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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.



٧٥

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).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

a

A B

C D

2

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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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.


