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پودمان 5

آماده سازی نهال برای فروش 

ــار و ایجــاد  ــر از یــک هکت ــا کاشــت یــک قطعــه زمیــن کمت ــوان ب ــد کــه می ت ــا می دانی آی
نهالســتان در آن عــاوه بــر کســب درآمــد مناســب بــه نســبت ســرمایه گذاری بــرای تعــداد 

بیشــتری ایجــاد اشــتغال نمــود؟
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واحد یادگیری 6

آماده سازی نهال برای فروش 

مقدمه
تقریبــاً در تمامــی مناطقــی کــه درختــان میــوه کشــت می شــوند، تعــدادی نهالســتان وجــود دارد کــه بــه 
امــر تهیــه و تولیــد نهــال مشــغول بــوده و نهال هایــی تحــت عنــوان نهال هــای اصــاح شــده و یــا گواهــی 
ــوارد،  ــاً در بســیاری از م ــه، تقریب ــه تجرب ــه ب ــا توج ــی ب ــد، ول ــرار می دهن ــداران ق ــار خری شــده در اختی
نهــال خریــداری شــده بــا مشــخصات و خصوصیــات ارائــه شــده همخوانــی نداشــته و در نتیجــه موجــب 
ــرای  ــن راه حــل ب ــت و ســرمایه بهتری ــدر دادن وق ــری از ه ــرای جلوگی ــردد. ب ــداران می گ ــی باغ نارضایت
نهــال کاران آشــنایی بــا روش هــای تهیــه و تولیــد نهــال مرغــوب، ســالم و مطمئــن اســت. دولــت نیــز در 
کنــار باغــداران بایــد بــا نظــارت صحیــح و دقیــق اوالً تمامــی مؤسســات تولیــد کننــده و ارائــه دهنــدة نهــال 
را ملــزم بــه رعایــت اســتانداردهای قانونــی و ارائــة برچســب گواهــی نهــال نمایــد، ثانیــاً تولیدکننــده هــای 

نهــال را بــه تولیــد ارقــام جدیــد و پرمحصــول تشــویق نمایــد. 
ــه  ــا ب ــاز دارد ت ــال نی ــه نه ــی را ک ــرا زمان ــدگان دارد، زی ــرای تولیدکنن ــی ب ــت فراوان ــن موضــوع اهمی ای
مرحلــة باردهــی برســد ایــن زمــان عمومــاً بیــن 3 تــا 5 ســال مــی باشــد کــه در ایــن زمــان باغــدار هیــچ 
نــوع عایداتــی از بــاغ نداشــته وعــاوه بــر آن نیــز هــر ســاله هزینــه هــای زیــادی را جهــت رســیدن بــه 
مرحلــه باردهــی متحمــل می شــود. حــال اگــر بعــد از ایــن همــه هزینــة انجــام شــده بــه دلیــل کیفیــت 
پاییــن نهــال، محصــول مناســبی تولیــد نشــود، تمامــی وقــت و هزینــه هــای انجــام شــده بــه هــدر رفتــه و 

نهــال کار، مشــتریان زیــادی را از دســت خواهــد داد. 
ایــن مســئله نهایــت دقــت و مراقبــت در تهیــة نهــال را مــی رســاند و گویــای ایــن حقیقــت اســت کــه اگــر 

نهــال مناســبی تهیــه نشــود، تولیــد بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد.
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استاندارد عملکرد 

هنرجو برای یک روزی کاری بتواند 1000 اصله نهال را آماده و بسته بندی نماید.

عامل تعیین کنندة سود و 
زیان یک مؤسسة تولید نهال

یک مجموعة تحقیقاتی که نهال های مثمر و غیر مثمر مرغوب تولید می نماید
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 پیش نیازها و یادآوری  

ــداول در نهالســتان آشــنا  ــا اصطاحــات مت ــک نهــال را بشناســد و ب ــف ی ــد اندام هــای مختل هنرجــو بای
شــود. اســتعداد آب و هوایــی و اراضــی  منطقــه را دانســته و محاســبات ریاضــی جهــت بــرآورد مقــدار نهــال 

مــورد نیــاز را بدانــد.

 نهال ها به دو دستة پیوندی و غیرپیوندی تقسیم می شوند  

نهــال پیونــدی: نهالــی اســت کــه بــا اســتفاده از عمــل پیونــد، قســمتی از یــک گیــاه بــا خصوصیــات مــورد 
نظــر بــر روی یــک گیــاه دیگــر قــرار گرفتــه و در نتیجــه صفــات و خصوصیــات مــورد نظــر بــه گیــاه جدیــد 

ــود. ــل می ش منتق
نهــال غیــر پیونــدی: نهالــی اســت کــه بــا اســتفاده از یکــی از روش هــای جنســی و یــا غیــر جنســی)بجز 

پیونــد( تکثیــر یافتــه اســت.

 اصطالحات و تعاریف  

نهالســتان: بــه محلــی گفتــه مي شــود کــه در آن، نهال هــای جــوان پیونــدی و غیــر پیونــدی و همچنیــن 
ــن محــدوده  ــرای کاشــت می شــود. ای ــی ب ــه محــل اصل ــال ب ــادة انتق ــد و آم ــر مثمــر، تولی نهال هــای غی

)نهالســتان( توســط یــک کارشــناس یــا یــک کاردان اداره می شــود.
ــه وســیلة یکــی از  ــرار داشــته و ب ــوه ق ــد می ــل از تولی ــة قب ــه در مرحل ــی اســت ک ــال: درخــت جوان نه

ــود. ــر مي ش ــی تکثی ــر جنس ــا غی ــی و ی ــای جنس روش ه

نهال های یکسالة بذری پستة تهیه شده در داخل کیسه
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نهــال گواهــی شــده: نهالــی اســت کــه دارای خصوصیــات و صفــات کامــًا مشــخص، فاقــد هــر نــوع 
عامــل بیمــاری، آفــات و...بــوده و مــورد تأییــد مرجــع صــدور گواهــی)وزارت جهــاد کشــاورزی( باشــد.

ــع آب کافــي در  ــوده و مناب نهالســتان خــوب، نهالســتانی اســت کــه اوالً دارای خــاک خــوب و مناســب ب
ــه داری باشــد. ــة خزان ــر در زمین ــاً دارای تکنســین و کارشناســان ماه دســترس داشــته باشــد و ثانی

ــه عمــل  نهالــی کــه در طــی ســال های اول رشــد در نهالســتان، رســیدگی و مراقبــت کافــی از آن ب
آمــده باشــد، می توانــد بــه یــک درخــت ســالم و قــوی و بــا خصوصیــات مناســب تبدیــل شــود.

بنابــر ایــن اگــر بــه دنبــال تهیــة نهــال مرغــوب هســتیم بایــد اصــول و روش هــای تولیــد نهــال را بــه 
خوبــی بشناســیم.

در مــورد خصوصیــات خــاک و آب دو نهالســتان کــه در منطقــه ای کــه زندگــی می کنیــد وجــود دارد 
ــد. ــد، تحقیــق کنی ــد مي کنن ــی تولی و نهال هــای خوب

ــی آن از کجــا تأمیــن  ــع آب اوالً مشــخص نماییــد بافــت خــاک نهالســتان مــورد نظــر چیســت و مناب
می شــود؟ ثانیــاً در خصــوص ســوابق کاری و ســطح تحصیــات تکنســین ها و یــا کارشناســانی کــه در 
آن مؤسســه فعالیــت می نماینــد، تحقیــق کافــی بــه عمــل آورده و نقــاط ضعــف و قــوت ایــن مؤسســه 

را از لحــاظ دو مــورد فــوق بررســی و تجزیــه و تحلیــل نماییــد.

نکته

تمرین

نهالستان بادام، هلو و شلیل
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روش هــای زیــادی جهــت تولیــد و تکثیــر درختــان میــوه وجــود دارد ولــی همیشــه یــک روش از لحــاظ 
اقتصــادی و تجــاری مقــرون بــه صرفه تــر بــوده و عمدتــاً از آن روش تکثیــر اســتفاده می شــود. بــه عنــوان 
مثــال انگــور عمدتــاً از طریــق قلمــه تکثیــر یافتــه و در اختیــار باغــدار قــرار می گیــرد، ولــی اگــر هــدف 
تهیــة یــک رقــم جدیــد و یــا تکثیــر بــا هــدف دارا بــودن خصوصیاتــی همچــون مقــاوم بــودن بــه نوعــی 

آفــت خــاص باشــد، روش تکثیــر، از طریــق تولیــد نهــال پیونــدی اســت.

ــان  ــتورات کارشناس ــه دس ــه ب ــا توج ــر ب ــران ماه ــد، کارگ ــه نمایی ــتان ها مراجع ــه نهالس ــر ب ــوالً اگ معم
ابتــدا بــا آمــاده ســازی زمیــن، بذرهــای گیاهانــی را کــه قابــل پیونــد بــر روی ارقــام پرمحصــول هســتند، 
ــر  ــن روش تکثی ــد. ای ــت می نماین ــت، کش ــده اس ــاده ش ــل آم ــه از قب ــی ک ــوده و در محل ــداری نم خری

ــرد. ــرار می گی ــال کاران ق ــتفادة نه ــورد اس ــه م ــی اســت ک ــالیان طوالن س

 خصوصیات نهال مرغوب برای فروش  

ــد از   ــد بع ــا بتوان ــد ت ــی باش ــد دارای خصوصیات ــرد، بای ــرار می گی ــروش ق ــرض ف ــه در مع ــی ک ــر نهال ه
ــات  ــن خصوصی ــی از باردهــی برســد، ای ــل قبول ــه ســطح قاب ــان مشــخص ب کاشــت و در طــی مــدت زم

ــد: ــر باش ــوارد زی ــامل م ــد ش می توان
1- ارتفــاع محــل پیونــد در نهــال هــای پیونــدی نبایــد کمتــر از 15 تــا 20 ســانتی متــری در روی پایــه و 
از ســطح زمیــن باشــد؛ زیــرا در صــورت پاییــن بــودن ارتفــاع محــل پیونــد، ممکــن اســت پیونــدک اقــدام 

بــا راهنمایــی هنرآمــوز خــود از نهالســتان هنرســتان خــود بازدیــد کــرده و از روش هــای تولیــد نهــال 
گــزارش تهیــه کنید.

تمرین

سمت راست انگورهای پیوندی کشت شده و سمت چپ یک نهالستان پیشرفتة انگور 
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بــه تولیــد ریشــه نمــوده و در نتیجــه خصوصیاتــی کــه از پایــه مــورد انتظــار اســت، حــذف شــود.
2- شــکل ظاهــری نهــال در محــل پیونــد بایــد مناســب باشــد، هــم از لحــاظ زاویــة رشــد و هــم از لحــاظ 
قطــر. بــه ایــن معنــی کــه اوالً در محــل پیونــد، قطــر پایــه و پیونــدک تقریبــاً باهــم برابــر بــوده و ثانیــاً 

نهــال از محــل پیونــد، کــج نشــده باشــد.
ــدی بایــد در معــرض فــروش قــرارداده شــوند کــه در  ــه طــور طبیعــي آن دســته از نهال هــای پیون 3- ب
ســنین بیــن 1 تــا 2 ســال باشــند. کمتــر و بیشــتر از ایــن ســن، بــرای کاشــت و احــداث بــاغ میــوه مناســب 
ــنین  ــا س ــی ب ــوان از نهال های ــاغ می ت ــل ب ــکیده در داخ ــان خش ــرای واکاری درخت ــه ب ــد. البت نمی باش

باالتــر جهــت ایجــاد تعــادل در انــدازه و هــم زمانــی تولیــد اســتفاده نمــود.
4- نهــال قابــل فــروش از نظــر قطــر و ارتفــاع نیــز بایــد دارای مشــخصاتی باشــد. بــه طــور طبیعــي ارتفــاع 
درختــان هســته دار بایــد بیــن 1تــا 1/5 متــر بــوده و تنــة آن مخصوصــاً در 2/3 قســمت پاییــن نهــال دارای 
ــد شــاخه هــای جانبــی قــوی تولیــد  ــه محــض ســربرداری بتوان ــا ب ــه هــای ســالم و قــوی باشــد، ت جوان
نمایــد. در درختــان دانــه دار، ایــن ارتفــاع، بیــن 1تــا 2 متــر می باشــد. اگــر نهــال تهیــه شــده از طریــق 

قلمــه تکثیــر شــده باشــد، می توانــد حداکثــر تــا 1 متــر نیــز ارتفــاع داشــته باشــد.
5- ریشــه های نهــال آمــاده بــرای فــروش بایــد قــوی و پُــر بــوده و از فــروش نهال هــای کــم ریشــه و یــا 

نهال هایــی کــه ریشــه های آنهــا بــه مقــدار زیــاد قطــع شــده اســت، خــودداری نمــود.
ــا فاصله هــاي بســیار  ــرداری بیشــتراز فضــا، نهال هــا را ب ــه منظــور بهــره ب 6- در بعضــی از نهالســتان ها ب
نزدیــک بــه یکدیگــر کشــت مــی نماینــد، بــه گونــه اي کــه نهال هــا بــرای دریافــت منابــع غذایــی و نــوری 
ــراي  ــه ب ــد، ک ــود می آین ــر به وج ــف و الغ ــیار ضعی ــی بس ــه نهال های ــوده و در نتیج ــت نم ــم رقاب باه

ــاغ مناســب نمی باشــند. احــداث ب
7- نهــال ارائــه شــده بــرای کاشــت بایــد از نظــر ظاهــری فاقــد هــر نــوع آفــت، بیمــاری، نماتـُـد و یــا هــر 
ــا  ــه باشــد ت ــن زمین ــی در ای ــات کاف ــد دارای اطاع ــال کار بای ــن خصــوص نه ــوع آلودگــی باشــد. در ای ن

بتوانــد آنهــا را شناســایی نمایــد.
8- در هــر شهرســتان تعــدادی نهالســتان وجــود دارد کــه دارای مجــوز و رتبــه از ســازمان های نظارتــی 
ماننــد جهــاد کشــاورزی و نظــام مهندســی کشــاورزی می باشــند. ایــن نهالســتان ها موظــف بــه رعایــت 
اســتانداردهایی بــرای تولیــد نهــال می باشــند. همچنیــن ملــزم بــه تهیــة برچســب بــرای نهال هــای ارائــه 
شــده می باشــند. رعایــت ایــن اســتانداردهای بهداشــتی و کنتــرل کیفــی در جهــت تولیــد نهــال مناســب 
اســت. عملکــرد بهتــر، منجــر بــه باالرفتــن رتبــة فــرد یــا مؤسســه خواهــد شــد. نهــال کار و یــا مؤسســة 
تولیــد نهــال ملــزم بــه تهیــه و فــروش نهــال مرغــوب و بــا کیفیــت بــه باغــداران اســت و هــر نــوع کوتاهــی 

تخلــف محســوب شــده و در مراجــع قضایــی قابــل پیگــری خواهــد بــود.
9- هــر نهــال قابــل فــروش بایــد شناســنامه داشــته باشــد بــه گونــه اي کــه در آن، منبــع تهیــة نهال شــامل 

پایــة مــادری، نــوع پایــه و نــوع پیونــدک مشــخص بــوده و در برچســب نهــال ذکــر گــردد.
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سمت راست گردوی پیوندی یکساله و سمت چپ نهال های بذری سوزنی برگ ها

عوامل تعیین کنندة سود و زیان یک مؤسسه در حالت کلی

 تجزیه و تحلیل  بازار از لحاظ عرضه و تقاضای نهال  

در هــر منطقــه بــا توجــه بــه شــرایط خــاص آب و هوایــی، منابــع آبــی قابــل دســترس و نــوع خــاک، اقــدام 
ــوع  ــی از ن ــع و کامل ــات جام ــد اطاع ــه ای بای ــال کار حرف ــک نه ــان خاصــی می شــود. ی ــه کشــت گیاه ب
درختــان و ارقــام مــورد کشــت و کار منطقــه داشــته باشــد. در ضمــن از ارقــام و انــواع جدیــد تــازه معرفــی 
شــده بــه بــازار نیــز بایــد آگاه باشــد تــا بتوانــد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن نســبت بــه تکثیــر و معرفــی 
ــاز  ــورد نی ــام م ــر ســریع ارق ــوان تکثی ــه ت ــی ک ــد. در بیشــتر مناطــق، نهال کاران ــدام نمای ــازار اق ــه ب آن ب
بــازار را دارنــد منافــع اقتصــادی باالیــی را بــه دســت می آورنــد و ضمــن کســب درآمــد، در ســطح منطقــه 

ــز شــناخته می شــوند.  ــق نی ــدة موف ــوان تولیدکنن به عن
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نیاز بازار یک منطقة مشخص به یک نهال رقم خاص را چگونه می توان به دست آورد؟  پرسش

بــا راهنمایــی هنرآمــوز خــود و تهیــة جدولــی بــه نزدیک تریــن مرکــز تولیــد نهــال مراجعــه نمــوده فعالیت عملی
و راه هــای بــرآورد میــزان نهــال تولیــدی در آن مجموعــه را جویــا شــوید.

ــروش را  ــترین ف ــما بیش ــة ش ــتان های منطق ــطح نهالس ــه در س ــی ک ــورد از درختان ــج م 1-پن
ــد  ــه تولی ــز وجــود دارد ک ــان نی ــوع درخت ــن ن ــدي از ای ــام جدی ــا ارق ــد؟ 2- آی ــته اند، کدام ان داش

ــند؟ ــته باش ــتری داش بیش

تحقیق

از طرفــی هــر ســاله بــا افزایــش تعــداد نیروهــای متخصــص در یــک منطقة مشــخص، تعــدادی از مؤسســات 
ــا گواهــی شــده  ــه تولیــد نهــال اصــاح ی تهیــه و تولیــد نهــال نیــز مجوزهــای الزم را گرفتــه و شــروع ب

می نماینــد کــه در نتیجــه باعــث ایجــاد رقابــت در بیــن تولیــد کننــدگان ایــن صنــف می گــردد.
حــال اگــر نــگاه دقیقــی بــه نــکات فــوق داشته باشــیم درمــی یابیــم کــه میــزان عرضــة یــک محصــول را 
ــد آن محصــول تعییــن می کنــد و هرچــه ایــن تقاضــا بیشــتر شــود، نهــال کاران نیــز  ــرای خری تقاضــا  ب

ســعی در افزایــش میــزان عرضــة آن خواهنــد داشــت.
یــک نهــال کار موفــق قبــل از هرگونــه اقدامــی، ابتــدا میــزان نیــاز بــازار را ســنجیده و بــا توجــه بــه نیــاز 
ــول،  ــروش محص ــدم ف ــد و ع ــش از ح ــد بی ــورت تولی ــد. در ص ــی نمای ــال م ــد نه ــه تولی ــدام ب ــازار، اق ب
ــز از  ــود را نی ــه خ ــت اولی ــه داری، کیفی ــای نگ ــزان هزینه ه ــش می ــر افزای ــاوه ب ــده ع ــای باقیمان نهال ه
دســت خواهنــد داد و در ســال بعــد جــزء نهال هــای درجــه یــک محســوب نخواهنــد شــد؛ زیــرا برخــاف 
گیاهــان زینتــی و غیرمثمــر کــه بــا گذشــت زمــان و بــزرگ شــدن گیــاه بــر قیمــت آن اضافــه مــی شــود، 

ــن وضعیــت صــادق نیســت. ــورد نهال هــای مثمــر ای در م

بــرای به دســت آوردن میــزان نهــال موردنیــاز در هــر ســال، ابتــدا بایــد بــرآورد صحیحــی از ســطح زیــر 
ــرای به دســت  کشــت باغــات منطقــه و همچنیــن میــزان توســعة باغــات در ســال بعــد داشــته باشــیم. ب
ــاد  ــق ادارات جه ــی، از طری ــاورزان محل ــات از کش ــع آوری اطاع ــر جم ــاوه ب ــوان ع ــی ت آوردن آن م
کشــاورزی نیــز اقــدام نمــود. عــاوه بــر آن تعــدادی از مؤسســات و نهادهــا نیــز ســالیانه اقــدام بــه خریــد 

ــود. ــر گرفته ش ــز در نظ ــا نی ــن خریده ــد ای ــه بای ــد ک ــال می نماین نه
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ــة  ــاز خــود را از منطق ــورد نی ــا ســازمان هایی نهــال م ــراد و ی ــداران بومــي، چــه اف ــر از باغ ــه غی ب
ــد. ــه مي نماین ــما تهی ش

تحقیق

ــه میــزان تولیــد نهــال توســط نهــال کاران منطقــه مــورد نیــاز  ــوط ب بعــد از ایــن مرحلــه، اطاعــات مرب
ــا جمــع آوری اطاعــات محلــی و همچنیــن اســتفاده از اطاعــات میــزان تولیــد ســال های  اســت کــه ب
قبــل، ســطح تولیــد نیــز به دســت خواهــد آمــد. حــال اگــر شــما بــه عنــوان یــک مؤسســة تــازه کار وارد 
رقابــت شــده ایــد بایــد بــا بررســی دو عــدد بــه دســت آمــده بتوانیــد وضعیــت عرضــه و تقاضــا را تخمیــن 
ــد  ــروع تولی ــراي ش ــت ب ــل مثب ــک عام ــوان ی ــه عن ــد، ب ــم باش ــه ک ــر َعرض ــی، اگ ــن بررس ــد. در ای بزنی

ــا اســتقبال کمــي از ســوي مشــتري رو بــه رو شــوید. خواهدبــود، در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت ب

البتــه همیشــه در یــک منطقــة خــاص، تعــدادی از باغــداران، از مناطــق دیگــری اقــدام بــه تهیــة نهــال 
می نماینــد و متقابــًا تعــدادی از باغــداران آن مناطــق نیــز از مناطقــی بــه غیــر از منطقــة خــود اقــدام بــه 

تهیــة نهــال مي نماینــد کــه در هــر صــورت ایــن نــوع باغــداران بایــد از برآوردهــای فــوق حــذف شــوند.
ــک  ــوان ی ــه عن ــروش نهالســتان ب ــد آمارســالیانة ف ــن برآوردهــا قطعــی نمی باشــد و بای ــه هــر حــال ای ب
عامــل مهــم مــورد توجــه نهــال کار باشــد، ولــی اســتفاده از ایــن اطاعــات آمــاری مــی توانــد راهنمــای 

خوبــی بــرای بــرآورد میــزان تولیــد نهــال باشــد.

منابع برآورد میزان نهال تولیدی
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ــة رشــد رســیده و آمــادة فــروش می شــوند.  ــه مرحل در هــر نهالســتان، هــر ســاله تعــدادی از نهال هــا ب
ایــن نــوع نهال هــا در بازدید هــای صــورت گرفتــه بایــد شناســایی شــده و پــس از انجــام مراحــل الزم، از 
خزانــه خــارج و آمــادة فــروش شــوند. خصوصیاتــی کــه بــه وســیلة آن می تــوان ایــن نهال هــا را شناســایی 
کــرد، همــان خصوصیاتــی اســت کــه از یــک نهــال مرغــوب انتظــار مــی رود و در قســمت های قبلــي بــه 
ــا یکدیگــر  ــودن آن هــا ب ــدک مشــخص و ســازگار ب ــه و پیون آن اشــاره شــد.به عنــوان مثــال داشــتن پای

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــل در نظ ــن عوام ــی از مهم تری یک

ــد  ــد، ارتفــاع کافــی محــل پیون داشــتن طــول و قطــر اســتاندارد، زاویــه دار نبــودن ســاقه در محــل پیون
از ســطح زمیــن، داشــتن تعــداد جوانــه هــای کافــی در اطــراف ســاقه و فاصلــة مناســب نهال هــا از هــم 
ــا همیــن  ــه شــده و ب ــوان فاکتورهــای مثبــت در تولیــد نهــال اســتاندارد در نظــر گرفت ــه عن ــد ب می توان
ــد دانســت  ــدام نمــود. بای ــروش اق ــرآورد تعــداد نهال هــای آمــادة ف ــه ب ــم در فصــل پاییــز نســبت ب عای
کــه بهتریــن زمــان بــرای بــرآورد ایــن اعــداد و ارقــام، اواخــر تابســتان و قبــل از ریــزش برگ هــا در پاییــز 
ــال اســت(،  ــودن نه ــالم ب ــم س ــن عای ــم تری ــی از مه ــه یک ــا )ک ــزش برگ ه ــرا در صــورت ری اســت. زی
امــکان جــدا نمــودن نهال هــای قــوی و ضعیــف کاهــش مــی یابــد. ضمــن اینکــه در ایــن زمــان می تــوان 
ــا اســتفاده از برچســب هایی شــامل مشــخصات کامــل نهــال از عامت گــذاری نهال هــای قابــل فــروش  ب

مطمئــن شــد. 

ــا یکدیگــر چیســت؟ از درختــان پیونــدی فعالیت عملی بــه نظــر شــما عایــم ســازگار بــودن پایــه و پیونــدک ب
کشــت شــده در بــاغ هنرســتان کــه چنــد ســالی از عمــر آن هــا می گــذرد بازدیــد نمــوده و عایــم 
احتمالــی ناســازگاری را روی آن هــا بررســی کنیــد و در قالــب یــک گــزارش تحویــل هنرآمــوز خــود 

دهیــد.

قلمه های ریشه دارگردودانه دارهاهسته دارهامشخصاتردیف

1/5-1/51-21-1/51-1ارتفاع1
2-31-22-21-1قطر2

جدول تعیین قطر و ارتفاع نهال های آمادة فروش)اعداد به متر می باشد(
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ــد. ــطی باش ــد متوس ــه دارای رش ــت ک ــی اس ــص، نهال ــناس و متخص ــک کارش ــدگاه  ی ــال از دی ــن نه بهتری
ــناخته  ــال خــوب ش ــک نه ــوان ی ــه عن ــد ب ــد، نمی توانن ــی ُکن ــریع و خیل ــی س ــای دارای رشــد خیل نهال ه
ــه شــدت آســیب  ــه محــض قرارگیــری در شــرایط نامناســب محیطــی، ب ــه نهال هــا ب ــرا ایــن گون شــوند، زی

می بیننــد.

ــدن  ــان َکن ــت، زم ــر گرف ــد در نظ ــه بای ــی ک ــن عامل ــه، اولی ــا از محــل خزان ــردن نهال ه ــارج ک ــرای خ ب
ــروع  ــان ش ــی از زم ــاه یعن ــواب گی ــل خ ــا را در فص ــم، نهال ه ــه می دانی ــه ک ــت. همان گون ــا اس نهال ه
ریــزش بــرگ تــا قبــل از شــکفتن جوانه هــا در اواخــر اســفند مــاه می تــوان از زمیــن خــارج کــرد. قبــل 

و بعــد از ایــن زمــان بــه دلیــل فعالیــت بــاالی درخــت، امــکان از بیــن رفتــن نهــال زیــاد اســت.
دومیــن عامــل، آبیــاری قبــل از کنــدن می باشــد بــه ایــن نحــو کــه چنــد ســاعت قبــل از کنــدن نهال هــا 
از زمیــن بایــد آنهــا را آبیــاری نمــوده تــا اوالً عملیــات کنــدن نهال هــا آســان انجــام شــود و ثانیــاً خســارت 
کمتــری بــه ریشــه وارد شــود.ضمن اینکــه انجــام ایــن کار در خــارج کــردن تمامــی ریشــه های موجــود در 

یــک نهــال کمــک فراوانــی می نمایــد.

سمت راست نهال های کنده شده برچسب دار و سمت چپ نهال های برچسب دار در خزانه

خارج کردن نهال از خزانه
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ســومین عامــل مهــم، اســتفاده از ابــزار مناســب و کارگــر ماهــر بــرای خــارج کــردن نهــال از زمیــن اســت. 
ــه اســتفاده از ماشــین آالت  ــازی ب ــه نی ــد محــدود روزان ــرای خری ــه اینکــه در نهالســتان ها ب ــا توجــه ب ب
ــا  ــدا ت ــن کار ابت ــن کار از بیل هــای مخصــوص اســتفاده می شــود.برای ای ــرای انجــام ای نیســت، معمــوالً ب
حــدی کــه ریشــة نهال اجــازه می دهــد، خــاک اطــراف آن را برداشــته و در نهایــت بــا یــک بیــل عمیــق، 

ــا خــاک آن برداشــته می شــود. تمامــی محــدودة ریشــه ب

ــزان بیــش  ــه می ــه اســت.کندن نهــال ب ــروش روزان ــرای ف ــدار نهــال الزم ب ــدن مق ــن عامــل، کن چهارمی
ــده و  ــا ش ــت نهال ه ــش کیفی ــث کاه ــن، باع ــه ای از زمی ــردن آن در گوش ــار ک ــه و انب ــروش روزان از ف
نارضایتــی مشــتری را بــه دنبــال خواهــد داشــت. البتــه اگــر کمبــود نیــروی کارگــر ماهــر در زمــان اوج 
ــک  ــی در ی ــة بزرگ ــتفاده از چال ــا اس ــوان ب ــد، می ت ــفندماه می باش ــل اس ــا اوای ــادف ب ــه مص ــروش ک ف
گوشــه از ملــک و گذاشــتن نهال هــا در داخــل آن، از میــزان هزینه هــا کاســت، ولــی بــرای ایــن کار الزم 

ــا خــاک مرطــوب پوشــیده شــود.  ــًا ب اســت روی ریشــه ها کام

عوامل مؤثر در افزایش کیفیت نهال ها در زمان َکندن نهال از خزانه

ــزارش و فعالیت عملی ــه گ ــال از خزان ــف خــارج کــردن نه ــک نهالســتان، از روش هــای مختل ــه ی ــه ب ــا مراجع ب
ــد. ــل دهی ــوز خــود تحوی ــه هنرآم ــه نمــوده و ب عکــس تهی
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بنابراین برای خارج کردن نهال های آماده فروش از نهالستان، کارها و اقدامات زیر الزامی است:
1- نهال ها باید یک روز قبل از کنده شدن کامًا آبیاری شوند.

2- بــا توجــه بــه میــزان فــروش و بــا اســتفاده از ابــزار مناســب، ابتــدا خــاک اطــراف نهــال را تــا جایــی کــه 
ــا خــاک اطــراف  ــی کــرده و ســپس ســعی شــود تمامــی حجــم ریشــه ب ریشــه ها اجــازه می دهــد، خال

آن خــارج شــود .
3- خــاک اطــراف ریشــه ها را جــدا کــرده و نهال هــا داخــل آب قــرار داده شــوند و ســپس بــا اســتفاده از 
یــک محلــول قارچ کــش مناســب، ضدعفونــی شــوند. اســتفاده از یــک ســطل محلــول ســم و آب رقیــق 
ــه ضــد عفونــی شــدن ریشــه هــا  ــه مــدت حــدود 5 دقیقــه در ایــن محلــول، ب ــردن ریشــه ها ب و فــرو ب

ــد. ــک می نمای کم
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــدن نهال ه ــزرگ، کن ــه در نهالســتان های ب ــن موضــوع ضــروری اســت ک ــر ای نکته:ذک
ــه  ــین )ک ــک ماش ــتفاده از ی ــا اس ــت ب ــن حال ــود. در ای ــام می ش ــاورزی انج ــین آالت و ادوات کش ماش
تراکتــور نیــز بــه جــای ایــن ماشــین قابــل اســتفاده مــی باشــد( و بســتن یــک تیغــه بــه آن، در عمقــی 
کــه ریشــه در آنجــا حضــور نــدارد، تیغــه حرکــت نمــوده و خــاک زیــر ریشــة نهال هــا را کامــًا کنــده و 
بــاال مــی آورد، ســپس کارگــران بــا دســت نســبت بــه جمــع آوری و بســته بندی آنهــا اقــدام می کننــد و 
ــا در مخــزن ماشــین جمــع آوری می شــوند  ــن کار، نهال ه ــا اســتفاده از ماشــین های مخصــوص ای ــا ب ی
ــد. ــن« می گوین ــین آالت، »نهال ک ــن ماش ــه ای ــوند. ب ــه می ش ــا تخلی ــزن، نهال ه ــدن مخ ــد از پرش و بع

بــا راهنمایــی هنرآمــوز خــود یــک محلــول ضــد عفونــی تهیــه کــرده و از آن بــرای ضدعفونــی کردن 
ریشــة نهال هــای تــازه خــارج شــده اســتفاده نماییــد. در ایــن آزمایــش، نحــوة تهیــة محلــول )ســم 

و  آب و نســبت رقیــق و غلیــظ بــودن آن( را به دســت آوریــد.

تمرین

سمت راست، نهال های کنده شده و انبار شده در زمین و سمت چپ، نهال های بسته بندی نشده
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ــب(،  ــتن برچس ــورت نداش ــت )در ص ــد رطوب ــب ض ــتفاده از برچس ــال و اس ــم نه ــه رق ــه ب ــا توج 4- ب
ــه برچســب ها  ــا توجــه ب ــد. ســپس ب ــاقه نصــب می نماین ــر روی س ــل آن را نوشــته و ب مشــخصات کام
ــد. در  ــا را می بندن ــرار داده و دور آنه ــی و... ق ــی،20 تای ــا را در دســته های 10 تای ــا، آنه ــدازة نهال ه و ان
صــورت حضــور مشــتری، دور تمامــی ریشــه ها را بــا یــک گونــی کنفــِی کامــًا مرطــوب، محافظــت نمــوده 
و تحویــل وی می دهنــد. در غیــر ایــن صــورت، آنهــا را در چالــه ای کــه از قبــل تهیــه شــده )چالــه بایــد 
دارای ســایبان بــوده و در معــرض تابــش مســتقیم آفتــاب نباشــد( قــرار می دهنــد و روی ریشــه ها را بــا 

ــانند.  ــاک می پوش خ

ــد از زمیــن خــارج شــوند  ــی بای همان طــور کــه در صفحــات قبــل نیــز توضیــح داده شــد، نهال هــا زمان
کــه در مرحلــة اســتراحت باشــند، زیــرا در ایــن زمــان، میــزان از دســت رفتــن آب بافت هــا بســیار کــم 
اســت و نهــال در معــرض خشــکی قــرار نمی گیــرد. همچنیــن در ایــن زمــان درجــة حــرارت پاییــن بــوده 
و درختــان رشــدی ندارنــد. بنابرایــن درختــان نیــاز آبــی چندانــی نیــز ندارنــد. از طرفــی دمــای هــوا در 
شــب ممکــن اســت بــه زیــر صفــر برســد کــه در صــورت مراقبــت نکــردن کافــی و قــرار گرفتــن ریشــه ها 

در معــرض ســرما، نهال هــا صدمــه خواهنــد دیــد.
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق، در زمــان خــارج کــردن نهال هــا از زمیــن بــه دلیــل شــرایط نامســاعد محیطــی 

مراقبــت هایــی نیــاز اســت کــه عبارت انــد از:
1- سعی شود در زمان کندن نهال ها، کمترین صدمه به نهال ها و ریشه های آن وارد شود.

ــرای  ــرای فــروش، الزم اســت قبــل از فــرا رســیدن شــب ب 2- بعــد از خــارج کــردن نهال هــا از زمیــن ب
ــی و در انبــار نگــه داری شــوند. ــا گون جلوگیــری از ســرمازدگی ریشــه ها، آنهــا در خــاک ی

ــد، و روی ریشــه ها  ــرار نگیرن ــوا، ریشــه ها در معــرض هــوای آزاد ق ــا گــرم شــدن ه ــگام روز ب 3- در هن
حداقــل بــا گونــی کنفــی خیــس و یــا خــاک مرطــوب پوشــیده شــود. در ایــن حالــت، جهــت قرارگیــری 
نهال هــا بایــد طــوری باشــد کــه آفتــاب باعــث ســوختگی ســاقه نشــود. در بعضــی از کشــورها لوله هــای 
ــاب  ــری از آفت ــرای جلوگی ــه و ب ــی تهی ــای مصنوع ــس پلی مره ــفید از جن ــگ س ــه رن ــکاف دار و ب ش

ــد. ــرار می دهن ــه ق ــر روی تن ــوختگی ب س

ــاده ســازی  ــای آم ــوده و از روش ه ــه نم ــک نهالســتان مراجع ــه ی ــوز خــود ب ــی هنرآم ــا راهنمای ب
ــد. ــه نمایی ــزارش تهی ــروش گ ــرای ف ــا ب نهال ه

تحقیق

شرایط محیطی مناسب در زمان خارج کردن نهال ها از خزانه
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4- در روزهایی که سرعت باد زیاد است، حتی االمکان از کندن نهال ها خود داری شود.
ــه دارای  ــه اینک ــه ب ــا توج ــو ب ــی خرمال ــا و حت ــوزنی برگ ه ــات، س ــته، مرکب ــد پس ــی مانن 5- نهال های
ریشــه های حســاس می باشــند و در صــورت قطــع شــدن ریشــه از بیــن می رونــد، الزم اســت در 

ــند. ــروش برس ــه ف ــا ب ــان گلدان ه ــا هم ــده و ب ــت ش ــی کش ــا تورب ــتیکی و ی ــای پاس گلدان ه
ــودن هــوا و خــارج نمــودن نهال هــا و چنانچــه شــب های ســردی وجــود نداشــته  6- در صــورت گــرم ب
ــظ شــود. ــا حف ــا شــادابی آن ه ــر روی ریشــه ها و سرشــاخه ها می پاشــند ت ــرم ب ــداری آب ول باشــد، مق
ــده  ــه، کن ــک هفت ــروش ی ــًا ف ــاه مث ــک دورة کوت ــاز و در ی ــه نی ــا توجــه ب ــکان ب ــی االم ــا حت 7- نهال ه
ــن  ــاً ممک ــی رود ثانی ــاال م ــا ب ــا اوالً هزینه ه ــدت نهال ه ــی م ــار شــدن طوالن ــرا در صــورت انب ــوند، زی ش

ــه آن هــا آســیب جــدی برســد. اســت ب

سمت چپ نهال های کشت شده در گلدان و سمت راست پلی مر پیچیده شده دور نهال ها برای جلوگیری از آفتاب زدگی

شرایط نگه داری نهال های کنده شده در نهالستان
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ــوده و فعالیت عملی ــه نم ــتان مراجع ــک نهالس ــه ی ــا ب ــروش نهال ه ــان ف ــود در زم ــوز خ ــی هنرآم ــا راهنمای ب
ــف  ــای مختل ــز گزارشــی از روش ه ــان روز نی ــد و در پای ــا مشــارکت نمایی ــدی نهال ه در بســته بن

ــد. ــل دهی ــود تحوی ــوز خ ــه هنرآم ــده ب ــام ش ــته بندی انج بس

بسته بندی و حمل نهال ها

ــازار عرضــه  ــه ب ــی ب ــه صــورت گلدان ــچ و ب ــی پی ــه ســه صــورت ریشــه لخــت، گون ــوالً ب ــا معم  نهال ه
می شــوند کــه هــر کــدام مزایــا و معایــب خــود را دارنــد و از هــر کــدام تحــت شــرایط خاصــی اســتفاده 

می شــود.
در هــر کــدام از حــاالت فــوق، یــک نهــال فــروش حرفــه ای، نصــب برچســب ومشــخص نمــودن نهال هــای 
قابــل فــروش را قبــل از خــارج کــردن نهــال از خزانــه انجــام می دهــد. بنابرایــن در زمــان بســته بنــدی، 
بارگیــری و فــروش، مشــکات زیــادی نخواهــد داشــت.در حالــت کلــی بهتــر اســت قبــل از خــارج کــردن 
نهــال از زمیــن، برچســب ضــد آب مخصــوص را کــه حــاوی اطاعــات مربــوط بــه نــوع رقــم، نــوع پایــه، 

نــوع پیونــدک و... می باشــد را تهیــه و بــر روی ســاقه، مقــداری باالتــر از محــل یقــه نصــب نمــود.

ــن و  ــوع در بســته های معّی ــدازه و ن ــه ان ــه ب ــا توج ــا را ب ــا الزم اســت آنه ــردن نهال ه ــارج ک ــس از خ پ
ــا کنفــی در دو قســمت محــل یقــه و  ــخ  پاســتیکی و ی ــا اســتفاده از ن ــرار داده و ب حداکثــر صدتایــی ق

انتهــای نهــال بســت. البتــه گــره زدن بایــد طــوری باشــد کــه آســیبی بــه پوســت ســاقة نهــال نزنــد.

عوامل مؤثر در رضایتمندی مشتری



182183

آماده سازی نهال برای فروش  

ــت نهال هــا، از پاســتیک های  ــرای بســته بنــدی و جلوگیــری از کاهــش رطوب در کشــورهای پیشــرفته ب
ــار  ــک انب ــا را در ی ــپس آنه ــد و س ــه ها می پیچانن ــا را دور ریش ــه آنه ــود ک ــتفاده می ش ــی اس مخصوص

ــد. ــه داری می کنن ــک نگ خن

ــاده ســازی نهــال،  ــه شــود کــه اگــر هــدف از آم ــد در نظــر گرفت ــه بای ــن نکت ــا ای در بســته بندی نهال ه
ــق  ــت دقی ــن رعای ــت ضم ــد، الزم اس ــا دو روز باش ــک ی ــة ی ــا فاصل ــت ب ــق دوردس ــه مناط ــال آن ب ارس
ــا از  ــا دقــت هــر چــه تمــام تــر ایــن نهال هــا را در کامیــون جاســازی نمــوده ت عملیــات بســته بنــدی، ب

وارد شــدن آســیب و فشــار در طــی مــدت انتقــال جلوگیــری شــود.
ــن منظــور الزم  ــه ای ــاق دار انجــام شــود. ب ــای ات ــا اســتفاده از کامیون ه ــد ب ــا بای ــال نهال ه ــوالً انتق معم
ــپس  ــده و س ــده ش ــوب پیچی ــی مرط ــی کنف ــک گون ــل ی ــا داخ ــته از نهال ه ــر دس ــه های ه ــت ریش اس
ــاط  ــا احتی ــرار داده شــوند و دســته ها ب ــد ق ــک پاســتیک بلن ــری از خشــکی در داخــل ی جهــت جلوگی
روی هــم قرارگیرنــد. ایــن نــوع قــراردادن تــا حــدی ادامــه یابــد کــه فشــار ســنگینی بــر روی دســته های 

پایینــی وارد نشــود.

روش های مختلف بسته بندی نهال: سمت راست در جعبه های پالستیکی و سمت چپ در داخل نایلون

بسته بندی غیر اصولی منجر به بروز خسارت به نهال ها می شود
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ــا در محــل ســایه گذاشــته شــده و ریشــه ها  ــار و ی ــد در انب ــال بای ــان انتق ــا زم ــا ت ــن نهال ه ســپس ای
ــا را  ــرفته، نهال ه ــورهای پیش ــرد. در کش ــرار گی ــری ق ــانتی مت ــا 50 س ــی 30 ت ــل گودال ــز در داخ نی
ــروش  ــان ف ــا زم ــد و ت ــت 95 درص ــانتی گراد و رطوب ــه س ــدود2 درج ــای ح ــا دم ــردخانه هایی ب در س

نگهــداری می نماینــد.
ــد  ــق دور دســت، بای ــه مناط ــال ب ــال نه ــه در انتق ــت ک ــر گرف ــد در نظ ــه را بای ــن نکت ــه ای ــن اینک ضم
ــودن ســامت کامــل  ــر دارا ب مجوزهــای الزم را از مدیریــت حفــظ نباتــات محــل فــروش نهــال مبنــی ب

ــود.  ــه نم ــایع تهی ــای ش ــات و بیماری ه ــاظ آف ــا از لح نهال ه

شرایط انتقال نهال های حساس گلدانی به چالة کاشت

1- کف گلدان پالستیکی از دور ریشة 
گیاه با احتیاط بریده شود. 

2-گلدان در داخل چاله قرار گیرد

3-گلدان پالستیکی 
با احتیاط از دور نهال 

شکافته و بیرون آورده 
شود.
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ــد در  ــن کار بای ــود دارد. ای ــی وج ــای مختلف ــا روش ه ــوزنی برگ ه ــای س ــدی نهال ه ــته بن ــرای بس ب
ــاال رفتــن  ــرای جلوگیــری از ب بســته های کوچــک و یــا بــزرگ و کیســه های پلــی اتیلــن انجــام گیــرد. ب
ــز  ــدی نی ــته بن ــادة بس ــوان م ــه عن ــرد. ب ــتفاده ک ــز اس ــوب نی ــاک ارة مرط ــوان از خ ــه می ت ــای ریش دم
ــت 2000  ــا ظرفی ــا ب ــرگ و ی ــال دو ســالة ســوزنی ب ــه نه ــت 1000 اصل ــا ظرفی ــای ب ــوان از عدل ه می ت
ــا  ــده و ی ــرده ش ــر فش ــه یکدیگ ــد ب ــال نبای ــاوی نه ــای ح ــرد. عدل ه ــتفاده ک ــاله اس ــال یکس ــه نه اصل
ــادی نگــه داری شــوند  ــرار اســت مــدت زی ــی در هــوای آزاد باقــی بماننــد و در صورتی کــه ق مــدت طوالن
ــته بندی  ــی بس ــورت گروه ــه ص ــا ب ــن برگ ه ــای په ــرار داد. نهال ه ــی ق ــای خنک ــا را در ج ــد آنه بای
می گردنــد. بســته بنــدی درســت باعــث جلوگیــری از صدمــه دیــدن نهــال از عوامــل خارجــی و جلوگیــری 
ــن  ــده بی ــواد مرطــوب کنن ــدون اســتفاده از م ــا ب از کاهــش آب خواهــد شــد. نهال هــای ســوزنی برگ ه
ــال در  ــدد نه ــه 200 ع ــت ک ــانتی متر اس ــه ها 50 *60 س ــوند . ابعادکیس ــته بندی می ش ــه ها بس ریش
ــا در  ــرار دادن نهال ه ــد از ق ــد . بع ــر می باش ــه ها 0/1 میلی مت ــن کیس ــت ای ــرد و ضخام ــرار می گی آن ق
کیســه ها، بایــد هــوای داخــل آن را خالــی کــرده و آنهــا را در محــل ســردی کــه دارای تهویــه باشــد، در 
دمــای 6 درجــه ســانتی گراد بــاالی صفــر نگــه داری نمــود. در هــوای گــرم، حمــل و نقــل بایــد در شــب و 

یــا ســاعت خنــک روز انجــام شــود. 

 نکات الزم در زمان دریافت نهال برای کشت در زمین اصلی  

پــس از دریافــت نهال هــای بســته بنــدی شــده بایــد آنهــا را بــا احتیــاط از کامیــون خــارج نمــود. امــا قبــل 
از رســیدن نهال هــا نیــز بایــد بســتر اصلــی آمــاده شــود کــه شــامل عملیــات و مراحــل زیــر می باشــد:

1- مواد زاید جمع آوری شده باشد.
2- تسطیح خاک صورت گرفته باشد.

3- آزمایشات خاک انجام شده و بر اساس نتایج آن، کوددهی الزم صورت گرفته باشد.
ــار  ــرای آن  چاله هــا نیــز در کن ــوط خــاک و کــود الزم ب 4- چاله هــای کاشــت نهــال کنــده شــده و مخل

آنهــا مهیــا باشــد.
5- نهال هــا آمــادة کشــت شــوند )آرایــش و ضدعفونــی کــردن ریشــه ها و اجــرای عملیــات پرالینــاژ( آنــگاه 

بعــد از مراحــل فــوق و در پایــان کاشــت نهال هــا و ســربرداری انجــام شــود.

در زمــان درختــکاری بــه یــک بــاغ در حــال احــداث مراجعــه نمــوده و پــس از بازکــردن بســته بندی ها فعالیت عملی
ــه  ــزارش ب ــب گ ــا در قال ــت آنه ــورد کیفی ــی و در م ــالی را بررس ــای ارس ــری نهال ه ــت ظاه وضعی

هنرآمــوز خــود اظهــار نظــر نماییــد.
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آماده سازی نهال برای فروش  

ارزشیابی شایستگی آماده سازی نهال برای فروش

شرح کار:
1 آماده بودن نهال براي فروش )سن و وضع ظاهري نهال ها از جمله طول و قطر آن ها(؛          

2 مناسب بودن شرایط جوي براي کندن و آماده کردن گیاه براي فروش؛
3 آماده بودن ابزار و وسایل براي بسته بندي و حمل به بازار.

استاندارد عملکرد:
آماده کردن 500 بوته یا نهال در هر روز براي فروش.

شاخص ها:
1 انتخاب بوته یا نهال مناسب براي فروش؛          

2 کندن و جابه جایي گیاهان به طور صحیح و بدون وارد شدن زخم در آنها؛
3 پاک کردن و بسته بندي گیاهان براي فروش مطابق با استاندارد؛

4 برچسب زدن به گیاه و حمل و نقل مطلوب آن به بازار.

شرایط انجام کار:
وجود نهالستان ، خزانه و گلخانه ، وجود انواع درختان میوه ، شرایط آب وهوایی مناسب برای پیوند.

ابزار و تجهیزات :
 لباس کار- دستکش- بیل- بیلچه- قیچي- چاقو- ظروف کشت- ابزار و لوازم بسته بندي- خاک گلداني مرغوب.

معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3مرحلة کارردیف
1انتخاب گیاه1

1جابه جایي گیاه2

2بسته بندي گیاه3

2حمل و نقل گیاه4

شایستگی های غیرفنی : ایمنی ، بهداشتی ، توجهات زیست محیطی 
و رعایت موازین اخالقی و حرفه ای.

 نگرش :تصمیم گیری صحیح، مدیریت مالی ، مدیریت زمان، مدیریت 
مواد و تجهیزات.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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1- برنامة درسی ملی جمهوری اسامی ایران.
2- تاجیـک، جلیـل و همـکاران، اسـتاندارد شایسـتگی حرفـة باغبانی، سـازمان پژوهش و برنامـه ریزی آموزشـی، دفتر تألیف کتاب های . درسـی 

فنـی و حرفـه ای و کاردانش، 1392
3- تاجیـک، جلیـل و همـکاران، اسـتاندارد ارزشـیابی حرفـة باغبانـی، سـازمان پژوهـش و برنامه ریزی آموزشـی، دفتـر تألیف کتاب های درسـی 

فنـی و حرفـه ای و کاردانش، 1393
4- تاجیـک، جلیـل و همـکاران، برنامـة درسـی رشـتة باغبانـی، سـازمان پژوهـش و برنامه ریزی آموزشـی، دفتر تألیـف کتاب های درسـی فنی و 

حرفـه ای و کاردانش1394
5- گنجی مقدم ، ابراهیم ، میوه کاری در مناطق معتدله ، انتشارات تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، 1395

6- جلیلی مرندی ، رسول ، میوه کاری ، جهاد دانشگاهی ارومیه، 1390
7- شیراوند، داریوش ، اصول احداث و مدیریت باغ میوه ، تهران، آموزش و ترویج کشاورزی1392 

8- قاسمی ، ایوبعلی ، نهالستان و تولید نهال درختان میوه سردسیری ،انتشارات سنا ، 1384
9- مشیری ، محمد ، پرورش درختان میوه ، 1360

10- دکتر طباطبائی فر ، سید احمد ، و همکاران ، سیستم های خاک ورزی حفاظتی و داشت محصول ، 1387
11- منصوری راد ، داود ، تراکتورها و ماشین های کشاورزی ، انتشارات دانشگاه بوعلی همدان، 1393

12- خواجه پور ، محمد رضا ، اصول و مبانی زراعت ، جهاد دانشگاهی اصفهان، 1393
13- صیدی ، اسماعیل ، مبانی خاک ورزی و کاشت ، دانشگاه پیام نور ، 1391

14- برزگر ، رحیم ، یادگاری ، مهراب ، مدیریت تولید در گلخانه ، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران،1389
15- قائمی ، علی اصغر ، رضازاده ، علیرضا ، کود آبیاری ) کاربرد کود و مواد شیمیایی محلول در سیستم های آبیاری تحت فشار( ، 1384

16- لیاقت ، عبدالمجید و ذامیاری ، آرش ، انتخاب روش های آبیاری در کشاورزی، 1384
17- جعفرنیا ، ساسان ، راهنمای جامع و مصور کشت گلخانه ای خیار ، گوجه فرنگی ، فلفل و توت فرنگی ، مشهد، سخن گستر،1389

18- گروه کار سیستم های آبیاری در سطح مزرعه ، کمیته ملی و آبیاری وزهکشی ایران، معیارهای انتخاب سیستم های آبیاری ، 1378
19- انصاری ، حسین ، آبیاری عمومی ) اصول و عملیات ( ، جهاد دانشگاهی مشهد ،1390

20- حـوزه معاونـت آمـوزش و پژوهـش سـازمان پارکهـا و فضـای سـبز تهـران ، درختـکاری ) مدیریـت تلفیقی درختـان ، درختچه هـا و گیاهان 
باالرونـده در فضـای سـبز ، سـازمان پارکها و فضای سـبز تهـران 1379( 

21- حکمتی ، جمشید ، پیوند در باغبانی علمی و عملی ، انتشارات علمی وفنی تهران ،1383
22- منیعی ، عباسعلی ، مبانی علمی پرورش درختان میوه ، انتشارات فنی ایران،1386

23- تقی لو ، حیدر و عدالت ، علی ، باغبانی عمومی ، انتشارات آوای نور ، 1389
24- خوشخوی ، مرتضی ، اصول باغبانی ، انتشارات دانشگاه شیراز،1383
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استاننام کاربرردیف
آذربایجان شرقي  کاظم حشمتي - علی شرقی1

آذربایجان غربي بابک سلماني- مرتضی نوبهار2
اصفهان معصومه خلیلی- مرضیه بقایی نیا3
خراسان شماليمحمد صفاری- مهدی قاسمی4
خراسان جنوبي هادي رضایي- ابراهیم ستوده5
خوزستان علی شریفی- علیرضا بنی نعمه6
زنجانعنایت محمدي7
سمنان مهدی عاشوری- محمد اردکانی زاده8
شهرتهران عباسعلي زارعي9
تهران )شهرستانها( سید منصور موسوی- حامد مرشدی10
فارس یزدان دشتیان- محمود برنده نژاد11

قزوین علیرضا اسدی الموتی- عمار رسولی سفیددری12

کردستان ساسان رحماني- ادریس شافعی13
کرمانشاهسعید جالوندي- عادل سلیمانی14
گلستان علیرضا بزي- رضا حجگذار15
مرکزي علی کرمی راد- سیداکبر موسوی16
هرمزگان ناصر ساالري- حبیب اله نجفی17
همدان عباد بختیاری- هادی طاوسی کامکار18
یزد رضا دادآفرین19
مازندران ناصر تسلیمیان- ذبیح اله شاه حسینی20
البرز مراد گنجوی پور- سامعه سلیمانی21
سیستان وبلوچستان حمید میری- عبدالقادر بلوچ الشاری22
حسین محمدی- مجید رحیمی نژاد- محسن امیری بیدشکی- عرفان خطیبی 23

بردسیری- الهام السادات گوهری اصل
کرمان

خراسان رضوی تکتم اورعی- نازلی سیدانزابی نژاد- منصوره کشوری24
گیان رضا شعبانی- محمد اعتصامی پور25

ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی جهــت ایفــای نقــش خطیــر خــود در اجــرای ســند تحــول بنیادیــن در آمــوزش و پــرورش و 
برنامــه درســی ملــی جمهــوری اســامی ایــران، مشــارکت معلمــان را به عنــوان یــک سیاســت اجرایــی مهــم دنبــال می کنــد. بــرای تحقــق 
ایــن امــر در اقدامــی نوآورانــه ســامانه تعاملــی بــر خــط اعتبارســنجی کتاب هــای درســی راه انــدازی شــد تــا بــا دریافــت نظــرات معلمــان 
ــان  ــوزان و معلم ــه دانش آم ــکال ب ــن اش ــا کمتری ــاپ، ب ــال چ ــن س ــی را در اولی ــای درس ــت، کتاب ه ــی نونگاش ــای درس ــارة کتاب ه درب
ــای  ــوای آموزشــی و پرورشــی اســتان ها، گروه ه ــل محت ــروه تحلی ــد، همــکاران گ ــن فراین ــوب ای ــد. در انجــام مطل ــم نمای ــد تقدی ارجمن
آموزشــی و دبیرخانــة راهبــری دروس و مدیریــت محتــرم پــروژه آقــای محســن باهــو نقــش ســازنده ای را بــر عهــده داشــتند. ضمــن ارج 
نهــادن بــه تــاش تمامــی ایــن همــکاران، اســامی دبیــران و هنرآموزانــی کــه تــاش مضاعفــی را در ایــن زمینــه داشــته و بــا ارائــة نظــرات 

خــود ســازمان را در بهبــود محتــوای ایــن کتــاب یــاری کرده انــد بــه شــرح زیــر اعــام می شــود.
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