ﺑﺮﻧﺞ  C4ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﻪ ﺿﺮوری ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ و ﺑﻬﺮه وری ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﺳﻂ زﻣﯿﻦ ،آب و ﻫﻮا،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی ﺗﻌ ﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ  %۲۹از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮑﯽ اﺳﺖ و  %۱۰از
ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن را دارﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﺖ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻐ ﺮات ﺷﺪﯾﺪ در آب و ﻫﻮا ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،در زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در
ﺣﺎل وﻗﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺎن را از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐ ﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﯿﻮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺸﺮی ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان از ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﻏﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐ ﺮات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی  ۴ﮐﺮﺑﻨﻪ اﺳﺖ .ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  C4ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی در درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﯿﺎﻫﺎن  C4ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب و ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﺮﻧﺪ .از
اﯾﻦ رو ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ و ﺧﺸﮑﯽ دارﻧﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺞ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی  C3ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺰﯾّﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻮﺗﻮﺳﻨﺘﺰ  C4ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﮔﯿﺎه ﺑﺮﻧﺞ وﺟﻮد
دارد اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺞ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺞ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی  C4را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻮاﯾﺪ زراﻋﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﻧﻴﺸﻜﺮ و ذرتC4 ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﻓﺮاوان ﻛﺮده و
دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
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