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سخن مدیر مسئول

به نام خداوند سبحان

سـپاس بی کـران پـروردگار یکتـا را کـه بـه مـا ایـن توفیـق را عطـا فرمـود تـا بتوانیـم دهمیـن شـماره 
از نشـریه جوانـه را بـه انجـام برسـانیم و در مسـیر بی انتهـای علـم و آگاهی بخشـی، گامـی هرچنـد 

کوچـک برداریـم.
در سـال های اخیـر چالـش تغییـر اقلیـم و مشـکل کمبـود آب و خشکسـالی به خصـوص در بخـش 
کشـاورزی از موضوعات مهم مورد بحث و بررسـی در بسـیاری از کشـورها از جمله ایران بوده اسـت. 
بـا وجـود اینکـه میـزان مصـرف آب در بخـش کشـاورزی قابـل توجه اسـت، همچنان می تـوان با بهره 
گیـری از روش هـای نویـن و خالقانـه در بسـیاری مـوارد آثـار منفـی ایـن چالـش مهـم را کاهـش داد. 
اسـتفاده از گیاهـان بومـی، مقـاوم و متحمـل بـه خشـکی، مدیریـت صحیـح منابـع آبـی، تجهیـز و 
اصـالح شـیوه های آبیـاری در مـزارع، آمـوزش و ترویـج روش هـای مدیریـت آبیـاری، بازیافـت و چرخش 
آب، توسـعه سیسـتم هـای جمـع آوری آب بـاران و ... می توانـد اقدامـی مؤثـر در ایـن مسـیر باشـد. 
نتیجـه بخـش بـودن ایـن رویکـرد عـالوه بـر نیاز بـه اصالح شـیوه های آبیـاری در مقیـاس کار کشـاورزان 

در مـزارع، مدیریـت در سـطح کالن بـا ایجـاد زیرسـاخت های کارامـد را می طلبـد.
همچنیـن اسـتفاده از سـایر روش هـا ماننـد اسـتفاده از میـدان مغناطیسـی در کاهـش امـالح آب و 
دسـتگاه های شـیرین کننـده آب جهـت بهره بـرداری از منابـع آب غیرمتعـارف )ماننـد آب هـای شـور و 
آب دریـا( در کشـاورزی و ... شـاید هنـوز عمومیـت نیافتـه باشـد ولـی در مسـیر پیـش رو از راه هایـی 

سـت کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد.
مـزارع SunDrop بـا بهره گیـری از انـرژی خورشـید و آب دریـا در برخـی کشـور ها بـرای مدیریـت منابـع 
و تولیـد پایـدار مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت کـه بـا وجـود نعمت دریـا، کویر و خورشـید در کشـور 

عزیزمـان ایـران می توانـد مـورد ارزیابـی و بهره بـرداری قـرار گیـرد.
روش آبخیـز داری و آبخـوان داری کـه بـرای نگهـداری آب عـالوه بـر روی زمیـن، از زیـر زمیـن هـم کمـک 
گرفتـه می شـود، می توانـد از راه  هـای مؤثـر و بلند مدت حل مشـکالت چندجانبه آب در ایران باشـد.
با توجه به اقلیم ایران و این حقیقت که ۳۰ درصد از بارش های کشـور برای ۷۰ درصد از مسـاحت آن 
بـوده و ۷۵ درصـد در زمان هـای غیرکشـاورزی و عـدم نیازآبی رخ می دهد )که خود باعث خشکسـالی 
و بـروز سـیالب ها و رواناب هـا در کشـور اسـت( و همچنیـن بـا علم بـه این موضوع کـه بخش عمده 
تأمیـن آب در اسـتان های بیابانـی کشـور از طریـق قنـوات بـوده و وابسـته بـه جریان های زیرسـطحی 
می باشـد، اکنـون ضـرورت پرداختـن بـه آبخیـزداری و آبخـوان داری بـه عنـوان بهتریـن و علمی تریـن 

روش مدیریـت پایـدار منابـع آب بیـش از هـر زمان دیگـری اهمیت دارد. 
ایـن راه کار ضمـن کاسـتن از هـدر رفـت آب هـای موجـود در کشـور و بازگردانـدن آنهـا بـه چرخـه تولید 
از  و  آبخوان هـا شـده  بهبـود وضعیـت  تقویـت و  باعـث  در بخـش کشـاورزی و صنعتـی، می توانـد 
فرونشسـت آنهـا جلوگیـری کنـد، همچنین می تواند در احیا و توسـعه فعالیت هـای جنگل و مرتع 

بسـیار مؤثر باشـد.
در انتهـا بـه رسـم ادب قـدردان زحمـات تمـام همراهـان دلسـوز نشـریه، از جملـه اسـتاد مشـاور 
همچنیـن  و  گران قـدر  تحریریـه  هیئـت  انجمـن،  محتـرم  دبیـر  گرامـی،  سـردبیر  نشـریه،  محتـرم 
معاونـت محتـرم دانشـجویی و فرهنگـی پردیـس کشـاورزی و منابـع طبیعـی )اسـامی ایشـان در 
شناسـنامه ایـن شـماره ماننـد شـماره های پیشـین ذکـر شـده اسـت( هسـتم و از همـکاری ایشـان 

از نشـریه جوانـه بسـیار سـپاس گزارم. بـرای انتشـار شـماره ای دیگـر 
نقدهـای منصافانـه شـما مخاطبیـن محتـرم  و  پیشـنهادها  نظرهـا،  دریافـت  از  ماننـد همیشـه 

نشـریه جوانـه، خرسـند خواهیـم شـد. 

با سپاس
فاطمه قبادی
مدیر مسئول
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کاربرد فناوری بالک چین 
در کشاورزی هوشمند

بالک چیــن یــک پایــگاه داده فوق العــاده قدرتمنــد، امــن، قابــل اطمینــان و ضدجعــل بــرای ذخیره ســازی داده هــا 
اســت کــه هــرگاه یــک تراکنــش در آن ثبــت نهایــی  شــود، تغییــر آن غیرممکــن اســت. فنــاوری بالک چیــن یــک 
فنــاوری نســبتًا قدیمــی اســت، امــا بــا ظهــور ارزهــای دیجیتــال و محبوبیــت آن هــا بــار دیگــر ایــن فنــاوری مطــرح 
ــز  ــاورزی نی ــوزه کش ــود. ح ــتفاده نم ــاوری اس ــن فن ــوان از ای ــف می ت ــای مختل ــه در زمینه ه ــت، به طوری ک ــده اس ش
از ایــن امــر مســتثنی نیســت. به کارگیــری فنــاوری بالک چیــن در بخــش کشــاورزی مزایــای بســیاری بــرای کشــاورزان 
ــا اینترنــت اشــیا )Internet of Things( و هــوش  و مصرف کننــدگان دارد، چــرا کــه بالک چیــن توانایــی ترکیــب ب
مصنوعــی )Artificial Intelligence( را نیــز دارد کــه ایــن امــکان باعــث می شــود تولیدکننــدگان از بهــره وری 
ــا  ــا میــز غــذا را ردیابــی کننــد. ب ــذر و مزرعــه ت باالیــی برخــوردار شــوند و مصرف کننــدگان اطالعــات کلیــه مراحــل از ب
وجــود برخــی از برنامه هــای هــوش مصنوعــی می تــوان سیســتم نظــارت بــر خــاک و محصــوالت زراعــی را در نظــر 
ــاری را در  ــای بیم ــی از الگوه ــواع خاص ــد ان ــا بتوان ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــاورز ای ــه کش ــتم ها ب ــن سیس ــت. ای گرف
محصــوالت زراعــی شناســایی و اقدامــات درمانــی را انجــام دهنــد. ارائــه اطالعــات محصــول تولیــد شــده کشــاورزی 
باعــث تأمیــن اطمینــان خاطــر مشــتری و وفــاداری وی می شــود. همچنیــن ذخیــره و توزیــع داده هــا در زنجیــره 

تأمیــن مــواد غذایــی بســیار مهــم بــوده و باعــث موفقیــت تجــاری محصــوالت زراعــی می شــود.

ثریا نوید  | دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مهرزاد خرد | مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی ایران، وزارت جهاد کشاورزی

BLOCK
CHAIN

بازگشت به فهرست اصلی بازگشت به سرفصل



ذخیره ســازی  بالک چیــن  کشــاورزی،  صنعــت  در 
کشــت،  مــورد  مزرعــه  شــرایط  قالــب  در  را  داده هــا 
بــا  قراردادهــا  ارســال  و  ثبــت  انبارهــا،  موجــودی 
ایــن  در  امــا  می دهــد.  انجــام  مرتبــط  ســازمان های 
میــان، ممکــن اســت طیــف دیگــری از کشــاورزان، راه 
دیگــری بــرای ذخیره ســازی اطالعــات مــورد نیــاز خــود بــه 
کار گیرنــد کــه می توانــد شــامل اســتفاده از هــارد، فلــش 
ســنتی  روش  همــان  یــا  و  اپلیکشــن ها  مموری هــا، 
تفــاوت  البتــه  باشــد.  از کاغــذ و خــودکار  اســتفاده  و 
نمایــان می شــود  زمانــی  فــوق،  از دو روش  اســتفاده 
کــه ســازمان های ذی ربــط بــا کشــاورزان جهــت ارائــه 
ــط  ــده توس ــع آوری ش ــای جم ــه داده ه ــر ب ــات بهت خدم
آنــان نیازمنــد می شــود کــه فنــاوری بالکچیــن در ایــن 
ــش  ــازی را کاه ــی در ذخیره س ــد پیچیدگ ــان می توان می

و زمــان و دقــت انجــام امــور را افزایــش دهــد.
ــان  ــر جه ــتارتاپ ها در سراس ــیاری از اس ــروزه بس ام
از بالک چیــن در زمینــه کشــاورزی اســتفاده می کننــد. 
عمــده فعالیــت ایــن اســتارتاپ ها در پنــج گــروه اصلــی 

می شــود تقســیم بندی 
محصــول  مصــرف  تــا  تولیــد  مســیر  رهگیــری   -1

کشــاورزی
ارگانیــک،  محصــوالت  بــرای  تقاضــا  امــروزه 
محلــی و ســالم در حــال افزایــش اســت. بالک چیــن 
شــده  طــی  مســیر  کــه  می ســازد  قــادر  را  مشــتریان 
ــی کننــد. عــالوه  ــز غــذا را ردیاب ــا می محصــول از مزرعــه ت
بــر ایــن اطالعــات مرتبــط بــا محصــول از جملــه این کــه 
محصــول چــه زمانــی برداشــت یــا تولیــد شــده، چــه 
کســی ایــن محصــول را تولیــد و در کــدام زمیــن کشــت 
ــت.  ــتیابی اس ــل دس ــه قاب ــد ثانی ــی چن ــت، ط ــده اس ش

این کــه روی شــبکه بالک چیــن  بــه محــض  اطالعــات 
قــرار گیــرد، غیرقابــل تغییــر اســت. همچنیــن اطالعــات 
قابلیــت اطمینــان باالیــی دارنــد و ضدجعــل می باشــند.

2- مدیریت محصول و زنجیره تأمین
بــرای تأمیــن اطمینــان خاطــر مشــتری و وفــاداری 
ضــروری  کشــاورزی  محصــوالت  اطالعــات  ارائــه  وی، 
اســت. بــا اســتفاده از بالک چیــن اســتفاده از هــر نــوع 
میــوه یــا ســبزی می توانــد آن قــدر ایمــن باشــد کــه انــگار 
ایــن میــوه یــا ســبزی در یــک مزرعــه محلــی نزدیــک، 
ــا اســتفاده از روش هــای ســنتی،  کشــت یافتــه اســت. ب
ایــن اطمینــان خاطــر را  توزیــع کننده هــا نمی تواننــد 
ــت  ــًا تح ــده دقیق ــه ش ــول ارائ ــه محص ــد ک ــم کنن فراه
شــرایطی کــه تأمیــن کننــده ادعــا می کنــد، رشــد یافتــه 
مطلوبــی  کیفیــت  محصــول  کــه  صورتــی  در  اســت. 
منشــأ  تشــخیص  مــوارد  بســیاری  در  باشــد  نداشــته 
اســتفاده  بــا  زمــان می بــرد.  روز  از چندیــن  بیشــتر  آن 
ردیابــی منشــأ  بــرای  کــه  زمانــی  از مزایــای بالک چیــن 
ــد. در  محصــول صــرف می شــود بســیار کاهــش می یاب
ــا اســتانداردهای  صورتی کــه یــک محصــول متناســب ب
یــک توزیــع کننــده نباشــد، محــدود کــردن زمــان ردیابــی 
منبــع آن محصــول ضــروری اســت. در صورت تشــخیص 
ســریع، آن محصــول بــه ســرعت از زنجیــره توزیــع حــذف 
وارد  ضــرری  کننــده  توزیــع  شــرکت  بــه  کــه  می شــود 
نشــود و نیــز ســالمت مــردم بــا خطــری مواجــه نگــردد.

3- قراردادهای هوشمند و خرید و فروش
کــه  اســت  ایــن  بالک چیــن  کاربردهــای  از  یکــی 
ــام  ــریع انج ــفاف و س ــورت ش ــی به ص ــای مال تراکنش ه
شــود. از ایــن جهــت یــک مزیــت مهــم بــرای کشــاورزان 
ــغ بســیار زیــادی ــد. ســاالنه مبل کوچــک به وجــود می آی
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هــدر  شــده  تولیــد  کشــاورزی  محصــوالت  از 
مــی رود. علــت ایــن امــر در ایــن اســت کــه در بســیاری از 
کشــورها به خصــوص کشــورهای فقیــر و کوچــک، بــازار 
مناســبی بــرای فــروش محصــوالت کشــاورزی وجــود 
ــوالت  ــام محص ــد تم ــا نمی توانن ــه آن ه ــدارد. در نتیج ن
تولیــدی خــود را بــه فــروش رســانند. یکــی از مزیت هــای 
بالک چیــن ایــن اســت کــه بــا قراردادهــای هوشــمند 
شــفاف می توانــد ایــن امــکان را بــه تمامــی افــراد دهــد 
ایــن رو  از  بپردازنــد.  خــود  محصــوالت  تجــارت  بــه  تــا 
کشــاورزان خــرده مالــک نیــز می تواننــد از مزایــای ایــن 
قراردادهــا اســتفاده کننــد. یــک مزیــت دیگــر بالک چیــن 
ــورت  ــوالت را به ص ــذاری محص ــه قیمت گ ــت ک ــن اس ای
و  تولیــد  مدیریــت  نتیجــه  در  داده  انجــام  موثرتــری 

فــروش محصــول راحت تــر اســت.
4- خدمات بیمه

معمــواًل  هوشــمند  قراردادهــای  کشــاورزی  در 
ــاورزان  ــه کش ــه ب ــوند ک ــازی می ش ــه ای پیاده س ــه گون ب
کمــک کننــد کــه محصــوالت خــود را بیمــه کننــد و نیــز 
از شــرکت های بیمــه تقاضــای خســارت  قــادر باشــند 
ــیار  ــد بس ــک فرآین ــد ی ــن فرآین ــادی ای ــت ع ــد. در حال کنن
زمان بــر بــوده و بــرای کشــاورز و شــرکت بیمــه بســیار 
ــای پیش بینــی نشــده  خســته کننــده می باشــد. در بالی
آوردن گــزارش درســت و  طبیعــی، معمــواًل به دســت 
ــن  دقیــق خســارات وارده بســیار دشــوار اســت کــه در ای
شــرایط امــکان بــروز تخلف مهیا بــوده و فرآیند رســیدگی 
بــه یــک فرآینــد بســیار مــالل آور تبدیــل می گــردد. بــا 
تنظیــم قراردادهــای هوشــمند مبتنــی بــر بالک چیــن 
ــه  ــود، ب ــن می ش ــتی معی ــه درس ــف ب ــای مختل معیاره
صورتی کــه تقاضــای ادعــای خســارات بــه ســادگی قابــل 
انجــام و مســتدل باشــد و در نتیجــه جــای تخلــف و 
تعلــل وجــود نداشــته باشــد. ایــن کار باعــث مــی شــود 
ــده  ــه کنن ــرکت بیم ــاورز و ش ــرای کش ــیدگی ب ــد رس فرآین

بســیار ســاده تر باشــد.
5- مدیریت تجهیزات مزرعه

اشــیا  اینترنــت  و  بالک چیــن  فنــاوری  ترکیــب 
کاربــرد  مزرعــه  ابــزارآالت  نگهــداری  در  می توانــد   )IOT(
واقــع مدیــر مزرعــه می توانــد هــر  در  باشــد.  داشــته 
لحظــه تصویــری کامــل از تجهیــزات منصــوب در مزرعــه 
داشــته باشــد، به طوری کــه تشــخیص دهــد کــه چــه 
ابزارآالتــی بــرای کار آمــاده هســتند، چــه ابزارآالتــی نیــاز بــه 
بررســی دارنــد و چــه ابزارآالتــی در حــال تعمیــر هســتند. 
ســازندگان ســخت افزار ها در حــوزه اینترنــت اشــیا روی 
ســاخت تجهیزاتــی متمرکزنــد کــه امــکان تحــت نظــر 
و  حشــرات  خــاک،  کیفیــت  آبیــاری،  کیفیــت  گرفتــن 
حیوان هــای مــوذی و دیگــر عوامــل را فراهــم می کنــد 

و حســگرهایی در انبــار بــرای کنتــرل گاز دی اکســیدکربن 
و دمــا ســاخته شــده کــه کیفیــت محصــول در انبارهــا 
را تضمیــن می کنــد. هــر کــدام از حســگرها داده هایــی 
ــب  ــتر مناس ــک بس ــت در ی ــاز اس ــه نی ــد ک ــد می کنن تولی

ــوند. ــد داده ش ــم پیون ــه ه ب

درآمدزایی بالک چین در کشاورزی
بــه  بالک چیــن  کــه  اســت  ایــن  امــر  حقیقــت 
تنهایــی نمی توانــد بــرای کشــاورزان درآمدزایــی کنــد، چــرا 
کــه تحقــق ایــن امــر بــه بســترها و زیــر ســاخت هایی 
همچــون دیجیتالــی کــردن اتوماســیون نیازمنــد اســت 
کــه می توانــد رفــاه و راحتــی بیشــتری را بــرای کشــاورزان 
ــی  ــار درآمدزای ــه ارمغــان آورد. عامــل دیگــری کــه در کن ب
ــت  ــظ کیفی ــود، حف ــت می ش ــز اهمی ــوزه حائ ــن ح در ای
ــول  ــادی محص ــن ارزش اقتص ــار باالرفت ــالمت در کن و س
زنجیــره  وارد  تولیــد شــده  کــه محصــول  اســت. چــرا 
ــد  حیــات می شــود و ارگانیــک بــودن محصــول می توان
محصــوالت  دیگــر  بــر  برتــری  مالک هــای  از  یکــی 
محســوب شــود. دســته ای از افــراد، وســواس بیشــتری 
در مــورد ســالمت مــواد غذایــی بــه خــرج می دهنــد، بــه 
عنــوان مثــال، عــده ای ترجیــح می دهنــد قبــل از این کــه 
از محصولــی اســتفاده کننــد از شــرایط رشــد و پــرورش 
آن آگاهــی یابنــد، کــه بالک چیــن بــه کمــک ایــن دســته 
ــز  ــته را نی ــن دس ــاد ای ــته اعتم ــتافته و توانس ــراد ش از اف

آورد. به دســت 

نمونه ای از شرکت های فعال در این حوزه
دنیا،  سرتاسر  در  بسیاری  نوپای  شرکت های 
فعالیت های خود را در این زمینه آغاز کرده اند، به عنوان 
مثال شرکت لوییس دریفوس )Louis Dreyfus( یکی 
کشاورزی  محصوالت  تجارت  که  است  شرکت هایی  از 
موفق  آنان  است.  کرده  آغاز  بالک چین  پایه  بر  را  خود 
تا  را  برای فروش محصول خود  تدارکات  زمان  شده اند 
80 درصد کاهش داده و معامله خود را در مدت زمان 
روش  این  در  واقع،  در  برسانند.  انجام  به  هفته  یک 
طریق  از  راحتی  به  کشاورز  و  حذف  واسطه ها  حضور 
را در کوتاه ترین  قراردادهای هوشمند، محصول خود 

زمان ممکن به فروش می رساند.
In� َاگری کالچر  ایندیگو  نام  به  دیگری  )شرکت 

به  انتها  تا  داد  قرار  زمان عقد  از   ،)digo Agriculture
برای  عنوان مثال،  به  پرداخت می کند.  پاداش  کشاورز 
سنت   ۴۷ معادل  مبلغی  مرغوب،  غالت  پیمانه  یک 
پرداخت می کند. به عبارتی، طی قراردادی که در همان 
ابتدا منعقد می شود بر شیوه کشت  و پرورش نظارت 
داشته و با بهره گیری از متخصصین مجرب با بهترین 

کیفیت، بسترهای خرده فروشی را نیز از بین می برد.
بالک چینی  راه حل های  ارائه دهنده  شرکت 
کشاورزی  محصوالت  ردیابی  شبکه  یک   BlockApps
اتریوم  بالک چین  بستر  بر  را   Trace Harvest نام  با 
راه اندازی کرده است. پلتفرم Trace Harvest توانایی 
منبع  از  را  کشاورزی  محصوالت  زیست  چرخه  ردیابی 
طرف های  از  یک  هر  مسئولیت های  تعیین  تا  بذر، 
این  ارائه می دهد.  را به کاربران  درگیر در زنجیره تأمین 
پلتفرم همچنین اطالعات لحظه ای را در اختیار کاربران 
به  ایده آل، مشکالت مربوط  در حالتی  تا  قرار می دهد 
از  استفاده  دهد.  کاهش  را  محصوالت  دستی  ردیابی 
Trace Harvest برای همه شرکت کنندگان در زنجیره 
تولیدکنندگان،  فروشندگان،  کشاورزان،  مانند:  تأمین 
توزیع کنندگان و ارائه دهندگان فناوری آزاد است. این 
ورود  فرصت  آوردن  فراهم  هدف  با  همچنین  شبکه 
کشاورزان به بازارهای جدید و ایجاد درآمد اضافی ایجاد 
این پلتفرم  از  بر ردیابی محصوالت،  شده است. عالوه 
می توان برای حفاظت از محیط زیست و مصرف کننده 
به  مربوط  اعتبارات  مثال،  )به عنوان  کرد  استفاده  نیز 
مواد  ایمنی  فراخوان های  و  کربن  گاز  تولید  کاهش 
غذایی(. این شرکت امیدوار است که داده های ذخیره  
شده در این پلتفرم بتواند توسط محققان برای پایدارتر 
استفاده  مورد  غذایی  مواد  تأمین  زنجیره  نگه داشتن 

قرار گیرد.
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کشاورزی عمودی 
راهکاری برای افزایش تولیدات شهری

در زندگــی شهرنشــینی امــروزی یکــی از نیازهــای اساســی بشــر دســتیابی بــه منابــع کشــاورزی 
ــروری  ــاس و ض ــیار حس ــری بس ــاورزی ام ــدات کش ــه تولی ــاز ب ــت. نی ــالم اس ــوالت س و محص
اســت کــه بــا وجــود فضــای کــم زمیــن در داخــل شــهرها و ســبک زندگــی آپارتمان نشــینی، 
عمــاًل ایــن کار را نمی تــوان در درون شــهر انجــام داد و ایــن تولیــدات خــارج از شــهرها صــورت 
گرفتــه و بعــد بــه داخــل شــهر انتقــال داده می شــود. اکنــون در زمینــه شهرســازی مفهــوم 
ــام مــزارع عمــودی مطــرح شــده اســت. ایــن مــزارع پیشــنهادی  ــا ن جدیــدی از مزرعــه داری ب
بــرای شــهرهای پرجمعیــت و شــهرهای بــزرگ کــه فضــای کــم بــرای کاشــت و برداشــت دارنــد، 
گزینــه مناســبی می باشــد. فضــای اصلــی ایــن مزرعــه تشــکیل شــده از کانتینرهایــی کــه پــر 
از مــواد غذایــی در حــال رشــد می باشــد. محصــوالت زراعــی، باغــی به خصــوص ســبزیجات 
ــد بخشــی از تولیــدات مزرعه هــای عمــودی باشــد. زمانــی هــم کــه  و حتــی عســل، می توان
محصــوالت قابــل برداشــت می شــود، جرثقیــل مخصوصــی آن کانتینــر را جــدا کــرده و روی 
کامیــون قــرار داده و بــه مرکــز خریــد ارســال می کنــد. بــه ایــن صــورت محصــوالت کشــاورزی 
بــا قیمتــی ارزان تــر و بــا ســرعت بیشــتری در اختیــار کاربــران قــرار می گیــرد و حمــل و نقــل 
آســان تر و ســریع تری دارد. اســتفاده از انــرژی خورشــیدی در پــرورش مــواد غذایــی باعــث 
ــای  ــابه فناوری ه ــی مش ــن روش از فناوری های ــود. در ای ــد می ش ــه تولی ــدن هزین ــن آم پایی
مــورد اســتفاده در خانه هــای شیشــه ای اســتفاده می شــود و گیاهــان عــالوه بــر نــور طبیعی 
بــا سیســتم های روشــنایی بــا مصــرف کــم، نیــز تقویــت می شــوند. ایــن روش مزایــای زیــادی 
دارد کــه شــامل برداشــت محصــول در تمــام فصــول ســال، محافظــت محصــوالت از شــرایط 
ــود و  ــاز خ ــورد نی ــاورزی م ــوالت کش ــد محص ــهرها در تولی ــی ش ــی، خودکفای ــد آب و هوای ب

کاهــش هزینه هــای حمــل و نقــل محصــوالت می شــود.

بهاره دل طلب | دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، دانشگاه رازی

زینب امانی | دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، دانشگاه رازی
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کشاورزی عمودی
بــه کاشــت و پــرورش گیاهــان )اعــم از گل هــا، 
گیاهــان دارویــی، خوراکــی و ســبزیجات( در طبقه هــای 
کشــاورزی  یــا  عمــودی  زراعــت  هــم،  روی  عمــودی 
عمــودی  کشــاورزی  اصطــالح  می گوینــد.  عمــودی 
اولیــن بــار توســط گیلبــرت الیــس و در ســال ۱۹۱۵ در 
ــوع اســتفاده او  ــان شــد. ن ــاب کشــاورزی عمــودی بی کت
از ایــن عبــارت بــا کاربــرد کنونــی آن تفــاوت داشــت. او 
ــه  ــاره کشــاورزی نوشــت و عالقــه ویــژه ای ب مطالبــی درب
منشــأ خــاک و محتــوای مغــذی داشــت و گیاهــان 
به خصــوص  می دانســت،  عمــودی  زندگی هایــی  را 
کاربــرد  بودنــد.  زمیــن  زیــر  آن هــا  ریشــه های  این کــه 
آســمان  بــه  و  متفاوت تــر  قــدری  واژه  ایــن  جدیــد 
خراش هایــی اشــاره می کنــد کــه از نــور طبیعــی خورشــید 
در  عمدتــًا  عمــودی  کشــاورزی  از  می کننــد.  اســتفاده 
گلخانه هــای صنعتــی بــرای تولیــد بهینــه محصــوالت بــا 
اســتفاده از حداقــل فضــا، نیــروی انســانی، انــرژی و غیــره 
اســتفاده می گــردد و اخیــرًا نیــز ســاکنین ســاختمان ها 
بــا اســتفاده از ایــن روش در روف گاردن، تــراس گاردن 
و دیــوار ســبز، اقــدام بــه تولیــد محصــوالت مصرفــی 

نموده انــد. در منــزل  خانــواده 

سیستم مزارع عمودی
ــا  ــکان ب ــا حدام ــدرن ت ــتم م ــن سیس ــازه های ای س
متریال هــای ارزان و یــا آلومینیــوم ســاخته می شــود 
 LED ــور ــت ن ــر هس ــن روش مدنظ ــرای ای ــه ب ــوری ک و ن
ــای  ــتفاده از انرژی ه ــش اس ــا کاه ــود ب ــه خ ــد ک می باش
می توانــد  فســیلی  ســوخت های  و  تجدیدناپذیــر 
ــاورد.  ــه حــد کافــی پاییــن بی آلودگــی محیط زیســت را ب
در کل اســتفاده از هــر نــوری به صــورت عمــود در ایــن 
ــک  ــه ی ــان ب ــی گیاه ــور کاف ــن ن ــت تأمی ــه عل ــد، ب فرآین
انــدازه، اثرگــذار خواهــد بــود. یکــی دیگــر از راه هایــی 
و  عمــودی  مــزارع  هزینــه  آوردن  پاییــن  بــرای  کــه 
در  اخیــرًا  و  می گــردد  پیشــنهاد  آن  توجیه پذیــری 
قــرار  اســتفاده  و  توجــه  مــورد  پیشــرفته  کشــورهای 
گرفتــه، اســتفاده از آب هــای بازیافــت شــده بــرای آبیــاری 

می باشــد.

طراحی سیستم مزارع عمودی
یــا  و  شــهری  ســطح  در  سیســتم  ایــن  اجــرای 
خانگــی در صــورت قــرار گرفتــن در دیــد، می توانــد بــا 
تلفیــق عناصــر دیگــر بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه 
ــز  ــب را نی ــری مخاط ــاز بص ــودن، نی ــردی ب ــر کارب ــالوه ب ع
ایــن عناصــر می توانــد ایجــاد یــک آب نمــا  رفــع کنــد. 
باشــد یــا تلفیــق گل هــای فصلــی زیبــا بــا گیاهــان قابــل 

برداشــت. همچنیــن می تــوان بــا کاور کــردن ســازه ها 
بــا اســتفاده از چــوب پالســت یــا ترمــوود، نمــای زیبایــی 
بــه وجــود آورد. در صــورت اســتقرار ایــن سیســتم در 
تــراس، پشــت بــام و یــا محوطه هــا در ســطح خانگــی، 
از  یکــی  بــه  متصــل  تاشــو  میــز  یــک  نظرگرفتــن  در 
عناصــر ایــن سیســتم، فضــا را قابــل اســتفاده تر و لــذت 
برداشــت  و  کاشــت  صــورت  در  می نمایــد.  بخش تــر 
محصوالتــی بــا نگهــداری کــم ماننــد ســبزی خــوردن، 
می تــوان سیســتم هایی بــا ضخامــت کــم طراحــی کــرد 
تــا بتــوان به عنــوان دیــوار ســبز در تمامــی فضاهــای 
غیــره  و  اداری  ســاختمان های  راهروهــا،  خانــه، 

اســتفاده نمــود و ســبزینگی فضــا را تأمیــن کــرد.

اهداف مزارع عمودی
بــه  بیشــتر  کشــاورزی  محصــول  تولیــد  الــف( 
ازای هــر متــر مربــع از زمیــن کشــت شــده در مزرعــه، 
ــق  ــرای تحق ــت. ب ــودی اس ــزارع عم ــدف م ــن ه مهم تری
ــی  ــورت طبقات ــاورزی به ص ــوالت کش ــدف، محص ــن ه ای
کشــت  کشــاورزی  محصــوالت  تولیــد  برج هــای  روی 
می شــوند. در واقــع ســطح مزرعــه بــه انــدازه تعــداد 
در  زیــادی  تأثیــر  و  می کنــد  پیــدا  افزایــش  طبقــات 

دارد. تولیــد  حجــم  افزایــش 

ــور مصنوعــی و  ب( اســتفاده بهینــه از ترکیبــی از ن
طبیعــی بــرای ارتقــای کیفــی نــور دریافتــی در مزرعــه حائــز 
اهمیــت اســت. اســتفاده از تکنولوژی هایــی از قبیــل 
بســترهای چرخنــده بــرای ارتقــای کیفــی نــور رســانی نیــز 

ــود. ــام می ش انج

   ج( در مــزارع عمــودی بــه جــای خــاک از روش های 
هیدروپونیــک  یــا  اکواپونیــک  ایروپونیــک،  کشــت 
اســتفاده می شــود کــه بــه معنــای اســتفاده از آب یــا 
برگ هــای تجزیــه شــونده و مــواد دیگــر بــه جــای خــاک 

بــرای ریشــه دوانی گیــاه اســت.

روش هــای  از  عمــودی  کشــاورزی  روش  در  د( 
صنعــت  در  انــرژی  هزینــه  جبــران  بــرای  مختلفــی 
کشــاورزی اســتفاده می شــود. مطالعــات نشــان داده 
ــرف  ــا مص ــود ت ــث می ش ــودی باع ــاورزی عم ــت، کش اس
آب تــا ۹۰ درصــد کاهــش یابــد کــه در دنیــای امــروزی 
مســاله مهمــی اســت. ولــی مصــرف بــرق بــه دلیــل 
مصنوعــی بــودن نــور مصرفــی در مزرعــه افزایــش پیــدا 
می کنــد کــه البتــه بــرای جبــران ایــن هزینــه راهکارهایــی 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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مزایای سیستم عمودی
- افزایش حجم تولید )در واحد سطح و زمان( و تأمین 

بخشی از نیاز غذایی جمعیت روبه افزایش.
- کاهش مصرف آب و عناصر غذایی

- عدم استفاده یا استفاده حداقلی از سم و آفت کش 
و تولید محصوالت ارگانیک و سالم

- عدم تاثیرپذیری از شرایط بد آب و هوایی
- امکان استفاده از متریال های ارزان در ساختار استقرار 

سازه های مزارع عمودی
- رفع مشکل حمل و نقل محصوالت غذایی به مناطق 

مستعد خشکسالی و مناطق پرجمعیت دیگر
- کاهش استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر

- کاهش هدر رفت زمان انتقال محصوالت به مناطق 
دیگر

- کاشت هرگونه گیاهان خوراکی ریشه دار
محصوالت  و  سبزیجات  از  استفاده  قابلیت  افزایش   -

تازه
- افزایش فضای قابل استفاده برای کشاورزی
- قابلیت کشاورزی عمودی در سطح خانگی

انبارها،  ساختمان ها،  در  سیستم  اجرای  قابلیت   -
فضاهای بی استفاده و غیره

- کاهش دمای محیط و ذخیره سازی نزوالت جوی.

محد ود یت های تولید  د ر مزارع عمود ی
الــف( هزینــه بــاالی تولیــد : هزینــه بــاالی تولیــد  
مســأله ای  عمــود ی  مــزارع  د ر  کشــاورزی  محصــوالت 
اســت کــه بارهــا د ر مــورد  آن صحبــت شــد ه اســت و 
برخــی بــه د لیــل همیــن هزینــه بــاال د ر مــورد  امــکان 
هزینــه  د ارنــد .  ترد یــد   روش  ایــن  از  وســیع  اســتفاد ه 
بــاالی ســاخت آســمان خراش ها بــرای کشــاورزی د ر کنــار 
ــور مصنوعــی، گرمــا د ر فضــای مزرعــه  ــه تأمیــن ن هزین
ــر عهــد ه  ــر کار را ب ــروی کاری کــه نظــارت ب ــت نی و د ر نهای
ــزارع  ــول د ر م ــد  محص ــه تولی ــر از هزین ــیار باالت د ارد ، بس
معمولــی اســت. از طــرف د یگــر ایــن مــزارع اغلــب د ر 
ــزرگ ســاخته می شــوند   ــا نزد یکــی شــهرهای ب شــهرها ی
و قیمــت زمیــن هــم د ر ایــن مناطــق بســیار بــاال اســت. 
 ۶۰ ســاخت  هزینــه  اســت  د اد ه  نشــان  مطالعــات 
هکتــار مزرعــه عمــود ی بالــغ بــر ۱۰۰ میلیــون د الر اســت . 
افزایــش مطالعــات  و  تکنولــوژی  پیشــرفت  بــا  البتــه 
د انشــگاهی د ر زمینــه کشــاورزی عمــود ی برخــی از ایــن 
محد ود یت هــا از میــان رفتــه اســت . مثــاًل اســتفاد ه از 
تکنولوژی هایــی خــود کار باعــث از بیــن رفتــن نیــاز بــه 
اســتفاد ه از نیــروی کار د ر مــزارع شــد ه اســت. یــا اســتفاد ه 
ــه  ــا هزین ــت ت ــد ه اس ــث ش ــید ی باع ــای خورش از پنل ه

ــر شــود . ــرق کمت ــد  ب خری

ب( هزینــه بــاالی نیــروی انســانی: بــا وجــود  این کــه 
ــر از  ــود ی کمت ــزارع عم ــاز د ر م ــورد  نی ــروی کار م ــمار نی ش
هزینــه  این کــه  به د لیــل  ولــی  اســت،  ســنتی  مــزارع 
نیــروی کار بــا مهــارت د ر شــهرها چند یــن برابــر نیــروی 
شــد ه  تمــام  هزینــه  اغلــب  اســت،  روســتاها  د ر  کار 
مــزارع عمــود ی بــرای پرد اخــت بــه نیــروی کار بســیار زیــاد  
اســت. اتوماســیون باعــث کاهــش تقاضــا بــرای نیــروی 

ــت. ــد ه اس کار ش

کشــاورزی  تکنولــوژی:  بــه  زیــاد   وابســتگی  ج( 
عمــود ی وابســتگی زیــاد ی بــه تکنولــوژی د ارد  و توســعه 
تکنولوژیکــی کــه باعــث کاهــش هزینه تولیــد  و افزایش 
بهــره وری مــزارع عمــود ی می شــود ، نیــاز بــه خریــد  آن هــا 
ــد . قطــع  ــه روز کــرد ن تکنولوژی هــا را فراهــم می کن و ب
ــرای مــزارع  ــه زیــاد ی ب ــد  هزین ــرای یــک روز می توان ــرق ب ب
د اشــته باشــد،  زیــرا تأمیــن تمامــی انــرژی مــورد  نیــاز 

ــرق اســت. ــه ب مزرعــه، وابســته ب

د( محد ود یــت د ر تولیــد  محصــوالت کشــاورزی: 
محصــوالت  تمامــی  کــه  اســت  ایــن  د یگــر  مســأله 
کشــاورزی را نمی تــوان د ر مــزارع عمــود ی تولیــد  کــرد . 
به عنــوان مثــال: کشــت د رختــان یــا گیاهــان ســاقه 
بلنــد  د ر مــزارع عمــود ی امکان پذیــر نیســت و کشــت 
گیاهانــی کــه ریشــه عمیــق د ارنــد  هــم د ر ایــن د ســته از 

ــت. ــن اس ــر ممک ــزارع غی م

منابع
Padmavathy, A., Poyyamoli, G. 2016. 

Enumeration of arthropods in context to 
plant diversity and agricultural )organic 
and conventional) management systems. 
International Journal of Agricultural Re-
search. 6: 805–818.

Rameshkumar, D., Jagathjothi, N., Eas-
wari, S., Rajesh, R., Muthuselvi, R., Naveen 
Kumar, P. 2020. Vertical farming, agricul-
ture of the future. Indian Farmer. 7)11(: 1013-
1017.

Sparks, R.E., Stwalley, R.M. 2018. De-
sign and testing of a modified hydroponic 
shipping container system for urban food 
production. International Journal of Ap-
plied Agricultural Sciences. 4)4(: 93 -102.

VERTICAL 
AGRICULTURE

1314



اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی

جمــع آوری و نگهــداری ذخايــر توارثــی گيــاه در سراســر دنيــا دارای اهميــت بســزايی اســت. يکــی از اهــداف عمــده 
جمــع آوری هــا بررســی تنــوع ژنتيکــی ژرم پالســم می باشــد. تنــوع مهمتريــن و اساســی ترين عامــل در جمــع آوری 
ــاس  ــه و اس ــی و پاي ــای تحقيقات ــرداری آن در برنامه ه ــدت و بهره ب ــی م ــت طوالن ــور حفاظ ــه منظ ــی ب ــع ژنتيک مناب
به نــژادی و توســعه کشــاورزی اســت. مهم تريــن وظيفــه جمــع آوری کننــدگان شــناخت ســاختار ژنتيکــی مــواد 
گياهــی مــورد نظــر و تعريــف مناســب راهبــرد جمــع آوری بــرای يــک گونــه و منطقــه می باشــد. راهبــرد جمــع آوری 
گياهــان بــر اســاس چهــار عامــل: 1( نمونه گيــری از حــدود 50 جمعيــت در يــک منطقــه جغرافيايــی، 2( نمونه گيــری 
ــاه در هــر جمعيــت، 3( نمونه گيــری تصادفــی در هــر منطقــه برداشــت، 4( نمونه گيــری کافــی از  از حــدود 50 گي
بــذور و يــا مــواد رويشــی هــر بوتــه گياهــی می باشــد. بــرای جمــع آوری، مــواد ژنتيکــی بــا هــدف بررســی تنــوع ژنتيکــی 
و حفاظــت طوالنــی مــدت در بانک هــای ژن تهيــه می شــوند. الزم اســت مــواد جمــع آوری شــده از جمعيــت گونــه 
و خزانــه ژنــی متنــوع باشــد. در برنامــه ای جمــع آوری اولويــت بــا گونــه و جمعيت هــای در حــال فرســايش ژنتيکــي 
مــی باشــد، جمــع آوری کننــده بايــد از چگونگــی گشــيدن و گرده افشــانی گيــاه آگاهــی کامــل داشــته باشــد. بــه 
طــور کلــی الزم اســت ضمــن رعايــت نــکات علمــی در برنامه هــای جمــع آوری منابــع ژنتيکــی بــرای دســتيابی بــه تنــوع 
هــر چــه بيشــتر در نمونــه کــه هــدف نهايــی جمــع آوری کننــده اســت حتی االمــکان نحــوه جمــع آوری بــه گونــه ای 
باشــد کــه ســبب فرســايش شــديد و انهــدام کامــل آن بــه ويــژه در مــواردی نشــود کــه بــذر گيــاه در طبيعــت کــم و 

محــدود اســت. 

مریم محمدی | دانشجوی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
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بانک ژن منابع طبیعی
ســوخت،   اکســیژن،  تأمین کننــده  گیاهــان 
مــواد ســاختمانی، کاغــذ و هــزاران مــاده دیگــر بــرای 
غــذا  تأمیــن  بــرای  مــا  همــه   و  بــوده  انســان ها  مــا 
بــا جــذب  بــه گیاهــان هســتیم. گیاهــان  وابســته 
ــه مــواد گیاهــی، نقــش  ــل آن ب دی اکســیدکربن و تبدی
بــازی  هوایــی  و  آب  تغییــرات  بــا  مبــارزه  در  مهمــی 

. می کننــد
گونــه   ۸۰۰۰ تقریبــًا  ایــران  اکوسیســتم های  در 
گیاهــی از ۱۲۰۰ جنــس و ۱۶۷ خانــواده ثبت شــده اســت. 
درحــال حاضــر تقریبــًا ۲۰۰۰ از ۸۰۰۰ گونــه گیاهــی ایــران 
ــش  ــرداری بی ــتند. بهره ب ــه هس ــراض مواج ــر انق ــا خط ب
ــی،  ــری اراض ــر کارب ــان و تغیی ــردن گیاه ــن ب ــد، از بی از ح
فعالیت هــای  اثــر  در  کــه  هوایــی  و  آب  تغییــرات  و 
مخــرب انســان صــورت می گیــرد منجــر بــه از بیــن رفتــن 

می شــود. گیاهــی  گونه هــای 
از  حفاظــت  طبیعــی  منابــع  ژن  بانــک  هــدف 
گیاهــان، بویــژه گیاهــان بومــی، انحصــاری، در خطــر 
 ۴۰ از  بیــش  تاکنــون  اســت.   آینــده  بــرای  مفیــد  و 
ذخیــره  ایــران  طبیعــی  گیاهــی  گونه هــای  از  درصــد 
کلیــه  بــذر  ایــن مجموعــه ذخیــره   شــده اند. هــدف 
گونه هــای قابــل حفاظــت اســت. الویــت گیاهــان و 
رویشــگاه هایی اســت کــه بیــش از ســایرین در معــرض 
ــانی  ــای انس ــی و فعالیت ه ــرات آب و هوای ــر تغیی خط
از  حفاظــت  بــه  ویــژه ای  توجــه  بعــالوه  دارنــد.  قــرار 
گیاهانــی دارنــد کــه بــا خطــر انقــراض مواجــه بــوده و یــا 

هســتند. کشــاورزی  در  اســتفاده  پتانســیل  دارای 
در  کــه حفاظــت میشــوند  دانه هایــی  و  بذرهــا 
بانــک ژن منابــع طبیعــی موسســه تحقیقــات جنگل هــا 
ــی  ــع کشــور ذخیــره می شــوند. بذرهــا و دانه های و مرات
ــوند از  ــداری می ش ــی نگه ــع طبیع ــک ژن مناب ــه در بان ک

تمــام اســتان های ایــران جمــع آوری شــده اند. دانه هــا 
خشــک  را 

ــوا  ــدون ه ــی ب ــه های آلومینیوم ــرده در کیس ــز ک و تمی
در ســردخانه های ۴+ و ۱۸- درجــه ســانتیگراد ذخیــره 
طبیعــی  منابــع  ژن  بانــک  ســردخانه های  میکننــد. 
بیشــترین تنــوع ژنتیکــی گیاهــان زنــده را در واحــد متــر 
ــال  ــد. در ح ــداری می کنن ــه نگه ــران و منطق ــع در ای مرب
گونــه   ۴۰۰۰ از  بــذری  نمونــه   ۴۷۰۰۰ از  بیــش  حاضــر 

گیاهــی اســت در بانــک ژن نگهــداری می شــود. 

گیاهان آینده
 می دانیــم کــه گیاهــان بســیاری وجــود دارنــد 
ــرای انســان مفیــد می باشــند. ولــی تعــداد بســیار  کــه ب
بیشــتری نیــز وجــود دارنــد کــه در آینــده مــوارد مصــرف 
آن هــا معرفــی خواهــد شــد. در دنیــا بیــش از ۳۰۰۰۰ 
گونــه گیاهــی خوراکــی وجــود دارنــد ولــی فقــط تعــداد 
بســیار کمــی از آن هــا در کشــاورزی اســتفاده می شــوند. 
بــا افزایــش جمعیــت و کمبــود منابــع طبیعــی مطمئنــًا 
در آینــده مــا نیازمنــد اســتفاده از گونه هــای گیاهــی 
بیشــتری می باشــیم. ادامــه تغییــر آب و هــوای کــره ی 

رشــد می شــود.  تغییــر فصــول  بــه  زمیــن منجــر 
ــن ترتیــب چــه بســا مناطقــی کــه در حــال  ــه ای ب

حاضــر کشــت و زرع می گردنــد در آینــده قابــل 
اســتفاده نباشــند. بعــالوه کاربــرد گیاهــان 

در پزشــکی رو بــه افزایــش اســت. در حال 
حاضــر حــدود ۷۰ درصــد جمعیــت 

جهــان از روش هــای ســنتی و بــا 
گیاهــان دارویــی بــرای درمــان 

بیماری هــای خــود اســتفاده 
حالــی  در  ایــن  می کننــد. 

امــروزه  کــه  اســت 
فقــط 

قــرار  دارویــی  اســتفاده  مــورد  گیاهــان  از  درصــد   ۲۰
می گیرنــد. پیش بینــی می شــود جنبــه دارویــی ســایر 
گیاهــان در آینــده کشــف و اســتفاده گــردد. بــه همیــن 
از  بــرای جلوگیــری  را  خــود  تــالش  تمــام  بایــد  دلیــل 

کارگرفــت. بــه  گیاهــان  تمــام  انقــراض 

ما موریت های جمع آوری بذر
در بیشــترمواقع جمــع آوری کننــدگان برای رســیدن 
ــه  ــد ب ــذر بای ــع آوری ب ــی و جم ــگاه های طبیع ــه رویش ب
در  شــرایط  کننــد.  ســفر  دوری  مناطــق 
ایــن مکان هــا ممکــن 
اســت ســخت باشد و 
تیــم اعزامی وابســته 
بــه اعضــای بــا تجربــه 
ــا  ــت تـــ ــروه اســـــ گــ
بتــــوانـــــد در عیـــــن 
صحـــــت و ســالمت 
ــا  ــع آوری ب یکـــــ جمـــ
کیفیــت و بــا دقــت 
را بــه انجــام برســاند. 
یــــــک مامـــــــوریت 
ــد  ــرداری بای نمونه بـــ
متشـــــــکل از چنــد 
جمــــع آوری کننــده 
باشــــد، ایــن گــروه 
بایـــد، در حالی کــه با 
ــه  ــیله نقلی ــک وس ی
)شاســی  مناســب 
ــق  ــد(  مناطـــــ بلنـــــ
ی  ه ا گســــــــــــــترد
بررســـی می کنــد،  را 
بــــه طــور متوســط 
ســه  روز  هـــر  در 
داشــته  برداشـــــت 

باشــد. 

و  ابــزار  بــه  بایــد  کننــده  جمــع آوری  گــروه 
بــه  گــروه  هدایــت  بــرای  الزم،  دســتورالعمل های 
مکان هایــی کــه گیــاه مــورد نظــر در حــال میــوه دهــی 
باشــد یــا بذرشــان رســیده باشــد، مجهــز باشــند. اگــر چــه 
ــا دقــت برنامه ریــزی می شــوند ولــی  کــه ماموریت هــا ب
تیــم ممکــن اســت بســته بــه شــرایط آب و هوایــی و 
ــد،  ــان بازدی ــی در زم ــال میوه ده ــان در ح ــداد گیاه تع

برنامــه ســفر را تغییــر دهنــد.

یافتن گیاه
ــت در  ــن اولوی ــرای تعیی ــده ب ــع آوری کنن ــم جم تی
جمــع آوری، همچنیــن بــرای یافتــن محــل گیــاه و زمــان 
گیاه شناســان  دانــش  بــه  وابســته  بذرهــا،  رســیدن 
شــده  پــرس  نمونه هــای  ایــن  بــر  عــالوه  می باشــد. 
در  و  شــده  جمــع آوری  ســال ها  طــی  کــه  گیاهــان 
می شــوند  نگــه داری  کشــورمان  باریوم هــای  هــر 
ارزشــی مثــل محــل جمــع آوری و زمــان  بــا  اطالعــات 
همــراه  بــه  خــود  بــا  را  گونه هــا  میوه دهــی  و  گل 
دارنــد. در زمانــی کــه منابــع اطالعاتــی دیگــری وجــود 
نــدارد این هــا منابــع بــا ارزشــی از اطالعــات مــورد نیــاز  
هســتند. اســتخراج ایــن داده هــا و تشــکیل یــک بانــک 
دفترچه هــای  تهیــه  بــه  منجــر  دیجیتــال  اطالعاتــی 
ــده  ــف ش ــای مختل ــع آوری گونه ه ــرای جم ــی ب راهنمای
و باعــث تشــخیص راحتتــر و ســریعتر مناطقــی کــه بــرای 

حفاظــت در اولویــت قــرار دارنــد میشــوند.

شناسایی بذرها
جمــع آوری کننــده بایــد مطمئــن باشــد کــه گونــه 
و  اســت  کــرده  شناســایی  درســتی  بــه  را  نظــر  مــورد 
زمــان کافــی صــرف ارزیابــی جمعیــت کنــد تــا اطمینــان 
حاصــل کنــد کــه از ظرفیتهــای الزم بــرای یــک جمــع آوری 

ــت. ــوردار اس ــت برخ ــا کیفی ب
قبــل از جمــع آوری بــذور، گیــاه مــورد نظــر بایــد بــا 
دقــت شناســایی شــود. بــرای ایــن منظــور جمــع آوری 
کننــدگان بایــد از هــر نــوع کتــاب راهنمــا و یــا چــک 
لیســت هایی کــه دربــاره منطقــه وجــود 
کننــد،  اســتفاده  دارد 
همیــن  در 
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در  محــل،  در  کــه  مشــروحی  اطالعــات  در   حــال 
فرم هــای جمــع آوری صحرایــی ثبــت می شــود هــر نــوع 
صفــت ویــژه ای مثــل شــکل و رنــگ اجــزاء گل بــا دقــت 
ذکــر گــردد. بــرای اطمینــان از این کــه گیــاه بــه طــور 
ــی  ــه بوتانیک ــک نمون ــت ی ــده اس ــذاری ش ــح نام گ صحی
بــه نــام "وچــر" تهیــه می شــود. در ایده آل تریــن حالــت 
وچــر بایــد یــک نمونــه پــرس شــده هرباریومــی باشــد امــا 
گاه یــک عکــس بــا کیفیــت بــاال،DNA  یــا بــذر هــم مــورد 
ــول اســت. نمونه هــای وچــر بوســیله متخصصیــن  قب
گیاه شــناس مــورد بررســی قــرار می گیرنــد تــا نام گــذاری 
تاییــد شــود و بــه عنــوان نــام اولیــه نمونــه جمــع آوری 
بــا اضافــه شــدن  نام گــذاری،  اســتفاده شــود.  شــده 
دوبــاره  گیاهــی،  جامعــه  مــورد  در  جدیــد  اطالعــات 
خواهــد  قــرار  بازنگــری  مــورد  گیاه شناســان  توســط 

گرفــت.

ارزیابی بذرها
پــس از پیــدا شــدن و شناســایی گیــاه مــورد نظــر، 
جمــع آوری کننــدگان بررســی می کننــد کــه آیــا در محــل 
تعــداد کافــی گیــاه در حــال بــذر دادن، وجــود دارد و 
همچنیــن طــی یــک آزمایــش ســاده “بــرش بــذر” میــزان 
بذرهــای آســیب دیــده، آفــت زده و خالــی را تخمیــن 

می زننــد.

ثبت اطالعات بذر
ــز  ــه آن نی ــوط ب ــات مرب ــذری اطالع ــه ب ــر نمون ــا ه ب
جمــع آوری و ثبــت می شــود تــا محیــط رشــد گیــاه و 
نحــوه نمونه گیــری بــا نمونــه بــذری مرتبــط شــود. ثبــت 
ــع آوری  ــط جم ــت توس ــل برداش ــروح مح ــات مش اطالع
ــن اطالعــات ممکــن  ــی اســت. ای کننــدگان بســیار حیات
اســت در هــر مرحلــه ای از زندگــی بــذر مــورد نیــاز باشــد. 
ــردن  ــخص ک ــرای مش ــده از GPS ب ــع آوری کنن ــم جم تی
اســتفاده  ثبــت مســیرها  و  محــل دقیــق جمــع آوری 
می کننــد، تــا دوبــاره بتــوان محــل جمــع آوری را پیــدا 

کــرد. 
مثل:  جمع آوری  و  اکولوژیکی  اطالعات  از  طیفی 
گیاهان غالب منطقه، نوع خاک، شیب و کاربری زمین 
رنگ و شکل گل،  نیز ثبت می شود. مشخصاتی مثل 
که در طی پرس کردن نمونه هرباریومی ممکن است از 
دست برود، با دقت در فرمهای صحرایی ثبت می شود 
بیاید.  به کمک گیاه شناس  زمان شناسایی گیاه  در  تا 
گرچه استفاده از دفترچه یادداشتهای الکترونیکی بطور 
فزاینده ای مرسوم شده است، اما بطور سنتی اطالعات 
صحرایی بر روی کاغذ و به صورت دستی ثبت می شود. 
به محض رسیدن بذر و نمونه هرباریومی به بانک ژن، 

داده های مربوط به آن وارد پایگاه داده ها می شود.

)ytilacol ilekS iliB eht morf rolocsid aerussuaS fo nemiceps( هرباریومی )rehcuov( نمونه وچر

نگهداری از بذور جمع آوری شده
بذر هــای جمــع آوری شــده بایــد بــه دقــت مــورد 
مراقبــت قــرار گیرنــد تــا کیفیــت و ظرفیــت خــود را بــرای 
ذخیــره طوالنــی مــدت حفــظ کننــد. بــذور جمــع آوری 
شــده در اثــر مواظبــت نادرســت می تواننــد در محــل 
دچــار خســارت شــوند, ایــن بســیار مهــم اســت کــه 
از قــرار دادن بذرهــا در درجــه حــرارت و رطوبــت زیــاد 
ــا  ــت بذره ــدگان وضعی ــع آوری کنن ــود. جم ــاب ش اجتن
روز چــک می کننــد.  را هــر  و نمونه هــای هرباریومــی 
ــا  ــی ب ــل حمل ــنج های قاب ــت س ــا رطوب ــی از تیم ه بعض
خــود دارنــد کــه در مــورد نحــوه مراقبــت بــه آن هــا کمــک 
می کنــد. در صــورت لــزوم بذرهــا بــر روی پارچه هایــی 
ــب  ــه مناس ــا تهوی ــی ب ــایه در محل ــده و در س ــش ش پخ
خشــک  بــه  هــوا  جریــان  تــا  می شــوند  داده  قــرار 
شدنشــان کمــک کنــد و زنده مانــی آن هــا را حفــظ کنــد. 
یــا  آبــدار  میوه هــای  صــورت  بــه  کــه  بذر هایــی 
خســارت  کاهــش  بــرای  می شــوند،  جمــع  گوشــتی 
ــوه  ــا دو روز از می ــک ت ــی ی ــد ط ــی، بای ــی از کپک زدگ ناش
از خشــک کن های قابــل حمــل  جــدا شــوند. گاهــی 
بــرای خشــک کــردن ســریع نمونه هــای هــر باریومــی 
اســتفاده می شــود.برای این کــه بتــوان بــذور جمــع آوری 
شــده را، کــه اکثــر اوقــات تعدادشــان هــم زیاد اســت، در 
وضعیــت مناســبی برای ذخیره شــدن به دســت پرســنل 
بانــک ژن در مرکــز رســاند، طــول ماموریتهــای جمــع آوری 
 در بیشــتر مواقــع حداکثــر بیــن یــک تــا دو هفتــه اســت.
در صورتی کــه درصــد باالیــی از بــذور جمــع آوری شــده 
نــارس هســتند، تکنیکهــای رســاندن بعــد از برداشــت 
بــکار گرفتــه می شــود تــا توانایــی انبــار داری آنهــا افزایــش 
زمــان  ســریع ترین  در  شــده  جمــع آوری  بــذور  یابــد. 
ممکــن بــه بانــک بــذر فرســتاده می شــوند تــا وارد فرآینــد 
ایــن  بذر هــا  از  .بــرای بســیاری  خشــک شــدن بشــوند 
حیاتــی اســت کــه در عــرض چنــد روز بعــد از جمــع آوری 
ــه  ــی ب ــخصات صحرای ــاوی مش ــای ح ــا فرم ه ــراه ب هم
بانــک بــذر فرســتاده شــوند. ایــن امــر هــر نــوع تخریبــی 
کــه ممکــن اســت در اثــر پیــری بــرای بذرهــا به وجــود 

بیایــد را بــه حداقــل می رســاند. 
کارکنــان میــزان رســیده بــودن بذرهــا را چــک کــرده 
و آن هــا را بــرای فراینــد خشــک کــردن آمــاده کننــد. الزم 
ــب  ــا برچس ــب ب ــته بندی مناس ــک بس ــا در ی ــت بذره اس
ــژه هنگامــی کــه  صحیــح و دقیــق قــرار داده شــود، بوی
ــال  ــی انتق ــل هوای ــل و نق ــا حم ــت ی ــط پس ــا توس بذره
کــه  گونه هایــی  بــه  مربــوط  نمونه هــای  می یابنــد. 
یــا مــواردی کــه  آبــدار و گوشــتی دارنــد و  میوه هــای 
ــل  ــد قب ــتند بای ــیده هس ــا نرس ــوده ی ــوب ب ــا مرط بذره
از تحویــل بــه بــار مــورد بازبینــی دقیــق قــرار بگیرنــد. 

بانــک  کننــدگان  جمــع آوری  توســط  کــه  بذرهایــی 
پــاک  بــرای  می شــوند  جمــع آوری  طبیعــی  منابــع  ژن 
شــدن و ســایر عملیــات الزم مســتقیمْا بــه بانــک ژن 
تحقیقاتــی  مراکــز  ســایر  حالی کــه  در  می شــوند  آورده 
می کننــد  اجــرا  را  جمــع آوری  پروژه هــای  بیشــتر  کــه 
خودشــان بــذر را تمیــز و فــرآوری می کننــد. مــواردی مثــل 
عکــس و یــا نمونه هــای گیاهــی، بــا همــان شــماره ای 
ــده،  ــذری داده ش ــه ب ــه نمون ــع آوری ب ــل جم ــه در مح ک

بــه بانــک ژن فرســتاده می شــوند.

ــه  ــران در زمين ــی اي ــع طبيع ــک ژن مناب ــات بان خدم
ــوژی بــذر تکنول

انواع خواب شکنی بذور دارویی و مرتعی	 
پرایمینگ انواع بذور	 
تعییــن درصــد جوانه زنــی، ســرعت جوانه زنــی و بنیــه 	 

بــذور در آزمایشــگاه و گلخانــه

خدمات بانک ژن منابع طبيعی ايران سيتوژنتيک 
ــدی  ــطح پلوئی ــا و س ــداد کروموزوم ه ــن تع تعیی
ــی و جنگلــی تهیــه  گونه هــای گیاهــان مرتعــی، داروی
کروموزوم هــا  نــوع  تعییــن  و  اســتاندارد  کاریوتیــپ 
بــا  کروموزومــی  مختلــف  پارامترهــای  اندازه گیــری 
اســتفاده از نــرم افزارهــای کامپیوتــری رســم ایدیوگــرام، 
ــاخص های  ــتفاده از ش ــا اس ــپ ب ــارن کاریوتی ــن تق تعیی
تقــارن تعییــن ســیر تکاملــی دوری و نزدیکــی گونه هــا و 

جمعیت هــا بــا اســتفاده از روش هــای آمــاری
در  ايــران  طبيعــی  منابــع  ژن  بانــک  خدمــات 
آزمايشــگاه ارزيابــی مولکولــی بافــت و اندامــک گياهــی 
انجــام آزمایشــات پرولیــن، قنــد، کلروفیــل، آنزیم هــای 
سوپراکســید  اکســیداز،  فنــول  پلــی  پراکســیداز، 
دســتگاه  وســیله  )بــه  پروتئیــن  و  کاتــاالز  دســموتاز، 
مولکولــی  آزمایشــات  انجــام  اســپکتوفتومتریک( 
انجــام  ژل گــذاری  و    PCR  ،DNA اســتخراج  شــامل 
)از  پراکســیداز  آنزیــم  و   )SDS( پروتئیــن  آزمایشــات 

ژل گــذاری( طریــق 
بخش هــای  از  یکــی  گیاهــی  بیولــوژی  بخــش 
زیســتی  و  ژنتیکــی  ذخایــر  ملــی  مرکــز  چهارگانــه 
ایــران می باشــد. هــدف ایــن بخــش تعییــن کمربنــد 
ســاماندهی،  منظــور  بــه  ایــران  فــالت  جغرافیایــی 
تــوارث  ذخایــر  از  بهره بــرداری  و  حفــظ  جمــع آوری، 
زیســتی  تنــوع  نگهــداری  مراکــز  از  حمایــت  گیاهــی، 
و توســعه دانــش، فنــاوری و ایجــاد شــبکه اطالعــات 
علمــی جهــت ارایــه خدمــات و اطالعــات بــه محققــان و 

می باشــد. مرتبــط  تحقیقاتــی  مراکــز 
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اهداف:
۱- اولویت بنــدی ژرم پالســم های گیاهــی بــرای تهیــه، 

جمــع آوری و حفــظ آن هــا
۲- شناسایی و پایش تنوع ژنتیکی

۳- حفاظت و نگهداری ذخایر توارثی گیاهی
۴- احیاء نمونه های حفاظت شده

۵- ارزیابی مواد ژنتیکی
و  دســتورالعمل ها  مقــررات،  ارایــه  و  تدویــن   -۶

الزم اســتانداردهای 
۷- مستند سازی مواد ژنتیکی

۸- آماده سازی، بهره برداری و مبادله مواد ژنتیکی
۹- جمــع آوری، مستندســازی و ارزیابــی دانــش بومــی 

اســتفاده از گیاهــان
در  موجــود  بانک هــای  از  حمایــت  و  پشــتیبانی   -۱۰
ــا  ــر آن ه ــت ذخای ــن هوی ــی و تعیی ــرل کیف ــور، کنت کش
بــرای   )Back Up( ذخیــره  نمونه هــای  نگهــداری  و 

اســتفاده آتــی آن هــا
۱۱- ثبــت مالکیــت معنــوی گونه هــای جدیــد همــراه 
بــه مســتندات علمــی جهــت حفــظ حقــوق ابــداع کننــده 
یــا کاشــف اثــر بــه منظــور پیگیری هــای حقوقــی داخلــی 

و بین المللــی
۱۲- ایجاد شبکه ملی ذخایر زیستی گیاهی ایران

خدمــات بانــک گیاهــی )مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی 
و زیســتی ایــران(

کشت بافت گیاهی 
)گیاهان 	  گیاه  تکثیر  دستورالعمل  بهینه سازی 

معلوم، گیاهان با سابقه کار پژوهشی(
)گیاهان 	  گیاه  تکثیر  دستورالعمل  بهینه سازی 

مجهول، گیاهان بدون سابقه کار پژوهشی(
به 	  آماده  نمونه  )تکثیر  چوبی  گیاهان  ازدیادی  ریز 

تعداد حداقل100 عدد(
به 	  آماده  نمونه  )تکثیر  علفی  گیاهان  ازدیادی  ریز 

تعداد حداقل100عدد(
بهینه سازی دستورالعمل نگهداری در شرایط فرا سرد 	 

)dبرای هر گونه گیاه(
نگهداری نمونه آماده در شرایط فراسرد/هر سال	 

سیتوژنتیک 
بررسی میوز و ناهنجاری های میوزی	 
بررسی میتوزی و تهیه کاریوتیپ	 
 	C-banding  بررسی با روش

sknabeneg RAIGC هرباریوم
غیر 	  و  شده  حفاظت  مناطق  فلوریستیکی  بررسی 

هرباریومی،  نمونه  )جمع آوری  شــــــده  حفاظــــــت 
شناسایی و تهیه نقشه پراکنش از منطقه مورد نظر(

غیر 	  و  شده  حفاظت  مناطق  فلوریستیکی  بررسی 
و  هرباریومی  نمونه  )جمع آوری  شــــده  حفاظــــت 
نقشه  تهیه  و  شناسایی  محل،  در  عکس  تهیه  بذر، 

پراکنش(
تعیین 	  و  )شناسایی  گیاهی  نمونه های  شناسایی 

نام گیاهان دولپه ای(
تعیین 	  و  )شناسایی  گیاهی  نمونه های  شناسایی 

نام گیاهان تک لپه ای(

فیتوشیمیایی 
اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی غیــــر آنزیمـــی به 	 

DPPH روش
اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی غیــــر آنزیمـــی به 	 

FRAP روش
اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنــــــزیمی )آنزیم 	 

پراکسیداز(
اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیـــدانی آنزیــــمی )آنزیم 	 

کاتاالز(
)آنزیم 	  آنزیمی  آنتی اکسیدانی  فعالیت  اندازه گیری 

سوپراکسید دسموتاز(
اندازه گیری فنول کل	 
آنالیز فیتوشیمیایی با استفاده از دستگاه HPLC به 	 

Reverse phase روش
استخراج اسانس و عصاره از گیاهان )تهیه اسانس 	 

با کلونجر(
استخراج اسانس و عصاره از گیاهان )تهیه عصاره و 	 

 )Rotary evaporator تغلیظ با
 	 100 )اسانس  گیــاهان  از  عصــــــاره  و  اسانس  ارائه 

میکرولیتر(
ارائه اسانس و عصــــــــاره از گیــاهان )عصاره 5 میلی 	 

لیتر(
الکتروفورز SDS-PAGE با ژل بزرگ	 
الکتروفورز SDS-PAGE با ژل کوچک	 
الکتروفورز PAGE با ژل بزرگ	 
الکتروفورز PAGE با ژل کوچک	 
الکتروفورز زایموگرام	 
اندازه گیری پروتئین کل	 
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کاربرد مالچ های مختلف 
در کشاورزی

زینب امانی  | دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، دانشگاه رازی

مالچ )Mulch( از کلمه آلمانی Molsch برگرفته شـده اسـت، که به معنای فروپاشـی اسـت و معادل فارسـی آن 
نیـز خاکپـوش اسـت. به طـور کلـی بـه هر نوع ماده ای که به عنوان پوشـش بر روی سـطح خاک، گسـترده می شـود، 
مالـچ گفتـه می شـود. ایـن پوشـش خاک و ریشـه گیاه کاشـته  شـده را از آسـیب باران، سـله بندی، یخبنـدان، تبخیر 
و فرسـایش محافظـت مـی کنـد. مالچ هـا انـواع مختلفـی دارنـد کـه بـه دو نوع آلـی و غیر آلی دسـته بندی می شـوند 

کـه انتخـاب نـوع پوشـش سـطح روی خـاک باید براسـاس نیازهای هـر محصول یا هر منطقه باشـد.

M U L C H
A mulch is a layer of material applied to 
the surface of soil. Reasons for applying 
mulch include conservation of soil 
moisture, improving fertility and health 
of the soil, reducing weed growth and 
enhancing the visual appeal of the area.
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انواع مالچ
مالچ های آلی

 مالـــچ آلـــی کـــه بـــه آن مالـــچ طبیعـــی یـــا بیولوژیـــک 
همچـــون  طبیعـــی  مـــواد  شـــامل  می گوینـــد،  نیـــز 
ــوب  ــت، چـ ــت درخـ ــش، پوسـ ــک، کاه و کلـ ــف خشـ علـ
خردشـــده، بـــرگ، خـــاک اره و کمپوســـت اســـت. مالـــچ 
ـــدا تجزیـــه شـــود  ـــد ابت ـــی بای ـــچ آل ـــا همـــان مال طبیعـــی ی
و ســـپس جایگزیـــن شـــود، امـــا در ایـــن فراینـــد انجـــام 
شـــده ســـاختار خـــاک و محتـــوای طبیعـــی آن نیـــز بهبـــود 
می یابـــد. هـــر چقـــدر ایـــن خاکپوش هـــا خشـــک تر و 
چوبی تـــر باشـــد، آهســـته  آهســـته تجزیـــه می شـــود 
و مـــواد مغـــذی کمتـــری بـــه خـــاک می رســـاند. بایـــد 
شـــناخت کافـــی از مـــواد اولیـــه مالـــچ داشـــت، زیـــرا 
ــواد  ــا مـ ــرز و یـ ــای علف های هـ ــاوی بذ ر هـ ــد حـ می توانـ

شـــیمیایی باشـــد.
موارد استفاده از مالچ های آلی

ـــراف  ـــتفاده را در اط ـــن اس ـــت: بهتری ـــت درخ - پوس
درخت هـــا، درختچه هـــا و جاهایـــی کـــه گـــودال حفـــر 
نمی شـــود )مثـــل: محـــل عبـــور و مکان هـــای کشـــت( 
دارنـــد. مالچ هـــای چوبـــی بـــا خـــاک به خوبـــی مخلـــوط 
ایـــن قضیـــه ممکـــن اســـت هنـــگام  نمی شـــوند و 
ـــد، ایجـــاد  ـــرای کشـــت گیاهـــان جدی جابه جایـــی آن هـــا ب
زحمـــت کنـــد. بـــه هرحـــال آن هـــا مانـــدگاری بیشـــتری 

نســـبت بـــه مالچ هـــای ریـــز دارنـــد.
- کمپوســـت و کودهـــای کشـــاورزی کمپوســـت 
ـــرز  ـــف ه ـــد عل ـــده و فاق ـــه ش ـــه تجزی ـــی ک ـــا زمان ـــده: ت ش
شـــوند، در هرجایـــی می تواننـــد مـــورد اســـتفاده قـــرار 
گیرنـــد. لـــذا بـــرای عایق بنـــدی و افزایـــش ســـرعت آزاد 
و  مالـــچ  به عنـــوان  آن هـــا  از  مغـــذی،  مـــواد  شـــدن 
پوشـــش گیاهـــان در طـــول فصـــل رشـــد، اســـتفاده 

می شـــود.
- چمـــن چیـــده شـــده: مخلوطـــی اســـت کـــه 
بـــه بهتریـــن شـــکل بـــا مناطـــق دور دســـت بـــاغ و بـــرای 
کـــرد.  اســـتفاده  می تـــوان  علف های هـــرز  مدیریـــت 
ــای  ــای گیاهـ ــیاری از بقایـ ــای چمـــن مثـــل بسـ خرده هـ
ســـبز کـــه محتـــوی آب زیـــادی هســـتند، بســـیار ســـریع 
حـــدودی  تـــا  می تواننـــد  آن هـــا  می شـــوند.  تجزیـــه 
ـــن  ـــن درحی ـــند، بنابرای ـــایندی باش ـــوی ناخوش ـــا ب ـــزج و ب ل
ـــای  ـــود. خرده ه ـــاط نم ـــتی احتی ـــا بایس ـــتفاده از آن ه اس
چمـــن همچنیـــن تمایـــل بـــه حصـــر آب و عـــدم عبـــور 
از  کـــه  اســـت  بهتـــر  مطلـــوب  حالـــت  در  دارنـــد.  آن 
خرده هـــای چمـــن به عنـــوان مالـــچ اســـتفاده گـــردد تـــا 

ــد.  ــدا کنـ ــاک افزایـــش پیـ ــزی خـ حاصلخیـ
به عنـــوان  روزنامـــه  از  اســـتفاده  روزنامـــه:   -
مالـــچ بـــه مـــرور در حـــال محبوب تـــر شـــدن اســـت. 

روزنامه هـــا خصوصـــًا در بخش هـــای ســـیاه و  اکثـــر 
ــده اند.  ــته شـ ــک نوشـ ــای ارگانیـ ــا رنگ هـ ــان بـ سفیدشـ
ســـال ها اســـت کـــه روزنامه هـــای خـــرد شـــده بـــرای 
حفـــظ رطوبـــت ریشـــه ی گیاهـــان در زمـــان نقـــل و 
روزنامـــه  ورقه هـــای  می شـــوند.  اســـتفاده  انتقـــاالت 
توانایـــی فوق العـــاده ای در حفـــظ رطوبـــت دارنـــد و ماننـــد 
دیگـــر مالچ هـــای آلـــی بـــرای ســـرکوب علف های هـــرز و 
کنتـــرل دمـــای خـــاک عمـــل می کننـــد. همچنیـــن آن هـــا 
ـــده،  ـــه ش ـــای خف ـــاره ی چمن ه ـــد دوب ـــک رش ـــرای تحری ب
مناســـب هســـتند. بـــرای اســـتفاده به عنـــوان مالـــچ در 
بـــاغ، یـــک الیـــه شـــامل چهـــار تـــا هشـــت ورق روزنامـــه 
ــظ  ــرای حفـ ــا را بـ ــد. ورق هـ ــش کنیـ ــاه پخـ ــراف گیـ را اطـ
موقعیت شـــان بخیســـانید. در روزهـــای بـــادی بهتـــر 
اســـت اول ورق هـــا خیـــس شـــوند ســـپس در مـــکان 
موردنظـــر قـــرار داده شـــوند. روزنامـــه بـــا یـــک الیـــه ی  ســـه 
ــای گیاهـــی  ــر مالچ هـ ــانتی متری از دیگـ ــا هشـــت سـ تـ
پوشـــانده می شـــود و بهتـــر اســـت در طـــول فصـــل 

رشـــد، از رشـــد علف های هـــرز جلوگیـــری شـــود.
خـــرد  برگ هـــای  شـــده:  خـــرد  برگ هـــای   -
شـــده همه جـــا به عنـــوان مالـــچ طبیعـــی اســـتفاده 
می شـــوند و مناطـــق دارای بـــرگ خـــرد شـــده مزیـــت 
بیشـــتری نســـبت بـــه مناطـــق فاقـــد آن دارد. وجـــود 
برگ هـــای خـــرد شـــده باعـــث می شـــود کـــه کرم هـــای 
بیشـــتری در خـــاک جـــذب شـــوند. برخـــی از باغـــداران 
منظـــره ی برگ هـــا را در بـــاغ دوســـت ندارنـــد و بـــرای 
ــک  ــر یـ ــا اگـ ــد، امـ ــب نمی داننـ ــمی مناسـ ــای رسـ باغ هـ
ـــرگ را قبـــل از گســـترش گیاهـــان  در فصـــل  ـــچ ب الیـــه مال
ــه  ــاغ درهم آمیختـ ــره ی بـ ــا منظـ ــا بـ ــد، آن هـ ــار بریزیـ بهـ
باغ هـــای  بـــرای  شـــده  خـــرد  برگ هـــای  می شـــوند. 
جنگلـــی عالـــی هســـتند و اگـــر در فصـــل پاییـــز یـــک 
فصـــل  طـــول  در  بپاشـــید،  بـــاغ  در  را  آن هـــا  از  الیـــه 
مناطـــق  در  می کننـــد.  تجزیـــه  بـــه  شـــروع  زمســـتان 
بارانـــی برگ هـــای خـــرد نشـــده می تواننـــد بـــه یکدیگـــر 
ـــن  ـــن حـــال اگـــر چنی ـــا ای ـــد. ب ـــد و آب را دفـــع کنن بپیوندن
ــا را  ــگک برگ هـ ــا چنـ ــوان بـ ــاد، می تـ ــم افتـ ــی هـ اتفاقـ

ــوند. ــرم شـ ــرده و نـ ــع کـ جمـ
بـــرای  معروفـــی  مالچ هـــای  کلـــش:  و  کاه   -
بـــاغ ســـبزیجات هســـتند کـــه مانـــع انتشـــار خـــاک و 
بـــاال و روی  بـــه  از خـــاک  بیماری هـــای منشـــأ شـــده 
بـــه  کاه  می شـــوند.  گیاهـــان  پایین تـــر  برگ هـــای 
ـــد  ـــل رش ـــد کل فص ـــن فراین ـــود و ای ـــه می ش ـــی تجزی آرام
ـــب  ـــل مناس ـــک مح ـــن ی ـــد. همچنی ـــول می انجام ـــه ط ب
بـــرای عنکبوت هـــا و ســـایر حشـــرات مفیـــد بـــه وجـــود 
مـــی آورد کـــه بتواننـــد در آن حرکـــت کننـــد و بـــه کنتـــرل 
آفـــات کمـــک کننـــد. در نهایـــت، وقتـــی کـــه زمـــان کشـــت 

ــه  ــتراحت دادن بـ ــان اسـ ــا زمـ ــد یـ ــول جدیـ ــک محصـ یـ
بـــاغ ســـبزیجات می رســـد جمـــع کـــردن آن و کار کـــردن 

بـــر روی خـــاک آســـان اســـت.
مالچ غیرآلی )مصنوعی یا معدنی(

یـــا  غیرآلـــی  روی خـــاک  پوشـــش های ســـطحی 
پالســـتیک  جنـــس  از  پوشـــش هایی  بـــه  شـــیمیایی 
خـــاک  روی  بـــر  کـــه  می شـــود  گفتـــه  پلی اتیلـــن  یـــا 
ــری  ــرای جلوگیـ ــترده می شـــوند. ایـــن محصـــول بـ گسـ
از رشـــد گیاهـــان هـــرز و همچنیـــن تبخیـــر آب از خـــاک 
از داخـــل  مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد. گیاهـــان 
می شـــود،  ایجـــاد  مالـــچ  ســـطح  روی  کـــه  منافـــذی 
رشـــد می کننـــد. ضخامـــت ایـــن نایلون هـــا بیـــن ۳۰ 
تـــا ۵۰ میکـــرون اســـت. مالـــچ پالســـتیکی در رنگ هـــا و 
ــد  ــای مختلـــف تولیـ ــرای نیازهـ ــای گوناگـــون بـ اندازه هـ

می شـــود.

مالچ های پالستیکی و پلی اتیلنی
و پالســـتیکی ســـال های  پلی اتیلـــن  مالچ هـــای 
کشـــاورزی  عرصه هـــای  در  کـــه  اســـت  مدیـــدی 
زیـــادی  کاربـــرد  ســـبزیکاری  زمینـــه  در  به خصـــوص 
بـــرای  پلی اتیلـــن  از مالچ هـــای  اســـتفاده  داشـــته اند. 
اولیـــن بـــار در ژاپـــن و در دهـــه ۱۹۶۰ میـــالدی مطـــرح 
شـــد و خیلـــی ســـریع بـــه اروپـــا و آمریـــکا گســـترش 

زیـــر  در  شـــده  وارد  تشعشـــع  روش  ایـــن  در  یافـــت. 
درجـــه  گلخانـــه ای  اثـــر  ایجـــاد  به علـــت  پالســـتیک 
افزایـــش  را  پالســـتیک  زیـــر  هـــوای  و  خـــاک  حـــرارت 
می دهـــد. آفتاب دهـــی خـــاک بـــرای کنتـــرل عوامـــل 
ـــد بخـــش  ـــز امی بیمـــاری زا و نماتدهـــا و آفـــات خاکـــزی نی
ــردن  ــرم کـ ــتیکی جهـــت گـ ــای پالسـ ــد. مالچ هـ می باشـ
خـــاک، حفـــظ رطوبـــت، کاهـــش شست وشـــوی مـــواد 
معدنـــی و آلـــی موجـــود در خـــاک، ایجـــاد یـــک حفـــاظ در 
مقابـــل پاتوژن هـــای خـــاک زی و جلوگیـــری از پوســـیدگی 
میـــوه و کنتـــرل علف های هـــرز مـــورد اســـتفاده قـــرار 
حـــرارت  درجـــه  روشـــن  پالســـتیک های  می گیرنـــد. 
ــش  ــگ افزایـ ــره رنـ ــتیک های تیـ ــتر از پالسـ ــاک را بیشـ خـ
بیشـــتر  تیـــره  پالســـتیکی  مالچ هـــای  و  می دهنـــد 
اســـتفاده می شـــوند.  کنتـــرل علف های هـــرز  جهـــت 
ــت  ــرز را از دریافـ ــره علف های هـ ــای تیـ ــه مالچ هـ ــرا کـ زیـ
نـــور محـــروم ســـاخته و در نتیجـــه از انجـــام فتوســـنتز در 
برگ هـــا جلوگیـــری می کننـــد. مالچ هـــای پالســـتیکی 
از خـــود عبـــور  را  کـــه بیشـــتر اشـــعه مـــادون قرمـــز 
می دهنـــد در اثـــر نفـــوذ اشـــعه بـــه خـــاک گرمایـــش 
ـــور  ـــدم عب ـــت ع ـــوده و به عل ـــم نم ـــتر فراه ـــاک را بیش خ
ــرل  ــرز را کنتـ ــد علف های هـ ــوری رشـ ــای نـ ــایر طیف هـ سـ

ــرد. ــد کـ خواهنـ
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روش کاربرد مالچ
بلنــد  مانــع  صــاف  )ســطح  خــاک  ســازی  آمــاده   -۱

خــاک( ســطح  از  پالســتیک  شــدن 
۲- آبیاری خاک )افزایش حرارت(

۳- کندن شیار یا گودال
و  تراکتــور  بــا  راســت  )ســمت  خــاک  پوشــاندن   -۴

دســت( بــا  چــپ  ســمت 
۵- برداشــت پالســتیک و کاشــت: البتــه ایــن بســتگی 
بــه نــوع گیــاه و هــدف کاربــرد مالــچ دارد کــه بســته بــه 
هــدف می توانــد هم زمــان باشــد و یــا در ابتــدا بــرای 
تخلیــه ی بانــک بــذری تیمــار مالــچ اعمــال گــردد و پــس 
ــچ  ــود. مال ــت نم ــه کش ــدام ب ــتیک اق ــتن پالس از برداش
از  پــس  ابتــدا  نیــز  صیفی جــات  کشــت  در  پالســتیکی 

ایجــاد شــیار و پشــته در زمیــن و آبیــاری اولیــه و کاشــت 
بــذر در دیــواره پشــته پهــن می کننــد. بــه نحــوی کــه نــوار 
پالســتیکی ســطح شــیار را کــه محیطــی برابــر 1/5 متــر 
دارد به طــور کامــل پوشــانده و ســطح بــاالی پشــته را نیــز 
بــه عــرض تقریبــًا 25 ســانتی متر در بــر می گیــرد. ســپس 
بــا دادن خــاک بــر لبه هــای کنــاری نــوار پالســتیکی در 
روی پشــته آن را تثبیــت می نماینــد. پــس از ســبز شــدن 
بذرهــا، حفره هایــی را در محــل ســبز شــدن جوانه هــا 
ایجــاد می کننــد تــا آب آبیــاری از ایــن طریــق در شــیار 
نفــوذ نمایــد. در رابطــه بــا گیاهــان پوششــی نیــز از ارقــام 
از مزایــای مــورد نظــر  مناســب در جهــت بهره منــدی 
بایــد اســتفاده نمــود کــه بعــد از رســیدن بــه حــد قابــل 

ــد.   ــاک برگردان ــه خ ــوان ب ــد می ت ــی از رش توجه

مزایای مالچ
۱- افزایش دما: مالچ های پالستیکی با جذب اشعه ی 
افزایش  باعث  گلخانه ای  حالت  ایجاد  و  خورشیدی 
دما  افزایش  می شوند.  خاکپوش  زیر  در  خاک  دمای 
علف های هرز،  بذور  جمعیت  رفتن  بین  از  باعث  نیز 

به طو  می شود.  غیره  و  ویروس ها  خاک زی،  قارچ های 
آبزی  قارچ های  سانتی گراد،  درجه   50 دمای  در  مثال 
 60 حرارت  درجه  در  می میرند.  اوومیست ها  برخی  و 
باکتری های  و  قارچ ها  اغلب  سانتی گراد،  درجه   72 تا 
بیماری زا، کرم ها، هزارپایان و حلزون ها و در دمای 82 

و  باکتری ها  علف های هرز،  بیشتر  سانتی گراد،  درجه 
ویروس ها از بین می روند.

مالچ های  از  استفاده  مالچ:  زیر  دمای  کاهش   -۲
افزایش  و  حرارت  درجه  کاهش  به  منجر  زیستی 
به  و  سایه  وجود  می شود.  خاکپوش  زیر  در  رطوبت 
رشد  از  جلوگیری  باعث  نیز  فتوسنتز  کاهش  آن  دنبال 

علف های هرز می شود.
3- مانع فیزیکی در برابر جوانه زنی بذور علف های هرز 
خاک  به  خورشید  نور  رسیدن  از  مالچ  همچنین  و 
از رشد علف هرز  ممانعت می کند که باعث جلوگیری 

می شود.
)کاهش  غذایی  عناصر  مصرف  کارایی  افزایش   -۴

شست و شوی مواد معدنی و مواد آلی خاک(

۵- کاهش استفاده از سموم و علف کش ها
۶- کاهش تبخیر آب و حفظ پراکنش مناسب رطوبت 

در خاک )افزیش کارایی مصرف آب(
۷- کاهش هزینه ی کنترل علف های هرز

وجود  و  کاغذ  )تجزیه ی  خاک  بقایای  افزایش   -۸

کلش در سطح خاک(
ویروسی  بیماری های  و  حشرات  شته ها،  دفع   -۹

)مالچ های رنگی(
۱۰- کاهش تعداد دورهای آبیاری

۱۱- کنترل رسوبات و کاهش سرعت رواناب
۱۲-  جلوگیری از هدر رفت آب توسط علف های هرز
۱۳- جلوگیری از تلفات آبی در فواصل بین دو گیاه

خاک  میکروارگانیسم های  فعالیت  افزایش   -۱۴
)افزایش حاصلخیزی خاک(

۱۵- افزایش جذب امالح توسط ریشه ی گیاهان به 
علت افزایش درجه حرارت خاک

۱۶- هدایت سریع تر آب باران و آب آبیاری به پای بوته
۱۷- کاهش آلودگی زیست محیطی

و  مرطوب  خاک  با  میوه  تماس  از  جلوگیری   -۱۸
کاهش بیماری پوسیدگی میوه بر اثر حمله قارچ های 

خاک زی
۱۹- کاهش فرسایش آبی و بادِی خاکی

۲۰- کاهش مدت کار در مرحله ی داشت و زودرسی 
محصول

بودن  نوبرانه  به علت  کشاورزان  درآمد  افزایش   -۲۱
محصول: مالچ های پالستیکی تیره به علت جذب نور و 
افزایش دمای خاک و همچنین فراهم آوردن رطوبت 
سطح  شدن  گرم  موجب  جذب،  قابل  موادغذایی  و 
کنترل  در  نه تنها  امر  این  که  می شوند  پالستیک  زیر 
بوده،  مؤثر  گیاهی  وآفات  بیماری ها  علف های هرز، 
بلکه در پیش رسی، افزایش کمیت و کیفیت محصول 
در  توجهی  قابل  افزایش  باعث  و  داشته  بسزایی  تأثیر 
عملکرد می شود. این امر از لحاظ اقتصادی نیز اهمیت 
باالیی دارد. به طوری که در پیش رسی محصول به علت 
اختالف فاحش قیمت فروش محصول نوبرانه، درآمد 

زارع افزایش قابل توجهی می یابد.
۲۲- جلوگیری از سله بستن و فشردگی خاک: مالچ 
و  باران  اثر  در  خاک  شدن  پوسته  پوسته  از  پالستیکی 
آفتاب جلوگیری می کند. با کاهش میزان علف های هرز 
می شود  باعث  که  می یابد  کاهش  شخم زدن  به  نیاز 
این  و  باشد  دارای هوا  و  نرم  زیر مالچ همچنان  خاک 
فعالیت  و  خاک  اکسیژن  میزان  افزایش  موجب  امر 

میکروبی آن می شود.
۲۳- جلوگیری از تجمع امالح در سطح خاک

عملکرد  افزایش  و  غذایی  مواد  کیفیت  بهبود   -۲۴
نگه  دور  خاک  از  را  میوه  غیرآلی  مالچ های  محصول: 
و  میوه  بیشتر  تمیزی  باعث  موضوع  این  و  می دارد 

سبزی می شود.
از عمق به  ۲۵-کاهش شیب جریان حرکت رطوبت 
سطح خاک: در خاکی که سطح آن خشک است رطوبت 
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با  خاک  سطح  طرف  به  مویین  لوله های  توسط  خاک 
سرعت بیشتری منتقل شده و موجب کاهش ذخیره 
آب موجود در خاک می شود. هنگامی که سطح خاک 
از تبخیر  توسط مالچ پوشیده شود به دلیل جلوگیری 
رطوبت سطح خاک، حرکت آب به سطح خاک توسط 
لوله های مویین کند شده در نتیجه توزیع رطوبت در 
خاک یکنواخت بوده و رطوبت بیشتری در خاک ذخیره 

خواهد گردید.
افزایش دما:  اثر  در  )علف های هرز(  ۲۶- گیاه سوزی 
با سطح خاک کاماًل تماس  در صورتی که مالچ شفاف 
که  باشد  نحوی  به  مالچ  کاربرد  روش  و  باشد  داشته 
سطح لبه ها و دیواره های پشته و کف جوی با پالستیک 
پوشانده شود و آب از روی پالستیک جریان یابد بعد از 
سبز شدن گیاهچه های علف هرز، به دلیل حالت گیاه 
سوزی مالچ، بیشتر گیاهچه ها از بین می روند که این 

روش مناسبی در کنترل علف های هرز می باشد.
بدلیل  علف های هرز  فتوسنتزی  قدرت  کاهش   -۲۷
عدم رسیدن نور به علف های هرز و افزایش درجه حرارت

با  روشن  مالچ های  علف های هرز:  خودُتنکی   -۲۸
عبور نور باعث جوانه زنی علف های هرز می گردند که به 
به شدت  آن ها  تراکم  اولیه رشد  زمان در مراحل  مرور 
دما،  افزایش  با  و  زمان  مرور  به  ولی  می یابد  افزایش 
علف های هرز موجود در زیر پالستیک برای زنده ماندن از 
مواد فتوسنتزی سایر اندام های خود استفاده می کنند 
علف های هرز  رفتن  بین  از  استراتژی،  این  نتیجه ی  که 

می باشد.
و  خاک  در  موجود  غذایی  مواد  بیشتر  حاللیت   -۲۹
آب: با فزایش دما فرایند انحالل مواد در آب سریع تر و 
اینکه مقدار  به دلیل  آفتاب دهی  بیشتر می شود و در 
زیادی از آب به شکل بخار در آمده و آب باقی مانده هم 
دمای بیشتر از حد معمول دارد، لذا سطح تماس بخار 
این مواد  و  بیشتر می شود  با عناصر غذایی خاک  آب 

راحتر در دسترسی ریشه گیاهان قرار می گیرند.
۳۰- تخلیه بانک بذری خاک: مالچ های تیره به دلیل 
از فتوسنتز  نتیجه ممانعت  در  و  نور  عبور  از  جلوگیری 
کنترل  شفاف  مالچ های  با  مقایسه  در  علف های هرز 
اما  می کند؛  اعمال  علف های هرز  روی  موفق تری 
موجب  گلخانه ای  حالت  ایجاد  با  شفاف  پالستیک 
پالستیک  زیر  هوای  و  خاک  حرارت  درجه  افزایش 
در  شفاف  پالستیک  که  گفت  بتوان  شاید  می شوند. 
اوایل فصل با ایجاد حالت گلخانه ای شرایط مناسب را 

برای رشد علف های هرز فراهم می کند.
مالچ  از  استفاده  ریشه:  به  صدمه  کاهش   -۳۱
در  را  بدون علف هرز  به طور عملی منطقه   ، پالستیک 
برای  شخم زدن  بنابراین  می کند،  ایجاد  گیاه  اطراف 

ریشه های  به  آسیب  امکان  که  علف های هرز  حذف 
گیاه را به همراه دارد، از بین می برد.

مناطقی  در  کشاورزان  مالچ:  زراعی  تناوب   -۳۲
زراعی  تناوب  از  عمده  به طور  اصفهان  استان  مانند 
تمایل  می کنند.  استفاده  گندم  و  آفتابگردان  خربزه، 
صرفه جویی  به دلیل  پالستیکی  مالچ  از  استفاده  به 
آبیاری  به  گندم  که  است  زمانی  برای  آبیاری  میزان  در 
بدون  برداشت خربزه،  پایان  در  تناوب  این  در  دارد.  نیاز 
بدون  روش  به اصطالح  ایجاد شیار  و  زمین  برهم زدن 
می شود،  کشت  آفتابگردان   )No-Tillage( خاک ورزی 
به طوری که آبیاری اول آفتاب گردان با آبیاری آخر خربزه 

مشترک می شود.

معایب کاربرد مالچ
باید  دارد  که  محاسنی  همه  با  مالچ  کشت   -۱
کارگر،  پالستیک،  هزینه  )مانند:  آن  هزینه های  به 
تجهیزات نصب و همچنین هزینه های جمع آوری بعد 

از کشت( نیز توجه کرد.
پلی اتیلن  مانند  معمول  پالستیک های  اگر   -2
خاک  در  آن ها  تجمع  شود،  استفاده  مالچ  تولید  برای 
مشکالت  و  کاسته  خاک  بازدهی  از  باال  عمر  به دلیل 
زیست محیطی را به همراه دارد، همچنین هزینه های 

جمع آوری و حذف آن ها گزاف است.
۳- استفاده از مالچ در ابتدا زمین را عاری از نیتروژن 
اوره  کود  خاک  به  باید  مالچ پاشی  از  قبل  لذا  می کند، 

داده شود.
مسدود  به خوبی  پالستیکی  پوشش های  اگر   -۴
در  پالستیک  زیر  در  راحتی  به  می تواند  هوا  نشوند، 
دمایی  مطلوب  شرایط  این صورت  در  که  باشد  گردش 
برای رشد قارچ ها و عوامل بیماری زا فراهم  و رطوبتی 

می شود.
۵- برای جلوگیری از فاسد شدن تنه ی درخت، نباید 

از مالچ در اطراف تنه ی درختان و گیاه استفاده شود.
یک  شده  استفاده  مالچ  کیفیت  و  دوام   -۶
یا  و  سنگین  بادهای  زیراکه  بوده،  مهم  بسیار  فاکتور 
پالستیک های  شدن  پاره  موجب  سمج  علف های هرز 

ترد و شکننده می شوند.
۷- مالچ هایی مثل کاه و کلش در برخی موارد حاوی 

بذور علف های هرز هستند.
۶- پراکنده شدن مالچ )به خصوص کاه و کلش( در 
مناطق اطراف در اثر باد و عوامل دیگر که نه تنها باعث 
هزینه ی  بلکه  می شود  محیطی  زیست  آلودگی های 

استفاده از این روش کنترلی را نیز افزایش می دهد.
زیادی  کارایی  چندساله  علف های هرز  کنترل  در   -۷

ندارند.
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رشته علوم علف های هرز در یک مقطع حساس قرار دارد. چند دهه کنترل شیمیایی کارآمد علف های هرز منجر به 
افزایش تعداد جمعیت علف های هرز مقاوم در برابر علف کش ها شده، که با وجود تعداد کمی علف کش جدید 
با نحوه عمل مشابه برای مقابله با این روند، اغلب هیچ جایگزینی اقتصادی برای علف کش ها در محصوالت 
با سطح زیر کشت وسیع وجود ندارد. در همین زمان، جمعیت جهان در حال رشد بوده و افزایش تولید مواد 
غذایی برای تغذیه نه میلیارد نفر جمعیت پیش بینی شده تا سال 2050 ضروری است. در این جا ما این چالش ها 
پایدار علف های  ارائه مدیریت  به  امید  نوآوری در نظر می گیریم که  روندهای نوظهور در فناوری و  با  را همراه 
را فراهم می کند. ظهور محصول طبیعی منجر به کشف علف کش های جدید و سموم زیستی  آینده  هرز در 
شده و نشان می دهد که می توان روش های جدیدی را کشف کرد، در حالی که مهندسی ژنتیک نیز گزینه های 
دیگری را برای دست کاری انتخاب علف کش و ایجاد رویکردهای کاماًل جدید برای مدیریت علف های هرز فراهم 
می کند. پیشرفت در درک اثرات متقابل پاتوژن گیاه به توسعه عوامل جدید کنترل بیولوژیکی کمک می کند و 
بینش در مورد اثرات متقابل گیاه-گیاه نشان می دهد که پاسخ محصوالت به رقابت را می توان با دست  ورزی 
بهبود بخشید. انقالب ایجاد شده در قدرت محاسبه و اتوماسیون منجر به ایجاد یک صنعت نوپا با استفاده از 
دید ماشینی و اطالعات سیستم موقعیت یاب جهانی برای تشخیص علف های هرز از محصوالت و کنترل دقیق 
متعددی  امکانات  مکانیکی،  یا  شیمیایی  مکانیسم های  طریق  از  فن آوری ها،  این  است.  شده  هرز  علف های 
به  تولیدکنندگان  خوب،  تصمیم گیری  برای  همچنین  می کنند.  فراهم  هرز  علف های  کارآمد  مدیریت  برای  را 
اطالعاتی نیاز دارند، که با کارآیی و ویژگی بی سابقه ای ارائه شده و جنبه های توسعه کار را متحول می کنند. ما 
فکر می کنیم تأمین نیازهای مدیریت علف های  هرز کشاورزی تا سال 2050 و بعد از آن چالشی است که مستلزم 
تعهد آژانس های تامین بودجه، محققان و دانشجویان برای بومی سازی فن آوری های جدید به منظور حصول 
راه حل های با دوام مدیریت علف های هرز است. ادغام فن آوری های مدیریت علف های هرز قدیمی و جدید 
اکولوژی علف های هرز  و  بهتر زیست شناسی  بر درک  در سیستم های متنوع تر مدیریت علف های هرز، مبتنی 
بوده و می تواند استراتژی های مدیریت تلفیقی علف های هرز و مدیریت مقاومت را ارائه دهد، که پایدارتر از 

فن آوری هایی است که اکنون از بین رفته اند.
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مقدمه
ســال ۲۰۵۰ یــک تاریــخ مهــم اســت کــه توســط 
قــرار  تامــل  مــورد  رســانه ها  و  صنعــت،  دولــت، 
می گیــرد. انتظــار مــی رود کــه جمعیــت انســانی جهــان 
در حــدود ۹ میلیــارد نفــر باشــد و بــه ظرفیــت جهانــی 
غــذا فشــار  و  آب شــیرین  کافــی،  انــرژی  تأمیــن  بــرای 
ــه  ــرای تغذی ــول ب ــد محص ــی تولی ــطوح فعل ــاورد. س بی
بــرآورده  و  نیســت  کافــی  پیش بینی شــده  جمعیــت 
ــک  ــوان ی ــده به عن ــای پیش بینی ش ــن تقاض ــاختن ای س
چالــش بــزرگ بــرای بشــریت در نظــر گرفتــه می شــود. 
بــار پاســخ گویی بــه ایــن نیازهــا بــا تغییــر آب و هــوا، 
زمین هــای  کاهــش  و  آب،  منابــع  دادن  دســت  از 
خواهــد  تشــدید  متعــدد  دالیــل  بــه  کشــت  قابــل 
شــد. مدیریــت علف هــای هــرز بــرای تولیــد کشــاورزی 
و مدیریــت مناظــر و محیط زیســت ضــروری اســت و 
نقــش مهمــی در تعییــن این کــه آیــا مــا نیازهــای آینــده 
ــا  ــر، ایف ــا خی ــم ی ــرآورده می کنی ــی را ب ــواد غذای ــد م تولی

خواهــد کــرد. 
ایــن مقالــه نتیجــه یــک گردهمایــی اســت کــه در 
WSSA در ســال ۲۰۱۶ در شــهر ســان خوان  کنفرانــس 

کشــور پورتوریکــو برگــزار شــد. هــدف از ایــن گردهمایــی 
در نظــر گرفتــن آینــده بلنــد مــدت کنتــرل علف هــای 
هــرز و دانــش مــورد نیــاز بــرای ایجــاد یــک سیســتم 
پایــدار بــرای مدیریــت علف هــای هــرز بــود. از ســخنرانان 
گردهمایــی خواســته شــد تــا بــا درک ایــن موضــوع کــه 
ــت  ــظ جمعی ــرای حف ــاورزی ب ــول در کش ــش محص افزای
آینــده جهــان ضــروری اســت، از تکنولوژی هــای فعلــی و 
در حــال ظهــور بــرای تصــور این کــه مدیریــت علف هــای 
هــرز در ســال ۲۰۵۰ چــه شــکلی خواهــد بــود، برون یابــی 
کننــد. افزایــش مــداوم تعــداد بیوتیپ هــای مقــاوم 
کــه  می کنــد  تقویــت  را  نکتــه  ایــن  علف کــش  بــه 
فنــاوری کنتــرل علف هــای هــرز بایــد به طــور مــداوم 
پیشــرفت کنــد تــا از تکامــل و ســازگاری علف هــای هــرز 
جلوگیــری کنــد. خوشــبختانه، پیشــرفت ســریع فنــاوری 
و پیشــرفت های جدیــد در علــوم زیســتی، پتانســیل 
ــود یافتــه مدیریــت علف هــای  ــد و بهب روش هــای جدی

هــرز را فراهــم می کنــد. 
یــک   ۲۰۵۰ ســال  بــه  منتهــی  ســال   ۳۲ ایــن 
در  کــه  می کنــد  فراهــم  طوالنــی  نســبتًا  زمانــی  بــازه 
از  برخــی  کــه  اســت،  ممکــن  چیزهــا  از  بســیاری  آن 

ــا را  ــیاری از آن ه ــم و بس ــور کنی ــم تص ــا را می توانی آن ه
نمی توانیــم. ایــن هــم یــک فرصــت و هــم یــک چالــش 
اســت. بــا در نظــر گرفتــن ایــن دیــدگاه خوش بینانــه کــه 
نــوآوری در ژنتیــک گیاهــان بــرای بــرآوردن نیازهــای تولیــد 
ــی  ــر کاف ــارد نف ــدود ۹ میلی ــی در ح ــت جهان ــک جمعی ی
ــور  ــه ط ــرز ب ــای ه ــرل علف ه ــش کنت ــود، چال ــد ب خواه
نامحــدود باقــی خواهــد مانــد. علفهــای هــرز بــه تکامل 
و تــداوم خــود ادامــه داده و مــا بایــد ایــن مســئله را بــه 
عنــوان چالشــی بــرای یافتــن راه حل هــای پایــدار واقعــی 

ــم. ــر بگیری ــرز در نظ ــای ه ــت علف ه ــرای مدیری ب
مدیریــت  آینــده  بــه  کــه  اخیــر  بررســی های 
از  عالــی  خالصــه ای  می کننــد  نــگاه  هــرز  علف هــای 
نقــاط قــوت فعلــی، شــکاف های موجــود و نیازهــای 
علــم علف هــای هــرز را فراهــم می کننــد. نویســندگان 
مختلفــی از چارچــوب بهبــود  یافتــه ســؤاالت تحقیــق 
و  بوم شناســی  اساســی  اصــول  آشکارســازی  جهــت 
افزایــش  کرده انــد،  حمایــت  هــرز  علف هــای  تکامــل 
اســتفاده از رویکردهــای مدیریــت تلفیقــی علف هــای 
کاربــردی  علــم  بــا  پایــه  دانــش  بهتــر  ادغــام  هــرز، 
فرصت هــای  از  بهره بــرداری  یــا  و  هــرز،  علف هــای 

ــا و  ــن تحلیل ه ــا ای ــی ب ــا به  طور کل ــد. م ــی جدی تحقیقات
توصیه هــا موافــق هســتیم، امــا در اینجــا مــا دیــدگاه 
ــرای ارائــه چگونگــی کنتــرل علف هــای هــرز  متفاوتــی ب

می دهیــم. ارائــه  دور  نســبتًا  آینــده  در 
فن آوری هــای  بــر  تمرکــز  تمریــن  ایــن  از  هــدف 
اســت  ممکــن  کــه  اســت  هــرز  علف هــای  مدیریــت 
قابل مالحظــه ای  به طــور  آینــده  دهه هــای  طــول  در 
تغییــر کننــد. اگرچــه مــا به طــور مســتقیم بــه بیولــوژی 
علف هــای هــرز نمی پردازیــم، امــا انتظــار داریــم کــه 
پیشــرفت های مشــابهی در علــم و پــردازش اطالعــات 
کــه بــه مدیریــت جدیــد علف هــای هــرز کمــک می کنــد، 
انقالبــی در درک رشــد و توســعه گیــاه، پاســخ به اســترس 
درک  واقــع،  در   کنــد.  ایجــاد  محیطــی  تعامــالت  و 
زیست شناســی و اکولــوژی علــف هــرز بــرای مدیریــت 
پایــدار علــف هــرز ضــروری اســت، چــرا کــه جمعیت هــای 
جدیــد  انتخابــی  فشــارهای  بــه  پاســخ  در  هــرز  علــف 
ســازگار و تکامــل می یابنــد. اولویــت بودجــه و آمــوزش 
در ایــن حوزه هــا در توصیه هــای مــا منعکــس شــده 

ــت.  اس
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اســتفاده  از چــه علف کش هایــی  در ســال ۲۰۵۰ 
خواهیــم کــرد؟

علف کش های شیمیایی سنتی
از اوایــل دهــه ۱۹۵۰ تــا اوایــل دهــه ۱۹۸۰، هــر ۲/۵ 
تــا ۳ ســال یــک مکانیــزم عمــل جدیــد علف کــش تجــاری 
شــد. بــا ایــن حــال، هیــچ MOAs جدیــدی از دهــه ۱۹۸۰ 
یــک شــرکت  اگرچــه  اســت.  نشــده  تاکنــون معرفــی 
بــزرگ بیــان کــرده  اســت کــه آن هــا در  حــال توســعه یــک 
 MOA علف کــش پهن برگ کــش بــا طیــف وســیع بــا یــک
جدیــد هســتند، افزایــش خطــی بی وقفــه در مقاومــت 
از  علف کــش  برابــر  در  هــرز  علف هــای  تکامل یافتــه 
 MOAs اواســط دهــه ۱۹۷۰ نیــاز زیــادی بــه علف کــش بــا
جدیــد ایجــاد کــرده  اســت. ایــن در حالــی اســت کــه، 
ــز  ــی نی ــا MOAs قدیم ــد ب ــای جدی ــی از علف کش ه حت
ــت  ــچ مقاوم ــه هی ــرض این ک ــا ف ــود )ب ــتقبال می ش اس
ــد(،  ــه ندارن ــت تکامل یافت ــوارد مقاوم ــر م ــی در براب عرض
 MOAs ــا امــا حتــی در معرفــی علف کش هــای جدیــد ب
قدیمــی یــک کاهــش وجــود داشــته  اســت. فقــدان 
هــر MOAs جدیــد از دهــه ۱۹۸۰ شــگفت انگیز بــوده 
 اســت، زیــرا بازده هــای عــادی نزولــی، کشــف حداقــل 
افزایــش  می دهــد.  نشــان  را  جدیــد   MOAs چنــد 
مقاومــت تکامل یافتــه در برابــر علف کــش، همــراه بــا 
فقــدان MOAs جدیــد تهدیــدی اســت کــه تقریبــًا تمــام 
غیرقابــل   ۲۰۵۰ ســال  تــا  را  موجــود  علف کش هــای 

 اســتفاده می کنــد. 
ــد شــدن خــط کشــف  ــد و کن فقــدان MOAs جدی
ــت، از  ــل اس ــن عام ــل چندی ــه دلی ــااًل ب ــش احتم علف ک
 جملــه تلفیــق شــدید صنعــت آفت کش هــا، کاهــش 
معرفــی  از  پــس  علف کش هــا  بــازار  قابــل  توجــه 
ــی  ــات نظارت ــت، الزام ــه گالیفوزی ــاوم ب ــوالت مق محص
بســیار  )هزینــه  جدیــد  محصــوالت  بــرای  ســخت تر 
بیشــتر بــرای رســیدن بــه یــک محصــول جدیــد بــه بــازار(، 
و کاهــش بــازده روش هــای کشــف علف کــش. اســتفاده 
از  زیــادی  تعــداد  ارزان  تولیــد  بــرای  ترکیبــی  از شــیمی 
بــا بــازده بــاال  ترکیبــات بــرای آزمایــش در ارزیابی هــای 
تنگنــا را شکســته اســت. به طور کلــی، علف کش هــای 
تراریختــه  محصــوالت  و  قدیمــی   MOAs بــا  جدیــد 
ــه علف کش هــای قدیمــی مقــاوم  ــد کــه نســبت ب جدی
ــا  ــا( تنه ــوردی و دیکامب ــال، توف ــوان مث ــتند )به عن هس
مشــکالت  از  برخــی  بــرای  مــدت  کوتــاه   راه حل هــای 
ــرا در  حــال حاضــر  علف هــای هــرز موجــود هســتند، زی

ایــن علف کش هــا وجــود دارد.  برابــر  مقاومــت در 
افزایــش  منفــی،  عرضــی  مقاومــت  از  اســتفاده 
حساســیت بــه یــک علف کــش از گروهــی کــه مقاومــت 
بــه آن تکامــل  یافتــه اســت، ایــن پتانســیل را دارد کــه 

را  مــا  قدیمــی  علف کش هــای  از  برخــی  از  اســتفاده 
منفــی،  عرضــی  مقاومــت  از  مثالــی  کنــد.  طوالنی تــر 
 [Hydrilla هیدریــال  هــرز  علــف  گونــه  در  جهــش 
 phytoene ژن   verticillata )L. f.) Royle]
(PDS( desaturase )تبدیــل Arg-304 بــه Thr( کــه 
۵۲ برابــر مقاومــت در برابــر نورفلــورازون ایجــاد می کنــد، 
امــا جهــش PDS را ۵ برابــر نســبت بــه دیفلوفنیــکان 
مقاومــت  از  دیگــری  مثال هــای  می کنــد.  حســاس 
ــا دیگــر MOAs هــا  ــه علف کش هــای ب عرضــی منفــی ب
 .II ــوری ــتم ن ــای سیس ــد مهار کننده ه ــود دارد، مانن وج
بنابرایــن، علف کشــی کــه مقاومــت عرضــی منفــی بــه آن 
وجــود دارد، می توانــد بــا علف کشــی کــه مقاومــت بــرای 
جلوگیــری و یــا حــذف گیاهــان جهش یافتــه وجــود 
دارد، مخلــوط یــا جایگزیــن شــود. ایــن اســتراتژی هنــوز 
مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت، امــا می توانــد در 
ــای  ــتفاده از علف کش ه ــردن اس ــی ک ــرای طوالن ــده ب آین

قدیمی تــر مفیــد باشــد.

آفت کش هــای  و  علف کش هــا  جدیــد  اهــداف 
زیســتی

آینــده کنتــرل شــیمیایی بــه کشــف علف کش هایی 
ایــن  امــر  ایــن  امــا  دارد،  بســتگی  جدیــد   MOAs بــا 
آیــا مکان هــای هــدف  را مطــرح می کنــد کــه  ســؤال 
هــر  این کــه،  اول  خیــر.  یــا  دارنــد  وجــود  نیــز  جدیــد 
آنزیمــی کــه در یــک مســیر متابولیکــی قــرار دارد هــدف 
خوبــی بــرای ســاخت علف کــش نیســت. بــرای مثــال، 
ــل شــیکیمات ۳- فســفات  ــول پیرووی حتــی اگــر ۵– ان
ســنتاز و اســتوالکتات ســنتاز بــه ترتیــب از مســیرهای 
شــیکیمات و آمینــو اســید زنجیــره ای شــاخه دار اهــداف 
خــوب  مهار کننده هــای  باشــند،  علف کــش  عالــی 
ــی  ــدری علف کش ــه ق ــیرها ب ــن مس ــای ای ــر آنزیم ه دیگ
ضعیــف هســتند کــه نمی تــوان آن هــا را تجــاری کــرد. 
ــک مســیر ممکــن اســت هــدف  ــک آنزیــم خــاص از ی ی
از  زیــادی  اگــر مقــدار  نباشــد؛  بــرای علف کــش  خوبــی 
ــاه شــود، اگــر  ــا موجــب مــرگ گی ــد مهــار شــود ت آن بای
ــر  ــا اگ ــد، ی ــته باش ــی داش ــبتًا باالی ــی نس ــن فراوان پروتئی
بــرای محصــول وجــود  از یــک مســیر آنزیمــی  بیــش 
داشــته باشــد. بنابرایــن، تنهــا بخــش کوچکــی از اهــداف 

بالقــوه علف کــش قابــل اســتفاده اســت.
تجــاری  علف کشــی  عمــل  محــل   ۲۵ از  بیــش 
اســتفاده  مــورد  در حال حاضــر  کــه  دارنــد  وجــود 
فیتوتوکســین های  بــا  تحقیقــات  و  می گیرنــد،  قــرار 
بالقــوه  علف کشــی  عمــل  محــل  چندیــن  طبیعــی 
جدیــد دیگــر را نشــان داده  اســت. امــا در بیشــتر ایــن 
مــوارد، علف کــش طبیعــی بســیار گران، بســیار ســمی 

ــب  ــیمیایی مناس ــی و ش ــای فیزیک ــد ویژگی ه ــا فاق و ی
)ماننــد جــذب و انتقــال( بــوده، تــا یــک علف کــش خــوب 
باشــد. بــا ایــن حــال، ایــن ترکیبــات می تواننــد بــه کشــف 
 MOAs ،محل هــای هــدف جدیــد )بــه عنــوان مثــال
جدیــد( کــه می توانــد تمرکــز غربالگــری آزمایشــگاهی 
ترکیبــات ارزان تــر و یــا ســمی با خــواص فیزیکوشــیمیایی 

ــد. ــک کنن ــد، کم ــر باش بهت
توســعه  و  کشــف  امیدوار کننــده  مســیر  یــک 
علف کش هــای جدیــد براســاس محصــوالت طبیعــی 
اســت کــه محصــوالت جانبــی میکروارگانیســم ها یــا 
ــی  ــش کوچک ــا بخ ــتند. تنه ــان هس ــای گیاه عصاره ه
بــرای  جهــان  گیاهــی  و  میکروبــی  تنوع زیســتی  از 
فعالیــت علــف هــرز غربــال شــده  اســت. می دانیــم کــه 
بــا مکانیزم هــای جدیــد  ترکیبــات علف کشــی جالــب 
ترکیبــات،  ایــن  از  برخــی  و  شــده اند،  کشــف  عمــل 
)بــه  بوده انــد  موفقــی  بســیار  تجــاری  علف کش هــای 
عنــوان مثــال، گلوفوســینات بــر پایــه فسفینوتریســین، 
ــده  ــف  ش ــوس کش ــده بی آالف ــه  ش ــول تجزی ــک محص ی
 S. و   Streptomyces viridochromogenes از 
hygroscopicus توســط محققــان در ژاپــن(. شــرکتی 

عصــاره ی   ،Marrone Bio Innovations نــام بــه 
قــارچ  )باکتــری،  میکروارگانیســم   ۱۵۰۰۰ حــدود  آبــی 
غربــال  را  گیاهــی  عصــاره   ۳۵۰ و  اکتینومیســت(  و 
محل هــای  بــا  جدیــد  علف کشــی  ترکیــب  چندیــن  و 
 ،P Marrone( اســت  کــرده  پیــدا  جدیــد  عمــل 
ــی و  ــویه های میکروب ــی از س ــخصی(. برخ ــات ش ارتباط
 Marrone Bio عصــاره گیاهــی در حــال توســعه در 
علف کش هــای  به عنــوان  و  هســتند   Innovations
امــا  می کننــد،  عمــل  صرفــه  مقــرون  بــه   تجــاری 
علف کــش  یــک  توســعه  موفقیــت،  میــزان  بر اســاس 
ــه  ــه  صرفــه و طیــف وســیع نســبت ب زیســتی مقــرون  ب
فنــی  نظــر  از  زیســتی  حشــره کش  یــا  قارچ کــش  یــک 
 ۱۹۹۰ و   ۱۹۸۰ دهه هــای  در  اســت.  برانگیزتــر  چالــش 
بســیاری از شــرکت ها تالش هــای زیــادی جهــت کشــف 
امــا ظهــور  غربالگــری محصــول طبیعــی داشــتند،  و 
محصــوالت مقــاوم بــه گلیفوزیــت منجــر بــه از بیــن 
و  مولکولــی  ابزارهــای  شــد.  عملیات هــا  ایــن  رفتــن 
دیگــر ابزارهــای امــروزی امــکان غربال گــری هدفمنــد و 
ــا  ــک و متابولیت ه ــق ژنومی ــتری را از طری ــه بیش آگاهان

می کننــد. فراهــم 
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و   RNA بــا  کننــده  تداخــل  علف کش هــای 
ژنتیــک مهندســی 

یـک فـن آوری جدیـد بالقـوه اسـتفاده از RNA بـرای 
فرآینـد  از طریـق  علـف هـرز  کلیـدی  ژن هـای  خاموشـی 
افزایـش  بـه  منجـر  کـه  اسـت،   RNA )RNAi)تداخـل
حساسـیت علـف هـرز بـه علف کش هـا یـا مـرگ کامـل 
اسـپری،  یـک  عنـوان  بـه   RNA می شـود.  هـرز  علـف 
دارد،  هـرز  علف هـای  مدیریـت  بـرای  زیـادی  پتانسـیل 
بـه گونـه ای طراحـی کـرد کـه  را می تـوان  زیـرا توالی هـا 
به طـور انتخابـی یـک گونـه علـف هـرز خـاص یـا گروهی 
از گونه هـای علف هـای هـرز مرتبـط را هـدف قـرار دهد. 
می تـوان  را  فعلـی  علف کش هـای  اهـداف  احتمـااًل، 
مهـار کـرد، امـا هیـچ مقاومت عرضـی بـا علف کش های 
سـنتی وجـود نخواهـد داشـت، زیـرا RNAi از طریـق یـک 
مکانیـزم متفـاوت کار می کنـد. اهـداف جدیـد بالقـوه را 

کـرد. نیـز می تـوان شناسـایی 
 RNAi علف کش هـای  تجـاری  ثبـت  کـه  موانعـی 
ماننـد  فنـی  مشـکالت  شـامل  می کننـد  محـدود  را 
مؤثـر  جـذب  بـه  دسـتیابی  بـرای   RNA کـردن  فرمولـه 
در گیـاه هـدف بـه عنـوان یـک محصـول اسـپری شـده 
هسـتند. چالـش دیگـر، توسـعه روش هایی بـرای تولید 
اگرچـه  اسـت،  بـزرگ  مقیـاس  در  RNA هـا  اقتصـادی 
به طـور چشـم گیری کاهـش می یابـد.  کار  ایـن  هزینـه 
تـا  هـرز  علف هـای  کـه  نیسـت  مشـخص  عالوه بر ایـن، 

چـه حـد در برابـر علف کش هـای RNAi مقاومـت نشـان 
خواهنـد داد. از دیـدگاه نظارتـی، مشـخص نیسـت کـه 
چقـدر طـول می کشـد تـا یـک علف کـش جدید براسـاس 
گروه هـای  مخالفـت  و  شـود،  ثبـت  تکنولـوژی  ایـن 
هیـچ  متأسـفانه،  اسـت.  نامشـخص  مصرف کننـده 
 RNAi مقالـه تحقیقاتـی بـا مـرور دقیق در مـورد موضوع
قابـل اسـپری بـرای مدیریـت علف های  هرز وجـود ندارد، 
بنابرایـن مـا فقـط گزارش هـای کنفرانـس از یـک شـرکت 
قابل توجهـی  تـالش  می دهـد  نشـان  کـه  داریـم  بـزرگ 

بـرای توسـعه ایـن فـن آوری در حـال انجـام اسـت.
سـایر روش هـای جدید بـرای توسـعه علف کش ها 
را می تـوان بـا مهندسـی ژنتیـک بـه کار بـرد. بـرای مثـال، 
فسـفیت سـال ها پیـش به عنـوان علف کـش پیشـنهاد 
یـک مسـأله  روی محصـوالت  بـر  آن  امـا سـمیت  شـد، 
اسـت. مهندسـی متابولیسـم فسـفیت بـه محصـوالت 
تبدیـل  بـه فسـفات  را  آن  بتواننـد  بـه طـوری کـه  زراعـی 
فسـفاته  کودهـای  از  اسـتفاده  بـه  هم نیـاز  کننـد، 
بیـن می بـرد.  از  را  کـرده و هـم علف هـای هـرز  تأمیـن 
عوامـل  از  برخـی  بـرای  هـم  فسـفیت  عالوه بر ایـن، 
بیمـاری زای گیاهـی سـمی اسـت و هـم سیسـتم های 
دفاعـی گیـاه را در برابـر عوامل بیمـاری زا تقویت می کند. 
ادامـه کاهـش علف کش هـای زیسـتی ناشـی از افزایش 
مقاومـت علف هـای هرز، چنین رویکردهـای نوآورانه ای 

را جذاب تـر خواهـد کـرد.

علف کش های تداخل کننده با ANR و مهندسی ژنتیک

کشاورزی دقیق و رباتیک
نیاز به دقت

تـا سـال  مدیریـت ضعیـف در محصـوالت خـاص 
۲۰۵۰ به طـور چشـم گیری تغییـر خواهـد کـرد. عالوه بـر 
رونـد کشـف و مقاومـت علف کش که قبـال توضیح داده 
ارزش  بـا  محصـوالت  در  علف های هـرز  مدیریـت  شـد، 
خـاص ماننـد سـبزیجات، گل ها و گیاهان با مشـکالت 
خاصـی مواجه اسـت، مانند عدم تمایـل ثبت کنندگان 
بـرای لیسـت کـردن محصـوالت خـاص روی  علف کـش 
مالـی،  بدهی هـای  به دلیـل  علف کـش  برچسـب های 
و همچنیـن کمبـود نیـروی کار مزرعـه و سـایر عواملـی 
کـه منجـر بـه افزایـش هزینـه وجیـن دسـتی شـده اند. 
ایـن روندهـا بـه احتمـال زیـاد در آینـده باقـی خواهنـد 
زیـرا بعیـد اسـت کـه هزینـه توسـعه علف کـش  مانـد، 
یابـد، کـه تولیدکننـدگان آفت کش هـا تمایـل  کاهـش 
بیشـتری بـه پذیـرش مسـئولیت بالقـوه ناشـی از آسـیب 
یـا  باشـند،  داشـته  خـاص  محصـوالت  بـه  علف کـش 
اینکـه هزینه هـای نیروی کار مزرعه کاهـش یابد. عامل 
دیگـری کـه بـازار را از علف کش هـای سـنتی دور می کنـد 
افزایـش تقاضـا بـرای مواد غذایی ارگانیک اسـت . شـرایط 
بـرای تحقـق پیشـرفت های چشـمگیر در روباتیـک، دیـد 
ماشـینی، تشـخیص علـف  هـرز بهینـه اسـت. بـه عنـوان 
مثـال، اتوماسـیون کنتـرل علف هرز و توان خورشـیدی، 
لبـه  اسـت  ممکـن  باتـری   عمـر  مفیـد،  بـار  وزن   کارآیـی، 
پیشـرو یـک انقـالب تکنولوژیکـی در مدیریـت علـف هـرز 

گسـترده تر در ۳۲ سـال آینـده را تشـکیل دهـد.

یــک مثــال از این کــه چگونــه ترکیــب دسترســی 
بــه  ناکافــی  دسترســی  و  کمیــاب  کار  نیــروی  بــه 
توســعه  شــده  اســت،  نــوآوری  بــه  منجــر  علف کــش 
کولتیواتورهــای  و  کاهــو  خــودکار  تنک کننده هــای 
ــا و کالیفرنیــا  هوشــمند اســت. اکثریــت کاهــو در آریزون
به طــور مســتقیم روی پشــته های عریــض ۱ یــا ۲ متــری 
بــا ردیف هــای متعــدد بــه فاصلــه ۴ تــا ۷ ســانتی متر 
بــا  کارگــران  به طور ســنتی،  می شــوند.  کاشــت 
کج بیل هایــی کاهــو را بــه فاصلــه ۲۲ تــا ۳۰ ســانتی متر 
در  دالر   ۴۴۴ تقریبــی  هزینــه  بــا  کشــت  ردیــف  بیــن 
ــتی  ــردن و وجین دس ــک ک ــر دو روش تن ــرای ه ــار ب هکت
نیــاز  تنــک کــردن  ایــن حــال،  بــا  کاهــش می دهنــد . 
بــه عملیــات بــه موقــع دارد و هنگامــی کــه کمبــود 
باشــد،  داشــته  وجــود  کارگــران  عدم دسترســی  یــا 
روش هــای جایگزیــن بــرای تنــک کــردن کاهــو مــورد 
نیــاز اســت. بنابرایــن، شــرکت های مهندســی کوچــک 
ــده از کمبــود نیــروی کار  ــر کــردن خــالء باقــی مان ــرای پ ب
وارد عمــل شــده اند. تنک کننده هــای خــودکار کاهــو 
ــد  ــرای دی و کولتیواتورهــای هوشــمند از یــک دوربیــن ب
ماشــین، نظــارت موقعیتــی، و یــک محــرک کــه شــامل 
یــک چاقــوی کولتیواتــور یــا نــازل سمپاشــی فعــال شــده 
ــا شــیر برقــی اســت، اســتفاده می کننــد. دوربین هــای  ب
ماشــینی اطالعــات را در یــک پردازنــده وارد کــرده، کــه 
محصــول  ردیــف  تشــخیص  بــرای  الگوریتــم  یــک  از 
ــه بیــن بوته هــای محصــول  ) تشــخیص الگــو(  و فاصل

می کنــد.  اســتفاده  ردیــف  در 
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آغاز دوران وجین رباتیک 
را  راه  هـرز،  علف هـای  حـذف  خـودکار  تکنولـوژی 
بـرای ابزارهـای جایگزیـن کنتـرل علف هـای هـرز فراهـم 
می کند که نسبت به شیوه سنتی توسعه علف هرز که 
در 60 سـال گذشـته غالـب بـوده، بسـیار امیدوارکننده تـر 
کـه  دارنـد  وجـود  جهـان  در  شـرکت   ۱۰ از  کم تـر  اسـت. 
ظرفیـت کشـف، توسـعه و ثبـت علف کش هـا را دارنـد. 
در  مقابـل، شـرکت های بیشـتری بـا تخصـص در زمینـه 
روباتیـک وجـود دارنـد کـه می تواننـد تجهیـزات خـودکار 
حـذف علف هـای هـرز را بسـازند، ضمـن اینکـه توسـعه 
توسـعه  از  کم هزینه تـر  مراتـب بسـیار  بـه  روباتیـک 
تا کنـون، تنک کننده هـای خـودکار  علف کش هـا اسـت. 
سمپاشـی  نازل هـای  خـودکار  کنتـرل  بـه  مجهـز  کاهـو 

یـا  اسـیدها،  علف کش هـا،  از  دقیـق  اسـتفاده  بـرای 
محلول هـای کـودی طراحـی شـده اند. کولتیواتورهـای 
کج بیـل  تیغه هـای  بـه  متکـی  خـودکار  ردیفـی  داخـل 
می شـود.  کنتـرل  پردازنده هایـی  توسـط  شـده  اصـالح 
علف هـای  کنتـرل  تکنولوژی هـای  سـایر  این حـال،  بـا  
هـرز وابسـته بـه اتوماسـیون ماننـد لیـزر، شـعله  افکنی 
دارد.  وجـود  نیـز  سـوزنده  مـواد  اسـپری  یـا  متوالـی، 
قـدرت کنتـرل خـودکار علف هـای هـرز، ادغـام تکنولوژی 
سـنتی کنتـرل علف هـای هـرز بـا دانـش رباتیـک اسـت. 
علـف   تشـخیص  اتوماسـیون،  تکنولـوژی  هنگامی کـه 
ترکیـب  هـرز  علـف  کنتـرل  دسـتگاه  بـا  تحریـک  و  هـرز 
مؤثرتـر  و  متفـاوت  ابـزار  یـک  ایجـاد  نتیجـه  می شـوند، 

اسـت.

استفاده از زیست شناسی برای مدیریت علف هرز
افزایش گیاهان زراعی برای بهبود توانایی رقابتی

رقابــت  توانایــی  بهبــود  بــرای  گیاهــان  اصــالح 
علــم  اهــداف  از  یکــی  دیربــاز  از  هــرز  علف هــای  بــا 
در  اولیــه  مطالعــات  اســت.  بــوده  هــرز  علف هــای 
ــدید  ــش ش ــرایط تن ــول در ش ــر محص ــام پ ــایی ارق شناس
علــف هــرز متمرکــز بــوده اســت. برنســاید )۱۹۷۲( توانایــی 
را   )Glycine max )L.) Merr( رقــم ســویا   ۱۰ رقابتــی 
بــرای فشــار علف هــای هــرز بلنــد فصــل مــورد آزمایــش 
قــرار داد. ســه رقــم ســویا، "Amsoy“،“Harosoy 63“و 
ــا علــف هــرز  "Corsoy“، به عنــوان رقابتی تریــن ارقــام ب
شناســایی شــدند. بــا  این حــال، هیــچ تحلیلــی در مــورد 
ایــن  کــه چــرا ایــن ارقــام پــر بازده تــر بودنــد، انجــام نشــد. 

 Oryza( مطالعــه دیگــری قــدرت رقابتــی ســه رقــم برنــج
.sativa L( بــا عملکــرد بــاال و مقــاوم در برابــر خوابیدگی 
Echinochloa crus-( ــا جمعیتــی از گیــاه ســوروف ب
.galli )L.) Beauv( از ۱۰۰ تــا ۲۰۰ پانیکــول در متــر مربــع 
ــام  ــه ارق ــان داد ک ــج نش ــت. نتای ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب م
دیــر رس رقابتی تــر بودنــد، امــا بــاز هــم هیــچ شــاخصی 
از مکانیســم هایی کــه ممکــن اســت بــرای ایــن توانایــی 
رقابتــی مؤثرتــر باشــند، در نظــر گرفتــه نشــد. توانایــی 
 )Triticum aestivum L.( پا بلنــد  گنــدم  رقابتــی 
 )Avena-ludoviciana( یوالف وحشــی  بــه  نســبت 
بــه تجمــع ســریع مــاده خشــک در واحــد ســطح در 
ــورس  ــد. ک ــبت داده ش ــه نس ــه گیاه چ ــو اولی ــول نم ط
ــاب  ــه انتخ ــخیص این ک ــا تش ــز )۲۰۰۲( ب و فرود-ویلیام

هــرز  علف هــای  بــا  رقابــت  توانایــی  بــرای  گیــاه  رقــم 
کــه  رســیدند  نتیجــه  بــه  ایــن  نیســت،  موفقیت آمیــز 
شــاخص  رقــم،  انتخــاب  جــای  بــه  محصــول  تراکــم 
ــا علف هــای هــرز اســت.  ــت ب ــرای افزایــش رقاب ــری ب بهت
تحقیــق   )۲۰۰۶( همــکاران  و  واتســون  نهایــت،  در 
خــود را در مــورد توانایــی رقابــت بــا علف هــای هــرز در 
ــن  ــان ای ــا بی ــو ).Hordeum vulgare L(، ب ــم ج ۲۹ رق
ــه  ــتگی ب ــب همبس ــه "ضرای ــد ک ــه کردن ــب خالص مطل
انــدازه کافــی بــرای انتخــاب مشــترک قابــل اطمینــان در 
یــک برنامــه اصالحــی قــوی نبودنــد". به طور خالصــه، 
جســتجو بــرای افزایــش توانایــی رقابتــی بــا علــف هــرز 
بر اســاس صفــات مورفولوژیکــی منجــر بــه دانــش مــورد 
نیــاز توســط تولید کننــدگان گیــاه بــرای افزایــش قابلیــت 

رقابــت محصــوالت بــا علف هــای هــرز نشــده اســت.
تحقیــق  بــر  متمرکــز  جایگزیــن  راهبــرد  یــک 
فیزیولوژیکــی  مولکولــی،  مکانیســم های  بــر روی 
و  درون گونــه ای  رقابــت  دو  هــر  مورفولوژیکــی  و 
بین گونــه ای اســت. بــرای انجــام ایــن کار، مــا بایــد درک 
کنیــم کــه چگونــه گیاهــان زراعــی گیاهــان مجــاور را از 
ــه  طریــق ارتبــاط گیاهــی تشــخیص می دهنــد و چگون
ایــن دانــش از طریــق تغییــرات مولکولــی، فیزیولوژیکــی 
و مورفولوژیکــی درون گیــاه زراعــی بــه عمــل منتقــل 
)۲۰۰۱( پیشــنهاد کردنــد  راجــان و ســانتون  می شــود. 
کــه تشــخیص زود هنــگام علف هــای هــرز مجــاور از 
طریــق تغییــرات در کیفیــت نــور، به ویــژه نســبت نــور 
ــرای درک  ــد ب ــرد جدی ــک رویک ــز، ی ــادون قرم ــه م ــز ب قرم
ــود. ایــن  مکانیســم های رقابــت اولیــه گیــاه خواهــد ب
فرضیــه اصــالح می کنــد کــه رقابــت گیــاه زراعــی- علــف  
هــرز در اوایــل فصــل به دلیــل محدودیــت منابــع نبــوده 
بلکــه بــه دلیــل تغییــرات در کیفیــت نــور ناشــی از حضــور 
گیاهچه هــای علــف هــرز مجــاور بــود، و از آن زمــان 
بیشــتر مــورد آزمایــش و اثبــات قــرار گرفــت. در غیــاب 
ــور، آب و مــواد غذایــی،  ــع ن ــرای مناب رقابــت مســتقیم ب
می تواننــد  مجــاور  هــرز  علف هــای  گیاهچه هــای 
باعــث تجمــع H2O2 )شــاخص تنــش( در بافــت هــر دو 
گیــاه ذرت ).Zea mays L( و ســویا شــوند. تغییــرات 
تشــخیص  نتیجــه  در   کــه  فیزیولوژیکــی  و  مولکولــی 
گیاهچه هــای علف هــای هــرز مجــاور رخ می دهنــد، 
ممکــن اســت اطالعاتــی را در مــورد مکانیســم واقعــی از 

دســت دادن عملکــرد محصــول فراهــم کننــد.
همچنیــن فرصتــی بــرای فکــر کــردن بــه تیمار هــای 
به عنــوان  بلکــه  از گیــاه،  بــرای حافظــت  نه تنهــا  بــذر 
را  زراعــی  گیاهــان  کــه  دارد  وجــود  ژن"  "محرک هــای 
قــادر می ســازد تــا در برابــر تنــش فیزیولوژیکــی ناشــی 
کننــد.  مقاومــت  غیر زنــده  و  زنــده  متغیرهــای  از 

بــا  بــذری  تیمار هــای  کــه  اســت  شــده  داده  نشــان 
را در  حشــره کش های نئونیکوتینوئیــد، رقابــت گیــاه 

می دهنــد. افزایــش  هــرز  علف هــای  حضــور 
یــک  به عنــوان  تیامتوکســام  حشــره کش 
ضدعفونــی  کننــده بــذر بــه کار بــرده شــده تــا جوانه زنــی 
بــذر ذرت و رشــد ریشــه را افزایــش داده و بــرای فعــال 
کــه  آزاد  رادیکال هــای  مهار کننــده  آنزیم هــای  کــردن 
ظهــور  ذرت در حــال  گیاهچه هــای  در   H2O2 تجمــع 
زمیــن  ســطح  در  مجــاور  هــرز  علف هــای  حضــور  در  
کــه  هنگامــی  دهــد.  کاهــش  را  می شــوند  ظاهــر 
گیاهچه هــای ســویا در  حضــور علف هــای هــرز مجــاور 
کشــت شــدند، تیامتوکســام نیــز مانــع از بیــن رفتــن 
گره هــای ریشــه می شــود. توانایــی قــرار دادن مقــدار 
کمــی از مــواد شــیمیایی در یــک بــذر و ژن هــای محــرک 
بــه علف هــای هــرز  را نســبت  تنــش  بــه  کــه تحمــل 
افزایــش می دهنــد، زمینــه جدیــدی از تحقیقــات را بــرای 
دســت کاری تعامــالت گیــاه- علــف هــرز بــاز می کنــد.

کنترل بیولوژیکی علف های هرز
ــرای  ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ک ــی راهبرد های پیش بین
کنتــرل علف هــای هــرز در ســال ۲۰۵۰ مورداســتفاده 
ــی  ــرل بیولوژیک ــن کنت ــر گرفت ــدون در نظ ــد، ب ــرار گیرن ق
ناقــص  زیســتی،  علف کش هــای  و  هــرز  علف هــای 
ــود. کنتــرل بیولوژیکــی به عنــوان اســتفاده از  خواهــد ب
ــی  ــمنان طبیع ــه ای از دش ــا مجموع ــی ی ــمن طبیع دش
ــای  ــرکوب علف ه ــرای س ــی( ب ــرل بیولوژیک ــل کنت )عوام
می تواننــد  عوامــل  ایــن  می شــود.  تعریــف  هــرز 
عوامــل  کنه هــا(،  و  )حشــرات  گیاه خــوار  بندپایــان 
بیمــاری زای گیاهــی )قارچ هــا، باکتری هــا، ویروس هــا 
و نماتد هــا(، ماهــی )به عنــوان مثــال، کپــور علف خــوار 
پرنــدگان   ،)[Ctenopharyngodon idella]
ــات  ــا ).Anserini sp(، و حیوان ــال، غازه ــوان مث )به عن
دیگــر ماننــد گوســفند )Ovis aries( باشــند. واردات و 
ــف  ــر بومــی از بخش هــای مختل اســتفاده از عوامــل غی
یــا  بــرای کنتــرل )به عنــوان مثــال، ســرکوب  از جهــان 
مدیریــت( یــک علــف هــرز مهاجــم خارجــی در خانــه 
 classical( ــیک ــی کالس ــرل بیولوژیک ــد خود"کنت جدی
biological control(" نامیــده می شــود. اســتفاده 
ــم  ــش تراک ــا افزای ــه ب ــک منطق ــرای ی ــی ب ــل بوم از عوام
جمعیــت آن هــا باالتــر از ســطح نرمــال بــرای جلوگیــری از 
 augmentation( ــی ــرد افزودگ ــرز "راهب ــای ه علف ه
biocontrol strategy(" نامیــده می شــود. اصطــالح 
دو   ")bioherbicides( زیســتی  "علف کش هــای 
زیرمجموعــه ای  بــرای  روش  ایــن  اول،  دارد.  معنــی 
ازکنتــرل بیولوژیکــی بــه کار مــی رود، کــه بــا تولیــد انبــوه 
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ــتفاده  ــرز و اس ــای ه ــی علف ه ــاری زای بوم ــل بیم عوام
طبیعــی  جمعیــت  از  باالتــر  تراکم هــای  در  آن هــا  از 
به منظــور ســرکوب علف هــای هــرز مســتعد بــه دســت 
ــی  ــرد افزودگ ــک راهب ــن ی ــر، ای ــارت  دیگ ــه  عب ــد. ب می آی
غیر مســتقیم  زیســتی  کنتــرل   به  عنــوان  کــه  اســت 
می شــود.  شــناخته   )inundative biocontrol)
بر اســاس  گســترده ای  به طــور  اصطــالح  ایــن  دوم، 
محیط زیســت  از  حفاظــت  آژانــس  اصطالحــات 
ایاالت متحــده بــرای نشــان دادن ســه نــوع علف کــش بــا 
پایــه بیولوژیکــی اســتفاده می شــود: )۱( علف کش هــای 
ترکیبــات  میکروبــی،  )متابولیت هــای  بیوشــیمیایی 
برخــی مــواد شــیمیایی  از گیاهــان، و  مشــتق شــده 
ــث در  ــورد بح ــوند؛ م ــد می ش ــی تولی ــور طبیع ــه به ط ک
زیســتی"(؛  ســموم  و  علف کش هــا  جدیــد  "اهــداف 
میکروب هــای  حــاوی  میکروبــی  علف کش هــای   )۲)
غیر بیمــاری زا  یــا  گیاهــی  بیمــاری زای  مــرده،  یــا  زنــده 
محلــوط یــا غیــر مخلــوط شــده بــا متابولیت هــای خــود؛ 
مــواد  کــه  ژنتیکــی  تغییر شــکل یافته  گیاهــان   )۳( و 
اســتخراجی )علف کشــی( را بیــان می کننــد )محافظیــن 
انــواع  همــه  کــه  می شــود  پیش بینــی  گیاهــی(. 
روش هــای کنتــرل بیولوژیکــی جهــت کنتــرل علف هــای 
هــرز تــا ســال ۲۰۵۰ ایفــای نقــش خواهنــد داشــت، زیــرا 
آن هــا مزایــای ذاتــی شــامل: هزینــه نســبتًا کــم کشــف 

ــداری، اثربخشــی،  ــد مــدت و پای ــای بلن و اســتفاده، مزای
محصــوالت  دارنــد.  را  محیط زیســت  دوســت دار  و 
ــرای تولیــد مــواد شــیمیایی  تغییر شــکل یافته ژنتیکــی ب
بــا علف های هــرز )ترکیبــات شــیمیایی  جهــت مبــارزه 
ایــن  توســعه  حداقــل  نشــان دهنده  آللوپاتیــک( 

زیســتی هســتند.  کنتــرل  فناوری هــای 

نتیجه گیری
و  غذایــی  محصــوالت  جهانــی  نیازهــای  تأمیــن 
فیبــر در ســال 2050 بــا توجــه بــه روش های کنونــی کنترل 
چشــم اندازها،  اســت.  ســختی  کار  هــرز  علف هــای 
بــدون محل هــای عمــل )MOAs( جدیــد علف کــش یــا 
یــک اســتراتژی هماهنــگ بــرای مدیریــت و جلوگیــری از 
ــر علف کش هــا،  توســعه علف هــای هــرز مقــاوم در براب
تیــره بــه نظــر می رســد. امــا روندهای قــدرت محاســباتی، 
کــه  را  مختلفــی  مســیرهای  علوم زیســتی  و  رباتیــک 
بــرای بهبــود کنتــرل علف هــای هــرز وجــود دارد، نشــان 
داده کــه می توانــد بــا روش هــای موجــود ادغــام شــده 
پایدارتــری  و سیســتم های مدیریــت علف هــای هــرز 
ایجــاد کنــد. با این حــال، زمــان کوتــاه بــوده و ممکــن 
جدیــد  فن آوری هــای  پیاده ســازی  و  توســعه  اســت 
ســال ها بــه طــول انجامــد، بنابرایــن فوریــت اجرایــی 

ضــروری اســت. 
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امنیت غذایی جهانی خواستار توسعه فناوری های جدید برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی امن و پرطرفدار 
در زمین های زراعی محدود، آن هم بدون افزایش مصرف آب و کود است. به همین خاطر چندین گزینه برای 

فرصت های  تکنولوژی ها،  و  ژنتیک  منابع  گسترش  نیز  اخیرا  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  عملکرد  این  تقویت 
جدیدی را برای غلبه بر این محدودیت ها فراهم کرده است. یکی از این فرصت های جدید، تولید بذر های 

هیبرید است که دارای توانایی باالیی برای افزایش این عملکرد هستند و طیف وسیعی از امکانات جدید 
را برای کشاورزان ایجاد می کنند.

تولید بذر هیبرید
گوجه فرنگی

زهرا کاظمی بیدهندی | دانشجوی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منایع طبیعی دانشگاه تهران

بذر هیبرید چیست؟
بــذر هیبریــد کــه اشــاره بــه بــذر F1 دارد، بــه طــور مســتقیم از پیونــد دو والــد کــه از لحــاظ ژنتیکــی 
ــه دارای  ــردد ک ــل می گ ــذری تبدی ــه ب ــت ب ــود و در نهای ــاد می ش ــتند، ایج ــز هس ــم متمای ــاْل از ه کام
ترکیبــی از صفــات کیفــی و مفیــد هــر دو والــد خواهــد بــود. بــا توجــه بــه ایــن کــه واژه هیبریــد 
(Hybrid( اشــاره بــه نیــروی هیبریــدی هــم دارد، بنابرایــن می تــوان گفــت بذرهــای هیبریــد نســبت 
بــه والدیــن خــود برتــری کامــل دارنــد؛ چــرا کــه بــذر هیبریــد منجــر بــه تولیــد درختــان و یــا گیاهانــی 
خواهــد شــد کــه عــالوه بــر پایــداری و مقاومــت بیشــتر در برابــر آفت هــا و بیماری هــا، دارای میوه هــا 
و محصــوالت درشــت تر و مرغوب تــری خواهنــد بــود و حتــی در آخــر منجــر بــه تســهیل فرآینــد برداشــت 
ایــن محصــوالت نیــز می شــود. در ایــن مقالــه قصــد داریــم در مــورد نحــوه تولیــد بــذر هیبریــد گیــاه 

گوجــه فرنگــی توضیحاتــی مختصــر و مفیــد ارائــه دهیــم.

Solanum lycopersicum نام علمی

S. lycopersicum گونه

Solanaceae خانواده

Solanum جنس

HYBRID
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بازگشت به فهرست اصلی بازگشت به سرفصل



آزادســازی  بــرای  اســتفاده  مــورد  محــرک  عوامــل 
گل گرده هــای 

ــرای آزادســازی  از عوامــل محــرک مــورد اســتفاده ب
مخصــوص  زنبورهــای  بــه:  می تــوان  گل  گرده هــای 
گــرده افشــان، ضربــه زدن بــه گل هــا بــا کاغــذ لولــه 
ــا لرزاننــده  شــده و قلــم مــو، اســتفاده از ویبراتوربرقــی ی
ــن اســتفاده از هواکش هــا اشــاره  الکتریکــی و همچنی

ــکل ۲(. ــرد )ش ک

زیست شناسی گل گوجه فرنگی
گل هــا کامــل و بــه صــورت متنــاوب روی خوشــه 
گل قــرار گرفته انــد و دارای رنــگ زرد هســتند. گل آذیــن 
از نــوع گــرزن و دارای یــک محــور اصلــی بــا برگ هــای 
جانبــی بــدون براکتــه و چندیــن گل )معمــوال ٤ تــا 8 

گل( می باشــد )شــکل ۱(. 
یــک  طــول  بــه  گلبــرگ   6 یــا   5 دارای  هــا  گل 
ســانتی متر می باشــند کــه در قاعــده بهــم چســبیده 
 5 کاســبرگ ها  می شــوند.  جــدا  هــم  از  انتهــا  در  و 
عــدد، کشــیده و نــوک تیزنــد و مادگــی متشــکل از 2 
برچــه الحــاق شــده اســت کــه بــه خامــه ای منفــرد و 
ــرزدار منتهــی می شــود )شــکل۱(. 5 عــدد پرچــم  کاللــه ُپ
را  انــدام گل  کوتــاه  میلــه ای  و  بــزرگ  بســاک های  بــا 

می دهنــد. تشــکیل 

گرده افشانی در گوجه فرنگی
گل هــای گوجــه فرنگــی بــرای تشــکیل میــوه نیــاز 
بــه گرده افشــانی دارنــد. گل هــای گوجــه فرنگــی کامــل 
و اغلــب خودگشــن می باشــد. هنــگام گرده افشــانی 
بعضــی  و  می شــود  جــدا  بســاک  از  گــرده  دانه هــای 
از آن هــا روی کاللــه همــان گل و گاهــی روی کاللــه 
گل دیگــر قــرار می گیرنــد و باعــث تلقیــح تخمک هــا 
ــی صــورت نگیــرد  ــه خوب می شــوند. اگــر عمــل تلقیــح ب
گل هــا ریــزش می کننــد. بنابرایــن بایــد از عوامــل محــرک 
دیگــری بــرای آزادســازی گرده هــای گل اســتفاده شــود.

شکل 2 - گرده افشانی

شکل 1 - گل و میوه در گوجه فرنگی

اهداف به نژادی

1_ افزایــش رشــد اولیــه و عملکــرد کل اهــداف اصلــی اصــالح گوجــه فرنگــی در برنامه هــای 
ــع  ــتر مواق ــت. در بیش ــاس اس ــیار حس ــده بس ــر زن ــده و غی ــش زن ــن تن ــه چندی ــی ب ــه فرنگ ــت. گوج ــی اس اصالح

اهــداف به نــژادی تولیــد ارقــام و دورگه هــای مقــاوم بــه چنــد بیمــاری و آفــت اســت.

2_ گوجــه فرنگــی بــه تعــدادی از تنش هــای محیطــی بــه ویــژه حرارت هــای شــدید، شــوری، 
ــل چنیــن  ــد در مقاب ــد ارقامــی اســت کــه بتوان ــه تولی ــاز ب خشــکی و آلودگی هــای محیطــی حســاس اســت و نی

تنش هــای محیطــی دوام بیاورنــد.

3_ قسـمت زیـادی از میـوه گوجـه فرنگی بـرای اهداف فرآوری به مصرف می رسـد و برخـی برنامه های 
ماشـین  بـا  فـرآوری  مخصـوص  فرنگی هـای  گوجـه  یافته انـد.  اختصـاص  مناسـب  ارقـام  تولیـد  بـرای  به نـژادی 

برداشـت می شـوند و بنابرایـن اهـداف فـرآوری و اهـداف برداشـت ماشـینی همزمـان اجـرا می شـوند.
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روش های اصالح گوجه فرنگی
روش هــای دورگ گیــری بــرای ایجــاد ارقــام متعــدد 
ــری  ــه اســت. بعــد از دورگ گی ــه کار رفت گوجــه فرنگــی ب
سلکســیون  ویــژه  بــه  و  سلکســیون  سیســتم های 
شــجره ای، بالــک، روش تــک بــذر و تغییــر یافتــه آن به کار 
رفته انــد. در سیســتم شــجره ای، سلکســیون تــک بوتــه 
در نســل های اول بــه کار مــی رود و در نســل های بعــدی 
اســتفاده می شــود.  الیــن  و  فامیــل  از سلکســیون  از 
فشــار سلکســیون در نســل های اول بــه ژنتیــک والدیــن 
و جوامــع گیاهــی بســتگی دارد. سلکســیون تــک بوتــه 
در F2 خطــوط نتــاج گیاهــی F3 را تشــکیل می دهــد 
حالــت  پایــه  بــر  بوته هــا  تــک  بیشــتر  سلکســیون  و 
غالبــا  سلکســیون  می شــود.  انجــام  گیــاه  فنوتیپــی 
بــر پایــه نتــاج آزمایش هــای تکــرار دار اســت. از ایــن رو 
ارزیابــی نســل های اولیــه و آزمــون عملکــرد و صفــات 
مربــوط در آزمایش هــای تکــرار دار، نیازمنــد ذخایــر بــذری 

ــزرگ اســت. ب

)SSD( تک بذر
روش هــای تــک بــذر )SSD( توســط چندیــن بــه 
ــر در F2 انتخــاب  ــد. بوته هــای برت ــه کار رفتــه ان نژادگــر ب
شــدند. هــر بوتــه بــا انتخــاب یــک بــذر در هــر نســل 
تــا نســل F4 و یــا F5 بــه پیــش بــرده شــد. روش بــذر 
دوگانــه نیــز کــه طــی آن هــر نتــاج گیاهــی نگــه داری 

می گــردد، میتوانــد بــه کار بــرده شــود.

SSD شجره ای همراه
 SSD سلکســیون  و  شــجره ای  روش  از  ترکیبــی 
ــخیص داده  ــر تش ــیار  موث ــگالر بس ــالی و تی ــط کاس توس
شــد. بــر پایــه گــزارش آنهــا سلکســیون شــجره ای تــا F4 و 
ادامــه آن بــا SSD از نظر تاثیر همانند روش سلکســیون 
از  اقتصادی تــر  بســیار  روش  ایــن  امــا  بــود.  شــجره ای 
کاربــرد سلکســیون شــجره ای بــه تنهایــی اســت. روش 
سلکســیون شــجره ای و یــا شــجره ای همــراه SSD موثــر 
ــی  ــوارد روش تالق ــیاری م ــت. در بس ــا SSD اس ــر از تنه ت
برگشــتی بــرای انتقــال صفــت مقاومــت از رقــم دهنــده 

بــه ارقــام تجارتــی بــه کار رفتــه اســت.

سلکسیون دوره ای
بالقــوه  اســتعداد  دارای  دوره ای  سلکســیون 
بــرای  والدیــن  پذیــری  ترکیــب  اصــالح  بــرای  اســتفاده 
تولیــد دورگــه می باشــد. سلکســیون دوره ای دو جانبــه 
کار  بــه  اصــالح هتروزیــس  بــرای  اینبــرد  در الین هــای 
رفتــه اســت. ایــن کار ترکیــب پذیــری خصوصــی والدیــن 
را بهبــود بخشــید. سلکســیون دوره ای می توانــد بــرای 

شکســتن لینکاژ هــای نامطلــوب بــه کار رفتــه و ایــن 
ژنتیکــی  عقیــم  نــر  الین هــای  ســازد.  موثرتــر  را  روش 
ــد. ــه کار رون ــا ب ــردن تالقی ه ــاده تر ک ــرای س ــد ب می توانن

بیوتکنولوژی
شیشــه ای  درون  کاشــت  بــرای  فرنگــی  گوجــه 
ــه  ــرگ و ریش ــاقه، ب ــت های س ــت. جداکش ــب اس مناس
کشــت  شیشــه  درون  در  مثلــی  تولیــد  اندام هــای  و 
تکثیــری گیاهــان،  ریــز  بــرای  بافــت  شــده اند. کشــت 
بــرای  سلکســیون  کلونالــی،  ســوما  تنــوع  تولیــد 
تنش هــای زنــده و غیــر زنــده و دورگ گیــری گونــه هــای 

رفته انــد. کار  بــه  بیگانــه،  بســیار 

هتروزیس
رگه هــای  دو  ایجــاد  در  شــگرفی  پیشــرفت های 
ــی دو  ــور کل ــه ط ــت. ب ــده اس ــام ش ــی انج ــه فرنگ گوج
ــه  ــوط ب رگه هــا از نظــر زودرســی، عملکــرد و صفــات مرب
هســتند.  افشــان  گــرده  آزاد  ارقــام  از  برتــر  مقاومــت 
ــری  ــازگاری بهت ــدرت س ــا دارای ق ــته از آن دورگه ه گذش

می باشــند. گرده افشــان  آزاد  ارقــام  از 

)Emasculation( اخته کردن
ــی  ــتی روش های ــانی دس ــردن و گرده افش ــه ک اخت
ــد دورگه هــا هســتند. بذر هــای دورگــه  ــرای تولی ــج ب رای
بــا اســتفاده از نــر عقیمــی ژنتیکــی می تواننــد بــه صــورت 

اقتصــادی تولیــد شــوند.

زمان مناسب براي اخته کردن
اختــه کــردن حــدود 65-55 روز پــس از کاشــت 
آغــاز می  شــود. جوانه   هــای گل   هایــی کــه حــدود دو تــا 
ــاز شــدن آن  هــا می  گــذرد بــرای اختــه کــردن  ســه روز از ب

مناســب می  باشــند.
قبــل از آغــاز بایســتی پنــس، قیچــی و دســت  ها 
در صــورت  اســتریل شــوند.  الــکل ٩5 درصــد  توســط 
ــد  ــکل ٩5 درص ــتی از ال ــز بایس ــتکش نی ــتفاده از دس اس
اســتفاده شــود تــا از آلودگــی گــرده جلوگیــری شــود.
از  شــده،  انتخــاب  جوانه هــای  کــردن  بــاز  بــرای 
مخــروط  ســپس،  کنیــد.  اســتفاده  تیــز  نــوک  پنــس 
ــه  ــا دقــت از جوان بســاک را بگیریــد. مخــروط بســاک را ب
بیــرون کشــیده و ماننــد شــکل 6 گلبــرگ، کاســبرگ و 

تخمــدان را نگــه داریــد.
برای کمک به شناسایی میوه های هیبرید از 

میوه   های حاصل از خودگشنی در هنگام برداشت، 
گلبرگ و کاسبرگ را مطابق شکل 7 برش دهید.

                                                            

تولید بذر هیبرید گوجه فرنگی
انتخاب گیاهان والدینی

ــا  ــن مــاده ب ــذر هیبریــد شــامل تالقــی الی ــد ب تولی
الیــن نــر اســت. هــر کــدام از ایــن الین   هــا می  توانــد 
والــد نــر یــا مــاده باشــد. والــد بــذری بایــد توانایــی تولیــد 
عملکــرد دانــه بــاال را همــراه بــا قــدرت جوانــه زدن و 
ترکیب پذیــری خــوب و مقاومــت بــه بیمــاری داشــته 
باشــد. والــد نــر بایــد آن صفاتــی را کــه از طریــق والــد ماده 
ژن هــای  امــکان  نیــز در صــورت  و  انتقــال نمی یابنــد، 

ــد. ــال دهن ــر را انتق ــانه گ نش
هــر دو والــد بایســتی خالــص بــوده و ترجیحــا بــه 
مــدت شــش نســل خــود گــرده   افشــانی شــده باشــند 
والدیــن  می شــود(.  گفتــه  اینبــرد  الین  هــا  ایــن  )بــه 
ــر اســاس صفــات مطلــوب انتخــاب می  شــوند. اینبــرد ب

نسبت گیاهان نر به ماده
بــرای تالقــی هیبریــد الزم اســت کــه تعــداد زیــادی 
کــه  ایــن  بــه  توجــه  بــا  باشــد.  گــرده وجــود داشــته 
ســاقه های گوجــه فرنگــی شــکوفه تولیــد می کننــد، 
نســبت یــک گیــاه نــر بــه ازای چهــار گیــاه مــاده توصیــه 

می شــود.

تاریخ کاشت
کشــت  زودتــر  هفتــه  ســه  نــر  گیاهــان  بــذور 
می  شــوند تــا از ابتــدای دوره هیبریداســیون گرده   هــا 

باشــند. دســترس  در 

شکل 3 - گلبرگ  ها اندکی از جوانه  های گل خارج شده 
و باز نشده  اند و کاسه گل به رنگ زرد روشن می  باشد.

شکل 4 - ابزار مورد نیاز

شکل 5 - نحوه بیرون کشیدن مخروط بساک از جوانه

شکل 6 - نحوه برش دادن گلبرگ و کاسبرگ
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جداسازی بذر
1. جداسازی دستی

میوه   هـای رسـیده را برداشـت کـرده و آن  هـا را در 
کیسـه   های نایلونـی نگهـداری کنیـد. میوه   هـا را توسـط 
پـا فشـار دهیـد. کیسـه های حـاوی میوه های له شـده 
را در ظـروف پالسـتیکی قـرار دهیـد تـا بـرای جـدا شـدن 
بذرهـا از تـوده ژل تخمیـر شـوند. زمـان تخمیـر بسـتگی 
بـه دمـای اتاق دارد. اگر دما باالتر از 25 درجه سـانتیگراد 
در  باشـد.  کافـی  تخمیـر  روز  یـک  اسـت  ممکـن  باشـد 
صـورت سـردتر بـودن ممکـن اسـت دو روز تخمیـر مـورد 
نیاز باشـد. تخمیر بیش از سـه روز ممکن اسـت کیفیت 

بـذر را کاهـش دهـد. 
بـرای شسـتن بذرهـا، آنها را در یک ظرف پالسـتیکی 
بـاز قـرار دهیـد. سـپس ظـرف را بـا آب پـر کـرده و بذرهـا 
را ریختـه و هـم بزنیـد تـا تکـه هـای گوشـت و پوسـت 
موجـود روی بـذر جدا شـوند. ظرف را بـه آرامی خم کرده 
و آشـغال   هـای شـناور را برداریـد و مطمئـن شـوید کـه 
بذرهـا در پاییـن باقـی مانـده   انـد. شستشـو را چندیـن 
مرتبـه تکـرار کنیـد و هـر بـار آب تـازه را بـه ظـرف اضافـه 
کامـل  طـور  بـه  ژل   هـا  و  هـا  گوشـت    تمـام  تـا  کنیـد 

برداشـته شـوند تـا بذرهـای تمیـزی حاصـل شـود.

ایزوله کردن
هــر گل گوجــه   فرنگــی دارای دو بخــش نــر و مــاده 
اســت. تقریبــا تمــام الین  هــا، از جملــه ارقــام مــدرن، 
هــر  گــرده  دیگــر،  عبــارت  بــه  هســتند.  خودگشــن 
پرچــم گل تنهــا مادگــی همــان گل را تلقیــح می  کنــد. 
نیســت.  ضــروری  مــاده  و  نــر  الین   هــای  جداســازی 
گیاهــان نــر را می  تــوان در فاصلــه دو متــری از گیاهــان 

ــرد. ــت ک ــاده کاش م

مکان و فاصله گیاهان
بــرای تســهیل عملیــات و جلوگیــری از ســایه اندازی 
دیگــری  مــکان  در  نــر  الین هــای  گیاهــان،  رقابــت  و 
کاشــته می شــوند. بــرای تولیــد حداکثــر گل و گــرده 
نــر  الین  هــای  و  کــرده  انتخــاب  را  آفتابــی  نقطــه  یــک 
کاشــته می  شــوند.  ردیفــی  بســترهای دو  در  مــاده  و 
فاصلــه بســترها بایســتی 150 ســانتی  متر باشــد. در هــر 
ردیــف الین   هــای مــاده بــا فاصلــه 50 ســانتی متر از هــم 
ــته  ــم کاش ــانتی متر از ه ــه ٤0 س ــر در فاصل ــان ن و گیاه
هکتــار  هــر  در  گل  تعــداد  بیشــترین  تــا  می  شــوند 

حاصــل شــوند.

حذف گیاهان نامناسب
الین   هــای نــر و مــاده بایســتی 100 درصــد خالــص 
باشــند. گیاهــان را بــه طــور مرتــب بررســی کنیــد. قبــل از 
شــروع هیبریداســیون، گیاهــان نامناســب یــا آلــوده بــه 

ویــروس بایســتی حــذف شــوند.

اخته کردن
در تولیــد بــذر هیبریــد نبایــد خودگشــنی انجــام 
شــود. گل مــاده بایســتی توســط الیــن نــر گــرده افشــانی 
شــود. بــرای جلوگیــری از خودگشــنی، قبــل از آزاد شــدن 
گــرده بایــد پرچم   هــای جوانــه گل   هــا حــذف شــوند. 
ایــن فرآینــد تحــت عنــوان اختــه کــردن نامیــده می  شــود.

جمع   آوری گرده
ــع  ــر را جم ــد ن ــای وال ــرده، گل   ه ــت گ ــرای برداش ب
کنیــد. بهتریــن زمــان بــرای جمــع   آوری دانــه گــرده اوایــل 
صبــح و قبــل از آزاد شــدن گــرده اســت. مخروط بســاک را 
از گل  هــا جــدا کــرده و در ظــرف مناســب نظیــر شیشــه، 

ســلفون یــا کیســه کاغــذی قــرار دهیــد.
مخروط هــای بســاک خشــک شــده را در یــک تابــه 
یــا فنجــان پالســتیکی قــرار دهیــد. فنجــان را بــا یــک 
صفحــه مــش )مــش 300-200( بپوشــانید و آن را توســط 
ــم  ــفت و محک ــوان درب س ــه عن ــابه ب ــان مش ــک فنج ی

کنیــد.

مخــروط بســاک  ها را در فاصلــه 30 ســانتی متری 
از المــپ 100 واتــی بــه مــدت 2٤ ســاعت قــرار دهیــد تــا 
ایــن المــپ دمــای حــدود 30 درجــه  خشــک شــوند. 
می  کنــد.  ایجــاد  شــدن  خشــک  بــرای  را  ســانتیگراد 
نیــز  آفتــاب  معــرض  در  می  تــوان  را  گــرده  همچنیــن 
خشــک کــرد. امــا از خشــک کــردن آن در هنــگام ظهــر و 

دمــای بســیار بــاال خــودداری کنیــد.
فنجــان را حــدود 20-10 بــار تــکان دهیــد تــا گرده   هــا 
را  گــرده  هــا  شــوند.  جمــع  )درب(  دیگــر  فنجــان  در 
جمــع کــرده و بــه یــک ظــرف کوچــک مناســب بــرای 

کنیــد. منتقــل  گرده افشــانی 

گرده افشانی
گل  هــای اختــه شــده را دو روز بعــد گرده   افشــانی 
می  کننــد. تغییــر رنــگ گلبــرگ گل   هــای اختــه شــده بــه 
زرد روشــن نشــان دهنــده آمادگــی آن  هــا بــرای گــرده 

افشــانی اســت.
بــا قــرار دادن کاللــه در ظــرف حــاوی گــرده یــا لمس 
کاللــه بــا نــوک انگشــت آغشــته بــه گــرده، گرده افشــانی 

انجــام می گیــرد.
گرده افشــانی معمــوال 3 بــار در هفتــه و در یــک 

دوره 3 تــا 5 روزه انجــام می  شــود. 
تولید میوه

بــه دلیــل بریــدن کاســبرگ ها، میوه   هــای هیبریــد 
بــه راحتــی قابــل تشــخیص هســتند. در صــورت وجــود 
طبیعــی  صــورت  بــه  شــده  گرده افشــانی  میوه   هــای 
)غیــر هیبریــد(، آن  هــا را از گیاهــان مــادری حــذف کنیــد.

برداشت
روز   50-60 حــدود  گوجــه   فرنگــی  میوه   هــای 
پــس از گرده افشــانی می  رســند. تــا رســیدگی کامــل، 
میوه    هــا را روی ســاقه نگهداریــد. ایــن ســبب می  شــود 
کــه بــذر بــه صــورت طبیعــی و بــه طــور کامــل رشــد 
ــوند،  ــت ش ــه برداش ــل اولی ــا در مراح ــر میوه   ه ــد. اگ کن
آن  هــا را بــه مــدت 3 یــا ٤ روز در یــک مــکان خشــک و 
برداشــت  از  قبــل  برســند.  تــا  کنیــد  نگهــداری  خنــک 
میوه   هــا  کنیــد.  بررســی  را  کاســبرگ ها  حتمــا  میــوه 
نایلونــی،  کیســه   های  نظیــر  فلــزی  غیــر  ظــروف  در  را 
کنیــد.  جمــع  جعبه   هــا  یــا  پالســتیکی  ســطل   های 
ــود در  ــیدهای موج ــا اس ــت ب ــن اس ــزی ممک ــروف فل ظ
آب گوجه فرنگــی واکنــش داده و روی زنده   مانــی بذرهــا 
تاثیــر بگذارنــد، از ایــن رو نبایــد از آن  هــا اســتفاده کنیــد.

شکل 7 - -فاصله ی الین های نر و ماده از یکدیگر

شکل 8 - اخته کردن گل گوجه فرنگی

شکل 9 - گل های والد نر

فنجان  در  شده  خشک  بساک  مخروط های   -  10 شکل 
پالستیکی

شکل 11 - خشک کردن مخروط بساک ها

شکل 12 - گرده های جدا شده
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۲. جداسازی مکانیکی
میوه   هــای رســیده را بــرای خــرد کــردن و جداســازی 
قــرار  بــذر مکانیکــی  یــک جداســاز  در  بذرهــا و ژل هــا 
دهیــد )شــکل ۱۴(. بذرهــا و تــوده   هــای ژل را در یــک 
ــا ســطل جمــع  ظــرف مناســب ماننــد وان پالســتیکی ی

ــد. کنی

خشک کردن بذرها
قــرار  کیســه   ها  درون  را  شــده  شســته  بذرهــای 
دهیــد. بــا قــرار دادن بذرهــا در ســایه بــه مــدت یــک 
روز می  تــوان آب اضافــی را از بیــن بــرد. یــک راه ســریع 
ــک کن  ــا در خش ــرار دادن بذره ــردن آب، ق ــن ب ــرای از بی ب

چرخشــی اســت.

بسته   بندی و ذخیره بذر
شــرکت  مشــخصات  طبــق  شــده  خشــک  بــذور 
بــذر یــا آژانــس پیمانــکار، بســته بندی و تحویــل داده 
می شــود )شــکل ۱۶(. بذرهــا را در پاکت هــای مانیــل، 
پارچــه یــا کیســه مــش، ظــروف پالســتیکی یــا فویــل قــرار 
دهیــد. بهتریــن ظــروف بــرای نگهــداری، شیشــه   های 

درب دار، قوطی   هــای فلــزی یــا فویــل هســتند.
بــه  می شــوند.  برچســب زده  دقــت  بــا  ظرف هــا 
اطالعــات  هــر  و  تاریــخ  والدیــن،  و  هیبریــد  اســامی 
دیگــری کــه ارزشــمند هســتند، توجــه کنیــد. دانه   هــا را 
در جــای خشــک و خنــک نگهــداری کنیــد. بــرای مقادیــر 
زیــاد، بایــد از یــک اتــاق مخصــوص بــا دمــا و رطوبــت 
کنتــرل شــده اســتفاده کــرد. در صــورت امــکان، دمــا 
نبایــد بیــش از 20 درجــه ســانتیگراد و رطوبــت نســبی 

بیــش از 30 درصــد باشــد.

شکل 13 - جداسازی دستی بذر

شکل 14 - جداسازی مکانیکی بذر

شکل 15 - قرار دادن بذرها در سایه جهت خشک کردن 
آنها

شکل 16 - بسته بندی و نگهداری بذر

منابع
زمســتان 1313. مطالعــه انــدام زایــی گل در گوجــه فرنگــی. 
ــران. ســال ششــم. ش 22. ص 31-٤.  زيســت شناســي گياهــي اي

)Mill esculentum Lycopersicon)
ژنتیکــی ســبزی هــای  اصــالح  جی.کاللو-بی.ُا.بــرگ. 137٩. 

5٤2_556 ص  زراعــی. 
حسندخت، م.ر. 138٤. مدیریت گلخانه. ص 251

بــذر  بــذر شــرکت نگیــن  مرکــز تحقیقــات اصــالح و تولیــد 
  seed.khuisf.ac.ir دانــش   

Cox, S. 2000. I Say Tomayto, You Say Tomahto.
www.fao.org/faostat/en )accessed 22 

S e p t . 2 0 1 7 ( .
Biology of Solanum lycopersicum )Tomato) 

April 2016
Esquinas-Alcázar, J., and Nuez, F. 1995. Situ-

ación taxonómica, domesticación y difusión. In: 
”Nuez, F. )Ed.(. El cultivo del tomate. Ediciones 
Mundi Prensa, Madrid: 14-42.

Opena, R. T. Chen, J.T. Kalb, T. and Hanson, P. 
2001. International Cooperators’ Guide, Hybrid 
Seed Production in Tomato.

5152



م!
انی

خو
می

م 
دو

ش 
خـــــ

ر بـ
چرا هویج ها نارنجی شدند؟د

تفاوت گیاهان دارویی با داروهای گیاهی

آویشن، پادشاه گیاهان دارویی، از کاشت تا فرآوری

بررسی خواص فیتوشیمیایی اسانس گیاهی گیاه گشنیز 

نقش عناصر غذایی میکرو در مورفولوژی و فعالیت ریشه

5354

بخش سوم بخش اول



محمدعلی مشهدی | دانشجوی کارشناسی زراعت و اصالح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

د؟
دن

ی ش
نارنج

ـــا 
ـــــــ

ـــــــ
هـــــ

ج 
وی

چرا ه

ها
نه 

گو
ن 

شد
رد 

ندا
ستا

در ا
ی 

ش
زین

ش گ
رور

ر پ
أثی

ت

ــج،  ــدن هوی ــی ش ــل نارنج ــه دلی ــود ک ــه می ش ــی گفت ــتان های محل در داس
پیــروزی خانــواده ســلطنتی هلنــد بــر اســتعمار اســپانیا و مســتقل شــدن 
هلندی هــا بــه عنــوان یــک پادشــاهی بــود. در حقیقــت ویلیــام اورانــژ )کــه 
ــپانیا  ــد از اس ــی هلن ــل از جدای ــود( قب ــناخته می ش ــد ش ــدر هلن ــوان پ ــه عن ب
تــرور شــد، امــا کشــاورزان هلنــدی بــرای گرامــی داشــت پادشــاه فقیــد، هویــج 
ــا  ــه علــت اینکــه نارنجــی نمــاد هلنــد اســت( و ب ــد )ب نارنجــی را بوجــود آوردن
گســترش هویــج نارنجــی در سراســر جهــان، نارنجــی رنــگ اســتاندارد هویــج 
شــد. گرچــه گســترش و تثبیــت هویــج نارنجــی بــه همــان حــدود دوران 
ویلیــام اورانــژ بــر می گــردد، امــا ســندی بــر "اختــراع" هویــج نارنجــی بــه 
ــیار  ــتان بس ــت داس ــدارد و حقیق ــود ن ــد وج ــلطنتی هلن ــدان س ــرام خان احت

عمیق تــر و البتــه جالب تــر اســت.
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ســیاه کــه بــه گرمــای هــوا حســاس تر انــد از بیــن برونــد، 
پــس دیگــر نمی توانیــم در نســل جدیــد گوســفند ســیاه 
یــا قهــوه ای داشــته باشــیم؛ زیــرا گوســفند ســیاهی 
ــوه ای  ــا قه ــیاه ی ــد س ــد فرزن ــه بخواه ــته ک ــود نداش وج
بوجــود بیــاورد. ایــن اتفــاق می توانــد بــه شــکل وارونــه 
بنابــر  ســفید،  گوســفندان  اگــر  یعنــی  دهــد،  رخ  نیــز 
اتفــاق طبیعــی از بیــن برونــد، دیگــر گوســفند ســفید 
و قهــوه ای جدیــدی بوجــود نمی آیــد و تنهــا فرزنــدان 

ســیاه خواهیــم داشــت.
اتفــاق بــاال در مــورد گوســفندان، انتخــاب طبیعــی 
ســازگاری  طبیعــت  بــا  کــه  افــرادی  یعنــی  دارد.  نــام 
بوجــود  را  بعــدی  نســل  می تواننــد  دارنــد،  بیشــتری 
ــوع  ــا وق ــد. ب ــترش دهن ــود را گس ــای خ ــد و ژن ه بیاورن
ایــن اتفــاق، انتخــاب طبیعــی نســل بــه نســل بــه عنــوان 
ــده صفــات نامطلــوب عمــل  ــاک کنن ــا پ ــال ی نوعــی غرب
محیــط  بــا  تدریــج  بــه  موجــودات  بنابرایــن  می کنــد. 

زمانــی  می شــوند.  ســازگار تر  خــود 
انتخــاب  کنــد،  تغییــر  محیــط  کــه 
را  طبیعــی ویژگی هــای موجــودات 
ــد  ــوق می ده ــری س ــمت دیگ ــه س ب
ــازگار  ــد س ــرایط جدی ــا ش ــود را ب ــا خ ت
کننــد. حــال فــرض کنیــد بــه جــای 
دادن  تغییــر  بــا  طبیعــت  اینکــه 
شــرایط خــود موجــودات برتــر را انتخــاب کنــد، مــا شــرایط 
طبیعــت را طــوری تغییــر دهیــم کــه گونــه برتــر مــد 
ایــن  انتخــاب شــود و گســترش پیــدا کنــد،  نظرمــان 
اتفــاق پــرورش گزینشــی نــام دارد. اتفاقــی کــه بــرای 
هویج هــا افتــاد نیــز در اصــل پــرورش انتخابــی بــود.

طریــق  از  امــروزی  غذایــی  مــواد  تمــام  تقریبــًا 
آمده انــد بوجــود  گزینشــی  پــرورش 

ــال  ــا س ــنتی صده ــکل س ــه ش ــان ب ــالح گیاه اص
اســت کــه ادامــه دارد و امــروزه نیــز مــورد اســتفاده قــرار 
ــه ایــن صــورت  می گیــرد. اصــالح گیاهــان در گذشــته ب
ــت  ــه می خواس ــی ک ــاله زمان ــر س ــاورز ه ــه کش ــوده ک ب
را  گیاهانــی  بــذر  کنــد،  ذخیــره  بــذر  بعــد  ســال  بــرای 
بودنــد.  خوشــمزه تر  و  قوی تــر  کــه  می کــرد  انتخــاب 
در ســال بعــد کــه ایــن بــذور منتخــب را می کاشــتند 

شکل 2 - نقاشی مربوط به 1542 از یک گیاه شناس آلمانی گیاه Pastinaca شکل 1 - پنج رنگ اصلی هویج
Sativus Prima را معرفی می کند که به وضوح به هویج شباهت دارد.

انتخاب  اثر  در  کلم  مختلف  انواع   -  4 شکل 
وحشی  کلم  از  گزینشی  پرورش  و  طبیعی 

)Brassica oleracea( بوجود آمده اند.

احتماال  وحشی.  هویج  از  نمایی   -  3 شکل 
گونه های اولیه هویج نیز به همین شکل 

بوده اند.

تاریخچه هویج
ــا  ــان ی ــواده چتری ــاله از خان ــی دو س ــج گیاه هوی
همــان Apiaceae اســت. ریشــه گوشــتی و سرشــار 
از کاروتــن ایــن گیــاه بخــش اقتصــادی آن محســوب 
می شــود. در ارقــام بــا رشــد ســریع بــا گذشــت ســه مــاه 
از زمــان کاشــت، بــذر بالــغ تولیــد می شــود و ریشــه های 
ــه ایــن  ــل برداشــت اســت. امــا هویــج همــواره ب آن قاب
شــکل امــروزی نبــوده اســت. طبــق شــواهد تاریخــی بــه 
دســت آمــده، اولیــن گونه هــای هویــج بــه رنــگ ســفید 
ــه در  ــی ک ــاس گزارش ــر اس ــت. ب ــوده اس ــگ ب ــا زرد کم رن ی
ــردم  ــش م ــال پی ــًا 5000 س ــد، تقریب ــر ش ــال 2011 منتش س
فــالت ایــران ایــن ســبزی را اهلــی کردنــد و هویج وحشــی 
بــه رنــگ بنفــش و زرد تبدیــل شــد. ایــن هویج هــای 
شــدند:  تقســیم  اصلــی  کالس  دو  بــه  بعــدًا  اهلــی 
ــد  ــت می ش ــا کش ــراف هیمالی ــه در اط ــیایی ک ــروه آس گ
ــه  ــتر در خاورمیان ــه بیش ــی )زرد( ک ــروه غرب ــش( و گ )بنف
و ترکیــه پــرورش داده می شــد. احتمــااًل در اثــر جهــش، 
هویــج زرد کــه در گــروه غربــی وجــود داشــت، نارنجی تــر 
شــد و ســپس کشــاورزان بــا انتخــاب خودشــان آن را 
گســترش داده انــد. امــا هویــج چگونــه بــه اروپــا رســید؟
یکــی از تئوری هایــی کــه وجــود دارد ایــن اســت 
کــه بــذر هویــج نارنجــی بــرای اولیــن بــار توســط بازرگانــان 
ــام  ــورش ویلی ــل از ش ــال قب ــدود 200 س ــالمی و در ح اس
اورانــژ در هلنــد بــه اروپــا وارد شــد. اســنادی وجــود دارد 
کــه نشــان می دهــد کشــت هویــج نارنجــی و بنفــش 
ــپانیا رواج  ــرن 1٤ در اس ــی ق ــطی یعن ــرون وس از دوران ق
ــاز  ــات، ب ــن اتفاق ــه ای ــود هم ــا وج ــا ب ــت. ام ــته اس داش

رســیم.  مــی  زرد،  هویــج  شــامل  هویــج  انــواع  هــم 
بنفــش، ســفید و نارنجــی در مناطــق مختلــف کشــت 
مــی شــد؛ پــس چــرا امــروزه تقریبــًا فقــط هویــج نارنجــی 
بــه  کــه  اینجاســت  غــذای مــا وجــود دارد؟  در ســفره 
 Selective همــان  یــا  گزینشــی  پــرورش  مســئله 

می رســیم.  Breeding

)Selective Breeding( پرورش گزینشی
اگــر بخواهیــم در یــک جملــه بگوییــم، پــرورش 
ویژگی هــای  بــا  والدینــی  انتخــاب  شــامل  گزینشــی 
خــاص بــرای تولیــد فرزندانــی بــا ویژگی هــای مطلوب تــر 
اســت. بــرای توضیــح دلیــل نارنجــی شــدن هویج هــا، بــا 

ــم: ــروع می کنی ــده ش ــاده ش ــیار س ــال بس ــک مث ی
فــرض کنیــد پنــج جفت گوســفند نر و مــاده داریم 
کــه 3 جفــت آنهــا ســفید و 2 جفــت آنهــا ســیاه اند. 
بــرای جفت گیــری، هــر گوســفند امــکان انتخــاب آزادانــه 
جفــت بــدون توجــه بــه رنــگ را دارد. حــال اگــر بیــن ایــن 
)فرزنــدان(  ُنتــاج  دهــد،  رخ  جفت گیــری  گوســفند ها 
ــر و مــاده  ــد ســفید )حاصــل جفت گیــری ن آنهــا می توان
ســفید(، ســیاه )حاصــل جفت گیــری نــر و مــاده ســیاه( 
یــا قهــوه ای )حاصــل جفت گیــری نــر ســفید و مــاده 
ســیاه یــا برعکــس( باشــد )توجــه داشــته باشــید کــه در 
دنیــای واقعــی مســئله بســیار پیچیده تــر اســت و اینجــا 
مــا فــرض کردیــم کــه نفــوذ هــر ژن ســیاه 50 درصــد و ژن 
ســفید نیــز 50 درصــد اســت. از اثــر غالبیــت نیــز صرف نظــر 
شــده اســت(. حــال فــرض کنیــد بــا وقــوع یــک تابســتان 
ســخت و قبــل از هــر گونــه جفت گیــری، گوســفندان 
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ایــن واریتــه ارائــه شــد و پــس از ســه ســال 11/5میلیــون 
درخــت ســیب Cosmic Crisp کاشــته شــد.

بــا وجــود علمــی کــه کشــاورزان هلنــدی  پــس 
آنهــا  بــرای  پــرورش گزینشــی  کــه  امکانــی  داشــتند و 
فراهــم مــی  کــرد، بســیار دور از ذهــن اســت کــه فقــط به 
خاطــر گرامیداشــت پادشــاه دســت بــه تولیــد یــک نــوع 
ــری  ــداف بزرگ ت ــًا اه ــند و قطع ــج زده باش ــد از هوی جدی

در ســر داشــته اند.

بــرای  را  نارنجــی  هویــج  هلنــدی  کشــاورزان 
پادشــاه بــرای  نــه  کردنــد،  انتخــاب  ویژگی هایــش 
ــا  ــه اروپ ــج ب ــان ورود هوی ــدود زم ــه ح ــم ب برگردی
و چنــد ســال رو بــه جلــو جهــش کنیــم، در آن زمــان 
کشــاورزی  اصلــی  قدرت هــای  از  یکــی  هلندی هــا 
میــالدی   16 ســده  اواخــر  در  بودنــد.  اروپــا   16 قــرن  در 
دانشــمندان کشــاورزی در هلنــد هویج هــای زرد پررنــگ 
را بــا هــم تلفیــق کردنــد )کــراس دادنــد( تــا هویج هــای 
امــروز  آنچــه  نارنجــی ماننــد  بــزرگ، صــاف، شــیرین و 
می خوریــم، تولیــد کننــد. ایــن دانــش فنــی بــه آنهــا 
اجــازه مــی داد هویــج نارنجــی را کــه ظاهــرًا در هــوای 
معتــدل و مرطــوب هلنــد بهتــر رشــد می کــرد، در مقادیر 
زیــاد تکثیــر و صــادر کننــد. واریتــه نارنجــی در آب و هــوا 
هلنــد بســیار بهتــر از واریتــه بنفــش و زرد رشــد می کــرد 
و بازدهــی، پایــداری و یکنواختــی قابــل اطمینان تــری 
ــت  ــده اس ــه ش ــز گفت ــع نی ــی مناب ــه در برخ ــت. البت داش
ــردم  ــتری م ــال بیش ــی، اقب ــج نارنج ــرورش هوی ــل پ دلی
نســبت بــه آن بــود، زیــرا هویــج نارنجــی در زمــان پخــت 
بــه غــذا رنــگ پــس نمــی داد. بــه هــر حــال دلیلــش 
ــا ایجــاد نــوع  هــر چــه بــود، دانشــمندان هلنــدی اول ب
نارنجــی و ســپس بــا تغییــر شــرایط طبیعــت )جلوگیــری 
از پــرورش هویج هــای غیــر نارنجــی بــه علــت صفــات 
نامطلوبشــان( موجــب گســترش هویــج نارنجــی شــدند 

ــد. ــی زدن ــرورش گزینش ــه پ ــت ب ــب دس ــن ترتی ــه ای و ب
در ادامــه بازرگانــان هلنــدی ایــن محصــول نارنجــی 
رنــگ را بــه سراســر قــاره صــادر کردنــد. ابتــدا مناطقــی 
را  نارنجــی  انگلیــس هویــج  آلمــان و  ماننــد فرانســه، 
بــه آن  کــه  بــه علــت عالقــه ای  وارد کردنــد و ســپس 
ــول  ــگ معم ــه رن ــی ب ــگ نارنج ــرور رن ــه م ــد، ب ــدا کردن پی
ــا  ــم هلندی ه ــدر ه ــر چق ــس ه ــد. پ ــل ش ــج تبدی هوی
عالقــه داشــته باشــند اختــراع هویــج نارنجــی را نمــاد 
حمایــت  آنهــا  از  علــم  بداننــد،  پادشــاه  گرامیداشــت 

. نمی کنــد

عمومــًا گیاهانــی کمــی بهتــر برداشــت می کردنــد چــون 
آن بذرهــا از گیاهــان »قوی تــر« و »خوشــمزه تر« بــود، 
و بــه ایــن صــورت بــه شــکل ناخــودآگاه گیــاه را اصــالح 
می کردنــد. همچنیــن کشــاورزان اولیــه کشــف کردنــد 
ــتی  ــور دس ــه ط ــد ب ــی می توانن ــان زراع ــی گیاه ــه برخ ک
ــا همــان کــراس  ــری ی ــا هــم ترکیــب شــوند )دو رگ گی ب
)ترکیــب ژن هــای مطلــوب در دو یــا چنــد گونــه مختلــف 
و تولیــد فرزنــدان برتــر نســبت بــه والدیــن. به ایــن صورت 
کــه مثــاًل گیــاه تنومنــد را بــا گیــاه خــوش طعــم ترکیــب 
می کننــد تــا گیاهــی همزمــان »تنومنــد« و »خــوش 
ــا  ــی ب ــا گیاهان ــد( داده شــوند( ت ــه دســت آورن طعــم« ب
ــا توســعه علــم  ــا عملکــرد بهتــر تولیــد شــود. ب ظاهــر ی
اصــالح نباتــات در قــرن بیســتم، اصــالح کننــدگان بهتــر 
درک کردنــد کــه چگونــه گیاهــان برتــر را انتخــاب و آنهــا را 
بــرای ایجــاد واریتــه  هــای )در علــم تاکســونومی )طبقــه 
بنــدی موجــودات( یــک مرتبــه پایین تــر از گونــه، واریتــه 
 ،Granny Smith نــام دارد. بــه عنــوان مثــال ســیب
یــک واریتــه از ســیب ســبز اســت( جدیــد بــا هــم تلقیــح 

کننــد.
زمینــه  در  جدیــد  نســبتًا  مثال هــای  از  یکــی 
Cos- ــام ــه ن ــد ب ــرورش گزینشــی، تولیــد ســیب جدی  پ

 1٩81 در ســال  اســت.  ایــاالت متحــده  در   mic Crisp
ــروس باریــت )Bruce H. Barritt( در حــال مطالعــه  ب
کــه  بــود  واشــنگتن  ایالــت  میــوه  باغــات  روی  بــر 
ســیب  دهنــدگان  پــرورش  شــد،  موضوعــی  متوجــه 
 The Red Delicious تنهــا روی یــک واریتــه بــه نــام
ســرمایه گذاری می کردنــد کــه ایــن واریتــه نیــز بــه نوعــی 
کهنــه شــده بــود و دیگــر اقبــال ســابق را نداشــت. باریــت 
در همــان زمــان بــه پــرورش دهنــدگان ســیب هشــدار 
داد کــه بیــش از حــد بــه یــک واریتــه تکیــه کرده انــد. 
همچنیــن او تالش هــای خــود را بــرای آغــاز یــک برنامــه 
اصــالح ســیب در دانشــگاه واشــنگتن آغــاز کــرد، هرچنــد 
ــای او  ــر گفته ه ــدگان در براب ــرورش دهن ــا پ ــا مدت ه ت

می کردنــد. مقاومــت 
باالخــره  باریــت  فــراوان،  تالش هــای  از  پــس 
ــات  ــیون تحقیق ــه از کمیس ــت بودج ــا دریاف ــت ب توانس
 Washington Tree( واشــنگتن  میــوه  درختــان 
Fruit Research Commission )WTFRC((، پــروژه 
Enter- 1٩٩7 و بــا ترکیــب دو واریتــه  خــود را در ســال

prise و Honeycrisp آغــاز کنــد. اهــداف وی در ایــن 
آبدارتــر، ســفت تر  بیشــتر،  قنــد  بــا  پــروژه، ســیب های 
و بــا قابلیــت نگهــداری طوالنی تــر بــود. بیســت ســال 
گذشــت و در ســال 2017 و بــا اســتفاده از تکنیک هــای 
بوجــود   Cosmic Crisp واریتــه  گزینشــی،  پــرورش 
آمــد. در همــان ســال اول ٤ میلیــون در خواســت بــرای 

بسیار  گونه های  گزینشی،  پرورش  اثر  بر   -  5 شکل 
متنوعی از سیب و دیگر گیاهان بوجود آمده است.

شکل 6 - بخشی از یک نقاشی مربوط به قرن شانزدهم 
میالدی که در آن شمایی از هویج های امروزی به چشم 

می خورد.
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متفــاوت  کامــال  رنــگ  پنــج  حداقــل  هویج هــا 
دارنــد!

حـال کـه این قدر از هویـج نارنجی صحبـت کردیم، 
ژنتیکـی اش  اقـوام  مـورد  در  هـم  کمـی  نیسـت  بـد 
صحبـت کنیـم. هویـج حداقـل پنـج رنـگ اصلـی دارد و 
در برخـی منابـع تـا 75 واریتـه مختلـف بـرای آن نـام برده 
انـد! امـا بـه طـور کلـی رنگ هـای اصلـی هویـج و خواص 

آن بـه شـرح زیـر اسـت:
هویـج  در  موجـود  اصلـی  رنگدانـه  زرد:  هویـج   -1
زرد گزانتوفیـل اسـت. احتمـااًل جـد هویـج نارنجـی بـوده 
شـبیه  )رنگدانه هایـی  لوتئیـن  و  گزانتوفیـل  حـاوی  و 
بـه داشـتن چشـم های سـالم  کـه  اسـت  کاروتـن(  بتـا 
در  می کنـد،  کمـک  چشـم  بیماری هـای  بـا  مبـارزه  و 
موثـر  سـرطان  انـواع  سـایر  و  ریـه  سـرطان  از  جلوگیـری 

می دهـد.  کاهـش  را  شـرایین  تصلـب  خطـر  و  اسـت 
2- هویـج قرمـز: بیشـترین مقـدار لیکوپـن، شـکل 
دیگـری از کاروتـن کـه موجب رنگ قرمـز در گوجه فرنگی 
داراسـت. هویـج قرمـز همچنیـن  را  اسـت  و هندوانـه 
حـاوی مقادیـر کمتـری لوتئیـن، بتاکاروتن و آلفـا کاروتن 
اسـت. لیکوپـن نیـز به درمـان بیماری های چشـم کمک 
می کنـد، همچنیـن در جلوگیـری از بیماری های قلبی و 
انـواع مختلـف سـرطان از جمله سـرطان پروسـتات موثر 

است.
3- هویـج سـفید: فاقـد هرگونـه رنگدانـه اسـت، 
گیـاه  ماننـد  سـالمت  مقـوی  مـواد  سـایر  حـاوی  امـا 
Phytochemi- مغذی هـا  گیـاه  اسـت.  (مغذی هـا 

cals( ترکیباتـی شـیمیایی هسـتند کـه به طـور طبیعی 
در گیاهـان بـه وجـود می آینـد و معمـواًل بیشـتر اثـرات 

پزشـکی دارنـد تـا تغذیـه ای.
٤- هویـج بنفـش: بیشـترین مقـدار آنتوسـیانین، 
کمـی  مقـدار  و  داراسـت  را  کاروتـن  آلفـا  و  بتاکاروتـن 
یـک  از  ایـن هویـج  رنگدانـه   دارد.  زاگزانتیـن  و  لوتئیـن 
نـوع کامـاًل متفـاوت یعنـی آنتوسـیانین ها اسـت. ایـن 
هسـتند  قدرتمنـدی  اکسـیدان های  آنتـی  رنگدانه هـا 
می کننـد.  مهـار  را  بـدن  در  مضـر  آزاد  رادیکال هـای  کـه 
آنتوسـیانین همچنیـن بـا کاهـش لخته شـدن خون به 

می کنـد. کمـک  قلبـی  بیماری هـای  از  جلوگیـری 
را  بتاکاروتـن  میـزان  باالتریـن  نارنجـی:  هویـج   -5
داراسـت ولـی مقادیر کمتـری آلفا کاروتن، گامـا کاروتن، 
لوتئیـن، زاگزانتیـن دارد. کاروتـن در اصـل همـان عامـل 
از  سرشـار  هویـج  ایـن  اسـت.  هویـج  شـدن  نارنجـی 
بسـیار  بـرای سـالمت چشـم ها  کـه  A اسـت  ویتامیـن 
از  خوبـی  منبـع  هویج هـا،  همـه  ماننـد  اسـت.  مفیـد 
فیبـر اسـت کـه بـرای سـالمت دسـتگاه گوارشـی بسـیار 
بـه کاهـش کلسـترول کمـک می کنـد. مفیـد اسـت و 

در انتها
ــر اثــر انتخــاب  ــا وجــود تمــام ســختی هایی کــه ب ب
وارد  موجــودات  بــر  گزینشــی  پــرورش  و  طبیعــی 
می شــود، امــا ایــن تنهــا راه تکامــل و پیشــرفت اســت. 
موجــودی کــه مــدت زیــادی ســاکن بمانــد، محکــوم بــه 
فناســت زیــرا پیشــرفتی نکــرده اســت کــه بتوانــد در برابــر 
ســختی ها مقاومــت کنــد. هرچنــد در بســیاری از مــوارد 
تــا  فــدا می کننــد  را  یــک جمعیــت خــود  موجــودات 
جمعیتشــان بــه تکامــل برســد و ژن هایشــان را انتقــال 

ــه ای دارد! ــز هزین ــر چی ــت، ه ــاره چیس ــا چ ــد؛ ام دهن
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فاطمه فضلی | دانشجوی رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مجتمع آموزش عالی شیروان

مصطفی جعفریان | دانش آموخته دکتری، گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه فنی وحرفه ای، تهران

اینکه اطالعات سنتی درباره ی گیاهان، اساس تولید محصوالت و داروهاي طبیعی طبی جدید  با توجه به 
هستند و معمواًل فقط افراد سالخورده در شهرهاي باستانی، داراي اطالعات مفیدي درباره ی خواص دارویی 
به  بنابراین  می شود،  نابود  به  سرعت  سنتی،  دانش  این  از  بخشی  افراد،  این  مرگ  با  و  هستند  گیاهان  این 
نظر می رسد که ثبت و ضبط این اطالعات بسیار ضروري است. اشتباه رايجي که در بين اکثر افراد وجود دارد، 
قائل نبودن تفاوت بين گياهان دارويي و داروهاي گياهي است. گياهان دارويي مثل زيره، رازيانه، هل يا 
دارچين گياهاني هستند که برخي خواص درماني آن ها که عمدتًا بي ضرر يا کم ضرر هستند و این موضوع 
به اثبات رسيده است اما داروهاي گياهي حاصل تبديل برخي گياهان به دارو در کارخانه هاي داروسازي و 
طي فرآيندي خاص وشرایط استريل هستند. هدف از این تحقیق، بررسی و پژوهش در مورد گیاهان دارویی 
و داروهای گیاهی است تا از این طریق بتوان نحوه ی استفاده صحیح از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 

و نیز تفاوت های ماهوی آن ها را بیان نمود.

واژه های کلیدی: زراعت، عطاری، طب سنتی، طب مدرن، داروی شیمیایی.

تفاوت گیاهان دارویی 
بــــــــــا داروهای گیاهی
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مقدمه
در پزشــکی کهــن، داروهــا از گیاهــان بــه دســت 
می آمدنــد. در تولــد رســتم موبــد پزشــک، بــه دســتور 
مخصــوص  گیاهــی  کوبیــدن  از  مرهمــی  ســیمرغ 
ســایه،  در  آن  خشــک کردن  و  شــیر  بــا  آن  آمیختــن  و 
نکتــه  می گــذارد.  رودابــه  عمــل  زخــم  بــر  و  ســاخته 
ــم  ــک کردن مره ــه خش ــه ب ــتور، توصی ــن دس ــف ای ظری
در ســایه اســت تــا خــواص آن در اثــر نــور آفتــاب و گرمــا 
از بیــن نــرود، توصیــه ای کــه امــروز هــم در نگهــداری 
داروهــا بــه قــوت خــود باقــی اســت. شــناخت مــواد 
روی  از  قدیــم  مصریــان  مورداســتفاده  دارویــی 
مانــده  به جــای  آنــان  از  کــه  مقدســی  پاپیروس هــای 
ــا ارزش تریــن ایــن پاپیروس هــا  اســت، میســر هســت. ب
ــًا از همــه  »پاپیــروس اســمیت« اســت. مصریــان تقریب
بابــل  قســمت های گیــاه اســتفاده می کردنــد. طــب 
بــه خــط  را  داروهــا  نــام  کــه  الــواح کوچکــی  توســط 
اســت.  برجــای  مانــده  نوشــته اند  آن هــا  روی  میخــی 
ریشــه  اساســًا  کار می بردنــد  بــه  آن هــا  کــه  عناصــری 
بابلی هــا  دســتورهای  در  اســت.  داشــته  گیاهــی 
برخــالف مصریــان وزن و انــدازه ذکــر نشــده اســت. در 
متــون هنــد قدیــم گیاهــان طبــی بــه دو گــروه تقســیم 
می شــوند. گــروه اول یــا بــه  عنــوان مســهل، قــی آور یــا 
ملیــن بــه کار می رونــد یــا باعــث ترشــح بینــی می شــوند 
ــار طــب ســوزنی  و گــروه دیگــر مســکن هســتند. در کن
کــه در چیــن اختراع شــده، مهم تریــن قســمت طــب 
ســنتی چیــن علــم داروهــای گیاهــی بــوده اســت. یــک 
رســاله داروســازی بــه نــام پــن تســائو کانــگ مــو در ســال 
ــن رســاله ۸۱۶۰ نســخه  ۱۵۹۷ تکمیــل و منتشــر شــد. ای
دارد کــه بــر ۱۸۷۱ مــاده کــه عمومــًا ریشــه گیاهــی دارنــد 

متکــی اســت.
رونــق  و  دارویــی  گیاهــان  وســیع  کاربــرد  آغــاز 
بــه  خصــوص  شــرقی  کشــورهای  در  آن  گســترش  و 
کارهــا،  بــه  شــرق  کــه  زمانــی  بــه  اســالم  دوره  در 
و  جالینــوس  بقــراط،  آثــار  ترجمه هــای  و  نوشــته ها 
دیگــران  و  پلینیــوس  و  دیوســکوریدوس  کتاب هــای 
دسترســی یافــت، مربــوط می شــود؛ زیــرا کارهــا و آثــار 
شــام  طریــق  از  مســتقیمًا  یونانــی  دانشــمندان  ایــن 
در  قــرن ســوم میــالدی  اوایــل  در  و  رســید  بــه شــرق 
بیت الحکمــه بــه عربــی ترجمــه شــد. کتــاب »گیاهــان« 
یــا »الحشــایش« یکــی از مهم تریــن ترجمه هــای ایــن 
ِد ماتریــا  منابــع اســت کــه در واقــع همــان ترجمــه 
ــی  ــان و حت ــت و از آن زم ــکوریدوس اس ــکای دیوس مدی
تــا همیــن اواخــر بــه  عنــوان طــب ســنتی همیشــه 
مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت. محمــد بــن زکریــای 
ــ . ش( دائرة المعارفــی  رازی )ســال های ۲۳۴ تــا ۳۰۴ ه

در درمان شناســی بــه نــام کتــاب الحــادی فــی الطــب 
ــام المنصــوری و کتــاب  ــه ن و کتــاب خالصــه پزشــکی، ب
را  االغذیــه و دفــع مضارهــا  نــام منافــع  بــه  دیگــری 
نوشــت. ایــن کتاب هــا و بقیــه آثــار او، مخــزن و مرجــع 
نســل های  بــرای  شــناختی  گیــاه  اطالعــات  مهــم 
متمــادی در شــرق و غــرب بــوده اســت. پزشــک نامــور 
بوعلــی ســینا )ســال های ۳۵۹ تــا ۴۱۶ هــ . ش( ۸۱۱ داروی 
ــرات  ــا اث گیاهــی و معدنــی را در کتــاب قانــون همــراه ب
ــن  ــی از ای ــت. برخ ــرح داده اس ــان ش ــدن انس ــر ب ــا ب آن ه
ــا کامــاًل شــرقی  ــی ی گیاهــان ریشــه هنــدی، تبتــی چین

داشــته اند.

گیاهان دارویی
گیاهــان دارویــی کــه در کل جهــان بــه شــکل های 
شــامل  می گیرنــد،  قــرار  اســتفاده  مــورد  مختلــف 
قســمت هایی از گیاهانــی هســتند کــه جنبــه ی دارویی 
و درمانــی دارنــد. این گونــه گیاهــان بعــد از چیــدن، بــه 
شــیوه ها و روش هــای مختلــف، فــرآوری می شــود و 
در معــرض اســتفاده قــرار می گیــرد. در بعضــی مــوارد 
از کل گیــاه کــه شــامل ســاقه، بــرگ، گل، میــوه و دانــه 
ــام  ــت ن ــا تح ــن فرآورده ه ــود. ای ــتفاده می ش ــت اس اس
 Medicinal plants, Medicinal herbs, Herbal
فرآورده هــای  هســتند.  مشــهور  دنیــا  در   medicine

خشک شــده،  گیــاه  بــه  صــورت،  می تواننــد  مذکــور 
ــد. ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــه و ... م ــاره، عطرمای عص

روش های مصرف گیاهان دارویی
گیاهــان دارویــی و معطــر عمدتــًا بــه فرم هــای 

زیــر مصــرف می شــوند:
۱. گیاه تازه

۲. گیاه خشک شده یا کنسرو شده
۳. به صورت فرآوری شده توسط حرارت

۴. استحصال مواد مؤثر در صنعت

طبقه بندی گیاهان دارویی بر اساس اثرات
هســتند  گیاهــی  داروهــای  تلــخ؛  گیاهــان   .۱
کــه روی کار معــده خصوصــًا در هنــگام بی اشــتهایی 

تأثیرگذارنــد.
۲. گیاهــان ضــد نفــخ؛ در اینجــا منظــور مــوادی 
و  معــده  گازهــای  دفــع  روی  چربــی  اثــر  کــه  اســت 

می دهنــد. کاهــش  را  درد  انقباضــات 
۳. گیاهــان معــرق؛ گیاهانــی کــه عمــل تعــرق را 

آســان تر می کننــد ماننــد؛ گل ماهــور
۴. گیاهــان کاهش دهنــده تعــرق؛ گیاهانــی کــه 

از تعــرق زیــاد جلوگیــری می کننــد ماننــد؛ مریم گلــی
۵. گیاهــان مــدر؛ ایــن گیاهــان ترشــح ادرار را زیــاد 

می کننــد.
ــی  ــان داروی ــاب دار؛ گیاه ــط آور لع ــان خل ۶. گیاه

ایجــاد خلــط را تســهیل می نماینــد.
ــح  ــواد ترش ــن م ــی آور؛ ای ــط آور و ق ــان خل ۷. گیاه

مجــرای تنفســی و برونش هــا را زیــاد می کننــد.
۸. خلــط آور محــرک؛ ایــن گیاهــان مــواد فــراری 
را  مخــاط  تنفســی  دســتگاه  طریــق  از  کــه  هســتند 

می کننــد. تحریــک 
۹. گیاهــان ضــد ســرفه؛ ایــن  گیاهــان در واقــع 

گیاهــان خلــط آور آرام کننــده ی ســرفه هســتند.
ــد  ــن مــواد کار تولی ۱۰. گیاهــان مســهل صفــرا؛ ای
صفــرا در ســلول های کبــدی و همچنیــن کار دفــع آن از 

ــد. طریــق مجراهــای صفــراوی را تســهیل می کنن
کار  مســهل ها  مســهل؛  و  ملیــن  گیاهــان   .۱۱

می نماینــد. تســریع  را  روده  تخلیــه 
شــامل  گــروه  ایــن  قلــب؛  مقــوی  گیاهــان   .۱۲
ــی روی  ــر تقویت ــه اث ــتند ک ــی هس ــای گیاه گلوکوزیده

کار قلــب دارنــد.
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تولید و فروش گیاهان دارویی
نزدیک به ۲۳۰۰ گونه از گونه های گیاهی ایران در 
از این تعداد  ردیف گیاهان دارویی و معطر قرار دارند. 
به  دارویی  گیاهان  جزو  گونه،   ۴۵۰ گیاهی،  گونه 
شمار می آیند و تعدادی از آن ها در عطاری ها به فروش 
زیست محیطی  دگرگونی های  اثر  در  اما  می رسند، 
کم  دارویی  ارزش  با  گونه های  این  تعداد  از  تدریج  به  
طبیعت  دامن  از  دارویی  گیاهان  درگذشته  می شود. 
چیده می شد و اغلب خودرو بودند اما امروزه با فرایند 
صنعتی شدن، امکان تکیه به فلور طبیعی از بین رفته 
به شکل صنعتی  این گیاهان  و کشت  رشد  و شرایط 
از  زیادی  تعداد  اخیر  سال های  در  است.  فراهم  شده 
گیاهان مورد استفاده در ایران کشت داده می شوند و 
برخی اقالم وارداتی هستند.در ایران صنف عطار و سقط 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  زیرمجموعه  فروش، 
دلیل  به  اخیر  سال  چند  طی  می رود.  شمار  به  ایران 
سنتی،  طب  ظرفیت های  از  استفاده  به  مردم  اقبال 
اغلب  صنف عطاری در کشور رشد بسیاری کرده است. 
گیاهان دارویی موجود در عطاری ها به صورت خشک 
مصرف  دست  به  رسیدن  تا  که  می شوند  عرضه   شده 
است؛  گذشته  آن ها  جمع آوری  از  زیادی  زمان   کننده 
به همین دلیل خواص درمانی این گیاهان به  شدت 
کاهش  یافته یا در اکثر موارد به  کلی از بین رفته است.

علم  زمینه  واقعه،  دو  تاریخی،  لحاظ  به 
اختراع  آن ها  از  یکی  داد.  گسترش  را  گیاه شناسی 
دستگاه چاپ به  وسیله گوتنبرگ در سال ۱۴۵۰ میالدی 
در  کلمب  کریستف  به  وسیله  آمریکا  کشف  دیگری  و 
سال ۱۴۹۲ میالدی بود. نتیجه مستقیم این دو واقعه، 
چاپ تعداد زیادی از مجموعه های گیاهی و واردکردن 
پاراسلسوس  بود.  اروپا  به  بسیار  جدیِد  داروهای 
و  اروپا  به  سفر  با   )۱۴۹۳–۱۵۴۱( سوئیسی  دانشمند 
جمع آوری تجربیات گوناگون، پایه و اساس محکمی در 
طب به وجود آورد. گنجینه گیاهان یکی از مهم ترین 
اولویت  گیاهی  طب  برای  او  است.  دانشمند  این  آثار 
خاصی قائل بود و به اثرات درمانی آب های معدنی و 
کسی  اولین  وی  داشت.  زیادی  توجه  محلی  گیاهان 
بود که علم شیمی را در روش های درمانی شرکت داد. 
او در تاریخ علم طب به  عنوان اصالح کننده طب و به 
مطلع  پزشکی  و  شیمی درمانی  بنیان گذار  دیگر   بیان  
در باب گیاهان دارویی شناخته  شده است. شیمی و 
فارماکولوژی به  موازات یکدیگر تکامل  یافته اند. باالخره 
نام  به   )۱۹۳۹–۱۸۵۶( چیرش  الکساندر  کتاب  لطف  به 
»رساله فارماکولوژی« بود که مطالعه گیاهان دارویی 
و داروهای طبیعی در میان علوِم شناخته  شده دیگر 

جای گرفت.

تفاوت گیاه دارویی با داروی گیاهی 
دارد،  وجود  افراد  اکثر  بين  در  که  رايجی  اشتباه 
داروهای  و  دارويی  گياهان  بين  تفاوت  نبودن  قائل 
رازيانه، هل  زيره،  دارويی مثل  گياهی است. گياهان 
درمانی  برخی خواص  که  دارچين گياهانی هستند  يا 
آن ها که عمدتًا بی ضرر يا کم ضرر هستند و این موضوع 
حاصل  گياهی  داروهای  اما  است  رسيده  اثبات  به 
تبديل برخی گياهان به دارو در کارخانه های داروسازی 

هستند.  استريل  شرایط  و  خاص  فرآيندی  طی  و 
فروش  حق  تنها  عطاری ها  که  گفت  بايد 

را دارند، گياهانی که  گياهان دارويی 
تعدادشان مشخص است و طی 

ساليان دراز فوايد و بی عارضه 
يا کم عارضه بودنشان به 

است؛  رسيــــده  اثبات 
گياهــــانی مثــــــــل 

اثر  گل گاوزبان که 
درمانی اش بــرای 
اعصاب  تقويت 
يا زيــــــره بــرای 
درمــــان نفــخ 
که بــر اساس 
ی  تجربــــه ها
طــــــــوالنی و 
به  نــــــــــسل 
نســـل منتقل 

است   شـــــــده 
را بــه فــــــــروش 

برسانند. مسلـــم 
است کـــه مصـــرف 

بی رويه و بیــــــــش  از 
حد نياز هر نوع خوراکی 

از گياهی يا شيميايی  اعم 
می تواند برای بدن ضرر داشته 

دارويی  گياهان  اين  بنابراين  باشد. 
صحيح  به  طور  و  به  موقع  بايد  هم 

مصرف شوند. 
حدود ۹۵ درصد از داروهای گياهی عضو ليست 
داروهای بدون نياز به نسخه هستند  و تقريبًا عوارض 
باقی  درصد  وپنج  ندارند  پی  در  مصرف  از  پس  خاصی 
را بايد   مانده که به علت مصرف نابه جا، عوارض دارند 
از داروخانه ها تهيه کنيد. هم  اکنون حدود  با نسخه 
۱۵۰ داروی گياهی، عضو ليست داروهای بدون نياز به 
نسخه در داروخانه های ايران و حدود ۲۰۰ گياه دارويی 

در عطاری ها وجود دارد. 

تفاوت بين داروهای گياهی و شيميايی
تفــاوت بيــن گياهــان دارويــی و داروهــای گياهــی 
بــا داروهــای شــيميايی را می تــوان در ميــزان عــوارض 
كمتــر آن هــا برشــمرد. همچنيــن بــه علــت طبيعــی 
داروهــای  و  دارويــی  گياهــان  اوليــه  مــاده  بــودن 
داروهــای  بــه  نســبت  بيشــتری  ســازگاری  گياهــی، 
شــيميايی دارنــد. برخــی معتقــد بــه خــواص درمانــی 
ــا در مــورد آن هــا اظهــار  ــرای گياهــان دارويــی نبــوده ي ب
تردیــد می کننــد، بيشــتر مــردم بــه هنــگام بيمــاری بــه 
 ســوی داروهــای شــيميايی روی می آورنــد كــه 
در اينجــا ايــن مســئله مطــرح می گردد 
كــه، آيــا داروهــای گياهــی بهترند 
يــا داروهــای شــيميايی؟ در 
گفــت،  می تــوان  پاســخ 
اثــر  مــورد  در  ترديــــــد 
گيــــــاهان  بخشــی 
دارويـــــی از آنجــــا 
ــردد  ــی می گ ناش
كـــــــه نحــــــوه 
آماده ســــازی 
داروهــــــــای 
هی  گيـــــــــــا
ــار  و در اختيــــ
گذاشــــــــتن 
آن هــــــا بـــــه 
مــــردم بـــــــه 
ــو مطلوبی  نحـ
انجـــــــــــــــــــــام 
در  و  نمی گیـــــرد 
نتیجــــــــه خــواص 
درمانـــــــی گيـــــــاه از 
بيــن رفتــه و يــا تقليــل 
امــر  ايــــن  كــه  می یــــــابد 
موجــب عــدم تأثيــر گياهــان 
دارويـــــــی در درمـــــــان بیماری هــا 
کاشــت،  عمليــات  قبيــل  )از  می گــردد 

فــرآوری(. و  برداشــت  داشــت، 

داروهای گیاهی، عوارض کم، اثرات پایدار
داروهــای  آن،  بــه  کــه  شــیمیایی  داروهــای 
مصنوعــی یــا ســنتزی نیــز گفتــه می شــود دارای تعــداد 
داروهــای  از  بســیاری  در  هســتند.  مــاده  معــدودی 
ــرای  ــود دارد و ب ــر وج ــاده ی مؤث ــک م ــا ی ــیمیایی تنه ش
ســاخت قــرص، قطــره، کپســول، شــربت و اشــکال دیگــر 
ــه  ــک گرفت ــر کم ــیمیایی دیگ ــاده ی ش ــد م ــا، از چن آن ه

چســباننده،  پرکننــده،  نقــش  مــواد  ایــن  و  می شــود 
رقیق کننــده، بازکننــده و روکــش دهنــده را بــه عهــده 
ــز  ــی داروهــا نی ــد. در واقــع بســیاری از عــوارض جانب  دارن
ــا،  ــن داروه ــت. ای ــی اس ــواد کمک ــن م ــه همی ــوط ب مرب
دارای اثــرات قــوی و ســریع هســتند و در عیــن  حــال 
دارای عــوارض جانبــی نیــز هســتند. اصــواًل هرچــه دارو 
دارای اثــرات قــوی و ســریع تر باشــد بــه همــان انــدازه 
عــوارض  ایــن  داراســت.  را  بیشــتری  جانبــی  عارضــه ی 
بــه  و  اســت  انســان  برخــالف میــل  آن کــه  دلیــل  بــه 
ــا وارد  ــوع داروه ــن ن ــع ای ــار مناف ــته در کن ــور ناخواس  ط
نامیــده  جانبــی«  »عارضــه ی  می شــود،  انســان  بــدن 
می شــود. تفســیر دیگــر این کــه هــر مــاده دارای چندیــن 
اثــر اســت کــه بعضــی بــرای مــا اثــرات مثبــت و بعضــی 
منفــی هســتند و بــه همیــن دلیــل تقریبــًا همــه ی 
داروهــای شــیمیایی دارای اثــرات خــوب و بــد هســتند. 
بزرگ تریــن مزیــت داروهــای شــیمیایی تأثیــر قــوی و 
ســریع آن هاســت؛ در عــوض بزرگ تریــن عیــب آن هــا نیــز 
همــان عــوارض جانبــی آن هاســت کــه در بعضــی مــوارد 
ــل برگشــتی را ایجــاد  ــد خطــرات جــدی و غیرقاب می توان
کنــد. در واقــع در عصــر جدیــد، مــردم بــا دیــدن تأثیــر 
ســریع بســیاری از داروهــای شــیمیایی در تســکین آالم و 
دردهــای خــود، به ســرعت فریفتــه ی ایــن داروهــا شــدند 
و بــه دلیــل آن کــه نســبت بــه عــوارض جانبــی این گونــه 
داروهــا بی اطــالع بودنــد، کم کــم گیاهــان دارویــی را بــه 

فراموشــی ســپردند.
شیمیایی  داروهای  برعکس  گیاهی  داروهای 
همگی  که  هستند  ماده  زیادی  بسیار  تعداد  حاوی 
دارند.  سازگاری  انسان  وجود  طبیعت  و  سرشت  با 
از هزار  همچنین در عصاره ی گیاهان، گاهی تا بیش 
ماده وجود دارد که بعضی مواد اصلی و بعضی فرعی 
هستند و بسیاری از مواد فرعی در جلوگیری از عوارض 
از  بسیاری  دیگر،  طرف  از  مؤثرند.  اصلی  مواد  جانبی 
خنثی کننده ی  قلب،  کبد،  محافظت  آثار  مواد  این 
رادیکال های آزاد، ضد اکسیدان، خنثی کننده ی سموم 
بدن و یا اثرات سینرژیسمی و آنتاگونیستی مواد اصلی 
را دارا هستند؛ از این رو با توجه به تعداد مواد و اثرات و 
مکانیسم های مختلف، داروهای گیاهی اصواًل دارای 
سرعت کند، عوارض کم و اثرات پایدار هستند. باید به 
این مطلب نیز اشاره کرد که تنها اشکال مایع داروهای 
گیاهی )قطره ها( مزه ی آن هاست. قطره و شربت های 
دارای  خوشمزه،  شیمیایی  مواد  افزودن  با  شیمیایی 
قطره های  به  که  حالی   در  می شوند؛  مطلوب  مزه ی 
کننده  خوشمزه  به عنوان  ماده ای  هیچ گونه  گیاهی 
اثرات  و  پایداری  زیرا ممکن است در  افزوده نمی شود؛ 

آن ها تداخل ایجاد کند.
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داروهــای  مخــرب  تأثیــر  بــارز  نمونــه  امــروزه، 
روان درمانــی  حــوزه ی  در  می تــوان  را  شــیمیایی 
مشــاهده کــرد. در واقــع می بینیــم کــه بشــر امــروز بــرای 
جدیــد،  عصــر  افســردگی های  و  پریشــانی ها  از  فــرار 
بــه اســتعمال داروهایــی پنــاه بــرده کــه بــرای او چیــزی 
جــز تخریــب روح و روان لطیفــش را در برنــدارد و ایــن 
در حالــی اســت کــه برخــی از گیاهــان دارویــی کــه از 
دیربــاز در طــب ســنتی ایــران تجویــز می شــده، چنــان 
تأثیــر شــگفت انگیزی در درمــان این گونــه بیماری هــا 
دارد کــه عــالوه بــر تلطیــف روح، آرامــش را بــرای فــرد بــه 

مــی آورد. ارمغــان 
داروهـای گیاهـی شـامل داروهـای فرموله شـده 
ماننـد قـرص، کپسـول، شـربت، قطـره و ... از کل گیـاه 
بـرای  می آیـد.  دسـت  بـه  گیـاه  آن  از  قسـمت هایی  یـا 
ایـن منظـور از گیـاه بـا محلول هـای هیدروالکلـی )آب 
عصـاره ی  و  می آیـد  عمـل  بـه  گیـری  عصـاره  الـکل(  و 
به دسـت آمده بـا تنظیـم غلظت و مـواد مؤثـر می تواند 
تبدیـل بـه شـربت یـا قطـره شـود و یـا بـه حالـت غلیـظ 
و خشک شـده، بـه  صـورت اشـکال جامـد ماننـد قـرص 
و کپسـول تبدیـل شـود. این گونـه داروهـا کـه بـه نـام 
مقادیـر  حـاوی  هسـتند  معـروف  دوزاژفـرم  داروهـای 
معینی از ماده ی مؤثر هسـتند و برحسـب یکی از مواد 
مهـم، اسـتاندارد می شـوند و شـامل ضوابـط و مقـررات 
علـت  بـه  داروهـا  ایـن  اکثـر  فـروش  هسـتند.  داروهـا 
بی خطـری یـا کم خطـری، بـدون نسـخ مجازاسـت و بـه 
ازاین گونـه  بعضـی  می گوینـد.   OTC داروهـای  آن هـا 
جـزو  و  نیسـتند  دارو  ضوابـط  شـامل  نیـز  محصـوالت 
شـرایط  دارای  کـه  هسـتند  غذایـی  مـواد  مکمل هـای 
سـاده تری ازنظـر تولیـد و مصـرف هسـتند. مکمل هـای 
برسـند  فـروش  بـه  داروخانـه  از  غذایـی می توانـد خـارج 
در  نبایـد  ایـن،  جـود  بـا  امـا  ندارنـد  نسـخه  بـه  نیـازی  و 

کـرد. زیـاده روی  آن هـا  اسـتفاده ی 

تأثیر محیط بر خواص گیاهان دارویی
آثـار  نتیجـه  در  و  مؤثـر  مـواد  کیفیـت  و  کمیـت 
درمانـی گیاهـان دارویـی، بسـتگی بـه شـرایط زندگـی و 
ایـن عوامـل شـامل درجـه حـرارت  رشـد گیاهـان دارد. 
محیـط، رطوبـت، میـزان آفتـاب، جنـس زمیـن و ارتفـاع 

هسـتند. رشـد  محـل 

درجه حرارت محیط
درجـه حرارت محیـط در مناطق مختلـف، متفاوت 
اسـت. نظـر بـه اینکـه ایـران کشـوری چهـار فصـل بـوده 
قابـل  اختـالف  مختلـف،  فصـول  در  اسـاس  ایـن  بـر  و 
بیشـینه در مناطـق  بیـن دمـای کمینـه و  مالحظـه ای 

مختلف کشـور وجود داشـته و این مهم از ویژگی های 
ارزشـمند اقلیـم ایـران اسـت. همیـن امـر باعـث شـده تا 
تنـوع کم نظیـری از گیاهـان را در ایـران داشـته باشـیم.

جنس زمین
کامـاًل  امـالح  حـاوی  مختلـف  نواحـی  در  زمیـن 
متفـاوت اسـت. بـا توجـه بـه این کـه ریشـه ی هـر گیـاه 
در خـاک وجـود دارد و از ایـن راه تغذیـه می کنـد، وجـود 
امـالح مـورد لزوم گیاه در رشـد و نمـو، کمیت و کیفیت 
مـواد مؤثر، سرنوشت سـاز اسـت. گاهی دیده می شـود 
کـه گیاهانـی دارای رشـدی خـوب در زمین هـای مختلف 
متفـاوت  دارویـی،  مؤثـر  مـواد  ازنظـر  ولـی  هسـتند 
هسـتند. جنـس خـاک برای تولید مواد مؤثـر و درنتیجه 

اثـرات ایـده آل گیـاه از عوامـل اصلـی اسـت.

میزان آفتاب
اصـواًل عمـل فتوسـنتز و تغییـر و تبدیل های مواد 
در گیاهـان، بـا آفتـاب صـورت می گیـرد. وجـود آفتـاب 
مـواد مؤثـر  تولیـد  و  گیـاه  نمـو  و  رشـد  اصلـی  ارکان  از 
در آن اسـت. بـا توجـه بـه ایـن موضـوع اکثـرًا گیاهـان 
بهره منـد  بیشـتری  آفتـاب  از  کـه  دنیـا  شـرق  نواحـی 
هسـتند، از نواحـی غربـی بهترنـد. بـه پیـروی از همیـن 
اصـل، اکثـر گیاهـان ایـران بـا توجـه بـه آفتـاب فـراوان، 
از مرغوبیـت بیشـتری برخوردارنـد. داروهـای گیاهـی بـر 
عکـس داروهـای شـیمیایی حـاوی تعـداد بسـیار زیـادی 
مـاده هسـتند کـه همگی با سرشـت و طبیعـت وجود 
انسـان سـازگاری دارنـد. همچنین در عصـاره ی گیاهان، 
از هـزار مـاده وجـود دارد کـه بعضـی  تـا بیـش  گاهـی 
از  بسـیاری  و  هسـتند  فرعـی  بعضـی  و  اصلـی  مـواد 
مـواد فرعـی در جلوگیـری از عـوارض جانبـی مـواد اصلی 

مؤثرنـد.

ارتفاع محل
در  گوناگـون  گیاهـی  خانواده هـای  اصـواًل 
بلندی هـای مختلفـی رشـد می کننـد؛ مثاًل اکثـر گیاهان 
خانـواده ی جعفـری در ارتفاعـات ۱۵۰۰ متر از سـطح دریا 
ارتفـاع  مسـئله ی  هسـتند.  خوبـی  رشـد  دارای  بـاال،  بـه 
محـل رشـد نـه  تنهـا در ادامـه ی زندگـی گیـاه اهمیـت 
دارد، بلکـه در کمیـت و کیفیـت مـواد آن نیـز تأثیرگـذار 
ایـران،  در  تنـوع گیاهـان  دیگـر وجـود  از دالیـل  اسـت. 
ایـن  در  مختلـف  ارتفاعـات  وجـود  و  بـودن  نامسـطح 
رشـته کوه  دو  وجـود  کـه  به گونـه ای  اسـت؛  سـرزمین 
البـرز و زاگـرس در کشـورمان، محیـط بسـیار اسـتثنایی و 
درخـور توجهـی بـرای پرورش انـواع گیاهـان دارویی پدید 

اسـت. آورده 

نتیجه گیری
گیــاه  از  بخش هایــی  شــامل  دارویــی  گیاهــان 
اســت کــه پــس از خشــکاندن، بــدون ایجــاد هرگونــه 
فــروش  بــه  عطاری هــا  و  مغازه هــا  در  تغییــری 
می رســد. گیاهــان دارویــی مثــل زیــره، رازیانــه، هــل یــا 
دارچیــن گیاهانــی هســتند کــه برخــی خــواص درمانــی 
یــا کم ضــرر هســتند، امــا  آن هــا کــه عمدتــًا بی ضــرر 
ــه  ــان ب ــی گیاه ــل برخ ــل تبدی ــی حاص ــای گیاه داروه
دارو در کارخانه هــای داروســازی و طــی فرآینــدی خــاص 
ــا ایــن توضیحــات و ذکــر تفــاوت  و اســتریل هســتند. ب
گفــت  بایــد  گیاهــی  داروهــای  و  دارویــی  گیاهــان 
کــه عطاری هــا تنهــا حــق فــروش گیاهــان دارویــی را 
دارنــد، گیاهانــی کــه تعدادشــان مشــخص اســت و 
طــی ســالیان دراز فوایــد و بی عارضــه یــا کــم عارضــه 
ــات رســیده اســت. مســلم اســت کــه  ــه اثب بودنشــان ب
ــی  ــوع خوراک ــر ن ــاز ه ــد نی ــش از ح ــه و بی ــرف بی روی مص
اعــم از گیاهــی یــا شــیمیایی می توانــد بــرای بــدن ضــرر 

داشــته باشــد.
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در  امروزه  و  آسیا می روید  نواحی  از  برخی  و  نواحی مختلف مدیترانه  در  نعناعیان است که  تیره  از گیاهان  یکی  آویشن 
تا  و  می رود  شمار  به  چندساله  گیاهان  از  گیاه  این  می شود.  تولید  و  کشت  ایران  در  جمله  از  و  جهان  مختلف  مناطق 
ارتفاع 40 سانتیمتر رشد می نماید قسمت اعظم اسانس آویشن را فنل ها و هیدروکربن های مونوترپنی و الکل ها تشکیل 
می دهند که میزان آن یک درصد است. از لحاظ گیاه شناسی؛  جنس آویشن یکی از جنس های خانواده نعناع است که در 
زیر خانواده نپتودا قرار دارد. مبدأ پیدایش این جنس دوران سوم زمین شناسی است و در فلور خشکی پسند این دوره آن 
را یافته اند و به دنبال توسعه مناطق بخصوص در دوره پلئوسن و بعد از آن تا به امروز تکامل این جنس صورت گرفته 
است. گیاه آویشن شیرازی می تواند به عنوان طعم دهنده و نگه دارنده در مواد غذایی استفاده شود. از برگ های بسیار 

خوش عطر آن اغلب به عنوان ادویه یا دارو استفاده می شود.

واژه های کلیدی: آویشن، گیاه دارویی، اسانس، نعناعیان.

آویشن، 
پادشاه گیاهان دارویی، از کاشت تا فرآوری
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مقدمه 
دارو  تولید  مهم  منابع  از  یکی  دارویی  گیاهان 
نمود ه  استفاده  آن ها  از  دراز  سالیان  بشر  که  هستند 
تنها  نه  دارویی  گیاهان  نیز  اخیر  سال های  در   است. 
نداده اند  دست  از  دارو  تولید  زمینه  در  را  خود  ارزش 
به گونه ای  است  یافته  فزونی  نیز  آن ها  اهمیت  بلکه 
صنایع  معدود  از  یکی  دارویی  گیاهان  صنعت  که 
آمده  دست  به  داروهای  است.  دورقمی  رشد  دارای 
وجود  و  طبیعی  ماهیت  دلیل  به  دارویی  گیاهان  از 
انسان  بدن  با  آن ها،  در  دارویی  همولوگ  ترکیبات 
سازگاری بهتری دارند و معمواًل فاقد عوارض ناخواسته 
داروهای شیمیایی هستند این داروها به خصوص در 
مناسب تر  بسیار  مزمن  بیماری های  و  طوالنی  مصرف 
هستند. مواد مؤثره موجود در گیاهان دارویی اگرچه 
توسط فرآیندهای ژنتیکی ساخته می شوند ولی عوامل 
محیطی نیز اثرات مهمی در تولید این ترکیبات دارند. با 
بر روی گیاهان دارویی و تغییر در  اثر محیط  توجه به 
مورفولوژی و مواد مؤثره آن ها برای استفاده اصولی و 
صنعتی از این گیاهان الزم است که هویت و ماهیت 
تولیدی  و  شیمیایی  ژنتیکی،  مختلف  مناظر  از  آن ها 

بررسی شود.
دیرباز  از  که  است  کشورهایی  جمله  از  ما  کشور 
بومی  و  صنعتی  به صورت  دارویی  گیاهان  مصرف  در 
اقلیمی  به دلیل شرایط  ایران  دارد.  پیشینه ای طوالنی 
دارویی  گیاهان  از  وسیعی  گستره  رویشگاه  مناسب 
بوده که بخشی از آن ها به صورت خام از جمله اقالم 
شده   سبب  پراکنش  این  بوده اند.  ما  کشور  صادراتی 
باشد.  اروپا  تمام  فلور  از  بیشتر  ایران  فلور  که  است 
ایران ۱۱ نوع اقلیم از ۱۴ نوع اقلیم موجود در تمام دنیا 
را داراست و حدود ۸۰۰۰ گونه گیاهی را در خود جای 
اندمیک  گونه   ۱۸۰۰ حدود  تعداد  این  از  داده  است. 
ایران بوده و گونه هایی هستند که در هیچ جای دیگر 
و  نگهداری  برای  آن ها  مطالعه  لذا  نمی شوند.  یافت 
Thy- (بهره برداری از آن ها بسیار ضروری است. آویشن 

mus( یکی از جنس های مهم تیره نعناع است که در 
تمام فارماکوپه های معتبر از پیکر رویشی آن به عنوان 
دارو یاد شده و خواص دارویی آن مورد تأیید قرار گرفته  
است. از حدود ۲۵۰ گونه از جنس آویشن، ۱۴ گونه در 
از بین ۱۴ گونه ذکر شده چهار گونه  ایران وجود دارد. 
اندمیک ایران هستند. بیشترین پراکندگی این جنس 
در استان های شمالی و غربی کشور است. گیاه آویشن 
با داشتن اسانس و ترکیبات شیمیایی دارویی مختلف 
یکی از پرمصرف ترین گیاهان دارویی در جهان است. در 
بین داروهای تولید شده از گیاهان دارویی، این گیاه 

پس از نعناع در رتبه دوم قرار دارد.

تاریخچه
کــه  پهلــوی  ریشــه  بــا  اســت  کلمــه ای  آویشــن 
نشــان از قدمــت هــزاران ســاله گیاه در شــناخت و کاربرد 
آن نــزد ایرانیــان دارد و البتــه گونه هــای مشــابه بــه ایــن 
نــام نیــز خوانــده می شــدند. مصریــان باســتان آن را بــه 
عنــوان یــک دارو می شــناختند و در شستشــو و نیــز بــه 
ــد و احتمــااًل  ــوان عطــر مــورد اســتفاده قــرار می دادن عن
نــام انگلیســی آن از نــام مصــری گیــاه )Tham( مشــتق 
ــر اســتفاده  ــان باســتان نیــز عــالوه ب شــده  باشــد. در یون
ــتان از  ــوزاندند و در روم باس ــد می س ــام در معاب در حم
ــده  ــتفاده می ش ــر اس ــه پنی ــه در تهی ــوان ادوی ــه عن آن ب
Labia-  اســت. ایــن گیــاه علفــی چندســاله، از خانــواده

tae و بــه انگلیســی Thyme و در کتــاب ســنتی فارســی 
بــا نام هــای »حاشــا«، »اوشــن« و »صعترالحمیــر« نــام 

بــرده شــده اســت. 
بــه  ایــن گیــاه  از  ایــران گونه هــای مختلفــی  در 
درختچــه  صــورت  بــه  کــه  انواعــی  تــا  علفــی  صــورت 
در  نیــز  مناطــق  از  بعضــی  در  و  می روینــد  هســتند، 
ــا اســامی محلــی  ــاه ب مــزارع کاشــته می شــوند، ایــن گی
ــدان  ــه در هم ــت، از جمل ــده اس ــناخته ش ــی ش متفاوت
آن را »آزربــه« در آذربایجــان »ککلیــک اوتــی« و در ســایر 
ــر«، »اوشــن«، »اشــمه کوهــی«، »ســی  مناطــق »صعت

می شــود.  نامیــده  »سوســنبر«  و  ســنبر« 
حاشــاویا  شــناخت  قدمــت  و  تاریخــی  نظــر  از 
آویشــن گیاهــی اســت کــه بــه خصــوص بــه عنــوان 
ادویــه معطــر از زمان هــای قدیــم مــورد توجــه بشــر 
بــوده و در عهــد باســتان در جوامــع پیشــرفته آن روز بــه 
عنــوان بخورهــای معطــر و تصفیه کننــده بــه خصــوص 
بــه کار می رفتــه اســت. در یونــان قدیــم و  در معابــر 
ــوان ســمبل شــجاعت  ــه عن روم باســتان »آویشــن« را ب
ــت،  ــر طبیع ــنتی از نظ ــب س ــتند. در ط ــور می دانس و ته
ــینا و  ــی س ــه ابوعل ــروف از جمل ــای مع ــده ای از حکم ع

دیگــران »حاشــا« را گــرم و خشــک می داننــد.

گیاه شناسی
آویشــن ).Thymus vulgaris L( گیاهــی اســت 
از تیــره نعناعیــان )Lamiaceae( کــه ســاختار بوتــه اي 
دارد و داراي ســاقه مســتقیم و علفــی یــا چوبــی و پــر 
تــا ۳۰ ســانتی متر و در بعضــی   ۱۰ ارتفــاع  بــه  شــاخه 
ــعب  ــاقه هاي منش ــت. س ــانتی متر اس ــا ۴۵ س ــوارد ت م

ــت. ــگ اس ــفید رن ــاي س ــیده از کرك ه ــاه پوش ــن گی ای
برگ هــاي آن معطــر، تــا حــدودي همیشــه ســبز، 
متقابــل، تقریبــًا بــدون دمبــرگ یــا داراي دمبــرگ بســیار 
بیضــوي- روشــن،  خاکســتري  برگ هــا  اســت.  کوتــاه 
نیــزه اي تــا حالــت کشــیده یــا لــوزي شــکل بــا طــول پنــج 

برگشــته  برگ هــا  کنــار  عمومــًا  کــه  میلی متــر   ۱۵ تــا 
رنــگ  بــه  گــردي  از  برگ هــا  تحتانــی  ســطح  اســت. 
ــا نمــد ماننــد پوشــیده شــده کــه  ــه ســفید ی متمایــل ب
داراي غده هــاي فــراوان اســانس اســت کــه بــه علــت 
وجــود چنیــن غده هایــی، معمــواًل گل هــا بــه رنــگ 
ــا ســفید بــه شــکل لولــه اي، دو لبــه،  ارغوانــی کم رنــگ ت
صمغــی و بــه طــول پنــج میلی متــر دیــده می شــود. 
ــه هاي  ــانند و داراي براکتـ ــده مـ ــدار و غ ــبرگ ها کرک کاس

بــرگ می باشــند.  شــبیه 
صــورت  بــه  گل هــا  فرعــی،  شــاخه هاي  در 
دســته هاي جانبــی و مارپیچــی دیــده شــده و یــا بــه 
ــرار  ــکل ق ــروي ش ــا ک ــوي ی ــی بیض ــرگل انتهای ــورت س ص
می گیرنــد. همچنیــن کاســه گل بــه صــورت زنگولــه اي 

شــکل بــا لبــه دندانــه اي کوتــاه و صــاف اســت.

زيستگاه طبيعی
آويشــن، گيــاه بومــی غــرب حــوزه ی مديترانــه و 
جنــوب اســتراليا اســت كــه كشــت آن در ســاير نقــاط دنيــا 
نيــز متــداول شــده اســت. آويشــن در زمين هــای ســخت 
و صخــره ای و در مــکان هایــی بــا زهکشــی خــوب، ســبز 

می شــود.

سازگاری
آویشــن گیاهــی مدیترانــه ای اســت و در طــول 
رویــش بــه هــوای گــرم و نــور کافــی نیــاز دارد.  ایــن گیاه، 
خشــکی دوســت بــوده و بــه ســهولت قــادر بــه تحمــل 
کــم آبــی و خشــکی اســت. آویشــن بــه آب ایســتایی 
حســاس اســت بــه طــوری کــه ایــن امــر می توانــد ســبب 
حــاوی  ســبک  خاک هــای  شــود.  آن  شــدن  خشــک 
ترکیبــات کلســیم و بــا ضخامــت زیــاد ســطح االرض، 
و  اســت  آویشــن  کشــت  بــرای  مناســبی  خاک هــای 
خاک هــای ســنگین مناســب نیســتند زیــرا ایــن نــوع 
خاک هــا ســبب کاهــش شــدید عملکــرد پیکــر رویشــی 
و اســانس آن می شــود. pH مناســب خــاک نیــز بــرای 

ــت. ــت اس ــا هش ــم ت ــار و نی ــن چه ــن بی ــت آویش کاش

اکولوژی
در  طبیعـی  طـور  بـه  کـه  اسـت  گیاهـی  آویشـن 
شـرایط مزرعـه ای در نواحی نیمه خشـک تـا معتدل گرم 
در دماهـاي بـاال و تشعشـع شـدید آفتاب رشـد می کند.
آویشـن در مراحـل اولیـه، داراي رشـد خیلـی کنـد بـوده 
یـک  روز بعـد،  و در مراحـل بعـدي نمـو مخصوصـًا ۶۰ 
افزایـش سـریع در تجمـع مـاده خشـک )چهـار تـا شـش 
نـور  تحـت  برابـر  پنـج  تـا   ۲/۵ و  اضافـی  نـور  تحـت  برابـر 

طبیعـی( نسـبت بـه گیاهـان ۴۰ روزه دارد.

و  گــود  زمین هــای  در  گیــاه  ایــن  کشــت 
مناســب  شــود  ایســتایی  آب  ســبب  کــه  زمین هایــی 
شــدت  بــه  زمیــن  بــودن  غرقابــی  بــه  زیــرا  نیســت، 
حســاس اســت. در فصــول ســرد و زمســتان چنانچــه 
روی گیاهــان را بــرف نپوشــاند ممکــن اســت تحــت تأثیــر 

شــوند.  خشــک  و  گرفتــه  قــرار  ســرما 
ــت و  ــش کیفی ــده ای در افزای ــش عم ــور نق ــون ن چ
کمیــت اســانس آویشــن دارد توصیــه می شــود بــرای 
کشــت آن از مناطــق آفتابــی و از دامنه هــای جنوبــی 
حــاوی  ســبک  خاک هــای  شــود.  اســتفاده  تپه هــا 
ســطح االرض  زیــاد  ضخامــت  بــا  و  کلســیم  ترکیبــات 
هســتند.  آویشــن  کشــت  بــرای  مناســبی  خاک هــای 
خاک هــای ســنگین بــرای کشــت ایــن گیــاه مناســب 
و  رویشــی  پیکــر  عملکــرد  کاهــش  ســبب  و  نیســت 

می شــود. آن  اســانس 

شیمی گیاه
اســانس  اســت.  آویشــن  مؤثــر  مــاده  اســانس، 
بــه  مایــل  قهــوه ای  یــا  زرد  اســت  مایعــی  آویشــن 
قرمــز تیــره بــا بــوی مطبــوع  و طعــم تنــد و پایــدار و 
خنک کننــده کــه از تقطیــر برگ هــا و ســر شــاخه های 
بــه  گل دار اســتخراج می شــود. اســانس آویشــن کــه 
ــا بخــار آب  ــر ب ــر تقطی ــر اث ــم موســوم اســت ب اســانس ت
بــه دســت می آیــد. ایــن اســانس در مجــاورت نــور فاســد 
می شــود و بایــد در محــل خنــک، شیشــه های در بســته 
ــور نگهــداری شــود. وزن مخصــوص  ــر و دور از ن کامــاًل پ
ــب  ــانتی متر مکع ــر س ــرم ب ــا ۰/۹۳۵ گ ــن ۰/۹۱۵ ت آن بی

ــت. اس

تناوب کشت
یــک  تــا شــش ســال در  آویشــن حداقــل چهــار 
مــکان باقــی می مانــد، برنامه ریــزي بــراي کــود دهــی 
آن حائــز اهمیــت اســت. بــا کاربــرد میــزان مناســب کــود 
دامــی پوســیده قبــل از کشــت بایســتی تأمیــن نیــاز 
غذایــی آن را تضمیــن کــرد از ایــن رو تنــاوب کشــت بــرای 

ــت.  ــم اس ــاه مه ــن گی ای
آویشــن را بایــد بــا گیاهانــی بــه تنــاوب کشــت 
و  داشــته  باشــند  کوتاهــی  رویشــی  دوره  کــه  نمــود 
مــدت کوتاهــی بعــد از کاشــت برداشــت شــوند. بــه 
ــا ۸۰  ــت ۵۰ ت ــل از کش ــار قب ــل به ــول در فص ــور معم ط
کیلوگــرم در هکتــار اکســید پتــاس بــه همــراه ۴۰ تــا 
قــرار  گیاهــان  اختیــار  در  ازت  هکتــار  در  کیلوگــرم   ۶۰
ــرز  ــاي ه ــن علف ه ــل از وجی ــال دوم قب ــرد. از س می گی
همــه ســاله فصــل بهــار بایــد ۳۰ تــا ۵۰ کیلوگــرم در 

هکتــار ازت در اختیــار گیاهــان قــرار گیــرد. 
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شرایط کاشت و پرورش آویشن
آسانی  به  که  است  گیاهانی  جمله  از  آویشن 
آویشن  گیاه  کلی  طور  به  می  کند.  تحمل  را  آبی  کم 
و  معتدل  تا  خشک  نیمه  هوای  و  آب  با  مناطقی  در 
کند.  رشد  می  تواند  باال  دمای  و  گرما  تحت  همچنین 
به  که  نوری  میزان  همچنین  و  خاک  و  آب  شرایط 
گیاه می  رسد از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد این 
برخی  مختصر  طور  به  قسمت  این  در  هستند.  گیاه 
قرار  بررسی  مورد  را  آویشن  گیاه  اکولوژیکی  نیازهای  از 

می گیرد.
دمای مناسب گیاه

است  گرم  هوای  نیازمند  رشد  برای  آویشن  گیاه 
و در برابر سرما چندان مقاوم نیست. قدرت جوانه  زنی 
از  کندتر  بسیار  سال  سرد  ماه  های  در  گیاه  این  رشد  و 
توصیه  رو  این  از  است.  بهار  و  تابستان  فصل  های 
می شود که بذرهای این گیاه را زمانی که هوا گرم شد، 
در زمین بکارند. البته می  توان این گیاه را شش الی ۱۰ 
هفته پیش از گرم شدن هوا در گلدان کاشت و پس از 
افزایش دما آن را به زمین انتقال داد. همچنین کاشت 
ترکیبات معطر  بر  بیشتری  تأثیر  در مزرعه  این گیاهان 
آویشن نسبت به کاشت آن در گلخانه دارد، علت این 
موضوع دمای پایین مزرعه در شب است. به طور کلی 
دمای مناسب برای کاشت گیاه آویشن حدود ۲۱ درجه 

سانتی  گراد است.
نور مناسب گیاه 

آویشن از جمله گیاهانی است که برای رشد نیاز 
به دریافت نور کافی دارد. این گیاه در بدو رشد، نسبت 
به سایه حساس است و در صورتی که در معرض آفتاب 
قرار بگیرد، رشد بهتری خواهد داشت. از این رو توصیه 
می شود که این گیاه بر سطوح شیب  دار و دامنه  های 

جنوبی کشت شود.
رطوبت مناسب برای گیاه آویشن

آویشن یکی از گیاهانی است که به غرقابی بودن 
زمین حساسیت دارد. در واقع آویشن در خشکی شرایط 
بهتری دارد؛ به همین جهت، بهتر است که این گیاه در 
زمین فاصله کمی  آب و سطح  زمین  های عمیقی که 

نسبت به یکدیگر دارند، کشت نشود.
خاک مناسب برای گیاه آویشن

از مهم ترین مواردی است که در رشد  خاک یکی 
گیاه  کاشت  برای  خاک  بهترین  است.  مؤثر  گیاهان 
که  است  کلسیم  ترکیبات  حاوی  سبک  خاک  آویشن، 
pH آن بین ۴/۵ تا ۸ باشد. در صورت سنگین و مرطوب 
به  خاک  غذایی  مواد  که  شرایطی  در  یا  خاک  بودن 
اندازه نباشد، رشد گیاه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و 

عملکرد مطلوبی نخواهد داشت.

زراعت: کاشت، داشت، برداشت
کاشت

آویشــن از طریــق بــذر، قلمــه و تقســیم بوتــه تکثیر 
می شــود، عــدم یکنواختــی پوشــش مزرعــه همــواره بــه 
عنــوان یــک مشــکل در کشــت مســتقیم بــذر اســت بــه 
همیــن خاطــر روش کشــت دیگــري ارائــه می شــود کــه 
تولیــد نشــاء بــذري در بســتر گلخانــه یــا قفســه هاي 
اســت.  بــه مزرعــه  انتقــال نشــاها  ســلولی و ســپس 
ــه در دمــاي ۳۲ -۱۲  ــا دو هفت ــک ت ــذور آویشــن طــی ی ب
درجــه ســانتی گراد ) ۵۴ تــا ۹۰ درجــه فارنهایــت( جوانــه 
می زننــد. گاهــی اوقــات جوانه زنــی توســط نــور تســریع 

می شــود.
بــه علــت وجــود اختالفــات در وضعیــت رشــد، 
ــان گلدهــی و تولیــد در گیاهــان حاصــل از کشــت  زم
مســتقیم بــذور کــه میــزان یکنواختــی را در مزرعــه پاییــن 
مــی آورد، بهتــر اســت ژنوتیپ هــاي مرغــوب را انتخــاب 
کــرده و آن هــا را بــه وســیله قلمــه تکثیــر نمــود کــه 
ــد.  ــش یاب ــول کاه ــه و محص ــی در مزرع ــدم یکنواخت ع
ــه خاطــر وجــود  ــن اختالفــات ب ــل ذکــر اســت کــه ای قاب
دگرگشــتی بــاال و هتروزیگوســیتی در ایــن گیــاه اســت.
 ۱۰ الــی  پنــج  قلمه هــاي  از  آســانی  بــه  آویشــن 
ســانتی متري در بهــار تکثیــر می شــود. هورمون هــاي 
افزایش دهنــده ریشــه بــراي تکثیــر ممکــن اســت مفیــد 
باشــند. در تحقیقــی مشــخص شــده کــه کشــت بــذر 
آویشــن نســبت بــه کشــت قلمــه آن، عملکــرد بیشــتري 

را تولیــد می نمایــد.
داشت

مقادیــر  در  ازت  اثــرات  بررســی  بــراي  تحقیقــی  در 
مختلــف بــر روي رشــد و میــزان اســانس T. vulgaris در 
طــی چهــار فصــل در ازمیــر مشــخص شــد کــه عملکــرد 
مــاده خشــک گیــاه بــا افزایــش مصــرف ازت افزایــش 
می یابــد. میــزان گل اســانس از ۰/۷۸ تــا۳/۱ درصــد و 
درصــد تیمــول از ۲۶/۸۷ تــا ۵۸/۵۷ درصــد متغیــر بــود و 
کــود ازتــه هیــچ اثــر معنــی دار روي میــزان کل اســانس و 
یــا درصــد تیمــول نداشــت. بــه طــور معمــول در فصــل 
بهــار قبــل از کشــت ۵۰ تــا ۸۰ کیلوگــرم در هکتار اکســید 
ــار ازت در  ــا ۶۰ کیلوگــرم در هکت ــه همــراه ۴۰ ت پتــاس ب
اختیــار گیاهــان قــرار می گیــرد. از ســال دوم ریــش قبــل 
از وجیــن علف هــاي هــرز همــه ســاله فصــل بهــار بایــد 
۳۰ تــا ۵۰ کیلوگــرم در هکتــار ازت در اختیــار گیاهــان 

قــرار گیــرد.
برداشت

مدیریــت  در  بحرانـــی  نقطــه  آویشــن،  برداشــت 
ــی،  ــور کل ــه ط ــود. ب ــوب می ش ــاه محسـ ــن گی ــی ای زراعـ
انــدام رویشـــی )برگ هــا و  بهتریــن زمــان جمــع آوري 

ســاقه های جــوان( حــاوي مــواد مؤثــر هنگامــی اســت 
کــه گیــاه در مرحلــه گل زدایــی باشــد. زمــان برداشــت 
مناســب بــراي آویشــن در مناطــق مختلــف، متفــاوت 
ــب،  ــت مناس ــان برداش ــرج، زم ــی در ک ــت و در تحقیق اس
ارتفــاع  و  اســت  شــده  ذکــر  گلدهــی  شــروع  مرحلــه 
از ســطح خــاك  ۱۰ ســانتی متر  نیــز  برداشــت  مناســب 

گــزارش شــده اســت.
فناوری های پس از برداشت

در  زیــاد  حجــم  در  آویشــن  معمــول  طــور  بــه 
آفتــاب خشــک می شــده امــا کیفیــت محصــول نهایــی 
ــردن  ــک ک ــتفاده از خش ــا اس ــت. ب ــوده اس ــم ب ــیار ک بس
ــرد.  ــرل ک ــول را کنت ــت محص ــوان کیفی ــی می ت مصنوع
بــه عبــارت دیگــر، یــک خشــک کــن بــا جریــان هــواي 
تحــت فشــار مناســب اســت. آویشــن بایســتی در دمــاي 
پایین تــر از ۴۰ درجــه ســانتی گراد بــراي کاهــش اتــالف 
عطــر در جریــان تبخیــر، خشــک شــود و رنــگ ســبز خــود 
را حفــظ کنــد. محصــول خشــک شــده بایــد پروســه جــدا 
کــردن بــرگ از ســاقه ها و غربــال کــردن را بــراي حــذف 
گــرد و غبــار طــی کنــد تــا محصــول یکنواختــی تولیــد 
شــود. اســانس آویشــن را از انــدام هوایــی تــازه آویشــن 
ــتخراج  ــار اس ــر بخ ــتم تقطی ــیله سیس ــه وس ــوان ب می ت
کرد.اســانس در غــدد کوچــک روي برگ هــا ذخیــره شــده 
ــاختار  ــه س ــته ب ــانس بس ــت اس ــرد و کیفی ــت. عملک اس
برداشــت،  زمــان  گیــاه،  بلــوغ  گیــاه، مرحلــه  ژنتیکــی 

محیــط و عملیــات اســتخراج فــرق می کنــد.
جمع آوری بذر

بــذر  جمــع آوری  آویشــن  کاشــت  از  هــدف  اگــر 
آغــاز  در  آن هــم  و  یک بــار  را ســالی  باشــد، محصــول 
در  تأخیــر  کــرد.  برداشــت  بایــد  بــذر  رســیدن  مرحلــه 
برداشــت مناســب نیســت زیــرا بذرهــا پــس از رســیدن 
برداشــت  اندام هــای  می کننــد.  ریــزش  اطــراف  بــه 
شــده را بایــد در ســایه خشــک نمــود، ســپس بذرهــا 
را بــه ترتیــب بوجــاری، تمیــز و بســته بندی کــرد. بــرای 
در  بایــد  برداشــت  شــده،  خشــک  محصــوالت  تولیــد 
زمــان گل دهــی انجــام شــود و کل شاخســاره گیــاه 
ســانتی متری(.  ۱۰ـ۱۵   ارتفــاع  از  )حــدودًا  بریــده  شــود 
بــرای تولیــد محصــوالت  تــر، فقــط سرشــاخه های گیــاه 
ــاه قــدرت تولیــد شــاخه های جــوان  ــا گی بریــده شــود ت
را داشــته باشــد. در صــورت انجــام برش هــای ســنگین، 
ــان  ــرگ گیاه ــه م ــر ب ــد منج ــاری زا می توانن ــل بیم عوام
ــام  ــز انج ــای تی ــا ابزاره ــد ب ــا بای ــن برش ه ــوند. بنابرای ش
شــوند تــا در ســاقه ها شــکاف ایجــاد نشــود. همچنیــن 
برداشــت مکــرر ضــروری اســت و ارتفــاع بــرش بایــد طــوری 
باشــد کــه مقــداری شــاخ و بــرگ بعــد از بــرش بــر روی 

ــد. ــی بمان ــاه باق گی
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تفاوت انواع آویشن ها
مرزه،  کاکوتی،  گیاهان  كه  می دهد  نشان  مطالعات 
آویشن دارابی و آویشن شیرازی علی رغم تفاوت هاي ريختي 
با  اغلب  دارند  باریک  برگ  آویشن  گیاه  با  که  رویشگاهی  و 
با  اما  می شوند.  شناخته  و  معرفی  باریک  برگ  آویشن  نام 
مقایسه مشخصات ظاهری و رویشگاهی می توان به راحتی 
این گیاهان را از هم تفكيك نمود. انواع آویشن های مذکور 

و تفاوت های آن به تفکیک توضیح داده می شود.
1ـ آويشن برگ باريك

موري،  اوريشوم  نام های  به  باریک  برگ  آویشن 
گياه  اين  می شود.  شناخته  هم  چمني  اوريشوم 
و  باریك  سرنيزه اي  تا  خطي  سبزرنگ  برگ هاي  داراي 
نوک تیز است كه طول برگ آن ۱۰ تا ۲۰ و عرض آن ۲ تا ۵ 
ميلي متر است، يعني نسبت طول به عرض برگ چهار 
به یک است. برگ اين گياه در سطح عرصه به رنگ سبز 
نشده  تا  و  تخت  شدن  خشك  از  پس  و  است  روشن 

است و معمواًل از رگبرگ مياني تا نمي شود.
۲ـ آویشن شیرازی

برگ پهن،  آویشن  نام های  به  شیرازی  آویشن 
می شود.  شناخته  نیز  پهن  آویشن  و  شهری  آویشن 
آویشن شیرازی به راحتی از بقیه گیاهان قابل تشخیص 
نام  به  عطاری ها  و  کشاورزان  بیشتر  بین  در  و  است 
آویشن برگ پهن شناخته می شود. شکل برگ در گیاه 
آویشن شیرازی پهن، گرد و تخت با قاعده تقریبًا قلبی 
شکل است در حالي كه در گیاهان دیگر برگ ها باریک 
و خطي و سرنيزه اي است. گل ها در طول ساقه و به 
صورت چرخه ای قرار دارد. فصل گل دهي و ميوه دهي 
بهار و اوایل تابستان است. منوترپن های فنلی شامل 
در  اسانس  شاخص  ترکیبات  از  کارواکرول  و  تیمول 
در  شیرازی  آویشن  رويشگاه  هستند.  شیرازی  آویشن 
روي صخره ها و تخته سنگ ها است و در استان فارس 
و  فیروزآباد  فسا،  مهارلو،  دریاچه  سروستان،  جاده  در 

استهبانات می روید.
3ـ آویشن دارابی

این گیاه در زبان محلی به نام آویشن باریکو هم 
شناخته می شود. در گیاه آویشن دارابی شکل برگ ها 
به  اتصال  برگ در محل  باریک و نوک تیز است. قاعده 
سطح  و  دمبرگ  بدون  برگ ها  مي شود.  باریک  ساقه، 
زيرين برگ داراي رگبرگ مياني برجسته نيست. گل ها 
در طول ساقه و به صورت چرخه ايی ادامه دارد. فصل 
پاییز  اوایل  و  تابستان  اواخر  ميوه دهي  و  گلدهي 
کارواکرول  گیاه  این  در  اسانس  غالب  ترکیب  است. 
تخته سنگ ها  و  صخره ها  گیاه  این  رویشگاه  است. 
در شهرهاي سروستان،  فارس  استان  در شرق  و  است 

استهبانات و داراب رویش دارد.

برخی گونه های گیاهی شبیه به آویشن 
1ـ گیاه مرزه بختیاری

مــرزه بختیــاری بــه نام هــای مــرزه کوهــی، مــرزه 
ــف  ــمت های مختل ــو در قس ــوم باریک ــی و اوریش وحش
برگ هــا  مــرزه  جنــس  در  می شــود.  شــناخته  اســتان 
خاکســتری رنگ، باریــک، نوک گــرد، لولــه شــده و داراي 
طــول  در  ســفید  گل هــای  اســت.  طولــي  تاشــدگي 
ســاقه و بــه صــورت چرخــه اي قــرار دارد. فصــل گلدهــي 
پاییــز اســت.  اوایــل  و ميوه دهــي اواخــر تابســتان و 
شــباهت زیــادی بیــن ترکیبــات شــیمیایی اســانس مــرزه 

و آویشــن وجــود دارد. 
در گیــاه مــرزه نیــز هماننــد آویشــن، مهم تریــن 
گــروه  بــه  مربــوط  اســانس  شــیمیایی  ترکیبــات 
و  تیمــول  فنلــی  )به خصــوص  منوترپنوئیدهــا 
کارواکــرول( و فالونوئیدهــا اســت. رویشــگاه ایــن گیــاه 
ــاه مــرزه در غــرب  صخره هــا و تخته ســنگ ها اســت. گی
اســتان )ســپيدان(، مركــز )شــيراز، كــوار و مرودشــت(، 

دارد. رویــش  ده بيــد(  و  )اقليــد  شــمال 

۲- گیاه کاکوتی کوهی
غیــر  نوک تیــز،  بــرگ  کوهــی  کاکوتــی  گیــاه  در 
لولــه ای و بــدون تاشــدگی اســت. گل آذیــن در ایــن گیــاه 
به صــورت کپــه ای اســت کــه هــر دو خصوصیــت، شــبیه 

ــرگ باریــک اســت.  آویشــن ب
تنهــا راه تشــخیص ایــن گیــاه از آویشــن باریــک، 
عطــر و بــوي آن اســت کــه در کاکوتــی بســیار ماليــم 
و به راحتــی قابــل تفكيــك اســت. فصــل گلدهــي و 
ميوه دهــي بهــار و اوایــل تابســتان اســت. رویشــگاه 
مناطــق  در  اســتان  در  و  اســت  واریــزه ای  گیــاه  ایــن 

دارد. رویــش  ارژن  و دشــت  ســپیدان 

خواص و کاربرد
آویشــن دارای اثــرات ضــد قارچــی و ضــد باکتریایــی 
قــوی اســت و ایــن خاصیــت بــه دلیــل وجــود تیمــول و 
کارواکــرول در اســانس آویشــن اســت. مشــخص شــده 
 اســت کــه اســانس آویشــن دارای اثــرات ضــد اسپاســم، 

ضــد ســرفه و خلــط آور اســت. 
درمــان  بــرای  آویشــن  اســانس  از  پمــاد حاصــل 
برخــی بیماری هــای پوســتی کاربــرد دارد. شســتن ســر بــا 
محلــول رقیــق اســانس آویشــن ســبب افزایــش جریــان 
خــون در پوســت ســر و قــوی شــدن غده هــای مــو و 
در نتیجــه جلوگیــری از ریــزش مــو می شــود. در علــم 
آروماتراپــی )رایحــه درمانــی یــا عطــر درمانــی( از اســانس 

آویشــن اســتفاده می شــود. 
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عوارض استفاده بیش از حد گیاه آویشن
گیــاه آویشــن در مــواردی کــه بــرای اســتفاده عــادی 
یــا درمانــی مصــرف شــود، فاقــد عــوارض و ایمــن اســت. 
ــاه  ــن گی امــا ممکــن اســت اســتفاده از فرآورده هــای ای
ــاده  ــد. م ــیت کن ــرژی و حساس ــاد آل ــراد ایج ــی اف در برخ
تیمــول موجــود در گیــاه آویشــن ممکــن اســت باعــث 
ــت  ــروز حال ــدن، ب ــان قلــب، افــت دمــای ب کاهــش ضرب
تهــوع، اســتفراغ، ســرگیجه، ســردرد و تأخیــر در رونــد 
انعقــاد خــون شــود. همچنیــن اســتفاده بیــش از حــد 
دمنــوش آویشــن موجــب یبوســت خواهــد شــد. در 
برخــی کتــب طــب ســنتی اشــاره بــه اثــر ســقط کنندگــی 
آویشــن شــده اســت بــرای همیــن مصــرف آن بــرای زنــان 

ــود. ــه نمی ش ــاردار توصی ــه و ب حامل

فرآوری
ــر  ــه روش تقطی ــازه و ب ــاه ت ــن از گی ــانس آویش اس
بــا آب اســتخراج می شــود. طــی یــک پژوهــش، خشــک 
موجــب  درجــه   ۳۵ دمــای  در  آویشــن  گیــاه  کــردن 
کاهــش میــزان اســانس آن می شود.اســانس آویشــن از 
سرشــاخه های گل دار گیــاه اســتحصال می شــود. وزن 
ــن  ــت. ای ــرم اس ــا ۰/۹۵ گ ــانس ۰/۹ ت ــر اس ــر میلی لیت ه
اســانس بی رنــگ بــا بــوی مطبــوع و طعــم تنــد اســت. از 
هــر ۱۰۰ کیلوگــرم گیــاه تــازه، تقریبــًا ۱/۵ تــا ۲ کیلوگــرم 
اســانس اســتحصال می شــود. اســانس آویشــن کــه 
دارای  اســت  معــروف   )Thyme( تیــم  اســانس  بــه 
فنل هایــی مثــل تیمــول و کارواکــرول ) ۴۰ درصــد( و 
ــول و  ــت . تیم ــن و ... اس ــول، پین ــا ل ــیمن، لین دارای س

کارواکــرول مهم تریــن اجــزاء اســانس هســتند .

ارزش تغذیه ای آویشن
و  گرم  طبیعت  دارای  آویشن  پرخاصیت  گیاه 
خشک است. آویشن تازه غنی از آب، انرژی، فیبر، مواد 
مغذی گیاهی، ویتامین ها و مواد معدنی برای رشد و 
سالمت کلی بدن است. برگ های آن سرشار از پتاسیم، 
که  است  سلنیوم  و  منیزیوم  آهن،  منگنز،  کلسیم، 
همچنین  هستند.  ضروری  بدن  طبیعی  عملکرد  برای 
گیاه آویشن شیرازی منبع خوبی از ویتامین ها به ویژه 
 ،K ویتامین   ،A ویتامین  کمپلکس،   B ویتامین های 
جالب  است.  فولیک  اسید  و   C ویتامین  بتاکاروتن، 
حدود  حاوی  تازه  آویشن  گرم   ۱۰۰ که  بدانید  است 

۲۴/۴۵ گرم کربوهیدرات است.
مصارف غذایی

آویشــن در انــواع غذاهــا شــامل غذاهــای پختنــی، 
و  ادویه جــات  گوشــتی،  فرآورده هــای  و  گوشــت 
چاشــنی ها و غیــره اســتفاده می گــردد. روغــن ســفید 

ــات  ــوان ترکیب ــه عن ــع آن ب ــاره مای ــور و عص ــن، تنت آویش
شــامل:  مهــم  غذایــی  فرآورده هــای  اکثــر  در  معطــر 
مشــروبات الکــی )مثــل لیکــور( و غیرالکلــی، دســرهای 
لبنیاتــی منجمــد، ژالتین هــا و دســر های محتــوی آرد 
برنــج و ...اســتفاده می شــود. بــه طــور متوســط حداکثــر 

میــزان اســتفاده از آن کمتــر از ۰/۰۰۳ درصــد اســت. 

آفات و بیماری های آویشن
ــن  ــر روی آویش ــده ب ــت مشاهده ش ــن آف مهم تری
اســت. مهم ترین   )mealy bugs( آلــود  آرد  شپشــک 
آویشــن  روی  بــر  مشاهده شــده  بیماری هــای 
عامــل  کــه  )Graymold(اســت  خاکســتری  کپــک 
بیمــاری  آن Botrytis Cinerea Pers.ex Fr اســت. 
عامــل  اســت كه  طوقــه  شایع دیگر پوســیدگی 

. آن Rnizoctonia Solani Kuehn اســت 

نتیجه گیری
اســانس دار  گیاهــان  جملــه  از  آویشــن  گیــاه 
از  غذایــی  و  دارویــی  صنایــع  در  کــه  هســت  مهمــی 
اســانس آن هــا بــه وفــور اســتفاده می شــود. بــه دلیــل 
ارزش بــاالی آن در صنایــع دارویــی، آرایشــی، بهداشــتی 
ــوه آن  ــد انب ــت و تولی ــی، کش ــع غذای ــن صنای و همچنی
در راســتای تأمیــن نیــاز داخلــی کشــور و حتــی صــادرات 
ضــروری اســت. البتــه بــا عنایــت بــه خــواص متعــدد 
دارویــی  متعــدد  فراورده هــای  همچنیــن  و  دارویــی 
بیشــتر مســئولین، محققیــن  توجــه  در جامعــه،  آن 
و همچنیــن پزشــکان را در تولیــد، فــرآوری و مصــرف 

می طلبــد. آن  صحیــح 
در ایــن مقالــه گیــاه آویشــن را بــه طــور کامــل 
ــل  ــه دلی ــاه ب ــن گی ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس م
عطــر بســیار خوبــی کــه دارد در برخــی غذاهــا بــه عنــوان 
ــرد. همچنیــن دارای  ــرار می گی ــه مــورد اســتفاده ق ادوی
ــان و  ــرای درم ــت و ب ــایی اس ــی معجزه آس ــواص داروی خ
ــن  ــود. ای ــرف می ش ــا مص ــی بیماری  ه ــگیری از برخ پیش
پوســتی،  بیماری هــای  درمــان  بــرای  می توانــد  گیــاه 
مشــکالت عصبــی، درمــان بی خوابــی، کاهــش فشــار 
خــون و غیــره مصــرف شــود. البتــه عــالوه بــر مزایــا و 
خــواص شــفابخش، دارای برخــی عــوارض جانبــی نیــز 
هســت کــه ممکــن اســت در بعضــی افــراد موجــب بــروز 

ــود. ــدی ش ــکالت ج مش
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن عــوارض جانبــی در اثــر 
مصــرف زیــاد آویشــن ممکــن اســت رخ دهنــد و در غیــر 
ایــن صــورت اگــر از آن بــه مقــدار کافــی اســتفاده شــود، 

هیــچ خطــری بــرای ســالمتی نــدارد. 
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بررسی خواص فیتوشیمیایی اسانس گیاهی 

گیاه گشنیز 
و ترکیب درصد مواد تشکیل دهنده آن 

تحت دو روش عصاره گیری 

شکل،  دوکی  و  قائم  ریشه  نیزه ای،  سر  سبز  برگ های  دارای  که  است  ساله  یک  گیاه  یک  گشنیز  شکل، گیاه  دوکی  و  قائم  ریشه  نیزه ای،  سر  سبز  برگ های  دارای  که  است  ساله  یک  گیاه  یک  گشنیز  گیاه 
7070 سانتی متر می باشد. خواص  سانتی متر می باشد. خواص  تا  تا    2020 ارتفاع بین  و  یا سفید  به رنگ های صورتی و  ارتفاع بین گل های چتری شکل  و  یا سفید  به رنگ های صورتی و  گل های چتری شکل 
درمانی و فعالیت زیستی گیاه گشنیز در گستره بزرگی از فعالیت های بیولوژیکی شامل آنتی اکسیدان، درمانی و فعالیت زیستی گیاه گشنیز در گستره بزرگی از فعالیت های بیولوژیکی شامل آنتی اکسیدان، 
ضد سرطان، محافظت کننده عصبی، ضد اضطراب، خواب آوری، ضد تشنج، ضد التهاب، ضد درد و ضد ضد سرطان، محافظت کننده عصبی، ضد اضطراب، خواب آوری، ضد تشنج، ضد التهاب، ضد درد و ضد 
دیابت گزارش شده است که عمدتا به علت وجود ماده غالب لینالول در عصاره گشنیز می باشد. لینالول دیابت گزارش شده است که عمدتا به علت وجود ماده غالب لینالول در عصاره گشنیز می باشد. لینالول 
یک ترپن الکل است که در طبیعت به وجود می آید و در بیش از یک ترپن الکل است که در طبیعت به وجود می آید و در بیش از 200200 گونه گیاه از جمله گشنیز وجود دارد.  گونه گیاه از جمله گشنیز وجود دارد. 
بررسی های انجام شده بر روی میزان ترکیب درصد مواد شیمیایی تشکیل دهنده اسانس گیاهی گشنیز بررسی های انجام شده بر روی میزان ترکیب درصد مواد شیمیایی تشکیل دهنده اسانس گیاهی گشنیز 
روییده شده در  کشور های ترکیه، برزیل، پاکستان، عربستان سعودی، ایاالت متحده آمریکا و کره جنوبی روییده شده در  کشور های ترکیه، برزیل، پاکستان، عربستان سعودی، ایاالت متحده آمریکا و کره جنوبی 
و همچنین در مناطق مختلف دیگری که این گیاه پرورش داده شده است، با یکدیگر متفاوت می باشد. و همچنین در مناطق مختلف دیگری که این گیاه پرورش داده شده است، با یکدیگر متفاوت می باشد. 

در این مقاله به بررسی این تفاوت ها در اسانس گیاهی گشنیز و ترکیب درصد آن پرداخته شده است. در این مقاله به بررسی این تفاوت ها در اسانس گیاهی گشنیز و ترکیب درصد آن پرداخته شده است. 

واژه های کلیدی: گشنیز، اسانس روغنی، لینالول، آنتی اکسیدانواژه های کلیدی: گشنیز، اسانس روغنی، لینالول، آنتی اکسیدان
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گشنیز به عنوان یک ماده نگه دارنده طبیعی مواد 
اکسیدان های  آنتی  از  جایگزین  استفاده  برای  غذایی 
و  تولوئن  هیدروکسی  بوتیل  )دی  شیمیایی  سرطان زا 
هیدوکسی انیسول بوتیله شده( به دلیل فعالیت های 
باال  اکسیدانی  آنتی  قدرت  و  قارچی  ضد  و  باکتری  ضد 
که  لینالول  از  همچنین  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
اسانس هایی  تولید  برای  است  گیاه  این  اصلی  ماده 
از جمله پرتقال، گل رز، لیمو، بنفشه و غیره به عنوان 
ماده اولیه استفاده می شود که در صنایع عطرسازی، 
آرایشی  صنایع  در  دارد.  کاربرد  غذایی  صنایع  و  تقطیر 
گزارش  فراوانی  استفاده های  گشنیز  از  نیز  بهداشتی 
شده است به عنوان مثال در صنعت آرایشی از گشنیز 
سنتی  آرایشی  فرمول  دهنده  تشکیل  ماده  عنوان  به 
رنگ  شفاف سازی  برای  هندی(  سنتی  )طب  آیورودا 
می توان  دیگر  صنایع  از  است.  شده  استفاده  پوست 
به تولید صابون و صنعت تنباکو نیز اشاره کرد.عصاره 
از نظر چربی غنی می باشد. دانه های این گیاه  گشنیز 
های  )اسید  روغن  درصد   ۱۸ دارای  متوسط  طور  به 
گیاهی  اسانس  درصد   ۰/۸۴ و  گلیسرید(  تری  و  چرب 

می باشند.

معطر  گرم،  شیرین،  گشنیز؛  گیاهی  اسانس   
آستانه  مقدار  که  می باشد  پائین  گرانروی  با  مایعی  و 
 ppm  ۳۷ میزان  به  گشنیز  روغن  عطر  تشخیص 
اسانس  ارگانولپتیک  خصوصیات  است.  شده  گزارش 
گیاهی آن در مدت طوالنی ذخیره سازی به ویژه اگر در 
معرض نور و هوا بماند، تخریب می شود. البته ذخیره 
خصوصیات  تاریکی  در  یکسال  مدت  به  روغن  این 

ارگانولپتیک روغن را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

استخراج اسانس گیاهی گشنیز
بـه منظـور اسـتخراج اسـانس گیاهـی گشـنیز، دو 
روش مرسـوم و تجـاری تقطیـر بـا آب  کـه بـه اختصـار بـا 
HD و تقطیـر بـا آب بـه کمک مایکروویو که به اختصار با 
MAHD نمایـش داده می شـود، وجـود دارد. تحقیقـات 
بـه  گشـنیز  گیـاه  از  عصاره گیـری  روی  بـر  شـده  انجـام 
دو  ایـن  کـه  اسـت  داده  نشـان  روش  دو  ایـن  کمـک 
روش در مقادیـر درصـد ترکیـب اسـانس گیاهـی، مقادیر 
اکسـیدانی  آنتـی  خاصیـت  آن،  در  موجـود  فنول هـای 
و مقاومـت اسـانس گیاهـی در برابـر اکسـید شـدن بـا 
یکدیگـر تفـاوت دارنـد. در جـدول ۲ مقادیر گزارش شـده 

از دو روش عصاره گیـری قابـل مشـاهده می باشـد.
اسـانس  ترکیـب  درصـد  مقـدار  بررسـی  ایـن  در 
گیاهـی، مقـدار فنـول و مقاومت در برابر اکسـید شـدن 
در روش تقطیـر بـا آب بـه صـورت جزئـی کمتـر از روش 
بـود ولـی در مـورد  بـه کمـک مایکروویـو  بـا آب  تقطیـر 
بـا آب عملکـرد  خاصیـت آنتـی اکسـیدانی روش تقطیـر 
بهتـری نسـبت بـه روش دیگـر دارا اسـت. ار ایـن رو ایـن 
بررسـی نشـانگر بهینه تـر بـودن روش MAHD نسـبت بـه 
HD  در عصاره گیـری از گیـاه گشـنیز می باشـد. خـواص 
شکسـت  ضریـب  مخصـوص،  وزن  همچـون  فیزیکـی 
و رنـگ اسـانس گیاهـی اسـتخراج شـده توسـط ایـن دو 
روش عصاره گیـری بررسـی شـد و نتایـج آن در جـدول ۳ 
قابـل مشـاهده اسـت. ایـن بررسـی نشـان می دهـد کـه 
این دو روش در مقادیر ضریب شکسـت و همچنین در 
مقادیـر وزن مخصـوص تفـاوت نداشـته و تنهـا تفـاوت 
اسـتخراج  اسـانس گیاهـی  از  رنـگ مشـاهده شـده  در 

می باشـد. شـده 
مقادیـر مـواد تشـکیل دهنـده اسـانس گیاهی بر 
اسـاس بخش گیاه گشـنیز اسـتفاده شـده در اسـتخراج 
گیـاه  رویـش  محـل  و  پریـکارپ(  میـوه،  بـرگ،  )دانـه، 
روی  بـر  شـده  انجـام  بررسـی های  در  اسـت.  متفـاوت 
بـرگ گیاه گشـنیز کـه در کشـورهای مختلـف، تفاوت در 
درصـد ترکیـب مـواد تشـکیل دهنـده اسـانس گیاهـی 
قابـل مشـاهده می باشـد. در بـرگ گیـاه گشـنیز رویـش 
دهنـده  تشـکیل  اجـزاء  سـعودی  عربسـتان  در  یافتـه 
آلدهیدهایـی  و  الکل هـا  آن  گیاهـی  اسـانس  اصلـی 
بـا زنجیـر بلنـد )فتـی الـکل و آلدهیـد( ماننـد ۱-دكانـول 
ترانـس-۲- و  درصـد(   ۱۱/۰۴( دكانـال  درصـد(،   ۱۷/۸۵)
ماننـد  مونوترپـن  و  درصـد(   ۷/۸۷( دودکـن-۱-اول 
منتـون )۶/۷۱ درصـد( مـی باشـند. ایـن دسـته از الکل ها 
و آلدهید هـا در بسـیاری از سـبزیجات و میوه هـا وجـود 
دارنـد. سـیس-۲-دکنال، ترانس-۲-دودکنـال، ترانـس-
ترانس-۲-دکنـال  و  ۱-دودکانـول  ۲-دودکـن-۱-اول، 
بـرگ  بـوی  و  عطـر  سـبب  کـه  هسـتند  اصلـی  ترکیبـات 

مقدمه 
در  که  می باشد  چتریان  تیره  اعضای  از  گشنیز 
غرب مدیترانه کشف شده است و در اروپا، آفریقا و آسیا 
علت  به  را  گیاه  این  مصری ها  است.  یافته  گسترش 
بودند.  نامیده  خوشبختی  گیاه  آن،  تب  ضد  خاصیت 
گیاه گشنیز یک گیاه یک ساله است که دارای برگ های 
گل های  شکل،  دوکی  و  قائم  ریشه  نیزه ای،  سر  سبز 
چتری شکل می باشد. دانه های این گیاه اسکیزوکارپ 
خشک کروی است و دارای برآمدگی های طولی سطحی 
می باشند. تمامی بخش های این گیاه )حتی دانه های 
آن( خوراکی می باشند و در غذاها و درمان های محلی 
به  گیاه  این  همچنین  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
غربی  غذاهای  در  ادویه  عنوان  به  آن  مزه  و  بو  علت 
محصوالت  و  چای  در  گشنیز  دانه  می شود.  استفاده 
این  از  مختلف  بخش های  می شود.  استفاده  گوشتی 
گیاه به علت ترکیب درصد مواد شیمیایی مختلف در 

اسانس روغنی آن بوی متفاوتی دارا می باشند.
عالوه بر بو و مزه این گیاه ارزش غذایی باالی آن 
مورد توجه قرار گرفته است، زیرا گشنیز شامل مقادیر 
فراوانی از ویتامین C )به میزان ۱۶۰ میلی گرم در هر ۱۰۰ 
 A فولیک اسید (، ویتامین ( B9 ویتامین ، )گرم از گیاه
)به میزان ۱۲ میلی گرم در هر ۱۰۰ گرم از گیاه(، ویتامین 
گیاه(  از  گرم   ۱۰۰ هر  در  میلی گرم   ۶۰ میزان  )به   B12
گالیک  اسید،  کافئیک  اسید،  )فرولیک  فنول ها  پلی  و 

اسید و کلروژنیک اسید( می باشد.
شامل  متفاوت  گونه  دو  دارای  گشنیز  گیاه 
از  گونه ها  این  می باشد.  میکروکارپیوم  و  ولگارو 
یکدیگر  با  گیاهی  اسانس  عملکرد  و  میوه  اندازه  نظر 
متفاوت هستند. گونه ولگارو دارای میوه های به قطر 

۳ تا ۵ میلی متر و بازده اسانس روغنی بین ۰/۱ تا ۰/۳۵ 
درصد را دارا می باشند، ولی گونه میکروکارپیوم دارای 
بازده اسانس  تا ۳ میلی متر و  میوه هایی به قطر ۱/۵ 
روغنی بین ۰/۸ تا ۱/۸ درصد است. در جدول ۱ رده بندی 
گیاه گشنیز به صورت کامل قابل مشاهده می باشد.

ملت هــا  از  بســیاری  ســنتی  طــب  در  گشــنیز 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و خــواص دارویــی 
ــنتی  ــان س ــنیز در درم ــت. از گش ــده اس ــایی ش آن شناس
ــی، ادرار آور،  ــای گوارش ــتها آور و محرک ه ــوان اش ــه عن ب
عاملــی بــرای کاهــش چربــی و گلوکــز و عامــل ضــد 
ــان  ــرای درم ــن ب ــود. همچنی ــتفاده می ش ــی اس میکروب
خونــی،  اســهال  زردی،  )اســهال،  گوارشــی  اختــالالت 
نفــخ شــکم و اســتفراغ(، بیماری هــای سیســتم عصبــی 
بــی خوابــی و تشــنج(، اختــالالت  مرکــزی )اضطــراب، 
ــی و  ــای التهاب ــرفه(، بیماری ه ــیت و س ــی )برونش تنفس
ــی  ــا کاف ــیر ن ــا، ش ــد اگزم ــا مانن ــر از بیماری ه ــی دیگ برخ
بعــد از زایمــان و رکتوســل مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
در اســانس گیاهی گشــنیز برنئول و لینانول وجود دارد 
ــن  ــد و همچنی ــک می کنن ــوارش کم ــه گ ــن دو ب ــه ای ک
داده  نشــان  یــک  شــکل  در  آن  ســاختار  کــه  لینالــول 
ــیدانی  ــی اکس ــت آنت ــی خاصی ــل اصل ــت، عام ــده اس ش
قــوی در ایــن گیــاه می باشــد. وجــود ســینئول، برنئــول، 
لیمونــن، آلفا-پینــن و بتا-فالنــدرن در ایــن گیــاه ســبب 
دارا  گشــنیز  اســت.  شــده  آن  باکتــری  ضــد  خاصیــت 
مقادیــری از لینولئیــک اســید، اولئیــک اســید، پالمیتیــک 
اســید، اســترئیک اســید و اســید آســکوربیک اســت کــه 
باعــث کاهــش کلســترول دیواره هــای رگ و شــریان ها 

می شــود.

Plantaeگیاهانفرمانرو )سلسله(

Tracheobiontaگیاهان آوندیزیر فرمانرو )زیر سلسله(

Spermatophytaگیاهان دانه دارسرگروه

Magnoliophytaگیاهان گل دارشاخه

Magnoliopsidaگیاهان دو لپه ایرده

Rosidaeرزیدهازیر رده

Apialesکرفس سانانراسته

Apiaceaeچتریانتیره

.Coriandrum Lگشنیزجنس

.Coriandrum sativum Lگشنیز خوراکیگونه

جدول 1 - رده بندی گیاه گشنیز 
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گیـاه گشـنیز می شـوند. یافته هـا در گشـنیز عربسـتان 
سـعودی بـا یافته هـای حاصـل از گیـاه گشـنیز روییـده 
را  ترکیبـات  از  مشـابه ای  درصـد  تقریبـًا  ترکیـه،  در  شـده 
ارائـه می دهنـد. در طـی تحقیقاتـی کـه بر روی بـرگ گیاه 
جمـع آوری  ترکیـه  مختلـف  منطقـه  پنـج  از  کـه  گشـنیز 
بـرگ  اصلـی  اجـزای  کـه  داد  نشـان  نتایـج  اسـت،  شـده 
درصـد(،   ۸/۲۹-۱۶/۱۶( ۱-دکانـول  شـامل  گیـاه  ایـن 
۲-دودکـن- ترانـس  و  درصـد(   ۹/۹۵-۱۶/۵۳( دکانـال 
اسـانس  در  می باشـد.  درصـد(   ۶/۴۶-۱۲/۶۵( ۱-اول 
اسـتخراج شـده از بـرگ گشـنیز کشـت شـده در برزیـل، 
دکانـال )۱۹/۰۹ درصـد( بـه عنـوان جـز اصلـی، بـه دنبـال 
درصد(،۲-دکـن-۱-اول   ۱۷/۵۴( ترانس-۲-دکنـال  آن 
(۱۲/۳۳ درصـد( و سـیکلودکن )۱۲/۱۵ درصـد( بـه عنـوان 
مـواد تشـکیل دهنـده اصلی بـرگ گیاه گشـنیز معرفی 

شـده اسـت.
اسـانس بدسـت آمـده از چنـد نـوع برگ گشـنیز که 
در پاکسـتان رشـد کـرده اسـت، شـامل ترانس-۲-دکنال 
(۳۲/۲۳ درصـد(، لینالـول )۱۳/۹۷ درصـد(، و ترانـس-۲-
دودکنـال )۷/۵ درصـد(  بـه عنـوان ماده اصلی تشـکیل 
دهنـده اسـانس گیاهـی بـود. ترکیـب اسـانس گیاهـی 
بـود،  شـده  کشـت  آمریـکا  در  کـه  گشـنیز  برگ هـای 
ترانس-۲-دودکنـال  ترانس-۲-دکنـال،  کـه  داد  نشـان 
موجـود  ترکیبـات  فراوان تریـن  ترانس-۲-تترادکنـال  و 
اسـانس گیاهـی  اسـت.  اسـانس های گیاهـی  ایـن  در 
برگ هـای گشـنیز کشـت شـده در کـره بـا ترکیبـات اصلی 

سـیکلودودکانول )۲۳/۱۱ درصـد(، تترادکانـال، ۲-دکنال، 
و  دودکنـال  ۱-دودکانـول،  ۱۳-تترادکنـال،  ۱-دكانـول، 
۱-آندکانـول نشـان می دهـد کـه ترکیبات شـیمیایی این 
گیـاه بـا گیـاه کشـت شـده و معرفی شـده در عربسـتان 
متفـاوت اسـت. در چندیـن مطالعه دیگر گزارش شـده 
اسـت که اسـانس گیاهی برگ گشـنیز به طـور معمول 
ترانس-۲-دکنـال  درصـد(،   ۲-۳۶( ۱-دكانـول  حـاوی 
 ۳-۲۰( لینالـول )۲۶-۰ درصـد(، دکانـال  (۳۰-۱ درصـد(، 
درصـد(، ترانس-۲-دکـن-۱-اول )۱۹-۰ درصـد(، ترانـس-
۲-دودکـن -۱-اول )۱۸-۰ درصـد(، ترانس-۲-تترادکنـال 
بـه  درصـد(   ۰-۵( ۲-آندکنـال  ترانـس  و  درصـد(،   ۰-۱۳)

عنـوان اصلـی تریـن مـواد تشـکیل دهنـده اسـت.
گیاهــی  اســانس  شــد،  گفتــه  کــه  همان طــور 
دارای  گیــاه  مختلــف  بخش هــای  از  شــده  اســتخراج 
ــه  ــان گون ــتند. هم ــی هس ــای متفاوت ــب درصده ترکی
کــه در جــدول ۴ مشــاهده می شــود، درصــد ترکیــب 
توکوفرول هــا و اســترول های متفــاوت در ســه بخــش 
میــوه گیــاه گشــنیز )کل میــوه، دانــه، پریــکارپ( بررســی 
شــده اســت. کل محتــوای توکوفــرول و توکوترینــول 
اســانس  گــرم   ۱۰۰ در  میلی گــرم   ۲۸/۷۸ )توکــول( 
گیاهــی در میــوه کامــل، ۲۶/۴۲ میلی گــرم در ۱۰۰ گــرم 
 ۱۰۰ در  دانــه و ۵/۳۶ میلی گــرم  در  اســانس گیاهــی 

گــرم اســانس گیاهــی در پریــکارپ وجــود دارد.
ــدار  ــه دارای مق ــوه و دان ــی می ــانس های گیاه اس
بــه  آلفا-توکوفــرول  و  المبدا-توکوترینــول  از  باالیــی 

ترتیــب ۱۹/۵۶ میلی گــرم در ۱۰۰ گــرم اســانس گیاهــی و 
۱/۸۲ میلی گــرم در ۱۰۰ گــرم اســانس گیاهــی می باشــد. 
کیلوگــرم  در  گــرم   ۳۶/۹۳ اســترول  کل  محتــوای 
کیلوگــرم  در  گــرم   ۶/۲۹  ، بــذر  در  گیاهــی  اســانس 
اســانس گیاهــی در میــوه و ۴/۳۰ گــرم در کیلوگــرم 
اســانس های  در  بــود.  پریــکارپ  در  گیاهــی  اســانس 
میــوه و پریــکارپ بتا-سیستواســترئول بــا نســبت باالیــی 

وجــود دارد.
گشــنیز گیاهــی یــک ســاله از خانــواده چتریــان 
اضطــراب،  ضــد  درد،  ضــد  ســرطان،  ضــد  کــه  اســت 
بــه عنــوان  اکســیدان می باشــد و  آنتــی  آور و  خــواب 

مــاده غذایــی و دارویــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. از 
ایــن مــاده در صنایــع آرایشــی بهداشــتی، صنایــع غذایــی، 
می شــود.  اســتفاده  تنباکــو  و  صابــون  داروســازی، 
مــواد غالــب موجــود در ایــن گیــاه غالبــًا آلدهیدهــا 
از  برخــی  در  امــا  لینالــول  ماننــد  الکل هــا هســتند  و 
دیــده  آروماتیــک  اســید های  بــودن  غالــب  گونه هــا 
ــنیز  ــی گش ــانس گیاه ــد اس ــب درص ــت. ترکی ــده اس ش
بــه انــدام مــورد اســتفاده گیــاه، محیــط رویــش گیــاه و 
روش عصاره گیــری آن بســتگی داشــته و هــر یــک از ایــن 

مــوارد بــر درصــد اســانس گیاهــی تأثیرگــذار اســت. 

روش عصاره گیری
 درصد ترکیب اسانس

گیاهی
)%, v/w(

مقدار فنول ها
)mg GAE/100 g(

 خاصیت آنتی
اکسیدانی
)mg/ml(

 مقاوت در برابر اکسید
)h( شدن

HD0.31 ± 0.0140.164 ± 0.00431.875 ± 0.0095.20 ± 0.028

MAHD0.325 ± 0.0210.1895 ± 0.00226.973 ± 0.0115.345 ± 0.021

خاصیت فیزیکی تقطیر با آب تقطیر با آب به روش مایکروویو

0.911 _ 0.002 0.910 _ 0.004 وزن مخصوص

1.4610 _ 0.0004 1.4608 _ 0.0002 ضریب شکست

بی رنگ زرد کم رنگ رنگ اسانس گیاهی

جدول 2 - مقایسه دو روش تقطیر با آب و تقطیر با آب به کمک مایکروویو در عصاره گیری از گیاه گشنیز

جدول 4 - ترکیب درصد توکوفرول ها )میلی گرم/100 گرم اسانس( و استرول های )درصد کل استرول ها( موجود در اسانس گیاهی 
کل میوه، دانه و پریکارپ گیاه گشنیز

جدول 3 - بررسی خواص فیزیکی اسانس گیاهی گشنیز با دو روش عصاره گیری تقطیر با آب و تقطیر با آب به کمک مایکروویو

پریکارپدانه مقدار در کل میوه نام فارسی ترکیب نام انگلیسی ترکیب

TOCOPHEROLتوکوفرول ها

A-TOCOPHEROL1/120/3٤1/82آلفا-توکوفرول

B-TOCOPHEROL6/0٤0/05بتا-توکوفرول-

r-TOCOPHEROL0/٤8-0/05گاما-توکوفرول

r-TOCOTRIENOL0/330/160/67گاما-توکوترینول

Δ-TOCOPHEROL1٩/561٩/551/71سیگما-توکوفرول

Δ-TOCOTRIENOL0/0٩0/68-سیگما-توکوترینول

TOTAL TOCOPHEROLS0/6٩0/61مجموع توکوفرول ها-

STEROLاسترول ها

CHOLESTEROL2/181/02٤/7٤کلسترول

CAMPESTEROL7/068/82٤/٩2کمپسترول

STIGMASTEROL21/762٩/5٤٤/02استیگماسترول

B-SITOSTEROL36/7٩2٤/82٤٩/٤٤بتا-سیسترول

Δ5-AVENASTEROL3/3٤٤/811/٩6دلتا 5-اوناسترول

Δ5-24-STIGMASTADIENOL-2٤-5دلتا
استیگاستادینول

٩/38٩/2٤27/76

Δ7-STIGMASTEROL16/٩216/35/2٩دلتا7-استیگماسترول

Δ7-AVENASTEROL٤/755/٤٤1/87دلتا7-اوناسترول
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فاطمه پورکریمی | دانشجوی دکتری شناسایی و مدیریت علف های هرز، دانشگاه فردوسی مشهد

نقش عناصر غذایی میکرو در

مورفولوژی و فعالیت ریشه
با عناصر ماکرو به مقدار کمتری  از نامشان مشخص است، در مقایسه  با عناصر ماکرو به مقدار کمتری عناصر ریزمغذی، همان طور که  از نامشان مشخص است، در مقایسه  عناصر ریزمغذی، همان طور که 
مورد نیاز گیاهان می باشد. هر چند این عناصر با غلظت های پایین مورد نیاز گیاهان می باشد، کمبود این مورد نیاز گیاهان می باشد. هر چند این عناصر با غلظت های پایین مورد نیاز گیاهان می باشد، کمبود این 
عناصر برای گیاهان، بخصوص گیاهان زراعی و باغی )در مقایسه با گیاهان موجود در اکوسیستم های عناصر برای گیاهان، بخصوص گیاهان زراعی و باغی )در مقایسه با گیاهان موجود در اکوسیستم های 
طبیعی( مشکل شایعی در جهان است. عمده این مشکل نه به دلیل عدم وجود کافی این عناصر در طبیعی( مشکل شایعی در جهان است. عمده این مشکل نه به دلیل عدم وجود کافی این عناصر در 
خاک، بلکه به دلیل راندمان پایین مصرف آنها توسط گیاهان است. ریشه به عنوان یکی از اندام های خاک، بلکه به دلیل راندمان پایین مصرف آنها توسط گیاهان است. ریشه به عنوان یکی از اندام های 
گیاهان می تواند تحت تاثیر کمبود و بیش بود این عناصر در خاک قرار گیرد. این مطالعه جهت بررسی گیاهان می تواند تحت تاثیر کمبود و بیش بود این عناصر در خاک قرار گیرد. این مطالعه جهت بررسی 

تاثیر عناصر ریز مغذی بر روی رشد و فعالیت ریشه انجام شد. تاثیر عناصر ریز مغذی بر روی رشد و فعالیت ریشه انجام شد. 

واژه های کلیدی: ریشه، وزن خشک، طول ریشه، ریزمغذی هاواژه های کلیدی: ریشه، وزن خشک، طول ریشه، ریزمغذی ها

8990

بازگشت به فهرست اصلی بازگشت به سرفصل



مقدمه
در کنــار عناصــر ماکــرو همچــون نیتــروژن، فســفر، پتاســیم، کلســیم، منیزیــوم و گوگــرد کــه از خــاک تامین می شــوند، 
هشــت عنصــر میکــرو شــامل مــس، آهــن، منگنــز، مولبیــدن، نیــکل، روی، بــور و کلــر بــه عنــوان عناصــر ضــروری گیاهــان 
شــناخته می شــوند. عناصــر ریزمغــذی، همان طــور کــه از نامشــان مشــخص اســت، در مقایســه بــا عناصــر ماکــرو بــه مقــدار 
کمتــری مــورد نیــاز گیاهــان می باشــد. امــا ایــن کمتــر مــورد نیــاز بــودن بــه ایــن معنــی نیســت کــه حــذف ایــن عناصــر باعــث 

ایجــاد اختــالل جــدی در رشــد گیــاه و در نهایــت منجــر بــه مــرگ گیــاه نشــود.
بــه غیــر از دو عنصــر بــور و کلــر، ســایر عناصــر ریــز مغــذی از فلــزات می باشــند. بنابرایــن، ایــن عناصــر بــه طــور عمــده از از 
اکتشــاف معــادن در زیــر زمیــن حاصــل می شــوند. در ســال ۲۰۱۴ مقــدار ذخایــر موجــود در کل جهــان بــرای آهــن ۱۷۰ میلیــارد 
میلیــون تــن، منگنــز ۵۷۰۰۰۰ میلیــون تــن، روی ۲۳۰۰۰۰ میلیــون تــن، مــس ۶۹۰۰۰۰ میلیــون تــن، بــور ۲۱۰۰۰۰ میلیــون تــن، 

مولیبــدن ۱۱۰۰۰۰۰۰ میلیــون تــن و نیــکل ۷۴۰۰۰۰۰۰ میلیــون تــن تخمیــن زده شــده اســت.  
ــه  ــوط ب ــل مرب ــه دالی ــا ب ــود دارد، ام ــذی وج ــر ریزمغ ــی از عناص ــدار کاف ــاک مق ــول در خ ــور معم ــه ط ــه ب ــد ک ــر چن ه
ــوع تنــوع و جمعیــت  ــه دالیــل بیولوژیکــی ماننــد اســیدیته خــاک، کوبیدگــی خــاک و ن خصوصیــات خــاک و همچنیــن ب
میکروبــی موجــود در خــاک، گیاهــان بــا مشــکل کمبــود دسترســی بــا ایــن عناصــر مواجــه هســتند. راندمــان مصــرف بــرای 
عناصــر میکــرو بــه طــور معمــول کمتــر از ۱۰ درصــد می باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه راندمــان مصــرف بــرای عناصــر ماکــرو 
)نیتــروژن، فســفر و پتاســیم( بیــن ۲۰ تــا ۸۰ درصــد گــزارش شــده اســت. کمبــود دسترســی بــه عناصــر ریزمغــذی در خــاک 
بــه دلیــل پاییــن بــودن راندمــان مصــرف توســط گیاهــان، یــک مشــکل جهانــی اســت. کمبــود عناصــر ریزمغــذی می توانــد 
بــر روی گلدهــی، تولیــد مــاده خشــک )هــم در شاخســاره و هــم در ریشــه(، بــاروری گرده هــا، نمــو مراحــل مختلــف 
ــر  ــه تاخی ــد باعــث ب ــن عناصــر می توان ــود ای ــرات منفــی داشــته باشــد. همچنیــن کمب ــه اث ــاه و تشــکیل دان فنولوژیــک گی
افتــادن رســیدگی گیــاه و کاهــش عملکــرد شــود. در ایــن مطالعــه بــه طــور مختصــر از طریــق بررســی منابــع، بــه بحــث در 

مــورد تاثیــر عناصــر میکــرو آهــن، روی، بــور و مــس بــر روی رشــد ریشــه پرداختــه شــده اســت. 

عنصر آهن
عنصــر آهــن نقــش مهمــی در تولیــد DNA، تنفــس و فتوســنتز دارد. ایــن عنصــر در تولیــد، حفــظ ســاختار و فعالیــت 
کلروفیــل در گیاهــان ایفــای نقــش می کنــد. همچنیــن ایــن عنصــر در ســاختاری بســیاری از آنزیم هــای حیاتــی ماننــد 
ســیتوکروم ها فعــال در زنجیــره انتقــال الکتــرون وجــود دارد. در ســطح جهــان عنصــر آهــن در بیــن تمامــی عناصــر ضــروری 

مــورد نیــاز گیاهــان، از نظــر محدودیــت در رتبــه ســوم قــرار دارد.
عنصــر ریزمغــذی آهــن در همــه گیاهــان بــه عنــوان یــک عنصــر ضــروری محســوب می شــود، امــا گیاهــان خانــواده 
بقــوالت کــه بــا باکتری هــای تثبیت کننــده نیتــروژن همزیســتی دارنــد، در مقایســه بــا ســایر گیاهــان بــه عنصــر آهــن 
بیشــتری نیــاز دارنــد. چــون در ایــن گیاهــان عــالوه بــر نیازهــای خــود گیــاه، ایــن عنصــر بــرای ســاخته شــدن مقــدر زیــادی لــگ 
هموگلوبیــن جهــت انجــام فراینــد تثبیــت در گره هــای موجــود بــر روی ریشــه، مــورد نیــاز می باشــد. کمبــود عنصــر آهــن 
ــا غلظــت آهــن موجــود در گره هــا  ــر منفــی دارد. مقــدار تثبیــت نیتــروژن ب در بقــوالت، در تولیــد و نمــو گر ه هــای ریشــه اث
ــادام زمینــی،  ــا، ب ــن رابطــه مســتقیم در گیاهــان مختلــف بقــوالت از قبیــل نخــود، لوبی رابطــه مســتقیمی دارد. وجــود ای

ســویا، عــدس و لوپیــن گــزارش شــده اســت.
نکتــه بســیار مهمــی کــه در مــورد کمبــود آهــن در ریشــه برخــی از بقــوالت وجــود دارد ایــن اســت کــه، جابجایــی ایــن 
عنصــر از یــک بخــش ریشــه بوتــه کــه بــه حــد کافــی آهــن دریافــت شــده و گــره تشــکیل شــده اســت بــه بخــش دیگــر ریشــه 
ــل  ــاره قاب ــی شاخس ــق محلول پاش ــه از طری ــن در ریش ــود آه ــن، کمب ــود. همچنی ــام نمی ش ــن، انج ــود آه ــرایط کمب ــا ش ب
تامیــن نیســت. ایــن در حالــی اســت کــه در مــورد گیــاه بــادام زمینــی عکــس ایــن موضــوع مشــاهده شــده و در ایــن گیــاه 

کمبــود آهــن در ریشــه از طریــق محلول پاشــی شاخســاره برطــرف شــده اســت.
کمبــود آهــن در گیاهــان می توانــد بــر خصوصیــات رشــد ریشــه از قبیــل طــول ریشــه، حجــم ریشــه، مســاحت ریشــه 
و وزن خشــک ریشــه اثــر منفــی داشــته باشــد. ایــن موضــوع در گیــاه اســتویا گــزارش شــده اســت، بطوری کــه در شــرایطی کــه 
مقــدار آهــن در خــاک ۲/۱۲ میلی گــرم در کیلوگــرم بــود )اســتخراج شــده بــا DTPA(، محلول پاشــی ایــن عنصــر بــه مقــدار ۴ 
کیلوگــرم در هکتــار در گیــاه اســتویا، طــول )۲۵ درصــد(، حجــم )۵۰ درصــد(، مســاحت )۵۰ درصــد(، قطــر)۲۰ درصــد( و وزن 
خشــک ریشــه )۳۲ درصــد( را در مقایســه بــا تیمــار شــاهد افزایــش داد. امــا چگالــی ریشــه در شــرایط محلول پاشــی بــا آهــن 
در حــدود ۲۰ درصــد نســبت بــه تیمــار شــاهد کاهــش داشــت. نکتــه حائــز اهمیــت ایــن بــود کــه، محلول پاشــی اســتویا 
ــا تیمــار شــوری بــدون محلول پاشــی آهــن نیــز ســبب بهبــود خصوصیــات  ــا عنصــر آهــن در شــرایط شــوری در مقایســه ب ب

ــل  ــاه در مقاب ــر مثبــت عنصــر آهــن در افزایــش مقاومــت گی ــد موجــب تاثی ــن موضــوع می توان رشــدی ریشــه شــد کــه ای
شــرایط تنــش شــوری شــود. بایــد توجــه داشــت کــه نیــاز گیاهــان بــه آهــن یکســان نیســت. بــه عنــوان مثــال در شــرایطی 
ــاه جــو تیمارهــای آهــن )مصــرف ۰، ۲/۵ و ۵  ــود،  در گی ــی ام ب ــر ۲/۴۸ پی پ کــه غلظــت آهــن اولیــه موجــود در خــاک براب
کیلوگــرم در هکتــار کــود آهــن( بــر تولیــد وزن خشــک ریشــه، طــول ریشــه و چگالــی ریشــه اختــالف معنــی داری نداشــت. 
ــی  ــازه زمان ــرای دو ب ــه غلظت هــای مختلــف عنصــر ریزمغــذی آهــن ب ــج ب در شــکل ۱، واکنــش وزن خشــک ریشــه برن
ــا افزایــش غلظــت عنصــر آهــن در  ــاه، ب مختلــف ۲۰ و ۶۰ روز پــس از کاشــت، نشــان داده شــده اســت. در هــر دو ســن گی
ــن از ۴۰  ــت آه ــتر غلظ ــش بیش ــا افزای ــی ب ــت ول ــش داش ــه افزای ــک ریش ــی ام، وزن خش ــت ۴۰ پی پ ــا غلظ ــه ت ــط ریش محی
پی پــی ام، بــه دلیــل ایجــاد ســمیت ایــن عنصــر در ریشــه، وزن خشــک ریشــه برنــج کاهــش یافــت )شــکل ۱(. بــا اینکــه در هــر 
دو ســن ۲۰ و ۶۰ روزگــی برنــج، الگــوی رفتــاری رشــد ریشــه یکســان بــود ولــی شــدت واکنــش رشــد ریشــه بــه میــزان غلظــت 
آهــن در ایــن دو ســن متفــاوت بــود. بــه طوری کــه در ســن ۲۰ روزگــی در دامنــه غلظــت بیــن ۰ تــا ۴۰ پی پــی ام، بــه ازای هــر 
واحــد افزایــش غلظــت عنصــر آهــن حــدود ۰/۰۰۱۶ گــرم وزن خشــک ریشــه افزایــش داشــت کــه ایــن مقــدار معــادل ۱/۴۵ 
ــن ســن  ــی ام( در ای ــی در غلظــت ۴۰ پی پ ــت وزن خشــک ریشــه )یعن ــه بیشــترین حال درصــد وزن خشــک ریشــه نســبت ب
بــود. در حالی کــه در ســن ۶۰ روزگــی بــه ازای هــر واحــد افزایــش غلظــت عنصــر در محیــط ریشــه، در حــدود ۰/۰۱۳ گــرم وزن 
خشــک ریشــه افزایــش داشــت کــه معــادل ۱ درصــد نســبت بــه وزن خشــک ریشــه در بیشــترین حالــت )یعنــی غلظــت ۴۰ 
پی پــی ام( بــرای ســن ۶۰ روزگــی بوتــه بــود. بنابرایــن، واکنــش افزایــش وزن خشــک ریشــه در غلظت هــای ۰ تــا ۴۰ پــی پــی 
ام، در ۲۰ روزگــی شــدیدتر از ۶۰ روزگــی بــود. در مــورد اثــر ســمیت آهــن در غلظت هــا بــاالی ۴۰ پی پــی ام نیــز همیــن شــرایط 
وجــود داشــت و واکنــش منفــی وزن خشــک ریشــه بــا افزایــش ســمیت در ۲۰ روزگــی، شــدیدتر از ۶۰ روزگــی بــود )شــکل ۱(.  

عنصر روی
عنصــر روی نقــش مهمــی در فعالیت هــای آنزیم هــا و متابولیســم گیاهــان دارد. ایــن عنصــر بــه عنــوان بخــش 
ســاختاری یــا تنظیم کننــده بســیاری از کوفاکتورهــا بــرای آنزیم هــا و پروتین هــای مختلــف در گیــاه اســت کــه نقــش مهمــی 
در فعالیت هــای بیوشــیمایی از قبیــل متابولیســم کربوهیــدارت در فرآینــد فتوســنتز، تبدیــل قنــد بــه نشاســته، متابولیســم 
پروتئین هــا، متابولیســم اکســین، تشــکیل گــرده، حفــظ تمامیــت غشــای ســلولی و ایجــاد مقاومــت در مقابــل برخــی از 
پاتوژن هــا دارد. بــا وجــود اهمیــت بــاالی ایــن عنصــر در رشــد گیاهــان، کمبــود روی در خاک هــای جهــان شــایع می باشــد، 

بــه طوری کــه نزدیــک بــه ۵۰ درصــد اراضــی بــا کمبــود ایــن عنصــر مواجــه هســتند. 
در مطالعــه ای تاثیــر روی بــر وزن خشــک ریشــه و ترشــحات اســیدهای آلــی ریشــه دو ژنوتیــپ ذرت مــورد بررســی قــرار 
ــه ۱ میکرومــوالر، وزن خشــک ریشــه در  ــی از صفــر ب ــول غذای ــا افزایــش غلظــت عنصــر در محل ــج نشــان داد، ب گرفــت. نتای
ــدان  ــرم در گل ــه ۹/۵ گ ــرج ۷۰۴ از ۴/۸ ب ــپ ک ــدان و در ژنوتی ــرم در گل ــه ۹/۶ گ ــدان ب ــرم در گل ــرج ۷۰۳ از ۵/۳ گ ــپ ک ژنوتی
افزایــش یافــت. ایــن در حالــی اســت کــه در گــزارش دیگــری اعــالم شــد اثــر تیمارهــای روی )مصــرف صفــر، ۲۵ و ۵۰ کیلوگــرم 
در هکتــار کــود ســولفات روی( بــر تولیــد وزن خشــک ریشــه، طــول ریشــه و چگالــی ریشــه جــو اختــالف معنــی داری نداشــت. 

شکل 1 - مقدار وزن خشک ریشه بوته برنج در دو سن مختلف 20 و 60 روز پس از کاشت در واکنش به غلظت عنصر آهن 
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الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن آزمایــش غلظــت روی موجــود در خــاک برابــر ۴/۲۸ پی پــی ام بــود. در شــکل ۲، بــه خوبــی 
تاثیــر عنصــر روی بــر روی رشــد لوبیــا و ســویا نشــان داده شــده اســت.

در گیــاه ذرت بــا افزایــش غلظــت روی در محلــول غذایــی از صفــر بــه ۱ میکرومــوالر، ترشــح اســیدهای آلــی )اســید 
مالیــک، اســید ســیتریک و اســید اســتیک(  بــه صــورت معنــی داری کاهــش یافــت. همچنیــن در شــرایط افزایــش غلظــت 
روی در محلــول غذایــی، نفوذپذیــری غشــا ریشــه بــه صــورت معنــی داری کاهــش یافــت. نتایــج مشــابهی بــرای ژنوتیپ هــای 
گیــاه گنــدم نیــز گــزارش شــده اســت. در شــرایط کمبــود روی در محیــط ریشــه، افزایــش نفوذپذیــری غشــای ریشــه و افزایــش 
ترشــحات اســیدهای آلــی راهــکاری بــرای افزایــش تــوان ریشــه بــرای جــذب عنصــر روی و کاهــش صدمــات ناشــی از کمبــود 

ایــن عنصــر بــر روی رشــد گیــاه اســت.
در برنــج کــه دارای ریشــه افشــان اســت تقریبــًا همــه ریشــه ها از محــل طوقــه رشــد می کننــد. تعــداد ریشــه های رشــد 
یافتــه از ایــن محــل بــه کمبــود دسترســی بــه روی حســاس اســت. بــه طوری کــه در یــک محیــط رشــد بــا محدودیــت عنصــر 
روی، در ارقــام برنــج کــه بــه کمبــود روی حســاس بودنــد، تعــداد ریشــه ها در حــدود  ۷۵ درصــد نســبت بــه ارقــام مقــاوم 
ــه  ــاوم ب ــج مق ــام برن ــی اراق ــًا در تمام ــه تقریب ــت ک ــان داده اس ــات نش ــکل ۳(. تحقیق ــت )ش ــش یاف ــود روی، کاه ــه کمب ب
کمبــود روی )ماننــد ارقــام RIL46 ،IR68144 ،IR55179 ،A69-1(، تعــداد ریشــه ها همــواره در شــرایط کمبــود روی تغییــری 

ــکل ۴(. ــد )ش نمی کن

بررســی های بیوشــیمیایی بــر روی ارقــام برنــج مقــاوم و حســاس بــه کمبــود روی نشــان می دهــد کــه در شــرایط 
کمبــود روی مقــدار رادیکال هــای آزاد در ریشــه ارقــام مقــاوم نســبت بــه اراقــام حســاس کمتــر اســت. از طرفــی دیگــر، مقــدار 
و فعالیــت آنتی اکســیدان ها در ریشــه ارقــام مقــاوم بیشــتر از اراقــام حســاس اســت )جــدول ۱(. بنابرایــن، می تــوان چنیــن 
بیــان کــرد کــه کمبــود روی در گیــاه می توانــد باعــث ایجــاد تنــش اکســیداتیو و در نهایــت منجــر بــه کاهــش رشــد ریشــه، 

کاهــش تــوان جــذب ریشــه و در نهایــت کاهــش تولیــد مــاده خشــک و عملکــرد گیــاه شــود.

عنصر بور
ــن  ــودن ای ــرا ضــروری ب ــه عنــوان عنصــر ضــروری شــناخته شــود، اخی ــرای اینکــه یــک عنصــر ب ــه ســه شــرط الزم ب ــا ب بن
عنصــر بــرای گیــاه توســطLewis  (۲۰۱۹( بــه چالــش کشــیده شــده اســت. بــر اســاس نظــر ایــن محقــق، گیــاه بــدون عنصــر 
بــور نمی توانــد چرخــه زندگــی خــود را کامــل کنــد. همچنیــن نقــش ایــن عنصــر در گیــاه توســط هیــچ عنصــر دیگــری قابــل 
جایگزیــن نیســت. امــا شــرط ســوم یعنــی "نقــش مســتقیم عنصــر در یــک فعالیــت متابولیســمی گیــاه" بــرای عنصــر بــور بــه 
چالــش کشــیده شــده اســت. بنابرایــن، بــا توجــه بــه گزارشــاین محقــق عنصــر بــور فاقــد همــه شــرط های الزم بــرای تبدیــل 
شــدن بــه یــک عنصــر ضــروری در گیــاه می باشــد. امــا در مقابــل ایــن چالــش محققیــن دیگــری تأکیــد دارنــد کــه در گیاهــان 

آونــدی هــر ســه شــرط الزم بــرای عنصــر بــور وجــود دارد. 
ایجــاد ســمیت در گیاهــان در غلظت هــای پاییــن عنصــر بــور اتفــاق می افتــد. همیــن موضــوع یکــی از دالیلــی اســت 
کــه بــا اســتناد بــه آن ضــروری نبــودن ایــن عنصــر بــرای گیاهــان بــه چالــش کشــیده شــده اســت. بــه هــر حــال، بــر اســاس 
گــزارش محققیــن عنصــر بــور در گیاهــان آونــددار، نقــش مســتقیمی در ایجــاد و پایــداری دیــواره ســلولی دارد. اثــرات کمبــود 
ــور نقــش مهمــی در فعالیــت مریســتم ها ایفــا می کنــد.  ــان می شــود. بنابرایــن، ب ــور ســریعًا در مریســتم ها نمای عنصــر ب
وجــود عنصــر بــور بــرای جوانه زنــی گرده هــا و ایجــاد و رشــد لولــه گــرده در هنــگام گرده افشــانی ضــروری اســت. بــه طــور 
معمــول نیــاز بــه عنصــر بــور در گیاهــان دولپــه بیشــتر از گیاهــان تــک لپــه اســت. بــه عنــوان مثــال، بیشــترین رشــد ریشــه در 
برنــج در غلظــت ۰/۴ پی پــی ام بــور حاصــل می شــود ولــی در گیــاه دو لپــه ای لوبیــا بیشــترین مقــدار رشــد ریشــه در غلظــت 

۱/۹ پی پــی ام مشــاهده شــده اســت.
در شــکل ۵، تاثیــر غلظت هــای مختلــف بــور در رشــد ریشــه برنــج، ذرت، لوبیــا، ســویا و گنــدم نشــان داده شــده اســت. 
همان طــور کــه در ایــن شــکل مشــاهده می شــود، اثــر ســمیت عنصــر بــور از طریــق کاهــش وزن خشــک ریشــه ایــن گیاهــان 
در غلظت هــای پاییــن بــه خوبــی دیــده می شــود. همچنیــن افــت وزن خشــک ریشــه در دو گیــاه تــک لپــه برنــج و ذرت نســبت 

بــه دو گیــاه دو لپــه ســویا و لوبیــا در غلظت هــای پایین تــری شــروع می شــود. 

شکل 2 - رشد ریشه سویا در پنج سطح روی و رشد ریشه لوبیا در سه سطح مختلف روی 

)شکل  حساس  رقم  دو  ریشه  رشد  شرایط   -  3 شکل 
یک  در  روی  کمبود  به  چپ(  )شکل  مقاوم  و  راست( 

محیط با شرایط کمبود روی

شکل 4 - تعداد ریشه های رشد یافته از محل طوقه برنج 
شرایط  در  روی  کمبود  به  مقاوم  و  حساس  ارقام  برای 

محدودیت عنصر روی

مقدار رادیکال های آزاد در ریشه برنج
)ژنوتیپ مقاوم به کمبود روی نسبت به ژنوتیپ حساس(

مقدار آنتی اکسیدان در ریشه برنج
)ژنوتیپ مقاوم به کمبود روی نسبت به ژنوتیپ حساس(

MDA عدم اختالف معنی دار
H2O2 عدم اختالف معنی دار

عدم اختالف سوپراکسید

SOD عدم اختالف
POD مقدار بیشتر

CAT عدم اختالف معنی دار
APX عدم اختالف

H2O2 مقدار کمتر
MAD مقدار کمتر

SOD مقدار بیشتر
POD مقدار بیشتر

CAT عدم اختالف معنی دار
APX عدم اختالف

H2O2 مقدار کمتر

SOD عدم اختالف
POD عدم اختالف
APX عدم اختالف

مقدار بیشتر گلوکونیک اسید
مقدار بیشتر اکسوالتریک اسید

جدول 1 - تفاوت بیوشیمیایی ریشه بین ژنوتیپ های حساس و مقاوم برنج به کمبود عنصر روی در شرایط محدودیت این عنصر 
در محیط رشد گیاه

MDA, malondialdehyde; SOD, superoxide dismutase; POD, peroxidase; CAT, catalase; APX, ascorbate peroxidase
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عنصر مس
در گیاهــان، عنصــر مــس نقــش حیاتــی در انجــام 
فتوســنتز و چرخــه انتقــال الکتــرون، ســیگنال دریافــت 
اتیلــن و متابولیســم دیــواره ســلولی دارد. همچنیــن 
مــس در گیاهــان نقــش مهمــی در ســیگنال دهی بــرای 
ــا  ــال ب ــر ح ــه ه ــا دارد. ب ــال پروتئین ه ــی و انتق رونویس
وجــود اهمیــت بــاالی عنصــر مــس بــرای گیــاه، هماننــد 
ســایر عناصــر، بخصــوص عناصــر میکــرو، غلظــت بــاالی 
ایــن عنصــر در گیــاه باعــث ایجــاد ســمیت می شــود. در 
ــط  ــس در محی ــر م ــت عنص ــش غلظ ــا افزای ــاه ذرت ب گی
رشــد ایــن گیــاه، طــول ریشــه گیاهچــه بــه صــورت 
چشــمگیری کاهــش یافــت. بــه طوری کــه در شــرایطی 
کــه مــس در محیــط رشــد بذرهــا وجــود نداشــت، طــول 
ریشــه ذرت برابــر ۱۸ ســانتی متر و در شــرایط اســتفاده 
عنصــر مــس بــا غلظــت ۱۰۰ میکــرو مــوالر در محیــط 
ــه  ــید. ب ــانتی متر رس ــه ۲ س ــه ب ــول ریش ــا، ط ــد بذره رش
عبارتــی، بــا افزایــش غلظــت عنصــر مــس از صفــر بــه 
۱۰۰ میکرومــوالر در محیــط رشــد بذرهــا، کاهــش ۸۸ 
ــه ای  ــد. در مطالع ــاهده ش ــه مش ــول ریش ــدی ط درص
ــرای بررســی اثــر غلظت هــای  دیگــر کــه در اتاقــک رشــد ب
ــد  ــخص ش ــد، مش ــام ش ــه انج ــد ریش ــر روی رش ــس ب م
کــه بــا افزایــش غلظــت عنصــر مــس از صفــر تــا ۱۰۰ 
میکرومــوالر وزن خشــک و طــول ریشــه ذرت بــه صــورت 

ــت.  ــش داش ــی داری کاه معن
در شــکل ۶، تاثیــر غلظت هــای مختلــف عنصــر 
مــس بــر روی مــاده خشــک تولیــدی ریشــه گنــدم و 
ــا نشــان داده شــده اســت. مقایســه  طــول ریشــه لوبی
ــر  ــکل ۵ )تاثی ــه ش ــوط ب ــج مرب ــا نتای ــکل ب ــن ش ــج ای نتای
عنصــر بــور بــر مــاده خشــک ریشــه( مویــد ایــن موضــوع 
بــا  اثــر ســمیت عنصــر مــس در مقایســه  اســت کــه 
عنصــر بــور، کمتــر اســت. چــرا کــه کاهــش وزن خشــک 
و طــول ریشــه در شــکل ۶ در غلظت هــای بــاالی ۶۰ 
پی پــی ام مشــاهده می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه 
اثــر ســمیت عنصــر بــور در غلظت هــای پایین تــر از ۵ 

پی پــی ام مشــاهده شــد )شــکل ۵(. 
تنــش  باعــث  می توانــد  مــس  بــاالی  غلظــت 
بــا  کــه  کردنــد  گــزارش  شــود.  گیــاه  در  اکســیداتیو 
افزایــش غلظــت مــس )از صفــر تــا ۱۰۰۰ میکرومــوالر( 
در محیــط رشــد گیــاه بارهنــگ، فعالیــت آنزیــم کاتــاالز، 
آنزیــم آســکوربات پراکســیداز، آنزیــم پراکســیداز و آنزیــم 
پلــی فنــل اکســیداز بــه صــورت معنــی داری کاهــش 
می یافــت. ایــن در حالــی اســت کــه بــا افزایــش غلظــت 
مــس غلظــت ترکیبــات فنلــی در ریشــه بارهنــگ افزایش 

یافــت.

شکل 5 - واکنش وزن خشک ریشه برای گیاهان برنج، 
ذرت، لوبیا، سویا و گندم به سطوح مختلف عنصر بور

نتیجه گیری
یکــی از خصوصیــات گیاهــان ایــن اســت کــه رشــد و نمــو ایــن موجــودات حتمــًا از یــک الگــوی خــاص و قابــل 
ــرایط  ــک ش ــا ی ــه ب ــد. در مواج ــاوت باش ــد متف ــف می توان ــرایط مختل ــا در ش ــار آنه ــه رفت ــرا ک ــد. چ ــت نمی کن ــی تبعی پیش بین
محیطــی خــاص )ماننــد غلظت هــای مختلــف عناصــر میکــرو در محیــط(، انعطاف پذیــری و نــوع تغییــر شــرایط رشــد و نمــو، 
از یــک گونــه گیاهــی بــه گونــه ای دیگــر متفــاوت اســت. همچنیــن در داخــل یــک گونــه نیــز رفتــار ژنوتیپ هــای مختلــف در 
مواجــه بــا شــرایط محیطــی یکســان، می توانــد متفــاوت باشــد، همان طــوری کــه در ایــن گــزارش رشــد متفــاوت ریشــه بــرای 
ــک  ــا ی ــه ب ــی در مواج ــه گیاه ــک بوت ــار ی ــی رفت ــد. حت ــان داده ش ــود روی نش ــه کمب ــج ب ــاوم برن ــاس و مق ــای حس ژنوتیپ ه
شــرایط محیطــی ســخت در یــک مرحلــه نمــو می توانــد متفــاوت از مرحلــه دیگــر نمــو باشــد )بــه عنــوان نمونــه در مطالعــه 
حاضــر نشــان داده شــد کــه شــدت اثــر غلظت هــای عنصــر آهــن بــر روی تولیــد مــاده خشــک برنــج در دو ســن 20 و 60 روزگــی 
ــای  ــیاری از محدودیت ه ــل بس ــد در مقاب ــان بتوانن ــه گیاه ــت ک ــده اس ــث ش ــاال، باع ــری ب ــن انعطاف پذی ــود(. ای ــاوت ب متف

محیطــی ســازگار شــده و بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد. 

شکل 6 - واکنش وزن خشک ریشه گندم و طول ریشه لوبیا به غلظتهای مختلف مس
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ــا  ــوش ت ــای داری ــه از کتیبه ه ــوزی ک ــا ه ــوزی ی ــان خ ــرزمین مردم ــی س ــتان یعن خوزس
ــا  ــام او ب ــن حــال ن ــا ای ــام آن را شــنیده ایم، ب ــع تاریخــی ن شــاهنامه فردوســی و دیگــر مناب
شــکر و حاصلخیــزی گــره خــورده اســت. ایــن شکرســتان در تاریــخ از پرآب تریــن اســتان های 
ــه  ــای جلگ ــد، زمین ه ــمه می گیرن ــرس سرچش ــه از زاگ ــزرگ ک ــج رود ب ــت. پن ــوده اس ــران ب ای
ــد.  ــه خلیج فــارس می ریزن ــا غیرمســتقیم، ب خوزســتان را ســیراب کــرده و به طــور مســتقیم ی
کارون بزرگ تریــن ایــن رودهــا، بزرگ تریــن رودخانــه ایــران اســت، ایــن رود کــه از کوه هــای 
زاگــرس مرکــزی سرچشــمه می گیــرد، در نزدیکــی شوشــتر بــه آب دز می پیونــدد و در نزدیکــی 
ورودی ارونــدرود بــه خلیج فــارس، بــه ایــن رود می ریــزد. رود کرخــه ســومین رود بلنــد ایــران 
پــس از کارون و ســفیدرود اســت. ایــن رود کــه از کوه هــای زاگــرس سرچشــمه می گیــرد، پــس 
از طــی مســیری نزدیــک بــه ۵۵۷ کیلومتــر، در جهــت جنــوب غربــی بــه تــاالب هورالعظیــم 
در مــرز ایــران و عــراق می ریــزد. آب دز از زاگــرس مرکــزی جریــان می یابــد، پــس از عبــور از ســد 
دز اندیمشــک، از میــان شــهر دزفــول می گــذرد و در ۰۰۱ کیلومتــری جنــوب ایــن شــهر در 
بنــد قیــر بــه کارون می ریــزد. ایــن رود بــا حجــم بــاالی آب در طــول تاریــخ شــریان حیاتــی 
کشــاورزی متمرکــز در منطقــه بــوده اســت. رود مــارون از کوه هــای راه باریــک، ســفید و گل 
ــا رود  ــی ب ــس از تالق ــرد پ ــمه می گی ــوج سرچش ــرب یاس ــمال غ ــری ش ــک در ۳۵ کیلومت گیل
اعــالء در چــم هاشــم بــا نــام جراحــی بــه راه خــود ادامــه می دهــد و پــس از مشــروب کــردن 
دشــت رامهرمــز و رامشــیر و در کل پــس از پیمــودن مســافتی نزدیــک بــه ۸۳۴ کیلومتــر 
بــه خورموســی و خلیج فــارس می ریــزد. رود هندیجــان یــا زهــره از کهگیلویــه سرچشــمه 
ــا شولســتان  ــاد و آب شــور ی ــا خیرآب می گیــرد و دو سرشــاخه اصلــی آن دو رود آب شــیرین ی

ــزد. ــارس می ری ــه خلیج ف ــان ب ــذر از هندیج ــس از گ ــن رود پ ــت، ای اس
ــت آب  ــازی و مدیری ــش سدس ــوء مدیریت ها در بخ ــار آن  س ــی و در کن ــرات اقلیم تغیی
باعــث شــده اســت پرآب تریــن اســتان ایــران دچــار بحــران کم آبــی گــردد، بحرانــی کــه تابســتان 
امســال بیشــتر نمایــان شــد، هرچنــد ایــن بحــران از چندیــن ســال پیــش شــروع شــده اســت. 
ــه کشــاورزی و  ــه تنهــا در بخــش سدســازی و مدیریــت آب، بلکــه در زمین ســوء مدیریت ها ن
الگــوی کشــت ایــن اســتان نیــز می باشــد. کشــت بی رویــه و بــدون برنامه ریــزی برنــج، پــروش 
ماهــی و کشــت گیاهــان علوفــه ای در شــرایط کم آبــی اســتان و عــدم نظــارت بــر آن  یکــی از 
دالیــل بحــران کم آبــی در اســتان خوزســتان اســت. بــدون شــک دغدغــه کشــاورزان در نــگاه 
اول اقتصــاد خــود و خانــواده اســت تــا مســائل زیســت محیطی، بــا ایــن حــال ایــن کشــاورزان 
طبیعــت و رابطــه بــا آن را بهتــر از هــر کســی درک می کننــد، چــرا کــه می داننــد بــا نــگاه خــدا و 
تــالش، معیشــت خــود را از  همیــن طبیعــت تأمیــن می کننــد. در ایــن شــرایط کــه کشــاورزان 
ــه  ــم، ب ــع می کنی ــوالت من ــر محص ــج و دیگ ــت برن ــده از کش ــود آم ــه وج ــران ب ــد از بح را بع
تعبیــری نــوش دارو پــس از مــرگ ســهراب اســت. حــال آنکــه نــوش دارویــی نیــز وجــود نــدارد و 
کشــاورزان روســتایی مجبــور بــه تــرک روســتا و فعالیــت کشــاورزی شــده اند کــه ایــن امــر خــود 

بحــران بزرگ تــری اســت. 
طبیعتــًا بحــران آب نــه تنهــا بــر محیط زیســت خوزســتان بلکــه بــر معیشــت ایــن اســتان 
نیــز تأثیرگــذار بــوده اســت، چــرا کــه اســتان خوزســتان قطــب تولیــدات کشــاورزی ایــران اســت 
ــاورزی در  ــاد کش ــه جه ــق آمارنام ــاورزی را دارد. طب ــش کش ــتغال در بخ ــزان اش ــن می و باالتری
ــی  ــوالت زراع ــت محص ــطح برداش ــد س ــی ۰۱/۲ درص ــه تنهای ــتان ب ــتان خوزس ــال ۸۹۳۱ اس س
را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه جایــگاه اول را در ایــران دارد. خوزســتان حــدود ۶۱ 
ــران  ــد در ای ــزان تولی ــد کــه باالتریــن می ــران را تولیــد می کن درصــد از کل محصــوالت زراعــی ای
اســت. بــا ایــن میــزان تولیــد می تــوان شــرایط اقتصــادی خوزســتان و حتــی ایــران را در شــرایط 
ــی  ــای اجتماع ــی و بحران ه ــای اجتماع ــًا نارضایتی ه ــت. طبیعت ــاک دانس ــران آب، خطرن بح
از پیامدهــای پیــش رو در بحــث بحــران آب در خوزســتان می باشــد. نبــود صندوق هــای 
ــی  ــل قبول ــد قاب ــا ح ــا را ت ــادی آن ه ــکالت اقتص ــه مش ــه ای ک ــه  گون ــاورزان ب ــی از کش حمایت
جبــران کنــد، نبــود الگــوی کشــت جایگزیــن مناســب از نظــر زیســت محیطی و اقتصــادی و 

همچنیــن نبــود خریــد تضمینــی ایــن محصــوالت باعــث شــده اســت کــه کشــاورزان در تغییــر 
الگــوی کشــت پرمصــرف فعلــی )بــا توجــه بــه شــرایط بحرانــی کنونــی( ناتــوان باشــند.

بحــران آب و خشک ســالی از یک ســو و بحــران شــوری آب هــای خوزســتان در پایین دســت 
رودخانه هــای اصلــی ایــن اســتان از ســویی دیگــر، مشــکالت مدیریــت کشــاورزی را دوچنــدان 
کــرد اســت. فکــوری دکاهــی و همــکاران در مقالــه خــود تحــت عنــوان شناســایی منابــع 
ــر  ــه در ســال های اخی ــد کــه جریــان رودخان ــه کارون نشــان دادن افزایــش شــوری آب رودخان
افزایــش  بــر ســانتی متر  زیمنــس  بــه ۰۰۰۳ میکــرو  آن  و متوســط شــوری  کاهش یافتــه 
یافتــه اســت. نتایــج بررســی منابــع افزایــش شــوری رودخانــه در محــدوده پایین دســت 
ســد مسجدســلیمان تــا محــل ورودی بــه دریــا نشــان داد کــه شــوری آب رودخانــه متأثــر از 
عوامــل طبیعــی و مصنوعــی می باشــد کــه در طــول مســیر وارد رودخانــه می شــوند. نتایــج 
بررســی ها نشــان داد، دالیــل افزایــش شــوری رودخانــه عــالوه بــر کاهــش جریــان، ورود 
شــاخه های شــور و ســد گتونــد، زهکش هــای کشــاورزی، پســاب صنایــع، فاضــالب شــهری 
و خانگــی، نفــوذ آب هــای شــور زیرزمینــی و جریــان برگشــتی از دریــا بــه رودخانــه می باشــد. 
نتایــج نشــان داد، محــدوده بنــد قیــر تــا دارخویــن بــا طــول ۰۰۲ کیلومتــر یکــی از پرتراکم تریــن 

ــده اســت. ــع آالین ــرای ورود مناب ــی ب بازه هــای بحران
شــور شــدن رودخانــه کارون و دیگــر منابــع آبــی اســتان خوزســتان باعــث شــده اســت 
ســرزمین شــکر بــا کاهــش عملکــرد و خســارت های فراوانــی روبــه رو شــود. کاهــش عملکــرد 
ــده  ــزارش ش ــان گ ــی محقق ــای علم ــی گزارش ه ــی در تمام ــوالت زراع ــر محص ــکر و دیگ نیش
ــتی از  ــان برگش ــل جری ــه دلی ــران ب ــی  ای ــوب غرب ــل در جن ــان نخ ــدن درخت ــک ش ــت. خش اس
دریــا بــه رودخانــه می باشــد، کــه علــت آن کم آبــی رودخانه هــا گــزارش شــده اســت. خشــک 
شــدن درختــان نخــل، کاهــش عملکــرد محصــوالت زراعــی، عــدم کشــت در زمین هــای شــور 
و غیرقابــل کشــت و همچنیــن تلــف شــدن دام هــای کشــاورزان خوزســتانی بحرانــی اســت 

کــه مدیــران و کارشناســان ایــن حــوزه بایــد بــه فکــر کنتــرل آن باشــند.
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در بخــش اول بــه گزارشــی از شــرایط فعلــی اســتان خوزســتان از نظــر بحــران کم آبــی و 
شــوری آب پرداختیــم، بــا ایــن حــال بایــد صــدای کشــاورزان را نیــز شــنید، صــدای کســانی کــه 
بــا تمــام وجــود ایــن شــرایط را درک می کننــد. در ســفر بــه خوزســتان پــای صحبــت کشــاورزانی 
نشســتیم کــه از شــرایط پیــش آمــده نگــران بودنــد، نگــران آینــده خــود و فرزندانــی کــه قــرار 

اســت میراثــی را بــه ارث ببرنــد کــه محصــول آن چیــزی جــز نمــک نیســت. 
در خرمشــهر رســول عــرب زاده را مالقــات کــردم، کشــاورزی کــه دیگــر شــغل اول آن 
مسافرکشــی اســت نــه کشــاورزی، او قــرار بــود راه پــدرش را ادامــه بدهــد، بــا ایــن حــال جریــان 
ــا از یک ســو و شــور شــدن آب کارون از ســویی دیگــر، باعــث خشــک شــدن  برگشــتی آب دری
نخلســتان و زمین هــای کشــاورزی آن هــا شــده اســت. کشــت او بیشــتر ســبزیجات، بامیــه و 
همچنیــن خرمــای نخلســتان او در جزیــره مینــو بــود، کــه در حــال حاضــر مقــدار کمــی از آن 
باقــی مانــده اســت و خــرج زندگــی او را تأمیــن نمی کنــد. خالصــه ای از حرف هــا و شــاید بهتــر 

اســت بگوییــم درد دل هــای او را می خوانیــم.

رسول عرب زاده
تمام زندگی ام در خوزستان سپری  شده است، زمان حمله عراق مقابل او ایستادیم 
و در این راه شهید هم دادیم، چرا که اینجا کشور ماست، اینجا خاک ماست. اما االن این 
خاک مرده است، شور شده است و ما دیگر نمی توانیم در آن کشاورزی کنیم، ولی باز اینجا 
را ترک نکردیم چون زندگی ما همین خاک است، حتی اگر همین مقدار اندک کشاورزی را 

هم نداشته باشد. 
دیگر  و  حفار  و  اروند  و  مینو  جزیره  و  بود  زیاد  ما  محصوالت  نبود،  شکلی  این  قباًل 
مناطق همه چیز رشد می کرد و ما مشکلی نداشتیم، ولی االن نخل های ما هم دیگر رشد 
نمی کنند و کم کم خشک می شوند. نمی دانم مقصر چه کسی است و یا به خاطر بارندگی 
می باشد، ولی بچه های ما این را درک نمی کنند و باید برای آن ها غذا و پوشاک تهیه کنیم. 

ما شاید بتوانیم تحمل کنیم، ولی کودک من نمی تواند.
به  اروندرود( ما  و  )کارون  رودخانه  این  در  قباًل  االن ماهی هم کم شد است،  حتی 
راحتی ماهی می گرفتیم، االن با تور ماهی گیری هم ماهی صید نمی شود. جوان های ما 
به شهرهای دیگر رفته اند و دنبال کار می گردند، تهران، یزد و حتی عراق هم می روند. اینجا 
کار، کم شده است و کشاورزی هم دیگر سودی ندارد. از دولت می خواهیم به ما کمک 
کند، ما هم سهمی از این خاک داریم، ما هم حق زندگی کردن داریم، ما کسانی هستیم 
که در خرمشهر مقابل عراقی ها جنگیدیم، االن هم باید با مشکالت اقتصادی بجنگیم، 
با نبود آب و شوری آب بجنگیم. امیدوارم حرف های ما را به گوش همه برسانی، بگو ما 

شرایط سختی داریم و به فکر کمک به ما باشند.
مزارع  اندیمشک  به  اهواز  در مسیر  با هم وطن عرب خود،  دردناک  از گفتگوی  بعد 
بامیه و خیار را دیدم که عده  ی زیادی مشغول به برداشت بودند، برای گفتگو با آن ها توقف 
کردم و به سمت آن ها رفتم. مهمان نوازی و بخشندگی این افراد کم نظیر است، صحبت 
را شروع نکرده برای ما خیار و بامیه و سبزیجات آوردند که با خود ببریم، صحبت کردن از 
پرداخت هزینه برای این محصوالت، این مردم شریف را ناراحت کرد که سخاوتمندی این 
افراد را نشان می دهد. پای گفتگو حسن و حمید طاهری نشستم که از جوانان روستای 

طواهر در ۰۲ کیلومتری اهواز می باشند. خالصه ای از گفتگو را با هم می خوانیم:
همین  ما  اصلی  شغل  و  کردیم  کشاورزی  زمین ها  این  در  بچگی  از  برادرم  و  من 
کشاورزی است، من ازدواج کردم و برادرم هم ان شاءهللا بعد از برداشت این محصول ها 
ازدواج می کند. خرج چند خانواده را همین زمین ها می دهد. هرچند کم شده است ولی 
خدارو شکر. ما خیار، بامیه، گوجه، سبزیجات و لوبیا می کاریم، هر گیاهی فصل خودش 
همه  محصوالت  همین  برداشت  برای  هستیم.  کردن  کار  حال  در  همیشه  ما  و  دارد  را 

خانواده کمک می کنند، مادر و خواهر و برادر و بچه ها هم هستند. 

این چند سـال آب برای کشـاورزی کم شـده اسـت، اگر آب سـد شـاوور همیشـه باشـد، 
مـا تـا آخـر شـهریور هـم کشـت داریـم، ولـی االن آخـر خـرداد و تیـر دیگـر آب قطع می شـود و 
مـا دیگـر نمی توانیـم کشـاورزی کنیـم. آب هـم کـم شـده هـم شـور، قبـاًل بـا همیـن آب مـا 

محصـول بیشـتری داشـتیم، ولـی االن خـاک شـور شـده و گیاه رشـد کمتـری دارد.
خیلــی از جوان هــای روســتا بــرای کار بــه اهــواز رفتنــد، یــا تــوی شــرکت ها کارگــری 
ــود  ــم وج ــاورزی ه ــرای کش ــه ای ب ــد عالق ــم باش ــود ک ــی س ــد. وقت ــی دارن ــا تاکس ــد ی می کنن
نــدارد. ایــن زمین هــا خــرج چنــد خانــواده را می دهــد، وقتــی درآمــد کــم باشــد، مجبــور 

می شــوند دنبــال کار دیگــه ای باشــند. 
االن دو گیــاه را بــا هــم کشــت می کنیــم )کشــت مخلــوط( تــا بتوانیــم بــا فــروش 
یکــی خــرج را جبــران کنیــم و بــا فــروش دیگــری درآمــد داشــته باشــیم، مثــاًل خیــار را بــا بامیــه 
ــرای درآمــد ماســت. فــروش بامیــه خــوب  ــرای هزینه هــای مــا و بامیــه ب می کاریــم، خیــار ب
اســت و قیمــت آن هــم خــوب اســت، ولــی همیــن بامیــه را مجبوریــم آخــر خــرداد برداشــت 

ــا آخــر مــرداد هــم محصــول می دهــد.  کنیــم، چــون آب قطــع می شــود، اگــر آب باشــد ت
خواســته مــا از مســئوالن ایــن اســت کــه مشــکل کم آبــی را حــل کننــد، مشــکل شــوری 
آب را حــل کننــد، ســم و کــود و بــذر گــران شــده اســت و روز بــه روز درآمــد مــا کمتــر می شــود. 
انتظــار کمــک بیشــتری داریــم، مــا کشــاورز هســتیم و درآمــد مــا از همیــن زمیــن اســت، مــا 
کارمنــد نیســتیم کــه آخــر مــاه حقــوق دریافــت کنیــم، اگــر ایــن زمیــن و آب نباشــد مــا هــم 
درآمــدی نداریــم و خانــواده مــا گرســنه می مانــد، مجبوریــم از روســتا مهاجــرت کنیــم و 
کارگــری و مسافرکشــی کنیــم تــا خــرج زندگــی را تهیــه کنیــم. مــا از کشــاورزی راضــی هســتیم 
ــرک  ــم آن را ت ــد مجبوری ــته باش ــد نداش ــا درآم ــرای م ــر ب ــی اگ ــم، ول ــت داری ــن کار را دوس و ای
کنیــم، مثــل دیگــر جوان هــای ایــن منطقــه. از شــما ممنونیــم کــه حرف هــای مــا را گــوش 
ــر  ــه گــوش دیگــران هــم برســانید، شــاید از وضعیــت مــا خب می دهیــد، ولــی امیدواریــم ب

ندارنــد. 
بــا پایــان یافتــن صحبت هــا و بــا ناراحتــی کــه از دیــدن ایــن شــرایط بوجــود آمــده 
ــه دانشــگاه را پیــش گرفتــم. مســیر  ــود، از آن هــا خداحافظــی کــردم و مســیر بازگشــت ب ب
ــا طــی  ــی ب ــد، ول ــه کشــاورزی بودن ــود کــه مشــغول ب ــا اندیمشــک مــزارع بســیاری ب اهــواز ت
شــدن مســیر تفاوت هــا مشــخص تر شــد، چــرا کــه بیشــترین مشــکل کم آبــی و شــوری 
آمــاده  اول  بخــش  در  آن  گــزارش  کــه  بــود،  رودخانــه  پایین دســت  قســمت های  در  آب 
اســت. امیدواریــم ایــن مشــکالت در خوزســتان برطــرف شــود، هرچنــد ایــن بحــران در اکثــر 
اســتان های مــا دیــده می شــود و بایــد بــرای حــل ایــن بحــران نــگاه ملــی داشــت و بــا 

برنامه ریزی هــا علمــی و دقیــق ایــن بحــران را حــل نمــود. 

آرزوی همه مردم ایران، آبادانی است.
این آرزو را تحقق  بخشیم.
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محمدحسین زمانی | دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه تربیت مدرس
بازگشت به فهرست اصلی بازگشت به سرفصل

آشنایی با دانشگاه توکیو

دانشــگاه توکیــو)UTokyo(  در ســال ۱۸۷۷ به عنــوان اولیــن دانشــگاه ملــی ژاپن تأســیس شــد و از 
Todai  یــا Tokyo آن بــا عنــوان دانشــگاه تحقیقاتــی ژاپــن یــاد می شــود. همچنیــن بــا نام هــای
نیــز شــناخته می شــود. ایــن دانشــگاه از نظــر علمــی در رتبــه بســیار باالیــی قــرار دارد و رشــته های  
متنوعــی در ایــن دانشــگاه دیــده می شــود کــه باعــث رشــد فکــری و کســب مهارت هــای حرفــه ای 
از فعالیت هــای تحقیقاتــی  تمامــی مقاطــع تحصیلــی   در  ژاپــن  توکیــو  دانشــگاه  می شــود. 
و پژوهشــی برخــوردار اســت. دانشــگاه توکیــو ژاپــن بــا قدمــت بیــش از 150 ســال، هــر ســاله 
نزدیــک بــه ۳0000 دانشــجو را کــه 2100 نفــر آن هــا دانشــجویان بین المللــی از سراســر دنیــا هســتند 
ــا قبولــی در  پذیــرش می کنــد. همچنیــن دارای 2600 نفــر هیئــت علمــی می باشــد. دانشــجویان ب
دوره هــای تحصیلــی و دریافــت مــدارک معتبــر از دانشــگاه توکیــو، بــا توجــه بــه رتبــه قابــل قبــول 
ــف  ــورهای مختل ــازار کار در کش ــی وارد ب ــه راحت ــد ب ــل می توانن ــن المل ــطح بی ــگاه در س ــن دانش ای
شــوند. در رتبه بنــدی برتریــن دانشــگاه های دنیــا در ســال 2020 کــه مؤسســه QS آن را انجــام 
داده اســت، دانشــگاه توکیــو در رده بیســت ودوم برتریــن دانشــگاه های جهــان، اول آســیا و 
ژاپــن قــرار دارد. در رده بنــدی دانشــگاه های جهــان در ســال 2020 بــه نقــل از مؤسســه تایمــز ایــن 
دانشــگاه در رتبــه ۳6 برتریــن دانشــگاه های جهــان قــرار دارد. در میــان تمــام دانشــگاه های 
ــز در جهــان  ــار باالیــی نی ــوان گفــت کــه از اعتب ــه علمــی  فــوق العــاده باالیــی دارد و می ت ژاپــن رتب
برخــوردار اســت. در کشــور ژاپــن روی سیســتم آموزشــی ســخت گیری هــای زیــادی 
انجــام می گیــرد تــا دانشــجویان جهــت کار و ادامــه تحصیــل 
تجربه هــای باالیــی را کســب نماینــد. ایــن دانشــگاه متشــکل 
از 5 پردیــس دانشــگاهی بــا عناویــن »هنگــو«، 
»شــیروکان«  »کاشــیوا«،  »کومابــا«، 

ــت. ــو« اس و»ناکان
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تاریخ
چهــار  توکیــو  پزشــکی  دانشــکده  و  کایســی  توکیــو  مدرســه  ادغــام 
یــک  بــا  کــه  کــرد  ایجــاد  را  پزشــکی  و  ادبیــات  علــوم،  حقــوق،  دانشــکده 
ــی پیشــین  ــرای دانشــگاه )یوبیمــون، اولیــن مدرســه عال مدرســه آمادگــی ب
ژاپــن( همــراه شــده و دانشــگاه توکیــو را تشــکیل داده اســت. در ابتــدا، ســه 
دانشــکده حقــوق، علــوم و ادبیــات در منطقــه کنــدا واقــع شــده بــود، در 
ــان  ــد. از هم ــیس ش ــو تأس ــه هنگگ ــکی در منطق ــکده پزش ــه دانش ــی ک حال
ابتــدا، دانشــگاه توکیــو بــا مــدارس مختلــف تخصصــی در زمینه هــای مختلــف 
ــگل داری  ــاورزی و جن ــکده کش ــاهی و دانش ــی شاهنش ــج مهندس ــد کال مانن
توکیــو ادغــام شــد و بدیــن ترتیــب بــه یــک دانشــگاه تحقیقاتــی جامــع تبدیــل 
شــد. همچنیــن ایــن دانشــگاه در طــول ایــن ســال ها تغییــر نــام نیــز داشــته 
اســت. بــا توجــه بــه ادغــام تمــام دانشــگاه های ملــی در ســال 200٤، نــام 
 ،National University Corporation کامــل دانشــگاه در حــال حاضــر
دانشــگاه توکیــو اســت. در حــال حاضــر، دانشــگاه توکیــو شــامل 10 دانشــکده، 
ــه  ــته )از جمل ــی وابس ــه تحقیقات ــی، 11 مؤسس ــالت تکمیل ــه تحصی 15 مدرس
مرکــز تحقیقــات علــوم و فنــاوری پیشــرفته(، چهــار مؤسســه آموزشــی و 
پژوهشــی مشــترک دانشــگاهی، ســه مؤسســه بــرای مطالعــات پیشــرفته، 
چهــار مؤسســه تحقیقاتــی بیــن رشــته ای، ســه مؤسســه ملــی اســتفاده 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــه اس ــی یکپارچ ــتم تحقیقات ــش از ٤0 سیس ــترک و بی مش
دانشــکده ها، مــدارس تحصیــالت تکمیلــی و مؤسســات تحقیقاتــی دارای 
ــگاه  ــتان دانش ــال، بیمارس ــوان مث ــه عن ــتند. ب ــا هس ــا آنه ــط ب ــات مرتب امکان

ــات اســت. ــن امکان ــو یکــی از ای توکی

برخی امکانات دانشگاه توکیو
ــات  ــت. امکان ــک اس ــه ی ــدد درج ــات متع ــو دارای امکان ــگاه توکی دانش
باغ هــای گیاه شناســی  و  کتابخانــه، موزه هــا  فرهنگــی شــامل سیســتم 
ورزشــی،  اســتخرهای شــنا، ســالن های  دانشــگاه همچنیــن  ایــن  اســت. 
ــه  ــود ارائ ــی خ ــات ورزش ــش امکان ــر را در بخ ــوارد دیگ ــی و م ــای ورزش زمین ه
ــزرگ در محوطــه دانشــگاه واقــع  ــر ایــن، دو بیمارســتان ب می دهــد. عــالوه ب
شــده اســت. مرکــز تحقیقــات بین المللــی ایتــو و یــک ســالن کنفرانــس بــرای 

ــت. ــده اس ــع ش ــو واق ــس هنگ ــز در پردی ــی، نی ــتفاده عموم اس

دانشکده های دانشگاه توکیو ژاپن
دانشــگاه توکیــو دارای 10 دانشــکده اســت. یکــی از ویژگی هــای کلیــدی 
اول  ســال  دو  کــه  اســت  ایــن  توکیــو  دانشــگاه  در  تکمیلــی  تحصیــالت 
)کــه به عنــوان بخــش ابتدایــی و کوچکتــر شــناخته می شــود( بــه کســب 
شــده  داده  اختصــاص  بیشــتر  تحصیــل  بــرای  الزم  اساســی  مهارت هــای 
اســت. در دو ســال پایانــی تحصیــالت کارشناســی )کــه بــه عنــوان بخــش 
ارشــد شــناخته می شــود(، دانشــجویان، رشــته های تخصصــی خــود را دنبــال 

می کننــد. نــام 10 دانشــکده دانشــگاه توکیــو عبارت انــد از:

رتبه دانشکده های دانشگاه توکیو ژاپن

1. دانشکده کشاورزی

10. دانشکده زبان

7. دانشکده علوم داروسازی

2. کالج علم و هنر

6. دانشکده پزشکی

3. دانشکده اقتصاد

9. دانشکده مهندسی

4. دانشکده آموزش و تربیت

8. دانشکده علوم

5. دانشکده ادبیات

The University                            of TOKYO

رتبهموقعیت

73بهترین دانشگاه های جهانی

6بهترین دانشگاه های جهانی در آسیا

1بهترین دانشگاه های جهانی ژاپن

135علوم کشاورزی

3٤هنر و علوم انسانی

6٩زیست شناسی و بیوشیمی

23٩بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی

6٤سیستم های قلب و عروق

130زیست شناسی سلولی

85علم شیمی

2٤0علوم کامپیوتر

82علوم زمین

162علوم اعصاب و رفتار
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دانشکده کشاورزی دانشگاه توکیو
کشــاورزی یــک علــم کاربــردی اســت کــه علــم غــذا، علــوم زیســتی و علــوم محیــط زیســت را ادغــام می کنــد. قــرن 21 مــا 
را وارد »عصــر کشــاورزی« جدیــد بــا چالش هــای بــزرگ کــرد. دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه توکیــو دارای ســه دوره یــا شــاخه 

اصلــی اســت کــه هــر کــدام از ایــن ســه گرایــش نیــز دارای گرایش هایــی در داخــل خــود می باشــد کــه عبارت انــد از: 

1- شاخه علوم کاربردی زندگی
1-1-گرایش شیمی بیولوژیکی و بیوتکنولوژی  

1-2-گرایش زیست کاربردی  
1-3-گرایش علوم جنگلداری  

1-٤-گرایش علوم زیستی آبزیان  
1-5-گرایش علوم حیوانات  

2- شاخه علوم محیط زیست و منابع
2-1-رشته اکولوژی و برنامه ریزی   

2-2-رشته علوم محیط زیست و منابع جنگل  
2-3-رشته تولید آبزیان و علوم محیط زیست  

2-٤-رشته علوم چوب و مهندسی چوب  
2-5-رشته مهندسی زیست شناسی و محیط زیست  

2-6-گرایش اقتصاد کشاورزی و منابع  
2-7-توسعه کشاورزی پایدار بین المللی  

3- شاخه علوم دامپزشکی
3-1-رشته علوم پزشکی »دامپزشکی«  

مدرک تحصیلی در مهندسی کشاورزی در دانشگاه توکیو ژاپن
دوره علوم کاربردی زندگی، علوم محیطی و منابع: مدرک لیسانس کشاورزی 

دوره علوم پزشکی دامپزشکی: لیسانس دامپزشکی
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فاطمه قبادی | دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
بازگشت به فهرست اصلی بازگشت به سرفصل

تغذیه برگی، اصول علمی و عملیات مزرعه ای

معرفی کتاب

ــدز،  ــا فرنان ــر ویکتوری ــف دکت ــه تألی ــه ای« ب ــات مزرع ــی و عملی ــول علم ــی، اص ــه برگ ــاب »تغذی کت
دکتــر تومــاس ســوتیروپولوس و دکتــر پاتریــک بــراون در ســال 2013 توســط انتشــارات معتبــر »آیفــا 
« منتشــر شــد و پــس از ترجمــه دکتــر بابــک متشــرع زاده )دانشــیار گــروه خاکشناســی پردیــس 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران(، مهنــدس مجیــد موســوی و مهنــدس جمــال 
شــیخی، در ســال 1394 در مؤسســه انتشــارات دانشــگاه تهــران بــه چــاپ رســید و در ســال 1397 
نیــز چــاپ ســوم ایــن کتــاب منتشــر شــد. ایــن کتــاب در 167 صفحــه و 7 فصــل تدویــن شــده اســت.

در پیشگفتار مترجمان می خوانیم:
مدیریت بهینه تغذیه، با در نظر گرفتن اصول علمی و محدودیت های اقلیمی، خاکی و گیاهی، بهترین روش  های 
مصرف کودها را ارائه می کند. در زمینه مصرف کودها، چهار اصل مهم و مکمل هم، مطرح می باشد . اصل نخست، 
از آنجایی که امکان تأمین هر یک از عناصر غذایی کودی توسط طیف  استفاده از منابع کودی صحیح و مناسب است. 
بر  باید  انتخاب  انتخاب آگاهانه و مناسب کودها بسیار حائز اهمیت است. این  بنابراین  از کودها وجود دارد،  وسیعی 
اساس مؤلفه هایی مانند قابلیت دسترسی به منبع کودی مناسب، سازگاری و خاصیت اصالح کنندگی کود در شرایط 
خاک های آهکی ایران و ارزانی منابع تهیه آن باشد. اصل دوم تغذیه کودی بیان کننده مصرف کود در مقدار مناسب، 
اصل سوم، مصرف کود در زمان مناسب و در نهایت اصل چهارم، مصرف کود در محل مناسب است. توجه به این چهار 
اصل کودی در همان گام نخست نشان می دهد که تغذیه برگی با تأثیر مثبت و سازگاری با چهار اصل مذکور، می تواند 
انواع محصوالت  نگهداشت  و دوره  افزایش ماندگاری  نیز  و  و غنی سازی محصوالت  بهبود کیفیت  افزایش عملکرد،  در 
زراعی، باغی و فضای سبز مؤثر باشد. از فواید دیگر تغذیه برگی، کاهش اثرات تنش های زنده و غیرزنده )محیطی( است. 
به عنوان مکمل مصرف  برگی  تقویت نقش تغذیه  به اهمیت و جایگاه تغذیه گیاه در کشور و ضرورت  با توجه 
خاکی کودها، انتشار این کتاب گام کوچکی برای آشنایی عالقمندان با محاسن تغذیه برگی و جنبه های علمی این حوزه 

به شمار می رود و امید است مورد استقبال عالقه مندان قرار گیرد.

در مقدمه این کتاب آمده است:
از عواملی که  این حال، درک فعلی  با  زراعی است.  پربازده گیاهان  و  پایدار  برای مدیریت  ابزاری مهم  برگی  تغذیه 
از هر دو  تلفیقی  این کتاب تجزیه و تحلیلی  قرار می دهند، کامل نشده است.  تأثیر  را تحت  نهایی محلول پاشی ها  اثر 
ارائه می دهد  بخش اصول فیزیکی، شیمیایی و زیستی شناخته شده برای تأثیر در جذب برگی و استفاده توسط گیاه 
اثر  کننده  تعیین  نهایت  در  که  عواملی  درباره  دیدگاه ها  ارائه  برای  موجود  مزرعه ای  و  آزمایشگاهی  تحقیقات  نتایج  و 
از اصول فیزیکی، شیمیایی،  به درک درست  زمینه  این  در  آورده است. پیشرفت ها  را فراهم  محلول پاشی ها می باشند 
کتاب،  این  از  هدف  دارد.  نیاز  شده،  محلول پاشی  غذایی  عناصر  از  استفاده  و  جذب  بر  حاکم  زیست محیطی  و  زیستی 
توصیف جزء به جزء و دقیق وضعیت دانش و سازوکارهای جذب واقعی توسط اندام های گیاهی )برگ ها و میوه ها( از 
محلول های عناصر غذایِی تغذیه برگی و توصیف عوامل محیطی و زیستی و برهم کنش هایی است که کلید درک این 
فرایندها می باشند. برای رسیدن به درک بیشتر این فناوری، ظرفیت، نقاط ضعف و عوامل ناشناختهء آن، اطالعات تجربی 
جمع آوری شده از آزمایش ها و عملیات مزرعه ای محلول پاشی عناصر غذایی با اصول فیزیکی، شیمیایی و زیستی ادغام 
برای  نیاز  این فناوری و تحقیق و توسعه مورد  روی  برای نشان دادن چالش های پیش  نویسندگان  شده اند. همچنین 

پیشرفت آن در تالش و تکاپو خواهند بود. هدف از این کتاب این است که خواننده را با این درک و بینش آشنا کند.

کتـــــــــاب 
حاضر در ســــال 

1396 در بیســــــــت و 
چهارمین دوره جشنواره 
کتاب سال دانشجویی، 

شایستـــــه تقدیر 
شناختـه شد.
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این کتاب به 7 فصل تقسیم می شود:
فصل اول، مقدمه و هدف: در این فصل تاریخچه ای مختصر از تغذیه برگی آمده است.

فصل دوم، سازوکارهای نفوذ به درون گیاه: در این فصل به نقش مورفولوژی برگ و ساختمان گیاه )انواع کوتیکول 
و ساختمان های اپیدرمی اختصاصی آنها، ساختمان میکرو و نانوی سطح گیاه(، مسیر و سازوکارهای نفوذ )نفوذپذیری 

کوتیکولی( اشاره شده است.
فصل سوم، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی محلول های تغذیه برگی و تأثیر آنها روی نفوذ: در این فصل عوامل 
گیاه  پیرامون  محیط  برگی؛  نفوذ  مقدار  و  پخشیدگی  برگ،  خیسیدگی  برگی،  تغذیه  محلول  نگهداری  کننده  تعیین 

محلول پاشی شده و فرموالسیون ها و بهبوددهنده های جذب برگی مورد بررسی قرار گرفته است. 
فصل چهارم، عوامل محیطی، فیزیولوژیکی و زیستی مؤثر بر پاسخ گیاه به تغذیه برگی: در این فصل سن برگ، 
بر  اثر محیط  ارقام گیاهی؛  و  تاج پوشش؛ گونه ها  توسعه  و  برگ  یکنواختی  برگ،  آنتوژنی  یا  رویش  و  رشد  برگ،  سطح 
کارایی عناصر غذایی محلول پاشی شده )نور، درجه حرارت و رطوبت(؛ خالصه اثرات محیطی بر پاسخ گیاه به تغذیه برگی و 

همچنین تحرک و انتقال عناصر غذایی پرداخته شده است.
فصل پنجم، سال های اجرا بر اساس آموخته های مزرعه ای: فناوری کاربرد محلول پاشی؛ فرموالسیون های برگی و 
فناوری مصرف؛ اصول زیستی برای استفاده از کودهای برگی؛ اثر وضعیت تغذیه ای گیاه بر کارایی کودهای برگی؛ منبع و 
فرموالسیون عناصر غذایی برای محلول پاشی برگی و همچنین وقوع سمیت عناصر در نتیجه محلول پاشی در این فصل 

بررسی شده است.
فصل ششم، مالحظات قانونی و زیست محیطی: در این فصل مقررات کودهای برگی و پتانسیل خطرات زیست 

محیطی و کیفیت مواد غذایی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
فصل هفتم، چشم اندازهای تغذیه برگی: در این فصل به تقاضا )نیاز گیاه به عناصر غذایی( و عرضه )عوامل مؤثر 

بر کارایی تغذیه برگی( و شرایط حاکم بر آن پرداخته شده است.
با توجه به مباحث مطرح شده، این کتاب می تواند به عنوان منبع کمک درسی در تدریس دروس مختلف این حوزه 
سایر  و  سبز  فضای  نباتات،  اصالح  و  زراعت  علوم  باغبانی،  علوم  خاک،  مهندسی  و  علوم  رشته های  دانشجویان  برای 

عالقه مندان این حوزه توصیه شود.
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کلید شناسایی 

یوالف وحشی بهــــاره و 
یوالف وحشی زمستانه
ــا  گونه هــای Avena fatua و )Avena ludoviciana )Syn. A. sterilis رابطــه تنگاتنگــی ب
هــم داشــته و به عنــوان علف  هــرز در تعــداد زیــادی از محصــوالت مختلــف سراســر دنیــا آلودگــی 
ایجــاد می کننــد. ایــن گونه هــا بــه دلیــل صفــات منحصربه فــرد بــذر، اکولــوژی جوانه زنــی موفــق، 
توانایــی رقابتــی بــاال و پتانســیل آللوپاتیــک، به طــور گســترده ای در اکوسیســتم های مختلــف 
زراعــی از مناطــق معتــدل تــا نیمه گرمســیری گســترش یافته انــد. A. fatua گســترده تر، ســازگارتر 
و مشــکل ســازتر از A. ludoviciana اســت. هــر دو ایــن گونه هــا در محصــوالت عمــده زمســتانه 
و بهــاره از جملــه گنــدم، یــوالف، جــو، کلــزا، ذرت، یونجــه، چغندرقنــد، ســویا و آفتابگــردان بســته 
بــه گونــه زراعــی و تراکــم علف  هــرز عملکــرد را تــا 90 درصــد کاهــش می دهنــد )جــدول 1(. ایــن 
دو گونــه دارای ویژگی هــای بیولوژیکــی قابل توجهــی از جملــه تولیــد زیــاد بــذر، خــواب بــذر، کــه 
باعــث بقــاء آن هــا بــرای چندیــن ســال در بانــک بــذر شــده و همچنیــن رشــد ســریع، ارتفــاع بلنــد، 
سیســتم ریشــه ای گســترده، تنــوع فنوتیپــی و توانایــی جوانــه زدن در طیــف گســترده ای از شــرایط 
محیطــی هســتند. بــذور A. fatua  معمــواًل قبــل از برداشــت محصــول ریــزش کــرده و پــس از 
شــخم زدن در خــاک قــرار می گیرنــد. بــذور A. fatua می تواننــد بــرای چندیــن ســال در بانــک بــذر 
ــر قــرار گرفتــن در شــرایط مطلــوب  ــده و ممکــن اســت در اث ــده مان خــاک به صــورت خــواب امــا زن
ــول  ــل قب ــادی قاب ــتان های اقتص ــر آس ــداری آن زی ــرل و نگه ــل، کنت ــن دالی ــد. به همی ــه بزنن جوان
بســیار دشــوار اســت. A. fatua  به مراتــب بیشــتر از A. ludoviciana گســترش داشــته و تلفــات 
 A. ludoviciana و  A. fatua .ــود ــث می ش ــان را باع ــر جه ــول در سراس ــی از محص قابل توجه
بــه خاطــر شــباهت بــا برخــی غــالت زمســتانه در مراحــل اولیــه، شناســایی و کنتــرل آن هــا دشــوارتر 
می گــردد. گونه هــای Avena از نظــر ظاهــری تنــوع کمــی داشــته و تشــخیص آن هــا بر اســاس 
ریخت شناســی تــا مرحلــه بــاروری دشــوار  اســت. لــذا در ایــن مقالــه کوتــاه بــه کلیدهــای شناســایی 

ایــن دو گونــه مهــم علف  هــرز پرداختــه شــده اســت )جــداول 2 و 3(.

ابوذر اسماعیلی | دانشجوی دکتری علوم علفهای هرز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مصطفی اویسی | دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
بازگشت به فهرست اصلی بازگشت به سرفصل
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نام علمی و طبقه بندی:
Avena sterilis L. 
)=Avena ludoviciana Durieu; Avena sterilis ssp. 
ludoviciana )Durieu( Gillet & Magne(
Avena fatua L.
Family: Poaceae, Tribe: Aveneae

نام انگلیسی:  
Animated oat, Wild oat
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 تراکم علف  هرزگونه علف  هرزمحصول
در متر  مربع

 کاهش عملکرد
منبع)%(

(A. fatua10060-50Walia et al. )2001گندم

)A. fatua50054Stougaard and Xue )2004گندم

 A. ludoviciana162-14262-17Balyan et al. )1991) , Dhima andگندم
Eleftherohorinos )2001)

(A. fatua814Wimschneider et al. )1990گندم

(A. ludoviciana1040-30Walia et al. )2001گندم

(A. ludoviciana-35Walia and Brar )2001گندم

(A. fatua4930Khan et al. )2008گندم

(A. ludoviciana-62-17Balyan et al. )1991گندم

(Walia et al. )2001تا A. ludoviciana315گندم

(A. ludoviciana4016Balyan and Malik )1989گندم

(A. ludoviciana16046Balyan and Malik )1989گندم

(Dhima et al. )2000تا A. ludoviciana12067جو

(A. fatua17040Morishita and Thill )1988جو

)A. fatua7025Scursoni and Satorre )2005جو

(O’Donovan et al. )2000تا A. fatua-63جو

)Watson et al. )2006تا A. fatua7079جو

(A. ludoviciana80-2010Torner et al. )1991جو

(A. ludoviciana30050Torner et al. )1991جو

(A. fatua170-15040-29Morishita and Thill )1988جو

)A. fatua2725Castillo and Ahrens )1986ذرت

)A. fatua914Castillo and Ahrens )1986ذرت

)A. fatua-30Adamczewski et al. )2013نخود

)A. fatua10032Dew and Keyes )1976کلزا

)A. fatua-90Adamczewski et al. )2013چغندرقند

A. fatuaA. sterilisکلید

)awn( ریشک
ریشک حذاکثر ۴ سانتی متر، 

محل خروج ریشک از نیمه لما به 
سمت باال

ریشک بلندتر از ۵ سانتی متر، محل خروج 
ریشک از نیمه ی پائین لما

)ligule( زبانک تا ۸ میلی مترزبانک حداکثر ۶ میلی مترزبانک

)lemma( معمواًل لما دارای دو دندانه بزرگ لما
است

لمای اولین گلچه دارای برآمدگی نعل 
اسبی، اما گلچه دوم و سوم محکم به 

محور چسبید اند

)floret( گلچه
سنبلچه دارای ۳-۲ گلچه )گل 

سوم هم دارای ریشک(، یک 
گلچه نازا

سنبلچه ها دارای ۵-۲ گلچه )ندرتا بیشتر 
از ۳(، که فقط گل های اول و دوم دارای 

ریشک هستند

محور جانبی گل آذین 
)rachilla)

 )round shaped( بیضی شکل
در همه گلچه ها

مثلثی شکل )flare shaped(، فقط در 
گلچه های دوم و سوم

شکل پایه خروج گلچه
)basal scar shape)نعل اسبی بلند )تنها در گلچه اول(نعل اسبی کوتاه

رسیدگی بذور
)seed ripening)

بذرها در زمان رسیدگی از پایک 
جدا شده و ریزش می کنند

بذرها در زمان رسیدگی به هم چسبیده، 
یک بذر روی بذر دیگر محکم قرار گرفته و 

مشترکًا دارای یک پایک هستند
)germination( از پائیز تا اوایل زمستاناز اواخر زمستان تا اوایل بهارجوانه زنی

)2017 ,.Ahsan Bajwa et al( در محصوالت مختلف Avena ludoviciana و Avena fatua جدول 1 - کاهش عملکرد ناشی از

A. ludoviciana  و A. fatua جدول 2 - برخی از مهم ترین کلیدهای شناسایی علف های  هرز

A B C D

HGFE

A: Avena sterilis; B: Avena trichopylla; C: Avena ludoviciana; D: Avena meridianalis; E: Avena barbara;  
F: Avena. fatua; G: Avena sativa; H: Avena eriantha. Photo: Maia Akhalkatsi.



Avena sterilisAvena fatuaCharacter

above glumes, below basal 
floret only; florets may be 
found as attached pairs

above glumes and between 
florets; florets almost always 
found singly

disarticulation

2–52–3florets per spikelet

3–8 cm3–4 cmawn length

below middle of floretabove middle of floretawn attachment

in general longer and wider 
than A. fatua , 15–40 mm 
)usually 20–25 mm(

in general shorter than A. 
sterilis, 14–20 mm

floret length

flare-shaped )secondary 
and tertiary florets only)

rounded-triangular, diamond-
shaped )all florets)

rachilla tip shape

elongated, scoop-shaped, 
longer than A. fatua )basal 
floret only); other florets 
fractured

horseshoe-shaped, sucker-
mouthed )all florets)

basal scar shape

to 7.5 mm long )1/5 length 
of lemma)

to 5.5 mm long )1/4 length of 
lemma)

callus hairs

oblong, depression caused 
by awn on embryo side 
starts below the middle of 
the caryopsis

long, narrow, depression 
caused by awn on embryo side 
starts above the middle of the 
caryopsis

caryopsis shape

Table 3- The following table highlights morphological differences between A. sterilis and A. fatua.

منابع:
ــر مصطفــی اویســی، پردیــس کشــاورزی و  ــی(، دکت جــزوه درســی زیست شناســی و شناســایی علف های  هــرز )تکمیل

منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران.
فــارس. ســازمان  اســتان  و مراتــع  باغ هــا  مــزارع،  در  تیــره گندمیــان  13٩1. شناســایی علف های  هــرز  جمالــی، م. 

170 ص. گیاه پزشــکی کشــور.  تحقیقــات  ترویــج کشــاورزی. موسســه  و  آمــوزش  تحقیقــات، 
Ahsan Bajwa, A., Akhter, M. A., Iqbal, N.,  Peerzada, A. M., Hanif, Z., Manalil, S., Hashim, 

S., Haider Ali, H., Kebaso, L., Frimpong, D., Namubiru, H. and Chauhan, B. S. 2017. Biology and 
management of Avena fatua and Avena ludoviciana: two noxious weed species of agro-
ecosystems. Environ Sci Pollut Res.

Akhalkatsi, M. 2019. Plant species of Natura 2000 Habitats in Georgia. Published by Tbilisi.
http://idtools.org/id/fnw/factsheet.php?name=14584
http://weediness.blogfa.com/post/72

 A. sterilis در گونه rachilla شکل

  A. sterilis برجستگی نعل اسبی بلند در

A.sterilis بذور در

A. fatua محل خروج ریشک از لما در
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ــافت مقــاالت ــوان دریــــــــــ فراخـ
ــریه  ــمی در نش ــب علــــــــــ و مطال
جوانــه دانشـــــــــــــجویی  علمــــی 

ارگــانـیـــک کـــشـــــــاورزی 
عـلـــوم علـــف هـــای هــــرز
فیزیولــوژی گیاهــان زراعی
بــیــــــــــــوتـــــــــــــکنولوژی

پـــــایــــدار  کــــشــــــاورزی 
بــــــــذر تــکـــــنــــولــــــوژی 
اکـــولوژی گیــــاهان زراعــی 
اصـــــلــــاح نـــــبــــاتـــــــات 

همراه با ارائه گواهی معتبر همکاری با نشریه جوانه

محـــورها

همکاران 

مقاالت علمی و کاربردی	 

معرفی فعالیت ها	 

فصلنامه علمی تخصصی 
جــــوانــــه

نوآوری ملی و بین المللی
کـــتــــــــــــاب نــگــــــــارش 

معــــــــــــرفی اختـــــــراعات
ترجــــــــمه مـــــعرفــــــــی 

ــت و  ــروه زراع ــن گ ــر انجم ــی، دفت ــع طبیع ــاورزی و مناب ــس کش ــکده، پردی ــان دانش ــرج، خیاب آدرس: ک
اصــالح نباتــات دانشــگاه تهــران.    |      کــد پســتی: 77871-31587           |        صنــدوق پســتی: ٤111٤

راه های ارتباطی انجمن زراعت و اصالح نباتات

راه های ارتباطی جهت ارسال مطالب

انجمن علمی دانشجویی 
زراعت و اصالح نباتات 

دانشگاه تهران

شماره: 400/ج/2041
تاریخ: 1400/06/01
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

موضوع: فراخوان دریافت مقاالت و مطالب علمی در نشریه علمی دانشجویی جوانه

بدین وســیله بــه اســتحضار می رســاند انجمــن علمــی دانشــجویی گــروه زراعــت و اصــالح نباتــات 
پردیــس کشــاورزی و منابع طبیعــی دانشــگاه تهــران آمــاده پذیــرش و چــاپ مقــاالت و مطالــب علمــی 
– ترویجــی در نشــریه جوانــه )شــماره یــازده/ پاییــز 1٤00( می باشــد. لــذا از اعضــای محتــرم هیــات علمــی، 
دانشــجویان مقاطــع دکتــری، کارشناســی ارشــد و کارشناســی دانشــگاه های کشــور و فعــاالن صنایــع 
ــه محورهــای ذکــر شــده در فراخــوان، جهــت ارســال  ــا توجــه ب ــا ب مربوطــه دعــوت به عمــل مــی آورد ت

ــار روز در زمینــه گرایش هــای مختلــف و مرتبــط اقــدام نماینــد. مقــاالت، مطالــب علمــی و اخب

توضیحات:
ــوی  ــره از س ــی و غی ــب علم ــی، مطال ــی ترویج ــاالت علم ــرای مق ــر ب ــاپ معتب ــرش و چ ــی پذی  1- گواه
ــادر  ــه ص ــریه جوان ــران و نش ــگاه ته ــات دانش ــالح نبات ــت و اص ــروه زراع ــجویی گ ــی دانش ــن علم انجم

می شــود.
بــا شــیوه نامه و راهنمــای  2- مقــاالت علمــی - ترویجــی و مطالــب علمــی می بایســت مطابــق   

نویســندگان کــه در ســایت نشــریه بارگــذاری شــده اســت، تدویــن و ارســال گــردد. 
بــه آدرس                  ابتــدا در ســامانه نشــریه جوانــه  ارســال مطالــب فوق الذکــر الزم اســت کــه  3- جهــت 
(http://Javanesj.ut.ac.ir( ثبــت نــام نمــوده و ســپس نســبت بــه ارســال مقالــه اقــدام شــود.
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