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مقدمه
بوده  جوامع  توسعه  و  معاش  امرار  راه  اساسی ترين  و  اصلی  از  کشاورزی  دور،  گذشته  های  از 
است.در کشورهای در حال توسعه، کشاورزی مهم ترين رکن اقتصاد ملی تلقی می شود و  در کشورهای 
توسعه يافته نيز کشاورزی نقش مهمی در پايداری آن ها دارد. در ايران نيز اين بخش سهم قابل توجهی در 

توليد ملی، اشتغال و تأمين مواد غذايی و توسعه ی پايدار دارد.
پروتئين،  نشاسته،  قند،  مانند  آن  جنبی  محصوالت  و  کشاورزی  فرآورده های  و  غذاها  تمام 
توليد  زراعی  و  باغی  گياهان  از  عمدتًا  می کنيم،  مصرف  که  و ...  دارو  الياف،  کاغذ،  چوب،  روغن، 
می شوند. از طرف ديگر، حيوانات اهلی (دام و طيور و …) که بخش اعظم پروتئين مورد نياز انسان را 

تأمين می کنند با غالت و علوفه تعليف و تغذيه می شوند.
گياهان  مورد  در  است  الزم  گياه  به  انسان  شديد  و  مبرم  نياز  و  جمعيت  رشد  روند  به  توجه  با 
زراعی و باغی اطالعات کافی به دست آوريم تا بتوانيم نيازهای حياتی و مهم گياه و عوامل مؤثر در رشد 
و نمو آن را بشناسيم. در اين صورت عوامل مؤثر در افزايش عملکرد (راندمان) محصول را خواهيم 
شناخت و به طريقی عمل خواهيم کرد که گياه بهترين و بيشترين محصول را توليد کند. به عبارت ديگر 
با کسب علم کشاورزی و به کاربستن تکنولوژی جديد می توانيم عملکرد محصول در واحد سطح را 

باال ببريم.
که  را  رسالتی  و  مسئوليت  باشيم  توانسته  محترم  مدرسين  کمک  با  و  کتاب  اين  با  داريم  اميد 
در مقابل تعليم و تربيت فراگيران عزيز و عالقه مندان اين رشته داريم به نحوی اداء نموده و بدين طريق 

خدمت ناچيزی به توسعه و گسترش علم کشاورزی کرده باشيم.
برای اجرای آموزش عملی اين کتاب الزم است هنرآموزان محترم در ابتدای سال تحصيلی 
تمهيدات مورد نياز از قبيل قطعات زمين کشاورزی و … را برای انجام فعاليت های عملی مندرج در 
کتاب در نظر بگيرند. هم چنين در طرح درس که توسط هنرآموزان محترم تدوين می شود حتمًا مطابقت 
شرايط اقليمی منطقه و گروه بندی عمليات به نحوی انجام گيرد که بدون در نظرگرفتن تقّدم و تأخر ارائه 

مطالب و اجرای آن ها را تا حداکثر ممکن امکان پذير سازد.



هدف کلی کتاب

آشنايی با مبانی علم زراعت و باغبانی و توانايی کاربرد آن ها
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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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نام محصول
آب

انرژی
پروتئين

چربی
قند

کلسيم
فسفر

آهن
پتاسيم

بين المللی

A ويتامين
ويتامين

B
١

ويتامين
B

٢

نياسين
ويتامين

C

ک
انجير خش

بادام
برگه ی زردآلو
برگه ی هلو

پسته
فندقخرما

کشمش
گردو

انبهاناراسفناج
انگور
بقوالت
پيازپرتقال

تره تيزک
سيب

سيب زمينی
طالبی

فلفل دلمه ای
گل کلم

هلوگوجه فرنگی

٢٣/٠٤/٧
٢٥/٠
٢٥/٠٥/٣
٢٢/٥٥/٨
١٨/٠٠/٥
٩٩/٠
٨٢/٣
٨١/٧
٨١/٤
٧٤/٧
٨٦/٠
٨٩/١
٨٩/٤
٨٤/٤
٧٩/٨
٩١/٢
٩٣/٤
٩١/٠
٩٣/٥
٨٩/١

٢٧٤
٥٩٨
٢٦٠
٢٦٢
٥٩٤
٢٧٤
٦٣٤
٩٨٩
٦٥١٢٣٦٣٦٦٦٧٩٦٤٩٣٨٣٢٥٨٧٦٣٠٢٢٢٧٢٢٣٨

٤/٣
١٨/٦٥/٠٣/٠
١٩/٣٢/٢
١٢/٦٢/٥
١٤/٨٣/٠٠/٥٠/٧٠/٦٦/٧١/٠١/٥٢/٦٠/٢٢/١٠/٧١/٢٢/٧١/١٠/٦

١/٣
٥٤/٢٠/٥٠/٧
٥٣/٧٠/٥
٦٢/٤٠/٢٦٤٠/٣٣/٠٠/٤٠/٣٠/٤٠/٢٠/١٠/٧٠/٦٠/١٠/١٠/٢٠/٢٠/٢٠/١

٦٣/٥
١٦/٩
٦٣/٥
٦٥/٢
١٧/١
٧٠/٦
١٣/٧
٧٦/٥
١٣/٧٣/٠
١٦/٢
١٥/٩
١٦/٨
١٥/٧
١١/٧٨/١٤/٤
١٣/٥
١٦/٦٧/٢٣/٤٤/٢٤/٢٩/١

١٢٦
٢٣٤٦٧٤٨
١٣١٥٩
٢٠٩٦٢٩٩٩٣٣١٠١٢٣٢٤١٢٧٨١٧٧١٤٩٢٥١٣٩

٧٧
٥٠٤
١٠٨
١١٧
٥٠٠٦٣
٣٣٧
١٠١
٣٨٠٣٨٨١٣٢٠
١١٦٢٠٣٦٧٦١٠٥٣١٦٢٢٥٦٢٧١٩

٣/٠٤/٧٥/٥٦/٠٧/٣٣/٠٣/٤٣/٥٣/١٢/٢٠/٣٠/٤٠/٤٢/١٠/٤٠/٥١/٣٠/٣٠/٦٠/٤٠/٧١/١٠/٥٠/٥

٦٤٠
٧٧٣
٩٧٩
٩٥٠
٩٧٢
٦٤٨
٧٠٤
٧٦٣
٤٥٠
٣٢٤
٢٥٩
١٨٩
١٧٣
٣٠٢
٢٠٠
١٥٧٦/٦
١١٠
٤٠٧
٢٥١
٢١٣
٢٩٥
٢٤٤
٢٠٢

٨٠٠
١٠٩٠٠
٣٩٠٠
٢٠٣٠ــ٢٣٠٥٠
٢+٨/٠٠
٤٨٠٠
١٠٠
١٧٠
٢٠٠٤٠
٩٣٠٠٩٠+
٣٤٠٠
٤٢٠٦٠
٩٠٠
١٣٣

٠/١٠
٠/٢٤
٠/٠١
٠/٠١
٠/٦٧
٠/٠٩
٠/٤٦
٠/١١
٠/٣٣
٠/٠٧
٠/٠٣
٠/٠٥
٠/٠٥
٠/١٨
٠/١٠
٠/٠٣
٠/٠٨
٠/٠٣
٠/٠٩
٠/٠٤
٠/٠٨
٠/١١
٠/٠٦
٠/٠٢

٠/١٠
٠/٩٢
٠/١٦
ــ٣١/٠-٠/١٩
٠/٠٨
٠/١٣
٠/١٤
٠/٠٣
٠/٠٥
٠/٠٣
٠/٠٨
٠/٠٤
٠/٠٤
٠/٢٦
٠/٠٢
٠/٠٤
٠/٠٣
٠/٠٨
٠/١٠
٠/٠٤
٠/٠٥

٠/٧٣/٥٣/٣٥/٣١/٤٢/٢٩٠/٥٠/٩٠/٥٠/٣١/١٠/٣١/١٠/٤٠/٢١/٠٠/١١/٥٠/٦٠/٥٠/٧٠/٧١/٠

١٢٢٨٤٣٥٤٩/٤٥٠١٠٦٩٤١٦٣٣+٢١٢١٨٠٠+٠
١٢٨٧٨٢٣٧

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.
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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 
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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



١٤

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
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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 



٣٣

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.



٣٤

   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 
 



٣٥

فصل چهارم فصل چهارم 

شناخت بذرشناخت بذر
هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند:

١ــ بذر را تعريف کند. 
٢ــ ويژگی های بذر مناسب را توضيح دهد. 

٣ــ درصد بذور سالم را محاسبه نمايد. 
٤ــ وزن هزار دانه بذر را تعيين کند. 

٥ــ خلوص فيزيکی بذر را مشخص کند. 
٦ــ قوه ی ناميه بذر را تعيين کند. 

٧ــ سرعت جوانه زنی بذر را محاسبه کند. 
٨ ــ رکود بذر را تعريف کند. 

٩ــ روش های مختلف شکستن رکود بذر را توضيح دهد. 
١٠ــ خراش دهی بذر را تعريف کند و انواع خراش دهی را نام ببرد. 

١١ــ چينه  سرمايی بذر را توضيح دهد. 
١٢ــ شرايط محيطی الزم برای جوانه زدن بذر (اعم از شرايط داخلی و محيطی) 

را توضيح دهد. 
١٣ــ نحوه ی محاسبه ی ارزش مصرفی بذر را توضيح دهد. 

١ــ٤ــ تعريف بذر
برحسب تعريف زراعی بذر قسمتی از گياه است که کاشته می شود تا جوانه زند و گياهی شبيه 
گياه اصلی يا پايه مادری به وجود آورد. بذر ممکن است به شکل دانه، ميوه يا غده، پياز، ساقه، برگ و 
يا قسمتی از بافت گياه باشد. از نظر فيزيولوژی تنها دانه رسيده با گياهک کامل بذر شناخته می شود. 



٣٦

جنسی  بذور  می کنند.  تقسيم  زايشی  و  رويشی  بزرگ  دسته  دو  به  را  بذور  کلی  تقسيم بندی  يک  در 
همان دانه درون ميوه که حاصل گرده افشانی و لقاح است و بذور غيرجنسی از اندام يا قسمتی از اندام 

رويشی گياه حاصل می شود. 

فعاليت کنيد: بذور گياهان مورد کاشت در منطقه خود را به صورت جنسی و 
غيرجنسی تقسيم بندی و در مورد معايب و محاسن هريک بحث کنيد. 

٢ــ٤ــ ويژگی های بذر مناسب 
١ــ٢ــ٤ــ سالمت بذر: سالمت بخش های تشکيل دهنده ی بذر، برای جوانه زدن و توليد 
درصد  از  ببيند،  آسيب  طريقی  به  بذر  از  قسمتی  اگر  مثًال  است.  ضروری  و  الزم  مطلوب،  محصول 
جوانه زدن آن کاسته می شود. بذور مريض و آلوده بعد از کشت به کانون آلودگی تبديل می شوند. بذر 
ممکن است توسط عوامل بيماری زا مانند انواع قارچ ها، ويروس ها و … آلوده شود. در سالم ماندن 

بذر، مقدار رطوبت موجود در آن بسيار مؤثر است. 
مقدار رطوبت موجود در بذر را معموًال به صورت درصد نشان می دهند. هر تغيير کوچک در 
رطوبت آن ممکن است اثر زيادی بر سالمت بذر بگذارد. بذرهايی که دارای درصد رطوبت بيشتر 
خود  سالمت  به تدريج  و  می گيرند  قرار  قارچ ها  انواع  حمله  مورد  انبار،  در  نگهداری  ضمن  باشند، 
را از دست می دهند. درصد رطوبت بذر به عواملی مانند درجه رسيدگی آن و موقعيت اقليم منطقه 
و زمان برداشت محصول و طريقه انبار کردن و به ويژه درصد رطوبت نسبی انبار بستگی دارد. در 
داده  نمايش  انبار  در  مختلف  نسبی  رطوبت های  در  گياهان  بذور  انواع  رطوبت  درصد  ١ــ٤  جدول 

شده است. 



٣٧

جدول ١ــ٤ــ درصد رطوبت نسبی انبار 

نام محصول٩٠٧٥٦٠٤٥٣٠١٥
جو١٩/٥١٤/٤١٢/١١٠/٠٨/٤٦
چغندرــ١١/٢٩/٤٧/٦٥/٨ــ
کلمــ٩/٦٧/٦٦/٤٥/٤ــ
هويجــ١١/٦٩/٢٧/٩٦/٨ــ
خيارــ١٠/١٨/٤٧/١٥/٦ــ
بادمجانــ٠٦/٣/ ١١/٩٩/٨٨ــ

کتانــ١٥/٢١٠/٥٧/٩٦/٢٤/٤
بادام زمينی٥/٦٤/٢٢/٦ــ١٢/٠٩/٨
کاهوــ١/ ٩٥/ ٩/٦٧/١٥ــ
لوبياــ ١٣/٨١١/٠٩/٢٧/٧ــ

ذرت١٨/٨١٤/٤١٢/٧١٠/٢٨/٤٦/٦
کلمــ٩/٤٧/٨٦/٣٦/٤ــ

يوالف١٨/٥١٣/٨١١/٨٩/٦٨/٠٥/٧
باميهــ١٣/١١١/٢١٠/٠٨/٣ــ
پيازــ١٣/٤١١/٢٩/٥٨/٠ــ
تربچهــ ١٠/٢٨/٣٦/٨٥/١ــ

برنج١٧/٦١٤/٠١١/٨٩/٨٧/٩٥/٦
چاودار٢٠/٦١٤/٨١٢/٢١٠/٥٨/٧٧
سورگوم١٨/٨١٥/٢١٢/٠١٠/٥٨/٦٦/٤
گوجه فرنگیــ١١/١٩/٢٧/٨٦/٣ــ
کلمــ٩/٠٧/٤٦/٣٥/١ــ
هندوانهــ ٩/٠٧/٤٦/٣٥/١ــ

گندم١٩/٨١٤/٦١٢/١١٠/٤٨/٥٦/٥
کدوــ١٠/٨٩/٠٧/٤٥/٦ــ 

بحث کنيد: با افزايش رطوبت نسبی انبار محل نگهداری گندم از ١٥ درصد به ٩٠ درصد، 
رطوبت بذر گندم چگونه تغيير می کند؟ 



٣٨

طرز محاسبه ی درصد بذور سالم 
وسايل الزم: چند نمونه بذر، لوپ دستی، ترازو، بينوکولر 

به طور تصادفی ٢٠٠ گرم بذر از بذور معمول و موجود انتخاب کرده و آن را از 
نظر شکل ظاهری به دقت مورد مطالعه قرار دهيد. 

١ــ بذور شکسته، مريض و آلوده را از نمونه جدا کنيد. برای دقت بيشتر می توانيد 
از لوپ يا بينوکولر استفاده نماييد. 

٢ــ بعد از جدا کردن بذور شکسته و آلوده، بذور سالم باقيمانده را وزن کنيد. 
٣ــ درصد بذور سالم را به طريق زير محاسبه کنيد: 

    ١٠٠*  ـــــــــــــــــــــ = درصد بذور سالم                                                      وزن بذور سالم 
                                                     وزن کل نمونه 

برای قضاوت در مورد سالمت و مرغوبيت بذور، رنگ و بوی آن نيز مورد توجه اند. رنگ بذر هر 
رقم معموًال مخصوص به خود آن رقم است و چنان چه تغييراتی در رنگ آن ايجاد شود دليل بر نارس و يا 
آلوده بودن و پوسيدگی بذر است. بوی بذر آلوده به بيماری، ناسالم و کهنه حاکی از نامرغوبی بذر است. 
افزايش رطوبت نسبی هوا در زمان برداشت در تغيير رنگ بذر مؤثر است. بعضی از گياهان مانند جو در 
زمان برداشت در برابر بارندگی و هوای مرطوب حساس اند. به طوری که لکه هايی بر روی دانه جو ايجاد 
می شود و از مرغوبيت آن می کاهد. بذور تازه عمدتًا شفاف و براق هستند (مثًال رنگ بذر يونجه، حبوبات 

و شبدر تازه) که بر اثر گذشت زمان بّراقی خود را از دست می دهند و به تدريج کدر می شوند. 
معموًال بذرهای نارس سبز رنگند و پس از مدتی به تدريج رنگ سبز به خاکستری مايل به زرد يا 
قهوه ای مايل به زرد تبديل می شود. درصد سالمتی چنين بذرهايی کم است و مناسب کشت نيستند. 

فعاليت عملی فعاليت عملی ١١ــــ٤٤

جنين يا گياهک که حاصل تخمک لقاح يافته است.                                                                              Embryo ــ١  

٢ــ٢ــ٤ــ بلوغ بذر: در برخی از نباتات، دانه قبل از رسيدن رويان١ برداشت می شود. در 
نتيجه درصد جوانه زدن آن ها کم است. اين دانه ها، به زمانی نياز دارند تا قدرت جوانه زدن پيدا کنند. 
اين مدت ممکن است چند هفته و يا چند ماه طول بکشد. بايد دقت کرد که بذر از اين جهت، زمان الزم 

را پشت سر گذاشته باشد. 



٣٩٣٩٣٩

٣ــ٢ــ٤ــ اندازه ی بذر: ريزی و درشتی بذر در يک رقم از مسائل مهم ديگری است که 
بايد به آن توجه کرد. بذور ريز رويان کوچک و مواد ذخيره ای کمتری دارند و گياهچه های کوچکی 
توليد می کنند، در صورتی که بذور درشت تر قابليت کاشت عميق تر و تحمل شرايط سخت تری را داشته 
و گياهچه های سالم و قوی تری توليد می کنند. اندازه ی دانه ی گياهان ممکن است، در نتيجه عوامل 

مختلف، متفاوت باشد. اين تفاوت به عوامل زير بستگی دارد. 
الف) محل قرارگرفتن دانه روی گياه يا روی محور گل آذين 

ب) نوع گياه 
ج) عوامل محيطی کشت به ويژه مواد غذايی. 

برای تعيين ريزی و درشتی دانه های هر گياه زراعی معموًال وزن هزار دانه ی آن را حساب می کنند. 

تعيين وزن هزار دانه 
وسايل الزم: مقداری از بذور گندم، نخود و شاهی، ترازوی حساس 

تهيه  عدد،   ٥٠٠ تعداد  به  هرکدام  بذر،  دسته  دو  ابتدا  آزمايش،  اين  انجام  برای 
کنيد و وزن آن ها را در يک ترازوی حساس تعيين کنيد، سپس ميانگين دو وزن فوق را 
به دست آوريد و اين عدد را در دو ضرب کنيد. بدين طريق وزن هزار دانه بذر به دست 
می آيد. در موقع تعيين وزن هزار دانه، در صورتی که اختالف دو نمونه ی مورد آزمايش 
از حد معينی که در جدول ٢ــ٤ مشخص شده است، تجاوز کند، شايسته است که دوباره 

نمونه برداری انجام گيرد تا اوزان مشابهی از اين تکرار به دست آيد. 
            جدول ٢ــ٤ــ متوسط وزن هزار دانه برخی از گياهان 

وزن هزار دانه برحسب گرمنوع گياهوزن هزار دانه برحسب گرمنوع گياه
ـ ٤٠گندم ٥٠٠   ــ  ١٠٠کرچک٥٥  ـ
ـ   ٣٥جو  ٧٥ــ٧٠آفتابگردان ٥٠  ـ
ـ ٤٠چاودار ٣٠ــ ٢٥چغندر قند ٥٠  ـ
ـ ٢٠٠لوبيا ـ ٧٠٠باقال ٢٥٠ ـ ٨٥٠ـ 
ـ ١٥٠نخود ـ ١/٥٠يونجه٢٠٠ـ ٢/٢٥ـ 
٢/٢٥ــ ١/٧٥شبدر

فعاليت عملی فعاليت عملی ٢٢ــــ٤٤



٤٠

٤ــ٢ــ٤ــ عمر بذر: هر اندازه محيط نگهداری از نظر رطوبت و درجه حرارت با توجه به 
نوع رقم مطلوب تر باشد، به همان ميزان طول عمر بذور بيشتر خواهد شد. جدول ٣ــ٤ طول مدت زنده 
ماندن برخی از بذور گياهان زراعی و جدول ٤ــ٤ طول مدت زنده ماندن برخی از گياهان باغی را نشان 

می دهد. بذور گياهان از نظر طول عمر به سه دسته تقسيم می شوند:
الف) بذور کوتاه عمر: بذور بعضی از گياهان (سپيدار، افرا، نارون) دارای طول عمر کوتاه 

هستند و ممکن است چند روز، چند ماه تا حداکثر يک سال زنده بمانند. 
ب) بذور متوسط عمر: بذور بيشتر بازدانگان و اغلب گياهان زراعی و باغی جزِء اين گروه اند 

و به مدت دو يا سه سال و حداکثر پانزده سال زنده می مانند. 
پوسته  دارای  نمی شوند  سبز  نيز  زياد  دماهای  در  حتی  که  بذور  اين گونه  عمر:  بلند  بذور  ج) 
و  می مانند  زنده  ـ   ١٥ سال  حداقل٢٠  ـ نشود  وارد  آن ها  سخت  پوسته  به  آسيبی  اگر  که  هستند  سختی 
ممکن است تا ١٠٠ سال يا بيشتر عمر کنند. بذور بعضی از علف های هرز اگر آب جذب نکنند ٧٠ــ٥٠ 

سال و حتی بيشتر زنده می مانند. 
در زراعت و باغبانی برای رسيدن به اندازه دقيق مصرف بذر و ايجاد تراکم مطلوب تعيين قوه 

ناميه بذور در مورد کاشت بسيار مهم است.
 جدول ٣ــ٤

طول مدت زنده ماندن بذر نوع بذر 
خاصيت جوانه زدن را به کلی از دست می دهددارای قوه ناميه معمولی 

١٧ــ١٠ سال ١٠ــ٤ سال گندم 
ـ ٥ سال ٣ سال چاودار  ٦ـ 
١١ سال ٨ ــ٧ سال جو

ـ ١١ سال ٩ــ٧ سال ذرت  ١٢ـ
ـ  ١٧ سال ١٠ سال چغندر قند  ١٨ـ

١٤ سال ٨ سال توتون 
١٤ــ١٣ سال ١٢ــ٩ سال کتان 

١٤ــ١٣ سال ١٢ــ٩ سال بذرک 
١٤ــ١٣ سال ٤ سال آفتابگردان 
١٣ــ١٢ سال ٨ سال عدس
بيش از ٢٠ سال ٨ سال يونجه 

١٠ سال ٥ ــ٤ سال اسپرس 



٤١

جدول ٤ــ٤ــ طول تقريبی مدت زنده ماندن بذر گل ها و سبزی ها در شرايط مناسب 
نوع گياه عمر تقريبی بذر انبار شده 

ذرت بالل، پياز، باميه، جعفری، زبان در قفا ١ سال 
چغندر، فلفل، تره فرنگی، مينا، گل جاويد، نخود گل٢ سال 
مارچوبه، لوبيا، هويج، کرفس، کاهو، نخودفرنگی، ٣ سال 

اسفناج ، گوجه فرنگی، مينا، فلوکس، شاه پسند 
کلم برگ، کلم گل، کلم بروکسل، کدو، تربچه، شلغم ٤ سال 

خيار، طالبی، هندوانه، گل ستاره، اطلسی، گل درخشنده، ٥ سال يا بيشتر 
 گل جعفری، بنفشه، مرواريد، ختمی، الدن، آهار 

٥ــ٢ــ٤ــ خلوص بذر: در بذر مورد کاشت دو نوع خلوص ژنتيکی و فيزيکی مورد توجه 
می باشد خلوص ژنتيکی به طور خالصه به مفهوم خالص بودن بذر از نظر صفات درونی يا ارثی مانند 

رنگ گل و غيره می باشد که در اين مورد زارع می بايست بذور خود را از منابع مطمئن تهيه نمايد. 
خلوص فيزيکی آن است که بذور ما فاقد ناخالصی قابل مشاهده مانند بذور ساير گياهان به ويژه علف های  

هرز و حتی بذور ساير ارقام، مواد جامد (اعم از کاه  و کلش، بذور شکسته، خاک و سنگ و …) باشد. 
خلوص بذر به قدری مهم است که برحسب استاندارد مؤسسه کنترل و گواهی بذر وقتی درصد 
کاشت  برای  می بايست  را  بذوری  ندارد  را  کاشت  ارزش  بذر  آن  باشد  درصد   ٩٨ از  کمتر  خلوص 

انتخاب نمود که کامًال بوجاری و گواهی شده يا مورد تأييد مؤسسات معتبر باشد. 

٤١١١٤

ب بر ت ؤ يي ورد ي ی و و ری بوج ال مود ب
فعاليت عملی فعاليت عملی ٣٣ ــ ــ٤٤

تعيين درصد خلوص فيزيکی بذر 
وسايل الزم: بذر گندم، روزنامه باطله، ترازوی حساس 

روی  در  و  کنيد  وزن  دقت  به  حساس  ترازوی  توسط  را  گندم  بذر  صدگرم 
روزنامه ی باطله پهن کنيد. تمام ناخالصی های موجود در بذر را که شامل شن، ماسه، 
خاک، کلوخ، بذر علف های هرز، بذور شکسته ی گندم، بذور گياهان ديگر و … می شود 
از نمونه جدا کنيد. بذور باقی مانده را دوباره وزن کنيد. با استفاده از يک تناسب درصد 

 
 بذر خالص (ثانويه)

خلوص فيزيکی را محاسبه کنيد.                    

= درصد خلوص ×100                                                                   
                                                         وزن کل نمونه (اوليه) 



٤٢

که  اين  يا  آن  سطح  روی  يا  بذر  درون  در  بيماری زا:  عوامل  از  بودن  عاری  ٦ــ٢ــ٤ــ 
را  بذور  اساس  همين  بر  باشد.  داشته  وجود  متعدد  بيماری زا  عوامل  است  ممکن  ميوه  بقايای  روی 
قبل از کاشت بر عليه برخی از بيماری ها و آفات گياهی ضدعفونی می کنند. برای اين منظور بيشتر از 
احتياطات الزم از  استفاده می شود. برای اين که درصد سبز شدن بذر حفظ شود و  شيميايی  سموم 
جهت مسموميت انسان و دام رعايت شود بهتر است که بذور ضدعفونی شده را هرچه زودتر کشت 
َگرد  يا  مايع  آب،  با  اختالط  قابل  پودِر  مانند  فيزيکی  مختلف  شکل های  به  بذر  ضدعفونی  سموم  کرد. 

وجود دارند. پودر قابل اختالط با آب، يا سم 
مايع را با مقدار معينی آب مخلوط می کنند و 
به وسيله  سمپاش به طور يکنواختی روی     بذر  
کامًال  را  بذر  بالفاصله  سپس  می پاشند. 
نسبت  به  را  گردی  سموم  يا  می کنند  مخلوط 
موردنظر در يک بشکه گردان به بذر اضافه و 

آن را مخلوط می کنند (شکل ١ــ٤). 

فعاليت عملی فعاليت عملی ٤٤ ــ ــ٤٤
ضدعفونی کردن بذر 

وسايل الزم: بذر ذرت، سم ويتاواکس، مقداری آب، بشکه ی ضدعفونی بذر، 
دست کش، ماسک، روپوش، ترازوی حساس، بشر 

٣ کيلوگرم بذر ذرت را وزن کنيد و در داخل بشکه ضدعفونی بذر بريزيد. مقداری 
آب با توجه به دستورالعمل کارخانه ی سازنده ی سم در داخل يک بشر بريزيد. ٣ گرم از 
سم ويتاواکس را وزن کنيد و به داخل آب بريزيد. مخلوط را خوب به هم بزنيد و به بذر 
داخل بشکه ی ضدعفونی اضافه کنيد. درب بشکه را محکم ببنديد و با استفاده از دسته 
آن را بچرخانيد. بعد از چند دقيقه که کامًال بذر و سم مخلوط شد درب بشکه را باز کنيد 

و بدون دخالت دست بذور ضدعفونی شده را در داخل يک ظرف خالی کنيد. 

شکل ١ ــ٤ــ بشکه مخصوص برای ضدعفونی



٤٣

بذور  عددی  درصد  از  است  عبارت  بذر  بودن  زنده  قدرت  بذر:  ناميه  قوه ی  ٧ــ٢ــ٤ــ 
خالصی که قادرند جوانه های سالم توليدکنند. قوه ی ناميه در تمام بذرها يکسان نيست و با گذشت زمان 

و يا علل ديگر اين قوه کاهش می يابد. 

فعاليت عملی فعاليت عملی ٥٥ ــ ــ٤٤
تعيين قوه ی ناميه بذر 

و  زراعی  گياهان  بذر  قيچی،  آبفشان،  صافی،  کاغذ  پتری ديش،  الزم:  وسايل 
باغی

٤ عدد پتری ديش زير و رو انتخاب کنيد. ٨ عدد کاغذ صافی به اندازه پتری ديش 
ببريد. يکی از آن ها را در ته پتری ديش اولی قرار دهيد و ٥٠ عدد بذر مثًال پياز را روی 
کاغذ صافی بچينيد، کاغذ صافی ديگری روی بذور قرار دهيد تا بذور در الی دو کاغذ 
صافی قرار بگيرند. با استفاده از آبفشان مقداری آب روی کاغذ صافی بپاشيد تا کامًال 
چسباندن  با  آن  روی  بر  و  بگذاريد  را  پتری ديش  درب  بچسبند.  بذور  به  و  شده  خيس 
نيز  ديگر  برای   ٣   پتری ديش  را  آزمايش  اين  کنيد.  يادداشت  را  آزمايش  زمان  برچسب 
انجام دهيد و در محلی از آزمايشگاه که دمای آن حدود ٣٠ــ٢٠ درجه سانتی گراد است 
قرار دهيد. مرتبًا از نمونه های خود بازديد کنيد و تعداد بذور جوانه زده در هر روز را 
بشماريد تا روزی که مطمئن شويد بقيه بذور جوانه نخواهد زد. حاال ميانگين تعداد بذور 
جوانه زده در چهار نمونه را به دست آوريد و با استفاده از يک تناسب درصد قوه ی ناميه 

را محاسبه کنيد.   

= درصد جوانه زنی  ×100  
                           جمع کل بذور مورد آزمايش 

اين آزمايش را با بذورگياهان ديگر نيز تکرار کنيد و نتيجه را به مربی خود گزارش دهيد. 

بين  زمانی  فاصله ی  از  است  عبارت  ناميه):  (قدرت  بذر  جوانه زدن  سرعت  ــ٢ــ٤ــ   ٨
کاشت تا جوانه زنی بذور در شرايط آزمايشگاهی.

جمع بذور جوانه زده در ٤ پتری ديش



٤٤

فعاليت عملی فعاليت عملی ٦٦ ــ ــ٤٤
درفعاليت عملی (٥ــ٤) تعداد بذرهای جوانه زده در هر روز را در تعداد روزهای 
بذر  تعداد  به  و  کنيد  جمع  را  ضرب ها  حاصل  سپس  کنيد.  ضرب  جوانه زنی  تا  کاشت 

تقسيم نماييد عدد به دست آمده سرعت جوانه زدن يا قدرت ناميه را نشان می دهد. 
مثال اگر از ٥٠ عدد بذر کاشته شده: 

 ٤ بعد از ٣ روز    ٤ عدد بذر جوانه بزند     ١٢ = ٣ *  
بعد از ٤ روز    ١١ عدد بذر جوانه بزند      ٤٤ = ٤ *  ١١
٧٥ = ٥ *  ١٥ بعد از ٥ روز    ١٥ عدد بذر جوانه بزند  
٩  * ٥٤ = ٦ بعد از ٦ روز    ٩ عدد بذر جوانه بزند  
٤٢ = ٧ *  ٦ بعد از ٧ روز    ٦ عدد بذر جوانه بزند  
بعد از ٨ روز    هيچ بذری جوانه نزند                                ــــ    
٢٧ = ٩ *  ٣ بعد از ٩ روز    ٣ عدد بذر جوانه بزند  
٢   * ٢٠ = ١٠ بعد از ١٠ روز   ٢ عدد بذر جوانه بزند  

جمع بذر ٥٠ عدد     جمع حاصل ضرب ها 
٥/٤٨ = ٥٠ ÷ ٢٧٤ قدرت ناميه   

فکر کنيد: عدد ٥/٤٨ در فعاليت ٦ــ٤ بيان کننده چيست؟ 

٩ــ٢ــ٤ــ قدرت رويش بذر: قدرت رويش بذر عبارت است از نيرويی که توسط آن بذور جوانه 
زده می توانند از زير خاک خارج شوند. بذوری که پس از جوانه زدن با توجه به عمق مناسب کشت نتوانند 
از زير خاک خارج شوند ارزش زراعتی ندارند و برای کشت مناسب نيستند. برای تعيين قدرت رويش بذر، 
می توان آن را در زير قشری از ماسه کوارتز به عمق مناسب کاشت. پس از تأمين رطوبت و دمای مناسب، 
بذور جوانه می زنند و پس از مدتی جوانه ها از خاک خارج می شوند. در اين حالت با شمارش جوانه های 



٤٥

ظاهر شده قدرت رويش بذر تعيين می شود. قدرت رويش بذر به اين عوامل بستگی دارد: 
الف) عامل ژنتيکی 

ب) عمق کاشت 
ج) بافت خاک 

د) اندازه بذر به خصوص مقدار اندوخته آن 
ضمنًا شرايط آزمايشگاه با شرايط مزرعه متفاوت است که در قدرت رويش بذر بايد درنظر گرفته 

شود. 
١٠ــ٢ــ٤ــ ارزش مصرفی بذر: برای رسيدن به مقدار مطلوب بذر در واحد سطح بايد 

قبل از کاشت ارزش مصرفی بذر را با فرمول محاسبه نمود.
                                                                                   = ارزش مصرف بذر                                  قدرت جوانه زدن بذر * درجه ی خلوص بذر 

 ١٠٠                                                               
هيچ گاه  بنابراين  نيست  درصد   ١٠٠ برابر  بذری  هيچ  خلوص  درجه  و  زدن  جوانه  قدرت  چون 

ارزش مصرفی نيز ١٠٠ درصد نخواهد بود. 
ارزش مصرفی بذر يکی از عوامل مهم در تعيين مقدار بذر مصرفی می باشد. 

مثال: اگر ارزش مصرف بذر ١٠٠ باشد مقدار ١٨٠ کيلوگرم بذر در هکتار الزم است. در 
صورتی که ارزش مصرف بذر ٩٠ باشد مطلوب است ميزان بذر الزم برای يک هکتار.

ارزش مصرف بذر                                                                  کيلوگرم در هکتار          
 ١٨٠                            ١٠٠                                                                          
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بنابراين مقدار ٢٠٠ کيلوگرم بذر بايد مصرف کنيم تا به هدف خود که در اصل ١٨٠ کيلوگرم 
بذر در هکتار بود برسيم. 

در  است  الزم  هکتار  در  بذر  کيلوگرم   ٢١٠ باشد   ١٠٠ بذر  مصرف  ارزش  اگر  ١ــ  مسئله 
صورتی که ارزش مصرف بذر ٨٤ باشد ميزان بذر الزم را محاسبه کنيد. 

بايد توجه داشت که بذر با هر ارزش مصرفی قابل استفاده نمی باشد و اغلب کمتر از ٩٠ درصد 
توصيه نمی گردد، به ويژه نبايد درجه خلوص بذر کمتر از ٩٨ درصد باشد. 
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مسئله ٢ــ اگر درجه خلوص بذر ٩٨ درصد و قدرت جوانه زدن آن ٩٤ باشد ارزش مصرفی 
اين بذر چه قدر است؟ 

آن،  زدن  جوانه  از  که  زنده  بذر  در  حالتی  از  است  عبارت  رکود  بذر:  رکود  ١١ــ٢ــ٤ــ 
حتی درموقعی که بذر در شرايط مناسب قرار گيرد، جلوگيری می کند. عواملی که در بذر ايجاد رکود 
بازدارنده های رشد در قسمت های مختلف  مانند: هلو، وجود  عبارتند از پوشش سخت بذر  می کنند 
بذر گل  مانند  راکد  جنين  نخل ها و يا  بذر انواع  مانند،  نکرده  رشد  جنين  سيب،  بذر  مانند  بذر  ميوه و 

سرخ. برای شکستن رکود بذر به روش های زير عمل می کنند. 
١ــ خراش دهی مکانيکی بذر: عملی را گويند که بتواند پوسته سخت و غيرقابل نفوذ بذور را 

نسبت به آب و هوا قابل نفوذ کند، مانند شکستن و خراش دادن و يا ساييدن پوسته های سخت بذور. 
٢ــ خراش دهی با استفاده از مواد شيميايی: در اين روش بذور را در داخل اسيد می ريزند 
و خوب به هم می زنند تا کامًال خيس شوند. زمان الزم برای اين کار ممکن است از ده دقيقه تا شش 
ساعت بسته به نوع بذر و نوع درجه اسيد متفاوت باشد. پس از خاتمه ی عمليات بذور را بايد به دقت 
شستشو داد تا بقايای اسيد از بين رفته و به جنين آسيب نرساند. نوع و غلظت اسيد و زمان اختالط 

را کارشناسان تعيين می کنند. 
٣ــ چينه سرمايی بذور١: اگر بذور راکد را برای مدت معينی در سرمای مرطوب، به منظور 
را  عمل  اين  می دهند،  قرار  هوا  و  آب  به  نسبت  بذر  پوسته  شدن  نفوذ  قابل  و  رويان  رسيدگی  تکميل 

چينه   سرمايی بذر می نامند. 
طريقه عمل چنين است که اليه های متناوب از بذر و ماسه يا خاک مرطوب را در گلدان ها قرار 
می دهند و در زمستان در هوای آزاد می گذارند. دمای سرمادهی به طور معمول بين صفر تا ده درجه 
پايين تر از صفر درجه سانتی گراد نيز  زير صفر است و بذور بعضی از گياهان ممکن است در دماهای 
بهتر استراتيفيه شوند. در بيشتر بذرها مدت بين يک تا چهار ماه برای چينه سرمايی با دماهای کم الزم 
است. در طول اين زمان بذور بايد بررسی شوند تا اگر محيط خشک شده باشد، مجددًا مرطوب شود. 
پس از اتمام اين دوره مخلوط ماسه و بذور را از الک های مخصوص عبور می دهند تا ماسه از الک 
عبور کند و بذرها در داخل الک نگهداری شوند. بذرها را بدون آن که خشک شوند می کارند تا از 

آسيب  پذيری محفوظ باشند. 
٤ــ خيساندن بذر: برای شکستن رکود بعضی از بذور می توان آن ها را در آب گرم (٧٧ تا١٠٠ 

Stratification  ١ ــ چينه سرمايی = استراتيفيه کردن
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درجه  سانتی گراد) به مدت ١٢ تا ٢٤ ساعت قرار داد و سپس به تدريج به دمای معمولی رساند. اين روش 
باعث تسريع در جوانه زنی بذوری خواهد شد که به کندی جوانه می زنند. با اين روش ممکن است مواد 

مانع رشد از جنين بذر بيرون بيايند. 

٣ــ٤ــ شرايط الزم برای جوانه زدن بذر 
١ــ٣ــ٤ــ عوامل داخلی: بذر بايد زنده بوده و به حد کافی ذخيره ی موادغذايی داشته باشد، 
گردد، از محل مواد  فتوسنتز  انجام عمل  زمانی که قادر به  روييده را تا  نياز غذايی گياه تازه  بتواند  تا 

ذخيره ی بذر تأمين نمايد. 
بذور کوچک، چروکيده و نارس معموًال مواد غذايی کافی برای رشد ندارند. 

و  حرارت  رطوبت،  از  مناسبی  ترکيب  بذر  زدن  جوانه  برای  محيطی:  عوامل  ٢ــ٣ــ٤ــ 
اکسيژن در محيط کشت الزم است. در زير به طور مختصر، به هريک از آن ها اشاره می شود. 

الف) رطوبت: بستر بذر می بايد هميشه به اندازه کافی مرطوب باشد تا بذر پس از جذب آب 
جوانه توليد کند. انواع مختلف بذور در رطوبتی بين ٢٦ تا ٧٥ درصد رطوبت وزنی (نسبت به وزن 
خشک بذر) جوانه می زنند. گندم و جو در ٥٠ ــ ٤٥٪، لوبيا روغنی در ٧٥٪ و ذرت خوشه ای در 

٢٦٪ رطوبت جوانه می زنند. 
ـ   ١٥  ب) حرارت: مناسب ترين حرارت برای جوانه زدن بذور و بيشترگياهان در فاصله بين ٣٠  ـ
درجه سانتی گراد است. معموًال گياهان سرمادوست در دماهای پايين تری نسبت به گياهان گرمادوست 
جوانه می زنند.هرقدر دمای بستر بذر از دمای مطلوب جوانه زدن کمتر باشد، درصد جوانه زدن بذر و 

نيروی رشد گياهچه پايين تر خواهد بود. 
آغاز  بذر  زدن  جوانه  باشد،  مناسب  دما  و  رطوبت  ازنظر  محيط  شرايط  وقتی  اکسيژن:  ج) 
به  عمل  اين  می شود.  شروع  آن  ذخيره ای  مواد  متابوليسم  با  بذر  زدن  جوانه  حالت  اين  در  می شود. 
اکسيژن احتياج دارد. در کاشت بذر اگر آن ها را در عمق زياد و يا در محيط اشباع شده از آب بکارند 
براثر دريافت نکردن اکسيژن جوانه نخواهند زد. ولی بذوری مانند برنج و گياهان آبزی چون به اکسيژن 

کمتری احتياج دارند، اکسيژن محلول در آب برای جوانه زدن آن ها کافی است. 
د) نور: تحقيقات نشان می دهند که نور در بعضی از بذور گياهان سبب تسريع جوانه زنی می شود 
تعويق  به  را  بذور  از  ديگر  تعدادی  جوانه زدن  حالی که  در  پامچال  و  کرفس  کاهو،  تازه ی  بذر  مانند: 

می اندازد مانند: بذر پياز، سير و تاج خروس. 
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           آزمون 
١ــ بذر را تعريف کنيد. 

٢ــ اگر قسمتی از بذر به طريقی آسيب ببيند از …… آن کاسته می شود. 
٣ــ برای تعيين ريزی و درشتی دانه های هر گياه زراعی معموًال …… آن را حساب می کنند. 

٤ــ بذور سپيدار و نارون به کدام دسته ی زير تعلق دارند؟ 
ج) کوتاه عمر    ب) متوسط عمر     الف) بلندعمر    

٥ــ برای ضدعفونی حبوبات از سم …… به نسبت …… سم خالص می توان استفاده کرد. 
٦ــ سرعت جوانه زدن بذر را …… آن بذر می نامند. 

٧ــ فرمول محاسبه ارزش مصرفی بذر را بنويسيد. 
٨ ــ روش های شکستن رکود بذر را نام ببريد. 

٩ــ دمای سرمادهی برای عمل چينه سرمايی معموًال بين …… تا …… درجه سانتی گراد زير 
صفر است. 

١٠ــ نور در کدام يک از گياهان زير سبب تسريع جوانه زنی می شود؟ 
د) کاهو    الف) تاج  خروس         ب) سير       ج) پياز    
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فصل پنجم  فصل پنجم  

آماده سازی زمينآماده سازی زمين
هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند:

١ــ تهيه زمين از نظر فيزيکی و مکانيکی را توضيح دهد. 
٢ــ شخم را تعريف کند. 

٣ــ عمق شخم، اقسام، زمان و تعداد شخم را توضيح دهد. 
٤ــ مزرعه را به روش دستی شخم بزند. 

٥ــ مزرعه را با تراکتور به طرق مختلف شخم کند. 
٦ــ بستر بذر مناسب را تعريف کند. 

٧ــ انواع کودها را توضيح دهد. 
٨ ــ طريقه و زمان مصرف کودهای شيميايی را توضيح دهد. 

٩ــ عوامل مؤثر بر محاسبه ی ميزان مصرف بذر در واحد سطح را توضيح دهد. 
١٠ــ عمليات خاک ورزی ثانويه و تهيه شيميايی زمين را انجام دهد. 

کليات 
بستر بذر 

به محل قرار گرفتن يا استقرار بذر، بستر بذر اطالق می شود. بستر مناسب بذر بستری است که 
در آن شرايط الزم در حد مطلوب برای جوانه زدن و رشد بذور فراهم شود تا گياه حاصل از آن بتواند 

حداکثر عملکرد را در واحد سطح داشته باشد. 
شرايط يک بستر مطلوب: 

ــ بذر را در مقابل سرما و گرما و نيز از گزند پرندگان و ساير جانوران حفظ کند. 
ــ حاصلخيز باشد. 
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ــ بافت مناسب و قابل نفوذ به آب و هوا داشته باشد. 
ــ شرايط مناسب برای فعاليت ميکرواورگانيسم ها را داشته باشد. 

ــ از ظرفيت نگهداری رطوبت بااليی برخوردار باشد. 
ــ عاری از علف های هرز، آفات و عوامل بيماری زا باشد. 

ــ از شيب مناسب برخوردار باشد. 

آماده سازی بستر بذر
عمليات تهيه زمين که برای کاشت انجام می شود را می توان به دو بخش اساسی، تهيه فيزيکی، 

مکانيکی زمين و تهيه شيميايی آن تقسيم بندی کرد. 

١ــ٥ــ عمليات تهيه فيزيکی، مکانيکی زمين 
مهم ترين عملياتی است که به منظور آماده سازی زمين قبل از کاشت انجام می گيرد، اين عمليات 

به دو عمليات خاک ورزی اوليه و خاک ورزی ثانويه تقسيم می شوند. 
خاک ورزی اوليه شامل عملياتی مانند شخم است که نسبتًا در عمق زياد انجام می شود و معموًال 
بيشتر  شدن  نرم  ثانويه برای  ناهموار باقی می ماند. خاک ورزی  سطح خاک پس از خاک ورزی اوليه 
خاک و آماده سازی نهايی بستر بذر انجام می شود از جمله عمليات خاک ورزی ثانويه ديسک زدن و 

تسطيح نهايی زمين است. 

٢ــ٥ــ خاک ورزی اوليه 
١ــ٢ــ ٥ ــ شخم: شخم عملی است که طی آن خاک زراعی کنده، برگردانده و تا حدی نرم 
می شود. در نتيجه ی اين عمل، خاک نسبت به آب و هوا نفوذپذير شده و فعاليت ميکروارگانيسم های 
محيط  جوانه ها  خروج  مقابل  در  خاک  فيزيکی  مقاومت  شکستن  با  نهايتًا  و  می يابد  افزايش  هوازی 
مساعدی برای رشد و نمو گياه به وجود می آيد. عمليات شخم در سطح کوچک با بيل و در مزارع و 

باغات بزرگ با گاوآهن انجام می شود. 
٢ــ٢ــ٥ــ مزايای شخم: 

ــ شکسته شدن سختی يا مقاومت فيزيکی خاک 
ــ دفن بقايای محصول قبلی و کودهای آلی 
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ــ کنترل علف های هرز (شکل ١ــ٥) 

شکل ١ــ٥ــ شخم با گاوآهن برگردان دار برای برگرداندن يونجه زار

ــ افزايش نفوذ آب و ذخيره نزوالت جوی در خاک و کاهش هدررفت آب 
ــ کاهش تبخير آب زمين بر اثر به هم زدن لوله های مويين 

ــ کاهش جمعيت الرو و تخم حشرات 
ــ تهويه ی خاک 

شخم  زمين  کف  بين  عمودی  فاصله  از  است  عبارت  شخم  عمق  شخم:  عمق  ٣ــ٢ــ٥ــ 
خورده تا سطح زمين شخم نخورده. عمق شخم برای انواع مختلف گياهان يکسان نيست. هرقدر ريشه 
گياه طويل تر باشد، به همان نسبت عمق شخم زيادتر خواهد بود. از جهت ديگر، عمق شخم به ضخامت 
خاک زراعتی و جنس آن نيز بستگی دارد. يعنی اگر ضخامت خاک زراعتی بيشتر باشد، عمق شخم 
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بخواهيم  اگر  و  بود  خواهد  کمتر  شخم  عمق  باشد  کمتر  زراعتی  خاک  عمق  چنان چه  می شود.  بيشتر 
ضخامت آن را زيادتر کنيم اين کار می بايد به تدريج و درطول چندين سال متوالی صورت بگيرد و می بايد 
در هر سال بخش خيلی کمی از خاک تحت االرض را با خاک زراعتی مخلوط کرد. مخلوط کردن 
يکباره خاک بکر با خاک رويی تعادل حاصلخيزی آن را به هم خواهد زد و چندين سال طول خواهد 
تحت االرض  بخش  کردن  نفوذ  قابل  برای  بازگردد.  خود  حال  به  دوباره  خاک  طبيعی  تعادل  تا  کشيد 
را  زيرين  خاک  گاوآهن ها  اين  کرد.  استفاده  زيرشکن  مانند  مخصوص  گاوآهن های  از  می توان  خاک 
بدون اين که با خاک رويی مخلوط کنند، نرم و قابل نفوذ می کنند. ابزاری که معموًال برای انجام شخم 
به کار برده می شوند، عبارتند از: بيل (که برای قطعات کوچک و امور باغبانی به کار می رود)، گاو آهن 

(ايرانی و گاوآهن برگردان دار و بشقابی) و زيرشکن. 
٤ــ٢ــ٥ــ اقسام شخم از نظر عمق:

الف) شخم خيلی عميق: در شخم خيلی عميق خاک رويی و بخشی از خاک بکر، برگردان 
می شود، اگر ضخامت خاک زراعتی ٣٠ سانتی متر و عمق شخم بيش از ٣٠ سانتی متر باشد، اين شخم 

را خيلی عميق می نامند. زمان اجرای اين شخم بيشتر در پاييز است. 
ب) شخم عميق: اگر عمق شخم با ضخامت خاک زراعتی برابر باشد، اين حالت را شخم عميق 
می نامند، در اين شخم تمامی خاک مزروعی برگردانيده می شود. زمان اجرای اين شخم در پاييز يا بهار 

است. به طور معمول شخمی که عمق آن حدود ٣٠ سانتی متر باشد شخم عميق ناميده می شود. 
می شود.  برگردانده  زراعتی  خاک  از  قسمتی  متوسط،  شخم  اجرای  در  متوسط:  شخم  ج) 
اگر عمق خاک زراعتی ٢٥ سانتی متر و شخمی به عمق ٢٠ سانتی متر انجام گيرد، آن را شخم متوسط 
می نامند. اين شخم به منظور تهيه زمين غالت و زير خاک کردن کود و تکميل شخم عميق مورد استفاده 

قرار می گيرد. با اين ترتيب فصل اجرای شخم متوسط بهار يا پاييز است. 
د) شخم سطحی: عمق شخم سطحی از ١٥ سانتی متر تجاوز نمی کند و معموًال برای تکميل 
شخم عميق يا متوسط، زير خاک کردن کود، بذر و بقايای محصوالت سال قبل مورد استفاده قرار 

می گيرد. 
٥ــ٢ــ ٥ــ مشخصات شخم خوب: 

١ــ در نقاط مختلف زمين، عمق شخم يکنواخت باشد. 
٢ــ نوارهای شخم به طور منظم برگردان شود. 
٣ــ خاک پس از انجام شخم يک رنگ باشد. 



٥٣

٤ــ سطح زمين بدون کلوخه های بزرگ و صاف باشد. 
٦ــ٢ــ٥ــ روش های مهم شخم با گاوآهن برگردان دار

الف) شخم جوی (ازهم) يا کناری: به شخمی گفته می شود که پس از اتمام عمليات در وسط 
قطعه جويی ايجاد می شود (شکل ٢ــ٥). در اين روش زمين را به قطعات مستطيل تقسيم می کنند و 
عمل شخم زدن را از ابتدای يکی از طول ها شروع می کنند تا به اول عرض مستطيل برسند در اين نقطه 
گاوآهن را از زمين خارج می کنند و عرض مستطيل را طی کرده و وقتی به ابتدای طول بعدی رسيدند 
دوباره شروع به شخم می کنند و باز در انتهای طول مستطيل گاوآهن را از زمين خارج کرده و عرض 
زمين را بدون عمل شخم تا رسيدن به مجاور شخم رديف اول طی می کنند، چون تراکتور عرض های 
زمين را بی کار طی می کند بنابراين بهتر است عرض قطعات ضريبی از عرض گاوآهن و در حدود ٢٠ تا 

٣٠ برابر آن است منظور شود. 

شکل ٢ــ٥ــ شخم کناری يا جوی (ازهم)  

١٣٥٧٨٦٤٢

پشتهجوی پشته



٥٤

بحث کنيد 
چرا بايد عرض قطعات در روش های ازهم يا برهم ضريبی از عرض کار گاو آهن 

باشد؟ 

ب) شخم پشته ای (برهم) يا ميانی: به شخمی گفته می شود که پس از اتمام عمليات در وسط 

شکل ٣ــ٥ــ شخم پشته ای (برهم)    

بحث کنيد
چرا بايد عرض قطعات در روش های ازهم يا برهم ضريبی از عرض کار گاو آهن

باشد؟ 

١٣٥٧ ٨٤٢ ٦

قطعه پشته ايجاد می شود (شکل٣ــ٥). 
قطعات  به  را  مزرعه  نيز  روش  اين  در 
ابتدا  می کنند.  تقسيم  شکل  مستطيلی 
شياری  مستطيل  عرض  وسط  در 
اين  امتداد  در  سپس  و  می کنند  ايجاد 
و  می زنند  را  شخم  رديف  اولين  شيار 
در  را  شخم  دوم  رديف  برگشت  موقع 
انجام  آن  به  چسبيده  و  خط  ديگر  طرف 
کنار  در  سوم  رديف  بنابراين  می دهند. 
کنار  در  چهارم  رديف  و  اول  رديف 
رديف دوم ايجاد خواهد شد و به همين 
ترتيب عمليات شخم زنی ادامه می يابد تا 

مزرعه کامًال شخم بخورد. 
A

جوی    
پشته    



٥٥

معمول  بيضوی  يا  دايره  شکل  به  قطعات  در  بيشتر  روش  اين  پيرامونی:  يا  گردشی  شخم  ج) 
است و ممکن است از پيرامون به مرکز يا از مرکز به پيرامون شخم انجام گيرد. در حالت اول در نقطه ای 
واقع در پيرامون قطعه، تراکتور در جهت حرکت عقربه های ساعت حرکت کرده تا به مرکز زمين برسد. 
وقتی دايره عمل تنگ شد ادامه شخم با حرکت رفت و برگشتی انجام می گيرد. در حالت دوم برعکس 
روش اول صورت می گيرد يعنی ابتدا با چند حرکت رفت و برگشتی مرکز را شخم و سپس در خالف 
حرکت عقربه های ساعت تا رسيدن به پيرامون قطعه ادامه می يابد اما در اراضی به شکل اشکال مربع يا 
مستطيل نيز همانند روش از مرکز به پيرامون می توان اجرای شخم گردشی نمود. به اين ترتيب که قطعه ای 
از مرکز زمين به شکل قطعه اصلی با ابعاد متناظر و ضريبی از آن شخم زده و ادامه کار در حاشيه اضالع 
صورت می گيرد. به اين ترتيب که با رسيدن به انتهای هر ضلع، گاوآهن را از زمين خارج کرده و پس از 
مختصری عقب و جلو کردن و قرار گرفتن در ابتدای ضلع ديگر شروع به شخم می کنيم (شکل ٤ــ٥). 

شکل ٤ــ٥ــ روش های مختلف شخم گردشی يا پيرامونی

عمليات اجرايی شخم به طرق مختلف 
سفيد،  کاغذ  خط کش،  نوارمتر٥٠  متری،  گاوآهن،  و  تراکتور  الزم:  وسايل 

خودکار 
زمينی را طبق نظر هنرآموز انتخاب کنيد و آن را به سه قطعه تقسيم کنيد. قطعه 
اول را به روش کناری، قطعه دوم را به روش ميانی و قطعه سوم را به روش پيرامونی 
شخم بزنيد. نقشه مزرعه را بکشيد و انواع شخم های انجام شده را با رسم خطوط روی 

قطعات نشان دهيد. ضمنًا گزارشی از نحوه ی انجام اين عمليات تهيه و تحويل دهيد. 

فعاليت عملی فعاليت عملی ١١ ــ  ــ ٥٥        



٥٦

فعاليت عملی فعاليت عملی ٢٢ ــ  ــ ٥٥        
عمليات شخم با بيل 

وسايل الزم: بيل نوک تيز مخصوص شخم 
يک قطعه زمين ٥٠ متر مربعی مشخص شده را، به وسيله ی بيل نوک تيز مخصوص 
شخم اين قطعه زمين را خوب شخم بزنيد. اين قطعه زمين را با قطعاتی که توسط تراکتور  

شخم خورده است مقايسه کنيد و نتيجه را به صورت يک گزارش تحويل دهيد. 

 
فکر کنيد: چه عاملی جهت حرکت تراکتور را تعيين می کند؟فکر کنيد: چه عاملی جهت حرکت تراکتور را تعيين می کند؟ 

بحث کنيد 
١ــ چرا اندازه يا ابعاد قطعه زمين شخم خورده مرکزی به روش رفت و برگشتی 

بايستی متناسب با ابعاد اصلی يا شکل اصلی قطعه باشد؟ 
٢ــ علت های رواج روش يا روش های خاصی از شخم چيست؟ 

بحث کنيد 
١ــ چرا اندازه يا ابعاد قطعه زمين شخم خورده مرکزی به روش رفت و برگشتی

بايستی متناسب با ابعاد اصلی يا شکل اصلی قطعه باشد؟ 
٢ــ علت های رواج روش يا روش های خاصی از شخم چيست؟ 

د) شخم متناوب يا توأمان کناری و ميانی: اين روش معمول ترين و رايج ترين روش شخم 
است. به اين ترتيب که شخم کناری و ميانی به صورت متناوب انجام می گيرد. در اين روش جوی عميق 
يا پشته مرتفع ايجاد نمی شود و هيچ گاه راننده برای دورزدن مانند آن چه که در ابتدای روش ميانی يا 

انتهای روش کناری مواجه است در تنگنا قرار نخواهد گرفت. 
هـ) شخم دستی يا شخم با بيل: اين شخم بيشتر در گلکاری و سبزيکاری و عمليات باغبانی 
مورد استفاده قرار می گيرد. کيفيت شخم با بيل بسيار خوب بوده و هدف از شخم را به خوبی تأمين 
می کند ولی کند بودن کار و گران بودن مزد کارگر مانع می شود که در زراعت های بزرگ مورد استفاده 
قرار گيرد. اگر شخم دستی به دقت انجام گيرد يکی از مفيدترين شخم ها خواهد بود. سطحی را که در 
يک روز يک کارگر می تواند با بيل شخم بزند حدود ١٥٠ تا ٢٠٠ متر مربع است. برای شخم زدن از 

بيل های نوک تيز استفاده می کنند. 



٥٧

٧ــ٢ــ٥ــ زمان و فصل شخم: نکته ای که در اجرای شخم اهميت دارد، رطوبت خاک 
مزروعی است. معموًال زارعين زمان انجام شخم را، گاورو بودن خاک می دانند و آن موقعی است که 
رطوبت زمين در حدی باشد که خاک به پای دام و يا ادوات شخم نچسبد. برای آزمايش، اگر مقداری 
خاک را در حالت گاورو در مشت فشار دهيم ابتدا رطوبت خاک، دست را مرطوب می کند و به هم 
هم  از  خاک  ذرات  زمين،  با  برخورد  با  متری  يک  حدود  ارتفاع  از  آن  رهاکردن  از  پس  و  می چسبد 
می پاشند. گاورو بودن خاک حدمطلوبی است برای انجام شخم در صورتی که، رطوبت خاک از حد 
گاورو بودن کمتر و يا بيشتر باشد، شخم مناسب انجام نخواهد گرفت. گاورو بودن خاک در اوايل بهار 
و يا بعد از هر آبياری، به جنس خاک زراعی بستگی دارد. به طوری که اگر جنس خاک رسی باشد، 
ذرات آن چسبندگی زيادی خواهد داشت. در نتيجه اراضی رسی ديرتر گاورو خواهد شد. ولی اگر 

جنس خاک شنی باشد، زودتر گاورو می شود و اجرای شخم نيز زودتر صورت می گيرد.
 

بحث کنيد
 چرا معموًال اراضی شنی را در پاييز ديرتر و در بهار زودتر شخم می زنند و يا در 

اراضی رسی اجرای شخم در پاييز زودتر و در بهار ديرتر انجام می شود؟ 

معموًال  مناسب  آلی  مواد  با  خاک های  در  بذر،  بستر  تهيه  برای  شخم:  تعداد  ــ٢ــ٥ــ   ٨
يک بار شخم کافی است ولی در برخی شرايط اجرای حداقل دو شخم ضروری است. تعداد شخم به 
عوامل مختلفی مانند جنس خاک و نوع گياه و اقليم منطقه بستگی دارد. با توجه به کليه عوامل مؤثر 

می توان نتيجه گرفت که: 
١ــ تعداد شخم در زمين رسی سنگين بيشتر از شنی سبک است. 

٢ــ در صيفی کاری بعد از شخم پاييزه که بيشتر شخم عميق خواهد بود، يک شخم متوسط نيز 
در بهار برای عمليات تکميلی آن مفيد است. 

٣ــ در زراعت ديم يک بار در پاييز سال آيش برای ذخيره آب شخم عميق می زنند. پس از آن 
در فواصل قطع بارندگی با پنجه غازی شخم سطحی به منظور دفع علف های هرز و شکستن سله جهت 

حفظ رطوبت در چند نوبت انجام می گيرد. 



٥٨

نيمه خشک  و  خشک  مناطق  از  کمتر  معموًال  مرطوب  و  پرباران  مناطق  در  شخم  تعداد  ٤ــ 
است. 

٥ــ بايد با افزايش حاصلخيزی خاک جهت کاهش خسارات ناشی از فرسايش خاک و تردد 
ماشين، تعداد شخم را به حداقل رساند. 

٣ــ٥ــ خاک ورزی ثانويه 
پس از انجام شخم، عمليات تکميلی تهيه  زمين جهت ايجاِد بستر مناسب کاشت، الزم و ضروری 
سانتی متری،  ١٥ــ١٠  عمق  تا  خاک  کردن  نرم  کلوخه ها،  خردکردن  عمليات،  اين  از  هدف  است. 
جمع آوری ريشه و ساقه گياهان از زمين، از بين بردن پستی و بلندی های شخم و صاف کردن سطح 

خاک و درست نمودن جوی و پشته يا کرت بندی است تا اين که بستر بذر برای کاشت آماده شود. 
برخی از عمليات که در مرحله خاک ورزی ثانويه١ انجام می شود به شرح زير است.

در  که  می شوند  ايجاد  زمين  در  کلوخ هايی  شخم،  از  پس  کلوخ ها:  کردن  خرد  ـ ٥ ــ  ١ــ٣ـ
صورت خرد نشدن مشکالتی را ايجاد خواهند کرد.

برخی از داليل برای ضرورت خرد کردن کلوخ ها عبارتند از:
 تماس بهتر بذر با خاک

 انجام شدن بهتر عمليات کاشت بذر با ماشين
 مسطح شدن کامل سطح خاک

برای خرد کردن اين کلوخ ها از ماشين هايی مانند چنگه بشقابی (شکل ٥ ــ٥) استفاده می شود.

Secondary Tillage ــ١

ـ ٥ ــ چنگه  بشقابی (ديسک) شکل ٥ ـ



٥٩

ـ ٥) و  چنگه بشقابی عالوه بر خرد کردن کلوخ ها، برای خرد کردن بقايای محصوالت (شکل ٦ ـ
مخلوط کردن کود با خاک نيز مورد استفاده قرار می گيرد.

ـ ٥ــ خرد کردن بقايای گياهی با چنگه بشقابی شکل ٦ ـ

زمين  آماده سازی  عمليات  از  يکی  هرز:  علف های  و  سنگ  جمع آوری  ـ ٥ ــ  ٢ــ٣ـ
جمع آوری موانع، سنگ ها و علف های هرز است با توجه به سياست های کشاورزی متناسب با منطقه 
ممکن است علف های هرز از مزرعه خارج نشوند در اين صورت بهتر است علف های هرز يا باقيمانده 
محصول نوبت قبل همراه با شخم برگردانده شده و زير خاک شود تا پس از پوسيدن، خواص زراعی 
خاک را بهبود بخشد ولی اگر کشت بالفاصله پس از شخم انجام می شود در بيشتر موارد الزم است 
علف های هرز يا باقيمانده محصول نوبت قبل جمع آوری و از مزرعه خارج شوند تا عمليات کشت بدون 
مزاحمت قابل انجام باشد برای جمع آوری علف های هرز از چنگه دندانه ای١ يا ساير ماشين های مشابه 

ـ ٥). استفاده می شود (شکل ٧ـ

Tooth Harrow ــ ١

ـ ٥ ــ چنگه دندانه ای شکل ٧ـ



٦٠

ـ ٥ ــ فشرده کردن سطحی خاک و تثبيت آن: پوک شدن خاک پس از شخم بستری  ٣ــ٣ـ
را آماده می کند که خاصيت نفوذپذيری دارد ولی در صورت کاشت بذر در آن به دليل تماس کم خاک، 
بذر نخواهد توانست رطوبت کافی را برای رشد جذب نمايد برای رفع مشکل می توان از غلتک ١های 
مختلف مانند غلتک خاک نشان استفاده کرد غلتک ها ضمن تثبيت خاک نرم، موجب شکستن کلوخ ها 

ـ ٥). يا به عمق بردن آن ها می شوند (شکل ٨  ـ

Soil Packer ــ ١
Land Leveler ــ ٢

برگردان دار،  گاوآهن  با  شخم  مخصوصًا  شخم  با  همراه  زمين:  کردن  هموار  ـ ٥ ــ  ٤ــ٣ـ
خاک در سطح مزرعه جابه جا می شود که در طول چند سال عمليات زراعی، زمين از حالت هموار 
خارج شده و شيب آن تغيير می کند اين مسئله در آبياری و کاربرد برخی از ماشين های کاشت، داشت و 
برداشت مشکالتی ايجاد خواهد کرد. برای رفع اين مشکل انجام می شود، برای هموار کردن زمين در 

ـ ٥). طی عمليات خاک ورزی ثانويه با استفاده از ماله٢ ها زمين تا حدودی تسطيح می شود (شکل ٩ـ

ـ ٥ ــ تثبيت خاک با غلتک شکل ٨ ـ

ـ ٥ ــ ماله شکل ٩ـ



٦١

ـ ٥ ــ شکل دهی زمين برای کشت و آبياری: در بيشتر موارد متناسب با نوع کشت  ٥ــ٣ـ
و روش آبياری الزم است زمين شکل خاصی را داشته باشد بدين منظور با توجه به نوع شکل مورد نظر، 

ـ ٥ نشان داده شده است. از وسايل و ماشين های مختلف استفاده می شود ايجاد شيار در شکل ١٠ـ

عمليات  چندين  است  بهتر  ممکن  حد  تا  خاک ورزی:  عمليات  توأم  انجام  ـ ٥ ــ  ٦ ــ٣ـ
خاک ورزی را با هم انجام داد تا هزينه عمليات مکانيزه و زمان عمليات نيز کم شود هم چنين فشردگی 
خاک در اثر تردد زياد ماشين ها نيز کمينه باشد. برای اين کار می توان از يک ماشين که بتواند چند کار 
را با هم انجام دهد يا از ماشين های مرکب خاک ورزی که از ترکيب چند ماشين ايجاد شده اند استفاده 

ـ ٥). کرد (شکل ١١ـ

ـ ٥ ــ ايجاد شيار شکل ١٠ـ

با  خاک ورزی  توأم  عمليات  ـ ٥ ــ  ١١ـ شکل 
چندين ماشين متصل به هم

بازديد
با هماهنگی هنرآموز درس از مزرعه هنرستان يا مزرعه ای در منطقه که عمليات 
خاک ورزی مکانيزه در آن در حال انجام است بازديد کرده و گزارشی از مشاهدات خود 

تهيه و تحويل دهيد.

٦١

بازديد
با هماهنگی هنرآموز درس از مزرعه هنرستان يا مزرعه ای در منطقه که عمليات 
خاک ورزی مکانيزه در آن در حال انجام است بازديد کرده و گزارشی از مشاهدات خود 

تهيه و تحويل دهيد.
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٤ــ٥ــ عمليات تهيه شيميايی زمين 
حاصلخيزی خاک يکی از مهم ترين علل افزايش عملکرد در واحد سطح است و هر عاملی که 
به حفظ و افزايش حاصلخيزی خاک کمک کند در ازدياد محصول تأثير فراوان خواهد داشت. اگر 
زمين مزروعی هر ساله کشت شود، بدون اين که مواد غذايی به آن اضافه گردد، حاصلخيزی طبيعی 
خود را به تدريج از دست خواهد داد. بر اين اساس به موازات تهيه مکانيکی و فيزيکی خاک، از لحاظ 
حاصلخيزی نيز بايد آن را آماده کرد که اين کار که به نام آماده سازی شيميايی معروف است، با دادن 
انواع کود صورت می گيرد. در واقع اثر کود در زمين، ازدياد مواد غذايی در خاک مزروعی است تا 

کمبود عناصر موجود در آن که مورد احتياج گياه است جبران شود. 
١ــ٤ــ٥ــ تعريف کود: موادی که باعث حاصلخيزی خاک و بهتر شدن زمين و هم چنين 

موجب افزايش محصول و مرغوبيت آن می شوند کود نام دارد. 
٢ــ٤ــ٥ــ انواع کود: کودها به دو دسته ی آلی و شيميايی تقسيم می شوند: 

الف) کودهای آلی: به فضوالت و بقايای پوسيده جانوران و گياهان گفته می شود مانند کود 
دامی، کود سبز، کمپوست، کودهای آلی مايع و … 

شيميايی  کودهای  به  می شوند  حاصل  معدنی  مواد  از  که  کودهايی  شيميايی:  کودهای  ب) 
معروفند. 

کودهای شيميايی به روش های مختلف تهيه می شوند و اغلب عناصر تشکيل دهنده ی آن ها ازت، 
فسفر، پتاس، گوگرد، آهن، منيزيم، کلسيم و ُبر است. مهم ترين کودهای شيميايی عبارت اند از: 

١ــ کودهای ازته مانند اوره، نيترات آمونيم، سولفات آمونيم. 
٢ــ کودهای فسفاته مانند سوپر فسفات معمولی و سوپر فسفات تريپل و فسفات آمونيم. 

٣ــ کودهای پتاسه مانند سولفات دوپتاس. 
٣ــ٤ــ٥ــ طريقه و زمان مصرف کودهای شيميايی: به طور کلی کودهای شيميايی در دو 
زمان قبل و بعد از کاشت در زمين پخش و با خاک مخلوط می شوند. الزم به ذکر است که عواملی از 

قبيل نوع کود و آب و هوای منطقه و غيره زماِن دادن کود را مشخص می کنند. 
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فعاليت عملی فعاليت عملی ٣٣ ــ  ــ ٥٥        

پاييز (کود فسفره، کود پتاسه، کود آلی همراه با    
شخم عميق)  الف) قبل از کاشت    

بهاره (کود ازته همراه با ديسک يا ماله) زمان پخش کود  (کود پايه)    
ب) بعد از کاشت   

(کود سرک١)  

دستی   
ماشينی      کودپاشی   

                  کودکاری 

١ــ کودهايی را که ضمن رشد و نمو گياه به خاک اضافه می شوند کود سرک می گويند. 

عمليات خاک ورزی ثانويه وتهيه ی شيميايی زمين  
کودپاش  شيميايی،  کودهای  انواع  ماله،  ديسک،  تراکتور،  الزم:  وسايل 

سانتريفوژ 
به قطعه زمينی که در فعاليت عملی (١ــ٥) شخم زده ايد مراجعه کنيد. کودهای 
مورد نياز اين مزرعه را با راهنمايی هنرآموز محاسبه و آماده کنيد. پس از انجام عمليات 
نرم و هموار کردن سطح زمين کودهای آماده را به زمين اضافه کنيد و مزرعه را جهت 

کاشت کامًال آماده نماييد. گزارشی از کليه مراحل اين عمليات تهيه و تحويل دهيد. 

ـ ٥ ــ کود دهی به زمين با مايع پاش شکل ١٢ـ

طريقه پخش کود



٦٤

           آزمون 
١ــ عمليات تهيه زمين به دو بخش اساسی تقسيم می شود، آن دو بخش را نام ببريد. 

٢ــ شخم را تعريف کنيد. 
٣ــ عمق شخم به چه عواملی بستگی دارد؟ 

 ……… نام  به  مخصوصی  گاوآهن  از  خاک  تحت االرض  بخش  کردن  نفوذ  قابل  برای  ٤ــ 
استفاده می کنند. 

٥ــ وجود نوارها يا لکه های کم رنگ در سطح زمين شخم خورده چه دليلی دارد؟ 
٦ــ چه موقعی زمين را گاورو می گويند؟ 

٧ــ ديسک بهترين وسيله برای ……… خاک است. 
٨ ــ غلتک های سبک بعد از کشت بذر چمن به منظور ……… استفاده می شود. 

آماده  نيز  لحاظ …………  از  فيزيکی  و  مکانيکی  تهيه  موازات  به  بايد  را  زمين  ساله  هر  ٩ــ 
کرد. 

١٠ــ کود را تعريف کنيد. 
١١ــ به فضوالت و بقايای پوسيده جانوران و گياهان ……… گفته می شود. 
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فصل ششم فصل ششم 

کاشتکاشت
هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند:

١ــ کاشت را تعريف کند. 
٢ــ بستر بذر را تعريف کند. 

٣ــ عوامل مؤثر در تعيين عمق کاشت را توضيح دهد. 
٤ــ روش های کاشت را توضيح دهد. 

٥ــ روش های کاشت از نظر تأمين رطوبت برای جوانه زدن را توضيح دهد. 
٦ــ خزانه و نشاءکاری را توضيح دهد. 

٧ــ مزرعه را به روش های مختلف کشت نمايد. 
٨  ــ روش های مختلف کاشت درختان ميوه را توضيح دهد. 

٩ــ تهيه زمين در باغبانی را توضيح دهد. 
١٠ــ هايدروپونيک يا کشت بدون خاک را توضيح دهد. 

١١ــ محلول غذايی را تهيه و به صورت ساده کشت هايدروپونيک نمايد.

١ــ٦  ــ تعريف کاشت
قرار دادن بذر در بستر به منظور جوانه زدن و رشد و نمو را کاشت می گويند. پس از انجام شخم و 
عمليات تکميلی فيزيکی و شيميايی خاک و تسطيح آن با ماله يا لولر، روش کاشت معين و مشخص می شود 

که به عواملی مانند مقدار آب، وسايل کاشت، جنس زمين، نوع گياه و اقليم منطقه بستگی دارد. 

٢ــ٦ــ روش های کاشت
 روش های کاشت بر پايه عوامل مذکور به صورت های زير است:

١ــ٢ــ٦  ــ روش کپه ای: اين روش در مواردی معمول است که گياه نسبت به تراکم زياد 
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خاک، سله بستن و تهويه خاک حساس باشد و زارع از جوانه زنی و استقرار تمام بذور خود مطمئن 
نباشد. اين روش به صورت جوی پشته بوده و برای تهيه جوی پشته که در اين  روش معموًال ايجاد 
می شود از نهرکن و يا گاوآهن برگردان دار می توان استفاده کرد. شيار عميقی که با اين وسايل ايجاد 
می شود، به منزله ی جوی است و خاک توليد شده در طرفين هر جوی، پشته را تشکيل می دهد. فاصله 
بين دو جوی ايجاد شده، عرض پشته ناميده می شود. عرض پشته ها بستگی به نوع گياه و نوع خاک 
دارد. طريقه بذر کاری در اين روش معموًال به صورت کپه ای است. اين طرز بذرکاری در ايران برای 
گياهان وجينی و صيفی جات معمول است. در اين طريق کارگر يا زارع با بيلچه ای که در دست دارد، 
حفره های کوچکی به فواصل متساوی باالی داغ آب در کنار پشته ايجاد می کند و تعدادی بذر را در 

آن می ريزد و روی آن را با خاک می پوشاند.
داغ آب: در کشت صيفی جات قبل از بذرکاری يک بار در جوی ها آب می اندازند، تا ظرفيت 
جوی ها پر شود. پس از قطع آب و فرونشستن آن، مرز بين خشکی و رطوبت را در باالی جوی که 

به صورت خطی نمايان است داغ آب گويند.

فعاليت عملی فعاليت عملی ١١ــــ٦٦
کاشت بذر به  روش کپه ای

وسايل الزم: تراکتور، بذر آفتابگردان، بيل، نهرکن
کنيد.  مراجعه  ـ  ٥)  (٣ـ عمليات  از  شده  آماده  زمين  قطعه  به  خود  مربی  به همراه 
چند رديف جوی و پشته توسط دستگاه نهرکن ايجاد کنيد. پس از گوشه بندی آب را 
وارد جوی ها کنيد و صبر کنيد تا کامًال جوی ها از آب پر شوند. پس از فرونشستن آب، 
آفتابگردان را به کمک مربی  داغ  آب را مشخص کنيد و با توجه به مساحت زمين بذر 
مراحل  کليه  از  بکاريد.  سانتی متر   ٣٥ به فاصله  کپه ای  به صورت  و  کنيد  محاسبه  خود 

عمليات گزارشی تهيه و به مربی خود تحويل دهيد.

٢ــ٢ــ٦ــ روش درهم يا پاششی: در اين روش بذور را روی خاک می پاشند و با وسايلی 
مانند دندانه، شن کش و غيره زير خاک می  کنند. پخش بذر ممکن است با دست و يا با دستگاه بذرپاش 
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سانتريفوژ انجام بگيرد. بذرپاشی با دست بايد با دقت و مهارت انجام شود. در اين روش مقدار بذر 
در واحد سطح را بايد بيشتر منظور کرد. کاشت درهم بيشتر در مورد گياهان يونجه، شبدر، گندم، جو 
خزانه کاری و امثال  آن ها صورت می گيرد. در اين روش عالوه بر باال بودن مقدار مصرف بذر، عمق 
بذور و سطح پاشش غير يکنواخت خواهد بود. اما سرعت عمل زياد است. آبياری در اين روش ممکن 

است به روش غرقابی، کرتی يا بارانی باشد.

فعاليت عملی فعاليت عملی ٢٢ــــ٦٦    
کاشت بذر به روش درهم

وسايل الزم: تراکتور، مرزکش، بيل، کلدر، بذر گندم يا جو، شن کش، نهرکن، 
شيارساز، بذرپاش 

زمين  کنيد.  مراجعه  ـ  ٥)  (٣ـ فعاليت  از  شده  آماده  زمين  به  خود  مربی  به همراه 
در  مرزکش  با  را  انتخابی  زمين  از  قسمتی  کنيد.  جدا  و  محاسبه  را  عمليات  نياز  مورد 
طول مرزکشی نماييد. برای بستن عرض کرت ها می توانيد از بيل و کلدر استفاده کنيد. 
توجه داشته باشيد که شيب مناسب در کرت ها وجود داشته باشد. بذر گندم و جو مورد 
نياز را تهيه و آماده کنيد و به روش دستپاش در کرت بپاشيد و روی آن را با شن کش 
پوشش دهيد. سپس بخش ديگر زمين را با ماشين بذرپاش، بذرپاشی کرده و با استفاده 
از شيارساز (فارونز)، ضمن زير خاک نمودن بذور ايجاد شيار نماييد. با ايجاد نهرهای 
مورد نياز اين کرت ها و فاروها را آبياری کنيد. از کليه مراحل گزارش تهيه و به مربی 

خود تحويل دهيد.

٣ــ٢ــ٦  ــ روش رديفی (بذرکاری): در اين روش بذرها را در روی رديف های موازی 
گياهانی  برای  بيشتر  رديفی  کشت  می کنند.  کشت  بذرکار  ماشين های  به وسيله ی  منظم  فواصل  با 
دارند  داشت  عمليات  به  زيادی  احتياج  که  آن ها  نظاير  و  ذرت  چغندرقند،  سويا،  آفتابگردان،  نظير 
صورت می گيرد. عمليات داشت مانند: وجين و سله شکنی و خاک دادن پای بوته و غيره اگر توسط 
ماشين آالت مربوطه انجام شود، بسيار سريع و سهل تر و با صرفه تر انجام خواهد شد، حال آن که در 
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زراعت دست پاش و درهم کليه عمليات داشت با دست کارگر صورت می گيرد. هزينه عمليات داشت 
درهم چندين برابر عمليات به روش کشت خطی خواهد بود.

بذرکارها بسته به نوع گياه، بذر آن و بسته به نيرويی که بذرکار را می کشد، انواع مختلف دارند 
و از يک تا ٢٠ رديف و يا بيشتر ساخته شده اند. در کليه بذرکارها فاصله رديف های کشت قابل تغيير 
ـ  ٦  است تا اينکه بتوان به طور دلخواه بسته به نوع بذر فاصله بين رديف ها را تنظيم کرد (شکل های ١ـ

ـ  ٦). و ٢ـ

شکل ١ــ٦ ــ سيب زمينی کار چهار رديفه در حال کاشت

شکل٢ــ٦ــ ذرت کار شش رديفه در حال کاشت

بذرکارها فاصله  بذرکارها هستند با اين تفاوت که در  ـ  ٦  ــ روش بذرريزی: همانند  ٤ــ٢ـ
انجام  خطی کار  ماشين های  با  که  بذرريزی  روش  در  حالی که  در  است.  تنظيم  قابل  رديف ها  روی  بر 
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می شود. مقدار ريزش بذر در طول خطوط مالک است. گياهانی مانند غالت ريزدانه، سبزيجات برگی 
و گياهان علوفه خطی کاری می شوند (شکل ٣ــ٦). 

شکل ٣ــ٦  ــ عميق کار غالت ريزدانه در کشت خطی ديم

فعاليت عملی فعاليت عملی ٣٣ ــ ــ٦٦  
کاشت به روش رديفی

وسايل الزم: تراکتور، ذرت کار، بذر ذرت، انواع کودهای شيميايی
زمين  کنيد.  مراجعه  ـ   ٥)  (٣  ـ فعاليت  از  شده  آماده  زمين  به  خود  مربی  به همراه 
مورد نياز جهت عمليات را محاسبه کنيد. ماشين رديف کار را از نظر فاصله رديف ها، 
عمق کاشت و فاصله بوته روی رديف ها تنظيم کنيد. بذر ذرت و کودهای مورد نياز را 
در داخل جعبه های خاص ذرت کار قرار دهيد. زمينی را که به اين عمليات اختصاص 
تحويل  خود  مربی  به  و  کنيد  تهيه  گزارش  عمليات  اين  مراحل  کليه  از  بکاريد.  داده ايد 

دهيد.

فوايد کشت رديفی
الف) در مصرف آب صرفه جويی می شود.

ب) بذر در عمق مناسب خاک قرار می گيرد.
ج) يکنواختی کشت بذر زياد است.

د) عمليات داشت به آسانی انجام می گيرد.
هـ) مقدار مصرف بذر در واحد سطح کمتر از روش های ديگر است.
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٣ــ٦  ــ روش های کاشت از نظر تأمين رطوبت برای جوانه زدن بذر 
کشت بذر با توجه به تأمين رطوبت برای جوانه زدن در دو حالت امکان پذير است:

١ــ٣ــ٦  ــ هيرم کاری يا نم کاری: در اين روش اول زمين مزروعی را آبياری می کنند و پس از 
اين که زمين گاورو شد، آن را شخم می زنند و سپس بذرکاری انجام می گيرد. بذر کاشته شده از  رطوبت 
خاک استفاده می کند و سبز می شود. در اين روش زمين سله نمی بندد و بذر جوانه زده بدون هيچ مشکلی 
و  سفت  رسی  اراضی  در  بيشتر  هيرم کاری  می دهد.  ادامه  خود  نمو  و  رشد  به  و  می شود  خارج  خاک  از 
سخت انجام می گيرد. چون اگر پس از کشت آبياری شود زمين سله می بندد و گياهچه نمی تواند خود را از 
زير خاک خارج کند. در اين روش عمليات کاشت بايد سريع انجام بگيرد چون زمين در فاصله چند روز 

رطوبت خود را از دست می دهد و تکافوی جوانه زدن و سبزکردن بذر کاشته شده را نخواهد داشت.
٢ــ٣ــ٦  ــ خشکه کاری: در اين روش پس از انجام عمليات تسطيح و تهيه بستر بذر، عمليات 
کاشت انجام می شود، عمليات کاشت ممکن است با دست و يا با ماشين صورت بگيرد. در هر دو حالت 
پس از ايجاد مرز و کرت بندی و يا ايجاد نهرها، آبياری مزرعه انجام می شود. پس از آبياری ممکن 
است زمين سله ببندد. در نتيجه پس از گاورو شدن زمين می توان بين فواصل خطوط را با کولتيواتور 
سله شکنی کرد و يا در بعضی از گياهان با آبياری های متوالی و زود به زود از مزاحمت سله برای خارج 

شدن گياهچه از خاک جلوگيری کرد.

٤ــ٦  ــ تاريخ کاشت
وقتی فصل کاشت بذر گياهی فرا رسيد می بايد آن را به موقع کاشت. هدف از تاريخ کاشت يک 
بذر مشخص کردن زمان به موقع کاشت آن است. به طوری که مجموعه عوامل مؤثر محيطی در آن تاريخ 
با  گياه  رشد،  مراحل  طی  در  اينکه  ضمن  باشد.  مطلوب  گياهچه  رشد  و  شدن  سبز  و  جوانه زدن  برای 
شرايط مناسب خود روبرو می شود با شرايط نامساعد نيز مواجه نمی گردد. مناسب ترين تاريخ کاشت در 
يک فصل، بهترين و بيشترين عملکرد را دربر خواهد داشت. با توجه به محدود بودن روزهای مناسب 

کشت در هر فصل، کاشت از حيث زمان انجام گرفتن به ٣ نوع تقسيم می شود:
١ــ٤ــ٦  ــ هراکشت (زودهنگام): اولين موقع امکان شروع کشت را در هر فصل هراکشت 

می نامند.
٢ــ٤ــ٦  ــ کشت کرپه (ديرهنگام): به کشت های ديرهنگام که معموًال در آخر فصل کشت انجام 

می شود کرپه گويند. در کشت کرپه معموًال گياهان قدی کوتاه و ضعيف وعملکرد پايينی خواهند داشت.
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٣ــ٤ــ٦  ــ وراکشت (به هنگام): از نظر زمانی اين کشت حدفاصل هراکشت و کشت کرپه 
قرار دارد.

٥  ــ٦  ــ عوامل مؤثر بر انتخاب تاريخ کاشت
معموًال  دارد.  بستگی  خاک  بافت  به  فصل  هر  در  کشت  تاريخ  خاک:  بافت  ـ  ٥  ــ٦  ــ  ١ـ
کشت اراضی رسی را در پاييز بر کشت اراضی شنی سبک مقدم می دانند، چون اراضی رسی ديرتر 
گاورو می شوند. الزم است که بذرکاری را در اوايل پاييز، زمانی که هوا هنوز گرم است و گاورو شدن 
زمين زودتر صورت می گيرد، انجام دهند. در حالتی که اراضی شنی را که سبک هستند می توان ديرتر 
فرصت  اولين  در  بهار  در  علت،  همين  به  همچنين  می شوند.  گاورو  زودتر  زمين ها  اين  چون  کاشت، 
رسی  اراضی  کشت  به  شروع  باشد  مساعد  هوا  که  موقع  هر  سپس  و  می کنند  کشت  را  شنی  اراضی 

می کنند.
٢ــ٥  ــ٦ ــ انطباق رشد گياه با عوامل محيطی: تعيين تاريخ کاشت گياه مستلزم اطالع 
و آگاهی کامل از فيزيولوژی رشد و نمو گياه و نيز تغييرات قابل پيش بينی عوامل موجود در محيط و 
انطباق آن ها با رشد گياه است. در زير برخی از مسايل کلی در رشد گياه زراعی را که مرتبط با تغييرات 

محيطی و چگونگی تأثير آن ها در تعيين تاريخ کاشت است بررسی می کنيم:
روبرو  بيماری ها  و  آفات  طغيان  با  جوانه ها  شدن  سبز  که  گيرد  صورت  زمانی  بذر  کاشت  الف) 

نشود و يا مراحل حساس گياه به يک آفت يا بيماری خاص با زمان طغيان آن عامل مصادف نگردد.
ب) تأخير در تاريخ کاشت موجب تفوق رشد علف های هرز بر محصول زراعی می شود.

ج) زمان کاشت بايد به گونه ای باشد که نيازهای حرارتی گياه تأمين شود.
د) رشد و نمو گياه بايد قبل از فرا رسيدن سرمای پاييزی کامل شده باشد، يا به گونه ای باشد که 

مقاومت کافی در برابر سرمای پاييز و زمستان را داشته باشد.
وجود  تقاضا  محصول  خريد  برای  که  باشد  داشته  را  بازار  به  عرضه  قابليت  زمانی  فرصت  هـ) 

داشته باشد.

بررسی کنيد
 در منطقه شما تاريخ کاشت چگونه تعيين می شود؟ چرا؟

بررسی کنيد
 در منطقه شما تاريخ کاشت چگونه تعيين می شود؟ چرا؟
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٦  ــ٦  ــ عوامل مؤثر بر محاسبه ی ميزان مصرف بذر در واحد سطح
بذر الزم در واحد سطح به حجمی که گياه فضا و خاک را اشغال می کند بستگی دارد. پس 
هرقدر حجم بوته ها بزرگ باشند مقدار مصرف بذر کمتر خواهد بود. مقدار بذری که در واحد سطح 
مصرف می شود بايد طوری محاسبه شود که گياه حداکثر استفاده را از فضا و خاک بنمايد. از يک 
طرف تعداد بوته ها نبايد از حدی تجاوز کند که باعث ايجاد رقابت شود و از طرف ديگر نبايد فضای 

خالی در مزرعه باقی بماند. تراکم بذر به عوامل زير بستگی دارد:
برای  نيز  خاک  محيط  شرايط  و  سنگين  زمين  جنس  اندازه  هر  خاک:  شرايط  ١ــ٦  ــ٦  ــ 
رشد و نمو گياهان نامناسب باشد، مقدار بذر در واحد سطح بيشتر خواهد بود. در کشت ديم به خاطر 
منظور  کمتر  را  بذر  تراکم  بنابراين  است،  کم  خاک  در  نيز  رطوبت  محدود و  خاک  غذايی  مواد  اينکه 

می کنند تا کليه بوته ها بتوانند از اندک رطوبت موجود در خاک استفاده کنند.
٢ــ٦  ــ٦  ــ قدرت ترميم فضا: در رشد و نمو بعضی از گياهان قدرت توليد ساقه از طوقه 
پنجه  و  ساقه  توليد  با  کافی،  فضای  داشتن  به خاطر  گياه  شود  منظور  کمتر  بوته  تراکم  اگر  است.  زياد 
بذر  مقدار  بنفشه.  و  توت فرنگی  گندم،  يونجه،  مانند  می شود،  زمين  در  خالی  فضای  ترميم  موجب 

اين گونه گياهان طوری انتخاب می شود که تعداد ساقه ی مطلوب در واحد سطح به دست آيد.
٣ــ٦  ــ٦  ــ رقابت علف های هرز: در مناطقی که مقدار علف های هرز زياد باشد می توان 

مقدار بذر را زيادتر انتخاب کرد تا گياه بر علف های هرز غالب شود. 
که  می شوند  توليد  متفاوتی  هدف های  برای  محصوالت  گياه:  توليد  از  هدف  ٤ــ٦  ــ٦  ــ 
اين اهداف روی ميزان مصرف بذر مؤثرند. مثًال اگر گياه زراعی به عنوان علوفه کشت شده باشد تراکم 
بذر بيشتر خواهد بود. به طوری که مقدار بذر در کشت ذرت علوفه ای بيشتر از کشت ذرت دانه ای 

است.
محدودی  توليدی  ظرفيت  رشدی  محيط  هر  رشد:  محيط  توليدی  ظرفيت  ٥  ــ٦  ــ٦  ــ 
دارد. محدوديت ظرفيت توليدی يک محيط می تواند به علت کمبود يک يا چند عامل محيطی باشد. 
عامل  اين  می گيرند.  کمتر  را  سطح  واحد  در  بوته  تراکم  باشد،  کمتر  محيط  توليدی  ظرفيت  اندازه  هر 
هنگامی مؤثر خواهد بود که توزيع بوته در واحد سطح يکنواخت باشد. بهترين تراکم بوته آن است که 
عامل محيطی محدود (مثًال آب يا نور) بی مصرف نماند و نيز بوته ها برای آن عامل رقابت نداشته باشند 

معموًال کمبود رطوبت عامل محدود کننده عملکرد در ديمزارهاست.
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بحث کنيد
 وزن هزار دانه يک گياه چه تأثيری در مقدار مصرف بذر آن گياه دارد؟ 

بحث کنيد
وزن هزار دانه يک گياه چه تأثيری در مقدار مصرف بذر آن گياه دارد؟ 

٧ــ٦  ــ عوامل مؤثر در تعيين عمق کاشت
عمق کاشت عبارت است از ضخامت قشری از خاک که روی بذر را می پوشاند. عمق کاشت 
به عواملی نظير اقليم منطقه، درشتی و ريزی بذر، جنس خاک و نوع کشت بستگی دارد. عمق کشت 
بايد حدود ٥  ــ٣ برابر طول بذر باشد. البته اين موضوع هميشه و در همه موارد صادق نيست، چون 
جنس خاک و عمق رطوبت ذخيره شده در آن و قدرت رويش بذر در عمق کاشت تأثير دارند در اراضی 
سنگين رسی عمق کاشت را کمتر و سطحی تر از اراضی شنی و سبک در نظر می گيرند. در مناطق سرد 
و کم آب مانند کشت ديم، بذور را در عمق زيادتری می کارند. معموًال در کشت ديم بذور را در داخل 
جويچه ها در عمق ٧ تا ١٠ سانتی متری می کارند تا از رطوبت مناسب استفاده بکنند اندازه بذر نيز در 
ريشه ی  که  می کند  توليد  بزرگ تری  گياهچه  باشد  بزرگ تر  بذر  اندازه  هر  نيست.  بی تأثير  کاشت  عمق 
در  لذا  داشت.  خواهد  بيشتری  عملکرد  و  می کند  استفاده  خاک  از  بيشتری  اعماق  از  و  دارد  عميق 

چنين مواردی بايد بذر در عمق پايين تری کاشته شود.

بحث کنيد
 چه رابطه ای بين عمق کاشت با روش آبياری کرتی و نشتی وجود دارد؟

بحث کنيد
چه رابطه ای بين عمق کاشت با روش آبياری کرتی و نشتی وجود دارد؟

٨   ــ٦  ــ تعريف خزانه و نشاء کاری
خزانه عبارتست از محلی که در آن بذور يا قلمه نباتات تحت شرايط خاص بطور متراکم کاشته 

می شود تا پس از رشد کافی به محل اصلی انتقال يابد.
ـ   ٨   ــ٦  ــ اصول احداث خزانه: ١ـ

١ــ انتخاب بذر مناسب: که در فصل قبل ويژگی های بذر مناسب را فرا گرفتيد.
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٢ــ انتخاب محل: که شرايط آن بشرح زير است:
الف) آفتاب گير باشد.

ب) دارای خاک زراعی مناسب يعنی حداقل ٢٠ سانتی متر عمق، بافت متوسط و غنی از مواد 
آلی باشد.

ج) به جاده و زمين اصلی نزديک باشد.
د) بادگير نباشد.

هـ) تهويه مناسب داشته باشد.
٣ــ تهيه ی زمين خزانه:

الف) شخم زمين در پاييز يا بهار و افزودن ٣٠ تا ٤٠ تن در هکتار کود دامی پوسيده و نيز خاک 
برگ پوسيده و اختالط آن با خاک به منظور افزايش نفوذپذيری و حاصلخيزی و تهويه ی بهتر خاک.

ب) نرم نمودن خاک به منظور تماس کامل بذر با خاک.
ج) عاری نمودن از علف های هرز و ريشه گياهان و عوامل بيماری زا.

ـ   ٨   ــ٦  ــ زمان خزانه کاری: ٢ـ
١ــ بذور درختان هسته دار و دانه دار مانند سيب و گالبی و گوجه و آلو در مناطقی که سرمای 
زمستان بيش از ١٢ــ١٠ درجه زير صفر نمی رود، در پاييز کشت می شوند مشروط بر آن که به محض 
اولين آبياری روی خطوط کشت را با ِپهن يا خاک برگ بپوشانند و در مناطق سردسيری  در پاييز زير 
ماسه مرطوب قرار می دهند تا يک دوره ی سرمای زمستانی را ببينند تا هم دوره ی رسيدگی تکميلی را 
طی نمايند و هم پوست سخت آن ها در اثر يخبندان شکافته شده و تبادالت گازی و آب به آسانی انجام 

شود. (استراتيفيه کردن)
اکثر  بذور  (معموًال  می کارند  ماه  شهريور  در  معموًال  را  گرمسيری  نباتات  از  پاره ای  بذور  ٢ــ 

گياهان را در مناطق گرمسيری در پاييز می کارند).
٣ــ بذور استراتيفيه شده را معموًال در اسفند ماه می کارند.

٤ــ بذور سبزيجات را برحسب نوع آن معموًال از اواخر اسفند تا اواخر فروردين می کارند.
٥  ــ کاشت بذر در خزانه های سرپوشيده مانند جعبه شاسی و گلخانه و … بيشتر در فصل نامساعد 

سال صورت می گيرد و برای پيش َرس کردن سبزيجات و گل ها مورد استفاده می باشد.
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٩ــ٦  ــ تعريف نشاء
به گياهان حاصل از خزانه و به  طور کلی نهال های با قابليت جابه جايی را نشاء گويند.

محصوالت نشائی بيشتر جزِء محصوالت باغی هستند مانند انواع کلم ها، بادمجان، گوجه فرنگی، 
بنفشه، هميشه بهار و … . تعدادی از گياهان زراعی نيز نشائی هستند مانند توتون، برنج و … 

١ــ٩ــ٦  ــ خصوصيات نشاِء خوب:
الف) دارای ريشه ی نسبتًا قوی، کافی و شاداب باشد.

ب) کامًال سالم و راست و بدون خميدگی و شکستگی باشد.
ج) فاقد هرگونه آفات و بيماری باشد.

د) معموًال دارای چهار تا شش برگ باشد.
٢ــ٩ــ٦  ــ تعريف نشاء کاری: انتقال نشاء از خزانه و کاشت آن در زمين اصلی را نشاءکاری 

گويند.
٣ــ٩ــ٦  ــ زمان نشاءکاری: بهترين زمان آن صبح زود و يا عصر نزديک غروب آفتاب و 
يا در هوای ابری می باشد. زيرا در اين موقع هوا خنک بوده و گياه کمترين تعرق را داشته و احتمال 

خشک شدنش کمتر است.
٤ــ٩ــ٦  ــ عمق نشاءکاری: بايد به اندازه ای باشد که ريشه ی گياه در داخل خاک خميده 

نشود و يقه يا طوقه نشاء هم سطح خاک باشد.
٥  ــ٩ــ٦  ــ داليل ايجاد خزانه و نشاءکاری:

١ــ پيش َرس کردن بعضی از محصوالت.

٢ــ محدوديت دوره رشد و نمو در منطقه.
٣ــ توقع زياد محصول در ابتدای رشد.

٤ــ قابل کنترل بودن محيط خزانه به علت وسعت کم.
٥  ــ ايجاد فرصت مناسب به منظور توليد نهال های پيوندی.

٦  ــ به دست آوردن بوته های قوی و يکدست.

تحقيق کنيد: در منطقه شما تهيه نشاء برای چه گياهانی مرسوم است؟ داليل 
آن را بيابيد.
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فعاليت عملی فعاليت عملی ٤٤ ــ ــ٦٦  
نشاءکاری

محلی را به اندازه ی ٢٠ متر مربع جهت ايجاد خزانه انتخاب نموده و داليل خود 
را جهت انتخاب محل خزانه در گزارش بنويسيد؛ سپس آن را مطابق مطالب نظری آماده 
نماييد.خزانه را حداقل به دو قسمت تقسيم کنيد و در هر قسمت بذر يک نوع سبزی 
نشائی بکاريد. با توجه به جدول (١ــ٦) مقدار بذر الزم را برای ١٠ متر مربع محاسبه و 
آماده کنيد و سپس بکاريد و پس از آنکه ٦  ــ٤ برگی شدند آن ها را با رعايت اصول فنی به 
زمين اصلی که از قبل آماده نموده ايد منتقل نماييد. سپس مشاهدات خود را از ادامه ی 

رشد آن ها در زمين اصلی طی گزارشی به مربی مربوطه ارائه دهيد.

جدول ١ــ٦

يف
مقدار بذر در نوع سبزیرد

هکتار
طول دوره زمان کشت

مالحظاترشد و نمو
در نقاط گرمسيردر نقاط معتدل

در زمين اصلی٧٠ــ٦٠ روزهاوايل پاييزاوايل بهار و پاييز٢٥ــ٢٠ کيلوگرماسفناج برگ پهن ورامين١

قبًال بايد خزانه گرفته شودــاوايل پاييزاوايل بهار٤٠٠ــ٣٠٠ گرمآنديو٢

قبًال بايد خزانه گرفته شود٩٠ــ٨٠ روزهاوايل پاييز ــ اواسطاوايل بهار٦٠٠  ــ٤٠٠ گرمبادمجان قلمی٣

زمستاناوايل بهار٦٠٠  ــ٤٠٠ گرمبادمجان دلمه ای بالک پيونی٤

ـ   ٨ کيلوگرمباميه رضائيه٥ قبًال بايد خزانه گرفته شود٩٠ــ٨٠ روزهاوايل پاييز ــ اواسطاوايل بهار١٢ـ

زمستانبهار ــ پاييز٨   ــ٦ کيلوگرمپياز سفيد کاشان٦

ـ  ٦٥ روزهاوايل پاييزبهار ــ پاييز٨   ــ٦ کيلوگرمپياز قرمز ری٧ در زمين اصلی٨٥   ـ

ـ  ١٨٥ روزهپاييزبهار ــ پاييز٨   ــ٦ کيلوگرمپياز قرمز آذرشهر٨ در زمين اصلی٢٠٠ـ

در زمين اصلی٢٠٠ــ١٨٠ روزهپاييزبهار ــ پاييز٨   ــ٦ کيلوگرمپياز سوئيت اسپانيش زرد٩

در زمين اصلی٢٠٠ــ١٨٠ روزهپاييزبهار ــ پاييز١٥ــ١٢ کيلوگرمتربچه چری بل١٠

در زمين اصلی ١٨٠ــ١٥٠ روزهپاييزبهار ــ پاييز١٥ــ١٢ کيلوگرمتربچه کامت١١
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ـ  ٢٥ روزهپاييز ــ اواسط زمستانبهار ــ پاييز٢٠ــ١٥ کيلوگرمتره١٢ در زمين اصلی٣٥ـ

ـ  ٢٥ روزهپاييز ــ اواسط زمستاناوايل بهار٤٠٠ــ٣٠٠ گرمتره فرنگی آمريکن فالک١٣ در زمين اصلی٣٠ـ

ـ   ٨ کيلوگرمجعفری١٤ در زمين اصلیـــپاييزاوايل بهار١٠ـ

قبًال بايد خزانه گرفته شود١٨٠ــ١٥٠ روزهپاييزاوايل بهار١٤ــ١٢ کيلوگرمچغندر تروئيت دارک رد١٥

اوايل بهار٤ــ٣ کيلوگرمخيار سبز ورامين١٦
اواسط تابستان

اوايل پاييز
اوايل پاييز

ـــ
ـ  ٧٥ روزه ٩٠ـ

در زمين اصلی
در زمين اصلی

اوايل بهار٤ــ٣ کيلوگرمخيار زرانی اصفهان١٧
اواسط تابستان

اوايل پاييز و بهار
اوايل پاييز و بهار

٨٠   ــ٦٠ روزه
٩٠ــ٦٠ روزه

در زمين اصلی
در زمين اصلی

اوايل بهار  ٤ــ ٣ کيلوگرمخيار بيالنکوه تبريز١٨
اواسط تابستان

اوايل پاييز
اواخر زمستان

٩٠ــ٧٠ روزه
١٥٠ــ١٢٠ روزه

در زمين اصلی
در زمين اصلی

در زمين اصلی١٢٠ــ٩٠ روزهـــاوايل بهار٤ــ٣ کيلوگرمخربزه عباس شوری١٩

در زمين اصلی١٠٠ــ ٩٠ روزهاواسط زمستان اوايل بهار٤ــ٣ کيلوگرمخربزه خاقانی مشهد (شخته)٢٠

در زمين اصلی١٥٠ــ١٢٠ روزهاواسط زمستاناوايل بهار٤ــ٣ کيلوگرمطالبی سمسوری ورامين٢١

در زمين اصلی٩٠ــ٨٠ روزهاوايل پاييزاوايل بهار٤ــ٣ کيلوگرمطالبی هانيديو٢٢

ـ  ١٥  کيلوگرمذرت شيرين گلدن بانتوم٢٣ در زمين اصلیـــپاييزبهار٢٥ـ

در زمين اصلیـــپاييزبهار ــ پاييز١٥ــ١٢ کيلوگرمريحان٢٤

در زمين اصلیـــپاييزبهار ــ پاييز١٢ــ١٠ کيلوگرمشاهی٢٥

در زمين اصلی١٠٠ــ٩٠ روزهپاييزبهار ــ پاييز١٢ــ١٠ کيلوگرمشبت٢٦

در زمين اصلیـــپاييزبهار ــ اواسط تابستان٦  ــ٤ کيلوگرمشلغم پورپل تاپ وايت کالپ٢٧

بهار ــ پاييز٢٥ــ٢٠ کيلوگرمشنبليله٢٨

قبًال بايد در خزانه کاشت شود١٠٠ــ٩٠ روزهاواخر زمستانبهار٦٠٠  ــ٤٠٠ گرمفلفل دلمه کاليفرنيا واندر٢٩ 

قبًال بايد در خزانه کاشت شود٨٥  ــ٧٠ روزهاواخر زمستانبهار٦٠٠  ــ٤٠٠ گرمفلفل تند ردچيلی٣٠

قبًال بايد در خزانه کاشت شود٨٥   ــ٧٠ روزهاواخر زمستانبهار٦٠٠  ــ٤٠٠ گرمفلفل سبز ريز معمولی٣١

قبًال بايد در خزانه کاشت شود٨٥  ــ٧٠ روزهپاييزبهار ــ پاييز٥٠٠  ــ٣٠٠ گرمکاهو گريت ليک (ساالدی)٣٢

ـ  ٨٥ روزهپاييزپاييز٥٠٠  ــ٣٠٠ گرمکاهو پيچ بابل٣٣ قبًال بايد در خزانه کاشت شود٩٥ـ
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قبًال بايد در خزانه کاشت شود١٣٠ــ١٢٠ روزهـــبهار٥٠٠  ــ٣٠٠ گرمکرفس گلدن پلوم٣٤

ـ  ٥ کيلوگرمکدو مسمائی٣٥ در زمين اصلی١٣٠ــ١٢٠ روزهپاييز ــ اواخر زمستانبهار ــ اواسط تابستان٧ـ

قبًال بايد در خزانه کاشت شود١٢٠ــ١٠٠ روزهاواخر تابستانبهار٤٠٠ــ٢٠٠ گرمکلم پيچ برانزويک٣٦

قبًال بايد در خزانه کاشت شود٨٠  ــ٧٠ روزهپاييزبهار٤٠٠ــ٢٠٠ گرمکلم پيچ گلدن ايکر٣٧

قبًال بايد در خزانه کاشت شود٩٠ــ٧٠ روزهاواخر تابستانبهار٤٠٠ــ٢٠٠ گرمکلم گل سوپراسنوبال٣٨

قبًال بايد در خزانه کاشت شود٩٠ــ٨٠ روزهاواخر زمستانبهار٤٠٠ــ٣٠٠ گرمگوجه فرنگی پاکوتاه آلمانی٣٩

قبًال بايد در خزانه کاشت شود١٠٠ــ٩٠ روزهاواخر زمستانبهار٤٠٠ــ٣٠٠ گرمگوجه فرنگی اوربانا٤٠

قبًال بايد در خزانه کاشت شود١٠٠ــ٩٠ روزهاواخر زمستانبهار٤٠٠ــ٣٠٠ گرمگوجه فرنگی روت جرز٤١

قبًال بايد در خزانه کاشت شود٩٠ــ٨٠ روزهاواخر زمستانبهار٤٠٠ــ٣٠٠ گرمگوجه فرنگی ردتاپ٤٢

قبًال بايد در خزانه کاشت شود١٠٠ــ٩٠ روزهاواخر زمستانبهار٤٠٠ــ٣٠٠ گرمگوجه فرنگی ردکلود٤٣

قبًال بايد در خزانه کاشت شود١٠٠ــ٨٠ روزهاواخر زمستانبهار٤٠٠ــ٣٠٠ گرمگوجه فرنگی وسترن رد٤٤

در زمين اصلی٨٠  ــ٧٠ روزهاواخر زمستانبهار١٠٠ــ٨٠ کيلوگرملوبيا سبز کانتاندر٤٥

در زمين اصلی٨٠  ــ٧٠ روزهاواخر زمستانبهار١٠٠ــ٨٠ کيلوگرملوبيا سبز تاپ کراپ٤٦

در زمين اصلی٨٠   ــ٧٠ روزهاواخر زمستانبهار١٥٠ــ١٠٠کيلوگرملوبيا اليما٤٧

در زمين اصلی٩٠ــ٨٠ روزهپاييزبهار ــ پاييز١٥٠ــ١٢٠کيلوگرمنخودفرنگی آلدرمن٤٨

در زمين اصلی٨٠   ــ٧٠ روزهپاييزبهار ــ پاييز١٥٠ــ١٢٠کيلوگرمنخودفرنگی واندو٤٩

در زمين اصلی١٤٠ــ١٣٠ روزهاواسط زمستانبهار٥  ــ٤ کيلوگرمهندوانه چارلستون گری٥٠

در زمين اصلی١٥٠ــ١٤٠ روزهاواخر زمستانبهار٥  ــ٤ کيلوگرمهندوانه استريپدکلندايک٥١

در زمين اصلی١٥٠ــ١٤٠ روزهاواسط زمستانبهار٥  ــ٤ کيلوگرمهندوانه بالک لی٥٢

در زمين اصلی١٤٠ــ١٣٠ روزهاواخر زمستانبهار٥  ــ٤ کيلوگرمهندوانه ديکسی کوئين٥٣

در زمين اصلی١٤٠ــ١٣٠ روزهاواخر زمستانبهار٥  ــ٤ کيلوگرمهندوانه چليان بالک٥٤

در زمين اصلی١٤٠ــ١٣٠ روزهاواخر زمستانبهار٥  ــ٤ کيلوگرمهندوانه فرفاکس٥٥

در زمين اصلی٩٠ــ٨٠ روزهپاييزبهار ــ اواسط تابستان٤ــ٣ کيلوگرمهويج فرنگی امپراطور٥٦

در زمين اصلی٨٠   ــ٧٠ روزهپاييزبهار ــ اواخر تابستان٤ــ٣ کيلوگرمهويج فرنگی شانتنه٥٧
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١٠ــ٦ــ روش های کاشت درختان ميوه
نظر به اين که درختان ميوه عمر طوالنی تری نسبت به ساير محصوالت کشاورزی دارند و نيز 
جثه ی  افزايش  به  توجه  با  کنند،  دريافت  نور  کافی  اندازه ی  به  می بايد  مرغوب  محصولی  توليد  برای 
آن ها در طول رشد، چنان که فواصل درختان به طور دقيق و حساب شده ای در نظر گرفته نشود، در 
يکديگر  روی  درختان  اين که،  جمله  از  کرد،  خواهد  مواجه  زيادی  مشکالت  با  را  آن ها  آتی  سال های 
سايه می اندازند و ميزان توليد محصول شان پايين می آيد. لذا به غير از رعايت فاصله ی درختان، می بايد 
کشت در کشور ما آن ها روی خطوط منظم شمالی و جنوبی صورت گيرد، تا عالوه بر نور کافی، محلی 
نيز برای رفت و آمد وسايل کشاورزی و کارگران فراهم شود. با توجه به موارد فوق سيستم های کاشت 

مختلفی وجود دارد:
١ــ سيستم مربعی.

٢ــ سيستم مستطيلی.
٣ــ سيستم مثلثی يا لوزی يا شش گوش.

١ــ١٠ــ٦  ــ سيستم مربعی: در اين سيستم، فاصله دو رديف کاشت مجاور يکديگر برابر 
است با فاصله ی دو درخت مجاور هم در روی يک رديف، به صورتی که هر ٤ نهال می توانند رئوس 
وجود  نيز  غربی  و  شرقی  خطوط  جنوبی،  و  شمالی  خطوط  از  به غير  لذا  دهند.  تشکيل  را  مربع  يک 
خواهند داشت و زمانی که درختان به بيشترين ميزان رشد خود رسيده اند، قسمت بزرگی از سطح باغ 
را می پوشانند و در بين آن ها گذرگاه کوچکی برای رفت و آمد ماشين آالت و کارگران باقی می ماند. در 
اين سيستم تنها در هنگام صبح و بعدازظهر درختان مجاور به روی هم سايه می اندازند، لذا اين روش 
بيشتر برای مناطق گرمسيری که دارای نور بيشتری هستند مورد استفاده قرار می گيرد (شکل ٤ــ٦).
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شکل ٤ــ٦  
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٢ــ١٠ــ٦  ــ سيستم مستطيلی: در اين سيستم هر چهار درخت رئوس يک مستطيل را 
خطوط  فاصله ی  از  کاشت،  خطوط  روی  در  درخت  دو  فاصله ی  که  صورت  بدين  می دهند  تشکيل 
بيشتری  نور  از  درختان  مربعی،  کاشت  روش  به  نسبت  سيستم  اين  در  است،  بيشتر  هم  مجاور  کشت 
استفاده می کنند و در هنگام صبح و بعدازظهر، سايه کمتری بر روی يکديگر می اندازند. اين سيستم 

کاشت بيشتر در مناطق سردسير مورد استفاده واقع می شود (شکل ٥  ــ٦).

+

+

+

+
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+
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+

+

+

+

+
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ـ  ٦   شکل ٥  ـ

٣ــ١٠ــ٦  ــ سيستم مثلثی يا لوزی يا شش گوش: در اين سيستم هر سه نهال، رئوس 
يک مثلث متساوی الساقين و يا متساوی االضالع را تشکيل می دهند که قاعده ی اين مثلث در جهت 
قرار  لوزی  يک  رأس  چهار  روی  در  درخت  چهار  هر  نتيجه  در  است.  شده  کشيده  شرق  به  غرب 
می گيرند. در اين سيستم برعکس سيستم مربع، خطوط شمالی و جنوبی وجود ندارند و در صورتی که 
فواصل آن، مساوی با سيستم مربعی شکل در نظر گرفته شود حدود ١٥ تا ١٦ درصد، بيشتر از سيستم 

مربعی در واحد سطح، درخت کاشته می شود.
شده  پيش بينی  فضای  تمام  برسد  خود  نهايی  رشد  به  درخت  تاج  زمانی که  داشت،  نظر  در  بايد 
را اشغال می کند، بنابراين در هر سه روش به منظور عدم تجاوز از حريم زمين باغ در ابتدای کار يعنی 
زمانی که می خواهيم نقشه ی باغ را پياده کنيم اول بايد به اندازه ی  ٢ـــ a  يعنی نصف فاصله ی دو درخت از 
حريم باغ فاصله بگيريم و سپس محل غرس نهال ها را تعيين نموده و اقدام به کندن چاله نماييم (شکل 

٦  ــ٦).
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K

G H

F

BA

E

a
2

شکل ٦  ــ٦

فعاليت عملی فعاليت عملی ٥٥ ــ ــ٦٦  
از باغات ميوه که به روش های مختلف کشت شده اند بازديد به عمل آوريد.

بحث کنيد
 در منطقه ی شما بيشتر از کدام روش کاشت استفاده می شود؟ چرا؟

بحث کنيد
 در منطقه ی شما بيشتر از کدام روش کاشت استفاده می شود؟ چرا؟

١١ــ٦  ــ تهيه زمين در باغبانی
خود  به  را  وسيعی  سطوح  معموًال  درختکاری  درختکاری:  در  زمين  تهيه  ١ــ١١ــ٦  ــ 
اختصاص می دهد لذا ماهيت زمين را نمی توان به طور کلی تغيير داد. از طرفی چون تمامی درختان 
ميوه در هر نوع خاکی، قابليت رشد و نمّو نسبتًا رضايت بخشی دارند، در نتيجه اگر هم زمين احيانًا 
دارای اشکاالتی باشد، می توان به اصالح آن اهتمام ورزيد. بدين صورت که در فصل پاييز يک شخم 
عميق با تراکتور و يا بيل زده می شود و به همراه آن کوددامی به ميزان ٥٠ تن در هکتار مورد نياز به زمين 
اضافه می شود و پس از سپری شدن سرمای زمستان، زمين را ديسک و ماله می زنند، و بعد از تسطيح، 
زمين را برای کشت آماده می کنند. در طول مدت رشد، محصول دائمًا به مراقبت های داشت احتياج 

دارد که می بايد دقيقًا رعايت شود.
٢ــ١١ــ٦  ــ وسايل تهيه زمين در درختکاری: اين وسايل شامل:

١ــ بيل
٢ــ بيلچه
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٣ــ شن کش
٤ــ فوکا

٥  ــ سله شکن
٦  ــ نهرکن

٧ــ کولتيواتور
٨  ــ مته چاله کنی

٩ــ خط کش درختکاری
١٠ــ تراکتور

٣ــ١١ــ٦  ــ تهيه زمين در سبزيکاری: سبزيکاری نيز همانند درختکاری معموًال سطوح 
وسيعی را به خود اختصاص می دهد، اين گونه زمين ها را می بايد حتی االمکان به بهترين نحو تهيه کرد. 
شخم و خاک ورزی ثانويه اين زمين ها با اراضی زراعی مشابه است. مهم ترين تفاوت آن ها ضرورت 
آلی  کود  و  بادی  ماسه  افزودن  لذا  است.  آن  آلی  مواد  در  افزايش  و  خاک  نگهداشتن  سبک  يا  پوک 

عمل آوری شده از ويژگی های ممتاز در سبزيکاری است.
٤ــ١١ــ٦  ــ تهيه زمين در گلکاری: نظر به اين که گل ها در مقايسه با درختان و سبزی ها 
اکثرًا از نظر محيط کشت و مناطق پرورش اختالفات بيشتری با يکديگر دارند و در عين حال انتظار اخذ 
نتيجه در گل ها کوتاه مدت است، لذا می بايد در تهيه خاک مورد نياز آن ها از فرمول های به خصوصی 
استفاده کرد تا با نيازهای طبيعی آن ها مطابقت داشته باشد. در گلکاری به طور معمول از خاک نسبتًا 
سبک و غنی استفاده می شود، زيرا اگر خاک سنگين باشد مقدار زيادی آب در آن باقی می ماند و به 
ريشه ها صدمه می زند، که با افزايش مواد آلی و يا ماسه، اين گونه خاک ها اصالح می شوند. اگر خاک 
خيلی سبک باشد بر اثر آبياری مواد غذايی آن شسته می شود که با اضافه کردن خاک برگ يا کود دامی 

پوسيده اين گونه خاک ها  را اصالح می کنند.

١٢ــ٦  ــ اهميت گل در زندگی انسان
اهميت گل و گلکاری را از سه جنبه می توان مورد ارزيابی قرار داد:

الف) اهميت بهداشتی و روانی: گل قادر است نيازهای روانی و عاطفی انسان را از طريق 
خويش  ملکوتی  ذات  به  را  انسان  توجه  می تواند،  حال  عين  در  گل  آورد.  فراهم  محيط  سازی  زيبا 
معطوف دارد و روح فعاليت و تالش را در کالبد انسان بدمد. همچنين در جهت تسکين درد و رنج 
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بيماران و اميدوار ساختن آن ها به بهبودی، گل ها می توانند اثرات روانی عميقی را برجای گذارند و 
نمايش  به  مطلوبی  به نحو  روانی  و  بهداشتی  جنبه های  از  را  خود  نقش  سبز،  فضای  تزيينات  عنوان  به 

بگذارند.
ب) اهميت اقتصادی: گلکاری زمانی می تواند اهميت اقتصادی داشته باشد که اصول زير 

مورد توجه قرار گيرند:
١ــ اصول علمی ٢ــ اصول فنی ٣ــ اصول هنری که قطعًا رعايت دقيق آن ها می تواند نيازهای 
اقتصادی مملکتی را جوابگو باشد. به عنوان مثال، کشور هلند با داشتن سطح زير کشت اندک، قسمت 
اعظم درآمد خود را از راه پرورش و فروش گل به ساير کشورها تأمين می کند و با رعايت دقيق سه اصل 
عمده، که در باال بدان ها اشاره شد، صفات جديدی را از نظر رنگ، شکل، فرم، تراکم و … در گل ها 

ايجاد می کند که قبًال اين صفات هيچ گاه در طبيعت وجود نداشته اند.
آميخته  درهم  طبيعت  رنگ آميزی  با  که  است  هنری  حقيقت  در  گلکاری  هنری:  اهميت  ج) 
احساسات  و  عواطف  انتقال  و  داده  قرار  خود  مخاطب  را  انسان  گويا،  زبان  اين  با  طبيعی،  محيط  و 
شعرا،  کنار  در  که  است  هنرمندی  حقيقت  در  مجرب  گلکار  يک  می آموزد.  او  به  را  ديگران  به 
موسيقی دانان و نقاشان قرار می گيرد و با زيبا   سازی هرچه بيشتر فضای سبز، اثر هنری خود را به حّد 

کمال می رساند.

١٣ــ٦  ــ شرايط توليد گل
به منظور مشخص کردن و تهيه شرايط زيست هر گياهی از جمله گل ها، می بايد زادگاه اصلی 
آن ها را شناسايی کرد و تا حدامکان برای آن ها شرايطی را فراهم کرد که تشابه زيادی به موطن اصلی 
آن ها داشته باشد. در ايران با توجه به تنوع وسيع آب و هوايی، امکانات زيادی برای توليد و پرورش 
انواع گل ها و نباتات زينتی وجود دارد. ولی در عين حال پرورش گل در سطوح وسيع در هوای آزاد، 
تنها در آب و هوای مناسب تر قسمت های شمالی کشور امکان پذير است. اما وقتی اين محصوالت، از 
شمال به ساير نقاط کشور فرستاده شوند اشکال عمده ای ايجاد می کنند، زيرا گياهانی که در آب و هوای 
مرطوب و خنک شمالی پرورش يافته اند بعد از انتقال به آب و هوای مثًال خشک و گرم جنوب به علت 
عدم سازش با محيط جديد از بين می روند. در هر صورت عوامل اصلی تشکيل دهنده ی خصوصيات 
زيستی گل ها با ساير گياهان متشابهند و با تأمين آن ها حتی االمکان به حد و اندازه زادگاه اصلی می توان 

در گلخانه اقدام به پرورش اغلب گل ها در مکان های مختلف نمود.
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١٤ــ٦  ــ آبکشت (هايدروپونيک)١
شرط  است.  گرديده  متداول  کشورها  از  بسياری  در  اخيرًا  خاک  بدون  کشت  يا  هايدروپونيک 
زيستی  عوامل  تأمين  و  کشت  بستر  به  گياه  نياز  مورد  غذايی  محلول  صحيح  تزريق  روش  اين  در  توفيق 

الزم است.
١ــ١٤ــ٦  ــ قسمت های مختلف سيستم هايدروپونيک

١ــ بستر کاشت که محتوی مديوم يا واسطه است فاقد هر نوع ارزش غذايی می باشد مانند ماسه، 
سنگريزه يا خاک اره يا چيزهای مشابه يا حتی مواد مصنوعی که اصطالحًا خاک سنتتيک می نامند مانند 

پشم سنگ
٢ــ مخزن ماده غذايی که محتوی محلول غذايی بوده و توسط لوله ای با محيط کشت ارتباط دارد.

٣ــ پمپ سيرکوليشن٢ يا پمپ کمپرس هوا که بسته به نوع سيستم موجب انتقال هوا به مخزن 
محلول غذايی می گردد.

تايمر  فرمان  با  معين  ساعت های  در  شده  زمان بندی  برنامه  براساس  که  (کنتور)  تغذيه  تايمر  ٤ــ 
محلول غذايی را از مخزن به بستر کشت منتقل می کند و پس از اتمام زمان معين که بستگی به شرايط 

گياه دارد جريان ماده غذايی را قطع می کند.
٥  ــ محلول غذايی هايدروپونيک که بايد حاوی تمام عناصر معدنی مورد نياز گياه به نسبت معين 

و غلظت های مناسب و pH متعادل تهيه شده باشد.
٢ــ١٤ــ٦  ــ محاسن سيستم های بدون خاک

الف) مانند خاک احتياج به تهيه و تعويض بستر نمی باشد.
ب) پرورش گياه با اين سيستم مناسب برای نگهداری در آپارتمان و فضاهای کوچک است.

ج) باال بردن مقدار توليد در واحد سطح
د) آفات و امراض در مديوم به مراتب کمتر از خاک است.

هـ) صرفه جويی در مصرف آب
٣ــ١٤ــ٦  ــ معايب سيستم های بدون خاک

الف) هزينه ظروف و ساير تدارکات آن نسبتًا زياد است.
ب) pH محيط مرتبًا بايد کنترل و تنظيم شود.

ج) نياز به نيروی انسانی متخصص دارد.
Circulation ــ٢  Hydro ponic ــ١
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٤ــ١٤ــ٦  ــ طرز کشت: مقداری پوکه معدنی که انواع آن در فروشگاه های کشاورزی موجود 
است در ظرف پالستيکی مخصوص ريخته و محلول غذايی تهيه شده را در ظرف می ريزند و گياه يا نشاِء 
دلخواه را در پوکه درون محفظه می کارند، اين ظرف دارای يک لوله ی خروجی برای خروج آب اضافی 
است. هر روز دو مرتبه گياه را با محلول تهيه شده ی موجود در دستگاه آبياری می نمايند. برای اين منظور 
بايد منتظر شد که محلول شيميايی تا سطح پوکه باال بيايد. آن گاه چوب پنبه راه خروجی را برمی دارند تا مايع 

اضافی خارج گردد.
در انواع مدرن دستگاه اتوماتيک 
که  است  گرديده  نصب  آب  پمپ  و  فرمان 
تأمين محلول غذايی طبق برنامه داده شده 

به طور خودکار صورت می گيرد.

شکل ٧ــ٦  ــ دستگاه هايدروپونيک بدون دستگاه تايمر

بستر کاشت

پمپ (سيرکوليشن)

چوب پنبه 
راه خروجی 

آب اضافی 

مخزن محلول غذايی

تهيه محلول غذايی
با دستورالعمل زير می توانيد يک محلول غذايی ابتدايی جهت رشد گياهان تهيه 

نماييد.
نيترات کلسيم ٠/٨ گرم در ليتر +
نيترات پتاسيم ٠/٢ گرم در ليتر +

فسفات پتاسيم ٠/٢ گرم در ليتر +
سولفات منيزيم ٠/٢ گرم در ليتر +

سولفات آهن بسيار ناچيز

فعاليت عملی فعاليت عملی ٦٦ ــ ــ٦٦  

ابعاد  دارای  معموًال  خاک  بدون  گياه  کشت  مخصوص  ظرف 
٩٠×٢٠*٢٠ سانتی متر می باشد.
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کشت هايدروپونيک
ــ با توجه به شکل (٨   ــ٦) يک سيستم هايدروپونيک ساده ساخته و از محلول 

غذايی تهيه شده برای تغذيه گياه آن استفاده نماييد.
ــ به عنوان گياه مورد آزمايش می توانيد از انواع فيلودندرون ها استفاده کنيد.

ــ در ظروف فاقد پمپ اتوماتيک شبيه آن چه که شما طبق شکل می سازيد مقدار 
٢٤٠ گرم محلول شيميايی سه مرتبه در هفته بستر را آبياری نماييد.

فعاليت عملی فعاليت عملی ٧٧ ــ ــ٦٦  

قسمت های مختلف سيستم کشت بدون خاک (کشت در آ ب) 

١
٢
٣
٤

٥

طرز استفاده از کشت بدون خاک (هايدروکالچر) 

حداکثر
(نصف)
حداقل

 ٢ـــ ١

شکل ٨   ــ٦
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        آزمون
١ــ انجام عمليات داشت مکانيزه در کدام يک از روش های کاشت ممکن است.

الف) درهم و خطی                   ب) خطی و رديفی   
ج) رديفی و درهم  د) کپه ای و رديفی

٢ــ در روش هيرم کاری چه موقعی برای انجام شخم مزرعه اقدام می کنند؟
٣ــ اولين موقع امکان شروع کشت در هر فصل چه نام دارد؟

٤ــ به طورکلی چه گياهانی در خزانه کاشته می شود؟
الف) سبزيجات                         ب) گل ها        

 ج) درختان                              د)گياهان نشائی
٥  ــ نشاءکاری را تعريف کنيد.

٦  ــ خاک خزانه بايد دارای چه شرايطی باشد؟
٧ــ کدام روش کاشت درختان ميوه، برای مناطق گرمسيری مناسب است؟

الف) مربعی                         ب) مستطيلی          
ج) لوزی                         د) مثلثی

٨   ــ عمق نشاءکاری بايد به اندازه ای باشد که ريشه گياه در داخل خاک ……… نشود و يقه ی 
نشاء ……… خاک باشد.

٩ــ در خزانه کاری معموًال بذور استراتيفيه شده در ماه ……… کاشته می شود.
١٠ــ آفات و امراض در مديوم به مراتب بيشتر از خاک است.

بلی                       خير     
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فصل هفتمفصل هفتم

داشتداشت
هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند:

١ــ عمليات داشت را توضيح دهد.
٢ــ زمان و دور آبياری را توضيح دهد.

٣ــ انواع روش های آبياری را توضيح دهد.
٤ــ ُتُنک کردن، سله شکنی و واکاری را توضيح دهد.

٥  ــ غلتک زدن و وجين را توضيح دهد.
٦  ــ استفاده از سايبان، قيم زدن و پاجوش گيری را توضيح دهد.

٧ــ استفاده از کود سرک را توضيح دهد.
٨   ــ هرس و پيوند را توضيح دهد.

٩ــ خاک دادن پای بوته را توضيح دهد.
١٠ــ سفيد کردن و پاجوش گيری را توضيح دهد.

١١ــ آفات و بيماری ها را تعريف کند.
١٢ــ روش های کنترل آفات را بيان کند.

١٣ــ روش های کنترل زراعی و شيميايی را بيان کند.
١٤ــ عمليات داشت را در مزرعه زير نظر هنرآموز خود انجام دهد.

١ــ٧ــ تعريف داشت
کليه عملياتی را که در فاصله جوانه زدن بذر تا برداشت انجام می گيرد عمليات داشت گويند. 

عملياتی که به اين منظور اجرا می شوند عبارتند از:
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٢ــ٧ــ آبياری
عملکرد  و  رشد  به  به طوری که  گياهان  آبی  نياز  تأمين  از  است  عبارت  کلی  مفهوم  در  آبياری 

مناسب برسند. تأمين آب شامل سه مرحله تهيه، انتقال و توزيع است.
١ــ٢ــ٧ــ دور آبياری: فاصله زمانی بين دو آبياری متوالی را دور آبياری می نامند. اين 
فاصله زمانی بستگی به شرايط آب و هوايی منطقه و ميزان نزوالت آسمانی و نوع محصول، بافت خاک 
آن  آبی  نياز  و  محصول  رشد  مختلف  مراحل  و  خاک  در  شده  ذخيره  رطوبت  ميزان  خاک)،  (جنس 

دارد.
٢ــ٢ــ٧ــ روش های آبياری:

الف) غرقابی: در اين روش آب روی تمام سطح خاک را می پوشاند و به مدت الزم روی آن 
می ماند تا خاک بتواند آب الزم را دريافت کند.

سله بندی از معايب اين نوع آبياری در خاک های سنگين است، که با وسايلی مانند کولتيواتور 
می توان سله شکنی کرد. همچنين تماس آب با طوقه گياه، مصرف آب زياد و راندمان پايين از معايب اين 

روش آبياری نيز می باشد.

فعاليت عملی فعاليت عملی ١١ ــ ــ٧٧      
آبياری غرقابی

وسايل الزم: بيل، سيفون، کلش، نايلون
به زمين کاشته شده در عمليات(٢ــ٦) مراجعه کنيد. جوی های مزرعه را بوسيله ی 
کلش يا نايلون پته بندی يا گوشه بندی کنيد. توسط سيفون يا مستقيم آب را وارد مزرعه 
نماييد. دقت کنيد سرعت حرکت آب باعث ايجاد فرسايش در کرت نشود. گزارشی از 

کليه مراحل آبياری غرقابی تهيه و در اختيار مربی خود قرار دهيد.

جوی و  اين  فاصله  عمق و  که  درمی آورند  پشته  جوی و  به صورت  را  زمين  ابتدا  نشتی:  ب) 
پشته بستگی به نوع محصول دارد. بعد با جريان يافتن آب در جوی ها به پشته ها نشت يا نفوذ می کند. 

از محاسن اين روش عدم تماس مستقيم آب با ساقه گياه است.
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فعاليت عملی فعاليت عملی ٣٣ ــ ــ٧٧

فعاليت عملی فعاليت عملی ٢٢ ــ ــ٧٧  
آبياری نشتی

وسايل الزم: سيفون، بيل، کلش، نايلون
به زمين کاشته شده در فعاليت (١ــ٦ و ٣ــ٦) مراجعه کنيد. بعد از انجام پته بندی 
وارد  سيفون  توسط  را  آب  نايلون،  يا  کلش  توسط  اصلی  جوی های  گوشه بندی  و 
جويچه ها  تمام  در  آب  پيشروی  سرعت  که  باشيد  داشته  توجه  کنيد.  فرعی  جويچه های 
تقريبًا يکسان و آرام باشد تا امکان نفوذ در پشته ها بوجود آيد. می توانيد جهت تنظيم 
سرعت آب در داخل جويچه ها، از کلش استفاده کنيد. گزارشی از کليه مراحل آبياری 

نشتی تهيه و در اختيار مربی خود قرار دهيد.

قطرات  يا  ذرات  صورت  به  فشار  تحت  لوله  داخل  از  آب  روش  اين  در  بارانی:  آبياری  ج) 
روی محصول پاشيده می شود. از محاسن آن می توان عدم نياز به تسطيح زمين، پخش يکنواخت آب 

در مزرعه، صرفه جويی در مقدار مصرف آب و عدم سله بستن و تنظيم دما را نام برد.
د) آبياری قطره ای: در اين روش آب به صورت قطرات از طريق لوله های تحت فشار در پای 
کنترل  و  محلول  کودهای  توزيع  امکان  و  آب  در  صرفه جويی  آن  محاسن  از  می شود.  ريخته  گياه  هر 

علف های هرز فواصل رديف ها است.

بازديد از آبياری های تحت فشار
به همراه مربی خود از مراکزی که دارای آبياری تحت فشار می باشند بازديد به عمل 
آوريد و ضمن آشنايی با دستگاه های ذکر شده و طرز کار آن ها از انواع آبياری های بارانی 

و قطره ای موجود در آن مرکز گزارشی تهيه و به مربی خود تحويل دهيد.
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هـ) آبياری زيرزمينی: در اين روش آب روی زمين قرار نمی گيرد و در سطح جريان ندارد، 
بلکه در زير زمين در داخل لوله های تراوا جريان می يابد.

آن  از  خاص  شرايط  در  که  است  مرسوم  نيز  کوزه ای  و   ١ مه پاش  نام  به  ديگر  روش  دو  ضمنًا 
استفاده می شود (گلخانه و مزارع کويری).

٣ــ٧ــ غلتک زدن
ضمن عمليات داشت در چند مورد از غلتک استفاده می شود:

ــ در زراعت غالت به علت يخ زدگی ناشی از سرمای زمستان سطح خاک پوک شده و ريشه 
ممکن است صدمه ببيند که برای جلوگيری از آن و همچنين پنجه زدن بيشتر مزرعه غلتک زده می شود. 

در چمن کاری نيز قبل و بعد از بذرپاشی عمليات غلتک زدن انجام می شود.
ــ نوعی غلتک دندانه دار نيز وجود دارد که برای سله شکنی مورد استفاده قرار می گيرد.

٤ــ٧ــ واکاری
واکاری يعنی دوباره کاشتن قسمت هايی از مزرعه که به تعداد کافی گياه در آن سبز نشده است. 
گاهی پس از سبزشدن بعضی از نقاط به داليل مختلف مانند بارش تگرگ، سرمای بی موقع، سله بستن، 
نرسيدن رطوبت کافی، تنظيم نبودن بذرکار، کمی قوه ناميه گياه، باعث می شود که قسمت هايی از مزرعه 
بدون گياه بماند. معموًال برای رفع اين مسأله، در مورد گياهانی که خاصيت جابجايی آن ها زياد باشد، 
اقدام به کندن بوته های اضافی از محل پرتراکم و کاشت آن ها در محل های خالی می شود. در مورد 
گياهانی که خاصيت جابه جايی ندارند بايد بالفاصله اقدام به کاشتن مقداری بذر در نقاط کم بوته نمود 

که اين عمل را واکاری گويند.
عمل واکاری نبايد چندان به تأخير افتد که اختالف رشد بوته های اصلی و واکاری زياد باشد، 

به استثناء درختکاری که در سال دوم بعد از کاشت بايد اقدام به اين کار نمود.

٥  ــ٧ــ ُتُنک کردن
يعنی حذف بوته های اضافی به طوری که در واحد سطح تعداد آن ها به اندازه مطلوب برسد، به اين 
ترتيب که در بذرپاشی امکان دارد که علی رغم دّقت های الزم ميزان تراکم بذر در يک نقطه زيادتر از حد 

Mist ــ١
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لزوم باشد. از طرفی برای به دست آوردن محصول و نهال خوب بايد تعداد بذر در واحد سطح در يک 
حدنصاب معين پيروی کند بنابراين، بايد با حذف بوته های اضافی فواصل و تعداد بوته ها را به صورت 

دلخواه درآورد که اين عمل را ُتُنک کردن گويند.

بحث کنيد
 آيا ممکن است زارع به صورت عمد بيش از حد مطلوب بذر بکارد؟

عمليات ُتُنک و واکاری
وسايل الزم: بيلچه، ميخ، نشاء، شن کش، بذور مورد نياز 

مطمئنًا  کنيد.  مراجعه  کاشته ايد  قبلی  عملی  فعاليت های  طی  که  مزارعی  به 
قسمت هايی را خواهيد ديد که تراکم بوته ها بيشتر از حد مطلوب است و قسمت هايی را 
می بينيد که بذور بنا به داليلی سبز نکرده اند پس از بررسی علل به وسيله ی بيلچه از نقاط 
با تراکم زياد بوته های اضافه را با احتياط به همراه مقداری خاک اطراف ريشه درآوريد 
و توسط ميخ نشاء و بيلچه در محل هايی که تراکم از حد مطلوب کمتر است بکاريد. توجه 
داشته باشيد که اين مورد بيشتر در روش بذرپاشی اتفاق می افتد. در کشت های رديفی 
ممکن است بوته های اضافی وجود نداشته باشد. برای واکاری اين مزارع  بهتر است 
کاشت دوباره ی بذر در جاهای خالی انجام گيرد. ضمنًا نبايد فاصله ی زمانی زيادی بين 
واکاری و ُتُنک با زمان سبز شدن بوته ها وجود داشته باشد. از کليه مراحل عمليات فوق 

گزارشی تهيه و در اختيار مربی خود قرار دهيد.

فعاليت عملی فعاليت عملی ٤٤ ــ ــ٧٧

٦  ــ٧ــ وجين
گياهانی  در  بيشتر  وجين  گويند.  وجين  مکانيکی  وسايل  از  استفاده  با  هرز  علف های  دفع  به 
ذرت،  مانند  گويند  وجينی  گياهان  را  گياهانی  چنين  می گيرد.  انجام  می شوند  کاشته  رديفی  به طور  که 

سيب زمينی، توتون، چغندرقند و غيره.
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صورت  در  آن ها  عملکرد  و  نداشته  هرز  علف های  با  را  زيادی  رقابت  قدرت  محصوالت  اين 
عدم وجين پايين خواهد بود. معموًال عمليات سله شکنی و وجين به طور همزمان و با يک وسيله انجام 

می گيرد و خاک دهی پای بوته نيز صورت می گيرد.

٧ــ٧ــ سله شکنی
سله  می شود  ايجاد  آبياری  از  پس  سنگين  زمين های  در  که  را  نفوذی  قابل  غير  و  سخت  قشر 
شرايط  کردن  بهتر  برای  الزم  و  مفيد  بسيار  عمليات  از  يکی  زمين  زدن  سيخک  و  سله شکنی  گويند. 
محيطی و رشد و نمو گياه است. اين عمل مخصوصًا در اراضی سنگين و رسی که هربار پس از آبياری 
قسمت های فوقانی آن سفت و سخت می شود و از لحاظ تهويه، عدم نفوذ آب وهدر رفت رطوبت خاک 
و همين طور عدم رشد قطری و قطع ريشه ها و تارهای کشنده و در بعضی موارد به طور کلی سبب عدم 

خروج نهال جوان از خاک می گردد بسيار الزم و ضروری به نظر می رسد.

فعاليت عملی فعاليت عملی ٥٥ ــ ــ٧٧
عمليات وجين، سله شکنی و خاک دادن پای بوته

وسايل الزم: کج بيل يا فوکا، بيلچه
از  استفاده  با  کنيد.  مراجعه  کاشته ايد  (٣   ــ٦)  فعاليت  در  که  ذرت  مزرعه ی  به 
فوکا يا کج بيل يا بيلچه علف های هرز را وجين کنيد. سله های ايجاد شده بين رديف ها و 
پشته ها را بشکنيد و خاک حاصل از عمل سله شکنی پس از نرم کردن پای بوته های ذرت 
بريزيد تا هر سه عمليات توأم انجام گيرد. مواظب باشيد بوته ها را زير پا له نکنيد. از کليه 

مراحل عمليات گزارش تهيه و در اختيار مربی خود قرار دهيد.

٨   ــ٧ــ استفاده از سايبان
از سايبان برای موارد زير استفاده می شود:

١ــ جلوگيری از خطر آفتاب زدگی گياهان و بوته ها در خزانه با استفاده از داربست و شاخه و 
برگ درختان به خصوص برای نهال های پيوند شده.
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٢ــ جلوگيری از تابش شديد خورشيد به گلخانه ها با استفاده از سايبان حصيری يا پاشيدن ِگل 
سفيد به صورت محلول روی شيشه های گلخانه.

٣ــ استفاده از سايبان برای بوته های تازه سبز شده در خزانه و گياهانی که طاقت تحمل گرما و 
شدت نور زياد را ندارند.

٩ــ٧ــ قيم زدن
قيم در موارد زير قابل استفاده است:

١ــ برای نگهداری بوته های گل در گلدان.
٢ــ در مزارع سبزيکاری برای سرپا نگهداشتن بوته های نخودفرنگی، لوبيای پا بلند و گوجه فرنگی 

و يا هر گياه با ساقه رونده يا پيچنده
٣ــ در خزانه نهال های پيوندی برای حفاظت پيوندک سبز شده در مقابل وزش باد شديد. 

طرز استفاده از قيم چوبی: ابتدا نوک قيم را تراش داده و پس از باريک شدن، نوک آن را 
نيم سوز می کنند و پوسته آن را به قير آغشته می کنند و در پای نهال به عنوان قيم به کار می برند (عمل 
مرطوب است)  خاک  داخل  در  پوسيدگی  جلوگيری از  برای  نهال  پای  قيم  کردن  قيراندود  نيم سوز و 
بعد قيم را در فاصله چند سانتی متری نهال در خاک فرو می برند و با استفاده از نخ در دو يا سه نقطه 
(بسته به طول نهال) نهال را به قيم به شکل ∞ می بندند اين طريق بستن، نهال را از ساييده شدن به قيم 

حفظ می کند.

شکل ١ــ٧ــ نخودفرنگی برروی قيم
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١٠ــ٧ــ پاجوش گيری
بعضی از درختان مانند سيب و گالبی، انار و گوجه در پايه مادری پاجوش توليد می کنند در 
صورتی که پاجوش های حاصله روی ساقه و ريشه گياه جنبه توليدی و ازدياد نداشته باشد بايد آن ها را 
مرتبًا قطع کرد تا موجب ضعيف شدن گياه نشود. به خصوص روی نهال های حاصله از بذور در خزانه 
که به منظور پايه انتخاب می شوند يا نهال هايی که پيوند شده و به خزانه دوم يا انتظار منتقل می شوند الزم 

است پاجوش گيری به طور مرتب انجام گيرد.

١١ــ٧ــ کود سرک
بعضی از مواد غذايی مورد نياز گياه مانند انواع کودهای ازته معدنی که قابل حل در آب هستند 
مقداری  اصلی،  محل  در  يا  و  خزانه  در  شده  سبز  گياهان  تقويت  برای  اغلب  لذا  می روند  بين  از  زود 
مواد غذايی جديد به عنوان کود سرک در اختيار گياهان قرار می دهند. معموًال اين مواد به شکل کود 
حيوانی (بايد حتمًا پوسيده باشد) و يا کود معدنی خشک و يا کود محلول به گياهان داده می شود بعد 
از کاشت کمتر اتفاق می افتد که خزانه احتياج به کود سرک داشته باشد، معذالک در صورت احتياج 
می توان از کود َاُزِته و يا ريزمغذی ها استفاده کرد. بهترين موقع دادن کود سرک به گياهان موقع غروب 
آفتاب قبل از آبياری و بارندگی است. بعضی اوقات آثار سوختگی روی برگ سبزی ها ديده می شود 
که در اين صورت در دادن کود سرک به سبزی های برگی بايد دقت بيشتری به عمل آورد. پس از دادن 
کود سرک بايد آبياری کرد. در قلمستان ها قبل از ريشه دار شدن قلمه ها نبايد از کود سرک استفاده 

نمود. اما بعد از حصول اطمينان مصرف کود سرک ضروری است.

٩٥

فعاليت عملی فعاليت عملی ٦٦ ــ ــ٧٧
اضافه کردن کود سرک

وسايل الزم: کودهای سرک مورد نياز، پارچه، کودپاش سانتريفوژ، تراکتور
کودهای سرک مورد نياز کشت های انجام شده را به همراه مربی خود محاسبه کنيد. 
ديگر را  کنيد و قسمتی  کودپاشی  بستن پارچه به کمر به صورت دستی  مزرعه را با  قسمتی از 
در داخل کودپاش سانتريفوژ تراکتور بريزيد و با سرعت مناسب نسبت به پخش کود در مزرعه 
اقدام کنيد به دقت عمليات را انجام دهيد تا توزيع يکنواخت باشد. از عمليات گزارش تهيه و 

به مربی خود ارائه دهيد.
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١٢ــ٧ــ سفيد کردن
پاره ای از سبزی ها مانند کرفس، گل کلم و… بايد قبل از مصرف سفيد شوند تا از حيث طعم 
و لطافت قابل استفاده شوند. برای اين منظور بايد به طرق مختلف از رسيدن نور خورشيد به قسمت 

مورد نظر جلوگيری کرد.
از نظر فيزيولوژی، سفيد کردن يعنی جلوگيری از تشکيل کلروفيل برای بازارپسندی محصول 
می باشد. اين امر ميسر نيست مگر آن که گياه در تاريکی نشو و نما کند، يکی از راه های سفيد کردن، 

خاک دادن پای بوته و پوشاندن گل توسط برگ ها می باشد.

١٣ــ٧ــ هرس
از  قسمتی  بايد  بدهند  مرغوب تری  محصول  اين که  برای  ميوه  درختان  و  سبزی ها  از  پاره ای 
زايشی  و  رويشی  اندام های  بين  تعادل  ايجاد  برای  که  را  عمل  اين  شود.  قطع  آن ها  فوقانی  اندام های 
از  قبل  هرس  و  ذرت،  کدو،  گوجه فرنگی،  خربزه،  هرس،  مثًال  می نامند.  کردن  هرس  می گيرد  انجام 
کاشِت نهال های درختان به منظور حفظ و تعادل بين ريشه و ساقه، بعد از باردهی برای مرغوبيت ميوه 

و قبل از باردهی به منظور فرم دادن درخت انجام می گيرد.

١٤ــ٧ــ خاک دادن پای بوته
در بعضی از گياهان مانند ذرت و توتون که ريشه های افشان، شاخ و برگ فراوان و ساقه بلندی 
دارند، در مقابل باد کم استقامت هستند و ممکن است روی زمين بخوابند. برای ازدياد استحکام پای 
را  بوته ها  پای  اگر  سيب زمينی  قبيل  از  گياهان  از  ديگر  پاره ای  برای  هم چنين  می دهند.  خاک  را  آن ها 
خاک دهند در اطراف طوقه غدد زيادی تشکيل می شود و يا در مورد گوجه فرنگی خاک دادن پای بوته 
باعث افزايش ريشه و درنتيجه افزايش محصول می شود. خاک دادن پای بوته ها در زراعت هايی که روی 
خطوط موازی کشت شده اند با ماشين آالت مخصوص انجام می گيرد. هم چنين به منظور سفيد کردن 

بعضی از سبزی ها مانند کرفس، تره فرنگی و کاسنی فرنگی نيز خاک دهی مورد استفاده قرار می گيرد.

١٥ــ٧ــ پيوند
عبارت است از اتصال دو قطعه بافت زنده ی گياهی به يکديگر به نحوی که با هم يکی شوند و 
متعاقبًا به عنوان يک گياه به زندگی ادامه دهند. قسمتی که در باالی محل پيوند قرار می گيرد پيوندک و 
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قسمت زيرين که ريشه دار است پايه خوانده می شود.
علل انجام پيوند: ١ــ امکان ازدياد گياهانی که نمی توانند به آسانی توسط قلمه و خوابيدن و يا 
ديگر روش های رويشی زياد شوند ٢ــ تسريع در باردهی ٣ــ جوان کردن درختان مسن ٤ــ بارور کردن 
نهال های حاصل از بذر ٥ ــ استفاده از مزايای برخی از پايه ها ٦ ــ تغيير ارقام ميوه يک باغ ٧ــ به دست 

آوردن شکل ويژه ای از رشد، اندام و محصول ٨ ــ ترميم قسمت های آسيب ديده درختان.
هرگاه پيوندک از يک شاخه حاوی چند جوانه تشکيل شده باشد به آن پيوند شاخه گويند و هرگاه 
تنها از يک جوانه به انضمام اندکی از پوست تشکيل شده باشد آن را کوپيوند (پيوند جوانه) می نامند. 

پيوند انواع مختلفی دارد که شما در درس توليد محصوالت باغی با آنها آشنا خواهيد شد.

١٦ــ٧ــ کنترل آفات و بيماری ها
به طور کلی نباتات زراعی از زمانی که در زمين کشت می شوند تا زمانی که محصول آن ها برای 
نگهداری به انبارها انتقال می يابد، تحت تأثير عوامل و حوادث مختلفی قرار می گيرند که عده ای از آن ها با 
اثرات سوء و زيان بار خود می توانند اسباب نابودی گياهان مزروعی را فراهم آورند. لذا می بايد با شناخت 
دقيق اين عوامل و حوادث و هم چنين شناخت اثرات مضر آن ها، روش های به خصوصی را به کار گرفت 

تا گياهان بتوانند تحت محافظت قرار گيرند و از خسارت وارده به آن ها جلوگيری به عمل آيد.
١ــ١٦ــ٧ــ تعريف آفت: آفت، به موجودات زيان آوری گفته می شود که در مراحل مختلف 
توليد و نگهداری محصول باعث کاهش کيفيت و کميت آن می شود. به عبارت ديگر، آفت به جانورانی 
آفات  مهم ترين  می رسانند.  آسيب  کشاورزی  محصوالت  گياهی  اندام های  و  گياه  به  که  می شود  گفته 

گياهان زراعی و باغی عبارتند از:
١ــ پستانداران مانند: گراز، خرگوش و …

٢ــ نرم تنان مانند: راب، حلزون و …
٣ــ پرندگان مانند: گنجشک، سار و …
٤ــ بندپايان مانند: حشرات، کنه ها و …

٢ــ١٦ــ٧ــ تعريف بيماری: اختالل در اعمال فيزيولوژيکی گياهان در اثر حمله ويروس ها، 
قارچ ها، باکتری ها و نماتدها را بيماری می نامند.

عوامل توليد کننده بيماری به دو دسته تقسيم می شوند:
١ــ عوامل بيماری زای انگلی، ٢ــ عوامل بيماری زای غيرانگلی.
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١ــ عوامل بيماری زای انگلی: شامل:
الف) ويروس ها (بيماری موزاييک چغندرقند).

ب) باکتری ها (سرطان ريشه مو).
ج) قارچ ها (پوسيدگی سفيد ريشه درختان).

د) نماتدها (يا کرم های ميکروسکوپی) (نماتد سيب زمينی).
هـ) گياهان گل دار انگل (گل جاليز و سس).

٢ــ عوامل بيماری زای غيرانگلی: شامل:
نامطلوب  ميزان  مضر،  شيميايی  ترکيبات  تهويه،  خاک (عدم  در  موجود  نامطلوب  شرايط  الف) 

رطوبت، ساختمان فيزيکی و غيره).
ب) شرايط نامطلوب جوی (درجه حرارت، تگرگ، نور، باد، رطوبت، برق زدگی و غيره).

ج) لطمات شيميايی و مکانيکی
١ــ صدمات شيميايی: بر اثر مصرف بيش از حد علف کش ها، حشره کش ها و قارچ کش ها.
٢ــ صدمات مکانيکی: صدمه هايی که بر اثر کار ادوات و ماشين آالت کشاورزی به محصول 

وارد می شود.
٣ــ١٦ــ٧ــ پيشگيری از آفات و امراض: به طور قطع پيشگيری از صدمه و خسارت 
آفات و امراض مهم تر و مبرم تر از کنترل آن هاست، زيرا اوًال در وقت و هزينه صرف جويی می شود، در 
ثانی پيشگيری معموًال لزوم ايجاد کنترل را منتفی می کند و بخشی از مسئوليت کنترل را به عهده ی گياه 
و طبيعت واگذار می کند. حال بايد ديد که چه عوامل و زمينه هايی باعث بروز و طغيان آفات و امراض 

می شوند، سپس با شناخت آن ها راه های مقابله با هريک را بررسی کرد.
که  می بايد  لزوم  برحسب  مناطق،  برخی  در  زراعی:  گياه  نوع  يک  حّد  از  بيش  کشت  ١ــ 
مثال  به طور  شود،  داده  اختصاص  ُپرارزش  گياهی  کشِت  به  کشاورزی  زمين های  از  وسيعی  سطوح 
کشت چغندرقند در مناطق نزديک به کارخانه. اين مسئله باعث می شود تا آفات مربوط به اين محصول 

در زمين افزايش يابند، لذا با سمپاشی های به موقع می توان از شيوع و طغيان آفات جلوگيری کرد.
کمبود  غذايی  مواد  حيث  از  که  ضعيفی  مزروعی  گياهان  زراعی:  گياه  شدن  ضعيف  ٢ــ 
دارند، معموًال قدرت تحمل بسيار اندکی دارند و در مقابل خسارت آفات و بيماری ها سريعًا از پای 
درمی آيند، لذا می بايد نباتات زراعی و باغی را با عملياتی از قبيل کود دادن، آبياری مرتب، شخم زدن 

و َهرس تقويت کرد و قدرت آن ها را برای مقابله به آفات و امراض افزايش داد.
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٣ــ از بين رفتن تعادل محيط: به طور معمول در يک اقليم، موجودات جانوری و گياهی و 
آفات و بيماری ها به طور نسبی، جمعيت يکديگر را کنترل می کنند. حال اگر با وارد کردن گياه يا جانوری 
جديد، و يا از بين بردن آن ها، تعادل محيط را برهم بزنيم به طور قطع برخی از موجودات زنده، به صورت 
آفتی خطرناک طغيان خواهند کرد، به طور مثال، حشره کفشدوزک از آفت شته تغذيه می کند، حال اگر 

کفشدوزک ها به دليلی از بين بروند، جمعيت شته ها شديدًا افزايش می يابد و باعث طغيان آن ها می شود.
٤ــ نقش علف های هرز: اکثر آفات و بيماری ها تا زمانی که نباتات زراعی رشد پيدا نکرده اند، 
دوره ای از زندگی خود را روی علف های هرز می گذرانند و بعدًا به گياهان مزروعی حمله ور می شوند. 
رقابت  به  زراعی  گياهان  با  غيره،  و  نور  و  غذايی  مواد  و  آب  از  استفاده  در  هرز  علف های  هم چنين 

می پردازند و باعث ضعف آن ها می شوند در نتيجه لزوم کنترل آن ها امری اجتناب ناپذير است.
ماده ای  به تدريج  سم،  نوع  يک  از  مکرر  مصرف  اثر  در  سموم:  به  آفات  شدن  مقاوم  ٥ ــ 
ضدسم در بدن آفات ساخته می شود و به مرور باعث ايجاد نسلی می گردد که همگی نسبت به آن سم 
به خصوص مقاومند و آن سم ديگر نمی تواند تأثيری در کنترل جمعيت آفت داشته باشد. لذا اين مشکل 

را می بايد با اجرای روش صحيح سمپاشی و عوض کردن نوع سم برطرف کرد.
٦ ــ آلودگی منطقه ی زيرکشت: مزارع و باغاتی که رها شده اند و هيچ نوع کنترلی بر روی 
و  درآيند  آلودگی  شيوع  و  پخش  مراکز  به صورت  می توانند  نمی گيرد  صورت  آن ها  امراض  و  آفات 
زمين های مزروعی مجاور خود را آلوده کنند برای جلوگيری از اين مشکل می بايدکه در هر منطقه، 

تمامی زارعين و باغداران هم زمان با هم به دفع آفات و امراض اقدام کنند.
٤ــ١٦ــ٧ــ روش های کنترل آفات و بيماری ها: در مجموع، عواملی که جمعيت آفات و 

امراض را کنترل می کنند به دو بخش تقسيم می شوند. الف: عوامل طبيعی. ب: کنترل عملی.
الف) عوامل طبيعی: اين عوامل مثل وضعيت جغرافيايی، وضع طبيعی منطقه و شرايط آب و 

هوايی، بدون نياز به دخالت انسان می توانند جمعيت آفات و امراض را کنترل کنند.
١ــ وضعيت جغرافيايی: کويرهای خشک، اقيانوس ها، کوه های مرتفع و درياها، خود در 

کنترل جمعيت آفات و امراض نقش مهمی را بازی می کنند.
٢ــ وضع طبيعی منطقه: هر منطقه که خصوصيات طبيعی آن دست نخورده و ِبکر باقی بماند، 
به طور قطع تعادِل طبيعی آن برای زمان های طوالنی پايدار باقی خواهد ماند، ولی متأسفانه با از بين رفتن 
جنگل ها و علفزارها توسط انسان، و جايگزينی زمين های مزروعی به جای آن عده ای از حشرات که 

قبًال خسارتی وارد نمی کردند امروزه به صورت آفت خودنمايی می کنند.
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٣ــ شرايط آب و هوايی: اين شرايط قادرند تا در برخی مناطق، جمعيت عده ای از آفات را 
کنترل کنند. مثًال هر دو منطقه ی شمال و جنوب ايران آفت شپشک مرکبات دارند، با اين فرق که در 
جنوب به علت وجود آب و هوای گرم از طغيان و گسترش اين آفت جلوگيری به عمل می آيد، درحالی 

که در شمال، اين آفت می تواند خسارات شديدی را وارد کند.
ـ کنترل عملی: انجام کنترل عملی آفات و بيماری ها به روش های مختلفی صورت می گيرد،  بـ 

اين روش ها شامل موارد زير هستند:
١ــ کنترل زراعی: شامل يک سری عمليات زراعی منظم و به موقع است که هم در ارتباط با 

کنترل و هم پيشگيری به مورد اجرا درمی آيد و مراحل زير را شامل می شود:
الف) تقويت زمين.

ب) شخم.
ج) برنامه آيش و تناوب متناسب.

د) آبياری متناسب.
هـ) تاريخ کاشت مناسب.

و) دفع علف های هرز در مزرعه و اطراف.
ز) روش های کاشت مناسب.

ح ) يخ آب زمستانه.
ط) انتخاب ارقام مقاوم.

٢ــ کنترل مکانيکی: با جمع آوری بعضی آفات و محصوالت و اعضای آفت زده ی گياه و از 
بين بردن آن ها، مثل جمع آوری انارهای آلوده به کرِم گلوگاه انار و نابود کردن آن ها.

٣ــ کنترل شيميايی: با پاشيدن يک سری از مواد شيميايی به نام سّم، به اندام های مختلف 
گياهی برای نابود کردن آفات و امراض، مثل استفاده از سم گوزاتيون بر عليه کرم سيب و استفاده از 

گوگرد بر عليه بيماری سفيدک سطحی مو.
سوزاندن  مثل  گياهی  آفات  دفع  برای  سرما  يا  حرارت  از  استفاده  با  فيزيکی:  کنترل  ٤ــ 

شاخه ی آلوده به کرم پروانه فری و يا ضدعفونی بذر گندم با آب گرم بر عليه نماتد.
٥ ــ کنترل قرنطينه ای: با ايجاد ُپست های قرنطينه ای در مرزهای کشور به منظور جلوگيری 

از ورود محصوالت آلوده به آفات و امراض به داخل کشور.
٦ ــ کنترل بيولوژيکی: با استفاده از موجودات زنده بر عليه آفات و امراض، مثل پرورش 

کفشدوزک برای تغذيه از شته و رها کردن آن ها در باغات و مزارع.
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٧ــ کنترل روانی: با به دام انداختن آفات به وسيله ی بوهای مختلف و طيف ها و نور و… و 
سپس انهدام آن ها، مثل جمع آوری آفت سوسک کرم سفيد ريشه با استفاده از تله ی نوری.

٨ ــ کنترل تلفيقی: يعنی آميختن چند روش کنترل با هم و کار بردن توأم آن ها، زيرا به طور 
کنترل، نتيجه ی صحيحی به دست نمی دهد، لذا بايستی از  معمول تنها به کار بستن يکی از روش های 
روش های ديگر نيز توأمًا استفاده نمود مثل کنترل آفت آبدزدک که روش های شيميايی، روانی و زراعی 

هم زمان با هم انجام می گيرند.

   آزمون
١ــ عمليات داشت را تعريف کنيد.

٢ــ فاصله زمانی بين دو آبياری متوالی را………… می نامند.
٣ــ معايب آبياری به روش غرقابی چيست؟

٤ــ وجين را تعريف کنيد.
واحد  در  مطلوب  تراکم  به  رسيدن  منظور  به  اضافی  بوته های  حذف  منظور  به  که  عملياتی  ٥ ــ 

سطح انجام می گيرد چه نام دارد؟
٦ ــ در قلمستان ها قبل از………… قلمه ها نبايد از کود سرک استفاده کرد.

٧ــ پاره ای از سبزی ها مانند………… و………… بايد قبل از مصرف سفيد شوند.
٨ ــ عمليات خاک دادن پای بوته برای سيب زمينی به چه منظوری انجام می گيرد؟
٩ــ پيوندی که از يک جوانه به انضمام اندکی پوست تشکيل شده باشد چه نام دارد؟

١٠ــ آفت را تعريف کنيد.
١١ــ عوامل توليد کننده ی بيماری به دو دسته تقسيم می شوند آن دو دسته را نام ببريد.

ساخته  آفات  بدن  در  ماده ای………  به تدريج  سم،  نوع  يک  از  مکرر  مصرف  اثر  در  ١٢ــ 
می شود.

١٣ــ استفاده از موجودات زنده بر عليه آفات و امراض کنترل……… ناميده می شود.
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فصل هشتم فصل هشتم 

برداشتبرداشت
هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند:

١ــ رسيدگی محصول را توضيح دهد.
ـ  زمان برداشت بعضی از گياهان را بيان کند.  ٢ ـ

٣ ــ طرق و نحوه برداشت بعضی از گياهان را توضيح دهد. 
٤ــ زمان برداشت و مراحل رسيدن برخی از ميوه ها و سبزی ها را بيان کند. 

٥ ــ بعضی از انواع علوفه و زمان مناسب برداشت هر کدام را بيان کند. 
٦ ــ برداشت دستی را توضيح دهد. 

٧ ــ برداشت ماشينی گياهان را توضيح دهد. 
ـ  برداشت گل را توضيح دهد.  ٨ ـ

ـ  برداشت سبزی ها را توضيح دهد.  ٩ ـ
ـ  برداشت چای را توضيح دهد.  ١٠ ـ

١١ــ چند نمونه از محصوالت زراعی و باغی را به روش دستی برداشت نمايد. 

ـ ٨  ــ برداشت ١ـ
گياه بعد از اتمام دوره ی رويشی خود وارد مرحله زايشی (گل و ميوه دادن) می شود. در اين دوره 
مراحل دادن گل و ميوه را سپری می کند. بسته به نوع محصول و هدف توليد ممکن است محصول در آخر 
دوره ی رويشی يا در مرحله گل و يا در مرحله توليد ميوه برداشت شود. به هر صورت برداشت به موقع و 

رعايت نکات و اصول فنی مربوط به برداشت از اهميت زيادی خصوصًا اقتصادی برخوردار است. 
در صورتی که برداشت به موقع انجام پذيرد محصول بهترين کمّيت و کيفيت را خواهد داشت. 
از  و  می شود  مرغوبيت  عدم  و  عملکرد  کاهش  باعث  محصول  کامل  نرسيدن  علت  به  زود  برداشت 
است  ممکن  حد،  از  بيش  رسيدگی  علت  به  (دير)  تأخير  با  برداشت  می کاهد.  محصول  بازار پسندی 
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محصول در هنگام برداشت صدمه ببيند و قسمتی از آن فاسد و غير قابل فروش شود که برای توليد کننده 
زيانبار است. ضمنًا برای انبار کردن به هيچ   وجه مناسب نخواهد بود. 

با توجه به اين که اولين شرط برداشت هر محصول رسيده بودن آن است، بنابراين قبل از پرداختن 
به نحوه ی برداشت محصوالت الزم است مفهوم رسيدگی را بدانيد. 

ـ  ٨  ــ رسيدگی ٢ ـ
به طور ُکلی دو نوع رسيدگی وجود دارد. 

کامل  محصول  طبيعی  رشد  رسيدگی  نوع  اين  فيزيولوژيکی:  در  رسيدگی  ـ   ـ  ٨ ـ ١ ــ٢ ـ
می شود، يعنی محصول تمام مراحل رشد و نمو خود را روی گياه مادری به اتمام می رساند. بسياری از 
محصوالت کشاورزی پس از رسيدن فيزيولوژيکی قابل برداشت و استفاده می باشند مانند انواع غالت 

و حبوبات و برخی محصوالت باغی مانند هندوانه، گيالس، انگور، مرکبات و ...
ـ  رسيدگی تجارتی:  بعضی از محصوالت در زمان برداشت دارای بازارپسندی  ـ  ٨ ـ ٢ ــ٢ ـ
مناسب نبوده و در مراحل قبل و يا بعد از آن دارای ارزش تجارتی و اقتصادی بيش تری می باشند که 

به آن رسيدگی تجارتی يا اقتصادی گويند. مانند: 
ـ ميوه هايی که بافت گوشتی آبدار دارند نظير خيار و بادمجان و يا ميوه هايی که بافت گوشتی  الفـ 

کم آب دارند نظير نخود فرنگی، لوبيا سبز، ذرت شيرين، سبزيجات برگی، باميه و ...
اين گونه ميوه ها قبل از رسيدن فيزيولوژيکی برای عرضه به بازار مصرف مناسبند و اگر ديرتر 
کيفيت  نظر  از  و  شده  خشبی  بافت  دارای  اکثرًا  برسند  فيزيولوژيکی  رسيدگی  به  و  شوند  برداشت 

بازار پسند نيستند. 
ب ــ ميوه هايی که مانند سيب، موز، گوجه فرنگی و خرما بين پايان مراحل رشد و شروع رسيدن 
برای مصرف فاصله ی کم و بيش طوالنی به نام بلوغ وجود دارد که اين گونه ميوه ها مدتی بعد از رسيدن 
فيزيولوژيکی مطلوب و قابل مصرف می شوند. اين ميوه ها پس از برداشت مرحله رسيدگی خود را نيز 

می توانند ادامه دهند. 
برداشت  فيزيولوژيکی  رسيدگی  مرحله ی  در  زراعی  محصوالت  اکثر  که  داشت  توجه  بايد 
می شوند مانند غالت و حبوبات ولی در محصوالت باغی اکثرًا سليقه ی مصرف کننده و بازارپسندی 
از  بعد  يا  قبل  است  ممکن  شد  گفته  که  همان طور  زمان  اين  که  می کند  مشخص  آن   را  برداشت  زمان 

رسيدن فيزيولوژيکی باشد. 
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اکثر  مانند  است  برداشت  زمان  تابع  نيز  زراعی  محصوالت  از  برخی  برای  بازارپسندی  البته 
محصوالت علوفه ای. 

ـ  ٨  ــ برداشت محصوالت زراعی و باغی ٣ ـ
برداشت محصوالت برحسب هدفی که از کشت آن ها دارند متفاوت است و می توان آن ها را 

برحسب نوع مصرفی که دارند تقسيم بندی نمود. 
ـ  مصرف ميوه ای: مانند گوجه فرنگی، خيار، هندوانه، ميوه درختان و ... ١ ـ

ذرت  نخودفرنگی،  باقال،  نخود،  لوبيا،  ذرت،  برنج،  جو،  گندم،  مانند  دانه ای:   مصرف  ـ   ٢ـ
باللی و ...

ـ   مصرف گل: مانند زعفران، گل کلم، آرتيشو، انواع گل های شاخه بريده، گلدانی و ... ٣ ـ

ـ مصرف قسمت های علفی: مانند يونجه، شبدر، اسپرس، سبزی های برگی ساقه ای و ... ٤ـ 
٥ ــ قسمت های برگی: مانند چای، توتون، کاهو، اسفناج، کلم پيچ و ...

٦ ــ مصرف ساقه ای: مانند نيشکر، کنف، مارچوبه و ...
پياز،  سيب زمينی،  لبويی،  چغندر  چغندرقند،  مانند  زير زمينی:  اندام های  از  مصرف  ٧ ــ 

سير، موسير، هويج، شلغم، سيب زمينی ترشی و ...

ـ  ٨  ــ برداشت محصوالت زراعی ٤ ـ
در اين بخش اجماًال به اصول کلی برداشت دو گروه مهم محصوالت زراعی يعنی غالت و علوفه 

اشاره می شود. 
ـ  ٨ ــ برداشت غالت: دانه غالت خصوصًا گندم و جو بايد زمانی برداشت شوند که  ١ ــ٤ ـ
گياه رشد کافی کرده و ديگر رشد و نمو نکند. در اين مرحله رنگ عمومی ساقه و برگ ها کامًال زرد 
می شود و دانه به حالت سفت و سخت در می آيد. از نظر رطوبت دانه بهترين زمان برداشت وقتی است 

که دانه بيش تر از ١٤ درصد رطوبت نداشته باشد. 
اگر  خصوصًا  دانه،  بودن  خميری  يا  شيری  علت  به  شود  انجام  زود  برداشت  که  صورتی  در 
برداشت به وسيله کمباين صورت گيرد، بر اثر فشار داخلی دستگاه های کوبنده برداشت، دانه به صورت 
خميری در می آيد و محصول کامًال از بين می رود. حتی اگر محصول با دست برداشت شود و حالت 

خميری پيدا نکند در انبار بر اثر باال بردن رطوبت دانه فاسد می شود. 



١٠٥

برداشت با تأخير خصوصًا در رقم هايی که زود می ريزند باعث ريش دانه ها در سطح مزرعه و 
کاهش عملکرد خواهد شد. 

ـ   مراحل کلی برداشت غالت: عملياتی که برای برداشت دانه غالت انجام  می شود  ـ  ٨  ـ ٢ ــ٤ ـ
به ترتيب شامل مراحل درو، خرمن کردن، خرمنکوبی، جداسازی دانه از کلش و انبارکردن است. 

درو: بريدن ساقه را از نزديکی زمين درو می گويند که بيش تر در غالت مرسوم است ولی بعضی 
از گياهان علوفه ای و برخی از حبوبات نيز درو می شوند. 

درو هم با دست و هم با وسايل ماشينی (مکانيزه) امکان پذير است. در برداشت دستی کارگران 
ماهر به وسيله ی داس های مخصوص، ساقه ها را از نزديک سطح زمين قطع می کنند و در دسته های 
کوچک قرار می دهند. سپس تمام دسته ها روی هم انباشته می شوند و توده ای به نام خرمن به وجود 
می آيد. اين نوع برداشت در مزارع کوچک مقرون به صرفه است، در صورتی که اگر سطح زير کشت 
زياد، زمين صاف و هموار و کشت خصوصًا به صورت خطی باشد، برای سهولت و سرعت در برداشت 

از ماشين های مختلف استفاده می شود. 
قرار  مسير  يک  در  و  می کند  قطع  زمين  نزديک  از  را  ساقه  (موور): تنها  علف بر  ماشين  ــ 

می دهد (شکل ١ ــ٨). 

ـ  ٨ ــ موور در حال برداشت علوفه شکل ١ ـ
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ــ ماشين درو کن: عالوه بر قطع ساقه ها آن ها را نخ پيچی می کند و در مسير خود دسته ها را 
در سطح زمين قرار می دهد. 

ــ ماشين کمباين: عالوه بر کوبيدن، جدا کردن دانه از کاه، تميز کردن و انبار کردن دانه را هم 
انجام می دهد (شکل ٢ ــ ٨).

ـ  ٨  ــ کمباين در حال برداشت شکل ٢ ـ

خرمنکوب: بعد از اين که محصول با ساقه برداشت شد و به صورت خرمن درآمد دسته های 
خرمن شده داخل ماشين مخصوصی به نام خرمنکوب ريخته می شود تا با بريدن ساقه ها، مالش دادن و 
کوبيدن آن ها دانه و کاه و کلش جدا شود. کلش خردشده به کاه تبديل می شود و براثر باد  دادن دانه و 

کاه، دانه از کاه جدا و سپس جمع آوری و انبار می شود. 
انبار کردن: بعد از جدا  شدن دانه های غالت آن ها را در محل های مخصوصی انبار و نگهداری 
ديگر  عوامل  انبار و  حرارت  درجه  دانه ها،  رطوبت  درصد  به  انبار  در  نگهداری  زمان  مدت  می کنند. 
بستگی دارد. اگر مقدار غالت زياد باشد آن را در محل های مخصوصی به نام سيلو نگهداری می کنند 

تا هم شرايط مناسب رطوبت و حرارت ايجاد شود و هم از آفات و امراض انباری مصون بماند. 
برداشت  چين  يک  در  يا  برداشت  نظر  از  علوفه ای  گياهان  علوفه:  برداشت  ـ  ٨  ــ  ٣ ــ٤ ـ
می شوند مانند: ذرت علوفه ای يا در چندين چين مانند يونجه که در طول سال ١٥ ــ١٠ برداشت هم 
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امکان دارد. بعضی از اين گياهان يکساله اند مانند جو و ذرت، و برخی چند ساله اند مانند: يونجه، که 
از نظر شکل ظاهری به سه دسته تقسيم می شوند: 

١ ــ گياهانی که ريشه نازک و ساقه لطيف دارند مانند جو. 
ـ گياهانی که ريشه قوی و ساقه های کم و بيش ضخيم و برگ های لطيف دارند مانند: يونجه،  ٢ ـ

اسپرس و شبدر. 
٣ ــ گياهانی که ريشه سطحی و ساقه های قطور و برگ های خشن دارند مانند: ذرت، سورگوم. 

برداشت گياهان علوفه ای به صورت دستی و با استفاده از انواع داس يا ماشينی (انواع علف بر) 
انجام می شود. داس ها به صورت دسته کوتاه يا دسته بلند هستند. 

ماشين های برداشت در انواع مختلف اصوًال از يک دستگاه برش تشکيل شده اند اين دستگاه ها 
ـ بشقابی) زمان مناسب درو علوفه بستگی به  ـ   اّره ای    ـ خودبه شکل های مختلف ساخته شده اند (تيغه ای ـ
نوع و نحوه مصرف آن دارد. زيرا گياهان علوفه ای به صورت تازه، خشک و سيلو مورد استفاده دام ها 
قرار می گيرند. در حالت تازه معموًال علوفه به صورت دستی قبل از به گل رفتن با داس چيده می شود 

و يا مستقيمًا بر اثر چرانيدن مورد تعليف قرار می گيرند. 
در حالت خشک که در مورد يونجه، شبدر و اسپرس امکان پذير است زمان برداشت وقتی است 
که گياه به گل می رود يا دقيقًا زمانی است که حدود ٢٠ درصد بوته ها به گل رفته باشند. در اين حالت 
گياه بعد از درو به وسيله ی ماشين رديف کن دّوار رديف شده و بعد به وسيله دسته بند (بيلر) جمع آوری 
و بسته بندی می شود. قبل از جمع آوری به وسيله بيلر، علوفه بايد تقريبًا خشک شود. برای اين منظور 
بعد از درو چندين بار زير و رو می شود تا در معرض آفتاب خشک شود و رطوبت خود را از دست 
بدهد و رطوبت آن به حدود ٢٥ درصد برسد. خالصه علوفه نبايد زياد مرطوب يا زياد خشک باشد. 

زيرا اگر بيش از حد خشک شود برگ ها خرد می شوند و به هدر می روند. 
در حالت سيلو که بيش تر خاص ذرت علوفه ای است زمان برداشت وقتی است که مرحله گل 
خاتمه يافته و هنگام تشکيل دانه باشد. ولی دانه می بايد حالت شيری داشته باشد. برداشت در اين حالت 
اکثرًا ماشينی است و به وسيله دستگاهی به نام چاپر انجام می گيرد. دستگاه فوق ضمن قطع ساقه ها آن 
را خرد و تکه تکه می کند و برای سيلو مهيا می نمايد. در هنگام سيلو بايد علوفه کامًال فشرده و متراکم 
شود تا از نفوذ آب و هوا به داخل علوفه جلوگيری به عمل آيد. سيلوی علوفه معموًال در عمق زمين و 

به صورت شيب دار ساخته می شود. 
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ـ  ٨  ــ برداشت محصوالت باغی ٥ ـ
ـ  ٨  ــ برداشت ميوه: گياهان پس از رسيدن به سن بلوغ به گل می نشينند و گل ها پس  ١ ــ ٥  ـ

از تلقيح به ميوه تبديل می شوند. 
زمان و طول مدت رشد ميوه در گياهان، خصوصًا درختان ميوه متفاوت است حتی رسيدن ميوه 

در گونه های مختلف يک جنس نيز فرق می کند. 
برای جلوگيری از فساد ميوه ها در زمان حمل و نقل و عرضه به بازار بهتر است ميوه را قبل از 
رسيدن کامل برداشت کرد و با دقت در جعبه های مخصوص چوبی يا کارتن چيد و با حمل سريع بدست 
مصرف کننده رسانيد. اگر ميوه برداشتی را بخواهند در انبار يا سردخانه نگهداری کنند الزم است ميوه 

تقريبًا نيمه رس برداشت شود. 
مانند:  باالست  برداشت  هزينه های  علت  همين  به  می گيرد.  انجام  دستی  ميوه ها  اکثر  برداشت 

گوجه فرنگی، خيار، هندوانه و حتی ميوه اکثر درختان. 
به طور کلی برداشت ميوه ها به طرق زير انجام می گيرد. 

الف )  برداشت دستی: بهترين روش برداشت محسوب می شود زيرا ميوه کم تر ضربه و صدمه 
می بيند و از عمر انباری آن کاسته نمی شود و حالت بازارپسندی آن حفظ می شود. تنها عيب آن هزينه 
زياد برداشت است. در اين روش اکثرًا ميوه ها به صورت تک تک چيده می شوند مانند: اکثر گياهان 
از  بعد  می گيرد.  انجام  برداشت  درخت،  يا  بوته  کّل  تکان دادن  با  هم  اوقات  گاهی  صيفی،  و  جاليزی 
ريختن ميوه ها روی پارچه (چادر مخصوص) و يا روی زمين جمع آوری می شود. ممکن است در اين 
روش مقداری از مرغوبيت ميوه کاسته شود ولی ميوه سريع تر جمع آوری شده و هزينه برداشت کم تر 

می شود. 
می رود  کار  به  ميوه ها  برداشت  برای  که  ماشينی  وسايل  (مکانيکی):  ماشينی  برداشت  ب) 

شامل دو دسته اند: دستگاه های ارتعاش دهنده (تکان دهنده) و دستگاه های جمع کننده. 
دستگاه های تکان دهنده معموًال برای برداشت گردو، بادام، زيتون، گوجه و آلو به کار می رود. 
در اين دستگاه ها قسمتی از دستگاه به درخت وصل می شود. دستگاه درخت را تکان می دهد و باعث 
ريزش ميوه می شود. برای جمع آوری ميوه از پارچه يا پالستيک يا تشک های بادی که روی چهار  پايه 
می توان  شده اند  سوار  تراکتور  روی  بر  که  هيدروليکی  وسايل  از  يا  و  يافته اند  استقرار  مخصوصی 

استفاده کرد. 
در سال های اخير ماشين های برداشت مکانيزه برای بعضی از نباتات دانه ريز مانند: تمشک، 



١٠٩

انگور فرنگی، و انگور معمولی مورد استفاده قرار گرفته اند. برای برداشت مکانيزه انگور الزم است 
گياهان را روی خطوطی با فاصله معين کاشت. اين وسيله ی مکانيزه ميوه ها را همراه با مقداری برگ 

برداشت می کنند و در داخل خود ميوه ها را پس از جدا شدن بسته بندی می نمايند. 
اخيرًا رقم های مخصوصی از سيب که بسيار پاکوتاهند (شبيه درختچه يا بوته) کاشته می شود 
که به وسيله کمباين های ويژه ی کّل باغ سيب کف ُبر (درو) می شوند و در داخل ماشين شاخه و برگ و 

ميوه از هم جدا و ميوه ها جمع آوری می شوند.
برنامه های  با  همراه  می بايد  کار  اين  که  است  اين  مکانيزه  برداشت  مورد  در  توجه  قابل  نکته 
و  ميوه  کّل  بودن  يکنواخت  و  شکل  يک  صدمه،  و  ضربه  به  ميوه  کردن  مقاوم  قبيل  از  ميوه  اصالحی 

رسيدن هم زمان صورت بگيرد. 
بعد از برداشت ميوه ها و قبل از حمل به بازار ميوه ها از نظر سالم بودن، رسيده بودن، ريزی و 

درشتی، و نوع مصرف درجه بندی و سپس بسته بندی می شوند. 
ـ برداشت گل: منظور از برداشت گل ممکن است قسمتی از گل يا تمام گل همراه  ـ  ٥ ــ   ٨  ـ ٢ ـ
با قسمتی از ساقه باشد. مثًال در برداشت زعفران بعد از رسيدن کامل گل، کالله ها به طوری که آسيب 
نبينند برداشت می شوند. گاهی گل به طور کامل چيده و برداشت می شود، مثل اکثر گل های زينتی که 
گل حتمًا بايد همراه با دمگل و قسمت بلند از ساقه جدا شود، اين نحوه ی برداشت را گل شاخه بريده 
گويند مانند: گاليول، ميخک، آنتريوم، شب بو، ژِربرا و غيره. گاهی هدف از برداشت مصرف خوراکی 
است مانندگل کلم و آرتيشو که دراين صورت هنگامی گل برداشت می شود که به صورت غنچه است و 
گاهی هدف از برداشت گل برای مصارف مختلف از قبيل دارو، رنگ يا عطر است که در اين صورت 
گلبرگ های گل کاربرد دارند. به هر صورت برداشت گل به هر منظور که باشد به صورت دستی و در 

چند مرحله يا در طول چند سال از يک بوته امکان پذير خواهد بود. 
زمان برداشت گل بستگی به هدف و نوع گياه دارد و ممکن است در اوائل يا اواسط و يا اواخر 
بار  به  خسارت  و  می شود  گلبرگ  پالسيدگی  يا  ريزش  باعث  تأخير  با  برداشت  گيرد.  صورت  گلدهی 

می آورد. 
باشد  فوری  مصرف  برای  که  سبزی  نوع  هر  کلی  به طور  سبزی ها:  ـ   برداشت  ـ  ٥ ــ   ٨  ـ ٣ ـ
می بايد بالفاصله بعد از برداشت مورد مصرف قرار گيرد. اين سبزی ها بهتر است حتی االمکان رسيده 
برداشت شود و اگر به منظور نگهداری و انبار کردن باشد چند روز قبل از رسيدن کامل برداشت شود، 
رسيده  کامًال  محصول  و  است  مشکل  آن ها  آب  باال بودن  دليل  به  رسيده  سبزی های  نگهداری  زيرا 
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انجام  دست  با  قيچی  و  کارد  اّره،  وسيله  به  سبزی ها  برداشت  می شود.  گنديده  و  پوسيده  سرعت  به 
می شود. 

ـ برداشت گياهانی که از اندام های زيرزمينی آن ها استفاده می شود: اين  ـ  ٨  ـ ـ  ٥ ـ ٤ ـ
گياهان شامل بعضی از سبزی ها (هويج، تربچه، شلغم، چغندر لبويی) و غيره است. 

سبزی های غده ای و ريشه ای اکثرًا با دست و به وسيله بيل از خاک بيرون آورده می شوند و 
مهم اين است که قبل از برداشت زمين آبياری شود.بعد از گاورو شدن عمل برداشت به راحتی انجام 
گياهان اين است که می بايد قبل از به گل رفتن گياه  برداشت اين  می شود. نکته قابل توجه در مورد 
مبادرت به برداشت کرد، زيرا در صورتی که گياه به گل برود از ذخاير ريشه استفاده می کند و محصول 

نامرغوب می شود (مثًال پوک   شدن تربچه). 
ـ برداشت چای: معموًال برداشت گياهانی که از برگ های آن ها استفاده می شود  ـ  ٥ ــ   ٨  ـ ٥  ـ
به وسيله دست صورت می گيرد. برگ های چای بتدريج و در طول ٦ ماه و در ايران در بهار و تابستان يا 
پاييز برداشت می شود. در چيِن بهاره که چای لطيف و معطر و مرغوب است طی ٤ تا ٥ بار از بوته های 
چای برگ چينی انجام می شود. حدود ٤٥ درصد محصول ساالنه مختص اين برداشت است. در چيِن 

تابستانه که محصول کمتری دارد ٦ ــ٥ بار از بوته های چای برگ چينی می شود. 

فعاليت عملی فعاليت عملی ١١ــ ــ ٨٨          
بازديد  محصول  برداشت  هنگام  علوفه ای  محصوالت  و  غالت  مزارع  از  ١ ــ 

به   عمل آيد. 
٢ ــ چند محصول زراعی را به وسيله دست برداشت نمايد. 

اّره  و  بيل  با  را  پيازی  و  غده ای  ميوه ای،  دانه ای،  سبزی  از  محصول  چند  ٣ ــ 
برداشت نماييد. 

مقايسه  هم  با  فيزيولوژيکی  و  تجاری  رسيدگی  مرحله  در  را  محصول  ـ چند  ٤ ـ
کنيد. 

مشاهدات عينی خود را طی گزارشی به مربی مربوط ارائه نماييد. 
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             آزمون
ـ گياه بعد از اتمام دوره رويشی خود وارد ............ می شود.  ١ ـ

٢ ــ برداشت به موقع محصول چه مزايايی دارد؟ 
٣ ــ رسيدگی فيزيولوژيکی محصول را توضيح دهيد. 

٤ ــ اکثر محصوالت زراعی در مرحله ی ....... برداشت می شوند. 
٥ ــ از نظر رطوبت دانه گندم بهترين زمان برداشت وقتی است که دانه بيش تر از ....... درصد 

نداشته باشد. 
د) ١٨ ج) ٨   ب) ٢٠   الف) ١٤ 

٦ ــ ماشين دروکن چه عملياتی را انجام می دهد. 
ـ  زمان مناسب برداشت ذرت علوفه ای جهت سيلو کردن چه موقعی است؟  ٧ ـ

ـ چه قسمتی از گياه زعفران برداشت می شود؟  ٨  ـ
د) پرچم  ج) کالله  ب) کاسبرگ  الف) گلبرگ 

٩ ــ ابزاری را که جهت برداشت سبزی به کار می رود نام ببريد.
١٠ــ چند درصد از محصول چای مختص چين بهاره می باشد؟ 

د) ٥٥ ج) ٢٥   ب) ٧٠  الف) ٤٥  
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فصل نهم فصل نهم 

آيش بندی و تناوب زراعیآيش بندی و تناوب زراعی
هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند:

١ــ آيش و آيش بندی را تعريف نمايد. 
٢ ــ تناوب زراعی را توضيح دهد. 

٣ ــ دوره تناوب را شرح دهد. 
٤ ــ اصول و نکات فنی آيش بندی و تناوب زراعی را توضيح دهد. 

٥  ــ جداول تناوب زراعی را ترسيم نمايد. 
٦ ــ برای چند منطقه جداول تناوب زراعی تنظيم کند. 

ـ ٩  ــ آيش بندی و تناوب زراعی ١ـ
آيش بندی و تناوب زراعی که در اين فصل به تعريف، توضيح و ضرورت آن پرداخته می شود، 

يکی از اصول بسيار مهم و اساسی در توليد محصوالت زراعی و باغی می باشد. 
زراعت تک محصولی يعنی زراعتی که براساس توليد تنها يک محصول در يک منطقه و بدون 
رعايت آيش بندی و تناوب زراعی می باشد. اين روش، علی رغم محاسنی چون متبّحر شدن زارع در 
توليد يک نوع محصول و محدود   شدن تعداد ماشين آالت الزم و مسايل مربوط به آن، به داليلی که کامًال 
شرح خواهيم داد، نه اصولی است و نه ممکن، لذا، نوع يا روش ديگری از زراعت به نام «زراعت چند 

محصولی» مطرح می شود. 
زراعت چند محصولی عبارتند از: کاشت دو يا چند محصول مختلف در يک منطقه بر اساس 
اصول آيش بندی و تناوبی زراعی. در اجرای اين نوع زراعت، ابتدا الزم بدانيم که چه محصوالتی را 
در يک منطقه می توان کاشت. لذا اين سؤال مطرح می شود که نوع محصوالت قابل کاشت در يک 
قابل  محصوالت  کننده ی نوع  تعيين  عواملی  ديگر چه  عبارت  دارد؟ به  بستگی  عواملی  منطقه، به چه 

کاشت در يک منطقه هستند؟ 
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اين عوامل به طور کلی عبارتند از: عوامل آب و هوايی، عوامل خاکی، ماشين آالت و امکانات 
زراعی، آفات، امراض و علف های هرز، عوامل اجتماعی و اقتصادی (شکل ١ــ٩).

شکل ١ ــ٩ ــ تعدادی از عوامل مؤثر در تعيين نوع محصول قابل کاشت در يک منطقه

بحث کنيد
شکل ١ ــ٩ تعدادی از عوامل مؤّثر بر انتخاب نوع محصول جهت 
يک منطقه را نشان می دهد. آيا شما عامل يا عوامل ديگری را می توانيد بر 
اين عوامل بيافزاييد؟ اگر از عوامل فوق، يکی يا تعدادی را مؤّثر نمی دانيد 

دليل آورده، در کالس بحث کنيد. 
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دوره های آبياری رايج منطقه
 ارتفاع محّل و شيب زمين  

زمان وزش بادهای غالبشّدت باد

شرايط خاص محّل

  شرايط خاص زمان

زه زمين و زهکشی 

 چه بکاريم  

بحث کنيد
شکل ١ ــ٩ تعدادی از عوامل مؤّثر بر انتخاب نوع محصول جهت
يک منطقه را نشان می دهد. آيا شما عامل يا عوامل ديگری را می توانيد بر
اين عوامل بيافزاييد؟ اگر از عوامل فوق، يکی يا تعدادی را مؤّثر نمی دانيد

دليل آورده، در کالس بحث کنيد.
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عوامل مذکور، صرفًا نوع محصول قابل کاشت را مشخص می کنند ولی حّداکثر درآمد و نيز راه 
رسيدن به آن را نشان نمی دهند. حداکثر درآمد از زراعت با ترکيب و تلفيق صحيح کليه ی عوامل زراعی از 
جمله نوع و مقدار محصوالت قابل کاشت، حاصل خواهد شد. منظور از ترکيب محصوالت قابل کاشت 

يعنی اين که چند نوع محصول و از هر يک چه مقدار يا سطحی را بکاريم تا حّداکثر سود حاصل گردد. 
بعد از تعيين نوع محصول و سطح مربوط، منطقه را به دو يا چند بخش تقسيم کرده، هر قسمت 
را به کاشت يک محصول اختصاص می دهيم. اين عمل را آيش بندی١ می گويند. بنابراين، آيش بندی 
کاشت  به  قطعه  هر  اختصاص  و  مختلف  قطعات  به  منطقه  يا  مزرعه  يک  اراضی  تقسيم  از:  عبارتند 
يک محصول براساس اصول علمی و فنی جهت دستيابی به حداکثر بازدهی اقتصادی. در آيش بندی 
اراضی يک منطقه، ممکن است قطعه يا قطعاتی از مين بنا به داليلی، نکاشته بماند. به اين قطعات کاشته 
نشده، اصطالحًا آيش٢ می گويند. آيش اسم مصدر از آمدن است و در کشاورزی به آمادگی يافتن زمين 
از حيث قوه و استعداد برای کاشت و عمل آوردن محصول گفته می شود. در اين جا با توجه به مفهوم 
بلکه  نمی باشد  زمين  رها کردن  معنی  به  است،  رايج  که  آن چه  برخالف  آيش،  که  نماييم  تأکيد  بايد  آيش 
زمان آيش، زمان تجديد قوای از بين رفته، پروردن و آماده کردن زمين جهت کاشت در سال های بعد 

می باشد. لذا نه تنها آن  را رها نمی کنيم، بلکه کامًال مراقب آن هستيم.
شکل ٢ ــ٩ آيش بندی مزارع يکی از هنرستان های کشاورزی کشور را نشان می دهد. 

 Fallow  ــ٢   Fallowing  ــ١

  شکل ٢ ــ ٩ــ آيش بندی مزارع يکی از هنرستان های کشاورزی 

٦٠ هکتار جو پاييزه
قطعات ٤ و ٥ و ٦

(زمين شخم خورده)

٢٠ هکتار آيش
  قطعه ٣

٢٠ هکتار چغندر قند
 قطعه ٢

١٠ هکتار جاليز
قطعه ١/٢  

  ١٠ هکتار
 حبوبات  

قطعه ١/١
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هنرستان مذکور با توجه به امکانات و عواملی که تحت عنوان «چه بکاريم» مطرح شد، آيش بندی 
شکل ٢ ــ٩ را به مرحله ی اجرا گذاشته و موفق نيز بوده است. آيا می توانيد وضعيت هنرستان مذکور 

را حدس بزنيد؟ 
ممکن است بپرسيد: آيا اين آيش بندی ثابت است؟ يعنی هنرستان مذکور، برای هميشه در قطعه 
١ حبوبات و جاليز، در قطعه ٢ چغندرقند، در قطعه ٣ آيش و در قطعات ٤ و ٥ و ٦ جو خواهد کاشت؟ 

تجربيات و آزمايش های مختلف به اين پرسش، پاسخ منفی داده است. 
برای مثال، يک دانشمند١ استراليايی جهت پاسخ به اين سؤال آزمايشی انجام داده است. او 
چندين سال پشت سر هم در يک قطعه زمين پنبه کاشت و مشاهده کرد که بعد از گذشت ١١ سال حتی 
با دادن بهترين ترکيب کودی به خاک، باز هم عملکرد کشت پنبه پايين می آيد. کشاورزان ما اين امر 
کشت  داد،  خواهيم  شرح  کامًال  را  آن ها  ما  که  داليلی  به  بنا  ناميده اند.  زمين  خستگی  کلی،  به طور  را 
پشت سرهم يا کشت ممتد٢يک محصول و حتی اغلب محصوالت يک خانواده ی گياهی در يک قطعه 
مشخص نه علمی است و نه اقتصادی. لذا اصل ديگری در کشاورزی مطرح می شود که متخصصين 

زراعت آن را تناوب زراعی٣ می نامند. 

٢ــ٩ــ تناوب زراعی
در تناوب زراعی، برخالف کشت ممتد، در سال های متوالی در يک زمين گياهان مختلفی را 
محصوالت  کاشت  زمانی  توالی  از:  عبارتند  زراعی  تناوب  تعريف،  برحسب  می کارند.  سرهم  پشت 
مختلف در يک قطعه زمين با رعايت اصول علمی و فّنی در حالی که آيش بندی عبارت بود از تقسيم بندی 

زمين و کاشت محصوالت مختلف در يک سال در قطعات مختلف آن.

٣ــ٩ــ دوره تناوب
در تناوب زراعی مدت زمانی که طول می کشد تا يک گياه مجددًا در سر جای اول خود قرار 
گيرد، «دوره تناوب» می گويند. بنابراين، وقتی گفته می شود دوره تناوب مثًال پنبه در تناوب زراعی يک 
منطقه ٣ سال است؛ بدين معنی است که ٣ سال طول می کشد تا کاشت پنبه در يک قطعه مثًال قطعه ٤، 

تکرار گردد. 
برای درک بهتر مفاهيم تناوب زراعی و دوره تناوب، توّجه شما را به شکل ٣ ــ٩ جلب می نماييم. 

Crop Rotation ــ٣  Continuous Croping    ــ٢  Phillips L.G  ــ١
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(اين شکل، تناوب زراعی اراضی همان هنرستانی که آيش بندی آن را قبًال در شکل ٢ ــ٩ ديده ايد، نشان 
می دهد). با توّجه به شکل (٣ ــ٩)، دوره تناوب جو، حبوبات و چغندرقند را مشخص نماييد. 

نشان  ٣ ــ٩  شکل  در  نماييد؟  تنظيم  را  مذکور  هنرستان  زراعی  تناوب  برنامه ی  می توانيد  آيا 
دهيد. 

چنانچه در خاطرتان باشد هم در تعريف آيش بندی و هم در تعريف تناوب زراعی، رعايت اصول 
علمی و فّنی آمده بود. در اين جا الزم است که شما را با اين اصول آشنا سازيم. 
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1373-74 1374-75 1375-76
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٤ــ٩ــ اصول آيش بندی و تناوب زراعی
ـ تغييرات ناگهانی و غير عاّدی آب و هوای منطقه: هر چند که ما با توّجه به  ١ ــ٤ ــ٩ ـ
اوقات، بعضی از  ليکن گاهی  اقدام می کنيم،  محصول  کاشت يک  منطقه به  شرايط آب و هوايی يک 
ريزش  نمايند.  ايجاد  را  خاصی  وضعيت  نموده،  تغيير  ناگهانی  صورت  به  است  ممکن  جّوی  عوامل 
ناگهانی تگرگ در اواخر بهار يا حتی در تابستان و يا وزش بادهای گرم و خشک را می توان مثال زد. 
اين تغييرات در نواحی گرم و خشک جهان غير قابل پيش بينی بوده، تقريبًا امری رايج است. در اين 

صورت آيش بندی در مقايسه با تک کشتی، محاسن زيادی دارد. 
فرض کنيد در يک منطقه، تنها گندم کاشته شده باشد و در مراحل اّوليه ی رسيدگی، مزرعه با 
وزش بادهای گرم و خشک مواجه شود. بديهی است که محصول در اثر بادزدگی خسارت سنگينی 
متحّمل خواهد شد. در صورتی که همين باد بر روی ذّرت علوفه ای يا يونجه ی علوفه ای چندان تأثير 

نخواهد داشت. 
تگرگ هايی که در بعضی از سال ها در موقع رسيدن گوجه فرنگی می بارد، خسارت شديدی به 

اين محصول وارد می آورد. در حالی که خسارت همين تگرگ بر روی بادمجان چشمگير نيست. 
زرد آلو و بادام از درختانی هستند که در بهار با مساعد   شدن هوا، خيلی زود به گل می نشينند. 
سرمای ناگهانی يا يخبندان های اوايل بهار خسارت شديدی به اين درختان وارد می سازد. در حالی که 

همين وضعّيت جّوی به درختان سيب و گالبی که در مرحله ی گل دهی نيستند خسارتی نمی رساند. 
شما حتمًا با ما هم عقيده ايد که در شرايط فوق، زارعی که تنها گندم يا گوجه فرنگی يا زرد آلو 
است،  کاشته  متفاوت  گياه  چند  يا  دو  و  نموده  آيش بندی  که  زارعی  از  بيش تر  مراتب  به  است  کاشته 

خسارت خواهد ديد.
آيا می توانيد مثال های ديگری در اين مورد بياوريد؟ 

ـ  آفات، بيماری ها و علف های هرز: هر محصول، يک يا چند عامل بيماری زا،  ٢ــ٤ ــ٩ ـ
آفات و علف های هرِز اختصاصی دارد. در صورت شايع   شدن اين عوامِل زيان آور، خسارت شديدی به 
آن محصول وارد خواهد آمد. کاشت به روش تک کشتی و نيز کشت ممتِد يک محصول در يک منطقه، 
باعث می شود که اين عوامِل زيان آور آن  چنان شايع شوند که کاشت آن محصول نه تنها غير اقتصادی، 

بلکه غير ممکن گردد. 
بعد از آن که سيب زمينی از امريکا به اروپا برده شد، کشت آن در اين قاره از جمله ايرلند چنان 
بيماری  ٤٦ ــ١٨٤٥  زراعی  سال  در  گرديد.  کشور  اين  اصلی  و  عمده  محصوالت  از  که  يافت  رواج 
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سفيدک١ دروغی سيب زمينی در اثر عدم رعايت اصول آيش بندی و تناوب در کشور ايرلند چنان شايع 
شد که محصول سيب زمينی آن را به طور کّلی نابود ساخت. 

بعد از جنگ جهانی اول، کشت پنبه های امريکايی٢ به خصوص رقم آپلند در خوزستان چنان 
رواج يافت که تمام ارقام بومی را از صحنه خارج نمود. متناسب با توسعه ی کاشت پنبه های جديد و 
مقرون به صرفه، صنايع جانبی مربوط به آن نيز گسترش يافت، که اين امر خود سبب توسعه ی بيش تر 
کاشت ارقام جديد و عدم رعايت اصول علمی و فّنی در زراعت اين محصول گرديد. در سال ١٣١٣ 
طغيان کرم خاردار پنبه٣ در خوزستان، چنان خسارتی به پنبه اين ناحيه وارد نمود که هنوز هم علی رغم 
گذشِت حدود ٦٠ سال از آن تاريخ و ساخته   شدن انواع آفت کش ها و پيشرفت های بسيار در زمينه ی 
مبارزه با آفات، کشت پنبه در خوزستان نه تنها رواج نيافته، بلکه کّال ً متروک شده است. در حالی که 
آزمايشی نشان می دهد بيماری بوته ميری پنبه، در اثر تناوب چهار ساله ی اين محصول با غّالت، از ٤٠ 

درصد به ٥ درصد کاهش می يابد. 
ـ توزيع زمانی نيروی کار و ماشين آالت: در روش تک کشتی از نيروی کار و  ٣ ــ٤ ــ٩ ـ
نيز امکانات ماشين آالت به خوبی استفاده نمی شود. زيرا، در اثر کشت يک گياه، عمليات خاک ورزی 
کاشت، داشت و برداشت به زمان های خاّصی محدود می شود. لذا در اين زمان ها، تراکم کار کارگر 
و ماشين آالت به حّداکثر خود می رسد و چه بسا بعضی از امور مهم به خوبی يا به موقع انجام نگيرد 
يا اين که در اثر تقاضای زياد به اين نهاده ها، قيمت آن ها افزايش می يابد و با افزايش هزينه های توليد، 
سود خالص کاهش می يابد. در حالی که در فصول ديگر، هم کارگر و هم ماشين آالت، بی کار و بدون 

استفاده خواهد ماند. 
با آيش بندی و تناوب صحيح و مطابق با اصول مکانيزاسيون، تقسيم زمانی کار يکنواخت شده و 

از کارگر و ماشين آالت در زمان های بيش تر و بهتر استفاده می شود. 
از  تهران  جنوب  شرايط  در  آن  کار  بيش ترين  باشد،  کاشته  گندم  تنها  زارعی  اگر  مثال،  برای 
اوايل تا اواخر مهر ماه جهت خاک ورزی و کاشت رقم پاييزه، مختصری در اوايل فروردين ماه جهت 
غلتک زدن و دادن کودسرک، و اواخر خردادماه جهت برداشت گندم، خواهد بود. بقيه اوقات سال، 
به جز چند مورد آبياری و سمپاشی، کار چندانی نخواهد داشت. لذا نيروی کار و ماشين آالت آن، فقط 
در مواقع فوق مصرف دارد. در حالی که اگر سه محصول گندم، چغندر قند و نخود را به آيش بندی 

بگذارد از وقت، نيرو و امکانات خود استفاده ی بيش تر و مناسب تری خواهد کرد. 
Earis insulana   ــ٣  Gossypium hearbaceum   ــ ٢ Phytophthora infestans  ــ١
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را  آن ها  گياهان  که  ــ  اکسيژن  و  کربن  از  بعد  که  می دانيم  موجود:  آب  مقدار  ـ   ٤ ــ٤ ــ٩ ـ
و  خشک  مناطق  در  خصوص  به  رشد،  محدود کننده ی  عامل  مهم ترين  آب  ــ  می گيرند  هوا  از  عمدتًا 
دوره ی  طی  در  که  دارد  مشخصی  نياز   آبی  محصول  هر  ديگر،  طرف  از  می باشد.  جهان  نيمه خشک 
زندگی اين نياز فرق می کند. مثًال گندم ٥ ــ٤ هزار متر مکعب و پنبه ٧ ــ٦ هزار متر مکعب در هکتار و 
در طول دوره رشد، آب نياز دارد. ولی نياز اين محصوالت به آب، در طی دوره ی رشد يکسان نيست. 
حّداکثر نياز آبی گندم در مرحله به گل نشستن و تشکيل دانه و بيش ترين نياز آبی پنبه در مرحله به گل 
نشستن تا رسيدن غوزه ها می باشد. حال، اگر با توّجه به مقدار آب منطقه، تنها يک محصول بکاريم، 
بديهی است که حّداکثر استفاده از آب منطقه نخواهد شد. زيرا، بعد از آن محصول، آب موجود بدون 
استفاده خواهد ماند. به خصوص اگر منبع آبی ما قنات يا آب رودخانه باشد. به همين خاطر است که در 
اغلب روستاهای ايران تناوب گندم يا جو پاييزه با حبوبات يا صيفی جات، به خوبی مرسوم شده است و 
اجرا می شود. پس الزم است با توجه به نياز آبی هرگياه و حساس ترين موقع نياز به آب هر گياه و مقدار 

آب موجود، طوری آيش بندی کنيم که:
الف ــ هيچ آبی به هدر نرود. 

ب ــ حداکثر استفاده از آب موجود شده باشد. 
ج ــ هيچ يک از محصوالت ما به خصوص در دوره حّساس با بی آبی مواجه نگردند. 

ـ  مسايل اقتصادی: گاهی علی رغم پيش بينی های به عمل آمده، قيمت بازار فروش  ٥ ــ٤ ــ٩ ـ
محصوالت، تغييرات فاحش و غير منتظره ای دارد که خارج از کنترل يک زارع خردپا مثل زارعين کشور 
ما می باشد. در اين مواقع زارعی که تنها يک محصول کاشته باشد، صدمه ی جبران ناپذيری را متحّمل 
خواهد شد. مثًال، قيمت گوجه فرنگی در اواسط تابستان سال ١٣٧٢ به قدری کاهش يافت (کيلويی ٣٠ 
ريال) که حّتی مزد چيدن آن را تأمين نمی کرد. در حالی که در همين سال، قيمت هر کيلو گرم پياز به بيش 
از ٥٠٠ ريال رسيد. يا اين که در سال ١٣٧١، قيمت هر کيلو گرم نارنگی شمال در ميدان تره بار تهران به 

کمتر از ٥٠ ريال رسيد؛ در حالی که در همين سال قيمت هر کيلو گرم کيوی بيش از ٣٠٠٠ ريال بود. 
حتمًا قبول داريد زارعی که تنها گوجه فرنگی کاشته است يا باغداری که تنها محصولش نارنگی 
است با اين وضعيت، ضرر سنگينی را متحّمل خواهد شد. در حالی که زارعی که آيش بندی را رعايت 

کرده است چندان ضرر نخواهد کرد. 
در  کشاورزی  محصوالت  قيمت  وضع  امسال  کنيد؟  ذکر  می توانيد  را  ديگری  مورد  شما  آيا 

منطقه ی شما چگونه است؟ 



١٢٠

ـ  فرسايش و تخريب ساختمان خاک: خاک، به جز در موارد استثنايی (آبکشت١)،  ٦ ــ٤ ــ٩ ـ
از  مهم ترين عوامل توليد محصوالت زراعی می باشد. لذا حفظ حاصل خيزی آن بايد هميشه مورد 
حاصل خيزی  و  ساختمان  بر  متفاوتی  اثرات  مختلف،  زراعی  محصوالت  گيرد.  قرار  دّقت  و  توّجه 
خاک دارند. بعضی از محصوالت، مانند يونجه ی چند ساله و نيز گياهان مرتعی که احتياج به شيار زدن 
فواصل آن ها و زير و رو کردن هر ساله ندارند، نه تنها اثر سويی بر خاک دانه های خاک ندارند، بلکه 
مانع از فرسايش آبی و بادی خاک شده، ساختمان آن را نيز بهبود می بخشند. در مقابل، محصوالتی 
چون پنبه، ذّرت يا آفتابگردان که در طول داشت، نياز به چندين مرتبه خاک دادن پای بوته ها و شيار زدن 
فواصل آن ها می باشد، بيش ترين صدمه را به ساختمان خاک وارد می سازند. لذا تناوب اين دو سری 

محصوالت می تواند تعادلی در ساختمان خاک ايجاد نمايد. 
نوع  يک  تنها  که  زمانی  گياهی:  تغذيه  و  زمين  نفوذ   شدن  غير قابل  و  ـ  سفت  ٧ ــ٤ ــ٩ ـ
محصول در زمين بکاريم، عمليات خاک ورزی در عمق معّينی صورت خواهد گرفت. مثًال در زراعت 
گندم، عمق شخم را به طور معمول ٣٠ سانتی متر می گيرند. وقتی در يک قطعه دايمًا گندم کاشته شود و 
همين مقدار شخم زده شود، پس از مّدتی به عّلت کار مداوم ماشين آالت در اين عمق، يک قشر سفت 
و غير قابل نفوذی ايجاد خواهد شد که اثر بسيار بدی بر عملکرد محصول خواهد داشت. در حالی که 

کاشت محصوالت مختلف به خاطر نياز به عمق شخم متفاوت، اين نقص را برطرف خواهد نمود. 
از نظر تغذيه ی گياهی، می دانيم که گياهان مختلف نياز غذايی متفاوتی دارند. مثًال غالت ازت دوست 
هستند، در حالی که بقوالت، در شرايط مساعد نه تنها ازت خاک را تخليه نمی کنند، بلکه به مقدار آن نيز 
اضافه می کنند. در مقابل، بقوالت به کلسيم بيش تری نياز دارند. از طرف ديگر، ريشه ی گياهان مختلف، 
عمق نفوذ متفاوتی در خاک دارند. برای مثال گندم و جو، دارای ريشه افشان و اغلب سطحی می باشند. 
لذا در عمق ٣٠ــ٢٠ سانتی متری بيش ترين جذب آب و مواد غذايی را دارند. در  حالی که گياهانی مثل 
سانتی متر و حّتی  هستند و اغلب می توانند از عمق ٧٠  آفتابگردان و بقوالت، دارای ريشه راست  پنبه، 
بيش تر آب و مواد غذايی جذب کنند. ريشه های يونجه به طور معمول تا عمق ١٨٠ سانتی متری خاک و در 
بعضی از شرايط تا عمق ٧ متری خاک نفوذ می نمايند. بنابراين تناوب زراعی با گياهانی که دارای سيستم 
ريشه ای متفاوت و نياز غذايی مختلف هستند، اين امکان را می دهد که از تمام عناصر و سطوح مختلف 
خاک بهره برداری مناسب و متعادلی صورت بگيرد. هم چنين نياز به کودهای شيميايی را به حّداقل برساند 

که اين امر، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زيست محيطی، بسيار مهم و ارزشمند می باشد. 
Hydroponic   ــ١
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بر  مفيدی  بسيار  اثرات  شود،  وارد  آن  در  بقوالت  وقتی  خصوص  به  و  تناوب  کّلی،  به طور 
خواّص فيزيکی، شيميايی و بيولوژيکی خاک و افزايش حاصل خيزی آن دارد. برای مثال، آزمايشی 
در هندوستان ثابت کرده است که نوعی نخود که دارای ريشه ی عمودی می باشد، عملکرد محصول 
بعدی را به طور چشم گيری افزايش می دهد. اين اثر بقوالت در افزايش محصول بعدی، به دو عّلت 

می تواند باشد: 
ـ  بقايای ريشه ی آن ها و تثبيت ازت. الف ـ

ب ــ سست شدن اليه ی زيرين خاک جهت نفوذ بهتر هوا و رطوبت. 
ـ  مسمومّيت خاک: گياهان نيز مانند جانوران، مقداری مواد زايد در درون خود ايجاد  ٨    ــ٤ ــ٩ ـ
می کنند که بايد از بدن آن ها دفع شود. ولی گياهان برخالف جانوران، فاقد دستگاه دفعی مشخص هستند. 

با اين حال، اين مواد به طرق تصعيد، شستشو، ترّشح و يا در اثر تجزيه ی بقايای آن ها، خارج 
می گردد و به محيط (مخصوصًا خاک) وارد می شود. اين مواد که عمومًا به فيتوتوکسين ها١ معروفند،  

اثرات مختلفی بر روی خود گياه يا گياهان بعدی دارند. اين اثرات به سه دسته قابل تقسيم می باشند: 
الف ــ بی اثرند (خنثی)

ـ  تأثير مثبت دارند (باعث افزايش رشد و نمو محصول بعدی می گردند) ب ـ
ج ــ تأثير منفی دارند (مانع از رشد محصول بعدی می گردند)

به اثر بازدارندگی (تأثير منفی) فيتوتوکسين ها، آللوپاتی٢ می گويند. به عبارت ديگر، آللوپاتی عبارتند 
از: اثر زيان آور مستقيم يا غير مستقيم يک گياه روی خود يا گياهان ديگر از طريق وارد کردن ترکيبات شيميايی 
مضر به محيط. مثال های زيادی در مورد آللوپاتی وجود دارد. اين که شما نمی توانيد زير درخت گردو هيچ 
پهن برگی برويانيد يا اصوًال اين نوع گياهان در زير درخت گردو سبز نمی شوند، به علت ترّشح ماّده ای به نام 
«ژوگلن٣» است که از ريشه و برگ های بر زمين ريخته ی درخت گردو ايجاد می گردد. يا اين که شما نمی توانيد 
باغ سيب قديمی را تبديل به باغ سيب جديد نماييد، به خاطر آن است که درختان سيب «ارسنيک» خاک را به 

قدری باال می برند که روی نهال های کوچک سيب اثر بازدارندگی بسيار شديدی دارند. 
مشکالت موجود در احيای جنگل ها در بسياری از موارد ناشی از همين مسأله آللوپاتی می باشد. 

در زراعت، بعد از زعفران و کتان نمی توانيد دوباره زعفران يا کتان بکاريد. 
هم چنين، امروزه موضوع آللوپاتی در خيار، يوالف، سورگوم و چاودار به خوبی مطالعه شده 
است. البته از آللوپاتی استفاده های خوبی نيز می شود. به عنوان مثال، ثابت شده است که اگر در پاييز 

Juglen  ــ٣                         Allelopaty ــ٢               Phytotoxin   ــ١
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چاودار کاشته شود و در اوايل بهار آن ها را زير خاک نمايند و آن گاه بعد از مدتی در آن زمين سبزی کاشته 
شود، تراکم علف های هرز به حّداقل می رسد. بنابراين با اجرای تناوب، مسأله آللوپاتی به خوبی حل شده، 

مشکالتی ناشی از اين پديده به حّداقل می رسد و حّتی استفاده ی مناسب نيز از آن می گردد. 
اين،  بر  عالوه  می باشند.  زراعی  تناوب  و  آيش بندی  مهم  اصول  از  تعدادی  شده،  ذکر  موارد 
مواردی هم هستند که مخصوص يک ناحيه يا گياه خاص می باشد. لذا با رعايت اين موضوعات بايد 

جداول تناوب زراعی تنظيم گردد. 

٥ ــ٩ ــ جداول تناوب زراعی و چگونگی تنظيم آن 
با مطالعه ی اصول و نکات فّنی آيش بندی و تناوب و نيز بحث «چه بکاريم» به اهميت و ضرورت 
چهار  مؤّثر،  موارد  تمام  گرفتن  نظر  در  با  منطقه  يک  در  شما،  می کنيم  فرض  پی برديد.  تناوب  اجرای 
محصول سيب زمينی، ذّرت علوفه ای، حبوبات و گندم را انتخاب نموده ايد و می خواهيد به تناوب بگذاريد. 
اما چگونه؟ برای اجرای اين امر، الزم است که جدول تناوب زراعی تهيه و تنظيم شود. جدول تناوب 
زراعی چيست؟ به نقشه ی زمان بندی کاشت قطعات مختلف، در سال های متوالی جدول تناوب زراعی 
گفته می شود. اين جدول همانند جدول برنامه ی درسی (کالسی) شماست. برنامه ی درسی نشان می دهد 
که شما ديروز يا روزهای قبل چه دروسی داشتيد، امروز چه درس يا دروسی داريد و روزهای آينده چه 
دروسی خواهيد داشت. جدول تناوب زراعی نيز به همين صورت نشان می دهد که در يک قطعه زمين 
در سال يا سال های گذشته چه چيزی کاشته شده بود، امسال چه چيزی کاشته می شود و سال های آتی 

چه محصوالتی در آن کاشته خواهد شد. 
جدول تناوب زراعی، همانند جدول برنامه درسی دارای سطرها و ستون هايی می باشد (جدول ١ ــ٩).

جدول ١ ــ٩ــ الف ــ جدول برنامه درسی 

ساعت
چهارمسوم دوماولروز

شنبه

يکشنبه
دوشنبه

.

.

.

توليد محصوالت 
زراعی
زبان

........

رياضی

ورزش
..........

دينی

سرويس و نگهداری 
ماشين های...

 ديم کاری

توليد محصوالت 
باغی
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جدول ١ ــ٩ــ ب ــ جدول تناوب زراعی 

قطعه
(٤)(٣) (٢)(١)سال

١٣٧١

١٣٧٢

١٣٧٣
. 
. 
. 

سيب زمينی

ذرت

ذرت 

حبوبات

حبوبات

گندم

گندم

سيب زمينی

بعد از ترسيم جدول تناوب زراعی، مسأله ای که باقی می ماند ترتيب قرار گرفتن محصوالت پشت 
سر هم در يک تناوب است. در اين باره، عالوه بر رعايت اصول و نکات تشريح شده به راهنمايی های 

کلی زير توجه نماييد.
ـ گياهان وجينی (چغندر قند، سيب زمينی، ذّرت دانه ای، پنبه و ...): چون به  ١ ــ٥ ــ٩ ـ
مواد غذايی و نيز هوموس خاک، نياز فراوان دارند، بايد بعد از محصوالتی که باعث افزايش اين مواد 
در خاک می شوند و يا بعد از مصرف کود دامی، قرار گيرند. گياهان خانواده ی بقوالت، به خصوص 

بقوالت علوفه ای، در اغلب موارد باعث تقويت خاک زراعی می گردند. 
توّقع  آن که  ابتدا  می شود:  منظور  تناوبی  برنامه ی  در  وجينی  گياه  دو  که  زمانی  ـ   ٢ ــ٥ ــ٩ ـ
بيش تری دارد، می آيد. مثًال اگر ذّرت و چغندر قند باشد، ابتدا چغندر قند و بعد ذّرت در تناوب قرار می گيرد. 
ـ  حبوبات: در بين دو گياه وجينی يا قبل از غّالت دانه ريز، قرار می گيرند. گياهان وجينی  ٣ ــ٥ ــ٩ ـ

زمين را برای حبوبات پاک می کنند و حبوبات نيز به نوبه خود خاک را برای غالت تقويت می نمايند. 
ـ  غالت دانه ريز: بعد از گياهان وجينی يا حبوبات می آيند. چون اين گياهان دارای  ٤ ــ٥ ــ٩ ـ
ريشه ی سطحی هستند و برخالف گياهان قبل از خود، از اليه های سطحی تر خاک زراعی آب و مواد غذايی 

جذب می کنند. در ثانی، رسيدگی ای که به محصول وجينی شده، به اين محصوالت نيز بهره می دهد. 
ـ  در صورت ضرورت آيش: آن را قبل از گياه وجينی قرار می دهند. چرا؟  ٥   ــ٥ ــ٩ ـ

ـ  در ترتيب قرارگرفتن گياهان: بايد دقت شود که بين برداشت محصول قبلی تا  ٦ ــ٥ ــ٩ ـ
کاشت محصول بعدی، فاصله ی مناسب جهت اجرای عملّيات خاک ورزی وجود داشته باشد. مثًال در 
تناوب پنبه و گندم پاييزه در مناطقی چون استان تهران، مشکل فوق ايجاد می شود. در حالی که تناوب 

پنبه با جو يا گندم بهاره مشکلی ندارد. چرا؟ 
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به چند نمونه از جداول تناوب زراعی توجه نماييد: 

جدول ٢ ــ٩ــ تناوب ٢ ساله گندم يا جو ــ آيش 

قطعه
 (٢)(١)سال

١
٢

گندم (جو)
آيش

آيش 
گندم (جو)

تناوب جدول ٢ ــ٩ بيشتر در مناطق کم آب يا اراضی ديم با ميزان نزوالت جوی کم تر از ٣٥٠ 
ميلی متر اجرا می شود. 

جدول ٣ــ٩ــ تناوب غّالت ــ  بقوالت 

قطعه
 (٢)(١)سال

قطعه
سال

(١)(٢)

١
٢

حبوبات
گندم (جو)

گندم (جو)
حبوبات

١
٢

شبدر
گندم (جو)

گندم (جو)
شبدر

                          (الف)                                                                         (ب)

تناوب های الف و ب جدول ٣ ــ٩ بيشتر در مناطقی اجرا می شود که از شهر يا بازار مصرف 
فاصله دارد و نيروی انسانی فعال نيز کم است. اين تناوب در اغلب روستاهای دور افتاده کشورمان 

مرسوم می باشد. 
جدول ٤  ــ٩ــ تناوب های ٣ ساله

قطعه
(٣) (٢)(١)سال

قطعه
سال

(١)(٢)(٣)

حبوباتگندمسيب زمينیاولجوبهارهپنبهشبدراول
سيب زمينیحبوباتگندمدومشبدرجو بهارهپنبهدوم
گندمسيب زمينیحبوباتسومپنبهشبدرجو بهارهسوم

                          (الف)                                                                         (ب)
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تناوب های جدول ٤   ــ٩ در مناطقی که نيروی کار به اندازه ی کافی وجود دارد و توليد محصوالت 
بيشتر مصرف محلی دارد، مشاهده می شود. 

و  است  موجود  کافی  اندازه ی  به  آب  که  شود  می  اجرا  مناطقی  در  ٥ ــ٩  جدول  تناوب های 
کارخانجات قند و روغن کشی و نيز امکانات ماشين آالت جهت برداشت محصوالت قندی و روغنی و 

نيز محصوالت ديگر وجود دارد. 

جدول٥ ــ٩ــ تناوب ٤ ساله (الف) و ٥ ساله (ب)

قطعه
(٤)(٣) (٢)(١)سال

جوآفتابگردانگندمشبدراول
شبدرجوآفتابگردانگندمدوم
گندمشبدرجوآفتابگردانسوم
آفتابگردانگندمشبدرجوچهارم

(الف)     

قطعه
(٥)(٤)(٣) (٢)(١)سال

گندمشبدرذرتحبوباتچغندر قنداول
چغندرقندگندمشبدرذرتحبوباتدوم
حبوباتچغندرقندگندمشبدرذرتسوم
ذرتحبوباتچغندرقندگندمشبدرچهارم
شبدرذرتحبوباتچغندرقندگندمپنجم

(ب)  
امکانات  و  مناطق  برای  می توان  که  است  بی شماری  جداول  از  نمونه هايی  ترسيمی،  جداول 
مختلف ترسيم نمود. البته در هر يک از برنامه های تناوبی، سطح زير کاشت هر محصول با محصول 
دارد،  را  کاشت  زير  سطح  کم ترين  که  محصولی  صورت  اين  در  باشد.  داشته  فرق  است  ممکن  ديگر 
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به  عنوان معيار قرار می گيرد و سطح زير کاشت محصوالت ديگر، ضريبی از آن خواهند بود. برای مثال 
اگر در يک برنامه ی آيش بندی و تناوب، ٤ محصول مورد نظر باشد که يکی از آن ها (چغندر قند با ٣ 
هکتار سطح زير کاشت) کم ترين سطح را دارا باشد، محصوالت ديگر دارای سطحی دقيقًا يا تقريبًا ٣، 

٦ و ٩ (به طور کّلی ضريبی از ٣) هکتار خواهند داشت. چرا؟ 
به شکل ٣ ــ٩ مجّددًا توجه نماييد. 

            آزمون
١ ــ تک کشتی، يعنی کشتی که: 

الف) به وسيله ی يک فرد انجام می گيرد. 
ب) تنها شامل يک محصول است. 

ج) به وسيله ی يک کشور صورت می گيرد. 
د) منحصر به فرد و نمونه باشد. 

٢ ــ کاشت چند محصولی يعنی: 
الف) کاشت محصوالت مختلف در يک زمان در قطعات مختلف. 

ب) کاشت محصوالت مختلف در سال های مختلف در يک منطقه. 
ج) کاشت ٢ يا چند محصول در يک زمان در يک قطعه. 

د) کاشت گياهانی که ٢ يا چند محصول دارند. 
٣ ــ کشت پشت سر هم يا ممتد يک گياه و حّتی اغلب يک خانواده ی گياهی در يک قطعه، ... 

می باشد. 
الف) غير اصولی ولی ممکن. 

ب) غير ممکن ولی اصولی. 
ج) بهترين کشت. 

د) غير اقتصادی و غير علمی. 
٤ ــ آيش بندی عبارتند از ــــــــــــــ در حالی که تناوب زراعی عبارت اند از ــــــــــــــ                                        توالی مکانی                                                           توالی مکانی
                                      توالی زمانی                                                           توالی زمانی 
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٥ ــ يک تناوب زراعی ٤ ساله بنويسيد و در آن ضمن مشّخص کردن سطح زير کشت هر يک و 
دوره تناوب هر محصول، عّلت پشت سر هم قرار گرفتن محصوالت را توضيح دهيد. 

٦ ــ اصول علمی آيش بندی و تناوب زراعی را فقط نام ببريد. 
٧ ــ اهمّيت نوع ريشه و وجينی و غير وجينی بودن محصول را در تناوب زراعی توضيح دهيد. 
٨  ــ آيا با توّجه به وفور کودهای شيميايی و سموم دفع آفات نباتی، باز هم تناوب زراعی اهمّيت 

دارد؟ چرا؟ 
٩ ــ در مورد آيش بندی و تناوب زراعی در کالس بحث کنيد. 

ـ برای ٤ محصول از محصوالت چغندرقند، جو، ذّرت دانه ای، آفتابگردان، شبدر، گندم و  ١٠ ـ
آيش، يک برنامه آيش بندی و تناوب زراعی بنويسيد که: 

الف) با شرايط اقليمی منطقه ی شما مناسب باشد. 
ب) سطح زير کاشت هر يک مشخص باشد. 

ج) اصول آيش بندی و تناوب زراعی رعايت شده باشد. 
د) حداکثر درآمد حاصل شود. 



١٢٨
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ترجمه: لسانی  ١٦ ــ مبانی فيزيولوژی گياهی  
هادی کريمی  ١٧ ــ گياهان زراعی  
منظور عطائی ـ زراعت (گياهان صنعتی)  ١٨ ـ
هادی کريمی ١٩ ــ زراعت و اصالح گياهان علوفه ای  
خدابنده ٢٠ ــ غالت 
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