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مقدمه

از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای فردی و 
اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که 
حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخش های جدیدی از 
وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمله به نقش معلم از آموزش دهنده صرف، 
به  منفعل  یادگیرنده  از  دانش آموز  نقش  و  یادگیری  تسهیل کننده  و  اسوه  مربی،  به 
فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها 
رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته یادگیری )آموزشی( نام برد. بسته یادگیری 
از جمله کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز/  شامل رسانه های متنوعی 
هنرجو، کتاب راهنمای تدریس معلم/ هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، فیلم آموزشی 
و پوستر و .... می باشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب 
و مرجعیت هنرآموز  انتقال دهنده  ایفاي نقش تسهیل گري،  راهنماي هنرآموز جهت 
این رسانه  است. در  تدوین شده  و  برای هر کتاب درسی طراحي  آموزشي  نظام  در 
و مواد  ابزارها  به همراه تجهیزات،  به جلسه  سعی شده روش تدریس کلی و جلسه 
مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده 
شود. همچنین نمونه طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت 
و  یادگیري  فعالیت هاي  پاسخ  و  راهنمایی  هنرستان،  در  و کالس  کارگاه  مدیریت  و 
تمرین ها، بیان شاخص های اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به 
اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات 
آموزشي شایستگي هاي غیرفني، ایمنی، بهداشت و ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات 
مهم در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي زماني و صالحیت هاي 

حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف بسته 

آموزشی که با کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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آماده سازی بستر گیاهان زینتی
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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
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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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فصل 1: آماده سازی بستر گیاهان زینتی

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.





فصل 2

کاشت بذر گیاهان
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اهداف
هدف این کار )Task( براساس اهداف توانمندسازی عبارت اند از:

1 بذر را تعریف کند.
٢ بتواند گیاهان زینتی را گروه بندی کند.

٣ بتواند گیاهان یکساله یا فصلی را تولید و پرورش دهد.
٤ بتواند گیاهان آپارتمانی و گلدانی بیرون خانه ای را تولید و پرورش دهد.

٥ بتواند گیاهان گلدانی را پرورش دهد.
٦ بتواند کاشت و پرورش نخل های زینتی را انجام دهد.

٧ بتواند قلمه کاری و ریشه دار کردن قلمه ها را انجام دهد.
٨ بتواند کاشت و پرورش گیاهان شاخه بریده را انجام دهد. 

٩ نکات ایمنی و بهداشتی را در طی عملیات رعایت نماید.

دانسته های قبلی مورد نیاز هنرجویان
هنرجویان قبل از شروع کار یا واحد یادگیری کاشت بذر گیاهان الزم است اطالعات 

زیر را داشته باشند.
1 شناخت ساختمان گیاهان.

٢ خصوصیات و ویژگی های بذر. 
٣ مراحل رشد گیاهان )سبز شدن بذر، ریشه دهی، ساقه دهی، گل دهی و بذردهی( 

٤ روش های ازدیاد گیاهان )بذر، قلمه، خوابانیدن، پا جوش و...(
٥ نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار

واژه های کلیدی
 پداژه کاری

 گیاهان گلساره ای و برگساره ای
 ژوخه

 نیساک
 استولون

 واحد شدت نور )لوکس(
 تنژیدگی )سبز شدن(

NPK کود 
 فتوپریود
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فصل 2: کاشت بذر گیاهان

خالصه محتوا
زینتی،  پرورش گیاهان  و  تولید  بذر گیاهان در درس  یادگیری کاشت  واحد  در 
درختچه ها،  )درختان،  زینتی  گیاهان  بذر،گروه بندی  تعریف  مورد  در  مطالبی 
پیچ ها، گیاهان یکسالۀ گیاهان آپارتمانی، گیاهان گلدار و گلدانی، گل های شاخه 
روی  که  ویژگی هایی  گروه،  هر  نگهداری  و  پرورش  و  افزایش  بریده(، روش های 
پاکت در زمان خرید بذر باید به آنها دقت کرد، شکل گل های تابستانه و پاییزه 
و زمستانه، گلدان زدن نشاء های گل، گیاهان درون خانه ای یا گیاهان آپارتمانی، 
و...  قلمه، گلدان  زدن  از گیاهان زینتی، ریشه دار کردن  تعدادی  تولید و پرورش 

مطالبی آمده است.

مواد مصرفي
لباس کار

ماسك
کود دامی )گاو، گوسفند، مرغ و...( پوسیده

کمپوست
 N ـ P ـ K ،)کودهاي شیمیایي )ازته، فسفاته، پتاسه

پیمانه
دستکش

پوکه برای ته گلدان
ریگ برای کف گلدان

آب و آبپاش و سر آبپاش
انواع بذر های زایشی و رویشی
انواع قلمه های گیاهان زینتی

ماسه بادی
رس

خاک برگ
خاک باغچه 
ورمی  کوالیت

پیت ماس
پالستیك

شیلنگ
گلدان

کیسه پالستیکی
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لیوان پالستیکی
محلول ضد عفونی کننده ابزار و وسایل

پاکت بذر )برای نشان دادن ویژگی های بذر و نوشته های روی پاکت بذر(
میخ نشاء

سبوس برنج
کود پتاسیم دار

کود ازته
کودهای ماکرو و میکرو

قارچ کش 
سموم دفع آفات

هورمون ها )اکسین، جیبرلین(
شاخه  گل های  پیچ،  درختچه،  یکساله،  آپارتمانی،  )گلدانی،  زینتی  گیاهان  انواع 

بریده و...(
چکمه
آبکش

سر آبپاش
سینی نشاء

سطل
سرند

کوکوپیت
پرالیت

المپ مهتابی
لیکا

نازل مه افشان
المپ کم مصرف

آب لیمو یا سرکه

ابزا ر و تجهیزات 
ابزار و تجهیزات و ماشین های مورد نیاز برای این کار یا واحد یادگیری کاشت بذر 

گیاهان به شرح جدول صفحه بعد می  باشد:
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تعداد برای 1٥ هنرجومشخصات فني نام ابزار و تجهیزات و ماشین هاردیف

15معمولي ـ استیلبیلچه1

15استیل ضد زنگ نمره 2بیل2

15فیلکوـ جوبی قیچی باغبانی3

3پرومستر نیمه اتوماتیكدستگاه بذر کار ماشینی4

3دیجیتال رطوبت سنج5

1باغی تراکتور6

15پیوند دو تیغه چاقو7

1یك خیش باغی گاو آهن8

1باغی دیسك9

5اسمارت بین مه فشان ) میست (10

15دیجیتال دماسنج11

203 لیتری پالستیکیسمپاش دستی12

203 لیتری پالستیکیسمپاش اتومایزر13

1باغی کولتیواتور14

1باغی ماله یا لولر15

فضا
به  نیاز  حداقل  هنرجو  هر  برای  دستی  روش  به  گیاهان  بذر  کاشت  برای   

1000مترمربع زمین می  باشد.
 برای کاشت بذر گیاهان به روش ماشینی برای هر 15 هنرجو حداقل نیاز به 15هکتار 

زمین می  باشد.
 برای کاشت بذر گیاهان زینتی و نگهداری آنها در گلخانه برای هر 15 هنرجو 
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نیاز به گلخانه ای به وسعت حدود 1 هکتار می  باشد.
آنکه  برای  و  عملی  آموزش های  برای  گرامی   می  توانند  هنرآموزان  ضمن  در   
به  متعلق  گلخانه های  و  مزارع  از  شوند  آشنا  نیز  کار  واقعی  محیط  با  هنرجویان 
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  عنوان  به  متر   3×4×5 اندازه  به  اتاق  یك   
انجام عملیات کاشت بذر گیاهان  انواع بذر ها و کودها و غیره براي  ماشین آالت، 

زینتی در واحد آموزشي.

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:

1 خصوصیات و ویژگی های بذر مناسب گیاهان زینتی برای کاشت 
٢ گلدان زدن نشاء های گل

٣ تولید و پرورش چند گیاه زینتی )درختچه، پیچ، گل و...(
٤ ریشه دار کردن قلمه

نرم افزار:
1 ابزار و تجهیزات مربوط به کاشت گیاهان زینتی 

قسمت های  نشان دادن  شماتیك،  شکل  ظاهری،  )شکل  زینتی  گیاهان  انواع   ٢
مختلف گیاه شامل برگ و ساقه و...(

٣ کاشت انواع بذر های زایشی و رویشی 

عکس:
1 تصاویر انواع ابزار و تجهیزات مربوط به کاشت گیاهان زینتی

٢ نحوه و چگونگی کاشت انواع گیاهان زینتی
انواع گیاهان زینتی شامل گیاهان درون خانه ای )آپارتمانی(، گل های شاخه   ٣

بریده، پیچ ها، درختچه ها و... 
٤ شکل گل های تابستانه، پاییزه، زمستانه 

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

شروع نمایند.
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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 کاشت گیاهان زینتی 
ب( حضور هنرجویان به اتفاق هنرآموز در مزرعه یا گلخانه ای که در حال کاشت و 

نگهداری گیاهان زینتی می  باشند.
ج( نشان دادن عکس ها یا پوستر هایی درخصوص کاشت و نگهداری گیاهان زینتی

د( طرح سؤاالتی مانند:
 چرا باید از بذر مناسب و مطلوب در کاشت گیاهان زینتی استفاده کرد؟

 عدم توجه به ویژگی های درج شده روی پاکت در زمان خرید گیاهان زینتی چه 
مشکالت احتمالی را در بر خواهد داشت؟

 کاشت بذر زایشی با کاشت بذر رویشی در گیاهان زینتی چه تأثیر یا تأثیراتی 
در رشد و نمو گیاهان زینتی دارد؟

 آیا می  دانید تفاوت کاشت گیاهان زینتی در هوای آزاد با گلخانه چیست؟
ه( طرح مسایل و مشکالتی مانند:

چه  نشود؛  استفاده  زینتی  گیاهان  کاشت  در  مناسب  بذر  از  اگر  می  دانید  آیا   
تأثیراتی بر روی گیاهان می  گذارد؟

 آیا می  دانید اگر عملیات تهیه بذر )رویشی و زایشی( به طور کامل و صحیح انجام 
نگیرد؛ چه مشکالتی در امر تولید به وجود خواهد آمد؟

 آیا می  دانید اگر کاشت گیاهان زینتی به خوبی انجام نگیرد چه خساراتی به بار 
خواهد آمد؟

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 از 

بحث و گفت وگو در مورد کاشت گیاهان زینتی، توضیح دهند.
٤ از هر گروه از هنرجویان بخواهید که در مورد تولید و نگهداری گیاهان زینتی 
)گل، درخت، درختچه و...( تدبر کنند و در مورد تفاوت های کاشت هر گروه بحث 

و گفت وگو نمایند و نتیجه را در کالس ارائه کنند.

فعالیت های پیشنهادی و توصیه ها
گلخانه های  و  مزارع  از  بازدید  همچنین  و  فیلم  و  عکس  طریق  از  هنرآموز   1
مختلف، بذر گیاهان زینتی را به هنرجویان نشان دهد و از آنها بخواهد تا در مورد 

انتخاب بذر مناسب بحث و گفت وگو کنند. 
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٢ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد تعریف بذر و انواع آن بحث و تبادل نظر 
کنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.

٣ هنرآموز برای فهم بیشتر هنرجویان، الزم است نقش بذر مناسب را به بحث 
بگذارد و از هنرجویان بخواهد تا در این خصوص مطالب و مثال هایی را ارائه نمایند.

٤ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در خصوص تقسیم بندی و گروه بندی گیاهان 
زینتی بحث و گفت وگو کنند و نتایج را در روی تابلوی کالس درس بنویسند. 

٥ هنرآموز از هنرجویان بخواهد در مورد تولید و پرورش گیاهان یکساله یا فصلی 
بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.

٦ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد ویژگی ها و نوشته هایی که باید روی 
پاکت بذر گیاهان زینتی آورده شود بحث و تبادل نظر کنند و سپس نتایج را در 

کالس درس ارائه نمایند.
٧ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد تقسیم بندی گل های فصلی )بهاره، 
تابستانه، پاییزه و زمستانه( بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را با چند مثال در کالس 

ارائه نمایند.
لباس کار و تحویل وسایل  از پوشیدن  تا پس  از هنرجویان بخواهد  ٨ هنرآموز 
و ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه 
واحد آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات کاشت تعدادی از 

بذر های گل های فصلی را انجام دهند.
٩ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا از منابع معتبر و اینترنت مطالبي را درخصوص 
ویژگی های بذر مناسب و کاشت بذر چند گیاه زینتی فصلی جمع آوري نموده و 

به عنوان پژوهش در کالس ارائه نمایند.
10 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی و 

گلدانی بیرون خانه ای بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.
11 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و 
ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه واحد 
آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات کاشت و پرورش تعدادی 

از گیاهان آپارتمانی و گلدانی بیرون خانه ای را انجام دهند.
1٢ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا آنها کلیه عملیات مربوط به تولید و پرورش و 
نگهداری از گیاهان کاشته شده را در طول دوره آموزش مانند آبیاری، وجین، کوددهی 

و غیره را انجام دهند.
1٣ هنرآموز از هنرجویان هر گروه بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل 
وسایل و ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا 
تکثیر  عملیات  هنرآموز  راهنمایی های  با  و  شوند  هدایت  آموزشی  واحد  گلخانه 

تعدادی از گیاهان آپارتمانی و گلدانی بیرون خانه ای را با قلمه انجام دهند.
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1٤ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و 
ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه واحد 
آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات تقسیم بوته تعدادی از 

گیاهان آپارتمانی و گلدانی بیرون خانه ای را انجام دهند.
1٥ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد نحوه تشخیص گیاه کاکتوس از سایر 
گیاهان گوشتی، ابتدا تدبر کنند و پس از بحث و تبادل نظر در گروه نتایج را در 

کالس درس ارائه نمایند.
1٦ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد ویژگی های بذر بیشتر کاکتوس ها از 
نگاه سبز شدن ابتدا تدبر کنند و پس از بحث و تبادل نظر در گروه نتایج را در 

کالس درس ارائه نمایند.
1٧ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و 
ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه واحد 
آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات کاشت بذر کاکتوس را 
پس از خیساندن بذر در آب گرم یا سرکه یا آب لیمو و یا سرما دهی و سترون کردن 

بذر و بستر را انجام دهند.
1٨ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد گیاهان گلدار گلدانی بحث و گفت وگو 

کنند و نتیجه را با چند مثال در کالس ارائه نمایند.
لباس کار و تحویل وسایل  از پوشیدن  تا پس  از هنرجویان بخواهد  1٩ هنرآموز 
و ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه 
واحد آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات کاشت و پرورش 
و نگهداری تعدادی از گیاهان گلدانی را به روش های مختلف )قلمه، تقسیم بوته، 

بذر( انجام دهند.
٢0 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و 
ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه واحد 
ریشه دار  و  قلمه زدن  عملیات  هنرآموز  راهنمایی های  با  و  شوند  هدایت  آموزشی 
بوته ها، گلدان زدن، کوددهی،  پر پشت شدن  برای  قلمه ها، سرشاخه کنی  کردن 

حذف جوانه های انتهایی تعدادی از گیاهان را انجام دهند.
٢1 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد گل های شاخه بریده بحث و گفت وگو 

کنند و نتیجه را با چند مثال در کالس ارائه نمایند.
لباس کار و تحویل وسایل  از پوشیدن  تا پس  از هنرجویان بخواهد  ٢٢ هنرآموز 
و ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه 
واحد آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات کاشت و پرورش و 
نگهداری تعدادی از گل های شاخه بریده به روش های مختلف )سوخ یا پیاز، ریزوم، 

خارج از فصل و...( را انجام دهند.
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٢٣ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا آنها کلیه عملیات مربوط به تولید و پرورش و 
نگهداری گیاهان کاشته شده را در طول دوره آموزش مانند آبیاری، سله شکنی، 

وجین، کوددهی، سمپاشی و غیره را انجام دهند.
٢٤ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد نقش هورمون ها در کاشت و پرورش 
گیاهان زینتی تدبر و پس از بحث و گفت وگو نتیجه را با چند مثال در کالس ارائه 

نمایند.
٢٥ هنرآموز از هنرجویان هر گروه بخواهد در مورد وسایل و ماشین ها و دستگاه هایی 
که برای آماده سازي زمین و بستر کشت به روش ماشینی یا مکانیزه استفاده می  شود 

تدبر و بحث و گفت وگو کنند.
گفت وگو  و  بحث  خزانه  خصوصیات  مورد  در  بخواهد  هنرجویان  از  هنرآموز   ٢٦

نمایند و نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
٢٧ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با وسایل موجود در واحد آموزشی نسبت به 

ایجاد خزانه اقدام نمایند.
خزانه  در  گیاه  هر  داشت  زمان  در  را  الزم  مراقبت های  گروه  هر  هنرجویان   ٢٨

)آبیاری، وجین و...( را به عمل آورند.
ترتیبی  با واحد آموزشی و بخش خصوصی  با هماهنگی های الزم  ٢٩ هنرآموزان 
و  آورده  به عمل  بازدید  از چند خزانه بخش خصوصی  تا هنرجویان  نمایند  اتخاذ 

گزارش مربوطه را به هنرآموز خود تحویل نمایند.
٣0 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.
٣1 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد سینی های نشاء و کاربرد آنها بحث و 

تبادل نظر کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.
تولید نشاء و ریشه دار کردن  تا در مورد نحوه  از هنرجویان بخواهد  ٣٢ هنرآموز 
ارائه  در کالس  را  نتیجه  و  کنند  نظر  تبادل  و  بحث  نشاء  در سینی های  قلمه ها 

نمایند.
از نظر  باید در کلیه موارد فوق در کنار هنرجویان بوده و  ٣٣ هنرآموزان محترم 
علمی  و عملی و محاسبه ای و... کمك های الزم را در زمان بحث و تبادل نظر به 

آنها بنماید.

1 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی، گیاهان زینتی مورد کشت 
در منطقه تحصیلی و زندگی خود را مورد بررسي قرار داده و نتایج را در کالس 

ارائه دهند.
٢ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی، بذرهای پر مصرف و مورد 
استفاده را در منطقه زندگي خود شناسایي نمایند ؛ و گزارش مربوطه را در کالس 

درس ارائه نمایند.

پژوهش
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بر مطالب  نیز عالوه  را  زیر  بیشتر هنرجویان می تواند مطالب  براي فهم  هنرآموز 
دهد. آموزش  هنرجویان  به  درسي 

درختان زینتی
حیاط، باغ و محوطه خارجی فضای خانه زمانی می تواند زیبا و سرسبز باشد که 
گیاهانی با ویژگی های خاص در آن حضور داشته باشد. گل های رنگارنگ، میوه های 
زیبا، عطر و بوی مسخ کننده، برگ های آویزان و سایه انداز و... همه از ویژگی هایی 
برای  انتخابی  تا  دلفریب کنند  و  زیبا  را  و درختچه  هستند که می توانند درخت 

کاشت و استفاده در محوطه فضای باز باشند.
پیروکانتا: درختچه همیشه سبز، ویژگی مهم: مقاوم به باد و سرما، جنبه زیبایی: 

میوه نارنجی گرد و کوچك

٣ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد نحوه و چگونگی کاشت )دانه، قلمه، 
سوخ یا پیاز و...( در منطقه تحصیلی و زندگي خود بررسي و نتایج را در کالس ارائه 

نمایند.
و  تولید  و چگونگی  نحوه  میدانی،  بررسی  با  تا  بخواهد  هنرجویان  از  هنرآموز   ٤

نمایند. ارائه  در کالس  را  نتایج  و  بررسی  را  زینتی  گیاهان  پرورش 
٥ هنرجویان نحوه و چگونگی تولید و پرورش گیاهان زینتی را در محل تحصیلی 
و زندگي خود در محیط های مختلف )هوای آزاد و داخل گلخانه( را با هم مقایسه 

نمایند و نتایج را در کالس ارائه نمایند.
٦ هنرجویان با بررسی میدانی و پژوهش در منطقه زندگی یا تحصیلی خود، نوع 
ابزار و وسایل و دستگاه های موجود و فضاهای تولید گیاهان زینتی را شناسایی و 

گزارش مربوط را به هنرآموز ارائه نمایند.
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جنوبی  آمریکای  بومی  و  لوراسه  خانواده  از  درختچه ای   :Sweet Bay بو   برگ 
می  باشد. از برگ این درختچه برای خوشبو و معطرکردن برخی از غذا ها استفاده 
می  شود و همچنین از نظر دارویی و زیبایی نیز اهمیت دارد. این درختچه کوچك 

و همیشه سبز است و دارای  نیاز آبی کم می  باشد.

پیچ امین الدوله Honeysuckle : درختچه همیشه سبز، ویژگی مهم: مقاوم به 
سایه، غذای پرندگان، مناسب آالچیق، باالرونده با گل های سفید معطر

عشقه  Ivy: پیچك همیشه سبز، ویژگی مهم: مقاوم به سایه، کاهش آلودگی صوتی، 
مناسب آلودگی هوا، جنبه زیبایی: پوشاننده دیوار و تنه درخت
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نسترن زرد Austrian Briar: درختچه نیمه همیشه سبز، ویژگی مهم: مقاوم 
به شرایط نامساعد، زیبا جهت استفاده روی دیوار یا نرده، جنبه زیبایی: گل های 

زرد کوچك شبیه آبشار

لیلکی Locust Tree: درخت خزان کننده، ویژگی مهم: مقاوم به کم آبی/ خارهای 
بزرگ روی تنه، جنبه زیبایی: برگ شانه ای/ میوه لوبیایی شکل بزرگ

اقاقیا  False Acacia : درخت خزان  کننده، ویژگی مهم: نیاز آبی کم، مقاوم به 
شوری، مقاوم به آلودگی، جنبه زیبایی: گل خوشه ای معطر/ برگ شانه ای
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گل یخ Winter Sweer: درختچه خزان  کننده، ویژگی مهم: رایحه مطبوع، مقاوم 
به سرما، جنبه زیبایی: گل بسیار معطر در زمستان

باران طالیی Golden Rain Tree: درخت خزان  کننده، ویژگی مهم: تك درخت 
زیبا خصوصاً در زمستان، جنبه زیبایی: میوه طالیی قلبی شکل

زبان گنجشک Ash Tree: درخت خزان  کننده، ویژگی مهم: نیاز آبی کم، مقاوم به 
شوری، جنبه زیبایی: برگ شانه ای و میوه های بالدار که روی درخت باقی می مانند.



65

فصل 2: کاشت بذر گیاهان

ماگنولیا  Magnolia : درخت همیشه سبز و خزان  پذیر، ویژگی مهم: کاهش آلودگی 
صوتی، تك درخت زینتی، جنبه زیبایی: گل های درشت سفید و بنفش

پیچ گلیسین  Wisteria: درختچه خزان کننده، ویژگی مهم: مقاوم به خشکی، 
ساقه رونده مناسب دیوار، آالچیق، جنبه زیبایی: گل خوشه ای زیبا و معطر بنفش

درخت توری  Crape Myrtle: درختچه خزان  کننده، ویژگی مهم: خزان بسیار 
زیبا، مقاوم به سرما، جنبه زیبایی: گل قرمز تا بنفش، رنگ برگ قرمز در خزان
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شاه  بلوط هندی Chestnut Tree: درخت خزان  کننده، ویژگی مهم: مقاوم به 
سرما و آلودگی، تك درخت زینتی، جنبه زیبایی: گل خوشه  ای رنگارنگ

ارغوان Redbud: درختچه خزان  کننده، ویژگی مهم: جزو اولین گل های شکفته 
شده بعد از عید، جنبه زیبایی: گل های ریز ارغوانی رنگ، برگ قلبی شکل

میخک هندی Pittosporum: درختچه همیشه سبز، ویژگی مهم: مقاوم به خشکی، 
استفاده در دسته گل، جنبه زیبایی: گل معطر سفید و زرد
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توت سفید  White Mulberry: درخت خزان  کننده، ویژگی مهم: مناسب آلودگی 
هوا، غذای پرندگان، بادشکن، فرم متراکم تاج و تنه کوتاه، میوه خوراکی

شب خسب Persian Silk Tree: درخت خزان  کننده، ویژگی مهم: مناسب آلودگی 
هوا، مقاوم به سرما، جنبه زیبایی: برگ شانه ای ظریف، گل معطر صورتی

مناسب  مهم: چوب درخت  ویژگی  درخت خزان  کننده،   :Persimmon خرمالو 
پاییزی، برگ چرمی زیبایی: میوه خوراکی  منبت  کاری، جنبه 
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درخت پر  Smoke Tree: درختچه خزان  کننده، ویژگی مهم: تك درخت زینتی، 
کنترل فرسایش خاک، جنبه زیبایی: برگ قرمز قبل از ریزش، گل صورتی

ابریشم مصری: گلی زیبا با گل های نارنجی و قرمز که گل های آن در تابستان 
به شرایط خشکی و  ظاهر می  شود و برگ هایش هم بوی بدی دارد. گلی مقاوم 
گرما و مناسب برای کاشت در بلوارها و همین طور برای پارک ها نیز به خاطر نوع 

فرم گل هایش دست طراح را در انتخاب فرم گل و برگ همیشه بازنگه می  دارد.

گل کاغذی: گل کاغذی در رنگ های مختلف زینت بخش سر در منازل در شمال 
و جنوب کشور می  باشد. می  توان از این گیاه مقاوم به گرما و خشکی برای تزیین 
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آالچیق ها استفاده کرد. در تهران و شهرهای سردسیری این گل کمی   مشکل دارد. 

اروپایی و دیگری  بلوط همیشه سبز  نوع دارد  این گیاه دو  بلوط همیشه سبز: 
آسیایی. گیاهی بسیار بسیار مقاوم به شرایط سخت و بی آبی و ضمن اینکه میوه های 

بلوط مانند قشنگی در اواخر تابستان تولید می  کند جنبۀ زینتی نیز دارد. 

پنج انگشت یا ویتکس: این گیاه به شرایط سخت بسیار مقاوم می  باشد.
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ختمی  درختی: ختمی  درختی روز بلند و مقاومت خوبی در برابر کم آبی و خشکی 
از خود نشان می  دهد.

شیشه شور: این درختچه در اصل بومی   بیابان های استرالیا می  باشد که به خوبی 
در جنوب و شمال کشور سازگار شده است و مقاومت خوبی به گرما و کم آبی از 

خود نشان می  دهد.

سنجد: سنجد و سنجد زینتی، هم در طراحی فضای سبز کاربرد دارند. این گیاه 
به دلیل داشتن رنگ ابلق در طراحی تزیینی استفاده می  شود. 
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با  را  خود  به خوبی  می  تواند  و  انعطاف پذیر  بسیار  گیاه  این  درختی:  شاه پسند 
محیط سازگار کند. این گیاه دارای گل های چند رنگ که در نتیجه در طراحی از 

آن استفاده می  شود. 

به عنوان  از آن  بسیار مقاومی   است که شهرداری ها  طاووسی درخت  طاووسی: 
گیاه مقاوم به کم آبی استفاده می  کنند. این گیاه دارای گل های زرد رنگی است که 

تا خرداد وجود دارد و بسیار معطر می  باشند. 

بلندی  پستی  دارای  نقاط  و  سراشیبی ها  در  رشد  توانایی  دارای  گیاه  این  ارس: 
می  باشد و به خشکی و کم آبی بسیار مقاوم است.
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جونی پروس: گیاهی بسیار زیبا و گل دار و معطر و از همه مهم تر مقاوم به شرایط 
سخت است یعنی آب های سنگین را هم تحمل می  کند. می  توان از این گیاه به خاطر 

مقاومت در شرایط سخت در فضای سبز شهری و مخصوصاً بلوارها استفاده کرد.

انداز خوب و میوه های  زیتون تلخ: این درخت خیلی مقاوم بوده و دارای سایه 
خوشه ای زیبا می  باشد.

زیتون تلخ پر: درختچه ای است مقاوم و زیبا که دارای گل ها و برگ های قرمز و 
زیبایی می  باشد. 
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توری: این درختچه زیبا از خانوادۀ انار یا حنا بوده و مقاومت باالیی نسبت به شرایط 
موجود دارد. این درختچه در سرتاسر تابستان دارای گل های صورتی رنگ قشنگی 
می  باشد. البته رنگ سفید آن نیز وجود دارد. به خاطر وجود گل ها و برگ های قرمز و 

زیبای آن اغلب در طراحی بلوار ها و پارک ها از این درختچه استفاده می  شود.

این  برگ های  بومی   استرالیا می  باشد.  و  درختی است همیشه سبز  اکالیپتوس: 
گیاه حشرات موذی را دفع می  کند و به دلیل اینکه طالب هوای گرم است، برای 

کاشت در اتوبان ها و پارک ها و... مناسب می  باشد.



74

و  می  باشد  مقاوم  آبی  کم  به  و  رنگ  نقره ای  برگ های  دارای  گیاه  این  زیتون: 
اتوبان ها و حتی  بلوار ها و  به خاطر بسیار مقاوم بودنش می  توان برای کاشت در 

پارک ها از آن استفاده شود.

پالخور: این گیاه بومی منطقۀ البرز بوده و در برخی از بازار های گل و نهالستان 
یافت می  شود. این گیاه دارای گل های معطر بوده و در بهار گل های آن تبدیل به 
میوه های ریز نارنجی رنگ می  شود. این گیاه از خانوادۀ امین الدوله ها می  باشد و به 

خشکی بسیار مقاوم است.

سرو: درختان سرو مثل سرو شیراز و یا زربین برای کاشت در بلوارها و نقاط کم 
آب بسیار مناسب هستند. 
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در  کاشت  برای  غیره  و  مشهد  کاج  افغان،  کاج  تهران،  کاج  مثل  کاج هایی  کاج: 
فضای سبز مناسب هستند.

زبان گنجشک: درخت ون یا  اصطالحاً خسیس یا همان زبان گنجشك، عالوه بر 
خشکی به گرما و آفات نیز بسیار مقاوم است.
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تنوع  که  قباًل  فونیکس:  و  پالم  انواع 
گیاهی کمتر بود و گیاهان باال اکثراً هنوز 
وارد کشور نشده بودند، پالم ها و فونیکس ها 
بودن در مقابل گرما و  به دلیل مقاوم  را 
خشکی در وسط بلوار اتوبان ها در جنوب 

کشور می  کاشتند.

داشتن  با  درختچه  این  بودلیا:  یا  دم موشی 
گل های خوشه ای آویزان و بنفش که در تابستان 
ظاهر می  شوند. این گیاه به دلیل مقاوم بودن در 
مقابل خشکی و کم آبی و همچنین به خاطر 
فرم گل برای کاشت در پارک ها و فضای سبز 

مناسب می  باشد.

پیچ های زینتی

                         پیچ گلیسین                                                           پیچ ساعتی  
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                               پاپیتال سبز                                                        پاپیتال ابلق

                                       پیچ اناری                                                         پیچ برفی

 پیچ امین الدوله
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انواع پیچ های شماره
زینتی

تصویرنام علمی  و معرفی

پیچ ساعتی1
Passion fruit

Passiflora incornata
گیاهی است چندساله، باالرونده با گل های معطر که 
د ر ماههای تیر و مرداد ظاهر می  شود مناسب مناطق 
معتدله که تا دمای 15- درجه را متحمل است و از 
جنوبی،  بومی  آمریکای   Passifloraceae خانواده 
برزیل، آرژانتین و میوه آن به نام Passion fruit که 
بیضی شکل با دانه های زیاد است باخاصیت دارویی

تکثیر پیچ ساعتی:
بذر و قلمه نیمه خشبی در تابستان

پیچ آبجویی2

Lonicera fragantissima
درختچه ای نیمه همیشه سبز  مناسب مناطقی با 
 Caprifoliaceae زمستان های مالیم از خانواده
با گل های کرم رنگ و بسیار معطر که در اواخر 
زمستان ظاهر می  شود تا 2متر رشد می  کند نیاز 

به مکان آفتابی و تا 15- درجه سانتی گراد را 
متحمل است.

تکثیرپیچ آبجویی:
بذر در پاییز، قلمه سخت در اواخر پاییز

پیچ امین الدوله3

Lonicera japonica
گیاهی گلدار چندساله، باالرونده از خانواده 

Caprifuliaceae  بومی  شرق آسیا، کاربرد آن 
برای چپر،داربست های چوبی و آالچیق مناسب 
است و تکثیر آن با قلمه نیمه چوبی از ساقه های 

نیمه چوبی برگدار و خوابانیدن شاخه

پیچ گلیسین4
)پیچ انگوری(

Wisteria Sinensis
 Fabaceae درختچه ای باالرونده چوبی از خانواده
بومی چین خزاندار، مقاوم، سریع الرشد، با طول 

عمر زیاد و نیاز به مکان آفتابی و حساس به 
خاک های گچی و آهکی با گل های سفید، بنفش و 

آبی که در بهار ظاهر می  شود.
تکثیر: قلمه چوبی و نیمه چوبی از شاخه های 

جانبی در تابستان، خوابانیدن سرشاخه در پاییز، 
پیوند، بذر
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5
پیچ تلگرافی

پروانش
Vinca major

گیاهی ست همیشه سبز باالرونده و خزنده 
Apocynaceae بومی  مدیترانه از خانواده

پیچ کلماتیس6

Celematis
گیاهی علفی باالرونده همیشه سبز از خانواده 

Ranunculaceae  با تنوع رنگ گل که برای 
پوشاندن نرده، آالچیق، داربست در باغ ها و 

پارک ها کاربرد دارد.
تکثیر: کاشت بذر، قلمه نیمه خشبی و خوابانیدن

پاپیتال7
)عشقه(

HEDERA HELIX
گیاه پوششي و همیشه از خانواده Araliaceae که 
داراي ساقه هاي دائمي چوبي و باال رونده چسبنده 

مي باشد. زیستگاه اولیه آنها اروپا، آسیا و شمال آفریقا 
بوده است. رشد این گیاه در ابتدا کند مي باشد، در 
عین حال انواع ابلق آن نسبت به سبز رشد کمتري 

دارند. اوایل تا اواسط پاییز زمان گلدهي پاپیتال 
مي باشد. گل هاي آن به صورت نامشخص به رنگ سبز 
مایل به زرد و نیمه کروي با بویي مشابه بوي عسل 

مي باشند. این گل ها تا هنگامي که گیاه 10 ـ 5 ساله 
نشده است، ظاهر نمي شوند. میوه هاي آن سمي بوده 

و توسط پرندگان جابه جا مي شوند.
تکثیر پاپیتال :

از طریق تهیه قلمه سبز می  باشد.

موچسب8

Parthenocissus
گیاهی از خانواده Vitaceae با برگ های سبز براق 

و دارای سه برگچه و متناوب،مورد استفاده در 
سبد آویزان، در گلدان احتیاج به قیم دارد و حذف 
جوانه های انتهایی جهت جلوگیری از رشد طولی و 

پر پشت شدن گیاه الزم است.
تکثیر موچسب:

با قلمه نیمه خشبی در تابستان و قلمه خشبی در 
اوایل بهار اقدام می  کنند. از پیوند نیز بر روی پایه های 

بذری برای تکثیر ارقام دلخواه استفاد می شود.
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یاس برفی9

Fallopia baldshuanica
 گیاهی باالرونده پررشدی

 از خانواده Polygonaceae وچندساله ریزوم دار 
است که بخش پایینی گیاه چوبی می شود و 

مناسب برای پوشش دادن آالچیق و مکان های بد 
منظره است.

و گل های آن در اواخر تابستان تا پاییز ظاهر 
می شود و دیواره رنگی ایجاد می کند.

تکثیر یاس برفی:
از طریق کاشت بذر پس از رسیدن و یا در بهار، 
و نیز ریشه دار کردن قلمه های نیمه رسیده در 

تابستان یا قلمه های چوبی در پاییز قابل افزایش 
است.

گل کاغذی10

BOUGAINVILLEA GLABRA
گل کاغذی بومی  برزیل و از خانواده 

Nyetaginaceae می  باشد. نوعی گیاه باالرونده 
که می تواند از درختان یا دیوار های کناری خود 

باال رود و منظره بسیار زیبایی ایجاد نماید.
تکثیر گل کاغذی:

تکثیر از طریق قلمه های انتهایی یا ساقه ای است و 
بهترین زمان اواسط بهار تا اوایل تابستان می  باشد.

آمپلوپسیس11

Amplopsis
گیاهی رونده از خانواده Vitaceae سریع الرشد 

خزان دار   بومی  شرق آسیا مناسب برای باغ ها برای 
پوشش دیوارها

تکثیر: قلمه نیمه خشبی

12
انجیر چسب

)پمیال(

FICUS PUMILA
فیکوس پامیالگیاهی همیشه سبز از خانواده  

Moraceae بومی   شرق آسیا که به نام انجیرچسب 
یا انجیر باال رونده نیز شناخته می شود بسیار 

سریع رشد و تا زمانی که در خاک مناسب باشد، 
نیاز کمی   به مراقبت دارد و دارای ارقام و رنگ های 

مختلفی است.
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13
پیچ معین التجار 

)کلرودندروم(

Clerodendrum thomsoniae
گیاهی گلدار از خانواده Lamiaceae از منطقه 

گرم و مرطوب بومی  غرب آفریقا از کامرون تا غرب 
سنگال در شرایط طبیعی به طول 4 متر می  باشد. 
برگ های آن همیشه سبز و به رنگ سبز تیره و 

به صورت تخم مرغی و نوک تیز هستند. گل های 
این گیاه به صورت گل آذین پانیکول می  باشند و 
در اواخر بهار یا اواخر تابستان ظاهر می  شوند. هر 
گل به تنهایی دارای کاسبرگ های سفید فانوس 
شکل و گلبرگ های قرمز می  باشد. کلوندروم، از 
اواسط پاییز تا اوایل زمستان احتیاج به خواب و 

استراحت دارد. درجه حرارت را در این مدت باید 
حدود 13 تا 16 درجه سانتی گراد نگاه داشت و 
از آب دادن خودداری کرد. در این مدت برگ ها 
می  ریزند. در اواسط زمستان باید شاخه ها را تا 

نصف هرس کرده و خاک گلدان را تعویض کنید و 
درجه حرارت را به 20 درجه سانتی گراد برسانید.

تکثیر معین التجار:
تکثیر این گیاه کمی   مشکل است ولی از طریق 
قلمه و استفاده از هورمون ریشه زایی می توان آن 

را تکثیر کرد.

پیچ مومی  )شمعی(14

HOYA CARNOSA
گیاهي است رونده از خانواده Apocinaceae که 

به وسیله ریشه هاي هوایي به قیم مي چسبد این پیچ 
زینتی گرمسیری و همیشه سبز دارای برگ های 
ضخیم به رنگ سبز تیره است و گل های بسیار 
درخشان آن به ندرت و به صورت مجتمع ظاهر 

می  شود. از ویژگي هاي این گیاه این است که تمام 
ساقه هاي جوان قبل از برگ آشکار مي شوند دارای 
گل های چتري سفید تا صورتي گوشتي ستاره اي 
شکل خوشبو که از خرداد تا پاییز ظاهر مي شوند و 
معموالًً گل ها دوباره بر روي همان ساقه گل دهنده 

به وجود مي آید و بنابراین نباید آنها را چید
تکثیر پیچ شمعی:

گل های شاخه بریده
قدمت کشت و کار و نگهداری گل ها در ایران شاید هم زمان با شروع کشاورزی بوده است. 
با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران به نظر می  آید که همواره ایرانیان در موضوعات مرتبط 
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با گل جایگاه خوب و ارزنده ای داشته اند. زمانی که بسیاری از کشور های نامی   زمینه 
پرورش گل و گیاه را نداشته اند کشور ما با داشتن گلخانه های خوب و قابل قبول در 
زمان خود وضعیت خوبی داشته است. در سال های اخیر احداث گلخانه های نسبتاً مجهز 
و کارآمد به منظور کشت و پرورش میوه به کار می  رود و گل و گیاه از نظر اقتصادی و 
صادرات هنوز موقعیت مناسبی در دنیا ندارد. درصورتی که ایران در یك منطقه پر رود با 
طول روز بلند و روشنایی کامل آفتاب قرار دارد و از این نظر در بسیاری از هزینه ها مثل 
گرم کردن و روشن نگه داشتن گلخانه ها که برای کاشت و تکثیر گیاهان زینتی اهمیت 
زیادی دارد صرفه جویی می  کند. همچنین موقعیت ایران به دلیل قرار داشتن در کنار 
کشورهای پرمصرف گل و گیاه از نظر اقتصادی حائز اهمیت است. همسایه های شمالی و 
جنوبی ایران از خریداران بسیار خوب گیاهان زینتی هستند. ایران با داشتن بازار متعادل 
و نسبتاً ثابت و دائمی   قادر است جایگاه واقعی خود را در این عرصه پیدا کند. کشور هلند 
مقام اول را به عنوان تولید و مصرف کننده گل و گیاه دارد. از لحاظ موقعیت جغرافیایی 
و همچنین وضعیت نیروی کار ایران در مقایسه با هلند موقعیت مناسب تر و ارزان تری 
برخوردار است. ارز آوری گل و گیاه برای ایران یك موقعیت انحصاری است. در کشور ما 
ارزآوری گل های شاخه بریده با ارزآوری نفت مقایسه می  شود. به طوری که فروش دو تا 
سه شاخه گل )از بعضی انواع گل( می  تواند ارزآوری معادل یك بشکه نفت را داشته باشد 
و صادرات گل و گیاهان زینتی می  تواند جانشین نفت شود اما پارامترهای قابل قبول 
بازار جهانی برای پرورش گل و گیاه را باید مهیا کرد. گیاهان زینتی مخصوصاً گل های 
بریده عمر قفسه ای محدود دارند. برای بازارهای تجاری نزدیك گل هایی پرورش داده 
می  شوند تا مصرف کنندگان حداکثر استفاده و طراوت را از گل و گیاه ببرند. تعداد زیادی 
از گل های زینتی به عنوان بخش های بریده شده و جدا از پایه مادری قابل عرضه به بازار 
هستند نظیر انواع میخك، رز، ژربرا و ارکیده. براساس بررسی های منتشر شده در ایاالت 
متحده آمریکا در سال 1970، آب تنها ماده مورد استفاده برای افزایش دوام گل ها برای 
70 درصد گل های بریده تولید شده بود. تقریباً بسته بندی تمام گل های بریده، بسته به 
نوع بازار و سلیقه خریداران عرضه می  شود. همچنین تکنیك های جدید انبارداری برای 
گل های بریده و گیاهان گلدانی بهبود یافته است. برای مثال تکنولوژی های جدید امکان 

نگهداری گل های میخك را به مدت 6  ـ4 ماه ایجاد کرده است.

سوزني برگ ها
سوزنی برگ ها درختانی بسیار مقاوم و همیشه سبزند و با توجه به تنوعي که دارند 
مي توانند موارد استفاده زیادي داشته باشند. به اعتقاد گیاه شناسان، درختان سوزنی 
برگ قدمتی دیرینه داشته و در چند میلیون سال پیش قسمت هاي وسیعي از پوشش 
گیاهي کره زمین را به خود اختصاص داده بودند. در آثار به جا مانده از هنرمندان ایراني 
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طرح هاي زیبایي از شاخ و برگ هاي سوزني برگ ها مشاهده مي شود. در سنگ ها و 
کتیبه ها و آثار عتیقه ایرانیان نیز طرح هایي از میوه هاي مخروطي شکل کاج وجود 

دارد که نشان دهنده عالقه ایرانیان قدیم به سوزني برگ ها است.
سرو، نوعي سوزني برگ است که از دیرباز مورد احترام ایرانیان قرار داشته و آن را 
در اماکن متبرکه و مساجد مي کاشتند. در کشور ما بعضي از سروها شهرت خاصي 
به دست آورده و اسم گذاري شده اند. چنین درختاني معموالًً عمري متجاوز از هزار 
سال دارند. درختان سرو در ادبیات فارسي نشانه عزت و آزادگي هستند. مسیحیان 
در اعیاد و مراسم مذهبي سوزني برگ هایي چون نوئل، نراد و کاج را تزئین نموده 

و به عنوان یك درخت مقدس به آن نگاه مي کنند.
موارد استفاده: از باغچه تا پاسیو، به هر صورتي که بخواهیم مي توانیم سوزني برگ ها 
از آنها بسیار درشت و غول پیکرند.  باید دانست بعضي  را مورد استفاده قرار دهیم. 
انواعي که سرخدار نامیده مي شوند با رشد بیش از حِد خود مانع ورود نور به خانه 

گشته و اتاق ها را تاریك مي کنند اما همه آنها این طور نیستند.  
سرِو رونده یا سرِو کوهي درختچه بسیار کوتاهي است که حالت رونده داشته و براي 
قسمت هاي میاني یا فقط در کنجي از باغچه مناسب است. اگر این درختچه را داخل 
باکس ها و سکوها بکاریم شاخه هایش را به پایین مي آویزد که در این حالت بسیار 

تماشایي خواهد بود.
سروِ رونده بدون اینکه به مراقبت خاصي نیاز داشته باشد به صورت دایمي در تمام طول 
سال، باغچه را زیبا و سرسبز نگه مي دارد. حتي بعضي از سوزني برگ ها را مي توانیم 
در گلدان هاي بزرگ و عمیق بکاریم و در پاسیو یا روي پله هاي ورودي ساختمان قرار 

دهیم.
روش تهیه: مراکز فروش گل و گیاه، انواعي از سوزني برگ ها را در پالستیك یا 
پیت هاي حلبي عرضه مي کنند. در هنگام تهیه سوزني برگ هاي جوان بهتر است 
از فروشنده بخواهیم تا در مورد ارتفاع و شکلي که گیاه در زمان پیري پیدا مي کند 
توضیح بدهد. بعضي از سوزني برگ ها وقتي پیر مي شوند شکل تازه اي پیدا مي کنند 
که با زمان جوانیشان کاماًلً متفاوت است. به طور مثال یك سرِو خمره اي در وقت 
پیري حالت خمره اي خود را از دست مي دهد. و یا کاِج چتري که در زمان جواني 
شاخ و برگ هاي یکدست و خوش ترکیب دارد وقتي پا به سن مي گذارند برگ هاي 

شاخه هاي پاییني اش زرد مي شوند.
کاشت سوزني برگ ها: در دو فصل پاییز و اواخر زمستان مي توانیم درختان سوزني 
برگ را به باغچه یا گلدان منتقل کنیم. براي این منظور باید قبل از کاشت به آنها 
آب بدهیم و بستر کاشت را به عمق 30 سانتي متر خالي کنیم. سپس ریشه هاي 
نهال را در داخل زمین قرار داده و اطرافش را به وسیله مخلوطي از خاک باغچه، ماسه 
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و خاک برگ مي پوشانیم. در مورد انتقال و کاشت نهال به این نکات توجه نمایید: 
 از نهال هاي جوان استفاده کنید.

 نهال نباید خیلي عمیق کاشته شود. )ساقه در خاک قرار نگیرد(
 ریشه ها در معرض هوا نباشند.

ازدیاد: اغلب سوزني برگ ها را به وسیله کاشت بذر مي توانیم تکثیر کنیم. خوشبختانه 
میوه هاي مخروطي شکل که بذر زیادي دارند همه جا پیدا مي شوند. از هنرجویان 
بخواهید این بذرها را جمع آوري کنند و در داخل ظرفي از ماسه شسته و سپس آن 

را بکارند.
این ظرف باید در محل مرطوب قرار داشته و تا زمان سبز شدِن بذرها از رطوبت 
مناسب برخوردار باشد. قلمه زدن، روش دیگري است که فقط مي تواند در مورد 
بعضي از سوزني برگ ها مورد استفاده قرار بگیرد. براي این منظور هنرجویان یك 
گلدان عمیق تهیه نموده و آن را با ماسه شسته پر کنند؛ سپس قلمه اي به طول 
20 سانتي متر از ساقه سوزني برِگ مورد نظر خود تهیه کنند و 10 سانتي متر از 
آن را در ماسه بکارند. به گلدان آب بدهید و روی گلدان را با یك پالستیك نازک 

بپوشانید و در محل گرم قرار دهید.
سوزني برگ هایي که به روش قلمه تکثیر مي شوند عبارت اند از درخت نوئل، سرخدار، 

سرِو رونده و کاِج مطبق
درختاني  برگ ها  سوزني  مراقبت هاي الزم: 
بسیار مقاوم اند، بنابراین به مراقبت خاصي نیاز 
در  است  ممکن  جوان  نهال هاي  فقط  ندارند 
مقابل تابش شدید آفتاب آسیب ببینند. چنین 
نهال هایي را در روزهاي گرم تابستان با استفاده 
از سایه بان از آفتاب تند محفوظ بدارید. تا جایي 
که مي توانید سوزني برگ هاي باغچه را جابه جا 
نکنید. آنها دوست دارند که سال هاي سال در 
جاي خود بمانند. علف هاي هرز اطراف ریشه را 
در آورده و آبیاري را به طور منظم انجام دهید.

تکثیر درخت کاج: 
کاشت بذر کاج از جمله آسان ترین راه های تکثیر این گیاه است. ابتدا باید میوه 
انتخاب کنید  را  باید میوه هایی  انتخاب کرد.  بذر است  را که حاوی  کاج مناسب 
بسته  که پوسته ای قهوه ای رنگ پیدا کرده اند و فلس های آنان بسته و یا تقریباً 
است و هنوز بذرهای خود را آزاد نکرده اند. میوه هایی که اکثر فلس هایش باز شده 
است و یا میوه هایی که هنوز سبز و نارس هستند را انتخاب نکنید. میوه ها را بعد 
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از جداسازی از درخت در مکانی خشك و گرم و یا حتی در مکانی که نور آفتاب 
دارد قرار دهید. 

می  کند.  کمك  فلس ها  شدن  باز  و  میوه  اضافه  رطوبت  کاهش  به  شرایط  این 
برخی  گاهی  آورد.  بیرون  فلس ها  میان  از  را  بذرها  می  توان  میوه  دادن  تکان  با 
به همراه  را  آنان  ابتدا  بذرها  زنی  میزان جوانه  بردن  باالتر  برای  پرورش دهندگان 
مثل کیسه  نایلونی  ای  در کیسه  است  تا حدودی مرطوب  که  مقداری کمپوست 
یخچال  در  به مدت 4ـ3 هفته  و  را می  بندند  در کیسه  و سپس  داده  قرار  فریزر 
قرار می  دهند و اعتقاد دارند که به کار بردن عملیات سرمادهی مرطوب به افزایش 
جوانه زنی بذرها کمك می  کند. البته مراقب عدم یخ زدگی و همچنین جمع شدن 

رطوبت بیش از اندازه در کیسه نایلونی باشید.

آب  )ترجیحاً  آب  در  ساعت   24 به مدت  و  آورید  در  را  بذرها  مدت،  این  از  بعد 
مقطر( بخیسانید. سپس بذرها را در میان دستمال مرطوب )مثل دستمال کاغذی 
آفتاب  نور مستقیم   از  به دور  اما  را در مکانی روشن  آنان  و  قرار دهید  مرطوب( 
بگذارید و مراقب باشید که دستمال ها رطوبت خود را در طی این مدت از دست 
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آموزش قلمه زدن کاج:
استفاده از قلمه از دیگر راه های معمول تکثیر کاج ها است. می  توان چند هفته بعد 
رشد  تازه  که  و جوان  ساقه های جدید  از  را  قلمه ها  بهار،  فصل  در  رشد  از شروع 
کرده اند تهیه کرد. قلمه ها به طول 25ـ20 سانتی متر و از قسمت انتهایی ساقه گرفته 
می  شوند. حدود 5 سانتی متر از چوب قسمتی که قرار است داخل بستر کاشت قرار 
گیرد را جدا می  کنیم. اگر امکان استفاده از هورمون های ریشه زایی را داشته باشیم، 
نتایج بهتری از ریشه زایی قلمه ها حاصل می  شود. آن قسمتی را که پوست آن را 
گرفته ایم داخل هورمون می  زنیم و بعد قلمه را می  کاریم. مخلوط یك قسمت شن و 
یك قسمت پیت ماسه برای کاشت قلمه ها مناسب است. مخلوط را قبل از کاشتن 

ندهند. اگر به مدت 30ـ5  روز بذرها جوانه نزدند مجدداً باقیمانده بذرها را به مدت 
آنان  به جوانه زنی  تا  قرار دهید  و مرطوب یخچال  دو هفته دیگر در شرایط سرد 
کمك بیشتری شود و مجدداً مراحل کاشت را به شکلی که توضیح داده شد انجام 
دهید. زمانی که بذرها جوانه زدند آنان را به عمق حدود 2 سانتی متر و در مخلوطی 
از یك قسمت شن یك قسمت پیت موس و یك قسمت کمپوست بکارید. محیط 
را مرطوب و به دور از نور مستقیم آفتاب نگهدارید تا رشد و جوانه زنی بذرها ادامه 

یابد.
خیساندن بذر کاج به مدت 24 ساعت در آب

جوانه زدن بذرها بعد از قرار دادن در دستمال مرطوب
انتقال بذرهای سبز شده به گلدان
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قلمه ها به خوبی خیس کنید و بگذارید تا آب اضافی آن به خوبی خارج شود.

حدود 8ـ7 سانتی متر از قلمه باید حتماً در بستر کاشت قرار گیرد. گلدان محتوی 
قلمه ها را در مکانی به دور از نور مستقیم آفتاب و همچنین مرطوب قرار دهید تا 
قلمه ها به تدریج ریشه بدهند. زمان دیگری که برای قلمه گیری از کاج ها مناسب است 
در اواخر پاییز و یا اواخر زمستان است البته در چنین زمانی می  بایست از چوب های 
قرار  استفاده  مورد  قلمه چوب سخت  اصطالحاً  و  تهیه کرد  قلمه  گیاه  این  رسیده 
می  گیرد. البته این نوع قلمه به کندی ریشه می  دهد و حتی چند ماه ممکن است 
ریشه زایی آنان طول بکشد و در طی این مدت باید مراقب بود تا بستر خاک هرگز 
رطوبت خود را از دست ندهد. قلمه ها را می  توان به طول 20ـ10 سانتیمتر تهیه کرد 
و قسمت پایین آنان را عاری از برگ کرد. جدا کردن پوست حدود 5 سانتی متر از 
انتهای قلمه که در زیر خاک قرار می  گیرد به ریشه زایی قلمه های کاج کمك می  کند. 
وجود محیط روشن به همراه رطوبت مناسب در هوا و همچنین استفاده از هورمون های 
ریشه زایی قبل از کاشتن قلمه ها در بستر کاشت از جمله راهکارهای افزایش ریشه زایی 
این گیاه است. همچنین در گلخانه هایی که به شکل تجاری عمل ازدیاد کاج ها را از 
طریق قلمه انجام می  دهند با استفاده از کابل های حرارتی که از زیر بستر کاشت رد 
می  شود، محیط زیرین قلمه ها را به میزان 26ـ24 درجه سانتی گراد گرم می  کنند. این 

گرما که اصطالحاً پا گرما نامیده می  شود در ریشه زایی قلمه ها اثر مثبتی دارد.
جدا کردن شاخه های کاج برای قلمه زدن

آغشته کردن قلمه کاج به هورمون ریشه زایی برای تسریع در ریشه دار شدن
کاشتن قلمه ها در بستر
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چگونگی تعویض گلدان گیاهان
همه ما تصور می کنیم تعویض گلدان گیاه کاری ندارد و روش صحیح انجام آن را 
به خوبی می دانیم، اما بهتر است کمی  در دانسته هایمان شك کنیم! تعویض گلدان 

به موقع و درست، یکی از مراحل اصلی نگهداری گیاهان است.
هنوز  گیاه  که  موقعی  یعنی  است،  بهار  فصل  گیاه،  گلدان  تعویض  زمان  بهترین 
رشد تابستانه خود را آغاز نکرده است. البته این زمان در گیاهان متفاوت، مختلف 
است اما اکثر گیاهان این فصل را ترجیح می دهند. تعویض گلدان یکی از مراحل 
اساسی داشتن گیاهان سالم است. اما از کجا بفهمیم با فرا رسیدن بهار، گیاهان نیاز 
به تعویض گلدان دارند؟ چون همان طور که می دانید همه گیاهان به تعویض گلدان 
هرساله نیاز ندارند. اکثر گیاهان پس از مدتی رشد می کنند و از گلدان ها و ظروفی 
که درونشان هستند بزرگ تر می شوند؛ پس باید هر چند وقت یکبار گلدان گیاهان 
مورد عالقه تان را تعویض کنید. اگر این کار را به موقع انجام دهید، گیاهانتان نیز با 

رشد خوب خود به شما پاداش خواهند داد.
گلدان، خانه گیاه است و اهمیت آن در رشد و طراوت از مهم ترین شرایط یك گیاه 
موفق است. گلدان و گیاه به عنوان یکی از بخش  های اصلی ترکیب محل مسکونی 
یا کار شما تابع شکل، رنگ و فضای محیطی است که باید به دقت مورد نظر قرار 
گیرد. خروج ریشه از سوراخ انتهای گلدان و کند شدن رشد گیاه از نشانه  های لزوم 
تعویض گلدان است. گیاهان غیر سالم را از فهرست تعویض گلدان خارج سازید 

چون احتمال دارد بعد از جابه جایی به دلیل عدم مقاومت الزم خشك شوند.
هنگام انتخاب گلدان برای گیاهان، گلدانی را انتخاب کنید که قطرش 2/5 تا 5 سانتی متر 
بزرگ تر از گیاه باشد. اگر گلدانی که انتخاب می کنید بیش از اندازه بزرگ باشد، گیاه 
داخل آن بیش از حد کوچك به نظر می رسد )تا زمانی که در خانه جدیدش دوباره رشد 

کند.(
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عالئمی  که نشان می دهند باید گلدان گیاهان را تعویض کنید:
1 ارتفاع گیاهان نسبت به گلدان بیش از اندازه بلند است: اگر این چنین باشد و 
خطر خم شدن و سقوط گیاهان وجود داشته باشد  یا اینکه هم اکنون این اتفاق 

افتاده باشد باید گلدان آن را تعویض کنید.
٢ خاک گیاهان تُهی و عاری از مواد مغذی شده باشد: گیاهان سالم مواد مغذی 
مورد نیازشان را از خاکی که درونشان هستند می گیرند. اگر خاک گیاهان بدمنظر 
شده یا روی آن را دلمه هایی از نمك، کپك یا قارچ پوشانده است، وقتش رسیده 

که گلدان و همچنین خاک گیاهان را تعویض کنید.
٣ ریشه  های درهم پیچیده و بیرون زده: متوجه شدن این مسئله که ریشه ها چه 
زمانی در هم پیچیده شده اند امری مشکل است، چون تمام این اتفاقات زیر خاک 
می افتد و از دید پنهان است. اما اگر رشد گیاهان متوقف شده و یا آرام تر شده 
است، می توانید حدس بزنید که علت آن کمبود جای ریشه ها است. در این حالت 

ریشه های گیاه تمام گلدان را پرکرده و در دیواره  ها فشرده شده اند.
همچنین بیرون زدن ریشه ها از زیر گلدان نیز از عالئم زمان تعویض گلدان می  باشد.

٤ گیاه از رشد می ماند و شل می شود: این را هم به خاطر داشته باشید که بسیاری 
از گیاهان استوایی ترجیح می دهند در گلدانی باشند که اندکی برایشان کوچك 
است، پس درصورتی که خاک تجزیه و پوسیده نشده و یا گیاه عالئم نیاز به تعویض 
گلدن را نشان نداده، از تعویض گلدان زود هنگام پرهیز کنید. بعضی از گیاهان، 
مانند بروملیا، هرگز نیاز به تعویض گلدان ندارند. پس در گلدان بروملیا، هنگامی  که 
گیاه شروع به تولید گیاهچه کرد، به راحتی گیاهچه ها را از گیاه مادر جدا کرده و 

در گلدانی جداگانه بکارید.
اگر گیاه را در گلدانی که خیلی برایش بزرگ است بکارید، تمام انرژی گیاه صرف 
برای  انرژی  تولید ریشه بیشتر برای پر کردن فضای خالی خاک می شود و دیگر 
تولید شاخ و برگ و گل باقی نمی ماند. پس همواره توجه کنید که در هنگام تعویض 

گلدان، گیاهان را در گلدانی تنها یك اندازه بزرگ تر از گلدان قبلی اش بکارید.
خیلی مهم است که گیاه و نیازهای منحصر به فرد آن را بشناسید و برطبق آن عمل 

کنید و یك نسخه را برای همه گیاهان پیچیده نشود.
اقدامات اولیه برای تعویض گلدان

1 قبل از شروع تعویض گلدان در محلی که می خواهید کار تعویض را انجام دهید 
روزنامه یا پالستیك پهن کنید.

٢ یك ظرف یا گلدان جدید برای گیاه انتخاب کنید.
٣ خاک چند منظوره و مناسبی که برای گیاه تهیه کرده اید را نیز آماده کنید.

٤ انتهای گلدان گیاه را با مقدار کمی  خاک پُر کنید.
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مراحل تعویض گلدان:
1 گیاه را از گلدانش خارج کنید: زمانی که گیاه  به اندازه کافی بزرگ شد و 
دهید  اجازه  و  بدهید  به گیاه  آب  مقداری  گرفتید،  گلدان  به تعویض  تصمیم  شما 
خاک گلدانش برای 1 ساعت یا بیشتر خشك شود. سپس چند ضربه آرام به کف 
را  گیاه  دست  یك  با  کنید.  برعکس  را  گلدان  و  کنید  وارد  گلدان  دیواره  های  و 
به آرامی  از طوقه بگیرید و با دست دیگر گلدان را نگهدارید. حاال به آرامی  گلدان را 

به سمت باال بکشید، خواهید دید که گلدان به راحتی خارج می شود.
می توانید در هنگامی  که خاک گیاه چند روز خشك بوده هم این کار را انجام دهید.

٢ ریشه گیاه را آماده کنید: بعد از درآوردن گیاه از گلدان، به آرامی  خاک اطراف 
ریشه ها را بتکانید. حاال با استفاده از انگشت، ریشه  های گیاه را کمی  از هم باز کنید. 
می توانید این مرحله را انجام ندهید اما اگر تصمیم به انجام دارید، این کار را بسیار با 
احتیاط انجام دهید تا به ریشه ها آسیبی نرسد. هرگونه ریشه مرده یا گندیده ای را هم 
از گیاه جدا کنید. اگر می خواهید گیاه را در گلدانی به اندازه گلدان قبلی اش بکارید، 
ریشه ها را هم هرس کنید. اگر گیاه کاکتوس است، به ریشه های آن قارچ کش بزنید.

٣ گلدان تازه را آماده کنید: به طور کلی باید گیاه را در گلدانی یك اندازه بزرگ تر 
از گلدان قبلی اش بکارید. گلدان های پالستیکی یا سرامیکی هر دو مناسب هستند، 
از هرکدام که دوست دارید استفاده کنید. مقداری خاک تازه درون گلدان بریزید. 
می توانید ابتدا مقداری سنگریزه در کف گلدان بریزید و سپس الیه خاک را قرار 

دهید.
٤ کاشت: گیاه را درون گلدان جدیدش، از هر جهتی که می خواهید، قرار دهید. 
حاال مقدار دیگری خاک تازه و یا کمپوست روی آن بریزید. یکی از دالیل مرگ 
گیاهان بعد از تعویض گلدان، کاشت آنها در عمق زیاد است. پس مطمئن شوید 
گیاه  را در همان عمقی که در گلدان قبلی اش کاشته شده بوده، کاشته اید )در واقع 
طوقه گیاه باید در همان سطح از خاک قرار گیرد(. در هنگام ریختن خاک، آن را 

به آرامی فشرده کنید.
٥ آبیاری: گیاه تعویض شده در گلدان جدید را به مدت دو روز آبیاری نکنید تا 

ریشه ها جهت آب یابی توسعه پیدا کند. 
سپس گیاه را به خوبی آبیاری کنید. اگر بعد از آبیاری سطح خاک نشست کرد، مقدار 
دیگری خاک به گلدان اضافه کنید. آبیاری را تا جایی ادامه دهید که آب از سوراخ  های 
زهکش زیر گلدان بیرون بیاید. در صورت حرارت باالی محیط می توانید از غبار پاشی 

استفاده کنید.
اگر گلدان کاکتوس را عوض می کنید، آن را برای 1 یا چند هفته آبیاری نکنید.

گیاهانی که تازه تعویض گلدان شده اند را تا 6 هفته کوددهی نکنید.
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نکاتی درباره نگهداری گل ها:
قسمت  پالسیده  گلبرگ های  باید  ابتدا  آب،  در  رز  گل  نگهداری  برای  رز:   گل 
خارجی آن را جدا کرده و خارهای آن را از شاخه بکنید. سپس ساقه گل را شکاف 

دهید یا آن را له کنید.
گل سوسن و دیگر گل های پیازدار: انتهای ساقه را قطع کنید، ماده سفید و 
چسبناکی که از آن خارج می شود. آب بکشید و بشویید سپس آن را درون ظرفی 

از آب بگذارید.
گل سوسن و زنبق:  انتهای ساقه را به شکل مایل به اریب قطع کنید. سپس آن 
را باز کرده داخل آب بگذارید. بساک و پرچم را که سنگینی گرده ها روی آن است 
می توانید با انگشت فشار داده و به هم بچسبانید زیرا این گرده ها باعث لك شدن 

گلبرگ می شود و از زیبایی آن می کاهند.

گل میخک: برای آنکه میخك دوام بیشتری یافته و شادابی اش را حفظ کند، آن 
را بدون قیچی با دست ببرید.

گل شقایق:  ته ساقه را روی شعله شمع یا فندک بسوزانید تا تبدیل به زغال شود.
بمانند،  شاداب  و  تازه  و  تر  میهمان  ها  آمدن  تا  شما  گل های  می خواهید  اگر   
انتهای ساقه ها را با دستمال مرطوبی بسته درون یخچال بگذارید. مدت بیشتری 

تازه خواهند ماند.
 آبی که به گلدان  ها می دهید بهتر است ازنظر درجه حرارت با دمای اتاق تطبیق 
کند. برای این کار، آب را در ظرفی ریخته و بگذارید چند ساعت در اتاق بماند، تا 

هم درجه حرارت آن متعادل شود و هم اینکه ته  نشین شود.
برای گلدان ها چندان مناسب  به علت آنکه دارای کلر می   باشد،  لوله کشی   آب 
نیست، بهتر است یك روز قبل آب را در ظرفی ریخته و سپس گلدان ها را آب 

بدهید. این کار از قهوه ای شدن نوک برگ  ها جلوگیری می کند.
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 آبی که تخم مرغ ها را در آن پخته اید دور نریزید، زیرا این آب سرشار از امالح 
معدنی است و پس از سرد شدن برای گیاهان بسیار مناسب است.

باریکی که حاوی  از مصرف، داخل ظرف دهان   پوست تخم  مرغ  ها را نیز پس 
آب است بیندازید و سرش را بگذارید. بعد از گذشتن یك شبانه  روز، گل ها را با 

آن آب دهید.
 نوشیدنی  های گازدار مانند آب معدنی یا سودا را که گاز آن رفته است دور نریزید 
زیرا دارای مواد شیمیایی خوبی است که به گل  ها رنگ و شادابی خاص می  بخشد.

 گلدان گیاهان تازه خریداری را در صورتی تعویض نمایید که ریشه پر باشد و این 
بدین معنی است که حداقل 6 ماه از زمان تعویض قبلی گذشته باشد.

 سعی کنید تعویض گلدان را در آغاز فصل بهار انجام دهید تا به دلیل جریان 
شیره نباتی در پیکره گیاه، ریشه بتواند صدمات وارده را در حین تعویض با ترمیم 

بافت  های خود جبران نماید.
شرایط الزم برای یك گلدان مناسب جهت جابه جایی گیاه را با اطالعات زیر به دست 

آورید:
 اندازه گلدان از مشخصات مرتبط با هم در قاعده در سر، انتها و ارتفاع برخوردار است 
که نام گذاری آن براساس دهانه قطر باالیی است که با ترتیب 7ـ9ـ12ـ20ـ25ـ37 
گلدانی  دیگر  به گلدان  گلدانی  از  خود  گیاه  جابه جایی  برای  بنابراین  می باشد. 

به مشخصات بعد از گلدان قبلی را انتخاب کنید.
 گلدان های سفالی بدون لعاب و با لعاب، پالستیك، چوب و فایبرگالس هرکدام 
دارای ویژگی هایی هستند که با درنظر گرفتن محل قرارگیری گلدان، حساسیت 

گیاه و هماهنگی با محیط بهتر باید انتخاب شود.
ویژگی های گلدان های پالستیکی: تنوع در شکل، رنگ، طراحی و همخوانی با 

محیط های آپارتمانی.
به  صورت  آن  از جدار  هوا  و  آب  نفوذ  قابلیت  ویژگی های گلدان های سفالی:  

دوطرفه، سنگین بودن و عدم امکان واژگون شدن، شکل و رنگ سنتی.
 اگر از گلدان کهنه قدیمی  استفاده می کنید قبل از جابه جایی گیاه رسوبات قبلی 
آن را پاک نمایید و در صورت استفاده از گلدان نو آن را برای مدتی غرق آب نمایید 

تا بدنه آن سیراب شود.
 برای جلوگیری از مسدود شدن سوراخ انتهایی گلدان بر اثر حرکت خاک به دلیل 
جریان آب، سطح سنگ ریزه یا گلدان شکسته ها را با مقداری پوشال یا شلتوک 

برنج بپوشانید تا راه خروج آب باز بماند.
 یك روز قبل از جابه جایی، گلدان دارای گیاه را از آب اشباع کنید و در هنگام 
وارد  و  کردن  وارونه  با  و  داده  قرار  گلدان  پایین  در  را  خود  دست چپ  تعویض 
کردن ضربه به گلدان، گیاه را خارج نماید. خاک های کهنه را بدون آنکه به ریشه ها 
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صدمه ای وارد شود با یك میله یا مداد حذف کنید و سپس آن را درون گلدان 
جدید آماده شده قرار دهید و به آن خاک غنی و مرطوب اضافه کنید. خاک گلدان 

را با چند لرزش و فشار دست متراکم نمایید.
 در صورت بسته شدن احتمالی محل زهکشی و یا باتالقی شدن خاک یك مفتول 
یا میله را با احتیاط در محل سوراخ زهکشی به حرکت درآورید تا آب اضافی خارج 

شود.
 با قرار دادن زیرگلدانی، آب جمع شده را مرتب خالی کنید.

 در صورت عدم امکان جابه جایی یك گیاه از گلدانی به گلدانی جدید با توجه 
به کمبود زمان، فصل نامناسب و سنگین وزن شدن آن، خاک های سطحی گلدان 

را تاحدی که به ریشه ها صدمه نزند با خاک غنی و نو جایگزین کنید.  
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کاربر نهالستان و گلخانه
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اهداف
هدف این کار )Task(  براساس اهداف توانمندسازی عبارت اند از:
1 مفهوم و دالیل پیش رس کردن گیاهان زینتی را توضیح دهد.

2 پیش رس کردن گیاهان زینتی را در محل های مختلف )شاسی، کوش، گلخانه( 
انجام دهد.

3 بتواند یک گلخانه کوچک را بر پا کند.
4 بتواند دما، رطوبت، نور و میزان گاز دی اکسیدکربن را در داخل گلخانه تنظیم 

و کنترل کند.
5 بتواند آبیاری گیاهان زینتی را به روش های ثقلی و تحت فشار انجام دهد.

6 بتواند برای تنظیم نور در گلخانه ایجاد سایه کند.
7 بتواند گاز دی اکسید کربن را در داخل گلخانه افزایش دهد.

8 بتواند تولید و پرورش گیاهان زینتی را در داخل گلخانه با رایانه پایش کند.
9 نکات ایمنی و بهداشتی را در حین عملیات رعایت نماید.

دانسته های قبلی مورد نیاز هنرجویان
هنرجویان قبل از شروع کار یا واحد یادگیری پیش رس کردن الزم است اطالعات 

زیر را داشته باشند.
1 تأثیر عوامل محیطی در رشد و نمو گیاهان.

2 ساختمان و اجزای داخل گلخانه.
3 مراحل رشد گیاهان )سبز شدن بذر، ریشه دهی، ساقه دهی، گل دهی و بذردهی( 

4 نحوه کاشت گیاهان. 
5 نیاز آبی گیاهان.

6 تأثیر بافت و ساختمان خاک در آبیاری.
7 روش های آبیاری.
8 محاسبات ریاضی 

9 واحد های اندازه گیری طول و مساحت، لیتر 
10 نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار

واژه های کلیدی
 انرژی های الکتریکی
 سوخت های فسیلی
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pvc لوله های 
 پالستیک پلی اتیلن
 فایبر گالس مقاوم 

 پالستیک پلی وینیل
 پوشش پلی کربنات

 کنوکتور
 یونیت

 فوت کندل یا واحد لوکس

خالصه محتوا
نگهداری فضای سبز، در  مورد  تولید و  یادگیری پیش رس کردن در درس  در واحد 
کوش،  )شاسی،  کردن  پیش رس  برای  محل هایی  کردن،  پیش رس  دلیل  و  مفهوم 
گلخانه(، تعریف گلخانه، ویژگی های محل احداث گلخانه، زهکشی گلخانه، گلخانه های 
تونلی و یا نیمه استوانه ای، انواع پوشش ها گلخانه ای )شیشه، پوشش های پالستیکی، 
فایبر گالس مقاوم، پلی کربنات(، تأسیسات و تجهیزات و ادوات داخل گلخانه )سیستم 
حرارت مرکزی، سیستم حرارت مرکزی آبی، استفاده از آبگرمکن خورشیدی(، ابزارهای 
سنجش دما، سیستم سرمایش، تنظیم رطوبت، آبیاری )آبیاری ثقلی، آبیاری تحت 
نوردهی  روشنایی،  مدت  گلخانه،  نور  تنظیم  اتوماتیک،  آبیاری  نازل ها،  انواع  فشار(، 
مصنوعی در گلخانه، تنظیم اتوماتیک کلید چراغ ها، ایجاد سایه در گلخانه، تأثیر گاز 
دی اکسیدکربن در گلخانه، روش های افزودن گاز دی اکسیدکربن، سیستم اتوماتیک 

تزریق CO2، پایش کامپیوتری در گلخانه و... مطالبی آمده است.

مواد مصرفي
لباس کار

پوشش شیشه ای گلخانه
پوشش پالستیکی گلخانه )پلی اتیلن(

پوشش پلی کربنات گلخانه 
پوشش فایبر گالس مقاوم گلخانه

کاه
کود دامي )پهن اسب و...(

آب
سوخت های فسیلی )نفت، گازوئیل و...(
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لوله pvc نمره 3
سه راهی نمره 3

چهار راهی نمره 3 
میل گرد

کودهای کم مصرف و پرمصرف
ساعت فرمان

بذر گل
قلمه گیاهان زینتی

آب آهک
رنگ قابل حل در آب

اتیلن
دستکش

زغال چوب
حصیر

توری های سایه انداز
رنگ )برای تاریک کردن گلخانه(

گاز دی اکسیدکربن
انواع نازل ها برای سیستم آبیاری تحت فشار )بارانی، قطره ای، مه پاش یا میست(

المپ

ابزا ر و تجهیزات
ابزار و تجهیزات و ماشین های مورد نیاز برای این کار یا واحد یادگیری پیش رس 

کردن به شرح جدول ذیل می  باشد:

تعداد برای 15 مشخصات فني نام ابزار و تجهیزات و ماشین هاردیف
هنرجو

15معمولي ـ استیلبیلچه1

15استیل ضد زنگ نمره 2بیل2

15الستیکي چکمه3

1دیجیتال حس گرهای کنترل نور4
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15جیوه ای یا الکلیدماسنج معمولی استاندارد5

لوله شیشه ای یو )U( شکل دماسنج حداقل ـ حداکثر6
که 2 انتهای آن مسدود 

باشد

5

5دیجیتال دما نگار7

15دیجیتال یا آنالوگ ترموستات8

به اندازه نیازسلولوزی فن و پد9

به اندازه نیاز4500کولر آبی10

5دیجیتال رطوبت سنج11

1/51 اسب پمپ آب12

یکی از سیستم های آبیاری تحت 13
فشار

یک سیستم کاملبارانی یا قطره ای

1دیجیتال نور سنج یا لوکس متر14

یک سیستم کاملپکیج یکی از سیستم های گرمایشی15

فضا
 برای پیش رس کردن گیاهان زینتی برای هر هنرجو حداقل نیاز به 50 متر مربع 

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 مزارع و گلخانه های متعلق به تولیدکنندگان و 
پرورش دهندگان بخش خصوصی تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز در امر آموزش ها 

به خصوص آموزش های عملی استفاده نمایند.
 یک اتاق به اندازه 5×4×3 متر به عنوان محل نگهداری ابزار و تجهیزات و ماشین آالت، 
اراضي  در  زینتی  گیاهان  کردن  پیش رس  عملیات  انجام  براي  غیره  و  کودها  انواع 

کشاورزي واحد آموزشي
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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
)سیستم های  آن  داخل  تجهیزات  و  مختلف  پوشش های  با  گلخانه ها  انواع   1

گرمایشی و سرمایشی، نور و... (
سرمایشی،  و  حرارتی  )سیستم های  گلخانه  داخل  تجهیزات  از  استفاده  نحوه   2

تنظیمات نور و دما و رطوبت و گاز ها و...(
3 سلول های خورشیدی

4 انواع سیستم های آبیاری )ثقلی، تحت فشار(
5 نحوه افزودن گاز CO2 برای فتوسنتز

6 نحوه استفاده از شاسی، کوش و گلخانه
نرم افزار:

1 ابزار و تجهیزات مربوط به پیش رس کردن گیاهان زینتی 
2 پوشش های گلخانه ای 
3 سلول های خورشیدی

4 نحوه کنترل نور، رطوبت، تهویه و... در گلخانه
عکس:

1 تصاویر انواع ابزار و تجهیزات مربوط به پیش رس کردن گیاهان زینتی
2 تصاویر انواع گلخانه ها و پوشش های گلخانه

3 نحوه پیش رس کردن گیاهان زینتی
 CO2 4 سیستم اتوماتیک تزریق و روش های افزودن گاز

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

شروع نمایند.
2 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 پیش رس کردن گیاهان زینتی 

ب( حضور هنرجویان به اتفاق هنرآموز در مزرعه یا گلخانه ای که درحال پیش رس 
کردن گیاهان زینتی می  باشند.
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ج( نشان دادن عکس ها یا پوستر هایی درخصوص پیش رس کردن گیاهان زینتی
د( طرح سؤاالتی مانند:

 چرا باید نسبت به پیش رس کردن گیاهان زینتی اقدام کرد؟
 سلول های خورشیدی چیست و استفاده از آنها چه فوایدی دارد؟

 انواع پوشش های گلخانه ای چیست و چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
 چرا باید گاز CO2 را داخل گلخانه تزریق کرد؟

 چرا گیاهان را به سه دسته روز کوتاه و روز بلند و بی تفاوت تقسیم کرده اند؟
ـ ( طرح مسایل و مشکالتی مانند: ه

 آیا می  دانید اگر پیش رس کردن گیاهان زینتی انجام نگیرد چه مشکالتی در امر 
تولید به وجود می  آید؟

 آیا می  دانید اگر سیستم های گرمایشی و سرمایشی به خوبی و به طور کامل و 
صحیح کار نکند؛ چه مشکالتی در امر تولید به وجود خواهد آمد؟

تنظیم  دقت  با  و  به خوبی  گلخانه  داخل  کنترل  اگر سیستم های  می  دانید  آیا   
نشوند چه ضررهایی به وجود می  آید؟

 آیا می  دانید افزایش رطوبت در گلخانه چه اثرات منفی در تولید ایجاد می  کند؟
نماید  بیشتر جلب  آموزش  به موضوع  را  توجه هنرجویان  یا هر روش دیگری که 
و آنها را برای بحث و گفتوگو و مشارکت بیشتر آماده کند و در نتیجه یادگیری 

بیشتری صورت گیرد، آغاز نمایید. 
3 سپس هنرجویان را به چند گروه تقسیم نمایید و از هر گروه بخواهید در مورد 
دالیل پیش رس کردن گیاهان زینتی، تدبر و  بحث و گفتوگو کنند و نتایج را در 

کالس ارائه دهند.
4 از هر گروه از هنرجویان بخواهید که در مورد اثرات پیش رس کردن گیاهان 

)زینتی، درخت و درختچه( تدبر کنند و فواید آن را مشخص نمایند.
5 از هنرجویان هر گروه  بخواهید برای هر فایده توضیحی دهند و در پایان کلیه 

فواید پیش رس کردن گیاهان زینتی را در روی تابلوی کالس بنویسید.
ادوات داخل  از هنرجویان هر گروه بخواهید در مورد تأسیسات، تجهیزات و   6
گلخانه برای  پیش رس کردن بحث و تبادل نظر کنند و از سر گروه ها بخواهید تا 

نتایج هر گروه را ارائه دهند و در پایان موارد را در روی تابلوی کالس بنویسید.
7 از هنرجویان گروه ها بخواهید در مورد نحوه کنترل عوامل محیطی در گلخانه 

بحث و تبادل نظر کنند و نتایج آن را در روی تابلوی کالس درس بنویسید.

فعالیت های پیشنهادی و توصیه ها
1 هنرآموز از طریق عکس و فیلم و همچنین بازدید از مزارع مختلف، پیش رس 
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کردن محصوالت را به هنرجویان نشان دهد و از آنها بخواهد تا در مورد راه های 
پیش رس کردن محصوالت مختلف بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس 

ارائه نمایند. 
2 هنرآموز از هنرجویان بخواهد در مورد مفهوم پیش رس کردن گیاهان زینتی 

بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.
3 هنرآموز از هنرجویان بخواهد در مورد دالیل پیش رس کردن گیاهان زینتی 

بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.
گیاهان  کردن  پیش رس  اثرات  در خصوص  تا  بخواهد  هنرجویان  از  هنرآموز   4

زینتی بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.
5 هنرآموز از هنرجویان بخواهد در مورد ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای پیش رس 

کردن گیاهان زینتی بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.
عوامل محیطی در پیش رس  مورد کنترل  در  بخواهد  از هنرجویان  هنرآموز   6
کردن گیاهان زینتی تدبر و بحث و گفتوگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.

از  از هنرجویان بخواهد در مورد نقش حسگرها در کنترل هر یک  7 هنرآموز 
عوامل محیطی مؤثر در تولید تدبر و بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس 

ارائه نمایند.
آموزش کامل تری درخصوص حسگرها  اینکه هنرجویان  8 هنرآموز گرامی  برای 
را  مطالبي  اینترنت  و  معتبر  منابع  از  تا  بخواهد  هنرجویان  از  ؛  ند  آور به دست 

جمع آوري نموده و به عنوان پژوهش در کالس ارائه نمایند.
9 هنرآموز از هنرجویان بخواهد در مورد استفاده از سلول های خورشیدی در تولید 
گرما تدبر و بحث و گفتوگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند و درصورت امکان 
از مکان ها و مؤسساتی که دارای سلول های خورشیدی می  باشند بازدید به عمل آورند.

10 هنرآموز از هنرجویان هر گروه بخواهد تا در مورد دالیل تولید و پرورش گیاهان 
در گلخانه 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 بنویسید.
11 هنرآموز از هنرجویان هر گروه بخواهد تا در مورد عوامل مؤثر در تولید و پرورش 
گیاهان زینتی در گلخانه بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.

12 هنرآموز از هنرجویان هر گروه بخواهد تا در مورد گلخانه های تونلی و یا نیمه استوانه ای 
بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.

واحد  اراضی  در  تونلی  گلخانه  احداث  ه  ب نسبت  هنرآموز  نظر  زیر  هنرجویان   13
آموزشی اقدام کنند.

14 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد انواع پوشش های گلخانه ای بحث و 
گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.
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15 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد تفاوت های پوشش های گلخانه ای و تأثیر 
هریک در عملکرد تولید بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.

16 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد تأسیسات و تجهیزات و ادوات مورد  نیاز 
داخل گلخانه بحث و تبادل نظر کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.

17 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد هر یک از تأسیسات و تجهیزات و 
ادوات مورد نیاز داخل گلخانه توضیحاتی ارائه نمایند. 

18 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد سیستم های گرمایشی و انواع آن و 
معایب و محاسن هر یک بحث و تبادل نظر کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.

19 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا تنظیم و کنترل سیستم گرمایشی در گلخانه 
واحد آموزشی را انجام دهند.

20 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد سیستم سرمایشی و انواع آن و معایب 
و محاسن هر یک بحث و تبادل نظر کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.

21 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا تنظیم و کنترل سیستم سرمایشی در گلخانه 
واحد آموزشی را انجام دهند.

22 برای آنکه هنرجویان بتوانند آشنایی بیشتری نسبت به تنظیم و کنترل عوامل 
محیطی در گلخانه کسب نمایند؛ هنرآموزان می  توانند تجربیاتی که در این مورد 
از تجارب خود درخصوص  نیز  برای هنرجویان شرح دهند و هنرجویان  را  دارند 
تنظیم و کنترل عوامل محیطی در گلخانه و مسائل مشکالتی که در اثر عدم تنظیم 
و کنترل عوامل محیطی در گلخانه به وقوع پیوسته است را در کالس درس ارائه 

دهند تا هنرجویان برای مراحل بعدی تدریس آماده شوند.
23 در پایان هنرآموز دست آوردهای هنرجویان را می  تواند به شرح ذیل دسته بندی 

و تشریح نماید.
الف( عوامل محیطی مؤثر در تولید و پرورش گیاهان زینتی

ب( گلخانه )محل احداث، زهکشی گلخانه و...( و انواع آن
معایب  و  محاسن  )تفاوت ها،  هریک  ویژگی های  و  گلخانه  پوشش های  انواع  ج( 

هریک(
د( ابزار، وسایل و تجهیزات گلخانه و چگونگی استفاده از آنها  

هـ( چگونگی تنظیم و کنترل سیستم های گرمایشی و سرمایشی، نور، تهویه و... 
در گلخانه

پس از آنکه هنرجویان با مفهوم و دالیل پیش رس کردن، گلخانه و انواع آن، انواع 
پوشش های گلخانه و تجهیزات و وسایل تنظیم و کنترل عوامل محیطی گلخانه 
منطقه  در  موارد  این  از  هریک  درخصوص  تا  بخواهید  هنرجویان  از  شدند  آشنا 

زندگی خود تحقیق کرده و نتایج  را در کالس درس توضیح دهند.
24 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد ابزار های سنجش دما در گلخانه بحث 
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و تبادل نظر کنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
25 هنرآموز ابتدا ضمن نشان دادن ابزار و وسایل سنجش دما کاربرد آنها را برای 

هنرجویان تشریح نماید. 
26 پس از جمع بندی مطالب، هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با حداقل یکی از 

ابزارهای سنجش دما نسبت به اندازه گیری دما در گلخانه اقدام نمایند.
27 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا درمورد تنظیم رطوبت و تأثیرات منفی افزایش 
و کمبود رطوبت در گلخانه بحث و تبادل نظر کنند و سپس نتایج را در کالس 

درس ارائه نمایند.
28 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا نحوه و چگونگی استفاده از ابزار و وسایل تنظیم 

رطوبت در گلخانه را در کالس تشریح نمایند 
29 هنرآموز از هنرجویان بخواهد لباس کار خود را بپوشند و ضمن نظارت، آنها را 
به طرف گلخانه واحد آموزشی هدایت کنند و از آنها بخواهد تا رطوبت داخل گلخانه 

را اندازه گیری کنند.
نوع  این  مشکالت  و  ثقلی  آبیاری  مورد  در  تا  بخواهد  هنرجویان  از  هنرآموز   30

آبیاری بحث و تبادل نظر کنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
31 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد آبیاری تحت فشار شامل استخر ذخیره 
آب، پمپ، فیلتراسیون، مخزن کود، لوله ها و نازل ها و... بحث و تبادل نظر کنند و 

سپس نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
32 هنرآموز از هنرجویان بخواهد لباس کار خود را بپوشند و ضمن نظارت، آنها را 
به طرف زمین  واحد آموزشی هدایت کند و از آنها بخواهد تا نسبت به آبیاری ثقلی 

اقدام نمایند .
را  ثقلی  آبیاری  تأثیرات  و  نتایج و مشکالت  تا  از هنرجویان بخواهد  33 هنرآموز 

شرح دهند.
را  خود  کار  لباس  بخواهد  هنرجویان  از  مطالب  جمع بندی  از  پس  نرآموز  ه  34
بپوشند و ضمن نظارت، آنها را به طرف گلخانه واحد آموزشی هدایت کند و از آنها 

بخواهد تا نسبت به راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار اقدام نمایند .
35 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد دالیل استفاده از سیستم های آبیاری 
تحت فشار تدبر و بحث و گفت وگو کنند و سپس نتایج را در کالس توضیح دهند.

36 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد آبیاری اتوماتیک بحث و گفتگو کنند 
و سپس نتایج را در کالس توضیح دهند.

آبیاری  تا فواید  آنها بخواهد  از  افزایش فهم و تدبر هنرجویان  برای  37 هنرآموز 
اتوماتیک را به بحث گذارند و نتایج بحث را گزارش نمایند.

38 هنرآموز از هنرجویان هر گروه بخواهد تا در مورد  نقش نور در تولید و پرورش 
گیاهان زینتی تدبر و بحث و گفت وگو کنند. 
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39 هنرآموز از سرگروه ها بخواهد تا نتایج تدبر و بحث و تبادل نظر گروه خود را در 
مورد نقش نور در تولید و پرورش گیاهان زینتی ارائه دهند.

40 از هنرجویان بخواهید لباس کار خود را بپوشند و ضمن نظارت، آنها را به طرف 
گلخانه هدایت کنید و از آنها بخواهید در مورد سیستم  های تأمین نور در گلخانه 

بحث و تبادل نظر کنند و نظرات خود را بیان کنند.
هنرجویان  برای  را  گلخانه  در  نور  تنظیم  سیستم  از  استفاده  نحوه  هنرآموز   41

تشریح کند.
42 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد شدت نور تدبر و بحث و گفتگو کنند 

و نتایج را بیان کنند.
43 هنرآموز  از هنرجویان بخواهد تا در مورد مدت روشنایی مورد نیاز گیاهان تدبر 

و بحث و گفتگو کنند و نتایج را بیان کنند.
44 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تفاوت های گیاهان را از نظر مدت روشنایی مورد نیاز 

به بحث بگذارند و نظرات خود را ارائه نمایند.
45 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد تقسیم بندی گیاهان به روز کوتاه، روز 
بلند و گیاهان بی تفاوت به نور تدبر کنند که تفاوت آنها در زمان تولید و پرورش 

چیست؟ 
46 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد نور مصنوعی در گلخانه بحث و تبادل  نظر 

کنند و نتایج را بیان کنند.
47 هنرآموز تنظیم اتوماتیک نور مصنوعی شامل ساعت فرمان و...  در گلخانه را 

برای هنرجویان تشریح کند.
اقدام  گلخانه  در  مصنوعی  نور  تنظیم  به  نسبت  هنرآموز  نظر  زیر  نرجویان  ه  48

نمایند.
49 هنرجویان زیر نظر هنرآموز نسبت به انجام کلیه مراحل تنظیم و کنترل عوامل 

محیطی مؤثر در گلخانه ) نور، رطوبت، تهویه و..( به صورت عملي اقدام نماید.
50 هنرآموز از هنرجویان بخواهد در مورد دالیل و روش های تاریک کردن گلخانه 

بحث و گفتگو نمایند و نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
51 هنرآموز از هنرجویان بخواهد در مورد دالیل و روش های افزودن گاز CO2 در 

گلخانه تدبر و بحث و گفتگو نمایند و نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
52 هنرآموز در مورد سیستم اتوماتیک تزریق CO2 در گلخانه توضیحات الزم را 

ارائه نماید.
ترتیبی  با واحد آموزشی و بخش خصوصی  با هماهنگی های الزم  53 هنرآموزان 
اتخاذ نمایند تا هنرجویان از چند گلخانه بخش خصوصی بازدید به عمل آورده و 

گزارش مربوطه را به هنرآموز خود تحویل نمایند.
آموزشی  واحد  در  موجود  مواد  یا  وسایل  با  تا  بخواهد  ان  هنرجوی از  هنرآموز   54
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نسبت به ایجاد سایه در گلخانه اقدام نمایند.
55 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با وسایل و امکانات موجود در واحد آموزشی 

نسبت به کاشت حداقل 2 نوع گیاه زینتی اقدام نمایند.
56 هنرآموزان محترم باید در کلیه موارد فوق در کنار هنرجویان بوده و از نظر 
علمی  و عملی و محاسبه ای و...  کمک های الزم را در زمان بحث و تبادل نظر به 

آنها بنماید.

1 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی در منطقه دالیل پیش رس 
کردن گیاهان زینتی را مورد بررسي قرار داده و در کالس ارائه دهند.

2 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی، گیاهان زینتی مورد  استفاده 
در منطقه زندگي خود را شناسایي نمایند؛ و گزارش مربوطه را در کالس درس ارائه 

نمایند.
تا نحوه و چگونگی کنترل عوامل محیطی در  از هنرجویان بخواهد  3 هنرآموز 
گلخانه های منطقه تحصیلی و زندگي خود  با حسگرها و بدون حسگرها را بررسي 

و نتایج را در کالس ارائه نمایند.
4 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد گلخانه های تونلی و نوع گیاهانی را 
ارائه  نتایج را در کالس  را بررسی میدانی کرده و  که در آنها پیش رس می  شوند 

نمایند.
5 هنرجویان تفاوت پوشش های گلخانه ها در محل تحصیلی و زندگي خود را با 

هم مقایسه نمایند و نتایج را در کالس ارائه نمایند.
و  بررسی  را  گلخانه ها  سرمایشی  و  گرمایشی  سیستم های  انواع  هنرجویان   6

نتایج را در کالس  ارائه دهند. 
7 هنرجویان با بررسی میدانی و پژوهش در منطقه زندگی یا تحصیلی خود، نوع 
ابزار و وسایل و دستگاه های موجود برای پیش رس کردن گیاهان زینتی را شناسایی 

و گزارش مربوط را به هنرآموز ارائه نمایند.
تحصیلی خود،  و  زندگی  منطقه  در  میدانی  بررسی  با  بخواهید  هنرجویان  از   8
روش های مختلف آبیاری را شناسایی و آن را به طور مشروح در گزارش خود ارائه 

نماید.
تحصیلی خود،  و  زندگی  منطقه  در  میدانی  بررسی  با  بخواهید  هنرجویان  از   9

آبیاری اتوماتیک را بررسی و نتیجه را  ارائه نمایند.
تحصیلی خود،  و  زندگی  منطقه  در  میدانی  بررسی  با  بخواهید  هنرجویان  از   10
گیاهان روز بلند، روز کوتاه و گیاهان خنثی یا بی تفاوت را شناسایی و نتیجه را  

ارائه نمایند.
11 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی نحوه نوردهی گلخانه های 

منطقه زندگی و تحصیلی خود  را بررسی و نتایج را ارائه نمایند.
12 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی روش های افزودن یا تزریق 
گاز CO2 در گلخانه های منطقه زندگی و تحصیلی خود  را بررسی و نتایج را ارائه 

نمایند.

پژوهش
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بر مطالب  نیز عالوه  را  زیر  بیشتر هنرجویان مي تواند مطالب  براي فهم  هنرآموز 
درسي به هنرجویان آموزش دهد:

مقدمه
اغلب  رشد  روبه  نیاز  و  به ویژه در کشورهای درحال رشد  روزافزون جمعیت  افزایش 
این کشورها به مواد غذایی و از سوی دیگر وجود میلیون ها نفر جوان تحصیل  کرده و 
عالقمند به کار و فعالیت این قبیل کشورها، زمینه ساز به کارگیری روش ها و شیوه های 
کاربردی جدیدی در استفاده از استعدادها و امکانات موجود است. برای این منظور یکی 
از راهکارها، گسترش کشت گیاهان گلخانه ای است که هم از نظر تأمین موادغذایی مورد 

نیاز مردم و هم از نظر اشتغال زایی بسیار حائز اهمیت است. 

اهداف کشت گیاهان گلخانه ای
 پرورش تعداد فراوانی از گل های زینتی و آپارتمانی و بعضی از ارقام محصوالت 

زراعی.
محصوالت  تولید  امکان  هیچ گونه  سرد سیری  مناطق  زراعی  غیر  فصول  در   

کشاورزی در خارج از گلخانه وجود ندارد.
 بازده و میزان تولید گیاهان گلخانه ای در مقایسه با گیاهان غیرگلخانه ای بسیار 

زیاد است.
 در کشت های گلخانه ای امکان مبارزه غیرشیمیایی با آفات و بیماری ها، اقتصادی 

و امکان پذیرتر است.
 با حداقل مصرف آب، کود و سم حداکثر تولید به دست می آید.
 اشتغال و در آمد بیشتری برای تولیدکنندگان فراهم می شود.

امکان تولید محصوالت سالم و مشتری پسند فراهم شده، ضایعات آن کاهش   
می یابد.

 زمینه بسته بندی محصول و عرضه بهداشتی آن در مقایسه با سایر محصوالت 
بیشتر است.

انواع گیاهان گلخانه ای:
غیر از اغلب گیاهان زینتی و آپارتمانی که فقط در گلخانه ها و محیط های حفاظت 
شده قابل پرورش می باشد، تعدادی از محصوالت باغی نیز در محیط های گلخانه ای 
گوجه فرنگی،  دلمه ای،  فلفل  داربستی،  خیار  که  می شوند  داده  پرورش  به راحتی 

بادنجان و توت فرنگی از جمله این گیاهان هستند.
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انواع گلخانه:
گلخانه شیشه ای: این نوع گلخانه ها معموالًً دارای تأسیسات پیشرفته ای هستند. 
نوع گلخانه در  این  برده شده در  به کار  شیشه، آهن و سایر وسایل و محصوالت 
مقایسه با گلخانه پالستیکی از قیمت و استحکام بیشتری برخوردار است. سیستم 
آبیاری، نوع تغذیه، نور، گاز کربنیک، رطوبت به صورت تمام اتوماتیک یا خودکار و 

با استفاده از کامپیوتر انجام می پذیرد. 
گلخانه پالستیکی: اسکلت ساختمان این گلخانه ها بیشتر از لوله های گالوانیزه 
و یا میلگرد تشکیل شده و روی آنها با پالستیک های مخصوصی پوشانده می شود. 
تونل های  صورت  به  گلخانه ها  این  است.  سال   5 حداکثر  پالستیک ها  این  عمر 
پالستیکی تک واحدی، مرکب، با سقف شیروانی یا نیم دایره ای ساخته می شوند. 

یکی از روش های ساده و ارزان پیش رس کردن استفاده از پوشش های پالستیکی 
می باشد. پوشاندن و محافظت گیاه پس از کاشت و یا نشاء با پوشش های پالستیکی 
نه تنها باعث رشد و نمو سریع تر گیاه می شود بلکه مقدار و کیفیت محصول نیز 
افزایش می یابد. نایلون هایی که برای پوشش به کار می روند شامل دو نوع می باشد 
که پلی وینیل کلرید )PVC( و پلی اتیلن )PE( که نوع پلی اتیلن آن  مناسب تر 
بوده و بیشتر برای پوشش به کار می رود و دارای دوام خوبی است به طوری که 3ـ1 

سال می توان آن را مورد استفاده قرار داد.   
به  نفوذ  غیرقابل  از خود عبور دهد و ضمناً  را  نور  PE می تواند80 درصد  نایلون 

آب و مقاوم به گرما و سرما است. نایلون PVC قابل چسباندن و جوش دادن بوده 
و غیرقابل نفوذ به آب و گاز است و مقاوم به درجه حرارت از 20ـ تا 50 + درجه 
سانتیگراد می باشد. طرز استفاده از نایلون و روش های معمول پیش رس کردن با 

پوشش های پالستیکی به شرح زیر می باشد: 
پوشش  های سطحی:

برای این منظور از نایلون PE بطول 12متر استفاده می شود. پس از کاشت بذر 
و یا نشاکاری نایلون را توسط دست و یا ماشین هایی که به همین منظور ساخته 
شده اند روی سطح کشت شده پهن کرده و اطراف آن را جهت استحکام با خاک 
می کنند.  سوراخ  معینی  فواصل  به  را  نایلون  تهویه  به  نیاز  در صورت  می  پوشانند. 
بدین ترتیب خاک زیر پوشش زودتر گرم شده و باعث می شود که بذرها زودتر سبز 

شده و رشد نمایند. 
پیش رس کردن با پوشش های پالستیکی:

تونل های پالستیکی: توسط تونل های پالستیکی می توان گیاهان را 5ـ2 هفته 
بسیار  تونل  تونل ها،  داد. ساده ترین  افزایش  نیز  را  آنها  و کیفیت  پیش رس کرده 
برای  و  بوده  سانتی متر  در حدود 50  آن  ارتفاع  که  می باشد  مینی تونل  یا  کوتاه 
پوشش آن از نایلون PE استفاده می شود. برپا کردن مینی تونل به این صورت است 
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که به فاصله 6ـ3 متر در طول تونل پایه های چوبی کوتاه قرار داده و توسط یک 
رشته سیم کلفت آنها را بهم متصل می کنند. برای نگهداری پوشش به فاصله هر 3 
متر یک مفتول آهنی را به شکل کمان در خاک فرو برده و روی این اسکلت ساخته 

شده نایلون کشیده می شود.
برای استحکام بیشتر تونل را در جهت باد می سازند. عالوه بر مینی تونل از تونل های 
پالستیکی کوتاه تا ارتفاع یک متر و تونل های بلند تا ارتفاع 2 متر برای پیش رس 
کردن استفاده می کنند. برای برپا کردن تونل به فاصله هر 3 متر 2 عدد مفتول 
آهنی یکی در زیر و دیگری در روی پوشش نایلون در زمین فرو می برند و پوشش 
نایلونی در بین این دو کمان آهنی کشیده و محکم قرار می گیرد و در انتهای تونل 

نیز بسته می شود. 
برداشتن پوشش: برداشتن پوشش های نایلونی باید به تدریج و با احتیاط انجام 
گیرد یعنی گیاهان زیر پوشش را باید تدریجاً به هوای بیرون عادت داد و این کار در 

شرایط ابری بودن هوا و درجه حرارت متوسط به خوبی امکان پذیر است.
پیش رس کردن در گلخانه و شاسی: مطمئن ترین وسیله برای پیش رس کردن 
و حتی تولید دائمی  استفاده از گلخانه است. گلخانه محیطی قابل کنترل بوده و 
می توان در تمام سال و در هر نوع آب و هوایی تولید سبزی را ادامه داد. مشکل 
استفاده از گلخانه یکی هزینه سنگین ساختمان آن است و دیگر اینکه تولید در 

گلخانه احتیاج به تخصص دارد تا بتوان از آن استفاده اقتصادی کرد. 
انواع بستر های کشت گلخانه ای

کشت هیدروپونیک: در این نوع کشت برای پرورش گیاهان، خاک استفاده نمی شود 
بلکه برای استقرار ریشه از پرلیت یا از بسترهایی حاوی بستر های پشم  سنگ استفاده 
می شود. معموالً پس از استقرار بوته ها در بستر، بالفاصله آبیاری و تغذیه کامل گیاه 
با استفاده از قطره چکان های مخصوص که در کنار هر گیاه درنظر گرفته شده انجام 

می گیرد. 
کشت هیدروپونیک یا آبکشت مطلق: در این نوع کشت معموالً کلیه کود های 
مورد نیاز گیاه را به آب مقطر اضافه نموده در منبعی که دارای یک پمپ آب و 
چندین لوله متناسب با وسعت گلخانه است وارد می نمایند. گیاهان در سوراخ های 
درنظر گرفته شده، لوله های آب مستقر شده، به طوری که ریشه این گیاهان کاماًل 
در داخل آب قرار گرفته، با جریان یکنواخت آب در داخل لوله ها مواد مورد نیاز 

گیاه را جذب می نمایند. 
کشت در بستر خاک: خاک مورد استفاده در گلخانه ها باید دارای بافتی سبک، 
هوموس دار و نفوذپذیر باشد. درصورت سنگین بودن بافت خاک )خاک رسی( باید 
با اضافه کردن مقداری شن به همراه مقداری کود حیوانی پوسیده خاک را اصالح 

کرد.    
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گیاهان  نسبی:  رطوبت  و  نور  میزان  با  ارتباطش  و  گلخانه  دمای  تنظیم 
گلخانه ای در دمای بین 20 تا 25 درجه سانتی گراد باالترین عملکرد را دارند و 
درجه حرارت مورد نیاز در شب به طور متوسط 4، 5 درجه کمتر از روز است. در 
درجه حرارت معمولی چون فعالیت گیاه به حداکثر می رسد بنابراین به نور بیشتری 
هم برای انجام فتوسنتز نیاز دارد. رطوبت نسبی مورد نیاز در گلخانه بین 70 تا 

80 درصد است. 
تأمین گاز کربنیک مورد نیاز گلخانه: برای تأمین این گاز یا باید در روز تهویه 
از کپسول های گازکربنیک استفاده شود. در گلخانه های  یا  کامل صورت گیرد و 
کوچک از چراغ ها و یا والرهای نفتی هم می توان برای رفع نیاز گلخانه ها استفاده 
کرد به شرطی که شعله آنها کاماًل آبی باشد تا از تولید گازهای سمی دیگر جلوگیری 

شود. 
روش پیش رس کردن پیاز سنبل

چگونه پیاز را گلدار کنیم؟
انتخاب پیاز  پیش رس کردن پیازها طرز عمل خاصی دارد. این عمل مشتمل بر 
پیش رس از نظر سالمت، رنگ، تهیه خاک، انتخاب محل خنک، کاشت و باالخره 
مراقبت تا موقع گل کردن است. برای انجام عملیات مزبور،موارد زیر باید رعایت 

شوند:
نباید  پیاز  باشد.  و سنگین  رسیده، سفت  باید  خریداری شده  پیازهای  پیاز:   1
پیاز  باشد.  برای خریدار معین  باید  باشد و مشخصات رنگ گل  مریض و معیوب 

مخصوص باغچه غیر از پیازی است که در گلدان می  کارند.
داده  انجام  آن  روی  اعمالی  قباًل  و  باشد  پیش رس  طبیعتاً  باید  گلدانی  پیازهای 

باشند.
2 خاک: خاک گلدان عبارت از پیت ماس و ماسه یا خاک برگ پوسیده و ماسه 

به نسبت مساوی است.
خاکی که قباًل در آن پیاز کشت شده است نباید مورد استفاده مجدد قرار گیرد. 

باغداران گاهی برای پیاز الله و سنبل و نرگس، یک قسمت رس هم اضافه می نمایند 
و برای آماریلیس، حتماً یک قسمت رس اضافه می  کنند.

چون پیاز خود برای گل کردن به اندازه کافی مواد غذایی دارد.
مسئله کود دادن به آن زیاد مهم نیست. اما کود پتاس باال به گل دهی و کیفیت گل 

کمک شایانی می  کند.
3 گلدان: گلدان ممکن است از جنس رس، سرامیک یا پالستیک باشد.

بلندی گلدان حداقل باید در حدود 12 سانتی متر باشد.
طرز عمل از کاشت پیاز تا گل دار کردن آن: طرز عمل آوردن انواع مختلف پیازها 

مختصری باهم فرق دارد.
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اگر ما بخواهیم برای یکایک آنها توضیح دهیم بحث مفصلی خواهد شد.
بنابراین در اینجا فقط راجع به پیش رس کردن الله بحث می  کنیم.

تمام انواع الله ها به سرما مقاوم هستند و می  توان آنها را در پاییز حوالی مهر و آبان 
در باغچه کاشت و از گل آنها در بهار استفاده نمود.

با این حال اگر بخواهند پیاز الله را پیش رس کنند، باید پیازها را در مهرماه و آبان 
ماه در گلدان بکارند. مخلوط خاک همان است که در باال گفته شد.

به این ترتیب که در ته گلدان تیله گذاشته و خاک الزم را می ریزند و چهار پیاز در 
آن می کارند و نوک پیازها باید خارج از خاک باشند. تولیدکنندگان گل فقط یک 
پیاز الله را در گلدان نشایی می  کارند. معموالً در موقع کاشت دور پیاز را ماسه 

می  ریزند تا رطوبت اضافی به آن صدمه نزند.
ـ 40  ـ 12 سانتی متر و وزنش در حدود 35  محیط پیاز الله برای پیش رس کردن 11 

گرم باید باشد.
گل زعفران، قبل از سایر گل ها یعنی از نیمه اسفند تا اوایل فروردین گل داده پس 
از آن نرگس و سنبل و سپس الله های پیش رس و آخر از همه الله های دیررس به 

گل می  نشینند.
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اهداف
هدف این کار )Task( براساس اهداف توانمندسازی عبارت اند از:

1 تعریف هرس را توضیح دهد.
٢ بتواند هرس را در زمان مناسب انجام دهد.

٣ دالیل و فایده های هرس را شرح دهد.
٤ بتواند هرس را در زمان خواب گیاه )هرس زمستانه( انجام دهد.

٥ بتواند هرس سبز یا تابستانه را انجام دهد.
٦ بتواند هرس شاخه و ریشه و برگ را انجام دهد.

٧ بتواند گیاهان را با هرس جوان کند.
٨ بتواند هرس را برای تغییر نوع رقم گیاه انجام دهد.

٩ بتواند سربرداری را انجام دهد.
10 بتواند درختچه های زینتی را هرس کند.

11 بتواند هرس را در گل رز انجام دهد.
1٢ محل های بریده شده را بعد از عملیات هرس با چسب هرس بپوشاند. 

1٣ نکات ایمنی و بهداشتی را طی عملیات رعایت نماید.

دانسته های قبلی مورد نیاز هنرجویان
را  زیر  اطالعات  است  یادگیری هرس الزم  واحد  یا  کار  از شروع  قبل  هنرجویان 

داشته باشند.
1 شناخت ساختمان گیاهان.

٢ مرفولوژی گیاهان. 
٣ فیزیولوژی گیاهان. 

٤ نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار.

واژه های کلیدی
 شاخه نرک

 کالوس
 کوردون
 اسپالیه
 پالمت
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خالصه محتوا
در واحد یادگیری هرس در درس تولید و پرورش گیاهان زینتی، در مورد تعریف 
هرس، زمان هرس، فایده های هرس، هرس های زمستانه و تابستانه، هرس شاخه و 
ریشه و برگ و هرس برای تغییر نوع رقم، سربرداری، تربیت درختان ) فرم گرد یا 
آزاد و...(، هرس درختچه های زینتی، حذف گل های اضافه، انواع هرس رز، هرس 

میخک، چسب هرس و انواع آن، خواص چسب هرس و...  مطالبی آمده است.

مواد مصرفي
لباس کار
دستکش

چسب هرس 
گیاه بونسای

سموم قارچ کش
انواع گیاهان زینتی

ابزا ر و تجهیزات
یادگیری هرس  یا واحد  این کار   برای  نیاز  ابزار و تجهیزات و ماشین های مورد 

به شرح جدول ذیل می  باشد:

نام ابزار و تجهیزات و ردیف
ماشین ها

تعداد برای 1٥ هنرجومشخصات فني 

15تاشو اره تر بر1

15تاشو اره خشک بر2

15فیلکو ـ جوبی ـ برگر قیچی باغبانی3

3اشتیل ـ ماکیتا اره موتوری 4

5فیلکو ـ جوبی ـ برگرشمشاد زن دستی5

3اشتیل ـ ماکیتاشمشاد زن موتوری6

15فیلکو ـ جوبی ـ برگرقیچی هرس شاخه زن7
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فضا
)درخت،  گیاه  به 50  نیاز  حداقل  هنرجو  هر  برای  دستی  به روش  هرس  برای   

درختچه، گل رز و میخک و...( می  باشد.
 برای هرس به روش ماشینی برای هر 15 هنرجو حداقل نیاز به 1 هکتار باغ میوه، 

750 گل زینتی و سایر گیاهان زینتی 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 تولید کنندگان 
امر  نگهداری گیاهان فضای سبز در  و  تولید  و پرورش دهندگان بخش خصوصی 

آموزش ها بخصوص آموزش های عملی استفاده نمایند.
و  تجهیزات  و  ابزار  نگهداری  محل  به عنوان  متر   3×4×5 به اندازه  اتاق  یک   
در  زینتی  گیاهان  هرس  عملیات  انجام  براي  هرس  و چسب  هرس  ماشین آالت 

اراضي کشاورزي واحد آموزشي

اجزای بسته آموزشی
این کار یا واحد یادگیری شامل کتاب درسی، کتاب هنرآموز، کتاب هنرجو، فیلم 

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

1 هرس زمستانه و تابستانه   
٢ هرس شاخه، ریشه و برگ

٣ هرس درختچه های زینتی و پیچک ها
٤ هرس جوان کردن

٥ هرس برای تغییر نوع رقم
٦ سر برداری

٧ هرس میخک و گل رز
٨ چسب زدن محل های بریده شده گیاه

نرم افزار:
1 هرس شاخه، ریشه، برگ 

٢ هرس درخت و درختچه و گل های میخک و رز و سایر گیاهان زینتی
٣ نحوه حذف گل های اضافی

٤ نحوه چسب زدن محل های بریده شده گیاهان پس از هرس
عکس:

1 تصاویر انواع ابزار و تجهیزات مربوط به هرس
٢ نحوه و چگونگی هرس های شاخه، ریشه، برگ در درختان و درختچه ها و گل ها
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٣ سر برداری
٤ تربیت درختان با هرس

٥ نحوه و چگونگی چسب هرس زدن به محل های بریده شده گیاه

فرایند آموزش شایستگی های فنی و غیر فنی
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 هرس درختان و درختچه ها و گل های زینتی و...  

ب( حضور هنرجویان به اتفاق هنرآموز در باغات یا گلخانه هایی که در حال انجام 
عملیات هرس و سر برداری و چسب زدن محل های بریده شده گیاهان می  باشند.

ج(  نشان دادن عکس ها یا پوستر هایی در خصوص هرس گیاهان زینتی
د( طرح سؤاالتی مانند:

 چرا باید گیاهان را هرس کرد؟
 هرس زمستانه و تابستانه چه تفاوت هایی دارند؟

 هرس ریشه را به چه منظوری انجام می  دهند؟
 چرا و در چه زمانی سر برداری انجام می  شود؟

 حذف گل های اضافه به چه دالیلی انجام می  شود؟
 چرا باید پس از هرس، محل های بریده شده را با چسب هرس پوشاند؟

هـ(  طرح مسائل و مشکالتی مانند:
 آیا می  دانید اگر هرس گیاهان صورت نگیرد، چه خسارت و مشکالتی را به وجود 

می  آورد؟
 آیا می  دانید اگر عملیات هرس صورت نپذیرد چه مشکالتی در امر تولید به وجود 

خواهد آمد؟
به وجود  تولید  امر  در  نشود، چه مشکالتی  انجام  برداری  اگر سر  می  دانید  آیا   

خواهد آمد؟
بریده شده گیاهان توسط چسب  نپوشاندن محل های  آیا می  دانید در صورت   

هرس چه مسائل و مشکالتی پیش خواهد آمد؟
نماید  بیشتر جلب  آموزش  به موضوع  را  توجه هنرجویان  یا هر روش دیگری که 
و آنها را برای بحث و گفتگو و مشارکت بیشتر آماده کند و در نتیجه یادگیری 

بیشتری صورت گیرد، آغاز نمایید. 
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٣ سپس هنرجویان را به چند گروه تقسیم نمایید و از هر گروه بخواهید تا پس از 
بحث و گفتگو در مورد هرس کردن گیاهان  توضیح دهند.

٤ از هر گروه از هنرجویان بخواهید که در مورد اثرات هرس در تولید و نگهداری 
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 هرس را در روی تابلوی کالس بنویسید.

٦ از هنرجویان هر گروه  بخواهید در مورد انواع هرس تدبر کنند و از سر گروه ها 
بخواهید تا نتیجه تدبر هر گروه را با شکل نموداری ارائه دهند و در پایان جمع بندی 

مطالب ارائه شده را در روی تابلوی کالس بنویسید.
٧ از هنرجویان گروه ها بخواهید در مورد سر برداری بحث و تبادل نظر کنند و 

نتایج آن را در روی تابلوی کالس درس بنویسید.

فعالیت های پیشنهادی و توصیه ها
گلخانه های  و  باغات  از  بازدید  همچنین  و  فیلم  و  عکس  طریق  از  هنرآموز   1
مختلف، هرس کردن را به هنرجویان نشان دهد و از آنها بخواهد تا در مورد نحوه و 

چگونگی هرس کردن بحث و گفتگو کنند. 
٢ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد هرس تعریفی را ارائه دهند.

٣ هنرآموز برای فهم بیشتر هنرجویان، الزم است نقش هرس را به بحث بگذارد و 
از هنرجویان بخواهد تا در این خصوص مطالب و مثال هایی را ارائه نمایند.

٤ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا درخصوص اثرات مثبت و فواید و دالیل هرس 
تدبر کنند و نتیجه را در کالس درس ارائه نمایند.

٥ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد زمان های مناسب هرس تدبر و پس از 
بحث و تبادل نظر نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.

٦ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد هرس های زمستانه و تابستانه و تفاوت 
آنها بحث و تبادل نظر کنند و نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.

٧ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بحث و گفتگو در گروه و همچنین استفاده از 
منابع معتبر و اینترنت و غیره، انواع هرس را با نمودار در کالس درس ارائه نمایند.

٨ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد انواع هرس زمستانه یا خشک )حذف 
شاخه های شکسته، حذف پاجوش و نرک و...( بحث و تبادل نظر کنند و نتایج را 

در کالس درس ارائه نمایند.
٩ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد انواع هرس تابستانه یا سبز )حذف 
گل ها و میوه های اضافی، حذف شاخه ها و گل های خشک و...( بحث و تبادل نظر 

کنند و نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
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10 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و 
ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به باغ یا گلخانه واحد 
با راهنمایی های هنرآموز عملیات هرس شاخه و گل را  آموزشی هدایت شوند و 

انجام دهند.
11 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد هرس ریشه )دالیل، نحوه هرس و...( 

بحث و تبادل نظر کنند و نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
لباس کار و تحویل وسایل  از پوشیدن  تا پس  از هنرجویان بخواهد  1٢ هنرآموز 
و ابزار ها و موادمصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به باغ یا گلخانه واحد 
انجام  را  ریشه  عملیات هرس  هنرآموز  راهنمایی های  با  و  هدایت شوند  آموزشی 

دهند.
1٣ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد هرس جوان کردن درختان بحث و 

تبادل نظر کنند و نتایج را در کالس درس ارائه نمایند. 
لباس کار و تحویل وسایل  از پوشیدن  تا پس  از هنرجویان بخواهد  1٤ هنرآموز 
گلخانه  یا  به باغ  هنرآموز  نظارت  با  انبار،  از  نیاز  مورد  مصرفی  مواد  و  ابزار ها  و 
واحد آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات هرس جوان کردن 

درختان را انجام دهند.
1٥ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد سر برداری درختان و دالیل آن بحث 

و تبادل نظر کنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
1٦ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و 
ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به باغ یا گلخانه واحد 
انجام  را  برداری  سر  عملیات  هنرآموز  راهنمایی های  با  و  شوند  هدایت  آموزشی 

دهند.
1٧ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد تربیت درختان و انواع آن )شکل های 
گرد یا آزاد و شکل های پهن داربستی بحث و تبادل نظر کنند و سپس نتایج را در 

کالس درس ارائه نمایند(.
1٨ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و 
ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به باغ یا گلخانه واحد 
آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات تربیت درختان با انواع 

مختلف را انجام دهند.
تا در مورد هرس درختچه های زینتی بحث و  از هنرجویان بخواهد  1٩ هنرآموز 

تبادل نظر کنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
٢0 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و ابزار ها 
و موادمصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به باغ یا گلخانه واحد آموزشی هدایت 

شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات هرس درختچه های زینتی را انجام دهند.
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٢1 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد هرس برگ بحث و تبادل نظر کنند و 
سپس نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.

لباس کار و تحویل وسایل  از پوشیدن  تا پس  از هنرجویان بخواهد  ٢٢ هنرآموز 
و ابزار ها و مواد مصرفی موردنیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به باغ یا گلخانه واحد 
انجام  را  برگ  هرس  عملیات  هنرآموز  راهنمایی های  با  و  شوند  هدایت  آموزشی 

دهند.
٢٣ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد هرس پوست و دالیل آن بحث و تبادل 

نظر کنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
لباس کار و تحویل وسایل  از پوشیدن  تا پس  از هنرجویان بخواهد  ٢٤ هنرآموز 
و ابزار ها و مواد مصرفی موردنیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به باغ یا گلخانه واحد 
آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات هرس پوست را انجام 

دهند.
٢٥ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد بریدن قسمت انتهایی شاخه هایی که 
رشد زیاد دارند بحث و گفتگو کنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.

٢٦ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد حذف گل های اضافی بحث و تبادل 
نظر کنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.

لباس کار و تحویل وسایل  از پوشیدن  تا پس  از هنرجویان بخواهد  ٢٧ هنرآموز 
و ابزار ها و مواد مصرفی موردنیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به باغ یا گلخانه واحد 
آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات حذف گل های اضافی 

را انجام دهند.
٢٨ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد هرس درختچه های زینتی و پیچک ها 

بحث و گفتگو کنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
وسایل  تحویل  و  کار  لباس  پوشیدن  از  تا پس  بخواهد  هنرجویان  از  هنرآموز   ٢٩
و ابزار ها و مواد مصرفی موردنیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به باغ یا گلخانه واحد 
درختچه های  هرس  عملیات  هنرآموز  راهنمایی های  با  و  شوند  هدایت  آموزشی 

زینتی و پیچک ها را انجام دهند.
٣0 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد هرس گل رز )هرس فرم، هرس سبز، 
هرس در زمان چیدن گل یا سر برداری( بحث و تبادل نظرکنند و سپس نتایج را 

در کالس درس ارائه نمایند.
لباس کار و تحویل وسایل  از پوشیدن  تا پس  از هنرجویان بخواهد  ٣1 هنرآموز 
و ابزار ها و مواد مصرفی موردنیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به باغ یا گلخانه واحد 
آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات هرس گل رز )هرس فرم، 

هرس سبز و..( را انجام دهند.
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٣٢ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد هرس گل میخک )روش های سر برداری 
شامل سر برداری ساده و سر برداری شاخه اصلی و سر برداری مضاعف( بحث و گفتگو 

کنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
٣٣ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد چسب هرس و انواع و خواص آن بحث 

و تبادل نظرکنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
٣٤ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد دالیل پوشاندن محل بریدگی های گیاه 
با چسب هرس بحث و تبادل نظرکنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.

٣٥ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و 
ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به باغ یا گلخانه واحد 
عملیات  الزم  نکات  رعایت  و  هنرآموز  راهنمایی های  با  و  شوند  هدایت  آموزشی 

چسب هرس زدن و پوشاندن محل بریدگی های گیاه را انجام دهند.
گیاهان کسب  به هرس  نسبت  بیشتری  آشنایی  بتوانند  هنرجویان  آنکه  برای   ٣٦
اقلیم های   و  نقاط  در  هرس  مورد  در  که  تجربیاتی  می  توانند  هنرآموزان  نمایند؛ 
مختلف کشور دارند را برای هنرجویان شرح دهند و هنرجویان نیز از تجارب خود 
تجربیات  هنرجویان  تا  دهند  ارائه  درس  کالس  در  را  مطالبی  هرس  درخصوص 

بیشتری در این مورد کسب نمایند.
٣٧ در پایان هنرآموز دستاوردهای هنرجویان را می  تواند به شرح ذیل دسته بندی 

نماید.
الف( روش های هرس

ب( ویژگی های هر روش
ج( انواع هرس 

د( نحوه و چگونگی انواع هرس ها 
٣٨ هنرآموزان محترم باید در کلیه موارد فوق در کنار هنرجویان بوده و از نظر علمی   و 

عملی و محاسبه ای و...  کمک های الزم را در زمان بحث و تبادل نظر به آنها بنمایند.

1 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی، انواع هرس هایی را که در 
منطقه زندگی و تحصیلی آنها انجام می  شود را مورد بررسي قرار داده و گزارش 

مربوطه را در کالس ارائه دهند.
٢ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی، ابزار و وسایل و تجهیزاتی 
را که برای هرس در منطقه تحصیلی و زندگي آنها مورد استفاده  قرار می  گیرد 

شناسایي نمایند؛ و گزارش مربوطه را در کالس درس ارائه نمایند.
٣ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا نقش هر یك از انواع هرس را به تفکیك در 
افزایش عملکرد گیاهان، در منطقه تحصیلی و زندگي خود بررسي و نتایج را در 

کالس ارائه نمایند.
چسب  از  استفاده  نحوه  میدانی  بررسی  با  تا  بخواهد  هنرجویان  از  هنرآموز   ٤
هرس را در منطقه تحصیلی و زندگي خود بررسي و نتایج را در کالس ارائه نمایند.

پژوهش
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بر مطالب  نیز عالوه  را  زیر  بیشتر هنرجویان مي تواند مطالب  براي فهم  هنرآموز 
درسي به هنرجویان آموزش دهد:

اصول هرس گیاهان آپارتمانی
دالیل مختلفی برای هرس گیاهان وجود دارد؛ با هرس شاخ و برگ مرده و خشک شده 
از گیاه جدا می  شود و ظاهر آن آراسته تر می  گردد. هرس باعث تشویق گیاه به رشد 
بیشتر می  شود، هرس باعث محدود شدن رشد گیاهان سریع رشد می  شود و از گرفته 

شدن فضای خانه تان به وسیله گیاهانی عظیم الجثه جلوگیری می  کند.
هرس به معنی حذف قسمتی از اندام های رویشی )ریشه، ساقه، برگ( و به دست 

آوردن گیاه با شکل و فرم مطلوب است.
در هرس معموالً ساقه و شاخه جانبی را قطع کرده و اندام زایشی را مثل گل حذف 
نمی  کنیم ضمناً باید توجه داشت که هیچگاه یک چهارم کل گیاه را بیشتر هرس 
نکرده و شاخه ها باید از فاصله چند میلی متری جوانه و محل اتصال ساقه و برگ 
)گره( قطع کنیم در گیاهان آپارتمانی هرس در تمام فصول انجام شده ولی بهتر 
است در بهار و تابستان انجام شود زیرا بیشترین رویش در این فصل انجام شده 

است. 
هرس یعنی حذف شاخه و برگ های اضافی به منظور عبور هوای بیشتر بین اجزای 
آوردن  به دست  برای  گیاه  آرایش شکل ظاهری  و  به آنها  کافی  نور  گیاه، رسیدن 
به سختی  آپارتمانی  گیاهان  هرس  است.  گیاه  سالمت  ارتقای  یا  و  دلخواه  شکل 

هرس گیاهان باغ و باغچه نیست.
هرس برای سالمت گیاه:

وقتی هرس را برای حفظ سالمتی گیاه انجام می دهید، قبل از انجام هرگونه برشی 
ابتدا کمی  عقب بایستید و گیاه را از دور نگاه کنید و سپس به ساختار و شکل کلی 
گیاه، نگاهی اجمالی بیندازید و نقشه ای ذهنی از شکلی که می   خواهید بعد از هرس 
داشته باشد، مجسم کنید و پس از اینکه تصمیم گرفتید که کدام شاخه یا برگ 
را هرس کنید تا رشد متعادلی داشته باشد، هرس را شروع کنید، زیرا ایده خوبی 
نیست که بدون درنظر گرفتن شکل و ساختار گیاه، اقدام به هرس نمایید. در هر 
مرحله از هرس همین کار را تکرار کنید تا گیاه به شکلی که می  خواهید درآید و 
هرس از کنترل تان خارج نشود. در هر بار هرس بیشتر از 25 درصد از کل گیاه 
را هرس نکنید چرا که با این کار به آن صدمه زده اید و برگشت دوباره گیاه برایش 
مشکل خواهد بود. مگر اینکه با گیاهی سر و کار دارید که هر زمستان باید تا طوقه 

کوتاه شود.
برای هرس مناسب گیاه ابتدا باید الگوی رشد آن را بدانید. گیاهانی که از سرشاخه  ها 
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رشد می  کنند، یعنی جوانه  های رشدی  شان در انتهای هر شاخه یا برگ قرار دارد. 
گیاهان سلول  های رشدی دارند که این سلول  های خاص پتانسیل الزم برای رشد 
دارد  قرار  شاخه  هر  انتهای  در  معموالً  که  سلول  ها  به این  هستند.  دارا  را  جدید 
مریستم گفته می   شود. این سلول  ها در محل اتصال برگ به شاخه قرار دارند. برای 
پر پشت شدن گیاه و تشویق آن به رشد جانبی به جای بلند شدن، نوک چند شاخه 
انتهای شاخه، مریستم  های جانبی  تا به جای مریستم  های  از گیاه را هرس کنید 

شروع به رشد کنند.
تا نصف  را  تا یک چهارم طول  شان، بعضی دیگر  را  برای هرس، بعضی شاخه  ها 
طول  شان و بعضی را هم تا نزدیکی پایه ببرید. به این ترتیب رشد جدید گیاه از 

شاخه  های بیرونی انجام می   گیرد و گیاهتان پرپشت تر می  شود.
رعایت پاکیزگی هنگام هرس گیاهان آپارتمانی:  هنگام هرس کردن، پاکیزگی 
وارد  گیاه  به بافت  هرس  حین  در  که  خراشی  یا  برش  هر  دارد.  بسیاری  اهمیت 
می شود آن را مستعد بیماری می کند، پس بهتر است از تمیز بودن وسایل هرس 
خود اطمینان حاصل نموده و بعد از هرس هر گیاه دوباره آنها را ضدعفونی کنید. 

بعد سراغ گیاه دیگر بروید تا احتمال انتقال بیماری به صفر برسد.
زمان هرس گیاهان:

هرس گیاهان آپارتمانی، فصل یا زمان خاصی ندارد و در تمام فصول می  شود این 
کار را انجام داد، اما بهتر است به چند نکته که در زیر به آنها اشاره می   کنیم دقت 

نمایید.
1 بهتر است برای بسیاری از گیاهان، این کار را بعد از اتمام دوره گل دهی انجام 

دهید. 
٢ گیاهان تان را قبل از شکوفه دادن، هرس نکنید، چراکه ممکن است جوانه  ها 

را از دست بدهید.
٣ گیاهان کوچک را هرس نکنید و بگذارید به اندازه مناسب برسند تا هم گیاه به 

صورت کامل رشد کند و هم شما بتوانید شکل دلخواه تان را به آن بدهید.
گیاهان معموالً باید در ابتدای فصل رشد هرس شوند که این یعنی اواخر زمستان 
یا بعد از تمام شدن گل دهی. اما هرس کردن گیاه درست بعد از ریختن گل  ها و 
شکوفه  ها فکر خوبی نیست چرا که با این کار بسیاری از جوانه  ها را از بین می برید. 
بهتر است هرس را همان اواخر زمستان و قبل از بیدار شدن گیاه انجام دهید. در 
طول سال هم تمام شاخه  ها و برگ  های خشک شده و مرده گیاه را هرس کنید. 
نبرید.  را  باشید که قسمت  های سبز ساقه  مواظب  این شاخه  ها  در هنگام هرس 
می   توانید بعد از هرس شاخه گیاهان چوبی از چسب باغبانی برای پوشاندن محل 

زخم استفاده کنید.
الگوی  از  درستی  درک  که  می   افتد  اتفاق  زمانی  مناسب  هرس  مناسب:  هرس 
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رشد گیاهتان پیدا کرده باشید. گاهی بهتر است شکوفه های ضعیف را هرس کرد. 
گیاهان، بسیاری از انرژی خود را در فصل رشد صرف گل هایشان می کنند، حتی 
وقتی گل درحال مرگ است هنوز هم از گیاه انرژی می گیرد، پس بهتر است برای 
طوالنی شدن دوره گل دهی و داشتن شکوفه  های بهتر، شکوفه  های ضعیف و مرده 
را از گیاه حذف کنیم. تصمیم  گیری درست در زمان هرس گیاه، بستگی به شناخت 

شما از گیاهتان دارد.
تقسیم بندی هرس گیاهان آپارتمانی: 

هرس گیاهان آپارتمانی به 3 دسته زیر تقسیم می  شوند: 
1 گیاهانی که ساقه اصلی و حقیقی نداشته و هرس حذف برگ ها و شاخه های 
خشک و گل پژمرده را شامل می  شود، مثل آنتوریوم، کاالدیوم، سیکاس، سانسی 

وریا و... 
٢ گیاهانی که پس از پایان گل فقط تا 6 ماه می  توان آنها را هرس کرد. )سالی 
1 بار( زیرا باید گیاه وقت کافی جهت رشد ساقه و جوانه گل داشته باشد مثل گل 

کاغذی، آزالیا، هورتانسیا و...   
٣ گیاهانی که در تمام فصول هرس می  شوند. ولی برای اینکه جوانه گل دهنده 
وقت کافی داشته باشد باید 3 ماه قبل از گل دادن آنها را هرس کرد. مانند مرکبات 

زینتی، گل آویز، فیلو دندرون، حسن یوسف و..
انواع هرس ساقه: 

٢ فصل رشد )هرس سبز( 1 فصل خواب )هرس سیاه( 
در گیاهان آپارتمانی جوانه هایی که به سمت داخل بوده نگه داشته اما در باغبانی 

جوانه های به سمت بیرون را برای هرس نگه می  داریم.
هرس گیاهان نرم ساقه: برای هرس گیاهانی که ساقه  شان چوبی نیست و یا 
رونده هستند، باز هم الزم است که الگویی در ذهن داشته باشید اما این گیاهان 
ممکن است کار بیشتری از انواع دیگر ببرند. در درون خانه باید گیاهان رونده را 
تشویق به رشد در امتداد قیم  شان کرد. پس برای هرس آنها شاخه  های جانبی را 
ببرید و جوانه  های سرگردانی که می   خواهند فرار کنند را هم هرس کنید! ممکن 
است این گیاهان در فصل بهار و تابستان هرس بیشتری نیاز داشته باشند تا به 

حالتی قابل کنترل درآیند.
از فرایند کمک به  هرس ریشه بخش طبیعی  هرس ریشه گیاهان آپارتمانی: 
رشد گیاهان گلدانی است. ریشه گیاهان بخش بسیار حساس آنهاست بنابراین به 
هر علت که به ریشه گیاه دست می  زنید مراقب باشید ساختار ریشه را خراب نکنید. 
گاهی اوقات برای تکثیر گیاه و تولید یک گیاه جدید باید به روش تقسیم ریشه 
عمل کنید. برای این کار باید گیاهتان ریشه زیادی داشته باشد تا با تقسیم ریشه 
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آسیبی به گیاه مادر وارد نشود و دو گیاه سالم و شاداب داشته باشید. همچنین اگر 
گیاه گلدانی پرورش می  دهید حتماً روزی به این نقطه از کار پرورش گیاه می  رسید 
که ریشه های گیاه گلدانی تان خیلی رشد کرده اند و مجبور هستید فکری به حال 
آنها بکنید. بنابراین زمانی الزم می  شود که به علت در هم پیچیدگی ریشه و تنگی 
گلدان، ریشه های گیاه را هرس و یا تقسیم کنید. یکی از نشانه های نیاز به هرس 
ریشه این است که تمام فضای گلدان از ریشه پر شده و خاک کمی   باقی مانده 
است. به صورتی که اگر گیاه را از گلدان خارج کنید می  بینید ریشه ها در هم تنیده 
و شکل گلدان را به خود گرفته اند. زمانی این اتفاق رخ می  دهد که گیاه بالغ شده 

باشد. 
را  گیاه  ریشه  هرس  تحمل  گیاهان  بیشتر  گیاه:  ریشه های  نحوه هرس کردن 
دارند. تقسیم یا هرس ریشه تنها در گیاهانی که ریشه رشته ای دارند قابل انجام 
است و در گیاهانی که ریشه درشت و حجیم دارند؛ نمی  توان این روش را به کار 
گرفت. ریشه های درشت به ریشه های بزرگ تر و ریشه های رشته ای به ریشه های 
نازک تر و کوچک تر گفته می  شود. تنها کاری که برای تقسیم ریشه های گیاه باید 
انجام دهید این است که گیاه را با احتیاط کامل از خاک بیرون بیاورید و بخشی از 
ریشه رشته ای آن را با چاقو ببرید. دقت کنید هرگز نباید در این فرایند ریشه های 
درشت را کوتاه کنید بلکه با استفاده از ناخن گیر تنها ریشه های رشته ای را ببرید. 

همچنین ریشه های مرده و خراب را جدا کنید و دور بریزید.
این کار  از  به جز کوتاه کردن و اصالح ریشه گیاه نیست. پس  هرس ریشه کاری 
دوباره گیاه را در گلدان می کارید. اگر هنگام کاشت مجدد گیاه دوباره یک دسته 
بزرگ ریشه در گلدان می گذارید به این معنی است که کار خود را درست انجام 
نداده اید. چرا که اگر دوباره ریشه بخش اعظم فضای گلدان را پر کند، نمی  تواند 
مواد مغذی کافی از خاک دریافت کرده و رشد آن بهبود نخواهد یافت. هر چه خاک 
کمتری در گلدان بماند گیاه بیشتر با کمبود مواد مغذی مواجه خواهد شد. در واقع 
شما هرس ریشه انجام داده اید تا این مشکل را مرتفع سازید و نسبت خاک اطراف 

گیاه را بیشتر کنید تا مدت بیشتری در همین گلدان بتوانید آن را نگه دارید.
گیاهی که دچار تنگی گلدان و در هم پیچیدگی ریشه شده باشد اگر وضعیتش 
بهبود نیابد در نهایت خواهد مرد. اگر متوجه شدید برگ های گیاه شروع به زرد 
شدن کردند یا گیاه زود پژمرده می  شود وضعیت ریشه های آن را بررسی کنید. این 
امکان وجود دارد که گیاه دچار تنگی گلدان شده باشد و برای درمان این وضعیت 

باید هرس ریشه انجام دهید.
به خرج  زیادی  دقت  باید  می  برید  را  ریشه ها  که  زمانی  هر  باشید  داشته  یاد  به 
بدهید. هنگام بریدن و هرس ریشه ممکن است به گیاه آسیب برسانید. برخی از 
گیاهان در این فرایند آسیب دیده و بیمار می  شوند یا می  میرند. بنابراین اگر چه کل 
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فرایند هرس ریشه به نظر خیلی ساده است اما مستلزم دقت بسیار زیاد می  باشد.
ریشه  است.  گلدانی  گیاهان  رشد  به  کمک  فرایند  از  طبیعی  بخش  ریشه  هرس 
گیاهان بخش بسیار حساس آنهاست بنابراین به هر علت که به ریشه گیاه دست 
می  زنید مراقب باشید ساختار ریشه را خراب نکنید. گیاه از طریق ریشه آب و مواد 
مغذی را دریافت می  کند. در بیشتر موارد توصیه می  شود که پس از هرس ریشه و 

کاشت گیاه در گلدان، آنها را کامل آبیاری کنید و کود بدهید.
هرس ریشه: برای تحریک ریشه برای تولید تارهای کشنده جدید، از بین بردن 
ریشه های پیر، از کار افتاده و پوسیده انجام می  شود. اگر حجم ریشه زیاد و شاخساره 
گیاه در اثر بیماری یا هرس کم باشد باعث رشد شاخ و برگ و عقب افتادن دوره 
باشد سبب کندی رشد شاخ  اگر ریشه محدود  یا گل دهی می  گردد و  میوه دهی 
و برگ و ورود سریع گیاه به فاز زایشی می  شود. به همین دلیل گیاه را از گلدان 
خارج کرده و خاک اطراف ریشه را جدا کرده و ریشه های ضخیم و تیره را با قیچی 
جدا می  کنیم سپس ریشه ها را در محلول خاک رس + کودحیوانی تازه + قارچ کش 

قرارداده تا زخم ها ضد عفونی شده )این عمل را پرالیناژ( گویند.
فرمول پرالیناژ: توپسین یا سموم قارچ کش 300 گرم + خاک رس10کیلو گرم + 

پهن 5کیلوگرم + آب 100 لیتر
پنسمان: حذف و هرس انتهای شاخه  های نرم، علفی و در حال رشد را که به کمک 
انگشتان دست انجام می گیرد را پنسمان گویند. برای این کار جوانه انتهایی را با 
ناخن قطع می  کنند و یا جوانه انتهایی را بین انگشتان فشار داده و له می  کنند این 
عمل موجب می  شود که جوانه های جانبی تحریک و رشد کرده و شاخه های جدید 
ایجاد کند و گیاه کوتاه و پرپشت شود. این هرس در گیاهانی مانند بگونیا ـ حسن 

یوسف ـ شمعدانی کاربرد دارد.
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انجام هرس گلدانی در حسن یوسف به صورتی باید انجام شود که هرچه بیشتر به 
ساقه اصلی آن اجازه رشد داده شود؛ به ارتفاع مطلوب می  رسد. در این هنگام جوانه 

انتهایی آن را قطع کنید.
با قطع جوانه انتهایی، جوانه های جانبی شروع به رشد می  کنند. همه آنها را به جز 
دو جوانه باالیی حذف کنید. جوانه انتهایی این دو شاخه را پس از 6 برگی شدن نیز 

حذف کنید تا کل تاج حسن یوسف از دو جوانه جانبی اولیه به وجود آید.

است  بهتر  که  معتقدند  کارشناسان  اغلب  سبز:  همیشه  درختان  هرس  شیوه 
درختان زینتی حالت طبیعی خود را حفظ کنند، اما با همه اینها ضروری است که 
شاخه های خشکیده و آفت زده حذف شود. با هرس انتهای شاخه های اصلی می  توانیم 
امکان رشد شاخه های فرعی را فراهم کنیم. انواع شمشاد و ترورن را کوتاه کنید تا 
رشد جانبی بیشتری داشته باشند. در مورد سوزنی برگ ها فقط شاخه های پایینی را 

در صورتی که مزاحمت ایجاد می  کنند هرس کنید.
شیرخشت یا کوتوناستر به هرس چندانی احتیاج ندارد اما می  شود شاخه های اصلی 
را قدری کوتاه کرد. برای هرس رزماری و اسطوخودوس باید تا بهار صبر کنیم زیرا 

چنین گیاهانی بهتر است در ابتدای بهار هرس شده و کوتاه نگه داشته شوند.
از  بعضی  شوند:  هرس  نباید  که  گیاهانی 
گیاهان آپارتمانی به ندرت نیاز به هرس دارند، 
اما بعضی از آنها هرگز نباید هرس شوند، چرا 
که خواهند مرد. نخل خرما و نخل نارگیل هر 
دو دارای سلول  های مریستم  انتهایی هستند 
و سلول  های دیگری برای رشد جانبی بر روی 
ساقه ندارند. در نتیجه اگر جوانه  انتهایی گیاه 
را هرس کنید، گیاهتان می  میرد. همین طور 
خیلی از گونه  های گل ارکیده هم نباید هرس 
شوند و به جای هرس تنها برگ  ها و گل  های 
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مرده را از گیاه جدا کنید.
نابود  هرس  هنگام  به  که  است  زدنشان  جوانه  نحوه  دلیل  به  آنها  نکردن  هرس 

می  شوند و گیاه را می  کشد. بسیاری از گونه های ارکیده از همین دسته هستند
آیا درختان و درختچه های زینتی نیاز به هرس دارند؟ بدون شک برای درختان 
میوه که هدف، حفظ سالمتی گیاه و تولید میوه مرغوب است، هرس کاماًل الزم و 
ضروری است اما هرس گیاهان زینتی تا حدودی به سلیقه اشخاص بستگی دارد. 
این  برای  می  شود،  گل  زیادی  و  مرغوبیت  موجب  رز  درختچه  مورد  در  کار  این 
منظور باید در بهمن ماه آن را هرس کنید و در بهار به حذف پاجوش ها بپردازید.

در مورد گیاهان همیشه سبز و بدون گل، هرس، بیشتر به سلیقه اشخاص بستگی 
داشته و به منظور شکل دادن به شاخه ها انجام می  شود.

از اوایل پاییز تا اواخر زمستان می  توانیم درختان همیشه سبز را هرس کنیم. این 
نکته قابل توجه است که در مناطق سرد هرس زیاد در ابتدای زمستان موجب آزار 

و اذیت درخت می  شود.
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مورفولوژي درخت:
تنه: حدفاصل بین طوقه و تاج درخت را تنه می  گویند.

شاخه: از تنه، شاخه هاي اصلی منشعب شده و از هر شاخه اصلی تعدادي شاخه 
فرعی منشعب می شود که به آنها شاخه هاي فرعی درجه یک و به شاخه هایی که از 
شاخه هاي فرعی درجه یک منشعب می  شوند، شاخه هاي فرعی درجه دو می  گویند.

روي هر شاخه، اعضای زیر وجود دارد:
جوانه،  داخلی  ساختمان  نامید.  می  توان  نیز  چشمک  یا  چشمه  را  آنها  جوانه: 
تفاوت می  کند. شکل  تبدیل شود،  برگ  یا  و  به میوه، شاخه  بعداً  اینکه  برحسب 
خارجی جوانه شاخه)چوب( کشیده و نوک تیز است و در داخل از برگچه هایی که 
یکدیگر را پوشانده اند، تشکیل شده است و این برگچه ها، قسمت هاي داخلی جوانه 
از تأثیر عوامل جوي خارج حفظ می  کنند و اغلب این جوانه ها به وسیله یک  را 
برآمدگی بالشتک مانند به شاخه متصل می  شوند. جوانه چوب روي شاخه هاي یک 
ساله یا در انتهاي آنها وجود دارد. این جوانه قادر است در صورت دریافت شیره 
پرورده فراوان، شاخه جوانی را به وجود آورد. برعکس اگر به میزان مناسب تغذیه 
شود، می  تواند پس از یکسال به میخچه و پس از دوسال به المبورد تبدیل شود که 

هر دو این اندام ها بارده هستند.
شکل خارجی جوانه گل گردو کروي است و زیر پوشش هاي جوانه، در داخل چند 
برگچه و در وسط برگچه سلول اصلی گل قرار دارد. در انواع درختان، نوع جوانه 
تفاوت دارد. یعنی در درختان هسته دار مانند زردآلو، هلو و گیالس جوانه براي 
منظور خاصی به وجود می  آید )گل یا شاخه(. در صورتی که در درختان دانه دار 
مانند سیب و گالبی جوانه ها به منظور خاصی تشکیل نمی شوند. یعنی در اوایل 
عمر، جوانه از براکته و چند برگچه داخلی تشکیل شده و بعداً به مقتضاي محیط و 
طرز پرورش ممکن است به جوانه شاخه و یا گل تبدیل شود. سیر تکاملی جوانه در 
این درختان 3 تا 4 سال به طول می  انجامد. اغلب با هریک از جوانه هاي نامبرده یا 
دو جوانه کوچک تر مشاهده می  شود که نزدیک به جوانه گل یا چوب و در طرفین 
آن قرار گرفته اند. موقعی که جوانه اصلی به علتی از بین برود و یا خشک شود، یک 

یا هر دو جوانه جانبی که جوانه انتظار نام دارد، شروع به نمو می  کنند.
عالوه بر جوانه هاي انتظار پنج نوع زایده خشبی نیز روي هر شاخه مشاهده می  شود. 

این شاخه یا زایده ها عبارت اند از:
میخچه )Dard(: میخچه زایده اي کوتاه و خشبی می  باشد که طول آن از 4 تا 5 
سانتی متر تجاوز نمی  کند و مانند شاخک، حامل جوانه گل و میوه می  باشد. از قطع 

میخچه باید به عنوان یک عضو میوه دهنده خودداري نمود.
شاخك یا برندی )Brindille(: عبارت از شاخه کوتاه )در حدود 10 تا 40 سانتی متر( 



131

فصل 4: هرس کن گل و بوته

است  ممکن  آن  انتهاي  در  که  است  نازکی 
قرار  گل  جوانه  یک  یا  چوب  جوانه  یک 
گرفته باشد. این اندام ها بیشتر روي درختان 

دانه دار دیده می شوند.

داراي جوانه گل  غالباً  و  کوتاه ترند  برندي  از  شاخه ها   :)Lambourd( المبورد 
هستند. 

نرك یا گورمان: )Gourmand(: اغلب 
بر روي شاخه اصلی و یا فرعی شاخه هاي 
طویل و ضخیم دیده می  شوند که به طور 
کلی فاقد جوانه گل بوده به طور عمودي 
رشد می  کنند، و چون عقیم می  باشند باید 
به کلی از محل اتصال به شاخه حامل آن 

را قطع کرد.

)Brindille( شاخك یا برندی

)Dard( میخچه

)Lambourd( المبورد

برندی تاجدار
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بورس: در درختان میوه دانه دار، بورس بر آمدگی ضخیم و گوشت مانندي است 
که در محل ایجاد میوه به وجود می  آید. این عضو حامل تعدادي جوانه چوب و گل 

است. 

 قسمت هاي مختلف و مهم یك درخت

بورسبورس
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هرس و تربیت اولیه نهال:
تربیت )Training(: ایجاد یک فرم خاص )ستونی ـ هرمی ـ بیضی ـ کروي و 
مجنون( در تاج نهال به منظور حصول هدف یا اهدافی خاص را تربیت نهال گویند.

براساس شکل طبیعی درختان، الزم است قباًل در خزانه هاي تولید، هرس و تربیت 
اولیه بر روي نهال صورت پذیرد.

به عبارتی هرس در فضاي سبز هدف نیست، وسیله اي است براي تربیت درخت.
از آنجا که این عمل به طور صحیح و مناسب در اکثر نهالستان ها انجام نمی  شود، 
الزم است پس از کاشت، با توجه به فرم طبیعی درخت )ستونی ـ هرمی  ـ بیضی ـ 
کروي و مجنون( و نوع کاربرد آنها اسکلت اولیه درخت را با تربیت مناسب )هرس 

اولیه که بسیار مهم و حیاتی می  باشد( شکل دهیم.
نهالستان  در  کار  این  است  بهتر  ایدئال  شرایط  در  شد  ذکر  که  همان گونه  البته 
بازوهاي اصلی توسط  انجام شده و در محیط هاي شهري احتمال شکسته شدن 
افراد خصوصاً برخی از دانش آموزان و کودکان کم سن و سال می  باشد که شکل 
نامطلوبی را براي درخت در سال هاي آینده به وجود خواهد آورد. این گونه درختان 

بهتر است جابه جا شده و نهال جدیدي جاي آن غرس گردد.
جوان سازي درختان و درختچه هاي مسن)Rejuvenation(: این موضوع کاماًل 
تخصصی و فنی می  باشد و متأسفانه در بسیاري از شهرهاي ایران در چند سال اخیر 
به خیال جوان سازي درختان کهنسال و تنومند اقدام به هرس هاي شدید نموده و 
موجب خشکیدگی این درختان ارزشمند شدند. شایان ذکر است که عکس العمل 
درختان مختلف در مقابل هرس جوان سازي بسیار متفاوت بوده و برخی عکس العمل 
مثبت و برخی عکس العمل منفی نشان می  دهند. به هر حال قبل از اقدام به چنین 
عملی می  بایستی مطالعات و بررسی هاي اولیه به صورت دقیق انجام شود و این عمل 
به صورت تدریجی و طی چند سال و تحت نظر متخصص و کارشناس امر انجام شود 
و از هرس هاي شدید و یکباره به منظور جوان سازي درخت جداً خودداري نمود به این 

نوع هرس هاي غلط و اشتباه اصطالحاً Lopping گفته می  شود.
موقع هرس درختان:

بستگی به نوع درخت و نوع هرس و آب و هواي محل دارد که در مورد هر یک 
به  را در هنگام  بیشتر درختان خزان پذیر  باید جداگانه بحث شود.  از درختان 
خواب رفتن آنها از اواخر پاییز تا اوایل بهار هرس می  کنند ولی منطقی تر آن 
است که درخت را پس از مدت زمان کوتاهی که از خواب بیدار شده باشد، هرس 
کنید تا به ترمیم زخم خود قادر باشد. درختان افرا و راش بر اثر هرس از محل 
زخم خود شدیداً شیرابه ترشح می  کنند. بنابراین، اواخر پاییز زمان مناسبی براي 
هرس آنها است. سوزنی برگان نیز، به دلیل ترشح شدید شیرابه، بهتر است در 
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پاییز هرس شوند.
زمان هرس درختان زینتی در زمستان: این نوع هرس را باید پس از خزان 
داد. در صورت  انجام  آغاز می  شود؛  زمانی که رکود زمستانی گیاه  و  کامل گیاه 
وجود سرماي شدید در منطقه بهتر است هرس زمستانه به تأخیر افتاده و در اواخر 
فصل خواب انجام شود. در این زمان حرکت شیره پرورده بسیار کند می  باشد و 
براي گیاه به وجود  مواد غذایی در تنه درخت ذخیره می  شود و مشکل خاصی 

نمی آید.
و  انجام می  شود  در فصل رشد  از هرس  نوع  این  تابستانه )هرس سبز(:  هرس 
شامل حذف شاخه و یا سر شاخه هاي خشک بیمار، نرک ها، پاجوش ها و حذف گل ها 
و میوه هاي خشکیده )به منظور تحریک تولید مجدد گل و میوه( ایجاد پرچین و 
شکل دهی )Topiary( می  باشد. البته در زمان هایی که آفتاب سوزان است؛ بهتر است 

در ماه هاي تیر و مرداد این نوع هرس در قسمت تاج درخت انجام نشود.
پس از هرس زمستانه فعالیت گیاه آغاز می  شود و اعضاي مختلف درخت رشد و نمو 
خود را از سر می  گیرند. در طول دوران رشد و نمو، اندام هاي زائد و بدون مصرف 
و مزاحم نیز در بعضی از درختان رشد کرده و مقدار زیادي از انرژي موادغذایی در 
درخت را صرف نشو و نماي خود می  کنند و در نتیجه درخت ضعیف می  شود. از 
اعضاي مهم می  توان پاجوش هایی که اطراف ریشه و یا ساقه و تنه به وجود می  آیند 
را نام برد که به وسیله هرس سبز بایستی نسبت به قطع آنها اقدام کرد. هرس سبز 
را بر روي شاخه هایی که رشد و نمو آنها در اواسط تابستان براي برخی از واریته ها 
و یا اوایل پاییز )براي واریته هاي دیگر( به پایان رسیده است، انجام می  دهند. تجربه 
نشان داده است که عملیات هرس تابستانه روي شاخه بهتر است در اواسط تابستان 
از سال مواد ذخیره اي درخت به مصرف رسیده و  این موقع  انجام شود؛ زیرا در 
موقع ذخیره سازي موادآلی در اندام هاي آن است. هرس برگ، گل، ریشه، میوه و 
حذف نرک ها و پاجوش ها، ایجاد زخم روي پوست ساقه و قطع انتهاي شاخه هاي 
سریع الرشد از عملیات هرس تابستانه هستند. هرس سبز باعث حذف قسمتی از 
شاخ و برگ هاي درخت شده و به این ترتیب تهویه گیاه را تسهیل می  نماید. در 
این صورت برگ ها و اعضاي مختلف گیاه می  توانند از نور خورشید حداکثر استفاده 

را بنمایند.
نکته: هرس تابستانه ترجیحاً سبک و خفیف انجام می  شود.

انواع هرس )از نظر شدت هرس(: شدت هرس بسته به نوع درخت )عکس العمل 
درختان مختلف در مقابل شدت هرس بسیار متفاوت است.(

سن درخت، چگونگی هرس در سال هاي گذشته، مسائل ترافیکی، محل استقرار 
بود.  متفاوت خواهد  و...(  مرتفع  با ساختمان هاي  پارک، مجاورت  )ریفوژ،  درخت 
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به طور کلی بسته به وضعیت موجود تاج درخت و هدف از اجراي عملیات هرس، 
نوع حذف و یا سرزنی شاخه ها متفاوت خواهد بود و با روش هاي ذیل انجام می  شود:
بریده  شاخه ها  یا  و  نهال  نوک  فقط  نوع هرس  این  در  نوك شاخه ها:  زنی  سر 
می  شود و هدف اصلی در این روش، متراکم ساختن تاج و تحریک شاخه دهی فرعی 
می  باشد. به عنوان مثال با این روش می  توان تاج سرو نقره اي را با چند سال هرس 
سرزنی کاماًل متراکم نمود و یا چنانچه یک درخت چنار و یا اقاقیا داراي تاج ضعیف 
و غیر متراکم باشد )به دلیل هرس هاي غیر اصولی سال هاي گذشته و یا آفات ـ 
بیماري ها و غیره( با این نوع هرس می  توان شاخه هاي اصلی را تحریک به ایجاد 
را طی چند سال،  تاج درخت  بدین وسیله  و  نمود  آتی  فرعی در سال  شاخه هاي 

پرشاخه و متراکم نمود )به منظور ایجاد فرم و سایه اندازي بیشتر(
حذف کامل شاخه ها )تنك کردن تاج(: شاخه هاي درونی و شاخه هاي با زوایاي 
نامناسب )زوایاي بسته ـ دفرمه ـ آفت زده و بیمار( را از قسمت انتها حذف نموده 
نوع هرس،  این  عبارت دیگر هدف  به  تاج درخت خلوت می  شود.  این عمل  با  و 
تنک کردن شاخه ها و کاهش تراکم تاج می  باشد. درختانی که به دلیل هرس شدید 
در سال هاي گذشته، حالت جارویی به خود گرفته اند و یا چند سالی هست که 
هرس نشده اند؛ بهتر است با این روش هرس شوند. این عمل اصالحی می  بایستی 

طی 2 الی 3 سال و به صورت تدریجی انجام شود.
حامل خود  شاخه  با  یا  و  تنه  با  شاخه  که  زاویه اي  چه  هر  که  داشت  دقت  باید 
می  سازد به زاویه قائمه 90 درجه نزدیک تر باشد، این شاخه قوي تر بوده و رشد 
بهتري در سال آتی خواهد داشت و شاخه هاي با زوایاي بسته نیز بهتر است حذف 

شود.
طوفان  و  برف  سنگینی  مقابل  در  مقاومتشان  بسته  زوایاي  با  شاخه هاي  عموماً 

ضعیف تر می  باشد.
انواع هرس فرم دهی: 

 از لحاظ ارتفاع که می  تواند از خزانه شروع شود و بستگی به اهداف مورد نظر 
دارد. )پا بلند، نیمه پاکوتاه و پا کوتاه(

شلجمی،  هرمی،  گرد،  )مانند شکل هاي  درختچه  یا  درخت  تاج  نظر شکل  از   
جامی، پاچراغی و...(

مایل،  و  و تک سویه  دوسویه  کوردون  پاچراغی،  اشکال  مانند  پهن   شکل هاي 
پالمت، بادبزنی، اسپالیه )Y ،v ،)U شکل اسپیندل، تاتورا ترلیس...(

ـ فرم پهن چند شاخه ) پالمت (: این فرم هم در میوه کاري و هم در حالت 
تزئینی کاربرد بیشتري دارد.
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نیمه  پاکوتاه،  حالت  سه  به  است  ممکن  درختان  ارتفاع،  نظر  از  ارتفاع:  نظر  از 
پاکوتاه و پا بلند تربیت شوند. در صورتی که ارتفاع درخت از سطح خاک تا اولین 
شاخه اصلی کمتر از 70 سانتی متر باشد درخت به صورت پاکوتاه تربیت شده است. 
امروزه از این روش براي تربیت درختان پاکوتاه سیب استفاده شود. همچنین در 
صورتی که از انواع پایه هاي ضعیف استفاده شود، الزم است درخت به فرم پاکوتاه 
هرس شود. در فرم نیمه پاکوتاه، ارتفاع تنه درخت حدود 100 سانتی متر است. 
اتالق  بلند  پا  فرم  آن  به  باشد  از 100سانتی متر  بیش  تنه  ارتفاع  در صورتی که 
می  شود. این فرم معموالً براي درختان انجیر، گیالس، گردو و بادام مورد استفاده 

قرار می  گیرد.
هرس  پهن  و  گرد  فرم  دو  به  تاج  شکل  نظر  از  را  درختان  تاج:  شکل  نظر  از 
اگر  ولی  دارد.  یکسانی  رشد  جهات  تمام  در  درخت  تاج  گرد،  فرم  در  می  کنند. 
شاخه ها را وادار نمایند که در یک صفحه و عمود بر زمین رشد کنند، فرم تاج را 
پهن می  نامند. انتخاب فرم تاج به عواملی مانند نور، درجه حرارت، نوع گیاه، نوع 
فرم گرد شاخه مرکزي  اگر در  دارد.  باد در منطقه بستگی  و میزان سرعت  پایه 
درخت حذف شود، آن را فرم گرد توخالی می  گویند و اگر شاخه مرکزي باقی بماند، 
به آن فرم گرد توپر می  گویند. فرم هاي هرمی   و شلجمی   از نوع توپر و فرم جامی   از 
نوع توخالی می  باشد. درختانی مانند مو به فرم خاصی هرس و تربیت می  شوند که 

به آن فرم پاچراغی می  گویند.
روش های تربیت نهال: 

شدید  انتهایی(  جوانۀ  )غلبۀ  انتهایی  چیرگی  که  درختانی  در  مانند:  پر  تربیت 
است، این نوع هرس انجام می  شود، در این روش باید قسمت پایین تنه شاخه ها 
را حفظ کرد. در واقع فرم درخت به صورت پر می  باشد. این نوع تربیت بیشتر در 

سوزنی برگان از جمله سرو خمره ـ کاج مشهد و سرو نقره اي کاربرد دارد.
انجام  است؛  شدید  انتهایی  چیرگی  که  بزرگ  درختان  در  استاندارد:  تربیت 
را حذف  تمامی شاخه ها  زمین،  از سطح  متر  ارتفاع 2  تا  این روش  در  می  شود. 
می  کنیم. البته بر حسب نوع درخواست، این ارتفاع بیشتر هم می  شود )خصوصاً در 

ریفوژهاي میانی و کم عرض.(
این نوع تربیت در نارون، چنار، توت، زبان گنجشک، عرعر و بید کاربرد دارد.

تا ارتفاع دو متر از سطح زمین نباید  تربیت استاندارد مجنون: در این روش، 
هیچ پیوندي انجام شود. این نوع تربیت در بید مجنون، اقاقیا پیوندي و نارون و 

مجنون کاربرد دارد.
تربیت بوته اي: در درختان کوتاه که چیرگی انتهایی ضعیف است؛ انجام می  شود، 
در این روش حدود نیم متر از سطح زمین تمامی  شاخه ها را حذف می  کند. این نوع 
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تربیت براي درختان پراکنده در چمن کاري ها کاربرد دارد مانند زیتون، هلو، گل 
و سیب گل.

تربیت هرمی  : در این نوع هرس بدون اینکه جوانه انتهایی نهال و یا شاخه اصلی 
را  خود  طبیعی  حالت  درخت  یا  و  نهال  می  دهیم  اجازه  کنیم،  حذف  را  درخت 
حفظ کند. این شکل هرس بیشتر براي درختانی نظیر تبریزي، چنار و کاج تهران 
به کار می  رود و به درخت و یا نهال اجازه داده می  شود که به طور طبیعی در حالی 
که شاخه مرکزي )شاخه لیدر( آن از شاخه هاي فرعی بلندتر است، رشد نماید و 
هرس تنها محدود به حذف شاخه هاي فرعی اضافی و قطع شاخه هاي پایینی تنه 
تا ارتفاع دلخواه می  گردد و به هیچ وجه شاخه لیدر نبایستی حذف شود. درختانی 
که به این شکل تربیت می  شوند، چون طول شاخه هاي فرعی پایینی آنها بیشتر از 
شاخه هاي فرعی باالتر بوده شکل یک هرم یا مخلوط به خود می  گیرند و معموالً 
داراي ارتفاع نسبتاً زیاد و قطر تاج نسبتاً کم می  باشند، این نوع هرس بیشتر براي 
ریفوژهاي میانی و کناري با عرض کمتر از 4 متر توصیه می  شود. دو نوع فرم هرمی 
داریم، یکی فرم هرمی دوکی که در آن شاخه هاي اصلی به طور متناوب و با زاویه 
45  درجه روي تنه تنظیم شده اند و دیگري فرم هرمی  چلچراغی نام دارد که در این 
فرم شاخه هاي فرعی با فاصله کمتري از یکدیگر )حدود 30 سانتی متر( و به طور 
مجتمع روي تنه قرار می  گیرند. درختان پرورش یافته به این فرم قوي و مستحکم 

خواهند بود.
تربیت شلجمی  : در این شکل تربیت، هیچ شاخه اي مداوماً حالت لیدر )پیشاهنگ 
یا مرکزي( به خود نخواهد گرفت و به مجرد اینکه شاخه اي بر دیگران مسلط و 
از آنها بزرگ تر شود، باید انتهاي آن را قطع و نقش پیشاهنگ را به شاخه دیگري 
واگذار کرد. این طرز تربیت، باعث می  شود که درخت در تمام جوانب خود داراي 
برابر فشارهاي خارجی )نظیر برف و طوفان( مقاومت  شاخه هاي قوي شود و در 
براي درختان  بیشتر  تربیت  این روش  نشان دهد.  از خود  باالیی  بسیار  و تحمل 
افرا سه برگ، توت نرک و کاکوزا  تلخ،  زیتون  زبان گنجشک،  اقاقیا نرک، عرعر، 
توصیه می  شود و موجب گستردگی تاج و سایه اندازي درختان می  گردد و به هیچ 
وجه براي ریفوژهاي میانی با عرض کمتر از 4 متر توصیه نمی  شود. در این نوع 
هرس ارتفاع درخت محدود و تاج درخت گسترده می  شود و درختانی که به شکل 
شلجمی  هرس می  شوند، داراي شاخه هاي قوي می  باشند که در مقابل فشارهاي 
خارجی مقاومت بیشتري دارند. از درختان مثمر نیز، درختانی مانند سیب، گالبی، 

زردآلو، بادام، گردو و پسته را می  توان به شکل شلجمی   تربیت کرد.
تربیت مرکز باز )جامی  (: در این فرم به دلیل حذف شاخه اصلی درخت توخالی 
است. در این فرم با حذف جوانه انتهایی نهال و یا شاخه هاي اصلی، درخت یا نهال 
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را تحریک به تولید شاخه هاي فرعی نموده و در سال هاي بعد شاخه هایی که داراي 
براي  این نوع هرس  باز هستند را نگه داشته و مابقی را حذف می  کنیم.  زوایاي 
به  می  شود.  توصیه  دارد  وجود  برق  هوایی  کابل هاي  عبور  مشکل  که  محل هایی 
عبارت دیگر کابل هاي هوایی را می  توان از تونل سبز ایجاد شده عبور داد، همچنین 

فرم جامی  مناسب مناطقی است که محدودیت نور دارند.
با توجه به اینکه این نوع هرس موجب گستردگی تاج و سایه انداز بیشتر در سال هاي 
و  معابر  در  پارک ها،  در  موجود  پراکنده  درختان  براي  بیشتر  لذا  می  گردد  آتی 
ریفوژهاي با عرض بیش از 4 متر توصیه می  شود. نظیر توت کاکوزا، زبان  گنجشک، 

اقاقیا نرک و افرا.
فرم پاچراغی: این فرم هرس در مو )انگور( بیشترین کاربرد را دارد و در برخی از 

پیچ ها به کار برده می  شود.
فرم های پهن: این فرم ها را می  توان به سه دسته کلی شامل یک شاخه )کوردون(، 

دو شاخه )کوردون دو سویه و U(، و چند شاخه )پالمت( تقسیم کرد.
شاخه،  پوست  برداشت  شاخه،  خم کردن  شاخه ها،  هرس  باردهی:  هرس 

زخمی  کردن پوست، هرس برگ، هرس گل، هرس میوه، هرس ریشه
مواد شاخه زا:

بوترالین: با خشک کردن جوانه انتهایی، مشابه هرس سربرداري عمل می  کند و 
چیرگی انتهایی را خنثی می  کند و موجب پدیدار شدن شاخه فرعی می  شود.

بازدارنده ها:
آالر: از رشد کلیه قسمت هاي شاخساره جلوگیري می  کند.

تنظیم کننده هاي آکسینی
نفتالین استیك اسید)NAA ( : از رشد نرک ها و پاجوش ها جلوگیري می  کند.

نگاهی بر هرس گیاهان زینتی:
در هرس گیاهان زینتی هدف فرم دهی و در بوته هاي گل دهنده، تولید گل هاي 
بیشتر و یا مرغوب تر است. مثاًل هرسی که در گل گلسرخ صورت می  گیرد بیشتر 
جهت تولید گل مرغوب و با کیفیت تر می  باشد و یا هرسی که بر روي ترون انجام 
می  شود، جهت فرم و شکل دهی می  باشد. جهت فرم دهی به گیاهان زینتی به 
این صورت عمل می  کنند: هر بهار شاخه هاي زیادي را که سبب می  شوند گیاه از 
صورت مطلوب خارج گردد حذف می کنند و جوانه هاي زیادي را از بین می برند 
و اگر در وسط گیاه نقاط خالی بود که باید پر شود می  گذارند تا جوانه هاي آن 
نقطه نموکرده و بلند شوند و هر ساله این عملیات را جهت گیاهان زینتی چند 

ساله باید انجام داد.
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انواع هرس در گل کاري
هرس چوبی:

روش کار: شاخه هاي کهنه و چوبی شده را براي اینکه به بوته شکل خاصی بدهند 
تا آن را تحریک به نمو شاخه هاي نو نمایند قطع می کنند و می  چینند. این هرس 
انجام می  دهند. هرس  بهار  نزدیک  و  اواخر زمستان  بیشتر در  ولی  را همه موقع 
به  هندسی  مختلف  اشکال  دادن  براي  شد  گفته  که  همان طور  کهنه  شاخه هاي 
بوته ها مانند: هرم، مخروط، کره و.... و یا حذف شاخه هاي کهنه براي بیرون آمدن 
شاخه هاي نو و پرقوت است که از آنها گل هاي درشت و جالبی به دست آید )مانند 
هرس گل سرخ( درختانی که گل آنها روي شاخه هاي سال قبل می  رویند مانند: 
یاس خوشه اي، خرزهره هندي، کاملیا و به ژاپنی را باید بعد از تمام شدن گل هاي 

آنها هرس کرد.
هرس نرم )سبز(:

هرس شاخه هاي نرم، عبارت است از کوتاه کردن ساقه هایی که مغز آنها هنوز نرم 
است. هرس شاخه هاي نرم را باید همان موقع که بوته مشغول نمو است، یعنی فصل 
بهار انجام داد. وقتی بخواهید یک شاخه نرم را هرس کنید باید یا آن را بین انگشت 
شست و سبابه بفشارید تا یاخته هاي آن له شده مانع از رفتن شیره گیاه به قسمت 
باال شود یا آنکه آن را با چاقوي پیوند زنی قطع نمایید.نتیجه این کار آن است که در 
اثر متوقف شدن شیره گیاه در محل بریده شده از اطراف شاخه، جوانه هاي جدیدي 

می  روید که بر پرپشت ساختن بوته و شکیل کردن آن کمک می  کند.
نتیجه دیگر آن درشت تر کردن گل است. اگر می  خواهید که گل بوته اي را از حد 
عادي درشت تر کنید یکی از گل هاي آن را روي یک ساقه باقی گذارده و غنچه هاي 

دیگري را که اطراف آن روییده هرس کنید )مثل گل داوودي(
درخت اقاقیا )پیوندي و نرك(:

درخت اقاقیای پیوندي به دلیل ترد و شکننده بودن شاخه ها و به منظور جلوگیري 
درخت،  تاج  مرکز  به  نوردهی  افزایش  و همچنین جهت  رفتن شاخه ها  درهم  از 
اقاقیا  تابستان( و هرس زمستانه )خواب( می  باشد.  نیازمند هرس سبز )در فصل 
پیوندي )چتري( بسته به محل کاشت )رفیوژـ پارک ـ محوطه باز ـ حاشیه معابر و 
...( میزان و شدت هرس آن متفاوت خواهد بود. به طور کلی درختان اقاقیاي موجود 
به  نبوده و هرس آن محدود  نیازمند هرس شدید  باز  پارک ها و محوطه هاي  در 
هرس عمومی  خواهد بود، در حالی که درختان موجود در رفیوژهاي میانی و کناري 
)بسته به عرض رفیوژ، مسائل ترافیکی، تردد عابرین پیاده و...( هرس می  بایستی 
همه ساله انجام شده و چنانچه درختی تا کنون هرس نشده است بهتر است هرس 
انجام  به گونه اي  را می  بایستی  انجام شود. هرس  و اصالح درخت طی چند سال 
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دهیم که عمدتاً شاخه هاي موجود در قسمت مرکزي تاج درخت حذف و شاخه هاي 
جانبی با زوایاي باز نگهداري شود.

چنار:
نیازمند هرس شدید نمی  باشد  به گونه اي است که  طبیعت و رشد درختان چنار 
)درختی است خود هرس( به عبارت دیگر چنار چنانچه در سال هاي اولیه کاشت، 
و  بود  نخواهد  هرس  نیازمند  دیگر  باشد،  شده  هرس  و  تربیت  اصولی  و  درست 
شیوع  به  توجه  با  است  ذکر  قابل  شود.  عمومی   انجام  هرس  می  بایستی  صرفاً 
کلروز درختان چنار در سطح شهر کرج، در مورد درختانی که دچار عارضه مرگ 
درختان  احیای  تخصصی  دستورالعمل  اساس  بر  می  بایستی  فیزیولوژیک شده اند 

چنار حاشیه معابر اقدام نمود.
نارون:

نارون در  تفاوت که درخت  این  با  بوده  اقاقیا  به هرس  شبیه  تقریباً  نارون  هرس 
از جمله  لذا ضد عفونی وسایل هرس  بیماری ها حساس می  باشد،  آفات و  مقابل 
قیچی و اره از ضروریات می  باشد.ساده ترین روش ضد عفونی ادوات هرس استفاده 
از وایتکس 25% می  باشد )25 % وایتکس + 75 % آب( که در این صورت کافی است 
قیچی و اره را به مدت چند ثانیه در محلول فوق قرار دهیم و این عمل از درختی 

به درخت دیگر تکرار شود.
قابل ذکر است که نارون به هیچ وجه نبایستی هرس شدید شود و حتماً می  بایستی 

بازو هاي اصلی را حفظ نمود )مانند اقاقیاي پیوندي.( 
بید:

به طور کلی درخت بید مجنون نیازمند هرس شدید می  باشد و بهتر است هر دو 
الی سه سال یک مرتبه این درخت را به صورت نسبتاً شدید هرس نمود. در هنگام 
هرس حفظ بازو هاي اصلی ضروري بوده و حداکثر تا بازوي اصلی حذف گردد.در 
مورد درختان بید مجنون جوان )نهال ها( در هنگام هرس می بایستی مراقب محل 
پیوند بوده و آسیبی به محل پیوند وارد نشود. هرس درختان بید )نرک( نیز محدود 

به هرس بازو هاي اصلی خواهد بود.
سوزنی برگ ها )کاج تهران ـ سرو نقره اي ـ سرو شیرازـ کاج مشهد و...(:

به طور کلی هرس سوزنی برگ ها در فصول سرد سال غیر اصولی بوده و بهتر است 
هرس اینگونه درختان در فصول رشد و نسبتاً خنک سال انجام شود. بهترین زمان 
هرس سوزنی برگ ها خصوصاً هرس فرم دهی اوایل بهار و پاییز می  باشد و در آذر 
ماه صرفاً شاخه هاي خشکیده و آلوده و مزاحم حذف شوند و از هرس فرم دهی در 

این فصل جداً می  بایستی پرهیز نمود.
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نرگس درختی:
این درختچه معموالً نیازي به هرس چندانی ندارد و تنها باید هر سه یا چهار سال 
یکبار در اوایل بهار یا پاییز تعدادي از ساقه هاي خیلی مسن را از قاعده قطع کنیم. 
همچنین هرس پنسمان یا چیدن نوک شاخه هاي تازه روییده در تابستان باعث 

جلوگیري از حجیم شدن تاج شده و آن را متراکم تر می  سازد.
ماگنولیا:

بهتر است تا جاي ممکن به دلیل سختی التیام زخم هاي حاصل از هرس و کندي 
رشد درخت هرس نشوند ولی در صورت لزوم می  توان در تابستان نسبت به حذف 

شاخه هاي نابجا و یا شکسته اقدام کرد.
یاسمن:

در بهار و تابستان بر حسب زمان گل دهی باید بعد از اتمام دوره گل دهی نسبت به 
حذف شاخه هاي ضعیف اقدام نمود و شاخه هاي خیلی بلند را تا نیمه کوتاه نمود.

دم موشی:
در هرس عمومی  و هرس شاخه هاي اصلی در زمستان از قسمت هاي داخلی حذف 

نموده )هرس نسبتاً شدید( تا گیاه تحریک به رشد دوباره گردد.
ارغوان:

هرس این درخت بسته به نوع فرم آن می  تواند بدون هرس و تنها با قطع اجباري 
شاخه هاي خشک به صورت گلدانی و باز باشد و یا با هرس شاخه زنی می  توان تاج 

آن را انبوه و کروي ساخت.
هوا  اینکه  محض  به  رز:  بوته  هرس 
باید کار  به گرم شدن می  کند  شروع 
هرس بوته رز را شروع کنید، درست 
بعد از آخرین فصل سرد، به طوری که 
بوته رز در معرض تغییر ناگهانی دمای 

هوا قرار نگیرد.
بوته  زمان جوانه زدن   همچنین در 
انجام  را  کار هرس کردن  باید  نیز،  رز 
را  رز  بوته  باید  کار  این  برای  دهید. 
حال  در  که  ساقه ای  کنید.  بررسی 
جوانه زدن است به رنگ قرمز مشخص 

می  شود.
 گاهی اوقات هرس کردن به نوع گل 
رز بستگی دارد. برخی از گل های رز را 
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باید  قبل از گل دهی و بعضی از آنها را باید پس از گل دهی هرس کرد.
این صورت  زیرا در غیر  تیز است،  باشید قیچی  قیچی مناسب هرس: مطمئن 
به ساقه گل آسیب وارد می  شود. همچنین سعی کنید ساقه را به صورت زاویه دار 

برش دهید. 
بوته رز   تمام ساقه های پژمرده در 
را  دیگر  ساقه های  اینکه  از  قبل  را 
همچنین  کنید.  هرس  کنند،  آلوده 
ساقه های قدیمی   را نیز هرس کنید تا 
ساقه های جدید جایگزین آنها شوند. 

بوته  برای هرس  قسمت های الزم 
رز: هرس بخش های میانی بوته رز، به 
جلوگیری از رشد قارچ ها و همچنین 
رسیدن نور آفتاب به این بخش کمک 

می  کند.
 ساقه های قدیمی  و خشک را هرس 
کنید تا ساقه های جدید جایگزین آنها 
شود. ساقه هایی که فاقد برگ هستند 
قهوه ای  رنگ  با  و  به صورت خشک  و 

هستند را هرس کنید.
هرس ساقه های در هم رفته: اگر بوته گل رز بیش از حد رشد کند ساقه های آن 
در هم می رود. بیشتر این ساقه ها فاقد گل و برگ هستند و تنها جلوی رشد بوته 

رز را می  گیرند، پس از هرس کردن آنها دریغ نکنید.
هرس گل رز:  

1ـ تهیه ابزار های مورد نیاز هرس گل رز: شما به یک جفت دستکش مخصوص 
گل رز و یک قیچی تیز برای هرس گل رز نیاز دارید.

بلند  و  ضخیم  باید  دستکش ها   
از  خار هایی که  را  تا دست ها  باشند 

در بوته رشد می  کند محافظت کند.
قیچی  یک  همانند  باغبانی  قیچی   
دقت  می  دهد.  انجام  را  برش  عمل 
داشته باشید که قیچی به اندازه کافی 
به  این صورت  غیر  در  زیرا  باشد  تیز 

ساقه گیاه آسیب می  رساند.
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می  توانید  ندارید  باغبانی  قیچی  اگر   
از هر وسیله مشابه آن برای هرس گل 
رز استفاده کنید اما حتماً به تیز و تمیز 

بودن آن توجه کنید.
 اگر قطرساقه ها بیشتر از 1/27 سانتی متر 
بلند  قیچی هرس دسته  از  بود می  توانید 

به جای قیچی باغبانی استفاده کنید.
برش زاویه دار ساقه گل رز: صرف نظر از هدف، فصل هرس یا نوع برشی که 
انجام می  دهید، برش باید به اندازه  3/5 سانتی متر از باالی جوانۀ برگ و زاویه ای 

به سمت بیرون داشته باشد.
 شیب برش به نحوی انجام شود که از جوانه دور باشد و زاویه ای از باال به پایین 

داشته باشد.
 هر گونه برش در نزدیکی جوانه می  تواند به آن صدمه یا شک وارد کند، اما برش 
بیش از حد ساقه باعث از دست دادن ساقه قدیمی  شده و گیاه انرژی زیادی را از 

دست می  دهد و دیگر نمی  تواند جوانه ای تولید کند.
قراردادن ساقه گل رز در محلول ضد عفونی: قراردادن ساقه های گل رز در 
محلول ضد عفونی کننده باعث کاهش خطر ابتال به بیماری ها در گیاه می  شود. این 

کار بدون در نظر گرفتن نوع و زمان هرس باید انجام شود.
 یک محلول تمیزکننده خانگی، بهترین گزینه برای این کار می  باشد. به جای آن 

می  توان از یک محلول 70 درصد الکل نیز استفاده کرد.
بهار  اوایل  و  زمستان  اواخر  هرس 

گل رز
تا رسیدن فصل   : زمان هرس گل رز 
دوم یا سوم از رشد گیاه صبر کنید، بعد 
از آن می  توانید مطمئن شوید که گیاه 

برای هرس کردن، بالغ شده است. 

 گیاه رز بالغ، باید در اواخر زمستان هرس 
شود، اما در مورد رزهای نابالغ، هرس کردن 
باید در طول دوره رشد گل و برای حذف 

گل های پژمرده صورت بگیرد.
و  پهنا  متر   1/22 باید  بالغ  رز  گیاه   

1/22 متر ارتفاع داشته باشد.



144

 توجه داشته باشید که فاصله بین هر 
هرس می  تواند 2تا 3 سال باشد که این 
مدت بستگی به میزان رشد گیاه رز و 
اینکه می  خواهید بوته رز را تا چه اندازه 

کوتاه نگه دارید، دارد.

هرس گل رز بعد از دوره خواب جوانه ها: بهترین زمان برای هرس کامل رز 
اواخر زمستان و اوایل بهار، درست زمانی که بوته ها از خواب بیدار می  شوند؛ است. 

 ساقه های گیاه را برای مشاهده جوانه ها 
چک کنید. در صورتی که جوانه ها برآمده 
بوته  باشند  نکرده  رشد  هنوز  اما  باشند 

آماده هرس کردن است.
 حتی اگر جوانه های جدیدی شروع به 
رشد کرده باشد می  توانید هرس کردن را 
انجام دهید. اگر زمستان خیلی سردی 
مجدداً  زود  خیلی  بوته  باشید،  نداشته 

جوانه خواهد زد.
رشد  به  شروع  تازه  گیاه  اگر  حتی   
کرده است می  توانید آن را هرس کنید. 
داشته  مالیمی    زمستان  که  در صورتی 
باشید، رشد گیاه می  تواند زودتر شروع 

شود.
توجه به میزان رشد گیاه:  در صورتی 
knockout، مراقبت  از گل های رز  که 
خوبی  رشد  آورید،  عمل  به  را  کافی 
قبل  تا  به همین دلیل  خواهند داشت، 
از  به خوبی  باید  رشد،  فصل  شروع  از 
آنها مراقبت کنید. به عنوان یک قاعده 
که گل های  باشید  داشته  نظر  در  کلی 
رز را به اندازه 0/3 تا 0/6متر )30/5 تا 
که  اندازه ای  از  کوتاه تر  سانتی متر(   61

می  خواهید در فصل رشد داشته باشند؛ نگه دارید.
 می  توانید شاخه های سالم بوته رز را به اندازه یک سوم و یا نصف اندازه شاخه 



145

فصل 4: هرس کن گل و بوته

برش دهید، دقت داشته باشید که بیشتر از این مقدار می  تواند کل بوته را از بین 
ببرد.

عرض و ارتفاع گیاه و نحوه گردش هوا بین بوته رز: حفظ عرض و ارتفاع بوته 
رز ، عالوه بر آنکه در ظاهر بوته رز تأثیرگذار است، مانع از گسترش بیماری های 

قارچی می  شود.
 هرس شاخه های داخلی بوته رز به گردش بهتر جریان هوا در داخل بوته کمک 

می  کند.
هرس کردن شاخه های روی هم افتاده: در صورت نیاز می  توانید هر دو شاخه را 

قطع کنید اما اگر یکی از آنها را قطع کنید هم کافی است. 
از  مانع  افتاده  هم  روی  شاخه های   
هر  یا  یک  قطع  می  شود.  رز  بوته  رشد 
بهتر و سریع تر گیاه  به رشد  آنها  دوی 

کمک می  کند.
بین  بیشتر  فاصله  ایجاد  باعث  این کار   
شاخه های بوته رز می  شود و احتمال رشد 

بیماری های قارچی را کاهش می  دهد.

هرس یك سوم بوته رز: ممکن است در آغاز فصل رشد نیاز باشد تا نصف یا یک 
سوم بوته را هرس کنید. این کار از رسیدن انرژی بیش از حد به شاخه ها و برگ ها 

جلوگیری کرده و به گل دهی بیشتر بوته کمک می  کند.
 در هرس گیاه، زیاده روی نکنید، زیرا در این صورت گیاه انرژی زیادی صرف 

شاخه های از دست رفته می  کند و گل دهی بوته کاهش می  یابد.



146

هرس اواخر بهار و تابستان:
هرس اصالحی تابستان: هرس اصالحی 
باعث می  شود تا انرژی بیشتری به شاخ و 
برگ بوته برسد، در نتیجه شاهد گل های 

شاداب تری خواهید بود. 
 در گرمای تابستان از هرس زیاد گل 
 Knockout رز  گل  کنید.  خودداری  رز 
حساسیت زیادی به گرما دارد و هرس های 

زیاد، باعث تضعیف شاخه های آن می  شود.
هرس زیبایی گل رز: هرس برای زیبایی بوته، ضروری نیست اما اگر می  خواهید 

بوته رز، زیبایی اش را حفظ کند می  توانید بوته را کمی  هرس کنید.
 اگر تعدادی از شاخه های جدید رشد بیشتری دارند و به سرعت از بوته فاصله 

می  گیرند، می  توانید آنها را هرس کنید، تا ظاهر کلی بوته حفظ شود.
 عالوه بر رشد بوته به سمت باال، شاخه ها، در قسمت پایین و زیر بوته نیز رشد 

می  کنند که باید این شاخه ها را نیز در طول فصل رشد هرس کنید.
قطع شاخه های آسیب: در طول فصل رشد هرس باید برای حفظ سالمتی گیاه 
انجام شود. قطع شاخه های آسیب دیده و بیمار، به حفظ سالمتی  بوته رز کمک 

زیادی می  کند.
بیماری،  از  جلوگیری  برای   
باید  رز  بوته  دیده  آسیب  قسمت های 
شاخه های  شوند.  هرس  زودتر  چه  هر 
آسیب دیده، به رشد و تکثیر باکتری ها 
باید  علت  همین  به  و  می  کنند  کمک 

آنها را قطع کرد.

چیدن گل های پژمرده: به منظور حفظ 
زیبایی و سالمتی بوته رز، گل های پژمرده 

را از گیاه حذف کنید.
از شکوفه  پایین تر  از فاصله 5 برگ   

گل رز می  توانید ساقه را قطع کنید.
در  را  برش  گرما،  فصل  طول  در   
قسمت باالیی ساقه گل به فاصلۀ 15/25 
تا 20/32 سانتی متر زیر غنچه رز انجام 

دهید.



147

فصل 4: هرس کن گل و بوته

هرس پاییز گل رز:
هرس قبل از شروع فصل سرما: در 
اواخر  در  را  هرس کردن  ایدئال،  حالت 
فصل تابستان و اوایل فصل پاییز که هوا 

هنوز گرم است انجام دهید.
حال  در  بوته  گرچه  زمان،  این  در   
رشد است، اما باید توجه داشته باشید 

که این رشد  رو به  کاهش است.
و  خشك شده  شاخه های  حذف 
تابستان،  هرس  همانند  دیده:  آسیب 
به  رز  بوته  از  باید،  نیز  سرما  فصل  در 
گونه  هر  زیرا  کنید  مواظبت  خوبی 
نابود  را  رز  بوته  تمام  می  تواند  بیماری 

کند.
 برای جلوگیری از گسترش بیماری، 

تمام شاخه های آسیب دیده و خشک شده که می  تواند ناقل بیماری و قارچ باشد را 
از بوته حذف کنید.

باغبانان  بیشتر  و  نیست  سختی  کار  رز،  بوته  پاییز  هرس  رز:  بوته  از  مواظبت 
می  توانند آن را انجام دهند. مهم ترین کار این است که با هرس شاخه هایی که رشد 

بیشتری داشته اند، به رشد بهتر بوته کمک کنید. 
را  بوته  ارتفاع  به میزان رشد گیاه در فصل رشد، یک سوم  با توجه   می  توانید 

هرس کنید.
 اگر، گیاه به ارتفاع مطلوب نرسید، پیشنهاد می  شود بوته رز را کمتر هرس کنید. 

 اگر رشد بوته سریع باشد، می  توانید بیشتر از یک سوم بوته را هرس کنید.
 اگر در بوته ساقه های بلند و یا به هم چسبیده وجود دارد آنها را نیز هرس کنید.





فصل ٥

پرورش دهنده گل
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اهداف
1 هدف این کار )Task( بر اساس اهداف توانمندسازی عبارت اند از:

٢ هورمون های گیاهی را توضیح دهد. 
٣ خصوصیات و نقش هورمون اکسین را شرح دهد.

٤ بتواند تأثیر هورمون اکسین با انجام عملیات تفسیر نماید.
٥ خصوصیات و نقش هورمون جیبرلین در گیاهان را شرح دهد.

٦ خصوصیات و نقش هورمون سایتو کنین در گیاهان را شرح دهد.
٧ خصوصیات و نقش هورمون اتیلن در گیاهان را شرح دهد.

٨ خصوصیات و کاربرد هورمون بازدارنده اسید آبسایزیک در گیاهان را شرح دهد.
٩ کشت بافت را توضیح دهد.

1٠ اثر هورمون ها در جوانه زنی بذر را توضیح دهد.
11 کندکننده های رشد و انواع آن را توضیح دهد.

1٢ نکات ایمنی و بهداشتی را طی عملیات رعایت نماید.

دانسته های قبلی مورد نیاز هنرجویان
است  الزم  گیاهی  هورمون های  یادگیری  واحد  یا  کار  شروع  از  قبل  هنرجویان 

اطالعات زیر را داشته باشند.
1 شناخت ساختمان گیاهان.

٢ مراحل رشد گیاهان )سبز شدن بذر، ریشه دهی، ساقه دهی، گل دهی و بذردهی( 
٣ نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار

واژه های کلیدی
 کولئوپتیل 

 آنزیم
 فتوپریود

خالصه محتوا
در واحد یادگیری هورمون های گیاهی در درس تولید و پرورش گیاهان زینتی، 
نورگرایی،  )شامل  گیاهان  در  آن  نقش  و  اکسین  هورمون  خصوصیات  مورد  در 
زمین گرایی، تماس گرایی، تنظیم غالبیت انتهایی، تنظیم نمو جوانه گل و آرایش 
و نقش آن در گیاهان )شامل طویل  و...(، خصوصیات هورمون جیبرلین  برگ ها 
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شدن سلول ها، تحریک نمو بذر و جوانه زنی، تأثیر بر گل آغازی و...(، خصوصیات 
هورمون سایتوکنین و نقش آن در گیاهان )شامل شکستن دوره خواب بذر، پیری 
دیررس، و...(، خصوصیات هورمون اتیلن و اثرات آن در گیاهان )شامل شاخه زایی، 
گل دهی، رسیدن، تحریک جوانه زنی بذر، رشد طولی گیاهان آبزی و...(، هورمون های 
بازدارنده و کاربرد آن در گیاهان، عوامل مؤثر بر روی میزان مصرف تنظیم کننده های 
مطالبی  و...  گیاهی(  فاکتورهای  فاکتورهای شیمیایی،  )فاکتورهای محیطی،  رسد 

آمده است.

مواد مصرفي
1 لباس کار

٢ ماسک
٣ جو دو سر

٤ گلدان
٥ آگار

٦ پیمانه
٧ دستکش

٨ قاشق غذا خوری
٩ چاقو

1٠ چراغ مطالعه
11 قلمه گل محمدی

1٢ هورمون های مختلف
1٣ اسید جیبرلین

1٤ الکل طبی
1٥ آب مقطر 

1٦ کلم پیچ یا ترب یا چغندر
1٧ کندکننده های رشد

ابزا ر و تجهیزات
ابزار و تجهیزات و ماشین های مورد نیاز برای این کار یا واحد یادگیری آماده سازی 

بستر کاشت به شرح جدول ذیل می  باشد:

تعداد برای 1٥ هنرجومشخصات فني نام ابزار و تجهیزات و ماشین هاردیف

1 سریموجود در بازاروسایل آزمایشگاهی برای جوانه زنی بذر1
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فضا
 برای انجام عملیات تأثیرات هورمون ها در گیاهان برای هر هنرجو حداقل نیاز به 
100 متر مربع زمین دارای گیاهان زینتی و 10 متر مربع فضای گلخانه ای می  باشد.

 برای انجام عملیات تأثیرات هورمون ها در گیاهان برای هر 15 هنرجو حداقل نیاز 
به 1500 زمین دارای گیاهان زینتی و 150 متر مربع فضای گلخانه ای می  باشد.

آنکه  برای  و  عملی  آموزش های  برای  می  توانند  گرامی  هنرآموزان  ضمن  در   
به  متعلق  گلخانه های  و  مزارع  از  شوند  آشنا  نیز  کار  واقعی  محیط  با  هنرجویان 
تولیدکنندگان و پرورش دهندگان بخش خصوصی تولید و پرورش گیاهان زینتی 

در امر آموزش ها به خصوص آموزش های عملی استفاده نمایند.
 یک اتاق به اندازه 5×4×3 متر به عنوان محل نگهداری انواع هورمون های گیاهی 
و انجام آزمایشات و غیره براي انجام عملیات تأثیرات هورمون ها در گیاهان زینتی 

در اراضي کشاورزي واحد آموزشي و گلخانه.

اجزای بسته آموزشی
این کار یا واحد یادگیری شامل کتاب درسی، کتاب هنرآموز، کتاب هنرجو، فیلم 

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

1 تأثیر انواع هورمون ها در گیاهان و مقایسه آنها با سایر گیاهانی که هورمون در 
آنها استفاده نشده   

٢ کشت بافت
٣ عملیات زرد کردن میوه موز با هورمون

٤ جوانه زنی بذر با هورمون
نرم افزار

1 نحوه تأثیر هورمون در گیاهان 
٢ نحوه عملیات کشت بافت

٣ نحوه جوانه زنی بذر
عکس

1 تصاویر انواع هورمون ها و اثرات آنها در گیاهان زینتی
٢ عملیات کشت بافت

٣ عملیات جوانه زنی بذر 
٤ نحوه زرد کردن میوه موز با هورمون
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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 تأثیر انواع هورمون ها در گیاهان زینتی 

ب( حضور هنرجویان به اتفاق هنرآموز در مزرعه یا گلخانه ای که در حال عملیات 
دادن هورمون به گیاهان زینتی می  باشند.

اثرات هورمون ها در گیاهان  یا پوستر هایی در خصوص  ج( نشان دادن عکس ها 
زینتی

د( طرح سؤاالتی مانند:
 چرا کشاورزان از هورمون های گیاهی استفاده می  کنند؟

 چرا باید آماده سازي بستر کاشت را انجام داد؟
 چرا بعضی از واردکنندگان موز از هورمون استفاده می  کنند؟

 تفاوت هورمون های گیاهی و مصنوعی چیست؟
 هورمون ها چه نقش هایی در پرورش گیاهان زینتی دارند؟

ـ  ( طرح مسائل و مشکالتی مانند: ه
چه  استفاده شود؛  زینتی  گیاهان  پرورش  در  اشتباه  مصنوعی  هورمون  از  اگر   

مسائل و مشکالتی به وجود خواهد آمد؟
 آیا می  دانید اگر هورمون ها به طور دقیق و به اندازه مناسب مصرف نشود؛ چه 

مشکالتی در امر تولید به وجود خواهد آمد؟
 اگر از هورمون های مصنوعی استفاده نشود چه مشکالتی به بار خواهد آمد؟

یا از 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 از 

بحث و گفت وگو در مورد هورمون ها، آن را به طور کلی توضیح دهند.
و  تولید  در  هورمون ها  اثرات  مورد  در  که  بخواهید  هنرجویان  از  گروه  هر  از   ٤
مشخص  را  آن  فواید  و  کنند  تدبر  درختچه(  و  درخت  )زینتی،  گیاهان  پرورش 

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

فواید هورمون ها را در روی تابلوی کالس بنویسید.
٦ از هنرجویان هر گروه بخواهید در مورد هورمون ها برای تولید و پرورش گیاهان 
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زینتی تدبر کنند و از سر گروه ها بخواهید تا نتیجه تدبر هر گروه را ارائه دهند و در 
پایان نتایج تدبیر های گروه ها را در روی تابلوی کالس بنویسید.

٧ از هنرجویان گروه ها بخواهید در مورد ضرورت استفاده از هورمون ها بحث و 
تبادل نظر کنند و نتایج آن را در روی تابلوی کالس درس بنویسید.

فعالیت های پیشنهادی و توصیه ها
1 هنرآموز از طریق عکس و فیلم و همچنین بازدید از گلخانه ها و مزارع مختلف، 
تأثیر هورمون ها را به هنرجویان نشان دهد و از آنها بخواهد تا در مورد نقش آنها 

بحث و گفت وگو کنند. 
٢ هنرآموز از محسنات هورمون ها، مطالبی ارائه و هنرجویان را نسبت به استفاده 
از هورمون های مناسب و به صورت علمی در فرایند پرورش گیاهان زینتی؛ ترغیب 

نماید.
٣ هنرآموز برای فهم بیشتر هنرجویان، الزم است نقش هورمون ها و نقش آنها در 
پرورش گیاهان زینتی را به بحث بگذارد و از هنرجویان بخواهد تا در این خصوص 

مطالب و مثال هایی را ارائه نمایند.
٤ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در خصوص اثرات مثبت هورمون های گیاهی 

تدبر کنند.
٥ هنرآموز از هنرجویان بخواهد در خصوص هورمون های گیاهی بحث و گفت وگو 

کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.
تا در مورد هورمون های طبیعی و مصنوعی و  از هنرجویان بخواهد  ٦ هنرآموز 

تفاوت آنها بحث و تبادل نظر کنند و سپس نتایج را در کالس ارائه نمایند.
٧ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد هورمون اکسین و نقش آن در گیاهان 

زینتی تدبر کنند و پس از بحث و تبادل نظر، نتایج را در کالس ارائه نمایند.
٨ هنرآموز گرامی برای اینکه هنرجویان آموزش کامل تری در خصوص هورمون 
اکسین به دست آورند؛ از هنرجویان بخواهد تا از منابع معتبر و اینترنت مطالبي را 

جمع آوري نموده و به عنوان پژوهش در کالس ارائه نمایند.
٩ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و 
ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه واحد 
آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات تأثیر هورمون اکسین در 

جو دو سر را انجام دهند و سپس مشاهدات خود را تفسیر نمایند.
1٠ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و 
ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه واحد 
آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات قرار دادن قلمه های گل 
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محمدی در IBA را انجام دهند و سپس مشاهدات خود را تفسیر نمایند.
11 هنرآموز از هنرجویان هر گروه بخواهد تا در خصوص هورمون جیبرلین و نقش 
آن در گیاهان زینتی تدبر کنند و پس از بحث و تبادل نظر، نتایج را در کالس 

ارائه نمایند.
1٢ هنرآموز گرامی برای اینکه هنرجویان آموزش کامل تری در خصوص هورمون 
جیبرلین به دست آورند؛ از هنرجویان بخواهد تا از منابع معتبر و اینترنت مطالبي 

را جمع آوري نموده و به عنوان پژوهش در کالس ارائه نمایند. 
1٣ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و 
ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه واحد 
آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات تأثیر هورمون جیبرلین 
را بر روی یکی از گیاهان کلم پیچ یا چغندر یا ترب انجام دهند و سپس مشاهدات 

خود را تفسیر نمایند.
1٤ هنرآموز از هنرجویان هر گروه بخواهد تا در خصوص هورمون سایتوکنین و 
نقش آن در گیاهان زینتی تدبر کنند و پس از بحث و تبادل نظر، نتایج را در کالس 

ارائه نمایند.
1٥ هنرآموز گرامی برای اینکه هنرجویان آموزش کامل تری در خصوص هورمون 
اینترنت  و  معتبر  منابع  از  تا   بخواهد  هنرجویان  از  آورند؛  به دست  سایتوکنین 

مطالبي را جمع آوري نموده و به عنوان پژوهش در کالس ارائه نمایند.
1٦ هنرآموز از هنرجویان هر گروه بخواهد تا در خصوص هورمون اتیلن و نقش آن 
در گیاهان زینتی تدبر کنند و پس از بحث و تبادل نظر، نتایج را در کالس ارائه 

نمایند.
1٧ هنرآموز گرامی برای اینکه هنرجویان آموزش کامل تری در خصوص هورمون 
اتیلن به دست آورند؛ از هنرجویان بخواهد تا از منابع معتبر و اینترنت مطالبي را 

جمع آوري نموده و به عنوان پژوهش در کالس ارائه نمایند.
هورمون  چرا  اینکه  خصوص  در  تا  بخواهد  گروه  هر  هنرجویان  از  هنرآموز   1٨
سایتوکنین ضدهورمون اتیلن می  باشد؛ بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس 

ارائه نمایند.
1٩ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و 
ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه یا 
آزمایشگاه واحد آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات زرد و 

نرم کردن میوه موز با هورمون اتیلن را انجام دهند.
بازدارنده  تا در خصوص هورمون های  از هنرجویان هر گروه بخواهد  ٢٠ هنرآموز 

طبیعی و مصنوعی بحث و گفت وگو کنند و نتایج را در کالس ارائه نمایند.
٢1 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد هورمون اسید آبسایزیک و نقش آن در 
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گیاهان زینتی بحث و گفت وگو کنند و نتایج را در کالس ارائه نمایند.
٢٢ هنرآموز گرامی برای اینکه هنرجویان آموزش کامل تری در خصوص هورمون 
اسید آبسایزیک به دست آورند؛ از هنرجویان بخواهد تا از منابع معتبر و اینترنت 

مطالبي را جمع آوري نموده و به عنوان پژوهش در کالس ارائه نمایند.
٢٣ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد کشت بافت بحث و گفت وگو کنند و 

نتایج را در کالس ارائه نمایند.
کشت  در خصوص  کامل تری  آموزش  هنرجویان  اینکه  برای  گرامی  هنرآموز   ٢٤
بافت به دست آورند؛ از هنرجویان بخواهد تا از منابع معتبر و اینترنت مطالبي را 

جمع آوري نموده و به عنوان پژوهش در کالس ارائه نمایند.
٢٥ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد جوانه زنی بذر با هورمون ها بحث و 

گفت وگو کنند و نتایج را در کالس ارائه نمایند.
٢٦ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد مواد بازدارنده و نقش آنها در گیاهان 

زینتی بحث و گفت وگو کنند و نتایج را در کالس ارائه نمایند.
مواد  خصوص  در  کامل تری  آموزش  هنرجویان  اینکه  برای  گرامی  هنرآموز   ٢٧
بازدارنده رشد به دست آورند؛ از هنرجویان بخواهد تا  از منابع معتبر و اینترنت 

مطالبي را جمع آوري نموده و به عنوان پژوهش در کالس ارائه نمایند.
٢٨ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد کندکننده های رشد و نقش آنها در 

گیاهان زینتی بحث و گفت وگو کنند و نتایج را در کالس ارائه نمایند.
خصوص  در  کامل تری  آموزش  هنرجویان  اینکه  برای  گرامی  هنرآموز   ٢٩
و  معتبر  منابع  از  تا  بخواهد  هنرجویان  از  آورند؛  به دست  رشد  کندکننده های 

اینترنت مطالبي را جمع آوري نموده و به عنوان پژوهش در کالس ارائه نمایند.
٣٠ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد انواع کندکننده های رشد بحث و تبادل 

نظر کنند و سپس نتایج را در کالس ارائه نمایند.
انواع  خصوص  در  کامل تری  آموزش  هنرجویان  اینکه  برای  گرامی  هنرآموز   ٣1
و  معتبر  منابع  از  تا  بخواهد  هنرجویان  از  آورند؛  به دست  رشد  کندکننده های 

اینترنت مطالبي را جمع آوري نموده و به عنوان پژوهش در کالس ارائه نمایند.
و  بحث  آن  نقش  و  مورفکتین ها  مورد  در  تا  بخواهد  هنرجویان  از  هنرآموز   ٣٢

گفت وگو کنند و نتایج را در کالس ارائه نمایند.
خصوص  در  کامل تری  آموزش  هنرجویان  اینکه  برای  گرامی  هنرآموز   ٣٣
اینترنت  و  معتبر  منابع  از  تا   بخواهد  هنرجویان  از  آورند؛  به دست  مورفکتین ها 

مطالبي را جمع آوري نموده و به عنوان پژوهش در کالس ارائه نمایند.
٣٤ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد مواد شاخه زا بحث و گفت وگو کنند 

و نتایج را در کالس ارائه نمایند.
مواد  خصوص  در  کامل تری  آموزش  هنرجویان  اینکه  برای  گرامی  هنرآموز   ٣٥
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شاخه زا به دست آورند؛ از هنرجویان بخواهد تا از منابع معتبر و اینترنت مطالبي را 
جمع آوري نموده و به عنوان پژوهش در کالس ارائه نمایند.

بر روی میزان مصرف  تا در مورد عوامل مؤثر  بخواهد  از هنرجویان  ٣٦ هنرآموز 
تنظیم کننده های رشد )عوامل محیطی، شیمیایی و گیاهی( بحث و گفت وگو کنند 

و نتایج را در کالس ارائه نمایند.
عوامل  در خصوص  کامل تری  آموزش  هنرجویان  اینکه  برای  گرامی  هنرآموز   ٣٧
و  )عوامل محیطی، شیمیایی  رشد  تنظیم کننده های  میزان مصرف  روی  بر  مؤثر 
گیاهی( به دست آورند؛ از هنرجویان بخواهد تا از منابع معتبر و اینترنت مطالبي را 

جمع آوري نموده و به عنوان پژوهش در کالس ارائه نمایند.
از نظر  باید در کلیه موارد فوق در کنار هنرجویان بوده و  ٣٨ هنرآموزان محترم 
علمی و عملی و محاسبه ای و... کمک های الزم را در زمان بحث و تبادل نظر به 

آنها بنمایند.
 در پایان هنرآموز دستاوردهای هنرجویان را می  تواند به شرح ذیل دسته بندی نماید.

الف( هورمون ها و نقش آنها در گیاهان زینتی
ب( خصوصیات و ویژگی های هورمون ها

ج( تفاوت کاربرد هورمون های مختلف در گیاهان
د( نقش هورمون ها در کشت بافت، جوانه زنی بذر، و غیره

1 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی، انواع هورمون هایی که در 
منطقه تحصیلی و زندگی آنها استفاده می  شود را مورد بررسي قرار داده و گزارش 

آن را در کالس ارائه دهند.
٢ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی، نوع مصرف کشاورزان از 
هورمون ها را در منطقه تحصیلی و زندگي خود شناسایي نمایند؛ و گزارش مربوطه 

را در کالس درس ارائه نمایند.
٣ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا نقش هر یك از هورمون ها را به تفکیك در 
گیاهان زینتی، در منطقه تحصیلی و زندگي خود بررسي و نتایج را در کالس ارائه 

نمایند.
٤ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا روش استفاده از هورمون ها را بررسی میدانی 

کرده و نتایج را در کالس ارائه نمایند.

پژوهش

بر مطالب  نیز عالوه  را  زیر  بیشتر هنرجویان مي تواند مطالب  براي فهم  هنرآموز 
درسي به هنرجویان آموزش دهد:

هورمون هاي گیاهي و کاربرد آن در گیاه و باغباني
واژه هورمون از ریشه یونانی به معنی تهیج کردن گرفته شده  است. هورمون  های 
گیاهی که اغلب فیتوهورمون خوانده می  شود در بافت های مریستمی یا الاقل جوان 
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از هر نوع ساخته می شوند و غالباً اثر خود را پس از انتقال به بافت هدف می  گذارند 
که تا حدودي دورتر از بافتي است که ساخته شده اند.

آنها در درون گیاه، از محل تولید به محل اثر، انتقال مي یابند اما گاهاً موادی که 
معلوم نیست در گیاه وجود داشته باشد اثرات مشابه و بعضی اوقات عیناً نظیر یکي 
از هورمون هاي طبیعي گیاهي را دارند که از نام نهادن هورمون گیاهي مي بایست 
خودداري نمود بلکه واژه برتر برای این چنین ترکیباتی که اثر هورمون مانند روي 
ترکیبات  گفت  مي توان  آن  تعریف  در  و  مي باشد  رشد  تنظیم کننده  دارند  گیاه 
تغییر  را  فیزیولوژیکي  فرایند هاي  که  هستند  گیاهي  هورمون هاي  یا  شده  سنتز 
مي دهد این مواد تقلید کردن از هورمون ها، تأثیر روي )سنتز شدن( هورمون ها و 
از بین بردن و یا انتقال و یا )به احتمال( تغییر دادن محل تأثیر هورمونی رشد را 
تنظیم مي کند. با این وصف برای متمایز کردن آنها مي توان گفت تمام هورمون ها، 

تنظیم کننده رشد هستند اما تمام تنظیم کننده هاي رشد هورمون نیستند.
به  که  مشترک اند  خاصیت  این  در   DNA و  تیامین  ها  و  آنزیم  ها  با  هورمون  ها 
اثرات فیزیولوژیکی عمیق می   شوند. اصوالً  ایجاد  باعث  ناچیز  یا  غلظت بسیار کم 
به ترکیباتی محدود شود که به  طور طبیعی در درون موجود  باید  واژه هورمون 
زنده ساخته می   شود لذا در تعریف هورمون گیاهی می توان گفت مواد آلی می   باشد 
که مواد غذایی نبوده و توسط گیاهان تولید می شود و در غلظت های کم فرایند 
فیزیولوژیکی را تنظیم می  کند. گاهی موادی که به صورت مصنوعی تولید شده  اند 
نباید  را دارند که  از هورمون  های طبیعی گیاهی  نظیر یکی  یا عیناً  اثرات مشابه 
آنها را هورمون گیاهی نامید بلکه واژه صحیح تر برای چنین ترکیباتی که اثراتی 
نظیر هورمون روی گیاه دارند تنظیم کننده رشد می   باشد. تنظیم کننده  های رشد 
فیزیولوژیکی  فرایند های  که  هستند  گیاهی  هورمون  های  یا  شده  سنتز  ترکیبات 
را تغییر می  دهند. این مواد با تقلید کردن از هورمون  ها، تأثیر روی )سنتز شدن( 
را  تأثیر هورمونی، رشد  دادن محل  تغییر  یا  انتقال  یا  بردن  بین  از  و  هورمون ها 
تنظیم می   کنند. می توان گفت تمام هورمون  ها، تنظیم  کننده رشد هستند اما تمام 

تنظیم کننده  های رشد هورمون نیستند.
بسیاری از هورمون  های گیاهی دارای کاربردهای عملی متعدد و مهمی در کشاورزی 

و باغبانی می  باشند.
که  گیاهي شناخته شده  هورمون هاي  مختلف  گروه  پنج  دنیا  در  در حال حاضر 
ویژه  به  کشاورزی  در  مهمی  و  متعدد  عملی  کاربرد هاي  دارای  آنها  از  بسیاری 
سایتوکنین ها،  جیبرلین ها،  آکسین ها،  از:  عبارت اند  گروه ها  این  هستند  باغبانی 

اتیلن. لگاماها )مواد بازدارنده(.
هورمون  های گیاهی به دو گروه بزرگ تقسیم می  شوند:

 )Giberellin( جیبرلین ها ،)Auxin( تحریك  کننده  های رشد: شامل اکسین ها )الف
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و سایتوکنین ها
 )Abscisic acid یا ABA( شامل اسید آبسایزیک :)ب( بازدارنده  های رشد )لگاماها

و اتیلن می  باشند.
اکسین

فراوان ترین اکسین طبیعی اسید اندول استیک است. مناطقی از گیاه که فعالیت های 
بیشترین مقدار اکسین را تولید می کنند.  رشد و نمو در آنها شدید است معموالًً 
بدین ترتیب مریستم های مختلف از جمله مریستم نوک ساقه، مریستم نوک ریشه 
و کامبیوم ها سرشار از اکسین هستند. اکسین ها عالوه بر تأثیری که در افزایش 
از رشد  پاییزی برگ ها و میوه ها، جلوگیری  طول یاخته دارند، در کنترل ریزش 

ریشه های نابجا، رشد گل و میوه در بسیاری گیاهان دخالت می کنند.
این هورمون به مقدار کم برای رشد ریشه الزم است و افزایش جزئی آن از رشد 
ریشه جلوگیری می کند. اکسین سبب نسخه برداری RNA از DNA و در نتیجه 
افزایش سنتز پروتئین می شود. در بسیاری از دو لپه ای ها رشد جوانه های جانبی 
به وسیله اکسین متوقف می شود. اکسین همچنین در بازدارندگی فعالیت فصلی 

کامبیوم آوندی و نمو چوب پسین نقش دارد. 
ـ3ـ  اسیدایندول  استیک،  ـ  نفتالین  ـ  اسید  به  می توان  مصنوعی  آکسین های  از 
بوتیریک، اسید 2ـ4ـ در کلرو فنواکسی استیک، اسیدنفتاکسی استیک و اسیدتریو 
اثر  در  طبیعی  هورمون  عنوان  به  استیک  ایندول  اسید  نمود.  اشاره  یدوبنزوئیک 
آنزیم هایی از قبیل اکسیدازها و فنوالزها تجزیه می شود. قابل ذکر است به کار بردن 
قبیل  از  گیاهان  در  نقایصی  به  منجر  همچنین  آکسین ها  زیاد  نسبتاً  غلظت های 
از طویل شدن  تغییر شکل برگ، ساقه و ریشه، رنگ پریدگی برگ ها جلوگیری 

ریشه ها یا باز شدن گل ها و ایجاد ورم و آماس می شود.
نقش اکسین در گیاه

افزایش  که  می باشد  آکسین ها  اثر  اولین  اندام ها:  و  طویل شدن سلول ها   1
غلظت آکسین شدت طویل شدن سلول ها را به همراه دارد. اما اثر بازدارندگی نیز 
دارد یعنی آکسین با همان غلظتی که سبب تشدید طویل شدن اندام های هوایی 

را دارد طویل شدن ریشه را کند می سازد.
گیاه  در  خمیدگی  صورت  به  بیشتر  که  اثر  این  )فتوتروپیسم(:  نورگرایی   ٢
می باشد  مالحظه  قابل  مربوط  اندام  در  اکسین  نامتقارن  توزیع  علت  به  می باشد 
خمیدگی مزبور ناشی از این است رشد در سمت نزدیک به نور تا حدودی کند و 

رشد سمتی که به دور از آن است شدیدتر است.
٣ زمین گرایی: در ریشه نظیر ساقه که رشد افقی دارد تجمع زیادتر اکسین در 

نیمه زیرین رشد ریشه را کند کرده و سبب خمیدگی می شود.
٤ فعال ساختن الیه زاینده: فعالیت الیه زاینده به وسیله آکسین ها که در درون 
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ساقه از باال به پایین و از جوانه های در حال رشد حرکت می کند تجدید می شود.
٥ ایجاد گل: آکسین گل دادن بعضی از گیاهان روز بلند را به شرط آنکه دوره 
فتوپریود به اندازه کافی برای گلدهی گیاهان طوالنی باشد تسریع می نماید. مانند 
سیلن و بذرالبنج. از طرفی گلدهی در برخی گیاهان روز کوتاه در صورت استعمال 

آکسین در دوره تاریکی متوقف می شود.
پایدار ماندن میوه های در  تنك کردن و جلوگیری از ریزش گل و میوه:   ٦
حال رشد، گل ها و برگ های جوان که از منابع مهم تولید آکسین به شمار می روند 
بر روی گیاه بستگی به تعادل بین میزان آکسین داخلی آنها و مقدار آکسین دارد. 
هر گاه به دلیلی این تعادل به هم بخورد در محل اتصال دمبرگ یا دمگل یا میوه به 
ساقه یک الیه چوب پنبه ای به نام الیه سواگر ایجاد می گردد و اندام مربوطه از گیاه 
جدا می شود و ریزش می کند این موضوع در باغبانی به ویژه در میوه کاری دارای 
اهمیت می باشد. چرا که درختان میوه چندین برابر توانایی خود گل تولید می کنند 
و اگر همگی تبدیل به میوه شوند اوالً: میوه های ریز و نامرغوبی تولید می شود ثانیاً: 
درخت ضعیف می شود و نهایتاً نه تنها بسیاری از میوه ها به علت عدم تغذیه کافی 
ریزش خواهند کرد؛ از طرفی امکان عدم تشکیل جوانه گا برای سال بعد وجود 
دارد لذا جهت جلوگیری از این امر استفاده به موقع از محلول هایی اکیسینی که 
گل های ضعیف تر را وادار به ریزش می کند مفید می باشد و به این عمل تنک کردن 

گفته می شود. 
٧ تولید بافت پینه ای: اثبات شده است که قدرت تولید پینه در گیاهان مختلف 
رابطه مستقیمی با میزان اکسین یاخته های ناحیه زخم شده آنها دارد لذا زخم هایی 
که به دلیل مختلف مانند هرس و قلمه گیری در گیاه به وجود می آید و استفاده از 
آکسین جهت تقسیم یاخته های پارانشیم ناحیه زخمی برای ایجاد بافتی یکنواخت 

و  ترمیم محل زخم مؤثر می باشد. 
ریشه زایی  قدرت  که  است  آن  از  پژوهش ها حاکی  ریشه دار کردن قلمه ها:   ٨
آکسین با غلظت آکسینی که در یاخته های بافت پینه ای ناحیه ته تیل یافت می شود 
ارتباط مستقیم دارد لذا استفاده از آکسین در ریشه زایی قلمه ها مؤثر می باشد اما دو 
نکته الزم تذکر است: الف( اگر قلمه گرفته شده اصوالً قدرت ریشه زایی نداشته باشد 
نمی توان آن را با استفاده از هورمون وادار به این کارکرد. ب( اثر آکسین صرفاً برای 
تولید سر آغازه های ریشه است و اگر این ماده مدت زیادی در محیط کشت باقی بماند 

از رشد ریشه های تولید شده جلوگیری می کند. 
شدید  هرس  از  بعد  گیاهان  در  پاجوش ها:  و  نرک ها  رشد  از  جلوگیری   ٩
میوه دهی  عدم  علت  به  که  می شود  تولید  نرک  نام  به  غیربارور  شاخه  تعدادی 
اسید  با محلول یک درصد  را  پیرایش  اگر محل زخم  لذا  می بایست هرس شوند 
قابل ذکر  نرک ها جلوگیری می شود.  از رشد  پاشی شود  استیک محلول  نفتالین 
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است که از آکسین برای جلوگیری از رشد پاجوش ها نیز استفاده می شود. 
1٠ گل انگیزی و تولید میوه: محلول پاشی گیاهان با آکسین قبل از اینکه شرایط 
طول روز برای گل دادن مناسب شود باعث گل می شود مانند آناناس و از طرفی در 

تولید میوه برخی گیاهان به ویژه فلفل و جالیز ها مؤثر می باشد. 

11 پارتنوکارپی: در گیاهانی که میوه آنها هم ناشی از لقاح و هم ناشی از بکرباری 
با کاربرد آکسین  افشانی کافی می توان  )میوه های بدون هسته( در صورت گرده 

وادار به تولید میوه نمود. 
1٢ رشد طولی شاخه و چیرگی انتهایی: آغشته کردن جوانه انتهایی به آکسین 
چیرگی انتهایی را تشدید کرده و باعث ایجاد شاخه های بلند و ترکه ای می شود. 
جوانه های  بردن  بین  از  با  یا  می سازند  خنثی  را  آکسین  کار  که  موادی  برعکس 
انتهایی می توان مانع تولید آکسین شد و گیاه را وادار به تولید شاخه فرعی متعدد 

و بوته ای شده کرد. 
1٣ کاهش ترک خوردگی میوه گیالس: میوه های درخت گیالس بعد از بارندگی 
اصوالً ترک خورده می شوند که با مصرف ترکیب مناسب از آکسین از این امر یا 

پدیده می توان جلوگیری کرد.
جیبرلین

پژوهشگران ژاپنی هنگام پژوهش بر روی نوعی بیماری قارچی برنج که باعث دراز 
قارچ  این  کردند.  کشف  را  جیبرلین ها  می شود؛  رسته  نو  گیاه  غیرطبیعی  شدن 
ماده ای به نام جیبرلین A را ترشح می کند که وقتی آن را روی بوته  های سالم برنج 
بپاشند، در آنها هم نشانه چنین بیماری مشاهده می شود. جیبرلین A مخلوطی از 
شش نوع ترکیب شیمیایی کاماًل متمایز است. تاکنون در حدود 84 نوع جیبرلین 
اثر جیبرلین ها در  به طور طبیعی در گیاهان شناخته شده اند. مهم ترین  متفاوت 
یاخته ای می شوند.  تمایز  افزایش طول ساقه ها است. جیبرلین ها همچنین سبب 
آبکش  تولید  آوندی جهت  در گیاهان چوبی، جیبرلین ها سبب تحریک کامبیوم 
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پسین می شوند.
جیبرلین ها گروه های مشخصی از هورمون های گیاهی است که بسیار به هم شبیه 
می  باشند و فرمول اسید جیبرلیک GA یکی از بهترین و معروف ترین این گروه 

می باشد. 
نقش جیبرلین در گیاه

1 طویل شدن سلول ها: جیبرلین ها همانند اکسین در طویل شدن اندام های 
گیاهی نقش بازی می کنند.

دادن  گل  روی  جیبرلین ها  اثرات  جالب ترین  از  برخی  دادن:  گل  روی  اثر   ٢
گیاهان است به طوری که همانند اکسین ها در گیاهان روز بلند باعث تولید گل و 

از طرفی در روی گیاهان روز کوتاه باعث توقف گلدهی می شود.
٣ طویل شدن و تشکیل ریشه ها: برخی جیبرلین ها به غلظت مناسب الاقل 
اثر  در  دیگر  طرفی  از  و  می کنند  کمک  ریشه  طویل شدن  به  گونه ها  بعضی  در 
خنثی  آن  علت  که  می کند  جلوگیری  قلمه ها  روی  ریشه  تشکیل  از  جیبرلین ها 

کردن اثر اکسین ها است.
٤ رشد برگ: با توجه به اینکه طول موج های کوتاه ناحیه قرمز در ایجاد رشد 

برگ مؤثر ترین است این هورمون می تواند جایگزین نور قرمز شود. 
٥ سبز کردن بذر: بذر تعدادی از انواع گیاهان بعد از جذب آن برای اینکه سبز 
شود قباًل الزم است که در معرض نور قرار گیرد که در واقع نور قرمز طیف از این 
نظر مؤثر ترین است که جیبرلین می تواند جایگزین خوبی برای آن باشد و به عبارت 

دیگر در شکستن دوره خواب بذور جیبرلین جایگزین نور قرمز می شود. 
٦ شکستن دوره خواب جوانه: شکستن دوره خواب بعضی از گونه های گیاهان 
چوبی مناطق معتدل تحت کنترل فتوپریود است لذا این هورمون می تواند جایگزین 

خوبی برای فتوپریود به طول کافی باشد.
٧ افزایش طول میان گره ها: استفاده از این هورمون در گیاهان می تواند منجر 

به افزایش طول میان گره ها شود.
به طور کلی تمام جنبه های مختلف رشد و نمو در گیاهان از رویش دانه تا تشکیل 
میوه می توانند تحت تأثیر جیبرلین ها قرار بگیرند. اثر تحریک کنندگی جیبرلین در 
رشد ساقه، به ویژه در ساقه های گیاهان طوقه ای، با افزایش ابعاد یاخته و تعداد آن 
آشکار می شود. جیبرلین ها به مقادیر مختلف در همه بخش های گیاه وجود دارند. 
ولی بیشترین مقدار آنها در دانه های نارس دیده شده است. به طور کلی رویش 
دانه در نتیجه تغییر واکنش های متابولیسمی از صورت کاتابولیسمی به آنابولیسمی 
حاصل می شوند و جیبرلین باعث افزایش فعالیت و یا سنتز گروه ویژه ای از آنزیم ها 
می گردد که متابولیسم قطعات 2 کربنی را تغییر داده موجبات سنتز ترکیبات حد 

واسط را فراهم می آورد.
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کاربرد جیبرلین در باغبانی
1 مهم ترین کاربرد این هورمون در باال بردن میزان محصول انگور است که این 

عمل بسته به زمان کاربرد هورمون به دو صورت انجام می  گیرد.
ریزش  از  قبل  روز   10 حدود  یعنی  باروری  عمل  از  پیش  پاشی  هورمون  الف( 
گلبرگ ها یا کالهک گل  ها صورت می   گیرد که این عمل باعث از بین بردن مادگی 
ریزش  با  عمل  این  بکرزایی می شود ضمناً  از  ناشی  دانه  بدون  تولید حبه  های  و 
تعدادی از حبه  ها همراه است و در انگور های دارای تراکم زیاد است مانند یا قوتی 

باعث باز شدن خوشه و باال رفتن کیفیت محصول می   گردد.
ب( محلول پاشی پس از انجام عمل باروری و تشکیل حبه  ها یعنی از زمان ریزش 
حدود 75 درصد کالهک  ها به بعد انجام می گیرد در این حالت تک حبه  ها درشت تر 

شده و محصول ازدیاد می یابد.
٢ جیبرلین  ها ایجاد میوه  های ناشی از بکرزایی را روی گیاهان که به طور طبیعی 

توانایی این کار را داشته باشند افزایش می دهد.
٣ بزرگی و درشتی میوه: برای تولید میوه  های درشت و بهتر و برای جلوگیری 
از ترک ناشی از بارندگی در میوهای گیالس استفاده از جیبرلین سه هفته قبل از 

برداشت مؤثر و مفید است.
٤ کیفیت میوه: استفاده از این هورمون 4 الی 5 هفته قبل از برداشت بر روی 

میوه  های آلوده باعث بهبود کیفیت می  شود.
٥ تأخیر در رسیدن میوه  ها: میوه  ها مانند خرمالو که اگر پیش از رسیدن چیده 
نشوند به سرعت نرم و فاسد می شوند یا میوه  های پرتقال و لیمو زمانی روی درخت 
می رسند که عرضه اش به بازار زیاد یا قیمت  ها پایین است که غالباً ضرر اقتصادی 
را به همراه دارد موارد استفاده از هورمون جیبرلین هنگامی  که میوه  ها هنوز سبز 
هستند یعنی حدود یک ماه قبل از رسیدن مدتی نسبتاً طوالنی همان  طور سبز 
روی درخت باقی خواهند ماند و از طرفی استفاده از این هورمون در گیالس حدود 
سه هفته قبل از برداشت و در گالبی چهار هفته قبل از برداشت در دیر برداشت 

کردن محصول مؤثر است.
٦ جیبرلین در انگور باعث افزایش اندازه حبه می   شود و در سیب و گالبی باعث 

دراز شدن اندازه میوه  ها می  شود.
٧ برای افزایش گل در خیار گلخانه  ای از هورمون جیبرلین استفاده می  شود.

٨ در افزایش جوانه زنی بذر های سیب، گالبی، فندق، گیالس که قبل از جوانه زنی 
استفاده می  شود.

٩ برای اصالح شکل و اندازه میوه سیب در زمان اولین ریزش گل ها
1٠ برای کاهش اثر ویروس زرد در میوه  ها مثل آلبالو که 5 الی 15 روز پس از 

ریزش گلبرگ ها استفاده می   شود.
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11 برای وادار کردن گیاهان روز بلند به گل دهی در شرایط روز کوتاه و گیاهان روز 
کوتاه در روز بلند از این هورمون استفاده می شود.

سایتوکنین
سایتوکنین ها شامل گروهی از ترکیبات محرک رشد هستند که فرایند تقسیم را در 
یاخته ها تحریک می کنند. سایتوکنین ها در تمام مراحل رشد گیاهان دارای نقش 
هستند. این ترکیبات بر روی متابولیسم از جمله فعالیت آنزیم ها و بیوسنتز مراحل 
رشد تأثیر می گذارند و همچنین در ظهور اندامک ها و انتقال مواد غذایی در گیاهان 
مؤثر بوده و مقاومت گیاه را نسبت به عواملی مانند پیری، آلودگی های ویروسی و 

علف کش ها و همچنین دمای پایین افزایش می دهند.
به  اگر  پیدا شدند.  است  مایع  آندو سپرم  نارگیل که  ابتدا در شیر  سایتوکنین ها 
پیکر  غول  یاخته  های  شود  اضافه  سایتوکنین  تنباکو  ساقه  بافت  کشت  محیط 
به وجود می آیند یعنی سایتوکنین باعث بزرگ شدن یاخته  ها می  شود. سایتوکنین 
مصنوعی که بیشتر در تحقیقات به کار می  رود، کینتین نام دارد. مجموع کینتین 
و اسید اندول استیک سبب تسریع تقسیم یاخته  ای و در نتیجه تولید یاخته  های 
انتهایی( دخالت دارند.  بی شمار می   شود. سایتوکنین ها در چیرگی رأسی )تسلط 
با وارد کردن این هورمون در محل جوانه  ها از رشد شان جلوگیری می   شود. نقش 

دیگر سایتوکنین ها جلوگیری از پیری برگ ها است. 
نقش سایتوکنین در گیاه

بزرگ شدن و طویل شده سلول ها: سایتوکنین  ها در مرحله طویل شدن   1
سلول یا بزرگ شدن آن تأثیر می  گذارد ولی اینکه اثر رونق بخشی یا باز دارنده 

است بستگی به اندام مربوط نوع به خصوص سایتوکنین و غلظت آن دارد.
٢ ایجاد جوانه گل و نمو آن: در برخی از گیاهان افزایش نسبت سایتوکنین به 

اکسین سبب پیدایش جوانه  ها و در نتیجه شاخه های برگ دار می  شود.
٣ تشکیل ریشه: سایتوکنین با غلظت خیلی کم به تشکیل ریشه کمک کرده 

ولیکن در غلظت زیاد از تشکیل آن جلوگیری می کند.
٤ پیری دیررس: این هورمون پیری را در برگ  ها با غلظت نسبتاً کم به تأخیر 

می   اندازد و از ریزش گل  ها و برگ و میوه ها جلوگیری می کند.
٥ پارتنوکارپی: سایتوکنین همانند هورمون  های گروه اکسین و جیبرلین باعث 

پارتنوکارپی می   شوند.
٦ تأثیر روی گل دادن: سایتوکنین باعث تولید گل در گیاهان روز بلند شرایط 

روز کوتاه و برعکس می   شود.
٧ شکستن دوره خواب بذر: سایتوکنین ها در غلظت مناسب با جیبرلین  ها و 

نور قرمز خاصیت شکستن دوره خواب بذر حساس به نور را دارد.
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کاربرد سایتوکنین در باغبانی
1 کاربرد سایتوکنین در کشت بافت جهت تولید گیاهانی مانند داودی، میخک که 

هم اکنون به طور تجاری در سطح بزرگ انجام می گیرد.
٢ به کارگیری جهت بی  اثر کردن چیرگی انتهایی در گل کاری مانند حسن یوسف، 

فلفل زینتی و تولید بوته  های منشعب و متراکم و بازار پسند.
٣ طوالنی کردن عمر گل  های بریدنی و سبزی های برگی در مراحل بعد از برداشت.

٤ استفاده از این هورمون در اوایل تابستان می   تواند باعث شاخه زایی شود.
٥ به کارگیری این هورمون در سیب 10 روز بعد از اینکه باز شدند باعث تولید 

میوه هایی درازتر خواهد شد.
٦ خیساندن بذر در محل سایتوکنین یک روز قبل باعث افزایش جوانه زنی می شود.

٧ محلول پاشی با سایتوکنین روی برگ  ها نسبت رشد ریشه به شاخه را کاهش 
می دهد در حالی که کاربرد آن روی ریشه این نسبت را افزایش می  دهد.

باشد که ریشه هایشان در معرض سرما  نیاز درختانی  ٨ جایگزین سرمای مورد 
قرار نگرفته اند.

٩ رشد اولیه تخمدان در میوه  ها را باعث می  شود.
1٠ ریزش میوه در نهال های جابه جا شده می تواند به علت کمبود سایتوکنین باشد.

و همچنین  میوه  روی شاخه  های درختان  اتفاقی  آوردن جوانه های  به وجود   11
تبدیل پیچک به خوشه در درخت انگور.

1٢ سایتوکنین دوره نونهالی را در درختان میوه کوتاه می کند.
را  میوه  رشد  و  انتهایی شاخه  مریستم  رشد  بین  رقابت  سایتوکنین  هورمون   1٣

می  شکند و باعث رشد بهتر میوه  ها می   شود.
1٤ سایتوکنین ها فعالیت جوانه  های جانبی را در شاخه  ها افزایش داده و باعث تولید 
و ایجاد شاخه  های فرعی در درختان میوه شده که این ناشی از شکستن غالبیت 

انتهایی و نتیجتاً کاهش رشد طولی می   باشد.
1٥ هورمون سایتوکنین در حرکت بخشیدن مواد غذایی مؤثر است به  طوری که این 
ماده به عضو های میوه  ها و برگ  ها و غده  های جوان که خود تولیدکننده هورمون 

هستند انتقال می یابد.
اتیلن

اتیلن از لحاظ اینکه به حالت گاز است یک هورمون غیرمعمولی است. در اوایل 
قرار  با  را  مرکبات  و طعم  رنگ  تا  میوه کوشیدند  پرورش دهندگان  نوزدهم،  قرن 
دادن آنها در اتاقی که با بخاری زغال سنگی گرم می   شد مرغوب تر کنند. مدت ها 
تصور می  شد که گرما سبب رسیدن میوه می   شود. سپس پژوهش های فراوان نشان 
بین  از  می   شوند.  میوه ها  رسیدن  سبب  کروسن  فراورده  های  حقیقت  در  که  داد 
این فراورده  ها، گاز اتیلن، گاز بسیار فعال تشخیص داده شد. به دنبال آن دانسته 
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شد که اتیلن به وسیله گیاهان هم تولید می  شود. این گاز قبل از رسیدن میوه  ها 
در گیاه تولید می   شود و مسئول تغییرات رنگ، بافت و ترکیبات شیمیایی هنگام 

رسیدن آنها است.
اکسین در تراکم معین سبب تولید مقدار زیادی اتیلن در گیاه می   شود. هنگامی که 
پیری برگ آغاز می   شود اتیلن تنظیم کننده اصلی ریزش برگ است. این گاز سبب 
تسریع در سنتز آنزیم سلوالز و آزاد شدن آن می  شود. این آنزیم دیواره  های یاخته 
را از بین می  برد. اگر پیش از آغاز پیری برگ اکسین به آن اضافه شود، از پیری 
برگ جلوگیری می  گردد. ولی پس از تشکیل الیه ریزش، اکسین ریزش برگ را با 

تحریک تولید اتیلن، تسریع می  کند.
این هورمون که هورمون پیری نام گرفته  است؛ معلوم شده  است که به صورت گاز 
اتیلن در بافت های گیاهی ساخته شده و مانع از رشد ریشه و ساقه گردیده و پیری 
از طرفی نمو جوانه  های جانبی را به تأخیر  و ریزش برگ  ها را تسریع می   کند و 

انداخته و اصوالً همه صفات خاص یک هورمون را دارا می   باشد.
اثرات اتیلن در گیاه: برگ بسیاری از گونه  ها در معرض غلظت  های بسیار کم اتیلن 
اپیناستی )گرایش به پایین( از خود نشان می   دهد. اصوالً غلظت الزم برای ایجاد 

اپیناستی خیلی کمتر از غلظتی است که برای ریزش برگ می   شود.
معموالًً  آنها  که شاخه  های  گیاهان  برخی  در  اتیلن  از  استفاده  افقی:  زمین گرایی 

عمودی رشد می کند و زمین گرایی منفی دارد در جهت افقی رشد می کند.
کاربرد در باغبانی

1 رسیدن کامل و توسعه رنگ میوه روی درخت و داخل انبار.
٢ در غلظت باال باعث تحریک و ریزش برگ و میوه می   شود.

٣ آغاز تشکیل جوانه گل را تحریک می   نماید.
٤ باعث تولید صمغ در بعضی از گونه  ها و هم آهنگ با آکسین از نمو جوانه جانبی 

جلوگیری می   نماید.
اتیلن در روی میوه  هایی که هنوز به حد کامل نرسیده  اند مانند  به کاربردن   ٥
خرمالو، موز و طالبی باعث تسریع در رسیدن می  شود و از طرفی باعث ترکیدن 
گوجه فرنگی،  در  بهتر  رنگ  پذیری  باعث  آن  مصرف  و  می شود  میوه  ها  پوست 

مرکبات، هلو، انگور، گیالس، آلو و آلبالو می شود.
٦ استفاده از اتیلن حدود 10 روز قبل از برداشت در غلظت باال باعث تحریک 

ریزش میوه می شود مانند میوه  های سیب، گالبی، گیالس، آلو و هلو.
٧ اتیلن در آناناس باعث تولید گل دهی و بروز جنسیت در خیار به صورت عکس 

هورمون جیبرلین باعث افزایش تولید گل ماده نسبت به گل نر می   شود.
٨ اتیلن در غلظت  های کم باعث تحریک جوانه زنی و در غلظت  های زیاد باعث 

جلوگیری از جوانه زنی می شود.
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از  گوجه فرنگی  در  و  داده  افزایش  را  مختلف  محصوالت  پسندی  بازار  اتیلن   ٩
مرحله گرده افشانی تا زمانی که سبز و بالغ می شود باعث افزایش محصول می شود.

رسیدن  و  مکانیزه  برداشت  در  کار الزم  نیروی  در  اینکه صرفه جویی  به  نظر   1٠
هم  زمان محصول یک امر مهم و مؤثر می باشد استفاده از این هورمون مفید و حائز 

اهمیت می باشد مانند گردو، آلبالو، گیالس و هلو و...
11 مصرف این هورمون در اوایل پاییز در میوه  هایی 
هسته دار مانند هلو، گیالس، شکفتن جوانه  ها را به 
تعویق انداخته و از سرمای بهاره محفوظ می  دارد.

1٢ این هورمون می  تواند جایگزین در طول روز 
جهت  که  خوراکی  پیاز  در  مثال  طور  به  باشد 
این  مصرف  با  دارد  بلند  روز  به  نیاز  پیاز  تولید 
هورمون می  توان آن را در شرایط روز کوتاه وادار 

به گل دهی کرد.
کمپوت  سازی  صورت  در  اینکه  به  توجه  با   1٣
باید میوه  های بدون دم باشند لذا استفاده از این 

هورمون در میوه  هایی مانند گیالس و آلبالو حائز اهمیت است.
 سایر موارد

صنایع  در  که  می شود  کائوچو  درختان  شیرآبه  میزان  افزایش  باعث  اتیلن   
الستیک  سازی اهمیت دارد.

 باعث کوتاهی دوره نونهالی در درختان میوه می  شود.
 باعث افزایش مقاومت محصوالت انباری می   شود.

 باعث افزایش تعداد شاخه  های گل دهنده در گل داودی می   شود.
از هورمون  های گیاهی هستند که به دو دسته طبیعی و  بازدارنده  ها: دسته  ای 
مصنوعی تقسیم می گردند. گروه طبیعی تنها شامل اسید آبسایزیک است که در 
تمام گیاهان وجود دارد و گروه مصنوعی خود به چهار دسته یا گروه ذیل تقسیم 

می  شوند:
1 بازدارنده  های رشد

٢ مواد کندکننده رشد
٣ مورفکتین

٤ مواد شاخه زا
اسید آبسایزیك

این هورمون سبب خواب گیاه می شود. آغشته کردن جوانه  های رویشی به اسید 
آبسایزیک آنها را به جوانه  های زمستانی تبدیل می کند. بدین ترتیب که این اسید 
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در  هورمون  این  می سازد.  مبدل  پولک  به  را  مریستمی  برگ های  بیرونی ترین 
دانه  های بسیاری از گونه  های گیاهی وجود دارد و سبب خواب دانه می شود. اسید 
آبسایزیک سبب بسته شدن روزنه  ها به هنگام کم آبی می شود تا از تعرق جلوگیری 
نامساعد  شرایط  مقابل  در  گیاه  محافظ  عنوان  به  هورمون  این  بدین سبب  کند. 

محیطی شناخته شده است.
اسید آبسایزیک همچنین از تأثیر جیبرلین بر تولید جوانه  ها جلوگیری می کند و 
این بازدارندگی به وسیله سایتوکنین برگشت پذیر است. اسید آبسایزیک عالوه بر 
تأثیر بر خواب جوانه و دانه و جدا شدن برگ و میوه از گیاه بر رشد گیاه و تشکیل 
گل نیز اثر بازدارنده و یا گاهی محرک دارد. این ماده بر رشد قسمت های مختلف 
بسیاری از گیاهان اثر بازدارنده دارد و اثر ترکیبات طبیعی محرک رشد را خنثی 

می کند.
کاربرد آبسایزیك در گیاه

1 کمك به ریزش: بررسی  ها نشان داده است که هورمون  های دیگر به خصوص 
IAA )اسید اندول استیک( و اتیلن در کنترل ریزش با ABA عکس العمل متقابل 

دارند.
٢ کمك به خواب جوانه: اسید آبسایزیک عامل داخلی در ایجاد خواب جوانه  های 

بعضی از گیاهان چوبی مناطق معتدل است.
اثر هورمون  های جیبرلین و  آبسایزیک  جلوگیری از سبز شدن بذر: اسید   ٣

سیتو کنین را در کمک به سبز شدن بذر خنثی می کند.
٤ کند ساختن رشد و پیری: اسید آبسایزیک رشد انواع بسیاری از بافت ها و 
اندام های گیاهی مانند برگ ها، کولئوپتیل ها، ساقه  ها، محور زیر لپه  ای و ریشه  ها 
اندام های گیاهی را به لحاظ تسریع و تجزیه کلروفیل به  را کند نموده؛ و پیری 

تأخیر می اندازد.
٥ تسریع در تشکیل ریشه: اسید آبسایزیک با خنثی کردن اثر جیبرلین که 

مانع ریشه زایی می   شود باعث تسریع در ریشه زایی می شود.
٦ اثر در گل دادن: این هورمون در گیاهان روز بلند باعث توقف در گل دهی شده 

و در گیاهان روز کوتاه، دارای اثرات متفاوت می باشد.
کاربرد اسید آبسایزیك در باغبانی

1 در ریزش برگ  ها و میوه  ها رابطه با آکسین  ها وجود دارد.
٢ خنثی کردن چیرگی انتهایی و جلوگیری از رشد جوانه  های انتهایی در مواردی 
که بر اثر اسید آبسایزیک حاصل می گردد به دلیل اثر متقابل این ماده با آکسین 

می   باشد.
٣ اسید آبسایزیک در گیاهانی که در طول روز کوتاه غده  های خود را گسترش 

می  دهند اثر مفیدی در تحریک غده زایی ایفا می  نماید.
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٤ اسید آبسایزیک با سایتوکنین  ها به دلیل اثر متقابل در یاخته  های محافظ بسته 
شدن روزنه  ها را ایجاد می کند که به همین دلیل به آن هورمون تنش گفته می   شود.

چرا کشت بافت؟
از مزایای کشت بافت تولید انبوه و سریع یک رقم مطلوب و یا رقم های جدید است. 
در گیاهان بذرهای تولید شده کاماًل همانند گیاه مادر خود نیستند. همچنین این 
بذور با یکدیگر نیز تفاوت دارند. پس چنانچه یک گیاه مطلوب در منطقه ای توسط 
از آن بذر تهیه نمایند، تضمینی وجود ندارد که بذور  کشاورزان برگزیده شود و 
سبز شده ویژگی های مورد نظر را داشته باشند. همچنین از راه های معمول مانند 
قلمه زدن نیز نمی  توان بسیاری از گیاهان را تکثیر کرد. اما با استفاده از روش های 
کشت بافت می  توان در زمان کوتاه تعداد زیادی از یک گیاه مطلوب را تهیه نمود.

مزیت دیگر کشت بافت افزایش محصول از طریق تولید گیاهان عاری از ویروس است. 
چنانچه گیاه از راه های معمول مانند قلمه زنی تکثیر شود احتمال انتقال ویروس و 
سایر آلودگی ها به گیاهان جدید وجود دارد و به مرور زمان سبب کاهش محصول 
می شود. اما با استفاده از کشت بافت می  توان با روش هایی آلودگی ها به ویژه ویروس 

را حذف نمود و از آن پس تمام گیاهان تولید شده عاری از آلودگی هستند.

کشت بافت
مهم  ارکان  از  ژنتیک  مهندسی  روش  های  همراه  به  گیاهی  سلول  و  بافت  کشت 
با علم به  به  شمار می آیند.  از علوم پیشرفته دنیا  به عنوان یکی  فناوری زیستی 
این موضوع که هر یک از سلول های گیاهی تمایز نیافته توانایی تبدیل شدن به 

کشت بافت و سلول گیاهی شاخه مهمی از فناوری زیستی )بیوتکنولوژی( است 
و تعریف ساده آن عبارت است از رشد، تکثیر و یا نگهداری سلول های گیاهی، 
بافت های گیاهی، اندام های گیاهی و یا یك گیاه کامل در یك محیط غیرطبیعی 
در شرایط کنترل شده که در اصطالح به این محیط، محیط کشت می  گویند. محیط 
کشت گیاهان به طور معمول شامل نمك های غیرآلی )عناصر ماکرو و میکرو مورد 
نیاز گیاه(، برخی ویتامین ها، برخی آمینواسیدها، هورمون های تنظیم کننده رشد 
گیاهی، منبع کربن و برخی مواد دیگر است که در غلظت های تعیین شده به آب 
مقطر اضافه شده و استریل می  شوند. این محیط کشت گاهی به صورت مایع بوده 
و گاهی توسط مواد دیگری به صورت ژله ای در می  آید. برخی شرایط کنترل شده 
رطوبت  و  نور  شدت  روز،  طول  مشخص،  دمای  معین،   )pH( اسیدیته  نیاز  مورد 
است. محیط کشت اختصاصی برای هر گیاه بر اساس آزمایشات مختلف به صورت 

جداگانه تعیین می  شود. 

بیشتر بدانیم
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گیاه کامل را دارند، دریچه ای تازه پیش روی دانشمندان و محققان علوم زیستی 
گشوده شد، به نحوی که در مقایسه با روش های اصالح سنتی گیاهان، تسریع قابل 
مالحظه ای در مدت زمان اجرای برنامه های اصالحی به وجود آمد و امکان انجام 
توارثی،  ذخایر  نگهداری  این  بر  نمود. عالوه  فراهم  نیز  را  بین جنسی  تالقی های 
تولید گیاهان عاری از ویروس و تولید گیاهان هاپلوئید از جمله کاربردهای مهم 

دیگر کشت بافت و سلول گیاهی می باشند.
کشت بافت، رشد بافت ها یا سلول ها به صورت جداگانه از ارگانیسم است. این کار 
با استفاده از محیط کشت مایع، نیمه جامد یا جامد مانند محیط کشت  معموالًً 
براث )آب گوشت( یا آگار انجام می شود. کشت بافت به کشت سلول ها و بافت های 
حیوانی اشاره می کند. در اصطالح اختصاصی تر از این اصطالح برای کشت گیاهان 
استفاده می شود. اصطالح »کشت بافت« به وسیله آسیب شناس آمریکایی مونتروز 
بافت مبتنی بر دو مرحله تمایززدایی و  ابداع شد. روش های کشت  باروز،  تومس 
تمایزیابی است که انجام هر یک از این مراحل به شرایط خاصی نیاز دارد و باید در 
محیطی عاری از هرگونه آلودگی صورت پذیرد که گاه باعث افزایش هزینه تولید 
از  را  و گیاه مختلف  نهال  تولیدی سالیانه میلیون ها  این وجود مراکز  با  می شود. 
طریق روش های ریز ازدیادی به بازار عرضه می کنند و فراورده های زیستی متعددی 

نیز با استفاده از روش های کشت بافت تولید می شوند.
از  سلول ها  رشد  به  کلی  به طور  بافت  کشت  مدرن،  کاربرد  در  مدرن:  کاربرد 
بافت یک جاندار چند سلولی در شرایط برون تنی )in vitro( اشاره می کند. این 
سلول ها ممکن است از یک ارگانیسم دهنده )سلول های اولیه یا پرایمری( یا از یک 
الین سلولی حفظ شده جداسازی شوند. سلول ها در یک محیط کشت بافت، که 
انرژی الزم برای حیات سلول است، غوطه ور  حاوی مواد مغذی ضروری و منابع 
می شوند. اصطالح کشت بافت اغلب به جای کشت سلولی استفاده می شود. معنای 

تحت اللفظی کشت بافت به کشت قطعات بافت )کشت ریز نمونه( اشاره می کند.
کشت بافت ابزار مهمی برای مطالعه زیست  شناسی سلول های جانداران چند سلولی 
است که در آن محیط مناسبی جهت دستکاری، تجزیه و آنالیز بافت در شرایط 

درون شیشه ای )In vitro(  فراهم می شود.
کشت بافت گیاهی با رشد گیاهان کامل از قطعات کوچک بافت گیاهی در ارتباط 

است. این قطعات کوچک در یک محیط کشت، کشت داده می شوند.
پیش شرط الزم در ترا ریزش به واسطه کشت بافت

مرحله مهم پیش از آغاز کشت بافت:
با توانایی ایجاد بافت کالوسی سالم که قابلیت تقسیم سریع   شناسایی گیاهی 

نیز داشته باشد. 
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مرحله مهم پس از آغاز کشت بافت و پیش از اجرای ترا ریزش:
 شناسایی و جداسازی بافت سالم که قابلیت تقسیم سریع نیز داشته باشد.

کشت بافت چیست؟
این  می  باشد.  گیاه  تکثیر  مرسوم  شیوه های  برای  مهمی  جایگزین  ذره ای،  تکثیر 
تکثیر  دربرمی  گیرد.  گیاه،  کوچک  خیلی  بخش های  از  را  گیاهان  فراوری  تکثیر، 
تکثیر،  این  تکثیر گیاه می  باشد.  برای شیوه های مرسوم  ذره ای، جایگزین مهمی 
مثال:  )برای  دربرمی  گیرد  گیاه،  کوچک  خیلی  بخش های  از  را  گیاهان  فراوری 
جوانه ها، گره ها، قطعات برگ، قطعات ریشه، و غیره( که به طور ضدعفونی شده 
)عاری از هرگونه میکروارگانیسم( در ظرف کشت، در جایی که محیط و مواد غذایی 
همانند  ژنتیکی،  نظر  از  حاصله،  گیاهان  می  کنند.  رشد  شوند،  کنترل  می  توانند 
آنها در  والدین می  باشند. در حالی که در آزمایشگاه تحقیقاتی، همچون  گیاهان 
کشاورزی، و علم خاک در UNE، ما تجهیزاتی با فناوری خیلی پیشرفته را به کار 

گیاه آماده برای انتقال به خاک
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یابیم. این مهم است که  بافت دست  از طریق کشت  تا به فراوری گیاه،  می  بریم 
ادوات و  این کار، می  توانند  به  باغبانان زیادی، و عالقه مندان  در نظر بگیریم که 

تجهیزات با فناوری پیشرفته را با اقالم معمولی خانگی جایگزین کنند. 
گیاهان  تولید  امروزه  بافت:  کشت 
می  گیرد.  انجام  مختلفی  روش های  به 
بذر،  کاشت  مانند  روش ها  این  از  برخی 
مورد  سال ها  و...  خوابانیدن  زدن،  قلمه 
استفاده تولیدکنندگان بوده اند و از آنها به 
عنوان روش های سنتی تولید گیاهان یاد 
گیاهان  تولید  جدید  روش  یک  می  شود. 
که استفاده از آن در جهان به سرعت در 
گیاهی  بافت  کشت  است،  گسترش  حال 
نام دارد. در این روش گیاه مورد نظر را از 

طبیعت انتخاب نموده، قسمتی از گیاه جدا و پس از ضدعفونی به شرایط جدید و 
کاماًل کنترل شده درون آزمایشگاه منتقل می  شود. سپس در شرایط آزمایشگاهی 
با فراهم آوردن آب، غذا، هوا و سایر مواد مورد نیاز گیاه در دما، رطوبت و نور معین 
با روش های مختلف اقدام به تکثیر گیاهان می  نمایند. پس از آنکه تعداد مورد نظر 

از گیاه تولید شد آنها را به شرایط طبیعی باز می  گردانند.
مواد بازدارنده رشد

در این گروه عالوه بر علف کش  ها ماده  ای به نام مالئیک هیدرازید وجود دارد که 
کاربردهای  دارای  می باشد  علف کشی  خاصیت  دارای  باال  غلظت  های  در  هرچند 

مهمی می باشد که عبارت اند از:
1 جلوگیری از جوانه زدن پیاز، سیب زمینی در انبار یک ماه قبل از برداشت با 

غلظت 2/5 در هزار یا 2500 قسمت در میلیون
٢ جلوگیری از پا جوش دادن توتون بدین صورت که زمانی که حدود 90 درصد 
بوته  ها به گل نشست سر آنها را قطع کرده و یک الی هفت روز بعد محلول پاشی 

روی آنها صورت می  گیرد.
٣ کم کردن رشد چمن و درختان و درختچه  های غیرمثمر زینتی که در روی 
درختان و درختچه  های زینتی این ماده با غلظت 2 تا 8 قسمت در هزار بر روی 
گیاه پاشیده می شود و در چمن کاری پس از هر بار چمن کاری مصرف این ماده 
در غلظتی حدود 2 در هزار باعث کندی رشد مجدد چمن گردیده و در مصرف 
آب صرفه جویی می شود که در ایران می توان جهت کم کردن هزینه چمن زنی 
محلول  این  از  ورزشی  میدان  های  و  پارک ها  مصرفی  آب  بهای  آوردن  پایین  و 

استفاده نمود.
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مواد کندکننده رشد
این مواد بدون اینکه تغییری در شکل ظاهری گیاه ایجاد نماید باعث کند شدن 
رشد گیاه می شود از مهم ترین مواد این گروه که امروزه در باغبانی استفاده می  شود 
آمو 1618  و   )phophon  ـ  D( دی  ـ  فسفون  و   )ccc( سایکوسل  اول،  درجه  آالر 
)Amo 1618( در درجات بعدی قرار دارند. این مواد تقسیم و رشد یاخته  ای در ناحیه 
زیر مریستمی انتهای شاخه  ها جلوگیری به عمل می   آورد ولی بر روی خود مریستم 
تأثیر ندارد؛ که این امر باعث تولید طبیعی شاخه  ها، برگ و میوه، کوتاه ماندن درخت 
و افزایش تولید گل در سال بعد مصرف و کاهش هرس می  شود. آالر در غلظت  های 
مختلف برحسب نوع گیاه متفاوت است ولی می   توان در غلظت 0/5 الی 8 در هزار از 

اواسط بهار تا اواسط تابستان به کار برد.
کاربرد آالر در باغبانی

1 در درختانی مانند انجیر و گالبی و بعضی از سیب  ها که میوه  های نرم تولید 
می کند باعث تولید بافت محکم تر با قابلیت نگهداری و ترابری بیشتر می شود.

٢ در میوه  های هسته دار مانند هلو، گیالس و آلبالو در اوایل تابستان باعث تسریع 
در رسیدن و یکنواختی می   شود.

٣ محلول پاشی بی درنگ با آالر پیش یا پس از شکفتن گل  ها بر گیاهانی مانند 
گوجه فرنگی و انگور افزایش تعداد میوه را موجب می شود.

محلول پاشی  رشد  کندکننده  های  با  که  زراعی  و  باغبانی  گیاهان  از  بسیاری   ٤
شده  اند در برابر خشکی مقاومت نشان داده  اند که در ایران کمبود آب از عوامل 

عمده محدودیت کشاورزی است می توان از این پدیده بهره جست.
مورفکتین ها

مهم ترین مورفکتین هاس موجود آی تی 3456 و آی تی3233، نام دارند که در 
غلظت  های زیاد برای کشتن علف  های هرز و جلوگیری از رشد گیاهان چوبی به کار 
می   روند عالوه براین باعث اختالل در سوخت و ساز و ساختن شدن هورمون آکسین 

می   شود و باعث نابه سامانی در نور گرایی زمین گرایی می   شود.
کاربرد مورفکتین ها در باغبانی
1 انگیزش گل دهی و میوه دهی.

٢ کمک و سهولت به برداشت مکانیکی میوه  ها با سست کردن میوه  های رسیده 
روی شاخه  های درخت.

٣ ریزش حبه  های اضافی و تنک شدن خوشه  های متراکم انگور که این امر در باال 
بردن کیفیت محصول مهم است.

جوانه  چیرگی  کردن  خنثی  طریق  از  مورفکتین ها  زینتی  چوبی  گیاهان  در   ٤
انتهایی باعث رشد جوانه  های جانبی می  شود.
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مواد شاخه زا
متعلق  و  شده  شناخته   )pruning agants( هرس کننده  نام  به  که  مواد  این 
بوترالین  می  توان  آنها  مهم ترین  از  که  می  باشند  مختلف  شیمیایی  گروه  های  به 
مشتقات  و  طویل  زنجیره  ای  الکل  های  و  اسید ها  متیل  استر های   ،)Butralin(
پیچیده اسید استیک را نام برد که اثر آنها بدین صورت است که با خشک کردن 
جوانه  های انتهایی گیاه جوان، مشابه هرس عمل می کنند و نهال را در همان سال 
وادار به تولید شاخه  های فرعی می سازد و زمان کاربرد این مواد در اواخر بهار است.

منابع:
1 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

٢ برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران.
٣ سند طراحی مفهومی آموزش های فنی و حرفه ای دفتر تألیف کتاب های درسی 

فنی و حرفه ای و کاردانش.
٤ تاجیک، جلیل. و همکاران. تولید و پرورش گیاهان زینتی 1396.

٥ تاجیک، جلیل. و همکاران. استاندارد شایستگی حرفه باغبانی 1393.
٦ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و 

حرفه ای و کاردانش.
٧ تاجیک، جلیل. و همکاران. استاندارد شایستگی حرفه باغبانی 1394.

٨ صفوی، امان اله. روش ها و فنون تدریس. انتشارات معاصر 1393.
خاک،  بدون  کشت  و  گیاهان  تغذیه  صمدی،  نجمه  قهساره،  محمدی  احمد   ٩
ناشر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(، تاریخ نشر 
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