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مقدمه
گلها با زیبایی فراوان و تنوع و گوناگونی خود در ارضای نیازهای روحی و حس
زیباشناسی بشر نقش عمده ای ایفا می کنند .باآنکه طبیعت طی سالهای متمادی در این
اجزاء پرارزش گیاهی تغییرات فراوانی به وجود آورده است ،امروزه زیبایی های باغ و
باغچه و آپارتمانها مرهون کسانی است که با شکیبایی فراوان به انتخاب و تالقی گیاهان
مختلف پرداخته و گیاهانی با شکل ،رنگ ،عطر و اندازه های مختلف به وجود آورده اند.
بدین ترتیب قسمتی از فعالیتهای باغبانی عالوه بر تولید میوه ها و سبزی ها به آرایش و
زیباسازی محیط و ارضای نیازهای روحی افراد اختصاص یافته است که این موضوع خود
در زندگی ماشینی و آپارتمان نشینی امروزه اهمیتی به سزا دارد.
ایران موطن اصلی بسیاری از گیاهانی است که امروزه به عنوان گیاهان زینتی در گوشه و
کنار دنیا کشت می شوند .انواع الله ،زنبق و بسیاری دیگر از گلها اصل ایرانی داشته اند در
کشورهای دیگر تغییر وضعیت داده به اشکال و رنگ های مختلف دوباره به ایران برگشت
داده شده اند و برخی از آنها نظیر گل سیلکمن پرسیکوم که از کرانه های دریای خزر
برداشته شده هنوز نام ایران را به همراه دارند .نشو و نمای این گیاهان در سرزمین کهن
ایران از زمان های قدیم تا به امروز در ادبیات و فرهنگ و تمدن ما ایرانیان دخالت داشته
است .تولید گل از نظر اقتصادی نیز قابل اهمیت است بخش عمده سرمایه گذاری در این
زمینه در بخش خصوصی است و دولت نیز به طور غیر مستقیم با پارک سازی و محوطه در
شهرها و اطراف ساختمان ها و ادارات دولتی و کنار خیابان ها و میادین و باغ های گیاه
شناسی در آن شرکت دارد.

13

سطح زیر بنای گلخانه به دهها هزار متر مربع و سطح زیرکشت گیاهان زینتی و پوشش به
دهها هزار هکتار بالغ می شود مراکز مهم تولید گل و گیاه زینتی در کنار شهرهای بزرگ
مثل جنوب ،و جنوب شرقی تهران و سواحل دریای خزر که آب و هوای مناسب تری
نسبت به نواحی مرکزی ایران برای این منظور دارند واقع است و دهها هزار نفر مستقیماً به
گلکاری و کشت و کار گیاهان زینتی و یا در موسسات وابسته به آن فعالیت می نمایند.
وضع جغرافیایی و طبیعی ایران که آسمان روشن و آفتاب گرم آن عامل مثبتی برای رشد و
نمو برخی گیاهان در بعضی از فصول است به ما این نوید را می دهد که در آینده نه تنها از
واردات بی رویه بذر قلمه گل و گیاه منصرف خواهیم شد بلکه بر عکس به صادارات این
محصول نیز خواهیم پرداخت .
خاک
بدیهی است توده و جسمی که گیاه را نگه داشته و مواد غذایی را در اختیار آن قرار می دهد
خاک نام دارد  .عناصر تشکیل دهنده خاک  ،ذرات خاک  ،هوای بین ذرات و موجودات
زنده اعم از میکروسکوپی یا باکتریها و قابل مشاهده و الرو و شفیره حشرات و غیره هستند .
بهترین تعریفی که برای خاک شده عبارتست از توده ای معدنی و آلی که حاوی موجودات
زنده بسیاری بوده و منبع اصلی تأمین مواد غذایی برای گیاه است .مواد معدنی نتیجه تجزیه
سنگ های مادری است که با تغییرات در درجه حرارت و انقباض و انبساط فرسایش پیدا
می کنند و تبدیل به ذرات ریز خاک می گردند.
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مواد آلی خاک نتیجه تجزیه بافت های حیوانی و بقایای گیاهی و موجودات میکروسکوپی
هستند که طی فعل و انفعاالتی کربوهیدرات ها ( قند و نشاسته ) تبدیل به اسیدهای آمینه و
ترکیبات آمونیومی می گردد که خود برای گیاه قابل جذب هستند .نتیجه نهایی این فرایند
تولید ماده سیاه رنگی بنام هرموس است که قدرت زیادی در جذب و نگهداری آب دارد و
سیاه رنگ بودن خاک های جنگلی که نتیجه تجزیه طوالنی بقایای گیاهی است به همین
علت است.
انواع خاک:
 -2خاک پیت  :مواد آلی کامال" پوسیده که از سالهای گذشته در اعماق مرداب ها بوده ،
رنگ آن تیره  ،مواد آلی آن زیاد و قدرت نگهداری آب در آنها باال است.
 -2خاک شنی  :خاکی سبک است که رطوبت در آن به فوریت از بین می رود آب
اضافی خاک در آن به راحتی خارج می گردد ،کارکردن در آن ساده است اما حاصلخیزی
بسیار کمی دارد.
 -3خاک الی :مواد غذایی فراوان دارد  ،و بین خاک های رسی و شنی است قدرت
نگهداری آب در آن زیاد است و به راحتی کلوخه ای می گردد.
 -4خاک گچی  :رنگ آن پریده  ،رگه های سفید در آن مشخص ،کمی سفت است و
زهکشی در آن تقریباً صورت می گیرد.
 -5خاک لومی:نوع دیگری از خاک برگ که از تجزیه چمن ها حاصل میشود.دارای
 pHحدود  2بوده و میزان حاصلخیزی آن از خاکهای جنگلی باال تر است.زیرا مواد آلی
خاکهای چمنی بشتر از خاکهای جنگلی است.که این مواد حاصل از ریشه چمنهاست.
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 -6خاک رسی :خاک سنگین  ،کارکردن در آن مشکل  ،مواد غذایی در آن فراوان است
و زهکشی در آن به کندی صورت می گیرد.
برحسب اینکه خاک چه ساختمان و بافتی داشته باشد تقسیم بندی های مختلفی دارد .رس ،
شن و الی از عوامل مهم تشکیل دهنده خاک هستند که با کم و زیاد شدن آنها خاصیت
فیزیکی و شیمیایی آن تغییر می کند و بدیهی است .گیاهان متفاوتی در آنها قادر به رشد
هستند ،هرچه رس خاک زیادتر باشد زهکشی در آن به کندی صورت می گیرد و برعکس
هرچه شن بیشتر باشد آب اضافی خاک به راحتی خارج می گردد.
 -7هوموس :توده ای از ذرات کانیایی به تنهایی یک خاک واقعی را تشکیل نمی دهد.
خاک های واقعی بوسیله ارگانیزم های زنده تحت تاثیر قرار گرفته ،تغییر می کنند و
)(Supplementedافزوده میشوند.
گیاهان و جانوران در توسعه و گسترش خاک ها بوسیله ایجاد مواد آلی اضافی کمک می
کنند .قارچ ها و باکتری ها این مواد آلی را به یک ترکیب شیمیایی نیمه محلول که
"هوموس" نامیده می شود ،تبدیل می کنند .ارگانیزم های بزرگتر موجود در خاک مانند
کرم های خاکی ،سوسک ها و موریانه ها ،هوموس را با مواد معدنی موجود در خاک در
هم می آمیزند.
"هوموس" یک ماده بیوشیمیایی است که در الیه های باالیی خاک که تیره است ،تشکیل
می شود .خود هوموس به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه است .مطالعه هوموس بصورت مجزا
بسیار مشکل است ،چرا که هوموس با ذرات ریز مواد معدنی به خوبی مخلوط شده است.
هوموس از اسیدها(هومیک و فولیک) ،قارچها ،باکتریها ،دیاستازها و ترکیبات آلی دیگر
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که در مراحل گوناگون تجزیه می باشند تشکیل یافته است و در تشکیل آن نقش لیگنین
حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا مواد ازته و گلوسیدها بر روی ان تثبیت گشته ،به این ترتیب
از یک طرف مولکولهای بزرگ آلی را تشکیل میدهد و از طرف دیگر به ذرات رس
متصل می گردد .خاکدانه های رسی -هوموسی که به این ترتیب از آمیزش تنگاتنگ مواد
آلی و معدنی پدید می آیند ساختمانی نرم و قابل تهویه با ظرفیت باالی ذخیره آب و
عناصر غذایی به خاک می بخشد.
مواد پروتئینی موجود در هوموس که از کالبد موجودات زنده حاصل می شود ،توسط
موجودات ذره بینی با منشاء گیاهی و جانوری(گیاوزیا) تجزیه می یابند و به آهستگی
معدنی شده ،به طور پیوسته غذای گیاهان را تامین می نمایند .به بیان دیگر هوموس ماده
غذایی بینابینی و ذخیره ای است که عامل اصلی حاصلخیزی خاک را تشکیل می دهد.
هوموس فواید زیادی را برای خاک فراهم می آورد؛ از آن جمله می توان به موارد زیر
اشاره نمود:
 هوموس توانایی خاک را برای نگهداری و ذخیره رطوبت افزایش میدهدته نشست مواد حمل شده توسط باد و بارانهوموس منبع مهم مورد نیاز تامین کربن و نیتروژن گیاهان استهوموس باعث بهبود ساختمان خاک برای رشد گیاهان می شودهوموس دارای انواع گوناگونی است که بستگی به کیفیت مواد آلی و نوع سنگ مادر
دارد:
 - 1هوموس مول :پیوند تنگاتنگ با ذرات معدنی دارد و غالبا در اقلیم معتدل و
مرطوب بر روی خاکهای قلیایی و رسی با خاک برگ فراوان و تجزیه پذیر تشکیل می

17

شود.
 - 2هوموس مور :فشرده تر بوده ،در اقیلم سردتر و بر روی خاک برگهایی که به
دشواری تجزیه می شوند(مانند برگهای سوزنی کاج) و بر روی خاکهای ماسه ای و اسیدی
که عمال فاقد کلوئید رس می باشند تشکیل می شود.
 -3هوموس مودر :نوع بینابینی دو قسم فوق می باشد .نمونه هوموس اسید در اطراف
کوه های آلپ مشاهده می شود.
فعالیت های آلی در خاک ها فراوان است .یک سانتی متر مکعب از خاک حاوی بیش از
1000000باکتری است 2 .هکتار از چراگاه ها در یک آب و هوای مرطوب می توانند
حاوی بیش از  2222222کرم خاکی و  11222222حشره باشد .حشرات و کرم های خاکی
در به هم آمیختن و تهویه خاک ها نقش بسیار موثری دارند .این ارگانیزم ها(موجودات
زنده) مسئول ایجاد بخش مهمی از هوموس بوسیله گوارش ناقص مواد آلی هستند.
تهیه خاک مناسب برای کاشت نشاء گل:
خاک محل کاشت باید نرم ،سبک ،پوک باشد که بتواند آب را جذب کند بهترین مخلوط
خاکی مخلوطی از نسبت های زیر است:
خاک باغچه + 1خاگ برگ  +2ماسه  +2کود دامی پوسیده2
یا
خاک باغچه  +1کود پوسیده دامی  + 1ماسه 2
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-2کمپوست:
برای تهیه کمپوست ; هر ماده ای که منشاء گیاهی دارد را
درون مخزن میریزند.سپس روی آن را ادرار حیوانات یا کود
اوره یاآهک می پاشند.پس از  2الی  1ماه آن را ضد عفونی
کرده ،حال این ماده قابل استفاده شده است.کمپوست بهترین نوع کود و خاک برگ است.

-1کود :
تعریف کود :به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و
باعث باال بردن حاصل خیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی
و کمی محصول شود کود اطالق میشود .
کود ها به چند دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:

الف )کود های شیمیایی :
موادی هستند که به صورت شیمیایی تولید شده که دارای مواد مغذی مورد نیاز گیاه میباشند.که
برخی از آنها جز عناصر پر مصرف گیاه یا ماکرو المنت و برخی نیز جز عناصر عناصر کم
مصرف گیاه ( میکرو المنت ) میباشد.
عناصر پر مصرف (ماکرو) شامل :ازت  -فسفر  -پتاس  -کلسیم  -منیزیم
عناصر کم مصرف (میکرو) شامل  :آهن  -روی  -منگنز  -مس  -بر
به کود هایی که مجموع عناصر فوق را با هم و به نسبت متناسب دارا باشد اصطالحا کود
کامل اطالق میشود.
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گیاهان مختلف بر حسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایش برگ و خاک به کود های فوق
نیازمند خواهند بود .

ب )کود آلی (ارگانیک):
به کود هایی اطالق میشوند که منشاء طبیعی دارند .مانند کود دامی یا کود های سبز
کود های دامی ( مرغی  -گاوی  -اسبی  -و غیره) دارای مقادیر پایینی از عناصر معدنی می
باشند که امروزه به کمک روشهایی همراه پوساندن کود اوال میزان شوری و قلیاییت آن را
پایین می آورند و ثانیا آن را با عناصر معدنی غنی سازی می نمایند و یا یه کمک نوعی
کرم به ورمی کمپوست تبدیل میکنند.
در مورد کود های سبز نیز که حاصل پوساندن بقایای سبز باغات و مزارع می باشد فر
آیندی مشابه صورت میگیرد.
این نوع کود ها مواد آلی و هموس (اسید هومیک) خاک را باال برده و عالوه بر
حاصلخیزی خاک به حاصلخیزی بافت خاک نیز کمک میکنند.
گیاهان باغچه ای:
گیاهانی هستند یکساله ،دوساله ،دائمی که با توجه به زیبایی گل ها و تنوع رنگ و زمان
گلدهی برای کاشت در فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرند.
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این گیاهان با توجه به زمان گلدهی به دو گروه تقسیم می شوند.
گروه اول نشاء بهاره :گیاهانی هستند که بذر آنها را در اواخر زمستان تا اواسط فروردین
در خزانه هوای آزاد کاشته و اواسط اردیبهشت در زمین اصلی نشاء می کنند .که گاه به آنها
نشاءهای بهاره می گویند مانند پالیسیوم ،رعنا زیبا ،آهار ،جعفری ،تاج خروس ،آمارانتوس،
تاج الملوک ،گل استکانی ،اطلسی ،ستاره ای ،ناز ،کوکب کوهی.
گروه دوم :گلهایی هستند که بذر آنها را اواخر مرداد تا اوایل شهریور در خزانه هوای
آزاد کاشته و در اوائل پاییز نشاء می کنند و زمان گلدهی آنها از پاییز و بخشی از زمستان را
بسته به دمای هوادر بهار می باشد سیلن ،بنفشه ،فراموشم مکن ،مینا چمنی ،همیشه بهار،
قرنفل ،شب بو زعفرانی ،میخک بوقلمونی ،میمون.
بعضی گیا هان به جابجایی حساس هستند :مانند ،الله عباسی که بهتر است آنها را مستقیما در
زمین اصلی کاشت.
تکثیر گیاهان :
روش های تکثیر گیاهان
 - 2جنسی (بذر یا دانه )
 - 1غیر جنسی (قلمه زدن ،پیاز ،ریزوم و )...
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هدف علم ازدیاد گیاهان  ،افزودن به تعداد گیاهان با حفظ ویژگیهای ارزشمند آنها
میباشد .برای این منظور گیاهان به روشهای جنسی ( )Sexualو یا غیر جنسی
( )Asexaelتکثیر میشوند .اکثرا در طبیعت  ،گیاهان از طریق بذر به ادامه نسل
میپردازند .هر کدام از بذرها از نظر ژنتیکی ساختار منحصر به فرد خود را دارند که ناشی
از آمیختگی والدین میباشد.
برای تولید مثل موفق گیاهان توسط انسان سه جنبه مختلف مورد نظر میباشد .داشتن
اطالعات عملی و مهارتهای الزم جهت ازدیاد گیاهان  ،نظیر کشت بذر  ،نهال و نشا  ،پیوند
زدن  ،تهیه قلمه و ریشهدار کردن آن هنر ازدیاد نباتات بشمار میآید ،داشتن اطالعات الزم
در مورد رشد و نمو ساختار گیاه و شرایط رشد که علم ازدیاد گیاهان محسوب میشود.
جنبه سوم  ،داشتن اطالعات کافی در مورد روشهای ازدیاد گونههای مختلف گیاهی
میباشد.
 -1تکثیر جنسی گیاهان
تکثیر جنسی گیاهان شامل ترکیب یاختههای جنسی نر و ماده و تشکیل بذر میباشد .تکثیر
جنسی با نصف شدن و کاهش کروموزومی گامتهای نر و ماده  ،آغاز میشود و بعد از لقاح
تعداد کروموزومها به تعداد اولیه افزایش مییابد و با بوجود آمدن ژئوتیپ های جدید
همراه است .شکل ظاهری (فنوتیپ) گیاه و انتقال صفات از نسلی به نسل دیگر توسط ژنها
تعیین میشود.
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فرآیند زایشی گیاه
فرآیند زایشی گیاه با تشکیل گل  ،آغاز میشود و این تغییرات شامل گل انگیزی  ،گل
آغازی  ،اختصاصی شدن و تشکیل گل و شکوفایی است .از ترکیب گامتهای نر و ماده
ابتدا تخم حاصل میشود و تخمک تلقیح یافته به دانه تبدیل میشود .تخم دارای خاصیت
"خود تولیدی" بوده و حاوی اطالعات ژنتیکی مورد نیاز برای تولید یک گیاه کامل
میباشد .عواملی همچون دما  ،طول روز  ،هورمون های گل انگیزی و تغذیه گیاه در تمایز
و تشکیل گل  ،دخالت دارند.
تشکیل بذر
دانههای گرده بعد از جوانه زدن بر روی کالله ،لوله گرده را حاصل میکنند .لوله گرده
پس از عبور خامه وارد تخمدان شده و در نهایت به کیسه جنینی رسیده و عمل لقاح
صورت میگیرد .لوله گرده حاوی دو هسته جنسی میباشد .یکی از هستهها با تخمزا ترکیب
شده و تخم دیپلوئید حاصل میشود .هسته دیگر با هسته ثانویه کیسه جنینی ترکیب شده و
آندوسپرم ترپپلوئید را بوجود میآورد .پوششهای تخمک بعد از لقاح و در حین رشد و نمو
بذر  ،تغییر حالت داده و پوسته بذر را حاصل میکنند .بذر شامل جنین  ،مواد غذایی و
پوسته بذر میباشد.
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جوانه زدن بذر
بذر تخمک لقاح یافته است و در هنگام جدا شدن از پایه مادر  ،حاوی جنین  ،مواد غذایی
و پوسته میباشد .بذرهایی که از پایه مادر جدا میشوند رطوبت آنها کاهش مییابد و
فعالیت حیاتی آنها در حد پایین میباشد .فعال شدن ماشین متابولیکی جنین موجب جوانه
زنی بذر و رویش گیاه جدید میشود .جوانهزنی شامل پاره شده پوسته بذر  ،ظاهر شده
چند میلیمتر از ریشهچه میباشد .در جوانهزنی بذر نوع ویژهای از مولکولهای MRNA
دخالت دارند ،تعادل هورمونی کنترل میشود و میزان اسید جیبرلیک در بذر افزایش
مییابد .و با تولید ساقچه و برگها  ،گیاه جدید تولید میشود.
مزایای ازدیاد جنسی
امکان انبار کردن بذر در شرایط مناسب و کشت آن در سالهای بعد  ،ارزان و اقتصادی
بودن ازدیاد توسط بذر  ،عدم انتقال بیماری های ویروسی توسط بذر  ،سازگار بودن بذر به
شرایط متغیر محیطی  ،امکان ازدیاد اکثر گیاهان زراعی  ،تکثیر پایههای بذری برای
درختان میوه  ،ازدیاد کلونهای اصالح شده توسط بذر و  ...از مزایای تکثیر جنسی گیاهان
محسوب میشوند.

24

تکثیر غیر جنسی گیاهان
در تولید مثل غیر جنسی  ،تقسیم یاختهای بدون کاهش کروموزومی (میوز) اساس کار
میباشد .بطوریکه گیاهان تولید شده حاوی اطالعات ژنتیکی پایه مادر میباشند .تقسیم
یاختهای توسط سلولهای غیر جنسی (سوماتیک) انجام میگیرد .تقسیم مستقیم یاختهای
عامل تشکیل بافت پینه در محل زخم و باززایی و بهبود زخم است و تکثیر رویشی را
بوسیله قلمه  ،پیوند و خوابانیدن شاخه ممکن میسازد .این روش تکثیر در کشت بافت نیز
مطرح بوده و میتوان گیاهان جدید را از این طریق تولید نمود .سلول رویشی زنده گیاهان ،
دارای قدرت تولید یک گیاه کامل میباشد و این پدیده را قدرت خودسازی
( )Totipotencyمینامند و گیاه تولید شده بطور کامل اطالعات ژنتیکی یاخته های
مادری را خواهد داشت.
انواع روشهای تکثیر غیر جنسی گیاهان
در روش های تکثیر غیر جنسی معموالً از اندامهای اصلی گیاهی نظیر ریشه ،ساقه و برگ و
یا از برخی اندامهای ذخیره ای و تغییر شکل یافته آن همچون پیاز و غده برای تکثیر استفاده
می شود که در اینجا ضمن اشاره به روش های مختلف تکثیر غیر جنسی نباتات ،روشهای
عمده وتجارتی بطور مفصل تری بیان می شود.
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قلمهقلمه به قسمتی از ساقه ،ریشه یا برگ گیاه گویند که پس از جدا سازی از نبات مادری ،در
شرایط مناسب قرار داده می شود تا تولید ریشه و شاخه کرده و گیاهی جدید از آن حاصل
شود .مسلم است که گیاهان حاصل از این عمل ،صفات مشابه یا گیاه مادری خواهند
داشت .ازدیاد به وسیله قلمه مهم ترین و متداول ترین روش تکثیر غیر جنسی گیاهان
محسوب می شود زیرا بسیاری از درختان و درختچه های خزان دار و همیشه سبز (زینتی و
میوه ها) توسط قلمه ازدیاد می شوند.
انواع تهیه قلمه:
قلمه ساقه ،قلمه ریشه ،قلمه برگ و قلمه جوانه برگ.
الف) قلمه ساقه
متداول ترین نوع قلمه ساقه است که آن را بر اساس میزان رسیدگی و بلوغ چوب در چهار
گروه تقسیم بندی می کنند.
 -1قلمه چوب سخت :این نوع قلمه از چوبهای سخت و رسیده گونه های خزان دار و
به هنگام استراحت یعنی در اواخر پاییز و زمستان ،از چوب یکساله تهیه می شود .معموالً
گیاهان چوبی خزان دار بدین طریق ازدیاد می شوند اما برخی گونه های پهن برگ همیشه
سبز و درختچه های زینتی خزان دار نیز با این نوع قلمه قابل تکثیر هستند .بعضی از
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مهمترین گیاهان که از قلمه چوب سخت آنها برای ازدیاد استفاده می شود عبارتند از :
انجیر ،به ،زیتون ،توت ،انگور ،انار ،بید ،سپیدار ،برگ نو ،یاس زرد ،پیچ امین الدوله و گل
سرخ.
به هنگام تهیه قلمه باید توجه داشت که از گیاهان مادری سالم و قوی استفاده کرد و ابزار
الزم برای این کار مانند قیچی و چاقو دارای تیغه های تیز و عاری از عوامل بیماری زا
باشند .معموالً در ابتدا شاخه های با رشد متوسط و میان گره عادی انتخاب می شوند تا از
قسمت های وسط و پایین آنها برای تهیه قلمه چوب سخت استفاده شود .طول این نوع قلمه
می تواند بین  21-11سانتی متر باشد .بهتر است در پایین قلمه و در نزدیکی زیر یک گره
برشی مورب زده شود و برش باالئی یک سانتی متر باالتر از آخرین گره زده می شود .قطر
قلمه چوب سخت در گونه های مختلف متفاوت بوده و غالباً بین  2-11میلی متر تغییر می
کند .به عبارت دیگر در هر گونه گیاهی برای رسیدن به ریشه دهی مطلوب ،قلمه ساقه باید
با قطر معینی انتخاب شود.قلمه چوب سخت را می توان به سه شکل تهیه کرد قلمه ساده،
پاشنه دار و قنداقه دار .قلمه ساده فقط از چوب یکساله تهیه شده و رایج ترین نوع قلمه ساقه
است در قلمه پاشنه دار ،در ته قلمه قطعه کوچکی از چوب دو ساله وجود دارد و در قلمه
قنداقه دار قسمت کوتاهی (بیشتر از قلمه پاشنه دار) از چوب دو ساله همراه ساقه یک ساله
است.
 -2قلمه چوب نیمه سخت :چنین قلمه هایی را معموالً از سوزنی برگان چوبی همیشه
سبز تهیه می کنند با وجود این قلمه های تابستانه برگدار که از چوب های نیمه رسیده
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گیاهان خزان دار گرفته می شوند قلمه چوب نیمه سخت محسوب می شوند .قلمه گونه
های پهن برگ همیشه سبز را در تابستان از شاخه های سال جاری و چوبی ها که نیمه
رسیده هستند تهیه می کنند .این نوع قلمه از قسمت انتهایی شاخه ،برگدار و به طول 22-21
سانتی متر است که برگ های پایین قلمه را باید حذف کرد و چند برگ جوان در انتهای
آن باقی گذاشت.
به دلیل برگدار بودن این نوع قلمه بایستی آنها را در شرایطی نگهداری کرد که اتالف آب
از سطح برگهای قلمه به حداقل برسد که رد سطح وسیع و تجارتی از سیستم مه افشانی
برای این منظور استفاده می کنند .عالوه بر آن کاربرد مواد تنظیم کننده رشد ،یا گرما و
محیط کاشت مخلوط پرالیت و پیت با نسبت  2:2برای ریشه زایی بهتر در این نوع قلمه ها
موثر است .به عنوان مثال بسیاری از درختچه ای زینتی مانند کاملیا و برخی گونه های
درختان میوه نظیر مرکبات و زیتون با این روش قابل تکثیر هستند.
 -3قلمه چوب نرم (چوب سبز)  :تفاوت آشکار قلمه چوب نرم با قلمه های چوب
سخت و نیمه سخت آن است که قلمه چوب نرم دارای انعطاف پذیری بیشتری است به
طوری که به آسانی می توان آن را خم کرد زیرا این نوع قلمه را از شاخه های جدید و نرم
بهاره و از گونه های خزان دار یا همیشه سبز تهیه می کنند و به این دلیل که فرصت کافی
برای رشد نداشته اند مقدار مواد کریوهیدراته در آنها کمتر است .یاس ،ماگنولیا ،پیراکانتا،
خر زهره و بسیاری دیگر از انواع درختچه های زینتی را می توان با قلمه چوب نرم ازدیاد
کرد .با اینکه قلمه چوب نرم درختانی مانند افرا ،سیب ،هلو ،گالبی ،زردآلو و گیالس نیز
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در زیر سیستم مه افشانی ریشه دار می شوند اما گونه های میوه ای را بدن روش تکثیر نمی
کنند.معموالً قلمه چوب نرم آسان تر و سریع تر از انواع قلمه و در مدت  1-1هفته ریشه دار
می شوند اما به مراقبت بیشتری نیاز دارند  .به دلیل برگدار بودن ،شرایط مناسب برای حفظ
آب برگها الزم است .دمای مناسب ریشه زایی حدود  12-112سانتی گراد بوده و به مواد
تنظیم کننده رشد پاسخ خوبی می دهند .برای تهیه این قلمه باید به سرزنی شاخه های
اصلی ،تعداد زیادی شاخه جانبی تولید کرد و سپس از آنها قلمه گرفت .قلمه چوب نرم به
طول  1-21سانتی متر بوده و حداقل دارای دو گره است و همانند قلمه چوب نیمه سخت
فقط چند برگ در انتها دارد و اگر غنچه یا گل بر روی آن وجود دارد بایستی حذف
شوند .این نوع قلمه را نمی توان مدت زیادی در هوای آزاد نگهداشت و حتی قابل
خیساندن در آب نیستند و بهتر است آنها را در داخل کیسه پالستیکی مرطوب و در محلی
خنک و سایه نگهداری کرد.
 -4قلمه علفی :قلمه علفی را از شاخه های گیاهان علفی و غالباً زینتی تهیه می کنند .طول
این قلمه در حدود  1-21سانتی متر بوده و برگدار است که تنها چند برگ انتهایی آن را
مشابه قلمه چوب نیمه سخت و چوب نرم ،حفظ می کنند .باید محیطی با رطوبت نسبی باال
برای ریشه دار کردن فراهم شود و عالوه بر آن بستر کاشت مرطوب و دارای زهکش
خوب باشد .استفاده از پا گرما و مواد تنظیم کننده رشد اثر خوبی در ریشه زایی آنها دارد
اما به دلیل ریشه زایی سریع و درصد موفقیت بیشتر نسبت به سایر قلمه ها ،از این موارد
کمتر استفاده می شود با وجود این دقت کافی در تعیین بستر کاشت مناسب برای ریشه
زایی الزم است .بعالوه اگر قلمه های علفی از شاخه های انتهایی گرفته شوند یا به عبارتی
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دارای جوانه انتهایی باشند ،درصد موفقیت و سرعت ریشه زایی در آنها (به ویژه در شرایط
نامطلوب) بیشتر از قلمه های فاقد جوانه انتهایی خواهد بود این موضوع در خصوص قلمه
های چوب نرم نیز صادق است .شمعدانی ،بگونیا ،داودی ،حسن یوسف ،میخک و دیفن
باخیا برخی از گیاهانی هستند که با قلمه علفی تکثیر می شوند.
ب) قلمه ریشه
معموالً گیاهانی که توانایی تولید جوانه نابجا بر روی ریشه خود دارند توسط قلمه ریش
تکثیر می شوند .بهترین زمان تولید قلمه ریشه اواخر پاییز و یا اوایل بهار است ،هنگامی که
هنوز ریشه دهی آغاز نشده است .بسته به نوع و ظرافت ریشه می توان آنها را به قطعاتی با
طول  1-21سانتی متر تقسیم کرد ،مسلم است که ریشه های کوچک با طول کمتر و ریشه
ای بزرگ با طول بیشتری تهیه می شوند سپس ریشه های کوچک و ظریف را باید درون
جعبه کاشت و در زیر بستری از ماسه یا خاک اره به صورت افقی قرار داد و آنها را به
گلخانه انتقال داد.
درحالی که ریشه های بزرگ را ابتدا در جعبه کاشت و سپس در خزانه و در هر دو حالت
در هوای آزاد قرار می دهند  .باید توجه داشت که اگر قلمه های ریشه به صورت عمودی
در بستر کاشت قرار می گیرند آنها را به صورت سر و ته (وارونه) قرار داد به عبارتی انتهای
نزدیک به طوقه به طرف باال باشد .برخی گیاهان که با قلمه ریشه قابل تکثیر هستند عبارتند
از :کیوی فروت ،عرعر ،گل ابریشم ،آرالیا ،به ژاپنی ،سیب ،سپیدار ،سماق ،سیاه توت و
تمشک
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ج) قلمه برگ
در این نوع قلمه ،پهنک برگ همراه با دمبرگ و یا پهنک برگ و یا پهنک برگ به
تنهایی ،برای تولید گیاه جدید استفاده می شود .ریشه های نابجا و شاخه های نابجا در پایین
برگ تشکیل شده و سپس برگی که به عنوان قلمه برگ بوده است از بین می رود .قلمه
برگ در گیاه زینتی سانسوریا فاقد دمبرگ است .در این حالت ابتدا برگ را به قطعات
 2-22سانتی متری تقسیم کرده و سپس با رعایت سر و ته آن ،در بستر ماسه قرار داده می
شود به طوری که حداقل نصف طول آن درون ماسه قرارگیرد و در آخر آن را در شرایط
گلخانه گرم نگهداری می کنند .تقریباً پس از  12روز ابتدا ریشه نابجا در ته قلمه برگ
تولید شده و سپس از آن ،ریزوم که حاصل از رشد جوانه نابجا است ایجاد می شود.بعالوه
تکثیر گیاهانی که داری برگهای گوشتی و ضخیم هستند به وسیله قلمه برگ انجام می شود
منتهی نحوه انجام و آماده سازی قلمه برگ متفاوت است .مثالً در بنفشه آفریقائی و پیرومیا
که قلمه برگ یا دمبرگ می باشد ،دمبرگ در ماسه قرار داده می شود .در بگونیا رکس،
ا بتدا رگبرگهای موجود در پشت برگ را با چاقو زخمی کرده و سپس برگ را بر روی
سطح ماسه قرار می دهند طوری که رگبرگها با سطح ماسه مرطوب تماس پیدا کنند.
استفاده از گلخانه و رطوبت باال برای نگهداری این نوع قلمه ها ضروری است .برگ در
گیاه زینتی برگنیا (نوعی کاالنکوئه) روی سطح ماسه قرار گرفته و از حاشیه آن ،جنین های
برگی شروع به رشد کرده که منشاء گیاهان جدید هستند.
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د) قلمه جوانه برگ
شامل پهنک برگ ،دمبرگ ،و قسمت کوتاهی از ساقه همراه با جوانه جانبی متصل به آن
است .این نوع قلمه زمانی اهمیت دارد که در قلمه های برگ ،ریشه تشکیل می شود اما
شاخه تشکیل نمی شود .پس در چنین مواقعی بهتر است از قلمه جوانه برگ به جای قلمه
برگ استفاده کرد زیرا جوانه جانبی که در پایین دمبرگ قرار دارد شاخه جدید را تولید
می کند .تمشک سیاه و سیاه توت توسط قلمه جوانه برگ ازدیاد می شوند.البته اگر مقدار
مواد گیاهی برای تهیه قلمه کافی نباشد می توان از این روش بهره جست .زیرا از هر گره
می توان به عنوان یک قلمه استفاده کرد .قلمه جوانه برگ را از شاخه های سالم ،برگدار و
در حال رشد تهیه می کنند .کاربرد پا گرما و رطوبت زیاد به منظور ازدیاد موفقیت آمیز در
این طریقه تو صیه می شود .محیط کاشت ماسه برای رسیدن به این مقصود مناسب است .به
هنگام کاشت قلمه بایستی توجه داشت که قلمه بطور کامل در زیر ماسه قرار گیرد و باید
مراقب بود که به جوانه قلمه برگ آسیبی نرسد.
چگونگی ریشه زایی در قلمه ها
در ازدیاد به وسیله قلمه ساقه و قلمه جوانه برگ ،تنها الزم است که ریشه های جدید نابجا
تشکیل شود زیرا پتانسیل سیستم شاخه و جوانه ،از قبل بر روی قلمه وجود دارد .ریشه های
نابجا پس از قلمه گیری ایجاد می شوند که این حالت واکنشی به اثر زخم د رهنگام تهیه
قلمه است .در گیاهان علفی ،ریشه های نابجا معموالً از بین دسته های آوندی منشاء می
گیرند به عنوان مثال در کراسوال ،ریشه های نابجا از بشره (اپیدرم) و در حسن یوسف از
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دایره محیطیه ناشی می شوند.در گیاهان دایمی چوبی که در آنها یک الیه و یا بیشتر ،آوند
چوبی و آبکش ثانویه وجود دارد ،ریشه ای نابجا در قلمه های ساقه از سلول های
پارانشیمی زنده که غالباً در آوند آبکش ثانویه جوان وجود دارد منشاء می گیرند .اما گاهی
از الیه زاینده آوند آبکش و یا عدسک منشاء می گیرند.پس از اینکه قلمه ساقه از گیاه
مادری جدا شده و برای ریشه زایی در محیط مساعد قرار می گیرد ،معموالً در ته قلمه
مقداری پینه تشکیل می شود .پینه توده ای نامنظم از سلول های پارانشیمی است و عقیده بر
این است که تشکیل پینه ،اساس ریشه زایی است.
قطب گرایی قلمه ها
وجود خاصیت قطب گرایی در شاخه ها و ریشه ها به اثبات رسیده است .قطب گرایی
صفتی موروثی در شاخه ها و ریشه ها است که رد ریشه دار شدن قلمه ها تأثیر می گذارد
بدین معنا که در قلمه های ساقه ،شاخه ها در انتهای نزدیک به نوک شاخه و ریشه ها در
انتهای نزدیک به طوقه گیاه تشکیل می شود ،به عبارتی دیگر قلمه های ساقه از هر جهتی
که در بستر ریشه زایی قرار گیرند ریشه در پایین و ساقه در باالی آن تشکیل می شود .در
قلمه های ریشه وضعیت مخالف قلمه های ساقه مشاهده می شود یعنی ریشه در انتهای
نزدیک به نوک شاخه و شاخه در انتهای نزدیک به طوقه گیاه ایجاد می شود .بطور معمول
ساقه دارای قطب گرایی شدیدی است ،این حالت در ریشه ها ضعیف و در برگها بسیار
ضعیف است در قلمه های برگ ریشه و شاخه در پایین قلمه تولید می شوند که این دلیل بر
ضعیف بودن خاصیت قطب گرایی در برگها است.
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عوامل موثر بر ریشه زایی قلمه ها
عوامل موثر بر ریشه زایی قلمه ها از دو جنبه قابل بررسی هستند اول عوامل فیزیولوژیکی و
دوم عوامل محیطی .هر کدام از این عوامل اهمیت بسزائی در ریشه زایی قلمه ها دارند
بطوری که ممکن است تغییرات در یک عامل اثر مطلوب یا مخربی در ریشه زایی یک
گونه گیاهی داشته باشد از این رو به هنگام تهیه ،کاشت و نگهداری قلمه ها بایستی به کلیه
عوامل موثر در ریشه زایی توجه کافی داشت.
 -1عوامل فیزیولوژیکی موثر در ریشه زائی قلمه ها :وجود غلظت معینی مواد
هورمونی و به ویژه اکسین ها در گیاه مادری کمک مهمی در ریشه زایی قلمه ها می کند.
جوانه ها و برگهای موجود بر روی قلمه ها ،در ریشه زایی آنها موثرند .د ربرخی گیاهان
وجود حداقل یک جوانه بر روی قلمه ها ،در ریشه زایی آنها موثرند .در برخی گیاهان
وجود حداقل یک جوانه بر روی قلمه برای ریشه زائی الزم است و حتی اگر قلمه های
بدون جوانه با مواد اکسینی تیمار شوند ریشه دهی در آنها انجام نمی گیرد.
مشخص است که قلمه های دارای جوانه فعال ریشه زائی خوبی دارند و از طرفی وجود
برگ نیز اثر تحریک کنندگی در ریشه دهی قلمه های ساقه دارد .برگها سبب تولید
کربوهیدرات شده که به تشکیل ریشه کمک می کند بنابراین جوانه ها و برگها جایگاه
اصلی تولید اکسین محسوب می شوند .از نظر قابلیت ریشه زائی قلمه ها ،بین گونه ها و
ارقام مختلف گیاهان تفاوتهای بسیاری مشاهده شده است.
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وجود نسبت متعادلی از کربوهیدرات و ازت در گیاه مادری به ریشه دهی کمک می کند.
معموالً قلمه هایی که دارای مقدار ازت کافی و مقدار متنابهی کربوهیدرات می باشند از
ریشه زائی خوبی برخوردارند .ازت کافی در گیاه به صورت رشد مناسب شاخه بروز می
کند و شاخه ای که کربوهیدرات فراوان دارد قابل خم شدن نیست .برای رسیدن به این
مقصود باید از شاخه های جانبی استفاده کرد .عالوه بر آن قسمت های پایین شاخه (در
شاخه های یکساله و مسن تر) که ازت کمتر و کربوهیدرات بیشتری دارد برای ریشه زائی
خوب مورد استفاده قرار می گیرند.
سن گیاه مادری در گیاهان سخت ریشه زا عامل مهمی در تشکیل ریشه بشمار می رود.
قلمه های ساقه با ریشه ای که در زمان نونهالی (مثالً از نهال های جوان) گرفته می شود
نسبت به قلمه تهیه شده از گیاهان بالغ ،غالباً ریشه دهی آسان تر و بیشتری دارند ،شاید به
این دلیل که در گیاهان مسن تولید مواد بازدارنده ریشه زائی بیشتر است.
سن شاخه هایی که برای تهیه قلمه از شاخه های سال جاری ،یکساله ،دو ساله و یا بیشتر
برای این منظور می توان استفاده کرد .با وجود این برای تمامی گونه ها نمی توان یک نوع
چوب را توصیه کرد.
در گونه های سخت ریشه زا انتخاب قلمه از شاخه های رویشی و یا گلدار ،در ریشه دهی
موثر بوده و بهتر است قلمه ها را در زمان رشد رویشی و قبل از گلدهی از نبات مادری جدا
کرد.
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زمان قلمه گیری در طول سال ،اثر بارزی در ریشه دهی دارد .با اینکه قلمه گرفتن در تمام
فصول سال ممکن است اما در گونه های مختلف زمان قلمه گیری تاثیر متفاوتی در ریشه
دار شدن آنها دارد .به عنوان مثال قلمه های برگ نو در تمام سال ریشه دار می شوند و در
زیتون ،قلمه برگدار تهیه شده در اواخر بهار و تابستان در زیر سیستم مه افشانی بهترین نتیجه
را می دهد و یا در آزالیا اگر قلمه ساقه از شاخه آبدار و در اوایل بهار تهیه شود به آسانی
ریشه می دهد ،اما اگر در اواخر بهار گرفته شود درصد ریشه زائی کاهش می یابد.
بطور کلی از موارد فوق می توان چنین نتیجه گرفت که قلمه های چوب سخت گونه های
خزان دار در پاییز و بهار قابل تهیه هستند اما در گیاهان سهل ریشه زا زمان تهیه قلمه تفاوت
چندانی در ریشه زائی آنها ندارد .همچنین قلمه های چوب نرم از گونه های خزان دار،
وقتی در بهار گرفته می شوند نتایج خوبی دارند .قلمه های گیاهان همیشه سبز سوزنی
برگ ،وقتی در اواخر پاییز تا آخر زمستان گرفته می شوند بهترین ریشه زائی را دارند.
 -2عوامل محیطی موثر در ریشه زائی قلمه ها :وجود آب کافی در بستر کاشت و
رطوبت باال در هوای اطراف قلمه ها ،برای ریشه زائی اکثر گونه ها الزم است .برگهای
موجود بر روی قلمه ها برای ریشه زائی الزم هستند ،اما برگها سبب اتالف آب از قلمه می
شوند بنابراین برای ریشه زائی خوب در قلمه های برگدار ،باید مقدار بخار آب در اتمفسر
اطراف برگها در حدی حفظ شود که تبخیر از برگهای قلمه به حداقل برسد .برای این
منظور می توان از شاسی یا گلخانه استفاده کرد و به عبارتی بهتر است قلمه ها را در محیطی
بسته برای ریشه زائی نگهداری کرد.
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قرار دادن قلمه ها در زیر سایبان و تحت سیستم مه افشانی نیز کمک موثری در ریشه زائی
بسیاری از قلمه ها می کند .باید توجه داشت که در تمامی انواع قلمه ،به ویژه قلمه های
سخت ریشه زا ،دیر ریشه زا و قلمه های سبز برگدار ،نیاز به آبیاری مداوم و بیش از حد در
بستر کاشت قلمه ها نیست ،بلکه مهم آن است که همیشه رطوبت کافی همراه با تهویه
مناسب در بستر کاشت و اتمسفر اطراف قلمه ها موجود باشد .چنین شرایطی در محیط
کاشت ،بایستی همواره قبل و پس از تولید پینه در ته قلمه وجود داشته باشد تا از پوسیدن و
یا خشک شدن پینه جلوگیری شود زیرا همانطوری که قبالً گفته شد پینه زائی شرط اولیه و
اساسی برای ریشه زائی است.
برای ریشه زائی غالب قلمه های گیاهان دمای مناسب روزانه  12-112و دمای شبانه
سانتی گراد است .با وجود این برخی گونه ها در دمای کمتر از این مقدار ریشه دهی خوبی
دارند .دمای زیاد هوا می تواند عالوه بر افزایش تبخیر و تعرق در قلمه های برگدار ،سبب
رشد جوانه ها قبل از ریشه دهی قلمه شود که حاصل آن از بین رفتن قلمه ها است .پس باید
مراقبت ها ی الزم را به شکلی انجام داد که ریشه زائی در قلمه ها قبل از نمود جوانه ها
انجام شود .گاهی اوقات نگهداری قلمه ها در هوای با دمای خنک تر و استفاده ازپاگرما
برای گرم کردن بستر کاشت (ته قلمه ها) بسیار مفید خواهد بود.
نور عامل مهم دیگری است که از سه جنبه شدت ،مدت و کیفیت می تواند بر ریشه زائی
قلمه ها در طی نگهداری آنها در بستر کاشت و یا بر روی گیاهان مادری که از آنها قلمه
گرفته می شود تاثیر بگذارد .قلمه های برخی گیاهان ،در زیر شدن نور نسبتاً کم ریشه دهی
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بهتری دارند .معموالً قلمه های گرفته شده از گیاهان مادری که در شدت نور نسبتاً کم رشد
کرده اند ،از گیاهان مادری که در شدت نور زیاد پرورش یافته ایند ریشه زائی بیشتری
دارند.
از لحاظ اثر مدت روشنائی یا طول روی می توان چنین بیان کرد که اثر طول روز در قلمه
های حاصل از گیاهان پرورش یافته در شرایط روز کوتاه و روز بلند اثرات متفاوتی را در
ریشه زائی نشان می دهند .از نظر کیفی ،نورهای نارنجی و قرمز برای ریشه دار کردن قلمه
ها مطلوب تر می باشند .به هر حال قلمه های سبز و علفی که برگدار هستند از نور برای
انجام فرآیند فتوسنتز و تولید کربوهیدرات استفاده می کنند و از این رو نور با شدت کم
برای آنها مناسب است ،اما در قلمه های چوبی و سخت نور اثر خوبی نداشته و ممکن است
از ریشه دهی آنها جلوگیری کند.
استفاده از بستر کاشت مناسب در ریشه دار کردن قلمه ها دارای اهمیت بسیاری است .یک
محیط کاشت مطلوب برای ریشه دار کردن قلمه ها بایستی خلل و فرج کافی داشته باشد تا
زهکشی و تهویه آن در حد مطلوبی انجام شود .برای انجام تقسیم سلولی در محل زخم (ته
قلمه) تهویه الزم است تا اکسیژن کافی برای تولید پینه تامین شود .عالوه بر آن محیط
کاشت باید قدرت نگهداری آب کافی را دارا بوده و عاری از عوامل بیماری زا باشد.
پ.هاش مناسب برای ریشه زائی قلمه ها حدود  1است.
معموالً پیت یکی از بهترین محیط های کاشت برای این منظور است زیرا میزان تهویه و
حفظ رطوبت آن ا زماسه بیشتر است اما به دلیل در دسترس نبودن ،در ایران از ماسه شسته و
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تمیز با بافت متوسط که ارزان تر و قابل دسترس تر از پیت است استفاده می شود .درنهایت
باید توجه داشت که قلمه برخی گیاهان زینتی در آب نیز به آسانی ریشه دار می شوند که
پس از ریشه دهی بهتر است آنها را به خاک سبک منتقل کرد .نباتاتی مانند حسن یوسف،
دیفن باخیا و برخی فیلودندرون ها از آن جمله اند.
تیمار قلمه ها
از مواد مختلفی برای کمک به ریشه دهی و محافظت قلمه ها در برابر عوامل بیماری زا
استفاده می شود که آن را تیمار قلمه ها می نامند .قلمه ها د رحین ریشه دهی و بالفاصله
پس از آن ،در معرض حمله میکروارگانیسم های مختلفی قرار می گیرند که برای محافظت
آنها معموالً ته قلمه ها را با قارچ کش هایی مانند کاپتان ( )%1و بنومیل ( )%11و یا مخلوطی
از آنها همراه با پور تالک ،آغشته کرده و سپس اقدام به کاشت می کنند .همچنین از برخی
مواد تنظیم کننده رشد برای ریشه زائی بهتر در قلمه ها استفاده می شود.
خوابانیدن شاخهخوابانیدن شاخه برای گیاهان کمیاب ،گران و سخت ریشه زا روش تکثیر مناسبی محسوب
می شود .روش عمل به این صورت است که شاخه ای را در حالی که به گیاه مادری متصل
است انتخاب کرده و معموالً آن را در زیر خاک قرار می دهند تا پس از گذشت حداقل
یک یا دو فصل ریشه دار شده که پس از جداسازی از گیاه مادری ،گیاه جدید و مستقلی
ایجاد خواهد شد .مشکل عمده در این روش اوالً پیدا کردن شاخه مناسب برای خواباندن
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است و ثانیاً تعداد گیاهان ایجاد شده در مقایسه با روش های دیگری مانند قلمه زدن بسیار
کمتر است.
همچنین از این روش برای پر کردن فواصل خالی درختان در روی ردیف استفاده می شود.
خوابانیدن شاخه به چند شکل انجام می گیرد که خوابانیدن ساده ،کپه ای و هوایی از
متداول ترین آنها بشمار می آیند و معموالً اگر شاخه ای را نتوان خم کرد باید از خوابانیدن
کپه ای یا هوایی استفاده کرد.
جدا سازی پیازبرخی گیاهان اندام های ویژه و تغییر شکل یافته ای دارند که از آن برای ذخیره مواد
غذایی ،حفظ بقای گیاه و تولید مثل خود استفاده می کنند .پیاز (سوخ) و پیاز توپر اندام
های دارای ساقه گوشتی و تغییر شکل یافته ای هستند که هر سال به طور طبیعی پیازچه
هایی در کنار پیاز اصلی تولید می کنند که با جداسازی آنها از پیاز اصلی ،تکثیر به روش
جداسازی انجام می شود .پیاز معمولی به صورت ورقه ورقه است در حالی که پیاز توپر
یک تکه ای بوده و ورقه ای نیست .معموالً الزم است پیازچه ها را به مدت  1-1سال کشت
کرد تا پیازهای با قطر مناسب برای تولید شاخه گل دهنده حاصل شوند .اغلب گیاهان
پیازی چند ساله بوده و برخی از آنها زینتی هستند نظیر آماریلیس و نرگش و یا پیاز
خوراکی که همگی دارای پیاز ورقه ای اند و گالیل و زعفران که دارای پیاز توپر می
باشند.
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تقسیم:بعضی از گیاهان اندام های گوشتی و ذخیره ای دارند که حاصل تغییر شکل ساقه یا ریشه
می باشند  .در عمل تقسیم ،با بریدن و قطع کردن مناسب و به موقع این اندامها می توان هر
سال به تکثیر این گیاهان اقدام کرد ،مهم ترین آنها عبارتند از:
غده:
ساقه متورم و زیرزمینی است که از استولون منشاء می گیرد مانند سیب زمینی و کاالدیوم .با
تقسیم کردن و بر یدن غده سیب زمینی به طوری که در هر قسمت چند جوانه وجود داشته
باشد عمل تکثیر انجام می شود.
ریزوم:ساقه ای است گوشتی و زیرزمینی که معموالً به صورت افقی در زیر زمین رشد می کند و
با بریدن آن می توان ریزوم های جدید و کوچک تری را بدست آورد که با کشت آنها
گیاهان جدیدی حاصل می شوند .موز ،زنبق ،اختر ،شیپوری ،سانسوریا و برخی از چمن ها
گیاهانی ریزوم دار هستند.
ریشه گوشتی:گیاهانی نظیر کوکب دارای ریشه ای دوکی شکل و گوشتی هستند که هر ساله با انجام
عمل تقسیم ریشه ها می توان آنها را ازدیاد کرد .روش تقسیم بدین صورت است که پس
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از خارج کردن ریشه ها از زمین (آبان ماه) باید آنها را در انبار یا گلخانه خنک و د رزیر
ماسه خشک نگهداری کرد .باید توجه داشت که حداقل چند سانتی متر از ساقه با ریشه
گوشتی همراه باشد .درآغاز بهار به محض متورم شدن جوانه های موجود بر روی ساقه
باقی مانده و متصل به ریشه های گوشتی ،باید ریشه ها را بطوری که هر کدام دارای
تعدادی جوانه بر روی ساقه باشند تقسیم کرد.
طوقه:برخی از نباتات را که غالباً علفی و دایمی هستند می توان به دو یا چند بخش به طوری
تقسیم کرد که هر گیاه شامل ریشه ،ساقه و برگ باشد .به این عمل تقسیم بوته (طوقه) گفته
می شود که در مارچوبه های زینتی ،نعناع ،برخی ارقام توت فرنگی ،سرخس ها ،گل
انگشتانه و زبان ردقفا قابل انجام است  .زمان این کار معموالً در اواخر فصل رشد است.
تنه جوش:در بعضی نباتات ساقه های کوتاه و کوچکی بر روی تنه به صورت شاخه جانبی رشد می
کنند که با بریدن و نگهداریشان در شرایط مساعد ،ریشه زائی در آنها انجام می گیرد مانند
تنه جوش های موجود بر روی نخل خرما .ممکن است تنه جوش ها در روی ساقه و در
نزدیکی سطح زمین تولید شوند که در این حالت به آنها پاگیاه گویند مانند پاگیاه در گیاه
زینتی خنجری.
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ساقه رونده:ساقه رونده ،ساقه هوایی بلند و ویژه ای است که از محل طوقه برخی گیاهان منشاء گرفته و
رشد می کند در بعضی از ارقام توت فرنگی و یا گیاه زینتی برگ گندمی (سجافی) یک
روش برای تکثیر استفاده از ساقه رونده است .معموالً اگر شرایط خوب باشد ساقه های
رونده پس از تماس با خاک مرطوب ریشه داده که با تکه تکه کردن آنها گیاهان جدیدی
بدست می آید.
پاجوش:بر روی ریشه برخی نباتات جوانه های نابجایی وجود دارند که پس از رشد ،شاخه هایی را
تولید می کنند با بریدن این شاخه ها همراه با ریشه می توان اقدام به تکثیر آنها کرد .در
انجیر و گل محمدی و برخی ارقام میوه پاجوش وجود دارد.
بعضی از درختان دارای این خاصیت هستند که در اطراف پایه مادری تولید شاخه هایی می
نمایند که می توان آنها را از پایه مادری جدا کرد و مستقال کشت کرد .مانند سیب ،انار،
گوجه ،آلو ،به و نخل .موقع جدا کردن پاجوش در پاییز یا بهار است .در نواحی سردسیر
بهتر است در بهار انجام شود که نهال های جوان در اثر سرما زیاد صدمه نبینند.
در مورد جدا کردن پاجوش باید ابتدا با دقت خاک محلی را که پاجوش در ان قرار گرفته
کنار زد و نهال ها را با مقدار کافی ریشه جدا نمود و در خزانه یا محل اصلی کاشت .این
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طرز تکثیر فقط به منظور بدست آوردن پایه می باشد که باید حتما در محل اصلی یا خزانه
پیوند بخورد .طول پاجوش در موقع جدا کردن باید  12تا  12سانتیمتر باشد.
پیوند:شواهدی وجود دارد که حداقل  2222سال قبل از میالد چینی ها هنر پیوند زدن با می
دانسته اند  .در قرن هجدهم و نوزدهم میالدی بسیاری از دانشمندان بر روی جوش خوردن
پیوند بین گیاهان چوبی مختلف مطالعه کردند که از آن جمله می توان به هلز ،دوآمل و
توین اشاره کرد .در سال  2112بیلی در کتابی تحت عنوان خزانه ،روش های مختلف انجام
انواع پیوند را شرح داده که اغلب روش های امروزی مشابه با آن است.
اصطالحاتپیوند :یعنی اتصال دو قطعه بافت زنده گیاهی به یکدیگر ،بطوری که پس از متصل شدنبا یکدیگر به عنوان یک گیاه به زندگی ادامه دهند.
پایه :پایه بخش پایینی پیوند است که ریشه گیاه پیوندی را تشکیل می دهد .برای تولیدپایه می توان بذر را کشت کرد که گیاه حاصل را نهال بذری گویند و یا به کمک سایر
روش های تکثیر غیر جنسی پایه ایجاد کرد .بسته به محل انجام پیوند بر روی پایه ،ممکن
است پایه عالوه بر ریشه و قسمت کوتاهی از تنه ،شامل شاخه های اصلی نیز باشد.
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پیوندک :پیوندک تکه کوچکی از شاخه است که در شرایط مشخصی و با خصوصیاتمعینی تهیه شده و وقتی بر روی پایه قرار می گیرد با آن یکی شده و قسمت باالیی گیاه
پیوندی (اندام هوایی) را تشکیل می دهد.
میان پایه :عبارت است از قطعه ای ساقه که بین دو قسمت پایه و پیوندک قرار داده میشود تا مشکالتی مانند ناسازگاری پیوند برطرف شود .همچنین برای ایجاد تنه مقاوم به
سرما و یا ایجاد خاصیت تنظیم کنندگی رشد از برخی میان پایه ها استفاده می شود.
الیه زاینده :بافتی نازک از گیاه است که بین پوست (آوند آبکش) و چوب (آوند
چوبی) قرار گرفته است .سلول های الیه زاینده مریستمی هستند و با تقسیم سلولی می
توانند سلول های جدیدی را تولید کنند ،برای خوب جوش خوردن محل پیوند باید الیه
زاینده پیوندک و پایه در تماس نزدیک با یکدیگر باشند.
دالیل انجام پیوند
 ) 2هنگامی که هم گروهی با صفات مطلوب را نمی توان با سایر روش های غیر جنسی
تکثیر کرد از پیوند زدن استفاده می شود ،اغلب گونه های میوه ای و خشکباری با عمل
پیوند ازدیاد می شوند .الزم به ذکر است که ازدیاد بذری برخی گونه ها ممکن است اما به
دلیل هتروزیگوسی شدید و از بین رفتن صفات مطلوب در آنها ،از این نوع عالوه بر آن در
گونه های میوه با انجام پیوند بر روی نهال بذری ،بلوغ و رسیدن به میوه با کیفیت و
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خصوصیات مورد نظر سریع تر تامین می شود .این مسئله علت اصلی انجام پیوند در نهال
های جوان است زیرا پیوندک از گیاه بالغ و بارور بر روی نهال جوان انتقال داده می شود.
 ) 1استفاده از مزایای برخی پایه ها دلیل دیگری برای عمل پیوند است به عنوان مثال بعضی
از پایه ها در شرایط نامناسبی همچون خاک های سنگین و شور و یا دارای عوامل بیماری
زا به خوبی رشد می کنند و از این رو در برخی مواقع استفاده از آنها نسبت به پایه های
بذری رقم پیوندک ترجیح داده می شود .همچنین برخی پایه ها دارای اثر تنظیم کنندگی
در رشد هستند.
 ) 1گاهی تغییر رقم در یک باغ میوه به دالیل مختلفی ضروری است که این کار با پیوند
زدن و انجام سرشاخه کاری درختان ممکن می شود.
 ) 1کاهش در رسیدن زایشی نهال های بذری در برنامه های دورگ گیری .نهال های بذری
حاصل از دو رگ گیری با پیوند بر روی پایه های پا کوتاه کننده زودتر به محصول می
رسند.
 ) 1پیوند ارقام مختلف با یکدیگر ،شکل هایی خاص از گیاهان را ایجاد می کند .پیوند
انو اع کاکتوس ها ،پیوند ارقام مختلف گل سرخ بر روی پایه نسترن و یا ایجاد شکل مجنون
در پیوند توت مجنون بر روی ارقام توت معمولی مثال هایی از این جمله هستند.
 ) 2ترمیم بخش های آسیب دیده درختان توسط برخی از انواع پیوند مانند پیوند پلی
صورت می گیرد.
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 )1تشخیص بیماری های ویروسی با انتقال پیوندک از گیاه مشکوک به آلودگی به گیاه
نشانگر (گیاه حساس به آن بیماری) و بروز عالئم معینی انجام می شود.
روش های انجام پیوند
الف )پیوندهای جوانه
پیوند شکمی (تی شکل) :به علت  Tشکل بودن برشی که در پایه زده می شود آن را
پیوند تی می نامند .این روش معمول ترین نوع پیوند جوانه است که در ازدیاد اکثر گونه
های درختان میوه و گل سرخ بکار می رود .قطر مناسب پایه بین  2-11میلی متر است و
پیوند در ارتفاع  22-12سانتی متری سطح زمین زده می شود .ابتدا برش عمودی به اندازه
 1/1سانتی متر و سپس برش افقی متقاطع با برش اول و در باالی آن زده می شود تا شکل
 Tدر پایه حاصل شود.
آنگاه پیوندک آماده شده که دارای یک جوانه و پوست است از باال در زیر پوست پایه
قرار داده می شود و آن را با نوار پالستیکی می بندند  .بایستی توجه داشت که باال و پایین
محل پیوند محکم بسته شوند زیرا آنها محل اصلی تولید بافت پینه و جوش خوردن پیوند
در پیوند شکمی هستند .معموالً پس از چند روز اگر پیوند گرفته باشد جوانه آن سبز بوده و
دمبرگ پیوندک به آسانی از پیوندک جدا می شود اما اگر پیوند ناموفق باشد رنگ پوست
پیوندک سیاه می شود.
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در برخی گیاهان که شیره گیاهی زیادی دارند و یا در مناطق با بارندگی زیاد می توان از
پیوند تی معکوس استفاده کرد .در این حالت مشابه روش اول عمل کرده و تنها کافی است
که برش دوم در زیر برش عمودی قرار گیرد و پیوندک نیز از پایین وارد شکاف تی شود.
البته باید دقت داشت که رعایت قطبی بودن پیوندک صورت گیرد.
پیوند وصله ای :این روش نیز یکی از روش های پیوند جوانه است که در درختانی مانند
گردو انجام می گیرد زیرا برای انجام موفق آن گیاه باید دارای پوست ضخیمی باشد .بهتر
است قطر پایه و پیوندک برابر و حدود  2-1/1سانتی متر باشد .در ابتدا پیوندک به شکل
مستطیلی به ابعاد  1×1سانتی متر انتخاب شده و بعد آن را بر روی پوست پایه قرار داده و
اطرافش را به اندازه پیوندک برش می زنند تا بتوان پوست پایه را به اندازه پیوندک جدا
ساخته و پیوندک را جایگزین آن کرد .در آخر مشابه پیوند شکمی آن را با نوار می بندند.
پیوند لوله ای :نوعی پیوند وصله ای است که در ایران از این روش برای پیوند نهال های
پسته استفاده می شود .روش کار چنین است که پس از تهیه پیوندک استوانه ای شکل ،آن
را بر روی انتهای شاخه سال جاری نهال (پایه) که پوست آن به اندازه طول پیوندک
برداشته شده است قرار می دهند و آن را آنقدر بر روی چوب پایه می لغزانند تا در محلی
که قطر پایه و پیوندک با هم برابر است محکم شود .قطر شاخه سال جاری حدود 2/1-2
سانتی متر است و در این حالت نیازی به بستن محل پیوند نیست.
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پیوند قاشی :قبالً اشاره شد که این پیوند در زمان رکود گیاه انجام می شود ،علت آن
است که پیوندک همراه با چوب گرفته می شود .قطر مناسب شاخه برای این نوع پیوند
 2-1/1سانتی متر بوده و در بسیاری از درختان میوه نتایج خوبی دارد.

ب)پیوندهای شاخه
پیوند زبانه ای :از این روش برای پیوند شاخه های با قطر کم و حدود  2-21میلی متر
استفاده می شود مانند شاخه یکساله سیب .بهتر است که قطر شاخه های پایه و پیوندک
برابر باشد .بایستی برشهای انجام گرفته در پایه و پیوندک دارای شیب متناسب با یکدیگر
باشند و پس از قرار دادن زبانه ها بر روی یکدیگر بستن محل پیوند با نوار پالستیکی و
استفاده از چسب پیوند ضرورت دارد.
پیوند نیمانیم :همانند پیوند زبانه ای است با این تفاوت که زبانه دوم در پایه و پیوندک
زده نمی شود و کافی است پایه و پیوندک با انجام برشی مورب ساده و زاویه مشابه آماده
شوند.
پیوند اسکنه :پیوند اسکنه از قدیمی ترین روش های پیوند درختان است و به دلیل کاربرد
آن در درختان جوان و مسن یکی از مهم ترین روش های پیوند شاخه است .پیوندک از
شاخه یکساله گرفته می شود و برای آماده کردن آن باید دقت و مهارت کافی داشت .ابتدا
برای این منظور با چاقور تیزی ته پیوندکها (رعایت قطبی بودن) به شکل گوه تراشیده می
شود سپس پایه را از ارتفاع مورد نظر سربرداری می کنند و در امتداد قطر تنه شکافی
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عمودی به عمق حدود  1سانتی متر در پایه زده می شود .در آخر ته پیوندکهای آماده شده
را به طوری که تماس کافی با الیه زاینده پایه داشته باشند در شکاف پایه قرار داده و آن را
با نخ یا نوار محکم می بندند و روی آن داشته باشند در شکاف پایه قرار داده و آن را با نخ
یا نوار محکم می بندند و روی آن چسب پیوند زده می شود .در این روش قطر پایه می
تواند برابر با پیوندکها و یا خیلی مسن تر و بیشتر از آن باشد.
پیوند تاجی (پوست) :روشی سریع و ساده است و بر روی شاخه های با قطر 1-12
سانتی متر قابل اجرا است .این روش در بهار و پس از فعالیت پایه انجام می شود زیرا باید
پوست پایه جدا شود و پیوندک را باید در زمان رکود جمع آوری کرده و تا بهار سال بعد
نگهداری کرد .پیوندک را با زدن برشی شیبدار در یک طرف ته پیوندک آماده می کنند
طول برش  1سانتی متر است ،سپس برش دیگری در طرف مقابل نوک پیوندک به طول
 2/1سانتی متر در پوست و به طرف چوب زده می شود و پوست حذف می شود و در
نهایت پیوندک را به صورتی که برش بلندتر به سمت داخل قرار گیرد در پوست گذاشته و
آن را با میخ به پایه متصل می کنند .این روش برای درختان دارای پوست ضخیم استفاده
می شود.
پیوند مجاورتی :تفاوت پیوند مجاورتی با سایر انواع پیوند این است که طی آن دو گیاه
مستقل و دارای ریشه با یکدیگر پیوند زده می شوند و پس از جوش خوردن ،قسمت باالی
گی اه پایه در باالی محل پیوند و قسمت پایین پیوندک در پایین محل پیوند قطع می شوند.
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این کار در هنگام رشد فعال و با پوست برداری پایه و پیوندک و اتصال آنها به هم انجام
می شود.
پیوند پلی :پیوندی تعمیری است و وقتی بکار می رود که ریشه درخت سالم بوده ولی
پوست آن صدمه دیده است .این پیوند در اوایل بهار و زمان پوست دهی درخت انجام می
شود ولی پیوندک ها را از شاخه یکساله و با قطر  2-21میلی متر در زمستان تهیه می کنند.
مزایای تکثیر غیر جنسی گیاهان
تولید گیاهان یکدست و متجانس و شبیه پایه مادر  ،کوتاه کردن دوره نونهالی  ،ازدیاد
گیاهان بکربار  ،کنترل شکل و مراحل رشد و گوناگونی روشهای غیر جنسی  ،از مزایای
این روش تکثیر محسوب میشود.
معایب ازدیاد غیر جنسی گیاهان
از معایب ازدیاد غیر جنسی پر هزینه بودن و امکان انتقال عوامل بیماریزا توسط این روش
میباشد .از عوامل بیماریزا میتوان به قارچها  ،باکتریها و ویروسها اشاره کرد.
عوامل مؤثر در سبز شدن بذر :
الف -داخلی
ب -خارجی
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الف)عوامل داخلی :
 .1رشد و نمو گیاهان مادری  :گیاهانی که در زمین های ضعیف زندگی می کنند بذر
آنها نیز پس از تشکیل به واسطه کمبود و یا فقدان مواد غذایی کافی دارای رشد و نمو بسیار
ضعیفی است .و بنابراین قادر به تولید گیاه قوی و جدیدی نیستند.
 .2سن بذر  :موضوع مهمی که در قوه نامیه بذر دخالت مستقیم دارد سن آن است .بذر
باید زنده بوده و توان رویشی خود را از دست نداده باشد رویان آن سالم باشد و در آن زخم
و شکستگی یافت نشود بعضی از دانه ها را فوراً پس از جمع آوری می توان به خاک سپرد
مانند بذر درخت قهوه بذر دسته دیگر را باید حتما یک سال پس از جمع آوری در زمین
کاشت تا سبز شود مانند انواع کاج ،سرو،و دیگر سوزنی برگها .
دسته ای از نباتات قوه نامیه خود را تا ده سال پس از جمع آوری حفظ می کنند مثل بذر
غالت ،کرفس .در صورتی که عده دیگر این خاصیت را فقط حداکثر تا یکسال در خود
حفظ می نمایند مانند بذر پیاز معمولی.
.3رسیده بودن بذر :بذر نباتات باید در موقع کاشت بخصوص از لحاظ خواص
فیزیولوژیکی کامالرسیده باشد.زیرا در بعضی از نباتات ممکن است که میوه آن برسد ولی
دانه آن هنوز نرسیده باشد .در رسیدن بذور نباتات دو فرم رسیدن فیزیولوژیکی و رسیدن
تجارتی وجود دارد .برای آن که بذری تولید گیاه قوی نماید حتماً دوره نمو طبیعی خود را
روی پایه مادری تکمیل نماید عده ای از بذرها برای این که جوانه بزنند و برویند باید بذور
مدتی به حالت آرامش باقی بمانند و تحت شرایط خشک و سرد قرار گیرند  .به عنوان مثال
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دانه های انگور فرنگی ریز در حرارتی از  +1درجه سانتی گراد قرار داده شود تا دوران
رویش آن آغاز گردد.

ب)عوامل خارجی :
-1آب :در اوایل بهار برای اینکه بذور از زندگی کند به زندگی فعال باز گردند باید قادر به
جذب مقادیر زیادی آب گردند .به طور معمول هر بذری باید حداقل معادل مقدار وزن
خشک خود آب جذب کند .بذور بعضی از نباتات حتماً بیش از 1و یا  1برابر وزن خود آب
جذب می نماید .پوست بذر گیاهان مختلف در مجاورت آب تراوا گردیده و قدرت نفوذ
پذیری دیواره آن نسبت به گازها و رطوبت زیاد شده و در این حالت عمل تنفسی در بذر
شدت می یابد .اما همانقدر که میزان آب کافی برای رشد و نمو بذر های گیاهان مختلف
الزم و ضروری می باشد به همان اندازه نیز مقدار زیاد آب باعث پوسیدن بذر و خفه شدن
نطفه گیاه می گردد .زیرا برای رشد و نمو و سبز شدن بذر عالوه بر آب تبادالت گازی از
طریق پوست بذر نیز الزم و ضروری می باشد.
-2اکسیژن  :پس از این که رویش در داخل بذر شروع گردید عملیات تنفس که خود
یک احتراق خفیف به شمار می رود زیاد گردیده و در این حالت گیاه احتیاج مبرمی به
اکسیژن پیدا می کند .یکی از علل مهمی که مانع سبز شدن بذور مختلف باید در عمق زمین
یا زمینهای باتالقی می گردد می توان کمبود اکسیژن و عدم جریان هوا را در محیط اطراف
بذر به شمار آورد .
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 -3حرارت  :برای تندش بذور مختلف باید درجه حرارت محیطی بذر در یک حد
مطلوب و متناسب بسته به نوع آن باشد .درجه حرارت الزم برای روئیدن دانه های مختلف
دارای یک حد حداکثر  ،متوسط و حداقل است .در گیاهان گرمسیری زیاد و در گیاهان
نواحی سردسیر خیلی کم است .
-4عمق کاشت بذر  :میزان قشر خاکی که در موقع کاشت بر روی بذر قرار می گیرد
دخالت زیادی در رویش و قدرت گیاهی که به وجود می آید دارد .در عمق زیاد ،رطوبت
زیاد ،مقدار هوا و مواد غذایی کم و طبقه خاکی که نهال جوان باید از آن عبور کند ضخیم
می باشد.و این عوامل باعث پوسیدن یا دیر سبز شدن بذر می گردد بعضی از بذرها مانند
توت فرنگی و بگونیا را باید سطحی کاشت و برخی دیگر را مانند هلو و زرد آلو باید در
عمق چند سانتی متری مورد کاشت قرار داد به طور کلی ضخامت خاکی که باید بر روی
بذور ریخته شود در حدود  1تا  1برابر طویل ترین بعد آن می باشد .
 -5نور :اگر بذر در محیط تاریک کاشته شود سبز شدن آن خیلی ضعیف خواهد بود و از
طرفی برای ادامه زندگی و تهیه مواد غذایی به محض سبز شدن بذر نور کافی موردنِیاز می
باشد.
ج)طرق مختلف کاشت بذر:
بعضی از نباتات مختلف مانند بذر تربچه و هویج را می توان در محل اصلی خود مورد
کاشت قرار داد .در صورتی که عده زیادی از بذور دیگر گیاهان باید در ابتدا در قطعه زمین
کوچکی که خزانه موسوم می باشد مورد کاشت قرار داده و سپس در موقع معینی آنان را به
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صورت نهال های کوچک و بزرگ به محل اصلی خود انتقال داد .بذر بیشتر درختان میوه
سیب ،گالبی ،هلو و غیره و بذر توت فرنگی ،فلفل ،بادمجان ،گوجه فرنگی ،کرفس ،و انواع
کلم و بطور کلی تمام گلهای فصلی ،جزء این دسته از بذور هستند که حتماً احتیاج به خزانه
دارند.


کاشت بذور در محل اصلی:

گیاهانی که نشاء کاری و انتقال آنها از خزانه به محل اصلی مشکل است و یا ارزش هر بوته
جبران زحمت و مخارج نشاءکاری آنها را نمی دهد .در این صورت بذرکاری در محل
اصلی صورت می گیرد .در بذرکاری در محل اصلی باید به فواصل کاشت دقت کرد .زیرا
تنک کردن و واکاری هزینه هایی به بار می آورد.


کاشت بذر در جعبه برای تهیه نشاء:

ظرف کاشت را از خاک مرطوب شنی کمپوستی و سبک پر و با یک تخته مسطح آن را
تراز می کنیم به گونه ای که حدود یک سانتیمتر از لبه ظرف خالی باشد.خاک را با یک
قارچ کش  11تا  11ساعت قبل از کاشت بذر را ضد عفونی می کنیم و پس از آن خاک را
زیر و رو می کنیم .
بذرها را داخل کاغذ تا شده ای می ریزیم و به آرامی آنها را در سطح ظرف پخش می کنیم
قبالً باید میزان بذر را با توجه به سطح ظرف دقیقاً معلوم کرده باشیم.
مقداری شن شکری مخلوط با کمپوست که بافت آن سبک تر از بافت خاک ظرف باشد(یا
کود دامی پوسیده ) در الک ریخته در روی بذرها را می پوشانیم (هرچه بذر ریزتر باشد
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پوشش کمتری الزم دارد قطر خاک نباید بیشتر از 1-1برابر قطر بذر باشد ) سپس آنرا
آبیاری می کنیم .برای حفظ رطوبت  ،شیشه یا پالستیک روی ظرف قرار می دهیم .تا بذرها
سبز نشده اند ظرف کاشت را در سایه نیم سایه قرار می دهیم و از تابش مستقیم نور خورشید
به دور نگه می داریم با سبز شدن بذرها شیشه یا پالستیک را برمی داریم.خاک مناسب برای
کاشت بذر2 :ماسه  2 +کود حیوانی(ترجیحا" کود اسبی یا خاکبرگ)  1+خاک رس


کاشت بذر در خزانه :

تهیه زمین خزانه  :برای این است که گیاهان در قطعه حاصلخیزتر و با شرایط کنترل شده
کاشت می شوند تا نشاهای بهتری تولید گردد و به همین علت باید بهترین خاک را به آن
اختصاص داد .چنانچه قطعه ای از زمین اصلی برای این کار در نظر گرفته می شود پوک و
حاصلخیز بودن خاک باید در نظر قرار گیرد .حاصلخیزی و پوکی خاک را با کود پوسیده
حیوانی و ماسه تأمین می کنیم %11(.کود دامی –  12 – 1درصد ماسه و بقیه خاک رس) هر
 22متر مربع خاک  12کیلوگرم کود حیوانی الزم دارد و حدود  1ماه قبل از کاشت باید به
خاک اضافه و زیرو رو گردد( .فسفات آمونیوم  12-12کیلوگرم در هر متر مربع اضافه
شود)(عملیات ضد غفونی خاک  11تا  11ساعت قبل از کاشت می بایست انجام گردد)زمین
خزانه را به صورت کرت درمی آوریم و توجه می کنیم که عرض کرت بیشتر از  1متر
نباشد تا بتوانیم از طرفین آن نسبت به دفع علفهای هرز و دیگر اعمال نگهداری اقدام کنیم.
کلیه زائده ها اعم از سنگ و ریگ و کاه و کلش را از زمین خارج می کنیم و با توجه به
نوع بذر و تعداد نشایی که الزم داریم آنها را کاشت نموده و روی آنها با مخلوطی از ماسه و
کود حیوانی پوسیده بپوشانیم .ضخامت خاک روی بذر نباید بیش از  1-1برابر قطر
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بزرگترین آنها باشد  .آبیاری انجام می دهیم .بهترین طریقه آبیاری استفاده از سر آب پاش و
شیلنگ است و در صورت لزوم از فواره های گردان آبیاری بارانی استفاده می کنیم .تمام
این توصیه ها برای این است که با آبیاری بذر ها از جای خود حرکت نکرده و در یک
طرف کرت جمع نشوند در صورت امکان روی خزانه سایبان ایجاد می کنیم تا از تاثیر سوء
اشعه مستقیم آفتاب در امان باشد .


مراقبت از خزانه :

 -2هیچ گاه نباید زمین خزانه خشک باشد ،دقت در تنظیم آبیاری توصیه می شود.
 -1از عوامل نا مساعد محیطی مانند باد ،باران ،برف و نور مستقیم خورشید باید به گونه ای
مانند ایجاد باد شکن ،حفاظ پالستیک یا شیشه ای یا هر وسیله دیگر حفظ گردند.
 -1مبارزه با آفات و امراض گیاهی خصوصاً مرگ گیاهچه و استفاده از بذر های ضد عفونی
شده بر علیه بیماریهای خاکزی توصیه می گردد.
 -1دفع علفهای هرز که در جذب آب و مواد غذایی با نشاها رقابت می کنند .
 -1برداشتن به موقع پالستیک و یا باز کردن درب شاسی برای مقاوم سازی بافت نشاها


حفاظت از نشاء :

در اینجا شاسی مستقیماً روی خاک خزانه قرار دارد .روشی که اخیراً معمول شده پهن کردن
پالستیک در کف خزانه و سوراخ نمودن و کاشت درون سوراخ هاست .این روش در
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کاهش تبخیر سطحی و به هدر نرفتن آب و همچنین جلوگیری از رشد علف های هرز موثر
است .


زمان کاشت نشاء:

بهتر است کاشت نشاء در زمین اصلی صبح زود یا در غروب آفتاب که هوا خنک تر است
صورت گیرد .زیرا گرما و آفتاب باعث از بین رفتن آب گیاه شده و ریشه ایی که هنوز در
زمین محکم نشده است .فرصت جذب سریع آب را از دست می دهد.
فاصله کاشت :باید بر اساس رشد نهایی گیاه در نظر گرفته شود برای بوته های کوچک
فاصله کاشت  21-12سانتی متر و برای بوته های بزرگتر ،فاصله بوته ها را  11-12سانتی متر
در نظر می گیرند به طور متوسط در هر مترمربع  11-12بوته می کارند.


مراقبت های بعد از کاشت در محل اصلی:

 -2استفاده از کودهای شیمیایی مانند سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم
 -1مبارزه با علف های هرز برای جلوگیری از به بذر رفتن گل
 -1گل های پژمرده و گل هایی که به بذر می روند باید کنده شوند
 -1بستر کاشت باید سیخک زده شود چون به زهکشی خاک کمک می کند.
-1بستر گیاه آبیاری شود و از ریختن بر روی نشاء خودداری گردد.
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توصیه ها :با توجه به این دستورالعمل می توانید در هر فصل گل های مناسب آن فصل را
در نظر گرفته و به موقع اقدام به تهیه نشاء نمایید .زمان کاشت نشاء بسیار مهم است اگر نشاء
فصل در زمان مناسب کاشته شود گلدهی به مراتب بهتر خواهد بود.
باید هنگام کاش ت نشاء به رنگ گل ها و ارتفاع گیاه حاصل از آنها توجه کرده و از ابتدا
نشاءهای هماهنگ را کنار یکدیگر کاشت مثال در حاشیه گلکاری می کنید حتما نشاء گل
های پا بلند را سمت داخل و نشاء گل های پاکوتاه را به طرف حاشیه خارجی بکارید که
گیاه پا بلند مانع از دیده شدن گیاه پاکوتاه نشود.
حالت کنتراست رنگ در طرح گل ها توجه ویژه ای شود بهتر است وقتی نشاء بدون گل را
تحویل می گیرید رنگ گل آن را از تولید کننده پرسید و یک اتیکت رنگ به جعبه نشاء
بزنید که هنگام کاشت بدانید کدام نشاءها دارای هماهنگی رنگ با یکدیگر هستند .به محل
کاش ت نشاءها باید توجه کرد که محل باید آفتابی و یا سایه آفتاب و یا نیمه سایه باشد.
طول مدت نگهداری نشا در خزانه بین  1-22هفته برای گلهای فصلی مختلف میباشد.
آبیاری  :چون ریشه گلهای یکساله خیلی عمیق نیست و در عمق  12سانتیمتری قرار دارند
پس آبیاری به گونه ای انجام گیرد که این قشر سطحی خاک همواره مرطوب باشد.

 -6آبیاری
آبیاری گیاهان گلدانی باید با دقت کافی انجام شود؛ زیرا خاک گلدان و مقدار آب ذخیره شده در
آن محدود است .اگر خاک گلدان سبک باشد ،پس از آبیاری ،آب به سرعت از زیر گلدان خارج
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می شود .در نتیجه ،باید به دفعات بیش تری آبیاری شود .در مقابل ،اگر خاک گلدان سنگین و
رسی باشد ،با افزایش دفعات آبیاری ،فضاهای خالی بین ذرات خاک از آب پر می شود و هوا به
ریشه ی گیاه نمی رسد و باعث پوسیده شدن ریشه و خشک شدن گیاه می گردد .سعی کنید خاک
پای گلدان را هفته ای یک بار نرم کنید ،موقع آبیاری ،آب را در تمام سطح گلدان بپاشید ،خاک
گلدان را همواره نگه دارید و در فصل بهار و تابستان -که گیاه فعال است -آب کافی در اختیار
گیاه قرار دهید تا گل و گیاه شاداب و سرسبزی داشته باشد.

برای پرورش گیاهان در محیط های غیر بومی یا خارج از فصل های رویش آن ،الزم است
عوامل محیطی مانند رطوبت ،حرارت ،نور ،نوع خاک و مقدارآب ،متناسب با نیاز گیاه
باشد و تحت نظارت منظم قرار گیرد .گل خانه چنین امکانی را برای ما فراهم می سازد.

 -7آفات و بیماریهای گیاهان فصلی:
گیاهان مانند سایرموجودات زنده به عوامل مخرب محیطی و ارگانیسم های مضرآن حساس
می باشند .تنش های ناشی از شرایط محیطی نامطلوب (کمبود موادغذایی ،آلودگیهای هوا،
نامناسب بودن نور ،آب ،دما و )........تنش های ناشی از ارگانیسم های مضر در دو گروه
آفات و بیماریها تقسیم بندی می شوند  .الزم به یادآوری است که گیاهان انگل که جهت
فتوسنتز و یا جذب آب و امالح به گیاه اصلی وابسته اند و با آن رقابت می کنند نیز از عوامل
تهدید کننده گیاه محسوب می شوند .
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الف)انواع آفات :
 -1شته ها :
این حشرات به آسانی قابل مشاهده هستند و به رنگهای سبز ،
قرمز  ،زرد سیاه و  ...دیده می شوند و تمایل به تجمع به شکل
دسته ای بزرگ روی جوانترین برگ ها و جوانه های گیاه
دارند .شیره های گیاهی را می مکند و سبب بد شکلی برگ
های جوان می شوند .بعالوه شته های ماده شیرین (عسلک ) از خود ترشح می کنند که برای
برگ های گیاه را چسبناک می کند و سبب جذب و رشد سایر ارگانیسم های مضر می شود
 .روش مبارزه استفاده از آفات کش  :متاسیستوکس به نسبت یک در هزار (یعنی یک گرم
سم در یک لیترآب )  .با استفاده از سم مالیتون به نسبت  1در هزار می باشد .
 -2حلزون ها :
از نرم تنان زیان آور هستند که شب ها فعالیت دارند و
با جویدن سوراخ های نامنظمی بر روی برگ گیاهان
ایجاد می کنند .مسیر حرکت آنها عموماً بوسیله ی
نوارهای نقره ای رنگ که ترشحات لزج آنها می باشد مشخص می شود .جمع آوری حلزون
در آب و از بین بردن آنها همچنین شخم زمین و غرقاب کردن و یا استفاده از نمک طعام ،
آهک ( استفاده از این مواد باید در مورد گیاهان حساس به خاک های قلیایی و شور رعایت
شود ) .از راههای مبارزه است  .همچنین استفاده از طعمه مسموم که به صورت آماده در
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بازار به فروش می رسد با فرمول (متالدهید – سبوس گندم – آب ) و کار گذاشتن طعمه ها
هنگام غروب و پس ازآبیاری در کنترل این آفات نتایج خوبی داده است .
-3کنه قرمز تار عنکبوتی :
کنه ها متعلق به گروه عنکبوتیان هستند .بسیار
ریزند و با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند.
خسارات آنها زمانی است که قطعات دهانی
خود را به طور مکرر برای تغذیه وارد برگ می
کنند  .هر محل تغذیه به شکل نقطه ای سفید
رنگ به اندازه سر سوزن است و برگ ها سرانجام خال دار و چروکیده می شوند و از بین
می روند .مطمئن ترین روش تشخیص کنه ها بررسی سطح زیرین برگ های آسیب دیده در
زیر نور بسیار روشن با استفاده از ذره بین است  .روش مبارزه استفاده از سم اومایت است که
کنه کش بسیار کم خطری است .
-4ویروس موزاییک:
نشانه ی آلودگی های ویروسی بر حسب ارگانیزم و گیاه
میزبان بسیار گوناگون است اما اغلب موجب ایجاد لکه
های روشن در زمینه سبز برگ زردی ،پیچیدگی برگ و
توقف رشد است .برای بیماری های ویروسی درمان
خاصی توصیه نمی شود .اما چون بسیاری از ویروس ها توسط حشرات (مثالً شته ) منتقل می
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شوند .لذا کنترل حشرات می تواند از انتقال ویروس ها تا حدی جلوگیری کند( .گیاه مبتال
شده معدوم شود تا به گیاهان دیگر سرایت نکند).
-5سفیدک پودری :
سفیدک بیماری قارچی هوازی است که لکه های سفید
آردی در قسمت های مختلف گیاه شامل برگ ،ساقه و
 ...بوجود می آید .ابتدا رنگ لکه ها سفید ولی بعد از
مدتی به سفید چرک تغییر رنگ می دهد .بافت برگ
در زیر این پوشش به رنگ زرد درمی آید .استفاده از
قارچ کش مثالً گوگرد و تابل به صورت محلول پاشی توصیه می شود( .با جلوگیری از
پاشش آب بر روی برگ ها به ویژه در گیاهان حساس به سفیدک از بروز آن می توان
جلوگیری کرد).
-6پوسیدگی طوقه یا ساقه:
نشانه اصلی پوسیدگی طوقه ،تغییر رنگ ساقه به قهوه ای است.
پوسیدگی از حرکت آب در گیاه جلوگیری می کند و می تواند
سبب پژمردگی و شکستن ناحیه ضعیف شده بشود وقتی وقتی گیاه
به این بیماری مبتال شد چندان کاری برای درمان آن نمی توان
انجام داد .توصیه بر این است که از بخش های آلوده نشده قلمه
گرفته و برای ریشه دهی و تولید گیاه جدید سالم استفاده شوند.
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ب ) پیشگیری و درمان آفت :
پیشگیری از هر درمان بهتر است .پیشگیری شامل پرهیز از تماس اولیه با آفات است .ضد
عفونی کردن خاک برای پیشگیری از گسترش آفات الزم است .ضد عفونی با گرما
متداولترین روش جهت ضدعفونی درنظر گرفته شده است .ولی برای حجم های پایین  ،می
توان خاک نمدار را در تابه بزرگی ریخته و با فویل یا در پوشانده و به مدت 1دقیقه با حداقل
دمای  11درجه سانتی گراد حرارت داد .موثرترین روش آفتاب دهی Solisolari
 zationنیز برای ضد عفونی خاک به اثبات رسیده است که معموالً خاک به مدت  1هفته
زیر پالستیک رنگ روشن در مقابل نور مستقیم خورشید قرار می گیرد.
از درمان های خانگی برای کنترل آفات که برای انسان بی خطر است می
توان به موارد زیر اشاره کرد:
 پاک کردن یا شستشو با آب کف دار که از چند قطره مایع شوینده در یک لگنظرفشویی آب تهیه می شود و درمان خانگی مفیدی برای کاهش جمعیت کنه ها و شته
هاست .با اسفنج و محلول رقیق می توان آفات را پاک کرد یا گل گیاه را سروته نگه داشت
و درون آب کف صابون دار فروکرد برای اجتناب از ماندن الیه نازک صابون آبکش گیاه
توصیه می شود.
 جمع آوری حشرات و آفات بزرگتر مانند شپشک ها ،حلزون به صورت مکانیکی. استفاده از خالل دندان و یا گوش پاک کن آغشته به الکل و مالیدن بر روی آفات. -استفاده از آب تنباکو برای مبارزه با شته.
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انواع نشاء های فصلی و دائمی


نشاء بهاره

کاغذی یک ساله -شاهپسند-آلیسوم-اطلسی -گازانیا -مارگریت-ستاره ای -سلوی-
کوکب کوهی -کوکب بذری وغده ای-آمارانتوس-آشالنتوس-جعفری-شمعدانی-ابری
آبی -آهار-گل ناز-تاج خروس -الدن-پریوش -حنا -زبان در قفا –پامچال –فلوکس –
لوبلیا-رعنا زیبا



نشاء پاییزه

بنفشه-سیلن-همیشه بهار-کلم زینتی-قرنفل-داودی-مینا چمنی-تاج الملوک-استکانی-
انگشتانه ای-مغربی-میمون  -شب بو زعفرانی



نشاء چند ساله یا دائمی

تاج الملوک-استکانی-انگشتانه ای-مارگریت-کوکب کوهی-گازانیا-حنا-داودی
-زبان در قفا –مغربی-لوبلیا
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انواع نشاء های بهاره
کاغذی یکساله
نام علمیHelichrysum sp :
خانواده Compositea(Asteraceae) :
مشخصات :
گیاهیست یکساله تا دوساله که در رنگهای مختلف یافت می شود.این گیاه کمتر در فضای
سبز شهری مشاهده می شود و بیشتردر گل آرایی با گلهای خشک کاربرد دارد.
تکثیر:
از طریق بذر در اواخر زمستان تا اوائل بهار و یا از طریق تقسیم بوته در بهار و پاییزتکثیر
میشود.
خاک:
خاک آن باید غنی و با زهکش مناسب باشد و نیاز به نور آفتاب دارد.
آبیاری :
روزانه منظم
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شاه پسند
نام علمیVerbena sp :
خانوادهVerbenaceae :
مشخصات  :بومی آمریکای جنوبی و شمالی می باشد .بیش از  12گونه دارد که در بین آن
ها گونه های یکساله و دائمی و مقاوم به سرما یافت می شود.برگ های انبوه آن به صورت
دندانه دار و سبز روشن بوده و گل ها بصورت خوشه ای و متراکم به رنگ های بنفش،
صورتی ،قرمز ،سفید ،کرم و نارنجی دیده می شود.
شرایط نگهداری:
نور :کامل و آفتابی ،حتما باید جای آفتاب رو کاشته شود آبیاری متوسط و در تابستان
آنها را آب فروان بدهند حرارت :تا دمای حداقل صفر درجه را تحمل می کند.
خاک مناسب :خاک باغچه و خاکبرگ یا خاک باغچه و کود دامی پوسیده
تکثیر:از طریق بذر و قلمه صورت می گیرد.بذر شاهپسند را شهریور ماه باید روی خزانه
بکارند برای اینکه بذر خوب سبز شود باید  11ساعت آن را در آب خیسانده بعد بگارند بذر
را در اواخر زمستان در شاسی کاشته و سپس نشاء ها را در اردیبهشت ماه در محل اصلی با
فاصله  21 – 12 cmاز یکدیگر می کارند.برای ازدیاد از طریق قلمه در فصل بهار قلمه
هایی از پایه های مادری که زمستان را در گلخانه سرد یا زیر شاسی نگهداری نموده اند
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برداشت کرده و در بستر مناسب تا زمان
ریشه دار شدن قرار می دهند".قلمه ها باید از
شاخه های جوان تهیه شود"
آلیسوم
نام علمیAlysum sp:
خانوادهCruciferae:
گیاهیست یکساله با ارتفاع  21سانتیمتر و بسیار با دوام.این گیاه بسرعت توده ای از برگهای
سبز متمایل به خاکستری را تولید میکند که توسط گلهای سفید،صورتی و بنفش پوشیده
میشود.گلها بویی شبیه به بوی عسل دارند.
شرایط نگهداری:
نور:در سایه آفتاب به خوبی رشد میکند.
حرارت:این گیاه به سرما مقاوم است.
خاک :گیاهیست کم توقع اما به خاکی با زهکش خوب نیاز دارد.
تکثیر:از طریق کاشت بذر از اواسط اسفند تا اواسط فروردین ماه
آبیاری :روزانه
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لوبلیا
نام علمیLobelia :
خانواده:
Lobeliaceae/Companulace
گیاه چند ساله است که به صورت یکساله پرورش داده می شود و گل ها به رنگ های آبی
،سفید و مایل به آبی ،قرمز ،بنفش ،صورتی می باشد .مناسب کاشت در سبدهای آویزان می
باشد.این گیاه دارویی بوده و بعضی از ارقام آن جزو گیاهان خطرناک می باشند .به عنوان
یک گیاه خزنده و رویشی رونده کشت می شود ونیز یک گیاه سمی است.
گلدهی :زمان گلدهی از خرداد ماه تا اوایل مهر می باشد.
شرایط نگهداری:
نور :در تابستان به نوسانات نور مقاوم بوده و در آفتاب کامل تا سایه کامل به خوبی گل می
دهد.
حرارت:محیط های خنک و مرطوب را می پسندد .نسبت به سر برداری از خود واکنش
نشان می دهد و تولید انشعابات زیاد و شاخه های متعدد می کند.
تکثیر:کاشت بذر در اواخر زمستان
آبیاری  :متوسط
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پامچال
نام علمیPrimula spp:
خانواده Primulaceae:
گیاهیست چند ساله که گونه های مختلف آن
بومی مناطق سرد و مرطوب میباشد.
گلدهی:به رنگهای مختلف دیده میشود بنابراین برای تحریک گلدهی گونه های مختلف آن
روش های خاصی وجود دارد.
شرایط نگهداری:
دما :دمای کاشت جهت کاشت  21درجه سانتیگراد است.و اگر گرم نباشد جوانه زنی
صورت نمی گیرد.در واقع بذر این گل دارای قوه نامیه پایینی می باشد.و در دمای  21درجه
 1-1هفته طول می کشد تا بذر سبز شود.
نور :در حالت عادی و در زمستان نیاز به نور کامل دارد ولی گاهی برای کاهش دما نیاز به
سایه دارد .
آب و رطوبت :نیاز آبی این گیاه باالست و هرگز خاک گلدان نباید خشک شود .رطوبت
مورد نیاز  12-12درصد میباشد.
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خاک مناسب :خاک باغچه ،خاک برگ پوسیده و تورب به نسبت مساوی بهترین خاک
برای این گل است و pHحدود  2برای آن مناسب است .کودهای کمکی،سوپر فسفات –
کود نیتروژنه وپتاسیم است به عبارتی پامچال به  NPKنیاز کامل دارد .همچنین کمبود
آهن نیز آنرا آزار میدهد.در صورت نیاز باید به آن کود های آهن دار اضافه نمود.
تکثیر:کاشت بذر در اواخر مرداد ماه و تقسیم بوته در پاییزانجام میشود  .اما روش اصلی
تکثیر از راه کاشت بذر میباشد.
گل فلوکس
نام علمیPhlox paniculata :
خانوادهPolemoniaceae :
دارای دو گونه یکساله و دائمی با برگ های کشیده و
گل های فراوان و گل های مجتمع شبیه هورتنسیا است .رنگ گل در فلوکس قرمز،
صورتی ،بنفش و سفید می باشد.
گلدهی:فصل گلدهی از آغاز تابستان شروع می شود و تا اوایل پائیز ادامه دارد.
روش نگهداری:
نسبت به سرما مقاوم و آفتاب دوست است.
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تکثیر:بذر فلوکس یکساله را دراواخر زمستان تا اوایل
بهار کاشته و بعد از حدود یک ماه آن را نشاء می
کنند.

گل اطلسی
نام علمیPetunia hibvids :
خانوادهSolanaceae :
اطلسی گیاهی است یکساله که دارای برگ های نسبتاً کوچک و سبز رنگ است .گل ها
قیف مانند و به رنگ های بنفش ،قرمز ،آبی ،صورتی و سفید می باشند .
چنانچه بخواهیم اواخر تابستان تا اواسط پائیز گل دهد ،بذر آن را در اواسط فروردین در
بستر کاشت می کارند و نشاء ها را اواخر اردیبهشت ماه به زمین اصلی منتقل می کنند.طریقه
دیگر ازدیاد آن ،قلمه می باشد .قلمه ها را در فصل تابستان تهیه کرده و در بستر مناسب می
کارند .این قلمه ها در اواخر زمستان و اوایل بهار گل می دهند.
شرایط نگهداری:
نور:آفتاب دوست می باشد.
آبیاری :بصورت روزانه
زمان گلدهی :از خرداد تا مهر و آبان
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خاک مناسب :خاک های نسبتاً سنگین و حاصلخیز
"اطلسی در خاک ضعیف بتدریج از بین می رود"
تکثیر :از طریق بذر و قلمه صورت می گیرد.بذر اطلسی بسیار ریز است و در کاشت آن باید
دقت نم ود .بذر آن را در اسفند یا فروردین در بستر کاشت می کارند و نشاء ها را در اواخر
بهار به محل اصلی منتقل می کنند.

گازانیا
نام علمیGazania gaertan :
خانوادهAsteraceae :
بومی آفریقای جنوبی است .دارای گونه های
مختلف می باشد .ارتفاع این گیاه به  12 – 12 cmمی رسد.
گیاهی است چند ساله ،برگ ها به صورت طوقه ای کنگره دار،در قاعده گیاه قرار می گیرد.
برگ ها سرنیزه ای ،گاهی کنگره کم عمق ،سطح رویی برگ ها صاف و سطح زیرین برگ
ها سفید و کرکدار می باشند.گل ها به رنگ های سفید ،زرد ،نارنجی،قرمز و گاهی قهوه ای
رنگ هستند.
شرایط نگهداری:
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به آبیاری متوسط و نور کامل احتیاج دارد .به سرما مقاوم است .نقاط گرم و آفتابی را می
پسندد ولی با این وجود قادر به تحمل اولین یخبندان زودرس می باشد.
خاک مناسب:خاک سبک و غنی از مواد آلی .زمین های واجد فسفر را ترجیح می دهد.
یک قسمت خاک باغچه  +یک قسمت ماسه  +یک قسمت کود دامی پوسیده
تکثیر:ازدیاد گازانیا از طریق بذر در بستر کاشت مناسب در اواخر اسفند تا اوایل بهار
صورت می گیرد و پس از رشد کافی به زمین اصلی منتقل می شود.

مارگریت
نام علمیArgyranthemam sp:
خانوادهCompositae:
گلدهی :از اردیبهشت تا آبان ماه ادامه دارد.
خاک:به خاک سبک با زهکشی کامل نیاز دارد.
نور:نیاز به آفتاب کامل دارد .زمان کاشت بذر در اواخر زمستان تا اوائل فروردین ماه است.
تکثیر :از طریق بذر -تقسیم ریشه و قلمه ساقه تکثیرمی شود.
آبیاری:متوسط
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ستاره ای
نام علمیCosmos spp :
خانوادهCompositae:
گیاهیست بومی مکزیک و آمریکای مرکزی و
گل های آن در رنگهای مختلف دیده میشود.
گلدهی:گلها از اواسط بهار تا اواسط پاییز روی
بوته وجود دارند.
خاک :به خاکی با زهکش خوب نیاز دارد.
نور:این گیاه نیاز به آفتاب کامل دارد.
حرارت:این گیاه به سرما حساس است.
تکثیر:کاشت بذر .کاشت در اواخر اسفند تا اوایل فروردین انجام می گیرد.
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الله عباسی
نام علمیMirabilis sp:
خانوادهNyctaginaceae:
بومی مناطق گرم آمریکا است.گیاهیست چند ساله که اغلب به صورت یکساله پرورش داده
می شود.
گلها به رنگهای قرمز ،زرد ،سفید و صورتی می باشند.
گلدهی :اواخر بهار تا اوایل پاییز
شرایط نگهداری :سرما را تا حدی تحمل می کند.
خاک :باید زهکش کامل داشته باشد.
نور :جهت باز شدن گلها نیاز به آفتاب کامل دارد.
تکثیر :با کاشت بذر در اواخر اسفند تا اوایل فروردین تکثیر صورت می گیرد.همچنین این
گیاه دارای ریشه های غده ای بوده که می توان جهت تکثیر از آن استفاده کرد.ریشه های
غده ای را میتوان در آب و هوای مساعد در زمین نگه داشت و یا اینکه آنرا از زمین خارج
کرده و در بهار مجددا" کاشت.
آبیاری  :روزانه متوسط
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مینا دائمی (ستاره ای)
نام علمیAster spp:
خانوادهAsreraceae:
مبدا آن آمریکا و سیبری می باشد و به آن مینا پمنی
هم می گویند .گلها به رنگهای آبی ،سفید ،بنفش وصورتی مشاهده می شود.
ارتفاع متغییر و بین  21تا  11می باشد.
گلدهی :مانند داودی روز کوتاه بوده و گلدهی آن در اواخر تابستان تا اواسط پاییز است.
شرایط نگهداری :بهترین رشد خود را در دمای  22درجه سانتیگراد دارد و در اواخر پاییز
سرزنی شده تا در اوایل بهار به گل رود.
تکثیر :قلمه ساقه  ،تقسیم بوته و کاشت بذر می باشد و بذر ها را در اواخر خرداد کاشته و
در پاییز در بستر اصلی می کارند.
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سلوی
نام علمیSalvi L. :
خانوادهLabiateae :
سلوی گیاهی است که به صورت یکساله یا چند ساله کاشته می شود و برگ های آن تقریباً
بزرگ و پهن دندانه دار و به رنگ سبز تیره می باشد.
گل های آن به صورت خوشه ای قرمز رنگ سفید و زرشکی می باشد که برای کاشت در
زیر درختان و نقاط سایه بسیار مناسب است.
زمان گلدهی :از خرداد تا اواخر آبان (قبل از رسیدن یخبندان)
شرایط نگهداری:این گیاه در محل سایه آفتاب رشد مناسبی خواهد داشت.
آبیاری :به صورت روزانه باید انجام شود.
خاک مناسب :خاک نیمه سبک و غنی از مواد آلی
تکثیر :ازدیاد این گیاه از طریق بذر و قلمه صورت می گیرد .بذر را در اسفند ماه در بستر
مناسب کاشته و نشاء های حاصله را در اردیبهشت ماه به زمین اصلی منتقل می کنند.تهیه
قلمه این گیاه نیز در فروردین یا شهریور انجام گرفته و اتصال قلمه های ریشه دار شده به
زمین اصلی در اردیبهشت ماه صورت می گیرد.
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کوکب بذری
نام علمیChrysam themun :
خانوادهAsteraceae:
این گیاه بومی مکزیک و آمریکای مرکزی است.
گل های درشت کوکب به رنگ سرخ ،آبی،سفید ،قرمز می باشد .در نواحی کوهستانی،
جایی که تابستان های خنک تری دارد .کوکب رشد فوق العاده ای می کند و گل های آن
بسیار درشت می شود .رنگ گل ها نیز در این مناطق پر رنگ تر و جالب تر است.
کاشت مستقیم:اواخر زمستان یا اوایل بهار در زمین اصلی کاشته می شود.
گلدهی:از اواسط بهار تا اواسط پائیز
شرایط نگهداری :به نور ،گرما ،رطوبت معمولی و محل آفتابگیر نیاز دارد.
خاک:می بایست دارای زهکش خوب و غنی از فسفر و ازت باشد.این گیاه جهت تولید
ریشه های غده ای و حفظ تعداد گلها نیاز به مقدار کمی کلسیم و پتاسیم دارد.
آبیاری  :منظم

79

تکثیر:از طریق تقسیم ریشه در فصل بهار صورت می گیرد ،که باید با دقت انجام شود .ریشه
های غده ای کوکب زمانی رشد و نمو می کند که همراه با یک جوانه برگی سال پیش
کاشته شوند این جوانه روی ساقه باقی مانده از سال گذشته قرار دارد ،در غیر این صورت
ریشه غده ای کوکب در خاک می پوسد و رشد و نمو نمی کند.روش دیگر تکثیر در اواخر
زمستان یا اوایل بهار بذر در زمین نرم خزانه کاشته می شود(.خزانه کاری)این گیاه از طریق
قلمه نیز تکثیرمی گردد .نشاء کاری از اواسط تا اواخر بهار در زمین اصلی به فاصله 12×12
نشاء می شوند.

کوکب کوهی
نام علمیRudbeckia spp:
خانوادهAsteraceae:
مبدا این گیاه آمریکای شمالی بوده ،انواع یکساله و چند ساله در این گیاه مشاهده می شود.
گلدهی:از اواسط بهار تا ابتدای سرمای زمستان گلدهی ادامه دارد.
نور :نیاز به آفتاب کامل دارد.
خاک :خاک باید نسبتا" غنی باشد.
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تکثیر:از طریق بذر و تقسیم بوته (در انواع چند ساله) میباشد.زمان کاشت بذر در اواخر
اسفند ماه تا اوائل فروردین می باشد.
گل جعفری
نام علمیTagetes L. :
خانوادهAsteraceae :
موطن اصلی گل جعفری مکزیک می باشد.
ولی امروزه در تمام دنیا کشت آن مرسوم است و یکی از گل های بهاره و تابستانه است.
برگهای آن سبز و پنجه ای ،گل های آن به رنگ زرد ،کرم ،زرد لیموئی ،نارنجی و دورنگ
زرد و قرمز می باشد.دارای انواع پا کوتاه ،پا متوسط و پا بلند می باشد.
زمان گلدهی :جعفری ها از اوایل خرداد تا اواخر پائیز دارای گل هستند.
شرایط نگهداری :به محل آفتابگیر برای گلدهی نیاز دارد( .در سایه خوب رشد نمی
کنند).
آبیاری  :متوسط و همیشه باید مرطوب باشد.
خاک مناسب :خاک مرغوب باغچه  +ماسه  +کود دامی پوسیده
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تکثیر :از طریق بذر در اواخر زمستان در شاسی و گلخانه سرد و انتقال نشاء در فروردین ماه
به بستر اصلی می باشد.فاصله کاشت نشاء ها در بستر اصلی  12-12 cmمی باشد.
گاهی نیز بذر ها را در اوایل اردیبهشت در هوای آزاد در خزانه کاشته سپس در اوایل خرداد
ماه به بستر اصلی منتقل می کنند.
شمعدانی
نام علمیPelargonium L. :
خانوادهGeramiaceae :
گونه های این جنس همگی بومی آفریقا مخصوصاً ناحیه کاپ هستند .گونه هایی از این
جنس به عنوان گیاه آپارتمانی استفاده می شود .معموالً چند ساله بوده و ارتفاع آن در
طبیعت به حدود  2 -1متر می رسد.برگ ها بزرگ ،کروی و کرکدار می باشند .گل ها نسبتاً
بزرگ و به رنگ های سفید ،قرمز ،بنفش ،صورتی ،نارنجی و به صورت گل آذین چتر بر
روی ساقه ها ظاهر می شود.
شرایط نگهداری:
نور :در مکان سایه و آفتاب بیشتر تولید برگ کرده و گل ها درشت و خوش رنگ می
شوند( .برای گلدهی بیشتر ،گل های پژمرده را با دمگل مربوطه قطع نمائید).
آبیاری:در فصول گرم سال با آبیاری زیاد و رطوبت کافی نیاز دارد.
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حرارت:حرارت مناسب برای رشد و نمو شمعدانی  22-21˚cاست.
خاک :مخلوطی از خاک جنگلی ،تورب و ماسه (خاک باید دارای مواد آهنی باشد) ولی
خاک مناسب شامل مخلوطی از 1قسمت :خاک باغچه مرغوب  +یک قسمت کود دامی
پوسیده  +یک قسمت ماسه می باشد.
تکثیر:از طریق بذر و قلمه صورت می گیرد ،که بیشتر ازدیاد شمعدانی از طریق قلمه می
باشد .قلمه آن ساده بوده و طول قلمه  1 -21 cmکه قلمه ها را زیر یک جوانه و بصورت
مورب برش می دهند .قلمه از شاخه های سبز و رسیده و کمی خشبی تهیه می نمایند.قلمه
ریشه دار شده را در اواخر زمستان به گلدان کوچک منتقل می کنند و گلدان ها را در
گلخانه سرد و یا زیر شاسی نیمه گرم می گذارند تا اواسط بهار در بستر اصلی بکارند.به سرما
حساس بوده و تحمل سرمای زمستان را ندارد .بوته ها را در اواسط پائیز و قبل از شروع سرما
از زمین خارج کرده و به گلدان بزرگ منتقل کرده و در گلخانه سرد قرار می دهند.
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ابری آبی
نام علمیAgeratum :
houstonianum
خانوادهAsteraceae :
این گیاه بومی آمریکا جنوبی بوده و گیاهی دائمی است که بیشتر بطور یکساله کاشته می
شود .این گیاه بصورت بوته ای رشد می کند و برگهای آن بیضی یا قلبی شکل و دندانه دار
بوده و گل های آن غالباً به رنگ بنفش ،آبی ،قرمز و سفید و نقره ای دیده می شود.
زمان گلدهی:از اواخر بهار تا اواسط پائیز می باشد.
شرایط نگهداری:این گیاه در نور کافی و آفتابی پرگل تر خواهد بود.
آبیاری :بصورت روزانه
خاک :خاک مرغوب باغچه که از کود حیوانی پوسیده غنی باشد برای این گیاه مناسب
است.
تکثیر:از طریق بذر صورت می گیرد .بذر را در اواخر اسفند ماه در بستر مناسب می کارند و
نشاء را در اواخر بهار به فاصله ی  12-11 cmدر محل اصلی می کارند .بذر این گیاه را نیز
می توان مستقیماً در زمین اصلی کاشت.
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گل رعنا زیبا
نام علمیGaillar puchella :
خانوادهAsteraceae :
رعنا زیبا بومی آمریکای مرکزی و شمالی است
(مکزیک) ،که به صورت یکساله کاشته می شود .برگها به رنگ سبز مایل به خاکستری ،نیزه
ای شکل و با بریدگی های زیاد می باشد.گل ها دارای رنگ های متنوع قرمز – نارنجی و
دو رنگ قرمز و زرد می باشند.
شرایط نگهداری:محل های آفتابگیر را دوست دارند .آبیاری بطور روزانه انجام گیرد.
زیرا خاک آن باید همیشه مرطوب باشد.
زمان گلدهی:از اواسط بهار تا تا اواسط پاییز باشد .برای گلدهی بهتر در طول فصل گل،
باید گل های پژمرده راحذف نمود.
خاک مناسب :خاک های نیمه سبک برای این گیاه مناسب است.
تکثیر:از طریق بذر می باشد .بذر تمامی انواع یکساله و دوساله را دراواخر اسفند تا اوایل
فروردین ماه در بستر مناسب می کارند و در اردیبهشت تا خرداد ماه به زمین اصلی به
فواصل  12 – 12 cmنشاء می کنند.روش دیگر ازدیاد ،تقسیم ریشه می باشد که این عمل
در بهار و پائیز در بستر مناسب انجام می گیرد.
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آهار
نام علمیZinnia elegans :
خانوادهCompositea :
موطن اصلی آن مکزیک می باشد.گیاهی است یکساله ،که برگ های آن متقابل و بدون
دمبرگ می باشد .دارای ارقام پا بلند و پاکوتاه می باشد .انواع گل درشت و گل ریز دارد و
دارای تنوع زیادی است و به عنوان گل شاخه بریده هم استفاده می شود.دارای رشد زیاد
بوده و از زمان کاشت تا گلدهی  2/1 -1ماه زمان می برد..
گلدهی:در تمام تابستان و حتی پائیز ،چون گیاه روز کوتاه اختیاری است در روزهای
کوتاه سریعتر به گل می رود ،به همین دلیل در آخر تابستان بهترین شرایط گلدهی را دارد.
شرایط نگهداری :آفتاب دوست می باشد و به کم آبی مقاوم است و آب نمی تواند یک
فاکتور محدود کننده برای رشد باشد.
تکثیر :بذر آن هم به صورت خزانه و هم به صورت مستقیم در زمین اصلی کشت می شود
زمان کاشت بذر از اواخر اسفند تا اواسط فروردین می باشد.در حالت کاشت مستقیم بذر
بعد از  1-1برگی شدن نیاز به تنک کردن دارد .اگر تنک انجام نشود باعث خوابیدگی گیاه
می شود .نسبت به جاهای حساس بهتر است به صورت مستقیم کاشته شود.زمان انتقال نشاء
در حالت  1-1برگی شدن گیاه می باشد.
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ناز آفتابی
نام علمیPortulaca spp :
خانوادهPortulacaceae :
موطن اصلی این گیاه آرژانتین یا برزیل می باشد.
گیاهی است یکساله با شاخه و برگ های گوشتی و بسیار شکننده که ارتفاع آن از 21 cm
تجاوز نمی کند و در روی زمین شاخه های خود را پهن کرده (تا حدودی خزنده) و همه
روزه از صبح تا بعد از ظهر گل ها در انتهای شاخه های آن باز می شود .ساقه ی گل ها بسته
به گونه های مختلف آن به رنگ قرمز یا برای گونه هایی که گل سفید دارند ساقه سبز رنگ
میباشد.
برگ ها باریک و دمبرگ کوتاه و در حقیقت به ساقه چسبیده است .گل ها به رنگ های
متنوع ،سفید،صورتی-قرمز ،نارنجی ،زرد-بنفش و حنایی دیده می شود.روی هر پایه – 21
 22گل وجود دارد.
بکارگیری گل ناز در فصل پائیز به آسانی امکان پذیر است.گل ها فقط در مقابل آفتاب باز
می شوند.
فصل گلدهی :از اواخر بهار یا اوایل تابستان (بسته به زمان نشاء شدن در زمین اصلی)
شروع به گل کرده و تا اوایل شهریور ماه دائماً گل می دهند.از این زمان به بعد گلها و بطور
کلی گیاه فاقد کیفیت می باشد و می بایست با نشاء دیگری جایگزین گردد.روش دیگر

87

ازدیاد گل ناز تهیه قلمه از ساقه های گوشتی و کاشت آن در خاک های نرم و سبک است.
طول هر شاخه باید حدود  1 – 1 cmباشد .قلمه ها پس از چند روز ریشه دار شده و در
محل اصلی کاشته می شوند و در مدت کوتاهی به گل می نشینند.
شرایط نگهداری:مکان آفتابگیر و گرم را می پسندد ومیزان گلدهی در سایه خیلی کم می
شود.
آبیاری :بصورت روزانه انجام شود
خاک :خاک سبک ماسه ای با نفوذپذیری مناسب ،در خاک های سنگین رسی و مرطوب
رشد مناسبی ندارند.
تکثیر:ساده ترین روش ازدیاد این گیاه به وسیله بذر است .بذر را معموالً از اوایل فروردین
تا خرداد ماه در زمین اصلی و در خاک سبک و ماسه دار می کارند.
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تاج خروس
نام علمیCelosia L. :
خانوادهAmarantaceae :
بومی مناطق گرمسیری آسیا و آفریقاست.
تاج خروس گیاهی یکساله بوده که برگ های آن ساده و متناوب با رگبرگ های مشخص و
دمبرگ کوتاه می باشد.
گل آذین آن پهن و چین دار شبه به تاجِ خروس بوده که روی این تاج را تعداد زیادی گل
کوچک به صورت فشرده در رنگهای متنوع زرد ،صورتی ،قرمز آجری ،بنفش و سفید
پوشانده است.
شرایط نگهداری :نیاز به نور و رطوب کافی دارد
خاک مناسب :مخلوطی از خاکبرگ و خاک باغچه با کود پوسیده دامی
تکثیر:از طریق کاشت بذر در اسفند ماه یا فروردین ماه در گلخانه ویا از طریق نشاء کاری
صورت می گیرد.
آبیاری  :منظم
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گل الدن
نام علمیTropaelum sp :
خانوادهUmbeliferae :

گیاه دائمی و رونده است .گل ها به رنگ قرمز مایل به نارنجی ،زرد و نارنجی ،مهمیزدار و
برگ ها مدور و سبز رنگ و ارتفاع گیاه  12-12می باشد .هر گل دارای یک مهمیز می
باشد.
گلدهی :اواسط بهار تا اواخر پاییز
روش نگهداری :به جابجایی حساس است .نیاز به مکان آفتابی دارد و هوای گرم را به
خوبی تحمل می کند ولی آفتاب شدید را تحمل نمی کند .شدیداً آفتاب دوست است ولی
چند ساعت در روز سایه را تحمل می کند .اگر به الدن کود خیلی زیادی داده شود رشد
رویشی در آن تحریک می شود و گیاه وارد فاز زایشی نمی شود (خاک نباید زیاد حاصلخیز
باشد)
دارای گونه هایی مانند T.canarienseو  T.majusمی باشد .از گونه های چندساله
می توان به T.polyphyllumکه دارای مهمیز طویل است و یا به T.tuberousum
که غده ای است اشاره کرد.
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تکثیر :از طریق بذر و قلمه می باشد و می توان مستقیم هم آن را کشت نمود.بذر الدن
قدرت نامیه ضعیفی دارد و نباید زیاد در انبار بماند.
برای تکثیر قلمه ای آن شاخه های سفت را انتخاب کرده و برگ های پایینی آن را حذف
می کنند و چند برگ کوچک باالی ساقه را نگه داشته و آن را در ظرف آب قرار می دهند
و در جایی که آفتاب مالیمی دارد قرار می دهند که تولید ریشه کند و قلمه ریشه دار شده را
درون گلدان قرار داده و روی آن خاک می ریزند.
گل حنا
نام علمیImpatient walleriana :
خانوادهBalsaminaceae:
به صورت یکساله کشت و کار می شود .رنگ گل
ها عمدتاً به رنگ صورتی و سرخ می باشد .گونه های یکساله حساس به سرما است.
گلدهی:از خرداد تا اوایل پائیز گلدهی دارد.
روش نگهداری :مخلوط خاکی سبک را می طلبد و سایه دوست است.
تکثیر:این گل به آسانی از طریق قلمه و بذر تکثیر می شود.
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پروانش:
نام علمیVinca sp:
خانوادهApocynaceae :
گیاهیست بومی مناطق استوایی به طور کلی  1گونه از این گیاه گزارش شده اما گونه مورد
بحث  V.rosaمی باشد که چند ساله بوده و به سرما حساس است.این گیاه دارای گلهایی
به رنگهای بنفش ،قرمز ،صورتی و سفید می باشد.
گلدهی:از اریبهشت تا آغاز سرما گل میدهد.با سرمای هوا برگها رو به زردی می رود اما
به سرما و خشکی مقاوم است.
تکثیر :از طریق بذر و قلمه.بذراین گیاه در اواخر زمستان کاشته میشودو تکثیر از طریق قلمه
در اواخر زمستان یا اواسط بهار انجام می شود.
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زبان در قفا
نام علمیDelphinium Spp. :
خانوادهRununculaceae:
گیاهی است یکساله وچند ساله و نیمه مقاوم ،گل
های آن به رنگ های قرمز ،صورتی ،بنفش یا آبی می باشد .دارای ارقام پا کوتاه و پابلند می
باشد.
گل ها به صورت خوشه ای و سنبله بوده و هر گل دارای یک مهمیز طوالنی است.
گلدهی :از اواخر بهار تا پائیز می باشد و به مجرد گرم شدن هوا گلدهی متوقف می شود.
اگر در بهار شاخه های گل داده را قطع کنیم پاجوش هایی حاصل می شود که در پائیز گل
خوبی می دهد.
روش نگهداری :نیاز به آبیاری باال دارد و نسبت به سرما هم مقاوم است .آفتاب دوست می
باشد ولی مقاوم به سایه-آفتاب نیز می باشد.
به خاک سنگین حساس بوده و در آن دچار پوسیدگی ریشه و طوقه می شود.
خاک بستر بذر گل زبان در قفا در گلخانه مخلوطی از خاک باغچه و خاک برگ پوسیده و
ماسه یا شن ریز به مقدار مسای می باشد.
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تکثیر :به وسیله تقسیم بوته ،قلمه و بذر افزایش می یابد .زمان کاشت بذر در اوائل بهار می
باشد .اگر بذر ها در اواخر زمستان تا اوائل بهار کشت شود در همان سال گل می دهند ولی
اگر در ماههای تیر -مرداد کشت شود در سال بعد گل می دهد.
در موقع نشاء کاری باید به  2نکته خوب توجه کرد:
 محل طوقه زیر خاک نرود چون باعث پوسیدگی ریشه می شود. قسمت انتهایی گیاه نباید بشکند چون در این حالت انشعابات زیاد شده و گیاه حالت بوتهای پیدا می کند و خوشه های گل کوچک خواهد شد.

آنمون(شقایق نعمانی)
نام علمیAnemon spp:
خانوادهRananceae:
گیاهی است بومی مناطق مدیترانه ای برگها بریده بریده و گلها در رنگهای مختلف دیده می
شوند.در حقیقت این گیاه گلبرگ ندارد و آنچه که ما می بینیم کاسبرگهاست که گلبرگ
مانند هستند.
گلدهی:بسته به دمای هوا و زمان کاشت از بهار تا پاییز گل می دهد.
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خاک:خاک مناسب جهت کاشت این گیاه خاک مرطوب و سبک  ،حاصلخیز و با
زهکش خوب می باشد.در زمین های رسی رشد خوبی ندارد.
نور:این گیاه نیاز به آفتاب کامل دارد.
تکثیر:از طریق بذر ،قلمه ریشه و یا تقسیم بوته انجام می گیرد.
اندام زیر زمینی این گیاه اغلب ساقه غده ای و در برخی موارد ریزوم دارد.
بذر ها در اواخر زمستان تا اواسط فروردین ماه کاشته می شود.
گلهایی که از طریق غده افزایش و رشد یافته از پس از  2ماه گل می دهند که این روش به
علت مشکالت گل دهی دیررس و خطر آلودگی در اثر بریدن غده ها کمتر انجام می شود.
لیسیانتوس:
نام علمیEustomagrandu flora:
خانوادهGentianaceae:
بومی آمریکای شمالی می باشد .یک ساله یا چند ساله می باشد.
برگ ها متقابل و تخم مرغی شکل و بدون دمبرگ می باشد.
گاهی ساقه آن به رنگ سبز متمایل به خاکستری نیز دیده می شود.
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این گیاه دارای انواع پا کوتاه و پا بلند است.
گلدهی:در اوایل تابستان می باشد.این گیاه به سرما حساس است و نیاز به آفتاب کامل
دارد.
تکثیر:از طریق بذر در اواخر زمستان تا وایل فروردین می باشد .بعضی از ارقام از طریق قلمه
های انتهایی قابل افزایش هستند.این گیاه جهت تکثیر نیاز به رطوبت دارند.
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نشا ء های پاییزه
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گل مغربی
نام علمیOenothera spp. :
خانوادهOnagraceae :
منشاء آن نواحی مرکزی و جنوب آمریکا است.
دارای گونه های یکساله ،دوساله ،و چندساله می باشد.
گل ها معطر و به رنگ های سفید ،زرد ،صورتی است .به تدریج گل ها در غروب یا شب
باز شده و در طول روز پژمرده می شود.
گلدهی :با کاشت بذر در پائیز  ،دراواخر بهار و تابستان به گل می رود
روش نگهداری :مقاوم به سرما است و باید در محل آفتابی کاشته شود.
تکثیر :به وسیله بذر و تقسیم بوته و قلمه قابل افزایش می باشد.زمان کاشت بذر از اواخر
مرداد تا اوایل شهریور میباشد.
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بنفشه
نام علمیViola L. :
خانوادهViolaceae :

امروزه بصورت وحشی در تمام دنیا رویش دارد .انواع
وحشی آن در ایران نیز در کوهپایه های البرز و شمال ایران و همچنین در جنگل های
گرگان می روید.گیاهی دوساله بوده که دارای دو گونه زودرس و دیررس می باشد .گونه
زودرس آن در پائیز و سپس در اواسط بهار و گونه دیررس آن از اردیبهشت تا مرداد به گل
می نشیند.
دارای برگهای سبز تیره و بیضی شکل می باشد .گل ها سفید ،زرد ،بنفش،قرمز و اغلب
بصورت دو رنگ موجود می باشد.
مقاومت به سرما یکی از صفات بارز آن می باشد .در زمستان ،در جای کمی محفوظ ،تا ˚c
-15را تحمل کرده و شروع به گل دادن می کند.گلها با گرمای هوا بی کیفیت شده و اغلب
به همین علت با نشاء های بهاره جایگزین می شود.
گلدهی :غیر از مدت کوتاهی در سرمای زمستان ،در تمام مدت سال گل می دهد
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شرایط نگهداری:
رطوبت :آبیاری بطور معمول بصورت روزانه
نور :مکان آفتابی برای این گیاه مناسب است ولی درسایه آفتاب نیز رشد خوبی دارد.
خاک :خاک نسبتاً سبک و غنی از مواد آلی( ،خاک مرغوب باغچه  +کود حیوانی +
خاکبرگ)
تکثیر:از طریق بذر در اواخر مرداد تا اوایل شهریور در خزانه می باشد .خاک باید مدام
مرطوب باشد .گیاهان را در اوایل پائیز به بستر اصلی منتقل می نمایند.
فاصله کاشت نشاء ها در بستر اصلی  21 – 12 cmاز یکدیگر می باشد .در موقع جابجایی
نشاء باید سعی کرد خاک مرطوب باشد .بنفشه را حتی در زمانی که سرگل باشد می توان
جابجا کرد.
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سیلن
نام علمیSilen pendula:
خانواده Caryophyllaceae:
گیاهیست یکساله یا چند ساله که اغلب
بصورت یکساله است.
گلها به رنگهای سفید ،ارغوانی و صورتی کمرنگ قابل مشاهده هستند.
گلدهی:گلدهی در بهار است ولی در صورت مناسب بودن دما در پاییزهم گل می دهد .
حرارت:این گیاه به سرما مقاوم است.
تکثیر :از طریق بذر تکثیر می شود و از اواخر مرداد تا اوایل شهریور ماه در زمین اصلی
کاشته می شود.
همیشه بهار
نام علمیCulendula officinalis :
خانوادهAsteraceae :
گل همیشه بهار بومی جنوب اروپا است .بصورت
یکساله یا دوساله کاشته می شود .برگهای باالیی سرنیزه ای و برگهای پایینی قاشقی و کامل،
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که در قاعده باریک شده به دمبرگ تبدیل می شوند .رنگ گل ها نارنجی-زرد قناری،
سفید ،کرم مایل به زرد طالئی می باشد .همچنین این گیاه خاصیت دارویی دارد.
زمان گلدهی :از اوایل بهار تا اواخر تابستان گل می دهد.
شرایط نگهداری:
نور :محل آفتابی و سایه آفتاب را می پسندد.
رطوبت :به آبیاری کم تا متوسط نیاز دارد .به هوای کمی مرطوب نیز نیاز دارد.
دما :این گیاه در مقابل سرما بخوبی مقاومت می کند و تا  -15 ˚cرا تحمل می کند.
خاک :خاک سبک غیررسی برای گیاه مناسب است.
تکثیر:
از طریق بذر در اواخر اسفند تا اوایل فروردین ماه صورت گرفته و بعد از تهیه نشاء در
اردیبهشت ماه به زمین اصلی منتقل می شود.
روش دیگر تکثیر گل همیشه بهار از طریق تقسیم بوته در آبان ماه می باشد.
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کلم زینتی
نام علمیBrassica oleracea:
خانوادهBrassicaceae:
گیاهیست یک ساله وگاهی دو ساله و بسیار
مقاوم در برابر باد می باشد.
نور:در مقابل سایه و آفتاب کامل مقاومت ندارد.
حرارت:این گیاه به سرما بسیار مقاوم است.و دمای  22تا  21درجه زیر صفر را نیز تحمل
می کند.
خاک :هر نوع خاکی را می پسندد بخصوص خاک آهکی.اما به زهکش مناسب نیاز دارد.
تکثیر :از طریق بذر تکثیر می شود به اینصورت که در اواخر تیر تا اوایل مرداد بذر در خزانه
کاشته می شود.و پس از آنکه اندازه نشا ب حدود  1تا  1سانتیمتر رسید،در گلدان
کاشته(خزانه دوم)و اوایل مهر ماه به زمین اصلی منتقل می کنیم.
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قرنفل
نام علمیDlanthus spp. :
خانوادهCaryophyllaceae :
بومی اروپا و آسیا می باشد.گیاهیست یکساله و دو
ساله  ،دارای رنگها ی مختلف (قرمز –زرد – سفید – ارغوانی و )....می باشد و یا دو رنگ
است.
این گیاه دارای ارقام پر پر و کم پر می باشد.
گلدهی:این گیاه در طول پاییز  ،بهارو تابستان گل می دهد و برای گلدهی نیاز به سرما
داردو باید  21هفته در دمای  1تا  1درجه سانتیگراد قرار گیرد.
نیازها:
نور :به نور کامل احتیاج دارد.
حرارت :این گیاه مقاوم به سرما است.
خاک :خاک سبک و کمی قلیایی را می پسندد.
تکثیر:از طریق کاشت بذردر اواخر مرداد تا اوایل شهریور ماه می باشد.
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گل میمون
نام علمیAntirrhinum sp:
خانوادهScrophulariaceae :

گیاهی است از نوع گیاهان بومی دائمی ولی اغلب به عنوان گیاه یکساله کاشته می شود .به
این گیاه دهان گرگ نیز می گویند.
برگ ها کشیده و سبز رنگ ،گل ها به رنگ های زرد ،سفید ،قرمز -کرم -صورتی و دو
رنگ دیده می شود.
دارای ارقام تترا پلوئید می باشد که دارای گل های درشت می باشند و ارتفاع آن به 12
سانتیمتر می رسد.
شرایط نگهداری:گل میمون نیاز به مکان آفتابی و تا حدودی سایه آفتاب دارد .آبیاری به
صورت روزانه باید انجام شود.
خاک مناسب :خاک سبک و غنی از مواد
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تکثیر:از طریق بذر و تقسیم بوته صورت می گیرد.
آسانترین راه ازدیاد بذر است ،که در فروردین ماه در خزانه هوای آزاد می کارند.
فاصله خطوط کاشت بذر در خزانه  22 cmمی باشد .که در اوایل تابستان در زمین اصلی
نشاء می کنند که در اوایل پائیز گل می دهد ،یا در شهریور ماه و اوایل پائیز بذر را می
کارند و در فروردین ماه در زمین اصلی نشاء می کنند .که در این صورت در اوایل تابستان
گل خواهد داد.
طریقه دیگر ازدیاد تقسیم بوته می باشد .مناسب ترین زمان جهت تقسیم بوته پائیز یا اواخر
زمستان می باشد.
گلدهی گل میمون زیاد می باشد که این عمل به واسطه ساقه های پیر و ایجاد ساقه هایی
است که بالفاصله و مرتباً گل می دهند .زمان نرمال گلدهی در فصل تابستان و پائیز می باشد.
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شب بو زعفرانی
نام علمیCheirantud spp:
خانوادهCruciferae:
گیاهیست که دارای گونه های یکساله دوساله و چند ساله می باشد.
گلها به رنگ زرد ،نارنجی  ،ارغوانی تا قهوه ای می باشد.این گیاه انواع پا کوتاه و پا بلند
دارد.
خاک:این گیاه حتی در خاک های کمی قلیایی هم قادر به رشد است اما خاک آن باید
دارای زهکش مناسبی باشد.
تکثیر:از طریق کاشت بذر در اواخر مرداد تا اوایل شهریور ماه انجام می شود.
آبیاری  :متوسط
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گل داوودی
نام علمیChrysam sp :
خانوادهAsteraceae :
وطن اصلی داودی آسیا و احتماال" چین و ژاپن است و مهمترین گل بریدنی در دنیا
است.داوودی جزء گیاهان چندساله می باشد .داوودی زرد یکساله ارتفاعش به – 222 cm
 12می رسد .برگ های داوودی بریده به رنگ سبز روشن یا سبز خاکستری دیده می شود.
دارای ارقام یکساله علفی و چند ساله و درختچه های کوچک می باشد.
داوودی دارای گل هایی به رنگ های سفید ،زرد ،قهوه ای ،قرمز مایل به بنفش می باشد.
زمان گلدهی :داوودی در پائیز گل می دهد .برای بهتر شدن کیفیت گل های داوودی
باید هرس سبز در اواخر تابستان (مرداد ماه) انجام داده ،در این هرس ساقه ها را از
ارتفاع  22 cmاز سطح زمین هرس می کنند .این داوودی در پائیز گل هایی با کیفیت می
دهد.
الزم به ذکر است که اگر شرایط روزکوتاه باشد و آماده سازی حداقل  1/1ساعت تاریکی
برای این گیاه میتوان در بهار و تابستان نیز این گیاه را به گل نشاند.
شرایط نگهداری:محل کاشت داوودی باید آفتابی باشد ،بوته در زمستان در زمین باقی می
ماند.درصورتیکه داوودی در گلدان باشد بایستی ته گلدان برای تامین رطوبت در خاک فرو
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برد .کمبود ازت در داوودی باعث می شود رنگ برگ ها نیز سبز روشن و بتدریج برگ
های پائینی زرد و قهوه ای شده ،می ریزند.
همه گونه های داوودی نقاط نیمه آفتابی را ترجیح می دهند.
خاک مناسب :خاک نسبتاً سبک که با افزودن ماسه و کود دامی پوسیده یا خاکبرگ می
توان بافت مناسب خاک را ایجاد نمود.
تکثیر:از طریق قلمه ،تقسیم بوته و بذر صورت می گیرد
قلمه ها به طول  1 – 1 cmاز پایه مادری تهیه می شود .قلمه در بهار تهیه می شود .بهترین
بستر کاشت برای قلمه های داوودی مخلوطی از ماسه و پرلیت و تورب است .در چنین
بستری قلمه ها به فاصله ی  1 – 1 cmو در روی خطوطی به فاصله  1 cmکاشته می شوند.
درصورتیکه ازدیاد داوودی از طریق کاشت بذر انجام گیرد ،در فروردین ماه در خزانه هوای
آزاد کاشته شده و به محض قابل نشاء شدن در خزانه دیگر به فواصل الزم می کارند تا در
اسفند یا اوایل پائیز به بستر اصلی منتقل شوند.
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مینا چمنی
نام علمیBellis perannis L. :
خانوادهCompositae :
گیاهی علفی و چند ساله که بیشتر به صورت یکساله کاشته می شود.برگ ها روزت بوده و
گیاه فاقد شاخه و ساقه است .گل ها سفید  ،صورتی  ،بنفش،قرمز و گاهی دو رنگ می باشد.
پرچم ها زرد و لوله ای و میوه آن فندقه است.در کرج بذر آن را در اواخر مرداد ماه در
بستری آماده کاشته کرده و در مهر و آبان در محل اصلی نشاء کاری می شود.
شرایط نگهداری:
نور :مینا چمنی را در محل های آفتابی و سایه آفتاب می کارند.
رطوبت  :این گیاه به رطوبت متوسط نیاز دارد زیرا رطوبت زیاد باعث پوسیدگی ریشه ها
می شود.
خاک :خاک نسبتاً سبک شامل خاک باغچه  +مقداری خاکبرگ  +کود دامی پوسیده
تکثیر:کاشت بذر و تقسیم بوته
بذر را در اواخر مرداد تا اوایل شهریور ماه در خزانه ای که با کمپوست تقویت شده می
کارند .خاک باید مدام مرطوب باشد .گیاهان رویش پیدا کرده را در اوایل پائیز به بستر
اصلی منتقل می نمایند.
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فواصل کاشت در بستر اصلی  21 – 12 cmاز همدیگر می باشند.
موقع جا به جایی نشاء ها باید سعی کرد خاک مرطوب همراه ریشه باقی بماند.
پا جوش های فراوان آن را در بهار یا پائیز سال بعد جدا کرده و مجدداً با فاصله مناسب در
زمین اصلی می کارند.
آبیاری  :روزانه و منظم

استکانی
نام علمیCampanula spp:
خانوادهCampanulaceae:
بومی جنوب اروپا و فرانسه می باشد.دارای انواع یکساله و چند ساله بوده و به سرما مقاوم
است.
گلدهی:از اردیبهشت تا شهریور گلدهی ادامه دارد.
خاک:خاک آهکی را می پسندد و به زهکش خاک بسیار حساس است.
نور:مکان های آفتابگیر و گرم برای این گیاه مناسب است.
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تکثیر:از طریق بذر،تقسیم بوته و قلمه قابل تکثیر است.
کاشت بذر اواخر مرداد تا اوایل شهریور صورت می گیرد که در این حالت سال دوم به گل
می رود.تقسیم بوته در پاییز و بهار می باشد.
در مورد قلمه گیری باید توجه داشت که قلمه حتما"از ساقه هایی گرفته شود که به گل نرفته
باشند.در غیر این صورت ریشه نخواهد داد.

انگشتانه ای
نام علمیDigitalis spp:
خانوادهScrophulariaceae:
بومی اروپا و شمال غرب آفریقا و آسیا مرکزی است.
این گیاه دارای انواع یکساله و چند ساله می باشد.
گلها به رنگهای سفید  ،ارغوانی  ،زرد و  ...مشاهده می شود.
گیاهیست سمی و برای کودکان خطرناک است(.ماده دیجیتالین در عین اینکه سمی است در
درمان بیماریهای قلبی استفاده می شود.ماده ایست قلیایی که از برگهای این گیاه استخراج
می شود)
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گلدهی:این گیاه برای گلدهی نیاز به سرما دارد.
خاک:خاک های مرطوب با زهکش مناسب مورد نیاز است و از خاکهای آهکی گریزان
است.
نور:این گیاه تا اندازه ای نیاز به سایه دارد.
تکثیر:بوسیله بذر و تقسیم بوته قابل تکثیر است.
بذرها در اواخر مرداد تا اوایل شهریور کاشته می شودد و گیاه در بهار سال آینده گل می
دهد.

تاج الملوک
نام علمیAquilegia:
خانواده Ranunculaeceae:
گیاهیست چند ساله ،برگها شبیه به برگ شبدر  1قسمتی است.
این گیاه سمی می باشد و از عالئم مسمومیت آن می توان به تب و لرز،سر گیجه  ،استفراغ
،و اختالل در بینایی اشاره کرد.
گلدهی:از اوایل اردیبهشت تا پاییز گل میدهد.
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خاک :به خاک با زهکش مناسب احتیاج دارد.
نور:این گیاه به سایه بسیار مقاوم است.
حرارت:این گیاه به سرما مقاوم است.
در پایان فصل باید برگهای پایینی که رو به زردی رفته است را حذف کرد.
تکثیر:از طریق بذر وتقسیم بوته
زمان کاشت اواخر مرداد تا اوایل شهریور است.ولی در سال اول گل نمی دهد.
گلهای پیازی
● انواع پیاز
پیازها را با توجه به زمان گل دهی به چهار دسته تقسیم می کنند :پیاز بهاره ،پیاز تابستانه ،پیاز
پائیزه و زمستانه .زمان کاشت پیاز بهاره ،اواخر پائیز و اوایل زمستان است که در فصل بهار
می توان شاهد گل دادن آن بود .نرگس ،الله و سنبل از این دسته از گل های پیازی بهاره
هستند.
دسته دوم ،پیاز تابستانه است ،زمان کاشت آنها فصل بهار است و می توان در تابستان گل
دادن آنها را شاهد بود .گالیل ،سوسن ،مریم ،اختر ،کوکب و گل شیپوری در این گروه
قرار دارند .دسته سوم این گل ها مانند آالله ،زعفران پیاز پائیزه دارند .فصل کاشت آنها
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اوایل تابستان است و در پائیزه گل می دهند .پیاز زمستانه را نیز در فصل پائیز می کارند تا
زمستان گل بدهد مانند زعفران زینتی.
● نگهداری پیاز
هر کدام از گل های پیازدار دوره استراحت معینی دارند .دوره استراحت این گیاهان از زمان
زرد و پژمرده شدن برگ هایشان شروع می شود که در این زمان الزم است به تدریج آبیاری
آنها را کم کرده و پس از خشک شدن کامل ،به آن آب نداد .در سال اول ،پس از خشک
شدن کامل برگ ها پیاز اصلی ،دیگر مواد غذایی ندارد بنابراین احتیاج به یک دوره
استراحت برای تولید پیازچه های فرعی دارد .به این ترتیب بدون آن که آن را از خاک
خارج کنند در محیط بیرون از خانه قرار داده و سطح خاک آن را با ماسه بپوشانند تا فضای
داخل خاک کامالً تاریک شود و پیاز جوانه نزند .رطوبت الزم را نیز از باران دریافت
خواهد کرد لذا نیاز به آبیاری ندارد .وی می افزاید :در مواقعی که محل نگه داری این دسته
از گل ها ،باغچه باشد باید پس از خشک شدن برگ ها ،روی پیاز را به وسیله برگ های
پوسیده باغچه یا ماسه پوشانده تا در مقابل سرما محافظت شوند .دوره استراحت برخی پیازها
مانند پیاز الله متفاوت است .شرایط نگه داری پیاز الله به این ترتیب است که پس از زرد و
خشک شدن برگ ها ،در اوایل مهرماه ،پیازچه های آن را جدا کرده و در یک سبد بیرون از
خانه قرار داده تا رطوبت آن تبخیر شود ،سپس آن را در یک پاکت کاغذی قرار داده و در
محیطی خشک که نور و رطوبت وجود نداشته باشد با درجه حرارت  1تا  1درجه سانتی
گراد مانند زیرزمین نگهداری کنید.
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● تکثیر
تکثیر گل های پیازی از طریق پیاز است بطوری که پس از گذشت دوره استراحت باید پیاز
را از خاک درآورده و پیازچه های اطراف آن را جدا کرد .هر پیازچه را در یک گلدان
جداگانه کاشته و روی آن را با ماسه بپوشانید تا محیط تاریکی برای آن فراهم شود و
نزدیک فصل گل دهی آن به مکان پرنور و گرم منتقل کرد .پوردالن در مورد نقش سرما بر
رشد و گل دهی پیازها می گوید :سرما نقش مهمی بر رویش پیاز دارد بطوری که پیازها باید
در دوره استراحت خود سرما ببینند تا گل بدهند در غیراین صورت سبز خواهند شد ولی گل
نخواهند داد.
● پیش رس کردن
یکی از خواص جالب گل های پیازی ،قابل پیش رس شدن آنهاست بطوری که می توان
شرایطی را برای پیاز فراهم کرد تا زودتر از موعد جوانه بزند و گل بدهد .مهندس پوردالن
در مورد نحوه پیش رس کردن پیاز می گوید :ابتدا الزم است پیازچه ای که از پیاز اصلی
جدا شده است در یک گلدان جداگانه کاشته و به مدت شش تا هفت هفته گوشه باغچه یا
باغ قرار داد تا استراحت کند .در این فاصله رطوبت مناسب را برای آن فراهم کنید تا جوانه
بزند .پس از آن ،گلدان را به گلخانه برده و دمای گلخانه را در حدود  22درجه سانتی گراد
تنظیم کنید .اگر دمای اتاق نیز حدود  22درجه سانتی گراد باشد و رطوبت گلدان تأمین شود
می توان آن را در اتاق نگهداری کرد .پس از چند روز باید گلدان را نزدیک پنجره برد تا
نور بیشتری به آن برسد .در عرض چند هفته شکوفه ها شروع به باز شدن می کنند ،در این
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زمان است که باید گلدان را در محیط روشن ،دور از نور مستقیم خورشید و حرارت بخاری
و شوفاژ قرار داد و دمای مناسب یعنی  22تا  12درجه سانتی گراد را برای آن فراهم کرد.
گلدان را هر چند روز یک مرتبه باید چرخانید تا نور به همه قسمت های گلدان برسد.
● آبیاری
آبیاری گل های پیازی نیز باید به صورت منظم انجام شود تا سطح خاک همیشه مرطوب
باشد .در مقابل ،آبیاری بیش از حد گلدان نیز باعث پر شدن فضای بین ذرات خاک شده در
نتیجه خاک حالت باتالقی و اسیدی به خود می گیرد که باعث صدمه به ریشه گیاه شده و
ریشه را می پوساند .طالبی در مورد خصوصیات پیاز مناسب می گوید :هنگام خرید باید
دقت شود ،پیاز زخمی ،نرم ،یخ زده ،سیاه ،پوسیده ،پوک و چروکیده نباشد .پیاز خوب
سالم ،تمیز و پاک بوده و پوسته موجود در سطح آن کامل و سالم است .قطر پیاز باید نه
خیلی درشت و نه خیلی ریز باشد.
● نحوه کاشت
عمق کاشت پیاز نیز باتوجه به سایز آن متفاوت است و بطور معمول عمق گودال را باید یک
و نیم تا دو برابر قطر پیاز در نظر گرفت ،اما بطور دقیق تر عمق کاشت مناسب برای زنبق  1تا
 22سانتی متر ،نرگس  1سانتی متر ،زعفران  1تا  1سانتی متر ،گالیل  22تا  21سانتی متر و
سنبل و الله  22تا  21سانتی متر است .کوددهی نیز یک بار به فاصله  21تا  12روز مفید
است .در این صورت می توان از کودهای مایع که سه عنصر حیاتی برای گیاه یعنی پتاسیم،
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فسفر و ازت ( ) NPKرا داشته باشد استفاده کرد و به صورت مخلوط با آب روی برگ ها
اسپری کرد .پوردالن در مورد نحوه کاشت پیاز می گوید :سایز گلدان با توجه به درشتی و
ریزی پیاز متفاوت است .ته گلدان را مقداری سنگ درشت ،خرده سفال یا پوکه معدنی
ریخته تا آب ته گلدان جمع نشود و زهکشی مناسبی داشته باشد .بهتر است مقداری خرده
زغال نیز روی آن بریزید تا مانع از رشد قارچ و باکتری شود .روی زغال را مخلوطی از
خاک برگ پوسیده ،کود حیوانی پوسیده و شن به نسبت مساوی ریخته تا نصف گلدان پر
شود .پیاز را روی خاک قرارداده و روی آن باید مخلوط خاک باغچه ،کود پوسیده و ماسه
به نسبت مساوی ریخت و یک سانتی متر از لبه فوقانی گلدان را برای آبیاری خالی گذاشت،
سپس خاک اطراف پیاز را کمی فشار داده و آن را آبیاری کرد .مهندس طالبی در مورد
پرورش پیازچه ها می افزاید :پیاز مرغوب قطری حدود  21سانتی متر دارد و هر چه پیاز قوی
تر باشد ،گل دهی آن نیز بهتر است بنابراین توصیه می شود غنچه گل پس از گل دهی
پیازچه ها به مدت سه الی چهار سال قطع شود تا موادغذایی پیاز به غنچه نرسد و پیاز رشد
کند .
ریشه غده ای :
فاقد جوانه یا چشم هستند و اندام هوایی ازمحل طوقه خارج می شوند
لذا در زمان تقسیم بوته در گیاهان واجد این نوع ریشه ها الزم است
بخشی از رشد سال قبل که دارای جوانه باشد استفاده شود و گرنه
بخش جدا شده در زیر خاک پوسیده و گیاهی حاصل نمی شود.
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الله:
زادگاه آن آسیای مرکزی (سیبری ) است  .تولید
کننده اصلی آن هلند می باشد به جز رنگ آبی بقیه
رنگ ها را دارد  .سوخ حقیقی است و یکساله و ازنوع پوشش دار است  .سوخک ها ی
تولید شده بعد از  1-1سال گلدهی دارند  .الله هایی با ساقه گلدهنده بلند برای گل بریدنی
الله هایی با دمگل کوتاه و گل درشت و بادوام گلدهی در بهار با زودرس کردن می توان از
اواسط دی تا فروردین آن را وادار به گلدهی کرد  .به سرما مقاوم بوده و به نور آفتاب نیاز
دارد سایه باعث افزایش تولید برگ می شود در کودهایی که استفاده می کنیم نباید مقدار
ازت زیاد باشد  .فقط در زمان کاشت آبیاری می شود .تکثیر از طریق پیاز انجام می شود
حداقل اندازه پیاز باید  22-21سانتی متر باشد پیش رس کردن آن شبیه سنبل است  .پیاز
الله را در گلدان در اواخر آبان یا اوائل آذر می کارند و سپس در زیر ماسه قرار می دهند
به تدریج با رشد آن م اسه را زیادتر می کنند و در اواخر بهمن تا اوائل اسفند آن را به گلخانه
سرد منتقل می کنند و بعد از چند هفته به گلخانه گرم منتقل می کنند ( 21-11درجه ) تا
گلدهی در آن تحریک شود در مرحله رنگ برداشت می شوند  .عوارض آن خم شدن
ساقه به دلیل کمبود کلسیم می باشد  .رفع آن استفاده از کودهای کلسیم دار می باشد.
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سنبل
بومی مناطق مدیترانه ای است سوخ مطبق دارد و دائمی است
گل آذین خوشه ای و زنگوله مانند می باشد.رنگ گل سفید ،
صورتی و آبی است .
دو نوع مهم دارد
سنبل پارسی فاصله بین گل زیاد و تراکم گل ها کم است .
سنبل هلندی فاصله بین گل کم و تراکم گل ها زیاد است .در پاییز در هوای آزاد کشت
شود دربهار به گل خواهد رفت  .تشکیل گل به اندازه پیاز بستگی دارد (  21سانتی متر ) به
سرما مقاوم است  .نسبت به گلدهی روز خنثی است یعنی درتاریکی گل هم می دهد  .به
سادگی تولید سوخک نمی کند و سال ها طول می کشد تا تولید سوخک کند .
روش  Scoringته شکافی یا خراش دهی
روش  Scoopingته برداری  ،حذف طبق
بعد از اینکه برگ ها زرد و خشک شدند آن ها را از خاک خارج کرده و این دو عمل را
انجام می دهند .
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زمان کاشت در پاییز است و یا گلدانی در اوائل زمستان است  .دمای انباربرای نگهداری تا
زمان کاشت  22درجه می باشد  .استفاده از مالچ درزمستان برای یخبندان شدید الزامی است
.
تکثیر سنبل
تکثیر این گل توسط پیازچههای آن صورت
میگیرد .برای افزایش تعداد پیازچهها ،در سطح
قاعده پیاز ،خراشهای مثلث شکل یا خراشهایی به صورت صلیب ایجاد کنید؛ بدین ترتیب
محلهای خراشدادهشده باعث تحریک به پیازشدگی پیاز میشوند اما به طور معمول تعداد
پیازچههای به دست آمده از پیازهای متوسط معمولی سنبل فقط بین  1تا  1پیازچه است .به
همین دلیل تکثیر سنبل با محدودیت همراه است.
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نرگسDaffodil . Narcissus
سوخ دار دائمی است  .زمان گلدهی اوائل بهار است .
گل های کوچک خوشه ای و خوشبو است .
گل ها ی بزرگ کاله مانند می باشد  .گلدهی نرگس در روزهای آخر سال و آغاز بهار می
باشد .به سرما مقاوم است و در خاک های قلیایی بهتر جواب می دهد
از طریق سوخ حقیقی تکثیر می شود  .سوخک ها را جدا کرده و در اواخر زمستان دوباره
می کارند اگر کوچک باشد  1-1سال طول می کشد تا به مرحله گلدانی برسد.
برداشت و نگهداری سوخ های نرگس  :در اواخر خرداد از خاک خارج کرده و
کامالً خشک می کنند و درانباری خشک و تهویه دار قرار می دهند .دمای انبار نباید بیشتر
از  22-21درجه باشد  .حداقل اندازه سوخ  21سانت باید باشد .
در مرحله گردن غازی باید برداشت شود () Goose – neck
گل های نرگس نباید در جوار گل های دیگر قرار بگیرند چرا که مواردی از خود مترشح
می کند که باعث از بین رفتن گل های دیگر می شود
گل نرگس را می توان در دمای  2-2درجه سانتی گراد به مدت  22روز نگهداری کرد.
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زنبق)) Iris SPP
گیاهی چند ساله و به دو دسته  -2پیازی که کمتربه
عنوان گل بریدنی است  -1ریزومی زنبق به سرما مقاوم
است .
زمان گلدهی اوائل بهار – از اوائل پاییز سربرداری تا ارتفاع  21-12سانتی متر انجام می شود
.
تکثیر از طریق تقسیم بوته می باشد هرقطعه ریزوم باید حداقل دارای یک نقطه رشد می باشد
عمق کاشت  1سانت می باشد .

شرایط انبارداری نگهداری زنبق
برداشت گل های زنبق را زمانی که غنچه ها رنگ نشان می
دهند برداشت می کنند.
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آماریلیس( نسرین )

 Amaryllisاز گیاهان مناطق گرمسیری و بومی امریکای جنوبی و مرکزی است و پیاز
حقیقی پوشش دار است گل ها به رنگ هاسفید  ،قرمز روشن و تند بوده و گاهی خطوط
سفید رنگی مشاهده می شود .به سرما حساس بوده و برگ ها از اوائل بهار تا اواخر تابستان
رشد می کنند بعد از آن برگ ها زرد شده و برگ ها وارد یک دوره رکود  1 -1ماهه می
شود و سپس در زمستان گل می دهد در زمان استراحت آبیاری انجام نمی شود برای بیشتر
کردن دوام عمر گلدان حذف بساک باید در دستور کار قرار گیرد  .از طریق سوخک های
اطراف سوخ مادری قابل تکثیر می باشد محیط اطراف سوخک ها باید  12سانتی متر باشد و
 2/1سوخک باالی خاک باشد .
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فرزیا
فریزیا گیاهی است علفی ،پیازی و بومی افریقای
جنوبی که در گلکاری از نظر تولید گل بریده
اهمیت بسیاری دارد .ارتفاع گیاه  12تا  22سانتیمتر و
طول ساقه گل دهنده به  21تا  11سانتیمتر میرسد.
گلهای آن معطر ،قیفی شکل ،به طول 1ـ  1سانتیمتر در رأس ساقه مجتمع هستند و به رنگهای
بسیار متنوع و زنده مانند :زرد ،قرمز ،آبی و بنفش ،صورتی و غیره میباشند .برگهای فریزیا
راست و شمشیری و سبز رنگ است .پیاز این گیاه توپر به شکل گالبی و به صورت ساقه
زیرزمینی است.
زمان گلدهی :
اغلب فریزیاها در زمستان یا اوائل بهار گل میدهند .با استفاده از ارقام متنوع و روشهای
مختلف کشت (کشت معمولی ـ تابستانه ـ دیررس ـ زودرس) میتوان تمام سال گل به بازار
عرضه نمود]Only registered and activated users can see links[.
نیازها :
این گیاه در شرایط آفتابی یا کمی سایه رشد میکند خاک مناسب برای کشت آن باید
دارای زهکشی خوب باشد میتوان از مخلوط خاک برگ و تورب و ماسه و کود کامالً
پوسیده استفاده کرد .الزم است آبیاری در فصل گلدهی به طور مرتب انجام گیرد و خاک
مرطوب باشد و چنانچه در گلخانه کاشته شدهاند هوای آن بهطور مرتب تهویه شود .موقعی
که شاخ و برگ گیاهان پژمرده و خشک شدند آبیاری قطع میگردد.
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کاشت پیازچه :
پیازچه ها در اطراف پیاز مادری بهوجود میآیند آنها را جدا کرده در محل خشکی تا
استفاده در فصل جدید انبار میکنند .پیازها را به فاصله  22ـ  1سانتیمتر و به عمق  1سانتیمتر
میکارند .چهار روش برای پرورش این گیاهان می توان بهکار برد.
2ـ کشت معمولی ـ پیازها را در پاییز در گلخانه سرد می کارند .باید مواظب بود که زمستان
یخ نزنند وحرارت از  21درجهسانتگراد باالتر نرود بدین طریق گلها در اسفند ماه ظاهر
میشوند.
1ـ کشت تابستانه ـ پیازها را در اردیبهشت ماه در هوای آزاد میکارند .گلها از تیر تا شهریور
ماه ظاهر میشوند .
1ـ کشت دیررس ـ پیازها را بین ماههای مهر تا فروردین در گلخانه سرد می کارند و در
اردیبهشت و خردادماه گلها ظاهر میشوند.
1ـ کشت زودرس ـ پیازها را بین ماههای اردیبهشت و اواخر مرداد میکارند و در شهریور
ماه چنانچه الزم باشد روی کرتها شاسی قرار میدهند گلها از مهر تا آذر ماه ظاهر خواهند
شد .فاصله بین از بین رفتن گلها و خارج کردن پیازها از زمین در حدود 2ـ  1هفته می باشد.
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زعفران زینتی
مکان اصلی کشت برای زعفران ،شهر مشهد و
قائنات است و در تهران بندرت رشد می کند ولی
در شرایطی مانند گلخانه می توان آن را پرورش
داد .پوردالن در این باره می افزاید :خاک مناسب
برای آن خاک رسی شنی است یعنی خاکی که
مقدار بیشتری رس داشته باشد .پیازها باید در
خاک و در فاصله  21تا  12سانتی متر قرار داشته
باشند و در عمقی برابر  12تا  12سانتی متر کاشته
شوند .توجه داشته باشید غالف زعفران حتماً در
خاک قرار گیرد و باتوجه به این که کشت آن به صورت دیم است باید آن را بطور منظم
آبیاری کرد البته به مقدار کم ولی دفعات زیاد ،بطوری که سطح خاک همیشه نیمه خشک و
رنگ روشنی داشته باشد .تکثیر آن نیز از طریق پیاز توپر ممکن است.
گلهای پیازی با زیبائی و عطر دلفریب خود در فصل بهار بسیاری از مردم را به دشتها و
کوههای اطراف شهرها جذب میکنند .این گلها آنچنان دلانگیزند که میتوان ساعتها
به تماشای زیبائی آنها نشست .گلهای پیازی را در فضای سبز مصنوعی خانه و خیابان نیز
میتوان کاشت اما به مراقبتهای ویژهای نیاز دارد.
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کوکب
Dahila sp

(ریشه بهصورت غده)
وقتی قسمتهای هوائی گیاه زرد
شد ،ساقهها را از ارتفاع ده
سانتیمتری سطح خاک قطع کنید ،خاک اطراف ساقه را به شعاع 12سانتیمتر از مرکز
بردارید و با دقت به کمک چنگک غدهها را بیرون آورید ،آنها را تکان دهید تا خاک
اطرافشان فرو ریزد .پس از چند ساعت آنها را در آفتاب قرار دهید تا خشک شوند .حال
میتوانید به دو روش عمل کنید:
الف) غدهها را فوراً تقسیم کنید زیرا غده تازه به راحتی بریده میشود و تشخیص چشمها یا
جوانههای رشد کننده در این زمان آسان است .برش باید از محل ساقه صورت گیرد
بهنحوی که با هر قسمت از غده 1،1سانتیمتر از ساقه و یک چشم باقی بماند .سطح برش را
با پودر گوگرد بپوشانید تا از پوسیدگی آنها جلوگیری شود ،سپس قطعات را در شن یا
ورمی کولیت قرار دهید و در طول زمستان در یک مکان خنک (1ـ1درجه سانتیگراد) انبار
کنید .با این روش خطر چروکیدگی غدهها کاهش مییابد.
ب) حدود 1ـ1هفته قبل از کاشت در بهار غدهها را به روش الف برش دهید و آنها را در
ماسه مرطوب قرار دهید تا تحریک به ریشهدهی گردند.
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گل حسرت
Colchicum autumnal
(ریشه بهصورت پیاز)
گلهای صورتی ،بنفش ،ارغوانی و سفید آن اواخر
تابستان از درون خاک سر در میآورند و در این فصل نیاز به مراقبت ویژهای ندارند.

گل مریم
tuberosa Polyanthes
(ریشه بهصورت غده پیازی شکل)
گلهای زیبای مریم در اواخر تابستان و اوایل پائیز روی خوشههای بلند ظاهر میشوند .در
پائیز وقتی برگها زرد شدند آبیاری را قطع کنید ،پیازها را از خاک در آورید و آنها را در
مکانی گرم انبار کنید و یا هر سه عدد پیاز را در یک گلدان به قطر 21سانتیمتر بکارید .هر
1سال یکبار در پائیز ،هنگام تقسیم پیازهاست.

عوامل موثر برای نگهداری پیاز مریم:
دمای مناسب برای نگهداری پیاز در انبار  1/1درجه سانتیگراد می باشد .برای افزایش کیفیت
پیازها بهتر است  1هفته قبل از کاشت ،آنها را در هوای آزاد قرار داد .گاهی هم به مدت 2
هفته پیازها را در دمای  12درجه سانتیگراد نگهداری می کنند .چنانچه پیازها به مدت
بیشتری در دمای  12درجه سانتیگراد نگهداری شوند تعداد سنبله گل بیشتر می شود ولی
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کیفیت سنبله و تعداد پیازچه های تولیدی کم خواهد شد .تعداد پیازچه های تولیدی به زمان
کاشت ،عمق و فاصله کاشت و حاصلخیزی خاک بستگی دارد .به عالوه توانائی گلدهی
پیازهای جانبی هم مهم است .برای باال رفتن این توانائی باید تعداد پیازهای جانبی در هر پیاز
مادری کم باشد .برای اینکار از هورمون های گیاهی استفاده می شود .کاربرد هورمونهائی
مانند اسید جیبرلیک و کلرومکوآت  ،رشد پیازهای جانبی را تحریک کرده و به این ترتیب
اندازه آنها بزرگ می شود( .پیاز گل مریم)
روشهای کاشت مریم:
پیاز مریم را در زمین و یا گلدان می کارند.
 -1کشت در زمین:
تاریخ کاشت به اندازه پیازچه ها بستگی دارد .محل کاشت مریم باید
مکانی کامال آفتابی و دور از باد باشد .برای کاشت ردیفی با استفاده
از فارور زمین را به صورت جوی پشته در می آورند .عمق کاشت باید
طوری باشد که قسمت باالی پیاز به مقدار بسیار کمی با خاک پوشانده شود ،بطوریکه نوک
پیاز هم سطح خاک باشد .پیازچه های ریز بصورت سطحی به فاصله  21-12سانتیمتر از هم
کاشته می شوند و پیازچه های درشت ،عمیق تر و به فواصل  12-11سانتیمتر از یکدیگر
کاشته می شوند .بعد از کاشت باید فوری آبیاری انجام شوند .در هنگام کاشت باید پیازهای
درشت و رسیده را انتخاب نمود .پیازها را در بهار موقعی که هوا گرم می شود می کارند.
گیاهان در هوای آزاد ،در تابستان گل خواهند داد ولی اگر هدف تغییر دادن زمان گل دادن
آنها باشد پیازها را در زمان های مختلف میتوان کاشت .چنانچه پیازها در فصل پاییز کشت
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شوند الزم است آنها را تا موقع کاشت ،در انبار خنک در دمای  1/1درجه سانتیگراد
نگهداری نمود تا از جوانه زدن آنها جلوگیری شود.
 -2روش کاشت در گلدان:
برای کاشتن گل مریم در گلدان باید پیازهائی را که گل نداده اند ،جدا کرده و آنها را در
گلدان مملو از خاک تازه ،مخلوط با خاک برگ ،کاشت و در گلخانه سرد و یا در اتاق،
بدون اینکه گلدانها را آبیاری کنند تا اواسط اسفند نگاهداری نمایند.
گلدهی:
گل مریم بسته به فصل کاشت ،در بهار ،تابستان ،پاییز و یا زمستان گل می دهد .در حالت
عادی پیازی که در بهار کشت شده ،گلدهی آن از اواسط تابستان شروع می شود که
برحسب رقم گلدهی می تواند تا اواسط پائیز ادامه یابد .در مناطقی که زمستان زیاد سرد
نیست و فصل سرما زود شروع نمی شود می توان پیاز مریم را در بهار دیرتر کاشت تا
گیاهان در اوایل پائیز گل بدهند .برای تولید گل مریم در فصل سرما می توان از گلخانه ای
با دمای حدود  22-21درجه سانتیگراد استفاده نمود که پیازها پس از  1هفته به گل خواهند
نشست.
خاک :
خاک مریم باید سبک  ،شنی  ،حاصلخیز و با زهکشی خوب باشد pH.مناسب خاک برای
کاشت گل مریم  2-1می باشد .در صورتی که خاک سنگین باشد برای داشتن رشد غده ای
خوب الزم است ابتدا خاک اصالح شود.
آبیاری:
در طول دوره رشد ،رطوبت خاک باید حفظ شود اگر خاک خشک باشد شاخ و برگ گیاه
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به رنگ ،سبز یا آبی تیره در آمده و به عالوه کیفیت گل هم پایین می آید .مقدار آب الزم
و د وره آبیاری به آب و هوا  ،نوع خاک و میزان بارندگی بستگی دارد .در آبیاری مریم نباید
زیاده روی کرد چون این گیاه به رطوبت حساس است .در خوزستان در فصل های بهار و
تابستان آبیاری باید  1-1روز در میان انجام شود و در فصل های پائیز و زمستان به صورت
یک هفته در میان و در نهایت باید هر  21روز یک بار باید گل مریم آبیاری شود .آب با -1
 =pH 2/1و EC1000میکروموس بر سانتی متر برای گل مریم مناسب می باشد.
دما:
پیاز مریم به سرما حساس بوده و در زمستان باید از خاک خارج گردیده و در انبار نگهداری
شود .اگر دمای هوا در فضای باز ،بین  12-12درجه سانتیگراد باشد میزان تولید پیاز به
باالترین مقدار خود می رسد .دمای بهینه نگهداری بوته مریم  21/1-11/1درجه سانتیگراد
می باشد و چون گیاه به سرما حساس است دمای پائین  22درجه سانتیگراد به آن آسیب می
رساند.
نیاز نوری  :گل مریم نیاز به نور زیاد و کامل دارد و هرگز در سایه قادر به رشد نمی باشد.
تغذیه :برای تولید گل مرغوب ،گیاه به مواد غذایی زیادی نیاز دارد .کودهای پایه (
 )N.P.Kشامل kg250 :فسفات آمونیوم kg160 ،سولفات پتاسیم و  kg 165اوره قبل از
کاشت به هر هکتار زمین اضافه می شود .چون پیاز عالقه به کود دارد نباید زیاد عمیق کاشته
شود عمق  1سانتی متر کافی است و پس از سبز شدن هرچه به پیاز کود داده شود بهتر است.
کودهای فسفره و ازته به صورت سرک همراه آب آبیاری و یا به صورت محلول پاشی -22
 12روز پس از کاشت مصرف می شوند کودهای میکرو ،سکوسترون آهن و کودهای مایع
نیز به صورت محلول پاشی و همراه آب آبیاری استفاده می شوند.
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کمبود ازت و فسفر باعث کم شدن تعداد برگها می شود در حالی که زیادی این دو عنصر
باعث افزایش تشکیل پیاز و تعداد آنها می گردد .ازت باعث زیاد شدن تولید پیازچه هائی
که کمتر از  1سانتیمتر قطر دارند می شود ولی بر تعداد پیازهای گل دهنده اثری ندارد.
مصرف کودهای آلی به تنهائی ،باعث ازدیاد تولید غده های بزرگتر از  2سانتیمتر می شود.
به منظور تولید پیاز های درشت گل دهنده الزم است گیاه به مقدار کافی پتاسیم دریافت
کند .در پرورش گل مریم از کود مرغی به مقدار  2تا  1تن در هکتار نیز استفاده می کنند.
این کود همراه با آب آبیاری به زمین اضافه می شود .ابتدا کود مرغی را در گودالها و
حوضچه های بزرگ با آب مخلوط می کنند که بعد از انجام عمل تخمیر  ،شیره ای بدست
می آید (شیره کود) که از آن برای تغذیه گیاه استفاده می کنند.
برداشت :
 12تا  222روز بعد از کاشت پیاز ،گل مریم آماده برداشت است .برداشت گل برای مصارف
بازارهای دوردست ،زمانی انجام می گیرد که پائین ترین جفت گلچه (  2-1گلچه انتهائی)
باز شده باشند و برای مصارف محلی وقتی برداشت گل انجام می شود که نیمی از گلچه ها
باز شده اند.

آفات  ،بیماری ها و علف های هرز مهم :
کنه ها از جمله آفات مهم گل مریم هستند و در شرایطی که فاصله کاشت خیلی کم و
تراکم کشت باال باشد به گل مریم خسارت وارد کرده و باعث قهوه ای شدن جوانه انتهائی
می شوند .تریپس ها و شته ها نیز از جمله آفات مهم این گل محسوب میشوند.
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برخی علف های هرز مانند اویارسالم ،پنیرک و پیچک هم به گل مریم خسارت وارد می
کنند که الزم است به منظور جلوگیری از خسارات آنها ،این علف ها به وسیله کارگر در دو
تا سه مرحله وجین شوند .اگر میزان آلودگی مزرعه زیاد باشد تا چهار نوبت هم وجین علف
های هرز انجام می شود .
گل شیپوری
zantedesschia
از انواع گل شیپوری گونه فوق
 z.AETHIOPICAبرای نگهداری
در اطاق مناسب است از آنجا که برگها تا
میزان قابل توجهی رشد کرده و بزرگ می
شوند نیاز گیاه به آ‘ بواسطه باال بودن درصد تبخیر باالست  .آب داده شده باید حتی االمکان
فاقد مواد آهکی باشد باین سبب آب باران برای آن مفید است  .خاک الزم است غنی و
مملو از مواد آلی باشد  .پس از سپری کردن یک دوره استراحت در ماههای خرداد و تیر
گل شیپوری را می توان از طریق گیاهچه های کوچکی که بوجود میاورد تکثیر نمود  .در
تابستان گلدان را بیرون از اتاق گذاشته با سپری شدن دوره استراحت به آن مجددا آب و
کود بدهید .با آغاز آنرا بداخل آورده تحت  1-22درجه سانتیگراد نگهداری کنید اگر
حرارت محیط باالتر از  21درجه سانتیگراد باشد بهتر است پیوسته روی گیاه آب بپاشید تا از
خشک شدن غنچه ها جلوگیری کرده باشید  .گلها درزمستان یا بهار پدیدار میشوند.
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گل لیلیوم
تکثیرلیلیوم:
از طریق جدا کردن فلس های پیازی تکثیر می شود .
فلس ها در پاییز روی ردیف هایی به فاصله 21
سانتیمتر در بستر کاشتی که در گلخانه مهیا می شودکشت می گردند .پیازچه ها که بعد از
یک فصل رویشی تشکیل می شوند از خاک خارج و مجددا در فصل مناسب در خاک
خارج از گلخانه کشت می شوند  .در فصل پاییز پیاز های رسیده برداشت شده به بزرگی
آنها درجه بندی می شوند _پیاز های کوچک محیطی برابر  21تا  21سانتیمتر و پیاز های
درشت محیطی برابر 11تا  11سانتیمتر را دارا می باشند_پیاز های کوچک بوته های کوچک
و تعداد کمتری گل تولید می کنند .فصل برداشت پیاز لیلیوم مهر ماه است.زود تر از این
زمان برداشت صورت نمی گیرد زیرا رشد در فصل پاییز انجام می شود.
نور:
در گلخانه حد اکثر نور را باید برای پرورش این محصول مهیا کرد .در صورتی که به هر
دلیل نور به این محصول نرسد (شرایط جوی یا قرار دادن گلدانها درکنار یکدیگر و سایه)
بوته ها بلند می شوند و تعداد کمتری گل می دهند و در این شرایط احتمال زرد شدن
برگهای پایینی گیاه وجود دارد.
طول مدت روز تاثیری در گل دهی لیلیوم ندارد با وجود این در روز های بلند لیلیوم بلند تر
و درشت (از نظر ارتفاع بوته) می شود  .از این عامل (طول مدت روز )برای تنظیم گل د هی
و رشد و نمو استفاده ای به عمل نمی آید ولی در صورتی که محصول بیش از حد کوتاه
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شود میتوان از طریق نور مصنوعی رشد و نمو آن را زیادکردو در عکس این حالت با کوتاه
کردن طول مدت روز (پوشش با پارچه های سیاه )از رشد بی رویه آن جلو گیری کرد  .در
صورتی که هدف زودرسی گل باشدحد اقل  2هفته قبل از گل دهی به طول مدت روز
افزوده می شود .
درجه حرارت:
رشد و گل دهی لیلیوم تحت تاثیر مستقیم درجه حرارتی است که پیاز ها بعد از برداشت در
تحت شرایط آن واقع می شوند .همچنین درجه حرارت ماه های آخر کشت و کار پیاز در
مزرعه تاثیر به خصوصی در رشد و نمو و گل دهی این محصول دارد.بعد از برداشت پیاز ها
اگر آنها را به مدت  1تا  2هفته در حرارت  1درجه سانتیگرادنگهداری کنیم در حد اقل
زمانی پیاز ها به گل خواهند رفت ولی باید توجه داشت که این زودرسی با کوچکی گلها
همراه است .همچنین در نتیجه آن از تعداد گلها کاسته می شود .به هر حال در صورتی 2
هفته پیاز های این محصول در سرما قرار گیرند از تاریخ کاشت پیاز ها تا گل دهی بیش از
 212روز طول نخواهد کشید واین در شرایطی است که درجه حرارت گلخانه در  21درجه
سانتیگراد تنظیم شود.در صورتی که بخواهیم گل های لیلیوم را در عید نوروز به بازار عرضه
کنیم از زمان خارج کردن پیاز ها از زمین تا هنگامی که آنها را جهت  2هفته سرما انبار می
کنیم یا در گلخانه قرار می دهیم فرصتی است که پیاز را در حرارتی حدود  12درجه
نگهداری کنیم.
عمال میتوان بعد از کندن پیاز ها و کاشت آنها در گلدان محصول را در ابتدای فصل پاییز در
شاسی های سرد نگهداری کرد و با شروع سرما در اواخر آذر ماه آنها را به گلخانه های سرد
( 21درجه سانتیگراد) منتقل کرد.درجه حرارت این شاسی ها در اواخر فصل پاییز کمی
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باالتر از نقطه انجماد است و بدین ترتیب طبیعتا پیازها سرما ی الزم جهت رشد و نمو و گل
دهی خود را دریافت می نمایند .بدین ترتیب لیلیوم در  21درجه حرارت شب و حدود 12
درجه حرارت روز زودرس می شود.اگر درجه حرارت گلخانه از این سرد تر باشد رشد و
نمو این گیاه به خوبی انجام نمی گیرد ولی در حرارت باالتر رشد و نمواین گیاه بیشتر می
شود.
کشت پیاز ها در گلدان:
پیاز ها را تا زمان کاشت میتوان در حرارت 22تا  21درجه سانتیگراد انبار کرد .خاک گلدان
باید سبک باشد و از اضافه کردن مقادیر زیاد یتورب و مواد مشابه به مخلوط خاک اجتناب
می شود زیرا این مواد آب زیادی به خود می گیرند و در نتیجه شرایط برای پوسیدگی ریشه
فراهم میشود.پیاز لیلیوم تقریبا در کف گلدان کشت می شود .گلدانها در کنار هم چیده شده
و آبیاری می شوند .گلدانها در کنار هم به مدت 1تا 1هفته باقی می مانند و بعدا برگردان می
شوند به این صورت که دو تا سه مرتبه گلدانها جا به جا شده و هر بار فاصله آنها نسبت به
هم بیشتر می شود.با توجه به درشتی و ریزی بوته ها باید فاصله گلدانها بیشتر شود.
برخی مشکالت کشت و کار لیلیوم:
در پاییز برخی از پیاز های زود رس سبز میکنند و این عمل ممکن است قبل از در آوردن
پیاز ها از داخل خاک در خارج از گلخانه اتفاق افتد.بخش سبز شده باید در داخل خاک
قرار گیرد .نباید ساقه سبز شده شکسته شود زیرا برای رشد مجدد ساقه زمانی طوالنی الزم
خواهد بود.بیماری لکه قهوه ای برگ های لیلیوم به دالیل مختلف به وقوع می پیوندد که
یکی از مشکالت مهم است .به هر دلیلی که رشد و نمو ریشه ها متوقف شود شدت این
بیماری بیشتر می شود و روی این اصل موضوع آبیاری دقیق گلدان های لیلیوم اهمیت پیدا
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میکند.آبیاری بیش از اندازه باعث پوسیدگی ریشه و شدت یافتن بیماری لکه قهوه ای
میشود .این لکه ها در بخش فوقانی برگها و به صورت لکه هایدرشت ظاهر می شوند .
همچنین کود پاشی در صورتی که به نحوی صورت گیرد که باعث توقف رشد ریشه ها
شود  ,باعث ظهور لکه های قهوه ای در برگهای لیلیوم می شود .باید در مخلوط خاک یک
چهارم تورب یا کود پوسیده افزود تا شرایط بهتری برای رشد ریشه ها فراهم شود عارضه ی
کمی تعداد گل به دلیل کشت پیازهای کوچک روی می دهد  .همچنین این عارضه ممکن
است به دلیل انبار کردن پیازها به مدت طوالنی و یا خشکی هوای انبار باشد.ترکیدن جوانه
های گل که به دلیل کمبود آب گیاه روی می دهد در نتیجه ی ضعف ریشه ها در جذب
آب,کمی نور و یا ضعیف بودن آن ,و یا باال رفتن درجه ی حرارت در طول زود رسی اتفاق
می افتد  .زرد شدن و ریزش برگ های پایینی این گیاه در نتیجه ی کمبود نور(فاصله ی کم
گلدان ها از یکدیگر) و یا کمبود ازت است  .فاصله دادن به بوته ها و کود پاشی ازت بعد از
خارج شدن برگ هااز داخل خاک در جهت رفع این عارضه توصیه شده است.
بیماری و آفات لیلیوم:
مهم ترین عامل بیماری زای پوسیدگی ریشه در این گیاه ریزوکتونیا و پی تیوم است ,لیکن
عوامل بیماری زای دیگر نیز در پوسیدگی ریشه دخالت دارند.روی این اصل ضد عفونی
خاک ,گلدانها و محل و کلیه ی وسایلی که به نحوی باکشت و کار این گیاه مربوط است
عمل می شود  .انتخاب خاک سبک شنی که به خوبی زه کشی می شود و آب را در گلدان
ها نگه نمیدارد  ,برای رشد و نمو بهتر ریشه لیلیوم همواره توصیه شده است ,در چنین خاکی
پوسیدگی ریشه کمتر اتفاق می افتد .لکه های گرد و یا بیضی شکل به رنگ روشن به دلیل
عامل بیماری زای بوتریتیس روی برگ و گل ها ظاهر می شود و در تحت شرایط مرطوب

138

لکه ها از گرد خاکستری رنگ پوشیده می شوند.بهترین راه مبارزه با این عارضه کمبود
رطوبت گلخانه و باال بردن میزان تهویه است.
همچنین بیماری ویروسی در لیلیوم نیز گزارش شده است  .از مهم ترین آفات لیلیوم می توان
از شته ها نام برد .شته ها مخصوصا به بخش انتهایی برگها حمله ور می شوند .شته ها باعث
ترک خوردن و از هم پاشیدن جوانه های گل نیز می شوند که به آسانی با سموم معمولی
حشره کش شته ها قابل کنترل می با شند که باید سم پاشی ها به کرات انجام می پذیرد.و در
آخر نماتد ها باعث پوسیدگی ریشه میشوند که مبارزه با نماتد ها غالبا در خاک خارج از
گلخانه به شدت عمل میشود
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گالیول Gladiolus grandifora
گیاه دیگر این خانواده گالیول است که در رنگها و
اندازههای مختلف وجود دارد .گالیولهای پا بلند و پا
کوتاه با رنگهای متنوع ،ارقام جدیدی هستند که به
تازگی به بازار عرضه شدهاند.گالیول از گیاهان بومی فالت ایران بوده است و بعدها به
کشورهای دیگر صادر شده و کارهای به نژادی بر روی آن انجام شده است که در
شکلهای امروزی وجود دارند .گالیولها در فصل بهار در مناطق کوهستانی میرویند رنگ
آبی بسیار زیبا و رایحه مالیمی دارند و منظره فوقالعاده زیبایی را بوجود میآورند.گالیول،
گیاه پیازی حساس به سرما است و به کمک پیاز و پیازچه تکثیر مییابد .هر پیاز تعداد زیادی
پیازچه در اندازههای مختلف تولید میکند و یکی از گیاهان پیازی پر محصول محسوب
میشود.
نحوه کشت پیازها بدین صورت است که آنها را در یک خاک شنی رسی و سبک با
زهکشی مناسب قرار میدهند .بعد از پایان دوره سرما پیازها را در زمین میکارند و عمق
خاکی که در روی این پیازها قرار میگیرد در حدود  1تا  1سانتیمتر است .به محض کاشت
شروع به آبیاری منظم محصول میکنند تا اینکه جوانههای برگی ظاهر شوند .لذا بعد از
رویش سه برگ اولیه ،یک ساقه گل دهنده قطور از گیاه بوجود میآید .تمام این عملیات
در محل پر نور صورت میگیرد .بعد از اینکه ساقه گل دهنده به حد معینی رشد کرد،
گلچهها کم و بیش بر روی ساقه آن دیده میشوند .در مرحله سه برگی قبل از اینکه ساقه
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گل دهنده ظاهر شود تولید کنندگان ،کود سَرَک و کود نیترات آمونیوم یا اوره را به مقدار
 1تا  1کیلوگرم در هکتار با خاک مخلوط میکنند و آبیاری میکنند .این عملیات بعد از
ظاهر شدن ساقه گل دهنده باز هم تکرار میشود.
زمان برداشت گیاه در ساعت اولیه بامداد و قبل از گرمی هوا میباشد .و در دستههای 11
تایی یا  12تایی بسته بندی میشود سپس به محل انبار گلها و بازار عرضه میشود .همچنین
زمانی گلهای گالیول را برداشت کنید که حدود  %12مزرعه گلهای شکفته شده داشته
باشد و رنگ گلبرگها نیز ظاهر شده باشد .
بعد از پایان کار برداشت گلها ،برای تداوم رشد رویشی آبیاری مرتب و گاهی افزودن مواد
غذایی الزم به خاک ضروری است .به محض اینکه عالئم خزان را در روی برگهای
گالیول دیدید باید تعداد دفعات آبیاری مزرعه را کم کنید طوری که بعد از یک یا دو هفته
آبیاری کامالً متوقف شود .
دوام شاخه های بریده گالیول بستگی به عوامل رشدی و زمان برداشت گل دارد ولی بطور
معمول در یک منطقه کوهستانی با دمای خنک و یا در جایی که اختالف حرارت شب و
روز حداقل  1تا  1درجه باشد ،گلهای گالیول حدود  21روز دوام دارند .
نگهداری پیازها بعد از پایان دوره رویشی و خزان برگها الزم و ضروری است .
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شست و شو و خشک کردن پیازها .در سالهای اخیر بازارهای اروپایی ارقام پا کوتاهی از گالیول معرفی کردهاند که به ارقام
بومی و گل آبی در ایران شباهت دارد .ارقام پا کوتاه ،بعنوان یک  Pot plantقابل
نگهداری هستند اما در هر دوره فقط یک بار گل میدهند .
این گیاه احتیاج به خاک معمولی با کمی کود پوسیده دامی دارد و حد اقل پیاز آن باید 1
سانتیمتر زیر خاک باشد و مقدار آب آن مانند گل های دیگر باغچه است.
▪روش کاشت و تکثیر
این گل به دو روش کاشتن پیاز در خاک و یا پرورش پیاز آن در آب زیاد می شود.
الف ) کاشتن پیاز در خاک :برای کشت ابتدا حفره ای با عمق  1سانتیمتر احداث کنید
و بعد پیاز را داخل آن گذارده به طریقی که سر پیاز به طرف باال قرار گیرد و بعد خاک و
کودی را که آماده کرده اید روی آن و اطراف آن بریزید و آبیاری کنید.
ب ) پرورش در آب :کشت در آب و یا ظرف های سفالی سوراخ دار می باشد .پس از
انتخاب ظرف هایی که برای کشت پیاز اختصاص داده اند بهتر است  1تا  1پیاز را در یک
ظرف آب قرار دهید .هنگامی که پیاز مستقیما در آب کاشته می شود باید پیرامون و زیر پیاز
مقداری پنبه قراردهید تا زودتر ریشه کند.
توجه داشته باشید که مقدار آبی که در ظرف می ریزید همیشه پایین تر از سر پیاز باشد و
طوری پیازها را قرار دهید که سر آنها از آب بیرون باشد و هر روز دقت نمایید که کسری
آب را تامین کنید.
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اندازه :ارتفاع  22سانتیمتر – فاصله کاشت  22سانتیمتر
محل  :سایه و آفتاب
خاک  :مرطوب
حساسیت  :مقاوم به سرما
عمر گل  :دو هفته برنگهای سفید  -بنفش روشن و تیره دورنگ
قطر گلها  5سانتیمتر
برگها  :نازک و کشیده و باریک با راه راه سفید
کابرد  :در حاشیه ها -باغچه های سنگی -میان چمن – بطور پراکنده و توده ای
ازدیاد  :پیازها میتوانند بدون آنکه هر ساله نیاز به جابجائی داشته باشند در جای خود باقی
بمانند .در ماه اردیبهشت پس از قهوه ای شدن برگها پیازهارا خارج نموده و تمیزکرده در
مکان هواداری خشک کرده و در فصل کاشت مورد استفاده قرار گیرد.
توصیه ها  :از انجائیکه این گیاه دارای واریته های متعددی است بایستی در تنظیم و ترکیب
رنگها دقت و توجه داشته و هنگام کاشت پیازها را در عمق  1سانتیمتر بکارند.
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سیکلمن
CYCLAMEN
سیکلمن را باید در خنک ترین مکان یعنی کنار پنجره رو به شمال نگه داری نمود  .دلخواه
ترین حرارت 22-22درجه سانتیگراد است متقابال از دادن آب سرد به گیاهان باید خوداری
کرد  .بهتر است آب را از انتهای گلدان به ریشه ها رساند به این ترتیب که گلدان را در
سطل محتوی آبی که تا حدود 12درجه سانتیگراد گرم شده است بمدت چند دقیقه قرار داد.
هنگامیکه خاک گلدان رو به خشکی میرود این عمل باید تکرار شود  .پس از ریختن گلها
بتدریج از میزان آب کاسته تا کلیه برگها خشک شوند  .سپس ریشه های متورم را باید در
گلدان بزرگتری منتقل نموده آنرا در جای خنکی قرار داده و مرتبا برروی آنها با اسپری آب
پاشید  .اواخر تابستان مجددا رشد کرده ودر اواخر پاییز گل خواهد داد و تکثیر آن در
سطح وسیع از طریق بذر میباشد و این گیاه به راحتی بذر تولید می نماید.

خاک :
خاک خوب زهکشی شده و متمایل به آهکی لیمونی را دوست دارد حتی در خاک اندکی
اسیدی نیز رشد کرده و اگر خاک شنی و یا اسیدی باشد نتیجه مطلوبی به دست نمی آید .
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اسم فارسی  :آماریلیس
اسم علمی Hippeastrum Herb - Amarilis :
آماریلیس نباتی است دائمی گل ها در این نبات به رنگ
های مختلف از سفید خالص تا قرمز تند و مایل به سیاه به صورت یکرنگ یا دورنگ نسبتا
درشت و در هر ساقه گلدهی به طور متوسط حداقل  1تا  2شیپور گل دارد و در هر فصل
رویشی یکبار گل می دهد دوام گل روی پایه ی مادری  22-21روز و به صورت شاخه
بریده یک هفته است.
در مرحله ی اول رشد پیاز ها احتیاج به مراقبت ویژه ای ندارند و پیاز ها با رطوبت و حرارت
کافی به راحتی قادر به تولید ساقه گل دهنده خواهند بود.
پیازهای آماده در خاک هی بسیار غنی و نسبتا سبک کشت می شوند و در دوران رشد نیاز
به کودهای محلول دارند.از آنجا که ظهور گل قبل از برگ هاست نیاز به نور زیاد و مستقیم
دارند.
نوع گیاه  :پیازی
ارتفاع  11 :الی  21سانتی متر
پایداری  :خزان دار
نیاز نوری  :آفتاب پسند نیمه آفتاب نیمه سایه
کاربرد  :به هر سه حالت شاخه بریده گلدانی و کاشت در هوای آفتاب
زمان گلدهی  :اردیبهشت
روش تکثیر  :پیاز و بذر
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گل اختر
نام علمیCanna wgoming :
خانوادهCANNACEAE :
این گیاه از خانوادۀ  Cannaceaeاست  .گلهای
بسیار زیبایی دارد و گیاهی دائمی است .این گیاه از
خانوادۀ  Cannaceaeاست  .گلهای بسیار زیبایی دارد و گیاهی دائمی است .اختر گلهای
این گیاه در تابستان پدیدار می شود و در رنگهای زرد و سرخ و نارنجی و بنفش و غیره
وجود دارد این گیاه ریزومهایی قوی دارد.
ریشه این گیاه به شکل ریزوم بوده و دارای برگهای پهن و سرنیزه ای به رنگ سبز-ارغوانی
و بسیار جذاب می باشد که پس زمینه خوبی برای گیاه علمی زینتی که دارای برگهای
شمشیری هستند بشمار می رود .در اواخر تابستان گلهای زرد -نارنجی آن روی گل آذین
های سنبله و ساقه هایی به بلندی  2/1متر ظاهر می شوند .بازشدن گلها تا اواسط پائیز ادامه
می یابد.
نیازها :مکان آفتا بی ،خاک سبک و غنی از مواد آلی که مرتباً مرطوب نگهداشته شده و با
کود مایع تقویت شود .در اوایل زمستان که برگهای گیاه خشک و سیاه شدند ریزومها را از
خاک درآورده و آنها را در مکانی خنک درون کمپوست کمی مرطوب نگهداری می کنند
تا چروکیده نشوند .ریزومها را در بهار می توان در هوای آزاد کاشت.
ازدیاد :از طریق تقسیم در فصل بهار و کاشت بذر در فصل زمستان در دمای  12درجه
سانتیگراد یا بیشتر امکان پذیر است.این گیاه از خانوادۀ  Cannaceaeاست .گلهای بسیار
زیبایی دارد و گیاهی دائمی است  .گلهای این گیاه در تابستان پدیدار می شود و در رنگهای
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زرد و سرخ و نارنجی و بنفش و غیره وجود دارد این گیاه ریزومهایی قوی دارد که روی
آنها جوانه هایی رشد و نمو می کند و برای تکثیر این گیاه هم باید همین جوانه ها را با
مقداری از ریزوم قطع کرده و در فصل بهار بکارید .
در تهران به راحتی می توانید آن را در بیرون از منزل کشت کنید  .اما باید در زمستان
ریزومها را از سرمای شدید محافظت کنید .
مشخصات:
اسم علمی گیاه نگونسار  ، Cyclamen persicumاز خانواده  Primulaceaeمی باشد.
این جنس دارای  21گونه مختلف از گیاهان غده دار است که به صورت وحشی در کشورها
و جزایر مدیترانه ای یافت می شود .گونه موردنظر ما ،بومی کشورهای شرقی مدیترانه ای و
ایران است .ارتفاع آن به  21تا  11سانتی متر می رسد .گلهای آن معموال در اوایل بهار ظاره
می شوند .سیکالمن برگهای کروی ،قلمی شک و سبز تیره دارد .در بعضی واریته ها لکه
های نقرهای رنگ روی برگها به چشم می خورد .گلهای معطری به طول  1/1تا  1سانتی متر
و به رنگ صورتی ،قرمز ،ارغوانی و سفید دارد سیکالمن گیاهی علفی دائمی است که بخش
پایینی ساقه (هیپوکوتیل) آن در نزدیکی سطح خاک قطور شده و تشکیل ژوخه (غده)
میدهد .برگها به طور مستقیم از این ژوخه بیرون میآیند .ژوخه ممکن است تخممرغی شکل
با پهن و گرد باشد.از نظر گیاهشناسی این گیاه تک لپهای کاذب است و تنها یک لپه در
رویان آن توسعه مییابد.سیکالمن یک محصول مهم گلخانهای است که در فصل زمستان به
بازار عرضه میشود .نگهداری آن در منازل نسبتا مشکل و نیازمند مراقبت بیشتری است.
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گلدهی:
این گیاه در زمستان گل میدهد .اگر بذر را اواخر تابستان امسال کشت کنید زمستان سال بعد
گل میدهد 21( .تا  22ماه بعد از کشت بذر گلدهی اتفاق میافتد) البته روشهای نوین دوره
رشد را میتوانند به  1ماه کاهش بدهند.
توجه پزشکی :هیچ قسمتی از گیاه خوراکی نیست و خوردن آن موجب مسمومیت میشود.
نیازها و مراقبت:به طور کلی سیکالمن به هوای خنک و مرطوب نیاز دارد .دمای شبانه
مورد نیاز این گیاه معموال حدود  22تا  21درجه است( .برای همین وقتی به منزل منتقل
میشود و دمای شبانه در منازل در زمستان معموال باالی  12درجه است و لذا گیاه دچار
مشکل میشود .برای همین در منزل باید در محلی قرار داد که دمای شبانه گرم نبوده و سرد
هم نباشد) دما هیچگاه نباید باالی  11درجه باشد.دمای باال و کوددهی زیاد منجر به عدم
گلدهی میشود .دمای خیلی کم و کود دهی کم نیز منجر به گیاهی نمو نیافته با دمگلهای
طویل میشود.
نور :از فروردین تا مهر ماه باید با ایجاد سایه از شدت نور کاسته شود و پس از آن نیز در
معرض نور خیلی شدید قرار نگیرد.
تهویه هوا :تهویه هو ا برای این گیاه ضروری است چون از هوای خفه بیزار است .برای
همین در گلخانه های تولیدی معموال زیر گلدان سیکالمن یک گلدان خالی را به صورت
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معکوس به عنوان پایه قرار میدهند تا گیاه در ارتفاع بیشتری قرار بگیرد و گلدانها را طوری
میچینند که برگهای گیاهان به هم دیگر برخورد نکند و بین دو گلدان فضای کافی برای
گردش هوا وجود داشته باشد.
آبیاری  :آبیاری متوالی مفید است ولی آب نباید ته گلدان و پای گیاه انباشته شود که منجر
به پوسیدگی میشود .از آبهای آهکی نباید استفاده شود چون باعث ایجاد لکههای سفید روی
برگها میشود که منجر به زخمی و خراب شدن برگها میشود.
 :pHبین  1تا  2برای این گیاه مناسب است.
کود :کود مورد نیاز گیاه نگونسار را میتوان به میزان  1گرم در لیتر  ،هر هفته یکبار در
تابستان و دو هفته یکبار در زمستان مورداستفاده قرار داد.
خاک :مخلوطی از خاک برگ و ماسه برای رشد این گیاه مناسب است .ترکیب  1تا 1
قسمت خاک معمولی و خاک برگ همراه یک قسمت ماسه و یک قسمت کود حیوانی
پوسیده .امروزه از ترکیب پیت ماس  +کوکوپیت  +پرلیت استفاده میشود باید بسیار سبک
باشد و از تهویه خوبی برخوردار باشد تا از پوسیدگی ژوخه جلوگیری شود.
ازدیاد :افزایش این گیاه بیشتر با کشت بذر در اواخر مرداد و شهریور انجام میشود .همچنین
با تقسیم بخش ژوخهای قابل تکثیر است .درصد جوانهزنی بذرها کم است .و بذرهایی با سن
کمتر از یکسال بهتر هستند( .در ظروف در بسته در دمای  1درجه تا دو سال میتوان بذرها را
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نگهداری کرد) .بذرها سیاه رنگ و به نسبت درشت هستند و در فاصله  2تا  1سانتیمتری
کشت میشوند .در بستری از ترکیب ماسه پیت خاکبرگ پوسیده و خاک معمولی با نسبتهای
مساوی.در دمای  21تا  12درجه و رطوبت نسبی 222درصد و در تاریکی بذرها پس از  1تا
 1هفته جوانه میزنند .خیساندن بذرها قبل از کاشت مفید است .پس از جوانه زنی نشاءها به
محیط روشن با رطوبت نسبی 12درصد منتقل میشوند .پس از  1یا  1برگی شدن نشاءها آنها
را به گلدانهای کوچک با ترکیب خاکی سبک منتقل میکنند .از این مرحله تغذیه با کود
کامل هر دو یا سه هفته یکبار باید انجام شود .و به تدریج با بزرگتر شدن گیاه به مرور به
گلدانهای بزرگتر منتقل میکنند.
در اواخر بهار گیاهان باید به اندازه کافی بزرگ شدهباشند تا در گلدان نهایی (مثال با دهانه
 21یا  12سانتیمتر) کاشته شوند.
در اواخر آبان سال گلدانها را به گلخانهای انتقال میدهند که دمای آن باالی  22درجه نشود.
تا گلدهی آغاز شود.در کشت این گیاه باید توجه کرد که برآمدگی انتهای ساقه (ژوخه) در
سطح خاک قرار گیرد چون کاشت عمیق آن موجب پوسیدگی میشود.
خالصه مراحل کاشت:
در سال اول ابتدا کاشت بذر در مرداد ماه انجام می شود تا زمان سه برگی شدن سپس
اواخر بهار آن را به گلدان اصلی انتقال می دهیم  ،در سال دوم اواخر آبان دمای گلخانه
کمتر از 22 c
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نکته:
در زمستان میزان کوددهی کاهش مییابد ولی گیاه نباید از مواد غذایی محروم باشد.
پس از گلدهی:
سیکالمن را پس از یک دوره خفتگی (شرایط گرم و خشک) که پس از سپری شدن دوره
گل اعمال میشود (یعنی وقتی گلها تمام شد گیاه را در محیط گرم قرار داده و کمتر آبیاری
میکنند) میتوان گیاه را برای گلدهی دوم نگهداری کرد .اما از مرغوبیت گلها کاسته
خواهدشد .بنابراین از نظر اقتصادی نگهداری آن بیش از یک دوره مقرون به صرفه نیست.در
افزایش با تقسیم ژوخه ،هر قسمت باید یک یا دو برگ داشته باشد .سپس قلمهها در ماسه
کشت میشوند اگر این عمل در دی ماه انجام شود طول مدت گلدهی از  22ماه به  21ماه
کاهش مییابد.
مشکالت رایج:
 ریزش برگها :نشانه کم آبی یا خشک بودن محیط گیاه است .که باید رطوبت هوا را باالبرده و آبیاری به اندازه کافی باشد.
 -ریزش جوانه گل:ناشی از دمای باال ،نور کم ،آب کم یا کود بیش از حد است.
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 تاخیر در گلدهی :ناشی از دمای باال یا پایین ،نور ناکافی ،تغییرات میزان مواد غذایی،بزرگی بیش از حد گلدان و تفاوتهای ژنتیکی است.
 گلهای خیلی کوچک :ناشی از دمای باال ،کود زیاد ،یا ژنتیک است. پژمردگی و نرمی گیاه :ناشی از خشکی ،مقادیر زیاد نمک در خاک یا آب ،دماهایبسیار باال ،نور کم یا بیماری های گیاهی است.
 رنگ پریدگی یا زردی برگها :ناشی از کمبود موادغذایی pH ،باال ،شدت نور زیاد،خشکی خاک یا بیماریهای گیاهی است.
 طویل شدن دم برگها :ناشی از نور ناکافی است.آفات و بیماریها:
این گیاه به کنه سیکالمن ،تریپس ،نماتد ریشه ،قهوهای شدن ژوخه و … حساس است.
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