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پودمان  1آماده سازی بستر کاشت

سخني با هنرجویان عزیز

شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار،
ما را بر آن داشت تا برنامههاي درسي و محتواي كتابهاي درسي را در ادامه تغييرات پايههاي
قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي
ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم .مهمترين تغيير در
كتابها ،آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است .شايستگي ،توانايي انجام كار واقعي به طور
استاندارد و درست تعريف شده است .توانايي شامل دانش ،مهارت و نگرش ميشود .در رشته
تحصيلي ـ حرفه اي شما ،چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است:
١ـ شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي طراحی صفحات وب
٢ـ شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه
٣ـ شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
٤ـ شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي
و با مشاركت متخصصان برنامه ريزي درسي فني  و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد
برنامه درسي رشتههاي شاخه فني و حرفهاي را تدوين نمودهاند كه مرجع اصلي و راهنماي تأليف
كتابهاي درسي هر رشته است.
اين درس پنجمین درس شایستگی های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته امور باغی در پایه 12
تأليف شده است .كسب شايستگيهاي اين كتاب براي موفقيت آینده شغلی و حرفه ای شما بسيار
ضروري است .هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگيهاي آموزش داده شده دراين كتاب را
كسب و در فرايند ارزشيابي به اثبات رسانيد.
كتاب درسي تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي
يك يا چند واحد يادگيري است و هر واحد يادگيري از چند مرحله كاري تشكيل شده است.
شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان ميتوانيد شايستگيهاي مربوط به آن را كسب
نماييد .هنرآموز محترم شما براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نمايد و
نمره قبولي در هر پودمان حداقل  12است .درصورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول،
فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد .کارنامه شما در این درس شامل
 ٥پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از
پودمان ها نمره قبولی را کسب نکردید ،تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشیابی قرار گیرید
و پودمان هایی قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و الزم به ارزشیابی مجدد نمی باشد.
همچنین این درس دارای ضریب  ٨است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنين عالوه بر كتاب درسي امكان استفاده از ساير اجزای بسته آموزشي كه براي شما طراحي
و تأليف شده است ،وجود دارد .يكي از اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو مي باشد
كه براي انجام فعاليتهاي موجود در كتاب درسي بايد استفاده نماييد .كتاب همراه خود را
مي توانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد .ساير اجزاي بسته
آموزشي ديگري نيز براي شما در نظر گرفته شده است كه با مراجعه به وبگاه رشته خود به نشاني
 www.tvoccd.oerp.irميتوانيد از عناوين آن مطلع شويد.
فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي،
حفاظت از محيط زيست و شايستگيهاي يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه
با شايستگيهاي فني طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است .شما هنرجويان
عزيز كوشش نماييد اين شايستگيها را در كنار شايستگيهاي فني آموزش ببينيد ،تجربه كنيد و
آنها را در انجام فعاليتهاي يادگيري به كار گيريد.
رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيههاي هنرآموز محترمتان
در خصوص رعايت مواردي كه در كتاب آمده است ،در انجام كارها جدي بگيريد.
اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي مؤثري در
جهت سربلندي و استقالل كشور و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثر و شايسته جوانان
برومند ميهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری
اسالمی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل ،برنامه درسی رشته ماشین های کشاورزی
طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف شد .کتاب حاضر از مجموعه کتاب های کارگاهی
است که برای سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است .این کتاب دارای  5پودمان است که هر
پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است .همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی
از ویژگی های این کتاب است که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است .هنرآموزان
گرامی می بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند .نمره
قبولی در هر پودمان حداقل  12است و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می گردد که شامل
ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان ها است .از ویژگی های
دیگر این کتاب طراحی فعالیت های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی های فنی و
غیرفنی از جمله مدیریت منابع ،اخالق حرفه ای و مباحث زیست محیطی است .این کتاب جزئی از
بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستۀ آموزشی
مانند کتاب همراه هنرجو و نرم افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود .کتاب
همراه هنرجو در هنگام یادگیری ،ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می گیرد .شما
می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بستۀیادگیری ،روش های تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی
مبتنی بر شایستگی ،مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب ،بودجه بندی زمانی ،نکات آموزشی
شایستگی های غیر فنی ،آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری
و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید .الزم به یادآوری است ،کارنامه
صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره  ٥پودمان بوده است .و در هنگام آموزش و
سنجش و ارزشیابی پودمان ها و شایستگی ها ،می بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مراجعه گردد .رعایت ایمنی و بهداشت،
شایستگی های غیر فنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگی می باشند.
همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب  ٨در معدل کل محاسبه می شود و
دارای تأثیر زیادی است.
کتاب شامل پودمان های زیر است:
پودمان اول :با عنوان «آماده سازی بستر کاشت» است که شامل یک واحد یادگیری است و در آن
روش های آماده سازی بستر برای کاشت گیاهان باغچه ای و پوششی به طور کامل تشریح شده است.
پودمان دوم« :تولیدکننده چمن» نام دارد که شامل سه واحد یادگیری با عناوین کاشت چمن،
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کاشت گیاه پوششی ،پالکاژ (ترمیم) است و در آنها جمع آوری اطالعات آب و هوایی منطقه  ،تعیین
ویژگی های محل اجرا ،تعیین نوع چمن  ،انتخاب شیوه کاشت است و در آنها شرح داده شده است.
پودمان سوم :دارای عنوان «کارگر ماهر فضای سبز» است .در این پودمان انتخاب گل ،آماده سازی
بستر ،آماده سازی گل استقرار گل آبیاری ،مالچ پاشی شرح داده شده است.
پودمان چهارم« :باغبان فضای سبز» نام دارد .آماده سازی سم پاش ،تهیه محلول سم ،سرویس و
نگهداری سم پاش و نگهدای سم و سم پاش در انبار شرح داده شده است.
پودمان پنجم :با عنوان قطعه کار چمن نام دارد .اصول طراحی فضای سبز شرح داده شده است.
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش بینی شده برای این درس محقق
گردد.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش
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پودمان 1

پرورشدهنده درختان مثمر و غیر مثمر
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واحد یادگیری 1
آماده سازی بستر کاشت
آیا طراحی محیط و منظر براساس اصول و عوامل خاص انجام می گیرد ؟
چگونه می توان نسبت به طراحی فضای سبز اقدام نمود؟
قدمت طراحی محیط و منظر ،کشت و کار و نگهداری درختان زینتی ،گل های باغچه ای و گیاهان فصلی هم زمان با
شروع کشاورزی بوده است و ایرانیان از سال های دور به ایجاد فضای سبز ،کشت و پرورش گل های بومی به صورت
محدود پرداخته و با توجه به اعتقادات و رسوم ایرانیان جزء اولین مللی بوده اند که در مراسم و اعیاد گل به یکدیگر
هدیه می دادند و این عمل را نوعی احترام به مهمان و همنوع خود می دانسته اند.

اهمیت اقتصادی
ایران کشوری است با  ۱۲اقلیم از  ۱۴اقلیم شناخته شده در جهان ،با تفاوت درجه حرارت هوا حدود ۴۰درجه
سانتی گراد و به دلیل تنوع آب و هوایی و دارا بودن روزهای آفتابی زیاد توان تولید گل های باغچه ای و فصلی به اندازه
تمام تولیدات کشورهای اروپایی را دارا می باشد ،از طرف
دیگر با گسترش شهرنشینی و افزایش رفاه عمومی،
گذراندن اوقات فراغت و تفریح تبدیل به نوعی فرهنگ
شده و از احتیاجات جامعه امروزی گردیده است .به نوعی
که با سرمایه گذاری و تغییر سیاست  های قدیمی در این
بخش باعث استفاده کارآمدتر از منابع و عوامل طبیعی
همگون با نظام اجتماعی خواهیم بود.
در سال های اخیر به دلیل نیاز روزافزون بازار و تولید
ثروت و به دلیل محدود شدن فضای زندگی مردم این
وضعیت کام ً
ال تغییر کرده است .به گونه ای که احداث
پارک ها و بوستان های بزرگ ،گلخانه های بزرگ ،تکثیر توسط افراد و یا توسط سازمان ها و شهرداری ها ،به طور
نسبتاً مجهز و کارآمد بهمنظور کشت و پرورش و تکثیر درختان زینتی ،گیاهان باغچه ای و گل های فصلی و فراتر
از آن ،استفاده از روش های مختلف برای ایجاد تنوع ،روند رو به رشدی داشته است .ایران یکی از خاستگاه ها و
زادگاه های طبیعی گیاهان و تعدادی از درختان و درختچه ها می باشد ،اما به لحاظ آماری هنوز موقعیت مناسبی
از نظر تولید گل و گیاه در دنیا ندارد.
دالیل فراوانی برای این امر وجود دارد که مهم ترین آن را می توان عدم استفاده از تکنیک ها و ابزار های روز دنیا،
هدر رفت منابع و امکانات در اثر فرهنگ غلط استفاده از امکانات و منابع و نداشتن اطالعات درخصوص نیازهای
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واقعی جامعه دانست .لذا راه حل اساسی و درست ،بینش و شناخت صحیح از منابع و امکانات و به کارگیری درست
آنها با استفاده از تکنولوژی روز می باشد که امید است در این زمینه گام های اساسی برداشته شود.

استاندارد عملکرد
هنرجو پس از اتمام این درس باید اصول اولیه طراحی
فضای سبز و پارک و نیازهای آن را بشناسد .و آنها را در
یک باغ و پارک استاندارد مشخص نماید و در طراحی از
آنها برای یک باغ و یا فضای سبز استفاده نماید.
یک کمک تکنسین فضای سبز چگونه می تواند اقدام
به کشت گل های فصلی ،دائمی و یا درختچه نماید؟

بسترهای کاشت بذر گیاهان باغچه ای و گلهای فصلی
خاک
برای تهیه بستر کاشت درختان و درختچه های زینتی و گل ها به مواد زیر نیاز داریم.
خاک معمولی سبک و سنگین ،کود دامی کام ً
ال پوسیده ،خاک برگ
از ترکیب مواد فوق می توان به بستر کاشت مناسب برای گیاهان رسید .خاک  های معمولی که برای درختان و
درخچه های زینتی انتخاب می شوند از اراضی کشاورزی درجه یک باید تهیه شوند تا عالوه بر دارا بودن مواد غذایی
مناسب فاقد شوری وآهک باال باشند .این خاک ها در بعضی از مناطق از معادن تهیه شده و بعد از گذراندن از
الک هایی ،ناخالصی هایی مانند سنگ های درشت و ریز را جدا می نمایند .مزیت این نوع خاک ها عدم وجود بذر
علف های هرز می باشد ولی قیمت باالتری دارند .در عوض خاک های معمولی دارای ناخالصی بیشتری بوده و قیمت
کمتری دارند.
نکته

کودها به دو نوع کودهای شیمیایی و کودهای آلی تقسیم بندی می شوند.
کودهای آلی به کودهایی گفته می شود که منشأ آن گیاهی و یا جانوری باشد مانند کودهای حیوانی
و یا خاک برگ
کودهای شیمیایی به کودهایی گفته می شود که منشأ معدنی دارند و یا مصنوعاً توسط انسان ساخته
می شوند مانند کود اوره،
کاهش رشد شود.
هر دو نوع کود نیز باید به خاک اضافه شود و کمبود هرکدام از آنها می تواند
باعثکام ً
ال از گیاهان زراعی و
بسترکاشت و روش و ادوات و وسایل کشت و کار گل های فصلی و گیاهان باغچه ای
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نکته

باید دقت کرد که نهال های کوچک و ضعیف نسبت به کود زیاد ،علی الخصوص کود گوسفندی و
مرغی که دارای فسفر باال می باشد ،حساس بوده و اصطالحاً می سوزند و از بین می روند.

بستر کاشت درختان و درختچه های زینتی و گل های
فصلی در مقایسه با گیاهان باغی متفاوت بوده و در
بیشتر مواقع نیازمند محیط کشت با تأسیسات شبیه
به گلخانه و یا تونل پالستیکی می باشند و به ندرت از
مزارع و بسترهای کاشت نظیر مزرعه استفاده می شود.
تولید این گونه گیاهان معموالً در تمام فصل های سال
در خارج از گلخانه و یا زیر پوشش پالستیکی ادامه دارد.
با توجه به اینکه تولید این نوع از گیاهان بیشتر به صورت
متراکم و در محیط های بسته انجام می شود بنابراین
نیازمند استفاده از موادی به غیر از خاک و با خواص
متفاوت می باشد .شناخت این خواص و استفاده بجا از
آن منجر به تولید موفق خواهد شد.
خاک در اصل سه وظیفه عمده دارد اول اینکه گیاه را
در خود نگه می دارد .دوم اینکه با استفاده از ذخایر
نکته

غذایی خود باعث تغذیه گیاه می شود و سوم اینکه با
آب و هوای موجود درمنافذ خود ،هم باعث آبیاری و
هم باعث تهویه می شود .بنابراین خاک مناسب خاکی
است که هرسه عامل فوق را با توجه به نوع گیاه کاشته
شده بتواند به نحو مطلوب و مورد نیاز آن گیاه در اختیار
قرار دهد .حال با توجه به اینکه گیاهان نیازهای متفاوتی
دارند ،پس اول باید نوع گیاه و نیازهای آن را شناسایی
نموده و بعد با توجه به نوع نیاز گیاه ،خاک مناسب را
برای آن گیاه فراهم نمود.
با توجه به اینکه درکتاب های درسی سال های قبل
در مورد انواع خاک ها و خصوصیات آنها مطالب زیای
نوشته شده است بنابراین در این کتاب از ذکر مجدد
آن خودداری می شود

 1خاک مناسب برای درختان و درختچه ها باید عاری از آلودگی بوده و با توجه به نیاز گیاه تهیه
شده باشد.
 2بعضی از درختان وقتی در زمین کشت می شوند در طی چند سال که در زمین باقی می مانند،
ممکن است از ریشه های آنها موادی ترشح شود که برای درختان دیگر مشکل ساز شود ،بنابراین
حتی االمکان از به کار بردن این نوع خاک ها خودداری شود.
 3خاک خوب عالوه بر دارا بودن تمام مواد غذایی مورد نیاز گیاه باید دارای بافت و ساختمان
مناسب باشد تا گیاه بتواند رشد مناسب داشته باشد.
شخم زدن
عملیات شخم زدن برای ایجاد تهویه و زیرو رو کردن خاک سطحی و یا در صورت لزوم مخلوطکردن با خاک اعماق
پایینتر صورت میگیرد .زیرا معموالً خاکهای اعماق پایین دارای مواد آلی کمتری نسبت بهخاک سطح زمین است.
این کار معموالً توسط تراکتور و گاوآهن برگرداندار انجام میشود .انجام عملیات شخم و زیروروکردن خاک سطحی
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فقط در محل کاشت درختان و ایجاد فضای سبز صورت
میگیرد و بقیه قسمتها مانند راهروهای ارتباطی که
بعد از عملیات تسطیح ،میخکوبی و مشخص شده است
دست نخورده باقی میماند.

تحقیق کنید

درخصوص نحوه انجام تنظیمات گاوآهن قبل
از انجام شخم از سالهای قبل چه به یاد دارید
توضیح دهید؟
استفاده از تراکتور برای عملیات شخم

اصالح خاک
خاک ها خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند .خاصیت فیزیکی شامل بافت خاک و ساختمان آن است.
خاصیت شیمیایی خاک مربوط به عناصری است که در داخل خاک به صورت محلول وجود دارد و در تغذیه گیاه
به کار می رود .اهمیت خواص فیزیکی خاک از خواص شیمیایی آن بیشتر است و خاکی را که برای کاشت درخت
و درختچه زینتی درنظر می گیرند باید با نیازهای گیاه تطابق داشته باشد تا ضمن تهویه بهتر ریشه رشد آن نیز
به طور طبیعی صورت گیرد .لذا اگر وضعیت فیزیکی خاک مناسب نباشد درصورت وجود عناصر غذایی در خاک
جذبی صورت نخواهد گرفت.
الف) اصالح فیزیکی خاک :بعضی از درختان و درختچه های زینتی برای رشد خود نیازمند خاکی می باشند
که بتواند ضمن در اختیار گذاشتن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه اکسیژن زیادی برای گیاه فراهم نماید .برای
این دسته از گیاهان باید از خاک سبک حاوی مواد آلی فراوان استفاده نماییم تا ضمن در اختیار گذاشتن
رطوبت کافی بتواند تهویه کافی نیز انجام دهد .برخی دیگر نیازمند خاک سنگین می باشند برای اینگونه
درختان باید از خاک های رسی استفاده نمایم.

ب) اصالح شیمیایی خاک :اضافه کردن هر نوع کود بهخاک بهمنظور رفع نیازهای غذایی درختان و درختچهها
را اصالح شیمیایی خاک گویند .حال چند سؤال مهم مطرح میشود که باید به آنها جواب داد اوالً منظور از
کود چه نوع کودهایی است .ثانیاً چگونه میتوان فهمید که چه مقدار کود و از چه نوعی باید به آن اضافه کرد.

زمان و روش كوددهي
بهترين زمان و روش كودپاشي آن است كه كود را در طول مدتي كه گیاه نیاز دارد ،به مقدار الزم در اختيار گياه قرار
دهد .كود را قبل از كاشت و يا بعد از كاشت به خاک مي دهند .در صورتي كه كود در خاک حركت نكند و نتوان آن
13

را به نحوي در آب حل و به خاک اضافه نمود ،مي بايستي
آن كود را حتماً قبل از كاشت به خاک داد كودهاي
فسفره در خاک حركت نكرده و به سرعت در خاک
تثبيت مي شوند .كودهاي فسفره را نمي توان در سطح
خاک پخش کرد و يا از طريق آبياري به محيط فعاليت
ريشه رسانيد چنانچه اين عمل انجام گیرد ،فسفر داده
شده در خاک سطحي تثبيت گشته و به ناحيه توسعه
ريشه نخواهد رسيد .به طوركلي ،كودهايي كه به ميزان
كمي در آب محلول هستند قبل از کاشت به بستر اضافه
میشوند.

كود حيواني عمليات زراعي را آسان نموده و زمين را
براي گاورو نمودن بهبود مي بخشد.
كود حيواني در خاك هاي شني سبب اتصال بهتر ذرات
در خاک گشته و در خاك هاي رسي سبب افزايش درصد
تخلخل و نفوذپذيري خاک مي گردد.
كودهاي حيواني به علت داشتن ماده آلي سبب بهبود
هوادهي خاک مي گردند كودهاي حيواني اسيدهاي آلي
و موادغذايي موجود در خاک را آماده براي جذب گياه
مينمايد.
ميزان جذب حرارت در خاک تيره بيشتر از خاك هاي
روشنبودهوبههمينلحاظكودهايحيوانيكمكزيادي
به گرم شدن زمين و نهايتاً رشد بيشتر گياه مي کنند.
كود حيواني قدري خاصيت قليایي دارد كه به مرور
با مصرف كودهاي حيواني ـ  pHخاک افزايش مي یابد.
كود حيواني باعث افزايش ميكرو اورگانيسم گرديده و
باعث افزايش فعاليت بيولوژيكي خاک مي گردد.

كودهاي حيواني و مصرف آنها
مصـرف كودهاي حيواني درکشـت گیاهان از بدو اهلي
نمودن حيوانات شـروع شـده اسـت .فضوالت حيوانات
وقتي روي زمين ريخته شـد گياهان در آن محل رشـد
سريع تري داشته اند .براساس همین موضوع مصرف آن
در همان زمان ها شروع شده است كود حيواني برخالف
كودهاي شيميایي اثرات يك جانبه نداشته بلكه از يك اهميت كودهاي حيواني بر روي تأمين مواد غذايي
طـرف كمـك به تأمين موادغذايي نموده و از طرف ديگر مورد نياز گياه  :در كيفيت كودهاي حيواني موارد
خصوصيات فيزيكي خاک را نيز اصالح مي نمايد.
زير مؤثر بوده و در آن دخيل مي باشند.
1ـ نوع حیوان 2ـ سن حیوان 3ـ مقدار و ارزش غذایي
اثرات و اهميت كود حيواني درکشاورزی
مصرف روزانه حيوان 4ـ نوع كاري كه حيوان انجام
 1در اصالح ساختمان خاک مؤثر است.
مي دهد5 .ـ نوع جنس بستر و مقدار آن  6ـ نسبت
 2منبع تأمين مواد غذايي براي گياه است.
كود مايع (ادرار) و جامد 7ـ نحوه و تكنيك نگهداري
 3در افزايش توليد محصول مؤثرند .كه به شرح زير كود هرچند ميزان فسفر داخل كودهاي حيواني نسبت
توضيح داده مي شود.
به كودهاي شيميایي بسيار اندک است ولي جذب فسفر
از سوي گياه از طريق خاك ها به خصوص خاك هاي
تأثير كود حيواني در خاک :ظرفيت نگهداري آب قليایي بسيار كم مي باشد زيرا فسفر وارده به خاک در
در خاک را افزايش مي دهد .كه اين امر در مواقع كم سال اول حدود  11تا  31درصد قابل جذب خواهد بود
آبي كمك شاياني خواهد نمود.
در حالي که فسفر داخل كود حيواني در داخل خاک
نفوذپذيري آب در خاک را بهبود مي بخشد.
جذب را آسان مي نمايد.
کود حيواني آب درون خاک را با ذرات خاک متصل
می نماید و از تبخير و نفوذ سریع آن جلوگيري كرده اهميت كودهاي حيواني در ميزان توليد محصول :
و آماده براي جذب گياه مي سازد و همين امر سبب همانطوري كه قب ً
ال نيز اشاره شد تأثير كودهاي حيواني
جلوگيري از فرسايش نيز مي گردد.
چه بر روي خاك ها ،چه به لحاظ داشتن موادمغذي يک
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فرایند با ارزش مي باشد .در اغلب مواقع اثرات مثبت
كودهاي حيواني در افزايش توليد محصول محرز
است .چه در مؤسسة تحقيقات خاک و آب و چه در
ساير مراكز تحقيقاتي در خارج كشور موارد ياد شده
باال به اثبات رسيده است .اثرات مفيد كودهاي حيواني
ظرف 4ـ 3سال از بين خواهد رفت.
تخمير كودهاي حيواني  :كودي های تازه را نمي توان
مصرف نمود زیرا باید مدتی به شکل مناسب نگهداری
شود تا توسط باکتری های هوازی و بی هوازی تخمیر
گردند.

از بين رفتن كودهاي حيواني :چنانچه رعايت اصول
در نگهداري کود نشود در زمان انتقال به محل
مصرف قسمت عمده آن از بين خواهد رفت .بنابراين
از زمان توليد تا انتقال به مزرعه از راه هاي مختلفي
خاصيت اين كودها به شرح زير از بين خواهد رفت.
البته از بين رفتن مايعات داخل كودهاي حيواني به
تنهایي انجام نمی گیرد بلكه مواد غذایي قابل حل در
آب نيز به همراه اين مايعات از بين خواهد رفت .يعني
نیتروژن ،فسفر ،پتاس نيز هدر خواهد رفت .از طرفي
موادآلي قابل حل نيز به ميزان قابل توجهي كاهش
خواهد يافت.

عوامل زیست محیطی و نکات ایمنی
محیط زیست به مجموعه عوامل زنده و غیرزنده پیرامون
گفته می شود که امکان زندگی کردن برای موجودات
زنده را فراهم می آورد .این عوامل ارتباط متقابل باهم
داشته و تشکیل یک زنجیره بزرگ را می دهند که در
این زنجیره امکان ادامه حیات به شکل امروزی وجود
دارد .استفاده بیش ازحد و نابجا از این زنجیره و عوامل
مختلف باعث برهم خوردن تعادل این چرخه شده و
خسارت های جبران ناپذیری را به وجود خواهد آورد.
این زنجیره بزرگ که در اصطالح اکوسیستم نیز نامیده
می شود شامل انواع گوناگونی است که نهالستان ،باغ
گیاه شناسی ،پارک جنگلی از نمونه اکوسیستم های
مصنوعی ساخت بشر می باشد.
این اکوسیستم ها اثرات مهمی در محیط زیست انسان
داشته و حفظ آن می تواند به بقای موجودات زنده
کمک نماید .برای جلوگیری از بروز خسارت ناخواسته
رعایت نکات ذیل ضروری است.
 1منابع طبیعی که یکی از اجزای مهم محیط زیست
می باشد ،جز منابع تجدید شونده نبوده بنابراین از بین
بردن آن باعث از بین رفتن موجودات زنده خواهد شد.
این منابع شامل خاک ،موجودات ذره بینی ،آب های

زیرزمینی ،هوای اطراف آن و گیاهان و جانوران آن
محدوده می باشند.
 2در مصرف سموم و کودهای شیمیایی که زیادی آنها
باعث آلودگی آب های زیر زمینی ،آلودگی هوا و از بین
رفتن موجودات مفید می شوند باید نهایت دقت را به عمل
آورده و حتی االمکان برای کاهش اثرات آن از روش های
تلفیقی مبارزه با آفات و بیماری ها استفاده نمود.
 3تا زمانی که میزان ورود خسارت به گیاهان تحت کشت
درحد اقتصادی نیست ،از سموم استفاده ننموده و با
روش های مکانیکی و یا به زراعی نسبت به کاهش تعداد
آنها استفاده نماییم.
 4از منابع آبی موجود حداکثر استفاده منطقی را نموده
و تا جایی که امکان دارد با استفاده از مالچ از تبخیر و
تعرق از سطح خاک جلوگیری نماییم.
 5برای جلوگیری از تخریب و متالشی شدن خاک دانه
از کودهای آلی و کود سبز استفاده نموده و از کودهای
شیمیایی کمتر استفاده نماییم.
 6از اضافه نمودن مواد مصنوعی ساخت دست بشر
به محیط زیست و محل کار مانند انواع پالستیک ها که
تجزیه پذیر نیستند خودداری نماییم.
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تحقیق کنید

تمرین

با راهنمایی هنرآموز خود به واحد فضای سبز شهرداری محل خود مراجعه نموده و درخصوص
روش های برآورد نیاز کودی پارک ها و فضای سبز آن از کارشناس مربوطه پرس و جو نمایید.

با راهنمایی هنرآموز خود به پارک نزدیک محل هنرستان مراجعه نموده و با بررسی درختان و
درختچه ها مشخص نمایید که آیا کمبودی در درختان مشاهده می شود یا نه .درصورت دارا بودن
کمبود نوع آن را مشخص نمایید و سپس راه های برطرف کردن آن را بیان نمایید.

عناصر غذایی و اثرات آن
عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان زینتی به طور کلی به دو
دسـته عناصـر پرمصـرف و عناصـر کم مصرف تقسـیم
می شـود .عناصـر غذایـی پرمصرف آن دسـته از عناصر
هسـتند که به میزان زیاد موردنیاز گیاه می باشـند .این
عناصـر اثر مهمی در رشـد و نمو گیـاه دارند .کمبود و یا
زیادی هرکدام از این عناصر در تقابل با دیگر عناصر بوده
و تأثیر مسـتقیم بر رشـد گیاه دارد .عناصر غذایی کم ـ
مصرف در مقادیر بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرند
ولـی مقادیـر کم آن دلیل بر بی اهمیـت و یا کم اهمیت
بودن آن نیست و کمبود آنها نیز به مراتب تأثیرات زیادی
بر رشد گیاه می گذارد.
بـدون شـک مهمترین عنصری که بهمقـدار زیادی برای
رشد و نمو گیاه الزم است نیتروژن میباشد که از طریق
ریشهها بهراحتی جذب میشود .این عنصر یک عنصر با
تحرک زیاد در خاک اسـت (میزان حرکت این عنصر در
خاک زیاد اسـت) و بهراحتی توسـط آبشویی از دسترس
خارج میشـود .بنابراین باید درطی دوره رشـد گیاه و با
مقادیر کم بهصورت دورهای بهگیاه داده شود و مهمترین
تأثیر آن افزایش رشـد رویشـی گیاه (افزایش رشد شاخ
و بـرگ گیاه) میباشـد .بدون وجود نیتروژن رشـد گیاه
تکمیل نشده و عالئم کمبود آن کاهش رشد و زرد شدن
برگهـای پیرتـر گیاه میباشـد .تغذیه بـا مقادیر فراوان
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نیتـروژن نیـز باعث رشـد آبکـی و ضعیف بوته و شـاخ و
برگها شده و ضعیف شدن گیاه را بهدنبال خواهد داشت.
پتاسـیم دومین عنصر پرمصرف مورد نیاز گیاه است که
به مقادیر زیاد هم قبل از کاشت گیاه و هم در حین رشد
گیاه به آن داده می شود .وجود پتاسیم مناسب در اطراف
محیط ریشه باعث افزایش مقاومت گیاه نسبت به عوامل
نامسـاعد محیطی و افزایش رشـد و نمو گیاه می شـود.
معمـوالً وقتـی نیتـروژن زیادی به گیاه داده شـود ،برای
کاهـش اثرات بد آن اضافه کـردن محلول غذایی حاوی
پتاسیم می تواند تاحدی کمک نماید .عالئم کمبود این
عنصر در گیاه شامل سوختگی دور برگ ها به دلیل عدم
انجام فتوسنتز و کوچک شدن برگ های جوان می باشد.
کودهـای حـاوی پتـاس در طـول دوره رشـد به صورت
ترکیبی با دیگر عناصر موردنیاز به صورت محلول پاشی
به گیاهان داده می شوند.
فسـفر نیـز از مهم ترین و پرمصرف تریـن عناصر غذایی
در پرورش گیاهان زینتی محسـوب می شود و به واسطه
حرکـت کنـد آن در خـاک و تأثیر دمای پایین در جذب
توسط ریشه ها معموالً قبل از کشت گیاه زینتی خاک را
از فسفر غنی می نمایند .این عنصر غذایی باعث افزایش
مقاومـت گیـاه و افزایـش میزان رشـد ریشـه ها شـده و
به بـاروری و تولیـد گل و بـذر کمک می نمایـد .افزایش
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میـزان ایـن عنصر در خـاک بیش از حدنیـاز باعث بروز تشكيل سبزينه گياهان زراعي و باغي نقش ارزنده اي
عالئم سمیت در گیاه می شود.
دارد.
کلسـیم از دیگر عناصر پرمصرف در رشـد گیاه بوده که
به دلیـل مؤثـر
ِ
بـودن میزان  pHمحدوده ریشـه و اثرات علل كمبود آهن در خاک
متقابل با دیگر عناصر ،جذب آن به کندی صورت می گیرد  1زيادي بي كربنات در محلول خاک
و کمبـود آن اثـرات فراوانی در رشـد گیاهان به خصوص  2عدم تهویه خاک
گیاهان دارای میوه می گذارد .ولی از آنجایی که از میوه  3گیاهـان حسـاس که ریشـه آنها کارایـی برای جذب
گیاهان زینتی اسـتفاده نمی شـود ،اثرات کمبود آن در آهن ندارند
گیاهـان زینتـی مربـوط به تأثیـر آن در زیبایـی برگ ها  4کمبود مواد آلی خاک
و شاخه های گیاهان می باشد.
عنصـر پرمصرف دیگر گوگرد می باشـد که دارای اثرات درمان كمبود آهن:
زیادی در رشـد و نمو گیاهان زینتی اسـت و کمبود آن الف) بيل زدن در پاي گیاه
تأثیر مهمی در رشـد و نمو گیاه خواهد گذاشـت .جهت ب) افزایش مواد آلی خاک
جلوگیری از برخی مشکالت در پرورش گیاهان زینتی در ج) باال بردن کیفیت آب آبیاری
مناطق خشک و کم باران اضافه کردن گوگرد به مقداری د) مصرف متعادل کود آلی و شیمیایی
کـه  pHمحـدوده خـاک را تا خنثـی و کمی کمتر از آن
تقلیل دهد ،توصیه می شود .این مقدار با نظر کارشناس نقـش منگنز :منگنز در بعضـي واكنش هاي آنزيمي
مربوطه و با انجام آزمایش خاک تعیین می شود.
شركت مي كند و موجب فعال شدن تعدادي از آنزيم ها
عناصر کم مصرف عده ای از عناصر غذایی هسـتند که با می شود.
مقادیر بسیار کم تأثیرات فراوانی را برروی رشد گیاهان
می گذارنـد .از مهم ترین ایـن عناصر می توان آهن را نام عالئـم كمبـود منگنـز :کلـروز برگ ها بـه صورت
برد که به صورت معمولی قابل اسـتفاده نبوده و باید در نقطه هـای زردرنگ بین رگبرگها شـبیه کمبود آهن.
ترکیب با ماده دیگر به صورت کالت مورد اسـتفاده قرار
بگیـرد .کمبـود این عنصر از برگ های جوان انتهایی و با نقش روي :روي آثار عميقي در متابوليسم نرمال گياه
زرد شدن بین رگبرگ ها شروع می شود .برای از بین بردن دارد و به طور كلي متابوليسم كربوهيدرات ها ،پروتئين،
ایـن کمبود محلول پاشـی بـا کالت آهن بر روی برگ ها اكسـين و فرايندهاي زايشي تحت تأثير شديد كمبود
توصیه می شود.
روي قرار می گیرد کاهش 70ـ 50درصدي فتوسنتز،
كاهـش محتـواي كلروفيـل ،سـاختمان غيرنرمـال از
نقـش آهن :عنصـر آهـن اهميـت حياتـي در زندگي جمله اثرات کمبود روی هستند.
حيوانـات و گياهـان دارد .آهن نقش مهمـي در زندگي
جانوران بهعلت وجود آن در هموگلوبين خون دارد.
عالئم كمبود روي :برگها عالمت نكروز پيشرفته بين

رگبرگي نشـان ميدهند .در مراحـل اوليه كمبود روي،
نقش آهـن در گياهـان :ماده غذايي آهـن ،يكي از برگهاي جوانتر زرد شده و سطح بااليي برگهاي بالغ،
عناصر غذايي كم مصرف اسـت كه وجود آن به اندازه بهصورت سـوراخ سـوراخ درميآيد .همچنين مخروطي
كافي براي رشد گياهان زراعي و باغي الزم است و در شكلشدن آنها رايج است .همچنان كه كمبود پيشرفت
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مي كند ،اين عالئم بهصورت نكروز بين رگبرگي شديدي ميزان استفاده آن دارد.
ظاهر ميشـود امـا رگبرگ اصلـي مانند مواقـع ترميم
كمبود آهن ،سبز باقي مي ماند .در بسياري از گياهان عالئم كمبود بُر :برگ هاي دچار كمبود بُر يك كلروز
به ويژه درختان ،برگ ها خيلي كوچك شده ،ميانگره ها عمومي خفيف نشان مي دهند.
كوتاه و شبيه به حالت روزت به نظر مي رسند.
نقش موليبدن :انتقال موليبدن احتماالً در آوندهاي
نقش مس :مس در ساختار سه نوع پروتئين وجود دارد و چوبي صورت مي گيرد .همچنين قدرت جابه جايي آن
چند آنزيم را فعال مي كند .درصورت كمبود مس ،برگ ها در گيـاه نسـبتاً كم اسـت و به همين دليـل اين عنصر
كوچك مانده و سرشاخه هاي جوان دچار برگ سوختگي در آوندهاي آبكشي و سـلول هاي پارانشيمي متمركز
مي شوند و در محيط هايي با  pHقليايي ،مس به طوركلي مي شود .به دليل ناچيز بودن مقدار موليبدن قابل جذب
غيرقابل جذب براي گياه مي باشد ،لذا بازده مس موجود در خـاک ،غلظت آن معمـوالً در بافت هاي گياهي كم
در خاک هاي ايران بسـيار پايين اسـت .اين عنصر در است.
سيستم هاي آنزيمي اكسيدازـ كاتاالز ضروري است و در
واكنش هاي انتقال الكترون سـهيم بوده و فعال كننده عالئم كمبود موليبدن :برگ ها لكه هاي خال مانند
چندين آنزيم اسـت .مس در گياه متحرک نيست ،لذا همراه باكلروز بين رگبرگي نشان مي دهند .يك عالمت
همواره به شكل رسوب در خاک باقي مي ماند.
ابتدايـي بـراي كمبـود موليبـدن ،كلـروز سرتاسـري
عمومـي اسـت كه شـبيه به عالمـت كمبـود نيتروژن
عالئم كمبود مس :برگ هاي دچار كمبود مس پيچيده اسـت بـا اين تفـاوت كه بـدون رنگ مايـل به قرمز در
شده و دمبرگ آنها به سمت پایين خم مي شود .كمبود سطح پائيني برگ ها مي باشد .نقش موليبدن در احياء
مس مي تواند با كلروز خفيف سرتاسري همراه با فقدان نيترات در آسيميالسيون ( )Assimilationبه وسيله
فشـار تورگـر هميشـگي در برگ هـاي جـوان ،بيـان گيـاه مي باشـد .بنابراين عاليم اوليـه كمبود موليبدن
شـود .برگ هـاي به تازگي بالغ شـده ،مشـبك شـده ،درحقيقـت ناشـي از كمبود نيتروژن هسـتند هرچند
رگبرگ هـاي سـبز همـراه بـا مناطق سـفيد شـده تا موليبـدن مأموريـت متابوليكي ديگري در گياه دارد و
خاكسـتري مايـل به سـفيد از خـود نشـان مي دهند .از ايـن رو عاليم كمبود آن حتي هنگامي كه نيتروژن
برخي برگ ها ،نقاط تو خالي كلروتيكي نشـان داده و احياء شده در دسترس است ،وجود دارد.
تمايل به خميدن به سمت پائين دارند .برگ ها كوچك حال کـه بـا عالئـم کمبودهـای عناصـر غذایـی بـرروی
درختـان زینتی آشـنا شـدید چگونه باید ایـن کمبود را
و كلروتيك همراه با لكه هاي نكروتيك مي شوند.
رفع نماییم؟ بهترین راه حل برای برآورد کمبود و میزان
نقش بُر :اين عنصر براي تشكيل ديواره سلولي ،انتقال آن انجـام آزمایـش برگ های دچار کمبود می باشـد که
قندها و نشاسته ،تشكيل جوانه انتهايي و تشكيل دانه توسط کارشناسان آزمایشگاه و با رعایت اصول آن انجام
و لولـه گرده ضروري مي باشـد .با وجـود اينكه بور در خواهد شـد و انجام تمام مراحل در این قسـمت برعهده
خاک خيلي پويا مي باشد اما در گياه پويايي آن خيلي کارشناسان مربوطه می باشد.
كـم اسـت .در نتيجه كمبود و سـميت آن هردو حائز در این میان رعایت و آگاهی از چند نکته الزامی است.
اهميـت اسـت ،لـذا روش كاربرد بور نقـش مهمي در
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نکته

 1در زمانی که عملیات کوددهی به درختان و درختچه های زینتی صورت گرفته ،انجام آزمایش
برگ نتایج درستی را به دنبال نخواهد داشت.
 2انجام آزمایش برروی درختان زمانی که سالم می باشند نیز توصیه می شود .چه بسا کمبود
درگیاه وجود دارد ولی هنوز عالئم آن برروی برگ ها پدیدار نشده است.
 3قضاوت بر روی نتایج آزمایش برگ و یا خاک در صالحیت متخصصان تغذیه گیاهی است و
داشتن اطالعات اندک در این راه کمکی نمی نماید.

انواع بستر کاشت گلها و گیاهان باغچه ای و دالیل استفاده از آن
امروزه با توجه به نوع گیاه و شرایط فیزیولوژیکی آن برای رشد هرچه بیشتر و تولید ریشه های فراوان از بسترهای
متفاوتی استفاده می شود .این بسترها معموالً به صورت ترکیبی برای استفاده از خصوصیات چند ماده و در نهایت
تولید با کیفیت معرفی می شوند.
شرایط یک بستر خوب شامل موارد ذیل می باشد.
 1پوک و سبک باشد به نحوی که کمترین مقاومت در خروج جوانه مهیا شود.
 2مواد غذایی مورد نیاز را به راحتی در اختیارگیاه قرار دهد.
 3تهویه و اکسیژن رسانی به گیاه به راحتی انجام شود.
 4میزان مواد جامد محلول و میزان اسیدیته آن مناسب گیاه مورد کاشت باشد.
 5فاقد هرگونه مواد شیمیایی و بیولوژیکی مضر برای گیاه باشد.
 6به لحاظ میزان  pHحتی االمکان در محدوده خنثی باشد
هرکدام از بسترهای کشت به تنهایی تمام شرایط فوق را ندارند بنابراین با شناخت دقیق از خصوصیات مواد می توان
اقدام به تهیه بستر مناسب نمود .امروزه با توجه به توسعه روزافزون تکنولوژی و کشف تکنیک های جدید و ابزارها و
ماشین ها دسترسی به منابع جدید با خصوصیات متنوع ،گلکاران و کشاورزان را به سمت استفاده از بسترهای کشت
بدون خاک سوق داده است زیرا این بسترها دارای مزایای فراوانی بوده و تولید با کیفیت و کمیت بیشتر در واحد سطح
را فراهم می آورد .از طرف دیگر بعضی از این محیط های کشت به دلیل دریافت دمای باال در هنگام تولید عاری از هر
نوع آلودگی بوده در نتیجه نیاز به استفاده از سموم شیمیایی درصورت رعایت نکات بهداشتی در گلخانه به حداقل
می رسـد .همچنیـن امـکان ضدعفونی دوباره این بسـترها که هزینه کمی دارنـد ،می تواند باعث کاهش هزینه های
تولید گردد.
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مهمترین مواد بستری مورد استفاده در پرورش گل و گیاه
پرلیت :این ماده معدنی منشـأ آتشفشـانی دارد .این مواد را از گدازه های
آتشفشان جمع آوری نموده و سپس در کوره های مخصوص دوباره حرارت
می دهند .در اثر خروج رطوبت از این گدازه ها آن را تبدیل به دانه های بسیار
سبکی می کند که کام ً
ال ضدعفونی می باشد .این ماده خنثی بوده و فاقد هر
ماده غذایی می باشد .ولی معموالً باعث افزایش تهویه در محیط های کشت
میشود و در ترکیب با بقیه بسترها به کار می رود.

پشم سنگ(راک وول) :این ماده منشأ معدنی داشته و پس از استخراج
تحت دمای بسیار باالیی ذوب شده و به صورت رشته هایی درمی آید .سپس
بـا اضافـه کردن مـوادی آنها را به صورت بلوک هایـی درآورده و به بازار ارائه
می نمایند .مهم ترین خصوصیت این ماده نگهداشـتن آب فراوان به همراه
تهویه باال می باشـد .از این جهت از این ماده در کشـورهای صاحب نام در
تولید و در ترکیب با بسـترهای دیگر اسـتفاده فراوان می شود ولی در ایران
کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

پرلیت مورد استفاده در بستر کشت

بستر کشت پشم سنگ برای
گیاهان باغچه ای

خاک پیت :این ماده از جمع آوری بقایای گیاهان مردابی که در زیر خاک به حالت نیمه پوسیده می باشند به دست
می آید و با توجه به میزان پوسـیده شـدن دارای انواع مختلفی می باشـد .این مواد خاصیت جذب آب کمی داشـته و
معموالً دارای مقدار کمینیتروژن می باشند.

گلدان های پیت جهت کشت بذر (این نوع از گلدان ها با گیاه در محل اصلی قرار می گیرند)
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تحقیق کنید

گلدان های پیت برای کشت چه گل هایی مناسب می باشد و آیا در کشورمان از این نوع گلدان ها
تولید می شود؟
ماسه بادی :این ماده در ریشه زایی گیاهان و گل های زینتی مورد استفاده قرار
می گیرد و کمتر در تکثیر به وسیله بذر به کار می رود .این بستر بسیار ارزان بوده
فاقد هرنوع ماده غذایی می باشد و  pHدر محدوده خنثی دارد .قبل از کاشت نیز
جهت جلوگیری از شیوع علف های هرز و بیماری ها باید گندزدایی شود .از این
بستر در ترکیب با دیگر مواد استفاده می شود.
کوکوپیت :این ماده به مقدار فراوان در بستر های گلخانه های امروزی در ترکیب
با دیگر مواد مورد استفاده قرار می گیرد .که شامل بقایای میوه نارگیل و خاک
پیت می باشد .با توجه به منشأ آن می تواند دارای مقادیر متفاوتی از موادغذایی
باشد.مهم ترین خصوصیت این بستر جذب آب به همراه تهویه مناسب و سبک
وزن بودن آن می باشد.

ماسه بادی مخصوص بستر کشت

بلوک کوکوپیت قبل از مصرف باید
کامال ً جدا و نرم شود

خاک :این بستر ارزان ترین وسیله جهت تکثیر می باشد و درگذشته از آن
استفاده می نمودند ولی امروزه به جز در موارد بسیار کم به دلیل معایب فراوان از
ال مشخص می باشد .اوالً محیطی کام ً
آن استفاده نمی شود .دالیل آن نیز کام ً
ال
پیچیده بوده و کام ً
ال آلوده می باشد .در ثانی باعث افزایش هزینه های تولید
شده و به طور معمول فاقد تهویه می باشد .امروزه کاشت بذر گل ها و گیاهان
باغچه ای یا به صورت کشت گلدانی بوده و یا بسترهایی را در مزرعه و گلخانه
فراهم آورده و در داخل آنها کشت می نمایند .در هرحالتی که کشت انجام شود
رعایت اصول کشت واستفاده از بستر مناسب می تواند تولید با کیفیت را باعث
شود .به طور معمول پنج عامل محیطی (نورـ دما ـ رطوبت ـ کربن دی اکسید ـ
عناصر غذایی) جهت رشد هر گیاه باید در بسترهای کشت فراهم شود در غیر
این صورت تولید موفقیت آمیز نخواهد بود.
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جداسازی موادزائد و اضافه کردن مواد آلی بهخاک
درصورتی که بستر کاشت خاک باشد باید در زمان کاشت فاقد هر نوع ماده زائد باشد( .ماده زائد به ماده ای به غیر
از ماده اصلی گفته می شود که در فرایند کشت و تولید ،باعث ایجاد مزاحمت می گردد) .بعد از جمع کردن مواد
زائد اضافه کردن کود دامی کام ً
ال پوسیده به بستر تا حدی که باعث بهبود خواص خاک می گردد الزم می باشد
(به طورکلی خاک مناسب خاکی است که دارای  %5ماده آلی باشد) .بعد از اضافه کردن ماده آلی و مخلوط کردن
آن با خاک سطحی که در پرورش گل های فصلی این کار با بیلچه و یا بیل انجام می شود زمین آماده کشت بذر
می باشد .درصورتی که بستر کاشت دارای هر ماده یا ترکیبی از مواد به غیر از خاک باشد دانستن خصوصیات آن
بستر برای انجام عملیات کاشت و تغذیه گیاه مهم و حیاتی است و حتماً باید با رعایت خصوصیات آن بسترها نسبت
ترکیب آنها رعایت شود .به عنوان مثال درصورتی که هدف تولید گل های فصلی در بستر غیرخاکی مدنظر می باشد
استفاده از ترکیب  40درصد پرلیت و  60درصد کوکوپیت مفید می باشد.

روشهای کاشت و تکثیر گلهای فصلی و گیاهان باغچه ای
بهطورکلی در روش های تولید و پرورش دو روش مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به امکانات و شرایط محل
و نیاز بازار می توان یکی از دو روش و یا هر دو روش را مورد استفاده قرار داد.
الف) تکثیر با بذر :قرار دادن بذر در بستر برای جوانه زنی و تولید گیاه جدید را کشت گویند .با توجه به اینکه
امروزه کشت ها بیشتر به سمت مکانیزه شدن (با توجه به مزایای آن) تمایل دارند ،استفاده از بذر برای کشت
درسینی ها و مواد ضدعفونی شده طرفداران زیادی داشته و روز به روز بیشتر می شود .بنابراین در گلخانه ها از
سینی های کاشت و یا گلدان ها استفاده می گردد .سینی های کاشت در ابعاد و اندازه های گوناگون می باشند.
استاندارد این سینی ها  70×45سانتی متر بوده و معموالً از آلیاژ با قطر  2میلی متر استفاده می شود.
در روش های کشت سنتی بذرها را بر روی بستر های کاشت آماده شده و یا در داخل گلدان کشت می نمایند.
با توجه به توضیح فوق روش کاشت بذرهای گیاهان باغچه ای به صورت سنتی و یا مکانیزه می باشد.

انواع سینی کاشت (توپی و معمولی)
22
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روش سنتی :در این روش پس از آماده کردن بستر کاشت که می تواند شامل گلدان و یا سینی های کاشت باشد
بذرها به صورت دستی بر روی بستر پاشیده شده و سپس با توجه به اندازه بذر روی آن را مجددا ً با همان مواد بستر
میپوشانند.
نکته

به طور معمول بذر گیاهان و گل های زینتی ریز بوده و نیازی به ریختن مواد بستر بر روی بذرها
نمی باشد و فقط به وسیله شن کش و یا چنگک با کمی جابه جایی داخل بستر قرار می گیرد.
روش مکانیزه :در این روش با استفاده از ابزارآالت و یا ماشین هایی اقدام به کشت بذرها به صورت گروهی
بر روی ردیف هایی با فاصله معین از یکدیگر نموده و بقیه عملیات شامل آبیاری ،نگهداری و ...به صورت
اتوماتیک با استفاده از ماشین های خاص صورت می گیرد .به عنوان مثال استفاده از خطی کار و آماده نمودن
بستر به صورت جوی و پشته و کشت بذرها به صورت گروهی یک روش مکانیزه محسوب شده که در بسیاری از
کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.
ب) تکثیر با استفاده از نشا :استفاده از گیاهچه پرورش یافته در محیط خزانه و انتقال آن بهمحل کشت
دائمیخود یک روش بسیار مناسب برای کاهش هزینهها و پرورش موفق گلهای فصلی و گیاهان باغچهای
پایین تولید با کیفیت و
میباشد .از مهمترین دالیل استفاده از نشا بهجای بذرکاری مستقیم میتوان هزینه
ِ
کمیت باال و تولید نشاهایی قوی و کاهش عملیات واکاری یا تنک کردن را نام برد.
در روش سنتی بذرها ابتدا در محیط کشت گلدان و یا بستر معمولی گلخانه تکثیر یافته و در زمان رسیدن به مرحله
سه برگی به صورت ریشه لخت و یا به همراه خاک گلدان به محل اصلی منتقل می شوند.
روش مکانیزه تولید نشا  :در این روش که در بیشترکشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد با استفاده از
دستگاه های تمام اتوماتیک و در داخل گلخانه های مدرن نشا اقدام به کشت بذرها در داخل سینی های کاشت نموده
و پس از مراقبت های الزم در یک محیط کام ً
ال ضدعفونی شده و رسیدن گیاهان به رشد مورد نیاز آنها را به محل
کشت اصلی خارج این سالن ها منتقل می نمایند .البته بذر بعضی از گیاهان باغچه ای مانند جعفری و آهار به دلیل
شکل خاص خود با استفاده از ماشین کشت نمی شوند .بذر جعفری به دلیل حالت کشیده خود توسط ماشین کشت
نمی شود .مگر اینکه به نوعی بذر پوشش دار شود که انجام این موارد مستلزم هزینه اضافی می باشد.

تحقیق کنید

استفاده از سینی هایی که هر بذر ،مکان جدا داشته باشد و به نام سینی های شانه تخم مرغی
معروف هستند ،بهتر از کشت در داخل سینی کاشت معمولی (ترین) می باشد .در خصوص دالیل
آن تحقیق نموده وحداقل سه دلیل مهم آن را نام ببرید.
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عملیات پوشش بذر و مراقبتهای اولیه
به محض قرار گرفتن بذر در محیط کشت عملیات داشت شامل آبیاری ،سمپاشی ،کوددهی ،تنظیم دما ،تنظیم
میزان نور و تهویه آغاز می گردد .ضمن اینکه باید به دفعات با سرکشی به تمامی گلدان ها یا سینی ها پوشش روی
بذر را نیز کنترل نمود.
نکته

فعالیتعملي

نکته
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 1بعد از کشت بذر بستر کاشت و پوشش روی بذرها نباید خشک شود و میزان آبیاری در این
رابطه کام ً
ال به درجه حرارت محیط و میزان رطوبت بستر بستگی خواهد داشت و در این خصوص
مهم ترین معیار بازدید مرتب و کنترل رطوبت می باشد.
 2نشاهای تهیه شده در گلخانه و محیط های بسته و حتی برای بعضی از گیاهان خاص در فضای
آزاد برای کاهش میزان تلفات و مقاومت گیاه به شرایط نامساعد محیطی از جمله خشکی عملیاتی
تحت عنوان مقاوم سازی صورت می گیرد که در این عملیات بعد از رسیدن بوته ها به اندازه ای
مشخص درطی مدتی بوته ها را آبیاری نمی کنند.

پس از کاشت بذر چند گل فصلی نظیر بنفشه ،همیشه بهار و ...و رسیدن گیاهان به مرحله سه
برگی و قبل از انتقال آن به محل کشت دائمی خود عمل مقاوم سازی را با راهنمایی هنرآموز و تحت
نظر استاد کار انجام داده و از نتایج آن گزارش تهیه نمایید.

 1بذر بعضی از گل ها و گیاهان خیلی دیر جوانه می زند و درصورت عدم مراقبت و آبیاری صحیح
در این مرحله تعداد بسیار زیادی از آنها از بین می روند مانند گل الدن
 2بستر بذرها نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرند؛ علی الخصوص قبل از جوانه زدن.
 3مهم ترین مساله در این روش کاشت رشد علفی بوته ها و ضعیف شدن یا از بین رفتن بوته ها
به محض قرارگیری در محیط بیرون می باشد که برای جلوگیری از این عمل فاصله کشت بوته ها و
میزان نور را باید تنظیم نمود.
 4بعضی از بذرها همانند بذرهای ارقام مختلف سرخس بسیار ریز بوده و بعد از کشت بذر با
استفاده از یک روزنامه خیس روی آن را می پوشانند و پوشش اضافی دیگری الزم نمی باشد.
 5بذر بعضی از گیاهان باغچه ای به دلیل ریز بودن ابتدا باید با ماسه ریز مخلوط شده و سپس
به طور منظم بر روی بستر کاشت ریخته شود .به عنوان نمونه کلم زینتی که در فصول سرد سال در
طراحی پارک ها و بلوارها استفاده می شود ،با این روش تکثیر می شود.
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جدول نیاز نوری جوانهزنی بذر بعضی از گلها
بذرهایی که برای جوانه زنی نور نیاز دارند

بذرهایی که برای جوانه زنی به تاریکی احتیاج دارند

پامچال

جعفری

سوسن

همیشه بهار

کلم زینتی

تاج خروس

اقاقیا

زبان در قفا

تکنولوژیهای نوین در تولید گلها و گیاهان باغچهای
امروزه در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا تولید نشا گل ها به صورت پیوندی و با استفاده از پایه های مقاوم در برابر
آفات و امراض گیاهی و همچنین مقاوم به شرایط نامساعد محیطی با استفاده از تکنولوژی روز صورت می گیرد در
ایران بعضی از شرکت ها به تازگی به این امر روی آورده اند.
روش کار به این شکل است که پس از کاشت بذر رقم مقاوم به شرایط نامساعد محیطی و یا بیماری های شایع یک
منطقه و رسیدن نشاها به مرحله سه برگی با استفاده از دست و یا ماشین پیوند زنی اقدام به قرار دادن پیوندک با
کیفیت مناسب و خصوصیات موردنظر نموده و پس از طی مراحلی و انجام تیمارهایی آنها را آماده کشت می نمایند.
این روش در بعضی از کشورها سال ها است که مورد استفاده قرار می گیرد.
فعالیتعملي

با راهنمایی هنرآموز خود با انتخاب یک گیاه به خصوص و کاشت بذر در داخل گلدان و رسیدن
نشاها به مرحله سه برگی عمل پیوند را بر روی آن انجام داده و نتایج آن را به صورت گزارش در
کالس بحث نمایید.

تیمارهای اولیه :در ابتدای کشت بوته ها نیازمند تولید ریشه زیاد می باشند .بنابراین تغذیه با کودهای فسفره
می تواند رشد ریشه ها را زیاد نماید .بعد از آن اضافه نمودن کودهای نیتروژنه برای افزایش رشد رویشی درچند
مرحله (مراحل میانی و بعد از مرحله سه برگی) و در انتها ،قبل از انتقال به محل اصلی باید از کودهایی با
میزان پتاس باال استفاده نمود.
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قیم :وسیله ای است از جنس چوب ،فلز و یا پالستیک که در کنار بوته های بعضی از گیاهان برای جلوگیری از وارد
شدن آسیب گذاشته می شود .البته در بعضی از گیاهان نیز برای جلوگیری از شکسته شدن بوته ها به دلیل نازک
وآبکی بودن ساقه ها نیز می باشد.
بوته های بعضی از گل ها همانند میخک احتیاج به ایجاد قیمی به نام تور دارند که این تورها مانع از افتادن و کج
شدن بوته ها می شود.
نکته

عملیات وجین و سله شکنی در بستر بذر و سینی های کاشت در گلخانه ها و محیط های کشت
غیرخاکی به ندرت انجام می شود ،زیرا با توجه به مواد بستر که ضدعفونی بوده و فاقد بذر علف های
هرز می باشد علف هرز و یا سله در این محیط ها کمتر می باشد ،ولی با انجام بازدید و در صورت
مشاهده هر دو این عملیات نیز باید انجام گردد.

عملیات واکاری و تنک کردن درصورت کشت با استفاده از نشا و درصورت لزوم باید از خزانه تأمین و در محل های
خود انجام گردد .امروزه با پیشرفت فنون و ابزارها علی الخصوص استفاده از گلدان های جیفی پات ،1تنک کردن و
یا واکاری به ندرت اتفاق می افتد.

تیمارهای اضافی :اندام تولیدی تعدادی از گل ها و گیاهان باغچه ای دارای شرایط خاصی بوده و برای تولید
اقتصادی و با صرفه باید تیمارهایی را برروی آنها اعمال نمود .از مهم ترین این موارد می توان به عملیات بهارش
(ورنالیزه کردن) استفاده از هورمون های گیاهی نظیر جیبرلین ،آالر ،کاهش تعداد ساعات روشنایی ،خیساندن
در آب گرم ،چینه سرمایی ،سر برداری ،ته برداری و یا ته شکافی اشاره کرد.

تأثیـر هورمـون جیبرلیـن بر
اندازه گل و گیاه

 -1گلدان هایی که با استفاده از ترکیبات پیت ساخته شده و فشرده می شود به نحوی که به صورت یک گلدان با کشت بذر در داخل آن می توان همانند یک گلدان از
آن استفاده نمود و در نهایت با همان گلدان در محل اصلی کشت شده و نیاز به تعویض گلدان نمی باشد.
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پودمان  1آماده سازی بستر کاشت

نکته

بذر بعضی از گل ها و گیاهان باغچه ای بسیار بد جوانه
می زنند و درصد بذرهایی که تلف می شوند بسیار زیاد
است و گاهی به  40درصد نیز می رسد.

تأثیر ورنالیزه شدن بر روی گیاه
نکته

 1بذر بعضی از گل ها دارای ذخیره غذایی کافی نبوده و بنابراین ممکن است بسیاری از آنها از
بین برود .مانند ارکیده ها
 2برخالف گیاهان زراعی و باغی تولید گل و گیاه فضای سبز به شدت نسبت به دما ،نور ،اختالف
دمای شب و روز و رطوبت حساس بوده و در کشت هر نوع بذری باید این عامل ها را درنظر گرفت.
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ارزشيابي شايستگي :آمادهسازی بستر کاشت
شرح کار :آماده سازی بستر کاشت گیاهان زینتی به روش دستی و ماشینی

استاندارد عملکرد :آماده سازی  50مترمربع بستر گل برای یک روز کاری
شاخص ها :نرم شدن خاک ـ هموارشدن
شرایط انجام کار :در یک زمین هموار و مستعد پرورش گل که آب کافی نیز دارد
1ـ جمع آوری ضایعات به صورت دستی و ماشینی
2ـ پخش مواد آلی
3ـ شخم ـ دیسک و لولر (در شرایط مناسب) 4ـ قطعه بندی و کرت بندی با مرزکش و ماشینی
ابزار و تجهیزات :بیل ـ کلدر ـ کج بیل (فوکا) شن کش ـ تراکتور ـ ریتواتور ـ گاوآهن ـ دیسک ـ کودریز ـ نهرکن ـ مرزکش ـ فرغون ـ
 pHمتر ـ  ECمتر ـ لباس
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

پاکسازی زمین

2

2

کوددهی

2

3

خاک ورزی

2

4

قطعه بندی و شکل دهی زمین

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

2
*

