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فصل اول فصل اول 

تاريخچه، ارزش و اهميت علم زراعت و باغبانیتاريخچه، ارزش و اهميت علم زراعت و باغبانی
هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند:

١ــ تاريخچه ای از پيشرفت علم زراعت و باغبانی را بيان کند.
٢ــ ارزش و اهمّيت علم باغبانی و زراعت را توضيح دهد.

٣ــ کاربرد علم زراعت و باغبانی را بيان کند.
٤ــ ارتباط کشاورزی با علوم روز را توضيح دهد.

١ــ١ــ تاريخچه
برحسب شواهد تاريخی، انسان بيش از ٩ هزار سال قبل در جلگه های دجله و فرات و نيل به 
کشت و زرع بعضی از محصوالت مشغول بوده است. در مصر و بين النهريِن قديم، حدود ٣٥٠٠ سال 
قبل، آبياری با روش های مختلف انجام می گرفته و استفاده از گياهان دارويی و ادويه ای نيز معمول و 

متداول بوده است.
حبوبات،  غالت،  مثًال  باغی  و  زراعی  گياهان  از  زيادی  تعداد  قديم  مصريان  دوران،  همين  در 

خرما، انگور، زيتون، انار، موز، ليمو، انجير، سبزی ها را می شناختند و آن ها را کشت می کردند.
در حفاری های نقاط مختلف ايران معلوم شده که در حدود ٣٠٠٠ سال قبل ازميالد درخت کاری 
معمول بوده است. بابلی ها و آشوری ها در حدود ٧٠٠ سال قبل ازميالد نزديک به ٩٠٠ گياه مختلف 

را با موفقيت کشت و کار می کردند.
روزگار  آن  دنيای  از  مهمی  قسمت  بر  ميالد،  از  قبل  سال   ٥٠٠ حدود  در  که  قديم  روميان 
به  را  آنان  اقتصاد  از  مهمی  سهم  فن  اين  و  داشتند  کشاورزی  به  زيادی  توجه  می کردند  حکم فرمايی 
به طور  باغبانی  و  اعم  طور  به  زراعت  به  روميان  مهم  خدمت  که  طوری  به  بود.  داده  اختصاص  خود 
شايان توجه است. از شواهد چنين برمی آيد که در آن سال ها از پيوند زدن، تناوب، مصرف  اخص، 
کود دامی و گلخانه اطالعاتی داشته اند. در قرون وسطی رشد و گسترش علوم سير قهقرايی داشت، لذا 
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فن کشاورزی هم زياد در اين دوران مورد توجه قرار نگرفت، ولی در دوره ی رنسانس تا اواخر قرن 
نوزدهم، اروپاييان با استفاده از کشفيات و اختراعات مختلف دانشمندان به تجديد حيات و گسترش 
علوم و فنون پرداختند، که زراعت و باغبانی نيز از اين جريان بی بهره نبود. پس از کشف آمريکا فن 
کشاورزی، خصوصًا سبزی کاری، مورد توجه قرار گرفت و تحقيقات و کشت انواع سبزی ها مانند 

گوجه فرنگی، سيب زمينی، لوبيا و کدو رونق بسيار يافت.
در قرن اخير پيشرفت و گسترش علوم و فنون کشاورزی روند رشد تصاعدی عجيبی به خود 
گرفت، به طوری که پيشرفت آن معادل يکصد قرن پيش بود. کارهای تحقيقاتی بی شماری در خصوص 
اصالح گياهان، تغذيه ی گياهان، حفظ نباتات و روش های جديد کشت انجام گرفت و هزاران مقاله علمی 
به چاپ رسيده است. در چند دهه ی اخير آزمايش های مکرر روی نحوه ی تکثير گياهان خصوصًا به 
روش کشت بافت، کشت متراکم١ و کشت بدون خاک٢ انجام شد و نتايج رضايت بخشی حاصل گرديد 
به طور مثال عملکرد گوجه فرنگی در اين سيستم تا ٣٥٠ تن در هکتار افزايش يافت (حدود ١٠ برابر 

نسبت به قبل). 

٢ــ١ــ ارزش و اهميت محصوالت باغی و زراعی
نقش و آثاری که امروزه محصوالت زراعی و باغی در زندگی بشر دارند بر هيچ کس پوشيده 
نيست، زيرا همان گونه که اشاره شد زندگی کليه جانوران متکی به گياهان و فرآورده های آن است.انسان 
به طرق مختلف وابسته به گياهان زراعی و باغی است، در زير ارزش واهميت اين محصوالت را به طور 

مختصر بيان می کنيم.
١ــ٢ــ١ــ ارزش و اهميت غذايی محصوالت زراعی و باغی: به طورکلی گياهان زراعی 
هيدرات های  پروتئين ها،  يعنی  غذايی  مواد  اصلی  تأمين کننده ی  غيرمستقيم  و  مستقيم  به طور  باغی  و 

کربن، چربی ها، ويتامين ها و مواد معدنی هستند. 
حدود  می دهد،  نشان  به خوبی   ٢٠ و   ١٩ قرن  در  گرسنگی  از  ناشی  مير  و  مرگ  آمار  به  نگاهی 
صد ميليون نفر چينی، ٢٠ ميليون نفر هندی و ١٧ ميليون روسی از گرسنگی و فقر مواد غذايی درگذشتند، 
و علت اين مرگ و ميرها ضعف و ناتوانايی اين ملل در بهره گيری صحيح از منابع زيرزمينی، زمين و 
خاک و عمدتًا ضعف تکنولوژی کشاورزی و فقر دانش زراعت و باغبانی بود. اگر پيشرفتی که امروزه 

Intensive ــ١
Soil less ــ٢
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علم زراعت و باغبانی کرده است در آن روزگار وجود می داشت تا حدود زيادی جلوی اين مرگ و 
ميرها گرفته می شد. اگر کشاورزی اساس و محور فعاليت اکثر کشورها نباشد و از علم و تکنولوژی 
جديد کشاورزی استفاده نشود، با توجه به روند بی رويه رشد جمعيت در بعضی از نقاط جهان امکان 

دارد که رويدادهای تلخ تاريخ دوباره تکرارشوند و ميليون ها انسان براثر بی غذايی از بين بروند. 
٢ــ٢ــ١ــ ارزش و اهميت اقتصادی محصوالت زراعی و باغی: امروزه بسياری از 
غالت،  صادرات  خصوصًا  باغی  و  زراعی  محصوالت  صادرات  طريق  از  جهان  پيشرفته  کشورهای 

گل ها و ميوه جات ارز کالنی را وارد کشور خود می کنند.
و  باغی  و  زراعی  محصوالت  توليد  بر  متکی  را  خود  اقتصاد  متعددی  کشورهای  امروزه 
فرآورده های جنبی آن کرده اند، کشورهايی مانند هلند، ايتاليا، آلمان و ژاپن با صادرات گل و بذر اصالح 
شده ساليانه ارقام بسيار بااليی ارز به خود اختصاص می دهند. در کشور اسالمی ما در صورتی که 
کشاورزی اساس و محور کار باشد با به کارگيری علم زراعت و باغبانی، می توان عالوه بر رفع نيازهای 
داخلی مبادرت به صادرات محصوالت زراعی و باغی نمود. بدين وسيله می توان کشور را از صادرات 
تک محصولی به طرف صادرات چند محصولی سوق داد. استقالل و خودکفايی ما در آينده بستگی 

زيادی به نحوه ی توليد اين محصوالت خواهد داشت. 
٣ــ٢ــ١ــ ارزش و اهميت دارويی 
محصوالت زراعی و باغی: مصرف گياهان 
قديم  بسيار  زمان های  به  پزشکی  مقاصد  برای 
گياهان  از  برخی  باستان،  مردمان  برمی گردد. 
تسکين  برای  را  شاهدانه  و  خشخاش  نظير 
دردها مصرف می کردند. گياهان دارويی به طور 
غيرمستقيم  يا  گياه)  خود  (مصرف  مستقيم 
(گرفتن مواد اوليه دارويی و تبديل آن به قرص، 
کپسول و غيره) استفاده قابل توجهی در درمان 
گياهان  از  تعدادی  دارد.  انسان ها  معالجه  و 
زراعی و باغی برای ساختن داروهای مسکن، 
غيره  و  تقويتی  خون،  فشار  تنظيم  آرام بخش، 
مصرف می شوند. اخيرًا تحقيقات نشان می دهد 

شکل ١ــ١ــ گل های گياه هوفاريقون
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    گرم             کالری                                 گرم                                                                  ميلی گرم                                       واحد                                          ميلی گرم

نام محصول
آب

انرژی
پروتئين

چربی
قند

کلسيم
فسفر

آهن
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بين المللی
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ويتامين

B
١

ويتامين
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٢
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جدول ١ــ١ــ ارزش غذايی محصوالت مختلف براساس صد گرم قسمت خوراکی
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که بعضی از گياهان در درمان سرطان و بيماری های ديگر قابل توصيه و مصرف هستند. مثًال عصاره 
گياه هوفاريقون را به صورت قطره خوراکی هاپيران در درمان بيماری های افسردگی، ميگرن، سر درد 

عصبی و بی خوابی در علوم داروسازی مورد استفاده قرارمی دهند(شکل ١ــ١).
٤ــ٢ــ١ــ ارزش و اهميت صنعتی محصوالت  زراعی و باغی: قسمت های مختلف 
گياهان مصارف متعددی در صنعت دارند. مثًال از الياف پنبه، کتان و کنف در صنايع پوشاک، و از سلولز 
و چوب پنبه در صنايع چوب و کاغذ استفاده می شود. با اعمال تغييرات شيميايی بر سلولز محصوالت 
متنوعی مانند الستيک، الک، اسفنج، سلوفان، فيلم عکاسی و ده ها نوع محصول ديگر توليد می شود. 

از درختان نه فقط چوب و الوار بلکه چسب، رزين و چوب پنبه نيز تهيه می شود.
از اسانس ها و موادی که از بعضی گياهان، خصوصًا گل ها، به دست می آيد در تهيه و ساخت 
نگاهی  با  خالصه،  می شود.  استفاده  کرم  و  عطر  دندان،  خمير  صابون،  قبيل  از  بهداشتی  محصوالت 
به اطراف خود کم تر می توان به چيزی برخورد کرد که به طريقی در آن از فرآورده های گياهی استفاده 

نشده باشد.
٥  ــ٢ــ١ــ ارزش و اهميت زيست محيطی محصوالت زراعی و باغی: امروزه ايجاد 
فضای سبز و توسعه ی آن بخش مهمی از علم باغبانی را شامل می شود که جهت سالم سازی محيط و 

رفع هوای آلوده اهميت زيادی دارد.
حيات  ازاکوسيستم  مستقلی  حلقه ی  خود  می برد  به سر  وحشی  نيمه  حالت  به  بشر  که  زمانی  تا 
محسوب می شد. اما از وقتی که زندگی اجتماعی را شروع نمود، از دامن پرطراوت طبيعت دور افتاد و 
به منظور جبران کمبودهای خويش به منابع طبيعی دست اندازی نمود که نتيجه ی اين تهاجم و تجاوز به 
طبيعت بهم ريختن تعادل طبيعی بود. از طرف ديگر انقالب صنعتی و ماشينی شدن زندگی بشر خسارت 
سنگين تری بر پيکر طبيعت وارد ساخت، اين بهم ريختگی هشداری بود برای انسان تا تجديد نظری در 
روش زندگی و ارتباط خود با طبيعت بنمايد به نحوی که اگر هم چنان بی توجه بماند بزودی نسل های 

آينده در زباله های زمان خويش مدفون شده و در همه جا با طبيعتی مرده روبه رو خواهد بود. 
احيای  و  درخت کاری  گسترش  و  توسعه  نيز  و  گلکاری  و  پارک سازی  سبز،  فضای  توسعه ی 
جنگل ها و مراتع که عالوه بر سالم سازی محيط زيست در آرامش روح و روان انسان ها نيز بسيار مهم 
است و از جمله اقدامات انسان در همکاری و هماهنگی با طبيعت بوده است. درنتيجه اين اقدامات 
مهّيا  جانوران  و  گياهان  برای  مناسبی  زيستگاه  آن،  فرسودگی  از  ممانعت  و  طبيعی  تعادل  حفظ  ضمن 
می گردد. نقش فضای سبز عالوه بر زيباسازی و تأثير در تعديل دمای محيط و غيره تأثير قابل توّجهی 
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در  معضلی  به صورت  امروزه  که  دارد  آن  غبار  و  وگرد  سّمی  گازهای  زدودن  و  هوا  درسالم سازی 
شهرهای بزرگ دنيا خودنمايی می کند. به منظور آشنايی بيشتر به برخی از اثرات زيان بار آلودگی هوا 

اشاره می شود:
ــ  عصبی  ــ  قلبی  ــ  ريوی  مختلف  بيماری های  بروز  سبب  انسان  بر  هوا  آلودگی  اثرات  ١ــ 

چشمی ــ پوستی و غيره می گردد.
آن  ميکروارگانيسم های  بين رفتن  از  باعث  هوا  آلودگی  پوياست.  و  فّعال  محيطی  خاک  ٢ــ 

می شود.
٣ــ هوای آلوده بر اندام های مختلف گياهان اثر نموده و اختالالتی در تنفس و کربن گيری آن ها 

به وجود آورده و در مرفولوژی گياهان تغييراتی را پديد می آورد.
حال با توّجه به اهمّيت فضای سبز به ويژه در کشورهای در حال رشد و نيز با توّجه به سرانه ی 
استاندارد فضای سبز (٥٠  ــ١٥ مترمربع) و اثرات مفيد آن به خصوص در روحّيه ی افراد جامعه، لزوم 

احداث و ايجاد هرچه بيشتر آن محسوس است.
از  اعم  مصنوعی  و  طبيعی  سبز  فضاهای  از  خود  مربّيان  با  همراه  فراگيران  می شود  پيشنهاد 
ـ پارک ها و غيره ی داخل و خارج شهر بازديد نموده و تأثيرات فضای سبز را مشاهده  ـ مراتعـ  جنگل هاـ 

نمايند.
در  زراعی  و  باغی  گياهان  از  بسياری  خاک ها:  اصالحی  اهميت  و  ارزش  ٦  ــ٢ــ١ــ 
همزيستی  با  بقوالت  از  بسياری  مؤثراند.  خاک ها  بيولوژيکی  و  شيميايی  و  فيزيکی  خواص  احيای 
فرايندهايی آن را قابل جذب برای گياهان  باکتری های خاص، نيتروژن هوا را در خاک تثبيت و طی 
می کنند. ريشه ی گياهان با نفوذ به اعماق خاک باعث افزايش نفوذپذيری و تهويه ی خاک می شوند، 
افزايش  باعث  آلی  مواد  وجود  و  صحيح  تهويه ی  می دهد.  افزايش  را  خاک  آلی  مواد  گياهی،  بقايای 

فعاليت ميکروارگانيسم های خاک می شود.
برگرداندن آن ها به خاک مواد آلی و  گياهان به صورت کوِد سبز کشت می شوند و با  بعضی از 
حاصل خيزی خاک افزايش می يابد. خاک برگ که از تجزيه برگ گياهان به دست می آيد، در گل کاری و 
تقويت گياهان آپارتمانی حائز اهميت هستند. در نهايت، پوشش گياهی جلوی فرسايش خاک را می گيرد 

و از تبديل اراضی حاصل خيز به اراضی کويری و غيرقابل استفاده جلوگيری به عمل می آورد. 
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           آزمون
١ــ اولين کشت و زرع حدود ……… سال قبل شروع شد.

٢ــ کدام بخش کشاورزی با کشف آمريکا مورد توجه قرار گرفت؟
درختکاری         سبزيکاری          گلکاری           زراعت 
٣ــ آيا آلودگی هوا در مرفولوژی گياهان نيز تغيير پديد می آورد؟

بلی                   خير 
٤ــ سرانه ی استاندارد فضای سبز چه قدر است؟

 ٧٠ -  ٥٠ mب) ٢     ٥٠ -  ١٥ mالف) ٢
   ٢٠ -  ١٠ mد) ٢      ١٠٠ -  ٨٠ mج) ٢

  …………  ،………… يعنی  غذايی  مواد  اصلی  تأمين کننده  باغی  و  زراعی  گياهان  ٥  ــ 
………… هستند.

٦  ــ مصرف ميوه و سبزی ها از بروز برخی بيماری های پوستی، ……… و ……… جلوگيری 
می کند.

٧ــ امروزه کشورهای متعددی اقتصاد و خودکفايی خود را متکی بر توليد ……… و ……… 
و فرآورده های جنبی آن کرده اند.

٨   ــ چه تعدادی از جمعيت دنيا دچار سوء تغذيه هستند؟
٩ــ در چه دورانی کشاورزی با رکود مواجه شد؟

١٠ــ در منطقه ی شما از چه گياهانی روغن و مواد قندی استخراج می کنند؟
گزارش  کالس  در  و  بررسی  را  شما  زندگی  محيط  آلودگی های  زيان  بار  اثرات  از  برخی  ١١ــ 

دهيد؟
١٢ــ در مورد برخی از گياهان زراعی و باغی منطقه ی خود که دارای ارزش و اهميت اقتصادی 

و صنعتی هستند توضيح دهيد.



٨

فصل دومفصل دوم

تقسيم بندی گياهان از نظر زراعت و باغبانیتقسيم بندی گياهان از نظر زراعت و باغبانی
هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند:

١ــ تقسيم بندی گياهان زراعی را براساس هدف توليد و مورد مصرف، عمليات 
زراعی، فصل رشد، حرارت و دوره رشد توضيح دهد.

٢ــ گياهان زراعی را از جنبه های مختلف تقسيم بندی کند.
و  گلکاری  سبزيکاری،  ميوه کاری،  براساس  را  باغی  گياهان  تقسيم بندی  ٣ــ 

فضای سبز توضيح دهد.
٤ــ گياهان باغی را از جنبه های مختلف تقسيم بندی نمايد.

کليات

در زمان های قديم توجه بشر به گياهانی جلب شد که در مواقع لزوم بتواند با جمع آوری آن ها امرار 
معاش کند و از آن ها عالوه بر تأمين مايحتاج روزانه، ذخيره ی غذايی و پوشاک خانواده را تهيه نمايد.

کند.  کشت  و  انتخاب  هستند  بيشتری  مزايای  دارای  که  را  گياهانی  برآمد  درصدد  منظور  بدين 
درنتيجه با سعی فراوان برای بهتر کردن نحوه ی کشت و کثرت محصول به گونه های جديدی دست يافت، 

مثًال برای انتخاب بذری که آرد بيشتری توليد کند به گونه های مختلف غالت دسترسی پيدا کرد.
ديگران،  به  خود  يافته های  انتقال  و  گونه ها  اين  از  مفيد  استفاده ی  برای  الزامًا  فرايند،  اين  در 

گياهان را به دو گروه بزرگ: زراعی و باغی تقسيم نمودند.

١ــ٢ــ تقسيم بندی گياهان زراعی
به علت تنوع گياهان زراعی از نظر مصرف و عمليات زراعی، به صورت های مختلفی می توان 



٩

گروه بندی  از:  عبارتند  که  می کنيم  اکتفا  آن  مورد  پنج  توضيح  به  اين جا  در  کرد.  گروه بندی  را  آن ها 
براساس حرارت  رشد،  نظر فصل  زراعی، از  عمليات  براساس  مصرف،  مورد  توليد و  براساس هدف 

مطلوب و براساس دوره ی رشد گياه.
١ــ١ــ٢ــ براساس هدف توليد و مورد مصرف

غالت: گروهی از نباتات زراعی از خانواده گندميان هستند که در نقاط مختلف دنيا و در شرايط 
آب و هوايی مختلفی برای توليد دانه کشت می شوند و محصول آن ها به مصرف تأمين غذای ضروری و 
اوليه انسان و دام می رسد. اين گياهان از نظر داشتن نشاسته غنی و از نظر پروتئين نسبتًا فقير می باشند.

از گياهان متعلق به غالت می توان گندم، جو، برنج، ذرت خوشه ای يا سورگوم، يوالف، چاودار 
و ارزن را نام برد (شکل ١ــ٢).

برنج

چاودار

  گندم 

يوالف

شکل ١ــ٢
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حبوبات: گياهانی از تيره نخود هستند که به منظور توليد دانه کشت می شوند. اين نوع گياهان 
از نظر پروتئين غنی بوده و به مصرف تغذيه ی انسان و دام می رسند گونه های آن عبارتند از:

نخود، لوبيا، ماش، عدس، باقال، بادام زمينی، سويا، لوبيا چشم بلبلی، نخود فرنگی و... (شکل 
٢ــ٢).

بادام زمينی

عدس

لوبيا چشم بلبلی

نخود فرنگی
شکل ٢ــ٢
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گياهان روغنی: اين گياهان از خانواده های مختلف هستند که برای روغن گيری از دانه آن ها، 
کشت می شوند از انواع اين گروه می توان به:

پنبه، سويا، آفتابگردان، ذرت، کنجد، کرچک، بادام زمينی، کتان، نارگيل، کلزا و غيره اشاره نمود. 
البته تعدادی از اين گياهان مانند کتان و پنبه جزِء گياهان ليفی نيز محسوب می شوند (شکل ٣ــ٢).

کلزاکنجد

گياهان علوفه ای: نباتاتی از خانواده های مختلف هستند که از شاخه، برگ، غده و دانه آن ها 
گياهان  اين  می شوند.  استفاده  شده،  سيلو  و  خشک  يا  تازه  به صورت  چه  طيور،  و  دام  تغذيه ی  برای 

بعضی يکساله و برخی چند ساله اند. 
الف) نباتات علوفه ای يكساله مانند: شبدر ايرانی، يونجه گل زرد، ذرت علوفه ای، جو، يوالف، 

خلر، ماشک، سودان گراس، ذرت خوشه ای (سورگوم)، ارزن، سويای علوفه ای و … (شکل ٤ــ٢).

 ارزن  
سورگوم

شکل ٣ــ٢

شکل٤ــ٢
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ب) نباتات علوفه ای چند  ساله مانند: يونجه، اسپرس، شبدر شيرين، شبدر قرمز، بندواش، 
چغندر علوفه ای و … .

گياهان ليفی: گياهانی از تيره های مختلف هستند که از الياف قسمت های مختلف آن ها بعد از 
تبديل به نخ، در نساجی برای پارچه بافی و توليد ديگر محصوالت صنعتی استفاده می شود. انواع اين 

گياهان عبارتند از:
پنبه، کتان، کنف، شاهدانه، چتائی (ژوت) و … (شکل ٥  ــ٢).

گياهان قندی: تيره های مختلفی دارند و برای قند گيری از عصاره  شيرين آن ها کشت می شوند. 
از  بعضی  ساقه های  از  و  می گيرند  قرار  استفاده  مورد  سفيد  شکر  تهيه ی  برای  نيشکر  و  چغندر قند 
گونه های ذرت خوشه ای (سورگوم) که در گيالن و مازندران کشت می شوند قند به خصوصی (شکر 

سرخ) استخراج می شود.

شاهدانه

کتان
شکل ٥ ــ٢
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گلرنگ

 نيل   حنا  

 روناس

کشت  صنعت  در  آن ها  رنگ  از  استفاده  منظور  به  گياهان  اين  رنگ:  توليد کننده  گياهان 
می شوند، مانند حنا، روناس، نيل، گلرنگ و … (شکل ٦  ــ٢). 

شکل ٦ ــ٢
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گياهان دارويی، تدخينی، ادويه ای: گياهانی از تيره های مختلف هستند که به منظور استفاده 
از برخی مواد و ترکيبات آن ها در تهيه دارو، دخانيات يا استفاده از عطر و رنگ و طعم آن ها به عنوان 
ادويه کشت می شوند، مانند: توتون، خشخاش، خردل، زعفران، دارچين، زرد چوبه، هل، گاوزبان، 

سنبل الطيب و غيره (شکل ٧ــ٢). 

   برگ و گل دارچين   

خردل

خردل

 توتون     توتون    

 توتون    

  گل  گاوزبان   

خشخاشسنبل الطيب
شکل ٧ ــ٢
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فعاليت عملی فعاليت عملی ١١ــــ٢٢
را  آن ها  و  کرده  تهيه  خود  منطقه ی  زراعی  گياهان  از  (کلکسيونی)  مجموعه 

تقسيم بندی نماييد.

٢ــ١ــ٢ــ تقسيم بندی براساس عمليات زراعی
می کنند،  اشغال  را  زيادی  فضای  آن ها  بوته های  که  هستند  گياهانی  وجينی:  گياهان  الف) 
می توان  را  رديف ها  بين  چون  می کنند.  کشت  فاصله  با  و  رديفی  به صورت  را  آن ها  دليل  همين  به  و 
گياهان وجينی می نامند،  مکانيکی) وجين کرد آن ها را  به  منظور از بين  بردن علف های هرز (با وسايل 

مانند سيب زمينی، ذرت، چغندر و … .
ب) گياهان غير وجينی: گياهانی هستند که بوته ی آن ها حجم زيادی ندارد و بنابراين به صورت 
را  گياهان  گونه  اين  آن ها  کردن  وجين  به  نياز  عدم  علت  به  می شوند.  کشت  هم  به  نزديک  و  متراکم 

غير  وجينی می نامند مانند: گندم، جو، يونجه،  شبدر و … .

فعاليت عملی فعاليت عملی ٢٢ــــ٢٢
 بازديد از گياهان وجينی

مزارع اطراف
را  وجينی  گياهان  خودتان  زندگی  محل  اطراف  و  هنرستان  مزارع  از  بازديد  با 
از نزديک ببينيد و با تراکم مناسب اين گونه گياهان آشنا شويد. حداقل دو گياه وجينی 
که درکتاب نيامده است نام ببريد. اگر اين مزارع وجين نشوند چه اتفاقاتی را پيش بينی 

می کنيد؟
اين مزارع را با مزارع گياهان غيروجينی مقايسه کنيد.

٣ــ١ــ٢ــ تقسيم بندی از نظر فصل رشد
الف) گياهان پاييزه: اين نوع گياهان نسبت به سرما مقاوم اند و برخی از آن ها برای گل دادن 
به يک دوره سرما احتياج دارند و معموًال در هوای خنک و مرطوب بهتر رشد می کنند مانند گندم و 

جو پاييزه و… .
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ب) گياهان بهاره: گياهانی هستند که به سرما حساسند. رشدشان در هوای معتدل بهتر است 
و در مقابل خشکی مقاوم تر از گياهان پاييزه هستند. مانند ذرت، پنبه، نيشکر، بادام زمينی، سويا، گندم 

بهاره و … .
٤ــ١ــ٢ــ تقسيم بندی براساس حرارت مطلوب

الف) گياهان سرمادوست: اين نوع گياهان در هوای خنک بهتر رشد می کنند و در هوای گرم 
خسارت می بينند. دمای مطلوب برای رشد آن ها بين ٣٢ــ١٦ درجه سانتی گراد است مانند گندم و جو 

پاييزه، سيب زمينی، کتان، چغندرقند، نخود و … .
ب) گياهان گرمادوست: اين گياهان در هوای نسبتًا گرم بهتر رشد می کنند و بر اثر يخبندان از 
بين می روند. دمای مطلوب برای گياهان بين ٣٨ ــ٣٠ درجه سانتی گراد است مانند پنبه، ذرت، نيشکر 

و … .

فعاليت عملی فعاليت عملی ٣٣ ــ ــ٢٢
يا  دارد  رواج  گرم  فصل  گياهان  زراعت  بيشتر  شما  منطقه ی  در  کنيد:  تحقيق 

فصل سرد؟ چرا؟

٥  ــ١ــ٢ــ تقسيم بندی براساس طول دوره ی رشد گياهان زراعی
الف) گياهان يک ساله: به گياهانی گفته می شود که ازکاشت بذر تا برداشت دانه حداکثر يک 
سال طول بکشد. اين نباتات معموًال دربهار يا پاييز کاشته شده و تا اواخر تابستان رشد خود را انجام 
داده و توليد گل و دانه می کنند و ازبين می روند. مانند: گندم، جو، برنج، لوبيا، ذرت، ذرت علوفه ای، 

ارزن و … .
ب) گياهان دوساله: به گياهانی گفته می شود که در سال اول رشد رويشی دارند و سال دوم 
توليد گل و دانه می کنند. به عبارت ديگر دوره ی رشد اين گياهان از زمان کاشت تا برداشت دانه دو سال 

به طول می انجامد. مانند چغندرقند و بعضی از انواع شبدرها و … .
اين  باشد.  سال  چندين  آن ها  زندگی  طول  که  می شود  گفته  گياهانی  به  چند  ساله:  گياهان  ج) 
گياهان معموًال در هر سال يک دوره ی رشد رويشی و يک دوره ی رشد زايشی و توليد ميوه دارند. 

مانند: يونجه، اسپرس، چغندر،  نيشکر، سيب زمينی، پنبه و کرچک (شکل ٨   ــ٢) (در بوم خود).
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٢ــ٢ــ تقسيم بندی گياهان باغی
تقسيم  سبز  فضای  گياهان  و  گل ها  سبزی ها،  ميوه،  درختان  بزرگ  گروه های  به  باغی  گياهان 

می شوند.
١ــ٢ــ٢ــ درختان ميوه: درختان ميوه از نظر مناطق انتشار و مقاومت به گرما و سرما، به 

سه دسته ی گرمسيری، نيمه گرمسيری و سردسيری تقسيم می شوند.
الف) ميوه های گرمسيری: اين ميوه ها از بوته ها و درختان هميشه سبز توليد می شوند. مانند: 

خرما، موز، نارگيل و انبه.
ب) ميوه های نيمه گرمسيری: درختان اين ميوه ها به دو گروه درختان هميشه سبز يا خزان  دار 

تقسيم می شوند.
ــ درختان هميشه سبز که در برابر سرما حّساسند. مانند: نارنگی، پرتقال، ليموشيرين، دارابی، 

نارنج، ازگيل و غيره.
مقاومت  همين  و  هستند  کاشت  قابل  دارند  ماليم  زمستان  که  نقاطی  در  خزان دار:  درختان  ــ 
پسته،  انجير،  انار،  مانند:  می کند.  مجزا  سردسيری  خزان دار  درختان  از  را  آن ها  سرما  برابر  در  کم 

خرمالو.

اسپرس   کرچک
شکل ٨ ــ٢
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ج) ميوه های سردسيری: همگی خزان  دارند و برای گلدهی مجّدد در بهار نياز به يک دوره ی 
سرمای زمستانه دارند و دارای انواع زير هستند.

ــ دانه دارها مانند: گالبی، سيب، به، زالزالک.
ــ هسته دارها مانند: گيالس، بادام،هلو، زردآلو، آلو، شليل.

ــ ميوه های خشکباری مانند: فندق، گردو، پسته، بادام.
ــ ميوه های ريز  دانه مانند: انگور، انگور فرنگی، تمشک، شاه توت، توت.

فعاليت عملی فعاليت عملی ٤٤ــــ٢٢
باغ های  از  بازديدی  خود  منطقه ی  ميوه کاری  و  ميوه  با  بيشتر  آشنايی  منظور  به 
ميوه ی منطقه به همراه هنرآموز انجام داده و ضمن جمع آوری بذور ميوه های آن برای 
تهّيه ی کلکسيون بذور، گزارشی از بازديد خود تهّيه نموده و ارائه دهيد. سپس با بذوری 
تهّيه  کتاب  تقسيم بندی  براساس  کلکسيونی  گروهی  به صورت  نموده ايد  جمع آوری  که 

نموده و در آزمايشگاه باغبانی نگهداری نماييد.

٢ــ٢ــ٢ــ سبزی ها: گياهانی را که تمامی يا قسمت هايی از آن ها مانند: ريشه، غّده، ساقه، 
دمبرگ، برگ، گل، ميوه، دانه و يا قارچ خوراکی که به صورت خام (تازه) و پخته و خشک شده و يا 

کنسرو شده مورد تغذيه ی انسان قرار می گيرد، سبزی گويند.
تقسيم بندی  بنابراين  است،  توّجه  مورد  سبزی ها  مصرف  قابل  قسمت های  باغبانی  در  چون 

سبزی ها براساس قسمت های قابل مصرف انجام می گيرد.
الف) سبزی هايی که قسمت های زيرزمينی آن ها مصرف تغذيه دارد. مانند: چغندر  لبويی، 

پياز، ترب و تربچه، هويچ، شلغم، سيب زمينی، سيب زمينی ترشی و … .
ب) سبزی هايی که قسمت های ساقه و برگ آن ها مصرف تغذيه دارد. مانند: انواع کلم، 

کاهو، اسفناج، جعفری، کرفس، ريواس، نعناع، تره، مارچوبه و … .
ج) سبزی هايی که ميوه يا دانه ی آن ها مصرف تغذيه دارد. مانند: ذرت بالل، نخود فرنگی، 

لوبيا سبز، گوجه فرنگی، فلفل سبز، خيار، کدو، هندوانه و … .
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د) سبزی هايی که گل آن ها مصرف تغذيه دارد. مانند: گل کلم، آرتيشو (کنگر فرنگی)  (شکل 
٩ــ٢) و … .

    

فعاليت عملی فعاليت عملی ٥٥ ــ ــ٢٢
هنرجويان همراه با هنرآموز مربوطه ضمن بازديد از مزارع توليد و پرورش سبزی 
در منطقه ی خود، نمونه های گياهی و بذور سبزی ها را جمع آوری و کلکسيونی براساس 

تقسيم بندی کتاب انجام دهند و در کالس يا کارگاه باغبانی نگهداری نمايند.

ظاهری  شکل  يا  و  ميوه  گل،  برگ،  شاخه،  نظر  از  که  گياهانی  زينتی:  گل های  ٣ــ٢ــ٢ــ 
زينتی می باشند و از آن ها برای تزيين منزل، باغچه، فضای سبز و غيره استفاده می شود.

زيادی  مّدت  آن  تجاری  توليد  چه  اگر  و  می رود  به شمار  طبيعت  در  زيبايی  مظهر  بارزترين  گل 
نيست که در کشور ما رونق گرفته اّما از زمان های بسيار دور به دليل عطر و زيبايی خاّصی که دارد و 
تأثير آن در رفع خستگی و شادی روح و انبساط خاطر هميشه مورد توّجه انسان بوده است. امروزه 
به دليل صنعتی شدن جوامع، انسان در زندگی روزمره اکثر اوقات با اجسام سخت و بی روح سر و کار 
دارد و ازطرفی ديگر انسان از نظر عاطفی و روحی رابطه ی تنگاتنگی با گل و زيبايی آن دارد همين 
امر موجب شده که بيشتر از گذشته تمايل به گل و گل کاری و فضای سبز داشته باشد و باز به همين 
دليل است که می بينيم امروزه گل در شادی ها و غم ها شريک شده است و از عيادت بيمار و مراسم 

شکل ٩ ــ٢ــ کنگر فرنگی



٢٠

سوگواری گرفته تا جشن ها و عروسی ها و اعياد مّلی و مذهبی مورد استفاده قرار می گيرد.
گل ها از نظر طول دوره ی زندگی و محّل نگهداری يا رويش تقسيم بندی می شوند.

از نظر دوره ی زندگی سه دسته اند:
تا  بذر  کاشت  زمان  از  رشدشان  دوره ی  طول  که  گويند  را  گل هايی  يکساله:  گل های  الف) 

گل دهی و توليد بذر مجّدد يک سال است. مانند: اطلسی، آهار، مينا، جعفری و … .
ب) گل های دوساله: گل هايی را گويند که طول دوره ی رشدشان از زمان کاشت بذر تا گلدهی 
و توليد بذر مجّدد دو سال است. بدين معنی که در سال اول رشد رويشی دارند و فقط شاخه و برگ 
توليد می کنند و در سال دوم رشد زايشی دارند و پس از توليد گل و بذر عمر گياه پايان می پذيرد. مانند: 

ختمی، شب  بو، قرنفل، استکانی و … .
ج) گل های چند ساله: گل هايی را گويند که طول مّدت عمر آن ها بيش از دوسال است. يعنی 
با فرا رسيدن فصل پاييز قسمت های هوايی آن ها از بين می روند و در بهار سال بعد از روی ريشه ی 
تاج الملوک،  مانند:  هستند.  دائمی  گياهان  واقع  در  و  می کند  رشد  جديد  گياه  خاک،  در  باقی مانده 

سوسن، داودی، زنبق، نرگس و … .
ازنظر محّل نگهداری دو دسته اند:

الف) گل های گلخانه ای يا درون خانه ای (آپارتمانی): گل هايی هستند که معموًال در گلدان 
ودر محل های مسّقف مانند منازل مسکونی و گل خانه ها و ادارات و … به منظور زينت بخشيدن به 
محّل سکونت و کار استفاده می شوند و در واقع تحّمل تغييرات فاحش عوامل محيطی مانند: نور، دما 

و غيره را ندارند. مانند: ديفن باخيا، فيکوس، بابا   آدم، حسن يوسف، آزاليا و … .
ب) گل های باغچه ای: گل هايی هستند که به دليل مقاومتشان در برابر عوامل محيطی فضای 
آهار،  الدن،  مانند:  می شوند.  کشت  باغچه  در  غيره  و  باد  وزش  تغييرات  آفتاب،  نور  تابش  مثل  آزاد 

اطلسی، بنفشه، ميمون، شاه پسند، رعنا زيبا و … .

فعاليت عملی فعاليت عملی ٦٦ ــ ــ٢٢
هنرجويان همراه با هنرآموز خود از مناطق اطراف و مراکز توليد و پرورش گل 
بازديد نموده، ضمن تهيه گزارش، اقدام به تهيه ی کلکسيونی از بوته و بذور گل های 

موجود در منطقه نمايند.
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٤ــ٢ــ٢ــ درختان و درختچه های زينتی (هميشه سبزها مانند: کاج ها و سروها و پهن برگ ها 
يا خزان کننده ها مانند نارون) و درختچه های زينتی (هميشه سبزها مانند: شمشاد يا خزان کننده ها مانند 

ُرزها) که برای تک کاری و کپه کاری به کار می روند.

فعاليت عملی فعاليت عملی ٧٧ ــ ــ٢٢
به همراه هنرآموز درس از چند پارک و فضای سبز يا مناظر طبيعی منطقه ی خود بازديد 

نموده و پوشش گياهی آن ها را طبق تقسيم بندی فوق طبقه بندی نموده و ارائه دهيد.

            آزمون
١ــ از گياهان متعلق به غالت پنج گياه را نام ببريد.

٢ــ غالت از نظرداشتن کدام نوع ماده غذايی غنی می باشد؟
چربی ها         مواد قندی          ويتامين ها           پروتئين ها 

٣ــ شکر سفيد از چه گياهانی به دست می آيد؟
٤ــ سه گياه وجينی را نام ببريد.

٥  ــ گياهان براساس حرارت مطلوب به دو دسته تقسيم می شوند آن دو دسته را نام ببريد.
٦  ــ توتون و گاوزبان به کدام دسته از گياهان زراعی تعلق دارند؟

٧ــ کدام يک از ميوه های زير از ميوه های گرمسيری محسوب نمی شود؟
ازگيل       انبه   موز    خرما   

٨   ــ کدام ميوه از ميوه های هسته دار نيست؟
زردآلو                زالزالک   شليل    بادام   

٩ــ دو نوع سبزی که قسمت های زيرزمينی آن ها خوراکی است نام ببريد.

١٠ــ آرتيشو جزِء سبزی هايی است که ……… آن ها مورد مصرف دارد.
١١ــ از گل های يک ساله و دوساله و چند ساله دو نمونه مثال بياوريد.

١٢ــ سوسن، داودی و زنبق از گل های چند ساله اند؟      بلی          خير       
 ١٣ــ ختمی، آهار و جعفری از گل های دوساله اند؟   بلی         خير   
١٤ــ چهار نوع درخت و درختچه زينتی خزان دار و هميشه  سبز را نام ببريد.

١٥ــ در آزمايشگاه زراعت و باغبانی حداقل ١٥ گياه را از نقطه نظرهای خواسته شده در کتاب 
شناسايی و دسته بندی نماييد. 
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فصل سومفصل سوم

عوامل مؤثر بر توليد محصوالت زراعی و باغیعوامل مؤثر بر توليد محصوالت زراعی و باغی
هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند:

١ــ عوامل مؤثر در رشد و نمو گياهان را بيان کند.
٢ــ نقش و آثار هريک از اين عوامل را به طور جداگانه توضيح دهد.

٣ــ گياهان را براساس نيازهای آبی تقسيم بندی کند.
٤ــ گياهان فصل سرد و فصل گرم را شناسايی کند.

٥   ــ گياهان را براساس شدت و مدت نور تقسيم بندی کند.
٦   ــ خصوصيات مختلف خاک خوب را بيان کند.

٧ــ عوامل مؤثر در انتخاب محصول برای کشت در يک منطقه ی مخصوص را 
بيان کرده و نقش و اثر هرکدام را توضيح دهد.

١ــ٣ــ شرايط محيطی رشد و نمو گياهان
به طورکلی در نحوه رشد و نمو گياهان عوامل متعددی دخالت دارند. اين عوامل را می توان به 

دو گروه بزرگ تقسيم کرد: اول عوامل ارثی، دوم عوامل و پديده های محيطی.
عوامل ارثی بيانگر استعدادهای درونی يا بالقوه گياه از لحاظ کمّيت و کيفيت رشد و درنتيجه توليد 
محصول است. اما عوامل محيطی زمينه بروز استعدادهای ارثی را فراهم می آورند. پس درصورتی 
که اين عوامل محيطی شناسايی و به نحو احسن طبق خواسته ی واقعی گياه مهيا شود حداکثر رشد و 
رسيدن به استعدادهای ارثی را ايجاد می کند و درنتيجه بهترين و بيشترين محصول را به دست می دهد. 
يعنی اگر ساليان متمادی وقت و هزينه صرف کنيم و گياهان را اصالح کنيم ولی زمينه ی رشد مناسبی که 
همان عوامل مؤثر در رشد و نمو گياهان باشد فراهم نکنيم رسيدن به بيشترين راندمان امکان پذير نخواهد 
شد. برای اين که اين عوامل را کامًال شناسايی و بررسی کنيم بهتر است آن ها را تقسيم بندی کنيم و بعد 

به شرح و نقش هريک و چگونگی به کارگيری عملی هرکدام بپردازيم.
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عوامل محيطی در رشد و نمو گياهان به طور مستقيم يا غيرمستقيم تأثير دارند و باعث تغييراتی 
گياه  بيوشيميايی  انفعاالت  و  فعل  سرعت  در  تغييراتی  برگ ها)،  شدن  (سبز  گياه  ساختمان  و  دراندام 
نسل  بقای  و  محصول)  رسيدگی  و  (گل دادن  گياه  رشد  مختلف  مراحل  تنظيم  و  تنفس)  و  (فتوسنتز 

می شوند.
مهم ترين عوامل محيطی مؤثر در رشد عبارتند از: هوا، حرارت، نور، آب و خاک.

هرکدام از اين عوامل به نحوی رشد و توليد محصول را تحت تأثير قرار می دهد.
بعضی از عوامل محيطی تا حدودی توسط بشر قابل تغيير است ولی تغيير بعضی ديگر به آسانی 

مقدور نيست.
مثًال کمبود آب و يا فقر خاک را با آبياری و مصرف کود می توان جبران کرد، ولی تنظيم درجه حرارت 

و نور در فضای باز امکان ناپذير است و يا اقتصادی نيست و بايد از تکنيک های علمی استفاده کرد.
١ــ١ــ٣ــ هوا: هوا تأمين کننده اکسيژن و گازکربنيک مورد نياز گياه است. قسمت اعظم 
هوا را اکسيژن و نيتروژن (ازت) تشکيل می دهد، هوای اطراف کره ی زمين که به آن جّو نيز می گويند 
ترکيبی از مجموعه ی گازهای مختلف مانند اکسيژن، گاز کربنيک، نيتروژن، هيدروژن، آرگون، نئون، 

هليم و غيره است.
ازت،  و  اکسيژن  از  غير  نيست.  يکسان  گياه  برای  آن ها  همه ی  اهميت  شد  اشاره  همان طورکه 
مقدار بقيه ی گازها دائمًا در تغيير و نوسان بوده و مقدارشان بسيار ناچيز و کم است. ما در اين جا تنها 

به ذکر گازهايی که در رشد و نمو گياهان بيشتر اهميت دارند می پردازيم.
اكسيژن: اکسيژن در زندگی گياهان و رشد آن ها دو نقش اساسی دارد: يکی ايجاد تغييرات 
در ترکيب های شيميايی و ديگری ايجاد احتراق خفيف يعنی اکسيداسيون در داخل موجودات زنده 

١        
(تنفس) مقدار اين گاز ـــ کل حجم هوا است.

٥      
زندگی  و  ريشه ها  نمو  و  رشد  و  خاکساز  سنگ های  متالشی کردن  و  تخريب  در  اکسيژن 

ميکروارگانيسم های خاک و فعال کردن آن ها نقش بسزايی دارد.
ازت (نيتروژن): گازی است که حدود ٧٨ درصد حجم هوا را تشکيل می دهد. اين ماده در 
ترکيب مواد آلی و ايجاد کلروفيل و تشکيل هيدرات های کربن شرکت دارد و به طور کلی رشد و نمو گياه 
را زياد می کند. براثرکمبود ازت در گياه مشکالت زيادی ايجاد می شود. ازت هوا به شکل گاز برای 
گياه قابل استفاده نيست. ازت مصرفی گياه از طريق همزيستی (بيولوژيکی) يا فرايند صنعتی (کودهای 

ازته) تهيه و تأمين می شود.
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دارد.  نباتات  زندگی  در  مهمی  اثر  و  است  هوا  درصد   ٠/٠٣ گاز   اين  مقدار  گاز كربنيك: 
گاز کربنيک يکی از مواد اوليه به وجود آورنده هيدرات های کربن است که پس از جذب توسط کلروفيل 

در مقابل نور و بعد از انجام يکسری فعل و انفعاالت شيميايی قندها را به وجود می آورد.
 ٦CO٦+٢H٢O  →  C٦H١٢O٦+٦O٢

گازکربنيک در باال بردن ميزان محصول و تنظيم درجه حرارت محيط نقش دارد. گاز کربنيک 
حرارت زياد آفتاب را گرفته و در سرما اين حرارت ذخيره شده را پس می دهد.

درجه   ٤٠ زمين  دمای  نبود  هوا  در  گاز کربنيک  اگر  سوئدی  شيميدان  آرنيوس  گفته ی  به 
سانتی گراد کاهش می يافت.

گازکربنيک هوا از تنفس موجودات زنده و عمل کوه های آتشفشانی و تخمير مواد آلی و احتراق 
مواد سوختنی توليد می شود.

جريان نيافتن هوا موجب کاهش غلظت اين گازها در ميان اکوسيستم های گياهِی فشرده می شود 
و از ميزان فتوسنتز می کاهد.

٢ــ١ــ٣ــ آب: آب جزِء الينفک هر موجود زنده است و بخش اعظم بدن هر موجودی را 
آب تشکيل می دهد. در حدود ٨٠ درصد ساختمان گياهان از آب تشکيل شده که مقدار آن در اندام های 
مختلف متغير است. به طورکلی مقدار آن در اندام ها از ٥ الی ٩٥ درصد وزن تر گياه را تشکيل می دهد 
مثالً در بذر که به نظر کامالً خشک می آيد حدود ٥ درصد آب، در بعضی از بافت های چوبی حدود ٤٠ 

درصد، در برگ تا ٨٥ درصد و در ميوه های آبدار تا ٩٥ درصد آب وجود دارد.
به می شود.  مصرف  آب  ليتر   ١٠٠٠ تا   ٣٠٠ بين  گياهی  خشک  ماده  کيلوگرم  يک  توليد  برای 

تا                                           ١ ــــــــــــــــــــ  بين  می شود)  ناميده  تعرق  نسبت  (که  مصرفی  آب  به  خشک  ماده  توليد  نسبت  ديگر  عبارت   
١                                                          ٣٠٠     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ است. اين نسبت برحسب شرايط محيطی تغيير می کند.
١٠٠٠ 

آب دو عمل عمده انجام می دهد يکی تکميل آب ساختمانی سلولی و ديگری انحالل و حمل مواد 
غذايی از خارج به داخل ريشه و درون گياه از ريشه به ساقه و برگ ها. کمبود آب در گياه باعث توقف 
رشد و ادامه اين کمبود منجر به اختالالت برگشت ناپذير و حتی موجب مرگ گياه می گردد. گياهی که 
در حال رشد است دائمًا آب را از خاک جذب می کند. بخش عظيمی (حدود ٩٩ درصد) از آب جذب 

شده عمدتًا طی فرايند تعرق از سطوح سبز و فعال گياه به ويژه برگ ها دفع می شود.
ميزان تعرق از سطح برگ ها بستگی به دما، باد و عوامل ديگری مانند تعداد و پراکندگی روزنه های 

→
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سطح برگ، اندازه و نحوه ی قرارگرفتن برگ ها و رطوبت نسبی هوا دارد.
اگر بين مقدار جذب آب و تعرق تعادل برقرار باشد، تمام اعمال فيزيولوژيکی گياه به طور طبيعی 
پيش می رود. در غير اين صورت اگر مقدار جذب آب بيشتر از مقدار دفع باشد، در اين حالت فشار 
باريکی آن می شود و  بلندی و  نرمی شاخه و ساقه و  باعث  آوندها باال می رود و  درون سلول ها يا  آب 
خوابيدگی ساقه و ترک خوردن ميوه را به همراه دارد. و اگر مقدار دفع بيشتر از جذب شود، يعنی تعرق 
گياه از آب جذب شده بيشتر باشد باعث تيرگی رنگ برگ ها و پژمردگی آن ها و نهايتًا خشک شدن گياه 
می شود. اصطالحًا اين حالت را تنش آب گويند و همان طورکه گفته شد ناشی از اتالف بيش از حد آب 
و يا نقصان جذب آب و يا هر دو می باشد. البته گياهان از نظر مقدار آب مورد نياز برای رشد متعادل به 

سه گروه تقسيم می شوند:
١ــ هيدروفيت ها١: يا گياهان آب  پسند که به آب زيادی نياز دارند و تنها در خاک های اشباع 

شده از آب می توانند به زندگی ادامه دهند مانند نيلوفر آبی، برنج، نخل مرداب و ازوال.
٢ــ مزوفيت ها٢: که به مقدار متوسطی آب نياز دارند و بسياری از گياهان در اين گروه قرار 

دارند مانند: پوتوس، نخل زينتی، اغلب گياهان زراعی، درختان ميوه، سبزی و صيفی.
٣ــ گزروفيت ها (خشكی پسند ها      ) ٣: با مقدار کمی آب به زندگی خود ادامه می دهند. تقريبًا 

تمام گياهان کويری از اين نوع اند مانند کاکتوس ها، علف شور و اسفناج وحشی٤ (شکل ١ــ٣).

Atrplex sp  ــ٤                     Xerophytes  ــ٣                        Mesophytes  ــ٢                      Hydrophytes  ــ١

علف شور       اسفناج وحشی     
شکل ١ ــ٣
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فعاليت عملی فعاليت عملی ١١ــــ٣٣
 گياهان با نيازهای آبی متفاوت

و  مزوفيت  هيدروفيت،  گياهان  از  نمونه  هايی  منطقه  سطح  در  جست  و  جو  با 
گزروفيت را جمع آوری و در مجموع محل تحصيل خود نگهداری و پيرامون ويژگی های 

ظاهری آن بحث کنيد.

٣ــ١ــ٣ــ حرارت: منشأ اوليه و اصلی حرارت يا گرمای کره ی زمين تشعشعات خورشيد است. 
ولی عوامل ديگری هم هرچند بسيار کوچک در ايجاد حرارت سهيم اند که آن ها را عوامل غيرمستقيم 
توليد حرارت می نامند. اين عوامل عبارت اند از فعل و انفعاالت شيميايی گرمازا، موجودات زنده و مواد 
مذاب هسته زمين. هم چنين عواملی از قبيل رطوبت هوا، باد، ساعات روشنايی و ابری، گرد و غبار و مه، 

رنگ زمين، ارتفاع، عرض جغرافيايی و شيب آن در تنظيم و تغيير مقدار گرما دخالت دارند.
حال بايد ديد که اين عوامل تنظيم و تغيير درجه حرارت را چگونه بايد به کار گرفت تا حرارت 

الزم و کافی به دست آيد.
برای مثال هرچه رنگ خاک تيره تر باشد جذب حرارت و گرمای سطح زمين بيشتر می شود.

در مورد شيب زمين درنيمکره ی شمالی، شيب های جنوبی به علت اين که آفتابگيرتر بوده و نور 
خورشيد با زاويه ی قائم تری به آن ها می تابد سطح زمين و خاک بيشتر گرم می شود، به عنوان مثال در 
مناطق خشک و کم آب برای کاهش تبخير و تعرق (حفظ رطوبت خاک) بايد سعی کرد که گياهان در 

شيب های شمالی يا حداقل در زمين های صاف و تخت ِکشت شوند.
حرارت تأثير بسزايی در رشد و نمو گياهان از زمان جوانه زدن تا رسيدن محصول دارد. در واقع 
هيچ يک ازواکنش های بيوشيميايی و حياتی گياه را نمی توان يافت که به نحوی تحت تأثير حرارت نباشد.

حداقل  دمای  يک  دارای  حياتی  اعمال  از  هريک  برای  نيز  و  رشد  مرحله  هر  برای  گياه  هر 
(مينيمم) و يک دمای حداکثر (ماکزيمم) و يک دمای مناسب رشد يا اپتيمم می باشد.

اپتيمم حرارتی گويند که در اين  محدوده حرارتی مناسب برای رشد و نمو گياه را محدوده ی 
بيشترين  و  دارد  نرمال  تنفس  با  را  فتوسنتز  حداکثر  خود  نمو  و  رشد  طول  در  گياه  حرارتی  محدوده 

محصول را توليد می کند.

صفر گياه
حرارتی را که در آن هرگونه فعاليت گياه متوقف می شود صفر گياه می نامند. اين درجه حرارت 
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از گياهی به گياه ديگر متفاوت است.
صفر گياه در تعيين موقع کاشت گياهان دخالت دارد و بايد در زمان کشت ميزان درجه حرارت 

محيط از صفر گياه باالتر باشد.
عالوه بر ميزان درجه حرارت مناسب برای رشد و نمو، مدت و کل حرارتی که در طول زندگی 
جوانه زدن  از  خود  نمو  و  رشد  مراحل  کليه  در  گياه  هر  يعنی  است.  اهميت  حائز  می رسد  آن  به  گياه 
گياه  حرارتی  مجموعه  را  مقدار  اين  که  دارد  نياز  حرارت  معينی  مقدار  به  محصول،  کامل  رسيدن  تا 
می نامند. اين مقدار برای گياهان يکساله از زمان سبز شدن بذر تا رسيدن کامل محصول و برای گياهان 

چند  ساله از زمان گل دادن تا رسيدن محصول است.
عالوه بر اثرات مستقيم در گياهان حرارت تأثيرات غيرمستقيمی از جمله در تغيير و تبديل مواد 

غذايی، تغيير طعم و مزه محصوالت، خوش رنگی، شکل ميوه و زود رسی آن دارد.

نور گرايی Photo tropism ــ٢                  نور ساخت             Photosynthesis ــ١
Phochemical reaction ــ٤                تناوب نوری (واکنش گياه به تناوب نور ــ تاريکی)  Photoperiodism ــ٣

فعاليت عملی فعاليت عملی ٢٢ ــ ــ٣٣
گياهان فصل گرم و سرد

تقويم  و  کرده  شناسايی  را  خود  منطقه   گرم  فصل  و  سرد  فصل  گياهان 
عمليات زراعی آن ها را بنويسيد و در کالس به بحث بگذاريد.

بحث کنيد
 صفر گياه با دمای حداقل چه تفاوتی دارد؟

عمل  در  خورشيد  از  شده  ساطع  انرژی  اين  و  است  انرژی  نوعی  نور  نور:  ٤ــ١ــ٣ــ 
فتوسنتز١، فتوتروپيسم٢و فتوپريوديسم٣ نقش و اثر مهمی دارد.

اعمال فتوسنتز، فتوتروپيسم و فتوپريوديسم راکه نور ايفاگر نقش اصلی آن است واکنش های 
پرتوشيميايی٤ نيز می گويند. تأثير نور از جنبه ی کميت (شدت)، کيفيت (ترکيب امواج) و مدت تابش بر 

گياهان قابل بررسی و مطالعه است.
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کمّيت نور: منظور ازکمّيت نور همان شدت نور است و عبارت است از مقدار امواج نورانی 
که در واحد زمان به واحد سطح می رسد. شدت نور تأثير مستقيم روی فتوسنتز دارد و تا حدی شدت 

نور بيشتر باعث فتوسنتز بيشتر می شود و درنتيجه محصول بيشتری عايد انسان می گردد.
البته فقط يک درصد از نور صرف عمل فتوسنتز می شود، بقيه يا باز می تابد و يا مقداری از آن 
صرف گرم کردن گياه می شود. گياهان مختلف برای عمل فتوسنتز به شدت نورهای مختلفی نياز دارند. 

بر طبق اين نياز گياهان را می توان به چهار دسته تقسيم کرد:
١ــ گياهان سايه دوست مانند سرخس، فيکوس و فيلودندرون.

٢ــ گياهان آفتاب دوست مانند گل سرخ، گل داودی، ذرت و  نيشکر.
٣ــ گياهان سايه  آفتاب  دوست مانند بگونيا، سيکالمن، حسن يوسف و سبزيجات برگی. 

٤ــ گياهان غيرحساس مثل ماگنوليا.

فعاليت عملی فعاليت عملی ٣٣ ــ ــ٣٣
گلدانی را در کنار پنجره قرار دهيد. پس از چند روز شاخه هايش به بيرون خم 

می شوند. چرا؟

احتياج  زياد  نور  به  غيره  و  گوجه فرنگی  سيب زمينی،  ميوه،  درختان  چمن،  حبوبات،  غالت، 
دارند، تنک کردن گياهان زراعی و هرس درختان ميوه خصوصًا در مناطقی که نور کافی وجود ندارد 

به همين دليل است.

چگونه  سال  يک  روزهای  و  روز  يک  طول  در  نور  شدت  تغييرات  کنيد:  فکر 
تغيير می کند؟

چگونه  سال  يک  روزهای  و  روز  يک  طول  در  نور  شدت  تغييرات  کنيد:  فکر 
تغيير می کند؟

کيفيت نور: کيفيت نور سهم مهمی در رشد گياه دارد. فتوسنتز در طول موج های بين ٤٠٠ تا 
٧٠٠ ميلی ميکرون (از نور قرمز تا آبی که نور مرئی ناميده می شود) صورت می گيرد. فتوسنتز در طول 
موج ٤٣٥ (آبی) و ٦٧٥ (نارنجی) حداکثر و در ٥٠٠ (سبز) حداقل است. امواج خارج از محدوده نور 

مرئی هرچند اثرات مختلفی روی گياه و محصول دارد اما تأثيری در فتوسنتز ندارد.
مدت تابش نور: منظور، زمان طلوع خورشيد تا کمی قبل از غروب خورشيد است که آن را طول مدت 
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تابش و يا به عبارت ديگر طول روز می نامند. طول مدت تابش بر روی رشد و گل دهی تعداد بسياری از گياهان 
اثر مستقيم دارد. عکس العمل گياه نسبت به مدت تابش متوالی نور را فتوپريوديسم گويند. گياهان مختلف برای 

گل دهی به طول روزهای مختلفی احتياج دارند و در اين ارتباط به گروه های زير تقسيم می شوند:
١ــ گياهان روزکوتاه: گياهان روز کوتاه برای گل دهی به روز کوتاه و در واقع به شب بلند احتياج 
دارند، يعنی اين نباتات خواستار روزهای کم تر از١٢ ساعت می باشند. مدت روشنايی مناسب برای اين گياهان 
برای گل دهی ١٠ الی ١٢ ساعت است. اين گياهان بيشتر در حوالی استوا و مناطق گرمسيری ديده می شوند. 
اگر طول روز برای اين گياهان بيشتر از ١٢ ساعت شود رشد رويشی آن ها شروع می شود و گل کردن آن ها به 

تأخير می افتد. گياهانی مانند گل داودی، کوکب، برنج، باقال، لوبيا، هويج و سيب زمينی از اين گروه اند.
بيشتر از ١٢ ساعت است گل  روشنايی  تابستان و يا کالً در زمانی که ساعات  بخواهيم در  اگر 
بگيريم بايد گياهان روز کوتاه را در گلخانه کشت کنيم و نور گلخانه را چنان تنظيم کنيم که گياه بيشتر از 

١٢ ساعت نور نبيند.
نباتاتی هستند که برای گل دهی به روز بلند و شب کوتاه نياز دارند.  ٢ــ گياهان روز بلند: 
ساعات مناسب روشنايی روزانه برای اين گروه ١٤ الی ١٨ ساعت است اگر طول روز از ١٤ ساعت 
تجاوز کند، گياه به گل خواهد رفت. اين شرايط معموًال در اواسط بهار تا اواسط تابستان به وجود 
می آيد. گياهانی از قبيل اسفناج، چغندر، گندم، جو، پياز، کلم، شلغم، انواع کدوييان و غيره جزو اين 

گروه محسوب می شوند.
بر همين اساس اگر بخواهيم از قسمت های علفی اين گياهان استفاده کنيم بهتر است گياهان 
روز کوتاه را در شرايط روز  بلند و برعکس کشت نماييم. به عنوان مثال تربچه گياهی روز  بلند است در 
شرايط روز  بلندی به سرعت به گل می رود و درنتيجه غده آن قسمت خوراکی است پوک می شود و 
برگ های آن نيز خشبی می گردد. در حالی که در شرايط روز  کوتاهی غده سفت و توپر شده و برگ ها 

نيز ترد و شاداب است. در اين مورد توجه شود که حتی نور مهتاب در گل انگيزی تأثير دارد. 
٣ــ گياهان بی تفاوت (روز خنثی): اين گونه گياهان به طول روز حساس نيستند و در هر 

طول روزی که قرار بگيرند گل می دهند مانند گوجه فرنگی و ذرت.
عالوه بر اين سه دسته، گروه های کوچکتری وجود دارندکه برای گلدهی به شرايط نوری خاصی 

احتياج دارند که در زير فقط به دو دسته از آن ها اشاره می شود.
گياهان روز بلند غيرالزامی: اين گياهان در هر طول روزی گل می دهند ولی اگر طول روز 

بلند و شب ها کوتاه باشد بهتر گل می دهند مانند اطلسی.
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گياهان روز كوتاه غيرالزامی: اين گياهان در هر طول روزی گل می دهند ولی اگر طول روز 
کوتاه و شب ها بلند باشد بهتر و بيشتر گل می دهند مثل بعضی از واريته های گل داودی. دانستن دو 

نکته در ارتباط با مطالب باال ضروری است.
اوًال: مدت روشنايی در مورد ارقام يک گونه روز بلند يا روز کوتاه تغيير می کند يعنی ممکن 
ساعت   ١٦ با  گروه  اين  از  ديگری  گياه  و  برود  گل  به  روشنايی  ساعت   ١٤ با  بلند  روز  گياه  يک  است 

روشنايی به گل برود.
ثانيًا: بسياری از گياهان به جای واکنش به طول دوره ی روشنايی به طول تاريکی غيرمنقطع 
به  گل  دهی  شروع  برای  که  است  شب بلند  گياه  يک  کوتاه  روز  گياه  واقع  در  دارند،  واکنش  (متوالی) 
حداقل معينی دوره ی تاريکی غيرمنقطع نياز دارد. يعنی اگر دوره ی تاريکی مؤثر آن را در نيمه تاريکی 

با لحظه ای از نور (حتی چند دقيقه) اندکی کوتاه کنيم گل دهی تحقق نمی پذيرد.

فعاليت عملی فعاليت عملی ٤٤ ــ ــ٣٣

حساسيت گياهان به طول روز را تحقيق کنيد
از گياهان روز بلند، روز کوتاه و بی تفاوت هرکدام سه گلدان آماده نماييد، سپس 
هريک از آن ها را در شرايط مطلوب نوری خود قرار داده و دو گلدان ديگر را در گلخانه 
و يا اطاقی گذارده و با ايجاد نور مصنوعی (ترکيب نور المپ های التهابی و مهتابی که 
يا  سياه  پرده ی  از  استفاده  با  محيط  تاريک کردن  ويا  دارد)  خورشيد  نور  مشابه  نوری 
گذاردن کارتون مقوايی روی گلدان ها طول روز را تغيير داده و نتايج را پس از يک ماه 

طی گزارشی ارائه دهيد.

بستگی  خاک  به  گياهان  خصوصًا  زنده  موجودات  تمام  حيات  و  فعاليت  خاک:  ٥  ــ١ــ٣ــ 
محل  نيز  گياه و  استحکام  استقرار و  محل  گياهی است و  توليدات  مادِر  خاک  ديگر  عبارت  دارد. به 
بنابراين، خاک عامل بسيار مهمی در رشد و نمو  تجمع و ذخيره ی آب، غذا و هوا برای گياه است. 

گياهان تلقی می شود.
محيط  بايد  کند  توليد  را  محصول  حداکثر  و  باشد  داشته  مناسب  نمو  و  رشد  گياه  اين که  برای 
کشت آن هميشه و در همه حال به نحو مطلوبی برای گياه مهيا شود. برای رسيدن به اين هدف می بايد 
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صفات و خصوصيات خاک را خوب شناخت تا به طور صحيح آن را به خدمت گياه درآورد. برای مثال 
بايد از خواص فيزيکی، شيميايی و بيولوژيکی خاک و ديگر موارد آن آگاه شويم تا بدانيم خاک مناسب 
برای هر گياه چه خاکی است. هم چنين بايد دانست که در چه نوع خاک هايی چه نوع محصوالتی قابل 

کشت هستند، زيرا بافت و جنس خاک در رشد و نمو گياهان و توليد محصول تأثير فراوانی دارد.
برخی گياهان به خاک سنگين، و برخی ديگر به خاک های نسبتاً سبک نياز دارند. عمق خاک، عناصر 

غذايی آن، ذرات تشکيل دهنده ی خاک و ده ها عامل ديگر در رشد و نمو انواع و اقسام گياهان تأثير دارند.
به هر صورت،خاک مناسب کشت بايد دارای خواص فيزيکی (بافت، ساختمان، نفوذپذيری، 
رنگ و غيره) خواص شيميايی (واکنش خاک، امالح خاک) و خواص بيولوژيکی (ميکروارگانيسم ها) 
و  صحيح  نحوی  به  بايد  باشد  نداشته  را  خوب  خصوصيات  اين  اگر  و  باشد،  خوبی  حاصلخيزی  و 
از  موقع  به  و  صحيح  استفاده ی  مثال،  به عنوان  گيرد.  قرار  کشت  مورد  بعد  و  شود  اصالح  اصولی 
کودهای حيوانی و شيميايی بعضی از نواقص خاک را برطرف می کند و در رشد و نمو گياهان مؤثر 
واقع می شود. اين کودها حاصل خيزی خاک را افزايش می دهند و نيز نفوذپذيری و قدرت حفظ و 

نگهداری آب و مواد غذايی را در خاک افزايش می دهند.

بحث و بررسی کنيد
خاک منطقه ی شما دارای چه مشکالت و معايب قابل توجهی می باشد؟ 

٢ــ٣ــ عوامل مؤثر بر انتخاب محصول
حال که تا حدود زيادی با عوامل مؤثر در رشد و نمو گياهان و نيازهای آن آشنا شديم بايد مناطق 
را از نظر خصوصيات اقليمی شناسايی و سازگاری آن ها را بررسی کنيم زيرا در تعيين سياست کلی 

کشت محصوالت دو حالت ممکن است وجود داشته باشد:
١ــ يک محصول بخصوص در نظر است و برای کشت آن بايد منطقه و زمين مناسبی را يافت.

٢ــ منطقه يا زمين مشخصی موجود است و بايد گياهی که به آن منطقه يا زمين سازگاری دارد 
مورد کشت قرار گيرد.

در هر دو صورت سازگاری گياه با منطقه و زمين آن از اهميت زيادی برخوردار است و هر قدر 
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شرايط محيطی منطقه متناسب با نيازهای گياه باشد، رشد و نمو بهتر و کمّيت و کيفيت محصول باالتر 
خواهد شد.

در انتخاب و کشت گياه بايد به عوامل زير توجه شود:
١ــ٢ــ٣ــ خصوصيات فيزيولوژيکی گياه: به طورکلی هر گياهی ويژگی های خاص خود 
اين  بايد  که  دارد  ويژه ای  نيازهای  مناسب  محصول  توليد  و  رشد  حداکثر  به  رسيدن  برای  و  دارد  را 
و  گياه  عمر  طول  ارتباط  اين  در  شود.  تأمين  موقع  به  که  کنيم  فراهم  شرايطی  و  شناسايی  احتياجات 
مراحل مختلف زندگی آن، زمان رشد رويشی و زايشی و نهايتًا رسيدن و برداشت محصول آن حائز 
اهميت است. اين مراحل بايد چنان سپری شود که در هر مرحله نيازهای گياه به تناسب هر مرحله در 

اختيارش قرار گيرد.
مانند  منطقه  هر  طبيعی  جغرافيايی  وضعيت  محيطی:  يا  اقليمی  خصوصيات  ٢ــ٢ــ٣ــ 
عرض جغرافيايی، ارتفاع از سطح دريا، جهت و شيب زمين يا پستی و بلندی آن بر ميزان حرارت و 
شدت نور تأثير می گذارد ومناطق آب و هوايی متنوعی را به وجود می آورد. در کشورما تنوع آب و 
هوا بسيار زياد است و حتی در فواصل بسيار نزديک اختالف آب و هوايی خيلی شديدی وجود دارد. 

درنتيجه در انتخاب منطقه برای کشت و کار بايد دقت کرد تا محصول مناسب و خوبی عايد شود.
مثًال در بعضی از مناطق سرمای ديرر س بهاره به جوانه های گل به شدت صدمه می زند و موجب 
خشک شدن گل ها و ريزش آن ها و کاهش محصول می شود. درنتيجه، در اين مناطق بايد گياهانی را که 

ديرتر گل می کنند يا مقاوم به سرما هستند کشت کرد.
٣ــ٢ــ٣ــ خصوصيات خاک: يکی ديگر از موارد محدود کننده کشت و کار گياه و انتخاب 
آن نوع و بافت خاک منطقه است. ممکن است شرايط اقليمی منطقه ای مناسب نيازهای حياتی گياهی 
باشد، ولی مشخصات خاک آن منطقه برای آن گياه مناسب نباشد. برای انتخاب درست زمين می بايد 
به بافت خاک، جنس و ساختمان آن، عمق خاک و ميزان و نوع نمک های محلول خاک توجه کرد و 
با مطالعه و بررسی اين خصوصيات بسته به نياز گياه زمين مناسب را انتخاب کرد. اصوًال برای کشت 
درختان بايد به عمق خاک توجه نمود. اکثر گياهان در خاک های نسبتًا سبک و خنثی قابل کشت اند. 
بعضی به شوری و برخی به اسيدی بودن خاک مقاوم اند مثًال يونجه به راحتی در خاک های آهکی رشد 

و نمو می کند ولی سيب زمينی نمی تواند.
٤ــ٢ــ٣ــ عوامل اقتصادی: يکی ديگر از عوامل محدود کننده انتخاب محصول در هر منطقه، 
خواستار  يا  و  نباشد  بازار  به  حمل  قابل  اگر  توليد شده  محصوالت  بهترين  حتی  است.  آن  اقتصادی  ُبعد 
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بنابراين بايد قبل از انتخاب  و طالب نداشته باشد جز ضرر و زيان چيزی عايد توليد کننده نخواهد کرد. 
محصول و خصوصًا احداث باغ ميوه، بازار فروش محصول مورد بررسی و مطالعه کافی قرار گيرد. 

زارع يا باغدار پس از انتخاب نوع محصول بايد رقمی را برگزيند که در عين سازگاری با شرايط 
منطقه، زود رس، خوش  طعم و بازار پسند نيز باشد. محصوالتی که الزم است به محل های دورتر حمل 
شود بايد نسبت به حمل و نقل مقاوم باشند. و نيز محصوالتی که به انبار ارسال می شود بايد خاصيت 

انباری خوبی داشته باشد.
پس برای فروش مناسب، زارع و باغدار بايد مقدار نياز بازار (تقاضا)، بازارپسندی آن و ُبعد 

مسافت محل توليد تا بازار را در نظر بگيرد تا دچار شکست نشود.
٥ ــ٢ــ٣ــ عوامل اجتماعی: رعايت فرهنگ مصرف و ذائـقه مردم از ديگر نکاتی است که 
در انتخاب محصول بايد رعايت شود. ضمنًا بعضی محصوالت به  علت عمليات ويژه ای که در کاشت، 
منطقه  در  متخصص  نيروی  درصورتی که  دارند  متخصص  نيروی  به  نياز  دارند  برداشت  يا  و  داشت 

موجود بود بايد اقدام به کشت آن کرد.

فعاليت عملی فعاليت عملی ٥٥ ــ ــ٣٣
عوامل مؤثر در انتخاب محصول

محصوالت باغی و زراعی غالب منطقه ی خود را پس از تحقيق و بازديد باغات و 
مزارع تعيين نماييد و سپس تحقيق کنيد که علت غالب  بودن آن محصول در منطقه ی شما 
به دليل کدام يک از عوامل (اقتصادی، اقليمی، ويژگی های خاک، سليقه ی مصرف کننده 
و  تهيه  مکتوب  گزارشی  کافی  داليل  ذکر  با  است  گياه)  فيزيولوژيکی  خصوصيات  يا  و 

ارائه    دهيد.

بحث کنيد
برای عرضه محصول در خارج از فصل توليد، خارج از محل توليد و به شکلی 
غير از شکل يا فرم اصلی محصول (فرآوری)، چه امکاناتی و شرايطی مورد نياز است؟ 

مثال بياوريد.

بحث کنيد
برای عرضه محصول در خارج از فصل توليد، خارج از محل توليد و به شکلی 
غير از شکل يا فرم اصلی محصول (فرآوری)، چه امکاناتی و شرايطی مورد نياز است؟ 

مثال بياوريد.
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   آزمون
١ــ مهم ترين عوامل محيطی مؤثر در رشد و نمو گياهان را نام ببريد.

٢ــ دو نقش اساسی اکسيژن در زندگی گياهان عبارتند از:
الف) ايجاد تغيير در ترکيب شيميايی و اکسيداسيون

ب) ايجاد تخريب و سوختن
ج) ساختن پروتئين و تجزيه ی چربی

د) شرکت در ترکيبات ساختمانی و ساختن پروتئين.
٣ــ حدود …… درصد ساختمانی گياهان از آب تشکيل شده است.

الف) ٩٠         ب) ٦٠           ج) ٧٠            د) ٨٠
٤ــ …… با مقدار کمی آب به زندگی خود ادامه می دهند و تقريبًا تمام گياهان کويری از اين 

نوع اند.
٥  ــ در نيمکره ی شمالی شيب های …… به علت اين که آفتابگيرتر می باشد لذا نور خورشيد با 

زاويه قائم تری به آن ها می تابد.
الف) جنوبی         ب) شمالی          ج) شرقی            د) غربی 
٦  ــ گندم و کرفس به نباتات فصل سرد تعلق دارند. بلی         خير 

٧ــ صفر گياه را تعريف کنيد.
٨   ــ صفر گياه در تعيين موقع کاشت گياهان دخالت ندارد. بلی          خير 

٩ــ شدت نور بيشتر باعث …… فتوسنتز گياهان سبز می شود.  افزايش         کاهش 
١٠ــ ماگنوليا به کدام دسته از گياهان زير تعلق دارد؟

سايه دوست        آفتاب دوست        غيرحساس         سايه آفتاب  دوست 
 


