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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
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تهىه فىلم و تکثىر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از اىن سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پىگرد قانونی قرار می گىرند.
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شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگى بیرون آیید و احتیاجات کشور 
خودتان را برآورده سازید، از نیروى انسانى ایمانى خودتان غافل نباشید و از اتکاى 

به اجانب بپرهیزید. 
ُه« َس ِسُرّ امام خمینى »ُقِدّ
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مقدمه
قبل از ورود به هر علم و دانشى، براى پىشرفت بىشتر مى باىد از عواملى که باعث رشد و تعالى و پىشرفت آن علم مى گردد ىاد 

نمود و آن عوامل را بخوبى شناخت و به نحو علمى و به طور صحىح و مناسب در خدمت گرفت. 
به طور کلّى، در رشد و نمو گىاهان )گىاهان زراعى و باغى( عوامل متعّددى دخالت دارند که مى توان آنها را عوامل مؤثّر در 
رشد و نمو و ىا عوامل مؤثّر در توسعه و گسترش آن علم نامىد. براى شناساىى و بررسى کامل اىن عوامل، بهتر است آنها را تقسىم بندى 
نموده، سپس، به شرح نقش و تأثىر هرىک و چگونگى بکارگىرى علمى آنها در توسعه و گسترش اىن علم در رشد و نمو بهتر گىاهان 
اىن عوامل عبارت اند از: آب )رطوبت(،  باغى اهتمام ورزىم. مهمترىن  افزاىش کمىت و کىفىت محصوالت زراعى و  نتىجه  و در 

حرارت، نور و اقلىم. 
مؤّلفان 


