های ژاپنی دوره های "ازوکا" و "نارا" نابود شده اند و مردم ژاپن فقط تصّوراتی از آنها 

 (.4از طريق تماشای نقاشی های بجامانده دارند )

 

 

 
 

 

 

ی( میالد 710-794میالدی( و "نارا" ) 593-710اولین باغ های ژاپنی در دوره های تاريخی "اوزاکا" )

شکل گرفته اند. در آن دوران ها خاندان های امپراطوری ُپر قدرتی بر ژاپن حکومت می کردند که به ايجاد 

الگوهايی از : سواحل درياها ، تاالب ها ، جزاير ، رودخانه ها و جنگل ها در اطراف اقامتگاه هايشان عالقمند 

اجرين چینی و ساکنین شبه جزيره کره به بودند. آن اوان همچنین مصادف با معرفی دين بودائی توسط مه

ژاپن بود بطوريکه تأثیرات گسترده ای بر نحوه احداث باغ های ژاپنی از جمله بکارگیری تخته سنگ ها و ُپل 

 (. 5ها شد که در چین آن زمان بوفور مرسوم بوده است )
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 794-1185ان" )( از دوره "حیparadise gardenنوعی از باغات ژاپنی موسوم به "باغ بهشت" )

" به تفصیل درج The sakuteikiمیالدی( ظهور يافت که تکنیک های احداث آن در کتابی قديمی موسوم به "

 (.4گرديده است )

 

میالدی(  1185-1573( در طی دوره های "کاماکورا" و "موراماچی" )Zen Buddhismمذهب بودائی )

عی از باغ های ژاپنی در اطراف معابد بودائی موسوم ظهور و گسترش يافت و در نتیجه منجر به احداث انوا

 ( شد.Zen styleبه باغ های ژاپنی سبک بودائی )

میالدی( نوعی از باغ های زيبای ژاپنی موسوم به "باغ  1586-1600از طرفی در طی دوره "ماموياما" )

 ( معرفی شد که وسیعًا مورد استقبال طبقه اشراف قرار گرفت.Tea gardenچای" )

( ابداع گرديدند ، rock zenمیالدی( نیز باغ های بودائی صخره ای ) 1616-1867ر ضمن دوره "ِادو" )د

 (.4که نسبت به باغ های دوره های "کاماکورا" و "ماروماچی" بسیار بزرگتر بودند )

 

ار میالدی( احداث شدند ، تحت قیمومّیت تج 1868-1912مشهورترين باغ های ژاپنی که در عصر "میجی" )

 عمده و سیاستمداران آن زمان ژاپن قرار داشتند. 

میالدی( مشاهده می شوند ، عمدتًا باغ هايی هستند  21آن تعداد از باغ های ژاپنی که در عصر حاضر )قرن 

 (. 4که با سبک های مدرن و تکنولوژی های پیشرفته عجین گرديده اند )
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 عناصر اصلی سازنده باغ های ژاپنی :

زاء و عناصر ساختاری باغ های ژاپنی که هر کدام مبین بخش کوچکی از پديده های طبیعی هستند عبارت اج

 از : 

آب ، شن ، سنگريزه ، سنگ ، صخره ، جزيره ، تپه ، چايخانه ، پل ، جويبار ، ماهی ها ، مسیر پیاده روی ، 

، تاالب ، درختان ، مجسمه ها ، دروازه فانوس های سنگی ، لوله کشی آب با ساقه های بامبو ، خزه ، گل ها 

 ها ، حوضچه های آب ، پرچین ها و سازه های معماری می باشند.

 هر کدام از اجزاء مذکور بعنوان َسمبل پديده ای خاص محسوب می شوند و دارای معانی ويژه ای هستند.

باغ های ژاپنی باشد  حضور آب يا تاالب بجز در باغات سبک بودائی بنظر می رسد که جزو عناصر اصلی

درحالیکه حضور شن ، سنگريزه ، آب ، مه و پاکیزگی از ضروريات باغ های سبک بودائی و صخره ای 

 بشمار می روند. 

 ُپل های ژاپنی که در اينگونه باغ ها مشاهده می شوند، بازگو کننده احساسات هنرمندان ژاپن می باشند.

د درحالیکه ماهی ها فقط بخشی از عناصر دکوری باغ محسوب می تاالب ها نمايانگر اقیانوس يا دريا هستن

 گردند.

 ( مبین چهار عنصر طبیعت يعنی : آتش ، آب ، خاک و باد است. stone lanternهر فانوس سنگی )

بطور کلی عناصری که بعنوان دکور در ساختار باغ های ژاپنی بکار می روند ، بايد بگونه ای باشند که بر 

 (. 4محیط باغ بیفزايند ) جنبه ترسناکی
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 عنصر اصلی زير ساخته می شوند : 7باغ های ژاپنی از 

 ( :rocks( تخته سنگ ها )1

 از تخته سنگ ها عماًل برای موارد زير در ساختار باغ های ژاپنی استفاده می گردد :

 (fenceحصار ) -1-1

 ( retaining wallsديوار حفاظتی ) -2-1

 (.paths( )3ور )مسیر عب -3-1

 

 

 
 

 

 

 منظور بهره می گیرند : 4طراحان باغ های ژاپنی از تخته سنگ ها به 

 ( :animisticالف( همزادگرايی )

در مذهب بودايی تصّور می رود که تخته سنگ ها دارای جوهره خدايی و قدرت های ماوراء طبیعی هستند لذا 

( و بسان جزئی از ساختار spirit rockروح و روان" ) از تخته سنگ ها طی دوره های اخیر بعنوان "صخره

 باغ ها و پارک ها بهره جسته اند. 

 ( :religious imageryب ( باورهای مذهبی )

 کوه ها جزو عناصر مقدس دين بودايی محسوب می شوند.

 پ ( رسوم نگارگری :

 د.صخره ها را می توان در تقلید از کوه ها ، پل ها و قايق ها نگارگری نمو

 ت ( عنصر پیکره سازی :

برخی از تخته سنگ ها مشابه پديده های طبیعی هستند. بعالوه تخته سنگ ها را می توان به شکل حیوانات و 

 (.3اشیاء تراشید )
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 ( :white sand( شن های سفید )2

که در شن های سفید در حقیقت ترکیبات گرانیتی فلدسپار سفید ، کوآرتز خاکستری و میکای سیاه هستند 

فرهنگ ژاپن دارای معانی يکسان با : باران ، رودها ، آبشارها ، درياچه ها و اقیانوس ها می باشند. اينگونه 

( بکار می برند تا مؤيد zenشن ها را پس از جمع آوری در ساختار باغ های ژاپنی بويژه در سبک بودايی )

 (. 3حرکت امواج دريا و جريان رودها باشند )

ی را بعنوان مکان هايی صلح آمیز طراحی نموده اند و در حقیقت چنین ايده ای از افکار راهبان باغ های ژاپن

بودائی نشئات گرفته است. آموزه های دين بودا بدينگونه در افکار راهبان تجلی می يافت که از شن ها و 

معتقد بودند که دو عنصر سنگريزه ها برای القاء آرامش در دکوراسیون باغ های ژاپنی بهره گیرند. راهبان 

 (.4مذکور با حضور آب می توانند آرامش و صلح را جلوه گر سازند )

 

 

 
 

 

 ( :water( آب )3

تغییر حالت های طبیعی آب نظیر : روان شدن آب از کوه ها در بهار ، تجمع آب در دّره ها و ساکن شدن آب 

ای از وجوديت انسان ها نظیر : تولد ، رشد ،  ها در درياها و اقیانوس ها در مذهب بودايی بنوعی استعاره

 مرگ و تولد دوباره شمرده می شوند. 

آب همچنین نعمتی محسوب می گردد که از فراز آسمان می تواند بر همه جا حتی زمین های محصور و 

 (.3ممنوعه ببارد و باعث رشد گیاهان شود )
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 ( :planting( رستنی ها )4

درختان سايه دار ، گل های زينتی و حصارهای سبز باشند. مهمترين رستنی رستنی ها می توانند شامل : 

 هايی که در باغ های ژاپنی پرورش می يابند عبارتند از :

 ( :pinesسوزنی برگ ها ) -1-4

گیاهان سوزنی برگ جزو نباتات همیشه سبز محسوب می شوند ولیکن نیازمند مراقبت ويژه ای از جمله 

 تند تا به اشکال و اندازه های مطلوب در آيند. هرس بموقع و مناسب هس

 ( :bambooبامبو ) -2-4

از گیاه بامبو معمواًل بعنوان حصار سبز در ساختار باغ های ژاپنی بهره می گیرند. آنها دارای ساقه های 

 توخالی و قابل ارتجاع هستند.

 ( :plum & cherryدرختان آلو و گیالس ) -3-4

هرس شديد بصورت تنه ای قطور با شاخه های ظريف و جوان در می آورند تا نماد درختان آلو را اغلب با 

جوانی و طراوت باشند درحالیکه درختان گیالس اجازه می يابند که بطور کامل رشد کنند تا نمادی از پژمردگی 

 (.  3و زوال تدريجی موجودات زنده باشند )

 

 

 
 

 

 

 ( :bridges( پل ها )5

ه جزئی از باغ های ژاپنی هستند ، با رنگ های گوناگون خويش باعث جلوه ای شگرف پل ها عالوه بر اينک

در محیط می گردند. پل ها فقط يک ارتباط دهندۀ فیزيکی نیستند ، بلکه موجب اتصال دو دنیای انسانی و 

گام بر  خدايی می شوند و بدين ترتیب انسان را قادر می سازند تا از يک دنیای کوچکتر به دنیای بزرگتری

 دارند.
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 انواع پل هايی که در ساختار باغ های ژاپنی بکار می روند عبارتند از :

 ( :curvedپل های خمیده ) -1-5

پل های خمیده در باغ های ژاپنی بیانگر امکان عبور انسان از عالم ناسوت )زمین( به عالم الهوت )بهشت( 

 هستند. 

 ( :stone-slabپل های سنگی مسطح ) -2-5

گونه پل ها را در معابد بودائی بر روی رودخانه های خشک حاوی شن جهت ايجاد چشم اندازهای طبیعی اين

 دلپذير احداث می کنند.

 ( :red lacquered woodenپل های چوب جالدار قرمز ) -3-5

 (.3پل های سبک چینی نماد تفکر انسان ها برای درک حقايق زندگی هستند )
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 ( :sculptural ornamentalsنتی )( پیکره های زي6

پیکره های )مجسمه ها( زينتی غالبًا در باغ های ژاپنی استفاده می شوند اّما عناصر حجمی ديگری چون : 

فانوس ها ، گنبدها ، زيارتگاه ها ، تخته سنگ ها ، سوزنی برگ ها و بوته هايی که با کمک هرس به اشکال 

 (. 3عنوی طراحان باغ های ژاپنی هستند )مختلفی در می آيند، بیانگر تفکرات م

 

 

 
 

 

 ( :walls & fences( ديوارها و حصارها )7

از ديوارها و حصارها معمواًل برای محصور کردن و قسمت بندی گسترۀ باغ های ژاپنی استفاده می گردد. از 

نترل مناظر طبیعی حصارهای چوبی بعنوان محافظی در برابر پديده های آب و هوايی سود می جويند تا به ک

نوع بامبوی مختلف و انواع چوب ها فراهم می آيند ، در  25کمک نمايند. پرچین ها و حصارهايی که از 

 (. 3ترکیب با حصارهای سنگی ، سیمانی و آجری می توانند بسیار چشم نواز باشند )
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 اصول و مبانی ساخت باغ های ژاپنی :

 اصل اساسی به شرح ذيل پیروی می گردد : 3 در طراحی و ساخت باغ های ژاپنی از

 ( reduced scale( کاهش مقیاس ها )1

 ( symbolization( بکارگیری نمادها )2

 (.borrowed views( )5( اقتباس از مناظر )3
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کوه ها و رودخانه ها از جمله پديده های طبیعی هستند که در اندازه های مینیاتوری و در مساحتی محدود در 

غ های ژاپنی به همديگر می پیوندند و می توانند صحنه هايی ايده آل از روستاهای کوهستانی را متبادر با

 سازند. 

بکارگیری شن های سفید در حاشیه برکه ها جلوه ای از سواحل درياچه ها و بستر رودخانه ها را به نمايش 

 می گذارد.

تخته سنگ ها احاطه گرديده اند ، زيستگاه های خدايان ژاپنی های قديم باور داشتند، اغلب مکان هايی که با 

( يا "سکوی آسمانی" amatsu iwasakaمحسوب هستند لذا به آن مکان ها اصطالحًا "مرزهای آسمانی" )

(amatsu iwakura.می گفتند و مورد احترام قرار می دادند ) 

( ، خاکريزها ، himorogiخدايان" )در باغ های ژاپنی همچنین از کاشت متراکم درختان به مثابه "پرچین 

 (. 5( با هدف حراست از خاک مقدس بهره می جويند)mizugakiخندق ها و جويبارها بعنوان "حصار آبی" )

 

 

 

 
 

 

 

 انواع عمومی باغ های ژاپنی :

 نوع عمومی قرار می دهند : 2باغ های ژاپنی را بطور کلی در 

( که مشتمل بر مجموعه ای از Tsukiyama"تسوکی ياما" ) ( موسوم بهhill garden( باغ های تپه ای )1

 تپه ها و تاالب ها هستند. 

( که عاری از تاالب ها و تپه ها می hiraniwa( موسوم به "هیرانیوا" )flat garden( باغ های مسطح )2

 (. 5باشند )
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 سبک های خاص باغ های ژاپنی :

 ه مهمترين آنها به شرح ذيل می باشند :باغ های ژاپنی دارای سبک های مختلفی هستند ک

 ( :Boddhism garden( باغ ژاپنی سبک بودايی )1

( است. مورخان معتقدند که دوره "کاماکورا" Zen sectباغ ژاپنی سبک بودائی موسوم به "زن سیکت" )

بود و میالدی( مصادف با ظهور جنگاوران و ورود روحانیون بودائی از کشور چین به ژاپن  1333-1185)

اين موضوعات تأثیرات شگرفی بر افکار و فرهنگ ژاپنی ها از جمله ساختار اماکن ، بازارها و باغ های 

ژاپنی گذاشتند. تا پیش از اين دوره معمواًل باغ ها را فقط در حیاط خانه های ثروتمندان می ساختند اّما متعاقبًا 

 شد.  به ايجاد باغ های وسیعتر در جوار کاخ ها نیز پرداخته

میالدی( در حقیقت دورۀ شکوفائی احداث باغ های ژاپنی بود و اشخاصی  1333-1568دوره "ماروماچی" )

 ( در اين امور به مرحله خبرگی و ورزيدگی رسیده بودند.zenzui kawaramonoموسوم به "باغ سازان" )

بشارها بهره می جستند که از در باغ های سبک بودائی از : کوه ، جويبار ، سواحل شنی ، تخته سنگ ها و آ

 (.5" در "کیوتو" اشاره نمود)Daitokuji" و "Ryoanjiنمونه های بارز اينگونه باغ ها می توان به : "

 

 

 

 
 

 

 

 (:Rock/Dry/Zen Garden( باغ ژاپنی سبک "باغ صخره ای/بودائی/خشک" )2

شد که روح گرائی مذهب بودا را ( می باKaresasuiاين نوع از باغ های ژاپنی موسوم به "کارساسوئی" )

 تجلی می بخشد. 

موراماچی"  -" در دوره های "کاماکوراMuso sosekiباغ "کارساسوئی" توسط يک راهب بودائی بنام "

ابداع گرديد. وی بجای استفاده از آب به بکارگیری شن و سنگريزه برای الهام بخشی رودخانه و دريا هّمت 

 یز و حیرت آور فضای زيبای باغ های ژاپنی را تحقق بخشید. گماشت و بدينگونه حالت صلح آم
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از عناصر اصلی ساختار چنین باغ هايی آن است که از تخته سنگ ها در شکل ها و اندازه های مختلف 

 استفاده می گردد و آنگاه انواع درختچه ها و بوته ها در جوارشان غرس می شوند.

غ های سبک بودائی استفاده می کنند. باغ های سبک بودائی بعالوه از تکنیک های مختلفی در طراحی با

( و حرکات يوگا هستند. افراد meditationموجب تدارک فضا و اتمسفر کافی برای اجرای مراسم مراقبه )

 (. 4عالقمند برای اجرای اين موارد بر روی سطحی برجسته و سکو مانند قرار می گیرند )

 

 

 

 
 

 

 

 (:Hil & pond gardenتپه و تاالب" )( باغ ژاپنی سبک "باغ 3 

( است، در واقع ارائه دهنده صحنه های طبیعی Tsukiyamaاين نوع باغ که موسوم به "تسوکی ياما" )

نظیر: برکه ها ، تپه ها ، سنگ ها ، درختان ، ماهی ها ، پل ها ، خزه ها ، گذرگاه ها ، گل ها ، درختچه ها و 

 جويبارها می باشد. 

باغ های "تپه و تاالب" )تسوکی ياما( و "بودائی" )کارساسوئی( را می توان از جنبه های  با اين اوصاف

معنوی متشابه و همچنین تمايزات ساختاری با همديگر مقايسه نمود. واژه "تسوکی ياما" به معنی تپه هايی 

از باغ ژاپنی  است که بطور مصنوعی و توسط انسان شکل گرفته اند. باغ "تسوکی ياما" شیوه ای کالسیک

 است که می توان با قدم زدن در پیاده روها و ايوان بیرونی معابدش لذت برد.

باغ های ژاپنی سبک "تپه و تاالب" معمواًل بزرگتر از باغ های سبک بودائی هستند ، اگر چه آنها را هم می 

اغ تعداد زيادی از توان با بکارگیری برخی تکنیک ها حتی در وسعت های کوچک احداث نمود. اين نوع ب

بازديدکنندگان را در فصول بهار و پائیز به خود جلب می کند که بواسطه دربرداشتن شمار زيادی از درختان 

گیالس ، افرا و جینگو است. اين درختان به ظهور برگ های الوان در پائیز و همچنین شکوفه های زيبای 

 زديدکنندگان هستند.گیالس ژاپنی در بهار می پردازند که بسیار مطلوب با

( يا به مفهومی ديگر Ginkakujiنمونه بارز باغ ژاپنی سبک "تسوکی ياما" را می توان باغ "جینکاکوجی" )

 (.4( در شهر "کیوتو" نام برد )silver pavilion"عمارت نقره ای" )
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 ( :Tea garden( باغ ژاپنی سبک "باغ چای" )4

( نوعی از باغ های ژاپنی است که مشتمل بر Chaniwaبه "چانیوا" ) باغ ژاپنی سبک "باغ چای" موسوم

( در حاشیه باغ می باشد. چنین tea ceremonyخانه های سنتی ژاپنی برای برگزاری مراسم صرف چای )

میالدی بسیار رواج داشت. ژاپنی ها معتقدند که اينگونه باغ الهام  1522-1591مراسمی بويژه در سال های 

 وحانی و معنوی است.بخش عالم ر

در احداث باغ ژاپنی سبک "باغ چای" سعی می گردد تا از ايجاد بناهای مصنوعی خودداری ورزند و بگونه 

 ای ظواهر طبیعی را لحاظ نمايند.

( پرداخته می شود tea houseدر چنین باغ هايی به ايجاد مکانی برای صرف چای موسوم به "چايخانه" )

ايی چون : پله های سنگی ، فانوس های سنگی و دستجات فشرده ای از درختان که ملزومات آن را بخش ه

 تشکیل می دهند. 
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" است که چشم انداز وسیعی به gazebo"چايخانه" در حقیقت عبارت از يک عمارت تابستانی موسوم به "

 اکناف و جوانب باغ دارد. 

 

 باغ سبک "چانیوا" را می توان به دو بخش قسمت نمود :

 ( inner gardenخش درونی باغ )ب -1-4

 ( outer gardenبخش بیرونی باغ ) –2-4

بخش بیرونی باغ "چانیوا" دارای مسیری است که از طريق آن می توان به بخش درونی باغ دسترسی يافت. 

 البته هر دو بخش درونی و بیرونی باغ "چانیوا" توسط دروازه هايی از يکديگر مجزا می گردند. 

ت که قبل از ورود به بخش درونی اين باغ بايد دست ها را با آب بشويند. برای اين منظور از رسم بر آن اس

( که در نقاط مختلف باغ احداث شده Tsukubaiحوضچه های سنگی مملو از آب موسوم به "تسوکوبای" )

 اند ، بهره می جويند. 

 

 

 
 

 

 

ب" )تسوکی ياما( و باغ "صخره ای خشک" بطور کلی "باغ چای" )چانیوا( در قیاس با باغ "تپه و تاال

 tea)کارساسوئی( کوچکتر است. با اينگونه باغ ها می توان در موارد دعوت به مراسم سنتی صرف چای )

ceremony.در ژاپن مواجه گرديد ) 

  

 سیمای اصلی باغ های "چانیوا" مشتمل بر :

 ( Ishidoroفانوس های سنگی موسوم به "اشیدورو" ) -الف

 ضچه سنگی موسوم به "تسوکوبای" برای شستشوی دست های مهمانان حو –ب 

 ( Nakakuguriدروازه میانی موسوم به "ناکاکوگوری" ) -پ 

 ( Tobi-ishiاشی" )-پله های سنگی موسوم به "توبی -ت 

 (.4،5( می باشند )Kakeiلوله های انتقال آب از جنس بامبو موسوم به "کاکیی" ) -ث 



277 
 

 

 ( :Stroll garden"پیاده روی" )( باغ ژاپنی سبک 5

میالدی(  1600-1868( می باشند، در دوره "ادو" )kaiyuباغ های پیاده روی که موسوم به "کايو" )

 توسط مالکان بزرگ توسعه يافتند و به زيباترين باغ ها در سراسر ژاپن تبديل شدند. 

ه برای خلق مینیاتوری جلوه هايی از در اينگونه باغ های ژاپنی از تخته سنگ های عظیم و درختان باشکو

 مناظر طبیعی بهره می جويند.

 

 

 
 

 

باغ های "کايو" مشتمل بر يک تاالب مرکزی و تعدادی باغچه های پیرامونی هستند. بدينگونه اشخاص قدم 

 زنان از باغچه ای به باغچه مجاور می روند و لحظات خويش را در آرامش سپری می کنند.

بخش های درونی و بیرونی نیستند بلکه دارای مسیرهايی برای انجام پیاده روی با فراغ بال اين باغ ها دارای 

 و آسودگی می باشند. اين پیاده رو ها دارای مسیرهای عبور هم جهت با گردش عقربه های ساعت هستند.

ی در اطراف آن می باغ های پیاده روی معمواًل دارای يک درياچه يا تاالب مرکزی با مسیرهای متعدد راهپیمائ

باشند. باغ هايی از گیالس ژاپنی که طی دوره "ادو" در خارج از "کیوتو" احداث شده اند، نمونه های بارزی 

از باغ های سبک پیاده روی محسوب می شوند. اين باغ ها دارای يک تاالب در مرکز باغ و چندين مکان 

 برای صرف چای در اطراف و اکنافش هستند. 

( را برای افزايش زيبائی به bouldersباغ های ژاپنی يعنی درختان و تخته سنگ های عظیم ) دو عنصر مهم

( شهر Suizenj parkاين قبیل باغ ها نیز افزوده اند. نمونه بارز باغ پیاده روی را در "سويزينج پارک" )

 "کاماموتو" می توان مالحظه نمود.

تاالب" در قرن هفدهم میالدی ساخته شد که دارای  -"باغ ( به معنیOikeniwaباغ ديگری بنام "اوکینیوا" )

 يک تاالب مرکزی با چندين جزيره کوچک مملو از درختان سوزنی برگ است.
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میالدی در "توکیو" ساخته شد که آن نیز می تواند  1626( در سال Korakuenباغی نیز بنام "کوراکیون" )

ارای يک درياچه مرکزی و يک جزيره در داخل آن است که مؤيد اين سبک از باغ های ژاپنی باشد. اين باغ د

( اهدا گرديده است. هندوان وی را حافظ موهبت Benzaitenبه خدای هندی موسوم به "بنازايتن" )

-fullخوشبختی برای بشر قلمداد می نمايند. يک ُپل سنگی به شکل نیم دايره موسوم به "پل ماه کامل" )

moonاحل تاالب می شود. انعکاس اين پل نیم دايره ای بر سطح آب باعث تکمیل ( باعث اتصال جزيره به س

 شکل دايروی می گردد.

يکی از فوايد باغ های سبک پیاده روی آن است که از مسیرهای مختلف می توان به سرتاسر باغ دسترسی 

 (.4،5يافت و از زيبائی هايش بهره گرفت )

 

 ( :Japanese paradise garden( باغ ژاپنی سبک بهشت )6

اشرافیت ژاپن طی قرن دهم میالدی به شدت تحت تأثیر فرامین دين بودا قرار گرفت و ايمان به وجود مکانی 

( Jodo(  موسوم به "جودو" )pure landيا  paradiseزيبا ، دل انگیز و مملو از پاکی ها بنام بهشت )

الم خاکی و ناسوت بر اساس آموزه های گسترش يافت و بدينطريق باغ هايی برای تجلی مواهب بهشت در ع

 دين بودا احداث شدند.

 

( و راهبان بودائی Amida sectباغ ژاپنی سبک بهشت در طی دورۀ "حّیان" توسط مريدان فرقه "آمیدا" )

 در ژاپن ابداع گرديد. عناصر اصلی ساختار باغ های بهشت عبارتند از :

 تاالب مملو از نیلوفرهای آبی  -1-6

 های قوسی شکل پل  -2-6

 تاالر بودائی بزرگ  -3-6

 درختان  -4-6

تاالب ها نقطه مرکزی باغ های ژاپنی سبک بهشت يا "جودو" را تشکیل می دهند. در وسط تاالب نیز به 

 احداث جزيره ای مبادرت می ورزند که با يک ُپل به حاشیه تاالب مرتبط می گردد.
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" مربوط به معبدی Byodoin templeه نمونه هايی چون : باغ "از باغ های ژاپنی سبک بهشت می توان ب

" اشاره داشت که از مکان های مناسب برای تمّدد قوای Motsuji templeدر حومه "کیوتو" و باغ ژاپنی "

 فکری و رسیدن به آرامش روحی محسوب می گردند.

 

 باغ های ژاپنی سبک بهشت معمواًل با عناوين زير نیز بیان می شوند :

 ( pure land gardenسرزمین پاکی ها ) -الف

 ( imitates the Buddha sitting on a raised level surfaceبودای نشسته بر تپه ) –ب 

( island contemplating in the middle of a lotus pondجزيره ای در میان تاالب نیلوفر آبی ) –پ 

(4،5.) 

 

 ( :Japanese pond garden( باغ ژاپنی سبک تاالبی )7

( در ژاپن معرفی شد. احداث و Heianاين نوع باغ بدوًا در چین ابداع گرديد سپس در دورۀ "حّیان" )

 نگهداری باغ های تاالبی نسبتًا ُپر هزينه است. 

( از جمله باغ های ژاپنی سبک تاالبی است که به دستور Daikakuji templeباغ تاالبی "معبد داکاکوجی" )

 ( ايجاد شد. وی عالقه وافری به ايجاد و حفاظت از اينگونه باغ ها داشت.Sagaگا" )امپراطور "سا

عناصر اصلی باغ های تاالبی شامل : يک ساختمان تشريفاتی دو باله و يک درياچه يا تاالب بزرگ در مقابل 

 آن است.

" اشاره نمود که در " واقع در "کیوتوHeian Jingu shrineاز ديگر باغ های ژاپنی تاالبی می توان به "

 (. 4فصل بهار مملو ازشکوفه های گیالس ژاپنی می گردد )
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 ( :Gapanese courtyard garden( باغ ژاپنی سبک حیاطی )8

( از وسعت کمی برخوردار است و به سبب Tsuboniwaباغ ژاپنی سبک حیاطی موسوم به "تسوبونیوا" )

سام باغ های ژاپنی دارد ،دارای انواع گوناگون تری است. اگرچه شمول عناصر متفاوتی که نسبت به ساير اق

اين نوع باغ نیز از دوره "حّیان" رايج گرديد اّما در دوره "ِادو" بسیار گسترش يافت تا بدانجا که اغلب 

تاجران ژاپنی نسبت به احداث باغ های کوچکی در ورای مغازه ها و خانه هايشان هّمت می گماردند. بعالوه 

( نیز مّزين به اينگونه باغ samuraiاری از اقامتگاه های جنگاوران ژاپنی موسوم به "سامورائی ها" )بسی

 ها بودند.

باغ های ژاپنی حیاطی گواينکه : کوچک ، ساده و بی آاليش هستند اّما بکارگیری اجزايی از باغ های ژاپنی 

 وعه ای کامل منجر گردد. سبک های : بودائی ، چای و تپه ای توانسته است به ايجاد مجم

اجزائی که در ساختار باغ های ژاپنی حیاطی بکار می آيند ، غالبًا از نوع زينتی می باشند و قابلیت کاربردی 

ندارند. معماران ژاپنی با احداث باغ های حیاطی توانسته اند حیطه کوچک مجاور خانه ها را به صحنه هايی 

 (.4د )زيبا ، مفّرح و دل انگیز تبديل سازن

 

 

 
 

 

 ( :Moss( باغ ژاپنی سبک خزه )9

 ( است. Shinden-zukuriباغ ژاپنی سبک خزه موسوم به "شیندن زاکوری" )

میالدی و در دوره امپراطوری "حّیان" از شهر "نورا" به  794بنابر ادعای مورخین ، پايتخت ژاپن در سال 

آن زمان در قدرت قرار داشتند. آنها عالقه وافری  (Fujiwara"کیوتو" انتقال يافت و خانواده "فوجی وارا" )

به احداث باغ های بزرگ در سبک "خزه" داشتند. علت چنین عالقه ای آن بود که آب و هوای "کیوتو" در 

( در yarimizuتابستان ها نسبتًا گرم است لذا کاخ نشینان با ايجاد کانال های آب موسوم به "ياريمیزو" )

 به ايجاد شرايط خنک اقدام می کردند.  بخش های مختلف باغ ها

 در اينگونه باغ ها همچنین تاالب های تخم مرغی شکلی برای قايقرانی تفريحی احداث می شده است. 
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عمارت های کاله فرنگی نیز در وسط چنین تاالب هايی ايجاد می گرديدند تا محلی برای استراحت ، خلوتگاه و 

ها از طريق راهی باريک و پوشیده از شن به کناره های تاالب متصل می گاهًا ماهیگیری باشند. اين عمارت 

 شدند.

باغ های سبک خزه در دوره های : "حّیان" ، "کاماکورا" و "ماروماچی" بوفور احداث شدند که نمونه بارز 

 (.5" در "کیوتو" می باشد )Saihoji templeآنها باغ ژاپنی "
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 :   معروفترين باغ های ژاپنی 

ژاپنی ها همواره معتقدبوده اند که فضای آرامش بخش باغ ها می توانند موجب پااليش مغز انسان گردند و 

روانی و افکار ناخوشايند را از آنان بزدايند. شاخص ترين باغ های ژاپنی در شهر  -خستگی های جسمی

 "کیوتو" واقع شده اند. 

 : برخی از معروفترين باغ های ژاپنی عبارتند از

 : Korakuen garden( باغ ژاپنی 1

( محسوب می شود که در سال strolling gardenباغ "کوراکیون" نوعی از باغ های سبک پیاده روی )

میالدی تحت لوايح قانونی برای محافظت از فرهنگ ملی ژاپن نوسازی شد. باغ "کوراکیون" در  1952

ع می باشد. اين باغ نظیر باغ های "کینروکیون" مجاورت قصر "اوکاياما" و در شهری به همین نام واق

(kenrokuen( "و "کايراکیون )kairakuen دارای مناظر طبیعی زيبا و بديع است. احداث باغ مذکور را در )

" آغاز نمودند و Ikeda Tsunamasaمیالدی به دستور يکی از زمین داران بزرگ موسوم به " 1687سال 

 سال برای تکمیل پروژه صرف گرديد.  13رساندند و بدين ترتیب حدود میالدی به اتمام  1700در سال 

بسیاری از بازديدکنندگان خارجی معتقدند که باغ "کوراکیون" مجموعه ای بديع و منحصر بفرد از مناظر و 

قصرهای ژاپنی است که می تواند فرهنگ اصیل آن کشور را آشکار گرداند. اين باغ مشتمل بر : مکان صرف 

استراحتگاه ، زيارتگاه ، تاالب ، تپه های تمرکز ذهن ، باغ زنبق ، باغ چای ، مزرعه برنج ، چای ، 

 درختستان های افرا ، آلو و گیالس ژاپنی )ساکورا( نیز می باشد. 

( در red-crowned craneبعالوه قفس های متعددی از پرندگان از جمله مرغ ماهیخوار تاج قرمز ژاپنی )

 اند.  باغ قرار داده شده

( ، مراسم آغاز Goshinkoبرخی فستیوال های ساالنه کشور ژاپن نظیر : جشن سالمت روح و روان )

( ، جشنواره نیلوفر آبی ، جشن آغاز بهار ، Yosai( ، جشنواره نوشیدن چای )Tea pickingبرداشت چای )

 (.4جشنواره کشت برنج و غیره همواره در اين مکان برگزار می گردند )
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 : Kairakuen garden( باغ ژاپنی 2

باغ ژاپنی "کايراکیون" از مشهورترين باغ های ژاپنی برای تماشای شکوفه های آلو موسوم به "يومه" 

(ume در آغاز فصل بهار است. واژه "کايراکیون" در فرهنگ ژاپنی به معنی گردش لذت بخش گروهی در )

 پارک می باشد. 

باغ زيبای ژاپنی محسوب می شود، در منطقه "اباراکی" شهر "میتو" واقع  3باغ "کايراکیون" که يکی از 

واريته از  100است و زيباترين مناظر سراسر ژاپن را به نمايش عموم می گذارد. اين باغ دارای بیش از 

انواع درختان آلو است که شکوفه هايشان سراسر باغ را در آغاز بهار مملو از عطر دل انگیز و مسحور 

( در سال Tokugawa Nariakiه می نمايند. باغ "کايراکیون" به دستور فرمانروا "تاکاگاوا نارياکی" )کنند

 (. 4میالدی احداث گرديد ) 1842

 

 

 

 
 

 

 

 : Kenrokuen garden( باغ ژاپنی 3

باغ "ِکنروکیون" توسط وزارت آموزش و پرورش ژاپن در راستای حفاظت از هنر و فرهنگ ملی آن کشور 

می گردد. اين باغ که بزرگترين مجموعه درختان ژاپن را در بر دارد ، در شهر "کانازاوا" استان  اداره

"اشیکاوا" واقع است. باغ "ِکنروکیون" توسط يکی از مالک بزرگ "کاگا" و در سبک باغ های پیاده روی 

 احداث گرديده و بدوًا در مالکیت خصوصی قرار داشته است.

بهار مملو ازشکوفه های گیالس ژاپنی می شود و صحنه هايی مهّیج را جلوه گر  باغ "ِکنروکیون" در فصل

می سازد. اين باغ مشتمل بر مواردی است که مجموعه آنها مناظری مجلل و با شکوه را در چشم انداز 

 بازديدکنندگان مهّیا می گردانند : 

 يک تاالب مصنوعی بزرگ -1-3

 تعدادی جزيره  -2-3

  تخته سنگ ها -3-3
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 مکانی برای صرف چای  -4-3

 فانوس های سنگی -5-3

 کلبه ها  -6-3

 باغچه های گل -7-3

 خزه   -8-3

 (.4مسیرهای پیاده روی ) -9-3

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 : Motsuji temple( باغ ژاپنی 4

باغ "معبد ماتسوجی" در قرن دوازدهم میالدی احداث شد و نمونه ای از باغ های سبک "جودو" محسوب می 

. اين باغ عالوه بر بوته ها و درختان زينتی شامل بکارگیری هنرمندانه ای از : تخته سنگ ها ، شن ، گردد
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تپه های مصنوعی ، تاالب ها و آب های جاری است. در باغ مذکور بر عکس باغ های سبک غربی که 

ا شیوۀ خاص سنت درختان را با نظمی ويژه و مطابق با توپوگرافی زمین غرس می کنند، به کاشت درختان ب

 (.5ژاپن پرداخته اند که تقلیدی از طبیعت زيبا و بی نظیر آن کشور می باشد )

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 : Seisui Tei( باغ ژاپنی 5

( در "مینه سوتای" Zen( به سبک بودائی )pure waterباغ ژاپنی "سیزو تای" موسوم به باغ "آب پاک" )

" Koichi kawanaتوسط يک معمار معروف ژاپنی بنام "آمريکا احداث گرديده است. باغ "سیزو تای" 

میالدی می باشد  1985" در سال John G. Ordwayطراحی و اجرا شده است. اين باغ که اهدائی خانواده "

باغ ژاپنی  25، تدارک کننده محیطی آرام و ساکت برای بازديد کنندگان می باشد. باغ مزبور بعنوان يکی از 

 ده آمريکا بشمار می آيد. موجود در اياالت متح
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فوت است که منظره  9مرکز باغ "سیزو تای" که با درختان بزرگ احاطه می باشد، دارای آبشاری به ارتفاع 

ای اعجاب انگیز را مجّسم می سازد. چیزهايی که در باغ تعبیه شده اند ، جملگی يگانه و منحصر بفرد هستند 

جه نمی شوند و بدين لحاظ مجبورند در سرتاسر باغ حضور يابند تا از لذا بازديد کنندگان با مناظر تکراری موا

 تمامی مواهبش بهره مند گردند. 

میالدی انجام پذيرفت. از جمله اينکه شکل ظاهری آبشار آن را  1995بازسازی باغ "سیزو تای" در سال 

ک تعبیه نمودند. پیاده بگونه ای طبیعی تر تغییر دادند و در اطرافش تعدادی تخته سنگ و تپه های کوچ

روهای پوشیده از سنگريزه را در سراسر باغ بوجود آوردند تا بازديدکنندگان با تأنی به قدم زدن بپردازند. 

برخی درختان قديمی باغ حذف شدند و درختان زيباتری جايگزين گرديدند که با شرايط اقلیمی منطقه سازگاری 

س های سنگی نیز به مجموعه افزوده گرديدند. همچنین بمرور دارند. تعدادی حوضچه ، ستون سنگی و فانو

 (. 2،1اتاق های متعددی برای استراحت و اقامت موقت بازديدکنندگان احداث شده اند )
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 اسامی و سبک مشهورترين باغ های ژاپنی :

 فهرست مشهورترين باغ های ژاپنی به قرار زير می باشد :

1 )Korakuen در سبک پیاد( ه رویstroll garden) 

2 )Kairakuen ( در سبک مناظرlandscape garden ) 

3 )Kenrokuen ( در سبک های پیاده روی ، مناظر و صرف چایTea garden ) 

4 )Ryoan-ji temple ( درسبک بودائیzen garden ) 

5 )Suizenji Koen  در سبک پیاده روی 

6 )tenryu-ji temple  در سبک پیاده روی 

7 )Tofuku-ji temple  در سبک بودائی 

8 )Entsu-ji temple  درسبک مناظر 

9 )Kinkauji/golden pavilion در سبک های پیاده روی و مناظر 

10 )Katsura imperial villa ( در سبک پیاده روی و تاالبpond & stroll garden ) 

11 )Acachi museum of art ( در تلفیق با سبک مدرنModern style ) 

12 )Ginkaku-ji ( درسبک تاالب خشکpond & dry ) 

13 )Shoden-ji  درسبک بودائی 

14 )Hosen-in  درسبک بودائی 

15 )Byodoin ( در سبک بهشتparadise ) 

16 )Daitoku-ji temple  در سبک بودائی 

17 )Motsuji temple  در سبک بهشت 

18 )Suizenji park  در سبک پیاده روی 

19 )Ginkaku-ji ( در سبک بودائی و خزهZen & moss ) 

20 )Heijo palace ( در سبک تاالبPond ) 

21 )Saiho-ji temple ( در سبک خزهMoss) 

22 )Shukkeien garden ( در سبک پیاده روی و تپهStroll & hill ) 

23 )Daigoji temple ( در سبک مناظر و بودائیLandscape & Zen 

24 )Ritsurin garden بک پیاده روی در س 

25 )Nijo castle در سبک مناظر 

26 )Shikinaen garden  در سبک پیاده روی 

27 )Kyoto imperial palace ( در سبک خشکDry ) 

28 )Kanjizaio-in  در سبک بهشت 

29 )Shinjuku Gyoen فرانسوی -در سبک مناظر و تلفیق با شیوۀ انگلیسی 

30 )Ninnaji temple  در سبک بودائی 

31 )Toji temple ( در سبک بودائی و تاالبZen & pond ) 

32 )Oyama shrine  در سبک تاالب 
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33 )Nanzenji temple  در سبک تاالب 

34 )Kodai-ji temple  در سبک بودائی 

35 )Heian-Jingu shrine ( 4در سبک تاالب.) 
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 تأثیر فصول سال بر باغ های ژاپنی :

ژاپن عالقمندند که به راهپیمائی عصرگاهی طی فصول بهار ، پائیز و تابستان در باغ های  بسیاری از مردم

" و شکوفه های Kairkuenسنتی بپردازند بويژه اينکه تماشای شکوفه های خوش رنگ درختان آلو در باغ "

 " را بسیار دلپذير و خوشايند می دانند.Ninnaja templeگیالس ژاپنی در باغ "

" در شهر "کیوتو" واقع است. اين باغ که در سبک باغ های بودائی ساخته شده Tofuku-ji templeباغ "

است ، در فصل پائیز جلوه ای زيبا از برگ های رنگارنگ و درخشان را به نمايش می گذارد. اين باغ 

از سرتاسر همچنین هر ساله در فصل تابستان میزبان برگزاری فستیوال زنبق است که بسیاری از عالقمندان 

 ژاپن در آن شرکت می جويند. 

بهر حال فصول چهار گانه ای که در کشور ژاپن وقوع می يابند ، بزرگترين صدمات و بیشترين خسارات را 

 (. 4هر ساله بر زيبائی و شکوه باغ های ژاپنی وارد می سازند )
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 منابع و مآخذ :

 www.arboretum.umn.edu –ents of Japanese gardens Elem –2017  –1) Arboretum  

2) Arboretum – 2016 – Japanese garden introduction and history : Seisui Tui , garden 

 n.eduwww.arboretum.um –of pure water  

3) Crump , Claudia – 2017 – Creating a Japanese rock garden – Indiana University  

4) Kyuhoshi – 2017 – Japanese gardens : history , types , elements and more – 

Kyuhoshi ; Japan Travel & Culture Guide  

5) Mofa – 2017 – Gardens ; A unique integration of elements to create beauty – 

Ministry of Foreign Affairs ; Japan  

6) Suzuki , Arno – 2005 – The learning process of Japanese Gardens – University of 

California  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.arboretum.umn.edu/
http://www.arboretum.umn.edu/
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" باغ های آبی " ؛   
"Water gardens " 

 

 

 

 

 

 

 مقّدمه :

ب معماری فضای سبز در کشورهای پیشرفته محسوب می گردند. باغ باغ های آبی از بخش های بسیار محبو

های آبی از نظر بصری جنبۀ تسکین دهنده و تسّلی بخش دارند بطوريکه می توانند وجه ارتباطی مهّمی بین 

مردمان و اکوسیستم های آبی طبیعی باشند. ارزش زيبائی شناختی باغ های آبی با دقت کافی در طراحی و 

 (. 3اهان و جانوران آبزی تزايد می يابد )بکارگیری گی

در نگهداری باغ های آبی بايد تّوجه داشت که تاالب های کوچک نیازمند دقت بیشتری نسبت به تاالب های 

 بزرگتر هستند زيرا هر چه تاالب ها وسیعتر باشند، از بروز ناگهانی مشکالتشان کاسته می گردد. 

نظم نسبت به جمع آوری برگ های خزان يافته ، آشغال های آلی و در مديريت باغ های آبی بايد بطور م

گیاهان آبزی ُمرده از سطح تاالب اهتمام ورزيد تا پوسیدگی مواد مذکور سبب بروز آلودگی ها و نهايتًا بیماری 

 (.5و مرگ آبزيان نشود )
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 تاريخچه باغ های آبی :

رهنگ های ايران و چین به دو صورت : باغ های آبی خصوصی و باغ ها و نمايه های آبی از قديم االيام در ف

 304" که در سال Nanfang Caomu Zhuangعمومی وجود داشته اند. بعنوان مثال در کتابی با عنوان "

( floating gardensمیالدی در چین نگاشته شده است، به تشريح کاشت اسفناج چینی در باغ های شناور )

 پرداخته اند.

باغ های آبی در تمامی فرهنگ ها و دوره های تاريخی می توان نشانه هايی يافت آنچنانکه با شرايط از وجود 

محیطی و فنون معماری هر منطقه تطابق داشته اند. اين موضوع به حالت معمول تا ظهور عصر صنعتی شدن 

دين ترتیب اين امکان ( تداوم يافت ، تا اينکه پمپ های آب اختراع گرديدند و بindustrial ageجوامع )

بوجود آمد که نه تنها آب را با سهولت بیشتری از چشمه ها و رودخانه ها به باغ های آبی برسانند ، بلکه 

 (.7آنرا در يک سیستم چرخشی بکار گیرند )

 

 

 
 

 

 در ضمن چنین دستاوردهايی امکان پذير گرديد که از نمايه های آبی به دو منظور زير بهره گیرند :

 ( food purposeتولید غذا ) الف(

 (. ornamental aesthetics( )7ب ( ايجاد زيبائی )

 

 نمايه ها و باغ های آبی که با هدف های متفاوتی نگهداری می شوند ، می توانند از انواع زير باشند :

 ( man madeالف( ساخته بشر )

 (.natural( )7ب ( طبیعی )

 

به قوانین هیدرولیک نسبت به ساختن باغ های آبی چشم نواز برای  در اروپای قرن شانزدهم ، با دستیابی

" در ايتالیا Hellbrunnقصرها اقدام ورزيدند که از جمله چنین مواردی می توان به باغ آبی قصر مشهور "

 (.7اشاره داشت )
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 مشخصات باغ های آبی :

( ، aquatic gardensبزيان )( را با نام های ديگری چون : باغ های آwater gardensباغ های آبی )

 (. 7،3( نیز بیان می دارند )water features( و نمايه های آبی )garden poolsاستخرهای باغی )

 

 امروزه از باغ های آبی برای مقاصد زير استفاده می گردد :

 ( interior landscape( نمای داخلی منازل و ساختمان ها )1

 ( exterior landscapeا )( نمای خارجی منازل و ساختمان ه2

 ( architectural element( جزو عناصر معماری منازل و ساختمان ها )3

 (. propagate of aquatic plants( )7( ازدياد گیاهان آبزی )4
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بیشترين تمرکز در احداث باغ های آبی بر پرورش گیاهان آبزی است ولیکن آنها بطور کلی برای موارد زير 

 ايجاد می گردند : نیز 

 ( پرورش و نگهداری گیاهان آبزی 1

 ( نمائی از يک برکه يا تاالب طبیعی 2

 (. 7( پرورش و نگهداری ماهیان زينتی )3

 

ايجاد باغ های آبی در حقیقت نوعی فعالیت باغبانی مرتبط با پرورش گیاهان آبزی سازگار با شرايط استخرها 

را می توان در اندازه ها و عمق های متفاوتی احداث کرد ولیکن معمواًل  و تاالب ها است. اگرچه باغ های آبی

متر( می سازند. اين موضوع بواسطه آن است که  5/0آنها را در مقیاس های کم وسعت و کم عمق )کمتر از 

اغلب گیاهان آبزی نسبت به عمق آب حساسند و نیازمند عمق مناسبی برای رشد و نمو مطلوب هستند. برخی 

 (.7هان آبزی نیز خواهان رشد در سطح آب و يا اعماق بیشتر می باشند )گیا

 

باغ های آبی بهتر است دارای ساختار ماهرانه ای باشند، بگونه ای که از پمپ آب و فیلترهای تصفیه بخوبی 

 (.5بهره مند گردند تا از ظواهر و کارآيی مطلوب بهره مند شوند )

 

( در اکوسیستم های آبی به حالت تعادل قرار گیرند آنگاه faunaجانوری )( و floraزمانیکه مجموعه گیاهی )

 (.7کیفیت آب به صورت پايداری به وضعیت تمیز و شفاف در می آيد )
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در احداث باغ های آبی از عناصر ذيل برای افزايش جلوه گری بصری مناظر و محیط اکوسیستم آبی بهره می 

 آيد :گیرند تا مقبولیت بیشتری حاصل 

 ( fountains( فواره ها )1

 ( statues( مجسمه ها )2

 ( waterfalls( آبشارها )3

 ( boulders( تخته سنگ ها )4

 ( underwater lighting( نور افشانی زير آبی )5

 ( lining treatments( ايجاد خطوط و مرزها )6

 ( edging details( لبه گذاری و حاشیه بندی )7

 ( watercoursesآبگذر )( تعبیه آبراهه و 8

 ( in-water planting( کاشت گیاهان در داخل آب )9

 (.   bank-side planting( )7( کاشت گیاهان در کنارۀ آب )10

 

 

 
 

  

 

 موقعیت مکانی باغ های آبی :

محل احداث باغ های آبی از جنبه های اکولوژيکی و حفاظتی به مثابه لذتی که از آن حاصل می آيد ، حائز 

اهمیت بسیاری است. بايد در نظر داشت که نور خورشید برای بقاء و رشد گیاهان آبزی ضرورت دارد بويژه 

اينکه گیاهان آبزی بعنوان موّجد کانوپی و تولید کنندۀ اکسیژن محلول برای آبزيان عمل می کنند. گیاهان آبزی 

به چرخه عناصر غذايی در اکوسیستم های  بدينگونه می توانند به تولید غذا برای جانوران آبزی بپردازند و

 (.3آبی کمک نمايند )
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احداث باغ های آبی بگونه ای که بتوان منظره آنها را از داخل منازل مشاهده نمود ، باعث بهره مندی از 

 6شور و شعف زائدالوصف می گردد. قاعدتًا باغ های آبی را غالبًا در مکان هايی می سازند که الاقل به مدت 

ت در روز در معرض تابش مستقیم اشعه خورشید واقع شوند ، گرچه گرمای حاصل از تابش ظهرگاهان ساع

 (.3می تواند سبب افزايش تبخیر و در نتیجه کاهش حجم آب آنان گردد )

 

 همواره توصیه می شود که از احداث باغ های آبی در سايه انداز درختان عظیم خودداری ورزند زيرا :

 ای درختان موجب مختل شدن عملیات احداث باغ آبی می شوند.اواًل ( ريشه ه

 ثانیًا( رشد ريشه ها ممکن است به سازه باغ های آبی خسارت وارد سازند. 

 ثالثًا( ريزش برگ ها و شاخه ها باعث کثیف شدن آب حوضچه می گردند.

سطح آب موجب مرگ آبزيان رابعًا( برگ های برخی گیاهان از خاصیت سّمی برخوردارند لذا پس از ريزش بر 

 (.3می گردند )

 

بهتر است مکان احداث باغ های آبی دارای دو وضعیت توأمان : آفتابگیر و سايه باشد، تا شرايط مناسب برای 

زندگی گیاهان مختلف و آبزيان فراهم گردد. بايد توّجه داشت که شرايط آفتابگیر به رشد گیاهان آبزی و تولید 

نمايد درحالیکه شرايط سايه می تواند مکانی را برای رشد و تحّرک جانوران آبزی  اکسیژن محلول کمک می

 (.5فراهم سازد )
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 عمق باغ های آبی :

حوضچه های باغ های آبی را بهتر است با اعماق مختلفی بسازند تا شرايط رشد برای گیاهان و جانوران 

 (.5آبزی گوناگون مهّیا گردد )

 

 ی آبی بستگی به موارد زير دارد :اصواًل عمق آب باغ ها

 ( نوع طراحی 1

 ( اقلیم منطقه2

 (.3( استراتژی زمستانگذرانی )3

 

عمق باغ های آبی می تواند جلوه ای از تصّورات و اهداف سازنده اش باشد. بعنوان مثال : پرورش گیاه 

اينچ برای پرورش بسیاری  1-4اينچ نیاز دارد درحالیکه اليه ای از آب حدودًا  18-36سوسن آبی به عمق 

 (.5از گیاهان آبزی کفايت می نمايد )
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فوت بر می گزينند تا عالوه بر اينکه دچار يخزدگی کامل در  3-4معمواًل عمق باغ های آبی را در حدود 

ور زمستان ها نشوند ، از گرم شدن شديد در طی ماه های تابستان در امان بمانند. بعنوان مثال : ماهی های کپ

( در صورت گرم شدن شديد آب تاالب دچار استرس می گردند و رنگ خود را از دست می koiزينتی )

 (.3دهند)

 

 (.5اينچ از نظر گرم شدن برای سالم ماندن گیاهان آبزی مناسبند ) 24-30حوضچه هايی به عمق 

 

برخی گیاهان آبی به ايجاد اينچ انتخاب گردد آنگاه می توان با پرورش  18-24در مواردی که عمق آب تاالب 

 سايه و خنکی آب تاالب کمک نمود.

عمق آنها در داخل زمین واقع گردد ، می توانند گرما را در زمستان ها و خنکی را  2/3باغ های آبی که الاقل 

 (.3در تابستان ها نسبت به شرايط اقلیمی به ارمغان آورند )

 

 

 
 

 

 

-20يستان ، پرندگان تاالبی و گیاهان آبزی می توان به عمق حدود برای احداث باغ آبی بعنوان زيستگاه دوز

 (.5اينچ اکتفا نمود ) 18

حوضچه هايی که در برخی نقاط دارای عمق کمی هستند، بويژه در بخش های سايه که از آب خنک تری 

 (.5( تبديل گردند )birdbathبرخوردارند، می توانند به مکان مناسبی برای آبتنی پرندگان )

 

در صورتیکه کودکان به حوضچه ها و باغ های آبی دسترسی دارند، لزومًا بايد به عمق های کم اکتفا گردد و 

 (.5گرنه بايد اطراف حوضچه ها را با توری های سیمی محصور و ايمن گردانید )
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 حجم آب باغ های آبی :

از اين طريق می توان پمپ و فیلتر محاسبه حجم آب تاالب قبل از ساختن آن دارای اهمّیت زيادی است زيرا 

 مناسب را برای مديريت بهینه باغ آبی انتخاب نمود.

پمپ باعث انتقال آب تاالب از عمیق ترين نقطه به باالی آبشار می گردد و آب مذکور پس از جاری شدن در 

 نهايت مجددًا وارد تاالب می شود.

یکه مجددًا به تاالب بر گردد، موجب خالی شدن تاالب آب پمپاژ شده در طی مدتی که جاری می باشد و تا زمان

می شود و در صورتی که حجم آب باقیمانده بسیار کم گردد، يقینًا به پمپ آسیب می رساند لذا قدرت پمپ ، 

طول مسیر جريان آب و حجم تاالب بايد دقیقًا محاسبه شوند تا از بروز چنین مشکالتی جلوگیری به عمل 

 (. 1آيد)

 

 

 
 

 

 

 

 واد سازندۀ سطوح حوضچه باغ آبی :م

 سطوح تاالب بويژه کف آنرا غالبًا با مواد زير می سازند :

 ( common earth ،natural lining ،ground( زمین طبیعی )1

 ( clay( خاک رس )2

 ( plastic liners( صفحات پالستیک )3

 ( rubber pond liner( صفحات الستیکی )4

 ( fiberglass( صفحات فايبرگالس )5

 (.concrete( )3،5( سیمان يا بتن )6
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نصب صفحات پالستیکی بسیار آسان می باشد و ضمنًا به سادگی می توان آن را در اندازه و شکل مناسب 

 (.3( صفحات پالستیکی نیز به نوع و ضخامت آنها بستگی دارد )lifetimeبکار گرفت. دوام )

 

ادوام هستند. لبه های اينگونه پوشش ها را می توان به راحتی با پوشش های الستیکی نسبتًا ُپرهزينه ولی ب

 (.5سنگ ها پوشانید و پنهان نمود)

 

اگر چه بکارگیری رس بطور کامل از نشت آب حوضچه به اليه های زيرين خاک جلوگیری نمی کند ولیکن 

 (. 5بسیار کارآمد ، مفید ، ارزان و قابل دسترس است )
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 ( :"3صات مواد سازنده سطوح باغ های آبی )( مشخ1"جدول

  

 توضیحات مضرات فوايد نوع مواد 

زمین 
 معمولی

ارزان، مناسب برای 
 تاالب های وسیع

نشت پذير، امکان استقرار 
 گیاهان وحشی

بهتر است خاک را با مقادير 
 بیشتری از رس مخلوط نمايند.

صفحات قابل 
 انعطاف

ازمند امکان سوراخ شدن، نی احداث آسان
 زهکشی با سیفون يا پمپ

-20بستگی به نوع آن دارای 
 سال دوام هستند. 10

کم عمق، مناسب نگهداری  مقاوم و بادوام فايبرگالس
ماهی های بزرگ، مناسب 

 پرورش گیاهان آبزی

نیازمند انتقال به داخل منازل در 
زمستان ها به سبب احتمال 

 ترکیدگی در اثر يخبندان 

، امکان بسیار بادوام بتن
 دکوراسیون با کاشی

گران، احتمال شکافتن و 
 تراوش، نیازمند مراقبت

نیازمند پوشاندن با رزين 
"اپوکسی" و يا رنگ زدن برای 
جلوگیری از نشت آب و عناصر 

 معدنی

     

 

 

 

 اشکال حوضچه باغ های آبی :

طراحی نمايند. باغ های آبی ( geometricباغ های آبی را ممکن است در اشکال هندسی نامنظم و يا منظم )

دارای اشکال نامنظم از حالت طبیعی تری برخوردارند درحالیکه در اشکال هندسی منظم دارای ظاهر رسمی 

 تری هستند. 

کناره های باغ های آبی را بهتر است به شکل شیبدار يا پلکانی بسازند زيرا کناره های قائم موجب تجمع 

 (.3آشغال ها خواهند شد )
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 يجاد جويبار در باغ های آبی :ا

ايجاد جويبار در جوار باغ آبی و به عنوان بخشی از سیستم می تواند بر زيبائی آن بیفزايد. برای اين منظور 

می توان نهری را با شیب مناسب در حاشیه باغ آبی ايجاد کرد و در مسیر جريان آب با قرار دادن الشه سنگ 

 خت تا به هوادهی آب نیز کمک گردد. ها به ايجاد سرريزهای زيبا پردا

در اين راستا بهتر است، کوتاهترين راه بین باالترين نقطه آبشار تا کف تاالب را در نظر بگیريد، تا حداکثر 

 (. 2شیب بوجود آيد )
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 منابع آب باغ های آبی :

نید، بايد مراقبت نمائید که عاری از در مواردی که آب مورد نیاز باغ آبی را هر چندگاه از جويبارها تهّیه می ک

 (.3آلودگی به مواد شیمیائی و فاضالب ها باشند زيرا بدينطريق موجب مرگ آبزيان خواهند شد )

 

در صورت استفاده از آب شهر بايد نسبت به حذف کلر موجود در آن اقدام گردد. برای اين منظور بايد به مدت 

زودن جانوران مطلوب نسبت به آبگیری تاالب اقدام نمود. بهترين ساعت قبل از کاشت گیاهان آبزی و اف 48

شیوه برای حذف کلر از آب شهر آن است که از ترکیب شیمیايی "سديم تیوسولفات" استفاده گردد. امروزه 

 (.3اين ماده به اشکال مايع و پلت برای مصرف در آکواريوم ها و باغ های آبی عرضه می شود )

 

 

 

 
 

 

 

 

 کیفیت آب تاالب ها از جنبه های ذيل قابل اهمیت هستند :فاکتورهای 

( ، دی اکسید کربن و hardness( ، سختی )alkalinity، قلیائیت ) PHاکسیژن محلول ، نیترات آمونیوم ، 

 ( نظیر آفتکش ها .contaminants  ،pollutantsآالينده هايی )

 (.3های آبی می باشند ) البته عوامل مذکور دارای سطوح اهمّیت متفاوتی برای باغ
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 کیفیت آب در باغ های آبی :

برخی موجودات زنده نظیر پستانداران کوچک و حشرات قادرند با آب باران و يا آب های گل آلود سازگاری 

 (.5يابند ولیکن اکثر آبزيان نیازمند محیط آبی پاک و تمیز هستند، تا بخوبی رشد و نمو نمايند )

 

PH  ر طی اوقات شبانه روز متغیر است زيرا میزان فتوسنتز و تنفس گیاهان و جانوران آبزی آب تاالب ها د

 ساعت و وضعیت های متفاوت اقلیمی دگرگون می گردند.  24در طی اوقات مختلف 

متغّیر است ولیکن اين تغییرات در خارج از محدودۀ مذکور سبب  5/6-9آب تاالب ها از  PHاصواًل تغییرات 

آب تاالب می توان از کربنات هايی نظیر :  PHحتی مرگ ماهی ها خواهد شد. برای افزايش بروز تنش و 

 ( ، پوسته صدف ها و بی کربنات هايی نظیر "جوش شیرين" بهره گرفت.limestoneآهک )

 (. 3پی پی ام توصیه گرديده است ) 20-50بهترين میزان مواد قلیائی در آب تاالب ها حدود 

 

ست و ساير مواد آلی در بستر باغ های آبی بايد خودداری ورزيد زيرا باعث تیرگی آب از بکارگیری کمپو

 (. 5تاالب خواهند شد )

 

از مصرف مواد شیمیايی نظیر آفتکش ها و علفکش ها در محدودۀ باغ های آبی و حوضچه ها خودداری 

 (.5نمائید )
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 تأمین اکسیژن باغ های آبی :

( يا ppm( تاالب ها بسیار کم است و آن را با واحد "قسمت در میلیون" ).D.Oر آب )مقدار اکسیژن محلول د

 پی پی ام می باشد.  0-20در باغ های آبی در محدودۀ   .D.O( می سنجند. مقدار mg/L"میلیگرم در لیتر" )

ر مستقیم از اکسیژن محلول بواسطه بهم خوردن آب تاالب در اثر وزش باد و يا ريزش آبشار و فواره ها بطو

 طريق اختالل با هوا شکل می گیرد.  

بعالوه گیاهان مغروق در آب در اثر انجام واکنش های فتوسنتزی به تولید اکسیژن می پردازند، که نهايتًا به 

 تشکیل اکسیژن محلول می انجامد.

 (.3میزان اکسیژن قابل انحالل در آب های خنک نسبت به آب های ولرم بیشتر است )

 

 که دمای آب تاالب ها در ماههای گرم سال افزايش می يابد آنگاه :زمانی

 ( سرعت متابولیسم در ماهی ها افزايش می يابد.1

 ( از قابلیت انحالل اکسیژن در آب کاسته می شود.2

 (.3( اکسیژن گیری مواد آلی در حال تجزيه شدت می گیرد )3

 

 

 
 

 

های فتوسنتزی گیاهان مغروق کاسته می شود، موجب نقصان  وقايع فوق الذکر بويژه در شب ها که از فعالیت

پی پی ام  1-3( به حدود .D.Oشديد اکسیژن محلول در آب تاالب خواهد شد لذا زمانیکه اکسیژن محلول )

نقصان می يابد، موجب بروز تنش کمبود اکسیژن در ماهی ها می گردد. البته در اينگونه موارد با بکارگیری 

 (.3ا می توان بر میزان اکسیژن محلول در آب تاالب اضافه کرد )آبشار و فواره ه

بعنوان مثال: با تعبیه يک پمپ آب کوچک می توان سیستمی را بوجود آورد که آب به صورت يک فوارۀ 

 (.5کوچک دائمی به فعالیت بپردازد و نیاز موجودات آبزی تاالب به اکسیژن محلول را برطرف سازد )
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 آبی :تصفیه آب باغ های 

( نیستند. از جمله تاالب هايی که دارای تعداد زيادی filterationتمامی باغ های آبی نیازمند تصفیه شدن )

گیاهان آبزی و تعداد نسبتًا کمی از ماهی ها هستند، نیازی به تصفیه شدن ندارند. بر اين اساس همواره الزم 

هان و جانوران آبزی آن نسبتی متعادل برقرار است که بین عناصر غذائی محلول در آب تاالب و جمعیت گیا

 (.3باشد، تا نیازمند تصفیه کردن نگردند )
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 تصفیه آب تاالب ها را به دو طريق زير انجام می دهند :

 ( biological filters( تصفیه بیولوژيک )1

 (.mechanical filters( )3( تصفیه مکانیکی )2

 

 

 

 
 

 

 

موجب جمع آوری و يا به دام انداختن ذرات مواد آلی و کثافات معلق و شناور گردد. تصفیه مکانیکی می تواند 

( و foam filters( ، فیلترهای اسفنجی )leaf skimmersوسايلی چون : توری های جمع آوری برگ )

( در ُزمره فیلترهای مکانیکی هستند که در تصفیه آب باغ های settling basinsحوضچه های آرامش )

 ی بکار می روند.تاالب
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( که برای تصفیه استخرهای شنا و cartridge filters( و فیلترهای قابدار )sand filtersفیلترهای شنی )

لوله های داغ کاربرد دارند ، برای تصفیه باغ های آبی توصیه نمی گردند زيرا مسیر جريان در آنها سريعًا 

 دشوار است. ( می شود و رفع آن بسیارclogرسوب گذاری و مسدود )

همچنین می توان مخزنی از سنگريزه های درشت را در خارج از تاالب مستقر ساخت سپس با پمپاژ آب تاالب 

به داخل مخزن مذکور موجبات تصفیه آن را فراهم ساخت. چنین فیلترهايی هر چند گاه نیازمند شستشو 

 (.3خواهند بود، تا مواد جامد البالی سنگريزه ها زدوده شوند )

 

 

 
 

 

 

فیلترهای بیولوژيک يا "بیوفیلترها" موجب حذف عناصر غذايی مازاد نظیر : فضوالت ماهی ها ، کودهای 

 مصرفی و مواد آلی در حال پوسیدگی از آب تاالب می شوند.

بیوفیلترهای باکتريائی برای تصفیه باغ های آبی بويژه در صورت حضور ماهی ها بسیار مطلوبند. آنها دارای 

يی از سنگريزه ها و شن های درشت ، پالستیک های صفحه ای يا حلقوی ، توری يا اسفنج و همچنین اليه ها

 ( برای رشد باکتری ها هستند.substrateپیش ماده هايی )

پی پی ام بروز می  50و در حضور مواد قلیائی با غلظت بیش از  PH 8-7بیوفیلترها بیشترين کارآيی را در 

 ه بخوبی طراحی و نصب گردند، به مراقبت بسیار کمی نیازخواهند داشت.دهند. آنها در صورتی ک
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اليه هايی از سنگريزه ها که در کف آکواريوم ها تعبیه می شوند، در حقیقت جزو ساده ترين انواع بیوفیلترها 

های  محسوب می شوند. البته ذرات سنگريزه در چنین مواقعی بعنوان فیلتر مکانیکی عمل می کنند اّما کلونی

 (. 3باکتريائی مستقر در آنها بسان فیلتر زيستی فعالیت می نمايند )

 

 

 گیاهان باغ های آبی :

حضور گیاهان آبزی نه تنها به زيبائی باغ های آبی می افزايند، بلکه به مانند فیلترهای کارآمد عمل می نمايند 

 (.3و به جذب عناصر غذائی محلول در آب می پردازند )

   

( را به سه دسته تقسیم بندی می aquatic flora ،aquatic plantsغ های آبی يا "فلور آبزی" )گیاهان با

 نمايند :

 ( submerged( گیاهان آبزی مغروق يا غوطه ور )1

 ( marginal( گیاهان آبزی حاشیه ای )2

 (.floating( )7( گیاهان آبزی شناور )3

 

 

 
 

 

 

( می توانند به شکل دستجاتی درآيند و به elodea( و آناکاراس )sagitariaگیاهانی نظیر : تیروکمان آبی )

حالت مغروق رشد کنند. اين قبیل گیاهان آبزی سريعًا رشد می نمايند و به اکسیژن دهی و تصفیه آب می 

 (. 3پردازند )
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ان تا سطح گیاهان آبزی مغروق کاماًل در زير سطح آب زندگی می کنند اّما بعضی اوقات برگ ها يا گل های آن

( water lettuce( ، کاهوی آبزی )water liliesآب به رشد خودشان ادامه می دهند نظیر : "سوسن آبی" )

 (.hornwort( و "شاخ گیاه" )salvinia، سرخس سالوينیا )

سانتیمتری آب کاشت. برخی از  30-60گیاهان آبزی مغروق را می توان در تاالب ها يا گلدان ها و در عمق 

( می نامند زيرا از طريق برگ هايشان می توانند به oxygenatorsاهان را "گیاهان اکسیژن ساز" )اين گی

 (.7،3تولید اکسیژن محلول در آب تاالب بپردازند که می تواند مورد استفاده ماهی ها واقع شوند )
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آب رشد می کنند اّما مابقی  گیاهان حاشیه ای را گیاهانی تشکیل می دهند که ريشه های آنها در زير سطح

 اندام های گیاه در باالی سطح آب قرار می گیرند. نمونه هايی از گیاهان حاشیه ای عبارتند از :

( ، آالله آبزی primrose( ، پامچال آبزی )reeds( ، نی ها )water lilies( ، سوسن آبی )irisزنبق )

(water crowfoot( پیزر ، )Bulrush( تايفا ، )Caltail( تارو ، )Taro( تیروکمان آبی ، )Arrowhead )

 (.Pickerel weed( )7( و گوشاب )Lotus، نیلوفر آبی )

 

گیاهان شناور را گیاهانی تشکیل می دهند که به هیچ وجه ارتباطی با خاک بستر تاالب ندارند. آنها به صورت 

. ريشه های آويزان و آزاد گیاهان آبزی آزاد در سطح آب شناورند و با جريان آب به اطراف پراکنده می شوند

شناور به جذب عناصر غذائی محلول در آب مبادرت می ورزند. در مديريت باغ های آبی از گیاهان شناور 

( تاالب کاسته گردد. گیاهان algaeبرای سايه اندازی استفاده می شود، تا بدينطريق از رشد جلبک های )

 (.7،3سرعت تکثیر می شوند ) شناور غالبًا رشد سريعی دارند و به

 

افزودن گیاهان شناور و مغروق می تواند از طريق مصرف عناصر غذايی مازاد به شفافیت آب تاالب ها کمک 

نمايد. بعالوه می توان با نصب برخی فیلترها باعث حذف عناصر غذايی و جلبک های مازاد از آب تاالب نمود. 

ل بهار و تابستان به رنگ سبز در می آيند اّما با ايجاد تعادل زيستی بسیاری از تاالب ها بطور طبیعی در فصو

 (. 7در اکوسیستم بمرور شفاف می شوند )

 

 

 
 

 

 نمونه هايی از گیاهان شناور عبارتند از :

( ، شبدر چهار برگ Salvinia  ،Water spangle( ، سالوينیا )Azolla  ،Mosquito fernsآزوال )

(Water clove ،Marsilea( سنبل آبی ،)Water hyacinth( و کاهوی آبزی )Water lettuce()7 .) 
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برای باغ های آبی بايد از گیاهانی استفاده شود که ضايعاتی در داخل آب باقی نمی گذارند زيرا مواد آلی می 

 (.3توانند موجب گرفتگی فیلترها و تخلیه اکسیژن محلول ضمن فرآيند تجزيه شوند )

 

آبزی گرمسیری نظیر سنبل آبی و سوسن آبی مناطق معتدله قادر به بقاء در طی يخبندان  بسیاری از گیاهان

های زمستانه نیستند لذا بايد به محل های سرپوشیده انتقال يابند. گیاهان آبزی مقاوم نظیر سوسن آبی معمولی 

 . (3و زنبق آبی را می توان با قطع بخش های روزمینی از سرمای زمستان محافظت نمود )

 

در مواردی که از گیاهان شناور در باغ های آبی استفاده می شود، بايد بگونه ای مديريت گردند که بیش از 

 (.  3درصد سايه اندازی ايجاد نکنند تا مانع رشد طبیعی جلبک ها نگردند ) 75-50

 

گهداری و فروش را گیاهان آبزی در برخی اياالت آمريکا از جمله نواحی گرم فلوريدا و کالیفرنیا اجازه ن

 (.7ندارند زيرا جزو گونه های گیاهی مهاجم و مضر برای اکوسیستم های آبی شناخته می شوند )

 کاشت گیاهان آبزی در باغ های آبی :

( دقت نمائید زيرا برخی از آنها در مدت کوتاهی به صورت انبوه در aquatic oasisدر کاشت گیاهان آبزی )

( می يابند لذا بايد نسبت به کنترل بموقع آنها از طريق invasive ،aggressiveمی آيند و حالت تهاجمی )

 (.5( اقدام ورزيد )squezzingکندن و يا له کردن )

 

برای کاشت سبزينگی در باغ های آبی توصیه شده است که از گیاهان آبزی بومی منطقه استفاده گردد زيرا 

 (. 5تطابق مناسبی با شرايط اقلیمی موجود دارند )

 

 

 
 

 

برای جلوگیری از لجنی شدن باغ آبی می توان سطح خاک بستر آن را بالفاصله پس از کاشت گیاهان آبزی با 

 (. 5اليه ای از سنگريزه و سنگ های کوچک پوشانید سپس به آرامی اقدام به آبگیری کرد )
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ی در باغ های آبی محسوب همچنین اليه ای از رس فشرده می تواند بستری مناسب برای کاشت گیاهان آبز

 (.5گردد )

 

از بکارگیری "ورمیکولیت" ، "پرمیت" و نظاير آنها در سطح بستر باغ های آبی پرهیز نمائید زيرا بزودی بر 

 (.5سطح آب شناور خواهند شد )

 

از کاربرد مخلوط خاک باغبانی تجارتی در بستر باغ های آبی اجتناب ورزيد زيرا آنها حاوی مقاديری از 

 (.5ودهای شیمیايی هستند که می توانند به آبزيان آسیب برسانند )ک

 

مواد آلی گیاهی و جانوری برای بستر باغ های آبی مطلوب نمی باشند زيرا بزودی تجزيه می گردند و آب 

 (. 5تاالب را کثیف می نمايند )

ر اواخر پائیز از ريشه در آورد، گیاهانی را که طاقت سرما و يخبندان زمستانۀ باغ های آبی را ندارند، بايد د

بخش فوقانی آنها را قطع نمود و پس از پیچیدن در روزنامه مرطوب و متعاقبًا پوشاندن با صفحات پالستیکی 

درجه فارنهايت انبار کرد آنگاه آنها را در بهار با گرم شدن آب  40در محل خنکی تحت دمای کمتر از 

 (. 5د )حوضچه ها مجددًا به باغ آبی انتقال دا
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 حضور جلبک ها در باغ های آبی :

 جلبک های تاالب ها می توانند از انواع زير باشند :

 (.hair-like( يا موئین )stringy( نظیر : جلبک های نخ مانند )filamentous( جلبک های تاژکدار )1

 (.3ی شوند )( که موجب سبز شدن رنگ آب در تاالب ها مplanktonic( پالنکتون هايی )2

 

( از نوع میکروسکوپی هستند و آب تاالب را به رنگ سبز در می free floatingجلبک های شناور آزاد )

آورند. حضور جلبک های میکروسکوپی در تاالب ها بیانگر سالمت آب و حالت تعادل در اکوسیستم های آبی 

يی مورد نیاز گیاهان می باشد که در است. آب های سبز رنگ تاالب ها مؤيد وجود بسیار زياد عناصر غذا

نتیجۀ فساد گیاهان ، جانوران و يا تخلیه فاضالب ها شکل می گیرند. نابود کردن جلبک ها با مواد شیمیايی 

می تواند پس از مرگ سبب پوسیدگی آنان گردد و متعاقبًا به حضور عناصر غذايی مازاد در آب تاالب بینجامد 

 (. 7د خواهد آورد )که مشکالت عديده ای را بوجو

 

جلبک ها يا آلگ ها را می توان در اغلب تاالب ها يافت. صدها گونه از جلبک ها وجود دارند که آنها را می 

( پرورش داد اّما بايد توجه داشت که آنها به شدت ازدياد پذير garden pondsتوان در باغ های تاالبی )

ق گرمسیری بسیار شديدتر است زيرا اينگونه تاالب ها هستند. سرعت تکثیر جلبک ها در تاالب های مناط

 (.7،5سرشار از عناصر غذايی مورد نیاز گیاهان سبز می باشند )

 

 

 
 

 

هرگاه جمعیت گیاهی و جانوری باغ های آبی در حد تعادل باشند آنگاه آب تاالب شروع به شفاف شدن می 

ثر تاالب ها دارای پالنکتون ها و از جمله "پروتوزوآ" و نمايد. آب تاالب ها هیچگاه کاماًل پاک نیستند زيرا اک

 جلبک های میکروسکوپی اند، که به حالت معلق در آب زندگی می کنند. 

گیاهان تاالب های متعادل بطور روزانه به جذب دی اکسید کربن و آزادسازی اکسیژن می پردازند درحالیکه 

 ماهی ها بر عکس اين عمل انجام می دهند. 
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(، حلزون های آبی و "پروتوزوآ" در ضمن tadpolesا از جلبک ها، حشرات ريز، نوزادان قورباغه )ماهی ه

 (.5واکاوی بستر باغ های آبی برای غذا تغذيه می کنند )

 

جلبک ها معمواًل خودشان را به کناره های تاالب ها می چسبانند و به حالت بی ضرر باقی می مانند. برخی 

" در شرايط ايده آل می توانند تا يک فوت در روز گسترش يابند blanket weedر "گونه های جلبک ها نظی

 (.3و سريعًا به دلمه ای ضخیم و قابل گنديدن در سطح تاالب تبديل گردند )

 

حضور اغلب جلبک ها موجب مزاحمت های عديده ای در اکوسیستم باغ های آبی می شود که از جمله آنها 

گیاهان و دکورهای داخل آب ، تیره کردن رنگ آب ، محدود کردن فضای رشد ماهی عبارتند از : چسبیدن به 

 (.3ها و گیاهان آبزی )

 

تراکم جلبک ها بويژه در شب ها و روزهای ابری می تواند از میزان اکسیژن محلول در آب به شدت بکاهد، 

 (.3بگونه ای که شرايط را برای جانوران آبزی خطرناک می گرداند )

 

( اقدام گردد، تا muckسال يکبار نسبت به تخلیه آب تاالب و بستر مواد آلی پوسیده اش ) 2-3ست هر الزم ا

 (.  5از تولید بوی بد جلوگیری بعمل آيد )
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 کنترل جلبک های باغ آبی :

از اين رشد شديد جلبک ها در باغ های آبی مؤيد مازاد مواد غذايی محلول در آب می باشد لذا برای رهائی 

 معضل بايد به طرق زير عمل گردد :

 ( کاهش جیره غذايی ماهیان1

 ( کاهش کوددهی گیاهان آبزی2

 ( تعويض آب تاالب با آب تازه 3

 ( افزايش تعداد گیاهان آبزی 4

 (.3( افزودن باکتری های فیلترها )5

 

فکش ها متمايل می گردند، در بسیاری از افراد معمواًل با مشاهده رشد شديد جلبک ها سريعًا به کاربرد عل

صورتیکه با اين کار زندگی ماهی ها را به صورت مستقیم و غیر مستقیم )تجزيه بقايا( به مخاطره می 

 (.  3اندازند)

 

برخی از افراد نیز برای کاهش رشد جلبک های باغ های آبی اقدام به افزودن حلزون های آبزی در آن می 

به سرعت تکثیر می گردند و ضمن تغذيه موجب حذف بسیاری از گیاهان نمايند درحالیکه حلزون های آبی 

آبزی می شوند. همچنین تعدادی از حلزون های آبی ممکن است به اکوسیستم های آبی مجاور نیز سرايت 

 (.3نمايند و سبب آسیب جدی به محیط زيست اطراف گردند )
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 جانوران باغ های آبی :

 ابلیت و امکان حضور در باغ های آبی را می يابند عبارتند از :( که قfaunaجانورانی )

 (golden fish( و ماهی طالئی )Coi( نظیر: ماهی کپور زينتی )fishes( انواع ماهی ها )1

  Melantho snailsو  Apple snails( نظیر : aquatic snails( حلزون های آبی )2

 ( نظیر :amphibians( دوزيستان )3

 ( frogsه ها )( قورباغ1-3

 (turtles( الک پشت ها )2-3

 fire( ، سمندر آتشین )snakes( ، مارها )lizards( نظیر : مارمولک ها )reptiles( خزندگان )3-3

salamanders ) 

 ( ducks( نظیر : اردک های وحشی و اهلی )birds( پرندگان )4

( و wild cat( ، گربه وحشی )herons)( ، ماهیخوارها raccons( جانوران شکارچی نظیر : راکون ها )5

 (.koi( )7کپور زينتی )

 

 

 
 

 

 

 افزودن ماهی ها به باغ های آبی :

همواره می توان از تعدادی ماهی کوچک بِويژه انواع بومی در حوضچه های نگهداری آبزيان و گیاهان آبزی 

 (.5سود ُجست )

پشه ها و جلبک ها جلوگیری گردد و با ظاهری وجود ماهی ها در باغ های آبی باعث می شود که از تزايد 

 زيبا جلوه گری نمايند.

 وجود ماهی ها همچنین می تواند به ريشه کنی گیاهان آبزی از طريق تغذيه از آنها منتهی شود.

 (.5به هر حال فعالیت ماهی ها ممکن است سبب لجنی شدن آب تاالب ها گردد )
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اد زياد به باغ های آبی از اشتباهات مهّمی است که غالبًا در اين ( در تعدfish stockingافزودن ماهی ها )

 زمینه ها ُرخ می دهند. 

 تعداد مناسب ماهی های باغ های آبی بستگی به عوامل زير دارد :

اندازه باغ آبی ، اندازه ماهی ها ، دمای آب ، میزان تابش نور خورشید ، وضعیت هوادهی و وضعیت تصفیه 

 (.3آب تاالب )

 12فوت مربع می توانند پذيرای يک عدد ماهی به طول  5/4های آبی فاقد سیستم هوادهی به ازای هر  باغ

فوت  2-3اينچ باشند ولیکن باغ های آبی مجهز به سیستم هوادهی قادرند پذيرای يک عدد ماهی به ازای هر 

 مربع گردند. 

فوت مربع است که می تواند  135یزان فوت دارای مساحتی به م 9×15بعنوان مثال : يک باغ آبی به طول 

 (.3اينچی باشد ) 12( koiعدد ماهی کپور زينتی ) 30پذيرای 

 

 

 
 

 

 مهمترين انواع ماهیان زينتی که برای نگهداری در باغ های آبی انتخاب می شوند عبارتند از :

Common goldfish  ،shubunkin (calico)  ،comet  ،fantail  وkoi carp . 

( petسال زندگی کنند و بسان يک حیوان خانگی ) 60-70میان کپورهای زينتی قادرند به مدت در اين 

 (.3مطلوب مفید واقع گردند )

 

ماهی هايی نظیر : ماهی طالئی و کپور زينتی نسبت به اکسیژن کم حوضچه های کم عمق مقاومند لذا 

واهان اکسیژن محلول فراوانی هستند که نگهداری آنها آسانتر است درحالیکه بسیاری از ماهی های بومی خ

 (.5الزمه اش حوضچه های بزرگتر و يا نصب سیستم هوادهی مناسب خواهد بود )

 

 (.5هفته پس از کاشت گیاهان آبزی به تأخیر اندازيد) 2ورود ماهی ها به باغ های آبی را بهتر است الاقل تا 
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روز از ريختن  3آبی سود می جوئید، الاقل به مدت در صورتیکه از آب شهر برای ُپر کردن حوضچۀ باغ های 

 (.5ماهی ها درون حوضچه خودداری ورزيد تا کلر موجود در آب تازه تمامًا متصاعد گردد )

 

( نمائید. acclimatingماهیان زينتی را در زمان اضافه کردن به آب تاالب بايد بخوبی با شرايط جديد سازگار )

دقیقه در داخل تاالب تاالب رها  10-15ستیک حاوی آب و ماهی ها را به مدت برای اين منظور بهتر است پال

سازيد سپس ابتدا مقداری از آب تاالب را به داخل پالستیک اضافه کنید و متعاقبًا پالستیک را از آب و ماهی 

 (.3ها تخلیه نمائید )

 

ی نیستید، بايد به تغذيه دستی تا زمانی که مطمئن به حضور الروهای حشرات به قدر کافی در باغ های آب

 (.5ماهی ها تداوم بخشید )

 

 

 
 

 

 تغذيه ماهیان باغ آبی :

 غذادهی مازاد ماهی ها از مشکالت مرسوم در حفظ و نگهداری باغ های آبی است. 

 اصواًل غذای ماهی ها شامل دو بخش : جیره نگهداری و جیره رشد می باشد. 

 به اندازۀ ماهی ها دارد.غذای نگهداری و رشد ماهی ها بستگی 

روز در هفته تشکیل می دهد  5درصد وزن آنها را برای  1بطور کلی میزان غذای نگهداری ماهی ها حدود 

درجه  70درصد وزن آنها را در دمای حدود  3درحالیکه میزان غذای رشد ماهی ها بايد روزانه حدود 

 فارنهايت تشکیل دهد. 
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دقیقه مصرف نمايند. هر گاه ماهی  5باشد که بتوانند آن را در اقالیم گرم طی  غذای ماهی ها بايد به اندازه ای

دقیقه مصرف کنند، نشاندهنده غذای مازاد و يا بیمار شدن ماهی  15ها نتوانند جیره تخصیصی را طی مدت 

 ها است.

يابد زيرا ماهی درجه فارنهايت بايد کاهش  90و بیش از  45میزان غذای ماهی ها در شرايط دمايی کمتر از 

 ها در موارد تنش دمايی به میزان کمتری تغذيه می کنند. 

( می شود که سبب algal bloomsافزودن غذای مازاد به تاالب ها موجب تشکیل توده های بزرگ جلبک )

 (. 3تخلیه اکسیژن محلول و بروز بیماری های میکربی در ماهی ها می گردد )

 

 

 
 

 

 

 

 باغ های آبی : کنترل جمعیت ماهی ها در

 ازدياد جمعیت ماهی ها در باغ های آبی می تواند :

 ( رشد آنها را محدود سازد.1

 ( سالمتی آنها را به مخاطره اندازد.2

 (.3( کیفیت آب تاالب را نقصان بخشد )3
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ماندن  بسیاری از تخم ها و بچه ماهی ها توسط ماهی های بزرگتر و حشرات تاالب خورده می شوند اّما زنده

 تعدادی از آنها نیز می تواند باعث جمعیت مازاد ماهی های تاالب ها گردند.

برای کنترل جمعیت ماهی های تاالب می توان به روش کنترل بیولوژيک اقدام نمود. برای اين منظور معمواًل 

ين قبیل ماهی ( استفاده می کنند. اbluegill( از جمله ماهی "آبشش آبی" )sunfishاز "خورشید ماهیان" )

ها بسیار ُپرخور و تهاجمی هستند و قادرند به تغذيه از تخم ها و بچه ماهیان بپردازند. بعالوه بسیاری از آنها 

 (.3عالوه بر زينتی بودن ، دارای رشد زياد نمی باشند )

 

 

 
 

 

 

 کنترل بیماری ماهی های باغ آبی :

وقوع تنش ها افزايش می يابند لذا آگاهی از نشانه های  بايد توجه داشت که بیماری ماهی های باغ آبی در اثر

 تنش می تواند به تشخیص بیماری کمک نمايد. برخی از تنش ها و نشانه های بیماری ماهی ها عبارتند از :

 ( no feeding( کاهش يا قطع تغذيه )1

 ( piping( مکیدن هوا از سطح آب )2

 (flashing( چرخش جانبی سريع )3

 ( rubbingدن به اشیاء )( مالیدن ب4

 ( whirling( گیج رفتن )5

 ( shredded fins( خرد شدن باله ها )6

 ( visible sores( ظاهر زخمی )7

 (.discoloration( )3( تغییر رنگ )8
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 کنترل شکارچیان باغ های آبی :

نوان مکانی باغ های آبی برای حیات وحش بسیار جذاب هستند لذا ممکن است برخی شکارچیان از آن بع

جهت ارتزاق استفاده کنند. شکارچیانی چون : پرندگان ، گربه ها ، راکون ها ، الک پشت ها ، قورباغه ها و 

ساير حیوانات وحشی می توانند بعنوان مشکل مطرح گردند لذا بايد از حضور آنها در باغ های تاالبی ممانعت 

 بعمل آورد.

مانع حضور پرندگان شکارچی شود ولیکن از جذابیت تاالب ها  نصب توری بر فراز باغ های آبی می تواند 

 می کاهند.  

جغدها و قوش های پالستیکی ممکن است برخی پرندگان را بترسانند و فراری دهند اّما کارآئی دائمی و کامل 

 (.3ايجاد نمی کنند )
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 تأمین عناصر غذايی باغ های آبی :

 بی از طرق زير حاصل می گردند :عناصر غذائی مورد نیاز باغ های آ

 ( fish feed( جیره غذائی ماهی ها )1

 ( waste( فضوالت )2

 ( decomposing leaves( تجزيه برگ ها )3

 ( fertilizers( کودهای مصرفی برای رشد گیاهان )4

 (.organic matters( )3( انواع مواد آلی )5

 

معمواًل گیاهان آبزی به جذب عناصر معدنی محلول در آب در تاالب هايی که در وضعیت متعادل قرار دارند، 

تاالب می پردازند و بدينطريق شرايط را برای رشد جلبک ها دشوار می سازند لذا در مواردی که میزان 

 (.3عناصر غذايی محلول در آب تاالب به شدت افزايش می پذيرند آنگاه رشد جلبک ها تحريک خواهد شد)
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 داث باغ های آبی :مراحل اح

 باغ های آبی را طی مراحلی به شرح زير احداث می نمايند :

 مرحله اّول( طراحی باغ آبی :

نخستین مرحله برای احداث يک باغ آبی آن است که نوع آنرا انتخاب نمائید. بنابراين بايد تصمیم بگیريد که 

 تاالب" يا "باغ آبی" داريد ؟ ( را در "باغaquatic lifeقصد ايجاد چه نوع از "زندگی آبی" )

آيا قصد ايجاد محلی برای زندگی جانوران آبزی از جمله ماهیان زينتی نظیر "ماهی طالئی" يا "کپور زينتی" 

 را داريد ؟ 

 آيا هدف اصلی شما منحصر به پرورش گیاهان آبزی است ؟

 فواره هايش گوش فرا دهید. شايد قصد ايجاد حوضچه ای را داريد که فقط به صدای ريزش آب از آبشار يا

 به هر حال برای دستیابی به هر نوع از باغ های آبی بايد به طراحی ويژه ای دست يازيد. 

در صورتیکه برای اولین دفعه به ساخت باغ آبی اقدام می ورزيد، توصیه می شود که اين کار را با ساختن 

ارگیری گونه های کمتری از گیاهان و جانوران يک باغ آبی کوچک آغاز کنید زيرا بدين ترتیب محدود به بک

 (.6آبزی خواهید بود )

 

 ( حوضچه پرورش ماهیان زينتی :1-1

( با باغ آبی متفاوت است زيرا ماهیان زينتی موجب koi pondساختار حوضچه پرورش ماهیان زينتی )

یاهان آبزی تغذيه می نمايند. محدوديت رشد گیاهان زينتی می گردند. از جمله اينکه کپورهای زينتی از برخی گ

بر اين اساس حوضچه زينتی بايد اندکی بزرگتر ساخته شود تا ماهیان زينتی بتوانند در آن بخوبی رشد کنند و 

 1000تکثیر گردند. بنابراين توصیه شده است که حوضچه های پرورش ماهیان زينتی نبايد حجمی کمتر از 

فوت و يا بیشتر  3-4بايد در بخشی از مساحت خويش دارای عمق  گالن داشته باشند و اين حوضچه ها حداقل

 (. 6گردند )
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 ( باغ آبی :2-1

بسیاری از باغ های آبی مشتمل بر گیاهان آبزی و ماهیان زينتی هستند. باغ های آبی که در اقالیم معتدله 

اقالیم سرد می توان افزايش فوت عمق باشند درحالیکه عمق آب را در  2ساخته می شوند، حداقل بايد دارای 

 (.6اينچ يخ بزند ) 12-16داد زيرا سطح آب در مناطق حائز يخبندان می تواند الاقل به ضخامت 
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 مرحله دّوم( ساختن فواره يا آبشار باغ آبی :

دّومین مرحله از احداث يک برکه يا حوضچه مربوط به انتخاب مکان مناسب است. برخی از مردم خواهان 

احداث اينگونه حوضچه ها در جوار منازل هستند لذا ترجیح می دهند تا آنرا در موقعیتی بسازند که بتوانند در 

 سرتاسر سال از تماشايش لذت ببرند.

بطور کلی تاالب هايی که بتوانند برخی از اجزای حیات وحش نظیر پروانه ها و پرندگان را بخود جلب نمايند، 

ارند. موقعیت باغ های آبی بايد بگونه ای باشد که محل تجمیع رواناب بارندگی ها از زيبائی بیشتری برخورد

نگردند زيرا بدينطريق امکان انتقال کودها و مواد شیمیايی و همچنین بقايای آلی به داخل تاالب وجود دارند 

 (.6لذا برای اين منظور ممکن است نیازمند تغییر وضعیت عوارض زمین اطراف منازلتان باشید)
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 توصیه می گردد که از احداث حوضچه ها و برکه ها در جوار درختان بپرهیزيد. 

 برگ های خزان يافته و ساير ضايعات را بطور منظم از داخل برکه پاکسازی کنید. 

در صورتیکه مايل به پرورش گیاهان آبزی نظیر "سوسن آبی" در داخل برکه هستید، لزومًا بايد آنرا در مکان 

 ساعت در معرض نور مستقیم خورشید واقع گردد. 4-6ايی احداث نمائید که روزانه حداقل به مدت ه

 (. 6برکه هايی که در شرايط سايه قرار دارند، فقط برای پرورش ماهیان زينتی مناسبند )

 

ا ( ضرورت ندارد ولیکن استفاده از پمپ هوادهی به شمwater circulationايجاد چرخش در آب تاالب )

 امکان می دهد که از تعداد ماهیان زينتی بیشتری نگهداری کنید و گیاهان آبزی سالم تری پرورش دهید.

 از يک پمپ می توانید برای بکار انداختن يک فیلتر تصفیه و همچنین فواره يا آبشار استفاده کنید.

 شما بیفزايد. صدايی که از جاری شدن آب ايجاد می شود، می تواند بر جذابیت برکه يا حوضچه

( بهره می گیرند. اين موضوع بويژه در biological filterبسیاری از برکه ها از فیلترهای بیولوژيک )

مواردی که از ماهیانی چون کپور زينتی يا ماهی طالئی سود می جوئید، دارای اهمّیت بیشتری است. فیلترهای 

حوضچه های پرورش يا باغ های آبی انتخاب  بیولوژيک دارای انواع مختلفی هستند که بايد متناسب با

 (.6گردند)

 

 

 
 

 

 مرحله سّوم( انتخاب اندازۀ حوضچه باغ آبی :

برای اين منظور می توان به تعیین شکل حوضچه بر سطح زمین با کمک طناب يا شیلنگ آب اقدام ورزيد. 

( hardiness zone 5)يا بیشتر  5حوضچه هايی که برای پرورش "سوسن آبی" در منطقه بندی اقلیمی 

فوت عمق داشته باشند. بعالوه حوضچه هايی که در اقالیم سردتر احداث می  2ساخته می شوند، بايد در حدود 

 گردند، بايد دارای عمق بیشتری گردند تا از انجماد زمستانه در امان بمانند.

بیشتری برخوردار شوند، تا  حوضچه هايی که دارای ماهیان بزرگتری نظیر کپورها می باشند، بايد از عمق

 فضای کافی برای حرکت آنها بوجود آيد.
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فضای متعلق به حوضچه ها را هیچگاه نبايد بسیار کوچک انتخاب نمود زيرا نگهداری حوضچه های بزرگتر 

 بسیار آسان تر و پايدارتر است. 

ن چیزی است که طراحی درصد کمتر از آ 30بخاطر داشته باشید که فضای حقیقی حوضچه ها در واقع حدود 

 (.6نموده ايد لذا بهتر است اندکی بر طول ، عرض و عمق آن بیفزائید تا جبران گردد )

 

 

 
 

 

 مرحله چهارم( حفر حوضچه مطابق با طرح باغ آبی :

برای کاشت گیاهان آبزی در کناره های حوضچه بايد طاقچه ای به عمق و عرض يک فوت در گرداگرد آن 

ورتیکه خواهان ايجاد آبشار هستید، بايد مابقی حوضچه را با سراشیبی کم ايجاد کنید، تا در حفر نمائید. در ص

 (.6پايان به محل ريزش آبشار منتهی شود )

 

 مرحله پنجم( احداث فیلترها و آشغال گیرها در حوضچه :

پس بايد ( را در کنارۀ حوضچه و در سطح مناسب تعبیه می کنند سpond skimmerدستگاه حذف آشغال )

اقدام به حفر خندقی از محل حوضچه به سمت خارج نمود تا ضمن استقرار فیلتر خارجی به ايجاد آبشار منجر 

 (.6گردد ولیکن در غیر اين صورت بايد به تعبیه فیلتر شناور يا نوع غوطه ور آن مبادرت ورزيد)

 

 مرحله ششم( بتن ريزی کف حوضچه :

ات مجزا و يا يکسره تهّیه نمود سپس آنها در جوار يکديگر استقرار کف حوضچه ها را می توان بصورت قطع

 (. 6بخشید و آب بندی نمود )

 

 مرحله هفتم( پوشاندن سطح بتن کف حوضچه :

يک اليه الستیکی را جهت آب بندی مطلوب در کف تاالب مستقر سازيد. اين اليه بايد بسیار نازک و بدون چین 

 (.6زودن آب به داخل حوضچه بطور کامل به کف آن بچسبد )خوردگی و درز باشد تا پس از اف
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 مرحله هشتم( ايجاد جويبار و آبشار باغ آبی:

آبشار می تواند مستقیمًا به داخل حوضچۀ باغ آبی بريزد و يا بخشی از يک جويبار جانبی باشد. عرض جويبار 

قرار دادن سنگ ها در حواشی  بجز در محل ريزش آن به داخل حوضچه می تواند پهن تر باشد، تا امکان

مسیر جريان آب بوجود آيد. جايگاه سنگ ها و مسیر جريان آب را می توان با بتن مستحکم ساخت تا به 

 (.6سادگی جابجا نگردند )

 

 

 
 

 

 مرحله هفتم( اتصال پمپ و فیلتر آب :

 (.6زيد )آب حوضچۀ باغ آبی را با کمک لوله هايی به دستگاه های فیلتر و پمپ آب متصل سا

 

 مرحله هشتم( استحکام بخشی مسیر جويبار :

با کمک مالت يا شفته به استقرار و استحکام سنگ ها در اطراف مسیر جويبار بپردازيد، تا بمرور ريزش 

 (.6ننمايند. حجم حوضچه را تا نزديک به لبه اش از آب تمیز ُپر کنید )

 

 مرحله نهم( زيباسازی اطراف باغ آبی :

ضچۀ باغ آبی از نظر افزودن مواردی چون : نور مصنوعی ، تخته سنگ ها و درختچه های به ظواهر حو

 (.6زينتی آبدوست در اطراف آن بپردازيد )
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 مرحله دهم( حذف کلر از آب حوضچه :

( بايد از يک دستگاه "کلرزدا" chloramines( و ترکیبات ازته اش )chlorineبرای حذف گاز کلر )

(dechlorinator در )( 6سیستم الحاقی باغ آبی استفاده نمائید.) 

 

 مرحله يازدهم( کشت گیاهان آبزی :

( ، anacharisگیاهان آبزی را در داخل حوضچه مستقر سازيد. اين گیاهان می توانند شامل : "آناکاريس" )

 ( باشند.Bacopa( و "باکوپا" )parrot`s feather( ، "َپر طوطی" )water hyacinthسنبل آبی )

( و ساير گیاهان آبزی که دارای برگ های شناور هستند، می توان برای water lilies"سوسن آبی" ) از

 (.6درصد برای موقعیت های کاماًل آفتابگیر بهره گیريد ) 66ايجاد سايه تا میزان 

 

کنید.  در اين مرحله همچنین می توان از باکتری ها برای تصفیه بیولوژيک آب برکه ها و حوضچه ها استفاده

در اين راستا ايده آل آن است که ابتدائًا تا مدت چند هفته فقط تعداد کمی ماهی به حوضچه اضافه نمائید، تا 

 (. 6استقرار باکتری ها در سطح برکه بخوبی صورت پذيرد )
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 باغ های جويباری : 

های بزرگ در مسیر جريان آب می ( اقدام به استقرار تخته سنگ stream gardensدر باغ های جويباری )

نمايند تا با ايجاد حالت آبشاری بر سرعت جريان آب افزوده گردد. تخته سنگ ها در باغ های جويباری باعث 

آشفتگی ، پراکنش و حباب دار شدن آب جاری می شوند و ضمن ايجاد صدای دلپذير می توانند پناهگاهی برای 

 یات وحش باشند.گیاهان میکروسکوپی ، ماهیان کوچک و ح

استقرار صحیح تخته سنگ ها در مسیر جريان آب جويبارها می تواند در اثر آشفته سازی آب به تزايد 

اکسیژن محلول در آب بینجامد و بدينطريق از بروز عارضه نقصان اکسیژن در بدن آبزيان موسوم به 

حباب های بیشتری ايجاد شود ،  ( جلوگیری نمايد. در روند آشفته سازی آب هر چهhypoxia"هیپوکسیا" )

 (.  7موجب اکسیژن محلول بیشتری در آب جاری خواهد شد )
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 باغ های بارانی :

صاحب خانه ها در بسیاری از کشورها می توانند به ايجاد بخشی از حیاط که از آب باران مشروب گردد، هّمت 

( قادرند مکانی برای رشد گل های rain gardensگمارند. اين نوع باغچه ها موسوم به "باغ های بارانی" )

وحشی و سبزيجات اهلی باشند که بجز آب حاصل از بارندگی های جاری از ناودان ها هیچگونه نیازی به 

 آبیاری بويژه در ماههای ُپرباران نخواهند داشت.

درصد  30ین قادرند باغ های بارانی می توانند محل تجمیع آب حاصل از نزوالت آسمانی باشند. آنها همچن

بیش از اراضی عادی به نفوذ آب در خاک کمک نمايند و مانع ايجاد رواناب ها شوند تا بدينگونه از شکل 

گیری سیالب ها جلوگیری گردد زيرا سیالب ها می توانند باعث جريان يابی آلودگی ها از خیابان ها شوند و 

 (.4منابع آب های سطحی را دچار معضل سازند )

 

 

 
 

 

 

 مهمترين فوايد ايجاد باغ های بارانی عبارتند از :

( aquifers( نفوذ دادن آب باران پس از فیلتراسیون به داخل زمین و تقويت سفره های آب زيرزمینی )1

 منطقه ای 

 ( رفع بخشی از مشکالت جوامع در مورد وقوع سیالب ها و معضالت زهکشی آنها 2

رياچه های حاشیه شهرها متعاقب وقوع بارندگی های شديد که با حمل ( جلوگیری از آلودگی جويبارها و د3

 کودها ، آفتکش ها ، مواد نفتی زائد خودروها و ُخرده های آسفالت خیابان ها همراه هستند.
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 ( افزايش زيبائی مناظر حواشی منازل و اماکن 4

 (.4( ايجاد محیطی برای فعالیت پروانه ها ، پرندگان و حشرات مفید )5

 

درصد است، توصیه می گردد  12ر صورتی که اطراف ساختمان يا منزل مورد نظرتان دارای شیب بیش از د

که مکان احداث باغ بارانی را در فاصله دورتری که حائز اراضی مسطح تری است، انتخاب نمائید و آب باران 

 را توسط نهرچه ها و يا شیلنگ ها از انتهای ناودان ها به آنجا هدايت کنید.

 (.4اينچ خواهید بود ) 12درصد نیازمند کندن زمین به عمق  10برای احداث باغ بارانی در شیب های 

 

باغ های بارانی که دور از منازل احداث می شوند، می توانند عالوه بر آب ناودان ها از رواناب چمن های 

فوت با ساختمان ها و منازل  10اطراف نیز بهره مند گردند. محل احداث باغ های بارانی بهتر است حداقل 

 (.4فاصله داشته باشند تا آب نفوذ يافته در آنها به زيربنای )فوندانسیون( ساختمان آسیب نرساند )

 

هیچگاه باغ های بارانی را در مکان های کاماًل سايه نظیر کانوپی درختان بزرگ و يا بخش شمالی ديوارهای 

 (. 4با شرايط نیمه سايه می تواند موفقیت نسبی را امکانپذير سازد )بلند احداث نکنید. البته باغ های بارانی 
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توجه داشته باشید که اکثر ساختمان ها دارای بیش از يک ناودان هستند لذا برای بهره گیری از تمامی بارانی  

 (.4که از بام جاری می شود، بايد به مرتبط ساختن ناودان ها با همديگر اقدام کنید )

 

درصد رس باشد تا بتواند  30درصد سیلت و  25درصد شن ،  15غ های بارانی می تواند شامل : خاک با

 (.4تأمین کنندۀ رطوبت و هوادهی مناسب برای گیاهان باشد )

 

متر( هستید، الزم است آنرا به چند بخش  10×10هرگاه مايل به ايجاد باغ های بارانی بزرگتری )بیش از 

 .(4کوچکتر تقسیم نمائید )
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 برای احداث باغ بارانی بشرح زير عمل نمائید :

 ( انتخاب مکان 1

 ( کندن زمین2

 ( تسطیح بستر3

 (berm( ايجاد خاکريز محیطی )4

 ( تهّیه مخلوط مناسب خاک باغچه5

 ( آبیاری 6

 ( کاشت 7

 (. 4( مرتبط ساختن آب ناودان به باغچه )8
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1) Atlantic W. G. – 2017 – Water garden ; table of contents – 

    www.atlanticwatergardens.com 

2) Atlantic – 2016 – Water garden instruction manual – 

  www.atlanticwatergardens.com 

3) Masser , Michael P.  – 1999 – Water gardens – Southern Regional Aquaculture 

Centur (SRAC) , Publication No. 435   

4) UWE – 2017 – Rain gardens ; a how to manual for homeowners – University of 

Wisconsin Extension Publication   

5) W . D . P. – 2017 – Water gardens – Wildlife Diversity Program  

6) W. G. – 2017 – How to build a water garden or fish pond ? – 

 http://watergarden.com 

 https://en.wikipedia.org –Water garden  –2017  –7) Wikipedia  
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 " چمن های ورزشی " ؛

"Sport sods" 
 

 

 

 

 

 

 گونه ها و واريته های گراس چمنی :

 ( :Bermudagrass( برموداگراس )1

به خوبی  گیاه "برموداگراس" نسبت به خشکی و لگد شدن )عبورومرور( متحمل است اّما در شرايط سايه

( ، زمین lawnرشد نمی کند. از واريته های مختلف "برموداگراس" می توان برای تهّیه چمن فضای سبز )

 ( بهره گرفت. athletic fields( و میادين ورزشی )golf coursesهای گلف )

برگ های بسیاری از ارقام هیبريد و اصالح شدۀ "برموداگراس" در قیاس با ساير انواع گراس های چمنی از 

لطیف تری برخوردارند. آنها قاعدتًا به مراقبت و نگهداری بیشتری از جمله : موورزدن مکرر و کوددهی 

 بیشتر نیازمندند.

 معروف ترين واريته های "برموداگراس" عبارتند از :

Baby  ،Celebration  ،CT-2  ،Common  ،GN-1  ،Grimes EXP  ،Quickstand  ،Tifgreen  ،

Tifway  ،Tifsport  وTifton 10 (1.) 
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 ( :Buffalo grass( بوفالوگراس )2

اينچ نیز سازگاری دارد. بايد توّجه  25واريته "بوفالوگراس" حتی در مناطقی با نزوالت آسمانی کمتر از 

داشت که کاشت "بوفالوگراس" در شرايط ُپر باران و يا فراوانی آبیاری ممکن است در معرض افزايش تهاجم 

ساير گراس ها و علف های هرز واقع شود. اين واريته بهترين وضعیت رشد را در شرايط آفتابگیر ظاهر می 

 سازد.

 مهمترين ارقام "بوفالوگراس" عبارتند از :

Density  ،Prairie  ،Prestige  (.1) 609و 

 

 ( :Centipede grass( سنتیپدگراس )3

و برگ های خشبی است ولیکن خواهان رشد در شرايط کاماًل واريته "سنتیپدگراس" دارای رشد نسبتًا کند 

آفتابگیر می باشد. اين واريته شرايط خشکی طوالنی و لگدکوب شدن زياد را متحمل نیست. واريته مزبور 

 خواهان موورزنی مکرر و کود اندک است.

 مهمترين ارقام "سنتیپدگراس" عبارتند از :

Common  وTifBlair (1.) 

 

 

 
 

 

 ( :St. Augustine grassآگوستین گراس ) ( سنت4

"سنت آگوستین گراس" از جمله گراس های چمنی فصل گرم است که بیشترين تحّمل را نسبت به شرايط سايه 

بروز می دهد. از گراس مزبور برای تدارک چمن تابستان بهره می برند زيرا در اثر سرمای زمستانه از بین 

موداگراس" و "زوسیاگراس" به وقوع خشکی طوالنی مدت حساس تر است می رود. اين واريته نسبت به "بر

اّما در صورت انجام آبیاری کافی می تواند به خوبی رشد کند گواينکه نیازمند مراقبتی در حد کم تا متوسط 

 است.

 مهمترين ارقام "سنت آگوستین گراس" عبارتند از :
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Amerishade  ،Captiva  ،Delmar  ،Floratam  ،Palmetto  ،Raleigh  ،Sapphire  و

Seville(1   .) 

 

 ( :Zoysia grass( زوسیاگراس )5

"زوسیاگراس" با شرايط اقلیمی مشابه "برموداگراس" سازگاری دارد. اين واريته نسبت به خشکی متحمل 

طی می باشد ولیکن رنگ آن در شرايط خشکی طوالنی به قهوه ای متمايل می گردد. واريته مزبور تحمل متوس

 نسبت به شرايط سايه دارد و لگدکوب شدن را نسبتًا متحمل است. 

 " دارای بافت متوسط و خواهان مراقبت متوسط می باشد.  Zoysia japonicaنوع ژاپنی آن با نام علمی "

" نیز که دارای بافت نرمی است، خواهان موورزدن مکرر و توانايی تحمل بیشتری Zoysia matrellaنوع "

 رايط سايه می باشد.نسبت به ش

 مهمترين ارقام "زوسیا ژاپونیکا" عبارتند از :

Carrizo  ،Crowne  ،EL Toro  ،Empire  ،GN-Z  ،Jamur  ،Meyer  وPalisades . 

 مهمترين ارقام "زوسیا ماتريال" عبارتند از : 

Cavalier  ،Diamond  ،Royal  ،Y-2  ،Zeon  ،Zorro  وEmerald (1 .) 

 

 

 

 ین های ورزشی :ساختار زم

( از اهمیت زيادی برخوردار است لذا توصیه می شود که قبل field constructساختار زمین های ورزشی )

از اقدام به طراحی و تدارک زمین های ورزشی به مطالعات مبسوطی در مورد شرايط اقلیمی )آب و هوا، نوع 

 (. 5خاک، شرايط توپوگرافی و موقعیت( محل اقدام نمايند )
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هزينه ايجاد زمین های ورزشی نیز از مباحث قابل توجه در تدارک الزامات آن می باشد که بستگی به عوامل 

 زير دارد :

 (field size( اندازه زمین چمن ورزشی )1

 (geographic location( موقعیت جغرافیائی )2

 ( labor costs( هزينه های کارگری )3

 ( site work requiredسازی سايت ) ( مقدار کار الزم برای آماده4

 ( irrigation system( سیستم آبیاری )5

 (.number of games( )5( تعداد تقريبی مسابقات هر فصل )6

 (.5دالر است ) 5/2-25/5هزينه هر فوت مربع چمن ورزشی در اياالت متحده آمريکا حدودًا 
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تای احداث زمین های چمن ورزشی ضرورت می يابند ( موضوعات و اقدامات مهّمی که در راس1"جدول

 ( :5عبارتند از )

  

 اقدامات رديف اقدامات رديف

فرسايش و کنترل رسوب )ديواره سیلتی،  10 معماری و مهندسی 1
 دريچه های به دام انداختن رسوب

 دروازه های ورودی 11 ستون نورافکن ها 2

 گراس دائمی 12 صدمات زيست محیطی 3

 نظارت  13 ت مشاوره ایخدما 4

 مجاری خروجی سیستم آبیاری 14 گودبرداری و آماده سازی 5

 گودال جمع آوری مواد زهکشی 15 جواز )پروانه( ساخت 6

 مکان نیمکت ذخیره ها 16 اسناد ثبتی و بیمه 7

 پیاده روها 17 برآورد هزينه 8

 حصارکشی 18 خاکريزی 9

 

 

 

 

 آماده سازی بستر کاشت چمن :

من ها بیشترين بقاء و ماندگاری را زمانی بروز می دهند که بستر کشت بذور آنها را به خوبی آماده گردانند چ

 (. 1و کاشت بذورشان در زمانی انجام پذيرد که خاک از رطوبت کافی و مناسب برخوردار باشد )
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 نصب و استقرار چمن های آماده :

ساعت  36ريع الفساد محسوب می شوند لذا نصب آنها بايد لغايت چمن های آماده در حقیقت نوعی کاالی س

پس از برداشت انجام پذيرد. برای اين منظور ابتدا بستر چمن را بالفاصله قبل از نصب با ريک سبکی تیمار 

می دهند سپس اولین رديف از نوار چمن های آماده را در راستای طويل ترين قطر زمین ورزشی استقرار می 

 گاه فواصل اطراف رديف اصلی را با قطعات کوچکتری از چمن های آماده می پوشانند. بخشند آن

اليه های چمن آماده را در کنار همديگر به گونه ای محکم سازيد که اندکی ايجاد چروک گردد سپس اجازه 

 دهید تا اندکی خشک شوند و آماده ريشه دوانی در پی آبیاری آتی گردند. 

شردگی خاک در حین نصب چمن های آماده حاصل آيد و از جمله مسیر حرکت چرخ های سعی کنید تا حداقل ف

 دستگاه حمل يا فرغون ها را با تخته سه الئی پوشش دهید.

اليه های چمن را بر سطح خاک به خوبی بچسبانید و هوای زير آنها را خارج سازيد تا به شکلی يکنواخت در 

 خوبی ريشه بدوانند. تماس با خاک قرار گیرند و بتوانند به

اينچ کاماًل مرطوب گردد. سطح  4سطح چمن ها را متعاقب نصب آنها آبیاری نمائید، به گونه ای که تا عمق 

 (.1زير چمن را در چند نقطه بررسی نمائید، تا از صحت و يکنواختی آبیاری اطمینان حاصل شود )
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 مراقبت از چمن های ورزشی تازه :

روز يکبار به آبیاری اقدام ورزيد. اين کار  2-3يه های چمن تازه نصب به ريشه دوانی بايد هر برای تشويق ال

را همچنین با بررسی مکرر سطح زير چمن انجام دهید. بايد توجه داشت، چمن هايی که در طی فصل سرما به 

نها تا آغاز بهار به تعويق می حالت دورمانسی می باشند، غالبًا نیاز کمتری به آبیاری دارند زيرا ريشه دوانی آ

 افتد. 

درجه فارنهايت می باشد، الزم است که آبیاری چمن های تازه نصب  80در مناطق گرم که دمای هوا بیش از 

شده را هر روز تداوم بخشند تا در ريشه دوانی آنها تعجیل به عمل آيد. البته پس از ريشه دوانی چمن ها بايد 

زيرا اين موضوع باعث می گردد که بر عمق ريشه های چمن افزوده شود و بر عمق آبیاری افزوده شود 

 بدينطريق تحمل بیشتری در برابر خشکی بروز دهند.

موورزنی چمن ها را پس از وثوق ريشه دهی عمیق آنها آغاز می کنند و متعاقبًا از تعداد آبیاری ها می کاهند. 

خاک بستر درزمان موورزدن از خشکی و استحکام کافی  هر چه بر تعداد موورزنی ها افزوده شود و همچنین

 (. 1برخوردار نباشد، باعث می شود تا بر آثار مخرب عبور چرخ های موور افزوده گردد)
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 مديران چمن های شهری و ورزشی : 

ند مديريت گراس های چمنی به عنوان يک حرفه نیازمند برخورداری از مهارت های ويژه ای است تا بتوان

پاسخگوی نیازهای مراجعین و متقاضیان در ارتباط با چمن های خانگی يا ورزشی باشند. چنین افرادی 

مسئول حفظ و آماده سازی زمین های چمن ورزشی برای ورزش هايی چون : فوتبال معمولی )سوکر( ، 

 شوند.فوتبال آمريکائی )راگبی( ، سافت بال ، گلف ، چمن پارک ها و فضاهای سبز محسوب می 

مديران چمن ها بايد در زمینه های : گیاهان چمنی، خاک ها، عملیات آبیاری، کنترل آفات، بودجه بندی منابع، 

 مديريت پرسنل و ديپلماسی دارای آگاهی و دانش مناسبی باشند.

مرکز آموزشی برای تربیت نیروهای متخصص جهت تولید و نگهداری  800در اياالت متحده آمريکا حدود 

( را در قالب شیوه های : تئوری ، curriculumها احداث شده اند که دوره های آموزش تخصصی )چمن 

 آزمايشگاهی و کارآموزی )انترنی( ارائه می دهند.

هزار دالر است که  28-35متوسط حقوق ساالنه مديران چمن های ورزشی در اياالت متحده آمريکا حدود 

 دد. هزار دالر نیز بالغ می گر 80گاهًا تا 

میلیارد دالر برای چمن های : ورزشی ، پارکها ، فضای سبز و  17تخمین زده می شود که ساالنه بیش از 

 (. 2خانگی اياالت متحده آمريکا توسط : دولت ، مؤسسات خصوصی و مردم هزينه می گردد )
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 مديريت زمین های ورزشی :

( که به خوبی مديريت athletic field ،sport turf ،sport sod ،sport lawnزمین های چمن ورزشی )

می گردند، از جذابیت خاصی برخوردارند و در برابر پوشاندن سطح شان با صفحات محافظتی مقاوم تر 

 هستند. 

بیشترين ارقام گراس های چمنی که برای پوشش سبز زمین های ورزشی در ايالت "جورجیا" بکار می روند، 

" متعلق به واريته "برموداگراس" Tifway II hybrid" و "Tifton 419" موسوم به "Tifwayرا انواع : "

(bermudagrass   .تشکیل می دهند، که تفاوت ظاهری اندکی نسبت به همديگر دارند ) 

از "برموداگراس" معمولی غالبًا در زمین های ورزشی فاقد سیستم آبیاری و عدم برخوردار از خدمات 

تفاده می کنند. به هر حال آن تعداد از زمین های ورزشی که دارای اليه سطحی شنی و مراقبتی کافی اس

 رسی با سهولت بیشتری نگهداری می شوند.-زهکشی درونی هستند، نسبت به زمین های دارای بافت سیلت

ی به بايد توّجه داشت که ارتفاع نقطه میانی زمین فوتبال نسبت به لبه های زمین بايد برای خاک های شن

اينچ بلندتر باشد. شیب زمین برای ورزش بیسبال نیز  18اينچ و برای خاک های رسی به میزان  12میزان 

اينچ پائین تر از  8درصد از وسط زمین به سمت لبه ها تنظیم شود تا بدينگونه لبه ها حدود  1بايد به اندازه 

 (. 3وسط زمین قرار گیرند )
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بی مراقبت و نگهداری گردند، يقینًا می توانند در برابر استفاده های مداوم نیز زمین های ورزشی که به خو

 تاب آورند. اصواًل میزان مراقبت از چمن زمین های ورزشی بستگی به عملیات زير دارد :

 ( mowing( موورزدن )1

 ( fertilization( کوددهی )2

 ( irrigation( آبیاری )3

 ( cultivation( زيروروکردن )4

 ( weed control( کنترل علف های هرز )5

 ( post game repair( ترمیم بعد از هر مسابقه )6

 ( controlling field use( کنترل بهره وری از زمین )7

 ( pests control( کنترل آفات )8

 (. diseases control( )3( کنترل بیماری ها )9

 

 

 

 ذيرد :مديريت چمن های ورزشی از موارد زير تأثیر می پ

 ( climate( شرايط اقلیمی )1

 (soil type( نوع خاک )2

 ( nature of use( نوع استفاده )3

 (.  volume of use( )6( دفعات استفاده )4

 

 تقويم مديريت ساالنه چمن ها در استرالیا به شرح زير تنظیم گرديده است :

 ( ژانويه :1

 دهی چمن و وضعیت نفوذ آب در زمین بپردازيد.( با کندن حفره ای کوچک به برررسی عمق ريشه 1-1

 ( استفاده از کودهای مکمل مايع می تواند در سالمتی چمن مؤثر باشد.1-2

 (. 6( دفعات آبیاری چمن را در نظر داشته باشید )1-3

 

 ( فوريه :2

 ( آبیاری چمن را از ياد نبريد.2-1

 (.6( موورزدن چمن را طبق روال معمول انجام دهید )2-2

 

 ( مارس :3

 (.6( آبیاری مورد لزوم را انجام دهید )3-1

 

 ( آوريل :4

 ( آبیاری را به موقع اجرا نمائید.4-1
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ژانويه انجام نگرفته باشد، نسبت به -( در صورتی که هوادهی اليه سطحی چمن ورزشی در طی دسامبر4-2

 اجرای آن با توجه به تعطیلی مدارس اقدام نمائید.

 صورت دهید.( آنالیز خاک را 4-3

 ( کودهای الزم و مناسب را با تجه به آزمايش خاک بکار گیريد.4-4

( نسبت به بازسازی بخش های آسیب ديده ای چون : جلو دروازه ها و اطراف نیمکت ذخیره ها هّمت 4-5

 (.6گماريد )

 

 ( مه :5

رزيابی نوع مشکالت ( علف های هرز پهن برگ احتمااًل باعث بروز مشکالتی خواهند شد لذا پس از ا5-1

 موجود به استفاده از علفکش های مناسب اقدام ورزيد.

( در صورت هجوم آفات به سمپاشی بپردازيد ولیکن احتیاطات الزم از جمله سمپاشی در ساعات خلوت 5-2

 (.6روزانه را رعايت کنید )

 

 ( ژوئن :6

ذا بهتر است از فرصت استفاده نمائید و ( چمن ها در اين زمان غالبًا در دوره دورمانسی بسر می برند ل6-1

 (.6به خط کشی زمین های چمن ورزشی مبادرت ورزيد )

 

 ( جوالی :7

 ( نسبت به تعمیر و نگهداری ابزارها و ماشین آالت مربوطه اقدام کنید.7-1

 (.6( لزوم تعمیر چارچوب ها و تور دروازه های فوتبال را بررسی نمائید )7-2

 

 ( آگوست :8

تم آبیاری )لوله ها، آبفشان ها، پمپ ها و ...( محوطه چمن را بررسی کنید و عیوب احتمالی آنها ( سیس8-1

 (.6را رفع کنید )

 

 ( سپتامبر :9

 ( آزمايش خاک را انجام دهید و هیچگاه به حدثیات اکتفا ننمائید.9-1

 (.6( نیازهای کودی چمن را بر طرف سازيد )9-2

 

 ( اکتبر :10

 ادهی اليه سطحی چمن ورزشی اقدام کنید.( نسبت به هو10-1

 ( خاکپاشی را با مخلوط : گچ، شن و مواد آلی پوسیده انجام دهید.10-2

 (.6( نمائید )re-seed( چمن های آسیب ديده را بازسازی )10-3

 

 ( نوامبر :11

 ( آبیاری کافی را مطابق با نیاز آبی چمن و ظرفیت نفوذ آب در خاک انجام دهید. 11-1
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 ( موورزدن را بطور مرتب و در ساعات اولیه روز اجرا نمائید.11-2

( موورزدن را در زمانی انجام دهید که خاک دارای رطوبت کافی باشد تا آسیبی به چمن ها وارد نگردد 11-3

 (.6و قابلیت ترمیم سريع بوجود آيد )

 

 ( دسامبر :12

 هوادهی آن هّمت گماريد. ( در صورتی که سطح چمن دچار فشردگی شده است، نسبت به12-1

 top( برای ترمیم سريعتر چمن ها می توانید آنها را بعد از هر مسابقه با صفحات مناسب پوشش )12-2

dress( دهید )6.) 

 

 

 

 موورزدن چمن ورزشی :

موورزدن صحیح چمن های ورزشی باعث افزايش عمق ريشه ها ، متراکم شدن نوساقه ها و يکنواختی رشد 

 می شود. سبزينگی آنها 

موورزدن منظم چمن ها را فقط بر اساس رشدشان تا ارتفاع معین انجام ندهید. برای ارقام هیبريد 

اينچی و برای  75/0-1" می توانید چمن ها را از ارتفاع Tifway II" و "Tifway"برموداگراس" نظیر : "

 اينچی موور بزنید.  5/1-2"برموداگراس" معمولی از ارتفاع 

 

 

 
 

 

موورزدن بهاره چمن ها بايد از ارتفاع کمتری انجام پذيرد بطوريکه مورزدن از نصف ارتفاع نهايی آنها  اولین

بسیار مطلوب می نمايد. در اثر موورزدن بهاره بر تراکم چمن ها افزوده می شود و اجازه می دهد تا 

 موورزدن های تابستانه از ارتفاع باالتری اجرا گردد. 

طول برگ های چمن را حذف شوند. اين  75/0چگاه نبايد ضمن موورزدن ها بیش از بايد دقت داشت که هی

 دفعه صورت گیرد.  2موضوع بدين معنی است که موورزدن در طی تابستان ها بايد هفته ای 

موورزدن چمن ها از ارتفاع بلندتر گواينکه در دفعات کمتری انجام می شود اّما باعث تولید چمن های ضعیف 

 کیفیت تر خواهد شد. تر و کم 
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( بر سطح زمین های clump( باعث بوجود آمدن کپه های کوچکی )clippingهمچنین موورزدن های متعدد )

 (. 3ورزشی می گردند، که بايد به موقع متالشی و پراکنده گردند و يا برچیده شوند )

برموداگراس" بوجود می ( بهترين وضعیت قطع چمن را برای انواع "reel mowersموورهای گردونه ای )

( بايد توّجه داشت که rotary mowersآورند. در استفاده از موورهای گردونه ای و موورهای چرخشی )

 (. 3تیغه هايشان همواره تیز و برنده باشند )

 

 

 کوددهی چمن ورزشی :

ردار است. به هر کاربرد کودها به مقدار کافی و زمان مناسب از اهمّیت بسیاری در مراقبت از چمن ها برخو

 حال بايد توّجه داشت که کوددهی چمن بايد متعاقب آزمايش خاک برای معیارهای زير انجام پذيرد :

 الف( ازت

 ب ( فسفر 

 پ ( پتاسیم 

 PH (3.)ت ( 

 

در مواردی که امکان آزمايش خاک زمین های ورزشی وجود ندارد، بايد حدودًا در نظر داشت که اغلب گراس 

ظاهر می سازند. دقت گردد که   4:1:2يا  3:1:2ب ترين رشد را با کاربرد ترکیبات کودی های چمنی مناس

فوت مربع در سال  1000پوند نیتروژن خالص برای  3-7( نیازمند turfgrassبسیاری از گراس های چمنی )

 (.3گرفت )فوت مربع طی فصل رشد بکار  1000پوند برای  1هستند. نیتروژن را می توان ماهانه به میزان 

 

 (:"3( کاربرد کودهای مرکب در چمن های ورزشی )2"جدول

  

 پوند در ايکر فوت مربع 1000پوند در  نوع کود

0-0-34 3 130 

8-4-12 8 350 

8-4-16 6 260 

10-10-10 10 450 

  

 

 طی اوايل بهار يعنی زمانی که NPKبهترين شیوه کوددهی چمن ها آن است که از کودهای کامل حاوی 

هفته قبل از اولین يخبندان  2-4( آغاز می گردد  و کوددهی بعدی را در حدود green upسبزشدن مجدد )

انجام دهند. توصیه شده است که در فاصله دو کوددهی کامل نیز به کود ازته َسَرک جهت افزايش ويگوريته 

یشتر باشد، لزومًا به کودهای چمن ها اقدام گردد. مالحظه شود که هر چه دفعات استفاده از زمین ورزشی ب

 (. 3ازته بیشتری برای ترمیم چمن نیاز خواهد بود )
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 آبیاری چمن ورزشی :

مديريت چمن های ورزشی بدون طراحی برنامۀ صحیح آبیاری بسیار دشوار است. آبیاری بايد برای تأمین نیاز 

تر است در مقادير کم و در دفعات آبی چمن ها و در ترمیم کمبود نزوالت آسمانی صورت پذيرد. آبیاری به

( يعنی فاصله بین دو آبیاری پی در پی بستگی به عوامل محیطی durationبیشتر انجام گیرد. "دور آبیاری" )

( wiltو محدوديت های سیستم آبیاری دارد. محققین بهترين زمان آبیاری چمن ها را قبل از بروز پژمردگی )

زمان تنش خشکی به رنگ سبز تیره يا سبز متمايل به آبی کدر در می می دانند. اغلب گراس های چمنی در 

آيند و برگ هايشان ابتدا تا خورده و سپس به دور رگبرگ اصلی می پیچند. بنابراين آغاز آبیاری چمن ها 

 (.3زمانی می دانند که بروز عالئم مذکور عینیت يابند )

 

 

 
 

   

اينچی مرطوب سازد. اين موضوع برای زمین  6-8را تا عمق آبیاری بايد به گونه ای باشد که زمین چمن 

اينچ آب در هفته اجرا می شود.  1های چمنی که دارای بافت متوسطی هستند، معمواًل طی ماههای تابستان با 

آبیاری های سبک مکرر موجب تولید سیستم ريشه ای ضعیف و کم عمق می شود و به شکل گیری اليه ای از 

 (.3( سطحی منجر می گردد )thatchبقايای آلی )

 

مناسب ترين ساعات روزانه برای آبیاری چمن ها را قبل از طلوع آفتاب دانسته اند زيرا کمترين میزان دما و 

وزش باد وجود دارند، بعالوه کمترين تلفات آب در اثر تبخیر حادث می گردد. آبیاری شبانه از کارآيی بیشتری 

ر است. آبیاری چمن در فاصله شکل گیری شبنم صبحگاهی تا خشک شدن نسبت به آبیاری روزانه برخوردا

 24-48آنها می تواند از معضل افزايش بروز بیماريها جلوگیری نمايد. آبیاری زمین چمن ورزشی در فاصله 

 (. 3ساعت قبل از مسابقات می تواند به کاهش فشردگی خاک کمک نمايد )
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دارای بافت ريز و نرم قبل از اشباع شدن خاک تا عمق مناسب  شکل گیری رواناب در بسیاری از خاک های

ساعت  1-2امکانپذير می گردد. زمانیکه رواناب ايجاد می شود، بهتر است آبیاری را متوقف سازند و به مدت 

اجازه بدهند تا آب های قبلی به داخل خاک نفوذ يابند سپس آبیاری را مجددًا آغاز کنند. اين روند گاهًا ممکن 

 (.3ست چندين دفعه تا پايان هر آبیاری تکرار گردد )ا

 

 

 
 

 

 subsurfaceبسیاری از متخصصین چمن ورزشی بر استفاده از سیستم "آبیاری قطره ای زيرسطحی" )

drip irrigation: اصرار می ورزند.  آنها اهداف زير را برای اين روش بر می شمارند ) 

 ( اطمینان از سالمتی ورزشکاران1

 ظ و بهبود کیفیت چمن ورزشی ( حف2

 ( افزايش کارآيی آبیاری از طريق توزيع يکنواخت3

 ( حذف دخالت نیروی انسانی در روند آبیاری4

 (.4( امکان آبیاری در شرايط مختلف اقلیمی نظیر گرمای شديد و وزش باد )5

 

 : معضالتی که برای سیستم "آبیاری قطره ای زيرسطحی" عنوان می گردند عبارتند از

 ( هزينه زياد1

 ( نیاز به تکنولوژی جديد 2

 ( انسداد قطره چکان ها )روزنه ها( 3

 ( بروز عدم يکنواختی چمن ورزشی در بسترهای شنی و سیلتی4

 (. 4( عدم يکنواختی آبیاری در بافت های متفاوت خاک )شنی، سیلتی و رسی( )5
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 زيروروکردن چمن ورزشی :

 زيروروکردن اليه سطحی چمن معمواًل شامل موارد زير می باشند:

 ( aerationالف( هوادهی )

 ( vertical mowingب ( موورزدن عمودی )

 (.top dressing( )3پ ( خاکپاشی سطح چمن )

 

 

 
 

 

ه شکل گیری يک اليه متراکم سطحی به رفت و آمدهايی که در زمین چمن ورزشی صورت می پذيرند، نهايتًا ب

اينچ می انجامد. بدين ترتیب حجم تخلخل کاهش می يابد و حرکت آب به کندی صورت می پذيرد  2-3ضخامت 

 لذا به مرور باعث تنک شدن چمن ها می شود. 

ا، دهانه بايد توجه گردد که همواره قسمت هايی چون : دايره میانی زمین های فوتبال، اطراف نیمکت ذخیره ه

دروازه های فوتبال و قسمت لوزی شکل زمین بیسبال بیش از ساير بخش ها در معرض فشردگی خاک و تنک 

شدن چمن ورزشی قرار دارند. زمین های چمن دارای بستر شنی نیز بويژه اگر مرتبًا در شرايط مرطوب 

 (.3استفاده شوند، در معرض فشردگی خاک قرار می گیرند )

 

 hollow( با استفاده از چنگک های توخالی )aeration ،coringی چمن کاری ها )هوادهی خاک سطح

tines می تواند موجب خالصی از فشردگی خاک سطحی آنها شود و به مرور به ريشه دهی عمیق و بهبود )

 کیفیت چمن ها بینجامد.

غالبًا در اجرای آن هوادهی اليه سطحی زمین های چمن ورزشی از اهمیت وافری برخوردار است درحالیکه 

-1غفلت ورزيده می شود. در عملیات هوادهی همچنین می توان از ماشین هايی بهره گرفت که قادرند حدود 

 اينچی  سطحی را بردارند سپس اليه تازه ای را جايگزين سازند. 3-4اينچ از اليه فشرده  75/0

 (.3ن ورزشی دارد )تعداد دفعات هوادهی عمومًا به بافت خاک و فراوانی کاربری زمی

 



359 
 

 زمین های ورزشی در شرايط زير به هوادهی بیشتری نیازمندند :

 ( خاک های دارای بافت ريز 1

 ( استفاده های مکرر2

 (.3( استفاده در وضعیت مرطوب )3

 

اينچ باشد لذا ضرورت می يابد که  2-3بر اساس يک قاعده کلی بايد فاصله بین حفره های هوادهی در حدود 

 مسیر مختلف انجام پذيرد. 3( از aeratorsه عبور با دستگاه های هوادهی )سه دفع

دفعه در سال هوادهی می کنند. اولین هوادهی در بهار بالفاصله قبل از  2اصواًل زمین های ورزشی را حداقل 

 کوددهی انجام می پذيرد ولیکن دومین هوادهی در اواسط تابستان صورت می گیرد.

ین ورزشی از خاک فشرده و يا خاک سنگین تشکیل يافته است، توصیه می گردد که در موارديکه سطح زم

 هوادهی را در طی فصل رشد و بطور ماهانه به اجرا در آورند. 

شیارهايی که در اثر عملیات هوادهی ايجاد می شوند، بزودی خشک می گردند لذا آنها بايد بالفاصله با استفاده 

( به خوبی در سطح flexible steel drag matهای استیل قابل انعطاف )از صفحات کششی دارای دندانه 

اينچ می تواند خاک را به ذرات کوچک  25/0-5/0چمن پخش شوند. دستگاه مذکور با تیغه هايی به عرض 

 (. 3تبديل سازد )

 

( حاکم field capacity) FCهوادهی خاک چمن ورزشی بايد زمانی انجام پذيرد که شرايط ظرفیت زراعی يا 

ساعت پس از وقوع بارندگی، آبیاری و يا حذف اليه سطحی خاک  8-24باشد. وضعیت ظرفیت زراعی معمواًل 

بوجود می آيد. در صورتی که رطوبت خاک در وضعیت کم يا زياد باشد آنگاه به سادگی نمی توان اليه فشرده 

( يا تیغه های پهن solid tinesسطحی را هوادار نمود. البته برخی ابزارها نظیر چنگک های توپر )

(blades.در مواقعی که رطوبت خاک در کمتر از ظرفیت زراعی قرار دارد، غالبًا مؤثر هستند ) 

بطور کلی هوادهی چمن ورزشی را زمانی انجام می دهند که سبزينگی آن در وضعیت رشد فعال قرار داشته و 

 (. 3تحت هیچگونه شرايط تنش نباشد )
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 طح چمن ورزشی :خاکپاشی س

( عبارت از افزايش اليه نازکی از خاک مناسب بر سطح چمن ورزشی topdressingخاکپاشی سطح چمن )

 است. 

بخاطر داشته باشید، همواره بخش هايی از چمن ورزشگاه ها که تحت استفاده مداوم قرار می گیرند، به مرور 

 دچار زوال خواهند شد.

اينچ انجام می دهند. برای اين  1/8ه ترمیم شدن است، معمواًل به ضخامت خاکپاشی را که برای تشويق چمن ب

فوت مربع از زمین چمن می باشد که  1000يارد مکعب برای هر  4/0فوت مکعب يا  4/10منظور نیازمند 

 (.3متعاقبًا بايد کاماًل به صورت صاف و هموار در آيد )

 

 (:"3زشی )( مقدار خاک مصرفی برای پاشش سطحی چمن ور3"جدول

  

 فوت مربع 1000برای  ضخامت )اينچ(
 )فوت مکعب(

 فوت مربع 1000برای 
 )يارد مکعب(

8/1 5/10 4/0 

4/1 0/21 8/0 

 

 

( بکاهد. محققین بهترين زمان برای thatchخاکپاشی می تواند از زيان های اليه سطحی بقايای آلی )

نسته اند. خاکپاشی مکرر و سبک نسبت به خاکپاشی خاکپاشی را پس از کوددهی و در طی دوران رشد فعال دا

سنگین و دراز مدت ارجحّیت دارد. خاک مورد استفاده در خاکپاشی بايد مشابه خاک بستر چمن ورزشی باشد 

 (. 3و بتوان آنرا با دستگاه صفحه ای قابل انعطاف به راحتی در داخل چمن ها پخش نمود )
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 موورزدن عمودی چمن ورزشی :

زدن عمودی فقط در مواردی ضرورت می يابد که اليه بقايای مواد آلی در سطح زمین ورزشی فزونی موور

 اينچ گرديده باشد.  5/0يافته و ضخیم تر از 

بخش های تنک و بدون چمن را نبايد تحت تیمار موور عمودی قرار داد، مگر اينکه قباًل بذرپاشی مجدد 

(reseeding( يا بذرپاشی ترمیمی )overseeding انجام پذيرفته و گیاه چمنی در وضعیت رشد فعال قرار )

 (.  3داشته باشد )

 

 بخش های فرسوده چمن ورزشی :

زمین های چمن فوتبال معمواًل در اواخر پائیز و اوايل بهار در اثر تکرر استفاده و کندی رشد گیاه 

( می گردند. بديهی است که high wear area"برموداگراس" دچار معضل فرسودگی و سائیدگی شديد )

 (. 3برخورداری زمین های ورزشی از ساختارهای مناسب در چنین مواقعی حائز اهمیت است )

 

 تکنیک هايی که در اينگونه موارد استفاده می شوند، عبارتند از :

)هر يارد يارد  2-3الف( ساختار زمین ورزشی را به گونه ای ترتیب می دهند که حواشی آنرا بتوان به میزان 

سانتیمتر( در تمامی مسیرها حرکت داد. اين موضوع باعث می شود که میزان آسیبی که از رفت  4/91معادل 

 ( وقوع می يابد، به حداقل کاهش يابد. linesmanو آمدهای مکرر "خط نگهدار" )

 ب ( با جابجايی محل دروازه ها از میزان رفت و آمدهای منطقه ای می کاهند.      

ز ديگر تکنیک هايی که در اينگونه شرايط بکار می رود، اينکه اقدام به کاربرد مقادير بیشتری از کودها پ ( ا

در اواخر فصل رشد می نمايند. اين موضوع باعث می شود که رشد اواخر پائیز و اوايل بهار در حد مناسبی 

 انجام پذيرد.

طی ماههای پائیز نیز آنها را از ارتفاع باالتری ت ( برای افزايش مقاومت چمن ها نسبت به پايمال شدن در 

 (.3اينچ( موور می زنند ) 5/0نسبت به ماههای تابستان )باالتر از 
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 مديريت استفاده از زمین های چمن ورزشی :

( در مبحث مديريت اينگونه اراضی حائز اهمیت است field useمیزان استفاده از زمین های چمن ورزشی )

زمین های چمنی که از باالترين سطوح نگهداری بهره مندند، نیز بايد محدوديتی در تعدد استفاده  زيرا حتی در

 (.3از چمن های ورزشی قائل گرديد، تا میزان صدمه بر آنان بیش از حد تحمل تزايد نیابد )

 

 مواردی که از معضالت مديريتی چمن های ورزشی می کاهند عبارتند از :

 که زمین ورزشی مرطوب است، بايد تحت حداقل استفاده قرار گیرد.( در طی مدت زمانی 1

( منطقه ای که به ورزش اختصاص می يابد، بايد به صورت چرخشی تغییر يابد تا چمن فرصت کافی برای 2

 ترمیم داشته باشد.

 ( به هر طريق از ايجاد رفت و آمد شديد در يک منطقه خاص اجتناب ورزيد و يا آن را کاهش دهید.3

( مناطقی که تحت کاشت مجدد يا کشت ترمیمی بذور چمن قرار گرفته اند، تا توسعه کامل چمن نبايد مورد 4

 استفاده قرار گیرند. 

 (. 3( به چمن ها قبل از استفاده ورزشی در بهار اجازه دهید تا از حالت دورمانسی زمستانه خارج شوند)5

 

 

 
 

 

 کنترل علف های هرز چمن ورزشی :

ر تعداد استفاده از چمن های ورزشی در طی برهه های زمانی کوتاه افزوده گردد، بر امکان صدمه هر چه ب

ديدگی گراس های چمنی اضافه می شود و نتیجتًا در معرض رشد علف های هرز قرار می گیرند. اين موضوع 

 معضلی جدی برای اينگونه زمین های ورزشی محسوب می شود. 

( استفاده می کنند. البته کنترل موفقّیت herbicidesمن ها غالبًا از علفکش ها )برای کنترل علف های هرز چ

آمیز علف های هرز بستگی به شناخت دقیق علف های مشکل ساز دارد تا بدين ترتیب مناسب ترين علفکش 

 ها را انتخاب نمايند و در زمان مناسبی از سال بکار ببرند.
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موجب کاهش روند رشد چمن های ورزشی می شود لذا امکان ترمیم اصواًل هوای خنک فصل پائیز و زمستان 

صدمات ناشی از لگدمال شدن بويژه در منطقه دايره میانی، دهانه دروازه ها و اطراف نیمکت ذخیره ها در 

 زمین های چمن فوتبال وجود ندارد.

نايی رقابت با علف های چمن هايی که در دوره های دورمانسی ونیمه دورمانسی قرار دارند، از کمترين توا

 هرز برخوردارند بنابراين با هجوم علف های هرز يکساله در تابستان آينده مواجه خواهند شد. 

تراکم علف های هرز زمستانۀ مهاجم در چمن های ورزشی می تواند رشد چمن "برموداگراس" را در اوايل 

ف می گردند لذا پس از مرگ علف های بهار به شدت محدود سازد. چمن های ورزشی در چنین مواقعی تضعی

( و ايلیوسین crabgrassهرز زمستانه با هجوم علف های هرز يکساله تابستانه نظیر : علف خرچنگ )

(goosegrass( بويژه در بخش های بدون چمن مواجه خواهند بود )3.) 

 

اگراس" بکار می مهمترين علفکش هايی که برای کنترل علف های هرز يکساله زمستانه در چمن "برمود

 روند تا از بذردهی آنها طی ماههای خنک سال جلوگیری به عمل آورند عبارتند از : 

 ( "آترازين" با نام تجارتی "آتراکس"1

 ( "سیمازين" با نام های تجارتی "پرنسیپ" و "وين استار" 2

 (.3( "متريبیوزين" با نام علمی "سنکور چمن" )3

 

 ترل خوب تا عالی را بر گیاهان هرز زير بوجود آورند : علفکش های مذکور می توانند کن

 ( annual bluegrass( "بلوگراس يکساله"  )1

 ( common chickweed( گندمک )2

 ( lawn burweed( "علف خاردار چمن" )3

 (. annual winter weed( )3( يکساله های زمستان )4

 

-post( و بعد از سبزشدن )pre-emergenceعلفکش مزبور دارای فعالیت های قبل از سبزشدن ) 3هر 

emergence بر علف های هرز يکساله زمستانه هستند گواينکه "متريبیوزين" دارای کوتاهترين دوره )

 فعالیت قبل از سبزشدن است. 

قابلیت استفاده قبل و پس از سبزشدن به اينگونه علفکش ها امکان می دهد تا در يک دوره زمانی طوالنی 

 (.3امبر تا فوريه بکار روند )تری از نو

 

همواره توصیه شده است که از علفکش های : آترازين ، سیمازين يا "متريبیوزين" پس از آخرين مسابقه 

فصل استفاده شود. در مواردی که از آترازين يا سیمازين به میزان يک پوند ماده مؤثره در ايکر طی نوامبر 

آنگاه بنحو پايداری به کنترل عالی علف های هرز چمن ها منتهی خواهد و مجددًا در اوايل فوريه استفاده شود 

 شد.

محققین توصیه کرده اند که برای برقراری حداکثر مراقبت از چمن های ورزشی از علفکش آترازين فقط بر 

 "برموداگراس" در حال دورمانسی استفاده گردد.

د از سبزشدن است، می تواند بر : بلوگراس علفکش "پرونامید" )ِکرب( که دارای فعالیت های قبل و بع

( و گندمک معمولی مؤثر باشد. البته بايد توجه داشت که آنرا در بخش corn speedwellيکساله، سیزاب )
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( با "برموداگراس" قرار overseededهايی از زمین چمن ورزشی که به تازگی تحت بذرپاشی ترمیمی )

 (.  3گرفته اند، بکار نبرند )

 

نترل علف های هرز پهن برگ زمستانه می توان يکی از علفکش های ذيل را در تلفیق با علفکش های برای ک

 باريک برگ ُکش استفاده نمود :

 ، دايکمبا  و "توفوردی پی" . MCPP"توفوردی" ، 

علفکش های مزبور می توانند عالوه بر پهن برگ های يکساله به کنترل علف های هرز پهن برگ چندساله 

 (.3( نیز نائل آيند )wild garlic( و سیر وحشی )plantainظیر : بارهنگ )ای ن

 

 علفکش ها را بهتر است در روزهای گرم و آفتابی بکار ببرند.

روز می تواند بر کنترل بسیاری از علف های هرز چن  14-21دو دفعه کاربرد متوالی علفکش ها با فاصله 

 ها موفق گردند.

بخش هايی از زمین چمن ورزشی که تحت بذرپاشی ترمیمی قرار نگرفته اند، می علف هرز سیر وحشی را در 

 (.3توان با علفکش "امازاکوئین" )ِامیج( کنترل نمود )

 

علف های هرز خانواده گراس ها بیشترين مشکالت مبتالبه را در چمن "برموداگراس" طی فصل تابستان 

 توان به : علف خرچنگ و ايلیوسین  موجب می گردند. از انواع گراس های هرز يکساله می

( و بندواش خشکی زی dallisgrassو همچنین از گراس های هرز چندساله به : "علف دالیس" )

(bahiagrass( اشاره داشت )3   .) 

 

 

 
 

 

علفکش های قبل از سبزشدن می توانند کنترل بسیار خوبی بر گراس های يکساله ايجاد نمايند درحالیکه قادر 

 ل گراس های هرز چندسالۀ استقرار يافته نمی باشند. به کنتر

در مواردی که بخش هايی از زمین چمن ورزشی در اثر اجرای برنامه های ورزشی طی فصول پائیز يا 

زمستان به شدت آسیب ديده اند، توصیه می گردد که فقط از علفکش های حاوی "اکساديازون" نظیر اسامی 
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تار" بهره گیرند زيرا علفکش "اکساديازون" بر خالف ديگر علفکش ها از تجارتی "رونستار" و "ريگال اس

ريشه دهی گره های استولن "برموداگراس" جلوگیری به عمل می آورد. از فرموالسیون "رنستار" می توان 

 (.3( گیاه "برموداگراس" نیز استفاده کرد )spriggingدر زمان شاخه دهی )

 

" معمولی برای تدارک چمن ورزشی سود می جويند، نبايد از علفکش در صورتیکه از بذور "برموداگراس

های قبل از سبزشدن بهره گیرند زيرا بقايای کاربرد بهاره آنها می تواند از استقرار گیاهچه های حاصل از 

 بذور "برموداگراس" معمولی جلوگیری کند. 

رمیمی آنها توصیه شده است که برای کنترل علف های هرز چمن زمین های ورزشی بويژه در بخش های ت

به خوبی می  DSMAو  MSMAترجیحًا از علفکش های پس از سبزشدن سود جويند آنچنانکه علفکش های 

 توانند موجب کنترل گراس های يکساله و چندساله شوند. 

دفعه بکارگیری  2-3برای کنترل گراس های هرزی که در چمن های ورزشی رشد نموده اند، معمواًل به 

 روز نیاز می باشد. 5-10فکش های مذکور با فواصل عل

روز پس از دومین سمپاشی به بروز نشانه هايی از ترمیم شدن  3-4در صورتیکه گراس های چندساله 

 روز پس از دومین سمپاشی انجام دهند.  7-10پرداختند، بهتر است سومین کاربرد را 

دهی باشند، توصیه می گردد که پاشش علفکش ها  در مواقعی که چمن های "برموداگراس" در مرحله شاخه

 را تا پايان ريشه دهی شاخه های جديد و آغاز رشد فعال به تأخیر اندازند. 

ممکن است تا حدودی رنگ چمن ها را زائل گرداند و آنها  DSMAو  MSMAپاشیدن محلول علفکش های 

هفته پس  1-3رنگ اصلی چمن ها حدودًا را به زردی متمايل سازد ولیکن اين موضوع موقتی خواهد بود و 

 (.3از سمپاشی به حالت عادی بر خواهد گشت )

 

دارای حساسیت  DSMAو  MSMAعلف هرز "ايلیوسین" نسبت به علف خرچنگ در مقابل علفکش های 

 کمتری است.

ه ب MSMAپوند ماده مؤثره در ايکر +  125/0مخلوطی از علفکش های "متروبیوزين" )سنکور به مقدار 

پوند ماده مؤثره در ايکر( می تواند کنترل مناسبی برابر علف هرز ايلیوسین در چمن ها بوجود  2میزان 

 آورد.

 روز استفاده کرد. 7-10برای کنترل ايلیوسین های استقرار يافته بايد از دو دفعه سمپاشی با فواصل 

ل در ريشه دهی گره های استولن حضور بقايای علفکش "متروبیوزين" در خاک می تواند موجب بروز اختال

 "برموداگراس" شود. 

و "متروبیوزين" نبايد در چمن "برموداگراس" در حال شاخه دهی بهره گرفت، مگر  MSMAاز مخلوط 

 (.3اينکه پوشش سبزينگی زمین چمن کامل گرديده باشد )

 

ا تبديل شوند، از علفکش ( در طی ماههای تابستان به معضلی برای چمن هnutsedgeهر گاه اويارسالم ها )

می توان  MSMA( يا T/oهای : "ِامازاکوئین" )ايمیج( ، "هالوسولفورون" )مانیج( ، بنتازون" )بازاگران 

 استفاده نمود. 
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انتخاب نوع علفکش های مذکور بستگی به نوع اويارسالمی دارد که بر گسترۀ چمن ها غالب هستند. بعنوان 

ارسالم های يکساله و اويارسالم زرد را کنترل کند اّما از کنترل اويارسالم مثال : "بنتازون" می تواند اوي

 (.3ارغوانی عاجز است )

 

هفته باعث  6-8می تواند به مدت  MSMAکاربرد علفکش "ِامازاکوئین" به صورت منفرد و يا در ترکیب با 

 کنترل اويارسالم های ارغوانی ، زرد و انواع يکسالۀ آنها گردد.

لوسولفورون" نیز می تواند بر اويارسالم های زرد و ارغوانی مؤثر باشد و ضمنًا صدمات کمتری علفکش "ها

 را بر "برموداگراس" تحمیل نمايد.

در مواردی که نیازمند کنترل بادوام و طوالنی مدت اويارسالم ها هستید، بايد از علفکش "هالوسولفورون" در 

 ئید. هفته ای سود جو 6-10مرحله با فواصل  2طی 

 (.3می تواند سبب ممانعت از رشد بسیاری از اويارسالم ها شود ) MSMAکاربرد ماهانه 

 

، دايکمبا و "توفوردی پی" در طی فصل تابستان می توان  MCPPنوع از علفکش های : توفوردی ،  2-3از 

 برای کنترل علف های هرز پهن برگ چمن های ورزشی بهره گرفت.

به علفکش ها و میزان کنترل علف های هرز زمانی از کیفیت مطلوب برخوردار  تحمل گراس های چمنی نسبت

درجه  90می شود که سمپاشی علفکش ها را در اواخر بهار تا اوايل تابستان تحت دمای محیطی کمتر از 

 فارنهايت انجام دهند.

 (.  3رند )چمن های ورزشی غالبًا مشکل چندانی از نظر شیوع بیماريها و هجوم آفات گیاهی ندا
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 (:"3( تقويم کنترل ساالنه علف های هرز در چمن ورزشی برموداگراس )4"جدول

  

 عملیات کنترل علف های هرز ماه های سال

کوآرت در ايکر علفکش سیمازين يا آتراکس برای کنترل علف های هرز  1مصرف  نوامبر
 يکساله زمستانه 

نند علف های هرز : گندمک معمولی، پوآ علفکش های سیمازين و آتراکس می توا
)بلوگراس( يکساله، پنجه کالغ )المیوم( و اغلب علف های هرز يکساله زمستانه را 

 کنترل کنند.

از علفکش ها برای کنترل چچم )لولويوم( در بخش هايی از چمن ها که به تازگی 
 بذرپاشی ترمیمی شده اند، استفاده نکنید.

آتراکس قادر به کنترل علف های هرز : سیر وحشی، قاصدک، علفکش های سیمازين و 
 بارهنگ و ساير علف های هرز چندساله نیستند.

اواخر نوامبر 
 و دسامبر

کوارت در ايکر از توفوردی يا تريمیک می تواند به کنترل سیر وحشی و يا  1بکارگیری 
 علف های هرز پیازدار، قاصدک و بارهنگ بینجامد.

درصد حجمی به محلول علفکش های  25/0يان )سورفکتانت( به میزان افزودن مواد مو
 مذکور مفید است.

دفعه  4-5علفکش های توفوردی و تريمیک را می توان بر چمن ورزشی چچم پس از 
 موور شدن استفاده نمود.

درصد از مواد مويان برای کنترل  25/0پنت در ايکر از علفکش ايمیج +  2بکارگیری 
 در چمن برموداگراس پس از طی مرحله دورمانسی توصیه می شود.سیر وحشی 

علفکش ايمیج می تواند به کنترل علف های هرز : پنجه کالغ، گندمک معمولی و جعفری 
وحشی کمک نمايد اّما آنرا نبايد در بخش هايی از چمن چچم که به تازگی بذرپاشی 

 ترمیمی شده اند، مصرف نمود.

اواسط ژانويه 
ط تا اواس
 فوريه

اگر سیر وحشی را با توفوردی يا تريمیک سمپاشی نمايند، بايد به تکرار سمپاشی پس از 
 هفته اقدام گردد. 8-6

اواسط فوريه 
 تا اول مارس

اگر علف های هرز يکساله زمستانه پس از ماه نوامبر سبز شوند، بهتر است از علفکش 
 در ايکر استفاده شود. پوند ماده خالص 1های سیمازين يا آتراکس به میزان 

در صورتیکه از علفکش توفوردی يا تريمیک برای کنترل سیر وحشی استفاده شده است، 
 به سمپاشی مجدد نیازی نخواهد بود مگر اينکه چچم بعنوان علف هرز غالب ظاهر شود.

اواسط فوريه 
تا اواسط 

 مارس

ای کنترل علف توصیه می شود که از يک نوع علفکش قبل از سبزشدن مناسب بر
 مارس استفاده شود. 15خرچنگ و ايلیوسین قبل از 

در صورتیکه چمن برموداگراس در اثر فشردگی مسابقات پائیزه دچار خسارت شود، بهتر 
 است از علفکش رنستار يا "ريگال استار" برای کنترل علف های هرز استفاده گردد.

است، می توان ازيک علفکش قبل  هرگاه چمن برموداگراس دچار خسارت عمده ای نشده
 از سبزشدن بهره گرفت.

 8-10برخی از علفکش های قبل از سبزشدن نظیر : باالن و سورفالن را بايد با فاصله 
 هفته مجددًا بکار گرفت تا تأثیر مطلوب خود را بر علف هرز ايلیوسین بگذارند. 

زی )باهیاگراس( و علف دالیس اگر علف های هرز : علف خرچنگ، بندواش خشکی  مه تا ژوئن
گالن  75/0به میزان  MSMA)بندواش آبزی( به صورت معضل در آمده اند، می توان از 

 در ايکر سود ُجست.
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اونس در ايکر همراه با  6/2اگر ايلیوسین طغیان نمود، بکاربردن سنکور به میزان 
MSMA .توصیه می شود 

 ی گردد.روز توصیه م 7-10تکرار سمپاشی با فاصله 

سنکور را فقط بر روی چمن برموداگراس بکار ببريد گواينکه امکان خسارات موقتی در 
 چنین مواقعی نیز وجود دارد.

( pennywort ،dollarweedبرای کنترل علف های هرز پهن برگ نظیر : قدح مريم )

ردی ( می توان از فرموالسیون آمین علفکش های توفوdichondraو نیلوفر گرمسیری )

 و تريمیک بهره گرفت.

ژوئن و 
 جوالی

پنت در ايکر  2در مواقع طغیان اويارسالم ها می توان از ترکیب علفکش ايمیج به میزان 
 درصد حجمی مواد مويان سود ُجست. MSMA  +25/0گالن از  33/0+ 

 می تواند در کنترل اويارسالم های زرد و ارغوانی مفید باشد. MSMAتکرار سمپاشی با 

پنت در ايکر می توان برای کنترل اويارسالم های يکساله و  3از بازاگران به میزان 
 اويارسالم زرد استفاده نمود.

درصد حجمی از مواد  5/0اونس +  67/0-33/1استفاده از علفکش "منیج" به مقدار 
 مويان می تواند در کنترل اويارسالم های زرد و ارغوانی مفید باشند.

به چمن برموداگراس وارد می  MSMAارات کمتری نسبت به "ايمیج" و "منیج" خس

 سازد.

 

 

 

 نکات مهم کاربرد علفکش ها در چمن های ورزشی عبارتند از :

 ( سود جوئید.gpaگالن در ايکر ) 4( بهتر است از سمپاشی با حجم 1

بپرهیزيد زيرا اغلب  درجه فارنهايت 90( از کاربرد علفکش های پس از سبزشدن در دمای باالتر از 2

 علفکش ها در دماهای باال به چمن ها آسیب می رسانند. 

( green up( از مصرف علفکش های پس از سبزشدن نظیر : سیمازين و آترازين در زمان رويش بهاره )3

چمن "برموداگراس" اجتناب ورزيد زيرا اين کار از اين زمان تا يک ماه بعد می تواند باعث خسارت به چمن 

ورزشی گردد و رويش مجدد آن را به تأخیر اندازد. کاربرد علفکش ها در زمان رويش بهارۀ چمن ها فقط در 

 صورت تهاجم شديد علف های هرز توصیه می شود. 

ساعت تعیین  24( فاصله زمانی کاربرد علفکش ها در چمن ها تا ورود مجدد افراد به زمین ورزشی حداقل 4

 شده است. 

اينچ آبیاری صورت پذيرد. آبیاری می تواند  5/0های خاک در زمین می بايست با کمک  ( ادخال علفکش5

 علفکش های گرانوله و قطرات پاششی را به داخل زمین منتقل سازد.

( کاربرد علفکش ها در طی دوره هايی که کمترين استفاده از زمین چمن ورزشی انجام می گیرد، توصیه می 6

 شود.

 (. 3فکش ها نسبت به مطالعه مطالب برچسب آنها هّمت گماريد )( قبل از کاربرد عل7
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 مشخصات و شیوه مديريت چمن کنتاکی بلوگراس : 

" از محبوب ترين elite Kentucky bluegrass blendمخلوط تجاری کنتاکی بلوگراس )نوعی چچم( با نام "

( و ball fieldsرزش های توپی )بذور برای تهّیه چمن های ورزشی تخصصی بويژه زمین های مختص و

 (. 7( ورزش ُگلف است )fairwayچمن های کوتاه )

 

 خصوصیت مهم زير برخوردارند : 2مخلوط تجاری بذور کنتاکی بلوگراس از 

 ( high wearالف( ايجاد پوشش کامل )

 (.fast recovery( )7ب ( ترمیم سريع )

 

 

 
 

 

( ولی با ويژگی های compatibleريته چمن سازگار )وا 5مخلوط کنتاکی بلوگراس تجارتی مشتمل بر 

 ژنتیکی متفاوت است که به ظاهری يکنواخت منتهی می شوند. آنها عبارتند از :

 : Princeton 105( واريته 1

( محسوب traffic tolerant( و متحمل به عبورو مروری )compact typeاين واريته جزو انواع متراکم )

 (.7حضور دارند ) می شود که در اين مخلوط

 

 : Ginney II( واريته 2

" است. سطح فوقانی اين نوع چمن دارای ويژگی midnight typeاين واريته از انواع اصالح شدۀ رقم "

NTEP  (National Turfgrass Evalution Program )های استاندارد "برنامه ملی ارزشیابی چمن" يا  

 (.7آمريکا می باشد )

 

 : Mystere( واريته 3

" با کیفیت چمنی بسیار باال و تولید سبزينگی سريع در بهار American typeاين واريته از ارقام جديد "

 (.7است )
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 : Diva( واريته 4

 NTEPاين واريته از انواع چمن های دارای ظاهر متراکم و فشرده، متحمل به خشکی و حائز استانداردهای 

 (.7درصد آبیاری کمتر نیاز دارد ) 50است، که در قیاس با ساير چمن ها به 

 

 : Guinness( واريته 5

" است که دارای : کیفیت چمنی عالی و همچنین جوانه Shamrock typeاين واريته از ارقام اصالح شدۀ "

زنی و استقراريابی سريع است. جوانه زنی سريع چمن ها می تواند مانع رشد گراس های يکساله و علف 

 (. 7د )های هرز پهن برگ گرد

 

 مخلوط کنتاکی بلوگراس تجارتی شامل ترکیبی از بذور زير می باشد : 

 درصد Mystere      30( واريته 1

 درصد  Diva            30( واريته 2

 درصد  Ginney        20( واريته 3

 درصد  Princeton    10( واريته 4

 (.7درصد ) Guinness     10( واريته 5

 

 

 
 

   

 اکی بلوگراس تجارتی از ويژگی های زير برخوردار می باشد : مخلوط کنت

 ( traffic tolerant( متحمل به عبور و مرور )1

 ( persistence( دوام و پايداری )2

 ( early spring green-up( سبزشدن سريع در بهار )3

 ( good fall color retention( حفظ رنگ در پائیز )4



371 
 

 ( winter hardy( مقاوم به سرما )5

 ( medium texture( بافت متوسط )6

 ( good drought tolerance( تحمل مناسب به خشکی )7

 ( high seedling vigor( ويگوريته خوب گیاهچه ای )8

 (low growth profile( نیمرخ رشد کوتاه )9

 (good durability( ديرپائی ساالنه )10

  (high wear tolerance( متحمل به پوشانیدن )11

 (.dark green color( )7( رنگ سبز تیره )12

 

 نکات زير در مورد استقراريابی و نگهداری مخلوط کنتاکی بلوگراس تجارتی حائز اهمیت است: 

 ( :seed rate( مقدار بذر )1

( قبل از کاشت بذور کنتاکی بلوگراس بهتر است زمین را بخوبی آماده سازند تا ريشه های چمن بخوبی 1-1

 ند و گیاه سريعًا مستقر گردد.رشد ياب

پوند در ايکر  150-170( مقدار بذور مورد نیاز کنتاکی بلوگراس برای ايجاد زمین چمن نو در حدود 1-2

 است.

پوند  2-3( مقدار بذور مورد نیاز کنتاکی بلوگراس برای ترمیم چمن های خسارت ديده و تنک در حدود 1-3

 (.7سارت است )فوت مربع بر اساس شدت خ 1000برای هر 

 

 

 
 

 

 ( : establishment( استقراريابی )2

 ( چندساله محسوب می شود.turfgrass( کنتاکی بلوگراس جزو چمن های برگ باريک )2-1

 جوانه می زند و استقرار می يابد. ryegrassبرابر سريع تر از  2-3( اين واريته حدودًا 2-2

ر پائیز منجر می شود که می تواند سرمای زمستان را در ( اين مخلوط به تولید اليه چمنی ضخیمی د2-3

 حالت دورمانسی تحمل نمايد. 
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 ( بذرپاشی آن را می توان در اواخر پائیز )مناطق معتدل( و يا اوايل بهار )مناطق سرد( انجام داد.2-4

 ( قرار داد.silt seed( بذور مزبور را بهتر است قبل از کاشت تحت تیمار شکافتگی )2-5

 ( نمود.aerate( چمن های تنک را بايد زيرورو و هوادار )2-6

( بذور جوانه زده را در اوايل بهار در البالی چمن های تنک می کارند سپس مرتبًا چمن ها را موور می 2-7

زنند و ارتفاع آنها را در کوتاهترين حد حفظ می کنند تا بذور جوانه بزنند و به خوبی رشد نمايند و بدينگونه 

 (.7آسیب ديده را ترمیم نمايند )چمن 

 

 ( :maintenance( حفظ و نگهداری )3

( برای جبران صدمات ناشی از تنش خشکی بر چمن کنتاکی بلوگراس بهتر است آنرا با کودهای مناسب 3-1

 در اواخر سپتامبر تقويت نمود. winterizerدر اواسط آگوست و سپس با کود  greenguardنظیر کود 

در اوايل مه  greenguardران صدمات ناشی از سرمای زمستان بهتر است چمن ها را با کود ( برای جب3-2

 و سپس در اوايل ژوئن تقويت نمايند. 

طی اوايل ژوئن در چمن ها می توان باعث حفظ سالمتی آنها در سراسر  Quench( با کاربرد کود 3-3

 (.  7تابستان گرديد )

 

 

 

 
 

 

 ( :mowing( موورزدن )4

( چمن های ورزشی را در صورتی می توان به بهترين حالت نگهداری نمود که آنها را از ارتفاع کوتاهتر 4-1

درصد ارتفاع چمن ها را در هر دفعه )بويژه در  30اينچ موور نزنند. بدين ترتیب هیچگاه نبايد بیش از  3از 

دد و آنها را از تنش تابستانه، تابستان( حذف نمود. اين ارتفاع می تواند باعث حفظ سالمتی چمن ها گر

 بیماريها، حشرات و هجوم علف های هرز مصون دارد. 

اينچ کاهش داد تا  2( برای ايجاد بهترين موفقیت الزم است که ارتفاع چمن ها را از اواسط اکتبر به 4-2

 . (7سالمت آن در پائیز و زمستان حفظ شود و به کمترين سرايت بیماريها در بهار دچار گردد )
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