دو هفته نامه گلفام
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فعبٍیت ٛبی اخیش

ّعشفی ىیبٛبٓ داسٗیی

ثشىضاسی مالع آّ٘صؽ دس صّیٖ ٚپشٗسؽ ٗ ٕيٜذاسی
مبمت٘ع ٗیظ ٙپشػٌٖ ّحتشُ ؿٜشداسی ّٖغق 7 ٚثٚ
ّٖبػجت ّیالد ثب ػعبدت اّبُ سضب (ع) ٗ سٗص مبسّٖذ
ثْٛ ٚشا ٙاٛذاء ىَذآ مبمت٘ع ث ٚؿشمت مٖٖذىبٓ

آؿٖبیی ثب خ٘اف آٗیـٔ :
آٗیـٔ ىیبٛی م٘ٛؼتبٕی ٗ ّعغش اػت داسای عجیعتی ىشُ ٗ خـل ٗ اص آٓ ّعْ٘الً ث ٚعٖ٘آ ادٗی ٚثشای
ععِ داسمشدٓ إ٘اع غزاٛب ّبٕٖذ پیتضاّ ،بمبسٕٗی ،الصإیب ٗ ثعضی خ٘ساكٛب اػتفبدّ ٙی مٖٖذ.
خ٘اف دسّبٕی:
 آٗیـٔ ثشای تق٘یت اعصبة ،دسّبٓ افؼشدىی ٗ خؼتيی ٗ ثی خ٘اثی ّفیذ ث٘دْٛ ٗ ٙچٖیٔ ٕـبط آٗس اػت. آٗیـٔ خبصیت ضذ ّینشٗثی ،ضذ قبسچی ٗ ضذ إيَی داسد ٗ ایٔ ث ٚجٜت ٗج٘د ّبد ٙتیْ٘ٓ دس آٓ اػتٍٗی ثب ت٘ج ٚث ٚایٖن ٚتیْ٘ٓ خبصیت ػْی ٕیض داسد ،دس ّصشف آٗیـٔ صیبد ٙسٗی ٕنٖیذ.
 ّصشف آٗیـٔ ث ٚص٘ست ج٘ؿبٕذ ٙثشای سفع تٖيی ٕفغ ،ثشٕٗـیت ،ػشفٕ ،ٚفخ ؿنِ ،ػ٘ء ٛبضْ ٗ ٚآػِ ٗػیبٙػشف ،ٚػشىیج ،ٚػشدسد ،صمبُ ٗ ٕقشع ٗ دسد ٗ ٗسُ ّفبصٌ ت٘ػظ اعجبء عت ػٖتی ت٘صیّ ٚی ؿ٘د.
 یل چٜبسُ قبؿق چبیخ٘سی پ٘سد ثشه آٗیـٔ خـل ؿذ ٙؿبٌّ ّ٘اد صیش اػت: 8میَ٘ مبٍشی
إشطی
ٛیذسات مشثٔ  0.02ىشُ
 0.04ىشُ
پشٗتئیٔ
 0.01ىشُ
چشثی
 0.01ىشُ
فیجش
ّٖجع :سٗصٕبّْٛ ٚـٜشی

ػجضینبسی دس ّٖضً

ػجضی ایٔ ٛفت :ٚىـٖیض

ىیبٛبٓ عجیت
گل طوطی
)(Impatiens Psittacina
جضٗ ٕبدستشیٔ ٗ صیجبتشیٔ ىَٜبی دٕیب
ٗ اص ىٕ٘ٛ ٚبی اسمیذ ٙاػت م ٚظبٛشی
ؿجی ٚث ٚع٘عی داسد .ایٔ ىٌ صیجبی
تقشیجب  5ػبٕتیْتشی دس تبیَٖذ ّی
سٗیذ .ث ٚعَت مْیبة ث٘دٓ ایٔ ىٕ٘ٚ
اص ىٌ دس دٕیب  ،دٍٗت تبیَٖذ تذاثیش
ّْٜی دس ساػتبی حفظ ٗ ٕيٜذاسی آٓ
تشتیت داد ٙاػت.
هٌجغhttp://shamsehplus.ir :

ىـٖیض ىیبٛی ینؼبٍ ٚث٘د ٗ ٙغٖی اص اّالح آ ،ٔٛفؼفش ٗ پتبػیِ ّی ثبؿذ.
مبؿت آٓ دس تْبُ فصً٘ ث ٚجض اٗاػظ صّؼتبٓ ٗ تبثؼتبٓ اّنبٓ پزیش اػت.ثشای
تؼشیع دس ج٘إ ٚصٕی ،ثزٗس سا ؿت قجٌ دس آة خیغ مشد ٗ ٙػپغ دس مشتٜبیی ثب خبك غٖی ٗ ّٖبػت ّی
مبسٕذ ٗ سٗی آٓ سا ثب م٘د داّی مبّال پ٘ػیذّ ٙی پ٘ؿبٕٖذ ٗ آثیبسی إجبُ ّی دٖٛذ .ثزس ىـنٖیض سا ثن ٚدٗ
ص٘ست دػتپبؽ ٗ یب سدیفی ّی ت٘آ مبؿت .دس مـت سدیفی فبصَ ٚخغن٘ط  25-30ػنبٕتیْتش ٗ فبصنَٚ
ث٘تٛ ٚب اص  ِٛحذٗد  10ػبٕتی ّتش ّی ثبؿذ.
آثیبسی ىـٖیض ثبیذ ث ٚص٘ست ّذاُٗ ٗ سٗصإ ٚإجبُ ىیشد ٗ ّحٌ مبؿت ثبیذ آفتبة ٗ ٕ٘س مبفی داؿت ٚثبؿذ.

ٛش ٛفت ٚثب یل ىیب ٙآپبستْبٕی
ٕبُ ىیب ٙایٔ ٛفت :ٚثشه عجبیی
ٕبُ عَْی Aspidistra elatior :
ایٔ ىیب ٙاص ّقبُٗ تشیٔ ىیبٛبٓ آپبستْبٕی ث٘د ٗ ٙداسای ثشىٜبی ثَٖذ ٗ مـیذٙ
ث ٚؿنٌ ثشه رست ٗ ث ٚسٕو ػجض تیشّ ٙی ثبؿذ مٕ٘ ٚع اثَق آٓ داسای ٕ٘اسی
ػفیذ ٗ مشُ سٕيی دس ثشه اػت  .ىیب ٙعجبئی داسای ػبق ٚصیش صّیٖی اػت ٗ
ثشىٜب ّؼتقیْب اص ػبق ٚصیش صّیٖی خبسج ّی ىشدد.

ؿشایظ ٕيٜذاسی:

ثٜتشیٔ ٕ٘س ثشای آٓ ٕیِ ػبیٕ ، ٚیِ آفتبة ّی ثبؿذ ٗ دس ٕ٘س مِ ٗ ػبی ٚثٚ
خ٘ثی ّقبّٗت ّی مٖذ  .ایٔ ىیبٕ ٙیبص آثی ّت٘ػغی داؿت ٗ ٚتبحذی ث ٚخـنی
ّقبُٗ اػت.دس سٗصٛبی ىشُ ػبً ث ٚغجبسپبؿی ثیـتشی ٕیبص داسد.خبك ّٖبػت
ثشای ىیب ٙخبمی ثب ثبفت ّت٘ػظ ث٘د ٗ ٙاصدیبد آٓ اص عشیق تقؼیِ ػبقٛ ٚبی
صیشصّیٖی دس فصٌ ثٜبس إجبُ ّی ىیشد.
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ّعشفی ىیبٛبٓ داسٗیی

مبؿت ىٌ ٗ ىیب ٙدس ّذاسع ٗ اٛذاء ىٌ ؿبخ ٚثشیذٙ
ثّ ٚذاسع ثّٖ ٚبػجت عشح اػتقجبً اص ّٜش 94

ثخ٘س امبٍیپت٘ع ؛ ضذ عفٕ٘ی مٖٖذ ٙی خبٕ ٚتبٓ
اگز ثِ ضْزّبی جٌَة کطَرهبى سفز کزدُ ثبضیذ ،حتوب ثب ػطز دل اًگیش گیبُ اکبلیپتَس کِ در ّوِ ی ثَستبى ّب ثِ هطبم هی رسذ،
آضٌبیی داریذ؛ ّوبى گیبّی کِ ثزگ ّبی آى دارای اثز تت ثز ٍ ضذ ػفًَی کٌٌذُ است ٍ اسبًس آى هی تَاًذ درد رهبتیسوی را
تسکیي ثخطذ .
ثِ گفتِ ی هتخصصبى طت گیبّی ،اسبًس اکبلیپتَس دارای خبصیت ضذ هیکزٍثی هٌبسجی در هقبثل ثزخی اس ثبکتزی ّب است ٍ در
حبلت کلی اثزات ضذ هیکزٍثی ایي گیبُ ثیطتز رٍی ثبکتزی ّبی گزم هثجت است.
ثخَر اکبلیپتَس در ضذ ػفًَی کزدى هجبری تٌفسی هفیذ است ٍ اس ثخَر ثزگ ّبی اکبلیپتَس هی تَاى ثزای درهبى التْبة غطبء
هخبطی ٍ ضذػفًَی کزدى هجبری تٌفسی استفبدُ کزد .
اکبلیپتَس در ثزًٍطیت ّبی سبدُ یب ػفًَی کِ ثب خزٍج خلط فزاٍاى ّوزاُ استً ،تیجِ ی هطلَثی دارد .ایي گیبُ ثزای درهبى التْبة
سیٌِ ،ریِ ّب ،ثیٌی ٍ گلَ استفبدُ هی ضَد ٍ هی تَاًذ ثزخی اس گًَِ ّبی ثبکتزی ٍ ّوچٌیي ثزخی اس اًَاع قبرچ ّب را اس ثیي ثجزد .
ثخ٘س امبٍیپت٘ع ثشای مبٛؾ ػشدسدٛبی ػیٖ٘صیتی
هحوذ صبلحی سَرهقی ،ػضَ ّیئت ػلوی داًطگبُ ػلَم پشضکی تْزاى درثبرُ ی اکبلیپتَس هی گَیذ :اکبلیپتَس یکی اس گیبّبى
دارٍیی است کِ ثزای اس ثیي ثزدى احتقبى استفبدُ هی ضَد .
گیبُ دارٍیی اکبلیپتَس ثبس کٌٌذُ ثیٌی است ٍ ثزای کسبًی کِ دچبر سیٌَسیت ّستٌذ هی تَاًذ کوک کٌٌذُ ثبضذ .الجتِ اکبلیپتَس،
هبدُ ی درهبى کٌٌذُ ی سیٌَسیت ًیست ٍ هی تَاًذ سزدردّبی ًبضی اس سیٌَسیت را کبّص دّذ.
اکبلیپتَس هَجت کبّص هیکزٍة ّب در سیٌَس ّب هی ضَد ٍ در سبل ّبی اخیز اس اکبلیپتَس در آداهس ٍ آثٌجبت استفبدُ هی ضَد
کِ هی تَاًذ تأثیزات هٌبسجی را ثزای ثذى داضتِ ثبضذ.
ت٘صیٛ ٚبی الصُ
در دٍراى ثبرداری یب ضیزدّی اس هصزف اکبلیپتَس پزّیش کٌیذ

ػجضی ایٔ ٛفت:ٚؿ٘یذ
ىیبٛبٓ عجیت

ایي گیبُ ثَهی جٌَة ارٍپب ثَدُ ٍ یکی اس سجشی ّبی فصل خٌک هی ثبضذ .ضَیذ گیبّی یکسبلِ ٍ یب دٍ سبلِ است
ٍ سهبى کطت آى هَقغ کطت سجشی ّبی فصل خٌک است .ثذٍر آى ثِ طَر هستقین در ردیف ّبی  60تب 90
سبًتیوتزی اس یکذیگز کبضت هی ضًَذ .فبصلِ دٍ ثَتِ ثِ ًحَُ هصزف آى ثستگی دارد.
اگز هٌظَر ثزداضت ثزگ ثبضذ فبصلِ ثَتِ ّب کوتز در ًظز گزفتِ هی ضَد ٍ چٌبًچِ ّذف تَلیذ ثذر ثبضذ فبصلِ دٍ
ثَتِ ثیطتز در ًظز گزفتِ هی ضَد ٍ گبّی ایي فبصلِ ثِ  30سبًتیوتز هی رسذ .سهیٌْبی قَی -حبصلخیش -آفتبثگیز
ثب سّکطی خَة ثزای کطت ضَیذ هٌبست است .ثْتزیي خبک ثزای ضَیذ لَهی ضٌی هی ثبضذ.

نام علمي Begonia rex :

ارکیدهی حواصیل سفید
)(Habenaria Radiata
ینی اص صیجب تشیٔ ىٕ٘ٛ ٚبی صیجب ٗ ّتٖ٘ع
ىٌ اسمیذ ،ٙىٌ ٍغیف ٗ صیجبی ح٘اصیٌ
ػفیذ ّی ثبؿذ مٛ ٚش ثیٖٖذ ٙای سا ّتحیش
خ٘د ّی ػبصد.

ػجضینبسی دس ّٖضً

نام فارسي :بگونيا
ًیبسّب:
ًَر :درفصل تبثستبى اضؼِ هستقین آفتبة ثزای آى هضزاست ٍلی هٌطقِ پزًَراحتیبجبت ًَری آى

ٛش ٛفت ٚثب یل ىیب ٙآپبستْبٕی

راثزطزف هی ًوبیذً(.یبس ًَری آى ثستِ ثِ ًَع گًَِ هتَسط تب سیبد است)
دهب  :ثْتزیي درجِ حزارت درسهستبى  13درجِ ٍدرتبثستبى  18درجِ سبًتیگزاداست.
آثیبری ً:یبس آثی آى هتَسط تب سیبد است .ثْتزاست آثیبری ثب آة سجک ثذٍى اهالح اًجبم ضَد سؼی
کٌیذدرٌّگبم آثیبری ثزگْبخیس ًطًَذ ،سطح خبک راّویطِ هزطَة ًگْذاریذ
رطَثت َّا  :رطَثت َّاراثبتجوغ گیبّبى ثزگی ٍخشُ هزطَة دراطزاف آى تبهییي ًوبییذ ،حتی
االهکبى اسآثفطبًی ٍغجبرپبضی احتزاسکٌیذ
تغذیِ ّ :ز 14رٍسیکجبر ثبهحلَل غذایی طجق دستَرکوجَدهَادغذایی راثزطزف کٌیذ ،فصل
ثْبرٍتبثستبى احتیبجبت غذایی ثیطتزی دارد.
خبک هٌبست  2 :پیوبًِ خبک ثزگ 1 +پیوبًِ پزلیت  2/1 +پیوبًِ هبسِ ضستِ ضذُ
تؼَیض گلذاى  :درٌّگبم تؼَیض گلذاى هَاظت ثبضیذ ثِ ثزگْبی تزد ٍ ضکٌٌذُ صذهِ ٍاردًطَد ،درصَرت هتزاکن ثَدى ریطِ
ّبگلذاى راثبیک اًذاسُ ثشرگتزتؼَیض ًوبییذ ،ثْتز است تؼَیض گلذاى درثْبر اًجبم گزدد.
تکثیز :ثزگْبیی ثب ػوز هتَسط را اًتخبة ٍسطح سیزیي آًْب را رٍی هبسِ ضستِ ضذُ ثخَاثبًیذ ٍهقذاری هبسِ ًزم رٍی آًْب ثزیشیذ
پس اسهذتی ثزگْبریطِ دارضذُ ٍگیبّبى جذیذی تَلیذ هی ًوبیٌذ،تقسین ثَتِ ثبریطِ درهَقغ تؼَیض گلذاى ّن یکی دیگزاسرٍش
اسدیبد ایي گیبُ است .

