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برنامه رىزى و نظارت ،بررسى و تصوىب محتوا :کمىسىون برنامه رىزى و تألىف کتابهاى درسى
رشته امور باغى دفتر تألىف کتابهاى درسی فنى و حرفه اى و کاردانش وزارت آموزش و پرورش.
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دفتر  تألىف کتابهاى درسی فنى و حرفه اى و کاردانش .ج .عنوان .د.فروست.
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شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران «سهامی خاص»
چاپ دوم 1397
کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی
و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس ،تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی،
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان
تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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شما عزىزان کوشش کنىد که از اىن وابستگى بىرون آىىد و احتىاجات کشور خودتان
را برآورده سازىد ،از نىروى انسانى اىمانى خودتان غافل نباشىد و از اتّکاى به اجانب
بپرهىزىد.
امام خمىنى(ره)

مقدمه

ادامه حىات ،نىاز به عواملى دارد که چون اىن عوامل به زندگى موجود مربوط است به نام «عوامل
هر موجود زنده براى ٔ

محىطى» از آنها ىاد مى شود.

از آنجا که ما ،در پرورش گىاهان نىز با موجودات زنده سر و کار دارىم ،نىازهاى محىطى آنها را باىد به خوبى شناخته ،تأمىن
نماىىم.
کار ما در مورد گىاهان ،مشکل تر و حساس تر است چرا که آنها نه مانند انسانها با تحرک و بىان خود مى توانند در رفع نىازهاى

خود بکوشند و نه مانند حىوانات قادرند با حرکات ىا اصوات مختلف تا حدودى ما را از نىازهاى خود مطّلع سازند.

بلکه تنها از عالىم ظاهرى گىاهان مى توانىم نىازهاى آنها را تشخىص دهىم بنابراىن با توجه به اىنکه قبال ً با عوامل محىطى

مؤثّر در رشد و نمو گىاهان (نور ،رطوبت ،آب ،حرارت ،خاک و  )...به طورعام آشنا شده اىد ،در اىنجا سعى شده است که تأثىر آن
عوامل به طور خاص در مورد گىاهان آپارتمانى بررسى شود.

منظور از گىاهان آپارتمانى ،گىاهانى هستند که در شراىط گُلخانه و درون خانه قابل پرورش و نگهدارى هستند.
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