ً
ً
خرجنَــا مِنـ ُه ِ
َو ُهـ َو ال َّـ ِذ َی أَنـ َز َل مـ َِ
ـرا
خرجنَــا ب ِـ ِه ن َبَـ َ
خضـ ً
ـات ُک ِّل َشــی ٍء فَأ َ
ـن ال َّسـ َما ِء َمــا ًء فَأ َ
ـن الن َّخــلِ مِــن َطل ِع َهــا قِنـ َوا ٌن َدانِیَـ ٌه َو َجنَّـ ٍ
ـات مِّــن أَعنَـ ٍ
ـاب
تُّخـر ُِج مِنـ ُه َحبًّــا ُّمتَ َرا ِکبًــا َو مِـ َ
َ
ـر َویَن ِع ـ ِه إ ِ َّن فِــی
َوالزَّیتُــونَ َو ُّ
ـر مُتَشَ ــاب ِ ٍه ان ُظـ ُ
ـرو ؤإِلِــی ث َ َم ـ ِرهِ إِ َذا أث َمـ َ
الرمَّــانَ مُش ـتَب ِ ًها َو َغیـ َ
َذل ِ ُکــم آلیَـ ٍ
ـات ل َّ َقــو ٍم یُؤمِنُــونَ .
او کســی اســت کــه از آســمان آبــی نــازل کــرد و بوســیله آن گیاهــان گوناگــون
رویانیدیــم ،از آن ســاقهها و شــاخههای ســبز خــارج ســاختیم و از آنهــا دانههــای
متراکــم ،و از شــکوفه نخــل خوشــهها بــا رشــتههای باریــک بیــرون فرســتادیم و
باغهــا از انــواع انگــور و زیتــون و انــار شــبیه بــه یکدیگــر و بیشــباهت .هنگامــی کــه
میــوه میکنــد بــه میــوه آن و طــرز رســیدنش بنگریــد کــه در آن نشــانههایی بــرای
افــراد بــا ایمــان اســت.
آیه  99سوره انعام
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دیباچـه
زندگــی مــا ایرانیــان از دیربــاز بــا گل و ســبزه و درخــت و در کالم دیگــر بــا فضــای
ســبز پیونــدی ژرف و ناگسســتنی داشــته اســت ،تــا آنجــا کــه نشــان نمادیــن ایــن توجه
و تعلــق خاطــر در تــار و پــود نقــش هــای قالــی تــا درونــی تریــن زوایــای زندگــی هــر
ایرانــی بــه چشــم مــی خــورد وگویــی ایــن فرهنــگ ســبز بخشــی جدایــی ناپذیــر از
فرهنــگ ســاکنان ســرزمین پــارس شــده اســت .در آمــوزه هــای دینــی نیــز توجــه
وافــری بــه درخــت و فضــای ســبز شــده اســت تــا آنجــا کــه پیامبــر گرانقــدر اســام
کــه درود خداونــد بــر او و خانــدان گرامــی اش بــاد شکســتن شــاخه ای از درخــت
را همســان بــا شکســتن بــال فرشــتگان مــی دانــد .ایــن کتــاب از دو بخــش تشــکیل
شــده اســت؛ بخــش نخســت شــامل فرهنــگ الفبایــی واژه هــای متــداول در مدیریــت
بوســتان هــا و فضاهــای ســبز در قالــب انگلیســی بــه فارســی و تعاریــف مختصــری از
آنهــا اســت .بخــش دوم کتــاب بــر گرفتــه از نشــریه ارزشــمند  203معاونــت برنامــه
ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت جمهــوری تحــت عنــوان «ضوابــط طراحــی
فضاهــای ســبز شــهری» مــی باشــد کــه شــامل آشــنایی بــا درختــان قابــل اســتفاده و
کاشــت در فضاهــای ســبز شــهری اســت کــه بصــورت شــماتیک خواننــده محتــرم را بــا
مورفولــوژی کلــی درختــان و نــام علمــی و مــوارد اســتفاده آنهــا در فضای ســبز آشــنا
مــی ســازد .امیــد اســت ایــن کتــاب مــورد توجــه و اســتفاده تالشــگران ،کارشناســان،
دانشــجویان و عالقمنــدان گرانقــدر فضــای ســبز قــرار گیــرد .در پایــان جــا دارد از
حمایــت جنــاب آقــای مهنــدس محمــد حــق نگــر؛ نایــب رییــس محتــرم کمیســیون
خدمــات شــهری ،بهداشــت و محیــط زیســت شــورای اســامی شــهر شــیراز ،جنــاب
آقــای مهنــدس ســعید معصومــی؛ رییــس محتــرم ســازمان ســیما ،منظــر و فضــای
ســبز شــهری شــهرداری شــیراز و همچنیــن یــاری اســتاد ارجمنــد جنــاب آقــای دکتــر
محمدنیــا کــه زحمــت ویرایــش علمــی کتــاب را بــر عهــده داشــتند و همچنیــن از
عزیزانــی کــه در رونــد تدویــن و انتشــار ایــن کتــاب مــا را مــورد مهــر خــود قــرار
دادنــد :ســرکار خانــم ملیحــه قــادری ،ســرکار خانــم آزاده شــیرالی ،ســرکار خانــم
مهنــدس نرجــس صیــاد و ســرکار خانــم زهــرا مباشــرت کار کمــال ســپاس و قدردانــی
خــود را اعــام داریــم.
تابستان  1395شیراز
سید جواد نقیبی  -احمد نعمت اللهی
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بخش اول

A
نماد هورمون آبسیک اسید

(ABA (Abscisic Acid

نوعــی هورمــون طبیعــی کــه در بســیاری از گیاهــان عالــی بــه وجــود مــی آیــد.
ایــن هورمــون در مــوارد زیــر دخالــت دارد :بســته شــدن روزنــه هــا ،مقاومــت
بــه خشــکی ،ممانعــت از اثــر هورمــون هــای القــاء کننــده رشــد ،خــواب بــذر،

ممانعــت از جوانــه زنــی بــذر و ریــزش گل.
تــراز آوا

A-Scale Sound Level

مقياســي اســت بــراي انــدازه گيــري آلودگــي نســبي صــدا كــه بــر حســب

حساســيت شــنوايي گــوش مــدرج مــي شــود .فضــای ســبز در تقلیــل آلودگــی

هــوا مؤثــر اســت.
زمین رها شــده

Abandoned Land

زمینی که کشت و کار در آن رها شده است.
درخت متروک

Abandoned Tree

درختــی کــه بــر اثــر عوامــل مختلــف ماننــد آفــات و بیمــاری هــا از بیــن رفتــه و
غیــر قابــل اســتفاده شــده اســت و هیــچ کاری روی آن انجــام نمــی شــود.

محيط بي جان

Abiocen

مجموعه اجزا يا قسمت هاي غير زنده محيط.
غیر زیستی

Abiosis

بــه آنچــه کــه غیــر زنــده و فاقــد حیــات اســت گفتــه مــی شــود ماننــد :هــوا،

بــاد ،ســنگ و آتــش.

گرده افشان های غیر زنده

Abiotic Pollinators

عواملــی ماننــد آب ،بــاد ،گرانــش زمیــن و غیــره کــه موجــب انتقــال دانــه گــرده

از بســاک بــه کاللــه مــی شــود.
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بومي

Aborigine

موجودات زنده بومي هر منطقه جغرافيايي.

ریــزش

Abscission

جــدا شــدن و افتــادن انــدام هایــی از گیــاه ماننــد جوانــه ،بــرگ ،غنچــه ،گل و
میــوه ناشــی از ایجــاد الیــه ریزشــی بــر اثــر عوامــل داخلــی یــا خارجــی گیــاه.

جهت مطلق

Absolute Direction

جهــت قرارگیــری نســبت بــه چهــار جهــت اصلــی شــمال ،جنــوب ،شــرق و

غــرب.

رطوبت مطلق

Absolute Humidity

جرم بخار آب در واحد حجم هوا.

صفر مطلق

Absolute Zero

صفــر مطلــق يــا صفــر كلويــن دمايــي اســت كــه حركــت مولكولــي در آن

متوقــف و جســم فاقــد انرــژی حرارتــي اســت .ايــن دمــا برابــر منفــی 273
درجــه ســانتيگراد اســت.

نور جذبي

Absorbed Light

شــعاع هــاي نورانــي كــه در اثــر تابيــدن بــه اجســام شــفاف يــا مــات منعكــس
نمــي شــوند وعبــور نمــي كننــد بلكــه جــذب مــي شــوند.
گوده جذب

Absorption Pit

چالــه يــا ســوراخي در زميــن بــراي نگهــداری یــا هدايــت آب بــاران يــا فاضــاب

اســت و درجايــي كنــده مــي شــود كــه خــاك متخلخــل و ســفره آب پاييــن تــر
از  2متــر از ســطح زميــن باشــد تــا آلودگــي در ذخايــر آب منطقــه ايجــاد نكنــد.
کنه کش

Acaricide

گروهــی از آفــت کــش هــا کــه بــرای کشــتن کنــه هــای جانــوری و گیاهــی بــه
کار مــی رونــد.
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خاردار میوه

Acanthocarpous

ویژگی گیاهی که میوه های آن خاردار است.
خــاردار شــاخه

Acanthocladous

ویژگی گیاهی که شاخه آن خاردار است.
بی بَر ،غیر مثمر

Acarpous

ویژگی گیاهی که میوه تولید نمی کند.
بــی ســاقه ،بیســاق

Acaulescent

گیاهانــی کــه ظاهــرا ً بــی ســاقه انــد یــا ســاقه زیرزمینــی دارنــد و از نزدیــک

ســطح زمیــن بیــرون مــی آینــد.

فرسایش تسریع شده

Accelerated Erosion

نوعــی از فرســایش خــاک کــه توســط فعالیــت هــای انســانی بــا ســرعتی بیــش از
ســرعت فرســایش زمیــن شناســی یــا ســرعت تشــکیل خــاک ایجاد شــده باشــد.
آرا گیاه

Accented Plant

ـرس آرایــش خــوب داشــته
هــر گیاهــی کــه بــه صــورت طبیعــی یــا در اثــر َهـ َ
باشــد.

پذیرش مناقصه

Acceptance of Tender

اقــدام قانونــی یــک ســازمان خصوصــی و یــا دولتــی بــرای واگــذاری قــرارداد
انجــام کار بــه شــرکتی کــه پاییــن تریــن قیمــت را پیشــنهاد مــی کنــد.

دسترسی

Access

ارتبــاط بیــن یــک قطعــه زمیــن ماننــد بوســتان بــا جــاده و یــا خیابانــی کــه

نزدیکتریــن فاصلــه را بــا زمیــن دارد.
گیاه تک نما

Accent Plant

گیاهــی (بــه طــور معمــول درخــت یــا درختچه) بــا ویژگی خــاص که در پردیســه

ســازی بــه صــورت تــک و در جایــی کــه جلــب توجــه کنــد ،کاشــته مــی شــود.
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جوانه فرعی

Accessory Bud

جوانه ای که در کنار جوانه اصلی می روید.
کاربری فرعی

Accessory Use

استفاده از یک زمین برای مواردی به جز کاربری اصلی آن.
مواد ذخیره ای ،مواد تجمعی

Accumulations

به مواد ذخیره شده در اندام های گیاهی گفته می شود.
ســوزنک

Acicula

به برگ سوزنی شکل گفته می شود.
اقليم پذيري

Acclimation

سازگار شدن يك گونه با شرايطي كه در معرض آن قرار گرفته است.

درستي ،صحت

Accuracy

نزديــك بــودن يــك داده بــا مقــدار واقعــي آن .هــر چــه بــرآورد مقــدار شــاخصي
آمــاري در نمونــه بــه مقــدار واقعــي آن در جامعــه نزديكتــر باشــد درســتي آن

بــرآورد بيشــتر اســت.
بــي رنــگ

Achromatic

بدون مواد رنگينه اي.
بارش اسيدي

Acid Precipitation

ريــزش هــاي جـ ّوي كــه در بســياري از نقــاط جهــان بــه صــورت تركيب اســيدي

بــوده و موجــب از بيــن رفتــن گيــاه خــاك،منابــع آبــي و جانــداران مــي شــود

و درجاهایــی کــه آلودگــی هــوا بــه دلیــل فعالیــت کارخانجــات ،بــاال اســت بــه
وجــود مــی آیــد.

خاك اســيدي

Acid Soil

هــر خاكــي بــا واكنــش اســيدي كــه بــه دلیــل فزونــي يــون هــاي هیــدروژن و

آلومینیــم نســبت بــه يــون  OHدر محلــول خــاك اســت.
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اسيد دوست

Acidophilic

ويژگي موجوداتي كه در محيط اسيدي زندگي مي كنند.
اسيد گريزي

Acidophobic

نابردباري به شرايط اسيدي.

کود اسید زا

Acid Forming Fertilizer

کــودی کــه پــس از افــزودن بــه خــاک و واکنــش بــا آن ســبب افزایــش اســیدیته
باقیمانــده و کاهــش  PHخــاک مــی شــود.
Acquisition and Rehabilition
تم ّلک و باز زنده سازی

رهیافــت توســعه ی زیســتگاهی کــه از راه آن ،مســئوالن محلّــی ،ســاختارهای
موجــودرا از صاحبــان خصوصــی مــی خرنــد و آنهــا را بــه صــورت پــروژه هــای

زیســتگاه همگانــی احیــا مــی کننــد.
اِکِ ر

Acre

واحد سطح که معادل  4047متر مربع است.

تا َرک سو ،رأس گرا

Acropetal

رشــد و نمــو پــی در پــی اجــزای گیاهــی از پاییــن بــه طــرف بــاال ،بــه طــوری

کــه مســن تریــن آن در پایــه و جــوان تریــن آن در رأس قــرار گیــرد .ماننــد:
رشــد بــرگ هــا روی ســاقه.
باال شاخه دهی

Acrotony Branching

شاخه دهی در باال و یا به طرف باالی ساقه
طرح کار

Action Plan

طرح اجرایی یک برنامه است.
لجن فعال شده

Activated Sludge

لجــن کــف ماننــد در فاضــاب هــا کــه در اثر رشــد باکتری ها و ســایر ســازواره ها

در حضــور اکســیژن محلــول تولیــد شــده و در صــورت آلودگــی زدایــی بعنــوان
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کــود مــی توانــد مصــرف شــود.
تابش سنج

Actinometer

وسيله اي براي اندازه گيري ارزش تابشي نور بر حسب مقياس معين.

صخــره دوســت

Actophilous

گیاهان یا جانورانی كه معموالً بر روي صخره زندگي مي كند.
نوک دار

Acuminate

ویژگی برگی که به تدریج نوک تیز می شود.
نوک تیز

Acute

ویژگــی برگــی کــه از دو طــرف شــیب یکنواخــت دارد و بــه تدریــج نــوک باریــک

می شــود.

کمبود حاد آب

Acute Water Deficiency

شرایطی که باعث پژمردگی گیاه می شود.
سازش

Adaptation

فرآينــد يــا فرآيندهايــي كــه بــر اثــر آن افــراد ،جمعيــت هــا ،يــا گونــه هــا در

معــرض تغييــرات ســاختاري يــا شــكلي يــا عملــي قــرار مــي گيرنــد تــا بتواننــد

در شــرايط زيســت محيطــي معينــي بهتــر زنــده بماننــد.
سازش پذیری

Adaptability

توانایــی گیــاه بــرای ایجــاد تغییراتــی در خــود بــه منظــور ســازش بهتــر بــا

محیــط

ماده چسبناک

Adhesive Sticking Agent

مــاده ای کــه باعث چســبیدن مواد شــیمیایی مث ً
ال علف کش ها به گیاه می شــود.
گونه هاي درختی همراه

Admixed Tree Species

گونــه هــاي درختانــی كــه همــراه درختــان اصلــي كشــت مــي شــوند يــا بــا

پــرورش تقويــت مــي شــوند.
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جوان ،بُرنا
درختــي اســت كــه هنــوز بــه مرحلــه باردهــي نرســيده و از نظــر انــدازه قابليــت

Adolescent

تجــاري چندانــي ندارنــد.

مرحله بلوغ

Adult Phase

دوره اي از حيات درخت كه وارد مرحله گل دهي مي شود.
برش پيش رس

Advance Felling

ـرر در طــرح جنگلــداري يــا برنامــه كار جنــگل
هــر برشــي كــه پيــش از زمــان مقـ ّ
صــورت مــي گيرد.

درخت پيش رسته

Advance Growth

بــه درخــت جوانــي گفتــه مــي شــود كــه پيــش از بــرش زادآوري يــا بــرش

يكســره بــه طــور طبيعــي روييــده و مســتقر شــده باشــد.
پيش نهال كاري

Advance Planting

كشــت نهــال درختــان جنگلــي در منطقــه بــه منظــور فراهــم آوردن شــرايط
رويشــگاهي بهتــر جهــت كشــت نهــال هــاي اصلــي و مــورد نظــر.

نابجا

Adventitious

عضــوي از نبــات كــه بــدون نظــم زمانــي يــا در خــارج از محــل متــداول برويــد
ماننــد جوانــه نابجــا كــه از محلــي در ســاقه يــا بــرگ مــي رويــد بــي آنكــه ارتباط

آونــدي بــا قســمت مغــذي داشــته باشــد و نيــز همچــون ريشــه نابجــا كــه از
هــر جــاي نبــات جــز ريشــه موجــود ســر بــر مــي آورد مثـ ً
ا از ســاقه يــا بــرگ.

جوانه نابجا

Adventitious Bud

جوانه ای که در جایی غیر از محل تشکیل جوانه ،به وجود می آید.
ریشه نابجا

Adventitious Root

ریشــه ای کــه بــه طــور غیــر معمــول روی انــدام هــای هوایــی گیــاه تشــکیل
مــی شــود.
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شاخساره نابجا

Adventitious Shoot

شاخســاره ای کــه بــه طــور غیــر معمول روی ریشــه های گیاه تشــکیل می شــود.
کاربری زیانبار

Adverse Land Use

کاربری زمینی که به ارزش زمین همجوار آن آسیب زند.

خاك بادي

Aeolian Soil

بــه خاكــي اطــاق مــي شــود كــه در اثــر بــاد ،حمــل شــده باشــد ماننــد خــاك
بادرفتــه.
لــس ،تپــه هــاي ريــگ و خاكســترهاي آتشفشــاني ُ

تخلخل تهويه اي

Aeration Porosity

تخلخــل خــاك كــه بــه واســطه آن تهويــه انجــام مــي پذيــرد .در خــاك هــاي

ســبك ميــزان تخلخــل خــاك بيشــتر ولــي در خــاك هــاي ســنگيني مثــل

خاكهــاي رســي ميــزان تخلخــل كمتــر اســت و در نتيجــه در آنهــا تهويــه بــه

خوبــي انجــام نمــي گيــرد.

تهویه خاک

Aeration Soil

فرآینــدی کــه بــه وســیله آن هــوای بیــرون خــاک جایگزیــن هــوای درون خــاک

مــی شــود .ســاختار هــوای درون خــاک بــا تهویــه خــوب ،بــا هــوای بیــرون
کام ـ ً
ا همســان اســت امــا هــوای خــاک هــای بــا تهویــه ضعیــف ،در مقایســه
بــا هــوای بیــرون دارای دی اکســید کربــن بیشــتر و بــه همــان نســبت اکســیژن

کمتــری اســت.

پارانشيم هوايي

Aerenchyma

بافــت متخلخــل بــراي ســهولت تبــادالت گازي در ريشــه هــاي هوايــي بعضــي
درختــان،بــه خصــوص درختــان مانگــرو .در ايــن ريشــه هــا عدســك هــا يــا
روزنــه هــا نقــش مهمــي در تبــادالت گازي دارنــد.

شناسايي هوايي

Aerial Reconnaissance

كسب اطالعات دقيق از منطقه مورد نظر به كمك عكس هاي هوايي.
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ریشه هوایی

Aerial Root

ریشه ای که روی اندام های هوایی گیاه به وجود می آید.
بذر پاشي هوايي

Aerial Seeding

پاشــيدن بــذر از هــوا بــه كمــك هواپيماهــاي ســبك يــا بالگــرد .ايــن روش از

نيمــه دوم قــرن بيســتم در بســياري از كشــورها متــداول شــد .پيش از بذر پاشــي
هوايــي ،آمــاده كــردن زميــن ماننــد آتــش زدن بقايــاي رســتني هــا يــا خــراش

دادن خــاك ضــروري اســت.

هوازي

Aerobe

موجودي كه رشد آن وابسته به اكسيژن مولكولي است.

هوا دوست

Aerophilous

موجود زنده اي كه حيات آن بستگي به هوا دارد.
دار ُرست

Aerophyte

گياهي كه روي اندام هاي هوايي گياه ديگر زندگي مي كند.
پلنكتون هوايي

Aeroplankton

بــه موجــودات خــرد زنــده از جملــه بندپايــان بســيار ريــز ،تخــم هــا و
هــاگ هــاي ذره بينــي قــارچ هــا و باكتــري هــاي معلــق در جــو گفتــه

مي شود.

هواکشت

Aeroponic

کشــت گیــاه بــا اســتفاده از رطوبــت موجود در هــوا .در این نوع کشــت ،ریشــه ها

در داخــل جعبــه هــای مخصوصــی قــرار مــی گیــرد کــه رطوبــت آن بــه طــور

خــودکار کنتــرل مــی شــود.
هوا ويز

Aerosol

ذرات ريــز بــه صــورت پــودر،گاز و مايــع كــه مدتــي در هــوا معلّــق مــي ماننــد
و از مولكــول بزرگترنــد.
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هوا گرایی

Aerotropism

واکنش رشدی گیاه یا اندام گیاهی بر اثر جهت جریان باد.
زیبایی شناسی

Aesthetics

بخشی از فلسفه یا علمی که مربوط شناخت زیبایی می شود.

تابستان خفتگي

Aestivation

بــه حالــت خــواب برخــي از حشــرات و گياهــان ســوخدار (پيــازدار) طــي فصــل

تابســتان يــا دوره گــرم خشــك گفتــه مــي شــود كــه بــه فعاليــت هــاي متابوليك

آنــان ظاهــر مــي شــود.
جنگل كاري

Afforestation

ايجــاد جنــگل در مناطقــي كــه قبـ ً
ا جنــگل نبــوده اســت .اســتقرار درخــت در

عرصــه اي كــه در آن هيچــگاه يــا بــه مــدت طوالنــي درخــت وجــود نداشــته
اســت.

بی برگ

Afollate

ویژگی گیاهی که به طور طبیعی فاقد برگ است مانند کاکتوس ها.
سن

Age

در مــورد يــك درخــت بــه مــدت زمانــي اطــاق مــي شــود كــه از زمــان جوانــه

زدن دانــه يــا رويــش جوانــه يــا قلمــه گذشــته باشــد.
سن بحراني

Age Critical

سني كه از آن پس درخت با شتاب بيشتري مي پوسد.

پوسيدگي سني
معمــوالً درختــان در ســنين معينــي بــه علــت ضعــف ناشــي از كهولــت يــا
Age Infection

فيزيولوژيــك مبتــا بــه پوســيدگي ناشــي از حملــه ميكروارگانيســم هــا بــه
خصــوص قــارچ هــا مــي شــوند كــه تقريب ـاً همزمــان بــا ديرزيســتي درختــان
اســت.
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سالمندی

Ageing

افزایــش ســن گیــاه یا انــدام هایی از آن کــه با تغییــرات فیزیولوژیک همراه اســت.

زمين گريزي

Ageotropism

حركت رويشي خالف جاذبه زمين يا بدون تأثير جاذبه زمين.

تشکیل خاکدانه

Aggregation

فرآینــدی کــه بــر اثــر آن تــک ذره هــای اولیــه خــاک (شــن ،ســیلت و رس) بــا

نیروهــای طبیعــی و مــاده هایــی کــه از تــراوش ریشــه و فعالیــت میکروبــی بــه
دســت مــی آینــد بــه یکدیگــر مــی پیوندنــد.

پایداری خاکدانه

Aggregate Stability

توانایــی خاکدانــه در حفــظ ســاختمان و تخلخــل خــاک هنگامی که بــا تنش های

مختلــف از قبیــل خاکــورزی ،عبــور ماشــین هــا ،جریــان آب و تــر و خشــک
شــدن مواجــه مــی شــود.
غیرمزروعی ،بایر

Agrestal

زمینــی کــه بــه مــدت طوالنــی کشــت نشــده باشــد و بــرای کاشــت درآن زمیــن
بــه عملیــات زراعــی نیــاز باشــد .ایــن گونــه اراضــی در نواحــی مرطــوب بــه
صــورت جنــگل و پوشــیده از گیاهــان خــودرو ،درختچــه و یــا درخــت بــوده و در

نواحــی خشــک بــه صــورت بایــر در مــی آینــد.
آلودگي كشاورزي

Agricultural Pollution

آلودگــي هــاي ناشــي از بعضــي از فعاليــت هــاي كشــاورزي ماننــد تأثيــر ســوء

كودهــاي شــيميايي و ســموم روي آب هــاي زيرزمينــي،رودخانــه هــا و جانــوران
آبــزي يــا تأثيــرات منفــي انواع هورمــون ها،علــف كش هــا روي موجــودات ديگر.

کشاورزی

Agriculture

علــم و هنــر کشــت گیاهــای زراعــی ،ســبزی هــا ،گل هــا و درختــان میــوه .و در

اصطــاح کلــی ایــن واژه بــرای کشــت گیاهــان و پــرورش دام بــه کار مــی رود.
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زراعت

Agrobiology

علم تغذیه و رشد گیاهان ،تولید گیاهان زراعی و مدیریت خاک.

جنگل – زراعي

Agro-Forestry

تلفيــق عملياتــي از قبيــل :كاشــت درخــت ،زراعــت ،پــرورش نباتــات علوفــه اي

و مرتعــي،دامــداري و غيــره در عرصــه معيــن.
علف شناسی

Agrostology

مطالعــه و بررســی علــف هــای چمنــی ،طبقــه بنــدی و مدیریــت و بهــره بــرداری

از آنهــا.

افق A

A Horizon

الیــه ســطحی خــاک ،افــق معدنــی ســطحی کــه از تجزیــه مــواد آلی تشــکیل می
شــود .مهمتریــن افــق بــرای تغذیــه گیــاه و منطقــه فعالیــت میکرواُرگانیــزم هــا؛

بــه خصــوص بــرای گیاهانــی کــه دارای ریشــه ســطحی مــی باشــند همچنیــن

اولیــن الیــه ای اســت کــه در معــرض فرســایش خــاک قــرار مــی گیــرد.
هــوا

Air

آميختــه اي متغيــر از گازهــا و جامدهاســت و اصــوال هــواي پــاك وجــود خارجــي

نــدارد .هــوا بــدون هــر گونــه مــاده جامــدي اســم مســتعار هــواي پــاك بــه خــود
مــي گيــرد در حالــي كــه شــامل مــواد زيــر اســت :نيتــروژن  78درصــد،اكســيژن

 21درصــد ،دي اكســيد كربــن كمتــر از يــك درصــد و بقيــه آن را گازهــاي بــي
اثــر ماننــد :آرگــون ونئــون،بخــار آب و غيــره تشــکیل مــی دهــد.
افکندن هوایی

Air Layering

وا داشــتن بــه ريشــه دهــي يــك قطعــه نامجــزاي هوايــي گيــاه،معمــوالً از طريق

ايجــاد زخــم و تيمــار آن بــا يــك مــاده محــرك ريشــه و قــرار دادن آن در محيــط
مرطــوب در زيــر پوشــش غيــر قابــل نفــوذ نســبت بــه آب بــه نحــوي كــه چنيــن
قطعــه اي پــس از جــدا شــدن از گيــاه مــادر بتوانــد مســتق ً
ال رشــد كنــد.
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دار زي

Air Plant

گياهي كه روي اندام هوايي گياه ديگر زندگي مي كند.
فرآيندهاي آلودگي هوا

Air Pollution Processes

به طور كلي هوا با سه فرآيند عمده آلوده مي شود:

 -1فرسايشي :بر اثر فرسايش مواد (ايجاد گرد و غبار)

 -2انفجاري :بر اثر انفجار يا سوخت مواد (ايجاد مه  -دود)

 -3تبخيري :بر اثر بخار شدن مواد (تبخير از مخازن نفت).

پااليش هوا

Air Purification

كاســتن از آلودگــي هــوا بــا روش هــاي مكانيكــي ،شــيميايي ،الكترومكانيكــي و

بيولوژيكــي.

منبع هوايي

Air Tanker

هواپيماهــاي مجهــز بــه مخــزن حــاوي مــواد بــه تأخيــر اندازنــده حريــق (از

قبيــل آب ،محلــول  )CaCO3بــراي اطفــاي آتــش ســوزي جنــگل.
آالر

Alar

نوعی بازدارنده رشد که به طور مصنوعی ساخته می شود.
غريو خطر

Alarm Call

فرياد يا صدايي كه جانوران به هنگام احساس خطر ايجاد مي كنند.
بي رنگي

Albinism

نبود يا كمبود مواد رنگينه اي در جانوران و گياهان.

راه دوست

Aletophilous

گیاهــان یــا جانورانی كه در حاشــيه راه ها ،كنار خطــوط راه آهن زندگي مي كنند.

جلبک

Alga

گیاهــان ســاده ای کــه دارای رنــگ دانــه هــای الزم بــرای فتوســنتز هســتند

بیشــتر آنهــا آبــزی و بســیار ریــز و میکروســکپی انــد.
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جلبک کش

Algicide

ماده یا ترکیب شیمیایی که رشد جلبکی را مختل می کند.
جلبك شناسي

Algology

شناسايي،طبقه بندي و اكولوژي جلبك ها،علوم مربوط به جلبك.
گیاه بیگانه ،گیاه غیر بومی

Alien Plant

گیاهــی کــه انســان آن را بــه منطقــه دیگــری مــی بــرد کــه در آن منطقــه بــه
عنــوان گیاهــی ســازگار بــا طبیعــت آن جــا محســوب مــی شــود.
قليا دوست

Alkaliphilic

موجودي كه در زيستگاه هاي قليايي یعنی  PHباالی  7زندگي مي كند.

قليا گريز

Alkaliphobic

نابردبار در شرايط يا زيستگاه هاي قليايي.

آلكالوئيــد

Alkaloid

تركيبــات آلــي نيتــروژن دار كــه بــه خصــوص بــه وســيله گياهــان گلــدار توليــد

مــي شــود .بســياري از آلكالوئيدهــا تأثيــرات نامطلــوب فيزيولوژيــك در جانــوران
دارنــد ،ماننــد نيكوتيــن ،كافئيــن ،مورفيــن و غيــره.
خاک قلیا

Alkali soil

خــاک هایــی کــه دارای درصــد ســدیم قابــل تعویــض بیــش از  15درصــد،

هدایــت الکتریکــی کمتــر از  4دســی زیمنــس بــر متــر و  PHبیــش از  10باشــد.
چنیــن خــاک هایــی را خــاک هــای ُســدیک نیــز مــی نامنــد.
خاک قلیایی

Alkaline Soil

خاک هایی با  PHبیش از . 7

دگرآزار

Allelopathic

ویژگــی گیاهــی کــه فــرآورده آن بــه ســایر گونــه هــای گیاهی آســیب می رســاند
و مانــع رشــد علــف هــای هــرز مــی شــود ماننــد :ترشــح جوگلــون در گــردو.
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کوچه

Alley

بــه گذرهایــی گفتــه مــی شــود کــه عــرض آنهــا از  12متــر و یــا در جاهایــی از

 8متــر کمتــر باشــد.
آتش زني مجاز

Allowable Burn

آتــش زدن عمــدي بخشــي از منطقــه مرتعــی یــا جنگلــی بــراي پيشــگيري از

گســترش آتــش ســوزي در حــال گســترش.
خاک آبرفتی

Alluvial Soil

خــاک هایــی کــه از مــواد رســوب یافتــه بــه وســیله رودخانــه هــا و نهرها تشــکیل

شــده انــد .در اکثــر اوقــات فاقــد افــق هــای مشــخص مــی باشــند .رس هــای

غالــب در ایــن خــاک هــا ،ایلیــت ،کلریــت و مونــت موریلونیــت هســتند .کمبــود

نیتــروژن ،فســفر ،گوگــرد و روی در اینگونــه خــاک هــا معمــوال رخ مــی دهــد.

جوانه متناوب

Alternate Bud

جوانــه ای کــه بــه صــورت مفــرد و متنــاوب بــا ســایر جوانــه هــا روی شــاخه
قــرار دارد.

برگ های متناوب

Alternate Leaves

برگ هایی که به صورت متناوب روی محور ساقه قرار دارد.

ارتفاع سنج

Altimeter

دســتگاهي كــه بــراي انــدازه گيــري فاصلــه عمــودي نقطــه مــورد نظــر از ســطح
دريــاي آزاد بــه كار مــي رود و معمــوالً بــا فشــار هــوا كار مــي كنــد.
ارتفاع

Altitude

فاصلــه عمــودي از ســطح مبنــا كــه ايــن ســطح مــي توانــد ســطح دريــاي آزاد

يــا هــر ســطح مــورد نظــر ديگــر باشــد.
صداي محيط اطراف

Ambient Noise

صداي غالب يا صداي زمينه اي كه گرداگرد موجود زنده است.
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دماي محيط اطراف

Ambient Temperature

دماي محيطي كه موجود زنده يا جسمي را احاطه مي كند.

نر -ماده

Ambisexual

داراي گل هاي نر و ماده جدا از هم روي يك گياه.

ماده اصالح کننده

Ameliorant

مــواد افزودنــی به خاک ،برای اصــاح خصوصیات فیزیکی و شــیمیایی آن و کمک
بــه افزایــش عملکــرد محصــول .بــه طــور مثــال :افــزودن آهــک بــه خــاک هــای

اسیدی ،گچ و پیریت به خاک های قلیایی.
بازدارندگي

Amensalism

همزيســتي زيانبخــش كــه در آن گونــه اي بــا ترشــح مــواد ســمي يــا بازدارنــده،

رشــد جمعيــت يــك يــا چنــد گونــه ديگــر را محــدود يــا آن را از محيــط حــذف

كند .

ماسه زي

Ammodyte

گياهي كه روي ماسه زندگي مي كند.

آمونیاک دوست

Ammonophile

گیاهانــی کــه کودهــای آمونیومــی را بهتــر از ســایر کودهــای نیتــروژن دار جــذب

مــی کنند.

ماسه دوست

Ammophilous

موجودي كه در زيستگاه هاي ماسه اي است.
رنگارنگي

Amphichromatism

تغييرات رنگ گل ها روي يك پايه.
رنگارنگ

Amphichrome

بــه گياهــي اطــاق مــي شــود كــه رنــگ گل هــاي آن در روي پايــه واحــد متغيــر
ا ست .
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شكاف زي

Anachoric

موجودي كه در شيارها ،سوراخ ها و شكاف ها زندگي مي كند.

پابرجایی

Anchorage

اســتقرار گیــاه در خــاک بــه گونــه ای کــه بتوانــد در برابــر عواملــی ماننــد بــاد

مقاومــت کنــد.
ريشه مو ّرب

Anchor Root

ريشــه هــاي جانبــي كــه نقــش تثبيــت كننــده گيــاه را در خــاك ايفــا مــي

كننــد.

نر-پايه

Androecious

گياهــي كــه منحصــرا ً داراي گل هــاي نــر اســت .ماننــد :بعضــي از كولتيوارهــاي
صنوبــر وتــوت.

بادبَر
انتشار بذر يا هاگ يا اندام هاي ديگر گياه با باد.

لقاح بادي

Anemochorous
Anemogamous

گرده افشاني با باد.
بادسنج

Anemometer

افــزاري بــراي تعييــن ســرعت يــا پيمايــش بــاد كــه گاهــي عــاوه بــر آن جهــت

بــاد را مشــخص مــي كنــد .در حريــق جنــگل ســرعت بــاد اغلــب بــر اســاس
مقيــاس تجربــي گــزارش مــي شــود .از ايــن ابــزار بــراي تعييــن ســرعت گازهــا

در اتــاق احتــراق نيــز اســتفاده مــي شــود.

بادگرا

Anemophilous

به گياهي گفته مي شود كه با گرده هاي بادآورنده تلقيح شود.
بادگريز

گیاهان ناسازگار در مقابل وزش باد.
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Anemophobic

باد ُرست

Anemophyte

گياهي كه در نواحي بادخيز مي زيد يا با باد تلقيح مي شود.
بادگرايي

Anemotropism

جهت گيري به سمت جريان باد.
نهاندانگان

Angiospermae

گياهــان گلــداري كــه مادگــي آنهــا در محفظــه اي بــه نــام تخمــدان قــرار دارد و
پــس از رســيدن تبديــل بــه ميــوه مــي شــود.
سايه دوست

Anheliophilous

بــه گياهــي گفتــه مــي شــود كــه بــراي رشــد و نمــو خــود از نــور غيــر مســتقيم
اســتفاده مــي كنــد.

یکساله

Annual

گیاهــی کــه دوره رشــد آن تنژیــدن بــذر تــا تولیــد بــذر در یــک فصــل رشــد
تمــام مــی شــود و ســپس از بیــن مــی رود.
رشد ساالنه

Annual Growth

رشــد ســاالنه درخــت كــه شــامل رشــد طولــي ،رشــد قطــري و رشــد حجمــي

طــي يــك ســال آن درخــت اســت.

حلقه ساالنه

الیه چوبی که در طول یک سال در درخت تولید می شود.
گیاه یکساله

Annual Layer

Annual Plant

گیاهــی کــه طــول دوره زندگــی خــود را حداکثــر طــی یــک ســال از تاریــخ

جوانــه زنــی بــه پایــان مــی رســاند.
دواير ساالنه

Annual Rings

دوايــري كــه در مقطــع عرضــي تنــه درختــان مناطــق معتــدل و سردســيري

ديــده مــي شــود و هريــك نشــانگر يــك ســال از ســن درخــت اســت.
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ناهمسازی

Antagonism

عمــل متضــاد دو مــاده شــیمیایی بــه طــوری کــه عمــل یکــی بــه وســیله دیگری

مختــل یــا منجــر بــه کاهــش اثــر کلــی هــر دو مــی شــود.

بَساک

Anther

قسمت کیسه مانند پرچم گل که حاوی دانه های گرده است.
آنتوسیانین

Anthocyanin

رنگدانــه ای از گــروه فالونوئیدهــا کــه رنــگ هــای قرمــز ،بنفــش و آبــی را در
بخــش هــای مختلــف گیــاه ایجــاد مــی کنــد.

گل بوم شناسی

Anthoecology

بررسی گل ها در ارتباط با محیط زیست آنها.

گل نگاری

Anthography

توصیف اجزای گل.

گل دوست

Anthophilous

ویژگی حشره ای که در داخل گل زندگی و از آن تغذیه می کند.
گلده

Anthophorous

ویژگی گیاهی که گل تولید می کند.
گل ريزش

Anthoptosis

خزان يا ريزش گل.
آرایش گل

Anthotaxy

طرز قرارگرفتن گل ها در محور گل آذین.
آنتوگزانتین ها

Anthoxanthins

رنگدانــه هــای قابــل حــل در آب کــه در بــرگ ،ســاقه و گل وجــود داشــته،
اغلــب بــی رنــگ انــد ولــی موجــب تغییــر در ســایر رنــگ هــا بــه خصــوص آنتــی

ســیانین هــا مــی شــوند.
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انسان پدیدی

Anthropogenic

پدیده هایی که به علت فعالیت بشر رخ می دهد.
گياه نابجا

Anthropophyte

گياهــي كــه بــه طــور اتفاقــي و ناخواســته بــر اثــر فعاليــت انســان بــه ناحيــه اي

وارد شــده باشــد .گياهانــي كــه از مــزارع بــه طبيعــت وارد و انتشــار يافتــه انــد
گاهــي موجــب تغييــر جامعــه هــاي طبيعــي شــده انــد.

بیگانه گریزی

Antixenosis

واکنــش حشــره نســبت بــه گیاهانــی کــه فاقــد خصوصیــات مناســب میزبانــی
هســتند .ایــن امــر منجــر بــه واکنــش منفــی یــا اجتنــاب کامــل از تغذیــه گیــاه

یــا تخمگــذاری یــا اســتقرار حشــره روی آن گیــاه مــی شــود.

نورگريزي

Apheliotropism

تمايل به گريز از نور برخي از اندام ها مثل ريشه گياهان.
جوانه انتهایی

Apical Bud

جوانه رویشی یا زایشی در انتهای شاخه.
گونه هاي فرصت طلب

Apocratic Species

گونــه اي كــه در كمتريــن فرصــت ايجــاد شــده ،شــروع بــه نشــو و نمــو مــي كند.
ناميزش

Apogamy

توليد مثل مستقيم گياه از گامتوفيت با جوانه زدن بدون تشكيل گامت.
لکه تلخ ســیب

Apple Bitter Pit

نوعــی بیمــاری فیزیولوژیکــی ناشــی از کمبــود نســبی کلســیم در ســیب کــه در
آن قســمت هایــی از گوشــت ســیب معمــوالً زیــر پوســت ،بــه رنــگ قهــوه ای در

آمــده و حالــت اســفنجی پیــدا مــی کنــد.
گیاه آبزی

Aquatic Plant

گیاهی که در زیر آب یا در سطح آب زندگی می کند.
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آب رو ،آب گذر

Aqueduct

مجرایــی کــه آب را از جایــی بــه جــای دیگــر منتقــل ســازد .ایــن واژه ،بیشــتر
در مــورد آن گونــه مجراهــای مصنوعــی بــه کار مــی رود کــه معمــوالً آب را بــه

شــهرها مــی رســاند.
قابل کشــت

Arable land

زمینی که بتوان در آن کشت و کار کرد.
داربست

Arbor

ســازه ای کــه بــرای نگهــداری گیاهانــی ماننــد :انگــور یــا پیــچ هــا بــه کار

می رود.

روز درختکاری

Arbor Day

روزی از ســال کــه بــه منظــور توجــه همــگان بــه درخــت و درختــکاری اختصاص

مــی یابد.
درختی

Arboreous

گیاهانی چند ساله با تنه کام ً
ال رشد یافته و مشخص.
درختچه

Arborescent

گیاهانــی درخــت ماننــد ولــی بــا تنــه اصلــی نســبتاً کوتــاه کــه چنــدان قابــل

تشــخیص نیســت.

درختستان

Arboretum

جایگاهــی کــه در آن تعــداد زیــادی درخــت و درختچــه بــه منظــور نمایــش و
پژوهــش ،کاشــته شــده باشــد.
درختی

ویژگی سازگاری با زندگی در درخت یا در میان درختان.
درخت ُکش
ماده شیمایی کشنده یا خشک کننده درخت.
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Arboreal
Arboricide

درخت زی

Arboricole

موجــودی کــه روی درختــان یــا بیــن آنهــا زندگــی مــی کنــد .ماننــد :کــوآال،

میمــون ،خــرس درختــی.
درختکاری

Arboriculture

کشــت درختــان چوبــی بــه ویــژه آنهایــی کــه بــه منظورهــای زینتــی بــه کار

مــی رونــد و تمامــی کارهایــی کــه بــرای کشــت درخــت انجــام مــی شــود.

درختکار

Arborist

کسی که به کاشت درخت مبادرت می کند.

تربیت داربستی

Arbor Training

نوعــی تربیــت درخــت ،درختچــه و یــا پیــچ بهمنظــور هدایــت شــاخههای آنهــا روی

داربســت کــه بهطــور معمول بــرای گیاهانی ماننــد تاک ،مورد اســتفاده قــرار میگیرد.

درختچه نشین

Arbusticolous

ویژگی موجود که در روی درختچه ها و یا بین آنها زندگی می کند.
نمود معمارانه

Architectural Sense

در پردیســه ســازی ،بــه درختانــی کــه شــکل ویــژه از نظــر معمــاری دارنــد گفتــه

مطبــق.
مــی شــود .ماننــد :کاج ّ

شن پسند

Arenicolous

موجودی که تمایل به زیست در خاک های شنی دارای بافت سبک دارد.

رس دوست

Argillophilous

جانــدار و بــه خصــوص گیاهــی کــه در خــاک هــای رســی دارای بافــت ســنگین

زندگــی میکنــد.

خشک

Arid

اقلیــم یــا زیســتگاهی بــا بــاران کمتــر از  250میلیمتــر و بــا تبخیــر بالقــوه بیــش
از بارندگــی و دارای رســتنی هــای پراکنــده.
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اقلیم خشک

Arid Climate

شــرایط اقلیمــی کــه میــزان بــارش نیــاز آبــی گیاهــان را بــه طــور کامــل تأمیــن

نمــی کنــد ولــی بــرای یــک پوشــش کویــری کافــی اســت.
بــازو

Arm

شاخه ای که روی تنه اصلی گیاهانی مانند تاک می روید.
درختچه خاردار

Armed Shrub

گیاهــی کــه بــه دلیــل دارا بــودن تیــغ یــا خــار ،از آن بــه صــورت خارچینــه
اســتفاده مــی شــود .ماننــد :زرشــک.

بوی خوش

Aroma

بوی خاص یک گیاه.
گیاهان خوشبو

Aromatic plants

گیاهانی که دارای ماده معطر هستند.
چمن مصنوعی

Artificial Turf

قطعــه ای بافتــه شــده از الیــاف مصنوعــی مشــابه چمن کــه عمدتـاً در زمین های

ورزشی استفاده می شود.
زادآوری مصنوعی

Artificial Regeneration

ایجــاد نســل جدیــد درختــان جنگلــی بــا بــذرکاری یــا نهــال کاری در عرصــه

هــای جنگلــی.

بی فصل

Aseasonal

ویژگی گل دهی گیاه در هر موقع از سال.
خشن برگ

ویژگی گیاهی که برگ های آن خشن است.
َگس

Asperifoliate

ویژگی ایجاد حالت خاص در دهان بر اثر وجود تانین در میوه ها.
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Astringent

خشکی جوی

Atmospheric Drought

ـرق گیــاه بیــش از مقــدار جــذب
در مواقعــی اتفــاق مــی افتنــد کــه میــزان تعـ ّ
آب اســت .مث ـ ً
ا در موقــع وزش بــاد گــرم بــا وجــود رطوبــت در خــاک چنیــن
حالتــی رخ مــی دهــد.

کاستی

Attenuation

کاهــش یافتــن آلودگــی (بــه ویــژه ســر و صــدا) بــه واســطه حایلــی ماننــد
درخــت کــه بیــن تولیــد کننــده و دریافــت کننــده صــدا قــرار مــی گیــرد.

خودپراکنی

Autochory

گیاهانی که بذور خود را از طریق ترکاندن میوه پراکنده می کنند.
نهالکاری پاییزه

Autumn Planting

کشــت نهــال درختــان در فصــل پاییــز و معمــوالً بــرای درختانــی اســت کــه
مقاومــت بــه ســرمای زمســتانه آنهــا بیشــتر اســت مثــل ســوزنی بــرگان.

آکسین ها

Auxins

گروهــی از تنظیــم کننــده هــای رشــد گیاهــی کــه در واکنــش هایــی ماننــد
بــزرگ شــدن یاختــه هــا ،ریشــه دار شــدن قلمــه هــا و جلوگیــری از رشــد جوانــه
هــای جانبــی نقــش دارنــد.

عناصر غذایی قابل استفاده

Available Nutrients

واژه ای کــه بــرای عناصــری کــه در وضعیــت یــا مقــدار مناســب در منابــع کودی

یــا خــاک قــرار دارنــد ،مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد بــه طــوری کــه ایــن
عناصــر فــورا ً یــا بــه صــورت ذخیــره بــرای گیــاه قابــل اســتفاده تشــخیص داده

مــی شــود.

آب قابل استفاده

Available Water

قســمتی از آب خــاک کــه مــی توانــد توســط گیــاه جــذب شــود بــه طــوری کــه

در رشــد آن مؤثــر واقــع شــود .آب نگهــداری شــده توســط خــاک کــه از طریــق
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اعمــال تَنــش تــا  15بــار ،انــدازه گیــری مــی شــود .آب بیــن ظرفیــت مزرعــه و
نقطــه پژمردگــی را آب قابــل اســتفاده مــی گوینــد.

خیابان

Avenue

دریــک شــهر ،بــه خیابــان معمــوالً پهــن مســتقیمی گفتــه مــی شــود کــه

ســاختمان هــا یــا درخــت هــا در دو ســوی آن اســت و معمــوال بــه یــک
ســاختمان منتهــی مــی شــود .معمــوالً بــه گذرهایــی گفتــه مــی شــود کــه

پهنــای آن ،بیــش از  12متــر باشــد.
پرنده گسترش

پراکنش بذور و یا میوه ها توسط پرندگان.
پرنده ُکش

Avichory
Avicide

موادی که برای تاراندن یا کشتن پرندگان است .مانند :سم آتیرول.

جوانه جانبی

Axillary Bud

جوانه ای که در زاویه بین شاخه و برگ تشکیل می شود.

محور

به ساقه اصلی گیاه گفته می شود.
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Axis

B
بُن زنی

Back Cut

درافکندن درخت ،که معموالً به کمک ا َ ّره صورت می گیرد.
آتش کنترل شده

Backburn

هرگونه حریقی که در خالف جهت وزش باد ایجاد شود.
پس آتش

Backfire

ایجــاد آتش برنامه ریزی شــده بــرای از بین بردن مواد ســوختنی موجود در عرصه

جنــگل کــه به قصــد جلوگیری از گســترش حریق پیــش رونده صورت مــی گیرد.

بی درخت

Bald

ناحیــه برآمــده بــی درخــت در یــک منطقــه جنگلــی کــه معمــوالً پوشــیده از

گیاهــان علفــی اســت.
خاک ریشه

Ball

خاکی که به ریشه نشاء ها چسبیده است.

خاک کشت

Ball Planting

یــک روش نشــاء کاری اســت کــه در آن ریشــه هــای نشــاء همــراه بــا خــاک

فشــرده کافــی متصــل بــه ریشــه منتقــل و کاشــته مــی شــود.
خیزران ،نی

Bamboo

نــام عمومــی گیاهــان علــف گونــه زینتــی چنــد ســاله کــه در مناطــق گرمســیری

و نیمــه گرمســیری مــی روینــد.
گیاه ریشه عریان

Bare Rooted Plant

نهال آماده شده برای انتقال با ریشه بدون خاک.

دارپوست ،پوست درخت

Bark

الیــه خارجــی ســاقه درختان چوبــی متشــکل از آوند ،آبکــش ها و ســایر بافت ها.
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پوست خواران

Bark Beetle

سوســک هایــی کــه در زیــر پوســت درختــان تخــم مــی گذارنــد و در فرآینــد
تکامــل آنهــا بــه الرو درختــان خشــک مــی شــوند .ماننــد :سوســک پوســت خــوار

پیســه آ.

پوست سنج

Bark Gauge

دســتگاه یــا وســیله ای کــه بــا آن ضخامــت پوســت درختــان انــدازه گیــری

می شود.

آسیب پوست کنی

Bark Peeling Damage

خســارتی کــه در نتیجــه پوســت کنــی درختــان عمومـاً توســط وحــوش ایجــاد و
باعــث تضعیــف درخــت و در مــواردی خشــک شــدن آن مــی شــود.

برگ پایه

Basal Leaf

نزدیکتریــن بــرگ گیــاه بــه ســطح خــاک کــه معمــوالً بزرگتــر از بــرگ هــای
باالیــی اســت.

سطح مبنای درخت

Basal Area of Tree

بــه ســطح مقطــع تنــه درخــت کــه در ارتفــاع  130ســانتی متــری از ســطح

زمیــن انــدازه گیــری مــی شــود اطــاق مــی شــود.
نقشه های پایه

Base Map

نقشــه ای کــه ویژگــی هــای طبیعــی یــا همیشــگی یــک ناحیــه را نشــان مــی

دهــد.

قلیا پسند

Basicole

به گیاهی اطالق می شود که در خاک های قلیایی می روید.

مواد غذایی پر مصرف

Basic Nutrient

عناصــر غذایــی پــر مصــرف و اصلــی بــرای گیــاه ماننــد :عناصــر ازت ،فســفر و

پتــاس.
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قلیاگریــز

Basifuge

گیاهی که قادر به تحمل شرایط خاک های قلیایی نیست.

نهالکاری در سبد

Basket Planting

استقرار نهال حاصله از بذر در سبدهای شُ ل بافت.

منقاری

Beak

ویژگی هر زائده نوک مانند روی اندام های گیاهی.

واکاری

Beating Up

بــازکاری گســتره هــای کاشــته نشــده جنگلــی بــا بــذر پاشــی یــا نهالــکاری

مجــدد.

بســتر

Bed

بــه ســطح کمابیــش همــواری اطــاق مــی شــود کــه درخــت قطــع شــده بــر
روی آن افکنــده مــی شــود.
گیاهان فصلی

Bedding Plants

گیاهــان علفــی یکســاله ،دوســاله یــا چنــد ســاله کــه از آنهــا بــرای پوشــش

ســطح خــاک اســتفاده مــی شــود.
نوار

Belt

نواری باریک از رستنی ها.

جاده ی کمربندی

Beltway

جــاده ای کــه پیرامــون همــه ی شــهر و یــا بخشــی از شــهر مــی گــذرد و ایــن
امــکان را فراهــم مــی ســازد کــه ترافیــک محلــی ،بــه ســرعت از یک ســوی شــهر

بــه ســوی دیگــر شــهر حرکــت کنــد ،از آن رو ،بازدارنــده ی عبورهــا از هســته ی
شــلوغ شــهر اســت .همچنیــن ،جــاده کمربنــدی ،بازدارنــده ی مؤثــری در برابــر

گســترش شــهری اســت .تنهــا در صورتــی کــه دسترســی بــه آن محــدود باشــد
و کنتــرل مؤثــر اســتفاده از زمیــن صــورت گیــرد ،بــا عنــوان جــاده کمربنــدی یــا
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جــاده حلقــوی نیــز شــناخته شــده اســت .الزامـاً همــه ی شــهر را دور نمــی زنــد،
بلکــه ممکــن اســت تنهــا بخشــی از یــک شــهر را دور بزنــد.
بسترک

Bench

در تکثیــر گیاهــان ،ظــرف جعبــه ماننــد ژرفــی اســت کــه در آن گیــاه را

مــی پرورنــد .بســترک بــر چنــد گونــه اســت :کــم ژرفــا ،به نــام ســینی بــذرکاری
یــا ســینی نهــال کــه کــم عمــق اســت و صرفـاً بــرای کاشــت بــذر اســتفاده مــی

شــود .بازکاشــت :کــه نونهــال هــا را نخســت در آن بازکاشــت مــی کننــد تــا
ســرانجام بــه جنــگل منتقــل و در عرصــه َغــرس شــوند.
پیوند رومیزی

Bench Grafting

کــو پیوندهایــی کــه روی میــز یــا ســکوی گلخانــه ،بــا اســتفاده از روش هــای

مختلــف کوپیوندزنــی ،انجــام مــی شــود.
ریشه چمپری

Bench Rooting

حالتــی کــه ریشــه اولیــه یــک نهــال در اثــر مقاومــت پوســته بــذر یــا کــم عمــق
بــودن فضــای گلــدان بــه صــورت حلقــه در مــی آیــد.
تراس پلکانی

Bench Terrace

ســکوهای مســطح و پلکانــی ایجــاد شــده بــر روی شــیب کــه قســمت پاییــن

دســت آن بــا ســنگ یــا مصالــح ســاختمانی مشــابه حفاظــت مــی شــود .هــدف
از ســاختن آن مناســب کــردن زمیــن بــرای عملیــات خاکــورزی و جلوگیــری از
فرســایش شــتابدار اســت.

خم کردن

Bending

روشی برای انگیزش گلدهی و شکل دهی با خم کردن شاخه.

کفزی

Benthic

موجودی که متعلق به کف دریا ،بستر رودخانه یا کف دریاچه است.

کفزی گیاه
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Benthophyte

گیاهی که در کف بستر منابع آبی زندگی می کند.
کفزی گیاه شناور

Benthopleustophyte

هــر گیــاه بزرگــی کــه بــه طــور آزاد در کــف دریاچــه قــرار دارد ولــی قــادر بــه

جابــه جــا شــدن آهســته در اثــر جریــان آب اســت.
رود زیست

Benthopotamous

زندگی گیاه در بستر رودخانه یا جریان آب.
خاک ریز

Berm

ایجــاد تفــاوت در توپوگرافــی (ارتفــاع) یــک منطقــه بــا اســتفاده از تــوده خــاک

کــه اغلــب بــرای ایجــاد باغچــه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .بــرای کنتــرل
جریــان آب هــای ســطحی نیــز اســتفاده مــی شــود.
بهترین روش های مدیریتی

(Best Management Practices (BMP

روش هــا و عملیــات توصیــه شــده بــه منظــور کاربــرد نهــاده هــای زراعــی از

قبیــل کودهــا و مــواد شــیمیایی مطابــق دســتورالعمل هایــی کــه در جهــت
کاهــش آلودگــی آب و حفــظ ســود اقتصــادی در نظــر گرفتــه شــده انــد.
گیاهان نوشابه ای

Beverage Crops

گیاهانــی کــه از قســمت هــای مختلــف آنهــا ماننــد :بــرگ ،میــوه و غیــره بــرای
تهیــه انــواع نوشــیدنی هــا اســتفاده مــی شــود .ماننــد چــای ،قهــوه و کاکائــو.
مزایده

Bid

پیشــنهاد رســمی از ســوی پیمانــکار کــه یــک مقــدار معیــن از کار را بــا بهــای
معیــن معمــوالً در مــدت زمانــی ویــژه کامــل کنــد.
گیاه دوساله

Biennial Plant

گیاهــی کــه در ســال اول رشــد رویشــی بســاک دارد و پــس از بهــار در ســال دوم
تولیــد گل و بــذر مــی کنــد.

دو رخ

Bifacial
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برگی که سطح زیرین و رویی آن دو رنگ متفاوت دارد.
دوساله

Biferous

گیاهی که دو بار در سال میوه می دهد.
دوبارگلده

Biflorus

گیاهی که دوبار در سال گل می دهد (بهار و پاییز).
دو برگی

Bifoliate

برگ مرکبی که از دو برگچه تشکیل شده است.

دو شاخه شدن

Bifurcate

دو قسمتی شدن انتهای شاخه.
دوچرخه رو

Bikeway, Bicycle trail

جــاده ای بــرای دوچرخــه ســواران ،چنیــن جــاده ای معمــوالً آســفالت شــده

اســت و ممکــن اســت بــه صــورت انحصــاری بــرای دوچرخــه ســواران یــا عابــران

پیــاده و دونــدگان نیــز طراحــی شــود ایــن مســیر مــی توانــد بعنــوان بخشــی از
بوســتان هــا در نظــر گرفتــه شــود.
زنده ُکش

Biocide

ماده ای که قادر است سازواره های زنده را از بین ببرد.

کنترل زیستی

Biocontrol

کنتــرل یــک گونــه آفــت بــا اســتفاده از دیگــر موجــودات زنــده ماننــد انــگل هــا

یــا شــکارچیان.

زیست تجزیه پذیر

Biodegradable

مــاده ای کــه مــی توانــد از طریــق فعالیــت باکتــری هــا و طــی تغییــرات

بیوشــیمیایی تجزیــه یــا شکســته شــود .بــه خصــوص در مــورد مــواد ضــد
عفونــی کننــده مصنوعــی و آفــت کــش هــا اهمیــت دارد .یــک کیفیــت مطلــوب

بــرای مــوادی کــه ســبب آلودگــی محیــط خواهنــد شــد بــه شــمار مــی رود.
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تنوع زیستی

Biodiversity

تنــوع گونــه هــای حیاتــی جانــوری و گیاهــی اســت کــه در هــر اکوسیســتم
وجــود دارنــد .برخــی معتقــد هســتند کــه تنــوع زیســتی بــه صــورت طبیعــی
باعــث پایــداری اکوسیســتم مــی شــود .تنــوع ،فراوانــی ،و گوناگونــی گونــه هــای

گیاهــی ،جانــوری و خــرد زیــوه در ســطح و مقیــاس جامعــه را تنــوع زیســتی
آلفــا و در ســطح و مقیــاس اکوسیســتم و بیــوم را تنــوع زیســتی بتــا و در ســطح

کشــور را تنــوع زیســتی گامــا مــی نامنــد.
کود زیستی

Biofertilizers

یــک اصطــاح غلــط متــداول بــرای عوامــل میکروبیولوژیکــی کــه هــم ازت

اتمســفری را تثبیــت مــی کننــد و هــم بــه قابــل حــل و متحــرک شــدن عناصــر

غذایــی خــاک کمــک مــی کننــد.
بیوگاز

Biogas

مخلوطــی از متــان  70درصــد و دی اکســید کربــن اســت کــه بــه عنــوان یــک
منبــع انــرژی از ســوخت و ســاز بــی هــوازی پســماندها تولیــد مــی شــود.
تجزیه زیستی

Biolysis

تجزیــه الشــه موجــودات زنــده کــه عمدتـاً بــر اثــر فعالیــت موجــودات ذره بینــی

و خــرده ریــز خــواران صــورت مــی گیــرد.
تهاجم زیستی

Bioinvader

گونــه ای کــه توســط انســان به یــک محل وارد شــده ،بــدون آنکه بومــی آن محل

بــوده و بــا داشــتن قابلیــت تکثیــر بدون دخالت انســان به صــورت مهاجــم در آید.

بیوگاز

Biogas

گازی کــه از تجزیــه غیــر هــوازی مــاده آلــی تولیــد مــی شــود .متــان و کربــن

دی اکســید ترکیبــات اولیــه هســتند.
مبارزه بیولوژیکی

Biological Control
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مبارزه با آفات و بیماری ها با استفاده از موجودات زنده.

تقاضای اکسیژن زیستی

( Biological Oxygen Demand (BOD

مقدار اکســیژن مصرف شــده در فرآیند اکســید شــدن مواد آلی در شــرایط هوازی.

زیست پاالیی

Bioremediation

اســتفاده از عامــل هــای زیســتی بــرای بهســازی خــاک و آب آلــوده شــده بــه

مــواد زیانبــار بــرای محیــط زیســت یــا ســامت انســان.
زیست توده

Biomass

مجموع وزن تر و یا خشک اندام های یک گیاه در واحد حجم یا سطح.
زیست بوم

Biome

ســرزمینی اســت گســترده از گیاهــان و ســایر موجــودات کــه تحــت تأثیــر اقلیــم

کالن و گاهــی عوامــل عمــده دیگــر اکولوژیــک بــه وجــود آمــده و دارای ســیمای

همگــن از نظــر شــکل حیاتــی گیاهــی اســت .بــه غیــر از چندیــن زیســت بــوم

اصلــی اقلیمــی ،چندیــن زیســت بــوم ناشــی از شــرایط خــاک نیــز در قــاره هــا
وجــود دارد .ضمن ـاً در اقیانــوس هــا بــر حســب نــوع جانــوران چندیــن زیســت

بــوم دریایــی وجــود دارد.
هواشناسی زیستی

Biometeorology

مطالعه تأثیر اتمسفر بر گیاهان و جانوران یا موجودات زنده دیگر.
زیست سنجی

Biometry

دانــش انــدازه گیــری و تجزیــه و تحلیــل کمــی جانــداران .کاربــرد آمــار در
بررســی هــای بیولوژیکــی.

زیست سالم سازی (بهبود زیستی)

Bioremediation

فــن آوری درمــان محــل مــواد زائــد خطرناک بــرای متابولیــز کــردن ترکیبات آلی
خطرنــاک و تبدیــل آن هــا بــه ترکیبــات غیــر خطرناک ،شــرایط زیســت محیطی

در تــاش بــه منظــور ایجــاد بهتریــن شــرایط بــرای ســازواره هــا بــه دقــت کنترل
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مــی شــوند .بعنــوان مثــال کاشــت گیاهانــی کــه قــادر بــه آلودگــی زدایــی خــاک
هســتند .زیســت ســالم ســازی اغلــب مــی توانــد در محــل بــه مــورد اجــرا در آید.
زیست کره

Biosphere

واژه ای که شامل تمام مواد زنده در کره زمین است.

زیوگان ،جانداران

Biota

تمام سازواره های زنده که در یک منطقه زندگی می کنند.
گرده افشان های زنده

Biotic Pollinators

عوامــل زنــده ای کــه دانــه گــرده را از بســاک بــه کاللــه انتقــال مــی دهنــد.
ماننــد :جانــوران ،حشــرات ،پرنــدگان و غیــره.
زهرابه طبیعی

Biotoxin

هر زهرابه تولید یا مشتق شده از موجودی زنده ،گیاهی و یا جانوری.
پناهگاه پرندگان

Bird Sanctuary

در پردیســه ســازی ،بــه محلّــی گفتــه مــی شــود کــه بــا کاشــت درختان ویــژه ای
مانند توت و سنجد ،پرندگان را به آنجا جلب می نمایند.

پرنده ترسان

Bird Scarer

دستگاهی است که با ایجاد سر و صدا ،پرندگان را فراری می دهد.
بیوره

Biuret

یــک ترکیــب نامطلــوب کــه در حیــن ســاخت اوره تولیــد مــی شــود .اوره تجارتی

غالبــا کمتــر از  1درصــد بیــورت دارد .امــا بــرای محلــول پاشــی برگــی نبایــد

از  1/5درصــد تجــاوز نمایــد .بیــورت یــک منبــع مناســب ازت غیــر پروتئینــی

بــرای نشــخوارکنندگان مــی باشــد.

گیاه دوجنسی

Bisexual plants

گیاهی که گل آن دارای اندام های نر و ماده است.
سیاه آب

Blackwater
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آبی که از لحاظ اسید هومیک غنی ولی از لحاظ مواد غذایی فقیر است.
پهنک

Blade

بخشی از برگ که گسترده و پهن بوده و از دمبرگ متمایز است.
سپید سازی

Blanching

فرآینــدی کــه بــا نــور زدایــی ،ســبزینه انــدام هــای مختلــف گیــاه ماننــد ســاقه

و بــرگ ،زدوده مــی شــود.
تهــی

Blank

در جنــگل شناســی ،عرصــه ای در محــدوده کشــت یــا تــوده جنگلــی اســت کــه

عــاری از درخــت باشــد .همچنیــن محلــی از جنــگل کاری کــه عــاری از درخــت
بــوده یــا نهــال در آن پــا نگرفتــه باشــد.
آسیب دیدگی

Blemish

خســارت ســطحی و درونــی بــه میــوه ،ســبزی و گل بــر اثــر حملــه آفــات و

عوامــل بیمــاری و مکانیکــی.
سوختگی

Blight

آســیبی کــه بــه واســطه آلودگــی بــه گیاهــان وارد مــی شــود و بــرگ هــا خــزان
زودرس مــی کننــد .ایــن ســوختگی اغلــب بــه واســطه بــاران اســیدی عوامــل

بیمــاری را رخ مــی دهــد.

کوچه بن بست

Blind/Dead Alley

کوچه ای است که از یک سو بسته باشد.
بلوک ،مجموعه ای از ساختمان ها

Block

قطعــه زمینــی اســت کــه بــه وســیله ی خیابــان هایــی کــه یکدیگــر را قطــع
مــی کننــد ،محــدود شــده اســت .ابعــاد بلــوک هــا در تقســیم هــای شــهری

کنتــرل مــی شــوند.
پهنه کاری
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Block Planting

نهالــکاری در قطعــات یــا پهنــه هــای مشــخص بــا مســاحت و گــروه هــای

متفــاوت.
گلدهی

Bloom

دوران شکوفه کردن گیاه.

آغاز گلدهی

Bloom Early

مرحلــه شــروع گل کــردن در باالتریــن ناحیه گل آذیــن را آغاز گلدهــی می نامند.

شکوفه

Blossom

غنچه در حال باز شدن بویژه در درختان میوه.

ریزش گل ،خزان شکوفه

Blossom Drop

ریزش گل بر اثر سرمای هوا و یا در اوایل گلدهی.

خاک رفت

Blown Out Land

زمینــی اســت کــه بــه شــدت تحــت تأثیــر فرســایش بــادی قــرار گرفتــه و تقریبـاً

تمــام خــاک زراعــی آن بــه نقــاط دیگــر منتقــل شــده باشــد .چنیــن زمینــی

قابــل کشــت نیســت.

مانداب اسیدی

Bog

زمیــن بســیار خیــس ،سرشــار از پســماند گیاهــی ،بــا زهکشــی نارســا و بــا

واکنــش اســیدی.

تک تنه

Bole

درختی که تنه آن شاخه نداشته باشد.
شاخه زنی

Bolling

برش شاخه هایی که بر ساقه درخت روییده باشد.

بلوار

Boulevard

شــاهراه پهنــی کــه جــای دیوارهــای شــهر در پاریــس را گرفــت .از آن زمــان بــه

بعــد بــه هــر خیابــان پهــن و زیبــا گوینــد .همچنیــن ،گذرگاهــی اســت کــه بــه
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وســیله ســکوی میانــه بــه دو بخــش جــدا تقســیم شــده و دسترســی بــه پیرامون

جــاده ،بــه جــز بــه مراکــز فعالیــت ،ماننــد :مدرســه و مراکــز تجــاری ،مجــاز
نیســت و کمتریــن فاصلــه ی تقاطــع آن بــا جــاده هــای درجــه دو و جــاده هــای

تفریحی در یک سطح ،نباید کمتر از  200متر باشد.

بُنسای ،درخت مینیاتوری

Bonsai

هنــر تربیــت درخــت بــه صــورت بســیار پــا کوتــاه در گلــدان ،بــه طــوری کــه در
ســنین زیــاد مث ـ ً
ا  100تــا  200ســالگی ،حــدود  30تــا  60ســانتیمتر ارتفــاع
داشــته باشــد.

گیاهان حاشیه ای

Border Plants

گیاهانی که به صورت باریکه ،در باغچه کاشته می شوند.

اسید بوریک

Boric Acid

جــذب عنصــر بُــر توســط گیــاه بــه ایــن شــکل صــورت مــی گیــرد .شــامل 17

درصــد بــر .بــه صــورت محلــول پاشــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

کمبود بُر
کمبــود بُــر رشــد نقــاط ریشــه زا ،جوانــه هــا و جــوان تریــن بــرگ هــا را تحــت
Boron Deficiency

تأثیــر قــرار مــی دهــد .بــرگ هــای جــوان تغییــر شــکل داده و بــه صــورت یــک

خوشــه در مــی آینــد .ممکــن اســت شــکاف هایــی در ســاقه هــا و تنــه ،میــوه
تشــکیل شــود و همچنیــن باعــث ضخیــم شــدن ســاقه یــا بــرگ هــا ،کوتــاه
مانــدن میــان گــره هــا و کاهــش جوانــه هــا ،گل هــا و تولیــد بــذر مــی گــردد.

ســایر عالئــم عبارتنــد از ریــزش پیــش از موعــد مویــه و بذرهــا ،ضعیــف بــودن
انتقــال مــواد ســاخته شــده طــی فرآینــد فتوســنتز و غیــره.

ســمیت بُــر
بــه عنــوان یــک مشــکل در مناطــق خشــک و نیمــه خشــک یــا جاهایــی کــه بــر
Boron Toxicity

از طریــق اســتعمال کودهــای شــیمیایی یــا آب آبیــاری غنــی از بُــر ،بــه خــاک
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اضافــه مــی شــود ،بــروز مــی نمایــد .عالئــم ســمیت بــر عبارتنــد از :زرد شــدن

نــوک بــرگ و بــه دنبــال آن نکــروزه شــدن تدریجــی نــوک و حاشــیه بــرگ کــه
بــه طــرف رگبــرگ میانــی گســترش مــی یابــد.
باغ گیاه شناسی

Botanical Garden

باغــی کــه در آن انــواع گیاهــان بــا هــدف هــای علمــی کشــت و نگهــداری

می شوند.

حشره کش طبیعی

Botanical Pesticide

حشره کشی که ماده مؤثرآن از فرآورده های شیمیایی گیاهی باشد.

رقم گیاه شناسی

Botanical Variety

واحــد طبقــه بنــدی داخــل گونــه ای در نامگــذاری گیــاه شناســی اســت کــه
پاییــن تــر از زیــر گونــه قــرار مــی گیــرد.
گیاه شناس

Botanist

کسی که در علم گیاه شناسی تخصص دارد.

گیاه شناسی

Botany

دانشــی کــه رشــته هــای مختلــف گیاهــی ماننــد یاختــه شناســی ،بــوم شناســی،

فیزیولــوژی و تشــریح را در بــر مــی گیــرد.

صخره

Boulder

در طراحــی فضــای ســبز بویــژه در ســاختارهای آبــی و بــرای ایجــاد حالتــی

طبیعــی تــر اســتفاده مــی شــود.
مرز ،محدوده

Boundary

خــط جــدا کننــده واحــدی مکانــی از واحــد دیگــر ،اســتفاده گســترده تــر

از ایــن واژه در جغرافیــا بــرای نشــان دادن تقســیم هــای بیــن واحدهــای

جداگانــه همچــون ویژگیهــای زمیــن شناســی ،انــواع آب و هــوا ،مناطــق

اقتصــادی و نواحــی اجتماعــی ،اســتفاده مــی شــود .خــط تقســیم کننــده
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بیــن یــک واحــد مکانــی یــا گروهــی از واحدهــای مکانــی از ســایر
مکان هاست.

آب لب شور

Brackish Water

آبــی کــه کل مــواد جامــد محلــول آن بیــن  1500تــا  5000میلــی گــرم در لیتــر

باشــد و در حقیقــت شــوری متوســط دارند.
برگواره

Bract

بــرگ تغییــر شــکل یافتــه ای بــا ویژگــی هایــی غیــر از بــرگ هــای معمولــی

گیــاه ،ماننــد برگــواره هــای رنگیــن گل کاغــذی.
برگوارک

Bracteole

به برگ کوچک تغییر شکل یافته در بُن دم گلچه گفته می شود.
شاخه

Branch

انشــعابی جانبــی کــه از تنــه اصلــی یــا انشــعاب هــای فرعــی درخــت یــا درختچه

منشــأ مــی گیرد.

بی شاخگی

Branchlessness

ـرس
حالتــی اســت بــرای قســمت هایــی از تنــه درختــان جنگلــی کــه در اثــر َهـ َ

طبیعــی یــا مصنوعــی فاقــد شــاخه جانبــی هســتند.

نوشــاخه

Break

شاخســاره ای کــه پــس از حــذف چیرگــی انتهایــی در نزدیکــی محــل بــرش بــه

وجــود مــی آیــد.

گیاه زراعی حائل

Break Crop

گیاهــی کــه بــرای شکســتن چرخــه زندگــی حشــرات ،آفــات ،علــف هــای هــرز و

یــا بیمــاری هــا بیــن دوره هایــی از دوره ممتــد کشــت محصــول اصلــی ،کشــت

مــی شــود.

شخم زمین بایر ،اولین شخم
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Break Ground

شخم زدن زمین بایر برای اولین بار.

ارتفاع برابر سینه

Breast Height

ارتفاعــی کــه قطــر درخــت معمــوالً در آن ارتفــاع انــدازه گیــری مــی شــود .ایــن
ارتفــاع در ایــاالت متحــده آمریــکا و کانــادا برابــر بــا  137ســانتیمتر از زمیــن ،در

بعضــی کشــورهای اروپایــی  130ســانتی متــر از زمیــن و در ژاپــن  125ســانتی
متــر از زمیــن اســت .در ایــران ارتفــاع برابــر  130ســانتی متــر از زمیــن در نظــر

گرفتــه مــی شــود کــه در مناطــق شــیبدار ایــن ارتفــاع از بــاالی شــیب مشــخص
مــی شــود.
بهنژادی

Breeding

اجرای برنامه های ویژه به منظور بهبود ساختار ژنتیکی گیاهان.
شــورآب

Brine

آب شوری که کل مواد جامد محلول آن بیشتر از آب دریا باشد.

پهن برگ

Broad Leaf

گیاهانی که دارای برگ های پهن می باشند.
آفت کش با طیف گسترده

Broad-Spectrum Pesticide

آفــت کشــی کــه مجموعــه وســیعی از گونــه هــای آفــت مولکــول یــا ذرات دیگــر

جــذب مــی شــوند و آن جــا مــی مانــد.

زمین شخم خورده

Broken Flat

زمینی است که سراسر آن شخم خورده باشد.

بُرنزی رنگ شدن

Bronzing

بــروز رنــگ برنــزی (مســی) روی بافــت گیاهــی را مــی گوینــد .ای مشــخصه یــک
عالمــت معمولــی کمبودهــا می باشــد.
جویبار

Brook

آبراهه کوچک طبیعی که معموالً کوچکتر از رود و نهر است.
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شانه زدن

Brushing

شــانه زدن ســطح چمــن اســت بــرای صــاف کــردن اســتولون هــای غیــر عمودی
یــا بــرگ هــا قبــل از بریــدن آن بــا ماشــین ،ایــن کار بــرای ایجــاد یکنواختــی در

ســطح چمــن انجــام مــی شــود.

جوانه

Bud

برجســتگی کوچــک جانبــی یــا انتهایــی روی ســاقه گیــاه کــه از آن شاخســاره،
بــرگ یــا گل حاصــل مــی شــود و بــه طــور معمــول بــا َفلــسُ ،کــرک و غیــره
پوشــیده شــده اســت.
جوانه ریزی

Bud Abscission

ریــزش جوانــه هــای گل بــر اثــر عوامــل نامســاعد محیطــی ،فیزیولوژیکــی ،آفــات
و بیمــاری هــا.

جوانه شکفتنذ

Bud Break

آغاز شکفتن جوانه های گل و برگ گیاهان چوبی در بهار.
هَ َرس جوانه

Bud Pruning

َه َرس جوانه های جانبی برای جلوگیری از َجست شاخه های جدید.
فلس جوانه

Bud Scale

برگ تغییر شــکل یافته کوچکی که جوانه را می پوشــاند و از آن محافظت می کند.
Bud Wood
َق َل مه
شــاخه یــا ترکــه جوانــه داری کــه از درخت قــوی جهت تکثیــر انتخاب می شــود.
جوانه زایی

Budding

-1تولیــد جوانــه  -2جوانــه زنــی در گیاهــان و بعضــی جانــوران (اولیــه) بــرای

تولیــد مثــل  -3پیونــد جوانــه.
ســپر

Buffer

باریکــه ای از زمیــن کــه دو کاربــری مختلــف زمیــن را از هــم جــدا مــی کنــد .بــه
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عنــوان مثــال ،یــک نــوع کاربری را از مســائل دود ،ســرو صــدا ،نور ،ارتعــاش ،بوی
بــد یــا چشــم انــداز بــد کاربــری دیگــر جــدا مــی کنــد .ســپرها معمــوالً جایــی
الزم مــی شــوند کــه کاربــری هــای تجــاری یــا صنعتــی ،در کنــار زیســتگاه هــا

قرار می گیرند.

ساختمان

Building

هرگونــه ســاختمانی کــه اســتفاده شــده و بــا قصــد اســتفاده از آن بــرای هــر
گونــه اســتفاده یــا اشــغال وجــود دارد .توجــه کنیــد کــه ســاختمان متــرادف بــا

ســاختار نیســت (نــرده یــک ســاختار اســت امــا یــک ســاختمان نیســت).
سوخ (پیاز)

Bulb

انــدام اختصاصــی شــده زیرزمینــی و اغلــب پوشــیده از َفلــس هــای ضخیــم
گوشــتی کــه در برگیرنــده محــور ســاقه ای کوتــاه ،گوشــتی و بــه طــور معمــول
عمــودی بــوده و در قســمت انتهایــی دارای نقــاط رشــد یــا ســر آغــازه گل اســت.
سوخ آوری (پیاز آوری)

Bulbifery

تکثیــر غیــر جنســی بــه وســیله پیازهــای ریــزی کــه در بغــل بــرگ هــا یــا در

روی گل آذیــن بــه وجــود مــی آیــد.
آمیختگی کودی

Bulk Blending

بــه آمیختگــی مواد خشــک و دانه ای به منظــور تهیه کود مخلوط گفته می شــود.

نهالکاری تفنگی

Bullet Planting

کاشــت نهــال هایــی کــه در لولــه هــای معمــوالً پالســتیکی ســفت بــه شــکل

گلولــه رویانــده شــده انــد.

ســرگاوی

Bullhead

حالــت کــروی شــکل در غنچــه گل ماننــد کــه منجــر بــه تشــکیل گل ناهنجــار

مــی شــود.

دفن کردن

Burying
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زیــر خــاک کــردن کامــل اجســام یــا مــواد خارجــی ماننــد لولــه هــای زهکشــی،

کابــل هــای مخابراتــی و پســماندهای گیاهــی.
خاکریز

Bund

خاک ریز مصنوعی برای حفاظت ساحل یا َکرت بندی نهالستان.

مرزبند

Bund Former

مــرزی کــه بیــن زون هــای مختلــف در بوســتان هــای ملّــی و جنگلــی بوســیله
خــاک یــا ســنگ بــه عنــوان مــرز بنــد ایجــاد شــود.

آتش زنی
-1معمــوالً بــه آتــش زدن عمــدی کمابیــش بهنجــاری اطــاق مــی شــود کــه

Burning Off

بــرای از میــان برداشــتن رســتنی هــای ناخواســته از قبیــل علــف هــای هــرز و
مــواد ســوختنی دیگــر بــا هــدف پاکســازی عرصــه ای ایجــاد مــی شــود.

بوته ای

Bush Type

شــکلی از بوتــه گیاهــان اســت کــه در آن تعــداد شــاخه نزدیــک بــه ســطح

زمیــن زیــاد اســت.
بوستان تجاری

Business Park

ناحیــه ای کــه معمــوالً نزدیک حاشــیه ی شــهر قــرار گرفته اســت و از دسترســی

خوبــی برخــوردار اســت و بــرای گســترش اداری و شــرکت ها کنار گذاشــته شــده
اســت کــه بــه پژوهــش و توســعه با تهیــه فــرآورده هایــی همچــون نــرم افزارهای

رایانــه ای مــی پردازنــد .در بیشــتر بوســتان هــا ،ایجــاد محیــط کاری بهینــه،
هــدف مهمــی اســت.
بوته

Bush

گیاه کوتاه چند ساله ای که به طور معمول دارای چندین ساقه است.

بُن
قسمت پایین تنه درخت که در مجاورت زمین قرار دارد.
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Butt

گذرگاه فرعی

Bypass

جــاده ای کــه از حاشــیه هــای یــک محــل غالب ـاً یــک شــهر کوچــک یــا شــهر

مــی گــذرد .بنابرایــن ،گذرگاهــی ایجــاد مــی کنــد کــه بازدارنــده ی عبــور از

درون محــل اســت .در نتیجــه ،آلودگــی ترافیــک را کاهــش مــی دهــد.
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C
نقشه کاداستر ،نقشه ثبتی

Cadastral Plan

نقشــه ای کــه تقســیم بنــدی یــک قلمــرو بــرای مســتغالت ملکــی گوناگــون،
خــواه ســاخته شــده و یــا نشــده و عمومــی یــا خصوصــی را نشــان مــی دهــد.

زود خزان

Caducous

ویژگی گیاهی که زودتر از موعد خزان می کند.
چمن نشین

Caespiticolous

جانداری که در چمن زندگی می کند.

کلوخه شدن

Caking

تبدیــل کــود پــودری یــا گرانولــه بــه کلــوخ هــای فشــرده را مــی گوینــد .ایــن
پدیــده عمومــاً بــه دلیــل افزایــش مــدت انبــارداری تحــت شــرایط فشــار و

رطوبــت محیــط صــورت مــی گیــرد و نشــانه ای از تخریــب کیفیــت فیزیکــی

کــود اســت.

بال

Calamity

طغیــان حملــه حشــرات یــا قــارچ هــا بــه درختــان کــه باعــث خشــک شــدن

درختــان و یــا تــوده هــای جنگلــی مــی شــود.
گیاهان آهک زی

Calcareous Plant

گیاهانــی کــه در مناطــق بــا خــاک هــای آهکــی رشــد مــی کننــد .عمــده خــاک

هــای کشــور ایــران خــاک هــای آهکــی هســتند کــه ایــن موضــوع موجــب

اخــال در جــذب برخــی عناصــر غذایــی از جملــه آهــن و روی در گیاهــان
می شود.

آهک ُرست

Calcicole

گیاهانــی کــه بهتریــن رشــد را در خــاک هــای آهکــی و غنــی از کلســیم داشــته
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و ممکــن اســت اختصاصـاً بــرای ایــن شــرایط ســازگار شــود.

گیاهان آهک گریز

Calcifuge Plants

گیاهانــی کــه رشــد آنهــا در خــاک هــای آهکــی مختــل مــی شــوند ،عالئــم
آســیب دیدگــی نشــان مــی دهنــد و یــا از بیــن مــی رونــد.

گیاهان آهک دوست

Calciphile Plants

گیاهانــی کــه در خــاک هــای آهکــی مــی تواننــد رشــد کننــد و نیــاز بــه کلســیم

زیــاد دارند.

آهک گریز

Calciphobe

گیاهانــی هســتند کــه نیــاز آنهــا بــه کلســیم بســیار کــم اســت و خــاک هایــی را

کــه کلســیم زیــاد داشــته باشــند تحمل نمــی کننــد مانند :طاووســی و سِ ــرخس.

آهک رست

Calciphyte

گیاهانی هستند که وجود کلسیم زیاد در خاک را تحمل می کنند.

کمبود کلسیم

Calcium Deficiency

کمبــود کلســیم در ابتــدا روی رشــد بــرگ هــای انتهایــی و جــوان تریــن بــرگ ها
رخ مــی دهــد .کوچــک مانــدن بــرگ هــا ،بــد شــکلی ،فنجانــی شــکل و ســبز

تیــره شــدن آنهــا  ،تأخیــر در رشــد ریشــه از دیگــر عالئــم کمبــود ایــن عنصــر
مــی باشــد .غالبـاً انتظــار مــی رود کــه در خــاک هــای اســیدی بــا کمتــر از 1/5
ســانتی مــول بــر کیلوگــرم کلســیم قابــل تبــادل یــا کمتــر از  0/025ظرفیــت

تبــادل کاتیونــی ،کمبــود کلســیم رخ دهــد.
آهک نشین

Calcosaxicolous

گیاهی که در روی صخره های آهکی می روید.
النه شناسی

Caliology

علــم شناســایی النــه ،آشــیانه ،داالن هــای حفــر شــده ،کنــدو و آنچــه بــه عنــوان

خانــه و کاشــانه جانــوران شــناخته مــی شــود.
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پینه

Callus

بافــت پارانشــیمی کــه از یاختــه هــای تمایــز نیافتــه تشــکیل شــده و بــر اثــر
زخــم روی گیــاه تولیــد مــی شــود.

مهمان زیستی

Calobiosis

از انــواع همزیســت هــای زیــان بخــش اســت کــه در مــورد حشــرات اجتماعــی

و پرنــدگان دیــده مــی شــود .در ایــن نــوع همزیســتی ،حشــره یــا پرنــده در
النــه حشــره یــا پرنــده دیگــر و بــه هزینــه آن زندگــی مــی کنــد .در واقــع

مشــابه همزیســتی انگلــی اســت بــا ایــن تفــاوت کــه انــگل بــه میزبــان خــود
مــی چســبد در حالــی کــه در اینجــا حشــره یــا پرنــده از امتیــازات النــه حشــره
یــا پرنــده میزبــان و مــواد غذایــی موجــود در النــه اســتفاده مــی کنــد.

کاسک

Calycle

گروهــی از بــرگ هــای هــم ســطح کــه در پاییــن کاســه گل برخــی از گل هــا
وجــود دارد.

حریق حاد

Compaign Fire

حریــق جنــگل حریقــی اســت کــه معمــوالً وخیــم و دســتگاه هــای مجهــز

و وســیع الزم دارد تــا طــی چنــد روز یــا چنــد هفتــه بتــوان آن را خامــوش

کرد.

اردوگاه

Campground

تفرجگاهی که در آن اقامت شبانه هم انجام می گیرد.
اردو زدن ،اردوگاه

Camping

تفرجــی کــه همــراه بــا اقامــت شــبانه در محــل اســت  -2.محــل
-1فعالیــت ّ
تفــرج کننــدگان.
اقامــت شــبانه
ّ
ماشوره

ساقه مغزدار یا توخالی که گاهی قابل انعطاف و باریک است.
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Cane

تاج پوشش

Canopy

سطح سایه انداز اندام هوایی گیاه در تصویر عمودی تاج پوش نام دارد.
بستگی تاج پوشش

Canopy Closure

کاهــش تدریجــی فضــای واقــع در بیــن تــاج درختــان تــوده گیاهــی بــر اثــر
گســترش جانبــی آنهــا کــه موجــب افزایــش تراکــم تــاج پوشــش مــی شــود.
عنصر کربن

Carbon

یــک عنصــر پــر مصــرف بــرای گیــاه کــه توســط گیاهــان از دی اکســید کربــن

موجــود در هــوا تأمیــن مــی گــردد .جــزء اصلــی همــه ترکیبــات آلــی مــی باشــد.

چرخه کربن

Carbon Cycle

چرخــه بیوشــیمیایی کربــن شــامل بخــش زیســتی ،بخــش شــیمیایی و ذخایــر
معدنــی اســت .در بخــش زیســتی جریــان کربــن دی اکســید از طریــق فتوســنتز

اهمیــت زیــادی دارد و انــرژی اکوسیســتم هــا را تأمیــن مــی کنــد .بخــش اعظــم
وزن زنــده پوشــش گیاهــی جهــان را کربــن تشــکیل مــی دهــد کــه همــراه بــا

کربــن آلــی موجــود در خــاک بــه مراتب بیــش از کربن موجود در اتمســفر اســت.
کربــن از طریــق ســوخت هــای فســیلی دائم ـاً وارد اتمســفر و آب اقیانــوس هــا

مــی شــود و غلظــت آن را افزایــش مــی دهــد .کربــن موجــود در اقیانــوس هــا

خــود شــامل دو بخــش آلــی و معدنــی اســت کــه بخــش معدنــی آن از ذخایــر
عمــده جهــان تلقــی مــی شــود.

دی اکسید کربن

Carbondioxide

گازی کــه در هــوا بــه غلظــت  0/03درصــد وجــود دارد .منبــع کربــن مــورد

اســتفاده گیاهــان در عمــل فتوســنتز مــی باشــد .همچنیــن بــه عنــوان مــاده
خــام کلیــدی بــرای تولیــد اوره محســوب مــی شــود.
کوددهی کربنیکی

Carbondioxide Fertilization

روشــی کــه در گلخانــه هــای غیر قابــل نفــوذ دارای نور زیــاد ،با اضافــه کردن دی
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اکســید کربــن ،بــه کار گرفتــه شــده و موجــب افزایش میزان فتوســنتز می شــود.
گیاهان گوشتخوار

Carnivorous Plants

گیاهانــی در برگیرنــده  6تیــره و  450گونــه کــه بــا شــکار حشــرات و حیوانــات

کوچــک زندگــی مــی کننــد.
کاروتنوئیدها

Carotenoids

رنگدانــه هــای زرد و یــا قرمــزی کــه در برخــی از گیاهــان بــه دو صــورت کاروتــن

و گزانتوفیــل مشــاهده می شــود.

میوه خواری

Carpophagous

ویژگی موجودی که از میوه یا دانه تغذیه می کند.
ظرفیت تبادل کاتیونی

Cation Exchangeable Capacity

ظرفیــت یــک خــاک در نگهــداری کاتیون ها به شــکل قابــل تبادل را مــی گویند.
میــزان بــار منفــی خــاک بــه صــورت میلــی اکــی واالن در  100گــرم خــاک
یــا ســانتی مــول بــر کیلوگــرم بیــان مــی شــود .ایــن فاکتــور نقــش مهمــی در

تعییــن حاصلخیــزی خــاک ایفــا مــی کنــد.

موگ تنه

Caudex

ساقه گیاهان تک لپه ای چوبی مانند :نخل.

ساقه برگ سا

Caulescent

گیاهی با ساقه های برگی شکل.
ساقه نشین

موجودی که روی ساقه گیاهان زندگی می کند.
ساگ گلی

Caulicolous

Cauliflory

قرار گرفتن گلها روی تنه یا شاخه بزرگ.
ساقه

محور اصلی گیاهان علفی.
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Caulis

گیاه موقتی

Casual Plant

گیاهی اســت که وارد جامعه گیاهی منطقه ای که زیســتگاه آن نیســت می شــود

و درآن منطقه نمی تواند استقرار پیدا کند.

آتش افروزی مرکزی

Center Firing

روشــی در مبــارزه بــا حریــق کــه بــه موجــب آن مبــادرت بــه ایجــاد آتش دســتی
سرتاســری در مرکــز ناحیــه ای مــی شــود تــا براثــر آن حالــت بــرون گرایــی

یــورش آســایی در آتــش بــه وجــود آیــد و ســپس کانــون هــای آتــش تکمیلــی
دیگــری نیــز در مجــاورت خــط کنتــرل خارجــی برپــا مــی شــود کــه پــس از

شــعله ور شــدن بــه ســمت مرکــز ناحیــه کشــش پیــدا مــی کنــد.
سانتیگراد (سلسیوس)

Centigrade

درجــه حــرارت کــه دانشــمندان آن را بــه کار مــی برنــد و در آن نقطــه انجمــاد
آب بــا عــدد صفــر و نقطــه جــوش آب بــا  100نشــان داده مــی شــود.

گواهی مبدأ (بذر یا نهال)

Certification of Origin

برگــه ای اســت کــه کلیــه اطالعــات الزم و مهــم راجــع بــه مبــدأ بــذر یــا نهــال
در آن درج مــی شــود.

سنگ -واریزه دوست

Chalicophilous

گیاهی که روی سنگ یا واریزه زندگی می کند.
َپست ُرست

Chamaephyte

گیــاه دائمــی کــه جوانــه هــای تجدیــد زیســت آن کام ـ ً
ا در ســطح زمیــن یــا

کمــی باالتــر (تــا  250میلیمتــر) از آن قــرار مــی گیــرد .بــه طــور معمــول
گیاهــان خیلــی کوتــاه چوبــی یــا علفــی دائمــی هســتند کــه در اقلیــم ســرد یــا

خشــک زندگــی مــی کننــد و شــاخه هــای هوایــی آنهــا کــه حامــل جوانــه انــد
کامـ ً
ا نزدیــک ســطح زمیــن انــد .گاهــی آنهــا را بــه پســت ُرســت هــای فعــال،
پســت ُرســت هــای غیــر فعــال ،پســت ُرســت هــای بوتــه ای تقســیم مــی کننــد.
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نهال ناخواسته

Chance Seedling

درخــت میــوه روییــده شــده از بــذری اســت کــه بــاد یــا پرنــدگان آن را بــه

محــل رویــش منتقــل کــرده باشــند.

گرده افشــانی باز

Chasmogamy

گیاهی که گل های آنها پس از باز شدن گرده افشانی می شوند.

سنگ درزه دوست

Chasmophilous

گیاهی که در شکاف سنگ ها می روید.
صخره زی

Chasmophyte

گیاهانی که در شیار صخره ها و سنگ ها رشد می کنند.
کود کالتی

Chelated Fertilizer

کــودی کــه یــک عنصــر یــا تعــداد بیشــتری از عناصــر ریــز مغــذی را بــه وســیله
یــک عامــل آلــی کمپلکــس کننــده ،در یــک ســاختمان حلقــوی شــکل نگهداری

مــی کند.

خفتگی شیمیایی

Chemical Dormancy

نوعــی خفتگــی بــذر بــر اثــر وجــود مــواد بازدارنــده در یکــی از بخــش هــای بــذر

یــا میــوه.

هَ َرس شیمیایی

Chemical Pruning

درجنــگل شناســی بــه مصــرف مــواد شــیمیایی ،از قبیــل تنظیــم کننــدگان
رویــش در درخــت زنــده گفتــه مــی شــود بــرای آنکــه از رویــش جســت هــای
جانبــی جلوگیــری یــا آنهــا را مقهــور کنــد و یــا بکشــد.
Chemical Thinning
ُتنُک کردن شیمیایی

درجنــگل شناســی تنــک کــردن جنــگل از گونــه هــای ناخواســته اســت کــه
مبتنــی بــر کاربــرد مــواد شــیمیایی زهرآگیــن تــوأم بــا َکــت زدگــی نــواری یــا
شــکافی در آنهــا باشــد.

58

شیمی پیرایی

Chemical Trimming

کاربــرد علــف کــش هــا یــا مــواد شــیمیایی تنظیــم کننــده رشــد بــرای محــدود

کــردن رشــد علــف هــا در اطــراف درختــان ،حاشــیه هــا ،راهروهــا و غیــره.

شیمی آبیاری

Chemigation

کاربــرد تــوام کــود و آفــت کــش در آب آبیــاری بــه منظــور کوددهــی و کنتــرل

آفــات.

پایاب رست

Cheradophyte

گیاهــی کــه در خــاک هــای آبرفتــی یــا ماســه ای حاشــیه رودخانه هــا و آب های

کم عمق می روید.

آب قابل استفاده

Cheresard

قســمتی از آب موجــود در خــاک کــه بیــن ظرفیــت زراعــی و ضریــب پژمردگــی
خــاک قــرار داشــته و قابــل اســتفاده گیــاه اســت.

سرمازدگی

Chilling Injury

آســیبی کــه بــه انــدام هــای گیاهــی در دماهــای کمــی باالتــر از صفــر درجــه

ســانتیگراد وارد مــی شــود.

برف زی

Chionophile

دارای رشد بهتر در برف ،عالقمند به برف.

زباله ُرست

Chledophyte

گیاهی که روی تلّی از زباله ها یا مواد زائد و پس مانده می روید.
سبز گل

Chloranthus

گیاهانی هستند با گل های سبز رنگ.
ســبزینه

Chlorophyl

رنگدانــه ســبز رنــگ موجــود در گیــاه کــه در حضــور نــور ،آب و دی اکســید کربن

را به کربوهیدرات ها تبدیل می کند.
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کلروپالست

Chloroplasts

اندامی در سلول گیاهی که فتوسنتز در آن محل انجام می شود.

ســبزاک

Chlorosis

کاهــش کلروفیــل و در نتیجــه کاهــش رنــگ ســبز بــه همــراه رنــگ پریدگــی و

زرد شــدن بافــت گیاهــی.

گیاه خفه کننده

Choke Weed

گیــاه یــا علــف هــرزی کــه رشــد ســریعی داشــته و بــر ســایرگیاهان غلبــه

می کند.

کمبود مزمن آب

Chronic Water Deficiency

حالتــی اســت در گیــاه کــه براثــر کمبــود آب خــاک بــه وجــود مــی آیــد .در
چنیــن حالتــی ،رشــدگیاه کــم مــی شــود ،ریشــه هــا کوچــک مانــده بــرگ هــا

تغییــر رنــگ مــی دهنــد .درختــان میــوه دار ،میــوه هایــی لکــه دار ،چروکیــده و

تغییــر شــکل یافتــه تولیــد مــی کننــد .در غــات دانــه هــا چروکیــده مــی شــوند.
صدمــات ناشــی از نــور و حــرارت زیــاد نیــز همــراه کمبــود آب دیــده مــی شــود.
خاک خنثی

Circumneutral

خــاک هایــی هســتند کــه  PHآنهــا کمــی بیشــتر و یــا کمتــر از  7اســت (حــدود
 .)7ایــن خــاک هــا نــه چنــدان اســیدی یــا نــه چنــدان قلیایــی هســتند.

شهر

City

اجتمــاع همبســتگی و بــزرگ ســاختمان هــا و مــردم کــه در عیــن حــال ،مرکــز
تجــاری ،صنعتــی ،سیاســی ،فرهنگــی و تشــریفاتی اســت و ویژگــی تجمــع

شــهری را دارد .ناحیــه شــهری اســت کــه از یــک شــهر کوچــک ،دهکــده یــا
ده بــا توجــه بــه انــدازه ،تراکــم جمعیــت اهمیــت یــا موقعیــت قانونــی متمایــز

مــی شــود .شــهر مکانــی اســت کــه از تراکــم بــاالی جمعیــت در مقایســه بــا
مســاحت برخــوردار اســت و تحــت نظــر یــک شــهرداری واحــد اداره مــی شــود.
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یــک آبــادی نســبتاً دائــم و بــزرگ کــه جمعیتــی بــا مهــارت هــا و خصوصیــات
گوناگــون دارد و فاقــد خودکفایــی در تولیــد غذاســت .معمــوالً بــه صنایــع
کارخانــه ای و تجــارت بــرای تأمیــن خواســته هــای ســاکنین خــود و فراهــم

آوردن کاالهــا و خدمــات بــرای نواحــی کــه خــارج از آن قــرار گرفتــه اســت

وابســته مــی باشــد.

شــورای شــهر

City Council

گروهــی از مــردم کــه بــرای مدیریــت امــور در شــهر برگزیــده مــی شــوند.
از مهمتریــن وظایــف شــورای شــهر انتخــاب شــهردار ،قانونگــذاری در حــوزه

مدیریــت شــهری و نظــارت بــر عملکــرد شــهرداری مــی باشــد.

گذرگاه ها

Circulation

مســیرهایی کــه عمدت ـاً بــرای راه رفتــن در ســطح بوســتان هــا و تفرجــگاه هــا

طراحــی مــی شــوند.
آهک گریز

Clacifuge

گیاهی که از خاک های آهکی گریزان است.
برگ شاخه

Cladode

شاخه پهن شده شبیه برگ.
رس سخت

Claypan

طبقه یا الیه ای از رس نسبتاً نفوذ ناپذیر ،متراکم و سخت در خاک.
شرایط اقلیمی

Climatic Condition

شــرایط آب و هوایــی ،شــرایط درجــه حــرارت ،بارندگــی ،نــور خورشــید،
یــخ زدگــی و مــه ،آب و هــوا ،خــاک و پوشــش گیاهــی اجزایــی هســتند
کــه در کنــش متقابــل بــا یکدیگرنــد و هنگامــی کــه عوامــل تأثیــر گــذار بــر

برنامــه ریــزی ،در نظــر گرفتــه مــی شــوند ،بایــد ایــن عوامــل را نیــز در نظــر

گرفت.
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باال رونده ها

Climbers

گیاهانــی بــا شــاخه هــای بلنــد و باریــک کــه بــا انــدام هــای ویــژه ای بــه
گیاهــان و یــا اجســام مجــاور خــود مــی چســبند و از آنهــا بــاال مــی رونــد.

بریده گیاه

Clippings

بــه بــرگ هــا و در بعضــی مــوارد ســاقه هــای بریــده شــده بــا ماشــین برداشــت

یــا ماشــین چمــن زنــی گفتــه مــی شــود.
کلوخ

Clod

تــوده ای متراکــم و بــه هــم چســبیده از خــاک بــا انــدازه هــای مختلــف کــه
غالبــاً در اثــر تراکــم یــا از همپاشــی کلــوخ هــای بزرگتــر خــاک بــه هنــگام
شــخم یــا کنــدن زمیــن بــه وجــود مــی آیــد.

کلوخ شکن

Clod Crusher

وسیله ای برای شکستن و خرد کردن کلوخ های زمین.
ُپر شاخ و برگ

Close Growing

توصیــف گیاهانــی اســت کــه دارای تعــداد زیــادی ســاقه در واحــد ســطح

هســتند.

شبکه شبدری

Clover-Leaf

شــبکه ای ارتباطــی کــه بــه دلیــل شــکل ،آن را بــرگ شــبدری نامیــده انــد ،جاده

ســازی بــرای خودروهــای تنــدرو اســت کــه در آن ،یــک جــاده را از روی جــاده ی

دیگــر مــی گذراننــد و آنهــا را بــه وســیله ی خطــوط مســتقیم یــا نیــم دایــره ،بــه

هــم مربــوط مــی ســازند .خودروهــا از ایــن راه هــای فرعــی اســتفاده مــی کننــد
و بنابرایــن ،گــردش بــه چــپ و راســت ،الزم نمــی شــود.
خشن بافت

Coarse Foliage

در پردیســه ســازی بــه گیاهانــی گفتــه مــی شــود کــه بــرگ هــای درشــت دارنــد

ماننــد :ماگنولیا.
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کود پوشیده شده

Coated Fertilizers

گروهــی از کودهــا (اکثــرا ً در مــورد کودهای ازته) که به شــکل دانه ای می باشــند

و بــرای کاهــش یا کنترل میزان آزاد ســازی نیتروژن آنها پوشــش داده می شــوند.

گاهــی اوقــات همچنیــن بــرای اجتنــاب از جــذب رطوبــت یــا ســفت شــدن
پوشــش نازکــی بــر روی آنهــا ایجــاد مــی کننــد .ماننــد :اوره بــا پوشــش

گوگــردی ،اوره بــا پوشــش پالســتیکی.
عنصر ک ُبالت

Cobalt

یــک عنصــر غیــر ضــروری بــرای گیاهــان بــه طــور عــام ،امــا در عیــن حــال

ضــروری بــودن آن بــرای تثبیــت بیولوژیکــی ازت در گــره هــای ریشــه ای

گیاهــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
یقه

Collar

به حد فاصل بین ریشه و ساقه گیاه اطالق می شود.

مقاومت به سرما

Cold Hardiness

پایــداری گیاهــان در برابــر هــوای ســرد کــه دامنــه آن در گیاهــان مختلــف

متفــاوت اســت.
رنگ شکستگی

Color Break

از بیــن رفتــن طبیعــی و تدریجــی رنــگ ســبز زمینــه و پدیــدار شــدن رنــگ های

دیگر در میوه ها.

دارپوست رنگی

Colored Bark

در پردیســه ســازی ،بــه دارپوســت زیبــا رنــگ برخــی از درختــان گفتــه مــی

شــود ،کــه بــه خاطــر همیــن ویژگــی کاشــته مــی شــوند .ماننــد :نوعــی
گیالس.

رنگ های سرد

Cool Color

رنگ هایی مانند آبی ،سبز ،بنفش که دارای اثر آرام بخش می باشند.
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ستونی تاج

Columnar Head

تــاج درختانــی کــه قطرشــان کــم و ارتفاعشــان نســبتاً زیــاد اســت .ماننــد:

ســروناز.

کود ّ
مرکب

Compound Fertilizer

کــودی کــه از فرمولــه کــردن دو یــا چنــد عنصــر غذایــی گیاهــی بــه دســت
مــی آیــد.

نام معمولی

Common Name

نــام مصطلــح و غیــر علمــی کــه در زبــان هــای مختلــف بــه گیاهــان داده شــده

اســت.

جنگل عمومی

Communal Forest

بــه جنگلــی گفتــه مــی شــود کــه مالکیــت و معمــوالً اداره آن بــا انجمــن یــا
گــروه یــا جامعــه ای از قبیــل ده ،شــهر ،مقامــات قومــی ،یــا مقامــات مح ّلــی
اســت کــه اعضــای آن از درآمــد جنســی یــا نقــدی یــا منافــع دیگــر آن ســهمی

مــی برنــد.
فشردگی

Compaction

افزایــش وزن مخصــوص ظاهــری خــاک در نتیجــه فشــار یــا بــار اعمــال شــد

هماننــد تــر ّدد زیــاد بــر آن را مــی گوینــد .در نتیجــه فشــردگی کاهــش تخلخــل،
تهویــه و کنــد شــدن رشــد ریشــه و نفوذپذیــری رخ مــی دهــد .ایــن مشــکل در
خــاک هــای شــهری بــه وفــور دیــده مــی شــود.

نهالکاری جبرانی

Compensatory Planting

درختــکاری در محلــی بــه منظــور اصــاح جزیــی یــا کلــی ضایعــات توده رســتنی
در محلــی دیگــر .نهالــکاری جبرانــی معمــوالً بــه ایــن ســبب صــورت مــی گیــرد

کــه قطعــه ای بــه طــور دائمــی بــه ســاختمان ســازی اختصــاص داده مــی شــود
ـدی بــرای
یــا صــرف ایجــاد ارتباطــات و مواصــات مــی شــود و یــا در پشــت سـ ّ
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همیشــه بــه زیــر آب مــی رود.
رقابت

Competition

رقابت بین گیاهان یا جانوران در محیط از نظر آب ،مواد غذایی و فضا.
کود کامل

Complete Fertilizer

محصولــی کــه بوســیله مخلــوط کــردن مــواد کــودی مختلــف مشــتمل بــر ســه

عنصــر غذایــی ضــروری گیــاه (نیتــروژن ،فســفر ،پتاســیم) بــه دســت مــی آیــد.
ایــن اصطــاح در ســطح وســیع بــه کار نمــی رود.

کمپوست ،کود بازیافته

Compost

آمیختــه ای از بقایــای پوســیده گیاهــی کــه بــرای تقویــت خــاک مــورد اســتفاده

قــرار مــی گیــرد .گاهــی از زبالــه هــای شــهری نیــز بــرای ایــن منظــور اســتفاده
مــی شــود.

افکندن مارپیچی

Compound Layering

روشــی از افکنــدن کــه درآن قســمت هایــی از یــک شــاخه بلنــد و باریــک بــه

طــور متنــاوب در زیــر خــاک قــرار مــی گیــرد.
برگ ّ
مرکب

برگی که از چند بَرچه تشکیل شده است.

برنامه ریزی جامع

Compound Leaf

Comprehensive Planning

برنامــه ریــزی بیشــتر بــرای یــک کلیــت اســت تــا بــرای یــک یــا چنــد جــزء
تشــکیل دهنــده ی یــک کلیــت .بــه دیگــر ســخن ،برنامــه ریــزی بــرای یــک
زیــر سیســتم .در ایــن نــوع برنامــه ریــزی ،تــا حــد امــکان ،اجــزای اصلــی

تشــکیل دهنــده ی یــک سیســتم و میــزان نفــوذ آنهــا بــر کل سیســتم شــناخته

می شود.

همرنگ

Concolorous

دارای رنــگ هماننــد .در مــورد بــرگ هــا بــه مفهــوم هماننــد بــودن رنــگ دو
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ســطح زیــر و رو اســت.

تقاطع ناهم سطح

Concourse

فضای بازی که محل برخورد چند خیابان یا جاده باشد.

خاک یخ زده

Concrete Frost

سخت شدن خاک بر اثر یخ زدگی.
گیاه ادویه ای

Condiment Plant

گیاهــی اســت کــه قســمتی از انــدام آن بــه مصــرف چاشــنی بــا ادویــه
می رسد .مانند :هِل و دارچین.

مخروط

Cone

میوه برخی از درختان سوزنی برگ از قبیل :سرو و نوش.
ناژویان ،سوزنی برگ

Conifers

درختــان بازدانــه و اغلــب همیشــه ســبز کــه بــرگ هــای ســوزنی یــا فلــس ماننــد
و اغلــب میــوه هــای مخروطــی شــکل دارند.
جامعه همیشه سبز

Conodrymium

جامعه ای از گیاهان همیشه سبز.

حفاظت ذخایر توارثی

Conservation Genetic Resources

مدیریــت ،حفاظــت و بهــره گیــری از ذخایــر توارثــی شــناخته شــده بــه منظــور

حداکثــر اســتفاده پایــدار بــرای نســل حاضــر بــه طــوری کــه قابلیــت هــا و

ظرفیــت هــای آن بــرای رفــع نیازهــای نســل هــای آینــده باقــی بمانــد .حفاظت
ذخایــر توارثــی ممکــن اســت در محــل رویــش طبیعــی و یــا در خــارج از محــل
رویــش طبیعــی ماننــد انبــار بــذر یــا خزانــه صــورت گیــرد.

گلخانه نمایشی

Conservatory

گلخانــه ای کــه از آن بــرای نگهــداری و بــه نمایــش گذاشــتن گل هــا و گیاهــان

زینتــی اســتفاده مــی شــود.
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آب مصرفی

Consumptive Use

مقــدار کل آب مصــرف شــده در هــر زمــان معیــن بــه وســیله گیــاه کــه بــه
مصــرف تعــرق ،ســاخت انــدام گیاهــی و تبخیــر مــی رســد.
علف کش تماسی

Contact Herbicide

گروهــی از علــف کــش هــا کــه در نتیجــه تمــاس بــا انــدام هــای هوایــی گیــاه،

آن را از بیــن مــی برنــد.
کود بذرکاری

Contact Placement

قــراردادن تــوام کــود و بــذر در خــاک بــه گونــه ای کــه بــذر و کــود در تمــاس
مســتقیم قــرار گیرنــد .ایــن عمــل موجــب اســتفاده بهتــر گیــاه از کــود

می شود.

نهالستان آوندی

Container Nursery

بــه نهالســتانی اطــاق مــی شــود کــه در آن نهــال هــا را بــه صــورت انفــرادی در

ظــرف مــی پروراننــد.

نهالکاری آوندی

Container Planting

نشــاندن درختــان جــوان در خــاک ،درختانــی کــه از بــذر حاصــل شــده انــد و در

ظــرف پــرورش یافتــه و در آن بازگشــت شــده انــد.
کشت همتراز

Contour Planting

کاشــت درختــان روی خطــوط همتــراز بــه منظــور حفاظــت از خــاک و آب در

زمیــن هــای شــیبدار.
پیمانــکار

Contractor

شــخصی کــه بــر اســاس قیمــت توافــق شــده ای ،اجــرای کاری را برای مشــتری،

بــر عهــده مــی گیرد.

عنصر مس

Copper

یــک عنصــر غذایــی کــم مصــرف و ضــروی بــرای گیــاه بــه وســیله ریشــه بــه
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فــرم یــون مــس جــذب مــی شــود .در واکنــش هــای بیوشــیمیایی ،فعــال کــردن
ســیتوکروم اکســیداز ،پرشــدن دانــه هــا دارای نقــش ضــروری مــی باشــد .بیشــتر

مــس موجــود در گیــاه در کلروپالســت تجمــع مــی یابــد.
کمبود مس

Copper Deficiency

عالئــم کمبــود مــس اولیــن بــار بــه صــورت باریــک شــدن نــوک جوانــه هــا،

پیچیدگــی و زرد مایــل بــه ســفید شــدن بــرگ هــا ظاهــر مــی شــود .در زمــان

رســیدگی خوشــه نیــام بــه طــور ضعیفــی پــر مــی شــوند و حتــی ممکــن اســت
از دانــه پــر نگــردد (در صــورت کمبــود شــدید مــس).
شاخه زاد

Coppice

جنگلی است که در آن زادآوری درختان از طریق َجست است.
َجست

Coppice Shoot

هــر َجســتی را کــه پــس از بریــدن درخــت از جوانــه هــای خــواب یــا نابــه جــای
کنــده گیاهــان چوبــی برویــد.

طنابی

Cordon

نوعــی تربیــت در مــو و درختــان میــوه یــا کوتــاه کــه روی یــک تنــه اصلــی یــک
یــا دو بــازو در یــک یــا دو جهــت عمــد بــه تنــه اصلــی انتخــاب و روی ســیم

مطبــق یــک طرفــه یــا
بســته مــی شــود .ایــن فــرم ممکــن اســت بــه صــورت ّ
دوطرفــه باشــد.

بُنه

Corm

انتهــای متــورم ســاقه زیرزمینــی یــک گیــاه کــه حــاوی جوانــه هــا و پایــه بــرگ
هــای چروکیــده بــوده و بــه عنــوان یــک عضــو ذخیــره مــواد غذایــی بــرای تولیــد

مثــل رویشــی یــا غیــر جنســی (فقــط بــرای یــک ســال دوام و بقــا دارد) از آن

اســتفاده مــی شــود ســال بعــد بُنــه جدیــد بــر روی بُنــه قدیمــی بــه وجــود
می آید.
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بُنک
غده کوچک بدون برگ تولید شده به وسیله بُنه های مسن.

Cormel

بنه دار

Cormous

گیاهانی که دارای بنه هستند.

گیاهان جهان وطنی

Cosmopolitan Plants

گیاهانی که در تمام مناطق جهان می رویند.

سطح زیر پوشش

Coverage

درصدی از قطعه زمین که به وسیله ی ساختمان پوشیده می شود.
تقویت زمین

Cowpenning

روشــی بــرای حاصلخیــز کــردن زمیــن اســت .یــک قطعــه زمیــن را محصــور و

گاوهــا را در آن رهــا مــی کننــد ،پــس از آنکــه بــه انــدازه کافــی مدفــوع گاو در
زمیــن جمــع شــد ،آن را شــخم مــی زننــد.
ترکیدن میوه های هسته دار

Cracking of Stone Fruits

عارضــه ای کــه در میــوه هــای هســته دار بــه ویــژه گیــاس بــر اثــر فشــار ناشــی
از جــذب آب ایجــاد و بــا دمــا و قنــد زیــاد ،تشــدید مــی شــود .در هلــو و آلــو
ایــن عارضــه بــه دنبــال یــک دوره بارانــی ،پــس از یــک دوره خشــکی بــه وجــود

مــی آیــد.

خزنده ها

Creepers

گیاهانــی اغلــب بــا ســاقه علفــی کــه روی ســطح خــاک و یــا نزدیــک آن بــه

طــور افقــی مــی روینــد و در گــره هــای خــود ریشــه تولیــد مــی کننــد.
گوشتخوار

Creophagous

گیاهانی که ویژگی گوشتخواری دارند.
گیاهان شکاف زی

Crevasse plants

گیاهانــی کــه در شــکاف هــای عمیــق بیــن ســنگ هــا در خشــکی یــا دریــا
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می زیند.

عناصر ضروری

Critical Elements

عناصــر غذایــی پــر مصــرف مــورد نیــاز گیــاه ماننــد :پتاســیم ،فســفر ،نیتــروژن،
اکســیژن و کربــن.

رطوبت نسبی بحرانی

( Critical Relative Humidity (CRH

میــزان رطوبــت نســبی کــه کودهــای شــیمیایی شــروع بــه جــذب رطوبــت از

هــوا مــی نماینــد.

دگر گرده افشانی

Cross Pollination

نوعــی گــرده افشــانی کــه در آن دانــه گــرده یــک گل ،مادگــی گل یــک رقــم یــا
یــک هــم گــروه دیگــر را بــارور مــی کنــد.

دوشاخگی

Crotch

درختــی کــه تنــه یــا ســاقه آن بــه دو قســمت منشــعب شــده اســت .دو شــاخگی

مــی توانــد علــل اقلیمــی ،جانــوری ،یــا ارثــی داشــته باشــد.
پاهنگ ،طوق

Crown

حد فاصل ساقه و ریشه در گیاهان.

پوشش تاج

Crown Closure

در عکــس هــای هوایــی عمــودی بــه تراکــم پوشــش تــاج درختــان نســبت بــه

ســطح زمینــی کــه درختــان در آن قــرار گرفتــه انــد گفتــه مــی شــود .ایــن

تراکــم بــه درصــد تعییــن مــی شــود.

تاج پوشش

Crown Coverage

بــه نســبت ســطحی از زمیــن اطــاق مــی گــردد کــه بــه وســیله تصویــر عمــودی

تــاج درختــان پوشــیده شــده و بــه درصــد تعییــن مــی شــود.
Crown Diameter
ُقطر تاج

میانگیــن قطــر حداکثــر و قطــر حداقــل تــاج درخــت کــه مــی تــوان روی زمیــن
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یــا روی عکــس هوایــی انــدازه گیــری کــرد.
نسبت ُقطری تاج

Crown Diameter Ratio

در درخت سرپا ،نسبت قطر تاج به قطر برابر سینه همان درخت.
شکل تاج

Crown Form

تــاج درخــت از نظــر خصوصیــات کمــی و کیفــی شــکل هــای گوناگــون دارد.

گاهــی از نســبت بلنــدی تــاج بــه قطــر تــاج درخــت ســرپا بــرای بیــان شــکل
تــاج بــه صــورت کمــی اســتفاده مــی شــود.

پیرایش تاج

Crown Thinning

برداشــت شــاخه هــای زنــده اضافــی در تــاج درخــت بــرای گــذر دادن نــور،

کاهــش وزن و تقلیــل مقاومــت آن در برابــر بــاد.
سِ لِه

Crust

الیــه ســطحی خــاک بــا ضخامــت چنــد میلیمتــر تــا چنــد ســانتیمتر کــه در
مقایســه بــا مــواد زیریــن در حالــت خشــک بســیار متراکــم تــر ،ســخت تــر و

شــکننده تــر اســت.

سرما دوست

Crymophilous

گیاهــی کــه مقــاوم بــه ســرما و یــخ زدگــی اســت و در زیســتگاه هــای قطبــی یــا
ارتفاعــات خیلــی زیــاد کوهســتانی مــی روید.

سرما زدگی

Cryodamage

خسارتی که براثر قرار گرفتن در معرض سرما ایجاد می شود.

نهان زاد

Cryptogam

گیاهی که اندام آشکار تولید مثلی ندارد.
رقم

Cultivar

گروهــی از گیاهــان اهلــی بــا صفــت یــا صفــت ویــژه کــه نامگــذاری و ثبــت شــده

و در باغبانــی ،زراعــت و جنــگل کاری کشــت و کار مــی شــوند.
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فنجانی شدن

Cupping

پیچــش رو بــه بــاالی لبــه بــرگ و بــه شــکل فنجــان در آمــدن آن کــه معمــوالً

در اثــر کمبــود مولیبــدن رخ مــی دهــد را مــی گوینــد.
نوک منقاری

Cuspidate

ویژگی برگی که مانند منقار پرندگان به تدریج باریک می شود.
Cut flower
ُگل بریدنی
ُگلی که بریده شده و به صورت تازه برای فروش عرضه می شود.
قلمه ،تیل

Cutting

بخشــی از ســاقه ریشــه بــرگ و غیــره کــه از گیــاه مــادری قطــع مــی شــود و

بــرای ریشــه زایــی در محیــط مســاعد قــرار مــی گیــرد.

َســربُری
کوتــاه ســازی ســاقهَ ،جســت ،یــا ریشــه هــای زنــده گیــاه بــا ماشــین یــا ابــزار
Cutting Back

بُرنــده.
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D
زمین ُمشاع

قطعه یا سهمی از یک زمین ُمشاع (مشترک).

توفان زدگی

Dale
Damage by Storm

صدماتــی کــه در نتیجــه وزش توفان های شــدید بــه درختان و تــوده های جنگلی

وارد مــی شــود از قبیــل شکســتگی تــاج و تنــه و یــا ریشــه کــن شــدن درختــان.
داده ها

Data

مشاهدات خام حاصل از یک آزمایش.

برگه داده ها

Data Sheet

یک فرم ویژه تهیه شده روی کاغذ یا رایانه جهت ثبت داده ها.
پایگاه اطالعاتی

Database

حجــم زیــادی از اطالعــات ذخیــره شــده در کامپیوتــر اســت بعنــوان مثــال بانــک

اطالعــات درختان شــهری.
ُخشکه دار

Dead Tree

درختــی کــه بــه علــل مختلــف حیاتــی و غیــر حیاتــی بــه حالــت خشــک درآمده

و بــه صــورت ســرپا یــا افتــاده باقــی مــی ماننــد .خشــکه دار محــل زیســت
پرنــدگان ،پســتانداران و حشــرات اســت و بــرای تعــادل اکوسیســتم طبیعــی از

اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.

پوست کنی

Debarking

کنــدن یــا تراشــیدن پوســت درختــان بــه منظــور جلوگیــری از فعالیــت حشــرات
پوســت خــوار یــا آمــاده کــردن تنــه بــرای مصــارف صنعتــی ،پوســت کنــی بــا

دســت ،ماشــین ،یــا آب تحــت فشــار صــورت مــی گیــرد و بیشــتر بــرای درختــان
ســوزنی بــرگ کاربــرد دارد.
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طول روز

Day Length

فاصلــه بیــن طلــوع و غــروب خورشــید را گوینــد .گیاهــان حســاس بــه طــول

روز ،دیــر گل مــی دهنــد .در مناطــق گــرم و حــاره و نیمــه حــاره ،کشــاورز

قابلیــت کمتــری در کشــت محصــول در طــول ســال دارد .واریتــه هــای جدیــد

دارای حساســیت بــه طــول روز نمــی باشــند و در هــر زمــان از ســال (بــه شــرط
مناســب بــودن ســایر شــرایط محیــط) مــی تواننــد کشــت شــوند.
کاهش حاصلخیزی خاک

Debeurrer

کاهش حاصلخیزی خاک بر اثر فرسایش بادی یا آبی.

گل زدودن

Deblossom

حــذف کــردن گل هــای گیــاه بــرای طوالنــی کــردن رشــد رویشــی یــا افزایشــی
انــدام هــای رویشــی آن.

خــزان دار

Deciduous

گیاهی که برگ آن در آخر فصل رشد می ریزد.
کشت تله ای

Decoy

محصولــی بــا ارزش کــم کــه بــرای جلــب آفــات و دور نگــه داشــتن آنهــا از

محصــول اصلــی کاشــته مــی شــود.
متقابل متناوب

Decussate

قرارگیری زوج های برگ یا جوانه متقابل روی ساقه به طور متناوب.

عمیق ریشه

Deep Feeder

ویژگی هر گیاهی است که ریشه آن در عمق خاک نفوذ می کند.

خاکورزی عمیق

Deep Tillage

خاکورزی تا عمق ممکنه خاک یا گاوآهن های معمولی.
آهن زدایی

خارج کردن ترکیبات محلول آهن از آب.
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Deferrization

کمبود

Deficiency

حالتــی از گیــاه کــه بــه دلیــل ذخیــره ناکافــی یــا غیــر قابــل دســترس یــک
عنصــر ضــروری در خــاک یــا گیــاه رخ مــی دهــد .و بدیــن ترتیــب باعــث محــدود

گردیــدن رشــد گیــاه مــی شــود .از نظــر «اصطالحــات کمــی» وضعیتــی عنصــر
غذایــی در زیــر ســطح بحرانــی را مــی گوینــد .هــدف عمــده اســتعمال کــود رفــع

کمبــود غذایــی مــی باشــد.

بیماری کمبود

Deficiency Disease

هــر بیمــاری کــه در اثــر فقــدان یــا کمبــود بعضــی مــواد غذایــی ،عناصــر یــا

ترکیبــات ضــروری بــرای رشــد موجــود (ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی) ایجــاد
شــود.

عالئم کمبود

Deficiency Symptoms

عالئــم کمبــود عنصــر غذایــی در گیــاه در حــال رشــد یــا در محصــول تولیــد
آن کــه غالبــاً توســط چشــم غیــر مســ ّلح نیــز قابــل رویــت مــی باشــد .بــه

طــور مثــال زردی ،ســوختگی ،زخــم و خســارت بــه بــرگ هــا ،فنجانــی شــدن و
پیچــش بــرگ هــا ،قرمــز شــدن ســاقه.
گل زدایی

Deflorate

برداشتن غنچه ها و گل ها از روی گیاه.
برگ زدا

Defoliant

هــر مــاده یــا آمیختــه ای از مــواد کــه بــه منظــور ریختــن بــرگ هــای گیــاه بــه

کار مــی رود.

برگ زدایی

Defoliate

قطع برگ و یا اندام سبز گیاه به وسیله مواد شیمیایی یا مکانیکی.

برگ ریزی

Defoliation

از دســت دادن بــرگ در درختــان جنگلــی کــه در نتیجــه بــروز آفــات و امــراض
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و همچنیــن بــر اثــر آالینــده هــای محیــط و یــا کاهــش مــواد غذایــی در خــاک
اتفــاق مــی افتــد .در نتیجــه ریــزش یــا کاهــش بــرگ هــا رشــد درختــان جنگلی

نیــز کــم مــی شــود.

جنگل زدایی

Deforestation

از بیــن بــردن درختــان یــک منطقــه بــدون کشــت یــا جایگزینــی درختــان
جدیــد ،قطــع دایمــی جنــگل و گیاهــان موجــود در آن منطقــه.

بد شکلی

Deformity

هــر نــوع تغییــر فیزیکــی از حالــت طبیعــی در گیــاه کــه بــر اثــر آســیب یــا
بیمــاری ایجــاد مــی شــود.
دارنشین

Dendrocolous

موجودی که روی درختان زندگی یا رشد می کنند.

درخت شناسی

Dendrology

بررسی علمی و شناخت درختان با توجه به صفات ظاهری آنها.
بلندی یاب

Dendrometer

دستگاهی که به وسیله آن ارتفاع درخت اندازه گیری می شود.
درخت خوار

Dendrophagous

موجودی که از درختان تغذیه می کند.
درخت دوست

Dendrophilous

موجودی که روی درختان زندگی می کند.
متراکم تاج

Dense Head

در پردیســه ســازی ،بــه گیاهــی گفتــه مــی شــود که تــاج آن بــه دلیل ســاقه های

زیاد و نزدیک به یکدیگر ،حالت درهم دارد.
تراکم گیاهی

به تعداد بوته گیاه در واحد سطح ،تراکم گیاهی می گویند.
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Density Plant

تراکم توده

Density of Stand

عبــارت از مجمــوع ســطح مقطــع درختــان در ارتفــاع برابــر ســینه در هکتــار
مــی باشــد.

خاک فقیر

Depleted Soil

خاکــی کــه بــی رویــه مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد و یــا بــی رویــه آبیــاری
شــود و حاصلخیــزی خــود را از دســت بدهــد.
زمین متروکه

Derelict Land

زمینــی کــه بــه دلیــل توســعه صنعتــی و یا هر توســعه ی بخشــی دیگــر ،گونه ای

آســیب دیــده اســت کــه امــکان دریافــت ســودمند از آن ،بــدون بازســازی وجــود
ندارد.

نمک زدایی

Desalinization

زدودن انواع نمک های محلول ،از خاک یا آب شور.

باغ بیابانی

Desert Garden

باغی که در آن گیاهان سازگار با شرایط بیابانی کشت شده است.
بیابان زدایی

Desertification

گســترش بیابــان در نواحــی خشــک و نیمــه خشــک ناشــی از چــرای مفــرط،
جنــگل تراشــی ،فعالیــت هــای نامناســب کشــاورزی و تغییــرات اقلیمــی.
گیاه بیابانی

Desert Plant

گیاهی که با محیط های کم باران ،سازگار شده است.

تحمل به خشکیدگی

Dessication Tolerance

توانایــی گیــاه در ادامــه فعالیــت هــای فیزیولوژیکــی خــود در شــرایطی کــه آب

انــدام هــای آن کــم باشــد.
طرح تفضیلی

Detailed Plan

ایــن طــرح بــه دنبــال طــرح جامــع شــهری ،و بــه منظــور انجــام برنامــه هــای
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اجرایــی تصویــب شــده ،انجــام خواهــد شــد .طــرح تفضیلــی در حقیقــت تنظیــم
برنامــه هــای مفصــل و اقــدام هــای جــزء بــه جــزء در مناطــق و محلــه هــای

شــهری و طراحــی آنهاســت .همچنیــن طرحــی اســت که بــر پایه ی ســنجه های
کلّــی طــرح جامع شــهر ،چگونگــی کاربــرد زمین های شــهر در ســطح محله های
مختلــف شــهر ،موقعیــت و مســاحت دقیــق هــر یــک از آنهــا ،وضــع دقیــق و

تفضیلــی شــبکه ی رفــت و آمــد ،میــزان تراکــم جمعیــت و تراکــم ســاختمانی
در واحدهــای شــهری ،اولویــت هــای مربــوط بــه مناطــق بهســازی و نوســازی و

گســترش ،حــل مشــکالت شــهری و موقعیــت همــه ی عوامــل گوناگــون شــهری

در آن تعییــن مــی شــود .نقشــه هــا و مشــخصات مربــوط بــه مالکیــت نیــز بــر
پایــه ی مــدارک ثبتــی ،تهیــه و تنظیــم خواهــد شــد.
نمو

Development

فرایند تغییر گیاه یا اندامی از آن ،از یک مرحله به مرحله پیشرفته تر.
نقطه شبنم

Dew Point

دمــای کاهــش یافتــه ای کــه در آن رطوبــت هــوا بــه حــد اشــباع رســیده و

رطوبــت قطــرات آب روی انــدام هــای گیاهــی متراکــم مــی شــود.

خورشید گرا

Diaheliotropic

ســاز وکاری بــرای جــذب بیشــتر نــور خورشــید و در بعضــی گیاهــان ماننــد
آفتابگــردان کــه طــی آن گیــاه بــرگ هایــش را طــوری قــرار مــی دهــد کــه

بیشــترین مقــدار نــور را دریافــت کنــد.
تشخیص

Diagnosis

در گیــاه شناســی بــه معنــای مشــخص کــردن ویژگــی هــای یــک گونــه یــا گروه

گیاهــی اســت .تشــخیص نــوع عارضــه هــا و بیمــاری هــای گیاهــی می باشــد.
قطر برابر سینه

( Diameter at Breast Height (DBH

قطــر درخــت در ارتفــاع برابــر ســینه یــک انســان بالــغ یعنــی در ارتفــاع 130
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ســانتی متــری از زمیــن.

قطر بدون پوست

Diameter Inside Bark

قطــر بــدون پوســت کــه از کــم نمــودن دو برابــر ضخامــت پوســت از قطــر بــا
پوســت درخــت حاصــل مــی گــردد.

تک جنسی

Diclinous

دارای گل هــای نــر و مــاده جــدا از هــم کــه روی یــک گیــاه (یــک پایــه) یــا دو

گیــاه (دو پایــه) قــرار مــی گیرنــد.
دولپه ای

Dicotyledon

گیاهی که رویان آن دو برگ اولیه حاوی مواد ذخیره ای دارد.
سرخشکیدگی

Die Back

بــروز اختــاف و صدمــه بــه جوانــه هــای انتهایــی گیــاه ،در ایــن حالــت جــوان
تریــن بــرگ هــا تحــت تأثیــر قــرار مــی گیرنــد.

سخت ریشهزا

Difficult to Root

قلمه ای که ریشه دار شدن آن سخت است و به تیمارهای ویژه نیاز دارد.

زیر خاک کردن

Dig In

مخلــوط کــردن و پوشــاندن مــواد بــا خاک ،ماننــد زیر خــاک کردن کــود حیوانی.

برگ انگشتی
بــرگ مر ّکبــی کــه برگچــه هــای آن از یــک نقطــه مشــترک روی ُدمبــرگ بــر

Digitate Leaf

مــی خیزنــد.

پشته ،گوشه بند

Dike

پشــته ای از خــاک بــرای جمــع آوری آب در آبیــاری و یــا انحــراف آب بــه

منظــور کنتــرل فرســایش آبــی.

دور ریخت

Dimorphic

ویژگی وجود دو شکل متفاوت برگ با میوه روی یک گیاه.
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دو پایه

Dioecious

ویژگــی گیاهانــی کــه گل های نر و مــاده آنها روی پایــه های جداگانه قــرار دارند.

جاده ی خاکی

Dirt Road

راه زیــر ســازی نشــده ای کــه ســطح آن را ســازه هــای نامقــاوم و سســت
پوشــانیده اســت و معمــوالً در فصــل هــای بارانــی امــکان رفــت و آمــد در آن،
دشــوار و ناشــدنی اســت.

جوانه زدایی

Disbudding

تّ ُنک کردن جوانه های یک گیاه.
بی اوج ،بدون قله

Disclimax

پوشــش گیاهــی نســبتاً پایــا کــه در نتیجــه دخالــت عوامــل مختلــف بــه ویــژه
انســان ایجــاد شــده اســت مثــا ً رویــش گیاهــان در بقایــای معــادن کــه بــرای

چندیــن ســال مداخلــه ای در آن صــورت نگرفتــه اســت.
رنگ باختگی

Discoloration

تغییــر رنــگ در بــرگ ،پوســت ســاقه ،چــوب و میــوه گیاهــان در نتیجــه حملــه

بیمــاری ،آلودگــی هــای محیــط ،حریــق و کمبــود مــواد غذایــی در خــاک.
بیماری

Disease

تغییــر آســیب رســان در اثــر تقابــل پویــا بیــن یــک موجــود و محیــط زندگیــش

کــه توســط یــک عامــل زنــده یــا غیــر زنــده ایجــاد شــده و تولیــد عالئــم
مشــخصه ای مــی کنــد.
گیاه بیمار

Diseased Plant

گیاهــی کــه فیزیولــوژی یــا ســاختار طبیعــی یــا عملکــرد اقتصــادی آن دچــار

اختــال شــده باشــد.
عفونت زدا

Disinfectant

هــر عامــل فیزیکــی یــا شــیمیایی کــه توانایــی از بیــن بــردن عوامــل بیمــاری زا
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را در درون یــا بــرون گیــاه داشــته باشــد.

قطع کردن

Dissect

بریدن یا قطع کردن گیاه به منظور انجام آزمایش.

گِ ل ُرست

Distrophyte

گیاهی که در خاک مرطوب و سخت (زمین گِلی) می روید.

ناخالصی بذر

Dockage

بذرهــای علــف هــرز و یــا ســایر مــواد همــراه بــذر تجارتــی کــه بــه راحتــی بــا

بوجــاری کــردن بــذر از آن جــدا مــی شــود.

خفتگی

Dormancy

حالــت فیزیولوژیکــی ویــژه ای کــه در آن گیــاه یــا اندامــی از آن تحــت تأثیــر

شــرایط درونــی و یــا برونــی از فعالیــت بــاز مــی مانــد.
درخت افتاده

Down Tree

هــر درختــی کــه بــر روی زمیــن افتــاده باشــد اعــم از اینکــه ریشــه کــن شــده
و یــا ســاقه آن شکســته شــده و یــا عمــدا ً بریــده شــده درخــت ســرنگون یــا
درخــت افتــاده نامیــده مــی شــود.

زهکشی

Drainage

فرآینــد خــروج آب یــک منطقــه بــه وســیله جریــان نهــر یــا روانــاب ســطحی

(زهکشــی ســطحی) .خــروج آب اضافــه از درون خــاک بــه وســیله جریــان آبــرو

بــه پاییــن (زهکشــی زیرزمینــی).

الیروبی

Dredging

خــارج کــردن مــواد از تــه آبگیرهــا بــا اســتفاده از بیــل مکانیکــی یــا ماشــین
مکــش.

آبیاری قطره ای

Drip Irrigation

یکــی از سیســتم هــای آبیــاری کــه آب از طریــق یــک شــبکه مخصــوص لولــه ای
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الســتیکی عبــور مــی کنــد و در پــای گیــاه خــارج مــی شــود و میــزان خروجــی

آب در ایــن محــل تنظیــم شــده و در حــد پایینــی مــی باشــد .در ایــن سیســتم

عرضــه و مصــرف اقتصــادی آب مــورد توجــه قــرار گرفته اســت .بــرای محصوالتی

بــا ارزش اقتصــادی بــاال و در مناطقــی کــه کمبــود منابــع آب وجــود دارد بــه
کار مــی رود.
خشکی

Drought

کمبــود رطوبــت زمانــی کــه میــزان آب قابــل دســترس در خــاک بــرای بــرآورده
کــردن نیــاز تبخیــر و تعــرق پتانســیل محصــول کافــی نیســت.

گیاهان مقاوم به خشکی

Drought Enduring Plants

گیاهانی که برای رشد و نمو خود به مقدار کمی آب نیاز دارند.

خاک سبک ،خشک

Drougthy

خاکی که ظرفیت نگهداری آب در آن کم است .مانند :خاک شنی.

گیاهــان دارویــی

Drug Plants

گیاهانــی هســتند کــه در اندام هایشــان مــواد دارویی قابل اســتخراج وجــود دارد.

دیم کاری

Dry Farming

کشــت گیاهــان در نواحــی خشــک و نیمــه خشــک بــدون آبیــاری و بــا اســتفاده

از نــزوالت آســمانی.
یخبندان خشک

Dry Frost

اثــر پاییــن رفتــن دمــا بــه زیــر صفــر درجــه ســانتیگراد در هــوای خشــک ،کــه

گیاهــان را از بیــن مــی بــرد.

ماده خشک

Dry Matter

وزن هر اندام گیاهی پس از حذف رطوبت آن.

کود حیوانی

Dung

مــواد دفعــی نیمــه جامــد حیوانــات را مــی گوینــد .بــه عنــوان کــود آلــی ،اصــاح
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کننــده خــاک ،ســوخت خانگــی ،بیــوگاز و ...مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
روز باز

Durnal

ویژگی ُگلی که در روز باز و در شب بسته می شود.
غبــارَ ،گــرد

Dust

بــه ذره هــای بــا انــدازه بیــش از یــک میکــرون گفتــه مــی شــود کــه بــر اثــر

خــرد شــدن فیزیکــی مــاده هــای آلــی و معدنــی بــه وجــود آمــده انــد.
مالچ خاکی

Dust Mulch

خاکــورزی بــا یــک شــخم کــم عمــق کــه باعــث ایجــاد الیــه ای نــرم در ســطح

خــاک مــی شــود مالــچ خاکــی نامیــده مــی شــود.
َگرد پاش

Duster

نوعــی سمپاشــی کــه بــرای پاشــیدن حشــره کــش هــا و قــارچ کــش هــا بــه
صــورت َگــرد ،بــه کار بــرده مــی شــود.

نارون میری

Dutch Elm Disease

بیمــاری قارچــی کــه منجــر به خشــک شــدن تدریجــی درختــان نارون می شــود.
عامــل ایــن بیمــاری قارچــی اســت بــه نــام  ceratiocystisکــه بــا سوســکscolytus

انتقــال مــی یابــد.
پا کوتاه

Dwarf

گیاهی که کوچکتر از اندازه معمول گونه یا رقم خود باشد.
شهرهای پویا

Dynapolis

شــهرهایی بــه وســیله دیــوار محــدود نشــده و بــه گونــه ای پویــا رشــد

می کنند.
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E
زود رس

Early

ویژگی رقمی که زودتر از معمول برگ ،گل یا میوه می دهد.
خاک گرم

Early Soil

خاکــی بــا بافــت شــنی یــا لومــی و زهکش خــوب کــه در بهــار زود گرم می شــود.

خاک دادن

Earth Up

خاکدهی و انباشــت خاک در پایین گیاه ،مانند خاک دادن در کشــت سیب زمینی.
آسان ریشه زا

Easy-to-Root

ویژگی قلمی که ریشه دار شدن آن آسان است.

خار

Echina

برآمدگی باریک و نوک تیزی که روی برخی از گیاهان دیده می شود.
خاردار

Echinated

ویژگی گیاهی که اندام های باریک و نوک تیز دارد.

بوم شناسی

Ecology

مطالعه موجودات زنده و ارتباطشان با محیط و اثر آنها روی یکدیگر.

طبیعت گردی

Ecotourism

گردشگری در طبیعت.
روی ُرست

Ectophyte

گیاهــی کــه روی ســطح خارجــی گیــاه دیگــری زندگــی مــی کنــد .ماننــد:

رویــش خــزه روی درختــان.
خاکی

Edaphic

از خــاک یــا مربــوط بــه خــاک ،آنچــه از عوامــل ذاتــی خــاک یــا بســتره هــای

دیگــر بــه غیــر از عوامــل اقلیمــی ناشــی شــده اســت.
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عوامل رشدی خاک

Edaphic Factors

عوامــل یــا خصوصیاتــی از خــاک کــه دررشــد گیــاه مؤثرنــد .قلیائیــت ،اســیدیته،
شــوری ،کمبــود ریــز مغــذی هــا و ســموم جــزء ایــن عوامــل هســتند.
خاک زی

Edaphon

موجودات زنده ای که در خاک زندگی می کنند.
خاکشناسی زراعی

Edaphology

علمــی کــه در آن اثــر خــاک بــر موجــودات زنــده به ویــژه گیاهــان ،ازجملــه نحوه

اســتفاده انســان از زمیــن بــه منظــور رشــد گیــاه ،مــورد بحــث قــرار مــی گیــرد.
درخت کناره ای

Edge Tree

درختــی کــه در حاشــیه یــا مــرز یــک رویشــگاه یــا تــوده جنگلــی واقــع باشــد
یعنــی در شــرایطی از نظــر نــور و بــی حفاظتــی مــی رویــد کــه بــا شــرایط
داخلــی آن رویشــگاه یــا تــوده جنگلــی متفــاوت اســت.

َپرچین زن

Edger

ابــزاری کــه بــرای بریــدن کنــاره چمــن در کنــار راهــرو یــا حاشــیه گلــکاری و
پیرایــش درختچــه هــا در کنــار راهروهــا بــه کار مــی رود.

گیاه حاشیه ای

Edging Plant

هــر گیــاه کوتــاه اندامــی کــه در جلــو قطعــه گلــکاری شــده یــا در اطــراف

گیاهــان فصلــی کشــت مــی شــود.
بارش مؤثر

Effective Precipitation

بخشی از کل بارندگی که برای رشد گیاه قابل استفاده است.

نهال کارا
ِ

Effective Seedling

بــه نهالــی خــودرو یــا دســت کاشــت اطــاق مــی شــود کــه بــا بنیــه مناســب
در مدتــی اختیــاری کــه معمــوالً یــک فصــل کاشــت یــا یــک دوره دوازده ماهــه
مــی باشــد ،زنــده بمانــد.
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روغن آور

Elaiophore

ویژگــی گیاهــی کــه بــا ترشــح مــواد روغنــی از غــده هــای هوایــی خــود در
نزدیکــی گل هــا ،حشــرات گــرده افشــان را بــه خــود جلــب مــی کنــد.
بلندا

Elevation

تغییــرات بلنــدی ســطح کــره زمیــن .معیــار انــدازه گیــری فاصلــه عمــودی از
صفحــه مبنــای معین که در بیشــتر نقشــه هــا میانگین ســطح دریای آزاد اســت.

روییدن

Emergence

بیرون آمدن اولین برگ های گیاه از زمین.
ایجاد حفاظ

Enclosure

کاشــت گیــاه یــا ایجــاد ســاختارهایی کــه ســبب ایجــاد حــس حفاظــت و حالــت

خصوصــی در یــک منطقــه گــردد.
بومی

Endemic

ویژگــی گیاهــی کــه بــه طــور طبیعــی بــا منطقــه جغرافیایــی خاصــی ،ســازگاری
پیــدا کــرده اســت.
غنی سازی

Enrich

کاربرد کود شیمایی یا حیوانی به خاک.

حشره گرده افشانی

Enthomophily

نوعی گرده افشانی که عامل آن ،حشرات است.
حشره دوست

Entomophilous

ویژگی گلی که برای گرده افشانی خود نیاز به حشره دارد.

محیط

Environment

مجموعه شرایط خارجی که روی زندگی موجود مؤثر است.
برنامه ریزی محیطی

Environment Planning

زمینــه ای تخصصــی در برنامــه ریــزی شــهری اســت کــه بیشــترین اولویــت را به
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موضوعــات محیطــی ،ماننــد کاربــری زمیــن ،سیاســت و طراحــی مــی دهــد .واژه
محیطــی عمدتـاً بــه پدیــده ای گفتــه می شــود کــه در رابطــه با کمیــت و کیفیت

هــوا ،اقلیــم ،خــاک و زمیــن و عــوارض آن و گیاهــان بــه صورتــی کــه در رابطــه

بــا شــرایط زندگــی بشــر و محیــط ســاخته شــده از ســوی انســان قــرار گیــرد.
آلودگی محیط

Environmental Pollution

آشــفتگی محیــط طبیعــی کــه مســتقیم و یــا نامســتقیم ناشــی از فعالیــت هــای
انســانی اســت ،یعنــی مــواد در جــای نادرســت ،در زمــان نادرســت و در مقادیــر

و شــکل فیزیکــی نادرســت وجــود دارنــد .دالیــل و منابــع آلودگــی ،بســیار

هســتند .بــه کارگیــری کودهــای شــیمیایی ،مــواد ســمی شــیمیایی ،ســوخت
ســنگواره ای ،ریختــن پســماندهای صنعتــی بــه رودخانــه هــا ،آلودگــی صــدا،
آلودگــی محیطــی را تشــکیل مــی دهــد.
محیط گرایی

Environmentalism

جنبــش اجتماعــی کــه از نظــر سیاســی ،در دهــه  1975میــادی ،در آمریــکا
چیــره گشــت .باورمنــدان آن ،بــه پشــتیبانی از پدیــده هــای طبیعــی ماننــد:

زمیــن ،جنــگل هــا ،دریــا کنــار و جویبارهــا مــی پردازنــد.
کوته زی

Ephemer

گیاهان یا جانورانی که دوره زندگی خیلی کوتاه دارند.
شاخه های هَ رز

Epicormic Branches

شــاخه هایــی کــه بــه صــورت حجیمــی روی تنــه بعضــی از درختــان جنگلــی

مثــل بلــوط رشــد مــی کننــد و باعــث کاهــش کیفیــت درختــان مــی شــوند.

علــل رویــش شــاخه هــای هــرز در روی تنــه درختــان مــی تواننــد ارثــی یــا

محیطــی باشــند.
دارزی

Epiphyte

ویژگــی گیاهــان ســبزی کــه روی گیاهــان دیگــر زندگــی مــی کننــد ولــی حالــت
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انگلــی ندارند.

گیــاه زمــان آشــنا

Equinoctial Plant

گیاهی است که گل های آن در زمان خاصی از روز باز و بسته می شود.

ایستاده ،افراشته

Erect

ویژگی گیاهی که به حالت عمودی رشد می کنند.
برگ افراشته

Erectophile

گیاهانی که دارای برگ های افراشته هستند.
فرسایش

Erosion

از بیــن رفتــن خــاک ســطحی بــر اثــر عواملــی ماننــد :آب ،بــاد و دخالــت هــای
انســانی.

گیاه ضد فرسایش

Erosion-Resistant Crop

گیاهــی اســت کــه بــه دلیــل برخــورداری از بــرگ انبــوه ،سیســتم ریشــه ای
خــاص و یــا پنجــه بیشــتر ،مانــع از فرســایش خــاک و تخریــب خــاک مــی شــود.

فرساینده

Erosive

عامل ایجاد کننده فرسایش ،مانند آب یا باد.

مستقر

Established

ویژگــی گیــاه یــا مجموعــه گیاهانــی کــه بــه طــور طبیعــی بــا محیــط ســازش
یافتــه انــد.

داربست

Espalier

ســازه چوبــی کــه بــا مهــارت درســت شــده و ســبب مــی شــود کــه درختــان
یــا بوتــه هــا بــه صــورت مســتقیم و در امتــداد دیــوار یــا پرچیــن رشــد کننــد.
اتیلن

Ethylene

نوعــی تنظیــم کننــده رشــد کــه در مــواردی ماننــد رســیدن میــوه و تســریع در

ریــزش بــرگ ،گل و میــوه نقــش دارد.
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تاریک رویی

Etiolation

نمــو گیــاه یــا انــدام هــای گیاهــی در تاریکــی کــه در نتیجــه آن شاخســاره هــای

طویــل و بــرگ هــای ریــز و بــدون کلروفیــل بــه وجــود مــی آینــد.

مردابی شدن

Eutrophication

مردابــی شــدن آب هــای ســاکن کــه تــوام بــا افزایــش مــواد غذایــی و کاهــش

اکســیژن اســت.

نور چرخ ،خورشید گرایی

Eutropic

ویژگی گیاهانی که به طرف نور خورشید می چرخند.
همیشه سبز

Evergreen

بــه گیاهــان دائمــی کــه هیچــگاه بــه طــور کامــل عــاری از بــرگ نمــی شــوند
گفتــه مــی شــود .همیشــه ســبزها مــی تواننــد در تأمیــن رنــگ قابــل قبــول

در تمامــی ســال همــکاری کننــد .ایــن گــروه گیاهــان بــا جذابیــت و ســاختار
دائمــی خــود فصــل هــا را بــه هــم وصــل مــی کننــد .ماننــد :کاج و ســرو.
گونه های پر نیاز

Exacting Tree Species

درختانــی کــه نیــاز رویشــگاهی یــا اکولوژیــک باالیــی دارنــد و در بهتریــن

رویشــگاه رشــد مــی کننــد .ماننــد :درخــت زبــان گنجشــک.

حومه شهر

Exurbia

منطقــه بزرگــی از نواحــی بیــرون شــهر کــه خانــه هــای افــراد طبقــه باالســت
کــه بــه شــهر رفــت و آمــد مــی کنــد و برخــی از نواحــی روســتایی بــا تراکــم

پاییــن ،در آن قــرار دارد.
تبخیر و تعرق

Evapotranspiration

از دست رفتن آب به وسیله تبخیر از خاک و تعرق از سطوح گیاهی.

همیشه گل

Everbloomer

گیاهی است که در طول فصل ،به طور مداوم گل تولید می کند.
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مواد برون زا

Exogenous Substances

موادی مانند تنظیم کننده های رشد که روی گیاه پاشیده می شوند.

گیاهان بیگانه

Exotic Plants

گیاهانی که از کشورهای دیگر وارد می شوند.
ایستگاه پژوهشی

Experimental Station

ایستگاهی که برای انجام پژوهش های علمی تأسیس شده است.

در معرض بودن

Exposure

در پردیســه ســازی ،ایــن واژه در مــواردی بــه کار گرفتــه مــی شــود کــه گیــاه

بــه دلیــل دارا بــودن ســاختارهایی ویــژه ،مــی توانــد در برابــر شــرایط نامســاعد

محیطــی ماننــد بــاد ،پایــداری داشــته باشــد.

چشمک

جوانه روی اندام های گیاهی مانند ژوخه (غده).
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Eye

حمایت

F

Facilitation

اثر مثبت یک گیاه بر گیاه دیگر.

فارنهایت

Fahrenheit

یــک مقیــاس دمــا کــه در آن  32درجــه نقطــه انجمــاد و  212درجــه نقطــه

جــوش آب در  760میلیمتــر فشــار هــوا نشــان مــی دهــد .بــرای تبدیــل آن بــه
ســانتی گــراد  32را کــم کنیــد و در  5/9ضــرب کنیــد.
درخت افتاده

Fallen Tree

درختی که بر اثر طوفان ،بیماری یا آفت به زمین افتاده است.

آ ِیش ،نکاشت

Fallow

رهــا کــردن زمیــن بــدون کشــت بــرای یــک یــا چند ســال بــه منظــور اســتراحت

دادن بــه زمین.
نخل بادبزنی

Fan Palm

هــر نخلــی از جنــس هــای مختلــف کــه بــرگ هــای بادبزنی شــکل داشــته باشــد.

حصار

Fence

مانعــی اســت از ســیم خــاردار ،یــا تــور ســیمی کــه پیرامــون یــک قطعــه جنــگل

احــداث مــی گــردد و بــرای حفاظــت ،تجدیــد حیــات ،جلوگیــری از ورود دام یــا

وحــوش و یــا پرداختــن بــه کارهــای علمــی و تحقیقاتــی مــورد اســتفاده قــرار
مــی گیــرد.

کود آبیاری

Fertigation

اســتعمال کــود همــراه بــا آب آبیــاری .غالبـاً در سیســتم آبیــاری قطــره ای مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد .عناصــر غذایــی کــه معمــوالً در ایــن سیســتم مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیرنــد بیشــتر شــامل ازت و گوگــرد مــی باشــند.
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خاک بارور

Fertile Soil

خاکــی بــا مقــدار کافــی از عناصــر تغذیــه ای گیــاه در شــکل قابــل اســتفاده کــه
تولیــد محصــول را در ســطحی مناســب تأمیــن مــی نمایــد .نتایــج تجزیــه هــای
آزمایشــگاهی نشــان دهنــده مقادیــر زیــاد و خیلــی زیــاد عناصــر غذایــی در ایــن

خــاک هــا مــی باشــد و بــه ایــن دلیــل نیــاز ناچیــزی بــه اســتعمال کودهــای

شــیمیایی خواهنــد داشــت.
کوددهی

Fertilization

استعمال از کود ها برای تغذیه گیاه را می گویند.

کود

Fertilizer

مــاده ای کــه بــه طــور مســتقیم یــا ســاخته شــده در کارخانــه بــه عنــوان کــود

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و حــاوی حداقــل یکــی از عناصــر تغذیــه ای
ضــروری گیــاه بــه فــرم قابــل اســتفاده یــا ذخیــره ای مــی باشــد .ماننــد :اوره،
ســوپر فســفات ،کلریــد پتاســیم .ایــن اصطــاح اکثــرا ً بــرای کودهــای معدنــی

بــه کار مــی رود.
تثبیت کود

Fertilizer Fixation

فرآینــدی کــه بــر اثــر آن قابلیــت جــذب عنصرهــای غذایــی اضافــه شــده بــه
خــاک کاهــش مــی یابــد و یــا کام ـ ً
ا متوقــف مــی شــود.

کود دانه ای

Fertilizer Granular

کــودی کــه در آن انــدازه ذره هــا میــان دو حــد باالیــی و پایینــی یــا دو انــدازه
اَلَــک تغییــر مــی کنــد .معمــوالً انــدازه ذرات از یــک تــا چهــار میلیمتــر تغییــر
مــی کنــد و در اکثــر مواقــع انــدازه ذرات خیلــی نزدیــک مــی باشــند .انــدازه

دلخــواه بــا همــاوری ذرات ریــز ،خــرد کــردن و الــک کــردن ذرات بزرگتــر،
کنتــرل انــدازه ذرات در فرآیندهــای تبلــور و دانــه بنــدی کــود قابــل حصــول

اســت.
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توصیه کودی

Fertilizer Recommendation

مقــدار کــود شــیمیایی توصیه شــده بــرای یــک محصول بر اســاس آزمــون خاک.

نیاز کودی

Fertilizer Requirement

مقــدار عنصرهــای غذایــی خــاص مــورد نیــاز بــرای افزایــش قابلیــت جــذب

عناصــر غذایــی در خــاک بــا هــدف بــاال بــردن رشــد و عملکــرد گیــاه بــه ســطح
مــورد نیــاز.

واحد کودی

Fertilizer Unit

یک درصد یا  10کیلوگرم از یک تُن کود.

نمایه شوری کود

Fertilizer Salt Index

نســبت کاهــش پتانســیل اســمزی محلولــی از کــود ســاده یــا مخلــوط بــه کاهش
پتانســیل اســمزی بــه وســیله همــان وزن نیتــرات ســدیم ضــرب در صد.

ریشه افشان

Fiberous Root

ریشــه هــای باریــک و بلنــدی کــه همگــی بــه تقریــب یــک انــدازه انــد .ماننــد:
ریشــه گیاهــان تیــره گنــدم ســانان.
ظرفیت مزرعه

Field Capacity

مقــدار آب موجــود در خــاک ،پــس از خــارج شــدن آب اضافــی توســط نیــروی

گرانــش.

پر کننده

Filler

هــر نــوع مــاده ای (بــی ضــرر) که با کــود قبل از بســته بندی بــرای اهدافــی نظیر
افــزودن مــواد غذایــی ،جلوگیــری از کلــوخ شــدن تصحیــح درصــد عناصــر کــود و
رســاندن آنهــا بــه نســبت هــای مطلــوب بــه کار مــی رود .ماننــد :شــن و آهــک.
نوار بازدارنده

Filler Plants

ردیفــی از گیاهــان دایمــی کــه بــه صــورت متراکــم در سراشــیبی هــا کشــت

می شود و حرکت آب را کندتر کرده یا جهت آن را تغییر می دهد.
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خاک نرم

Fine Earth

بخشی از خاک معدنی در برگیرنده ذره های کوچکتر از دو میلی متر.
کلوخ کوبی

Fining

بخشــی از عملیــات خــاک ورزی کــه کلــوخ هــا را خــرد کــرده و انــدازه آنهــا را

کاهــش دهــد.

پالسیده

Flaccid

ویژگــی اندامــی کــه بر اثر ازدســت دادن آب شــادابی خود را از دســت داده باشــد.

دارپوست ورقه ای

Flaking Bark

در پردیســه ســازی ،بــه نوعــی دارپوســت گفتــه مــی شــود کــه درخــت مربوطــه
بــه خاطــر زیبایــی ناشــی از ورقــه شــدن پوســت تنــه آن کاشــته مــی شــود.
ماننــد :برخــی از گونــه هــای اَفــرا.
ته بری

Flash Cut

قطــع هــر نــوع شــاخه از روی تنــه یــا شــاخه دیگــر بــه گونــه ای کــه هیــچ

قســمت اضافــی از آن باقــی نمانــد.
گیاه شناور

Floating Plant

در پردیســه ســازی ،بــه گیاهــی گفتــه مــی شــود کــه در برکــه و ماننــد آن بــه
کار مــی رود .ریشــه ایــن نــوع گیــاه در آب بــه طــور آزاد غوطــه ور بــوده ولــی

بــرگ و گل آن روی ســطح آب قــرار دارد.

شاخه خمش پذیر

Flexible Branch

شاخه ای که نرم است و بر اثر خمش نمی شکند.
گلکاری

Floriculture

کشت و پرورش گیاهان گل دار و برگساره زینتی در هوای آزاد یا گلخانه.
گل فروش

فردی که به تولید و فروش گل می پردازد.
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Forist

گل

Flower

اندام زایشــی گیاه شــامل پرچم ،مادگی یا هر دو همراه با ســاختارهای پوششــی آنها.

گل آرایی

Flower Arrangement

هنر آرایش گل ها.
غنچه گل

Flower Bud

گلی که هنوز باز نشده است.
گل انگیزی

Flower Induction

نخســتین مرحلــه در پیدایــش گل ،پــس از دریافــت فرمــان الزم بــرای گلدهــی
از بــرگ هــا کــه منجــر بــه تغییــر از حالــت رویشــی بــه زایشــی مــی شــود .ایــن
مرحلــه از نظــر میکروســکپی غیــر قابــل مشــاهده اســت.

زمان گلدهی

Flowering Time

هنــگام گل دادن گیــاه در ســال ،ایــن پدیــده بســتگی بــه دمــا ،طــول روز،
رطوبــت و حاصلخیــزی خــاک دارد.
شاخ و برگ

Foliage

-1بــرگ ســبز گیــاه در حــال رشــد -2 .بــرگ هــای گیــاه -3 .مجموعــه انــدام

هوایــی گیــاه علوفــه ای.
سوختگی برگساره

Foliage Burn

قهــوه ای و خشــک شــدن بــرگ هــا بــر اثــر کمبــود آب ،آســیب مــواد شــیمیایی

و گاهــی نیــش حشــرات.

سرخشکیدگی برگساره

Foliage Dieback

حالتــی کــه در آن نــوک بــرگ هــا بافــت مردگــی پیــدا کــرده و بــه تدریــج بــه
طــرف ســاقه پیشــرفت مــی کنــد.

گیاهان برگساره ای

Foliage Plants

گیاهانی که برای زیبایی برگ هایشان پرورش داده می شوند.
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برگ پاشی

Foliar Application

افشــاندن کودهــا ،مواد و ســموم شــیمیایی به صورت محلول روی بــرگ های گیاه.

تشخیص برگی

Foliar Diagnosis

بــرآورد وضعیــت تغذیــه ای گیاهــان بــر پایــه بررســی ترکیــب شــیمیایی انــدام
معینــی از گیــاه یــا رنــگ و مشــخصات رشــد بــرگ آن.

افشانش برگساره ای

Foliar Spray

هر نوع محلول پاشی روی برگ ها در دوره رشد فعال گیاه.
برگساره آوری

Foliation

فرآینــد تولیــد برگســاره در گیــاه .بــرگ دهــی دوبــاره درختانــی که مــورد حمله

آفــات یــا ســرما قــرار گرفتــه انــد و بــرگ هــای قبلــی خــود را از دســت داده انــد.

پهن برگ علفی

Forb

گیاهان علفی پهن برگ گلدار.
گیاهان پایه

Foundation Plants

گیاهان دارای ارتفاع کم که اساسـاً به تنهایی چندان برجســته و مشــخص نمی باشند.

زمین های جنگلی

Forest Lands

-1زمیــن هایــی کــه پوشــیده از جنگل شــده انــد و یا زمیــن هایی که شایســتگی

جنــگل شــدن دارنــد و بــرای کاربردهــای تجــاری جنگلــی ،مناســب هســتند-2 .
دیگــر زمیــن هــای جنگلــی کــه بــرای پشــتیبانی از زندگــی حیوانــات وحشــی

و تفریــح ،اختصــاص داده شــده انــد -3.زمیــن هایــی کــه شــرایط آب و هوایــی،
نــوع خــاک و پســتی و بلنــدی آن ،حفــظ پوشــش گیاهــی آن را الزامــی مــی کند.
 -4دیگــر زمیــن هــای جنگلــی در نواحــی شــهری و کشــاورزی کــه محــل

زندگــی حیوانــات وحشــی ،بادشــکن هــا و زیســتگاه دام هــا را تشــکیل مــی دهند
و یــا بــه منظــور تفریــح و گردشــگاه ،مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد .در تعریف

دیگــری از زمیــن هــای جنگلــی ،زمینــی را گوینــد کــه نخســتین کاربــرد آن،
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رشــد و قطــع درختــان جنگلــی اســت.

چنگال

Fork

ابــزاری دارای زبانــه هــای تیــز کــه بــرای برداشــت محصــول هایــی ماننــد ســیب

زمینــی و غیــره بــه کار مــی رود.
درخت چنگالی

Forked Tree

درختی که ساقه آن به چند قسمت منشعب شده باشد.
ردپا

Footprinting Wilt

ردپــای موقــت روی چمــن هنگامــی کــه برگ هــای پژمــرده چمن لگد می شــوند

و قدرت کافی ندارند که به حال اولیه برگردند.
پهن برگ

Forb

هرگیاه پهن برگ غیر َخشَ بی که چمنی نباشد.
اثر ظاهری

Formative Effect

تغییراتــی کــه در نتیجــه کاربــرد علــف کــش در ظاهــر گیــاه از قبیــل پیچیدگــی
بــرگ هــا ایجــاد مــی شــود.
ُتنُک کردن آزاد

Free Thinning

نوعــی از تنــک کــردن جنــگل اســت کــه بــدون توجــه بــه محــل قــرار گرفتــن

تــاج درخــت بــا هــدف بهبــودی بخشــیدن بــه پایــه هایــی کــه بــرای تولیــد
محصــول نهایــی مناســب هســتند صــورت مــی گیــرد و بــه ایــن ترتیــب در

دیگــر قســمت هــای جنــگل عمــل تُ ُنــک کــردن اجــرا نمــی شــود.

یخ خشکانی

Freeze Drying

فرآیند کاستن رطوبت گیاه یا بخشی از گیاه در خالء و دمای زیر صفر.
یخ زدگی

Freezing Injury

آســیب هایــی کــه در دمــای صفــر و یــا زیــر آن بــه گیــاه یــا انــدام هــای گیاهــی

وارد مــی شــود.
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میوه ترکیدگی

Fruit Cracking

تــرک برداشــتن گوشــت و پوســت میــوه بــر اثــر عوامــل مختلــف ماننــد فشــار

آب زیــاد درون میــوه.
میوه بندی

تبدیل تخمدان گل به میوه ،پس از گلدهی.
ُتنُک کردن میوه

Fruit Set
Fruit Thinning

حــذف تعــدادی از میــوه هــای درخــت بــه منظــور ایجــاد تعــادل در باردهــی و

بهبــود کیفیــت.

قــارچ کــش

Fungicide

مــاده یــا آمیختــه ای از مــواد کــه بــه منظــور پیــش گیــری ،از بیــن بــردن یــا

دور ســاختن قــارچ هــا بــه کار مــی رود.
آبیاری جویچه ای

Furrow Irrigation

روش آبیــاری کــه در آن آب در بیــن ردیــف گیاهــان و داخــل جویچــه ای کــه
بــا وســایل خــاک ورزی ایجــاد شــده اســت جریــان مــی یابــد.
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G
گابیــون

Gabion

قفســی بــه شــکل اســتوانه یــا مکعــب از تــوری فلــزی کــه بــا ســنگ پرشــده و به

عنــوان دیــواره محافــظ یــا روکــش ســنگی در برابــر فرســایش بــه کار مــی رود.

گال

Gall

رشــد غیــر عــادی بافــت گیاهــی کــه در نتیجــه تحریــک حاصلــه از عمــل یــک
زیــوه بیگانــه ،معمــوالً یــک حشــره ،یــا عامــل دیگــری بــه وجــود مــی آیــد.
باغ

Garden

زمينــي كــه در آن گياهــان زينتــي،ســبزي هــا و درختــان ميــوه كشــت شــده

باشــد .ایجــاد و ســازماندهی بــاغ هــا در نواحــی شــهری همیشــه از خواســته های
انســان هــا و از هــدف هــای برنامــه ریــزی بــوده اســت .بــاغ هــا در شــهر بــه دو

گــروه عمومــی و خصوصــی تقســیم مــی شــوند.
باغ شهر

Garden City

بــاغ شــهر ،شــهر کوچکــی اســت کــه بــرای زندگــی ســالم ،طراحــی شــده اســت.

انــدازه آن ،امــکان جایگیــری صنایع و امکانات اجتماعی زندگــی در آن را می دهد
و به وسیله ی کمربندی روستایی ،در برگرفته شده است.
باغباني

Gardening

فن و هنر احداث و نگهداري باغ.

گرانش زايي

Geitonogamy

نوعي باروري كه عامل گرده افشاني آن ،گرانش زمين است.

سیستم اطالعاتی جغرافیایی ( Geographic Information System (GIS

مجموعــه ســازمان یافتــه ای از ســخت افزارهــا ،نــرم افزارهــا رایانــه ای ،اطالعــات

جغرافیایــی و کارشناســان اســت کــه بــه منظــور دســتیابی ،انباشــت ،بــه هنــگام
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ســازی ،پــردازش ،تجزیــه و تحلیــل و ارائــه همــه شــکل هــای اطالعــات

جغرافیایــی طراحــی و ایجــاد شــده اســت .ایــن سیســتم در مدیریــت فضــای
ســبز شــهری بســیار مفیــد اســت.

زمين گرايي

Geotropism

واكنــش گيــاه يــا انــدام گياهــي بــه گرانــش زميــن كــه ممكــن اســت مثبــت
(ماننــد ريشــه)يا منفــي (مانندســاقه) باشــد.
جيبرلين ها

Gibberellins

گروهــي از تنظيــم كننــده هــاي رشــد كــه در مــواردي ماننــد رشــد طولــي ياخته

هــا ،جوانــه زنــی بــذر ،شكســتن دوره خفتگــي و تنظيــم گلدهــي نقــش دارنــد.
Girdling
َکت زنی

برداشــت نــواری از پوســت و بافــت رویــا ،کمــا بیــش بــه صــورت ممتــد ،در دور
تــا دور ســاقه درخــت ،بــه وســیله انســان بــه قصــد خشــکانیدن آن.
محیط

پیرامون کامل یک تنه درخت را گویند.
بي ُكرك

Girth
Glabrous

ويژگي ُكرك نداشتن سطوح خارجي اندام هاي گياهي.
غده

Gland

اندام ترشحي كه در سطح ي ا درون گياه قرار دارد.

خــاک گِ لــی

Gley Soil

خاکــی کــه در وضعیــت زهکشــی ضعیف بــه وجــود آمــده و نتیجــه آن کاهیدگی

آهــن و عنصرهــای دیگــر به صــورت رنگ ها و رنگین دانه های خاکســتری اســت.
گرمایش کره زمین

Global Warming

افزایــش دمــای کــره زمیــن کــه بخشــی از آن بــه دلیــل انتشــار گازهــای حاصــل
از فعالیــت هــای انســان از جملــه ســوزاندن ســوخت هــای فســیلی ،ســوزاندن
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زیســت تــوده ،دود کارخانــه هــا ،جنــگل زدایــی و تغییــرات کاربــری زمیــن روی
مــی دهــد.

براق برگ
ّ

Glossy Leaf

در پرديســه ســازي ،بــه بــرگ گياهــي گفتــه مــي شــود كــه بــراق اســت .ماننــد:
شمشا د .

شيرين رست

Glycophyte

گياهــي كــه در خــاك هــاي شــور كــه بيــش از  2اتمســفر فشــار اســمزي داشــته
باشــد نمــي توانــد رشــد كنــد.

واماندن

Go Back

كاسته شدن رشد در گياه بر اثر عواملي مانند نامناسب بودن پايه.

جوش خوردن پيوند

Graft Healing

تشــكيل بافــت هــاي جديــد ناشــي از فعاليــت اليــه هــاي زاينــده در محــل
پيونــد كــه منجــر بــه اتصــال پايــه و پيونــدك مــي شــود.
چسب پيوند

Grafting Wax

آميختــه اي از مــواد مختلــف كــه بــراي پوشــاندن پيونــدگاه يــا ســاير زخــم هــاي

درخــت بــه منظــور جلوگيــري از نفــوذ ميكروارگانيــزم هــا و از دســت رفتــن آب
بافــت هــاي گياهــي ،مــورد اســتفاده قــرار مــي گيــرد.

باريك برگان

Grasses

گروهــي از گياهــان تــك لپــه اي از تيــره گنــدم ســانان كــه بــرگ هــاي باريــك
بــا رگبــرگ هــاي مــوازي و ســاقه هــاي توخالــي يــا تــو پُــر دارنــد و گونــه هايــي

از آن در چمــن كاري مــورد اســتفاده قــرار مــي گيرنــد.
كمربند سبز

Green Belt

نــواري از پوشــش گياهــي كــه در پيرامــون شــهرها يــا مجتمــع هــاي ســاختماني
بــه منظــور ایجــاد بادشــكن ،تلطيــف هــوا يــا گردشــگاه احــداث مــي شــود.
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اثر گلخانه ای

Greenhouse Effect

تأثیــر اقلیمــی کــه در گلخانــه پدیــد مــی آیــد و در آن تابــش الکترومغناطیســی
خورشــیدی آزادانــه از شیشــه محصــور عبــور می کند بــه نحوی کــه بخش مهمی

از آن در داخــل گلخانــه جــذب و بــه انــرژی ســینتیک دمایــی تبدیــل مــی شــود.
ایــن عمــل بــه تابــش مجــدد قســمت زیــادی از انــرژی جــذب شــده بــه صــورت

تابــش الکترومغناطیســی فروســرخ بــا طــول مــوج بیشــتر مــی انجامــد امــا مقدار

زیــادی از آن بــه علــت اینکه جذب رطوبت اتمســفر و دی اکســید کربن می شــود
نمــی توانــد از شیشــه عبــور کنــد و درگلخانــه مــی مانــد کــه پیامــد آن اثــر

گرمایــی اســت .بــاور ایــن اســت کــه دی اکســید کربــن اتمســفر زمیــن ممکــن
اســت تــا حــد زیــادی مشــابه شیشــه و اتمســفر گلخانــه عمــل کنــد بــه گونــه ای

کــه افزایــش غلظــت آن بــه گــرم شــدن اتمســفر جهانــی منجــر شــود.
کود سبز

Green Manure

مــاده زنــده گیاهــی در زمانــی کــه هنــوز ســبز مــی باشــند زیــر خــاک مــی
گردنــد .ایــن عمــل بــا اهدافــی نظیــر افــزودن مــواد غذایــی جــذب شــده توســط
ایــن گیاهــان بــه خــاک (بــه ویــژه ازت) و افزایــش عملکــرد محصــول صــورت

مــی گیــرد .اکثــر کودهــای ســبز از بقــوالت مــی باشــند .بعضــی از کودهــای
ســبز عبارتنــد از :لگــوم هــای دانــه ای (نخــود ،مــاش ،بــادام زمینــی ،ســویا).

فرآورده سبز

Green Product

اصطالحــی کلــی بــرای محصوالتــی کــه بــرای محیــط زیســت زیــان آور نیســتند.
ایــن محصــوالت ،ممکــن اســت از مــواد بازیافتی ســاخته شــوند یــا موادی باشــند
کامـ ً
ا بازیافتنــی .ایــن گونــه مــواد یــا غیرســمی انــد یــا قابــل اســتفاده مجــدد و
یــا مــوادی هســتند کــه بــه بهــره بــرداری کارآمــد از منابــع کمــک مــی کننــد.

انقالب سبز

Green Revolution

در رابطــه بــا معرفــی گونــه هــای جدیــدی از گنــدم و برنــج اســت کــه بازدهــی
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آنهــا زیــاد اســت و بــرای رفــع مشــکالت کمبــود محصــول جهــان ســوم تهیــه
شــده بــه امیــد اینکــه بــر تنگناهــای کمبودهــای مــواد غذایــی ،چیــره آیــد.

بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،نیــاز بــه مقــدار زیــادی کودهــای نیتــروژن و
مدیریــت منابــع آبــی از راه طــرح هــای آبیــاری اســت.

فضای سبز شهری

Urban Green Space

فضــاي ســبز شــهري ،بخشــي از فضاهــاي بــاز شــهري اســت كــه عرصــه هــاي

طبيعــي يــا مصنوعــي آن ،تحــت اســتقرار درختــان ،درختچــه هــا ،گل هــا،

چمــن هــا و ســاير گياهانــي اســت كــه براســاس نظــارت و مديريــت انســان،

بــا در نظــر گرفتــن ضوابــط ،قوانيــن و تخصــص هــاي مرتبــط بــه آن ،بــراي
بهبــود شــرايط زيســتي ،زيســتگاهي و رفاهــي شــهروندان و مراكــز جمعيتــي

غيــر روســتايي ،حفــظ ،نگهــداري و يــا احــداث مــي شــوند .از نظــر کارکــردی
دو نقــش اساســی را مــی تــوان بــرای فضــای ســبز شــهری قائــل شــد :کارکــرد

اکولوژیــک و کارکــرد اجتماعــی .فضاهــای ســبز را از نظــر شــکلی مــی تــوان بــه
دو دســته -1 :خطــی ماننــد :کمربنــد ســبز ،فضــای ســبز معابــر و -2پهنــه ای

ماننــد بوســتان هــا و بــاغ هــا تقســیم بنــدی کــرد.
شاخص فضای سبز

Green Space Index

شــاخصی کــه از رابطــه ی بیــن مســاحت در نظــر گرفتــه شــده بــرای فضــای
ســبز بــه مســاحت ناحیــه ی زیــر پوشــش آن ،بــه دســت مــی آیــد.
راه سبز

Greenway

مترادفــی برای کمربند ســبز اســت .واژه ای اســت کــه برای توصیــف بزرگراه هایی

بــه کار مــی رود کــه از نواحــی دارای ســیمای محیطــی سرســبز مــی گذرنــد.

مترادف با بیشه راه است.

چمن فرشی

Grooving

روش کاشــت چمــن اســت کــه در آن بــا تیغــه هــای گــردان عمــودی نوارهــای
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ممتــد و باریکــی از چمــن همــراه بــا خــاک بریــده و جهــت کاشــت بــه محــل
دیگــری منتقــل مــی شــود.

گياهان پوششي

Ground Cover Plants

گياهانــي چنــد ســاله بــا رشــد كوتــاه و گســترده در ســطح زميــن كه در مــواردي
بــه جــاي چمــن مــورد اســتفاده قــرار مــي گيرند.

عادت رشد

Growth Habit

در پرديســه ســازي ،نمايانگــر شــكل درخــت يــا درختچــه بــه صــورت گــرد،

بيضــي ،مخروطــي ،ســتوني ،افتــاده،خزنــده و غيــره مــي باشــد.

ريشــه بُــن
بقايــاي ريشــه و پاهنــگ گيــاه كه پــس از كندن درخــت ،در زمين باقــي مي ماند.
Grub

طرح هادی شهری

Guide Plan

ایــن طــرح بــرای شــهرهای کوچــک بــه ویــژه بــرای شــهرهایی طراحــی مــی
شــود کــه تــا  2500نفــر جمعیــت دارنــد .طــرح هــادی در حقیقــت ،تعییــن

کننــده اصــول کلــی گســترش شهرهاســت .از طــرح هــادی ،مــی تــوان بــه
عنــوان برنامــه ی راهنمــای گســترش شــهر نیــز نــام بــرد .طــرح هــادی ،در

راســتای گســترش آینــده شــهر و چگونگــی کاربــری زمیــن هــای شــهری ،بــرای
عملکردهــای گوناگــون ،بــه منظــور حــل تنگناهــای حــاد و فــوری شــهر و ارائــه
ی راه حــل هــای کوتــاه مــدت مناســب اســت .ایــن طــرح پیــش از اجــرای طــرح

جامــع اســت .طــرح هــادی ،بــرای شــهرهایی تهیــه مــی شــود کــه یــا بودجــه
طــرح جامــع ندارنــد و یــا امــکان تهیــه ی طــرح جامــع در آنهــا ،فراهــم نشــده

اســت.

مهار کردن

Guying

اســتفاده از طنــاب ،ســیم ،کابــل و غیــره بــرای تکیــه دادن یــا ســرپا نگهداشــتن

درخــت یــا ســایر اشــیاء.
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H
سبدهاي آويز

Haging Baskets

سبدهاي آويخته حاوي گياهان زينتي با شاخه هاي آويزان.
تگرگ زدگي

Hail Injury

عارضــه اي كــه بــر اثــر بــارش تگــرگ روي ميــوه هــا بــه صــورت فــرو رفتگــي،
لكــه قهــوه اي و غيــره ايجــا د مــي شــود.
خاک شور

Halomorphic Soil

زیــر راســته ای از راســته خــاک درون محفظــه ای و در برگیرنــده خــاک هــای

شــور و ســدیمی اســت .ایــن خــاک هــا در وضعیــت زهکشــی ناقــص در نواحــی
خشــک تشــکیل مــی شــوند.

نمک گریز

Halophobe

بــه موجــودی اطــاق می شــود کــه در محیط شــور قــادر بــه ادامه حیات نیســت.

نمك رست

Halophyte

گياهي كه در برابر شرايط شوري خ اك پايداري دارد.
سخت الیه

Hardpan

الیــه ای از خــاک کــه خصوصیــات فیزیکــی آن رشــد ریشــه و حرکــت آب را

محــدود مــی کنــد.

سختی

Hardness

یــک ویژگــی آب کــه توســط مقــدار نمــک هــای کلســیم یــا منیزیــم و یــا آهــن

موجــود در آن تعییــن مــی شــود.

مقاوم سازي

Hardening Off

فرآينــد مقــاوم كــردن نهــال يــا قلمــه ريشــه دار شــده بــه شــرايط محيطــي
رشــد طبيعــي.
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سرزني

Heading Back

نوعي پيرايش درخت كه در آن سرشاخه ها قطع مي شود.
داغ زدگی

Heat Injury

خســارتی اســت کــه براثــر گرمــای زیــاد بــه گیــاه وارد مــی شــود .عالئــم
معمولــی آن شــامل کاهــش رشــد ،انــدازه کمتــر از حــد معمــول گیــاه ،لکــه های

ســوختگی روی بــرگ و ســاقه ،تغییــر شــکل بــرگ ،زودرســی میــوه هــا و بــرگ

گیــاه اســت.

جزیره گرما

Heat Island

جمــع شــدن هــوای گــرم در مرکــز شــهر .فضــای ســبز مــی توانــد نقــش مؤثــری
در جلوگیــری از شــکل گیــری ایــن جزایــر داشــته باشــد.

تحمل حرارت

Heat Tolerance

توانايي گياه براي ايستادگي در برابر گرما.

برون زدگی

Heaving

بیــرون زدگــی بخشــی از گیــاه از خــاک بــه خاطــر تکــرار یــخ زدگــی و آب شــدن
یــخ خــاک کــه بــه واســطه آن ریشــه گیاهــان می شــکند.

فلزهای سنگین

Heavy Metals

عناصــری کــه دارای وزن اتمــی بــاال و چگالــی بیــش از  6000کیلوگــرم بــر متــر

مکعــب باشــند .واژه ای کــه بــرای عناصــری بــا احتمــال برجــای گــذاردن اثــرات
مضــر روی گیــاه و حیوانــات (عناصــری نظیــر ســرب و کادمیــم) بــه کار مــی رود.

بــا وجــود ایــن عناصــر کــم مصــرف فلــزی ماننــد :آهــن ،مــس و روی نیــز جــزو
فلــزات ســنگین محســوب مــی شــوند.

خاک سنگین

Heavy Soil

خاکــی بــا مقــدار زیــادی ذرات ریــز بــه ویــژه رس ،یــا خاکــی کــه کشــیدن
وســایل مکانیکــی و عملیــات کشــت و کار روی آن دشــوار اســت.
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پرچين

Hedge

حصــاری از بوتــه هــا ،درختچــه هــا و یــا درختــان کوچــک کــه در یــک خــط و

نزدیــک بــه هــم مــی روینــد.
پاشنه پوشاني

Heel In

قــراردادن ريشــه هــاي گياهــان بــه طــور موقــت در زيــر خــاك يــا مــاده مرطــوب

ديگــر بــه منظــور جلوگيــري از خشــك شــدن ريشــه هــا،پيــش از كشــت در
محــل دائمــي.

تاالب زی

Helophytic

گیاهانی که در باتالق ها و مناطق با آب ساکن رشد می کنند.

هرباريوم ،گنجينه گياهي

Herbarium

مجموعــه اي از نمونــه هــاي گياهــي خشــك شــده كــه بــراي بررســي نــام و
مشــخصات آنهــا مــورد اســتفاده قــرار مــي گيــرد.

علف كش

Herbicide

هر ماده شيميايي كه توانايي از بين بردن گياهان را دارد.
سم آبیاری

Herbigation

به کار بردن علف کش ها از طریق آب آبیاری.
برگ ناهمساني

Heterophylly

وجــود دو يــا چنــد شــكل برگ روي يــك گياه يــا روي گياهان مختلــف يك گونه.
چند شکل برگی

Heterophylous

داشتن برگ با اشکال متفاوت بر روی یک ساقه یا تنه.

گرسنگی پنهان

Hidden Hunger

شــرایطی کــه در آن کمبــود یــک عنصــر غذایــی بــرای بــروز عالئــم قابــل رؤیــت
کمبــود آن کافــی نیســت ،درعیــن حــال کــه گیــاه دچــار کمبــود بــه آن عنصــر

مــی باشــد.
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ِوجین و سِ لِه شکنی

Hoe

کنــدن ،تراشــیدن یــا عملیــات ماننــد آن با کج بیل .ایــن کار برای مهــار علف های

هرز یا سست کردن و جابه جا کردن خاک نیز به کار می رود.
گوده کاری

Hole Planting

کاشــت نهــال در گــوده یــا چالــه ای اســت کــه در زمیــن حفــر و خــاک آن نــرم

شــده و یــا خــاک نــرم در چالــه ریختــه شــده باشــد.
ّ
قــاب

Hook

خارهاي قالب مانندي كه روي ساقه برخي از گياهان مشاهده مي شود.

كودِ گرم

Hot Manure

كــود دامــي بــه ويــژه كــود اســبي كــه بــه ســبب تخميــر،توليــد گرمــامــي كند.
دست درازی انسان

Human Encroachment

دخالــت روز افــزون انســان در طبیعــت کــه ناشــی از پیشــرفت هــای فــن آوری

مــی باشــد.

پوشش گیاخاک

Humus Cover

ضخامــت قســمت فوقانــی خــاک هــای جنگلــی کــه حــاوی مــواد آلــی بــه
صــورت تجزیــه شــده یــا خــام مــی باشــد.

روزنه آبي

Hydathode

ساختار غده مانندي كه آب را از داخل گياه به سطح برگ مي راند.
آبکشت

Hydroculture

کشت گیاهان در محلول های غذایی را آبکشت گویند.

آب دوست

Hydrophyte

گیاهی که در آب یا خاک اشباع از آب رشد می کند.

آب گرایی

رشد اندام گیاه است به سمت رطوبت.
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Hydrotropism

اَبَر جمع کننده

Hyper Accumulator

ـمی را بــه مقــدار زیــاد
گونــه هــای گیاهــی کــه عناصــر غذایــی یــا ترکیبــات سـ ّ

در خــود جمــع مــی کننــد.
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I
کود ناکامل

Incomplete Frtilizer

کــود تجــاری کــه یــک یــا دو عنصــر از ســه عنصــر اصلــی :نیتــروژن ،فســفر و

پتاســیم را دارد.
کود تزریقی

Injected Fertilizer

کــود ســیال یــا آمونیــاک بــی آب کــه بــا سیســتم هــای فشــاری یــا بــدون فشــار
بــه خــاک یــا تنــه درخــت تزریــق مــی شــود.

کود معدنی

Inorganic Fertilizer

کــودی کــه در آن کربــن جــزء اصلــی ســاختمان شــیمیایی نیســت (اوره بــه

علــت هیدرولیــز ســریع در خــاک و تولیــد یــون آمونیــوم جــزء کــود معدنــی
محســوب مــی شــود).

گیاهان درون خانه ای

Indoor plants

گیاهان زینتی که در گلدان و درون خانه نگهداری می شوند.

بوســتان صنعتی

Industrial Park

قطعــه ای از زمیــن که برای کاربری های صنعتی برنامه ریزی ،تقســیم و بهســازی

شــده اســت .فراهــم آوردن امکاناتــی همچــون آب ،خطــوط فاضــاب ،نــرده هــا،

خطــوط آهــن ،جــاده ،ناحیــه ای بــرای بوســتان کامیــون هــای بــزرگ اســت.

عفونی شده

Infected

ویژگی گیاه مبتال به یک بیماری عفونی.
زیرساخت

Infrastructure

وســایل و بناهــای فیزیکــی کــه بــرای توســعه ســاخته مــی شــوند .یک امــر الزم و
قطعــی در توزیــع کــود و تجــارت و همچنیــن توســعه روســتایی .مانند :جــاده ها،

راه آهن ،پل ها ،انبارها و سیستم های ارتباط جمعی.
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حشره کش

Insecticide

هــر مــاده یــا آمیختــه ای از مــواد کــه بــه منظــور پیشــگیری ،از بیــن بــردن ،دور

ســاختن یــا کاهــش دادن جمعیــت حشــرات بــه کار مــی رود.

مدیریت تلفیقی عناصر غذایی Integrated Nutrient Management

نوعــی مدیریــت حاصلخیــزی خــاک کــه بــر اســاس ترکیبــی از کودهــای معدنــی

و آلــی بــوده و بــا برخــی عملیــات زراعــی خاکــورزی ،تنــاوب و حفــظ رطوبــت
همــراه مــی باشــد.

مدیریت تلفیقی آفات

Integrated Pest Management

مبــارزه بــا آفــات به صــورت جامع و تلفیقــی و ترکیبی از انــواع روش های مختلف.

میان گره

Internode

فاصلــه بیــن دو گــره در ســاقه گیاهــان ،بــه خصــوص غــات را میــان گــره مــی

گوینــد.

رقابت بین گیاهی

Interplant Competition

رقابــت بیــن گیاهــان همجــوار یــا نزدیــک بــه هــم اســت بــرای اســتفاده از منابــع

مختلــف ماننــد آب ،نــور یــا مــواد غذایــی در زمــان خــاص.

آمار برداری

Inventory

انــدازه گیــری مشــخصه هــای درختــان جنــگل بــرای بــرآورد و تعییــن موجودی،

رویــش ،ترکیــب و ســاختار آنها.
وارونگی

Inversion

حالتــی از هواســپهر کــه درآن الیــه ای از هــوای ســرد نزدیــک بــه ســطح زمیــن
در زیــر یــک الیــه هــوای گــرم قــرار گرفتــه باشــد .چنیــن حالتــی آلودگــی
هــوای شــدیدی بــه وجودمــی آورد.
روپیچیده

Involute

حالتی که لبه برگ به طرف سطح رویی خود پیچیده می شود.
111

آبیاری

Irrigation

کاربرد مصنوعی آب در خاک به منظور تولید گیاه.
کمبود آهن

Iron Deficiency

عالئــم کمبــود آهــن اولیــن بــار در بــرگ هــای جــوان مشــاهده مــی شــود.

کلــروزه شــدن بــرگ هــا زردی بــرگ هــا یکــی از عالئــم معــروف کمبــود آهــن
مــی باشــد .در کمبــود شــدید آهــن بــرگ هــا زرد مایــل بــه ســفید مــی شــوند.

کــه ایــن حالــت بــه دلیــل کمــی کلروفیــل مــی باشــد .مرکبــات ،کتــان ،انگــور،
بــادام زمینــی ،ســورگوم ،ســویا ،ســودان گــراس ،درختــان میــوه و ســبزیجات از

محصــوالت حســاس بــه کمبــود آهــن بــه شــمار مــی رونــد.

سمیت آهن

Iron Toxicity

ایــن حالــت در خــاک هــای خیلــی اســیدی و بــه شــدت احیا شــده رخ مــی دهد.

عالئــم ســمیت آهــن برنــزی شــدن ،ظاهــر شــدن لکــه هــای قهــوه ای روی
بــرگ هــا کــه نهایتــاً منجــر بــه یکنواختــی رنــگ قهــوه ای مــی شــود.
همدما

Isotherm

خطــی فرضــی کــه مشــخص کننــده نقــاط بــا دمــا یــا میانگیــن دمایــی یکســان

روی کــره زمیــن اســت.
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گیــاه نونهــال

J

Juvenile Plant

گیاهــی کــه از بــذر بــه وجــود مــی آیــد و رشــد رویشــی را مــی گذرانــد و بــه

انگیزاننــده هــای گلدهــی واکنــش نشــان نمــی دهــد.
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جدول ،حاشیه پیاده رو

K

Kerb

حاشــیه خیابــان یــا باغچــه هــای کــه معمــوالً ســیمانی یــا ســنگی اســت و

بــرای ایجــاد تفکیــک فضایــی باغچــه از خیابــان ،آبخــور درختــان ،هدایــت آب و
حفاظــت خــاک مــی باشــد.

یخ مردگی ،سرما زدگی

Killing Frost

یخبندان یا سرمایی که می تواند گیاه زنده را از بین ببرد.
کشت خانگی

Kitchen Gardening

کشت سبزیجات در باغچه یا گلدان در منزل را گویند.
ریشه زانویی

Knee Root

ریشــه ای کــه در بــاالی ســطح خــاک بــر اثــر غرقــاب بــودن یــا زهکــش

نامناســب ایجــاد مــی شــود.
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برچسب

L

Lable

نقطــه چوبــی ،پالســتیکی ،کاغــذی یــا فلــزی کــه بــرای شناســایی گیــاه یــا نــوع

تیمــار بــه کار مــی رود.

صرفه جویی کارگری ،صرفه جویی کاری

Labor Saving

هرنــوع ابــزار ،ماشــین یا روشــی که موجــب کاهش نیروی انســانی در تولید شــود.

دریاچه زی

Lacustrine

گیاهانی که در دریاچه ها رشد می کنند.
مرداب ،تاالب

Lagoon

آبگیر یا کانال کم عمق مجاور دریا ،دریاچه یا رودخانه.

پهنک

Lamina

ســطح ســبز بــرگ اســت که معمــوالً رگبــرگ میانــی از وســط آن عبور مــی کند.

سرزمین ،اراضی

Land

تمامــی اجــزاء جامــد ســطح زمیــن و یــا نزدیــک بــه ســطح زمیــن کــه بــرای

انســان مهــم انــد .در برخــی از طبقــه بنــدی هــای ســرزمین منابــع آبــی کــه
داخــل تــوده هــای جامــد ســرزمین وجــود دارنــد نیــز جــزء ســرزمین محســوب

مــی شــوند .ســرزمین شــامل تمامــی منابــع طبیعــی ماننــد نهشــته هــای معدنی،
حیــات وحــش ،چــوب ،ماهــی ،آب ،ذغــال ســنگ و حاصلخیــزی خــاک اســت.

یــک ســرزمین توســط تمامــی اجــزاء تشــکیل دهنــده آن یعنــی اقلیــم ،آب،
شــکل زمیــن ،ســنگ ،خــاک ،رســتنی هــا و جانــوران تعریــف مــی شــود.

استعداد زمین

Land Capability

قابلیــت بهــره بــرداری از زمیــن بــرای اســتفاده ویــژه بــدون اینکــه لطمــه ای بــه
زراعــت هــا ،گیاهــان و جانــوران آن وارد شــود.
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شکل زمین

Land Form

-1در پســتی و بلندیهــای زمیــن بــه واســطه ترکیــب ویــژه ای از ارتفــاع از ســطح

دریــا ،شــیب ،جهــت جغرافیایــی ،امتــداد یــال هــا ،برآمدگــی هــا و آبراهــه هــا

شــکل معینــی از زمیــن بــه وجــود مــی آیــد.
تسطیح زمین

Land Grading

فرآیند شکل دادن سطح زمین برای حرکت بهتر آب و ماشین آالت.

بهسازی زمین

Land Reclamation

افزایــش تــوان زمیــن بــرای کاربــری فشــرده تــر بــا تغییــر مشــخصات عمومی آن
ماننــد زهکشــی زمیــن هــای کامـ ً
ا خیــس ،آبیــاری زمیــن هــای خشــک و نیمــه

خشــک یــا بازیافــت زمیــن هــای زیــر آب دریاهــا ،دریاچــه هــا و رودخانــه هــا.
کارهــای کوچــک ماننــد زدودن کنــده هــا و ریشــه هــا یــا جمــع آوری ســنگ هــا

از روی زمین جزء بهسازی زمین به شمار نمی روند.

غلتک زنی

Land Rolling

استفاده از غلتک یا سایر وسایل برای متراکم کردن یا تسطیح زمین.

پردیسه ،منظرگاه

Landscape

-1گســتره ای از یــک چشــم انــداز طبیعــی -2.دورنمایــی از زمیــن کــه در آن
انــواع پوشــش گیاهــی همــراه بــا جــاده هــا ،مخــازن آب و غیــره وجــود داشــته
باشــد.

پردیسه سازی

Landscaping

ایجــاد پردیســه شــامل :محوطــه ســازی ،ایجــاد تأسیســات آبیــاری ،درخــت

کاری ،گل کاری ،چمــن کاری و غیــره.

قابلیت سرزمین

Land Suitability

کیفیــت بهــره بــرداری و بهــره وری ســرزمین کــه بــر حســب مجموعــه ای از

تــوان اکولوژیکــی ســرزمین و نهــاده هــای انســانی تعییــن مــی شــود.
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کاربری سرزمین ،کاربری زمین

Land Use

نــوع اســتفاده یــا کاربــری ســرزمین ،ماننــد جنگلــداری ،مرتعــداری ،شهرســازی،

بوســتان داری ،کشــاورزی و غیــره.

برنامه ریزی کاربردی سرزمین ،آمایش سرزمین Land Use Planning

-1فرآینــد شناســایی ،تجزیــه و تحلیــل ،ارزیابــی و برنامــه ریــزی منابــع

اکولوژیکــی و اقتصــادی پهنــه ای از ســرزمین بــرای بــرآورده کــردن نیازهــا و
خواســته هــای انســان در یــک نــوع اســتفاده از ســرزمین -2.ســاماندهی انــواع

اســتفاده از ســرزمین در یــک آبخیــز ،منطقــه و کشــور در چارچــوب برنامــه ای

کــه بــه توســعه پایــدار مــی انجامــد.
پردیسه ،منظر ،زمین نما

Landscape

گســتره ای از یــک چشــم انــداز کــه در برگیرنــده ویژگیهــای طبیعــی و مصنوعی
ا ست .

پردیسه آرا ،معمار منظر

Landscape Architect

فــردی کــه از تخصــص در پردیســه آرایــی برخــوردار اســت و طــرح هــای الزم
را ارائــه مــی دهــد.

باغ زمین نما

Landscape garden

باغــی کــه بــا آمیختگــی عناصــر طبیعــی و انســان ســاخت طراحــی و ســاخته
شــده اســت.

طرح ریزی پردیسه

Landscape Planning

فراینــد جانمایــی کلــی کاربــری هــا و راه هــای اتصالــی در زمیــن مــورد نظــر،
بــا توجــه بــه شــناخت محــل ،نیازهــا ،امکانــات ،محدودیــت هــا و زیبــا شناســی.

پردیسه سازی

Landscaping

ســاختن فضاهــای مفــروش ،آب نماهــا و غیــره ،احــداث سیســتم آبیــاری همــراه

بــا درخــت کاری ،چمــن کاری و گل کاری.
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ساقه های جانبی

Lateral Shoots

ســاقه هایــی هســتند کــه از جوانــه هــای رویشــی در محــور بــرگ هــا ،گــره های
ساقه ،ریزوم یا استولون منشاء گرفته اند.

شــیرابه

Latex

مایعــی ســفید رنــگ که در برخــی از گیاهان بر اثر زخمی شــدن آنها خارج می شــود.

آب جاری

Latic Water

آب روان (مانند رودخانه و نهر).

ســایبان

Lathhouse

ســاختاری کــه شــرایط نیمــه ســایه ایجــاد مــی کنــد و بــرای نگهــداری گیاهــان

ســایه دوســت در تابســتان و یــا گیــاه افزایــی از آن اســتفاده مــی شــود.

قانون کمینه

Law Minimum

بــه وســیله وان لیبــگ؛ دانشــمند آلمانــی مطــرح گردیــد .طبــق ایــن قانــون
میــزان رشــد یــا عملکــرد محصــول بــه وســیله عاملــی کــه در حداقــل مقــدار

قــرار دارد تنظیــم مــی گــردد و بــر اســاس کاهــش یــا افزایــش ســطح ایــن

عامــل ،رشــد و عملکــرد نیــز کاهــش و افزایــش مــی یابنــد.

چمن

Lawn

قطعــه زمینــی پوشــیده از گیاهــان باریــک بــرگ ،پهــن بــرگ یــا آمیختــه ای از
هــر دو ،کــه کوتــاه نگــه داشــته شــده و بــه منظــور زیبــا ســازی محوطــه هــا یــا

کاربردهــای ورزشــی احــداث مــی گــردد.
گیاه چمن زنی

Lawn Plant

در پردیســه ســازی ،بــه درختــان و درختچــه هایــی گفتــه مــی شــود کــه
شــرایطی ناشــی از قــرار داشــتن در چمــن را تحمــل مــی کننــد.

قانون بازدهی نزولی

Law of Diminishing Returns

افزایــش متوالــی در مقــدار یــک نهــاده ،زمانــی کــه عوامــل دیگــر مؤثــر در تولیــد
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تغییــر نکننــد ،افزایــش متناســب در عملکــرد را باعــث نمــی شــود .بــرای مثــال
کوددهــی بــه خــاک مــی توانــد تــا آنجــا ادامــه یابــد کــه اضافــه کــردن بیشــتر

کــود افزایــش عملکــردی را بــه وجــود نیــاورد و یــا افزایــش عملکرد جزئی باشــد.
افکنــده

Layer

شاخه ای که به روش افکندن ریشه دار می شود.

افکندن

Layerage

روشــی از افزایــش غیــر جنســی گیاهــان کــه در آن شــاخه گیــاه بــدون جــدا

شــدن از گیــاه مــادری ریشــه دار مــی شــود.

شاخه خوابانی

Layering

ایجــاد ریشــه در شــاخه جــدا نشــده ای کــه متکــی بــر خــاک و یــا جزئــی در آن

مدفــون شــده باشــد کــه پــس از جداســازی از گیــاه مــادر بــه صــورت مســتقل

خواهــد روییــد.
آبشویی

Leaching

کاربرد مقدار زیاد آب روی خاک به منظور شستن نمک ها یا کودها.

پیش آهنگ

Leader

شاخه انتهایی درخت که در امتداد تنه قرار دارد.

تربیت پیش آهنگ

Leader Training

نوعــی تربیــت کــه تعــدادی شــاخه در جهــت هــای مختلــف و بــا فواصــل
مناســب ،روی تنــه اصلــی نگهداشــته مــی شــود.

برگ

Leaf

اندامــی از گیــاه کــه بــه طــور معمــول پهــن و نــازک و ســبز بــوده و شــامل

پهنــک ،دمبــرگ و گاهــی گوشــواره مــی باشــد.
برگ ریزی

Leaf Abscission

افتادن برگ بر اثر تشکیل الیه ریزشی.
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تجزیه برگ

Leaf Analysis

تجزیــه شــیمیایی بــرگ را مــی گوینــد .غالبـاً در مــورد گیاهــان در حــال رشــد

و بــرای ارزیابــی وضعیــت عناصــر غذایــی آنهــا و ســایر اطالعــات مــورد نیــاز بــه
کار مــی رود .یکــی از ابزارهــای تشــخیص محســوب مــی شــود.

دوام سطح برگ

Leaf Area Duration

اگــر منحنــی شــاخص ســطح بــرگ یــا کل ســطح بــرگ یــک محصــول نســبت

بــه زمــان رســم شــود ،ســطح زیــر منحنــی دوام ســطح بــرگ اســت.

نمایه سطح برگ

Leaf Area Index

مجمــوع ســطح بــرگ هــای یــک گیــاه نســبت به ســطح ســایه انــداز همــان گیاه.
سطح برگ درخت

Leaf Area of Tree

مجموع سطح برگ های یک درخت.

برگ ریزان

Leaf Cast

هر بیماری یا عارضه ای که موجب ریزش نابهنگام برگ ها بشود.

قلمه برگ

Leaf Cutting

قلمــه ای کــه از پهنــک بــرگ یــا بخشــی از آن ،همــراه یــا بــدون دمبــرگ،

گرفتــه مــی شــود.
الشبرگ

Litter Leaf

قســمتی از الشــریزه یــا پوشــش مــرده جنــگل اســت که عمدتاً شــامل بــرگ های
تازه یا خشک شده و در معرض تجزیه است.

خاک برگ

Leaf Mold

بــرگ هــای پوســیده ای که در آمیخته های خاکی مورد اســتفاده قــرار می گیرند.
خاکپوش ساز برگی

Leaf Mulcher

دســتگاهی یــا ماشــینی اســت کــه برگهــا را از ســطح چمــن جمــع و تــا حــد

ممکــن خــرد مــی کنــد و بــه داخــل چمــن مــی پاشــد.
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آرایش برگ

Leaf Orientation

نحوه قرار گرفتن برگ روی ساقه گیاه.
برگ دهی

Leaf Out

تولید برگ توسط گیاه در بهار.

زاویه برگ

Leaf Axil

زاویه رویی بین برگ و ساقه.

غالف برگ

Leaf Sheath

انتهای برگ گیاهان گندمیان که دور ساقه را پوشانده است.

بازآوری برگ

Leaf Turnover

جایگزینــی بــرگ هــای در حــال پیــر شــدن بــا بــرگ هــای تــازه ،بــدون آنکــه
ســطح بــرگ کل گیــاه افزایــش یابــد.
جهت افتادن درخت

Lie

جهت افتادن طبیعی درخت .جهتی که یک درخت بالفعل می افتد.
برش نوردهی

Light Felling

نوعــی بــرش در تــوده هــای درختی اســت کــه باعــث افزایش نــور در داخــل توده
مــی گــردد .در شــیوه پناهــی ایــن بــرش پــس از برش هــای بــذر افشــانی صورت
مــی گیــرد .بــرش نوردهــی یکــی باعــث ایجــاد یــا توســعه زادآوری مــی شــود

و دیگری باعث افزایش رشد قطری درختان می گردد.
لیگنین ،چوب مایه

Lignin

مــاده پلــی مــری کــه همــراه بــا ســلولز و ســایر پلــی ســاکاریدها ،دیــواره چوبــی
یاختــه هــا را تشــکیل مــی دهــد و فضــای بیــن ســلولی را پــر مــی کنــد و آنهــا

را بــه هــم مــی چســباند.

چوب خوار

Lignivorous

به موجودات زنده ای اطالق می شود که از چوب تغذیه می کنند.
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کود مایع

Liquid Fertilizers

کودهایــی کــه بــه شــکل مایــع تهیــه مــی شــوند .شــامل انهیــدروس آمونیــاک،
آمونیــاک مایــع ،ســایر محلــول هــا ،سوسپانســیون هــا ،و کودهــای مایــع مرکــب،
مــواد اصلــی مــورد اســتفاده در ســاخت کودهــای مایــع ،آمونیــاک ،اوره ،اســید

فســفریک ،پلــی فســفات هــا ،کلریــد پتاســیم و عناصــر کــم مصــرف مــی باشــند.

جویچه

List

ایجاد نوعی شیار برای سهولت جریان آب آبیاری در گیاهان ردیفی.
سنگ شناسی

Lthology

توصیــف ســنگ هــا از نظــر رنــگ ،انــدازه دانــه ،ترکیبــات معدنــی ،و طــرز قــرار

گرفتــن ذراتشــان.

خاکپوش زنده

Living Mulch

پوشــش گیاهــی زیریــن کــه معمــوالً باعــث کاهــش فرســایش و اضافــه شــدن

مــواد آلــی بــه خــاک شــده ولــی بــا گیــاه اصلــی بــرای آب و مــواد غذایــی رقابــت

نمــی کنــد.

خوابیدگی

Lodging

خوابیدگــی یــا ِورس گیاهــان در حــال رشــد را مــی گوینــد .ایــن پدیــده غالبـاً به
دلیــل عــدم اســتحکام ســاقه هــا و عــدم مقاومــت آنهــا در مقابــل ســرعت بــاالی
بــاد و یــا بــه دلیــل ضعــف اســتقرار ریشــه ،گیــاه رخ مــی دهــد .عمومـاً در ارقــام

پــا بلنــد غــات و در شــرایط اســتعمال ازت اضافــه روی مــی دهــد .ایــن پدیــده

باعــث کاهــش عملکــرد گیــاه و راندمــان مصــرف کــود مــی گــردد.

شاخه بُری
-1بــرش یــک یــا چنــد شــاخه درخــت خــواه ســرپا ،بریــده شــده یــا افکنــده

Lopping

شــده  -2خــرد کــردن شــاخه هــا ،سرشــاخه هــا و درختــان کوچــک پــس از

افکنــدن بــه طــول الزم بــه نحــوی کــه ضایعــات چــوب نزدیــک بــه ســطح خــاک
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قــرار گیــرد.

انباشت تجم ّلی

Luxuriant Accumulation

تجمــع مــواد غذایــی بیــش از حــد مــورد نیــاز در ســلول هــای گیاهــی بــدون

اینکــه مــورد اســتفاده آن قــرار گیــرد.
جذب تجم ّلی

Luxury Uptake

جــذب عناصــر غذایــی در گیــاه افــزون بــر مقــدار مــورد نیــاز بــرای رشــد بهینــه.

تجملــی در مراحــل اولیــه رشــد ممکــن اســت در مراحــل بعــدی مــورد
غلظــت ّ

اســتفاده گیــاه قــرار گیــرد.
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دیر زی

M

Macrobiotic

ویژگی گیاهی که عمر طوالنی دارد.
عناصر پر مصرف

Macronutrients

عناصــر غذایــی کــه در مقادیــر نســبتاً زیــادی مــورد نیــاز گیــاه مــی باشــند (در

مقایســه بــا عناصــر کــم مصــرف) ایــن عناصــر شــامل :نیتــروژن ،فســفر ،پتاســیم،

کلســیم و منیزیــم مــی باشــند.
منیزیم

Magnesium

یــک عنصــر غذایــی ضــروری گیــاه ،بــه وســیله ریشــه هــا و بــه صــورت یــون
منیزیــم جــذب مــی شــود .اتــم مرکــزی در کلروفیــل مــی باشــد بنابرایــن عنصــر
کلیــدی بــرای فتوســنتز محســوب مــی شــود.

کمبود منیزیم

Magnesium Deficiency

عالمــت عمومــی زردی و کلــروزه شــدن بــرگ هــا کــه رگبــرگ هــا ،ســبز باقــی

مانــده امــا منطقــه بیــن آنهــا زرد مــی شــود .بــرگ هــا کوچــک و بــه ســادگی
مــی شــکنند و قبــل از موعــد ریــزش مــی کننــد.

ریشه اصلی

Main Root

ریشــه اصلــی درختــان کــه بــه صــورت عمــودی در خــاک نفــوذ مــی کنــد و

اطــراف آن را ریشــه هــای فرعــی مــی پوشــاند .ریشــه اصلــی در درختانــی ماننــد
بلــوط بــه صــورت مســتقیم و عمــودی بــا عمــق نســبتاً زیــاد در خــاک هــای
جنگلــی رشــد و توســعه مــی یابــد.
ُاشکوب اصلی

Main Story

مهــم تریــن و غالبـاً بلندتریــن اُشــکوب درختــی در جنــگل هــای دانــه زاد چنــد
ا ُ شکوبه.
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منگز

Manganese

یکــی از عناصــر ریزمغــذی ضــروری بــرای گیــاه .بــه وســیله ریشــه گیــاه و بــه

صــورت یــون منگنــز جــذب مــی شــود .در فتوســنتز نقش مهمــی را ایفــا می کند

و به عنوان فعال کنند برخی از آنزیم های شناخته شده است.
کمبود منگنز

Manganese Deficiency

کمبــود منگنــز از طریــق ضایعــات خاکســتری رنــگ روی بــرگ هــا تشــخیص

داده مــی شــود .در دو لپــه ای هــا (حبوبــات و غیــره) در بــرگ هــای جــوان تــر
ل ّکــه هــای زرد بیــن رگبــرگ هــا گســترش مــی یابــد .ایــن عالئــم تــا حــدودی
بــا کمبــود منیزیــم مشــابه مــی باشــد کمبــود منگنــز ابتــدا در بــرگ هــای

جــوان دیــده مــی شــود امــا عالئــم کمبــود منیزیــم ابتــدا در بــرگ هــای پیــر

بــروز مــی نمایــد.

سمیت منگنز

Manganese Toxicity

ســمیت منگنــز در خــاک هــای بســیار اســیدی و تحــت شــرایط بــه شــدت احیــا

شــده مــی توانــد بــروز نمایــد .مهمتریــن عالمــت ســمیت منگنــز عبارتنــد از:
بــروز لکــه هــای قهــوه ای ،کــه عمدتـاً بــر روی بــرگ هــای مســن رخ مــی دهــد.

بعضــی از اختــاالت نیــز کــه بــا ســمیت منگنــز همــراه مــی باشــند عبارتنــد از:

پیچیدگــی لکــه برگــی پنبــه ،ســوختگی ســیب زمینــی ،ن ِکــروز پوســته داخلــی

ـمی در محــدوده  200تــا  500پی.پــی.ام .و بــرای
درختــان ســیب ،غلظــت سـ ّ
گیاهــان متفــاوت مــی باشــد.

کود دامی

Manure

سِ ــرگین چهارپایــان و فضــوالت طیــور کــه در آمیختــه هــای خاکــی یــا بــرای

اصــاح و تقویــت خــاک بــه کار مــی رود.

کود دهی

Manuring

یــک فعالیــت بــا ســابقه طوالنــی کــه طــی آن مــوادی بــرای بهبــود حاصلخیــزی
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و قابلیــت تولیــدی خــاک ،بــه آن اضافــه مــی شــود .در حــدود ســال هــای 900
ســال قبــل از میــاد مســیح بــه ایــن عمــل در نوشــتجات یونانــی اشــاره شــده
اســت .امــروزه ایــن اصطــاح بــه معنــای کاربــرد کودهــای آلــی اســت و در
مــوارد خاصــی همچنیــن کاربــرد کودهــای شــیمیایی را نیــز شــامل مــی شــوند.

نقشه

Map

نمایــش ترســیمی عــوارض زمیــن روی مــوادی ماننــد کاغــذ ،پالســتیک ،مقــوا،
پارچــه و دیگــر مــواد همســان کــه بــه نســبت معینــی کوچــک شــده باشــد.
ـن خالصــه کــردن طبیعــت ،متناســب
یکــی از ویژگــی هــای نقشــه اســتفاده از فـ ّ

بــا مقیــاس و اســتفاده از نشــانه هایــی اســت کــه هــر کــدام معــرف عارضــه ویــژه
ای اســت و نقشــه ای کــه از نظــر مقیــاس و نشــانه هــا بــه طبیعــت نزدیــک تــر

باشــد ،نقشــه بــزرگ یــا  Planنامیــده مــی شــود.
زمین کم بازده

Marginal Land

زمینــی اســت کــه در کاربــردی ویــژه درآمــد آن بــه زحمــت مــی توانــد هزینه ها

را جبران کند.

آهک رس

Marl

مــارن بــه خاکهایــی گفتــه میشــود کــه دارای  ۳۵تــا  ۶۵درصــد رس و 35
تــا  65درصــد آهــک هســتند .ایــن نــوع خــاک خاکــی نامرغــوب بــرای کشــت و

کار محســوب مــی شــود.
مرداب

Marsh

بــه زمینــی اطــاق مــی شــود کــه خــاک آن عمدت ـاً غیــر آلــی و اصــوالً کمتــر

اســیدی و پوشــیده از گیاهــان پســت بــه ویــژه تــک لپــه ای و کمتــر از لجنــزار
دارای رطوبــت و غالب ـاً بــه صــورت متنــاوب در معــرض طغیــان آب اســت.

زمین باتالقی

Marshland Flat

زمینــی مرطــوب و بــدون درخــت اســت کــه معمــوالً از آب پوشــیده شــده و علف
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هــای چمنــی باتالقــی ،نــی یــا ســایر گیاهــان علوفــه ماننــد در آن غالب هســتند.

طرح هادی

Master Plan

برنامــه اول و اصلــی طراحــی و مهندســی بوســتان کــه خطــوط کلــی فعالیــت هــا

و جانمایــی تســهیالت را نشــان مــی دهــد.

کاخاک

Mat

کاه و کلــش مخلــوط شــده بــا خــاک کــه بیــن ســطح زیریــن پوشــش گیاهــی و

ســطح خــاک اصلــی تشــکیل مــی شــود.

گیاهان دارویی

Medicinal plan

گیاهانــی کــه بخــش هایــی از محصــوالت تولیــدی آنهــا دارای ارزش دارویــی
مــی باشــند .ماننــد :نعنــاع و رزمــاری.

میان رشد

Medium Growth Rate

در پردیســه ســازی ،بــه گیاهانــی گفتــه مــی شــود کــه ســرعت رشــد آنهــا
متوســط اســت.
مریستم

Meristem

گروهــی از ســلول هــای فعــال از نظر تقســیم هســتند کــه در ناحیه ای مســتقرند

و بافــت هــای دائمــی (ریشــه ،ســاقه ،بــرگ ،گل) از آنهــا مشــتق مــی شــود.

انــواع اصلــی مریســتم عبارتنــد از-1 :مریســتم انتهایــی (ریشــه و ســاقه) -2
مریســتم جانبــی (کامبیــوم هــا)  -3مریســتم میانــی (کــه در ناحیــه گــره هــا یــا

پایــه برخــی بــرگ هــا وجــود دارنــد).

معتدل دوست

Mesophile

موجــود زنــده ای کــه دمــای بهینــه رشــد آن تقریب ـاً در طیــف اعتــدال  15تــا

 35درجــه ســانتی گــراد قــرار دارد.
میان برگ ،مزوفیل

Mesophyll

الیــه فتوســنتزی بیــن روپوســت بــاال و پاییــن بــرگ ،نوعــی بافــت پارانشــیمی
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در بــرگ کــه کلروپالســت دارد.
معتدل ُرست

Mesophyte

گیاهی که شرایط زیاد خشک و زیاد مرطوب را نمی پسندد.
فلز ُر ست

Metallophyte

گیاهانــی کــه در خاک های دارای غلظت باالیی از فلزات ســنگین رشــد می کنند.
متان

Methane

گازی کــه در خــاک هــای غرقابــی و بــه شــدت احیــا شــده تولیــد مــی شــود.
یکــی از گازهــای مؤثــر در پدیــده اثــر گلخانــه ای.
کوته زی

ویژگی گیاهی که عمر کوتاه دارد.
ُخرد اقلیم

Microbiotic
Microclimatology

بخشی از اقلیم کالن را گویند که دارای بعضی خصوصیات ویژه است.
ریز گیاهان

شامل باکتری ها ،اکتینومیست ها ،ویروس ها و قارچ ها.
ریز ّ
مغذی

Microflora
Micronutrients

ریــز مغـ ّ
ـذی گروهــی از عناصــر غذایــی کــه گیاهــان بــه مقــدار کمتری نســبت به

عناصــر پُــر نیــاز احتیــاج دارنــد .امــا بــا وجــود ایــن بــرای گیــاه ضــروری اســت.

ایــن عناصــر شــامل :بــر ،کلــر ،مــس ،منگنــز ،مولیبــدن ،روی و آهــن می باشــند.

رگبرگ میانی

Midrib

رگبرگ مرکزی برگ.
شخم حداقل

Minimum Tillage

یکــی از انــواع عملیــات خــاک ورزی کــه طــی آن عملیــات شــخم تهیــه بســتر

بــا حداقــل برهــم زدن خــاک صــورت مــی گیــرد .بــرای جلوگیــری از فرســایش
خــاک و صرفــه جویــی در میــزان مصــرف انــرژی مفیــد مــی باشــد.
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سیستم َمه افشانی

Mist System

سیســتمی که در آن آب به صورت ذرات بســیار ریز روی گیاهان پاشــیده می شود.

کاشت مخلوط

Mixed Planting

عبــارت اســت از کاشــت گیاهــان مختلــف بــا هــم بــه گونــه ای کــه توانایــی

تــداوم زیبایــی از فصلــی بــه فصــل دیگــر وجــود داشــته باشــد .هــدف از ایــن
نــوع کاشــت در هــم تنیــدن انــواع مختلــف گیاهــان بــه منظــور نیــل بــه بهتریــن

ارزش و جذابیــت بصــری اســت .جذابیــت هایــی موجــود در بــرگ ،شــکل گیــاه یا

گل هــا کــه در طــی فصــول ویژگــی هــای آن هــا تغییــر مــی کنــد.

تنش رطوبتی

Moisture Stress

تنــش ناشــی از کمبــود یــا زیــادی رطوبــت اســت کــه موجــب اختــال در رشــد

طبیعــی موجــودات زنــده مــی شــود.
کمبود مولیبدن

Molybdenum Deficiency

کمبــود مولیبــدن در گیاهــان لگومینــوز متشــابه کمبــود ازت مــی باشــد کــه

دلیــل ایــن مطلــب ،نقــش مهــم مولیبــدن در تثبیــت ازت مــی باشــد .کمبــود
مولیبــدن مــی توانــد باعــث ســوختگی حاشــیه ای بــرگ و لولــه ای یــا فنجانــی

شــدن بــرگ هــا گــردد.

تک بَر
گیاهــی کــه در طــول حیاتــش ،تنهــا یــک دفعــه بــا بــار مــی نشــیند .از قبیــل
Monocarpic

گیاهــان یــک ســاله ،آگاو و بامبــو.

تک لپه ای ها

Monocotyledons

تقســیمات نهاندانــگان ،بــه ایــن صــورت کــه نهــال معمــوالً بــک برگــه (تــک لپــه
ای) اســت .تــک لپــه ای هــا شــامل نخــل هــا و بامبوهــا مــی باشــند.

تک پایه

Monoecious

بــه گیاهــی اطــاق مــی شــود کــه عناصــر نــر و مــاده آن در گل هــای جداگانــه
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یــا بــر روی همــان گیــاه وجــود داشــته باشــد.

خزه

Moss

رســتنی هــای ســبز بســیار ریــزی از خــزه هــای حقیقــی کــه روی صخــره هــا،

درختــان و زمیــن هــای مرطــوب مــی روینــد.

پیسه

Mottle

لکه ها و نواحی کم رنگ و پر رنگ به صورت نامنظم در برگ یا میوه.
افکندن کپه ای

Mound layering

روشــی از افکنــدن کــه در آن ســاقه گیــاه از چنــد ســانتیمتری ســطح خــاک
قطــع شــده روی باقیمانــده ســاقه ،خــاک یــا ســایر مــواد ریختــه مــی شــود تــا

شــاخه هــای جدیــد تولیــد و بــه تدریــج ریشــه دار شــوند.
Mound Planting
ُکپه کاری ،پشته کاری
کاشت بذر یا نهال جوان به صورت کپه ای.

حرکت

Movement

در پردیســه ســازی ،بــه حرکــت زیبــای شــاخه هــای برخــی از درختــان بــه

هنــگام وزش بــاد گوینــد.

گِ ل

Mud

مخلــوط چســبناکی از آب و ذرات ریــز و نــرم یــک مــاده جامــد از قبیــل خــاک و
لجــن کــه پالستیســیته (شــکل پذیــری) کــم از خــود نشــان مــی دهــد یــا هیــچ

حالــت پالستیســیته نشــان نمــی دهــد.

خاکپوش

Mulch

هــر نــوع مــاده ای کــه بــرای کاهــش تبخیــر ،حفاظــت از فرســایش ،جلوگیــری

از رشــد و گســترش علــف هــای هــرز ،محافظــت ریشــه هــای گیــاه ،از درجــه
حــرارت هــای بســیار بــاال یــا بســیار کــم بــر روی ســطح خــاک قــرار مــی دهنــد.

ایــن مــواد شــامل :کاه ،بقایــای گیاهــی ،بــرگ هــا ،ضایعــات اصطبلــی ،پالســتیک
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و  ...مــی گردنــد.
خاکپوش پاش

Mulch Blower

دســتگاه یــا ماشــینی کــه بــا هــوای فشــرده ذرات خاکپــوش (مالــچ) خــرد شــده

را روی خــاک یــا علــف تــازه روییــده مــی پاشــد.

چند گرهی

Multinodal

ایــن اصطــاح در مــورد ســوزنی برگانــی بــه کار گرفتــه مــی شــود کــه هــر ســاله

بیــش از یــک حلقــه شــاخه پیرامونــی تولیــد مــی نمایــد.

مورچه گسترش

Myrmechory

عمل پراکنش بذور توسط مورچه ها.
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N
بوستان م ّلی تاریخی

National Historic Park

بوســتانی کــه درآن یــادواره وقایــع و اماکــن تاریخــی ،حفــظ و در معــرض بازدیــد

عمــوم قــرار داده مــی شــود.
بوستان م ّلی

National Park

منطقــه ای کــه از نظــر مطالعــات علمــی و گردشــگری همگانــی از جنبــه هــای
گوناگــون ماننــد زندگــی جانــوران (حیــات وحــش) گیاهــان و آثــار باســتانی

حفاظــت شــده اعــام شــود .ناحیــه ای کــه بــرای حفــظ چشــم انــداز پوشــش

گیاهــی ،حیــات وحــش یا پدیــده های تاریخــی از راه کنتــرل های برنامــه ریزی و
دیگــر مقــررات نگهــداری مــی شــود .ایــن گونه مناطــق برای اســتفاده نســل های
آینــده ،هــدف هــای علمــی و لـ ّ
ـذت همــگان محافظــت مــی شــوند .موقعیــت و

هــدف هــای ویــژه بوســتان هــای ملّــی ،در کشــورهای گوناگــون فــرق مــی کنــد.
هَ َرس طبیعی

Natural Pruning

آزاد شــدن ســاقه درخــت ســرپا از شــاخه هــای رســته بــرآن بــر اثــر مــرگ
طبیعــی ،تجزیــه و فــرو ریختــن و یــا افتــادن آن شــاخه هــا در نتیجــه عواملــی
از قبیــل پوســیدگی یــا نارســایی نــور ،یــا آب ،یــا بــرف ،یخبنــدان و شکســتگی

بــر اثــر بــاد.

زادآوری طبیعی

Natural Regeneration

پیدایــش و اســتقرار نســل جدیــد درختــان بــر اثــر ریــزش طبیعــی بــذر و ســبز
شــدن آنهــا بــه صــورت نونهــال .ریشــه جــوش نیــز نوعــی زادآوری طبیعــی
محســوب مــی شــود.
منابع طبیعی

Natural Resources

کاالهایــی کــه در حالــت طبیعــی وجــود دارنــد و بــرای اســتفاده همــگان مفیــد
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خواهنــد بــود .همچــون مــواد معدنــی ،صخــره ،خــاک ،آب ،گیاهــان ،حیــوان
و هــوا .کاربــرد کاال از ســوی انســان بــه توانایــی انســان در کشــف و تهیــه ی
فنــاوری بــرای بهــره بــرداری از آن بســتگی دارد .منابــع طبیعــی بیــن انســان و

محیــط فیزیکــی پیوســتگی بــه وجــود مــی آورد .تمایــز مهــم دیگــر بیــن منابــع

احیــا شــدنی و منابــع احیــا نشــدنی اســت.

تماشاگه طبیعی

Natural Scenic Area

ناحیــه ای بــا مناظــر ،گیاهــان و جانــوران و یــا ویژگــی هــای ژئومورفولوژیکــی

اســتثنایی بــا دسترســی یــا بــدون دسترســی.

پوشش طبیعی یا گیاهی

Natural Vegetation

ســرزمین یــا بخشــی از یــک ســرزمین کــه دارای پوشــش گیاهــی و یا سرســبزی

و دیگــر مظاهــر طبیعــت باشــد .پوشــش گیاهــی کــه از انســان هــا و فعالیت های

آنها بدون تأثیر باقی مانده است.

بافت مردگی
ل ّکــه هــای قهــوه ا ی یــا خشــکیده کــه بــر اثــر آســیب یــا پیــری طبیعــی در
Necrosis

بافــت هــای گیاهــی بــه وجــود مــی آینــد.
نوش

Nectar

مواد قندی که در غدد مترشحه در ته گل تولید می شود.
سوزنی برگان

Needle Leaved Trees

درختــان رده بازدانــگان کــه بــرگ هــای آنهــا غالبـاً ســوزنی و میــوه هــای آنهــا
اغلــب مخروطــی اســت.

نهالکاری دسته ای

Nest Planting

کاشت نزدیک به هم تعدادی نهال در یک حفره یا گوده.

بذرکاری کپه ای

Nest Seeding

کاشت تعدادی بذر به صورت متراکم در یک حفره.
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تثبیت نیتروژن

Nitrogen Fixation

تغییــر عنصــر نیتــروژن ازحالــت اتمســفری آن بــه صــورت ترکیبــات آلــی یــا
اشــکالی کــه عین ـاً قابــل اســتفاده در فرآیندهــای بیولوژیکــی اســت.
نیترات ُرست

Nitrophile Plant

گیاهــی کــه کــود نیتراتــه را بهتــر از ســایر کودهــای نیتــروژن دار جــذب

می کنند.

شب زی

Noctural

به موجوداتی گفته می شود که در شب فعال هستند.
شب نمودی

Nocturnal Habit

در پردیســه ســازی ،بــه ویژگــی هایــی در گیاهــان گفتــه مــی شــود کــه در شــب

بــروز مــی کننــد ماننــد جلــوه گــری بــرگ برخــی از گیاهــان در زیــر نــور مــاه.

گره

Node

قســمتی از یــک ســاقه کــه ازآن شــاخه هــا ،بــرگ هــا یــا جوانــه هــا خــارج

می شوند .این قسمت اغلب کمی حالت برجسته تر دارد.
گره دار

Nodulated

بــه گیاهانــی گفتــه می شــود کــه دارای ریشــه ها ی گــره دار حــاوی باکتری های

تثبیت کننده نیتروژن هوا هستند.

گره

Nodule

برآمدگــی روی ریشــه نیــام داران اســت کــه باکتــری هــای همزیســت تثبیــت

کننــده ازت بــه وجــود مــی آورنــد.
آلودگی صدا

Noise Pollution

ـد بردبــاری انســان در محیــط زیســت .آســتانه
ایجــاد ســر و صــدای بیــش از حـ ّ

آلودگــی صــدا بــه عواملــی نظیــر ســر و صــدای زمینــه ،ذهنیــت انســان هــا،
فرکانــس ،اوج و نظــم امــواج صوتــی بســتگی دارد .واحــد انــدازه گیــری صــدا،
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دســی بــل اســت .معمــوالً در شــهرهای بــزرگ آســتانه آلودگــی صــدا  75دســی

بــل و در محیــط هــای کوچــک  55دســی بــل اســت .یــک جاروبرقــی از فاصلــه

 15متــری  95دســی بــل و یــک جــت بــه هنــگام اوج گیــری  300دســی بــل

صــدا تولیــد مــی کنــد.

علف کش غیر انتخابی

Nonselective Herbicide

گروهــی از علــف کــش هــا کــه طیــف وســیعی از گیاهــان را صــرف نظــر ازنــوع

آنهــا از بیــن مــی برنــد.

علف های هرز سمج

Noxious Weeds

علــف هــای هــرز نامســاعد بــرای ســایر گیاهــان کــه ممکــن اســت بــرای دام هــا

نیــز مضــر باشــند.
نهالستان

Nursery

محلــی کــه در آن گیاهــان بــه منظــور انتقــال بــه زمیــن اصلــی و یــا پیونــد زدن
آنهــا کاشــته مــی شــوند.
بستر کاشت

Nursery Bed

یکــی از قطعــات نهالســتان کــه اختصــاص بــه کاشــت بــذر یــا بازکاشــت نونهــال
یــا َغــرس قلمــه دارد.
موجودی نهالستان

Nursery Stock

بــه مجموعــه نهــال هــای تولیــدی در یــک نهالســتان اعــم از یــک یــا چنــد گونــه

و از ســنین و ابعــاد مختلــف ،بازکاشــت شــده و نشــده اطــاق مــی شــود.
ماده ّ
Nutrient
مغذی

عنصــری کــه صــرف تغذیــه گیــاه مــی گــردد .عمومـاً بــه معنــی عنصــر غذایــی
ضــروری کــه گیــاه بــدون وجــود آن قــادر بــه رشــد نمــی باشــد ،بــه کار مــی رود.
در دسترس بودن ماده غذایی

Nutrient Availability

حــدی کــه عنصــر غذایــی قابــل دســترس خــاک مــی تواننــد بــرای بــرآوردن
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نیــاز گیــاه مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .بســتگی بــه عواملــی نظیــر بافــت خــاک،
رطوبــت ،درجــه حــرارت و  PHدارد.
کمبود ماده غذایی

Nutrient Deficiency

وضعیتــی کــه قابــل اســتفاده یــا غلظــت یــک عنصــر غذایــی کمتــر از میــزان
مناســب آن بــرای بــرآوردن نیــاز گیــاه مــی باشــد و از ایــن رو مــی توانــد باعــث

کاهــش شــدید رشــد و عملکــرد محصــول گــردد .ماننــد :کمبــود ازت.
بازیافت مواد غذایی

Nutrient Recycling

میــزان عناصــر جــذب شــده بــه وســیله محصــول کــه مجــددا ً بــه خاک بازگشــت

داده مــی شــود .ماننــد :ریــزش بــرگ درختــان و مخلــوط شــدن آنهــا بــا خاک.
سمیت ماده غذایی

Nutrient toxicity

شــرایطی کــه قابلیــت اســتفاده عناصــر یــا غلظــت یــک عنصــر در خــاک گیــاه

ـدی اســت کــه محصــول
بیــش از میــزان نیــاز مــی باشــد و ایــن میــزان بــه حـ ّ
ـدت تحــت تأثیــرات ســوء قــرار مــی دهــد .بیشــتر در مــورد عناصــر پــر
را بــه شـ ّ

مصــرف رخ مــی دهــد.
جذب مواد غذایی

Nutrient Uptake

عناصــر جــذب شــده بــه وســیله گیاهــان از خــاک یــا اتمســفر در یــک مرحلــه
مشــخص را مــی گوینــد کــه معمــوالً بســتگی بــه مرحلــه رشــد و نمــو گیــاه دارد

روز انگیزی

Nyctinasty

نوعــی انگیــزش کــه منجــر بــه حرکــت منظــم گل هــا و بــرگ هــا در یــک

چرخــه روزانــه مــی شــود.
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پا گیاه

O

Offset

گیــاه کوچکــی از پاییــن پاهنــگ ،منشــاء مــی گیــرد و شــبیه گیــاه مــادری
اســت.

تنه جوش

Offshoot

نوعــی پاگیــاه کــه بــه صــورت شــاخه ای جانبــی روی درختــان تــک لپــه ماننــد

خرمــا بــه طــور معمــول در محــل پاهنــگ و گاهــی روی تنــه درخــت پدیــدار

می گردد که به اشتباه در خرما پاجوش نامیده می شود.
محصول های روغنی

Oil Crops

درخــت ،درختچــه یــا بوتــه هایــی کــه از بــذر یــا میــوه آنهــا روغــن اســتخراج
مــی شــود.
کود آلی

Organic Fertilizer

کــودی کــه افــزودن بــر هیــدروژن یــا اکســیژن دارای کربــن و یــک یــا چنــد

عنصــر غذایــی گیــاه اســت .اوره بــه علــت هیدرولیــز ســریع در خــاک و تولیــد
یــون آمونیــوم جــزء کــود معدنــی محســوب مــی شــود.

سبزی

Olericulture

شاخه ای از باغبانی که در مورد کشت سبزیجات بحث می کند.
کم غذا

Oligotrophic

آب هایی که فاقد عناصر شیمیایی غذایی مورد نیاز زندگی می باشند.

باران دوست

Ombrophilous

ویژگی گیاهی که باران های زیاد را تحمل می کند.

هستی زایی

Ontogeny

سیر تکاملی نمو یک موجود از بدو به وجود آمدن تا بلوغ.
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باز تاج

Open Head

در پردیســه ســازی ،بــه گیاهــی گفتــه مــی شــود کــه شــاخه هــا از یکدیگــر
فاصلــه زیــاد دارنــد و تــاج نــا متراکمــی را تشــکیل مــی دهنــد .ماننــد :کاتالپــا.

گرده افشانی آزاد

Open Pollination

گــرده افشــانی طبیعــی آزاد بیــن گیاهان مختلف یــک گونه ،بدون دخالت انســان.
برگ متقابل

Opposite Leaf

قرار گرفتن دو برگ در یک گره رو به روی هم.

بهینه

Optimum

اشــاره بــه حالتــی کــه عرضــه عناصــر غذایــی یــا کاربــرد آنهــا در حالــت صحیــح

مــی باشــد و (نــه کمبــود و نــه ســمیت) در ایــن شــرایط رخ نمــی دهــد بــرای
تعییــن کاربــرد میــزان مناســب عناصــر غذایــی ،مقــدار صحیــح ا ز نظــر اقتصادی
ـد نظــر
و یــا مقــداری کــه تضمیــن کننــده حداکثــر ســود عایــدی ،مــی باشــد مـ ّ

قــرار مــی گیــرد.

باغ میوه

Orchard

قطعه زمینی که به کشت درختان میوه اختصاص داده شده است.
کشاورزی آلی

Organic Farming

نوعــی سیســتم کشــت و کار کــه در آن از کودهــای شــیمیایی و ســایر مــواد
شــیمیایی کشــاورزی ،اســتفاده نمــی گــردد ا ّمــا مــواد معدنــی طبیعــی نظیــر

ســنگ فســفات مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
خاک های آلی

Organic Soils

خــاک هایــی کــه دارای مــاده آلــی زیــاد بــوده و نــه تنهــا در الیــه هــای زبریــن

بلکــه در الیــه هــای زیریــن هــم وجــود دارد.
اندام زایی

شکل گیری هر نوع اندام گیاهی
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Organogenesis

نمود شرقی

Oriental Effect

در پردیســه ســازی ،بــه شــرایطی گفتــه مــی شــود کــه حــال و هــوای بــاغ هــای
خــاور دور را ایجــاد مــی کنــد.

باغبانی زینتی

Ornamental Horticulture

کشت و پرورش انواع گیاهان با اهداف تزیینی.

پرنده گرده افشانی

Ornithophily

نوعی گرده افشانی که عامل آن پرنده است.
باال ُرست،کوه ُر ست

Orophyte

گیاهانی که در ارتفاعات باال رشد می کنند.
زمین بایر

Orphan Land

زمین های بدون کشت و رها شده.
سنگ نمون

Outcrop

پیــداری یــا آشــکار شــدن یــک پیکــره ســنگی بــه صــورت الیــه یــا قشــر،

برآمدگــی رگــه در ســطح زمیــن.

تفرج
ّ

Outdoor Recreation

تفریح و سرگرمی که در فضای باز باشد.
زیاده سرچری

Overbrowsing

چریــدن مکــرر ُســم داران از بــرگ و شــاخه جــوان رســتنی هــای چوبــی کــه

منجــر بــه نابــودی زادآوری و حتــی از بیــن رفتــن خــود آنهــا مــی شــود .ســیمای
ایــن چنیــن رســتنی هــا بــه صورتــی اســت کــه گویــی آنهــا را بــه طــور دســتی
سرشــاخه زنــی کــرده انــد.
واکاری

Overplanting

پرکــردن قســمت هــای نارســته بــذرکاری یــا نهــال کاری مجــدد در جهــت
تکمیــل عمــل قبلــی.
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الیه ُا ُز ن

Ozone Layer

الیــه ای اســت در حــدود  30کیلومتــری بــاالی الیــه هواســپهر کــه مانــع ورود

پرتوهــای زیــان بخــش خورشــید بــه ســطح زمیــن مــی شــود.
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برگ پنجه ای

P

Palmate Leaf

برگی که پهنک آن دارای بریدگی هایی به صورت پنجه دست است.
نخل ها

Palms

درختــان و درختچــه هــای تیــره  palmaceaeکــه بــه منظــور زینتی ،بهــره برداری

از میوه ،روغن ،چوب و فیبر کشت می شوند.
گرمادوست

Pantropical

خصوصیــت گیاهانــی اســت کــه در مناطــق گــرم مــی روینــد .ایــن واژه بیشــتر

بــرای مراتــع پوشــیده از علــف هــای هــرز بــه کار مــی رود.
گلدان مقوایی

Paper Pot

نوعی گلدان از جنس مقوا برای نشاء کاری گیاهان.
خورشید گریز

Paraheliotropic

بــرگ هایــی کــه برخــاف جهت خورشــید حرکت می کننــد ،خاصیتــی که بعضی

گیاهــان بــرای تخفیــف تنــش گرمــا بــه کار مــی برنــد و طــی آن بــرگ هایشــان
را طوری قرار می دهند که کمترین مقدار نور را دریافت کنند.

گیاه انگل

Parasite Plant

گیاهی که روی گیاه دیگر زندگی کرده و از آن تغذیه می کند.
پیچ واری

Parastichy

طرز قرارگیری اندام هایی مانند جوانه ها به صورت مارپیچ روی شاخه.
بوستان

Park

منطقــه یــا زمینــی در شــهر کــه معمــوالً بــا گل کاری و درخــت کاری و چمــن
کاری ،تزییــن شــده و بــرای گــردش و آرامــش مــردم ،اختصــاص داده شــده

باشــد.
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بوستان داری ،مدیریت بوستان
اداره بوســتان م ّلــی یــا جنگلــی بــه نحــوی کــه در چارچــوب طــرح و برنامــه

Park Management

ریــزی از بوســتان اســتفاده شــود.
بخش در میلیون ،پی پی ام

(Part Per Million (PPM

معیــاری اســت بــرای نمایانــدن غلظــت کــه معمــو ٌالً بــر حســب وزن و نشــان

دهنــده مقــدار یــک مــاده در یــک میلیــون بخــش مــاده دیگــر اســت .یــک

پی پی ام معادل یک میلی گرم دریک لیتر است.
پاویلیون ،عمارت کاله فرنگی

Pavilion

منظــور از معمــاری عمــارت کاله فرنگــی ،بنایــی کوچــک اســت کــه در میــان
محوطــه ای بــاز ،ماننــد بــاغ ،برپاســت و از هــر ســو چشــم انــداز داشــته باشــد و

بتــوان گرداگــرد آن را گشــت.
روش قدم کردن

Pacing

هنگامــی کــه ابــزاری ماننــد متــر بــرای انــدازه گیــری در دســترس نیســت

مــی تــوان از قــدم هــای خــود جهــت انــدازه گیــری اســتفاده کــرد .هــر قــدم در
حالــت نرمــال تقریبـاً برابــر بــا  90ســانتی متــر اســت.
پیت

Peat

بقایــای گیاهــان آبــزی کــه بــه صــورت نیمــه پوســیده در آمــده انــد و در آمیخته

هــای خاکــی باغبانــی مصــرف دارند.

خاکدانه

Ped

یــک واحــد ســاختمان خــاک کــه از جمــع شــدن ذرات خــاک تشــکیل

می شود.

خاکشناسی

Pedology

شــاخه ای از علــم خــاک که راجع به خاســتگاه و خصوصیات خــاک و طبقه بندی

آن بحث می کند.
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شکاف کاری

Peg Planting

بــذرکاری یــا نهــال کاری در ســوراخ یــا شــکافی اســت کــه بــا نوعی چوب دســتی
یا میخ چوبی احداث شده باشد.
تیمار بذر

Pelleting

آغشــتن بــذر بــه مــواد قــارچ کــش ،حشــره کــش ،گریزاننــده حشــرات ،مــواد

رنگــی یــا بــی اثــر یــا تلفیقــی از ایــن مجموعــه بــه نحــوی کــه تــوپ کوچکــی
تشــکیل شــود کــه آن را بــذر گلولــه ای یــا ســاچمه ای مــی نامنــد .ایــن بذرهــا

را اغلــب از هــوا مــی پاشــند.

تراوش

Percolation

حرکــت عمــودی و رو بــه پاییــن آب از میــان خــاک بــه طــرف عمــق تــا ســطح
آب زیــر زمینــی را مــی گوینــد .بافــت خــاک و حضــور یــا فقــدان الیــه هــای

ســخت ،ایــن نــوع حرکــت آب را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهنــد.
چند ساله

Perennial

ویژگی گیاه علفی یا چوبی که چرخه زندگی آن بیش از دو سال است.
نشیمن گاه

Perch

درخــت یــا بخشــی از درخــت کــه پرنــدگان آن را بعنــوان محــل اســتراحت
نســبت بــه جاهــای دیگــر ترجیــح مــی دهنــد.
سایبان ،آالچیق

Pergola

گذرگاه سقف داری است که معموالً گیاهانی روی آن رشد کرده اند.
پژمردگی دائم

Permanent Wilting

وضعیتــی کــه گیــاه پــس از تنــش رطوبتــی مجــددا ً بهبــود نمــی یابــد .حتــی بــا
قــراردادن آن در هــوای اشــباع شــده از بخــار آب.

نفوذپذیری

Permeability

مقــدار آبــی کــه مــی توانــد بــه طــرف نیمــرخ پایینــی خــاک حرکــت نمایــد و
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بــه انــدازه منافــذ و نــوع آنهــا بســتگی دارد .همچنیــن هدایــت هیدرولیکــی نیــز

نامیــده مــی شــود .در مقادیــر زیــاد مــی توانــد باعــث آبشــویی عناصــر خــاک
گــردد.

پرالیت

Perlite

مــاده معدنــی ســبک وزن حاصــل از گــدازه هــای آتــش فشــانی .از ایــن مــاده بــه
عنــوان افزودنــی بــه خــاک اســتفاده مــی شــود کــه بــه نگهــداری آب در خــاک و
همچنیــن بهبــود تخلخــل خــاک کمــک مــی کنــد.

آفت کش

Pesticide

مــاده یــا آمیختــه ای از مــواد کــه بــرای پیشــگیری ،از بیــن بــردن یــا دور

ســاختن آفــات بــه کار مــی رود.
گلبــرگ

Petal

واحدی از جام گل که اغلب رنگین و جاذب حشرات است.
دُ مبرگ

Petiole

بخــش میلــه ماننــدی کــه پهنــک بــرگ را بــه ســاقه متصــل مــی کنــد و در

زاویــه آن بــا ســاقه یــک یــا چنــد جوانــه وجــود دارد.

فانروفیت

Phanerophyte

بــه گیاهــان پایایــی اطــاق مــی شــود کــه جوانــه هــا و جســت هــای ســاقه آنهــا

همــه ســاله در فصــول نامســاعد ســال در معــرض آثــار جـ ّوی قــرار دارنــد.

گیاهان دارویی

Pharmaceutical Plants

گیاهانــی کــه از انــدام هــای مختلــف آن هــا مــواد دارای خاصیــت دارویــی و یــا
ـدر اســتخراج مــی شــود.
مخـ ّ
پدیدگان

Phenotype

ویژگــی هــای ظاهــری گیــاه کــه در نتیجــه نــژادگان ،محیــط و برهمکنــش آنهــا

حاصــل مــی شــود.
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آوند آبکش

Phloem

شبکه انتقالی شیره پرورده گیاهی از برگ ها به سایر اندام های گیاه.
کمبود فسفر

Phosphorous Deficiency

کمبــود فســفر باعــث بــه تعویــق انداختن رشــد ،پنجه زدن ،گســترش ریشــه و به
تأخیــر انداختــن رســیدگی محصــول می گــردد .عالئم کمبــود غالبـاً از برگ های
مســن آغــاز مــی شــود .رنــگ بــرگ هــا مــی توانــد از ســبز مایــل بــه آبــی و

حتــی تــا رنــگ برنــزی و قرمــز تغییــر نمایــد.

نورخواه

Photoblastic

ویژگی بذرهایی است که برای جوانه زدن احتیاج به نور دارند.
نورسنج

Photometer

دستگاهی که شدت نور یا درجه جذب نور را اندازه می گیرد.
فتوسنتز

Photosynthesis

فرآینــدی کــه طــی آن گیاهــان ســبز بــا اســتفاده از کلروفیــل و انــرژی
خورشــیدی از آب و گاز کربنیــک ،کربوهیــدرات هــا را مــی ســازند.

نورگرایی

Phototropism

خمــش انــدام گیاهــی بــر اثــر نــور یــک طرفــه کــه چنانچــه خمــش بــه طــرف

نــور باشــد مثبــت و اگــر دور از آن باشــد منفــی گفتــه مــی شــود.
عمیق ریشه

Phreatrophyte

گیاهانــی کــه دارای ریشــه عمیــق هســتند و ریشــه آنهــا معمــوالً تــا ســطح آب

زیرزمینــی مــی رســد.
برگ سانی

Phyllody

تغییر شکل گلبرگ ها به ساختارهای برگ مانند.
فیلوسفر ،گیاه کره

Phyllosphere

بخش های زنده گیاه که در باالی سطح زمین قرار گرفته است.
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آرایش برگ

Phyllotaxy

ترتیب قرار گرفتن برگ ها روی محور ساقه.
گیاه ُک ش

Phytocide

ماده ای که موجب از بین رفتن گیاه می شود.
زیست توده گیاهی

Phytomass

مقــدار کل مــاده گیاهــی (شــامل اجــزاء غیــر زنــده) اســت کــه در دوره ای معیــن
در یــک منطقــه در زیــر و بــاالی خــاک تشــکیل مــی شــود.
گواهی سالمت گیاهی

Phytosanitary Certificate

گواهــی کــه از طــرف یــک مرکــز قرنطینــه معتبــر بــرای نشــان دادن ســامت
نمونــه گیاهــی از نظــر آفــات و یــا بیمــاری هــا صــادر مــی شــود.

گیازهر

سمی تولید شده در گیاه.
ماده ّ
کلنگ

Phytotoxin
Pick

ابزاری که برای کندن زمین سخت از آن استفاده می شود.
گیاه پا ستونی

Pillar Plant

گیاهــی کــه در پای ســتون کاشــته مــی شــود و از آن باال مــی رود .ماننــد :نیلوفر.

جوانه برداری

Pinching

حــذف دســتی بخشــی از سرشــاخه هــای گیاهــان بــه منظــور تقویــت و پُرپشــت

کــردن آنهــا.

گوده کاری

Pit Planting

اســتقرار نهــال در فــرو رفتگــی هــای کوچــک طبیعــی یــا حفــر شــده بــا هــدف

بهــره گیــری و حفــظ رطوبــت.
مغز (چوب)

Pith

بافــت اســفنجی (معمــوالً مرکــزی و ممتــد) داخــل ســاقه بیشــتر گیاهــان آوندی
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اســت که احتمــاالً نقــش ذخیــره ای دارد.

عمود نورگرایی

Plagiophototropism

گــردش انــدام هــای گیاهــی در جهــش عمــود بــر جهــت نــور .ماننــد :گــردش

پیچــک گیاهــان.

تراکم گیاهی

Plant Density

تعداد گیاه را در واحد سطح تراکم گیاهی می گویند.
معرف
گیاه ّ

Plant Indicator

گونــه یــا جامعــه گیاهــی اســت کــه وجــود آن معــرف شــرایط خاصــی از عمــق
خــاک ،رطوبــت ،آب و هــوا و غیــره باشــد.
گیاه افزایی

Plant Propagation

افــزودن بــر شــمار گیاهــان بــا اســتفاده از روش هــای جنســی (بــذر) و غیــر

جنســی (قلمــه ،افکنــدن ،پیونــد و غیــره) ضمــن حفــظ نــژادگان آنهــا.
تنش گیاهی

Plant Stress

شــرایط نامناســب ناشــی از هر عاملی که روند عادی رشــد گیاه را مختل می کند.
طرح نهال کاری

Planting Plan

طرحــی مشــتمل بــر گســتره محــل ،قطعــات ،و قســمت هایــی کــه بایــد کاشــته
شــوند .آتــش بُرهــا ،شــبکه جــاده ،نحــوه کاشــت و نــوع گونــه کاشــتنی ،در هــر
ســال و گاهــی نیــز شــیوه آمــاده ســازی زمیــن و اســتقرار نهــال هــا.

گیاه بردبار

Plant-to-Abuse

در پردیســه ســازی ،بــه گیاهــی گفتــه مــی شــود کــه مــی توانــد رفتارهــای
نامناســب از جملــه شکســتن شــاخه هــا و آبیــاری نکــردن بــه موقــع را تحمــل

کنــد ماننــد :خرزهــره.
قطعه بررسی

Plot

قطعــه ای از زمیــن کــه بــرای انــدازه گیــری و بررســی مشــخصه هــای کمــی و
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کیفــی هــر پدیــده ماننــد پوشــش گیاهــی انتخــاب مــی شــود.
تیر

Pole

درخــت جوانــی کــه شــاخه هــای زیریــن آن شــروع بــه خشــک شــدن کنــد تــا

زمانــی کــه رشــد ارتفاعــی آن کنــد شــود و تــاج آن گســترش چشــمگیری پیــدا
مــی کنــد .قطــر برابــر ســینه چنیــن درختانــی معمــوالً از کمینــه  10تــا بیشــینه

 30ســانتیمتر در ایــاالت متحــده آمریــکا نوســان مــی کنــد ولــی در بعضــی از
کشــورهای دیگــر نیــز حــد ُقطــری اختیــاری تعییــن مــی کننــد.
تاج انبوهی

Pollard

نوعــی پیرایــش شــاخه هــا کــه منجــر بــه تشــکیل تاجــی انبــوه و متراکــم
می شود.

روش تاج بُری
روشــی اســت مبتنــی بــر بــرش منظــم و بهنجــار جســت هــای تــاج درخــت

Pollard System

بــرای آنکــه جســت هــای ســالم جایگزیــن جســت هــای معیــوب و بــی مصــرف

شــوند.

گرده افشانی

Pollination

انتقال دانه گرده از بساک به کالله.
چند ریخت

Polymorphic

تفــاوت بیــش از دو مــورد در ویژگــی هــای افــراد یــک گونــه ماننــد :بــرگ هــای
درخــت تــوت.
میوه شناسی

Pomology

بخشــی از دانــش باغبانی که به شــناخت و پرورش انواع درختــان میوه می پردازد.
گلدان

Pot

ظــرف ســاخته شــده اغلــب از ســفال ،پالســتیک و غیــره بــه منظــور تولیــد،

نگهــداری و عرضــه انــواع گل و گیــاه.
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آب آشامیدنی

Potable Water

آبی که از هر دو جنبه بهداشتی و ظاهری قابل آشامیدن است.
پتاس

Potash

واژه ای کــه بــرای نشــان دادن پتاســیم کــود بــه کار مــی رود .غالبـاً بــه صــورت

 K2Oبیــان مــی شــود .امــا بــه طــور نادرســت گاهــی بــه  Kنیــز اطــاق مــی

شــود.

عنصر پتاسیم

Potassium

یکــی از عناصــر غذایــی در تغذیــه گیاهــی .غالبـاً جــذب ایــن عنصــر مشــابه یــا

حتــی بیشــتر از ازت مــی باشــد .پتاســیم در فعالیــت هــای آنزیمــی گیــاه ،تولیــد

و تحــرک مــواد حاصــل از فتوســنتز (انتقــال مــواد ســاخته شــده بــه انــدام هــای
ذخیــره ای نظیــر بــذر ،غــده هــا ،ریشــه هــا ،میــوه هــا و )...قابلیــت نفــوذ غشــا
ســلولی ،افزایــش مقاومــت گیــاه بــه آفــات و بیمــاری هــا ،یخبنــدان و خشــکی،

نقــش مهمــی را ایفــا مــی نمایــد.

کمبود پتاسیم

Potassium Deficiency

عالئــم کمبــود پتاســیم عبارتنــد از :کلــروزه شــدن بــرگ ،ســوختن و قهــوه ای
شــدن نــوک بــرگ هــای مســن تــر ،کند شــدن یــا متوقــف شــدن ریشــه ،ضعیف

شــدن ســاقه هــا و خوابیدگــی (ورس) ،حساســیت بــه آفــات و بیمــاری هــا،
کاهــش عملکــرد محصــول ،کاهــش کیفیــت محصــول ،چروک شــدن دانه هــا و...

گلدان فشرده

Pot Bound

ویژگــی ریشــه هــای گیــاه کــه بــه دلیــل مانــدن دراز مــدت در گلــدان ،بــه
صــورت متراکــم در آمــده و مجموعــه ریشــه هــا بــا خــاک ،شــکل گلــدان را بــه

خــود مــی گیــرد.

نهال کاری در گلدان

Pot Planting

اســتقرار نهــال در ظــروف گلدانــی شــکلی کــه از مــواد گوناگــون از قبیــل تــورب
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(پیــت) ،ســیمان و قوطــی فلــزی ســاخته شــده کــه در آنهــا بــذر یــا نهــال
بازکاشــتی را مــی کارنــد.

بارش

Precipitation

نــزول آب در اشــکال مایــع یــا جامــد بــر روی زمیــن .ماننــد :بــاران ،بــرف و

تگــرگ.

خاک ورزی اولیه

Primary Tillage

خــاک ورزی یــا شــخصی اســت کــه خــاک را مــی بُــرد ،و پــودر مــی کنــد،

بقایــای گیاهــی را بــا برگردانــدن خــاک در داخــل بخــش شــخم خــورده مخلــوط

مــی کنــد یــا بــه صــورت دســت نخــورده باقــی مــی گــذارد .ایــن نــوع خــاک
ورزی عمیــق تــر از شــخم یــا خــاک ورزی ثانویــه اســت و معمــوالً ســطح خــاک

را ناصــاف باقــی مــی گــذارد.

خاک های مسأله دار

Problem Soils

خــاک هایــی کــه مبتــا بــه کمبــود عناصــر غذایــی یــا محدودیــت هــای
فیزیکــی ،شــیمیایی معمولــی مــی باشــند .ماننــد :خــاک هــای شــور ،خــاک های
اســیدی ،خــاک هــای بــه شــدت فرســایش یافتــه ،خــاک هــای ماندابــی ،خــاک

هــای اســیدی ،خــاک هــای بــه شــدت فرســایش یافتــه.
پروژه

Project

برنامــه ای کــه در ابعــاد دقیقـاً تعریــف شــده ای در زمــان معیــن و مــکان معیــن،

بــه اجــرا گذاشــته می شــود.

کود تماسی

Pop-Up Fertilizer

کودی که در مقادیر کم در تماس مستقیم با بذر قرار داده می شود.

زادمایه

Propagule

هــر قســمتی یــا اندامــی از گیــاه ماننــد اســپور ،بــذر ،میــوه  ،بــرگ ،ســاقه،
ریــزوم ،پیــاز و غیــره کــه مــی توانــد منتشــر شــود و تولیــد گیــاه جدیــد
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کند.

ریشه نابجا

Prop Root

از انــواع ریشــه هــای نابجــا اســت کــه معمــوالً از پاییــن تریــن گــره یــا مفصــل
ســاقه خــارج مــی شــوند و نقــش نگهدارنــده دارنــد.
خوابیده

Prostrate

ویژگی گیاهی که شاخه های آن به حالت افقی روی زمین می روید.

پیش برگ گلی

Protantherous

گیاهانی که در آنها برگ ها قبل از گل ها ظاهر می شوند.
حفاظت

Protection

در پردیســه ســازی ،ایــن واژه در مــواردی بــه کار بــرده مــی شــود کــه گیــاه نیــاز

بــه مراقبــت هــای ویــژه ماننــد ایجــاد بادشــکن در منطقــه بادخیــز دارد .ماننــد:

مــوز زینتــی.

پیرایش ،هَ َرس

Pruning

حــذف کلــی یــا جزئــی انــدام هایــی از درخــت یــا درختچــه ،بــه منظورهــای
مختلــف ماننــد شــکل دهــی ،باردهــی و غیــره.
اَ ّره پیرایش

Pruning saw

نوعــی اره بــا تیغــه کمانــی کــه دندانــه هــای ویــژه تــر بُــری یــا خشــک بُــری

دارد و بــرای بریــدن انــواع شــاخه در باغبانــی بــه کار مــی رود.
قیچی پیرایش

Pruning Shear

ابزاری قیچی مانند با تیغه کوتاه جهت برش های مختلف در باغبانی.

شن ُر ست

Psammosere

به گیاهانی گفته می شود که در محیط شنی رشد می کنند.
رطوبت سنج

Psychrometer

وسیله ای برای رطوبت نسبی و فشار بخار اتمسفر.
151

گِ ل خرابی

Puddling

یکــی از سیســتم هــای آمــاده ســازی زمیــن کــه در نتیجــه آن ســاختمان طبیعی

خــاک خــراب مــی شــود .ایــن سیســتم بــا اعمــال شــخم متمرکــز و شــدید در
هنــگام اشــباع بــودن خــاک صــورت مــی گیــرد .عمدتــاً در اراضــی مرطــوب

(بــرای کشــت برنــج) و بــا هــدف کاهــش نفــوذ پذیــری و تهیــه بســتر گلــی نــرم
بــرای نشــاء کــردن گیــاه برنــج صــورت مــی گیــرد.
مخروطی تاج

Pyramidal Head

ویژگی درختانی که تاج آنها شکل مخروط دارد .مانند :سرو خمره ای.
پیرایش هِ َرمی

نوعی پیرایش که درخت را هِرم شکل می کند.
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Pyramidal Pruning

Q
کود ُتند رها

Quick Release Fertilizer

کود محلول در آب که به سرعت قابل جذب می شود.
پنجلو کاری

Quincunx

روشــی از کاشــت مربعــی کــه در چهــار گوشــه مربــع و محــل تقاطــع دو قطــر،
درخــت کاشــته مــی شــود.
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R
باران شویی

Rain Fastness

دوره بــا مــدت زمــان بعــد از سمپاشــی کــه پــس از آن ،بارندگــی کارآیــی علــف
کــش را کاهــش نمــی دهــد.
حفاظ باران

Rain Shadow

منطقــه واقــع در پاییــن دســت کــوه هــا کــه بــه علــت ممانعــت کــوه از عبــور

ابرهــا دارای بارندگــی کمتــری اســت.

شن کش

Rake

ابــزاری کــه بــرای جمــع کــردن کلوخــه و بقایــای گیاهــی و صــاف کــردن نســبی

خــاک بــه کار مــی رود.
احیای زمین

Reclamation of Land

عملــی کــه بــه اصــاح و آبــادی زمیــن بایــر و کشــت پذیــر مــی انجامد .ایــن کار،
بــه یکــی از شــیوه هــای زیــر انجــام مــی شــود -1 :زهکشــی زمیــن هایــی کــه

بــه طــور فصلــی ،در طغیــان ســیالب قــرار مــی گیــرد -2.زهکشــی باتــاق هــا
و مرداب ها.

 -3دیــواره ســازی و زهکشــی زمین هــای ســاحلی -4 .اصالح خارزارهــا یا زدودن
بوتــه هــای خــار -5 .پاکســازی زمیــن هــای جنگلــی - 6.ســاخت شــبکه هــای

آبیاری.

تفرجگاه
ّ

Recreation Area

تفرج و ایجاد تأسیسات و تسهیالت تفرجگاهی است.
سرزمینی که ویژه ّ
منابع تفرجی

Recreation Resources

زمیــن یــا آب و ویژگــی هــای طبیعــی آنهــا بــه همــراه و یــا بــدون تســهیالت
انســان ســاخت کــه بــرای کشــت و گــذار فرصــت هایــی فراهــم مــی آورد.
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بازکاری

Recultivation

کشــت دوبــاره مناطقــی کــه بــه دالیــل مختلــف عــاری از پوشــش گیاهــی

هســتند.

ریز برگ

Refined Foliage

در پردیســه ســازی ،بــه گیاهــی گفتــه مــی شــود کــه بــرگ بــه نســبت ریــزی
دارد .ماننــد :اَقاقیــا.
احیای جنگل

Reforestation

درختــکاری دوبــاره در منطقــه ای کــه پیــش از آن ،جنــگل بــوده و درخــت هــای
آن ،بــه دالیلــی ماننــد آتــش ســوزی ،پاکســازی و یــا اصــاح از بیــن رفتــه باشــد.

پناهگاه حیات وحش

Refuge Wildlife

ناحیــه ای کــه بــرای حمایــت و حفاظــت جانــوران وحشــی ایجــاد شــده و در آن
شــکار ممنــوع یــا تحــت کنتــرل اســت.

زادآوری

Regeneration

-1نوزایــی درخــت چــه بــه طــور طبیعــی یــا دســتی-2 .نهــال حاصــل از زادآوری
یــا تجدید نســل.

بازسازی سرزمین

Rehabilitation

برگردانــدن ســرزمین بــه حالــت قابــل اســتفاده هماهنــگ بــا اســتفاده پیــش
ازآن ،بــه صورتــی کــه پایــداری اکولوژیکــی فراهــم آیــد و فــرو اُفــت زیســت
محیطــی پیــدا نشــود و ارزش هــای زیبایــی بــر هــم نخــورد.
رطوبت نسبی

Relative Humidity

نســبت مقــدار بخــار آب موجــود در هــوا در یــک دمــای ثابــت بــه میــزان رطوبت
اشــباع در همــان دمــا و فشــار کــه بــه درصــد نشــان داده می شــود.

برجستگی ،پستی و بلندی زمین

Relief

واژه ای کــه بــرای توصیــف جغرافیــای یــک ناحیــه (تفــاوت هــا در ارتفــاع ،انــدازه
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دره و شــکل دره و شــکل شــیب) بــه کار گرفتــه مــی شــود.

نوسازی

Renovation

احیــاء چمــن کــه معمــوالً مشــتمل بــر کنتــرل علــف هــای هــرز و واکاری در
داخــل پوشــش هــای زنــده یــا مــرده قبلــی اســت.
پیوند ترمیمی

Repair Grafting

انواعــی از پیونــد کــه بــرای ترمیــم قســمت هــای آســیب دیــده تنــه درخــت بــه

کار بــرده مــی شــود.
واکاری

Replant

کاشــت مجــدد بــذر یــا نشــاء در مواقعــی کــه بــه دالیــل مختلــف در کشــت اول

پوشــش ســبز مناســب بــه دســت نیامــده باشــد.

بازکِ شت

Reseed

بــذر کاری دوبــاره در زمینــی کــه بــه دالیلــی از قبیــل شــرایط نامناســب اقلیمــی
و یــا چریــدن توســط دام زراعــت از بیــن رفتــه باشــد.
واکاری (چمن)

(Reseeding (Of Turf

بــذر کاری مجــدد بــرای ایجــاد چمــن ،معمــوالً بالفاصلــه پــس از اینکــه بــذر
کاری اولیــه دچــار شکســت شــود.

بقایای کود

Residual Fertilizer

قســمتی از کــود شــیمیایی کــه توســط گیــاه جــذب نشــده و در خــاک باقــی
مانــده اســت.

پاسخ

Response

واکنــش یــک گیــاه در حــال رشــد بــه کاربــرد کــود یا نهــاده دیگــر را مــی گویند.
افزایــش عملکــرد محصــول بــه دلیــل کاربــرد کــود ،یــک عکــس العمــل مثبــت
را نشــان مــی دهــد .غالب ـاً بــه صــورت درصــد ،کیلوگــرم در هکتــار ،کیلوگــرم
محصــول ،برکیلوگــرم نهــاده افــزوده شــده نشــان داده مــی شــود.
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ریزوبیوم

Rhizobium

جنــس هایــی از باکتــری هــا کــه دارای توانایــی تثبیــت ازت اتمســفری در
همزیســتی بــا گیاهــان تیــره لگومینــوز مــی باشــند .این باکتــری ها در گــره های
تشــکیل شــده در روی ریشــه هــا حضــور دارنــد .عمدتـاً در اقلیــم هــای معتــدل

فعالیــت مــی کننــد .گونــه هــای مختلفــی بــر روی انــواع گیاهــان لگومینــوز

ایجــاد گــره مــی نماینــد.
ستون ریشه

Rhizocylinder

ریشه گیاه و خاک مجاور آن.

ساقه زیرزمینی ،ریزوم ،نیساگ

Rhizome

یــک ســاقه زیرزمینــی کــه به طــور معمــول افقــی و طوالنی بــوده و از یک ریشــه
بــا دارا بــودن گــره هــا و میــان گــره هــا و ظهــور جوانــه هایــی در کنــاره هــای

بــرگ هــای پولــک ماننــد تحلیــل رفتــه تمایــز مــی یابــد .ایــن ســاقه هــا

بــه طــور معمــول بــه عنــوان وســیله ای بــرای افزایــش غیــر جنســی بــه کار

می روند.

ریشه زایی

Rhyzogenesis

فرایند تولید ریشه های نابجا.

پوست کنی حلقوی

Ring Barking

برداشــت نــوار باریکــی از پوســت بــه صــورت حلقــه در دورتــا دور ســاقه زنــده
بــرای برانگیختــن درخــت بــه گلدهــی یــا بــه قصــد انــدازه گیــری قطــر یــا

محیــط ســاقه بــدون پوســت.

باغ صخره ای
ِ

Rock Garden

در پردیســه ســازی ،بــه بخشــی از پردیســه گفته می شــود کــه در آن از صخره ها

بــا ترکیــب طبیعــی ،بیشــتر همــراه بــا گونــه هــای گیاهــی وحشــی اســتفاده
مــی شــود.
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جونده ُکش

Rodenticide

مــاده یــا آمیختــه ای از مــواد کــه بــرای پیشــگیری ،از بیــن بــردن یــا دور

ســاختن جونــدگان بــه کار مــی رود.

غلتک زنی

Rolling

نوعــی عملیــات خــاک ورزی ثانویــه کــه بــا وســیله غلتــک ،کلوخــه هــا خــرد
مــی شــوند و ســطح خــاک همــوار ،محکــم و فشــرده مــی شــود.
ریشه

Root

بخــش زیرزمینــی گیــاه کــه وظیفــه اصلــی آن اســتقرار گیــاه و جــذب آب و
مــواد معدنــی اســت.

کالهک ریشه

Root Cap

تــوده ای از یاختــه هــای منشــاء گرفتــه از مریســتم انتهایــی ریشــه کــه بــه

صــورت پوششــی ،مریســتم ریشــه را محافظــت مــی نمایــد.
قلمه ریشه

Root Cutting

قلمه ای که از ریشه برخی از گیاهان جوان گرفته می شود.
ریشه مویین

Root Hair

انــدام باریــک و مــوی ماننــد برخاســته از یاختــه هــای روپوســت (اپیــدرم) ریشــه

کــه بــه وســیله آن ،آب و مــواد معدنــی جــذب مــی شــود.
ریشه چه

Root Let

ریشه کوچک و جوان را می گویند.
گره ریشه ای

Root Nodule

برجســتگی هــای موجــود روی ریشــه گیاهــان تیــره لوبیــا ســانان کــه در آن،
باکتــری هــا نیتــروژن هــوا را تثبیــت مــی کننــد.

ریشه پیرایی

Root Pruning

حــذف بخشــی از ریشــه گیاه بــه منظور تغییر نســبت کربــن به نیتروژن ،ســهولت
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در جابــه جایــی ،تحریــک تولیــد ریشــه هــای فرعــی و برداشــتن ریشــه هــای

آسیب دیده.

ریشه جوش

Root Sucker

نهال های روییده از ریشه های سطحی درختان.
منطقه ریشه

Root Zone

حجمــی از خــاک کــه در آن فعــال تریــن ریشــه هــا رشــد مــی کننــد .گســترش

بیشــتر ریشــه هــا در طــی یــک دوره زراعــی در عمــق  50تــا  100ســانتی
متــری خــاک صــورت مــی گیــرد.

بیساگ

Rosette

ویژگــی برخــی از گیاهــان علفــی کــه بــرگ هــای آن از روی پاهنــگ برخاســته

و بــدون ســاقه اســت.
پوسیدگی

Rotting

فساد و نرم شدن بافت ها و اندام های گیاهی.

نوک گرد

Rotund

ویژگی برگی با نوک گرد و قوسی شکل.
توپی تاج

Rounded Head

تاج درختانی که شکل کروی دارند مانند :نارون چتری.
الستیک طبیعی

Rubber

مــاده ای طبیعــی کــه از شــیره برخــی از گیاهــان بــه دســت مــی آیــد و دارای

قابلیــت ارتجاعــی اســت.

رواناب

Run Off

آب بــاران بــا آب آبیــاری کــه بــه صــورت روانــاب از اراضــی ،بــه وســیله جریــان
افقــی خــارج مــی شــوند .تحــت تأثیــر عواملــی نظیــر میــزان آب ،نفــوذ ،شــیب

و غیــره قــراردارد.
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S
شورشدن

Salination

فرآیند تجمع نمک های محلول در خاک.
خاک های شور

Saline Soil

خاکــی کــه حــاوی مقادیــر اضافــه نمــک هــای محلــول خنثــی مــی باشــد و ایــن
مقــدار اضافــه بــه حــدی اســت کــه خــاک و تولیــد محصــول را دچــار مخاطــره

مــی ســازد.

نمک انباشتگی

Salt Effluxion

تجمع نمک در سطح خاک.

دفع نمک

Salt Exclusion

نوعــی مکانیــزم اجتنــاب از تنــش شــوری اســت کــه در آن گیــاه نمــک جــذب
شــده در بــرگ از طریــق ریشــه را از ســلول هــای پارانشــیمی مجــاور آوندهــای
چوبــی مجــددا ً بــه ریشــه انتقــال مــی دهــد.

غده نمک

Salt Gland

مجموعــه ســلول هایــی هســتند کــه از اپیــدرم منشــأ مــی گیرنــد و بــا صــرف

انــرژی امــاح را از ســلول جمــع آوری کــرده بعــد از رســیدن بــه حالــت اشــباع
آنهــا را روی ســطح بــرگ مــی ریزنــد.

نمونه

Sample

بخــش کوچکــی از یــک مجموعــه ،کــه بــرای بررســی و تعمیــم نتیجــه حاصــل

بــه کل مجموعــه ،گرفتــه مــی شــود.
آبکشتی

Sand Culture

نوعــی آبکشــت کــه در آن از شــن بــه عنــوان نگهدارنــده گیــاه اســتفاده
می شود.
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شهر اَقماری

Satellite City

شــهری کــه بــه مــادر شــهر وابســته اســت و در حــوزه نفــوذ شــهری مرکــزی
قــرار مــی گیــرد .ســاکنان شــهرهای اقمــاری بــرای بــرآورده شــدن نیازهــای
اساســی خــود بــه حــوزه شــهر مرکــزی مــی آینــد .شــهرهای اقمــاری ،شــهرهای
بیــرون از یــک شــهر مرکــزی مــی باشــند کــه از نظــر اقتصــادی و اجتماعــی ،بــه

شــهر مرکــزی وابســته انــد.

شاخه اصلی

شاخه اولیه منشعب از تنه اصلی.
َف لس

Scaffold
Scale

بــرگ تغییــر شــکل یافتــه ای کــه بــه صــورت گوشــتی و ضخیــم در برخــی از
ســوخ هــا روی محــور ســاقه (ماننــد پیــاز) و در برخــی دیگــر جــدا از هــم (ماننــد
گونــه هایــی از سوســن) قــرار دارد .یــا بــرگ تغییــر شــکل یافتــه خشــک و غشــاء

ماننــد کــه روی جوانــه هــا را مــی پوشــاند.

زیبا راه

Scenic Road

راه هایــی کــه از میــان مناظــر بدیــع و زیبــای طبیعــت مــی گــذرد .یــا بــه طــور

مصنوعــی بــه زیبــا ســازی چشــم اندازهــا و کنــاره هــای آنهــا اقــدام شــده اســت.
نخســتین عامــل تصمیــم گیــری و مهــم تریــن جنبــه ی اجرایــی در طراحــی و
ســاخت ایــن گونــه راه هــا توجه بــه زیبایــی و ارضای ضوابط زیبا شــناختی اســت.

خوشبو برگ

Scented Foliage

در پردیســه ســازی بــه گیاهانــی گفتــه مــی شــود کــه بــرگ هــای خوشــبو

دارنــد.

دیدگاه منظر

Scenic Overlook

بازشــدگی در پوشــش گیاهــی پیــاده رو یــا جــاده کــه امــکان مشــاهده منظــره

را بــه وجــود مــی آورد.
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بوستان علمی

Science Park

بوســتان هایــی هســتند کــه معمــوالً نزدیــک بــه یــک دانشــگاه قــرار دارنــد و بــه

منظــور تشــویق بهــره بــرداری تجــاری از نتایــج علمــی واحدهــای دانشــگاهی
اســت .کوششــی بــرای ایجــاد رابطــه بیــن صنعــت و دانشــگاه اســت .بیشــتر

فعالیــت هــای انجــام شــده در بوســتان هــای صنعتــی ،در طبقــه پژوهــش و

توســعه قــرار مــی گیرنــد.

نام علمی

Scientific Name

نــام گیاهــان ،جانــوران و میکروارگانیســم هــا بــه التیــن کــه جنــس وگونــه آنهــا

را مشــخص مــی کنــد.
پیوندک

Scion

بخشــی از شــاخه یــا یــک یــا چنــد جوانــه کــه روی پایــه قــرار داده مــی شــود و

بخــش هوایــی گیــاه پیونــدی را تشــکیل مــی دهــد.

سایه ُر ست

Sciophyte

به گیاهانی که در سایه رشد می کنند اطالق می شود.
اسکلرانشیم

Sclerenchyma

بافــت محافــظ یــا نگهدارنــده در گیاهــان عالــی کــه از یاختــه هایــی بــا دیــواره

صخیــم و بــه طــور معمــول لیگینــی تشــکیل مــی شــود.
گیاپرده

Screen Plant

در پردیســه ســازی ،بــه گیاهــی گفتــه مــی شــود کــه بــرای پوشــاندن مناظــر
نامطلــوب کاشــته مــی شــود.
سوختگی

Scorching

ســوختگی یــا خشــکیدگی بافــت گیاهــی و بــه رنــگ قهــوه ای در آمــدن آن

را گوینــد .ایــن پدیــده مــی توانــد در نتیجــه کمبــود عناصــر غذایــی ،محلــول

پاشــی نادرســت و اثــر زیــان بــار نمــک زیــاد باشــد.
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پاک تراشی

Screefing

حــذف رســتنی های پســت و ســطحی با بیشــترین مقدار ریشــه آنها تــا عرصه ای
عــاری از گیاهــان ناخواســته کــه پیــش شــرط بــذر پاشــی یــا نهالــکاری اســت
فراهــم شــود .اگــر ایــن عمــل بــا اســتفاده از مــواد شــیمیایی صــورت گیــرد آن
را پــاک تراشــی شــیمیایی و اگــر بــه صــورت لکــه ای عمــل شــود آن را پــاک

تراشــی لکــه ای مــی نامنــد.
خِ لِنگ

Scrub

روییدنــی هــای پَســت ،متشــکل از درختــان کوچــک یــا از رشــد بازمانــده یــا
درختچــه هایــی از گونــه هــای غیــر تجــاری .چنانچــه تعــداد درختــان فــراوان
باشــد آن را خِ ل ِنــگ زار مــی نامنــد.
جلبک فرش

Scum

الیــه ای اســت از جلبــک روی ســطح خاکــی کــه پوشــش چمنــی آن کــم قطــر
اســت و پــس از خشــک شــدن مــی توانــد الیــه ای نســبتاً نفــوذ ناپذیــر ایجــاد

کنــد .ایــن الیــه در ســبز شــدن و رشــد مجــدد آن اختــال ایجــاد مــی کنــد.
ِ
درخت مادری

Seed Bearer

پایــه مــادری یــا هــر گونــه درختــی کــه قــادر بــه بــارآوری و بذردهــی باشــد .هــر

درختــی کــه بــرای زادآوری طبیعــی ،در طــول بــرش تخــم افشــانی نگهــداری
شــده باشــد.

گواهی بذر

Seed Certification

تضمیــن منشــاء ،پاکــی ،کیفیــت ،خلــوص و غیــره در مــورد بســته بــذر معیــن
اســت کــه از طریــق موسســه کام ـ ً
ا معتبــری صــورت مــی گیــرد.
کیفیت بذر

Seed Quality

نســبت وزنــی یــا عــددی بــذر پــاک ،ســالم ،بــه انــدازه در یــک بســته بــذر و
اســتعداد بالقــوه بــذر از نظــر ژنتیکــی ،رویایــی یــا قــوه نامیــه بــذر را کیفیــت
163

بــذر مــی نامنــد.
درخت بذر

Seed Tree

درخــت برگزیــده و غالب ـاً حفاظــت و نگهــداری شــده ای کــه بــه جمــع آوری

بــذر اختصــاص دارد.

بذر پاشی

Seeding

تولید و ریزش بذر از گیاه.

نهال

Seedling

بــه گیــاه چوبــی کــه از تنــدش بــذر بــه وجــود مــی آیــد نهــال مــی گوینــد.
نهــال کمتــر از یــک ســال را نونهــال مــی نامنــد کــه غالب ـاً برچــه هــای اولیــه

خــود را حفــظ کــرده اســت.

دانه زاد

Seeding Crop

درختانــی کــه در جــا از تخــم ریختــه شــده بــه طــور طبیعــی یــا کاشــته شــده
بــا دســت زاده شــده انــد و از نهــال هــای غــرس شــده ،شــاخه زاد یــا ریشــه

جــوش متمایزنــد.
بذر

Seed

اندامــی کــه از رســیده شــدن تخمــک در داخــل تخمــدان گیــاه حاصــل مــی

شــود و دارای رویــان ،مــواد غذایــی ذخیــره و پوســته حفاظتــی مــی باشــد و بــه
عنــوان افزونــه ،در گیــاه افزایــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

بستر کاشت

Seedbed

الیــه ای از خــاک یــا هــر آمیختــه خاکــی کــه بــرای کاشــت بــذر آمــاده مــی

شــود.

گیاهچه ،نشاء

Seedling

-1بوتــه جــوان رشــد یافتــه از بــذر-2 .گیاهــی کــه در یــک خزانــه بــه منظــور

نشــاء کاری پــرورش داده مــی شــود.
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باغ بذری

Seed Orchard

باغی که درختان آن به منظور بذرگیری نگاهداری می شود.
پایه دانهالی

Seedling Rootstock

گیاهــی از بــذر حاصــل مــی شــود و بــه عنــوان پایــه بــرای درختــان و درختچه ها
مورد استفاده قرار می گیرد.

نفوذ ،نشست ،رسوخ

Seepage

حرکت آب یا مایع دیگر از میان ماده ای منفذدار از قبیل خاک.

لرز ریخت زایی

Seismomorphogenesis

واکنش ظاهری گیاه در برابر تکان.
علف ُکش انتخابی

Selective Herbicide

علــف کشــی کــه علــف هــای هــرز را از بیــن مــی بــرد ولــی روی محصــول مــورد

نظــر اثــر نامطلوبــی نــدارد.
پیری

Senescence

نتیجــه تمــام فرآیندهایــی کــه پــس از بلــوغ فیزیولوژیکــی بــه وقــوع مــی پیوندد
و در نهایــت منجــر بــه مــرگ انــدام یــا گیــاه مــی شــود.

کاسبرگ

Sepal

واحــدی از کاســه گل کــه اغلــب خارجــی تریــن اندام آن بوده و ســبز رنگ اســت.
ِپلِشت ،آلودگی

Septic

ویژگــی آلودگــی محیــط کشــت یــا موجــود ،بــه باکتــری هــا یــا ســایر

میکروارگانیــزم هــا.
دیررسی

Serotinity

رسیدن گل ،میوه یا بذر ،دیرتر از موعد محصول.

نشست خاک

Settling Soil

پاییــن آمــدن ســطح خاکــی که قب ً
ال با شــخم یا حفــاری و پر کردن مجدد سســت
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شــده اســت .ایــن عمــل بــا گذشــت زمــان بــه طــور طبیعــی صــورت می گیــرد و

ممکــن اســت به طور مکانیکــی با کوبیدن ،غلتک زدن ،یا آب دادن تســریع شــود.

فاضالب

Sewage

فضوالت انسانی که قابل استفاده به عنوان کود آلی می باشد.
گیاه سایه دوست

Shade Plant

گیاهی که در سایه رشد می کند و یا می تواند سایه را تحمل کند.
خاک های کم عمق

Shallow Soils

خاک هایی که کمتر از  30سانتی متر عمق دارند.

بافه

Sheaf

تعدادی ساقه دارای دانه را گویند که به هم گره خورده باشد.

بادشکن

Shelter Belt

یــک یــا چنــد ردیــف درخــت را گوینــد کــه در اطــراف مــزارع یــا محــل هــای
دیگــری کــه مــورد نیــاز اســت جهــت حفاظــت در برابــر بــاد کشــت مــی شــود.
شاخساره

Shoot

ســاقه بــرگ دار گیــاه ،ســاقه جوانــی کــه از نزدیکــی پاهنــگ گیــاه بر مــی خیزد.

مجموع شاخ و برگ گیاه.

نوک ساقه ،انتهای ساقه

Shoot Apex

قســمت انتهایــی و نــوک یــک ســاقه یــا تــوده ســلول هــای مریســتمی انتهایــی
یــا جانبــی همــراه بــا ســلول هــای آغازیــن بــرگ ،بــرگ هــای جوانــه زده و بافــت

ســاقه نیمــه کنــاری.

کود حیوانی نیم پوسیده

Short Dung

کود حیوانی تخمیر شده ای است که نیمی از آن کود پوسیده باشد.
درختچه

Shrub

گیــاه چوبــی کوتــاه قــد و بــدون تنــه مشــخص کــه بــه طــور معمــول دارای چنــد
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ســاقه برخاســته از زمین اســت.
پیاده رو

Sidewalk

راهــی کــه بــرای عابــران پیــاده ،در دوســوی خیابــان یــا جــاده ،اختصــاص داده
مــی شــود.

درخت کش

Silvicide

هر ماده شیمیایی است که با تزریق یا سمپاشی درخت را بخشکاند.

جنگل شناسی

Siliviculture

علــم و مهــارت کشــت محصــوالت جنگلــی و بــه خصــوص درختــان را

می گویند.
کود ُکندرها

Slow Release Fertilizer

کــودی اســت بــا حاللیــت تدریجــی کــه بــا ســرعتی کمتــر از کودهــای انحــال

پذیــر در آب معمولــی حــل مــی شــود.
کود کِ ناری

Sidedressed Fertilizer

کــودی کــه در کنــار ردیــف هــای گیــاه پــس از ســبز شــدن گیــاه بــه کار

می برند.

کود آغازگر

Starter Fertilizer

کــودی کــه در مقادیــر نســبتاً کــم بــه بــذر یــا بــه خــاک نزدیــک بــذر اضافــه
مــی شــود تــا رشــد اولیــه گیاهــان زراعــی را تســریع کنــد.
کود شناور

Suspension Fertilizer

کــود ســیال کــه عنصرهــای غذایــی حــل شــده و حــل نشــده دارد .عنصرهــای
غذایــی حــل نشــده بــر اثــر عامــل تعلیــق نظیــر رس هــای قابــل انبســاط بــه

صــورت معلــق در آورده مــی شــود .کــود شــناور بایــد بــه انــدازه کافــی جریــان

پذیــر باشــدکه بتــوان آنهــا را بــا هــم مخلــوط نمــود ،پمــپ کــرد ،بــه هــم زد و
بــه صــورت مخلوطــی همگــن بــه خــاک اضافــه کــرد.
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افکندن ساده

Simple Layering

روشــی از افکنــدن کــه در آن بخشــی از یــک شــاخه بلنــد و باریــک ،بــه جــز
انتهــای آن ،در زیــر خــاک قــرار مــی گیــرد تــا ریشــه دار شــود.

برگ ساده

Simple Leaf

برگی که یک پهنک دارد.
شناخت محل

Site Analysis

جمــع آوری اطالعــات موجــود محــل و خالصــه کــردن آنهــا در یــک نقشــه

کلــی و ارزیابــی ویژگــی هــای طبیعــی و مصنوعــی محــل ،از نظــر کاربــردی در
پردیســه ســازی.
پسماند درخت

Slash

آنچــه کــه پــس از افکنــدن و شــاخه زنــی و پوســت کنــی و بهینــه بــری درخــت
و یــا تجمــع چــوب در اثــر توفــان ،حریــقَ ،کــت زنــی یــا مســموم ســازی بــر

عرصــه جنــگل مــی مانــد.

بوته بُری
قطــع بوتــه هــای گیاهــی .در واقــع نوعــی آزادســازی یــا پــاک کــردن عرصــه از
Slashing

گیاهــان ناخواســته بــه ســود عناصــر اصلــی اســت.

برش زنی

Slicing

روش داشــت بــرای چمــن اســت کــه در آن تیغــه هــای پهــن عمــودی مــی
چرخنــد و چمــن و خــاک را بــا هــم مــی بُرنــد.
نهالکاری شکافی

Slit Planting

کاشــت نهــال در درز شــکافی کــه بــا کلنــگ یــا بیــل یــا میلــه نهالــکاری در

زمیــن ایجادشــده باشــد .نهــال را داخــل شــکاف مــی کننــد و دهانــه آن را بــا
فشــار پــا مــی بندنــد .اگــر نهــال در شــکافی بــه صــورت  Tکاشــته شــود ایــن

عمــل را  T-Notchingمــی نامنــد.
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ریز میوه ها

Small Fruits

مجموعــه گیاهانــی کــه به صــورت بوته یــا درختچه بــوده واغلــب دارای میوه های
ریز هستند .مانند :توت فرنگی ،تمشک و تاک.

دارپوست صاف

Smooth Bark

در پردیســه ســازی ،بــه نوعــی پوســت درخــت گفتــه مــی شــود کــه درخــت
مربوطــه ،بــه خاطــر زیبایــی تنــه صــاف آن کاشــته مــی شــود .ماننــد :برخــی از

اوکالیپتــوس هــا.

خشکه دار ،بشکسته دار

Snag

درخــت ســرپای خشــکیده کــه بیشــتر برگ ها و شــاخه هایــش فرو ریخته باشــد.

برف شکستگی

Snow Breakage

شکستن تاج تنه یا سر شاخه درختان جنگلی در اثر برف.

چمــن فــرش

Sod

نوارهــا یــا مربــع هــای بریــده شــده گیاهــان چمنــی بــا خــاک همــراه آن ،بــرای

ایجــاد چمــن در مــدت کوتــاه.

چمن بُر
وســیله ای اســت بــرای بریــدن قطعــات چمــن از ســطح زمیــن .ابعــاد و ضخامــت

Sod Cutter

بــرش قابــل تنظیم اســت.
چمن فرش کاری

Sodding

کاشت چمن با استفاده از قطعات چمن.

نسبت جذب سطحی سدیم

Sodium Adsorption Ratio

نســبت ســدیم بــه نصــف ریشــه دوم ( )Ca+Mgایــن نســبت نشــان دهنــده خطــر

ســدیمی بــودن آب آبیــاری یــا خــاک مــی باشــد.
قلمه چوب نرم

Softwood Cutting

قلمــه بــرگ داری کــه از بخــش نــرم شاخســاره هــای گیاهــان چوبــی گرفتــه
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می شود.

خاک

Soil

بخــش ســطحی زمیــن و متشــکل از موادآلــی ،معدنــی ،آب ،گازهــا کــه گیاهــان
را تغذیــه کــرده و موجــب اســتقرار گیــاه مــی شــود.

اسیدی کننده خاک

Soil Acidifier

مــاده ای کــه در خاکهــای نیمــه خشــک ،بــرای اســیدی کــردن خــاک مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد .ماننــد :ســولفات آمونیــوم.

تهویه خاک

Soil Aeration

فرآیندی که در آن هوای بیشتری وارد زمین می شود .مانند :شخم.

هوای خاک

Soil Air

هوایــی کــه در منافــذ خــاک وجــود دارد .ترکیــب هــوای خــاک بــه دلیــل
تنفــس ریشــه هــا و میکروارگانیســم هــا تــا حــدود زیــادی تغییــر یافتــه اســت.

ترکیــب عمومــی هــوای خــاک دارای مقــدار کمتــری اکســیژن و مقدار بیشــتری
دی اکسید کربن (حدود  10برابر) نسبت به اتمسفر می باشد.
تغذیه خاک

Soil Alimentation

افزایش مواد غذایی به خاک ،بهبود حاصلخیزی خاک.

قلیاییت خاک

Soil Alkalinity

درجــه یــا شــدت قلیاییــت خــاک کــه بــرای خــاک هــای دارای  PHبزرگتــر از
 7بیــان مــی گــردد.
بهساز خاک

Soil Amendment

هــر مــاده ای کــه بــرای بهبــود خصوصیــات فیزیکــی ،شــیمیایی ،افزایــش
حاصلخیــزی خــاک و یــا بهبــود در رشــد گیاهــان بــه خــاک افــزوده شــود را

مــی گوینــد .ایــن مــواد شــامل انــواع کودهــا و مــواد آلــی مــی گردنــد .ماننــد:

ســنگ آهــک ،گــچ ،پیریــت.
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تجزیه خاک

Soil Analysis

انــدازه گیــری شــیمیایی ،فیزیکــی و مکانیکــی بخــش هــای مختلــف یــک خاک،
کــه ممکــن اســت بــه صــورت کامــل یــا جزیــی انجــام گیــرد.

متّه خاک ،آگر

Soil Auger

یــک وســیله بــا انتهــای پیــچ ماننــد کــه بــرای تهیــه نمونــه خــاک از اراضــی

مختلــف مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .م ّتــه نمونــه بــرداری خــاک.
باکتری های خاک

Soil Bacteria

باکتــری هــای موجــود در خــاک کــه برخــی از آنها دگر پرورنــد و انــرژی الزم را از
کربــن و مــواد آلــی پیچیــده تأمیــن مــی کنند و گــروه دیگــر خودپرورنــد و انرژی

الزم را اکســیده کــردن عناصــر یا ترکیبــات معدنی و کربن را از دی اکســید کربن

و نیتروژن را از سایر ترکیبات معدنی به دست می آورند.
خاک نگهدار

Soil Binder

گیاهی که به منظور تثبیت و نگهداری خاک کاشته می رود .مانندَ :گز.
مشخصات خاک

Soil Characteristics

ویژگــی هــای خــاک ماننــد :رنگ ،دمــا ،مقــدار آب ،ســاختمان PH ،و کاتیون های
تبادلــی کــه بــا مشــاهده هــای مزرعــه ای یــا آزمایشــگاهی مــی توانــد توصیــف

شــود.

رنگ خاک

Soil Colour

یکــی از خصوصیــات قابــل رویــت مهــم خــاک .رنــگ خــاک مــی توانــد بــا توجــه

بــه مــواد آلــی و معدنــی آن از خیلــی تیــره ،قهــوه ای تیــره ،قرمــز قهــوه ای مایل
بــه قرمــز ،زرد ،ســبز مایــل بــه آبــی ،خاکســتری مایــل بــه ســبز ،خاکســتری
مایــل بــه ســفید متغیــر باشــد.

تراکم خاک

Soil Compaction

افزایــش چگالــی ظاهــری خــاک و همزمــان بــا آن کاهــش تخلخــل خــاک بــر
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اثــر وارد آمــدن نیــروی مکانیکــی خــاک کــه باعــث بوجــود آمــدن شــرایط
نامناســب بــرای ریشــه گیــاه مــی شــود.

بهساز فیزیکی خاک

Soil Conditioner

مــاده ای کــه ویژگــی هــا یــا فرآینــد فیزیکــی خــاک را بــه عنــوان کاربــردی
خــاص یــا بســتر رشــد گیــاه بــه گونــه ای قابــل انــدازه گیــری بهبــود بخشــد.

نمونــه هــای ایــن مــاده خــاک اره ،پیــت ،کمپوســت ،پلیمرهــای مصنوعــی و
دیگــر مــاده هــای خنثــی اســت.

حفاظت خاک

Soil Conservation

روش هــای فیزیکــی ،شــیمیایی و بیولوژیکــی کــه بــرای حفاظــت یــا بهبــود
خصوصیــات کمــی و کیفــی خــاک بــه کار گرفتــه مــی شــود .اصطالحـاً کنتــرل
فرســایش خــاک از طریــق بهــره بــرداری از یــک زمیــن بــر اســاس ظرفیــت و

تناســب آن بــا فعالیــت مربوطــه ،صــورت مــی گیــرد.

طبقه بندی خاک

Soil Classification

سیســتم طبقــه بنــدی خــاک بــه رده هــای مختلــف بــر اســاس خصوصیــات آنهــا

را مــی گوینــد .سیســتم متــداول در ایــن زمینــه سیســتم رده بنــدی آمریکایــی
مــی باشــد .ایــن سیســتم دارای  6ســطح رده بنــدی شــامل -1 :راســته  -2زیــر
راســته  -3گــروه بــزرگ  -4زیرگــروه بــزرگ  -5خانــواده  -6ســری مــی باشــد.

طبــق ایــن رده بنــدی ده راســته خــاک وجــود دارد -1 :آنتــی ســول  -2ورتــی

ســول -3اینســپی ســول  -4اریــدی ســول  -5مالــی ســول  -6اسپودوســول-7
آلفــی ســول  -8آلتــی ســول  -9اکســی ســول  -10هیستوســول.
تخریب خاک

Soil Degradation

از دســت رفتــن خــاک از نظــر کمیــت و قابلیــت بــاروری آن را مــی گوینــد .یــک

معادلــه تجربــی و تخمینــی کــه بــه وســیله  FAQبــرای تعییــن میــزان خــاک از

دســت رفتــه بــه کار مــی رود.
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گیاهان تهی خاک

Soil Depleting Crops

گیاهانــی کــه بــا مدیریــت معمــول باعــث تخلیــه مــواد غذایــی و مــاده آلــی
خــاک مــی شــوند و تخریــب ســاختمان خــاک را بــه دنبــال دارنــد.

غنی سازی خاک

Soil Enrichment

افزودن مواد غذایی به خاک.
فرسایش خاک

Soil Erosion

از بین رفتن خاک سطحی بر اثر عواملی مانند آب و باد.

حاصلخیزی خاک

Soil Fertility

قابلیــت خــاک بــرای تأمیــن تمامــی موادغذایــی مــورد نیــاز گیــاه بــه صــورت

متــوازن و بــه مقــدار کافــی.
عامل های خاکساز

Soil Formation Factors

عامــل هــای طبیعــی متغیــر و معمــوالً مرتبــط کــه در پدیــده تشــکیل خــاک

فعــال و عامــل پیدایــش آن هســتند .ایــن عامــل هــا معمــوال بــه  5گــروه اصلــی
شــامل :مــواد مــادری ،اقلیــم ،جانــداران ،پســتی و بلنــدی و زمــان تقســیم

می شوند.

تدخین خاک

Soil Fumigation

تیمــار خــاک بــا ترکیــب هــای گازی یــا فــرار کــه در تــوده خــاک نفــوذ

می کند و یک یا چند شکل از جانداران خاک را از بین می برد.
گرم کردن خاک

Soil Heating

گــرم کــردن مصنوعــی گیاهــان از زیرســطح خــاک اســت کــه معمــوالً با دســتگاه

الکتریکــی بــه منظــور جلوگیــری از یــخ زدگــی خــاک و حفــظ پوشــش گیاهــی

ســبز در طــول زمســتان انجــام مــی شــود.

افق خاک ،الیه خاک

Soil Horizon

الیــه ای از خــاک یــا مــاده خاکــی کــه تقریبـاً مــوازی ســطح زمیــن اســت و بــا
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الیــه هــای مجــاور کــه از دیــدگاه پیدایشــی بــا آن مرتبــط هســتند از لحــاظ

ویژگــی هــای فیزیکــی ،شــیمیایی و زیســتی یــا خصوصیــت هایــی ماننــد :رنــگ،
ســاختمان ،بافــت ،پایــداری ،نــوع و تعــداد جانــداران موجــود ،درجــه اســیدی یــا

قلیایــی و ...تفــاوت دارد.

بهسازی خاک

Soil Improvement

فرآیندهــا یــا نتایــج بــه دســت آمــده از فرآیندهایــی کــه بــه بارورکــردن خــاک

بــرای رشــد گیاهــان مــی انجامــد .ایــن فرآیندهــا در برگیرنــده زهکشــی ،آبیاری،

افــزودن کــود و مــواد بهســاز و روش هــای دیگــر اســت.
سرعت جذب خاک

Soil Infiltration Rate

بیشــترین ســرعتی کــه در آن یــک خــاک ،در زمــان و شــرایط معیــن ،مــی توانــد
آب جــذب کند.

کود دادن ،خاک دادن

Soiling

بــه عمــل پخــش کــود در مزرعــه یــا ریختــن خــاک پــای بوتــه گیــاه گفتــه
می شود.

معدن کاوی خاک

Soil Mining

اصطالحــی کــه بــرای تخلیــه عناصــر غذایــی خــاک بــه دلیــل برداشــت گیاهــان

(کــه ایــن عناصــر را جــذب نمــوده انــد) بــه کار مــی رود .در کشــاورزی پایــدار

بــا در نظــر گرفتــن بــرآوردن نیــاز جمعیــت فزاینــده در آینــده در جهــت بــه
حداقــل رســاندن آن کوشــش مــی شــود.
مخلوط خاک

Soil Mix

مخلــوط آمــاده ای از خــاک را گوینــد کــه بــه عنــوان محیــط رشــد بــرای گیاهان

چمنــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرد.
تعدیل خاک ،اصالح خاک

Soil Modification

تغییــر خصوصیــات خــاک بــا افــزودن مــواد اصــا ح کننــده خــاک را گوینــد کــه
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معمــوالً بــرای بهبــود شــرایط فیزیکــی خــاک هــا انجــام مــی گیــرد.
رطوبت خاک

Soil Moisture

میزان آب موجود در خاک که به صورت درصد وزنی بیان می شود.
ماده آلی خاک

Soil Organic Matter

بخــش آلــی خــاک کــه در برگیرنــده بقایــای گیاهــی ،جانــوری ،میکروارگانیــزم

هــا و مــواد حاصــل از آنهاســت.
پاستوریزه کردن خاک

Soil Pasteurization

بــه کارگیــری تیمارهــای شــیمیایی و گرمایــی بــه منظــور از بیــن بــردن

میکروارگانیــزم هــای مضــر خــاک.
آلودگی خاک

Soil Pollution

افــزوده شــدن مــواد زیــان آور بــه خــاک در غلظــت هــا یــا تراکــم هایــی کــه
ســودمندی یــا کیفیــت خــاک را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .ماننــد افزایــش

اکســیدهای آلومینیــوم و آهــن در خــاک بــه واســطه بــاران هــای اســیدی کــه
پــس از جــذب ایــن مــواد توســط گیــاه ،زندگــی آنهــا بــه مخاطــره مــی افتــد.
تخلخل خاک

Soil Porosity

میــزان تخلخــل خــاک کــه بــر حســب درصــد حجــم فضــای خالــی خــاک بــه

حجــم ذرات آن محاســبه مــی شــود.

باروری خاک

Soil Productivity

تمامــی خصوصیــات شــیمیایی ،فیزیکــی و بیولوژیکــی خــاک کــه تعییــن کننــده

توانایــی خــاک بــرا ی تولیــد محصــول مــی باشــد .حاصلخیــزی خــاک یکــی از
اجــزاء قابلیــت بــاروری خــاک مــی باشــد.
علم فیزیک خاک

Soil Physics

علمــی در بــاره خــواص فیزیکــی خــاک ،همچنیــن انــدازه ،پیــش بینــی و
کنتــرل فرآیندهــای فیزیکــی کــه در خــاک و از طریــق خــاک اتفــاق مــی افتنــد.
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روزنه های خاک

Soil Pores

بخشــی از کل حجــم خــاک کــه توســط ذرات خــاک اشــغال نشــده اســت .درزهــا

و فضاهــای خالــی خاک.
کیفیت های خاک

Soil Qualities

-1صفــات ذاتــی خــاک (ماننــد فشــردگی ،فرســایش پذیــری و حاصلخیــزی) کــه
بــا ویژگــی هــای خــاک یــا مشــاهدات غیــر مســتقیم اســتنباط مــی شــود-2.

بــه گنجایــش خــاک گفتــه مــی شــود کــه در محــدوده مرزهــای بــوم نظــام
(اکوسیســتم) جهــت پایــداری بــاروری زیســتی ،حفــظ کیفیــت محیــط و بهبــود

ســامت گیــاه و حیــوان عمــل مــی کنــد.
واکنش خاک

Soil Reaction

درجه اسیدی یا قلیایی بودن خاک ،که به صورت  PHبیان می شود.

شوری خاک

Soil Salinity

مقــدار نمــک هــای قابــل حــل در آب خــاک ،کــه بــا انــدازه گیــری هدایــت

الکتریکــی ارزیابــی مــی شــود.

نمونه خاک

Soil Sample

میــزان کمــی خــاک کــه از یــک منطقــه بــرای مطالعــه خصوصیــات مختلــف

آن ،جمــع آوری شــده اســت .نمونــه خــاک در طبقــه بنــدی خــاک ،ارزیابــی
حاصلخیــزی خــاک و کارهــای مشــاوره ای مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

نمونــه خــاک مــی توانــد بــه عنــوان نماینــده واقعــی یــک مزرعــه یــا زمیــن
تلقــی شــود و بوســیله بیــل ،متــه و لولــه هــای مخصــوص تهیــه مــی گــردد.

اشباع شدن خاک

Soil Saturation

پر شدن تمام منافذ در یک خط با آب.

ذخیره بذری خاک

Soil Seed Bank

ذخیره بذر در خاک که در فصل های بعدی جوانه خواهد زد.
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علم خاک

Soil Science

شــاخه ای از کشــاورزی کــه در زمینــه رفتــار بــا خــاک هــا بــه عنــوان یــک
منبــع طبیعــی در ســطح زمیــن و روابــط آنهــا بحــث مــی کنــد .علــوم خــاک

(خاکشناســی) تشــکیل و طبقــه بنــدی خــاک ،نقشــه بــرداری ،خصوصیــات

فیزیکــی ،شــیمیایی ،بیولوژیکــی و حاصلخیــزی و همچنیــن رابطــه خصوصیــات

ذکــر شــده در زمینــه مدیریــت آنهــا بــرای تولیــد محصــول را بررســی مــی کنــد.
بیماری خاک

Soil Sikness

بــه خطــر افتــادن ســامتی خــاک بــه دلیــل اســتفاده بــی رویــه آب هــای آلــوده
ـمی در خــاک را مــی گوینــد .نتیجــه چنیــن
فاضــاب هــا یــا تجمیــع فلــزات سـ ّ

وضعیتــی ایجــاد شــرایط غیــر هــوازی و برهــم خــوردن تــوازن نســبت هــای
کربــن بــه فســفر و نیتــروژن مــی باشــد .ایــن شــرایط همچنیــن ممکــن اســت

بــه دلیــل تجمــع ســایر مــواد مضــر و نامطلــوب در خــاک نیــز رخ دهــد.
محلول خاک

Soil Solution

فــاز مایــع موجــود در خــاک شــامل عناصــر غذایــی محلــول (در قالــب شــکل

قابــل اســتفاده گیــاه) را مــی گوینــد.
تثبیت خاک

Soil Stabilization

تیمــار شــیمیایی یــا مکانیکــی که بــه منظور افزایــش یا نگهــداری ثبات تــوده ای

از خاک یا بهبود ویژگی های مهندسی آن طراحی می شود.

بهسازی خاک

Soil Improvement

فرآیندهــا یــا پیامدهایــی کــه در نتیجــه زهکشــی ،آبیــاری ،کاربــرد کودهــای
شــیمیایی و مــواد بهســاز خــاک و ماننــد آن بــاروری خــاک را بــرای گیاهــان در

حــال رشــد افزایــش دهــد.
عقیم کننده های خاک

Soil Sterilants

موادی که باعث از بین رفتن موجودات زنده خاک می شوند.
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قدرت خاک

Soil Strength

خاصیــت ناپایــدار و موضعــی خــاک کــه سنجشــی ترکیبــی اســت از وضعیــت

هــم چســبی و دگــر چســبی فــاز جامــد یــک پــدون ،یــک افــق یــا دیگــر زیــر
واحدهــای خــاک .ایــن ویژگــی هــا بــه آســانی زیــاد زیــر تأثیــر تغییــرات آب

موجــود در خــاک و چگالــی ظاهــری اســت هــر چنــد عوامــل دیگــری ماننــد
بافــت ،نــوع کانــی ،ســیمانی شــدن ،ترکیــب کاتیونــی و مقــدار مــاده آلــی
موجــود بــر آن اثــر دارنــد .رایــج تریــن روش انــدازه گیــری متفــاوت خــاک در

کشــاورزی مشــخص کــردن آن در محــل اصلــی بــا اســتفاده از فروســنج خــاک
اســت هــر چنــد انــدازه گیــری دیگــر اجــرای مهندســی روی نمونــه هــای دســت

نخــورده نیــز معتبــر اســت.
ساختمان خاک

Soil Structure

نــوع و ترتیــب قــرار گرفتــن خاکدانــه هــای خــاک ،و توزیــع منافذ و شــکاف های
بیــن آنهــا را مــی گوینــد .ســاختمان خــاک یکــی از خصوصیــات مهــم بــرای
تولیــد محصــول بــه شــمار مــی رود .دارای تأثیــر مســتقیم بــر روی روابــط

رطوبتــی ،توســعه ریشــه هــا ،عملیــات زراعــی و کشــت و ...مــی باشــد.

رده بندی خاک

Soil Taxonomy

شــاخه ای از علــم خاکشناســی کــه طبقــه بنــدی خــاک را مــورد بحــث قــرار

مــی دهــد.

آزمون خاک

Soil Testing

آزمــون فیزیکــی ،شــیمیایی و غیــره کــه روی نمونــه هــای مزرعــه ای و
آزمایشــگاهی خــاک صــورت مــی گیــرد.

بافت خاک

Soil Texture

آرایــش عمومــی یــک خــاک کــه بــه وســیله فراوانــی نســبی ذرات بــا انــدازه های

مختلــف (شــن ،ســیلت و رس) مشــخص مــی گــردد .خــاک درشــت بافــت
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دارای میــزان بیشــتر شــن و یــک خــاک ریــز بافــت دارای مقــدار بیشــتری رس

مــی باشــند .یکــی از خصوصیــات فیزیکــی مهــم خــاک کــه بــر روی قابلیــت

نگهــداری آب ،روابــط آب و هــوا ،تلفــات آبشــویی عناصــر غذایــی ،نفــوذ ریشــه و

غیــره  ...مؤثــر مــی باشــد.
شستشوی خاک

Soil Washing

یــک فرآینــد تصفیــه فیزیکــی کــه بــا بــه کارگیــری یــک فرآینــد بــا محیــط
مایــع آالینــده هــا را از یــک ماتریــس لجــن – خــاک اســتخراج مــی کنــد.
تابش خورشیدی

Solar Radiation

مقــدار انــرژی خورشــیدی ورودی بــر یــک ســانتیمتر مربــع ســطح خارجــی جــو

زمیــن در هــر دقیقــه کــه برابــر با دو کالــری در ســانتیمتر مربــع در دقیقه اســت.

آفتاب زدگی

Solarization

اثر نامطلوب تشعشع زیاد بر فتوسنتز گیاهان را گویند.

کشت آبگونه

Solution Culture

روشی در کشت بافت که محیط غذایی آن به صورت محلول باشد.

کود مرده

Soot Fertilizer

دوده چــوب یــا ذغــال کــه بــه دلیــل ارزش غذایــی آن بــه خــاک اضافه می شــود.
آوا

Sound

در پردیســه ســازی ،بــه صــدای گــوش نــواز بــرگ هــای برخــی از درختــان
ماننــد ســپیدار هنــگام وزش بــاد ،آوای پرنــدگان یــا صــدای ریــزش آب گفتــه

مــی شــود.
بذرکاری

Sowing

کاشت بذر جنگلی در نهالستان و یا عرصه جنگل.
پابیل

Spade

ابــزاری شــبیه بیــل کــه بــرای سســت کــردن زمیــن های ســخت مــورد اســتفاده
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قــرار مــی گیرد.
ُتنَک

Sparse

توزیع غیر متراکم گیاهان به علت رشد ضعیف آن ها.
گونه

Species

طبقــه پاییــن تــر از جنــس ،در رده بنــدی گیاهــی کــه از ارقــام مختلــف تشــکیل

شــده است.

تنوع گونه ای

Species Diversity

تعــداد گونــه هــای گیاهــی و حیوانــی موجــود در یــک ناحیــه معیــن یــا بــوم

نظــام در زمانــی معیــن.
سطح ویژه برگ

Specific Leaf Area

نسبت سطح برگ به وزن خشک آن است.
گیاهان ادویه ای

Spices Plants

گیاهانــی کــه بــرای تولیــد ادویــه جــات و چاشــنی هــای غذایــی پــرورش داده

شــوند .ماننــد :دارچیــن و هــل.
خار

Spin

اجســامی نــوک تیــز کــه در حاشــیه و یــا نــوک بــرگ رشــد مــی کننــد و در
واقــع بــرگ هــای تغییــر شــکل یافتــه هســتند.
گیاهان برجسته

Speciment Plants

گیاهانــی کــه دارای یــک یــا چنــد خصوصیــت منحصــر بــه فــرد بــوده و از لحــاظ
بصــری جذابیــت دارنــد .ایــن خصوصیــات مــی توانــد مربــوط بــه شــکل ،بافــت،
پوســت ،گل یــا شــاخ و بــرگ آنهــا باشــد.
واکاری

Spot Seeding

بــذرکاری مجــدد در نقاطــی اســت کــه پــس از کشــت اولیــه بــه طــور کامــل
ســبز نشــده انــد.
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کوددهی افشانه ای

Spray Application

کاربــرد کــود مایــع یــا جامــد حــل شــده در آب بــرای یــک محصــول و بــه شــکل
قطــرات ریــز .ماننــد :محلــول پاشــی اوره و عناصــر کــم مصرف.

شاخه گستری

Spreding

روشــی بــرای انگیــزش گل دهــی و یــا شــکل دهــی بــا افقی نگداشــتن شــاخه ها.
گسترده تاج

Spreading Head

ویژگی تاج درختانی که پهن و گسترده اند مانند ابریشم.
جوانه نابجا ،جوانه نابجا زدن

Sprout

-1رویــش جدیــد از بــذر یــا ریشه-2.ســاقه دائمــی کــه از ریشــه یــا تنــه درخــت

مــی رویــد-3 .پاجــوش-4 .شــروع رشــد یــا جوانــه زدن.
سیخک

Spur

شاخه بسیار کوچک و ضخیم بارده که میان گره های کوتاه دارد.

کشت مربعی

Square Planting

روشــی در کشــت درختــان میــوه کــه در آن فاصلــه درختــان روی ردیــف هــا بــا

فاصلــه بیــن ردیــف هــا برابــر اســت.
َق ّیم

Stake

میلــه فلــزی یــا چــوب بلنــد و باریکــی کــه بــه منظــور تربیــت یــا نگهــداری

گیــاه در کنــار آن نصــب مــی شــود.
پایک

Stalk

هــر اندامــی ماننــد ُدمبــرگ ،دمــگل و غیــره کــه بــه عنــوان نگهدارنــده عمــل
مــی کنــد.

کود شروع

Starter Fertilizer

مصــرف مقــدار کمــی کــود کــه در زمــان بــذرکاری باعــث رشــد زود هنــگام

گیــاه زراعــی مــی شــود.
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محلول آغازگر

Starter Solution

محلــول رقیقــی از کودهــای قابــل حــل کــه بــرای اســتقرار ســریع گیــاه ،پیــش
یــا پــس از انتقــال داده مــی شــود.

ساقه

Stem

بخــش هوایــی گیــاه کــه بــرگ ،جوانــه ،گل و میــوه را نگــه مــی دارد .انــدام هــای
ســاقه ای تغییــر شــکل یافتــه زیرزمینــی گیــاه کــه بــه صــورت ســوخ ،پــداژه،

نیســاگ و ژوخــه دیــده مــی شــود.
قلمه ساقه

Stem Cutting

نوعی قلمه که از ساقه گیاه در مراحل مختلف رشد گرفته می شود.

جریان ساقه ریز

Stemflow

بخشــی از آب آبیــاری یــا بــاران کــه انــدام هــای هوایــی بوتــه هــا آن را مــی
گیرنــد و ســپس از ســاقه گیــاه فــرود مــی آیــد و بــه زمیــن مــی ریــزد.

کم طاقت

Steno

حالت سازگاری یا مقاومت کم گیاه و جانور به عوامل محیطی.

شور کم تاب

Stenohaline

سازگاری یا مقاومت کم گیاه به عامل شوری محیط.

دما کم تاب

Stenothermal

مقاومت یا سازگاری کم گیاه یا جانور به دمای محیط.

روزنه

Stomata

ـرق
روزنــه هــای کوچــک روی ســطح بــرگ هــا ،کــه در حــدود  90درصــد تعـ ّ
محصــول را بــه عهــده دارنــد .از طریــق ایــن منافــذ تبــادل گازی بــا اتمســفر و
ـرق صــورت مــی گیــرد.
تعـ ّ
ُکنده رو

باقیمانده تنه بریده شده و نو شاخه های آن.
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Stool

پاجوش

Stool Shoot

جســت هایــی کــه از رویــش جوانــه هــای موجــود روی کنــده درخــت مــی

روینــد.
ُاشکوب ،الیه

Story

یــک اُشــکوب یــا الیــه تقریبــاً افقــی اســت کــه بــر اثــر وجــود یــک جامعــه
گیاهــی در جنــگل و اصــوالً بــه وســیله الیــه هــای تــاج یــا َگــر َزن درختــان
آن تشــکیل مــی شــود .جنــگل ممکــن اســت دارای یــک یــا چنــد اُشــکوب یــا
الیــه باشــد کــه در نتیجــه یــک اُشــکوبه ،دو اُشــکوبه یــا چنــد اُشــکوبه نامیــده
می شود.

قلمه ساده

Straight Cutting

قلمــه ای کــه فقــط از شــاخه یکســاله چوبــی تهیــه شــده و هیچگونــه چــوب

یکســاله یــا چنــد ســاله همــراه نــدارد.
درخت خیابانی

Street Tree

در پردیســه ســازی ،بــه درختی گفته می شــود که مناســب کشــت در کنــاره های
خیابــان اســت و دارای ویژگــی هایــی ماننــد مقاومــت بــه آلودگــی هــوا ،نیــاز بــه

مواظبــت کمتــر و فاقــد میــوه هــای کثیــف کننــده پیــاده رو اســت.

ویژگی چشمگیر

Striking Character

در پردیســه ســازی ،بــه ویژگــی منحصــر بــه فــرد و جالــب توجــه یــک گیــاه
گفتــه مــی شــود .ماننــد :گل پرنــده بهشــت.

نهالکاری نواری

Strip Planting

بــه نوعــی نهالــکاری گفتــه مــی شــود کــه در زمیــن باریــک درازی که پاکتراشــی
شــده روی دو یــا چنــد ردیــف مــوازی صــورت گیرد.

نهال پیراسته

Stripling

بــه نهالــی گفته می شــود که پیش از کاشــت در خارج از نهالســتان ،ریشــه هایش
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ــرس و تمامــی شــاخه و بــرگ هایــش را جــز در قســمت انتهایــی نهــال
را َه َ

حــذف کــرده باشــند.
شاخ ُبن

Stub

بُن یا محل اتصال شاخه شکسته شده یا بریده شده به ساقه درخت.
Stubble
ُک َلــش
بخش باقیمانده ساقه گیاهان علفی که پس از برداشت سرپا می مانند.
Stump
ُکنده

بخش پایینی تنه درخت پس از انداختن آن.
ُکنده کنی

Stump Extraction

پــاک کــردن عرصــه ای از کنــده هــای درخــت در آن بــا کنــدن و در آوردن آنهــا

از زمیــن.

زیرشکنی

Subsolling

هرگونــه عملیاتــی کــه بــرای سســت کــردن خــاک بــا ادوات باریــک پاییــن
تــر از عمــق خــاک ورزی معمــول و بــدون برگــردان و بــا حداقــل مخلــوط
شــدن خــاک ،انجــام مــی گیــرد .ایــن سســت کــردن معمــوالً بــا بلنــد کــردن

یــا جابجایــی هــای دیگــر خــاک بــه گونــه ای اســت کــه بــه خــرد شــدن خــاک

مــی انجامــد.

پاجوش

Sucker

یــک ســاقه کــه بــه طــور نابجــا از محــل ریشــه یــک گیــاه (ماننــد خرمــا یــا
مــوز) در فاصلــه ای از محــل اصلــی گیــاه خــارج مــی شــود.
آفتاب سوختگی

Sunscald

آســیب موضعــی وارده بــه پوســت و بافــت زایــا کــه در نتیجــه قــرار گرفتــن

ناگهانــی و طوالنــی تــر از معمــول ســاقه یــا شــاخه در معــرض دمــای شــدید
ناشــی از تابــش حــاد خورشــید حاصــل مــی شــود.
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اَبَر سرمایی

Super Cooling

یخ نزدن بافت های گیاهی است در دمای زیر نقطه انجماد.

زبونــی

Suppression

فرو ماندن یا کند شدن رشد گیاه در اثر عوامل طبیعی.

انسداد سطحی

Surface Sealing

شــیوه قــرار گرفتــن و تراکــم ذره هــای پراکنــده خــاک در الیــه ســطحی و

آرایــش آنهــا بــه گونــه ای کــه نفوذپذیــری و آبگــذری آن را بــه شــدت کاهــش
دهــد.

توسعه پایدار

Sustainable Development

توســعه ای کــه بــدون تضعیــف توانایــی و قابلیــت نســل هــای آینــده در تأمیــن

نیازهــای خــود ،نیازهــای نســل حاضــر را تأمیــن کنــد .توســعه پایــدار نیازمنــد
فنــاوری هــای مناســب ،مصــرف کارآمــد منابــع و نهــاده هــا ،بازیافــت ،اســتفاده

از منابــع تجدیــد پذیــر و مدیریــت کارآمــد اســت.
خاک زیرین

Subsoil

خاکی که زیر خاک سطحی قرار گرفته است.

گیاه زیر آبزی

Submerged Plant

در پردیســه ســازی ،بــه گیاهــی گفتــه مــی شــود کــه در بــاغ آبــی در زیــرآب
قــرار مــی گیــرد .ایــن نــوع گیاهــان بــا تأمیــن اکســیژن بــه زندگــی ماهیــان نیــز

کمــک مــی کنــد.
گیاهان گوشتی

Succulent Plants

گیاهانی که در بافت های آنها آب زیادی ذخیره می شود.

پاجوش

Sucker

شاخســاره ای کــه از جوانــه هــای نابجــای ریشــه و یــا پاهنــگ حاصــل

می شود.
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گوگرد

Sulphur Deficiency

عالئــم کمبــود گوگــرد از خیلــی جهــات شــبیه ازت اســت .شــروع کمبــود بــا
ظهــور رنــگ پریدگــی یــا بــه رنــگ ســبز تیــره در آمــدن بــرگ هــا مــی باشــد.

بــر خــاف کمبــود ازت ،عالئــم کمبــود گوگــرد اولیــن بــار در بــرگ هــای جــوان
ظاهــر مــی شــود .گیاهــان دچــار کمبــود گوگــرد کوچــک مانــده و ســاقه هــای
آنهــا باریــک مــی شــود .ســایر عالئــم کمبــود گوگــرد نیــز بدین شــرح می باشــد:

تأخیــر در رشــد ،تعویــق رســیدگی ،ضعیف شــدن گره زایــی در لگوم هــا و کاهش
تثبیــت ازت ،در مــورد میــوه هــا غالب ـاً رســیدگی بــه خوبــی انجــام نمــی شــود

و به صورت سبز روشن باقی می ماند.
گیاه معلق

Suspension Plant

در پردیســه ســازی ،بــه گیاهــی گفتــه مــی شــود کــه شــاخه هــای آن آویختــه
اســت و انتهــای آنهــا بــه ســمت بــاال رشــد نمــی کنــد .از ایــن رو جهــت کاشــت

در ســبدهای آویــزان بــه کار مــی رود.
همزیستی

Symbiosis

ارتبــاط زیســتی نزدیــک بیــن دو موجــود متفــاوت بــه طــوری کــه ایــن ارتبــاط

بــرای هــر دو مفیــد باشــد.
عالئم ،نشانه ها

Symptoms

آثــار و یــا نشــانه هــای قابــل دیــدن یــا قابــل انــدازه گیــری از بیمــاری هــا،

کمبودهــا یــا عفونــت هــا ،ایــن عالئــم ممکــن اســت بــه طــور انفــرادی و یــا
ترکیبــی دیــده شــوند.
هم برگ گلی

Synantherous

گیاهانی که در آنها گل ها و برگ ها همزمان ظهور پیدا می کنند.
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T
تانین

Tanin

مــاده ای شــیمیایی کــه در برخــی از میــوه هــا و بذرهــا وجــود دارد و مــزه َگســی

ایجــاد مــی کند.

ریشه عمودی

Taproot

ریشــه نزولــی یــک گیاه که ریشــه هــای کوچک جانبی از آن منشــعب می شــوند.
علف های چمنی موقتی

Temporary Grasses

گیاهانــی از خانــواده گندمیــان هســتند کــه بــه طــور موقــت بــه عنــوان پوشــش
خــاک مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.
پرورش

Tending

بــه هــر گونــه عمــل اصالحــی اطــاق مــی شــود کــه بــه ســود درختــان ،در هــر

مرحلــه ای از دوران حیــات انجــام گیــرد .از قبیــل تُ ُنــک کــردن و بــرش هــای
اصالحــی آزادســازی ،بُــرش پیچنــده هــا و َکــت زدن گونــه هــای ناخواســته.
پیچک

Tendril

انــدام باریــک و بــدون بــرگ در برخــی از گیاهــان ماننــد َعشَ ــقه کــه بــه طــور

معمــول بــه گیاهــان یــا تکیــه گاه مجــاور مــی پیچــد و گیــاه بــا آن بــاال مــی رود.

بافت

Texture

 -1در پردیســه ســازی ،نشــانگر نمــود ظاهــری گیــاه ،در ارتبــاط بــا ظرافــت یــا

درشــتی بــرگ هــا ،شــاخه هــا و شاخســاره هــای آن مــی باشــد -2 .در مــورد

خــاک منظــور میــزان وجــود ذرات ســه گانــه رس ،ســیلت و شــن مــی باشــد.

نقشه ی موضوعی

Thematic Map

نقشــه ای کــه بــرای نمایــش موضــوع ویــژه ای تهیــه شــود ،ماننــد نقشــه ای کــه

پراکندگــی درختــان را نشــان مــی دهــد.
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بیشه ،بوته زار

Thicket

-1رویــش انبــوه درختــان کوچــک ،بوتــه هــا ،نیزارهــا و غیــره -2.بــه مرحلــه ای

از رویــش درخــت جنگلــی گفتــه مــی شــود کــه از نهــال بزرگتــر و دارای قطــر

برابــر ســینه ای کمتــر از  10ســانتی متــر باشــد.
کود َس َرک

Top-Dressed Fertilizer

کودی است که پس از استقرار گیاه در سطح خاک به کار می برند.
Thinning From Above
ُتنُک کردن گزینشی

نوعــی تُ ُنــک ســازی جنــگل کــه باالخــص بــه نفــع امیدبخــش تریــن پایــه هــا
(کــه الزام ـاً گونــه هــای چیــره نخواهنــد بــود) بــه صــورت یکنواخــت در تــوده
جنگلــی ،بــا برداشــت درختانــی کــه در هــر طبقــه تاجــی ایجــاد مزاحمــت

می نمایند به اجرا در می آید.
ُتنُک کردن از پایین

Thinning From Below

نوعــی تُ ُنــک ســازی اســت کــه باالخــص بــه نفــع پایــه هــای چیــره و یــا در
تُ ُنــک ســازی ســنگین ،بــه ســود درختــان چیــره برگزیــده ،بــه صــورت کمابیش

یکنواخــت در عرصــه تــوده جنگلــی بــا برداشــت نســبت متغیــری از درختــان
دیگــر بــه اجــرا در مــی آیــد.
خار

Thorn

انــدام هــای نــوک تیــز روی ســاقه برخــی از گیاهــان کــه از ســاقه ،برگ و پوســت

منشــاء مــی گیــرد و گیــاه را در برابــر عوامــل نامســاعد محیطــی محافظــت

می کند.

دارپوست خاردار

Thorny Bark

در پردیســه ســازی ،بــه نوعــی پوســت درخــت گفتــه مــی شــود کــه درخــت
مربوطــه بــه خاطــر زیبایــی ناشــی از خــاردار بــودن پوســت تنــه آن کاشــته

می شود .مانند :نوعی زالزالک.
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خاک ورزی

Tillage

عملیاتــی کــه شــرایط خــاک را برای کاشــت بذر و رشــد و نمو گیاه مناســب می ســازد.

نشانه گذاری درخت

Timber Marking

برگزیــدن و مشــخص ســاختن درخــت کــه معمــوالً بــه وســیله نشــانه یــا رنــگ

یــا گــذاردن عالمتــی بــر ســاقه درخــت بــه وســیله چکــش نشــانه گــذاری خــواه
بــه قصــد افکنــدن یــا بــه نیــت نگهــداری صــورت مــی گیــرد.
افکندن انتهایی

Tip Layering

روشــی از افکنــدن کــه در آن بخــش انتهایــی شــاخه در خــاک قــرار داده مــی
شــود تــا ریشــه دار شــود.

تجزیه بافت

Tissue Testing

تجزیــه بافــت هــای انتخابــی گیاهــان بالــغ بــرای تعییــن وضعیــت عناصــر

غذایــی آنهــا بــه عنــوان یــک ابــزار تشــخیص بــرای ارائــه توصیــه هــای کــودی

بــه ویــژه بــرای محصوالتــی بــا دوره رشــد متوســط تــا طوالنــی مــورد اســتفاده
قــرار مــی گیــرد.

تاب آوری ،تحمل

Tolerance

توانایــی یــک گیــاه بــرای ســازگاری بقــاء در برابــر شــرایط نامســاعد محیطــی بــا

تغییــر در فرآیندهــای متابولیکــی خــود.

عوارض نگاری ،نقشه برداری

Topography

برداشــت عــوارض ســطح زمیــن کــه مجموعـاً شــکل زمیــن را از لحــاظ پســتی و

بلنــدی نشــان مــی دهــد .بــه پســتی و بلنــدی ســطح زمیــن نیــز گفته می شــود.
َسرزنی

Topping

قطــع قســمت هــای باالیــی برخــی از گیاهــان جهــت تحریــک شــاخه دهــی آنها.
شکل سازی

Topiary

تربیــت و شــکل دهــی درختــان و درختچــه هــا ،بــه طــور معمــول بــه شــکل
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جانــوارن ،بــا اهــداف زینتــی.
چشم انداز شهری

Townscape

واژه ای کــه در چنــد دهــه گذشــته ،بــرای توصیــف چشــم اندازهــای شــهری،

بــه کار مــی رود.
سمیت

Toxicity

توانایــی ذاتــی و طبیعــی یــک مــاده بــرای ایجــاد اثــرات زیــان آور در زندگــی

انســان ،حیــوان و گیــاه.
تعرق

Transpiration

فرآینــدی کــه طــی آن بخــار آب از طریــق بــرگ یــا ســایر قســمت هــای یــک

گیــاه زنــده بــه اتمســفر آزاد مــی شــود .مکانیســمی کــه گیاهــان از طریــق آن
آب را از دســت مــی دهنــد.

نشاء

Transplant

دانهــال پــرورش یافتــه در بســتر بــذر یــا ظــرف هــای کاشــت ،بــرای انتقــال بــه

محــل کاشــت دائــم.

نهال باز کاشته

Transplanting

از ریشــه در آوردن یــک نشــاء یــا گیــاه از یــک محــل و کشــت آن در محــل
دیگــر را مــی گوینــد .غالبـاً از خزانــه یــا نهالســتان بــه زمیــن اصلــی انتقــال داده
مــی شــود .مثــال :انتقــال نهــال هــا.

تربیت کردن

Training

هدایــت و جهــت دادن شــاخه هــای گیــاه جــوان بــه شــکل مــورد نظــر بــا
پیرایــش ،بســتن و غیــره.
درخت

Tree

گیــاه چوبــی چنــد ســاله بــه طــور معمــول تــک تنــه اســت و از درختچــه کــه
در شــرایط عــادی چنــد تنــه اســت مجــزا مــی شــود.
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دارنَ َورد

Tree Climber

گیاهــی کــه در پــای درخــت کاشــته مــی شــود و از آن بــاال مــی رود ماننــد

برخــی از گونــه هــای یاســمن.
اندازه گیری درخت

Tree Measurement

انــدازه گیــری تمــام مشــخصه هــا ی درخــت شــامل قطــر ،ارتفــاع ،ضریــب

شــکل ،حجــم ،رویــش و  ...مــی باشــد.
گودی بُن درختی

Tree-Tip Pit

گــودال یــا فرورفتگــی کوچکــی کــه براثــر از جــا کنــده شــدن ریشــه درخــت بــه
وجــود مــی آیــد .گــودال های یــاد شــده معمــوالً در مجــاورت کپه هــای کوچکی

تشــکیل مــی شــود کــه از مــواد جــا بــه جــا شــده درســت شــده اســت .پر شــدن
بعــدی ایــن گــودال هــا معمــوالً ماتریــس خــاک ناهمگنــی را بــه وجود مــی آورد.

تربیت روسیمی

Trellis Training

تربیــت شاخســاره هــای درختــان و درختچــه هایــی مانند :تــاک ،روی ســیم های

موازی که با پایه هایی نگه داشته شده اند.
افکندن شیاری

Trench Layering

روشــی از افکنــدن کــه در آن یــک شــاخه بلنــد در کــف شــیار کــم عمقــی قــرار

داده مــی شــود و بــه تدریــج کــه شــاخه هــای جدیــد رشــد مــی کننــد بــه آن

خــاک افــزوده مــی شــود تــا ایــن شــاخه هــا ریشــه دار شــوند.

نهالکاری شیاری

Trench Planting

مســتقر ســاختن درختــان جــوان ،چــه در نهالســتان و یــا بــه هنــگام نهالــکاری

در خــارج از نهالســتان ،در گــوده یــا شــیار کــم ژرفــا یــا در شــکاف ممتــد.
کشت مثلثی

Triangular Planting

روشــی از کشــت درختــان میــوه کــه در آن ،هــر ســه درخــت روی رئــوس یــک
مثلــث قــرار مــی گیرنــد.
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آراستن ،هرس

Trimming

برداشــتن قســمت انتهایــی شــاخه هــای جــوان جهــت شــکل دادن بــه گیاهــان
ماننــد گیاهــان پرچینــی.

نمود گرمسیری

Tropical Effect

در پردیســه ســازی ،بــه شــرایطی گفتــه مــی شــود کــه حال و هــوای گرمســیری

را ایجــاد مــی کند.
سوگرایی

Tropism

واکنــش رشــدی انــدام هــای گیاهــی بــه دلیــل بــه هــم خــوردن تعــادل هورمونی
کــه بــر اثــر محــرک خارجــی صــورت مــی گیرد.
نوک تخت

Truncate

ویژگی برگی که بخش انتهایی آن پهن شده است.

تنه

Trunk

ســاقه ای کــه از قســمت بــاالی ریشــه نشــأت مــی گیــرد و بــه تــاج یــا انشــعاب

ســاقه ختــم مــی شــود .در حقیقــت بــه حــد فاصــل ریشــه و شــروع تــاج درخــت

گفتــه مــی شــود.
بدون تنه

Trunkless

درختــی کــه تنــه نــدارد و معمــوالً شــاخه هــا بالفاصلــه بعــد از ریشــه قــرار
گرفتــه انــد ماننــد درخــت تــوری . Lagerstroemia indica

ژوخه

Tuber

ســاقه تغییــر شــکل یافتــه زیرزمینــی کــه بــرای افزایــش برخــی از گیاهــان

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .در ســیب زمینــی ایــن انــدام ذخیــره ای از
متــورم شــدن بخــش انتهایــی دســتک حاصــل مــی شــود.

نهالکاری در لوله

Tube Planting

کاشــت نهــال در اســتوانه هــای باریــک تــه بــاز از جنــس هــای گوناگــون از قبیل
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بامبــو ،پوســت ،روکــش ،بــرگ نخــل ،پلــی اتیلــن ،کــه در آنهــا بــا تخمــکاری بــه

وجــود مــی آیــد یــا در آنهــا بازکاشــت مــی شــوند .ایــن شــیوه نهــال پــروری در
واقــع طریقــه ای از تولیــد نهــال در ظــروف اســت.
سبز فرش ،پوشش چمنی

Turf

پوشــش ســبزی کــه اغلــب از گیاهــان باریــک بــرگ و ریشــه هــای بــه هــم

چســبیده آنهــا روی ســطح زمیــن تشــکیل شــده اســت و بــه طــور معمــول

کوتــاه نگــه داشــته مــی شــود.
علف چمنی

Turfgrass

گونــه ای علــف چمنــی بــا رشــد خوابیــده اســت کــه بــه طــور مرتــب قطــع مــی
شــود و بــرای ایجــاد چمــن ،ســبزه زار ،میــدان هــای ورزشــی و کنــاره هــای

جــاده هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
گیاهان سبز فرش

Turf Plants

گیاهانــی ماننــد باریــک بــرگان کوتــاه قــد و گیاهــان خزنــده تیــره لوبیاســانان

کــه در ســبزه زارهــا مــی روینــد.

خیش چمن گردان

Turfing Plough

خیشــی کــه بــا برگردانیدن و وارونه ســاختن چمن نوار ممتدی بــه وجود می آورد
تا بر روی چمن وارونه شده یا در داخل نوار اقدام به نهالکاری نمایند.
شاخه چه

Twig

شاخساره کوچک گیاهان چوبی.
گیاهان پیچنده

Twiners

گیاهانــی کــه ســاقه نــرم آنهــا بــه دور تکیــه گاهــی مــی پیچــد و بــاال مــی رود.
ماننــد :نیلوفــر.

دوشاخگی

Twinstem

انشعاب شاخه درخت به دو قسمت.
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U
سنجنده های فراصوتی

Ultrasonic Detectors

وســایل الکترونیکــی کــه بــا انــدازه گیــری انتشــار و عبــور امــواج فراصــوت از

درون درختــن قــادر بــه تشــخیص چگالــی و فشــردگی هــای مختلــف بعنــوان

مثــال در تنــه درخــت هســتند و مــی تــوان بــه ایــن وســیله حفــره هــا و پــوک
شــدگی هــای درونــی چــوب را تشــخیص داد.
َفرا صوت

Ultrasound

امواج صوتی با فرکانس باالتر از حد شنوایی انسان (باالتر از  20کیلوهرتز).
بی خار

Unarmed

ویژگــی گیاهــی کــه در آن هیــچ برآمدگــی نــوک تیــزی مانند خــار ،وجــود ندارد.
رطوبت غیر قابل دسترسی

Unavailable Moisture

آبــی کــه بــه وســیله چســبندگی یــا نیروهــای دیگــر بــه قــدری محکــم نگــه
داشــته مــی شــود کــه معمــوالً گیاهــان نمــی تواننــد بــا ســرعت کافــی آن را
جــذب و رشــد کننــد .عموم ـاً بــا ضریــب پژمردگــی محــدود مــی شــود.
زیر کاشتی

Under Planting

کاشت مستقیم بذر یا نهال در زیر اشکوب توده جنگلی موجود.

هَ َرس ریشه نهال

بُرش ریشه نهال در جای خود در نهالستان.

زیر ُرست

Undercutting
Undergrowth

عنوانــی بــرای تبییــن مجموعــه نباتاتــی از قبیــل گیاهــان علفــی ،درختچــه هــای

پســت و ح ّتــی درختــان کوتــاه کــه در زیــر تــاج پوشــش جنگلــی مــی روینــد.
Understory
زیر ُاشکوب جنگل

به درختان و گونه های چوبی اطالق می شــود که در زیر اُشــکوب باالیی می رویند.
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زیر ُاشکوب

Underwood

در پردیســه ســازی ،بــه گیاهانــی گفتــه مــی شــود کــه مــی تواننــد در زیــر تــاج

درختــان دیگــر رشــد کننــد :ماننــد شمشــاد و بــرگ بــو.

نمونــه دســت نخــورده (خــاک)

Undisturbed Sample

نمونــه هــای یــک خــاک کــه در آن مــواد به قدری دســت نخــورده باقی مانــده اند

کــه بــرای تمــام آزمــون هــای آزمایشــگاهی خــواص فیزیکــی مــاده مناســب

هســتند.

کشاورزی شهری

Urban Agriculture

فعالیت های کشاورزی در محدوده شهرها.

بوم شناسی شهری

Urban Ecology

مطالعــه محــل ســکونت انســان در شــهرها در ارتبــاط بــا منابــع قابــل دســترس

و مصرفــی ،دفــع مــواد زائــد و روابــط مختلــف آنهــا.
جنگلداری شهری

Urban Forestry

اداره فضــای ســبز شــهری طبــق اصــول جنــگل شناســی و مدیریــت جنــگل ،بــه
نحــوی کــه ســاماندهی ســاخته شــده هــای شــهری بیشــتر تابــع آرایــش فضایــی

و پراکندگــی درختــان اســت تــا ســازه هــا.
جزیره گرمایی شهری

Urban Heat Island

افزایــش درجــه دمــای محــدوده هایــی از شــهر ،بــه میــزان  1تــا  2درجه ســانتی

گــراد باالتــر ،بــرای بیشــترین درجــه حــرارت روزانــه و  1تــا  9درجــه ی ســانتی
گــراد ،بــرای کمتریــن درجــه حــرارت روزانــه ،در مقایســه بــا محیــط هــای

روســتایی کــه بــه دلیــل ســطوح نفوذناپذیــر ،کاهــش رطوبــت یــا تغییــر در
تــوازن گرمــا از تغییــر در تــوازن رطوبــت بــه وجــود مــی آیــد.
زمین شهری

Urban Land

مناطقــی کــه بــر اثــر ایجــاد ســاختمان هــا یــا اجــرای کارهــای شــهری بــه گونــه
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ای تغییــر پیــدا کــرده اســت کــه تشــخیص خــاک هایشــان امــکان پذیــر نیســت.
Urban Compost
ُکمپوست شهری

ُکمپوســتی کــه از ضایعــات شــهری ،صنعتــی ،زبالــه هــای شــهری و غیــره تهیــه
مــی شــود .همچنیــن بــه عنــوان ُکمپوســت شــهری نیــز نامیــده مــی شــود.
تاج باالیی

Upper Crown

باالتریــن و در حقیقــت یــک ســوم باالیــی تــاج درخــت اگــر آن را بــه صــورت
عمــودی بــه ســه قســمت مســاوی تقســیم کنیــم.

تنه باالیی

Upper Trunk

باالتریــن و در حقیقــت یــک ســوم باالیــی تنــه اصلــی درخــت اگــر آن را در

امتــداد محــور بــه ســه قســمت مســاوی تقســیم کنیــم.
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V
واریته

Variety

گروهــی از گیاهــان غیــر اهلــی کــه بــا هــم خویشــاوند هســتند ولــی تفــاوت

صفــات آنهــا بــا گــروه هــای مشــابه آن قــدر نیســت کــه بــه صــورت گونــه ای
جداگانــه محســوب شــوند.

عمر گلدانی

Vase Life

مدت زمانی که گل بریده شده از گیاه مادری شاداب باقی می ماند.
برنامه مدیریت پوشش گیاهی

Vegetation Management plan

یــک برنامــه ســاختارمند بــرای حفاظــت ،نگهــداری ،احیــاء و واکاری درختــان و

پوشــش گیاهــی بومــی.
عنصر وانادیم

Vanadium

یــک عنصــر غیــر ضروری کــه در مقادیر بســیار ناچیزی بــرای بعضــی از گونه های

گیاهی مفید می باشد.
اَب َلق

Variegation

به حالت خالدار یا ّ
مخطط بودن رنگ شاخ و برگ اطالق می شود.

سبزی

Vegetable

تمام یا بخشی از گیاهی که به صورت خام یا پخته مصرف می شود.

پوشش گیاهی

Vegetative cover

بــه هــر گونــه گیــاه اعــم از علفــی یکســاله ،درختچــه ،بوتــه ،درخــت،
نــی ،بامبــو ،نخــل و غیــره کــه عرصــه ای را پوشــانیده اســت اطــاق

می شود.

رستنی ها ،پوشش گیاهی

Vegetation

پوشش گیاهی خاک یک منطقه بدون توجه به گونه های گیاهی.
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مالچ پاشی عمودی

Vertical Mulching

فرآینــد کاهــش فشــردگی خــاک و بهبــود حرکــت هــوا ،آب ،مــواد غذایــی و

ریشــه گیــاه در خــاک بوســیله م ّتــه زنــی بــرای ایجــاد حفــره هایــی بــا قطــر 50
تــا  450میلــی متــر بــا عمــق یــک متــر و جایگزیــن کــردن خــاک آن بــا مــواد

بــا بافــت درشــت بــه منظــور چلوگیــری از فروریختــن ســتون خــاک.
رگبرگ

Vein

دسته ای از آوندهای چوب و آبکش در سطح پهنک برگ.
کرم پروری

Vermiculture

تکثیر کرم های خاکی یا کودی جهت استفاده از آنها در تهیه ُکمپوست.
بهاره سازی

Vernalization

القاء گلدهی از طریق قرار دادن گیاه یا بذر مرطوب در دمای پایین.
رگبرگ بندی

Venation

طرز قرارگیری رگبرگ ها در یک برگ.

گیاه بُن
الیــه ای از بافــت گیاهــی زنــده و ســبز کــه پــس از قطــع گیــاه در ســطح خــاک
Verdure

باقــی مــی مانــد.

برگ بندی

Vernation

ترتیب قرارگیری برگ ها در یک جوانه.
منظره

View

پدیــده ای کــه بــه چشــم مــی آیــد یــا از عارضــه ای روی عکــس ثبــت

می شود.

دورنما

Vista

منظــره ای از یــک نمــا کــه فاصلــه آن تــا نقطــه چشــم انــداز بیــش از  400متــر

ا ست .
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شادابی

Vitality

قــدرت رویشــی و زایشــی گیاهــان و جانــوران کــه بســتگی بــه گونــه ،ســن،

ویژگــی هــای ارثــی و شــرایط رویشــگاه و یــا زیســتگاه آنهــا دارد.
وزن بصری

Visual Weight

اصطالحــی کــه در طراحــی منظــر بــرای توصیــف انــرژی یــا بیــان نیــروی برخــی

از عناصــر نســبت بــه ســایر عناصــر در ترکیــب بنــدی کل بــه کار مــی رود.
مفهــوم وزن بصــری کمــک مــی کنــد تــا معلــوم گــردد چــه عنصــری حــواس مــا
را ســریع تــر بــه خــود جلــب مــی کنــد .بــه عنــوان مثــال فــرم هــای عمــودی و

ســتونی و رنــگ هــای گــرم دارای وزن بصــری زیادنــد.

ارزیابی چشمی درخت

(Visual Tree Assessment (VTA

بررســی چشــمی وضعیــت درخــت بــر اســاس ایــن اصــل کــه وقتــی درختــی

مــوادی اضافــی روی خــود ایجــاد مــی کنــد ایــن موضــوع نشــانگر ایجــاد
ســاختارهای ترمیمــی بــرای ترمیــم کاســتی هــا یــا تقویــت ســطوح ضعیفــی

اســت کــه توســط تنــش هــای محیطــی ایجــاد شــده اســت.
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W
گیاه دیواری

Wall Plant

در پردیســه ســازی ،بــه گیاهــی گفتــه مــی شــود کــه در ارتبــاط بــا دیــوار ،بــه
دو صــورت دیــواره ای و یــا ســر دیــواری کاشــته مــی شــود.

سردیواری

Wall Top Tumbler

گیاهــی کــه اغلــب پــای دیــوار کشــت شــده و شــاخه هــای آ ن روی دیــوار
هدایــت مــی شــود ماننــد :پیــچ امیــن الدولــه.
زمین مخروبه

Wasteland

زمینی که برای تولید یا خدمات با ارزش مناسب نیست.

بهره گیری پسماند

Waste Utilization

اســتفاده از پســماند یــا پســاب کشــاورزی و ســایر فعالیــت هــا بــه صــورت قابــل

قبــول زیســت محیطــی بــرای بهســازی یــا نگهــداری خــاک و گیــاه.

َپساب

Waste Water

آبــی کــه پســماند ناشــی از فعالیــت هــای خانــه داری ،مشــاغل و صنایــع را کــه
مخلوطــی از آب و مــواد مع ّلــق و یــا محلــول در آن اســت حمــل مــی کنــد یــا

خــود دارد.

بمباران آب

Water Bombing

افکنــدن ظــرف هــای پــر از آب بــر جنگلــی کــه دســتخوش حریــق اســت .ایــن
گونــه ظــرف هــا بــه محــض برخــورد بــه شــیئی مــی ترکنــد.
نهر آبگذر ،مجرای طبیعی آب

Water Course

کانالی طبیعی که آب از میان آن می گذرد.
آب پاشی

Water Dropping

آب پاشی یا افشاندن مستقیم آب بر روی جنگل حریق زده.
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باغ آبی

Water Garden

در پردیســه ســازی ،بــه مجموعــه ای گفتــه مــی شــود کــه در آن از آب ،گیاهــان

آبــزی و برخــی از جانــوران ماننــد ماهــی اســتفاده مــی شــود.

جمع آوری سیالب

Water Harvesting

جمــع آوری روانــاب حاصــل از بارندگــی از اراضــی و ذخیــره ســازی در مخــازن

روبــاز بــرای تأمیــن آب آبیــاری محصــوالت وابســته بــه آب بــاران.
ظرفیت نگهداری آب

Water Holding Capacity

حداکثــر میــزان آبــی کــه خــاک مــی توانــد پــس از توقــف جریــان زهکشــی
آزاد ،در خــود نگــه دارد .حــد باالیــی آب قابــل اســتفاده قابلیــت نگهــداری آب
بســتگی بــه بافــت خــاک دارد و از ده درصــد در خــاک شــنی تــا  45درصــد در

خــاک رســی متفــاوت مــی باشــد وقــوع بارندگــی یــا آبیــاری در باالتــر از WHC
باعــث هــدر رفتــن آب بــه صــورت روانــاب یــا نفــوذ عمقــی مــی گــردد.
آب سیری

Water Logged

جایگزینــی هــوای خاک با آب ناشــی از آبیاری افزون ،نشــت و یا زهکشــی ناکافی.
آب ایستایی

Water Logging

ویژگــی یــک خــاک کــه فاقــد زهکشــی مناســب بــوده و آب در آن جمــع شــود

ماننــد خــاک هــای بــا بافــت ســنگین رســی.

چاقوی آبی

Water Knife

یــک وســیله هیدرولیکــی کــه بــا اســتفاده از جریــان آب بــا فشــار مناســب بــرای

جابجایــی خــاک یــا قطــع کــردن ریشــه گیــاه اســتفاده مــی شــود .در فشــارهای
پاییــن از ایــن دســتگاه بــرای کنــار زدن خــاک و نمایــان کــردن ریشــه گیــاه
اســتفاده مــی شــود.

پراکنده کردن آب

Water Spreading

ریختــن مصنوعــی آب یــا هدایــت آن بــر زمیــن هــا بــه منظــور ذخیــره کــردن
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آن در زمیــن بــرای برداشــت بعــدی آن.
َتنِش رطوبتی

Water Stress

تنش ناشی از کمبود آب.

سفره آبی

Water Table

ســطح آب در حجــم عمــده ای از آب غیــر محصــور کــه در آن فشــار ســیال در
منفذهــای محیــط متخلخــل در فشــار اتمســفر اســت ،و بــه صــورت ســطوحی

تعریــف مــی شــود کــه آب در چــاه هــا در آن حــد مــی ایســتد کــه بــه حجــم
عمــده ای از آب نفــوذ کنــد و در فاصلــه ای بــه انــدازه کافــی دور از آن حجــم قرار

دارد کــه آب ســاکن را در خــود نگــه دارد .در چــاه هایــی کــه بــه عمــق هــای

بیشــتر نفــوذ مــی کننــد ســطح آب بــاال یــا پاییــن ســفره آب قــرار مــی گیــرد
اگــر مجموعــه ای از جریــان آب زیرزمینــی در جهــت بــاال یــا پاییــن وجــود

داشــته باشــد.

کارآیی مصرف آب

Water Use Efficiency

مقدار ماده خشک تولید شده به ازاء هر واحد آب.

آبپاش

Watering Can

ظرفــی فلــزی یــا پالســتیکی بــا ســردوش کــه از آن بــرای آب دادن گیاهــان

کوچــک ،اســتفاده مــی شــود.
آب پاشی

Watering–In

آب دادن بــه پوشــش چمنــی بالفاصلــه بعــد از مصــرف مــواد شــیمیایی بــرای

حــل کــردن و یــا شســتن مــواد از ســطح گیــاه و بــردن آن هــا بــه خــاک.

رنگ های گرم

Warm Colors

رنگ هایی مانند قرمز ،نارنجی و زرد که سبب ایجاد هیجان می شوند.
پوشش مومی

Wax Coating

الیــه نازکــی ازمــوم کــه ســاقه ،بــرگ ،و میــوه بیشــتر گیاهــان را مــی پوشــاند.
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مــوم در ســلول هــای اپیدرمــی ســاخته و از طریــق مجــاری باریــک در دیــواره

ســلولی بــه ســطح بیرونــی گیــاه منتقــل مــی شــود .از الگــوی پوشــش مومــی بــه
عنــوان یــک صفــت ظاهــری در رده بنــدی ســطوح پاییــن تــر از جنــس اســتفاده

ـرق مؤثــر بــوده و بنابرایــن نوعــی
مــی شــود .ایــن الیــه در کاهــش تبخیــر و تعـ ّ
ســاز وکار مقاومــت در برابــر تنــش کــم آبــی اســت.

علف هَ رز

Weed

گیــاه ناخواســته در محصــول مــورد نظــر کــه از بابــت مــواد غذایــی ،آب و غیــره
بــا محصــول اصلــی رقابــت مــی کنــد و یــا میزبــان آفــات و بیمــاری هاســت.
ِو جین کردن

Weeding

شخمی سبک و سطحی برای از بین بردن علف های هرز.
کاربرد توأم علف کش و کود

Weed and Feed

مخلوط کردن و به کار بردن توام کود شیمیایی و علف کش.

قلمرو علف هرز

Weed Domain

سطحی از زمین که در اختیار و اشغال علف هرز است.

هرزه دار

Weed Tree

هــر درختــی از گونــه هــای فاقــد ارزش اقتصــادی یــا دارای ارزش انــدک در
رویشــگاه مــورد نظــر بــه ویــژه وقتــی کــه یــک یــا چنــد درخــت چوبــده پُــر بهــا

را در هــر مرحلــه ای از توســعه تهدیــد کنــد ک در ایــن صــورت بایــد آن را از

تــوده حــذف کــرد.
چاه

Well

بــه منظــور رســیدن بــه ســطح آب هــای زیرزمینــی و یــا اســتفاده هــای دیگــر
حفــر مــی شــود.

لوگ چاه

Well Log

مــوارد ثبــت شــده از تأســیس یــک چــاه شــامل مشــخصات ســاخت ،عمــق،
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مالــک ،مــکان و توصیفــی از ویژگــی خــاک کــه توســط حفــر کننــده چــاه تهیــه

مــی شــود.

تراوش چاه

Well Purging

فرآینــد خــارج کــردن آب از یــک چــاه تــا ورود آبــی کــه از تــه چــاه مــی جوشــد

و بــه چــاه اضافــه مــی گــردد.
مجنون

Weeping

حالــت خــم شــدن سرشــاخه هــای درختــان بــه طــرف پاییــن .مانند بیــد مجنون
خیس زار ،اراضی باتالقی

Wetland

منطقــه ای واقــع در بیــن زیســت بوم آبی و خشــکی که بــرای دوره هــای طوالنی

بــه حالــت غرقابــی و اشــباع اســت ،خــاک هــای هیدریــک تولیــد مــی کنــد

و بستر رشد گیاهان آبدوست است.
گاری دستی

Wheelbarrow

وسیله ای با یک چرخ برای جابه جایی خاک ،گلدان و غیره.
داربرداری

Hole-Tree Logging

افکنــدن و جابــه جــا کــردن درخــت کامــل همــراه تــاج و گاهــی هــم بــا ریشــه

تــا شــاخه پیرایــی و ریشــه زنــی و بینــه بــری آن در محــل خــاص یــا در کارخانــه
صــورت گیرد.

برگ فراهم

Whorled Leaf

سه یا چند برگ که روی یک گره قرار دارند.

پهنه وحشی

Wilderness

بــه مناطقــی گفتــه مــی شــود کــه بــه صــورت طبیعــی رهــا شــده انــد و تحــت
تأثیــر فعالیــت هــای انســان قــرار ندارنــد.
پناهگاه حیات وحش

Wildlife Sanctuary

مناطقــی مشــابه بــا پــارک هــای حمایــت حیــات وحــش مــی باشــند بــا ایــن
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تفــاوت کــه محــدوده و قلمــرو مشــخصی ندارنــد.
پژمردگی

Wilting

حالتــی کــه گیــاه شــادابی خــود را بــر اثــر کــم آبــی از دســت مــی دهــد و در
حالــت هــای شــدید موجــب ریــزش بــرگ ،گل و میــوه مــی شــود.
بادزدگی

Wind Blast

آســیب وارده بــه شــاخه ،بــرگ ،گل یــا میــوه درخــت در اثــر بــاد کــه عمدت ـاً

مکانیکــی اســت.

بادشکن

Wind Break

درختــان ،بوتــه هــا ،یــا ســایر پوشــش هــای گیاهــی کــه معمــوالً عمــود یــا
تقریب ـاً عمــود بــر جهــت اصلــی بــاد کاشــته مــی شــوند و از خــاک ،گیاهــان،

ســاختمان هــای مســکونی ،جــاده هــا و ماننــد آنهــا در برابــر تأثیــر بــاد حفاظــت

مــی کننــد.
بادزدگی

Wind Burn

ســوختگی در بــرگ هــای فوقانــی غـ ّ
ـات و علــف هــای چمنــی کــه ناشــی از
خشــکی هــوا و بــر اثــر بادهــای شــدید اســت.

بادافتاده

Windfall

بــه درختــی گفتــه مــی شــود کــه در اثــر بــاد واژگــون شــده یــا ســاقه اش

شکســته باشــد یــا دیگــر اجــزای آن را بــاد بــرده باشــد.
باد شکل سازی

Wind Figuration

تغییرهــای ایجــاد شــده در شــاخه هــای درختــان بــر اثــر وزش بــاد مــداوم بــه
ویــژه هنگامــی کــه بــاد حامــل ذرات نمــک دریــا باشــد.

باد بردبار

Wind Firm

بــه درختــی گفتــه مــی شــود کــه قــادر اســت در مقابــل بادهــای تنــد ایســتادگی
کنــد .چنیــن درختانــی ممکــن اســت نتواننــد بــه صــورت مســتقیم و افراشــته
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ســرپا بماننــد و در اثــر بــاد بــه کجــی یــا خمیدگــی یابــه هــر دو پدیــده دچــار
شــوند .چنیــن درختانــی در معــرض آســیب هــای ناشــی از بادخوردگــی نیــز

خواهنــد بــود.

بادگرده افشانی ،بادگشنی

Wind Pollination

حرکت دانه گرده از بساک به ُکالله با جریان باد.
بادلرزه

Windshake

لــرزش هایــی کــه در ســاقه هــای درخــت بــر اثــر تنــش هــای ناشــی از وزش

بــاد ایجــاد مــی شــود.

کمپوست سازی در هوای باز

Windrow Composting

شــیوه ســاخت کمپوســت در هــوای بــاز کــه مــواد کمپوســت پذیــر در ردیــف
هــا ،کپــه هــا یــا مخــازن تهویــه دار یــا گــودال قــرار داده مــی شــود و گاهــگاه
برگردانــده و مخلــوط مــی شــوند .ایــن فرآینــد مــی توانــد هــوازی یــا بــی هوازی

باشــد.

درختزار

Wood

گروهــی یــا اجتماعــی از درختــان کــه کمابیــش تنگاتنــگ هــم مــی روینــد و
معمــوالً در انــدازه گیــری کوچکتــر از جنــگل اســت.
تراشه های چوب

Wood Shavings

بقایــای حاصــل از رنــده کــردن چــوب هــا کــه در آمیختــه هــای خاکــی بــه کار
مــی رود.

چوبــی

Woody

ویژگــی گیــاه چنــد ســاله ای کــه دیــواره هــای ثانویــه یاختــه هــای آن ضخیــم

و لیگنینــی شــده (چوبــی شــده) ،ماننــد :درختــان و درختچــه هــا.
َصمغ زخم

Wound Gum

شــیرابه غلیظــی کــه هنــگام پیونــد در برخــی از گیاهــان موجــب بســته شــدن
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آوندهــای چوبــی و جلوگیــری از آب از دســت دهــی محــل بریــده شــده گیــاه

مــی شــود.

زخم ریشه ها

Wound Roots

ریشــه هایــی کــه پــس از قلمــه گیــری ،در واکنــش بــه زخــم زنــی ایجــاد

می شوند.

زخم زنی

Wounding

ایجاد هر نوع زخم در پایین قلمه به منظور تحریک ریشه زایی.

پیوند بند

Wrapping Material

مــا ّده ای ماننــد نوارهــای پالســتیکی ،الســتیکی و پارچــه ای یــا نــخ مومــی کــه
بــرای بســتن کــو پیونــد از آن اســتفاده مــی شــود.
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X
خشک

Xeric

رویشگاه یا زیستگاهی با شرایط رطوبتی خیلی کم.
خشکی ُرست

Xerophytes

گیاهانی که می تواند شرایط خشک و کم آب را تحمل کند.

خشک منظر

Xeroscape

-1گســتره ای از یــک منطقــه خشــک طبیعــی -2 .اســتفاد از بوتــه هــا و
درختچــه هــای بومــی خشــکی پســند در فضــای ســبز بــه منظــور صرفــه جویــی

در مصــرف آب.
آوند چوبی

Xylem

شــبکه انتقالــی کــه آب و مــواد معدنــی جــذب شــده از ریشــه را بــه انــدام هــای

هوایــی گیــاه هدایــت مــی نمایــد.
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Y
نونهال

Yearling

نهال یکساله.
جوان

Young

درختــی کــه ســن آن کمتــر از  20درصــد از تمــام عمــری اســت کــه بــرای آن
مــورد انتظــار اســت.
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Z
کمبود عنصر روی

Zn Deficiency

عالئــم عمومــی کمبــود روی عبارتنــد از توقــف رشــد ،ضعیــف شــدن پنجــه زنی،
بــروز ل ّکــه ســبز روشــن مایــل بــه زرد ،نوارهــای زرد رنــگ پریــده در کنــاره هــای

رگبــرگ اصلــی ،در غـ ّ
ـات و تــک لپــه ای هــا بــروز لکــه هــای قهــوه زنــگ ماننــد
روی بــرگ هــا مشــاهده مــی گردد.
سم ّیت روی

Zinc Toxicity

غلظــت زیــاد عنصــر روی در بافــت گیاهــی کــه منتهــی بــه کاهــش رشــد ریشــه
و توســعه بــرگ و بــه دنبــال آن بــروز زردی مــی شــود.

منطقه

Zone

-1ناحیــه ای کــه از گیــاگان و جانــوران معینــی متشــکل اســت -2 .نــوار یــا

کمربنــدی کــه گونــه هــای معینــی محــدود بــه آن شــده انــد -3 .پهنــه ای از
پــارک م ّلــی و یــا جنگلــی کــه بــه واســطه ویژگی هــای اکولوژیکــی و اقتصــادی –
اجتماعــی خــود بــرای انجــام کاربــری معیــن زون بنــدی شــده انــد -4 .پهنــه ای

از شــهری کــه بــه واســطه ویژگــی هــای زیســت محیطــی خــود بــرای اســتفاده

معینــی زون بنــدی شــده انــد.
منطقه بندی ،زون بندی

Zoning

-1تقســیم ســرزمین بــه بخشــهایی کــه هــر بخــش تــوان اکولوژیکــی و نیــاز

اقتصــادی – اجتماعــی ویــژه خــود را دارد .زون واحــد برنامــه ریــزی کالن اســت،

همانگونــه کــه اکوسیســتم خــرد واحــد ارزیابــی اســت -2 .طبقــه بنــدی محیــط
زیســت بــرای اســتفاده یــا کاربــری ویــژه.
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بخش دوم

درختان خزان کننده
Deciduous Trees

212

نام فارسیَ :افرای سیاه یا َافرا زبان گنجشکی

نام علمیAcer negundo :

موارد کاربرد :پیرامون بزرگراه ها،پیرامون خیابانها ،مناسب پوشش

213

نام فارسیَ :افرای برگ پنجه ایَ ،افرای ژاپنی
نام علمیAcer palmatum :

مــوارد کاربــرد :منظــر پاییــزی ،منظــر زمســتانی ،مناســب کاشــت

در چمــن ،ســایه گســتر

214

نام فارسیُ :ک ُ
رکف یا َافرای چناری
نام علمیAcer platanoides:

مــوارد کاربــرد :پیرامــون بزرگــراه هــا ،پیرامــون خیابانهــا،

احــداث پرچین/حصــار ،ســایه گســتر ،چنــد پایــه ،تــک پایــه

215

نام فارسیَ :افرای قرمز

نام علمیAcer rubrum :

موارد کاربرد :پیرامون خیابانها ،سایه گستر ،کاشت در چمن

216

نام فارسیَ :افرای خاکستری /نقره ای
نام علمیAcer saccharinum :
موارد کاربرد :منظر پاییزی

217

نام فارسی :شاه بلوط سرخ هندی
نام علمیAesculus carnea :

موارد کاربرد :پیرامون خیابانها ،سایه گستر ،کاشت در چمن

218

رعر ،پردیس ،آیالن
نام فارسیَ :ع َ

نام علمیAilanthus altissima :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون بزرگــراه هــا ،پیرامــون خیابــان هــا،

ایجــاد پوشــش ســایه گســتر ،مناســب بــرای بــاد شــکن،

مناســب بــرای اراضــی شــیبدار

219

نام فارسی :شب خسب/ابریشم قرمز
نام علمیAlbizzia julibrissin :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون خیابانهــا ،مناســب کاشــت در چمــن،
ســایه گســتر،تک پایــه و چنــد پایــه

220

نام فارسی :توسکای آمریکایی
نام علمیAlnus rubra :

موارد کاربرد :ایجاد پوشش

221

نام فارسی :توس

نام علمیBetula pendula :

مــوارد کاربــرد :منظــر زمســتانی ،مناســب کاشــت در چمــن،
ایجــاد پوشــش

222

مرز
نام فارسیَ :م َ

نام علمیCarpinus bentulus :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون خیابانهــا ،ایجــاد پوشش،ســایه گســتر،

چنــد پایــه

223

نام فارسی :گردوی آمریکایی(پی کان)
نام علمیCarya ilinoensis :

موارد کاربرد :سایه گستر ،مناسب کاشت در چمن

224

نام فارسی :شاه بلوط

نام علمیCastanea dentate :
موارد کاربرد :سایه گستر

225

نام فارسی:کاتالپا/جوالدوزک

نام علمیCatalpa bignonioides :

موارد کاربرد :منسب کاشت در چمن ،سایه گستر ،تک پایه

226

نام فارسی :داغداغان

نام علمیCeltis australis :

موارد کاربرد :پیرامون بزرگراهها ،پیرامون خیابانها ،ایجاد پوشش

227

نام فارسی :درخت ال  /زغال اخته
نام علمیCornus florida :

موارد کاربرد :پیرامون خیابانها ،کاشت در چمن

228

نام فارسیَ :پر

نام علمیCuthnus coggygria :

موارد کاربرد :کنترل فرسایش ،تک پایه ،منظر پاییزی

229

نام فارسی :زالزالک

نام علمیCrataegus lavallei :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون خیابانهــا ،احــداث پرچیــن /حصــار،

مناســب کاشــت در چمــن ،ســایه گســتر ،منطــق دارای آلودگــی
هــوا ،چنــد پایــه

230

نام فارسی :زالزالک پرپر

نام علمیCrataegus oxyacantha :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون خیابانهــا ،مناســب کاشــت در چمــن،
احــداث پرچیــن /حصــار

231

نام فارسیِ :ولیک ،زالزالک وحشی

نام علمیCrataegus phaenopyrum :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون خیابانهــا ،مناســب کاشــت در چمــن،
احــداث پرچیــن  /حصــار

232

نام فارسی :خرمالو

نام علمیDiuspyros kaki :
موارد کاربرد :منظر پاییزی

233

نام فارسی :سنجد

نام علمیElaeagnus angustifolia :

مــوارد کاربــرد :ســایه گســتر ،احــداث پرچیــن  /حصــار ،منســب
بــرای بــاد شــکن ،تــک پایــه

234

نام فارسی :راش

نام علمیFagus sylvatica :

مــوارد کاربــرد :ســایه گســتر ،مناســب کاشــت در چمــن /

حصــار ،تــک پایــه

235

نام فارسی :انجیر

نام علمیFicus carica :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون خیابانهــا ،ایجــاد پوشــش ،تــک پایــه،

چنــد پایــه

236

نام فارسی :سیداالشجار

نام علمیFirmiana simplex :

موارد کاربرد :منسب کاشت در چمن

237

نام فارسی :زبان گنجشک

نام علمیFraxinus velutina :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون بزرگــراه هــا ،پیرامــون خیابــان هــا،

ایجــاد پوشــش ســایه گســتر ،مناســب بــرای بــاد شــکن،
مناســب بــرای اراضــی شــیبدار ،تــک پایــه ،چنــد پایــه

238

نام فارسی :جینگو

نام علمیGinkgo biloba :

مــوارد کاربــرد :منظــر زمســتانی ،مناســب کاشــت در چمــن،
مناطــق دارای آلودگــی هــوا ،تــک پایــه

239

نام فارسی :لی َلکی بی خار

نام علمیGleditsia triacanthos inermis :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون بزرگــراه هــا ،احــداث پرچیــن /حصــار،

مناســب کاشــت در چمــن ،ســایه گســتر ،مناســب بــرای بــاد
شــکن ،تــک پایــه ،چنــد پایــه

240

نام فارسی :نورا

نام علمیJacaranda acutifolia :
موارد کاربرد :پیرامون خیابان ها ،تک پایه

241

نام فارسی :گردو

نام علمیJuglans regia :

موارد کاربرد :سایه گستر ،مناسب کاشت در چمن

242

نام فارسی :باران طالیی یا درخت زنگوله

نام علمیKoelreuteria paniculata :

مــوارد کاربــرد :منظــر زمســتانی ،پیرامــون بزرگــراه هــا ،پیرامون
خیابــان هــا ،مناســب کاشــت در چمــن ،ســایه گســتر ،تــک پایه

243

نام فارسی :پروانه

نام علمیLaburnum watereri :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون خیابــان هــا ،مناســب کاشــت در چمــن،

چنــد پایه

244

نام فارسی :توری

نام علمیLagerstroemia indica :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون بزرگــراه هــا ،پیرامــون خیابــان هــا،

مناســب کاشــت در چمــن ،ســایه گســتر ،تــک پایــه ،چنــد پایــه

245

نام فارسی :عنبر سائل

نام علمیLiquidambar styraciflua :

مــوارد کاربــرد :منظــر پاییــزی ،منظــر زمســتانی ،پیرامــون

خیابــان هــا ،مناســب کاشــت در چمــن ،تــک پایــه ،چنــد پایــه

246

نام فارسی :الله

نام علمیLiriodendron tulipfera :

مــوارد کاربــرد :مناســب کاشــت در چمــن ،ســایه گســتر ،تــک

پایــه

247

نام فارسی :ماکلورا(توت آمریکایی)
نام علمیMaclura pomifera :

مــوارد کاربــرد :مناســب بــرای بــاد شــکن ،احــداث پرچیــن/
حصــار ،کنتــرل فرســایش

248

نام فارسی :ماگنولیای زمستانه یا گل بنفش
نام علمیMagnolia soulangeana :

مــوارد کاربــرد :مناســب کاشــت در چمــن ،مناطــق دارای آلودگی

هــوا ،تــک پایه

249

نام فارسی :سیب گل

نام علمیMalus species :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون خیابــان هــا ،مناســب کاشــت در چمــن،

احــداث پرچیــن /حصــار ،تــک پایــه

250

نام فارسی :زیتون تلخ

نام علمیMelia azedarach umbraculiforis :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون بزرگــراه هــا ،پیرامــون خیابــان هــا،
ایجــاد پوشــش ،چنــد پایــه

251

نام فارسی :توت سیاه

نام علمیMarus nigra :

موارد کاربرد :پیرامون خیابان ها ،سایه گستر ،تک پایه ،چند پایه

252

نام فارسی :پالونیا

نام علمیPaulownia tomentosa :

موارد کاربرد :سایه گستر ،مناسب کاشت در چمن

253

نام فارسی :پسته چینی

نام علمیPistacia chinensis :

موارد کاربرد :سایه گستر ،پیرامون خیابان ها ،تک پایه

254

نام فارسی :چنار کالیفرنیا

نام علمیPlatanus racemosa :

موارد کاربرد :سایه گستر ،تک پایه ،کنترل فرسایش

255

نام فارسی :سپیدار (کبوده)
نام علمیPopulus alba :

مــوارد کاربــرد :مناطــق دارای آلودگــی هــوا ،مناســب بــرای بــاد

شــکن ،چنــد پایــه

256

نام فارسی :تبریزی

نام علمیPopulus nigra italica :

موارد کاربرد :مناسب برای باد شکن ،چند پایه

257

نام فارسی :زرد آلو

نام علمیPrunus armeniaca :
موارد کاربرد :سایه گستر ،تک پایه

258

نام فارسی :بادام

نام علمیPrunus amygdalus :
موارد کاربرد :تک پایه

259

نام فارسی :گیالس

نام علمیPrumus avium :
موارد کاربرد :تک پایه

260

نام فارسی :آلبالو

نام علمیPrumus avium :
موارد کاربرد :تک پایه

261

نام فارسی :بلوط قرمز

نام علمیQuercus coccinea :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون خیابــان هــا ،ســایه گســتر ،تــک پایــه،

منظــر زمســتانی

262

نام فارسی :بلوط خاکستری

نام علمیQuercus douglasi :

موارد کاربرد :منظر زمستانی ،سایه گستر ،کنترل فرسایش

263

نام فارسی :اقاقیا معمولی

نام علمیRobinia pseudoacacia :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون بزرگــراه هــا ،پیرامــون خیابــان هــا،

ایجــاد پوشــش ،ســایه گســتر ،مناطــق دارای آلودگــی هــوا،

مناســب بــرای بــاد شــکن ،مناســب ســطح شــیبدار ،چنــد پایــه

264

نام فارسی :بید مجنون

نام علمیSalix babylonica :

مــوارد کاربــرد :مناســب کاشــت در چمــن ،ایجاد پوشــش ،ســایه
گســتر ،تــک پایه

265

نام فارسی :سوفورا

نام علمیSophora japonica :

مــوارد کاربــرد :منظــر زمســتانی ،ســایه گســتر ،پیرامــون خیابان
هــا ،مناســب کاشــت در چمــن ،تــک پایه

266

نام فارسی :سوربوس  /بارانک برگ شانه ای

نام علمیSorbus aucuparia :

مــوارد کاربــرد :مناســب کاشــت در چمــن ،تــک پایــه ،منظــر
پاییــزی

267

نام فارسی :لی ال درختی (یاس خوشه ای درختی)
نام علمیSyringa amurensis japonica :

موارد کاربرد :پیرامون خیابان ها ،ایجاد پوشش ،تک پایه

268

نام فارسی :درخت گز

نام علمیTamarix parviflora :

مــوارد کاربــرد :احــداث پرچیــن /حصــار ،مناســب بــرای بــاد

شــکن ،کنتــرل فرســایش

269

نام فارسی :درخت َنمدار

نام علمیTilia americana :

مــوارد کاربــرد :ســایه گســتر ،پیرامــون خیابــان هــا ،مناســب
کاشــت در چمــن ،تــک پایــه

270

نام فارسی :درخت تون

نام علمیToona sinensis :

موارد کاربرد :سایه گستر ،پیرامون خیابان ها

271

نام فارسی :نارون آمریکایی

نام علمیUlmus americano :

موارد کاربرد :سایه گستر ،مناسب کاشت در چمن ،تک پایه

272

نام فارسی :نارون آسیایی

نام علمیUlmus pumila :

موارد کاربرد :سایه گستر ،کنترل فرسایش

273

نام فارسی :درخت آزاد

نام علمیZelkova serrata :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون خیابــان هــا ،ســایه گســتر ،مناســب

کاشــت در چمــن ،احــداث پرچیــن /حصــار  ،مناســب بــرای بــاد
شــکن،
274

درختان سوزنی برگ
Needle Leaved Trees

275

نام فارسی :عناب (زیزفون)

نام علمیZizyphus jujuba :

موارد کاربرد :مناسب کاشت در چمن ،تک پایه

276

نام فارسی :نراد سپید (آبی اس)
نام علمیAbies alba :

مــوارد کاربــرد :منظــر زمســتانی ،پیرامــون خیابــان هــا ،مناســب
کاشــت در چمــن ،مناطــق دارای آلودگــی هــوا ،تــک پایــه

277

نام فارسی :آرو کاریا شیلی

نام علمیAraucaria araucana :

موارد کاربرد ، :مناسب کاشت در چمن ،تک پایه

278

نام فارسی :آرائو کاریا استرالیایی

نام علمیAraucaria bidwilla :

موارد کاربرد :مناسب کاشت در چمن ،تک پایه

279

نام فارسی :کاج مطبق یا آرائو کاریا آمریکایی
نام علمیAraucaria excelsa :

موارد کاربرد :مناسب کاشت در چمن ،تک پایه

280

نام فارسی :سِ در اطلس

نام علمیCedrus atlantica :

مــوارد کاربــرد :مناســب کاشــت در چمن ،ســایه گســتر ،مناســب
بــرای اراضی شــیبدار

281

نام فارسی :سِ در دئودرا

نام علمیCedrus deodara :

مــوارد کاربــرد :مناســب کاشــت در چمــن ،ســایه گســتر ،تــک

پایــه

282

نام فارسی :سِ در الوسون

نام علمیChamaecyparis lawsoniana :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون خیابــان هــا ،مناســب کاشــت در چمــن،

ایجاد پوشــش

283

نام فارسی :سِ در ژاپنی یا (شبه سِ در)

نام علمیChamaecyparis obtusa :
موارد کاربرد :تک پایه

284

نام فارسی :کامیس پاریس

نام علمیChamaecyparis pisifera :

موارد کاربرد :مناسب کاشت در چمن  ،تک پایه

285

نام فارسی :کریپتو مریا

نام علمیCryptomeria japonica :

مــوارد کاربــرد :مناســب کاشــت در چمــن ،احــداث پرچیــن/
حصــار ،تــک پایــه

286

نام فارسی :سرو آریزونا (سرو سیمین /سرو نقره ای)
نام علمیCupressus arizonica(Hort( :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون بزرگــراه هــا ،پیرامــون خیابــان هــا،
ایجــاد پوشــش ،ســایه گســتر ،مناســب بــرای بــاد شــکن ،تــک

پایــه ،چنــد پایــه

287

نام فارسی :سرو شیرازی

نام علمیCupressus sempervirsens Var.fastigiata :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون بزرگــراه هــا ،پیرامــون خیابــان هــا،

مناســب کاشــت در چمــن ،مناســب بــرای بــاد شــکن ،مناســب
بــرای اراضــی شــیبدار

288

نام فارسیُ :ارس معطر

نام علمیJuniperus chinensis :

مــوارد کاربــرد :مناســب کاشــت در چمــن ،احــداث پرچیــن/
حصــار ،تــک پایــه

289

نام فارسی :سرو کوهی یا پیرو

نام علمیJuniperus communis :

مــوارد کاربــرد :احــداث پرچیــن /حصــار ،مناســب کاشــت در

چمــن ،ایجــاد پوشــش ،مناســب بــرای اراضــی شــیبدار ،تــک

پایــه ،چنــد پایــه
290

نام فارسی :جونی پر سوسماری (ارس سوسماری)
نام علمیJuniperus pachyphloes :

موارد کاربرد :سایه گستر ،تک پایه ،کنترل فرسایش

291

نام فارسی :عود

نام علمیIbocendrus decurrens :

مــوارد کاربــرد :احــداث پرچیــن /حصــار ،مناســب بــرای بــاد

شــکن ،تــک پایــه

292

نام فارسی :نوئل

نام علمیpiceapungens :

مــوارد کاربــرد :مناســب کاشــت در چمــن ،تــک پایــه ،چنــد

پایــه

293

نام فارسی :کاج قناری

نام علمیPinus canariensis :

موارد کاربرد ، :تک پایه ،کنترل فرسایش

294

نام فارسی :کاج مدیترانه یا کاج َح َلب
نام علمیPinus halepensis :

مــوارد کاربــرد :مناســب بــرای بــاد شــکن ،کنتــرل فرســایش،

چنــد پایــه

295

نام فارسی :کاج سیاه

نام علمیpinus nigra :

مــوارد کاربــرد :مناســب کاشــت در چمــن ،مناســب بــرای بــاد
شــکن ،کنتــرل فرســایش

296

نام فارسی :کاج چتری

نام علمیPinus pinea :

مــوارد کاربــرد :ســایه گســتر ،مناســب کاشــت در چمــن ،تــک

پایــه

297

نام فارسی :کاج کاشفی

نام علمیPinus radiata :

مــوارد کاربــرد : :ســایه گســتر ،احــداث پرچیــن /حصار ،مناســب

بــرای بــاد شــکن ،کنترل فرســایش

298

نام فارسی :سدر مرداب (پودو کارپوس)
نام علمیPodocarpus elongatus :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون خیابــان هــا ،ایجــاد پوشــش ،ســایه
گســتر ،تــک پایــه

299

نام فارسی :سوکویا (درخت غول)
نام علمیSequoia gigantea :

موارد کاربرد :مناسب کاشت در چمن ،تک پایه

300

نام فارسیُ :سرخدار

نام علمیTexos baccata :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون بزرگــراه هــا ،پیرامــون خیابــان هــا،
مناســب کاشــت در چمــن ،تــک پایــه ،چنــد پایــه

301

نام فارسی :دارتاالب یا سرو مردابی

نام علمیTaxodium distichum :

موارد کاربرد :تک پایه ،کنترل فرسایش

302

نام فارسی :تویا ،نوش ،سرو تبری
نام علمیThuja orientalis :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون بزرگــراه هــا ،پیرامــون خیابــان هــا،

مناســب کاشــت در چمــن ،احــداث پرچیــن /حصــار ،مناطــق
دارای آلودگــی هــوا،

303

نام فارسی :سدر قرمز

نام علمیThuja plicata :

مــوارد کاربــرد :مناســب کاشــت در چمــن ،احــداث پرچیــن/
حصــار ،تــک پایــه

304

نام فارسی :تویا کانادایی

نام علمیTsuga canadensis :

مــوارد کاربــرد :مناســب کاشــت در چمــن ،احــداث پرچیــن/
حصــار ،تــک پایــه

305

درختان همیشه سبز پهن برگ
Broadleaved Evergreen Trees

306

نام فارسی :آکاسیا (میموزا)

نام علمیAcacia baileyana :

موارد کاربرد :تک پایه ،کنترل فرسایش

307

نام فارسی :میموزا نقره ای یا آکاسیا نقره ای

نام علمیAcacia decurrens dealbata :

موارد کاربرد :تک پایه ،کنترل فرسایش

308

نام فارسی :میموزا طالیی یا آکاسیا طالیی
نام علمیAcacia longifolia :

مــوارد کاربــرد :احــداث پرچیــن /حصــار ،مناســب کاشــت در

چمــن ،ایجــاد پوشــش ،کنتــرل فرســایش

309

نام فارسی :میموزا ساقه سیاه

نام علمیAcacia melanoxylon :

مــوارد کاربــرد :ســایه گســتر ،احــداث پرچیــن /حصــار ،مناســب
بــرای بــاد شــکن ،کنتــرل فرســایش

310

نام فارسی :میموزا گل سفید یا ابریشم توپی
نام علمیAlbizzia lophantha :
موارد کاربرد :کنترل فرسایش

311

نام فارسی :درخت بطری یا چتر ژاپنی

نام علمیBrachychiton populneus :

مــوارد کاربــرد :ســایه گســتر ،پیرامــون خیابــان هــا ،مناســب
کاشــت در چمــن

312

نام فارسی :سیب مکزیکی

نام علمیCasimiroa edulis :
موارد کاربرد :تک پایه ،سایه گستر

313

نام فارسی :کازوارینا :دم اسب درخت

نام علمیCasuarina equisetifolia :

مــوارد کاربــرد :احــداث پرچیــن /حصــار ،مناســب بــرای بــاد
شــکن ،ایجــاد پوشــش ،کنتــرل فرســایش

314

نام فارسی :لیمو ترش

نام علمیCitrus aurantifolia :

موارد کاربرد :احداث پرچین /حصار ،تک پایه

315

نام فارسی :پرتقال

نام علمیCitrus sinensis :

موارد کاربرد :احداث پرچین /حصار ،تک پایه

316

نام فارسی :ازگیل ژاپنی

نام علمیEriobotria japonica :

موارد کاربرد :مناسب کاشت در چمن ،تک پایه

317

نام فارسی :اکالیپتوس لیمویی

نام علمیeucaiyptus citriodora :

مــوارد کاربــرد :مناســب بــرای بــاد شــکن ،ایجــاد پوشــش ،تــک
پایــه ،چنــد پایــه

318

نام فارسی :اکالیپتوس آبی (اکالیپتوس خاکستری)
نام علمیeucaiyptus globulus :

مــوارد کاربــرد :مناســب بــرای بــاد شــکن ،ایجــاد پوشــش،

کنتــرل فرســایش

319

نام فارسی :اکالیپتوس گل قرمز

نام علمیeucaiyptus polyanthemos :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون خیابانهــا ،مناســب بــرای بــاد شــکن،

ایجــاد پوشــش

320

نام فارسی :اکالیپتوس کویری

نام علمیeucaiyptus rudis :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون خیابانهــا ،مناســب بــرای بــاد شــکن،

ســایه گســتر

321

نام فارسی :فیکوس (انجیر) برگ درشت
نام علمیFicus macrophilla :
موارد کاربرد :سایه گستر ،تک پایه

322

نام فارسی :ایلکس (خاص)

نام علمیIlex aquifoliom :

مــوارد کاربــرد :مناســب کاشــت در چمــن ،احــداث پرچیــن/
حصــار ،تــک پایــه

323

نام فارسی :ماگنولیا تابستانه یا ماگنولیا سفید
نام علمیMagnolia grandiflora :

مــوارد کاربــرد : :پیرامــون خیابــان هــا ،مناســب کاشــت در
چمــن ،مناطــق دارای آلودگــی هــوا ،تــک پایــه

324

نام فارسی :زیتون

نام علمیOlea eura paea :

مــوارد کاربــرد :پیرامــون خیابــان هــا ،مناســب کاشــت در چمــن،

احــداث پرچیــن /حصار

325

نام فارسی :پیتاسپوروم یا شبه نارنج (میخک هندی)
نام علمیPittosporum undulatum :

مــوارد کاربــرد :ســایه گســتر ،پیرامــون خیابــان هــا ،مناســب
کاشــت در چمــن ،احــداث پرچیــن /حصــار

326

نام فارسی :گیالس همیشه سبز

نام علمیPrunus caroliniana :

موارد کاربرد :پیرامون خیابان ها ،احداث پرچین /حصار

327

نام فارسی :بلوط همیشه سبز

نام علمیQuercus agrifolia :

مــوارد کاربــرد :ســایه گســتر ،مناســب کاشــت در چمــن ،تــک

پایــه ،کنتــرل فرســایش

328

نخلهای زینتی
Ornamental Palms

329

نام فارسی :نخل زینتی

نام علمیArecastrum ro anzoffianum :

موارد کاربرد :پیرامون خیابان ها ،تک پایه ،چند پایه
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نام فارسی :دِ راسِ نای درختی

نام علمیCordyline australis :

موارد کاربرد :پیرامون خیابان ها ،تک پایه
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نام فارسی :سِ َرخس درختی

نام علمیDicksonia antarctica :
موارد کاربرد :سایه گستر ،چند پایه
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نام فارسی :موز زینتی

نام علمیMusa ensete :
موارد کاربرد :تک پایه
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نام فارسی :نخل زینتی (فینیکس)

نام علمیPhoenix canariensis :

مــوارد کاربــرد ، :مناســب کاشــت در چمــن ،پیرامــون خیابــان
هــا ،تــک پایــه
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نام فارسی :نخل خرما

نام علمیPhoenix dactylifera :

مــوارد کاربــرد :مناســب کاشــت در چمــن ،پیرامــون خیابــان هــا،

تــک پایه

335

نام فارسی :نخل خلیج

نام علمیPhoenix reclinata :

موارد کاربرد :مناسب کاشت در چمن
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نام فارسی :نخل بادبزنی

نام علمیTrachycarpus fortunel :
موارد کاربرد :پیرامون خیابان ها ،تک پایه
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نام فارسی :نخل زینتی پاکوتاه

نام علمیWashingtonia filifera :

مــوارد کاربــرد :مناســب کاشــت در چمــن ،پیرامــون خیابــان هــا،

تــک پایــه ،چنــد پایــه
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نام فارسی :نخل بادبزنی پا بلند

نام علمیWashingtonia robusta :

مــوارد کاربــرد :مناســب کاشــت در چمــن ،پیرامــون خیابــان هــا،

تــک پایــه ،چنــد پایــه
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منابع
[ ]1آر .دی .موریســون ،.ترجمــه مینــو دبیــری .1386 ،اصطالحــات زیســت محیطــی
(فرهنــگ واژه هــا) ،انتشــارات دانشــگاه امــام حســین (ع).
[ ]2ایــران نــژاد پاریــزی ،محمــد حســین و مهدیــه تجملیــان .1390 ،بوســتان هــا و
فضــای ســبز شــهری ،انتشــارات دانشــگاه یــزد.
[ ]3بافنــده اســام دوســت ،افســانه .1392 ،فضــای ســبز و مبلمــان شــهری ،انتشــارات
دانشــگاه فردوســی مشــهد.
[ ]4بهــرام ســلطانی ،کامبیــز .1384 ،مبانــی معمــاری فضــای ســبز شــهری ،انتشــارات
دیــد.
[ ]5تانــدون ،اچ .ال .اس ،.ترجمــه امیدرضــا بهــروان .1377 ،فرهنــگ توصیفــی
خاکشناســی ،حاصلخیــزی خــاک ،کودهــا و مدیریــت تغذیــه گیاهــی ،انتشــارات آذرباد.
[ ]6تــاج بخــش ،مهــدی ،.جلیلــی مرنــدی ،رســول و لیــا یدرلــو .1384 .واژه نامــه
علــوم کشــاورزی و گیاهــی قابــل اســتفاده بــرای رشــته هــای کشــاورزی و علــوم
گیاهــی .انتشــارات جهــاد دانشــگاهی ارومیــه.
[ ]7خوشــخوی ،مرتضــی ،بیــژن شــیبانی ،ایــرج روحانــی و عنایــت اهلل تفضلــی.1385 ،
اصــول باغبانــی ،انتشــارات دانشــگاه شــیراز.
[ ]8ســراج زاده ،حســین .1372 ،فرهنــگ  4زبانــه آبخیــزداری (منابــع طبیعــی)،
انتشــارات مدبــر.
[ ]9ســعیدنیا ،احمــد .1379 ،.کتــاب ســبز شــهرداری ،جلــد نهــم ،فضــای ســبز شــهری،
انتشــارات ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور.
[ ]10ســیف الدینــی ،فرانــک .1385 ،.فرهنــگ واژگان برنامــه ریــزی شــهری و منطقــه
ای ،انتشــارات آییژ.
[ ]11کمیتــه فرســایش و رســوب ســازمان جنــگل هــا و مراتــع کشــور .1382 ،فرهنــگ
تخصصــی فرســایش و رســوب ،انتشــارات کمیســیون ملــی یونســکو در ایران.
[ ]12کالســتن ،بــی ،.ترجمــه ســازمان پــارک هــا و فضــای ســبز شــهر تهــران.1386 ،
طراحــی منظــر بــا گیاهــان ،جلــد  1و  ،2انتشــارات ســازمان پارکهــا و فضــای ســبز
شــهر تهــران.
[ ]13فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســامی ایــران .1388 ،فرهنــگ کشــاورزی و منابع
طبیعــی ،جلــد اول :زراعــت و اصــاح نباتــات ،انتشــارات دانشــگاه تهران.
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[ ]14فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســامی ایــران .1388 ،فرهنــگ کشــاورزی و منابع
طبیعــی ،جلــد ســوم :علــوم باغبانــی ،انتشــارات دانشــگاه تهران.
[ ]15فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســامی ایــران .1386 ،فرهنــگ کشــاورزی و منابع
طبیعــی ،جلــد دهــم :خاکشناســی ،انتشــارات دانشــگاه تهران.
[ ]16فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســامی ایــران .1386 ،فرهنــگ کشــاورزی و منابع
طبیعــی ،جلــد ســیزدهم :جنــگل و محیــط زیســت ،انتشــارات دانشــگاه تهران.
[ ]17مجنونیــان ،هنریــک .1374 ،مباحثــی پیرامــون پــارك هــا و فضــاي ســبز و
تفرجــگاه هــا .ناشــر ســازمان پــارک هــا و فضــاي ســبز شــهر تهــران.
[ ]18معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت جمهــوری ،دفتــر نظــام
فنــی و اجرایــی .1389 ،.ضوابــط طراحــي فضاهــاي ســبز شــهري ،نشــریه شــماره ،203
.http://tec.mporg.ir
[ ]19هیبــرد ،بــی .جــی ،.ترجمــه محمــد حســین جزیــره ای .1374 ،جنگلداری شــهری،
انتشــارات ســازمان پــارک هــا و فضــای ســبز شــهر تهران.
[20]Draper, D.B. and P. A. Richards, 2009. Dictionary for Managing Trees in Urban
Environments, CSIRO Publishing, Melbourne.
[21]Hillel,D. et al, 2004. Encyclopedia of Soils in the Environment, Volume1 to 4, Academic
press.
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