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زيبايى هاى گل و گياه در طبيعت لّذت مى برد. كاشت،  زيبايى هاست و از  انسان طالب 
مراقبت و توليد گل ها و گياهان در باغ ، باغچه و داخل آپارتمان ، عالوه بر ايجاد سرگرمى و 
تفريح سالم ، باعث زيباسازى محيط زندگى مى شود. انسان در چنين محيط طبيعى رنگارنگ 
احساس آرامش و انبساط روحى مى كند و كم تر به بيمارى ها و ناراحتى هاى روحى و عصبى 
مبتال مى شود. بنابراين، با دعوت فضاى سبز حتى به صورت كوچك به داخل منازل مى توان 

تا حدودى محيط زندگى را براى آرامش خود مهيا ساخت.
پرورش گياهان در منزل ، عالوه بر مزاياى ذكر شده ، باعث صرفه جوئى در هزينه ها نيز مى شود. 

لذا آشنائى با روش ها و مراحل نگه دارى از گياهان از اهميت ويژه اى برخوردار است.
    

مؤلف

مقدمه
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1- بيل
2- بيلچه

3- سرند دستي
4- آبپاش دستي
5- خاك باغچه
6- تورب (پيت)

7- ماسه
8- خاك برگ
9- شن كش

10- گلدان پالستيكي
11- تخته ى كاشت چوبي

12- تخته ى كاشت پالستيكي
13- وجين كن

14- محلول پاش دستي
15- محلول پاش پشتي

16- دستكش
17- سطل پالستيكي معمولي

18- كود شيميايي پودري
19- كود شيميايي مايع

20- كود شيميايي دانه دانه
21- قيچي باغباني
22- چاقوي پيوند

23- نوار پيوند

24- چسب پيوند
25- نايلون سفيد و نازك

26- پياز گل
27- غده ى گل كاالديوم

28- خزه
29- ماسك

30- پيمانه ى مدرج
31- سطل پالستيكي كوچك
32- سطل پالستيكي بزرگ

 33- گلدان سفالي

فهرست
 وسايل و تجهيزات 

مورد نياز
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 اهميت گياهان و تأثير آنها بر محيط زيست
اقتصاد و سالمت جسم و روح

واحد كار اول
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پيش آزمون
واحد كار اول

1- فضاي سبز را تعريف كنيد.

2- انواع فضاي سبز را نام ببريد.

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1- اهميت گياهان را در زندگي روزمره ي انسان توضيح دهد.

2- تأثير گياهان را برمحيط زيست توضيح دهد.
3- تأثير گياهان را بر اقتصاد توضيح دهد.

4- تأثير گياهان را بر سالمت جسم و روح انسان توضيح دهد.

هدف  هاي  رفتاري
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مقدمه
ارتباط و عالقه ي انسان به گياهان از سال هاي بسيار 
دور و شايد از دوران انسان هاي اوليه سر چشمه مي گيرد. 
در طول تاريخ استفاده از گياهان، مسير تكاملي بسيار 
وسيع و گسترده اي داشته است و انسان هابا استفاده از 
منظور  به  را  گياهان  كرده اند  سعي  گوناگون  روش هاي 
رسيدن به رفاه حال خود پرورش دهند و از آن ها براي 

تغذيه و حفظ بقاي خويش استفاده كنند. 
و  تربيت  شناسايي،  را  گياهان  زمان  مرور  به  انسان 
خانگي نموده و آن ها را براي استفاده هاي اقتصادي در 
گروه هاي گياهان زراعي و باغي طبقه بندي كرده است. 
انسان ها، عالوه بر استفاده هاي اقتصادي از گياهان، آن ها 
را در محيط اطراف محل زندگي و حتي در محل زندگي 

براي رسيدن به آرامش روحي پرورش مي دهند.
1-1  تأثير گياهان بر محيط زيست

و  ساله  يك  گياهان  داراي  طبيعي  زيست  محيط 
است.  بزرگ  كوچك،درختچه هاودرختان  چندساله ي 
وجودآورده- جنگل هارابه  بزرگ،  درختان  درختچه ها و 

اند و گياهان كوچك نيز در ميان آن ها رشد مي كنند. 
جنگل هاو پوشش هاي گياهي طبيعي تضمين كننده ي 
حفظ و پايداري آب، خاك و هواي سالم در هر سرزميني 
و  نگه داري  براي  مطمئني  و  مهم  پشتوانه ي  و  است 
تغذيه اي  منابع  ساير  و  كشاورزي  روش هاي  توسعه ي 
گياهي  پوشش هاي  رو  اين  مي آيند.از  شمار  به  انسان 

تأثيراتى بر محيط به شرح زير دارند:
1- ايجاد زيبايي و منظره ي دل پذير در طبيعت؛

2- ايجاد تفرجگاه براي انسان ها؛

3- جلوگيري ازفرسايش خاك براثرآب(بارندگي) و 
باد؛

از  حاصل  آب  جذب  با  سيل  بروز  از  جلوگيري   -4
بارندگي به كمك ريشه ها و نفوذ آن ها به داخل خاك؛

5- توليد اكسيژن و هواي مطلوب و پاك سازي هواي 
آلوده؛

با  زمين  كره ي  هواي  شدن  گرم  از  جلوگيري   -6
جذب كربن دى اكسيد هوا و ساير گازهاي زيان آور.
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2-1 تأثير گياهان بر اقتصاد:
در  ها  آن  بندي  طبقه  و  گياهان  تنوع  به  توجه  با 
انتخاب،  با  توان  مى  باغي،  و  زراعي  گياهان  گروه هاي 
تأمين  بر  عالوه  گياهان،  از  گونه  اين  پرورش  و  اصالح 
مواد غذايي و حفظ بقاي خود و تأمين منافع اقتصادي، 
با فروش محصوالت و صدور آن ها به خارج ازكشور به 

بهبود وضع اقتصاد مملكت خويش كمك كرد.

3-1 تأثير گياهان بر سالمت جسم و روح:
در بين گياهان باغي، گل ها و گياهان و درختچه هاي 
زينتي قرار دارند كه انسان با پرورش آن ها در منزل، 
باغچه و محيط شهري (پارك ها)، عالوه بر ايجاد زيبايي 
خود  روح  و  جسم  سالمت  و  آرامش  باعث  محيط،  در 

مي شود.
آلودگي   موجب  صنعت،  پيشرفت  حاضر  عصر  در 
بيش تر محيط زيست شد و با افزايش جمعيت شهري، 
تنگ  آپارتمان  يك  حجم  اندازه ي  به  را  زندگي  فضاي 

كرده است. افزايش وسعت فضاهاي سبز به طريق زير 
باعث آرامش بيش تر جسم و روح و رفع خستگى انسان 

مى شود:

الف) جذب پرتوهاى مضر خورشيدى توسط گياهان 
از اثرات زيان بار آن ها بر بدن انسان جلوگيرى مى كند. 
نياز انسان به طبيعت سبز به ويژه گل ها و گياهان 

زينتى بيش تر احساس مى شود. 
ب) توليد اكسيژن و مطبوع كردن هوا: مقدار زيادي 
سبز  فضاي  طريق  از  طبيعت  در  شده  آزاد  اكسيژن  از 
توليد مي شود. اگر درخت و فضاي سبزي نباشد، مشكل 
انسان در ارتباط با وجود گاز كربن دى اكسيد گازهاي 
(نفت،  فسيلي  سوخت هاي  سوختن  از  حاصل  سمي 
خوبي  به  اكسيژن  كمبود  و  هوا  در  بنزين)  و  گازوئيل 
مشخص مي شود، در نتيجه با مشكالت تنفسي و ساير 

بيماري ها مواجه خواهد شد.
اطراف  دماي  كاهش  هوا:  و  آب  كردن  متعادل  ج) 
زندگى  آسايش  موجب  هوا  رطوبت  افزايش  درختان، 

انسان مى شود. 
و  گياهان  (صدا):  صوتي  آلودگي هاي  كاهش  د) 
درختان كاشته شده در كنار خيابان هاي پر رفت و آمد 
صداهاي  تأثير  از  جلوگيري  باعث  پارك ها  هم چنين  و 

اثر درختان در تهويه شهرها

هواى آلوده هواى پاك

پاكسازى هوا بوسيله باران و درختان
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اتومبيل ها  بوق  صداي  و  حركت  از  ناشي  آزاردهنده ي 
انسان  نتيجه  در  مي شود.  موتوري  دستگاه هاي  ساير  و 
با كاهش فشارهاي حاصل از سر و صداي زياد، احساس 

راحتي و آرامش مي كند.
درختان  و  درختچه ها  هوا:  خاك  و  گرد  جذب  ه) 
زينتي به سبب پراكندگي شاخ وبرگ هايشان مانند يك 
گردگير (فيلتر) عمل مي كنند و مانع نفوذگرد و خاك 
به محل سكونت و در نهايت به دستگاه تنفسي انسان 

مي شود.

تحقيقات نشان مي دهد درختاني مانند گردو،كاج، 
از  گنجشك  زبان  و  افرا  بيد،  سروكوهي،  نراد،  بلوط، 
از  بسياري  براي  كه  مي كنند  رها  هوا  در  موادي  خود 
ازحشرات  برخي  و  تك سلولي  قارچ هاي  و  ميكرب ها 
ريز اثر كشندگي دارد ولي توليد چنين موادي بر روي 

انسان اثر فرح بخشي مي گذارد.

بيشتر بدانيد

- تأثيرات گياهان بر محيط زيست عبارت اند از: 
1) ايجاد زيبايي و مناظر دلپذير
2) ايجاد تفرجگاه ها براي انسان

3) جلوگيري از فرسايش خاك و بروز سيل 
بر  زيست،  محيط  بر  تأثير  بر  عالوه  گياهان   -
تأثير  نيز  آدمي  روان  و  جسم  سالمت  و  اقتصاد 

مطلوب دارند.
خورشيدى  مضر  پرتوهاى  جذب  با  گياهان   -
صوتي،  آلودگي  كاهش  موجب  هوا،  غبار  و  گرد  و 
متعادل كردن آب و هوا ، توليد اكسيژن و مطبوع 
كردن هوا  به سالمت جسمي و روحي انسانها كمك 

مي كنند.

چكيده
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آزمون پاياني نظري
واحد كار اول

1- كدام گزينه از آثار گياهان بر محيط زيست است؟
الف) ايجاد تفرجگاه براي انسان 

ب) جلوگيري از فرسايش خاك بر اثر بارندگي و باد
ج) توليد اكسيژن و هواي مطلوب

د) هر سه گزينه

2- پرورش گياهان از لحاظ اقتصادي باعث تامين مواد غذايي و ................................... مي شود.
الف) افزايش سالمت جسم و روح

ب) احساس آرامش
ج) تامين منافع اقتصادي

د) ايجاد زيبايي

3- چرا گياهان و درختان كاشته شده در كنار خيابان هاي پر رفت و آمد و پر سر و صدا، آرامش و 
احساس راحتي را براي انسان مي آورد؟

الف) صداهاي آزار دهنده ي ناشي از حركت اتومبيل ها و بوق آن ها را كاهش مي دهد.
ب) باعث جذب گرد و غبار و دود هواي شهرها مي شوند.

ج) باعث متعادل كردن آب و هوا مي شوند.
د) اكسيژن توليد مي كنند. 
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اثرات نور، رطوبت(آب) و دما بر گياهان در 
آپارتمان و باغچه

واحد كار دوم
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هدفهاي رفتاري

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1- عوامل محيطي مؤثر بر رشد گياهان آپارتماني و باغچه اي را نام ببرد.
2- تقسيم بندي گياهان آپارتماني را بر اساس عوامل محيطي بيان كند.
3- طبقه بندى گياهان آپارتماني را بر اساس نيازهاي نوري توضيح دهد.

4- طبقه بندى گياهان آپارتماني را بر اساس نيازهاي رطوبتي توضيح دهد.
5- طبقه بندى گياهان آپارتماني را بر اساس نيازهاي حرارتي توضيح دهد.

6- روش هاي مواظبت گياهان آپارتماني را با توجه به عوامل محيطي توضيح دهد.
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1- به نظر شما مهم ترين عوامل محيطي مؤثر در رشد گياهان كدام اند؟

2- آيا تمامي گياهان به يك اندازه به نور خورشيد نياز دارند؟ درباره ي آن بحث كنيد.

3- آبياري بيش از حد چه تأثيري بر گياهان آپارتماني دارد؟
الف) رشد آنها را زياد مي كند.

ب) باعث جلوگيري از تشنگي آنها مي شود.
ج) باعث خفگي و پوسيدگي ريشه ها و مرگ گياهان مي شود.

د) بر رشد آنها تأثير چنداني ندارد.

پيش آزمون
واحد كار دوم
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مقدمه
عوامل نور، رطوبت (آب) و دما (حرارت) اگر در حدي 
ــند مي توانند باعث رشد و نمو بهتر گياهان  مناسب باش
ــوند.كم يا زياد  ــي گياهان گلدار ش ــي و گل ده آپارتمان
ــدت به گياهان آسيب مى رسانند،  بودن اين عوامل به ش
ــودن آن ها محيط  ــا توجه به تغييرپذير ب ــه مى توان ب ك

مناسبى را براى رشد گياهان فراهم كرد. 

1-2عوامل مؤثردر زندگي گياهان آپارتماني 
و باغچه اي

1-1-2 نور
نور يكي از عوامل مؤثر بر رشد و نمو گياهان است و 
در توليد مواد غذايي مورد نياز گياهان سهم مهمى دارد. 
ــد و نمو گياهان سبز دربرگ ها با  مواد غذايي براي رش
جذب كربن دى اكسيد هوا در مجاورت نور توليدمي شود 
واز طريق لوله هاي مخصوصي كه آوند نام دارند به ساير 
قسمت هاي گياه (برگ ها، ساقه ها، گل ها، ميوه ها و ريشه ها) 
ــود. عالوه بر توليد مواد غذايي در برگ ها، گاز  منتقل مي ش
اكسيژن نيز توليد و از برگ ها به هواي اطراف وارد مي شود. به 
ــي در بين روز در محيطي پرگياه،  همين جهت اگر كس
ــط گياهان باعث  ــيژن توليد شده توس حضور يابد، اكس
شادابي جسم و روح او مي شود. به برگ هاي گياهان سبز 
ــود.  ــاي توليد مواد غذايي گياهي گفته مي ش كارخانه ه
ــل توليد مواد غذائى دراين كارخانه (برگ ها) با جذب  عم
ــام  مى گيرد. اين  ــيد در مجاورت نور انج كربن دى اكس

عمل را فتوسنتز يا كربن گيرى مى نامند. 

ــاب براي اكثر گياهان  ــتقيم آفت به طور كلي نور مس
ــت.در عين حال همه ي آن ها به يك  آپارتماني مضر اس
ــوان گياهان  ــد. از اين رو مي ت ــور نياز ندارن ــدازه به ن ان

آپارتماني را به سه گروه زير تقسيم كرد:
الف) گياهان طالب نور زياد (نوردوسـت): اين گياهان 
ــه نور زياد نياز دارند و در منزل، بايد آن ها را در محلي  ب
ــه آفتاب يا  ــل پنجره هاي رو ب ــًال نور گير و در مقاب كام
ــت بگذاريد. محل هايي كه انعكاس نور در آن ها زياد اس
ــتفاده  ــه اين ترتيب اين گياهان مى توانند  حداكثر اس ب
ــته باشند. در تابستان براي جلوگيري از وارد  از نور داش
ــدن صدمات حاصل از نور زياد گياهان را در فاصله ي  ش
مناسبي از پنجره هاي جنوبي منزل يا آپارتمان بگذاريد 
يا آن ها را به خارج از آپارتمان ببريد و در سايه نگه دارى 

كنيد.
ــي زير مجموعه ى اين  ــر گياهان گل دار آپارتمان اكث

گروه اند، مانند: كاكتوس ها، شمعداني ها و غير آن ها.
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ــان به نور  ب) گياهـان طالـب نور متوسـط: اين گياه
ــن) نياز دارند و بهتر است آن ها را  ــط (سايه روش متوس
در مقابل پنجره هاي جنوبي منزل يا آپارتمان كه داراي 
ــاي توري دارند، بگذاريد. چون پرده هاي توري از  پرده ه
عبور نور زياد و مضر مي كاهند و از وارد آمدن صدمه به 
ــا جلوگيري مي كنند. هم چنين مي توانيد گياهان  برگ ه
ــري از پنجره هاي جنوبي  ــه مت را در فاصله ي يك تا س
ــرقي و غربي منزل، كه پرده  بگذاريد يا از پنجره هاي ش
ــروه  مى توان  ــد. از گياهان اين گ ــتفاده كني ندارند، اس

گندمى (سجافى)، كروتون و... را نام برد.

1. اگر نور مستقيم آفتاب، پس از تابيدن بر روي كف اتاق (زمين)، به اطراف پخش شود و محل هايي را كه در مقابل نور مستقيم نيستندروشن نمايدنور 
غيرمستقيم ناميده مى شود. چنين نورى بر روي گياهان اثر زيان آوري ندارد.

ج) گياهان طالب نور كم (سـايه دوسـت): اين گياهان 
ــور آفتاب به صورت  ــور كم نياز دارند و معموالً از ن به ن
ــتفاده مي كنند و بايد آن ها را بايد در  ــتقيم1 اس غير مس
ــي كه با  ــا در مكان هاي ــالن ي ــه هاي پذيرايي و س گوش

پنجره ها، بيش از سه متر فاصله دارند، بگذاريد.

ــيري يا خنجري)،  ــويريا (شمش گياهاني مانند سانس
ديفن باخيا (سم برگ)، پوتوس و... در اين گروه قرار دارند.
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-1-2 رطوبت (آب)
ــد و ادامه ي  ــم ترين عوامل رش ــت يكي از مه رطوب
ــت. مواد غذايي (مواد معدني) خاك  زندگي گياهان اس
در آب حل مى شود و پس از جذب به كمك ريشه هاي 
ــور نور، با  ــال مى يابد و در حض ــان به برگ ها انتق گياه
ــود.  ــب مواد  غذايي وارد مي ش ــنتز در تركي عمل فتوس
كمبود آب در محيط ريشه به تشنگي گياهان و افزايش 
ــردد. در نتيجه گياه  ــطح برگ ها منجر مى گ تبخيراز س
پژمرده، برگ ها زرد و در نهايت خشك شده و مى ريزند. 
ــت،  ــه نيز براي گياه زيان آور اس آب زياددرمحيط ريش
ــيژن و در نهايت باعث خفگي ريشه هاي  ــيدن اكس نرس
ــيدگي مي شود. در اكثر گياهان فاصله ى دو  گياه و پوس
ــود، زيرا اگر خاك  ــب در نظرگرفته ش آبيارى بايد مناس
ــد ريشه ها سريعاً بر اثر خفگي  گلدان دايماً پر از آب باش

پوسيده مى شوند و از بين مي روند. 
ــه گروه زير  ــان آپارتماني از نظر نياز آبي به س گياه

تقسيم مي شوند:
الف) گياهان با نياز زياد به آب: خاك گلدان اين گروه 
ــد. بنابراين بايد به  ــه مرطوب باش از گياهان بايد هميش
ــاهده ي خشك شدن سطح خاك، گياه،آن را  محض مش
ــد. از گياهان اين گروه مي توان نخل مرداب  آبياري كني
(پنجه كالغي)،  سرخس و پامچال(مناسب براي باغچه) 

را نام برد.
ب) گياهان با نياز آبي متوسط: خاك گلدان اين گروه 
ــد.اگر مدت خشكي  ــبتاً مرطوب باش از گياهان بايد نس
ــنگي مى شود و   ــد گياه دچار تش خاك گلدان زياد باش

 اگربرگ  گياهان آپارتماني رنگ پريده و برگ  جديد  
آن ها بي رنگ باشند، دچار كمبود نور شده اند.  بهتر 

است آن ها را به محل پر نورتري منتقل كنيد.
از ديگر عاليم كمبود نور دراز شدن ساقه ها و زياد 

شدن فاصله ي برگ هاست.
 برگ هاي جديد در نور كم بسيار ريز و ساقه ى 
آن ها علفي. ترد و شكننده مى شوند. هم چنين، طول  
دم برگ ها درازتر، رنگ برگ ها سفيد، غنچه ها كوچك 

وگل ها كم پشت و كم رنگ مي شوند.
لكه هاي سوخته بر روي برگ ها از عاليم تابش نور 

زياد( به خصوص هنگام ظهر) است.
 نياز به نور در گياهان با برگ هاي رنگي ، نسبت به 

گياهان با برگ هاي سبز، بيش تر است.
با توجه به تنوع گياهان آپارتماني و نيازشان به نور 
متفاوت و يك سان نبودن مكان ها و اتاق هاي مختلف 
يك آپارتمان يا منزل، مي توانيد براي هر مكان گياه 
مناسبي انتخاب كنيد تا ضمن فراهم كردن شرايط 
حالت  از  را  منزل  و  آپارتمان  گياه،  هر  براي  مساعد 
يك نواختي و خسته كننده درآوريد و زيبايي و تنوع 

خاصي به آن ها ببخشيد.
محيط  در  راحتي  به  مي توانند  باغچه اي  گياهان 
گياهان  بعضي  مثل  و  كنند  رشد  خانه  از  بيرون 
آپارتماني نيستند كه به نور مستقيم آفتاب حساس 
باشند حتى مي توان گفت كه نور مستقيم آفتاب براي 

رشد آن ها ضروري است.

بيشتر بدانيد
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- آبياري زياد گلدان ها باعث مي شود كه مواد غذايي 
خاك آن ها در آب حل و از اطراف ريشه ها خارج شود. 
در صـورت تكرار اين عمـل، خاك گلدان هـا از مواد 

غذايي خالي و در نتيجه رشد گياهان كم مي شود.
- ريشه هاي گياهان گلداني تنفس مي كنند. بنابراين، 
اگـر در آبياري گلدان ها زيـاده روي كنيد هواي خاك 
گلدان ها خارج مى شـوند و ريشـه ها ديگر نمي توانند 
تنفـس كننـد. در نتيجه دچـار خفگي و پوسـيدگى 

مى شوند و در نهايت گياهان از بين خواهند رفت.
- افتادگـي برگ ها يا چرب مانند بـودن آنها ( هنگام 

لمس كردن)، از نشانه هاي تشنگي گياهان است.
-  زردي برگ ها و ريزش ناگهاني آن ها از عاليم شوك 

حاصل از آبياري با آب سرد است.
-  قطـرات آِب بـه جاي مانده بـرروي برگ ها، پس از 
آبپاشي آن ها در فصل گرما، در مقابل نورآفتاب مانند 
ذره بين عمل مي كند و باعث ايجاد لكه هاي سـوخته 
بر روي برگ ها و سـاقه ها مي شـود. پس بهتر است از 
آبپاشي گياهان در مقابل نور آفتاب و مخصوصًا هنگام 
ظهر خـوددارى كنيد و بـراي جلوگيري از نشسـتن 
قطرات بزرگ بر روي برگ ها، آب پاشـي را از فاصله ي 

20-15 سانتي متري انجام دهيد.
-  با سـرد شـدن هوا نيـاز به آب گياهـان آپارتماني 
كاهـش مي يابد. اگر درجه ي سـانتي گراد باشـد بايد 
آب پـاش را متوقف كنيد. اگر درجه ي حرارت باال رود 

مي توانيد آب پاشي را انجام دهيد.
- از گذاشتن گياهان آپارتماني در مجاورت بخاري يا 
منابع حرارتي خودداري كنيد. زيرا حرارت زياد باعث 
تبخير سـريع آب از سـطح برگ ها مي شود و آن ها را 

خشك مي كند.

توجه !
ــك شده و ريزش مي كنند. از  برگ ها بعد از، مدتى خش
گياهان اين گروه مي توان، پوتوس و نخل زينتي را نام برد.

ج) گياهـان مقاوم به كم آبـي: اين گروه از گياهان در 
برابر خشكي مقاوم بوده و به آب كمي نياز دارند. ضمن 
ــك شدن كامل خاك  اين كه  آبياري آن ها پس از خش
صورت مي گيرد، ولي بايد توجه داشت اگر آبياري خيلي 
ــك  ــر صورت گيرد،گياهان صدمه مى بينند و خش ديرت
ــويريا  ــد. از گياهان اين گروه مي توان سانس خواهند ش

(خنجري) و كاكتوس ها را نام برد.
گياهان باغچه اي تابع شرايط آب و هوايي محيط اند و به 
ــاري آن ها تابع تغييرات حرارت محيط  همين جهت آبي
است. اگر هوا گرم باشد گياهان سريع تر تشنه مى شوند 
و به آبياري نياز خواهند داشت. بر عكس با خنك بودن 
ــد. علت  ــط، نياز گياهان به آبياري كم ترخواهد ش محي
ــريع گياهان، تبخير آب از سطح برگ ها در  ــنگي س تش

گرماي زياد محيط است. 
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ــي مي دهيد بايد  ــه گياهان آپارتمان مقدار آبي كه ب
ــاك گلدان را كامًال خيس كند. ــد كه خ به اندازه اي باش
ــراي خارج كردن  ــوراخ در ته گلدان ها ب وجود چند س
ــت (زهكش)، وگرنه زهكشي  آب اضافي گلدان الزم اس
صورت نمى گيرد. در نتيجه آب اضافي در ته آن ها مى 
ماند و باعث خفگي ريشه ها و پوسيدگي آن ها مي شود. 
ــدن آب اضافي خارج شده از  براي جلوگيري از پخش ش
گلدان ها، زير آن ها بشقاب يا زيرگلداني هاي مخصوصي 
ــود. پس از پر  ــا آب خروجي در آنها جمع ش بگذاريد ت

شدن بشقاب ها آب جمع شده را دور بريزيد.

ــدن گياهان، پژمردگي  ــيدگي ريشه ها، ضعيف ش - پوس
ــطح  ــفيد رنگ در اطراف و س ــوره ي س و ريزش برگ ها و ش
ــفالي از نشانه هاي وجود امالح زيان آوري مثل  گلدان هاي س
ــوره ي  ــت. يكي از علل وجود ش نمك  و كلر در آب آبياري اس
سفيد رنگ اين است كه در شهرها براي ضدعفوني آب شهري 
ــي) از كلر استفاده مي كنند.بنابراين استفاده از آب  (لوله كش
ــت. براي  ــيار مضر اس ــي براي گياهان آپارتماني بس لوله كش
ــت ظرف آبياري را از  ــري از اثر زيان آور كلر بهتر اس جلوگي
ــاعت در جايي بگذاريد تا  ــد و به مدت 24-12 س آب پركني
ــود. پس از اين مدت مي توانيد از  كلر موجود در آن خارج ش
ــوره ي  ــتفاده كنيد. ظهور ش آن آب براي آبيار ي گلدان ها اس
ــود امالح در آب  ــراف گلدان ها نيز به علت وج ــفيد در اط س
است. به همين سبب، براي جلوگيري از تجمع امالح در خاك 

بيشتر بدانيد

ــدن شوره ي سفيد رنگ، بهتر است هر دو  گلدان ها و ظاهر ش
ــت وشو كنيد تا امالح  ــه ماه يك بار خاك گلدان را شس يا س
مضر،ضمن خارج شدن از اطراف ريشه ها، از طريق سوراخ هاي 

ته آن دفع گردند.
ــطح  ــل گرما،براي جلوگيري از تبخير زياد از س - در فص
ــاً گياهان داراي برگ  ــاي گياهان آپارتماني (مخصوص برگ ه
ــا و به كمك آب  ــى بر روي برگ ه ــت آب پاش پهن) بهتر اس

فشان انجام شود. 
- به گلدان ها از طريق لبه ى آن ها آب دهيد. چون اگر از 
روي برگ ها و با پاشيدن انجام شود باعث خيس شدن برگ ها 
ــده بر اثر امالح آب دچار  ــود. در نتيجه نقاط خيس ش مى ش

سوختگي مى گردند.

3-1-2  حرارت (دما):
ــي حداكثر و  ــن دو حد دماي ــر موجود زنده اي بي ه
حداقل قادر به ادامه ي زندگي است و گياهان آپارتماني 
نيز در اين محدوده ي دمايي مي توانند زنده بمانند، ولي 
ــه متفاوت بودن گياهان آپارتماني، محدوده ي  با توجه ب
ــي نيز براي هر كدام از اين گياهان تغيير مي كند و  دماي
ــوان گفت هر گياهي داراي دماي حداكثر و حداقل  مي ت

مخصوص به خود است.
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از اين رو گياهان آپارتماني را از نظر نيازهاي حرارتي 
به سه دسته ي زير تقسيم كرده اند:

الـف) گياهان نيازمند به دماي خنك: حداكثر درجه ي 
حرارت براي اين گروه از گياهان 16-13 درجه ي سانتي 
گراد و حداقل درجه ى حرارت 8-5 درجه ي سانتي گراد 

است. مانند كاج مطبق (آروكاريا).
ب) گياهان نيازمند به دمـاي ماليم (معتدل): حداكثر 
ــان 18-21  ــروه از گياه ــرارت براي اين گ ــه ي ح درج
ــرارت 10-13  ــانتي گراد و حداقل درجه ح درجه ي س

درجه ي سانتي گراد است، مانند گندمي (سجافي). 

ج) گياهـان نيازمند بـه دماي گـرم: حداكثر درجه ي 
ــان 30-25 درجه ي  ــروه از گياه ــراي اين گ ــرارت ب ح
ــانتي گراد  ــه ي س ــل 19-16 درج ــانتي گراد و حداق س
ــم برگ)، انواع كاكتوس هاو  ــت، مانند ديفن باخيا (س اس

سانسويريا (خنجري).
با توجه به نيازهاي مختلف حرارتي گياهان آپارتماني 
و متفاوت بودن آن ها، براي آن كه در منزل يا در آپارتمان 
ــالم بهره مند شويد، بهتر است در  از گياهان متنوع و س
ــنج ها كمك بگيريد. براي اين  داخل ساختمان از دماس
ــد در اتاق ها و پذيرايي و در محل هايي كه  كار مي تواني
به گياهان آپارتماني نياز دارند. دماسنج ها را نصب كنيد 
و به كمك آن ها گياهان سازگار با درجه ي حرارت هاي 
نشان داده شده بگذاريد. در اين صورت خواهيد توانست از 
گياهان متنوع و سالم در آپارتمان و در منزل استفاده كنيد.

ــت كه  ــود اين اس ــه ي مهمي كه بايد رعايت ش نكت
ــه داري گياهان  ــرارت محل نگ ــش درجه ي ح از افزاي
ــا در نزديكي منابع حرارتي  ــتن آن ه آپارتماني يا گذاش
ــوفاژ و يا بخاري جلوگيري شود. چون در محيط  مثل ش
ــطح برگ ها افزايش مى يابد. در  گرم تبخير رطوبت از س
ــريعاً آب بافت هاي خود  اين صورت گياهان آپارتماني س
ــت مى دهند و دچار پژمردگي خواهند شد. اگر  را از دس
ــك  افزايش درجه ي حرارت ادامه يابد، اين گياهان خش
ــوند و از بين خواهند رفت. پس براي جلوگيري از  مى ش
اين گونه صدمات احتمالي به گياهان آپارتماني بهتر است 
ــد. مثًال در فصل  ــرارت محيط را كنترل كني درجه ي ح
تابستان و در مواقع گرم شدن محيط اطراف گياهان،مى 
توان با عمل آب افشانى درجه ى حرارت محيط را كاهش 
داد. اگر براى اين منظور از آب جوشيده ى سرد استفاده 

شود مناسب تر است. زيرا  امالح آن كم تر است.
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چكيده

- عوامل مؤثر در زندگي گياهان آپارتماني و باغچه اي عبارت اند از، نور، رطوبت، حرارت.
- عمل توليد مواد غذايي در برگ ها و در مقابل نور كه با جذب كربن دى اكسيد هوا انجام مي شود، فتوسنتز 

يا كربن گيري ناميده مي شود.
- گياهان آپارتماني از نظر نياز به نور به سه دسته تقسيم مي شوند:

 الف) طالب نور زياد      ب) طالب نور متوسط
 ج) طالب نور كم

- گياهان آپارتماني از نظر نياز آبي به سه گروه تقسيم مي شوند:
الف) گياهان با نياز زياد به آب 

ب) گياهان با نياز به آب متوسط 
ج) گياهان مقاوم به كم آبي 

- وجود چندين سوراخ در ته گلدان هاي گياهان آپارتماني به منظور خارج كردن آب اضافي (زهكشي) 
گلدان الزم است. در غير اين صورت آب اضافي در ته گلدان جمع و باعث خفگي ريشه ها و پوسيدگي آنها 

مي شود.
- گياهان آپارتماني از نظر نيازهاي حرارتي به سه دسته تقسيم مي شوند:

الف) نيازمند به دماي خنك 
ب) نيازمند به دماي معتدل 

ج) نيازمند به درجه ى حرارت باال 
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آزمون پاياني 
واحد كاردوم

1- توليد مواد قندي براي رشد مطلوب گياهان در كدام اندام گياهي انجام مي گيرد؟
د) ساقه ب) ريشه            ج)گل    الف) برگ   

2- براي توليد مواد قندي مورد نياز گياهان وجود..... ضروري است.
الف) آب، رطوبت هوا، اكسيژن و مواد معدني خاك   ب) آب، كربن دي اكسيد، اكسيژن و نور

ج) آب، مواد معدني خاك، اكسيژن و رطوبت هوا     د) آب، مواد معدني خاك، نور و كربن دى اكسيد

3- گياهان آپارتماني بر اساس نيازهاي نوري به چند گروه تقسيم مي شوند؟
د) پنج ج) چهار   ب) سه    الف ) دو  

4-كدام گروه از گياهان آپارتماني زير، نور دوست اند؟
ب) كاكتوس ها، شمعداني الف) سجافى، كروتون  

د) هر سه گروه ج) ديفن باخيا،پوتوس  

5- كدام يك از گياهان زير به آبياري زيادي نياز دارد؟
د) سرخس ج)خنجرى (سانسوپريا)  ب) كاكتوس ها  الف)نخل زينتى 

6- كدام يك از گياهان زير به دماي خنك نياز دارند؟
الف) گندمي         ب)  ديفن باخيا          ج) كاج مطبق               د)  هر سه گروه

 
7 - كدام يك از موارد زير، از عاليم آبياري با آب سرداست؟

ب) افتادگي و چرب مانند بودن برگ ها الف) زردي برگ ها و ريزش ناگهاني آن ها 
د) سوختگي سطح برگ ها ج) تبخير سريع آب از سطح برگ ها 
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تشخيص خاك مناسب براي رشد گل و گياه 
در منزل

واحد كار سوم
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پيش آزمون
واحد كارسوم

1- اهميت خاك در رشد گياهان را توضيح دهيد. 

2- خاك گلدان بايد.... باشد.
الف) سبك و قابل نفوذ به آب و هوا                   ب) سنگين و غير قابل نفوذ به آب و هوا

ج) سنگين (سفت) و قابل نفوذ به آب و هوا         د) سبك و غير قابل نفوذ به آب و هوا 

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1-  خواص خاك را توضيح دهد.

2- تركيبات خاك هاى مناسب براى گياهان آپارتمانى (خاك گلدان) را توضيح دهد.

هدف  هاي  رفتاري
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مقدمه
ــت گل  ــس از آب مهم ترين عامل موفقيت در كاش پ

ــاك انجام مي گيرد  ــت. زيراگل كاري با خ ها، خاك اس
ــازنده با نيازهاي  ــاظ مواد غذايي و مواد س ــد از لح و باي
گياهان كاشته شده مطابقت داشته باشد. وگرنه پرورش 

دهنده ي گل زحمات بيهوده اي متحمل خواهد شد.

1-3 اصول تشخيص خاك مناسب براي رشد 
گل و گياه در منزل

ــم داراي خواص فيزيكي و هم  ــه طور كلي خاك ه ب
شيميايي است. خاصيت طبيعي (فيزيكي) آن نفوذپذيري 
ــت. خاصيت شيميايي خاك  هوا و قابليت جذب آب اس
ــاخته شده  ــت كه خاك از آن ها س مربوط به موادي اس
ــه مي كنند. اهميت  ــده از آن تغذي ــته ش و گياهان كاش
ــيميايي  ــواص طبيعي (فيزيكى) بيش تر از خواص ش خ
ــراي گل كاري تهيه   ــت. بايد دقت كنيد خاكي كه ب اس
ــاختمان آن ها مطابقت  ــه گياهان و س ــد با ريش مي كني
ــد.در اين صورت ريشه ها به خوبي در محيط  داشته باش
ــعه مى يابند و به آساني به  ــد مى كنند و توس خود رش
ــد و موادغذايي راجذب مى كنند. اگر  فعاليت مى پردازن
وضعيت طبيعي خاك متناسب با ساختمان گياه نباشد 
ــه ها نتوانند به راحتي در آن  ــفت باشد و ريش (يعني س
ــب نيز  ــد كنند حتى وجود موادغذايى مناس نفوذ و رش
ــت. بنابراين، پس از  ــد گياه تأثيري نخواهد داش در رش
ــديد خاصيت طبيعي و فيزيكى خاك  آن كه مطمئن ش
ــه مي خواهيد در آن بكاريد،  ــا طبيعت گل و گياهي ك ب
ــاك و مواد  ــيميايي آن خ ــت به وضعيت ش ــق اس مطاب

موجود در آن بپردازيد، يعني وضعيت مواد غذايي خاك 
ــاز، براي تقويت آن از  ــر بگيريد و در صورت ني را در نظ

كود شيميايي استفاده كنيد.
ــا و قارچ هاي  ــدان داراي باكتري ه معموالً خاك گل
ــراي گياهان زيان  ــي از آن ها ب ــت كه بعض مختلفي اس
آورند و موجب بيماري و سپس مرگ گياه مي شوند. در 
ــن صورت ضرورت دارد كه خاك گلدان را ضد عفوني  اي

كنيد. 
ساده ترين روش ضدعفوني كردن خاك در منزل آن 
است كه مخلوط خاك را در ظرفي بريزيدسپس، درپوش 
ــد و حرارت دهيد تا درجه ى حرارت خاك  آن را بگذاري
ــانتي گراد برسد. حرارت دادن را  به 75 تا 80 درجه ى س
ــى دقيقه ادامه دهيد و پس از سرد شدن، استفاده  تا س
ــد. ولي در خاك هاي باغچه كه گياهان باغچه اي در  كني
ــود، عمل ضدعفوني كردن امكان پذير  ــته مي ش آن كاش

نيست.

2-3 تركيب خاك هاي مناسب براي پرورش 
گياهان آپارتماني

ــبك، متخلخل و قابل نفوذ باشد  خاك گلدان بايد س
تا بر اثر نفوذ هوا در آن، اكسيژن كافي در دسترس ريشه 
ــدان (زهكش) خارج  ــوراخ هاي گل قرار گيرد و از راِه س
شود. بنابراين، براي تهيه ي خاك گلدان بايد مخلوطي از 
ــه و تورب (پيت) با قابليت  خاك باغچه، خاك برگ، ماس

نفوذ خوب و با نسبت هاي مناسب به كار ببريد.
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3-3 مشخصات مخلوط خاك گلدان:
براي تهيه ي مخلوط خاك گلدان، تركيب هاي زيررا 

مي توانيد به كار بريد:
1-3-3 خاك باغچه:

خاكي است كه به اندازه ي كافي قوي است، مدت ها 
ــت و كار انجام گرفته  ــود داده اند، در آن كش ــه آن ك ب
ــد گياهان آپارتماني از مواد غذائى برخوردار  و براي رش

است.
2-3-3 خاك برگ

خاكي است كه از تجزيه ي برگ هاي گياهان مختلف 
به دست مي آيد. براي تهيه ي آن در فصل پاييز برگ هاي 
ــد و درگودالي به عمق  ــع آوري كني ــده راجم ريخته ش
ــا آب پاش روي برگ ها را آب  ــانتي متر بريزيد و ب 50 س
بپاشيد و روي آن را با نايلون بپوشانيد تا عمل پوسيدن 
ــش رابرداريد و مخلوط  ــال پوش انجام گيرد.بعدازيك س
ــاخه ها و برگ هاي  ــيده را الك كنيد تا ش برگ هاي پوس
ــوند. در اين صورت خاك نرم و قهوه اي  پوسيده جدا ش

رنگي به نام خاك برگ خواهيد داشت.

3-3-3 ماسه (شن):
ماسه، سنگ ريزه هايي است كه عوامل طبيعي مثل 
بارندگي، سرما و گرما آن ها را خرد كرده است. ماسه در 
ــود و به تنهايي محيط سالمي است كه  آب حل نمي ش
مانع از ايجاد قارچ يا علف هاي هرز مى گردد. در تهيه ي 
ــي دارد و با اختالط  ــه وظيفه ي مهم خاك گلدان، ماس
ــنگين است، مى توان  آن با خاك باغچه اى كه تقريباً س
ــوذ پذيري بهتر به  ــب با قابليت نف مخلوط خاكي مناس

براي استفاده  از تورب مي توانيد آن را به قطعات ريز 
خرد و ازآن، درمخلوط خاك استفاده كنيد. اگرتورب 
به قطعات كوچك و ريزتري تقسيم نشود در مخلوط 
خاك،آب راجذب مى كند در نتيجه به ريشه هاي گياه 

صدمه مى زند.

بيشتر بدانيد

دست آورد.
4-3-3 تورب (پيت)

ــا و مرداب ها  ــزي باتالق ه ــورب بقاياي گياهان آب ت
ــت كه به حالت نيمه پوسيده و نيمه تجزيه شده در  اس
ــر روي هم قرار گرفته  ــده و به مرور زمان اليه اليه ب آم
ــت. تورب، ضمن جذب آب، متورم مي شود و افزايش  اس
ــاختمان  پيدا مي كند. از تورب براي بهتر كردن وضع س
طبيعي و نفوذپذيري آب و هوا و هم چنين حفظ رطوبت 

در مخلوط خاك گلدان استفاده مي كنند.

تعداد پنج عددگلدان خالي تهيه كنيد و به ترتيب 
چهار عدد از گلدان ها را با خاك باغچه، خاك برگ، 
ماسه و تورب و گلدان پنجم را با مخلوطي از اين 
مواد پر كنيد. سپس در هر يك گياهي آپارتماني 
بكاريد و پس از آبياري در گلخانه بگذاريد و نحوه ي 
رشد آنها را با همديگر مقايسه كنيد و نتيجه بگيريد 
كه گياهان آپارتماني در تك تك اين مواد بهتر رشد 

مي كنند و يا در مخلوطي از آنها؟

آزمون پاياني عملي 
واحد كار سوم 
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چكيده

- خواص طبيعي (فيزيكي) خاك عبارت است از: نفوذ پذيري در مقابل هوا و قابليت جذب آب.
- براي تهيه ي خاك گلدان بايد مخلوطي از خاك باغچه، خاك برگ، ماسه، تورب(پيت) با قابليت 

نفوذ خوب و با نسبت هاي مناسب به كار ببريد.
- براي بهتر كردن وضع ساختمان طبيعي و نفوذپذيري آب و هوا و نيز حفظ رطوبت در مخلوط خاك 

گلدان از موادي به نام تورب (پيت) استفاده مي كنند

  - ارائه گزارش فعاليت عملي اين واحد كار به هنر آموز .

فعاليت عملي
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آزمون پايانى
واحد كارسوم

1- اگرخاك گلدان از نظر طبيعي سنگين و سفت باشد ريشه هاي گياهان آپارتماني.................... 
الف) نمي توانند به راحتي در آن نفوذكنند و مواد غذايي و آب را جذب نمايند.

ب) به سختي در آن نفوذ مى كنند، ولي مي توانند مواد غذايي و آب را جذب نمايند.
ج) به راحتي در آن نفوذ مى كنند، ولي نمي توانند مواد غذايي و آب را جذب نمايند.

د) در هر خاكي به راحتي نفوذ مى كنند و قادر به جذب مواد غذايي و آب هستند.

2- اگر وضعيت خاك از نظر طبيعي مناسب، ولي وضعيت شيميايي آن نامناسب باشد، گياه....
الف) مي تواند به راحتي در آن نفوذ كند و رشد بهتري داشته باشد.

ب) نمي تواند به راحتي در آن نفوذ كند ولي رشد بهتري خواهد داشت.
ج) نمي تواند به راحتي در آن نفوذ كند و رشد بهتري داشته باشد.

د) مي تواند به راحتي در آن نفوذ كند ولي رشد بهتري نخواهد داشت.

3- خاك برگ خاكي است كه از تجزيه ي ..................  به دست آمده است.
ب) ساقه هاي گياهان مختلف  الف) ريشه هاي گياهان مختلف 
د) برگ هاي گياهان مختلف ج) ميوه هاي گياهان مختلف 

4- نقش ماسه در تهيه ي خاك گلدان چيست؟
الف) باعث تقويت مواد غذايي داخل گلدان مي شود.

ب) ماسه مي تواند با خاك باغچه كه تقريباً سنگين است، مخلوطي با نفوذپذيري بهتر به دست آورد.
ج) باعث از بين رفتن علف هاي هرز خاك مي شود.

د) هر سه گزينه صحيح است.



هنر درخانه1921923

اصول آماده سازي خاك باغچه و گلدان

واحد كار چهارم
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پيش آزمون
واحد كارچهارم

1- آيا گياه در هر نوع خاكى مى تواند رشد يكسانى داشته باشد؟

2- نفوذ آب در كدام يك از خاك ها سريع تر انجام مى شود: 
د) رسى و متوسط ج)متوسط  ب) رسى  الف) شنى 

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1- ذرات تشكيل دهنده ى خاك را نام ببرد.

2- آماده سازي خاك باغچه را با حفظ اصول آن انجام دهد.
3- خاك مناسب را براي گلدان تهيه كند.

هدف  هاي  رفتاري
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مقدمه:
اندازه ي  به  چيز  هيچ  گياه  سالمت  خصوِص  در 
خاك   ندارد.  اهميت  مي كند  رشد  گياه  درآن  كه  خاكي 
با تركيب هاي مختلف داراى انواع فراوانى است. بعضي از 
خاك ها شني، بعضي رسي، بعضي حاصل خيز و برخي 
توسط  بايد  طورى  به  خيزند،  غيرحاصل  و  ضعيف  هم 
كودها تقويت شوند. مقدار نسبي ذرات خاك را اصطالحاً 
بافت خاك مي گويند كه حاكي از ريزي و درشتي خاك 
است. خاك هاي رسي (سنگين) داراي مقدار زيادي رس 
است و ريشه هاي گياهان كاشته شده در آن ها به علت 
سختي خاك نمي توانند رشد و گسترش يابند. از طرفي 
آب نمي تواند از اين خاك ها عبور كند. در نتيجه،ضمن 
تجمع در محيط ريشه ها باعث پوسيدگي آن ها مي شود. 
خاك هاي شني (سبك) داراي مقدار زيادي ماسه است 
و نمي توانند آب را درخود نگه دارند. در نتيجه گياهان 
نسبت  مي روند.  بين  از  آب  كمبود  اثر  بر  شده  كاشته 
خاك،  مخلوط  در  شني  و  رسي  خاك هاي  از  مناسبي 
خاك  هاي لومي (متوسط) را تشكيل مي دهند كه براي 
رشد گياهان باغچه اي مناسب است. در تهيه ي خاك هاي 
گلدان، عالوه بر خاك هاي رسي و شني، از خاك برگ و 

تورب نيز استفاده مي كنند.

1-4 اصول آماده سازي خاك باغچه
خاك باغچه براي گلكاري بايد حاصل خيز و بدون بذر 
علف هاي هرز باشد. چنين خاكي داراي بافتي مناسب و 
خاك  اگر  است.  متر  سانتي  تا 50  عمق 30  با  متوسط 
سنگين (رسي) باشد مى توانيد آن را با اضافه كردن ماسه 

يا شن ريز يا كودهاي دامي (كامًال پوسيده به مقدار 5 
تا 10 كيلوگرم در هر مترمربع) و يا خاك برگ پوسيده 

اصالح كنيد.
 بعد از اين كار خاك را تا عمق 30 سانتي متر با بيل 
شخم بزنيد تا با اين كار كودهاي دامي پوسيده و ماسه 

كامًال با خاك مخلوط  شوند. 
عمل شخم زدن بايد در مواقعي انجام گيرد كه رطوبت 
خاك در حد مناسب باشد، يعني خاك نه خيلي خشك 
باشد و نه خيلي مرطوب، وگرنه بر اثر زيادي آب، خاك 
كاشتن  و  زدن  شخم  عمل  و  آيد  درمى  گل  صورت  به 
گل ها به سختي انجام مي گيرد و ممكن است گل ها بعد 

از كاشت رشد نكنند.
 بعد از شخم زدن، با استفاده از شن كش، كلوخ ها 
را خرد و بقاياي گياهي و سنگ ها را جمع آوري كنيد تا 
براي كاشت بذر و نشاى گل ها خاك نرم با سطح صاف 
به دست آيد. در صورتي كه خاك باغچه سنگ ريزه ي 
زيادي داشته باشد يا خيلي سنگين (رسي) و غير قابل 
استفاده باشد، مي توانيد خاك را تا عمق 25 سانتي متري 
از باغچه خارج و جاي آن را با خاك مناسب و حاصل 
خيز پر كنيد. با انجام عمليات صحيح آماده سازي زمين 

مي توانيد گل هاي زيبا، رنگارنگ و پر رشد داشته باشيد.
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2-4 تهيه ي خاك مناسب براي گلدان
آماده  گلداني  گياهان  براي  گلكاري  در  كه  خاكي 
مي شود، از نظر خواص طبيعي و شيميايي با خاك باغچه 
متفاوت است. خاك گلدان بايد از نظر بافت در حد متوسط 
و از نظر مواد غذايي هم مناسب باشد. اگر خاك خيلي 
سبك (شني) باشد مواد غذايى آن، بر اثر آبيارِي پي درپي 
سريعاً شسته مى شود و گياه به كمبود مواد غذايي دچار 
(رسي)  سنگين  گلدان  خاك  اگر  چنين،  گردد.هم  مي 
از  زيادي  مقدار  اضافي،  آب  نشدن  خارج  علت  به  باشد 
آن در خاك گلدان باقي مي ماند و ريشه ي گياه به علت 
كم بود هوا (اكسيژن) به خوبي رشد نمي كند، در نتيجه 
رشد و نمو گياه متوقف مي شود. با اضافه كردن كودهاي 
دامي پوسيده و خاك برگ و ماسه، مي توانيد خاك گلدان 
را اصالح كنيد. به اين ترتيب براي تهيه ي خاك گلدان 
بايد آن را با مخلوط كردن ماسه، خاك معمولي (خاك 
باغچه)،كودهاي دامي پوسيده و خاك برگ، تهيه كنيد. 
خاك  مخلوط  تهيه ي  در  مي توانيد  نيز  (پيت)  تورب  از 

حفظ  و  خاك  قابليت  بهبود  براي  دامي  كودهاي 
مواد  تأمين  چنين  هم  و  تابستان  فصل  در  رطوبت 
غذايي گياه ضروري است. كودهاي دامي، با توجه به 
مواد موجود در ساختمانشان، آب را جذب مى كنند و 
بر اثر خشكي حاصل از گرما آب موجود در ساختمان 
خود را به گياهان مي دهند و مانع از خشك شدن و 
از بين رفتن آن ها مي شوند. از طرفي كودهاي دامي 
داراي مواد غذايي مورد نياز گياهان اند و كم كم آن ها 
را تغذيه مي كنند و مانع ضعيف شدن گياهان كاشته 

شده مي شوند.

بيشتر بدانيد
استفاده كنيد.

بعضي از گياهان آپارتماني مانند كاكتوس ها و بعضي 
از گياهان زينتي پيازي، به خاكي سبك و شني نياز دارند، 
در حالي كه گياهان ديگر به خاك با بافت متوسط نياز 
گياه  نوع  با  متناسب  بايد  خاك  تهيه ي  نتيجه  دارند.در 
باشد. به طور كلي مخلوط خاك بايد داراي ساختماني 
باشد كه آب بتواند به راحتي در آن نفوذ كند و تخلخل 
(منافذ) خاك در وضعيتي باشد كه آب اضافي را خارج 
آن  خفگي  باعث  و  نزند  صدمه  گياه  ريشه ي  به  تا  كند 
نشود. از طرفي بايد مواظب بود كه خاك بر اثر آبياري هاي 
متراكم و سطح آن سفت نشود. براي تهيه ي  پي در پي، 
خاك گلدان با ساختمان متوسط مي توانيد از نسبت زير 

استفاده كنيد:
دامي  كود  قسمت  يك   + تميز  ماسه ي  قسمت  يك 
قسمت  دو   + برگ  خاك  قسمت  يك   + پوسيده  كامًال 

خاك باغچه 

مناسب  خاك  نفره،  چهار  يا  سه  گروه هاى  در 
براى كاشت گياهان آپارتمانى را با استفاده از مواد 

تشكيل دهنده و رعايت نسبت ها تهيه كنيد.

فعاليت عملي

خاك گلدان= 2 قسمت خاك باغچه+  1 قسمت خاك برگ +1 قسمت كود دامي+ 1 قسمت ماسه ي تميز

مراحل تهيه ى خاك گلدان
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چكيده

و  ريزي  دهنده  نشان  كه  مي گويند،  خاك  بافت  اصطالحاً  را  خاك  ذرات  نسبي  اندازه ى   -
درشتي خاك  است.

- براي تهيه ي خاك گلدان با ساختمان متوسط از نسبت هاي زير استفاده نمائيد:
يك قسمت ماسه تميز + يك قسمت كود دامي كامًال پوسيده + يك قسمت خاك برگ + 

دو قسمت خاك باغچه
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آزمون پايانى
واحد كارچهارم

1-اندازه نسبي خاك نشان دهنده ي چيست؟
الف) ريزي خاك                             ب) درشتي خاك 

ج)ريزي و درشتي خاك                             د) نرمى خاك
2- چرا در خاكي كه سنگين است گياه از بين مي رود؟

الف) چون آب از دسترس ريشه خارج مي شود و گياه بر اثر خشكي از بين مي رود.
بين  از  گياه  نتيجه  در  و  شود  مى  خفه  ريشه  اكسيژن،  بود  كم  و  آب  تجمع  علت  به  ب) 

مي رود.
ج) به علت تجمع مواد غذايي زياد در اطراف ريشه، گياه مي ميرد.
د) به علت افزايش اكسيژن در اطراف ريشه، گياه از بين مي رود.

3- گياهان آپارتماني مثل كاكتوس ها به خاك.... نياز دارند.
د) سبك و رسي ج) سنگين و رسي  ب) نسبتاً سنگين  الف) سبك شني 

4- اكثر گياهان آپارتماني به چه نوع خاكي نياز دارند؟
ب) خاك با بافت سبك و شني الف) سنگين و رسي  

د) خاك با بافت متوسط ج) خاك با بافت سنگين و بافت سبك 

آزمون پايانى عملى 
واحد كارچهارم

هريك ازمواد تشكيل دهنده ي خاك را تهيه كنيد و در گل خانه براى مخلوط كردن آن ها و تهيه ي 
خاك مناسب (با نسبت هاي اشاره شده) براي كاشت گياهان آپارتماني اقدام كنيد.
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اصول تعويض گلدان

واحد كار پنجم
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پيش آزمون
واحد كارپنجم

1- يكي از معمول ترين كارهايي كه در هر سال يا هرچند سال يك بار در خصوص گياهان آپارتماني 
صورت مي گيرد، چيست؟

ب)آبياري گلدان الف) تعويض گلدان  
د) آب پاشي گلدان ها  ج) كوددهي گياهان  

2- به نظر شما بهترين زمان تعويض گلدان چه فصلي است؟
د) تابستان الف) زمستان           ب) بهار             ج) پاييز 

3- مهم ترين عاملي كه باعث مي شود گلدان تعويض شود، كدام است؟
الف) خشكي خاك گلدان

ب) نبوِد سوراخ براي زهكشي در ته گلدان
ج) كوچكي گلدان و زياد بودن حجم ريشه و كم شدن رشد گياه

د) به منظوِر زيبايِي گياه

انتظار مى رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1- زمان تعويض گلدان را توضيح دهد.

2- عوامل دخالت كننده در تعويض گلدان را نام ببرد.
3- روش هاي استفاده از گلدان هاي نو و مصرف شده را توضيح دهد.

4- مراحل تعويض گلدان را انجام دهد.

هدف  هاي  رفتاري
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مقدمه
يكي از متداول ترين و معمول ترين كارهايي كه براي 

گل هاي آپارتماني انجام مي گيرد، تعويض گلدان است. 
از آن جايى كه گياه پيوسته در حال رشد و بزرگ شدن 
است،گلدان آن بايد از لحظه ي كاشت گل تا چندين سالى 

كه رشد مي كند، بارها تعويض شود.

1-5  زمان تعويض گلدان:
چندين عامل در تعويض گلدان كوچك به گلدان بزرگ 

تر دخالت دارد كه عبارت اند از:
و  باشد  داشته  احتياج  دايم  رطوبت  به  اگرگياه   -1
ريشه هاي پرپشت آن در گلدان كوچكي باشد، گياه سريعاً 
آِب كِم خاك را مصرف مي كند و دچار كم بود رطوبت 

مي شود . 
مواد  خاك،  بودن  محدود  سبب  به  ريشه  چنين  هم 
مصرف مي كند ورشد گياه در  غذايي كِم خاك را سريعاً 
مراحل بعدي ضعيف مي شود. از اين رو گياه نياز به آبياري 
و كوددهي پي درپي خواهد داشت. پس بايد در اين مرحله 

گلدان تعويض شود. 
2- ممكن است قسمت هوايي گياه به اندازه اي بزرگ 
شود كه وزن آن با وزن ريشه وگلدان متناسب نباشد، در 

نتيجه گلدان به راحتي واژگون مي شود. 
در اين صورت با تعويض گلدان كوچك به بزرگ تر، هم 
محيط كشت (خاك) بيش تري در اختيار اين توده ي بزرگ 

گياهي قرار مى گيرد و هم گلدان واژگون نمى شود.
3-  اگر گياهي داراي حجم مناسبي از خاك باشد، اما به 
داليل فيزيكي (بافت)، كيفيت خاك نامطلوب باشد، مثًال 

خاك بر اثر فشرده شدن متراكم و سفت شده يا نوع آن 
مناسب نباشد ، در اين صورت بايد خاك را تعويض كنيد 
و پس از پر كردن گلدان جديد با خاك مناسب، گياه را 

بادقت بكاريد.
4- زماني كه گلدان كوچك تر از حجم ريشه ي گياه 
است و بر اثر تراكم، ريشه ها از سطح خاك بيرون مي آيند 
و يا ريشه چنان نيرويي به ته گلدان وارد مي كند كه باعث 

شكستگي آن مي شود، بايد به تعويض گلدان اقدام كنيد.
براي تعويض گلدان فصل خاصي در نظر گرفته نشده 
است، ولي بهار و در بعضي موارد تابستان مناسب ترين 
فصل ها براي تعويض گلدان است، چون در اين زمان گياه 

قدرت ترميم و رشد بهتري دارد.

2-5  انتخاب گلدان مناسب
براي انتخاب گلدان جديد بايد مواردي چون اندازه ي 
گلدان و سوراخ هاي ته گلدان (زهكش) را درنظر بگيريد. 
گلدان جديد بايد از گلدان قبلي بزرگ تر باشد، يعني مقدار 
بزرگي آن را بايد حدود 2/5 تا 5 سانتي متر عريض تر و 
عميق تر از گلدان قديمي در نظربگيريد.چون اگرگلدان 

گلدان،  تعويض  هنگام  گلدار،  گياهان  مورد  در 
زمان  بهترين  لذا  هست.  شكوفه  و  گل  ريزش  امكان 
و  است  دهي  گل  دوره ي  پايان  گلدان  تعويض  براي 
گياه، تا مرحله ي به خواب رفتن و گل دهي در سال 
بعد، براى رشد و شاخه زايي جديد فرصت  بيش تري 

خواهد داشت.

بيشتر بدانيد
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خيلي بزرگ تر از اندازه انتخاب شود گياه زمان زيادي الزم 
دارد تا ريشه هاي خود را به همه جاي گلدان برساند، در 
نتيجه كود و آب در قسمت هاي دور از دسترس ريشه ها 

بدون مصرف خواهد ماند.
چنان كه اشاره شد بايد سوراخ هايي در قسمت زيرين 
گلدان جديد براي زهكشي تعبيه گردد تا آب اضافي از 
ريشه ها  محيط  در  آب  ماندن  باقي  شود.  خارج  گلدان 
باعث خارج شدن اكسيژن از آن و در نهايت خفگي ريشه 
و پوسيدگي آن ها مي شود. پس بايد قبل از تعويض از 

سوراخ هاي موجود در ته گلدان مطمئن شويد.

3-5 روش هاي استفاده از گلدان نو و مصرف 
شده

نوع گلدان ها براي كاشت گياهان بسيار فراوان است، 
از جمله گلدان هاي سفالي، پالستيكي، كاغذي، سيماني، 
فلزي، توربي و غير آن ها. ولي براي كاشت گياهان آپارتماني 

ازگلدان هاي سفالي و اغلب  پالستيكي استفاده مي كنند.

الف) اگر از گلدان هاي سفالي نو براي تعويض استفاده 
مي كنيد بايدنكته هاي زير را در نظر بگيريد:

1- دقت كنيد كه در ته گلدان سوراخي براي خروج 
آب اضافي (زهكش) باشد. در غير اين  صورت مي توانيد با 
استفاده از ميخ فلزي بزرگ و تيز به آرامي و با دقت، بدون 
صدمه زدن به گلدان، در ته آن سوراخي براي خروج آب 

اضافي ايجاد كنيد.
2- با توجه به اين كه گلدان هاي سفالي از پخته شدن 
گِل رس شكل مى گيرند و  در حرارت هاي باال به دست 
مي آيند، رطوبت آن ها براثر حرارت بخار مي شود و ديواره هاي 
گلدان شديداً طالب جذب رطوبت اند. براي جلوگيري از اين 
حالت مي توانيد،گلدان سفالي جديد را قبل از كاشت در 
ظرفي بزرگ پر از آب به مدت نيم تا يك ساعت نگه داريد 
تا منافذ ديواره هاي گلدان از آب پر شود. بعد از آن مي توانيد 

به تعويض گلدان اقدام كنيد.
مي كنيد  استفاده  قديمي  و  كهنه  گلدان هاي  از  اگر 
ممكن است اطراف گلدان ها پر از رسوب مواد خارج شده از 
خاك اطراف ريشه ي گياه قبلي باشد. لذا، براي پاك كردن 
آنها الزم است گلدان را به مدت 24 ساعت در آب نگه داريد 
تا خيس شود. بعد از آن مي توانيد تمام اليه ها و رسوب را 
با استفاده از برس هاي فلزي جداكنيد و با آب تميز گلدان 
را شست وشو دهيد. بعد از پاك كردن گلدان ها، ريشه 
مي تواند هواي مورد نياز را از جدار گلدان جذب كند و آب 

اضافي اطراف ريشه هم به آساني از گلدان خارج مي شود.
زياد  مقدار  به  اخيراً  كه  گلدان ها،  از  ديگري  نوع  ب) 
رواج پيدا كرده،گلدان هاي پالستيكي است. اين گلدان ها 
در اندازه و رنگ هاي مختلف ساخته مي شوند و نسبت به 
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گلدان هاي سفالي سبك و ارزان اند و به دليل صاف بودن 
ديواره (هنگاِم تعويض گلدان) خاك همراه ريشه ي گياه 
به آساني از آن جدا مي شود. ديواره هاي اين نوع گلدان ها 
منفذي ندارد و فقط سوراخ هاي ته گلدان هاست كه عمل 
تبادل رطوبت و هوا را انجام مى دهند. اگر از گلدان هاي 
پالستيكي نو براي كاشت گياهان آپارتماني يا عمل تعويض 
استفاده مي كنيد بايد توجه كنيد كه سوراخ هاي ته گلدان ها 
بسته نباشند. در صورت بسته بودن سوراخ هاي ته گلدان ها 
مي توانيد با استفاده از ميله ي فلزي داغ شده سوراخ هايي 

را ايجاد كنيد.

4-5  مراحل تعويض گلدان
براي تعويض گلدان بايد مراحل زير را به ترتيب انجام 

دهيد:
1- ابتدا از وجود سوارخ در ته گلدان مطمئن شويد.

2- اگر از گلدان سفالي استفاده مي كنيد، بر روي سوراخ 
ته آن تكه اي كوچك از گلدان شكسته قراردهيدو اليه اي 
خرده سنگ بريزيد. اگر ازگلدان پالستيكي استفاده مي كنيد 
مقداري  خرده سنگ درته گلدان و بر روي سوراخ هاي 
موجود بريزيد. اين اليه هنگام خروج آب اضافى مانع از 

شست وشوي خاك از ته گلدان مي شود و عمل زهكشي 
(خروج آب) را آسان مي كند.

3- بر روي اليه ي خرده سنگ اليه اي شن ريز براي 
زهكشي و جلوگيري از شسته شدن خاك گلدان بريزيد.

4- بر روي اليه ي شن ريز اليه اي زغال چوب خرد شده 
بريزيد. اين زغال،كه داراى منافذ و خاصيت جذب كنندگي 
شديد است، بعضي از مواد مضر در آب را ( مثل كلر و ساير 
مواد سمي ترشح شده از ريشه) جذب مى كند و مانع جمع 
شدن آن ها در محيط ريشه مي شود و از مسموم شدن 

ريشه و در نهايت پوسيدگي آن جلوگيري مي كند.
5- بر روي اليه هاي ماسه و زغال چوب، به ضخامت سه 
تا چهارسانتي متر خاك آماده شده را بريزيد و سطح خاك 

را يك نواخت كنيد.
6- گلدان محتوِي گياه آپارتماني را، كه يك ساعت 
قبل از تعويض كامًال آبياري كرده ايد، با دست چپ طوري 
بگيريد كه بوته ي گياه بين دو انگشت وسط و اشاره قرار 
گيرد وبا دست راست ته گلدان را بگيريد و برگردانيد و 
محكم  چيز  هر  يا  ميز  كنار  به  آرامي  به  را  گلدان  لبه ي 
ديگري بزنيد به طوري كه خاك اطراف ريشه از گلدان جدا 

شود و بعد با كمك دست چپ آن ها را نگه داريد.
7- چنان كه گياه به صورت واژگون در دست چپ شما 
قرار دارد، با دقت و با كمك دست راست ريشه ي متراكم ته 
گياه را از حالت تراكم درآوريد تا تارهاي كشنده، به صورت 

آويزان درآيند.
8- سپس گياه را در داخل و وسط گلدان قرار دهيد، 
به طوري كه گياه در مركز گلدان قرار گيرد و به تدريج با 
بيلچه خاك آماده شده را به فضاي خالِي بين توده ي ريشه 
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و خاك و جدار گلدان اضافه كنيد.
9- به تدريج كه خاك را اضافه مي كنيد، چندين بار 
گلدان را تكان دهيد و به آرامي كف آن را به زمين بكوبيد 
تا هواى منافذ خاك خارج شود و خاك به ريشه بچسبد. در 
اين حالت سطح خاك كمي پايين مي رود كه مي توانيد آن 

را مجدداً با خاك پر و سطح خاك را با دست صاف كنيد.
گلدان را به آرامي آبياري كنيد و مدت چند روز تا   -10
يك هفته آن را در محلي سايه دار و خنك ( براي جلوگيري 
از عمل تبخير از سطح برگ ها) نگه داريد تا ريشه به راحتي 
بتواند در خاك جديد رشد و نفوذ كند. بعد از سپري شدن 

اين مدت مي توانيد گلدان را به محل اصلي منتقل كنيد.

خاك  سطح  كه  كنيد  دقت  بايد  خاك  ريختن  هنگاِم 
حالت  اين  در  چون  نشود.  سطح  هم  گلدان  لبه ي  با 
فضايي  يعني  شد،  خواهد  مواجه  مشكل  با  آبياري 
آب  نتيجه  در  نمانده،  خاك  روي  بر  آب  تجمع  براي 
از لبه ي گلدان سرريز مي شود و نمي تواند در داخل 
شسته  خاك  است  ممكن  طرفي  از  نفوذكند.  خاك 
سطح  بايد  حالت  اين  از  جلوگيري  براي  پس  شود. 
خاك يك تا دو سانتي متر از لبه ي گلدان پايين تر 
سرريزكند  گلدان  لبه ي  از  آب  اينكه  بدون  تا  باشد 
فضايي براي تجمع آب و در نتيجه نفوذ بهتر به داخل 

خاك به وجود آيد.

توجه !
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چكيده

- تعويض گلدان در مواقع زير صورت مي گيرد:
الف) زماني كه از نظر نياز به آب، گياه به رطوبت دايم احتياج داشته باشد و گلدان كوچك باشد.

ب) زماني كه قسمت هوايي گياه به اندازه اي بزرگ شده است كه وزن آن با وزن ريشه و گلدان 
متناسب نيست.

ج) زماني كه كيفيت خاك به داليل فيزيكي (بافت) نامطلوب باشد.
د) زماني كه گلدان كوچك تر از حجم ريشه ى گياه است.

نظر  در  را  گلدان  ته  سوراخ هاي  و  گلدان  اندازه ى  چون  مواردي  بايد  جديد  گلدان  انتخاب  براي   -
بگيريد.

- بهترين زمان براي تعويض گلدان در اكثر گياهان آپارتماني، فصل بهار است.

آزمون پايانى عملى 
واحد كار پنجم

1- هريك ازمواد تشكيل دهنده ي خاك را تهيه كنيد و در گل خانه براى مخلوط كردن آن ها و 
تهيه ي خاك مناسب (با نسبت هاي اشاره شده) براي كاشت گياهان آپارتماني اقدام كنيد.

2- عمليات مربوط به تعويض گلدان را، با رعايت مراحل آن، انجام دهيد.



205205 اصول پرورش گل و گياه در منزل

آزمون پايانى
واحد كارپنجم

1- به نظر شما براي تعويض گلدان، چه نوع گلدان هايي بيش ترين كاربرد را دارند؟
الف) گلدان هاي چوبي و سفالي                  ب) گلدان هاي پالستيكي و چوبي   

ج) گلدان هاي فلزي و چوبي                  د) گلدان هاي پالستيكي و سفالي 

2- هنگام استفاده از گلدان هاي نو  به چه نكته اي بايد بيش تر توجه كرد؟
الف) تميز كردن گلدان ها                              ب) اطمينان از وجود سوراخ ته گلدان ها

ج) استفاده از خرده سنگ براي زهكشي              د) اطمينان از چند برابر بودن اندازه ي گلدان هاي جديد 

3- قبل از استفاده از گلدان هاي سفالِي نو چه كار بايد كرد؟
الف) ريختن يك اليه خرده سنگ در ته گلدان     ب) پاك كردن و شستن گلدان  با برس فلزي

ج) خيساندن گلدان در داخل ظرف آب براي پر كردن منافذ ديواره ي گلدان با آب 
د) هر سه گزينه

4- هنگاِم پر كردن گلدان با خاك، ريختن اليه اي شن ريز بر روي اليه ي خرده سنگ براي چيست؟
الف) جلوگيري از شسته شدن و خروج خاك از سوراخ ِته گلدان

ب) جلوگيري از شسته شدن خرده سنگ ها
ج) جذب كلر آب آبياري و مواد سمي ترشح شده از ريشه

د) فقط آسان كردن عمل زهكشي

5- چرا بعد از تعويض گلدان ها، آن ها را در محل خنك و سايه دار قرار مي دهند؟
الف) براي استراحت گياهان

ب) براي جلوگيري از عمل تبخير آب از سطح برگ ها و رشد بهتر و نفوذ ريشه  در خاك
ج) عادت دادن گياهان به گلدان هاي جديد

د) پايين رفتن خاك در داخل گلدان ها
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اصول كاشت گل و گياه

واحد كارششم
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پيش آزمون
واحد كارششم

1- كاشت را تعريف كنيد.

2- به نظر شما آيا عمق كاشت همه ي بذرها يك سان است؟

3- عمق كاشت گياهان به چه عواملي بستگي دارد؟

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1- در زمان مناسب، به كشت بذرهاي گل در باغچه اقدام كند.

2- بذر گل ها را در عمق مناسب كشت كند.
3- اصول مواظبت از گياهان باغچه اي حاصل از كشت بذرها را توضيح دهد.

4- از گياهان باغچه اي حاصل از كشت بذرها مواظبت كند.

هدف  هاي  رفتاري
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مقدمه
لذت حقيقي كار با گياهان خانگي (و باغچه اي) زماني 
ــخصاً به توليد گياهان مورد  ــودكه شما ش حاصل مى ش
ــيد. ممكن است در اين كار  عالقه ي خود اقدام كرده باش
موفق شويد يا شكست بخوريد.جاى نگرانى نيست، نتيجه 

هر چه باشد، تجربه ي خوبي را كسب كرده ايد. 

1-6  زمان مناسب كاشت بذر
ــدار در باغچه و  ــت بذر گياهان گل بهترين زمان كاش
ــرما و  ــدن فصل س ــپري ش در محل آفتاب گير، بعد از س
ــت.  ــدن هوا س يخبندان، درآغاز بهار و همزمان با گرم ش
پس بايد، به محض اين كه هوا شروع به گرم شدن كرد و 
درجه ى حرارت محيِط خارج از منزل به بيش از 12 تا 15 
ــانتي گراد رسيد، به كشت بذر گل ها در بستر  درجه ي س
ــتر  مربوط به  هر يك  اقدام كنيدوبه دقت با آب پاش بس
ــا و گياهان كوچك مثل گل هاى  ــاري كنيد تا بذره را آبي

جعفرى و اطلسى رشد كنند.

2-6  عمق مناسب كاشت بذر
ضخامِت قشر خاكي كه در زمان كاشت روي بذر ريخته 
مي شود، در رويش گياه تأثيري زياد دارد. بايد توجه كنيد، 
ــا را در عمق زياد بكاريد، به علت رطوبت  چنان چه بذره
ــت، بذرها  زياد خاك، مقدارِ كِم هوا و زياد بودن عمق كاش
ــوند يا  دير جوانه مى زنند در نتيجه گياهان ضعيف مي ش
ممكن است بر اثر اين عوامل پوسيده شوند يا از بين بروند 

و زحمات شما بي نتيجه بماند. 
ــور كلي ضخامت خاكي كه روي بذرها مي ريزيد  به ط
ــد. هرچه بذرها  ــه برابرقطر آن ها باش بايد معموالً دو تا س
ــت يا خاكي كه روي آن ها  ــند عمق كاش ــت تر باش درش
مي ريزيد، بيش تر مى شود. مثًال بذر گل الدن از بذر گل 
اطلسي و گل ناز درشت تر است، پس عمق كشت بذرها را 

با توجه به اين تناسب در نظر بگيريد.
ــيدن بذرهاي ريز بايد آن ها را به  هم چنين، براي پاش
ــان با ماسه بادي مخلوط كنيد و بر  مقدار پنج برابر وزنش
روي زمين بپاشيد. اين عمل باعث مي شود بذرها در سطح 
خاك يك نواخت پخش شوند،ضمن اين كه در  مصرف آن 

ها نيز صرفه جويي به عمل مى آيد. 

3-6 مواظبت از باغچه پس از سبز شدن بذرها
اصول مراقبت از باغچه  عبارت اند از آبياري (در واحد 
كار بعدي به طور مفصل اشاره شده است)، وجين كردن، 
ــله شكني به  ــيخك زدن خاك باغچه (س تُُنك كردن، س
ــاس نياِز  ــور تهويه ي آن) و تكميل مواد غذايي براس منظ

گياهان از طريق تغذيه با كودهاي شيميايي.
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1-3-6  وجين
ــرز باغچه راباكمك  ــا نابود كردن علف هاي ه حذف ي
وسايل مختلف وجين كردن مي نامند. معموالً در باغچه ها 
ــادي علف هاي هرز و  ــار گياهان باغچه اي، مقدار زي و كن
ــد مي كنند اين گياهان و علف هاى هرز بر اثر  مضر نيز رش
وجود شرايط مناسب سبز مى شوند و رشد و نمو مي كنند 

و به رشد ضعيف و كم گياهان اصلى منجر مى شوند. 

ــك آب، باد،  ــت به كم ــذر علف هاي هرز ممكن اس ب
ــته شده وارد باغچه شوند. پرندگان يا با بذر گل هاي كاش

با رويش علف هاي هرز موادغذايى و آب مورد نياز گياهان 
باغچه كاهش مى يابد. به عالوه اين علف ها ممكن است با 
ــايه انداختن روى گياهان از رسيدن نور كافى به  آن ها   س
جلوگيرى كنند و درنتيجه گياه  كم رشد  و ضعيف شود. 
ــت براي جلوگيري از اين گونه مشكالت، به  پس بهتر اس
محض سبز شدن علف هاي هرز آن ها را بادست يا وسايل 
وجين كن، در زماني كه رطوبت خاك مناسب است، از بين 
ببريد تا باغچه اي يكدست و پر از گل هاي رنگارنگ داشته 

باشيد.

2-3-6 ُتُنك كردن
ــده در خاك  ــت ش به عمل حذف گياهان اضافي كش
ــد و  ــب بين آن ها براي رش به منظور ايجاد فاصله ي مناس
ــد. به دو دليل عمل     ــي بهتر، تُُنك كردن مي گوين گل ده

تُُنك كردن انجام مى شود:
1- هنگام كاشتن بذر گل ها، تعداد زيادي بذر در خاك 
باغچه كاشته مي شود كه  ممكن است مقدار شان در يك 

نقطه زيادتر باشد. 
2- براي به دست آوردن گياهان بزرگ، با رشد مناسب 
جهت گل دهي، بايد تعداد بذرهاي كاشته شده در خاك 
در حدي معين باشد. بنابراين، بايد با حذف گياهان اضافي 
(تنك كردن) تعداد گياهان كاشته شده در واحد سطح و 

فاصله ي بين آن ها را به صورت دل خواه در آوريد.

3-3-6  سيخك زدن خاك يا سله شكني
در خاك هاى سنگين (رسى) ، پس از هر دفعه آبيارى 
ــخت مى شود و تهويه  ــمت هاى باالئى آن سفت و س قس
ــى از موارد به طوركلى   ــكل مى كند، حتى در بعض را  مش
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ــربرنياوردن گياهان جوان از خاك مى شود. اين  باعث س
ــر نفوذ ناپذير را سله مى گويند و به عمل از بين بردن  قش
سله،سيخك زدن خاك يا سله شكنى مى گويند. سيخك 
ــرايط محيطى خاك (به منظور  ــراى بهتر كردن ش زدن ب
ــد و نمو گياهان كاشته شده) عملى بسيار مفيد است.  رش
براى سيخك زدن از وسايلى كه براى وجين كردن به كار 

مى بريد، مى توانيد استفاده كنيد.  

4-3-6  تغذيه و كوددهي
ــت بذرها و هنگام آماده كردن خاك الزم  قبل از كاش
ــى با كودهاى دامى و شيميائى  ــت از طريق كودپاش اس
ــود. پس از سبز  مواد غذايي الزم به خاك باغچه اضافه ش
ــد گياهان مواد  ــدن بذرها، براي تقويت و ادامه ي رش ش
غذائى مورد نياز را به طور مرتب و به مقدار كم با افزودن 
كودهاي شيميايي،فراهم كنيد. مى توانيد انواِع كودهاي 
ــط كارخانجات  ــا را، كه توس ــيميايي،مخصوص گل ه ش
مربوطه توليد شده اند،ازفروشگاه هاي كودهاي شيميايي 

گياهي يا گل فروشي ها تهيه كنيد.

بذر گل باغچه اي را تهيه كنيد و به جاي كاشتن 
پالستيكي  يا  چوبي  جعبه اي  در  را  آن  باغچه،  در 
سپس  بكاريد.  ايد،  ريخته  باغچه  خاك  در آن  كه 
چند  داراي  كه  اين  از  بعد  را،  شده  سبز  بذرهاي 
برگ شدند به گلدان هاي مخصوص كاشت گل ها 
منتقل كنيد. به اين، عمل نشا كردن  مي گويند. 
جوان  گياهچه هاي  انتقال،  هنگام  كه  كنيد  دقت 
و كوچك آسيب نبينند و ريشه هايشان موقع در 
آوردن از خاك جعبه و انتقال قطع نشوند، زيرا از 
ها،  گل  رشد  و  كاشت  از  بعد  رفت.  خواهند  بين 
گلدان هاي حاوي گل را به كالس ببريد و گياهان 
را از لحاظ نحوه ي كاشت، رشد و نمو وظاهرشان با 

هم مقايسه كنيد.

فعاليت عملي
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چكيده

- بهترين زمان كاشت بذر گياهان گلدار در باغچه و در محل آفتاب گير، بعد از سپري شدن فصل 
سرما و يخبندان، در آغاز بهار و همزمان با گرم شدن هواست.

- ضخامت خاكي كه برروي بذرها مي ريزيد، معموالً دو تا سه برابر قطر آن ها بايد باشد. هرچه بذر 
درشت تر باشد، عمق كاشت يا خاكي كه روي آن ها مي ريزيد، بيش تر مى شود.

ــيخك زدن خاك، تغذيه و  ــت از آبياري، وجين، تُُنك كردن، س - اصول مراقبت از باغچه عبارت اس
كوددهي.

- حذف يا نابود كردن علف هاي هرز باغچه را به كمك وسايل مختلف،وجين كردن مي گويند.
- به عمل حذف گياهان اضافي كشت شده در خاك به منظور ايجاد فاصله ي مناسب بين آن ها براي 

گل دهي بهتر،  تُُنك كردن مي گويند.
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آزمون پايانى
واحد كارششم

1- بذر كدام يك از گل هاي زير را بايد در عمق كم تري كاشت؟
ب) گل قرنقل           ج) گل  اطلسي      د) گل  تاج خروس الف) گل الدن  

2- مقدار ضخامت خاكي كه بايد هنگاِم كاشت روي بذرها ريخته شود، چه قدر است؟
ب) پنج برابر قطر بذرها الف) سه  تا چهار برابر قطر بذرها               

ج) شش برابر قطر بذرها                       د) دو تا سه برابر قطر بذرها

3- چرا هنگاِم كاشت بذرهاي ريز، بايد آن ها را تا پنج برابر وزنشان با ماسه ي بادي مخلوط كنند؟
ــطح خاك پخش مى گردند و هم چنين در مقدار مصرف آن ها  الف) چون بذرها به طور يك نواخت در س

صرفه جويي به عمل مى آيد.
ب) چون باعث محافظت بذرها از اثر رطوبت زياد خاك مي شود.

ج) چون باعث صرفه جويي در مصرف بذر مي شود.
د) چون باعث پخش يك نواخت بذرها در سطح خاك مي شود.

4- وجين كردن، يعني.... 
الف) بهتر كردن شرايط محيطي خاك براي رشد و نمو گياهان كاشته شده

ب) حذف يا نابود كردِن علف هاي هرز در باغچه به كمك وسايل مختلف وجين كن
ج) تقويت گياهان كاشته شده به منظور رشد و نمو بهتر
د) كم كردن يا حذف تعداد گل هاي باغچه اي كاشته شده

5- سيخك زدن در چه نوع خاكي بيش تر كاربرد دارد؟
د) هرنوع خاك ج) خاك شني   ب) خاك لومي   الف) خاك رسي  
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آزمون پايانى
واحد كارششم

6- سله بستن سطح خاك باعِث...
الف) حفظ رطوبت و افزايش مواد غذايي خاك مي شود.

ب) رشد بهتر و قوي ترشدِن گياهان جوان مي شود.
ج) بهتر شدن تهويه ي خاك مي شود تا گياهان جوان به راحتي سر از خاك بيرون بياورند.

د) سفت و سخت شدن سطح خاك مي شود و تهويه را مشكل مي كند. 

آزمون پاياني عملي
 واحد كار ششم

ارائه ى گزارش كار فعاليت عملى اين واحد كار به هنرآموز.
- مشاهده ى نحوه ى كاشت دو گياه در منطقه 

- كاشت يك گياه در منزل و ارائه نمودن آن به كالس
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اصول آبياري گل و گياه

واحد كار هفتم
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پيش آزمون
واحد كارهفتم

1- نقش آب در رشد گياه چيست؟

2- آبياري يك گل آپارتماني به چه عواملي بستگي دارد؟

3- به نظر شما گياهي كه در يك اتاق گرم و خشك نگه داري مي شود به آب بيش تري نياز دارد يا 
گياهي كه در يك اتاق خنك و مرطوب نگه داري مي شود؟

الف) گياهي كه در اتاق گرم و خشك نگه داري مي شود.
ب) گياهي كه در اتاق  خنك و مرطوب نگه داري مي شود.

ج) هر دو گياه به آبياري زيادي نياز دارند.
د) ميزان آبياري ارتباطي به شرايط محل نگه داري گياهان ندارد.

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1- كيفيت آب آبياري را توضيح دهد.

2- با توجه به شرايط محل نگه داري گياهان آپارتماني يا محيط رشد گياهان باغچه اي، 
زمان مناسب آبياري آن ها را توضيح دهد.

3- با توجه به خصوصيات گياهان آپارتماني به آبياري آن ها اقدام كند.

هدف  هاي  رفتاري
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مقدمه
چنان كه مي دانيد، كليه ي موجودات زنده براي ادامه ي 
زندگي نياز به آب  دارند.آب درگياهان دو عمل اصلي را 

انجام مي دهد:
 1- تجديد و تكميل آب ساختمان سلولي

 2- حمل مواد غذايي از خارج به داخل ريشه. ضمناً 
آب اضافي گياه ازطريق روزنه خارج مي شود. 

1-7  آب و كيفيت آن
در اكثر منازل از آب شهري )لوله كشي( براي آبياري 
گياهان آپارتماني استفاده مي كنند. اين كار در تابستان 
اما در فصول  ايجاد مشكل نمي كند،  براي گياه گلداني 
سرد مثل پاييز و زمستان كه آب لوله كشي سرد است 
گياهان با شوك سرمايي مواجه می شوند و صدمه می 
بينند. بهترين درجه ي حرارت آب براي آبياري گياهان 
با درجه ی حرارت  ماني، درجه ي حرارت يك سان  آپارت
گراد(.  تي  سان درجه ي   16( گلدان هاست  داري  نگه  اتاق 
براي داشتن آب با چنين درجه ي حرارتي مي توانيد آب 

پاش را پس از پر كردن با آب، براي مدتي در گوشه ي 
اتاق بگذاريد تا درجه ي حرارت آن برابر با درجه ي حرارت 
اتاق شود، سپس اقدام به آبياري كنيد. هم چنين مي توانيد 
مقداري آب گرم به آب لوله كشي اضافه كنيد تا درجه ی 

حرارت آن با درجه ی حرارت اتاق تقريباً يك سان شود.
آب لوله كشي معموالً داراي مقدار چشم گيري فلوئور و 
كلر است كه براي بعضي از گياهان حساس )مانندگندمي( 
مضر است و استفاده ي پي در پي از اين آب باعث ايجاد 
لكه هاي قهوه اي رنگ روي برگ ها و يا سوختگي نوك 

برگ ها مي شود. روش خارج ساختن مواد مذكور از آب 
آبياري در مباحث قبلي )واحد كار2( آمده است.

1- از صداي گلدان مي توانيد بفهميد كه به آب 
گلدان  باشد  بم  اگر صداي ضربه  يا خير؟  دارد  نياز 
نياز به آب دارد و اگر صدا زير باشد بايد از آبياري آن 

صرف نظر كنيد.
2- گياهاني مثل كاكتوس صحرايي كه زادگاهشان 
نياز  تري  كم  آب  به  است،  پراكنده  ندگي  بار داراي 
دارند، برعكس گياهاني مثل سرخس كه زادگاه اصلي 
آن ها مناطق پر باران است به آبياري بيش تري نياز 

دارند.
3- جنس گياه در نياز به آب نقش عمده اي دارد. 
گياه حسن يوسف بيش از شمعداني نياز به آب دارد. 
كاكتوس ها در زمستان اصاًل به آب نياز ندارند و بايد 

به كم ترين آبياري اكتفا كنيد.
4- آبياري نكردن گياهان باغچه اي باعث كاهش 
گل دهي و مرگ آن ها مي شود. وقتي كه خاك باغچه 
خشك مي شود، بايد آن راآبياري كنيد تا آب كم كم 
به اطراف ريشه ي گياه نفوذ كند و تا عمق 15 سانتي 
متر از خاك مرطوب شود. توجه كنيد آبيارِي بيش از 
حد باعث پوسيدگي ريشه  مي شود و آبياري كم هم 
آبياري  موقع  پس  مي شود.  گياهان  خشكي  موجب 

گياهان باغچه اي بايد دقت كنيد 

بيشتر بدانيد

و دور  و گلدان  آبياري درخت  2-7 شرايط 
آبياري

آبياري يك گل آپارتماني به عواملي مختلف مانند نوع 
خاك گلدان، نوع گياه، مرحله ي رشد گياه، ميزان ريشه ي 
گياه، درجه ي حرارت و رطوبت خاك بستگی دارد. همه ی 
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ظرف  ها،  گلدان  آبياري  براي  مسافرت  هنگاِم 
پالستيكِي در داري را انتخاب كنيد و فتيله اي پنبه اي 
داخل  به  گلدان(  زير  )سوراخ هاي  گلدان  هر  كف  از 
آب  كه  تدريج  به  كنيد.  آب  از  پر  را  وظرف  وصل  آب 
به  را  گياه  نياز  مورد  آب  فتيله  مي شود  مصرف  گلدان 
ريشه ها مي رساند. چنان چه مسافرت شما طوالني است 
مي توانيد يك بطري آب را به صورت وارونه در آب ظرف 
آب  مي شود  مصرف  ظرف  آب  كه  تدريج  به  بگذاريد. 
بطري جاي آن را مي گيرد. در نتيجه گياه با كمبود آب 

مواجه نخواهد شد.

و  ازمتخصصين  را  خود  گلداني  گياه  آبي  نياِز   -
و  و گياه سؤال  يا فروشنده ي گل  پرورش دهندگان 
يادداشت كنيدو در كنار گياه بگذاريد تا در دفعات 

آبياري دچار اشتباه نشويد.
آب  مواد  و  امالح  به  گلداني  گياهان  از  بعضي   -
آب  از  مي توانيد  اند،  حساس  )شهري(  كشي  لوله 
براي  سرد  جوشيده ي  آب  يا  و  شده  ذخيره  باران 

آبياري استفاده كنيد.
بقيه  با  ها  آن  آبي  نياز  كه  گياهاني  كاشت  از   -
متفاوت است، به صورت گروهي و درون گلدان هاي 
بزرگ جداً خودداري كنيد. در حالت اجبار مي توانيد 
و  بزرگ تر  گلدان  درون  در  خود  گلدان  با  را  گياه 
دركنار ساير گياهان بكاريد تا آبياري آن به صورت 

مجزا انجام گيرد.

بيشتر بدانيد

اين عوامل در ميزان و تعداد دفعات آبياري دخالت دارند. 
به طور كلي اگر آب داده شده به گلدان، به راحتي در آن 
جريان يابد و آب اضافي از منافذ زير گلدان خارج شود، در 
اين حالت بايد مطمئن باشيد كه آبياري به درستي انجام 
گرفته است. هم چنين واضح است گياهاني كه در اتاقي 
گرم و خشك نگه داري مي شوند، در مقايسه  با گياهاني 
كه درمحيطي خنك ترندو رطوبت آن نيز بيش تر است 
قانوني كه  بهترين  نياز دارد.  بيشتري  آبياري  به ميزان 
مي توانيد در آبياري گلدان ها از آن پيروي كنيد اين است 
كه هرگاه سطح خاك ) هنگام لمس كردن آن ( خشك 

باشد گياه به آب احتياج دارد.

نحوه ي قرار دادن فتيله در زير گلدان و ظرف آب در هنگام مسافرت 

قراردادن  رشته  های  فتيله  درسوراخ  های
 زيرگلدان و سرفتيله در داخل ظرف آب

رشته  رشته كردن يك سر  فتيله



هنر درخانه2182183

چكيده

درجه  با  يك سان  حرارت  درجه ى  آپارتماني،  گياهان  آبياري  براي  آب  حرارت  درجه ى  بهترين   -
حرارت اتاق نگه داري گلدان هاست (16 درجه ى سانتي گراد)

- آبياري يك گل آپارتماني به عواملي چون نوع خاك گلدان، نوع گياه، ميزان ريشه ى گياه، درجه ى 
حرارت و رطوبت خاك بستگي دارد.
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آزمون پايانى
واحد كارهفتم

1- استفاده از آب سرد در پائيز و زمستان براي آبياري گياهان آپارتماني.... 
الف) باعث رشد و نمو بهتر آن ها مي شود.

ب) باعث ايجاد شوك سرمايي و صدمه زدن به آن ها مي شود.
ج) باعث جلوگيري از تشنگي و خشكي آن ها مي شود.

د) تأثيري بر رشد و نمو آن ها ندارد.

2- بهترين درجه ي حرارت آب براي آبياري گياهان آپارتماني.... 
الف) درجه ى حرارت يكسان با درجه ى حرارت اتاق نگه داري گلدان هاست.

ب) درجه ى حرارت يكسان با هواي بيرون از اتاق نگه داري گلدان هاست.
ج) درجه ى حرارت سرد است.

د) درجه ى حرارت خيلي گرم است.

3- استفاده ي پي در پي از آب شهري حاوي ماده ي كلر براي آبياري گياهان آپارتماني.... 
الف) باعث رشد و شادابي آن ها مي شود.

ب) باعث جلوگيري از خشك شدن آن ها مي شود.
ج) باعث ايجاد لكه هايي قهوه اي رنگ بر روي برگ ها و يا سوختگي نُوك آن ها مي شود.

د) تأثيري بر رشد و نمو آن ها ندارد.

4- بهترين نشانه اي كه مي تواند مشخص كند گياه آپارتماني نياز به آب دارد اين است  كه....
الف) هرگاه برگ ها خشك شده باشند گياه نياز به آب دارد.

ب) هرگاه سطح خاك هنگام لمس كردن خشك باشد گياه نياز به آب دارد.
ج) هرگاه اكثر برگ ها پژمرده شده باشند گياه نياز به آب دارد.

د) هرگاه رنگ برگ ها زرد شده باشد گياه نياز به آب دارد.
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اهميت كوددهي و محلول پاشي
 در رشد و نمو گياهان

واحد كار هشتم
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پيش آزمون
واحد كارهشتم

1- اگر مواد غذايي زمين براي كشت كافي نباشد چه عملي را بايد انجام داد؟

2- منبع اصلي رشد گياه چيست؟

3- نيازهايي كه گياه بايد از خاك تأمين كند چيست؟

4-محلول باشي در چه زماني از شبانه روز موجب سوختگي برگ ها مي شود؟
الف) صبح            ب) ظهر            ج) عصر           د) شب 

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1- مفهوم كود را تعريف كند. 

2- كود هاي شيميايي را تقسيم بندي كند و آنها را نام ببرد.
3- عناصر موجود در هر گروه از كودها را نام ببرد.

4- با روش هاي تغذيه ي گياهان را توضيح دهد.
5-تغذيه ي گياهان آپارتمانى و باغچه اي را در زمان مناسب انجام دهد.

هدف  هاي  رفتاري
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مقدمه
گياهان براي توليد و ذخيره ي مواد قندي به انرژى 
چند  يا  يك  حد  از  بيش  كمبود  لذا  نيازمندند.  نورانى 
عنصر غذايي باعث اختالل در واكنش هاي داخلي گياهان 
ظاهر  گياهان  در  عاليم  از  بعضي  نتيجه  در  مى گردد. 
مي شود كه از  رشدگياهان مى كاهد و آن ها بر اثر ضعف 
غذايي  مواد  كمبود  پس  مي روند.  بين  از  خشكيدگي  و 
گياهان بايد به طريقي جبران شود. ازاين رو براي رفِع 
شيميايي  كودهاي  بعضي  از  گياهي  غذايي  مواد  كمبود 

استفاده مي كنند.

1-8  كود چيست؟
رشدو  تحريك  براي  كه  تركيباتي  و  مواد  كليه ي  به 
تأمين مواد غذايي گياهان به محيط كشت آن ها اضافه 
مي شود، كود اطالق مي گردد و به دو گروه آلي (بقاياي 
مي شوند.  بندي  تقسيم  معدني  و  جانوري)  و  گياهي 
در  گوناگون  تجارتي  نام هاي  با  شيميايي  كودهاي 
دسترس اند و براي رفع كمبود مواد غذايي گياهان به كار 
مي روند. اين نوع از كودها به صورت مايع، پودر قابل حل 

در آب و دانه اي ساخته شده اند و از طريق خاك مصرف 
مى شوند يا اين كه پس از مخلوط شدن با آب، آن را بر 
روي برگ ها مى پاشند. كودهاي مايع و پودرهاي قابل 
حل در آب بايد قبل از مصرف با نسبت هاي خاصي با آب 
مخلوط شوند و براي اطالع از مقدار مورد نياز كود و مقدار 
آب مصرفي، مي توانيد به كمك اطالعات نوشته شده بر 

روي برچسب كودها آن ها را به كار ببريد.

گفتنى است براى گياهان باغچه اى عالوه بر استفاده ي 
خاكي از كودها، مي توانيداز محلول پاشي برگ هاي آنها هم 
استفاده كنيد، ولي در گياهان آپارتماني به دليل حساس 
يا  و  ندارد  كاربرد  پاشي  محلول  ها،  آن  برگ هاي  بودن 
به مقدار خيلي كم در بعضي از گياهان آپارتماني به كار 
مي رود. و به همين سبب تنها مي توانيد از طريق خاك 
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مقدار  شيميائى به  اگر كود  گياه را تغذيه كنيد.  گلدان، 
نامناسب يا زياد مصرف شود، به گياهان صدمه مى زند و 

برگ ها و ريشه ى آن ها را مى سوزاند. 

وجود  عناصري  چه  شيميايي  كودهاي  در   8-2
دارد؟

كودهاي شيميايي از تركيب عناصر شيميايي ساخته 
شده اند. درتهيه ي اين كودها از عناصر شيميايِي نيتروژن، 
فسفر، پتاسيم، گوگرد، كلسيم و منيزيوم استفاده شده 
است كه براي سالمت و رشد گياهان ضروري اند. به همين 
براين  عالوه  مي نامند.  مصرف  پر  عناصر  را  آن ها  جهت 
عناصر، عنصرهاي ديگري نيز مانند: بُر، مس، موليبدن، 
منگنز و كلر وجود دارند كه به مقدار كم تري مورد نياز 
گياهان اند ولي نقش بسيار مهمي در فعاليت هاي گياهي 
و رشد و نمو بهتر و شادابى  آن ها دارند. به همين سبب 
است كه آن ها را عناصر كم مصرف مي نامند.با مصرف اين 
عناِصر عاليم كمبود آن ها ( زردى، كم رنگى يا كوچكى 

برگ ها و ساقه ها) در گياهان برطرف مى شود. 

3-8  تغذيه ي گياهان باغچه اي
تغذيه ى گياهان از اهميت خاصى برخوردار است ، زيرا 
گياهان در طول دوران رشد به داليل مختلف مانند جذب 
و مصرف عناصر غذايى و وجود در خاك توسط ريشه ى 
گياهان ، يا شست و  شوى اين مواد از خاك با كم بود مواد 
غذائى مواجه مى شوند. لذا براي جلوگيري از وقوع چنين 
حالتي الزم است  از طريق محلول پاشي برگ ها يا اضافه 

كردن كود به خاك باغچه، گياهان را تغذيه كنيد. 

محلول پاشى برگ ها
از محلول پاشي برگ ها زماني مي توانيد استفاده كنيد 
كه گياهان عاليم كمبود شديد را نشان مي دهند. براى اين 
كار از كودهاي مخصوصي كه به صورت مايع و پودرند، 
براي  الزم  اطالعات  توانيد  مى  شما  مى شود.  استفاده 
مصرف كود و نياز به آب را از برچسب هاي روي كودها و از 
فروشنده ها ي مجاز به دست آوريد. با مخلوط كردن كود و 
آب، محلولي به دست مي آيد كه پس از آماده سازي، آن را 
در ظروف مخصوص محلول پاشي بريزيد و آن را برروي 
زمان محلول  پاشي مهم  كنيدكه  بپاشيد، توجه  برگ ها 

است و رعايت نكات زير ضرورت دارد:
1- محلول پاشي را هنگاِم عصر و در زمان خنك بودن 

هوا انجام دهيد.
 2- قبل يا بعد از محلول پاشي، باغچه را آبياري كنيد 
تا مواد غذايي جذب شده از برگ ها سريعاً در اندام  گياهان  

به  حركت در آيند و كمبود مواد غذايي جبران شود.
• كود دهى از طريق خاك 

بايد  خاك،  طريق  از  باغچه اي  گياهان  تغذيه ي  در 
مقداِر نياز به كودشيميايي را از برچسب هاي روي كودها 
مشخص و در سطح خاك پخش كنيد و سپس با شن كش، 
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كودها را با خاك بپوشانيد و بعد از آن باغچه را آبياري 
كنيد. بر اثر نفوذ آب، كودها كم كم در آب حل مى گردند 
و به كمك ريشه ها جذب گياهان مي شوند و بعد از چند 
روز كمبود مواد غذايي در گياهان بر طرف مى شود و رشد 

و نمو مطلوب خود را باز مي يابند.

4-8  تغذيه ي گياهان آپارتماني
ضرورى  آپارتماني  گياهان  منظم  و  اصولي  تغذيه ي 
است ،چون مواد غذايي در مخلوط هاي خاك گلدان ها به 
علت كوچك بودن حجم آن ها كم است و به مرور زمان 
كه گياهان رشد مي كنند، از مقدار مواد غذايي موجود در 
خاك گلدان ها كاسته مي شود. زيرا آب محلول سريع بخار 
نمى شود و برگ ها براى جذب مواد غذايى زمان كافى در 
اختيار خواهند داشت.محلول پاشى در هنگام ظهر برگ ها 

را مى سوزاند و به گياه صدمه مى زند. 
هم چنين، نسبت حجم ريشه ي گياهان آپارتماني به 

حجم خاك گلدان ها، در مقايسه با گياهان باغچه اي، زياد 
است و ريشه ها موادغذايي كم تري براي مصرف دارند. باقي 
مانده ي مواد غذايي هم، به مرور زمان بر اثر آبياري هاي 
گياهان  نهايت  در  و  گردد  مى  خارج  گلدان ها  از  مكرر، 
دچار كم بود مواد غذايي مي شوند. لذا، به منظور تغذيه ي 
گياهان آپارتماني به انواع كودهاي شيميايي در شكل هاي 
مايع و پودري آن ها نياز است و در بازار موجودند.براي 
تغذيه ي گياهان آپارتماني،پس از تعيين مقدار كود آن را 
با آب مخلوط كنيد و بر روي خاك گلدان ها بريزيد تا از 
زير آن ها خارج شود. در اين موقع خاك گلدان ها با آغشته 
شدن به كود جذب ريشه خواهد شد و پس از گذشت 

چند روز، عاليم كمبود مواد غذايي برطرف مي شود. 

در گروه هاى سه يا چهار نفره دو گياه آپارتمانى 
داراى عالئم كم بود را انتخاب كنيد و يكى از آنها 
بدون تغذيه  را  دومى  مناسبى تغذيه و  طور  را به 
نگه دارى كنيد و گزارش كار تغييرات دو گياه را 

يادداشت كنيد. 

فعاليت عملي
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توجه

نياز كودي گياهان آپارتماني را مي توانيد به كمك عاليم زير تشخيص دهيد:
1- كم شدن رشِد گياهان آپارتماني

2- ضعيف شدن ساقه  ها
3- ظاهر شدن رنگ هاي روشن و يا زرد در زمينه ي رنِگ سبز برگ ها

4- گل ندادن گياهاني كه گل توليدمي كنند.
كوددهي بيش از حد در گياهان آپارتماني را مي توانيد با كمك عاليم زير تشخيص دهيد:

1- پژمرده شدن برگ ها (البته اول بايد مطمئن شويد كه گياه تشنه نيست و نياز به آب ندارد.)
2- پژمرده شدن گل ها يا بازنشدن آن ها.

3- سوختگي جوانه هاي برگي (مجّعد و چين دار به نظر رسيدن برگ ها)
4- رشد ضعيف يا متوقف شده ي گياهان

5- شوره زدن خاك گلدان ها
 كوددهى بين از حد باعث خشك شدن و از بين رفتن گياهان آپارتمانى مى شود.

 تغذيه ى گياهان آپارتمانى بايد در زمان مناسب (بهار و تابستان ) انجام شود. زيرا در اين دو فصل 
فعاليت گياهان زياد و رشد و نمو آن ها سريع تر است. اضافه كردن كود در پائيز و زمستان به سبب رشد 

و نمو آهسته ى گياهان آپارتمانى و مصرف كم موادغذايى كارى بيهوده است.
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چكيده

- به كليـه مواد و تركيبـاتي كه براي تحريـك رشـد و تأمين مواد غذايي گياهان به محيط كشت 
آن ها اضافه مي شود، كود گفته مي شود كه به دو گروه آلي (بقاياي گياهي و جانوري) و معدنى تقسيم 

مي شوند.
منيزيوم  و  كلسيم  گوگرد،  پتاسيم،  فسفر،  نيتروژن،  شيميايي  عناصر  از  شيميايي  دركودهاي   -
استفاده شده است كه براي سالمت گياهان ضروري اند و به همين جهت آن ها را عناصر پر مصرف 

مي نامند.
انجام  باغچه  خاك  طريق  از   (2 برگ ها  پاشي  محلول  طريق  از   (1 روش  دو  به  دهي  كود   -

مي شود.
- زمان محلول پاشي مهم است و رعايت نكات زير ضرورت دارد:

محلول پاشي را هنگام عصر و در زمان خنك بودن هوا انجام دهيد.  (1
قبل يا بعد از محلول پاشي گياهان، باغچه را آبياري كنيد.  (2

- زمان مناسب براي تغذيه گياهان آپارتماني (كود دهي)، هنگام فعاليت زياد و رشد و نمو سريع 
آن ها يعني در بهار و تابستان است.
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آزمون پايانى
واحد كارهشتم

1- به نظر شما گياهان براي ادامه ي رشد و بقاي خود به چه موادي نياز دارند؟
الف) مواد قندي توليد شده در برگ ها (از تركيب آب وكربن دى اكسيد در مقابل نور خورشيد)

ب) مواد غذايي موجود درخاك
ج) مواد غذايي مورد نياز گياهان (كه از قبل در اندام هايشان ذخيره شده است.)

د) الف و ب

2- اگركودشيميايي زيادي به گياه داده شود، چه اتفاقي رخ مي دهد؟
الف) فقط برگ هاي گياه بر اثر كود زياد صدمه مى بينند و از بين مي روند.

ب) فقط ريشه ي گياه بر اثر كود زياد صدمه مى بينند و از بين مي روند.
ج) برگ ها و ريشه هاي گياه بر اثر كود زياد صدمه مى بينند و از بين مي روند.

د) زياد بودن كود شيميايي تأثيري برگياه ندارد.

3- عناصركم مصرف، عناصري هستند كه .............................. 
الف) گياهان به آن ها نياز ندارند.

ب) گياهان به آن ها نياز زيادي دارند.
ج) فقط از طريق خاك مصرف مي شوند.

د) به مقدار كم مورد نياز گياهان است، ولي تأثير زيادي بر رشد، نمو و شادابي گياهان دارند و بر اثر  
وجود آن ها عاليم كمبود برطرف مي شود.

4- چرا گياهان آپارتماني در مقايسه با گياهان باغچه اي بعد از مدتي عاليم كمبود مواد غذايي را سريعاً 
نشان مي دهند؟

الف) چون گياهان آپارتماني نسبت به گياهان باغچه اي داراي ريشه هاي انبوه اند و به همين سبب نياز 
به كود زيادي دارند.

ب) چون حجم خاك گلدان گياهان آپارتماني زياد است و ريشه زياد رشد مي كند.
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ج) چون حجم خاك گلدان ها و مقدار مواد غذايي موجود درآن ها كم است و بر اثر رشد گياهان از مقدار 
مواد غذايي موجود در گلدان ها سريعاً كاسته مي شود.

د) چون اين نوع گياهان زودتر از گياهان باغچه اي عاليم كمبود را نشان مي دهند و ارتباطي به تغذيه 
ندارد.

5- بهترين فصل براي محلول پاشي گياهان و بهترين زمان براي انجام آن چه موقع از روز است؟
الف) فصل زمستان – هنگام عصر                      ب) فصل پاييز – هنگام ظهر

ج) فصل پاييز – هنگام صبح                      د) فصل هاي بهار و تابستان – هنگام عصر

آزمون پاياني عملي
 واحد كار هشتم

با اطالعات به دست آمده از برچسب كودها، گياهان باغچه اي و آپارتماني را با روش هايي كه فرا 
گرفته ايد تغذيه كنيد.

2- ارائه ى گزارش كار فعاليت عملى اين واحد كار به هنرآموز 
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اصول سازگار كردن گياه با محيط جديد

واحد كار نهم
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پيش آزمون
واحد كارنهم

منزل  محيطي  شرايط  با  فروشي ها  گل  از  شده  خريداري  آپارتماني  گياهان  چرا  شما  نظر  به   -1
سازگاري ندارند؟

الف) چون محيط منزل داراي مقدار نور كم تري است.
ب) چون محيط منزل خشك و داراي رطوبت كم تري است.
ج) چون محيط منزل گرم و داراي حرارت بيش تري است.

د) هرسه گزينه

2- از عاليم ناسازگاري گياهان با محيط جديد پس از قرار گرفتن در منزل .................. 
الف) از دست دادن آب از برگ هاست.                 ب) ريزش گل ها و برگ هاي آن هاست.

ج) قادر نبودن ريشه ها براي جذب سريع آب است.        د) هر سه گزينه

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1- عالئم ظاهرى گياه پس از ورود به محيط جديد را توضيح دهد.

2- اصول سازگار كردن گياهان آپارتماني را با محيط جديد (منزل) به كار بندد.

هدف  هاي  رفتاري
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مقدمه
وقتي گياهي آپارتماني را از گل فروشي و يا گل خانه 
مى خريد و به منزل خود منتقل مي كنيد، مدت زماني 
طول مي كشد تا گياه با محيط جديد خود سازش پيدا 
كند. چون محيط جديد از نظر دما، رطوبت، نور، جريان 
هوا و غيره آن ها  با محيطي كه گياه در آن پرورش يافته 
گل  يا  گل خانه   در   ) گياهان  نگه دارى  است.  متفاوت 

فروشى) به طور مصنوعي در حد متعادل و مناسب عملى 
براي  مناسب  شرايط  كنترل  امكان  منزل  در  ولي  است 
رشد گياه نيست. به همين سبب گياه جديدي را كه وارد 
منزل مي كنيد، مدتي طول مي كشد تا با محيط جديد 

سازگار شود. اين مدت را دوره ي سازگاري مي گويند.

1-9 عاليم ظاهري گياه پس از ورود به محيط 
جديد

وقتي گياه آپارتماني خريده شده را در محيط جديد 
خشك  گرم،  هواي  داراي  محيطي  با  مي دهيد،  قرار 
(رطوبت كم) و با نوركم يا زياد مواجه مي شود. در اين 
شرايط برگ هاي گياه در مقايسه با گل فروشي يا گل خانه 
آب بيش تري را ازدست مي دهد. ريشه ي گياه نيز معموالً 
قادر به جذب سريع آب و جانشين كردن آب از دست 
رفته نيست. اين عوامل، گاهي اوقات، موجب ريزش گل ها 
و برگ ها در هفته هاي اول ورود گياه به منزل مي شود. 
هم چنين، كم بود نور در منزل ممكن است عامل ديگري 
براي زرد شدن و ريزش برگ ها در هفته هاي اول  باشد. 
ولي گياه پس از سازش يافتن با محيط جديد به رشد 

خود ادامه مى دهد و برگ هاي جديد توليد مي كند.

محيط  با  گياهان  كردن  سازگار  اصول   9-2
جديد

منزل  به  انتقال  اول  هفته هاي  در  گياه  آن كه  براي 
صدمه ي كم تري  ببيند، رعايت نكته هاي مهم زير ضروري 

است:
1- در هفته ي اول دفعات آبياري را افزايش دهيد تا 
ريشه بتواند كمبود آبي را كه از دست مي دهد، جبران 

كند. 
2- به كمك آب فشان، تا حد امكان چندين بار در روز 
برگ هاي گياه را آب پاشي كنيد تا مقدار كم تري از آب را 

به صورت تبخير از سطح برگ ها از دست بدهد.
نسبتاً  محيطي  در  را  گياه  بايد  اول  روزهاي  در   -3
خنك با دماي 13 تا 16 درجه ي سانتي گراد قراردهيد تا 
خنكي محيط، فعاليت گياه را كاهش دهد و عمل تبخير 
كم شود. اين كار كمك زيادي به سازگاري گياه مي كند.

گياه،  به  آفتاب  نور  مستقيم  تابش  از  است  بهتر   -4
حتي اگرگياه طالب نور زياد باشد، جلوگيري كنيد. چون 
نور مستقيم آفتاب موجب افزايش فعاليت گياه مي شود، 

در نتيجه به آب بيش تري احتياج پيدا مي كند.
5- تا سه ماه پس از خريد، ازدادن كود شيميايي به 
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گياه خودداري كنيد. چون هنگاِم خريد، در خاك گلدان، 
به اندازه ي كافي كود هست و بر اثر تغيير شرايط محيط، 
كمي از رشد گياه كاسته مي شود، در نتيجه مواد كمتري 

كاري  زمان  اين  در  كود  كردن  اضافه  مي شود.  مصرف 
بيهوده است

فعاليت    عملى

دو گياه آپارتماني جديد را كه از گل فروشي تهيه شده است در محيط كالس بگذاريد. يكي از 
گلدان ها را با رعايت اصول سازگار كردن گياه جديد و گياه دوم را بدون رعايت كردن اين اصول  تا 
زمان سازگار شدن با محيط جديد  نگه داري كنيد. عاليم ظاهري ناشى از  تغيير شرايط محيط را بر 

روي آن ها يادداشت كنيد و نتايج را با هم مقايسه كنيد.

چكيده

- گياه جديدي را كه وارد منزل مي كنيد، مدتي طول مي كشد تا با محيط جديد سازگار شود. اين 
مدت را دوره ي سازگاري مي گويند.

- اصول سازگار كردن گياهان با محيط جديد عبارت است از:
1- دفعات آبياري را افزايش دهيد.

2- به كمك آب فشان چندين بار در روز برگ هاي گياه را آب پاشي كنيد.
3- گياه را در محيطي نسبتاً خنك با دماي 13 تا 16 درجه سانتي گراد قرار دهيد.

4- از تابش مستقيم نور آفتاب به گياه جلوگيري كنيد.
5- تا سه ماه پس از خريد، از دادن كود شيميايي به گياه خودداري كنيد.
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آزمون پاياني نظري
واحد كارنهم

1- آب پاشي چند بار در هر روز بر روي برگ ها باعث مي شود تا ................................
الف) گياهان مقدار كم تري از آب خود را به صورت تبخير از سطح برگ ها از دست بدهند.

ب) ريشه ها بتوانند كم بود آبي را كه از دست داده اند، جبران كنند.
ج) عمل تبخير در اطراف برگ ها بيش تر شود.

د) فعاليت گياه بيش تر شود.

2- گذاشتن گياهان آپارتماني خريداري شده از گل فروشي در محيطي خنك، چه تأثيري بر آن ها 
دارد؟

الف) محيط خنك باعِث افزايش فعاليت گياهان و كاهش تبخير از سطح برگ هاي آن ها مى شود، 
درنتيجه گياهان با محيط جديد سازش پيدا مي كنند.

مى شود،  آن ها  برگ هاي  سطح  از  تبخير  كاهش  و  گياهان  فعاليت  كاهش  باعِث  خنك  محيط  ب) 
درنتيجه گياهان با محيط جديد سازش پيدا مي كنند.

مي شود،  آن ها  برگ هاي  سطح  از  تبخير  افزايش  و  گياهان  فعاليت  افزايش  باعِث  خنك  محيط  ج) 
درنتيجه گياهان با محيط جديد سازش پيدا مي كنند.

د) تأثيري بر سازگاري گياهان ندارد.

3- چرا نور مستقيم آفتاب باعث صدمه ديدن گياه آپارتماني تازه خريداري شده از گل فروشي، پس 
از قرارگرفتن در منزل، مي شود؟

پيدا  احتياج  كم تري  آب  به  نتيجه  در  مي شود،  گياه  فعاليت  افزايش  موجب  آفتاب  نور  چون  الف) 
مي كند و گياه صدمه مي بيند.

ب) چون نور آفتاب موجب كاهش فعاليت گياه مي شود،درنتيجه به آب كم تري احتياج پيدا مي كند 
و گياه صدمه مي بيند.

پيدا  احتياج  بيش تري  آب  به  نتيجه  مي شود،در  گياه  فعاليت  افزايش  موجب  آفتاب  نور  چون  ج) 
مي كند و گياه صدمه مي بيند.



هنر درخانه2342343

د) چون نور آفتاب موجب كاهش فعاليت گياه مي شود، در نتيجه به آب بيش تري احتياج پيدا 
مي كند و گياه صدمه مي بيند.

4- چرا تا سه ماه پس از خريداري گياهان آپارتماني جديد، نبايد به آن ها كود شيميايي داد؟
الف) چون بر اثر تغيير شرايط محيط، رشد گياهان زياد و كوددهي باعث سوختن آن ها مي شود.

مصرف  كم تري  مواد  نتيجه  در  مي شود،  كم  گياهان  رشد  محيط،  شرايط  تغيير  اثر  بر  چون  ب) 
مي شود و اضافه كردن كود، كاري بيهوده خواهد بود.

ج) چون بر اثر تغيير شرايط محيط، رشد گياهان كم مي شود، در نتيجه مواد بيش تري مصرف 
مي شود و كوددهي باعث سوختن آن ها مي شود.

د) چون اضافه كردن كود شيميايي باعث جلوگيري از سازش آن ها مي شود.

آزمون پاياني عملي
 واحد كار نهم

ارائه ى گزارش كار فعاليت عملى اين واحد كار به هنرآموز 
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اصول و روش هاي مهم تكثير و ازدياد گياهان

واحد كاردهم
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پيش آزمون
واحد كاردهم

1- روش هاي تكثير گياهان كدام اند؟
الف) تكثير جنسي (كاشت بذر)                  ب) تكثير غيرجنسي يا رويشي

ج) تكثير جنسي و غيرجنسي                  د) هيچ كدام

2- به نظر شما از كدام روش زير بيش تر براي تكثير گياهان باغچه اي استفاده مي شود؟
الف) تكثير جنسي                            ب) تكثير غيرجنسي

ج) تكثير جنسي و غيرجنسي                       د) هيچ كدام

3- به نظر شما از كدام روش زير بيش تر براي تكثير گياهان آپارتماني استفاده مي شود؟
الف) تكثير جنسي                  ب) تكثير غيرجنسي

ج) تكثير جنسي و غيرجنسي                  د) هيچ كدام

انتظار مى رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1- روش هاي تكثير گياهان را نام ببرد.

2- روش تكثير جنسي را انجام دهد.
3- روش تكثير غيرجنسي را انجام دهد.

4- گياهان را بر اساس روش هاي تكثيرشان زياد كند.

هدف  هاي  رفتاري
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مقدمه
كه  است  زماني  آپارتماني  گياهان  با  كار  لذت 
خويش  دل خواه  گياهان  توليد  به  منزل  در  خودتان 
غير  و  جنسي  طريق  دو  از  گياهان  تكثير  كنيد.  اقدام 

جنسي يا رويشي انجام مي گيرد. تكثيربه روش جنسي، 
كه درباره ي گياهان آپارتماني خيلي كم كاربرد دارد، از 
كاربرد  ترين  بيش  و  مي گيرد  انجام  بذر  كاشت  طريق 
گياهان  توليد  در  دارد.  باغچه اي  گياهان  توليد  در  را 
آپارتماني روش تكثير غير جنسي بيش ترين كاربرد را 
دارد و از طريق رشد و نمو و تكامل قسمت هاي مختلف 

گياه امكان پذير است.

1-10 روش هاي تكثير گياهان
روش  دو  به  را  گياهان  شد،  اشاره  كه  همان طور 
روش  تكثيربه  مي كنند.  تكثير  غيرجنسي  و  جنسي 
اين  براي  مي گيرد.  انجام  بذر  كشت  طريق  از  جنسي 
نشاي  تهيه ي  براي  كشت  جعبه ي  از  مي توانيد  منظور 
گل استفاده كنيد يا اين كه، پس از گرم شدن هوا، در 

بهار بذرها را در باغچه بكاريد.

باغچه  در  بذرها  كاشت  از  پس  است  ممكن   -1
مورچه ها به آن ها صدمه بزنند. پس بهتر است بذرها 
دسترس  در  تا  بپوشانيد  خاك  با  پاشيدن  از  پس  را 

مورچه ها نباشد.
زياد  كشت  محيط  در  رطوبت  كه  كنيد  دقت   -2
بين  از  اضافي  رطوبت  اثر  بر  بذرها  وگرنه  نباشد، 

مي روند.
مواظب  ايد  كاشته  جعبه ها  در  را  بذرها  اگر   -3
باشيد كه محيط اطراف جعبه ها خيلي گرم و خشك 
نباشد، چون گرما و خشكي گياهان تازه رشد كرده 
را از بين مى برد. براى حفظ رطوبت مي توانيد روي 
جعبه ها را با شيشه يا نايلون بپوشانيدو آن را در جاي 
از  كرده  رشد  تازه  نگه داريدتاگياهان  گرم  چندان  نه 

بين نروند.

توجه !

ــي براي توليد و ازدياد  در تكثيربه روش غير جنس
ــتفاده مي كنند،كه  ــا اس ــاي آن ه ــان از اندام ه گياه

ــد از: عبارت ان
1- قلمه زدن

2- استفاده از ساقه ي رونده (خزنده)
3- استفاده از پاجوش 

4- استفاده از پياز مطبق و توپر
5- استفاده از خوابانيدن

6- غّده (ريشه و ساقه هاي غده اي)
7- تقسيم بوته
8- پيوند زدن
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2-10 آشنايي با اصول و روش هاي مهم تكثير 
غيرجنسي گياهان آپارتماني

تشكيل ريشه و شاخه هاي نابه جا بر روي اندام هاي 
مختلف گياهان اساس تكثيربه روش غير جنسي است. 
از اين رو با توجه به استفاده از اندام هاي مختلف گياهان 
از  است،  متفاوت  نيز  غيرجنسي  روش هاي  به  تكثير 

جمله: 

1-2-10  استفاده از قلمه(قلمه زدن)
برگ  يا  ريشه  ساقه،  از  قطعه اي  مي تواند  قلمه  يك 

باشد: 
الف) قلمه ي ساقه: اين نوع بهترين قلمه اي است كه از 
گياهان برداشت مي شود و معمول ترين روش قلمه زدن 
است. قلمه ي ساقه ممكن است شامل ساقه اي كوتاه با 
چندين برگ تا يك ساقه ي خيلي كوتاه با يك برگ باشد 
كه در اين حالت اين نوع قلمه را قلمه ي جوانه ي برگ 
مي گويند. براي تهيه ي قلمه ي ساقه مي توانيد قسمتي 
از ساقه ي جوان گياه را انتخاب و برگ هاي اضافي آن را 
قطع كنيد و برگ هاي انتهايي را باقي بگذاريد و با قيچِي 

تيزي قلمه را از محل زير گره جدا كنيد.
 براي ريشه دار كردن قلمه، آن را در مخلوط خاك 
برگ و ماسه (از هر يك به مقدار مساوي) بكاريد و سپس 
آن را آبياري كنيد. بعد از مدتي در محل تماس قلمه با 
محيِط ريشه زايي، ريشه هاي نابه جا ظاهر مي شوند. پس 
از اين كه ريشه ها ظاهر شدند، قلمه ي ريشه دار را بايد 

به گلدان داراي خاك گلدان انتقال دهيد. 
بايد دقت كنيد كه محيط ريشه زايي نبايد خشك يا 

خيلي مرطوب باشد، چون در دو حالت ياد شده قلمه ها 
از بين خواهند رفت. طول قلمه ها را بايد حدود 10 تا 
20 سانتي متر در نظر بگيريد و درجه ي حرارت محيط 
كنيد.  تنظيم  گراد  سانتي  درجه ي  تا 25  حدود 20  را 
به دليل وجود برگ ها بر روي قلمه ها، احتمال تبخير 
است  بهتر  جهت  همين  به  است.  زياد  آن ها  سطح  از 
نايلون  با  را  بسترريشه زايي  باالي  رطوبت،  حفظ  براي 
بپوشانيد. در گياهان فيكوس االستيكا، و برگ انجيري 

ازاين روش استفاده مي شود. 

از  مي توان  را  گياهان  از  بعضي  ريشه:  قلمه ي  ب) 
طريق قلمه ي ريشه تكثيركرد. براي اين كار ريشه را به 
چند قطعه ي مساوي تقسيم كنيد و در مخلوط خاكي 
(خاك برگ و ماسه) كه براي آن تهيه شده است، بكاريد 

قلمه ي جوانه برگ
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و آبياري كنيد.
 بهترين زمان براي گرفتن قلمه اواخر فصل زمستان و 
اوايل فصل بهار است، چون ريشه ي گياه داراي مواد غذايي 
زيادي است. بايد مراقب بود كه قلمه ي ريشه در داخل 
خاك به صورت معكوس كشت نشود. گياه « بِه ژاپني » با 

اين روش تكثير مي شود.

برگ  پهنك  از  قلمه  نوع  اين  در  برگ:  قلمه ي  ج) 
در  مي كنند.  استفاده  دو  هر  از  يا  تنهايي  به  دم برگ  و 
قسمت زيرين برگ، ريشه ها وشاخه هاي نابه جا تشكيل 
بين  از  تدريج  به  اوليه  برگ  و  مي كند  رشد  مي شودو 
مي رود. براي تهيه ي اين نوع قلمه برگ را با قيچي تيزي 
ريشه زايي  مخلوط  در  و  تقسيم  مساوي  قسمت هاي  به 
كشت كنيد، به طوري كه دوسوم طول قلمه در داخل 
در  و  آن  از  خارج  بقيه  سوم  يك  و  بگيرد  قرار  مخلوط 
تماس با هوا باشد، سپس اقدام به آبياري كنيد.( مثل 
تقسيم  بدون  را  برگ  مي توانيد  هم چنين  سانسويريا). 
كردن، پس از قطع كردن رگ برگ هاي اصلي بر روي 
برگ  بيش تر  تماس  براي  و  دهيد  قرار  ريشه زايي  بستر 
با محيط كشت، چند سنگ ريزه بر روي برگ بگذاريد. 
جديدي  گياه  و  خارج  شده  قطع  محل هاي  از  ريشه ها 

حالت  دو  هر  در  ركس).  بگونيا  (مثل  مي شود.  توليد 
حفظ رطوبت محيط براي ريشه زايي ضروري است. 

از پهنك برگ يا دم برگ براي تهيه ي قلمه ي برگي 
دم برگ  انتهاي  از  حالت  اين  در  مي كنند.  استفاده  نيز 
يا ازبخش زيرين رگ برگ هاي اصلي،ريشه زايي و شاخه 
دهي آغاز مي شود و گياه جديد تازه اي به دست مي آيد. 

(مثل بنفشه ي آفريقايي و پپروميا).

مراحل تهيه ي قلمه ي برگي بگونياركس

مراحل تهيه ي قلمه ي برگ سانسوريا
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با  را  آن ها  و  زد  كنار  را  شاخه ها  اطراف  خاك  مي توان 
مقداري ريشه از گياه اصلي جدا كرد و در محيط رشد 
ساقه هاي  شده ي  جدا  قطعات  از  هريك  كاشت.  جديد 
داراي ريشه را پاجوش مي گويند. بسياري از درختان و 
درختچه هاي زينتي را پاجوش مي دهند و شما مي توانيد 
دست  زيادي به  گياهان جديد  استفاده از اين روش  با 

آوريد. (مثل انواع ياس و پيچ امين الدوله).

4-2-10 استفاده از پيازمطبق
ورقه هاي  از  پيازها  دارند.اين  پياز  گياهان  از  بعضي 
از  پس  يافته اند.  تشكيل  فلس  نام  پيوسته اي به  هم  به 
كشت پيازها در خاك باغچه هر ساله در كنار پياز اصلي، 
از  يك  هر  كه  مي شوند  توليد  جديدي  پيازهاي  يا  پياز 
از  بعضي  خواهندكرد.  توليد  جديدي  گل  و  گياه  آن ها 
پيازها در سال اول توليد، كوچك است و اصطالحاً بچه 
اول  سال  در  پيازها  اين  مي شود.  ناميده  (پيازچه)  پياز 
در  را  آن ها  يك سال  بايد  و  نمي كنند  توليد  كاشت،گل 
پيازها  داخل  در  بيش تري  موادغذايي  تا  بكاريد  باغچه 
بنشينند.  گل  به  كاشت  دوم  سال  در  و   شود  اندوخته 

(مثل پيازهاي گل الله و سوسن).

2-2-10  استفاده از ساقه ي خزنده يا رونده
ساقه هاي رونده، ساقه هاي هوايي اند كه از طوقه ي 
و  مي شوند  منشعب  ريشه)  به  ساقه  اتصال  (محل  گياه 
غذايي خود را  خاك مي خزند و مواد  در سطح  معموالً 
ازگياه اصلي به دست مي آورند. درانتهاي ساقه، چندين 
گياه جوان با تعدادي برگ و مقداري ريشه توليد مي شود 
درمحيط  و  جدا  اصلي  گياه  از  تيز  باقيچي  را  آن ها  كه 

خاك گلدان كشت مي كنند. (مثل گندمي).

3-2-10  استفاده از پاجوش
در بسياري از گياهان دايمي، در محل طوقه ي گياه 
جوانه هايي شروع به رشد و نمو مي كنند و در اطراف 
گياه اصلي شاخه مي زنند و رشد مي كنند. در فصل بهار 

مراحل تهيه ي قلمه ي دمبرگ بنفشه ي آفريقايى

مراحل تهيه ي قلمه ي دمبرگ پيروميا

ساقه ى رونده ي گياه گندمي(سجافي)

شاخه ي قديمي

شاخه ي جديد

ساقه ى رونده ي



241241 اصول پرورش گل و گياه در منزل

محل  بكاريد.  گل  توليد  براي  را  بزرگ  پيازهاي  بهار 
كاشت پيازها بايد آفتاب گير باشد. (مثل پيازهاي توپر 

گاليول).

5-2-10  خوابانيدن
روش  دو  ولي  دارد  گوناگوني  روش هاي  خوابانيدن 
عمده در ازدياد گياهان باغچه اي وآپارتماني به كار مي رود 
گياهان  از  بعضي  در  ساده  خوابانيدن  از  اند  عبارت  كه 
باغچه اي مثل پيچ امين الدوله وياس وخوابانيدن هوايي 
يا چيني در گياهان آپارتماني مثل فيكوس االستيكا و 

كروتون.

بهار،  اوايل  در  مي توانيد  ساده  خوابانيدن  براي 
در  كه  شياري،  انعطاف گياه رادر  وقابل  نازك  شاخه ي 

الف) استفاده از پيازهاي توپُر: اين نوع از پيازها ظاهراً 
ندارند. فلس  و  توپرند  ولي  الله اند  پيازهاي  به  شبيه 
درپيازهاي  بزرگ و تكامل يافته،پس از رشد كردن يك 
ايجاد  را  دهنده  گل  ساقه هاي  يا  ساقه  جوانه،  چند  يا 
مي كنند. در قسمت بااليي اين پيازها، پياز توپر جديدي 
و  مي گيرد  قرار  قديمي  پياز  روي  بر  كه  مي شود  ايجاد 
مواد غذايي خود را به پياز جديد،  پياز قديمي تدريجاً 
شاخه ها، برگ ها و گل مي دهد و بعد از تمام شدن مواد   

غذايي اش، از بين مي رود.
توپر  كوچك  پيازهاي  جديد،  پيازهاي  بر  عالوه   
پيازهاي  و  قديمي  پياز  بين  فاصله ي  در  نيز  ديگري 
جديد ايجاد مي شود كه در سال اول كاشت توليِد گل 
نمي كنند. آن ها مواد غذايي بيش تري در خود اندوخته   
گل  توليد  كاشت،  دوم  بزرگ  شوندودرسال  مى كنندتا 

مي كنند.  
زرد  برگ ها  و  شاخه ها  كه  هنگامي  پائيز  فصل  در 
در  زمين  از  را  توپر  پيازهاي  مي توانيد  شدند  خشك  و 
آوريد و پس از جدا و تميز كردن، آن ها را از نظر اندازه 
با  خنك  و  خشك  انبار  در  بهار  فصل  تا  و  بندي  درجه 
فصل  در  كنيد.  نگه داري  سانتي گراد  درجه ي   5 دماي 
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زمين حفركرده ايد، بگذاريد و براي تسريع درريشه زايي 
بر روي ساقه با چاقوي تيز زخم هايي بزنيد و روي آن را 
با خاك بپوشانيد. بعد از گذشت چندين ماه ريشه هاي 
نابه جا در قسمت زخم شده ظاهر مي شود. در اوايل سال 
بعد، زماني كه گياه هنوز فعاليتش را شروع نكرده، خاك 
را كنار بزنيد و گياه را همراه با ريشه هاي تشكيل يافته 
از گياه مادري با قيچي تيز جدا كنيد و در محل جديدي 

از باغچه بكاريد.
برشي  شاخه  روي  بر  هوايي  خوابانيدن  انجام  براي 
به طور موّرب و رو به باال به طول 2 تا 2/5 سانتي متر 
در زير جوانه ايجاد كنيد. توجه كنيد كه بيش از نيمي 
از شاخه بريده نشود وگرنه ساقه در محل برش خواهد 
از  مي توانيد  ساقه  شكستن  از  جلوگيري  براي  شكست. 
قطعه چوب كوتاهي به جاي قّيم استفاده كنيد و ساقه 
را به آن ببنديد. بعد از ايجاد برش بر روي ساقه، اطراف 
برش را با خزه يا خاك اره ي پوسيده و ضدعفوني شده ي 
مرطوب به ضخامت 2/5 سانتي متر بپوشانيد. براي نگه 
از  جلوگيري  و  ساقه  اطراف  در  اره  خاك  يا  خزه  داري 
تبخير رطوبت آن، از پوشش نايلوني استفاده كنيد و با 
روي  را  آن  نايلوني،  پوشش  پايين  و  باال  قسمت  بستن 
ساقه ثابت كنيد. پس از مدتي ريشه از محل برش ظاهر 
و به اندازه ي كافي طويل مي شود. در اين زمان است كه 
وگياه  كنيد  قطع  ريشه  محل  زير  از  را  ساقه  مي توانيد 
ريشه دار را با توده ي خزه ي اطراف آن به گلدان حاوي 

خاك مرغوب انتقال دهيد.

تا  باشد  مرطوب  هميشه  خزه  كنيدكه  دقت   -1
كردن  اضافه  براي  گيرد.  انجام  خوبي  به  ريشه زايي 

رطوبت مي توانيد از سرنگ استفاده كنيد.
2- دقت كنيد كه طول ساقه ي باالي شكاف از يك 
متر تجاوز نكند. چون ريشه هر قدر هم زياد باشد پس 
از انتقال به گلدان قادر به تأمين مواد غذايي الزم براي 
رشد گياه نيست. در نتيجه به سبب طول زياد گياه و 
نرسيدن مواد غذايي به قسمت هاي بااليي، برگ هاي 

گياه شروع به زرد شدن و ريزش خواهندكرد.
برش  اطراف  پوشش  براي  اره  اگرازخاك   -3
استفاده مي كنيد، بايد پوسيده باشد. وگرنه موادي در 
تشكيل  تازه  ريشه ي  براي  كه  است  تازه  اره ي  خاك 

يافته مضر است و باعث از بين رفتن آن خواهد شد.

توجه !

6-2-10 ريشه ي غده اي
خود  در  را  غذايي  مواد  گياهان  از  بعضي  ريشه هاي 
ذخيره مي كنند و به صورت غده در مي آيند كه از اين 
ريشه هابراي تكثير آن ها استفاده مي كنند.(مانند غده هاي 
كوكب). در گياه كوكب جوانه هاي شاخه فقط بر روي 
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يافته  شكل  تغيير  ساقه ي  يك  اندام  اين  گفت  مي توان 
است كه در داخل خاك رشد مي كند و در بخش انتهايي 
آن مواد غذايي اندوخته مي شود و به صورت برجسته و 
و  زميني  سيب  در  اندام  اين  مي آيد.  در  شكل  غده اي 

بعضي از گياهان زينتي مانند كاالديوم ديده مي شود. 
از  كه  است  هايي  چشم  غده اي  ساقه هاي  روي  بر 
يك يا چند جوانه تشكيل يافته است.اين جوانه ها پس 
تكثير  زمان  مي كنند.  توليد  را  گياه  ساقه هاي  رشد،  از 
با  مي توانيد  زمان  اين  در  است،  بهار  اوايل  كاالديوم 
استفاده از چاقوي تيز و تميز هر يك از ساقه هاي جديد 
را با قسمتي از ريشه جدا كنيد و هر يك از قطعات را در 
بستري از خاك سبك كشت كنيد. بعد از كاشت كم كم 

گياه رشد و نمومى كند و بزرگ مي شود.

مي شوند.  تشكيل  قبل  سال  ساقه هاي  زيرين  قسمت 
به  را  گياه  اين  غده اي  ريشه هاي  تكثير،  براي  بنابراين 
نحوي تقسيم كنيد كه هريك از غده ها داراي يك يا دو 
جوانه ي ساقه باشد. بعد از جدا كردن ريشه هاي غده اي 

آن ها را در خاك بكاريد.

بهار  اوايل  اي،  غده  ريشه هاي  كردن  جدا  زمان   -1
از  قبل  مي توانيد  ساقه ها  شدن  ظاهر  براي  پس  است. 
مرطوب  ماسه ي  در  مدتي  را  ها  آن  ها،  ريشه  تقسيم 
بگذاريد تا جوانه هاي در حال خواب براي ايجاد ساقه ها 
با  دقت  با  و  آرامي  به  سپس  رشدكنند.  و  شوند  فعال 
چاقويي تيز و تميز ريشه ها را ازيكديگر جدا كنيد. در 
اين صورت هر قطعه ي جدا شده، داراي يك يا دو شاخه 

با مقداري ريشه خواهد بود.
2- ريشه هاي غده اي قديمي كوكب در هر سال از 
بين مي روند، ولي ريشه هاي غده اي بگونياي پيازي در 

هر سال رشد بيش تري مي كنندو حجيم مي شوند.

الف) ساقه هاي غده اي
و  است  ساقه  يك  اعضاي  تمامي  داراي  غده  يك 

ساقه ي غده اي كالديوم
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7-2-10 تقسيم بوته
و  مرداب  نخل  مانند  آپارتماني  ازگياهان  دربعضي 
داوودي،  مانند  باغچه اي  گياهان  از  بعضي  و  سرخس 
و  مي شود  خارج  دسته  ريشه  ازيك  ساقه  زيادي  تعداد 
بعد از چند سال تعداد ساقه ها بيش تر مي شود. در اين 
زمان بايد در اوايل بهار گياه را به همراه ريشه از خاك 
خارج كنيدوسپس باچاقويي تيز آن را به چند قسمت 
مساوي تقسيم كنيد، به طوري كه هر قسمت دست كم 
داراي ريشه هاي كافي ويك يا چند ساقه يا جوانه باشد.  
سپس هرقسمت  را،كه يك گياه كامل است، در گلدان 
يا در باغچه (بستگي به نوع گياه دارد) بكاريد. سپس آن 

را آبياري كنيد.

  

8-2-10 پيوند زدن 
پيوندزدن نوعي تكثير است كه در آن شاخه يا جوانه ي 
گياه  روي  بر  مي شود،  ناميده  «پيوندك»  كه  گياهي، 
ديگري، كه پايه نام دارد و سازگار با پيوندك است، به 
طريقي قرارمي دهندكه محل پيوند به هم جوش بخوردو 
چون گياهي مستقل به رشد خود ادامه دهد. پيوند زدن 
در گياهان آپارتماني كم تر متداول است و فقط در بعضي 
ازگونه هاي كاكتوس و گياه باغچه اي ُرز به كار مي رود. در 

اين جا فقط روش پيوند ُرز توضيح داده مي شود.
بهترين نوع پيوند براي ُرز، پيوند جوانه است كه از پيوند 
يك جوانه ى پيوندك بر روي پوست شاخه به منزله ى پايه 
انجام مي گيرد و سپس محل پيوند را با نوارهاي مخصوص 
پيوند مي بندند. موقع انجام اين نوع پيوند زماني است كه 
گياه فعال است و پوست به راحتي از چوب جدا مي شود، 
يعني اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد ماه. پيوند جوانه اي 
كه در ُرز بيش ترين كاربرد را دارد، پيوند جوانه ي شكمي 

يا T ناميده مي شود. 
براي انجام پيوند شكمي بر روي شاخه اي كه مي خواهيد 
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چكيده

- گياهان را به دو روش جنسي و غيرجنسي 
تكثير مي كنند. تكثير جنسي از طريق كشت بذر 
انجام مي گيرد و راه هاي تكثير غيرجنسي عبارت انـد 
از: قـلمـه زدن، استـفاده از ساقه ي رونده، استفاده 
خوابانيدن،  مطبق،  پياز  از  استفاده  جوش،  پا  از 
غده(ريشه و ساقه هاي غده اي)، تقسيم بوته و پيوند 

زدن.
- در روش قلمه زدن، قلمه مي تواند قطعه اي از 

ساقه، ريشه يا برگ باشد.
- بهترين زمان براي گرفتن قلمه ى ريشه، اواخر 

فصل زمستان و اوايل فصل بهار است.
خوابانيدن  عمده ى  روش  دو  به  خوابانيدن   -

ساده و خوابانيدن هوايي صورت مي گيرد.
- بهترين زمان براي انجام پيوند جوانه ي شكمي، 

اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد ماه است.

پيوند بزنيد با نوك چاقوى پيوندزنى در محل مناسب يك 
شكاف افقى بزنيد،به طورى كه فقط پوست بريده شود، 
ايجاد كنيد .سپس، يك شكاف عمودى درست از وسط 
شكل  به  برشى  ترتيب  اين  كنيد.به  ايجاد  افقى  شكاف 
حرف تى التين (T ) روى شاخه  درست مى شود. وقتي 
برشي به شكل T بر روي ساقه آماده شد، پيوندك حاوي 
جوانه را از شاخه اي كه قبًال آماده كرده ايد با چاقويي تيز 
از شاخه جدا كنيد. چنان چه در پشت پيوندك قسمتي 
از چوب شاخه باقي مانده باشد،آن رابا حركت آهسته ي 
ناخن از پيوندك جداكنيد و پيوندك را درشكاف محل 
به  كامًال  پيوندك  پوست  كه  طوري  بگذاريد،  پايه  برش 

ديواره ي شاخه ي پيوند بچسبد. 
جوانه ي  روي  بر  دم برگ  داشتن  نگه  كنيد  توجه 
پيوندك ضروري است. سپس لبه هاي دو پوست ساقه را 
بر روي پيوندك بگذاريد و با نوار پالستيكي محل پيوند 
عمل  كه  مي شود  مشخص  هفته  يك  از  بعد  ببنديد.  را 
پيوند موفقيت آميز بوده يا خير؟ اگر پيوندك سبز باشد 
و دم برگ خشك شده باشد و با فشار انگشت بيفتد، عمل 
تغيير  پيوندك  اگر  است.  گرفته  انجام  موفقيت  با  پيوند 
شده  خشك  دم برگ  و  شود  قهوه اي  و  باشد  داده  رنگ 
باشد و به آن بچسبد و جدا نشود، عمل پيوند با موفقيت 

انجام نگرفته است.
3   2    1
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آزمون پاياني نظري
 واحد كار دهم

1- تكثيربه روش غيرجنسي گياهان آپارتماني بر اساس ......................... 
الف) كشت بذر آن هاست.        ب) تشكيل ريشه ها و شاخه هاي نابه جا بر روي اندام هاي آن هاست.

ج) كشت بذر و تشكيل ريشه بر روي اندام هاي آنهاست.
د) كشت بذر و تشكيل شاخه هاي نابه جا بر روي اندام هاي آنهاست.

2- قلمه زدن.... 
الف) نوعي تكثيربه روش جنسي است كه فقط از قطعه اي از ساقه ي گياه استفاده مي شود.
ب) نوعي تكثير به روش جنسي است كه فقط از قطعه اي از ريشه ي گياه استفاده مي شود.

ج) نوعي تكثير به روش جنسي است كه فقط از قطعه اي از برگ گياه استفاده مي شود.
د) نوعي تكثير به روش غير جنسي است كه فقط از قطعه اي از ساقه، ريشه و يا برگ گياه استفاده مي شود.

3- كدام يك از قلمه هاي زير در تكثير غيرجنسي گياهان آپارتماني بيشترين كاربرد را دارد؟
الف) قلمه ي ساقه         ب) قلمه ي ريشه          ج) قلمه ي برگ         د) قلمه ي دم برگ

4- بهترين موقع تكثير قلمه ي ريشه چه زماني است؟
د) تابستان و پاييز الف) پاييز          ب) تابستان        ج) اواخر زمستان و اوايل بهار 

5- به ساقه هاي ريشه دار جدا شده از گياه اصلي،.... مي گويند.
الف) پاجوش             ب) ساقه ي رونده     ج) پياز فلس دار       د) پياز تو پر

6- خوابانيدن ساده در.... و خوابانيدن هوايي در .............................  كاربرد دارد.
ب) گياهان آپارتماني - گياهان آپارتماني الف) گياهان آپارتماني - گياهان باغچه اي 
د) گياهان باغچه اي  -  گياهان آپارتماني ج) گياهان باغچه اي  -  گياهان باغچه اي 

7-  بهترين زمان جدا كردن ريشه هاي غده اي در ............. است.
الف ) اواخر بهار        ب) اوايل بهار              ج)تابستان             د) اوايل پاييز

8- ساقه  ي غده اي ...
الف ) عضوي از ريشه است كه مواد غذايي در آن ذخيره و براي تكثير گياه از آن استفاده مي شود.

ب) عضوي از ساقه است كه به صورت قلمه براي تكثير گياه از آن استفاده مي شود.
ج) يك ساقه ي تغيير شكل يافته است كه در داخل خاك رشد مي كند و در آن مواد غذايي ذخيره و 

براي تكثير گياه از آن  استفاده مي شود.
د) نوعي پياز توپُر است كه براي تكثير گياه به كار مي رود.

9 - پيوند زدن را تعريف كنيد.
آزمون پايانى

 عملى واحد كار دهم

دو گياه موجود در منطقه ي خود را با استفاده از 
روش هاي ازدياد گياهان، تكثير كنيد.
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آفت هاي مهم گياهي در منزل
و راههاي مبارزه با آن ها

واحد كار يازدهم
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هدفهاي رفتاري

دست  زير  هدف هاى  به  بتواند  كار،  واحد  اين  گذراندن  از  پس  هنرجو  مى رود  انتظار 
يابد:

1- آفت گياهي را تعريف كند.
2- آفت هاي گياهان آپارتماني و باغچه اي را نام ببرد.

و  آپارتماني  گياهان  آفت هاي  با  مبارزه  براي  كش  آفت  سموم  از  استفاده  نحوه ي   -3
باغچه اي را توضيح دهد.

1- به نظر شما آفت هاي گياهان آپارتماني و باغچه اي چه تأثيري بر روي آنها دارند؟
الف) باعث رشد بهتر وشاداب تر شدن گياهان مي شوند.

ب) با جويدن برگ ها يا مكيدن شيره ي آنها باعث افزايش فعاليت گياهان و در نتيجه رشد بهتر 
آنها مي شوند.

گياهان  فعاليت  در  اختالل  و  زدن  صدمه  باعث  آنها  شيره ي  مكيدن  يا  و  برگ ها  جويدن  با  ج) 
مي شوند.

د) تأثيري بر گياهان ندارند.

2- آيا به نظر شما شته ها براي گياهان مضرند؟ چرا؟
الف) بله. چون با خرطوم خود شيره ي گياهان را مى مكند و آنها را ضعيف مي كنند.

ب) بله. چون برگ ها و ساقه هاي گياهان را مى جوند و به آنها صدمه مي زنند.
ج) خير. چون هيچ نوع صدمه اي به گياهان وارد نمي كنند.

د) خير. چون باعث جلوگيري از حمله ي ساير آفت هاي مضر به گياهان مي شوند.

پيش آزمون
واحد كار يازدهم
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مقدمه 
با فراهم کردن، شــرايط محيطــي مانند نور، رطوبت 
محيط، آبيارِي به موقع، خاك مناسب، تغذيه ي کافي و 
درجه ي حرارت مناسب آفت هاي گياهي نخواهند توانست 

به گياهان آسيبي وارد کنند.

1-11  آفت چيست؟
آفات به جانوراني گفته مي شود که به گياه و اندام هاي 
گياهي و محصوالت کشــاورزي آسيب مي رسانند. بخش 
عمده اي از آفات را حشــرات تشكيل مي دهند. حشرات 
با جويدن يا با فرو بردن خرطوم خود به داخل بافت هاي 
گياهان، باعث صدمه زدن و اختالل در فعاليت هاي حياتي 
آن ها مي شــوند. از اين رو آن ها را به سه گروه زير تقسيم 

مي کنند:
1- آفت هاي تغذيه کننده از شيره ي گياهان )آفت هاي 

مكنده(
2- آفت هاي برگ و ساقه خوار يا جونده ي برگ ها و 

ساقه هاي گياهان
3- آفت هاي خاك زي

در اين جــا درباره ي هر يــك از آفت هــاي گياهان 
توضيحاتي مختصر داده مي شود:

1-1 -11آفت هاي تغذيه كننده از شــيره ي 
گياهان )آفت هاي مكنده(:

اين آفــت ها مواد الزم براي ادامه ي زندگي خود را با 
مكيدن شيره ي گياهان به کمك خرطوم هايي که دارند 

به دست مي آورند و نه تنها باعث کم شدن رشد گياهان 
مي شوند، بلكه اغلب شكل اندام هاي گياهان را تغييرمی 

دهند و ظاهر آن ها را ناپسند می کنند.  
مهم ترين اين آفت ها عبارت اند از:

2-1-11 شته ها
حشــراتي کوچك با بدن گالبي شكل يا کروي اند که 
بــه برگ هاي جوان حمله می کنند و شــيره ي گياهي را 
با خرطوم خود مي مكند،مانع از رشــد و باز شدن گل ها 
مي شوند،برگ ها را تغيير شكل مي دهند و در نهايت باعث 

خشك شدن آن ها مي شوند. 
شته ها در رنگ هاي مختلف ســبز، زرد و سياه ديده 
مي شــوند. در گياهاني که شــديداً آلوده شده اند، شته ها 
شيره ي اضافي را از خود ترشح می کنند و بر روي برگ ها 
و ســاقه هاي آن ها مي ريزند. دراين صورت برگ ها داراي 
ماده اي چسبنده می شوند و شيره ي تراوش شده به دليل 
شــيرين بودن، باعث جلب و جــذب مورچه ها مي گردد. 

)مثل شته هاي سبز داوودي، بگونيا و گاليول(.

1( سموم سيستيك به سمومي گفته مي شود که، پس از پاشيده شدن روي گياه، وارد شيره ي نباتي مي شود و به ساير قسمت هاي گياه انتقال مي يابد
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براي مبارزه ي شيميايي ، بايد از سموم سيستميك 1با 
توصيه ي كارشناساِن حفظ نباتات استفاده شود. 

3-1-11 مگس سفيد گل خانه اي
ــرايط آب و هوايي مرطوب  ــن آفت معموالً در ش اي
ــيوهاي منازل  ــد و در گل خانه ها و پاس ــت مي كن فعالي
ــرات كامل خيلي كوچك و به  ــود. حش مشاهده مي ش
ــفيد رنگ اند و  ــول يك تا دو ميلي متر با بال هاي س ط
ــفيد روي برگ ها و ساقه ي  اغلب به صورت لكه هايي س
گياهان آپارتماني ديده مي شوند و تخم هاي خود را در 

ــطح زيرين برگ ها مي گذارند. س
ــته از شيره ي گياهي گياهان   اين آفت نيز مانند ش
ــود.   ــدن آن ها مي ش ــه مي كند و باعث ضعيف ش تغذي
ــفيد بگونيا، شمعداني، سرخس ها و  (مثل مگس هاي س
ــتميك  غير آن ها). براي مبارزه مي توان با سموم سيس

ــاير گياهان با رعايت  ــده روي گل ها و س  توصيه ش
ــي كرد و اين آفت را از بين برد. نكات ايمني، سمپاش

2-11 آفت هاي برگ و سـاقه خوار
ــا داراي آرواره اند و اندام هاي  ــته از آفت ه اين دس
ــد و باعث  ــا را مي خورن ــاقه و برگ ه ــي مانند س گياه
ــك شدن گياهان مي شوند. بعضي از اين آفت ها به  خش
ــره ي كامل اند و از اندام هاي گياهي تغذيه  صورت حش
مي كنند (مثل تريپس ها)، ولي در بعضي ديگر، الروها 
ــاقه ها و برگ هاي گياهان  ــوزادان آفت اند كه از س يا ن
ــه مي زنند.( مثل  ــه گياهان صدم ــه مي كنند و ب تغذي
ــب پرواز يا شب پره ها). الروهاي بعضي از پروانه هاي ش

ــياه رنگ وريزي اند كه دراكثر  تريپس هاحشرات س
منازل بر روي بعضي ازگياهان آپارتماني ديده مي شوند 
ــي را مي مكند. باعث  بد  ــيره گياه تريپس ها عموما ش
شكل  شدن  آن ها مى  شوند و در نهايت رشد گياهان را 

ــون). متوقف مي كنند.( مانند تريپس هاي بگونيا، كروت
ــب پره ها داراي چهار مرحله ي رشد يعني تخم،  ش
ــب پره هادر مرحله ى  ــفيره و بلوغ اند.ش الرو (كرم)، ش
ــاهده ي آن ها بر  ــان مضرند و با مش ــراي گياه الروى ب
ــتفاده از سموم  ــاقه ها مي توانيد با اس روي برگ ها و س
ــره كامل اين  ــره كش آن ها را از بين ببريد. حش حش
ــتن خرطوم بلند  ــت در مرحله ى بلوغ، به علت داش آف
ــتفاده كنند. از اين رو  ــهد گل ها اس فقط مى تواند از ش

ــت.  براى گياه مضر نيس
جوان  برگ هاي  زيرين  سطح  از  مرتب  بازديد   -1
و ساير برگ هاي گياهان آپارتماني، شمارا از حمله ي 

شته ها و مگس هاي سفيدآگاه مي كند.
2- قبل از خريد گياهان آپارتماني دقت كنيد كه 
برگ هاي گياهان، خشك نباشند و آفت نداشته باشند.
آفت  به  ابتال  نظر  از  را  گياه  توانيد  مي  زماني   -3
طور  به  كه  را،  پير  گل هاي  و  برگ ها  كه  كنيد  بازديد 

طبيعي پژمرده شده اند، حذف كرده باشيد.

توجه !
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3-11  آفت هـاي خاكـزي
ــي گياهان  ــاي زيرزمين ــه اندام ه ــا، ب ــن آفت ه اي
ــاي نزديك به  ــا، پيازها يا برگ ه ــه ها، غده ه مانندريش

ــطح خاك صدمه وارد مي كنند و عبارت اند از: س
1-3-11 خرخاكـي

ــت دارد و از  ــي مرطوب فعالي ــره در نواح اين حش
ــرگ تغذيه مي كند  ــيده ي گياهي و خاك ب مواد پوس
ــه هاي  ــود به ريش و هنگامي كه جمعيت آن ها زياد ش
ــده اند، صدمه  ــطحي و جوانه هايي كه تازه سبز ش س
ــت و داراى پاهاي زياد  مي زند. بدن اين آفت بندبند اس
ــت. فعاليت اين حشره در شب است  و به رنگ خاك اس
ــاك و پناهگاه هاي ديگر پنهان  ــا در البه الي خ و روزه

ــود. مي ش

2-3-11 الروهـاي بعضـي از مگـس هـا
ــن آفت در داخل غده ها و پيازهاي گياهاني مانند  اي
ــبز شدن آن- نرگس و الله زندگي مي كند و مانع از س

ــود. اين الروها پس از تكميل  ــت مي ش ها پس از كاش
ــفيره و در نهايت به  دوران تغذيه در داخل پيازها به ش

ــوند. ــره ي كامل تبديل و از خاك خارج مي ش حش

3-3-11 كرم هـاي مفتولـي
ــتند كه  ــك ها هس اين آفت ها، الرو بعضي از سوس
ــتوانه اي شكل با پوشش سخت و صاف اند  بدن آن ها اس
و از ريشه هاي جوان گياهان آپارتماني تغذيه مي كنند. 
ــل غده هاوپيازها تونل  ــا در داخ ــن الروه هم چنين اي

ــد. ــن مي برن ــا را از بي ــد و آن ه مي زنن

4-3-11  حلزون هـا
ــه بر روي  ــت ك ــوع حلزون در گل خانه هاس چند ن
ــي مي كنند و در  ــي زندگ ــي و آپارتمان ــان زينت گياه
ــمت رويي برگ ها تغذيه مي كنند و مسير  ــب از قس ش
ــه از خود  ــحات نقره اي رنگي ك ــا با ترش ــت آن   ه حرك
ــن آفت روزها  ــود. اي ــخص مي ش باقي مي گذارند، مش
ــراي مبارزه با بعضي از  ــا مخفي مي ماند. ب در پناهگاه ه
آفت هاي خاك زي مانند حلزون مي توانيد از طعمه هاي 

ــتفاده كنيد. ــموم اس مس
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بيشتر بدانيد

1- به طور كلي استفاده از سموم شيميايي به لحاظ 
توصيه  منازل  در  هيچ وجه  به   ، محيطي  مسائل زيست 
نمي شود و بهتر است از روش هاي مكانيكي1  استفاده 

شود.
2- در مبارزه با آفات حتماً از توصيه هاي كارشناسان 

حفظ نباتات استفاده كنيد.
به  آلوده  كنيدكه  درهنگام خريدگياهان دقت   -3

آفات نباشند.
4- هنگاِم خريد سم براي مبارزه با آفت ها، غلظت 
الزم آن رابراي استفاده از فروشنده ي سم سؤال كنيد، 
مي توانيد  يا  متفاوت اند.  هم  با  مؤثِر سم ها  مواد  چون 
اطالعات الزم را از بروشورها )نوشته هاي،   روي جعبه هاي 

سم( به دست آوريد.
،ماسک  مناسب  لباس  از  پاشی  سم  از  قبل   -5

بينی،عينک و دستكش استفاده كنيد. 
6- پس از به دست آوردن اطالعات الزم، براي تعيين 
مقدار سم مورد نياز براي استفاده از آن، مي توانيد از 
پيمانه هاي مدرج و مخصوص استفاده كنيدو آن را در 
آبفشان دستي يک ليتري بريزيد و سپس به آن آب اضافه 
كنيد و آن را به شدت تكان دهيد تا سم به طور كامل 
با آب مخلوط شود و محلولي شيري رنگ به دست آيد.
7- از حساسيت يا مقاومت گياهان آپارتماني منزل 
اين  باشيد.  داشته  كامل  اطالعات  م  س به  نسبت  خود 

اطالعات را مي توانيد از افراد مطلع به دست آوريد.
8- گياهان را خارج از منزل و هنگام عصر سم پاشي 
كنيد و اگر گياهان داراي گل اند، پيش از سم پاشي روي 
آن ها را با نايلون بپوشانيد، چون به سم خيلي حساس ا ند 

و باعث سوختن آنها مي شوند.
9- كودكان را از محيط سم پاشي دور كنيد.

گياهان،  اندام هاي  ي  كليه  پاشي،  سم  هنگام   -10
مخصوصاً سطح زيرين برگ ها )به جز گل ها( را سم پاشي 

كنيد.

پس از سم پاشي، دست و صورت خود را كاماًل   -10
با صابون بشوئيد و تميز كنيد و وسايل سم پاشي را نيز 

بشوييد تا اثري از سم باقي نماند.

فعاليت عملي

1- در گروه های سه یا چهار نفره چند نمونه 
باغچه اي  و  آپارتماني  گياهان  روي  آفت هاي  از 
را  آنها  بين بررسي كنيد و  با ذره  را  منزل خود 
خاكزي  و  جونده  مكنده،  آفت هاي  گروه هاي   در 
گروه بندي كنـيد و مشـخصات ظاهـري آن هـا را 

یادداشت كنيد.
زمينه ي روش هاي دفع  يلم در  ف 2- مشاهده 

آفات گياهي.

1( روش مكانيكي مانند جمع آوري آفت و معدوم كردن آن از روي گياه است.
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چكيده

آسيب  كشاورزي  محصوالت  و  گياهي  اندام هاي  و  گياه  به  كه  مي شود  گفته  جانوراني  به  آفات   -
مي رسانند كه بخش عمده اي از آنان را حشرات تشكيل مي دهند.

- آفات را به سه گروه عمده تقسيم مي كنند:
1- آفت هاي تغذيه كننده از شيره ي گياهان

2- آفت هاي برگ و ساقه خوار
3- آفت هاي خاكزي

- شته و مگس سفيد گل خانه اي، جزو آفت هاي مكنده ي شيره گياهان مي باشند.
- الرو شب پره جزو آفت هاى برگ و ساقه خوارند.

- تريپس شيره گياهى را مى مكند.
- خرخاكي، الرو بعضي از مگس ها، كرم هاي مفتولي و حلزون ها به اندام هاي زيرزميني گياه مانند 

ريشه، غده و پياز صدمه وارد مي كنند و جزو آفت هاي خاكزي محسوب مي شوند.

253253
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آزمون پاياني نظري
 واحد كار يازدهم

1- كدام گروه از آفت هاي زير از شيره ي گياهي تغذيه مي كنند و از گروه آفت هاي مكنده اند؟
ب) شته ها و مگس هاي سفيد  الف) شته ها، تريپس ها، خرخاكي ها و كرم ها 

د) خرخاكي ها، حلزون ها و كرم هاي مفتولي ج) مگس هاي سفيد، خرخاكي ها و شته ها 

2- كدام آفت در گياهاني كه شديداً آلوده شده اند،  شيره ي اضافي خود را بر روي برگ ها و ساقه هاي 
آن ها تراوش مي كند؟

د) كرم مفتولي ج) شته   ب) خرخاكي   الف) تريپس  

3- كدام آفت است كه در شب مسير حركت آن با ترشحات نقره اي رنگي مشخص مي شود؟
الف) تريپس          ب)حلزون 

ج) الرو شپ پره ها                   د)كرم مفتولي
4- آفت هايي كه به اندام هاي زيرزميني گياهان حمله كرده و به آن ها صدمه مي زنند .... نام دارند.

الف) آفت هاي مكنده                             ب) آفت هاي جونده
ج) آفت هاي خاكزي                             د) هر سه گزينه

آزمون پاياني عملي
 واحد كار يازدهم

ارائه ى گزارش كار فعاليت عملى اين واحد كار به هنرآموز
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آشنايي با چند نوع گياه فضاي 
آزاد (باغچه اي)

واحد كار دوازدهم
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هدفهاي رفتاري

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1- مشخصات گل بنفشه و روش كاشت آن را توضيح دهد.

2- مشخصات درختچه ي سرو و روش كاشت آن را توضيح دهد.
3- مشخصات گل ُرز و روش كاشت آن را توضيح دهد.

چند نوع گل و گياه باغچه اي را كه مي شناسيد، نام ببريد.  -1

كدام يك يك از گياهان زيرهميشه سبزهستند؟  -2
د) اطلسى ج) تاج خروس   ب) ُرز   الف)سرو 

پيش آزمون
واحد كار دوازدهم
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مقدمه 
گياهان و گل هاي باغچه اي زيباترين شاهكار خلقت 
و  آرامش خاطر  كه  اند  الهي  هداياي  بهترين  از  يكي  و 
لذتي فراوان به پرورش دهنده و هم به كسي كه آن ها 
را تماشا مي كند، مي بخشد. تماشاي گل و گياه در هر 
اجتماعي نشانه ي شكوه و آرامش خاطر و هديه ي خلقت 
به آن هاست. تكثير و پرورش گل ها و گياهان زينتي در 
به اطالعات  نياز  نگه داري آن ها  باغچه ها و هم چنين 

علمي و عملي خاصي دارد. 
از انواع گياهان باغچه اي می توان بنفشه، اطلسی، تاج 
خروس، گل جعفری، سرو، ياس زرد، پيچ امين الدوله و 

گل ُرز را نام برد.

1-12 اسم فارسي: بنفشه

)Viola  tricolor( :نام علمي
)Violaceae(  خانواده: بنفشه

كاربرد: گل بنفشه را به سبب تنوع رنگ و زيبايي 

خاصش مي توان در قسمت هاي مختلف باغچه ، ويالها ، 
حتي مكان هاي اداري، بيمارستاني و شهري ، تراس ها و 
جلوي پنجره ها كشت كرد. هم چنين دم كرده ي گل هاي 

بنفشه خواص دارويي دارد.

داراي  دوساله،  است  گياهي  بنفشه   : مشخصات

برگ هاي بيضي شكل به رنگ سبِز تند و گل هايي به 
رنگ هاي مختلف از سفيد خالص تا بنفش خيلي سير و 
گاهي نيز به صورت سه رنگ ديده مي شود. گياه بنفشه 
كم وبيش بر روي زمين پخش مي شود و فقط گل هاي 
 20 تا   15 ه  گيا ارتفاع  دارند.  يستاده  ا نيمه  ت  حال آن 

سانتي متر و گل ها اندازه هايي مختلف دارند. 
اين گياه در مقابل سرما مقاوم است، حتي در زمستان 
در جاي نيمه محفوظ در مقابل سرما مقاومت مي كند. 
انواع زودگل و ديرگل دارد. گياهان زودگل در  بنفشه 
نيز دوباره گل  بعد  بهار سال  پاييز گل می دهند و در 
مي دهند و گل دهي آن ها در خردادماه متوقف مي شود. 

گياهان ديرگل از ارديبهشت تا مرداد گل مي دهند.
روش كاشت: تكثيِر بنفشه از طريق كاشت بذر انجام 

با  از مخلوط كردن  را مي توانيد پس  بذرها  مي گيرد. 
ماسه در اوايل تيرماه در كرتي  كه تقريباً سايه دار است 
تقويت شده است، كشت  مِي پوسيده  با كودهاي دا و 
با آب پاش مرطوب  به طور مداوم  ايد  ب را  كنيد. خاك 
نگه داريد. پس از اين كه بذرها سبز و به نشا تبديل شد 
آن  ها را بعد از دو يا سه ماه، كه تا حدي بزرگ شدند، 
به باغچه منتقل كنيد و با فاصله ي 15 تا 20 سانتي متر 

از يكديگر بكاريد.
 هم چنين مي توانيد گياهان بنفشه را به جعبه هاي 
كوچك چوبي منتقل و در محلي مثل گل خانه تا بهار 
سال بعد نگه داري و سپس به كشت آن ها اقدام كنيد. 
موقع انتقال نشا ها بايد دقت كنيد كه هميشه مقداري 
خاك در اطراف ريشه ها باشد. بنفشه را حتي مي توانيد 
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موقعي كه گل دارد، نيز جابه جا كنيد.

2-12 نام فارسي: سرو

).Cupressus sp( :نام علمي
)Cupressaceae( :خانواده

درخت،  تك  صورت  به  باغچه ها  در  سرو  كاربرد: 

دركنار راهروها و هم چنين حاشيه ها يا در گوشه اي از 
در حاشيه ي  آن  كاشته مي شود. كاشت  سطوح چمن 
باغ هاي بزرگ به صورت ديواره با فاصله هاي نسبتاً كم 
از آن ها را در پارك ها  نيز كاربرد دارد. گاهي تعدادي 
با  بر حسب سليقه  اند،  نيافته  زيادي  رشد  كه  هنگامي 
طرح هاي معيني، شكل مي دهند تا به پارك ها منظره ي 

زيبايي بدهد. 
مشخصات : گياهي است درختچه اي و هميشه سبز، 

كه برگ هاي ريز و شبيه به سوزن دارد و به همين سبب 
است كه به آن سوزني برگ مي گويند. اين گياه از نظر 
آب و هوايي درمناطق معتدله ي گرم و سرد به خوبي 

رشد مي كند. 
روش كاشت: سرو از طريق كشت بذر تكثير مي شود. 

اوايل  يا  اين كار مي توانيد بذرها را در بهمن ماه  براي 
اسفندماه در داخل جعبه هاي كاشت كشت كنيد و در 

جاي نسبتاً گرمي بگذاريد. سپس در بهار پس از سبز 
و  بكاريد  گلدان هاي كوچكي  در  را  ها  آن  بذرها،  شدن 
بزرگ شدن سروها،  و  رشد  از  بعد  يد.  بگذار باغچه  در 
آنها را با خاك اطراف ريشه از گلدان خارج كرده و در 
باغچه بكاريد. هم چنين مي توانيد بذرها را در پاييز در 
گلدان كشت كنيد و آن ها را درباغچه كنار هم بچينيد. 
بعد از گذشت فصل سرما، در بهار سال بعد بذرها كم 
حالت  مثل  مي كنند. سپس  رشد  و  شوند  كم سبزمي 
قبل مي توانيد آن ها را از گلدان در بياوريد و در باغچه 

بكاريد.

3-12- نام فارسي: گل ُرز

)Rosa hybrida( :نام علمي
)Rosaceae( خانواده: گل سرخيان

و  معطر  گل هاي  داشتن  سبب  به  ُرزها  كاربرد: 

از  زيادي  انواع  دارند.  فراواني  طالب  متنوع،  رنگ هاي 
رزها با رنگ هاي سفيد، قرمز، صورتي، زرد، دو رنگ و...  
وجود دارند. عالوه بر اين  كه رزها را درباغچه ها و فضاي 
سبز مي كارند، از انواع شاخه بلند آن نيز براي گل شاخه 

بريده استفاده مي كنند.
با  بوته اي  و  ساله  چند  گياهي  ُرز  گل  مشخصات: 
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در  سال  هر  در  كه  است  ساقه  برروي  فراوان  خارهاي 
انتهاي شاخه ها گل هاي رنگارنگ، در اندازه هاي متفاوت 
ظاهر مي شود. گل ُرز داراي انواع متفاوت و با اندازه هاي 

مختلف است ( مانند ُرزمينياتور، رز رونده، نسترن )،
كه  مي شود  تكثير  روش  چندين  با  رز  كاشت:  روش 

عبارت اند از:
1- كشت بذر

2- قلمه زدن در فصل پاييز
اوايل  ارديبهشت و  اواخر  3- پيوند جوانه ي شكمي در 

خرداد ماه

- در اين واحد كار با كاربرد، مشخصات و روش كاشت بعضي از گياهان باغچه اي و فضاي باز به 
نام هاي بنفشه، سرو، و گل ُرز آشنا شديد.

چكيده

1- در چه زماني بنفشه هاي زودگل و ديرگل به ُگل مي نشينند؟

2- روش هاى كاشت گل ُرز را نام ببريد.

آزمون پاياني نظري
 واحد كار دوازدهم
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آشنايي با ويژگي هاي
چند نوع گياه آپارتماني

واحد كار سيزدهم
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هدفهاي رفتاري

دست  زير  هدف هاى  به  بتواند  كار،  واحد  اين  گذراندن  از  پس  هنرجو  مى رود  انتظار 
يابد:

1- خصوصيات و روش هاي تكثير گياه آپارتماني پوتوس را توضيح دهد.
2- خصوصيات و روش هاي تكثير گياه آپارتماني ديفن باخيا را شرح دهد.

3- خصوصيات و روش هاي تكثير گياه آپارتماني يوكا (زنگوله اي)را توضيح دهد.
4- خصوصيات و روش هاي تكثير گياه آپارتماني فيكوس هاي االستيكا و بنجامين را 

شرح دهد.

چند نوع گياه آپارتماني را كه مي شناسيد نام ببريد.  -1

دو گياه آپارتماني كه به وسيله ى قلمه ساقه تكثير مي شوند را نام بيريد.  -2

پيش آزمون
واحد كار سيزدهم
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مقدمه 
پرورش گياهان آپارتماني بسيار ساده  است و هر کس 
فراگيري  به آساني در  با ذوق و عالقه ی خود مي تواند 
آيا  نظر شما  به  آورد.  به دست  وفقيت  م کار  اين  اصول 
گياهان  پرورش  ه  ب اقدام  موفقيت  با  د  مي توان کسي  هر 
آپارتماني بكند؟ پاسخ مثبت است، چون درجه ی موفقيت 
بستگي به عالقه مندي شخص و ميزان اطالعات وي از 
دارد. پس شما  پرورش مي دهد،  ني که  آپارتما گياهان 
مي توانيد با استفاده از اطالعات ارائه شده در اين واحد 
کار عالقه مندي خود را به توانمندي تبديل کنيد و از 

داشتن گل هاي آپارتماني گوناگون لذت ببريد. 
از انـواع گياهان آپارتمانـي مـی تـوان بـرگ انجيري، 
پـوتوس، ديـفـن بــاخيا )سم بـرگ(، سانسويريا ، يـوکـا 
)زنگوله اي(، حسن يوسف، سجافي ، فيكوس هاي االستيكا 

و بنجامين، نخل مرداب و نخل زينتي را نام برد.

1-13  نام فارسي: پوتوس

)Scindapsus aureus( :نام علمي
)Araceae( خانواده: شيپوري

مشخصات: پوتوس گياهي است باالبرنده با برگ هاي 

زينتي و قلبي شكل که سبز رنگ و داراي لكه هاي زرد 

يا شيري رنگ )ابلق( است و تا سقف اتاق باال مي رود و 
در نور لكه ها کمرنگ مي شوند. اين گياه رطوبت کم اتاق 
را تحمل مي کند.برروي ساقه ها، ريشه هاي کوچكي وجود 
دارند که به باالرفتن گياه در هنگام تكيه دادن به اجسام 

و هم چنين جذب رطوبت هوا کمك مي کنند.
روش تكثير: پـوتوس از طريق قلمه در بهـار تكثير 

مي شود.
نيازهاي حياتي گياه

نور: متوسط )نور غير مستقيم آفتاب(
حرارت: زياد

رطوبت: نياز آبي و رطوبت نسبي متوسط

2-13  نام فارسي: ديفن باخيا يا َسم برگ

)Dieffenbachia sp ( :نام علمي
)Araceae( خانواده: شيپوري

زينتي  برگ  با  است  گياهي  باخيا  ديفن  مشخصات: 

که داراي برگ هاي با متن سبز تيره و لكه هاي سفيد و 
کرم است. اين گياه داراي ساقه هاي نرم وآبكي بوده و در 
مقابل سرما و خشكي خيلي حساس است و در اثر آن 
برگ هايش خشك می شوند و مي ريزند. ساقه و برگ هاي 
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گياه شيرابه ی سمي دارند و به همين جهت آن را سم 
برگ ناميده اند. اين گياه در دو نوع پابلند و پاكوتاه وجود 
دارد. ديفن باخيا به نوعی بيماري قارچي خيلي حساس 
است و به همين جهت بايد در مخلوطي از شن و خاك 

برگ كشت گردد.
و  ساقه  ی  قلمه  طريق  از  باخيا  يفن  د تكثير:  روش 

قلمه ی برگ دار تكثير مي شود. 
نيازهاي حياتي گياه

نور: متوسط )نور غير مستقيم آفتاب(
حرارت: زياد

رطوبت: نياز آبي متوسط و رطوبت نسبي زياد

3-13 نام فارسي: زنگوله اي يا يوكا

)Yucca officinalis( :نام علمي
)Liliaceae( خانواده: الله

مشخصات: يوكا گياهي است مقاوم به سرما با برگ های 

زينتي كشيده و نوك تيز. اين گياه هر سال، مخصوصاً در 
مناطقي كه هوا گرم است، تعداد زيادي گل هاي سفيد و 
كرم رنگ توليد مي كند كه به شكل زنگوله هاي كوچك 
زنگوله اي  را  گياه  همين جهت  به  و  هستند  زاني  آوي و 

مي نامند و گل ها در بعضي از انواع يوكا معطر هستند. 
نيز كشت  فضاي سبز  در  كه  دارد  يوكا وجود  از  نوعي 
مي شود و در خاك سبك و شني به خوبي رشد مي كند.

و  پاجوش  بذر،  كاشت  طريق  از  يوكا  كثير:  ت روش 

قلمه دربهار تكثير مي شود.
نيازهاي حياتي گياه:

نور: زياد
حرارت: متوسط

رطوبت: نياز آبي و رطوبت نسبي متوسط

4-13  نام فارسي: فيكوس االستيكا

)Ficus elastica( :نام علمي
)Moraceae( خانواده: توت

مشخصات: اين گياه داراي برگ هاي سبز تيره و براق 

با شكلی تخم مرغي است و كه طول آن به 30  سانتي 
متر مي رسد. برگ ها به صورت مارپيچ در اطراف ساقه قرار 
دارند وداراي دم برگ نسبتاً درازي هستند. رگ برگ اصلي 
برگ ها كاماًل مشخص و به رنگ قرمز است و برگ هاي در 

حال باز شدن توسط غالف قرمز رنگي احاطه شده اند. 
انواع فيكوس االستيكا داراي برگ هاي دو  از  بعضي 
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رنگ اند، كه مخلوطي از رنگ هاي سفيد، كرم و صورتي 
در  رنگي  سفيد  شيره ى  گياه  اين  ساقه هاي  در  هستند. 
ايجاد  آن ها  در  تيزي  جسم  توسط  اگر  كه  است  جريان 

زخم شود، سريعاً اين شيره به بيرون تراوش مي كند. 
عالوه بر فيكوس االستيكا نوع ديگري از فيكوس وجود 
دارد كه فيكوس بنجامين نام دارد و در دو نوع برگ سبز و 
برگ ابلق وجود دارد. برگ ها در اين انواع، كوچك و قلبي 

شكل و پُر شاخ و برگ اند.
بنجامين  فيكوس  االستيكاو  فيكوس  تكثير:  روش 
توسط قلمه هاي ساقه و خوابانيدن هوايي تكثير مي شوند. 
براي تكثير با قلمه مي توانيد در فصل بهار قلمه ها را از 

را  آن ها  اين كه  از  قبل  و  كنيد  تهيه  جانبي  شاخه هاي 
در محيط ريشه زايي قرار دهيد، الزم است به مدت 24 
ساعت در داخل ظرف پر از آبي قرار دهيد تا شيرابه ى 
موجود در قلمه ها خارج شود و عمل ريشه زايي بهتر انجام 
گيرد. زيرا شيرابه ى موجود در ساقه ها مانع از ريشه زايي 

قلمه ها مي گردد.
نيازهاي حياتي گياه:

نور: متوسط (نور غير مستقيم آفتاب)
حرارت: زياد

رطوبت: نياز آبي و رطوبت نسبي متوسط

چكيده

- در اين واحد كار با نام، مشخصات ، روش تكثير ، نيازهاي حياتي گياه  مانند ميزان نور ، حرارت و 
رطوبت برخي گياهان آپارتماني از قبيل پوتوس ، ديفن باخيا ، يوكا ، فيكوس هاي االستيكا و بنجامين 

آشنا شديد.

آزمون پاياني نظري
 واحد كارسيزدهم

1- كدام يك از گياهان زير باالرونده اند؟
د) پوتوس الف) سانسويريا   ب) يوكا        ج) سجافى       

2- مشخصات فيكوس االستيكا را توضيح دهيد؟
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پاسخ نامه هاي
 پيش آزمون ها

واحد كار اول
1- تركيب طبيعي يا مصنوعي عوامل گياهي و غير گياهي موجود در طبيعت با بهره گيري از علم و 

هنر وبا دخالت احساس و عواطف بشري، به نحوي كه مطبوع طبع واقع شود، فضاي سبز مي نامند.
2- فضاي سبز ممكن است طبيعي باشد مانند چمنزارها، مراتع، دشت هاي سبز و خرم و جنگل هاي 

طبيعي يا ممكن است به طور مصنوعي ايجاد شود مانند چمن كاري ها ، باغ ها و جنگل هاي مصنوعي

واحد كار دوم 
1- مهم ترين عوامل محيطي مؤثر در رشد گياهان عبارت اند از : هوا ، حرارت، نور،آب و خاك 

2- خير. برخي از گياهان به نور بيش تري نياز دارند، مانند گياهاني كه در فضاي باز رشد مي كنند و 
برخي به نور غيرمستقيم و كم تري نياز دارند مانند گياهان آپارتماني

3- ج

واحدكارسوم 
1- به طور كلي خاك از نظر تأمين آب و مواد غذايي براي گياهان حائز اهميت است. عالوه بر آن، 
محيطي است كه ريشه ى گياهان را در خود نگه مي دارد. اكسيژن الزم براي گياه به وسيله ي ُخلل و ُفَرج 
خاك به گياه مي رسد وگاز كربن دى اكسيد زايد به وسيله ي اين حفرات ازخاك خارج مي گردد. خاك 

محيط رشد گياه است و توسعه ي ريشه ها در آن باعث پايداري و مستقيم ماندن گياه مي شود.
2- الف

واحد كار چهارم 
1- خير
2- الف
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واحد كار پنجم 
1- الف
2- ب
3- ج

واحد كار ششم 
1- زير خاك كردن بذر به منظور جوانه زدن ، رشد و نمو را كاشت مي گويند.

2- خير
3- عمق كاشت به عواملي نظير درشتي و ريزي بذر ، جنس خاك ، آب و هواي منطقه و نوع كشت 

بستگي دارد.

واحد كار هفتم 
1- حمل موادغذائى در داخل گياه

2-به نوع خاك گلدان، نوع گياه، ميزان ريشه ي گياه، درجه ي حرارت و رطوبت خاك بستگي دارد.
3- الف

واحد كار هشتم 
1- عمل كوددهي را بايد انجام داد.

2- خاك
3- آب – عناصر غذايي – اكسيژن براي تنفس ريشه و محلي براي استقرار ريشه ها. هم چنين خاك بايد 

عاري از عوامل محدودكننده رشد از قبيل غلظت زياد امالح محلولي و فلزات سمي باشد.
4- ب

واحد كار نهم 
1- د
2- د
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واحد كار دهم
1- ج

2- الف
3- ب

واحد كار يازدهم 
1- ج

2- الف

واحد كار دوازدهم 
1- گل ُرز ، گل آهار ، اطلسي ، بنفشه ، سرو ، ياس و ...

2- الف

واحد كار سيزدهم 
1- سجافي ، قاشقي ، كروتون، نخل مرداب، فيكوس، يوكا ، برگ انجيري و....

2- پوتوس و ديفن باخيا
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پاسخ نامه هاي
 آزمون هاي
پاياني نظري

واحد كار اول
1- الف
2- ج

3- الف

واحد كار دوم 
1- الف
2- د
3- ب
4- ب
5- د
6- ج

7- الف

واحدكارسوم 
1- الف                        2- الف
3- د                             4- ب

واحد كار چهارم 
1- ج
2- ب
3- الف
4- د
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واحد كار پنجم 
1- د
2- ب
3- ج

4- الف
5- ب

واحد كار ششم 
1- ج
2- د

3- الف
4- ب
5- الف
6- د

واحد كار هفتم 
1- ب
2- الف
3- ج
4- ب

واحد كار هشتم 
1- د
2- ج
3- د
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4- ج
5- د

واحد كار نهم 
1- الف
2- ب
3- ج
4- ب

واحد كار دهم 
1- ب
2- د

3- الف
4- ج

5- الف
6- د
7- ب
8- ج

9- نوعي تكثيربه روش غيرجنسي است كه در آن شاخه يا جوانه ي گياهي كه پيوندك نام دارد بر روي 
گياه ديگري كه پايه نام دارد و سازگار با پيوندك است، قرار مي دهند تا جوش خورده،گياهي مستقل به 

وجود آورد

واحد كار يازدهم 
1- ب
2- ج
3- ب
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4- ج

واحد كار دوازدهم 
1- بنفشه هاي زودگل هم در پاييز و هم در بهار سال بعد ) دوباره( گل مي دهند و گل دهي آن ها در اواخر 

خردادماه متوقف مي شود و بنفشه هاي ديرگل از ارديبهشت تا مردادماه گل مي دهند.
2- کشت بذر،قلمه زدن،پيوند جوانه شکمی.

واحد كار سيزدهم 
د  -1

برگ های سبزتيره و براق به شکل تخم مرغی،دم برگ نسبتاً دراز، رگ برگ قرمز، احاطه شدن   -2
برگ های در حال بازشدن توسط غالف قرمزرنگ.

- ساقه ها دارای شيره ی سفيدرنگی در صورت زخمی شدن گياه سريعاً به بيرون تراوش می کنند.
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