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ثبت  وی  برای  پاداش  درخت،  آن  ميوه های  اندازٔه  به  خدا  بنشاند،  درختی  «هرکه 
می کند.» 

حضرت رسول اکرم (ص) (نهج الفصاحه، ٢٦٧٤)

واحد هشتمواحد هشتم

1ــ باغبانی        2ــ دامپروری        3 ــ صنايع تكميلی و تبديلی

كشاورزی
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١ــ باغبانی
به تصاوير صفحٔه قبل  نگاه کنيد و به سؤال زير پاسخ دهيد: 

درختان ميوه، چه نقش و اهميتی در زندگی انسان دارند؟ 
ايران می تواند با توجه به شرايط اقليمی و تنوع آن، يکی از مراکز مهّم پرورش و توليد 
ميوه در دنيا به شمار آيد. استان های گيالن، مازندران و گلستان در شمال کشور به علت 
مختلف  بيشه زارهای  و  جنگل ها  رودخانه ها،  البرز،  کوه های  سلسله  خزر،  دريای  وجود 
دارای اقليم نيمه گرمسير ساحلی و شرايط مناسب برای کشت و کار انواع مرکبات، کيوی، 
زيتون و … است. علوم و فنون باغداری از گسترده ترين و پيچيده ترين علوم کشاورزی 
محسوب می شود. متصديان اين حرفٔه ظريف، عالوه بر هنر زيباشناسی و ذوق لذت بردن از 
طبيعت، بايد تمام علوم و فنونی را که الزمٔه فراهم آوردن پرورش و توليد انواع ميوه  هاست، 
به منظور خودکفايی و صادرات کسب کنند و با ايجاد فرصت های شغلی، موجبات استقالل 

و کسب درآمد قابل توجهی برای کشورمان را فراهم سازند. 
در سال های گذشته با مراحل و بخش هايی ازکار باغبانی (کاشت سبزی ها و گل ها و 
روش تکثير آنها) آشنا شديد. در اين واحد، با کاشت و پرورش درختان ميوه نظير مرکبات، 
پرورش  و  تکثير  باغ،  طراحی  چون  ساده ای  مهارت های  و  می شويد  آشنا  زيتون  و  کيوی 

بعضی از درختان ميوه را کسب می کنيد. 

عمليات باغداری مرکبات 
استان مازندران در  شمال کشور يکی از مراکز توليد مرکبات است. قسمت قابل توجهی 
از مرکبات ايران در اين منطقه توليد می شود؛ به گونه ای که در بين استان های کشور، استان 

مازندران حدود ٤٠ درصد از توليدات مرکبات کشور را به خود اختصاص داده است. 

١ــ فهرستی از مرکباتی که در مازندران کشت می شوند، تهيه کنيد و آن 
را در  کالس به بحث بگذاريد. 
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مرکبات منبع بزرگی برای تأمين ويتامين و انرژی بشر است. مصرف ميؤه تازه يا آب 
آن در دنيا بسيار باالست. از پوست و گل ميوه در تهئه مربا استفاده می شود. نگهداری 
آسان است و همين امر باعث می شود که امروزه در نقاط مختلف دنيا مصرف  ميوه نسبتاً 

تازٔه ميوه، در طول سال امکان پذير باشد. 

احداث باغ مرکبات
شده  داده  توضيح  موارد  برخی  که  شود،  بررسی  بايد  زير  موارد  باغ،  احداث  برای 

است. 
١ــ وضعيت آب و هوای منطقه 

٢ــ شدت و جهت وزش باد 
٣ــ سطح آب زيرزمينی 

٤ــ وضعيت خاک 
٥ــ شيب زمين 

٦ــ نزديکی به جاده و دسترسی به بازار مصرف يا صنايع وابسته. 
آب و هوای منطقه: مرکبات دمای صفر تا ٤٠ درجٔه سانتی گراد را تحمل می کند 

ولی بهترين درجٔه حرارت، دمای بين ١٦ تا ٢٥ درجٔه سانتی گراد است. 
وضعيت خاک: بهترين نوع خاک برای اکثر مرکبات، خاک شنی ــ هوموسی با 
pH بين ۵/۵ و ۶/۵ است؛ چون زهکشی طبيعی به خوبی در آن انجام می شود و نيز از  

تهوئه خوبی برخوردار است. 
سطح آب زيرزمينی: سطح آب زيرزمينی در باالترين حّد خود يعنی در زمستان، 
نبايد از ۱/۵ متر باالتر باشد؛ در غيراين صورت، ريشه ها در آب قرار می گيرند و درختان 

باغ دچار بيماری های قارچی و خفگی ريشه می شوند. 
سرد  هوای  سقوط  علت  به  می شوند،  احداث  دامنه  در  که  باغاتی  زمين:  شيب 
به   قسمت های پايين دست، کمتر دچار سرمازدگی می شوند. اّما عمليات باغداری از جمله 
آبياری، کوددادن، سمپاشی و حمل و نقل محصول، باغدار را با مشکالت زيادی مواجه 
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می کند که بايستی قبل از احداث باغ (کاشت درختان) زمين تسطيح، قطعه بندی يا تراس بندی 
و خيابان کشی شود. 

١ــ شدت و جهت وزش باد چه خسارت هايی به باغ وارد می کند؟ شما 
چه راه حل هايی را پيشنهاد می کنيد؟ 

صنايع  يا  مصرف  بازار  به  دسترسی  و  جاده  به  باغ  محّل  نزديکی  ٢ــ 
وابسته، چه مزايايی دارد؟ 

تکثير و ازدياد مرکبات 
مرکبات را می توان از طريق بذر ــ قلمه زدن (ليموترش) و پيوند تکثير کرد. تکثير 
و  نارنج  پايه (مثل  بذر  کاشت  از  پس  ترتيب،  اين  به  می شود؛  انجام  پيوند  به وسيلٔه  معموالً 
پونسيروس، سيترنج، سيتروملو و …) در خزانه و رشد اين نهال تاحّدی که برای پيوند زدن 

مناسب باشد ــ عمل پيوند روی آن ها انجام می شود. 

احداث خزانه 
بذر انواع نارنج را در اواخر بهمن يا اوايل اسفند در يک قطعه زمين (خزانه) که 
دارای خاکی کامالً نرم و سبک با کود دامی پوسيده باشد، می کارند و سپس آن را آبياری 
می کنند. وقتی که ارتفاع اين نهال ها به حدود ١٥ سانتی متر رسيد، می توان آن را به گلدان 

يا خزانٔه انتظار (انتقال نهال از خزانٔه اّول به خزانٔه دوم و پيوند آن) منتقل کرد. 
نهال  که  زمانی  باشد.  سانتی متر   ٢٥ حداقل  بايد  انتظار  خزانٔه  در  کاشت  فاصلٔه 
ـ  ٢٥ سانتی متر رسيده باشد، عمل پيوند روی آنها انجام  به   قطر يک سانتی متر و ارتفاع ٣٠ـ

می گيرد. 



151

١ــ نهال بعد از انتقال به خزانٔه انتظار به چه مراقبت هايی نياز دارد؟ 
٢ــ پيوند نهال در مازندران در چه ماه هايی از سال انجام می شود؟ 

انواع پيوند مرکبات 
پيوند شکمی يا پوستی، معمول ترين و بهترين پيوند در مرکبات است. بعد از پيوند 
شکمی، پيوند تاجی و پيوند شکافی مرسوم است که در پايان اين بخش به عنوان فعاليت  های 

عملی، در مورد آن بحث خواهد شد. 

خزانۀ اّول نارنج به وسيلۀ بذر

خزانۀ دوم يا خزانۀ انتظار
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آرايش کاشت نهال 
آرايش کاشت درختان می تواند به صورت مربع، مستطيل، لوزی و ُاريب باشد. 

 روش کاشت مربعی: برای کاشت رديف های نزديک به ديوار يا حريم زمين (طبق 
__  a از حريم زمين فاصله گرفته شود. برای 

شکل) بايد به اندازٔه نصف فاصلٔه دو درخت      ۲
محـاسبٔه تعداد درخت در يک قطعه زمين به روش مربعی می توان از فرمول زير استفاده 
                                                                                                                   S  N = ___

a۲   
کرد:                               

N : تعداد درخت مورد نياز 
S: مساحت زمين 

a: فـاصلٔه بين دو درخت 
 a = b

هريک از درختان در گوشٔه (رئوس) مربع کاشته می شوند و نيز فاصلٔه درختان مجاور 
باهم يکسان است. 

قرار  مستطيل  گوشه های  درختان در  روش،  اين  مستطيلی: در  کاشت  روش   
می گيرند و با توجه به جهت تابش مستقيم خورشيد از سمت جنوب، بهتر است ضلع بزرگ تر 

در جهت غرب به شرق و ضلع کوچک تر در جهت شمال به جنوب باشد. 
زير  فرمول  از  مستطيلی،  روش  به  زمين  قطعه  يک  در  درخت  تعداد  محاسبٔه  برای 

استفاده می شود: 
 

b a

a
2

b
2

طرح کاشت مربع
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S: مساحت زمين 
N: تعداد درخت 

روی  درخت  بين  فاصلٔه   :  a
يک خط 

b: فاصلٔه بين دو خط (رديف) 

داليل کاشت درختان با نظم و ترتيب و عوامل تأثيرگذار بر آن 
ــ عدم رقابت ريشه ها در مصرف آب و مواد غذايی 

ــ عدم سايه انداختن تاج درختان روی يکديگر 
ــ وجود جريان مطلوب هوا بين درختان و شاخه 

ــ سهولت عمليات آبياری، کوددهی، سم پاشی، شخم زدن و حمل محصول 

b

a

a
2

b
2

با استفاده از روش کاشت مناسب، تعداد درختان را تعيين کنيد. 
١ــ برای يک هکتار زمين با فاصلٔه کاشت ٥ * ٥ متر 
٢ــ برای يک هکتار زمين با فاصلٔه کاشت ٦ * ٥ متر 

 برخی از خصوصيات نهال خوب 
ــ شاداب و بدون آفت بودن 
ــ استاندارد بودن فرم نهال 

طرح کاشت مستطيل

S    N = _____
a * b 
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ــ قرار داشتن محّل پيوند باالتر از سطح خاک (حداقل ١٠ سانتی متر) 

زمان کاشت نهال مرکبات 
نهال ها  اگر  می يابد.  ادامه  فروردين  اواخر  تا  آبان  دوم  نيمٔه  از  مرکبات  نهال  کاشت 
گلدانی باشند و باغ احداث شده با مشکل آب روبه رو نباشد، هر زمان از سال می توان نهال 

را غرس کرد، مشروط بر آن که خاک گلدان نريزد و به  ريشه ها آسيب نرسد. 

حفر گودال جهت کاشت نهال مرکبات 
مطابق شکل گودالی حفر کرده، داخل آن را با توجه به نوع خاک منطقه با مخلوطی 

٣٠cm

٧٠cm
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1 خاک رويی پرکنيد 
3

1 ماسه (خاک حاشئه رودخانه ها) + 
3

کود دامی کامالً پوسيده + 1
3
از

و نهال را در گودال بکاريد. 

١ــ چرا درختان را هرس می کنند؟ 
٢ــ موقع هرس چه نکاتی را بايد رعايت کرد؟ 

خاک اين قسمت نبايد با پا کوبيده شود

جهت باد

سطح خاک

محل پيوند

بـه صورت  دامی  قسمت    کـود  اين  در 
خالص ريخته نشود

(در اين قسمت نبايد خاک اضافه شود)
طوقه

قيم

٨٠cm

٨٠cm ٨٠cm

١٠cm
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پرورش درخت کيوی 

١ــ چرا به بعضی از گياهان يا درختان دوپايه می گويند؟ 
استفاده  داربستی  سيستم های  از  کيوی  درخت  کشت  در  چرا  ٢ــ 

می کنند؟ 

کيوی درختچه ای خزنده با برگ های قلبی شکل و خزان پذير است. اين گياه دوپايه 
گرفته  درنظر  نر  پايه  يک  ماده،  هشت پايه  برای  معموالً  کيوی  باغات  احداث  در  و  است 
می شود. هم زمان، شکوفه دادن پايه های نر و ماده، گرده افشانی و تلقيح گل های درختان 

ماده اهميت زيادی دارد. 
گرده افشانی به وسيلٔه باد و حشرات انجام می گيرد. در صورت لزوم می توان گرده  گيری 

از پايه های نر و گرده افشانی به صورت دستی به وسيلٔه انسان انجام شود. 
جوانه های گل پايه های نر و ماده در جانب شاخه های يکساله قرار می گيرند. کيوی 
طالب زمستان های ماليم و بدون يخبندان است. سرمای ديررس بهاره به گل های تازه شکوفه 

زده خسارت وارد می کند. 
خاک های قابل نفوذ شنی، ُرسی و کمی اسيدی برای رشد اين گياه مناسب است. 
آبياری منظم يک روز در ميان با سيستم قطره ای برای پرورش کيوی ضروری است؛ چون 
آهن  عنصر  و  گاوی  پوسيدٔه  کود  به  کيوی  درخت  درضمن،  بشود.  خشک  خاک  نبايد 

بسيار نياز دارد. 
روش ازدياد کيوی: متداول ترين روش ازدياد اين گياه از طريق قلمه های نيمه چوبی 
(يک ساله) است که در اواخر تابستان تهيه می شود و قلمه های تهيه شده در داخل گلخانه 

و در دمای ٢٥ــ٢٢ درجٔه سانتی گراد ريشه دار می شوند. 
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سيستم های  از  آنها  پرورش  و  هدايت  برای  و  دارند  خزنده  حالت  کيوی  بوته های 
داربستی استفاده می شود و شاخه های يک سالٔه آن به هرس ساالنه نياز دارند. فاصلٔه مناسب 

بين درختچه ها ٣ــ ۲/۵ متر است. 

 بيشتر بدانيد

داده  پرورش  مازندران)  و  گيالن  (استان های  کشور  شمال  در  کيوی 
می شود و از ارقام تجاری آن می توان به هايوارد، برونو، آيسون، فافتی، آپوت  
اشاره کرد. رقم هايوارد ميوه های درشت داشته و برای حمل و نقل، مقاوم تر 

و مناسب تر است. 

کاشت و پرورش درخت زيتون 

١ــ چرا درخت زيتون در قرآن مجيد مقدس شمرده شده است؟ 
٢ــ هدف اصلی از کشت و پرورش درخت زيتون چيست؟ 

نهال کيوی با داربست فلزی
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درخت زيتون از جمله درختان مقدس است که در اديان آسمانی به ويژه در قرآن مجيد 
با حرمت از آن ياد شده و به عنوان شجرٔه طيبه معرفی شده است. 

امروزه با پيشرفت علوم و روشن شدن خواص و ارزش غذايی و درمانی روغن زيتون 
و اهميت مصرف آن در حفظ سالمتی انسان، بخشی از آثار تقدس و مفيدبودن اين درخت 

بهتر آشکار شده است. زيتون سمبل فرهنگ، دين، صلح، افتخار و عقل است. 
با توجه به تنوع محصوالت زيتون، افزون بر صنايع روغن کشی و کنسروسازی در صنايع 

صابون سازی نيز کاربرد دارد. 
عالوه بر محصوالت فوق، از چوب زيتون در نجاری های ظريف و منبت کاری نيز 

استفاده می  شود و اين خود يک حرفٔه بسيار سودآور است.

تکثير نهال زيتون و روش های توليد آن
ازدياد نهال زيتون، به دو روش انجام می شود:

الف) روش سنتی: در باغچه، از طريق قلمه زدن چوبی، پاجوشی و پيوند انجام 
می شود.

ب) روش علمی (صنعتی): از طريق کاشت بذر و پيوند در خزانه و خوابانيدن در 
سطح بسيار وسيع انجام می شود.

روش انتقال نهال زيتون از خزانه و گلدان به زمين اصلی، همانند نهال درختان مرکبات 
خاک های  به  نيمه  گرمسير،  هوای  و  آب  به  اقليمی،  شرايط  نظر  از  زيتون  است.  درخت 

ـ     شنی و دامنٔه تپه ها که دارای رطوبت کافی اند، نياز دارد. ُرسی  ـ

زمان برداشت زيتون
تعيين دقيق زمان رسيدن ميؤه زيتون کار آسانی نيست؛ به همين دليل، تعيين بهترين 

فصل برداشت را از کنترل و تجزئه ميوه در آزمايشگاه تشخيص می دهند.
اگر زيتون به موقع برداشت شود، روغن آن بيشتر، ترشی آن متعادل، رنگ آن زرد و 

به طور کلی خوش  طعم وخوش  بو می شود.
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روش های مصرف زيتون جهت تغذيه
زيتون به صورت کنسرو، پرورده و روغن مصرف می شود.

اهداف زيست محيطی طراحان باغ و فضای سبز
نيازهای زيست محيطی بشر گاهی جسمی و گاهی روحی است، ولی تمام اين نيازها 
در يک زمان و به طور مداوم بروز نمی کند. طراحان باغ برای رفع اين نيازها، چهار هدف 

کلی را دنبال می کنند:
١ــ ايجاد فضايی به منظور بهسازی محيط زيست

٢ــ احداث فضايی برای بازی کودکان (نصب و راه اندازی انواع اسباب بازی)
٣ــ مکانی برای آموختن (مراکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتاب خانه های 

مجهز و سالن های پخش فيلم، برپايی نمايشگاه ها و …)
٤ــ گرد هم آوردن افراد جامعه برای بهره مندی از طبيعت و نشاط روحی و جلب 

توجه آنها به حفظ و حراست از محيط زيست.
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از تحقيق های زير، يکی را به دلخواه انتخاب و در مورد آن گزارشی 
تهيه کنيد.

١ــ شيوه های مختلف آبياری درختان ميوه را نام ببريد و بهترين روش 
آبياری را با ذکر داليل مشخص کنيد.

باغداری به صورت  مازندران که هنوز  استان  ٢ــ در کشور ما به ويژه 
سنتی در آن رايج است، چگونه می توانيم تغييراتی در آن ايجاد کنيم تا با توليد 

جنگل طبيعی

پارک جنگلی مصنوعی
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محصوالت مرغوب بتوانيم در بازارهای جهانی رقابت داشته باشيم؟
تهيه  منطقٔه خود  باغداری در  وابسته به  مشاغل  پيرامون  گزارشی  ٣ــ 

کنيد.
٤ــ در مورد انواع کود و نقش آن در کميت و کيفيت ميوه ها گزارشی 

تهيه کنيد.
٥  ــ برای بازسازی و جايگزينی باغات و درختان فرسوده و مسن تحقيق 

کرده، گزارشی تهيه کنيد.

مرور آموخته ها
١ــ برای احيای باغ های قديمی مرکبات کدام روش پيوند را توصيه می کنيد؟ به 

چه دليل؟
٢ــ فراورده های مختلف مرکبات و زيتون را نام ببريد.
٣ــ بهترين نوع خاک مرکبات چه نوع خاکی است؟

٤ــ بهترين روش تکثير مرکبات، کيوی و زيتون را به ترتيب بنويسيد.
زمين  هکتار  يک  دارای  و  می کند  زندگی  مازندران  از  منطقه ای  در  رضا  ٥  ــ 
قصد  او  دارد.  قرار  مناسب  وضعيت  در  زيرزمينی  آب  سطح  و  خاک  ازنظر  که  است 
دارد ٥٠٠٠ مترمربع آن  را به باغ پرتقال و ٢٠٠٠ مترمربع به باغ زيتون و ٣٠٠٠ مترمربع 
شده  مطرح  او  برای  زمينه  اين  در  سؤاالتی  دهد.  اختصاص  کيوی  باغ  به  را  باقی مانده 

است. لطفاً به سؤاالت او پاسخ دهيد:
الف) چه تعداد درخت پرتقال به فاصلٔه ٦×٦ متر نياز دارد؟
ب) چه تعداد درخت زيتون به فاصلٔه ٧×٥ متر نياز دارد؟
پ) چه تعداد درخت کيوی به فاصلٔه ٦×٣ متر نياز دارد؟

هر گروه يکی از فعاليت های زير را انتخاب کند و انجام دهد.
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پيوند شکمی يا پوستی
روش کار:

١ــ پيوندک را از شاخه های نيمه چوبی يکساله که درختی سالم دارد 
وميؤه مرغوب می دهد، انتخاب کنيد.

٢ــ روی پايه (نارنج) حدود ١٠ سانتی متر باالتر از سطح خاک، شکافی 
به صورت T يا ⊥ ايجاد کنيد. (در شرايط مازندران پيوند T معکوس (⊥) بهتر 

است.)

٣ــ پيوندک را در شکاف ايجاد شده قرار دهيد.
٤ــ محّل پيوند را به وسيلٔه نوار نايلونی محکم ببنديد؛ به گونه ای که آب 
به درون آن نفوذ نکند. درضمن، جوانٔه پيوندک نبايد پوشيده شود؛ بهتر است 

مقداری از دمبرگ نيز همراه پيوندک گرفته شود. 
نکتٔه مهم: بهترين پيوندک ها مربوط به وسط شاخه (يک ساله) است و 

زمان پيوند شکمی از اوايل ارديبهشت تا اوايل مهر می باشد.

محّل قراردادن پيوند در داخل شکاف

محّل شکاف
روش بستن با نوار 

نايلونی

دمبرگ

جوانه

پيوندک

فعاليت فعاليت 11
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پيوند تاجی
خرداد ماه  اواسط  تا  ارديبهشت  اواسط  پيوند  اين  برای  زمان  بهترين 
تغييردادن ارقام قديمی به  است. اين نوع پيوند بيشتر برای احيای باغات و 

ارقام جديد به کار می رود.
روش کار:

١ــ شاخٔه درخت پائه مورد نظر  را در فاصلٔه ٠/٥ تا ١/٥ متر از سطح 
زمين قطع می کنيم (البته درخت بايد کامالً سالم باشد).

ناحئه  در  برش  محّل  و  بوده  موّرب  کمی  است  بهتر  شده  ياد  برش  ٢ــ 
پوست کامالً صاف و يکنواخت باشد.

٣ــ با توجه به قطر پايه، ٤ــ٣ برش مطابق شکل صفحٔه بعد روی پوست 
پايه ايجاد می کنيم.

٤ــ پيوندک ها بايد از شاخه های نيم خشبی حدود يک ساله، با سطح 
گرد (نه مثلثی) و دارای ٤ــ٢ جوانه باشند. پيوندک ها بايد مطابق شکل صفحٔه 

بعد برش داده شوند و بعد داخل شکاف پوست قرار گيرند.
٥  ــ سپس با نوار پالستيکی، محّل پيوند را محکم ببنديد و محّل برش 

را با چسب باغبانی کامالً بپوشانيد.
٦  ــ بعد از اين مرحله می توان پيوندک را به وسيلٔه کيسه های نايلونی، 
پاکت کاغذی و سايبان، به مدت سه هفته در شرايط مرطوب و به دور از تابش 
سوراخ روی آن،  ايجاد  مستقيم آفتاب قرار داد و پس از حدود ١٠ روز با 
پيوندک را به مرور در جريان هوای طبيعی قرار داد. پس از حدود ٣٠ــ٢٠ 
از سال سوم پس  روز، نوار پالستيکی دور محل پيوند را باز کنيد. معموالً 
از پيوند، باردهی شروع می شود و پس از ٥ سال، درخت به حجم تاج اّولئه 

خود می رسد. 
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پيوند يکسالۀ تاجی

پيوند تاجی

تصوير ١ تصوير ٢
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روش تکثير زيتون از طريقه قلمه زدن
سانتی متر از  سانتی متر و قطر يک تا ٥  ارتفاع ٢٥ تا ٣٠  قلمه هايی به 
درخت زيتونی که از اصالت نژادی و سالمت و کيفيت ميؤه آن اطمينان کامل 

داريد، انتخاب کنيد.
قلمه ها را در ماه های اسفند و فروردين به صورت عمودی يا افقی در 

خزانه يا گلدان بکاريد تا جوانه ها، ريشه و شاخٔه روی قلمه ها پديدار شوند.
پس از يک يا دو سال، در زمستان می توانيد نهال های جوان را از زمين 

خزانه يا گلدان به محّل اصلی انتقال دهيد.

خاک
ريشه  
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تکثير نهال کيوی از طريق قلمه زدن
شاخٔه  از  مداد  يک  قطر  به  سانتی متر   ٣٥ تا   ٣٠ ارتفاع  به  قلمه ای 
نيمه خشبی (چوبی) انتخاب کنيد و آنها را در اواخر تابستان در گل خانه در 

دمای ٢٥ــ٢٢ درجٔه سانتی گراد نگهداری کنيد و مرتب آبياری نماييد.
پس از ريشه دارشدن، آنها را به زمين اصلی منتقل کنيد.

خاک


