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 اهداف
هدف این کار )Task( بر اساس اهداف توانمند سازی عبارت اند از:

1 خصوصیات بستر کاشت گیاهان زینتی را شرح دهد.
٢ انواع خاک های قابل استفاده مانند خاک باغچه، پیت، کوکوپیت، پرالیت و... 

را توضیح دهد.
٣ گیاهان زینتی را در محل های گوناگون )کرت، خزانه و...( تولید کند.

٤ کرت های الزم را برای گل کاری آماده کند.
٥ خزانه الزم را برای گل کاری آماده نماید.

٦ گیاهان زینتی را در تراریوم بکارد.
٧ ساختمان و جنس نانو گاردن را توضیح دهد و گیاهان زینتی را در آن نگهداری 

کند.
٨ گیاهان زینتی را در پالوداریوم پرورش دهد.

٩ کاربرد سینی های نشا و ویژگی آنها برای تولید نشا و ریشه دار کردن قلمه ها را 
شرح دهد.

10 بتواند با انجام عملیات صحرایی بافت و نفوذپذیری خاک را تعیین نماید.
11 آمیختن خاک ها را به شیوه های مختلف انجام دهد.

1٢ بتواند مخلوط های خاکی مختلف تهیه نماید.
1٣ بتواند بسترهای مختلف خاک را برای کاشت )بذر، قلمه، درخت و درختچه، 

گیاهان آپارتمانی و...( آماده کند.
1٤ نکات ایمنی و بهداشتی را طی عملیات رعایت نماید.

دانسته های قبلی مورد نیاز هنرجویان
هنرجویان قبل از شروع کار یا واحد یادگیری آماده سازی بستر گیاهان زینتی الزم 

است اطالعات زیر را داشته باشند.
1 خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک.

٢ خصوصیات و ویژگی های کرت و خزانه.
٣ نحوۀ کاشت )ردیفی و درهم( گیاهان.

٤ کاربرد و استفاده درست از تجهیزات و وسایل کاشت.
٥ روش های آبیاری.
٦ محاسبات ریاضی.

٧ واحد های اندازه گیری طول، مساحت و لیتر.
٨ نحوۀ تکثیر )جنسی و غیر جنسی( و پرورش و تولید گیاهان

٩ نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار.
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واژه های کلیدی
 تبادل یونی
 هیدرو ژل

 نماتد
 گاو رو
 کالوس

 قارچ های ساپروفیت
 یون های سودمند

خالصه محتوا
در واحد یادگیری آماده سازی بستر گیاهان زینتی در درس تولید و پرورش گیاهان 
زینتی در مورد بستر های کاشت گیاهان زینتی، محل های گوناگون تولید گیاه زینتی 
)کرت، خزانه، سکوها و بسترهای کاشت، تراریوم، نانو گاردن، پالوداریوم(، ظرف های 
کاشت )سینی نشا و کاربرد آن، ویژگی های سینی نشا برای تولید نشا و ریشه دار 
شیوه  خاکی،  مخلوط  یک  )ویژگی های  خاکی  مخلوط های  گلدان(،  قلمه،  کردن 
نفوذپذیری خاک، خاک  و  بافت  تعیین  برای  آمیختن خاک ها(، عملیات صحرایی 
بستر  خاک  گل کاری،  و  فصلی  نشا های  برای  بستر  خاک  بذر،  کاشت  برای  بستر 
برای درخت و درختچه، خاک بستر برای گیاهان گلدانی بیرون خانه ای، خاک بستر 
گیاهان آپارتمانی، مخلوط خاک بستر کاکتوس و گیاهان گوشتی، مخلوط خاک بستر 

برای ارکیده و...  مطالبی آمده است.

مواد مصرفی
1 لباس کار

٢ آب
٣ کود دامی )گاو، گوسفند، مرغ و...( پوسیده

٤ کمپوست
٥ کودهای شیمیایی )ازته، فسفاته، پتاسه(

٦ پیمانه
٧ دستکش

٨ ریگ برای کف گلدان
٩ ریسمان

10 متر
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11 ماسه
1٢ رس

1٣ خاک برگ
1٤ خاک باغچه
1٥ ورمی کولیت

1٦ کوکوپیت
1٧ پرلیت
1٨ پرالیت

1٩ لیکا یا پوکه
٢0 پومیس

٢1 هیدرو ژل
٢٢ خاک چمن

٢٣ پسماند کارخانه چای

٢٤ تورب
٢٥ پیت ماس

٢٦ گچ
٢٧ زئولیت

٢٨ شلتوک برنج

٢٩ گلدان )سفالی، پالستیکی، کاغذی، کیسه نایلونی( در اندازه های مختلف
٣0 سینی نشا

٣1 بلوک
٣٢ بذر گل

٣٣ انواع قلمه گیاهان زینتی
٣٤ زغال

٣٥ انواع گیاهان گوشتی و گیاهان زینتی
٣٦ تکه های ریز شده پوست درخت
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ابزار و تجهیزات
ابزار و تجهیزات و ماشین های مورد نیاز برای این کار یا واحد یادگیری آماده سازی 

بستر گیاهان زینتی به شرح جدول ذیل می باشد:

برای مشخصات فنی نام ابزار و تجهیزات و ماشین هاردیف تعداد 
1٥ هنرجو

15معمولی ـ استیلبیلچه1

15استیل ضد زنگ نمره 2بیل2

15الستیکیچکمه3

3اسکلت آلومینیومی یا آهن گالوانیزهنانو گاردن4

3متصل به اینترنترایانه5

3آزمایشگاهی ترازوی دیجیتالی6

3گالوانیزه ـ متوسط سر طاس7

3معمولی فرغون8

15اکواریوم معمولی پالوداریوم9

1دستی دستگاه بذر کار10

فضا
 برای آماده سازی بستر گیاهان زینتی به روش دستی برای هر هنرجو حداقل نیاز 

به 1000 متر مربع زمین می باشد.
هنرجو   15 هر  برای  ماشینی  روش  به  زینتی  گیاهان  بستر  آماده سازی  برای   

حداقل نیاز به 15 هکتار زمین می باشد.
 در ضمن هنرآموزان گرامی می توانند برای آموزش های عملی و برای آنکه هنرجویان 
با محیط واقعی کار نیز آشنا شوند از باغات و گلخانه های متعلق به تولیدکنندگان 
و پرورش دهندگان بخش خصوصی تولید و پرورش گیاهان زینتی در امر آموزش ها 

به خصوص آموزش های عملی استفاده نمایند.
و  تجهیزات  و  ابزار  نگهداری  محل  به عنوان  متر   3×4×5 اندازه  به  اتاق  یک   
گیاهان  بستر  آماده سازی  عملیات  انجام  برای  غیره  و  کودها  انواع  ماشین آالت، 

زینتی در اراضی کشاورزی واحد آموزشی
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اجزای بسته آموزشی
این کار یا واحد یادگیری شامل کتاب درسی، کتاب هنرآموز، کتاب هنرجو، فیلم 

آموزشی، نرم افزار آموزشی، عکس به شرح ذیل می باشد:
فیلم:

پسماند  چمن،  خاک  پرالیت،  کوکوپیت،  باغچه،  خاک  )ماسه،  خاک ها  انواع   1
کارخانه چای، خاک ذغال تورب، پیت، پیت ماس، کمپوست و...(
٢ کوددهی با انواع کودها )دامی، گیاهی یا کود سبز، شیمیایی(

٣ عملیات تهیه کرت و خزانه
٤ کاربرد سینی های نشا

٥ عملیات کاشت گیاهان زینتی در تراریوم و پالوداریوم
٦ عملیات ساخت نانو گاردن

٧ شیوه های آمیختن خاک ها )تهیه مخلوط خاک( با فرمول های مختلف
نرم افزار:

1 خصوصیات بستر کاشت گیاهان زینتی 
٢ انواع سینی های نشا با ابعاد و شکل های مختلف

٣ تهیه انواع فرمول های آمیزه خاک )مخلوط خاک(
عکس:

1 تصاویر انواع ابزار و تجهیزات مربوط به تهیه بستر کاشت گیاهان زینتی
٢ انواع کودهای دامی و شیمیایی و عملیات کود دهی

٣ انواع خاک ها )خاک باغچه، کوکوپیت، پرالیت، خاک چمن، خاک ذغال تورب، 
کمپوست، پیت و... 

٤ انواع تراریوم و پالوداریوم
٥ انواع نانو گاردن ها

فرایند آموزش شایستگی های فنی و غیرفنی
1 هنرآموزان ارجمند ابتدا کالس درس را با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان 

شروع نمایند.
٢ برای آماده کردن و ایجاد انگیزه و ترغیب و همچنین مشارکت بیشتر هنرجویان 

در امر آموزش، هنرآموزان می توانند با روش های مختلف شامل:
الف( نمایش فیلمی از آماده سازی بستر کاشت گیاهان زینتی

ب( حضور هنرجویان به اتفاق هنرآموز در مزرعه یا گلخانه ای که در حال آماده سازی  
بستر کاشت گیاهان زینتی می باشد.

ج( نشان دادن عکس ها یا پوستر هایی در خصوص آماده سازی بستر کاشت گیاهان 
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زینتی
د( طرح سؤاالتی مانند:

 بستر کاشت گیاهان زینتی چه تفاوت یا تفاوت هایی با بستر سایر گیاهان دارد؟
 چرا باید برای هر گیاه یا دسته ای از گیاهان، بستر خاصی تهیه کرد؟
 بستر مناسب چه تأثیر یا تأثیراتی در رشد و نمو گیاهان زینتی دارد؟

 خاک بستر باغچه ها برای نشاهای فصلی و گل کاری باید چه ویژگی هایی داشته 
باشند؟

 چرا باید برای تولید و پرورش گیاهان زینتی از فرمول های مختلف برای آمیزه 
خاکی )مخلوط خاکی( استفاده شود؟
ـ   ( طرح مسائل و مشکالتی مانند: ه

 آیا می دانید اگر بستر کاشت گیاهان به خوبی تهیه نشود؛ چه تأثیراتی بر روی 
گیاهان می گذارد؟

 آیا می دانید اگر عملیات تهیه بستر به خوبی و به طور کامل و صحیح انجام نگیرد؛ 
چه مشکالتی در امر تولید به وجود خواهد آمد؟

 آیا می دانید اگر از نسبت های نادرست برای تهیه مخلوط خاک استفاده شود؛ 
چه خساراتی به بار خواهد آمد؟

 آیا می دانید در صورت آماده نکردن زمین قبل از کشت، چه مشکالت و ضرر هایی 
در تولید و پرورش به وجود می آید؟

یا هر روش دیگری که توجه هنرجویان را به موضوع آموزش بیشتر جلب نماید 
و آنها را برای بحث و گفت وگو و مشارکت بیشتر آماده کند و در نتیجه یادگیری 

بیشتری صورت گیرد، آغاز نمایید.
٣ سپس هنرجویان را به چند گروه تقسیم نمایید و از هر گروه بخواهید تا پس 
مورد  در  زینتی  گیاهان  کاشت   بستر  آماده سازی  مورد  در  گفت وگو  و  بحث  از 

ویژگی های بستر مناسب، توضیح دهند.
٤ از هر گروه از هنرجویان بخواهید که در مورد اثرات آماده سازی بستر در تولید 
و پرورش گیاهان )زینتی، درخت و درختچه( تدبر کنند و فواید آن را مشخص 

نمایند.
٥ از هنرجویان هر گروه بخواهید برای هر فایده توضیحی دهند و در پایان کلیه 

فواید آماده سازی بستر کشت را در روی تابلوی کالس بنویسید.
٦ از هنرجویان هر گروه بخواهید در مورد راه های آماده سازی بستر کاشت برای 
سر گروه ها  از  و  کنند  گفت وگو  و  بحث  و  تدبر  زینتی  گیاهان  پرورش  و  تولید 
تابلوی  روی  در  را  راه ها  کلیه  پایان  در  و  دهند  ارائه  را  گروه  نتیجه  تا  بخواهید 

کالس بنویسید.
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فعالیت های پیشنهادی و توصیه ها
گلخانه های  و  باغات  از  بازدید  همچنین  و  فیلم  و  عکس  طریق  از  هنرآموز   1
آنها  از  و  دهد  نشان  هنرجویان  به  را  زینتی  گیاهان  بستر  آماده سازی  مختلف، 

بخواهد تا در مورد راه ها و نحوه آماده سازی بستر کاشت بحث و گفت وگو کنند.
٢ هنرآموز از محسنات کودهای دامی و شیمیایی که سبب اصالح خاک می گردد، 
مطالبی ارائه و هنرجویان را نسبت به استفاده از کودهای حیوانی پوسیده مناسب 

که فرایند های علمی الزم بر روی آنها اعمال شده است؛ ترغیب نماید.
٣ هنرآموز برای فهم بیشتر هنرجویان، الزم است نقش مواد آلی و رابطه آن با 
این خصوص  در  تا  بخواهد  از هنرجویان  و  بگذارد  بحث  به  را  حاصلخیزی خاک 

مطالب و مثال هایی را ارائه نمایند.
٤ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در خصوص انواع خاک های مورد استفاده در 
تولید و پرورش گیاهان زینتی بحث و گفت وگو و تدبر کنند و نتیجه را در کالس 

ارائه نمایند.
٥ هنرآموز از هنرجویان بخواهد در مورد ابزار و تجهیزات و ماشین های کشاورزی 
مورد نیاز برای آماده سازی زمین بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه 

نمایند.
٦ هنرآموز از هنرجویان بخواهد در مورد نقش تجهیزات و ماشین های کشاورزی 
در تولید و پرورش گیاهان زینتی بحث و تبادل نظر کرده و تدبر و نتیجه را در 

کالس ارائه نمایند.
٧ هنرآموزان گرامی برای اینکه هنرجویان آموزش کامل تری در خصوص آماده سازی 
بستر کاشت )انواع خاک مانند کوکوپیت، پرالیت، کود دهی، فرمول های مخلوط خاک 
و غیره( به دست آورند؛ از هنرجویان بخواهد تا از منابع معتبر و اینترنت مطالبی را 

جمع آوری نموده و به عنوان پژوهش در کالس ارائه نمایند.
٨ هنرآموزان ارجمند ضمن شناساندن وسایل و تجهیزات و ماشین های کشاورزی 
به هنرجویان برای آماده سازی زمین و بستر کاشت، با مشارکت هنرجویان عزیز 
جدولی برای استفاده آنها از ابزار و وسایل و تجهیزات برای مساحت های مختلف 

تهیه نمایند.
٩ هنرجویان شیوه های متداول و رایج تهیه بستر کشت انواع گیاهان زینتی در 

منطقه را بررسی و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.
10 هنرآموز از هنرجویان هر گروه بخواهد تا در مورد عوامل مؤثر در تعیین زمان 
مناسب برای آماده سازی زمین و بستر کشت گیاهان زینتی تدبر و بحث و گفت وگو 
نمایند و سپس از سر گروه ها نتایج را پرسیده و پس از جمع بندی مطالب، آنها را 

روی تابلوی کالس درس بنویسد.
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11 هنرآموز از هنرجویان هر گروه بخواهد تا با توجه به عوامل مؤثر در تعیین زمان 
مناسب آماده سازی زمین و بستر کشت، مناسب ترین زمان برای انجام این عمل را 

توضیح دهند و پاسخ های درست را روی تابلو کالس درس بنویسد.
پرورش  و  تولید  زینتی  گیاهان  آن  در  که  انواع محل هایی  مورد  در  هنرآموز   1٢
می یابند بحث و گفت وگو نمایند و سپس از هنرجویان خواسته شود تا نظرات خود 

را در خصوص موضوع بیان کنند.
1٣ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد ایجادکرت )اندازه کرت و...( برای تولید 

و پرورش گیاهان زینتی بحث و گفت وگو و نتایج را در کالس ارائه نمایند.
در  بیولوژیک  و  و شیمیایی  آلی  کود  اثرات  تا  بخواهد  هنرجویان  از  هنرآموز   1٤

تقویت خاک را در رابطه با مراحل رشد انواع گیاهان زینتی، مقایسه کنند.
1٥ هنرآموز از هنرجویان بخواهد در مورد خزانه و فواید آن در تولید و پرورش 

گیاهان زینتی بحث و تبادل نظر نمایند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.
1٦ هنرآموز از هنرجویان بخواهد لباس کار خود را بپوشند و ضمن نظارت، آنها را 

به طرف مزرعه واحد آموزشی هدایت کند.
1٧ هنرآموز ضمن نمایش دادن بیلچه، بیل و سایر وسایل موجود برای آماده سازی 
بستر کاشت در  آماده سازی  بخواهد در مورد  آنها  از  زینتی،  بستر کشت گیاهان 

بخشی از مزرعه واحد آموزشی اقدام کنند.
1٨ هنرجویان زیر نظر هنرآموز نسبت به انجام کلیه مراحل آماده سازی زمین و 

بستر کشت و شکل دهی و قطعه بندی زمین به صورت عملی اقدام نماید.
1٩ هنرجویان زیر نظر هنرآموز عملیات احداث کرت و خزانه را انجام دهند.

٢0 هنرجویان زیر نظر هنرآموز با وسایل موجود در واحد آموزشی نسبت به کاشت 
حداقل 2 نوع گیاه زینتی در خزانه اقدام نمایند.

٢1 هنرجویان هر گروه زیر نظر هنرآموز کلیه اقدامات و مراقبت های مراحل داشت 
)آبیاری، وجین و...( را در کرت ها و خزانه بعمل آورند.

ترتیبی  با واحد آموزشی و بخش خصوصی  با هماهنگی های الزم  ٢٢ هنرآموزان 
و  آورده  بعمل  بازدید  خصوصی  بخش  خزانه  چند  از  هنرجویان  تا  نمایند  اتخاذ 

گزارش مربوطه را به هنرآموز خود تحویل نمایند.
٢٣ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد فواید کشت گیاهان در خزانه قبل از 

کشت در زمین اصلی تدبر و بحث و تبادل نظر کنند.
و  بحث  آن  مشخصات  و  سکو ها  مورد  در  تا  بخواهد  هنرجویان  از  هنرآموز   ٢٤

گفت وگو نمایند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.
٢٥ هنرآموز در خصوص شکل و ساختمان، جنس و... تراریوم مطالب الزم را برای 

هنرجویان ارائه نماید.
٢٦ هنرآموز کشت گیاهان زینتی در تراریوم را برای هنرجویان تشریح نماید و از 
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آنها بخواهد در این خصوص از طریق سایر منابع )اینترنت و...( مطالب بیشتری را 
جمع آوری و در کالس ارائه نمایند.

٢٧ هنرآموز از هنرجویان بخواهد لباس کار خود را بپوشند و پس از تحویل ابزار و 
وسایل مورد نیاز و ضمن نظارت، آنها را به طرف کارگاه واحد آموزشی برای ساخت 

تراریوم هدایت کند.
٢٨ هنرآموز در خصوص شکل و ساختمان، جنس و... نانو گاردن ها مطالب الزم را 

برای هنرجویان ارائه نماید.
٢٩ هنرآموز کشت گیاهان زینتی در نانو گاردن را برای هنرجویان تشریح نماید و 
از آنها بخواهد در این خصوص از طریق سایر منابع )اینترنت و...( مطالب بیشتری 

را جمع آوری و در کالس ارائه نمایند.
٣0 هنرآموز از هنرجویان بخواهد لباس کار خود را بپوشند و پس از تحویل ابزار و 
وسایل مورد نیاز و ضمن نظارت، آنها را به طرف کارگاه واحد آموزشی برای ساخت 

نانو گاردن و کاشت گیاهان زینتی در آن، هدایت کند.
٣1 هنرآموز در خصوص شکل و ساختمان، جنس و... پالوداریوم مطالب الزم را برای 

هنرجویان ارائه نماید.
٣٢ هنرآموز کشت گیاهان زینتی در پالوداریوم را برای هنرجویان تشریح نماید و 
از آنها بخواهد در این خصوص از طریق سایر منابع )اینترنت و...( مطالب بیشتری 

را جمع آوری و در کالس ارائه نمایند.
٣٣ هنرآموز کشت گیاهان زینتی در پالوداریوم را برای هنرجویان تشریح نماید و 
از آنها بخواهد در این خصوص از طریق سایر منابع )اینترنت و...( مطالب بیشتری 

را جمع آوری و در  کالس ارائه نمایند.
تا در مورد سینی های نشا بحث و گفت وگو و  از هنرجویان بخواهد  ٣٤ هنرآموز 

نتیجه را در کالس ارائه نمایند.
برای  نشا  سینی های  ویژگی های  مورد  در  تا  بخواهد  هنرجویان  از  هنرآموز   ٣٥
ریشه دار کردن قلمه تدبر و بحث و گفت وگو کنند و سپس نتایج را در کالس درس 

ارائه دهند.
٣٦ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد انواع گلدان ها از نظر جنس و اندازه 

بحث و گفت وگو کنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه دهند.
٣٧ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد اجزاء خاک تدبر و بحث و گفت وگو 

کنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه دهند.
٣٨ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد ویژگی های یک مخلوط خاکی بحث و 

تبادل نظر نمایند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه دهند.
٣٩ هنرآموز در خصوص تعیین بافت و نفوذپذیری خاک با روش عملیات صحرایی 

مطالب الزم را برای هنرجویان ارائه نماید. 
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٤0 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا لباس کار خود را بپوشند و پس از تحویل ابزار 
و وسایل مورد نیاز از انبار واحد آموزشی و ضمن نظارت، آنها را به طرف اراضی 
واحد آموزشی برای حفر گودال و انجام عملیات مربوط به تعیین بافت و نفوذپذیری 

خاک )عملیات اول مندرج در کتاب درسی(، هدایت کند.
٤1 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد نمونه های خاک و نتایج به دست آمده 

از انجام عملیات را تفسیر نمایند.
٤٢ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا لباس کار خود را بپوشند و ضمن نظارت، آنها 
را به طرف اراضی واحد آموزشی برای انجام عملیات مربوط به تعیین بافت خاک 

)عملیات دوم مندرج در کتاب درسی(، هدایت کند.
خاک  آمیختن  شیوه های  انواع  مورد  در  تا  بخواهد  هنرجویان  از  هنرآموز   ٤٣
ارائه  در کالس درس  را  نتیجه  و  نمایند  نظر  تبادل  و  بحث  )مخلوط های خاک( 

نمایند. 
٤٤ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا لباس کار خود را بپوشند و پس از تحویل ابزار 
و وسایل مورد نیاز از انبار واحد آموزشی، و ضمن نظارت، آنها را برای انجام عملیات 
آموزشی،  واحد  اراضی  به طرف  )آمیختن خاک ها(  مخلوط های خاک  انواع  تهیه 

هدایت کند.
٤٥ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد خاک بستر برای کاشت بذر بحث و 

تبادل نظر و نتیجه را در کالس درس ارائه نمایند.
٤٦ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد اینکه چرا باید برای تهیه یک مخلوط 
به بعد( خاک  از خاک زیرین )عمق 20 سانتی متری  باید  باغچه  از خاک  خاکی 
باغچه استفاده کرد تدبر کنند و پس از بحث و تبادل نظر نتیجه را در کالس درس 

ارائه نمایند.
٤٧ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد خاک بستر باغچه برای نشا های فصلی 

و گل کاری بحث و گفت وگو کنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه دهند.
٤٨ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا لباس کار خود را بپوشند و ضمن نظارت، آنها 
را به طرف اراضی واحد آموزشی برای انجام عملیات تهیه 2 مخلوط خاکی، هدایت 

کند.
٤٩ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد خاک بستر برای قلمه ها بحث و تبادل 

نظر و نتیجه را در کالس درس ارائه نمایند. 
نظارت،  و ضمن  بپوشند  را  کار خود  لباس  تا  بخواهد  هنرجویان  از  هنرآموز   ٥0
آنها را به طرف اراضی واحد آموزشی برای انجام عملیات تهیه مخلوط خاکی برای 

قلمه ها، هدایت کند.
٥1 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد نیازهای درخت و درختچه ها از نظر 

خاک بستر بحث و گفت وگو کنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه دهند.
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٥٢ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا لباس کار خود را بپوشند و ضمن نظارت، آنها را 
به طرف اراضی واحد آموزشی برای انجام عملیات تهیه  مخلوط خاکی برای درخت 

و درختچه ها، هدایت کند.
٥٣ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد خاک بستر برای گیاهان گلدانی بیرون 

خانه ای بحث و تبادل نظر و نتیجه را در کالس درس ارائه نمایند.
٥٤ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا لباس کار خود را بپوشند و ضمن نظارت، آنها را 
به طرف اراضی واحد آموزشی برای انجام عملیات تهیه  مخلوط خاکی برای خاک 

بستر برای گیاهان گلدانی بیرون خانه ای، هدایت کند.
٥٥ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد خاک بستر برای گیاهان آپارتمانی 

بحث و گفت وگو و سپس نتیجه را در کالس درس ارائه نمایند.
٥٦ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا لباس کار خود را بپوشند و ضمن نظارت، آنها 
را به طرف اراضی واحد آموزشی برای انجام عملیات تهیه مخلوط خاکی برای خاک 

بستر گیاهان آپارتمانی، هدایت کند.
٥٧ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد خاک بستر برای کاکتوس و گیاهان 

گوشتی بحث و تبادل نظر و نتیجه را در کالس درس ارائه نمایند.
٥٨ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا لباس کار خود را بپوشند و ضمن نظارت، آنها 
را به طرف اراضی واحد آموزشی برای انجام عملیات تهیه مخلوط خاکی برای خاک 

بستر گیاهان گوشتی، هدایت کند.
٥٩ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از تهیه مخلوط خاک برای هر متر مکعب 

خاک، کودهای مورد نیاز را به مخلوط خاکی اضافه کنند.
٦0 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد خاک بستر برای ارکیده بحث و تبادل 

نظر و نتیجه را در کالس درس ارائه نمایند.
٦1 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا لباس کار خود را بپوشند و ضمن نظارت، آنها 
را به طرف اراضی واحد آموزشی برای انجام عملیات تهیه مخلوط خاکی برای خاک 

بستر ارکیده، هدایت کند.
٦٢ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد تعویض گلدان گل بحث و گفت وگو و 

سپس نتیجه را در کالس درس ارائه نمایند.
٦٣ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا لباس کار خود را بپوشند و ضمن نظارت، آنها را 
به طرف اراضی واحد آموزشی برای انجام عملیات تعویض خاک گلدان، هدایت کند.

از نظر  باید در کلیه موارد فوق در کنار هنرجویان بوده و  ٦٤ هنرآموزان محترم 
علمی و عملی و محاسبه ای و... کمک های الزم را در زمان بحث و تبادل نظر به 

آنها بنماید.
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هنرآموز برای فهم بیشتر هنرجویان می تواند مطالب زیر را نیز عالوه بر مطالب درسی 
به هنرجویان آموزش دهد:

مقدمه
نگهداری  باالی  به دلیل ظرفیت  و...  کوکوپیت، پرلیت، پیت ماس، پوکه صنعتی 
آب، سبک بودن و داشتن مواد آلی فراوان و همچنین عدم داشتن هرگونه آلودگی 

و آفت و غیره برای بستر کاشت گیاهان زینتی بسیار مناسب می باشند.

)PEAT MOSS( پیت ماس
 )moss( پیت ماس مواد فیبری مرده هستند و زمانی تشکیل می شوند که خزه یا ماس
و موجودات زنده دیگر مرده و در باتالق های توربی طی چند هزار سال تجزیه می شوند. 

گیاهان  خاک های  انواع  میدانی،  بررسی  با  تا  بخواهد  هنرجویان  از  هنرآموز   1
و  داده  قرار  بررسی  مورد  را  منطقه  در  زینتی  گیاهان  پرورش  و  تولید  به  مربوط 

نتایج را در كالس ارائه دهند.
٢ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی، محل هایی را كه تولیدكنندگان 
و پرورش دهندگان گیاهان زینتی در آنها نسبت به تولید و پرورش گیاهان زینتی 
استفاده  می كنند را در منطقه تحصیلی و زندگی خود شناسایی و گزارش مربوطه را 

در كالس درس ارائه نمایند.
٣ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی، میزان استفاده تولیدكنندگان 
تراریوم،  نشا،  سینی های  از  مردم  همچنین  و  زینتی  گیاهان  پرورش دهندگان  و 
نانو گاردن و پالوداریوم را در منطقه تحصیلی و زندگی خود شناسایی و گزارش 

مربوطه را در كالس درس ارائه نمایند.
٤ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی، مخلوط های خاكی مختلف 
مورد استفاده در منطقه تحصیلی و زندگی خود شناسایی و گزارش مربوطه را در 

كالس درس ارائه نمایند.
٥ هنرجویان با بررسی میدانی و پژوهش در منطقه زندگی یا تحصیلی خود، نوع 
ابزار و وسایل و دستگاه های موجود برای آماده سازی زمین و بستر كاشت گیاهان 

زینتی را شناسایی و گزارش مربوط را به هنرآموز ارائه نمایند.
خود  تحصیلی  و  زندگی  منطقه  در  میدانی  بررسی  با  بخواهید  هنرجویان  از   ٦
روش های مختلف آماده سازی بستر كاشت گیاهان زینتی را شناسایی و در صورتی كه 

روش دیگری وجود دارد آن را به طور مشروح در گزارش خود ارائه نماید.
تحصیلی خود،  و  زندگی  منطقه  در  میدانی  بررسی  با  بخواهید  هنرجویان  از   ٧

انواع فرمول های خاک را شناسایی و بررسی و نتیجه را به هنرآموز ارائه نمایند.
تحصیلی خود،  و  زندگی  منطقه  در  میدانی  بررسی  با  بخواهید  هنرجویان  از   ٨

انواع بستر های خاک شناسایی و بررسی و نتیجه را به هنرآموز ارائه نمایند.

پژوهش
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در واقع معنی لغوی عبارت پیت ماس، 
خزه تورب است. تفاوت بین پیت ماس 
و  باغداران  که  خانگی  کمپوست  و 
می کنند.  درست  خودشان  کشاورزان 
این است که پیت ماس عمدتاً از خزه 
در  آن  تجزیه  و  است  شده  تشکیل 
شرایط عدم وجود هوا اتفاق می افتد که 
فرایند تجزیه را بسیار کند می کند به 

همین علت است که در واقع چند هزار سال طول می کشد تا خزه تورب تشکیل شود.
در هر سال کمتر از یک میلی متر به عمق باتالق تورب افزوده می شود. از آنجایی 

که این فرایند بسیار کند است، پیت ماس منبع تجدید ناپذیر محسوب می شود.
ماس یا خزه تورب

 sphagnum( گاهی اوقات به پیت ماس خزه تورب اسفاگنوم یا پیت ماس اسفاگنوم
peat moss( گفته می شود. علت این است که بیشتر مواد مرده موجود در باتالق 
ترب از خزه اسفاگنوم تشکیل شده است که در باالی باتالق رشد می کند. خزه 
تورب اسفاگنوم را با خزه اسفاگنوم اشتباه نگیرید.خزه اسفاگنوم از رشته های بلند 
خزه  از  گلخانه دار ها  نیست.  باتالقی  و  است  آمده  به دست  گیاهی  مواد  فیبری  و 
اسفاگنوم برای پوشش دادن به سبدهای سیمی تزئینی یا به عنوان مواد تزئینی در 

دسته گل یا گلدان استفاده می کنند.
پیت ماس یک ماده گیاهی است که به مقدار کمی تجزیه شده و در زمین های 
خزه ای و همچنین در شرایط بی هوازی مثل مرداب ها و باتالق ها تشکیل می گردد 
 EC باال است و  این ماده  تبادل کاتیونی  PH اسیدی می باشد. ظرفیت  و دارای 
پایینی )در حدود 0/5 دسی زیمنس بر متر( دارد. هزینه زیاد، کمیابی و نگرانی های 
زیست محیطی در مورد خسارت وارده به معادن پیت ماس بر اثر برداشت بی رویه، 

محققین را بر آن داشته تا جایگزین مناسبی برای این ماده بیابند.
پیت ماس اسفاگنوم به طور گسترده ای به عنوان بستر های گلدانی در کشت بدون 
باغبانی استفاده می شود؛ زیرا دارای خصوصیات فیزیکی مطلوب است.  خاک در 
بسیار   PH قبیل  از  خصوصیاتی  داشتن  و  باال  بسیار  هزینه  دلیل  به  ماس  پیت 
پایین و عدم جذب مناسب آب پس از یک بار خشک شدن، قابل استفاده برای 
تمام گیاهان نمی باشد. اولین بار ترکیبات آلی اولیه پیت به عنوان بستر رشد برای 

گیاهان در ظروف کشت مورد آزمایش قرار گرفت.
محققین نشان دادند که پیت می تواند به عنوان بستر رشد برای گیاهان کشت شده 
در درون ظرف و برای سبزی ها و گل های بریده استفاده شود. امروزه پیت به عنوان 
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ترکیبات عمده بستر کشت تبدیل شده است. پیت دارای تخلخل باال، تهویه خوب 
و ظرفیت نگهداری آب باال و دارای مواد غذایی به آسانی پس از کود دهی در اختیار 
گیاه قرار می گیرد. به ویژه پیت عاری از عوامل بیماری گیاهی بوده و منجر به رشد 

سریع تر گیاه می گردد.
رشد  بستر  به عنوان  وقتی  است.  ارزان  آن  جابه جایی  و  وزنی سبک  نظر  از  پیت 

استفاده می شود از نظر فیزیکی نسبتاً مقاوم می باشد.
زمین های دارای پیت در جهان در محدوده وسیعی از آب و هوا قرار دارند و عمده 
ـ 50 درجه شمالی مثل کانادا، روسیه  آن در مناطقی با عرض جغرافیایی باالتر از 60   

و فنالند می باشد. 
یا  و  بارندگی  به وسیله  پیت  در محل رشد، الیه  که  اساس  این  بر  باتالق ها  پیت 
پیت  جدید  رسوب  که  جایی  در  یا  و  می شود  کنترل  باتالق ها  حوزه  توپوگرافی 
به وسیله توپوگرافی و سطح آب های زیر زمینی کنترل می شود طبقه بندی شده اند.
خصوصیات پیت بستگی به گیاهان باقی مانده در طبیعت و درجه تجزیه آنها دارد.

اندازه گیری درجه تجزیه پیت ماس:
اندازه گیری درجه تجزیه پیت ماس در سال 1992 به وسیله وان پوست ابداع شد. 
مقدار کمی از پیت در کف یک دست فشرده شده و رنگ و استحکام و تناسب آب 

تراوش شده از پیت در یک مقیاس 10ـ1 نشان داده می شود.
در جایی که آب تراوش شده هیچ رنگی ندارد در واقع پیت تجزیه نشده و میزان 
آن H1 مطابق جدول ذیل و در پایان درجه بندی، H10 همه پیت از بین انگشتان 

تراوش می کند.

جدول مقیاس وان پوست برای تجزیه پیت

درجه تجزیه 
)H( میزان تراوش پیتكیفیت آب تراوش شده از پیتشدن

صفرشفاف، بی رنگ1

صفرتقریباً شفاف، زرد مایل به قهوه ای2

صفرکمی کدر، قهوه ای3

صفرکدر و قهوه ای4

خیلی کمبسیار کدر، حضور مقدار کمی پیت در سوسپانسیون5

یک سومتیره، حضور مقادیر زیادی پیت در سوسپانسیون6
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یک دومبسیار تیره7

دو سومبسیار غلیظ، حضور آب آزاد کم8

تقریباً همه پیت بدون آب آزاد9
انتقال یافته

همه پیت انتقال یافتهبدون آب آزاد10

بر این اساس یک سیستم طبقه بندی ساده برای پیت براساس ترکیب گیاه شناسی، 
درجه تجزیه و وضعیت تغذیه ای پیشنهاد شده است.

تیره  پیت  و   )H1  ـ    H3( سبک  به صورت  اغلب  باغبانی  برای  استفاده  مورد  پیت 
ـ H7( طبقه بندی می شود. پیت تیره دارای لیگنین     H10( و پیت سیاه )H4  ـ   H6(
زیادی بوده و در طول دوره کشت کمتر دچار تخریب بیولوژیکی می شود. پیت های 

جوان دارای لیگنین کمتری بوده و فعالیت میکروبی زیادی دارند.
خصوصیات شیمیایی:

CEC بستر کشت یک ارزیابی از قابلیت آن به جذب سطحی کاتیون هایی بوده 
که در دسترس گیاه قرار گرفته و مانع از شسته شدن در طول آبیاری می شود و 
 CEC .معموالً بر اساس واحد سانتی مول در کیلوگرم وزن خشک بیان می شود
پیت وابسته به PH می باشد. CEC پیت در یک محیط طبیعی ممکن است کمتر 
 CEC ،5/5 به بیشتر از PH از 50 سانتی مول باشد. بعد از آهک دهی و افزایش

بیشتر از 100 می گردد.
CEC باال به این مفهوم است که ظرفیت خوبی جهت ذخیره کاتیون های غذایی 
برای گیاهان دارد. متقاباًل ظرفیت تبادل آنیونی آن خیلی پایین است. این بدین 
در حضور  راحتی  به  فسفات  و  ندارد  خاک ها  بیشتر  به  شباهتی  که  است  معنی 
برای   PH مقدار  عموماً  پیت شسته می شود.  بستر رشد  از  نیتراتی  فرم  نیتروژن 
پیت های نارس )تیمار نشده و از باتالق برداشت شده( بین 3/5 تا 4/1 می باشد و 
بدین مفهوم است که می بایست این پیت را جهت استفاده برای گیاهان آهک دهی 
البته این یک مزیت می باشد زیرا می توان PH دلخواه برای رشد هر گیاه  نمود. 
را با اضافه کردن آهک تهیه نمود. همچنین می توان نتیجه گرفت که پیت بستر 
قابل  غذایی  عناصر  مقدار  می باشد.  دوست  کلسیم  گیاهان  رشد  برای  مناسبی 
استفاده در پیت به طور معمول خیلی کم بوده و قابل اغماض می باشد. این موضوع 

در تقابل با مقدار عناصر غذایی در سایر مواد آلی می باشد.
خصوصیات فیزیکی:

خصوصیات فیزیکی پیت ها بسته به نوع ترکیب از منبع باتالق و میزان تراکم ذرات 
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و درجه تجزیه، متفاوت می باشد. عموماً پیت ها وزن مخصوص کم و تخلخل زیادی 
دارند که مزیت مهمی در بیشتر پیت ها می باشد زیرا بستر رشد به خوبی می تواند 
تهویه انجام داده و درعین حال آب را به میزان کافی برای گیاه ذخیره کند. وزن 
مخصوص پایین سبب گردیده تا جابه جایی و حمل و نقل که از نظر اقتصادی مهم 

بوده کاهش یابد.
وضعیت غذایی در پیت:

در PH پایین و درصد اشباع بازی خیلی کم جهت حاصلخیز نمودن پیت، نیاز به 
اضافه کردن آهک و مواد غذایی برای تأمین نیازمندی های گیاه برای رشد خوب 
می باشد. مقدار مواد غذایی مورد نیاز بستگی به گونه در حال رشد و مرحله رشد 
گیاه دارد. در مرحله بذر و جوانه زنی فقط نیاز به سطح پایینی از مواد غذایی بوده و 

مقادیر بیشتر عناصر غذایی در مرحله رشد سریع تر گیاه مورد نیاز می باشد.
می تواند  مواد  این  شود.  اضافه  بستر  ترکیب  به  می بایست  هم  کم مصرف  عناصر 
به صورت نمک های غیر آلی و یا از ترکیبات کندر ها به بستر اضافه شود؛ برای مثال 
Zn ،Mn ،Cu و B به ترتیب از ترکیبات سولفات منگنز، سولفات روی، سولفات 
مس و براکس و برای Fe و Mo از سولفات فرو و یا کالت )EDTA( استفاده کرد.
میزان عناصر کم مصرف که قباًل به گیاه اضافه شده باید محاسبه و تعدیل گردد و 
برای هر محلول غذایی در مدت تولید، تهیه و به گیاه اضافه می شود. در بسیاری از 
حاالت در اوایل دوره رشد، میزان کمتری محلول غذایی به کار برده می شود و سطح 

عناصر غذایی بر اساس تأمین رشد کافی برای مدت کوتاه نگه داشته می شود.

)Perlite( پرلیت
پرلیت نوعی سنگ آتشفشانی با ترکیب اسیدی تا حد واسط است که در محیط آب 
و یا مرطوب تشکیل می شود. پرلیت دارای بافت شیشه ای است و به سبب همراه 
داشتن آب، اشکال کروی در آن ایجاد شده است. میزان آب همراه با پرلیت در 

حدود 2 تا 5 درصد است. 
مصارف كشاورزی پرلیت:

پرلیت در کشاورزی کاربرد فراوان دارد. 3 تا 4 برابر وزن خود آب را جذب می کند. 
در کشت هیدروپونیک، گلخانه ها و نهالستان ها قابل استفاده است. بهترین بسترهای 

کشت ترکیبی از پرلیت و پامیس و نیز ترکیبی از پرلیت و پیت ماس می باشد.
مزایای پرلیت:

1 بستر مناسب جهت کاشت گیاه و رشد و پرورش بذر
٢ اصالح سیستم هوادهی و آب دهی خاک

٣ قدرت نگهداری آب و مواد غذایی و تغذیه مداوم گیاه
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٤ عدم ایجاد تغییر ناگهانی در دمای خاک
و  هرز  علف های  منفی  اثرات  از  جلوگیری  و  بهداشتی  نظر  از  بودن  استریل   ٥

حشرات موذی
٦ نفوذ و پخش یکسان آب در خاک

٧ دارا بودن PH خنثی در حد 7/5ـ 6/5 و جلوگیری از هرگونه اختالل در ریشه
کشت  برای  خاک  آماده سازی  و  عادی  خاک های  بخشیدن  بهبود  برای  پرلیت 

مناسب است.
پرلیت را می توان به تنهایی یا در ترکیب با کودهای آلی، به میزان 15 الی 35 

درصد حجمی خاک تازه به شرح زیر استفاده نمود:
مرحله 1ـ شخم زدن خاک دست نخورده با تراکتور، و بیل زدن یا چنگک زدن 

خاک تا عمق 15 الی 30 سانتی متر.
مرحله ٢ـ پرلیت را به ضخامت 5/1 تا 5 سانتی متر روی زمین بگسترانید. برای 
آماده سازی کامل تر خاک، می توانید بر روی این مقدار پرلیت، 5/1 تا 5 سانتی متر 
هم الیه ای از مواد ارگانیکی بهبود دهنده خاک نظیر )کودهای آلی( اضافه نمایید.

این مواد می توانند پیت، کمپوست، خاک برگ و یا خاک اره، تراشه چوب یا پوسته 
درختان، دارای ترکیبات نیتروژن باشند.

برای زمینی که قباًل پر از درختچه ها یا درختان بوده سفارش می شود که پرلیت 
به میزان حداقل 3/1 حجمی آن با اصالح کننده آلی )کود آلی( و خاک طبیعی 

مخلوط شود )یعنی نسبت حجمی پرلیت: کود: خاک، مساوی 1:1:1 باشد.(
كاشت دیم و ایجاد فضاهای سبز با پرلیت:

مرحله 1ـ شخم زدن با تراکتور، بیل زدن یا چنگک زدن خاک تا عمق 15 الی 
30 سانتی متر.

مرحله ٢ـ پرلیت را به ضخامت  1/5 تا 5 سانتی متر روی زمین بگسترانید. اگر 
خواسته باشید می توانید 1/5 تا 5 سانتی متر کود گیاهی یا تراشه چوب و خاک 
اره تثبیت کننده نیتروژن )با اندازه یک چهارم اینچ یا حدود 0/65 سانتی متر( به 

آن اضافه نمایید.
مرحله ٣ـ پرلیت وکود آلی به طور کامل با خاک مخلوط شود.

از  تا قبل  بزنید  برای مسطح شدن غلتک  را  مرحله ٤ـ آب پاشی کرده و زمین 
از مخلوط  با الیه ای  را  تراز شود. بذرپاشی کرده و سپس بذرها  کاشتن هموار و 

پرلیت و پیت یا کود بپوشانید.
استفاده در سیستم كشت هیدروپونیک: سامانه های کشت بدون خاک بر نسل 
جدیدی از مواد محیطی ریشه که خنثی، استریل و یکنواخت باشند، نظیر پرلیت 
منبسط شده و پشم سنگ پایه ریزی شده اند. این مواد که گیاهان کاماًل به آب، مواد 
معدنی و اکسیژن آنها وابسته هستند، صرفاً به عنوان محیطی حمایت کننده برای 
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محلول های غذایی عمل می کنند. در حالت خاصی از کشت هیدروپونیک، محلول 
غذایی خود به عنوان محیط ریشه ای نیز عمل می کند. بنابراین پرلیت منبسط به 

دلیل خصوصیات زیر محیط مناسبی جهت رشد گیاهان ایجاد می نماید:
 اصالح سیستم هوادهی و آب دهی خاک

 قدرت نگهداری آب و مواد غذایی در خود و تغذیه مداوم گیاه
 دارا بودن PH خنثی )7/5ـ  6/5( و عدم اختالل در رشد طبیعی گیاه

 عدم ایجاد تغییر ناگهانی در دمای خاک
 استریل بودن از نظر بهداشتی و جلوگیری از اثرات منفی گیاهان هرز و حشرات 

موذی
 دارا بودن ترکیبی مشابه ترکیب شیمیایی مواد تشکیل دهنده خاک و عدم ایجاد 

اختالل در ساختمان خاک
 نفوذ و پخش یکسان آب در خاک در حضور پرلیت

 بهبود عمل تهویه خاک در حضور پرلیت
رقیب اصلی پرلیت در باغبانی و کشاورزی ورمی کولیت است و انتخاب هر یک از 
اینها بستگی به عواملی نظیر قدرت حفظ و نگهداری آب، خاصیت خنثی بودن، 
تخلخل خاک، قیمت، قابل دسترس بودن، کیفیت و استمرار قابلیت مهیا شدن در 
زمان زیاد دارد. اختالط مناسب و مطلوب پرلیت با کودهای شیمیایی و خاک برگ 
عامل مهمی در رشد و تکثیر گیاهان می باشد. این مخلوط تهیه شده، زهکشی بسیار 
عالی در خاک به وجود آورده و رطوبت را در خود حفظ می کند و از ضعیف   شدن 
ریشه و از بین رفتن آن در هنگام قلمه زدن یا کاشتن جلوگیری می کند. مخلوط 
مزبور به عنوان عامل رشد گیاهان گلدانی نیز مورد استفاده قرار می گیرد و از پرلیت 
در گذشته  استفاده می شود.  گلدان ها جهت زهکشی خوب  ته  در  نشده  مخلوط 
تنها از پرلیت های دانه درشت در مخلوط های پرلیت با کودهای آلی و خاک برگ 
استفاده می شد ولی امروزه از پرلیت های دانه ریز نیز به طور گسترده ای استفاده 

می شود به خصوص در مواقعی که قابلیت نگهداری آب بیشتر مورد نیاز باشد.
خاک های پرلیت:

اغلب پرورش دهندگان عمده و حرفه ای گل و گیاه می دانند که منافع استفاده از 
خاک با کیفیت باال کاماًل ارزش پرداختن مقدار بهای بیشتر را دارد. خاک مناسب 
سود  میزان  ضایعات،  رساندن  حداقل  به  و  سریع تر  رشد  بهتر،  کیفیت  ایجاد  با 
حاصله را افزایش می دهد. خاک های سفارشی با ترکیب پرلیت کشاورزی ـ باغبانی 
یک  و  الک شده  متوسط  ـ  درشت  دانه  درجه  پرلیت  از  یک دستی  مخلوط های 
افزودنی دیگر نظیر پیت ریزدانه عمل آوری شده هستند که برای تمام منظورهای 
گل کاری مناسب می باشند. در بعضی موارد می توان مستقیماً از کیسه های حاوی 
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مخلوط استفاده نمود، بدین ترتیب هزینه های نیروی کار و تجهیز گلخانه به حداقل 
مقدار کاهش می یابد.

پرلیت معموالً به صورت ریز و درشت می باشد که متناسب با نیاز خود یکی از آنها 
را می توانید انتخاب کنید.

خصوصیات شیمیایی:
دارای PH خنثی بوده )7/5 ـ7( و ظرفیت بافری بسیار کمی دارد. در PH کمتر 

احتمال آزاد سازی Al و ورود آن به محلول وجود داشته که خطر سمیت دارد.
پرلیت فاقد ظرفیت تبادل کاتیونی بوده و یا مقدار آن بسیار اندک است، در ضمن 
عاری از عناصر غذایی گیاهی بوده و یا مقدار آن کم است و دارای مقداری فلوئورید 
)17 میلی گرم در کیلوگرم( می باشد که در اندازه های گوناگون برای استفاده در 
از این رو  می رود.  به کار  خاک  بدون  مخلوط  به  افزودن  یا  ریشه  رشد  محیط  یک 

پرلیت مشکالتی را برای گیاهان حساس به فلوراید ایجاد می کند. 
از نظر شیمیایی پرلیت یک ماده پایدار بوده که برای چندین سال دوام داشته و 

اسید ها و میکرو ارگانیزم ها اثری بر آن ندارند.
در کل پرلیت ویژگی های فیزیکی بسیار خوبی داشته و برای استفاده در یک سیستم 
بسته )گردشی( با کیفیت آب مناسب و یا در یک سیستم باز )غیر گردشی( با کیفیت 

آب پایین تر، مناسب است. از مزایای پرلیت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 باعث بهبود تهویه و زهکشی می شود.

 رطوبت و مواد غذایی را به سهولت در دسترس گیاهان قرار می دهد.
 غیر آلی )معدنی( است و فاسد نمی شود.
 دارای PH خنثی )7/5 ـ 6/5( می باشد.

 استریل است و عاری از علف های هرز و بیماری ها می باشد.

تصویر پرلیت درشت
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 سبک، تمیز و بی بو است و به آسانی قابل حمل است.

 عایق است و نوسانات حرارتی خاک را کاهش می دهد.
چندین سیستم هیدروپونیک با استفاده از پرلیت به عنوان بستر کشت گسترش و 

توسعه یافته اند.
خصوصیات فیزیکی:

بوده  اندازه های مختلفی که معمولی ترین آن 0/2، 1/5 و 3 میلی متر  پرلیت در 
تولید گردیده و با توجه به اندازه آن دارای خصوصیات فیزیکی متفاوتی می باشد.

وزن مخصوص ظاهری آن 1ـ 0/9 گرم بر سانتی متر مکعب بوده و خیلی متخلخل 
می باشد. فعالیت شعریه زیادی داشته و 4ـ3 برابر وزنش آب نگه می دارد. میانگین 

چگالی پرلیت 128 کیلوگرم بر متر مکعب است. 
پرلیت یک ساختمان سلولی بسته دارد. این کانی آب را در سطح خود جذب کرده 
و به آرامی رها می کند. پرلیت، برای جلوگیری از تنش آبی که به طور سریع ایجاد 

می شود به آبیاری تدریجی نیاز دارد.

)Vermiculite( ورمی کولیت
ورمی کولیت، کانی معدنی مشتق شده از میکای استخراج شده از آمریکا و آفریقای 
به    Vermiculus یا   Worm از واژه التین  نام کانی ورمی کولیت  جنوبی است. 
معنای کرم کوچک و Vermiculita یا Vermiculit و Vermiculaar به معنای 
کرم مانند گرفته شده است. ورمی کولیت نام معدنی سیلیکات آهن، آلومینیوم، 
رنگ  و  آکاردئونی شکل  ظاهری  ورمی کولیت  می باشد.  هیدراته  متوّرق،  منیزیم 
متغیر از قهوه ای تا طالیی، نسبت به ترکیبات آن دارد. در اثر شعله با ایجاد یک 
اشعه زرد طالیی رنگ مثل شیشه می ترکدـ  با آب تمیز می شود. ترکیب شیمیایی 
ناپایدار دارد و برای اولین بار در اتریش )کوه های آلپ( کشف شد و از نظر شکل 
بلور: فلسی ـ اغلب شش وجهی دروغین، رنگ: قهوه ای ـ زرد ـ قهوه ای ـ سبز، 
شفافیت: نیمه شفاف، جال: صدفی ـ چرب، رخ: کامل ـ مطابق با سطح، سیستم 
تبلور: مونو کلینیک است و منشأ تشکیل آن ثانوی است. در اثر گرما )دمای بیش 
ـ 20 برابر حجم اولیه افزایش یافته  از 870 درجه سانتی گراد( حجم آن تا 30   
)منبسط شده( و رشته های کرم مانندی به وجود می آورد. ورمی کولیت، نام عمومی 
گروهی از آلومینو سیلیکات های آبدار آهن و منیزیم است و یا بخشی از گروه های 
به  شبیه  ظاهر  در  که  است  صفحه ای(  )سیلیکات های  سیلیکاته  فیلو  کانی های 
میکا می باشد. گروه کانی های میکا شامل کانی های بیوتیت، مسکیت، لیپیدولیت 
و فلوگوپیت می باشد. که ورمی کولیت از دگرسانی و یا هوا زدگی کانی های بیوتیت 
و فلوگوپیت، ایجاد می شود. ورمی کولیت بسیار سبک و اسفنجی است و می تواند 
ظرفیت  دارای  همچنین  ورمی کولیت  دارد.  نگه  خود  در  خوبی  به  را  آب  و  هوا 
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تبادل کاتیونی نسبتاً زیاد )100 تا 150 میلی اکی واالن در 100 گرم( و دارای 
پتاسیم و منیزیم قابل جذب گیاه می باشد. ورمی کولیت دارای آب فشرده در میان 
الیه های سیلیکاته است؛ در نتیجه هنگامی که حرارت داده می شود، آب خارج 
شده و کانی منبسط می گردد. از مشخصات دیگر آن می توان به جذب رطوبت، 
نظر  از  باال،  مقاومت گرمایی  آزاد،  ماندن در جریان سیال  باقی  و  تخلخل  ایجاد 
اما  برد.  نام  را  و...  آتش  برابر  در  مقاوم  بو،  بی  ضد پوسیدگی،  خنثی،  شیمیایی 
کاربرد های آن در صنایع مختلف: کشاورزی، باغبانی و گل کاری )کودشیمیایی، 

علف کش و حشره کش ها و ایجاد تخلخل و جذب بیشتر خاک( و...
ورمی کولیت یک سیلیکات آبدار است که دارای خواص ویژه ای می باشد به خاطر 
و  یافته  حجم  افزایش  شود  داده  حرارت  چنانچه  آن  خاص  مولکولی  ساختار 
از آن  انجام فراوری های شیمیایی می توان  با  قابلیت های متعددی پیدا می کند. 
یک جاذب رطوبت خوب ساخت. جاذب رطوبتی که بسیار سبک است و بر اثر 
جذب رطوبت افزایش حجم محسوسی نداشته و ساختار بلوری آن از هم نمی پاشد 

و بر اثر جذب رطوبت مایع نمی گردد.
کانه  غیر ساختاری  کاتیون های  یونی  تعویض  و  کردن  جایگزین  با  روش  این  در 
ورمی کولیت می توان قدرت جذب آن را به شدت افزایش داد. به طوری که قدرت 
جذب آن 10 برابر می شود. بدون اینکه افزایش حجم محسوسی داشته باشد و یا 

اینکه بر اثر تکرار این مسئله ساختار بلوری آن دچار از هم گسیختگی شود.

خصوصیات شیمیایی:
ـ  7 و دارای EC پایین است. ورمی کولیت  ورمی کولیت یک رس خنثی با PH برابر 7/5 
ـ 15 و ظرفیت بافری برای PH و کاتیون ها است.     21 Cmol/kg حدود CEC دارای
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ترکیب شیمیایی ورمی کولیت به شرح جدول زیر است:
ترکیب شیمیایی ورمی کولیت که به صورت اکسید گزارش شده است.

اكسید سیلیسیوماكسید
)SIO٢(

اكسید آلومینیوم
)Al٢o٣(

اكسید منیزیم
)Mgo(

اكسید آهن
)Fe٢o٢(

35 ـ 4032 ـ 1035 ـ 255 ـ 20درصد

خصوصیات فیزیکی:
ـ 4 میلی متر تولید می شود.  ـ  0، 4ـ  2 و 8   ورمی کولیت انبساط یافته در اندازه های 2  
ورمی کولیت در همه اندازه ها  سبک و دارای وزن مخصوص ظاهری 0/1 ـ 0/07 

گرم بر سانتی متر مکعب به ترتیب برای ذرات درشت و ریز می باشد. 
ـ  3 برابر وزن خود  ورمی کولیت خیلی متخلخل و فعالیت موئینگی آن زیاد است و 4  

آب نگه می دارد.
سایرخصوصیات فیزیکی ورمی كولیت:

 ضریب هدایت حرارتی ورمی کولیت: 
w/mC  0/063ـ0/057

 نسوزندگی ورمی کولیت: بیش از  
1250 درجه سانتی گراد 

 عایق صوتی
 از نظر شیمیایی خنثی

 صد در صد معدنی
 فساد ناپذیر و بی بو

مصارف ورمی كوالیت در كشاورزی:
سال هاست که ورمی کوالیت به عنوان شبه خاک در داخل آپارتمان ها و یا سیستم های 
خاک  از  استفاده  محدودیت  که  مواردی  در  گیاه  و  گل  پرورش  در  هیدروپونیک 
معمولی را دارند استفاده می شود و مواد غذایی مورد نیاز گیاهان به صورت مایع به 
ورمی کولیت و نهایتاً ریشه ها رسانده می شود. این ماده در کشاورزی کاربرد گسترده 
دارد نظیر: زمین های چمن، باغ ها، مواردی که رشد سریع گیاه از اولویت برخوردار 
باشد )ورمی کوالیت به صورت صددرصد استفاده می شود(. ورمی کوالیت همچنین در 
شرایط ویژه کم آبی، حفظ خاک از جریان بادهای گرم و جلوگیری از یخبندان و 
صدمه به ریشه ها کاربرد دارد. ورمی کوالیت با ایجاد فضای مناسب در خاک و سبک 
کردن آن هوادهی به ریشه را به شدت بهبود می بخشد و این در حالی است که 
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رطوبت و مواد غذایی را به آسانی در اختیار قلمه ها و ریشه های جوان قرار می دهد.
ورمی کوالیت ماده ای است دایمی و غیر مضر برای خاک که دارای تمیزی صددرصد 
است. ورمی کوالیت ماده ای است بدون بو، غیر سمی و استریل که باعث فساد خاک 

و ضایع شدن آن نمی گردد و به دلیل خنثی بودن ماهیت خاک را تغییر نمی دهد.
نحوه استفاده ورمی كوالیت:

 قلمه زدن
 اصالح یا تقویت خاک

 رویش دانه
 گیاهان خانگی نشا زدن

 حفاظت در مقابل عوامل طبیعی
 انبار کردن پیازها و محصوالت ریشه ای

 چمن های سالم تر و سبزتر
 گل آرایی منازل

توانایی ورمی کولیت برای جذب رطوبت )220 تا 325 درصد وزنی و 20 تا 
50 درصد حجمی(، ایجاد تخلخل و باقی ماندن در جریان سیال آزاد دارای 
اهمیت است. تبادل یونی آن نیز قابل توجه بوده و نسبت به حرارت باالیی که 
این ویژگی ها  اثرناپذیر است و به سبب  در حین فراوری بدان داده می شود، 
آفات  ضد  سموم  تولید  برای  ورمی کولیت  دارد.  فراوان  کاربرد  کشاورزی  در 
نباتی و کودهای سبک وزن با قابلیت تجزیه زیاد، به کار می آید. در این موارد 
ورمی کولیت نقش یک حامل را ایفا می کند. همچنین به عنوان یک واسطه رشد 
مخلوط  این  استفاده می شود.  گیاهی  کود  با  مخلوط  به صورت  و  بوده  مطرح 
شرایط ایدئال برای رشد گیاه را فراهم می کند، زیرا وجود ذرات ورمی کولیت 
از آنجایی  به هوارسانی ریشه گیاه کمک کرده، موجب حفظ رطوبت شده و 
نیاز  است،  ناچیز  عناصر  برخی  نیز  و  منیزیم  پتاسیم،  عناصر  حاوی  که خود 
حفاظت  در  می دهد.  کاهش  توجهی  قابل  میزان  به  را  شیمیایی  کودهای  به 
ازگیاهان در شرایط کم آبی و وجود جریان بادهای گرم، بیابان زدایی و نیز در 
مواقعی که رشد سریع گیاه مورد نظر است )مثاًل کشت چمن(، به کار می رود. 
در کشاورزی به روش هیدروپونیک )hydroponics( روشی در کشاورزی نوین 
که در آن مواد مغذی مورد نیاز گیاه به صورت مایع به ریشه رسانده می شود. 
در انبار کردن محصوالت، نشاکاری و اصالح خاک نیز ورمی کوالیت کاربرد قابل 

مالحظه ای یافته است.
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کوکوپیت )لیف نارگیل(
کوکوپیت )coco peat( نوعی بستر کشت است که از الیاف پوست میوه نارگیل 
به دست می آید یعنی کود درخت نارگیل که از الیاف میوه نارگیل به دست می آید. 
زمانی که شما نارگیل های قهوه ای خریداری می کنید، دارای الیافی بر روی پوست 
میوه می باشد. در کشورهایی که تولید کننده نارگیل هستند مانند هند یا سریالنکا 
می کنند.کوکوپیت  فشرده  را  آنها  و  کرده  خرد  ویژه  دستگاه های  با  را  الیاف  این 
بیشتر در ترکیب خاک گیاهان و گل های آپارتمانی و به ویژه برای صادرات گل ها 
و کاکتوس ها استفاده می شود. کشورهای مختلف اجازه صادرات انواع گیاه را فقط 
در خاک کوکوپیت صادر می کنند. کوکوپیت ها به صورت قالبی و فشرده در بازار 

موجود می باشد که با اضافه کردن آب از حالت فشرده خارج می شود.
نکته: در بازار شاهد انواع کاکتوس ها و ساکولنت های وارداتی هستیم که کاًل در 
خاک کوکوپیت هستند، توجه داشته باشید به دلیل صادرات از این خاک استفاده 
شده است و بهتر است خاک آنها را عوض کنید و از خاک کاکتوس استفاده کنید، 
باعث  آب  زیاد  نگهداری  دلیل  به  کوکوپیت  خاک  در  مدت  بلند  نگهداری  زیرا 
پوسیدگی ریشه می شود. مگر اینکه بسیار اصولی نگهداری شود. از کوکوپیت برای 
ترکیب خاک کاکتوس ها در دوره نشا می توان استفاده کرد یعنی زمانی که از بستر 

و خزانه اولیه جدا می کنیم.
الیاف پوست  از  با استفاده  به عبارت دیگر کوکوپیت نوعی بستر کشت است که 
بازار  به  فشرده  به صورت  معموالًً  تهیه می شود. کوکوپیت  نارگیل  میوه  پوشش  و 
عرضه می شود و مصرف کننده نهایی با افزودن آب به این الیاف فشرده آنها را برای 
استفاده آماده می کند. بعد از افزودن آب، هر 1 کیلوگرم کوکوپیت فشرده می تواند 

به 15 لیتر کوکوپیت مرطوب تبدیل شود.
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اجزای كوكوپیت:
کوکوپیت از سه بخش تشکیل شده است که ممکن است در بافت های مختلف هر 

سه یا یکی از بخش ها وجود داشته باشد.
1 پیت )peat(: به دانه های ریز با ابعاد 1 تا 5 میلی متر گفته می شود و به رنگ 

قهوه ای تیره می باشد.
با طول متغیر در  و  با ضخامتی بسیار کم  مانند  نخ  الیاف  به   :)coir( الیاف  ٢

بافت های مختلف گفته می شود.
Coir به مواد فیبری که از یک مزوکارپ ضخیم )الیه میانی( میوه نارگیل تشکیل 
شده است، گفته می شود. تارهای بلند فیبر از پوست نارگیل بیرون کشیده می شود 
دیگر  و  زهکش  لوله های  صافی  حصیر  اتومبیل،  صندلی  مو،  قلم  ساخت  در  و 
محصوالت به کار می رود. فیبر های کوتاه )کمتر از 2 میلی متر( و گرد و غبار آن 
به عنوان مواد زائد که هیچ استفاده صنعتی برای آن یافت نشده است، باقی مانده و 
فیبر های بلند و با ارزش از نظر صنعتی از آن جدا می شود. این مواد در سال های 
اخیر به مقدار بسیار زیادی در صنعت باغبانی در اروپا، استرالیا و اخیراً در آمریکا 
و کانادا مورد استفاده قرار گرفته است. پوست نارگیل تقریباً از 75% فیبر و %25 
مواد ریز تشکیل شده است که مغز نارگیل نامیده می شود. پوست نارگیل اغلب در 
آب خیسانده شده تا نرم شود؛ بعد آنها را خرد و آسیاب می کنند. اغلب از آب شور 
جهت نرم شدن و جدا شدن الیاف از یکدیگر استفاده می شود که سبب افزایش 
مقدار سدیم و کلر در ترکیب می گردد. وقتی این فرایند روی پوست نارگیل انجام 
می شود؛ گرد نارگیل از فیبر جدا می شود. فیبر های بلند از پوسته جدا شده و به 
مصارف صنعتی می رسد. در قدیم گرد و فیبر های کوچک دور ریخته می شدند و 
به عنوان ضایعات جمع می شدند. از دهه 1980 به بعد این مواد برای بستر رشد یا 
ترکیبی از بستر رشد استفاده شدند. بیشتر لیف نارگیل مورد مصرف در کشورهای 

سریالنکا، ویتنام، هند، فیلیپین، مکزیک و ساحل عاج تولید می شود.
بعضی از تولیدکنندگان، این مواد نارگیل را برای 6 ماه انبار می کنند. یا به طور 
متناوب مخلوط کرده تا خصوصیات فیزیکی آن پایدار گردد. از این رو این محصول 
خصوصیات  و  شده  فراوری  مختلف  راه های  از  که  است  طبیعی  فراورده  یک 
کشت  وضعیت  عالوه  به  است.  متفاوت  مالحظه ای  قابل  به طور  آن  شیمیایی 
درخت نارگیل و نوع خاکی که درخت نارگیل در آن کشت شده می تواند روی 
خصوصیات شیمیایی این مواد مؤثر باشد. وقتی مقدار کلر، سدیم و پتاسیم در 
مورد  رشد  بستر  به عنوان  اینکه  از  قبل  باید  عناصر  این  باشد  باال  نارگیل  لیف 

استفاده قرار گیرند؛ شسته شوند.
قرار گرفت؛  استفاده  به عنوان بستر مورد  باغبانی  نارگیل در  لیف  بار  اولین  وقتی 
شست وشوی نمک موجود در آن با آب انجام شد، بعد ها فهمیدند که مقداری از 
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سدیم و پتاسیم ها قابل تبادل بوده و با آب محتوی کاتیون ها مثل کلسیم شسته 
شده و زیادی عنصر به طور قابل مالحظه ای کاهش می یابد. نهایتاً بستر رشد پس 
از خشک شدن و فشرده شدن در جعبه ها یا بلوک هایی کوچک با هزینه کم حمل 
استفاده در گلخانه،  از  قبل  فواصل دور صادر می شوند.  به  راحتی  به  مواد  این  و 
بلوک های فشرده شده لیف نارگیل باز شده و خیس گردیده و کود دهی می شوند. 
نسبت انبساط حجمی به حالت فشرده شده حدود 6 برابر بوده و یک کیلوگرم از 
آن وقتی که مرطوب می شود به 14 لیتر می رسد. بسته به اندازه ذرات لیف نارگیل 

و مقاومت فیزیکی آنها، از 3 تا 4 بار می توان از بستر در تولید گیاه استفاده کرد.
چیپس  اندازه  به  الیاف  و  پیت  چسبیده  به هم  ذراتی  به   :)chips( چیپس   ٣

خوراکی گفته می شود.
مواد مصرف كوكوپیت:

کوکوپیت را می توان در کشت هایی استفاده کرد که از خاک استفاده نشود
1 کشت بدون خاک گل های شاخه بریده مانند رز

٢ در صنعت نشا کاری
٣ در تولیدات کشاورزی بدون خاک )هیدروپونیک(

٤ کشت بافت
٥ کشت هیدروپونیک توت فرنگی

دالیل استفاده از كوكوپیت:
دالیل  عمده  و  داشته  افزونی  روز  رشد  کوکوپیت  از  استفاده  اخیر  سال های  در 

استفاده از کوکوپیت:
1 شوری بیش از حد خاک های کشور )یکی از معضل هایی که استفاده کنندگان با 

کوکوپیت دارا می باشند شوری آن است(
٢ مشکل کم آبی کشور که کوکوپیت نگهدارنده آب فوق العاده ای می باشد.

به دلیل  آفات می باشد. )در خاک های کشور  بیماری های خاکزی و  از  ٣ عاری 
دارا بودن حجم زیاد بیماری و آفت باعث خشکی گیاه و یا حتی سبز نشدن بذر 

می گردد.(
٤ استفاده از آن نسبت به باقی بسترهای کشت موجود در دنیا قیمت ارزان تری 

دارد.
٥ بافت آلی دارد و در طبیعت به سرعت تجزیه می شود و آلودگی برای محیط زیست 

ندارد.
٦ افزایش قیمت بذر نسبت به چند سال اخیر که قیمت بذر حدود 40 برابر افزایش 
داشته است.)بذرهایی که در زمان قدیم مورد استفاده قرار می گرفت دارای قوه  نامیه 
پایین و همچنین درصد سبزینگی پایین که امروز با وجود بذر های وارداتی در کشور 
قیمت این بذرها افزایش پیدا کرده است و همچنین این بذور جدید افزایش عملکرد 
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5 برابری نسبت به بذر های گذشته داشته است.
انواع كوكوپیت:

نوع کوکوپیت بر اساس درصد اختالط اجزای آن است اما به طور کلی در ایران سه 
نوع آن مورد توجه قرار گرفته است.

1 بافت فاین: که شامل هشتاد و پنج درصد پیت و پانزده درصد الیاف با اندازه 
حداکثر 4 سانتی متر می باشد.

٢ بافت مدیوم: که شامل هشتاد تا هشتاد و پنج درصد پیت و همچنین پانزده 
تا بیست درصد الیاف با اندازه حداکثر 15 سانتی متر می باشد.

٣ كوكوچیپس: که شامل سی درصد پیت و سی تا شصت درصد چیپس و مابقی 
الیاف با ابعاد متغیر می باشد.

خصوصیات شیمیایی:
اختالف زیادی در PH بستر رشد لیف نارگیل از 4/8 تا 6/9 وجود دارد. بعضی از 
این مقادیر به طور مستقیم قابل مقایسه نیستند زیرا از عصاره های 1:1/5 تا 1:5 
به دست آمده است؛ اگرچه تغییر در نسبت جامد به عصاره، اثر قابل توجهی روی 

PH ندارد اما تفاوت زیادی در هدایت الکتریکی دارند.
اعداد به دست آمده برای EC نیز توسط محققین مختلف گزارش گردیده است. 
EC لیف نارگیل می تواند محدوده ای از کم تا خیلی زیاد داشته باشد و به چگونگی 
مدت  تازه،  آب  یا  نمک  در  شدن  شسته  شامل  نارگیل  لیف  آماده سازی  فرایند 
زمان انبار شده در بیرون و مقدار شست وشوی کلر، سدیم و پتاسیم بستگی دارد. 
لیف  انواع  در  زیادی  اختالف  تبادلی  و  محلول  پتاسیم  و  نیتروژن  مقدار  بنابراین 
نارگیل دارد. عامل عمده باال رفتن سطح EC به دلیل وجود مقدار زیاد Na ،K و 
Cl محلول می باشند. در منابع مختلف لیف نارگیل، مقدار K و Na قابل تبادل و 

محلول در آب تفاوت زیادی دارند.
خصوصیات فیزیکی:

همبستگی بین خلل و فرج پر شده از هوا و اندازه ذرات کوکوپیت، خیلی قابل توجه 
است؛ اما کوکوپیت با پیت تفاوت دارد و لیف نارگیل خلل و فرج پر شده از هوای 
بیشتری نسبت به پیت در اندازه ثابتی از ذرات دارد. در ذرات لیف نارگیل خلل و فرج، 
سطح نسبی بیشتری )41%( نسبت به پیت )12%( دارند. به هر حال استحکام خوب 
لیف نارگیل سبب استحکام فیزیکی مناسب در لیف نارگیل می شود. شست وشوی 
بعضی از بخش های ریز کوکوپیت سبب کاهش جزئی در وزن مخصوص ظاهری و 
همچنین کاهش جزئی آب به راحتی قابل دسترس )EAW( می شوند که هر دو روی 
عملکرد گیاه تأثیری ندارند. نلسون و همکاران در سال 2004 نشان دادند که لیف 

نارگیل استحکام فیزیکی بیشتری نسبت به پیت اسفاگنوم دارد.
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رشد گیاهان در كوكوپیت )لیف نارگیل(:
کوکوپیت از نسبت های مساوی لیگنین و سلولز تشکیل شده است و غنی از پتاسیم 
پتاسیم  میزان  علت  به  می باشد.  مس  و  روی  منگنز،  آهن،  مصرف  کم  عناصر  و 
باالی بستر کشت، کاهش در کودهای پتاسیمی نتایج بسیار خوبی را نشان داده 
است. هر چند برخی از مطالعات لزوم استفاده از کودهای نیتروژنی را برای رشد 
گیاهان پرورش یافته در کوکوپیت نشان داده است تا به این طریق مقدار نیتروژن 
محبوس شده )ایموبیلیزه شده( بستر کشت جبران گردد. کوکوپیت دارای ظرفیت 
نگهداری باالی آب می باشد و به طور سنتی برای بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی 
خاک از آن استفاده می شده است. هنگامی که کوکوپیت به خاک های کشاورزی 
اضافه می شود، ظرفیت نگهداری رطوبت را بهبود بخشیده و مقدار مواد غذایی در 
دسترس، میزان نفوذ آب، خلل و فرج کل و هدایت هیدرولیکی خاک را افزایش 

می دهد.
فواید كوكوپیت:

ظرفیت  دارای  و  می کند  نگهداری  بیشتری  آب  ماس  پیت  به  نسبت  کوکوپیت 
لیتر   60 حجم  دارای  کیلوگرمی   5 فشرده  قالب  )هر  آب  خوب  بسیار  نگهداری 
می باشد(. و بستر مناسبی برای گیاهانی که به آبیاری زیادی نیاز دارند به وجود 

می آورد. 
کوکوپیت به رشد باکتری، قارچ و علف هرز مقاوم است و همچنین فاقد علف هرز 

و هرگونه بیماری ناشی از خاک می باشد. 
از لحاظ فیزیکی مقاوم است و به کندی تجزیه می شود و بعد از حدود ده سال 
بر  نامطلوبی  تأثیر  است. هیچ گونه  آلی  کاماًل  تجزیه می کند. کوکوپیت  به  شروع 

محیط زیست ندارد. 
کوکوپیت به تهویه خاک کمک می کند و از سخت شدن خاک جلوگیری می کند 
و دارای تخلخل هوایی حتی در زمان اشباع شده از آب می باشد؛ در نتیجه تخلخل 

خاک را افزایش می دهد. 
کوکوپیت می تواند به عنوان یک محیط کشت بدون خاک در هیدروپونیک مورد 

استفاده قرار بگیرد. pH کوکوپیت خنثی تا کمی اسیدی است.
کوکوپیت باعث کاهش زمان جوانه زنی و رشد سریع ریشه می شود.

معایب كوكوپیت:
کمبود مواد غذایی از جمله معایب کوکوپیت هست که البته به همین دلیل بیشتر 
برای کاشت بذر و قلمه از کوکوپیت استفاده می شود چون تا زمان تشکیل کامل 
ریشه گیاه نیازی به غذا ندارد و البته بعد از ریشه زایی هم می توان غذای گیاه را 

تأمین کرد و در صورت تأمین غذا این مشکل حل می شود.
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خواص كوكوپیت:
کوکوپیت دارای خواص زیر می باشد:

باشد  اشباع شده  از آب  نارگیل حتی زمانی که  الیاف  تخلخل هوایی عالی:   1
تخلخل هوایی بسیار خوبی را دارا بوده و با کاربرد صحیح موجب افزایش رویش 
بذر، ریشه، گل و میوه در گیاهان می شود. این نتایج در بخش صیفی به خصوص 
گوجه فرنگی و نیز در بخش تولید گل های شاخه بریده به خصوص گل رز و گل 

لیلیوم و در بخش کاشت بذر درخت و درختچه قابل توجه بوده است.
قالب  هر  در  آب  نگهداری  ظرفیت  آب:  خوب  بسیار  نگهداری  ظرفیت   ٢
کوکوپیت فشرده 7 تا 10 لیتر آب بوده و رطوبت را بیشتر از پیت موس به خود 
جذب و گیاه به سرعت رشد می کند و کیفیت گیاه را به خصوص در شرایط آب و 

هوایی خشک تا زمان فروش حفظ می نماید.
از یک هوای  ٣ آبیاری بهینه: کوکوپیت بر خالف پیت موس رطوبت را حتی 
خشک جذب می کند. این سهولت خیس شدن و خصوصیت زهکشی سریع الیاف 
نارگیل بدان معنی است که الیاف نارگیل نیازی به آبیاری مکرر و در فواصل کوتاه 

ندارد. این امر منجر به کاهش مصرف کود و هزینه کمتر آبیاری می گردد.
٤ كاهش زمان جوانه زنی )Germination( و رشد سریع ریشه: کیفیت 
نمودن  ریشه دار  برای  بهینه  هوای  و  آب  بودن  دسترس  در  نارگیل،  الیاف  ذاتی 
سریع و تکثیر ایدئال گیاه می باشد. در بسیاری از موارد این امر منجر به سرعت 
بیشتر ریشه دار شدن قلمه ها در طول سال و نیز استفاده بهینه از فضای گلخانه و 

تجهیزات می گردد.
٥ فاقد علف هرز و هرگونه بیماری های ناشی از خاک: کوکوپیت به دلیل 
آنکه الیاف نارگیل )Coir( باالتر از سطح زمین رشد می کند، هیچ گونه بذور علف 

هرز و بیماری های ناشی از خاک را به همراه ندارد.
٦ ماندگاری كوكوپیت: کوکوپیت برخالف تمامی رقبایش، دیرتر از بین می رود 
و به علت دارا بودن ماده چوبی )Lignin( به مقدار 45% این اطمینان را به وجود 

می آورد که در محیط های کشت به خوبی به مدت زمان طوالنی باقی بماند.
ـ  4 سال باقی مانده و از تراکم و فشردگی ذرات  الیاف کوکوپیت در خاک به مدت 5   
خاک جلوگیری کرده و محل مناسبی را برای رشد و توسعه ریشه فراهم می نماید.
٧ محدوده PH ایدئال: کوکوپیت دارای PH ایده آل بین 5/5 تا 6/5 بوده و به 
خنثی نمودن PH خاک های قلیایی کمک می کند و موجب جذب مناسب مواد 

غذایی به ریشه خواهد شد.
پشم سنگ،  پیت موس،  برای  مناسب  بهترین جایگزین  جایگزین مناسب:   ٨
ورمیکو لیت، پرلیت، سنگ خلل و فرج دار )Pumice(، خاک رس منبسط شده 

می باشد.
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نحوه استفاده از كوكوپیت:
هر قالب کوکوپیت را در ظرفی محتوی 10ـ   8 لیتر آب )جهت غنی تر نمودن کوکوپیت 
می توان همراه آب مواد غذایی نیز اضافه نمود.( قرار داده و پس از جدا شدن الیاف از 

هم به صورت خالص یا به همراه پرلیت مورد استفاده قرار می  گیرد.
حجم حاصل از باز شدن الیاف هر قالب تا 60  ـ 50 لیتر خواهد شد.

ایران کوکوپیت به صورت قالب های چند لیتری فروخته می  شود. وقتی قالبی  در 
3ـ4 لیتری را خریداری می  کنید بسیار کوچک به نظر می  رسد اما وقتی این قالب 
را در ظرف آبی قرار دهید از حالت فشرده خارج شده و به حدود 40ـ30 لیتر 
کوکوپیت خیس تبدیل می  شود. در واقع هر 1 کیلوگرم از این قالب می  تواند تبدیل 

به 15 لیتر کوکوپیت شود.

كوكوپیت فشرده



32

كوكوپیت پس از باز شدن قالب فشرده

کوکو پیت در واقع خاک نیست و یک نوع کمپوست یا همان کود آلی محسوب 
می  شود که برای استفاده در گلدان و خاک باغچه یا کاشت های هیدروپونیک بسیار 

مناسب است.

پوکه صنعتی
رنگ  به  اما  پرلیت  مانند  سبک  بسیار  سنگ  نوع  یک  معدنی  یا  صنعتی  پوکه 
استفاده  آن  از  ساختمانی  کارهای  در  معموالً  که  می  باشد  قهوه ای  و  خاکستری 

می  کنند. اما در باغبانی نیز کاربرد دارد.
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پوكه صنعتی مناسب برای كف گلدان
برای ایجاد زهکشی مناسب در کف گلدان به جای استفاده از سنگ های درشت و 
سنگین از پوکه های سبک معدنی استفاده می  کنند که باعث می  شود آب گلدان 

به خوبی خارج شود.
و  ماس  پیت  کوکوپیت،  ترکیب  از  می  توان  آپارتمانی  گیاهان  و  گل  بیشتر  برای 
پرلیت در گلدان استفاده کرد. مزیت این ترکیب بهداشتی تر بودن آن نسبت به 

خاک باغچه و فوق العاده سبک بودنش می  باشد.
در واقع برای آنکه خاک گلدان زهکشی مناسب داشته باشد از پرلیت و پوکه درشت 
استفاده می  شود. برای غنی شدن خاک نیز پیت ماس گزینه خوبی به شمار می  رود.

كاربرد پوكه معدنی در كشاورزی
مزایای مهم اضافه كردن پوكه معدنی به خاک

میزان جذب و نگهداری آب زیاد است که این امر سبب می  گردد تا از تبخیر آب 
بودن خاک  مرطوب  و  بماند.  باقی  در خاک  آب مدت طوالنی  و  جلوگیری شود 

موجب می  شود نیاز خاک به آب کمتر شود.
پومیس منبسط به دلیل خصوصیات زیر محیط مناسبی جهت رشد گیاهان ایجاد 

می  نماید.
گیاه  مداوم  تغذیه  باعث  و  دارد  را  درخود  غذایی  مواد  و  آب  نگهداری  توان   1

می  گردد.
٢ باعث عدم ایجاد تغییر ناگهانی در خاک می  گردد.

٣ اصالح سیستم هوادهی و آب دهی خاک.
٤ جلوگیری از رشد گیاه هرز و حشرات موذی.
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٥ نفوذ و پخش یکسان آب.
٦ ایجاد فضا ها و منافذ کافی جهت زهکشی و جابه جایی شدن هوا.

٧ کاهش ترک خوردگی خاک.
٨ بهبود رشد گیاه در هر فصل و موقعیت مکانی.

خاک برگ یا کود برگ
خاک برگ از پوسیدن و تجزیه برگ درختان تولید می شود. این نوع خاک از حیث 
برای کشت  تنهایی  به  زمان  دلیل هیچ  این  به  و  بوده  بسیار ضعیف  مواد غذایی 
استعمال نمی   شود و همیشه آن را با انواع دیگر خاک  ها به نسبت الزم و با توجه به 
احتیاج هر گیاه مخلوط می   نمایند. تنها فایده این خاک، سبک و قابل نفوذ کردن 

خاک های سخت می   باشد.
انواع مختلف کود برگ در بسته بندی های متفاوت برای مصرف به بازار عرضه شده 
است. فاکتورهای تغییردهنده خصوصیات کود برگ معموالً به چگونگی تهیه آنها، 

سن و عمق مواد آلی به دست آمده بستگی دارد.
است،  درختان  موقع خزان  که  پاییز  فواصل  در  برگ  آوردن خاک  به دست  برای 
توده  گودالی  در  یا  و  زمین  سطح  روی  محلی  در  و  کرده  جمع  آوری  را  برگ  ها 
یا هر وسیله  پا  با  آنها ریخته شد  آنکه مقدار زیادی آب روی  از  می کنند و پس 
برگ  مقداری  مجدداً  می   فشارند. سپس  را  برگ  ها  غیره  و  غلتک  مانند  سنگینی 
بار  این عمل چند  را متراکم می کنند.  برگ  ها  پاشی  از آب  اضافه و پس  خشک 
تکرار می شود تا ضخامت توده برگ  ها به 1 تا 1/5 متر برسد. به مرور زمان در اثر 
رشد و نمو باکتری  های خاصی در توده برگ ها تخمیر شروع شده حرارت زیادی 
ایجاد می شود. 3 تا 4 ماه یکبار این توده برگ را مخلوط کرده و مکان آن را تغییر 
می   دهند و سپس مجدداً در محل دیگری انباشته می کنند. به این ترتیب پس از 8 

تا 12 ماه بیشتر برگ  ها تبدیل به هوموس می شود.
بهترین خاک برگ  ها خاکی است که حداقل 3 تا 4 سال مانده باشد و از تجزیه 
برگ هایی که فاقد رگبرگ  های زیاد هستند تولید شده باشد، زیرا فقط قسمت نرم 
و خشبی برگ  ها می   باشند که تخمیر شده، تولید هوموس می کند. به همین دلیل 
برگ درختان میوه بهترین خاک برگ را تشکیل می دهند و از برگ  هایی مانند برگ 

درخت چنار خاک برگ مرغوبی به دست نمی آید.
همچنین بهترین کود برگ جهت تولید کود های ترکیبی کودی است که دارای 
غالباً  ریز که  با ذرات  برگی  است. مصرف کود های  رنگی روشن  و  بافتی سلولی  
دارای رنگ تیره و سیاهی هستند، جهت تهیه کود ترکیبی مناسب نبوده و تنها 
در مواردی که از کود های برگی با بافت سلولی استفاده می شود می توان قدری از 
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آن را با هم مخلوط و استفاده نمود تا بتوان نیاز مواد غذایی گیاه را برطرف نمود.
کود برگ بایستی دارای قدرت نگهداری آب زیاد باشد تا گیاه بتواند مواد غذایی 
موجود در آب را جذب و آماده بهره  برداری ریشه بنماید. کود برگ مناسب معموالً 
در عمل تهویه خاک بسیار مؤثر می باشد. همچنین باید عاری از مولد های بیماری، 

حشرات مضر و بذور علف هرز بوده و درجه اسیدی آن حدود 4 ـ 3/5 باشد.

خزه
و  انواع خزه  ها  مانند  گیاهانی  پوسیده  از  گریز  آهک  از گل  های  برخی  در کشت 
سرخس ها استفاده می   نمایند. این نوع خاک مخصوص کشت گل  هایی مانند ارکیده 
است و در پرورش پاره ای از انواع این گیاه تنها بستر مناسب برای کشت خزه و 

الیاف ریشه سرخس می   باشد.

خاک کوش
کود  و  برگ خشک  گل،  پرورش  شاسی  های  داخل  مصنوعی  گرمای  ایجاد  برای 
حیوانی تازه را مخلوط و تل نموده و سپس روی آن را با خاک برگ و یا خاک 
در  که  تولید می شود  این مخلوط حرارتی  داخل  در  معمولی می  پوشانند،  زراعی 
مورد  مختلف  گل  های  رس کردن  پیش  و  گل  ها  نگهداری  برای  زمستان  فصل 

استفاده قرار می گیرد.
پس از رفع احتیاج این برگ  های پوسیده که با کود و خاک مخلوط است خاکی 
قوی و مرغوب برای تربیت گل  ها و پاره ای گیاهان تولید می نماید. به عبارت دیگر 

خاک کوش مخلوطی از خاک برگ معمولی پوسیده و کود می   باشد.

خاک باغچه
باغچه ای که کاماًل مواظبت شده و هر سال در آن انواع سبزی  ها و یا گل کاشته 
می شود؛ به مرور زمان دارای مقدار زیادی هوموس می گردد. این نوع خاک برای 
است.  باشد خیلی مرغوب  زمین رسی شنی  باغچه،  زمین  اگر  گلکاری مخصوصاً 

معموالً این خاک را به نسبت معینی با سایر خاک  ها مخلوط می   نمایند.

ماسه
ماسه یکی از قسمت  های عمده ترکیب خاک گلدان می   باشد زیرا اولین شرط 
مرغوبیت خاک گلدان قابل نفوذ بودن آن به آب می   باشد، در غیر این صورت 
در اثر آبیاری مکرر خاک گلدان اسیدی شده باعث زرد شدن و پژمردگی گل 
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و نهایتاً خشک شدن آن می گردد. برای رفع این مشکل مقدار مناسبی ماسه به 
خاک گلدان اضافه می کنند.

نمود.  استفاده  شن  ذرات  مختلف  نوع  از  می   توان  ترکیبی  کود های  تهیه  جهت 
مهم ترین عامل در کیفیت شن این است که درجه اسیدی آن تقریباً خنثی بوده 
و عاری از آلودگی باشد. بهترین ماسه از غربال کردن شن بستر رودخانه به دست 
بدون  از شکستن و خرد شدن سنگ های سیلیسی  اغلب  ماسه  این  زیرا  می آید، 

آهک تولید شده اند و عالوه بر این هیچ نوع خاک دیگری همراه ندارند.
از خاک های نامبرده نمی توان به تنهایی استفاده نمود، بلکه باید آنها را به نسبت 

معینی متناسب و مطابق با احتیاجات هر گیاه با یکدیگر مخلوط کرد.

تراریوم
این واژه در لغت به معنای باغ شیشه ای است و این روش نگهداری از گل و گیاه 
برای اولین بار به  طور اتفاقی و توسط یک پزشک جراح انگلیسی در سال 1829به 
نام ناتانیاال وارد ابداع شد. وارد تصمیم داشت تغییر و تحول پروانه ای را در پیله 
که  لندن  کارخانه  های  از  حاصل  هوای  آلودگی  که  شد  متوجه  اما  کند،  بررسی 
نزدیک منزلش بود مانع از رشد آنها می   شود. او برای این بررسی شفیره پروانه  ای 
را درون یک ظرف مربا قرار داد و مقداری خاک در آن ریخت بعد از چند هفته 
یک گیاه درون آن مشاهده کرد، که از بذری که در داخل خاک بود حاصل شده 
بود. او فهمید وقتی گیاه رطوبت را از طریق سطح برگ  هایش از دست می   دهد این 
رطوبت روی دیواره شیشه تجمع پیدا کرده و دوباره به کف ظرف برمی گردد. این 
چرخه پایدار، شرایط ایدئال را برای رشد و پرورش گیاهان فراهم می کند. بیش از 
150 سال پیش این ظروف برای رشد و جابه جایی گیاهان از قاره  ای به قاره دیگر 
استفاده شدند و امروزه بیشتر روی جنبه تزئینی آن تمرکز شده است. دکتر وارد 
همچنین 2 باغ شیشه ای )تراریوم( کوچک ساخت که در آن سرخس و نوعی گیاه 
از خانواده غالت کاشته بود و آنها را با کشتی به سیدنی فرستاد. در طول مدت سفر 
که 8 ماه به درازا کشید و با توجه به تفاوت فاحش درجه حرارت در طول مدت 
سفر، گیاهان به خوبی رشد کردند و صحیح و سالم به استرالیا رسیدند. وی توانست 

در همین شرایط گیاهان را از استرالیا به لندن بازگرداند.
پرورش گیاهان در یک محیط کوچک شیشه ای و حتی پالستیکی که این روزها 
نگهداری  از روش های ویژه در پرورش و  تراریوم می شناسند یکی  به  را  همه آن 
مناسب  ـ که رطوبت  گیاه  نگهداری  در  موفقیت  عامل  اصلی ترین  است که  گیاه 
است ـ را فراهم می کند. باید به این حباب های شیشه ای که عالوه بر گیاه و خاک 
گاهی با عروسک های ریز و درشت هم تزیین می شوند، بیش از پیش اعتماد کرد 
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چرا که عالوه بر ظاهر فریبنده، روش مفیدی در کشت و پرورش گیاهان محسوب 
برای  دیگر جایی  امروزه  منازل،  در طراحی  مهندسی  اصول  به  توجه  با  می شود. 
درصددند  بیشتر  ساختمان  مهندسان  نیست.  خانه ها  در  )پاسیو(  گلخانه  داشتن 
ساختمان هایی را طراحی کنند که اتاق ها در آن حداکثر و بقیه امکانات منزل در 
حداقل باشد. در این فضاهای کوچک هم مطمئناً نمی شود در آپارتمان خود به  طور 
مجزا یک گلخانه داشته باشید، اما محققان گلخانه های کوچکی را به شما نشان 
می دهند که ساختن آن چندان هم مشکل نیست و با کمی  دقت و حوصله به خوبی 

عملی می شود.
نوآوری در كشت گیاه:

تحقیقات بسیاری از محققان نشان داده است که گیاهان به توجه و عالقه ما نسبت 
به خود پاسخ مثبت می دهند. گاهی وقت  ها نگهداری گلدان  ها به شیوه سنتی در 
گلدان  های سفالی به نظر دشوار می   رسد و گاهی هم حس می شود که ما احتیاج به 
نوآوری در این زمینه داریم. بارها برای همه ما پیش آمده که با شوق و ذوق تمام، 
گلدان کوچکی را می خریم و بعد از چند هفته گلدان خشک و خالی با گل  های 
پژمرده را باید از خانه خارج کنیم. به خاطر همین است که نسبت به کاشتن گل  ها 
در گلدان و حتی نگهداری و آب دهی به آنها در خانه بی رغبت هستیم. تراریوم 
یکی از روش  هایی است که شور و شوق گذشته را در ما به وجود می   آورد تا باز هم 

به پرورش گل و گیاه در اقصی نقاط خانه، امیدوار شویم.
برای  شیشه ای  ظروف  داخل  رشد  شرایط  و  فضا  مجموع،  در  شیشه ای:  رشد 
گیاهان ایدئال است و آب و هوای منطقه  ای که در آن زندگی می کنیم در رشد 
گیاهان داخل محفظه تراریوم اثری نخواهد داشت؛ گویی گروهی از گل  ها را در 
کنار هم و در گلخانه  های کوچک پرورش می دهیم. همین  طور با توجه به ابعاد 
و  اندازه  های کوچک  در  و گیاهان،  اقسام گل  ها  و  انواع  دادن  قرار  امکان  تراریوم 
بزرگ در کنار هم فراهم می   شود و چون رطوبت آن در یک چرخه حفظ می شود، به 
توجه بسیار کمتری نسبت به گلدان  های معمولی نیاز دارد. در این صورت پرورش 
و نگهداری گل  ها در تراریوم نه تنها به خاطر زیبایی آن انجام می شود ؛ بلکه فواید 

بسیاری در زمینه  های عملی و علمی  دارد.
پرورش در شیشه: تا حاال برای شما هم پیش آمده که بخواهید در گلدان  های 
کوچک گلی پرورش بدهید؟ تراریوم این امکان را هم به شما می  دهد. سبز  کردن بذر 
گیاهان مختلف مثل گل ها در چنین شرایطی بسیار دلنشین است. به این ترتیب 
که در داخل آنها قطعه  ای کاغذ خشک   کن یا قسمتی از یک مقوای غیر  روغنی که 
می   تواند رطوبت بیشتری را در خود نگه دارد، قرار داده و سپس با افزودن مقداری 
آب، بذر مورد نظر را روی آن می کاریم و ظرف را در محلی گرم و نسبتاً روشن 
در حالی که در آن بسته است، قرار می  دهیم. پس از جوانه زدن باید گیاه به محل 
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اصلی نگهداری انتقال داده شود. از تراریوم می  توان برای انواع گیاهانی که همیشه 
از آنها در محیط طبیعی خانه غیرممکن است استفاده کرد. این شیوه  نگهداری 
همچنین روشی است که در کالس  های درس باغبانی برای مشاهده اثر متقابل بین 

گیاه و محیط و همین  طور رشد گیاهان استفاده می شود.
و  نیست  وسایل خاص  به  نیازی  باغبانی  نوع  این  برای  معموالً  تراریوم:  ظروف 
بسته به ابتکار و خالقیت، سازنده می   تواند از ظرف  های مختلف استفاده کند. مثاًل 
استفاده از ظروف شیشه ای مربا، تنگ ماهی یا ظروف با طرح  های مختلف، آکواریوم 
و پارچ با دهانه گشاد، موفقیت  آمیز است. معموالً تراریوم را در 3 نوع مختلف تهیه 
می کنند. در ظروف و محفظه  های چهارگوش، در جام  ها و محفظه  های دهان  گشاد 
و ظروف گرد و حتی در بطری  ها و ظرف  های با دهانه تنگ که البته کشت گیاه در 
آنها به سختی انجام می  گیرد. اندازه گیاه در تعیین نوع ظرف، مؤثر است. ظرفی 
در  گیاه  استفاده  داخل جهت  به  کافی  نور  نفوذ  اجازه  باید  می شود،  انتخاب  که 
فرایند فتوسنتز را بدهد. به همین دلیل معموالً از شیشه  های مات و رنگی استفاده 
از  باید  می شود  استفاده  رنگی  و ظروف  از شیشه  که  در صورتی  البته  نمی شود؛ 

گیاهان سایه دوست استفاده شود.
روش كاشت: قبل از انتقال گیاه و خاک به داخل ظرف باید ظروف را ضدعفونی 
کرد، که با آب داغ یا مایع شوینده مقدور است، استفاده از ظروف چهارگوش به 
دارند  غیر سریع  گیاهانی که رشد  است.  بسیار معمول  خاطر سهولت در کاشت 
گیاهان  از سازگاری  است  بهتر  بیشتر  موفقیت  برای  بهتری هستند.  انتخاب  های 

مختلف با هم اطمینان حاصل شود.
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انواع گیاهان برای كاشت در تراریوم: در انتخاب نوع گیاهان در این مجموعه 
باید دقت زیادی صورت گیرد چرا که گیاهان بومی  جنگل  های مرطوب جنوب و 
این شرایط  با  بهتری  آفریقا عماًل سازگاری  و  آسیا  و جنوب شرقی  آمریکا  مرکز 
از  بهتری می دهند  تراریوم جواب  از جمله گیاهانی که در روش  نگهداری دارند. 
باخیا، دراسنا، مارانتا،  آفریقایی، برگ بیدی، پر سیاووش، دیفن   انواع بنفشه  های 

فیلودندرون، سرخس، فیکوس و بگونیا می توان نام برد.

اصلی ترین عاملی که در نگهداری گل و گیاه در خانه  ها نقش دارد رطوبت است. 
بسیاری از ما وقتی به شهرهای شمالی مسافرت می کنیم متوجه می شویم که در 
به  اندازه گیاهانی که ما  تا چه  باالی ما،  چنین آب و هوایی بدون توجه و دقت 
سختی می توانیم در شهر های با آب و هوای خشک آنها را کشت و پرورش دهیم 
رشد مطلوب و مؤثر دارند. گیاهان در چنین آب و هوایی به خوبی و بدون هرگونه 
در  حد  چه  تا  رطوبت  که  می دهد  نشان  مسئله  همین  می کنند.  رشد  مراقبتی 

پرورش و رشد بهینه گیاهان مؤثر است.
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نانو گاردن

)Paludarium( پالوداریوم
ریوم مکان شیشه ای برای نگهداری گیاهان و جانوران کوچک و مینیاتوری است، 

یک شکل از ریوم ها که با آن آشنا هستیم، تراریوم است.
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پالوداریوم چیست؟
پالوداریوم ترکیبی از آکواریوم و ترارایوم است.

ترکیب جنگل و برکه اکوسیستمی   زیبا به نام پالوداریوم را به وجود آورده است که 
قابلیت نگهداری از برخی گونه های گیاهی و جانوری را در کنار هم دارد.

پالوداریوم شامل عناصر آبی و خشکی است. گاهی اوقات به عنوان یک آکواریوم 
باغی نامیده می  شود، پالوداریوم  یک اکوسیستم طبیعی است که آب و زمین را در 

داخل یک محیط آکواریومی  یکسان ترکیب می  کند.
واژه paludarium ناشی از کلمات التین paludal مربوط به جنگل ها وarium به 

معنی محل یا متصل به است.
با هم دارند، پسوند  آکواریوم یک شباهت ذاتی  و  پالوداریوم  لغات  اگر دقت کنید 
»آریوم« در انتهای هر دو از شمول آنها در زیر شاخه یک مجموعه بزرگ با عنوان 
»ویواریوم« می  آید که در التین به معنای محل زندگی می  باشد. ویواریوم محلی است 
که در آن گیاهان و حیوانات از هر گونه رشد و نمو می  کنند و در حقیقت آکواریوم ها، 
ویواریوم هایی هستند که به موجودات آبزی و ماهی ها اختصاص یافته اند در حالی 
که پالوداریوم ها از ریشه یک کلمه التین با معنای آبگیر گرفته شده اند و در حقیقت 
ترکیبی از آب و زمین را در خود جای داده اند. پالوداریوم امکان نگهداری گونه های 
مورد عالقه شما از هر دو اکوسیستم )آبزیان و خشکی زیان( را در یک فضا می  دهد، 
دوزیستان،  غیرآبزی،  و  آبزی  گیاهان  ماهی ها،  اختالط  اجازه  شما  به  پالوداریوم 

خزندگان و حتی حشرات را در یک اکوسیستم مینیاتوری پویا و زنده می دهد.
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یکی از بزرگ ترین مزایای استفاده از پالوداریوم این است که به شما اجازه می دهد 
مجموعه ای منحصر به فرد از نمایش حیات وحش را در اختیار داشته باشید، نه تنها 
به شما اجازه مخلوط کردن ماهی ها و گیاهان آبزی با حیوانات هوازی را می  دهد 
بلکه پالوداریوم یک زیستگاه ایدئال برای موجوداتی مثل قورباغه ها و یا سمندرها 
نیز می  باشد و این تنوع موجودات اجازه می  دهد تا پالوداریوم زیبایی واقعی اعطا 

شده به یک آبگیر طبیعی را کسب کند.
اکثر مردم صخره های مرجانی با رنگ های روشن یا دکورهای تمیز و مرتب در یک 
آکواریوم آب شیرین شفاف را دوست دارند و شاید فکر کنند طبیعت پالوداریوم 
کمی  به هم ریخته یا غیر مرتب است اما در حقیقت پالوداریوم ها شاید قسمتی 
از معنای سنتی کلمه زیبا به معنای مرتب و چیده شده را ندارند اما یک جاذبه 
طبیعی و وحشی انکار نشدنی در آنها موجود است، در پالوداریوم ها حس مرموز 

بودن و وحشی بودن بیشتر از همتایان آکواریومیشان وجود دارد.
روش ساخت پالوداریوم:

در ساخت پالوداریوم الزم است به نکات زیر توجه شود:
1 بدنه پالوداریوم باید از جنسی انتخاب شود که رطوبت آن به بیرون سرایت نکند.

٢ خاک پالوداریوم باید عاری از هرگونه آلودگی باشد.
٣ برای پالوداریوم باید از گیاهانی استفاده شود که شرایط نگهداری یکسانی داشته 

باشند.
٤ نور پالوداریوم باید متناسب با شرایط رشد گیاهان انتخاب شود.

٥ دمای محیط پالوداریوم نباید نوسان زیادی داشته باشد.
٦ حجم مخزن آب در پالوداریوم باید متناسب با ابعاد آن باشد.
٧ در پالوداریوم باید از دستگاه تصفیه مخصوص استفاده گردد.

٨ در مخزن آب پالوداریوم می توان از موجودات آبزی استفاده نمود.
بهترین پالوداریوم، پالوداریومی   است که با رعایت استانداردها، نحوه اجرا و متریال 
به کار رفته، پوشش گیاهی و ترکیب جانوری در تمام طول سال شادابی و طراوت 

خود را حفظ نموده و نیاز به نگهداری خاصی نداشته باشد. 
مزایای استفاده از پالوداریوم:

یکی از بزرگ ترین مزایای استفاده از پالوداریوم این است که به شما اجازه می  دهد 
مجموعه ای منحصر به فرد از نمایش حیات وحش را در اختیار داشته باشید، نه تنها 
به شما اجازه مخلوط کردن ماهی ها و گیاهان آبزی با حیوانات هوازی را می  دهد 
بلکه پالوداریوم یک زیستگاه ایدئال برای موجوداتی مثل قورباغه ها و یا سمندرها 
نیز می باشد و این تنوع موجودات اجازه می  دهد تا پالوداریوم زیبایی واقعی اعطا 

شده به یک آبگیر طبیعی را کسب کند.
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اكوسیستم پالوداریوم:
پالوداریوم نوعی اکوسیستم آبی و خاکی می باشد که در آن آبزیانی نظیر ماهی ها 
یک  می  کنند.  زندگی  یکدیگر  کنار  در  گیاهان خاکی  انواع  و  دوزیستان  کنار  در 
پالوداریوم به دو قسمت تقسیم می  شود که در قسمت پایین انواع ماهی ها نگهداری 
می  شوند مانند آکواریوم و در قسمت باالی پالوداریوم ساقه و برگ گیاهان رشد 

می  نمایند.
در قسمت پایین پالوداریوم گیاهانی زندگی می  کنند که کاماًل آبزی هستند و در 
پالوداریوم  باالی  قسمت  در  یعنی  ادامه  در  ولی  می  کنند  پیدا  تکثیر  و  رشد  آب 
گیاهانی که در هوا رشد می  نمایند قرار می  گیرند که البته ریشه و بخشی از ساقه 

این گیاهان مانند محیط طبیعی در آب قرار دارد.
در یک پالوداریوم می توان بسیاری از گیاهان و جانوران را نگهداری نمود، از گیاهان 
آبزی مانند کریپتون، تا گیاهانی که در مناطقی مانند کناره های مرداب ها زندگی 

می کنند، مانند نخل مرداب.
تقریباً اکثر گیاهان مناطق گرمسیر و استوایی را می  توان در پالوداریوم نگهداری کرد 
که این مسئله باعث می  گردد یکی از لذت های دارندگان پالوداریوم در مسافرت ها و 
پیک نیک ها جمع آوری گیاهان زیبا برای اکوسیستم خود باشد و شما وقتی با یک 
دارنده پالوداریوم به سفر یا پیک نیک بروید خواهید دید که او با چه اشتیاقی تمام 
اطراف خود را می  کاود و سرسری از کنار هیچ چیز رد نمی  شود زیرا دائماً به دنبال 
گیاهان زیبا برای پالوداریوم خود می  باشد به غیر از انواع گیاهان در یک پالوداریوم 
انواع ماهی نیز در قسمت پایین آن قرار دارند که البته باید در انتخاب ماهی ها دقت 

کافی انجام شود که این ماهی ها به گیاهان آسیب نرسانند. 
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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. 

مصرف  برای  که  است  کربنیک  گاز  راکتور  پالوداریوم  یک  اصلی  ارکان  از  یکی 
گیاهان آبزی گاز CO2 به میزان الزم به آب می  افزاید. 

می  باشد. سالم  پالوداریوم  یک  الزامات  از  نیز  گیاهان  مناسب  مکمل های   افزودن 
پالوداریوم ها در ابعاد و اندازه های متفاوت و بسته به سلیقه و شرایط مکانی طراحی 
تا جایی که  و  پالوداریوم است  قالب یک  ارتفاع مشخصه  بودن  باال  اما  می  گردند 
امکان داشته باشد ارتفاع آن بلند گرفته می  شود تا جای کافی برای قد کشیدن 
گیاهان مردابی وجود داشته باشد و تنها مشکلی که ایجاد می  شود دسترسی به 
کف مخزن است و معموالً در پالوداریوم هایی که بسیار بلند طراحی می  شوند به ته 
گیاهان در ابتدا قطعه ای سنگین بسته می  شود و سپس در محل مناسب خود در 
مخزن رها می  شود تا بر اثر وزن به کف برسد و بعد از مدتی در کف ریشه بدواند 

و ثابت گردد.
نوعی از پالوداریوم که در آن از ریزش آب از باال به پایین مانند یک آبشار صخره ای 
به وجود  را  بی بدیل  بسیار  و منظره ای  ریپاریوم معروف است  به  استفاده می  شود 

می  آورد.
برخی افراد ترجیح می  دهند به جای یک تراریوم و یا یک آب نمای صخره ای با یک 

آبشار صخره ای از یک پالوداریوم استفاده کنند.
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سینی کشت نشاء
قابلیت های این نوع سینی ها عبارت اند از:

 دارای آنتی یو ووی )Anti UV( برای مقابله با پوسیدگی ناشی از نور خورشید
 دارای حجم های مناسب برای انواع کشت ها

 تهیه شده از مواد پلی اتیلنی
 قابلیت ضدعفونی و استفاده چند باره )تا زمانی که خود سینی از بین برود.( ـ 

نرم و قابل انعطاف
نمود.  اشاره  نیز  محصول  شدن  زودرس  به  می توان  نشاء کاری،  دیگر  مزایای  از 
نشاءکاری فضای کمتری اشغال می کند و کمک بسزایی در کاهش مصرف سوخت 

و کود و انرژی و نیروی انسانی خواهد بود.
نکات قابل توجه درباره سینی  ها:

1 اکثریت سینی های موجود در بازار 
به علت استفاده از مواد PS در تولید 
بسیار خشک و شکننده می باشند این 
در حالی است که سینی های استاندارد 
به علت تولید شدن از مواد پلی اتیلنی 
نه تنها شکننده نیستند بلکه به علت 
نشاء  ریشه  اتیلن  گرمی  پلی  خاصیت 

در این سینی ها تشکیل می شود.
٢ حجم سینی های موجود در بازار به هیچ عنوان با فضای مورد نیاز برای گیاه 

نیستند.  مناسب  آن  در  شده  کشت 
این سینی ها  که  است  حالی  در  این 
مشخص  کشت های  برای  کدام  هر 

گیاهان توصیه می شوند.
٣ برای پرکردن سینی های نشاء هرگز 
از خاک و ماسه استفاده ننمایید این 
می  باشند  سنگین  و  سفت  ترکیبات 
در  شما  و  نیستند  شده  ضدعفونی  و 
در  همچنین  و  جابه جایی  و  تولید 
هنگام کاشت با مشکل مواجه خواهید 
شد. از ترکیباتی که می توان به عنوان 
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بستر کشت استفاده نمایید؛ می توان 
به کوکوپیت، پیت  ماس غنی شده 
و  از کوکوپیت  استریل، مخلوطی  و 
پیت ماس با یکدیگر و یا با پرلیت و 

یا ورمیکولیت اشاره نمود.

امروزه در تمامی  گلخانه ها تولید نشاء، به وسیله  سینی های نشاء صورت می گیرد. 
بذرها در داخل سینی های نشاء کشت می شوند و با هم رشد می کنند، اما در واقع 
توسط واحدها )سلول های( کوچک از هم جدا می شوند. سینی های کشت می توانند 
از استیروفوم، پلی استیرن، پلی اتیلن و پلی پروپلین به صورت تزریقی یا تحت خأل 
pH، رطوبت،  به تغییرات  باشد نسبت  اندازه سلول کوچک تر  تولید شوند. هرچه 
مواد غذایی، اکسیژن و نمک  های محلول در خاک حساس تر است. هرچه سلول 
عمیق تر باشد، فضای بیشتری در محیط کشت به هوا اختصاص داده می شود که 
در نتیجه باعث بهبود زهکشی، تهویه و آب شویی نمک ها شده و در نهایت منجر به 

سینی كشت نشاء ٨٥ تایی 

سینی كشت نشاء ٧0 تایی

سینی كشت نشاء 10٤ تایی

سینی های نشاء     
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فصل 1: آماده سازی بستر گیاهان زینتی

ایجاد ریشه و ریشه  های مویین بیشتر می گردد.
ستاره ای  یا  ضلعی  مربع، شش  گرد،  اشکال  به  می توانند  نشاء  سینی  سلول های 
باشند. سلول هایی که دارای بدنه های موازی با شیب مالیم هستند و مخروط  های 
وارونه ای را تشکیل می دهند، نسبت به انواعی که حالت گرد دارند، سریع تر اجازه 
توسعه عمودی را به ریشه  ها می دهند و ریشه  های به دور هم پیچیده در آنها کمتر 
خواهد بود. در یک سینی نشاء با اندازه ثابت، حجم انواع سلول های مربع شکل 30 
درصد بیشتر از سلول های گرد خواهد بود. این حجم بیشتر، به معنای فضای بیشتر 
برای ریشه  ها و ریشه  های مویین است. توزیع آب در قسمت سطحی سینی کشت 
با سلول  های مربعی شکل به دلیل وجود پالستیک کمتر بین سلول ها، یکسان تر 
است. انواع شش و هشت ضلعی و انواع ستاره ای باعث افزایش بیشتری از حجم 

خاک و سطح ریشه  ها می شوند.
مزایای استفاده از سینی نشاء:

کارگری،  چون  هزینه  هایی  کاهش  باعث  مجموع  در  نشاء  سینی های  از  استفاده 
انرژی، بذر، کود و از طرفی باعث کاهش میزان آب مصرفی می شود.

کشت گیاهان در سینی های نشاء باعث تولید نشاء  های با کیفیت باال می   شود. با 
توجه به اینکه مراحل اولیه رشد گیاه که جزو حساس ترین مراحل رشدی نسبت 
به نیازهای آبی، غذایی، دمایی و میزان نور می باشد، تأمین این موارد باعث تولید 
نشاء هایی با کیفیت باال می شود. در هنگام استفاده از سینی نشاء امکان مراقبت 
بهتر، تنظیم درجه حرارت و وجود رطوبت، موجب می شود تا گیاه رشد سریع تری 

داشته باشد که در نتیجه دوره تولید را جلو می اندازد.
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استفاده از سینی های نشاء باعث تسریع در رسیدگی محصوالت و ارائه سریع تر آنها 
بازار می شود. کشت محصوالت در سینی نشاء باعث به حداقل رسیدن توقف  به 
رشد گیاه در مرحله انتقال نسبت به روش نشاء  کاری سنتی می  شود زیرا آسیب 

وارده به ریشه ها به حداقل می رسد.

در این روش احتمال انتقال بیماری  های خاک  زاد و تخم حشرات نسبت به روش 
نشاء  کاری سنتی کمتر می  شود. زیرا در این روش از بسترهای استریل کوکوپیت و 
پیت ماس و پرلیت استفاده شده و احتمال انتقال بیماری و تخم حشرات به شدت 

کاهش می یابد.
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فصل 1: آماده سازی بستر گیاهان زینتی

کشت محصوالت در سینی های نشاء باعث افزایش طول دوره رشد گیاهان به دلیل 
تاریخ کاشت زودتر از موعد شده و این موضوع باعث افزایش طول دوره فتوسنتز و 

در  نتیجه افزایش میزان تولید محصول می گردد.
کشت محصول در سینی های نشاء در نهایت منجر به ایجاد گلخانه هایی با تراکم و 

یکنواختی کشت ایدئال خواهد شد.


