ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ  ۹رﯾﺸﺘﺮ زﻟﺰﻟﻪ را ﻫﻢ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دﻧﯿﺎی ﺑﺪون
درﺧـﺖ ﻫـﻢ ﺑـﺮای آدمﻫـﺎی ﻣـﺎﺷﯿﻨﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی
ﺑﺪون ﭼﻮب را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد ،ﭼﻮب ﻣﺎدهای
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ
روزﻣﺮه از
آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ رود.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺣﮑﻤﯽ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻣﺒﻮ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ژاﭘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰوی از ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮدم
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان رد آن را در ﻫﺮ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
از ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮ ﭘﻨﺎه ،ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل و دﮐﻮراﺳﯿﻮن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داری
ﺧﻮاص
ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﮔﯿﺎه دﯾﮕﺮی در دﻧﯿﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﻣﺒﻮ از ﺑﺴﯿﺎری آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻮاع ﺑﺘﻦﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ ﻫﻢ
ﺑﺮ آن اﺛﺮی ﻧﺪارد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب دارای رﮔﻪ و ﮔﺮه ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮏ
ﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺖ،
از اﯾﻦ رو ﺑﺎﻣﺒﻮ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮب ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﻫﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه از
ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺗﺎ  9رﯾﺸﺘﺮ زﻟﺰﻟﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻣﺒﻮ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﮐﻪ دارای رﮐﻮرد رﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﻣﺘﺮ در روز رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن را ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ
ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﺑﺪون آن ﮐﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﮔﯿﺎه
داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺗﺎ  150ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮش و اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و ﻫﺮ  6ﻣﺎه ﯾﮏ
ﺑﺎر ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ درﺧﺖ ﺑﯿﻦ  30ﺗﺎ
 50ﺳﺎل ﻃﻮل
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه وﻗﺘﯽ
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ 5
ﺳﺎل ﻫﯿﭻ رﺷﺪی ﻧﺪارد و ﭘﺲ از  5ﺳﺎل و رﯾﺸﻪ دواﻧﺪن در زﻣﯿﻦ ،آﻣﺎده
رﺷﺪ
ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻮب ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﻫﺮ روزه ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻣﺒﻮ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﺗﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن در آن ﺳﺨﺖ
ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

