ساكس فراژ یا سنگ شكن

مشخصات  :اسٓ ػّٕی ایٗ ٌیاٜ

 ، Saxifrga stoloniferaاص خا٘ٛادٜ

ٔ saxifragaceaeیتاشذ.ایٗ جٙس داسای ٔ ٌٝ٘ٛ 370ختّف اص ٌیاٞاٖ خشثی یه ساِٝ
استٛٔ ٌٝ٘ٛ .سد ٘ظش استفاػی دس حذٚد  25تا  30سا٘تی ٔتش ٌ ٚستششی دس حذٚد 30سا٘تی
ٔتش داسد .تشٌٟای آٖ ستض ٘سثتا سٚشٗ ٚت ٝشىُ ٔذٚس ٞستٙذ  .سٌثشي ٞای ٘مش ٜای دس
لسٕت فٛلا٘ی تشي ٚسٌٞ ٝای لشٔض دس لسٕت تحتا٘ی آٖ دیذٔ ٜی ش٘ٛذ ٌ .آلریٗ خٛشٝ
ای ٚستاس ٜای شىُ ساوسی فشاط 2/5 ،تا  3سا٘تی وٕتش لغش داسد ٞ ٌُ ٚای سفیذ سً٘ آٖ
ٔؼٕٛال یه یا د ٌُٚتشي عٛیُ تش اص دیٍش ٌُ تشٌٟا د اسد ٌُ ٞا دس اٚاسظ تاتستاٖ ظاٞش
ٔی ش٘ٛذ.
مراقبت :ساوسی فشاط تٛ٘ ٝس ٔتٛسظٌ ،شٔای ٔؼِٕٛی تا صیاد ،خان ٕٞیش ٝخیس،
سعٛتت ٛٞای 70تا  90دسصذ ٚخان وٕی اسیذی احتیاج داسد.
كود :وٛد ٔٛسد ٘یاص ایٗ ٌیا ٜسا ٔیتٛاٖ تٔ ٝیضاٖ ٌ 3شْ دس ِیتشٞ ،شدٞ ٚفت ٝیىثاس ،اص
فشٚسدیٗ تا ٟٔشٔاٛٔ ،ٜسد استفاد ٜلشاس داد.

خاک :خان ٛٔٛٞسی تا وٕی ٔاس ٚ ٝشٗ ،خان ٔغّٛب ایٗ ٌیا ٜاست

ٌ ..یاٜ

ساوسی فشاط أىا٘ات صیادی تشای تىثیش داسد  .سالٞ ٝای خض٘ذ ٜتا استِٟ٘ٛٛای تّٙذ ایٗ ٌیاٜ
اص دٚس تا دٚس ٌّذاٖ آٚیضاٖ ٔی ش٘ٛذ  .دس ا٘تٟای استِٟ٘ٛٛای ایٗ ٌیاٌ ،ٜیاٞچ ٜ ٝایی تشىیُ
ٔی ش٘ٛذ و ٝت ٝد ٚعشیك ٔی تٛاٖ آٟ٘ا سا صیاد ٕ٘ٛد  .اص اٚاسظ تٟاس تا اٚایُ پاییض ٔی تٛا٘یذ
ٌیاٞچٞ ٝا سا سٚی سغح خان دس ٌّذا٘ی تا لغش دٞا٘ 9 ٝسا٘تیٕتش حاٚی وٕپٛست ٌّذا٘ی
تا پای ٝپیت ،لشاس داد ٚ ٜوٕی فشاس دٞیذ  .پس اص یه ٔا ٜسیش ٝدٞی ا٘جاْ خٛاٞذ شذ

.

س سالٞ ٝای خض٘ذ ٜسا تا لیچی تیض اص ٌیاٞچ ٝجذا وٙیذ ٕٞ .چیٔ ٗٙی تٛا٘یذ ٌیاٞچٞ ٝا
سپ
سا اص اتتذا ،اص سال ٝخض٘ذ ،ٜجذا وٙیذ  ٚدس ٌّذاٖ تىاسیذ  .ایٗ ٌّذاٟ٘ا سا دسدٔای  15تا 18
دسج ٝسا٘تیٍشاد ٛ٘ ٚس ٔٙاسة ٍ٘ا ٜداسیذ  ٚدسٔشاحُ اِٚی ٝتىثیش خان سا ٘سثتا ٔشعٛب ٍ٘ٝ
داسیذٚ .لتی وٌ ٝیا ٜششٚع ت ٝسشذ وشد ،آتیاسی سا افضایش دٞیذ.
عوارض و درمان :اٌش صٔا٘ی و ٝاص ساوسی فشاط ٍٟ٘ذاسی ٔیوٙیذٔ ،شاٞذ ٜوشدیذ
و ٝتشٌٟا ٔیشیض٘ذ ٌ ٚیا ٜدس حاَ تّف شذٖ است ،آتیاسی سا لغغ وٙیذ  ٚاجاص ٜدٞیذ سغح
خشه ش٘ٛذ تشٌٟای تی سً٘  ّٕٛٔ ٚاص تاس ػٙىثٛتی تْ ٝا ٔی ٌٛیذ و ٝٙسیض لشٔض دس حاَ
فؼاِیت استٔ .ی تٛا٘یذ ٌیا ٜسا تاسٓ و ٝٙوش ٞش دٞ ٚفت ٝیىثاس سٕپاشی وٙیذ تا ػالیٓ تش
عشف ٌشدد .دس صٛستی و ٝسعٛتت ٔحیظ تیش اص ا٘ذاص ٜتاشذ ،لاسچٟای تیٕاسی صا فؼاَ ٔی
ش٘ٛذ ِ ٚىٞ ٝای خاوستشی سٚی تشٌٟا ٚلاػذ ٜآٟ٘ا تشىیُ ٔی شٛد .دس ایٖ صٛست ٌیا ٜسا
تا لاسچىش سٕپاشی وٙیذ  .اٌش تشٌٟای جذیذ ظاٞش ٕ٘ی ش٘ٛذ حتٕا ٌیا ٜشٕا ت ٝتغزیٝ
ٔصٛٙػی احتیاج داسد .تشٌٟای ٘إٛٞاس  ٚتؼضا خشه شذٔ ٜؼشف سٗ تاالی ٌیا ٜاست .
حاال دیٍش تایذ اص آٖ ت ٝػٛٙاٖ ٔٙثغ تىثیش استفاد ٜوٙیذ ٌّٟ .ای ساوسی فشاط دس اثش ٌشٔای
صیاد تٛپی تٛدٖ خٛد سا اص دست ٔی دٞذ  ٚسالٞ ٝا دساص ٙٔٚحشف ٔیش٘ٛذ لشٍٙی ٔفشط

تاػث افتادٌی تاػث افتادٌی  ٚتی حاِی ٛ٘ٚس وٓ تاػث سً٘ پشیذٌی تشٌٟا است .اٌش ٓٞ
ِىٞ ٝای سٛختٍی سا سٚی تشٌٟا دیذیذ دیٍش اص ٔٛاد تشاق وٙٙذ ٜشیٕیایی استفاد٘ ٜىٙیذ  ٚتا
ٌّذاٖ سا اص جّٛی آفتاب ٔستمیٓ دٚس وٙیذ.

