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سخنی با هنرجویان عزیز

کتاب همراه هنرجو از اجزای بسته آموزشی است که در نظام جدید آموزشی با هدف تقویت اعتماد به نفس، 
ایجاد انگیزه، کاهش حافظه محوری، کمک به تحقق یادگیری مادام العمر و کاربرد در دنیای واقعی کار طراحی و 
تألیف شده است. این کتاب در رشته تربیت کودک شامل بخش های: کلیات؛ اصول، قواعد، مقررات و آیین نامه ها؛ 
ارگونومی؛ شایستگی های غیرفنی و توسعه  و  بهداشت  ایمنی،  استانداردها و تجهیزات؛  اصطالحات تخصصی؛ 

حرفه ای؛ شایستگی های پایه می باشد.
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:

کتاب همراه 
هنرجو

زمان استفاده 
توسط هنرجو

هنگام یادگیری
هنگام ارزشیابی و امتحانات

هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

هدف

برای کدام 
دروس

ویژگی کتاب

اجزاء

کاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه 
محوری

در  درسی  کتب  به  وابستگی  کاهش 
کارهای عملی

اهداف  ارزشیابی  و  سنجش  تسهیل 
اصلی

بهبود زمان یاددهیـ  یادگیری

ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل

استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

کمک به تحقق یادگیری مادام العمر

کاهش حجم کتاب درسی

پیوند دادن دروس مختلف رشته

منابع  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه 
اطالعاتی

دروس خوشه شایستگی های 
پایه مانند ریاضی و…(

دروس خوشه شایستگی های 
غیرفنی )مانند الزامات محیط 
کار و…(

دروس خوشه شایستگی های 
فنی مانند )دانش فنی پایه، 
ـ 1 و…( کارگاه 1٢

یک کتاب برای کل دوره متوسطه 
پس از استقرار کامل نظام جدید

قطع رقعی

دارای بخش های مستقل از کتاب 
درسی

روابط و فرمول ها
جدول های کاربردی
ایمنی بهداشت و ارگونومی
استانداردها و کدها
توسعه حرفه ای
اصطالحات، مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات متن 
تنظیمات دستگاه ها

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

توجه داشته باشید سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه و برای استفاده شما در طول دوره دوم 
متوسطه و در تداوم آن استفاده در محیط واقعی کار تدوین شده، بنابر این در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



 

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای

 دروس شایستگی پایه:
1 ریاضی 1و2و3 
4 زیست شناسی 

5 شیمی
6 فیزیک

 دروس شایستگی غیرفنی:
1 الزامات محیط کار

٢ کارگاه نوآوری و کارآفرینی
3 کاربرد فناوری های نوین

 
4 مدیریت تولید 
5 اخالق حرفه ای

 دروس شایستگی های فنی:
1 دانش فنی پایه 

٢ دانش فنی تخصصی
3 شش کارگاه تخصصی 8 ساعته 

در پایه های 10و11و12
9 کارآموزی

10 درس مشترک گروه

ساختار دروس فنی و حرفه ای

 هر درس شایستگی، شامل 5 پودمان است که هر پودمان نیز شامل 1 یا 
2 شایستگی )واحد یادگیری( می باشد.

 در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
 ارزشیابی هر پودمان به صورت مستقل انجام می شود و اگر در پودمانی 

ارزشیابی می شود. نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجدداً 

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

12345

درس

شایستگی پودمان



 

آموزش و تربیت  بر اساس شایستگي

 انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگي 
گویند.

 به توانایي انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگي گویند.
 شایستگي بایستي بر اساس تفکر، ایمان ، علم، عمل و اخالق باشد.  

 در انجام کارها به صورت شایسته بایستي به خدا، خود، خلق و خلقت 
همزمان توجه داشت.

 انواع شایستگي عبارتست از: عمومي ، غیرفني و فني )پایه و تخصصي(
 هدف آموزش و تربیت کسب شایستگي ها است. 

 جهت درک و عمل براي بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگي ها 
را کسب کرد. 

کسب  بر  تأکید  ارزشیابي،  و  یادگیري  گذاري،  هدف  در  همواره   
شایستگی است.

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي

شایستگی )کل(

شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا 
است

اجزا و عناصر به صورت 
نیست شایستگی  جداگانه 

عناصر )اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرایمان
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فصل 1
شایستگی های پایه فنی



2

                        مجموعه ها                                                 اتحاد ها

(x+y)2=x2+2xy+y2  

(x-y)2=x2-2xy+y2  

(x+a)(x+b)=x2 +(a+b)x+ab  

(x+y)3=x3 + 3x2y+3xy2 +y3  

(x-y)3=x3 - 3x2y+3xy2 -y3  

x2-y2=(x-y) (x+y)  

x3-y3=(x-y) (x2+xy+y2)  

x3+y3=(x+y) (x2-xy+y2)  

نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعهنمایش روی محورنمایش بازه

[a,b]a b{x∈ |a ≤ x ≤ b}

(a,b]a b{x∈ |a < x ≤ b}

[a,b)a b{x∈ |a ≤ x < b}

(a,b)a b{x∈ |a < x < b}

(a,+∞)a +{x∈ |a < x}

(-∞,b]b-{x∈ |x ≤ b}

A
A BB

A B

A B

A B

,A B B A⊆ ⊄

A B−

B A−

A B

A B

اشتراک دو مجموعه

تفاضل دو مجموعه

زیر مجموعه

اجتماع دو مجموعه

ریاضی
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   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+= 1 2

2

A        مساحت
L1    طول قاعده بزرگ
L2    طول قاعده بزرگ
Lm طول متوسط
b        عرض 

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +=

2

A=π.dm.b

A (D d )π= −2 2

4

A        مساحت
D    قطر خارجی    
d    قطر داخلی    
dm  قطر متوسط
b          عرض

حلقه دایره ای

U .(D d)π= +
2

.D.dA π=
4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی
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AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

V=L.b.h
AO=2.(L.b + L.h + b.h)

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ=
2

2
.dA .d.h π= π +

2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
bL h= +

2
2

1 4

s
Lh h= +

2
2

4

h      ارتفاع
hs     ارتفاع وجه 
b       عرض قاعده
L1     طول یال            
L       طول قاعده 
V        حجم

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π=
2

.d hV .π=
2

4 3

V        حجم
d        قطر
h      ارتفاع
hs     طول یال 
AM مساحت جانبی

مخروط

A0=π.d2

.dV π=
3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره
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نسبت و تناسب
 در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم:  1

 c=kd و  a=kb  یا    a c k
b d

= =         

ثابت 

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

1a a
b b
 

 
a cac
b b

 
 

 0a ca c
b cb
 

 
a a a
b b b


  

 

a b a b
c c c


 
 

a c ac
b d bd
 

 

a
adb

c bc
d



 

aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

 اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار 2
است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

ka
b

=  و  kc
d

= k = a ×b = c ×d  یا  

3 خواص عملیات

در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

a a
b b

= × 1a cac
b b

× =a ca (c )
b cb

= ≠0

a a a
b b b

−− = =
−

a b a b
c c c
+ = +

a c ac
b d bd

× =

a
adb

c bc
d

=

 a × d = b × c معادل است با  a c
b d

= تساوی 

درصد و کاربردهای آن 

 معادله درصد: رابطة بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می دهد. 1

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2

مقداراولیه  ـ مقدار نهایي
مقدار اولیه 

100=
میزان تفاوت در مقدار

مقدار اولیه 
نسبت تغییر =100

 
100

را درصد تغییر آن کمیت می نامند.
درصد تغییر می تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.
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معادله درجه دوم
ax2 + bx + c = 0

bx ,x
a

bb ac x ,x
a

 − ± ∆∆ > ⇒ =


−∆ = − ∆ = ⇒ =


∆ < ⇒



1 2

2
1 2

0
2

4 0
2

0 معادله ریشه ندارد

نامعادله درجه دوم
نامساوی هایی به صورت ax2+bx+c ≤0 یا ax2+bx+c ≥0 که در آن c ، b ، a اعداد داده حقیقی 
هستند (a   ≠0) را نامعادله درجه دوم می نامند. مقدارهایی از x که نامعادله را به یک نامساوی 

درست تبدیل می کنند، جواب های نامعادله می نامند.

توان و ریشه یابی

/n na a=1

nm/n m mna a ( a )= =

n n nna ( a ) a= =
n n na b ab=

m n mna a=

n
n

n
a a (b )

bb
= ≠0

am × an = am+n

m m
m n

n n n m
a aa (a )
a a a

−
−= = ≠1 0

m n mn(a ) a=
n n

n n n
n

a a(ab) a b , (b )
b b

 = = ≠  
0

a (a )= ≠0 1 0

n
na (a )

a
− = ≠1 0

مثلثات
 یکی از حاالت تشابه دو مثلث، تساوی زاویه های آن دو مثلث می باشد. 1

ABC داریم:  رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویة  2
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3 نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 

را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:  ABC زاویه تند  در مثلث قائم الزاویه

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

 α طول ضلع روبه روي زاویه
α طول ضلع مجاور زاویه

α طول ضلع روبه روي زاویه
وتر

 α طول ضلع مجاور زاویه
وتر

 روابط بین نسبت های مثلثاتی: 4

    tan α =  sin α 
  cos α (ب                       الف) 

sin(π  -  θ) = sinθ cos(π  -  θ) = -cosθ  tan(π  -  θ) = -tanθ 

sin(π  +  θ) = -sinθ cos(π  +  θ) = -cosθ tan(π  +  θ) = tanθ

sin(-  θ) = -sinθ  cos(-  θ) = cosθ  tan(-  θ) = -tanθ

sin(2π  +  θ) = sinθ cos(2π  +  θ) = cosθ tan(2π  +  θ) = tanθ

sin(2π  -  θ) = -sinθ cos(2π  -  θ) = cosθ tan(2π  -  θ) = -tanθ

cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

∞010000

+2 3−2 3( )+1 6 2
4( )−1 6 2

4

π
2150

3
1 3
3

1 3
2

1
2

π
6300

11
1 2
2

1 2
2

π
4450

1 3
33

1
2

1 3
2

π
3600

−2 3+2 3( )−1 6 2
4

( )+1 6 2
4

π5
12750

0∞01
π
2900

LR (رادیان)
r

=  

L D
r

π=
180

(درجه) 

(درجه) D R=
180
π  

 π   = 3/14
L

r
R
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cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

- ) −2 3 )- ) +2 3 )- ( )−1 6 2
4

( )+1 6 2
4

π7
121050

- 1 3
3- 3- 1

2

1 3
2

π2
31200

-1-1- 1 2
2

1 2
2

π3
41350

- 3- 1 3
3

- 1 3
2

1
2

π5
61500

( )− +2 3( )− −2 3- ( )+1 6 2
4

( )−1 6 2
4

π11
121650

∞0-10π1800

 لگاریتم و خواص آن:
 b  =  ac :به گونه ای باشند که c و b یک عدد حقیقی مثبت مخالف 1 باشد و اعداد حقیقی a اگر

آنگاه c را لگاریتم b در مبنای a می نامند و با logab نشان می دهند. به عبارت دیگر داریم:
logab = c

 فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت logab فقط برای b>0 تعریف می شود.
 براي b, c >0 داریم:                                                           

 log(bc) = logb + logc

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:                                 
log(a+b) ≠ loga + logb 

blog براي b, c >0 داریم:                                                           log b log c
c

= −
  

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:
log(a-b) ≠ loga - logb  

logbx = xlogb براي b >0 و هر عدد حقیقی x داریم:      

 براي a, b >0 و a  ≠1 داریم:               
a

log blog b
log a

=
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 آمار توصیفی:
 نمودار پراكنش دو كمیت، مجموعه اي از نقاط در صفحه مختصات است كه طول و عرض هر 

نقطه، داده هاي مربوط به اندازه گیري های متناظر دو كمیت است.
 x و y دو كميت مرتبط هستند. اگر مقادير اين دو كميت براي برخي از xها در يك بازه، مشخص 
باشد، پيش بيني مقادير y به ازاي xهاي مشخص در اين بازه به كمك خط برازش را درون يابي و  

پيش بيني مقادير y به ازاي xهاي مشخص در خارج از اين بازه را برون يابي مي نامند.
 پس از مرتب كردن مقادير داده ها، عددی را كه تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد 

از آن برابر است را میانه می نامند.
 نمودار جعبه اي

Q 1 Q 3M بیشترين داده

چارک اول چارک سوم

كمترين داده

میانه

 نمودارها و منحنی ها

y = mx + b

y2 = 4px      (p  >0)

y = ax3      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  >0)

x2 = 4py      (p  >0)

y = ax4      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  <0)

y = bx       (b >1)

x2 + y2 = a2

y = b-x       (b >1)

x
by log=

y = a  sin (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)

y x
a b

+ =
2 2

2 2 1x y
a b

+ =
2 2

2 2 1
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 حد تابع

x a x a
lim f (x) A lim g(x) B.

→ →
= = اگر ⇐   

x a x a x a
lim k k lim[k.f (x)] k. lim f (x) k.A

→ → →
= = و=

 

x a x a x a
lim[f (x) g(x)] lim f (x) lim g(x) A B

→ → →
± = ± = ±

 

x a x a x a
lim[f (x).g(x)] [lim f (x)].[ lim g(x)] A.B

→ → →
= =

 

x a
x a

x a

lim f (x)f (x) Alim B
g(x) lim g(x) B

→

→
→

= = ≠0
 

x a
p(x) lim p(x) p(a).

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k

x a x a
lim[f (x)] [lim f (x)] A

→ →
= =

 
 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و یک نقطۀ a از دامنۀ آن را درنظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطۀ a پیوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)

→
=

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطۀ a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنۀ خود 
پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطة a از دامنة خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

 است. a
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطة 

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ −
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ −′ =
0  

f(x) =k                  f  ′(x) =0.  

f(x) =xn                  f  ′(x) =nxn-1  

f(x) =k.g(x)           f  ′(x) =k.g′)x)  

f(x) =u(x) ± v(x)    f  ′(x) =u′)x) ± v′)x).  

f(x) =u(x).v(x)     f  ′(x)=u(x).v′)x)+v(x).u′)x).  

f(x) =u(x)/v(x)     v(x).u (x) u(x).v (x)f (x) .
[v(x)]

′ ′−′ = 2  

y=f [g(x)]            dy f [g(x)].g (x).
dx

′ ′=  
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اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان          1021×2/8 

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید              1011×1/50

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1
اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)           10-15×1/75

فیزیک
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
7×1041                                                                   کهکشان راه شیری 
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
1×10-15                                                                                           باکتری 
1/6×10-27                                                                       هیدروژن  اتم 
9/11×10-31                                                                                 الکترون 

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

سن عالم                                               1017×5
1/43×1017                                                                             سن زمین 
2×109                                                            انسان  میانگین عمر یک 
یک سال                                            107×3/15
یک روز                                                104×8/6
8×10-1                                         قلب  عادی  ضربان  دو  بین  زمان 

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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ضریب تبدیل )با تقریب کمتر از 0/01(بهبرای تبدیل از
1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 
0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

 واحدهای اندازه گیری جرم 2

≅ (oz) اونس 1 (oz) اونس 0/035 = (g) گرم 1(g) گرم 28 
 (oz)  اونس 16 = (lb) پوند 1 ≅ 450 (g)1 کیلوگرم (kg) ≅ (oz) اونس 35/27 
≅ (T) تن 1  ≅ (lb) پوند 1(lb) پوند 2200 (kg) کیلوگرم 0/45 

 واحدهای اندازه گیری حجم 3

(ml) میلی لیتر 5 = (tsp) قاشق چایخوری 1
(ml) میلی لیتر 15 = (tbsp) قاشق سوپ خوری 1
(ml) میلی لیتر 240 = (c) فنجان 1

SI پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه

نمادپیشوندضریبنمادپیشوندضریب

yیوکتو Y 10-24یوتا 1024 

zِزپتوZ10-21ِزتا1021

aاَتوE10-18اِگزا1018

fفِمتوP 10-15پِتا1015 

pپیکوT10-12تِرا1012

nنانوG10-9گیگا (جیگا)109

µمیکروM10-6ِمگا106

mمیلیk10-3کیلو103

cسانتیh10-2ِهکتو102

dِدسیda10-1ِدکا101
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اهرم ها

مزیت مکانیکی

 = مزیت مکانیکی
بازوی محرک

__________
بازوی مقاوم

 = 
اندازه نیروی مقاوم

_____________
اندازه نیروی محرک

 

1 متر

1 دسی متر

1 سانتی متر

1 میلی متر

پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

F2

F1

گشتاور نیروی ساعتگرد  = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد
 d2×f2  = d1×f1

d2 d1
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

جریان مقاومت های موازی

ولتاژ مقاومت هاي موازي

   
مقاومت معادل مقاومت های موازی

فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس

اختالف فشار دو نقطه شاره ساکن

فشار یک نقطه شاره ساکن

اصل پاسکال

 
m
vρ چگالی=

چگالی نسبی

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین 

رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین

مقدار گرمای داده شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی
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فرمول 

)معادله، رابطه(
كاربرد

فرمول 

)معادله، رابطه(
كاربرد

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

wgبازه زمانی w mgm= → نيروی وزن=

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جابجايی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

بيشينه نيروی اصطکاک 
ايستايی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

نيروی اصطکاک جنبشی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطۀ مکان زمان 
حركت يکنواخت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شدت جريان الکتريکی 
متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون اهم

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب لحظه ای 
حركت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت رساناهای فلزی در 
دمای ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه سرعت زمان 
حركت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

انرژی الکتريکی مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط در 
حركت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

توان مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه مستقل از زمان 
در حركت با شتاب 

ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جريان مقاومت های متوالی 
)سری(

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه جابه جايی در 
حركت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

ولتاژ مقاومت های متوالی 
)سری(

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون دوم نيوتن

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت معادل مقاومت های 
متوالی )سری(
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خطای صفر 
مثبت

خطای صفر 
منفی

بدون خطای 
صفر

19/62ml
19/70ml
19/82ml

خطای سیستماتیک

تکرار زیاد 
اندازه گیری و 

میانگین گیری کردن

استفاده از ابزار با 
قدرت تفکیک باالتر

بهبود روش انجام 
آزمایش

کالیبره کردن وسیله 
اندازه گیری

بهبود روش 
اندازه گیری

1ـ پایین بودن 
قدرت تفکیک وسیله
2ـ کم بودن تعداد 
نمونه ها /  اندازه گیری ها
3ـ نوسانات آماری 
در اندازه گیری های 

یک  شخص

1ـ کالیبره نبودن 
وسایل اندازه گیری

2ـ خطای صفر وسیله 
اندازه گیری

3ـ وسیله اندازه گیری 
نامناسب

4ـ روش اندازه گیری 
ناصحیح

غیر قابل پیش بینیدقت  اندازه گیری

خطاها در
 اندازه گیری

صحت اندازه گیریقابل پیش بینی

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

خطای کاتوره ای

ناشی از هستندتأثیر می گذارد  بر تأثیر می گذارد  برهستند ناشی از
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انواع مقاومت ثابت

مقدار مقاومتدرصد خطا
وم

 س
وار

د ن
ك

وم
ر د

نوا
د 

ك

ول
ر ا

نوا
د 

ك

                (a    b)         ×                10c                 

نحوه خواندن مقاومت رنگی

كدهای رنگی مقاومت

درصد خطاكد رنگرنگ

-0سياه

1 درصد1قهوه ای

2 درصد2قرمز

3 درصد3نارنجی

4 درصد4زرد

-5سبز

-6آبی

-7بنفش

-8خاكستری

-9سفيد

5 درصد-طاليی

10 درصد-نقره ای

ضريب انبساط طولی برخی اجسام

ماده
k
1

 
مادهضريب انبساط طولی

k
1

 
ضريب انبساط طولی

6-10×17مس6-10×1/2الماس

6-10×19برنج6-10×3/2شيشه پيركس

6-10×23آلومينيوم6-10×12-9شيشه معمولی

6-10×29سرب6-10×13-11فوالد

6-10×51يخ )در 0ᵒC(6-10×14-10بتون
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب
134تنگستن
236نقره
386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج
450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن
1356چوب
790گرانیت
800بتون
840شیشه
2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه
2430اتانول
3900آب دریا
4187آب

20ᵒC تمام نقاط غیر از یخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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شیمی                           
جدول تناوبی عنصرها
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)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکیک اسیدها
توجه: در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ تر باشد، آن اسید 

یا باز قوی تر است.

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)Ka(

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک 

)Ka(

پرکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

فسفریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

کلرو استیک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدرویدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

سیتریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

هیدروفلوئوریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نیتریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

نیترو اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

تری کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بنزوئیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کرومیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

استیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

یدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کربنیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

اگزالیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروسولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

فسفرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیپوکلرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

دی کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفورو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نام باز
فرمول 
شیمیایی

نام بازثابت تفکیک
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

 C4H9 NH2بوتیل آمینباز قویKOHپتاسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 3 N(CH3)تری متیل آمینباز قویNaOHسدیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 NH3آمونیاکباز قویBa(OH)2باریم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

C5H5N پیریدینباز قویCa(OH)2کلسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

   2 NH(CH3)دی متیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

   

 C6H5 NH2آنیلین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 C2H5 NH2اتیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

)kb()ka(
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خالصمخلوط

تركیب  يونی
پيوند يونی بين عناصر 

سازنده

نافلز
در واكنش های 

شيميايی تمايل به 
گرفتن الکترون دارند 

)تشکيل آنيون(

تركیب مولکولی
پيوند كوواالنسی بين 
عناصر سازنده مولکول

شبه فلز
در برخی خواص شبيه 
فلزها و در برخی شبيه 

نافلزها هستند.

فلز
در واكنش های 

شيميايی تمايل به از 
دست دادن الکترون 
دارند )تشکيل كاتيون(

ماده
جامد، مايع، گاز

آيا از يك نوع اتم 
ساخته شده است؟

آيا با روش های فيزيکی 
به اجزای سازنده جدا 

می شود؟

بله

بله

بله

خير

خير

خير

تركیب عنصر

طال                                ژرمانیوم                       گوگرد                              آب                                     نمک طعام

فلزهردو

پیوندفلزی پیوند يونی پیوند كوواالنسی

جامد فلزی جامد يونی جامد مولکولی جامد  كوواالنسی

اتم ها كاتيون و آنيون مولکول ها اتم ها

نافلز

اتم ها

نوع اتم در فرمول شيميايی

نوع پيوند شيميايی

نوع جامد

ذّرات تشکيل دهندۀ جامد
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نمونه هانام کلوییدحالت فیزیکینوع کلوییدفاز پخش کنندهفاز پخش شونده

گاز

ــــگاز 

کف صابونکفمایعگاز در مایعمایع

سنگ پا، یونالیتکف جامدجامدگاز در جامدجامد

مایع

آیروسول مایعگاز مایع در گازگاز 
مه، افشانه ها 
(اسپری ها)

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

دود، غبارآیروسول جامدگاز جامد در گازگاز 

سولمایعجامد در مایعمایع
رنگ های روغنی، 

چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، لعل، 

فیروزه

شیمی سبزشیمی سبز

آروماتیک

آتنمتانبنزن و مشتقات آن آتینسیکلوهگزان

آلکان سیکلو آلکانسیر نشده

هیدروکربن زنجیریهیدروکربن  حلقوی

کربن

بازیافت پلی اتیلنحالل های جایگزین

آلکینآلکن
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مخلوط

تشکیل شده از

ویژگی های آن نسبت آنها در محلول
عبارت اند از:

سیر نشده

دما

اثرتیندال

پخش نور

سیر شده

فشار

قسمت در 
میلیون

حرکت      براونی

حرکت دائمی 
ذّرات

فراسیر شده

نوع گاز و حاّلل

پایداری

بار الکتریکی 
همنام ذّرات

فاز پخش کنندهفازپخش شوندهحل شوندهحاّلل

تشکیل شده از

خالص

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا روش های 
فیزیکی به اجزای 
سازنده جدا می شود؟

دسته بندی بر اساس 
اندازه ذره های سازنده

همگن
محلول

 1mm <اندازه ذرات

دسته بندی بر اساس 
مقدار حل شونده در 

حالل

انحالل پذیری گرم 
ماّدۀ حل شونده در 
100 گرم حاّلل

عوامل مؤثر بر 
انحالل پذیری گازها

همگن نا
نسیون سپا سو

 100mm <اندازه ذرات

حد واسط
کلوئید

1mm >100<اندازه ذراتmm

خیربله

انواع غلظت

غلظت مولیدرصد جرمی

افزایش دما کاهش انحالل پذیری گاز
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معادلة 
نمادی

کندمعمولیسریعفرایندگرمادهفرایندگرماگیر

 اکسیژن+ منیزیم  منیزیم اکسید 
2MgO(s)+ O2(g)   2MgO(s)

مطالعۀ فرایندهای شیمیایی

معادلة واکنش با توجه 
به قانون پایستگی جرم

گرماشیمی  با توجه به 
قانون پایستگی انرژی

سرعت واکنش

معادلة 
نوشتاری

عوامل مؤثربرسرعت واکنش
افزایش تعداد برخوردهای مؤثر

کاتالیزگردماغلظت

ذوب یخ (گرماگیر)

سوختن شمع(گرماده)

نیازمند انرژی الکتریکی

غیر خود به خودی

تولید انرژی الکتریکی

خود به خودی

کاهشسلول الکترولیتی

الکترون می گیرد

اکسایشسلول ولتایی

الکترون می دهد

سری الکتروشیمیایی

واکنش های اکسایش  ـ کاهش

e
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ته
اخ

ي
ت

باف
دام

ان
گاه

ست
د

ده
 زن

ود
وج

م

خونی ماهیچه ای            عصبی  

     استخوانی         خونی          غضروف          عصبی      ماهیچه ای

       پوست             مغز  استخوان        كلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی ياخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
كر

ت 
درا

هی

نشاسته در كلروپالستنشاستهگلوكز

ک
لئی

وك
د ن

سی
ا

كروموزومدی ان اینوكلئوتيد

ین
وتئ

پر

پروتئين انقباضیپلی پپتيدآمينواسيد

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسيد چرب

تصوير انواع درشت مولکول های شركت كننده در ساختار ياخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

آنواع آب: سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشتمنابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

شکل باال  گردش خون را در بدن نشان می دهد. شماره3،2 و4 آغاز و پایان گردش ششی و 1، 5 و 6 
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

مراکز قشر مخ

ناحیۀ حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیۀ حسی

بخش آهیانه

بخش گیجگاهیبخش پس سری

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

دهلیز راستدهلیز چپ
سیاهرگ ششی

دریچۀ سینی سرخرگ آئورت 

دریچۀ دو لختی 
دریچۀ سه لختی 

دریچۀ سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن راستبطن چپ

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر
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فصل 2
شایستگی های دانش فنی، اصول، قواعد، 

قوانین و مقررات
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واحدهای اندازه گیری طول

در گذشته بشر از دست و پایش برای اندازه گیری استفاده می کرد؛ مثاًلً برخی طول های کوچک 
برای  باز کرده ایم(  را  و شست هنگامی که دست  انگشت کوچک دست  بین  )فاصله  با وجب  را 
اندازه گیری استفاده می شد. در غرب به جای وجب از پا استفاده می کردند و آن را فوت می نامیدند 

که هنوز هم رایج است.  
ولی در سیستم اندازه گیری متریک که سیستم استاندارد است، از متر برای اندازه گیری استفاده 

می شود. 
وقتی از متر برای اندازه گیری های کوچک می خواهیم استفاده کنیم، آن را به اجزای زیر تقسیم بندی 

می کنیم: 
سانتی متر = یک صدم متر 
دسی متر = یک دهم متر 

میلی متر = یک هزارم متر 
میکرومتر = یک میلیونیم متر 

نانومتر = یک میلیاردم متر 
واحدهای بزرگتر از متر:

دکا متر = 100متر
کیلومتر = 1000 متر

هکتومتر = 10 هزار متر 
گره؛ مقیاس طول است و هر گره برابر ۶/۵ سانتی متر می باشد.                     

ذرع ؛ برابر با1۶ گره و هر ذرع 10۴ سانتی متر می باشد.             
گز؛ واحد طول  است که به  آن ذرع هم گفته می شود و هرگز برابر با 1۶ گره و10۴ سانتی متر 

می باشد. ذراع ؛ واحد قدیم برای طول به اندازه از آرنج تا سر انگشتان مرد بوده است.     
مایل یا میل )Mile(؛ مقیاس طول می باشد که اندازه آن مختلف است. مایل انگلیسی 1۶0۹ متر؛ 

مایل دریایی1۸۵۲ متر می باشد.
متر؛ مقیاس طول و مطابق 1۴ گره و ربع از ذرع ایرانی و برابر با 100 سانتی متر است. 

کیلومتر؛ برابر با1000 متر می باشد.  
میلی متر؛ برابر با یک هزارم متر.                                                                                 

میکرون؛ مقیاس بسیار کوچکی است که برای اندازه گیری اشیای کوچک به کار می رود و یک هزارم 
میلی متر می باشد.

اینچ؛ واحد مقیاس طول و برابر ۲/۵۴ سانتی متر، مقیاس طول در انگلستان می باشد. 
فوت یا پا )Foot(؛ واحد اندازه گیری طول و معادل ۳0/۴۸ سانتی متر  یا 1۲ اینچ است. پنجاه 

فوت تقریباًً 1۵ ذرع می باشد.                                                                   
یارد )Yard(؛ مقیاس طول برای اندازه گیری پارچه؛ در انگلستان و آمریکای شمالی معادل ۳۶ اینچ 

یا ۹۲ سانتی متر یا 1۴ گره می باشد.
دسی متر؛ ده یک متر؛ یا یک دهم متر است.                                               

فرسنگ یا فرسخ؛ مقیاس مسافرت قریب ۶ کیلومتر و معادل ۳ میل یا 1۲000 ذراع می باشد.
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واحدهای اندازه گیری مساحت

ـ    هکتار)زمین های  کشاورزی( ـ  کیلومترمربع  از:  عبارت اند 
مترمربع ـ سانتی مترمربع.

کیلومتر مربع سطحی برابر با یک کیلومتر در یک کیلومتر 
یک  هر کدام  اضالعش  که  مربعی  مساحت  یعنی  است؛ 

کیلومتر باشد.
هکتار )زمین های کشاورزی(: برابر 10000 مترمربع می باشد.
هر مترمربع مساحت مربعی است که اضالعش هر کدام 
اندازه گیری  سطوح  برای  مترمربع  می باشند.  متر  یک 
کوچک مثل پارچه و مساحت خانه و باغچه به کار می رود.

هر سانتی مترمربع مساحت مربعی است که اضالعش هر کدام یک سانتی متر می باشند. سانتی مترمربع 
برای اندازه گیری ابعاد کوچک چون کاغذ و امثال آن مورد استفاده قرار می گیرد.

جریب یکی از واحدهای اندازه گیری قدیمی است. در متون قدیمی زبان فارسی به صورت جریب و 
نیز گری به کار رفته است و برخی روستاها و مناطق جغرافیایی ایران پسوند جریب دارند. جریب 

بین المللی برابر است با واحدهای متریک زیر:
۴،0۴۶،۸۵۶۴۲۲۴ مترمربع
0،۴0۴۶۸۵۶۴۲۲۴ هکتار. 

یک جریب آمریکایی برابر است با:۸۷۲۶1، ۴،0۴۶  متر مربع.

تبدیل واحدهای سطحی

1 اینچ مربع = ۴۵۲ / ۶ سانتی متر مربع 

1 متر مربع = ۷۶۴ / 10 فوت مربع 

1 متر مربع = 1۹۶ / 1 یارد مربع 

1 یاردمربع = ۹ فوت مربع 

1 مایل مربع = ۵۹0 / ۲ کیلومتر مربع 

1 کیلومتر مربع = 100 هکتار 

1 هکتار = ۴۷1 / ۲ جریب 

1 جریب = ۷۴0 / ۴ یارد مربع 

1سانتی مترمربع = 1۵۵ / 0 اینچ مربع

1 فوت مربع = 0۹۳ / 0 متر مربع 

1 یارد مربع = ۸۳۶ / 0 متر مربع 

1 فوت مربع = 0/1111  یاردمربع

1 کیلومتر مربع = ۳۸۶ / 0 میل مربع 

1 هکتار = 01 / 0 کیلو متر مربع 

1 جریب = ۴0۵ / 0 هکتار 

1 یارد مربع = ۲10۹ / 0 جریب
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برای حجم واحد هایی از جمله گالن، بشکه، لیتر، سی سی یا سانتی متر مکعب و… به کار می رود. 
لیتر  می رود،  به کار  جهانی  بازار  در  نفت  فروش  و  خرید  برای  بیشتر  گالن  که  شنیده اید  حتماًً 

کاربردهای زیادی دارد و از جمله آن در مورد بنزین و … است.
 ـ آمریکایی )US Gallons(: هر بشکه نفت خام معادل صد و پنجاه و نه لیتر یا دقیق تر 1۵۸/۹۹ 

لیتر است. هر گالن ۳.۷۸ یا تقریباًً ۴ لیتر است.
 ـ هر گالن انگلیسی: معادل ۴.۵۵ لیتر است.

 ـ  هر لیتر معادل 1000 سانتی متر مکعب است.
 ـ  سی سی، میلی لیتر و سانتی متر مکعب معادل هم هستند.

)Volume( واحدهای اندازه گیری حجم

واحدهای اندازه گیری زمان

ثانیه:1/۶0
دقیقه: ۶0 ثانیه

ساعت: ۶0 دقیقه = ۳۶0 ثانیه
شبانه روز: ۲۴ ساعت = 1۴۴0 دقیقه = ۸۶۴00 ثانیه
هفته: ۷ شبانه روز = 1۶۸ ساعت = 100۸0 دقیقه = 

۶0۴۸00 ثانیه
ماه: ۳0)۲۸ ۲۹ یا ۳1( شبانه روز

فصل: ۳ ماه
سال: 1۲ ماه = ۳۶۵ شبانه روز = ۸۷۶۵ ساعت = 

۵۲۶۳۸0 = ۳1۵۸۲۸۴۶ ثانیه
سده )قرن(: 100 سال

هزاره: 1000 سال

ارتفاع

عرض

طول
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)Speed( واحدهای اندازه گیری سرعت

)Weight( واحدهای اندازه گیری وزن

)Power( واحدهای اندازه گیری قدرت

برای سرعت واحد های متفاوتی وجود دارد که رایج ترین 
از        یکای  فیزیک  در  ساعت)Km/h( است،  بر  آن کیلومتر 
  )m/s(دیگری بیشتر استفاده می شود که متر بر ثانیه است
که واحد بین المللی SI نیز هست و یکای دیگری که در 
ساعت  بر  مایل  است  رایج  آمریکا  و  اروپایی  کشورهای 

می باشد.
 ـ هر مایل بر ساعت معادل 1/۶ کیلومتر بر ساعت است. 

 ـ هر متر بر ثانیه معادل ۳/۶ کیلومتر بر ساعت است.

 ،)Pound(پوند ،)Ounce(وزن نیز دارای واحدهای متفاوتی است از جمله کیلوگرم و گرم، اونس
تن)Ton( و … است. البته واحدهایی مثل سیر و مثقال نیز در کشورمان وجود دارد که برای مواد 
ارزشمند مثل زعفران، طال و… کاربرد دارد. گرم و کیلوگرم رایج ترین واحدهای اندازه گیری اند، 

اونس بیشتر در مورد وزن طال )در جهان( به کار می رود.

ـ هر مثقال برابر ۴/۷ گرم است.
 ـ هر سیر برابر ۷۵ گرم است.

 ـ هر اونس برابر ۲۸/۳۵ گرم است.
 ـ هر پوند برابر ۴۵۳/۵۶ گرم است.

 ـ هر تن برابر 1000 کیلوگرم است.

داریم  کاربردی  واحد  دو  قدرت  برای 
یکی کیلو وات )Kilowatt( و دیگری 
اسب  )Horsepower(که  بخار  اسب 
موتور  قدرت  مورد  در  بیشتر  بخار 

می رود. به کار  ماشین ها 
 ـ هر اسب بخار معادل  0/۷۳۵کیلووات 

است.
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1 ـ درجه: یک درجه برابر است با 1/۳۶0 یک دور کامل 
دایره 

یعنی  برابر 1/۴00 یک دور کامل  2 ـ گراد: یک گراد 
است برابر ۴00گراد  کامل  دور  یک 

نتیجه : 1۸0 درجه برابر ۲00 گراد است
زاویه  یک   r شعاع  به  دایره  یک  در  اگر  رادیان:  3 ـ 
مرکزی در نظر بگیریم، اندازه این زاویه مرکزی بر حسب 
رادیان برابر است با L/r  یعنی طول کمان رو برو به زاویه 

تقسیم بر شعاع آن دایره

واحدهای اندازه گیری زاویه

 )temperature( واحدهای اندازه گیری دما

واحد اندازه گیری نور

دما دارای دو واحد کاربردی سلسیوس یا 
سانتی گراد و فارنهایت است.

 ـ هر درجۀ سانتی گراد )سلسیوس( برابر 
با ۳۳/۸ درجه فارنهایت  

 ـ هر درجه فارنهایت برابر منفی 1۷/۲۲ 
درجه سانتی گراد )سلسیوس( است

تبدیل واحدهای دما:
۹/۵ × )۳۲ – F° = C° فارنهایت به سلسیوس  
)۵/۹ × C°( +۳۲ = F° سلسیوس  به فارنهایت  

۹/۵ × )۴۵۹/۶۷( + F° = K کلوین به فارنهایت   
۴۵۹٫۶۷ − ۵/۹ × K = F° فارنهایت به کلوین   

زرد،  نارنجی،  قرمز،  دارد:  اصلی  رنگ  که هفت  است  تشکیل شده  رنگ  هزاران  از  اصل  در  نور 
سبز، آبی، نیلی، بنفش. رنگ های زرد، قرمز، نارنجی حامل انرژی گرمایی هستند. ایزاک نیوتن، 
این موضوع را با عبور دادن نور از منشور فهمید. او در شیشه پنجره اتاقش سوراخی ایجاد کرد 
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و منشور را با فاصله یک متری از شیشه قرار داد. در نتیجه هفت رنگ نور با فاصله یک متر از 
یکدیگر پراکنده شدند و سپس ذره بین را در مقابل هر رنگ قرار داد تا متوجه شود که گرمای 

نور از کجا ایجاد می شود.
اندازه گیری  متفاوت  واحدهای  دلیل  به همین  و  می شود  اندازه گیری  متفاوتی  روش های  به  نور 
برای نور وجود دارد. در اینجا گاهی به پرکاربردترین معیارهای اندازه گیری نور می اندازیم و چون 
مفهوم نور طول موج وسیعی از مادون قرمز تا ماورا بنفش را شامل می شود، تنها روی نور مرئی 

تمرکز می کنیم.
طیف نور مرئی، بخشی از طیف امواج الکترو مغناطیس است که توسط گیرنده های نوری چشمان 
ما درک شده و قابل مشاهده می باشد. در واقع محدودۀ طول موج طیف نور مرئی توسط چشمان 

ما تعیین می شود.

محدودۀ طیف نور مرئی
اگر بخواهیم با دقت علمی این مسئله را بیان کنیم باید بگوییم که محدودۀ طول موج تابش الکترو 
مغناطیسی که ۳۸0 تا ۷۵0 نانومتر است، بیان گر نور مرئی می باشد. دو سر محدودۀ طول موج نور 
مرئی، ۳۸0 نانومتر و ۷۵0 نانومتر هستند که نشان دهنده  نقاط پایانی باال و پایین این محدوده 
می باشند؛ چشم ما قادر نیست که تابش های الکترو مغناطیس فراتر از این محدوده را ببیند. به 

این معنا که طیف هایی از طول موج های تابشی وجود دارند که ما آنها را نمی بینیم.

نسبیت نقاط پایان
از  بسیاری  اما  انسان هستند.  قابلیت های چشم  به  توجه  با  باال ذکر شدند،  در  که  پایانی  نقاط 
حیوانات توانایی دیدن طول موج های فراتر از محدودۀ دید انسان را دارند. برد قابلیت دید آنها به 
محدوده هایی توسعه می یابد که ما آن را طیف مادون قرمز یا فرا بنفش می نامیم. در این مفهوم، 
محدودۀ طول موج ها می تواند نسبی باشد. آنچه که به صورت رنگ مشاهده می کنیم، به سیستم 
بصری و پاسخ مغز ما به مجموعه ای از امواج الکترو مغناطیسی خاص بستگی دارد. بنابراین، طول 
موج ها در واقع مفاهیمی مطلق هستند اما رنگ هایی که ما قادر به دیدن آنها هستیم به دستگاه 

بصری ما بستگی دارند.

طول موج  نورهای رنگی مرئی
رنگ ها پاسخ سیستم بصری ما به تابع تابش الکترو مغناطیس هستند. سلول های مخروطی موجود 
در شبکیه  چشم، مسئول درک رنگ ها هستند. چشم انسان بسیار حساس بوده و به نور موجود 
در طول موج ۵۵۵ نانومتر پاسخ مطلوبی می دهد؛ این طول موج منطقۀ سبز رنگ طیف نور مرئی 
قرار دارد. تعجبی ندارد که چشمان ما رنگ سبز را بسیار دوست دارند! تمامی رنگ های پایه ای، 
طیفی از طول موج را شامل می شوند که با توجه به آن درجه بندی می شوند. طیف سبز از سبز 
کم  رنگ شروع شده و تا سبز تیره ادامه می یابد؛ آبی نیز از آبی روشن تا رنگ آبی تیره را شامل 
می شود و در مورد رنگ های دیگر نیز چنین است. رنگ های خاصی وجود دارند که جزء رنگ های 
پایه ای نیستند؛ همانند صورتی یا بنفش. این رنگ های ترکیبی از ترکیب برخی رنگ های پایه ای 
شکل می گیرند. در واقع این رنگ ها از ترکیب دو طول موج از نورهای مرئی تشکیل شده اند. در 
اینجا جدولی ارائه می شود که طی آن تقسیم بندی طیف نور و مناطق رنگی بیان شده است. در 
این جدول، طول موج نور مرئی در مقیاس متر عنوان شده است. واحد مورد استفاده، آنگستروم 

است. یک آنگستروم برابر با  10-10 متر است.
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محدودۀ طول موج در واحد آنگستروم  m 10-10رنگ

ـ ۳۸00بنفش  ۴۵00

ـ ۴۲00نیلی  ۴۵00

ـ ۴۵00آبی  ۴۹۵0

ـ ۴۹۵0سبز  ۵۷00

ـ ۵۷00زرد  ۵۹00

ـ ۵۹00نارنجی  ۶۲00

ـ ۶۲00قرمز  ۷۵00

توسط طیف  و  دارند که مشاهده شده  رنگی وجود  مرئی  نور های  از  این طول موج هایی  بر  بنا 
سنج اندازه گیری شده اند. همان  طور که در جدول باال مشاهده می کنید، رنگ بنفش کوتاه ترین 
طول موج، و قرمز بلندترین طول موج را دارد. رنگ اشیای مختلف بسته به خصوصیات مربوط به 
جذب و انتشار نوری آنها، توسط چشم ما درک می شود. عالوه بر رنگ هایی که در باال ذکر شدند، 
رنگ های بسیاری وجود دارند که ما آنها را در جهان پیرامون خود مشاهده می کنیم. دلیل آن 
این است که، آن رنگ های ترکیبی از ترکیب طول موج این رنگ های پایه تشکیل شده اند. هر 
بسته  موج نور از مخلوطی از تمامی طول  موج های رنگی تشکیل شده است که به رنگ سفید دیده 

می شود. رنگین کمان از شکست نور توسط قطرات باران تشکیل می شود.

pH مطلوب سبزی ها نشان  یاد گرفته اید. در جدول زیر میزان  pH را در کتاب درسی  موضوع 
می شود. داده 

جدول میزان اسیدیتۀ )pH( مطلوب خاک برای انواع سبزی ها

اسیدیتۀ خاک

قلیایی                              خنثی                              اسیدی

0       1          2        3       4         5        6         7       8       9        10     11       12      13     14
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واحد اندازه گیری انرژی )کالری(

طبق تعاریف علمی انرژی توانایی انجام کار است. اما 
در حالت کلی انرژی به  دو نوع انرژی جنبشی و انرژی 
اندازه گیری  واحدهای  و  می شود  تقسیم  پتانسیل 
انرژی مختلفی وجود دارد که در جای خود به کار 

می روند. 

)Jule( ژول
یکی از واحدهای اندازه گیری انرژی است که بنا به تعریف علمی یک ژول مساوی کار الزم برای 
جابجا کردن یک جسم با نیروی 1 نیوتن و مسافت 1 متر است. ژول یکای اصلی انرژی در سیستم 

بین المللی واحدها SI می باشد. واحد نیرو در این حالت نیوتن در نظر گرفته می شود.  

اسیدیتۀ مطلوبنام سبزیاسیدیتۀ مطلوبنام سبزی

66  ـ56آرتیشو80  ـ60بامیه
75ـ  65مارچوبه68  ـ62پیاز

70ـ60لوبیا80  ـ60جعفری
66  ـ56چغندر70ـ50جعفری فرنگی
70ـ60کلم بروکلی66  ـ56نخود فرنگی

70ـ60کلم بروکسل80  ـ60فلفل
ـ  58سیب زمینی 66ـ56کلم پیچ65  
70ـ60طالبی70ـ50کدو تنبل

60ـ50هویج70ـ60تربچه
70ـ60کلم گل70ـ50ریواس
70ـ60کرفس70ـ50موسیر
70ـ60چغندر لبویی70ـ50اسفناج
60 ـ50فلفل تند70ـ60کدو

60  ـ50پیاز کوهی70ـ60توت فرنگی
60  ـ50خیار70ـ60ذرت شیرین

60  ـ50شبت70ـ50سیب زمینی شیرین
60  ـ50بادمجان70ـ60چغندر برگی
60  ـ50سیر70ـ  55گوجه فرنگی

60  ـ50تره فرنگی70ـ50شلغم
70ـ  65کاهو70ـ60کدو خورشتی زوسینی

70ـ60نعناع80  ـ70قارچ
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)Calorie( کالری
کالری واحد انرژی مورد استفاده در صنایع غذایی است و یک کالری مساوی مقدار انرژی حرارتی 
الزم برای باال بردن درجه حرارت یک گرم آب به میزان یک درجه سانتی گراد است. کالری انواع 
مختلفی دارد و برای مثال کالری مورد استفاده در ترموشیمی برابر با ۴.1۸۴ ژول است. اما کالری 
مورد استفاده در سیستم بین المللی معادل ۴.1۸۶۸ ژول می باشد و در مبدل واحد سایت از عدد 
به کار  بزرگ تری  اندازه گیری  واحدهای  با  کالری  غذایی  صنایع  در  است.  استفاده شده   ۴/1۸۴

می رود مانند کیلوکالری و با C نمایش داده می شود.
تبدیل واحدها:

یک ژول برابر است با ۴/1۶۸ کالری
یک ژول دقیقاً برابر 10۷ ارگ است.

یک ژول برابر 0/۷۳۷۶ فوت.
ولت  الکترون   ۶/۲۴1/۵0۹/۴۷۹/۶0۷/۷1۸/۳۸۲/۹۴۲۴۸۳۸۷۲۲۳۶ معادل  تقریباًً  ژول  یک 

است.  )EV(
پوند یکای کار در دستگاه مهندسی بریتانیایی است.

:)eV( الکترون ولت
از آنجا که در ابعاد اتم و مولکول میزان انرژی بسیار ناچیز است لذا نیاز به واحد انرژی با مقیاس 
کوچک در هنگام مطالعه رفتار اتم ها احساس می شود. از این رو الکترون ولت )eV( به عنوان 
واحد اندازه گیری انرژی در فیزیک و شیمی اتمی به کار می رود. گرچه الکترون ولت )eV( واحد 
رسمی و ثبت شده اندازه گیری انرژی در سیستم SI نیست اما در جهان رایج بوده و مورد استفاده 
قرار می گیرد. یک الکترون ولت معادل مقدار انرژی یک الکترون تحت ولتاژ یک ولت است. هر 

الکترون ولت معادل 1۹ـ e 1۶0۲1۷۶۵۳ ژول می باشد.
)Erg( ارگ

از جمله واحدهای اندازه گیری انرژی می توان به ارگ )Erg( اشاره نمود. نام این واحد از یک کلمه 
یونانی به معنی کار یا وظیفه گرفته شده است. ارگ از واحدهای انرژی در سیستم CGS می باشد 
و برابر است با گاز انجام شده توسط نیروی یک دین )dyn( در جابه جایی به اندازه 1 سانتی متر 

هر ارگ )Erg( معادل e-7 10 ژول است.
)Foot - Pound( فوت پوند

واحد اندازه گیری انرژی در سیستم آمریکایی و امپراطوری فوت یوند )Foot - Pound( بوده و 
با نماد lbf یا ft.lbf نمایش داده می شود. یک فوت پوند )Foot - Pound( معادل است با کار 
انجام شده در جابه جایی به اندازه 1 فوت  )ft( و با نیروی یک پوند ـ نیرو )lbf( و هر فوت پوند 

برابر است با 1/۸۵۵۸1۷ ژول.
)British thermal umit( واحد انگلیسی حرارت

با  است  برابر  اندازه گیری  واحد  این  می شود  داده  نمایش   BTU نماد  با  حرارت  انگلیسی  واحد 
مقدار انرژی الزم جهت افزایش دمای 1 پوند آب به میزان 1 درجه فارنهایت. در حال حاضر واحد 
انگلیسی حرارت کاربردکمی داشته و واحد ژول جایگزین آن گردیده و هر BTU برابر است با 

ژول.  10۵۵
البته ترکیب واحدهای فوق با پیشوندهای SI مانند کیلو، مگا، کیگا، میلی و ... نیز کاربرد فراوان 
دارد و با توجه به این پیشوندها می توان مقادیر هر یک از واحدهای انرژی را مشخص نمود با 
توجه به مقادیر فوق برای هر واحد و ضرایب تبدیل آنها می توان هر یک از واحدهای اندازه گیری 

انرژی را به دیگری تبدیل نمود.
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معرفی روابط و کاربرد آنها

)Growth Degree Day( درجه روز رشد

میزان یا نرخ رشد بسیاری از موجودات زنده در وحله اول توسط درجه حرارت کنترل می شود. 
فرایند رشد از یک درجه حرارت حداقل شروع می شود و با افزایش دما افزایش می یابد، تا آنجایی 
که به حداکثر میزان خود می رسد. به درجه حرارتی که حداکثر رشد در آن به وقوع می پیوندد، 
دمای بهینه می گویند. در واقع واکنش مراحل مختلف رشد اکثر موجودات زنده به درجه حرارت از 
الگویی به شکل یک منحنی تبعیت می کند؛ با این تفاوت که نه تنها دمای حداقل، بهینه و حداکثر 
از یک موجود زنده به موجود زنده دیگر متفاوت است، بلکه آنها برای مراحل و واکنش هایی که 
در داخل بدن یک موجود زنده اتفاق می افتند نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین براساس مطالب 
فوق زمانی که دما کنترل کننده میزان یا نرخ رشد یک موجود زنده یا یک فرایند است، میزان 
یا   GDD یا همان  رشد  روز  توسط یک سیستم درجه  فرایند  یا  زنده  موجود  آن  رشد  نرخ  یا 
 GDD و یا مجموع نیاز حرارتی مشخص می شود. درجه روز رشد یا Growth     degree day

براساس فرمول زیر محاسبه می شود:
GDD = )Tmax+Tmiin(/۲ ـTbase

در این فرمول Tmax دمای بیشینه روزانه یا همان حداکثر دمای روزانه، Tmin  دمای کمینه 
روزانه یا همان حداقل دمای روزانه و Tbase دمای پایه یا Base Tamprature است.

در فرمول درجه روز رشد Tmax دمای بیشینه روزانه یا همان حداکثر دمای روزانه، Tmin دمای 
 Base Tamprature درجه حرارت پایه یا Tbase کمینه روزانه یا همان حداقل دمای روزانه و

است.
آغاز گل دهی  آغاز یک مرحله رشد یک موجود زنده مثاًلً  برای  فرض کنید حداقل دمای الزم 
یک گیاه یا تفریخ تخم های یک حشره 10 درجه سانتی گراد است و در دمای باالتر از ۳0 درجه 
سانتی گراد آن مرحله رشد یعنی گل دهی آن گیاه یا تفریخ تخم آن حشره متوقف خواهد شد. 
پس درجه حرارت پایه یا Tbase برای آغاز این مرحله نموی 10 درجه سانتی گراد است. حال 
به عنوان مثال پژوهش ها نشان داده اند که آن گیاه برای اینکه وارد گل دهی شود و یا آن حشره 
برای اینکه الروهایش از تخم تفریخ شود، به ۵۸ درجه روز رشد یا GDD نیازمند است. برای 

درک این موضوع به مثال زیر توجه کنید: 
تا شنبه هفته بعد  برای روزهای یکشنبه  براساس داده های هواشناسی یک منطقه  فرض کنید 

است. به ثبت رسیده  به شرح جدول سمت چپ  درجه حرارت های 
جدول درجه حرارت روزهای یکشنبه تا شنبه یک منطقه

حداقل دمای روزحداکثر دمای روزروز
۲۲1۸یکشنبه
۲۸1۸دوشنبه
۳۴۳0سه شنبه
۲۵1۷چهارشنبه
۲0۸پنجشنبه
10۸جمعه
1۲۶شنبه
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حال براساس جدول فوق درجه روز DD را برای هر روز محاسبه می کنیم، تا در نهایت از مجموع 
درج روز یا DD های به دست آمده درجه روز رشد یا GDD را حساب کنیم.

درجه   1۸ آن  حداقل  و   ۲۲ شنبه  یک  روز  دمای  حداکثر  شنبه:  یک  روز  برای  روز  درجه 
سانتی گراد است. پس میانگین دما برابر با ۲0 درجه سانتی گراد خواهد بود. حال 10 را به عنوان 
دمای پایه از میانگین دمای این روز یعنی ۲0 کم می کنیم. پس درجه روز برای روز یکشنبه 

بود. معادل 10 خواهد 
GDD = )Tmax+Tmiin(/۲ ـTbase

GDD = )۲۲+1۸(/۲ 10= 10ـ
درجه روز برای روز دوشنبه: حداکثر دمای روز دوشنبه ۲۸ و حداقل آن 1۸ درجه سانتی گراد 
است. پس میانگین دما برابر با ۲۳ درجه سانتی گراد خواهد بود. حال 10 را به عنوان دمای پایه 
از میانگین دمای این روز یعنی ۲۳ کم می کنیم. پس درجه روز برای روز یکشنبه معادل 1۳ 

خواهد بود.
GDD = )۲۸+1۸(/۲ 1۳= 10ـ

درجه روز برای روز سه شنبه: حداکثر دمای روز سه شنبه ۳۴ و حداقل آن ۳0 درجه سانتی گراد 
است. پس میانگین دما برابر با ۳۲ درجه سانتی گراد خواهد بود. یکی از نکات مهم در محاسبه 
درجه روز رشد یا GDD همین جا پنهان شده است. از آنجایی که میانگین دمای روز بیشتر از 
حداکثر دمای آستانه یعنی ۳0 درجه سانتی گراد است بنابر  این ۲ درجه اضافی در میانگین دمای 
روزانه به درد فرایند مذکور یعنی گل دهی نخواهد خورد. بنابر  این در چنین وضعیتی یعنی در 
صورتی که میانگین دمای یک روز بیشتر از حداکثر دمای آستانه باشد به جای میانگین به دست 
آمده از همان حداکثر دمای آستانه استفاده خواهیم کرد. پس در این روز به جای کم کردن 10 
از ۳۲، عدد 10 را از ۳0 کم خواهیم کرد، در این صورت درجه روز برای روز سه شنبه معادل 

۲0 خواهد بود.
درجه   1۷ آن  حداقل  و   ۲۵ چهارشنبه  روز  دمای  حداکثر  روز چهارشنبه:  برای  روز  درجه 
سانتی گراد است. پس میانگین دما برابر با ۲1 درجه سانتی گراد خواهد بود. حال 10 را به عنوان 
برای روز یکشنبه  این روز یعنی ۲1 کم می کنیم. پس درجه روز  از میانگین دمای  پایه  دمای 

معادل 11 خواهد بود.
GDD = )۲۵+1۷(/۲ 11 = 10ـ

درجه   ۸ آن  حداقل  و   ۲0 شنبه  پنج  روز  دمای  حداکثر  پنج شنبه:  روز  برای  روز  درجه 
سانتی گراد است. پس میانگین دما برابر با 1۴ درجه سانتی گراد خواهد بود. حال 10 را به عنوان 
برای روز یکشنبه  این روز یعنی 1۴ کم می کنیم. پس درجه روز  از میانگین دمای  پایه  دمای 

بود. معادل ۴ خواهد 
GDD = )۲0+۸(/۲ 1۴= 10ـ

سانتی گراد  درجه   ۸ آن  و حداقل  روز جمعه 10  دمای  برای روز جمعه: حداکثر  درجه روز 
است. پس میانگین دما برابر با ۹ درجه سانتی گراد خواهد بود. نکته مهم دیگر در محاسبه درجه 
روز رشد یا GDD همین جا مطرح می شود. از آنجایی که میانگین دمای روز کمتر از حداقل 
دمای آستانه یا همان دمای پایه است )معادل 10 درجه سانتی گراد( بنابراین میانگین  ۹ درجه 
سانتی گراد هیچ نقشی در فرایند مذکور یعنی گل دهی یا تفریخ تخم نخواهد داشت. بنابراین در 
چنین وضعیتی یعنی در صورتی که میانگین دمای یک روز کمتر از حداقل دمای آستانه یا همان 
درجه حرارت پایه باشد، میانگین به دست آمده را در محاسبه GDD اعمال نخواهیم کرد یعنی 

به جای آن در محاسبه GDD از مقدار صفر استفاده خواهیم کرد.
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درجه روز برای روز شنبه: حداکثر دمای روز شنبه 1۲ و حداقل آن ۶ درجه سانتی گراد است. پس 
میانگین دما برابر با ۹ درجه سانتی گراد خواهد بود. نکته مهم دیگر در محاسبه درجه روز رشد یا 

GDD همین جا مطرح می شود. پس در روز شنبه نیز همان شرایط روز جمعه مطرح است.
حال به محاسبه درجه روز رشد یا GDD می پردازیم:

GDD = )10+1۳+۲0+11+۴+0+0( = ۵۸
از آنجایی که براساس مثال فوق ورود به گل دهی یا تفریخ تخم های حشره نیازمند ۵۸ درجه روز 
رشد بود و از آنجایی که این میزان درجه روز رشد در مدت ۷ روز تأمین شد، بنابراین گیاه بعد از 
۷ روز یعنی در انتهای روز شنبه وارد گل دهی خواهد شد و یا اینکه نوزادهای حشره در انتهای روز 

شنبه از تخم خارج خواهند شد. یعنی ما در این ۷ روز به درجه روز رشد مورد نیاز دست یافتیم.

مقدمه
آلودگي هاي زیست  تکنیک هاي سم پاشی نقش بسیار مهمي در کارایی سموم و کاهش میزان 
محیطي دارند. در کاربرد  انواع سموم هدف رساندن حداکثر مواد مؤثره به محلي است که آفت 
بیشترین فعالیت را دارد و در این راستا دستگاه هاي سم پاش نقش مهمي را  ایفا مي نمایند. در 
به کارگیري  همچنین  و  سم پاش  انتخاب  جمله  از  مختلفي  عوامل  سم پاش ها  از  بهینه  استفاده 

صحیح آن نقش کلیدي دارد. 
انتخاب سم پاش

سم پاش ها  این  به کاربرد  بستگی  که  شده  اند  ساخته  مختلفی  تکنولوژی های  با  سم پاش ها  انواع 
این  از  یکی  می نمایند.  نظر  مورد  کاری  شرایط  با  متناسب  سم پاش  به انتخاب  اقدام  کشاورزان 
سم پاش ها که کاربرد وسیعی در عرصه زراعت دارد، سم پاش بومدار پشت تراکتوری است که در 
انواع سوار شونده، کششی و خودرو تولید می شوند. این نوع سم پاش در اندازه های مختلف با طول 

بوم های ۸  ، 1۲، 1۵، 1۸ و ۲1 متر در کشور ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. 
چنانچه یک سم پاشی خوب و اصولی مورد نظر باشد، قبل از به کارگیری سم پاش بایستی کلیه 
قسمت های آن بازدید، سرویس و تعمیر گردد تا سم پاش آماده به کار شده و در زمان مناسب 
سم پاشی از تلف شدن زمان و هزینه ها جلوگیری به عمل آید. این موضوع در قالب معاینه فنی 
سم پاش ها مطرح و در دست اقدام می باشد. پس از آن بایستی سم پاش را برای سم پاشی کالیبره 

و تنظیم نمود. 
کالیبراسیون سم پاش پشت تراکتوری

کالیبراسیون یعنی تنظیم سم پاش برای پاشش مقدار معینی محلول سمی در هکتار )با قطر ذرات 
از پیش تعیین شده و تعداد معینی از ذرات(. از آنجایی که قبل از کالیبره شدن سم پاش ممکن 
است پاشش نامنظم و بیش از حد مورد نیاز باشد، جهت جلوگیری از اتالف سم و کاهش اثرات 
نامطلوب بر محیط و کاربران و جلوگیری از سوزش گیاه، کلیه مراحل کالیبراسیون بایستی با آب 

انجام شود. 
1ـ کنترل وضعیت عمومی سم پاش

کنترل  و  بررسی  را  عمومی سم پاش  وضعیت  باید  کالیبراسیون  اجرایی  عملیات  انجام  از  قبل 
در  یاد شده  تمامی موارد  ابتدا  کالیبراسیون،  و  از عملکرد صحیح سم پاش  اطمینان  برای  نمود. 

نمود. بازدید  و  بررسی  به دقت  و  تک  تک  را  سم پاش ها  فنی  معاینه  دستورالعمل 

کالیبراسیون سم پاش ها
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2ـ انتخاب نازل
نازل مهم ترین بخش یک سم پاش است و محلول سمی از آن خارج می شود.  نازل باید بتواند تا 
محلول را به خوبی به ذرات ریز تبدیل کند. برای مبارزه  با  علف های  هرز در مزارع گندم که ارتفاع 
بوته ها حدود  cm ۲0 ـ 1۵ می باشد و زمین تسطیح نیست، استفاده از نازل ۸00۲  و یا ۸00۳ 

با زاویه پاشش ۸0 درجه و ارتفاع بوم حدود ۷۵ سانتی متر از روی محصول توصیه می گردد.  
3ـ فشار سم پاشی 

فشار سم پاشی در سم پاش های بومدار با نازل های بادبزنی )تی جت( معموالًً بین 1 تا ۵ بار می باشد. 
در مبارزه با علف های هرز از ذرات درشت تر استفاده می شود تا بادبردگی به حداقل برسد. لذا برای 

علف هرز فشار ۲ تا ۳ بار و در مبارزه با آفات و بیماری ها فشار بین ۳ تا ۴ بار مناسب می باشد.
با افزایش فشار، خروجی محلول زیادتر شده و قطر ذرات ریزتر می گردد. تغییر فشار بستگی به دور 
موتور و دور محور توان دهی تراکتور )PTO( داشته و همچنین میزان آن با رگوالتور یا شیر فشار 
مقداری  فشار،  افزایش  نهایی  باید حتی در حد  استاندارد  فشار  تنظیم می باشد. یک شیر  قابل 

محلول برگشتی به مخزن داشته باشد تا از ترکیدگی پمپ و لوله ها جلوگیری کند. 
راه دیگر برای تعیین مقدار دقیق فشار نازل ها بدین صورت است که، در مدت زمان یک دقیقه 
مقدار خروجی چند نازل را در ظروف جداگانه اندازه می گیریم. سپس میزان محلول به دست آمده 

از نازل ها را با جدول راهنمای نازل مقایسه کرده و با تغییر رگوالتور به فشار الزم می رسیم.
4ـ سرعت حرکت تراکتور

سرعت حرکت تراکتور در مزارع مکانیزه و کاماًلً تسطیح شده تا 1۴ کیلومتر در ساعت می باشد که 
این مقدار در مزارع کشور ما به علت ناهموار بودن سطح مزارع به ۴ تا ۶ کیلومتر کاهش می یابد. 
تعیین سرعت حرکت  برای  باشد،  نداشته  اصاًل وجود  یا  بوده  تراکتور خراب  اگر کیلومتر شمار 
تراکتور باید از راننده خواست تا طبق تجربیات قبلی خود در مزرعه مورد آزمایش، میزان گاز 

دستی تراکتور و دنده را انتخاب و شروع به حرکت در شرایط مزرعه نماید.
5ـ میزان محلول مصرفی در هکتار 

 مقدار مشخصی آب، مثالً ۲0 لیتر آب را در مخزن سم پاش ریخته و با سرعت معمولی کار در 
مزرعه تراکتور را به حرکت در می آوریم تا آب مخزن تمام شود.

 مساحت خیس شده توسط بوم با عرض ۸ متر را اندازه گیری می کنیم. مثاًلً اگر پس از  1۲۵  متر 
حرکت تراکتور آب مخزن تمام شد، مساحت سم پاشی برابر خواهد بود با:  

مترمربع 1000  =  1۲۵ × ۸
برای به دست آوردن حجم محلول مصرفی در هکتار از تناسب زیر استفاده می کنیم.

لیتر در هکتار 200 = ــــــــــــ = حجم محلول مصرفی10000×20
1000

بطور مثال چنانچه مصرف یک سم ۲ لیتر در هکتار توصیه شده باشد، برای به دست آوردن مقدار 
سم خالص در یک مخزن  ۴00  لیتری خواهیم داشت: 

مقدار سم ۲ لیتر در هکتار  و مقدار پاشش سم پاش۲00 لیتر در هکتار و ظرفیت مخزن ۴00 
لیتر

                      لیتر 4 = ـــــــ  =  میزان سم مصرفی400×2
200
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  باید توجه داشت که در آزمایش فوق از آب خالص استفاده شده است؛ اما وقتی که سم به آب 
اضافه می گردد محلول سمی حاصله مقداری غلیظ تر خواهد شد. بنابراین حرکت آنها در سیستم 
از آب  تقریبی آن حدود ۵% کمتر  میزان  نازل ها کمی کندتر می شود که  از  و خروج  سم پاشی 
خالص است. بنابراین در شروع سم پاشی باید این مسئله را مد نظر داشت و در صورت نیاز به  
اصالح با کم و زیاد کردن فشار و خروجی نازل از محل فشار شکن می توان مقدار دقیق محلول 

مصرفی در هکتار را به دست آورد.
جدول میزان محلول سم مصرفی در هکتار برای نازل های بادبزنی )XR Teejet( با زاویه پاشش 

80 و 110 درجه و بوم 8 متری

مشخصات 
نازل

فشار پمپ
 )بار(

مقدار محلول 
خروجی از هر نازل 

)لیتر در دقیقه(

مقدار پاشش محلول سمی در هکتار 
براساس سرعت حرکت تراکتور  )لیتر(

45678

 XR1100۲
XR  ۸00۲

۳0/۷۹۲۳۷1۹01۵۸1۳۵11۹

۳/۵0/۸۵۲۵۵۲0۴1۷01۴۶1۲۸

۴0/۹1۲۷۳۲1۸1۸۲1۵۶1۳۷

XR  1100۳
XR   ۸00۳

۳1/1۸۳۵۴۲۸۳۲۳۶۲0۲1۷۷

۳/۵1/۲۸۳۸۴۳0۷۲۵۶۲1۹1۹۲

۴1/۳۷۴10۳۲۸۲۷۳۲۳۴۲0۵

  XR 1100۴
XR   ۸00۴

۳1/۵۸۴۷۴۳۷۹۳1۶۲۷1۲۳۷

۳/۵1/۷۵10۴0۸۳۴0۲۹1۲۵۵

۴1/۸۲۵۴۶۴۳۷۳۶۴۳1۲۲۷۷

 XR  1100۵
XR  ۸00۵

۳1/۹۷۵۹1۴۷۳۳۹۴۳۲۸۲۹۶

۳/۵۲/1۲۶۳۴۵11۴۲۶۳۶۵۳۲0

۴۲/۲۷۶۸۴۵۴۷۴۵۶۳۹1۳۴۲

  XR 1100۶
XR   ۸00۶

۳۲/۳۷۷11۵۶۹۴۷۴۴0۶۳۵۶

۳/۵۲/۵۵۷۶۸۶1۴۵1۲۴۳۹۳۸۴

۴۲/۷۳۸1۹۶۵۵۵۴۶۴۶۸۴10
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)Liebig’s law of the minimum(  قانون حداقل لیبیگ
قانون حداقل احتماالً بهترین تئوری عامل محدودکننده شناخته شده است که به وسیله جستوس 
بیان  صورت  بدین  را  قانون  این  وی  است.  گردیده  مطرح   )Justus von liebig( وان  لیبیگ 
مانع  باشند،  موجود  عناصر  بقیه  که  جایی  در  ضروري،  عنصر  یک  وجود  عدم  یا  کمبود  نمود 
تولید محصول زراعی می گردد. براساس این قانون، رشد گیاهان تحت کنترل مقدار کل منابع 
عامل محدود کننده رشد  یا  منبع  بلکه کمیاب ترین  نیست؛  مواد مغذی موجود در دسترس  و 
بشکه ای  اگر  نامیده می شود.  نیز  بشکه«  اوقات »قانون  قانون گاهی  را کنترل می کند. این  گیاه 
دارای بدنه تخته ای با ارتفاع های متفاوت باشد، قدکوتاه ترین تخته، تعیین کننده ظرفیت بشکه 
می باشد )شکل زیر(. عامل رشد در پایین ترین حد موجود )اقلیمي، خاکي، بیولوژیکی یا ژنتیکي( 

می باشد. عملکرد  ظرفیت  تعیین کننده 
با توجه به قانون مذکور، در فرایند رشد گیاهان و حیوانات، افزودن مقدار کل مواد مغذی منجر 
به افزایش رشد آنها نمی شود؛ بلکه افزودن ماده مغذی محدود کننده یا کمیاب ترین ماده مغذی 
موجب بهبود رشد گیاه یا محصول می شود. به عنوان مثال اگر خاکی از نظر منیزیم مورد نیاز یک 
گیاه کمبود داشته باشد، ولو مقدار کود نیتروژنی / فسفره یا پتاسی آن زیادتر از حد مورد نیاز 
باشد، گیاه به رشد ادامه نخواهد داد. به زبان ساده تر »زنجیر از ضعیف ترین حلقۀ آن پاره می شود«.

بشکۀ لیبیگ

حداقل
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 )Mulder’s Chart( چارت مالدر

تعامل بین عناصر غذایی در گیاهان حائز اهمیت زیادی است. باید هر یک از عناصر کم مصرف و 
پرمصرف در حد مطلوبی به  گیاهان داده شوند. راه های مختلفی برای تشخیص کمبود هر یک از 
این عناصر وجود دارد. اما برخی از این کمبودها )یا گاهی بیش بودها( در اثر کم بودن یک عنصر 
خاص نبوده؛ بلکه به ترکیب نادرست آن با سایر عناصر، خواه در خاک و یا در گیاه، ارتباط دارد.  
در چارت زیر که به چارت مالدر معروف است، نحوۀ تعامل یا تأثیر عناصر مختلف با یکدیگر در 
جذب آنها را نشان می دهدکه نهایتاً بر وضعیت محصول تأثیر می گذارد. با استفاده از این شکل 
می توان دریافت که چگونه مقدار زیاد یک عنصر غذایی می تواند در میزان دسترسی گیاه به سایر 
یا  )هم افزایی  مثبتی  اثر  دیگر  زیادی عنصر  برعکس  و  داشته  )آنتاگونیسم(  بازدارنده  اثر  عناصر 
سینرژیسم( داشته باشد. در شکل زیر فلش سبز رنگ نشانۀ سینرژیسم و فلش قرمز رنگ نشانۀ 

آنتاگونیسم می باشد.

تعامل بین عناصر غذایی در گیاهان
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وزن هزار دانه و درصد جوانه زنی

در تعیین مقدار بذر الزم برای کشت در زمین خود، باید نه تنها از تعداد بوته در واحد سطح، بلکه 
از تعداد بذور در واحد وزن و درصد جوانه زنی بذر مورد نظر نیز اطالع داشته باشیم. در جدول زیر 

این اطالعات درج گردیده اند.

جدول وزن هزاردانه، تعداد بذر در هر گرم و حداقل درصد جوانه زدن بذور سبزی

نام سبزی و 
صیفی

وزن هزاردانه 
)گرم(

حداقل 
درصد 

جوانه زدن

تعداد بذر 
در هر 

گرم

وزن نام سبزی
 هزاردانه 

)گرم(

حداقل 
درصد 

جوانه زدن

تعداد 
بذر 

در هر 
گرم

۲/۸۶0۳۵۴تره فرنگی1۸۶0۵0مارچوبه

1/1۸0۹۲۹کاهو1۴00۷01/۸ ـ۴00لوبیا لیما

۲۶۷۵۴0طالبی۲۸0۷۵۳/۶لوبیاسبز

۴۷۷۵۲1آرتیشو1۴۶۵۷1/۵چغندرلبوئی

۵۶۵01۸بامیه۳/۵۷۵۲۹0کلم گل بروکلی

۳/۴۷0۳0۴پیاز۳/۳۷0۳0۴کلم تکمه ای

1/۶۶0۶۴۳جعفری۳/۶۷۵۲۷۵کلم پیچ

1۲۲۸0۹نخود سبز1/۳۵۵۷۸۶هویج

۶/۳۵۵1۶1فلفل سبز۳/۴۷۵۳0۷کلم گل

1۴0۷۵۸کدو0/۶۵۵1۷۸۶کرفس قمری

۹۷۵111تربچه0/۴۵۵۲۷1۵کرفس

۳/1۷۵۳۲۹کلم قمری1۸/۵۶۵۵۴چغندربرگی

۹/۷۶010۴اسفناج1/۵۶۵۶۵شیکوره
۷۲۷۵1۴کدومسمایی۴۷۵۲۵0کلم چینی

۲00۷۵۵ذرت شیرین۲۵/۵۸0۴0خیار

۳۷۵۳۵۸گوجه فرنگی۴۶0۲۵۸بادمجان

اندیو )کاسنی 
فرنگی(

۲۸0۵00شلغم1/۷۷0۶0۸

۸۷۷01۲هندوانه۲/۷۷۵۳۵۸کلم سبز
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تعداد بذر در 100 گرم از آن و مقدار بذر الزم )گرم( برای تولید نشاء
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محاسبۀ تعداد و وزن بذر الزم

برای اینکه راحت تر بتوانید تعداد و وزن بذر الرم برای هر نوع سبزی با فاصلۀ 
کشت معین را در مساحت معینی از زمین محاسبه نمایید، می توانید از دو 

جدول زیر استفاده کنید. 

برای محاسبۀ تعداد بوته در هکتار الزم است عدد 10000 )مساحت یک 
هکتار برحسب متر مربع( را بر حاصل ضرب فاصلۀ بوته ها در فاصلۀ ردیف ها 
تقسیم نمود. مثاًلً اگر فاصلۀ بوته ها ۲۵ سانتی متر و فاصلۀ ردیف ها از هم ۴0 

سانتی متر باشد، تعداد بوته ها در هکتار خواهد بود:

مترمربع 0/100= 0/۲۵×0/۴0

تعداد بوته 100000 = 0/100 ÷ 10000

روش محاسبۀ تعداد بوته در واحد سطح
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جدول تولید محصوالت سبزی در سال 2010 در جهان )فائو(

سطح زیر کشت
)هزار هکتار(

عملکرد
)تن/  هکتار(

تولید
)هزار تن( کشور

۲۲0 ۳۴/۲ ۷۵۲۹ ازبکستان

۲۴۵ ۲۲/۷ ۵۵۷۲ فرانسه

۲۶۸ ۳۶/۴ ۹۷۵۷ کره جنوبی

۳۴۸ ۳۶/۴ 1۲۶۷۹ اسپانیا

۴0۷ ۲۶/۴ 10۷۴۶ ژاپن

۵00 ۲۲/۵ 11۲۳۳ برزیل

۵۳۷ ۲۶/۵ 1۴۲01 ایتالیا

۵۵1 1۶/۲ ۸۹11 اکراین

۶۸1 1۸/۴ 1۲۵1۵ مکزیک
۷1۸ ۸/۸ ۶۲۹۹ فیلیپین

۷۵۵ ۲۵/1 1۹۴۸۷ مصر

۷۵۹ 1۷/۵ 1۳۲۸۳ روسیه

۷۶۷ ۲۶/1 1۹۹۹۵ ایران

۸1۸ 11/0 ۸۹۷۶ ویتنام

10۸۲ ۹/0 ۹۷۸0 اندونزی

10۹0 ۲۳/۸ ۲۵۹01 ترکیه

11۲0 ۳1/۸ ۳۵۶0۹ آمریکا

1۸۴۴ ۶/۴ 11۸۳0 نیجریه

۷۲۵۶ 1۳/۸ 1000۴۵ هندوستان

۲۳۴۵۸ ۲۳/0 ۵۳۹۹۹۳ چین

۵۵۵۹۸ 1۸/۸ 10۴۴۳۸0 جهان
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ضدعفونی بذر

برای جلوگیری از بروز بیماری در بوته های جوان آن را باید قبل از کاشت ضدعفونی نمود. یکی 
از روش های ضدعفونی بذر استفاده از آب داغ است. در جدول زیر دمای آب الزم برای ضدعفونی 

بذر برای سبزی های مختلف نشان داده شده است.

جدول ضدعفونی بذر با آب داغ

نوع بذر
دمای آب 

)سانتی گراد(
زمان الزم 

)دقیقه(
امراضی که کنترل می شوند

کلم بروکلی، کلم گل

کلم فندقی، کلم پیچ

کرفس

بادمجان

فلفل

گوجه فرنگی

50

50

48

50

50

50

20

25

30

25

25

25

آلترناریا، ساقه سیاه، پوسیدگی سیاه

آلترناریا، ساقه سیاه، پوسیدگی سیاه 

بالیت زودرس، بالیت دیررس

پوسیدگی بذر

لکه برگی باکتریایی

آنتراکنوز، شانکر، لکه نقطه ای
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جدول زیر اطالعات مفید متعددی را در مورد مقدار بذر، عمق کشت، دمای مطلوب جوانه زنی، 
مدت الزم برای جوانه زنی، میزان تحمل و طول مدت رشد نشاء در سینی های کشت در اختیار 

شما قرار می دهد.

هرگونه بذری برای شروع جوانه زنی و رشد خود به حداقلی از درجه حرارت نیاز دارد که در دمای 
پایین تر از این نقطه رشد آغاز نشده و یا متوقف می شود. این درجه حرارت که برای هرگونۀ گیاهی 

عدد مشخصی است صفر فیزیولوژیکی یا درجه حرارت پایه )صفر گیاهی( نامیده می شود. 
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در جدول زیر حداقل دمای الزم برای جوانه زنی بذور و نیز حداکثر آن نشان داده شده است.  
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عمق کشت بذر

را  بذر  قطر  متخصصان  بیشتر  ندارد.  وجود  دقیقی  قاعدۀ  بذر  مناسب کشت  عمق  تعیین  برای 
مالک عمل قرار می دهند؛ بدین معنی که بذر را باید به اندازۀ دو تا سه برابر بزرگ ترین قطر آن 
با خاک پوشاند. این گونه قواعد در بستر گرم گلخانه که رطوبت و شرایط محیطی تحت کنترل 
هستند، قابل اتکاء می باشند؛ اما در شرایط مزرعه ممکن است گمراه کننده باشند. عالوه بر اندازۀ 
بذر،مشخصات خاک نیز بر این امر مؤثر است. در خاک های شنی سبک، عمق کشت بذر بایستی 
چندین برابر عمق کشت در خاک های سنگین رسی باشد. همچنین کشت بذر در تابستان و اوایل 
پائیز بیشتر از اوایل بهار در نظر گرفته می شود؛ چون خاک سطحی در تابستان معموالًً خشک 
است و باید بذر برای جذب رطوبت در عمق پائین تری قرار گیرد. بذر خیلی ریز بعضی از سبزی ها 
مانند کرفس را فقط کمی در خاک فشار می دهند؛ تا به خاک بچسبند. بسیاری از بذور را وقتی 

که در شرایط مناسب کشت می کنید، به پوشش کمی نیاز خواهید داشت.

فواصل کشت سبزی ها و صیفی ها

بذور انواع سبزی و صیفی را باید به فاصلۀ معین روی ردیف هایی کشت نمود. فاصلۀ ردیف ها نیز 
از یکدیگر برحسب نوع سبزی و صیفی متفاوت است. این فواصل در جدول زیر درج شده اند. الزم 

به یادآوری است که فواصل مذکور ممکن است برحسب رقم و نوع خاک کمی متفاوت باشند. 
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 )cm( جدول فاصله کشت انواع بذور و سبزی و صیفی در روش سنتی کشت

فاصله بین 
ردیف ها

فاصله بین 
بوته ها

نام سبزی و 
صیفی

فاصله بین 
ردیف ها

فاصله بین 
بوته ها

نام سبزی و 
صیفی

90ـ 30 30ـ10 جعفری 240ـ 210 180ـ 120 آرتیشو
120ـ 60 7/5ـ 2/5 نخود فرنگی 180ـ 120 37ـ 22 مارچوبه
90ـ 50 60ـ 30 فلفل 120ـ 50 25ـ 20 باقال
105ـ 75 30ـ 15 سیب زمینی 90ـ 45 10ـ5 لوبیا نخ دار

240ـ 180 150ـ 90 کدو تنبل 90ـ 45 15ـ7/5 لوبیا لیمای پاکوتاه
45ـ 20 2/5ـ 1/5 تربچه 130ـ 90 22/5ـ 15 لوبیای رونده

150ـ 90 120ـ 60 ریواس 75ـ 30 10ـ5 چغندر برگی
90ـ 45 20ـ12/5 شلغم روسی 90ـ 45 60ـ 30 بروکلی راب
90ـ 45 10ـ5 کنگر فرنگی 90ـ 60 60ـ 45 کلم بروکسل

120ـ 90 20ـ10 پیازچه 90ـ 60 60ـ 30 کلم
90ـ 30 15ـ 5 اسفناج 210ـ 150 30 انواع طالبی
150ـ 90 120ـ 60 کدوی بوته ای 75ـ 40 7/5ـ 2/5 هویج
240ـ 180 240ـ 90 کدوی رونده 90ـ 60 60ـ 30 کلم گل
150ـ 60 60ـ 25 توت فرنگی 100ـ 45 30ـ15 کرفس
150ـ 90 45ـ 25 سیب زمینی 

شیرین
90ـ 60 37ـ 30 چغندر برگی

150ـ 90 120ـ 40 گوجه فرنگی 
زمینی 

60ـ 45 30ـ10 شیکوره

120ـ 90 60ـ 30 گوجه فرنگی 
داربستی

90ـ 45 45ـ 25 کلم چینی

150ـ 105 30ـ5 گوچه فرنگی 
فراوری

105ـ 75 30ـ 20 ذرت

30ـ 15 10ـ2/5 شلغم برگی 180ـ 90 30ـ 20 خیار
240ـ 180 90ـ 60 هندوانه 120ـ 60 75ـ 45 بادمجان
60ـ 40 37ـ 25 کاهوی سر 60ـ 45 30ـ 20 آندیو )کاسنی فرنگی(
60ـ 30 30ـ 20 کاهو برگی 90ـ 60 60ـ 45 کلم پیچ

150ـ 105 60ـ 20 بامیه 90ـ 30 15ـ7/5 کلم قمری
60ـ 40 10ـ2/5 پیاز 90ـ 30 15ـ5 تره فرنگی
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جدول مقایسۀ سبزی های مختلف از نظر نیاز به عناصر غذایی

گروه 1
گیاهانی که عمدتاً 

به فسفر و پتاس نیاز 
دارند

گروه 2
گیاهانی که عمدتاً به 
نیتروژن و فسفر نیاز 

دارند

گروه 3
گیاهانی که عمدتاً 

به نیتروژن و 
پتاس نیاز دارند

گروه 4
گیاهانی که عمدتاً 
به هر سه عنصر 
به گپیک اندازه 

نیاز دارند

سیب زمینی، نخود، 
لوبیا

کلم پیچ، کلم گل،
کلم بروکسل، کاهو

چغندر، هویج، 
تربچه،

هویج وحشی

پیاز، تره فرنگی، 
شلغم، کرفس
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نیاز سبزی ها و صیفی ها به  نور

در کتاب درسی خود خوانده اید که گیاهان را از لحاظ نیاز به روشنایی بر سه دستۀ روزکوتاه، 
بی تفاوت به طول روز و روز بلند تقسیم می کنند. در جدول زیر این طبقه بندی برای تعدادی از 

سبزی ها و صیفی ها مشخص شده است.
جدول انواع سبزی ها و صیفی ها از نظر نیاز به طول روز

جدول میزان تنفس انواع سبزی ها

روزبلند
 )بیش از 12 ساعت در روز(

روز کوتاه
 )کمتر از 12 ساعت 

در روز(

بی تفاوت به طول روز

آرتیشو
چغندر
هویج
شوید
رازیانه
کاهو
پیاز

نخودفرنگی
سیب زمینی

تربچه
اسفناج
شلغم

ماش
سویا

سیب زمینی شیرین

کلم بروکسل
کلم پیچ

ذرت
خیار

گوجه فرنگی
کلم معمولی

تنفس گیاهان

حتماًً می دانید که گیاهان نیز مانند انسان و حیوانات تنفس می کنند. در جدول زیر میزان این تنفس 
در انواع گیاهان ذکر شده است.

انواع سبزی و صیفی میزان تنفس

میوه های خشک و آجیلی خیلی کم

سیر، پیاز، سیب زمینی )رسیده(، سیب زمینی شیرین کم

کلم ها، هویج، کاهو، فلفل، سیب زمینی )نارس(، گوجه فرنگی متوسط

آرتیشو، کلم بروکسل، پیازچه، لوبیا سبز زیاد

مارچوبه، کلم بروکلی، قارچ، نخود فرنگی، ذرت شیرین خیلی زیاد
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تناوب زراعی

برنامۀ  تولید محصول بسیار مؤثر است.  افزایش  تناوب در  برنامۀ  برقراری  همانطور که می دانید 
تناوب ممکن است 2، 3، 4 ساله یا طوالنی تر باشد. در جدول زیر نمونه ای از یک برنامۀ 3 ساله و 

یک برنامۀ چهارسالۀ تناوب زراعی نشان داده شده است.

سال اول: نخود 
فرنگی، لوبیا 
و سبزی های 

میوه ای

سال دوم: انواع 
گیاهان خانوادۀ 

کلم

سال سوم: 
سبزی های 

ریشه ای، پیازی و 
برگی

شکل برنامۀ تناوب سه سالۀ سبزی کاری
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جدول برنامۀ تناوب چهارسالۀ سبزی

یکی از علل برقراری تناوب زراعی، استفادۀ بهینه از عناصر غذایی موجود در خاک است. برای 
این منظور باید بدانیم که سبزی ها و صیفی ها از نظر میزان مصرف عناصر مهم نیتروژن، پتاسیم 

و فسفر چه وضعیتی دارند. 
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گیاهان همراه

گاهی کشت دو یا چند گیاه در کنار هم به صورت ردیفی یا درهم فوائدی دارد که بهتر است به آن 
توجه نمود و در صورت امکان از این فوائد استفاده نمائیم. به عنوان مثال کشت پیاز همراه با هویج 

موجب دفع شتۀ پیاز می شود. در جدول زیر مشخصات گیاهان همراه و فوائد آنها ذکر شده اند.

جدول نمونه هایی از ترکیب گیاهان همراه و نحوۀ تأثیر آنها

نحوۀ تأثیرگیاهان همراهگیاه اصلی

دفع سوسک مارچوبهگوجه فرنگیمارچوبه

هویج، کلم گل، کلم معمولی، لوبیا
نخودفرنگی، جعفری

همگی بر رشد سالم لوبیا کمک می کنند

همگی بر سالمت رشد لوبیا کمک می کنندپیازچغندر لبویی

کلم معمولی، کلم 
گل، کلم بروکلی و 

کلم تکمه ای

لوبیا، سیب  لبویی، کرفس،  چغندر 
نعناع، شوید پیاز، آویشن،  زمینی، 

الدن

همگی بر سالمت رشد لوبیا کمک می کنند
کرم های برنده و الرو پروانۀ سفید را دفع 

می کند

نخود فرنگی، درمنه، جعفری،تره هویج
فرنگی، پیازچه، تربچه، کاهو پیاز

اغلب این گیاهان مگس کاهو را دفع می کنند.
حدود 4 برابر تعداد پیاز باید کاهو کشت شود

شوید، لوبیا، تره فرنگی، گوجه کرفس
فرنگی، 

کلم معمولی، کلم بروکلی، کلم گل، 
کلم تکمه ای

پروانۀ سفیدۀ کلم را دفع می کند

توت فرنگی، هویج، پیاز، چغندر کاهو
لبویی

بر رشد و سالمت گیاه کمک می کند

هویجپیاز
کاهو، چغندر لبویی

از شتۀ پیاز جلوگیری می کند
بر سالمت رشد گیاه کمک می کند

برسالمت رشد گیاه کمک می کندنخودفرنگی، لوبیا، سیب زمینیجعفری ریشه ای

گل جعفریسیب زمینی
لوبیا

تربچۀ وحشی
بادمجان
الدن 

نماتدها را دفع میکند
باعث سردرگمی سوسک کلرادو می شود

فراردهندۀ حشرات است
سوسک کلرادو را به تله می اندازد

حشرات را دفع می کند

از گیاه به طور فیزیکی حفاظت می کندذرتکدو 

دافع حشرات استریحانگوجه فرنگی
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جدول نمونه   هایی از حشرات مفید
  

تصویر  شرح 
تصویر علمی نام  نام فارسی ردیف

حشرۀ 
کامل

 Chrysoperla
carnea بالتوری 1

الرو در 
حال تغذیه 

از شته

تخم های 
حشره
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حشرۀ 
کامل در 

حال تغذیه 
از شته

 Coccinella
septempunctata

کفشدوزک 
هفت 
نقطه ای

2

حشرۀ 
کامل 
و الرو 

کفشدوزک

تخم های 
کفشدوزک
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در حال 
تخمگذاری 
روی تخم 
یک آفت

 Trichogramma
sp.

زنبور 
تریکوگراما 3

حشرۀ کامل 
در حال 

تخم ریزی 
روی بدن 

شته

 Aphidius
colemani

زنبور 
پارازیت 4

الشۀ بدن 
شته های 
تغذیه شده
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حشرۀ 
کامل

 Stenophasmidae
Benoit

زنبور 
براکونید 5

پیلۀ زنبور 
روی بدن 
الرو کرم 
شاخدار 
)آفت 
گوجه 
فرنگی(

حشرۀ 
کامل 
آمادۀ 
شکار

 Manteodea
Burmeister

مانتیس 
یا 

دست به 
دعا

6

کنۀ 
شکارگر 
در حال 
تغذیه از 
کنۀ آفت

 Phytoseiulus
persimilis

کنۀ 
شکارگر 7
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جدول گیاهان میزبان و روش هاي کنترل گونه هاي مختلف سفیدك پودري

جدول نمونه ای از قارچ ها و باکتری های بیماری زا )پاتوژن( در بدن آفات

روش کنترل نام علمي گونه قارچ میزبان

استفاده از واریته هاي مقاوم کاهو، 
خیار؛ اسپري آب، استفاده از سموم 
قارچ کش در صورت لزوم روي کدو

 Erysiphe
 cichoracearum

خیار، آندیو )کاسنی فرنگی(، کاهو، 
خربزه، سیب زمیني، کدو 

معموالًً نیازي به کنترل ندارد  Erysiphe
 cruciferarum

کلم بروکلي، کلم برکسل، کلم گل و 
سایر کلم ها، تربچه، شلغم

در صورت نیاز استفاده از سموم 
قارچ کش 

 Erysiphe
 lycopersici گوجه فرنگي

استفاده از واریته هاي مقاوم؛ آبیاري 
باراني  Erysiphe pisi نخود فرنگي

استفاده از واریته هاي متحمل بیماري  Erysiphe
 heraclei هویج، جعفري، جعفري ریشه اي

استفاده از واریته هاي متحمل بیماري  Erysiphe
 polygoni چغندر

به ندرت نیاز به کنترل دارد؛ استفاده از 
سموم قارچ کش در صورت نیاز

 Leveillula
 taurica

آرتیشو، بادمجان، فلفل، گوجه 
فرنگي

در برخي از سبزي ها استفاده از ارقام 
مقاوم  Sphaerotheca

 fuliginea
لوبیا، خیار، بامیه

مراحل زندگی 
قارچ در بدن آفت 
کرم ابریشم باف 

ناجور

 Entomophaga
maimaiga

قارچ 
پاتوژن

اندام باکتری
 Bacillus

thuringiensis
باکتری 
پاتوژن
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فهرست نمونه  هایی از عوامل بیولوژیکی و پاتوژن ها 

پاتوژن های هدف مندرج بر نام تجارتیعامل کنترل بیولوژیکی
روی برچسب محصول

 Agrobacterium
radiobacter

)باکتری(

Galltrol A (strain 84(
Norbac 84C )strain K84(

گال طوقه 
  

 Agrobacterium
tumefacians

 Ampelomyces
quisqualis )قارچ(

AG10سفیدک پودری

 Bacillus subtilis
)باکتری(

 Companion )GB03
 strain)

Serenade
 Rhapsody (QST 713

strain)

پیتیوم، فوزاریوم، فیتوفتورا، 
رایزوکتونیا، سفیدک پودری، 

Colletotrichum
Erwinia, Pseudononas,

  Xanthomonas,
 Diplocarpon,

Cercospora, Venturia.

 Gliocladium
catenulatum

)قارچ(
Primastopپیتیوم، رایزوکتونیا، بوترتیس

Streptomyces lydicus
 )actinomycete(
 )باکتری شبه قارچ(

 Streptomyces
griseoviridis

Actinovate

Mycostop

پیتیوم، فوزاریوم، فیتوفتورا، 
رایزوکتونیا،

بوتریتیس، سفیدک پودری، 
سفیدک

دروغی، اسکروتینیا، 
ورتیسیلیوم، پیتیوم،
بوتریتیس، آلترناریا، 

فوموپسیس،
فوزاریوم، فیتوفتورا 

 Trichoderma
 harzianum )قارچ(

Trichoderma virens
SoilGard

PlantShield

پیتیوم، فوزاریوم، فیتوفتورا، 
رایزوکتونیا، سفیدک پودری، 
سفیدک دروغی، اسکلروتینیا
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جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

تصویر شرح 
تصویر

نام علمی نام 
فارسی

ردیف

حلزون 
بالغ

 Helicella
candeharica حلزون 1

نوزاد 
حلزون

خسارت 
حلزون 
روی 
برگ

لیسک یا 
راب بالغ

 Lehmannia
valentiana

لیسک 
یا راب 2
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ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

حشرۀ بالغ

 Gryllotalpa
Gryllotalpa آبدزدک 3

آفت در حال 
تغذیه

تخم های آفت

نوزادان آفت 
در داخل 

النه ای درون 
خاک

حشرۀ کامل 
شتۀ سیاه 

باقال در حال 
مکیدن شیرۀ 

گیاهی

Aphis sp. شته 4
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نوزاد و حشرۀ 
کامل در حال 

خسارت

 Chrysomela
decemlineata

سوسک 
کلرادو

5

تخم های آفت

الرو آفت

حشرۀ کامل 
آفت

آثار شته روی 
برگ و میوۀ 

طالبی
شته 6

ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها
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ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

تخم های 
آفت

 Pieris
brassicae

سفیدۀ 
بزرگ 

کلم
7

الروهای 
آفت در 

حال تغذیه

پروانۀ بالغ 
نر )راست( و 

ماده)چپ(

ریشۀ هویج 
آلوده به 

نماتد

 Meloidogyne
sp.

نماتد 
مولد 

غده در 
ریشه

8

نماتد بالغ
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ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

الرو کرم 
آگروتیس

 Agrotis
segetum

کرم طوقه بر 
)آگروتیس(

9

پروانۀ 
بالغ کرم 
آگروتیس

پازهای 
خسارت 
دیده از 
تریپس

Thrips tabaci تریپس پیاز 10

آفت در حال 
تغذیه
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ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

الرو )باال( و 
شفیرۀ آفت 

)پایین(

 phithorimaea
operculella

بید 
سیب 
زمینی

11

حشرۀ کامل 
آفت

آفت در حال 
تغذیه روی 
برگ گوجه 

فرنگی

Bemisia sp.

مگس 
سفید 
)سفید 
بالک(

12

حشرات 
کامل

خسارت 
آفت به 

ریشۀ هویج
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ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

الرو در حال 
تغذیه از 

ریشه

 Polyphilla
olivieri

کرم سفید 
ریشه

13

حشرۀ کامل

کنۀ بالغ 
که شیرۀ 
گیاهان را 

می مکد

 Tetranychus
urticae

کنۀ 
تارعنکبوتی

14

غده های 
سیب زمینی 

آلوده به 
آفت
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ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

الرو مگس 
در حال 
تغذیه از 

پیاز

مگس پیاز 15

حشرۀ 
کامل

تخم های 
آفت در 
داخل 
زمین

شفیرۀ 
آفت
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ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

شفیرۀ 
آفت

تخم های 
آفت

خسارت 
مینوز روی 

برگ

 Liriomyza
sativae

مینوز برگ 
سبزی 17

حشرۀ 
کامل آفت

حشرۀ 
کامل

 Bruchus
pisorum

سوسک 
نخودفرنگی 16
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ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

مراحل 
دگردیسی 
و نحوۀ 
خسارت 

آفت

حشرۀ 
کامل

 Bruchus
 rufimanus

سوسک 
باقال 18

دانۀ 
خسارت 

دیده
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جدول بیماری های مهم سبزی ها و صیفی ها

4
سفیدک 
سطحی 
)پودری(

 Erysiphe
cichoracearum

 Sphaerotheca  و
fuliginea

 نشانۀ
 بیماری

 روی برگ
خیار

3
سفیدک 
دروغی 
)درونی(

Pseudoperonospora 
cubensis

 نشانۀ
 بیماری
 روی
 سطح
 فوقانی
برگ

بوته میری2

Colletotrichum 
atramentarium
 Phytophthora و

capsici و  Fusarium  
oxysporum

 نشانۀ
 بیماری
 روی
ساقه

Puccinia alliiزنگ پیاز1
 لکه های

 روی برگ
پیاز



81

ادامۀ جدول بیماری های مهم سبزی ها و صیفی ها

7

 لکه
 باکتریایی

 برگ
کرفس

Pseudomonas 
syringae pv.apii

 لکه های
 روی برگ
کرفس

 موزائیک6
Mosaic virusesخیار

 عالمت
 موزائیک

 روی
 میوه های

خیار

 عالمت
 بیماری
 روی

 برگ های
خیار

آنتراکنوز5
Collethotrichum 

spp.

 عالمت
 بیماری
 روی

 غالف های
لوبیا
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ادامۀ جدول بیماری های مهم سبزی ها و صیفی ها

 عالمت
 بیماری
 روی

 میوه های
 گوجه
فرنگی

 عالمت
 بیماری
 روی

هندوانه

 عالمت
 بیماری

 روی ساقۀ
هندوانه

8

 لکه
 موجی
 گوجه
فرنگی

Alternaria 
Solani

 نشانۀ
 بیماری

روی میوه
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ادامۀ جدول بیماری های مهم سبزی ها و صیفی ها

 نشانۀ بیماری
روی برگ

 نشانۀ بیماری
روی ریشه

 پوسیدگی9
ـ گلگاه

کمبود کلسیم
 در میوه های
گوجه فرنگی
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شکل تصاویری از عالئم کمبود مواد غذایی در برگ های گوجه فرنگی
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قانون بيمه محصوالت كشاورزی

كرم  عسل،  زنبور  طيور،  دام،  كشاورزي،  محصوالت  انواع  بيمه  انجام  به منظور  ـ  واحده  ماده 
ابريشم و آبزيان پرورشي درمقابل خسارت هاي ناشي ازسوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ، 
طوفان، خشكسالي، زلزله، سيل، سرمازدگي، يخبندان، آتش سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي 
عمومي و قرنطينه اي امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه اي بعنوان وسيله اي براي نيل به 
كشاورزي  بانك  در  كشاورزي  محصوالت  بيمه  صندوق  كشاورزي  بخش  سياست هاي  و  اهداف 

مي شود. تأسيس 
تبصره ١ ـ صندوق بيمه محصوالت كشاورزي داراي استقاللي مالي و شخصيت حقوقي است و 
براساس مقررات قانوني شركت هاي دولتي اداره و داراي شوراي عالي مركب از وزراي كشاورزي، 
اموراقتصادي و دارايي بازرگاني، مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به رياست وزير كشاورزي 

مي باشد.
حدود وظايف و اختيارات شوراي عالي در اساسنامه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي خواهد آمد.

نمايندگان  از  مركب  فني  كميته  داراي  كشاورزي  محصوالت  بيمه  شوراي عالي  ٢ ـ  تبصره 
بود: خواهد  زير  وظايف  با  وصندوق  شوراي عالي  اعضاي  تام االختيار  و  ذي صالح 

1 ـ بررسي و تأييد كليه طرح ها و برنامه ها و مسائلي كه از طريق صندوق به شوراي عالي احاله 
مي گردد.

2 ـ نظارت بر حسن اجراي طرح ها و برنامه هاي مصوب به نيابت از طرف شوراي عالي.
3 ـ بررسي و اظهار نظر مشورتي در مورد مسائل ومشكالتي كه توسط صندوق ارجاع مي شود.

به عهده  نيز  را  بيمه محصوالت كشاورزي  بانك كشاورزي سمت مدير عامل صندوق  مديرعامل 
خواهدداشت.

كشاورزي،  بانك  عامل  مدير  شامل  است  نفر  پنج  از  مركب  صندوق  مديره  هيئت  تبصره ٣ ـ 
يك نفر ازهيئت مديره بانك كشاورزي، يك نماينده از جهاد سازندگي و دونفر ديگر به معرفي وزير 

كشاورزي و تصويب شوراي عالي مي باشد .
تبصره ٤ ـ سرمايه اوليه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي مبلغ يك ميليارد ريال مي باشد كه به 
پيشنهاد وزارت كشاورزي از طريق دولت تأمين پرداخت مي گردد. سرمايه صندوق طبق اساسنامه 

مربوطه و باتصويب شوراي عالي بيمه محصوالت كشاورزي قابل افزايش مي باشد.
تبصره 5 ـ دولت موظف است اساسنامه فوق را ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين اليحه تهيه و 

براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد.
تبصره ٦ ـ كمك دولت بابت تأمين قسمتي از سهم حق بيمه كشاورز و جبران زيان هاي احتمالي 
عمليات بيمه به پيشنهاد شوراي عالي صندوق بيمه محصوالت كشاورزي و تصويب هيئت وزيران 

هرساله در بودجه كل كشور منظور و به صندوق پرداخت خواهد شد .
تبصره ٧ ـ به تدريج كه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي آمادگي الزم را براي انجام وظايف 
خود براساس اين اليحه در منطقه و براي هر محصول اعالم نمايد. صندوق كمك به توليدكنندگان 
خسارت ديده محصوالت كشاورزي و دامي به فعاليت هاي خود در آن منطقه و براي آن محصول 
خاتمه داده و منابع و امكانات مربوط را به صندوق بيمه محصوالت كشاورزي منتقل خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز يكشنبه اول خرداد ماه يك هزار و 

سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ نگهبان رسيده است.
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واحده  ماده  به  تبصره  يك  الحاق  قانون 
قانون بيمه محصوالت كشاورزي

 ماده واحده ـ متن ذيل به عنوان تبصره )8( به ماده واحده قانون بيمه محصوالت كشاورزي 
: الحاق مي گردد  مصوب 1362/3/1 

موظف اند  تخم گذار  و  مادرگوشتي  اجداد،  از الين،  اعم  توليدكنندگان طيور  كليه  ـ  تبصره 8 
جوجه هاي يك روزه خود را در مبادي توليد در مقابل خسارت هاي ناشي از سوانح طبيعي، حوادث 
قهري، امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه اي مذكور در اين قانون )حذف كانون هاي آلوده( كه 
توسط سازمان دامپزشكي كشور اعالم مي گردد، از طريق صندوق بيمه محصوالت كشاورزي بيمه 
نمايند. صندوق بيمه محصوالت كشاورزي حق رد تقاضاي هيچ يك از واحدهاي مذكور را نخواهد 
داشت در غير اين صورت جبران خسارت وارد شده به متضرر به عهده اشخاص حقيقي و حقوقي 
طرف استنكاف كننده خواهد بود. وزارت جهاد كشاورزي با اتخاذ تدابير الزم براي جلوگيري از 

استنكاف موظف به نظارت و حسن اجراي اين قانون مي باشد .
 آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت جهاد كشاورزي با مشاركت صندوق بيمه محصوالت 
كشاورزي و مجمع تشكل هاي صنعت مرغداري كشور تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيئت 

وزيران خواهد رسيد.
تيرماه يك هزار و  بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم  قانون فوق مشتمل 
سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 1384/4/15 به تأييد شوراي 

رسيد . نگهبان 

مصوب 1362  كشاورزی  محصوالت  بيمه  قانون  اصالح  قانون 

ماده واحده ـ قانون بيمه محصوالت كشاورزی مصوب 1362/3/1 و الحاقيه بعدی آن به شرح 
زير اصالح می گردد :

1 ـ عنوان قانون به »قانون بيمه كشاورزی« اصالح می گردد .
2 ـ در ماده واحده پس از عبارت »انواع محصوالت كشاورزی« كلمه »درختان« و بعد از كلمه 
و  عمومی  حيوانی  واگير  »امراض  عبارت  از  پس  و  موسمی«  گرم  »بادهای  عبارت  »طوفان« 
قرنطينه ای« عبارت دو همچنين ابنيه، تأسيسات، مستحدثات، قنوات، چاه های آب كشاورزی و 
تأسيسات آبياری، فعاليت ها و كليه خدمات كشاورزی و عوامل توليد )ماشين آالت، ابزار و ادوات 

كشاورزی(، در قبال حوادث بيمه پذير« اضافه گرديد .
3 ـ در تبصره )3( عبارت »يك نماينده از جهاد سازندگی و دو نفر ديگر به معرفی وزير كشاورزی« 

حذف و عبارت »سه نفر نماينده به معرفی وزير جهاد كشاورزی« جايگزين گرديد .
4 ـ تبصره )5( حذف و شماره تبصره های بعدی اصالح و يك تبصره به عنوان تبصره )8( به شرح 

زير الحاق گرديد :
 تبصره 8 ـ دولت مكلف است با توجه به قسمت اخير بند »ج« ماده )18( قانون برنامه چهارم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ظرف مدت سه ماه پس از تصويب 

اين قانون اساسنامه جديد صندوق بيمه كشاورزی را تهيه، تصويب و ابالغ نمايد .
بيمه كشاورزی«،  به »صندوق  بيمه محصوالت كشاورزی«  عناوين »صندوق  قانون  اين  در  5 ـ 
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قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبيعی
مصوب 13۸۹ مجلس شورای اسالمی

سياست های  كشور،  بيست ساله  سند چشم انداز  تحقق  راستای  در  است  مكلف  دولت  ماده ١ـ 
كلی نظام و قانون سياست های اجرايی اصل )44( قانون اساسی و به موجب اين قانون، زمينه ها، 
برنامه ها، تسهيالت و امكانات ارتقاء بهره وری و اصالح الگوهای توليد و مصرف در بخش كشاورزی 

و منابع طبيعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد. 
ماده ٢ـ به منظور: 

الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرايی، ترويجی و مديريتی برای بهبود شرايط و افزايش كّمی و كيفی 
توليدات  و  محصوالت  در  نهاده ها  و  توليد  عوامل  مصرف  شيوه های  بهبود  و  اصالح  محصوالت، 

كشاورزی و منابع طبيعی؛ 
ب ـ انجام فعاليت های مهندسی و تأمين زمينه های افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهره وری بخش 

كشاورزی و منابع طبيعی؛ 
ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماری های گياهی و دامی

سازمان های نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران 
موظف اند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزی و منابع طبيعی هر منطقه 
و در قالب سياست ها و ضوابط حاكميتی اعالمی از سوی وزارت جهاد كشاورزی و سازمان های 
حاكميتی تابعه آن، مجوز تأسيس درمانگاه ها )كلينيك ها(، مجتمع های درمانی )پلی كلينيك ها(، 
آزمايشگاه ها، داروخانه ها، بيمارستان های دامی، مراكز تلقيح مصنوعی و مايه كوبی و شركت های 
ـ اقتصادی ـ بازرگانی و كشاورزی  ـ مالی و بيمه  مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرايی ـ مديريتی 

را صادر و نظارت نمايند.
نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق الذكر بر سياست های حاكميتی اعالمی، بر عهده وزارت جهاد 
كشاورزی و سازمان ها و مؤسسات حاكميتی تحت پوشش اين وزارتخانه )حسب مورد( می باشد. 
تبصره ١ـ مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتی اداره شده و براساس قوانين مربوطه در 
مراجع ذی صالح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمان های نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی 

و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران ارائه خدمت می نمايند.
قابل  كشوری،  يا  و  منطقه ای  صورت  به  مراكز  اين  با  مرتبط  اتحاديه های  و  صنفی  تشّكل های 

تأسيس و ثبت در مراجع ذی صالح خواهد بود. 
تبصره ٢ـ تعداد نيروی انسانی متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور 
بود كه حداكثر سه ماه پس  براساس دستورالعملی خواهد  نوع فعاليت و سطح بندی خدمات،  و 
مهندسی  نظام  و سازمان های  وزارت جهاد كشاورزی  پيشنهاد مشترک  به  قانون  اين  تصويب  از 
كشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران و كميسيون های كشاورزی 
اتاق های بازرگانی، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد كشاورزی تأييد و ابالغ می شود.

در صورتی كه فعاليت اين مراكز در زمينه تحقيقات دانش بنيان با فناوری باال باشد، به كارگيری 

»وزير كشاورزی« به »وزير جهاد كشاورزی« و »شورای عالی« به »مجمع عمومی« اصالح گرديد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ بيست و دوم دی ماه يك هزار 
و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ 1387/11/3 به تأييد شورای 

نگهبان رسيد . 
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حداقل يك نفر دكترای متخصص در رشته ذی ربط الزامی است. 
بخـش  بهره برداران  و  توليدكنندگان  موردنياز  خدمات  ماده،  اين  موضوع  مراكز  ٣ـ  تبصره 
كـشاورزی را بر اسـاس تعرفه های اعالمـی از سـوی وزارت جـهاد كشـاورزی به انجام می رساند.
  تعرفه های ارائه خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پيشنهاد مشترک سازمان های نظام 
اتحاديه  نماينده  ايران  اسالمی  دامپزشكی جمهوری  نظام  منابع طبيعی،  و  كشاورزی  مهندسی 
زيربخش های  از  هـر يك  تشّكل  نمايـنده  و  مورد(  مـاده )حسـب  اين  موضوع  مراكز  كـشوری 

كشاورزی و منابع طبيعی )حسب مورد( به تأييد وزير جهاد كشاورزی رسيده و ابالغ می گردد. 
تبصره ٤ـ مراكز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياست های حاكمّيتی و برنامه های ابالغی 
از سوی وزارت جهاد كشاورزی و دستورالعمل های ابالغی از سوی سازمان های نظام مهندسی 
كشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران می باشند. در غير اين صورت، 
وزارت جهاد كشاورزی موظف است در رابطه با ادامه فعاليت آنان اقدامات قانونی الزم را به عمل 

آورد. 
تبصره 5 ـ با كارشناسان و متخصصان و كاركنان شاغل رسمی در دستگاه های دولتی مرتبط 
كه با اجرای اين قانون وظايف آنان واگذار می شود، مطابق با ماده )21( قانون مديريت خدمات 

كشوری عمل خواهد شد. 
رتبه بندی  ماده،  اين  موضوع  مراكز  به  دولتی  كارهای  ارجاع  و  قرارداد  انعقاد  در  ـ   ٦ تبصره 
سازمان های نظام مهندسی و دامپزشكی مالک عمل می باشد. آيين نامه اجرايی نحوه رتبه بندی 
با  و  به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزی  قانون  اين  از تصويب  اين مراكز، حداكثر شش ماه پس 
جمهوری  دامپزشكی  نظام  و  طبيعی  منابع  و  كشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان های  هماهنگی 
اسالمی ايران و كميسيون های كشاورزی اتاق های بازرگانی، صنايع و معادن و تعاون، به تصويب 

هيئت وزيران می رسد. 
اين قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهای  تبصره ٧ـ كاركنان مراكز موضوع 
زير بيست هزار نفر جمعيت، مشمول قانون صندوق بيمه اجتماعی روستاييان و عشاير می باشند. 
ماده ٣ـ بهره برداران بخش كشاورزی و منابع طبيعی در صورت وجود دانش آموختگان رشته های 
تخصصی كشاورزی و منابع طبيعی در مجموعه خود و يا در صورتی كه فعاليت های خود را تحت 
نظارت مراكز موضوع ماده )2( اين قانون به مرحله اجرا درآورند، در بهره گيری از حمايت های 
قانونی و تسهيالت اعطائی )اعم از كمك های فنی و اعتباری و مشوق ها( از سوی دولت در اولويت 

می باشند.
آيين نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد كشاورزی، سازمان های نظام مهندسی 
كشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران و كميسيون های كشاورزی 

اتاق های بازرگانی و تعاون به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
ماده ٤ـ واگذاری امتياز و مجوز اين مراكز به اشخاص حقيقی و حقوقی ديگر، بدون اخذ مجوز 
مربوطه  قوانين  برابر  متخلفين  با  و  است  ممنوع  مجوز،  صادركننده  ذی صالح  مراجع  از  كتبی 

برخورد خواهد شد. 
ماده 5 ـ در قالب سياست های حاكميتی ابالغی از سوی وزارت جهاد كشاورزی، بهره برداران 
بخش كشاورزی و منابع طبيعی مجاز به تأسيس تشكل های صنفی و اتحاديه های مرتبط منطقه ای 
و يا كشوری در زير بخش های مختلف كشاورزی و منابع طبيعی و ثبت آن در مراجع ذی صالح 

خواهند بود. 
خريدهای  اجرايی  اقدامات  در خصوص  خود  تصدی گری  وظايف  است  مكلف  دولت  ـ   ٦ ماده 
اقالم  توزيع  و  انبارداری  خريد،  اجرايی  اقدامات  توليد،  نهاده های  كليه  توزيع  و  تهيه  تضمينی، 
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آزمايشگاه های  جز  )به  دامی  و  گياهی  آزمايشگاه های  كشتارگاه ها،  اداره  بازار،  تنظيم  موردنياز 
مرجع به تشخيص وزارت جهاد كشاورزی و تصويب هيئت وزيران(، انبارها، سيلوها، سردخانه ها، 
و  وظايف  با  متناسب  را  بيمه گری  و  ترويجی  آموزشی،  اجرايی  امور  تكميلی،  و  تبديلی  صنايع 
اختيارات هر تشكل، به تشكل های موضوع مواد )2( و )5( اين قانون، مطابق با قوانين و مقررات 

مربوط واگذار نمايد. 
تبصره ١ـ به منظور حفظ سالمت محصوالت كشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذايی مرتبط 
با آنها، وزارتخانه های جهاد كشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و مؤسسه استاندارد و 
تحقيقات صنعتی ايران موظف اند، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، استانداردهای ملی 
مرتبط را تدوين و با رعايت ماده )6( قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات 
صنعتی ايران مصوب 1371/11/25، به تشكل های موضوع اين ماده ابالغ و اجرای آن را حمايت 
و نظارت نمايند. توليدكنندگان نهاده ها و محصوالت نهايی كشاورزی و صنايع تبديلی و فرآوری 
را مراعات  ابالغی  اين ماده موظف اند ضوابط  توليدات كشاورزی و غذايی و تشكل های موضوع 

نمايند. 
تبصره ٢ـ دولت موظف است حمايت ها و تأمين تسهيالت الزم برای تشكل های موضوع اين ماده 
را جهت ايجاد آزمايشگاه های مناسب، برای كنترل ميزان سالمت محصوالت از جمله عدم آلودگی 
آنها به مواد شيميايی، پرتوزايی )راديواكتيويته(، ميكروبی، ويروسی، انگلی و قارچی فراهم نمايد. 
تبصره ٣ـ دولت موظف است تا استقرار كامل اين تشكل ها و توانمندسازی آنها، حمايت ها و 

پشتيبانی های الزم از آنها را به عمل آورد. 
تبصره ٤ـ به منظور حمايت از بهره برداران و مصرف كنندگان و شفافيت قيمت ها و ايجاد تعادل 
در بازار محصوالت و توليدات كشاورزی، خريد و فروش نهاده ها و محصوالت توليدی، در صورتی 

كه از اقالم قابل معامله در بورس كاال باشد، بايد از طريق شركت در بورس كاال انجام شود. 
تبصره 5 ـ فروش نهاده های كشاورزی از قبيل انواع كود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، 
تنها با دريافت نسخه های مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده )2( اين قانون صادر می شود قابل 
از احكام اين ماده، توسط مراجع ذی صالح صادركننده  انجام می باشد. پروانه فعاليت متخلفين 

پروانه، لغو می شود. 
تبصره ٦ ـ خريدهای تضمينی در محصوالت غيراساسی منوط به پذيرش شرايط الگوی كشت 

از طرف كشاورزان و توليدكنندگان می باشد.
الگوی كشت هر منطقه براساس مزيت های نسبی، ارزش افزوده، شرايط اقتصادی، شرايط آب و 
هوايی و حد بهينه آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد 

كشاورزی برای هر منطقه تعيين و جهت اجرا ابالغ می شود. 
ماده ٧ـ نماينده تشكل های موضوع مواد )2( و )5( اين قانون حسب مورد، در جلساتی كه به 
منظور تصميم گيری و يا بررسی مسائل حوزه وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشكيل می شود، 
به عنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاه های اجرايی ذی ربط شهرستانی، استانی و كشوری 

موظف به دعوت از آنان خواهند بود. 
ماده 8 ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حريم شهرها، شهرک ها 
اين عرصه ها و توسعه فضای  به  از تجاوز  )از مبدأ شروع حريم( و جلوگيری  و شهرهای جديد 
سبز اعم از زراعت چوب، جنگل كاری آبخيزداری، پارک های جنگلی، درختكاری مثمر و غيرمثمر 
و همچنين بهره برداری های همگن ديگر نظير فعاليت های طبيعت گردی، توسعه كشت گياهان 
دارويی و صنعتی و پروژه های شيالتی، دولت مكلف است با حفظ مالكيت دولت، حق بهره برداری 
و يا حق انتفاع از عرصه های مستعد مذكور را در قالب طرح های مصوب در اختيار متقاضيان واجد 
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شرايط قرار دهد. 
تبصره ١ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداری و يا حق انتفاع اين گونه اراضی برای سال 
اول به صورت مزايده تعيين و برای سال های بعد براساس نرخ تورم ساالنه اعالمی از سوی بانك 
مركزی جمهوری اسالمی ايران تعديل و تعيين می گردد. وجه حق بهره برداری و يا حق انتفاع 
ساالنه مذكور بايد توسط مجريان طرح حداكثر تا پايان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه 

واريز گردد. 
تبصره ٢ـ هرگونه واگذاری جزئی و يا كلی و يا تغيير كاربری غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب 
)كلی و يا جزئی( و يا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداری و يا حق انتفاع ساالنه از سوی 
از سوی وزارت جهاد كشاورزی  بهره برداری طرح  قرارداد  مجری طرح، موجب فسخ يك طرفه 

می شود. 
تبصره ٣ـ مدت زمان اجرای اين گونه طرح ها پانزده سال تعيين می گردد و مفاد آن در پايان 
سال پانزدهم قابل تجديدنظر می باشد. همچنين در صورتی كه مجری طرح، مطابق مفاد اين ماده 
و ساير قوانين مرتبط نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد كشاورزی مجاز 
است عرصه طرح مذكور را با شرايط تجديدنظر شده، همچنان در اختيار مجری مذكور قرار دهد. 
تبصره ٤ـ حجم فعاليت و ميزان كل )مساحت( اراضی مورد اجرا در خصوص فعاليت های موضوع 

اين ماده در سطح كشور برای هر سال در بودجه های سنواتی تعيين می گردد. 
اراضی در حكومت جمهوری  قانونی واگذاری و احيای  قانونی اصالح اليحه  اليحه  تبصره 5 ـ 
اسالمی ايران مصوب 135۹/1/26 و آيين نامه اجرايی آن مصوب 135۹/2/31 و مواد )3( و )31( 
بعدی  اصالحات  و  مراتع كشور مصوب سال 1346  و  از جنگل ها  بهره برداری  و  قانون حفاظت 
معين مصوب  موارد  در  آن  و مصرف  دولت  درآمدهای  از  برخی  وصول  قانون   )75( ماده  و  آن 
اين ماده مستثنی بوده همچنين )در صورت ضرورت(، طرح های موضوع  از حكم   1383/2/28
ماده )3( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع كشور مصوب سـال 1346 و اصالحات 
بـعدی آن كه تا قبل از تصويب اين قانون واگذار شده و به مرحله بهره برداری رسيده و مشمول 

مصاديق مذكور در اين ماده می باشد، قابل انطباق با مفاد اين ماده خواهد بود. 
تبصره ٦ـ  آيين نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصويب هيئت وزيران 

می رسد. 
ماده 9ـ وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و امالک كشور در 
به  نسبت  نياز،  مورد  نقشه های  و  )كاداستر(  تهيه حدنگاری  با  مربوط،  مقررات  و  قوانين  اجرای 
تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعايت حريم روستاها و همراه با 
رفع تداخالت ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، سند مالكيت عرصه ها را به نمايندگی از 
سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعيانی 

منابع ملی و اراضی ياد شده بدون پرداخت هزينه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نمايد. 
تبصره ١ـ اشخاص ذی نفع كه قبالً به اعتراض آنان در مراجع ذی صالح اداری و قضايی رسيدگی 
نشده باشد می توانند ظرف مدت يك سال پس از الزم االجرا شدن اين قانون نسبت به اجرای 
اراضی  تكليف  تعيين  قانون  واحده  ماده  موضوع  هيئت  دبيرخانه  در  را  آن  و  اعتراض  مقررات 
مصوب  مراتع  و  جنگل ها  از  بهره برداری  و  حفاظت  قانون   )56( ماده  اجرای  موضوع  اختالفی 
1367/6/2۹ شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذكور در اين ماده، چنانچه 
ذی نفع، حكم قانونی مبنی بر احراز مالكيت قطعی و نهايی خود )در شعب رسيدگی ويژه ای كه 
بدين منظور در مركز از سوی رئيس قوه قضاييه تعيين و ايجاد می شود( دريافت نموده باشد، 
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دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به   وی تحويل داده و يا اگر امكان پذير نباشد و در 
صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسی آن را پرداخت نمايد. 

دولتی  ملی،  اراضی  واگذاری  در  دولت  مالكيت  قطعی  انتقال  قانون،  اين  تصويب  با  تبصره ٢ـ 
پرونده درخواست  تشكيل  به  بعد شروع  به  قانون  اين  ابالغ  تاريخ  از  كه  متقاضيانی  به  موات  و 
اراضی می نمايند ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو می گردد لكن صدور سند مالكيت اعيانی احداثی 
در  مندرج  نظارت  تأييد هيئت  و  كامل طرح  اجرای  از  و پس  پيش بينی شده در طرح مصوب 
قانون اصالح ماده )33( اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 
1386/4/۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام، بالمانع بوده و بهره برداری از اراضی مذكور به صورت 

اجاره، حق بهره برداری و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می باشد. 
طرح های  به  بانكی  تسهيالت  اعطا  در  مكلفند  اعتباری  و  مالی  مؤسسات  و  بانك ها  ماده ١0ـ 
كشاورزی و منابع طبيعی اسناد مشاعی مالكين و نسق های زراعی زارعين و اشخاص را به نسبت 
سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابی و قراردادهای اجاره و يا بهره برداری و يا حق انتفاع 
از اراضی ملی و دولتی و سند مالكيت اعيانی احداثی را به عنوان وثيقه و تضمين برای اعطاء 
مذكور  مؤسسات  و  بانك ها  درخواست  به  بنا  موظف اند  رسمی  اسناد  دفاتر  بپذيرند.  تسهيالت 
نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه 

سرمايه گذاری و ساير ابزارهای بيمه ای، تحقق اين امر را تضمين نمايد. 
ماده ١١ـ دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات الزم برای شناسايی و كنترل كانون های بحرانی 
فرسايش آبی، بادی و مقابله با پديده بيابان زايی و جلوگيری از هجوم شن های روان و گرد و غبار 
با منشأ داخلی و خارجی به گونه ای عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، ميزان متوسط كاهش ساالنه فرسايش خاک كشور 

يك تن در هكتار و در اراضی به حداقل سه تن در هكتار برسد. 
ماده ١٢ـ به منظور ارتقاء بهره وری در حفاظت بهينه و نيز احيای جنگل ها، بيشه های طبيعی 

و مراتع كشور: 
اقدامات الزم را جهت كنترل و كاهش  و  برنامه ريزی  الف ـ دولت مكلف است سياست گذاری، 
پوشش  افزايش  كارهای  و  ساز  با  و  غيردولتی  بخش های  به كارگيری  طريق  از  تخريب  عوامل 
حفاظتی و حمايتی به گونه ای ساماندهی نمايد كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، پوشش حفاظتی و حمايتی جنگل ها و مراتع كشور 

به سطح صد و سی و پنج ميليون هكتار برسد. 
ب ـ دولت مكلف است در اجرای طرح های عمومی، عمرانی و توسعه ای خود و نيز اكتشاف و 
بهره برداری از معادن، خسارات وارده به جنگل ها و عرصه و اعيانی منابع طبيعی را در محاسبات 
بودجه های  در  درج  از  پس  و  منظور  طرح  اجرای  امكان سنجی  هزينه های  برآورد  و  اقتصادی 
و  احيا  برای حفاظت،  وزارت جهاد كشاورزی  با  مبادله شده  موافقت نامه های  قالب  در  سنواتی، 

بازسازی عرصه ها اختصاص دهد.
وزارت جهاد كشاورزی مكلف است هزينه های احياء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداكثر 

ظرف سه ماه پس از استعالم دستگاه اجرايی مربوط، تعيين و اعالم نمايد.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبنای آيين نامه ای خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصويب 
اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد كشـاورزی، معاونت نظارت و راهبردی رئيـس جمهور 

و سازمان حفاظت محيط زيست، تهيه و به تصويب هيئت وزيران می رسد. 



9٢

ماده ١٣ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده )12( اين قانون، كليه وجوه دريافتی بابت 
دريافتی  وجوه  جمله  از  دولتی  و  ملی  اراضی  انتفاع  و حق  بهره برداری  اجاره، حق  قراردادهای 
موضوع ماده )8( اين قانون، بهره مالكانه طرح های جنگل داری، منابع طبيعی و پروانه چرا، سه 
درصد )%3( حقوق دولتی ناشی از بهره برداری از معادن، كليه جرائم و درآمد حاصل از فروش 
محصوالت جنگلی و مرتعی كشف شده و بازداشتی، به حسابی متمركز در خزانه داری كل واريز و 
معادل صددرصد )%1۰۰( وجوه واريزی در قالب بودجه ساليانه جهت انجام عمليات آبخيزداری 
و آبخوانداری، حفاظت، احيا و توسعه منابع طبيعی كشور به وزارت جهاد كشاورزی اختصاص 

می يابد. 
و  طبيعی  عرصه های  )اكولوژيكی(  محيطی  زيست  پايدار  توسعه  و  حفظ  منظور  به  ١٤ـ  ماده 
ارتقای  مطالعه،  انجام  با  است  مكلف  دولت  كشور،  مراتع  در  موجود  دام  جمعيت  تعادل  ايجاد 
علمی و تقويت تسهيالت، به گونه ای اقدام نمايد كه با استفاده از نيروی انسانی متخصص، توان و 

سرمايه های بخش های غيردولتی، ظرف ده سال: 
الف ـ شاخص رشد كيفيت و كميت علوفه و ساير توليدات مراتع، ضريب تنوع گياهی، تثبيت 
خاک و ترسيب كربن و ساير معيارهای زيست محيطی )اكولوژيكی( سرزمين، به طور متوسط 

ساالنه تا دو درصد )%2( افزايش يابد. 
ب ـ با انجام اقداماتی نظير اصالح نژاد، بهبود مديريت و اصالح الگوهای پرورش دام، ضمن كاهش 
جمعيت دامی و بسته به مرتع )بز، گوسفند و گاو بومی( به ميزان سه ميليون واحد دامی در سال 
تا حد تعادل، جمعيت دام جايگزين )گاو آميخته و گاو اصيل، گاوميش و گوسفندپرواری صنعتی 

و نيمه صنعتی( تا سه و يك دهم )3/1( ميليون واحد دامی در سال افزايش يابد. 
ج ـ ميزان خوراک توليدی از منابع زراعی شامل انواع بقوالت )لگوم ها(، علوفه های سيلويی، جو و 
ذرت به ميزان سه و يك دهم )3/1( ميليون تن افزايش و برداشت علوفه مجاز از مراتع كشور به 

ميزان نيم )۰/5( ميليون تن در سال افزايش يابد. 
ماده ١5ـ دولت مكلف است ضمن اعمال ممنوعيت بهره برداری مازاد بر توان زادآوری طبيعی، 
جهت  را  الزم  تمهيدات  و  ترتيبات  كشور،  جنگل های  )اكولوژيك(  محيطی  زيست  و  احيائی 
اصالح الگوی مصرف چوب های جنگلی اعم از صنعتی و غيرصنعتی، جايگزينی سوخت فسيلی و 
انرژی های تجديدپذير به جای سوخت های هيزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشينان 
به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمايه های بخش های غيردولتی نسبت به احيا و توسعه 
درختكاری مثمر و غيرمثمر و بوستان های جنگلی و زراعت چوب اقدام نمايد به گونه ای كه ظرف 
ده سال، ضريب حفاظتی جنگل ها و مراتع، از چهل درصد )%4۰( به نود درصد )%۹۰( و سرانه 

جنگل از هفده صدم )۰/17( هكتار به بيست و پنج صدم )۰/25( هكتار برسد. 
اعم  و حقوقی  اشخاص حقيقی  و ساير  بازرگانی  وزارت  قانون،  اين  تصويب  تاريخ  از  ماده ١٦ـ 
يا  و  از خام  )اعم  بخش كشاورزی  يا محصوالت  و  كاالها  واردات  از  قبل  غيردولتی  و  دولتی  از 
فرآوری شده( و يا مواد اوليه غذايی مورد نياز صنايع غذايی و تبديلی موظف اند از وزارت جهاد 
توليدات  از  به منظور حمايت  است  مكلف  دولت  همچنين  نمايند.  اخذ  را  الزم  مجوز  كشاورزی 
داخلی، برای واردات كليه كاالها و محصوالت بخش كشاورزی تعرفه مؤثر وضع نمايد به گونه ای 

كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلی باشد. 
تبصره ١ـ واردات نهاده های توليد بخش كشاورزی )از قبيل بذر، نهال، كود و سم( باهماهنگی و 

اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می باشد. 
تبصره ٢ـ مسئوليت انتخاب ابزار تعرفه ای، تعيين سهميه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای 

كاالهای كشاورزی و فرآورده های غذايی با وزارت جهاد كشاورزی خواهدبود. 



9٣

ماده ١٧ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است عالوه بر منابع پيش بينی شده در ماده )12( قانون 
تشكيل وزارت جهاد كشاورزی و در اجرا بند »د« ماده )18( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، چهل و نه درصد )%4۹( آورده سهم دولت در تشكيل 
و افزايش سرمايه صندوق های غيردولتی حمايت از توسعه بخش كشاورزی، )بخشی، شهرستانی، 
استانی، ملی، تخصصی و محصولی( را از محل فروش امكانات قابل واگذاری وزارت جهاد كشاورزی 
و سازمان های تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شركت مادر 
تأمين  توسعه سرمايه گذاری در بخش كشاورزی در سراسر كشور  از  تخصصی صندوق حمايت 

نمايد. 
بازرگانی در بخش  و  اعتباری  مالی،  فعاليت  به  ماده مجاز  اين  تبصره ١ـ صندوق های موضوع 
كشاورزی و منابع طبيعی و توسعه صنايع تبديلی و تكميلی از جمله فعاليت های موضوع ماده 

)6( اين قانون می باشند. 
تبصره ٢ـ دولت مكلف است حداقل بيست و پنج درصد )%25( از منابع قابل تخصيص حساب 
ذخيره ارزی )سهم بخش غيردولتی( را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشكل های غيردولتی 
برای فعاليت های اقتصادی و توسعه سرمايه گذاری در بخش كشاورزی و منـابع طبيعی و توسعـه 
صنايع تبديلی و تكـميلی با هدف توليد برای توسعه صادرات در اختيار صندوق های حمايت از 
توسعه بخش كشاورزی قرار دهد تا با مشاركت مالی تشكل ها و توليدكنندگان و بهره برداران در 

امر سرمايه گذاری اين بخش اقدام نمايند.
می گردد.  واريز  ارزی  ذخيره  به حساب  ارزی  به صورت  تسهيالت  اين  سود  و  اصل  بازپرداخت 
پنجاه درصد )%5۰( سود حاصله ناشی از اين فعاليت ها پس از واريز به حساب ذخيره ارزی و با 
رعايت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت )موضوع اين ماده( در تجهيز منابع و افزايش سرمايه 
صندوق های مذكور، از طريق شركت مادر تخصصی صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزی به 

حساب اين صندوق ها واريز می گردد. 
بانك  و دستورالعمل  رعايت ضوابط  ماده می توانند ضمن  اين  موضوع  تبصره ٣ـ صندوق های 
مركزی، با انتشار اوراق مشاركت )با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حكم بند »ح« 
ايران(  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  اقتصادی،  برنامه چهارم توسعه  قانون  ماده )1۰( 
توسعه صنايع  و  طبيعی  منابع  و  كشاورزی  بخش  نياز  مورد  تسهيالت  اعطای  برای  الزم  منابع 

تبديلی و تكميلی را فراهم نمايند. 
تبصره ٤ـ وزارت جهاد كشاورزی و ساير دستگاه های اجرايی مجاز اند منابع مالی بخش كشاورزی 
و منابع طبيعی و توسعه صنايع تبديلی و تكميلی، اعم از يارانه، اعتبارات كمك های بالعوض، 
كمك های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عامليت صندوق های حمايت از توسعه بخش 

كشاورزی و مشاركت مالی بهره برداران اين بخش، به مرحله اجرا درآورند. 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  برنامه چهارم  قانون   )18( ماده  بند »ج«  اجرای  در  تبصره 5 ـ 
در  مجازند  كشاورزی  بخش  توسعه  از  حمايت  صندوق های  ايران،  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
راستای قانون بيمه محصوالت كشاورزی مصوب 1362/3/1 و اصالحيه های بعدی آن، به عنوان 
دستگاه بيمه گر عمل نمايند. در اين صورت، دولت با عقد قرارداد با اين صنـدوق ها سهم خود را 
اعم از يارانه حـق بيمه و مابه التفاوت خسارت به حساب صندوق های مذكور واريز می نمايد. نظارت 

بر عمـلكرد بيمه ای اين صندوق ها با وزارت جهاد كشاورزی می باشد. 
قانون  رعايت  با  مالی،  منابع  تجهيز  و  تأمين  برای  ماده  اين  موضوع  صندوق های  ـ   ٦ تبصره 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون   )13( ماده  و  اسالمی  بانك داری 
ازجمله  بانك های خارجی،  با  يا مشاركت  و  به دريافت تسهيالت  ايران مجاز  جمهوری اسالمی 
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بانك توسعه اسالمی می باشند. 
ماده ١8ـ به منظور ارتقای منزلت اجتماعی، دانش و توانمندی های فعاالن بخش كشاورزی و 
منابع طبيعی و عشايری و پوشش مناسب برنامه های ترويجی و گسترش برنامه های توسعه انتقال 
تجارب و يافته های تحقيقاتی در اين بخش، سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران موظف 
است عالوه بر برنامه های راديو و تلويزيونی گروه جهاد در كليه شبكه های سراسری داخلی راديو 
تلويزيونی و همچنين شبكه های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و كشوری با ايجاد 
گروه »دانش ترويج و توسعه بخش كشاورزی و منابع طبيعی« نسبت به تهيه و پخش برنامه های 

ويژه بخش كشاورزی اقدام نمايد. 
يافته ها و  تبصره ١ـ سازمان هواشناسی كشور موظف است آخرين اطالعات پردازش شده و  
پيش بينی ها و تحليل های هواشناسی مورد نياز بخش كشاورزی را به صورت روزانه ـ هفتگی ـ 

ماهيانه و دوره ای در اختيار شبكه های راديو و تلويزيونی سراسری و مراكز استان ها قرار دهد. 
تبصره ٢ـ سازمان صدا و سيما جمهوری اسالمی ايران موظف است برنامه موضوع اين قانون را 
به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نمايد كه بيشترين بيننده و شنونده را داشته باشد و در 

هر شبكه حداقل يك ساعت در شبانه روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجرا نمايد. 
تبصره ٣ـ منابع مالی مورد نياز ناشی از اين قانون هرساله به شرح زير و براساس عقد موافقت نامه 
با معاونت نظارت و راهبردی رئيس جمهور در اعتبار و رديف بودجه ای سازمان صدا و سيمای 

جمهوری اسالمی ايران و وزارت جهاد كشاورزی تأمين و منظور می گردد:
         الف ـ پنج درصد )%5( از محل درآمدهای حاصل از افزايش تعرفه كليه كاالهای وارداتی 

بخش كشاورزی به كشور.
         ب ـ يك در صد )%1( از چهار درصد )%4( سهم آموزش بخش تعاونی دريافتی توسط 

وزارت تعاون.
         ج ـ مبالغ دريافتی از محل تبليغات صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران در حين اجرای 

اين برنامه ها. 
تبصره ٤ـ آيين نامه اجرايی اين ماده حداكثر ظرف سه ماه به پيشنهاد مشترک سازمان صدا و 
سيمای جمهوری اسالمی ايران و وزارت جهاد كشاورزی تهيه و به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
و  مالی  مؤسسات  و  غيردولتی  بانك های  اشتغال،  ايجاد  و  توليد  افزايش  منظور  به  ١9ـ  ماده 
اعتباری خصوصی و همچنين صندوق های غيردولتی حمايت از توسعه بخش كشاورزی )بخشی 
ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی( مجاز اند برخی از پروژه ها از قبيل احداث 
گلخانه ها، مجتمع های گلخانه ای، دامپروری، شيالتی، توليد قارچ، گياهان دارويی، صنايع تبديلی 
و تكميلی كشاورزی و مراكز تحقيقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای الزم از وزارت جهاد 
كشاورزی و يا سازمان های تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنين در صورت نياز، حساب 
ذخيره ارزی )برای مصارف ارزی براساس ارقام مندرج در بودجه های سنواتی( اجرا نموده و به 
يكی از روش های »فروش به قيمت تمام شده« و يا »اجاره به شرط تمليك اعيانی« به متقاضيان 

با اولويت فارغ التحصيالن بی كار بخش كشاورزی واگذار نمايند. 
ماده ٢0ـ به دولت اجازه داده می شود در جهت تأمين مالی طرح های بخش كشاورزی، صنايع 
تبديلی و تكميلی كشاورزی، صنايع غذايی و توسعه صادرات محصوالت بخش كشاورزی از طرق 
زير سرمايه خود را در بانك كشاورزی از هشت هزار ميليارد )8,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ريال 

به سی هـزار ميليـارد )3۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ريال افزايش دهد: 
محل  از  كشاورزی  بانك  اعطائی  تسهيالت  فرع  و  اصل  بازپرداخت  از  ناشی  وجوه  كليه  ـ  الف 
برنامه  قانون   )1( ماده  ه ـ«  بند »  و  برنامه سوم  قانون  ماده )6۰(  ارزی موضوع  حساب ذخيره 
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چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، پس از وصول توسط بانك 
كشاورزی، به حساب درآمد عمومی كشور نزد خزانه داری كل واريز و تا سقف يك هزار ميليارد 
بانك  به حساب سرمايه دولت در  و  برداشت  از همين محل  ريال   )1,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(

كشاورزی منظور می گردد. 
و  تبصره ها  موضوع  شده،  اداره  وجوه  محل  از  پرداختی  تسهيالت  وصولی های  كليه  ـ  ب 
و  )فصول كشاورزی  بودجه سنوات گذشته  قوانين  اعتبارات عمومی  اعتباری  و  فنی  كمك های 
يازده هزار ميليارد  تا سقف  بانك كشاورزی بوده است،  منابع طبيعی( كه عامليت آن بر عهده 
)11,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ريال به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزی منظور می گردد. 
ذخيره  محل حساب  از  ريال   )1۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ميليارد  هزار  ده  ارزی  معادل  ـ  ج 

ارزی به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزی منظور گردد. 
ماده ٢١ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غيردولتی 
و  مراكز  دانشگاه ها،  تحصيلی  رشته های  دانشجويان  تركيب جنسيتی  و  رشته  تعداد،  موظف اند 
اعالم  از  قبل  را  دامپزشكی خود  و   منابع طبيعی  با كشاورزی،  مرتبط  عالی  آموزش  مؤسسات 
انجام  انسانی كه توسط وزارت جهاد كشاورزی  و پذيرش، براساس نيازسنجی و مديريت منابع 

می شود، ساماندهی نمايند. 
ماده ٢٢ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون 

نسبت به: 
اطالعات  ثبت  به  آنان  تشويق  و  كشاورزی  بخش  توليدكنندگان  اطالعاتی  پايگاه  ايجاد  ـ  الف 

فعاليت های توليدی خويش در آن. 
 .)IT( ب ـ ايجاد پايگاه اطالعات جامع كشاورزی بر پايه فناوری اطالعات

ج ـ شبكه مديريت دانش و اطالعات كشاورزی و روستايی برای ارائه خدمات علمی، آموزشی، 
فنی، ترويجی و ساير اطالعات مورد نياز؛

اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد. 
كه  آموزشی  مراكز  ساير  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  ماده ٢٣ـ 
موظف اند  می نمايند،  طبيعی  منابع  و  كشاورزی  بخش  با  مرتبط  رشته های  آموزش  به  مبادرت 
و  كاردانی  مقاطع  دانشجويان  غيرتخصصی  دروس  كاهش  با  و  قانونی  ذی ربط  مراجع  طريق  از 
شده  كسر  واحدهای  با  متناسب  كارورزی  عملی  درس  درسی،  ترم  يك  ميزان  به  كارشناسی 
و  منابع طبيعی  يا عرصه های  و  مزارع دولتی، خصوصی  از  يكی  در  به مدت شش ماه  و حداكثر 
آبخيزداری را زير نظر اساتيد مربوط با هماهنگی سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی و 
منابع طبيعی كشور و يا مؤسسات استانی، جايگزين نمايند. صدور گواهی پايان تحصيالت مقطع 
تحصيلی برای اين دانشجويان منوط به تأييد دوره عملی كارورزی توسط اين مؤسسات می باشد. 
ماده ٢٤ـ وزارت نفت مكلف است همه ساله مبالغ ريالی صرفه جويی سوخت ناشی از برقی كردن 
چاه های آب كشاورزی را به حسابی كه در خزانه داری كل افتتاح می گردد، واريز نمايد تا جهت 
برقی كردن چاه های كشاورزی اختصاص يابد و به مصرف برسد. وزارت نيرو و شركت های توزيع 

برق استانی موظف اند با درخواست جهاد كشاورزی شهرستان ها، برق چاه ها را تأمين نمايند. 
ماده ٢5ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون و با 
همكاری وزارت نيرو نسبت به تعيين شاخص های بهره وری آب كشاورزی اقدام نموده و به تصويب 
اين شاخص ها و  اقدامات اجرايی درخصوص  پايان هر سال گزارش  هيئت وزيران رسانده و در 
نتايج حاصله را به كميسيون كشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس شورای اسالمی گزارش نمايد. 
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تبصرهـ  در اجرای اين ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخص هايی را كه برای اجرايی شدن 
مستلزم ارائه پيشنهادهايی است كه نيازمند تأمين اعتبار می باشد، اين موارد را در بودجه های 

ساالنه درج و ارائه نمايد. 
ماده ٢٦ـ در راستای افزايش بهره وری با رويكرد تقاضا محور آب كشاورزی و رعايت الگوی بهينه 
كشت، وزارت نيرو موظف است حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون اقدامات الزم را برای 
تحويل حجمی آب به بهره برداران با اولويت تشكل های قانونی بخش كشاورزی، براساس سند ملی 
آب، ظرفيت تحمل مجاز حوضه های آبريز و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادی، اجتماعی، زيست 

محيطی و فنی با اولويت های تعريف شده برای تخصيص آب كشاورزی به عمل آورد. 
ماده ٢٧ـ دولت مكلف است به گونه ای برنامه ريزی نمايد كه تا سال 14۰4 هجری شمسی و 
پانزده درصد  تأمين آب بودجه های سنواتی، حداقل  از منابع مندرج در فصل  بهينه  با استفاده 
)%15( متوسط بلندمدت نزوالت آسمانی ساالنه كشور )هفت و نيم درصد )%7/5( از محل كنترل 
آب های سطحی و هفت و نيم درصد )%7/5( از طريق آبخيزداری و آبخوانداری( به حجم آب 
زيرزمينی  آب های  منفی  )بيالن(  ترازنامه   )1۰۰%( و صددرصد  گردد  اضافه  استحصالی كشور 

دشت های كشور )با اولويت دشت های ممنوعه آبی( جبران گردد. 
ماده ٢8ـ به منظور استفاده بهينه و افزايش بهره وری ماشين های كشاورزی، دولت موظف است 
براساس وضعيت نظام بهره برداری از عوامل توليد، الگوی صحيح بهره برداری از ماشين را طراحی 
بخش های  طريق  از  بخش  نياز  مورد  كشاورزی  ماشين های  مناسب  تركيب  تأمين  به  نسبت  و 

غيردولتی اقدام نمايد. 
ماشين آالت  كليه  مالكيت  ارائه شناسنامه  و  به شماره گذاری  مكلف  انتظامی  نيروی  تبصره ١ـ 

خودكششی كشاورزی موجود و جديدالورود به بخش كشاورزی می باشد. 
تبصره ٢ـ دولت موظف است تعرفه واردات ماشين آالت كشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به 
گونه ای تعيين نمايد كه ضمن حمايت از توليدات داخلی، امكان ارتقای كيفيت و رقابت محصوالت 

داخلی با نمونه های مشابه خارجی فراهم شود. 
ماده ٢9ـ به منظور كنترل كيفی، بازرسی و صدور گواهی كيفيت محصوالت كشاورزی، دولت 
مكلف است ضمن تعريف استانداردها و معيارهای فرآيند توليد، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی 
و كاهش ضايعات محصوالت كشاورزی، با استفاده از امكانات بخش های غيردولتی اقدامات الزم 

را به عمل آورد.
آيين نامه اجرايی اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد 

كشاورزی به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
جامع  نظام  قانون   »21« ماده  )موضوع  دام  توليدات  كيفيت  افزايش  منظور  به  ٣0ـ  ماده 
دامپروری( و كنترل بهداشت تغذيه و جلوگيری از بروز برخی بيماری ها و كاهش ضايعات، وزارت 
جهاد كشاورزی موظف است ضمن تدوين استانداردهای توليد خوراک دام و نظارت بر اجرای 
آن، نسبت به توليدكنندگان بخش كشاورزی كه از خوراک آماده و استاندارد كارخانه های توليد 
خوراک دام استفاده می نمايد، با استفاده از يارانه ها و يا ساير مشوق های در اختيار، حمايت های 
الزم را به عمل آورد. همچنين محصوالت توليدی كليه كارخانه های خوراک دام مشمول استاندارد 

اجباری می باشد. 
ماده ٣١ـ از تاريخ تصويب اين قانون، دولت موظف است حمايت های قانونی خود از بهره برداران 
و توليدكنندگان بخش كشاورزی و منابع طبيعی را با اولويت توليد محصوالت زير تنظيم و اقدام 

نمايد: 
الف ـ محصوالت راهبردی: محصوالتی كه مستقيماً در امنيت غذايی نقش دارد و به اين واسطه 
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ضرورتاً بايد در داخل كشور توليد شود. 
ب ـ محصوالت ويژه: محصوالتی كه بيشترين ارزش توليد را به ازای نهاده های مصرف شده ايجاد 
می نمايد و يا حلقه های بزرگ تری در زنجيره ارزش ايجاد و می تواند محور رشد بخش كشاورزی 
باشد و يا با توجه به مزيت های صادراتی، حداقل ده درصد )%1۰( سهم بازار دنيا را در اختيار 

خود دارد. 
پ ـ محصوالت خاص منطقه ای: محصوالتی كه توليد آنها در كشور ممكن است همراه با مزيت 
نباشد ولی به واسطه شرايط خاص منطقه ای، توليد آنها اجتناب ناپذير است و بايد در جهت ايجاد 

مزيت برای آن محصوالت اقدام نمود.
توسط  كشور  توسعه  پنج ساله  برنامه های  طی  فوق الذكر  طبقه بندی  در  محصوالت  نوع  تركيب 

وزارت جهادكشاورزی تعيين و ابالغ می گردد. 
ماده ٣٢ـ در اجرای ماده )31( اين قانون، وزارت جهاد كشاورزی مكلف است در قالب بودجه های 

سنواتی و يارانه های مصوب در اختيار، به گونه ای برنامه ريزی كند كه: 
الف ـ از طريق پرداخت مستقيم به توليدكنندگان با بهره وری باال و دارای روند افزايشی در بهبود 
شاخص بهره وری، رعايت موارد زيست محيطی در توليد و همچنين توليد با كيفيت منطبق بر 

برنامه های الگوی كشت، پاداش بهره وری پرداخت نمايد. 
ب ـ در جهت رونق بازار بيمه و توسعه بيمه اتكايی كشاورزی و افزايش نقش بخش غيردولتی 
در صنعت بيمه، نسبت به پرداخت يارانه حق بيمه به بيمه گران غيردولتی، كه در راستای اجرای 

الگوهای بيمه ای مورد تأييد اين وزارتخانه عمل می كنند، اقدام نمايد. 
ج ـ به منظور كاهش آثار زيان بار مخاطرات و بيماری های مشترک انسان و دام و تثبيت نوسانات 
برقراری  به  نسبت  و ساير محصوالت هدف گذاری شده،  دامی  توليدكنندگان محصوالت  درآمد 

بيمه های تمام خطر اجباری اقدام نمايد.
محصوالت هدف گذاری شده، توسط وزارت جهادكشاورزی انتخاب و اعالم می گردد. 

د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزيت های نسبی بخش كشاورزی، نسبت به پرداخت 
يارانه صادرات برای محصوالت صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش كشاورزی 
اعم از كمك های بازاريابی، جايزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمين مخاطرات ناشی از صادرات، 

يارانه كمك های غذايی به كشورهای هدف، اقدام نمايد.
آيين نامه اجرايی اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، به پيشنهاد وزارت جهاد 

كشاورزی به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
ماده ٣٣ـ از تاريخ تصويب اين قانون، عالوه بر اجرای قانون خريد تضمينی محصوالت كشاورزی، 

در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سياست قيمت تضمينی نيز برقرار می شود.
بازار بورس تخصصی كاالی  توليدكنندگان محصوالت كشاورزی می توانند محصوالت خود را در 
كشاورزی عرضه نمايند. در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضمينی اعالم شده از 

سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت می گردد.
تحت  محصوالت  بازار،  و  توليد  شرايط  با  متناسب  ساله  هر  است  مكلف  جهادكشاورزی  وزارت 

سياست خريد و قيمت تضمينی را انتخاب و اعالم نمايد.
آيين نامه اجرايی اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد 

كشاورزی به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
و  عملی  شيوه های  و  راهبردها  تعيين  روابط،  تنظيم  منظور  به  است  موظف  دولت  ماده ٣٤ـ 
راه های كّمی و كيفی تحقق سياست های سند چشم انداز بيست ساله كشور در بخش كشاورزی، 
منابع طبيعی و محيط زيست، »سند ملی توسعه بخش كشاورزی«، »سند ملی توسعه منابع آب«، 
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»سند ملی حفاظت محيط  زيست و توسعه پايدار« در افق چشم انداز 14۰4 هجری شمسی با 
برش های سه برنامه پنج ساله را حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تدوين و به تأييد 

مجلس شورای اسالمی برساند. 
ماده ٣5ـ دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد، نتايج حاصل از اجرای 
اين قانون و همچنين ميزان بهبود عملكرد كّمی و كيفی بخش كشاورزی و منابع طبيعی فصل 
ـ  ـ ماشين آالت  انسانی  منابع  ـ  انرژی  ـ  بهره وری )كل  بهبود شاخص  ميزان  قبل،  زراعی سال 
سرمايه و منابع پايه آب و خاک(، ميزان سرمايه گذاری در اين بخش و ضرايب خودكفايی و امنيت 
غذايی را تهيه و به كميسيون كشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس شورای اسالمی گزارش نمايد. 
قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 
بيست و سوم تيرماه يك هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ 

138۹/5/6 به تأييد شورای نگهبان رسيد.

قانون توزيع عادالنه آب 

فصل اول ـ مالكيت عمومي و ملي آب 
ماده1: براساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، آب هاي درياها و آب هاي جاري در 
از سطحي و زيرزميني، و سيالب ها و  اعم  انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر  و  رودها 
فاضالب ها وزه آب ها و درياچه ها و مرداب ها وبركه هاي طبيعي و چشمه سارها و آب هاي معدني ومنابع 
آب هاي زير زميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسالمي است و طبق مصالح عامه از آن 
بهره برداري مي شود. مسئوليت حفظ و اجازه ونظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول مي شود. 

ماده2ـ بستر انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و رودخانه ها اعم از  اينكه دائم يا فصلي داشته باشند 
اختيار حكومت جمهوري اسالمي ايران است و  بركه هاي طبيعي در  و مسيل ها و بستر مرداب ها و 
همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پايين رفتن سطح آب درياها و درياچه ها 
و يا خشك شدن مرداب ها و باتالق ها پديد آمده باشد درصورت عدم احيا قبل از تصويب قانون نحوه 
هر  درمورد  آن  وحريم  بستر  پهناي  تعيين  تبصره 1ـ  اسالمي.  در حكومت جمهوري  اراضي  احيای 
آمار هيدرولوژي  به  توجه  با  در هر محل  بركه طبيعي  و  مرداب  و  و مسيل  نهر طبيعي  و  رودخانه 
با وزارت  آبي  اثر ساختمان تأسيسات  آنها بدون رعايت  انهار و داغاب دربستر طبيعي  و  رودخانه ها 
نيرو است. تبصره 2ـ حريم مخازن و تأسيسات آبي و همچنين كانال هاي عمومي آبرساني و آبياري 
وزهكشي اعم از سطحي وزيرزميني به وسيله وزارت نيرو تعيين وپس از تصويب هيئت وزيران قطعيت 
پيدا خواهد شد. تبصره 3ـ  ايجاد هرنوع اعياني وحفاري و دخل و تصرف دربستر رودخانه ها و انهار 
طبيعي وكانال هاي عمومي ومسيل ها ومرداب وبركه هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل 
درياها و درياچه ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو. تبصره4: وزارت 
نيرو درصورتي كه اعياني هاي موجود دربستر وحريم انهار و رودخانه ها وكانال هاي عمومي و مسيل ها 
ومرداب وبركه هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف 
اعالم خواهد كرد كه ظرف مدت معيني درتخليه و قلع اعياني اقدام كند ودرصورت استنكاف وزارت 
نيرو با اجازه ونظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد. خسارات به ترتيب مقرر 

درمواد43و44 اين قانون تعيين و پرداخت مي شود. 
فصل دوم ـ آب هاي زيرزميني 

ماده3ـ استفاده از منابع آب هاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور درماده 5  اين قانون از طريق حفر 
هرنوع چاه و قنات و توسعه چشمه درهرمنطقه از كشور با اجازه وموافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و 
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وزارت مذكور باتوجه به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه)شناسايي طبقات زمين وآب هاي زيرزميني(
ومقررات پيش بيني شده دراين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري اقدام مي كند. تبصره 
ـ ازتاريخ تصويب اين قانون صاحبان كليه چاه هايي كه درگذشته بدون اجازه وزارت نيرو حفر شده 
باشد موظف اند طبق آگهي كه منتشرمي شود به وزارت نيرو مراجعه وپروانه بهره برداري اخذ نمايند. 
چنانچه وزارت نيرو هريك از اين چاه ها را الاقل طبق نظر دو كارشناس خود مضر به مصالح عمومي 
تشخيص دهد چاه بدون پرداخت هيچ گونه خسارتي مسدود مي شود بهره برداري از آن ممنوع بوده 
و با متخلفين طبق ماده 45  اين قانون رفتار خواهد شد. معترضين به رأي وزارت نيرو مي توانند به 

دادگاه هاي صالحه مراجعه نمايند. 
ماده 4ـ در مناطقي كه به تشخيص وزارت نيرو مقدار بهره برداري از منابع آب هاي زيرزميني بيش 
حدود  با  است  مجاز  نيرو  وزارت  نمايد،  دولتي ايجاب  طرح هاي  كه  درمناطقي  ويا  باشد  ازحدمجاز 
جغرافيايي مشخص حفر چاه عميق يا نيمه عميق وياقنات ويا هرگونه افزايش دربهره برداري از منابع 

آب منطقه را براي مدت معين ممنوع سازد. تمديد يا رفع اين ممنوعيت با وزارت نيرو است. 
ماده5ـ درمناطق غيرممنوعه حفرچاه واستفاده از آب آن براي مصرف خانگي و شرب وبهداشتي وباغچه 
تا ظرفيت آبدهي25مترمكعب درشبانه روز مجاز است واحتياج به صدور پروانه حفر وبهره برداري ندارد 
به  چاه ها  نوع  ازاين  مي تواند  الزم  درموارد  نيرو  وزارت  برسد.  نيرو  وزارت  اطالع  بايدبه  مراتب  ولي 
منظور بررسي آب هاي منطقه وجمع آوري آمار ومصرف آن بازرسي كند. تبصره1ـ درمناطق ممنوعه 
حفر چاه هاي موضوع اين ماده با موافقت كتبي وزارت نيرومجاز است و نيازي به صدور پروانه حفر 
وبهره برداري ندارد. تبصره2ـ درصورتي كه حفرچاه هاي موضوع اين ماده موجب كاهش يا خشكانيدن 
آب چاه ويا قنات مجاز و يا چشمه مجاور گردد وزارت نيرو بـدواً به موضوع رسيدگي و سعي در توافق 

بين طرفين مي نمايد وچنانچه توافق حاصل نشد،معترض مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد. 
ماده6ـ صاحبان و استفاده كنندگان از چاه يا قنات مسئول جلوگيري از آلودگي آب آنها هستند و 
موظف اند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند. چنانچه جلوگيري از آلودگي آب خارج از قدرت آنان 

باشد مكلف اند مراتب را به سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداري اطالع دهند. 
ماده7ـ درمورد چاه هايي كه مقدار آبدهي مجاز آن بيش از ميزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد 
ومازاد آب چاه با ارائه شواهد وقرائن براي امور كشاورزي، صنعتي وشهري مصرف معقول داشته باشد، 
مصالح  ورعايت  مقررات  به  توجه  با  كند  اجتماعي ايجاب  كه ضرورت  زماني  تا  مي تواند  نيرو  وزارت 
عمومي براي كليه مصرف كنندگان اجازه مصرف صادرنمايد وقيمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت 

شود. 
ماده8ـ وزارت نيرو موظف است بنا به درخواست متقاضي حفرچاه يا قنات و به منظور راهنمايي فني 
وعلمي، حفر چاه يا فنات را از لحاظ فني واقتصادي مورد بررسي قرارداده ودرصورت لزوم متخصصين 
خود را به محل اعزام نمايد تا متقاضي را راهنمايي كنند وهزينه كارشناسي طبق تعرفه وزارت نيرو به 
عهده متقاضي خواهد بود. تبصره ـ شركت هاي تعاوني روستايي ومراكز خدمات روستايي وعشايري و 

مؤسسات عام المنفعه فقط%5۰ هزينه كارشناسي مقرر را پرداخت خواهند كرد. 
الزم  نيرو  وزارت  چنانچه  شود  مخلوط  آب شيرين  با  آلوده  آب  ويا  شور  آب  كه  درمواردي  ماده۹ـ 
تشخيص دهد مي تواند پس از اطالع به صاحبان و استفاده كنندگان مجراي آب شور يا آلوده را مسدود 
كند و در صورتي كه  اين كار از لحاظ فني امكان پذير نباشد چاه يا مجرا را بدون پرداخت خسارت 
يا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرايط ومشخصات مندرج در  عنداالقتضاء مسدود 
نيرو جبران  را وزارت  را رعايت نموده است، خسارت وارده برصاحب چاه  بهره برداري  پروانه حفر و 

خواهد كرد.
 ماده 1۰ـ براي جلوگيري از اتالف آب زيرزميني خصوصاً درفصولي ازسال كه احتياج به بهره برداري 
از آب زيرزميني نباشد صاحبان چاه هاي آرتزين يا قنات هايي كه منابع آنها تحت فشار باشد موظف اند 



١00

از طريق نصب شير ودريچه از تخليه دائم آب زيرزميني جلوگيري كنند. 
ماده11ـ درچاه هاي آرتزين ونيمه آرتزين ودارندگان پروانه چاه مكلف اندچنانچه وزارت نيرو الزم بداند 
به وسيله پوشش جداري ويا طرز مناسب ديگري به تشخيص وزارت نيرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار 

درقشرهاي ديگر جلوگيري كنند. 
ماده12ـ هرچاه به استثنا چاه هاي مذكور درماده 5  اين قانون درصورت ضرورت به تشخيص وزارت 
نيرو بايد مجهز به وسايل اندازه گيري سطح آب و ميزان آبدهي طبق نظر وزارت نيرو باشد. چنانچه 
اندازه گيري آب استخراجي از چاه وجود كنتور نيز ضروري باشد وزارت نيرو به هزينه صاحب پروانه 
اقدام به تهيه ونصب كنتور مي نمايد. درهرحال دارندگان پروانه مكلف اند گزارش مقدارآب مصرف شده 
را طبق درخواست ودستور العمل وزارت نيرو ارائه دهند. تبصره ـ وزارت نيرو مجاز است درمواردالزم 
براي اندازه گيري آب قنوات وسايل اندازه گيري را به هزينه خود تعبيه نمايد. حفظ و نگهداري وسايل 
مزبور واندازه گيري بده آب قنات با اداره كنندگان قنات خواهد بود. اشخاص فوق الذكر موظف اند كليه 
بايد پروانه صالحيت  شروط مندرج در پروانه صالحيت حفاري و پروانه حفر چاه يا قنات مي كنند 
حفاري از وزارت نيرو تحصيل كنند و بدون داشتن پروانه مذكور مجاز به حفاري با وسايل موتوري 
نخواهند بود. اشخاص فوق الذكر موظف اند كليه شروط مندرج درپروانه صالحيت حفاري وپروانه حفر 
چاه يا قنات را رعايت كنند و درصورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر 
چاه يا قنات كنند در مورد اشخاص حقيقي مالكين دستگاه و در مورد اشخاص حقوقي مديران عامل 
شركت ها و يا سازمان ها و مؤسسات حفاري به مجازات مقرر در ماده 45 اين قانون محكوم خواهند شد 
ودرصورت تكرار وزارت نيرو مي تواند با اجازه دادستاني دستگاه حفاري را توقيف نمايد. دادگاه تكليف 

دستگاه حفاري را تعيين خواهد كرد. 
ماده14ـ هرگاه در اثر حفر وبهره برداري ازچاه يا قنات جديداالحداث دراراضي غير محياة آب منابع 
مجاور نقصان يابد و يا خشك شود، به يكي از طرق زير عمل مي شود: الف ـ درصورتي كه كاهش 
چاه  حفر  ويا  كف شكني  با  مجاور  منابع  ويا خشك شدن  يابد  نقصان  مجاور  منابع  ويا خشك شدن 
ديگر جبران پذير باشد با توافق طرفين صاحبان چاه جديد بايد هزينه حفر چاه ويا كف شكني را به 
صاحبان منابع مجاور پرداخت نمايند. ب ـ درصورتي كه با تقليل ميزان بهره برداري از چاه يا قنات 
جديد مسئله تاثير سوء درمنابع مجاور ازبين برود دراين صورت ميزان بهره برداري چاه يا قنات جديد 
بايد تا حد از بين رفتن اثر سوء درمنابع مجاور كاهش يابد. دـ درمواردي كه چاه يا قنات جديد در 
اراضي محياة حفر واحداث شده باشد وآب منابع مقابل را جذب ننمايد، احكام باال درموردآن جاري 
نخواهد شد. تبصره1ـ دركليه موارد باال بدواً وزارت نيرو به موضوع رسيدگي ونظر خواهد داد. معترض 
مي تواند به دادگاه صالحه شكايت نمايد. تبصره2ـ ميزان آب منابع مجاور باتوجه به آمار و شواهد و 
قرائن و شرايط اقليمي توسط كارشناسان وزارت های نيرو و كشاورزي تعيين مي شود. تبصره3ـ هرگاه 
به تشخيص هيئت سه نفري موضوع مواد 1۹و2۰  اين قانون مسلم شود كه خسارت موضوع اين ماده 
ناشي از اشتباه كارشناسان وزارت نيرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44  اين قانون به وسيله وزارت 

نيرو جبران خواهد شد. 
ماده15ـ وزارت نيرو و مؤسسات وشركت هاي تابع آن مي توانند آب دنگ ها وآسياب هايي را كه موجب 
نقصان آب ويا اخالل در امر تقسيم آب مي شوند درموارد ضرورت اجتماعي و حرج به ترتيب مقرر 

درماده 43  اين قانون خريداري كنند.
ماده16ـ وزارت نيرو مي تواند قنات يا چاهي كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروک مانده 
يا  مالك  به  اجتماعي  درصورت ضرورت  باشد،  مسلوب المنفعه  عماًل  آب  فاحش  نقصان  علت  به  ويا 
از اعالم،  مالكين احياء آنها را تكليف نمايد ودرصورت عدم اقدام مالك يا مالكين تا يك سال پس 
يا  مالك  پرداخت  رادرصورت عدم  وهزينه صرف شده  احيا  نموده  را  آنها  رأساً  نيرو مي تواند  وزارت 
مالكين از طريق فروش آب وصول نمايد. همچنين مي تواند اجازه حفر چاه يا قنات درحريم چاه يا 

قنات فوق الذكر صادر نمايد. 
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ماده17ـ اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي درملك غير باشد تصرف چاه يا قنات يا مجرا فقط 
از نظر مالكيت چاه يا قنات و مجرا و براي عمليات مربوط به قنات وچاه ومجرا خواهد بود و صاحب 
ملك مي تواند در اطراف چاه و قنات ومجرا و يا اراضي بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر تصرفي 
كه بخواهد بكند مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات وچاه ومجرا نشود. تبصره ـ 
تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع، محاكم صالحه 
پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كرد. فصل سوم ـ آب هاي سطحي 

حقابه وپروانه مصرف معقول 
و  اجتماعي  وجود ضرورت  درصورت  قانون  1۹ اين  ماده  مطابق  مي تواند  كشاورزي  وزارت  ماده18ـ 
به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب براي صاحبان حقابه هاي موجود اقدام نمايد 
بدون اينكه حق اينگونه حقابه داران از بين برود. تبصره 1ـ حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه 
در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارک قانوني ديگر قبل از تصويب اين 
باشد. تبصره2ـ مصرف معقول مقدار آبي است كه تحت  يا مالك آن تعيين شده  براي ملك  قانون 
شرايط زمان و مكان و با توجه به احتياجات مصرف كننده و رعايت احتياجات عمومي و امكانات طبق 

مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. 
ماده1۹ـ وزارت نيرو موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي اموركشاورزي يا 
يا حقوقي كه درگذشته حقابه  براي اشخاص حقيقي  از منابع آب كشور  يا مصارف شهري  صنعتي 
داشته اند و تبديل آن به اجازه مصرف معقول هيئت هاي سه نفري درهرمحل تعيين كند. اين هيئت ها 
طبق آيين نامه اي كه ازطرف وزارت نيرو و وزارت كشاورزي تدوين مي شود براساس اطالعات الزم )از 
قيبل مقدار آب موجود وميزان سطح و نوع كشت و محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب و 
معمول و عرف محل و ساير عوامل( نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز اقدام خواهد كرد و پروانه 
مصرف معقول حسب مورد به وسيله وزارت خانه هاي ذي ربط طبق نظر  اين هيئت صادر خواهدشد 
پروانه تسليم مي كند و  رابه سازمان صادر كننده  اعتراض خود  نفري  راي هيئت سه  به  و معترض 
سازمان مذكور اعتراض را به هيئت پنج نفري ارجاع مي نمايد. رأي هيئت پنج نفري الزم االجراء است 

و معترض مي تواند به دادگاه هاي صالحه مراجعه نمايد. 
ماده2۰ـ اعضاء هيئت هاي سه نفري مركب خواهند بود از يك نفر كارشناس حقوقي به انتخاب وزارت 
نيرو و يك نفر كارشناس فني به انتخاب وزارت كشاورزي و يك نفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب 
شوراي محل. درصورتي كه منطقه آبريز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتي مذكور در اين 
ـ    مدت مأموريت و نحوه رسيدگي هيئت هاي سه نفري وپنچ  ماده با وزاري مربوط خواهد بود. تبصره 
به  اعتراض  و مدت  نظر  تجديد  و ضوابط  موارد  و  اجراي تصميمات هيئت هاي مذكور  ونحوه  نفري 
تصميم هيئت ها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت نيرو و وزارت كشاورزي به تصويب 

ـ    وظايف و اختيارات صدور پروانه مصرف معقول  هيئت وزيران خواهد رسيد. فصل چهارم 
ماده21ـ تـخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، كشاورزي، صنعت 
وساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است. تبصره 1 ـ تقسيم وتوزيع آب بخش كشاورزي، وصول آب بها يا 
حق النظاره با وزارت كشاورزي است. تبصره 2ـ تقسيم وتوزيع آب شهري و اداره تأسيسات وجمع آوري 
و دفع فاضالب در داخل محدوده شهرها به عهده شركت هاي مستقلي به نام شركت آب و فاضالب 
شهرها و يا دستگاه مناسب ديگري خواهد بودكه درهرصورت تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به 
شهرداري ها مي باشند. درصورت نبودن شوراي شهر، نظارت با وزارت كشور است. تا تأسيس شركت ها 
ودستگاه هاي فوق الذكر مسئوليت آب شهرها وجمع آوري و دفع فاضالب آنها به عهده دستگاه هايي 
است كـه فعاًل برعهده دارند. وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت نيرو حداكثر تا 6ماه پس از 
تصويب  اين قانون اساسنامه شركت هاي فوق الذكر يا دستگاه هاي مناسب ديگر را تهيه و به تصويب 
هيئت وزيران برساند. تبصره3ـ تقسيم و توزيع آب بخش هاي صنعتي در داخل محدوده هاي صنعتي، 
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با بخش صنعتي ذي ربط خواهد بود. تبصره4ـ تقسيم وتوزيع آب مشروب روستاها و اداره تأسيسات 
ذي ربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداري خواهد بود. 

پروانه  به درخواست متقاضي،  ازرسيدگي  تابعه پس  يا سازمان ها وشركت هاي  نيرو  ماده22ـ وزارت 
مصرف معقول آب را با رعايت حق تقدم براساس آيين نامه اي كه وزارت های نيرو وكشاورزي پيشنهاد 

وهيئت وزيران تصويب مي نمايند صادر مي كند. 
ماده 23ـ آيين نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذكور درماده 
يك  اين قانون بايد حاوي كليه مقررات وشروط وتعهدات الزم باشد وضمناً درپروانه مصرف معقول آب 

تاريخ شروع و اتمام تأسيسات اختصاصي آب وتاريخ استفاده ازآن بايد قيدگردد. 
ماده24ـ وزارت نيرو درهرمحل پس از رسيدگي الزم براي آب هاي مشروح در زير نيز كه تحت نظارت 
و مسئوليت آن وزارت خانه قرارمي گيرد اجازه بهره برداري صادر مي كند: الف ـ آب هاي عمومي كه 
بدون استفاده مانده باشد. ب ـ آب هايي كه براثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي وزهكشي وغيره 
به دست آمده و مي آيد. ج ـ آب هاي زائد برمصرف كه به درياچه ها ودرياها و انهار مي ريزند. دـ آب های 
حاصل از فاضالب ها. هـ ـ آب هاي زائد از سهميه شهري. وـ آب هايي كه در مدت مندرج درپروانه به 
وسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد. زـ آب هايي كه پروانه استفاده از آن به علل 
قانوني لغو شده باشد. ح ـ آب هايي كه بر اثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقه اي ظاهر مي شود. 
ماده25ـ دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از مصرف و اتالف غير معقول آب اجتناب نمايند 
ومجاري اختصاصي مورداستقاده خود را به نحوي كه اين منظور را تأمين كند احداث و نگهداري كنند، 
اگر به هرعلتي مسلم شود كه نحوه مصرف، معقول و اقتصادي نيست دراين صورت برحسب مورد 
وزارت نيرو با وزارت كشاورزي مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به مصرف كننده اعالم 
مي دارد. هرگاه درمدت معقول تعيين شده دراخطار مزبور كه به هرحال از يك سال تجاوز نخواهد 
كرد مصرف كننده به دستورهاي فني فوق الذكر عمل ننمايد با متخلف طبق ماده 45 اين قانون رفتار 
خواهد شد. تبصره ـ درصورت اعتراض به نظر وزارت نيرو با وزارت كشاورزي مراجع مذكور درماده 

1۹ اين قانون رسيدگي خواهند كرد. 
ماده26ـ وزارت نيرو مكلف است باتوجه به اطالعاتي كه وزارت كشاورزي درمورد مقدار مصرف آب 
هر يك از محصوالت كشاورزي براي هرناحيه دراختيار وزارت نيرو قرار مي دهد ميزان مصرف آب را 

باتوجه به نوع محصول وميزان اراضي تعيين وبراساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداري بنمايد. 
ماده27ـ پروانه مصرف آب مختص به زمين ومواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آنكه 

تصميم ديگري وسيله دولت درمنطقه اتخاذ شود. 
ماده28ـ هيچ كس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آن را دارد به مصرفي به جز آنچه كه درپروانه 
قيدشده است برساند وهمچنين حق انتقال پروانه صادره را به ديگري بدون اجازه وزارت نيرو نخواهد 

داشت مگر به تبع زمين وبراي همان مصرف يا اطالع وزارت نيرو. 
ماده2۹ـ وزارت نيرو موظف است به منظور تأمين آب مورد نياز كشور از طريق زير اقدام مقتضي به 
عمل آورد. الف ـ مهاركردن سيالب ها و ذخيره نمودن آب رودخانه ها درمخازن سطحي يا زيرزميني. 
1و2.  آبياري  وشبكه  آبرساني  خطوط  و  وكانال ها  آبي  تأسيسات  با  ايجاد  آب  انتقال  و  تنظيم  ب   ـ 
ـ      بررسي و مطالعه كليه منابع آب هاي كشور. دـ استخراج و استفاده از آب هاي زيرزميني و معدني.  ج  
ـ     شيرين كردن آب شور در مناطق الزم. وـ جلوگيري از شورشدن آب هاي شيرين درمناطق الزم.  ـ     ه
تأسيس  ح ـ  آن.  جيره بندي  لزوم  در صورت  و  آب  مصارف  ميزان  و  چگونگي  بر  نظارت  و  ـ  كنترل  ز
ـ    انجام  شركت ها و سازمان هاي آب منطقه اي و مؤسسات و تشكيل هيئت ها و كميته هاي مورد نياز. ط  
ساير اموري كه مؤثر درتأمين آب باشد. تبصره ـ  ايجاد شبكه هاي آبياري 3 و4 وتنظيم و انتقال آب از 

آنها تا محل هاي مصرف با وزارت كشاورزي است. 
ماده 3۰ـ گزارش كاركنان وزارت نيرو و مؤسسات تابعه وكاركنان وزارت كشاورزي )بنا به معرفي وزير 
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كشاورزي( كه به موجب ابالغ مخصوص وزير نيرو براي اجراي وظايف مندرج دراين قانون انتخاب وبه 
دادسراها معرفي مي شوند مالک تعقيب متخلفين است و درحكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد 

بود و تعقيب متخلفين طبق بند ب از ماده 5۹ قانون آيين دادرسي كيفري به عمل خواهد آمد. 
ماده31ـ مامورين شهرباني وژاندارمري وساير قواي انتظامي حسب مورد موظف اند دستورات وزارت 

نيرو و سازمان هاي آب منطقه اي و وزارت كشاورزي را در اجراي  اين قانون به مورد اجرا گذارند. 
ماد32ـ وزارت نيرو مي تواند سازمان ها و شركتهاي آب منطقه اي را به صورت شركتهاي بازرگاني رأساً 
يا با مشاركت سازمان هاي ديگر دولتي يا شركت هايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند  ايجاد كند. 
نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و شركت هاي  اساسنامه  اين شركت به پيشنهاد وزارت 
مذكور از پرداخت حق الثبت و تمبر وهزينه دادرسي معاف خواهند بود. وزارت نيرو مي تواند از  اين 
اختيارات براي تغيير وضع شركت ها وسازمان ها و مؤسسات موجود خود استفاده كند. تبصره ـ وزارت 
نيرو حوزه عمل شركت ها و سازمان هاي آب منطقه اي را تعيين مي نمايد. وصول آب بها عوارض وديون. 
ماده 33 ـ وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري وكشاورزي وصنعتي وساير مصارف 
باتوجه به نحوه استحصال و مصرف براي هريك از مصارف درتمام كشور به شرح زير تعيين و پس از 
تصويب شوراي اقتصاد وصول نمايد. الف ـ درمواردي كه استحصال آب به وسيله دولت انجام پذيرفته 
و به صورت تنظيم شده دراختيار مصرف كننده قرار گيرد، نرخ آب با درنظر گرفتن هزينه هاي جاري از 
قبيل: نرخ آب با درنظر گرفتن هزينه هاي جاري ازقبيل: مديريت، نگهداري، تعمير،  بهره برداري وهزينه 
از مصرف كننده  تعيين و  اقتصادي و اجتماعي هر منطقه  به شرايط  با توجه  و  استهالک تأسيسات 
وصول مي شود. ب ـ درمواردي كه استحصال آب به وسيله دولت انجام نمي پذيرد دولت مي تواند به 
ازای نظارت و خدماتي كه انجام مي دهد با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه درصورت 
ميزان  است  مكلف  نيرو  وزارت  ـ  تبصره1  نمايد.  وصول  مصرف كننده  از  و  تعيين  را  عوارضي  لزوم 
بخشودگي مصرف آب مشروب شهرهاي بزرگ و كوچك را به منظور كمك به طبقه مستعضف تعيين 
و پس از تصويب هيئت دولت به اجرا در آورد. تبصره2ـ در مواردي كه جلوگيري از ضرر كشاورزان 
با  مي تواند  نيرو  وزارت  كند  اقتضا  را  خاصي  تخفيف  اساسي  محصوالت  كشت  به  آنها  تشويق  ويا 
تصويب هيئت دولت تخفيف الزم را منظورنمايد. تبصره3ـ دولت مكلف است همه ساله عالوه برتأمين 
اعتبارات كمك به شركتهاي آب منطقه اي بابت بخشودگي بهاي آب مابه التفاوت احتمالي ناشي از 
آب بهاي مشتركين كم مصرف  بخشودگي  قانون  اصالح  قانون  با  درمقايسه  ماده  تبصره  1    اين  اجراي 
تخفيف هاي موضوع تبصره 2  اين ماده را در بودجه ساالنه پيش بيني   كرده و به منظور تأمين آب در 

مناطق محروم در اختيار وزارت نيرو بگذارد. 
ماده34 ـ آب بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي ويا عوارض آن براساس بندهاي الف وب مذكور 
درماده 33  اين قانون مي باشند واال آب مصرف كننده اي كه حاضر به پرداخت آب بها نگرديده است 
و چنانچه  داده خواهدشد قطع مي گردد  به مصرف كننده  از طرف دولت  معقولي كه  از مهلت  پس 
مصرف كننده از پرداخت بدهي هاي معوقه خود بابت آب بها و يا عوارض استنكاف نمايد دولت صورت 
بدهي مصرف كننده را جهت صدور اجراييه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف 
است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجرا نسبت به صدور ورقه اجراييه و وصول مطالبات 
از بدهكار اقدام كند. تبصره ـ مهلت معقول براي قطع آب وشرايط اجازه استفاده مجدد از آب و ساير 
موضوعات مربوطه طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارت نيرو پيشنهاد و به تصويب هيئت 

وزيران برسد. حفاظت و نگهداري تأسيسات آبي مشترک 
ماده35ـ درمورد حفاظت و نگهداري چاه، قنات، نهر، جوي واستخر و هر منبع يا مجرا و تأسيسات آبي 

مشترک كليه شركا به نسبت سهم خود مسئول اند. 
مشترک  تأسيسات  نگهداري  مسئول  مشترک  سردهنه  و  مجاري  از  آب  مصرف كنندگان  36ـ  ماده 
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هستند و هيچ كس بدون اجازه وزارت نيرو حق احداث و تغيير مقطع و مجراي آب و انشعاب جديد 
را ندارد و هر باالدستي مسئول خساراتي است كه از عمل غير متعارف او به پايين دستي وارد مي آيد. 
ماده37ـ هيچ نهر و جوي و قنات و چاهي نبايد در اماكن و جاده هاي عمومي و اماكن متبركه و باستاني 
و حريم آنها به صورتي باشد كه  ايجاد خطر و مزاحمت براي ساكنين و عابرين و وسائط نقليه و اماكن 
مذكور نمايد درغير اين صورت مالك يا مالكين موظف اند طبق مشخصات فني وزارت خانه هاي مربوطه 
اقدامات الزم براي رفع خطر و يا مزاحمت را به عمل آورند. درصورتي كه مالك يا مالكين از اجراي 
مشخصات  طبق  يك ماه  مدت  به  حداكثر  )درشهرها(  شهرداري  و  ذي ربط  وزارت خانه  اخطار كتبي 
مذكور، در رفع خطر اقدام نكنند دولت براي رفع خطر رأساً اقدام و هزينه آن را از مالك يا مالكين 
دريافت خواهد كرد ودرصورتي كه خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود مي نمايد. تبصره ـ احداث نهر 
يا جوي ولوله كشي نفت وگاز ونظاير آن درحريم تأسيسات آب و يا برق موكول به تحصيل اجازه از 
بود. مشخصات فني  نيرو خواهد  با جلب موافقت شهرداري و وزارت  نيرو و در معابر شهرها  وزارت 

مندرج دراجاره نامه الزم االجرا است. 
ماده38ـ هرگاه استفاده كنندگان مشترک نهر يا جوي يا چاه يا قنات و امثال آن حاضر به تأمين هزينه 

آن نشوند هريك از شركا مي تواند مطابق ماده 5۹4 قانون مدني عمل نمايند. 
ماده3۹ـ هرنهري كه درزمين ديگري جريان داشته ودرصورت ثبوت اعراض ذي حق درمحاكم قضايي 

حق مجرا از بين خواهد رفت. 
ماده4۰ـ درمواردي كه كانال ها يا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عمليات عمراني و يا بهره برداري 
صاحب زمين گردد. صاحب زمين مي تواند به جاي آنها مجراي ديگري با تصويب وزارت نيرو به صورتي 
كه به سبب اتالف آب و يا موجب اشكال در امر آبرساني يا آبياري نگردد به هزينه خود احداث كند. 
ماده41ـ هرگاه آب بران نتوانند درمورد مسير و يا طرز انشعاب آب از مجراي طبيعي يا كانال اصلي 
با يكديگر توافق نمايند حسب مورد وزارت نيرو و وزارت كشاورزي مي تواند با توجه به اينكه به حق 

ديگري لطمه اي نرسد مسير يا انشعاب را تعيين كند. 
ماده42 ـ درمورد بهره برداري از آب هاي سطحي حل اختالف حاصل درامر تقدم يا اولويت و نحوه 
ميزان برداشت و تقسيم و مصرف آب و همچنين اختالفاتي كه موجب تأخير آبرساني مي شود ابتدا 
بايد ازطريق كدخدامنشي توسط سرآبياران و ميرآبان با همكاري شوراهاي محلي درصورتي كه وجود 
داشته باشد فيصله پذيرد و درصورت ادامه اختالف به دادگاه صالح مراجعه مي نمايد. فصل پنچم  ـ 

جبران خسارت  ـ تخلفات و جرائم  ـ مقررات مختلفه جبران خسارت.
ماده 43ـ درموارد ضرورت اراضي، مستحدثات، اعياني و امالک متعلق به اشخاص كه در مسير شبكه 
آبياري و خطوط آبرساني واقع باشند با رعايت حريم مورد نياز در اختيار دولت قرار مي گيرند و قيمت 

عادله با توجه به خسارات وارده به مالكين شرعي پرداخت مي شود. 
ماده44ـ در صورتي كه در اثر اجراي طرح هاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سدسازي و 
تأسيسات مربوطه يا درنتيجه استفاده ازمنابع آب هاي سطحي وزيرزميني درناحيه يا منطقه اي قنوات 
و چاه ها ويا هرنوع تأسيسات بهره برداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملك ويا خسارتي برآن وارد 
شود و يا در اثر اجراي طرح هاي مذكور آب قنوات وچاه ها ورودخانه ها وچشمه هاي متعلق به اشخاص 
حقيقي و يا حقوقي و حقابه بران نقصان يافته و يا خشك شوند به ترتيب زير براي جبران خسارت 
عمل خواهد شد. الف ـ درمواردي كه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان پذير 
كه  درمواردي  ـ  بود. ب   خواهد  آب  كمبود  جبران  به  موظف  دولت  پرداخت خسارت،  بدون  باشد، 
خسارت وارده ناشي از خشك شدن يا مسلوب المنفعه شدن قنوات وچاه ها وچشمه ها بوده، وتأمين آب 
تأسيسات فوق الذكر از طرق ديگر امكان پذير باشد، مالك يا مالكين مذكور مي توانند قيمت عادله آب 
خود ويا به ميزان آن، آب دريافت نمايند و يا به اندازه مصرف معقول آب و قيمت بقيه آن را دريافت 
يا مسلوب المنفعه  از خشك شدن  به پرداخت خسارت ناشي  نيرو موظف  كنند. در هرصورت وزارت 
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شدن تأسيسات مذكور مي باشد. دركليه موارد باال چنانچه اختالفي پيش آيد طبق رأي دادگاه صالحه 
عمل خواهد شد. د ـ درمواردي كه خسارت وارده ناشي از تملك و يا خشك شدن آب قنوات و چاه ها 
وچشمه ها بوده و تأمين آب مالكين  اين تأسيسات از طريق ديگرامكان پذير نباشد خسارت مذكور 
درصورت عدم توافق با مالك يا مالكين طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهدشد. هـ ـ نسبت به 
چاه ها و قنوات و ساير تأسيسات بهره برداري از منابع آب كه طبق مقررات غير مجاز تشخيص داده 
شود خسارتي پرداخت نخواهد شد. وـ درمورد اراضي كه از منابع آب طرح هاي ملي در داخل و يا 
آب  بهاي  است  شده  پرداخت  قانون  طبق اين  آنها  خسارات  و  مي شود  آبياري  طرح  محدوده  خارج 
مصرفي طبق مقررات و معيارهاي وزارت نيرو مانند ساير مصرف كنندگان آب از طرف مصرف كننده 
بايد پرداخت شود. زـ درصورتي كه دراثر اجراي طرح خسارتي بدون لزوم تصرف وخريد به اشخاص 
وارد آيد خسارات وارده درصورت عدم توافق طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. تخلفات 
و جرائم ماده 45 ـ اشخاص زير عالوه براعاده وضع سابق وجبران خسارت وارده به 1۰ تا 5۰ ضربه 
محكوم  حاكم شرع  نظر  به  موارد جرم  برحسب  تأديبي  ماده حبس  سه  تا  روز  پانزده  از  ويا  شالق 
مي شوند: الف ـ هركس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را بازكند يا در تقسيم آب تغييري دهد 
يا دخالت غير مجاز در وسايل اندازه گيري آب كند يا به نحوي از انحا امر بهره برداري از تأسيسات آبي 
را مختل سازد. ب ـ هركس عمداً آبي را بدون حق اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري 
متعلق به خود منتقل كند ويا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد. ج ـ هركس عمداً به نحوي 
از انحا به ضرر ديگري آبي را به هدر دهد. دـ هركس آب حق ديگري را بدون مجوزقانوني تصرف كند. 
هـ ـ هركس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت 
كند. تبصره ـ درمورد بندهاي ب وج ود با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف مي شود. مقررات 
مختلفه ماده46ـ آلوده ساخت آب ممنوع است، مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي 
منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول مي شود. سازمان مذكور موظف است پس از كسب 
نظر ساير مقامات ذيربط كليه تعاريف، ضوابط، مقررات وآيين نامه هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي 

آب را تهيه وبه تصويب هيئت وزيران برساند و پس از تصويب الزم االجرا خواهد بود. 
ماده 47ـ مؤسساتي كه آب را به مصارف شهري يا صنعتي يا معدني يا دامداري و نظاير آن مي رسانند 

موظف اند طرح تصفيه آب و دفع فاضالب را با تصويب مقامات مسئول ذي ربط تهي واجرا كنند. 
ماده 48ـ صدور اجاره بهره برداري يا واگذاري بهره برداري از شن و ماسه و خاک رس بستر و حريم 
قانوني سواحل درياها و درياچه ها منوط به كسب موافقت قبلي  انهار و مسيل ها و حريم  رودخانه، 
وزارت نيرو است. تبصره ـ وزارت نيرو در موقع موافقت با موضوع  اين ماده مشخصات فني مورد نظر 
خود را جهت درج در پروانه بهره برداري به دستگاه صادر كننده پروانه اعالم خواهد كرد و حق نظارت 

بر رعايت  اين مشخصات را خواهد داشت. 
ماده4۹ـ تشخيص صالحيت فني كارشناسان رشته هاي مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرساني در 

مورد اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري با استعالم از وزارت نيرو خواهد بود. 
ماده5۰ـ در هر مورد كه دادگاه ها در اجراي مقررات اين قانون صالح به رسيدگي باشند مكلف اند به 

فوريت و خارج از نوبت به اختالفات رسيدگي وحكم صادر نمايند. 
ماده51ـ آيين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت های نيرو وكشاورزي برحسب مورد تهيه و پس 

از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود. 
ماده52ـ كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با  اين قانون باشد از تاريخ تصويب اين قانون درآن قسمت 

كه مغاير است بال اثر مي باشد.
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راهنمای به کارگیری کتاب 

مطالبی که در کتب درسی شرح داده می شوند، عموماً آن مقدار دانش و اطالعاتی هستند که 
باید هنرجو برای اشتغال در حیطۀ شغلی مورد نظر در چارچوب اهداف و برنامه های آموزشی 
به طور نظری و عملی یاد بگیرد؛ تا بتواند به شکل سودآوری در رقابت با بازار عرضه و تقاضا به  امر 
تولید محصول خاص پرداخته و از این طریق ضمن ارتزاق خود و خانواده اش نقشی را در توسعۀ 
اقتصادی کشور ایفا نماید. طبیعتاً به دلیل تنوع محصول و تقاضای مصرف کنندگان از یک سو، 
و تنوع شرایط و تکنولوژی در جهان کنونی از سوی دیگر تنها با اتکاء به مطالب مندرج در کتب 
مذکور  اهداف  به  رسیدن  از  ساختاری  و  فنی  انسانی،  مباحث  بعد  از  نمی توان خصوصاً  درسی 
از دیدگاه کشوری و  اطمینان حاصل نمود. گاهی الزم است هنرجو در فضای وسیع تر، به ویژه 
جهانی و با ژرفای بیشتری به موضوع درسی نگریسته و با داشتن یک نگرش جامع، توانایی تجزیه 
و تحلیل مسائل و مشکالت مربوط را داشته باشد. از این نظر در تکمیل مطالب مندرج در کتب 
درسی نگارندگان کتب مذکور تالش نموده اند تا با جمع آوری آمارها، اطالعات و دانش بیشتر و 
همچنین نتایج تجربیات و آموخته های خود را همراه با بستۀ آموزشی برای نخستین بار در قالب 

کتاب راهنما به شما نسل جوان کشور ارائه نماید. 
حتماً می دانید که هر نوع محصولی تولید می کنید باید برای اینکه مورد قبول بازار فروش قرار 
از دیدگاه  باشد. معموالً  دارا  یا جهانی  نظر شاخص های کشوری  از  از ویژگی های خاصی  گیرد 
مشتری کیفیت محصول از اهمیت باالیی برخوردار است. بنابر این اطالع از استانداردهای محصول 

با کیفیت الزمۀ هر کسب و کاری است.

نیاز به نام هاي علمي در گیاهان دارویی برای شناسایی دقیق تر: 

نام گذاری گیاهی و مبنای نام های علمی

در سطوح  واحد هایی  به  گیاهی  تیره های  بین  مشترک  براساس صفات  طبقه بندی  سیستم های 
مختلف تقسیم بندی می گردند. سطوح طبقه بندی مشخص شده برای تعیین سیستم های طبقه بندی 

از باال به پایین به شرح زیر است:
شاخه، رده، راسته، تیره. 

جنس و گونه
لینه دانشمند سوئدي کتابی به نام »Species plantarum« انتشار داد که در آن روش نامگذاری 
الگوی  امروزه کنگره گیاه شناسی آن را به عنوان  معین گردیده بود که   »Binomial« دواسمی 

نام گذاری گیاهان معرفی کرده است. سیستم نام علمی باید :
1 دو اسمی باشد. 

2 التین باشد یا صرف لغت طبق دستور زبان التین باشد.
هر گیاه تنها می تواند یک نام علمی داشته باشد که از دو بخش تشکیل شده است. کلمه اول نام 

»جنس« و دومی  نشان دهنده »گونه« است. 
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اسم جنس
به مجموعه گیاهانی که بین آنها چند صفت مشترک مشاهده می شود، اطالق می کنند. این صفات 
مشترک، شامل شکل ظاهری گل و میوه و وضعیت قرار گرفتن قطعات گل نسبت به هم می باشد. 
اسم جنس از نظر دستوري همیشه اسم است و مفرد و ممکن است از هر منبعي گرفته شده 
باشد. مثالً ممکن است به نام شخص و یا اشخاص که گیاه را شناسایي نموده اند، نام گذاري شود 
و یا به افتخار کسي به نام او نامیده شود. مانند Linnaea به افتخار لینه و Dioscorea به افتخار 
 Hepatica ًدیوسکوریدس. گاهي اوقات اسم جنس به خاطر شکل خاص گیاه تعیین مي شود. مثال

به علت شبیه بودن برگ گیاه به کبد که در التین به نام هپاتیکا مي باشد، گذاشته شده است.
حرف اول نام جنس را باید با حرف بزرگ نوشت .مانند: Quercus در بلوط.

نام های جنس بر حسب پسوندشان به سه گروه تقسیم می شوند:
)Arum macolantum( نشان دهنده خنثی بودن نام است. مانند گل شیپوری :um پسوند 

)Carthamus( نشان دهنده مذکر بودن نام است. مانند: گلرنگ :us پسوند 
 )Medicago sativa( نشان دهنده مؤنث بودن نام است. مانند: یونجه :ai پسوند 

اسم گونه
شامل مجموعه گیاهانی است که شباهت های فیزیولوژیک و مورفولوژیک مشترک دارند. اسم گونه 
معموالً صفت است و ممکن است از هر منبعي، نام شخص، اسم محل و یا خصوصیات مربوط به 
 ،Salix nigra و گونه بید Quercus alba گیاه گرفته شده باشد. )به عنوان مثال درمورد گونه بلوط

سفیدي آلبا و سیاهي نیگرا اسم گونه و صفت است.(
به دنبال نام علمی باید جزء سومي نیز قرار داشته باشد که منظور از آن نام فرد یا افرادي است که 
در گذشته به طور رسمي گیاه را توصیف کرده اند. برخی از مؤلفین دارای اسامی  اختصاری هستند، 

مثالً لینه را با حرف L نشان می دهند.

 بنابراین نام علمی کامل گیاهان مشتمل بر سه جزء است:
1 نام جنس      
2 صفت گونه ای

3 نام مؤلف یا معرف آن
 alba ،نام جنس  Quercus است که  Quercus alba  L بلوط  نام علمی گیاه  به طور مثال 

صفت گونه ای و L مخفف لینه است که این گیاه را نام گذاری کرده است.
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مواد مؤثره در گیاهان دارویی

مواد مؤثره در گیاهان دارویی به دو دستۀ زیر تقسیم می شود:

1 متابولیت های اولیه

در میان همه گیاهان مشترک است و در گیاهان سبز با عمل فتوسنتز به وجود مي آید. مانند: 
قند. نشاسته،  چربي، 

2 متابولیت های ثانویه گیاهی

ترکیباتي آلي هستند که مستقیماً در رشد، نمو یا تولید مثل گیاه دخیل نیستند. این ترکیبات 
در  ترکیبات  این  مي باشند.  اولیه  متابولیت های  به  نسبت  پیچیده تري  شیمیایي  ساختار  داراي 
مسیر های فرعی ناشی از مسیر های اصلی به وجود می آیند و تنها در گیاهان دارویی وجود دارند.

مانند: آلکالوئیدها، گلیکوزیدها و... .
تقسیم بندی متابولیت های ثانویه در گیا هان دارویی:

این مواد در چهار گروه اصلی جای دارند:
الف( آلکالوئیدها 
ب( گلیکوزیدها 

ج( مواد فرار یا اسانس ها 
د( سایر مواد مانند: مواد تلخ، فالونوئیدها، موسیالژها، ساپونین ها، تانن ها و...

الف( آلكالوئیدها: ترکیبات پیچیده ازت داری هستند که در انسان بر حسب نوع آنها واکنش های 
قوی ایجاد می کنند. ضمناً آنها اکثراً سموم گیاهی بسیار مؤثر و داراي اثرات خاصي نیز هستند. در 
طب پزشکی غالباً از نوع خالص آن استفاده شده و ارزش واقعي آن فقط به دست پزشکي ماهر پدیدار 
می گردد. مانند: مورفین، کدئین، بتائین )آلکالوئیدهاي تریاک(، نیکوتین و ناکوتین )آلکالوئیدهاي 

توتون(، تئین )آلکالوئید چاي(، پاپاورین )آلکالوئیدشقایق( و کلشیسین )آلکالوئید ارکیده(. 
و  پیچیده  شیمیایی  ساختمان  و  تشکیل  مختلف  متابولیکی  مسیرهای  در  گلیكوزیدها:  ب( 
مخصوص دارند. پس از هیدرولیز توسط اسیدها و آنزیم ها به ترکیبات قندی )گلی کن( و غیر 
قندی )آگلی کن( تبدیل می شوند. یکی از مهم ترین آنها گلیکوزیدهای سیانوژنیک هستند. نظیر 
آمیگدالین که در خانواده گل سرخ، پروانه آسا، آقطی، کتان و... وجود دارد برخی از آنها در تهیه 
داروهای معالج سرفه، مسهل و مسکن استفاده دارند. برخی دیگر مانند گلیکوزیدهای آنتراکینون 
در مداوای یبوست نقش دارند. این مواد در گیاهان دارویی نظیر سنا، سیاتوسه و ریواس و... وجود 
اثرات خاصی در ماهیچه های قلب  با سایرین دارند،  دارند. گلیکوزیدهای قلبی ساختار متفاوت 

دارند. مانند گلیکوزید دیجیتالین در گیاه گل انگشتانه.
ج( اسانس ها: ترکیبات آروماتیک یا معطري هستند در اندام هاي مختلف گیاهان، در سلول هاي 
ترشحي، سلول هاي پارانشیمي، لوله هاي اسانسي، تولید و ذخیره مي شوند و در آب غیر قابل اختالط 
ولي در الکل و حالل هاي آبي حل مي شوند و در گیاهان دارویی مختلفی که تا امروز در حدود 
۷۰۰ نوع از آنها شناسایی شده است، وجود دارند. در ساختمان اسانس ها ترکیبات بسیار متنوعی از 
قبیل الکل های ترپنوئیدی، هیدروکربن ها، فنل ها، آلدئیدها، استرها و کتون ها به طور طبیعی وجود 
وارد  داروها  فرموالسیون  در  و  داشته  دارویی  آنها می تواند خواص  تشکیل دهنده  ترکیبات  دارند. 
شود. مانع از رشد باکتری ها شده خاصیت ضد تورمی، ضد دل درد، آرام بخش، ضد نفخ، اشتها آور و 
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گاهی خلط آوری دارند. از رایحه و بوی آنها در صنایع عطرسازی، خوشبوکننده ها و همچنین نوعی 
روش   درمانی )رایحه درمانی( استفاده می شود. خاصیت طعم دهندگی اسانس ها در طیف وسیعی از 
مواد غذایی، خمیر دندان، دهان شویه ها، نوشیدنی ها و حتی دخانیات به مصرف می رسد. بخارات 
اشباع آن دارای توان دفع آفات و حشرات موذی بوده و در برخی از سموم صنعتی به کار می رود. 
نعناع، سداب، مورد، گشنیز، کاسنی، کاج، سرو  از مهم ترین گیاهان اسانس دار می توان، خانواده 
و ... را نام برد. در بین گونه های اسانس دار، گیاهان متعلق به سه خانواده گیاهی نعناعیان )نعناع، 
و  و...(  آرتمیزیا  ترخون،  بومادران،  )بابونه،  کاسنی  و...(،  آویشن  اسطوخودوس،  زوفا،  بادرنجبویه، 

چتریان )گشنیز، بادیان رومی، شوید، زیره و...( از اهمیت بیشتری برخوردارند.
هستند،  زیاد  ملکولی  وزن  و  پیچیده  ملکولی  ساختمان  با  کربوهیدرات هایی  موسیالژها:  د( 
آ نها  خاصیت  مهم ترین  می کنند.  آب  و جذب  هستند  محلول  آب  در  و  غیرمحلول  الکل ها  در 
ضد  سوزش است به همین علت در زخم معده و روده کاربرد دارد و در مداوای یبوست نقش بسیار 
بزرگی دارند. همچنین در مداوای برخی از بیماری های پوستی و محدود به موضع زخم استفاده 

می شوند. برخی گیاهان دارویی موسیالژی عبارت اند از: ختمی، ریحان، اسفرزه و... .
د(ساپونین ها: ترکیباتي هستند از نظر شیمیایي شبیه گلیکوزید، تشخیص آنها از طریق ایجاد 
خاصیت صابوني شدن )کف کردن( میّسر است. مهم ترین خاصیت آن در بدن شکستن گلبول هاي 
است  درماني  خاصیت  داراي  ترکیبات  این  حال  هر  به  هستند.  سّمي  نتیجه  در  و  بوده  قرمز 
ریشه  مي رود.  به کار  فوقاني  تنفسي  ناراحتي هاي سیستم  و  زکام  در  اکسپکتورانت  عنوان  به  و 

جینسینگ و شیرین بیان سرشار از مواد ساپونیني هستند.  
ـ  ( مواد تلخ : ترکیبات غیر  سّمي و غیر   ازته هستند. عموماً تلخ بوده و مزه ناخوشایندي دارند. ه

افزودن آنها به غذا باعث تحریک اشتها مي شود. ترشحات هضمي در معده افزایش و در نتیجه 
هضم غذا بهتر مي شود. از گیاهان این گونه خار مقدس، درمنه و بومادران را مي توان نام برد. 

ز( تانن ها: ترکیبات غیر ازته گیاهي هستند. داراي خاصیت منقبض کننده، در آب و الکل حل شده، 
در مجاورت هوا کدر و خاصیت دارویي خود را از دست مي دهد. خانواده Rosaceae )رز( و خانواده 
شمعداني سرشار از تانن هستند. خاصیت دارویي آنها سبب تسریع در بهبودي زخم ها و تشکیل 
بافت هاي جدید مي شود. در نتیجه براي سوختگي هاي سطحي به کار مي رود. در صنعت نیز در 

چرم سازي استفادۀ عمده اي دارد. درخت بلوط در بین گیاهان بیشترین تانن را داراست. 
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لیست تعدای از گیاهان دارویی 

تیره / خانوادهنام علمينام گیاه دارویيردیف

شب بو Descurainia sophiaCrusiferaخاکشیر1

آفتابگردان Matricaria chammomillaCompositaeبابونه2

Thimus vulgarisLabiataeآویشن3

چتریان Foeiniculum vulgarUmbeliferaرازیانه4

چتریان Cuminum cyminumUmbeliferaزیره سبز5

چتریان Carum carviUmbeliferaزیره سیاه6

Stachys lavandifoliaLabiataeچاي کوهي۷

چتریان Pimpenella anisum .LUmbeliferaانیسون8

نعناعیان Hysopus officinalisLabiataeزوفا9

Borago officinalisBorgoniaceaeگل گاوزبان1۰

نعناعیان Organum vulgarLabiataeمرزنجوش11

پروانه آسا Glycyrhiza glabraPapillionaceaeشیرین بیان12

نعناعیان Mellisa officinalisLabiataeبادرنجبویه13

نعناعیان Menta longifoliaLabiataeپونه14

شب بوییان Achilla sp.Compositaeبومادران15

شب بوییان Circhorium intybosCompositaeکاسني16
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جدول تكثیر در برخی از گیاهان دارویی مهم

روش تكثیرنام علمینام فارسی

اسپور.  Claviceps purpurea TULارگوت )سیخک جو(

بذر. Papaver somniferum Lخشخاش

بذرFoeniculum vulgarرازیانه

بذر و تقسیم ریشه. Levisticum officinale KOCHانجدان رومی

بذر. Pimpinella anisum Lانیسون )بادیان رومی(

بذر. Coriandrum sativum Lگشنیز

بذر و تقسیم ریشهHeracleum persicumگلپر

بذرFerula gumosa BOISSباریجه

بذر. Cuminum cyminum Lزیره سبز

بذرCarum carviزیره سیاه

بذرBunium persicum BOISSزیره کوهی )کرمانی(

بذر. Angelica archangelica Lسنبل ختایی

بذر. Anethum graveolens Lشوید

بذرFerula assa-foetidaآنغوره

بذر. Sinapis alba Lخردل سفید

بذر. Catharanthus roseus Lپروانش )پریوش(

بذرRuta graveolensسداب

بذر و تقسیم ریشه. Thymus vuldaris Lآویشن باغی

بذر و قلمه ساقه. Lavandula angustifolia MILLاسطوخودوس فرانسوی

قلمه و خواباندن کپه ایLavandula × intermediaاسطوخودوس انگلیسی )دورگ(

تقسیم ریزوم و قلمه. Mentha piperita Lنعناع

بذر. Ocimum basilicum Lریحان

بذر. Hyssopus officinalis Lزوفا
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تقسیم بوته و بذر. Melissa officinalis Lبادرنجبویه

بذر. Dracocephalum moldavica Lبادرشبی )بادرشبو(

بذر. Satureja hotensis Lمرزه

بذر و تقسیم بوته. Origanum vulgar Lمرزنجوش )مرزنگوش(

بذر. Origanum marjorama Lمرزنگوش تر )مرزنگوش بستانی(

بذر و تقسیم بوته. Salvia officinalis Lمریم گلی

بذر. Salvia sclarea Lمریم گلی کبیر

بذر و تقسیم ریشهAgastache foeniculumگل مکزیکی )آق اوستا(

بذر. Datura innoxiae MILLتاتوره

بذر. Nicotiana tabacum Lتوتون

بذر. Hyoscyamus niger Lبنگ دانه )بذرالبنج (

تقسیم بوته و بذر. Atropa belladonna Lشابیزک

بذرSolanum laciniatumتاجریزی دارویی

بذر و تقسیم بوته. Cymbopogon sppعلف لیمو

قلمه و تقسیم ریشه. Artemisia dracunculus Lترخون

بذر و تقسیم بوته. Artemisia absinthium Lافسنطین

بذر. Calendula officinalis Lهمیشه بهار

بذر. Carthamus tinctirius Lگلرنگ

برداشت از مراتعTaraxacum officinaleگل قاصدک

بذر. Matricaria chamomilla Lبابونه آلمانی

بذر و تقسیم بوته. Anthemis nobilis Lبابونه رومی

بذر و تقسیم بوته. Achillea millefolium Lبومادران

بذر و تقسیم بوتهTanacetum cinerariaefoliumپیرتر )گل حشره کش(

بذر. Silybum marianum Lماریتیغال )خارمریم(

پاجوش دوساله. Ziziphus jujube MILLعناب
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بذر. Juniperus communis Lپیرو

بذر و قلمه ساقه. Sambucus nigra Lآقطی سیاه

بذر و تقسیم بوته. Primula veris Lپامچال

بذر تازه و گیاهان وحشی. Adonis vernalis Lآدونیس )گل آتشین(

تقسیم ریزوم. Convallaria majalis Lگل برفی

بذر. Trigonella foenum-graecum Lشنبلیله

بذر و تقسیم ریشه. Glycyrrhiza glabra Lشیرین بیان

بذرGalega officinalis L.گالگا

بذرPlantago ovataاسفرزه

بذر و تقسیم بوته. Valeriana officinalis Lسنبل الطیب )علف گربه(

بذر. Verbascum phlomoides Lخرگوشک )گل ماهور(

بذر. Digitalis purpurea Lگل انگشتانه ارغوانی

بذر. Digitalis lanata EHRHگل انگشتانه کرکدار

بذر. Althaea officinalis Lختمی دارویی

بذر. Althaea rosea Lگل ختمی

بذر. Malva sylvestris Lپنیرک موریتانی

Cannabis sativaشاهدانه

قلمه ساقه و ریشه. Humulus lupulus Lرازک

بذر. Cucurbita pepo Lکدوی تخمه کاغذی

بذر. Linum usitatissimum Lکتان روغنی

بذر. Gypsophila paniculata Lگچ دوست

بذر. Rosa canina Lنسترن کوهی

تقسیم ریزوم. Curcuma sppزردچوبه

بذرPanax ginsengجین سنگ

بذر و تقسیم بوتهEchinacea purpureaسرخارگل
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گیاهان دارویی مانند: گل محمدی ، مریم  گلی ، بادرنجبویه ، گل  ساعتی ، بهار نارنج ، زرشک ، شمعدانی 
معطر، رزماری ، اسطوخودوس ، به لیمو، حنا، آویشن و ... توسط قلمه تکثیر می شود. در تکثیر هر یک 

از گیاهان دارویی باید به  انواع قلمه و زمان آن توجه خاص نمود.  
به این دلیل که در گیاهان مسن تولید مواد بازدارنده ریشه زایی بیشتر است. سن شاخه هایی که 
برای تهیه قلمه از شاخه های سال جاری، یک ساله، دو ساله و یا بیشتر برای این منظور می توان 
استفاده کرد. با وجود این برای تمامی گونه ها نمی توان یک نوع چوب را توصیه کرد. در گونه های 
سخت ریشه زا انتخاب قلمه از شاخه های رویشی و یا گلدار، در ریشه دهی مؤثر بوده و بهتر است 

قلمه ها را در زمان رشد رویشی و قبل از گلدهی از نبات مادری جدا کرد.

زمان تهیه قلمه

مراحل قلمه گیری و کاشت در قلمه های خشبی

ج( قلمۀ آماده برای کاشتب( جدا کردن قلمه از پایۀ مادریالف( انتخاب شاخه و اندازه قلمه

ـ   ( قلمۀ ریشه دارد( کاشتن قلمه در ماسه ه
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جدول وسایل الزم برای عملیات خوابانیدن شاخه گیاهان دارویی

توضیحاتنام وسیلهردیف

انواع بیل، بیلچهبیل و بیلچه1

پیت + ماسه + خاک مزرعه به نسبت1:1:1ترکیب خاکی)ترجیحاً(2

ایندول بوتیریک اسیدهورمون ریشه زا3

چاقوی مخصوص باغبانیچاقوی برش باغبانی4

5U شکل هم استفاده کنید.مفتول V از شاخه

 چوب یا هر وسیلۀ دیگرقیم6

 حمل خاک و وسایلفرغون۷

ثبت تاریخ خوابانیدنپالستیک و قلم و کاغذ8

جدول مدت زمان ریشه دار شدن شاخه در خاك براي گیاهان دارویي در روش خوابانیدن

مدت زمان ریشه دار شدن )روز(نوع خاكردیف

4۰شنی1

3۰رسی شنی2

35لوم3

25پیت خزه4

3۰پیت + شن + خاک باغچه5
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جدول ویژگی های انواع خاك براي خوابانیدن شاخه

شوریدرصد شندرصد مواد آلیاسیدیته خاكنوع خاكردیف

ـ  5شنی1 کمتر از ۷۰2ـ826۰  

کمتر از 3۰4ـ  8125  ـ6رسی2

4ـ352ـ81/53۰  ـ6لومی3

ـ  5پیت خزه4 کمتر از 1۰2ـ  835  

کمتر از 252ـ۷32۰ـ 6شن+ رس+ پیت5

ـ  6شن + رس + خاک باغچه6 4ـ352ـ81/53۰   

جدول نحوه ترکیب خاك براي خوابانیدن شاخه

پیت %جاذب الرطوبه %رس %شن %نوع خاكردیف

2۰ـ2۰1۰1۰ـ  ۷۰15ـ6۰شنی1

1۰ـ  1۰5ـ  3۰5ـ452۰ـ3۰رسی شنی2

2۰ـ2۰1۰ـ251۰ـ3۰2۰ـ2۰لیمونی3
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خارمریم یا پنیرك
ماریتیغال

خارمریم یا 
ماریتیغال

ختمی سفیدبومادراناسطوخودوس

کنگر فرنگی یا 
آرتیشو

بادرنجبویهسنبل الطیب

سرخارگل

تخم کتان

زوفابادرشبی

مرزنجوشاسفرزه

صفحه دوار پخش کننده

بذرپاش گریز از مرکز

مخزن
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پخش کن های مزرعه

اجزای ردیف کارها

ساختمان نشاکارها

ساختمان خطی کارها

جعبه دنده 

لوله های سقوط
شیار بازکن

پوشاننده

موزع ها

مخزن
بذر

مخزن
بذر

لوله سقوط
موزع

شیار بازکن

چرخ فشاردهنده

شاسی

واحد کارنده

لوله سقوط

نشاگیر

نشاگیرها

چرخ فشاردهنده کفش شیار بازکن
شاسی

جعبه نشا
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پوشش پالستیک

شیشه
پوشش شیشه به ضخامت 4 میل در گلخانه های ونلو استفاده می شود.
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اسیدیتهدمای مطلوبنوع المپ HIDشرایط نوریگیاه
TDS
PPM 

3۰۰-۷5۰۰-۷/5روز32 شبW MH12 4۰۰/1۰۰۰نور روشنارکیده قرمز

3۰۰-5/55۰۰-6روز28 شبW MH14 4۰۰/1۰۰۰نور سایه روشنارکیده ثعلبی

ارکیده 
دنروبیوم

-18۰۰ fc نور
25۰۰4۰۰/1۰۰۰ W MH123۰۰-۷5۰۰-۷/5روز32 شب

ارکیده ثعلب 
آمریکایی

-2۰۰۰ fc نور
6۰۰۰4۰۰/1۰۰۰ W MH143۰۰-۷5۰۰-۷/5روز3۰ شب

ارکیده 
3۰۰-۷5۰۰-۷/5روز 26 شبW MH16 4۰۰/1۰۰۰نور سایه روشنپافیوپدیلوم

ارکیده 
3۰۰-۷5۰۰-۷/5روز 3۰ شبW MH16 4۰۰/1۰۰۰ نور سایه روشنفاالنئوپسیل

56۰-5/5112۰-۷گرم W 4۰۰/1۰۰۰ نور شدیدآویشن

بنفشه 
W HPS  روشن اما صافآفریقایی

84۰-61۰5۰-۷گرم25۰/4۰۰/1۰۰۰

112۰-614۰۰-۷گرمW MH 25۰/4۰۰/1۰۰۰نور شدیدپونه

۷۰۰-5/5112۰-6/5گرمW MH 25۰/4۰۰/1۰۰۰نور شدیدریحان

11۰۰-5/5168۰خنکW 4۰۰/1۰۰۰ نور متوسطکاسنی

126۰-5/5168۰-۷/5بسیار گرمW 4۰۰/1۰۰۰ نور شدیدکدو تنبل

126۰-6168۰گرم تا بسیار  گرمW 4۰۰/1۰۰۰ نور شدیدکدو سبز

112۰-6/914۰۰گرمW 4۰۰/1۰۰۰ نور شدیدمرزنجوش

۷۰۰-5/5112۰-6/5گرم تا بسیار گرمW MH 25۰/4۰۰/1۰۰۰نور شدیدمریم گلی

نور متوسط تا موسیر
98۰-6126۰-۷گرم تا بسیار گرمW MH 25۰/4۰۰/1۰۰۰شدید

نور متوسط تا نعناع
14۰۰-5/5168۰-6/5گرمW MH 25۰/4۰۰/1۰۰۰شدید

جدول شرایط پرورش چند گیاه دارویی متداول در سیستم هیدروپونیک
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عالئم عدم تعادل محلول غذایی

مقدار کاربرد در هیدروپونیک )میلی لیتر در لیتر(محلول پایه )استوک(

1/۰محلول شماره 1 )عناصر پرمصرف(

جدول شماره 3 فرمول محلول غذایی هوگلند

EC جدول راهنمای کلی میزان مناسب

گیاهان برگی گیاهان میوه ای شرایط

mMho/cm 18۰۰-16۰۰مرحله اولیه رشد )کاشت دانه(
ppm 112۰

mMho/cm 16۰۰-14۰۰
ppm 112۰-98۰

EC متوسط
mMho/cm -25۰۰

ppm 1۷5۰
    mMho/cm 18۰۰

ppm 126۰

میوه دهی
mMho/cm 26۰۰-24۰۰

ppm 182۰-168۰-

شرایط نور کم )زمستان(
mMho/cm 3۰۰۰-28۰۰

 ppm 2۰۰۰ 
mMho/cm 2۰۰۰

ppm 132۰

شرایط نور زیاد )تابستان(
mMho/cm 24۰۰-22۰۰

ppm 1۷۰۰
mMho/cm 16۰۰

ppm 112۰
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1M5/۰ پتاسیم دی هیدروژن فسفات )KH2PO4( 1 موالر

5/۰نیترات پتاسیم )KNO3( 1 موالر 

2/۰نیترات کلسیم )Ca(NO3(2, 4H2O( 1 موالر  

سولفات منیزیم )MgSO4,۷H2O( 1 موالر

محلول شماره 2 )عناصر پرمصرف(

1/۰فسفات دی هیدروژن آمونیوم )NH4H2PO4( 1 موالر 

6/۰نیترات پتاسیم )KNO3( 1 موالر 

4/۰نیترات کلسیم )Ca(NO3(2,4H2O( 1 موالر 

)MgSO4,۷H2O( 2/۰سولفات منیزیم

حل کردن 1موالر )وزن مولكولی( نمک در 1لیتر آب

محلول پایه: عناصر کم مصرف

)H3BO3( 2/86اسید بوریک

)MnCL2,4H2O( 1/81کلرید منگنز

)ZnSO4,5H2O( ۰/22سولفات روی

)CuSO4,5H2O( ۰/۰8سولفات مس

)H2M2O.  H2O( ۰/۰2اسید مولیبدات

آهن برای استفاده در محلول غذایی:

برای استفاده: 1ml/lبرای محلول شماره 1: ۰/5% سیترات آمونیوم آهن

برای استفاده: 2ml/lبرای محلول شماره 2: ۰/5% تار تارات آهن
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جدول طول موج های مختلف بر رشد گیاه

طیف های 
مختلف نور  طول موج  چگونگی تأثیر روی اندام های گیاه  

مادون قرمز ۷5۰-
8۰۰ nm

غیر قابل رؤیت. در رشد گیاه و اعمال بیوشیمیایی تأثیر ندارد ولی جلوگیری 
از خروج آن از گلخانه با استفاده از پالستیک های نگهدارنده اشعه مادون قرمز 

)IR(، بار حرارتی گلخانه را کاهش خواهد داد.

قرمز دور ۷۰۰-
۷5۰ nm

گیاه،  رشد  برای  اما  نیست  مؤثر  فتوسنتز  در  که  وجودی  با  رؤیت.  قابل  غیر 
دارد. ضرورت  میوه  رنگ  پیدایش  در  تسریع  و  غنچه دادن  جوانه زدن، 

 قرمز قابل 
رؤیت

6۰۰-
۷۰۰ nm قابل رؤیت. شدیداً به وسیله کلروفیل جذب شده و باعث سبزینه سازی می گردد.

زرد متمایل به 
سبز

5۰۰-
6۰۰ nm قابل رؤیت. اثر ناچیزی روی سبزینه سازی دارد مخصوصاً قسمت سبز نور.

آبی متمایل به 
بنفش

4۰۰-
5۰۰ nm

قابل رؤیت. شدیداً به وسیله کلروفیل جذب شده و در سبزینه سازی و تشکیل 
اندام های گیاه مؤثر است.

ماوراء بنفش 4۰۰ nm > غیر قابل رؤیت. برای گیاه زیان بخش است. برروی رشد محصول تأثیر منفی داشته 
و شدت آن باعث کوتاهی گیاه و کلفت شدن برگ ها و حتی نابودی گیاه می شود.
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جدول اندام های قابل استفاده با مواد مؤثره برخی از گیاهان دارویی مهم

مواد مؤثره اصلیاندام مورد استفادهنام علمینام فارسی

اسکلروتیوم رسیده .Claviceps purpurea TULارگوت )سیخک جو(
ترکیبات آلکالوئیدی)سیخک(

ترکیبات آلکالوئیدیکپسول نارس و بذر.Papaver somniferum Lخشخاش

اسانسمیوهFoeniculum vulgarرازیانه

انجدان رومی
 Levisticum

officinaleKOCH.اسانس و کومارینریشه

اسانس )آنتول(میوه.Pimpinella anisum Lانیسون )بادیان رومی(

اسانسمیوه و پیکره رویشی.Coriandrum sativum Lگشنیز

کومارینمیوهHeracleum persicumگلپر

اسانس با ترکیبات گوگردیصمغ ریشهFerula gumosa BOISSباریجه

اسانسمیوه.Cuminum cyminum Lزیره سبز

اسانسمیوهCarum carviزیره سیاه

اسانسمیوهBunium persicum BOISSزیره کوهی )کرمانی(

اسانس و اسید آنجلیکریشه.Angelica archangelica Lسنبل ختایی

اسانسبذر و پیکره رویشی.Anethum graveolens Lشوید

اسانس با ترکیبات گوگردیصمغ ریشهFerula assa-foetidaآنغوره

گلیکوزیدهای ازت داربذر.Sinapis alba Lخردل سفید

پروانش صغیر )پیچ 
تلگرافی(

Vinca minor L.ترکیبات آلکالوئیدیپیکره رویشی

آنسونیا )آسونگیا(
 Amsonia

tabernaemontanaآلکالوئیدهای حقیقیمیوه

ترکیبات آلکالوئیدیبرگ و ساقه های جوان.Catharanthus roseus Lپروانش )پریوش(

فالونوئید، کومارین و اسانسپیکره رویشیRuta graveolensسداب

اسانس )تیمول(پیکره رویشی.Thymus vuldaris Lآویشن باغی

اسطوخودوس 
فرانسوی

 Lavandula
angustifoliaMILL.اسانس )لینالیل استات(گل های بازشده

اسطوخودوس 
انگلیسی )دورگ(

Lavandula × intermediaاسانس )لینالیل استات(گل های بازشده



128

اسانس )منتول(پیکره رویشی.Mentha piperita Lنعناع

اسانس )متیل کاویکول(پیکره رویشی.Ocimum basilicum Lریحان

اسانس و فالونوئیدپیکره رویشی.Hyssopus officinalis Lزوفا

اسانس )سیترونالل(پیکره رویشی.Melissa officinalis Lبادرنجبویه

بادرشبی )بادرشبو(
 Dracocephalum

moldavica Lاسانسگل و پیکره رویشی

اسانسگل و برگ.Satureja hotensis Lمرزه

مرزنجوش 
)مرزنگوش(

Origanum vulgar L.اسانسپیکره رویشی

مرزنگوش تر 
)مرزنگوش بستانی(

Origanum marjorama L.اسانسپیکره رویشی

اسانسبرگ ها.Salvia officinalis Lمریم گلی

اسانسگل هاSalvia sclarea Lمریم گلی کبیر

اسانس )متیل کاویکول(پیکره رویشیAgastache foeniculumگل مکزیکی)آق اوستا(

ترکیبات آلکالوئیدیپیکره رویشی و بذر.Datura innoxiae MILLتاتوره

ترکیبات آلکالوئیدی برگ ها.Nicotiana tabacum Lتوتون
)نیکوتین(

آلکالوئید )هیوسیامین(برگ ها.Hyoscyamus niger Lبنگ دانه )بذرالبنج(

آلکالوئید )آتروپین(ریشه و پیکره رویشی.Atropa belladonna L.شابیزک

ترکیبات آلکالوئیدیپیکره رویشیSolanum laciniatumتاجریزی دارویی

اسانسبرگ و ساقه های جوان.Cymbopogon spp.علف لیمو

اسانسپیکره رویشی.Artemisia dracunculus Lترخون

اسانس و مواد تلخپیکره رویشی.Artemisia absinthium Lافسنطین

فالونوئیدهاگل ها.Calendula officinalis Lهمیشه بهار

کارتامین و روغنگل ها و روغن دانه.Carthamus tinctirius Lگلرنگ

تری ترپن، ساپونین و تاننپیکره رویشی و ریشهTaraxacum officinaleگل قاصدک

اسانس )کامازولن( و فالونوئیدگل های کاماًل باز شده.Matricaria chamomilla Lبابونه آلمانی

اسانسگل های کاماًل باز شده.Anthemis nobilis Lبابونه رومی

اسانس )کامازولن(گل ها و پیکره رویشی.Achillea millefolium Lبومادران

پیرتر 
)گل حشره کش(

 Tanacetum
cinerariaefoliumپیرترینگل ها
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فالونوئید )سیلی مارین(میوه.Silybum marianum Lماریتیغال )خارمریم(

آنتراگلیکوزید، موسیالژ و تاننمیوه.Ziziphus jujube MILLعناب

اسانسمیوه.Juniperus communis Lپیرو

گلیکوزید، فالونوئید و مواد تلخگل ها و برگ ها.Sambucus nigra Lآقطی سیاه

ساپونینریشه.Primula veris Lپامچال

گلیکوزیدهای قلبیریشه.Adonis vernalis Lآدونیس )گل آتشین(

گلیکوزیدبرگ ها و ریزوم.Convallaria majalis Lگل برفی

شنبلیله
Trigonella foenum-.

graecum Lآلکالوئید )تریگونلین(میوه و پیکره رویشی

اسیدگلیسیریزیک و   فالونوئیدریشه.Glycyrrhiza glabra Lشیرین بیان

آلکالوئید )گالگین(پیکره رویشی.Galega officinalis Lگالگا

موسیالژ و اوکوبینبذر و برگ هاPlantago ovataاسفرزه

سنبل الطیب 
)علف گربه(

Valeriana officinalis L.اسانس )اسیدایزووالرنیک(ریشه

خرگوشک 
)گل ماهور(

Verbascum phlomoidesL.موسیالژ و ساپونینگل ها

گلیکوزیدهای استروئیدیبرگ ها.Digitalis purpurea Lگل انگشتانه ارغوانی

گلیکوزیدهای استروئیدیبرگ ها.Digitalis lanata EHRHگل انگشتانه کرکدار

موسیالژ و نشاستهریشه.Althaea officinalis Lختمی دارویی

موسیالژگل ها.Althaea rosea Lگل ختمی

موسیالژ و ترکیبات قندیگل ها و برگ ها.Malva sylvestris Lپنیرک موریتانی

Cannabis sativaشاهدانه

ترکیبات رزینی )هومولون(گل های ماده.Humulus lupulus Lرازک

اسیدلینولئیک و فیتوسترولبذر.Cucurbita pepo Lکدوی تخمه کاغذی

اسیدلینولئیک و اسیدلینولنیکبذر.Linum usitatissimum Lکتان روغنی

ساپونینریشه.Gypsophila paniculata Lگچ دوست

ویتامین ث و فالونوئید و میوه قرمز.Rosa canina Lنسترن کوهی
اسانس

اسانسریزوم.Curcuma sppزردچوبه

ترکیبات ساپونینی و اسانسریشهPanax ginsengجین سنگ
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روش های مختلف برداشت گیاهان دارویی

ماشین برداشت اسطوخودوس

برداشت دستی زعفرانبرداشت دستی گل گاو زبان

ماشین برداشت گیاهان دارویی مانند: مریم گلی، 
ریحان، کاهو و ...

ابزارهای دستی برداشت زیتون

ابزار دستی برداشت گل های بابونه با حرکت خطی

ماشین برداشت گل های بابونه با استفاده از روش 
شانه با حرکت دورانی و تخلیه خارجی

برداشت مارچوبه

مانند: گزنه،  دارویی  گیاهان  برداشت  ماشین 
ریحان، نعناع و ...
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چگونگی شست و شو و خشک کردن گیاهان دارویی

برخی از دستگاه های بسته بندی گیاهان دارویی

دستگاه بسته بندی هل

بسته بندی حبوبات، گیاهان دارویی، دمنوش ها و چای، سبزیجات خشک و تازه
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PVC بسته بندی با ظروف شیشه و ظروف

بسته بندی دانه های دارویی

)شاخ  دارویی  گیاهان  بسته بندی محصوالت  دستگاه 
و برگ( 

در  دارویی  گیاهان  میوه  و  ساقه  ریشه،  بسته بندی 
گوناگون گونی های 

132



133

خارمریم یا پنیرك
ماریتیغال

خارمریم یا 
ماریتیغال

ختمی سفیدبومادراناسطوخودوس

کنگر فرنگی یا 
آرتیشو

بادرنجبویهسنبل الطیب

سرخارگل

تخم کتان

زوفابادرشبی

مرزنجوشاسفرزه

تصاویری از بذرتعدادی از گیاهان دارویی مهم
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وسایل مکانیزم برداشت گیاهان دارویی

برداشت خارمریم

برداشت بابونه

خشک و انبار کردن بذر ها
نحوه بوجاري بذور گیاهان دارویي: جدا کردن ناخالصی ها و قطعه های فاقد و یا با مواد مؤثره 
انجام عملیات  برای  زیر  امری ضروری می باشد. موارد  بوجاری کردن گیاهان دارویی  پایین در 

بوجاری موفقیت آمیز مورد نیاز عبارت اند از:
1  جداسازی کامل بین قطعه های مطلوب و نامطلوب مواد گیاهی که همان جداسازی اتصال بین 

آنهاست.
2  کاهش تلفات مواد مؤثره.

3  کاهش میزان تخریب خصوصیات اگانولپتیکی مواد گیاهی.
قابل  تا حد  نامطلوب چسبیده اند  به قطعه های  تلفات مواد مطلوب گیاهی که هنوز  4  کاهش 

چشم پوشی.
5  محدود کردن اختالط مواد نامطلوب گیاهی با مواد مطلوب و محدود کردن اختالط با ناخالصی ها.
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دستگاه های بوجاری

دستگاه های سنگ ریزه گیر و غربالگری خشكبار، حبوبات و دانه های گیاهی )بوجاری(
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سطح زیر کشت و عملكرد محصوالت باغی در جهان و سهم ایران در سال 2012 میالدی

عنوان جهانایرانسهم ایران )%(

سطح بارور )میلیون هکتار( 2/۷2/۰8۷6

میزان تولید )میلیون تن( 2/315/۷682

89/88۰5289۷۰)kg/h( عملکرد

صادرات )میلیون تن( 1/21/۰888

ارزش صادرات )میلیارد دالر( 2/52/۷1۰6

 واردات )میلیون تن(  ۰/6۰/58۷

ارزش واردات )میلیارد دالر(۰/6۰/۷1114

سرانه تولید )kg(2۰۰9۷دوبرابر

دالیل پایین بودن راندمان تولید در ایران را می توان عمدتاً در موارد زیر خالصه کرد:
1  کمبود آب و سیستم  های غلط آبیاری 

2  استفاده از ارقام محلی کم بازده در برخی از گونه ها 
3  کشت درختان در اقلیم های نامناسب 

4  سیستم های سنتی احداث و مدیریت باغ 
5  عدم توجه به مسئلۀ کوددهی و حاصلخیزی خاک 

6  عدم کنترل صحیح آفات و بیماری ها 
7  کمبود ماشین های کشاورزی و ضعف در مکانیزاسیون
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گونیا کردن زمین

همان گونه که در کتاب درخت کاری آمده، در کشت ردیفی برای تعیین دقیق نقاط کشت درختان 
در باغ ابتدا باید زمین را گونیا کنیم. رسم دو خط عمود در زمین را گونیا کردن زمین گویند. برای 
این منظور از خاصیت مثلث قائم الزاویه استفاده می شود. می دانید که در این نوع مثلث طبق قانون 
فیثاغورث مربع وتر برابر با مجموع مربعات دو ضلع دیگر است. به عنوان مثال اگر مطابق شکل زیر 
یکی از اضالع مثلث 3 و ضلع دیگر 4 متر باشد، طول وتر آن 5 متر خواهد بود و یا اگر طول دو ضلع 

 .)a2 + b2= c2( مثلث به ترتیب 6۰ و 8۰ متر باشد، طول وترش مساوی 1۰۰ متر می شود

با استفاده از خاصیت مذکور، ابتدا باید در گوشه هایی از زمین در جهت شمالی و جنوبی یا شرقی 
و غربی با دو میخ چوبی و یک طناب یک خط مستقیم رسم کنید )خط Δ(. این خط بهتر است 
در کنار زمین و در امتداد بزرگترین بعد آن رسم شود. حال خط دیگری را در همان گوشه، عمود 
بر خط Δ رسم کنید. بدین ترتیب که از نقطۀ A به اندازۀ 3 متر جدا می نمایید )نقطۀ B(. سپس 
به کمک طناب، دایر ه های به مرکز A و به شعاع 4 متر، و دایرۀ دیگری به مرکز B و شعاع 5 متر 
 A قطع می نمایند. اکنون کافی است نقطۀ C رسم می کنید. این دو دایره همدیگر را در نقطۀ
را به C وصل کرده و  آن را امتداد دهید. خط AC حاصل می شود که بر خط Δ عمود است؛ زیرا 

مطابق شکل زیر )52 = 42 + 32( و مثلث ABC مثلث قائم الزاویه می باشد. 
برای مشخص کردن محل کشت درختان الزم است از نقطۀ A روی خط Δ شروع کرده و به فواصل 
مساوی هم و به اندازۀ فواصلی که قرار است در بین درختان هر ردیف وجود داشته باشد، جدا کنید. 
همچنین روی خط AC به اندازه های مساوی فواصل خطوط کشت درختان نقاطی را جدا می نمایید.

گونیا کردن زمین
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اکنون از نقاط مشخص شده روی خط Δ خطوطی به موازات خط AC و نیز از نقاط مشخص شده 
روی خط AC خطوطی موازی خط Δ رسم می کنید. در نتیجۀ این کار، این خطوط همدیگر را 
در نقاطی قطع می کنند و زمین به صورت شبکه ای در می آید. کلیۀ نقاط ایجاد شده )محل های 
تقاطع خطوط( محل کشت درختان خواهند بود، که باید با کوبیدن میخ های چوبی یا ریختن 

مقداری گچ در زمین آنها را عالمت گذاری نمایید.

a= فاصله کشت نهال ها در روی ردیف
b= فاصله ردیف های کشت

 = محل کاشت نهال ها

شمایی از تعیین محل نهال ها در سیستم کشت مربع

 )Δ دربارۀ سیستم های کشت مثلثی یا شش ضلعی، بعد از گونیا کردن زمین روی خط اصلی )خط
دومین محل درخت از سر و ته آن مشخص شده و بعد به مرکزیت محل اولین و دومین درخت 
دو قوس به شعاع مساوی با فاصلۀ مورد نظر چنان رسم می کنید که یکدیگر را در یک نقطه قطع 
نمایند. نقاط تقاطع، محل اولین و آخرین درخت ردیف بعدی را تعیین خواهند کرد. بدین صورت 

سایر ردیف ها نیز مشخص می گردند. 

تعیین محل درختان در سیستم کشت مثلثی
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سیستم کشت روی خط تراز1 

Contour lines ـ1

از  دارد،  بارندگی وجود  یا  و  آبیاری  اثر  در زمین های شیب دار که خطر شست وشوی خاک در 
روش کشت در روی خطوط تراز استفاده می شود. در کاشت به طریقۀ خطوط تراز یا منحنی تراز، 
درختان روی ردیف هایی قرار می گیرند که نقاط روی هر ردیف دارای ارتفاع یکسان می باشند و 

آن ردیف ها را منحنی یا خطوط تراز می نامند.
فاصلۀ ردیف ها در این روش یکسان نبوده و بستگی به شیب زمین دارد. در قسمت هایی که شیب 
تند وجود دارد، فاصلۀ ردیف ها کمتر و در قسمت هایی که شیب مالیم وجود دارد، فاصلۀ ردیف ها 
بیشتردر نظر گرفته می شود. در مواقعی که ردیف ها نزدیک به هم قرار می گیرند، می توان فاصلۀ 
درختان روی ردیف ها را بیشتر گرفته و در مواقعی که فاصله ردیف ها زیاد باشد، فاصلۀ درختان 
روی ردیف ها کمتر انتخاب می شود. با این کار تعداد درختان در هر هکتار حدوداً به اندازه طرح 

مربع خواهد بود. هزینۀ اجرای این طرح، نسبت به سایر طرح ها زیادتر می باشد.
به منظور جلوگیری از فرسایش خاک و استفادۀ بیشتر درختان از آب باران و آبیاری، تراس هایی شبیه 
پلکان طراحی می شوند. این تراس ها در پای هر ردیف و عمود بر جهت شیب احداث می شوند، بدین 
صورت در هنگام بارندگی شدید و یا آبیاری درختان، آب بیشتری درخاک نفوذ می کند، همچنین 

از حرکت سریع آب که باعث شست وشوی خاک بین ردیف ها می گردد جلوگیری به عمل می آید.
گاهی روی هر سکو 2 یا 3 ردیف یا بیشتر درخت کاشته می شود و در این نوع طرح کاشت که در 
اراضی شیب دار صورت می گیرد، الزم نیست که زمین به قطعات منظم و مشخصی تقسیم بندی شوند.

در این روش جوی های آبیاری اصلی در جهت شیب و جوی های آبیاری فرعی که آب را به پای 
درختان می رسانند، باید عمود بر شیب و با شیب مالیم یک یا دو در هزار ایجاد شوند و یا از 

سیستم آبیاری تحت فشار استفاده گردد.

ایجاد منحنی های تراز

برای رسم خطوط تراز، از روش های مختلف می توان استفاده کرد. یکی از روش های ساده استفاده 
از قاب چوبی به شکل A می باشد )شکل زیر(. قاب مذکور از سه تکه چوب ساخته می شود که به 
صورت A به هم وصل شده اند. معموالً ارتفاع آن 1/5 متر و فاصلۀ بین دو پایه نیز 1/5 متر در نظر 

گرفته می شود. از گوشۀ باالی قاب یک وزنۀ نسبتاً سنگین با طنابی آویزان می شود.

طرز استفاده از قاب مخصوص رسم خطوط تراز
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طرز رسم منحنی های تراز بدین ترتیب است که از ابتدای پایین ترین نقطۀ سراشیبی کار را آغاز 
کرده، قاب را طوری مستقر می کنند که یک پایۀ آن روی نقطۀ شروع قرار گرفته و با حرکت دادن 
پایۀ دیگر حول پایۀ اول سعی می کنند که طناب شاغول با نقطۀ وسط چوب افقی قاب مماس 
شود. آنگاه در نقطه ای که نوک شاغول نشان می دهد، یک میخ چوبی در زمین فرو می کنند. حال 
پایۀ دوم را ثابت نگهداشته و پایۀ اول را حول آن طوری حرکت می دهند تا باز هم طناب با نقطۀ 
مرکزی چوب افقی مماس گردد. در این نقطه نیز یک میخ دیگر نصب می شود. این کار در یک 

امتداد تا گوشۀ دیگر زمین ادامه می یابد.

رسم خطوط تراز روی زمین شیب دار

با وصل کردن نقاطی که میخ های چوبی قرار دارند، منحنی تراز مشخص می گردد. این منحنی 
در واقع ردیف کشت را نشان می دهد. این کار با چند متر باالتر از منحنی تراز اول برای رسم 
منحنی تراز دوم و سایر منحنی ها تکرار می شود. البته از یک تراز مساحی و ژالن هم می توان برای 
تعیین خطوط تراز استفاده کرد. برای اطالعات بیشتر می توانید به کتب مساحی و نقشه برداری 

مراجعه نمایید.

ایجاد چاله های کاشت نهال در پشت سكو های کشت

نشانۀ شاغول
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اغلب ایستگاه های هواشناسی یک حوضچۀ تبخیرسنج دارند که تبخیر روزانه را اندازه می گیرد. در 
تابستان میزان تبخیر روزانه بین 3 تا 18 میلی متر متغیر خواهد بود. مقادیر مذکور، میزان آبیاری 

مورد نیاز برای جایگزینی آب از دست رفته با تبخیر و تعرق را نشان می دهند.
در باغی که کاماًل مستقر شده و در بین ردیف ها گیاهان تیره غالت کشت شده باشد، تبخیر و 
تعرق اغلب می تواند برابر با میزان تبخیری باشد که تبخیرسنج نشان می دهد و این مقدار آبی 
است که باغ دار باید جایگزینی آن را نشانه رود. چنانچه زمین بین درختان خالی از گیاهان مذکور 
و یا علف هرز باشد، آب از دست رفته در اثر تبخیر و تعرق به مقدار قابل مالحظه ای کم خواهد 
شد و در زمان تصمیم گیری برای آبیاری باید این موضوع مدنظر قرار گیرد. برای مثال، اگر در 
با گیاه پوشیده شده باشد  ۷  روز 36 میلی متر تبخیر و تعرق صورت گرفته و فقط نصف زمین 
)یعنی تاج درخت(، پس 18 = ۰/5 × 36 میلی متر آبیاری الزم خواهد بود. حتی اگر بین درختان 
گیاهان تیره غالت موجود باشد، مشابه همین روش محاسبه را می توان برای آبیاری قطره ای به کار 
برد؛ چون آبیاری قطره ای این گیاهان را آبیاری نخواهد کرد. در این حالت مقدار آب مورد نیاز به 
حجم آب به ازای هر درخت یا پیچ تبدیل خواهد شد. این مطلب با فرمول زیر به دست می آید:

1۰۰۰× نسبت پوشش برگی × تبخیر و تعرق به میلی متر
تعداد درختان در هکتار

= نیاز آبی هر درخت به لیتر

بدین ترتیب اگر تبخیر و تعرق 5 میلی متر در یک روز، و نصف زمین با سطح برگی پوشیده شده 
و 65۰ اصله درخت در هکتار موجود باشد، آب مورد نیاز روزانه خواهد بود:

1۰۰۰۰×۰/5×5لیتر برای هر درخت 38/46 =
65۰

فرمول دیگری که به کار می رود عبارت است از:
تبخیر و تعرق به میلی متر × قطر تاج درخت به متر × 2 = آب مورد نیاز روزانه هر درخت به لیتر
بنابراین چنانچه تبخیر و تعرق 5 میلی متر و متوسط قطر تاج درختان 3/5 متر باشد، مقدار آب 

مصرفی به ازای هر اصله درخت روزانه 35 = 5 × 3/5 × 2 لیتر خواهد بود.

برآورد میزان هدررفت آب
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جوش خوردن محل پیوند

برای اینکه پایه و پیوندک در محل پیوند بتوانند جوش خورده و به رشد عادی خود ادامه دهند، 
باید در موقع انجام عمل پیوند سعی کنیم که الیه زاینده بافت پایه و پیوندک در حداقل یک 
نقطه با هم تماس داشته باشند. الیه زاینده یک الیه نازکی است که بین الیه پوست و چوب ساقه 

قرار گرفته است.

مقطع عرضی یک ساقه چوبی و محل الیه زاینده در آن

به هم جوش خورده  پیوند  در محل  موجود  بافت های  پیوند،  انجام عمل  از  ماه  با گذشت چند 
و ارتباط مستقیمی بین آوندهای باال و پایین این محل؛ یعنی پایه و پیوندک برقرار می گردد. 
چنانچه عمل پیوند ناموفق باشد، این ارتباط برقرار نشده و پیوندک خشک می شود. در شکل زیر 

محل جوش خوردن یک عمل پیوند موفق گیالس را مشاهده می کنید.

گیالس پیوندی

پوست

الیه زاینده

چوب

مغز

پایه

پیوندك
محل پیوند
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عدم تطابق پایه و پیوندک به شکل های مختلفی نمود پیدا می کند. گاهی این عمل باعث می شود 
که در عین جوش خوردن محل پیوند تفاوت هایی در بافت پایه و پیوندک رخ دهد. از جمله آنها 
تفاوت در قطر پایه و پیوندک است. بدین ترتیب که یا قطر پایه از پیوندک بیشتر شده و یا قطر 

پیوندک بیش از پایه می شود.

نمونه ای از ناسازگاری پایه و پیوندك

عدم سازگاری پایه و پیوندک

میان پایه1

میان پایه، قطعه ای از شاخه یک رقم از درخت است که میان پایه و پیوندک قرار می گیرد. بنابراین 
درخت دو بار پیوند می خورد )این کار را پیوند دوبل2 یا پیوند مضاعف می نامند(. علت انتخاب 
با شرایط خاک محل  پایه ای مناسب  این است که گاهی  پیوند زدن درخت  بار  میان پایه و دو 
وجود دارد که با رقم پیوندک سازگار نیست. برای مثال گاهی دیده می شود که چند سال پس از 
پیوند زدن و رشد درخت، به تدریج عالئمی از ناسازگاری موضعی پایه با پیوندک به اشکال مختلف؛ 
مانند ضعف محل پیوند و در نتیجه شکستن درخت از محل پیوند در اثر جریان باد و امثال آن 
رخ می دهد. این ناسازگاری ممکن است خسارت های جبران ناپذیری به بار آورد. برای پیشگیری از 
این پدیده، در این گونه موارد از یک رقم واسطه یا میان پایه برای انطباق پایه با پیوندک استفاده 
می شود. میان پایه باید از رقمی انتخاب شود که هم با رقم پایه و هم پیوندک سازگار باشد. ابتدا 
رقم میان پایه مورد نظر را در ارتفاع حدود 6  ـ12 سانتی متری خاک روی پایه پیوند زده و پس 
از جوش خوردن پیوند و رشد پیوندک، رقم پیوندک را حدود 2۰ سانتی متر باالتر از محل پیوند 

قبلی، روی میان پایه پیوند می زنند.
یک مثال از ناسازگاری پایه با پیوندک، پیوند گالبی روی پایه »به« است. استفاده از میان پایه ای 
به نام رقم »اولدهم«3 برای پیوند گالبی رقم »کنفرانس«4 روی پایه »به« این مشکل را برطرف می کند.

Interstock ـ1
Double grafting ـ2
Old Home ـ3
Conference ـ4
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پیوندك

میان پایه

پایه

استفاده از میان پایه برای ایجاد سازگاری بین پایه و پیوندك ناسازگار

غرس نهال و بستن آن به قیم

50-90 cm

محل پیوند

قیم

سمت باد
سطح خاك
سطح زمین سطح زمین

خاك زیرین

10-20 cm
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فواصل کشت پیشنهادی )متر( برای درختان سیب روی انواع پایه های مالینگ 

تراکم باالتراکم متوسطتراکم کمپایه

M.93/5 × 5/۰1/5 × 2/5ـ ـ ـ ـ

M.264/۰ × 6/۰3/۰ × 5/52/5 × 4/5

M.۷5/5 × 8/۰4/5 × 6/53 × 4/5

M.1۰66/۰ × 8/55/۰ × ۷/53/5 × 6/۰

M.1116/5 × 9/۰5/5 × 8/۰ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ8/5 × 1۰/۰6/۰ × ۷/5پایه قوی

مقایسۀ میزان محصول سیب گلدن دلیشز روی پایۀ بذری و مالینگ 27 )تن در هكتار(

گلدن دلیشز روی پایۀ بذریگلدن دلیشز روی M27سال برداشت محصول

ـ5سال اول

ـ12سال دوم

ـ25سال سوم

ـ3۰سال چهارم

4۰5سال پنجم

همان طور که در اشکال زیر مشاهده می کنید، نوع پایه بر اندازه درخت تأثیر می گذارد.

مقایسۀ اندازۀ درخت سیب روی پایه های مختلف
پایۀ بذری
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اندازۀ درخت گیالس روی پایه های مختلف

پایه های انواع درختان میوه به ترتیب قدرت رشد

             Mazzard                   Mahaleb colt           Gisela 6 x maxim 14             Gisela 5   
                                                                                    محلب کلت                           مازارد             

قوی
نام درخت      نام پایه
M25                          سیب
F 12.1                        گیالس
گالبی                        گالبی
Brompton                    آلو

نیمه قوی
نام درخت       نام پایه
MM106             سیب
Colt                        گیالس
Quince A               گالبی
St. Julien A           آلو

نیمه پاکوتاه
نام درخت        نام پایه
M26             سیب
Pixy                       آلو

پاکوتاه
پایه نام  نام درخت    
M26             سیب
Gisela 5       گیالس
Quince C      گالبی
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نوع پایه عالوه بر اندازۀ درخت می تواند بر حساسیت نسبی آن در برابر آفات و بیماری ها نیز متفاوت 
باشد. در جدول زیر این تفاوت ها نشان داده شده اند.

حساسیت نسبی پایه های سیب به آفات و بیماری های منتخب

شته مومی 
سیب

ویروس های 
پنهان

سفیدك 
حقیقی

لكه سیاه 
سیب

بیماری 
آتشک

پوسیدگی 
یقه

پایه

STMSMRVSMS Alnarp 2

STMSMSVRBudagovsky 9

MSTSMMMRBudagovsky 49۰

SNTMSMSMSBudagovsky 491

STMRMMRMRMalling 2

STMMMRRMalling 4

STMRMRMRMalling ۷

STMRMSRMalling 9

STMRMMRMalling 13

SMSMRMSMSMalling 26

SMSMRMMSRMalling 2۷

RSMalling ـ Merton 1۰4

RTMMMMSMalling ـ Merton 1۰6

RTMSMMMMalling ـ Merton 111

MRSMRRRRNovole

VSSMRMMSROttawa 3

MSNTMRNTMSMRPoland 1

MSNTMRNTMSRPoland 2

SNTMRNTMRRPoland 18

MANTMRNTMSRPoland 22

VRMMRRRMRRobusta 5

 ،MR = مقاومت متوسط ،M = متوسط ،MS = حساسیت متوسط ،S = حساس ،VS = مفهوم عالئم اختصاری: خیلی حساس
.NT = آزمایش نشده ،VR = خیلی مقاوم ،R = مقاوم
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خوشبختانه انواع متعددی از پایه های کوتاه کننده امروزه در ایران تولید می شوند که در جداول 
زیر مشخصات دو نوع پایه معروف به GF6۷۷ و GN شرح داده شده اند.

GF677 مشخصات پایۀ

GF677 :نام پایه

هلو ـ شلیلقابلیت پیوند

بسیار پررشدتیپ رشد

فرانسه )19۷4( ـ تولید تجاری از سال 19۷5منشأ

پربار ـ متوسط عملکرد بیش از 6۰ تن در هکتار میوه دهی

خوبمقاوت به کلروز / برخی از آفات و بیماری ها

بسیار خوبمقاومت به آهک و خشکی

یک دست و همگنمیوه

قوی ـ بزرگ تر و عمیق تر از پایۀ بذری سیستم ریشه

رشد بسیار باال / مقاومت باال به شرایط آهکیخصوصیت بارز

GN مشخصات پایۀ

GN :نام پایه

هلو ـ شلیل قابلیت پیوند

بسیار پر رشدتیپ رشد

پربار با میوه های یکنواختمیوه دهی

خوبمقاومت به کلروز / برخی از آفات و بیماری ها

بسیار خوبمقاومت به آهک و خشکی

یک دست و همگنمیوه

قوی سیستم ریشه

دارای مقاومت باالیی به نماتد می باشد / مقاومت به خفگی خصوصیت بارز
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فاصلۀ زمانی بین شروع و خاتمۀ مرحلۀ تمایز جوانۀ گل در گیاهان مختلف متفاوت است. در 
از درختان میوه نشان داده می شود. انواعی  این فاصله ها در  جدول زیر 

فاصلۀ زمانی بین شروع و خاتمۀ مرحلۀ تمایز جوانۀ گل

مدت الزم )روز(گونه

54 ـ 65هلو

56 ـ 1۰۰آلبالو

86 ـ 112گیالس

48 ـ 66آلو

نامیزیدن )آپومیکسی(1 

این واژه به تولید بذر بدون عمل لقاح اشاره دارد. گونه های مرکبات تنها درختان میوۀ مناطق 
معتدله و نیمه گرمسیری هستند که در آنها این حالت رخ می دهد. در گونه های مستعد آپومیکسی 
بذر ممکن است پس از رشد، چند دانهال تولید کند. یکی از آنها به روش طبیعی تولید شده و 
خصوصیات هر دو والد خود را خواهد داشت ـ که به روش جنسی است. سایرین کاماًل از بخشی از 
بذر نشأت می گیرند که لقاح در آن دخالتی نداشته است. اینها شبیه هم بوده و در واقع هم گروه 

)کلون( گیاه والد مادری هستند.

بکرزایی )پارتنوکارپی(2

گاهی میوه در غیاب گرده افشانی و لقاح و یا هر دو آنها تشکیل می یابد. این حالت را بکرزایی 
می نامند. بکرزایی در انگورهای بیدانه، پرتقال واشنگتن ناول3 و موز رخ می دهد و ممکن است در 
گیاهانی القاء شود که به طور طبیعی با مصرف هورمون بذر داده اند. فقدان گرده افشانی و لقاح از 

تشکیل تمام میوه هایی که بکرزا نیستند، جلوگیری می کند. 

Apomixis ـ1
Parthenocarpy ـ2
Washington navel ـ3
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فرایند رسیدن میوه ها

برخی از میوه ها مانند موز، سیب و خرمالو را زمانی که به یک مرحله خاص از رشد می رسند 
)رسیدن فیزیولوژیک(، با اینکه هنوز سفت و تقریباً غیر قابل خوردن هستند، می توان چید. آنها 
بعد از چیده شدن به فرایند رسیدن خود ادامه می دهند. این گونه میوه ها را میوه های فرازگرا1 
می نامند. این اتفاق در مورد میوه های نافراز گرا2 مانند گیالس، لیمو و زیتون رخ نمی دهد. بنابراین 

اگر این گروه از میوه ها را قبل از رسیدن از درخت بچینیم، دیگر نخواهند رسید.

انواع میوه های فرازگرا و نافرازگرا

نافرازگرافرازگرا

گالبی
فیجوآ
گوآوا
پاپایا
زردآلو
کیوی
هلو

انبه 
انجیر

آلو
آووکادو

به
خرمالو
سیب
شلیل
موز

عناب

توت درختی
انگور
آناناس
خرما
زیتون

پرتقال 
نارنگی

گریپ فروت
لیمو

آلبالو
گیالس

انار
زرشک

تصویر شرح تصویر نام علمی نام فارسی ردیف

حلزون بالغ

 Helicella
candeharica

حلزون نوزاد حلزون1

خسارت حلزون روی برگ

Climacteric ـ1
ـ  Non ـ2  Climacteric
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لیسک یا راب بالغ  Lehmannia
valentiana

لیسک یا راب 2

حشرۀ بالغ

 Gryllotalpa
Gryllotalpa

آبدزدک 3

آفت در حال تغذیه

تخم های آفت

نوزادان آفت در داخل النه ای 
درون خاک

حشرۀ کامل شتۀ سیاه باقال 
در حال مکیدن شیرۀ گیاهی Aphis sp شته 4

پروانۀ بالغ کرم آگروتیس

Agrotis segetum
کرم طوقه بر 
)آگروتیس( 5

الرو کرم آگروتیس

کنۀ بالغ که شیرۀ گیاهان را 
می مکد

 Tetranychus
urticae

کنۀ 
تارعنکبوتی 6
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نشانۀ بیماری روی سطح 
فوقانی برگ

Pseudoperonospo-
ra cubensis

سفیدک 
دروغی 
)درونی(

1

نشانۀ بیماری روی ساقه

Colletotrichum
atramentarium

 Phytophthora و
capsici

 Fusarium و
oxysporum

بوته میری 2

حشرۀ کامل

 Polyphilla
olivieri

کرم سفید 
ریشه ۷

الرو در حال تغذیه از ریشه

شفیرۀ آفت

تخم های آفت در داخل زمین

خسارت مینوز روی برگ

 Liriomyza
sativae

مینوز برگ  8

حشرۀ کامل آفت
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جدول: نمونه ای از قارچ ها و باکتری های بیماری زا )پاتوژن( در بدن آفات

مراحل زندگی 
قارچ در بدن 

آفت کرم 
ابریشم باف 

ناجور

 Entomophaga

maimaiga

قارچ 
پاتوژن

اندام باکتری
 Bacillus

thuringiensis

باکتری 
پاتوژن

سیكل زندگی پاتوژن

استراحت
اسپورها 

داخل بدن حشره

رشد قارچ

 جوانه زنی اسپورها و نفوذ
در بدن حشره

 آزاد شدن
اسپورها

 توسعۀ اسپورهای
غیرجنسی

Endospore

Flagella

DNA

Plasmid

Flat Polished Underside

Ribosomes
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فهرست نمونه هایی از عوامل بیولوژیكی و پاتوژن ها 

عامل کنترل 
بیولوژیكی

نام تجارتی
پاتوژن های هدف مندرج بر روی 

برچسب محصول

 Agrobacterium

radiobacter

)باکتری(

Galltrol A )strain 84(
Norbac 84C )strain K84(

گال طوقه 
Agrobacterium tumefacians

 Ampelomyces

 quisqualis

)قارچ(
AG1۰سفیدک پودری

 Bacillus subtilis

)باکتری(

 Companion )GB ۰3 strain(
 Serenade

Rhapsody )QST ۷13 strain(

رایزوکتونیا،  فیتوفتورا،  فوزاریوم،  پیتیوم، 
پودری، سفیدک 

 Colletotrichum, Erwinia,
 Pseudononas, Xanthomonas,
Diplocarpon, Cercospora, Venturia

 Gliocladium

catenulatum

)قارچ(
Primastopپیتیوم، رایزوکتونیا، بوترتیس

 Streptomyces

lydicus

actinomycete

)باکتری شبه قارچ( 
 Streptomyces

griseoviridis

Actinovate

Mycostop

پیتیوم، فوزاریوم، فیتوفتورا، رایزوکتونیا،
بوتریتیس، سفیدک پودری، سفیدک

دروغی، اسکروتینیا، ورتیسیلیوم، پیتیوم،
بوتریتیس، آلترناریا، فوموپسیس،

فوزاریوم، فیتوفتورا 

 Trichoderma

 harzianum

)قارچ(
Trichoderma virens

SoilGard

PlantShield

پیتیوم، فوزاریوم، فیتوفتورا، رایزوکتونیا، سفیدک 
پودری، سفیدک دروغی، اسکلروتینیا
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جدول: نمونه هایی از بیماری های مهم درختان میوه

1

لکه سیاه 
سیب و گالبی

 Venturia

inaequalis

عالئم روی میوه

عالئم روی 
برگ ها

2
سفیدک 

سطحی انگور
 Uncinula

necator

عالئم روی میوه

عالئم روی 
برگ ها
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3
بیماری غربالی 
درختان میوه 

هسته دار

 Wilsonsomyces

carpohilus
عالئم روی میوه 

و برگ

لب شتری هلو4
 Taphrina

deformansروی برگ ها

5
پوسیدگی 

طوقه و ریشه
Phytophtora sp روی طوقه و

ریشه

آتشک گالبی6
 Erwinia

Amylovora
روی برگ ها و 

میوه ها
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فصل 3
شایستگی های فناوری ها، استانداردها و 

تجهیزات
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ترکیبات غذایی سبزی ها و صیفی ها
در کتاب درسی تولید محصوالت سبزی و صیفی دربارۀ فوائد سبزی ها در تغذیۀ انسان مطالبی 
درج گردیده است. در جدول زیر ترکیب مواد مختلف موجود در 100 گرم سبزی های خام نشان 
داده شده است. مالحظه می کنید که مثاًلً  سیر از نظر انرژی، کلسیم و فسفر باالترین درصد و 

گوجه فرنگی از لحاظ ویتأمین A بیشترین مقدار را دارا می باشد.
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ادامۀ جدول ترکیبات غذایی بخش های خوراکی سبزی های خام
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درصد جوانه زنی

جدول مقدار نمونه برای آزمایش خلوص بذر
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سبزی ها از نظر میزان رشد ریشه و عمقی که در زمین نفوذ می کنند، با هم فرق دارند. از طرفی 
هرچه عمق رشد ریشه بیشتر باشد، به همان میزان می تواند از مواد غذایی موجود در اعماق بیشتر 
زمین نیز استفاده کند. سبزی ها از نظر عمق ریشه بر سه دسته تقسیم می شوند. در جدول زیر 

این سه گروه نشان داده شده اند. 

جدول عمق ریشه در انواع سبزی ها و صیفی ها 
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طول دورۀ رشد سبزی ها و صیفی ها

مرحلۀ بحرانی نیاز آبی

همان طور که از جدول زیر می توان دریافت، از نظر طول دورۀ رشد نه تنها بین انواع محصوالت، 
بلکه در میان گونه های سبزی ها و صیفی ها نیز تفاوت های زیادی وجود دارد. به طور کلی می توان 
فرض نمود که دورۀ رشد یک محصول وقتی آب و هوای منطقه خنک باشد، طوالنی تر بوده و در 

هوای گرم کوتاه تر می شود.

هر گیاهی در طول دورۀ رشد خود مرحله یا مراحلی دارد که در آن به آب زیادی نیاز دارد و در 
صورت عدم تأمین آن نیاز لطمۀ زیادی به کمیت و کیفیت محصول وارد می شود. این مرحله را 
مرحلۀ بحرانی نیاز آبی می نامند. در جدول زیر این مرحله برای انواع سبزی ها و صیفی ها مشخص 

گردیده است.

جدول کل دورۀ رشد سبزی ها
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جدول مقدار نیاز آبی سبزی  ها و صیفی ها در مرحلۀ بحرانی رشد آنها
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ترکیبات آب آبیاری
کیفیت آب آبیاری نیز باید مد نظر باشد. یکی از عناصری که مقدار آن در آب حائز اهمیت است 
و زیادی آن موجب بروز مشکالتی در نحوۀ رشد و کیفیت محصول می گردد، عنصر کلر است. در 

جدول زیر سبزی ها از لحاظ حساسیت به میزان کلر در آب گروه بندی شده اند.

جدول حساسیت انواع سبزی ها به میزان کلر در آب آبیاری

محصوالتگروه گیاهان
حدود ایمنی

)میلی گرم کلر 
در لیتر(

برای مصرف 
محدود

)میلی گرم 
کلر در لیتر(

خطر 
خسارت 
برگی

)میلی گرم 
کلر در 
لیتر(

خیلی حساس
نخود فرنگی

لوبیای 
فرانسوی

بیش از 200ـ 100تا 100
200

حساسیت 
متوسط

باقال
کرفس
کاهو
پیاز

تربچه

بیش از 300ـ 200تا 200
300

حساسیت کم
هویج

کلم گل
کلم پیچ

بیش از 500ـ 400تا 400
500

حداقل حساسیت

بامیه
مارچوبه
اسفناج

چغندر لبویی

بیش از 600ـ 500تا 500
600
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تحمل خشکی و شوری

سبزی ها و صیفی ها از لحاظ تحمل شرایط محیطی؛ مخصوصاً خشکی و شوری خاک با هم تفاوت های 
عمده ای دارند و باید در انتخاب نوع سبزی و صیفی برای کشت به این ویژگی ها توجه نمود.

جدول مقاومت سبزی ها و صیفی ها به خشکی

تحمل زیادتحمل متوسطتحمل کم

کدو خورشتی

خیار

تربچه

تره فرنگی

کرفس

کلم گل

کلم بروکلی

شلغم

گوجه فرنگی

کدو تنبل

فلفل

بادمجان

ذرت شیرین

هویج

هندوانه

سیب زمینی شیرین

مارچوبه

جعفری فرنگی
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جدول تحمل نسبی سبزی ها و صیفی ها به شوری

جدول سبزی های فصل خنک که تحت تأثیر یخبندان قرار نمی گیرند.

Broad bean 
باقال 

Broccoli 
کلم بروکلی

  
Brussel Sprouts

کلم بروکسل  

Onion 
پیاز

Garlic 
سیر 

 Horseradish 
ترب 

Kohlrabi 
کلم قمری

 Leek  
تره فرنگی 

Shallot 
موسیر

Radish 
تربچه 

Rhubarb 
ریواس  

Turnip 
شلغم 

Cabbage 
کلم معمولی

 Asparagus  
مارچوبه

Spinach   
اسفناج

  Pea  Kaleنخود فرنگی 
کلم پیچ   
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گروه بندی سبزی ها و صیفی ها از نظر تحمل به سرما و یخبندان
تحمل سبزی ها و صیفی ها به سرما و  یخبندان و نیاز گرمایی آنها متفاوت است. از این دیدگاه آنها 

را می توان به سه گروه تقسیم نمود.

جدول سبزی های فصل خنک که تحت تأثیر یخبندان قرار نمی گیرند.

Broad bean 
باقال 

Broccoli 
کلم بروکلی

  
Brussel Sprouts

کلم بروکسل  

Onion 
پیاز

Garlic 
سیر 

 Horseradish 
ترب 

Kohlrabi 
کلم قمری

 Leek  
تره فرنگی 

Shallot 
موسیر

Radish 
تربچه 

Rhubarb 
ریواس  

Turnip 
شلغم 

Cabbage 
کلم معمولی

 Asparagus  
مارچوبه

Spinach   
اسفناج

  Pea  Kaleنخود فرنگی 
کلم پیچ   
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Cucumber 
خیار 

Pumpkin 
کدو تنبل                                   

Tomato 
گوجه فرنگی                                                 

Pepper 
فلفل 

Sweet Potato 
سیب زمینی شیرین                         

Snap Bean  
لوبیا سبز          

Sweet Corn 
ذرت شیرین    

Lima Bean 
 لوبیا لیما                                 

Eggplant  
بادمجان                         

 New 
Zealand Spinach

اسفناج نیوزیلند       

             
Cantaloupe

طالبی                 
Watermelon  

هندوانه                              

Squash 
کدو حلوایی                     

جدول سبزی های فصل گرم 

 Carrots
هویج 

Cauliflower
گل کلم 

Celery
کرفس 

Potato 
 سیب زمینی 

Endive
کاسنی فرنگی

Lettuce
اندیو )کاسنی فرنگی(

Chard
چغندر برگی

 
Beets

چغندر لبویی

جدول سبزی های فصل خنک که تحت تأثیر یخبندان قرار می گیرند   
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طول عمر سبزی ها و صیفی ها
طول عمر بذر سبزی ها و صیفی های مختلف با هم متفاوت است. همان طور که در جدول زیر 
نشان داده شده، برخی از آنها فقط یک سال و بعضی دیگر تا 5 سال و گاهی بیشتر عمر دارند. 

باید بذری را کاشت که زنده باشد. در غیر این صورت قوۀ نامیه نخواهد داشت.

جدول حداکثر طول عمر بذور برای جوانه زنی

سالنام گیاهسالنام گیاه

اسفناج
مارچوبه

لوبیا
چغندر لبویی
کلم معمولی

هویج
کلم گل
کرفس
خیار

بادمجان
اندیو )کاسنی فرنگی(

کلم پیچ 
کلم قمری 
تره فرنگی

3
3
3
4
4
3
4
3
5
4
5
4
3
2

کاهو
خربزه 
بامیه 
پیاز

جعفری 
هویج وحشی 
نخود فرنگی

فلفل 
تربچه

کلم بروکلی
کدو

گوجه فرنگی
شلغم

هندوانه

4
5
3
1
1
1
3
2
4
3
4
3
4
4
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استاندارد
شرایط اقلیمی مناسب برای گونه های مختلف درختان میوه )واحد دما: درجۀ سانتی گراد(

گونه
حداکثر دمای 

ق
مطل

حداقل دمای 
ق
مطل

ک 
دمای خطرنا

در زمان غنچه
ک 

دمای خطرنا
در زمان تمام گل

ک در 
دمای خطرنا

شکیل میوه
زمان ت

میانگین دما در 
طول دوره رشد

ش نور 
ت تاب

شد
س(

)هزار لوک

بارندگی ساالنه 
ت دیم 

ش
برای ک

)میلی متر(

ت 
ط رطوب

متوس
سبی دوره رشد 

ن
)درصد(

درجه ـ رشد 
)G

D
D( روز

ب
سی

38
-35

-3
-1/5

-1
24 ـ 20

40 ـ 35
800  ـ  700

70 ـ 60
3500

گالبی
38

-25
-3

-1/5
-1

26 ـ 22
45 ـ 40

700  ـ  600
60   ـ 50

4000

به
35

-15
ـ

ـ
ـ

22 ـ 18
40 ـ 35

500  ـ  400
70 ـ 60

ـ

هلو و شلیل
35

-16
-4/5

-2/5
-1

24 ـ 20
50 ـ 40

900  ـ  800
70 ـ 40

4000

س
گیال

40
-25

-4
-3

-1/5
24 ـ 20

50 ـ 40
900  ـ  800

60   ـ 40
4000

آلبالو
40

-25
-3/5

-2/5
-1/5

24 ـ 20
50 ـ 40

900  ـ  800
60   ـ 40

4000

آلو و گوجه
35

-16
-2

-1/5
-1

24 ـ 20
50 ـ 40

900  ـ  800
70 ـ 40

4000

زردآلو
35

-23
-1/5

-0/5
صفر

26 ـ 22
40 ـ 35

700  ـ  600
60   ـ 40

4000

گردو
38

-10
ـ

ـ
ـ

24 ـ 20
44 ـ 40

800  ـ  700
70 ـ 50

4000

بادام
40

-25
-2

-2
-1

24 ـ 20
50 ـ 40

600  ـ  400
40 ـ 30

4000ـ2000

فندق
37

-14
گل ماده 10-

گل نر 8-
ـ

24 ـ 20
50 ـ 40

700  ـ  600
80   ـ 60

3500

پسته
40ـ  38

-20
ـ

ـ
ـ

35 ـ 25
50 ـ 40

900  ـ  800
35ـ 25 رشد، 50  ـ  35 

گرده افشانی
ـ

انگور
40ـ  38

-15
ـ

ـ
ـ

26 ـ 24
50 ـ 40

800  ـ  700
ـ  25 رشد، 50  ـ  35 

گرده افشانی
ـ

انار
40ـ  38

-14
ـ

ـ
ـ

24 ـ 22
ـ

600  ـ  500
35 ـ  25

ـ

انجیر
40ـ 35

-7
ـ

ـ
ـ

26 ـ 24
50 ـ 40

400  ـ  300
35 ـ  25

4000

زیتون
40ـ  38

-12
ـ

ـ
ـ

35 ـ 25
ـ

400 ش از 
بی

70 ـ 30
ـ

توت
45

-30
-2 4- تا 

-1/5
-1

32 ـ 24
40 ـ 35

600
70 ـ 60

2300
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شرایط فیزیوگرافی مناسب برای گونه های مختلف درختان میوه

شیب )درصد(ارتفاع از سطح دریا )متر(عرض جغرافیاییگونه

ـ  33سیب ـ  551000   ـ  25005     20

ـ  33گالبی ـ  551300   ـ  22005     35

ـ  20به ـ  60400   ـ  25005     40

ـ  30هلو و شلیل ـ  40200     200015

ـ  30گیالس ـ  501000     200020

ـ  30آلبالو ـ  501000     200020

ـ  30آلو و گوجه ـ  501000     180020

ـ  30زردآلو ـ  50700     230025

ـ  30گردو ـ  501000     250025

ـ  30بادام ـ  501000   ـ  220040     50

ـ  35فندق تا 50بیش از 45700  

ـ  27پسته ـ  37900   تا 180015  

ـ  34انگور ـ  49200   تا 140060  

ـ  27انار 20تا 371400  

ـ  200کمتر از 25انجیر تا 180050  

ـ  27زیتون ـ  37200   تا 150050  

ـ  33توت ـ  5تا 552000     20

انواع بافت خاک

بافت خاک
توزیع )میانگین، درصد(

رسسیلتشن

شنی
لوم شنی
لوم سیلتی
لوم رسی

90
70
40
35

5
15
40
30

5
15
20
35
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قطر ذرات خاک در انواع مختلف آن

چسبندگی و شکل پذیریقطر ذرات به میلی متر گروه ذرات خاک

خیلی کم0/2 تا 2شن درشت

خیلی کم0/02 تا 0/2شن ریز

کم0/002 تا 0/02سیلت )لوم یا لیمون(

زیادکمتر از 0/002رس

حد تحمل و میزان کاهش عملکرد برخی محصوالت باغی در برابر شوری خاک

محصول
کاهش 50 درصدکاهش 25 درصدکاهش 10 درصدآستانه تحمل

شوری خاک 
)دسی زیمنس بر متر(

شوری خاک 
)دسی زیمنس بر متر(

شوری خاک 
)دسی زیمنس بر متر(

شوری خاک 
)دسی زیمنس بر متر(

1/72/33/34/8سیب

1/52/02/84/1بادام

1/52/02/63/7زردآلو

0/91/92/23/1آلبالو

0/91/92/23/1گیالس

1/52/54/16/7انگور

1/62/02/63/7شلیل

1/72/22/94/1هلو

1/72/33/34/8گالبی

1/52/12/94/3آلو

1/72/33/34/8گردو
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نیاز فیزیولوژیکی رشد گونه های مختلف درختان میوه

طول دوره گونه
رشد )روز(

سن شروع 
باردهی)سال(

عمر اقتصادی 
عامل وضعیت تلقیح)سال(

گرده افشانی

ـ  70سیب ـ   1805   ـ  635    بیشتر ارقام 45  
زنبور عسلخودنابارور

ـ  100گالبی ـ   2005   ـ  835    زنبور عسلخود نابارور، خود عقیم40  

ـ  150به ـ   1805   ـ  635    زنبور عسلخود بارور40  

هلو و 
ـ  100شلیل ـ   1503   ـ  410    زنبور عسلخود بارور15  

ـ  60گیالس ـ   905   ـ  725    زنبور عسلخود بارور30  

ـ  60آلبالو ـ   1204   ـ  515    زنبور عسلخود بارور20  

آلو و 
ـ  80گوجه ـ   1403   ـ  410    زنبور عسلخود بارور15  

ـ  60زردآلو ـ   1104   ـ  525    زنبور عسلبیشتر ارقام خود نابارور30  

ـ  160گردو ـ   1807   خود بارور، دارای بیش از 8100   
بادناهم رسی

ـ  120بادام ـ  40 1805   زنبور عسلخودنابارور50  

ـ  100فندق ـ   1503   ـ  410    بادخودنابارور15  

ـ  150پسته ـ   1605   ـ  740    بادگیاهی دوپایه50  

ـ  150انگور ـ   1704   ـ  565    بادخود بارور70  

ـ  150انار ـ   1803   ـ  425    حشرات، بادخود بارور30  

ـ  60انجیر ـ   902   ـ  330    زنبور انجیرخود بارور40  

ـ  150زیتون ـ   1805   ـ  740    ارقام خود بارور و 50  
بادخودنابارور

ـ  45توت ـ   1004   ـ  530    ارقام دوپایه50  
باد بیشتر ارقام بدون 
گرده افشانی میوه تولید 

می کنند.
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شرایط خاک برای گونه های مختلف درختان میوه
گونه

ک
ت خا

باف
ت الکتریکی 

هدای
س بر سانتی متر(

)میلی مو
اسیدیته

ق 
حداقل عم

ک )متر(
خا

ک
درصد آه

درصد گچ
ستایی 

سطح ای
)متر(

ب
سی

ب
ش مناس

لومی رسی با زهک
1/7

7/8   ـ   6/5
2   ـ   1/5

5  ـ  0
تا 10

1/5

گالبی
ب
ش مناس

لومی رسی با زهک
1/7

7/8   ـ   6/5
2   ـ   1/5

5  ـ  0
تا 10

0/8

به
ب
مناس ش 

لومی رسی با زهک
2

 ـ   7  8
1   ـ   0/7

10 تا 
تا 15

1/8

هلو و شلیل
ب
ش مناس

شنی لومی و شنی رسی با زهک
1/7

6/8   ـ   5/8
1/5   ـ   1

10
10

1/5

س
گیال

لومی شنی
1/2

7/5   ـ   6/5
1   ـ   0/8

10
10

1/5

آلبالو
حاصلخیز لومی رسی 

1/7
7/5   ـ   6/5

1   ـ   0/8
10

15
1/5

گوجه آلو و 
لومی شنی

1/7
8/2   ـ   6/2

1/5   ـ   1
10

15
1

زردآلو
ش خوب

ک، زهک
لومی شنی، مواد آلی، کمی آه

1/6
7/8   ـ   6/8

1/5   ـ   1
25 تا 

10  ـ  5
2/5

گردو
عمیق شنی لومی 

1/7
8   ـ   6/5

2 ش از 
بی

15
20

2/5

بادام
شنی رسی یا رسی شنی، کمی سنگالخی

حداکثر 2
8/5   ـ   6/5

2   ـ   1/8
40 حداکثر 

20  ـ  15
2

فندق
خوب ش 

شنی رسی، شنی لومی، زهک
1/7

7/5   ـ   6
0/7

20  ـ  10
10

1

پسته
ک

شنی لومی عمیق و سب
کمتر از 8

7/5   ـ  7
1/5

35 تا 
تا 15

2

انگور
ک

شنی لومی عمیق و سب
کمتر از 4

8/5   ـ   6/5
2   ـ   1/5

50 تا 
5  ـ  4

1/5

انار
ک

سب شنی لومی عمیق و 
6  ـ  4

8   ـ   6/5
1   ـ   0/8

20
20  ـ  10

2

انجیر
شنی رسی 

کمتر از 4
7/8   ـ   6

1/2   ـ   0/8
25  ـ  15

20  ـ  10
1/5

زیتون
متوسط تا شنی لومی عمیق و غنی از مواد آلی

کمتر از 4
8   ـ   6/5

1/5   ـ   1
تا 35

15  ـ  10
1/8   ـ   1/5

توت
خوب ش 

شنی لومی عمیق با مواد هوموسی و زهک
2

7   ـ   6
2   ـ   0/75

5  ـ  0
10 تا 

1/5
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امکان مخلوط کردن کودهای شیمیایی با یکدیگر

-
++

+O+
++O+

OO+++
++++++

++++++O
++++++++

وم
ونی
 آم
ات
یتر

ن

وره
ا

وم
ونی
 آم
ات
ولف
س

پل
تری
ت 
سفا

پرف
سو

ده
سا
ت 
سفا

پرف
سو

ات
سف
م ف
نیو
آمو

دی 
ات
سف
م ف
نیو
آمو

ونو
م

یم
اس
 پت
رور

کل
یم
اس
 پت
ات
ولف
س

نسبت عناصر پرمصرف موجود در کودهای شیمیایی

نوع کود شیمیاییردیف
درصد

)N( ازت)P2O5( فسفر )K2O( پتاسیم)S( گوگرد

ـــ46اوره1

ـــ34نیترات آمونیوم2

24ــ21سولفات آمونیوم3

ــ1846دی آمونیوم فسفات4

ــ1152مونوآمونیوم فسفات5

1034آمونیوم پلی فسفات6

ـ44ـ13نیترات پتاسیم7

5018سولفات پتاسیم8

50کلرور پتاسیم9

20سوپرفسفات ساده10

48سوپرفسفات تریپل11
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راهنمای کمبود عناصر غذایی
عناصر معدنی

عالیم
تیمار

ت
توضیحا

) N( نیتروژن
ک 

گ های کوچ
گ سبز روشن تا زرد با شاخه های کوتاه و بر

گیاه به رن
در می آید.

ش کرده، به شبکۀ آبیاری اضافه نموده 
ت کود ازته را پخ

ممکن اس
گ ها کود اوره 

)کودآبیاری( و یا برای پاسخ سریع روی شاخ و بر
پاشیده شود )مصرف 6 کیلوگرم در 1000 لیتر آب(.

ک شسته می شود. 
به آسانی توسط باران سنگین یا آبیاری زیاد از خا

ش شده باشد.
شاید معمولی ترین کمبود در باغات فرامو

)P( فسفر
گ ارغوانی مایل به قرمز داشته 

ت رن
گ های کوچکی که ممکن اس

بر
گ پاییزی را نشان می دهند.

باشند و زودهنگام رن
ت از 

معموالً به شکل کود به زمین داده می شود؛ اما ممکن اس
سیستم قطره ای استفاده نمود  .

طریق 
آمونیوم پلی فسفات از 

س گیاه 
ک به زودی به صورت بسته درآمده و ممکن از دستر

در خا
ت اصالح کرد.

ت قبل از کش
خارج شود. هرگونه کمبود را بهتر اس

) K( پتاسیم
ک شوند.

ت خش
گ های پیر که ممکن، اس

حاشیه های خاکستری بر
ت نیترات پتاسیم را از 

ک مصرف کنید. ممکن اس
کود ها را در خا

طریق سیستم آبیاری قطر های اضافه، یا محلول سولفات پتاسیم را 
گ ها )10 کیلوگرم در هزار لیتر( پاشید.

روی بر

ت به کمبود منیزیم یا کلسیم 
ش از حد پتاسیم ممکن اس

مصرف بی
منجر شود.

)M
g( منیزیم

گ 
گ رن

گ دارند. گاهی در مرکز بر
ک زردرن

گ های پیر حاشیه و نو
بر

قهوه ای مایل به زرد ظاهر می شود.

ک بدهید و یا سوپرفسفات سرپنتین مصرف 
سولفات منیزیم به خا

کنید. برای پاسخ سریع، در بهار با سولفات منیزیم محلول پاشی 
کنید )20 کیلوگرم در 1000 لیتر(.

در صورت شدید بودن کمبود سه یا چهار بار محلول پاشی به فواصل 
2 هفته مصرف شود. در مرکبات کمبود بیشتر دیده می شود.

)C
a( کلسیم

ت کند در گیاه 
ک بروز می کند؛ اما به خاطر حرک

این کمبود کمتر در خا
ث لکه تلخ مراجعه شود(

گاهی در میوه ها کمبود ایجاد می کند )به بح
ت.

M مشکل اس
g یا N ص آن از کمبود

گ های زرد که گاهی تشخی
بر

ک هیدراته 8 کیلو 
محلول پاشی در بهار با سولفات منگنز 6 کیلو، آه

و 1000 لیتر آب
عمدتاً در هلو و شلیل دیده می شود.

) M
n( منگنز

گ و 
رن یوه کم زند. م ت بری

کن اس ها مم های جوان، جوانه  گ 
گ بر

مر
ود. ره دار می ش حف

ک یا دو بار محلول کالت آهن ) 1/5ـ2 کیلوگرم در 
در هر فصل ی

% به مقدار  ت محلول 1ـ2
1000 لیتر( بپاشید. یا اینکه به دور درخ

ک لیتر در مترمربع پاشیده و بعد آبیاری کنید.
ی

ش از حد مصرف 
فقط در صورت تأیید کمبود بُر مصرف شود. بی

ش از کمبود آن ضرر دارد.
ش از حد برابر یا بی

نشود. مصرف بی

)B( بُر
گ های جوان

ص بر
زردی مشخ

 پاشی  ت یامحلول
له درخ س به هر اص

ک صرف 100ـ200 گرم بورا م
س در 1000 لیتر 

ک گرم بورا ها با 1ـ2 کیلو گ 
بر

ت دارد.
ک های قلیایی عمومی

در خا

) Fe( آهن
ت 

ت ُرزت خوشه ای شده و ممکن اس
گ های جوان معموالً مثل حال

بر
گ پریده یا زرد شوند.

ک و سبز رن
ناز

س از 
از محلول کالت روی )1ـ2 کیلوگرم در 1000 لیتر( بالفاصله پ

گ استفاده کنید.
ظهور بر

ت.
عمدتاً روی هلو، شلیل، انگور و مرکبات مشکل آفرین اس

) Zn( روی



187

عناصر معدنی
عالیم

تیمار
ت

توضیحا

) N( نیتروژن
ک 

گ های کوچ
گ سبز روشن تا زرد با شاخه های کوتاه و بر

گیاه به رن
در می آید.

ش کرده، به شبکۀ آبیاری اضافه نموده 
ت کود ازته را پخ

ممکن اس
گ ها کود اوره 

)کودآبیاری( و یا برای پاسخ سریع روی شاخ و بر
پاشیده شود )مصرف 6 کیلوگرم در 1000 لیتر آب(.

ک شسته می شود. 
به آسانی توسط باران سنگین یا آبیاری زیاد از خا

ش شده باشد.
شاید معمولی ترین کمبود در باغات فرامو

)P( فسفر
گ ارغوانی مایل به قرمز داشته 

ت رن
گ های کوچکی که ممکن اس

بر
گ پاییزی را نشان می دهند.

باشند و زودهنگام رن
ت از 

معموالً به شکل کود به زمین داده می شود؛ اما ممکن اس
سیستم قطره ای استفاده نمود  .

  طریق
آمونیوم پلی فسفات از 

س گیاه 
ک به زودی به صورت بسته درآمده و ممکن از دستر

در خا
ت اصالح کرد.

ت قبل از کش
خارج شود. هرگونه کمبود را بهتر اس

) K( پتاسیم
ک شوند.

ت خش
گ های پیر که ممکن، اس

حاشیه های خاکستری بر
ت نیترات پتاسیم را از 

ک مصرف کنید. ممکن اس
کود ها را در خا

طریق سیستم آبیاری قطر های اضافه، یا محلول سولفات پتاسیم را 
گ ها )10 کیلوگرم در هزار لیتر( پاشید.

روی بر

ت به کمبود منیزیم یا کلسیم 
ش از حد پتاسیم ممکن اس

مصرف بی
منجر شود.

)M
g( منیزیم

گ 
گ رن

گ دارند. گاهی در مرکز بر
ک زردرن

گ های پیر حاشیه و نو
بر

قهوه ای مایل به زرد ظاهر می شود.

ک بدهید و یا سوپرفسفات سرپنتین مصرف 
سولفات منیزیم به خا

کنید. برای پاسخ سریع، در بهار با سولفات منیزیم محلول پاشی 
کنید )20 کیلوگرم در 1000 لیتر(.

در صورت شدید بودن کمبود سه یا چهار بار محلول پاشی به فواصل 
2 هفته مصرف شود. در مرکبات کمبود بیشتر دیده می شود.

)C
a( کلسیم

ت کند در گیاه 
ک بروز می کند؛ اما به خاطر حرک

این کمبود کمتر در خا
ث لکه تلخ مراجعه شود(

گاهی در میوه ها کمبود ایجاد می کند )به بح
ت.

M مشکل اس
g یا N ص آن از کمبود

گ های زرد که گاهی تشخی
بر

ک هیدراته 8 کیلو 
محلول پاشی در بهار با سولفات منگنز 6 کیلو، آه

و 1000 لیتر آب
 شلیل دیده می شود. عمدتاً در هلو و

) M
n( منگنز

گ و 
ت بریزند. میوه کمرن

گ های جوان، جوانه ها ممکن اس
گ بر

مر
حفره دار می شود.

ک یا دو بار محلول کالت آهن ) 1/5ـ2 کیلوگرم در 
در هر فصل ی

% به مقدار  ت محلول 1ـ2
1000 لیتر( بپاشید. یا اینکه به دور درخ

ک لیتر در مترمربع پاشیده و بعد آبیاری کنید.
ی

ش از حد مصرف 
فقط در صورت تأیید کمبود بُر مصرف شود. بی

ش از کمبود آن ضرر دارد.
ش از حد برابر یا بی

نشود. مصرف بی

)B( بُر
گ های جوان

ص بر
زردی مشخ

ت یامحلول پاشی 
س به هر اصله درخ

مصرف 100ـ200 گرم بوراک
س در 1000 لیتر 

گ ها با 1ـ2 کیلوگرم بوراک
بر

ت دارد.
ک های قلیایی عمومی

در خا

) Fe( آهن
ت 

ن اس ت ُرزت خوشه ای شده و ممک
گ های جوان معموالً مثل حال

بر
گ پریده یا زرد شوند.

ک و سبز رن
ناز

س از 
از محلول کالت روی )1ـ2 کیلوگرم در 1000 لیتر( بالفاصله پ

گ استفاده کنید.
ظهور بر

ت.
عمدتاً روی هلو، شلیل، انگور و مرکبات مشکل آفرین اس

) Zn( روی

خصوصیات آب مناسب برای گونه های مختلف درختان میوه

هدایت الکتریکیاسیدیتهگونه
)میلی موس بر سانتی متر(

میزان بر
)میلی گرم در لیتر(

نیاز آبی ساالنه
)مترمکعب(

6000  ـ15000ـ 7/51/10/75ـ 6/5سیب

6000  ـ15000ـ  7/51/10/75ـ 6/5گالبی

5000  ـ14000ـ81/50/3  ـ6به

6500  ـ0/755500ـ 7/51/10/5ـ 6/5هلو و شلیل

7000ـ0/755000ـ 7/50/90/5ـ 6/5گیالس

7000ـ0/755000ـ 7/51/40/5ـ 6/5آلبالو

ـ 6/5آلو و گوجه 6500  ـ0/755500ـ 81/10/5  

7000ـ0/755000ـ 7/51/10/5ـ 6/5زردآلو

ـ 6/5گردو 9000ـ17000ـ81/10/3  

5500  ـ14500ـ81/10/3  ـ7بادام

8000  ـ0/756000ـ 7/52/20/5ـ 6/5فندق

5500  ـ24500ـ1کمتر از 88  ـ6پسته

12000ـ0/755000ـ 20/5ـ  81/5  ـ6انگور

24500ـ61  ـ84  ـ6انار

24500ـ1کمتر از 88  ـ6انجیر

ـ 6/5زیتون 5500  ـ24500ـ1کمتر از 88  

6000  ـ15000ـ 720/75ـ6توت
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فصل 4 
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
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عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

عالئم ایست، مثال های کاربردی
اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از 
کمربند ایمني 
استفاده  شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از 
ماسک ایمني 
استفاده   شود 

باید از 
لباس ایمني 
استفاده  شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشكاري 
استفاده شود

باید قفل شود 

باید از گوشي 
محافظ 

استفاده  شود 

باید از پل 
استفاده شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید از عینک 
حفاظتي 

استفاده شود

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ 

استفاده  شود 

باید همه 
دست ها 

شسته  شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
شستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های کمک های اولیه برانكارددوش اضطراری
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
نردبان فرار 

تلفن اضطراري
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شیلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

تلفن اضطراری کلید هشدار حریق کاله آتش نشانی 
حریق

عالئم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در 

وان حمام، دوش 
یا ظرف شویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد متفرقه 
ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستكش ممنوع

عكس برداري 
ممنوع

ممنوعیت 
دسترسي براي 
افرادی که در 

بدن ایمپلنت های 
فلزی دارند
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عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الكتریكی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت به 
زمین خوردن و 

گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الكترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت
از دستگاه های  4-    حفاظت کامل و استفاده 

4- ممكن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی

شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
صورت استفاده گردد

ولی 2-  با حرارت مالیم مشتعل می گردد می دهد  شدید  شیمیایی  تغییرات   -2
منفجر نمی شود

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 1-  بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
1- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گرددمی گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقايسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الكتریكی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
4ـ زیر 73 درجه فارنهایت

3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممكن است منفجر شود

3ـ ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند منظوره 
CO2  هالون 

خاموش کننده های پودری چندمنظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
 چوب، زغال سنگ، پارچه

موادی که در اثر حریق شكل خود را 
از دست می دهند مانند: الستیک نرم، 

پالستیک نرم

A دسته
 جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مكانیكی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الكل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

B دسته
مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نمایند 

مانند:  کاربید

 C دسته
گازهای قابل اشتعال

خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون
کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 

ترانسفورماتورها
 D دسته

تجهیزات برقی

دسته Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک
فلزات قابل اشتعال

میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف

50  ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود.3

500  ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود.4

1000ـ 500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود.5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود.6

5000  ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود.7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9
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میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر  تر شیمیایی5

6
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

آلومینیم و یا برنجی
12

7
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه
12

8
خاموش کننده های حاوی پودر و دارای بالن )کارتریج( یا سیلندرهای 

فوالدی ریخته گری شده
12
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عالئم و کدهای بازيافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یكی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به خصوص 
در مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یكی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفكیک زباله در مبدأ کمک نماید 
عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در ذیل، به 

برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی باالپلی اتیلن تری فتاالت

پلی اتیلن با چگالی پایینپلی وینیل کلراید

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که عمدتاً 
شامل اکریلیک ها،     فایبرگالس، 

پلی آمید و مالمین )اوره 
فرمالدئید( هستند

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتری های 
سرب ـ اسیدی، قلیاتی، نیكل کادمیوم، نیكل 

متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن 
)باتری های قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، 
و  نامه  پاکت  روزنامه،  کاغذ 

غیره

آهنکاغذ

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

PET

PVC
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 70تا 79 
مربوط به انواع شیشه ها است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک یا آلومینیوم

آلومینیوم

چوب

چوب پنبه

 

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51
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کدها
کدها عبارت اند از: 

بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک  اتیلن ترفتاالت، قابل  PETE 1 پالستیک کد 1: پلی 
استفاده می شود.  غیره  و  و ظرف های یک بار مصرف  نوشابه  بطری های آب،  عنوان  به  است که 
محكم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، 

فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.
HDPE 2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شكل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیكی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمكت و غیره تبدیل می شود.
PVC  3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنكه محیط زیست 
و سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 
LDPE 4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش 
به کار  خشكشویی  کاورهای  فشاری،  قوطی های  بسته بندی،  شیرینی،  نخ های  در  معموالً  است. 
می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده 

می شود.
pp 5 پالستیک کد 5: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. 
و  راهنمایی  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد. رانندگی، 
PS 6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار 
و غیره به کار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل 
اما  نیست،  بازیافت شهرداری ها  برنامه های  ماده جزو  این  آنكه  با  دارد.  زیادی  کاربرد  نمی کند، 

تبدیل شود. پالستیكی  و ظروف  تخم مرغ، خط کش  شانه های  عایق های حرارتی،  به  می تواند 
از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیكی و مواد 

هستند. سفارشی 
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دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل

اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه

اطمینان از محكم بودن تسمه یا زنجیر

دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15
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 جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی
وزن 

مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
مبنای تعیین حد مجاز مواجههنمادها

TWASTEL/C

سرب و ترکیبات معدنی آن
 Lead and inorganic

compounds as Pb

207/20
اختالالت سیستم اعصاب محیطی و A3؛BEL ـmg/m3 0/50متفاوت

مرکزی؛  اثرات خونی

کرومات سرب ؛
Lead chromate as Pb 323/220/50 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2
A2

آسیب سیستم تولید مثل  در مردان و 
اثرات ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان
Lindane290/850/5 mg/m3ـA3 آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب پوست؛

مرکزی

هیدرید لیتیم
Lithium hydride7/950/025 mg/m3تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست ــ

و چشم

هیدروکسید لیتیم
Lithium hydroxide23/951ـ mg/m3ــ

 جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( .این نوع گوشی ها کاماًل اللۀ گوش را می پوشانند

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

قرار  گوش  کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
می گیرند، آنها به صورت یكبار مصرف و چندبار مصرف در 

بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

نوع  این  است.  توگوشی  و  روگوشی  حفاظ  از  ترکیبی 
گوشی ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار 
می گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی های 
چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت، 

به یكدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

صدمات  نیز  سر  به  است  ممكن  که  مشاغل  برخی  برای 
صوت  انتقال  کنترل  برای  همچنین  و  کند  وارد  مكانیكی 
از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در 
برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به 

صورت کاله محافظ عرضه نموده اند.
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جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره 
زیر است:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

µgr/m3150µgr/m3260میانگین 24 ساعتهPM
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افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن

سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دست ها کاماًل کشیده  شده اند

خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرو
یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 19 کیلوگرم نیروب( زانو زدن
هنگام تعمیر و نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و گذاشتن 

سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر 
دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک 
جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری 

کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع 
شانه

به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 ) 10 in( 25 cm کشیدن به سمت باال
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

فشار دادن به سمت باال تا ارتفاع 
شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله 20کیلوگرم نیرو
یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت باالی 

تخته
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فهرست سموم مجاز كشور 
)براساس كتاب فهرست سموم مجاز كشور چاپ 1386 سازمان حفظ نباتات(

نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی سمردیف
حشره كشنیمازالEC1%آزادیراختین1
حشره كشاتیولEC47%اتیون2
حشره كشاُبرونSC24%اسپیرومسیفن3
حشره كشتریسرSC24%اسپینوزاد4
حشره كشموسپیالنSP20%استامی پراید5
حشره كشمتاسیستوكسEC25%اكسی دیمتون متیل6
حشره كشكنفیدورSC35%ایمیداكلوپراید7
حشره كشگاچوWS70%ایمیداكلوپراید8
حشره كشآوانتSC15%ایندوكساكارب9

حشره كشام وی پیWG90%باسیلوس تورینجینسیس10
حشره كشآپالودSC40%بوپروفزین11
حشره كشآمبوشEC25%پرمترین12
حشره كشكوراكرونEC40%پروفنفوس13
حشره كشاكتیلیکEC50%پریمفوس متیل14
حشره كشپریمورDF50%پریمیکارب15
حشره كشپریمورWP50%پریمیکارب16
حشره كشدرای سایدP80%پودر سیلیس17
حشره كشچسWG50%پی متروزین18
حشره كشچسWP25%پی متروزین19
حشره كشآگروترینWP.1%پیرتروم20
حشره كشآدمیرالEC10%پیری پروكسی فن21
حشره كشسومی پِلوEC50%پیریدالیل22
حشره كشدیپتركسEC50%تری كلروفن23
حشره كشدیپتركسWP80%تری كلروفن24
حشره كشدیپتركسSP80%تری كلروفن25
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حشره كشكالیپسوSC48%تیاكلوپراید26
حشره كشپروتئوسOD11%تیاكلوپراید + دلتامترین27
حشره كشآكتاراWG25%تیامتوكسام28
حشره كشكروزرFS35%تیامتوكسام29
حشره كشدسیسEC2/5%دلتامترین30
حشره كشروغن نارگیلWSC65%دی اتانول آمید31
حشره كشبازودینEC60%دیازینون32
حشره كشبازودینWP40%دیازینون33
حشره كشبازودینGR10%دیازینون34
حشره كشبازودینGR5%دیازینون35
حشره كشدیمیلینODC45%دیفلوبنزورون36
حشره كشدیمیلینWP25%دیفلوبنزورون37
حشره كشددواپEC50%دیکلرووس38
حشره كشروكسیونEC40%دیمتوات39
حشره كشریپکوردEC40%سایپرمترین40
حشره كشتریگرادWP75%سیرومازین41
حشره كشكاسکیدDC5%فلوفنکسورون42
حشره كشسومیسیدینEC20%فن والریت43
حشره كشسیدیالEC50%فنتوات44
حشره كشلبایسیدEC50%فنتیون45
حشره كشسومیتیونEC50%فنیتروتیون46
حشره كشزولونEC35%فوزالون47
حشره كشریجنتGR0/2%فیپرونیل48
حشره كشپادانGR4%كارتاپ49
حشره كشدورسبانEC40/8%كلروپیریفوس50
حشره كشنگزالوتGR5%كلروپیریفوس51
حشره كشرلدانEC40%كلروپیریفوس متیل52
حشره كشگالدیاتور 5 تی سیEC50%كلروپیریفوس+ كلریفوس متیل53
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حشره كشَمچEC5%لوفنورون54
حشره كشلوفوكسEC10/5%لوفنورون+فنوكسی كارب55
حشره كشماالتیونEC57%ماالتیون56
حشره كشهوستاكوئیکEC50%هپتنفوس57
حشره كشكنسالتEC10%هگزافلومورون58
كنه كشورتی مکEC1/8%آبامکتین59
كنه كشپروپالWP25%آزوسیکلوتین60
كنه كشنئورونEC25%بروموپروپیالت61
كنه كشسیترازونEC20%بنزوكسی میت62
كنه كشامایتEC57%پروپارژیت63
كنه كشامایتEW57%پروپارژیت64
كنه كشسان مایتWP20%پیریدابن65
كنه كشتدیون وی EC7/52%18تترادیفون66
كنه كشاكاتینEC25%تیومتون67
كنه كشكلتانEC18/5%دیکوفول68
كنه كشدانیتولEC10%فن پروپاترین69
كنه كشارتوسSC5%فن پیروكسی میت70
كنه كشپرایدSC20%فنازاكوئین71
كنه كشآپولوSC50%كلوفنتزین72
كنه كشنیسورونEC10%هگزی تیازوكس73
قارچ كشاُرتیوا تاپSC32.5%آزوكسی استوربین74
قارچ كشاپوسSC12/5%اپوكسی كونازول75
قارچ كشهینوزانEC50%ادیفنفوس76
قارچ كشرورالWP50%ایپرودیون77
قارچ كشرورال تی اسWP52/5%ایپرودیون+كاربندازیم78
قارچ كشفنگافلورSL5%ایمازالیل79
قارچ كشبرودوفیکسSC18%برودوفیکس80
قارچ كشبنلیتWP50%بنومیل81
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قارچ كشبلیسWG38%بوسکالید+پیراكلواستروبین82
قارچ كشُكلیسSC30%بوسکالید+كروزوكسیم متیل83
قارچ كشبایکورWP25%بی ترتانول84
قارچ كشتیلتEC25%پروپیکونازول85
قارچ كشالماردورFS40%پروتیوكونازول+تبوكونازول86
قارچ كشاسپورگونWP50%پروكلراز87
قارچ كشمون ِسِرنWP25%پنسیکرون88
قارچ كشتوپازEW20%پنکونازول89
قارچ كشراكسیلDS2%تبوكونازول90
قارچ كشفولیکورEW25%تبوكونازول91
قارچ كشراكسیلFS6%تبوكونازول92
قارچ كشلوسِپلEC10%تتراكونازول93
قارچ كشرئالFS20%تری تیکونازول94
قارچ كشكالیکسینEC75%تری دمورف95
قارچ كشبیمWP75%تری سیکالزول96
قارچ كشفلینتWG50%تری فلوكسی استروبین97
قارچ كشانووکWG75%تری فلوكسی سولفورون98
قارچ كشتریفمینEC15%تری فلومیزول99

قارچ كشتریفمینWP15%تری فلومیزول100
قارچ كشبایلتونWP25%تریادیمفون101
قارچ كشبایتانDS7/5%تریادیمنول102
قارچ كشتکتوWP60%تیابندازول103
قارچ كشواكس سیترازول%0.70تیابندازول+ایمازالیل104
قارچ كشوینسنت پیDS5%تیابندازول+فلوتریافول105
قارچ كشتوپسین امWP70%تیوفانیت متیل106
قارچ كشهومایWP80%تیوفانیت متیل + تیرام107
قارچ كشملپركسWP65%دودین108
قارچ كشدیویدندDS3%دیفنوكونازول109
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قارچ كشدیویدندFS3%دیفنوكونازول110
قارچ كشكاراتانEC35%دینوكاپ111
قارچ كشكاراتانWP18/5%دینوكاپ112
قارچ كشدیتان زد WP80%78زینب113
قارچ كشآلتوSL10%سایپروكونازول114
قارچ كشآرتئاEC33%سایپروكونازول + پروپیکونازول115
قارچ كشدیویدند استارFS3/63%سایپروكونازول+دیفنوكونازول116
قارچ كشاكویشن پروWG52/5%سایموكسینیل+فاموكسادون117
قارچ كشتركیب بردوEW25%سولفات مس+آهک118
قارچ كشالوزال ـکوزانDF80%سولفور119
قارچ كشالوزال ـکوزانWG80%سولفور120
قارچ كشالوزال ـکوزان%90ـ WP80سولفور121
قارچ كشگل گوگرد سولفور122
قارچ كشایمپکتSC12/5%فلوتریافول123
قارچ كشسلستFS2/5%فلودیوكسینل124
قارچ كشاورتوسایدWP50%كاپتان125
قارچ كشدروزالWP50%كاربندازیم126
قارچ كشباویستینWP60%كاربندازیم127
قارچ كشآلتوكمبیSC46%كاربندازیم+سایپروكونازول128
قارچ كشآلرتWP37/5%كاربندازیم+فلوزیالزول129
قارچ كشویتاواكسWP75%كاربوكسین130
قارچ كشویتاواكسL40%كاربوكسین تیرام131
قارچ كشویتاواكس تیرامWP75%كاربوكسین تیرام132
قارچ كشوینSC30%كارپروپامید133
قارچ كشاستروبیWG50%كروزاكسیم متیل134
قارچ كشداكونیلWP75%كلرتالونیل135
قارچ كشداكونیلSC72%كلرتالونیل136
قارچ كشكوپراویتWP35%كوپراوكسی كلراید137
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قارچ كشدیتان ام WP80%22مانب138
قارچ كشدیتان ام WP80%45مانکوزب139
قارچ كشسولفور پَد متابی سولفیت سدیم140
قارچ كشریدومیلGR5%متاالكسیل141
قارچ كشریدومیل مانکوزبWP72%متاالكسیل مانکوزب142
قارچ كشواپامL32/7%متام سدیم143
قارچ كشتریمیدالEC9%نوآریمل144
قارچ كشانویلSC5%هگزاكونازول145
علف كشگزاپریمWP80%آترازین146
علف كشگزاپاكسWP80%آمترین147

آمترین+تری فلوكسی 148
سولفورون سدیم

WG75%علف كشكریسَمت

علف كشسان رایس پالسSC31/5%آنیلوفوس+اتوكسی سولفورون149
علف كشسوناالنEC33/3%اتال فلورالین150
علف كشاسنیتEC50%استوكلر151
علف كشسورپاسEC76%استوكلر+دیکلرآمید152
علف كشتاپ استارEC3%اكسادیارژیل153
علف كشتاپ استارWG80%اكسادیارژیل154
علف كشگل ای EC24%2اكسی فلورفن155
علف كشرونستارSL12%اگزادیازون156
علف كشارادیکانEC82%ای پی تی سی+دی كلرامید157
علف كشپنترSC55%ایزوپروترون + دیفلوفنکان158
علف كشپرسوئیتSL10%ایمازتاپیر159
علف كشتوتریلEC22/5%ایوكسینیل160
علف كشبرومینال ـپاردنرSL22/5%بروموكسینیل161
علف كشبرومیسید ام آEC40%بروموكسینیل +ام ث پ آ162
علف كشلونداكسDF60%بن سولفورون متیل163
علف كشبازاگرانSL48%بنتازون164
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علف كشماچتیEC60%بوتاكلر165
علف كشماچتیEW60%بوتاكلر166
علف كشگراماكسونSL20%پاراكوات167
علف كشریفیتEC50%پرتیال كلر168
علف كشآژیلEC10%پروپاكوئیزافوپ پی اتیل169
علف كشاستام افEC36%پروپانیل170
علف كشگزاگاردWP80%پرومترین171
علف كشُكن ُویDF88%پرومترین+فلومتورون172
علف كشاستامپEC33%پندیمتالین173
علف كشریلوف اچEC35%پی پروفوس+توفوردی174
علف كشلنتاگرانEC60%پیریدات175
علف كشلنتاگرانWP45%پیریدات176
علف كشتوردون كا L21/6%22پیکلورام177

پینوكسادن+ایمن كننده 178
كلوكینتوست ـمکسیل

EC10%100علف كشآكسیال

پینوكسادن+ایمن كننده 179
كلوكینتوست ـمکسیل

EC4.5%045علف كشآكسیال

پینوكسادن+كلودینافوپ 180
پروپارژیل

EC4.5%علف كشتراكُسس

علف كشتبوسانSC50%تبوتیورون181
علف كشسیمبارWP80%ترباسیل182
علف كشلوگران اكستراWG64%تربوترین+تریاسولفورون183
علف كشآوادكسEC46%تری آالت184
علف كشبی دبلیوG10%تری آالت185
علف كشگرانستارDF75%تری بنورون متیل186
علف كشسافاریDF50%تری فلوسولفورون متیل187
علف كشاربیتوكسCR95%تری كلرو استات سدیم188
علف كشترفالنEC48%تریفلورالین189
علف كشیو46 دیفلوئیدSL72%توفوردی190
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علف كشیو46 كمبی فلوئیدSL67/5%توفوردی+ام ث پ آ191
علف كشباسفاپونSP80%داالپون192
علف كشلین تورWG70%دای كامبا+تریاسولفورون193
علف كشدیالِن سوپرSL46.4%دای كامبا+توفوردی194
علف كشبتانال آ امEC15/7%دس مدیفام195
علف كشكوبکسEC25%دی نیترامین196
علف كشآونجSL25%دیفنزوكوات197

دیکلوپروپ+مکوپروپ+ام ث 198
پ آ

SL60%علف كشدوپلوسان سوپر

علف كشایلوكسانEC36%دیکلوفوپ متیل199
علف كشكارمکسWP80%دیورون200
علف كشبَِریجDF60%دیورون+هگزازینون201
علف كشتیتوسDF25%ریم سولفورون202
علف كشنابواسOEC12/5%ستوكسیدیم203
علف كشآپیروسWDG75%سولفوسولفورون204
علف كشرونیتEC72/7%سیکلوات205
علف كشفوكوسEC10%سیکلوكسیدیم206
علف كشستوفWG20%سینوسولفورون207
علف كشسافیکس بی دبلیوEC20%فلم پروپ ام ایزوپروپیل208
علف كشفوزیلیدسوپرEC12/5%فلوآزیفوپ پی بوتیل209
علف كشبتانال معمولیEC15/7%فن مدیفام210

فن مدیفام+دس 211
مدیفام+اتوفومازیت

EC18%علف كشبتانال پروگرس آ ام

فن مدیفام+دس 212
مدیفام+اتوفومازیت

EC27.4%علف كشبتانال پروگرس

علف كشپوماسوپرEW7/5%فنوكساپروپ پی اتیل213
علف كشسلکت سوپرEC12%كلتودیم214
علف كشداكتالWP75%كلرتال دی متیل215
علف كشپیرامینDF65%كلریدازون216
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علف كشپیرامینSC50%كلریدازون217
علف كشپیرامین WP65%كلریدازون 218
علف كشپیرامین WP80%كلریدازون 219
علف كشلونترلSL30%كلوپرالید220
علف كشتاپیکEC8%كلودینافوپ پروپارژیل221
علف كشتارگاسوپرEC5%كوئیزالوفوپ پی اتیل222
علف كشپنتراEC40%كوئیزالوفوپ پی تفوریل223
علف كشبستاSL20%گلوفوسینیت آمونیوم224
علف كشرانداپSL41%گلیفوزیت225
علف كشوید َمسترSL36%گلیفوزیت با امالح دوگانه226
علف كشآفالونSC45%لینورون227
علف كشبوتیسان استارSC41.6%متازاكلر+كوئین مراک228
علف كشگلتیکسWG70%متامیترون229
علف كشگلتیکسWP70%متامیترون230
علف كشلکسونDF45%متری بوزین231
علف كشسنکورWP70%متری بوزین232

مزوسولفورون+ یدوسولفورون+ 233
ایمن كننده

OD1.2%علف كشآتالنتیس

علف كشاردرامEC71%مولینیت234
علف كشاردرام سوپرEC71%مولینیت235
علف كشگاالنت سوپرEC10/8%هالوكسی فوپ ار متیل236
علف كشگاالنتEC12/5%هالوكسی فوپ اتوكسی اتیل237

یدوسولفورون 238
متیل+مزوسولفورون متیل

WDG6%علف كششوالیه

فومیگانتفستوكسینTB56%آلومینیوم فسفاید239
فومیگانتبرومور دو متیلGS98%متیل بروماید240
فومیگانتدگش پلتP56%منیزیم فسفاید241
موش كشكلرتB0/005%برودیفاكوم242
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موش كشالنی رتB0/005%برومادیولون243

دیفناكوم244
 Bait

Pellete.005%موش كشبونی َرت

نماتد كشنماكورGR10%فنامیفوس245
نماتد كشراگبیGR10%كادوزوفوس246
حلزون كشفریکولBait1%فسفات آهن247
حلزون كشمتاالنجیB6%متالدهاید248
حلزون كش  نوار مسی249
سایرآتپالس آتپالس250
سایردفL72%تری بوتیل فسفرو تری تیوآت251
سایردراپWP50%تیدیازورون252
سایرولکEC80%روغن امولسیون شونده253
سایرفسفر دو زنکP2%زینک فسفاید254
سایربرلکس )Tb 10gr)Berelexژیبرلیک اسید255
سایربرلکس )EC100%)Berelexژیبرلیک اسید256
سایربرلکس )L13/5%)Berelexژیبرلیک اسید257
سایرمویانL100سیتوگیت258
سایرمویانL100%سیتووت259
سایرسیتووتL100%سیتووت260
سایرمویانL81/2%فری گیت261
سایرمویانSL41%فري گیت262

كلروفاسینون+ 263
سولفاكینوكسالین

B0/025%سایراكتو سین سی

سایرپرایم پالسEC12.5%فلومترالین264
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8 ـ16 4 ـ8 2 ـ4 كمتر از 2

سیر چغندر آرتیشو مارچوبه

پیاز هویج لوبیا سبز كلم بروكلی

سیب زمینی  تربچه كلم بروكسل كلم گل

كدو تنبل كرفس پیازچه

كدو حلوایی بادمجان كاهوی برگی

كاهو پیچ نخودفرنگی

خربزه اسفناج

بامیه ذرت شیرین

فلفل قطعات بریدۀ سبزیها

كدو مسمایی

گوجه فرنگی نارس

جدول قابلیت ماندگاری و پتانسیل نگهداری سبزی ها و صیفی های تازه در دما و رطوبت  
نسبی مطلوب )هفته(

یا تغییر یافته در طول حمل و نقل یا  جدول شرایط توصیه شدۀ اتمسفر کنترل شده 
سبزی ها انبار  در  نگهداری 

میزان 
کاربرد

اتمسفر کنترل شده )%( دما )سانتیگراد(
نام سبزی

Co2 O2 دامنۀ تغییر مطلوب

متوسط 2 ـ3 2 ـ3 0 ـ5 صفر آرتیشو

زیاد 10 ـ14 هوا 1 ـ5 7.8 مارچوبه

كم 4 ـ7 2 ـ3 5 ـ10 7.8 لوبیا سبز

متوسط 20 ـ30 8 ـ10 5 ـ10 2.8 لوبیای 
كنسروی

زیاد 5 ـ10 1 ـ2 0 ـ5 صفر كلم بروكلی

كم 5 ـ7 1 ـ2 0 ـ5 صفر كلم بروكسل

زیاد 3 ـ6 2 ـ3 0 ـ5 صفر كلم پیچ

متوسط 10 ـ20 3 ـ5 2 ـ5 12 طالبی
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كم 3 ـ4 2 ـ3 0 ـ5 صفر كلم گل

كم 3 ـ5 1 ـ4 0 ـ5 صفر كرفس

كم 0 ـ5 1 ـ2 0 ـ5 صفر كلم چینی

كم 0 1 ـ4 7.8 ـ12 4 خیار سبز

كم 3 ـ5 3 ـ5 1 ـ12 1 خیار ترشی

كم 2 ـ5 1 ـ2 0 ـ5 صفر تره فرنگی

متوسط 0 1 ـ3 0 ـ5 صفر كاهو پیچ

زیاد 5 ـ20 1 ـ5 0 ـ5 صفر كاهو 

متوسط 0 1 ـ3 0 ـ5 صفر كاهو برگی

كم 4 ـ10 هوا 1.7 ـ12 7.8 بامیه

كم 0 ـ10 1 ـ2 0 ـ5 صفر پیاز 

كم 0 ـ5 2 ـ3 0 ـ5 صفر پیازچه

كم 8 ـ10 8 ـ10 0 ـ5 صفر جعفری

كم 2 ـ3 2 ـ3 0 ـ10 صفر نخودفرنگی

كم 2 ـ5 2 ـ5 5 ـ12 7.8 فلفل دلمه ای

كم 0 ـ5 3 ـ5 5 ـ12 7.8 فلفل تند

كم 2 ـ3 1 ـ2 0 ـ5 صفر تربچه

كم 5 ـ10 7 ـ10 0 ـ5 صفر اسفناج

كم 5 ـ10 2 ـ4 0 ـ5 صفر ذرت شیرین

متوسط 3 ـ5 3 ـ5 12 ـ15 12 گوجه فرنگی 
نارس

متوسط 3 ـ5 3 ـ5 10 ـ15 10 گوجه فرنگی 
رسیده

كم 4 ـ5 3 ـ4 0 ـ5 صفر شیکورۀ 
ویتلوف
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پیشگام  انتشارات  صنعتی،  كشاورزی  تا  منزل  باغچه  از  سبزی كاری  منصور،  تصدیقی،  1ـ 
1374

2ـ اشرفی، مرتضی، فرهنگ اوزان و مقادیر علمی و عملی بین المللی انتشارات شركت سینما 
آهنگ 1394

3ـ مقدمه ای بر آموزش مبتنی بر شایستگی و چارچوب ملی صالحیت حرفه ای 18  اردیبهشت 
1393، مركز تربیت مربی، كرج، ایران

4ـ آیین نامة مشتمل بر 4 فصل و 51 ماده تهیه و به استناد مواد 85 و 91 قانون كار در 
1387 شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 1387/12/27 به تصویب وزیر كار و امور 

اجتماعی رسیده است.
آیین نامة ایمنی ماشین ها و ادوات كشاورزی = آیین نامة حفاظتی كار با سموم دفع آفات در 

كارگاه ها ـ آیین نامة حفاظتی حمل دستی بار
5ـ راسخ جهرمی، عرفانه، عابدی، فریبا، فصلنامة علمی پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعة 
اقتصادی، سال اول، شمارۀ دوم، بهار1390، بررسی رابطة بخش كشاورزی و رشد و توسعة 

اقتصادی )1388 ـ 1355(

فهرست منابع
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فصل 5
شایستگی های پایه و غیرفنی
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نوع 
درس

كد و نام 
نمره كل شایستگیمستمرنام پودمانشمارهدرس

نتیجهپودمان

نی
ی ف

تگ
س

.......-شای

كارگاه 1-11

...............

1

2

3

4

5

نی
ی ف

تگ
س

.......-شای

كارگاه 2-11

..............

1

2

3

4

5

ی 
رفن

غی
ی 

تگ
س

88220- شای

كارگاه 
نوآوری و 
كارآفرینی

حل خالقانه مسائل1

نوآوری و تجاری سازی محصول2

طراحی كسب و كار3

بازاریابی و فروش4

ایجاد كسب و كار نوآورانه5

ی 
رفن

غی
ی 

تگ
س

شای

-88230

مدیریت تولید

تولید و مدیریت تولید1

مدیریت منابع2

توسعه محصول جدید3

مدیریت كیفیت4

مدیریت پروژه5

ی 
رفن

غی
ی 

تگ
س

88240-شای

كاربرد 
فناوری های 

نوین

سواد فناورانه1

فناوری ارتباطات و اطالعات2

به كارگیری چرخه ایده تا محصول3

كاربرد انرژی های نو4

فناوری های همگرا- به كارگیری 5
مواد نوتركیب

ریز نمرات دروس شایستگی های فنی و غیرفنی پایه یازدهم ـ رشته: 
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نمره نهاییواحد / ساعتنام درس )شایستگی فنی و غیر فنی(كد درس

.......
كارگاه 1-11

..................
8

.......
كارگاه 2-11

..................
8

3كارگاه نوآوری و كارآفرینی88220

88230

88240

مدیریت تولید

كاربرد فناوری های نوین
2

كارنامه دروس شایستگی های فنی و غیرفنی پایه 
یازدهم ـ  شاخه فنی و حرفه ای رشته:

پودمان
مالحظهنتیجهنمره ساالنه

12345
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كاربرد فناوری نانو

فناوری نانو

كاربردهای 
فناوری نانو

الکترونیک

انرژی

زیست

 پزشکی و 
داروسازی               

خودروسازی                كشاورزی               

ساختمان

نساجی

نفت و 
پتروشیمی

ویژگی های كالن داده ها 

 وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شدهاندازه

 گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود

 سرعت تولید كالن داده ها بسیار باالست

 بسیاری از داده های كالن در لحظه ایجاد شده و از بین می روند كه 
مشکالت ذخیره سازی را به همراه دارد

 كیفیت و كامل بودن كالن داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد

تنوع

سرعت تولید

ناپایداری

درستی
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چرخه عمر محصول

سطوح مختلف كسب و كار در دنیای دیجیتالی

بلوغ
افول

معرفی

رشد

توسعه

بلوغ
تحلیل اطالعات 
مشتریان برای 

نگه داشتن بیشتر 
محصول در رقابت، 
تبلیغات، بازاریابی، 

کشف بازارهای جدید

افول
تحلیل اطالعات 
در رابطه با رقبا، 

ویژگی های مورد انتظار 
برای اضافه شدن به 
محصول برای کاهش 

سرعت افول و...

رشد
تحلیل اطالعات 

بازخوردهای مشتریان، 
اثربخشی تبلیغات، 
پیشنهادات تشویقی

معرفی
تحلیل اطالعات مورد 

نیاز برای تبلیغات 
و معرفی محصول، 

تفاوت با رقبا، 
ویژگی های جدید

توسعه
تحلیل اطالعات مربوط 
به نیازهای مشتریان 

آتی محصول، 
ویژگی های موجود و...

سطح 4 
پردازش خودکار 

سفارشات و انجام 
فعالیت های دیگر 

به صورت الکترونیکی

سطح 5 
انجام فعالیت های 

کسب و کار به صورت 
الکترونیکی

سطح 3
 انجام خرید و فروش 
)سفارش و دریافت 
و پرداخت وجه( در 

وب سایت

سطح 2 
دریافت سفارش از 

طریق وب سایت

سطح 1
 ارائه اطالعات از طریق 

وب سایت و ارسال 
ایمیل
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تجسمی از فناوری ها در آینده نزدیک

هوش  مصنوعی

بیوتیک

مواد  اولیه

كاالی
 هوشمند 

)الکترونیکی( 

فضا

انرژی سبز

جنگ

روبوتیک

پول

) ارتباطات (اینترنت 

سخت افزار 
)گجت(

زمان 
حاضر

حسگرها

ضبط
 ویدئو

پروسیو

تلفن های
پیکو

محاسبه 
ابری

نمودار 
اجتماعی

پن

دستگاه 
ترجمه دقیق

ماشین های 
مبتنی 

بر فركانس 
خوددرمانیباال

نشانگر های 
ایمنی

درمان
از راه دور

مواد متا 
پنهان

ازدحام 
روباتیک

روبات های 
اجتماع داخلی

غیر نقدی
)بدون پول 

كاغذی(

ارزهای
مجازی

تکنولوژی
5G

اینترنت 
بین سیاره ای

لوتزم
 زبان ها

مه
سودمند

كشاورزی 
معکوس

گوشت 
تركیبی 
مصنوعی

بازخورد 
زیستی

)بیو فیزیک(
اپتوژنتیک

اندام 
مصنوعی

درمان 
سلول های 

بنیادین

تشخیص 
پزشکی

تفسیر 
ترجمه 
طبیعی

نرم افزار 
عامل

موتورهای 
تصفیه كننده

مواد
 متا

سیم 
نانو

نانو
لوله های
 كربنی

آسانسور 
فضایی

صنعت 
توریسم
فضایی

فضاپیمای 
اختصاصی

چاپ 
سه بعدی

ممریستور

چاپ بر 
روی تقاضا 

 NUI
)نرم افزار(

پایگاه
 قمری

انرژی حرارتی
خورشیدی

فتوسنتز
مصنوعی

استفاده غالب 
از تجدید 
شونده ها

سفر با 
رآكتور موج

برداشت 
بیو مکانیکی

شبکه
هو  شمند

پیزو
ا لکتریکی

تولید
 برق محلی

دید
ماشینی

تلپرسنس
هپتیک

تشخیص 
حیاتی

تشخیص 
ژست

سه بعدی

پیش بینی
صوتی

تبلت و 
پد

دیواری

پیکو
اسپیمزپرو ژكتور

پوشیدنی

نمایشگر 
رتینا

نمایشگر 
جا سازی شونده 

 پارچه ای

صفحه
نمایش 

جا سازی شونده 

صفحات

 لمسی

هولوگرافی

محافظ
اسکلتی

جنگ
سایبری

UAVs

HAPs

AR

4G

NFC

ANNs
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كاربرد فناوری های نوین
اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی كشور 

 اولویت های الف در فناوری: فناوری هوافضا، فناوری ارتباطات و اطالعات، فناوری هسته ای، 
فناوری  زیست محیطی،  فناوری  زیستی،  فناوری  گاز،  و  نفت  فناوری های  میکرو،  و  نانو  فناوری 

فرهنگی و نرم
 اولویت های ب در فناوری: لیزر، فوتونیک، زیست حسگرها، حسگرهای شیمیایی، مکاترونیک، 
و  حفظ  )پلیمرها(،  بسپارها  نوتركیب،  مواد  كشتی سازی،  نیم رساناها،  روباتیک،  و  خودكارسازی 
ذخایر ژنی، اكتشاف و استخراج مواد معدنی، پیش بینی و مقابله با زلزله و سیل و پدافند غیرعامل

 اولویت های ج در  فناوری: اپتوالکترونیک، كاتالیست ها، مهندسی پزشکی، آلیاژهای فلزی، 
ترافیک و شهرسازی، مصالح ساختمانی  نقل ریلی،  مواد مغناطیسی، سازه های دریایی، حمل و 

سبک و مقاوم، احیای مراتع و جنگل ها و بهره برداری از آنها، فناوری بومی

منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان

ژی
ولو

کن
د ت

کر
مل

ر ع
امت

پار دوره
 اختراع جدید

جنینی

دوره بهبود 
تکنولوژی

رشد

دوره بلوغ 
تکنولوژی  

           
بلوغ

زمان

پیر شدن

حد فیزیکی
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چرخه انجام كار

اجرا

    اقدام اصالحی

برنامه ریزی

بررسی

مراحل مدیریت هزینه پروژه

برنامه ریزی 
منابع كاری

 برآورد هزینه و 
برنامه ریزی بودجه

در  هزینه  كنترل 
طول اجرای پروژه

عوامل
 پروژه

مدیر
 پروژه

سرپرست 
گروه پروژه

اعضای گروه 
پروژه

مراحل مدیریت 
زمان پروژه

تعریف
 فعالیت ها

تهیۀ
زمان بندی

كنترل 
زمان بندی

برآورد
 زمان

ارتباط 
فعالیت ها

فعالیت های 
مدیریت 

پروژه

حداقل 
نمودن زمان 
اجرای پروژه

انجام 
به موقع كارها 

 بر اساس
بودجه

حداكثر 
استفاده از منابع 
و جلوگیری از 

اتالف آنها
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ساختار كلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
افراد

                      فقدان آموزش صحیح

            كمبود آموزشی

      نبود برنامه ریزی كافی 

   توالی نادرست عملیات

      روش های غیر علمی

            زمان های اتالف شده

                        تخصیص نادرست فعالیت ها

     روش ها

فرایند

                     بازرسی نادرست      

            فرایند عملیات اشتباه

      طوالنی بودن فرایند

  تغییرات آب و هوا

      تغییرات تکنولوژیکی

            تغییرات اقتصادی

                                تغییرات اجتماعیـ  سیاسی

محیط

مواد

                        فقدان ثبات كیفیت

             حمل و نقل نامناسب

       تمام شدن مواد

    فرسوده بودن

       نامناسب بودن ابزارها

             خرابی

                       سرعت پایین

ابزارها و ماشین آالت

مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه

تعریف سیستم 
برنامه ریزی پروژه

 سازماندهی
 پروژه

كنترل
 پروژه

پایان 
پروژه

مفهوم كیفیت از دو دیدگاه

دیدگاه تولیدكننده
عملکرد  سطح  تولید،  فرایند  طراحی  نوع  كیفیت 
نظارت  و  آموزش  ماشین آالت،  فناوری  و  تجهیزات 

كاركنان و روش های كنترل كیفی

دیدگاه مشتری
مشخصه های كیفیت كاال 

مشخصه های كیفیت خدمات

هزینه های كیفیت

هزینه های ناشی از ارائه 
محصول بی كیفیت

هزینه های به دست آوردن 
كیفیت خوب

مشخصه های 
كمی كه قابل اندازه گیری باشند نظیر 

قطر، وزن یا حجم

اندازه گیری 
كیفیت كاالها

مشخصه های 
كیفی یا وصفی نظیر رنگ، بو، طعم، 
سطح صاف، ارگونومیک  بودن و...
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مراحل توسعه محصول جدید

منابع الزم برای
 تولید ایده

پرس و جو
 از متخصصان

پژوهش در 
مورد محصول

كسب نظر 
مشتریان

انواع 
امکان سنجی برای 

داشتن ایده هوشمندانه 
و آینده

امکان سنجی 
بازار

امکان سنجی 
فنی ـ اقتصادی

امکان سنجی 
فنی

عوامل موثر بر تقاضای بازار

محصول

مکان عرضه

ترویجقیمت

 كشف و شناسایی ایده

معرفی به بازار
و تجاری سازی

  غربالگری ایده ها

تحلیل آزمون و كشف 
بازار اولیه

توسعه مفهوم

آزمون
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انواع مدیریت در تولید

مدیریت زمان با ماتریس »فوری ـ مهم« 

 زمانی برای انجام آن در نظر بگیر

حذفش كن

 مهم ـ غیرضروری 

 غیرمهم ـ غیرضروری

هم اكنون انجام بده

 به دیگران محول كن

 مهم ـ ضروری

غیرمهم ـ ضروری

مدیریت زمان

وسیله ای جهت 
صرفه جویی و 

جلوگیری از اتالف 
وقت، داشتن آمادگی 
قبلی برای فعالیت ها 
و كاهش حجم كار به 

شمار می رود.

مدیریت مواد
اولیه

 به منظور جلوگیری 
از هزینۀ باالی خرید 

و حمل و نقل و 
نگهداری مواد و 

همچنین ممانعت از 
اختالل در برنامه  ریزی 
و تأمین به موقع مواد 
اولیه صورت می گیرد.

مدیریت 
ماشین آالت و 

تجهیزات

 به منظور تهیه و 
تأمین ماشین آالت 
و ابزارآالت مناسب 
و سازمان دهی آنها 

صورت می گیرد.

مدیریت مالی

عبارت از تأمین 
نیازهای مالی با 

ارزان ترین روش، و 
هزینه نمودن منابع 
مالی در دسترس به 
بهترین شیوه و در 

زمان مناسب می باشد.

مدیریت منابع 
انسانی

عبارت از شناسایی، 
انتخاب، استخدام، 
تربیت و پرورش 
نیروی انسانی به 
منظور دستیابی 
به اهداف سازمان 

می باشد.
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منابع تولید

عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند

سیستم های تولید

تصمیم گیری حركت، حمل و 
نقل، ارسال

بازرسی در 
حین عملیات

مدت زمان انتظار، تأخیر، 
رفتن به مرحله بعد

بایگانی، انبار، 
نگهداری

بازرسی و كنترل عملیات

سیستم های تولید

تولید پیوسته 

یک یا چند نوع مواد 
اولیه توسط عبور 

نوبتی از ماشین آالت 
تبدیل به محصول 

می شوند. مانند كارخانه 
تولید روغن نباتی، 

پتروشیمی ها، كارخانه 
سیمان، پاالیشگاه ها و...

محصوالت متنوع 
براساس درخواست 
مشتری و به دلخواه 
تولید می شود. مانند 

برج سازی، ماشین سازی 
و ...

در سیستم تولید 
پروژه ای، در هر زمانی 
براساس شرایط مختلف 

 یک سری 
  محصوالت مختلف 
و متفاوت با هم 

تولید می كنند. مانند 
شركت های دارویی یا 

چاپ اسکناس و كتاب و...

در سیستم تولیدی 
انبوه، محصوالت 

محدودی را در مقدار 
بسیار زیاد تولید می كنند. 
مانند كارخانه های تولید 
خودرو، خودكار، لوازم 
خانگی و یا شركت های 
تولیدكننده میخ و پیچ و...

تولید انبوهتولید پروژه ایتولید سفارشی

سرمایه 
)پول( 

 
نیروی 
انسانی

 
ماشین آالت 
و تجهیزات

انرژیمواد اولیه

دانش

زمان

منابع تولید
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عقود اسالمی  
اسالم برای همه وجوه زندگی قوانینی دارد. وجود اقتصاد اسالمی مؤید این مطلب است كه در 
حوزه اقتصاد معیشت و تأمین رفاه هم روش های خاصی موجود است كه باید به آنها پرداخت، 

بانکداری اسالمی و عقود اسالمی از آن دسته هستند.
در بینش اسالمی، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است بنابراین عملیات بانکداری باید بدون 
بهره انجام شود و اسالم روش هایی را برای جایگزین كردن بهره پیشنهاد می كند كه از آن جمله 

می توان از عقود اسالمی نام برد.
به طوركلی عقود اسالمی در نظام بانکی به چهار گروه تقسیم می شوند كه عبارت اند از:

مدیریت تولید

مدیریت تولید

فرایند ساخت و تولید

     تولیدی             خدماتی

ورودی ها
مواد خام

نیروی انسانی
سرمایه

ماشین آالت و تجهیزات
دانش و تکنولوژی

خروجی ها
كاال

خدمات

فروش اقساطی، اجاره به  شرط تملیک 
َسَلف، خرید دین، جعاله، ضمان ((

مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی مضاربه، 
مزارعه، مساقات ((

عقود مبادله ای

عقود مشاركتی

عقود اسالمی  سرمایه گذاریقرض الحسنه
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اسناد تجاری   
 تعریف سفته

سفته یا سند طلب از نظر لغوی چیزی است كه كسی برحسب آن از دیگری به رسم عاریت یا 
قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد، آن را مسترد دارد. 
قانون تجارت ایران، سفته را به طریق زیر تعریف نموده است: 

»سفته سندی است كه به موجب آن امضاكننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه 
در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله كرد آن شخص كارسازی نماید«. )مفاد ماده 307(

 چک
چک  نوشته اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد محال علیه دارد كاًل یا بعضاً 

مسترد یا به دیگری واگذار نماید. 
در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاي صادركننده برسد چک نباید وعده داشته باشد.

چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله كرد باشد ـ ممکن است به دیگری 
منتقل شود.

وجه چک باید به محض ارائه كارسازي شود.
اگر چک در وجه حامل باشد كسي كه وجه چک را دریافت می كند باید ظهر )پشت( آن را امضا 

یا مهر نماید.
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انواع معامالت رقابتی
روش مناقصه

و  رقابت  به  را  یا خدمت موردنیاز خود  روشی است كه در آن سازمان های عمومی، خرید كاال 
با اشخاص حقوقی یا حقیقی كه كمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط را  مسابقه می گذارند و 

پیشنهاد می كنند، معامله می نمایند.
روش مزایده   

یکی دیگر از روش های پیش بینی شده در قانون محاسبات عمومی، روش مزایده است كه برای 
انعقاد پیمان های عمومی می باشد.

مزایده ترتیبی است كه در آن اداره و سازمان، فروش كاالها و خدمات یا هر دو را از طریق درج 
آگهی در روزنامه كثیراالنتشار و یا روزنامه رسمی كشور به رقابت عمومی می گذارد و قرارداد را با 

شخصی كه بیشترین بها را پیشنهاد می كند، منعقد می سازد.

مراحل دریافت پروانه كسب

مراجعه به اتحادیه مربوط

تقاضای پروانه كسب

 ارائه مدارک شامل: 

فتوكپی از تمام صفحات شناسنامه  كارت پایان خدمتمدرک تحصیلی

12 قطعه عکس 4×3 كارت ملی

  ارائه تأییدیه اماكنارائه تأییدیه عدم اعتیاد

سند اجاره نامه یا مالکیت محل كسب

ارائه آزمون فنی برای صنوف مشمول

 بازرسی محل كسب

ارائه معاینه پزشکی و بهداشت صنوف مشمول

ارائه تأییدیه عدم سوء پیشینه

ارائه تأییدیه شهرداریارائه تأییدیه دارایی

ارائه فیش ابطال تمبر پروانهارائه فیش تعویض پروانه 

ارائه فیش بازرگانی تمركز وجوه

صدور پروانه كسب

ارائه تأییدیه مجمع
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مراحل ثبت كردن و ایجاد یک شركت دانش بنیان 

من می خواهم یک شركت 
دانش بنیان داشته باشم!!!

زمینه  در  توسعه  و  تحقیق 
تخصص  مورد عالقه 

 آیا كاال / خدمت مورد نظر در 
لیست دانش بنیان است؟؟؟             

بازدید  و  ارزیابی مستندات 
شركت  از  كارگزار  حضوری 

و اعالم نتیجه به كارگروه!!!

اعالم نتیجه نهایی تأییدیه 
دانـش بنیان شـدن توسط 

كارگروه ارزیابی به شركت 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر خیر

آیا شركت ثبت شده دارم؟؟؟ 
یک شركت در موضوع مورد عالقه 

ثبت می كنم!!!

از  جدید  خدمت   / كاال  تأییدیه 
و تشخیص  ارزیابی  كارگروه  طرف 
صالحیت شركت های دانش بنیان!!! 

تأییدیه  كارگزار  معرفی  و  تعیین 
طـرف  از  دانش بنیان  صالحــیت 

كارگروه  ارزیابی 

تجدیدنظر  درخواست  و  اعتراض 
برای دانش بنیان شدن

قابلیت با  خدمت   / كاال  یک  شركت   آیا 
دانش بنیان شدن تولید ارائه می كند؟؟

تکمیل فرم پیشنهاد كاال / خدمات جدید 
برای اضافه شدن در فهرست دانش بنیان

 ارسال اطالعات تکمیلی به كارگزار 
تعیین شده 

با  دارم  دانش بنیان   من یک شركت 
حمایت های متعدد 

و  درخواستی  اطالعات  تکمیل  و  سامانه  به  ورود 
ارسال نهایی درخواست بررسی به كارگروه 

صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  سامانه  به  مراجعه 
شركت های دانش بنیان و دریافت نام كاربری و رمز عبور

معافیت های گمركی كریدور صادرات

تسهیالت مالی لیزینگ محصوالت

معافیت های سربازی معافیت های مالیاتی

بله

بلهخیر

بله

بله
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بخش مشتریان

برای چه      افرادی    ارزش آ فرینی 
می كنیم؟ 

مهم ترین مشتریان ما چه افرادی 
هستند؟

ارتباط با مشتریان
مشتریان مختلف انتظار برقراری 
و حفظ چه نوع رابطه ای را از ما 

دارند؟
كــدام یک از آنهــا برقــرار شده 

است؟
اجزای  با كل  روابط چگونه  این 
تلفــیق  ما  كســـب و كار  مدل 

می شوند؟
هزینه آنها چقدر است؟

  
درآمدزایی

واقعاً  بهایی  چه  به  ما  مشتریان 
پول می دهند؟ آنها در حال حاضر 
چه بهایی می پردازند؟ آنها در حال 
می پردازند؟  را  بها  چگونه  حاضر 
چگونه  كه  می دهند  ترجیح  آنها 
بپردازند؟ هر جریان درآمد چگونه 

به درآمد كل كمک می كند؟

منبع یابی
ارزش  برای  اصلی  منابع 
پیشنهادی، كانال توزیع، ارتباط 
چه  درآمد زایی  و  مشتری  با 

هستند؟

ارزش پیشنهادی
ارائه  مشتریانمان  به  ارزشی  چه 
مسائل  از  كدام یک  می دهیم؟ 
می كنیم؟  حل  را  مشتریانمان 
)محصوالت  ما  پیشنهادی  بستۀ 
به مشتریان مختلف  و خدمات( 
نیازهای  از  كدام یک  چیست؟ 

مشتریان را برطرف می كنیم؟

كانال توزیع
از طریق چه كانال هایی می توانیم 
به بخش مشتریان دسترسی پیدا 
كنیم؟ در حال حاضر چگونه به 

آنها دسترسی داریم؟ 
یکپارچه  چطور  ما  كانــال های 

شده اند؟
عملکرد  كدام یک بهتراست؟

پرهزینه ترین   كانا ل ها كدام اند؟
چطور آنها را با نیاز های مشتریان  

هماهنگ  می كنیم؟

شریک یابی
شركای كلیدی و تأمین كنندگان 

كلیدی ما چه كسانی هستند؟ 
منابع اصـــلی به دست آمـــده از 

شركای مان كدام اند؟ 
فعالیت های اصلی انجام شده توسط 

شركای مان كدا  م اند؟

       فعالیت های كلیدی

با  ارتباط  توزیع،  كانال  پیشنهادی،  ارزش  برای  اصلی  فعالیت های 
مشتری و درآمدزایی چه هستند؟

       ساختار هزینه ها

مهم ترین هزینه های اصلی ما در مدل كسب و كار كدام اند؟
ما  اصلی  فعالیت های  ما كدام اند؟ گران ترین  اصلی  منابع  گران ترین 

كدام اند؟

ب( بوم كسب و كار

مهارت های كارآفرینی:ویژگی های كارآفرین
  نظم درونی )خودنظمی(

  توانایی پذیرش خطر
  خالقیت و نوآوری

  گرایش به تغییر
  پشتکار

مهارت های فنی:
  توانایی انجام عملیات )اجرایی(

  ارتباط اثربخش
  طراحی

  تحقیق و توسعه
  مشاهده فعاالنه محیط

مهارت های مدیریتی:
  برنامه ریزی

  تصمیم گیری
   انگیزش
  بازاریابی

  مدیریت مالی
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مدل ایجاد تفکر انتقادی

كجا؟ چرا؟
چه زمانی؟چه كسی؟

چه چیزی؟ چطور؟

پیامد حل نشدن؟
چه پیامدی دارد؟

راه حل چیست؟

موضوع / مسئله

توصیف

ارزیابی

تجزیه و تحلیل

فعالیت های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش

پیشبرد فروش ویژه مشتریان

محیط داخلی فروشگاهمسابقه و برنامه های انگیزشی نمونه های رایگان

تبلیغات نمایشیتخفیف های تجاری كوپن

استندها در محل خریدپوسترها و استندهاامتیازهای ویژه

تخفیف قیمتیبرنامه های آموزشیمسابقه ها و قرعه كشی ها

مارک گذاری خصوصی نمایشگاه های تجاریبازپرداخت و استرداد وجه

فروش آنالینتبلیغات مشترکبسته های پاداش

تخفیف قیمتی

پیشبرد رده فروشانپیشبرد فروش تجاری

پیشبرد فروش

چند كاال به یک قیمت 

برنامه های وفاداری

الف( مدل كسب و كار

ارتباط با مشتریان

بخش مشتریان
 فعالیت های كلیدی

شریک یابی
 منبع یابی                

 ساختار هزینه ها

ارزش پیشنهادی
كانال توزیع
درآمدزایی
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 متغیرها در حل مسئله ابداعي
قدرت یا توان21وزن جسم متحرک1

تلفات انرژی22وزن جسم ساكن2

ضایعات مواد23طول جسم متحرک3

اتالف اطالعات24طول جسم ساكن4

تلفات زمان25مساحت جسم متحرک5

مقدار مواد26مساحت جسم ساكن6

قابلیت اطمینان27اندازه و حجم جسم متحرک7

دقت اندازه گیری28اندازه و حجم جسم ساكن8

دقت ساخت29سرعت9

عوامل زیان بار خارجی مؤثر بر جسم30نیرو10

اثرات داخلی زیان بار31تنش / فشار11

سهولت ساخت یا تولید32شکل12

سهولت استفاده33ثبات و پایداری جسم13

سهولت تعمیر34استحکام14

قابلیت سازگاری35دوام جسم متحرک15

پیچیدگی وسیله یا ابزار36دوام جسم غیرمتحرک16

پیچیدگی كنترل یا دشواری عیب یابی37دما17

سطح خودكار بودن )اتوماسیون(38روشنایی18

بهره وری39انرژی مصرفی جسم متحرک19

  انرژی مصرفی جسم ساكن20

تکنیک خالقیت اسکمپر

تركیب كردن
جایگزینی

بازآرایی

 انطباق با تغییر

اصالح كردن

استفاده های دیگر
حذف كردن

بزرگ یا كوچک كردن

معکوس كردن
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كارگاه نوآوری و كارآفرینی   

)TRIZ( اصول حل مسئله ابداعي

5 - تركیب و ادغام4 - نامتقارن سازي3- كیفیت موضعی2- استخراج1 - جداسازی

10 - اقدام پیشاپیش9 - مقابله پیشاپیش8- جبران وزن7 - تودرتو بودن6 - چند كاربردي

15- پویایی14 - انحنا دادن13 - تغییر جهت12 - هم سطح سازي11-حفاظت  پیشاپیش

كمي   كمتر،  كمي   -16
بیشتر

17 - حركت به بعدي 
جدید

20 - تداوم كار مفید19 - عمل دوره ای18- لرزش و نوسان

25- خدمت دهی به خود24- واسطه تراشي23- بازخورد22- تبدیل ضرر به سود21- حمله سریع

30- پوسته و پرده نازک29- ساختار بادي یا مایع28- تعویض سیستم27- یکبار مصرفي26- كپی كردن

33- همــجنس و 32- تعویض رنگ31 - مواد متخلخل
همگن سازی

35- تغییر ویژگي 34- ردكردن و باز سازی

37- انبساط حرارتی36 - تغییر حالت
 

38 - اكسید كننده 
قوی

40 - مواد مركب39 - محیط بی اثر
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فصل 6
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فضای سبز شهری بخشی از فضا های باز شهری است که عرصه های طبیعی یا اغلب مصنوعی آن 
زیر پوشش درختان، درختچه ها، بوته ها، گل ها، چمن ها و سایر گیاهانی است که براساس نظارت 
و مدیریت انسان، با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص های مرتبط با آن برای بهبود شرایط 

زیستی، زیستگاهی و رفاهی شهروندان حفظ و نگهداری یا احداث می شود.

اهمیت فضای سبز را از سه جنبه می توان مطرح کرد:
 جنبه های محیط زیستی

 جنبه های اقتصادی 
 جنبه های اجتماعی

کارکردهای محیط زیستی فضای سبز عمدتاً به بهبود شرایط اکولوژیکی و کاهش میزان آلودگی 
آب  و  خاک  هوا،  آالینده های  دیگر  و  نامطبوع  بو های  تشعشعی،  صوتی،  ذره ای،  گازی،  از  اعم 
افزایش  و  بر چرخه آب  تأثیر مثبت  و  افزایش رطوبت نسبی هوا  باعث  برمی گردد. فضای سبز 

کیفیت آب های زیرزمینی، افزایش نفوذپذیری خاک دارد.
ورود دائمی گاز ها و آالینده ها به جو شامل خروجی دود خودرو ها، کلروفلور و کربن های ناشی 
از تهویه کننده های هوا و ضایعات صنعتی، در حال نابود کردن محیط اطراف ما هستند. گیاهان 
یا در مرحله سمی قرار  باشد  اگر آلودگی بسیار شدید  اما  صافی طبیعی جو به شمار می روند. 
داشته باشد، سبب کاهش شادابی گیاهان و حتی از بین رفتن آنها می شود. گیاهان با کاهش 
ذرات انتقال یافته توسط هوا سبب بهبود کیفیت هوا می شوند. این کار را گیاهان به وسیله کاهش 
سرعت باد انجام می دهند. در نتیجه ذرات سنگین تر نشست کرده و ذرات کوچک تر نیز به وسیله 
سطوح گیاهی )عمدتاً برگ ها( جذب می شود. گیاهان عالوه بر دارا بودن نقش در کنترل آلودگی 

هوا، می توانند در پاالیش آلودگی آب و خاک نیز مؤثر باشند.
درختان، درختچه ها، گیا هان پوششی و پیچ ها در کنترل نور خورشید نقش بسزایی دارند. آنها 
را  و عایق سازی می شوند. گیاهان در طول روز گرمای خورشید  ایجاد سایه  باعث جذب گرما، 
جذب کرده و شب ها رها می کنند. از این طریق آنها موجب پایین آمدن دما در طول روز و افزایش 

دما در عصر می شوند.
یا  آنها را دوباره در جهت  یا  باران را گرفته  باران، مه، شبنم، برف و  گیاهان تاحدودی رطوبت 
گیاهی  گونه های  براساس  می رسد،  زمین  به  که  بارانی  میزان  می کنند.  هدایت  دیگری  مسیر 
اطراف، شدت و مدت بارندگی و ساختار تاج درخت متفاوت است. طبق مطالعات انجام شده، در 
بارندگی های مالیم سوزنی برگان پنج برابر بیش از درختان برگ پهن رطوبت را حفظ می کنند.

از دیدگاه اقتصادی، فضای سبز در جذب گردشگران و رونق تجارت، افزایش قیمت زمین و امالک 
و در نتیجه افزایش میزان مالیات دریافتی توسط شهرداری ها تأثیر دارد.

فضای سبز دارای کارکردهای روان شناختی و اجتماعی ـ فرهنگی از طریق ارتباط متقابل و پیوند 
اجتماعی و فراهم نمودن تسهیالت و امکانات گردشگری است.

انسان ها گردیده  زندگی در شهرها و به طور کلی در دنیای مدرن باعث مکانیکی شدن زندگی 
است. اوقات فراغت انسان ها کم شده و با این فرصت کم فراغت از کار، نمی توان رفتن به سفرهای 

تعریف فضای سبز شهری

اهمیت فضای سبز
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طوالنی و چند روزه را در برنامه زندگی قرار داد. بنابراین مردم مجبور به استفاده بهینه از فرصت 
کم فراغت از کار و زندگی روزمره می باشند. بهترین مکان برای انجام این کار فضا های سبز شهری 
است؛ زیرا با قرار گیری در این گونه فضا ها، انگیزه زندگی کردن افزایش و متعاقب آن کارایی و 

راندمان عملکردی افراد نیز افزایش می یابد.
طبق مطالعات انجام شده توسط دانشمندان، فواید اجتماعی فضای سبز در انسان ها را می توان 

به صورت زیر برشمرد:
از منظر، کاهش فشار خون،  درختان و مناظر جنگلی پارک مانند سبب کاهش استرس، لذت 

کاهش عصبانیت و تنش و افزایش تمرکز می شود.
پرچین در تمدد اعصاب و آرامش جامعه انسانی تأثیرات شگرفی دارد.

در  قوا  تجدید  باعث  و  داشته  مستقیمی  ترمیمی  تأثیرات  گوناگون  گیاهی  گونه های  با  پارک 
شهروندان می گردد.

نتایج یک بررسی در شهر سیستان نشان داد که در توسعه فضای سبز شهری از طریق تغییر 
میکروکلیما، با کاهش دما و خنک شدن هوا، خود به خود سطح آرامش شهروندان باال می رود.

فضای سبز بر روی رفتار انسان ها و پویایی ذهنی و رفتاری آنها تأثیر می گذارد.
از طریق حضور مستمر در فضا های سبز مثل نرمش، ورزش و... در این فضا ها، افراد در وضعیت های 

فیزیکی و روحی مناسب باقی می مانند.
فضا های سبز، مانند آثار هنری دیگر قابلیت بسیاری در برانگیختن احساسات مردم به روش های 
مختلف از جمله التیام دادن، سرگرم کردن، ایجاد آرامش، روایت داستانی درباره یک واقعه، توصیف 
فرهنگ یا نمایش اهداف اجتماعی و طبیعی دارند. از این لحاظ کار طراح فضای سبز شبیه به 

هنرمند است. اثر زیبایی به اندازه اثرات جوی، مهندسی و معماری حائز اهمیت فراوان است.

 %60 از  بیش  میالدی   2030 سال  تا  متحد  ملل  سازمان  بشر  اسکان  مرکز  پیش بینی  بنابر 
جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد )UNCHS، 2001(. این رقم بیانگر رشد روزافزون 

شهرنشینی در سراسر جهان است.
در روند اختصاص سرانه فضای سبز ارقام متفاوتی توسط نهادهای مختلف اعالم شده که در جدول 
ذیل درج گردیده است )از: اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری، انتشارات سازمان شهرداری ها و 

دهیاری های کشور، مهدی خان سفید، 1390(

سطوح سرانه پیشنهادی فضای سبز شهری

سرانه پیشنهادی به متر مربعنام نهاد

7 تا 12وزارت مسکن و شهرسازی

30 تا 50سازمان محیط زیست

10 تا 35مهندسان مشاور آتک

25 تا 50سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران

سرانه فضای سبز
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اما در این مورد متخصصین چنین عقیده دارند که سرانه فضای سبز شهری باید به صورت درصدی 
از حجم شهر )سه بعد( تعیین شود. همچنین جمعیت و سطح شهر به عنوان دو عامل مهم برای 
تعیین ضابطه سرانه فضای سبز هر شهر در نظر گرفته شوند. ضمناً باید دوره های مشخص زمانی 
قابل  و  مشخص  برنامه ها  اجرای  و  برنامه ریزی  حاصل  تا  شود  منظور  شهر  هر  برای  )مقطعی( 

مقایسه باشد.

و  قوانین، ضوابط  نقش  و  از وضعیت فضای سبز در شهرهای کشور  آگاهی  اهمیت  به  توجه  با 
استانداردهای فضای سبز شهری، در این فصل بخشی از مفاد قانونی مربوط به فضای سبز آورده 

می شود.
قانون اصالح الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 13۵۹ شورای 

انقالب:
ماده 1ـ به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع 
درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و 
نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسالمی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها 

بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.
ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوطه با رعایت شرایط متنوع مناطق 
حفاظت  سازمان  شهر سازی،  و  مسکن  وزارت  هماهنگی  با  کشور  وزارت  توسط  کشور  مختلف 
محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها 

می رسد.
تبصره 1ـ اصالح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده 

نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهادکشاورزی انجام می شود.
براساس تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
براساس  داخل محدوده خدمات شهری  در  نیاز  مورد  فضا های سبز  ایجاد  مصوب سال 1369، 
طرح های مصوب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تشکیل شورای عالی معماری و شهر سازی ایران 

انجام خواهد گرفت.
در تبصره 2 این قانون آمده است: میزان فضای سبز مورد نیاز کارخانجات و کارگاه هایی که بیش 
از یک هکتار زمین در اختیار داشته باشند حداکثر 25% مساحت کل آن کارخانجات و کارگاه ها 

می باشد.
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ماده 1ـ به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آنها، از تاریخ تصویب 
این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز 

در موارد ضروری ممنوع می باشد.
تبصره 2ـ مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی 
و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط را در این زمینه استعالم می نمایند و مراجع اداری 

موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.
طبق بند 7 ذیل تبصره ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب سال 1378 شورای 

قوانین و مقررات مربوط به فضای سبز
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اراضی  برای  بنا  ایران، صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث  عالی معماری و شهر سازی 
باغات واقع در حاشیه شهرها که در طرح های مصوب شهری دارای کاربری مسکونی  زراعی و 
هستند، تا قبل از اینکه تراکم ناخالص جمعیتی در بقیه اراضی شهری به تراکم ناخالص پیش بینی 

شده در طرح مصوب نرسیده باشد، ممنوع است.

عالئم انواع گیاهان در نقشه های فضای سبز

در رسم نقشه فضای سبز برای نشان دادن انواع مختلف گیاهان از عالئمی استفاده می شود. در 
زیر نمونه هایی از آنها نشان داده می شود.

برگ پهن خزان شونده       درخت زینتی       همیشه سبز بزرگ برگ پهن همیشه سبز 

همیشه سبز کوچک         مخروطیان بزرگ درختچه همیشه سبز         درخت معمولی 

        گیاه جارویی شکل           گیاه رشته ای شکل            گیاه کوچک                    سرخس

     همیشه سبز کوچک  درخت دارای چند تنه         درخت بزرگ       طرح پوشش زمین
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رسم  که  شده اند  تهیه  سبز  فضای  نقشه های  ترسیم  برای  متعددی  نرم افزارهای  امروزه  تذکر: 
نقشه را بسیار راحت تر کرده اند. رسم نقشه با این نرم افزارها به صورت دوبعدی و سه بعدی مقدور 
می باشد. در برخی از این نرم افزارها نیز از عالئمی برای نشان دادن گیاهان استفاده می شود. در 
زیر به عنوان نمونه بسیار ساده تعدادی از عالئم با ذکر نام انگلیسی گیاهان )درخت، درختچه، 
اندازه گیاه  ابعاد این عالئم برحسب  گل( نشان داده می شوند. همان طور که مالحظه می کنید، 

متفاوت است.

شکل سه بعدی عالئم فوق در زیر آمده است.

چمن ها را کاًل به دو دسته چمن های فصل سرد و چمن های فصل گرم تقسیم می کنند:
درجه   24 تا   15/5 چمن ها  قبیل  این  رشد  برای  مناسب  دمای  سرد:  فصل  چمن های   1

سانتی گراد است. اغلب چمن های فصل سرد، باریک برگ هستند.
سانتی گراد  درجه   35 تا   26/5 چمن ها  نوع  این  رشد  بهینه  دمای  گرم:  چمن های فصل   2

انواع چمن
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می باشد. در جداول زیر چند نمونه از چمن های فصل سرد و فصل گرم مناسب زمین های ورزش 
شرح داده شده اند.

انواع چمن های فصل سرد

تصویرنام علمی و معرفینام فارسی ردیف

1

بنت گرس 
خزنده

 (Creeping
bent grass)

Agrostis palustris
جزء چمن های  بوده،  پوآسه  خانواده  از 
میادین  در  عموماً  و  است  سرد  فصل 
گلف، بولینگ و تنیس روی چمن کاشته 
می شود.  تکثیر  استولون  با  می شود. 
آبیاری مستمر جزء  حالت خزنده دارد. 

ضروریات رشد این گیاه است.

2

رای گرس 
چند ساله

 )Perennial ryeـ
grass(

Lolium perenne
از خانواده پوآسه بوده، رشد کندی دارد. 
است  پوششی  گیاهان  بهترین  از  یکی 
که از دیر باز شناخته شده و اکنون نیز 
یکی از عناصر اصلی و الینفک طراحی 
قابلیت  می آید.  شمار  به  سبز  فضای 
سریع،  رشد  و  جوانه زنی  باال،  پاخوری 
مقاومت زیادی به سرما، تمایل به آفتاب 
سایه  مقداری  به  نسبت  اما  دارد  کامل 
نیز مقاوم است. ممکن است جوانه زنی 
سایر چمن ها را به تأخیر بیندازد. نسبت 

به سرما و گرمای شدید حساس است.

3

کنتاکی بلوگرس
 )Kentucky
blue Grass(

Poa pratensis
گونه های  جزء  بوده،  پوآسه  خانواده  از 
تا  به 30  ارتفاع آن  چند ساله است که 
آن  برگ  نوک  می رسد.  سانتی متر   70
قایقی شکل است. زمین های زهکش دار 

و قوی را می پسندد.
مقاومت  شوری  و  خشکی  مقابل  در 

نداشته و آب زیادی مصرف می کند. 
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4

بنت گرس 
کپه ای

 (Colonial
bent Grass)

Agrostis capillaris
گیاهی  که  است  پوآسه  خانواده  از 
دائمی، دارای ریزوم و استالون می باشد. 
بنت  سایر  مانند  و  داشته  بافت ظریفی 
گرس ها به صورت متراکم رشد می کند. 
به راحتی از طریق بذر تکثیر می یابد. در 
زمین های اسیدی و ضعیف مقاوم بوده 
و در برابر خشکی نیز مقاومت دارد. در 
در  دیرتر  خزنده  گرس  بنت  با  مقایسه 

زمین استقرار می یابد. 

فستوکای بلند5
(Tall fescue)

Festuca arundinacea
اغلب شرایط  با  بوده،  پوآسه  خانواده  از 
و  خشکی  گرما،  سرما،  هوایی؛  و  آب 
بیماری ها  برابر  در  است.  سازگار  سایه 
در  که  متراکم  چمنی  است.  مقاوم  نیز 
شدن  مخلوط  است.  سبز  فصول  تمام 
ریزباعث  بافت  چمن  با  چمن  این  بذر 

می شود مانند علف هرز به نظر برسد.

انواع چمن های فصل گرم

برموداگرس1
)Bermuda grass(

Cynodon dactylon
نام فارسی آن  پنجه مرغی است. چمنی 
چمن  دلیل  همین  به  و  مهاجم  است 
گیاهی  می شود.  نامیده  نیز  افریقایی 
و  است  حرارت دوست  و  سفت  محکم، 
پوشش  معمولی  برموداگرس  به  نسبت 
می کند.  ایجاد  سبزتری  و  ظریف تر 
و  آفات  شوری،  خشکی،  به  نسبت 
بیماری ها مقاوم است. در مناطق معتدله 
در زمستان خزان کرده و قهوه ای رنگ 

می شود. به سایه مقاوم نیست. 
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دایکوندرا2
)Dichondra(

Dichondra repens
بومی   Convolvulaceae خانواده  از 
بوده  استرالیا  از  بخش هایی  و  نیوزلند 
گیاهی علفی، دائمی، با برگ های قلوه ای 
ساقه های  و  سطحی  ریشه های  شکل، 
در  پوشش  به عنوان  که  است  رونده 
فضای سبز، باغ صخره ای، پرکردن میان 
سنگ فرش ها، پایین گلدان ها و سبدهای 
آویز استفاده می شود. تکثیر آن با کاشت 
مقاوم  به خشکی  می گیرد.  صورت  بذر، 

است.

3
زویسیا گرس

)چمن ژاپنی یا 
چمن کره ای(

Zoysia japonica
از خانواده پوآسه بوده بافت ریزی دارد. 
ساقه های  با  و  است  سفت  برگ هایش 
این  می یابد.  انتشار  رونده  و  زیرزمینی 
چمن کاهبرگ زیادی تولید می کند. در 
تکثیر  و  می کند  خزان  معتدله  مناطق 
شوری،  خشکی،  به  اما  است؛  کند  آن 
سایه  و  بیماری ها  و  آفات  انواع  گرما، 
مقاوم است. قابلیت پاخوری خوبی دارد.

4
دانه ترنگ 
)باهیاگرس(
Bahiagrass

Paspalum notatum
به  که  چند ساله،  علفی،  است  گیاهی 
مقاومت  و  خشکی  گرما،  تحمل  خاطر 
به شوری معروف است. دارای ریشه های 
و  شیب دار  زمین های  مناسب  عمیق 
زمین های  و  غیرپایدار  و  نرم  خاک های 
بذر،  طریق  از  می باشد.  ورزشی  بزرگ 
لکه  می یابد.  تکثیر  استولون  و  ریزوم 
مشکالتی  می توانند  آبدزدک  و  دالری 
را در آن ایجاد کنند. برای جلوگیری از 
تولید ساقه گل دهنده نیاز به چمن زنی 

مداوم دارد.

کارپت گراس5
)Carpet grass(

Axonopus fissifolius
رشد  عادت  دارای  چند ساله،  چمنی 
استولونی و تراکمی کم بوده و مراقبت 
ساییدگی  می تواند  دارد.  الزم  کمی 
نیاز  کند.  تحمل  را  شدید  فرسایش  و 
رطوبتی آن متوسط تا زیاد است. تکثیر 
و  شاخه ها  یا  و  بذر  کاشت  توسط  آن 
چمن  این  از  است.  خزنده  ساقه های 
در اطراف جاده ها یا چمنزارها استفاده 

می شود.
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پارک ها را از جنبه های مختلف طبقه بندی می کنند. از لحاظ شکل و یا روش ایجاد، آنها را به شرح 
زیر بر 4 نوع تقسیم می کنند:

1 پارک های منظم: پارک هایی هستند که اشکال منظم و خیابان های مستقیم دارند. آب نما ها 
با نظم خاصی صورت می گیرد.  اطراف خیابان ها  بوده، طرز کاشت در  به شکل هندسی منظم 
نوع  این  دارند.  هندسی  منظم  اشکال  گل کاری  سطوح  یکنواخت،  و  معین  فواصل  با  درختان 
پارک ها به پارک فرانسوی معروف اند و اکثر پارک های قدیم فرانسه بدین شکل ایجاد شده اند. اگر 
به طرح باغ منظم نگاه کنید، از محور اصلی دو طرف طرح قرینه اند. خط های مستقیم، طرح های 
هندسی، فرم ها و گونه های جفت در همه نقاط مهم این گونه طرح ها دیده می شود. ایراد این قبیل 
پارک ها یکنواخت بودن آنهاست. چون خیابان ها طویل و مستقیم هستند و تنوعی در آنها دیده 
نمی شود، شخص در موقع راه رفتن و گردش در خیابان ها احساس خستگی می کند. با این وجود، 

خیابان های وسیع و گل های متنوع، پارک را در نظر تماشاچیان بزرگ و با ابهت جلوه می دهد.
این نوع پارک ها برخالف پارک های نوع قبل دارای اشکال منظمی  2 پارک های غیر منظم: 
نبوده و خیابان ها و آب نما های منظمی ندارند. عموماً حاشیه ها و لبه های باغ مشخص نیستند و 
در آنها از گیاهان حاشیه ای استفاده نمی شود. ساختار باغ نامنظم طوری است که درختانی در آن 
کاشته می شوند که رشد آزادانه دارند. امروزه این نوع پارک ها رواج بیشتری دارند. گل کاری های 
ایجاد  شده،  گرفته  الهام  طبیعت  خطوط  روی  از  که  طبیعی  خطوط  روی  نامنظم  پارک های 

می شوند. این قسم پارک ها به نوع انگلیسی معروف هستند.

جدول فرق بین پارک های منظم و نامنظم

پارک نامنظمپارک منظم

قرینه سازی
حاشیه پارک کاماًلً مشخص
خطوط مستقیم کشت دارد

دارای پرچین و حصار در اطراف پارک
دارای دیوارهای حایل و سطوح ساخته شده توسط انسان

نبودن قرینه سازی
حاشیه باغ نامشخص

خطوط مستقیم کشت ندارد
بدون پرچین و حصار اطراف پارک

دیوارهای حایل ندارد و دارای خطوط آزاد است

3 پارک های مختلط: این قسم پارک ها مخلوطی از دو قسمت قبلی هستند؛ یعنی بخشی از 
پارک منظم و بخش دیگر از پارک نامنظم است. قسمت منظم یا در وسط پارک و یا در اطراف 
ساختمان های اصلی مانند رستوران و غیره قرار می گیرد. این نوع پارک مرغوب ترین نوع پارک ها 
هستند؛ زیرا از محاسن هر دو قسم پارک منظم و غیرمنظم برخوردارند. معموالًً چنین پارک هایی 
بلندی های مختلف  و  برای زمین های خیلی وسیع مناسب هستند. چنانکه زمین دارای پستی 
باشد، باید سعی نمود که بخش منظم در روی سطح نسبتاً صاف و قسمت نامنظم روی تپه ها و 
زمین های شیب دار قرار گیرد تا منظره مطلوبی داشته باشند. طرز درختکاری و گل کاری و طرح 
آب نما ها و سایر تزئینات پارک برای هر قسمت مربوط به خود خواهد بود؛ یعنی نباید گل کاری 
پارک منظم مطابق پارک نامنظم انجام شود و یا آب نما هایی که در قسمت پارک نامنظم ایجاد 

می شوند با خطوط نامنظم به اطراف و یا به یکدیگر وصل شوند.

انواع پارک ها
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طرح پارک های مختلط معموالًً بیشتر برای پارک های عمومی کودکان، پارک های گیاه شناسی و 
باغ وحش ها ایجاد می شوند.

انواع مختلف مصالح  با  آن  از  استفاده  به طرز  بسته  پارک ها  این قسم  پارک های فانتزی:   4
ساخته می شوند. پارک های فانتزی اغلب برای ارائه و نشان دادن مواد یا ترکیبات تجارتی با ایجاد 
هماهنگی و تنوع بین قسمت ها طراحی می شوند؛ یعنی پارک فضایی باز و آزاد است که تا حدی 
از نظر خیابان بندی و تزئینات تا حدودی به پارک های مختلط  تابع موضوع مورد عرضه است. 
شباهت دارند؛ ولی تقریباً فارغ از قوانین کلی پارک سازی می باشند. این نوع پارک ها برای مقاصد 
خاص مانند بازارهای روز، نمایشگاه های سیار، فضا هایی که برای سیرک ایجاد می شوند، مورد 
استفاده می باشند. سطح آنها معموالًً از سطح پارک های اقسام باال کمتر است. این طرح ها باید 
با مهارت کامل انجام شوند تا جلوۀ اشیای مورد نظر به نحو احسن تأمین گردد. مثاًل اگر هدف 
از ایجاد چنین پارکی نمایشگاه مبل باشد، باید سطوح مناسب و طرح زیبایی را برای نقاطی که 
مناسب آنهاست، تهیه کرد و میز و صندلی ها را روی آن سطوح قرار داد. بدین ترتیب برای هر 
منظور باید طرح را مطابق با احتیاجات آن تهیه کرد. برای اطالع بیشتر و مشاهده تصاویری از 
انواع پارک ها توصیه می شود به کتاب طراحی منظر و فضای سبز با درختان و درختچه ها، نگارش 

داریوش شیراوند و فروزان رستمی، انتشارات سروا مراجعه نمایید.
پارک ها را از نظر طرز استفاده نیز می توان به شرح زیر تقسیم کرد:

1 پارک های عمومی
2 پارک های کودکان

3 پارک های نمایشگاه ها
4 پارک های نباتات )پارک های بوتانیک(

۵ پارک های باغ وحش
6 پارک های ورزشی

مطالعه سبک های باغ سازی و پارک سازی تاریخی چراغ راهنمای طراحان منظر در جهت آشنایی 
مردم با فرهنگ و آداب و رسوم هر تمدنی است.

باغ سازی ژاپنی جزء قدیمی ترین انواع سبک های باغ سازی می باشد. قدمت طراحی باغ در ژاپن به 
1000 سال پیش برمی گردد. باغ ژاپنی از باغ چینی سرچشمه گرفته؛ اما فلسفه بی نظیر طراحی 
خاص خود را توسعه داده است. در این مدت طوالنی، باغ های باشکوهی در ژاپن ایجاد شده و 
تغییرات حاصل از گذر زمان در وجوه گوناگون، سیاست، مذهب، معماری و اصول زیبایی شناختی 
در جامعه ژاپن، شرایطی را برای خلق و رشد فرهنگی فراهم کرده است. ژاپن سرزمینی است با 
تنوع جغرافیایی باال و به همین دلیل در این کشور به درک مستقیم و ارتباط با دنیای محسوس 
اهمیت داده می شود. هدف از خلق یک باغ ژاپنی، خلق فضایی است که دارای ارزش های واالی 
برآورده  است.  از دیگر سو طبیعت مجسم  و  معماری  امتداد  از یک سو  ژاپنی  باغ  باشد.  انسانی 
کردن نیاز های جسمی و روحی انسان از مهم ترین خصلت های طراحی باغ است. در این میان، 
باغ ساز شرقی باغ را فضایی مقدس می داند و نه صرفاً زیبا و در این رهگذار بر مفاهیم بینشی 
در طراحی خود توجه می کند. در باغ ژاپنی از عناصر موجود در طبیعت مانند گیاهان رنگارنگ 

باغ های ژاپنی
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و متنوع با عناصری همچون پله های سنگی، برکه های کم عمق، حصارهای سنگی، نرده هایی از 
خیزران )بامبو(، پله های چوبی یا سنگی بر فراز برکه ها و جزایر مصنوعی آکنده از گل و گیاه به 

نحو شگرفی استفاده می شود.
باغ های  بهشت(،  )باغ های  باغ ها  تپه  می شوند:  تقسیم  دسته  بر سه  ژاپنی  باغ های  کلی  به طور 
مینیاتور و باغ های ذن یا باغ های چای. طی گذشت زمان و تحت تأثیر تفکرات و حکومت های 
مختلف این سرزمین، تغییراتی در ساختار کالبدی این باغ ها داده شده است. در زیر به مختصری 

درباره هریک از انواع این باغ ها می پردازیم.
تپه باغ ها )باغ های بهشت(: از ویژگی های 
در  بزرگ  استخری  وجود  باغ ها  این  اصلی 
از چند  متشکل  کنار یک مجموعه مسکونی 
ساختمان متصل به هم است. این باغ ها متعلق 
به اشراف و متمولین دوره های بین قرن 12ـ9 
بود و امروزه آثار دست نخورده زیادی از آنها 
باقی نمانده است. بیشتر اطالعات موجود به 
مربوط  مانده  باقی  مکتوب  اسناد  و  نقاشی ها 
است. باغ های تپه ای در واقع مقیاس کوچکی 

از طبیعت هستند و از ترکیب عناصر طبیعی و دست سازی نظیر پل و معبد تشکیل یافته اند.
در این باغ ها امکان حرکت و گردش در محیط باغ وجود داشت و راه هایی برای رسیدن به تاالب 
در نظر گرفته شده بود؛ به طوری که مهمانان با اقامت در ایوان و صرف چای، از تماشای فضای 
موجود لذت ببرند. گیاهان موجود در این باغ ها اجازه رشد طبیعی داشته و عناصری مانند فانوس 

سنگی، حوض سنگی و مسیرهای سنگی طرح باغ را تکمیل می کردند.
این سبک از چین به ژاپن معرفی شده و ویژگی عمده آن بدین صورت است:

الف( باغ در یک محیط تپه ماهور اجرا می شود، از این دید شبیه به سبک باغ منظر انگلیسی است.
ب( در گوشه ای از آن دریاچه ایجاد می شود و یا به صورت نمادین به وسیله مواد شنی دریاچه را 

شکل می دهند.
ج( گیاهان کاشته شده در این باغ خصوصاً درختان و درختچه ها از نواحی کوهستانی جمع آوری 
سایر  به  نسبت  کوچک تری  و  فشرده تر  ساختار  ظاهری،  نظر  از  دلیل  همین  به  می شوند، 

رویشگاه ها دارند.
د( سایر عناصر باغ های ژاپنی مثل نصب پل ها، ساخت پیاده رو ها و مسیر دسترسی سنگ فرش 
شده به صورت خطوط منحنی موج دار، چراغ های فانوس و غیره نیز در این سبک اتفاق می افتد.

)Karesansui( باغ های خشک
در  می نامند.  هم  صخره ای  باغ  را  باغ ها  این 
این باغ ها با الهام از طبیعت و تفکرات آیین 
ذن در خلق فضا نمادپردازی شده است. مثاًل 
نهر بدون آب و تخته سنگ ها یا شن از عناصر 
تشکیل دهنده این باغ ها به شمار می روند. این 
عناصر در باغ مقابل یا پشت محل اقامت قرار 
گیاهان  باغ ها  نوع  این  اغلب  در  می گرفتند. 
عناصر  نیستند.  برخوردار  چندانی  اهمیت  از 

تپه باغ )باغ بهشت(

باغ صخره ای یا باغ خشک
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اصلی این باغ ها، سنگ صخره ای با شن و تعدادی گونه گیاهی می باشد. سنگ نقش جزیره و شن 
حالت دریا را دارد. مکانیسم کار به این صورت است که در یک سطح مسطح تعدادی سنگ با 

شکل های نامنظم و اندازه های مختلف در نقاط مختلف زمین چیده می شوند.
)Tea garden( باغ چای یا باغ ذن

اولین نکته مهم درباره این باغ ها توجه به ذن )Zen( است. بسیاری از طراحان تالش می کنند تا 
این مفهوم در جای جای این گونه باغ ها دیده شود. ذن معموالًً از سنگ های کوچک برای نمایش 

موج آب رودخانه ها، دریا ها و اقیانوس ها استفاده می کند که دارای الگو های متفاوتی هستند.
همان طور که از اسم آن برمی آید، باغی است که در آن مراسم آشامیدن چای انجام می شود. در 
ژاپن آن را Chaniwa می گویند. محوطه جلوی آن که راجی )Raji( نام دارد، ترکیب طبیعی 

داشته و فضای ساده ای شبیه یک جنگل 
برای  محلی  چایخانه  مسیر  در  دارد. 
گرفته  قرار  انسان  احساسات  خلوص 
ساخته  سنگ  از  عموماً  مسیر  این  است. 
مراسم  جای  باغ  اصلی  قسمت  می شود. 
در  سکوتی  معموالًً  است.  چای  نوشیدن 
باغ حکم فرماست. یعنی گل ها و درختان 
باشند.  باشکوه  خیلی  نباید  هم  آن 
راه سنگ فرش  از  از گذر  مهمان ها پس 
در چشمه های طبیعی دست ها را شسته 
و از درگاهی وارد فضای ساده می شدند. 

چایخانه ژاپنی فضایی برای خلوت و فرورفتن در خود است و کوچکی و تاریکی فضای چایخانه به 
نوشنده چای حس اطمینان بخشی می دهد و چای گرم بهانه ای است تا لحظاتی سالک طریقت 
تنگ  و  تاریک  فضای  امروزی،  دنیای  در  فرد  یک  برای  قطعاً  فروغلتد.  در خلوت خویش  چای 
چایخانه با فنجانی از جنس طبیعت ممکن است هیجان خاصی را القا نکند؛ چرا که آنجا سکوت 
با دید علمی و حتی فلسفی  از نزدیکی دیوارها به فرد و اصوالً سکوت را  است و امنیت ناشی 
نمی توان ارزیابی کرد و در حقیقت سکوت به ارزیابی آنها می پردازد. تفکر ذن در هنر ژاپن مانند 
دائو در چین، یوگا در هند یا اشراق در هنر ایران است از طرفی می خواهد انسان را به ذره ای از 
اجزای طبیعت تبدیل و وقتی شناسایی ذره بر خود پدیدار شد، او را به حکمتی عظیم از معرفت 

و سیر درونی برای شناخت رهنمون کند.
عناصر تشکیل دهندۀ این باغ ها مطابق تصاویر زیر عبارت اند از: 

الف( دروازه بیرونی که قسمت بیرونی و درونی باغ را به هم وصل می کند.
ب( پیاده رو که مسیر بین دروازه اول تا دروازه دوم را به هم وصل می کند. 

ج( دروازه اندرونی که در انتهای پیاده رو نصب می شود و مراجعه کنندگان از این دروازه وارد فضای 
چایخانه می شوند.

د( چایخانه، جایی است که مراجعه کنندگان برای نوشیدن چای خدمات رسانی می شوند.
در زمان های خیلی دور، در شهرهای ایران که جمعیت به فشردگی امروز نبود، چایخانه های ایران 
نیز در یک حیاط که در آن حوض آب، درختان سایه دار و سکو هایی برای نشستن قرار داشت، 

محیط مطلوب برای آرامش و گفت وگو های دوستانه بودند.

باغ ذن یا باغ چای
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               فانوس سنگی                                                 حوض آب کاسه ای شکل

                            مسیر سنگ چین                ساقه بامبو

                              فضای مصنوع معماری           دروازه در باغ ژاپنی 

باغ صخره ای
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باغ بونسای: بونسای، یک کلمه ژاپنی است که یک قرن پیش از کلمه چینی »پونسای«1 اقتباس 
و ساخته شده است. این کلمه از دو بخش»بون«؛ به معنای درخت و »سای«؛ یعنی گلدان یا ظرف 
کوچک تشکیل یافته است. منظور از آن، درختی است که در داخل یک گلدان یا ظرف کوچک 
کشت شده باشد. در این حالت، درخت نسبت به حالت طبیعی آن اندازه کوچک تری دارد و به 

این دلیل در ایران این کار را »تولید درختان مینیاتور یا کوچک« نیز می نامند.

باغ های بونسای از چین آغاز شده و توسط ژاپنی ها بومی شده و توسعه پیدا کرده است. انتخاب 
شرایط محیطی مناسب از نظر رویشی و دید، خیلی مهم می باشد در طراحی این باغ ها در محیط 
خانه، قسمتی از حیاط که از درون خانه به آسانی قابل دیدن است، انتخاب می شود. با توجه به 
کوتاه قد بودن درختان بونسای، گلدان های آنها را یا روی یک میز چوبی قرار داده و یا روی یک 

تپه خاکی که اندازه و ارتفاع آن براساس وسعت حیاط خانه تعیین می شود، مستقر می کنند.
پرورش بونسای یک کار هنری و ذوقی است؛ به خصوص برای مردمی که در شهرهای بزرگ و 
پرجمعیت، دور از طبیعت زندگی می کنند، پدیده جالبی است. با مینیاتور کردن درخت، می شود 

طبیعت را در مقیاسی کوچک به محل سربسته آورد.
معموالًً گیاهانی که برای تولید بونسای مناسب ترند، برگ های کوچک تر، تنۀ چوبی، شاخه های 
قوی، گل ها و میوه های خوش رنگی دارند. از درختان خزان داری که می توان بونسای بسیار خوبی 
ساخت، آزالیا، راش، زالزالک، جینکو و افرای ژاپنی قابل ذکر هستند. از درختان مناسب همیشه 
سبز بونسای کاملیا، کاج، سرخدار، ارس، نوئل و شمشاد را می توان نام برد. برای داشتن بونسای 
بتوانند در طول سال  انتخاب می شوند که  آپارتمان، درختانی مثل فیکوس بنجامین  در داخل 

رشد کنند.
اصول کلی در شکل دهی گیاه بونسای رعایت تناسب است. یک درخت بونسای از نظر ساختاری 
دقیقاً باید با ساختار طبیعی گیاه مورد نظر تناسب داشته باشد. عملیات کوچک کردن )هرس، 
شکل دهی و آرایش دادن( تارسیدن به تناسب مورد نظر به تدریج صورت می گیرد و عملیات هرس 
نگهداشتن  به طور کلی، کوچک  باشد.  نظر  مورد  باید  نیز همیشه  نگهداری شکل مطلوب  برای 
از دید تنوع طلبی در زیباشناختی انجام  درخت خالف ذات طبیعی آن است و این عمل صرفاً 

می شود. این عمل تدریجی بوده و نیازمند یک تجربه باال در باغبانی است.
شرایط محیطی از نظر درجه حرارت، نور و رطوبت بستگی به گونه ای دارد که انتخاب شده است. 
و  است  آن  محیط طبیعی  در  گونه  آبی  نیاز  و همچنین  بارندگی  وضعیت  تابع  گیاهان  آبیاری 

بهترین روش آبیاری در شرایط گلخانه ای، آبیاری قطره ای است.
Punsai ـ1

نمونه ای از باغ بونسای
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با توجه به آنچه مطرح شد، نزدیک ترین گونه باغ سازی ژاپنی از لحاظ هندسه و معنا به باغ های 
سنتی ایرانی، باغ های خشک ذن است.

در کتاب درسی به طور کوتاه مطالبی درباره هرس مطرح گردید. در این کتاب به دلیل اهمیت 
هرس در رشد و نمو گیاهان بیشتر توضیح داده می شود. هرس صحیح درختان، از جمله عملیاتی 
است که تأثیر بسزایی در رشد و نمو بهتر، زیبایی، تقویت و استحکام آنها دارد. نحوۀ انجام هرس 
و  بوده  متفاوت  کار  این  اجرای  از  و هدف  نمو  و  و درختچه، شرایط رشد  نوع درخت  برحسب 
براساس اصولی استوار است که عدم توجه به آنها موجب عدم حصول به اهداف مربوط و گاهی از 

بین رفتن این گیاهان می شود.
هر نوع عملی؛ ازجمله قطع یک شاخه را الزاماً نمی توان هرس نامید؛ بلکه هرس باید با اهداف 

خاص و باتوجه به اصول و قواعدی که شرح داده خواهند شد، انجام یابد.
ایمنی، سالمت و  برای هرس درختان و درختچه های زینتی می توان برشمرد:  سه دلیل عمده 
زیبایی. منظور از ایمنی، حذف شاخه هایی است که شکسته یا خشک شده و امکان دارد که در 
اثر افتادن آنها خطراتی برای عابرین یا کسانی که در زیر درخت قرار دارند، بروز نماید. هدف از 
سالمت، حفاظت از گیاه در مقابل آفات و بیماری ها و حذف شاخه های شدیداً مریض و یا آلوده به 
آفات می باشد، و در نهایت یک هدف عمده در هرس درختان و درختچه های زینتی، ایجاد درختی 

با گل، شاخه، برگ ، یا شکل ظاهری زیبا و سایه ای دل انگیز است.

نکاتی درباره هرس درختان غیرمثمر

              زیبایی                                      ایمنی                                                   سالمت 

سه دلیل عمدۀ هرس

در موقع هرس کردن، دو نوع عمل با نام های تُنک کردن و کوتاه کردن شاخه انجام می گیرد. در 
تنک کردن، شاخه را از محل اتصال آن به شاخۀ حامل خود قطع می کنند؛ اما در کوتاه کردن 
بخشی از شاخه روی درخت باقی می ماند. اثر این دو عمل بر رشد و نمو گیاه بسیار متفاوت است. 
در تنک کردن میزان رشد شاخه های موجود بیشتر می شود؛ ولی در اثر کوتاه کردن از انتهای 
شاخۀ کوتاه تعداد نسبتاً زیادی شاخۀ جوان تولید شده و به تراکم گیاه می افزاید. در نتیجۀ تنک 
کردن بر میزان نفوذ نور و هوا به داخل درخت افزوده شده و از خطر توفان و باد شدید به درخت 

کاسته می شود؛ اما برعکس، در کوتاه کردن به میزان تراکم و سایۀ تاج درخت اضافه می گردد.

فرق اثر تُنک کردن و کوتاه کردن شاخه ها
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چهارم  یک  از  بیش  نباید  هیچ وقت  تنک کردن  در 
گیاه دچار تنش شده  زیرا  نمود؛  را حذف  شاخه ها 
ساقه  پوست  زیر  در  معموالً  که  نابجا،  جوانه های  و 
یا شاخه قرار دارند، فعال می شوند. درصورت نیاز به 
حذف بیش از یک چهارم شاخه ها، این کار باید طی 

چند سال متوالی و به تدریج انجام یابد.
همیشه  از  بعضی  و  درختچه های خزان شونده  اکثر 
ناحیۀ  از  یا شاخه های جدید  با تولید ساقه  سبز ها، 
طوقه یا قاعدۀ گیاه رشد می کنند. این گونه گیاهان 
مسن ترین  با حذف  متناوب  و  دوره ای  به صورت  را 
)شکل  می دارند  نگه  قوی  شاخه ها،  ضعیف ترین  یا 

روبه رو(.

                       اثر کوتاه کردن شاخه                             اثر تنک کردن شاخه

اثر تُنک کردن شاخه با کوتاه کردن شاخه کاماًلً متفاوت است.

تنک کردن شاخه های درخت برای عبور نور و هوای کافی به داخل تاج آن، قبل )راست( و بعد )چپ( از هرس

تدریجی  تُنک  طریق  از  گیاه  نگهداشتن  قوی 
شاخه های مسن یا ضعیف آن
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نحوه باالبردن تاج درخت
با این عمل شاخه ها را از سطوح پایین تاج درخت برای امکان عبور رهگذران، وسائط نقلیه، احداث 
ساختمان یا ایجاد تنۀ بدون انشعاب جهت تولید چوب حذف می کنند. ضمناً حذف شاخه های 
جلوگیری   )Cronartium ribicola( تاولی«  »زنگ  بیماری  بروز  از  سفید  کاج های  در  پایینی 
می کند. برای درختان حاشیۀ خیابان ها حداقل ارتفاع توسط شهرداری تعیین می شود. ارتفاع تاج 

درخت پس از هرس باید دوسوم آن قبل از هرس باشد.
در درختان جوان می توان شاخه هایی را برای مخروطی شکل شدن آنها، جلوگیری از به هم خوردن 
نگه داشت. برای این منظور شاخه های ضعیف را به طور  شکل درخت و آفتاب سوختگی، موقتاً 
موقت انتخاب می کنند. فاصلۀ آنها در طول ساقه از یکدیگر باید حدود 10 تا 15 سانتی متر باشد. 

به منظور کاهش رشد آنها، باید این نوع شاخه ها را سالیانه هرس نموده و نهایتاً حذف کرد. 

حذف شاخه های پایینی تاج درخت  

نگه داشتن 67% تاج

حذف 33% تاج

تاج درخت، قبل )راست( و بعد )چپ( از حذف شاخه های پایین آن

نحوه کاهش ارتفاع تاج درخت
این کار اغلب وقتی انجام می گیرد که درخت خیلی رشد کرده و بیش از فضای مورد نظر را اشغال 
کرده باشد. در این روش شاخه های بلند را از محل اتصال آنها به تنه یا شاخۀ حامل قطع می کنند. 
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معموالًً این روش را بر عمل »کوتاه کردن شاخه ها«1 
تا  ترجیح می دهند؛ زیرا در آن ظاهر طبیعی درخت 
رخ  دیرتر  مجدد  هرس  به  نیاز  شده،  حفظ  حدودی 
می دهد و استرس وارد بر درخت نیز به حداقل خود 
راه  آخرین  به عنوان  روش  این  از  باید  اما  می رسد. 
استفاده گردد؛ زیرا در اثر این هرس زخم های بزرگی 
در شاخه های درخت ایجاد می شوند که ممکن است 
نباید  روش  این  همچنین  گردد.  منجر  پوسیدگی  به 
در درختانی با رشد مخروطی شکل انجام یابد. جهت 
شاخه هایی  باید  شاخه ها،  شدن  خشک  از  جلوگیری 
را قطع نمود که در محل برش حداقل یک سوم قطر 

شاخۀ حامل خود را داشته باشند.

در مواقعی که خطوط انتقال نیرو از باالی درخت رد 
می شوند و با شاخه های آن تماس دارند، گاهی درخت 

را به شکل جامی در می آورند )شکل روبه رو(.

هنرآفرینی به وسیله هرس کردن درخت، درختچه و بوته، به منظور تزئین باغ را توپیاری می نامند. 
توپیاری )Topiary ( یا تندیس سازی از گیاهان، یکی از هنرهای باستانی است که ریشه در تاریخ 
اقوام کهن، خصوصاًً کشورهای ایتالیا، فرانسه و آلمان دارد و آن یکی از سبک های تخصصی در 
باغبانی است که عبارت از پرورش و هرس درختان و درختچه های دائمی به صورت اشکال هندسی 
و یا شکل حیوانات، پرندگان و امثال آنها می باشد. در باغ های رسمی قرون 16 و 17 میالدی این 
 ) Topia( به معنی فرد سازنده آن توپی Topiarius کار مرسوم بوده است. توپیاری از کلمه التین

topping  ـ  Tree ـ1

فرم جامی درخت چنار، برای هدایت بهتر 
خطوط انتقال نیرو

هرس برای کاستن از ارتفاع درخت

تندیس سازی از گیاهان یا توپیاری
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یا »مکان ها« ریشه می گیرد؛ واژه ای یونانی که رومیان نیز آن را برای فضای سبز مصنوعی ساخته 
شده در داخل ساختمان ها با نقاشی آبرنگ روی گچ به کار می بردند. توپیاری علی رغم تحوالت 
است.  مانده  باقی  رسمی  باغ های  اصلی  اجزای  از  یکی  به عنوان  همچنان  مردم  سلیقه  در  زیاد 

توپیاری به عنوان یک هنر، درواقع نوعی ساختن مجسمه زنده است.
از  ترکیبی  یا  و  توپیاری، هندسی )کروی، گنبدی، مخروطی، هرمی، مکعبی  فرم غالب  معموالً 
آنها( است. اما مجسمه های جانداران نیز به صورت غیرهندسی در بعضی از پارک ها دیده می شود.
بعضی باغبانان بر این عقیده هستند که شکل سازی خیلی سخت و زمان بر است و تمایلی به این 
کار ندارند. دانش باغبانی نوین و استفاده از گیاهان سریع الرشد و اسکلت سازی پیش ساخته تا 
حدودی این مشکل را حل کرده است. در هر حال شکل دهی بین 5ـ10 سال طول می کشد، اما 

لذت مشاهده زیبایی آن ارزش صبر و حوصله را دارد.
قدیمی ترین اسناد مربوط به توپیاری به سال های 23 تا 79 بعد از میالد بازمی گردد. در قرون 
وسطی توپیاری به عنوان روشی برای فرم دهی درختان میوه مورد استفاده قرار گرفت و بعد از آن 

در دوره رنسانس در ایتالیا دوباره مطرح گردید.
اصوالً بسیاری از باغ های ایتالیایی زمان رنسانس باغ های بزرگ، ساده و هرس شده ای بودند که 
در داخل و میان مجسمه هایی قرار داشتند. اینها دارای پرچین های کوتاه شمشاد بسیار زیبایی 
بودند که به شکل قرینه یا هندسی دور آنها کشیده می شدند. این سبک از پرچین را باغ رسمی 

می نامند.
در باغ های رسمی اولیه فضای داخل طرح ها باز گذاشته می شدند و برای اینکه احساس خوبی 
ایجاد کند، زمین با سنگریزه های زینتی پوشانیده می شد. به مرور زمان سبک ها دقیق تر شدند 
و گیاهان دیگری برای دادن رنگ و جذابیت خاص بر آنها افزوده شدند. باغ های رسمی در دوره 

رنسانس فرانسه در قرن پانزدهم ایجاد شدند.
را  با شکل های حیوانات شدند و همین شیوه  توپیاری  ایجاد  پانزدهم شیفته  آلمانی ها در قرن 
با  توپیاری هایی  ایجاد  فرانسوی ها  ولی  دادند؛  قرار  استفاده  مورد  هفدهم  قرن  در  انگلیسی ها 

فرم های هندسی و تقارن دقیق را ترجیح دادند.
ماز ها و البیرنت ها: نورماندی ها باغ های لذت بخشی را با ماز ها و البیرنت های ساخته شده از 
گیاهان هرس شده، معرفی کردند. امروزه تعداد زیادی از باغ های شخصی و عمومی هنوز چنین 

حالتی را دارند.
استوارتز ها  و   ) Tudors( تیودورها  حکمرانی  طول  در  توپیاری  باغ های  انگلیسی:  باغ های 
)Stuarts( در بریتانیا خیلی شهرت یافتند. در این دوره، باغ های در هم گره خورده و اشکال زینتی 
هرس شده در سرتاسر کشور معرفی شدند. این نوع باغ ها از شمشادهایی به رنگ های گوناگون که 
در طرح های متقاطع کشت شده بودند، ساخته می شدند؛ طوری که نوارهای پرچین ها به صورت 
به عنوان  شکاف ها  میان  و  داخل  در  نیز  تند  بوی  با  علف های  از  می رسیدند.  نظر  به  گره هایی 
پرچین استفاده می شد. در زمان ملکه ویکتوریا، توپیاری بازگردانده شد و به آن گیاهان و جزئیات 

جدیدی اضافه گردید.
هرس و شکل دهی در ژاپن و چین با دقت زیاد اما با اهداف کاماًلً متفاوت انجام می شده است. 
به طور مثال آنها نمای استادانه ای از شکل طبیعی کاج پیر مقدس در می آوردند. هرس ابری شکل 

)Illustration( به هنر اروپاییان خیلی نزدیک بود.
توپیاری در دهه 1690 میالدی به شمال آمریکا نیز گسترش یافت. در دهه های 1950 و 1960 

میالدی با رواج گیاهان آپارتمانی، توپیاری به فضا های داخلی نیز آورده شد.
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در سبک های  هنوز  امروزه  توپیاری 
قرار  استفاده  مورد  مدرن  بسیار 
برای  جایی  همیشه  زیرا  می گیرد؛ 

یک شاهکار کوچک وجود دارد.

بدهید،  می خواهید شکل  که  را  گیاهی  نوع  و  باید جای کشت  توپیاری خود،  پروژه  آغاز  برای 
مشخص کنید. گیاهان متراکم همیشه سبزی که می توانند هرس را تحمل کرده و به راحتی رشد 
کنند، بهترین انتخاب هستند. اغلب از شمشاد و سرخدار برای روش مرسوم درختچه ای استفاده 
می شود.  استفاده  خوبی  به  نیز  رزماری  مانند  علف هایی  حتی  و  دیگر  گیاهان  از  اما  می کنند؛ 
وضعیت آب و هوا، خاک و سایه و نیز اگر می خواهید فضا و پروژه خیلی بزرگی مانند چند فیل یا 

طاق هایی را بسازید، مقدمات الزم را مد نظر داشته باشید.
سپس یک طرح را انتخاب کنید. برخی از گیاهان، طرح مربوط به خود را می طلبند. سایر اشکال، 
گیاهان، سبک ساختمان منزل و طرز مراقبت را هم از نظر بگذرانید. بدانید که گیاهان کوچک 

زمان زیادی برای رشد الزم دارند. هزینه نگهداری بعضی اشکال زیاد است.
می کنند.  فرق  گازی  یا  الکتریکی  تا  دستی  ابزارهای  از  توپیاری  ایجاد  و  برای هرس  الزم  ابزار 
مناسب اند؛  کوچک  پروژه های  برای  دستی  ابزار  کنید.  انتخاب  خود  کار  مقدار  براساس  را  ابزار 

ولی برای پروژه های بزرگ شاید بهتر باشد که 
در  کنید.  استفاده  گازی  یا  برقی  قیچی های  از 
موقع خرید دقت کنید که کار با آنها راحت بوده 
و در زمان های طوالنی کار، بیش از حد سنگین 

نباشند.
در  باید  که  است  کار  در  ایمنی  مهم تر  همه  از 
کنید.  مراعات  همیشه  برنده،  ابزار  با  کار  زمان 
برای محافظت از دستان خود از دستکش استفاده 
کنید و در صورت استفاده از قیچی های برقی یا 

گازی از چشم و گوش خود مراقبت کنید.

یک طرح باغ رسمی

نحوه ایجاد توپیاری

نمونه ای از وسایل هرس
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توپیاری به سه روش زیر ساخته می شود:
توپیاری سنتی یا فرم آزاد، توپیاری عشقه و توپیاری با خزه اسفاگنوم.

ساختن توپیاری سنتی یا فرم آزاد: این روش برای درختان و درختچه هایی اجرا می شود که 
نیازی به پایه ندارند. در فرم آزاد، این درختان ممکن است بزرگ، با ساختار دائمی در فضای وسیع 
و یا حتی در یک پارک کوچک شهری باشند. معموالًً قسمت هایی را که می خواهند هرس شود، با 
بند می بندند تا مسیر قیچی زدن مشخص شود. این کار اغلب در خزانه صورت می گیرد و بعد از 
آماده شدن به هوای آزاد منتقل می گردد. بند را باید بر مبنای شکل مربوطه دور گیاه بست. مثاًل 

اگر شکل مارپیچ مورد نظر باشد، باید بند را به صورت مارپیچ دور گیاه ببندیم.
برای انجام روش سنتی توپیاری، ممکن است الزم باشد که قاب یا فریم های چوبی یا فلزی تهیه 
یا  درختان  زیر  راحت تر  کردن  تمیز  نایلونی جهت  یا  پارچه ای  پوشش  یک  از  استفاده  نمایید. 

درختچه ها ضروری است.
طبیعتاً برای طرح های مختلف باید گام های متفاوتی برداشته شوند. در اینجا اقدامات الزم جهت 

ساختن یک توپیاری مخروطی شکل سنتی از شمشاد شرح داده می شود:
1 با یک اصله شمشاد جوان یا چند شمشاد کوچک که با هم و نزدیک یکدیگر برای ایجاد 
یک شکل واحد رشد خواهند کرد، کار را شروع کنید. شمشاد را در زمین یا گلدان پر از خاک 

بکارید.
که  را  قاب مخروطی شکل  یک   2
از  استفاده  با  یا  می توانید خریداری 
سیم یا هادی روی گیاه بسازید. قاب 

را با خاک محکم کنید.
3 گیاه خود را آب داده و کود بدهید. 
با پیشرفت کار با قیچی هر شاخه ای 
را که خارج از قاب رشد می کند، قطع 

کنید.
پر  را  قاب  گیاه  زمان  مرور  به   4
قاب،  پوشاندن  برای  کرد.  خواهد 
قاب  از  گیاه  کمی  که  دهید  اجازه 

بیرون بزند.
توپیاری عشقه: افرادی که محدودیت مکانی و زمانی دارند می توانند از این روش استفاده کنند. 
فریم های  از  دارند. در آن  بیشتری  مخصوص شکل هایی مثل شکل حیوانات است که جزئیات 
سیمی دو یا سه بعدی بهره می گیرند. با روش مذکور می توان شکل های متنوع هندسی تا اشکال 

حیوانات ایجاد کرد.
اگر برای ایجاد توپیاری عشقه در خانه برنامه ریزی می کنید، ابتدا باید تصمیم بگیرید که در کجای 
خانه می خواهید آن را قرار دهید. مقدار فضای موجود، اندازه و سبک الزم برای ایجاد توپیاری را 
نشان خواهد داد. ممکن است توپیاری متحرکی را در داخل گلدان تولید کنید. در موقع انتخاب 
گلدان توجه داشته باشید که اندازه گلدان متناسب با گیاه بوده و زهکشی الزم را فراهم کند؛ اما 
بیش از حد آب را از خود رد نکند. گلدان بهتر است تنومند و دارای چرخ یا پایه باشد، تا چرخش 

هوای گلدان را تأمین کند.

روش های ایجاد توپیاری

توپیاری سنتی
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گیاهان خانگی خزنده کوچک یا متوسط مثل عشقه انگلیسی )Hedera helix( بهترین انتخاب 
برای گیاهانی مانند عشقه مورد استفاده قرار  جهت این نوع توپیاری هستند. این روش معموالًً 
می گیرد که برای ایستایی خود نیازمند پایه و قیم هستند. گیاهانی را انتخاب کنید که ساقه آنها 
قابل خم کردن باشد تا بتوانید آنها را به قاب ببندید. ایجاد چنین توپیاری با بوته های متعدد برای 
پوشاندن قاب، در وقت صرفه جویی می کند. عالوه بر این اگر یک بوته خشک شد، می توانید از 

بوته دیگر برای پوشش استفاده کنید.
برای سرگرمی می توان یک توپیاری کوچک رومیزی را در کمتر از یک ساعت درست کرد. در 
این صورت نیاز به گیاهان رونده بلند، یک گلدان، خاک و سیم گل فروشی یا اتصاالت سیم پیچ 
دارید. همچنین یک قاب الزم دارید. می توانید قاب را خریداری کنید؛ اما برای صرفه جویی بهتر 
است خودتان آن را با سیم ضد زنگ نرم قابل انعطاف مطابق دلخواه خود بسازید. جهت تقویت 
قاب، استفاده از نوار، قرقره یا سیم گل فروشی و اتصاالت سیم پوشش دار پالستیکی مفید خواهد 
بود. قیم های چوبی، سیم مرغداری و یک لوله چسب گرم برای ساختن قاب های پیچیده تر مفید 
می باشد. تنها وسایل مورد نیاز، یک عدد سیم بر و یک انبردست است و چون انتهای سیم ها ممکن 

است تیز باشند، یک جفت دستکش نیز جهت محاظت از دستان خود الزم خواهد بود.

ساختن توپیاری اسفاگنوم )Sphagnum(: مخصوص گیاهانی است که بر روی محیط کشت 
خزه پرورش می یابند. هنگامی از این روش استفاده می شود که بخواهیم خیلی سریع به نتیجه 
برسیم. در این حالت نیز از فریم هایی با شکل مورد نظر استفاده می شود و داخل فریم ها را با 
خزه های فشرده پر می کنیم و اضافات آنها را می گیریم. سپس قلمه های ریشه دار گیاهان را درون 
این خزه ها فرو می کنیم. در واقع محیط کشت خزه است و گیاهان در خاک حضور ندارند و ما 
از گیاهان خزنده فرد می تواند در چند ماه  با استفاده  به نتیجه دلخواه می رسیم.  خیلی سریع 

توپیاری مورد دلخواه خود را بسازد. روشی است که در محیط بیرون و داخل کاربرد دارد.
چون همان طور که گفته شد توپیاری اسفاگنوم را می توان در داخل یا بیرون ساختمان درست 
کرد، اولین گام در برنامه ریزی جهت ایجاد یک توپیاری اسفاگنوم تصمیم گیری درباره تعیین محل 

نمونه هایی از توپیاری عشقه



264

ایجاد آن است. قاب های توپیاری اسفاگنوم در اندازه های مختلف متناسب با محل باغ، حیاط و 
غیره موجودند.

دومین قدم، انتخاب نوع طرح و گیاهانی است که می خواهید با آنها توپیاری اسفاگنوم بسازید. 
بیابید،  را  نتوانستید قاب مورد نظر خود  اگر  از قاب های به شکل حیوانات موجودند و  بسیاری 
می توانید آن را با پیچاندن سیم گالوانیزه یا استیل ضد زنگ به هر شکلی که می خواهید بسازید. 
ممکن است قاب را خالی، پر از خزه و یا خزه و گیاه خریداری نمود. در صورتی که مایلید گیاه 
خود را در گلدان بکارید، گلدانی را انتخاب کنید که مکمل طرح توپیاری و نیز محلی باشد که 

به نمایش درخواهد آمد.

در نهایت باید گیاهان خود را انتخاب کنید. گیاهان سریع الرشد، خزنده، گوشتی و گراس ها با این 
نوع توپیاری مناسب ترند. عالوه بر گیاهان، قاب و خزه، شما به خاک گلدانی، سیم گل فروشی، 
ابزار نوک تیز برای ایجاد سوراخ هایی در خزه احتیاج دارید. نحوه کار به  قیچی و چوب یا یک 

شرح زیر است:
1 خزه را جهت قرار دادن در قاب، در آب خیس کنید.

2 قاب را در زمین یا یک گلدان ثابت کنید. آن را با خزۀ خیس به صورت فشرده پر کنید. وسط 
خزه را با خاک گلدان پر سازید.

3 قاب را برای اینکه خزه در آن نگه داشته شود، سیم پیچی کنید. خزه های زائد اطراف قاب را 
که از داخل سیم به بیرون آویزان شده اند، قطع کنید.

4 سوراخ هایی را در خزه ایجاد کرده و گیاهان را در آنها فرو کنید. اینها ضمن رشد پخش خواهند 
شد. بنابراین از پوشانده شدن تمام ساختار نگران نباشید.

۵ در صورت لزوم از سیم گل فروشی برای نگهداشتن گیاهان در خزه استفاده کنید.
نحوه ساختن قاب حلقوی

1 با یک قطعه سیم که به اندازه مورد نیاز برای ساختن قاب و نیز دو برابر ارتفاع گلدان و چند 
اینچ برای پایه گلدان باشد، کار را آغاز کنید.

2 سیم را به شکل دایره در بیاورید. در هر انتهای سیم به اندازه مساوی سیم باقی بگذارید. با 
پیچاندن سیم در اطراف یک گلدان، مشابه یک قوطی نوشابه، می توانید یک دایره کامل ایجاد 

کنید.
3 دو انتهای سیم را برای ایجاد حایل مستقیمی که به اندازه ارتفاع گلدان مورد نظر طول دارد، 
به هم بپیچید. شکل قاب در این نقطه باید شبیه آب نبات چوبی باشد. می توانید ساقه قاب را در 

صورت نیاز با نوار یا سیم گل فروشی تقویت کنید.

نمونه هایی از توپیاری اسفاگنوم
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4 هر دو انتهای سیم را برای تشکیل یک پایه جهت نگهداری قاب در گلدان، خم کنید.
سپس با اضافه کردن گیاه، طرح خود را به پایان برسانید. در حالی که قاب در گلدان قرار دارد، 
گلدان را با خاک پر کنید و گیاهان رونده انتقال یافته را اضافه کنید. بهتر است گیاهان را در 
کناره های قاب که قابل اتصال باشند، قرار دهید. گیاهان را به دور دایره بپیچید و آنها را به سیم 
گل فروشی متصل کنید. در حد امکان اتصال سیم یا گره ها را شل ببندید؛ اما طوری باشد که گیاه 

پیچیده شده در اطراف سیم را نگهدارد.
اشکال توپیاری

وقتی سخن از اشکال پیش می آید، می توان گفت که در توپیاری با رها کردن ذهن و تجسم، ایجاد 
اشکال متنوعی امکان پذیر است. از اشکال مرسوم می توان هرمی، مارپیچی، مخروطی و پرنده را 
نام برد. اما اشکال برگزیده ای مانند اژدها و میکی ماوس نیز وجود دارند. برخی از اشکال جالب 
هم در موزه های قدیمی خاص مشاهده می شوند. از توپیاری معماری مجسمه هایی مانند ماز ها، 
طاق ها و دیوارها قابل ذکرند. بعضی از توپیاریست ها از نقاط قوت باالیی مانند بالکن ها استفاده 

می کنند. بوته ها و مسیرهایی که با یک طرح پیچیده ساخته می شوند.
زمان هرس توپیاری

عمل هرس، هر سال یک بار با یک قیچی یا اره مخصوص توپیاری در اوایل یا اواخر تابستان انجام 
می گیرد. گونه های سریع الرشد را ممکن است در هر فصل دو یا چند بار هرس کرد. پاجوش ها و 

شاخه های ناخواسته را نیز باید حذف نمود.
مراقبت از توپیاری 

یا  باید در نگهداری آن طوری کوشش کنید که گیاه شکل تربیت شده  توپیاری  ایجاد  از  پس 
مجسمه خود را حفظ کند. هر گیاهی نیازمندی ها و آسیب پذیری های خاص خود را دارد؛ اما 
از آنها کارهای اصلی مراقبت محسوب می شوند. براساس نوع گیاه  هرس، آب دادن و حفاظت 
انتخاب شده باید آبیاری و کود دادن انجام گرفته و نیز حفاظت آن در برابر گرما و سرما های 

فوق العاده، آفات و بیماری ها ضروری است.
ابزار مناسبی را برای هرس آن به کار ببرید. بسیاری از  جهت مراقبت از شکل توپیاری سنتی، 
گیاهانی که از آنها برای خلق توپیاری سنتی استفاده می شود، فقط یک بار در سال نیاز به هرس 
دارند. عموماً گیاهان هوای آزاد را در هوای سرد یا فوق العاده گرم هرس نمی کنند. معموالًً بهار 

فصل مناسبی برای انجام این عملیات مراقبت است.
چنانچه قابی دارید، از آن به عنوان راهنما استفاده کنید. اگر با دست خالی کار می کنید، هر بار 
مقدار کمی گیاه را کوتاه کنید، تا از هرس بیش از حد و صدمه زیاد خودداری شود. هرس را از 
باالی گیاه به پایین آن انجام دهید. همچنین می توانید شکل توپیاری سنتی را نگهداشته و با 
چیدن نوک شاخه های به بیرون رشد کرده، رشد آن را تقویت کنید. با حذف اندام های صدمه 

دیده یا خشک شده، بهداشت گیاه را حفظ کنید.
می توانید شکل توپیاری اسفاگنوم را از طریق جایگزین کردن شاخه و برگ های خشک با سالم 
حفظ کنید. در صورت نیاز، جهت نگهداری قطعات سرسخت از سیم گل فروشی استفاده نمایید. 
از قاب برای چیدن آن قسمت از اندام گیاه که به طور انبوه رشد کرده، استفاده نموده و نقاط خالی 

را با اندام های سالم بپوشانید.
به منظور آب دادن خزه اسفاگنوم در صورت امکان ساختار آن را خیس کرده و یا مه پاشی کنید. 
کنترل  تحت  چینی  نوک  و  کردن  کوتاه  با  را  عشقه  توپیاری  در  استفاده  مورد  خزنده  گیاهان 
نگهدارید. تاک های اضافی را برای پوشاندن نقاط باریک مجدداً تنظیم نموده و از سیم گل فروشی 

جهت تربیت رشد جدید استفاده نمایید.
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گیاهان مورد استفاده در توپیاری
گونه های مختلفی از گیاهان را ممکن است در ساختن توپیاری مورد استفاده قرار داد؛ اما در 
تعداد محدودی این کار با موفقیت روبه رو بوده است. لذا توجه در انتخاب گیاه بسیار ضروری 
است. گیاهان توپیاری را بهتر است از آنهایی انتخاب کنیم که همیشه سبز بوده، برگ های ریز و 
رشد متراکمی داشته باشند. ضمناً باید گیاهی را برگزید که هرس و کوتاه کردن را تحمل کرده 

و شکل خود را به خوبی حفظ کند.
سریع الرشد  که  گیاهانی  طرفی  از  می دهد.  نتیجه  زودتر  کار  باشد،  بیشتر  سرعت  هرچه 
هستند بافت نرمی داشته و حالت خشبی بودن الزم را ندارند. در نتیجه شکل پذیری آنها 
شاخه ها  سریع  رشد  با  تابستان  و  بهار  طول  در  و  نمی گیرند  حالت  خوب  و  بوده  کمتر 
احتیاج به شکل دهی و مراقبت دائمی دارند. این گونه گیاهان برای شکل های ساده تر مانند 
پرچین های حاشیه ها مناسب ترند؛ مانند ترون که دیوارهای سبز و حاشیه خیابان ها از این 

نوع است.
خانواده سرو به خاطر هرس پذیری خوبی که دارند، برای توپیاری مناسب اند؛ در صورتی که خانواده 
کاج چنین ویژگی ندارد. گونه برگ بو در زمستان منظره چندان مناسبی ندارد و در آن زمان الزم 
بر حسب اندازه، شکل، پیچیده بودن و شرایط رشد متغیر است. گونه های کند رشد مانند شمشاد 
و سرخدار برای شکل های پیچیده مناسب تر هستند؛ چون زمان زیادی برای کامل شدن شکل 
آنها الزم است و بالطبع مراقبت زیادتری را طلب می کنند و نهایتاً شکل حالت توپر و منسجم تری 
به خود می گیرند و بافت ها سفت و خشبی تر هستند. در نواحی معتدل زربین از اهمیت خاصی 
برخوردار است. برای ساختن مجسمه ها و شکل های کوچک 1 تا 2 متری و همچنین مجسمه های 
داخل گلدانی می توان از این گونه ها استفاده کرد. گونه های بلوط پهن برگ هستند و برای اشکال 

کروی و ساده مورد استفاده قرار می گیرند.
توپیاری ها  این گونه  کرد.  اشاره  اسطوخودوس  و  آویشن  رزماری،  به  می توان  علفی  گیاهان  از 

کوچک، زیبا، معطر با برگ های متراکم می باشند.
احیا و جوان سازی 

شکل توپیاری های گیاهی با گذشت زمان و پس از چندین سال ممکن است در اثر هرس ناقص 
یا کوتاه شدن شاخه ها و نیز در نتیجه حمله آفات و بیماری ها تغییر یابد. در این صورت باید 
نسبت به احیا و شکل دهی مجدد آنها اقدام نمود. این کار در گیاهانی مانند شمشاد، خاس و 
سرخدار از طریق حذف رویش های جدید یا حتی هرس تا محل چوب قدیمی صورت می گیرد. 
احیای توپیاری و برای اینکه توپیاری شکل اصلی خود را بازیابد، ممکن است در چند مرحله و 
در طول دو یا سه سال انجام یابد. تغذیه با کود و جلوگیری از تنش خشکی در فصل بعد، باعث 

بهبود رشد گیاه می شود. 
گاهی الزم است با اعمال هرس در شکل توپیاری تجدید نظر کنیم. این عمل نیز ممکن است چند 

سال طول بکشد تا گیاه وضعیت رضایت بخشی به خود بگیرد.
قاب های توپیاری

در این هنر انتخاب گیاه از نقطه نظر شکل پذیری، تراکم برگ ها و شاخه ها، اندازه برگ ها، براق 
یا مات بودن آنها، سرعت در رشد از عوامل مهم و تعیین کننده هستند. محل گیاه و زمینه ای 
که گیاه در آن قرار دارد، عامل مهم دیگری است که برای ایجاد تضاد رنگ زمینه اعم از چمن، 

سنگریزه، گیاهان سبز برگ و یا رنگین برگ اطراف گیاه مورد عمل تأثیر بسزایی دارد.
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مشکالت توپیاری
به  اغلب  بالغ  و  بزرگ  اما گیاهان  بقا و عملکرد خوب آن ضروری است؛  برای  استقرار هر گیاه 
مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارند. تعداد زیادی از تندیس های گیاهی از شمشاد ایجاد می شوند 
و لذا بایستی مواظب بیماری بالیت )Box blight( و آفات مکنده شمشاد )Box suckers( باشید. 
خصوصاً اگر متوجه حضور بالیت شمشاد نشوید، این بیماری می تواند تمام شمشادهای یک باغ 
را از بین ببرد. بیماری مهم دیگر پوسیدگی فیتوفتورای ریشه )Phytophthora root rot( است. 

مخصوصاًً سرخدار از این بیماری به شدت صدمه می بیند.

نمونه ای از قاب های توپیاری

زندگی امروزه شهری چنان انسان ها را مشغول خود کرده که کمتر فرصتی برای رفتن به خارج 
از شهر و تماشای زیبایی های طبیعت باقی گذاشته است. ترافیک و آلودگی محیط زیست شهری 
و زندگی در میان برج ها و آپارتمان های بلند ما را بر آن وامی دارد که از هر امکانی برای ایجاد 
فضایی دنج ولو بسیار کوچک همراه با گل وگیاه بهره گیریم. یکی از راه هایی که این امکان را برای 

ما فراهم می سازد، ایجاد یک باغ کوچک در پشت بام یا روف گاردن است.
مزایای روف گاردن

حرارت  کاهش جذب  آالینده ها،  کاهش  اطراف،  هوای  پاک سازی  باعث  روف گاردن  از  استفاده 
ساختمان، کنترل دما، کاهش مصرف انرژی و بهره برداری از آب باران می شود و عالوه بر اینکه 
فراهم  بستری  این طریق  از  زیباتر می سازد.  را  ارتقا می دهد، چهره شهر  را  معماری ساختمان 
می شود تا پوشش های گیاهی رشد نموده و کشت محصوالت کشاورزی امکان پذیر گردد. مزیت 
دیگر روف گاردن این است که محیطی تفریحی و زینتی را فراهم می کند و حتی می توان زیستگاه 

مناسبی برای حیوانات ایجاد نمود.
اجرای روف گاردن می تواند بر روی پشت بام تا حدی از سروصدای اطراف بکاهد و آلودگی های 
صوتی و هوا را تا حدی کاهش دهد. عالوه بر مشکالت آلودگی، روف گاردن در صورتی که اجرا 
شود و شرایط آب و هوایی با کاشت برخی از نشای سبزی و صیفی تطابق داشته باشد، می توان در 
هزینه خرید خود صرفه جویی کرد. روف گاردن در ایجاد عایق در برابر سرما و گرما نقش مؤثری 
را ایفا می کند. به طوری که در فصل سرما نیاز کمتری به سیستم های گرمایش باشد و در فصل 

گرما نیازی به استفاده از سیستم های سرمایش نباشد.

)Roof garden( باغ بام
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یکی از مزیت های روف گاردن این است که در فضای گمشده ساختمان، منظره ای متفاوت، جالب، 
مفرح و منحصر به فرد را ایجاد می کند و باعث باال رفتن ارزش ساختمان می شود. روف گاردن یا 

بام باغ، تکنولوژی مدرن سقف سبز با کارایی باال بر روی پشت بام ها و تراس هاست.
در تیپ مدرن، عالوه بر استفاده از پوشش گیاهی عمده همچون انواع درخت، درختچه، گل و 
از تجهیزات جانبی همچون آالچیق، آب نما،  بام، امکان استفاده  گیاهان پوششی در کل سطح 

فضا های نشستن و استراحت مانند میز و نیمکت و تخت آفتاب گیری و... فراهم می باشد.
معایب روف گاردن: در کنار مزایای فوق، اجرای روف گاردن جدا از هزینه باالی آن دارای معایبی 
نیز می باشد که چشم پوشی از آنها ممکن است خسارت هایی را در پی داشته باشد. اگر خانه دارای 
فضای چندان مناسبی نباشد، اجرای روف گاردن میسر نخواهد بود. باید وزن سنگین پشت بام را 
مد نظر داشته باشیم. طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، حداقل بار زنده برای بام های 
تخت و با شیب کم برابر 150 دکانیوتن بر مترمربع است و باید این استاندارد در طراحی باغ بام 
حتماً مراعات گردد. در صورتی که پشت بام نتواند وزن روف گاردن را متحمل شود، امکان نشست 

سقف وجود دارد. در این صورت باید به فکر تغییر ساختار بام خانه باشیم.
در  که  است  تجهیزاتی  و  المان ها  وزن  تقسیم بندی  کنید،  توجه  آن  به  باید  که  مهمی  نکته 
روف گاردن قرار می گیرند، زیرا ممکن است در بعضی از نقاط روف گاردن، بار به صورت متمرکز 
اعمال شود. بنابراین تقسیم بندی وزن در تمام نقاط به شکل یکنواخت از اهمیت خاصی برخوردار 

است.
جدا از عیب های شمرده شده فوق، کاشت تمام پوشش های گیاهی بر روی روف گاردن ممکن 

نیست. باید متناسب با شرایط آب و هوایی شهر به کاشت پوشش های گیاهی اقدام نمود.
از دیگر معایب باغ بام سنگین شدن و نفوذ ریشه گیاهان در سقف است. این عامل به خودی خود 

باعث ته نشین شدن ذرات خاک و نشست سقف می شود.
با مالحظه تمام مزایا و معایب روف گاردن باید گفت در پیاده نمودن طرح روف گاردن الزم است 
با مشورت متخصصین تصمیم گرفت و پیش از هرگونه اقدام باید نظر مشاوران را مورد توجه قرار 

داد.

تفاوت بام سبز و روف گاردن

اغلب از کلمه بام سبز به جای روف گاردن یا باغ بام استفاده می شود. باید بگوییم که تفاوتی بین 
این دو وجود دارد. بام سبز به بامی گفته می شود که در آن تدابیری اندیشیده می شود تا بام برای 
حفظ محیط زیست امکانات بیشتری داشته باشد. مثاًل در بام های سبز ممکن است از سلول های 
خورشیدی، توربین های بادی، سیستم جمع آوری و استفاده مجدد از آب مازاد آبیاری یا بارش ها 

و... استفاده شود.
طراحی باغ بام: ایجاد روف گاردن دارای دو مرحله است که در مرحله اول عملیات عمرانی و 
ایزوالسیون و زهکشی انجام می شود و در مرحله دوم فضای سبز آن اجرا می گردد و تجهیزاتی 

مانند آالچیق، سایبان، مبلمان باغی و... اضافه می شود.
انتخاب مصالح: تمرکز اصلی در طراحی تمامی بسترهای کاشت فضای سبز روف گاردن، شامل 
جعبه های کشت گل )فالورباکس ها( و امثال آن باید بر دو الیه بیرونی و داخلی آنها گذاشته شود. 
الیه بیرونی یا نما باید متناسب با سختی سطحی، مقاومت نسبت به شرایط محیطی، مقاوم در 
برابر زنگ زدگی ساخته شود. همچنین داخل کلیه فالورباکس ها الیه های فیلتر و زهکش تعبیه 

شده باشد تا شرایط مناسب برای رشد گیاه فراهم گردد.
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منافذ خروج آب در کلیه بسترهای کاشت فضای سبز، با هدف خروج آب اضافی تعبیه شده باشد. 
آب اضافی پس از گذر از الیه فیلتر و زهکش تعبیه شده با در نظر گرفتن شیب در بام، به سمت 

کف شورها حرکت کرده و از سطح بام خارج شود.
زهکشی بستر کاشت: اهمیت زهکشی در روف گاردن گاهی حتی بیش از ایزو السیون است. 
برای حفظ سالمت ریشه گیاهان  اول  از دو لحاظ دارای اهمیت است:  زهکشی در روف گاردن 
کشت شده در آن و بعد برای جمع آوری و هدایت آب مازاد به لوله های خروجی. معموالًً به دلیل 
در نظر نگرفتن لوله های جداگانه برای دفع آب های مازاد روف گاردن، باید از لوله های آب باران 
کمک گرفت. تبدیل زهکشی متمرکز در بسترهای کاشت روف گاردن به زهکشی گسترده، نیاز 

به فنون و مصالح خاص دارد. 
فیلترینگ روف گاردن: فیلترینگ یا تصفیه به عملیاتی اتالق می شود که در آن از انتقال امالح 
خاک به الیه های پایین تر جلوگیری می شود. این عمل از طریق قرار دادن الیه ای از الیاف انجام 
می پذیرد. عدم انجام این کار باعث تغییر بافت خاک و مسدود شدن مسیرهای زهکشی می شود.
ایزوالسیون روف گاردن: ایزوالسیون یا عایق کاری، یکی از مهم ترین مواردی است که باید در 
باغ بام به آن پرداخته شود، زیرا با این کار می توان جلوی عبور آب به زیر روف گاردن را گرفت. 
ایزوالسیون  برای  و گونی  قیر  مانند  و روش های مختلفی  مواد  از  اندازه روف گاردن  به  توجه  با 

روف گاردن استفاده می شود.
انتخاب گیاه برای روف گاردن: انتخاب گونه های گیاهی، یکی از عوامل مهم در طراحی باغ بام 

به شمار می رود. این گونه ها باید شرایط خاصی نظیر موارد: 
 مقاوم بودن به شرایط محیطی 

 همیشه سبز بودن
 با توجه به مسئله کمبود آب در کشور ما، باید در انتخاب گیاهان، صرفه جویی در مصرف آب 
را در نظر گرفت. برای افرادی که به دلیل مشغله کاری و غیره امکان نگهداری و آبیاری گیاهان 
را ندارند، استفاده از آبیاری اتوماتیک قطره ای برای تنظیم شرایط در فصول گرم و سرد سال در 

کلیه ساختمان های اداری، مسکونی، تجاری و... مفید خواهد بود.
 برای اینکه از ایجاد باغ بام ارزش افزوده بیشتری عاید گردد، کشت گیاهانی مانند سبزی و یا 
گیاهان دارویی توصیه می شود تا از این طریق ضمن کمک به اقتصاد ساکنان این گونه مسکن ها، 

در موقع لزوم گیاهان تازه و با طراوت در اختیار آنان قرار گیرد.
 به دلیل مقاومت گیاهان بومی در برابر آفات، بیماری ها و شرایط نامساعد محیطی، پیشنهاد 

می شود که در حد امکان در باغ بام از گیاهان بومی منطقه برای کشت استفاده شود.
 الزم به یادآوری نیست که تا حد ممکن انتخاب گیاهان یک ساله بر چند ساله و گیاهانی که 

ریشه های کم عمقی دارند، برای کشت در باغ بام بر سایرین ارجحیت دارند.
 عالوه بر موارد فوق میزان رشد ریشه، میزان تحمل گیاه در مقابل گرما و نور مستقیم خورشید، 
ماندگاری بیشتر گیاهان و همچنین میزان پایداری آنها در مقابل وزش بادهای شدید و... از جمله 

خصوصیاتی است که باید در زمان خرید گیاه به آن توجه داشته باشید.
باید در  از مهم ترین مواردی است که  انتخاب خاک مناسب یکی  خاک مناسب روف گاردن: 
ایجاد باغ بام به آن توجه کرد. باید خاکی را انتخاب کرد که قدرت جذب آب بیشتری را دارد و 

وزن مخصوص کمتری داشته باشد.
با وجود اینکه می توان با کوددهی مناسب نیاز غذایی گیاهان موجود در روف گاردن را برطرف 
نمود، اما به خاطر مشکالتی که تعویض خاک در روف گاردن دارد، باید خاک آن دارای مواد غذایی 
کافی باشد تا در طول زمان نه تنها دانه بندی گیاهان را بهبود بخشد، بلکه نیاز آنها به مواد غذایی 
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را نیز برآورده سازد.
کشورهای پیشگام در ساخت روف گاردن

باتوجه به اثرات مثبتی که روف گاردن ها بر کیفیت محیط زیست شهری دارند، در سال های اخیر 
این موضوع در بسیاری از کشورها نظر مسئولین شهر سازی و حتی مردم عادی را به خود جلب 
کرده است. شهرهایی چون توکیو، تورنتو، برلین، لندن و سنگاپور در پروژه های مختلفی اقدام به 

تحقیق و کمک مالی به گسترش روف گاردن ها می کنند.

 )Vertical Garden( »در کتاب درسی کمی به موضوع فضای سبز عمودی یا همان »ورتیکال گاردن
پرداخته ایم. در اینجا کمی بیشتر به این مورد می پردازیم. فضای سبز عمودی برای نخستین بار در 
اروپا مطرح شد تا فضا های بالاستفاده یا منفی شهری رنگ و بوی زنده و طبیعی به خود بگیرند. ایجاد 
فضای سبز عمودی دالیل متعدد اقتصادی، اجتماعی، شهری و محیط زیستی دارد. چون قباًل درباره 
اهمیت فضای سبز توضیح داده ایم، کافی است اشاره کنیم که وجود فضای سبز عمودی باعث ایجاد 
دیوار حایل روی بدنه ساختمان و باعث تعدیل دما و کاهش مصرف سوخت ساختمان می شود. ذرات 
معلق و گردو غبار شهری را از هوا می گیرد و از نوسانات هوا جلوگیری می کند. خانه های سبز زیبایی 

و جلوه بیشتری نسبت به خانه هایی که از سنگ و گرانیت پوشانده شده اند، دارند.
ساختمان های مناسب کدام اند؟

برای ایجاد فضای سبز عمودی دیوار خانه با هیچ محدودیتی مواجه نیستیم. اگر دیوار خانه و یا 
محل کار از سنگ، سیمان، گرانیت و یا حتی از شیشه باشد، عماًل هیچ فرقی نمی کند. تنها در 

نوع طراحی و وسایلی که به کار برده می شود تفاوت هایی وجود دارد.
به  که  است  گیاهانی  از  استفاده  اولی  می گیرد:  انجام  روش  دو  به  عمودی  سبز  فضای  ایجاد 

دیگری  و  می روند  باال  و  چسبیده  دیوار 
دیوار  روی  که  است  پنل هایی  از  استفاده 
قرار  آنها  داخل  گیاهان  و  می شوند  نصب 

می گیرند.
هزینه فضای سبز عمودی: هزینه کردن 
مانند  عمودی  سبز  فضای  توسعه  برای 
ابتدا  است.  کم مصرف  المپ های  خرید 
در  اما  می شود،  پرداخت  مازاد  هزینه ای 
نهایت همان هزینه از محل صرفه جویی ها 

دوباره باز می گردد. 
برای  گیاهان  بهترین  مناسب:  گیاهان 

کاشت در فضا های سبز عمودی انواع پیچک ها و گیاهان رونده هستند. این نوع گیاهان به دیوار 
یا پنل های تعبیه شده روی دیوار می چسبند و خود به خود باال می روند. برای شروع بهتر است 
گیاهانی انتخاب کنید که به هوای خشک و آفتاب مستقیم حساسیت زیادی ندارند. پیچ اناری، 
پاپیتال، موچسب، گلیسین، نسترن رونده، هفت بند، گل کاغذی، شمعدانی، انواع عشقه، اطلسی 
و پیچ امین الدوله و رز آبشار طالیی از جمله پرکاربرد ترین گل ها و گیاهانی هستند که می توانند 

فضای سبز عمودی یا ورتیکال گاردن

نمونه ای از ورتیکال گاردن
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زینت بخش دیوارهای خانه و یا ساختمان محل کار باشند. گل کاغذی که نیاز به رطوبت هوای 
بیشتری دارد، برای این کار مناسب نیست.

از ماسه، رس، خاک  برای دیوارهای سبز خاکی است که  خاک مناسب  خاک و آب مناسب: 
برگ و کود حیوانی به نسبت های مشخص تهیه شود. برای آبرسانی هم می توان از یک سیستم 
هوشمند و یا قطره ای استفاده کرد. زمان آبیاری هم به نوع گیاهان و هم به فصل سال بستگی 
دارد. در هر حال بهترین زمان برای این کار هنگامی است که سطح خاک خشک شده باشد. برای 

صرفه جویی در مصرف آب، توصیه می شود که از روش آبیاری قطره ای استفاده کنید.

الف( آفات متداول چمن
از آنها در باالی زمین و بعضی در  از آفات به چمن آسیب می رسانند که برخی  انواع مختلفی 
اقلیم های مختلف، مشکالت و آفات گوناگونی به وجود می آیند.  زیر زمین فعالیت می کنند. در 
آفت مهمی در یک منطقه ممکن است که در منطقه دیگر ناشناخته باشد. روش های مناسب و 
خوب نگهداری چمن می تواند در کاهش میزان خسارت و خطر یک حشره مؤثر باشد. استفاده از 
دشمنان طبیعی یا روش کنترل بیولوژیک در رفع مشکل بسیار کمک می کند. چنانچه از سموم 
استفاده می کنید، سعی کنید کامالً مطابق دستورالعمل قوطی سم عمل کرده و نکات ایمنی را به 
دقت مراعات نمایید. قبل از خرید سم از تشخیص صحیح آفت اطمینان بیابید. در صورت لزوم از 

کارشناسان متخصص در شناسایی آفت استفاده کنید. 
.Sphenophorus spp :نام علمی  Bill Bugs شپشه غالت

نوزادان  می باشد.  مانندی  دراز خرطوم  پوزه  با  رنگ  قهوه ای  به  مایل  سیاه  مشخصات: حشره 
)الرو های( آن سفید و بدون پا و در صورت رشد کامل حدود 1 سانتی متر طول دارند. این آفت 

از ریشه ها و تاج گیاه تغذیه می کند.

آفات و بیماری های فضای سبز

آفت حساس هستند. چمن های  این  به  برموداگرس  اغلب چمن ها؛ خصوصاًً  گیاهان حساس: 
مسن در مناطق گرم بیشترین حساسیت را دارند.

نحوه خسارت: اگر الرو های شپشه غالت کنترل نشوند، می توانند تمام سیستم ریشه چمن را 
تخریب کنند. از آنجایی که آنها دراعماق کم خاک فعال هستند، چنانچه به چمن های رول حمله 
ریشه  آفت کرم سفید  از هجوم  بعد  درآورد. در صورتی که  رول  به صورت  را  آن  نمی توان  کنند، 
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که مشخصات آن نیز در این بخش توضیح داده خواهد شد، می توان این کار را انجام داد. جهت 
بررسی حمله این آفت، خاک اطراف ریشه های چمن قهوه ای شده را آزمایش کرده و گودال هایی 
در حاشیه چمن سبز و سالم حفر کنید. اگر در هر 30 سانتی متر مربع بیش از یک الرو وجود 

داشت، چمن راباید تیمار کنید.
کنترل: سموم دیازینون و کارباریل )سوین( برای این کار مناسب می باشند. از فرمول های مایع 
برای چمن مرطوب و از فرمول های گرانولی برای چمن خشک می توان استفاده کرد. بالفاصله بعد 

از مصرف سم آفت کش باید چمن را آبیاری نمود.
.Blissus spp :نام علمی   Chinch Bugs سن

مشخصات: حشره بالغ این آفت به رنگ خاکستری تیره تا سیاه است که کمتر از 6 میلی متر 
در  حشره  سفید  بال های  دارد.  طول 
قرار  آن  بدن  روی  استراحت  زمان 
رنگ  قرمز  نابالغ  حشرات  می گیرد. 
برگ های چمن  در طول  هستند. سن 
در  و  می مکد  را  آنها  شهد  و  خزیده 
نتیجه چمن به حالت پژمرده و سفید 
رنگ درمی آید. این آفت در آب و هوای 

گرم بیشتر شیوع دارد.
گیاهان حساس: چمن های سن آگوستین و زویسیا بیشتر از سایرین به هجوم این آفت حساس 

هستنتد. کنتاکی بلوگرس و بنت گرس خزنده نیز گاهی مورد حمله آن قرار می گیرند.
چمن  و  می شوند  ظاهر  چمن  در  رنگی  زرد  لکه های  آفت،  این  هجوم  اثر  در  نحوه خسارت: 

چمن های  می شود.  خشک  نهایت  در 
تنش  تحت  نقاط  یا  آفتابی  نواحی 
آفت  این  هستند.  حساس تر  خشکی 
دیده  چمن  قطعات  حاشیه  در  فقط 
می شود. روش زیر می تواند در تشخیص 

آفت و کنترل آن کمک کند:
دو سر یک قوطی بزرگ به قطر حدود 
20 سانتی متر را بریده، مطابق شکل در 

زمین فروبرید.
داخل قوطی را با آب پر کنید. به زودی 

سن ها در قوطی آب شناور می شوند.
باید  از سم پاشی  استفاده کنید. قبل  از دیازینون و کلرپیریفوس )دورسبان( می توانید  کنترل: 
چمن را کوتاه کرده و آبیاری کنید. سم پاشی در اواخر روز برای چمن مرطوب و خیس صورت 

می گیرد. به مدت 24 ساعت آبیاری و چمن زنی را نباید انجام دهید.
Pseudaletia sequax :نام علمی  Cut Worm کرم بُرنده

مشخصات: الرو های این آفت پوست کلفت و تیره رنگی داشته و طول آن 2/5 تا 5 سانتی متر 
است و غالباً خال ها یا نوارهای طولی روی بدن خود دارند. زمانی که با عامل مزاحمی روبه رو 
می شوند به درون خود می پیچند و وانمود به مردن می کنند. در هنگام بلوغ، به شب پره هایی به 

رنگ خاکستری مایل به قهوه ای با طوِل بال 2/5 تا 4 سانتی متر تبدیل می شوند.
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گیاهان حساس: همه چمن ها و دایکوندرا
خسارت و تشخیص: الرو این آفت در طول روز در زیر کاهبرگ ها یا خاک پنهان شده و در 
تاریکی شب برای تغذیه از گیاهان بیرون می آید. الرو معموالًً به اولین بخش گیاه که با آن مواجه 
می شود؛ یعنی ساقه نهال حمله می کند و ساقه را می برد. به همین دلیل نام آن را کرم برنده 

می نامند.
برای تشخیص آفت 1 قاشق از ماده ضد عفونی کننده خانگی )وایتکس( را در 4 لیتر آب ریخته و 
مخلوط کنید و به طور یکنواخت روی یک متر مربع از مساحت چمن بریزید. الرو ها به روی سطح 
چمن می آیند. اگر 5 عدد یا تعداد بیشتری الرو در هر مترمربع یافت شود، باید درمان و تیمار 

چمن را شروع کرد.
کنترل: حذف الیه کاهبرگ به طور مؤثری محل اختفای این آفت را از بین می برد. جهت کنترل 
شیمیایی از کلرپیریفوز )دورسیان( و دیازینون می توانید استفاده کنید. قبل از تیمار چمن باید 
آبیاری و چمن زنی را انجام دهید. مواد شیمیایی را در اواخر روز برای چمن مرطوب استفاده کنید 

و آبیاری و چمن زنی را تا مدت 24 ساعت پس از تیمار نباید انجام دهید.
Gryllotalpa gryllotalpa :نام علمی  Mole cricket آبدزدک

از  بسیاری  و طوقه  ریشه  و قطع  با جویدن  این حشرات همه چیزخوار هستند که  مشخصات: 
گیاهان مزارع، ُگل کاری ها و چمن کاری ها باعث مرگ آنها می شوند و همچنین با حرکت خود 
در داخل خاک باعث ایجاد داالن هایی در زمین و در نتیجه موجب سوراخ شدن مرز کرت ها و 
فرار آب از کرت ها می شود. بدین علت نیز آن را آبدزدک نام نهاده اند. آبدزدک شب ها از ریشه 

گیاهان تغذیه می کند.
طول بدن حشره کامل نر 41ـ  35 و ماده 46ـ40 میلی متر است.

بدن استوانه ای شکل، محکم و به رنگ قهوه ای متمایل به خاکستری تا تیره، شکاف های کوتاه 
پیش قفسه سینه فوق العاده بزرگ، پای جلویی خیلی قوی و بزرگ و مجهز به دندانه های برگشته 
برای کندن خاک، دارای دو جفت بال است. بال های جلویی کوتاه و بال های عقبی خیلی بلند 

بادبزنی  مثل  و  بوده  باریک  و  نازک  و 
حشره  می گیرد.  قرار  شکم  روی  تاشده 
در انتهای شکم دارای یک جفت استطاله 
است. حشره تخم های خود را در داخل 
النه هایی در زیر خاک و به شکل دسته 

جمعی می گذارد.

الرو )سمت راست( و حشره بالغ آفت
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نوزادان آفت شبیه حشرات کامل هستند؛ با این تفاوت که بال ها هنوز به طور کامل رشد نکرده و 
اندازه آنها نیز کوچک تر است.

خسارت: همان طور که اشاره شد، به طور کلی خسارت این آفت به دو صورت زیر خالصه می شود. 
1 با جویدن و قطع ریشه و طوقه گیاهان باعث مرگ آنها می شود.

2 با ایجاد کانال هایی در زمین و جابه جا شدن خاک اطراف ریشه ها موجب عدم تماس کامل آنها 
و نیز قطع ریشه ها می گردد. خسارت این آفت در زمین های سبک که دارای رطوبت یکنواختی 

هستند، بیش از اراضی رسی است.
عمق  در  4ـ3  پورگی  سنین  یا  کامل  حشره  شکل  به  را  زمستان  آبدزدک  زیست شناسی: 
100ـ30 سانتی متری داخل خاک می گذراند. در بهار پوره ها و حشرات کامل زمستان گذران به 
فعالیت خود ادامه داده و حشرات کامل جفت گیری می کنند. حشرات ماده پس از جفت گیری 
داخل خاک، داالن های عمیقی حفر کرده و در انتهای آن محل وسیعی به نام النه تهیه می کنند. 
عمق داالن ها بسته به رطوبت خاک متغیر است. بزرگی النه به اندازه یک مشت انسان است. ماده 
از داخل داالن ها ریشه های نازک و الیاف ریشه و خاک برگ پوسیده را جمع آوری نموده و در آنجا 
تخم گذاری می کند. هر حشره ماده 600  ـ300 تخم می گذارد. دوره جنینی 20ـ  15 روز بوده 
و پوره سفید رنگی از آنها خارج می شود. پس از چند روز، پوره ها نیز در اطراف النه برای خود 
داالن های الروی بسیار زیادی ایجاد می کنند. در این مرحله پوره ها گوشت خوار بوده و از حشرات 

داخل خاک و کرم ها تغذیه می کنند. یک نسل آفت 2 سال به طول می انجامد.
روش های کنترل آبدزدک

الف( زراعی
1 شخم زدن زمین برای از بین بردن تخم های آفت مؤثر است.

2 غرقاب نمودن زمین موجب می شود که پوره ها تونل زیرزمینی خود را ترک کرده و بیرون 
بیایند و سپس می توان آنها را جمع آوری و از بین برد.

ب( مکانیکی
نصب تله تشتکی: قرار دادن فرمالین 5% در تشتک سفید لعابی. برای این منظور، پس از حفر 
گودالی به ارتفاع ظرف در کف زمین، تشتک حاوی فرمالین را در گودال قرار می دهند. پس از یک 

شبانه روز آبدزدک ها در مراحل مختلف رشد خود داخل تشتک به تله می افتند. 
ج( شیمیایی

ابتدا زمین را آبیاری نموده و سپس طعمه  از غروب آفتاب  طعمه مسموم: در این روش پس 
داخل  یا  و  پاشیده  به روی چمن  آبدزدک ها  فعالیت  محل  در  و  تهیه  زیر  به شرح  را  مسمومی 
 + کیلو   3 از: سوین  است  عبارت  فرمول طعمه  قرار می دهند.  کپه ای  به صورت  باغچه های گل 

سبوس 100 کیلو + آب 60ـ40 لیتر(. 
Chaetocnema repens نام علمی  Flea Beetles کک های گیاهی

این  بالغ  حشرات  مشخصات: 
آفت بسیار کوچک، سیاه رنگ و 
کوچک  کک های  شبیه  حدی  تا 
هستند. این حشرات زمانی که با 
به  شوند،  روبه رو  مزاحمی  عامل 
اندازه 30 تا 60 سانتی متر به هوا 
زندگی  می پرند. الرو ها در خاک 

الرو )راست( و حشره بالغ )چپ( کککرده و به ندرت دیده می شوند.
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گیاهان حساس: دایکوندرا
خسارت و تشخیص: انواع بالغ آفت، از سطح برگ تغذیه کرده و بافت نرم برگ را از بین می برند 
و فقط اسکلت گیاهی را باقی می گذارند. به طوری که باقی مانده گیاه به صورت در هم پیچیده و 
قهوه ای رنگ و حالتی شبیه سوختگی ناشی از کود یا تشنگی در می آیند. در صورتی که ضربه ای 

به برگ وارد کنید، ناگهان حشرات کوچک به هوا می پرند.
کنترل: برای کنترل شیمیایی آفت می توان از دیازینون و کلرپیریفوز )دورسبان( استفاده کرد. 
قبل از سم پاشی الزم است عملیات چمن زنی و آبیاری را انجام دهید. تا مدت 24 ساعت پس از 

سم پاشی آبیاری یا چمن زنی را انجام ندهید.
Cicadellidae :از خانواده  Leaf Hoppers زنجره ها

مشخصات: حشراتی شبیه ملخ های کوچک و به طول 3 تا 6 میلی متر هستند که به رنگ سبز 
هوا  به  ترس  یا  مزاحم  عوامل  با  مواجهه  در صورت  می شوند.  دیده  زرد  یا  خاکستری  کمرنگ، 

می پرند. زنجره های نابالغ بال ندارند. 

گیاهان حساس: همه چمن ها و دایکوندرا 
خسارت و تشخیص: زنجره ها را در چمن در حالی که به صورت گروهی پرواز می کنند، می توان 
مشاهده نمود. آنها شهد و شیرۀ برگ ها را می مکند و در صورت عدم کنترل باعث خشکیدن و 

رنگ پریدگی چمن می شوند.
کنترل: از سموم دیازینون و کارباریل )سوین( می توانید برای کنترل آنها استفاده کنید. آبیاری و 
چمن زنی را قبل از شروع درمان و تیمار چمن انجام دهید. کنترل شیمیایی چمن باید در اواخر 

روز انجام شود. تا مدت 24 ساعت پس از سم پاشی آبیاری یا چمن زنی را انجام ندهید.
 Crambus perlella :نام علمی  Sod Web Worms کرم های تارتَن

پیله های  کاهبرگ  داخل  یا  خاک  در  آن  الرو های  که  دلیل  این  به  آفات  این  نام  مشخصات: 
از  و  هستند  مختص چمن  آفت  تقریباً  تارتن  کرم های  می باشد.  تارتن  کرم  می تنند،  ابریشمی 
برگ ها و ساقه چمن تغذیه می کنند. الرو ها خاکستری رنگ و باریک با خال های سیاه می باشند. 
حشره کامل آن شب پره ای است )شب ها پرواز می کند( که رنگ مایل به سفید یا میشی دارد 
و طول بالش حدود 2/5 سانتی متر است. یک نوار سفید نقره ای روی بال جلویی شب پره چمن 
دیده می شود. شب پره ها در خالل روز در چمن مخفی شده و زمانی که با عامل مزاحمی روبه رو 

می شوند، به صورت زیگزاگ پرواز می کنند. آنها تخم هایشان را در حین پرواز می گذارند. 

انواع زنجره
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گیاهان حساس: همه چمن ها خصوصاًً بنت گرس، بلوگرس و چمن های تازه روییده
خسارت و تشخیص: پروانه های بالغ موقع استراحت رو به طرف پایین و روی ساقه چمن قرار 
گرفته، بال های خود را دور شکم خود می پیچند. حشرات بالغ دهان مکنده ای دارند و به رنگ 
تیره با بدنی با بال های باز به عرض حدود تا 2/5 سانتی متر هستند. بال های جلوی آنها اغلب 
نوارهای طولی و سایر عالئم می باشند.  دارای  و  بوده  قهوه ای  به  مایل  تا خاکستری  سفیدرنگ 
حشره بالغ را می توان از روی یک جفت زائده خرطوم مانند موجود در پیشانی آن تشخیص داد. 
اندازه تا یک توپ بیس بال  عموماً عالمت مشخصه خسارت آفت در چمن، لکه های قهوه ای به 
است. گاهی در داخل لکه های قهوه ای سوراخ هایی به اندازه یک مداد دیده می شود که در نتیجه 
اثر نوک پرندگان برای یافتن کرم های آفت حفر شده اند. در مراحل خشکی این عالئم چندان 
مشهود نیستند. الرو آفت، برگ ها و ساقه های چمن را از محل باالی طوقه می جود. در اثر افزایش 
خسارت مساحت لکه های قهوه ای بزرگ تر می شود. برای تشخیص این آفت، یک قاشق ازماده 
ضدعفونی کننده  خانگی )وایتکس( را در 4 لیتر آب مخلوط کرده و به طور یکنواخت روی 1 متر 
مربع از مساحت چمن کاری شده بریزید. اگر این آفت موجود باشد، به سطح چمن خواهد آمد. 

نیم  حدود  لکه ها  مساحت  که  است  وقتی  آفت  کنترل  به  اقدام  آغاز  زمان  یا  اقتصادی  آستانه 
مترمربع باشد و یا زمانی که حداقل 15 عدد کرم تارتِن چمن در هر مترمربع وجود داشته باشد. 
ارقام  ارقام مقاوم چمن است. نمونه آن،  از  این آفت، استفاده  برای کنترل  بهترین راه  کنترل: 
 )Endophyte ـ  Enhanced( رایگرس چند ساله، فستوکای بلند و برگ نازک ارتقا یافته با اندوفیت
هستند. اندوفیت ها معموالًً قارچ های مفیدی هستند که در بین دیواره های سلولی چمن زندگی 
می کنند. در اکثر موارد قارچ های اندوفیت الکالوییدهایی تولید می کنند که مقاومت گیاه را به 
آبیاری،  نگهداری مناسب و کافی چمن شامل کود دادن،  افزایش می دهند.  بیماری  حشرات و 

هوادهی چمن و حذف الیه کاهبرگ مؤثر است و هجوم را کاهش می دهد.
اکنون در برخی کشورها نماتدهای پارازیت حشرات برای سالم نگهداشتن گیاه در مقابل گونه های 

کرم تارتن در دسترس می باشد.
در صورت لزوم از دیازینون یا کلرپیریفوس )دورسبان( استفاده کنید. سم سوین نیز برای کنترل 
این آفت مؤثر است. قبل از شروع سم پاشی، چمن زنی و آبیاری را انجام دهید. کنترل را در اواخر 
روز برای چمن مرطوب انجام دهید و تا مدت 24 ساعت پس از سم پاشی آبیاری یا چمن زنی را 

انجام ندهید.
Polyphylla olivieri :نام علمی  Chafer Grubs کرم سفید ریشه

مشخصات: یکی از آفاتی که کیفیت و کمیت چمن و درختچه های زینتی را کاهش می دهد، 
الرو چند گونه از سوسک های حشرات خانواده Scarabeidae یا کرم سفید ریشه است. این الرو 

حشره بالغ و الرو کرم تارتن
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با تغذیه از ریشه گیاه باعث تخریب و کنده شدن چمن می شود. همه کرم های سفید ریشه با 
داشتن رنگ کرم، بدن C شکل، سر قهوه ای مایل به قرمز و سه جفت پای کوتاه در ظاهر شبیه 
هم هستند. الرو ها پس از رشد کامل به طول 2/5 تا 4 سانتی متر می رسند. دوره زندگی کرم 

سفید ریشه حدود 3 سال طول می کشد.

گیاهان حساس: همه چمن ها
آسیب و تشخیص: این الرو ها در زیر سطح زمین تغذیه کرده و به ریشه ها و ریزوم های همۀ 
گونه ها و ارقام متداول درختچه های زینتی و چمن آسیب می رسانند. در ناحیه هایی که هجوم 
آنها شدید است، ریشه ها کاماًلً خورده شده و چمن را مانند یک چمن قطعه ای می توان به عقب 
برگرداند و رول کرد. اولین نشانه خسارت، مسیرهای متمرکزی از چمن رنگ پریده، بی رنگ و 
مرده می باشد که در ظاهر شبیه عالئم استرس رطوبتی است. در این مناطق چمن در زیر پا حالت 
اسفنجی داشته، به راحتی از سطح خاک بلند شده یا مانند فرش لوله می شود و الرو ها در زیر 
آن نمایان است. در اواخر تابستان زمانی عالئم خسارت پدیدار می شوند که عمدۀ آسیب صورت 
گرفته است. بنابراین نمونه برداری برای کرم سفید ریشه باید در اوایل دوره پیش بینی شده فعالیت 
کرم ها و قبل از ظهور عالئم خسارت شروع شود. از آنجایی که کرم های سفید به طور تصادفی در 
چمن پراکنده نمی شوند، نمونه برداری ثابت و یکسان از تمام مناطق چمن ضروری است. برای 
انجام نمونه برداری باید در هر یک از سایت های نمونه برداری دو بخش 15×15 سانتی متر از چمن 
را از سه طرف بریده و چمن را برگردانید و سپس 5 سانتی متر باالی ریشه را برای حضور کرم های 

سفید بررسی کنید.
کنترل: جهت کنترل این آفت، خاک زیر نقاط قهوه ای را در اواخر تیر ماه حفر کرده و بررسی 
کنید. اگر بیش از 1 الرو سوسک در هر 30 سانتی مترمربع وجود داشت، درمان کل چمن را 
در اواسط مرداد انجام دهید. از دیازینون و کلرپیریفوس )دورسبان( استفاده کنید. از فرمول های 
مایع برای چمن مرطوب و خیس و فرمول های گرانولی برای چمن خشک استفاده کنید و سپس 
آبیاری را خوب انجام دهید. زمانی که مقدار الیه کاهبرگ چمن کم باشد، مواد شیمیایی بهتر 

مؤثر واقع می شوند.
مورچه

مورچه ها باعث ایجاد توده های خاک بر روی سطح چمن می شوند که این پشته های خاک در 
این عوارض در  ناهمواری سطح چمن ها می گردند.  باعث  مسیر ماشین چمن زنی قرار گرفته و 
اواخر بهار تا اوایل پاییز دیده می شوند. با استفاده از بوراکس و بندیوکارب یا تری کلروفن می توان 

مورچه ها را کنترل کرد.

الرو )راست( و حشرات بالغ )چپ( کرم سفید ریشه
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موش
موش کور باعث ایجاد شبکه های تونل مانند در 
خاک زیرین چمن گردیده و وقتی این شبکه فرو 
ایجاد  را در سطح چمن  ناهمواری  بریزد، سطح 
می نماید. این عارضه بیشتر در اواخر تابستان و 
پاییز مشاهده می شود. استفاده از طعمه مسموم 

برای دفع این موش ها مفید واقع می گردد.

النه مورچه در چمن

به محض اینکه در بهار برف ها آب شدند، این گونه 
اینها  مناظر در برخی اراضی مشاهده می شوند. 
در واقع مسیر عبور موش های صحرایی هستند. 
موش ها در حین عبور در مسیر خود ریشه چمن 
را خورده، زیر برف پنهان می شوند. با آب شدن 
برف آنها به سوی بوته زارها و علف های بلند رو 
آورده و در داخل آنها از حمله دشمنان طبیعی 
امان  پرندگان شکاری و گربه ها در  مانند  خود؛ 
می مانند. برای مرمت این نقاط باید شکاف ها را 

با خاک یا کمپوست پر کنید.

آثار موش ها در چمن

ب( بیماری های رایج چمن
غالب بیماری های چمن در نتیجه قارچ های مختلف بروز می کنند. اما گاهی، سایر عوامل زنده 
نیز  بد  نگهداری  یا عملیات  نامساعد محیطی  نیز شرایط  نماتدها و  باکتری ها،  مانند ویروس ها، 
باعث ایجاد بیماری چمن می شوند. وجود الیه های کاهبرگ، شرایط مساعدی را برای رشد و نمو 
قارچ های بیماری زا تولید می کند. البته استفاده بیش از حد یا خیلی کم کود نیز باعث این امر 
می شود. در حد امکان بهتر است از روش شیمیایی برای کنترل بیماری ها پرهیز نمود؛ ولی در 
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صورت شدت بیماری، مجبور به استفاده از قارچ کش می شویم. همان طور که درمورد استفاده سایر 
مواد شیمیایی گفته شد، باید برچسب این مواد را به دقت خوانده و از دستورالعمل تبعیت کنید.

Rhizoctonia solani :عامل   Brown patch لکه قهوه ای
قهوه ای  لکه های  وجود  عالئم: 
کوچک با شکل نامنظم از عالئم 
افزایش  با  است.  بیماری  این 
شدت بیماری، لکه ها نیز بزرگ تر 
مراکز  است  ممکن  می شوند. 
کنند  پیدا  هم پوشانی  لکه ها 
مشابه  قهوه ای،  بزرگ  دوایر  و 
آورند.  به وجود  دود  حلقه های 
برگ های  بیماری،  شدت  اثر  در 
چمن له و آبکی شده و به رنگ 
و  درآمده  زرد  به  مایل  قهوه ای 

می میرند.
گیاهان حساس: بنت گرس، برموداگرس، لوگرس، سن آگوستین، فستوکا و رای گرس.

کنترل: مصرف کودهای ازته به مقدار زیاد، به خصوص در پاییز، عالوه بر زیان های دیگر، گیاهان 
مختلف از جمله چمن را در برابر بیماری ها حساس می کند. بنابراین نباید در مصرف این گونه 
کودها زیاده روی کرد. میزان سایه بر روی چمن را به حداقل برسانید و چمن را هوادهی کنید. در 
صورت نیاز به عمق 15 سانتی متر آبیاری کنید. از قارچ کش های بنومیل، یوفانات و کلروتالونیل 

می توانید استفاده کنید.
Sclerotinia himoeocarpa :عامل  Dollar spot لکه دالری

عالئم: در اثر این بیماری، تعداد زیادی لکه های کوچک خاکستری یا سفید به اندازه سکه نقره ای 
مورد  نواحی  می کند،  به حمله  قارچ شروع  که  زمانی  می آیند.  به وجود  روی چمن  دالری  یک 
هجوم ظاهر آب گزیده پیدا می کنند. گاهی لکه ها در مساحت زیادی از زمین به رنگ کاه و حصیر 

مرز  یک  اغلب  می شوند.  پدیدار 
قهوه ای مایل به قرمز روی لکه ها 
هوای  با  روز هایی  می شود.  پیدا 
مرطوب، شب های خنک،  و  گرم 
شبنم سنگین و خاک های خشک 
با کود ازته کم محیط مناسبی را 
فراهم  بیماری  این  توسعه  برای 

می کنند.
گرس،  بنت  حساس:  گیاهان 
فستوکا  بلوگرس،  گرس،  برمودا 

و رای گرس
کنترل: حذف الیه کاهبرگ و در 

صورت نیاز باید به عمق 15 سانتی متر آبیاری صورت گیرد. از هوادهی و مصرف کود با نیتروژن 
زیاد استفاده کنید. از قارچ کش های مؤثر می توان آنیالزین، بنومیل و تیو فانات را نام برد. آبیاری 

را بهتر است برای کوتاه کردن مدت خیس ماندن برگ ها و حذف شبنم صبح ها انجام دهید. 

عالئم بیماری لکه قهوه ای

عالئم بیماری لکه دالری
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  Fairy Ring :قارچ حلقوی
Marasmius oreades :عامل

عالئم: قطعات دایره ای شکل کوچکی 
روی چمن سبز تیره به وجود می آیند و 
از بین  این بیماری چمن  اثر  اغلب در 
می رود. همراه این بیماری  ممکن است 

قارچ های کالهک دار نیز ظاهر شوند.
گیاهان حساس: همه چمن ها

از  و  کرده  هوادهی  را  چمن  کنترل: 
و  کنید  استفاده  زیاد  نیتروژن  با  کود 
چمن را به مدت 3 تا 5 روز خیس و 
مؤثری  قارچ کش  نگهدارید.  مرطوب 

برعلیه این بیماری وجود ندارد.
 Fusarium patch لکه فوزاریومی

 Microdochium nivale :عامل
عالئم: عالئم بیماری در پاییز با لکه های 
کوچک گرد نارنجی تا قهوه ای مایل به 
قطر  بیشتر  سانتی متر  چند  که  قرمز 
ندارند، آغاز می شود. در طول زمستان 
مشخص  لکه  بهار،  فصل  سمت  به  و 
نکروتیک  بافت های  از  خوشه ای  گرد 
به قطر 20ـ10 سانتی متر روی چمن 
اکثراً  تشکیل می شوند. لکه فوزاریومی 
از  کمتر  ارتفاع  با  که  چمن هایی  در 
7/5 سانتی متر چیده شده اند، مشاهده 
لکه ها  بلند،  چمن های  در  می شود. 
که  هستند  حلقوی  نقش  فاقد  معموالًً 

در چمن های کوتاه دیده می شوند.
گیاهان حساس: همه انواع چمن های فصل سرد

کنترل: راه های مختلف کنترل زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی در این مورد وجود دارند که برخی 
از آنها مؤثرتر از سایرین است. در هر صورت بهترین راه، مثل سایر بیماری ها، روش تلفیقی است 
که در آن از مجموعه ای از راه ها برای کنترل استفاده می شود. از جمله اینکه: ارتفاع چمن زنی 
را بین 64 تا 76 میلی متر در نظر بگیرید. کم کردن رطوبت در کاهش میزان بیماری مؤثر است. 
بنابراین آبیاری را در حد طبیعی و نه بیشتر انجام دهید. پرهیز از مصرف بیش از اندازه کود ازته 
در پاییز هم راه دیگر کنترل بیماری است. سایه را به حداقل رسانده، چمن را هوادهی کنید و 

زهکشی را بهبود بخشید. از قارچ کش های بنومیل و تیوفانات دراوایل پاییز استفاده کنید.
Pythium spp. :عامل  Grease spot لکه روغنی

عالئم: لکه روغنی یا بالیت پنبه ای یکی از بیماری های بسیار مهلک چمن به خصوص در بنت 
گرس و رای گرس می باشد. برگ های چمن مورد هجوم این بیماری ابتدا آب جذب کرده، سپس 
به هم  از مدتی  تا خاکستری درآمده و پس  قهوه ای روشن  به رنگ  لکه ها  چروکیده می شوند. 

عالمت بیماری قارچ حلقوی

عالمت بیماری لکه فوزاریومی
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را  مانندی  حصیر  پوشش  و  پیوسته 
رگه های  همچنین  می آورند.  به وجود 
می شود.  تشکیل  درظاهر چمن  نواری 
روی  نیز  پنبه ای  و  گاهی کپک سفید 
شکل  لکه ها  می شود.  ظاهر  برگ ها 
از  آنها  قطر  اندازه  و  داشته  نامنظمی 

یک تا 10 سانتی متر متفاوت است.
چمن ها  همه  حساس:  گیاهان 

خصوصاً چمن های تازه روییده
حد  در  را  شیمیایی  کود  کنترل: 
به  را  سایه  کنید.  مصرف  متوسط 

حداقل رسانده و چمن را هوادهی کنید. آبیاری را در اوایل روز انجام داده و از آبیاری زیاد پرهیز 
کنید. کنترل شیمیایی آن با متاالکسیل صورت می گیرد.

Puccinia :عامل   Rust بیماری زنگ
عالئم: عمده ترین بیماری چمن نوعی قارچ به نام زنگ است که معموالًً در روز های گرم تابستان 
و هنگامی که رطوبت خاک زیاد است، بروز می کند. این بیماری موجب می شود که چمن قطعه 

قطعه به رنگ زرد درآمده و سوخته به نظر برسد. 
عالئم اولیه شامل لکه هایی یا جوش های کوچک زرد رنگ مایل به قرمز است که به تدریج بزرگ 

گروه های  در  لکه ها  این  می شوند. 
و  مسن  برگ های  روی  مدور  یا  دراز 

ساقه های چمن پدیدار می شوند.
اپیدرم  قارچ  اسپورهای  بلوغ  زمان  در 
بافت گیاه را در محل آلودگی شکافته 
و اسپورها از طریق باد و قطرات باران 
از محل آلودگی به نقاط سالم سرایت 
شدید  بیماری  که  زمانی  می کنند. 
باشد، چمن ضعیف و رنگ پریده شده و 
در آلودگی های شدید گیاه خشک شده 

از بین می رود.
گیاهان حساس: بلوگرس و رای گرس

کنترل:
 مخلوطی از چند نوع بذر مناسب برای منطقه را بکارید.

 چمن را از طریق آبیاری و کوددهی مناسب و به موقع و چمن زنی حفظ و تقویت کنید.
 آبیاری را صبح انجام دهید تا چمن در طول روز زودتر خشک شود و طول مدت زمانی که 

برگ ها خیس می مانند به حداقل برسد؛ زیرا بیماری در شریط رطوبتی توسعه می یابد.
 از رسیدن نور و جریان هوا به چمن از طریق هرس درختان و درختچه ها در نزدیکی چمن 

اطمینان حاصل کنید.
 در صورت مشاهده بیماری با از بین بردن قسمت های آلوده، میزان بیماری را کاهش دهید.

از تنش رطوبتی در طی دوره های خشکی بپرهیزید.
 تریادیِمفون، مؤثر ترین قارچ کش می باشد. آنیالزین و مانکوزب نیز سودمند هستند.

عالئم بیماری لکه روغنی

عالئم بیماری زنگ
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  Snow Mold کپک برفی
Typhula spp. :عامل

لکه های  به صورت  برفی  کپک  عالئم: 
ذوب  هنگام  چمن،  روی  کثیف  سفید 
برف ها پدیدار می شود. حاشیه بین این 
تشخیص  قابل  و  متمایز  نسبتاً  لکه ها 
بوده و چمن های مرده به آسانی کنده 
می شوند. این عارضه بیشتر در پاییز و 

زمستان دیده می شود.
گیاهان حساس: بنت گرس، بلوگرس 

و فستوکا
برای  روشی  هر  از  استفاده  کنترل: 
از  تهویه چمن و جلوگیری  و  هوادهی 

راه رفتن روی چمن در دوره هوای سرد و مرطوب در کنترل بیماری مؤثر است. سعی کنید میزان 
توده برف انباشته شده روی چمن را کم کنید و برف را از روی چمن کنار بزنید. می توانید از 

قارچ کش های بنومیل و تیوفانات، قبل از نخستین بارش برف استفاده کنید. 
 Lawn Chlorosis زردی چمن

در اثر کمبود مواد غذایی به خصوص نیتروژن و آهن، برگ های چمن سبز کم رنگ متمایل به زرد 
می شوند. البته باید به این نکته توجه داشت که در برخی چمن های ورزشی این عمل به صورت 
عمدی و کاماًلً دستی انجام می پذیرد. به عنوان مثال شاید به خطوط راه راه چمن زمین فوتبال 
ورزشگاه ها و یا زمین چمن بازی گلف دقت کرده باشید. معموالًً در این مورد چند روز قبل از 
شروع مسابقات نقاطی از زمین را به صورت کاماًلً از پیش تعیین شده با پوشش های مخصوص 
برداشتن  از  بعد  نهایت  در  و  نمایند  نقاط خودداری  آن  به  آفتاب  نور  از رسیدن  تا  می پوشانند 
پوشش، چمن زیر آنها به رنگ زرد درآمده و با محیط سبز اطرافش دارای جلوه خاصی می شود.

اما در نوع بیماری معموالً با استفاده از کودهای حاوی نیتروژن و آهن، خصوصاً کودهای آلی طی 
یک دوره متوالی و کاماًل برنامه ریزی شده ترمیم می گردد.

عالمت بیماری کپک برفی

داشتن چمن عاری از علف هرز به نظر غیرممکن می باشد. اما می توان با رعایت نکات زراعی، چمنی 
پرپشت و سالم پرورش داد که علف های هرز بیش از 1 تا 2 سانتی متر نتوانند در آن ریشه بدوانند. 

انواع مهم علف های هرز چمن
علف های هرز دارای انواع زیادی هستند که برحسب شرایط محیطی در مزارع و باغات رشد کرده 
و به محصول اصلی صدمه می زنند. در اینجا سعی کرده ایم تا به آن دسته از علف های هرز اشاره 

کنیم که در چمنزارها رشد کرده و به فضای سبز خسارت وارد می کنند.
Taraxacum officinale 1 گل قاصد

گیاهی است علفی و دائمی که ساقه آن به ارتفاع 40 سانتی متر می رسد. گل های زرد روشن و 
برگ های بدون ساقه در قاعده گیاه، آن را به صورت گیاهی متمایز در آورده است. این گیاه دارای 

علف های هرز چمن
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ریشه ای عمیق به طول یک متر و به ندرت تا دو متر به رنگ قهوه ای مایل به زرد است. گل های 
قاصد معمولی، دسته ای از گیاهان بسیار شبیه به یکدیگر از سرده قاصدک را تشکیل می دهند که 
همگی از خانواده گیاهان دارای گل های سبدی )Asteraceae( هستند. به طور خودرو در بیشتر 
مزرعه ها و دشت ها، در وسط چمن، حاشیه شوره زار، کنار جاده ها و اراضی بایر می روید. بلندی 
ساقه آن به 10 تا 30 سانتی متر می رسد. از ساقه آن در صورت خراشیدگی یا شکستن شیرابه 
سفید رنگی خارج می شود. میوه اش فندقه و دارای دسته تارهای ابریشمی در قسمت انتهایی است 

که به آن قاصدک می گویند؛ زیرا به منظور بذرافشانی به پرواز درمی آید.

Alopecurus myosuroides 2 دم روباهی کشیده
با  پاییزه  یک ساله،  هرز  علف های  از 
بذر  به وسیله  است.  باریک  ساقه های صاف 
تکثیر می یابد. ساقه ای راست دارد که طول 
به صورت  و  می رسد  سانتی متر  تا60  آن 
می شوند.  دیده  هم  به  نزدیک  توده های 
و طویل  باریک  هرساقه، سنبله  انتهای  در 
قرار  سانتی متر  10ـ3  طول  به  ریشه دار 
دارد. گل آذین آن مانند سایر غالت متراکم 
بذرهای رسیده  است.  روباه  به دم  و شبیه 
آن به وسیله باد به اطراف پراکنده می شود. 
دم روباهی در ایران بیش از 16 گونه دارد.

3 تاج خروس وحشی
Amaranthus retroflexus

به  ایستاده،  رشد  عادت  با  است  گیاهی 
آن  تکثیر  سانتی متر،  200ـ30  ارتفاع 
از  پوشیده  و  مشعب  آن  ساقه های  بذر،  با 
بلند و خشن. گل آذین  یا  کرک های کوتاه 
انتهای  در  متراکم  سنبله های  به صورت 

ساقه قرار دارند.
دوره رویش: در اواخر بهار جوانه زده و از 

اواسط تا اواخر تابستان گل می دهد.

میوه و بوته گل قاصد

دم روباهی کشیده

تاج خروس وحشی
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و  ذرت  و  قند  چغندر  مثل  تابستانه  محصوالت  به ویژه  مختلف  مزارع  وسیع  به طور  پراکنش: 
همچنین باغ ها و زمین های بایر را آلوده می کند.

Stellaria media 4 گندمک
برگ های  و  بوده  یک ساله  گیاه  یک  گندمک 
آن کوچک می باشند. برگ ها  به صورت متقابل 
این  می کنند.  رشد  منشعب  ساقه های  روی  و 
می کند.  رشد  سایه  مکان های  در  هرز  علف 
حالت خوابیده و رونده با ساقه نازک و ظریف 
زمین  با  ساقه  گره های  تماس  محل  در  دارد. 

تولید ریشه نابجا می کند.
کنترل: زهکشی خوب چمن باعث جلوگیری 

از رشد علف هرز گندمک می شود.
Digitaria sanguinaris ۵ علف خرچنگ

 علف هرز یک ساله ایست که درچمن هایی که 
با  دارند و در چمن های  آبیاری سطحی  دائماً 
نیز شایع  بد  با زهکشی  بد و در مزارع  تغذیه 

می باشد.
و  خوب  کوددهی  به صورت  زراعی،  کنترل 
مقاوم و سالم نگهداشتن چمن می باشد. جهت 
باید  خرچنگ،  علف  ریشه های  خشکاندن 
البته  کنید.  آبیاری  عمیق  به طور  را  چمن ها 
دفعات آبیاری نباید زیاد باشد. اقدامات کنترلی 

باید در اوایل فصل رشد صورت گیرد.
Plantago spp. 6 بارهنگ

این علف هرز چند ساله فصل خنک به شکل 
کپه ای رشد می کند. بارهنگ پهن برگ دارای 
طول  به  شکل  مرغی  تخم  پهن  برگ های 
تا 10 سانتی متر می باشد. دمگل طویل   7/5
پیچ خوردگی  گیاه  باالی  در  و  بوده  باریک  و 
می یابد. بارهنگ شاخ گوزنی دارای برگ های 
طویل و باریک بوده و یک ساقه طویل )بیش 
از30 سانتی متر( با خوشه توپی شکل در انتها 

دارد.
دست  با  گیاه  آوردن  بیرون  خاک  از  کنترل: 

قبل از تشکیل گل ها مؤثر می باشد.

گندمک

علف خرچنگ

بارهنگ
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Cirsium arvense 7 کنگر وحشی
گیاهی پایا با رویش پاییزه، معموالً به صورت 
با  سانتی متر،  100ـ   80  ارتفاع  مجتمع، 
است.  عمیق  نسبتاً  و  گسترده  ریشه های 
و  سفید  اره ای،  دندانه دار،  آن  برگ های 
تا  صورتی  مرکب  گل  می باشد.  کرک دار 
بنفش رنگی دارد. رویش آن از طریق بذر به 

خوبی انجام می گیرد.
موقع  در  باید  زیاد  خارهای  داشتن  علت  به 

وجین آن از دستکش استفاده کنید.
Convolvulus arvensis 8 پیچک صحرایی

پیچنده  یا  خوابیده  چند ساله  است  گیاهی 
ریزوم های  و  بذر  طریق  از  که  باالرونده  و 
رنگ  به  ریزوم ها  می یابد.  تکثیر  زیرزمینی 
گسترده  جهات  تمام  در  و  بوده  سفید 
دارای  هستند.  آبدار  و  گوشتی  و  می شوند 
پیچیده  هم  در  و  گسترده  بسیار  ریشه های 
و ساقه های خزنده روی زمین )استولون( به 
این  برگ های  تا120سانتی متر،   30 طول 
گوشوارک دار،  شکل  پیکانی  و  متقابل  گیاه 
شیپور  و  صورتی  سفید  تا  سفید  گل هایش 
به  صحرایی  پیچک  ریشه کنی  است.  مانند 
انشعابات  با  عمیق  ریشه های  وجود  دلیل 
فراوان، استولون و بذرهای بادوام )حفظ قوه 

نامیه تا 50 سال( بسیار سخت است.
Polygonum aviculare ۹ هفت بند

دارای  و  یک ساله  است  گیاهی  هفت بند  علف 
سانتی متر  به 50  آن  طول  که  خوابیده  ساقه 
زودی  به  و  شده  سبز  بهار  اوایل  در  می رسد. 
می پوشاند.  مثل حصیر  را  زمین  و  کرده  رشد 
برگ های آن ریز، نوک تیز و گل های آن ریز 
و کوچک و به رنگ صورتی است. این گیاه در 
اکثر نواحی آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا می روید 
و در مقابل عوامل خارجی بسیار مقاوم است. 
هم  باز  شود،  لگدمال  اگر  حتی  به طوری که 
چمنزارها،  در  هفت بند  علف  نمی رود.  بین  از 
کنار جاده ها، اراضی متروک و خرابه ها، مناطق 
سایه دار و بین تخته سنگ ها می روید. این گیاه 
در اکثر نقاط ایران نیز وجود دارد. در چمن به 
محض مشاهده در بهار باید آن را کنترل کرد.

کنگر وحشی

پیچک صحرایی

هفت بند
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Rumex cripus 10 ترشک
دارای  چند ساله  برگ  پهن  هرز  علف  این 
برگ های طویل و بازک به رنگ سبز تیره 
با لبه های نرم و موج دار است. پس از رشد 
کافی، یک خوشه باریک و بلند از گل های 

مایل به سبز آن از مرکز گیاه باال می آید.
یک  کمک  به  یا  دست  به وسیله  کنترل: 

بیلچه می توان آن را ریشه کن کرد. 
ترشک

با توجه به رشد روز افزون جمعیت انسانی در جهان مسئله نیاز غذایی و تأمین آن به عنوان یک 
مشکل اصلی و دغدغه جدی همواره برای بشریت امروز جزء مسائل مهم تلقی گردیده و علی رغم 
تالش در جهت افزایش تولید؛ دائماً از سوی عوامل خسارت زا تحت تأثیر قرار گرفته است. یکی 
از عوامل تأثیرگذار در کاهش محصول، علف های هرز هستند. علف های هرز به دو صورت کمی و 

کیفی به محصول خسارت می زنند. در اینجا به بخشی از این خسارت ها می پردازیم.
1 رقابت با محصول اصلی در جذب رطوبت، مواد غذایی، اشغال فضا و نهایتاً کاهش محصول 

اصلی.
2 ترشح مواد سمی در داخل خاک و مسموم کردن گیاهان زراعی.

هرز سمی  علف های  از  بعضی  توسط  انسان  و حتی خود  طیور  و  دام  در  مسمومیت  ایجاد   3
به صورت های مختلف )اختالط با محصول و مصرف خوراکی آن، تماس با قسمت های سمی و...

4 به عنوان پناهگاه و میزبان حد واسط برخی از عوامل بیماری و آفات گیاهان زراعی عمل کرده 
و به طور غیر مستقیم می توانند خسارت زا باشند.

اهمیت اقتصادی علف های هرز

از  تولید بذر  بر  نیز عالوه  تولید بذر تکثیر می یابند؛ ولی تعدادی  از طریق  اغلب  علف های هرز 
طریق ساقه یا ریشه های خزنده و زیر زمینی افزایش می یابند، به طوری که اگر ریشه ها یا ساقه 
به وجود  بوته جدید علف هرز  از هر قطعه یک  تقسیم کنیم،  به چند قسمت  را  آنها  زیر زمینی 
می آید. بذر علف های هرز ممکن است توسط عوامل مختلفی مانند: باد، آب، آبیاری، حیوانات، 
بذور آلوده به بذر علف های هرز و همچنین توسط انتقال خاک مخلوط با بذر علف های هرز به 

مزارع دیگر انتشار یابد.

راه های تکثیر و انتشار علف های هرز

کنترل علف های هرز

سه روش در خصوص علف های هرز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد: پیشگیری، کنترل و 
ریشه کنی. موضوع پیشگیری یعنی جلوگیری از ورود بذر یا سایر اندام های علف هرز که می تواند 
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کرده  جلوگیری  از خسارات  به خوبی  می تواند  روش  این  اجرای صحیح  یابد.  تکثیر  آن  توسط 
اما چون کنترل برخی از عوامل از دسترس انسان خارج است، گاهی  و مقرون به صرفه باشد؛ 
مسئله پیشگیری دچار نقصان می شود. به علت اینکه همه بذور علف های هرز در یک زمان سبز 
نمی شوند و نیز بذور بسیاری از علف های هرز مدت زیادی را ممکن است به حالت خواب به سر 
برند، روش ریشه کنی علف هرز نیز مقدور نیست. بنابراین تنها راه مناسب آن روش کنترل یعنی 
به طور  زیر  در  آنها می باشد.  دادن خسارت  و کاهش  هرز  علف های  داشتن جمعیت  نگه  پایین 

خالصه به شرح روش های متداول کنترل علف های هرز می پردازیم.
1 روش کنترل مکانیکی: در این روش از شخم با انواع ادوات کشاورزی مناسب و نیز انجام 

وجین دستی جهت از بین بردن علف های هرز استفاده می شود.
2 روش کنترل زراعی: کلیه عملیات زراعی از قبیل رعایت تناوب زراعی )تعویض کشت سال 
کاشت  زمان  انتخاب  خاک ورزی،  عملیات  مناسب،  ارقام  انتخاب  دیگر(،  محصوالت  با  سال  به 
مناسب، تنظیم آبیاری، رعایت کاشت بذر در عمق و تراکم مناسب و نیز کشت گیاهان مقاوم 

می توانند در کنترل علف های هرز مؤثر باشند.
3 روش کنترل بیولوژیک: در این روش از موجودات زنده مانند جانوران، حشرات، قارچ ها، 
باکتری ها و... به عنوان دشمنان طبیعی شناخته شده برای کنترل علف های هرز استفاده می شود. 
کنترل بیولوژیکی یک روش جدید نیست. سوابق تاریخی آن به سال 1860 برمی گردد. در آن 
سال حشره قرمز )Ceylonicus dactylopius( به منظور کنترل نوعی کاکتوس در قسمت هایی 
از هندوستان و سیالن مورد استفاده قرار گرفت. همچنین کنترل بیولوژیکی این گیاه با استفاده 
از بید کاکتوس )Cactoblastis cactorum( در کشور استرالیا در سال 1925 بسیار موفق بوده 
است. در آن سال کاکتوس بیش از 25 میلیون هکتار از مراتع استرالیا را آلوده ساخته بود. الرو 
حشره بر روی علف هرز رشد می کند. پوسیدگی نرم باکتریایی به عنوان دومین انگل پس از الرو 
وارد صحنه شده و میزان خسارت را بیشتر کرد و به این طریق قسمت اعظم مراتع پس از رفع 
آلودگی مجدداً مورد استفاده اصلی خود قرار گرفت. در آمریکا نتایج جالبی از کنترل علف هرز 
چند ساله گل راعی که حدود یک میلیون هکتار از مراتع کالیفرنیا و اورگان را آلوده ساخته بود، 
 ،1944 سال  در   )Chrysolina quadrigemina( کریزولینا  حشره  از  استفاده  با  آمد.  به دست 
جمعیت این علف هرز به یک درصد جمعیت اولیه کاهش یافت. استفاده از این روش در مناطق 

وسیع اغلب اقتصادی تر از روش های کنترل مکانیکی و شیمیایی بوده است.
در روش کنترل بیولوژیکی باید سطح کمی از علف های هرز قابل تحمل باشد؛ زیرا در صورت 

نابودی کامل منبع غذایی عامل کنترل بیولوژیکی نیز از بین خواهد رفت.
4 روش کنترل فیزیکی: عمل بوجاری و جدا سازی بذر علف های هرز از بذر گندم و استفاده 
از آتش برای کنترل علف های هرز در حاشیه مزارع و جاده ها نیز جزء روش های کنترل فیزیکی 

محسوب می شوند.
۵ روش کنترل شیمیایی: در روش شیمیایی، از سموم علف کش برای کنترل علف های هرز 
استفاده می شود. علف کش ها اگر به طور صحیح مصرف شوند، مزایای زیادی دارند. از این طریق 
اما کاربرد علف کش ها می تواند معایب و  در زمان کوتاه می توان علف های هرز را کنترل نمود. 
مشکالتی نیز همراه داشته باشد. برای استفاده از علف کش ها نیاز به آگاهی و دانش فنی کافی در 
کلیه زمینه های مربوطه می باشد. از جمله اینکه سم پاشی اعم از پشت تراکتوری یا هوایی باید 
براساس برچسب سموم و توصیه های فنی عمل شود وگرنه ممکن است نه تنها علف هرز کنترل 
نشده، بلکه موجب مسمومیت کاربران نیز شده و یا به جز آلودگی محیط زیست نتیجه ای نخواهد 

داشت. همچنین موضوع ایجاد مقاومت در برابر سموم قابل توجه است.
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بهترین  باال که  از مجموعه روش های گفته شده در  استفاده  روش کنترل تلفیقی: یعنی   6
نتیجه را داشته و عالوه بر صرفه اقتصادی، عوارض سموم شیمیایی و آلودگی های محیط زیست 

را نیز کاهش می دهد.

انواع سموم علف کش

سموم علف کش را به چند روش می توان تقسیم بندی نمود. در اینجا فقط به یک روش بسنده 
می کنیم. سموم را از لحاظ نوع علف هایی که کنترل می کنند بر دو دسته سموم علف کش عمومی 
و اختصاصی تقسیم می کنند. علف کش های عمومی، سمومی هستند که همه نوع علف هرز و 
حتی خود محصول را از بین می برند؛ مانند راند آپ. علف کش های اختصاصی یا انتخابی سمومی 
هستند که علف های هرز خاصی را در محصول خاص کنترل می کنند؛ مانند علف کش هایی که 
علف های برگ پهن را از بین می برند و یا برعکس علف های هرز نازک برگ را هدف قرار می دهند 
و بر سایرین اثری ندارند. مثاًل سم توفوردی بر علیه علف های هرز پهن برگ مؤثر است و علف کش 

تاپیک که برای کنترل علف های هرز نازک برگ به کار می رود.

ریشه  سیستم های  کوچک  گیاهان  هستند.  جوان  گیاهان  که  دهید  انجام  زمانی  را  علف کشی 
کوچک تری دارند، بدین معنی که آنها را آسان تر می توان از زمین کشید. هنگامی که گیاهان 
با بلوغ  جوان هستند، برگ ها بیشتر حساس به تماس با علف کش )گرانول یا اسپری( هستند. 
گیاهان، برگ ها یک پوشش مومی را تولید می کنند که به علف کش ها مقاوم می باشد. در این 
شرایط، قبل از مصرف علف کش ها، باید علف های هرز را بریده یا خرد کنید، تا مواد شیمیایی 

بتوانند به گیاه نفوذ کنند.
ابزارهای ویژه: ابزارهای مخصوص چمن زنی را بررسی کنید، اما هزینه مصرف نکنید؛ مگر اینکه 
بدانید که کار نتیجه خواهد داد. یک دستگاه مکانیکی جمع آوری کننده قاصدک باعث می شود که 
کار کندن قاصدک ها و ریشه های اصلی آنها به شرطی که خاک مرطوب باشد، سریعاً انجام گیرد. 

این نوع ابزار، موجب جلوگیری از کار خسته کننده زانو زدن برای وجین می شود.

اقدام زودهنگام

هنگام برخورد با یک علف هرز، یک سم پاش دستی به خوبی عمل می کند. اگر مقدار بیشتری 
علف هرز دارید، از سم پاش تحت فشار استفاده کنید تا مچ دست خود را از خستگی سم پاشی 
نجات دهید. همچنین داشتن یک سم پاش جداگانه فقط برای کنترل علف های هرز مفید است. 
روی آن برچسب بزنید و برچسب را در صورت از بین رفتن در طول زمان عوض کنید. سم پاش 
انتخابی که چمن را از بین نمی برد، پر کنید. بدین ترتیب  اختصاصی خود را با یک علف کش 

همیشه آماده خواهید بود تا علف های هرز را به محض ظهور کنترل کنید.

سم پاشی چمن
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اگر علف های هرز به بذر می نشینند، از چمن زنی استفاده کنید که دانه ها را جمع آوری می کند. 
در صورت لزوم ارتفاع چمن زنی را پایین بیاورید. همچنین می توانید قبل از چمن زنی ساقه های 
گل دهنده را جمع آوری کنید. مراقب باشید که با انجام این کار بذرها را پخش یا رها نکنید. آنها 
را به کمپوست خانه اضافه نکنید؛ چون احتماالً به اندازه کافی برای از بین بردن هرگونه بذری 

گرم نخواهد شد.

از بین بردن ساقه های گل دهنده

ارتفاع  در  را  است. چمن  آن  هرز، حفظ سالمتی  علف  بدون  یک چمن  رشد  برای  راه  بهترین 
مناسب، بدون توجه به فصل بچینید. اطمینان حاصل کنید که چمن خود را به اندازه نیاز آبیاری 
و با کود تقویت کرده اید. به موقع وقتی شرایط مهیا بود، برای هوادهی و پاک سازی کاهبرگ اقدام 
کنید. حداقل یک بار در سال یک الیه کمپوست را برای کمک به ایجاد خاک اضافه کنید. یک 

چمن پرپشت فرصتی برای رشد علف های هرز باقی نمی گذارد.
تصور می شود که چمن زنی به اندازه کافی ساده است، اما هر بار که چمن خود را می چینید، راه 
را برای موفقیت یا عدم موفقیت چمن خود هموار می کنید. چمن زنی درست چمن را سالم، مقاوم 
به خشکی و به قدر کافی انبوه می سازد تا علف های هرز از بین بروند. چمن زنی نادرست، باعث 
می شود تا چمن برای زنده ماندن تقال کند. با برش های به موقع بیش از یک سوم از کل سطح 

برگ برداشت نمی شود.
از کوتاه بریدن چمن پرهیز کنید. چمنی که کوتاه بریده شده مستعد ابتال به بیماری ها است. 
چمن های کوتاه بریده شده ضعیف و کم پشت هستند. یکی از عوامل درجه یک در موفقیت رشد 
علف های هرز، خاکی است که در معرض هوا قرار گرفته و اجازه می دهد تا علف های هرز ریشه 
بدوانند. همچنین چمن کم پشت اجازه می دهد که نور خورشید به گیاهچه های علف های هرز 
برسد و آنها را تقویت می کند. چمنی که به طور مدام بیش از حد کوتاه بریده شود، دارای سیستم 
ریشه ضعیفی خواهد بود که این امر سبب می شود تا چمن به آسیب های خشکی و یا دما های 

باال بیشتر حساس باشد.
تیز کردن تیغه دستگاه چمن زن: الزم است برای نتیجه گیری بهتر تیغه چمن زن را تیز کنید. 
تیغه تیز چمن را به طور کامل قطع می کند، در حالی که یک تیغه کند علف های چمن را پاره کرده و 
لبه ناهمواری ایجاد می کند. این پارگی ها نقاطی برای ورود آفات و بیماری ها به داخل پهنک برگ 
ایجاد می کنند. چمنی که با یک تیغه کند بریده شده، به رنگ سفید و یا قهوه ای درآمده و نوک 
برگ ها خشک می شوند. تیغه ها را حداقل چند بار در طول فصل چمن زنی تیز کنید. به منظور 

جلوگیری از کند شدن و بروز 
خسارت به تیغه ها، از حرکت 
روی  چمن زنی  ماشین  دادن 
شاخه های ضخیم یا سنگ ها 
تیغه  یک  همیشه  بپرهیزید. 
در  استفاده  برای  آماده  مازاد 
مواقع ضروری داشته باشید. 

نگهداری چمن

محل برش با تیغه های تیز )راست( و تیغه های کند )چپ(
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تابستان  ارتفاع برش را در طول فصل رشد تنظیم کنید. برای مثال، در  اصالح ارتفاع برش: 
ارتفاع برش را بلندتر بگیرید و اجازه دهید که چمن رشد کند. چمن بلندتر باعث می شود که 
خاک سایه ببیند و از رشد علف های هرز جلوگیری کرده، میزان تبخیر آب از خاک را می کاهد. 
همچنین چمن بلندتر ریشه های عمیق تری تولید می کند که می توانند در برابر کم آبی مقاومت 
کنند. در اواخر پاییز، در مناطقی که زمین در زمستان با برف پوشیده می شود، ارتفاع آخرین برش 
فصل را برای جلوگیری از بروز بیماری قارچی کپک برفی )به بخش بیماری های چمن مراجعه 

کنید( در برگ ها، کوتاه تر در نظر بگیرید.
چمن محل سایه دار: چمن هایی را که در ناحیه سایه دار رشد می کنند، باید از ارتفاع بیشتری 
برید. برگ های دراز چمن سطح بیشتری برای انجام عمل فتوسنتز دارند. در شرایط کم نور، این 

یک مزیت بزرگ و یک راز برای رشد چمن سالم در سایه محسوب می شود.
بهترین زمان چمن زنی وقتی است که علف خشک است. چیدن یک چمن مرطوب به آن آسیب 
نمی رساند، اما چمن زن عملکرد خوبی نخواهد داشت. چمن مرطوب داخل پوشش چمن زن را 
پر کرده و مشکالتی را در کار ایجاد می کند. برای اینکه چمن از بین نرود، باید پس از پایان کار 
چمن زنی، دسته چمن بریده شده آغشته به گل را از سطح چمن جمع آوری کنید. از کار در زمین 
خیس خودداری کنید؛ وگرنه باعث ایجاد شیار چرخ ها می شود. چنانچه مجبور به انجام چمن زنی 
در زمانی هستید که چمن خیس است، سطح زیری ماشین را روغن یا اسپری سیلیکون بمالید؛ 

تا از چسبیدن چمن جلوگیری شود.
چمن زنی در سایه: هنگامی که یک گیاه را هرس می کنید، در آن استرس ایجاد می شود. چمن 
هم از این نظر فرقی با سایر گیاهان ندارد. بریدن چمن باعث ایجاد استرس شدید در آن می شود. 
وقتی در طول ساعات گرم روز چمن را برداشت می کنید، گیاهان آب بیشتری را از دست می دهند 
و خیلی دیرتر از چیدن در ساعات خنک روز بهبود می یابند. گزینه دیگر این است که منتظر 
بمانید تا سایه روی چمن بنشیند. چمن در سایه، هنگام بریدن آب کمتری را از دست می دهد و 

سریعتر به حال اولش برمی گردد.
برگرداندن چمن )Grrasscycling(: وقتی اجازه داده می شود که بریده های چمن پس از برش 
بر روی آن باقی بماند، این کار را برگرداندن چمن به زمین می نامند. این عمل نه تنها موجب 
صرفه جویی در وقت است، بلکه در هزینه ها نیز صرفه جویی می شود. بریده های چمن می توانند 
تا 25 درصد از نیاز های کودی همان زمین را تأمین کنند. دیگر احتیاجی به برداشت اختصاصی 
مالچ نخواهد بود و فقط باید تیغه معمولی را با تیغه برداشت مالچ عوض کنید. این تیغه چمن را 

به قطعات کوچک تری که به سرعت تجزیه می شوند، خرد می کند. 
در  که  یا چمن هایی  و  کرده اند  رشد  رسی  در خاک های  که  چمن هایی  هوادهی چمن: 
هوادهی  با  متراکم می شوند.  و  فشرده  راحتی  به  دارند،  قرار  افراد  زیاد  و شد  آمد  معرض 
به درون  بتوانند  اکسیژن و عناصر غذایی  تا رطوبت،  ایجاد می شوند  منافذی درون چمن 

خاک وارد شوند.
زمان و تعداد دفعات هوادهی به نوع خاک بستگی دارد. در خاک های رسی باید حداقل 2 بار در 
سال هوادهی انجام شود. خاک های شنی فقط یک بار در سال نیاز به هوادهی دارند. برای هوادهی 
از ابزار مختلف موتوری یا غیرموتوری استفاده می شود. عمق منافذ خاک برای هوادهی باید حدود 
5 تا 10 سانتی متر باشد. چمن های فصل گرم که حداکثر دوره رشد خود را در خالل تابستان 
سپری می کنند، بهترین زمان هوادهی اواخر بهار تا اوایل تابستان است. برعکس، چمن های فصل 
سرد که حداکثر دوره رشد خود را در زمستان و با پایین آمدن دما سپری می کنند، باید در اواخر 

تابستان یا اوایل پاییز هوادهی شوند.
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در صورتی که چمن برای مدت زیادی آبیاری نشده باشد، پیش از انجام عملیات هوادهی باید چمن 
را به مقدار مناسب آبیاری نمایید. همچنین پس از عملیات هوادهی، کودپاشی به زمین الزم است. 

با این کار، مواد مغذی کود راحت تر جذب ریشه می شوند.

انواع مختلف ابزارهای هوادهی چمن

پاک سازی الیه کاهبرگ

مزاحم  عوامل  جزء  اغلب  کاهبرگ ها، 
نمی شوند.  محسوب  سبز  فضای  پرورش 
تواند  می  مواد،  این  از  مقدار کمی  حتی 
مانع از کاهش فشردگی خاک در مناطق 
ارتفاع  وقتی  اما  شود.  مرور  و  عبور  پر 
تجمعی این ریشه های متراکم به بیش از 
میکروارگانیسم های  برسد،  سانتی متر   2
مواد  از  تغذیه  به  شروع  آنها،  در  موجود 
مغذی(  مواد  هوا،  )آب،  نیاز  مورد  مفید 

چمن می کنند.
کارشناسان چمن توصیه می کنند، زمانی که 
عمق الیه کاهبرگ به 3 سانتی متر رسید، 

کار پاک سازی آن را انجام دهید. جهت بررسی عمق این الیه، قطعه های چمن را به صورت مربع 5 
سانتی متری و به عمق 7/5 سانتی متر بریده و آن را از خاک بیرون آورده و ضخامت الیه کاهبرگ 
پاک سازی الیه  زمان  اندازه گیری می کنند.  را  باالی سطح خاک(  تا  قهوه ای  باالی الیه  از  )فاصله 

کاهبرگ برحسب نوع چمن، مشابه عمل هوادهی است.
این الیه  از ماشین جمع آوری  از الیه کاهبرگ، استفاده  کارآمد ترین راه برای پاک سازی چمن 
می باشد که معموالً آن را ماشین برش عمودی می نامند. این ماشین شبیه ماشین های چمن زنی 
است؛ اما گیاه را با قیچی های چاقو مانند به طور عمودی بریده و الیه های کاهبرگ و ساقه های 

رونده چمن در قسمت پایین را شکافته و قطع می کند.

انجام عمل برش عمودی
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وجود برخی تأسیسات و تجهیزات در هر پارک ضروری است. بدیهی است برحسب اندازه، نوع 
این  از  برخی  نمونه  زیر  در  باشد.  متفاوت  آنها  کیفیت  و  کمیت  است  ممکن  پارک  موقعیت  و 

تأسیسات یا تجهیزات نشان داده می شود.
نام  مانند  پارک؛  تابلویی مشخصات  باید در  پارک  ابتدای ورودی هر  در  تابلوی ورودی پارک: 
پارک، مساحت، نقشه پارک، اماکن و بخش های مختلف پارک برای اطالع بازدید کنندگان نوشته 
شود. همچنین نکات مهمی را که باید بازدید کنندگان جهت ایمنی خود و سایرین مراعات کنند 
در این تابلو قید می شود. گاهی نقشه باغ نیز در ابتدای ورودی باغ در تابلویی نشان داده می شود.

تأسیسات و تجهیزات پارک ها

باغ های بوتانیک:یکی از مناطق پربازدید و دیدنی هر شهر یا کشور پارک های بوتانیک آنهاست. 
در این پارک ها انواع مختلف درختان، درختچه ها و گل های مختلف از گونه های گیاهی با طرح و 
شیوه های خاص کشت می شوند. نام محلی، نام علمی و نام خانواده و تاریخ کاشت یا سن گیاهان 

برای اطالع عموم در یک تابلو نوشته شده و در کنار هر قطعه یا هر گیاه نصب می شود.
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کتابخانه و نمازخانه: در پارک های بزرگ معموالًً ساختمانی برای ادای نماز و مکانی به عنوان 
کتابخانه در نظر گرفته می شود.

گل ها و گیاهان زینتی: شاید آنچه که بیش از هر چیز مردم را به سوی پارک ها می کشاند، 
گل ها و گیاهان آن پارک باشد. این گیاهان دارای انواع گوناگونی هستند که انسان را مجذوب 
خود می سازند. در طراحی فضا ها باید نهایت دقت را از لحاظ انتخاب عناصری مانند نوع، اندازه، 
رنگ، شکل و مکان گیاهان به عمل آورد. هر گیاهی در شرایط محیطی خاص رشد و نمو می کند. 
بنابراین برای اینکه آنها به خوبی رشد کنند، این شرایط )رطوبت، دما، نور و...( باید کاماًل تأمین 

شده باشند.

پل، برکه، آب نما و دریاچۀ مصنوعی از جمله اجزای مهم پارک محسوب می شوند که بر زیبایی 
آن می افزایند.
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شهر بازی کودکان: یکی از ملزومات مهم پارک ها بخش بازی های کودکان است. ایمنی کف 
زمین بازی کودکان در پارک حائز اهمیت خاصی است.

کودکان با خود شادی و نشاط به پارک می آورند. این وسایل گاهی بسیار ساده و در عین حال 
بسیار مفیدند.

نیمکت ها: نیمکت ها در پارک جایگاه به خصوصی دارند. بعضی از آنها فقط برای نشستن و لحظه ای 
استراحت و برخی دیگر محل باز کردن سفره و غذاخوردن به حساب می آیند. جنس آنها نیز ممکن 

است چوبی، فلزی، سیمانی و غیره باشد. بعضی از نیمکت ها به یادبود فردی ساخته می شوند.
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مجسمه ها و تندیس ها: در اغلب پارک ها مجسمه و تندیس های مختلقی از هنرمندان، بزرگان 
علمی، تاریخی یا فرهنگی کشور یا منطقه به نمایش گذاشته می شوند که از نظر ارتقای اطالعات 

و دانش شهروندان مفیدند.

جایگاه موزیک و نمایش: این محل ها در پارک برای سرگرمی، اجرای جشن و سرود در نظر 
گرفته می شوند. در بعضی از پارک ها این مکان ها سرپوشیده و در بعضی روباز هستند. بهتر است 
اطراف این محوطه با دیوارهای سبز تزئین شده و گاهی مجسمه هایی از مشاهیر و هنرمندان در 
اطراف آن قرار دهند. وجود نیمکت یا صندلی کافی الزمۀ این مکان هاست. اضافه می کنیم که در 

پارک های بزرگ حتی سالن های نمایش فیلم و تئاتر احداث می شود.

سایر مکان ها: عالوه بر آنچه درباره تأسیسات و تجهیزات پارک ها در باال گفته شد، ممکن است 
در  غیره  و  ورزشی  محوطۀ  غذاخوری،  سالن  مانند  دیگری  اماکن  امکانات،  و  موقعیت  برحسب 

پارک ها احداث شوند.
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بازارچه: امروزه در بعضی از پارک های کشورمان مکان هایی را به عنوان بازارچه دائمی یا موقت 
در نظر می گیرند، تا مردم ضمن گردش و استفاده از طبیعت در صورت لزوم بتوانند به خرید مواد 

یا لوازم مورد نیاز خود نیز بپردازند.

دستشویی و سرویس بهداشتی در پارک: برای تأمین بهداشت، نظافت و شست و شو، الزم 
است در یک یا چند نقطه پارک دستشویی و سرویس های بهداشتی در نظر گرفته شود. این 
احداث  و...  وحش  باغ  کودکان،  باغ  فرعی،  خیابان های  جنگل،  نزدیک  محل هایی  در  اماکن 

می شوند.

آالچیق و سایه بان: وجود آالچیق و سایه بانی که بتواند در صورت لزوم در پارک ما را از تابش 
مستقیم نور خورشید و یا بارش باران و برف در امان نگه دارد، ضروری به نظر می رسد. شاید یکی 
از پرطرف دار ترین نوع سقف برای آالچیق ها، سقف هایی باشند که با گیاهان رونده به مرور زمان 
شکل گرفته اند. این سقف ها از گیاهان مختلفی مانند رز رونده، انواع پیچک ها و امثال آن ساخته 
می شوند. آنها حس طراوت و تازگی را به ما هدیه می کنند. زیبایی عبور نور از البه الی شاخ و 
برگ گیاهان لذت حضور در آن فضا را بیشتر می کند. گاهی با نصب چراغ های رنگی آالچیق ها را 

زیباتر می کنند. ساختار آالچیق ممکن است چوبی یا فلزی باشد.
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ایفا می کنند.  و هدایت مردم  نظر روحی  از  را  مؤثری  نقش  پیاده رو ها  و  پیاده رو ها: خیابان ها 
عرض، طول، مصالح به کار رفته در ساختن کف آنها حائز اهمیت ویژه ای هستند.
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نادیده  نیست که  پارک ها موضوعی  و منظرۀ شبانۀ فضای  چراغ ها و مناظر شبانه: روشنایی 
گرفته شود. در این مورد بخشی از پارک با چراغ هایی مجهز می شوند که فضای نیمه روشن و 
خلوتی را ایجاد کنند و بخش دیگر با چراغ های قوی تر کاماًلً روشن می شوند. رنگی بودن چراغ ها 

با طرح های خاص، زیبایی دوچندانی را به پارک می بخشد.
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قدمت کشت وکار و نگهداری گل در ایران شاید هم زمان با شروع کشاورزی بوده است. با نگاهی به 
تاریخ و فرهنگ ایران، به نظر می رسد که همواره ایرانیان در زمینه موضوعات مرتبط با انواع گل 
جایگاه خوب و ارزنده ای داشته اند. شاید قدیمی ترین گلخانه های موجود در ایران که درحال حاضر 
نامی در  از کشورها  هم فعال هستند، قدمتی در حدود 70ـ75 سال دارند. زمانی که بسیاری 
زمینه پرورش گل و گیاه نداشتند، کشور ما با داشتن گلخانه های خوب و قابل قبول در زمان 
به عنوان یک  ایران  خود وضعیتی مناسب داشته است. کشت وکار و پرورش گل های زینتی در 
رشته اقتصادی سابقه ای به قدمت احداث گلخانه ها ندارد، اما از زمان های گذشته، گلخانه دارها 
کار تکثیر و پرورش گیاهان را برای سرگرمی و گذران اوقات فراغت انجام می دادند. ایران یکی از 
خاستگاه ها و زادگاه های طبیعی گیاهان زینتی از جمله الله، سنبل، زنبق و برخی از درختچه ها و 
تعداد زیادی از درختان میوه به شمار می آید و در منابع علمی دنیا اسناد و مدارک مربوط به این 
موضوع موجود است. با وجود این قدمت تولید، ایران از نظر اقتصادی و صادرات گل و گیاه هنوز 
در سطح دنیا موقعیت مناسبی نیافته است. از لحاظ شرایط مساعد برای تولید گل و گیاه جزو 15 
کشور اول جهان است و موطن بسیاری از گل و گیاهان زینتی از جمله گل های پیازی، پامچال، 

میخک، گالیل، الله و... محسوب می شود.

بخش اول: وضعیت تولید و صادرات محصول

مقدمه

در سال 1396حدود 3500 هکتار در فضای باز در کشورمان زیر کشت و تولید گل و گیاه زینتی 
بوده و 2200 هکتار تولیدات گلخانه ای داشتیم. 40 هزار نفر در کشور در صنعت تولید گل و گیاه 
به طور مستقیم اشتغال داشتند. در این صنعت پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است؛ 
امری نویدبخش که البته نیازمند توسعه و شکوفایی فزاینده تری است. 98 درصد گل های تولیدی 
در بازار داخلی کشور مصرف شده و تنها دو درصد به خارج کشور صادر می شود. براساس آمارهای 
جهانی سرانه مصرف گل در کشورهای اروپایی ساالنه 200 شاخه بوده، در حالی که این آمار داخل 

کشور ما 5 تا 10 شاخه است.

جایگاه صنعت گل و گیاه ایران

کشور هایی چون آلمان، ایاالت متحده، فرانسه، انگلیس، هلند، ژاپن، ایتالیا و سوئیس سهم بسزایی از 
صادرات جهانی گل را به خود اختصاص داده اند. ایران هفدهمین کشور تولیدکننده گل و گیاه جهان 
است، اما رتبه صد و هفتم بازارهای صادراتی را به خود اختصاص داده است و به رغم باالبودن کیفیت 
گل های تولیدی، به دلیل قیمت باالی آن در بازارهای جهانی مشتری ندارد. البته کارشناسان عقیده 

رتبه ایران در صادرات جهانی گل
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ایران توانایی صادرات ساالنه حداقل 300 تا 500 میلیون دالر گل های زینتی )به صورت  دارند 
شاخه بریده و گلدانی(، درخت و درختچه را دارد. باید این نکته را در نظر گرفت که قیمت هر 30 
تا 40شاخه گل رز صادراتی معادل قیمت یک بشکه نفت است. بزرگ ترین مشتری های ایران برای 
خرید شاخه های گل کشورهای عراق، آذربایجان، اوکراین، مولداوی، بالروس، گرجستان، ارمنستان، 
تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه بوده اند؛ مشتریانی که تعدادی از 
آنها مانند گرجستان، روسیه و بالروس در واقع محل ترانزیت گل های صادراتی ایران به کشورهای 
دیگر هستند و گل های ایران بعد از ورود به این کشورها دوباره در بسته بندی های جدید و به نام های 
جدید از سوی این کشورها صادر می شوند. بیشترین گل هایی که از ایران صادر می شود، شامل 
گالیل، رز، میخک، داوودی، مریم، آنتوریوم، الله، نرگس، سوسن، مارگریت، پرنده بهشتی، ژربرا و 

آلسترومریا هستند.

در واقع وقتی صحبت از گل و گیاه به میان می آید نخستین واژه ای که به ذهن هر کسی می رسد، 
کشور هلند است. صنعت گل و گیاه آن قدر در هلند اهمیت دارد که از آن با عنوان کشور الله های 
نارنجی هم یاد می شود. در این کشور صنعت گل و گیاه از دهه 70 میالدی )50 خورشیدی( 
آغاز شد و در طول این چند دهه به چنان پیشرفتی دست یافته که شهرت جهانی یافته است. 
44 درصد از سهم تجارت جهانی محصوالت وابسته به گل کاری در اختیار هلند است و این کشور 
عرضه کننده اصلی و عمده گل ها و محصوالت مرتبط با آن به شمار می آید. حدود 77 درصد کل 
پیاز گل هایی که به سراسر جهان صادر می شود، از مبدأ هلند است که بیشتر آنها گل الله هستند. 
40 درصد کل تجارت گل از هلند در سال 2015 میالدی شاخه ها و جوانه های گل بودند. هر 
سال به طورتقریبی 1800 گونه گیاهی جدید به اروپا وارد می شود که 65 درصد آنها از هلند 
به عنوان سردمدار صادرات گل جهان  این کشور همچنین  اروپایی می رسد.  به سایر کشورهای 
توانست در سال 2014 میالدی به میزان 1/3 میلیارد یورو گل و انواع محصوالت مرتبط با آن را 

به جهان صادر کند.
در 5 ماه نخست سال میالدی 2017 )اواسط دی ماه سال 95 تا اواسط خرداد 96( نیز صادرات 
گل و گیاه از هلند به 3 میلیارد یورو رسید. سرعت پیشرفت صادرات این صنعت هرگز به این 

اندازه نبوده است. 

صنعت تولید و صادرات گل و گیاه زینتی در هلند

زنده کردن بازارهای خاموش و یافتن بازارهای جدید به مهد سنتی صنعت گل و گیاه کمک 
این  اتیوپی،  و  روآندا  مثل  آفریقایی  کشورهای  جمله  از  تازه  رقبای  وجود  با  که  کرده  زیادی 
به عنوان  آلمان  از نقش  این میان نمی توان  البته در  توانسته است همچنان رشد کند.  صنعت 
یک مشتری خوب گذشت. آلمان ها هم در خرید شاخه های گل و هم گیاهان گلدانی و باغی 
عملکرد قابل توجهی داشتند. هلندی ها ساالنه از فروش گل و گیاه به آلمان یک و نیم میلیارد 

یورو درآمد دارند.

فروش خوب در آلمان 
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بزرگ ترین بازار گل دنیا، حراجی های گل در شهر آلمار در شمال هلند است. هلند کشور کوچکی 
است که توانسته با استفاده از روش های جدید به سطح باالیی از تولید و پرورش گل دست یابد. 
در این زمینه نه مزارع گسترده گل با مساحت های چندین کیلومتری به صنعت گل هلند کمک 
در  روش های جدید  از  استفاده  و  فناوری  این  بلکه  زیاد؛  بسیار  کار  نیرو های  وجود  نه  و  کرده 
کشت وکار بوده که صنعت گل هلند را به عنوان یکی از ارکان اقتصادی این کشور مطرح کرده 
است. جهت گیری صنعت گل کاری هلند امروزه به سمت تولید با هزینه کمتر در کشورهایی با 
نیروی کار ارزان تر و آب و هوایی مساعدتر است، به عبارت دیگر هدف تجارت گل ها با سود بیشتر 
است. البته هلند در پژوهش های ژنتیکی برای تولید گل های متنوع و زیباتر پیشرو است. نکته 
جالب این است که هلند به هیچ وجه اقلیم مناسبی برای پرورش گل و گیاه نداشته؛ اما با کمک 
ساختارهای باغبانی مانند گلخانه و روش های کشت هیدروپونیک درآمد خوبی از راه پرورش و 
همچنین ایجاد بازارها و حراجی های گل های وارداتی نصیب خود می کند. کشت هیدروپونیک در 

واقع پرورش گیاه در آبی است که دارای امالح و مواد مغذی است.

فناوری یار صنعت گل و گیاه هلند

افزایش قیمت تمام شده، فقدان گلخانه مدرن و صنعتی، نوسانات ارزی، نبود نظارت بر واردات 
گل و گیاه، بسته بندی نادرست، باال بودن ضایعات 50 درصدی گل و... تنها گوشه ای از مشکالت 
از  یکی  عرصه،  این  فعاالن  اعتقاد  به  می شوند.  محسوب  کشور  گیاه  و  گل  صنعت  حال حاضر 
مشکالت موجود برای توسعه فعالیت ها در این حوزه )به ویژه در بخش صادرات( به فقدان سیستم 
حمل و نقل مناسب برای جابه جایی گل ها باز می گردد، امری که با عنایت به عمر کوتاه گل و 
نظر  به  اجتناب ناپذیر  آن  مناسب  فراهم سازی  و  تأمین  ضرورت  آن،  نگهداری  و  خاص  شرایط 
می رسد. همچنین هزینه تمام شده باالی این محصول در مقایسه با کشورهای صاحب نام تولید 
گل، باعث می شود که ایران قدرت مانور محدودی در بازارهای جهانی داشته باشد. انتظار می رود 
کاهش  با  مذکور  هزینه های  از سوی دستگاه های ذی ربط،  و حمایت مضاعف  علمی  رویکرد  با 
قابل توجهی همراه شود؛ قطعاً در چنین شرایطی، امکان رقابت هرچه بیشتر و ایجاد ظرفیت های 
افزون تر برای نقش آفرینی ایران در بازار گل جهان، به نحو شایسته تری فراهم خواهد شد )اقتباس 

از سایت اقتصاد آنالین(.

مشکالت موجود
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)Terrarium( 1 گلدان شیشه ای یا تراریوم
تراریوم مجموعه ای از گیاهان سازگاری است که در 
کنار هم  در  بسته شفاف  نیمه  یا  بسته  یک محیط 
دربسته،  ظرف  یک  در  گیاه  کشت  می کنند.  رشد 
گلدان  می کند.  ایجاد  را  ایزوله ای  خاص  محیط 
باغ  تراریوم خوب تهیه شده، مثل یک  یا  شیشه ای 
وقت  که  کسانی  برای  آن  از  مراقبت  است.  کوچک 
ندارند،  متعدد  گلدان های  به  رسیدگی  برای  کافی 
داخل  گیاهان  و  گلدان  انتخاب  در  اما  است؛  آسان 
آن، باید دقت نمود. انواع زیادی از ظروف شیشه ای؛ 
از جمله شیشه های پرورش ماهی، تنگ های دهان 
کار  این  برای  شفاف  شیشه ای  کوزه های  و  گشاد 

مناسب اند. 
گاهی از ظروف بزرگ مکعبی شکل، شبیه یک گلخانه کوچک استفاده می شود. ظرفی را باید 

انتخاب نمود که دارای درب باشد؛ تا بتوان دهانه آن 
را بست؛ هرچند می توان به درب آن یک پالستیک 
کشیده یا شیشه گذاشت. بهتر است ظرف شیشه ای 
را انتخاب کرد که رنگ شفاف و روشنی داشته باشد. 
شیشه های سبز رنگ برای این کار مناسب نیستند 
و مانع رشد کامل گیاه می شوند. کشت تراریوم مثل 
گلخانه های مدل قدیمی آسان است و ظاهر جذابی 
باشد.  گران  است  ممکن  آنها  قیمت  هرچند  دارد؛ 
نوع  خوبی  به  اما  می باشد؛  ارزان تر  پالستیکی  نوع 

شیشه ای نیست.
گیاهان مناسب کشت در تراریوم: اولین گام در ایجاد تراریوم انتخاب گیاهان مناسب آن است. 
گیاهانی که طالب رطوبت زیاد هستند و در محیط خشک آپارتمان نمی توانند رشد کنند، برای 
باغات شیشه ای بیشتر مناسب می باشند. گیاهان پس از استقرار در تراریوم، از طریق تبخیر توسط 
برگ های خود تولید رطوبت نموده و یک میکروکلیمای مرطوب در اطراف خود ایجاد می کنند. 
لذا ممکن است گیاهان تراریوم هفته ها نیاز به آبیاری نداشته باشند. گیاهانی را باید انتخاب نمود 
که رشد کندی دارند؛ وگرنه در مدت کمی تراریوم پُر خواهد شد. کاًل باید از گیاهان گل دار پرهیز 
نمود؛ چون جابه جایی گل های خشک شده مشکل است و آنها به زودی می پوسند. در موقع خرید 
باید انواع کوچک گیاهان را انتخاب نمود. از جمله گیاهان مناسب تراریوم می توان بگونیا بوری، 

فیکوس پومیال، پیله آ و پپرومیا را نام برد.

بخش دوم: محیط های خاص و روش پرورش گیاهان زینتی

محیط های خاص پرورش گیاهان زینتی

تهیه  برای  شفاف  شیشه ای  ظرف  از  استفاده 
تراریوم مناسب تر است.

تراریوم؛ باغ کوچکی از گیاهان زینتی 
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اما  است؛  آسان تر  کشت گیاهان در شیشه های دهان گشاد  طرز کشت گیاهان در تراریوم: 
اغلب  آنها کمتر است،  از دست می رود و جذابیت  این نوع شیشه ها زودتر  چون رطوبت داخل 
از شیشه هایی استفاده می شود که دهانه تنگی دارند. نحوه کشت گیاهان در این گونه شیشه ها 

مطابق شکل به شرح زیر است:
یک  از  شیشه،  نگهداشتن  تمیز  برای   1
چوب  زغال  مقداری  کرده،  استفاده  قیف 
یا  ته گلدان می ریزند. سپس سنگریزه  در 
ریگ هایی به اندازه نخود و به عمق حدود 
2/5 سانتی متر، جهت زهکشی آب اضافی 
ضخامت  مقدار  می شود.  ریخته  آن  روی 
الیه زهکش برحسب اندازه ریشه های گیاه 
فرق می کند. وجود زغال چوب برای جذب 
خاک  در  آلی  مواد  تجزیه  از  حاصل  گاز 
مقداری  شیشه  حاشیه  در  است.  ضروری 
خزه ریخته و در نهایت با مقدار کافی خاک 
مرغوب، روی خزه و ریگ ها را می پوشانند. 
2 پس از تکان دادن آرام بطری برای پخش 
چوب  یک  نوک  از  استفاده  با  گلدان،  خاک 
کرده،  فشرده  را  خاک  بامبو  نی  یا  نازک 

درصورت لزوم برای طبیعی جلوه کردن آن در خاک پستی و بلندی هایی ایجاد می کنند. سپس 
در محل کشت گیاه سوراخی ایجاد می کنند.

3 گیاه مورد نظر را از گلدان درآورده، ریشه های آن را به آرامی با فرچه ای تمیز می کنند. 
در صورت بزرگ بودن ریشه ها و برای اینکه از درب بطری بتوان وارد کرد و ضمناً رشد 
بطری  وارد  را  به شکل گلوله در می آورند. سپس گیاه  را  آنها  گیاه کمی محدود شود، 

می کنند.
4 ریشه گیاه را در محل کشت قرار داده، به کمک چوبی که بر سر آن پنبه با نخ پیچیده شده، 
مقداری خاک به دور ریشه ها کشانده و آن را سفت می کنند. می توان برای انجام این کار از یک 
قاشق یا چنگال هم استفاده کرد. پس از کشت، خاک را باید کمی مرطوب نمود. نباید اجازه داد 

که خاک بیش از اندازه خیس شود. در پایان درب تراریوم بسته می شود.
برای پاک کردن سطح داخلی شیشه می توان از سیم خمیده ای که به انتهای آن مقداری پارچه 

بسته شده کمک گرفت.
چنانچه در داخل شیشه تعداد بیشتری گیاه کشت می شود، اینها باید از نظر رطوبت، نور، دما 
و نیاز به مواد غذایی با یکدیگر سازگار باشند. معموالًً از گیاهانی با ارتفاع مختلف برای این کار 
استفاده می شود. اگر داخل شیشه از تمام جوانب قابل مشاهده است، باید گیاه بلندتر را در مرکز 
گلدان شیشه ای کاشت. در غیر این صورت گیاهان بلند را در پشت گیاهان کوتاه می کارند؛ تا 

همه آنها قابل رؤیت باشند.

نمونه یک تراریوم 
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مراقبت از تراریوم: هر چندگاه یک بار باید تراریوم را بازدید نمود. اگر قطرات درشت آب روی 
شیشه ظاهر شده باشند، درب آن را برای مدتی باز می کنند تا رطوبت اضافی حاصل از تبخیر 
گیاهان خارج شود. گاهی الزم است درب بطری را نیمه باز گذاشت؛ تا هوای تازه وارد آن شود. در 
هر حال روی شیشه تراریوم باید مقداری رطوبت وجود داشته باشد. تراریوم کاماًلً بسته آب بسیار 
کمی الزم دارد. چنانچه تراریوم کاماًلً بسته نباشد، ممکن است هر هفته تا هر ماه یک بار آبیاری 
الزم داشته باشد. در موقع آبیاری تراریوم هر بار مقدار کمی به آن آب بدهید. چون راهی برای 

خروج آب اضافی ندارد، آب زیادی به سرعت خطر بروز بیماری های قارچی را افزایش می دهد.
گاهی الزم است گیاهان درون تراریوم را هرس نموده و شاخ و برگ های خشک و بیمار را از آن 

خارج کرد. 
)Paludarium( 2 پالوداریوم

برخی افراد ترجیح می دهند به جای یک تراریوم و یا یک آب نمای صخره ای یا یک آبشار صخره ای 
خاکی  و  آبی  اکوسیستم  نوعی  نیمه پر  آکواریوم  یا  پالوداریوم  کنند.  استفاده  پالوداریوم  یک  از 
است که در آن آبزیانی نظیر ماهی ها در کنار دوزیستان و انواع گیاهان خاکی زندگی می کنند. 
واقع  پالوداریوم در  باتالق ها شبیه سازی شده است.  و  باران  پر  از جنگل های  الهام  با  پالوداریوم 
پسوند  دارند،  هم  با  شباهتی  آکواریوم  و  پالوداریوم  لغات  است.  تراریوم  و  آکواریوم  از  تلفیقی 
»آریوم« در انتهای هر دو از شمول آنها در زیر شاخه یک مجموعه بزرگ با عنوان »ویواریوم« 
)Vivarium( می آید که در التین به معنای محل زندگی است. یک پالوداریوم از دو بخش آب و 
خاک تشکیل می یابد: در بخش پایین آن که پر از آب است، مانند آکواریوم انواع ماهی نگهداری 
می شود و در بخش باالی پالوداریوم که خاکی است، ساقه و برگ گیاهان رشد می کنند. آبزیان 
بخش پایینی در آب رشد و تکثیر می یابند، ولی در ادامه یعنی در قسمت باالی پالوداریوم گیاهان 
مرداب ها  کناره های  مانند  مناطقی  در  که  مرداب  نخل  نظیر  گیاهانی  تا  کریپتون،  مانند  آبزی 
زندگی می کنند، قرار می گیرند. البته ریشه و بخشی از ساقه این گیاهان مانند محیط طبیعی در 
آب قرار دارند. در پالوداریوم دوزیستان، خزندگان و حتی گاهی حشرات را نیز نگهداری می کنند.

ابزار کشت )راست( و مراحل کشت )چپ( گیاهان در داخل تراریوم
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این سیستم در واقع یک محفظه شیشه ای است که در آن نمونه کوچکی از جنگل و مرداب به 
نمایش گذاشته می شود و به دلیل ترکیب آب و گیاه )خشکی( در کنار هم می توان در آن از 
پدیده های طبیعی بسیاری مانند آبشار، برکه و... استفاده کرد. برای جذابیت هر چه بیشتر آن هم 

می توان از یک دستگاه مه پاش )مه ساز( استفاده کرد.
پالوداریوم ها در ابعاد و اندازه های متفاوت و بسته به سلیقه و شرایط مکانی طراحی می شوند. در 
یک پالوداریوم سیستم های تصفیه آب باید به گونه ای عمل کنند که آب کاماًل تمیز و شفاف بماند 
و بوی بدی از آن ساطع نشود. افزودن مکمل های مناسب گیاهان نیز از الزامات یک پالوداریوم 

سالم می باشد.
تا جایی که ممکن است باید ارتفاع پالوداریوم را بلند در نظر گرفت، تا مکان کافی برای رشد 
گیاهان مردابی وجود داشته باشد. تنها مشکلی که در این صورت پیش می آید، دسترسی به کف 
مخزن است؛ لذا معموالًً در پالوداریوم هایی که بسیار بلند طراحی شده اند در ابتدا قطعه ای سنگین 
به ته گیاهان بسته شده و سپس در محل مناسب خود در مخزن رها می شوند، تا بر اثر وزن به 

کف برسد و بعد از مدتی در کف ریشه دوانده و ثابت گردد.

یک نمونه از پالوداریوم

)Riparium( 3 ریپاریوم
یکی از ویژگی های بارز نواحی کم عمق خط ساحلی اکوسیستم هایی مانند استخرها، رودخانه ها 
و دریاچه ها این است که در آن زمین با آب تماس دارد. در این مناطق هر دو نوع از حیوانات 
از  بسیاری  بیابند.  را  خود  نیاز  مورد  دیگر  منابع  و  غذا  وفور  به  می توانند  آبزی  و  خشکی زی 
فراوان گیاه  را می پسندند. رشد  نواحی ساحلی  آکواریومی در زیستگاه طبیعی خود  ماهی های 
در آنجا پوشش متراکمی را فراهم می کند که ماهی های کوچک تر می توانند خود را از دسترس 

شکارگران پنهان سازند و نیز این مکان از حشرات آبزی متعددی حمایت می کند.
ریپاریوم محیط مشابه مناطق ساحلی را فراهم می کند که در آن انواع گیاهان مناطق ساحلی در 
از  کنار هم گرد آمده اند. زیستگاه ساحلی، محیط زیست خاصی است که گونه های به خصوصی 
گیاهان معروف به گیاهان ساحلی در آن رشد می کنند. این گیاهان از تابش درخشان خورشید 
و معموالًً آب و غذای فراوان استفاده می کنند؛ اما آنها باید با میزان اکسیژن کم موجود در مواد 
باتالقی یا گلی که ریشه آنها رشد می کنند، راضی باشند. گیاهان ساحلی گونه های گل دهنده 
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واجد شاخ و برگ زیبا هستند. برخی از آنها به گیاهان باغ استخری معروف اند و بعضی دیگرشان 
اصوالً کوچک ترند و به عنوان گیاهان آکواریومی مورد توجه عالقه مندان آکواریوم قرار دارند.

فضای داخل ریپاریوم از دو بخش زیر خط آب و باالی خط آب تشکیل می یابد. از جمله گیاهانی 
که زیر خط آب رشد می کنند، می توان گیاهان آبزی مانند بارهنگ آبی و پیکان آبی را نام برد. 
از آب قرار گیرند.  باید بیرون  گیاهان باالی خط آب، ریشه در آب داشته ولی شاخ و برگشان 
اغلب گیاهان آبزی می توانند در باالی خط آب نیز رشد کنند. عالوه بر گیاهان آبزی از گیاهان 
دیگری که مناسب کشت در این بخش از ریپاریوم هستند، عبارت اند از: پوتوس، پیله آ، پونه آبی، 
پرطاووسی، اسپاتیفیلوم، دیفن باخیا، نخل مرداب، علف بیدی و بسیاری از گیاهانی که شبیه قالی 
به صورت معلق در سطح آب قرار می گیرند. به علت تغییر مداوم سطح آب، برگ این گیاهان گاهی 

درون آب و گاه خارج از آن قرار می گیرند.
با توجه به آنچه گفته شد می توان دریافت که ریپاریوم ها نوع دیگری از جعبه کاشته شده مشابه 
پالوداریوم ها هستند. با این وجود، تفاوت هایی با پالوداریوم دارند. پالوداریوم زیستگاه خوبی برای 
اما  از مناطق خشکی زی و آبزی صفحه نمایش استفاده می کنند،  حیوانات دوزیست است که 
ریپاریوم انتخاب بسیار خوبی برای قورباغه ها و الک پشت ها نمی باشد؛ چرا که هیچ فضای خاکی 
برای استفاده آنها وجود ندارد. با این حال، ریپاریوم ها برای نمایش ماهی همراه با گیاهان آبزی 

ساحلی بسیار مناسب هستند.

ریپاریوم ها را می توان طوری ساخت که فقط روی آکواریوم قرار داشته باشند و یا گیاهان با رعایت 
فاصله یک چهارم عمق در آب فرو روند. تمامی تجهیزات آکواریومی از قبیل هیتر، پمپ تصفیه و 

هوا و روشنایی مورد نیاز است. گیاهان به سرعت در این سیستم ها رشد خواهند کرد.
فرق بین ریپاریوم با آکواریوم در این است که در ریپاریوم گیاهان رنگارنگ و زیادی قرارگرفته اند 
که باعث می شود ماهی ها به راحتی در پشت گیاهان رفته و احساس آرامش و امنیت کنند ولی 

در آکواریوم از گیاهان کمی استفاده می شود.
)Bonsai(4 بونسای

بونسای، یک کلمه ژاپنی است که یک قرن پیش از کلمه چینی »پونسای« )Punsai( اقتباس و 
ساخته شده است. این کلمه از دو بخش»بون«؛ به معنای درخت و »سای«؛ یعنی گلدان یا ظرف 

یک نمونه از ریپاریوم
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کوچک تشکیل یافته است. منظور از آن درختی است 
که در داخل یک گلدان یا ظرف کوچک کشت شده 
باشد. در این حالت، درخت نسبت به حالت طبیعی آن 
اندازه کوچک تری دارد و به این دلیل در ایران این کار 

را »تولید درختان مینیاتور یا کوچک« نیز می نامند.
پرورش بونسای یک کار هنری و ذوقی است؛ به خصوص 
برای مردمی که در شهرهای بزرگ و پرجمعیت دور از 
طبیعت زندگی می کنند، پدیده جالبی است. با مینیاتور 
کردن درخت، می شود طبیعت را در مقیاسی کوچک به 

محل سربسته آورد.
فرایند تربیت یک بونسای زیبا، احتیاج به زمان و صبر 
و حوصله دارد؛ اما نتیجه اش بسیار شگفت انگیز است. 
قبل از خرید یا آغاز به کار تربیت بونسای، باید دانست 

که این گیاهان به مراقبت های خاصی نیاز دارند.
داده  پرورش  گلدان های کم عمق  در  معموالًً  بونسای 

می شود؛ لذا باید به فواصل کمتری آنها را آب داد ـ شاید در هوای خیلی گرم روزی دو بار ـ تا 
خاک همیشه مرطوب بماند.

برگ های  مناسب ترند،  بونسای  تولید  برای  که  گیاهانی  معموالًً  بونسای:  برای  گیاه  انتخاب 
کوچک تر، تنۀ چوبی، شاخه های قوی، گل ها و میوه های خوشرنگی دارند. از درختان خزان داری 
که می توان بونسای بسیار خوبی ساخت، آزالیا، راش، زالزالک، جینکو و افرای ژاپنی قابل ذکرند. از 
درختان مناسب همیشه سبز بونسای کاملیا، کاج، سرخدار، ارس، نوئل و شمشاد را می توان نام برد. 
برای داشتن بونسای در داخل آپارتمان، درختانی مثل فیکوس بنجامین انتخاب می شوند که بتوانند 

در طول سال رشد کنند. 
آغاز  نظر  مورد  گیاه  ریشه های  و  شاخه ها  هرس  با  بونسای  ساختن  بونسای:  به  دادن  شکل 
می شود. با این عمل سعی می شود تا رشد درخت را محدود سازند. هرس شاخه و ریشه، چیدن 
نوک شاخه و سیم پیچی شاخه ها، تکنیک های استانداردی هستند که در تربیت بونسای به کار 
می روند. بهتر است تربیت و هرس را در اوایل بهار، درست قبل از شروع رشد جدید انجام داد. 
از گیاهی  بهتر است  برای راحتی کار در شروع،  را می توان در طول فصل هرس نمود.  برگ ها 

استفاده شود که در گلدان یک گالنی )4/5 لیتری( یا کوچک تر رشد می کند.
پس از کشت گیاه در گلدان، قدم بعدی آن است که 
درباره شکلی که به آن داده خواهد شد، تصمیم گرفته 
به صورت  که  دهیم  اجازه  آن  به  است  ممکن  شود. 
عمودی رشد کند و یا به حالت خمیده یا آبشاری درآید. 
دانستن  به  بونسای،  سبک  یا  شکل  انتخاب  از  بخشی 
کتاب های  است.  وابسته  گیاه  طبیعی  رشد  چگونگی 
متعددی درباره تربیت بونسای نوشته شده که می توان 

برای اطالعات بیشتر به آنها مراجعه نمود.
ضمن اینکه اغلب گیاهان بونسای را در وسط گلدان 
گلدانی  طرف  یک  در  گیاه  کاشتن  اما  می کارند؛ 
مستطیلی شکل و تربیت آن به حالتی که برگ هایش 

نمونه ای از یک بونسای 110 ساله نوعی ارس 
)Juniperus rigida( به ارتفاع 4۵ سانتی متر

 )Schefflera arboricola( بونسای 10 ساله از شفلرا
به سبک گروهی یا جنگلی، به ارتفاع 30 سانتی متر
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آن  به  بیشتری  جلوه  آبشاری(،  نیمه  یا  مایل  )سبک  باشد  شده  کشیده  گلدان  دیگر  سوی  به 
می دهد. گاهی ریشه های گیاهانی مثل فیکوس را طوری تربیت می کنند که قسمتی از آنها از 
بیرون نمایان باشند. همچنین بعضی اوقات چندین گیاه را در یک گلدان می کارند و بدین ترتیب 

نمایی شبیه جنگل به گلدان می دهند.
دهد،  نشان  مسن تر  بونسای  درخت  هرچه 
خواهد  بیشتری  جذابیت  میزان  همان  به 
اینکه درخت شباهت  برای  از طرفی  داشت. 
بیشتری به وضعیت طبیعی درختان موجود 
که  باشد،  داشته  بیابان ها  یا  کوهستان  در 
ظاهری  طوفان ها  و  باران  و  باد  تحت   تأثیر 
خشن یافته و اندام های آن پر از آثار زخم های 
یا  تنه  روی  بر  گاهی  باشد،  درشت  و  ریز 
مصنوعی  به طور  زخم هایی  آن  شاخه های 
مرده  بافت  مواقع  برخی  در  می کنند.  ایجاد 

درخت مرکز توجه محسوب می شود.

Zamioculcas zamiifolia 1 زامیفولیا
این گیاه همیشه سبز و کم توقع، که چند سالی است به آپارتمان های کشورمان راه یافته، بومی 
شرق آفریقاست و به همین سبب آن را جواهر زنگبار نیز می نامند. ارتفاع معمول آن 90ـ60 

سانتی متر است و برگ های جذابش بسیار زیبا هستند.
)ریزوم(  زیرزمینی  ساقه های  دارای  زامیفولیا 
متراکم و غده ای شکل است و رشد ریزوم ها در 
باالی  در  برگ های جدید  تولید  خاک موجب 
خاک می شود. برگچه های آن 15ـ7 سانتی متر 
طول داشته و تخم مرغی شکل و براق هستند.

گل های زامیفولیا ریز و پر تعداد شیری   رنگ 
بر گل آذین سنبله ای تشکیل می شود. تمام 
قسمت های این گیاه در صورت مصرف سمی 

است.
تکثیر گل زامیفولیا از چند طریق به شرح زیر صورت می گیرد:

از قسمتی که به محور برگ متصل  قلمه برگ: برای این منظور برگچه های این گیاه را دقیقاً 
است، جدا کرده و در مخلوطی از خاک سبک و مرطوب قرار می دهیم. از ترکیب های مختلفی 
نظیر ترکیب کوکوپیت و پرلیت و یا خاک برگ + شن و یا پیت ماس+ شن می توان استفاده کرد. 
برای حفظ رطوبت اطراف قلمه ها سطح گلدان را با الیه ای از پالستیک شفاف می پوشانند. پس 
در  غده ها  این  که  می یابند  تشکیل  خاک  زیر  در  شکل  غده ای  ساختارهای  ماه  6ـ7  حدود  از 
نهایت به گیاهان جدیدی تبدیل می شوند و رویش برگ ها از غده ها نیز چند ماه زمان الزم دارد. 

بدین  ترتیب تکثیر این گیاه از قلمه های برگ حتی می تواند تا حدود یک سال نیز طول بکشد.

بونسای درخت گیالس

پرورش تعدادی از گیاهان زینتی متداول



310

این  زامیفولیاست.  تکثیر  دیگر  روش  ریزوم:  تقسیم 
و  متراکم  به خوبی  گیاه  که  می گیرد  زمانی صورت  کار 
توده  می توان  گلدان  تعویض  هنگام  باشد،  بزرگ شده 
را  قسمت  هر  و  کرده  جدا  هم  از  را  گیاه  ریزوم های 

به عنوان گیاهی مستقل در گلدانی جداگانه کشت نمود.
این گیاه به خاکی سبک با زهکش عالی نیاز دارد. ترکیب 
خاکی از خاک معمولی+ خاک برگ )کوکوپیت( + پرلیت 
)شن( برای آن مناسب است. بهتر است هر دو ماه یکبار 
در فصل رشد آن را با دادن کود تغذیه کرد. در فصول بهار 
و تابستان از کود 10ـ10ـ10 هر 6 هفته یکبار و یا کود 
20ـ20ـ20 به میزان نصف غلظت توصیه شده استفاده 

نمایید و در پاییز کوددهی را باید متوقف کرد.
تا  دارد  بیشتری  مقاومت  آبی  کم  به  نسبت  گیاه  این 

آبیاری بیش از اندازه. میزان نیاز به آبیاری آن در حد متوسط است و آبیاری دوباره زمانی انجام 
می شود که 5 سانتی متر از خاک رویی، رطوبت خود را از دست داده باشد. ساقه های زیرزمینی 

این گیاه نسبت به غرقابی شدن حساس است و می پوسد.
مناسب ترین مکان برای زامیفولیا نور متوسط است. البته با نور کم هم سازگار است. ایده آل آن 
مکانی با نور متوسط است. با این حال جزء گیاهان آپارتمانی است که با نور کم محیط هم سازگار 

می شود و برای آپارتمان هایی که نور کم دارد گزینه فوق العاده مناسبی است.
دامنه دمایی برای رشد این گیاه 32ـ24 درجه سانتی گراد است و در فصل سرد نباید دمای محیط 

نگهداری آن به زیر 16 درجه برسد.
کنه تار عنکبوتی و شپشک ها می توانند زامیفولیا را مورد حمله قرار دهند. از بیماری های قارچی 
هم سفیدک پودری، زنگ، لکه برگی قارچی را می توان نام برد. برخی بیماری های باکتریایی نیز 

در شرایط محیطی نامناسب این گیاه را آلوده می کنند.
)Araucaria( 2 کاج مطبق یا آروکار

گاهی به عنوان کاج کریسمس استفاده می شود؛ اما گیاهی است که در تزیین آپارتمان ها نقش 
بسزایی دارد. عمر طوالنی داشته، در یک سال حدود 7 تا 15 سانتی متر رشد می کند و شاخه هایی 

                                روش انجام قلمه برگ زامیفولیا                                   ریزوم تازه تشکیل شده زامیفولیا

روش تقسیم ریزوم
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به طور  میلی متر   12 طول  به  سوزن هایی  با  که  می کند  تولید 
استرالیا،  )بین  »نورفولک«  بومی جزیره  پوشیده می شوند.  انبوه 
آنجا به طور وحشی  نیوزیلند و کالدونیای جدید( می باشد و در 
تا ارتفاع 60 متر و تنه ای به قطر حدود 3 متر رشد می کند. در 
پشت پنجره رو به شمال بهتر رشد می کند. کافی است که در هر 
شبانه روز حدود 8  ـ12 ساعت روشنایی در دسترس داشته باشد. 
در زمستان نور کامل خورشید را تحمل می کند. حتی در اطاق یا 

سالن های سرد هم به راحتی پرورش داده می شود.
خاک مناسب: بهترین خاک برای گلدان کاج مطبق مخلوطی از 

خاک باغچه و خاک برگ پوسیده است.
اکثر  است.  مشکل  خانه  در  گیاه  این  تکثیر  تکثیر:  روش 
گیاه  ولی  تکثیر می کنند؛  بذر  از  را  آن  تجارتی،  تولید کنندگان 

تولید شده اغلب بذر نمی دهد. از طریق قلمۀ شاخه نیز تکثیر می یابد. 
آفات و بیماری ها: آنتراکنوز )Anthracnose( یکی از بیماری های قارچی است که در اثر زیادی 
بیش از حد رطوبت محیط، کاج مطبق به آن مبتال می شود. در اثر این بیماری، برگ های سوزنی 
لکه های  قارچ روی  بارده  اندام  و  قهوه ای مات می شوند  اصلی  و  فرعی  نوک شاخه های  قسمت 

مسن تر ایجاد می شود.
مراقبت از گیاه: خنک بودن هوا در زمستان توصیه می شود و دما های بین C°6 تا C°10 بسیار 
مناسب است. در این موقع باید آب کمی به آن داده شود؛ وگرنه برگ هایش می ریزند. از بهار تا 
پاییز باید خاک گلدان مرطوب نگهداشته شود. گیاهانی را که در گلدان خوب مستقر شده اند، 
کود مایع ضعیف داده می شود؛ اما برای انجام این کار باید از زمان خرید یا تعویض گلدان مدت 

4 تا 6 ماه صبر کرد.
تعویض گلدان هر 3 تا 4 سال یک بار انجام می شود. آروکاریا در خاک لومی یا پیت بهتر رشد 

می کند.
)Beaucarnea recurvata( 3 نخل دم اسبی یا لیندا

بیابانی  زندگی  به  و  است  مکزیک  و  آمریکا  غرب  جنوب  بومی 
مقاوم اند  و  ضخیم  و  کشیده  و  باریک  آن  برگ های  دارد.  عادت 
که طولشان تا 1/8 متر رسیده و عرضشان کمتر از 2/5 سانتی متر 
برگ ها  این  است.  تیره  به  مایل  سبز  تا  سبز  برگ ها  رنگ  است. 
شوند.  گیاه  آب  رفتن  هدر  از  مانع  تا  دارند؛  کمی  مقطع  سطح 
برگ های آن به شکل زیبایی، به خصوص در سنین باال به طرف 
پایین خم می شوند. تنه آن گاهی به صورت منفرد و یا چندشاخه 
دیده می شود. قاعده تنه به شکل جالب بسیار بزرگ و حجیمی 
درآمده، و آب را در خود ذخیره می نماید. یک نام انگلیسی آن به 

معنی »پای فیل« است.
لیندا استعداد آن را دارد که ارتفاعش حتی به 9 متر هم برسد. با 
باال رفتن سن گیاه از ساقه آن جوانه هایی می روید که به منظور 
حفظ شکل و فرم آن باید فوراً حذف شوند. نگهداری از آن برای 
باغبان های آماتور نیز ساده است. رنگ گل های آن سفید مایل به 
کرم است و گل به ندرت و فقط روی گیاهان مسن؛ به خصوص در 

)A. excelsa( آروکاریا اکسلزا

نخل دم اسبی یا
)B. recurvata( لیندا 
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تابستان ظاهر می شود. این گیاه دارای رشد بسیار کندی می باشد. نخل دم اسبی به سرما حساس 
است. فقط گیاهان مسن دمای C°6 را تحمل می کنند.

خاک مناسب: این گیاه نیازمند یک مخلوط خاک خوب زهکشی شده با بافت لیمونی تقریباً 
سبک است. مخلوط خاک مورد نیاز آن شامل دو قسمت لوم یک قسمت پیت و دو قسمت ماسه 

و سنگریزه هایی برای ایجاد زهکش خوب است. در نور کامل بهترین رشد را دارد.
روش تکثیر: از طریق ریشه دار کردن جوانه های روی ساقه در زمان تعویض گلدان و نیز کاشت 

بذر در بهار؛ زمانی که دمای هوا C°20 باشد، تکثیر آن انجام می گیرد.
آفات و بیماری ها: مهم ترین آفت لیندا، کنه قرمز و مهم ترین بیماری این گیاه پوسیدگی ریشه 

می باشد؛ که در اثر آبیاری زیاد و زهکشی ضعیف ایجاد می شود.
مراقبت از گیاه: لیندا در تابستان به دفعات آبیاری بیشتری نسبت به زمستان احتیاج دارد. در 
طول فصل رویش آن را هر 3 هفته یک بار و در طول فصل زمستان به مقداری که برگ ها را از 
پژمرده شدن باز دارد )فقط یک بار(، آبیاری می کنند. بعد از هر آبیاری تا آبیاری بعدی خاک باید 
کاماًلً خشک شود. لیندا می تواند تا یک سال آب را در قاعده ساقه متورم خود ذخیره کند؛ بنابراین 
آب دادن بیش از حد به گیاه متداول ترین عامل نقصان در رشد و نابودی آن می باشد. نور خیلی 
زیاد باعث سوخته شدن برگ ها و ریزش آنها می شود و نور کم موجب رشد بیش از اندازه برگ ها 

و تغییر رنگ آنها به زرد و در نهایت افتادن برگ می شود.
هر دو سال یک بار گلدان را تعویض می کنند؛ زیرا تعویض زود به زود باعث ریشه زایی زیاد، 
باید  انتهای گیاه را  ارتفاع و در نتیجه کاهش زیبایی آن می گردد. برگ های مرده  افزایش 
جدا کرد. لیندا گیاهی کم توقع است و در طول بهار و تابستان یک بار از کود مایع استفاده 

می شود.
)Ferns( 4 سرخس ها

سرخس ها از جمله مسن ترین گروه گیاهان آوندی هستند که بیش از 15000 گونه داشته و جزو 
گیاهان بدون گل محسوب می شوند. سرخس ها از جمله گیاهان اولیه خشکی به شمار می روند. 

سنگواره هایی از سرخس های اولیه با قدمت حدود 390 میلیون سال پیش یافت شده اند.
انواع سرخس ها

شناسایی  برای  می رویند.  مختلف  اشکال  و  اندازه ها  در  و  پراکنده اند  دنیا  تمام  در  سرخس ها 
سرخس های متداول می توان آنها را به دو گروه سرخس های دارای برگ های ظریف و سرخس های 

دارای برگ های زبر تقسیم نمود.
سرخس های دارای برگ های ظریف، گیاهان زینتی آپارتمانی قدیمی هستند که عده ای برگ های 

نقره ای رنگ دارند؛ ولی در اکثرشان برگ ها به رنگ سبز روشن می باشند.
در سرخس های دارای برگ های زبر، نظیر سرخس برگ پهن، برگ ها بزرگ ترند و بهتر است آنها 
پهن، سرخس شاخ گوزنی،  برگ  پرورش سرخس  ایران  در  نامید.  برگ درشت  را سرخس های 

سرخس معمولی مجعد، پرسیاوشان، و سرخس برگ بیدی متداول است.
سرخس برگ پهن، یکی از سرخس های معروف است که برگ های آن به شکل کاسه ای به طور 

عمودی و شبیه النه پرنده قرار گرفته و منشعب نیستند.
سرخس شاخ گوزنی که شامل دو گونه بوده، دارای برگ های کشیده، پنجه ای و سبز رنگ است 

که شبیه شاخ گوزن می باشند. بیشتر آنها روی تنه درختان مسن رشد می کنند. 
سرخس معمولی مجعد یا سرخس بوستون شامل 6 گونه است که دارای برگ های راست یا 

افشان بوده، از برگچه های منظم و سبز خوش رنگ تشکیل می شود.



313

سرخس پرسیاوشان ساقه های سیاه رنگ و براقی دارد. برگ های آن سبز روشن، تقریباً مثلثی 
شکل و زاویه دار هستند.

سرخس برگ بیدی یا رومیزی، شامل 5 گونه است که دارای برگچه های خاص خود بوده و 
ممکن است کشیده، ساده و یا موج دار باشند.

سرخس دیگری به نام سرخس پاخرگوشی وجود دارد که برخالف سایر گونه ها که به مقدار 
زیادی رطوبت نیاز دارند، این گونه سرخس زیبای قوی، رطوبت زیادی الزم نداشته و در داخل 
آپارتمان ها رشد می کند. شامل 5 گونه بوده، ساقه مفتولی و قرمز رنگی دارد. ریزوم های آن از لبه 
گلدان بیرون آمده و شبیه پای خرگوش از اطراف آویزان می شوند. برگ های آن به برگ هویج 

شباهت دارند.
خاک مناسب

سرخس ها را می توان در خاک های سبک یا مواد پوسیده آلی پرورش داد. خاک مناسب سرخس ها 
از لوم سبک، تورب و شن درشت یا زغال تشکیل می یابد.

روش تکثیر
معمولی  سرخس  می گیرد.  صورت  خزنده  ریزوم های  طریق  از  تکثیر  معمولی  سرخس های  در 
مجعد که معموالًً اسپور بارور ندارد، به روش تقسیم بوته تکثیر می یابد. این سرخس، ساقه های 
رونده ای دارد که از بخش زیری برگ هایی را به اطراف می فرستد. در نقاطی از ساقه ریشه هایی 
از طریق جدا کردن  گوزنی،  در سرخس شاخ  تشکیل می دهند.  را  گیاه جدیدی  و  ظاهر شده 
به آسانی صورت  تکثیر  پایه های مسن منشأ می یابند،  از جوانه های خفته در  پاجوش هایی که 
می پذیرد. همچنین روی برگ های برخی از سرخس ها، مانند گونه هایی از سرخس برگ پهن، 
جوانه ها و پیازک های به خصوصی رشد می کنند. با جداکردن آنها از پایه مادری و فرو بردن آنها 

در مخلوطی از خاک برگ پوسیده و ماسه، به تکثیر آنها می پردازند.
اما برای تولید سرخس ها به تعداد زیاد و یا در صورت عدم امکان تکثیر از روش های دیگر، می توان 
از اسپور آنها استفاده نمود. کیسه هایی به نام سوری که در پشت برگ های سرخس ظاهر می شوند 
و پس از رسیدن به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه درمی آیند، حاوی اسپور یا هاگ می باشند. از یک 
برگ بارور سرخس، میلیون ها اسپور نظیر گردی از خاک به اطراف پراکنده می شود و در محل 

مرطوب به رشد و نمو می پردازد.
آفات و بیماری ها

و  این گیاه می باشند. هوای گرم  آفات عمده  از  قرمز،  و کنه های  آردآلود  شپشک های سپردار، 
دقت  نکردن در آبیاری، باعث ایجاد لکه های زرد یا زرد شدن برگچه ها و نیز ایجاد لکه های قهوه ای 
و ریزش تدریجی برگچه ها می گردد. خنک کردن محیط و تهویه یا مه پاشی و آبیاری دقیق، راه 

چاره این عارضه می باشد.
مراقبت از گیاه

زیادی نور موجب رنگ پریدگی برگچه ها، همراه با لکه های روی آنها می شود. بنابراین باید گلدان 
سرخس را در محل سایه نگهداری نمود. خاک و هوای محیط اطراف این گیاه باید مرطوب باشد. 
در غیر این صورت برگچه های آن خشک می شوند. سرخس را هر یک تا دو ماه یک بار در فصل 
رشد گیاه کود می دهند. عدم تغذیه کافی سرخس باعث بی رنگ شدن برگچه ها و کندی رشد 

گیاه می شود.
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سرخس برگ پهن )راست( و سرخس برگ بیدی )چپ(

سرخس پاخرگوشی

سرخس شاخ گوزنی

سرخس معمولی مجعد )راست( و پرسیاوشان )چپ( 
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۵ الکی بامبو
و  فروشگاه ها  خانه ها،  در  و  است  معروف  بامبو خوش شانس  یا  بامبو  الکی  به  امروزه  که  گیاهی 
مارچوبگان  تیره  از  و  نیست  خیزران ها  یا  نی ها  خانواده  از  واقع  در  می شود،  نگهداری  آن  امثال 

)Asparagaceae( می باشد. این گیاه بومی کامرون 
در مناطق استوایی غرب آفریقاست. در بوته های به 
هم فشرده رشد می کند و ارتفاعی باالتر از 1/5 متر 
می تواند داشته باشد. در افسانه قدیم چینی این گیاه 

مظهر خوش شانسی آورده شده است.
معموالًً برگ های آن به درازای 20 تا 25 سانتی متر 
تیره  سبز  رنگ  به  سانتی متر   5 یا   4 تا  عرض  و 
یا ابلق به صورت سبز و سفید یا سبز و زرد دیده 

می شوند. لذا نگهداری آن بسیار متداول است.
نگهداری  راحتی  دلیل  به  بامبو ها  الکی  امروزه 
هستند.  پرطرف داری  گیاهان  نسبی،  زیبایی  و 
نگهداری  خانه ها  در  آن  از  مختلفی  گونه های 

می شوند و مقاومت خوبی از خود نشان می دهند.
روش های پیچ دادن بامبو: اصوالً از وقتی این گیاه به صورت فرم داده شده عرضه شد، ارزش 
اقتصادی پیدا کرد. چند روش برای پیچ دادن به این گیاه وجود دارد که اغلب در محیط های گرم 
و مرطوب قابل اجرا هستند. زیرا در چنین محیطی گیاه با سرعت بیشتری رشد می کند و زمان 

الزم برای پیچ دادن کمتر است:
در یک روش، گیاه را در محیط تاریکی پرورش می دهند که نور شدید مصنوعی روی گیاه متمرکز 
می شود )مانند یک المپ هالوژن(. سپس این نور حرکت می کند و گیاه در تعقیب نور حرکت 

مارپیچی انجام می دهد و ساقه فرم فنری یا مارپیچی پیدا می کند.
در روش دیگر، گیاه را در قالب های شفافی پرورش می دهند که قابلیت باز شدن دارد. وقتی گیاه 

در قالب پیچ داده شده رشد کرد و به شکل دلخواه رسید، قالب را برمی دارند.
ثابت  از یک جهت  نور را فقط  یا منبع  با دست فرم داد و  ضمناً می توان گیاه را به طور مداوم 

نگهداشته و هر روز گیاه را در ظرفش چرخاند.
روش دیگر این است که گیاه بامبو را به مدت طوالنی، حدود یک ماه خارج از آب؛ ولی در شرایط 
رطوبت 90 درصد نگهداری نمود. در این مدت گیاه نمی میرد؛ ولی اندامش نرم و منعطف می شود. 
دوباره  آوندها  وقتی  آن آب می دهند.  به  دوباره  و  قالب ها می بندند  به  را  بامبو ها  زمان  این  در 

باز سازی شدند، گیاه سفت و محکم شده و حالت قالب را به خود می گیرد.
خاک مناسب: این گیاه توانایی زندگی در خاک را دارد ولی رایج است که در آب نگهداری و 

فروخته می شود. و خود گیاه هم مشکلی با این مسئله ندارد و به خوبی در آب زندگی می کند.
روش تکثیر: در محیط طبیعی، بیشتر به صورت پاجوش تکثیر می شود؛ ولی به روش قلمه زدن 
به آسانی تکثیر می یابد. کافی است ساقه ای از آن را به طول بیشتر از 20 سانتی متر بریده و در 

گلدان جدید قرار داد.
به  راحتی  به  می تواند  بودن  گرم  و  مرطوب  دلیل  به  بامبو  الکی  گلدان  بیماری ها:  و  آفات 
بیماری های قارچی آلوده شود. برای جلوگیری از شیوع قارچ ها باید ظرف آن را هنگام تعویض 
آب با موادی مانند وایتکس ضدعفونی نمود. عالئمی مانند کپک زدگی روی ساقه، خوردگی های 

الکی بامبو
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لزج مانند روی ساقه و سفیدک ها و سیاهک های روی برگ ها، عالئم قارچ ها هستند. در صورت 
تا  برید؛  پوسیدگی  از محل  باالتر  را  باید ساقه  است،  زرد  به رنگ  پوسیدگی ساقه که  مشاهده 

آوندهای سالم مشاهده شوند.
مراقبت از گیاه: کاًل نور غیر مستقیم برای این گیاهان بهتر است؛ چرا که در نور مستقیم برگ ها 

دچار سوختگی شده و زرد رنگ می شوند.
بهتر است آب بامبو را هر دو هفته یا حداکثر یک ماه یک بار عوض کرد. آب استفاده شده باید 
از  یا  از آب های معدنی بطری شده  بهتر است  باشد، در واقع  فلوراید آن کم  بوده و  آب سبک 
آب های دستگاه های تصفیه آب خانگی یا چشمه های طبیعی که آبشان سبک است، استفاده کرد. 
همچنین وجود کلر زیاد در آب برای بامبو مشکل ایجاد می کند. دمای آب بهتر است باالتر از 
C°15 حفظ شود و این گیاه به خوبی در دمای معمولی خانه ها از بهار تا زمستان سازگاری پیدا 

می کند. الکی بامبو برای حیوانات اهلی خانگی سمی است.
6 مونسِترا )برگ انجیری(

مناطق  اغلب  در  که  گواتماال،  و  مکزیک  بومی  است  گیاهی 
بلندی  ساقه  دارای  می کند.  رشد  آپارتمان ها  و  گرمسیری 
تولید  است که توسط ریشه های هوایی که روی شاخه هایش 
می شوند، حالت باالرونده پیدا می کند. گاهی ریشه ها در هوا 
در  فرورفتن  با  و  درازتر شده  یا  و  مانده  باقی  معلق  به حالت 
خاک، در جذب مواد غذایی به گیاه کمک می کنند. گیاه جوان، 
برگ های بزرگ براق و نرم به طول 20 تا 30 سانتی متر کاماًلً 
قلبی شکل سبز روشنی دارد؛ اما با باالرفتن سن و رشد، رنگ 
عمیقی  دندانه های  و  بریدگی  آنها  در  و  شده  تیره تر  برگ ها 

ایجاد می شود.
این گیاه شباهت زیادی به فیلودندرون دارد و هنوز در مورد 
تفاوت های بین این دو در میان متخصصین اتفاق نظری وجود 

ندارد. در خانه ها پس از گذشت سال ها فضای زیادی را اشغال کرده و ارتفاع آن تا سقف اطاق 
می رسد. در این صورت مجبور می شوند که از آن قلمه تهیه نموده و یا آن را دور بریزند. یکی از 

بهترین گیاهانی است که در آپارتمان ها شرایط نامساعد دما، غیر از یخبندان را تحمل می کند.
خاک مناسب: خاک مناسب برگ انجیری خاک پیت است و در زمان بلوغ گیاه می توان به آن 

خاک باغچه اضافه نمود.
روش تکثیر: آن را می توان با استفاده از جوانه برگ، قلمۀ شاخه، خوابانیدن هوایی و بذر تکثیر 

نمود.
آفات و بیماری ها: آبیاری بیش از حد برای آن مضر است. زردی برگ های پایینی نشانه خیس بودن 

بیش از حد خاک و سرماست. بروز آفت در برگ انجیری بسیار نادر است.
مراقبت از گیاه: برگ های این گیاه را می توان با استفاده از یک پارچۀ خیس پاک نمود؛ اما این 
کار را نباید در برگ های جوان انجام داد؛ چون ممکن است به آنها صدمه وارد کند. از نگهداری 
این گیاه در زیر نور شدید خورشید و گوشه های تاریک بپرهیزید. آفتاب شدید باعث سوختگی 

برگ ها، و نور کم مانع رشد گیاه و کوچک ماندن آن می شود. 
دمای مطلوب برای رشد برگ انجیری بین C°18 و C°21 است. خاک این گیاه را باید همیشه 

مرطوب نگهداشت. در موقع رشد فعال، آن را خوب تغذیه نموده و آبیاری می کنند.

برگ انجیری
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7 گیاهان گوشتخوار
برخی از گیاهان وجود دارند که با مکانیسم خاصی حشرات کوچک را به طرف خود جلب نموده 
و آنها را صید کرده از اندام بدنشان تغذیه می کنند. به خاطر جالب بودن آنها، امروزه تعدادی 
از این گیاهان را نگهداری و پرورش می دهند. در زیر مشخصات چند نمونه از این گیاهان شرح 

داده می شود.
و  گرم  گلخانه  گیاهی مخصوص   :)Nepenthes( نپنتس  ـ 
سایه دار و مرطوب است. سرده نپنتس از حدود 140 گونه 
مختلف طبیعی و هیبرید تشکیل یافته است. برگ های سبز 
روشن دوکی شکل آن حدود 30 سانتی متر طول داشته و در 
انتها دارای پیچکی است. این پیچک معموالًً به اندام کوزه ای 
شکل پُر از مایعی منتهی می شود که دارای یک درپوش است. 
حشرات به سوی شهد معطر تولیدی از غده های موجود در 
دهانه کوزه جذب می شوند و پس از افتادن در آن مایع مرده 

و هضم می شوند.
ساقه های باالروندۀ گیاه تا 3 متر و یا بیشتر ارتفاع دارد. در 
خاک باغچه، مخلوط با خزه و پرلیت به نسبت 1:2:1 رشد 
می کند. تکثیر گیاه به طریق خوابانیدن هوایی شاخه یا قلمه 
برگ در بهار صورت می گیرد. برای تقویت رشد، گیاه مسن را 
در بهار هرس شدید می کنند. دمای هوا در تمام طول سال 

باید حدود C°18 باشد.
ـ دروزرا )Drosera(: از گیاهان گوشتخوار تیره دروزراسه )Droseraceae( است که بیش از 

194 گونه دارد. این گیاه ضمن اینکه از مواد غذایی موجود 
به  که  شکلی  لعابی  ماده  توسط  می کند،  تغذیه  خاک  در 
در سطح  موجود  ترشحی  کرک های  از  شبنم  قطرات  شکل 
آن  ظاهری  شباهت  سبب  به  می کند،  تراوش  برگ هایش 
به  را  به شهد گیاهی، حشرات کوچکی مانند مگس و غیره 
خود جلب کرده و گیاه از آنها نیز به کمک آنزیمی که تولید 
می کند. تغذیه  خاک  معدنی  مواد  مکمل  به عنوان  می کند، 

به  بسته  که  هستند  یک ساله(  ندرت  به  )یا  دائمی  گیاهانی 
گونه آنها از یک سانتی متر تا یک متر ارتفاع دارند. در نوع باالرونده آن طول ساقه تا 3 متر نیز 

می رسد. این گیاه نشان داده که گاهی تا 50 سال عمر می کند.
منشأ دروزرا آمریکای شمالی، شمال اروپا و شمال آسیا می باشد. خاک مناسب آن پیت و ماسه 

شسته به نسبت مساوی می باشد.
دوره  در طول  است.  بهار  در  بوته  تقسیم  یا  و  از سال  موقع  هر  در  بذر  آن کشت  تکثیر  روش 

استراحت گیاه آن را خنک نگه می دارید.
به روشنایی خوب ولی غیرمستقیم نیاز دارد. در برابر سرما و یخبندان مقاوم است. از زیر گلدان 
آن را آبیاری نموده و نباید اجازه داد که خاک خشک شود. فقط در بوته های جوان هر 4 هفته 

یک بار از کود مایع ضعیف استفاده می شود.
ـ دیونه )Dionaea(: گیاه گوشتخواری است که ریشه های آن قدرت الزم برای جذب مواد غذایی 

گیاه حشره خوار نپنتس
)N. pervillei( 

گیاه حشره خوار دروزرا 
)D.spatulata(
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کافی از زمین ندارند و لذا از طریق جذب مواد غذایی از بدن حیوانات مرده یا زنده تغذیه می کند. 
آنها حشرات کوچک را به دام می اندازند و محتوای بدن آنها را هضم می کنند.

)D. muscipula( گیاه حشره خوار دیونه 

گیاهی دائمی است که ظاهر جالبی دارد؛ ولی نحوه شکار آن جالب تر است. برگ های قلبی شکلی به 
طول حدود 8 تا 15 سانتی متر دارد که در وسط محوری داشته و مجهز به دندانه های تیزی است. 
در داخل برگ تعداد زیادی موی زبر و از آن مهم تر سه نوع تار موی خاص دارد که وقتی برگ بسته 
می شود، هرگونه حشره ای را که به خاطر مواد ترشحی آن جلب شده اند، به دام می اندازند. این عمل 
خیلی سریع رخ می دهد و ممکن است برگ به مدت حدود 2 هفته بسته بماند. سپس باز شده خود 
را برای قربانی بعدی آماده می کند. در تابستان خوشه های گل سفید رنگ آن به عرض حدود 2 

سانتی متر روی شاخه های کوتاهی ظاهر می شوند.
دیونه بومی کارولینای جنوبی و شمالی است. ارتفاع آن 8   ـ20 سانتی متر و خاک محتوی پیت و 
خزه اسفاگنوم به نسبت مساوی را می پسندد. تعویض گلدان آن ضرورتی ندارد. همیشه باید خاک 

گلدان را مرطوب نگه داشت.
تکثیر گیاه از طریق تقسیم ریزوم در بهار یا کشت بذر در پاییز صورت می گیرد. هوای خشک 
اطاق برای آن کشنده است؛ لذا برای نگهداری رطوبت باید آن را با یک کیسه پالستیکی پوشاند.
درجه   10 باید  زمستان  دمای  حداقل  دارد.  دوست  را  مستقیم  نور  مقداری  و  درخشان  نور 
سانتی گراد بوده و در سایر مواقع دمای عادی اطاق کافی است. اگر در بهار تا پاییز حشراتی برای 
تغذیه در دسترس نداشته باشد، گهگاه آن را با حشراتی که با مگس کش گرفته اند و یا با تکه های 

کوچک گوشت تغذیه می کنند.

روش های ازدیاد برخی از گیاهان

در  پیوند  عمل  زینتی،  گیاهان  میان  در  کاکتوس:  پیوند   1
یک  از  همه  کاکتوس ها  چون  است.  متداول  بسیار  کاکتوس ها 
خانواده هستند، غالباً می توان گونه های مختلف را به هم پیوند زد.

کاکتوس قرمز
 )Gymnocalycium mibanovichii( 

که روی پایه کاکتوس سبز پیوند شده است.
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انجام پیوند یک کاکتوس گرد روی کاکتوس استوانه ای شکل نشان داده  در شکل زیر مراحل 
می شود:

1 انتهای کاکتوس استوانه ای را که به عنوان پایه به کار می رود، با یک چاقوی تیز قطع می کنند. 
قرار دادن یک تخته در پشت گیاه باعث می شود که برش راحت تر انجام گیرد.

2 برای اینکه از افتادن پیوندک پس از خشک شدن پایه از روی آن جلوگیری شود، سطح برش 
را به طرف پایین به صورت اریب در می آورند. لبه چاقو را با الکل ضدعفونی کرده و یک قاچ پهن و 
نازک از باالی پایه بریده و قاچ بُریده شده را برای مرطوب نگهداشتن محل برش مجدداً در جای 

خود قرار می دهند.
3 پس از آنکه کاکتوس باالیی مورد نظر به عنوان پیوندک را از گلدان درآوردند، ریشه های آن 
را حذف کرده و لبه های آن را رو به باال به طور اریب می بُرند. سپس با چاقوی ضدعفونی شده از 

باالی سطح برش یک قاچ می بُرند.
4 پیوندک باید از کاکتوس های جوان یک یا دوساله انتخاب شود. قبل از اینکه پیوندک را روی 
پایه قرار دهند، قاچ های بریده شده برداشته می شود و دو گیاه را روی همدیگر قرار داده و روی هم 
فشار می دهند؛ تا حلقه مرکزی بافت هادی آن دو با هم تطبیق یابد. جهت ثابت نگهداشتن پایه 
روی پیوندک، بهتر است بعد از انجام پیوند آن دو را با نخ هایی که از آنها سنگ هایی آویزان است 
ببندند؛ تا به راحتی از هم جدا نشوند. گیاه پیوند شده را به مدت چند روز دور از تابش مستقیم 

آفتاب نگه می دارند و سپس نخ ها را باز می کنند. 

مراحل مختلف پیوند کاکتوس
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 )Bryofillum( 2 تقسیم توسط گیاهچه ها در کاالنکوئه: در گونه ای از کاالنکوئه که به بریوفیلوم
معروف است، تکثیر غیرجنسی به خودی خود انجام می یابد. بدین ترتیب که روی هریک از دندانه های 
برگ این گیاه جوانه های پوشیده از چند برگ بسیار کوچک تشکیل می یابد. این جوانه ها بعد از 
رسیدن به مرحله کاملی از رشد، خودبه خود از پایه مادری جدا شده و به خاک اطراف یا گلدان ها 

پراکنده می شوند و در آنجا شروع به رشد و نمو می کنند.

گیاهچه های تولید شده در حاشیه برگ گونه ای از کاالنکوئه
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جدول: نام علمی و مشخصات گیاهان زینتی

دمای 
مناسب 

رشد
نیاز به آب

نیاز به 
روشنایی

روش متداول 
تکثیر

اندام 
زینتی

شکل گیاه نام تیره نام علمی نام

°27ـ24° متوسط بسیار زیاد پاجوش / بذر
برگ ها و 

گل ها
قائم/خمیده آناناس

 Aechmea

fasciata
آئکمیا

°21ـ16° متوسط بسیار زیاد قلمه
برگ ها و 

گل ها
قائم/ بوته ای پنیرک Abutilon pictum آبونیلون

°24ـ16° متوسط زیاد بذر / قلمه برگ ها درخت مانند کاج مطبق
 Araucaria

excelsa
آروکاریا

°13ـ10° زیاد زیاد قلمه / بذر گل ها درختچه ای اریکاسه Azalea indica آزالیا

°21ـ16° متوسط متوسط تقسیم بوته
برگ ها و 

گل ها
بوته ای شیپوری

 Spathiphyllum

wallisii
اسپاتیفیلوم

°21ـ18° زیاد زیاد قلمه
برگ ها و 

گل ها
بوته ای مشعلی

 Aphelandra

squarrosa
آفالندرا

°24ـ21° زیاد زیاد قلمه گل ها قائم فرفیون
 Acalypha

hispida
آکالیفا

°21ـ16° کم بسیار زیاد قلمه / پاجوش / بذر گل ها ُرزت کراسوال
 Echeveria

secunda
اکوریا

°21ـ16°

زمان گل دهی 
زیاد/سایر مواقع 

کم
بسیار زیاد بذر / پیاز گل ها قائم آماریلیس

 Amaryllis

belladonna
آماریلیس

°24ـ16°
کم 

تا متوسط
بسیار زیاد پاجوش / بذر برگ ها ُرزت خنجریان

 Agave

americana
آگاو

16º24ـº متوسط متوسط قلمه، تقسیم بوته برگ ها بوته ای شیپوری .Aglaonema sp آگلونما

°24ـ21° بسیار زیاد متوسط قلمه گل ها خزنده آپوسیناسه
 Allamanda

cathartica
آالماندا

°24ـ18°
کم 

تا متوسط
بسیار زیاد پاجوش/بذر

گل ها و 
برگ ها

ُرزت زانتوروآسه Aloe vera آلوئه ورا

21° زیاد متوسط پاجوش / بذر گل ها بوته ای شیپوری
 Anthurium

scherzerianum
آنتوریوم

°21ـ16° کم تا متوسط خیلی زیاد قلمه
براکتۀ 
گل ها

قائم/بوته ای فرفیون Euphorbia milii افوربیا

بخش سوم: جدول های استاندارد
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°21ـ18° متوسط متوسط
قلمه / بذر / 

خوابانیدن
برگ ها باالرونده شیپوری

 Monstera

deliciosa
برگ انجیری

°21ـ16° بسیار زیاد زیاد قلمه برگ ها خزنده برگ بیدی
 Tradescantia

fluminensis
برگ بیدی

°21ـ10° متوسط
کم تا 
متوسط

تقسیم ریشه برگ ها قائم مارچوبگان Aspidistra lurida برگ عبایی

°18ـ16° زیاد متوسط
قلمه/تقسیم ریزوم/
تقسیم توبرکول/

بذر
گل ها بوته ای بگونیا .Begonia sp بگونیا

°21ـ18° متوسط بسیار زیاد قلمه
براکتۀ 
گل ها

بوته ای افوربیاسه
 Euphorbia

pulcherrima
بنت قنسول

°21ـ18° متوسط زیاد قلمه / بذر گل ها ُرزت
بنفشۀ 
آفریقایی

 Saintpaulia

ionantha

بنفشۀ 
آفریقایی

°16ـ10° بسیار زیاد زیاد بذر / تقسیم بوته گل ها بوته ای پریموال
 Primula

obconica
پامچال

°24ـ18° زیاد متوسط قلمه / پاجوش برگ ها قائم پاندانوس
 Pandanus

veitchii
پاندانوس

°21ـ16° متوسط زیاد
قلمۀ برگ / تقسیم 

بوته
برگ ها و 
گل آذین

بوته ای فلفلی ها
 Peperomia

caperata
پپرومیا

°21ـ16° متوسط زیاد قلمه برگ ها باالرونده شیپوری Pothos aureus پوتوس

°21ـ16° متوسط متوسط قلمه برگ ها بوته ای گزنه ها Pilea cadierei پیله آ

°21ـ16° زیاد متوسط قلمه / بذر برگ ها بوته ای نعناع Coleus blumei حسن یوسف

18°21° متوسط زیاد
تقسیم بوته / 
پاجوش / بذر

گل ها قائم، خمیده آماریلیس Clivia miniata خورشیدی

°21ـ16° متوسط متوسط
قلمه / 
پاجوش

برگ ها
قائم / 

درخت مانند
خنجریان

 Dracaena

fragrans
دراسنا

°24ـ18° زیاد زیاد قلمه برگ ها بوته ای شیپوری
 Dieffenbachia

amoena
دیفن باخیا

°26ـ18° متوسط زیاد
تقسیم ساقۀ 

زیرزمینی / قلمه
برگ ها بوته ای شیپوری

 Zamioculcas

zamiifolia
زامیوکالکاس

°21ـ18° خیلی زیاد متوسط
تقسیم بوته / قلمۀ 

برگ
برگ ها بلند و قائم خنجریان

 Sanseviera

trifasciata
سانسوریا 

°21ـ16° بسیار زیاد زیاد
گیاهچه / تقسیم 

بوته
برگ ها علفی مارچوبگان

 Chlorophytum

comosum
سجافی

°21ـ16° متوسط بسیار زیاد قلمه برگ ها رونده کراسوال
 Sedum

morganianum
سدوم
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16º21ـº زیاد
زیاد 

تا منوسط

ریزوم / تقسیم 
بوته / خوابانیدن / 
پاجوش / گیاهک

برگ ها قائم / خمیده سرخس ها
 Nephrolepis

exaltata

سرخس 
معمولی 

مجعد

زمان 
گل دهی 

16°

متوسط زیاد پیاز گل ها قائم مارچوبگان
 Hyacinthus

orientalis
سنبل

°21ـ16° بسیار زیاد زیاد تقسیم بوته برگ ها علفی جگنیان
 Cyperus

alternifolius
سیپروس

°16ـ13° زیاد متوسط قلمه برگ ها باالرونده ویتاسه Cissus antarctica سیسوس

°18ـ13° متوسط زیاد غده / بذر گل ها بوته ای پریموال
 Cyclamen

persicum
سیکالمن

°24ـ16° زیاد متوسط قلمه برگ ها
بوته ای / نیمه 

باالرونده
شیپوری

 Syngonium

podophyllum
سینگونیوم

°21ـ16° بسیار زیاد متوسط بذر / قلمه برگ ها
قائم / درخت 

مانند
آرالیاسه

 Schefflera

actinophylla
شفلرا

°24ـ18° متوسط بسیار زیاد قلمه / بذر گل ها قائم شمعدانی
 Pelargonium

.spp
شمعدانی

°13ـ10° بسیار زیاد کم قلمه برگ ها باالرونده آرالیاسه Hedera helix عشقه

°16ـ13° متوسط / زیاد زیاد قلمه / پاجوش برگ ها قائم آرالیاسه Fatshedera lizei فاتسهدرا

°16ـ13° متوسط/زیاد
متوسط / 

زیاد
قلمه / پاجوش برگ ها قائم آرالیاسه Fatsia japonica فاتسیا

°16ـ13° متوسط بسیار زیاد بذر میوه ها بوته ای سوالناسه
 Capsicum

annuum
فلفل زینتی

°18ـ13° متوسط متوسط قلمه برگ ها خزنده مشعلی
 Fittonia

verschaffeltii
فیتونیا

°21ـ16° بسیار زیاد زیاد بذر / پاجوش برگ ها بوته ای نخلیان
 Phoenix

roebelenii
فنیکس

°21ـ16° متوسط زیاد
قلمه / خوابانیدن/ 

بذر
برگ ها شبیه درخت انجیر Ficus elastica

فیکوس 
االستیکا

°21ـ16° متوسط زیاد
قلمه / خوابانیدن/ 

بذر
برگ ها شبیه درخت انجیر Ficus benjamina

فیکوس 
بنجامین

°21ـ13° زیاد متوسط
قلمه / خوابانیدن/ 

بذر
برگ ها خزنده انجیر Ficus pumila

فیکوس 
رونده

°21ـ16° متوسط زیاد قلمه / بذر برگ ها
باالرونده / 

خزنده
شیپوری

 Philodendron

scandens
فیلودندرون 

°21ـ16° متوسط بسیار زیاد بذر/ قلمه/ پیوند
خارها و 

گل ها
کروی کاکتوس

 Echinocactus

grusonii
کاکتوس



324

°18ـ13° زیاد بسیار زیاد ریزوم / بذر اسیدی قائم/بوته ای شیپوری
 Zantedeschia

aethiopica

کاال 
)شیپوری(

°24ـ18° زیاد متوسط تقسیم بوته برگ ها بوته ای/ قائم مارانتاسه
 Calathea

makoyana
کاالتئا

°24ـ18° زیاد متوسط غده برگ ها بوته ای شیپوری
 Caladium

hortulanum
کاالدیوم

°21ـ16° متوسط بسیار زیاد قلمه / بذر گل ها ُرزت کراسوال
 Kalanchoe

marmorata
کاالنکوئه

°24ـ18° بسیار زیاد متوسط قلمه برگ ها قائم فرفیون
 Codiaeum

variegatum
کدیائوم

°21ـ16° زیاد متوسط
قلمه / خوابانیدن/ 

بذر
برگ ها قائم/ بوته ای خنجریان

 Cordyline

australis
کردیلین

16° متوسط بسیار زیاد قلمه / بذر گل ها بوته ای آویز Fuchsia گل آویز

°24ـ18° متوسط بسیار زیاد قلمه
براکتۀ 
گل ها

باالرونده گل کاغذی
 Bougainvillea

glabra
گل کاغذی

°21ـ16° زیاد متوسط قلمه برگ ها رونده کاسنی
 Gynura

aurantiaca
گینورا

°21ـ16° کم تا متوسط متوسط قلمه/پاجوش برگ ها قائم مارچوبگان
 Dracaena

sanderiana
الکی بامبو

°16ـ13° متوسط زیاد پیاز گل ها قائم سوسنیان Tulipa الله

°18ـ16° متوسط متوسط تقسیم بوته برگ ها بوته ای مارانتاسه
 Maranta

leuconeura
مارانتا

°21ـ16° زیاد زیاد تقسیم بوته برگ ها گسترده مارچوبگان
 Asparagus

 densiflorus

«Sprengeri»
مارچوبه زبره

°21ـ16° بسیار زیاد
متوسط 

تا کم
پاجوش برگ ها ُرزت آناناس

 Neoregelia

carolinae
نئورِژلیا

°21ـ18° متوسط زیاد بذر / پاجوش برگ ها درختچه نخلیان
 Chamaerops

humilis

نخل بادبزنی 
پاکوتاه

°21ـ16° بسیار زیاد متوسط بذر / پاجوش برگ ها خمیده مارچوبگان
 Beaucarnea

recurvata

نخل دم 
اسبی

°24ـ18° متوسط متوسط بذر برگ ها بوته ای / قائم نخلیان
 Chamaedorea

elegans

نخل شامه 
دورئا الگانس

°21ـ16° زیاد زیاد بذر برگ ها بوته ای نخلیان
 Howea

belmoreana
نخل هوئا

°16ـ13° زیاد زیاد قلمه گل ها درختچه هیدرانژآسه
 Hydrangea

macrophylla
هیدرانژآ
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جدول: قیمت روز انواع گل و گیاه فصلی در بازار تهران. تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت ها: دوشنبه 
31 اردیبهشت 13۹۷*

نرخ نامه انواع گل و گیاه )دسته ای ـ شاخه ای( )واحد: تومان( 

درجه یک درجه 2 واحد نام گل ردیف

20000 1۵000 شاخه آفتابگردان 1

14000 12000 شاخه آلستر مریا 2

4۵000 40000 شاخه استرلیزیا 3

3۵000 30000 شاخه انتوریوم 4

140000 120000 شاخه بامبو با برگ ۵

60000 ۵0000 شاخه بامبو بدون برگ 6

30000 20000 دسته بید قرمز 7

4۵000 3۵000 دسته بید فری 8

20000 1۵000 دسته تاج خروس 9

10000 7000 شاخه داوودی 10

30000 2۵000 دسته داوودی مینیاتوری 11

18000 1۵000 شاخه رز ایرانی 12

49000 3۵000 شاخه رز خارجی 13

1۵000 10000 شاخه زنبق 14

10000 7000 شاخه ژربرا خارجی )درشت( 1۵

18000 1۵000 شاخه شب بو 16

3۵000 30000 شاخه شیپوری 17

3۵000 30000 دسته صد تومانی 18

30000 20000 دسته فرزیا 19
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نرخ نامه انواع گل و گیاه )دسته ای ـ شاخه ای( )واحد: تومان( 

درجه یک درجه 2 واحد نام گل ردیف

1۵000 10000 دسته قرن فل 20

1۵000 10000 شاخه گالیل 21

1۵000 10000 شاخه الله واژگون 22

80000 60000 شاخه لیلیوم اوریانتاال 23

40000 30000 دسته لیسیانتوس 24

70000 ۵0000 شاخه لیلیوم 2۵

1۵000 10000 شاخه مارگریت 26

10000 7000 شاخه میخک 27

30000 20000 دسته میخک مینیاتوری 28

20000 1۵000 دسته میمون 29

7000 3000 شاخه نرگس هلندی 30

20000 1۵000 دسته همیشه بهار 31

نرخ نامه انواع گل و گیاه فصلی تا اطالع ثانوی )واحد: تومان(

درجه 1 درجه 2 واحد نام گل ردیف

170000 1۵0000 گلدانی آزالیا کوچک 1

400000 3۵0000 گلدانی آزالیا متوسط 2

700000 600000 گلدانی آزالیا سایز زباله 3

6۵000 ۵۵000 گلدانی استوس اورموم )باغچه ای( 4

30000 2۵000 گلدانی اسپسپوروم )باغچه ای( ۵
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نرخ نامه انواع گل و گیاه فصلی تا اطالع ثانوی )واحد: تومان(

درجه 1 درجه 2 واحد نام گل ردیف

220000 170000 گلدانی آلگلونما )سایز زباله( 6

80000 70000 گلدانی آلگلونما بزرگ 7

60000 ۵0000 گلدانی آلگلونما کوچک 8

100000 ۵0000 گلدانی آلوورا 9

3۵000 2۵000 گلدانی آنوما )باغچه ای( 10

60000 ۵0000 گلدانی امپیشن 11

1۵000 12000 گلدانی آلیسوم )باغچه ای( 12

270000 210000 گلدانی آمستر بزرگ 13

200000 1۵0000 گلدانی آمستر متوسط 14

3۵0000 2۵0000 گلدانی اریکا یزرگ 1۵

100000 80000 گلدانی اریکا کوچک 16

200000 170000 گلدانی اریکا متوسط 17

120000 90000 گلدانی اسپاتی فیلوم بزرگ 18

۵۵000 4۵000 گلدانی اسپاتی فیلوم کوچک 19

6۵000 ۵۵000 گلدانی اسپاتی فیلوم متوسط 20

1۵000 20000 گلدانی اطلسی)باغچه ای(  21

3۵000 2۵000 گلدانی اطلسی )آویز( 22

90000 70000 گلدانی امپیشن 23

120000 100000 گلدانی برگ انجیری چوبدار 24

1۵0000 120000 گلدانی )برگ انجیری فری بزرگ10( 2۵
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نرخ نامه انواع گل و گیاه فصلی تا اطالع ثانوی )واحد: تومان(

درجه 1 درجه 2 واحد نام گل ردیف

60000 ۵0000 گلدانی )برگ انجیری فری کوچک 4( 26

100000 خزه دار 90000 گلدانی )برگ انجیری فری متوسط 7(  27

30000 20000 گلدانی برگ بیدی 28

40000 30000 گلدانی بگونیا 29

80000 7۵000 گلدانی بنت قنسل 30

230000 200000 گلدانی بنجامین بزرگ 31

6۵000 ۵0000 گلدانی بنجامین کوچک 32

200000 160000 گلدانی بنجامین متوسط 33

۵0000 40000 گلدانی بنفشه 34

30000 20000 گلدانی پاپیتال استکانی 3۵

2۵000 1۵000 گلدانی پاپیتال ستاره ای 36

1۵0000 120000 جعبه ای پامچال )بسته به تعداد گل در 
جعبه قیمت می گیرد( 37

280000 220000 گلدانی پاندانوس بزرگ 38

1۵0000 130000 گلدانی پاندانوس کوچک 39

220000 170000 گلدانی پاندانوس متوسط 40

2۵000 20000 گلدانی پیله آ کوچک 41

22000 17000 گلدانی تاناستوم )باغچه ای( 42

20000 1۵000 گلدانی جعفری )باغچه ای( 43

30000 20000 گلدانی چسب آجری 44
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نرخ نامه انواع گل و گیاه فصلی تا اطالع ثانوی )واحد: تومان(

درجه 1 درجه 2 واحد نام گل ردیف

۵0000 40000 گلدانی حسن یوسف 4۵

2۵0000 180000 گلدانی دراسنا بزرگ چند شاخه 46

60000 40000 گلدانی دراسنا کوچک 47

100000 80000 گلدانی دراسنا متوسط 48

180000 1۵0000 گلدانی دیفن باخیا بزرگ 49

70000 ۵0000 گلدانی دیفن باخیا کوچک ۵0

100000 80000 گلدانی دیفن باخیا متوسط ۵1

4۵000 3۵000 گلدانی رز گلدانی ۵2

1۵000 10000 گلدانی رعنا ۵3

30000 20000 گلدانی ساناز ۵4

100000 80000 گلدانی سرخس بزرگ ۵۵

4۵000 3۵000 گلدانی سرخس کوچک ۵6

60000 40000 گلدانی سرخس متوسط ۵7

۵0000 40000 گلدانی سینره ۵8

4۵000 30000 گلدانی سینره مینیاتوری ۵9

8۵000 70000 گلدان گل درشت سیکلمن 60

3۵000 30000 گلدان گل ریز سیکلمن 61

60000 ۵0000 گلدانی سینگونیوم کوچک 62

80000 60000 گلدانی سینگونیوم متوسط 63

۵0000 40000 گلدانی سنبل 64
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نرخ نامه انواع گل و گیاه فصلی تا اطالع ثانوی )واحد: تومان(

درجه 1 درجه 2 واحد نام گل ردیف

1۵0000 120000 گلدانی شاه پسند )باغچه ای( 6۵

110000 90000 گلدانی شفلرا بزرگ 66

6۵000 ۵۵000 گلدانی شفلرا کوچک 67

90000 6۵000 گلدانی شفلرا متوسط 68

30000 2۵000 گلدانی شقایق 69

۵0000 40000 گلدانی شمعدانی 70

3۵000 30000 گلدانی شمعدانی آویز 71

18000 1۵000 گلدانی صلوی 72

8۵000 70000 گلدانی فوشیا 73

100000 60000 گلدانی فیتوس چماقی بزرگ 74

70000 40000 گلدانی فیتوس چماقی متوسط 7۵

80000 60000 گلدانی فیتوس کاسه ای آویز 76

4۵000 2۵000 گلدانی فیتونیا پونه ای )بزرگ(  77

30000 1۵000 گلدانی فیتونیا پونه ای )کوچک(  78

1۵0000 120000 گلدانی فینیکس بزرگ 79

40000 30000 گلدانی فینیکس کوچک 80

80000 60000 گلدانی فینیکس متوسط 81

20000 1۵000 گلدانی قلمپور )باغچه ای( 82

400000 300000 گلدانی کاج منطبق بزرگ 83

1۵0000 130000 گلدانی کاج منطبق کوچک 84
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نرخ نامه انواع گل و گیاه فصلی تا اطالع ثانوی )واحد: تومان(

درجه 1 درجه 2 واحد نام گل ردیف

2۵0000 200000 گلدانی کاج منطبق متوسط 8۵

30000 2۵000 گلدانی کاالنکوا 86

130000 80000 گلدانی نکروتن برگ درشت گورخری 87

80000 60000 گلدانی کروتن برگ درشت معمولی 88

100000 6۵000 گلدانی کروتن برگ سوزنی 89

17000 1۵000 گلدانی گازانیا )باغچه ای(  90

1۵0000 100000 گلدانی گوش گرگی چوبدار 91

90000 70000 گلدانی گوش گرگی متوسط 92

70000 60000 گلدانی گوشواره 93

3۵000 2۵000 گلدانی الله 94

170000 1۵0000 گلدانی لیلیوم 9۵

180000 1۵0000 گلدانی لیندا بزرگ 96

70000 ۵۵000 گلدانی لیندا کوچک 97

140000 120000 گلدانی لیندا متوسط 98

2۵000 20000 گلدانی مارگریت گل ریز )باغچه ای(  99

4۵000 3۵000 گلدانی محبوبه شب 100

20000 1۵000 گلدانی مملوس )باغچه ای( 101

1۵000 12000 گلدانی میمون )باغچه ای(  102

40000 30000 گلدانی ناز ژاپنی 103

30000 2۵000 گلدانی نخل مرداب کوچک 104
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نرخ نامه انواع گل و گیاه فصلی تا اطالع ثانوی )واحد: تومان(

درجه 1 درجه 2 واحد نام گل ردیف

4۵000 40000 گلدانی نخل مرداب متوسط 10۵

20000 1۵000 گلدانی همیشه بهار )باغچه ای( 106

60000 40000 گلدانی یاس رازقی 107

۵0000 30000 گلدانی یاس سفید )چمپا(  108

190000 170000 گلدانی یوکا بزرگ 109

80000 6۵000 گلدانی یوکا کوچک 110

120000 90000 گلدانی یوکا متوسط 111

* نقل از سایت ممتاز نیوز
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با توجه به مندرجات نامه شماره 230۵/۵01/96 مورخ 1396/۵/28 معاونت توسعه بازرگانی و 
صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، موضوع عدم نیاز به اخذ مجوز صادرات برای ُگل های 
به نظر  نامه در زیر درج گردیده است(، چنین  با رعایت سایر مقررات و ضوابط )تصویر  زینتی 

می رسد که امر صادرات گل در مقایسه با گذشته سهل تر شده است.

بخش چهارم: قوانین و دستورالعمل ها
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نمی شوند؛  بیماری ها  و  آفات  آپارتمانی هرگز دچار  زینتی  گیاهان  در شرایط محیطی مطلوب، 
و  آفات  مورد حمله  گیاهان،  سایر  مانند  نیز  آنها  و  نیست  این گونه  اغلب شرایط  متأسفانه  ولی 
ترشح  بیرون  به  موادی  از خود  آفاتی که  اثر  در  قرار می گیرند. مخصوصاًً  بیماری های مختلفی 
می کنند، وضع وخیم تری رخ می دهد؛ چون این ترشحات موجب تقویت حمله قارچ ها می شوند. 

پیشگیری بهتر از درمان
از اندام های زنده گیاهان تغذیه می کنند. ضمناً از نوع  آفات گیاهان زینتی یا گلخانه ای معموالًً 
حفاظتی که توسط برگ ها و سایر بخش های مرده گیاه فراهم می شود، استفاده می برند. بنابراین 
باید اطراف گیاه را کاماًلً تمیز نگهداریم و تمام قسمت های خشک شده یا افتاده را جمع آوری 

کنیم. این کار ساده از شیوع بیماری های قارچی نیز جلوگیری می کند.
با حرارت مرکزی گرم  را می پسندند؛ مثل خانه هایی که  آفات گلخانه ای، هوای گرم و خشک 
می شوند. پس باید با مه پاشی روزانه یا با قرار دادن گلدان در یک سینی پُر از آب، هوای مرطوب 

و تهویه کافی را در اطراف گیاه فراهم نماییم.
آفات گلخانه ای با سرعت بسیار زیادی تکثیر می یابند. به محض مشاهده یک حشره، بایستی اقدام 
کرد و نباید این کار را به فردا واگذار نمود. می توان آفات بالغ و نابالغ قابل مشاهده را تا حد امکان با 
دست له کرد. شته و مگس سفید را می توان با اسپری کردن آب صابون رقیق، از روی گیاه شست. 
الکل متیلیک پاک  با پنبه آغشته به  شپشک آردآلود را در جایی که در حال النه سازی است، 
می کنند. شپشک های سپردار را می توان با یک مسواک کهنه تمیز کرد. «عسلک» و «فوماژین 
یا دوده سیاه» را که باعث خشک شدن برگ ها می شوند، به راحتی می توان با اسپری آب صابون 
یا با استفاده از یک پارچه یا اسفنج خیس از بین برد. عسلک، مایعی است که توسط گیاهان و یا 
از بدن حشراتی مثل شته ها، شپشک ها و مگس های سفید ترشح می شود و باعث جلب مورچه ها 

شده، محیط مناسبی را برای توسعه بیماری قارچی دوده سیاه فراهم می سازد.

بخش پنجم: آفات و بیماری های مهم گیاهان زینتی

کنترل آفات و بیماری های گیاهان زینتی

عسلک روی برگ ها
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در صورتی که شدت خسارت آفت یا بیماری بسیار زیاد بوده و با اعمال یاد شده نتوانند آنها را از 
بین ببرند، به مواد شیمیایی متوسل می شوند. البته در این حال باید نهایت احتیاط الزم را به عمل 
آورد و از موادی استفاده نمود که به هیچ نحو به انسان و محیط زیست صدمه ای وارد نسازند. در 
موقع مصرف سموم باید کاماًلً مطابق مفاد برچسب قوطی سم عمل کرد. در صورت مشاهده عالئم 

مسمومیت، الزم است فوراً به پزشک مراجعه نمود.
خیلی  نیز  «پِرم ترین»  «ِرسمِ ترین»و  ذکرند.  قابل  «پیِرتروم»  و  صابون  آب  بی خطر،  سموم  از 
و  «دیِمتوات»  است. سموم  مواد  این  از  دیگری  نمونه  هم  «دریس»  دارند.  شباهت  پیرتروم  به 
به عنوان  باید فقط  آنها  از  اما  آفات گلخانه ای هستند؛  برعلیه  بسیار مؤثری  «ماالتیون» سموم 

آخرین وسیله استفاده نمود.

از  یعنی  بیولوژیک؛  روش  از  بیماری ها  و  آفات  از  بسیاری  کنترل  برای  وسیع  در سطح  امروزه 
دشمنان طبیعی آفات استفاده می کنند. این روش به وفور در طبیعت رخ می دهد و جمعیت آفات 
توسط دشمنان آنها به طور طبیعی کنترل می شود. در این بخش سعی می کنیم به طور خالصه به 

شرح مشخصات آفات متداول و مهم گیاهان زینتی و روش های ساده 
کنترل آنها اشاره کنیم.

اما  رنگ اند؛  قرمز  آفت  این  بالغ  کنه های  تارعنکبوتی:  قرمز  کنۀ 
نوزاد آنها زرد مایل به صورتی می باشد. آفت، تارهای ظریفی را در 
سطح زیری برگ ها می تند که ممکن است باعث زرد و پژمرده شدن 
برگ ها شود. گهگاه در صورت لزوم باید اندام های گیاه را با ذره بین 
جست وجو کرد؛ چون احتمال دارد که کنه ها در اوایل مرحله زندگی 

خود بوده و با چشم غیرمسلح دیده نشوند.

بیماری دوده سیاه یا فوماژین روی برگ ها که در ترشحات آفاتی مانند شپشک ها تولید می شود.

کنه قرمز تارعنکبوتی
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برای کنترل کنه ها به یکی از روش های زیر اقدام می کنند:
اسپری آب، روغن حشره کش یا آب صابون به تمام شاخ و برگ های گیاه.

استفاده از کنه های شکاری.
کندن و دور ریختن گیاهانی که شدیداً به آفت آلوده می باشند.

شته: این آفات به اندام های سبز گیاه حمله کرده، شیره آن را مکیده و مایع چسبناک عسلک از 
خود باقی می گذارند.

گیاهی  از شیره  و  می کنند  زندگی  برگ ها  زیری  در سطح  این حشره  الرو های  مگس سفید: 
بال  جفت  دو  دارای  بوده،  پروانه ها  جزو  سفید  مگس  می کنند.  ترشح  عسلک  خود  از  مکیده، 
می باشد و به هیچ وجه با مگس های حقیقی که متعلق به دوباالن هستند، ارتباطی ندارد. اولین 
خسارت  بودن  شدید  صورت  در  که  باشد  برگ ها  شدن  زرد  است  ممکن  سفید  مگس  عالمت 
باعث ریزش سریع برگ ها می شود. ریشه کن کردن کامل مگس سفید سخت است؛ لذا ممکن 

شتۀ سبز یکی از آفات مکنده

در نتیجه آن، ساقه و برگ های گیاه ضعیف شده، گاهی به خود پیچیده و از بین می روند. شته ها 
می توانند ناقل ویروس ها بوده و نیز موجب ایجاد دوده سیاه شوند. برای کنترل آنها با پاشیدن آب 

با فشار روی گیاه و یا استفاده از آب صابون اقدام می کنند.

اثر شته ها بر روی فاتسیا
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است این کار زمان زیادی الزم داشته باشد. یک عالمت مطمئن 
شناخت این آفت آن است که وقتی برگ ها را تکان می دهند، 
این حشرات کوچک مثل یک ابر سفید در هوا پراکنده می شوند. 
برای کنترل آنها باید تمام برگ ها؛ مخصوصاًً سطح زیری آنها را 
به دقت با ماالتیون سم پاشی کرده و به فواصل سه روز سم پاشی 

را تکرار نمود.

شپشک آردآلود: تشخیص شپشک های آردآلود روی گیاه 
معموالًً آسان است. حشرات بالغ در پوششی پنبه ای پیچیده 
شده اند. ممکن است روی شاخه و یا در سطح زیری برگ ها 
انبوه دیده شوند. در حالت کم بودن تعداد آفت،  به صورت 
به راحتی می توان آنها را کنترل نمود؛ اما اگر مشکل ادامه 
یابد و تعداد آفت زیاد شود، گیاه پژمرده و برگ ها زرد شده 

و می ریزند.

مگس سفید

برای کنترل آنها به یکی از روش های زیر اقدام می کنند:
پنبه  با  و  نموده  را جمع آوری  آنها  باشد،  اندکی شپشک روی گیاه وجود داشته  تعداد  چنانچه 
آغشته به الکل متیلیک جای آنها را پاک می کنند. در صورت کثرت تعداد آفت، گیاه را با سم 

ماالتیون یا دیمتوات سم پاشی می کنند.
شپشک سپردار: چون این حشرات پس از بلوغ بی حرکت و 
معموالًً به رنگ زرد یا قهوه ای هستند، گاهی شپشک سپردار 
را با شاخه های چوبی گیاه اشتباه می کنند؛ اما تشخیص آن 
آسان  سرخس،  روی  مثاًل  سبز؛  برگ های  و  شاخ  میان  در 
می شود  محافظت  مومی  پوشش  توسط  حشره  بدن  است. 
و در یک نقطه از گیاه ثابت مانده، با مکیدن شیره گیاهی 
باعث ضعف و پژمرده شدن آن می گردد. برای کنترل آن به 

یکی از روش های زیر اقدام می کنند:

شپشک آردآلود در آگلونما

شپشک سپردار روی شاخه فیکوس
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جدا  و  خراشیده  به وسیله ای  گیاه  روی  از  را  حشرات 
می کنند. سپس تمام اندام گیاه را با محلول آب و صابون 

می شویند.
سم پاشی  به دقت  دیمتوات  با  را  برگ ها  و  شاخه ها 

می نمایند.
تریپس: این حشرات اگرچه بال دارند، معموالًً جهنده 
آنها شیره شاخ و برگ های نرم را مکیده و به  هستند. 
گل ها نیز حمله می کنند. در نتیجه، روی شاخ و برگ ها 
نوارها و لکه هایی ایجاد می شوند. ترشحات بدن حشرات 
مذکور روی گیاه به رنگ سیاه درآمده و برگ ها آلوده 
می شوند. خسارت این آفت نسبت به برخی آفات دیگر 
رشد  و  بوده  بد منظر  گیاه  روی  آن  اثر  اما  است؛  کمتر 
گیاه را کم می کند. بهتر است در مراحل اولیه بروز عالئم 

نسبت به کنترل آن اقدام نمود.
روش کنترل تریپس به شرح زیر است:
سم پاشی گیاه با ماالتیون یا دیمتوات.

قطع اندام هایی از گیاه که شدیداً صدمه دیده اند و مصرف گرانول سم دیازینون در خاک.
نماتدها: نماتدها موجودات کرمی شکل ریز میکروسکوپی 
هستند که نمی توان توسط چشم غیرمسلح آنها را رؤیت 
نمود. از مهم ترین نماتدها در باغبانی آنهایی هستند که یا 
در خاک و یا داخل ریشۀ گیاهان زندگی کرده و از ریشه 
نماتدهای  از  زیادی  گونه های  هرچند  می کنند.  تغذیه 
مولد  نماتدهای  آنها  دارند، عمده ترین  ریشه خوار وجود 
از  که  غده  مولد  نماتدهای  می باشند.  ریشه  در  غده 
زینتی هستند،  گیاهان  و  در گل ها  نماتدها  عمده ترین 
در گیاهانی مانند اطلسی، شمعدانی و گل   میمون دیده 

می شوند.
عالمت نماتدهای مولد غده روی قسمت های هوایی گیاه 
آلوده، شبیه عالئم کمبود آب و مواد غذایی؛ پژمردگی، 

کاهش رشد، زردی و امثال آن است.
کار،  مطمئن ترین  است.  مشکل  نماتد  کامل  کنترل 
پیشگیری و انتخاب واریتۀ مقاوم می باشد. نظر به اینکه 
نماتدها ممکن است از طریق آب، خاک، ادوات، نشاء و 

بقایای ریشۀ گیاهان آلوده منتقل شوند، لذا باید برای پیشگیری، نکات بهداشتی الزم را کاماًلً 
رعایت نمود.

سفیدک پودری: عالمت این بیماری وجود پودر سفیدرنگ روی برگ ها می باشد، که ممکن است 
روی شاخه ها و گل ها نیز توسعه یابد. سفیدک یک بیماری قارچی است که به ویژه به گیاهانی 
که شاخ و برگ نرم و آبداری دارند، حمله می کند. هرچند این بیماری در گیاهان آپارتمانی کمتر 
بروز می کند و میزان خسارت آن ممکن است کم باشد؛ اما گاهی به زیبایی ظاهر گیاهان زینتی 

تریپس

پیاز و بوتۀ الله سالم )سمت چپ تصویر( و 
مبتال به نماتد )سمت راست تصویر(.
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لطمه وارد می سازد. برای کنترل این بیماری، برگ هایی 
را که شدیداً آلوده شده اند باید حذف نموده و گیاه را با 

یک سم قارچ کش مناسب محلول پاشی نمود.

سفیدک پودری روی برگ

بوترتیس )Botrytis(: بوتریتیس یا کپک خاکستری، بیماری قارچی دیگری است که به دلیل 
تشکیل کپک خاکستری رنگ کرک مانند روی گیاه، به خوبی از سفیدک قابل تشخیص می باشد. 
بوتریتیس در تمام گیاهان آپارتمانی کاماًلً عمومیت دارد. اولین عالمت آن بروز لکه های آبدار در 
سطح زیری برگ هاست که بعداً قهوه ای رنگ می شوند. در حالت پیشرفته کپک خاکستری رنگ 
کرک داری روی گیاه ایجاد می شود. عالمت بیماری در گلبرگ ها در نقاطی مشاهده می شود که 
با گلدان در تماس می باشد. معموالًً انبوه بودن شاخ و برگ، هوای سرد و مرطوب، و نیز دادن آب 
بیش از اندازه، از عوامل مساعد کننده شرایط بروز این بیماری به شمار می روند. بیماری بیشتر به 

برگ های مسن و اندام های گل صدمه می زند.

برای کنترل آنها به یکی از روش های زیر اقدام می کنند:
قطع برگ ها و سایر اندام های گیاه که به شدت عالئم کپک روی آنها مشاهده می شود.

کاستن از مقدار آبیاری و مه پاشی.
جلوگیری از انبوهی و پرپشت شدن بیش از اندازه گیاه.

سوختگی ناشی از قارچ بوتریتیس در برگ های آگلونما و گل بنفشۀ آفریقایی
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خودداری از آبیاری گیاه از باالی بوته.
اصالح وضعیت تهویه محیط اطراف گیاه.

لکه برگی: در گیاهان زینتی، تحت عنوان لکه برگی بیماری های زیادی مشاهده می شوند که 
عامل مولد آنها ممکن است قارچ یا باکتری باشد. از جمله بیماری های لکه برگی که در اثر عوامل 
بیماری لکه برگی آفالندرا، اسپاتیفیلوم، بنت قنسول، پپرومیا،  ایجاد می شوند، می توان  قارچی 
دیفن باخیا و فیلودندرون را نام برد. عالمت این بیماری، لکه های گردی هستند که عموماً حاشیه 
مشخصی دارند و رنگ دور لکه تیره تر است. در صورت وجود تعداد زیادی لکه، آنها با هم یکی 
شده و به شکل لکه بزرگ تر قهوه ای شبیه سوختگی در می آیند. در اکثر موارد وجود این لکه ها 

اهمیت اقتصادی نداشته؛ اما از زیبایی گیاه می کاهند.
در مدیریت این نوع بیماری ها، مشابه سایر بیماری های قارچی، پیشگیری از بروز بیماری از قبیل 
انتخاب بذر، قلمه یا پیوندک سالم، از مهم ترین اصول کنترل بیماری محسوب می گردد. عالوه براین 

می توان به روش ضدعفونی خاک نیز نسبت به کنترل بیماری اقدام نمود.

لکه برگی قارچی در برگ های اسپاتیفیلوم و آگلونما

سیکالمن،  سینرر،  آزالیا،  بگونیا،  آلوئه،  بیماری  این  میزبان های  از  و طوقه:  ریشه  پوسیدگی 
سینداپسوس  و  پامچال  فیلودندرون،  پپرومیا،  کاالنکوئه،  هیدرانژآ،  آویز، شمعدانی،  گل  دراسنا، 
قابل ذکرند. اغلب اولین عالمت مشهود این بیماری کاهش میزان رشد است که با کلروز برگ ها و 
گاهی، مخصوصاًً در شرایط هوای آفتابی، با پژمردگی دنبال می شود. در صورت بررسی گیاه بیمار، 
زخم موجود در قاعدۀ ساقه )معموالًً به رنگ سیاه و مرطوب(، پوسیدگی ریشه )معموالًً همراه با 

پوسته پوسته شدن آن( و یا پوسیدگی پیاز فوراً آشکار می شود.

پوسیدگی حاصل از قارچ فیتوفتورا در فیکوس )راست( و کاالنکوئه )چپ(
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عامل بیماری انواع مختلفی از قارچ ها می باشد. این قارچ ها خاکزی هستند و در هوای مرطوب و 
نسبتاً گرم بهتر رشد می کنند. نظر به اینکه گاهی عالئم آفات و بیماری ها روی گیاهان مختلف 
متفاوت است، در زیر تصاویر نمونه ای از گیاهان زینتی آلوده به آفات و بیماری های عمده نشان 

داده می شوند. مقایسه آنها با اندام های سالم مشابه، تشخیص عالئم حاصله را آسان می سازد.

سفید  مگس 
در سطح زیری 
دیده  برگ ها 

. د شو می 

کنه ها سبب توقف 
رشد و پیچیدگی 
شاخه ها می شوند.

رنگ پریده بودن برگ ها 
و درازای شاخه ها، نشانۀ 

سرمای زیاد است.

زردی برگ ها در اثر خشکی هوا، 
آبیاری  یا  و  آفتاب  زیاد  تابش 

می آید. پیش  نادرست 

عدم تشکیل گل در اثر نبودن 
نور کافی و یا در هوای خشک 

سرد پیش می آید.

سفید  کپک مانند  لکه های 
نشانۀ  گل ها  و  برگ ها  روی 
بیماری سفیدک یا بوتریتیس 

باشد. می 

برگ ها  روی  کاهی رنگ  لکه های 
مستقیم  زیاد  تابش  اثر  در  که 

می شوند. ایجاد  آفتاب 

لکه های قهوه ای که 
آب  پاشیدن  اثر  در 
ایجاد  برگ ها  روی 

می شوند.

)Saintpaulia ionantha( عالئم خسارت برخی از آفات و بیماری ها در بنفشه آفریقایی

شپشک های آردآلود به صورت 
پنبه ای  و  سفید  مجموعه ای 

می باشند.

سیاه شدن قاعدۀ ساقه در اثر دادن آب 
زیاد که به پوسیدگی و مرگ اندام های 

هوایی منجر می شود.
در  اغلب  قهوه ای چروکیده،  های  لکه 
می آیند.  پیش  فیزیکی  صدمات  اثر 
این قسمت را می توان برید و به محل 

زد. قارچ کش  پودر  بریدگی 
شپشک های آردآلود را به صورت لکه های سفید 
مومی پشمی روی سطح گیاه می توان دید آنها 

را به دقت با پنبه پاک کنید.

الرو  و  حلزون  تغذیۀ  اثر 
به صورت  که  حشرات 
حفرات بزرگی درمی آیند.

آفت  یک  ریشه،  آردآلود  شپشک 
آن  کنترل  که  کاکتوس هاست  عمومی 
سخت است برای مشاهدۀ آن باید گیاه 

درآورد. گلدان  از  را 

تیغ های روی گیاه در اثر تماس 
در پوست بدن فرو می روند. در 
کاغذ  از  گیاه  این  با  کار  موقع 

روزنامه استفاده کنید.

باز  محیط  در  گیاه  این 
میوه های  و  می دهد  گل 
می کند.  تولید  خارداری 
اما این کار در محیط بسته 

می دهد. رخ  کمتر 

)Opuntia microdays( در کاکتوس )عالئم آفات و بیماری ها )سمت راست( در مقایسه با گیاه سالم )سمت چپ



342

)Cyclamen persicum( در سیکالمن )عالئم آفات و بیماری ها )سمت راست( در مقایسه با گیاه سالم )سمت چپ

عالئم آفات و بیماری ها )سمت راست( در مقایسه با گیاه سالم )سمت چپ( 
)Ficus elastics Robustà( در فیکوس االستیکا

گیاه  به  است  ممکن  آردآلود  شپشک های 
حمله کنند. مرتبًا باید برگ ها را بازدید نمود.

وقتی شاخه یا برگ قطع می شود، شیرابه از 
آن ترشح می نماید. با استفاده از خاک زغال 
یا خاکستر سیگار می توان آن را متوقف نمود.

و  شده  زرد  به تدریج  که  خمیده  برگ های 
می ریزند، نشانۀ آب دادن بیش از حد است.

نکنیم  کنترل  را  سپردار  شپشک های  اگر 
و  شاخ  باید  می کنند.  ایجاد  مشکالتی 
را  برگ ها  زیری  سطح  مخصوصًا  برگ ها؛ 

کرد. کنترل  مرتبًا 
لکه برگی یک بیماری قارچی است که روی 

می کند. تولید  قهوه ای  لکه های  برگ ها 

بلندمدت  اندازه در  از  دادن آب بیش 
می شود. ریشه ها  پوسیدگی  باعث 

مواظب  گیاه  کردن  پاک  موقع 
وارد  صدمه  برگ ها  به  که  باشید 
نشود. این گونه عالئم برای همیشه 

می مانند. باقی  برگ ها  روی 

ساقۀ مرکزی به صورت عمودی 
می کند.  رشد  انشعاب  بدون 
ایجاد  باعث  آن  انتهای  قطع 

می گردد. انشعاب 

تارعنکبوتی  قرمز  کنه های  و  شته ها 
مرتبًا  می کنند.  حمله  گیاه  این  به 

کنید. کنترل  را  آنها  وجود 

زردی برگ ها با لکه های قهوه ای نشانۀ 
است  ممکن  است.  بوتریتیس  بیماری 
و  به زودی کپک خاکستری ظاهر شده 

گیاه را از بین ببرد.

سفت  و  بازمانده  رشد  از  برگ ها  اگر 
شوند ممکن است گیاه به کنۀ سیکالمن 
مبتال شده باشد؛ که پشت برگ ها حالت 

غبارگرفته ای پیدا می کند.

آن  نشانۀ  برگ ها  ریزش  و  زردی 
از  بیش  محیط  در  گیاه  که  است 

دارد. قرار  گرمی  حد 

ساقه، برگ و گل ها ظاهری شاداب 
و حالتی عمودی دارند.

در  خوش فرم  گل  غنچۀ  تعدادی 
می شوند. دیده  برگ ها  میان 

برگ ها شکل خوب و حالت 
جذابی دارند.

سایر  با  مخلوط  سیکالمن ها 
نیستند؛  خوشایند  گیاهان 
بادوامی  خاص  گونه های  اما 
اتاق های  مناسب  که  هستند 

می باشند. خنک 
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)Kalanchoe blassfeldiana( در کاالنکوئه )عالئم آفات و بیماری ها )سمت راست( در مقایسه با گیاه سالم )سمت چپ

)Primula obconica( در پامچال )عالئم آفات و بیماری ها )سمت راست( در مقایسه با گیاه سالم )سمت چپ

شپشک های آردآلود معموالً این گیاه را آلوده می کنند. آنها 
در نزدیکی دم برگ ظاهر سفید و پشم آلودی دارند. آنها را 

به محض مشاهده با یک پارچۀ خیس یا پنبه پاک کنید.
برگ ها ترد و شکننده بوده و در صورت عدم دقت 
صدمه می بینند. نوک آنها به آسانی شکسته، یک 

خط قهوه ای در نوک برگ باقی می ماند.

بگذاریم خاک خیلی خشک  چنانچه 
یا  چروکیده  پایینی  برگ های  شود، 

می شوند. زرد 
اگر گیاه به هیچ دلیل قابل توضیحی 
گلدان  از  را  آن  باشد،  شده  پژمرده 
شپشک  وجود  نظر  از  درآورده 
قرار  بازدید  مورد  ریشه  آردآلود 

دهید.

که  کنید  انتخاب  را  گیاهی 
براقی  و  شاداب  برگ های 
گل  شاخه های  و  داشته 
نشکفته  غنچۀ  تعدادی 

دارند.

بوده  آبدار  و  شاداب  برگ ها 
جای  در  گیاه  وقتی  معموالً  و 
آفتاب گیر نگهداری شود، رنگ 

دارند. سرخی 

گاهی روی برگ های جوان شته یافت می شود. برگ های 
تماسی  سم  یک  با  دقت  به  را  گیاه  یا  و  چیده  را  آلوده 
پامچال  برای  حشره کش  سموم  همۀ  می کنند.  سم پاشی 

کرد. عمل  سم  برچسب  مطابق  باید  نیستند.  مناسب 
برگ های زیری ضعیف و زرد ممکن است نشانۀ آب دادن 
بیش از حد باشد. خاک را باید مرطوب نگه داشت؛ اما 

نباید گذاشت گیاه در آب قرار گیرد.

برگ های سبز رنگ نسبتًا 
با  قلبی شکل  یا  زبر، گرد 
پوشانیده  نرمی  موهای 

شده اند.

گلبرگ  و  عرض  سانتی متر   2/5 گل ها 
ظاهر  باالیی  دندانۀ  دارند.  قلبی شکل 
گل ها  می دهد.  آن  به  قسمتی   10
 30 تا  شاخه ها  چتری  گل آذین  روی 

دارند. بلندی  سانتی متر 

آب  برگ  روی  کرک های 
می دارند  نگه  خود  در  را 
برگ  پوسیدن  موجب  و 
کپک  بیماری  بروز  و 
خاکستری می شوند. نباید 

کرد. مه پاشی  را  گیاه 

از  سرخرطومی  هاللی شکل  الروهای 
ریشه ها تغذیه می کنند و نهایتاً باعث 
پژمردگی و مرگ گیاه می شوند. معموالً 
برای  که  می شوند  دیده  آنها  زمانی 
نجات گیاه دیر شده است؛ با این حال 
شاید یک پودر حشره کش مفید باشد.



344

)Begonia x biemalis( در بگونیای غده ای )عالئم آفات و بیماری ها )سمت راست( در مقایسه با گیاه سالم )سمت چپ

قرار  کنه ها  حمله  مورد  جوان  برگ های  و  شاخ 
می گیرند.

بگونیاهای  شاخه های  و  برگ ها 
رشد  فصل  یافتن  پایان  با  خزان کننده 
شروع به ریزش می کنند. اینها را نباید 
از غده جدا کنید؛ چون ممکن است به 

برسانند. صدمه  غده 
هوای  در  بوتریتیس  قارچ 
برگ ها  به  مرطوب  و  خنک 

می کند. حمله 
حد  از  زیاده  دادن  آب 
هوا  پایین  دمای  با  همراه 
باعث پژمردگی و قهوه ای 

می شود. برگ ها  شدن 
ابتال  مستعد  بگونیاها  از  بسیاری 
برگ ها،  در  پودری  سفیدک  به 

هستند. شاخه ها  و  دم برگ ها 

گل ها معموالً سه تایی 
وسطی  که  هستند 
دوتای  و  نر  و  بزرگ 
ماده  و  کوچک  دیگر 

. هستند

گوشتی  شاخه های 
تا  ضخامت  با  قائم 

سانتی متر  2/5

برگ های نرم سبز به  طول 
با  سانتی متر  15ـ20 
رگبرگ های سبز روشن تر

غده )ساقه متورم( روی سطح 
خاک گلدان
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زیادی  گیاهان  و  گل ها  آویزان:  سبدهای   1
آبشاری  حالت  آنها  برگ  و  شاخ  که  دارند  وجود 
بالکن  از  آویزان  سبدهای  در  و  داشته  مجنون  یا 
می بخشند.  خانه  به  خاصی  جلوه  خانه،  سقف  یا 
از جمله آنها می توان سرخس، بگونیا، سیسوس و 
سجافی را نام برد. برای انجام این کار از سبدهایی 

می کنند. استفاده  مختلف  اشکال  و  جنس  با 
اهمیت  حائز  استفاده،  مورد  سبد  نوع  انتخاب 
در شکل  را  سبدها  این  از  نمونه ای  است.  خاصی 
سبدها  این  در  است  بهتر  می کنید.  مشاهده  زیر 
پالستیکی  گلدان های  مانند  سبک؛  گلدان های  از 
میز  باالی  و  اطاق  گوشه  سقف  کرد.  استفاده 

نهارخوری، از محل هایی هستند که برای آویزان کردن سبدها مناسب اند.

بخش ششم: ضمائم

الف( ظروف کشت

سبدی آویزان از گل بگونیا 

2 جعبه های گل: جنس این جعبه ها ممکن است از 
چوب یا فلز بوده و در داخل سالن ها یا پشت پنجره ها 
را  گل ها  انواع  می توان  آنها  داخل  در  می شوند.  نصب 
پنجره  پشت  در  مخصوصاًً  جعبه ها  این  نمود.  کشت 
مشرف به خیابان آپارتمان ها، به زیبایی نمای ساختمان 

می افزایند.
3 گلدان ها: برخی از گلدان ها از نظر شکل و ظاهر 
نگهداری گل  لحاظ کیفیت  از  دیگر  بعضی  و  زیباترند 
به نکات  گلدان  انتخاب  در  باید  دارند.  بیشتری  ارزش 
مربوط به زیبایی و در عین حال مناسب بودن آن برای 

راحتی انجام کار مراقبت از گل، توجه نمود.
به طور کلی گیاهان در هر ظرفی که خاک را نگهداشته و زهکش خوبی داشته باشند، می توانند 

انواع سبدهای سقفی

جعبه گل پشت پنجره 
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انواع سفال، پالستیک، شیشه، سرامیک، سبدهای سیمی،  رشد کنند. گلدان های سنتی شامل 
جعبه ها، بشکه ها، ظروف فلزی و لعابی و امثال آن می باشند. تعدادی از آنها نسبت به سایرین 
دوام بیشتری دارند؛ اما ضرورتی ندارد که خود را به انواع سنتی محدود کنیم. ممکن است از 
یک جعبه چوبی، ظرف بالاستفاده، حتی وان حمام به عنوان گلدان استفاده کرد. هرکس با ابتکار 
خود می تواند از ظروف خاص ارزان قیمت گلدانی بسازد. در موقع انتخاب باید دید که گلدان در 
معرض دید قرار خواهد گرفت، یا در داخل جعبه پشت پنجره، دور از دید مستقیم مستقر خواهد 
شد. در صورتی که مستقیماً در معرض دید قرار خواهد گرفت، باید رنگ آن با رنگ گیاهان انتخابی 

هماهنگ باشد. در زمان خرید گلدان باید به اندازه، جنس و چگونگی زهکشی آن توجه شود.
ابعاد گلدان باید در حدی باشد که گنجایش مقدار خاک الزم برای رشد بوته تا زمان تعویض آن را 
داشته باشد. قطر دهانه گلدان باید پهن تر از قطر قاعده آن باشد. معموالًً ارتفاع گلدان را برابر قطر 
دهانه آن در نظر می گیرند؛ هرچند این مقدار در انواع مختلف گیاهان ممکن است متفاوت باشد.

جنس گلدان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. گلدان های سفالی خیلی جذاب به نظر می رسند 
و سنگینی آنها این حسن را دارد که در صورت بلند بودن گلدان، در اثر باد یا هرگونه ضربه ای زود 
نیفتند. در هر حال به علت وجود منافذی در گلدان های سفالی، جدارۀ آنها آب موجود در خاک 

گلدان را به خود جذب می کنند؛ لذا این گونه گلدان ها آب بیشتری مصرف می کنند.
از  فایبرگالس سبک  یا  گلدان پالستیکی  است جابه جا شوند،  گاهی الزم  گلدان هایی که  برای 

گلدان های سفالی یا چوبی مناسب تر است. آنها زود خشک نمی شوند و معموالًً ارزان ترند.

انواع گلدان های پالستیکی )راست( و سفالی )چپ( 

سبدهای چوبی از نظر وزن و داشتن منافذ، حد واسط بین سفال و پالستیک قرار دارند. به سبب 
گلدان هدایت  داخل خاک  به  را کمتر  هوا  زیاد  فلزی، گرمای  گلدان های  برخالف  بودن،  عایق 
از  نوع  این  به  که  است  مهمی  ایراد  پوسیدن چوب  در  رطوبت  تأثیر  حال  هر  در  اما  می کنند؛ 

گلدان ها وارد است.
عامل مهم دیگر در انتخاب گلدان، منافذ زهکش آنهاست. برخی از مردم در ته گلدان مقداری 
است؛  مؤثر  گلدان کمی  زهکشی  در  این عمل  یا سنگریزه می ریزند.  خرده های سفال شکسته 
باشد.  داشته  اضافی خاک گلدان  برای خروج آب  باید سوراخ هایی  ته گلدان  اما در هر صورت 
در صورتی که در گلدان خریداری شده این سوراخ ها وجود نداشته باشد، باید خود به این کار اقدام 
کنیم. در غیر این صورت ممکن است آب زیادی در ته گلدان جمع شده، باعث پوسیدن ریشه ها 
و مرگ بوته درون آن شود. ته هر گلدان معمولی باید حدود 6 عدد سوراخ، هر یک به قطر 12 

میلی متر باشد.
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گلدان دیواری مدل گوش فیل

گلدان دیواری مدل طاقچه دکوری
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گلدان تزیینی دیواری مدل مثلثی و لوزی

گلدان تزیینی دیواری مدل دایره ای



34۹

گلدان دیواری مدل صدفی

مدل های گلدان تزیینی دیواری چوبی
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مدل های گلدان تزیینی دیواری مربعی

گلدان مدل الماسی
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هر گیاهی که به داخل خانه آورده می شود اگر در دسترس کودکان یا حیوانات خانگی قرار گیرد، 
ممکن است خطرناک باشد. حتی گیاهانی که سمی شناخته نشده اند، احتمال دارد که در افراد 

خاص ایجاد حساسیت کنند.
یا حیوان خانگی  نباشد، هنوز ممکن است در یک کودک  الزاماً خطرناک  گیاهی که خوردنش 
حساسیت پوستی ایجاد کند. لیکن فواید بهداشتی گیاهان آپارتمانی اغلب بر این خطرات برتری 
دارند. در هر صورت باید در موقع انتخاب گیاه آپارتمانی به نکات زیر درباره شاخ و برگ توجه 

نمود. گیاهان می توانند:
 هوا را تصفیه کنند.

 اکسیژن تولید کنند.
 بر زیبایی خانه بیفزایند.

1 گیاهان آپارتمانی بی خطر
هرچند گیاهان آپارتمانی زیادی هستند که بی خطر شمرده می شوند، اما در اینجا بر آنهایی تکیه 

می شود که گیاهان معروف و متداولی هستند. این گیاهان به شرح زیرند:
 کاکتوس کریسمس: شاید سالم ترین گیاه در میان گیاهان آپارتمانی باشد که برخالف نامش 

نه تنها سمی نیست، بلکه حتی برگ هایش فاقد تیغ هستند.
توصیه  خانه ها  تمام  در  آن  نگهداری  که  است  گیاهانی  از  یکی  سجافی:  یا  گندمی  برگ   
و حیوانات  برای کودکان  به عنوان گیاه تصفیه کننده هواست. همچنین  انتخاب خوبی  می شود. 
خانگی مضر نیست. اما سگ ها و گربه ها مزه آن را زیاد دوست دارند و ممکن است گاهی آن قدر 

از آن بخورند که مریض شوند. پس بهتر است گلدان سجافی را در جای بلندی قرار دهید.
 بنفشه آفریقایی: گیاه زیبایی است که در بعضی کشورها از آن به عنوان هدیه در روز مادر 

استفاده می کنند.
 پیله آ: پیدایش چنین گیاه زینتی در بین خانواده گزنه ها غافلگیرکننده است. ارزش تزیینی آن 
بیشتر به خاطر برگ های بیضی شکل و نوک تیز آن است. رشد سریعی داشته و در دمای معتدل 

نزدیک پنجره ها به خوبی نگهداری می شود.
 شامائدرئا: دارای ساقه نازک و حلقه حلقه ایست که 6 تا 8 برگ پرمانند زینت بخش آن است. از 
نخل های نادریست که به آسانی با فضای نه چندان روشن آپارتمان خو می گیرد و نیز در آپارتمان 
به گل می نشیند. البته میوه هایش جنبه تزیینی زیادی نداشته و می توان به محض پیدا شدن 

آنها را حذف نمود.
 برگ بیدی: این گیاه به مراقبت کمتری نیاز و به راحتی از طریق قلمه زدن تکثیر می یابد. 
برای خانه هایی که کودک یا حیوانات خانگی دارند، گیاه بی خطری است که می تواند جایگزین 

گیاهان سمی شود.
نگهداری  زیاد  اماکن  سایر  و  فروشگاه ها  خانه ها،  در  آن  از  مختلفی  گونه های  امروزه  بامبو:   
می شوند و بسیار مقاومت از خود نشان می دهند. البته بامبو برای حیوانات اهلی خانگی سمی 

است.
 پپرومیا: گیاهان بی شمار کوتاه قد با برگ های ابلق و رنگارنگ است. می تواند در تمام فصل ها 

زینت بخش آپارتمان ها باشد.

ب( گیاهان از نظر سالمت انسان و حیوانات خانگی
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جدول: گیاهانی که نگهداری آنها در منازل از نظر سالمتی انسان و حیوانات خانگی مشکلی ندارد.

تصویر گیاه نام علمی گیاه نام فارسی گیاه ردیف

Schlumbergera spp. کاکتوس کریسمس 1

Chlorophytum comosum
برگ گندمی یا 

سجافی 2

Saintpaulia ionantha بنفشه آفریقایی 3

Pilea cadierei پیله آ 4
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Chamaedorea elegans شامائدرئا ۵

Tradescantia zebrina برگ بیدی 6

Peperomia caperata پپرومیا 7
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جدول: میزان سمیت برخی از گیاهان آپارتمانی

سمی برای حیوانات سمی برای انساننام گیاه
تصویر گیاهخانگی

بلیکمفیلودندرون

بلیبلیپوتوس

کمکمسینگونیوم

متوسطلیلیوم
برای حیوانات خانگی 

هم دارای سمیت 
متوسط دارد.

بلیبلیاسپاتیفیلوم
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متوسطمتوسطدیفین باخیا

بسیار زیادبسیار زیادخرزهره

بلیبلیکاالدیوم

متوسطمتوسطسانسوریا

بلیکمعشقه
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