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Nannorrhops ritchiana    رانی ز -نخل ای  دا



 مقدمه

ایران، کشوري چهار فصل است. به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران، قرارگیري آن بین دو دریا، توپوگرافی 
خاص آن و بسیاري از عوامل دیگر، گونه هاي جانوري و گیاهی خاص و منحصر به فردي در جاي جاي کشورمان 
ایران یافت می شود. تنوع گیاهی ایران آنقدر گسترده است که آن را در بین کشورهاي دیگر منطقه خاور میانه 

 .منحصر به فرد می کند

توپوگرافی منحصر به فردش، از نظر پوشش گیاهی بسیار غنی است. کشور ایران به دلیل تنوع آب و هوایی زیاد و 
در واقع هر نقطه از کشور گیاه مخصوص به خودش را دارد. مناطق کویري گیاهان شورپسند و مناطق کوهپایه اي 

گونه بومی گیاهان در در ایران شناسایی شده  2500گیاهان خودروي کوهپایه اي دارند. در واقع هم اکنون حدود 
 .است که تنها کمی از آن ها مورد تحقیق قرار گرفته اند

به نام نخل  خرما شود. بیش از همه گیاههاي مختلف اطالق میعنوانی است که به گیاهانی از خانواده موخ یا نخل
 .معروف است

نامگذاري علمی و معرفی شد. موطن اصلی نخل  )Linnaeaus (توسط آقاي لینه 1753گونه نخل خرما در سال 
 .شدنواحی شبه استوایی با میزان بارندگی کم است که میزان آب جهت آبیاري این گیاه کافی با

 ورهايکش سایر و عربستان عراق، پاکستان، ایران، کشورهاي در و شمالی ٔ◌ گستردگی گونه خرما عمدتاً در نیمکره
 نوبیج نیمکره در و است آمریکا متحده ایاالت و آفریقا شمال کشورهاي بیشتر همچنین فارس خلیج حاشیه عربی

 .ودشمی دیده پراکنده طوربه نیز

اند که سهم هاي جنوبی: فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و کرمان پراکنده شدهاستانهاي ایران در نخلستان
ر باشد و به شکل منحصآباد مخصوصاً رقم تجاري پیارم بیش از سایر مناطق کشور میهرمزگان در شهرستان حاجی

، گنطار برحی خرما شود. در استان خوزستانآباد داراي محصول میبه فردي فقط رقم پیارم در شهرستان حاجی
آباد خرماي پیارم معروفیت و سایر یا سعمران در استان بوشهر خرماي کبکاب و در استان هرمزگان شهرستان حاجی

 .تري دارندبیش

هاي بزرگ و چین اي یا باالرونده، خاردار، بابرگگیاهانی هستند درختی، درختچه (Arecaceae) تیره نخلیان
ات مانند، هاي اسپآذین گوشتدار، پانیکول یا سنبله، اغلب داراي براکتهاي؛ گلخورده، داراي تقسیمات پري یا پنجه

 و پیوستهبرچه  3پرچم یا بیشتر، معموالً  6 گوشتدار،گلپوش آزاد یا پیوسته  6هاي یک یا دو جنسی، منظم، گل
 گیاهان این. بزرگ بسیار گاهی و سته،تخمک و میوه  3اي، خانه 3تا  1 فوقانی تخمدان تخمک، یک آزاد، ندرتاً

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AD%DB%8C&action=edit&redlink=1


لهجه بندرعباسی) که در بخش اعظمی از هرمزگان رایج است ( گویش بندري در.هستند گرمسیري نواحی بومی
 .اي باستانی استشود که کلمهبه این درخت مغ گفته می

رقم  400در ایران کشت نخل همزمان با تشکیل حکومت هخامنشیان رونق گرفت. ارقام خرماي ایران بیش از 
. …است و نقاط کشت خرما عبارتند از: خوزستان، بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و

یلومتري شمال غربی خور ک 15 حدود در فرخی دره و شیرین قصر ایران در درخت این کشت نقاط ترینشمالی
 است

 Nannorrhops ritchiana.یا نخل پاکوتاه ایرانی   داز
 

 خصوصیات گیاهشناسی:

از درختان بومی ایران و جنوب غربی آسیا است. در گویش محلی به گیاه نر  "نخل پاکوتاه ایرانی"یا  "داز"
 مرز گفته می شود.آن، پورك و به پایه ماده آن، داز می گویند. به داز در افغانستان، 

گیاه داز، نخلی درختچه مانند و پاکوتاه، با چندین ساقه فرعی و یک تنه اصلی است. ساقه ها به کندي رشد 
کرده و اغلب رشدشان به طور همزمان می باشد. این ساقه ها به یک تا دو متر طول می رسند. این نخل از 

هاي طویل، دمبرگ هایی بدون خار و برگچه هایی  جمله نخل هاي بادبزنی به شمار می آید که داراي برگ
سانتیمتر  30تا  12برگچه به طول  30تا  20که شکل بادبزن را ایجاد می کنند، می باشد. هر برگ داراي 

 .است خاکستري – سبز تا آبی –است. رنگ برگ ها به رنگ سبز مایل به زرد، سبز 

متر و در انتهاي ساقه ها ظاهر خواهند شد.  3از گل ها در گل آذین هاي خوشه اي، طویل به طول بیش 
این گیاه معموالً دوپایه بوده که گل هاي نر و ماده به صورت جدا از هم و روي پایه هاي جداگانه اي تشکیل 
می شوند. میوه ها به رنگ قهوه اي و از نوع شفت می باشند. ساقه هاي فرعی این گیاه مونوکارپیک هستند. 

ساقه ها پس از گلدهی از بین خواهند رفت. در این صورت گیاه رشد خود را با تولید  بدین معنی که این
  جوانه هاي ساقه اي جدید و تولید ساقه هاي گلدهنده جدید ادامه می دهد.

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C


بندي علمیطبقه  

سلسله: گیاهان  

نشده: گیاهان گلداربنديطبقه  

هاايلپهنشده: تکبنديطبقه  

راسته: نخل  

تیره: نخلیان  

  Coryphoideae :زیرخانواده
 Chuniophoeniceae :تبار

 .Nannorrhops H.Wendl :جنس

 N. ritchiana :گونه

 
 

 شرایط محیط رشد:

درجه  12این گیاه یکی از انواع نخل هاي مقاوم به سرما می باشد که می تواند دماي تا کمتر از منفی 
  تابستان هاي بسیار گرم را ترجیح می دهد.سانتیگراد را تحمل کند، اگرچه براي رشد بهتر 

گیاه داز به صورت درختچه در بخش وسیعی از اراضی آبراهه اي استان هاي سیستان و بلوچستان تا 
 300000هرمزگان پراکنش دارد. وسعت این جامعه گیاهی تنها در استان سیستان و بلوچستان به بالغ بر 

  هکتار می رسد.
  

 کاربردها:

ایرافشان، سراوان، ایرانشهر و بیشه هاي انبوه به ویژه در بستر رودخانه ها می روید. داز یکی از چهار هزار داز در 
نوع نخل جهان است که براي تزیین بکار می رود. در مکران ایران، داز چندین نوع است که مردم بومی آن را از 

زندگی مردم منطقه نقش به سزایی دارد و این درخت در  برگ آن، استحکام و نوع آن را تشخیص می دهند.
استفاده از مصنوعات درخت داز به مناطق روستایی و عشایري منحصر شده و از آن در مناطق شهري فقط براي 

 مصارف تزئینی استفاده می شود.

قدري میوه درخت داز در شهریور ماه می رسد که به آن کونَل می گویند و داراي مزه اي شیرین و مانند خرمالو 
 گس می باشد.



قلم تهیه می کنند، از جمله پربند که ریسمانی کلفت  98از برگ این درخت وسایل و ابزار حصیري مختلفی در 
و محکم براي باال رفتن از درختان خرما است. چیلک یا هژبر که به عنوان ریسمان از آن استفاده می کنند و کَتل 
که ظرفی است براي جاسازي خرما با فشار و براي جلوگیري از کرم زدگی و نمازي که جانمازي حصیري است از 

 گر فراورده هاي دازي هستند.دی
 

روستائیان و عشایر منطقه از برگ هاي درخت داز انواع سبد ، حصیر و زیر انداز ، کَپر، کفش و طناب می سازند. 
سرسبز بودن این درخت در طول سال این فرصت را به مردم منطقه می دهد تا براي ساخت انواع مصنوعات همواره 

 دسترسی داشته باشند.به برگ هاي سبز و تازه داز 

دهواري کارشناس میراث فرهنگی ، گردشگري و صنایع دستی سراوان می گوید آموزش بافت انواع مصنوعات 
درخت داز در منطقه از نسل هاي گذشته به نسل هاي کنونی منتقل شده و کودکان نیز این آموزش ها را از 

 بزرگترها می آموزند.

 روستایی و عشایري بلوچستان ، از حصیرهاي بافته شده این درخت است.هنوز هم زیرانداز اغلب خانه هاي 

مردم این مناطق هنوز در فصول گرم سال از پاپوش هاي ساخته شده از درخت داز که درزبان محلی به آن 
گفته می شود استفاده می کنند و این پاپوش موجب خنک نگه داشتن پاها در گرماي سوزان منطقه  "سواس"

 می شود.

همچنین سبدهاي بافته شده از درخت داز براي حمل و نگهداري کاالها بسیار کاربرد دارد . نوعی سبد هم از 
می گویند. سند در نخلستان هاي منطقه کاربرد فراوانی  "سند  "درخت داز بافته می شود که در زبان محلی به آن 

قرار می دهند تا از گزند حشرات و پرندگان و گردو دارد. نخلداران، خوشه هاي خرما را قبل از برداشت داخل سند 
 غبار در امان بمانند.

همچنین براي این که خوشه هاي خرما بر اثر سنگین شدن از خوشه ها جدا نشوند نیازمند تکیه گاهی هستند 
می شود.  که کشاورزان ،خوشه هاي خرما را با طناب هایی به شاخه ها می بندند ، این طناب از درختان داز بافته

براي باال رفتن از درختان خرما هم به ریسمان هایی مقاوم و محکم نیاز است که این ریسمان ها هم از برگ هاي 
درختان داز ساخته می شود و تمامی کشاورزان ترجیح می دهند از طناب هاي بافته شده از درختان داز استفاده 

 چار پوسیدگی نمی شود.کنند و این طناب ها در مقابل گرماي سوزان منطقه د

هکتار نخلستان هاي بارور استان مشاهده کرد  551هزار و 38در واقع مصنوعات درخت داز را می توان به وسعت 
که از این بابت سودي هم عاید بافندگان می گردد. برخی از صنعتگران منطقه عالوه بر ساخت موارد کاربردي ، از 



ب ، دستبند، سبد و جعبه هاي کوچک و از هسته هاي آ تسبیح می سازند شاخ و برگ داز وسائل تزئینی مانند قا
 که مشتریان خاص خود را دارد.

کارشناس میراث فزهنگی، گردشگري و صنایع دستی سراوان مصنوعات درخت داز را یکی از صنایع دستی اصلی 
و مورد استقبال قرار گرفته  که در بسیاري از نمایشگاه هاي داخل و خارج استان ارائه شده این شهرستان است

 است.

گیاه داز در جنوب ایران از جهت استفاده آن در تولید پاي افزار، سفره، ریسمان و ... نیز در سطح محلی روستایی 
 کاربرد دارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://img9.irna.ir/old/Image/1392/13920826/80906671/N80906671-5202299.jpg


 !آیندها به کمک خرس سیاه بلوچی میوقتی که دازباف
  12VIEWS 2093  COMMENTS  دازبافت, داز, بلوچی سیاه خرس, مکران  درویش محمد 

 آنکه نخست
رد که به درستی چند خرس سیاه کسی هم خبر ندا … اصالً خوب نیست .خوب نیست خرس سیاه بلوچی حال

ثار کننده است که یکی از نخستین آکشند. وضعیت آنقدر نگراندیگر در سرزمین ایران هنوز باقیمانده و نفس می
ن روزهاي زندگی خرس سیاه در وطن. اي اختصاص یافت در اندوه آخریبه مرثیه گروه خورشید سیاه موسیقیایی

هم با همین موضوع ساخته شد. شاید برخی از خوانندگان عزیز مهار  مستند ارزشمند افزون بر آن، چندین
سازگان (اکوسیستم) شبه دي در بومزایی ندانند که خرس سیاه بلوچی دقیقاً چرا مهم است و چه کارکربیابان
خرس سیاه و نیز این واقعیت  اي خلیج فارس و عمانی دارد؟ در حقیقت به دلیل قلمرو گسترده زیستگاهیحاره

، چنانچه حال خرس سیاه خوب هاي منطقه استاز گیاهان و میوه خورددرصد از غذایی که می 90که بیش از 
باشد و با امنیت بتواند در زیستگاهش بخرامد، شدت برهنگی سرزمین کاهش یافته، کیفیت زادآوري و شرایط 

ه افزایش یافته و حتی حال زنبورهاي عسل هم بهتر خواهد بود. با این هاي طبیعی منطقکلیماکس در رویشگاه
شنویم از شمار افراد این گونه شتابان در کننده است که میوجود و به رغم چنین فواید سودمندي، بسیار ناراحت

ر گدانند که ابارتر آنکه اغلب مردم محلی ساکن در زیستگاه خرس سیاه نمیحال کاسته شدن است و تأسف
 .شان داردي بدشگونی است که خبر از تعجیل در مهاجرت اجباريشان بروند، نشانهها از سرزمینخرس

 

 اینکه دوم
است که داراي جنسیت ماده بوده و به آن نخل  –Nannorrhops ritchiana – ي گیاهی، نام محلی یک گونهداز

است که مردمان  دلبر گویند. در حقیقت به نعبیري طنازانه! داز همانایرانی یا نخل پاکوتاه یا نخل وحشی هم می
اي شیرین با طعمی میوه گویند: پورك. حاصل هماغوشی داز و پورك هم در وجوداش میکوشکی بلوچستان به

کران نشینان مزنند. با این وجود، آنچه داز را محبوب بومیابد که کونَل صدایش میمانند چون خرمالو تبلور میگس
 طفق نه است، کرده –هرمزگان و بلوچستان هاياستان در بلوچی سیاه خرس هايزیستگاه ترینعمده از یکی –

 هموطن بانوي این از که است محصولی 98 که – هست هم سیاه خرس يعالقه مورد خوراك که – اشمیوه

https://mohammaddarvish.com/desert/archives/author/admin
https://mohammaddarvish.com/desert/archives/tag/%d9%85%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://mohammaddarvish.com/desert/archives/tag/%d8%ae%d8%b1%d8%b3-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86%db%8c
https://mohammaddarvish.com/desert/archives/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b2
https://mohammaddarvish.com/desert/archives/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa
https://mohammaddarvish.com/desert/archives/10000#comments
https://mohammaddarvish.com/desert/archives/10000#comments
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.qomefarda.ir/news/62901
http://beeptunes.com/album/8430525
http://anthropology.ir/article/17060
http://www.irandeserts.com/content/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_2/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AE%D8%B1%D8%B3_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%87.htm
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http://www.irandeserts.com/content/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_2/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AE%D8%B1%D8%B3_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%87.htm
http://khabarfarsi.com/ext/7191115
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B2
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ي تسبیح در شمار محصوالتی است که به رونق انهد حتی و حصیر ظروف، ها،ریسمان اقسام و انواع. آیدمی بدست
 .اي دیرینه به نام دازباف را بوجود آورده استاقتصاد محلی کمک کرده و پیشه

 :سوم و

 ندچ با تعامل با) فهیمی هادي( باف بلوچ طرح و زمین نجواي مثل زیستی محیط نهادمردم تشکل اینک اما چند
ها، خرس سیاه بلوچی اند تا به کمک دازبافستان و بلوچستان کوشیدهسی و هرمزگان هاياستان در همراه سمن

قرار گرفته و هیچ اطالع  IUCN ي سرخاکنون در سیاهرا از خطر انقراض کامل نجات دهند؛ خرسی که هم
 .مستندي از شمار افراد این گونه در ایران وجود ندارد

 اما چگونه؟

 هاي محیط زیستی باشد تا از این شیوه برايتواند چراغ راهی براي دیگر سمنپرسشی که یافتن پاسخی بر آن، می
با  ي محلیبه تعامل جامعه کمک به پایداري طبیعت وطنی که دوست دارند، بهره گرفته و ضمن تبدیل تعارض

 .طبیعت، سرزمینی آباد را بسازند و پاس دارند

دهد. ماجرا از این قرار است که سهم قابل توجهی از سرگین خرس سیاه را همین بقایاي میوه و بذر داز تشکیل می
مند هاي قدرتیمدر حقیقت میوه و بذر درختچه داز بسیار مورد عالقه خرس سیاه است و طی فرآیندي که توسط آنز

ي زیستی خرس سیاه منتشر شده و بدین ترتیب زادآوري دهد، این ماده در قلمرو گستردهي خرس رخ میدر معده
 .شودپذیر میطبیعی نخل ایرانی امکان

ي محلی مستقر در زیستگاه خرس سیاه فرا گرفت آن است که نه تنها به خرس ترتیب جامعهدرس بزرگی که بدین
شان شان خوب بماند و حرف روستاییخواهند حال جیببه صورت یک تهدید بنگرند، بلکه اگر می سیاه نباید

اش همچنان رونق داشته باشد، باید بکوشند تا خرس سیاه بلوچی هم بتواند با امنیت در زیستگاه خود به زندگی
 .ادامه دهد

هاي اي تبعیت کرده و با نمایش ملموس سودمندينهاد هم از چنین شیوههاي مردمامید است که دیگر تشکل
ي محلی با طبیعت در بلوچستان، کم جان، گل سفید، قره (اکوسیستم) ها، تجربه مثبت تعامل جامعه سازگانبوم

 کنند رتکرا را …برازان و مهریز یزد، کانی دشت، حسین آباد سربیشه، منصورآباد رفسنجان،قشالق، گندمان، میان
ي محلی سپاري کند و هم جامعهاعتماد کرده و وظایف خود را برون هاسمن به باید چرا که دریابد حاکمیت هم تا

 .زیستمندان طبیعت، به نفع پایداري باکیفیت و رفاه واقعی زندگی آنهاستدریابد که چرا حمایت از ماندگاري 

 

 

http://persianwildlife.org/black-bear-project/
http://persianwildlife.org/black-bear-project/
http://persianwildlife.org/black-bear-project/


 بخشی از متن بررسی علل ترجیح غذایی سوسک سر خرطومی حنایی خرما
.Rhynchophorus ferrugineus Oliv : 

از آفات خطرناك نخیالت گوناگون در آسیا،  Rhynchophorus ferrugineus Olivسرخرطومی حنایی خرما،
آفریقا و جنوب اروپا می باشد. در حال حاضر این حشره جزو آفات قرنطینه داخلی ایران است که خسارت آن  شما

به شهرستان سراوان (استان سیستان و بلوچستان) محدود می شود. همچنین با توجه به تحقیقات انجام شده، 
، 1378 - 79ت.در طول سال هاي رقم مضافتی به عنوان مطلوب ترین میزبان براي این آفت شناسایی شده اس

رقم خرما شامل مضافتی، ربی،  5آزمایش هاي متعددي در زمینه ترجیح غذایی سرخرطومی حنایی خرما روي 
انجام شد. .Nannorrhops ritchiana (Griff ) Aitch هلیله، زردان، پیمازو و گیاه نخل وحشی با نام علمی

گ و میر الروي در رقم زردان و گیاه نخل وحشی و کمترین آن بر اساس نتایج بدست آمده، بیشترین درصد مر
در مضافتی و هلیله بوده و حداکثر تلفات شفیرگی در نخل وحشی به ثبت رسید. حداکثر و حداقل درصد ظهور 
حشرات کامل به ترتیب در مضافتی و نخل وحشی مشاهده شد. همچنین طوالنی ترین دوره رشد و نمو سرخرطومی 

م زردان و کوتاهترین آن در ارقام هلیله و مضافتی بود . بیشترین میزان تخم ریزي روزانه در مضافتی حنایی در رق
و کمترین آن در زردان مشاهده گردید.جهت بررسی علل ترجیح غذایی، بافت آوندي اراقم مختلف تجزیه و مقادیر 

تجزیه و تحلیل به روش رگرسیون  عنصر غذایی اندازه گیري شد. 12وزن خشک، فیبر خام، قند و چربی کل و 
گام به گام نشان داد که اثرات متقابل بین ترکیبات غذایی مختلف روي عوامل رشد و نموي سرخرطومی حنایی 
خرما تاثیر می گذارد و در بین ترکیبات غذایی فوق، نقش افزایش قند میزان تلفات آفت کاهش و درصد ظهور 

زانه افزایش می یابد. در حالی که افزایش کلسیم موجب کاهش رشد حشرات کامل و نیز میزان تخم ریزي رو
 .حشره و افزایش تلفات آن و در نتیجه منجر به مهار کردن رشد و نمو آفت می شود

 

 

 

 احترامتقدیم با سپاس و 

 خورشیدي 1398دي ماه  

 

 

 


	موسسه طبیعت
	تحقیق درس گیاهان
	استاد محترم: آقای مجید اسکندری
	فراگیر: پدرام خلیلی
	دوره 39 اکوتوریسم
	وقتی که دازبافها به کمک خرس سیاه بلوچی میآیند!
	بخشی از متن بررسي علل ترجيح غذايي سوسك سر خرطومي حنايي خرما .Rhynchophorus ferrugineus Oliv :


