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 «باغ هاي پشت بامي" و "بام هاي سبز"»"

"rooftop garden" & "green roof" 
 

 

 

 

 

 

 مه :     مقّد

ور جوامع شهري درگير مشكالت مرتبط با سالمتي و بهداشت ساكنين هستند. بسياري از اين معضالت بط

مستقيم از محيط متراكم شهرها ناشي مي گردند. صنايع، اتومبيل ها و سطوح آسفالت و بتون نفوذناپذير 

ضربات مهلكي را بر كيفيت آب و هواي شهري وارد مي سازند درحاليكه تغييرات اقليمي باعث وخيم تر شدن 

زه رقابت شديدي نيز براي اثرات گرماي جزيره اي شهرها و گرم شدن جهاني كره زمين مي گردند. امرو

كاهش فضاهاي سبز شهري وجود دارد و متعاقبًا ارتباطات عاطفي بين شهروندان و محيط هاي طبيعي و 

 (. 1اراضي كشاورزي قطع گرديده است )

تراس هاي سبز در چنين شرايطي باعث فراهم شدن هواي تازه در طبقات فوقاني ساختمان ها مي شوند . آنها 

يجاد غشائي نامرئي و متّسع مي گردند كه از سرماي زياد جلوگيري مي كنند و بدينگونه همچنين باعث ا

بعنوان عايق در زمستان ها عمل مي نمايند. باغ هاي پشت بامي حاوي درخت باعث ايجاد سايه در تابستان ها 

تله انداختن  مي شوند و سطح زيرين خود را خنك نگه مي دارند. درختان و بوته هاي باغات پشت بامي با

ذرات معلق هوا و جذب گازهاي آلوده كننده اي كه از خيابان هاي شلوغ اطراف برخاسته اند، باعث تخفيف 

آلودگي هوا مي شوند. گلدان هاي حاوي گياهان پشت بامي باعث جذب آب باران مي شوند و از رواناب حاصل 

 (.  2از باران هاي سيل آسا و طوفان ها مي كاهند )

از كمپاني هاي آمريكا از امتياز بكارگيري سيستم هاي بام سبز برخوردار شده اند زيرا اين تكنولوژي بسياري 

ساله در اروپا است. در حقيقت عواملي چون : محدوديت اراضي شهري در اروپا در  40داراي سابقه اي 

ب شهري در جمع آوري و مقايسه با شهرهاي آمريكا ، گراني منابع انرژي ، كاهش كارآيي سيستم هاي فاضال

تخليه رواناب هاي حاصل از باران هاي شديد تمامًا در پذيرش و موفقيت پديده بام هاي سبز در اروپا مشاركت 

پروژه بام هاي سبز را مشاهده نمود چنانكه  800داشته اند. امروزه فقط در كشور آلمان مي توان بيش از 

 (.8ر جهان بوده اند )آنها بنيانگذار و محرك ايجاد چنين سيستمي د

بام هاي سبز ضمن دهه هاي اخير در سراسر اياالت متحده آمريكا با توسعه مواجه بوده اند ضمن اينكه 

همزمان به تحقيقات بيشتر در زمينه تطابق بام هاي سبز با ويژگي هاي محيطي ، اقتصادي و منابع انرژي 

شركت هاي معظم آمريكايي از جمله كمپاني "فورد  منطقه اي در دانشگاه ها اهتمام ورزيده اند. برخي از

( نيز اخيرًا به تأئيد و استقرار بام هاي سبز و باغ هاي پشت بامي برفراز Heinz، "هينز" ) GAPموتور" ، 

 (.8مراكز تجاري خويش در سراسر دنيا پرداخته اند )

مي شود. توكيو پايتخت ژاپن اولين  ژاپن در قاره آسيا بعنوان مركزيت كاربرد تكنولوژي بام هاي سبز محسوب

 (.8)فراز ساختمان هاي جديد صادر نموددرصدي بام هاي سبز را بر 20شهري بود كه دستورالعمل بكارگيري 
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 (.5وينستون چرچيل معتقد بود كه بشر ابتدا محل سكونت و سپس چگونگي زندگي خويش را مي سازد )

 

 

 
 

 

  

 تاريخچه بام هاي سبز: 

ز گياهان بعنوان يك سازه و يا جزئي از ساختار سكونتي سابقه اي بس ديرين دارد كه از جمله كاربرد بشر ا

 ( اشاره نمود : vegetated roofيا  green roofآنها مي توان به  ابداع پديده بام هاي سبز )

در حدود ( يا زيارتگاه هاي هرمي بابليان در بين النهرين داراي قدمتي ziggurats( "زيگورات ها" )1*

سال قبل از ميالد مسيح هستند كه درختان و بوته ها را بر تراس هاي طبقات فوقاني آن مي  4000-600

 (.9كاشتند)

( نمونه اي ديگر از دوران روميان باستان اينكه سكونتگاه هاي سران حكومتي در شهر "ُپمپي" 2*

(Pompeiiداراي تراس هاي متعدد حاوي درختان، بوته ها و گل ها ) ( 9بوده اند.) 

( قيصر روم در شهر audience hall( مثالي ديگر از باغ هاي پشت بامي را در قصر "بار عام" )3*

 (.9( ايتاليا مي توان يافت )Byzantine"بيزانس" )

( از دوران مصريان قرون وسطي داراي تعداد زيادي از ساختمان هاي مرتفع Fustat( شهر "فوستات" )4*

ميالدي  11( در اوايل قرن Nasir khusrawساس نوشته هاي "ناصر خسرو قبادياني" )بوده است كه بر ا
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( بوده اند و هر طبقه داراي باغ هايي بودند كه آبياري آنها توسط چرخ storiesطبقه ) 14داراي بيش از 

( انجام مي شد و چرخ هاي مذكور توسط گاوهاي نر به حركت در مي water wheelsهاي انتقال آب )

 (. 9)ندمدآ

ميالدي نسبت به ايجاد باغ هايي بر فراز صومعه هاي محل زندگي راهبان اقدام مي  13( در فرانسه قرن 5*

 (.8شد)

 sod( نروژي ها از قرن ها پيش نسبت به عايق كاري دماي ساختمان هايشان به ايجاد "بام هاي چمني" )6*

roofبام هاي چمني براي محافظت ساختمان ها در برابر  ( مي پرداخته اند تا جائيكه كاربرد خانه هايي با

 (. 8سرماي شديد زمستان تاكنون در نروژ و مناطقي از اياالت متحده آمريكا رواج دارد )

ميالدي بر روي ساختمان هاي مركز "راكفلر" در  1933-6باغ پشت بامي در فاصله سال هاي  5( تعداد 7*

اد چنين باغ هايي عمدتًا ايجاد مناظر بديع و فرحبخش براي ساكنين شهر نيويورك احداث گرديدند. هدف از ايج

 (.8و همسايگان اينگونه آسمانخراش هاي بيروح بود )

ميالدي اقدام به ايجاد  1962( منطقه "ساكرامنتو" در سال PT & T( شركت تلفن و تلگراف پاسيفيك )8*

به حالت با ثباتي مرطوب نگهدارد و از  هكتار بام سبز به شيوة گسترده نمود تا محيط خارجي را 5/0

 (.4ابزارهاي كامپيوتري حساس شركت محفاظت نمايد )
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ميالدي براي  1963از سال  ®MM6125( و ضد آب مدل monolithic membrane( غشاء يكپارچه )9*

آب و  ( حاوي گياهان بكار گرفته شد. اين غشاء ضدplazaبرخي پاركينگ هاي طبقاتي و فضاهاي عمومي )

يكپارچه از يك نوع آسفالت غني شده با كائوچوي مايع فراهم شده است تا بتواند ساختمان ها را براي مدت 

سال از نفوذ آب محفوظ دارد. اين ساختار زمين پوش توانايي تحمل وزنه هاي سنگين را دارد زيرا بايد  45

يشرفت هاي زيادي در زمينه هاي : خاك و ساير ادوات سخت افزاري مربوطه را پذيرا باشد. امروزه پ

نگهداري آب باران، زهكشي آب مازاد و توليد محيط رشد سبك براي كاهش وزن سيستم باغ هاي سبز حاصل 

شده اند تا بتوان مساحت بيشتري از عرصة بام ها را به استقرار باغ هاي پشت بامي تخصيص داد . غشاء 

درصد با مواد  25ست را مي توان تا ميزان بيش از سازگار با محيط زي MM6125® -EVيكپارچه مدل 

مصرفي و بازيافتي ساخت. از اين غشاء بعالوه مي توان بعنوان فوندانسيون بناها، كف استخرها، كف شاسي 

هاي تهّيه نهال و هر كجا كه نياز به جلوگيري از نفوذ عمقي آب باشد، بهره گرفت. اين غشاء را مي توان در 

( بكار برد. غشاء مذكور مقاوم به كودهاي شيميايي و اسيدهاي submerseي مغروق )شرايط مرطوب و حت

است. آنرا مي توان بر روي سطوح اصلي بدون شيب تا  PVCضعيف تا متوسط است. اين وسيله فاقد ماده 

 (. 5شيبدار نصب نمود وليكن اينكار نيازمند افراد ورزيده و آموزش ديده است )
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ميالدي توسط يكي از مديران مشهور  1995پشت بامي در كانادا بصورت غير رسمي پس از ( باغ هاي 10*

" كه يك دوستدار گياهان و عالقمند به باغباني فصلي بود، آغاز گرديد. وي تاكنون بالغ Mike Moodyبنام "

ان رونده فوت مربع از پشت بام ها و تراس هاي فوقاني را به كاشتن گل ها، بوته ها و گياه 6500بر 

اختصاص داده است. بسياري از اين گياهان از بذر رويانيده شده اند. در اين رابطه حتي از درختان و بوته 

 (. 2هاي چندساله اي كه قادر به دوام در سرماي زمستان هستند، در برخي موارد استفاده شده اند )

 

 

 
 

 

 1996دة باغ هاي پشت بامي از سال ( بعنوان اولين احداث كننHydrotech( شركت "هيدروتك" )11*

ميالدي به فعاليت پرداخت و از آن زمان به توسعه فعاليت هايش در قاره آمريكا در جهت فراهم سازي 

احتياجات از منابع منطقه اي شامل محيط كشت مناسب و گياهان سازگار مبادرت ورزيده است . شركت 

ميليون فوت مربع  1/7ژه بام هاي سبز را با وسعت پرو 1400سال توانست بيش از  13"هيدروتك" در طي 

 (. 5در آمريكا اجرا نمايد)

( در منطقه خليج سانفرانسيسكو نيز تعدادي بام هاي سبز احداث شدند چنانكه ساختمان فرماندهي 12*

"GAP (.  4ميالدي داراي بام سبز شد ) 1997" در ناحيه "سان برونو" در سال 
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هزار فوت مربع از بام هاي سبز بر نيمي از بام هاي پروژه ساختماني  4حدود ميالدي  2004( در سال 13*

"رابرتسون" كانادا ايجاد گرديد. اين بام هاي سبز در حالي بر روي ساختمان ها طراحي و اجرا شدند كه بر 

ونه نباتات گ 10اينچ از مواد آلي و بستر كاشت سبك استقرار يافتند. گياهان آنها را از  6اليه اي در حدود 

چندساله و بومي ناحيه "اونتاريو" انتخاب نمودند. اين گياهان زيبا باعث گرديدند تا محيط طراوت بيشتري 

 glassبيابد و از منظره اي خشن و دلگير به چشم اندازي دلنواز از وراي اتاق هاي شيشه اي و كوچك )

atrium فوت مربع از فضاي شيشه اي را  400( آسمانخراش ها تبديل شود. پروژه "رابرتسون" همچنين

برفراز ساير بام هاي شهر "اونتاريو" از جمله دانشكده هنر اجرا نموده است. اين پروژه نيز باعث شده است 

تا ساكنين و بازديدكنندگان از مناظري زيبا و هواي منزه بهره گيرند و از آنجا براي صرف غذا و يا مالقات ها 

ز پروژه "رابرتسون" باعث تنّوع گياهي اكوسيستم شهري و افزايش حيرت انگيز استفاده كنند. بام هاي سب

پرندگان ، زنبورها و پروانه ها در مجاورت همديگر گرديده اند. پروژه "رابرتسون" در صدد گسترش باغ 

 (. 7هاي سبز پشت بامي در شهر "تورنتو" و ساير شهرهاي بزرگ كشور كانادا مي باشد )
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فوت مربع ديگر از باغات پشت بامي بر سطوح لخت  2600ميالدي به ميزان  2005يپتامبر ( در س14*

فوقاني ساختمان ها و عمدتًا بصورت تراس هاي شرقي احداث گرديدند. آنها تمامًا با جعبه هايي از گل ها و 

ار سبك هستند و به بوته هاي زينتي ايجاد شدند و فرشي سبز را بر روي ساختمان ها بوجود آوردند. آنها بسي

سهولت برپا مي شوند و عالوه بر تدارك منظره اي زيبا بر احساس حضور ساكنين در طبيعت افزودند. بام 

" روز به روز توسعه مي بخشند. اين وسيله بستري بسيار Xero florهاي سبز را به كمك وسيله اي بنام "

ونه بسترهاي سبز آماده در حومه شهر اونتاريو سبك را براي بذور گياهان پشت بامي فراهم مي سازد. اينگ

توليد مي شوند. آنها را پس از آماده شدن مي توان به اندازه دلخواه بريد و در محل هاي مناسب به سادگي 

" را با تشكي از پالستيك و اليه اي از پارچه بر روي آن تهّيه مي كنند و بستري از Xero florنصب نمود. "

را بر رويش مي چسبانند سپس بر سطح آن گل هايي نظير "گل ناز" )سدوم( را مي  خاك و مواد آلي سبك

ميالدي در آلمان توليد شد وليكن در سال هاي اخير در كشورهايي نظير  1970كارند. اين وسيله ابتدا در دهه 

 (.  2كانادا نيز رواج يافته است )

( بنحو موفقّيت آميزي بصورت واحه living roof garden( پروژه ابتكاري "باغات پشت بامي زنده" )15*

اي در متراكم ترين و ُپرجمعّيت ترين مناطق جهان نظير هنگ كنگ جلوه گرند. اين ابتكار باعث سازگاري 

خانه هاي مدرن با تكنولوژي و محيط موجود شده و يك محيط زيست سبز و عالي با تعادل اكولوژيكي كامل را 

 (. 3بوجود آورده است )در بياباني از آهن و فوالد 
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ميالدي اقدام به تكميل پروژه بام  2008( آكادمي علوم كاليفرنياي جديد در شهر سانفرانسيسكو در سال 16*

 (. 4هاي سبز نمود )

" در ناحيه سانفرانسيسكو Moscone west" و مركز همايش هاي "Laguan Honda( بيمارستان "17*

 (.4ي سبز جايگزين ساخته اند )نيز بام هاي سنتي را با بام ها

" تحت اشغال بام هاي سبز در آمده اند بطوريكه به منطقه North beach( بسياري از بام هاي ناحيه "18*

 (.4حضور اجتماعات تبديل گرديده اند )

سال پيش بطور وسيع كاربرد يافته است. هر چند تكامل تكنولوژي هاي  20( نظريه بام هاي زنده از 19*

معرفي شد. از آن  HSBCميالدي در هنگ كنگ توسط شركت  2007مختلف و بام هاي سبز از سال  محيطي

زمان به بعد شركت هاي بزرگي كه در مراكز ُپر جمعيت شهري حضور يافتند، به شدت به ابراز عالقه پرداخته 

 (. 3اند )

براي خنثي كردن سروصداهاي ( اخيرًا فرودگاه بين المللي فرانكفورت آلمان از باغ هاي پشت بامي 20*

 (. 4حاصل از ترافيك هوايي بهره گرفته است )

طرح عظيم بام هاي سبز در شهر شيكاگو آمريكا افتتاح گرديده اند و عالوه  6( در سال هاي اخير حداقل 21*

كت ، آرشيت 500طرح ديگر نيز در حال اجرا مي باشند. در رابطه با اين طرح ها بيش از  42بر آنها بيش از 

طراح مناظر ، سازندگان بام ساختمان هاي عظيم ، طراحان شهري و متصديان امور توسعه شهري به كار 

اشتغال يافته اند. گروه هايي كه در اين رابطه فعالند با برپايي كارگاه هاي آموزشي و كنفرانس ها به معرفي 

 (. 8پردازند )موضوع براي دست اندركاران با هدف جلب مشاركت و همراهي آنان مي 

 

 

 ی پايدار :بام هاي سبز ؛ تكنولوژ

 بام سبز چيست ؟

( نوعي تكنولوژي پايدار محسوب مي شود كه باعث رسوخ روح زندگي در green roof"بام هاي سبز" )

( ، "بام هاي زيستي" living roofساختمان هاي شهري مي شوند، بگونه اي كه آنرا "بام هاي زنده" )

(eco-roofو "ب )( "اغ پشت باميgarden roof  ياrooftop garden نيز مي نامند. اين تكنولوژي باعث )

(. ايده هاي ابتكاري اين پروژه 4جاگرفتن گياهان فصلي و دائمي بر سقف ساختمان هاي شهري مي شود )

گيري باعث تكامل تكنولوژي هاي محيطي مختلف مي گردد. استفاده از انرژي خورشيدي، بام هاي سبز، بكار

( و استفاده تركيبي از چوب و پالستيك جزو نمونه chillersمجدد آب حاصل از دستگاه هاي خنك كننده )

آموزش هاي محيطي به عموم مردم هستند. كاربرد تكنولوژي هاي محيطي عالوه بر برطرف ساختن مشكل 

شهري و معضل زباله هاي مي توانند مشكالت كمبود آب، فقدان فضاي سبز در محيط هاي  CO2افزايش توليد 

شهري در زندگي روزمره را كاهش دهند. اين پروژه ابتكاري عالوه بر تلطيف شرايط محيطي دشوار مي تواند 

 (.3ايده اي عالي براي حفاظت از محيط زيست و بهبود رفتارهاي اجتماعي باشد )

توان آنرا به "باغ هاي معّلق" استفاده از سبزيجات بر روي بام ها سابقه اي بس ديرين دارد بطوريكه مي 

(hanging garden بابليان و يا طراحي خانه هاي وايكينگ ها منتسب داشت. تكنولوژي مدرن بكارگيري بام )

ميالدي از كشور آلمان آغاز شد چنانكه آنرا بطور موفقيت  1960هاي سبز براي اولين دفعه در سال هاي 

، مراكز فروشگاهي و فروشگاه هاي ُخرده فروشي اجرا آميزي بر سقف مدارس ، ساختمان هاي اداري 
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نمودند. قديمي ترين بام سبز در اياالت متحده آمريكا را بر سقف ساختمان "راكفلر" در نيويورك اجرا كردند. 

ميالدي احداث نموده اند وليكن تكنولوژي ساخت بام هاي  1930اگرچه باغ پشت بامي "راكفلر" را در سال 

اخير توسعه بسياري يافته است. اخيرًا نيز شيكاگو ، ُپرتلند و نيويورك به اجراي تكنولوژي سال  15سبز در 

( نام ديگري براي "بام هاي سبز" است زيرا eco-roofبام" ) -"اكو (.4بام هاي سبز هّمت گمارده اند )

يشتر به حالت سبز بسياري از گياهان اينگونه بام ها در تمامي فصول سال بويژه در عرض هاي جغرافيايي ب

 (.8باقي نمي مانند )

 

 

 
 

 

 باغ هاي پشت بامي و كشاورزي شهري :  

فضاي موجود در يك باغ پشت بامي را به گونه اي براي استقرار كشاورزي محدود سازماندهي مي كنند تا 

خشي از ( مي تواند بurban gardenبعنوان منبعي جهت توليد محصوالت غذايي عمل نمايد. هر باغ شهري )

نيازهاي غذايي شهرنشينان را با توليد محصوالت كشاورزي تازه فراهم سازد. معمواًل مناطقي از شهرهاي 

امروزي كه بام هاي سبز فعال داشته باشند، بندرت يافت مي شوند درحاليكه وجود آنها مي تواند بهترين 

 urbanنه اي بارز از كشاورزي شهري )انگيزه را براي ساير افراد و مالكان ساختمان ها ايجاد سازد. نمو

agriculture را مي توان در شهر "وانكوور" ايالت "بريتيش كلمبيا" در كانادا مشاهده نمود. همچنين در )
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" با بكارگيري باغ هاي پشت بامي توانسته اند، مواد غذايي تازه را براي رستوران Trentدانشگاه "

دارك ببينند. نمونه اي از ساختمان هاي داراي باغات پشت بامي را دانشجويان و برخي شهروندان منطقه اي ت

 مي توان بر روي "سالن شهر" شيكاگو مشاهده نمود. 

وسعت هاي محدود بام هاي سبز كه بر روي برخي ساختمان هاي شخصي و مستقل ايجاد مي شوند، فقط مي 

( و ساير hydroponicستم هيدروپونيك )توانند منجر به مديريت رواناب ها و فاضالب هاي آنها گردند. سي

روش هاي مشابه مي توانند بر امكان گسترش بام هاي سبز بيفزايند زيرا چنين شيوه هايي نياز كمتري به 

خاك دارند و وزن كمتري را بر ساختمان ها تحميل مي كنند. كاشتن گياهان پشت بامي در گلدان ها 

(containers .رواج گسترده اي يافته اند ) اينگونه باغباني مي تواند از مشكالت و هزينه هاي كالن ايجاد بام

 هاي ضد آب بكاهد. 

 

 

 
 

 

كساني كه در آپارتمان هاي كوچك شهرهاي بزرگ زندگي مي كنند و از فضاهاي كوچكي بهره مي برند، مي 

باغباني در ( يا square foot gardeningتوانند از سيستم باغباني موسوم به "باغباني محفظه اي" )

چارچوب هاي كوچك استفاده نمايند و يا زمانيكه حتي چنين فضاهاي كوچكي نيز در اختيار ندارند، از سيستم 

( بعنوان راه حل بهره living walls( موسوم به ديوارهاي زنده )vertical gardeningباغباني عمودي )
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ه با باغباني سنتي است آنچنانكه شيوة گيرند. اين چنين كاربردهايي نيازمند فضاهاي كمتري در مقايس

درصد فضاي الزم در باغباني سنتي نيازمند است. همچنين ميزان توليد  20"باغباني محفظه اي" فقط به 

برابر ظرفيت توليد در هر واحد سطح باغباني  10زراعي در شيوه باغباني عمودي بيش از  -محصوالت باغي

هده دار شرايط محيطي را تشويق مي كنند ، شخم زدن حذف مي سنتي است. اين موضوع همچنين عمليات ع

گردد ، مصرف آفت كش ها و علف كش ها كاهش مي يابند ، ضايعات شهري به فرم كمپوست در مي آيند و به 

 (. 9چرخه سريع مواد برگردانيده مي شوند )

 

ه توليد مواد غذايي بر ( بطور كلي به عمليات زراعي مربوط بrooftop farming"كشاورزي پشت بامي" )

 روي پشت بام ساختمان ها گفته مي شود. در اين نوع كشاورزي مي توان از طرق زير عمل نمود :

 (green roofالف: بام هاي سبز )

 (hydroponicب : هيدروپونيك )

 (air-dynaponicيا  aeroponicكشت" ) -پ : سيستم "هوا

 .(container garden( )9ت : باغ هاي گلداني )

 

 

 
 

 

در كشاورزي پشت بامي عالوه بر استفاده از فضاي معمولي بام ها مي توان سكو يا پالتفرم جديدي را بر فراز 

گونه بر فضاي موجود بام ها ( ايجاد نمود و بديتنaero-bridgeساختمان ها موسوم به "پل هوايي" )

 (. 9)افزود
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نيويورك شامل باغي هستند كه بر روي بام يك باغ هاي پشت بامي نظير پروژه مركز راكفلر در منهتن 

ساختمان بزرگ احداث مي گردند. كاشت گياهان بر سطح اينگونه بام ها عالوه بر فوايد زيبايي شناختي مي 

 تواند به اهداف زير نيز نائل گردد :

 الف: توليد مواد غذايي

 ب : كنترل دماي محيط

 پ : فوايد مربوط به آب هاي گسترة شهرها

 فزايش ظواهر معماريت : ا

 ث : محل سكونت و يا گذرگاهي براي حيات وحش 

 (. 9ج : خلق فرصت هاي شغلي )

 

 

 
 

 

در يك باغ پشت بامي قابل دسترس، فضايي در مقياس كوچك براي كشاورزي شهري گشوده مي شود كه مي 

هري مي توانند تدارك كننده تواند منبعي براي توليدات محدود مواد غذايي طبيعي باشد. اينگونه باغچه هاي ش

رژيم غذايي افرادي باشند كه عالقمند به مصرف مواد غذايي تازه و طبيعي هستند و بدينگونه بنحو ملموسي 

 به حلقه هاي اتصال توليدات غذايي پيوند مي زنند.

كشاورزي بر باغ هاي پشت بامي باعث حفظ عمليات سنتي و طبيعي باغداري مي شود بطوريكه انتخاب 

گياهان بومي مي تواند به حفظ گونه هاي بومي كمك كند و همچنين تنوع رژيم هاي غذايي را پاسداري نمايد. 

( ، تاج خروس و Quinoيا  keen-waاز آن جمله مي توان به كاشت بذور گياهان قديمي نظير "گنه گنه" )

شامل : ذرت ، لوبيا و كدو  خواهران 3پيازها در جوار يكديگر اشاره داشت. همچنين گياهاني موسوم به 

( را غالبًا در باغ هاي پشت بامي كشت مي كنند. چنين تركيبي از گياهان بعنوان نمونه اي squashحلوايي )

( مطرح مي باشد زيرا لوبياها مي توانند از طريق indigenous gardeningاز دانش باغباني بومي )

فراهمي نيتروژن براي بوته هاي ذرت و كدو حلوايي  همزيستي با باكتري هاي موسوم به رايزوبيوم باعث
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گردند و برگ هاي كدو نيز توليد سايه مي كنند و بدينگونه تبخير را از سطح خاك كاهش مي دهند. نهايتًا اينكه 

 (.1گياه فوق بعنوان مواد غذايي مطرح مي باشند ) 3هر 

 ongoingبراي اجراي آزمايشات مزرعه اي ) " كاناداTrentبعالوه از اين قبيل باغ هاي سبز در دانشگاه "

research( جهت بررسي اثرات زيان آور اوزون )O3 بر گياهان زراعي استفاده مي گردد تا فرصتي براي )

مطالعه كارآيي پتانسيل گياهان در شرايط آلودگي هاي هوا فراهم گردد. در چنين آزمايشاتي مشخص گرديد كه 

 (. 1( بر روي برگ هاي ذرت مي شود )purple striationارغواني )آلودگي اوزون باعث ظهور خطوط 

  

 

 
  

   

  

 جنبه هاي زيست محيطي باغ هاي پشت بامي :   

( در شهر سانتياگو كشور كوبا و باغ هاي Casa Grandeتراس هاي پشت بامي نظير هتل "كاساگرانده" )

اهان معمواًل توانايي كاهش گرماي جذبي پشت بامي غالبًا در محيط هاي شهرنشيني يافت مي شوند. گي

ساختمان ها را دارند لذا بدينگونه از مقدار انرژي مصرفي براي مقاصد گرمايشي و سرمايشي كاسته مي 

شود. اولين عامل باالرفتن دماي ساختمان هاي شهري بواسطه قرار گرفتن جوانب آنها در معرض تابش نور 

دي را از جاده ها و ساختمان هاي شهري جذب مي كند و انرژي خورشيد است كه بدينطريق تشعشع خورشي

( مي پراكند. re-radiationحاصله را ابتدا در مواد ساختاري خود ذخيره مي نمايد سپس آنرا به اطراف )

درجه سانتيگراد بر دماي محيط بيفزايند لذا اغلب خنك تر  4-5سطوح گياهان در اثر تعرق نمي توانند بيش از 
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درجه سانتيگراد بر اساس  6/3-3/11ين موضوع بدين معني است كه آنها اطرافشان را به ميزان هستند. ا

منطقه جغرافيايي خنك تر مي سازند بطوريكه ميزان خنك شدن در مناطق گرمسيري بيشتر است. اين 

 (. 9" انجام گرفته است)Cardiffآزمايشات توسط دانشگاه "

هش ملي كانادا نشاندهنده اختالف درجه حرارت معني دار مابين سقف نتايج يك آزمايش ديگر در شوراي پژو

هاي داراي باغ و سقف هاي بدون باغ مي باشد. مطالعات نشاندهندة ميزان تأثيرات حرارت بر اليه هاي 

مختلف هر بام در ساعات مختلف روز است. نتيجتًا باغ هاي پشت بامي بنحو مشهود و خيلي سودمندي باعث 

 حرارت در مقايسه با بام هاي بدون باغ شدند.  كاهش اثرات

در صورتيكه پذيرش باغ هاي پشت بامي بصورت گسترده اي انجام گيرد آنگاه اين پديده نوين قادر به كاهش 

اثرات دماي جزيره اي شهرها خواهد بود. همچنين معضالت حضور دود را كاهش خواهد داد يعني معضالتي 

تيجه كاهش مصرف انرژي منجر مي شوند. باغ هاي پشت بامي عالوه بر اينكه كه به تنش هاي دمايي و در ن

در برابر تشعشعات دمايي محيط مقاومت مي كنند، قادرند تا رواناب حاصل از بارندگي هاي سيل آسا را بنحو 

 سودمندي كاهش دهند.
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واناب ها را كاهش دهد زيرا بام هاي يك باغ پشت بامي مي تواند رواناب باران ها را به تأخير اندازد و حجم ر

سبز بجاي اينكه نظير ساختمان هاي بتني و جاده هاي آسفالته از مواد غير قابل نفوذ ساخته شوند ،توسط 

موادي قابل نفوذ نسبت به آب باران ايجاد مي گردند. الزم به ذكر است كه رواناب هاي حاصل از باران هاي 

ي كه سرريز مي كنند، از بزرگترين مشكالت بسياري از شهرهاي آمريكاي طوفاني در همراهي با فاضالب هاي

 شمالي هستند لذا بنظر مي رسد كه راه حل كليدي عبارت از كاهش جريان حداكثري رواناب با :

 ايجاد تأخير در جريان يافتن آب باران مازاد از طريق كنترل جريان رواناب در پشت بام ها -الف

 رواناب ها توسط حوضچه هاي نگهداري آب باران است. نگهداشتن بخشي از –ب 

بهرحال باغات پشت بامي مي توانند باعث تأخير در روان شدن جريان حداكثري باران ها و نگهداري رواناب 

 (.9ها جهت بهره برداري بمنظور آبياري گياهان شوند )

 

 اهميت باغ هاي پشت بامي در طراحي شهري :

ي برتري هاي زيادي براي طراحان اينگونه فضاها دارد زيرا فوايد محيطي و سبزشدن چشم اندازهاي شهر

درصد كل  50زيبايي شناختي آنها در محيط هاي شهري داراي اولويت هاي فراواني است. طبق محاسبات اگر 

 11/0-84/0وسعت پشت بام هاي شهر توكيو به بام هاي سبز اختصاص يابند آنگاه دماي اين شهر به ميزان 

 2/1ميليون ين معادل  100جه سانتيگراد كاهش خواهد يافت كه اين موضوع منجر به صرفه جويي حدود در

 ميليون دالر در روز فقط بواسطه كاهش مصرف الكتريسته مي گردد.
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سنگاپور تاكنون در توسعه فضاهاي شهري فعاليت بسياري داشته است. باغ هاي پشت بامي موجود باعث 

ردم و مسئوالن به طراحي طبيعت و فضاهاي سبز قبل از توسعه ساختمان هاي بلند مرتبه شده افزايش توجه م

درصد ساكنين سنگاپور به افزايش باغ هاي پشت بامي و توجه به  80است تا جائيكه در يك نظرسنجي حدود 

غت و استراحت، ايجاد آنها در طراحي هاي اماكن شهري رأي دادند. داليل عديده اي نظير گذران اوقات فرا

زيباسازي محيط زندگي و ارتباط نزديك با محيط طبيعي فضاهاي سبز از داليل عمده و مؤثر در رأي دادن مردم 

 (.9سنگاپور عنوان شده اند )

 

 انواع باغ هاي پشت بامي )تشريح سيستم ها( :    

وفقّيت بام هاي سبز برقرار يك بام سبز بسيار بيشتر از يك مجموعه گياهان سبز است. جزء كليدي و عامل م

ساختن يك اليه ضد آب مي باشد تا از نفوذ رطوبت به سطح زيرين جلوگيري نمايد. همچنين تدارك يك بستر 

 (.4مناسب حاوي مواد غذايي ضرورت دارد تا بتواند آب مازاد را زهكش و بخوبي هوارساني نمايد )

 

 

 
 

 

 ير تقسيم بندي و توسعه يافته است :تاكنون صنعت بام سبز در دو گروه مجزا بشرح ز

 ( :extensive( سيستم گسترده يا فراگير )1

گونه گياه با  1-2( نيز مي شناسند. آنها شامل فقط low-profileاينگونه سيستم را بنام شيوه "كم ضخامت" )

دمايي و ( مي باشند. چنين سيستمي عمومًا بمنظور حداكثر كارآيي mediumحداقل بكارگيري بستر كاشت )

رطوبتي با حداقل وزن طراحي مي شود درحاليكه از زيبايي مناسب نيز بهره مندند. مشخصًا فقط پرسنل 

ورزيدة نگهداري سيستم مي توانند به اينگونه بام ها دسترسي يابند. آنها را برفراز پشت بام هاي مسطح 
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(flat( و يا داراي پستي و بلندي )pitchمستقر مي سازند آنچنانكه )  نمونه هايي از آنرا بصورت بام هاي

 41-102چمني در نروژ مي توان يافت. انواع سيستم هاي تجاري اين سيستم از بستر كاشتي به ضخامت 

كيلوگرم بر مترمربع بهره مي گيرند. نمونه هايي از اين نوع با  49-98ميليمتر با وزني در حدود كمتر از 

 (.8ا رواج كمتري يافت اند )بستر كاشت ضخيم تر نيز وجود دارند اّم

 

اصواًل بام هاي سبز گسترده عموميت بيشتري دارند. آنها داراي بستري كم ضخامت مملو از مواد غذايي مورد 

اينچ يا كمتر هستند. گياهاني كه براي اين گروه از بام هاي سبز انتخاب مي گردند،  5نياز گياهان به عمق 

( مي باشند. چنين بام هايي به گونه اي احداث succulentsن گوشتدار )( و گياهاmossغالبًا شامل خزه ها )

دفعه بازديد ساالنه و در  1-2مي شوند كه نيازمند كمترين نگهداري و آبياري هستند بطوريكه آنها فقط به 

داث صورت نياز عمليات نگهداري نيازمندند لذا آنها را در پشت بام هايي كه قابليت دسترسي كمتري دارند، اح

 (.4مي كنند )

 

 

 
 

 

 

 سيستم بام هاي سبز گسترده داراي مشخصه هاي زير مي باشند : 

 سبزينگي :  -الف

عمومًا از قطعات آماده اي تشكيل مي شود كه آنها را بر سطح بام استقرار مي دهند. آنها مي توانند از قبيل 

 گراس ها و يا گياهان آبدار )گوشتي( انتخاب گردند.

 ر كاشت :عمق بست –ب 

 اينچ انتخاب مي گردد. 1-6كه حدودًا 
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 وزن : –پ 

پوند در هر فوت مربع را عالوه بر سنگيني بام هاي سنتي داشته  12-50سازه هاي ساختمان بايد تحمل 

 باشند. 

 دسترسي و نگهداري : –ت 

 د چندان زياد باشد.آنها نيازمند حداقل نگهداري از طريق بازرسي ساالنه مي باشد لذا دسترسي به آنها نباي

 آبياري وزهكشي : –ث 

 (.6اين نوع فضاها نيازمند سيستم آبياري و زهكشي ساده اي هستند )

 

 

 
 

 

 ( :Intensive( سيستم متراكم و فشرده )2

( مي high-profile( و "ُپر ضخامت" )rooftop gardenاينگونه سيستم را بنام "باغات پشت بامي" )

ن متنوعي هستند و نظير پارك ها طراحي مي گردند. برخي باغات پشت بامي در شناسند. آنها حاوي گياها

صورت تقويت مناسب و آرماتوربندي مي توانند حتي درختان بزرگ و بستر كاشت ضخيم را تحمل نمايند. 

( در حومه "اوكلند" Kaiser centerنمونه بارز اين نوع بام ها برفراز پاركينگ مركزي ساختمان قيصر )

ت كاليفرنيا احداث شده است. اين مورد در دسترس عموم مردم قرار دارد چنانكه مكاني مطلوب براي ايال

ميالدي شده است. حداقل ضخامت بستر در شيوه بام هاي  1961صرف نهار از زمان تأسيس آن در سال 



21 
 

صوص زمانيكه از پشت بامي متراكم معمواًل بيشتر از ضخامتش در شيوه گسترده اند. طراحي شيوه متراكم بخ

 (.8آن براي دسترسي عموم استفاده مي گردد، نيازمند بكارگيري ابزارها و ادوات ويژه اي است )

بام هاي سبز متراكم و فشرده براي استقرار گياهان چندساله و خشبي مناسبند. آنها حاوي اليه اي از بستر 

چنين بام هايي مي توانند خدماتي از  اينچ مي باشند. 6-12كاشت محتوي مواد غذايي به ضخامت بيش از 

قبيل تدارك فضاي مناسب جهت توليد مواد غذايي نباتي را فراهم سازند. اينگونه بام هاي سبز بطور ذاتي 

نيازمند نگهداري و مراقبت منظم شامل : آبياري، كوددهي، و هرس هستند. همچنين بام هاي سبز متراكم 

بت به بام هاي سبز گسترده اند زيرا وزن بيشتري را متحمل مي نيازمند ساختارهاي حمايتي بيشتري نس

گردند. نهايتًا اگر قصد تدارك بام هاي سبز جهت در اختيار قراردادن آنها براي عموم مي باشيد، بايد براي 

 (.4امنيت بازديدكنندگان به اتخاذ و رعايت برخي مالحظات توّجه نمائيد )

 

 مشخصه هاي زير هستند :سيستم بام هاي سبز متراكم داراي 

 سبزينگي : -الف

 داراي گياهان نسبتًا بزرگ نظير درختان و بوته ها كه نيازمند نگهداري مداوم هستند.

 عمق بستر كاشت : –ب 

 فوت و يا بيشتر 1به ميزان 

 وزن : –پ 

رسوم داشته پوند در فوت مربع را عالوه بر وزن بام هاي م 80-150سازه هاي ساختمان بايد بتوانند تحمل 

 باشند. 

 دسترسي و نگهداري :  –ت 

 دسترسي فراوان نيازمند مراقبت بيشتري است و بعالوه محوطه بايد نرده كشي و منّور گردد.

 آبياري و زهكشي : –ث 

 (.6نيازمند سيستم هاي پيچيده آبياري و زهكشي است )

 

 

 "باغات پشت بامي" در تقابل با "بام هاي سبز" :

( به جهاتي متمايز باشد green roof( مي تواند از يك "بام سبز" )rooftop gardenمي )يك باغ پشت با

اگرچه از اين دو موضوع غالبًا بجاي همديگر نيز استفاده مي شود. موضوع باغ هاي پشت بامي منتسب به 

ساكنين فضاهايي از محوطه بام ساختمان ها است كه براي گذران اوقات فراغت، سرگرمي و آسايش رواني 

ساختمان هاي بزرگ اختصاص مي يابند و مي توانند حاوي : گياهان ، گلدان ها، برخي وسايل آسايش و 

 مبل، سايبان ، آلونك، سيستم هاي نورافشاني و آبياري اتوماتيك باشند.  -صندلي -راحتي نظير ميز

هاي سبز براي چنين اهدافي  باغ هاي پشت بامي از جنبه زيبايي شناختي و سرگرمي اهميت دارند وليكن بام

طراحي نمي شوند. بام هاي سبز بهيچوجه بعنوان مكاني جهت گذران اوقات فراغت ايجاد نمي گردند بلكه تأكيد 

عمده آنان بر عايق كاري بام ها و صرفه جويي در مصرف انرژي بصورت كاهش هزينه هاي گرمايشي و 

 سرمايشي ساختمان هاي شهري و روستايي است .

هاي سبز مي توانند بحالت "مسطح و گسترده" و يا "متراكم و فشرده" ايجاد شوند و عناوين فوق از بام 

طريق نوع گياهان كاشته شده، منتسب مي گردند. گياهاني كه در سيستم بام هاي سبز بكار گرفته مي شوند، 
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شه هاي كم عمقي دارند وليكن ( و يا ساير گياهاني هستند كه ريsedumغالبًا از انواع "گل ناز" يا "سدوم" )

در مقابل گرما، خشكي، وزش باد و ساير شرايط غالب در محيط هاي پشت بامي متحمل هستند. پانل هايي كه 

دربردارندة بام هاي سبز هستند غالبًا فقط چند اينچ ضخامت دارند و وزن سيستم بويژه هنگامي كه تمامي 

است. اليه حاوي گياهان در يك بام سبز مي تواند سپري را در  سطح بام را مي پوشاند، حائز اهميت فراواني

درصد نور خورشيد قرار  100درصد تشعشع خورشيد ايجاد كند درحاليكه بام هاي لخت درمعرض  87برابر 

 مي گيرند. 

گلدان هاي يك باغ پشت بامي را ممكن است براي كاربردهاي متنوعي از جنبه زيبايي شناختي و يا 

ز عمق كافي جهت كاشت بوته ها و درختان طراحي نمايند. اين گلدان ها مي توانند گياهان برخورداري ا

مختلفي را در خود بپذيرند كه شامل : انواع درختان، بوته ها، گياهان رونده اي نظير تاك ها و مجموعه اي از 

يت هاي بيشتري در گل ها باشند. مسئله زيبايي شناختي و سرگرمي در مورد باغ هاي پشت بامي از اولو

 (. 9مقايسه با فوايد زيست محيطي و مديريت انرژي بام هاي سبز برخوردارند )
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 بام هاي سبز و استانداردها : اجزاء تشكيل دهندۀ

دما، هيدروديناميك و خواص محافظتي مي شوند ولي تنها راه  بام هاي سبز موجب فوايد استثنايي از جمله :

اينكه به تدوين استانداردها و مقرراتي براي سيستم بام هاي سبز بپردازند تا گياهان را  براي اقتصادي بودنش

بخوبي پذيرا گردند. همچنين به دليل اينكه اجزاء بام هاي سبز را مي توان با گوناگوني وسيعي انتخاب نمود و 

ي سبز مي تواند قابل قبول باشد. يا به ساختن آنها پرداخت لذا تدارك استانداردهايي براي اجزاء سازنده بام ها

( آنها در وضعيت هاي خشك و تر، وزن dead-weightهمچنين بايد دستورالعمل هايي در مورد وزن ساكن )

(، ايمني آتشسوزي و تدارك غشاء محافظتي وضع گردند. ايمني در برابر live loadناشي از استقرار گياهان )

را حتي با وضعيت نوع گياهان انتخابي تطابق داد چنانكه گراس هاي آتشسوزي از مباحث مهم است زيرا بايد آن

 (.8بلند در مخاطره آتشسوزي بيشتري نسبت به گياهان آبدار و گوشتي قرار دارند )

 

 

 
 

 

امروزه ُپرتلند، اوريگون، شيكاگو، اِيلينويز و برخي ديگر از شهرهاي اياالت متحده آمريكا به تشويق استقرار 

پرداخته اند. برخي از اياالت نظير ُاوريگون اقدام به افزودن بام هاي سبز به برنامه هاي زيست بام هاي سبز 

محيطي و صرفه جويي مصرف انرژي نموده است اّما چنين اقداماتي به تنهايي براي استقرار بام هاي سبز 

بام هاي سبز از توانايي مطابق با استانداردها و دستورالعمل ها در سراسر كشور آمريكا كافي نبوده اند. 

( برخوردارند. بسياري از cool roofsصرفه جويي مصرف انرژي حتي بيشتر از بام هاي "خنك انعكاسي" )

اياالت آمريكا در صدد تدوين استانداردها و مقررات خاص براي اجباري كردن بام هاي سبز در طراحي 

توسعه اينكار نيز در نظر گرفته اند ضمن اينكه به ساختمان هاي آينده هستند. آنها تشويقاتي براي ترويج و 

آموزش آن از طرق مختلف اقدام مي ورزند. اين اياالت اميدوارند كه تكنولوژي مربوطه روز به روز پيشرفت 

 (. 8نمايد تا براي محدوده وسيعي از اقاليم تطابق يابد و نهايتًا به فوايد حقيقي اش نايل گردد )
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توسعه باغ هاي پشت بامي حائز اهميت هستند لذا اتخاذ استانداردهايي در اين  تصميمات شهرداري ها در

رابطه ضرورت دارند. همچنين وضع مشوق ها و تخصيص جوايز مي توانند در تسريع گسترش بام هاي سبز 

مؤثر باشند. تخفيف بهاء ، كاهش ماليات و كمك هاي بالعوض بسيار مفيدند. همكاري مابين سازمان هاي 

انتفاعي، شركت هاي خصوصي و مؤسسات دولتي بر شكل گيري و گسترش پروژه بام هاي سبز تأثير غير

گذارند و اگر آنرا در راستاي اهداف خودشان بدانند آنگاه در اجراي آن  خواهند كوشيد. استانداردهاي وضع 

در سطح شهرها شده بايد درصد تخصيص وسعت بام ها، حداقل عمق بستر كاشت و مناطق اجراي آنها را 

 (.   8مشخص سازند )

 

 

 
 

 

 

 هر سيستم بام سبز شامل جنبه هاي زير است :

 ( :roofscape( منظره بام )$1

 عبارت از منظرگاه بام ها كه از باالي ساختمان ها قابل مشاهده هستند.

 ( :modular system( سيستم قطعه اي )$2

يي قرار مي گيرند و بدينوسيله تمام و يا بخشي از سطح گياهان و بستر كاشت در اين سيستم درون گلدان ها

( شامل اليه اي non-modularبام را اشغال مي كنند درحاليكه بستر كاشت در يك سيستم غيرقطعه اي )

پيوسته است و تمامي سطح بام را مي پوشاند. الزم به ذكر است كه اغلب باغ هاي پشت بامي از انواع سيستم 

 (.8ند )قطعه اي بهره مي بر
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اجزايي كه در بام هاي سبز بكار مي روند، غالبًا مشابه آنها در مورد باغات پشت بامي هستند بجز اينكه در 

 موارد زير داراي تفاوت هايي هستند :

 ضخامت بستر كاشت -الف

 (.8جنبه هاي كاربرد ) –ب 

 

 اجزاء مختلف و استاندارد سيستم هاي فوق عبارتند از :

 ( :plantsيا  vegetationبزينگي )( گياهان يا س#1

غالبًا از گياهان متنوعي بر روي پشت بام ها استفاده مي شود زيرا مهمترين محدوديت كاربرد اينگونه گياهان 

 شامل موارد زير هستند:

 نوع اقليم منطقه -الف

 طراحي ساختارها –ب 

 بودجه نگهداري –پ 

 تصّور طراحان از منظره خارجي ساختمان .  –ت 
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چونكه بام هاي سبز غالبًا سبك طراحي مي شوند لذا از الية خاك كم عمق بهره مي برند و بدون نياز به 

 groundنگهداري و يا نيازمند حفاظت جزئي هستند. گل ناز )سدوم( از گياهان آبدار پوشاننده زمين )

coverيكاي شمالي يافته است. البته در ( است كه طرفداران زيادي براي كاربرد بعنوان بام هاي سبز در آمر

" نيز hearty wild flowerاينگونه موارد از گراس هاي داراي ريشه هاي كم عمق و همچنين گياه "

استفاده مي كنند. گياهان پشت بامي ممكن است در برخي ماههاي سال دچار دورمانسي شوند و برگ هاي 

 (.8خويش را از دست بدهند )

 

 

 
 

 

( بواسطه انتقال انرژي خورشيد به cool roofمجري عملي مشابه "بام هاي خنك" )گياهان پشت بامي 

 5اتمسفر ولي با كارآيي بيشتر هستند. در يك روز تابستان، گرماي برگ هاي بسياري از گياهان معمواًل حدود 

معني داري درجه سانتيگراد باالتر از دماي هواي اطراف است لذا كل پوشش برگ ها و ارتفاع گياهان بنحو 

سبب خنكي محيط پشت بام ها مي شوند بنابراين در بسياري از طرح هاي پشت بامي به افزايش و حفظ برگ 

 هاي گياهان بام هاي سبز مبادرت مي ورزند.
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بسياري از گياهان پشت بامي از اين خصيصه برخوردارند كه برگ هايشان را در زمستان از دست مي دهند و 

ند تا نور خورشيد بتواند بام ها را گرم نمايد لذا انتخاب گياهان مناسب بر اساس نوع بدينگونه اجازه مي ده

 اقليم منطقه مي تواند فوايد دمايي بيشتري را ميّسر سازد.

اخيرًا در برخي از ساختمان ها از ميزان عايق بندي دمايي كاسته اند زيرا در اقاليم گرم به طراحي بام هاي 

مارند لذا بايد آنها را با بام هاي سبز در گسترة متنوعي از اقاليم جغرافيايي تطابق داد خنك انعكاسي هّمت مي گ

 و يا جايگزين نمود.

در برخي موارد بايد از كاربرد بعضي گياهان در باغ هاي پشت بامي از جنبه سالمتي انسان و يا ايمني 

ي اطراف اماكن شهري بهره گرفت. در آتشسوزي جلوگيري نمود و از آنها فقط در حياط خانه ها و يا اراض

طراحي باغات پشت بامي بايد از گياهان سالم، سازگار با محيط و ايمن استفاده كرد لذا بسياري از شركت هاي 

سازندة بام هاي سبز با مشاركت متخصصان باغباني و صاحبان نهالستان هاي تكثير گياهان زينتي به بررسي 

 (.8ماشته اند )و انتخاب بهترين گياهان هّمت گ
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 ( :   growing mediumيا  planting medium( بستر كاشت )#2

( اشتباه نگيريد زيرا بواسطه مقدار مواد معدني از soilهيچگاه بستر كاشت بام هاي سبز را با خاك معمولي )

دارند بطريقي كه آنها متمايزند. اينگونه بسترهاي كاشت از مواد سنتزي تهّيه مي گردند و ميزان رس كمي 

( است كه expanded clay( از جمله َاشكال معمولي رس منبسط )perliteبسيار سبك هستند. "پرليت" )

بعنوان بستر كاشت تركيبي در خزانه هاي باغباني استفاده مي شود. از اينگونه رس هاي منبسط عالوه بر بام 

بسترهاي كاشت متنوعي براي بام هاي سبز هاي سبز جهت "هيدروپونيك" نيز استفاده مي كنند. امروزه 

 400-900عرضه مي شوند كه خصوصيات و بهاي مختلفي دارند. وزن حجمي ظاهري چنين مخلوط هايي از 

درصد وزني مي باشند.  20-200كيلوگرم در هر مترمكعب در وضعيت خشك است كه قادر به جذب آب بميزان 

 (.8پشت بامي استفاده نمود وليكن نيازمند مراقبت بيشتري است )از خاك معمولي نيز گاهًا مي توان در باغات 

 

دمايي بستر كاشت نقش مؤثري را در تعديل نوسانات دمايي و رطوبتي گرداگرد خويش ايفاء مي كند و  تودۀ

اين خاصيت مي تواند بنحو چشمگيري در انتقال حرارت از سيستم بام ها به اقليم اطراف كه در تعادل با محيط 

لي است، برقرار گردد. بسترهاي كاشت هرگاه به گونه اي انتخاب شوند كه رطوبت بيشتري را نگهداري داخ

كنند آنگاه نوسانات دمايي كمتري خواهند داشت. نوسانات رطوبت در بستر كاشت از پارامترهاي مهم مي باشد 

 كه بستگي به :

 نوع و تراكم سبزينگي -الف

 تركيبات بستر  -ب 

 م دارد. نوع اقلي -پ 

تركيبات و عمق بستر كاشت بايد متناسب با نوع گياهان انتخابي باشند زيرا اين خصوصيات از مهمترين 

 (.8عوامل موفقيت در باغباني پشت بامي هستند )

 

 (:filtering cloth( يا صافي پارچه اي )filter layer( اليه صافي )#3

 ين الية بستر كاشت و اليه زهكش مي نمايند تا باعث :در برخي موارد اقدام به استقرار اليه صافي در ب

 به جريان انداختن آب مازاد  -الف

 حفاظت بستر كاشت –ب 

 ممانعت از نفوذ ريشه ها به اليه هاي زيرين شوند.  –پ 

( غيربافتني تهّيه مي گردد بطوريكه geotextileاليه از انواع قماش پوششي ) 1-2اليه صافي معمواًل شامل 

ز اليه ها را با مواد كاهنده رشد ريشه ها نظير ذرات مس و يا علف كش هاي خفيف تيمار مي دهند. از يكي ا

اينگونه قماش پوششي غالبًا بعنوان مالچ سنتزي بر بستر فضاهاي سبز بهره مي گيرند تا عالوه بر كاهش 

 (.8رشد علف هاي هرز مانع فرسايش خاك شوند )

 

 بعنوان اليه صافي استفاده مي كنند كه داراي خصوصياتي چون: مواد سازنده، از قماش پوشاننده خاك معموالً 

مقدار جريان آب، اندازه حفره ها، استحكام و ويژگي ممانعت از رشد ريشه ها مي باشند. بام هاي سبز غالبًا 

بامي كه  گياهاني را بكار مي گيرند كه كنترل رشد ريشه هايشان بسادگي مقدور باشد درحاليكه باغات پشت

داراي گياهاني با ريشه هاي عميق ترند، نيازمند صافي هاي چنداليه هستند. به دليل اينكه اندازه ريشه ها و 
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قطر ذرات بستر متفاوت هستند لذا صافي ها را بر اساس نوع بستر بطريقي مي سازند تا بدون اينكه استحكام 

 (.8نفوذ بيش از حد ريشه ها شوند )خود را بدليل زيادي سيلت از دست بدهند، همچنان مانع 

 

 ( :root barrierيا  containment( محدود سازي رشد ريشه ها )#4

( معمواًل محدودسازي بام هاي سبز به ظروف و گلدان ها منتسب است اّما modularدر سيستم قطعه اي )

اليه پالستيكي يا  بستر كاشت در سيستم هاي غير قطعه اي توسط اليه زهكش حمايت مي شود و توسط يك

 (.8( احاطه مي گردد )roof parapetفلزي و يا حفاظ هاي پشت بامي مخصوص )

 

 

 
 

 

 ( :draining systemيا  drain layer( اليه زهكش )#5

معمواًل بين بستر كاشت و روكش پشت بام ها اليه اي قرار مي دهند كه به جريان يافتن آب مازاد از بام سبز 

كشي ساختمان كمك مي نمايد. در برخي سيستم هاي ساده از الية قطور رس منبسط براي به درون سيستم زه

اين منظور استفاده مي كنند اّما امروزه اكثر شركت هاي سازندة بام هاي سبز از اليه موجدار پالستيكي با 

اده مي ( استفlandscape paverالگويي مشابه شانه هاي تخم مرغ و يا مشابه زيرسازي فضاهاي سبز )
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ميليمتر است ولي كاربرد اليه هاي ضخيم تر مي  20كنند. حداقل ضخامت اليه هاي زهكشي معمواًل كمتر از 

 توانند عالوه بر عايق سازي پشت بام به محدود كردن رشد ريشه ها نيز كمك نمايند . 

سازد لذا آنرا بر  از مهمترين ويژگي هاي اليه زهكش اين است كه حداكثر جريان آب مازاد را برقرار مي

اساس اطالعات بارندگي هاي منطقه اي تهّيه مي كنند. اليه زهكش مي تواند باعث حمايت بستر كاشت و 

گياهان پشت بامي باشد بنابراين بايد از فشردگي و استحكام كافي برخوردار گردد. بسياري از پوشش هاي 

( مي سازند و تا حد لزوم استحكام مي baffled( و يا موجدار )segmentedزهكشي را بصورت منقطع )

 (.8بخشند بطوريكه از خصوصيات مربوط به عايق بودن برخوردار مي شوند )

 

 ( :protective layer( اليه محافظ )#6

( نيازمند مراقبت بويژه در اثناي استقرار اجزاي بام هاي سبز است اّما roof membraneروكش بام ها )

شيميايي و نفوذ ريشه هاي گياهان نيز وجود دارند. اليه محافظ را مي توان از خطراتي چون كاربرد كودهاي 

صفحه باريكي از بتن سبك، صفحات عايق مقاوم، صفحات پالستيكي ضخيم، فويل مسي و يا تركيبي از آنها 

بام  تهّيه نمود كه بستگي به دو عامل : نوع كاربرد بام سبز و ويژگي طراحي دارد. البته برخي سيستم هاي

 (.8سبز نيازمند كاربرد اليه محافظ نيستند )

 

 ( :insulation( عايق كاري )#7

با وجوديكه محافظت دمايي كافي كه توسط : گياهان، بستر كاشت و اليه زهكشي ايجاد مي شود، غالبًا نيازي 

ربرگيرنده به عايق كاري اضافي در اقاليم گرم و خشك نيست اگر چه بسياري از مقررات ساختمان سازي د

برخي سطوح عايق كاري اضافي بدون توجه به طراحي بام ها هستند. نتايج يك بررسي در ساختمان هاي 

تجاري كاليفرنياي شمالي نشانداد كه بام هاي سبز عايق كاري نشده تقاضاي ساالنه براي سيستم هاي گرمايي 

مطمئنًا مي تواند بعنوان يك اليه محافظ درصد كاهش مي دهند. ضمنًا عايق كاري  30و سرمايشي را به ميزان 

 (.8( نيز عمل نمايد )rigidو استحكام بخش )

 

 ( :waterproof membrane ( غشاء ضد آب )#8

سطح بام هاي سبز را مي توان با انواع مختلف سيستم آب بندي نسبت به نفوذ آب مقاوم ساخت اّما غشاءهاي 

قبوليت زيادي در بين كمپاني هاي سازندة بام هاي سبز بويژه ( طي سال هاي اخير مsingle-plyال" ) -"تك 

از جهت سادگي نصب و ارزاني يافته اند، بخصوص اينكه اليه ضدآب را عمومًا بصورت يك غشاء تصّور مي 

 (. 8كنند )

 

 ( :wateringيا  irrigation( آبياري )#9

ي سبز نيز بهره گرفت ولي برخي طراحي از سيستم هاي آبياري فضاي سبز ضمن تطابق مي توان براي بام ها

 هاي تجاري بام هاي سبز پذيراي تلفيقي از روش هاي آبياري "كنش پذير" با اجزاي فعال هستند.

( مبين پروسه ذخيره سازي آب باران در اليه زهكشي است. passive irrigationآبياري "كنش پذير" )

دند درحاليكه اكثريت آب مازاد بصورت رواناب تخليه مي اينگونه آب ها بميزان كمي به بستر كاشت بر مي گر

 گردند.
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يكي از انواع بسترهاي كاشت كه قادر به ذخيره آب است را از الياف "پلي پروپيلين" تهّيه مي كنند و آنرا در 

زير بستر كاشت قرار مي دهند تا بصورت يك اسفنج عمل نمايد. امروزه انواع ديگري از اينگونه بسترها 

ه شده اند كه حاوي مخازن كوچكي مملو از رس منبسط هستند كه در زير بستر كاشت تعبيه مي گردند. ساخت

بدينگونه آبياري بام هاي سبز بندرت ضرورت مي يابد بويژه زمانيكه از گياهان مقاوم به خشكي نظير "گل 

 ناز" )سدوم( استفاده شود. 

بصورت واحدهاي منفرد بكار روند زيرا برخي از مواد  هر يك از عناصر سازنده بام هاي سبز نبايد لزومًا

موجود در بازار مي توانند همزمان بيش از يك عملكرد را داشته باشند مثاًل كنتوربندي يا برجسته سازي كف 

( مي تواند به شكل گيري يك اليه زهكشي كارآمد كمك نمايد و يا modular containerبام با قطعات گلداني )

ه كننده آب نيز مي تواند بعنوان يك اليه صافي عمل كند بنابراين كاربرد تركيبي مواد در طراحي يك اليه ذخير

 (.8ها مي تواند به كاهش وزن و هزينه سيستم بينجامد )

نياز به آبياري باغ هاي پشت بامي مبتني بر نوع گياهان و اقليم منطقه تعيين مي گردد. براي احداث بام هاي 

ياهاني استفاده مي شود كه نيازي به آبياري نداشته باشند اّما تصميم گيري در مورد ايجاد سبز معمواًل از گ

سيستم هاي آبياري اكثرًا به مشتري بستگي دارد. سيستم هاي آبياري مورد نياز نيز مشابه ساير عناصر 

 ساختاري بام هاي سبز بسيار متنوع هستند و انتخاب آنها بستگي به موارد زير دارد :

 نوع طراحي بام سبز  -لفا

 تمايل مشتري –ب 

 اقليم منطقه –پ 

 ساختار ساختمان –ت 

 (.8مسائل مالي ) –ث 
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 ( :membrane( پوشش اصلي بام )#10

يك پوشش بام مناسب بايد به بهترين وجه توسط بام سبز محافظت شود ضمن اينكه بخوبي دوام آورد و 

قرار گيرد، تحت تأثير تغييرات  UVبام بدون اينكه در معرض اشعه بسادگي تجزيه و فاسد نشود. يك پوشش 

دمايي ساالنه، وزش باد، باران، آلودگي ها )بويژه زمانيكه حالت ايستابي بوقوع مي پيوندد( و خسارت ناشي 

از فعاليت هاي نگهداري واقع مي شود. در صورتيكه طراحي بام هاي سبز بخوبي انجام شود آنگاه پوشش بام 

 گاه در معرض بيشتر از مقدار كمي رطوبت واقع نمي شود. هيچ

چنانكه بام سبز بتواند از انتقال حرارت و وقوع خسارات فيزيكي به پوشش بام جلوگيري كند، بنحو بارزي بر 

عمر آن خواهد افزود ، يكپارچگي اش حفظ خواهد شد و همچنان به عرشه نصب قطعات سازندة بام سبز 

نع انتقال آب حتي بصورت بخار خواهد شد. بعنوان مثال سيستم آب بندي ساختمان هاي خواهد چسبيد لذا ما

 مالي  قيصر و راكفلر تاكنون مشكلي نداشته و نيازمند هيچگونه عمليات نگهداري نبوده اند .-مراكز تجاري

اد و ريشه هاي معيارهاي طراحي بام هاي سبز بايد به گونه اي باشد كه بويژه از نفوذ كودهاي شيميايي ماز

مهاجم سطح بام هاي سبز به عمق پوشش بام ممانعت ورزد. در مواقعي كه چنين خطراتي وجود دارند، 

توصيه مي گردد كه از يك اليه محافظ بهره گيرند. امروزه برخي شركت ها به توليد اليه نازكي از جنس فلز 

اجزاء بام سبز مانع نفوذ ريشه هاي گياهان مس پرداخته اند تا با قرار دادنش بر روي پوشش بام و در زير 

گردند. اخيرًا استانداردهايي نيز براي استقرار پوشش بام مناسب تدوين گرديده است لذا قبل از تأئيد 

 (.8استانداردها به استقرار بام هاي سبز اقدام نمي كنند )

 

 ( :vapor restriction( محدودسازي بخار آب )#11

كاهش شيب دمايي در سراسر سيستم بام مي گردد لذا تراكم زيرساخت هايش نيز از  همچنانكه بام سبز باعث

نفوذ دما به پوشش بام جلوگيري مي نمايد بنابراين قرار دادن يك اليه اضافي براي جلوگيري از نفوذ بخار آب 

 (.8بدرون ساختمان امري اختياري است و در صورت لزوم براي ايجاد آن تصميم گيري مي كنند )
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 نمونه استاندارد بام هاي سبز :

 برخي از استانداردهاي بام هاي سبز كه توسط شركت هيدروتك تهيه و اجرا مي شوند، بشرح زير مي باشند:

 

 

 extensive( "5»:)" براي سطوح وسيع يا "1( مشخصات بام هاي سبز استاندارد "نمونه 1جدول»

 

 مشخصات سيستم اليه ها 

 نگيسبزي -

  ®liteTopبستر رشد مدل  -

 اليه فيلتر -

  ®GR30يا  ®GR15اليه  -

 فوم مشبك -

 صفحه مانع نفوذ ريشه ها -

  ®Hedroflex 30اليه  -

  MM6125®EV-FRاليه  -

 اليه زيرين مورد تأئيد   -

 اينچ 2-6عمق بستر كاشت   -

 پوند 17-41وزن در حالت تر براي هر فوت مربع به ميزان   -

 ش و تأخير در ايجاد رواناب باران هاي شديدكاه -

 كمك به تخفيف اثرات دماي جزيره اي شهرها -

 نيازمند كمترين عمليات نگهداري و حفاظت -

 قابل نصب بر بام هاي مسطح و شيبدار -

 براي بام هاي مدل دار GT15TMمحفظه ها و گلدان هاي مدل  -

 كردنقابل بريدن، سوراخ كردن، موزائيك شدن، فرش  -

- ....... 

 

 

 

 slope( "5»:)" براي سطوح شيبدار يا "2( مشخصات بام هاي سبز استاندارد "نمونه 2جدول»

 

 مشخصات سيستم اليه ها

 سبزينگي -

  ®liteTopبستر رشد مدل  -

 شبكه محافظ -

 اليه زهكش -

 فوم مشبك -

  ®Hedroflex RBاليه  -

  MM6125® EV-FRاليه  -

 تهويه سطحي -

 ه زيرين مورد تأئيدالي -

 اينچ 5/3 -13عمق بستر كاشت   -

 پوند 26-82وزن در حالت تر براي هر فوت مربع بميزان  -

 ايجاد شبكه محافظ براي ايجاد بيشترين عمق خاك -

 قادر به پذيرش طرح هاي آرشيتكتي -

 قادر به پوشاندن سطوح صاف، شيبدار، مقعر، محّدب و تركيبي -

 ح قيراندود و ناهموارقابل تطبيق با سطو -

 نيازمند حداقل نگهداري و حفاظت -

  ®InstaGreenيا  ®GardMatايجاد سبزينگي با  -

- ........ 
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 lawn( "5»:)" براي كاشت چمن يا "3( مشخصات بام هاي سبز استاندارد "نمونه 3جدول»

 

 مشخصات سيستم اليه ها

 سبزينگي -

  ®liteTopبستر كاشت مدل  -

 فيلتراليه  -

  ®GR30يا  ®GR50اليه زهكش مدل  -

 مصالح دانه اي و كلوخي -

 فوم متخلخل -

صفحه ممانعت كننده رشد ريشه ها از انواع  -

Hydroflex RB®  ياHydroflex30®  

  MM6125® EV-FRاليه يكپارچه و ضد آب  -

 اليه تهويه سطحي -

 اليه زيرين مورد تأئيد  -

 چاين 8-12بستر كاشت به عمق   -

 پوند 52-78وزن تر براي هر فوت مربع به وزن   -

 ايده آل براي افزايش فضاي مفيد -

 نيازمند آبياري -

 نيازمند نگهداري مداوم -

 بايد با ادوات سخت افزاري تكميل گردد. -

- ..... 

- ..... 

- ..... 

- ..... 

- ..... 

 

 

 

 intensive( "5»:)تراكم يا "" شيوه م4( مشخصات بام هاي سبز استاندارد "نمونه 4جدول»

 

 مشخصات سيستم اليه ها

 سبزينگي -

  ®liteTopبستر كاشت مدل  -

 اليه فيلتر -

  ®GR30يا  ®GR50اليه زهكش مدل  -

 مصالح دانه اي و كلوخي -

 فوم متخلخل -

 Hydroflexاليه مانع رشد ريشه ها از انواع  -

RB®  ياHydroflex 30®  

  MM6125® EV-FRمدل اليه يكپارچه و ضد آب  -

 تهويه صفحه اي -

 اليه زيرين مورد تأئيد -

 اينچ 8-36بستر كاشت به عمق   -

 پوند 53وزن تر براي هر فوت مربع به وزن  -

 امكان اجراي انواع طرح ها -

 قابل كاشت انواع درختان، بوته ها و گياهان علفي -

 مستلزم آبياري -

 نيازمند نگهداري مداوم -

- ...... 

- ...... 

- ...... 

- ...... 

- ...... 
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 شيوه هاي نصب بام هاي سبز :

 بام هاي سبز را به يكي از دو شيوه زير نصب و استقرار مي دهند :

گياهان و خاك را بر روي بام حمل مي كنند و كاشت گياهان را مستقيمًا بر سطح بستر و اليه ضد آب  -الف

 انجام مي دهند.

پيش ساخته را آماده مي سازند و گياهان را بر سطح آنها جوانه دار مي سازند سپس محيط هاي كشت  –ب 

محيط هاي كشت سبزشده را بوسيله جرثقيل و يا تسمه هاي باالبر به باالي سقف منتقل مي سازند. اينگونه 

وع محيط هاي كشت پيش ساخته را مي توان بصورت بلوك هايي در كنار همديگر قرار داد و در صورت وق

 (. 4رخنه قطرات آب و يا ساير ضروريات و برخي مراقبت هاي الزم بسادگي برچيد )

  

 

 
  

 

 

 فوايد باغ هاي پشت بامي و بام هاي سبز:

 مهمترين فوايد و مزاياي باغات پشت بامي عبارتند از :

 توليد مواد غذايي :  -الف

هاي در حال توسعه طي مي كند يعني باغباني شهري حركتي شتابان را در جهان امروز بويژه در كشور

مناطقي كه توليد و عرضه مواد غذايي طي مدتي كوتاهتر از كشورهاي پيشرفته به مصرف كنندگان مي رسند. 

اينگونه باغات شهري به توليد مواد غذايي سالم ، تازه و بدون فرآوري مي پردازند و به امنيت غذايي بشر 

 مدرن كمك مي كنند.

يكي از بيشمار استراتژي هاي توليد مواد غذايي هستند كه ميزان مشاركت آن در شهر باغات پشت بامي 

( شهر peri-urbanدرصد از كل مواد غذايي خواهد رسيد كه در داخل و حومه ) 20"سياتل" آمريكا به 

رصد د 1ميالدي توليد خواهند شد درحاليكه ميزان چنين مشاركتي را در حال حاضر فقط  2020سياتل در سال 

 (.6تخمين مي زنند)

 ايجاد شغل :  –ب 

براي چنين مواردي به مهندسين ، آرشيتكت ها ، سازندگان شيرواني ، باغبان ها و بسياري از تخصص هاي 

 ديگر نياز مي باشد. 
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 كاهش اثرات گرماي جزيره اي شهرها :  –پ 

آزادسازي بخار آب باعث تعديل گياهان از طريق جذب انرژي نوراني خورشيد جهت انجام واكنش فتوسنتز و 

( حاصل از سطح آسفالت و ساختمان هاي سيماني در مناطق heat island effectاثرات جزيره اي گرماي )

 (.4شهري مي شوند )

 زيبايي شناختي : –ت 

باغ هاي پشت بامي باعث مي شوند تا حد و مرزها و خطوط في مابين ابنيه بگونه اي لطيف و زيبا گردند. اين 

بيل فضاهاي خارجي و شگفت آور خانه ها مناظري تماشايي را عرضه مي دارند. آنها مكان هاي بدمنظرة ق

ساختمان هاي بتني را به مناظري سبز و زيبا تبديل مي كنند . بام هاي سبز موجب كاهش استرس شهروندان 

( در mental handicap)( ، ايجاد تعادل ذهني aestheticاز طريق فراهم ساختن شرايط زيبايي شناختي )

( مي شوند. از مثال هاي تاريخي در اين زمينه مي توان green therapyافراد و بنوعي "منظره درماني" )

 (.3به باغ هاي معلق بابليان اشاره داشت )

 خلق فضاهاي مازاد : –ث 

د. باغ هاي پشت از اينگونه فضاهاي اضافي مي توان براي زندگي شخصي ، فاميلي و اجتماعي استفاده نمو

بامي مقصدي ايده آل براي مالقات هاي خانوادگي در فصل تابستان هستند آنچنانكه مي توان در مكاني مصفا و 

دل انگيز به صرف صبحانه و برگزاري جشن هاي خانوادگي پرداخت و يا اينكه در آنجا بعنوان واحه اي 

 (.   2ن به استراحت پرداخت )( در ميان بياباني وسيع از آهن و بتgreen oasisسرسبز )

 مديريت آب باران : –ج 

باغ هاي پشت بامي مي توانند در جذب آب باران ، كاهش رواناب و كاهش نياز گياهان به آبهاي لوله كشي 

شهري جهت آبياري كمك نمايند. بام هاي سبز ابزاري مؤثر جهت مديريت آب حاصل از باران هاي شديد از 

اختن سرعت جريان و كاهش مقدار رواناب در سيستم هاي محدود و منطقه اي مي طريق كاهش دما، كند س

(. گواينكه مناطقي كه داراي تابستان هاي گرم و خشك هستند، بايد سيستمي جهت جمع آوري 6،4شوند )

 (. 4باران هاي ساالنه تعبيه كنند تا نياز آبي گياهان را در فصل گرم سال تدارك ببينند )

 ابنيه : عايق كاري –چ 

باغ هاي پشت بامي باعث عايق كاري ساختمان ها مي شوند بطوريكه آنها در تابستان ها خنك تر و در 

( بام ها در برابر افزايش گرما، bufferزمستان ها گرمترند. سبزينگي سطح بام ها بعنوان عامل تعادل بخش )

 (.4سرما، باد و باران عمل مي كند )

 سكونتگاه حيات وحش : –ح 

ام هاي سبز مي توانند مأمني براي حشرات ، پرندگان و حيات وحش باشند چنانكه گياهان بومي نيز مي ب

 توانند بخشي از چنين مجموعه را تشكيل دهند.

 توليد اكسيژن ، پاكسازي هوا ، كاهش آلودگي ها : –خ 

ود و غبارات شهري( و تبديل گياهان اين قبيل بام ها بعنوان فيلتري كارآمد به حذف آلودگي هاي آب و هوا )د

CO2  بهO2 ( 4مي پردازند .) 

محلي براي گذران اوقات فراغت مردم ، همسازي با طبيعت ، آشنايي با باغباني ، شادي و رضايتمندي  –د 

 (.6مردم از زندگي ، رفع خستگي فعاليت هاي كاري و ساير فوايد نامحسوس هستند )

 تأسيس رستوران ها و كافه ها : –ذ 
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خي از باغ هاي پشت بامي شهر "سياتل" آمريكا به احداث رستوران تخصيص يافته اند بطوريكه به بر

هزار دالر عايدي  30همسايگان خدمات ارائه مي دهند. اينگونه رستوران ها مي توانند بطور متوسط بيش از 

ميالدي احداث  2009ساالنه نصيب صاحبان ساختمان ها نمايند. رستوران "باستيل" شهر "سياتل" در سال 

 (. 6شده است و بسياري از مواد غذايي مورد نياز خود را از طريق باغ هاي پشت بامي منطقه تأمين مي كند )

كمك به كاهش مشكالت محيطي حاصل از سكونت شهروندان و تشويق به توسعه پايدار و مستحكم تا  –ر 

دارك مقدمات وضع قوانين و استانداردها و يا جائيكه بسياري از آژانس هاي غير انتفاعي جهان در صدد ت

 (.1يافتن مشوق هايي براي تعيين بهترين عمليات جهت اينگونه توسعه سبز مي باشند )

( در eco-friendlyباغ هاي پشت بامي نمونه اي عالي از تكنولوژي هاي مفيد و دوستدار محيط زيست ) –ز 

 (. 1از انرژي تجديدپذير هستند )راستاي توسعه يابي جديد و بكارگيري مقتدرانه 

بام هاي سبز باعث تخفيف صدمات شهرنشيني به محيط زيست از طريق : صيانت از انرژي و آب، بهبود  –ژ 

كيفيت آب و هوا، مديريت آب حاصل از باران هاي شديد، جذب تشعشع خورشيد، توليد محلي مواد غذايي، 

 (.1رفتارهاي بازگشت به طبيعت در شهروندان مي شوند ) فراهم ساختن يك محيط طبيعي اسكان موقت و خلق

بام هاي سبز مي توانند موجب دو برابر شدن طول عمر بام ها در مقايسه با بام هاي سنتي شوند و عمر  –س 

 (.1سال افزايش دهند ) 30سال به بيش از  15بام ها را از 

 (.1مواد مصرفي مي گردند )اينگونه بام ها باعث استفاده مجدد و بازيافت برخي از  –ش 

اين تكنولوژي مي تواند دماي داخلي ساختمان ها را از طريق كندكردن روند كسب و هدر دادن گرما  –ص 

 (.4تعديل بخشند و در نتيجه انرژي ذخيره شده را براي ساكنين ساختمان ها مصرف نمايند )

ذابيت بصري و ايجاد ماليمت بام هاي سبز در مرتفع ترين فضاهاي شهري به سبب افزايش ج –ض 

(amenity( در چشم اندازها باعث افزايش ارزش امالك و مستغالت مي شوند )4.) 

 (.5آنها دريافت مشوق هاي مالي دولتي را امكان پذير مي سازند ) –ط 
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 مشكالت راهبردي گسترش بام هاي سبز:

 ( مشكالت عملياتي شامل :1

 سقف كه ممكن است به بروز چكه از آن منجر شود.  ايجاد رخنه و شكاف در -1-1 

( : اخيرًا اليه هاي آستري براي آب بندي حوضچه ها از جنس pond linerآستري حوضچه ها ) -2-1

 ساله توليد و عرضه شده اند.  50ميليمتر و گارانتي  16( به ضخامت butyl rubberالستيك فشرده )

ر صدمه مي بينند لذا بايد معبرهايي از جنس تخته هاي چوبي براي برخي از سطوح بر اثر عبور و مرو -3-1

 حركت افراد ايجاد شوند. 

گياهان را مي توان در گلدان هايي با اشكال و اندازه هاي مختلف رويانيد. برخي از گلدان ها مي توانند  -4-1

اك داخل گلدان ها در حقيقت با داراي چرخ باشند لذا قادر به تغيير مكان و جابجايي خواهند بود. بدينگونه خ

 (.6ديواره هاي ساختمان ها تبادل حرارتي ندارند و اغلب خنك تر از آن هستند )

 

 ( مشكالت ابنيه اي :2

 سن و موقعيت ساختمان ها -1-2

 ميزان توانايي سقف ساختمان در تحمل وزن اضافي -2-2

 (. 6مواد فعلي سازنده سقف و بام ساختمان ) -3-2

هاي سبز سيستم متراكم بنحو قابل مالحظه اي بر وزن بام ها مي افزايند بعالوه نيازمند ساختارهاي بام  -4-2

حمايتي و لزومًا افزايش هزينه ها هستند لذا در صورتيكه مصمم به در اختيار قرار دادن بام هاي سبز به 

 (. 4مني سيستم نيز اقدام كنيد )سايرين بعنوان فضاي عمومي يا تجارتي هستيد، بايد براي تعبيه حايل هاي اي

توجه داشته باشيد كه همه بام ها جهت استقرار تكنولوژي بام هاي سبز مناسب نيستند. همزمان كه بام  -5-2

هاي مسطح بيشترين فرصت را جهت افزايش كارآيي انرژي فراهم مي سازند وليكن پشت بام هايي كه حداقل 

اري از شرايط زهكشي مناسب ترجيح دارند درحاليكه شيب هاي درصد شيب دارند، به دليل برخورد 20-10

درصد نيازمند تعبيه لنگرگاه هايي براي درختان هستند زيرا ممكن است تحت وزن خويش  40بيشتر از 

 (.4سرازير شوند )

 

 

 
 

 



39 
 

 ( مشكالت ساختاري :3

 باغ هاي پشت بامي مي توانند شامل : 

 و خاك ها باشند.تنّوع گسترده اي از مواد پوششي  -1-3

 باالتر از سطح بام قرار گيرند و يا در تمامي سطح بام گسترده شوند. -2-3

 گلدان ها را مي توان در تمامي سطح بام پخش نمود. -3-3

بسترهاي جديدي را براي كاشت گياهان بوجود آورد و يا اينكه فقط از گلدان ها بموازات ديوارها كه  -4-3

 ند، بهره گرفت.بيشترين تحمل وزن را دار

 ( تمامي سطح بام ها با گل هاي ناز )سدوم( و نظاير آن pebbleمفروش ساختن ) -5-3

 ( براي پرورش گياهان رونده اي نظير تاك ها trellisايجاد داربست هايي ) -6-3

 براي پرورش گياهان رونده بر روي بام هاي شيبدار از شبكه هاي آويزان استفاده شود. -7-3

هاي كاشت گياهان را از انواع نسبتًا سبك نظير : پرليت ، ورميكواليت ، پيت خزه ، ژل هاي مركب بستر -8-3

 ( و كمپوست انتخاب كنيد. poly-absorbent gelsجاذب رطوبت )

جعبه هاي كاشت را مي توان در امتداد خطوط حاشيه اي بصورت يك راهرو باريك "گربه رو"  -9-3

(catwalkمستقر ساخت و سپس )  گياهان رونده اي چون بوته هاي گوجه فرنگي را در آنها كاشت و به

 داربست هايي آويخت.

ميله هاي داربست ها را مي توان به سمت خارج گلدان ها و فضاي پشت بام هاي مسطح امتداد داد تا  -10-3

 (. 6عالوه بر ايجاد محوطه اي سايه دار بتوانند مواد غذايي نيز توليد كنند )

 

 الت وزش باد :( مشك4

پشت بام ها غالبًا درمعرض وزش بادها قرار دارند لذا باغ هاي پشت بامي بويژه انواع گلخانه اي آنها را بايد 

 (.6بصورتي طراحي نمود كه بتوانند در برابر بادهاي شديد مقاومت نمايند )

 

 ( مسئله انتخاب نوع گياهان ، زنبوران عسل و حيوانات اهلي :5

اغباني برفراز بام ساختمان ها نيازمند هزينه زيادي است لذا اكثر مردم ترجيح مي دهند كه در تدارك ب -1-5

 اين موارد از گياهان با ارزش بهره گيرند. 

 ( بر سطح بام ها كه نيازي به خاك ندارد. aquaponicامكان استفاده از سيستم "آبكشت" ) -2-5

( ، ماگنولياي trailing cane fruitي ، تمشك فرنگي )محصوالت رونده اي نظير : انگورها ، كيو -3-5

روندة چيني ، انواع خربزه ، كدوها ، خيارها و الدن ها غالبًا براي رشد بر روي ديوارها و سقف ها مطلوب 

 ترند .

( زنبوران عسل را در بسياري از كشورها بر فراز apiaries( : كندوهاي )bee keepingزنبورداري ) -4-5

ا مستقر مي سازند تا مسير پروازي زنبورها از مردم فاصله يابد. برخي افراد اظهار مي دارند كه پشت بام ه

پوند عسل خالص و طبيعي را بدون تحميل هيچگونه وزن اضافي بر پشت بام ها حاصل  60توانسته اند تا 

 نمايند.

"پشت بامي" است بطوريكه  برخي اطالعات حاكي از تالش هاي كشور كوبا براي استفاده از باغباني -5-5

نگهداري حيوانات اهلي كوچك نيز بر پشت بام ها بتدريج رواج يافته است. حيواناتي كه براي نگهداري بر 

 (.6پشت بام ها مناسبت دارند شامل: خرگوش ، كبوتر و ماكيان هستند )
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زهاي آبي ارزيابي شوند. عوامل ميكروكليمايي منطقه اي بايد در زمان انتخاب گونه هاي گياهي و نيا -6-5

مثاًل بام هاي سبزي كه براي منطقه "ساكرامينتو" طراحي مي شوند، بايد مقاوم به خشكي فصل تابستان باشند 

و يا اينكه تمامًا در فصل تابستان خشك شوند تا پس از تجزيه سريع بتوانند مواد غذايي كافي را براي گياهان 

 (.4زمستانه فراهم سازند)

 

 

 
 

 

 سائل اجتماعي نظير :( م6

 حقوق مالكيت و فوايدش  -1-6

 مؤجران -2-6

چه كسي هزينه هاي توسعه باغات پشت بامي را در صورت اجاره دادن آنها پرداخت خواهد كرد ؟  -3-6

 مؤجران يا مستأجران ؟ حقوق مستأجران چيست ؟

 مكانيزم جبران هزينه هاي مستأجران چگونه است ؟ -4-6

 عدم پذيرش همسايگانپذيرش و يا  -5-6

ساختمان ها و باغات پشت بامي بايد بصورت يك سيستم يكپارچه در آيند و نه اينكه بسان يك وصله  -6-6

 ناجور باشند. 

باغ هاي پشت بامي نيازمند هزينه هاي احداث و نگهداري هستند، چنانكه ريشه ها و زوايد مازاد مي  -7-6

ز اداره چنين سيستمي بر نمي نابراين مالكان فقير ساختمان ها اتوانند ظاهري زشت به ساختمان بدهند ب

 (.6)آيند

يكي از اصلي ترين موانع ايجاد بام هاي سبز در "ساكرامينتو" اين است كه تكنولوژي موجود با شرايط  -8-6

 (. 4واقعي اين شهر تطابق نيافته است )

 

 ( هزينه ها :7

 مي تواند محدوده اي از خيلي كم تا خيلي زياد را فراگيرد. هزينه هاي استقرار باغ هاي پشت بامي -1-7

هزينه هاي ابتياع تكنولوژي الزم براي ساختمان هاي بزرگ و آسمانخراش ها به ميليون ها دالر بالغ  -2-7

مي شوند اّما براي بام هاي كوچك و مساحت هاي محدود مي توان از برخي مواد قابل دسترس موجود استفاده 

 نمود.
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هزينه تبديل بام هاي معمولي به باغ هاي پشت بامي در برخي شهرها نظير "سياتل" آمريكا به حدود  -3-7

هزار دالر مي رسد درحاليكه هزينه هاي متعلقه در شهر شيكاگو بسيار بيشتر است وليكن فوايد جلب  10

 مشتري در چنين شهر بزرگي مي تواند چنين تفاوتي را جبران نمايد. 

ز مسئولين شهرهاي بزرگ بواسطه فوايد متعدد باغ هاي پشت بامي به تشويق احداث آنها مي برخي ا -4-7

 پردازند و در اين راه ممارست مي ورزند.

از مهمترين اهداف چنين طرح هايي همانا توانا ساختن مالكان ساختمان ها در مديريت سيستم هاي  -5-7

 (. 6استقرار يافته است )

سبز در مقايسه با بام هاي استاندارد يا سنتي گرانتر مي باشند بطوريكه بام هاي سبز معمواًل بام هاي  -6-7

دالر در هر فوت مربع بيشتر از بام هاي استاندارد هزينه مي برند. گرچه  1-6احداثي منطقه ُپرتلند حدود 

ان ساختمان ها از كارآيي انرژي مي تواند هزينه هاي مصرفي را جبران نمايد وليكن ممكن است برخي از مالك

عهده هزينه هاي اوليه احداث آنها بر نيايند . با وجوديكه هزينه هاي اوليه بام هاي سبز در روش بام سبز 

بيشتر از بام هاي سنتي است اّما آنها در چرخه بقاء و دوام به رقابت شديدي با همديگر مي پردازند زيرا 

 (. 4دهند )هزينه هاي نگهداري و تعويض را شديدًا كاهش مي 
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 (:«4( مقايسه هزينه هاي احداث بام هاي سنتي و بام هاي سبز )5جدول»

 بام هاي سبز بام هاي سنتي موارد  

ساختن بام سبز جديد بعالوه 

 ساختارهاي حمايتي

 دالر در فوت مربع 10-15 دالر در فوت مربع 9-3

 ر فوت مربع دالر د 15-50 دالر در فوت مربع 5-50 بام سازي مجدد

 

 

 

 
 

 

 ترويج باغ هاي پشت بامي از طريق آموزش و تشويق :

اگر بپذيريم كه باغ هاي پشت بامي باعث بهبود وضعيت سالمتي جسمي و روحي ساكنين شهرها مي گردند لذا 

بر استفاده از چنين پديده اي مّصرتر خواهيم بود. باغ هاي پشت بامي نيز نظير ديگر توليدات كشاورزي 

يازمند بازاريابي و اطالع رساني هستند فلذا كارشناسان توسعه شهري، قانون گذاران، آرشيتكت ها و ن

شهرداران نيازمند برخورداري از اطالعات كافي در زمينه تكنولوژي استقرار باغ هاي سبز بر فراز ساختمان 

هاي استقرار باغ هاي سبز بر فراز هاي شهري هستند و بايد از فوايد و هزينه هاي الزم اطالع يابند . هزينه 

بام هاي سنتي نزديك به دو برابر زماني خواهند بود اگر آنها را در زمان احداث ساختمان ها طراحي و اجرا 

نكنند. ايجاد باغ هاي سبز بر پشت بام ها گواينكه خواهان هزينه اضافي است اّما هزينه ها در اثر افزايش دوام 

ي مي تواند منطقي و عقالني باشد. در اين صورت است كه لزوم استفاده از محرك بام ها و صرفه جويي انرژ
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ها و مشوق ها از جانب قانون گذاران جهت توسعه باغ هاي پشت بامي در بدو امر احساس مي گردد. توليد 

امكانات باغ هاي سبز در مقياس وسيع از هزينه هاي استقرار آنها خواهد كاست . ترقي تكنولوژي هاي 

خالقانه از طريق حساسيت طراحان شهري مي تواند به شكل گيري وسيع آنها كمك نمايد. بايد بپذيريم كه 

(. بام هاي سبز مي توانند بصورت منطقه 8ابداعات و نوآوري ها در تمامي شئونات زندگي رسوخ مي نمايند )

محيطي و روابط اجتماعي اي در شهرهاي بزرگ بكار گرفته شوند و بدينطريق باعث تجديد حيات شرايط 

 (.  2شهروندان گردند )

  

 

 

 

 

 

 ( :incentivesمشوق ها )

يكي از اولين مراحل مقبوليت بام هاي سبز عبارت از قضاوت در مورد سودمندي آنها بعنوان يك فرآيند توسعه 

ديريت آب اي بادوام و زيست پذير است. بيشترين قضاوت در مورد كارآيي بام هاي سبز در حول محوريت م

حاصل از باران هاي شديد و بهبود كارآيي انرژي مي باشد لذا هر يك از شهرهاي بزرگ جهان اقدام به تدوين 

مشوق ها و جوايزي جهت تشويق سرمايه گذاران به استقرار بام هاي سبز در تمام و يا بخشي از وسعت 

 پشت بام هاي ابنيه ها نموده اند كه از آن جمله :

ها نظير : كامبريج، ماساچوست، شيكاگو و لوس آنجلس اقدام به پذيرش تكنولوژی بام هاي الف( برخي شهر

 سبز بعنوان يك استراتژي آينده نگر در راستاي حفاظت از محيط زيست نموده اند.

درصدي تبديل بام هاي سنتي به  100ب ( آلمان بعنوان سردمدار استقرار بام هاي سبز عهده دار هزينه هاي 

سبز شده است. دولت آلمان به مجريان پروژه هاي ساختماني پيشنهاد مي دهد كه اگر وسعت بام هاي  بام هاي

درصد كل زيربنا برسانند آنگاه مشمول تخفيف هاي بيشتري خواهند شد. از ديگر تكنيك  50-70سبز را به 

بام هاي سبز بر روي پشت  هايي كه در آلمان بكار مي رود شامل تعيين محدوده هايي است كه نيازمند استقرار

بام هاي مسطح هستند. شهر مونيخ از جمله شهرهايي است كه ايجاد بام هاي سبز را جزو مقررات محلي 

گنجانده است و كمك هاي بالعوض دولتي را در راستاي ايجاد آنها تخصيص مي دهد. دولت آلمان به كليه 

درصدي هزينه هاي  50-80ه است كه اقدام به تقبل شهرهاي توسعه يافته و بزرگ اتحاديه اروپا توصيه نمود
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تبديل بام هاي سنتي به بام هاي سبز و همچنين كليه هزينه اجراي باغ هاي پشت بامي جديد نمايند. اين هزينه 

ها مي تواند شامل : هزينه هاي احداث، نگهداري و تعويض باشند تا بدينگونه بتوانند مديريت مطلوبي را در 

 (.4اي شديد و طوفاني برقرار سازند)برابر باران ه

هزار فوت  10پ ( توكيو پايتخت ژاپن نيازهاي آينده را براي احداث پروژه هاي ساختماني جديد بزرگتر از 

 درصد تعيين نموده است. 20مربع بر اساس استقرار بام هاي سبز بميزان الاقل 

فوت مربع  500ل دسترسي با وسعت بيش از ت ( ساختمان هايي كه در ُپرتلند داراي پشت بام هاي غيرقاب

هستند، بايد به ايجاد بام هاي سبز جهت كاهش رواناب و آلودگي ناشي از آب باران هاي شديد اقدام نمايند. 

ُپرتلند در شمار شهرهايي است كه ايجاد بام هاي سبز را بعنوان يك راه حل مقبول مطرح ساخته است. اين 

درصد وسعت پشت بام ها را به بام سبز اختصاص دهند، اجازه مي دهد  60ل شهر براي سازندگاني كه حداق

برابر مساحت مذكور جهت ساختمان هاي بعدي  3كه به ازاي هر مترمربع چنين بام هايي از پرداخت ماليات 

 (. 4معاف شوند )

 

 

 
 

 

 ساير امتيازات و مشوق هايي كه در اين رابطه اعمال مي شوند عبارتند از:   

 صدور سريعتر اجازه ساخت ابنيه ث (

 ج ( پرداخت وام و كمك بالعوض دولتي براي جبران هزينه ها

 چ ( كاهش دريافت هزينه هاي مربوط به سيستم هاي دفع آب مازاد و آلودگي ناشي از باران هاي سيل آسا

 ح ( كاهش آبونمان دفع فاضالب شهري

( براي مديريت آب مازاد ساختمان cisternآرامش ) خ ( از وسعت قانوني حوضچه هاي الزامي جمع آوري و

 هاي بزرگ كاسته مي شود.

 د ( پرداخت كمك هاي دولتي بالعوض بواسطه افزايش كارآيي انرژي ساختمان ها

 ذ ( اجازه افزايش تراكم بناها يعني افزايش نسبت طبقات به وسعت زيربنا

 ها ر ( اجازه كاهش ايجاد فضاي سبز الزامي براي ساختمان 

 (.4ز ( افزايش اعتبار ساختمان در راستاي كاهش دادن گازهاي گلخانه اي )
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تاكنون توسعه مشوق هايي كه براي احداث بام هاي سبز وضع كرده اند، به توسعه تكنولوژی مرتبط كمك 

 نموده است و اين تكنولوژي منجر به حفاظت از انرژي هاي مصرفي، مديريت آبهاي مازاد حاصل از باران،

كنترل اقليمي و فوايد اجتماعي شده اند. مؤسسه هواشناسي كشاورزي "ساكرامينتو" ايجاد بام هاي سبز را 

بعنوان مهمترين كانديد جهت افزايش توليدات غذايي شهري و جنبه زيبايي شناختي محيط هاي شهري مطرح 

 (.4كرده است )

 

 

 
 

 

 

هاي سبز بر روي ساختمان هاي دادگستري باعث  محاكم قضايي شهر "ساكرامينتو" با پذيرش احداث بام

 وقوع تحوالت زير شدند :

 سازگاري تكنيك بام هاي سبز با ساختمان ها و واگذاري كدهاي منطقه اي -1&

 پذيرش بام هاي سبز بر روي ساختمان شهرداري و ديگر ساختمان هاي تجاري -2&

 (.  4روي ساختمان هاي منطقه )محركي براي توسعه و تشويق استقرار بام هاي سبز بر  -3&
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 توصيه ها و پيشنهادات :

براي گسترش باغ هاي پشت بامي بهتر است ائتالفي از متخصصين )آرشيتكت ها ، مهندسين ،  -الف

گياهشناسان و باغبانان( ، فعاالن اجتماعي و انجمن هاي شهري شكل گيرد تا به تدوين خط مشي ها و آموزش 

 ندان بپردازند.هاي الزم به عالقم

 ساختمان ها را براي تعيين توانايي پذيرش باغ هاي پشت بامي دقيقًا ارزيابي نمائيد. –ب 

بايد تيم هاي صالحيت دار جهت آموزش و استقرار باغ هاي پشت بامي ايجاد شوند تا به طراحي و  –پ 

 زند. اجراي چنين سامانه هايي بر اساس مشخصات هر ساختمان و شرايط موجود بپردا

 براي تشويق و آموزش عالقمندان مي توان از طريق كنفرانس ها و كارگاه هاي آموزشي اقدام نمود.  –ت 

 بايد طرح هاي ويژه اي براي مردم عادي با درآمدهاي معمولي تهّيه شوند.  –ث 

 دانش و تكنولوژي مناسب را كسب نمائيد. –ج 

 سايگان مي تواند به كاهش هزينه هاي استقرار كمك نمايد. سهيم شدن در ايجاد باغ هاي پشت بامي با هم –چ 

 (. 6باغ هاي پشت بامي براي كاستن از دماي جزيره اي شهرها بويژه در مناطق گرم كمك مي نمايند ) –ح 

 

 

 

 

 منابع و مآخذ :

 1) Blyth , Aimee – 2003 – Rooftop gardens – http://irc.nrc-cnrc.qc.ca/ircpubs 

2) CGM – 2004 – Intensive roof garden – Canadian Gardening Magazine 

3) CIF – 2008 – Sustainable roof garden – Nova Award Nomination  

4) Cutlip , Jamie & et al – 2006 – Green roofs : a sustainable technology – 

Sustainability and the built environment , University Davis Extension 

5) Hydrotech – 2010 – Garden roof assembly ; green roof for the life of the structure – 

American Hydrotech Inc. 

6) Pilarski , Michael – 2010 – Rooftop greenhouses and gardens – 

www.friendsofthertrees.net 

7) Robertson – 2004 – Extensive roof garden – Green roof for the Toronto City 

8) Wark , Christopher.G & et al – 2003 – Green roof specifications and standards – 

The Construction Specifications Institute 

9) Wikipedia – 2012 – Roofgarden – Wikipedia  
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 " باغباني جعبه اي )مترمربعي( " ؛ 
"Square meter/foot gardening " 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه :

اگر داراي فضاي كافي جهت پرورش سبزيجات در خانه و يا مدرسه نيستيد، بهتر است از شيوه باغباني 

ين فضاي فوت/متر مربعي بهره گيريد. اين نوع باغباني شيوه اي آمريكايي براي پرورش سبزيجات در كوچكتر

فوت مي باشد. اين مقدار تمامي وسعتي است  4 ×فوت  4سانتيمتر و يا  120 ×سانتيمتر 120ممكنه در حد 

كه براي آغاز پرورش بسياري از گياهان ضروري است وليكن اگر محيط هاي وسيع تري را در اختيار داريد 

 (.3آنگاه مي توانيد بر تعداد قطعات چنين باغچه هايي بيفزاييد )
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باغباني متر/فوت مربعي روشي ساده براي آغاز تجربه باغباني است . با اجراي اين شيوه مي توان باعث 

انگيزش و عالقمندي عامه مردم به باغباني شد و بدينگونه بر وسعت فضاهاي سبز شهري افزود. بذور و 

كشاورزي تهّيه نمود.  در  بستر كاشت مناسب اين روش را مي توان از گلفروشي ها و فروشگاه هاي لوازم

( را در herb cropباغباني فوت مربعي مي توان گياهان متنوعي نظير سبزيجات، گل ها و گياهان دارويي )

فوت مربع كاشت و از نتيجه تالش خويش لذت برد. در اين شيوه به كاشت متراكم  1سطحي اندك يعني حدود 

اخته مي شود. استفاده از تكنيك كاشت متراكم به محافظت ( پردclose spacingگياهان با فواصل بسيار كم )

 (. 6آنها از رشد و خسارت علف هاي هرز كمك مي كند و به محصول قابل برداشت كل مي افزايد )

باغباني مترمربعي هيچگونه نيازي به ابزارها و ادوات ويژه گران قيمت، سرمايه گذاري، كود و تجربه وافر 

را عدم نيازش به شخم زدن، وجين  SFGن علت عالقمندي عامه مردم به باغباني ندارد. بسياري از محققي

بسيار بيش از طراحي و  SFGكردن، كارهاي سنگين كشاورزي و زيرورو كردن مداوم خاك مي دانند. باغباني 

ي كاشتن يك باغ خانگي عادي است بطوريكه آنرا از نظر روان شناختي بعنوان نگرشي متفاوت به باغباني م

 دانند. 

باغباني فوت مربعي مي تواند براي باغباناني در سنين مختلف و با تجربيات متفاوت داراي اندازه و اشكال 

گوناگوني باشد. اينگونه باغباني داراي سيستمي ساده اّما كاربردهاي متفاوتي است. آنرا مي توان با وضعيت 

به پرورش گياهان زينتي بپردازيد و يا گياهان  هاي مختلف باغباني سازگار ساخت. مثاًل آيا مي خواهيد

خوراكي پرورش دهيد ؟ آيا در شهر زندگي مي كنيد و يا در مناطق حومه شهرها سكني داريد ؟ آيا تنها زندگي 

مي كنيد و يا عضو يك خانواده چند نفره هستيد ؟ آيا زمين نسبتًا وسيعي در اختيار داريد يا زمين شما بسيار 

 محدود است ؟ 

بهرحال مي تواند شما را در برآورده ساختن خواسته هايتان ياري دهد و اگر بخوبي  SFGشيوه باغباني 

سازماندهي شود و مراقبت گردد، قادر است در تمامي سال جذابيت خود را حذف كند و محصول مكفي عرضه 

 (.  1نمايد )

 

 

 



49 
 

 باغباني مترمربعي چيست ؟

( كه آنرا با نام هاي مشابه ديگري نظير square meter gardening = SMG"باغباني مترمربعي" )

 square yard( و "باغباني يارد مربعي" )square foot gardening = SFG"باغباني فوت مربعي" )

gardening نيز مي شناسند عبارت از سيستمي ساده ، منحصر بفرد و چندمنظوره است كه براي افرادي با )

توانايي فيزيكي و موقعيت هاي جغرافيايي سازگار است }تّوجه : هر فوت معادل  سطوح مختلف تجربه، دانش،

سانتيمتر است{. در اينگونه باغچه ها مي توان به پرورش سبزيجات،  44سانتيمتر و هر يارد معادل  33

درصد وسعت الزم در باغچه هاي مرسوم پرداخت و بدينگونه  20گياهان دارويي و گل ها در فضايي معادل 

 (.4در زمان، آب، كار و هزينه هاي مصرفي صرفه جويي نمود )

را مي توان در مناطق شهري، حومه شهرها، روستاها، پاسيوها و بالكن ها اجرا  SFG/SMGتكنيك هاي 

نمود. اين شيوه را با هر سن ، تجربه ، توانايي جسمي و تحصيالت به خدمت مي گيرند تا بخشي از مواد 

ا توليد شوند بطوريكه حتي معلوالني كه از ويلچر استفاده مي كنند نيز قادر به مديريت غذايي مصرفي خانواره

 (. 4چنين باغچه هاي كوچكي هستند )

روش باغچه هاي مترمربعي از برخي نظريه هاي كشاورزي پايدار نظير : تناوب زراعي، كشت همراه و 

اربرد اين شيوه كشاورزي در بسياري از شهرهاي جلوگيري از هجوم آفات با كاشتن گياه تله بهره مي گيرد. ك

( و ايمني غذايي food safetyبزرگ و ُپر جمعيت جهان به واكنش مردم به مسائلي چون : امنيت غذايي )

(food security( مربوط بوده است )4 .) 

ي جوانه دار عالوه بر پرورش گل ها، گياهان دارويي، سبزيجات برگي و ميوه اي مي توان برا SFGاز طريقه 

 (. 4كردن بذور درختان جهت ترميم باغات و يا احداث جنگل هاي مصنوعي و فضاهاي سبز بهره گرفت )
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 عبارتند از :   SFGبرخي از ويژگي ها و فويد باغباني 

درصدي فضاي الزم براي  20الف( روشي يگانه و بسيار ساده براي توليد محصوالت كشاورزي در شرايط 

 گياهان .رشد عادي 

 ب ( بهترين شيوه براي آموزش مبتديان جهت درك باغباني .

 پ ( كاماًل مجاور محيط زندگي شكل مي گيرد.

 ملزومات باغباني مي پردازد.  1به  5ت ( بصورت اقتصادي به كاهش 

 ث ( در نيمي از فضاي رشد  قادر به توليد محصول دو برابر است.

 شرايط اقليميج ( سهولت مراقبت در برابر آفات و 

 چ ( دوستدار محيط زيست است و چرخه مواد را كوتاه مي سازد. 

 (.2ح ( بسيار مولد و زود بازده است اگر نياز به آنرا احساس كنيد )

خ ( نياز به مراقبت و صرف وقت كمي دارد لذا براي اكثريت شهرنشينان كه در مضيقه وقت هستند، بگونه 

 اي مناسب است.

 بسادگي مي توان به انجام برخي تحقيقات علمي پرداخت . SFGي د ( در باغچه ها

 درصد نياز آبي باغباني مرسوم مي رسد . 10ذ ( اين روش به آبياري بسيار كمي نياز دارد و مقدارش به 

 ر ( اين شيوه كاماًل ارگانيك است و هيچگونه مواد شيميايي نظير كود و آفت كش مصرف نمي شود.

به بذر كمي نياز است و گياهان با دقت و ظرافت كاشته مي شوند لذا تقريبًا نيازي به تنك  SFGز ( در باغباني 

 ( نيست.thinningكردن )

را بر  SFGژ ( در موارديكه خم شدن و يا نشستن براي برخي افراد دشوار باشد آنگاه مي توان جعبه هاي 

 روي چهار پايه هايي قرار داد. 

هايي تمامي افراد خانواده از سنين مختلف حتي بچه ها نيز مي توانند مشاركت س ( در نگهداري چنين باغچه 

 (.  1نمايند )
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 تاريخچه باغباني مترمربعي :     

( به ابداع Mel Bartholomewميالدي، يك مهندس آمريكايي بنام "م . بارتولوميو" ) 1970در ضمن دهه 

ل اجرا بود و طرح هايي در مورد امكان باغباني در وسعتي روشي از باغباني پرداخت كه براي عموم مردم قاب

فوت را عرضه كرد و بدين ترتيب خانواده ها را تشويق نمود تا در توليد سبزيجات  4 ×فوت  4به اندازه 

(vegetables( و صيفي جات )greens براي مصارف جمعيت )نفره جهت تمامي فصول سال در باغچه  4-6

وت اقدام كنند. "م . بارتولوميو" كتابي با عنوان "باغباني فوت مربعي" ف 4 ×فوت  4اي به وسعت 

(Square Foot Gardening نوشت كه تمام نسخه هايش در طي مدتي بسيار كوتاه بفروش رفتند بطوريكه )

اين كتاب ُپر فروش ترين كتاب باغباني تا امروز بوده است. تكنيك هايي كه در اين كتاب به آنها اشاره شده 

اند، بسيار ساده هستند بطوريكه هر كسي با خواندن آنها مي گويد كه : "من هم از عهده اينكار بر مي آيم". 

ميالدي مكررًا تجديد چاپ نمود. "م . بارتولوميو" در دهه  1985و  1981او سپس كتابش را در سال هاي 

و نهضت فراگير و كنوني باغباني ميالدي عالقمند به گسترش جهاني اين شيوه جالب و ابداعي گرديد  1990

 (.4،6مترمربعي نتيجه چنين تالش هايي مي باشد )

كشور ديگر منطقه آمريكاي جنوبي و مركزي در راستاي  6برنامه هاي ترويج كشاورزي در اكوادور و 

( طي سال هاي اخير نسبت به farmer to farmerتوسعه كشاورزي موسوم به "كشاورز به كشاورز" )

مشاركت پيگيرانه اي داشته اند. كشورهاي مذبور نسبت به برگزاري دوره هاي  SFGاورزي گسترش كش

 (.4اقدام مي كنند ) SFGروزه جهت آشنايي عالقمندان با شيوه  10عملي 

 ,Health, Education, Extension" به مفهوم "سالمتي، آموزش، ترويج و هدايتگري" )HEELپروژه "

Leadershipشيوه زندگي شهرنشينان در ايالت "كنتاكي" شكل گرفته است، براي ترويج  ( كه براي تغيير

 (. 4كمر هّمت بسته است ) SFGكشاورزي 

  

 

 
 



52 
 

 اصول تدارك باغچه هاي مترمربعي :

 باغچه هاي مترمربعي را طي مراحلي بشرح زير با استفاده از كمترين امكانات تشكيل مي دهند :

 :( location( موقعيت استقرار )$1

ساعت  6-8باغچه هاي مترمربعي را در موقعيت هايي قرار دهيد كه از تابش روزانه خورشيد به ميزان 

برخوردار باشند زيرا نياز نوري اكثر گياهان باغچه اي از اين ميزان فراتر مي رود. جعبه ها را با فاصله 

يشه ها تعارضي با همديگر پيدا نكنند. مناسبي از درختان و بوته ها قرار دهيد تا از نظر سايه اندازي و رشد ر

را براي راحتي و مراقبت بيشتر در جوار محل سكونت خويش احداث كنيد. وجود خاك كافي  SMGباغچه هاي 

قابل دسترس هيچگونه اهميتي ندارد زيرا نيازي به آن نخواهيد داشت. محوطه استقرار جعبه ها نبايد بعد از 

را بخوبي زهكش نمائيد تا  SMGآب تبديل گردد لذا خاك اطراف باغچه هاي وقوع بارندگي ها به چاله اي از 

 (.4،1از تجمع آب مازاد در اطراف محل استقرار باغچه ها جلوگيري شود )

 

 

 
 

 

 ( :compost( تهّيه كمپوست )$2

و مي توانند كمپوست ها برخوردار از مواد غذايي مورد نياز گياهان با منشأ طبيعي ، پاك و بقدر كفايت هستند 

بستر مناسبي براي گياهان باغچه هاي مترمربعي باشند. در صورتيكه كمپوست ها را از مواد متنوع و بنحو 

صحيح آماده سازند، مي توانند تمامي نيازهاي غذايي گياهان را برآورده سازند. براي تدارك كمپوست ها در 

ز، ضايعات آشپزخانه، مدفوع حيوانات اهلي بجز فصل تابستان فقط به يك ماه زمان نيازمنديد. علف هاي هر

گربه و سگ، مواد زائد حاصل از كوتاه كردن چمن ها و برگ هاي گياهان را بر روي همديگر كپه كنيد. 

گوناگوني منابع توليد كمپوست مي تواند به غني شدنش از عناصر غذايي كمك كند اّما هيچگاه موادي نظير 

اضافات نانوايي را به آنها نيفزائيد. توده را بطور هفتگي بهم بزنيد و  ضايعات گوشت، چربي، لبنيات و

 (.4مرطوب نگهداريد )
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 ( مراحل ساختن باغچه هاي مترمربعي :$3

 ( :layoutطراحي چارچوب ها ) -1مرحله

 ×متر 1باغچه ها را بصورت مربع طراحي كنيد و آنها را بفرم رديفي نسازيد. بهتر است مساحت آنرا "

 (.4فوت" در نظر بگيريد )4 ×فوت 4متر" و يا "1
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 ( :boxesتهّيه جعبه ها ) -2مرحله 

جعبه هايي را براي نگهداري مخلوط خاك جديد و يا كمپوست بر سطح زمين تهّيه كنيد. جعبه ها را بهتر است 

كه جعبه ها را بر سطح بر روي سطحي محكم نظير سطوح بتني ، موزائيك و يا آسفالت قرار دهيد . در مواردي

خاك و يا چمن ها مستقر مي سازيد، لزومًا از چند اليه روزنامه و يا كارتن بعنوان اليه زيرين درون جعبه ها 

 ×اينچ 6بهره گيريد تا مانع ورود ريشه هاي گياهان مذكور شوند. جعبه ها بايد داراي ديواره اي با اضالع "

 (.4د )سانتيمتر" باشن15 ×متر 1فوت" و يا "4

چنين باغچه هايي را معمواًل با استفاده از تخته هاي چوبي مي سازند وليكن اگر از تخته هاي كهنه و دست 

( جهت creosoteدّوم بهره گيريد، مي توانيد در هزينه ها صرفه جويي كنيد. هيچگاه از چوب هاي قيراندود )

 (.3گياهان و كاربران آسيب برسانند ) تدارك باغچه هاي مترمربعي استفاده نكنيد زيرا ممكن است به

اينچ تهيه كنيد. براي اين  6-8فوت و عمق  4بايد ابتدا جعبه اي به طول و پهناي  SFGبراي آغاز شيوه 

فوت نياز داريد. معمواًل تخته هايي به قطعات كوچكتر ارزان تر  8عدد تخته مناسب با طول  1-6منظور به 

اينچ بلندتر انتخاب شوند تا  2دازه گيري دقيق نيستاّما بهتر است لبه ها حدود هستند. براي اينكار نيازي به ان

محكم نمودن آنها به همديگر با ميخ يا پيچ آسانتر باشد. هيچگاه همزمان طول و عرض جعبه ها را بزرگتر از 

 (. 1فوت انتخاب نكنيد زيرا مراقبت بوته هاي مياني قطعات بسيار دشوار خواهد شد ) 4

  

 

 
 

 

 ( :Aislesراهرو عبورومرور ) -3مرحله

در صورتيكه از چندين مجموعه جعبه ها استفاده مي كنيد، حتمٌا بين آنها فاصله بگذاريد تا دسترسي امكان 

فوت از همديگر استقرار دهيد تا فضاي كافي  3متر و يا 1(. مثاًل جعبه ها را با فاصله حدود 1پذير گردد )

 (.4ترسي مناسب به قطعات مختلف باغچه وجود داشته باشد )براي عبورومرور بمنظور دس

 

 ( :careبازرسي و مراقبت ) -4مرحله

 (. 4هيچگاه بر سطح خاك باغچه هاي مترمربعي قدم نگذاريد و آنها را از راهروها متمايز سازيد )
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ئيد. از محصوالت يا چند نفره طراحي نما 1بر اساس جدول زير مي توان برنامه اي را جهت ايجاد يك باغچه 

حاصله مي توانيد براي تهّيه ساالد و يا انواع ديگر غذاها بهره گيريد وليكن آنها بميزاني نيستند كه بتوان 

 (.2براي مصارف آينده ذخيره سازيد )

 

 

 
 

 

 

 ( :«2گروهی ) SFG( برنامه مراقبت و مصارف باغچه هاي 1جدول»

 

تعداد قطعات 
 4)قطعه 

 فوت مربعي(

 مجموع مراقبت هفتگي اي مصارفبرداشت بر

 ساعت 1 نفر 1حداقل  1

 ساعت 5/1 نفر  2حداكثر  2

 ساعت 2 نفر 2حداقل  3

 ساعت 5/2 نفر 3حداكثر  4

 ساعت 3 نفر 3حداقل  6

 ساعت 4 نفر 4حداكثر  8

 

 

 

 ( :soil preparationآماده سازي خاك ) -5مرحله

( بهتر است نسبت به ايجاد اليه زهكش اقدام frameوب ها )( ويا چارچboxesقبل از ُپر كردن جعبه ها )

 نمائيد سپس از طرق زير عمل كنيد :

 ( شيوه كاربرد كمپوست :1*
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جعبه ها را بصورت كامل از كمپوست ُپر كنيد. همچنين مي توانيد از مخلوط ويژه اي با تركيب مساوي از 

 (. 4ز بهره گيريد )( و كمپوست نيpeat moss"ورميكواليت درشت" ، پيت خزه )

 

 

 
 

 

درصد پيت خزه ُپر نمود. كمپوست تمام عناصر  50درصد كمپوست و  50بعالوه مي توان جعبه ها را با 

غذايي مورد نياز گياهان را فراهم مي سازد لذا نيازي به افزودن كودهاي شيميايي نيست. پيت خزه نيز به حفظ 

( مي سازد. هنگام خريدن كمپوست بر طبيعي looseُترد )رطوبت در  خاك كمك مي كند و همچنين خاك را 

بودن اجزاء سازنده اش اطمينان حاصل كنيد زيرا برخي فروشگاه ها اقدام به فروش مالچ و ديگر مواد 

پوشاننده زمين بعنوان كمپوست مي نمايند. در صورت امكان اولويت با ساختن كمپوست مورد نيازتان در 

 (. 1بدينطريق بر ارزش و قابليت واقعي آن واقف خواهيد بود )حياط خانه مي باشد زيرا 
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 ( شيوه كاربرد مخلوط خاك :2*

مي تواند براي كاربران و رشد بهينه گياهان مشكل  SFGاستفاده از خاك هاي رسي )سنگين( در باغچه هاي 

ن و علف هاي هرز را ساز شوند. براي اين منظور بخشي از خاك باغچه را بكنيد سپس تمامي ريشه هاي چم

از آن خارج سازيد و آنگاه مخلوطي از خاك باغچه، شن و كمپوست را بعنوان بستر كشت درون چارچوب ها 

 (.2بريزيد )

 

 
 

 

 Lasagna( در كتاب "باغباني براي مصارف خانگي" )Patricia lanzaخانم "پاتريشيا النزا" )

gardening شيوه ( فرمول زير را براي تهّيه خاك مناسبSFG : پيشنهاد نموده است 

صفحه از روزنامه را بر روي هم بعنوان اليه زيرين درون جعبه ها قرار دهيد و آنها را با اسپري  7-8 -الف

 آب مرطوب سازيد.

 اينچ از هوموس بسازيد. 2-3اليه دوم را به ضخامت  –ب 

 ده بوجود آوريد.اينچ از مالچ آلي يا كود دامي پوسي 4-8اليه سوم را به ضخامت  –پ 

 اينچ كمپوست  4-6اليه چهارم با  –ت 

 اينچ هوموس 2-3اليه پنجم با  –ث 

 اينچ بقاياي گراس ها 4-6اليه ششم با  –ج 

 اينچ هوموس 2-3اليه هفتم با  –چ 

 اينچ از برگ ها 4-6اليه هشتم با  –ح 

 اينچ از هوموس 2-3اليه نهم با  –خ 

 (.2ان منبع پتاسيم و آرد استخوان بعنوان منبع فسفر )اليه دهم با خاكستر چوب بعنو –د 
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 پيشنهادات :

 فوت" استفاده كنيد.4 ×فوت 4( بهتر است در آغاز از قطعاتي بصورت "#1

 اينچ برسند زيرا با شروع آبياري از ارتفاع اليه ها كاسته خواهد شد. 18-24( ارتفاع اليه ها بايد به #2

توان از مخلوط شن، ُخرده سنگ ها، مالس، سبوس گندم و بلغور ذرت نيز بهره  ( در تهّيه اليه ها مي#3

 گيريد اّما از كاربرد گلوتن ذرت اجتناب ورزيد زيرا مانع جوانه زني بذور خواهد شد. 

( بهتر است اليه ها را با آب جوش مرطوب سازيد سپس رويش را با پالستيك بپوشانيد ولبه هاي پالستيك #4

هفته به همان وضعيت بگذاريد تا ضدعفوني شود سپس به كاشت بذور  6فن نمائيد و آنرا براي را در خاك د

 اقدام كنيد. 

( براي تهّيه مخلوط جهت ُپر كردن قطعات مي توانيد از كاه، علوفه خشك، برگ ها، ساقه ها و شاخه هاي #5

 (. 2باريك گياهان، ضايعات آشپزخانه و چمن هاي درو شده نيز بهره گيريد )

 

خاك اين باغچه ها مملو از مواد آلي هستند وليكن نمي توان آنها را كاماًل بي نياز از افزودن كودها دانست 

بنابراين عمل كوددهي و تقويت خاك را مي توان با دقت انجام داد. افزودن عناصر غذايي به محيط رشد گياهي 

انجام مي دهد. تركيبات مواد آلي به كندي مي عملي عجيب نيست زيرا مادر طبيعت مدام ولي بتدريج آنرا 

( مي شوند بنابراين افزودن مواد پوسيده به گونه اي كه decompose( و تجزيه )break downشكنند )

آماده جذب شدن توسط ريشه هاي گياهان باشند، حائز اهميت است. شيوه پرورش گياهان درون جعبه هاي 

دفعه در سال مي باشد. بهترين منبع مواد غذايي در  3-6ست به تعداد نيز نيازمند افزودن كمپو SFGكوچك يا 

را كمپوست بقاياي گياهي مي دانند. در صورتيكه كپه اي از كمپوست فراهم سازيد آنگاه همواره  SFGشيوه 

 (. 1منبع مطمئني از هوموس را براي افزودن به باغچه خويش در اختيار خواهيد داشت )
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 ن نيازمند سه عنصر غذايي اصلي و برخي عناصر كم مصرف بشرح زير هستند :اصواًل گياها

 ( :Nلف( نيتروژن يا ازت )1

اين عنصر غذايي باعث ايجاد رنگ سبز طبيعي در برگ هاي گياهان مي شود و رشد سبزينگي آنها را تأمين 

 مي كند.

 ( :Pب ( فسفر )

ا، شكل گيري گل و ميوه و مقاوم سازي گياهان در اين عنصر غذايي باعث توسعه ريشه ها، تقويت ساقه ه

 برابر بيماري ها مي شود. 

 ( :Kپ ( پتاسيم )

 اين عنصر غذايي براي سالمتي گياه و كيفيت محصوالتش ضروري است.

 trace( و يا كم نياز )minor elementsت ( گياهان نيز همانند انسان ها به عناصر غذايي كم مصرف )

elements دارند تا تعادلي در نيازهاي غذايي خويش بوجود آورند و رشد متعادلي داشته باشند لذا ( وابستگي

اگر منابع توليد كمپوست را متنوع سازيد آنگاه عناصر غذايي موجود در هوموس حاصله مكمل همديگر 

 (.1خواهند بود و به نتايج بهتري منتهي مي شوند )

 

 ( :gridقطعه بندي باغچه ) -6مرحله

هر يك از جعبه ها نوارهاي باريكي نصب كنيد بطوريكه سطح جعبه ها را به قطعات يك فوت مربعي  بر سطح

تقسيم نمايد. بهتر است از نوارهاي يكسان و يك شكل استفاده گردد تا سيماي زيباتري بوجود آيد. بدين ترتيب 

ارها را مي توانيد پس از كاشت باغچه منظم تر و زيباتري خواهيد داشت كه مديريت آسان تري را مي طلبد. نو

گياهان برداريد و يا حتي در صورت توانايي در كاشت منظم و مجزاي گياهان هيچگونه نيازي به گذاشتن 

نوارهاي باريك نداشته باشيد. كاشتن منظم گياهان باعث مي شود كه از فضاي محدود باغچه هايتان به بهترين 

نده را مي توان از انواع چوبي، پالستيكي و يا از تيرپرده هاي كهنه وجهي بهره گيريد. نوارهاي باريك جدا كن

فوت" به  4 ×فوت 4تدارك ديد. محل هاي تالقي نوارها را به همديگر متصل سازيد. بدين ترتيب هر جعبه "
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مترمربعي را نيز 1بخش يك فوت مربعي تقسيم مي شود كه مديريت آنها آسانتر است. سطح هر باغچه  16

گياه مختلف را خواهيد داشت. بهتر  16بخش مساوي تقسيم نمود بنابراين امكان كاشت  9-16به مي توان 

است نوارها را براي زيبايي كار در تمام مدت سال باقي بگذاريد. تعداد بوته هاي هر قطعه بر اساس اندازه 

 (.1،4عدد باشد ) 16و يا  9،  4،  1طبيعي گياهان مي تواند 

 

 

 
 

 

 اب گياهان مناسب :انتخ -7مرحله

فوت مربعي جهت آشنايي آغاز كنند تا بتوانند موفقيت را  1-4اغلب توصيه مي شود كه افراد با يك باغچه 

ببينند و آنرا باور كنند. پس از اينكه باغچه را آماده ساختيد و قبل از اينكه به سر انجامش ريشخند بزنيد، بايد 

ي مي توانيد در وسعتي به اندازه يك مربع كوچك در درون يك قاب به اين موضوع بينديشيد كه از چه گياهان

 (.2برويانيد )
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براي كاشت گياهان در هر قطعه مي توانيد از گل ها، سبزيجات و گياهان دارويي بهره گيريد و آنها را بر 

 (. 4ع بكاريد )عدد در هر فوت مرب 16و يا  9،  4،  1اساس فضايي كه نهايتًا اشغال خواهند كرد، به تعداد 

 

 (:4فوت مربعي عبارتند از ) 1برخي از انتخاب هايتان براي مساحت 

 

 (pounds beansبوته باقال ) 6 (ruby lettuceبوته كاهو قرمز ) 4

 (radishبوته تربچه ) 16 (bowl lettuceبوته كاهو ساالدي ) 4

 (onionبوته پياز ) 16 (oak leaf lettuceبوته كاهو برگ بلوطي ) 4

 (oreganoبوته پونه كوهي ) 4 (carrotبوته هويج ) 16

 ( cilantroبوته گشنيز ) 4 (bunches beet greenبوته چغندر برگي ) 24

 

 

 
 

 

بهره  SFGهمواره مي توانيد از يك نوع گياه و يا مخلوطي از گياهان متفاوت نيز براي هر فوت مربع قطعات 

 ( :2ي توان با تعداد گياهان زير به ِاشغال در آورد )فوت مربع را م 1گيريد بنابراين هر 

 

 گياهان عمودي گياهان بزرگ گياهان كوچك

 بوته گوجه فرنگي 1 بوته كلم برگ 1 بوته تربچه 16

 بوته خيار 2 بوته كلم بروكلي 1 بوته هويج 16

بوته لوبيا شمشيري  8 بوته كلم گل 1 بوته پياز 16
(pole bean) 9 بوته فلفل سبز 1 بوته اسفناج 

  بوته بادمجان 1 بوته چغندر لبويي 9

  بوته چغندر برگي 4

 بوته كاهو 4

 بوته جعفري 4

 بوته گل جعفري 4
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 (:«1فوت مربعي ) 1( تعداد و نوع گياهان قابل كشت در هر قطعه 4جدول»

 

 حبوبات و ميوه ها محصوالت برگي گياهان غده اي و ريشه اي

 بوته لوبيا سبز 5 بوته كلم بروكلي 1 ب زمينيبوته سي 1

 (soyبوته سويا ) 4 (cabbageبوته كلم پيچ ) 1 بوته سيب زميني شيرين 1

 (favaبوته باقال ) 4 (kaleبوته كلم برگ موجدار ) 1 بوته مانيوك )كاساوا( 1

بوته كلم برگ صاف  1 (beetبوته چغندر لبويي ) 1
(collard) 

 بوته نخود 9

 بوته خربزه 1 (bok choyبوته كلم چيني ) 4 وته هويجب 16

 (zochiniبوته كدو خورشتي ) 1 بوته اسفناج 9 بوته شلغم 9

 بوته گوجه فرنگي 1 بوته كاهو 4 بوته تربچه 16

بوته كنگر فرنگي  1 (chardبوته چغندر برگي ) 4 بوته پياز غده اي 16-9
(artichoke) 

بوته ترب كوهي  1
(horseradish) 

 بوته ذرت 2 بوته اسفناج نيوزيلندي 1

 بوته بادمجان 1 بوته جعفري 4 (gingerبوته زنجبيل ) 1

 بوته خيار 1 بوته پياز برگي 16 بوته سير 9

 (okraبوته باميه ) 2 (cilantroبوته گشنيز ) 4 

 بوته فلفل سبز 1 (basilبوته ريحان ) 4 

 (pumpkinل )بوته كدو تنب 1 (oreganoبوته آويشن ) 4 

 (squashبوته كدو حلوايي ) 1 بوته نعناع 4 
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 ( :plantingكاشتن گياهان ) -8مرحله

ابتدا سطح اليه هاي خاك را كاماًل هموار سازيد سپس با فشار انگشت مي توانيد حفره هاي كوچكي بر بستر 

را با اليه نازكي از كمپوست نرم بذر قرار ندهيد. روي بذور  1-2كاشت ايجاد كنيد. در هر حفره بيش از 

بپوشانيد سپس با فشار ماليم انگشت نسبت به چسباندن خاك به بذور اقدام كنيد تا بر ظرفيت نگهداري آب 

برگ حقيقي شدند، مي توانيد از مالچ در اطرافشان بهره گيريد اّما نبايد  2بيفزاييد. زمانيكه گياهچه ها داراي 

تماس يابند .در مواردي كه از نشاء استفاده مي كنيد بايد هر نشاء را در حفره مالچ ها با ساقه گياهچه ها 

 (.4،2مناسبي قرار دهيد و خاك اطراف آنها را بنرمي استحكام بخشيد )

براي كاشتن گياهان مختلف بايد بر اساس خصوصيات ويژه آنها اقدام گردد چنانكه گياهان تابستانه با 

د و گياهان سرمادوست با آغاز فصل گرم نابود مي گردند لذا بذور را نبايد فرارسيدن سرما از بين مي رون

 (.2( كشت نمود )too late( و خيلي دير يا "ُكرپه" )too earlyخيلي زود يا "هراكشت" )

هيچگونه بذري را هدر ندهيد و از انداختن بذور اضافي بدرون حفره ها خودداري كنيد تا بدينگونه نيازي به 

 (.1يا چند سال نگهداري كنيد ) 2نداشته باشيد. بذور باقيمانده را مي توانيد براي تنك كردن 

 

 

 
 

 

 تذكرات :

 ( ندارند.freezingلوبياها هيچگونه تحملي نسبت به سرماي زير صفر ) -الف

گوجه فرنگي، فلفل سبز و بادمجان داراي سرعت رشد اوليه كمي هستند لذا بهتر است از نشاء آنها  –ب 

 فاده شود. است

 (.2كدو، خيار و ذرت داراي سرعت رشد زيادي هستند و سريعًا محيط اطرافشان را ِاشغال مي كنند ) –پ 

روي گياهان را نپوشانيد زيرا آنها به مانند گياهان عادي باغچه هاي بزرگتر هستند و بزودي مي توانند  –ت 

 (.1يبايي شناختي مفيد واقع گردند )برخي نيازهاي غذايي شما را برآورده سازند و يا از نظر ز
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 (:«5( اطالعات بذور و شيوه كاشت گياهان مختلف در باغباني فوت مربعي )5جدول»

 

تعداد  ارتفاع نام انگليسي نام فارسي
 بوته

دوره رشد  فصل كاشت
 هفته /

بقاء بذور 
 زمستان پائيز تابستان بهار سال /

 Asparagus 6-5 مارچوبه
 فوت

2-1 + +   3 - 

 Bean 18-12 لوبيا
 اينچ

8  +   8 4-3 

چغندر 
 لبويي

Beet 12 
 اينچ

16 + + +  8 5-4 

كلم 
 بروكلي

Broccoli 24-18 
 اينچ

1 +  + + 16 6-5 

 Cabbage 18-12 كلم برگ
 اينچ

1 +  + + 16 6-5 

 Carrot 12 هويج
 اينچ

16 + + + + 10 4-3 

طالبي ، 
 گرمك

Cantalope رونده -  +   - - 

 Cauliflower 24-18 كلم گل
 اينچ

1 +  + + 14 6-5 

چغندر 
 برگي

Chard 18-12 
 اينچ

4 + + + + 8 5-4 

 Corn 6-5 ذرت
 فوت

1  +   13-9 2-1 

 5-6 9   +  2 رونده Cucumber خيار

 Eggplant 30-24 بادمجان
 اينچ

1  +   19 6-5 

 Lettuce 12-4 كاهو
 اينچ

4 +  + + 7 6-5 

 5-6 12   +  1 رونده Muskmelon خربزه

 Okra 6-3 باميه
 فوت

1  +   12 - 
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 Onion 12 پياز
 اينچ

16 + +   20 2-1 

 Parsley 12-6 جعفري
 اينچ

4 + + + + 14 3-2 

 3-4 10  +  + 8 رونده Pea نخودسبز

 Pepper 24-12 فلفل سبز
 اينچ

1  +   19 5-4 

سيب 
 زميني

Potato 3 12  + + + 1 فوت - 

 Radish 12-6 ربچهت
 اينچ

16 + + +  4 6-5 

 Spinach 12-6 اسفناج
 اينچ

9 +  + + 7 6-5 

توت 
 فرنگي

Strawberry 8-6 
 اينچ

4-3 +    - - 

كدو 
 خورشتي

Summer 
squash 

رونده، 
 بوته

3-1  +   8 6-5 

 - -   +  - رونده watermelon هندوانه

كدو تنبل، 
كدو 

 حلوايي

Winter 
squash 

 5-6 12   +  2 رونده

گوجه 
 فرنگي

Tomato  ،بوته
 رونده

4-1  +   17 5-4 

 Basil 3-2 ريحان
 فوت

2-1  +   12 - 

 Chive 15-1 پيازچه
 اينچ

2 + +   16 - 

گشنيز 
 برگي

Cilantro 3-2 
 فوت

1 + + +  5 - 

گشنيز 
 بذري

Cilantro 3-2 
 فوت

-     12 - 

 Mint 3-1 نعناع
 فوت

1 + + +  - - 

 Oregano 3-2 پونه
 فوت

3-2 + + +  16 - 

 Dahlia 7-1 كوكب
 اينچ

5-3  + +  12-10 - 

گل گندم 
 )ابري(

Dusty miller 24-18 
 اينچ

4 + + +  15 - 

 Marigold 3-5/0 گل جعفري
 فوت

4-1  + +  10 - 

بنفشه 
 فرنگي

Pansy 9-6 
 اينچ

4 + + +  20 - 

 Petunia 24-6 اطلسي
 اينچ

2 + + +  14 - 
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سلوي 
ريم )م

 گلي(

salvia 3-7/0 
 فوت

3 + + +  14 - 

 

   

 ( :wateringآبياري ) -9مرحله

گياهان عالوه بر خاك هاي حاوي مواد غذايي به آب كافي نيز نيازمندند. بسياري از گياهان نظير سبزيجات در 

د لذا نيازمند شرايط رطوبتي با ثبات به حداكثر رشد دست مي يابند. اين گياهان داراي ريشه هاي سطحي هستن

مرطوب بودن دائمي اليه سطحي خاك هستند درحاليكه گياهان ديگري نظير: گوجه فرنگي، خيار، بادمجان، 

فلفل، لوبيا، كدو و خربزه داراي ريشه هاي عميق تري هستند و به فراواني آبياري )تكرار دفعات( كمتري 

ه رشد رويشي مازاد مي پردازند و از گلدهي و نيازمندند. اينگونه گياهان در صورت دريافت آبياري مداوم ب

ميوه دهي باز مي مانند. بخاطر داشته باشيد كه اغلب گياهان وقتي در شرايط تنش رطوبتي يعني كمبود آب 

قرار گيرند، به گلدهي و بذردهي تمايل مي يابند تا بدينگونه به بقاء خويش كمك نمايند. همواره گياهاني كه 

 (.1رند، در مقابل كمبود رطوبت خاك مقاومترند و ديرتر پژمرده مي شوند و ميميرند )ريشه هاي قوي تري دا

سن گياهان نيز در زمان و مقدار آبياري مؤثرند. گياهاني كه بتازگي از جوانه زني بذور حاصل شده اند، 

وقات گرم، نيازمند رطوبت باثبات تري در اليه سطحي خاك هستند لذا بهتر است بطور روزانه بويژه در ا

آفتابي و شرايط وزش باد آبپاشي شوند. بوته هاي نشاء جوان نيز به آبياري با ثبات نيازمندند زيرا متحمل 

تنش رطوبتي ناشي از انتقال از محل اصلي هستند اّما آنها نيز تحمل آبياري مازاد را ندارند و ممكن است دچار 

و آبياري كافي مي تواند به استقرار بوته هاي نشاء كمك  خفگي گردند. بنابراين تلفيقي از شرايط مناسب رشد

 (. 1نمايد آنچنانكه ايجاد سايه نيز براي بقاء بوته هاي نشاء بويژه در روزهاي گرم و آفتابي ضرورت دارد )

آبياري را به آرامي توسط يك ليوان و از سطلي كه حاوي آب تميز و ولرم است، انجام دهيد. براي ولرم كردن 

(. آبياري را فقط به اندازه نياز هر گياه بصورت مجزا انجام دهيد. 4نور خورشيد استفاده كنيد ) آب از

مهمترين دفعات آبياري در ابتداي كاشت و سپس در روزهاي گرم و خشك صورت مي پذيرد. بايد توجه داشته 

 (. 1دارند ) قابليت نگهداري آبرا مشابه اسفنج SFGباشيد كه خاك هاي مورد استفاده در شيوه 
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 تذكرات :

 الف( هيچگاه آب را بر روي بوته ها نريزيد بلكه آبياري را در پاي بوته ها انجام دهيد.

ب ( همواره يك سطل سفيد مملو از آب ماليم و نيمه گرم را جهت آبياري بعدي در اختيار داشته باشيد زيرا آب 

 هاي سرد و يا گرم براي سالمتي گياهان مضرند.

 مرتبه با اسپري آب مرطوب سازيد. 2ستر بذور جديدًا كاشته شده را روزانه پ ( ب

 ت ( بذور را در عمق كم بكاريد وليكن بستر آنها را اندكي بفشاريد تا قابليت حفظ رطوبت را كسب كنند.

 ث ( آبياري را بالفاصله پس از نشاء كردن انجام دهيد.

 (. 1ج ( آبياري در صبحگاهان ترجيح دارد )

 

 ( :pest controlكنترل آفات ) -10مرحله

كنترل بهينه آفات به مهارت باغبانان بستگي دارد. آفت كش هاي شيميايي نسبتًا گران هستند وليكن اثرات 

طوالني مدت و زيانبخشي برجا مي گذارند لذا بهتر است از شيوه هاي ساده و ارزان تري جهت كنترل آفات 

بسيار كوچك هستند. بعالوه بطور  SFGكان پذير است زيرا باغچه هاي بهره گرفت. چنين عملي بخوبي ام

مداوم مراقب اثرات تهاجم آفات باشيد. چشم ها و دست هايتان بزرگترين ياوران شما هستند لذا هر گونه 

خسارت ديدگي برگ ها و تغيير وضعيت ظاهري بوته ها را مورد توجه قرار دهيد. شما مي توانيد از توري 

(، گل جعفري، dillبهره گيريد و يا گياهاني نظير : پياز، شويد ) SFGف بر فراز گياهان باغچه هاي ظري

 (.1هميشه بهار و الدن را براي فراري دادن اكثر آفات در باغچه بكاريد )

 

 ( :weed controlكنترل علف هاي هرز ) -11مرحله

داوم عاري از علف هاي هرز سازيد. البته كاشت براي داشتن باغچه اي زيبا و سالم بايد آنرا از طريق وجين م

متراكم گياهان از امكان رشد گياهان هرز مي كاهد. همچنين بكارگيري مالچ ها مي تواند از ظهور علف هاي 

هرز جلوگيري نمايد. بعالوه با گذشت زمان و افزايش رشد گياهان بر ميزان سايه اندازي آنان بر سطح خاك 

ا جائيكه سطح باغچه را بطور كامل مي پوشانند لذا فقط تعداد بسيار اندكي از بذور باغچه افزوده مي شود ت

علف هاي هرز امكان جوانه زني مي يابند كه آنها هم بسيار ضعيف و ظريفند و بسادگي با كشيدن از خاك 

 (. 1خارج مي شوند )
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 ( :harvestبرداشت ) -12مرحله

هايت رشدشان برداشت كنيد. قطعه اي كه كاماًل برداشت مي گردد را گياهان كاشته شده را پس از رسيدن به ن

مجددًا با كمپوست جديد ُپر كنيد و گياهان جديد متفاوتي را در آنها بكاريد مثاًل مي توانيد از گياهان ريشه اي 

ه نگي( متعاقب يكديگر استفاد)چغندر غده اي(، گياهان برگي )كاهو( و يا صيفي جات ميوه اي )گوجه فر

 (. 4)كنيد

برداشت چغندر برگي، پيازچه، گوجه فرنگي و خيار را مي توان در تمام تابستان ادامه دهيد . برآورد مي گردد 

فوت مربع نياز مي  16كه براي رفع مايحتاج روزانه سبزيجات يك خانواده متوسط به باغچه اي به وسعت 

 (.  2باشد )

 

 ( :companion planting( كاربرد "كشت همراه" )$4

اغلب گياهان داراي برخي مواد طبيعي در ريشه ها، گل ها و برگ هايشان هستند كه باعث افزايش سرعت 

رشد گياهان ديگر مي گردند بنابراين كاشت درهم گياهان باعث ايجاد تعادل در اكوسيستم باغچه مي شود و 

 همچنين منظره اي بديع را فراهم مي آورد.

( هستند لذا attract( و يا جذب حشرات مفيد )repelبه دفع حشرات مضر ) گروهي از گياهان نيز قادر

 بدينطريق باعث بهبود رشد و كاهش خسارات مي شوند. 

از برخي گياهان مي توان براي منظورهايي چون : مرز بين قطعات، زمينه و پشت صحنه باغچه و يا در 

 ره ُجست.( بهintercroppingصورت ضرورت به منظور "كشت بينابين" )

 (.2براي بكارگيري "كشت همراه" بهتر است از گياهان سازگار با منطقه بويژه گياهان بومي استفاده شود )

 

 

 
 

 

 تذكرات :

 از الدن ها در جوار لوبيا، كلم برگ و كدو بهره گيريد. -الف

 تربچه مي تواند سرخرطومي خيار را فراري دهد. –ب 
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 ا در باغچه ها بكاريد.( ، تربچه و هويج رflaxكتان ) –پ 

 ُرزماري مي تواند "مگس هويج" را فراري دهد. –ت 

 از كتان، گل جعفري و سيب زميني در كنار همديگر استفاده كنيد. –ث 

 ( مي تواند از گياهان در مقابل پروانه كلم )سفيده كلم( محافظت كند.sageمريم گلي ) –ج 

 م شود.گوجه فرنگي مي تواند باعث دفع پروانه كل –چ 

 ( را در كنار لوبياها بكاريد.savoryَمرزه ) –ح 

 هويج همانند گوجه فرنگي، جعفري و مريم گلي داراي خاصيت فرار دهندگي حشرات است. –خ 

 خيار را در كنار تربچه و الدن كشت كنيد. -د 

 سير را با گوجه فرنگي بكاريد. –ذ 

 . سير يا پياز را نزديك لوبيا و نخود كشت نكنيد –ر 

 ( مي تواند مانع هجوم شته ها به گياهان زينتي شود .basilريحان ) –ز 

 سير را در اطراف ُرزها بكاريد. –ژ 

(، اسفناج، سبزيجات برگي، كلم برگ و كاهو در سايه chive(، پيازچه )leekكاشتن سير، تره فرنگي ) –س 

 (.2انداز درختان ميوه توصيه مي شوند )

 

 ( :crop rotation( تناوب زراعي )$5

در اين نوع برنامه ريزي نبايد هيچگاه اقدام به كاشت يك نوع گياه خاص و يا گياهان مربوط به يك خانواده در 

نمود. گياهان مختلف پذيراي بيماريهاي متفاوتي هستند لذا  SFGسال هاي متوالي در يك قطعة خاص از باغچه 

يك قطعه زمين معين كشت نمايند، ممكن است به طغيان  زمانيكه گياهان يكساني را در سال هاي متوالي در

عوامل ايجاد كننده بيماري گياهي منجر گردد. عدم كاربرد تناوب زراعي همچنين مي تواند به تخليه برخي 

عناصر غذايي گياهان از خاك منجر شود و بدينگونه گياهان نتوانند بخوبي رشد يابند و بر حساسيت آنها در 

 (. 1و بيماري ها افزوده گردد ) مقابل حمله آفات
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دانش سنتي و حس عمومي مؤيد آن است كه از گردش زراعي استفاده كنيم تا از خسارات ناشي از طغيان 

آفات و بيماري ها جلوگيري گردد. بسياري از آفات و بيماري ها قادرند به مجموعه اعضاء يك خانواده گياهي 

د. تناوب زراعي را بايد بگونه اي طراحي نمود كه از كاشت مجدد هجوم آورند وباعث خسارات مهمي شون

 سال جلوگيري گردد. 3گياهان يكسان و حتي مشابه تا 

 

 

 
 

 

( نظير heavy feederتناوب زراعي همچنين باعث تعادل عناصر غذايي خاك مي شود. گياهان ُپر توقعي )

پس از حبوباتي )لگوم ها( چون نخودسبز و لوبيا كاهو و گوجه فرنگي را بايد در برنامه هاي تناوب زراعي 

قرار داد زيرا حبوبات مي توانند از طريق همزيستي ريشه هايشان با باكتري هاي موسوم به رايزوبيوم به 

سال متعاقب مي توانيد به  3تثبيت نيتروژن هوا در خاك منجر شوند و به حاصلخيزي خاك كمك كنند سپس در 

 (. 2ظير چغندر لبويي و هويج بپردازيد تا باعث استراحت خاك شوند )كاشت گياهان كم توقعي ن
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 SFG (2»:)( بكارگيري گياهان مختلف در برنامه هاي تناوب زراعي 6جدول»

 

 غالت حبوبات اسفناجيان سوسن ها كدوئيان بادمجانيان صليبيان

 ذرت يونجه چغندر لبويي پيازچه طالبي شيپور فرشتگان قدومه

 بامبو لوبيا اسفناج سير گرمك بادمجان بروكلي

  شبدر چغندر قند تره فرنگي خيار توتون كلم دكمه اي

كلم برگ 
 موجدار

  نخود چغندر برگي سوسن كدو حلوايي فلفل

    پياز خربزه قندي گل شيپوري گل شكالتي

    موسير كدو تنبل سيب زميني كلم گل

كلم برگ 
 صاف 

عروسك پشت 
 پرده 

     دوانههن

      گوجه فرنگي خردل

       تربچه

 

 ( :succession planting( توالي كاشت گياهان )$6

توالي كاشت گياهان همانند كشت همراه عمل مي نمايد بدينگونه كه بمحض اينكه محصول هر يك از قطعات به 

ميل مي نمايند. در اثر توالي كاشت پايان مي رسند، مجددًا آنرا با گياهان جديدي تحت برنامه تناوب زراعي تك

مي توانيد در تمامي طول سال به محصول كافي دست يابيد زيرا همواره باغچه اي مملو از گياهان دلخواه را 

در اختيار داريد. اين موضوع زماني به نتايج بهتري مي انجامد كه بتوانيد نشاء هاي جوان مناسب را قبل از 

 (.1گياه رشديافته  سپري سازيد ) نمائيد تا زمان كمتري را بدون جايگزيني توليد و يا خريداري
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 ( :interplanting( كشت بينابين )$7

اين روش زماني بخوبي  اجرا مي شود كه از ميزان رشد نهايي هر گياه بخوبي آگاه باشيم. مثاًل هر بوته فلفل 

فقط  SFGاست لذا در هر يك از قطعات باغچه  فوت مربع 1( نيازمند فضايي در حدود bell pepperدلمه اي )

به كاشتن يك بوته از اين گياه مبادرت مي ورزيم. در چنين مواقعي يقينًا نيازي به فضاي اطراف بوته فلفل تا 

زمان رشد نهايي آن نخواهيد داشت لذا بهتر است براي استفاده از آن بينديشيد مثاًل از كاشت گياهان سريع 

( و يا كاهو را در گوشه هاي قطعات بهره گيريد و بنوعي كاشت scallionه، موسير )الرشدي نظير تربچ

شد نهايي اقدام بينابين دست يابيد وليكن بايد نسبت به برداشت بموقع آنها قبل از رسيدن بوته فلفل به ر

 (.1)نمائيد

ر بايد تمامي قطعات باغچه به محصوالتي بيش از نياز روزمره دست يابيد، بناچا SFGهرگاه بخواهيد در شيوه 

خويش را فقط به يك گياه خاص تخصيص دهيد تا حداكثر محصول را كسب نمائيد لذا با كاشت بموقع گياهان 

 (. 1مناسب به هدف اصلي خويش يعني نياز به هر گياه به چه ميزان و در چه هنگام خواهيد رسيد )

 

 

 
 

 

 ( :vertical garden( پرورش عمودي گياهان )$8

اليل عديده و متنوعي براي پرورش عمودي گياهان وجود دارند كه مهمترين دليلش را مي توان فضاي بسيار د

محدود باغچه هاي جعبه اي عنوان نمود اّما داليلي چون : افزايش عملكرد، تسهيل در برداشت محصول، 

ا در زمان برداشت نيز آبياري ساده، افزايش وضعيت سالمتي بوته ها و پذيرش كمترين خسارت به ساقه ه

حائز اهميتند. بعالوه پرورش عمودي گياهان داراي جذابيت بصري بيشتري است و جلوه اي ويژه به حياط 

خانه ها مي دهد. همچنين براي سيستم پرورش عمودي گياهان مي توان عالوه بر گل ها و سبزيجات از 

(، نخودها، pole beanلوبيا سبز شمشيري )( نظير : خيارها، vine( و رونده )ramblingگياهان خزنده )

خربزه، كدوها و برخي گل ها بهره گرفت. بسياري از اينگونه گياهان توانايي باال روندگي به كمك ساقه هاي 

 (. 1پيچنده را دارند ولي سايرين را بايد توسط نخ هايي حمايت نمود )
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 ( :cage( مراقبت گياهان در تحت شرايط مسدود )$9

جانب با سيم كشي و گذاشتن روكش پالستيكي يا توري بحالت مسدود در  3به ها را مي توان از اصواًل جع

افزود. به چهار روش مي توان محافظت را براي  SFGآورد و بدينگونه بر ميزان مراقبت از گياهان باغچه 

 جعبه ها از طريق پوشاندن و مسدود ساختن آنها بوجود آورد كه عبارتند از :

( : بدينگونه مي توانيد گياهان را از يخبندان، باران هاي شديد و clear plasticش پالستيك شفاف )الف( پوش

 تگرگ محفوظ داريد.

( بهره مي گيرند تا ورود آفات كوچك را مسدود fine screenب ( در اين طريقه از توري هاي ظريف )

 سازند.

ان سايه پسند نظير كاهو را از تابش شديد نور پ ( در اين روش فقط به ايجاد سايه متكي هستند تا گياه

 خورشيد مصون دارند.

ت ( در اين شيوه از پوشش هايي با سوراخ هاي وسيع بهره مي گيرند وليكن هدف محافظت گياهان نيست 

 (. 1(بوجود مي آورند )stakingبلكه چنين پوششي را براي ايفاي نقش حمايت گياهان بجاي نياز به قيم زدن )

 

 

 
 

 

 ( :deterrent plants( كاربرد گياهان فراردهنده آفات )$10

بكارگيري تكنيك هاي ويژه اي مانند : بازداشتن و فراري دادن آفات، كشت همراه،  SFGاز فوايد مهم شيوه 

تناوب زراعي و توالي كشت مي باشند. اين موضوعات بسادگي و بصورت ذاتي قابل اجرا هستند، بدون اينكه 

صص هاي ويژه اي برخوردار باشند. بكارگيري كشت همراه و كشت في مابين مي تواند باعث افراد از تخ

 بسيار متراكم تر از شيوه هاي مرسوم مي كارند.  SFGفراري دادن آفات شود. گياهان را در شيوه 
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دن همزمان كه گياهان فراردهنده آفات نظير : پياز، سير، گل جعفري )تاجت(، هميشه بهار و ال

(nasturtium را در باغچه ها مي كارند، نبايد هيچگونه نگراني در مورد هجوم و خسارات آفات داشته )

باشند. به دليل كوچك بودن وسعت باغچه هاي مترمربعي بر اثرات گياهان فراردهنده آفات افزوده مي شود. 

اغچه هاي كوچكي را بفرار وادارد. در بعنوان مثال پياز مي تواند آفات بسياري از گياهان قابل كشت در چنين ب

فوت  4صورتيكه اقدام به كاشتن الدن براي فراري دادن شته ها و برخي انواع سوسك ها در يك مجموعه 

 (. 1فوت مربع مجاورش نيز فرار مي دهد ) 3مربعي نمائيد آنگاه چنين آفاتي را از 
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 «گياهان باالرونده و بوته هاي ديوارپوش » 

“climber plants & wall shrubs” 
 

 

 

 

 

 مقدمه :

( مي توانند بر wall shrubs( و بوته هاي "ديوارپوش" )climbing plantsگياهان "باالرونده" )

(، ستون هاي arches( ، عوارض نازيبا، طاق بستان ها )fencesتوري )روي : ديوارها ، حصارهاي 

 ( جلوه گري كنند. pergola( و آالچيق ها )obelisksسنگي )

گياهان باالرونده حقيقي به زمين كم وسعتي نيازمندند لذا براي باغ هاي خانگي كوچك كه فضاي كافي براي 

 وجود ندارد ، بسيار مطلوب مي باشند .  (cover plantsخصيص به بوته هاي "زمين پوشان" )

 بهترين گياهاني كه براي چنين مواردي توصيه مي شوند و در جامعه رواج دارند عبارتند از :

 (Clematis( كليماتيس )1

 (Roses( ُرزها )2

 ( Wisteria( اقاقياي رونده )3

 (. Honeysuckle(...)2( پيچ امين الدوله )4
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 ي بشرح زير دسته بندي نمود:ياهف فوق الذكر بكار مي روند را مي توان از جنبه گياهاني كه براي اهدا

 ( :climbers( گياهان باالرونده )1

آنها قادر به پوشاندن سطوح و تغيير بي نظير جلوة ديوارها در دنياي نباتات هستند. اين گياهان مي توانند 

( ، twine( ، پيچيدن )clingآنها قادر به چسبيدن ) ( را زيبا جلوه دهند.eyesoreمناظر نازيبا و بدمنظر )

( تنه درختان ، روي ديوارها و ساختمان ها ، شبكه ها trail( و يا تعقيب كردن )scrambleباالرفتن )

(trellis( طاق بستان ها ، )arches و سرتاسر شاخه هاي درختان، درختچه ها و بوته ها هستند و در )

 (. 1كه برايشان امكان پذير باشد، َسَرك بكشند ) حقيقت مي توانند به هر كجا

 ( :Clematis( گياه "كلماتيس" )2

آنها ملكه گياهان باالرونده هستند. كليماتيس چشم اندازي بسيار زيبا و دل انگيز را به نمايش مي گذارد كه 

 مملو از رنگ هاي زيبا ، ديدني و جذاب است .

 ( :Evergreen climatis( گياهان "باالرونده هميشه سبز" )3

از اينگونه گياهان نمي توان در مواردي كه نيازمند پوشاندن سطوح ديوارها در تمامي ماه هاي سال هستيد ، 

 صرف نظر كنيد. آنها بسيار سريع الرشد ، كم توقع و سازگار با شرايط مختلف اقليمي مي باشند .

 ( :Deciduous climbersده" )( گياهان "باالروندة برگريز" يا "باالرونده خزان كنن4

جالل و شكوه گياهان باالروندة برگريز در اوج رشدشان با پراكنش رايحه اي شوق انگيز باعث افزايش 

 (. 1ضربان قلب و شادابي روح انسان ها مي شود )

 

 

 ( :Tree & shrubs plantingغرس درختان و بوته هاي زينتي )

ار نيست اّما اگر خواهان موفقّيت كامل هستيد ، بايد آن را به غرس درختان و بوته هاي زينتي عملي دشو

درستي واصولي انجام دهيد . سالم بودن ريشه هاي گياهان آمادة كاشتن از اهمّيت فراواني برخوردار است . 

ن كاشتن درختان و بوته ها را بايد در شرايط آب و هوايي و خاك مناسب انجام دهيد و متعاقبًا بخوبي از نهالتا

 مراغبت به عمل آوريد . 

( root balled( و يا همراه با خاك اطرافشان )bare-rootنهال ها را مي توان از انواع : "لخت ريشه" )

 انتخاب كنيد . 

كاشتن بوته ها را بهتر است در فاصله مهرماه تا فروردين انجام دهيد اّما گياهاني كه بصورت گلداني پرورش 

(container grownيافته )  اند ، را مي توان در سراسر سال غرس نمود كه البته مراقبت از آنها در

صورت كاشت در پائيز و زمستان آسانتر خواهد بود . اين قبيل بوته ها را پس از خارج نمودن از گلدان ها 

مرطوب بايد سريعًا غرس كرد اّما اگر امكاناتش فراهم نيست ، بهتر است ناحيه ريشه آنها را موقتًا با خاك 

 (. 4بوسيله گوني پيچيد تا از خشك شدن ريشه ها لغايت فرارسيدن شرايط كاشتن جلوگيري بعمل آيد )
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 چگونه بوته ها و درختان را غرس مي كنند ؟

 ( :preparation siteآماده سازي مكان كاشت )

، رطوبت مازاد و يا بدون رطوبت گياهان نمي توانند در خاك هايي كه فاقد هواي كافي ، كمبود عناصر غذايي 

الزم هستند ، بخوبي رشد كنند لذا آماده سازي مناسب بستر كاشت قبل از غرس نهال ها به بهبود شرايط رشد 

 آنها بشرح زير كمك مي كند :

 ( بهم زدن خاك باعث كاهش فشردگي و بهبود زهكشي مي شود . 1

 يايي و مواد آلي باعث اصالح حاصلخيزي خاك مي شويد .( با افزودن مقادير مناسبي از آهك ، كودهاي شيم2

، كمبود كلسيم و ...  PH( ارجح است كه خاك را قبل از غرس نهال ها از نظر خصوصيات شيميايي بويژه : 3

 آزمايش نمائيد . 

 متر به روش هاي مناسب پاكسازي كنيد .  1-5/1( بهتر است اطراف نهال هاي غرس شده را تا شعاع 4

( مي شود ، بهتر است آن را waterloggedر خاك بستر كاشت نهال طي زمستان دچار غرقاب )( اگ5

متر غرس كنيد زيرا  1سانتيمتر و قطر  25-30زهكشي كنيد و يا نهال ها را بر روي كپه هاي خاك به ارتفاع 

پوسند و به رنگ رطوبت مازاد باعث مرگ ريشه هاي موئين گياهان مي شوند در نتيجه اينگونه ريشه ها مي 

سياه در مي آيند و از آنها بوي تند به مشام مي رسد . همچنين ريشه هايي كه در خاك هاي مرطوب قرار 

 (.4دارند ، نسبت به بيماري هاي قارچي نظير پوسيدگي "فايتوفترايي" حساس ترند)
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 انتخاب نوع گياهان "باالرونده" و يا بوته هاي "ديوارپوش" :

الرونده بطور طبيعي تمايل به صعود از اشياء را دارند. برخي از آنها قادرند بدون داشتن تكيه گاه و گياهان با

فقط بواسطه ويژگي چسبيدن به اشياء به تمايل ذاتي خويش جامة عمل بپوشانند درحاليكه بوته هاي 

چه اگر آنها را بحال خود ديوارپوش در قياس با گياهان باالرونده بطور ذاتي از اشياء صعود نمي كنند چنان

واگذار نمايند ، به سمت خارج و اطراف رشد مي كنند و ظاهري مشابه ديگر بوته ها مي يابند وليكن با هرس 

( و تكنيك هاي خاص پرورش گياهان مي توان آنها را به قرار گرفتن و رشد در pruning"فرم دهي" )

 (.2مقابل ديوار وادار كرد )

 

تخاب يك گياه باالرونده و يا يك بوته ديوارپوش مي نمائيد آنگاه بايد به برخي موارد زمانيكه اقدام به ان

 مالحظه داشته باشيد :

 ( :aspectجنبه و وضعيت گياه ) -الف

 گياهان آفتاب پسند هيچگاه در سايه ديوارها به رونق و رشد مطلوب نمي رسند.

 ( :sizeاندازه گياه ) –ب 

 خصيصي هماهنگ سازيد.شدت رشد گياه را با فضاي ت

 ( :hardinessمقاوم بودن ) –پ 

 هيچگاه گياهان لطيف را درمعرض ديد و بدون حفاظ نكاريد.

 ( :climbing habitعادت به باالرفتن ) –ت 

( قادر به چسبيدن به اشياء هستند اّما ساير گياهان campsisبرخي گياهان باالرونده نظير : "پيچ اناري" )

 (. 2هاي ديوارپوش نيازمند حمايت )قّيم( و متصل شدن به آنها مي باشند ) باالرونده و بوته
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 دستورالعمل هاي غرس نهال هاي زينتي عبارتند از:

( نهال را از داخل گلدان و يا لفاف دورش جدا سازيد گواينكه برخي نهال ها را بايد با لفاف اطرافشان درون 1

 زمين قرار دهيد . 

افي ريشه ها را حذف كنيد و سپس ريشه ها را از همديگر جدا نمائيد و آنها را گسترده ( بخش هاي اض2

 سازيد.

( چاله اي در زمين حفر نمائيد وليكن نبايد عمقش از ارتفاع ريشه ها بيشتر باشد اّما توصيه مي شود كه 3

 قطر چاله را سه برابر عرض ريشه هاي نهال حفر نمائيد. 

 سبت به نرم كردن خاك هاي كف و اطراف چاله به كمك بيلچه باغباني اقدام كنيد.( قبل از كاشت نهال ن4

( اگر نهال از نوع گلداني است ، بايد بخش حاوي كمپوست سطح خاكش را برداريد تا قسمت باالي ريشه ها 5

 در مجاورت سطح زمين قرار گيرند. 

 ( نهال را به دقت درون چاله مستقر سازيد. 6

 را از خاك مرغوب پر كنيد، بطوريكه هيچگونه هواي محبوس درون چاله باقي نماند.  ( با دقت چاله7

( نسبت به افزودن مقداري كود شيميايي و مواد آلي پوسيده به خاك اطراف ريشه ها در درون چاله اقدام 8

 .كنيد تا محرك رشد ريشه ها گردند زيرا بدينطريق غذاي كافي را در اختيار گياه قرار مي دهيد

 ( به آرامي خاك اطراف ريشه ها را مستحكم سازيد وليكن از فشرده سازي بيمورد خودداري كنيد.9
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( كاشت عميق نهال ها بطوريكه طوقه آنها درون خاك قرار گيرد ، باعث مرگشان مي شود لذا نهال ها را 10

 در همان عمقي غرس كنيد كه در نهالستان ها و گلدان ها پرورش يافته اند. 

استقرار ضعيف نهال ها و قهوه اي شدن برگ هايشان نيز غالبًا بعد از غرس آنها وقوع مي يابند كه بايد  (11

از داليل ايجاد چنين مسائلي نظير : سفت بودن چاله كاشت ، خشكي زمين و يا رطوبت مازاد ، فقر مواد غذايي 

 (. 4خاك و ... پيشگيري نمود )

نند تعدادي از گونه هاي كلماتيس داراي نيازهاي ويژه اي مي باشند . ( برخي از گياهان باالرونده هما12

 (. 2همچنين سعي شود كه كاشتن گياهان لطيف و ظريف را تا فرارسيدن بهار به تأخير اندازيد )

 

 

 
 

 

 

 (:aftercare = maintenanceمراقبت هاي پس از غرس نهال ها )

 :(watering = irrigationالف( آبياري نهال ها )

آبياري را بويژه در فصول خشك سال بايد بالفاصله پس از كاشت انجام داد. بخاطر داشته باشيد گياهاني كه در 

( غرس مي گردند، ممكن است به اندازه كافي از آب باران بهره eavesجوار ديوارها و يا در زير لبه بام ها )

 (. 2مند نشوند )

ًا غرس شده است . حتي در شرايط خنك و تابستان هاي استرس خشكي امري عادي براي بوته هاي جديد

مرطوب نيز وقوع بارندگي بندرت مي تواند رطوبت كافي را در منطقه ريشه هاي گياهان ذخيره سازد و آن را 

در اختيار نهال هاي غرس شده قرار دهد زيرا خاك اطراف ريشه ها با وجود وقوع بارندگي و خيس شدن خاك 

ان خشك باشند. شرايط اقليمي خشك و مناطق بادخيز بر كمبود رطوبت خاك مي سطحي ممكن است همچن

افزايند. با كسب تجارب مي توانيد از وضعيت شاخه و برگ ها نظير : پيچش و تيرگي آن ها به بروز تنش 



81 
 

ه خشكي نهال ها پي ببريد زيرا تداوم چنين شرايطي به زندگي بوته هاي جوان آسيب جّدي وارد مي سازد. ايد

 (.4آل چنين است كه مراتب را بموقع پيشبيني كنيد و نسبت به آبياري بهنگام نهال هاي جوان اقدام نمائيد )

 

 

 
 

 

 

 (:weedingب ( وجين علف هاي هرز )

( و ساير سبزينگي ناخواسته موجود در اطراف نهال lawns( ، گياهان چمني )weedsعلف هاي هرز )

 روند سيراب گشتن ريشه ها اختالل ايجاد كنند لذا :هاي جوان غرس شده مي توانند در 

متر را در اطراف نهال هاي غرس شده بويژه در سال اّول بعد از كاشت عاري از  2-3دايره اي با قطر  -1@

 سبزينگي سازيد. 

( weedkillersبراي مبارزه با علف هاي هرز مي توانيد از "كج بيل" )فوكا ( و يا علف كش هاي ) -2@

 و سيستميك بهره گيريد. تماسي 

گذاشتن مالچ با ضخامت مناسب بر روي محوطه پاكسازي شده مذكور مي تواند از رشد علف هاي هرز  -3@

سانتيمتر از طوقه نهال ها فاصله داشته باشند تا از احتمال پوسيدگي  10جلوگيري كند اّما مالچ ها بايد حدودًا 

 (.4پوست تنه گياه جلوگيري شود)
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 ( كوددهي و تقويت خاك :پ 

" براساس ُدز توصيه اي روي برچسب Vitax Q4در بهار بهتر است از كودهاي حاوي عنصر پتاسيم نظير "

 پاكت بهره گيريد. 

كاربرد مالچ هاي آلي نظير : كمپوست باغباني و كودهاي دامي كاماًل پوسيده اهميت بسياري دارد اّما همواره 

سانتيمتر دورتر از طوقه درختان بكار ببريد تا از احتمال  10ميزان حداقل مالچ ها و كودهاي آلي را ب

 (. 2پوسيدگي پوست ساقه نهال هاي جوان اجتناب گردد )
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( training( و تربيت كردن )pruning( ، هرس فرم دهي )trimmingت ( هرس كاهشي )

 درختان و بوته هاي زينتي:

هان باالرونده و بوته هاي ديوارپوش اين است كه آنها را بفواصل كافي اولين توصيه ها در رابطه با كاشت گيا

از همديگر غرس كنيد تا فضاي تخصيص يافته را بنحو جذابي ُپر نمايند. هرس كردن گياهان باالرونده و بوته 

ان هاي ديوارپوش با فواصل زماني منظم باعث جذابيت ، آراستگي و شادابي آنان مي شود. فقط برخي از گياه

باالرونده و بوته هاي ديوارپوش داراي نيازهاي ويژه اي هستند لذا با بقّيه آنها مي توان همانند گياهان 

 (.2معمولي رفتار كرد )
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 ( :propagationث ( تكثير )

( تكثير نمود Layering( و خوابانيدن )cuttingsاينگونه گياهان را مي توان از طريق : قلمه زدن )

برخي از اين گياهان با استفاده از بذورشان ازدياد مي يابند اّما معلوم نيست كه گياهان حاصله كاماًل   گواينكه

 (. 2شبيه گياه مادري باشند )
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 ج ( كنترل آفات و بيماري هاي گياهي :

ت مختلف و بيماري هايي بوته هاي ديوارپوش و گياهان باالرونده ممكن است نظير ساير گياهان در تهاجم آفا

( واقع شوند. گياهان باالرونده ُپرطرفدار از scale insectsنظير : سفيدك پودري ، شته ها و شپشك ها )

بيماري ها و آفات متعددي مي ( متحمل Wisteriaجمله : ُرزهاي رونده ، كلماتيس و اقاقياي رونده )

 (. 2)شوند

 

 

 
 

 

 

 انواع درختان و بوته هاي زينتي :

( بكار گرفته مي decorativeدرختان و بوته هاي زينتي عالوه بر اينكه بعنوان تزئين و فضاسازي مطلوب )

 شوند ، بلكه از تعدادي از آنها مي توان براي موارد زير نيز بهره گرفت :

 

( پنهان كردن عوارض نازيباي محيط اطراف و استتارشان از چشمان رهگذران و اشخاص ناشناس #1

(disguise eyesores ) 

 ( bins( ساختن الوك و آخور )#2

 ( توليد تيرهاي تلفن #3

 ( تدارك ديوار هاي چوبي #4

 ( احداث نرده ها#5

 ( security( ايجاد امنيت )#6
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بنابراين براي نيل به هر هدف و منظوري بايد گياهان مناسب و مطلوب را از روي ويژگي هايشان انتخاب 

سيار سريع الرشد هستند لذا بسرعت و در حداقل زمان محدوده تخصيص يافته را نمود . برخي از گياهان ب

 (.6( مي پردازند و كاربردهاي تزئيني دارند )flourishاشغال مي كنند درحاليكه برخي ديگر فقط به گلدهي )
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 «دي شده اند:در ذيل برخي از گياهان مربوطه براساس ويژگي ها و كاربردهايشان دسته بن» 

 

 ( :Climbing plantsگياهان باالرونده )

گياهان باالرونده جزو گروهي از گياهان فراگير و متنّوع هستند كه براي صعود از گياهان ، پوشاندن سطوح 

( ، طاق بستان ها trellis( ، داربست ها )walls( ، ديوارهاي آجري )fencesديوارهاي توري )

(archesو ستون هاي هرم )( يobelisks استفاده مي شوند. بر اين اساس از برخي بوته مي توان )

براي حصول اهداف يكسان نيز بهره برداري نمود. گياهان باالرونده را مي توان براي محو بخش هاي نازيباي 

 (. 5باغ ها ، زيباسازي ديوارهاي لخت و افزايش ارتفاع پرچين هاي اطراف خانه ها بهره گرفت )

 

 اهان باالرونده بر روي ديوارها و شبكه هاي توري داراي دو تأثير سودمند و مهم بشرح زير هستند :تربيت گي

 

 اّوال : بخش هاي لخت و زشت ديوارها را مي پوشانند.
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 دّوما : باعث دميدن شور زندگي و نشاط به سطوح بي روح و جامد ديوارها مي شوند.

 

 

 
 

 

 

منظور بفروش مي رسند وليكن بسياري از درختان ميوه و درختچه ها را نيز  برخي از گياهان خاص براي اين

مي توان براي دستيابي به گياهان ديوارپوش تربيت نمود همچنانكه برخي از گونه ها نيز بعنوان پرچين بكار 

در شرايط نسبتًا مي روند. اكثريت چنين گياهاني نيازمند شرايط آفتابگير و يا نيمه سايه هستند اّما قابلّيت رشد 

 مشابه را نيز دارند. 

 

 

اندازه تقزيبي اين گياهان از نظر ارتفاع و وسعت در مواقعي كه هرس نمي شوند ، بايد با فضاي قابل دسترس 

متناسب باشد گواينكه بسياري از اين گياهان را مي توان بطور منظم هرس نمود و بدينوسيله رشدشان را 

( هستند ، غالبًا كمتر از آن size offeredگياهان باالرونده كه قابل مشاهده )مهار كرد.  اندازه هايي از 

چيزي است كه بدون هرس خواهند بود لذا آنها پس از يك دوره كمون كه بعد از هرس خواهند داشت ، مجددًا 

 در اوايل بهار سال آينده به رشدشان ادامه مي دهند. 
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ادر به رشد هستند مگر اينكه خصوصّيت ويژه اي براي آنها ذكر اغلب اين گياهان در خاك هاي معمولي ق

 (.3گردد)
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 ( :Supporting climbingگياهان باالرونده نيازمند به قّيم )

" قادر به چسبيدن بر روي سطوح اجسام Virginia creeper" و "Ivyبرخي گياهان باالرونده نظير : "

( twine( هستند اّما گياهان باالرونده اي با ساقه هاي پيچنده )aerial rootsبه كمك ريشه هاي هوايي )

 " نيازمند چارچوب هايي براي خزيدن بر روي آنها هستند. Honeysuckle" و "Clematisنظير : "

( بطور طبيعي قادر به باالرفتن از اجسام و ديوارها نيستند لذا نيازمند wall bushesبوته هاي ديوارپوش )

 ( از طريق گره زدن آنها به حايل ها و قّيم ها مي باشند. trainingدن )تربيت ش

 تمامي گياهان باالرونده در ابتداي غرس شدن نيازمند تربيت شدن براي تطابق با موقعيت ها هستند.

سانتيمتري ديوارها غرس مي كنند تا جمع شدن آب باران در كنار ديوارها باعث  30-45نهال ها را با فاصله 

 گي ريشه هايشان نگردد.خف

با استفاده از تعدادي سيم هاي افقي و عمودي و يا داربست هايي كه به ديوارها متصل مي سازيد ، شرايط را 

 براي صعود گياهان باالرونده فراهم سازيد. 

ا بايد با نخ هاي ظريف رايج در باغباني به گره زدن ساقه هاي جوان به داربست ها اقدام نمائيد. اينگونه نخ ه

 .(5بسيار محكم و مطمئن باشند زيرا گياهان باالرونده بمرور رشد مي كنند و بسيار سنگين مي شوند )

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 گياهان باالرونده گلداني :

 از برخي گياهان باالرونده يكساله و چندساله مي توان براي كاشت و پرورش گلداني بهره گرفت.   

 ه اي كه براي اين منظور استفاده مي شوند شامل :مهمترين گياهان باالرونده يكسال

"Sweet peas" ، "Black-eayed susan” " ،Morning glory" و "Nasturtiums مي "

باشند. گياهان باالرونده چندساله معمواًل پس از چند سال كاماًل بزرگ مي شوند لذا در صورت كاشت گلداني 

( به علت محدوديت فضا patiosونده مناسب شرايط پاسيوها )بايد بخوبي تربيت شوند. براي گياهان باالر

 .(5بايد دّقت بيشتري معمول داشت )
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 *( خصوصيت تفصيلي مهمترين گياهان باالرونده عبارتند از :   

*1- "Chocolate vine (Akebia quinata): " 

بز با برگ هاي مدّور كه توسط ريشه هاي گياهي باالرونده با رشد قوي ، ظاهري چشمگير و نسبتًا هميشه س

( به اجسام مي چسبد و از آنها صعود مي كند. اين گياه در اوايل تابستان خوشه هاي tendrilپيچنده اش )

بلند با گل هاي ارغواني توليد مي كند كه عطر فريبنده اي مشابه رايحه شكالت به اطراف مي پراكند. در 

تان مناسب باشد آنگاه دگرگشني موفقّيت آميزي وقوع مي يابد و متعاقبًا صورتيكه شرايط اقليمي فصل تابس

 ميوه هايي بزرگ بشكل سوسيس و به رنگ ارغواني روشن توليد خواهند شد. 

تابش خورشيد و يا وقوع سايه در وضعيت رشد آن بسيار مؤثرند بطوريكه اگر آن را بر روي طاق بستان 

ل هايش در سطح زيرين گياه رونده هويدا خواهند شد. اين گياه تا ارتفاع هايي پرورش دهند آنگاه برگ ها و گ

 (.3پوند است ) 19/4-49/4سانتيمتر حدود  20-30متر رشد مي يابد. قيمت هر بوته اش با ارتفاع  9

 

 

 
 

 

 

*2- "Clematis Montana Elizabeth: " 

مي كند لذا براي كاشت در كنار درختان براي اين گياه بنيه رويشي بسيار قوي دارد و بسادگي از اجسام صعود 

باالرفتن از آنها مناسب است. آن را مي توان در كنار ديواره شمالي كاشت. اين گياه بوفور گل هايي به رنگ 

 sweetlyسانتيمتر توليد مي كند كه عطر ماليمي ) 7صورتي كمرنگ با بساك زرد رنگ به بزرگي 

scented مذكور اطراف تنه درختان را در ماه هاي ارديبهشت و خرداد بخوبي مي ( پراكنده مي سازند. گياه

متر رشد مي كند. قيمت  12پوشاند و متعاقبًا گل آذين نقره اي ُكركدارش به بذر مي نشيند. اين گياه تا ارتفاع 

 (. 3پوند است ) 15/3-39/3سانتيمتر حدود  40-60هر بوته اش به ارتفاع 
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*3- "Clematis Montana gradiflora: " 

گياهي سريع الرشد است كه بسادگي از اجسام صعود مي كند لذا براي كاشت در جوار درختان مناسب مي 

سانتيمتر ، كاماًل سفيد ، ستاره اي  10باشد. اين گياه براي ديواره شمالي مناسبت دارد. گل هايش به اندازه 

اي ارديبهشت و خرداد ظاهر مي گردند سپس سرشاخه شكل با پرچم هاي زرد رنگ و عطر ماليم كه در ماه ه

 40-60متر مي باشد. بهاي نهال هاي  12هاي ُكركدار نقره اي آن به بذر مي نشينند. حداكثر ارتفاع اين گياه 

 (.3پوند است ) 15/3-39/3سانتيمتري گياه مذبور حدودًا 
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*4- "Clematis Montana tetrarose: " 

سادگي از اجسام صعود مي نمايد لذا براي كاشت در جوار درختان مناسب مي باشد. گياهي سريع الرشد كه ب

-Lilacآن را مي توان در بخش شمالي ديوارها كاشت. گل هاي فراوان به رنگ قرمز متمايل به بنفش )

rose در ماه هاي ارديبهشت و خرداد ظاهر مي گردند كه در تضاد شگفت انگيزي با شاخه و برگ هاي )

اندام هاي جوانش هستند. نهايتًا سرشاخه هاي نقره اي ُكركدارش به بذر مي نشينند. حداكثر ارتفاع آن  برنزي

 پوند به فروش مي رسد . 15/3-39/3سانتيمتر حدودًا  40-60متر است . هر بوته اش به ارتفاع  12

نيز استفاده نمود. ( hedge( و پرچين طبيعي )screenاز "كليماتيس مونتانا" مي توان بعنوان حفاظ )

زمانيكه "كلماتيس" در فصل بهار سرشار از گل مي گردد ، بنحو مهّيجي مملو از گل هاي زيبا و معطر مي 

سانتيمتر براي نگهداري اين گياه ضرورت دارند . بوته  150-180شود. داربست هاي قوي و قائم به ارتفاع 

مي كنند. "كلماتيس" سريعًا داربست ها را اشغال  متر از همديگر غرس 5/1-3هاي "كلماتيس" را به فواصل 

 (. 3( مي باشند )trimmingمي كند لذا گاهگاهي نيازمند هرس حذفي )

 

 

 
 

 

 

*5- "Honeysuckle, Copper beauty (Lonicera henryi):" 

به ( مي باشد. گياهي هميشه سبز با برگ هاي بزرگ outstandingاز واريته هاي جديد با وضعيت ايستا )

رنگ قرمز مسي و ساقه هايي سبز رنگ در مرحله بلوغ است. گل هاي زرد مسي رنگ و متراكمش در تضاد 

آشكاري با شاخه و برگ هاي گياه هستند. اين گل ها در سرتاسر تابستان ظاهر مي گردند. خصوصياتي چون 

ايه مي سازد. بهاي هر بوته رشد شديد و قدرت باالروندگي آن را مناسب براي هر دو بخش آفتابگير و نيمه س

 (. 3پوند است ) 65/4-99/4سانتيمتر حدودًا  30-40گياه مذكور با ارتفاع 
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*6- "Honeysuckle , Early Dutch (Lonicera pericly menum): " 

( با قدرت رشد زياد و شكل ظاهري مرسوم مي باشد كه برگ هايي به رنگ Woodbineنوعي ياسمن زرد )

ارغواني و يا زرد هستند كه در ماه هاي  -ه بر ساقه هاي بوته اي خود دارد. گل هايش به رنگ قرمزسبزتير

ارديبهشت و خرداد ظاهر مي گردند و فضاي اطرافشان را سرشار از رايحه دل انگيز و لطيف مي نمايند. 

ند. اين گياه قابليت رشد نارنجي درخشان هست -دستجات نهايي گل كه در پائيز ظاهر مي گردند ، به رنگ قرمز

در بسياري ازشرايط را دارد وليكن بهترين مكان در شرايط نيمه سايه مي باشد. آن را مي توان در ميان 

متر مي باشد. هر بوته اش با ارتفاع  6/4-6درختان كشت نمود تا از آن ها صعود نمايد. حداكثر ارتفاع آنها 

 (.3روش مي رسانند )پوند بف 35/2-49/2سانتيمتر حدودًا  60-40
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*7- "Honeysuckle , Gold flame (Lonicera heckrottii): " 

( و باالرونده با برگ هايي بزرگ كه سطح آنها به رنگ سبز twiningاين گياه داراي ساقه هاي پيچنده )

زمستان  تيره و بخش زيرين آنها به رنگ سبز متمايل به آبي است . شاخه ها و برگ ها ممكن است حتي در

سانتيمتر  4( ، درشت و معطرند كه tubularهاي معتدل نيز حفظ گردند. خوشه ها داراي گل هاي لوله اي )

طول دارند. بخش خارجي گل ها صورتي رنگ و گلوگاه آنها نارنجي درخشان است. آنها در انتهاي شاخه ها و 

اين مرحله گاهًا به توليد ميوه هاي ( ضمن تابستان ظاهر مي گردند. terminal whorlsبصورت مارپيچي )

كوچك و قرمز رنگي مي انجامد. اين گياه در موقعيت هاي مختلف رشد مي كند اّما شرايط نيمه سايه را بيشتر 

 40-60متر رشد مي كند. هر بوته از اين گياه با ارتفاع  6/4-6مي پسندد. گياه مذكور نهايتًا تا ارتفاع 

 (. 3پوند بفروش مي رسد ) 79/2-99/2سانتيمتر به قيمت 

 

 

 
 

 

*8- "Honeysuckle , Hall`s prolific (Lonicera japonica): " 

( به downyاز گياهان باالرونده و هميشه سبز است كه بوفور در دسترس قرار دارند. برگ هايش ُكركدار )

. گل هاي درشت ( رشد مي نمايندtwining stemsرنگ سبز روشن هستند كه بر روي ساقه هاي پيچنده )

، معطر و سفيد رنگش از ماه خرداد تا شهريور ظاهر مي شوند وليكن با افزايش سن تغيير رنگ مي دهند و 

به حالت زرد روشن در مي آيند. اين گل ها به ميوه هاي سته به رنگ آبي متمايل به سياه در طي پائيز تبديل 

ا بيشترين رشد را در شرايط نيمه سايه دارد لذا براي مي گردند. آن را در مكان هاي مختلف رشد مي دهند اّم

سانتيمتري  40-60متر مي باشد. هر بوته  5/7-9كاشت در كنار درختان مناسب است. نهايت ارتفاعش حدود

 (. 3پوند بفروش مي رسانند ) 23/2-49/2آن را به قيمت 
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*9- "Hydrangea , Climbing (Hydrangea anomala): " 

( صعود مي كند و در شرايط مناسب تا self climbingبنيه است كه با چسبيدن به اجسام ) گياهي قوي

( اين گياه در خرداد ماه با گل هايي عقيم به رنگ flatمتر مي رسد. گل آذين يكدست و يكپارچه ) 21ارتفاع 

ا مي گذارند. اين سانتيمتر هستند كه نمايشي عالي را به تماش 18-25سفيد ظاهر مي گردند. طول خوشه ها 

گياه بر روي ديواره هاي توري شمالي و شمال شرقي بهترين رشد را دارد. آن ها براي مناطق خشك مناسب 

پوند قيمت  99/2-25/3ن حدود سانتيمتري آ 20-30متر است. هر بوته  21نيستند. ارتفاع نهايي گياه 

 (.3)دارد
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*10- "Ivy , Goldheart (Hedera helix): " 

ياهي هميشه سبز با رشد انبوه است كه شاخه و برگ هاي سبز رنگش جذابّيت خاصي به آن مي بخشند گ

( به اطرافش پخش مي گردند. تحمل آن به شرايط خشكي و buttercupوليكن گل هاي زرد "الله وش" )

بروز مي دهد.  سايه شديد آن را مطلوب مي نمايد درحاليكه رنگ بهتري را در شرايط آفتابگير و نيمه سايه

"Ivy متر برسد اّما در حالت رشد افقي  6" بخوبي مي تواند با چسبيدن به ديوارها صعود كند و تا ارتفاع

سانتيمتر  60سانتيمتري رشد مي يابد. بوته هاي آنرا با فواصل  15براي پوشاندن سطح زمين فقط تا ارتفاع 

 (.3)پوند قيمت دارد 58/2-99/2ه قيمت سانتيمتر ب 30-45از همديگر كشت مي كنند. هر بوته آن با ارتفاع 

  

 

 
 

 

*11- "Ivy , Irish (Hedera hibernica): " 

گياهي شديدالرشد ، متراكم و هميشه سبز است كه سطح زمين را سريعًا مفروش مي سازد. اين گياه داراي 

بز روشن هستند وليكن برگ هاي سبزتيره و براق مي باشد. خوشه هاي مدّورش حاوي گل هايي به رنگ س

براي زنبورها و ساير حشرات بسيار جذاب مي باشند . گل ها در اوايل بهار ظاهر مي گردند و متعاقبًا به ميوه 

هاي سياهرنگي در پائيز تبديل مي شوند. ميوه هاي اين گياه منبع غذايي مناسبي براي پرندگان در طي 

و شرايط سايه شديد مي باشد. آنها بخوبي به ديوارها مي  زمستان خواهند بود. اين گياه متحمل اقليم خشك

سانتيمتر مي رسد.  15متر باال مي روند. ارتفاع آنها در صورت رشد زميني به  6چسبند و تا ارتفاع بيش از 

سانتيمتر  30-45سانتيمتري از همديگر غرس مي كنند. هر بوته اش با ارتفاع  90بوته هاي آن را با فواصل 

 (. 3پوند بفروش مي رسد ) 72/1-99/1به قيمت 
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*12- "Ivy , Sulphur heart (Hedera colchica): " 

گياهي با رشد شديدًا متراكم ، جذاب و هميشه سبز حاوي برگ هاي بزرگ ، خشبي و متنّوع كه جذابيت خاصي 

طرف حاشيه ها كمرنگ و  ايجاد مي كنند. برگ ها داراي رنگ زرد ُپر رنگ در بخش مياني پهنك هستند كه به

متر صعود مي كند. ارتفاع  6/4نهايتًا به سبز تيره مي گرايند. آنها به سطوح ديوارها مي چسبند و تا ارتفاع 

 90سانتيمتر است. بوته هاي آن را به فواصل  15آن در صورت رويش افقي بر سطح زمين حدودًا 

پوند  58/2-99/2سانتيمتر به قيمت  30-45ارتفاع  سانتيمتري از همديگر غرس مي كنند. هر نهال آن را با

 (.3بفروش مي رسانند )
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*13- "Jasmine , Summer-flowering (Jasminum officinale): " 

گياهي شديدالرشد ولي بندرت باالرونده ، با ساقه هاي پيچنده ، برگ هاي نيمه سبز ، خوشه هايي با گل هاي 

داد تا شهريور ظاهر مي شوند و عطر دل انگيزش فضاي اطراف را مملو سفيد درخشان و خوشبو كه از خر

مي سازند. اين گياه گوشه هاي جانپناه و سرد ديوارهاي شمالي را مي پسندد. گياهي ايده آل براي پوشاندن 

( در بخش هاي pergolas( و آالچيق ها )arbours( ، ميله ها )trellisسطح ديوارها ، داربست ها )

متر  9پناه مي باشد. اين گياه در زمين هاي نورگير تا نيمه سايه رشد مي كند. ارتفاع گياه مذكور تا داراي جان

 (.3پوند عرضه مي گردد ) 25/3-49/3سانتيمتر به قيمت  30-40مي رسد و هر بوته اش به ارتفاع 

 

 

 
 

 

*14- "Jasmine , Winter-flowering (Jasminum nudiflorum): " 

باالرونده كه مي تواند حتي در پاي ديواره هاي سرد و فاقد آفتاب شمالي رشد يابد. گل هاي زرد گياهي بندرت 

درخشان و فراوانش بر روي ساقه ها از آبان ماه تا فروردين ظاهر مي گردند لذا ايام سرد و دلتنگ زمستاني 

ش داد. اين گياه به خاك را سرشار از شادي و نشاط مي سازند. آن را مي توان بصورت بوته اي نيز پرور

هاي اسيدي ، قليايي و فقير متحمل است. ارتفاع اين گياه تا سه متر مي رسد. در صورتي كه آن را با گياه "به 

( غرس كنند ، منظره اي رويايي و دل انگيز را فراهم مي سازند زيرا گل Japanese quinceژاپني" )

ا "جاسمن زمستانه" ظاهر مي گردند. بوته هاي آن را با هاي قرمز متمايل به نارنجي اين گياه همزمان ب

 (. 3پوند مي فروشند ) 79/2-99/2سانتيمتر به قيمت  30-40ارتفاع 
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*15- "Purple-leaved vine (Vitis vinifera): " 

غواني اين تاك زينتي داراي برگ هاي قرمز ارغواني است كه پس از طي تابستان و با آغاز پائيز به رنگ ار

متمايل مي گردند. خوشه هاي اين انگور ريزدانه به رنگ ارغواني هستند كه با آغاز پائيز متمايل به آبي مي 

شوند و براي توليد انواع نوشيدني ها استفاده مي گردند. اين گياه نيز اغلب ساقه هاي پيچنده ايجاد مي نمايد 

ن ، آالچيق ها و ديوارها مي چسبد و صعود مي كند. ( به درختاtendrilكه با توليد ريشه هاي پيچنده اش )

بخش هاي آفتابگير بهترين شرايط براي رشد آن است اّما تحمل وضعيت نيمه سايه را نيز دارد. گياه مذكور 

پوند ارزش  49/7-99/7سانتيمتر حدود  30-40متر رشد مي يابد . هر بوته اش با ارتفاه  6نهايتًا تا ارتفاع 

 (. 3دارد )
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*16- "Pyracantha (Fire thorn): " 

گياهي خاردار ، متراكم ، سريع الرشد و هميشه سبز است كه خوشه هاي حاوي گل هاي سفيدش در خرداد ماه 

و ميوه هاي سته اش )بري( در پائيز و زمستان تشكيل مي گردند. گياه مذكور به شرايط سايه متحمل مي باشد 

متر مي رسد. آن  7/3متر و پهنايش به  7/2يار عالي است. ارتفاعش به و براي پرورش بر روي ديوارها بس

 (. 3را در فاصله ارديبهشت تا تيرماه هرس مي كنند )

 

 

 
 

 

 

*17- "Russian vine (Fallopia balschuanicum): " 

وري گياهي سريع الرشد و باالرونده با ساقه هاي پيچنده كه مناسب براي صعود از درختان و شبكه هاي ت

سانتيمتر ظاهر مي شوند كه توسط تعدادي  25-45است. گل هاي فراوان و سفيد رنگش در تابستان به طول 

شاخه كوچك احاطه مي گردند. اين گل ها بمرور با فرارسيدن پائيز به رنگ صورتي و نهايتًا قهوه اي در مي 

 12نزي تغيير مي يابند. ارتفاعش به آيند. برگ هاي سبز روشن آن با فرارسيدن پائيز به رنگ هاي زرد و بر

 (.3پوند قيمت دارد ) 79/2-99/2سانتيمتر حدودًا  40-60متر مي رسد. هر بوته اش به ارتفاع 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 
 

 

*18- "Star Jasmine (Trachelospermum jasminoides): " 

سانتيمتر  10براق به طول  گياهي هميشه سبز با ساقه هاي پيچنده ، باالرونده و داراي برگ هاي سبز تيره و

است چنانكه احساس مي شود كه سطح برگ ها را با پوششي مومي و عجيب پوشانده اند. گل هاي سفيد و 

گلبرگ هستند كه در اواسط تا اواخر تابستان ظاهر مي گردند. برگ هايش در زمستان  5بسيار معطرش داراي 

را مي توان در موقعيت هاي نورگير تا سايه و سرماي به رنگ قرمز متمايل به برنزي تغيير مي يابند. آن 

متر مي  3متر و پهنايش به  5/8شديد كشت نمود و محيطي زيبا و عطرآگين را تدارك ديد. ارتفاع آن به 

 (. 3پوند بفروش مي رسد ) 75/3-99/3سانتيمتر به بهاي  20-30رسد. هر بوته اش با ارتفاع 
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*19" )Virginia creeper (Parthenocissus quinquefolia): " 

از گياهان باالرونده و چسبنده واقعي است كه رواج بسياري يافته است و براي پوشاندن سطح ديوارها مطلوب 

مي باشد. اين گياه بنحو نامنظمي بر روي درختان بلند ، برج ها و ديوارهاي رفيع رشد مي كند. برگ هاي 

ز متمايل به نارنجي درخشان و قرمز مي شوند. بهتر است آنها را در سبزش پس از طي تابستان و با آغاز پائي

متر مي رسد.  21سنين كم در كنار ديوارها غرس نمود تا تشويق به چسبيدن و باالرفتن گردند. ارتفاعش تا 

 (.3پوند به فروش مي رسانند ) 79/2-99/2سانتيمتر به قيمت  40-60هر بوته آن را با ارتفاع 

 

 

 
 

 

*20" )Wisteria (Wisteria sinensis): " 

گياهي باالرونده با ساقه هاي پيچنده ، ايستا و چوبي است كه توليد خوشه هاي بلند با گل هاي بنفش پروانه 

آسا و معطر در ارديبهشت ماه مي نمايد. گل هاي زيبايش چشم اندازي دل انگيز را فراهم مي سازند. برگ 

برگچه هستند. آنها را مي توان در جوار ديوارها و درختان مسن  11ي هاي سبز تيره تا سبز روشن آن دارا

متر مي رسد. بوته هايشان با ارتفاع  30( گردند. ارتفاع آنها به weepingغرس كرد تا از آنها آويزان )

 (.  3پوند بفروش مي رسند ) 69/5-99/5سانتيمتر به بهاي  40-30
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 پوشاندن سريع جايگاه ها شامل :  $( گياهان سريع الرشد براي

$1- "Clematis Montana: " 

 12گياهي بسيار سريع الرشد كه به آساني در اقاليم مختلف رشد مي يابد بطوريكه در شرايط مناسب تا ارتفاع 

متر مي رسد . هرگاه يك سّوم آن را بعد از آغاز اولين گلدهي قطع كنند ، سبب مي شود تا رشد قوي تري 

باشد. اين گياه خاك هاي قليايي را ترجيح مي دهد . ريشه و ساقه هاي اصلي آن را بايد با ايجاد سايبان داشته 

 (. 6از تابش مستقيم نور خورشيد محفوظ داشت)
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$2- "Virginia creeper: " 

آن است كه  گياهي بندرت باالرونده است كه برگ هايش در پائيز به رنگ قرمز ُپر رنگ در مي آيند . ايده آل

 (. 6آن را بر روي حايل هاي افقي قرار دهند تا بنحو مطلوب رشد نمايد و محوطه را بپوشاند )

 

 

 
 

 

$3- "Honey suckle: " 

اين گياه داراي واريته هاي گوناگوني است كه شامل شديدالرشدها و ُكندرشدها مي شوند. گل هايش به رنگ 

ارنجي درخشان ديده مي شوند كه بسيار معطرند . آنها زمين هاي هاي سفيد متمايل به كرم روشن تا قرمز ن

 (. 6زهكش دار با حالت سايه روشن حاوي كمپوست فراوان را مي پسندند )
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$4- "Russian vine: " 

احتمااًل سريع الرشدترين گياه ديوارپوش موجود است بطوريكه بزودي از دسترسي خارج مي گردد زيرا در هر 

 (.6متر رشد مي يابد ) 5صل رشد بيش از ف

 

 

 
 

 

$5- "Akebia quinata: " 

( با گل هاي ارغواني ُپر رنگ است وليكن بسادگي مي fragrant( و خوشبو )creeperگياهي خزنده )

تواند بدون هيچگونه حمايت كننده اي بر بخش هاي گرم و جانپناه ديوارها رشد يابد . اين گياه سريعًا به 

 (. 6متر نيز ديده شده است ) 6-9متر مي رسد اّما گاهًا تا ارتفاع  8/1متر و گستردگي  5/4 ارتفاع
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 &( گياهان خزنده يك ساله شامل:

&1- "Sweet peas: " 

"نخود شيرين" )نخود عطري( گياهي زيبا ، معطر ، باالرونده و نيازمند حمايت است كه با گل هايي به رنگ 

اشند. از ويژگي اين گياه چنان است كه اگر شاخه هاي گلدهنده اش براي قرار دادن هاي مختلف موجود مي ب

در اتاق هاي خانه قطع شوند ، به گلدهي بيشتر تشويق مي گردند . آن ها بسادگي از طريق بذرشان تكثير مي 

 (. 6متر مي رسند ولي نيازمند قّيم هستند ) 8/1شوند و سريعًا به ارتفاع 
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&2- "Nasturtiums: " 

اين گياه داراي واريته هاي باالرونده اي است كه گل هايي به رنگ هاي زرد ، قرمز و نارنجي توليد مي كنند. 

( ايده آل scrambleآنها براي استفاده بعنوان گياه پوشاننده پرچين ها و يا پوشاننده حاشيه رودخانه ها )

 (. 6متر گسترده مي شود ) 8/1گردد و تا حدود  هستند . گياه مذكور به آساني توسط بذورش تكثير مي

 

 

 
 

 

&3- "Black-eyed susan: " 

گياهي مناسب براي مناطق معتدله است كه گل هايي به رنگ نارنجي روشن با بخش مركزي قهوه اي رنگ 

د شرايط گلخانه توليد مي كند. آنها را مي توان از بذوري كه قباًل جوانه دار شده اند ، رويانيد. اين گياه نيازمن

متر رشد  8/1-3اي و يا وضعيت نيمه آفتابگير و نسبتًا محفوظ است چنانكه مي تواند در طي يك فصل حدود 

 (. 6يابد )
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&4- "Morning glory: " 

اين گياه مناسب اقاليم معتدله است و گل هايش به رنگ هاي آبي ، ارغواني و مخملي ظاهر مي شوند. آنها 

 (.6)متر برسند 5/2-3ل رشد به ارتفاع حتي از بذور جوانه دار شده مي رويند و مي توانند در طي يك فصبرا
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 @( گياهان مناسب براي استتار ديوارها عبارتند از: 

اينگونه گياهان مي توانند در مخفي ساختن ديوارها و يا وضعيتي كه قصد برجسته سازي حضور گياهان  

 بدمنظره ديوارها را داريد ، به كمكتان بيايند وليكن : نسبت به آجرهاي

 

بايد ببينيد كه كدام سمت ديوارها را بايد استتار كنيد زيرا بدينوسيله مي توانيد نوع گياه ديوارپوش  -1@

مناسب را انتخاب كنيد زيرا ديواره هاي شمالي غالبًا مرطوب تر و كم نورترند . گياهاني كه براي چنين 

 ناسب هستند شامل مواردذيل مي باشند :شرايطي م

@1-1- "Clematis hybrid " 

@1-2- "Climbing hydrangea " 

@1-3- "Ivy " 

@1-4- "Winter Jasmine " 

@1-5- "Roses: شامل " 

@1-5-1- "Gloire de Dijon " 

@1-5-2- "Mme Alfres Carriere" 

@1-5-3- "Mme Gregoire Staechelin(..."6 .) 
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ا ديواره هاي جنوبي نسبتًا گرم تر ، خشك تر و از نور خورشيد بيشتري برخوردارند. گياهان مناسب اّم -2@

 براي چنين شرايطي شامل موارد ذيل مي باشند :

@2-1- "Honey Suckle " 

@2-2- "Passion flower " 

 "گياهان صعود كننده يكساله اي" نظير : -2-3@

@2-3-1- "Nasturtium" 

@2-3-2- "Morning glory " 

@2-3-3- "Ceanothus " 

@2-3-4- "Mixician orange " 

@2-3-5- "Myrtle(..."6 .) 
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ديواره هاي شرقي فاقد نور كافي خورشيد هستند و غالبًا در معرض بادهاي سرد قرار دارند. گياهان  -3@

 مناسب براي چنين شرايطي شامل :

@3-1- "Flowering Quince" 

@3-2- "Forsythia " 

@3-3- "Roses(..."6 .) 

 

 

 
 

 

ديواره هاي غربي احتمااًل بهترين مكان جهت رشد كليه گياهان ديوارپوش هستند بنابراين بوته هاي  -4@

 زينتي و گياهان باالروندة ذيل توصيه مي شوند :

@4-1- "Magnolias" 

@4-2- "Camellias " 

@4-3- "Wisteria " 

@4-4- "Honey Suckle " 

@4-5- "Clematis Montana(..."6.) 
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 ( و East facingگياهان باالرونده مناسب ديواره هاي شرقي )

 ( :North facingديواره هاي شمالي )

 

ديواره هاي شمالي فاقد دسترسي كافي به نور مستقيم خورشيد هستند و به دليل برخورداري از دماي سردتر 

مطلوب فاصله دارند گواينكه برخي از گياهان قادر به پذيرش چنين شرايطي نيز هستند. ديواره با شرايط رشد 

هاي شمالي فقط صبح ها براي مدتي كوتاه از نور خورشيد بهره مي برند لذا گياهان منتخب بايد با اين ميزان 

محيط در ديواره هاي شمالي اندك نور خورشيد بسنده نمايند. برخورداري اندك از نور خورشيد و دماي سردتر 

 مي تواند به برگ ها و جوانه هاي بساري از گياهان زينتي آسيب برساند. 

آب شدن سريع برف و يخ روي برگ ها و جوانه هاي اين گياهان مي تواند باعث خسارت آنها گردد بطوريكه 

ونْد هميشه سبز و بوته ( شود. گياهان باالرwitheringرنگشان قهوه اي گردد و سلول هاي آنها تخريب )

 (. 5هاي ديوارپوش خصوصًا "كاميليا" به چنين شرايطي بسيار حساس هستند )
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برخي از گياهان باالرونده و بوته هاي ديوارپوش مناسب براي كاشت در كنار ديوارهاي »

 «:شمالي و شرقي كه حائز سايه بيشتري هستند عبارتند از 

 

 

 " :Parthenocissus" -الف

( و يا "گياه خزنده ويرجينيا" Boston Ivyاين گياه را با نام هاي ديگري نظير : "عشقه بوستون" )

(Virginia creeper نيز مي شناسند. گياه مذكور از انواع برگريز با توانايي چسبيدن به اجسام و )

ارد اّما مي تواند به مالط بين باالرفتن از آنها است و رنگ خارق العاده اي را در فصل پائيز به نمايش مي گذ

 آجر ديوارها صدمه وارد سازد.

 

 

 
 

 

 

 " :Hydrangea anomala" –ب 

گياهي برگريز و چسبنده است كه بخوبي از اجسام باال مي رود. پوست ساقه هايش به رنگ ارغواني ، برگ 

گ سفيد است كه در ( با رنLace-capهايش قلبي شكل و گل آذينش از نوع نعلي يا "وارونه آويزان" )

 تابستان ها ظاهر مي گردند .
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 " :Akebia quinata" –پ 

" مي شناسند. اين گياه داراي Chocolate vineگياهي چسبنده و نسبتًا هميشه سبز است كه آن را با نام "

ه ( به رنگ ارغواني متمايل به قهوscented( و گل هايي خوشبو )five-lobedبرگ هاي پنج قسمتي )

 اي مي باشد كه در اوايل بهار ظاهر مي گردند و گاهًا تبديل به ميوه هايي آبدار به رنگ ارغواني مي شوند .
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 " :Garrya elliptica" –ت 

 از بوته هاي ديوارپوش هميشه سبز با گلدهي زمستانه است.
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 " :Rosa Alberic Barbier" –ث 

عدتًا برگريز است. اين گياه داراي گل هاي فراوان و تماشايي مي باشد ( و قاramblingاز ُرزهاي رونده )

كه به رنگ ِكرم و بسيار معطر مي باشند. اوج گلدهي آن در خرداد ماه است ولي گلدهي كم تعداد در ساير 

 (. 2فصول سال نيز تداوم مي يابد )
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  (:«5سب براي ديواره هاي شرقي و شمالي )( اسامي و مشخصات گياهان باالرونده و ديوارپوش منا1جدول»

 
 مشخصات ظاهري گلدهي گلداني دیوارپوش باالرونده اسامي گیاهان

Aconitum hemsleyanum  
(Climbing Monk`s) 

 --- تابستان - - *

Kebia quinata  
(Chocolate vine) 

 معطر، همیشه سبز، شاخه و برگ زیبا بهار - - *

Berberis - * - یوه هاي زیبا، همیشه سبز، شاخه و برگ م بهار
 زیبا

Celastrus orbiculatus 
(Oriental bittersweet) 

 میوه هاي زیبا تابستان - - *

Chaenomeles speciosa  
(Japanese Quince) 

 میوه هاي زیبا بهار - * -

Chaenomeles × Superba 
(Japanese Quince) 

 میوه هاي زیبا بهار - * -

Clematis alpina * - - همیشه سبز بهار 

Clematis armandii * - - همیشه سبز، معطر بهار 

Clematis montana * - - همیشه سبز بهار 

Cotoneaster horizontalis - * - میوه هاي زیبا، تنّوع رنگ برگها در پائیز بهار 

Euonymus fortune 
(Winter creeper) 

 و برگ زیباهمیشه سبز، شاخه  تابستان - * -

Garrya  
(Silk-tassel bush) 

 همیشه سبز زمستان - * -

Hydrangea petiolaris  
(Climbing hydrangea) 

 تنّوع رنگ برگها در پائیز تابستان - - *

Ivy 
(Hedera helix) 

همیشه سبز، شاخه و برگ زیبا، تنّوع  - * - *
 رنگ برگها در پائیز

Lonicera japonica 
(Honeysuckle) 

 همیشه سبز، معطر تابستان - - *

Lonicera periclymenum 
(Late Dutch honeysuckle) 

 معطر، تنّوع رنگ برگها در پائیز تابستان - - *

Lonicera × Tellmanniana 
(Tellman`s honeysuckle) 

 --- تابستان - - *

Mahonia japonica - * - همیشه سبز، معطر، میوه هاي زینتي،  بهار
 كوري، شاخه و برگ زیباد

Mahonia × Media charity 
(Oregon grape) 

میوه هاي زینتي، دكوري، معطر، شاخه و  بهار - * -
 برگهاي زیبا، همیشه سبز،

Parthenocissus tricuspidata  
(Virginia creeper) 

شاخه و برگ هاي زیبا، تنّوع رنگ برگها  تابستان - - *
 در پائیز

Pileostegia viburnoides * - - همیشه سبز، تنّوع رنگ برگها در پائیز تابستان 

Pyracantha (Firethorn) - * - همیشه سبز، میوه هاي زینتي تابستان 

Rose (Alberic barbier) * - * معطر تابستان 

Rose (Gloire De Dijon) * - * معطر، تنّوع رنگ برگها در پائیز تابستان 

Rose (Madame Alfred 
Carriere) 

 معطر، تنّوع رنگ برگها در پائیز تابستان * - *

Rose (Maigold) * - * معطر، تنّوع رنگ برگها در پائیز تابستان 

Schizophragma 
hydrangeoides (Japanes 
Hydrangea vine) 

 --- تابستان - - *

Tropaeolum speciosum 
(Flame nasturtium) 

هاي زیبا، تنّوع رنگ برگها شاخه و برگ  تابستان * - *
 در پائیز
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 ( وSouth facingگياهان باالرونده مناسب ديواره هاي جنوبي )

 ( :West facingديواره هاي غربي )

 

ديواره هاي جنوبي و غربي در قياس با ديواره هاي شمالي نسبتًا گرمتر و آفتابگيرترند. ديواره هاي جنوبي 

بهره مند مي شوند و اين گرما را در ضمن شب حفظ مي نمايند لذا در سراسر روز از گرماي خورشيد 

" ، Ceanothus (Californian tilac)موقعيتي مناسب براي گياهان ظريف و غير خشبي نظير: "

"Abutilon" و "Passion flower فراهم مي سازند. بوته هاي ديوارپوش و گياهان باالرونده اي كه "

 Wintersweet" و "Tassel bush (Garrya)ير: "در زمستان ها گل مي دهند نظ

(Chimonanthus) براي هواي ماليم اوايل بهار مناسب هستند و گل هاي فراواني را در مقابل ديواره "

اّما چرا نبايد از گياهان ميوه دهنده اي كه شكوفه هاي زيبايي در بهار و غربي توليد مي كنند هاي جنوبي 

آنها جلوه گر محوطه خانه ها مي گردند ، در مقابل ديوارهاي جنوبي و غربي توليد مي كنند و ميوه هاي 

( ، توري cordonsاستفاده كنيد ؟ لذا مي توان اينگونه گياهان باالرونده را بر روي قّيم هاي ريسماني )

 كههمچنان ( تربيت نمائيد تا از فضاي موجود بهره گيرند. espaliers( و چارچوب ها )fansهاي فلزي )

خاك بخش مورد نظر از حياط مهّياي خشك شدن گرديد، مي توان مقادير متنابهي مواد آلي نظير كودهاي دامي 

كاماًل پوسيده و يا كمپوست را قبل از غرس گياهان به خاك بستر بيفزائيد. مالچ هاي حاصل از مواد آلي و 

اك در ضمن تابستان مؤثر ت خ( نيز مي توانند براي حفاظت از رطوبpebblesسنگريزه هاي رنگي )

 (. 5)باشند
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اسامي و مشخصات برخي از گياهان مناسب براي كاشتن در جوار ديواره هاي جنوبي و » 

 «:غربي كه آفتاب بيشتري دارند عبارتند از 

 

 

 " :Trachelospermum" -الف

 گياهي هميشه سبز است كه توانايي چسبيدن و باالرفتن از اشياء را دارد.
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 " :Campsis radicans" –ب 

 گياهي برگريز با توانايي چسبيدن و باالرفتن از اجسام مي باشد. 

 

 

 
 

 

 

 

 " :Solanum cripsum" –پ 

اين گياه بسيار زيبا و نشاط انگيز كه آن را "سيب زميني رونده" نيز مي نامند ، بخوبي از اجسام باال مي 

ي روشن با بخش مركزي نارنجي است كه مي توان آن را نسبتًا هميشه سبز رود. گل هايش به رنگ ارغوان

(semi-evergreen.دانست ) 
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 " :Ceanothus" –ت 

 از بوته هاي ديوارپوش خزان كننده است. 
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 " :coronilla valentina" –ث 

د لذا ممكن است در مناطق سرد از بوته هاي ديوارپوش هميشه سبز است كه نسبتًا ظريف و حساس مي باش

نيازمند حفاظت و پوشانيدن باشد. شاخه و برگ هاي آن بسيار ظريف و لطيف هستند. گل هايش به رنگ زرد 

روشن و شبيه گل هاي گياهان خانواده پروانه آسا مي باشند كه در اواخر زمستان و اوايل بهار ظاهر مي 

 (. 2شوند )
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  (:«5ت گياهان باالرونده و ديوارپوش مناسب براي ديواره هاي جنوبي و غربي )( اسامي و مشخصا2جدول»

 

 مشخصات ظاهري گلدهي گلداني دیوارپوش باالرونده اسامي گیاهان

Abeliophylium distichum 
(White forsythia) 

 معطر زمستان - * -

Abutilon distichum 
(Flowering maple) 

 --- تابستان * * -

Actinidia deliciosa 
(Kiwi fruit) 

 میوه هاي زیبا تابستان - - *

Actinidia kolomikta * - - معطر، شاخه و برگهاي زیبا تابستان 

Apples - * - میوه هاي زیبا بهار 

Apricots - * - میوه هاي زیبا بهار 

Berberis - * - همیشه سبز، میوه هاي زیبا،  بهار
 شاخه و برگهاي زینتي

Buddleja crispa 
(Butterfly bush) 

 معطر تابستان - * -

Ceanothus 
(California lilac) 

بهار و  - * -
 تابستان

 همیشه سبز

Cestrum parqui (Willow- 
Leaved Jessamine) 

معطر، میوه هاي زینتي، تنّوع  تابستان - * -
 برگها در پائیز

Chaenomeles speciosa 
(Japanese Quince) 

 میوه هاي زینتي ربها - * -

Cherries - * - میوه هاي زینتي بهار 

Chimonanthus praecox 
(Winter sweet) 

 معطر زمستان - * -

Clematis * - * تابستان --- 

Clematis cirrhosa 
(Freckles) 

 همیشه سبز زمستان * - *

Clematis urophylla 
(Winter beauty) 

 همیشه سبز زمستان * - *

Cytisus battandieri 
(Pineapple broom) 

معطر، دكوري، شاخه و  تابستان - * -
 برگهاي زینتي

Everlasting sweetpea * - - تابستان --- 

Fig (Ficus) - * * میوه هاي زیبا، شاخه و  تابستان
 برگهاي زینتي، دكوري

Fuchsia (Lady Boothby) - * * تنّوع رنگ برگها در پائیز تابستان 

Garrya (Silk-tassel 
bush) 

 همیشه سبز زمستان - * -

Honeysuckle * - - معطر تابستان 

Humulus lupulus 
(Golden Hop) 

شاخه و برگهاي زیبا، تنّوع  تابستان - - *
 رنگ برگها در پائیز

Itea ilicifolia (Holly-
Leavedsweet spire) 

 همیشه سبز تابستان - * -

Jasmine 
(Jasminum officinale) 

 معطر، شاخه و برگهاي زیبا تابستان * - *

Nectarines - * - میوه هاي زیبا بهار 
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Parthenocissus 
tricuspidata 

(Virginia creeper) 

شاخه و برگهاي زیبا، تنّوع  تابستان - - *
 رنگ برگها در پائیز

Passion flower * - - همیشه سبز، میوه هاي زینتي،  تابستان
 برگها در پائیز تنّوع رنگ

Peaches - * - میوه هاي زینتي بهار 

Pears - * - میوه هاي زینتي بهار 

Pulms * * - میوه هاي زینتي بهار 

Pyracantha (Firethorn) - * - همیشه سبز، میوه هاي زینتي تابستان 

Robinia hispida 
(Rose Acacia) 

 --- بهار - * -

Rosa banksiae 
(Lutea) 

 --- بهار - - *

Rose * - * معطر، میوه هاي زیبا تابستان 

Schisandra rubriflora * - -  بهار و
 تابستان

میوه هاي زینتي، شاخه و 
 برگهاي زیبا

Solanum crispum 
(Chilean-potato tree) 

 معطر، همیشه سبز تابستان - - *

Trachelospermum 
(Star jasmine) 

ّوع رنگ برگها همیشه سبز، تن تابستان * - *
 در پائیز

Vitis (Grape vine) * - - میوه هاي زینتي، شاخه و  تابستان
برگ هاي زیبا، تنّوع رنگ 

 برگها در پائیز

Wisteria * - * دكوري، معطر، شاخه و  تابستان
 برگهاي زیبا

 

 

 

 

 منابع و مآخذ :   

 

ttp://www.thegardencentregroup.co.ukh -1 

2- RHS – 2011 – Climbers and wall shrubs – Royal Horticultural Society  

www.hedging.co.uk -3 

4- Thompson & Morgan – 2012 – Climbing plants for walls and fences – 

 morgan.com-http://www.thompson 

http://www.hintsandthings.co.uk –plants  –2012  –Hint and things  -5 

 http://apps.rhs.org.uk  -Trees and shrubs planting  –2012  –RHS -6 

 

 

 

 

 

http://www.thegardencentregroup.co.uk/
http://www.hedging.co.uk/
http://www.thompson-morgan.com/
http://www.hintsandthings.co.uk/
http://apps.rhs.org.uk/
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 " بامبوی زينتی " ؛ 
 "Ornamental Bamboo" 

 

 

 

 

 

 مقدمه :

( خواهان شرايط گرم جهت رشد بهينه است لذا حتي گونه هاي متحمل به سرما نيز در bambooگياه بامبو )

ا حتي تحمل درجات درجه سانتيگراد خشك مي شوند درحاليكه بسياري از آنه -10شرايط دمايي كمتر از

آغازين يخبندان را ندارند. آنها نظير ساير گياهان زينتي پذيراي خاك هاي حاصلخيز با زهكشي مناسبند. بامبو 

( از cane( پرورش يابد. ساقه هاي بامبو )swampyنيازمند آب فراوان است اّما نبايد در خاك هاي باتالقي )

گردند، رشد مي يابند. ريزوم هاي برخي انواع بامبوها به ريزوم ها كه ساقه هاي زير زميني محسوب مي 

آهستگي رشد مي كنند لذا بوته هايي كاماًل نزديك به همديگر توليد مي نمايند درحاليكه برخي ديگر قادرند به 

فوت در سال رشد كنند و از گياه مادر فاصله بگيرند. مقدار رشد زميني بامبو هر ساله افزايش مي  2-3مقدار 

 runningفوت در هر فصل برسد كه به آنها بامبوهاي رونده ) 15رد تا جائيكه ممكن است نهايتًا به پذي

bamboo( مي گويند. بامبوهاي رونده سخت تر از بامبوهاي توده اي )clump bamboo( مي باشند )7.) 
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 بامبوهای حقيقی :

سوب می شود. آنها در زمره گراس ها و متعلق به بامبو از جمله گياهان گلدار ، چندساله و هميشه سبز مح

گونه هستند. بامبوها غالبًا در مناطق  1250خانواده "گرامينه" يا "پوآسه" می باشند و شامل بيش از 

 giantدرجه جنوبی می رويند. بامبوهای عظيم ) 47درجه شمالی و  39گرمسيری مابين عرض جغرافيايی 

bambooاده غالت بشمار می آيند. آنها دارای ساقه های بندبند هستند که بجز در ( از بزرگترين اعضاء خانو

( مي باشند. دستجات آوندی آنها در تمامی سيلندر culmمحل گره ها بحالت توخالی و موسوم به ماشوره ای )

نده ساقه پراکنده اند. اين گروه از گياهان فاقد رشد ثانويه يا قطری هستند لذا بصورت ستونی و باريک شو

رشد می يابند. آنها از سريع الرشدترين گياهان کره زمين بشمار مي آيند و از سيستم ريزوم بی همتايی بهره 

 ساعت ارتفاع يابند.   24اينچ در هر  35می برند. برخی گونه های بامبو قادرند تا ميزان 

 

 

 
 

 

آنها دارای تنّوع زيادی در گونه های بامبوها بندرت و بصورت غير قابل پيشبينی به گلدهی می رسند و گلدهی 

مختلف است. رشد بامبوها پس از گلدهی و بذردهی تنزل می يابد و غالبًا بزودی خشک می شوند. اين گياهان 

بسيار سازگارند و از نظر تراکم و کشش پذيری حائز اهميت می باشند. بامبوها بجهت کاربرد بعنوان مواد 

انی در مناطق شرق و جنوب شرقی آسيا برخوردارند. بامبوها در ژاپن ساختمانی از اهميت اقتصادی فراو

 (. 9،1بواسطه زيبايی، انعطاف پذيری و استحکام از احترام ويژه ای بهره مندند )
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 ( :« 9( مشخصات رده بندی گياه بامبو )1جدول»

 

 ( plantaeگياهان ) (kingdomسلسله )

 (angiospermsنهاندانگان ) (phylumشاخه )

 (monocotsتک لپه ای ها ) (classرده )

 (commelinids...... ) (subclassزير رده )

 (poalesپوآليس ) (orderراسته )

 (poaceaeپوآسه ) (familyخانواده )

 زير خانواده

 (subfamily) 

ريزوم داران 

(Bambusoideae) 

 جنس  92 (genusجنس )

 گونه 5000 (speciesگونه )

 

 

ه های بامبو دارای ساقه های نسبتًا خوراکی هستند اّما گونه های حائز ساقه های بزرگ و شيرين تمامی واريت

برای اين منظور مناسب ترند. آن ها حاوی منابع کربوهيدرات ، پروتئين ها ، عناصر معدنی و ويتامين ها 

-30شت می کنند سپس به مدت سانتيمتر ارتفاع دارند ، بردا 60هستند. اينگونه بامبوها را زمانيکه کمتر از 

" داراي ساقه هاي خوراكي phyllostachysدقيقه در آب نمک می جوشانند. گونه هاي مختلف جنس " 15

هستند لذا بدوًا به حذف پوشش سطحي آنها مي پردازند سپس اقدام به قطعه كردن آنها مي کنند. اينگونه 

هند و متعاقبًا آبكش مي كنند آنگاه همراه با ديگر دقيقه در آب جوش قرار مي د 5قطعات را حداقل به مدت 

 (.7،1مواد غذايي مي پزند و مي خورند )

 

 
 



131 
 

سال برخوردارند ، از استحکام کافی برای تهّيه صنايع دستی و يا  3ساقه هايی که الاقل از سن بيش از 

يخبندان ها هستند و بخش  بعنوان ديرک برخوردارند. ارقام معتدله گياه بامبو دارای تحمل مناسبی نسبت به

های زيرزمينی آنها در زمستان ها زنده می مانند و فقط بخش های هوايی در اثر سرما خشک می شوند. آنها 

دوره های کوتاه مدت خشکی و غرقاب را تحمل می کنند و در مقابل بادهای شديد نمی شکنند. گياه بامبو در 

قاب طوالنی بخوبی رشد نمی کند و گسترش نمی يابد. شرايطی نظير خاک رس سنگين ، شوری زياد و غر

 (.1است لذا کاربرد آهک در خاک های اسيدی توصيه می شود ) 5-5/6برای رشد بامبو  PHبهترين 

 

 ( :«9،1( مهمترين موارد کاربرد بامبوها عبارتند از )2جدول»

 

 (textileيا  weavingبافته ها ) (landscapingفضای سبز )

 (fencesحصار ) (windbreakبادشکن )

 (stakesقيم ) (screen plantگياه تصفيه کننده )

 (propsدکوراسيون و صحنه نمايش ) ( furnitureساخت اثاثيه )

 (culinaryيا  cookingپخت و پز ) (edible shootsساقه های خوراکی )

 داروهای سنتی ( و ساخت ابنيهchipboardتوليد تخته )

 توليد کاغذ (basketsسبدبافی )

 تهيه ادوات موسيقی (craftsصنايع دستی )

 تهيه سالح های بومی (wall claddingتزئين ديوارها )
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 انواع مختلف بامبوها عبارتند از : 

 (ground cover( زمين پوش )1

 ( shrub( بوته ای )2

 (. 1سانتيمتر ) 20-30متر و قطر  30(  لغايت tall( مرتفع)3

 

 

 

 
 

 

 

 

 كاشت بامبوهاي حقيقي : 

اينچ بخوبي نرم  12براي كاشت بامبو در زمين ابتدا خاك را در اوايل بهار آماده مي سازند. خاك بايد تا عمق 

گردد. در صورتيكه خاك از نوع رسي است، مي بايست با افزودن شن به اصالح آن در جهت ايجاد زهكشي 

ز ارديبهشت ماه مي كارند. فواصل كاشت را براي هر توده به ميزان نصف مناسب پرداخت. گياه را قبل از آغا

ارتفاع نهايي گياه انتخاب مي نمايند. قطعات ريزوم را در چاله ها يا خندق هاي حفر شده قرار مي دهند. خندق 

دق استقرار اينچ از لبه خن 6اينچ احداث كنيد. قلمه ها را با فاصله  18اينچ و پهناي  12ها را بايد به عمق 

اينچ نيازمنديد. روي  18اينچ و عرض  16ساله به خندق هايي به عمق  1-2بخشيد. براي كاشتن بوته هاي 

قطعات كاشته شده را با خاك نرم و كافي بپوشانيد و بخوبي تحكيم بخشيد. براي تقويت خاك بهتر است از 

فوت مربع بهره گيريد. نسبت به آبياري  پوند در هر يكصد 5/2به ميزان  10-6-4يا  8-6-4كودهاي تركيبي 

 (.7بوته هاي كاشته شده اقدام نموده و خاك را كاماًل خيس كنيد )
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بهترين شيوه ازدياد بامبوها به کمک ريزوم ها می باشد. ريزوم ها به چندين ماه برای بالغ شدن نيازمندند. 

ند. محوطه کاشت بامبوهای زينتی را بايد با قطعات ريزوم نابالغ پس از کاشت در زمين بسختی رشد می کن

( مسدود ساخت. برای high density polyethylene) HDPEموانع فيزيکی نظير سيمان و پالستيک های 

سانتيمتری محل کاشت بامبوها احاطه شوند و آنها را بنحوی به سمت باال  60-90اين منظور بايد اعماق 

 اال هدايت گردند. شيب بندی نمود که ريزوم ها به سمت ب

کاشتن بامبوها در گلدان های کوچک موجب محدود شدن رشدشان می گردد و بزودی دچار ضعف و زوال 

خواهند شد. ريزوم های قوی بامبوها قادر به گريز از گلدان های پالستيکی هستند. فروش گونه های مهاجم 

 (.9است ) بامبوها در بسياری از مناطق اياالت متحده آمريکا غير قانونی

ماه به رشد نهايی می رسند و در اين دوره هيچگونه شاخه ای توليد نمی کنند اّما پس از  3-4بامبوها در طی 

( ساقه ها به تدريج pulpyنيل به مرحله بلوغ به توليد شاخه ها از محل گره ها می پردازند. ديواره سلولزی )

سال در معرض  2-5ساقه های مسن تدريجًا ضمن  سخت می گردند و در سال سّوم به حد نهايی می رسند.

آلودگی سطحی به قارچ های ساپروفيت قرار می گيرند و کم کم دچار فروپاشی و فساد می گردند لذا بايد در 

 (.9مورد استفاده قرار گيرند ) 3-5ضمن سال های 

( به قدرت کافی clumpوده )بامبوهای منفرد رشد کاملی ندارند اّما با شکل گيری سيستم ريزوم ها و ايجاد ت

جهت رشد بهينه دست می يازند. بسياری از بامبوها با شروع يخبندان ها خشک می شوند درحاليکه ندرتًا 

 5-6در گروه  USDAدرجه سانتيگراد هستند لذا آنها را از نظر منطقه بندی رشد گياهان  -29قادر به بقاء تا 

ما به از دست دادن برگ ها و حتی بخش های روزمينی مبادرت می قرار می دهند. البته بامبوها در شرايط سر

 (.9ورزند و رشد بعدی را در بهار آينده پيگيری می کنند )
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 نگهداری بامبوهاي حقيقي : 

اينچ آبياري روزانه نيازمندند و اين  1گياهان جوان را از تنش خشكي محفوظ داريد زيرا آنها حداقل به 

 يل بهار تا اواخر پائيز ادامه دهيد.   وضعيت را از اوا

بامبوها مي توانند پرچين هاي سبز و تصفيه كننده هاي زيستي خاك را بوجود آورند. هر ساله مي توان 

متر از بخش انتهايي آنها را قطع نمود و بدينگونه آنها را به شكل و فرم دلخواه در آورد و  5/1-2بمقدار 

مي توان بخش هاي قديمي توده هاي بامبو را يكبار در سال حذف كرد. ايده  رشدشان را كنترل نمود. همچنين

 ساقه باشد تا ساقه هاي مطلوبي را توليد سازند. 6-10آل آن است كه هر توده بامبو حاوي 

علف هاي هرز اطراف بوته هاي جوان بامبو را مكررًا حذف كنيد ولي براي اين منظور از بيل يا فوكا بصورت 

 اده ننمائيد زيرا باعث آسيب ريزوم هاي سطحي مي گردند. عميق استف

استفاده از مالچ هاي آلي نظير : كاه ، علوفه خشك و كمپوست ها مي تواند موجب حفظ رطوبت خاك ، كاهش 

 اينچ باشد. 3علف هاي هرز و تدارك عناصر غذايي مورد نياز گياه بامبو گردد. ضخامت اليه مالچ بايد حداقل 

( lawn fertilizerكوددهي بوته هاي بامبو اقدام كنيد و براي اينكار از كودهاي مخصوص چمن ) هر ساله به

 پوند در هر يكصد فوت مربع مبادرت ورزيد. 5/2به مقدار 

( ريزوم ها حذف كنيد تا ساقه ها كاماًل pruneسال از طريق هرس ) 1-2حواشي توده هاي بامبو را هر 

ي اين منظور ريزوم هاي جديد را حذف كنيد زيرا ريزوم هاي قديمي بندرت نزديك همديگر رشد يابند. برا

( حذفي خشك نگردند لذا در صورتيكه از آنها بفوريت cuttingsجوانه مي زنند.  مراقب باشيد كه قلمه هاي )

 براي كاشتن استفاده نمي كنيد، بايد در داخل خاك اّره يا خزه اسفاگنوم مرطوب نگهداري كنيد.

ا دچار بيماري ها و آفات معدودي مي شوند وليكن گاهًا از ملخ ها ، شپشك هاي آردآلود  و سپرداران بامبوه

آسيب مي بينند. بعالوه برخي حيوانات گياهخوار از جمله خرگوش ها نيز از ساقه هاي جوان و برگ هاي 

 (.1،7بامبو تغذيه مي كنند)
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 حذف بامبوهاي حقيقي :

سانتيمتر عمق دارند وخيلي بزرگ نمي شوند لذا آنها را مي توان از  20-40مواًل كمتر از ريشه هاي بامبو مع

طريق حفر زمين از خاك خارج ساخت. براي حذف كامل بوته هاي بامبو بايد آنها را با تمامي ريزوم هايشان 

اي ريزوم ها رشد از خاك خارج ساخته و معدوم نمود. اين عمل ممكن است براي حذف بوته هايي كه از بقاي

مي يابند، تا چندين دفعه تكرار گردد. براي نابودي بخش هاي حذف شده بايد از طريق دفن عميق و يا 

سوزاندن اقدام نمائيد. علفكش هايي نظير گليفوسيت را مي توان براي حذف بامبوها بكار گرفت. براي اين 

  سانتيمتري سطح خاك اقدام كنيد سپس محلول 30منظور ابتدا بايد نسبت به قطع ساقه هاي بامبو از ارتفاع 

علفكش و آب را بر محل قطع شده ساقه ها بماليد. ساقه هاي معدودي كه بعدًا رشد مي نمايند را مي  1:  1

اسپري نمائيد. در اين راستا بهتر است از عامل  25:  1توان با محلول حاصل از علفكش و آب با نسبت 

جهت افزايش اثربخشي محلول سّمي بهره گيريد. بامبوهاي سمپاشي شده ( wetting agentخيساننده )

 (.1،7سال بكلي خشك مي شوند ) 2ماه تا  2معمواًل طي 
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 الگوی رشد بامبوهای حقيقی :

 بامبوها دارای دو نوع الگوی رشد بشرح زير هستند :

 :   ( sympodial( موسوم به گياهان "هم نشين" )clumping( الگوی رشد توده ای )1

بامبوهای توده ای تمايل به گسترش تدريجی دارند و الگوی رشدشان از طريق ريزوم های فشرده صورت می 

 گيرد لذا به کندی توسعه می يابند.

 

 

 
 

 

 

 : (monopodial( موسوم به گياهان "وا نشين" )running( الگوی رشد رونده )2

کردن خاک هستند زيرا دارای رفتارهای تهاجمی  بامبوهای رونده نيازمند کنترل در ضمن زيرورو 

(aggressive می باشند. آنها اصواًل از طريق ساقه های زيرزمينی يا ريزوم ها توسعه می يابند و ساقه های )

 هوايی جديدی را به سطح زمين می فرستند. 
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وضوع بستگی به دو عامل : نوع خاک بامبوهای رونده تنّوع بسياری از نظر تمايل به گسترش دارند و اين م

( به ميزان چندين متر در سال runnersو شرايط اقليمی دارد. برخی از بامبوها قادر به گسترش رانرها )

هستند درحاليکه برخی ديگر برای چندين سال در يک  سطح محدود باقی می مانند. هر گونه غفلت در کنترل 

 (.9ر می شود )بامبوهای رونده موجب اشغال اراضی مجاو
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 ارقام بامبو توده ای :

( اقدام به توليد ساقه های جديد در مجاورت ساقه های قديمی می نمايند و clumpersبامبو توده ای )

بدينگونه يک اجتماع توده ای را بوجود می آورند که بخوبی قابل مديريت هستند. آنها رشد طولي سريعی 

روز دست مي  40-90سانتيمتر در روز مرتفع می گردند و به رشد نهايی پس از  30 دارند بطوريکه بيش از

 يابند.
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 مهمترين واريته های بامبو توده ای عبارتند از :

" که دارای ساقه های باريک Bambusa multiplex( با نام علمی "hedge bamboo( "بامبو پرچين" )1

هستند. برخی از آنها دارای ساقه هايی با نوارهای سبز و زرد می باشند لذا متر  3-8و کمانی به ارتفاع 

 بعنوان گياه زينتی بکار می روند.

" که بسيار متراکم Bambusa oldhamii( با نام علمی "Sweet shoot bamboo( "بامبو شيرين" )2

درون خاک ، الوار و خوراکی متر می رسد و اغلب بعنوان بادشکن ، تصفيه آب  15رشد می کند و به ارتفاع 

 بکار می رود.

" که ساقه های متوسطش برای Bambusa textilis( با نام علمی "weaver bamboo( "بامبو بافتنی" )3

 کاربرد بعنوان قيم و يا بافتن صنايع دستی مناسب هستند. 

که دارای ساقه " Bambusa vulgaris vittata( با نام علمی "Barcode bamboo( "بارُکد بامبو" )4

های بلند طالئی با نوارهای سبز است. آنها با وجود مزه نسبتًا تلخ توسط ويتنامی ها به مصارف خوراکی می 

 رسند.

" که شاخه و برگ Otatea accuminata( با نام علمی "weeping bamboo( "بامبو مجنون" )5

 دارد. متر 6آويزان، برگ های باريک و ساقه هايی به ارتفاع متوسط تا 

" و "بامبو سياه Bambusa lako( با نام علمی "Timor black bamboo( "بامبو سياه تيمور" )6

" که دارای ساقه های بزرگ سياه رنگ و جذاب Gigantochloa atroviolaceaاندونزی" با نام علمی "

 بويژه در مناطق گرمسيری هستند.

" موسوم به Bambusa vulgarisعلمی : " ( با نام هایBuddha`s Belly( "بامبو بودابيلی" )7

"Wamin" و "Bambusa ventricosa( 1" که ساقه هايشان در شرايط تنش متورم می گردند  .) 
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 ( : Bamboo muhly" بامبو مولی " )

"بامبو مولی" ظاهری بينابين بامبو و گراس های زينتی دارد. آنها شاخه و برگ هايی مواج ، پف کرده و 

يده دارند و می توانند بستری مستحکم و دائمی را فراهم سازند و همچنين بعنوان يک تور سيمی يا درهم تن

غربال در خاك سطحي عمل نمايند. اين گياه با رشد در گلدان ها به ارتفاع مناسب دست مي يابد. "بامبو 

که با کمترين نسيم  مولی" حائز ساقه های نيمه چوبی و مملو از شاخه و برگ های قيطانی سبز رنگ است

 (. 6بنحو افسونگری به نوسان در می آيند)

 

 

 
 

 

 

" كه از خانواده "پوآسه" و بسيار شبيه بامبو Muhlenbergia dumosa"بامبو مولی" با نام علمی "

معمولي است، با شاخه و برگ های سبز و براقش در برابر تأللو عصرگاهی خورشيد بصورتي بسيار زيبا و 

لوه گري می پردازد. اين گياه در طی فصول پائيز و زمستان به رنگ سبز کثيف در می آيد و دلفريب به ج

توليد گل های ريز و نامشخص می کند. " بامبو مولی " در قياس با ساير گراس ها کاماًل بلند است و ساقه 

توده اي به قطر فوت می رسند. اين گياه پس از انبوه شدن به صورت  4-6های ايستاده کمانی شکل آن به 

فوت نائل می آيد. از اين گياه می توان در اطراف باغ ها بعنوان حصار و بادشكن بهره گرفت و  5بيش از 
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هيچگونه نگرانی از سلطه اش بر محيط اطراف نداشت. "بامبو مولی" بومی منطقه آريزونا و شمال غربی 

 (.6اشد )ميکزيکو است و پس از استقرار نسبت به تنش خشکی مقاوم می ب

"بامبو مولی" در شرايط ُپر نور و خاک های زهکش دار بخوبی رشد می يابد. اين گياه به خاک های اسيدی و 

قليايی متحمل است. آبياری گياهچه ها تا مرحله استقرار بايد بصورت منظم صورت پذيرد. کوددهی ساالنه اين 

هميشه سبز هستند مگر اينکه با شرايط گياه به دفعات ضروری است. شاخه و برگ های "بامبو مولی" 

يخبندان مواجه گردند لذا در چنين شرايطی بايد سرشاخه های قهوه ای شده اش را قبل از رشد بهاره هرس 

( آن را بهتر است بصورت دوره ای حذف کنيد تا به رشد مجدد تشويق older canesنمود. ساقه های قديمی )

( بزرگ در آيد آنگاه clumpsايند. اين گياه در صورتيکه بفرم توده ای )گردند و شاخه های تازه اي توليد نم

می توانيد بخش هايی از آنرا از خاک خارج ساخته و پس از تقسيم بصورت گياهان جديد در بخش های 

 (. 6ديگری از اراضی کشت کنيد )
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 گياهان شبه بامبو :

 ًا کاربرد زينتی دارند عبارتند از : گياهانی که به اشتباه بامبو ناميده می شوند و عمدت

" که بعنوان يک گياه درون Dracaena sanderiana( با نام علمی "lucky bamboo( "الکی بامبو" )1

 ساختمامی پرورش می يابد.

" که از جمله گراس Pogonotherum paniceum( با نام علمی "Panda bamboo( "پاندا بامبو" )2

 های حقيقی بشمار می آيد. 

" که بصورت بوته ای با Nandina domestica" با نام علمی "Sacred bamboo( "بامبو مقدس" )3

 برگ های قرمز است. 

" که از جمله گراس ها بوده و شباهت Arundo donax( با نام علمی "Giant red( "قرمز غول آسا" )4

آنها بر خالف بامبوها غالبًا در مرغزارها  متر می رسند. 6زيادی به بامبو دارد. آنها همانند نيشکر به ارتفاع 

 (. 1و اراضی باير رشد می کنند )

 

 

 ( :Lucky bambooالکی بامبو )

( به محبوبيت decorateيا  ornamental"الکی بامبو" از جمله گياهانی است که بعنوان بامبو زينتی )

حقيقی محسوب نمی شود بلکه از  زيادی در گستره جهانی دست يافته است. اين گياه  در حقيقت يک بامبو

( بشمار می آيد که گياهی گرمسيری از خانواده "مارچوبه" يا Dracaenaگونه های جنس "دراسنا" )

( است و قابليت رشد در شرايط کم نور جنگل های بارانی مناطق گرمسيری Asparagaceae"آسپاراگاسه" )

ورش در شرايط خانگی بسيار مناسب است. چينی ها آنرا جنوب شرقی آسيا و آفريقا را دارد. اين گياه برای پر

همچون بامبوهای حقيقی بعنوان مظهر قدرت و شهامت می شناسند. حالت انعطاف پذيری اين گياه موجب 

 (.3،2ايستادگی در مقابل طوفان و گريز از صدمات شديد می شود )

 

 

 ( :« 10( مشخصات رده بندی گياه بامبو )3جدول»

 ( plantaeگياهان ) (kingdomسلسله )

 (angiospermsنهاندانگان ) (phylumشاخه )

 (monocotsتک لپه ای ها ) (classرده )

 (Asparagalesمارچوبيان ) (orderراسته )

 (Asparagaceaeمارچوبه ) (familyخانواده )

 زير خانواده

 (subfamily) 

( ......Nolinoideae) 

 ( Dracaenaدراسنا ) (genusجنس )

 (brauniiبراونی ) (speciesگونه )
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 ( :«10( اسامی عمومی و مشابه گياه بامبو )4جدول»

 

 اسامی مشابه الکی بامبو  اسامی عمومی الکی بامبو

Sander`s dracaena Dracaena sanderiana 

Ribbon dracaena Ploemele braunii 

Lucky bamboo Ploemele sanderiana 

Curly bamboo  

Chinese water bamboo 

Friendship bamboo 

Goddess of mercy plant 

Belgian evergreen 

Ribbon plant 

  

 

"الکی بامبو" از گياهان بومی کشور کامرون در غرب آفريقا و کشور کنگو در مرکز آفريقا است. گونه های 

فوت رشد می کنند و غالبًا در کانوپی درختان  3اع مختلف اين گياه بدون شباهت به بامبو حقيقی فقط تا ارتف

عظيم در داخل جنگل های بارانی يافت می گردند. ساقه هايش باريک و به ضخامت انگشتان دست می رسند 

(3،4 .) 
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"الکی بامبو" را بعنوان يک گياه خانگی غالبًا بصورت هيدروپونيک پرورش می دهند بطوريکه بخشی از آن 

آب قرار مي گيرد. اين گياه را می توان در خانه ها و دفاتر کار بصورت گلدانی و يا در همواره در داخل 

مجاورت صخره های مرمرين پرورش داد و به ساقه های قائم آن فرم دلخواه را القاء نمود. در هنر گل آرائی 

ه های شبه " از "الکی بامبو" بطور وسيع بهره می گيرند زيرا ساقFeng Shuiسنتی چين موسوم به "

 (. 3بامبوی آن همچنان سبز در داخل آب دوام می آورند و موجب انتشار انرژی مثبت در محيط می گردند )

 

در هندوستان معمواًل "الکی بامبو" را از کشورهای چين و تايوان وارد می سازند سپس آنها را در ظروف 

 (.10دانش می فروشند )بسيار شکيل و زيبا قرار داده و در سراسر هندوستان به عالقمن

 

"الکی بامبو" را می توان در تمامی بخش های روشن ساختمان ها مستقر ساخت. تنها مورد حياتی برای 

پرورش "الکی بامبو" اينکه بايد آنرا در ظروف تميز حاوی آب پاکيزه قرار داد و در نظافت ظرف مزبور 

و ماه يکبار با محلول کودی رقيق تغذيه نمود. بهتر مجدانه کوشيد. توصيه می شود که گياه را با فواصل هر د

است از آب چشمه ، آب بطری و يا در حالت اضطرار از آب مقطر بهره گرفت. در صورتيکه مجبور به 

استفاده از آب لوله کشی هستيد ، حتمًا آنرا برای چند ساعت درون ظرف نگهداريد تا بسياري از مواد 

  (.3شيميايی موجود خارج گردند )
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 خصوصيات بارز "الکی بامبو" عبارتند از :

 ( عدم نياز به مراقبت زياد1

 ( قابل دوام و ماندنی 2

 (. 3( ارزان بودن )3

 

"الکی بامبو" را از اين نظر در منازل و محل های کار قرار می دهند که باور دارند باعث ايجاد شادمانی و 

فروش ساقه هايش بصورت گلدان های دکوری شده است. موفقيت می باشند لذا چنين باوری موجب رونق 

"الکی بامبو" بر طبق پژوهش های متعدد دانشگاه "داکوتا" از هزاران سال قبل بعنوان نماد خوش اقبالی و 

هزار  5کاميابی در بسياری از کشورهای آسيايی شناخته می شده است. مردم چين از اين گياه برای بيش از 

" بهره می گيرند. آنها معتقدند که "الکی بامبو" پيام آور سالمتی ، عشق و Feng shuiسال در تکنيک "

 (.  5،2خوشبختی برای مالکانش می باشد )

  

پرورش "الکی بامبو" بسيار آسان است بطوريکه ساقه هايش را در ظرف حاوی مقداری آب در حضور نور 

مقداری سنگريزه جهت حمايت تعبيه می کنند  غير مستقيم خورشيد قرار می دهند و در اطراف ساقه ها نيز

سپس به مشاهده روند رشد آنها می پردازند. گياه "الکی بامبو" را می توان در داخل خاک هم پرورش داد 

 (.5،2وليکن زحمت بيشتري دارد )

 

برخی از مردم معتقدند که برگ های اين گياه برای گربه ها سّمی است وليکن تاکنون در فهرست انجمن 

( بعنوان گياه مسموميت زا براي حيوان ها قرار نگرفته ASPCAآمريکايی جلوگيری از صدمه حيوانات )

 (.5است)

 

برخی افراد عالقمند به فرم دهی "الکی بامبو" به اشکال گوناگون و يا پرورش آن بصورت بونسای 

(bonsai( "هستند. در اين رابطه دستورالعملی بنام "راهنمای مياگی )Miyagi instructs تدوين نموده اند )

 (.5( است )Kesukeکه مبين شيوه خاص فرم دهی "الکی بامبو" موسوم به "کيسوکه" )
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"الکی بامبو" در فرهنگ ساکنين شرق آسيا از نظر حضور عناصر محيطی نظير : فلز ، آب ، چوب و آتش در 

ين گياه گره می زنند و معتقدند که باعث جريان انرژی حد اعتدال است. آنها اغلب روبان قرمزی به ساقه ا

( در اطراف می شود. وجود ساقه های متعدد در گلدان های "الکی بامبو" دارای تعاريف Chiالقائی مثبت )

 متفاوتی بشرح زير هستند : 

 الف( سه ساقه موجب شادمانی

 ب ( چهار ساقه موجب مرگ 

 پ ( پنج ساقه موجب ثروت 

 موجب سالمتی ت ( شش ساقه 

 (.5،2ه موجب کاميابی و موفقّيت )ساق 38و  28،  18،  8ث ( 
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 مراحل پرورش الکی بامبو :

 برای پرورش "الکی بامبو" به وسايل زير نيازمنديد :

 ( قطعات کوچکی از ساقه گياه1

 سانتيمتر بزرگتر از ضخامت ساقه ها 5( گلدان يا کوزه با قطر حدود 2

 از نور غير مستقيم خورشيد ( مكان برخوردار3

 ( مقداری سنگريزه يا خاک4

 ( کود آلی رقيق 5

 (. 8،4( آب تميز )6

 

"الکی بامبو" از جمله قطعات گياهی بسيار زيبا محسوب می شود که به آسانی در شرايط داخلي ساختمان ها 

 قابل نگهداری است. برای پرورش اين گياه طبق مراحل زير عمل می گردد : 

 

 اّول : مرحله

 قطعه مناسبی از گياه "الکی بامبو" را انتخاب کنيد. عالئم سالمتی گياه "الکی بامبو" عبارتند از :

 الف( قطعاتی که بوی نامطبوع می دهند، بيانگر عدم سالمتی گياه می باشند. 

 ب ( سراسر طول ساقه سبز رنگ و فاقد هر گونه لکه زرد يا قهوه اي باشد.

 (.8،4بلند و رشد مناسب باشند ) پ ( دارای ساقه های

 

 

 
 

 

 مرحله دّوم :

سانتيمتر قطورتر از ضخامت ساقه های انتخابی باشند. گلدان ها  5گلدان مناسبی را برگزينيد بطوريکه الاقل 

را می توان از انواع کاماًل مسدود انتخاب نمود و بدينگونه ساقه ها را درون آب پرورش داد و يا اينکه دارای 

زهکشی و حاوی خاک مناسب باشند. در صورتيکه ساقه های بامبو را درون آب پروش می دهيد آنگاه منفذ 

نيازمند مقاديری سنگريزه برای سرپا نگهداشتن ساقه های بامبو هستيد. در مواردي که ساقه های بامبو را 

اينچ باالتر از  1 ( پرورش می دهيد، شايسته است که سطح آب را حدودstanding waterدر آب با ثبات )
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سطح سنگريزه های حمايتگر حفظ کنيد. الزم است که حداقل هفته ای يکبار آب ظرف حاوی ساقه های بامبو 

را تعويض کنيد تا از پوسيدگی گياه جلوگيری شود. توصيه می گردد که هر چند گاه سنگريزه های حمايتی را 

 نيز با آب شستشو دهيد. 

 

 

 
 

 

و را درون خاک قرار می دهيد ، بهتر است بستری حاوی خاک ، پيت خزه و شن به هر گاه ساقه های بامب

نسبت يک سّوم از هر کدام فراهم سازيد تا زهکش مناسب فراهم گردد. در اينگونه مواقع اجازه دهيد تا خاک 

ری به مرحله رطوبت نسبی برسد و وضعيتی بينابين حالت خشکی و اشباعي برقرار گردد سپس مجددًا آبيا

 نمائيد تا خاک کاماًل اشباع شود. 
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در طی دوره های معين به افزايش کود با غلظت بسيار کم بپردازيد. کوددهی مازاد بيش از عدم کوددهی مضر 

است و اين موضوع در مواقعی که گياه را درون آب پرورش می دهيد، بسيار اهمّيت دارد زيرا هيچگونه 

 (.8خاک صورت نمی پذيرد ) آبشويی و تثبيت توسط ذرات بافر

 

 

 
 

 

 

 

شيوه پرورش "الكي بامبو" در آب و سنگريزه بسيار ساده تر و مطمئن تر است. اينگونه گلدان ها را به 

فوت  3سانتيمتر مملو از آب مي سازند. ساقه هايي كه در آب پرورش مي يابند، نهايتًا به ارتفاع  3-8ارتفاع 

 فوت مي انجامد.  5امبو" دو گلدان هاي حاوي خاك به رشد حداكثر مي رسند درحاليكه پرورش "الكي ب

پرورش "الكي بامبو" در خاك بايد در گلدان هايي با خاك حاصلخيز و شرايط زهكشي مناسب صورت پذيرد. از 

كودهاي ارگانيك در مواقع لزوم بهره گيريد. استفاده از نمك و كودهاي شيميايي ممكن است به زوال ساقه هاي 

 30كي بامبو" منتهي گردد. گلدان ها بايد داراي عمق كافي باشند لذا از گلدان هاي كم عمق )كمتر از "ال

 (.4(براي كاشت در خاك اولويت دارند )terracottaسانتيمتر( استفاده نكنيد. بكارگيري گلدان هاي سفالي )
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انكه تابش خورشيد را از فراز كانوپي درختان عظيم "الكي بامبو" نيازمند نور غير مستقيم خورشيد است آنچن

( برگ هاي "الكي scorchجنگل هاي استوايي تداعي سازد. نور مستقيم خورشيد موجب سوختگي و تاول )

بامبو" مي شود. "الكي بامبو" را در محل هايي به دور از كانال هاي جريان هوا و خنك كننده ها قرار دهيد 

درجه فارنهايت رشد مي نمايد. نورهاي كم بسيار مناسب تر از نورهاي شديد  65-90زيرا ترجيحًا در دماي 

هستند. با تغيير فصل بهتر است محل استقرار گياه را بگونه اي تغيير دهيد كه همچنان از محيط گرم برخوردار 

 (.4باشند )
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 مرحله سّوم :

ی گردد. براي اين منظور ابتدا برگ هاي آن را در اين مرحله به فرم دهی ساقه های "الکی بامبو" اقدام م

حذف كنيد و اينكار را آنچنان با دقت انجام دهيد كه هيچ عالمتي بر روي ساقه ها برجا نماند. از يك كارد تيز و 

استريل بهره گيريد. تيغه كارد را با الكل ضد عفوني كنيد. برخي اشخاص عالقمند به تعبيه يك عدد شمع در 

سانتيمتر انتهايي ساقه ها را به اين مسئله اختصاص مي دهند. معمواًل  5اي بامبو هستند لذا باالي ساقه ه

ساقه ها را با روبان يا سيم بهم مي بندند و بدين طريق طرح مطلوب را ايجاد مي كنند. با تاباندن و پيچاندن 

كه تمايل به ايجاد ساقه هاي ساقه هاي جوان "الكي بامبو" مي توان اشكال متفاوتي بوجود آورد. در صورتي

منحني در "الكي بامبو" داريد، بايد گلدان آنرا در محلي قرار دهيد كه ساقه ها بتوانند به سمت منبع نور رشد 

 (.8،4يافته و خميده شوند سپس گلدان را بچرخانيد تا گياه مجددًا به سمت منبع نور رشد نمايد  )

 

 

 
 

 

 نكات مهم پرورش الكي بامبو :

آب آنرا هر هفته تعويض كنيد. آب مناسب نظير آب چشمه ها و آب لوله كشي تصفيه شده مي تواند باعث ( 1

رشد بهينه گياه شود. استفاده مستقيم از آب لوله كشي موجب زرد شدن برگ ها و نهايتًا مرگ گياه مي شود 

حاوي اين مواد باعث  زيرا "الكي بامبو" نسبت به آبهاي حاوي كلر و فلوئور حساس است لذا آب هاي

( مي گردند. بدينگونه سوختگي نوك برگ ها بتدريج افزايش يافته و سبب tip burnسوختگي نوك برگ ها )

خشكيدگي گياه مي شود. اغلب پرورش دهندگان معتقدند كه نگهداري آب لوله كشي براي چند ساعت در 

 بت براي آبياري "الكي بامبو" گردد. ظروف نمي تواند باعث عاري شدن آنها از مواد شيميايي و مناس

اينچ عمق داشته باشد. توصيه مي شود كه  3( سطح آب را در حد معيني حفظ كنيد بطوريكه حداقل حدود 2

 سطح آب را يك اينچ باالتر از محل خروج ريشه ها حفظ نمائيد.

 ي است.( استفاده از آب مقطر باعث زردي برگ هاي گياه مي شود زيرا فاقد عناصر معدن3
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( از قرار دادن گياه در آب زياد خودداري نمائيد زيرا آب مازاد مي تواند به توليد ريشه هاي انبوه بينجامد كه 4

( شاخه و برگ ها مي شود. ضمنًا هر چه ارتفاع آب را افزايش دهيد آنگاه ريشه lushyباعث ُپرپشت شدن )

 هاي جديد از گره هاي باالتر خارج مي گردند.

( نيست. soggy( باشد وليكن نيازي به ايجاد حالت اشباع )moistلدان بايد خيس يا مرطوب )( خاك گ5

 رطوبت خاك را هر روزه كنترل كنيد. خاك اشباع مي تواند باعث پوسيدگي ريشه هاي "الكي بامبو" گردد. 

برگ هايش ( براي تأمين رطوبت كافي و عاجل گلدان هاي حاوي خاك مي توانيد از اسپري آب بر سطح 6

 بهره گيريد.

 

 

 
 

 

 

( "الكي بامبو" خواهان ميزان فراواني از نور غير مستقيم خورشيد است لذا گياه را هيچگاه در مقابل نور 7

 مستقيم خورشيد قرار ندهيد. 

 درجه سانتيگراد( مي باشد. 18-21درجه فارنهايت ) 65-70( اپتيمم دما براي رشد آن حدود 8

ورد نياز غذايي "الكي بامبو" وجود دارند وليكن بياد داشته باشيد كه اين گياه نيز ( نظرات مختلفي در م9

قطره( كوددهي  1-2بعنوان يك موجود زنده نيازمند مواد غذايي مكفي است. هر دو ماه يكبار به مقدار جزئي ) 

يومي انجام دهيد. بهتر را با انواع مايعات رقيق نظير "كود بنفشه آفريقايي" و يا كودهاي ويژه گياهان آكوار

 است كودها را همزمان با تعويض آب به گلدان بيفزائيد.
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( بواسطه اينكه ميزان رشد "الكي بامبو" را مي توان از طريق نحوه تغذيه كنترل نمود لذا با مقادير اندكي 10

 از كودها مي توان اندازه گياه مزبور را در حد دلخواه مديريت كرد.

برگ هاي "الكي بامبو" كه مبين ميزان سالمتي گياه هستند، توجه نمائيد. زرد شدن برگ هاي ( به رنگ 11

 دليل اصلي است : 3"الكي بامبو" غالبًا داراي 

 نور مستقيم خورشيد به ميزان بيش از نياز گياه -11-الف

 وجود مقادير زياد نمك يا فلور در آب مصرفي   -11-ب 

 كوددهي بيش از نياز -11-پ 
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( در صورتيكه برگ ها متمايل به قهوه اي شوند، بايد نسبت به اسپري آب بر روي برگ ها و ايجاد محيط 12

مرطوب تر اقدام ورزيد. در صورت وارفتگي برگ ها بايد نسبت به حفظ باقيماندۀ گياه اقدام شود لذا آب را 

جددًا در آب سالم قرار دهيد و مابقي را تعويض نمائيد، برگ هاي وارفته را حذف كنيد و بخش هاي سالم را م

 به دور اندازيد.  

 

 
 

 

( در مواردي كه بخش هاي فوقاني گياه دچار بافت مردگي شوند، فورًا آنها را قطع سازيد. اينكار را 13

همچنين مي توانيد زمانيكه از شكل ظاهري گياه ناخوشنود هستيد، انجام دهيد تا از شكل مطلوب تري 

 د.برخوردار شو

( بخش هاي قطع شدۀ سالم را به دور نيندازيد و از آنها گياهان جديدي بپرورانيد. از بخش هاي قطع شدۀ 14

انتهايي و شاخه هاي هرس شده جهت تكثير گياه بهره گيريد. زمانيكه با مرگ تدريجي گياه روبرو مي شويد، 

  بايد بتوانيد بخش هاي سبز آنرا جدا سازيد و مجددًا پرورش دهيد.

( در صورتيكه ساقه هاي اصلي از ارتفاع پائين اقدام به شاخه دهي نمودند، بايد از پوسيدگي حفظ شوند 15

 لذا آنها را بريده و در آب تميز قرار دهيد.
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( و هرس فرم دهي pruning( رشد گياه در بسياري از مواقع موجب سنگيني مي شود لذا هرس كاهشي )16

(trimming براي سالمتي ) گياه ضرورت مي يابند. براي اين منظور نبايد نسبت به حذف ساقه اصلي مبادرت

( را قطع كنيد و براي اينكار از قيچي باغباني offshootsورزيد بلكه بهتر است شاخه هاي رشديافته )

(snipper استريل استفاده كنيد. شاخه ها را با فاصله )ين سانتيمتري از پايه اصلي قطع سازيد. بد 5/2-5

 ترتيب شاخه هاي جديد رشد مي يابند و گياه به حالت بوته اي در مي آيد. 

 

 

 
 

( در داخل گلدان "الكي بامبو" بايد سريعًا آب داخل آن را تعويض كنيد. algae( در صورت رشد جلبك ها )17

 جلبك ها در اثر نور خورشيد و بطور طبيعي رشد مي يابند.

ي بامبو" به مشام مي رسد، احتمااًل دچار پوسيدگي شده است و بايد دور ( هرگاه بوي بدي از گياه "الك18

 انداخته شود.
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( گلدان هاي "الكي بامبو" را هيچگاه در بخش هاي برخوردار از نور مستقيم خورشيد مثل لبه پنجره ها 19

(windowsill.قرار ندهيد زيرا باعث زردي ، قهوه اي شدن و نهايتًا مرگ گياه مي شود ) 

 

 

 
 

درجه سانتيگراد قرار ندهيد زيرا اين گياه  10( گلدان حاوي "الكي بامبو" را در معرض دماي كمتر از 20

 گرمسيري نيازمند حرارت كافي است.

 

 

 
 

 

( برگ هاي "الكي بامبو" در صورت جويده شدن ايجاد مسموميت مي كنند لذا آنها را از دسترس كودكان 21

 (. 8،2،4ريد  )و حيوانات خانگي محفوظ دا
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«پرورش گوجه فرنگی در محيط های کار و زندگی»  

"Tomato culture in home & work location" 
 

 

 

 

 

 

 ( :introductionمه )مقّد

هيچ چيز نمی تواند جايگزين لذتی شود که شما از برداشت و مصرف يک محصول گوجه فرنگی تازه و آبدار 

(. هيچ خوراکی بامزه ای بهتر 9تان بهره مند می گرديد)که خود پرورش داده ايد، در عصر يکروز آفتابی تابس

و گواراتر از يک عدد گوجه فرنگی گرم و تازه رسيدۀ خانگی نيست که بهمراه نان داغ و تنوری بعنوان 

عصرانه خورده شود. اينگونه گوجه فرنگی ها را می توان به آسانی در باغچه های خانگی ، تراس ها ، 

 (. 3پشت پنجره های آفتابگير پرورش داد)( و حتی patioپاسيوها )

بدون شک اصلی ترين دليل کشت گسترده گوجه فرنگی در باغچه های خانگی همانا برتری مزۀ آنها نسبت به 

محصوالت سردخانه ای و انباری است که از بازار خريداری می کنيد اّما دليل ديگرش عبارت از بنيه ذاتی 

(intrinsic vigor( و مقاومت )hardiness گياه گوجه فرنگی به شرايط زيستی گوناگون نظير ساير گياهان )

( می باشد که همواره ضمانتی برای دستيابی به محصول مناسب است هرچند nightshadeخانواده تاجريزی )

 (. 4رشد سريع بوته های سالم گوجه فرنگی گاهًا با مشکالتی نيز همراه می گردند)
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اشت بموقع و بروز بردباری همواره می توانند شما را به محصول مناسب هدايت بياد داشته باشيد که ک

( novice(. پرورش گوجه فرنگی در باغچه ها و جعبه ها در خانه می تواند حتی برای افراد تازه کار )1کنند)

 (. 6بعنوان تجربه ای بسيار دلپذير و خوشايند مطرح باشد)

( هستند که به juiciestنه ها کشت می شوند از واريته های آبداری )اغلب گوجه فرنگی هايی که در محيط خا

دليل خسارت پذيری از مقبوليت کمتری توسط باغداران تجاری برخوردارند. اينگونه گوجه فرنگی ها را می 

بوته قادرند محصول کافی برای مصرف يک خانواده معمولی  4-5توان به سهولت پرورش داد. آنها به تعداد 

هم نمايند. انبوهی از محصول گوجه فرنگی در بسياری از کشورها توسط پرورش دهندگان خانگی توليد را فرا

 Cمی شوند و غالب مردم آنها را سالم تر و خوشمزه تر می دانند. ميوه های گوجه فرنگی منبعی از ويتامين 

د که از احتمال بروز ( می باشنLycopene( و ليکوپن )beta caroteneشامل بتاکاروتن ) Aو ويتامين 

 (. 9( می کاهند)prostate cancerسرطان پروستات )

 

 

 
 

 

( و يا گلدان ها window box gardenپرورش بوته های گوجه فرنگی در جعبه های "پشت پنجره ای" )

(single pots(در سراسر اياالت متحده آمريکا مرسوم است )اين افراد معتقدند که نگهداری 7 .)بوته  6-10

نفره است و محصول بوته های بيشتر امکان ارائه آنها را  4وجه فرنگی قادر به تأمين نيازهای يک خانواده گ

 (.1به همسايگان نيز فراهم می سازد)



160 
 

گوجه فرنگی از گياهان مطلوب برای رشد در شرايط گلخانه ای است. اين گياه نسبت به نباتاتی چون خيار و 

يابد و عملکرد بااليی دارد. تقاضا برای ميوه گوجه فرنگی روزافزون  کاهو با سهولت بيشتری پرورش می

است زيرا از کيفيت غذايی زيادی برخوردار می باشد به اين دليل که بطور طبيعی بر روی بوته ها به مرحله 

 (.5رسيدگی می رسد)

 

و   bag  ،rock woolپرورش گوجه فرنگی بدون مخاطره نيست و گاهًا نيازمند تکنيک های ويژه ای چون 

NFT  (5است همچنانکه بهره گيری از تحقيقات متخصصان به موفقيت های بيشتری منتهی خواهد شد .) 

در بسياری از موارد نظير اقاليم خنک گوجه فرنگی را در شرايط گلخانه ای و هيدروپونيک کشت می کنند. در 

( بهره Siberiaو ارقام سيبريايی )  "money maker"اين شرايط از ارقام اصالح شدۀ انگليسی موسوم به  

 (. 12می گيرند)

 

 

 
 

 

 2005ميليون تن در سال  125( به 7ميليون تن در سال های پيشين ) 70توليد جهانی گوجه فرنگی از 

ميالدی رسيد چنانکه کشور چين بزرگترين توليد کنندۀ گوجه فرنگی با  
𝟏

𝟒
کل توليد جهانی و سپس اياالت   

 (. 12مريکا و ترکيه قرار دارند)متحده آ
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 :«(12ميالدی ) 2005( توليد جهانی گوجه فرنگی در سال 1جدول»

        

 

 

 

 

 

يکن عمومًا بصورت عقايد متفاوتی در مورد انتخاب و پرورش ارقام مختلف گوجه فرنگی وجود دارد ول

(. گوجه فرنگی در بسياری از اراضی اياالت متحده آمريکا 9يکسانی به کشت و پرورش آنها اقدام می گردد)

 (. 12( کشت می گردد)zucchiniهمراه با رديف هايی از کدو سبز )

 در برخی از نقاط برای حصول به گوجه فرنگی هايی با عطر و طعم بهتر مشابه ارقام سنتی پيشين

(heirloom strain(به توليد محصول ارگانيک اين گياه روی آورده اند )برای پاسخگويی به ذائقه ها 12 .)

( به مثابه ارقام cherryاز ارقام مختلف گوجه فرنگی بهره می گيرند چنانکه ارقام گيالسی گوجه فرنگی )

سانتيمتر وجود دارند  10يش از ( با قطر بbeefsteakسانتيمتر قطر تا ارقام درشت کبابی ) 1-2وحشی با 

(. اغلب ارقام گوجه فرنگی به رنگ 12سانتيمتر قطر هستند) 5-6درحاليکه ارقام تجارتی گوجه فرنگی دارای 

قرمز هستند اّما ارقامی به رنگ های زرد ، نارنجی ، صورتی ، سبز ، سياه ، قهوه ای ، سفيد ، ارغوانی و 

( قابليت striped( و راه راه )multicoloredن ارقام چند رنگ )( هم يافت می گردند وليکivoryعاجی )

 (. 12بازار پسندی نيافته اند)

 

 

 
 

 

سانتيمتر هستند که به ارقام  4-5سانتيمتر و قطر  7-9( گوجه فرنگی دارای طول canningارقام کنسروی )

کيلوگرم از رقم  51/3زن (. سنگين ترين گوجه فرنگی توليد شده با و12( موسومند)plum tomatoآلويی )

"delicious"  (. بزرگترين بوته 12ميالدی در اوکالهما توليد گرديد) 1986گزارش شده است که در سال

ميالدی در انگلستان پرورش  2000در سال  "sungold"متر از رقم  8/19گوجه فرنگی به طول 

 جمع هند مصر ترکيه آمريکا چين کشورها

توليد  

 )ميليون تن(

6/31 0/11 7/9 6/7 6/7 125 
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هزار عدد  32انۀ والت ديسنی به تعداد (. بيشترين ميوه از هر بوته گوجه فرنگی نيز متعلق به گلخ12يافت)

 (. 12کيلوگرم بوده است) 522معادل وزنی 

 

 «:(12قرمز رنگ به شرح زير می باشد)گرم گوجه فرنگی خام  100( عناصر موجود در هر 2جدول»

     

 سايرين Cويتامين  آب پروتئين چربی فيبر قندها

 گرم ميلی183 ميلی گرم13 گرم95 گرم1 گرم2/0 گرم1 گرم6/2

 

 

 

( است و بعنوان ضد سرطان antioxidantگوجه فرنگی سرشار از ليکوپن که ماده ای آنتی اکسيدان )

(anticarcinogen(عمل می کند )(. محصول تازه گوجه فرنگی و عصارۀ )7tomato juice آن را می )

(. از 3ری نمود)( و ساير روش های ممکنه نگهداcanned( ، کنسروی )frozenتوان بصورت های يخزده )

(گوجه soups(و سوپ)sauce(،ُرب)ketchupگوجه فرنگی های توليدی برای تهيه ُسس گوجه فرنگی)

 (. 6فرنگی استفاده ميشود)

 

 

 
 

 

بسياری از مصرف کنندگان معتقدند که مصرف گوجه فرنگی بعنوان مقوی قلب است چنانکه ليکوپن موجود 

يدان طبيعی محسوب می شود که با پختن از بين نمی رود و از در گوجه فرنگی بعنوان يک ماده آنتی اکس

 UVسرطان پروستات جلوگيری می نمايد . ماده ليکوپن همچنين از صدمات پوست در برابر تشعشعات 

را برای بيماران مبتال به فشار خون  "Lycomato"جلوگيری می نمايد . ماده استخراجی از گوجه فرنگی بنام 

. ارقام مختلف گوجه فرنگی قادر به توليد مواد آنتی اکسيدان مختلف نظير : ليکوپن ، باال مصرف می کنند 

( beverageکاروتن و آنتی سيانين هستند . عصاره گوجه فرنگی همچنين بعنوان يک نوشابه غير الکلی )
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نوعی عصاره گوجه فرنگی است که به آن عصاره صدف خوراکی  "clamato"  مصرف می شود . بعالوه

(clam juice( نيز افزوده اند )12.) 

 

 

 
 

 

( و ترشی استفاده salsaاز گوجه فرنگی های سبز و نارس در تهيه نان ، سرخ کردنی ها ، ُسس ايتاليايی )

 می گردند. 

 

 

 
 

 

يعنی جنگ با گوجه فرنگی براه می  "La Tomatina"هر ساله جشنوارۀ عظيم  "Bunol"در شهر اسپانيايی 

هزار شرکت کننده اسپانيايی فستيوال مذکور  40ميالدی حدود  2007اگوست سال  30در  اندازند بطوريکه

تن ميوه گوجه فرنگی رسيده به سمت همديگر  115در حضور جهانگردانی از ساير کشورها اقدام به پرتاب 

بهره می نمودند . از ميوه گوجه فرنگی بعنوان يک سالح غير کشنده در بسياری از اعتراضات اجتماعی نيز 

مکزيک از ميوه گوجه فرنگی بعنوان "لوگو" الگو گرفته  "Sihaloa"گيرند. حزب سوسياليست هلند و ايالت 

ميالدی  2008در محصوالت سال  "Salmonella enterica"اند . وجود نوعی باکتری سالمونال به نام 

آمريکا و بخش هايی از کانادا در باعث جمع آوری آنها از فروشگاه ها و رستوران های سراسر اياالت متحده 
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 41در  "salmonellosis"جوالی گرديد چونکه سم حاصل از اين باکتری سبب بيماری  8آوريل تا  10فاصله

 ( . 12ايالت آمريکا شده بود )

 

 

 ( :tomato historyتاريخچه )

ه ای نيست اّما دارای سابقه شناخته شد "Lycopersicum esculentum"گياه گوجه فرنگی با نام علمی 

( احتمااًل از آمريکای جنوبی منشاء nightshadeبرخی معتقدند که اين عضو گياهان خانواده بادمجانيان )

(. گروهی بر اين باورند که گوجه فرنگی های اوليه دارای ميوه های کوچک ، آبدار و ترش مزه 9گرفته است)

( در مناطق مرکزی مکزيک با نام Aztecsآزتک )بوده اند چنانکه انواعی از آنها توسط سرخپوستان قوم 

"tomatl" (برخی پژوهشگران نيز معتقدند که گوجه فرنگی بومی آمريکای جنوبی تا 11کشت می گرديدند .)

مرکزی و مناطق جنوبی آمريکای شمالی يعنی گستره ای از مکزيک تا آرژانتين است. آنها عنوان می کنند که 

بوده  "Lycopersicum cerasiforme"بسيار کوچک ، زرد رنگ و از اعقاب اولين گوجه فرنگی اهلی شده 

بمعنی "گوشتالوی نافدار"  "Xi tomatl"اند که توسط قوم آزتک در مکزيک کشت می گرديد و بنام 

(plumpthing a navel خوانده می شد. همچنين عقيده دارند که واژه )"tomato"  از لغت"tomatl"  در

 "wolf peach"بمعنی  "Lycopersicum"خذ شده و نام علمی جنس گوجه فرنگی يعنی ا "Nahuatl"زبان 

اتخاذ گرديده که بطور طبيعی غذای اصلی برخی حيوانات وحشی خانواده "سگ سانان"  "wolf apple"و يا 

(wild camids(در آمريکای جنوبی است )12 .) 

ز مناطق مرتفع سواحل غربی آمريکای جنوبی بوده و بعضی از محققان نيز پذيرفته اند که مبدأ گوجه فرنگی ا

از آنجا به مناطق مرکزی آمريکا گسترش يافته است جنانکه در آنجا توسط سرخپوستان قوم "مايا" 

(Mayan(مصرف می شد و از ابتدای قرن شانزدهم در مناطق جنوبی مکزيک کشت گرديد )برخی 12 .)

ذور خيسانده شدۀ گوجه فرنگی را قورت دهند از قدرت ( باور داشتند که اگر بPuebloسرخپوستان )

 (.12( برخوردار خواهند شد)divinationپيشگويی )
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( بمرور در اثر موتاسيون در آمريکای مرکزی Lumpyگروهی بر اين باورند که گوجه فرنگی های درشت )

( و ارقام گوجه matt`s wild cherryبوجود آمده اند و گوجه فرنگی های جديد ، گوجه فرنگی گيالسی )

 (. 12( تمامًا از اوالد گوجه فرنگی های بومی شرق مکزيک هستند)currantفرنگی بی دانه )

( و 7کاشفان اسپانيايی قاره جديد ، بذور گوجه فرنگی را در قرن شانزدهم ميالدی از آمريکا به اروپا بردند)

بعنوان بخشی از  "golden apple"و  "Oro"نظير  در آنجا پرورش دادند چنانچه بزودی ارقام بومی آمريکا

بمعنی  "pomodoro"( و ايتاليايی ها به آن 11غذای مردم اروپا بويژه در ايتاليا و اسپانيا پذيرفته شدند)

"golden apple"  و"love apple"  (7نام نهادند .) 

 

بودن مقاديری از سموم ، مورد توجه گياه گوجه فرنگی پس از انتقال از آمريکای جنوبی به اروپا بدليل دارا 

( 11( و اروپائيان در اوائل گوجه فرنگی را ميوه ای سّمی می پنداشتند )9کاشفان دنيای جديد قرار نگرفت)

 (. 9( استفده می کردند)ornamentalsلذا از آن فقط بعنوان يک گياه زينتی )

 

 

 
 

 

ات غذايی تجارتی آغاز شد. استقبال وسيع مردم از ميالدی کاربرد وسيع گوجه فرنگی در توليد 1860از سال 

گوجه فرنگی طی قرن نوزدهم به معرفی صدها رقم جديد از آن انجاميد نظير ارقامی که با مشخصات زودرس 

 –طاليی  –نارنجی  -سبز  -، ديررس ، متحمل به سرما يا گرما ، مدّور و يا گالبی شکل ، برنگ های قرمز

 (. 11ی شوند)زرد و ارغوانی شناخته م

 

ميالدی در اياالت متحده آمريکا مطرح شد. در ابتدا آنرا برای تغذيه انسان  1910گوجه فرنگی از سال 

هزار هکتار کشت  400سال بحّدی توسعه پذيرفت که در سطح بيش از  100نامطمئن می دانستند اّما ضمن 

( soupست و به مصارفی چون : تهيه سوپ )ميليون تن بالغ شده ا 14می گردد و مقدار توليد آن به بيش از 

(. در منابع 7( و ساير ساير غذاها می رسد)catsup( ، ُسس گوجه فرنگی )salsa( ، سالسا )sauce، ُرب )

آمده است که "توماس جفرسون" از رئيس جمهورهای پيشين آمريکا اولين کسی بود که به ارزش آشپزخانه 

ين مقبوليت کم کم افزايش يافت تا بدان حد که اينک مصرف سرانه هر ( گوجه فرنگی پی برد. اculinaryای )

 (. 9پوند در سال رسيده است) 90آمريکايی از گوجه فرنگی تازه و محصوالت فرعی آن به 
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 گياهشناسی :

 ( :12رده بندی علمی گياه گوجه فرنگی عبارت است از)

 

   

 Solanales رده Plantae سلسله

 Solanaceae خانواده Tracheobionta زير سلسله

 Solanum جنس Magnoliophyta شاخه

 lycopersicum گونه Magnoliopsida راسته

 --- --- asteridae زير راسته

 

 

 

 Lycopersicon"و   "Lycopersicon esculentum"نام علمی گوجه فرنگی را همچنين 

lycopersicum"  نيز می دانند که با در نظر گرفتن واژه هایLyco = wolf   وpersicum = peach  

 (. 12، 11،1( خواهد بود)edible wolf peachبمعنی "هلو وحشی خوراکی" )

و از  "nightshade"( از خانواده سوالناسه و بعبارتی herbaceousگوجه فرنگی گياهی علفی )

( رشد می کند sprawlخويشاوندان توتون ، فلفل سبز و بادنجان است که در سطح زمين بحالت گسترده )

( محسوب می herbaceous perennial(. اين گياه بطور بالفطره از انواع گياهان علفی چند ساله )12)

شود هرچند آنرا در بسياری از نقاط جهان بعنوان گياهی يکساله کشت می کنند زيرا قادر به بقاء پس از وقوع 

فوت و گاهًا بيشتر  6( بطول تا decumbentه )(. اين گياه بوته ای و خزند9، 12سرما و يخبندان نيست )

بر سطح زمين رشد می کند لذا نيازمند اتصال به قيم است. گوجه فرنگی گواينکه بصورت يکساله کشت می 

سال در گلخانه ها بقاء يابد اّما انواع رشد محدود آن در تمامی شرايط فقط  3شود ولی قادر است تا 

 (.12خصوصيت يکساله دارند )
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( محسوب می شود که دارای مجموعه ای از شاخه های dicotsگوجه فرنگی از جمله گياهان دو لپه ای)

جانبی و جوانه انتهايی است. گياه گوجه فرنگی را بدليل پوشيده بودن از ُکرک های ريز اصطالحًا 

"pubescent" ساقه با خاک مرطوب به  ناميده اند بطوريکه ُکرک های روی ساقه گياه در صورت تماس

فوت( با ساقه  3-10متر) 1-3ريشه های نابجا تبديل خواهند شد. بوته های گوجه فرنگی معمواًل به ارتفاع 

 (.12( که ممکن است بفرم رونده به ساير گياهان تکيه دهند)weak woodyهای چوبی ضعيف )

برگچه متصل به  5-9( با odd pinnateسانتيمتر بشکل "پری مرکب" ) 10-25برگهای گوجه فرنگی بطول 

( ، ساقه و serrateسانتيمتر طول با حاشيه مضرس ) 8( ديده می شوند. هر برگچه بيش از petioleدمگل )

( compound( متراکم پوشيده شده اند. برگهای مرکب )glanduly hairyبرگها تمامًا از موهای غده ای )

( ديده می شوند وليکن برخی از ارقام آن دارای برگهای RL = regular leafگوجه فرنگی بشکل يکنواخت )

( دارای rugose leavesچين دار" )-( هستند و ارقام "برگPL = potato leafمشابه گياه سيب زمينی )

 (. 12بريدگی های عميق بر برگها می باشند )

( دانست زيرا day neutralاغلب ارقام گوجه فرنگی را از نظر واکنش به فتوپريوديسم می توان بی تفاوت )

 (.10گلدهی آنها از تغييرات طول روز در سال تأثير نمی پذيرند )

( بر روی جام گل lobesگوشه ) 5سانتيمتر ، زرد رنگ و دارای  1-2گل های گوجه فرنگی بعرض 

(corolla( هستند که بصورت خوشه ای )cyme به تعداد )(.12عدد ظاهر می شوند ) 3-12 
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( است ولی باد هم نقش مهمی در تلقيح گلهای گوجه فرنگی self pollinatingفرنگی گياهی خودگشن ) گوجه

(. دگرگشنی در ارقام خالص بوسيله پرندگان و حشراتی چون 7( برعهده دارد )out doorsدر فضای آزاد )

(. اصواًل گرده 6زنبورها انجام می شوند وليکن همواره به ايجاد خصوصيات مطلوب منتهی نمی گردند )

( گوجه فرنگی در طبيعت توسط زنبورها ، مگس ها ، پروانه ها و biotic pollinationافشانی بيوتيک )

 (. 12بيدها صورت می پذيرد)

( بوجود می آيد و bloom( گل )ovaryثمره گياه گوجه فرنگی ميوه ای است که از حجيم شدن بدنه تخمدان )

  حاوی تعداد زيادی بذر می باشد.

( گياهان شامل : ريشه ، ساقه و يا برگ است بنابراين از نظر edibleيک سبزی عبارت از بخش خوراکی )

 supreme( محسوب داشت درحاليکه انجمن عالی گياهشناسی )fruitتکنيکی می توان آنرا يک ميوه )

court( آنرا بعنوان يک سبزی )vegetable( می شناسد )و زير مجموعه (. گوجه فرنگی جزو سبزيجات 9

 (. 12( بشمار می آيند )berryميوه هايی است که از نظر گياهشناسی جزو  "سته ها" )

( مصرف می گردد لذا culinary( در آشپزخانه ها )foodstuffميوه گوجه فرنگی بعنوان يک ماده غذايی )

( pumpkinکدو تنبل ) ( ،squashدر بسياری از موارد از گوجه فرنگی نظير بادنجان ، خيار ، کدو رشتی )

 (. 12( بعنوان يکی از انواع سبزيجات نام برده می شود )zucchiniو کدو سبز خورشتی )

 toxicگياهان خانواده سوالناسه از جمله گوجه فرنگی حاوی مقادير زيادی از آلکالوئيدهای سّمی )

alkaloids می باشند چنانکه ماده )"Tomatine" در ُدز سّميت در شاخ و برگ (foliage گوجه فرنگی )

وجود دارد اّما بر اثر واکنش های آنزيمی داخل ميوه ها به شکل غير سّمی تبديل می شود و بواسطه برخی 

ميالدی از آن برای مصارف غذايی انسان در انگلستان و  18باورها مبنی بر سّميت ميوه گوجه فرنگی تا قرن 

 (. 7فرانسه استفاده نمی گرديد )
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 انتخاب ارقام گوجه فرنگی : 

همواره برای اينکه دارای زراعت موفقّيت آميزی از گوجه فرنگی باشيد بايد مبادرت به انتخاب مناسب ترين 

( ، ساالد ، تهّيه باريکه sauceواريته برای منطقه نمائيد. نوع مقاصد و بهره وری از محصول نظير: ُرب )

 (. 9خاب ارقام گوجه فرنگی حائز اهميت هستند)( و غيرو نيز در انتsliceهای ميوه )

( از اصول اوليه موفقيت در پرورش گوجه فرنگی است. توليد cultivar( و ارقام)varietyانتخاب واريته ها)

کنندگان گوجه فرنگی بايد نوع گوجه فرنگی را براساس مقبوليت توليد از جانب مصرف کنندگان اصلی 

(direct consumer( دالالن ، )broker( و خُرده فروشان )retailer انتخاب کنند. مهمترين مالحظات )

مورد نظر خريداران از قبيل اندازه ، شکل و رنگ )قرمز يا صورتی( محسوب می شوند. اصلی ترين 

( ، crackingخصوصيات مرتبط با کشت گوجه فرنگی شامل : عملکرد زياد ، عدم شکافته شدن ميوه )

( ناشی از green shoulderتعداد زياد ميوه ها و عدم بروز ميوه های نيم سبز )مقاومت به بيماريها ، 

 (. 5( می باشند )solar yellowsآفتابزدگی )

باغدارانی که خواهان برداشت محصوالت ُپرکيفيت هستند بايد از بذرهای مرغوب استفاده کنند اّما پرورش 

از باغداران تهّيه نمايند بشرطی که نشاءها دارای حدود دهندگان خانگی می توانند نشاءهای مورد نيازشان را 

(. امروزه واريته هايی که با شرايط باغچه های خانگی 9هفته عمر و آماده انتقال به زمين يا گلدان باشند) 8

( دارند بخوبی در دسترس عالقمندان هستند که هم دارای مزۀ قابل پسندند و هم overwhelmingسازگاری )

ی از آزمايشات مزرعه ای سربلند بيرون آمده اند. برخی از اين واريته ها که هم اکنون مقبوليت از پس بسيار

 , Bette boy , Bragger , Celebrity , Champion , Early girl( : 1بيشتری يافته اند عبارتند از)

Quick pick , Sweet 100 , Super steak , Whopper , Yellow pear   . 

( منبع قابل اعتمادی برای مشورت در اين زمينه هستند. آنها nurseriesان ها و نهالستان ها )صاحبان قلمست

همواره در پی يافتن واريته های جديد مناسب و سازگار با هر منطقه می باشند و غالبًا از تجربيات و ساليق 

(. 1برجسته ای ايفاء کنند)مشتريان نيز مطلع هستند. همسايگان با تجربه نيز قادرند در موفقيت شما نقش 

نوع اصلی گوجه فرنگی در اندازه ها ، َاشکال و طعم های مختلف وجود دارند که زمينه را  700امروزه حدود 

واريته گوجه  25000( اّما برخی ديگر از منابع علمی بر وجود 8،6برای انواع ذائقه ها فراهم می سازند)
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( shade of redف گوجه فرنگی دارای گستره ای از قرمز تيره )(. رنگ ارقام مختل6فرنگی اذعان می دارند)

( واريته های گوجه فرنگی نيز از شيرين تا flavor، زرد ، نارنجی ، ارغوانی و سفيد می باشند. طعم و مزه )

 (. 9ترش متغيرند)

 

 

 
 

 

يشتر در دوره متخصصين اصالح گوجه فرنگی تالش می کنند تا ارقامی با سرعت رشد اوليه و ميوه دهی ب

(. بذور و نشاء گوجه فرنگی های 10های رشد کوتاهتر را معرفی کنند که غالبًا از ارقام رشد محدود هستند)

 (. 6اصالح شده را فقط می توان در مقادير زياد از فروشگاه های معتبر خريداری نمود)

(. اغلب ارقام 12می گردند)رقم از انواع گوجه فرنگی برای مقاصد مختلف کشت  7500بطور کلی در حدود 

( گوجه فرنگی از انواع رشد نامحدود می باشند لذا بوته های ُپر beefsteak( و درشت )cherryگيالسی )

حجمی را توليد می کنند و می توانند به ارائه محصول از تير ماه تا شروع سرمای پائيزه در فضای آزاد 

 (. 8بپردازند)

( ، slicingفرنگی را انتخاب کند که برای منظورهايی چون : "قاچ کردن" )هر کس می تواند ارقامی از گوجه 

( ، گوجه فرنگی های کوچک برای کشت در پاسيوها freezing( ، منجمد کردن )canningکنسرو کردن )

(patio( و محفظه ها )container گوجه فرنگی های ديرَرس ُپرمحصول ، گوجه فرنگی های مخصوص ، )

( و ُرب مناسب ترند. چنانچه اگر دارای فضای کافی هستيد، می توانيد مجموعه ای از ketchupتهيه ُسس )

(. سنگين ترين ميوه 3آنها را کشت نموده و مناسب ترين و مقبول ترين شان را برای سال های آتی برگزينيد)

ومًا واريته (. عم1اونس گزارش شده است) 12پوند و  7گوجه فرنگی توليدی تا سال های اخير با رکورد 

( گوجه فرنگی را براساس اندازه و شکل ميوه ها دسته بندی می کنند. ارقام درشت ، roughهای درشت )

( را برای تهيه برش هايی در ساندويچ مصرف می نمايند اّما ارقام beefsteak( و گوشتی)globeکروی )

به شکل توت فرنگی و اندازه  "Oxheart"کروی عمدتًا برای تهيه ُرب و تازه خوری بکار می روند. ارقام 

( oblong( گوجه فرنگی که بفرم کشيده )paste( و يا بافت خميری )Plumدرشت وجود دارند. ارقام آلويی )

( که بصورت کروی و cherryو گالبی شکل می باشند غالبًا برای تهيه ُرب استفاده می شوند. ارقام گيالسی )
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که کوچک و کشيده می باشند بواسطه مزه شيرين غالبًا در ساالدها  (grapeکوچک هستند و ارقام انگوری )

 (. 12مصرف می گردند)

 

 

 
 

 

 

 ( :heirloom = heritageپرورش ارقام رسمی )

ارقام رسمی گوجه فرنگی متعلق به واريته های قديمی اين گياه می باشند که از فصلی به فصل ديگر از طريق 

( resistantقبل رشد می يابند. اين گروه از واريته ها دارای مقاومت ) بذور ميوه های له شدۀ محصول سال

( دارند بگونه ای که يکنواختی ژنتيکی و wilderکمی نسبت به بيماريهای گياهی هستند و ظاهری وحشی )

طعم مناسب آنها نمی تواند بعنوان يک خصوصيت برتر برايشان سبب اولويت گردد. اصواًل به واريته هايی 

 50-100سال در مزارع دوام آورده باشند اّما واريته هايی که  100ن رسمی اتالق می شود که بيش از عنوا

( شناخته می شوند. ارقام رسمی گوجه فرنگی دارای normسال سابقه کشت دارند با عنوان ارقام معمولی )

 ( هستند. scallop( و پهن )oblong( ، کشيده )roundَاشکال مدّور )

 

 برای انواع گوجه فرنگی های رسمی برگزيده شده اند نشانه هايی از :اسامی که 

اندازه و برخی ديگر از  -شکل  -زمان برداشت محصول ، طول دوره رويش ، چگونگی معرفی رقم ، رنگ  

 (. 6خصوصيات بارز ميوه گوجه فرنگی ها را با خود دارند)
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 ارقام زودرس گوجه فرنگی :

ای گوجه فرنگی برای پرورش در خانه ها در دسترس قرار دارند و انتخاب يکی از چند دوجين از واريته ه

سازگارترين آنها با شرايط منطقه ای بستگی به اين موضوع دارد که چه خواسته ای از کاشتن آنها متصّور 

 روز پس از نشاء شدن تا اولين برداشت 60-80(. بسياری از واريته های زودرس گوجه فرنگی به 3است)

( که دارای سرمای cooler climate(. پرورش دهندگان گوجه فرنگی در مناطق سردسير )7،10نيازمندند)

 60( که در حدود early maturationپائيزه زودرس و فصل رشد کوتاهی هستند غالبًا از ارقام زودرس )

 (. 9،3روزگی پس از نشاء به ميوه دهی می رسند، بهره می برند)

 

ف تهّيه ُرب ، تهّيه برش و يا ساالد می باشد، می توان از ارقام زودرس بويژه انواع گوجه در مواردی که هد

  Brandy wine , Better boy , Early girl , Mr. stipey , German Johnsonفرنگی گيالسی نظير: 

 (. 9استفاده نمود)

 

 

 

 : "Early girl"گوجه فرنگی رقم  

ور ساير واريته ها را در شرايط باغچه های منازل متحمل گردد. اين از واريته هايی است که می تواند ج

 (.1واريته از رنگ مطلوب و طعم بسيار خوشايندی برخوردار است)
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 : "Yellow pear"گوجه فرنگی رقم  

 8دارد. اين واريته بيش از  "Early girl"از واريته های مطلوب ديگری می باشد که دوام بيشتری نسبت به 

فوت ارتفاع می يابد که نيازمند قيم ها و داربست های بيشتری است بطوريکه سيستم نگهدارنده بايد توسط 

 (. 1فوت تقويت گردند)  4*  4( با فواصل postتيرچه های قائم )

 

 

 
 

 

 

 

 ( :beefsteak = large meatyگوجه فرنگی های درشت و گوشتی )

 1اونس ) 6-8قرار می گيرند توانايی توليد ميوه هايی به وزن ارقامی از گوجه فرنگی که در اين گروه 

ounce = 35 g( را دارند. اين ميوه ها را بصورت تک تک برداشت نموده و بهمراه کاسبرگ های )calyx )

 , Jumbo , Laura , Carusoمتصل به آنها بسته بندی می کنند. از ارقام قديمی اين گروه می توان به : 

Trend مود اّما ارقام جديدتر نظير : اشاره نTrust   وMatch   با عملکرد باالتر ، ميوه های درشت تر و

( هستند وليکن آنها green back = green shoulderيکنواخت با عدم بروز عارضه "ميوه های نيم سبز" )

 (. 5( پوست ميوه حساسند)crazing( يا موزائيکی شدن )russetingبه عارضه زبری )

 



174 
 

 
 

 

 

 ( :Cluster tomatoرقام خوشه ای گوجه فرنگی )ا

( رشد می دهند و ميوه های آنها را truss( و بر روی داربست ها )vineاين ارقام را بصورت رونده )

و در آمريکا با نام  "truss tomato"بصورت خوشه ای برداشت می کنند لذا آنها را در اروپا با نام 

"cluster tomato" هايی چون هلند ، اسپانيا ، پرتغال ، اسرائيل ، کانادا ، اياالت متحده می شناسند. کشور

 (.5آمريکا و مکزيک از بزرگترين توليد کنندگان اين نوع گوجه فرنگی برای کارخانجات صنايع غذايی هستند)

 ( بيشتری برخوردارند لذا اين خاصيت که درaroma = flavorارقام خوشه ای گوجه فرنگی از عطر و طعم )

(. اغلب ارقامی که 5مرحله تکامل ميوه ها حاصل می شود، خواستاران زيادی در بين مصرف کنندگان دارد)

در اين گروه از گوجه فرنگی ها قرار دارند به سبب تمايل به رشد طويل تر نيازمند ايجاد سيستم های شبکه 

 (. 5( وسيع در محيط رشدشان می باشند)trellisبندی )
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 ( :determinateام رشد محدود گوجه فرنگی )ارق

ارقام رشد محدود گوجه فرنگی برای مناطقی که دارای سرمای زودرس پائيزه هستند، مناسبند زيرا تمامی  ---

محصول آنها ضمن دو هفته برداشت می گردند و برای محيط های کم وسعت مناسب ترند. ارقام رشد محدود 

فوت رشد می يابند و ميوه ها دارای  2-3( معمواًل به ارتفاع bushای )گوجه فرنگی با عادت رشد بوته 

 (. 12، 8رسيدگی نسبتًا همزمان هستند)
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واريته های رشد محدود گوجه فرنگی توليد محصول زياد در اندازه های مختلف می کنند. گوجه فرنگی های 

که محصول شکيل اين ارقام تقريبًا  بوته ای از بهترين نمونه های ارقام رشد محدود محسوب می شوند

همزمان برداشت می شوند. اين محصوالت را می توان برای تهيه کنسرو مصرف نمود و يا در سردخانه ها 

 (. 9نگهداری کرد. بوته های اين ارقام نيازی به قيم ندارند)

 

 

 
 

 

 

 ( :indeterminateارقام رشد نامحدود گوجه فرنگی )

( بطور مداوم رشد می نمايند و ميوه دهی و vineه فرنگی با عادت رشد رونده )ارقام رشد نامحدود گوج

(. به ارقام رشد نامحدود گاهًا ارقام "رشد نيمه 8برداشت محصول آنها تا زمان خشکيدگی بوته ها تداوم دارد)

. ( گفته می شوندvigorous determinate( و يا "رشد محدودهای قوی" )semi-determinateمحدود" )

 (. 12اغلب ارقام اصيل و قديمی گوجه فرنگی از انواع رشد نامحدود هستند)

 

( نامحدود هستند و بطور مداوم به growth habitارقام گوجه فرنگی گلخانه ای غالبًا دارای عادت رشد )

 10توليد گل و ميوه در راستای رشد ساقۀ اصلی می پردازند. اين گروه از بوته ها در ضمن يک فصل رشد 

(. واريته هايی که رشد نامحدود دارند به توليد محصول تا 5فوت هم می رسند) 3-40ماهه تا ارتفاع 

فرارسيدن اولين يخبندان پائيزه ادامه می دهند. اينگونه بوته ها نيازمند قيم هستند. درصورتيکه آنها را به 
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ند آمد. برای سطح زيرين بوته هايی ( در خواهtomato vineحال خود و بدون قيم رها کنند به حالت رونده )

( گسترانيد تا از قرار گرفتن ميوه ها بر سطح mulchکه به حال خود رها شده اند، می توان بستری از مالچ )

( نرم و چندال محکم گره cordزمين و پوسيدگی آنها جلوگيری بعمل آيد. بوته های دارای قيم را بايد با طنابی )

( pinch( بايد بگونه ای باشند که به ساقه ها اجازه رشد بدهند و سبب فشردگی )loopزد. حلقه های طناب )

 (. 9( ساقه گياه نگردند)cutو يا قطع )

 

 

 
 

 

 

پژوهش ها بر نقش پروتئين ديواره سلولی گياه گوجه فرنگی در طوالنی شدن دوره و دوام رشد آن تأکيد 

( و expansinهای مولد آنزيم های درون سلولی گياهان )دارند. نتايج نشان می دهند که ارتباط قوی بين ژن 

سرعت رشدشان وجود دارد اّما اين ارتباط بصورت مطلق نيست بطوريکه احتمااًل دوام رشد گياهان بوسيله 

اين آنزيم ها کنترل می شوند ولی توسط ساير محدودکننده های رشد در شرايط فيزيولوژيکی همراهی می 

 (. 2گردند)
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 ( :Hybridارقام هيبريد گوجه فرنگی )

( open-pollinatedارقام جديد گوجه فرنگی اکثرًا از انواع هيبريد می باشند لذا نسبت به ارقام غير هيبريد )

پيشين به سبب برخورداری از خصوصيات برتر بخوبی توسعه يافته و در سال های اخير جايگزين ارقام 

( "نيم disorders: مقاومت به بيماريهای گياهی ، مقاومت به عارضه )قديمی گرديده اند. خصوصياتی چون 

سبز ماندن" ميوه ها ، مقاومت به "ترک برداشتن" ميوه ها ، مقاومت به "زبر شدن پوست" ميوه ها 

(russet(اندازه مناسب و عملکرد باال از بارزترين ويژگيهای ارقام جديد هيبريد هستند ، )5،9 .) 

 

 

گوجه فرنگی که از توانايی توليد بسيار بااليی برخوردارند از خصوصياتی مرکب از ارقام سنتی و ارقام هيبريد 

(. کمپانی های تخصصی توليد کننده بذور هيبريد بطور مداوم نسبت 12ارقام اصالح شدۀ تجارتی بهره مندند)

(. ارقام 5ی تالش می کنند)( ارقام جديد و شناساندن آنها به توليدکنندگان گوجه فرنگreleasedبه معرفی )

 جديد هيبريد گوجه فرنگی عمومًا به دو دسته تقسيم بندی می شوند: 

 (beefsteakارقام درشت و گوشتی ) -الف

 ( clusterارقام ريز و خوشه ای ) -ب
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( حاوی بذور گوجه فرنگی به حروف مخففی بر می container( يا قوطی های )tagاغلب بر روی برچسب )

 ( :9،7وريم که مؤيد مقاومت ارقام به برخی عوارض و بيماريها می باشند نظير)خ

 

 

V پژمردگی ويرتيسيليومی STWV پژمردگی خالدار ويروسی 

F پژمردگی فوزاريومی FCR ترکيدگی ميوه 

N نماتد ASC آسکومايست 

T ويروس موزائيک توتون GLS لکه برگی خاکستری 

A پوسيدگی آلترناريايی ساقه BS لکه های باکتريايی 

S , ST لکه برگی استامفيليومی TYLC پيچيدگی و زردی برگ 
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 «( :12( ارقام معمولی گوجه فرنگی ها بشرح زير می باشند )3جدول»

   

Beefsteak VFN  ، هيبريد مقاوم به نماتدها

 فوزاريوم و ويرتيسيليوم

Mortgage lifter  از ارقام گوشتی بسيار

 (giganticدرشت )

Big boy يک هيبريد رشد محدود Patio  از ارقامی که برای باغچه

های جعبه ای اصالح شده 

 اند

Black krim  از ارقام قرمز و ارغوانی

 با منشاء منطقه کريمه

Purple haze  از ارقام گيالسی با رشد

 نامحدود

Brandy wine  از ارقام گوشتی با رنگ

 صورتی و رشد نامحدود

Roma VF  از ارقام آلويی که در سوپر

 مارکت ها عرضه می شود

Burpee VF  از ارقام تجارتی قديمی

 مقاوم به بيماريها

Rutgers  از ارقام تجارتی قابل

 مالحظه 

Early girl از ارقام کروی زودرس San marzano  از ارقام آلويی مطلوب

 يتاليامردم ا

Gardener`s 

delight 

از ارقام گوجه فرنگی  Santa F1 از ارقام ريز انگليسی

انگوری هيبريد چينی که 

در آمريکا و جنوب شرقی 

 آسيا طرفدار دارد

Juliet  از ارقام گوجه فرنگی

 انگوری

Shephard`s 

sack 

از ارقام ميوه درشت 

 مطلوب در کشور "ولز"

Marmande مه از ارقام تجارتی ني

 گوشتی آمريکا

Sweet 100  از گوجه فرنگی های

گيالسی ُپر محصول با رشد 

 نامحدود 

Money maker  از نژادهای انگليسی

 گلخانه ای

Yellow pear  از ارقام گالبی شکل زرد

 رنگ
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 «( :12( ارقام گوجه فرنگی با طعم استثنايی )4جدول»

  

Aunt Ruby`s 

German green 

وشتی سبز از ارقام گ

 رنگ ويژه ادويه              

Elbe  از ارقام گوشتی نارنجی

 رنگ

Azoykcha  از ارقام روسی زرد

 رنگ

German Johnson از ارقام گوشتی شيرين 

Andrew Rahart 

Jumbo Red 

از ارقام گوشتی 

 قرمز رنگ

Great Divide  از ارقام گوشتی قرمز

 رنگ

Black Field  از ارقام گوشتی رشد

امحدود با رنگ ن

 قرمز تيره

Ispolin  از ارقام سيبريايی

 صورتی رنگ

Black cherry  از ارقام گوجه

فرنگی گيالسی با 

 رنگ قهوه ای تيره

Lucky cross         از ارقام دو رنگ

 قرمز-نارنجی

Box Car Willie  از ارقام گوشتی

 قرمز رنگ

Marianna`s 

peace 

از ارقام گوشتی قرمز 

 رنگ

Brandy  wine  از ارقام گوشتی

 قرمز رنگ

Mortgage lifter  از ارقام گوشتی قرمز

 رنگ

Cherokee purple  از ارقام گوشتی

 ارغوانی

Red pear  از ارقام گالبی شکل و

گوشتی معطر ويژه 

 ساالد

Crnkovic 

Yugoslavian 

از ارقام گوشتی 

 قرمز رنگ

Rose  از ارقام خيلی درشت و

 شيرين

Earl`s Faux ارقام گوشتی  از

قرمز متمايل به 

 صورتی

Urbikany از ارقام سيبريايی 
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 «( :7( ارقام گوجه فرنگی های درشت رايج در ايالت جورجيای آمريکا)5جدول»

   

تعداد روز  ارقام

 تا بلوغ

اندازه 

 ميوه

 مقاومت به بيماريها شکل ميوه

Amelia 78 L , XL Oblate FCR , V , ST , F , 

TSWV 

BHN444 80 L , XL Globe V , TSWV , F 

BHN640 80 L , XL Globe TSWV , V , F 

Biltmore 80 L Deep oblate V , ASC , ST , F 

Carolina gold 78 L , XL Deep oblate V , F 

Crista 78 L , XL Round F , V , TSWV 

Florida 4VR 75 VL Deep oblate F , GLS , ASC , V 

Florida91 72 L Deep oblate F , GLS , ASC , V 

Mountain crest 75 L , XL Flat globe FCR , V , F 

Mountain 

spring 

78 XL Deep oblate F , ST , V , FCR 

Sebring 75 L , XL Deep oblate F , ST , V , FCR 

Solar fire 75 L Flat round F , ST , Y 

Solar set 75 M , L Flat round F , ASG , GLS , V 

Solimar 78 L Globe F , ASC , GLS , V 

Talladega 78 L , XL Globe F , TSWV , V 

Tygress 78 L Deep oblate F , V , GLS , TYLC 
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 «( :7(  ارقام گوجه فرنگی های گيالسی و ساالدی رايج در ايالت جورجيای آمريکا)6جدول»

   

تعداد روز تا  امارق

 بلوغ

 مقاومت به بيماريها شکل ميوه اندازه ميوه

  ارقام گيالسی

Cherry grande 65 Cherry Globe F , ST , ASC , V 

Mountain belle 68 Cherry Round oval F , V 

  ارقام ساالدی

BHN 685 75 Roma Blocky globe F , V , TSWV 

Plum crimson 75 L , XL Saladette F , V 

Plum daddy 75 Roma Elongated roma F , V 

Puebla 72 M Elongated cyl F , ST , ASC , V , BS 

 

 

 

 

 ( :Seed Plantingکاشت بذور گوجه فرنگی )

خورشيد می درخشد و بوته های گوجه فرنگی در باغچه بخوبی رشد کرده اند و همسايه شما درباره داشتن 

ياط خانه اش الف زنی می کند و شما با خود می انديشيد که آيا اين زمان هم می محصول گوجه فرنگی در ح

 (. 1توان گوجه فرنگی کاشت؟ ... که البته بايد در مقابل وسوسه و اشتياق بی جا مقاومت کنيد)

( و نيازمند فصل رشد نسبتًا طوالنی و مناسب با رقم warm seasonگوجه فرنگی گياهی گرمادوست )

(. نشاءهای گوجه فرنگی را ممکن است از 1،3ست و نسبت به سرمازدگی و يخبندان حساس است)انتخابی ا

يک گلخانه پرورش نهال بخريد و يا اينکه شخصًا بذور آنها را تهيه نمائيد و در شرايط حفاظت شده 

(indoor طی مدت )(. 3د)هفته پرورش دهيد تا زمان انتقال آنها به شرايط محيطی طبيعی فراهم شو 4-6

بوته های گوجه فرنگی در مواجهه با دمای پائين صدمه می بينند بنابراين نبايد آنها را تا گرم شدن هوا به 

 (. 3( محافظت کرد)sudden chillsمکان اصلی منتقل نمود و همچنين بايد آنها را از سرمازدگی ناگهانی )

ناسب استفاده شود لذا تهيه نشاءهای سالم برای دستيابی به محصوالت يکنواخت تر بهتر است از نشاءهای م

و با کيفيت به موفقيت توليد کمک می نمايد. بسياری از بيماريها از طريق نشاءها به مزرعه سرايت 

(transmission( "می يابند لذا استفاده از "ريشه جوش )rooted suckers و نشاءهايی که توسط )

 whiteند زيرا امکان آلودگی آنها به آفاتی چون مگس سفيد )سايرين توليد شده اند، می تواند خطرناک باش

fly( و تريپس )trips و همچنين بيماريهای قارچی و ويروسی وجود دارد بطوريکه استفاده از نشاءهای )

 (. 5ماهه خواهد شد) 9مشکوک باعث به مخاطره افتادن يک دوره رشد 

( گردند و از طويل شدن بی leggyارای ساقه های قوی )محل پرورش نشاءها بايد آفتابگير باشد تا بوته ها د

(. بمنظور نشاء 11وات نور مصنوعی برای هر فوت مربع نياز می باشد) 20رويه آنها جلوگيری شود لذا به 

بوته های گوجه فرنگی در زمين اصلی بايد اقدام به کاشت بذور گوجه فرنگی در شرايط حفاظت شده 
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(indoorنمود و يا اينکه ن ) شاءهای مورد نياز خودتان را از محل های مطمئن خريداری کنيد سپس آنها را

هفته به مرحله انتقال  6-8در شرايط اقليمی مناسب به زمين اصلی منتقل سازيد. بذرهای کشت شده پس از 

(transplant( می رسند. بستر بذرها بايد بصورت مساوی از پيت خزه )peat moss( و پرليت )perlite )

 (. 1کيل شود)تش

( و يا growth roomنشاءهای مورد نياز را می توان در مکان های جداگانه ای چون اتاقک های رشد )

( پرورش داد وليکن بکارگيری محفظه های کوچکتر بواسطه کنترل growth chamberمحفظه های رشد )

ی سيستم ها نيز نشاءها را بر سهل تر نور و دما می تواند از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند. در برخ

( با بيش از foam( و اسفنج مصنوعی )rock wool( کوچکی از جنس پشم شيشه )slabروی صفحه های )

( را root ball( پرورش می دهند چنانکه در اين روش ها می توان تمامی حجم ريشه ها )cubeحفره ) 75

ها نيز نشاءها را در قاب های سلولی بر روی  بصورت موفقيت آميزی منتقل نمود. همچنين در برخی سيستم

 (. 5( کشت می کنند)peat mixبستر حاوی پيت )

صفحه های محل کاشت بذور را برای سهولت در جابجايی بر روی سينی هايی قرار می دهند و در کف سينی 

فره يک عدد بذر ها نيز سوراخ هايی برای تخليه محلول غذايی مازاد تعبيه می کنند سپس در داخل خاک هر ح

می کارند. اين بذرها نيازی به پوشاندن ندارند وليکن پوشانيدن آنها با اليه نازکی از پرليت و يا ورميکواليت 

(vermiculite به سبز کردن يکنواخت بذور کمک می نمايد. کشاورزان موفق معمواًل از )درصد بذر  10-15

 (.5ه های ناسالم و خسارت ديده استفاده می نمايند)اضافی برای توليد نشاءهای ذخيره جهت واکاری بوت

 

 

 
 

 

 6حدود  PHپس از اتمام بذرکاری هر سينی بايد آنرا بخوبی آبياری نمود. محيط کشت بذرها بهتر است دارای 

( مناسبی انتقال می دهند. در benchباشند. سينی ها را برای جوانه زنی بذرها بر روی ميز يا سکوی)

پرورش می   Growth chamberو   Lighted roomدر محيط های قابل کنترل نظير: صورتيکه بذرها 

و تهويه  𝟖𝟎𝒐𝑭-75( و دمای foot candleفوت شمع ) 1000-1500يابند، بهتر است با روشنايی 

(ventilation کافی تنظيم گردند. بر روی تمامی سينی ها بهتر است برچسب های حاوی نوع رقم و تاريخ )

 (.5نصب شوند)کشت 
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هفته قبل از انتقال شان به زمين اصلی در خزانه ها  6-8برای تهيه نشاءهای گوجه فرنگی بايد بذور آنها را 

هفته قبل از آخرين يخبندان  11-12يا جعبه هايی کشت نمود اّما کشاورزان با تجربه اقدام به کاشتن بذور 

درجه  5مانی رشد می يابند که دمای محيط بيش از (. اکثر گياهان زراعی و باغی ز11بهاره می نمايند)

سانتيگراد باشد لذا در بسياری از کشورها اقدام به تعيين نقشه های دمايی مناطق مختلف بر اساس ماههای 

(. واريته 10سال می نمايند تا کشاورزان را در زمينه شروع کاشت بذور محصوالت مختلف ياری رسانند)

نشوند، جوانه نخواهند زد و همچنين برای ادامه 𝟏𝟎𝐨𝐂 ه دمای خاک بالغ بر  های گوجه فرنگی تا زمانيک

 (.10نيازمندند لذا سرعت رشد آنها در هوای خنک به کندی صورت می گيرد)  𝟕𝐨𝐂رشد به دمای باالتر از 

  

 

 «( :7( تأثير دمای خاک بر جوانه زنی بذور گوجه فرنگی )7جدول»

   

 

   

 

 

نهال توليد نمايد. برای  4000گرم( از بذور گوجه فرنگی می تواند  35/28-1/31هر اونس )اونس برابر 

اينچ مربع نياز می باشد. بذرها را در عمق  1توليد هر نشاء با کيفيت به فضايی معادل 
𝟏

𝟒
 - 

𝟏

𝟖
اينچ می کارند و  

ساعت پس از کاشت حائز  46-72با اليه نازکی از ورميکواليت می پوشانند. کنترل دما و رطوبت ضمن 

(. زمانيکه بذور گوجه فرنگی را در عمق 7اهميت است)
𝟏

𝟐
اينچی خاک بکارند برای سبز شدن در دمای  

𝟓𝟗𝐨𝐅  𝟕𝟕روز و در دمای  14به𝐨𝐅  (. بستر بذرها بايد در اتاق و يا گلخانه 7نيازمند است) روز زمان 6به

( پاشيده شوند و مرتبًا آبياری گردند تا به thinقرار گيرد. بذرها بايد با تراکم کمتر) 𝟕𝟎𝐨𝐅 - 60ای با دمای 

 (. 1اينچ رشد کنند) 6-8اندازه 

 

انتقال دهند تا به رشد کافی در پس از سبز شدن بذور بايد محفظه حاوی آنها را به محل روشن و خنکی 

𝟒𝐨𝐂 (𝟒𝟎𝐨𝐅 )( برسند. ميزان دما بويژه در شب ها نبايد هيچگاه به کمتر از 𝟔𝟎𝐨𝐅) 𝟏𝟓𝐨𝐂شرايط دمايی 

( نشاءها stragglyنزول کند. فراهم نمودن چنين شرايطی باعث جلوگيری از رشد بی رويه و غير مناسب )

وسعه ريشه های قوی می افزايد. برای آبياری نشاءها می توان ظرف حاوی آنها را برای می گردد ولی بر ت

مدت محدودی در ظروف بزرگتری که حاوی مقداری آب هستند، قرار داد تا به مقدار کافی آب جذب کنند که 

 (. 3( بوته های جوان جلوگيری می نمايد)damping offچنين شرايطی از خفگی )

 

( cm 5اينچ ) 2ندازه دمای هوا اهميت دارد بنابراين بايد دمای خاک مزرعه را در عمق حرارت خاک به ا

-𝟓𝟓𝐨𝐅-50 (𝟏𝟑𝐨𝐂روز متوالی اندازه گيری نمود. حداقل حرارت خاک برای رشد گياه گوجه فرنگی  7برای 

 ( می باشد. 10

 

 95 85 77 68 60 هايت(دمای خاک )درجه فارن

 4 5 6 8 14 تعداد روزها تا سبز شدن
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بذرها را می توان به آرامی در داخل حفره هايی به عمق 
𝟏

𝟐
( ايجاد شده dibbleاينچ که توسط ميخ نشاء )  

اينچی به گلدانهای پالستيکی  3-4( نمود. بوته ها را در مرحله tampedاند، قرار داد و با خاک سبک ُپر )

 (. 5اينچی به درون پاکت های پالستيکی منتقل می کنند) 6( و در مرحله bottomlessبدون ته )

 

روز سبز می شوند. بوته ها بايد با محلول های غذايی بخوبی  7-10ن ( ضمseedlingگياهچه های جوان )

اينچ( جهت انتقال برسند.  4-6هفته وقت الزم است تا بوته ها به حداقل رشد الزم ) 3-4تغذيه شوند. حداقل 

( با حداقل bleachخاکهای مورد استفاده را بايد قباًل استريل نمود و سينی ها را با محلول ضد عفونی )

اينچ  1از عوامل بيماريزا پاک نمود. نشاءها در زمان انتقال بايد دارای حجم ريشه ای به قطر  %10لظتغ

( fertigationآبياری )-کود  ppm 50(. بوته های نشاء را در خزانه می توان با محلول کودی 5باشند)

 (. 7شه ها باشد)( و تودۀ فشرده ای از ريsturdy(.  نشاء خوب بايد دارای ظاهری محکم )7نمود)

 

 

 
 

 

( توصيه می شود و حرارت کمتر از 𝟑𝟓𝐨𝐂-24) 𝟗𝟓𝐨𝐅-75بهترين حرارت برای رشد نشاءهای گوجه فرنگی 

𝟓𝟕𝐨𝐅 (𝟏𝟒𝒐𝑪(قادر به تأخير انداختن رشد و مشوق ابتال به بيماريهای گياهی بوته ها است )3،1 .) 
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می توان در بسياری از انواع محفظه ها و گلدان هايی که دارای سوراخ های  نشاءهای گوجه فرنگی را غالبًا

زهکش باشند بنحو مطلوبی پرورش داد. برای اين منظور ابتدا بايد محفظه ها را با مخلوطی از خاک شامل : 

( باغچه و يک قسمت از کمپوست پاستوريزه شده sterilizedدو قسمت از خاک استريل شده )

(pasteurized(و يک قسمت ورميکواليت يا پرليت ُپر نمود )بذور گوجه فرنگی را به تعداد 3 .)عدد  3-4

اينچ از همديگر ايجاد شده اند و به عمق  2-3درون حفره هايی که به فاصله 
𝟏

𝟐
اينچ قرار می دهند. محفظه   

برای طی اين دوره به ها را در محيط گرم و مرطوب تا زمان سبز شدن بذور قرار می دهند. بطور معمول 

 (. 3روز زمان نياز می باشد) 14-6

 

 

 
 

 

-2همچنان که بوته های نشاء گوجه فرنگی بيشتر و بيشتر رشد می کنند، الزم است آنها را زمانی که دارای 

( بزرگتر حاوی خاک غنی تر منتقل نمائيد. اجازه دهيد تا containerبرگ حقيقی شدند به محفظه های ) 1

ر فاصله دو آبياری متوالی بخوبی خشک شود اّما به هيچوجه به پژمردگی گياه نينجامد. در هر سطح خاک د

( manure teaروز يکبار با افزودن کودهای شيميايی و يا آلی نظير افزودن بخش مايع کودهای دامی ) 10

ايجاد تعادل در  ( به آب آبياری برایfish emulsionو بخش مايع کود حاصل از انباشتن ماهی های زائد )

 (. 3عناصر غذايی خاک اقدام کنيد)
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 کاشت مستقيم بذور گوجه فرنگی در زمين اصلی دارای معايب زير است :

 کنترل دشوارتر علفهای هرز  -1

 آماده سازی مشکل تر بستر بذر  -2

 احتمال شستشوی خاک پوشش بذور و يا دفن شدن بذور با خاک ناشی از آبياری  -3

 (7ين برداشت)هفته ای اول 2-3تأخير  -4

 

 

 نوع خاک و آماده سازی بستر :

گياه گوجه فرنگی را می توان بر روی خاکهای مختلف پرورش داد اّما مناسب ترين خاکها بايد دارای بافت 

(. گوجه فرنگی به دليل گرماپسندی نيازمند 7شنی يا لومی ، حاصلخيز و زهکش دار با عمق کافی باشند)-لوم

ناسب است لذا بايد از انتخاب اراضی با زهکش نامناسب اجتناب ورزيد زيرا جمع اراضی نورگير با زهکش م

شدن آب آبياری و بارندگی در اطراف بوته ها سبب شيوع انواع بيماريهای گياهی می شوند. خاک زير کشت 

گوجه فرنگی بايد سبک ، متخلخل و حاوی مقادير کافی هوموس باشد و در شرايطی که خاک از بافت رسی 

رخوردار است بايد از طريق افزودن موادی چون پيت خزه و شن به اصالح آن اقدام نمود لذا برای تعادل ب

(. بطور 3عناصر غذايی خاکهای فقير می توان بروش افزودن کمپوست، کودهای دامی و کود سبز اقدام کرد)

 6-7( يعنی حدود neutralتقريبًا خنثی ) PH( با well drainedکلی گياه گوجه فرنگی خاکهای زهکش دار)

 (. 9،6را می پسندد)

 

 

 
 

  

سطح زمين در صورتی که از بقايای گياهی پوشيده شده باشد بايد آنرا قبل از شخم زدن با موور يا ديسک 

هفته قبل از کاشت جهت پوسيدن دفن کرد. برخی از ريشه های  6-8آماده نمود سپس با شخم عميق بقايا را 

اينچی خاک  12-24فوتی خاکها نفوذ يابند اّما اکثريت ريشه ها در اعماق  10ا عمق گوجه فرنگی قادرند ت

 mold board = turning plow = bottomتوسعه می پذيرند لذا استفاده از گاوآهن های برگرداندار )

plow آب ( می توانند بيشترين حجم خاک را برای رشد ريشه ها فراهم سازد تا به بيشترين عناصر غذايی و
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و يا خاک رسی سنگين به شدت محدود  "hard pan"دسترسی يابند اّما رشد ريشه ها در صورت وجود اليه 

اينچ برای رشد  16-18( تا عمق sub-soilerبا زيرشکن ها ) "hard pan"می شوند و در هم شکستن اليه 

 (.7بهينه ريشه ها و زهکشی آب مازاد ضرورت دارد)

 

 rotaryذاشتن مالچ پالستيکی و انجام نشاء بايد سطح خاک را با روتاری )توصيه می شود که قبل از گ

tiller( و يا ديسک دوبل )double disc hiller(بخوبی آماده ساخت )محل کاشت گوجه فرنگی بايد کاماًل 7 .)

و  (. استفاده از گياهانی چون: يوالف ، چاودار9( و برخوردار از رطوبت کافی باشد)full sunآفتابگير )

( بعنوان پوشش زمستانه باعث بهبود خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک می شوند اّما rye grassلولويوم )

پوند ازت خالص در هکتار  20–30بهتر است که به ميزان  30:1در حدود   C : Nبدليل باال رفتن نسبت 

 (. 7گوجه فرنگی صورت پذيرد) هفته قبل از نشاء 4 -6مصرف گردد. برگرداندن اين گياهان به زير خاک بايد 

برای گوجه فرنگی های گلدانی می توان از ترکيب خاک با فرمول : 
𝟏

𝟑
کمپوست ،   

𝟏

𝟑
پيت خزه و  

𝟏

𝟑
پرليت يا  

ورميکواليت استفاده نمود گواينکه استفاده از گلدان های کوچک نيازمند آبياری با دفعات بيشتری است که اين 

 (. 11ديدن ساختمان خاک و سفت شدن سطح آن می گردد) عمل منجر به صدمه
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 (:transplantingنشاء کاری بوته های گوجه فرنگی )

( قبل از گرم شدن هوا و خاک زراعی out doorکاشت بوته های گوجه فرنگی در شرايط محيطی طبيعی )

( داشته باشد زيرا در چنين earlyنمی تواند هيچگونه دستاوردی برای حصول به محصول زود هنگام )

شرايطی بوته ها به مرحله گلدهی نمی رسند و در صورت گلدهی نيز دچار ريزش گلها خواهند شد. با کاشت 

بهنگام گوجه فرنگی گواينکه ممکن است چند روزی از اوايل فصل رشد را از دست بدهيد اّما در صورتی که 

شدن هوا دارای سرعت رشد بيشتری خواهند شد و عقب عناصر غذايی آن تأمين شده باشند بواسطه گرم 

( بيفتند surpass( نموده و حتی ممکن است از بوته های زود کشت هم جلو )catch upماندگی ها را جبران )

 (. 1لذا نشاءکاری خيلی زود نمی تواند نظر شما را برای دستيابی به محصول مطلوب برآورده سازد)

( و aged manureبا شخم عميق بهم می زنند و با کودهای آلی پوسيده )در ابتدا زمين مورد نظر را 

کودهای تجارتی تقويت می کنند. بوته های گوجه فرنگی قادر به ايجاد ريشه های نابجا از محل تماس ساقه ها 

با خاک می باشند و بدينطريق از حجم وسيعتری از خاک بهره می گيرند و شاخ و برگ بيشتری توليد می 

(. نشاءهای گوجه فرنگی را قبل از اينکه ريشه های آنها به ديواره های گلدان ها برسند، بايد انتقال 1)کنند

 (. 11داد تا پس از انتقال دچار توقف رشد نگردند)

 

 

 
 

 

نشاءهای رشد يافتۀ گوجه فرنگی را قبل از انتقال به زمين اصلی و محيط خارج بايد با شرايط طبيعی مقاوم 

( تا قادر به رشد در شرايط باد ، باران ، 6،11،1( داد)acclimate( و سازگاری )hardening offسازی )

(. برای ايجاد سازگاری نشاءها با شرايط طبيعی بهتر 11تابش خورشيد و تغييرات دمای آب و خاک باشند)

ل و در معرض روز قبل از نشاء کاری در زمين اصلی به محيط خارج انتقا 10-14است که آنها را به مدت 

برگ حقيقی جديد خواهند شد بنابراين می توان نشاءها را روزها از  2هوا قرار دهند که در اين مدت دارای 

زير سايبان و وضعيت سايه خارج ساخته و شبها مجددًا به حالت قبل برگردانيد. سازگار ساختن نشاءها حتمًا 

ر نشاءها را از ساير گلخانه ها خريداری شده بايد قبل از انتقال کليه نشاءها انجام پذيرد حتی اگ

 (.3،11،1باشند)
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پس از اينکه نشاءها با شرايط محيطی سازگاری داده شدند و احتمال سرمازدگی در اثر کاهش دمای شبانه از 

بين رفت، بايد اقدام به انتقال نشاءهای گوجه فرنگی به باغچه ها و پاسيوها نمود. درصورتيکه از محفظه 

ته شده از  کاغذ و يا پيت بهره می گيريد، می توانيد نشاءها را بدون خارج نمودن از محفظه ها های ساخ

اينچ در خاک استقرار يابند  3-4بطور مستقيم در چاله ها قرار دهيد. نشاءها بايد تا اولين برگ حقيقی يعنی 

يد باشند سبب خروج آب از خاک زيرا بخش هايی از خاک همراه بوته ها نيز اگر بيرون از چاله و در معرض د

 (. 3،7اطراف ريشه ها و خشکيدگی بوته ها خواهند شد)

 

بهتر است نشاءهای گوجه فرنگی را عصرگاهان به باغچه ها منتقل کنيد. توجه داشته باشيد که حداقل دمای 

(. 3گوجه فرنگی نشود) ( باشد تا منجر به سرمازدگی و مرگ بوته های𝟒𝟓𝒐𝑭) 𝟕𝒐𝑪شبانه نبايد کمتر از 

است. بوته های گوجه فرنگی را بايد در بخش  𝟓𝟎𝒐𝑭مينيمم درجه حرارت برای نشاء گوجه فرنگی حدود 

(. اگر اصرار بر کاشت زودهنگام داريد بايد روی بوته های جوان را با پوششی 6های آفتابگير کشت نمود)

 (. 9نبينند)بپوشانيد تا در اثر سرمازدگی ديررس بهاره آسيب 

 6-8هفته ای باشند که از ارتفاع حدود  5-6بوته های گوجه فرنگی برای نشاء شدن بايد الاقل دارای عمر 

اينچ و قطر 
𝟑

𝟖
 - 

𝟏

𝟒
(. نشاء را فورًا بايد در مزرعه اصلی کشت نمود اّما در صورتيکه ملزم 7اينچ برخوردارند)  

 (. 7قرار دهيد و ريشه های آنها را مرطوب نگهداريد) 𝟔𝟓𝒐𝑭 - 55ی به نگهداری باشيد بايد آنها را در دما

( تقويت شوند بزودی starter solutionبوته های گوجه فرنگی در صورتيکه با محلول های استارتر )

خواهند توانست تا شوک حاصل از انتقال را بگذرانند. اين محلول ها شامل: دو قسمت آب و يک قسمت از 

( شود. settle( می باشند. بهتر است اجازه دهيد تا مخلوط حاصل ته نشين )siftedلک شده )کمپوست ا

محلول را می توان قبل و بعد از مستقر کردن نشاءها در حفره ها و يا کنار بوته ها ريخت. همچنين از 

قمند غالبًا در انتقال ( نيز می توان استفاده نمود. باغداران عالsea sprayکودهای فسفاته و افشانک آب دريا )

نشاء ها تعجيل می ورزند. چنين مواردی نيازمند اقدامات حفاظتی نظير پوشانيدن بوته ها با مواد تجارتی 

 (. 3مناسب ، سبدهای وارونه و يا کارتن های شير خواهند بود)

 

گی به داشتن روش های مختلفی برای کاشت گوجه فرنگی بکار گرفته می شوند اّما موفقيت همگی آنها بست

 (: 5نشاءهای سالم می باشد. بوته های گوجه فرنگی را در قالب سيستم های زير کشت می کنند)

 (peat systemپيت ) -1

 (saw dustخاک اّره ) -2

    (rice hullپوسته برنج ) -3

 

( تا حد امکان عميق کشت نمود زيرا amendبوته های نشاء را بايد در خاک های حاصلخيز و اصالح شده )

(. برای 9ه های جديد در چنين شرايطی از تمامی بخش های ساقه که با خاک در تماسند، خارج می گردند)ريش

( استفاده می شود. در اين روش ابتدا برگهای قاعده trenchانتقال نشاءهای بلند از روش "حفر شيار" )

ينچ حفر شده است ا 3-4نشاءها را بطور کامل حذف می کنند سپس نشاء را در داخل شياری که بعمق 

بصورت افقی می خوابانند بطوريکه انتهای ساقه در بيرون از خاک قرار گيرد و روی ساقه ها را با خاک می 

پوشانند تا ساقه به توليد ريشه اقدام کند. در اين روش کودها را مستقيمًا در داخل شيار نمی ريزند زيرا باعث 
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( meshمی توان از توری های فلزی با سوراخ های )(. همچنين 11سوختگی ساقه های لطيف می شوند)

(. حفظ 1فوت در عمق خاک نفوذ می يابند) 4اينچ نيز بهره گرفت. ريشه های گوجه فرنگی حداقل  6حدود 

(. بوته های استقرار يافته 7رطوبت خاک در ضمن دو هفته اول پس از نشاء کردن بوته ها حائز اهميت است)

( و آبياری سنگين نيز باعث صدمه ديدن ريشه های نشاءها خواهد 1اری نيازمندند)فقط به هفته ای يکبار آبي

 (. 11شد)

 

 تراکم کاشت بوته های گوجه فرنگی به موارد زير بستگی دارد:

 عادت رشد گياه )گسترده يا فشرده(  -1

 اندازه گياه در مرحله بلوغ )کوچک ، متوسط ، بزرگ(  -2

 بنيه واقعی ارقام -3

 نوع آب و هوا  -4

 ر رطوبت خاکمقدا -5

 ميزان عناصر غذايی قابل دسترس -6

 سيستم مديريت زراعی -7

    (7حاصلخيزی خاک ) -8

 

 

 
     

 

فواصل کشت بوته ها را بايد به گونه ای انتخاب نمود که اجازه حد اکثر رشد را بيابند و فاصله رديف ها 

(room بقدری باشد که امکان چرخش هوا و برداشت محصول وجود داشته باشد که ) اين فواصل بر اساس

(. انتخاب مناسب ترين فاصله کشت برای ارقام جديد گوجه فرنگی در فضای 9نوع واريته ها متفاوت است)

آزاد به عواملی چون حاصلخيزی خاک ، وضعيت باد و تابش خورشيد در منطقه نيز بستگی دارد چنانکه در 

 (. 11ا آفتاب سوختگی ميوه ها ايجاد نشود)صورت تابش شديد خورشيد بايد فواصل بوته ها را کاهش داد ت
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( و هرس کردن مناسب و trellisتراکم بوته ها را در سطوح کوچک خانگی می توان با ايجاد شبکه ها )

فوت مربع را در نظر  3-5/3(. معمواًل برای هر بوته گوجه فرنگی وسعتی برابر با 11بموقع مديريت نمود)

فوت فاصله بين  5( اقدام به اختصاص twin-rowsدو رديفه بوته ها ) می گيرند اّما در سيستم های کاشت

 (. 5مرکز دو رديف مجاور می نمايند)

 

فوت  5در هر  𝟔𝟎𝒄𝒎 - 45( و رشد محدود هستند بفواصل bushنشاءهايی که از واريته های بوته ای )

بوته در هکتار ولی واريته های  4760-4860( يعنی به تعداد 7،9،3اينچ در روی رديف ها ) 18-24معادل 

اينچ در روی رديف ها  20-30فوت معادل  6در هر  𝟕𝟓𝐜𝐦-48( و رشد نامحدود را بفواصل vineرونده )

اينچی را در روش تک رديفی و  12-24(. برخی ديگر نيز بطور کلی فواصل 9،1،3،6،7کشت می شوند )

 (. 11توصيه می کنند) اينچی بوته ها را در روش دو رديفی 18-24فواصل 

( بسيار اهميت دارد تا رشد آنها با تنش های غير عادی مواجه نگردند. looseکاشت بوته ها در خاکهای نرم )

( سپس به مقدار 6( محکم می سازند)patخاک اطراف بوته ها را با فشار ماليم )
𝟏

𝟐
 - 

𝟏

𝟒
فنجان از کودهای آلی  

اء می افزايند. اگر خاک دارای واکنش اسيدی و يا سابقه پوسيدگی جوانه کامل به خاک اطراف هر بوته نش

( bone meal( از پودر استخوان )hand ful( باشد بايد به اندازه يک مشت )blossom end rotانتهايی )

 (. 1( به ازای هر بوته اضافه نمود)dolomite limeو سنگ آهک دولوميت )
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 نگی :آبياری بوته های گوجه فر

دفعه در هفته آبياری نمود. بطور  1-2بوته های گوجه فرنگی را بايد با در نظر داشتن بارندگی ها به مقدار 

ليتر( آب به  95/0گالن =  quart  =25/0 1ليتر ) 1-2کلی گياه گوجه فرنگی در شرايط گلخانه ای نيازمند 

يکه گياه گوجه فرنگی نيازمند مقادير زياد ازای هر بوته در روز ضمن دورۀ حداکثر رشد می باشد. باوجود

آبياری است اّما بسيار حساس به شرايط غرقاب می باشد و در آن صورت سريعًا دچار پوسيدگی پيتيومی 

(. 7درصد آب قابل دسترس گياه از خاک انجام پذيرد) 50(. آبياری بايد قبل از تخليه 5ريشه ها می گردد)

 25/1دفعه در هفته ولی در خاکهای رسی به ميزان  2-3اينچ و  6/0زان آبياری اغلب در اراضی سبک به مي

 (. 7روز توصيه می شود) 5اينچ در هر 

آبياری بموقع از مهمترين عوامل دستيابی به موفقيت در پرورش گوجه فرنگی است زيرا مقدار و دفعات آن 

( non-circulatingای غير چرخشی )در فصول مختلف با يکديگر تفاوت دارند. ميزان آبياری را در سيستم ه

( با افزايش رشد و توسعه گياه بيشتر می trough( و طشتک )bagنظير : پرليت ، پشم شيشه ، کيسه )

در سيستم هيدروپونيک استفاده می شود،  PVCاينچ  4نمايند. در موارديکه از لوله های باريک کوچکتر از 

باعث مشکالتی چون سرريز شدن طی جريان يافتن آب می افزايش مقدار آب در صورت رشد زياد ريشه ها 

 (. 5گردد)

 

 

 
 

 

اينچ در ساعت برای خاکهای شنی و کمتر  3( با دبی کمتر از water slowlyاستفاده از روش آبياری آرام )

( و نفوذ عمقی آب run offاينچ در ساعت برای خاکهای رسی و لومی باعث ممانعت از ايجاد رواناب ) 1از 

(leaching(می شود )همواره از آبياری نسبتًا عميق در پای بوته های گوجه فرنگی استفاده شود و از 7 .)

( چنانکه در ماههای ُپرباران سال می توان با پالستيک 11،3پاشيدن آب بر روی شاخ و برگ اجتناب نمائيد)

ماريهای گياهی و زودرسی روی بوته ها را پوشانيد و از اينطريق باعث خشک ماندن بوته ها ، کاهش بي

(. برخی از پرورش دهندگان ُخرده پا اقدام به دفن ظروف خالی پالستيکی آب و نوشابه در 3محصول گرديد)
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کنار بوته ها می کنند سپس آنها را ُپر از آب می نمايند تا نشت آب از طريق سوراخ های ايجاد شده به 

 (. 11مرطوب شدن خاک محيط ريشه ها بينجامد)

 

رل ميزان رطوبت در گلخانه ها بويژه در مناطق خشک حتی در زمستان ها نيز دشوار است. دستگاه های کنت

افزايش رطوبت هوا ضمن اينکه از کارآيی مناسب برخوردار نيستند غالبًا هزينه زيادی می طلبند. معمواًل 

ه خنک شدن محيط نيز استفاده می گردد که ب "evaporative pad"برای افزايش رطوبت از دستگاه های 

منجر می گردند. در موارديکه به رطوبت های باال احتياج باشد، توصيه می شود که از سيستم های "مه ساز" 

(fogging system(استفاده گردد )5 .) 

 

آبياری با آبهای سرد زيانبخش است چنانکه در مناطقی چون سيبری از مخازن آب با جداره سياه استفاده می 

(. 11ب به کمک نور خورشيد نسبتًا گرم گردد تا برای آبياری بوته های گوجه فرنگی مناسب شود)کنند تا آ

فوت مربع نيازمندند اّما  100گالن در هر  60اينچ آب در هفته معادل  1همچنانکه بوته های گوجه فرنگی به 

(. گياه گوجه 11ازد)آبياری مازاد نيز سبب کاهش اکسيژن خاک می گردد و ريشه های گياه را خفه می س

فرنگی به تنش رطوبتی نيز حساس است و هر گونه استرس رطوبتی موجب کاهش رشد نهايی ، خشک شدن 

( گلها و ميوه های نارس ، تسريع در رسيدگی sheddingجوانه های انتهايی مشابه کمبود کلسيم ، ريزش )

 (.7،11،3( ميوه ها می شود)dry rot( و پوسيدگی خشک )sun scaldingميوه ها ، آفتاب سوختگی )
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 (:pollinationگرده افشانی گلهای گوجه فرنگی )

گوجه فرنگی گياهی خودگشن است اّما در صورت وزيدن باد و يا تکان دادن بوته ها می توان گرده ها را به 

( cross pollination(. ارقام قديمی و وحشی گوجه فرنگی نيازمند دگرگشنی )5ساير گلها نيز منتقل نمود)

( بيشتری نسبت به ارقام اصالح شده بروز می دهند زيرا self incompatibleهستند و خود ناسازگاری )

( در داخل جام stamens( آنها بيشتر از ارقام اهلی از گلها خارج می شوند درحاليکه پرچم ها )pistilمادگی )

 (. 12( باقی می مانند)corollaگل )

 

 

 
 

 

اه گوجه فرنگی در شرايط گلخانه ها بدون کمک خارجی نظير دميدن هوا و يا تکان دادن بندرت خودگشنی گي

و در گلخانه ها توسط لرزاننده  "bumble bee"صورت صورت می پذيرد. لقاح در حالت طبيعی به کمک 

 (. 12( انجام می شود)electric beeهای الکتريکی موسوم به زنبور الکتريکی )
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از جمله وسايلی هستند که برای اين  "air-blast sprayer"و   "electric leaf blower"ای دستگاه ه

موارد کاربرد يافته اند. گرده افشانی مصنوعی بطريق تکان دادن بايد هر دو روز يکبار انجام شود البته اين 

( dehiscenceنشدن )عمل در روزهای ابری و رطوبت نسبی باال مؤثر نيست زيرا رطوبت باال باعث شکوفا 

عصر انجام  3صبح تا  10( گرده ها می شود. عمل گرده افشانی بايد در فاصله skipبساک ها و عدم َپَرش )

بوته اقدام کند. در  1000دقيقه به گرده افشانی  20-30پذيرد. هر فرد با فعاليت شديد می تواند در طی 

ثانيه  5-10ريکی استفاده می شود بايد آنها را به مدت مواردی که از دستگاه های تکان دهندۀ خودکار و الکت

 bumbleدر روز بکار انداخت. برای گرده افشانی موفق در گلخانه ها می توان از کندو زنبورهای درشت )

bee hive(نيز استفاده نمود )5 .) 

 

 

 
 

 

 

 : CO2تجمع 

نشان می دهند که افزايش غلظت  تجمع دی اکسيد کربن نيز از ديگر موضوعات گلخانه ها است. پژوهش ها

CO2  𝟑𝟓𝟎از𝐩𝐩𝐦  𝟏𝟎𝟎𝟎تا𝒑𝒑𝒎  باعث افزايش عملکرد گوجه فرنگی می شود لذا توصيه می گردد که درب

محيط های پرورش گوجه فرنگی را در بسياری از ساعات شبانه روز بسته نگهدارند البته اين موضوع نمی 

 (. 5را تخليه هوا نيز ضرورت دارد)تواند مدت زيادی تداوم يابد زي

 

 نور :

نور معمواًل بعنوان عامل محدود کنندۀ رشد در پرورش گوجه فرنگی بجز در ماههای آذر و دی و موارد 

فوت شمع برای کشت ارقام زمستانه گوجه  3500ابرناکی هوا محسوب نمی شود. شدت نور در بيشتر از 

( می انجامد. در موارد مازاد blotchyش توليد ميوه های خالدار )فرنگی مناسبند و کاهش شدت نور به افزاي
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شدت نور می توان از پوشش های پالستيکی سفيد برای ايجاد سايبان بر روی بوته های گوجه فرنگی استفاده 

 نمود وليکن اين عمل از باال رفتن دما ناشی از تشعشع خورشيد بخوبی جلوگيری نمی کند. 

لوريدا از پارچه های شفاف دو اليه بر روی سقف کابلی استفاده می شود تا بدينطريق در برخی نواحی نظير ف

( و يا پارچه های knitدرصد از شدت نور کاسته گردد. اينگونه پوشش ها را از انواع بافتنی ) 40-30

(spun( "حاصل از مواد "پلی پيرو پروپيلين )polypropyleneتهيه می کنند زيرا پوشش های پالست ) يکی

 (. 5باعث تجمع قطرات آب در زير سقف گرديده و مطلوب نيستند)

 

 دما :

نيز بقاء می  𝟐𝟗𝒐𝑭گياه گوجه فرنگی عمومًا تحملی به يخبندان ندارد ضمن اينکه برخی از ارقام آن تا دمای 

(. برخی بررسی 11)از رشد بوته های گوجه فرنگی می کاهد 𝟕𝟎𝒐𝑭(. بطور کلی دمای خاک کمتر از 11يابند)

( بر مقاومت sea weedها حاکی از آن است که پرورش گوجه فرنگی بر بستری از کمپوست گياهان دريايی )

فوت  100آنها نسبت به تنش سرما می افزايد اّما بکارگيری مقادير بيشتر از يک پوند از آنها به ازای هر 

محققين توصيه می کنند که از مالچ بر سطح خاک  (. گروهی از11مربع سبب تأخير در رشد بوته ها می شود)

 بعنوان بستر کاشت بوته های گوجه فرنگی استفاده شود تا باعث :

 گرم شدن سطح خاک -الف

 نگهداری رطوبت خاک -ب

 حفاطت از ميوه ها در اثر تماس با خاک و جلوگيری از پوسيدگی آنها  -ج

 .(11،3کنترل علفهای هرز شود) -د

 

( می تواند به کنترل علف هايی نظير اويارسالم fumigantپالستيکی و علفکش های تدخينی ) بکارگيری مالچ

( ولی هيچگاه در اوايل بهار از مالچ ها برای پوشانيدن سطح خاک 7( کمک نمايد)nut sedgeچندساله )

( جلوگيری insulatorاطراف بوته های گوجه فرنگی استفاده نشود زيرا از گرم شدن خاک بعنوان يک عايق )

(. پالستيک هايی که هر ساله بعنوان مالچ مصرف می گردند پس از برداشته شدن بايد منهدم 11می کند)

 (. 7گردند)

 

 

 کنترل حرارت :

مديريت دمای محيط در موفقيت توليد گوجه فرنگی اهميت دارد چنانکه هر گونه اغماضی در آن سبب افزايش 

محصول می شود. بوته های گوجه فرنگی بيشترين رشد، عملکرد و  بيماريها و تنزل کيفيت و رنگ پذيری

بروز می دهند. همچنين در اين محدودۀ  𝟕𝟐𝒐𝑭-62و حرارت شبانه  𝟖𝟓𝒐𝑭 -80کيفيت را در حرارت روزانه 

( و ايجاد 5( يا کپک خاکستری برگها به شدت کاهش می يابد)botrytisحرارتی شيوع بيماری بوتريتيس )

رت يکنواخت و مناسب به مطلوب شدن محصول می انجامد. برقراری سايبان در مراحل اوليۀ پس از نشاء حرا

ارجحيت  𝟗𝟎𝒐𝑭-85بوته های گوجه فرنگی حائز اهميت است و گرنه کاشت نشاءها در دمای محيطی حداکثر 

يد، گرمای هوا و کود دارند. بوته های گوجه فرنگی در شرايط غير طبيعی نظير تابش شديد نور خورش

 tight( نظير برگهای سبز تيره و چرمی و زمخت )bullishنيتروژنه مازاد تمايل به بروز ظاهری خشن )
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ball 𝟕𝟎( با برگشتگی لبه برگها به سمت پائين می باشند درحاليکه کاهش مقدار ازت خاک به کمتر از𝐩𝐩𝐦 

 (. 5به بروز حالت های متضاد اشکال فوق می انجامد)

 

حرارت يکنواخت را می توان از طريق جاسازی لوله های انتقال حرارت در کف، سقف و بين رديف گياهان در 

( نيز می توان ceiling clothگلخانه و يا به کمک دمنده ها مديريت نمود. از طريق سايه اندازی با پوشش )

و در ماههای گرم سال در  %20صل بميزان حرارت گلخانه ها را کنترل کرد بطوريکه سايه اندازی در اوايل ف

مناسب است. برای اين منظور از ورق ها و يا پارچه های نيمه شفاف بصورت پوشش کامل و يا  %50حدود 

از انواع شفاف بصورت پوشش نواری استفاده می شود همچنين از طرق مختلف ديگری چون : کوره حرارتی 

(heating furnace( پنکه های تخليه ، )exhaust fan( خنک کننده های تبخيری ، )evaporative 

cooling pad( و پوشش های پارچه ای )shade cloths نيز می توان به کنترل دمای محيط گلخانه ها )

 ( زيرا دماهای اندک محيطی سبب می شوند که :5اهتمام ورزيد)

 از توليد گل در هر بوته گوجه فرنگی کاسته می شود. -1

 و ديررس شدن ميوه ها می گردد. باعث کوچکی -2

( يعنی قارچ gray moldبه افزايش فعاليت عامل بيماری کپک خاکستری ) 𝟔𝟎𝒐𝑭دماهای کمتر از  -3

"Botrytis" .کمک می کند 

 ممکن است باعث سرمازدگی محصول گوجه فرنگی گردد.  𝟓𝟎𝒐𝑭دماهای کمتر از  -4

باعث افزايش ميوه های خالدار و شروع بيماريهای کپک خاکستری  𝟔𝟎𝒐𝑭حرارت های شبانه کمتر از  -5

 برگها می شود بنابراين نزول گاه و بيگاه دما نيز بايد بخوبی مديريت شود.

بر صافی سطح ميوه ها و رسيدگی محصول تأثير منفی می گذارند و  𝟔𝟐𝒐𝑭حرارت های شبانه کمتر از  -6

( در ميوه ها می شوند cat-facingف بدشکلی موسوم به "صورت گربه ای" )منجر به ايجاد فرم های مختل

 که در اثر دماهای شبانه پائين بروز می کند.

 (. 5دماهای پائين شبانه و شدت نور اندک محيط می تواند منجر به توليد ميوه های خالدار گردد) -7

رنگ نارنجی بجای رنگ قرمز می  افزايش حرارت محيط سبب کاهش رنگ پذيری ميوه ها يعنی بروز ---

شود تاحدی که تابش شديد نور خورشيد منجر به ايجاد بخش های زرد رنگ بر سطح ميوه ها موسوم به 

( می شود که ميوه ها هيچگاه به رنگ قرمز در نمی آيند. ميوه sun scaldيا   sun burnآفتاب سوختگی )

( مبتال می گردند از خاصيت بازار solar yellowهايی که به ضايعۀ "زردی ناشی از تابش خورشيد" )

پسندی کمتری برخوردارند. اين ميوه ها عالوه بر رنگ غير عادی دارای رشد يکنواختی نيستند و سطح آفتاب 

همچنين از  𝟗𝟎𝒐𝑭سوختۀ آنها غالبًا زمخت و دارای تَرک های ريز می باشند. افزايش دمای محيط به بيش از 

 (.5انی گلها خواهد کاست)ميزان گرده افش

 

 کود دهی :

توجه به کاربرد صحيح کودها از عوامل مهم دستيابی به محصول مرغوب از جنبه های کمی و کيفی در 

پرورش گياه گوجه فرنگی است. استفادۀ کمتر از نياز کودها سبب مشکالت جدی بر کيفيت محصوالت توليدی 

جب نفوذ آنها در آبهای زير زمينی و افزوده شدنشان در زه آبها می شوند و استفادۀ مازاد بر نياز کودها مو

( نوع، مقدار ، زمان و روش انجام tailored(. مديريت کود و آهک بايد بصورت مناسب ترين )5می گردد)
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پذيرند تا کارآيی بهينه را ايجاد کنند ضمن اينکه بقايای کود سال های قبل، نوع زراعت پيشين، حاصلخيزی 

 (. 7ونگی عمليات شخم نيز در کارآيی کودها تأثير می گذارند)خاک و چگ

معمواًل بخشی از کودهای مورد نياز بوته ها را در زمان کاشت به خاک می افزايند اّما مصرف بيرويه کودها 

باعث سوختگی بوته های ظريف نشاء می گردند. بوته های گوجه فرنگی عمومًا نيازمند کودهای ازته کافی 

ی مصرف مازاد آنها سبب توليد شاخ و برگ های زايد و کاهش ميوه دهی می گردند. کاربرد کودهای هستند ول

 (. 9محلول در آب بويژه مواد سرشار از فسفات که ريشه دهی را افزايش می دهند، می تواند مفيدتر باشند)

 

 «:(7د در ايکر)ه های گوجه فرنگی / پون( مقادير کود فسفره و پتاسه توصيه ای برای بوت8جدول»

   

 خيلی زياد زياد متوسط کم مقدار فسفر و پتاس خاک

 50 100 150 200 مقدار کود فسفره توصيه ای

 50 100 150 200 مقدار کود پتاسه توصيه ای 

 

 

 

 
 

 

بسياری از گياهان قادرند برخی از عناصر کودی را از طريق برگها جذب کنند اّما برگهای اغلب سبزيجات با 

،  N( هستند. کودپاشی برگی waxy cuticleشيوه بخوبی سازگار نشده اند زيرا دارای کوتيکول واکسی )اين 

P  وK   بر روی بوته های گوجه فرنگی جايز نيست زيرا جذب کافی کودهای مايع از طريق برگها امکانپذير

روز و برای  4يم حدود ساعت ، برای پتاس 24نمی باشد گرچه زمان مورد نياز برای جذب برگی ازت حدود 

روز است. بطور کلی کاربرد برگپاشی عناصر ماکرو بر بوته های گوجه فرنگی ضروری  7-15فسفر حدود 
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نيست وليکن در مواردی چون کاهش تنش های منجر به ريزش گلچه ها، درمان عوارض ناشی از سرمازدگی 

می شوند. کوددهی خاکی و کودپاشی برگی و تگرگ ، افزايش مقاومت نسبت به انواع تنش ها و آفات توصيه 

فقط می توانند نيازهای غذايی گياهان را بر طرف سازند و آنها هيچگاه اکسير و داروی همۀ 

 (.7( نيستند)panaceaدردها)

کودپاشی برگی عناصری چون: منگنز ، کلسيم ، سولفور و ساير ميکروالمنت ها می تواند به کاهش اثرات 

هفته قبل از شروع اولين خوشه های گلدهنده انجام  1-3مک نمايد. کودپاشی برگی را کمبود عناصر غذايی ک

ليتر از  4-5گالن آب معادل  100پوند از نيترات کلسيم يا کلريد کلسيم را در  3-4می دهند. برای اين منظور 

 (.7کود در هزار ليتر آب توصيه می کنند)

 

 

 
 

 

های  PHعنوان کرده اند لذا  2/6-8/6ی رشد گوجه فرنگی را خاک برا PHگواينکه مناسب ترين محدوده 

ماه  2-3را می توان با افزايش آهک، کلسيم و دولوميت مديريت نمود. آهک دهی را بايد  5اسيدی کمتر از 

 (. 7قبل از بذرکاری يا نشاءکاری انجام داد)

 استفاده از قيم بمنظور حمايت از بوته ها :

محدود هيچگونه نيازی به حمايت و قيم برای حداکثر توليد -ی گوجه فرنگی رشدگروهی معتقدند که بوته ها

( sprawlنامحدود نيز با گسترش زمينی)-ندارند. پژوهش ها نشان می دهند که بوته های گوجه فرنگی رشد

يارد مربع 1قادر به توليد محصول بسيار زيادی هستند وليکن در اين صورت برای هر گياه به سطحی معادل 

( گوجه فرنگی معمواًل تمامی ميوه determinate bushمحدود )-(. اکثر واريته های رشد11نياز می باشد)

( ندارند اّما در stakingهايشان را در يک دورۀ کوتاه زمانی می رسانند. اين قبيل بوته ها نيازی به قيم )

( برای nettingو توری ها ) ( يا شبکه های سيمیcagesبرخی شرايط از وسايل حفاظتی نظير: قفس ها )

 (.3( در سطح اراضی استفاده می کنند)sprawlingجلوگيری از پخش شدن ميوه ها )
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( را به قيم متصل ساخت. در vineدر هر صورت با آغاز گلدهی بايد تمامی بوته های گوجه فرنگی رونده )

ی که سنگين تر باشند، صدمات موارديکه گياهان با گره زدن غلط به قيم ها متصل شوند آنگاه بوته هاي

بيشتری را متحمل خواهند شد. گاهًا از باريکه های پارچه هايی که مندرس نشده باشند می توان برای اين 

مقصود استفاده کرد. باريکه هايی که از جوراب شلواريها تهيه شوند نيز برای اين منظور مناسبند و کمترين 

( نمی شوند. bio-degradeا آنها بسادگی و بطور طبيعی تجزيه )خسارت را بر بوته ها وارد می سازند اّم

همچنين باريکه های پارچه ای بايد به اندازه 
𝟏

𝟖
اينچ پهنا داشته باشند تا باعث بريده شدن ساقه های گياه   

 agave"يعنی  Sisal"( و يا "Jute( که از الياف طبيعی چون ژوت)twineنگردند. نخ های تنيده ای)

rigida"  تهيه شده اند را می توان در سرتاسر فصل زمستان بدون اينکه مشکلی بوجود آورند برای بستن

 (. 4( بهره برداری نمود)tiller tinesشاخه های فرعی گوجه فرنگی )

 

 

 
 

 

(، قفسه بندی trellisبسياری از افراد با تجربه عقيده دارند که وسايلی چون شبکه ها و داربست ها )

( می توانند شرايط مناسبی را برای رشد و توليد محصول گوجه فرنگی stakeقيم ها و تيرک ها) (،cageها)

( می توان ايجاد نمود wire cageآماده سازند اّما بهترين کاربرد را در سطوح کم از طريق قفسه های سيمی)
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( stickاز ترکه های چوب)اينچ پهنا باشند. بکارگيری قيم با استفاده  18فوت ارتفاع و  5که دارای حداقل 

ارزان تر از ساختن شبکه ها و قفسه ها است اّما بايد هر هفته به هرس گياه اقدام نمود و گياه در اين حالت 

در معرض آفتاب سوختگی بيشتری قرار می گيرند و به دليل حذف بسياری از شاخه های بارده به توليد 

 (. 11کمتری می انجامند)

رونده با رشد نامحدود به ميوه دهی خود ادامه می دهند تا زمانيکه در اثر سرمازدگی بوته های گوجه فرنگی 

بخشکند. اين گروه برای توليد مطلوب محصول نيازمند قيم و يا داربست هستند لذا در کنار هر بوته بايد ميله 

 (.3فوت در خاک مستقر نمود) 5ای به طول 

ها نيز توليد ريشه می کنند و اين موضوع به استحکام بوته ها  نشاءها را بهتر است عميق بکارند زيرا ساقه

و تغذيه بهتر کمک می کند. بوته ها را از ناحيه زير هر برگ به کمک نخ های پنبه ای يا نوارهای پالستيکی 

( به قيم ها متصل می سازند. اين موضوع همچنين از صدمه ديدگی بوته ها در looselyنرم و بحالت شل )

سريع گياه و يا سنگينی ميوه ها جلوگيری می کند. اگر بوته های گوجه فرنگی از واريته های ضمن رشد 

ساقه اصلی توليد شده، به قيم متصل شوند. تمامی شاخه های  2نيازمند به قيم باشند، مواظبت کنيد که فقط 

خارج شده اند را قطع ( leaf crotch( بجز يکی را که از محل اتصال برگ ها به ساقه اصلی)suckersجانبی)

کنيد. اين موضوع اجازه می دهد تا دو شاخه اصلی بخوبی رشد کنند چنانکه به همديگر و به قيم بچسبند. 

اينچی قطع گردند. برای محدود ساختن ارتفاع  6شاخه های جانبی باقيمانده بايد به کمک چاقوی تيز پس از 

 pinchوب اقدام به برگرداندن ناحيه رشد به سمت پائين)بوته ها می توان پس از رسيدن گياه به ارتفاع مطل

back نمود. بدينطريق با قطع شاخه های مازاد و باقی گذاردن شاخ و برگ های مولد باعث می شويد که )

 (.3محصوالت بعدی بزرگتر گردند و ميوه ها ديرتر برسند)
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وت انتخاب می کنند بطوريکه بخش انتهايی بوته ( اتصال بوته ها به قيم ها را از دو نوع متفاtiesگره های)

انگليسی و رو به باال ولی بخش های دارای ميوه های در حال رشد را از  8ها را با گره های شل بفرم عدد 

اينچ باالتر به قيم گره می زنند.  6-10( از ارتفاع loopباالی هر خوشۀ حاوی ميوه ها با گره های حلقوی)

در اطراف قيم می چرخانند و سپس محکم به قيم می بندند تا در اثر وزن گوجه های گره حلقوی را دو بار 

( ساقه های ترد و bruise( و ضربديدگی)rubرشد يافته به سمت پائين کشيده نشوند و احتمال سائيده شدن)

رآيند ظريف کاهش يابد. گاهًا ممکن است ساقه ها در اثر رشد ميوه ها خميده شوند و بصورت چين و شکن د

-18که در اين حالت بايد گره ها را محکم تر نمود. با پر شدن و سنگين شدن ميوه ها بايد نخ هايی به طول 

( slingاينچ انتخاب نمود و به کمک آنها بوته ها را از بخش باالی خوشه های ميوه دار به قيم ها مهار) 12

يندازيد. طناب ها را می توان دو بار در اطراف کرد سپس آنها را بنرمی بکشيد تا وزن ساقه را بر روی قيم ب

اينچ باالتر از نقطه اتصال طناب به ساقۀ گياه بر روی قيم ببنديد. برای ممانعت از  6-10قيم پيچيد و در 

 (.4( در زير ناحيه مهار بر روی قيم محکم سازيد)knotسريدن طناب بهتر است آنرا بصورت گره ای)

 

ر رو به باالتر گياه بر قيم ها متصل شوند تا سنگينی گياه را به قيم ها منتقل کنند. گره ها اصواًل بايد در مسي

( هستند که بايد آنها را با snapped( و ترد)succulent( بسيار آبدار)leaderبخش های انتهايی بوته ها )

نخ را بايد از (. برخی معتقدند که اولين 4( متصل کنند)up wardماليمت بيشتری مستقيمًا به سمت باال)

اينچی محل قبلی، گياه را به قيم  6اينچی خاک به گياه وصل سازند و در مراحل بعد از فاصله  10ارتفاع 

(. بهرحال بسياری از توليد 7مرحله انجام می شود) 3-4متصل کنند که برای ارقام رشد محدود فقط در 

نيازمند حمايت و قيم برای جلوگيری از تماس  کنندگان خانگی عقيده دارند که تمامی واريته های گوجه فرنگی

فوت مجزا از يکديگر در خاک نصب می  3-4ميوه ها با خاک هستند و برای اين منظور قيم هايی را بفواصل 

( به همديگر متصل می سازند سپس بوته ها را با heavy twineکنند و آنها را به کمک طناب های محکمی)

 (. 1هار می کنند)( به طناب ها مwire cageسيم )

 

 

 هرس کردن بوته های گوجه فرنگی:

در دنيای گياهان به هيچ بخش از پيکره گياه سواری مجانی داده نمی شود لذا درصورتی که برگهايی از 

( سلولی abscissionمصرف مواد غذايی بيشتر از آنچه می سازند، برخوردار گردند آنگاه يک اليه جداساز)

توسعه می يابد که بمرور باعث زردی و ريزش برگها می گردد. البته بجای برگهای  بين ساقه اصلی و دمبرگ

( برگهای جديدی بر روی بوته ها ظاهر خواهند شد که اين روند نيازمند زمان sloughed offاز دست رفته)

 (.4خواهد بود)

فتوسنتز از کمترين  بوته های گوجه فرنگی را بايد بصورتی فرم دهی نمود که ضمن داشتن حداکثر کارآيی

 leafاحتمال ابتال به بيماريها نيز برخوردار باشند. بهترين وضعيت زمانی است که گياه دارای سطح برگ)

room کافی باشد بطوريکه سطح زمين را بخوبی سايه اندازی نمايد زيرا در مواقعی که بوته ها بر روی )

گاه بسياری از برگ های گياه در سايه قرار می گيرند زمين می افتند و يا در تراکم بيشتری کشت می شوند آن

 (. 4و از ميزان فتوسنتز آنها به شدت کاسته می گردد)
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گياه گوجه فرنگی نيز همانند ساير نباتات بسان يک کارخانه توليد مواد قندی است که با نيروی خورشيد 

توليدی مستقيمًا برای رشد برگ ها مصرف فعاليت می کند. در ماه های اوليه رشد بوته ها ، تمامی مواد قندی 

روز به دو برابر  12-15می شوند. رشد بوته ها در ضمن اين دوره بسيار سريع است بطوريکه در طی 

افزايش می يابند. سرانجام گياه به مرحله ای از رشد می رسد که ميزان مواد قندی توليدی بيش از مصرفش 

(و ورود به مرحله گلدهی می نمايد. branchesشاخه های جديد)برای رشد طولی است لذا شروع به توليد 

اينچ رسيده  12-18برگ توليد کرده و به ارتفاع  10-12اين وقايع زمانی اتفاق می افتند که گياه حداقل 

باشد. گياه بزودی طی هفته های آتی به تکميل اندام هايش نظير افزايش شاخه های جانبی و تزايد وزن ميوه 

 (.4می کند و در صورت عدم وجود قيم ها تمايل دارد که بر روی زمين بيفتد)ها اقدام 

 

 

 
 

 

هرس های زود هنگام بوته های گوجه فرنگی باعث توليد ساقۀ قوی می شوند لذا کليه سوکرها و برگها را که 

نيز از گره ای در زير اولين خوشه های گل ظاهر می شوند، قطع نمائيد. فقط اجازه دهيد تا دومين ساقۀ بوته 

که باالتر از حضيض ترين خوشه های گل قرار دارد، رشد کند سپس سومين ساقۀ بوته را از گره بعدی 

 (.4انتخاب نمائيد)

 

 باغداران مجرب اغلب نصايح زير را برای سايرين عنوان می کنند:

 قانون اول : سعی کنيد که بوته های گوجه فرنگی بر روی خاک قرار نگيرند. -1

 انون دوم : بوته های گوجه فرنگی را در شرايط و فضای کافی و ترجيحًا محفوظ پرورش دهيد. ق -2

قانون سوم: هيچگاه بوته های گوجه فرنگی را در شرايط خيس بودن برگها هرس نکنيد و به قيم متصل  -3

 (. 7ی می شود)( زيرا هرس گوجه فرنگی درحاليکه گياه مرطوب است باعث افزايش بيماريهای گياه4نسازيد)

در مواردی که ساقه اصلی به صورت افقی بر روی زمين قرار گيرد، شروع به شاخه دهی می کند. چنين بوته 

فوت را  4*  4شاخه می تواند محدوده ای به مساحت  10فوت با توليد  3-5هايی با رشد ساقه اصلی به طول 
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فرنگی به هيچ وجه هرس نشوند، در پايان فصل به آسانی بپوشاند و در شرايطی که بوته های متراکم گوجه 

( و آسيب ديده از بيماريهای گياهی را جلوه گر می tangleمنظره ای ناخوشايند، نفوذ ناپذير ، درهم رفته)

 (. 4سازند)

 

 

 
 

 

 

روش هايی که برای هرس و تربيت بوته های گوجه فرنگی انتخاب می شوند، می توانند تضمين کننده موفقيت 

گواينکه روش خاصی برای اينکار توصيه نمی گردد اّما برخی از روش ها مناسب تر بنظر می رسند.  باشند.

در هرس ساده به قطع کليه سوکرها از قاعده آنها اقدام می کنند اّما در روش هرس ميسوری فقط بخش 

ور از دسترس انتهايی سوکرها را له می کنند. روش ميسوری بويژه زمانی ضرورت می يابد که سوکرها د

افراد رشد کرده اند و يا با سوکرهای بسيار رشد يافته مواجه می شويد که در اين موارد له کردن بخش 

 (. 4انتهايی سوکرها نسبت به قطع کامل آنها ارجحيت می يابد)

هرس بوته ها را در شرايط سالمتی گياهان انجام می دهند و هرچه محل های هرس شده، سريع تر خشک 

( و باکتريايی فرصت کمتری برای پخش شدن می يابند. خاکها در fungalوامل پاتوژن قارچی)شوند ع

مزارعی که بوته های گوجه فرنگی را با قيم مستقر ساخته اند به ميزان کمتری در معرض فرسايش 

يان ( قرار می گيرند و بخش هايی از بوته ها که در سطح باالتری از خاک و در معرض جرsplashپاشمانی)

( fruit rots( و پوسيدگی ميوه ها)leaf spotsهوا و آفتاب قرار می گيرند به ميزان کمتری دچار لکه برگی)

 (.4ناشی از پاتوژن های خاکزی خواهند بود)

مواظب باشيد شاخه هايی که از ابتدای ساقه ها بر می گزينيد سبب بوجود آمدن شاخه های جانبی قوی گردند 

( بيفتند prostrate( از ساقه اصلی نشوند. بوته هايی که بر روی زمين)over powerاّما رشدشان بيشتر)

هفته ديرتر از بوته هايی که دارای قيم هستند و هرس شده اند به مرحله برداشت  2-3ميوه های توليدی را 

های دارای می رسانند. اغلب ميوه هايی که بزرگترند نسبت به ميوه های ريزتر، ديررس تر می باشند. بوته 
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رشد محدود نياز کمتری به هرس سوکرهای توليدی از زير اولين خوشه های گل دارند زيرا چنين عملی 

هيچگونه تأثيری بر اندازۀ ميوه ها و بنيه گياه ندارد و در صورت انجام هرس تنها مانع بروز پتانسيل ميوه 

 (. 4دهی بوته ها خواهند شد)

ساقه ای  4وانند دارای بيش از يک ساقه اصلی باشند وليکن بوته های بوته های دارای رشد نامحدود می ت

رواج بيشتری دارند. بوته هايی که ساقه های کمتری داشته باشند توليد ميوه های کمتر ولی درشت تر می 

کنند و به فضای کمتری برای رشد در باغ نيازمندند. برای پرورش بوته های چند شاخه ای گوجه فرنگی بايد 

شاخه ای که از محل اولين گره حاوی نخستين ميوه ها ظاهر می شود، اجازه رشد بدهيد سپس شاخه بعدی به 

را از محل گره ای که باالتر از دومين سری ميوه ها ظاهر می گردد، انتخاب کنيد و چهارمين شاخه)آخرين 

 (.4ساقه( را به همين طريق برگزينيد)

 trellisنامحدود نيازمند هرس مداوم در سيستم های شبکه بندی)بوته های گوجه فرنگی دارای عادت رشد 

system(داربستی هستند )با انجام هرس مناسب و حفظ تک ساقه برای بوته های گوجه فرنگی می توان 5 .)

تمامی برگهای آنرا در مقابل منبع نور قرار داد. بيشترين مواد آلی فتوسنتزی مستقيمًا برای تکميل ميوه ها 

گردند که در صورت کم بودن تعداد ميوه ها به توليد ميوه های درشت تر منجر می شوند. ميوه  مصرف می

دهی گوجه فرنگی تا زمان بروز سرمازدگی ادامه می يابد. در صورتيکه بوته های گوجه فرنگی را بحالت 

ستا برای تربيت بوته رونده و بدون قيم رها سازيد، بوته ها بفرم تک ساقه ای قوی رشد می کنند و در اين را

ها بايد کليه سوکرهای توليدی را قطع کنيد و تا زمان ظهور اولين گلهای خوشه ای نسبت به بستن گياه به قيم 

 (.4اقدام ننماييد)

( از طول نسبی يکنواختی multi-stemmedبايد سعی شود تا کليه ساقه های بوته های چند ساقه ای)

همواره از بنيه قوی تری برخوردار خواهد شد زيرا اصلی ترين تأمين  برخوردار شوند گواينکه ساقه اصلی

ماه آينده است ليکن چگونگی دستيابی به چنين امری بسيار حائز  5-6کنندۀ مواد فتوسنتزی گياه به مدت 

اهميت است لذا بايد ساقه اصلی بوته ها را از زير اولين خوشه های ميوه دهنده به قيم متصل نماييد. در 

تيکه گياه دارای ساقه های بيشتری باشد مقاديری از مواد فتوسنتزی به مصرف سرشاخه ها خواهند صور

رسيد. ميوه دهی ممکن است با سرعت کمتری انجام شود اّما هيچگاه قطع نمی شود و بدينسان در تمامی 

ه های کوچکتری عرضه فصل رشد دارای محصول خواهيد بود. غالبًا شاخه هايی که بعدًا توليد گرديده اند ميو

خواهند نمود زيرا فصل رشد برای آنان کوتاهتر و محدودتر می شود بنابراين اينگونه شاخه ها نيازمند هرس 

 (.4کمتری هستند)

 

( يا سوکرها از محل side shootsبطورکلی هم زمان با رشد بوته های گوجه فرنگی، شاخه های جانبی)

( بين ساقه اصلی و برگها شکل می گيرند و در صورتيکه فقط axils( يا محورهای فرعی)crotchesانشعاب)

به يکی از ساقه ها بعنوان ساقه اصلی اجازه رشد داده شود آنگاه به توليد گل ها و ميوه های مناسب تری 

منتج خواهد شد. سوکرها در ضمن ماه های گرم سال دارای رشد سريع تری هستند چنانکه ممکن است پس 

دی رشد کنند که از مسير طبيعی خارج گردند. همچنين سوکرهايی که در اواخر فصل ايجاد می روز به ح 5از 

( هستند و تنها منجر به توليد ميوه های نامرغوب خواهند شد بنابراين بايد با spindlyشوند بفرم دوکی)

 (.4د)( نسبت به هرس اينگونه سوکرهای ديرهنگام بروش های ممکنه اقدام نموheartlessبيرحمی)

سوکرها مرتبًا بر روی ساقه اصلی گياه ظاهر می گردند بطوريکه سوکرهای بعدی به دليل بهره مندی  ---

کمتر از مواد غذايی بالنسبه ضعيف تر خواهند بود. از طرف ديگر، ساقه های جانبی که از زير اولين خوشۀ 
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اقه اصلی شوند. شاخه هايی که مانع گلدهنده خارج می گردند حتی ممکن است حائز بنيه بيشتری نسبت به س

( قطع گردند. trimming( در بوته ها می شوند بايد ضمن هرس فرم دهی)air circulationچرخش هوا)

 (.3هرس هايی که سبب تنک شدن گلها می شوند عماًل باعث بزرگتر شدن ميوه ها می گردند)

 

( pinchدر يک روش اقدام به له کردن کامل)دو طريق برای ممانعت از تبديل سوکرها به ساقه وجود دارد. 

سوکرها می کنند که به هرس ساده موسوم است. اين عمل را در زمانی که سوکرها بسيار کوچک و آبدار 

هستند به اجرا می گذارند. برای اين منظور بايد سوکر تازه رشد کرده را بين دو انگشت شست و سبابه قرار 

ر اثر زخم کوچکی بشکند و التيام آن بسادگی امکانپذير باشد. از بريدن دهيد و به هر طرف بچرخانيد تا د

سوکرها با چاقو و يا قيچی اجتناب ورزيد زيرا ممکن است از اين طريق به سرايت بيماريهای گياهی بينجامد. 

 (. 4سوکرهای له شده بزودی سفت و چرمی می گردند بطوريکه برای قطع آنها نيازمند تيغه تيز خواهيد بود)

 

برگ از  1-2در روش هرس ميسوری فقط اقدام به له کردن ناحيه انتهايی سوکرها می شود بطوريکه فقط 

سوکرها باقی می مانند. از فوايد روش ميسوری اين است که تعداد بيشتری از برگهای گياه جهت انجام 

از زيان های روش ميسوری فتوسنتز و حفاظت ميوه ها در مقابل عارضه آفتابزدگی حفظ می گردند. همچنين 

اين است که سبب توليد سوکرهای جديد در کنار ساقه اصلی می شود و بدين طريق بر مشقات فرد برای هرس 

های آتی آنها می افزايد. باوجود اين، برخی اشخاص هرس ميسوری را ترجيح می دهند درحاليکه برخی ديگر 

 (.4در انجام آن قصور می ورزند)

 

عالوه بر هرس شاخه ها نيازمند هرس برگها نيز می  NFTرنگی در سيستمی موسوم به بوته های گوجه ف

باشند تا از اين طريق ريشه های مازاد از درون خاک و کانال های آبياری جمع آوری گردند زيرا عدم هرس 

ها  ( ريشهtrime( مجاری انتقال آب می شود و رفع اين معضل تنها از طريق آرايش)clogسبب بسته شدن)

امکانپذير است. هرس برگهای قديمی از بخش های پائين بوته ها نيز به بهبود جريان هوا در اطراف گياه و 

( به leaning & loweringتسهيل رشد آن کمک می کند و اين عمل سبب می شود تا تکيه دادن بوته ها )

تسهيل در التيام يافتن زخم ها می  شبکه های نگهدارنده بخوبی انجام گيرد. بريدن برگها با حداقل صدمه سبب

( به هجوم عوامل بيماريزا کمک می نمايد. هرس برگها ممکن است به شل stubشود ولی کندن آنها از بيخ )

شدن بوته ها بينجامد که در اين صورت بايد مجددًا با نخ هايی آنها را استحکام بخشيد. هيچگاه نبايد هرس 

 (. 5روز کفايت می نمايد) 10-14کرد زيرا هرس سبک برگها با فواصل شديد برگ ها را بر بوته ها تحمل 

 

عدد از آنها در بهترين شرايط گرده  6-8عدد گل در هر خوشه توليد می کند که  1-10گياه گوجه فرنگی از 

افشانی به ميوه تبديل می گردند و اين وضعيت برای ارقام ميوه درشت گوجه فرنگی امری نامطلوب است زيرا 

اين حالت به ميوه های نامطلوب از نظر اندازه، شکل، کيفيت و يکنواختی نائل می شويد. برای تنک کردن  در

عدد از ميوه هايی که اندازه کوچکتری دارند و همچنين گلهای تازه رشد يافته را از خوشه  3-4خوشه ها بايد 

عدد  4-5ای ارقام نيمه درشت به های ارقام پرمحصول و درشت گوجه فرنگی جدا کرد وليکن اين تعداد بر

افزايش می يابند. ارقامی از گوجه فرنگی که در ضمن زمستان پرورش می يابند از کمترين مقدار تنک کردن 

 automatic vibratingبهره می برند. در مواردی که از سيستم گرده افشانی لرزشی اتوماتيک )
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pollination systemوشه ها نقش بسيار مهمی در پرورش ميوه های ( استفاده می شود، انجام تنک خ

 (.5مرغوب گوجه فرنگی خواهند داشت)

 

( بايد آخرين هرس طاقت فرسا first frostروز قبل از بروز اولين سرمازدگی ) 30در اواخر فصل رشد يعنی 

بهره می را انجام داد زيرا بوته ها همچنان رشد می يابند و ميوه ها از هر فرصتی برای بلوغ و رسيدگی 

گيرند. در اين حالت اگر بخش های جديدالرشد گياه را حذف کنيد آنگاه تمامی مواد فتوسنتزی ساخته شده به 

( نسبتًا دشوار است. پرورش دهندگان gardenerميوه ها منتقل می گردند که اينکار نيز برای پرورش دهنده )

ه آخرين هرس را می توان با برداشت زودهنگام عالقه ای به پايان يافتن فصل توليد محصول ندارند هرچند ک

ميوه های سبز و نارس جايگزين نمود تا جمع آوری محصول با سرمای زودرس همزمان نگردد ضمن اينکه 

 (.4چنين گوجه فرنگی هايی ديرتر دچار پوسيدگی می شوند و برای تهيه ساالد فصل نيز مناسب ترند)

 

 

 آفات گوجه فرنگی : 

تا حدود زيادی در برابر بسياری از دشمنان طبيعی آسيب پذير است بنابراين توجه به  گياه گوجه فرنگی

( از اين گياه می باشند زيرا prevention( بهترين روش مراقبت )vigilanceهشدارها و موارد پيشگيری )

حصول ( مdevastate( قادرند خيلی سريع باعث نابودی کامل )maladiesبرخی از آفات و امراض گياهی )

 شوند.

 

 «( :12( برخی از مهمترين آفات گياه گوجه فرنگی بشرح زير هستند)9جدول»

  

 نام التين نام فارسی رديف نام التين نام فارسی رديف

 Tomato fruit-worms ميوه خوارها Cut-worms 7 طوقه برها 1

برگخوار گوجه  2

 فرنگی

Tomato horn-

worms 

 Flea beetles کک ها 8

-Tabacco horn ار توتونبرگخو 3

worms 

 Red spider mite کنه قرمز 9

 Slugs حلزون ها Aphids 10 شته ها 4

سوسک  Cabbage loopers 11 سفيده کلم 5

 کلرادو

Colorado potato 

beetle 

 ---   ---    White flies 12 مگس سفيد 6

 

 

که طی روزها در البالی بستر رشد ( هستند larvaeعبارت از الروهايی ) ( :cut-wormsطوقه برها)

گياهان مخفی می گردند و شب ها از برگ ها و ساقه های محصول تغذيه می کنند. مشاهده شب پره ها 

(moths در مزرعه نشانۀ حضور کرم های طوقه بر می باشند بنابراين آنها را می توانيد با جستجوی خاک )
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( برای محافظت ناحيۀ طوقه بوته barriersاز سدکننده هايی ) (. در صورت لزوم می بايد9پای بوته ها بيابيد)

ها استفاده شود مثاًل بوته ها را در ميان ظروف پالستيکی ماست که ته آنها برداشته شده اند، در خاک بکاريد 

(. همچنين با قرار دادن يک 9اينچ از سطح خاک باالتر باشد) 2که در اين صورت بايد لبه اين ظروف حداقل 

( در اطراف ساقه ها تا ارتفاع يک اينچی سطح خاک می توان از خسارات ناشی paper collarکاغذی ) يقۀ

 (. 3از طوقه برها جلوگيری نمود)

 

احتمااًل جدی  "Japanes beetles"به همراه آفاتی چون طوقه برها و  ( :horn wormبرگخوارها )

(. آفات برگخوار الروهايی سبز رنگ با 3ند)ترين خسارات را بر بوته های گوجه فرنگی وارد می ساز

( قرار دارد. آنها back side( هستند که در پشت سرشان )hornنوارهای سفيد و برآمدگی کوتاه شاخ مانند )

(. اين آفات غالبًا به 9( هستند که با تغذيه از برگها به بوته ها آسيب می رسانند)hungryبسيار پُر اشتها )

( جذب می شوند و استقرار بر روی آنها را نسبت به بوته های گوجه فرنگی dillسمت بوته های شويد )

ترجيح می دهند. الروهای اين آفت را می توان با دست از بوته های گوجه فرنگی جدا نمود و داخل يک قوطی 

و سير  ( انداخت تا بميرند. همچنين می توان محلول هايی شامل : فلفل قرمز، پيازkeroseneمملو از نفت )

 (. 3تهيه نمود و با اسپری آنها بر روی بوته های گوجه فرنگی سبب فراری دادن حشرات آفت شد)

 

 

 
 

( است که در زير برگهای گياهان ميزبان زندگی tingحشره ای بسيار ريز ) ( :white fliesمگس سفيد )

( خسارت مگس سفيد: tell tale sign( نباتی تغذيه می نمايد. از نشانه های بارز )sapمی کند و از شيره )

زرد شدن برگ ها و ريزش آنها است. اين آفت به بسياری از حشره کش ها مقاوم است اّما بکارگيری حشره 

 (. 9( می توانند، مفيد واقع گردند)insectidal soapکش های صابونی )

 

فرنگی از قبيل : کک،  در اوايل فصل می تواند، خسارتزا باشد. برای کنترل آفات گوجه ( :fleaکک )

و  "Rotenone"  ،"Pyrethrum"سوسک کلرادو و برگخوارها می توان از سموم ميکربی چون : 

"Dipel"  حاوی"Bacillus thuringiensis"  (11بهره گرفت .) 
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( و يا marigoldرا می توان با کاشت بينابين بوته های گل هميشه بهار ) ( :nematodesنماتدها )

ای گوجه فرنگی در اراضی که سال قبل زير کشت گل هميشه بهار بوده اند، کنترل کاشتن بوته ه

(discouraged( نمود. همچنين بوته های گوجه فرنگی دارای يکنوع مواد ساختاری )built-in ضد )

( برخی از آفات repel( هستند که سبب فراری دادن )solanine( بنام سوالنين )insect repellentحشرات )

( بوته های inter-plantingی می شوند. بسياری از آفات گوجه فرنگی را می توان با کاشتن بينابين )گياه

-virusگوجه فرنگی با گلها و ساير محصوالت زراعی کنترل نمود. با کاشتن گلهای الدن عاری از ويروس )

free nasturtium( می توان از آنها بعنوان گياهان تله برای شته ها )trap aphids(استفاده کرد )3 .) 
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 بيماريهای گوجه فرنگی :

بوته های گوجه فرنگی را بايد بطور روزانه از جهت سرايت بيماريها و حمله آفات گياهی مورد بررسی قرار 

عث (. بسياری از بيماريهای گياهی با5داد زيرا کنترل آنها بويژه در اوايل رشد بسيار مهم و حياتی است)

( اّما با 3( بر گوجه فرنگی می شوند که برخی از آنها دارای اهميت بيشتری هستند)plagueبروز صدماتی )

بکارگيری گياه گوجه فرنگی در يک تناوب زراعی می توان از شيوع بسياری از اين بيماريها جلوگيری 

 ( .1نمود)

 

 *** مهمترين بيماريهای گياهی گوجه فرنگی عبارتند از :

 ( :Fusarium wiltمردگی فوزاريومی )( پژ1

اين عارضه از بيماريهای گوجه فرنگی در مناطق گرم است که رهايی از آن نيازمند بکارگيری ارقام مقاوم می 

باشد. قارچ فوزاريوم از طريق ريشه ها سرايت می کند و پس از ورود به ساقه ها با توليد مواد سمی سبب 

 (. 11سال در خاک مزرعه دوام آورد) 4ود. اين قارچ می تواند تا زردی، پژمردگی و مرگ نبات می ش

 

 

 
 

 

 

 

 ( : Damping off( بوته ميری )2

اين نوع پژمردگی بر اثر حمله يک نوع قارچ بيماريزا به ساقه ها در سطح خاک ايجاد می شود. بوته ها 

ضدعفونی خاک زراعی و  بزودی بر روی زمين می افتند و خشک می شوند. عارضه بوته ميری از طريق

( می شود. اجتناب از تغذيه اضافی نشاءها و قرار دادن بوته combatedکنترل رطوبت مازاد خاکها مديريت )

 (. 3ها در کنار پنجره های نورگير و يا نور رسانی مصنوعی کافی از ديگر روش های توصيه شده اند)
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 ( :Soil rot( پوسيدگی خاکی )3

( ايجاد می شود. بيماری پوسيدگی خاکی بدون Rhizoctonia solaniر اثر قارچ رايزوکتونيا )اين بيماری د

توجه به محل مزرعه در هر جايی امکان بروز دارد و در اثر عوامل پارازيتی مشابه بروز بيماری بوته ميری 

برنگ قهوه ای بر  (slightly sunkenحادث می گردد. اولين عالئم بيماری بصورت لکه های کمی فرورفته )

روی ميوه ها با حاشيه براق و ناصاف و دواير هم مرکز است که کم کم توسعه می يابند و اغلب به شکاف 

 (. 3ميوه ها می انجامند)

 

 

 
 

 

پوسيدگی خاکی از طريق صدماتی که بر روی ميوه ها ايجاد می کند، می تواند سبب زخمی شدن ميوه های 

(، خاکهای نمناک wet periodsی غالبًا در جاهايی با دوره های مرطوب )گوجه فرنگی شود. اين بيمار

(moist soils زمين هايی که تمام سطح خاک توسط شاخ و برگ های گياه گوجه فرنگی پوشانيده شده ،)

است و باغچه هايی که ميوه های گوجه فرنگی در معرض دريافت ذرات پرتاب شدۀ خاک بر اثر وقوع بارندگی 

 (.3اری بارانی هستند، بروز می يابد)و يا آبي
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 برای اجتناب از حدوث اين بيماری بايد :

 عدم کاشت گوجه فرنگی در خاکهای بدون زهکش -الف

 بکار بردن مالچ بر سطح خاک -ب

 (. 3استفاده از واريته های گوجه فرنگی که مناسب برای رشد بر روی قيم ها هستند) -ج

 

 

 ( :Verticillium wilt( پژمردگی ويرتيسيليومی )4

( است. اين عارضه در بسياری از Verticillium albo-atrumعامل اين بيماری قارچی بنام ويرتيسيليوم )

نقاط شيوع دارد چنانکه باوجود ضدعفونی خاک گلخانه ها همچنان به تهاجم خود ادامه می دهد. گياهان مبتال 

( و زردی برگهای قديمی می شوند بطوريکه shoot tipsدر طی روزها دچار پژمردگی سبک سرشاخه ها )

( می dullگاهًا تاج گياه تمامی برگ های قديمی خود را از دست می دهد. برگهای ساقه های فوقانی فاقد رشد )

شوند و برگچه ها مجعد می گردند. سرانجام تنها برگهای انتهای شاخه ها زنده می مانند و در صورتيکه بوته 

 (. 3د دارای ميوه های کوچک و نامرغوب خواهند شد)ها به محصول برسن

در می آيند. سرانجام اين بخش از  Vبرگها در مواقع ابتال برنگ زرد متمايل می گردند و حاشيه آنها بفرم 

بافت گياه می ميرد و گياه دچار برگريزی می شود اّما عامل قارچی ممکن است همچنان به هجوم خود از 

( ادامه دهد و به تمامی بخش های گياه سرايت کند. پژمردگی های Vasucular systemطريق سيستم آوندی )

ويرتيسيليومی و فوزاريومی از رايج ترين بيماريهای گياهی سرايت کننده به بوته های گوجه فرنگی مزارع 

اين محصول هستند. اين عارضه بصورت پيچيدگی برگها ظاهر می گردد و بسرعت در سطح مزرعه گسترش 

ی يابد که در موارد احتمال بروز اين بيماری بايد از ارقام مقاوم به آن استفاده شود و در صورت مشاهدۀ در م

(. پژمردگی ويرتيسيليومی گواينکه 9مزرعه بهتر است هر چه زودتر از شر بوته های مبتال به آن خالص شد)

يوع می يابد و استفاده از ارقام مقاوم می عالئمی مشابه فوزاريوم ايجاد می کند اّما غالبًا در اراضی خنک ش

 (. 11تواند راه حل مناسبی برای مقابله با آن باشد)

بهترين روش کنترل اين بيماری مشابه با بيماری پژمردگی فوزاريومی همانا استفاده از بسترهای خاک عاری 

به های مورد استفاده را از قارچ عامل بيماری می باشد بطوريکه بايد خاک مزرعه و گلدانهای نشاء و جع

 (. 3کاماًل ضد عفونی نمود)
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 ( :Septoria leaf spot( لکه برگی سپتوريايی )5

( ايجاد می شود بندرت در مزارع گوجه فرنگی Septoria lycopersiciاين بيماری که توسط قارچ سپتوريا )

باالتری برخوردار است. بروز بيماری مشاهده می گردد ولی در صورت فزونی بارندگی و اعتدال هوا از شيوع 

چنان به بوته ها آسيب می رساند که از توليد مواد غذايی کافی برای يک عملکرد مناسب باز می ماند. 

همچنين فقدان برگها سبب می شود که ميوه ها در معرض تابش خورشيد قرار گيرند و دچار آفتاب سوختگی 

 (. 3سته شدن ميوه ها خود را آشکار می سازد)شوند. اين بيماری قارچی در مرحله شروع ب

اولين عالئم بيماری لکه برگی سيپتوريايی بصورت لکه های آبسوخته بر روی برگهای قديمی ظاهر می 

( تيره در dotsگردند. لکه ها کروی و ناهموار با مرکزيت خاکستری رنگ و حاشيه تيره هستند سپس نقاط )

يد اسپورها را برعهده دارند. سرانجام اکثر برگها به بيماری مبتال می مرکز لکه ها ظاهر می شوند که تول

گردند و ريزش می کنند و فقط تعداد اندکی از برگها در انتهای ساقه ها باقی می مانند اّما ميوه ها بندرت مبتال 

 (. 3می شوند)

 

 برای کنترل بيماری لکه برگی سپتوريايی گوجه فرنگی بايد :

 ی محصول سال قبل را با شخم بموقع در زمين دفن نمود.تمامی بقايا -الف

علفهای هرز بايد کنترل شوند زيرا قارچ ها در طول زمستان پس از دفن گياه زراعی هيچگونه محل  -ب

 (.3مناسب ديگری بجز علفهای هرز جهت زمستانگذرانی نخواهند داشت)

 

 

 
 

 

 

 ( :Blight( بادزدگی گوجه فرنگی )6

( می spotsی بيماری قارچی خاکزی است که به برگها و ميوه ها سرايت و آنها را خالدار )بادزدگی نيز نوع

کند. استفاده از مالچ بر سطح خاک در زير بوته ها بعنوان مانعی در تماس گياه با خاک مرطوب می تواند از 

اشد اّما بايد از بکارگيری آلودگی گياه به عامل بيماری محافظت نمايد. استفاده از قارچکش ها می تواند مفيد ب

( شود. تناوب زراعی می تواند در کاهش احتمال بروز به بادزدگی گوجه sparinglyبيرويه آنها پرهيز )

(. 9،12فرنگی بسيار مفيد واقع گردد. همچنين بوته های آلوده را بايد سريعًا جمع آوری و نابود سازند)

 زير است:عارضه بادزدگی گوجه فرنگی دارای انواعی بشرح 
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 ( :early blight*** الف(( بادزدگی زودهنگام )

( حادث می Alternaria solani & Alternaria tomatophilaاين بيماری در اثر فعاليت قارچ آلترناريا )

( در soil bornشود که احتمااًل رايج ترين بيماری بوته های گوجه فرنگی در آمريکا است. اين قارچ خاکزی )

شد ايجاد لکه های بافت مردۀ کوچک، زرد تا قهوه ای رنگ و نامنظم با حاشيه ای از دواير ابتدای فصل ر

(  بر برگهای قديمی می نمايد که بمرور با خيس شدن برگها و پرتاب concentric markingمتحدالمرکز)

رنگ تيره و ( گسترش می يابند. اين عالئم بر روی ساقه ها بsplashingشدن ذرات خاک بر برگهای زيرين )

( مشاهده می گردند. اندازه لکه ها کم کم به طول sunkenبحالت کمی فرورفته )
𝟏

𝟐
 - 

𝟏

𝟒
اينچ افزايش می يابند.  

اطراف لکه ها معمواًل دارای حاشيه زرد رنگ می باشند و افزايش تعداد لکه ها ممکن است تمامی سطح 

 (. 3،11برگها را بپوشانند)

زدگی زودرس در شروع بلوغ ميوه ها بروز می کند. افزايش دما و رطوبت محيط سبب بيشترين خسارت باد

ازدياد صدمات وارده بر برگها می شوند و ميوه ها را در معرض آفتاب سوختگی قرار می دهند. اين بيماری 

 (.3،11به آسانی توسعه می يابد)

 

 برای پيشگيری از اين بيماری بايد : 

 قال نشاءها ضد عفونی نمود.خاک را قبل از انت -الف

 از بذور گواهی شده و مرغوب استفاده کرد. -ب

 از کاشت متراکم بذور در خزانه ها اجتناب بعمل آورد. -ج

 در صورت مشاهده عالئم بيماری در نشاءها از بکارگيری آنها خودداری کرد.  -د

 (.3،11)با بهره گيری از تناوب های سه ساله به کنترل بيماری اقدام نمود -ه

 

 

 
 

 

 ( :Late blight*** ب(( بادزدگی ديرهنگام )

( است. اين بيماری در بسياری از مزارع Phytophthora infestantsعامل اين بيماری قارچ فايتوفترا )

ساحلی و بصورت گاه و بيگاه در ساير مزارع شيوع می يابد. در اين عارضه ابتدا لکه های آبسوخته 
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(water-soakedو وصل )( ه مانندیpatch برنگ تيره و بصورت نامنظم بر برگهای قديمی بوته های )

گوجه فرنگی ظاهر می شوند. سرانجام برگها می ريزند و بيماری به خراب شدن ميوه ها منجر می شود. گاهًا 

( از قارچ عامل بيماری در زير برگها بر می خوريد که اگر هوا white downyبه رشد پودر سفيد رنگی )

( شده envelopedرم و مرطوب باشد، گياهان مشابه بوته هايی مشاهده می شوند که در اثر سرما مچاله )گ

اند. خسارت ديدگی ميوه ها احتمااًل در بخش نيمۀ بااليی ميوه ها بروز می کند. اولين نشانه چنين خساراتی 

شوند و برنگ قهوه ای در  ( می باشند که بتدريج سخت میgreen-grayخاکستری ) -بصورت لکه های سبز

( و منهدم نمود و گرنه به ساير بوته ها سرايت می dug upمی آيند که گياهان مبتال را بايد از زمين خارج )

 (. 3يابند)

 

 ( : root knot( گره دار شدن ريشه ها )7

ه های گوجه بوجود می آيد. حمله نماتدها به ريش "Meloidogyne"اين بيماری در اثر سرايت نماتدی بنام 

( بکار گرفته نمی شوند، بندرت مشاهده می گردد. crop rotationفرنگی حتی در مواقعی که تناوب زراعی )

( بر روی ريشه های گياه ظاهر می گردند که از galls( يا گال هايی )knotsدر اثر اين بيماری غالبًا گره ها )

ردار هستند. بزودی تمامی سطح خارجی ريشه ها ( تا يک اينچ برخوpin-headقطری به اندازه نوک سوزن )

( می دهند که حتی ممکن است دچار پوسيدگی شوند. خسارات بوجود آمده بهيچ discoloredتغيير رنگ )

وجه در بخش خارجی گياه ملموس نيست مگر اينکه رشد گياه و توليد محصول به تأخير می افتند. گياهان 

( می stuntedده می گردند. بوته های آلوده دچار بازماندگی رشد )مبتال در روزهای گرم به سهولت پژمر

 (. 3( متمايل می گردند و بسياری از آنها خشک می شوند)yellowishشوند و برنگ زرد )

( در ميان رديف های گوجه marigoldsبهترين روش کنترل نماتدها همانا کاشتن بوته های گل هميشه بهار )

ی گوجه فرنگی در خاک هايی است که پيشتر زير کشت گل هميشه بهار بوده اند فرنگی و يا کاشتن بوته ها

( از ريشه گل هميشه بهار دارای اثرات بازدارندگی قوی بر نماتدها هستند و exudatesزيرا مواد مترشحه )

سال در خاک باقی می مانند. همچنين برای کاهش بيماری گره دار شدن ريشه های گوجه فرنگی  3به مدت 

بايد ريشه های نشاءها را قبل از کاشت از نظر گره داشتن و پوسيدگی مورد بررسی قرار داد و گياهان معيوب 

را به دور انداخت. هيچگاه در خاکهايی که فصل پيش دارای خسارت نماتدی بوده اند، مجددًا گوجه فرنگی 

 (. 3کافی در خاک دفن نمائيد) کشت نکنيد و در آنها گل هميشه بهار بکاريد و اين گياه را پس از رشد

 

 ( : Curly top( کرلی تاپ )8

( نيز می شناسند. کرلی تاپ عارضه western yellow blightاين بيماری را بنام "بادزدگی زرد غربی" )

ای مخرب برای گوجه فرنگی و چغندر قند می باشد و قادر است که مشکالت جدی برای لوبيا، اسفناج، کدو 

( ايجاد کند. اين بيماری از طريق table beets( و چغندر برگی )peppers(، فلفل ها )squashخورشتی )

( به abandoned( اراضی رها شده )weedy( چغندر از علف های هرز )leaf hoppersزنجره های )

مزارع گوجه فرنگی منتقل می شود. اين سرايت می تواند در هر مرحله از رشد بوته های گوجه فرنگی 

( شروع به پيچش به سمت باال می کنند تا بخش زيرين برگها leafletsذيرد و در اثر آن برگچه ها )صورت پ

در معرض ديد قرار گيرند و بخش های سبزينگی گياه به حالت سفت و چرمی در می آيند. دمبرگ ها 

(petiolsبه طرف پائين جمع می شوند. شاخه ها و ساقه ها به حالت قائم در می آيند و ر )( گبرگ هاveins )
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ارغوانی رنگ می شوند نتيجتًا گياه دچار بازماندگی رشد می گردد که معمواًل تعداد کمی از ميوه ها می رسند. 

ارقام زودرس گوجه فرنگی متحمل صدمات بيشتری نسبت به ارقام ديررس می شوند اّما هر دو رقم صدمه می 

 (.3،12پذيرند)

 

 

 
 

 

وار است زيرا زنجره ها دارای محدوده فعاليت وسيعی هستند. احتمااًل بهتر است کنترل اين بيماری نسبتًا دش

که نشاء بوته های گوجه فرنگی را در مزرعه اصلی به بعد از دوران حداکثر فعاليت زنجره ها محول نمود. 

عف بهتر است بوته ها متراکم تر از حالت معمولی نشاء شوند. بوته ها را می توان به صورت کاشت مضا

(double hill يعنی نشاء )اينچ بين رديف ها مستقر کرد تا  42اينچ روی رديف ها و  6بوته در هر  2

بدينطريق از خسارات محصول کاسته و بر ميزان عملکرد افزوده گردد. اگر فقط دارای باغچۀ کوچکی از 

( سايه muslinهای ارزان ) ( يا پارچهslatsگوجه فرنگی هستيد، می توانيد آنرا با پرده يا ملحفه کهنه )

 (. 3اندازی و مسدود سازيد تا از ورود حشرات ناقل بيماری به بوته ها جلوگيری شود)

 

 ( : Tobacco mosaic virus( بيماری موزائيک توتون )9

( نيز می شناسند. عارضه مذکور در هر tomato virusاين بيماری را با عنوان ويروس گوجه فرنگی )

( night shadeبروز کند و قادر به مبتال نمودن بسياری از گياهان خانواده تاجريزی ) مکانی ممکن است

( سبز روشن و تيره روی برگها می mottling( باعث بروز خال های)green strainاست. نژادهای سبز )

ی ( می گردند. در صورت ابتالmalformation( و بدشکلی )curlingشوند بطوريکه برگچه ها دچار پيچش )

بوته های جوان ، عارضه بصورت بازماندگی رشد وقوع می يابد اّما سرايت بيماری در مراحل بعدی رشد گياه 

( سبب ايجاد لکه های yellow strainبويژه در زمان بلوغ بر اندازه بوته ها بی تأثير است. نژادهای زرد )

( ، curlingارضی چون مجعد شدن )زرد بر برگها و گاهًا بر ساقه ها و ميوه ها می شوند بطوريکه عو

 (.3( شاخ و برگ را بهمراه دارند)dwarfing( و کوتولگی )distortionاعوجاج )

برای کنترل بيماری بويژه در مواقعی که گياهان حساس مبتال در معرض حمله ويروس ديگری هستند، حتمًا 

س گياهان سالم با گياهان مبتال و يا بايد اقدام نمود. بيماری ويروس موزائيک توتون معمواًل در اثر تما

( می يابد لذا رعايت بهداشت ادوات و ابزارهای کشاورزی بسيار transmittedابزارهای آلوده انتقال )
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ضروری است. دست ها و ابزارها را بايد با آب صابون يا شير شستشو داد. بوته های گوجه فرنگی گلخانه ای 

 (.3می دهند زيرا بيشتر در معرض تماس با همديگر قرار دارند)به اين بيماری حساسيت بيشتری نشان 

 

 

 
 

 

( نيز قادر به انتقال ويروس اين بيماری از يک گياه به potato aphidبرخی حشرات نظير شته سيب زمينی )

ساير گياهان هستند. اين ويروس قادر به زنده ماندن در برگها و ساقه های خشکيده برای چندين سال در 

مختلف محيطی و خاک گلخانه ها می باشد لذا می تواند بوته های گوجه فرنگی که بالفاصله پس از  شرايط

برداشت اين گياه بويژه در اقاليم گرم کشت می شوند، آلوده کند. به هرحال بنظر نمی رسد که خاکهای زراعی 

ر گلخانه ها کشت گردند از منبع آلودگی عمده ای باشند اّما بوته هايی که در شرايط مزرعه ای و در جوا

( از طريق شته ها نيز مقدور است لذا carry overاحتمال ابتالی بيشتری برخوردارند. انتقال عامل بيماری )

( ، تاجريزی ، شاه افسر يا شبدر شيرين Jimson weed( علفهای هرزی چون تاتوره )eliminateحذف )

(bitter sweet ، )Matrimony vine  ،Ground cherry ( و گزنه اسبیhorse nettle که در جوار )

 (.3قطعات زمين زير کشت گوجه فرنگی روئيده اند، ضرورت دارند)

 

ويروس موزائيک توتون عماًل در تنباکوهای پيپ، سيگار و قليان وجود دارد لذا احتمااًل می تواند از طريق 

يا الاقل کاهش زيان های ويروس موزائيک توتون دست افراد معتاد به آنها نيز انتقال داده شود. برای کنترل و 

( بر روی گياهان milkبايد نسبت به حذف تمامی گياهان آلوده از سطح مزرعه اقدام نمود سپس با شير )

حساس و درمعرض يماری اسپری انجام داد و برای اينکه روند محافظت کامل گردد نسبت به تکرار اسپری 

را در زمين دفن سازيد و يا برای تهيه کمپوست بصورت توده درآوريد تا  اقدام شود. بقايای گياهان آلوده

عوامل بيماريزا ضمن گرم شدن از بين بروند. خاک زراعی را قبل از کاشت گوجه فرنگی يعنی بالفاصله پس 

 (.3از برداشت محصول پيشين ضدعفونی کنيد)

فرنگی می شود لذا به آن "رسيدگی  اين عارضه باعث بروز بخش های قهوه ای رنگ در درون ميوه گوجه

(. مشابه چنين عارضه ای ممکن است 7( نيز می گويند)blotchyيا  gray wallخالدار ميوه گوجه فرنگی" )

توسط باکتريها نيز ايجاد شود که در اين حالت ديواره خارجی ميوه برنگ خاکستری در می آيد و بخش هايی 

(. "مگس سفيد برگ نقره ای" 3ن بحالت بافت مرده تبديل می شود)از آن نيز فرو می پاشد و نقاط مرکزی آ

(Silver leaf whitefly(نيز در رسيدگی غير يکنواخت ميوه ها دخالت دارد )7.) 
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 بيماريهای غير پارازيتی و فيزيولوژيک گوجه فرنگی :

که در اراضی مرتفع و بسياری از بيماريهای گوجه فرنگی در ارتباط با رطوبت و گرمای هوا می باشند بطوري

خشک بجز در گلخانه ها تهديدی به شمار نمی آيند لذا برای کاستن از چنين مخاطراتی بايد از نشاءهای سالم، 

(. عواملی چون ازت مازاد، کمبود پتاسيم، کاهش 11خاک حاصلخيز و مقدار مناسبی از کلسيم بهره گرفت)

(. پژمردگی 7وز اينگونه عوارض تأثير گذار هستند)حرارت، رطوبت زياد خاک و فشردگی بستر نيز در بر

جوانه انتهايی، آفتاب سوختگی و ترکيدگی از جدی ترين ضايعات ميوه های گوجه فرنگی هستند که بر کيفيت 

آنها صدمه وارد می سازند و به ترتيب در اثر کمبود عنصر کلسيم، تابش شديد خورشيد و آبياری مازاد پس 

(. بعالوه وجود لکه های 11بکارگيری آب های گرم برای آبياری وقوع می يابند) از يک دورۀ خشکی و يا

 black mold( و پوسيدگی کپک سياه )pitting(، فرورفتگی های غير عادی )blotchyرنگی کثيف )

decay(مبين نگهداری ميوه های گوجه فرنگی در دمای خيلی پائين هستند )7 .) 

 

 يولوژيک گوجه فرنگی عبارتند از : برخی از مهمترين بيماريهای فيز

 ( عارضه زبری پوست ميوه گوجه فرنگی :1

اين عارضه در اثر برخی اختالالت رشد بوجود می آيد که در اثر آن ترک های کوچکی بر روی سطح ميوه ها 

ها ( گسترده دما و رطوبت در گلخانه fluctuationsدر مرحله بلوغ آنها ظاهر می گردند. کنترل نوسانات )

 (.5می تواند از وقوع چنين مشکالتی جلوگيری نمايد)
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 ( :Cat facing( بدشکلی ميوه ها )2

( در منطقه گلچه انتهايی ميوه می باشد که با کالوس سخت disortاين عارضه از ناهنجاريهای رشد )

(rough callous( يا بافت چوب پنبه ای )corky حاشيه ای همراه است. اين ) ضايعه ناشی از چسبيدن جام

 (.7( در شرايط خنک و مرطوب بودن هوا می باشد)corolla adheringگل )

 

 

 
 

 

 ( :Blossom end rot( پژمردگی گلچه انتهايی ميوه )3

عارضه ای است که در اثر کمبود عنصر کلسيم وقوع می يابد و دارای مشخصه هايی چون : سياهی، بافت 

( می باشند که برگشت پذير نيستند. اين ضايعه در بوته sunkenدر محل گلگاه )مردگی و فرورفتگی پوست 

هايی که قيم ندارند و هرس نشده اند بدليل ايجاد محيط خنک و مرطوب ناشی از سايه اندازی در اطراف ميوه 

 (.7ها با وفور کمتری بروز می يابد)

 

 

 
 

 

 ( :Puffiness( ُپف کردگی ميوه ها )4

( درون بافت ميوه پس از برش مشاهده می loculesيوه هايی وجود دارد که فضاهای خالی )اين حالت در م

و  𝟓𝟓𝒐𝑭( هستند. اين وضعيت در شرايط خيلی خنک و يا خيلی گرم )کمتر از gelشوند که فاقد بذر و يا ژل )
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در روند گرده افشانی ايجاد  ( بروز می کند و در اثر وجود شرايطی حادث می شود که 𝟗𝟎𝒐𝑭يا باالتر از 

 (. 7اختالل می کنند گواينکه کاربرد کودهای ازته مازاد نيز تأثير گذارند)

 

 

 
 

 

 

 ( :Fruit cracking & growth cracks( ترکيدگی ميوه گوجه فرنگی )5

ضه ميوه گوجه فرنگی مستعد ترکيدگی در برخی شرايط محيطی است. اين ميوه ها به دو صورت دچار اين عار

 می شوند که عبارتند از :

 

 (radialشعاعی ) -الف
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 (concentricدواير متحدالمرکز ) -ب

 

 

 
 

 

هر دو نوع ترکيدگی ها از محل انتهای ساقه متصل به ميوه شروع می شوند ولی ترکيدگی نوع شعاعی 

عاعی از محل ُدمگل بر (. اين شکاف ها بصورت طولی در ساقه ها و يا بصورت ش7،3عموميت بيشتری دارد)

( ميوه ها گسترش می يابند. اين shoulderروی ميوه ها شروع می گردند که بصورت هم مرکز تا لبۀ )

عارضه ممکن است طبيعی بنظر آيد اّما در حقيقت محل ايجاد عفونت و عامل کاهش ارزش ميوه ها 

وه ها ولی در ارقام نسبتًا مقاوم در (. ترکيدگی ميوه ها در ارقام حساس ضمن مرحله سبز بودن مي3هستند)

 (. 7مرحله تغيير رنگ ايجاد می شوند)

 

 عارضه ترکيدگی ميوه های گوجه فرنگی غالبًا در شرايط زير بروز می يابند:

 شرايطی که هوا بارانی و گرم است و موقعيت برای رشد سريع ساقه ها فراهم می باشد. -الف

 باشد. 𝟗𝟎𝒐𝑭دمای محيط باالتر از  -ب

وقوع يک دوره مرطوب )بارندگی يا آبياری( پس از يک دورۀ خشکی در مرحله رسيدگی ميوه ها که  -ج

 محصول رشد سريعتری را تجربه می کند. 

( رشد گياه crucial( در دوره های بحرانی )refrainبرای کنترل اين عارضه بايد از آبياری های بيرويه )

ده بر روی ميوه های گوجه فرنگی در بسياری از مواقع قبل از ايجاد خودداری نمود. شکاف های ايجاد ش

 (. 3،7خسارت شديد بصورت خودبخود التيام می يابند)

 

 ( : Leaf roll( پيچيدگی برگ ها )6

برگچه های برگ های قديمی گوجه فرنگی در طی فصول بسيار مرطوب غالبًا به سمت باال پيچ می خورند. 

( در می آيند و کم کم لبه برگچه ها بهم می رسند و بر cuppedورده به شکل فنجان )بدوًا برگچه های پيچ خ

(  leathery( و چرمی )firm( قرار می گيرند بطوريکه برگهای پيچ خورده حالت محکم )over lapروی هم )

بخود می گيرند. حدوداً  
𝟑

𝟒
 - 

𝟏

𝟐
عارضه از رشد گياه بطور برگها ممکن است به اين وضعيت مبتال گردند. اين   

قابل مالحظه ای نمی کاهد و محصول متوسطی توليد می شود. پيچيدگی برگها در مواقعی که بوته ها تحت 
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( قرار گيرند و يا وقوع باران شديد که به افزايش طوالنی مدت رطوبت محيط sever prunedهرس شديد )

اری پيچيدگی برگهای گوجه فرنگی بايد زمين زير منجر می شود، افزايش می پذيرند. برای پيشگيری از بيم

 (. 3( کرد)well aerated( نمود و خاک پای بوته ها را هوادهی )well drainedکشت آنرا زهکشی )

 

 

 
 

 

 ( :Sunscald( آفتاب سوختگی ميوه های گوجه فرنگی )7

وريکه ميوه های سبز ( بروز می نمايد بطhot dryاين بيماری در ضمن آب و هوای خشک و بسيار گرم )

گوجه فرنگی بصورت آفتاب سوخته در می آيند. عارضه مذکور بويژه در مزارعی شيوع می يابد که بوته های 

 (. 3گوجه فرنگی برگ هايشان را در اثر برخی بيماريهای گياهی از دست داده اند )

 

 

 
 

 

( و سخت برنگ سفيد تا زرد patchعالئم عارضه بويژه بر روی ميوه های جوان بصورت لکه های ناجور )

در سمتی از ميوه ها که درمعرض تابش شديد نور و گرمای خورشيد هستند، ايجاد می شوند. اين عالئم ممکن 

( در آيند و اندک اندک پهن تر گردند و به شکل blisteryاست به همين منوال باقی بمانند و يا بصورت تاول )

( و بسيار نازک بر روی paper like( با سطحی کاغذی )tanنزه )خاکستری و يا بر -لکه های بزرگ سفيد
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ميوه های گوجه فرنگی ظاهر شوند. اين احتمال نيز وجود دارد که لکه های مذکور به محل سرايت عوامل 

 (. 3،7بيماريزای قارچی تبديل گردند)

( و ابتال به defoliation)برای کنترل عارضه آفتاب سوختگی گوجه فرنگی بايد گياهان را از وقوع برگريزی 

( و هرس شديد محافظت نمود و در leaf spot( و لکه برگی )wilt diseasesبيماريهای پژمردگی )

صورتيکه بهر دليلی با برگريزی بوته ها مواجه شديد بايد نسبت به پوشانيدن خوشه های حاوی ميوه های 

 (. 3،7گوجه فرنگی با اليه نازکی از کاه اقدام کنيد)

 

 

 ( : blossom drop( ريزش گلچه ها )8

بوته های گوجه فرنگی در برخی اوقات فاقد محصول دهی عادی و طبيعی هستند زيرا دچار ريزش جوانه های 

گل بمحض بالغ شدن گلها می گردند. اين حالت ممکن است در دوره رشد سريع بوته ها بوقوع بپيوندد اّما 

ل بروز می نمايد که گياه در معرض کاهش رطوبت خاک، گرمای غالبًا زمانی بصورت رايج و بعنوان معض

، بادهای گرم، باران شديد، ظهور ناگهانی هوای خنک و سرايت  𝟕𝟎𝒐𝑭شديد هوا بويژه دمای شبانه بيش از 

برخی عوامل بيماريزای باکتريايی و قارچی واقع شوند بنابراين از تبديل شدن جوانه های گل به ميوه ممانعت 

 (. 3،7مل می آيد)بع

 

 برای کاهش اين عارضه بايد :

 از واريته هايی که دارای ميوه های درشت هستند و نسبت به ريزش گلها حساس ترند، استفاده نگردد.  -الف

 از مواجهه دوره گلدهی گياه با آب و هوای گرم و خشک تابستان اجتناب ورزند. -ب

 فاده شود. از ارقام مقاوم به شرايط اقليمی گرم است -ج

( trussesبرای کمک به گرده افشانی و تشکيل ميوه ها به تکان دادن بوته های گلدار روی داربست ها ) -د

 (. 3در روزهای گرم و آفتابی اقدام تا گرده ها بخوبی پخش شوند)

 

 ( :Blossom-end rot( پوسيدگی گلگاه ميوه گوجه فرنگی )9

( بوته های گوجه فرنگی است non-parasitic disorderزيتی )اين معضل از رايج ترين عوارض غير پارا

( در نزديکی گل انتهای ميوه زمانيکه به water soakedبطوريکه ابتدا يک لکه آبسوخته )
𝟏

𝟑
رسيدگی دست   

يافته است، ظاهر می گردد. لکه ها بمرور بزرگتر و برنگ قهوه ای در می آيند تا جائيکه بيش از نيمی از 

وه را فرا می گيرد سپس تيره، چرمی و پهن می شود و در ادامۀ رشد ميوه بصورت فرورفتگی در سطح مي

می آيد. اين عارضه بصورت بافت نرم در نمی آيد مگر اينکه توسط قارچ ها و باکتريها مورد تهاجم قرار 

ها بويژه در  گيرد. پوسيدگی گلگاه خصوصًا در صورت بروز خشکی طوالنی بعد از مرحله رشد سريع ميوه

اوايل فصل رشد بروز می کند. گاهًا پوسيدگی گلگاه بعد از وقوع يک دوره بارندگی حادث می شود. علت 

اصلی بروز آنرا می توان کمبود کلسيم در خاک مزرعه دانست که در اثر آب و نيتروژن مازاد وخيم تر می 

سيدگی گلگاه ميوه های گوجه فرنگی شود شود. وجود مقادير بيشتر نمک ها در خاک نيز می تواند موجب پو

 (. 3زيرا سبب کاهش مقدار مؤثر نمک های کلسيمی قابل دسترس برای بوته ها می گردد)
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برای کنترل بموقع عارضه بايد به آزمايش خاک مزرعه در اوايل بهار و يا پائيز اقدام کرد تا از وجود کمبود 

خاک مزرعه به ميزان يک واحد بايد در حدود  PHن ميزان ( در خاک اطالع يافت. برای باال بردlimeآهک )
𝟏

𝟐
فوت مربع استفاده نمود. در صورتيکه نيازمند  10( را برای هر lime stoneپوند پودر نرم سنگ آهک )  

است بايد مقدار  6کمتر از  PHخاک به ميزان بيش از يک واحد هستيد بويژه در صورتيکه مقدار  PHافزايش 

پودر آهک را بکار ببريد. با افزودن آهک برای مدت سه سال نيازی به تکرار اين عمل نخواهد بيشتری از 

 (. 3( خاک جلوگيری کنيد)alkalineبود. همچنين بايد در شرايط اقليمی خشک از قليايی شدن )

 

 

 
 

 

 

 ( :Harvestingبرداشت )

زار تنظيم می کنند چنانکه می توان شروع و پايان دوره رشد محصول گوجه فرنگی را بر اساس تقاضای با

اتمام محصول دهی را به کمک محلول پاشی با برخی از کودها کنترل نمود. بسياری از کشاورزان تمايل به 

فاصله گذاری يکماهه بين هر دوره پرورش محصول دارند تا محيط را برای محصول بعدی بخوبی آماده سازند 

 bleachکشت و لوله های آبياری با محلول های ضدعفونی )بطوريکه بقايا جمع آوری شوند و بستر 

solution )10  درصد ميکرب زدايی گردند. همچنين ظروف بکار رفته در سيستم را با کلر، اسيد، کربنات

 (. 5کلسيم، بخار آب و يا سموم تدخينی بر عليه باکتريها تيمار دهند)

 

آنها در اواخر فصل نبايد بصورت دانه ای انجام گيرد تا ميوه های گوجه فرنگی بمرور می رسند اّما برداشت  

با سرمازدگی مواجه نشوند لذا از ريشه در آوردن بوته ها و آويختن آنها در اراضی کوچک توصيه می شوند 

( clipping(. برای برداشت محصول اقدام به قطع )11تا تمامی ميوه ها به آرامی ضمن چند هفته برسند)

صلی می کنند. ميوه هايی که بر روی خوشه های برداشت شده، وجود دارند شامل ميوه خوشه ها از ساقه ا

(. ميوه های رسيده را بايد بالفاصله برداشت 5( می باشند)ripe( تا کاماًل رسيده )breakerهای نيم رس )

شود. ميوه  کنند تا فضای کافی برای رشد ساير ميوه ها ايجاد گردد ضمنًا از سنگين شدن بوته ها جلوگيری

( طی in doorهايی را که نيم رسيده برداشت شده اند، می توانند بقيه دوره رسيدگی را در شرايط محفوظ )
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کنند که چنين شرايطی را می توان با قرار دادن اينگونه ميوه ها در سردخانه )يخچال( و يا طاقچه پنجره ها 

(windowsill(بوجود آورد )9 .) 

بًا در زمان سبز بودن و قبل از رسيدگی کامل برداشت می کنند و به کمک اتيلين می ميوه گوجه فرنگی را غال

رسانند. اتيلين يک گاز هيدروکربنه است که توسط برخی ميوه ها نيز توليد می شوند و می تواند بعنوان يک 

يق رسانيده ( به رسيده شدن ميوه ها کمک نمايد. ميوه هايی که بدينطرmolecular cueراهنمای مولکولی )

می شوند از نظر مواد قندی، طعم و ارزش غذايی نسبت به ميوه های طبيعی دارای کيفيت نازل تری هستند که 

 (. 12آنها را می توان از رنگ روشن ترشان باز شناخت)

 

( اجازه می دهد تا shelf life( و ماندگاری آنها )outstanding fruitخاصيت تعويق رسيدگی ميوه ها )

(. کاشت ارقام رشد نامحدود گوجه فرنگی می تواند محصول 5ت با فرصت چند روزه برداشت شوند)محصوال

تازۀ کافی را برای يک خانواده در تمامی طول تابستان فراهم نمايد. همچنين زمانيکه بوته ها به مرحله اوج 

(. 3نگهداری کرد) ( رسيدند، می توان مقداری از محصوالت را برای ديگر اوقات سالpeakمحصول دهی )

با   "non-ripening"( را از تالقی ارقام slow ripeningمتخصصين اصالح نباتات اخيرًا ارقام ُکندرس )

"ordinary tomato" (واريته هايی 12بدست آورده اند که دارای ماندگاری طوالنی و طعم مناسبی هستند .)

 ديرتر از ساير واريته ها می رسند. آنها بسيار بهره می گيرند معمواًل« Nor A»از گوجه فرنگی که از ژن 

 (. 11خوشمزه هستند اّما هيچگاه کاماًل قرمز نمی شوند)

 

 

 
 

 

 

روز نيازمندند ولی کميت و کيفيت ميوه  75-90گواينکه ارقام مختلف گوجه فرنگی برای شروع برداشت به 

( نزول light fadeهش نور خورشيد )های گوجه فرنگی با شروع فصل پائيز در محيط های باز بواسطه کا

 (.8می يابند)
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پس از آنکه اغلب ميوه های گوجه فرنگی جمع آوری شدند و قبل از اينکه اولين سرمازدگی کشنده پائيز 

وقوع يابد، بايد اقدام به جمع آوری تمامی گوجه فرنگی های سبز مرغوب از بوته ها و انبار کردن آنها نمود. 

( boxesرديف )اليه( درون جعبه ها ) 3های سبز و مرغوب را بايد در روزنامه ها پيچيد و در گوجه فرنگی 

(. همچنين برخی افراد 3( قرار داد سپس در اتاق خنکی انبار نمود تا بمرور برسند)cratesو يا صندوق ها )

يا جعبه های تک ( و tray pack(، طبق ها )mesh bagمحصوالت برداشت شده را در کيسه های منفذدار )

 (. 5( بسته بندی می کنند)single-layer boxاليه )

 

 

 
 

 

.𝟏𝟐بياد داشته باشيد که فعاليت های آنزيمی ميوه گوجه فرنگی در دمای کمتر از  𝟓𝒐𝑪  𝟓𝟒معادل. 𝟓𝒐𝑭 

(. 12شود) متوقف می گردند و نگهداری گوجه فرنگی در شرايط يخچال و سردخانه باعث زوال طعم آنها می

روز در سردخانه سبب از بين رفتن طعم آنها  2برخی افراد معتقدند که نگهداری گوجه فرنگی حتی به مدت 

(. ميوه های رسيده و سفت 1می گردد لذا در صورت امکان بايد محصول را در شرايط دمای اتاق انبار کرد)
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نگهداری  𝟓𝟎𝒐𝑭 - 45صد و حرارت در 80-90روز می توان در شرايط رطوبت  4-7گوجه فرنگی را برای 

هفته در  1-3نمود. خاصيت انبارداری گوجه فرنگی چنان است که ميوه های بالغ سبز رنگ برای مدت 

درصد قابل نگهداری هستند. همچنين از گاز اتيلين نيز می توان برای  85-90و رطوبت  𝟕𝟎𝒐𝑭-55حرارت 

( ، plumره گرفت. ضمنًا مجاورت ميوه هايی چون سيب، گالبی، آلو )رسانيدن و تغيير رنگ اين ميوه ها به

( که توانايی توليد گاز اتيلين را دارند، نيز منجر به رسانيدن ميوه های musk melonهلو، آواکادو و طالبی )

 (. 11گوجه فرنگی می شوند)

 

 

 نتيجه گيری و پيشنهادات : 

بادرت به توصيه هايی برای پرورش دهندگان گوجه فرنگی می اغلب پژوهندگان و توليد کنندگان با تجربه م

 کنند که برخی از اهم آنان عبارتند از : 

برای اين منظور می توان از کمپوست و کودهای دامی پوسيده استفاده نمود  –( باال بردن مواد آلی خاک 1

 PHی سرد ممکن است به کاهش زيرا مواد آلی نپوسيده بدليل طوالنی شدن دوره تجزيه آنها بويژه در خاکها

 (.11و نزول سطوح نيتروژن خاک بينجامند)

افزودن مواد آلی ماکرو و ميکرو در اوايل هر فصل رشد به خاک کمک می کنند  –( افزايش عناصر کودی 2

تا محصول مناسبی عايد گردد. برای اين منظور قباًل بايد آزمايش خاک بعمل آيد زيرا افزايش مازاد عناصر 

 Nبوجود آيد تا تزايد عنصر  Pو  Nی می تواند زيان بخش باشد ضمنًا بايد تعادلی در ميزان عناصر کود

 (. 11موجب رشد بيرويه بوته ها و تأخير در شکل گيری و رسيدگی ميوه ها نشود)

خاک متوازن نگردد، سبب می شود تا عناصر غذايی  PHدر صورتيکه ميزان  –خاک  PH( متعادل ساختن 3

-7حدود  PHصورت ترکيباتی درآيند که آنها را از دسترس گياهان خارج می سازند. گياه گوجه فرنگی خاک ب

 (. 11در ابتدای هر فصل کاشت صورت پذيرد) PHرا می پسندد پس بهتر است آزمايش تعيين  6

شود. اصواًل شخم باعث افزايش فعاليت های بيولوژيکی در خاکها می  –( بکارگيری حداقل دفعات شخم 4

استفاده از گاو آهن برگرداندار به تعداد دو مرتبه برای مخلوط کردن سطوح مختلف خاک ضرورت دارند زيرا 

 (. 11افزايش دفعات شخم منجر به تجزيه سريع مواد آلی خاک می شوند)

بهتر است در فاصله برداشت محصول گوجه فرنگی تا شروع فصل  –( ايجاد پوشش سبز بر سطح خاک 5

دد از محصوالت پوششی نظير نخود زمستانه و يا چاودار جهت افزايش مواد آلی و کاهش فرسايش کاشت مج

 (.11خاک زراعی استفاده نمود)

کاشتن گياهان خانواده لگومينوز نظير يونجه و شبدر هر از چند  –( بکارگيری تناوب محصوالت زراعی 6

 (. 11( بينجامد)replenishخيزی خاک )سال يکبار می تواند به تثبيت ازت و نتيجتًا تجديد حاصل

( داشتن اطالعات کافی در مورد آفات و بيماريها در صورتی می تواند مفيد واقع شوند که با نتايج حاصل از 7

 (.9تجربيات ديگران همراه گردند)

وان ( بسياری از بيماريها و آفات گياهی قابل پيشگيری و کنترل هستند که با تشخيص بموقع مشکالت می ت8

از شدت بروز صدمات کاست لذا همواره قبل از خريد آفت کش ها و قارچکش ها با دقت به موارد روی 

 (.9برچسب آنها توجه نماييد)

( کنترل های محيطی نقش بارزی در مديريت بيماريها و کنترل بيولوژيک آفات گوجه فرنگی دارند و از اين 9

 (.5شوند)طريق مقدار کمتری از سموم شيميايی مصرف می 
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سال از کشت  3-4(  اجرای تناوب زراعی برای کاشت گوجه فرنگی ضروری است بطوريکه نبايد کمتر از 10

(. برای اين منظور در صورت اجبار می توان حتی از ديگر 7گياهان خانواده سوالناسه در زمين گذشته باشد)

( egg plant، سيب زمينی و بادمجان )(bell peppersگياهان خانواده گوجه فرنگی نظير : فلفل دلمه ای )

 (. 9بعنوان اجزاء تناوب زراعی بهره گرفت)

( در marigold(، هميشه بهار)asparagus(، مارچوبه)parsley( گياهانی چون : پياز، جعفری )11

( در جوار بوته های گوجه فرنگی کشت شوند، بر companion plantsصورتيکه بعنوان گياهان همراه )

 (. 11اثر مثبت خواهند داشت)رشد آنها 
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 کاربرد  شاسی )چارچوب سرد( و »

 «کوش )بستر گرم( در باغباني

 "Cold frame & hotbed" 
 

 

 

 

 

 مه : مقّد

ه اي چوبي با سقف شفاف فصل رشد گياهان قبل از گرم شدن هوا با استفاده از "چارچوب هاي سرد" كه جعب

است، آغاز مي گردد. درحاليكه تا بهار هنوز هفته ها باقيمانده است اّما شما مي توانيد با ساختن "چارچوب 

 هاي سرد" به باغچه اي زيبا و سخاوتمند قبل از پايان زمستان دست يازيد. 

ارزش مي توانيد از انرژي رايگان  در اين شيوه با بهره گيري از فن نجاري و به كمك برخي وسايل ساده و كم

 خورشيد بخوبي بهره گيريد و فضاي نسبتًا مناسبي را براي پرورش گياهان مورد نظرتان فراهم سازيد.

برخي افراد اصواًل "چارچوب هاي سرد" را نوعي گلخانۀ مينياتوري مي دانند كه از يك جعبه بدون كف و 

ه است تا دماي خاك و هوا را براي گياهان در طي ماه هاي سقفي شفاف جهت دريافت نور خورشيد ساخته شد

 سرد سال قابل تحمل سازد.
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 در ساخت و استقرار "چارچوب هاي سرد" به دو موضوع اصلي توجه كنيد :

 الف( آنها را بگونه اي بسازيد كه در صورت لزوم قابل جابجايي باشند.

 (.1ثر نور خورشيد را دريافت نمايند )ب ( آنها را به سمت جنوب استقرار دهيد تا حداك

 

 

 چارچوب سرد )شاسی( :

( عبارت از يك بستر كاشت محفوظ است كه داراي هيچگونه وسيله cold frameيك "چارچوب سرد" )

گرمايي مصنوعي يا طبيعي بجز تابش خورشيد نيست. تفاوت دماي بين داخل و خارج "چارچوب هاي سرد" 

سانتيگراد نمي باشد. يك پتو يا زيرانداز را مي توان بر روي چارچوب هاي رشد درجه  5 -10عمومًا بيش از 

گياهان در ضمن شب هاي سرد انداخت تا گرماي روزانۀ دريافتي را حفظ كند اّما چنين عملي تنها مي تواند به 

ي تواند در تفاوت اندك دمايي داخل و خارج محفظه بينجامد درحاليكه همين ميزان اندك تفاوت حرارت نيز م

 (.3بسياري مواقع حائز اهمّيت، مفيد و نجات بخش باشد )

 

 هر "چارچوب سرد" براي موارد زير كاربرد دارد :

 الف( تدارك پناهگاهي جهت گياهان چندسالۀ ظريف و لطيف

 ( گياهچه ها شامل نشاء ها و نهال هاharden offب ( مقاوم سازي )

( ، كلم پيچ و كاهو در pansyحمل به سرما از جمله : بنفشه فرنگي )پ ( پيشرسي و نوبرانه كردن گياهان مت

 مدت زماني قبل از برداشت در زمين هاي بدون پوشش 

 (.3ت ( زمستانگذراني قلمه هاي درختاني كه در بهار و تابستان به ريشه زائي خواهند پرداخت )
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 "بستر گرم" )كوش( :

مادهي "چارچوب هاي سرد" است. بدين جهت آنها را مي توان ( مبتني بر گرhotbedيك "بستر گرم" )

گلخانه هاي مينياتوري ناميد كه با كمترين هزينه به تدارك فضاي محدود و مفيد منتهي مي گردند تا نهايتًا 

موجب افزايش مدت فصل رشد گياهان شوند. از "بسترهاي گرم" مي توان براي توليد نوبرانه سبزيجات فصل 

جه فرنگي ، فلفل سبز و خربزه ها بهره برد. از آنها همچنين مي توان براي ريشه داركردن قلمه گرم نظير گو

 (.3هاي درختان فصل گرم استفاده نمود )

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ( :locationموقعيت يابي )

تدارك چارچوب هاي رشد گياهان مي تواند بر افزايش فصل رشد در مناطق معتدله بيفزايد زيرا بدينگونه از 

مكان كاشت بذور و نشاء گياهچه ها زودتر از مهّياشدن شرايط اقليمي برخوردار مي گرديد و نهايتًا از ا

محصوالت گياهي در اواخر فصل رشد محافظت بعمل مي آوريد. "چارچوب هاي سرد" را مي توان با تهّيه 

ات شما در نهايت مقاديري از وسايل ارزان ، صرف وقت و كمي كار سخت فراهم سازيد اّما حاصل زحم

ارزشمند خواهد بود. براي اينكار ابتدا مكاني آفتابگير را در باغچه خانگي برگزينيد بطوريكه مدتي از روز را 

 (.5برخوردار از تابش مستقيم خورشيد باشد )
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رند تا "چارچوب هاي سرد" و "بسترهاي گرم" در نيمكره شمالي زمين بايد در مواجهه با سمت جنوب قرار گي

از حداكثر انرژي تابشي خورشيد بهره مند شوند. براي كاهش هزينه گرمادهي بهتر است از بادشكن 

(windbreak در جهت شمال يا شمال غربي استفاده شود. براي ايجاد چنين بادشكن هايي مي توانيد از )

ه گيريد. دسته ها بسته هاي كاه و علوفه خشك ، پرچين هاي هميشه سبز و يا نرده هاي متراكم بهر

(bundle( يا بسته هاي )bale .كاه بخوبي مي توانند بعنوان بادشكن هاي موقت در سمت شمال بكار آيند )

 (. 3توجه داشته باشيد كه بادشكن ها نبايد هيچگونه سايه اندازي بر سطح بستر كاشت داشته باشند )
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وبت مازاد در بخش هاي زيرين بستر تجمع نيابند. در بستر كاشت بايد از زهكشي طبيعي برخوردار باشد تا رط

صورتيكه بستر گرم در زير سطح زمين واقع است ، ضرورت دارد كه شرايط زهكشي عالي فراهم شود تا از 

ورود و تجمع آب در ضمن باران هاي شديد جلوگيري گردد. در موارديكه زهكش طبيعي بخوبي عمل نمي كند 

( و يا اليه هاي ضخيمي از سنگريزه استفاده نمائيد. اگر tileنبوشه اي" )، بهتر است از زهكش هاي "ت

موارد فوق عملي نشدند ، بهتر است بسترهاي رشد را اندكي باالتر از سطح زمين بسازيد تا زهكشي بخوبي 

 (.3انجام شود وليكن در شيوه اخير تلفات گرمايی بيشتري صورت مي پذيرند )

خانه ها احداث كنيد تا قادر به التفات و مراقبت كافي به آنها باشيد. منبع تدارك  بسترهاي كاشت را در مجاورت

آب مناسبي فراهم سازيد. در صورتيكه فضاي چارچوب ها را با الكتريسته گرم مي نمائيد، بهتر است تمامي 

 (. 3روزنه هاي آنرا بخوبي مسدود كنيد )

 

 

 
 

 

 كاربرد "چارچوب سرد" در باغچه ها :

( هستند rectangular "بسترهاي گرم" و "چارچوب هاي سرد" عبارت از جعبه هاي مستطيل شكلي )اصواًل

كه ديوارۀ عقبي آنها اندكي بلندتر از ديواره جلويي است و تمامي سطح آنها را با سقف شفافي مي پوشانند. 

دارند. از الوارهاي كهنه و  اندازه و تركيب ساختار چنين بسترهايی بستگي به نيازها يا امكانات قابل دسترس

در جهت كاهش هزينه ها بهره قاب پنجره هاي قديمي نيز مي توانيد براي مسقف ساختن بسترهاي رشد 

 (.3)گيريد

 

"چارچوب هاي سرد" را مي توان در اندازه هاي متفاوت و با مواد اوليه مختلفي ساخت. ارتفاع اينگونه 

رورشي مورد نظر انتخاب مي كنند. سقف چارچوب هاي رشد گياهان ساختارها را متناسب با ارتفاع گياهان پ

 بايد شيبدار باشد تا:

الف( حداكثر نور خورشيد را دريافت دارند لذا آنها را به سمت جنوب بطوري مي سازند كه ديواره عقبي 

 بلندتر از ديواره جلويي باشد.

زير گرديده و از طريق نهرچه هاي اطراف ب ( رواناب هاي حاصل از بارندگي ها براحتي از سقف آنها سرا

 (.4جاري شوند )
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سقف چارچوب ها بايد كاماًل اندازه و محكم باشند تا از هرگونه تلفات حرارتي و صدمه رساني به گياهان بلند 

 (.4اجتناب شود )

 

 بخش كه شامل : 5چارچوب هاي ساده از 

 ( چهار عدد ديواره و1^

 ( يك عدد سقف2^

ها را بسادگي مي توان بر همديگر سوار نموده و يا در صورت عدم نياز مجددًا از همديگر هستند كه آن

جداساخته و براي سال بعد انبار نمود لذا توصيه مي گردد كه بجاي ميخ زدن تخته ها و ديرك ها از پيچ ها 

 (. 4استفاده گردد )
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ي بخش هاي گوشه دار حياط ها برگزيد. براي ( را مي توان براdovetailانواع چارچوب هاي "ُدم كفتري" )

( بهره گيريد بطوريكه لبه هاي فوقاني pivotاستحكام چارچوب هاي بزرگتر بايد از چند محور اصلي )

( چارچوب sash , lidچارچوب ها به همديگر متصل گردند و مانع بازشدن پيچ ها يا ميخ ها شوند. درپوش )

چندتكه تهّيه و نصب كرد. درپوش هاي چندتكه براي كنترل هوادهي  ها را مي توان بصورت يكپارچه و يا

 (.4مناسب ترند وليكن بايد بخوبي عايق بندي گردند )

 

 

 
 

 

 

 

 قاب هاي شيشه اي : 

( يا پنجره هاي كهنه قابل دسترس مي توانند تعيين كنندۀ ابعاد بسترهاي رشد sashقاب هاي شيشه اي )

اي" از متداول ترين و بهترين "چارچوب هاي پوشش دار" هستند.  گياهان باشند. "شاسي هاي شيشه

 × 6"شاسي هاي شيشه اي" استاندارد بمنظور تدارك "چارچوب هاي سرد" و "بسترهاي گرم" را در ابعاد 

فوت مي سازند وليكن بخش پهن آنرا به سمت جنوب قرار مي دهند. گاهًا طول چنين چارچوب هايي را  3

 (.3فوت نيز فزوني مي بخشند ) 15و  12،  9بصورت هاي 

 

ساختن شاسي هايي با كمك پنجره هاي مندرس بسيار مقبول و كم هزينه است اّما گاهًا مجبور به تعديل ابعاد 

اينچ در هر فوت باشد. در صورتيكه به  1آنها خواهيد بود. توجه داشته باشيد كه شيب سقف بايد به اندازه 

يد و يا هزينه زيادي طلب مي كنند آنگاه چارچوب ها را مي توانيد با "پلي قاب هاي شيشه اي دسترسي ندار

ميليمتر بپوشانيد. با توجه به اينكه "پلي اتيلن" از وزن كمي برخوردار است لذا  4-6اتيلن" شفاف با ضخامت 

ن به چارچوب ها را مي توان با ظرافت بيشتري ساخت. چنين چارچوب هاي سبكي را بهتر است از بخش زيري

زمين قالب نمود تا از پرتاب شدن آنها در اثر وزش بادهاي شديد جلوگيري گردد. اينگونه صفحات "پلي 

اتيلن" را هرساله بدليل پوسيدگي تعويض مي نمايند. پالستيك ها گرما را سريعًا از دست مي دهند لذا در 
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در بين صفحاتا باعث حفظ گرما مي  صورت اينكه آنها را بحالت دو اليه استفاده نمايند بواسطه وجود هوا

گردند. از صفحات "فايبر گالس" نيز مي توان بعنوان پوشش چارچوب ها بهره گرفت وليكن براي اين منظور 

 (.3بهتر است از انواع شفاف بجاي انواع رنگي بهره گيريد تا نور بيشتري را از خود عبور دهند )

 

 

 
 

 

 

 مواد مورد نياز :

چوب و تخته هاي مصرفي نيازمند تصميم درباره اندازه "چارچوب سرد" مطلوبتان مي براي تخمين مقدار 

باشيد. درصورتيكه به پنجره هاي قديمي دسترسي داريد، از آنها مي توانيد براي سقف "چارچوب سرد" 

پنجره و يا  استفاده كنيد و ديواره ها را مطابق با ابعاد آن تعيين كنيد. چارچوب ها را مي توان با كمك قاب يك

در اندازه هاي بزرگتر و با ادغام چندين پنجره كوچكتر بوجود آورد. بخاطر داشته باشيد كه در اين صورت 

بايد تمامي پنجره ها از ابعاد مشابه و يكسان برخوردار باشند. جعبه اي كه بعنوان چارديواري ساخته مي 

ابعاد پنجره اي باشند كه بعنوان سقف بكار مي  اينچ كوچكتر از 1-2شود، بايد از نظر طول و عرض حدودًا 

بريد تا مانع ورود قطرات باران به داخل محفظه رشد گياهان گردد. قطعات سازندۀ چارچوب ها بايد بخوبي به 

همديگر چفت گردند بطوريكه اجازه ورود هواي سرد به داخل محفظه را ندهند. قطعات مورد نيازتان را از 

ب نمائيد تا هزينه چنداني پرداخت نكنيد لذا براي اين منظور به جستجوي وسايل الزم در وسايل دست دّوم انتخا

( بپردازيد. چوب هاي مصرفي بايد در مقابل flea marketانبار وسايل مازاد خانگي و يا اسقاط فروشي ها )

 (.5داخت)( مقاوم باشند وگرنه بايد به تيمار آنها بدين منظور پرdecay( و پوسيدگي )rotفساد )

ديواره هاي اطراف چارچوب ها را مي توان از چوب ، آجر ، بلوك هاي بنايی ، سيمان يا فلز ساخت. بلوك 

هاي بنايی ، سيمان و آجر دوام بيشتري دارند اّما خواهان هزينه هاي بيشتري نسبت به چوب هستند. ديواره 

رت مي گردند. معمواًل "بسترهاي گرم" و هاي فلزي اگر بخوبي عايق بندي نشوند ، باعث تلفات شديد حرا
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"چارچوب هاي سرد" خانگي را از چوب مي سازند زيرا به آساني شكل مي گيرند و براي طرح هاي موقتي 

مناسبت بيشتري دارند. آنها همچنين قابليت انعطاف بيشتري در صورت نياز به برچيده شدن يا توسعه فضا 

 (.3را پذيرا مي گردند )خواهند داشت و بخوبي هر گونه تغييري 

براي دوام بيشتر محفظه هاي رشد مي توان از الوار استفاده كرد وليكن موادي كه براي جلوگيري از فساد به 

" CCAآنها مي زنند، نبايد موجب مسمومّيت گياهان گردند. براي محافظت از الوار مي توانيد از ماده "

(Chromated Copper Arsenateبصورت پاشش تحت )  فشار بهره گيريد وليكن هيچگاه از موادي نظير

( استفاده نكنيد زيرا گاز حاصل از آنها pentachlorophenol( يا "پنتاكلروفنل" )Creosote"كرئوزوت" )

در فضای محدود چارچوب ها تجمع يافته و به گياهان آسيب می رساند. الوارهای حاصل از درختان "سدر" 

(sedar( "سرخ چوب" ، )redwood( "و "سرو )cypress( حائز عمر طوالنی تری هستند )3،2.) 

 

 

 
 

 

در صورتيکه از چوب های تيمار نشده استفاده می کنيد، الزامًا سطوح آنها را با رنگ های سفيد مبتنی بر 

( و يا رنگ های مختص گلخانه ها بپوشانيد تا عالوه بر حفاظت موجب انعکاس نور latex"التکس" )

خل چارچوب ها گردند. تخته هايی که برای ساخت چارچوب ها استفاده می گردند، بايد در حدود خورشيد در دا

اينچ ضخامت داشته باشند وليكن تخته های ضخيم تر موجب عايق بندی بهتر و دوام بيشتری می شوند.  1

ند اّما اين موضوع اينچ ارتفاع داشته باش 18ديواره های عقبی که غالبًا در سمت شمال واقعند، بايد حداقل 

ارتباط مستقيمی با توانايی تأمين گرما دارد. ديواره های جلويی که همواره در سمت شمال واقع می شوند، بايد 

اينچ باشند. هر چه تخته ها را با دقت و نزديکی بيشتری بهم متصل سازيد، باعث  12دارای ارتفاعی معادل 

چارچوب ها از يک تيرک چوبی استفاده کنيد تا بر استحکام کارآيی دمايی بهتری خواهند شد. در هر گوشه 

 (. 3محفظه ها افزوده گردد )
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نوارهايي كه در كف چارچوب هاي حفاظت از گلدان هاي گل براي ثبات ساختارها بر سطح زمين نصب مي 

 (. 2گردند، بايد پس از پوسيدن بفوريت تعويض گردند )

 

 

 
 

 

 آماده سازی بستر :

ی ايجاد بستر کاشت تخصيص می دهيد، بايد بخوبی هموار گردد. اگرچه چارچوب های موقت را محيطی که برا

می توان بر سطح خاک مستقر ساخت اّما برای اينکه ساختار محکم و بادوام تری داشته باشند، يقينًا تا 

از نيروی حدودی نيازمند کندن و جابجايی خاک بستر خواهيد بود. برخی برای گرم کردن بسترهای گرم 

الکتريسته بهره می گيرند اّما هر گاه به کودهای دامی تازه دسترسی داريد، می توانيد از آنها بدين منظور 

سود جوئيد. برای اين هدف بايد سطح بستر را حفر نموده تا اليه ای از کود دامی را جهت گرمادهی ضمن 

 (.3خاک را بر سطح آن ها قرار دهيد )پوسيده شدن در کف چارچوب ها تعبيه نمائيد سپس اليه ای از 

در صورتيکه از نيروی الکتريسته برای گرمايش بهره می جوئيد و موادی برای ايجاد زهکشی ضرورت دارد، 

اينچ انجام دهيد. ديرک هايی که در گوشه ها کوبيده می شوند،  14بايد کندن خاک بستر را به عمق تقريبی 

ّما ديواره ها را می توانيد فقط اندکی در خاک فرو ببريد تا از جابجايی هوا بايد تا عمق خاک سخت نفوذ يابند ا

 (. 3و تلفات حرارتی جلوگيری شود )

 

 6پس از اينکه محوطه بستر کاشت را بخوبی کنده و مسطح ساختيد آنگاه اليه ای از سنگريزه ها را در عمق 

نه متخلخل و مقاوم به پوسيدگی بپوشانيد تا از اينچی مستقر نمائيد. سطح اليه سنگريزه اي را با پارچه که

اينچ بپوشانيد و  2اختالط آنها با اليه فوقانی جلوگيری شود. آنگاه سطح پارچه را با اليه ای از شن بقطر 

 (.3بدين طريق بستر را برای استقرار کابل های گرمادهنده آماده سازيد )
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 گرمادهی بسترهای گرم :

 ای گرمادهی بسترهای کاشت استفاده می گردند عبارتند از :روش هايی که بر

 (manure( کودهای دامی تازه )#1

 (electric cable( کابل های الکتريکی )#2

 (light bulb( المپ های حبابی )#3

 ( hot water( آب گرم )#4

 (.steam( )3( بخار آب )#5
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اعث گرم شدن بسترهای کاشت گردند اّما کنترل حرارت کودهای دامی بعنوان مواد حاوی انرژی می توانند ب

حاصل از کودهای دامی در مقايسه با شيوه کاربرد الکتريسته دشوارتر است بنابراين معمواًل انتظار می رود 

که گياهان مطلوب تری در چارچوب هايی که با الکتريسته گرم می شوند، پرورش يابند. بسترهايی که با 

گردند، فقط برای يک دوره کوتاه مدت سرما نظير اوايل بهار يا پائيز مناسبند ولي  کودهای دامی گرم می

طوالنی سرمای زمستانه بکار  بسترهای مبتنی بر گرمايش الکتريسته را می توان حتی برای دوره های

 (. 3)گرفت

 

 

 كاربرد کودهای دامی : 

ی می توان از آنها بعنوان يک منبع گرمايش در مناطقی که کودهای دامی تازه در دسترس قرار دارند، براحت

ارزان و آسان بهره جست. "بسترهای گرم" موقت را بنحو بسيار ساده ای می توان با قراردادن يک چارچوب 

اينچ فراهم ساخت. کودهای  18-24فوت و عمق  8-9چوبی بر توده ای مسطح از کودهای دامی به پهنای 

بريزيد تا با ايجاد عايق بندی مانع هدر رفتن حرارت داخل محفظه دامی اضافی را در اطراف چارچوب ها 

گردند. اين روش نيازمند حجم زيادی از کودهای دامی است لذا غالبًا برای بسترهای کاشت خانگی قابل اجرا 

 (.3نيستند )

زير کف  گرمای مورد نياز را همچنين می توان با قراردادن کيسه های کوچکتر کوددامی درون چاله هايی در

چارچوب ها فراهم نمود. "بسترهای گرم" مبتنی بر کودهای دامی موجب فراهم شدن محيط های مناسبی جهت 

مراحل آغازين رشد گياهان در بهار چندين هفته زودتر از فراهم شدن شرايط محيطي خارج می گردند. 

که چالۀ حاصله دارای عمق "بسترهای گرم تر" را دقيقًا مثل ساير چارچوب های رشد می سازند مگر اين

 (.3اينچ می شود که بايد کوددامی را در درون خويش جا دهند ) 18 -30بيشتری به اندازه 
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 ايجاد زهکش مناسب :

( متوقف می گردد و fermentationدر صورتيکه اليه کود دامی را با آب بخيسانيد آنگاه فرآيند تخمير )

کاه هضم نشده است، برای اين منظور عالی می باشد اّما  1/3که حاوی  توليد گرما زائل می شود. کود اسبی

از ساير کودهای دامی نيز می توان بدين منظور سود جست. برای آماده سازی بسترهای مبتنی بر کودهای 

روز قبل از آغاز بکار بپردازيد. توده را  10دامی بايد به تجميع کودهای دامی تازه بصورت يک کپه از حدود 

 ا فشردن تحکيم بخشيد و اجازه بدهيد تا به همان حال باقی بمانند و به توليد گرما بپردازند.ب

اطراف توده را مجددًا تجميع و فشرده كنيد و از پخش شدن مواد آنها جلوگيری بعمل آوريد تا اينکه برای دفعه 

تن مواد توده در داخل کيسه هايی دّوم به ساطع نمودن گرما بپردازد. در اين زمان است که می توانيد به ريخ

اقدام نموده سپس آنها را درون چاله های کف چارچوب ها مستقر سازيد. آنگاه اليه ای از سنگريزه درشت به 

اينچ را بر سطح آنها بگسترانيد. در اين مواقع ممکن است با مشکل عدم زهکشی مواجه گرديد  6ضخامت 

 يه نگردند.مثاًل آب مازاد از تنبوشه ها بخوبی تخل

 

 

 
 

 

 

اينچ برسند. مطمئن گرديد که تمامی کناره ها و گوشه  12-18کودهای دامی را مجددًا بفشاريد تا به ضخامت 

اينچ  4-6ها را با کودهای دامی ُپر نموده ايد سپس سطح کودهای دامی را با اليه ای از خاک مناسب به قطر 

چند روز به همين وضعيت باقی بماند. دمای خاک ممکن پوشش دهيد. اجازه دهيد تا ساختار موجود برای 

درجه فارنهايت برسد. منتظر بمانيد تا دمای خاک قبل از کاشتن بذور و يا نشاءها به  100است به بيش از 

 درجه فارنهايت کاهش يابد. بهتر است برای حصول اين منظور از دماسنج خاک بهره گيريد. 85حدود 

( چارچوب ها را نسبتًا باز نگهداريد تا sashافزايش يافت، بيدرنگ سرپوش ) هرگاه دما مجددًا شروع به

 (. 3تهويه کافی صورت پذيرد )
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 کابل های گرمادهندۀ الکتريکی :

به دليل اينکه غالبًا دستيابی به کودهای دامی تازه بويژه در مناطق شهری دشوار است لذا کابل های گرمايش 

ابل حصول هستند، برای گرم کردن بستر کاشت بهره برداری می گردند. در الکتريکی که به سهولت ق

صورتيکه کابل ها را بخوبی اندود نموده و يا با پالستيک بپوشانيد آنگاه به نتايج نسبتًا مطلوب تری نائل می 

 آئيد. 

 

 

 

 
 

 

،  30نها را با طول های کابل ها می توانند دارای طول های مختلف و در وات های متفاوتی باشند. معمواًل آ

،  36،  24،  12وات در هر فوت انتخاب می کنند. گاهًا نيز کابل هايی با طول  7/6فوت و قدرت  90يا  60

 وات در هر فوت مسير خطی انتخاب می گردند. 5/3فوت با قدرت  96يا  48
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ر کاشت فراهم نمايند. کابل ها را بگونه ای نصب می سازند که گرمای مناسب را در هر فوت مربع از بست

وات برای هر فوت مربع از بستر کاشت نياز  10عمومًا در اقاليم معتدله نظير ايالت "ميسوری" آمريکا به 

وات در هر فوت مربع نيازمنديد. کابل ها را بر سطح خاک يا شن  12است اّما برای اياالت سردتر به بيش از 

جابجايی و استقرار کابل ها هيچگونه خسارتی به آنها وارد  تسطيح شده می خوابانند. دقت گردد که در ضمن

 نشود.

 

از گره خوردن کابل ها اجتناب ورزيد زيرا باعث قطع جريان الكتريسته می گردد. کابل ها را بصورت متقاطع 

 با همديگر مستقر نسازيد. هيچگاه کابل ها را برای کاهش طولشان نبريد و آنها را وصله دار نسازيد. فواصل

بين حلقه های کابل حائز اهميتند و تعيين کنندۀ مقدار وات براي هر فوت مربع از بستر کاشت می باشند. برای 

 اين منظور می توان از فرمول پيشنهادی زير بهره گرفت :

 « وات در هر فوت از کابل( = فاصله حلقه ها به اينچ × 12) ÷وات مورد نياز برای هر فوت مربع بستر » 

ين وات در هر فوت از کابل بايد کل وات مورد نياز جهت گرم کردن بستر کاشت را به طول کابل به برای تعي

 فوت تقسيم کنيد.

 مثال :

وات گرما در هر فوت مربع از بستر کاشت  10فوت طول بمنظور توليد  60وات با  400برای جاگذاری کابل 

 بايد :

 = فواصل حلقه های کابل  (12 ×( 400 ÷ 60}) ÷ 10( = 12 × 7/6) ÷ 10=  18

 فواصل بين حلقه ها)اينچ( 

در موارديکه کابل ها طويل هستند، بايد آنها را با فواصل کمتری از همديگر قرار دهيد اّما همواره بايد بطور 

يکنواخت در سطح بستر كاشت واقع گردند زيرا فواصل نامنظم باعث دشواری کنترل يکنواخت دما خواهند 

 شد.

 فوت مربع از بستر کاشت کفايت می نمايد. 36فوت کابل برای گرمادهی  60هر  بطور معمول

پس از اينکه کابل ها استقرار يافتند، بايد آنها را با شن يا خاک نرم بپوشانيد سپس پارچه محکمی با سوراخ 

عمليات  های درشت را بر روی آنها قرار دهيد تا از صدمه کابل ها در زمان زيرورو کردن خاک فوقانی طي

کاشت و برداشت جلوگيری شود. در پايان بايد اليه ای از خاک مناسب را بعنوان جايگاه رشد بذور و نشاءها 

 (.3بر سطح تمامي آنها پاشيد و سپس هموار ساخت )
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 ترموستات :

د دارای برای حفظ حرارت يکنواخت نيازمند بکارگيری يک دستگاه ترموستات می باشيد لذا برخی کابل ها باي

درجه سانتيگراد( حفظ  23-24درجه فارنهايت ) 74ترموستات باشند آنچنانکه دمای خاک را در محدودۀ 

نمايند. در صورتيکه از بسترهای کاشت بزرگتری بهره می بريد بويژه اگر حساسيت گياهان نسبت به حرارت 

درجه فارنهايت  30-120 در محدودۀ متفاوتند، بايد از چندين ترموستات استفاده کنيد. ترموستات ها معموالً 

عمل می کنند. آنها دارای يک حسگر حرارتی حبابی با قابليت کنترل از راه دور هستند که بايد در عمق يک 

حلقه مرکزی کابل ها دفن گردند. سعی شود که از تماس حسگر حرارتی با کابل های  2اينچی خاک و بين 

 (.3مولد گرما پرهيز گردد )

 

 

 
 

 

 

 

 ير روش های گرمادهی بسترها :سا

 الف( المپ های حبابی :

المپ های حبابی از قيمت کمی برخوردارند اّما مقبوليت چندانی برای توليد حرارت ندارند لذا از آنها می توان 

 4در مواقع اضطراری برای در امان ماندن از صدمات ناشی از سرمازدگی اوايل بهار سود جست. در حدود 

فوت کفايت می نمايند وليکن بايد آنها را در  3 × 6وات برای چارچوب هايی به وسعت  25بی عدد المپ حبا

چهار طرف محفظه رشد تعبيه نمود. برای اين منظور بايد از سيم ها و پريزهای ضد آب استفاده کرد. در 

بی بزرگتری تعويض موارديکه نيازمند گرمای بيشتری باشيد، می توانيد حباب های موجود را با المپ های حبا

 (.3کنيد )
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 ب ( آب گرم و بخار آب :

آب گرم و بخار آب غالبًا برای "بسترهای گرم" تجاری کاربرد دارند و در سطوح خانگی استفاده نمی گردند. 

خاک هايی که در اطراف چارچوب ها توده می شوند، بر عايق بندی و حفظ گرمای اندرونی اينگونه محفظه 

 (.3نند )های رشد کمک می ک

 کاركرد "چارچوب سرد" و "بستر گرم" :

بدون توجه به شيوه گرمادهی يا نوع ساختاری که استفاده می گردند، "چارچوب های سرد" و "بسترهای 

 گرم" بايد :

 ( حرارت بخوبی کنترل گردد.$1

 ( تهويه مناسب صورت پذيرد.$2

 (. 3( آبياری کافی انجام شود )$3

 

 

 
 

 

 

 ها :دمای مناسب بستر

درجه فارنهايت ايده آل است. بذور را در  70-75دمای خاک در "بسترهای گرم" برای کاشت بذور در حدود 

بسترهای مبتنی بر کودهای دامی زمانی می کارند که خاک اندکی گرمتر شده باشد اّما در موارديکه اقدام به 

ن دما برای استقرار گياهچه ها بسيار مضر کاشت نشاء می گردد، بايد تهويه بخوبی صورت پذيرد زيرا باال رفت

و خطرناک است. هنگاميکه بذور جوانه زده و سبز شوند آنگاه درجه حرارت بايد مطابق با نوع گياهان کاشته 

 (.3شده تنظيم شود)

 

 گياهان مورد نظر را می توان در دو گروه دسته بندی نمود :

 ( :cool season( گياهان فصل خنک )1&

 خنک عبارت از گياهانی هستند که برای رشد به دماهای نسبتًا کم نيازمندند. آنها شامل :گياهان فصل 

( ، کلم گل broccoli( ، کلم بروکلی )cabbage( ، کلم پيچ )onions( ، پيازها )lettuceکاهو )

(cauliflower( زبان در قفا ، )larkspur( بنفشه فرنگی ، )pansy( گل تکمه ای ، )bachelor button )
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( ، نخود شيرين snapdragon( ، گل ميمون )primula , primrose" ، پامچال )centaureaاز جنس "

(sweet pea" با نام علمی )lathyrus odoratus( صليبيان يا چليپائيان ، )stock و بسياری از گل های )

 (.3چند ساله ای که از بذور حاصل می شوند )

 

 ( : warm season( گياهان فصل گرم )2&

 گياهان فصل گرم خواهان حرارت های باالتری برای دستيابی به رشد مناسب هستند و شامل : 

( ، هندوانه muskmelonگوجه فرنگی ، فلفل سبز ، بادمجان ، سيب زمينی شيرين ، طالبی و گرمک )

(watermelon( کدو حلوايی ، )squashخيار و بسياری از گل های يکساله باغچه ای هستن ، )( 3د.) 

درجه فارنهايت  70اغلب بذور بدون مالحظۀ گروه های گياهی مذکور می توانند از درون خاک در دمای حدود 

درجه فارنهايت باشد، اندکی بهتر جوانه  75جوانه بزنند. بذور گياهان فصل گرم زمانيکه دمای خاک در حدود 

رجه فارنهايت بخوبی جوانه خواهند زد. د 65می زنند درحاليکه بذور گياهان فصل سرد در دماهای حدود 

درجه فارنهايت تنظيم  70د بطور کلی هرگاه قادر به ايجاد چنين تفاوتی نيستيد، ترجيحًا دما را در حدو

 (. 3)نمائيد

 

 

 
 

 

دماهای بحرانی و خسارتزا پس از جوانه زنی و سبزشدن بذور حادث می گردند لذا دمای هوا در اين زمان از 

درجه  65-70ری برخوردار می باشد. گياهان فصل سرد ترجيحًا به دمای هوا در محدوده اهمّيت بيشت

درجه فارنهايت در شب ها نيازمندند. اين قبيل گياهان در اثر کاهش اندک  55-60فارنهايت در طی روزها و 

اّما سرماهای دمای هوا صدمه نخواهند ديد. البته دمای هوا در ضمن روزهای بهاری آنچنان خنک نخواهد شد 

 (.3احتمالی شبانه ممکن است خسارتزا و بحرانی باشند )

درجه فارنهايت نگهداری گردند و هيچگاه نبايد در  65-75گياهان گرمادوست بايد در حرارت های روزانه 

درجه فارنهايت قرار گيرند. در "چارچوب های سرد" امکان کنترل دماهای  65معرض دماهای شبانه کمتر از 

ود دارد. برای اين منظور می توان سطح شيشه های آنها را با روکش و يا مقداري کاه در شب هايی که کم وج

انتظار سرمازدگی می رود ، پوشانيد وليکن برای حفظ دما و کنترل آن بايد در طی روزها با دقت بيشتری به 

 (. 3تهويه محفظه ها پرداخت )
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 تهويه بسترهای رشد :

( در "بسترهای گرم" و "چارچوب های سرد" بايد به گشودن دريچه های که ventilation) برای ايجاد تهويه

در جهت مقابل وزش باد قرار دارند، اقدام نمود. اين موضوع باعث جلوگيری از آسيب بوته های جوان و 

 .(3حساس می شود. همچنين از بلندشدن چارچوب ها در اثر وزش بادهای شديد ممانعت بعمل مي آيد )

در صورت دوام دوره های سرما بايد به بکارگيری پوشش های بيشتری بر روی چارچوب هاي رشد برای 

حفظ حرارت اقدام کنيد وليکن بمحض گرم شدن هوا نسبت به حذف پوشش مبادرت ورزيد. از جمله اينكه پس 

 (.3)اخل چارچوب ها نفوذ يابنديد به داز برداشتن کاه ها مجددًا شيشه ها را تميز نمائيد تا حداکثر انوار خورش

( چارچوب ها را بگشائيد و يا آنرا موقتًا sashدر طی روزهای گرم و آفتابی می توانيد بخش هايی از پوشش )

 (.3بطور کامل برداريد لذا برای اين منظور بهتر است از دماسنج کمک بگيريد )

به است. "بسترهای سرد" را که فقط با شيوه هوادهی و تهويه "چارچوب های سرد" با "بسترهای گرم" مشا

نور خورشيد گرم می شوند، بخوبی می توانيد به محض فرارسيدن غروب خورشيد که احتمال باالرفتن دما 

 (.3کاهش می يابد، مجددًا بپوشانيد )

  

 

 
 

 

 

 آبياری بسترهای رشد :

ها و جلوگيری از شيوع  ( مناسب محفظه ها موجب افزايش رشد بوتهwatering , irrigationآبياری )

بيماری های گياهی می گردد. چارچوب ها را نبايد بدون مالحظه وضعيت اقليمي بمنظور آبياری بويژه در 

شرايطی که هوای بيرون در حدود يخبندان است، گشود. آبياری را روزهنگام بگونه ای انجام می دهند كه 

وند سپس درپوش محفظه را می کلی خشک ششاخه و برگ های گياهان قبل از فرارسيدن شامگاهان ب

 (.3)بندند

 

بطور کلی "کم آبياری" در دوره نونهالي گياهان و طی مدتی که حرارت اوايل فصل نسبتًا پائين است، ضرورت 

بيشتری دارد. همچنانکه از آغاز فصل بهار می گذرد و گياهان بزرگتر می شوند و دماي هوا افزايش می يابد 
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بميزان بيشتر و در مدت طوالنی تری می گشايند و بدينگونه ضرورت افزايش ميزان آبياری لذا درپوش ها را 

 (.3نيز ملحوظ خواهد شد )

همواره به سطح خاک اجازه بدهيد تا در فواصل بين آبياری ها خشک شود اّما اين موضوع نبايد به پژمردگی 

ی به روزهای صاف با درخشش خورشيد و گياهان درون چارچوب ها بينجامد. گاهًا پس از چند روز باران

افزايش دمای هوا مواجه می گرديد و اين موضوع ممکن است باعث پژمردگی گياهان حساس و لطيف بشود 

وليكن اين حالت نمی تواند بعنوان شاخص و معيار مطمئنی برای آغاز مجدد آبياری مطرح گردد مگر اينکه 

( بر سطح mistسيار سخت می توانيد آبرا بصورت غبار )خاک بنحو مشخصی خشک شده باشد. در شرايط ب

شاخه ها و برگ های گياهان داخل چارچوب ها بپاشيد و يا اينکه بهر طريق ممكن باعث سايه اندازی موقت 

 (.3بر روی آنها شويد )

 

 

 
 

 

 

 ضدعفونی خاک بسترها :

اينچ براي رشد  4-6به ضخامت  "بسترهاي گرم" و "چارچوب هاي سرد" بايد حاوي اليه اي از خاك مناسب

گياهچه ها باشند. در موارديكه از خاك باغچه ها براي چنين منظوري استفاده مي شود، بايد انتظار وجود بذور 

علف هاي هرز ، حشرات آفت و عوامل بيماريزاي گياهي را داشته باشيد لذا براي ضدعفوني خاك بستر بشيوه 

 هاي زير عمل مي گردد :

( براي پاستوريزاسيون fumigationاز روش هايي نظير كاربرد مواد تدخيني ) ( استفاده1*

(pasteurization .خاك به كاهش مشكالت و محافظت از گياهان كمك مي نمايد ) 

دقيقه پخت مي كنند  30درجه فارنهايت براي مدت  140( خاك مورد نياز بسترهاي كوچك را در حرارت 2*

 ي رشد مي گسترانند. سپس آنرا در داخل چارچوب ها
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( همچنين مي توان از پاشش آب داغ بر بستر كاشت بمنظور ضدعفوني خاك بهره گرفت. استفاده از آب 3*

داغ بر سطح خاك از كارآيي مطلوب برخوردار نيست زيرا خاك بايد بخوبي گرم گردد سپس آنرا قبل از كاشت 

 بذور يا نشاء ها به اندازه كافي بخشكانيد.

ياري از مواقع ترجيح مي دهند كه بذور را ابتدا در سيني ها يا گلدان هاي كوچكي برويانند سپس ( در بس4*

به همان حالت به درون چارچوب ها منتقل سازند. در اين وضعيت به اليه خاك بعنوان بستر كاشت نيازي 

دعفوني چنين نيست و گلدان هاي حاوي گياهچه ها مستقيمًا بر سطح صافي از شن مستقر مي گردند. ض

 (.  3واحدهاي منفردي )گلدان ها( قبل از كاشت گياهان بسيار ساده تر و امكانپذيرترند )

 

 

 
 

 

 

 كوددهي بسترهاي رشد :

غالبًا هيچگونه نيازي به افزودن كودها به بسترهاي كاشت در ابتداي امر نمي باشد اّما در صورتيكه از 

بهتر است خاك مصرفي را آزمايش نموده و در صورت لزوم  حاصلخيزي خاك مصرفي مطمئن و مطلع نيستيد،

با تعويض قسمتي تا تمامي آن اقدام نمائيد. پس از اينكه بذور جوانه زدند و سبز شدند و اولين برگ هاي 

حقيقي توسعه يافتند آنگاه مي توانيد بميزان اندكي از كودهاي مايع بهره گيريد و اين عمل را با فواصل زماني 

 (.3اي تا پايان رشد گياهان تكرار كنيد ) دو هفته
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 مبارزه با آفات بسترها :

بخاطر داشته باشيد كه "بسترهاي گرم" و "چارچوب هاي سرد" حاوي گياهاني نرم ، لطيف و آبدار در طي 

ات اوايل بهار مي باشند كه بسيار مطلوب حشرات آفت هستند بنابراين بايد محفظه را بنحو مقتضي از هجوم آف

 (.3محفوظ داريد و از آسيب ديدگي گياهان ممانعت ورزيد )

 

 مقاوم سازي گياهان بسترها :

گياهاني كه در فضاي محفوظ درون "چارچوب هاي سرد" و "بسترهاي گرم" پرورش يافته اند، بايد قبل از 

د. اغلب از انتقال به فضاي بيروني و باغچه ها بخوبي مقاوم سازي شده و با شرايط واقعي عادت يابن

"چارچوب هاي سرد" براي عادت دادن بوته هايي كه در "بسترهاي گرم" پرورش يافته اند، بهره مي گيرند. 

براي مقاوم سازي گياهان محفظه ها غالبًا آنها را در معرض نور خورشيد قرار مي دهند و درپوش چارچوب 

ايند وليكن بايد مراقب شب هاي بسيار سرد ها را اندك اندك مي گشايند و هر روز بر ميزان گشودگي مي افز

اوايل بهار باشيد. اين روند آنقدر ادامه مي يابد تا زمانيكه سرپوش را كاماًل حذف مي نمايند سپس گياهان 

 (.3داخل محفظه را به فضاي بيروني با شرايط اقليمي عادي انتقال مي دهند )

 

 

 

 

 

 ساير كاربردهاي بسترهاي كاشت محفوظ :

"بسترهاي گرم" و گاهًا "چارچوب هاي سرد" ممكن است براي حفاظت گياهان ظريف و حساس به  ( از1@

سرما در طي زمستان ها بهره گرفت و اينگونه گلدان ها را تا سپري شدن خطر يخزدگي نگهداري كرد. گياهان 

د" منتقل نمود و حساسي نظير گل داوودي و مينا را مي توان پس از آغاز گلدهي به داخل "چارچوب هاي سر

در سرتاسر زمستان در آنجا نگهداري كرد. گياهاني كه قابل بهره مندي از چنين محفظه هايي در ضمن 

 زمستان ها هستند عبارتند از :
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( ، سوسن ها gloxinia( ، گلوكسينيا )foxtail lily( ، گل سريش )poppy anemoneخشخاش زينتي )

(lilies( و بنفشه ها )viola.) 

 

 

 
 

 

( براي گياهان چندساله اي كه حساسيت كمتري به سرما دارند، مي توان از "چارچوب هاي سرد" قابل 2@

حمل بهره گرفت و آنها را هرگاه كه ضرورت يابد، بر روي گياهان مذكور در محل رشدشان درون باغچه ها 

و رفع خطر يخزدگي جمع قرار دهيد. اينگونه ساختارها را مي توانيد در بهار پس از گرم شدن نسبي هوا 

 (. 3آوري نموده و براي سال بعد انبار كنيد )

 

 

 منابع و مآخذ :

1) Coleman , Eliot – 2008 – Build a simple cold frame – The Taunton Press Inc.   

2) Kinkelaar , Clarence & et al – 1976 – Cold frame plans for the garden – Mother 

Earth News ; the original guide to living wisely   

3) Schrock T Denny – 1998 – Building and using hotbeds and cold frames – University 

of Missouri Extension  

4) Truini , Joseph – 2010 – How to build a cold frame for winter gardening with plans 

? – Popular Mechanics   

5) Wortman , Karen – 2010 – Building a cold frame ; extending your growing season – 

Hidden Spring Farms  
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 "توليد ورمی کمپوست از زباله های خانگی " 
 

 

 

 نگارنده : 

؛ كارشناس ارشد خاكشناسي  علی محبوب خمامی  

 

 

 

 

 : مهمقّد

با رشد روز افزون جمعيت، افزايش سطح رفاه و تنوع کمی و کيفی در مصرف مواد غذايی، توسعه صنايع 

به ويژه در شهرهای بزرگ عمده ه و مواد زائد آلی به يک مشکل تبديلی و رشد پديده شهر نشينی، دفع زبال

سوزاندن، دفن در محل های خاص و بازيافت  : تبديل شده است. امروزه فرآوری مواد زائد آلی به سه روش

ثر ؤم ها )استفاده مجدد( انجام  می پذيرد. روش بازيافت عالوه بر اينکه در حفظ محيط زيست و کاهش آلودگی

تواند مواد زائد را به عنوان مواد خام، مجددًا در چرخه مصرف قرار دهد و از تخريب بيشتر محيط است، می 

زيست پيشگيری کند. از بين انواع محصوالت بازيافتی می توان به ورمی کمپوست اشاره کرد که در 

شهروند  هربرآوردها حاكي است كه کشورهای مختلف جهان با استقبال گسترده ای روبه رو شده است. 

درصد آن می تواند توسط  70گرم زباله توليد می کند که  350گرم و هر روستايي روزی  800ايرانی روزی 

 60معادل وزن خود در روز غذا می خورد و  ها قرار گيرد. اين کرمو تجزيه خاکی مورد مصرف هاي کرم 

 افزايش وزن خود مصرف می کند.تبديل نموده  و مابقی را برای تکثير و  هاي آليرا به کود هادرصد آن

 

 ورمی کمپوست چيست؟ 

( نوعی کود آلی بيولوژيک است که در اثر عبور مداوم و آرام مواد آلی vermicompostورمی کمپوست )

  هاي مزبور ايی از کرم های خاکی و دفع اين مواد از بدن کرمهدر حال پوسيدن از دستگاه گوارش گونه 

آغشته به مخاط دستگاه گوارش ) موکوس (، اين كرم ها ام عبور از بدن حاصل می شود. اين مواد هنگ

که در نهايت به عنوان يک کود آلی غنی شده و بسيار مفيد برای ي زيستي مي شوند ويتامين ها و آنزيم ها

ات گياهي توليد مصرف مي شوند تا موجب افزايش كميت و كيفيت عناصر غذايی خاک تكميلساختمان و بهبود 

 . دگردن

 

 :برتری ورمی کمپوست به کمپوست معمولی 

ورمی کمپوست ماده ای تغيير شکل يافته با ساختار متخلخل، تهويه، زهکشی و ظرفيت نگهداری رطوبت 

 pathogenicبيماری زای گياهی  ) ريز و  تعداد موجوداتاز خوب می باشد. توليد ورمی کمپوست 

microorganismsمعمولی دارد.  هاي نظر برتری نسبی نسبت به کمپوستو از اين  مي كاهد ت( به شد

( نيتروژن می شود mineralizationتوليد کمپوست به عنوان يک فرآيند هوازی منجر به معدنی شدن  )
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که در مورد توليد ورمی کمپوست، استفاده از کرم های خاکی باعث تسريع اين روند می گردد.  فرآيند 

سازی   ( کمپوستmaturation stage در مرحله رسيدگی ) (  کهhumificationهوموسی شدن )

. کود توليدی در اين به وقوع مي پيوندداتفاق می افتد، در طی فرآيند توليد ورمی کمپوست، بيشتر و سريع تر 

 و فعاليت حشرات مزاحم می باشد.  عروش به علت باال بودن نسبت کربن به ازت فاقد بوی نامطبو

 

  : خاکی برای توليد ورمی کمپوست مناسب ترين گونه کرم

 Eiseniaگونه "ايسنيا فوتيدا" )همانا برای توليد ورمی کمپوست  ۀ كرم هاي خاكيمناسب ترين گون

foetida )که به رنگ قهوه ای مايل به قرمز و کوچکتر از کرم های خاکی معمولی است و در توده  مي باشد

کود  : از بستری که شامل مواد نيمه پوسيده مانند "نيا فوتيداساي"های کود دامی قابل مشاهده می باشد.گونه 

گاوی، کود اسبی، کاه و کلش غالت و برخی مواد زائد و بقايای گياهی می باشد، تغذيه می کند. به بسترهای 

ر  می توان مواد تازه ای چون ضايعات سبزی و ميوه، مواد آلی قابل تجزيه زباله های خانگی، وذکماصلی 

اضافه نمود. بطورکلی  را صنعتی(هاي ای کارخانجات غذايی و حتی لجن و فاضالب )به جز فاضالب پسمانده

ي کرم هاحضور مرغی که به تنهايی برای  هايبايد عنوان نمود که بقايای آلی غنی از نيتروژن به جز کود

ين کرم ها در خارج . امي باشندالزم و ضروری  هاي خاكي بستر تغذيه و فعاليت کرم در، ندستهسمی  خاكي

به مواد غذايی  كافي به دسترسی گيها بستآنجمعيت و از سفره غذايی حرکت نمی کنند و به همين خاطر رشد 

 بايد آنها را از اين دو عامل محافظت نمود. هستند لذا. اين کرم ها از نور آفتاب و بارندگی گريزان دارد
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 : های خاکیمرفولوژی کرم

دارای کوتيکول حامل تارها و دستگاه  ةستند. آنهافاقد استخوان و بند بند  ،رای بدنی کشيدههای خاکی داکرم

اغلب دو جنسی يا هرمافروديت  انشود. اين جانورمانند هستند که به مجرای دفعی ختم می گوارش لوله

اين  .تناسلی می نامند شود که آن را کمربندهنگام بلوغ بر روی اپيدرم آنها يک منطقه متورم ظاهر می .هستند

های خاکی فاقد مرحله مشخص الروی بوده و گيرد. کرمای را توليد می کند که تخم ها را در بر میقسمت پيله

 شوند.بالغ می به تدريج نوزدان آن ها پس از خروج از تخم و پيله

 

 : شرايط زيستی کرم های خاکی

آنها روزها به حالت مخفی بوده و  .گريزانند وع روشنايید که کرم ها از هر نندههای تجربی نشان میبررسی

کشند. همه کرمهای خاکی نسبت به چنانچه نوری به آنها بتابد سريعًا خود را به عقب مینيز شب هنگام 

قادر به شنيدن ارتعاشات صوتی  وليكن ارتعاشات مکانيکی از قبيل صدای پای شديد در روی زمين حساسند

ها دارد  لذا اين کرم  آنها د. به دليل آنکه تنفس کرم ها بستگی به رطوبت کوتيکول پوستموجود در هوا نيستن

خشک سازگاری بيشتری دارند. گازهای شيميايی نامطبوع و يا محيط هاي مرطوب نسبت به  هاي به محيط

بطور کلی  د.نگردمی هايشان به داخل سوراخ ها کرماينگونه نشينی کننده موجود در هوا باعث عقبتحريک

بسيار متفاوت بوده و شدت فعاليت آن ها تحت تاثير عوامل  ها شرايط زيستی کرم های خاکی برحسب گونه

 د:نشوگيرد که اهم آن ها به شرح زير خالصه میمختلف محيطی قرار می

 

 

 
 

 



258 
 

 :مناسب  حرارت

مورد نياز برای فعاليت  کرم های خاکی در سرمای زير صفر به کلی از بين می روند. بهترين درجه حرارت

 درجه سانتيگراد می باشد.  30تا  20بين  هاي خاكي کرم

 

 :مناسب  تهويه

هوازی هم می  هکرم های خاکی هوازی بوده ولی قادر به تحمل سطوح باالی دی اکسيد کربن و شرايط نيم

سی سنگين و يا خاک های بدين خاطر زمين های ر و مناسب دارند ۀحيات نياز به تهوي ۀبرای ادامآنها باشند. 

 د.نمحيط زيست مناسبی برای اين موجودات نمی باشبعنوان بدون تخلخل 

 

pH  مناسب: 

تنوع و مي تواند از خاک حساس بوده بطوريکه در بسياری از موارد اين عامل  pHکرم های خاکی نسبت به 

 .ها بكاهددر خاک ي كرم خاكيهاتوزيع گونه

 

 :مناسب  رطوبت

های خاکی يکی ديگر از عواملی است که در پراکنش عمودی و افقی و خشکی محيط زيست کرم مقدار رطوبت

به خوبی آشکار  ،هستندواقع  يجغرافيايی متفاوت هاي عرض رکه د ي. اين موضوع در کشورهايندآنها مؤثر

از آن ها به آب ني لذا دهدخاکی را آب تشکيل میهاي وزن بدن کرم درصد  90تا  75از آنجايی که حدود  .است

  روند.از بين می بسيار زياد بوده و اکثرًا در صورت خشک شدن خاک
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 :مناسب  تغذيه

های . کرمتشكيل مي دهنددامی  هايبه انضمام کود انگياه ۀبقايای مرده و پوسيدرا های خاکی غذای اصلی کرم

عات سبزيجاتی که در حين تهيه غذا بوجود ضاي .قرمز بارانی بيشتر مواد زائد آشپزخانه را نيز خواهند خورد

چای،  هايپرتقال، برگ، فروت زمينی، هويج، کاهو، کلم، کرفس، سيب، موز، گريپمانند پوست سيبه ،دنآيمی

بعضی از ضايعات البته د.  نباشقابل استفاده می ي خاكيهاای، تفاله قهوه، کاغذ و مقوا برای کرمچای کيسه

تجزيه کشد در حاليکه پوست موز حدود يک هفته طول میتجزيه شوند. کود تبديل می زودتر از ساير مواد به

. نوع و مقدار مواد غذايی در دسترس نه تنها بر روی جمعيت به طول مي انجامدپوست پرتقال حدود يک ماه 

 د.نگذارتاثير می كارآيي آنها های موجود و نرخ رشد وهای خاکی بلکه بر روی انواع گونهکرم

 

  :توليد ورمی کمپوست خانگی ظروف

نمود و يا  خريداریبراحتي از بازار مورد نياز برای توليد ورمی کمپوست خانگی را می توان  جعبه های

 هاي گزينه ،در بازار موجودند اندازه های مختلف که در پالستيکی د. ظروفكرمبادرت به ساخت آن ها 

بوده و  به راحتی قابل حمل و نقل اين ظروف می باشند.خانگي ت ورمی کمپوسبرای استفاده در توليد مناسبی 

کالس  آپارتمان ها و خانه ها، دراستفاده از اين ظروف  ظروف چوبی سنگين می باشند. برایجايگزين خوبی 

سوراخ های بايد . برای آماده کردن ظروف ابتدا بسيار آسان است ) به منظور آموزش (های درس مدارس

سانتيمتر که با توری سيمی ريز  3ف ظروف برای خروج آب اضافی و سوراخ هايی به قطر کوچکی را در ک

ايجاد در ديواره های ظروف  هاي خاكي يعني در محيط فعاليت کرمكافي جهت ايجاد تهويه  باشند، پوشانده شده

  .نمود
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 : خوارهای زبالهکرم

ها نمايند. فرآيند هضم اين کرمآنها را تجزيه و دگرگون می زائد بمرور آلیمواد ها با خوردن محتويات اين کرم

کمپوست با د. نتيجة اين عمل دستيابی به ورمیيابتر مواد آلی منتهی شده و کمپوست تثبيت میبه تغيير سريع

 کمپوست هيچکند. توليد کود به روش ورمیکيفيت باال است که با باالترين استانداردهای جهانی برابری می

های مضر ها و ميکروارگانيسمگذارد و کمپوست توليد شده عاری از ميکروبنه بوی بدی از خود به جا نمیگو

پروتئين مواد آلي حاوي نيازی به  لذا هستندقادر به توليد پروتئين خودشان ها باشد. کرمزا میو بيماری

 ندارند.

 

 

 
 

 

 : ورمي كمپوست نحوه برداشت کود 

کرم خاکی  300سانتيمتر کوددامی در کف ظروف ريخته و تعداد  10وف حدود پس از آماده شدن ظر

 .)خريداری شده و يا جمع آوری شده از توده های کود دامی( را به آن افزوده و کمی مرطوب می کنيم

ظروف توليد ورمی کمپوست آماده فعاليت بوده و بعد از قرار دادن اين ظروف در مکان هايی که از  بدينگونه

بقايای سبزی، ميوه  و حتی کاغذ را  : می توان ضايعات آشپزخانه شامل ،مستقيم خورشيد در امان باشند نور

با  و کودی غنی هاي خاكي به پس از  مصرف آن ها توسط کرم تادر ترکيب با اين مواد به ظروف وارد نمود 

درصد از سطح  40زمان بايد  در اين  دست يافت.مصرف در باغچه و يا گلدان های گل منازل کيفيت  برای 

می توان مرحله غذا دهی را  سپس بستر را جدا نموده و داخل ظرفی ديگر که از قبل آماده شده است ريخت

 مجددًا آغاز کرد. 
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"پرورش توت فرنگی" ؛   
"Strawberries growing" 

 

 

 

 

 

 

 مقّدمه : 

( معمواًل از Rosaceae" گل سرخ " )" از خانواده fragaria ananassaگياه توت فرنگی با نام علمی "

رايج ترين ريزميوه هايی است که در باغچه های خانگی بسياری از کشورهای جهان از جمله اياالت متحده 

آمريکا و اروپا پرورش می يابد. توت فرنگی ميوه ای آبدار و شيرين می باشد وليکن تمايل بازارهای اروپا به 

( است. قندهای طبيعی ميوه توت فرنگی متعاقب برداشت grannyت دانه ای )( آن با بافtartانواع ترش مزه )

 به نشاسته تبديل می شوند لذا در اثر نگهداری از شيرينی اش کاسته می گردد. 

( ، ژله pastriesاز ميوه های توت فرنگی در تهّيه : شربت ها ، کيک های ميوه ای ، مرباها ، شيرينی ها )

( ، ليموناد ، ساالد و همچنين مصارف تازه fruit leather( ، لواشک )preservesها ، کمپوت و کنسرو )

 خوری استفاده می کنند.

واريته های مختلف گياه توت فرنگی بخوبی با انواع خاک ها و شرايط اقليمی سازگاری دارند لذا کاشت آنها 

 (. 9،6،1در باغچه های خانگی غالبًا با موفقّيت و نتايج دلخواه همراه است )

 

 در اين رابطه، يکی از عالقمندان پرورش گياه توت فرنگی چنين می نويسد :

( زمانيکه تصميم به پرورش توت فرنگی  در گلخانه ام گرفتم، floriculturistبعنوان يک متخصص باغبانی )

ه ، کنترل آفات و ابتدا آنرا امری ساده می انگاشتم. با اين وجود بزودی با مسائلی چون : آبياری ، تغذيه گيا

بيماريها ، هزينه های سرمايشی و گرمايشی ، برنامه ريزی کشت و مديريت فروش مواجه شدم اّما پس از 

سال بر تمامی آنها فائق آمدم و توانستم گياهان مختلفی را عالوه بر بوته های توت فرنگی تحت  5-10گذشت 

 . (7سيستم های گلخانه ای و تونل های مرتفع پرورش دهم )

" يعنی گسترده شده می باشد To strew" منبعث از واژه انگليسی "strawberryبسياری معتقدند که واژه "

زيرا بوته های توت فرنگی با توليد رانرها به اطراف توسعه می يابند و بوته های خواهری جديدی بوجود می 

زندگی می کنند، قمر کامل ماه ژوئن  آورند. همچنين سرخپوستان قوم "آلگانکويان" که در جنوب شرقی کانادا

" می شناسند زيرا با آغاز جمع آوری ميوه های توت فرنگی مصادف می Strawberry moonرا با نام "

 (. 6باشد )
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 خصوصيات گياه توت فرنگی :

( هستند. تاج گياه توت crownبوته های توت فرنگی دارای ساقه های کوتاه و فشرده ای موسوم به تاج )

نگی در حقيقت مجموعه ای از برگ ها ، ساختارهای ميوه دهنده )گل آذين ها( ، شاخه های تاجی و دستک فر

 ( می باشد. runnersها يا رانرها )

"رانرها" ساقه های روندۀ گياه توت فرنگی هستند که گياهان جديدی موسوم به بوته های خواهری را بوجود 

 می آورند.

اينچی خاک فوقانی گسترش می يابند لذا  12سطحی هستند بطوريکه غالبًا در ريشه های توت فرنگی نسبتًا 

تحمل شرايط خشکی را ندارند و گياه توت فرنگی بايد بموقع آبياری گردد. از اينرو کاشت بوته های توت 

 درصد به فرسايش قابل مالحظه ای منتهی نمی گردد. 2فرنگی در اراضی با شيب کمتر از 

( achenesگی از نوع ميوه های مجتمع آبدار با دانه ها يا بذوری از نوع فندقه يا آکن )ميوه های توت فرن

می باشند که به حالت سطحی قرار دارند. اين ميوه ها در قاعده توسط مجموعۀ کاسبرگ ها يا کاسۀ گل 

(calex( پوشش می يابند که حتی ممکن است در زمان برداشت با ميوه همراه گردند )10،1 .) 
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انواع مختلف گياه توت فرنگی از جنبه های : فصل ميوه دهی ، نيازهای زراعی ، کيفيت و طعم ميوه ها ، 

شکل ظاهری ميوه ها ، تحمل به آفات ، مقاومت به سرما ، عمر باردهی و فرآيندپذيری ميوه ها با يکديگر 

 (.  10تفاوت دارند )

با دشواری هايی همراه است لذا با کشيدن آرام برس  گرده افشانی و تلقيح خودبخودی گل های توت فرنگی

نرم بر روی گل های توت فرنگی می توان گرده ها را از بساک به کالله ها منتقل ساخت و سبب تلقيح آنها را 

 فراهم نمود تا ميوه دهی بيشتری حاصل آيد.

ظهور ميوه های بدشکل می  واريته های مختلف توت فرنگی دارای ميوه هايی با اشکال گوناگون هستند اّما

تواند به دليل عدم کفايت گرده افشانی در تلقيح گل های توت فرنگی و يا خسارات يخبندان به مادگی اين گل ها 

 (. 8باشد )
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 مزايا و محدوديت های پروش توت فرنگی :

 مهمترين مزايای پرورش توت فرنگی عبارتند از :

 ه های خانگی( هزينه کاشت اندک در باغچ1

 ( توليد ميوه حتی با کمترين حد مراقبت2

 ( بهای مناسب ميوه های توليدی3

 ( جذابيت رنگ و شکل نسبت به ساير ميوه ها4

 ( طعم و مزه مطلوب5

 ( قابليت تازه خوری و تبديل 6

جزو محدوديت های توت فرنگی  وليکن عدم قابليت فرزکردن برای دوره های زمانی طوالنی می تواند

 (.5)باشد

 

 

 
 

 

 

 واريته های توت فرنگی از نظر دوره باردهی :

 ( :June bearing  ،June bearersبارده" ) -( واريته های "ژوئن1

 بارده" باالترين توسعه سطح زير کشت را در جهان دارند.  -واريته های "ژوئن

در طی ماههای تابستان به رشد اين گروه از توت فرنگی ها به طول روز حساسند. بوته های اين واريته ها 

 رويشی می پردازند و ضمن روزهای بلند و گرم سال به توليد رانرهای متعدد اقدام می نمايند.

گياهان مادری با ارسال رانرها به ايجاد بوته های خواهری در اطرافشان می پردازند و بدينطريق در فواصل 

 بين رديف ها گسترش می يابند. 

به توسعه جوانه های گل در اواخر تابستان و پائيز که روزها کوتاهتر و دمای هوا خنک واريته های مزبور 

 تر است ، اقدام می ورزند سپس گل ها در ماه ژوئن بهار سال بعد به ميوه تبديل می گردند.
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ر سال اين واريته ها به توليد ميوه های درشت و مردم پسند در اواخر بهار می پردازند. آنها فقط يکبار در ه

 هفته ای به ميوه دهی اقدام می کنند. 3طی يک دورۀ 

بارده" استفاده شود گواينکه بايد -برای پرورش توت فرنگی در باغچه های خانگی بهتر است از انواع "ژوئن

 (.3،4،6،10،2يکسال را در انتظار برداشت ميوه ها بسر برد وليکن ميوه های با ارزشی حاصل خواهند آمد)

( اين واريته ها چندين سال می باشد. باردهی آنها در سال سّوم به حداکثر می رسد life-span) دورۀ باردهی

سپس دچار کاهش عملکرد می شوند و متعاقبًا از سال ششم تقريبًا مضمحل می گردند. هر بوته از آنها قادرند 

 (.8ليد نمايند)گرم( ميوه تو 30اونس )هر اونس حدودًا  10-12در شرايط مناسب ساالنه بميزان 

 از ويژگی های اين واريته ها عبارتند از :

 الف( آنها فقط يکبار در سال به توليد ميوه می پردازند.

ب ( برای سال اّول بهتر است تمامی غنچه ها را از بوته ها جدا سازند تا گياه به استقرار مناسب دست يابد 

(3.) 

 مهمترين ارقام تجارتی اين گروه عبارتند از : 

Hood  ،Totem  ،Benton  ،Tillamook  ،Allstar (10،2.) 

 

 

 
 

 

 ( :ever bearing  ،ever bearersبارده" ) -( واريته های "هميشه2

غنچه های بوته های اين گروه را در اواخر ژوئن سال اّول پس از کاشت، از بوته ها حذف می کنند تا پس از 

 د که به ميوه های پائيزه تبديل شوند.استقرار مناسب به توليد غنچه هايی بپردازن

اين واريته ها به تشکيل غنچه ها در طی روزهای بلند تابستان و روزهای کوتاه پائيز اقدام می کنند بطوريکه 

غنچه های تابستانه به ميوه های پائيزه و غنچه های پائيزه به ميوه های بهاره تبديل می شوند. بوته های اين 

دفعه ميوه دهی نيز  3سال به ميوه دهی مبادرت می نمايند وليکن در اقاليم شمالی تا گروه دو دفعه در هر 

 4اونس محصول توليد نمايد و تا  8-10وقوع می يابد. هر بوته از اين واريته ها می تواند ساالنه در حدود 

  بروز می دهند. 2-3سال به توليد اقتصادی بپردازد. آنها بيشترين محصول را در سال های 

 مهمترين ويِژگی های باردهی اين واريته ها عبارتند از :
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 الف( ميوه دهی فراوان در اواسط ژوئن

 ب ( ميوه دهی کم در اواسط تابستان 

 پ ( ميوه دهی متوسط در اواسط پائيز 

 بارده" رانرهای اندکی توليد می کنند و تمايل به ايجاد چندين تاج دارند. -واريته های "هميشه

اين واريته ها حقيقتًا هميشه بارده نيستند. آنها دو دفعه در سال )اواخر بهار ، اواخر تابستان تا بوته های 

 (. 3،4،6،10،8،2اوايل پائيز( به توليد گل ها و ميوه های کوچک می پردازند )

 مهمترين ارقام تجارتی اين گروه عبارتند از : 

Fort Laramie  ،Quinault  ،Tristan (10،2.) 

 

 

 
 

 

 ( :day neutralخنثی" ) -( واريته های "روز3

آنها جديدترين واريته های توت فرنگی محسوب می شوند. اينگونه توت فرنگی ها هيچگونه حساسيتی به 

درجه فارنهايت  35-85تغييرات ساليانۀ طول روز ندارند لذا درصورتيکه دمای هوا در طی سال در محدودۀ 

د غنچه ها ، ميوه ها و دستک ها )رانرها( می پردازند. قابليت رانردهی اين باقی بماند بطور مداوم به تولي

 واريته ها نسبتًا کم است.

 بوته های چنين ارقامی طی سراسر فصل رشد به توليد ميوه های کوچک و شيرين می پردازند. 

 محصول دهی آنها در اقاليمی با ماههای خنک بيشتر از اقاليم گرم است.

 بارده" می باشد.-روه کمتر از نوع "ژوئنميوه دهی اين گ

 اونس ميوه در شرايط مناسب توليد می کند. 6-8هر بوته از اين واريته ها ساالنه 

توصيه شده است که اولين سری از غنچه های توليدی آنها را پس از کاشت از بوته ها جدا سازند سپس 

 (.3،4،6،10،8زد )اجازه دهند تا گياه به ميوه دهی در سراسر تابستان بپردا

 مهمترين ارقام تجارتی اين گروه عبارتند از : 

Tristar  ،Tribute  ،Selva (10.) 
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 ( : versatile alpine strawberry( ارقام آلپی چند منظوره )4

ارقام آلپی چند منظورۀ توت فرنگی از خويشاوندان توت فرنگی های وحشی هستند که غالبًا در اطراف خانه 

مسيرهای پياده روی کاشته می شوند. آنها در واقع تنها گروه از توت فرنگی هايی هستند که از بذور ها و 

خنثی" محسوب می گردند و قادرند  -واقعی حاصل می آيند. اين قبيل از توت فرنگی ها جزو ارقام "روز

خاک فراهم سازند.  پوششی عالی توأم با غنچه های معطر و ميوه های خوشمزۀ سفيد تا قرمز رنگ بر سطح

بوته های اين گروه به توليد بذور فراوان در سراسر فصل رشد می پردازند و از اين طريق به بقاء خويش 

 (. 3تداوم می بخشند )
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 (:"4( مشخصات ارقام مختلف واريته های توت فرنگی )1"جدول

   

 کيفيت فرز شدن طعم اندازه ميوه رسيدگی ارقام

 بارده -ارقام ژوئن

Earliglow خيلی خوب عالی متوسط زودرس 

Annapolis خيلی خوب خيلی خوب خيلی بزرگ زودرس 

Surecrop خوب خوب متوسط زودرس تا متوسط رس 

Honeoye خيلی خوب خوب بزرگ زودرس تا متوسط رس 

Kent  خوب خيلی خوب بزرگ متوسط رس 

Redchief خيلی خوب خوب بزرگ متوسط رس 

Cavendish خيلی خوب خيلی خوب خيلی بزرگ رس متوسط 

All star خيلی خوب خيلی خوب خيلی بزرگ متوسط رس تا ديررس 

Sparkle خوب خوب متوسط متوسط رس تا ديررس 

Jewel خيلی خوب خيلی خوب بزرگ ديررس 

Lateglow خيلی خوب خيلی خوب بزرگ ديررس 

 خنثی -ارقام روز

Tribute  لی خوبخي خيلی خوب متوسط تا بزرگ 

Seascape  خوب خيلی خوب بزرگ 

Albion  خوب خيلی خوب خيلی بزرگ 

 بارده -ارقام هميشه

Fort Laramie  خوب خوب متوسط 

Ogallala  خوب خوب متوسط 
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 واريته های توت فرنگی از نظر زمان رسيدگی :

 ارقام مختلف گياه توت فرنگی تابستانه از نظر زمان رسيدگی عبارتند از :

 الف( ارقام زودرس )اواسط ژوئن تا اوايل جوالی(

 ب  ( ارقام متوسط رس )اواخر ژوئن تا اواسط جوالی(

 (.5پ  ( ارقام ديررس )سراسر جوالی( )

 

 

 
 

 

 

 تهّيه نشاءهای توت فرنگی :

ن های برای کاشت توت فرنگی بايد از نشاءهای يکساله و عاری از ويروس استفاده نمايند که بايد از نهالستا

 (.9معتبر و قابل اعتماد تهّيه شوند )

پژوهندگان بهترين زمان خريداری نشاءهای توت فرنگی را فصل پائيز دانسته اند. بعالوه نشاءهايی که در 

( هستند. بعالوه می توان نشاءهای مورد dirt-cheapپايان فصل بفروش می رسند ، بسيار ارزان تر )

دهيد. خريداری يا سفارش نشاءهای توت فرنگی مورد نياز در فصل پائيز  نيازتان را برای فصل بهار سفارش

 می تواند توليدکنندگان را برای کاشت اراضی مورد نظرشان در فصل بهار مطمئن سازد. 

 عددی نشاءهای توت فرنگی مبادرت می ورزند.  25در اين رابطه بسياری از نهالستان ها به فروش دستجات 

( می توان در زيرزمين خنک ، over-winterريداری شده را برای زمستانگذرانی )نشاءهای توت فرنگی خ

گاراژ فاقد دستگاه های گرمازا و يا سرداب ها نگهداری نمود. برای محافظت بهتر از اينگونه نشاءها توصيه 

 می گردد که ريشه های آنها را با شن ، خاک يا تراشه های چوب مرطوب بپوشانيد.

نفره را تأمين سازد لذا در  4نشاء توت فرنگی قادر است ميوه های مورد نياز يک خانواده  30بطور کلی هر 

 (.3خريد ارقام مناسب و سازگار با اقليم منطقه دقت نمائيد )
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 روش های پرورش توت فرنگی :

 ( pots( گلدان ها )1

 ( hanging baskets( سبدهای آويزان )2

 ( barrel growing( بشکه ای )3

 ( pyramid growingهرمی )( 4

 ( ornamental patio( پاسيوهای زينتی )5

 (home gardens( باغچه های خانگی )6

 (ground cover( پالستيکالچر )6

 (controlled environment agriculture( محيط های کنترل شده )7

 (. hydroponic( )3،5( هيدروپونيک )7

 

 

 
 

 

 
 



271 
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بوته های شاداب توت فرنگی را می توان بعنوان گياه زينتی در فضای خانگی استفاده کرد. برای اين منظور 

ا و سبدهای آويزان پرورش می واريته های "روز خنثی" و "هميشه بارده" را در گلدان ها ، بشکه ه

 (. 3)دهند

 

 شند.ظروف پرورش گياه توت فرنگی بايد دارای قابليت زهکشی خوب با

 برای خاک گلدان توت فرنگی می توان از ترکيب زير بهره ُجست :

 قسمت خاک باغچه 2الف( 

 قسمت شن  1ب ( 

 (.3قسمت پيت خزه ، کود دامی کاماًل پوسيده يا کمپوست ) 1پ ( 

 

پرورش توت فرنگی بصورت آويزان نسبت به کاشت آن در باغچه های خانگی آسان تر است زيرا بخوبی می 

 (. 3ه کنترل رطوبت ، کوددهی ، علفهای هرز و آفات آن اقدام ورزيد )توان ب

 

( ، تونل های پالستيک clochامروزه پرورش گياه توت فرنگی به صورت های : زير سرپوش )

(polythene tunnel( "و "کوش سرد )cold frame رايج گرديده است. در چنين مواردی بوته های توت )

سانتيمتر با پوششی از جنس پلی اتيلن در دو  50ا يا چارچوب هايی به عرض فرنگی را در زير سرپوش ه

سانتيمتر از جوانب به حالت غيرمتقابل کشت می کنند.  5/12سانتيمتر از همديگر و  25رديف با فاصله 

نند پوشش پلی اتيلن يا سرپوش را در روزهای آفتابی کاماًل بر می دارند و يا از جوانب به سمت باال می چرخا

 (.5تا تهويه هوا صورت پذيرد و زنبورها به فعاليت بپردازند تا بدين ترتيب بر ميزان محصول افزوده گردد )

در اينگونه موارد قراردادن صفحات پلی اتيلن بطور مستقيم بر روی بوته های توت فرنگی موجب عدم وقوع 

با ايجاد داربست ، لنگرگاه و قراردادن  ( خواهد شد لذاmisshapenگرده افشانی و توليد ميوه های بدشکل )

صفحات پالستيکی که حواشی آنها در زمين مستحکم شده باشند، می توان به توليد ميوه های مکفی دست 

 (.5يافت )
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 پرورش توت فرنگی در بشکه ها و هرم ها :

رای محدوديت می در موارديکه راغب به پرورش گياه توت فرنگی هستيد وليکن از جنبه فضای خانگی دا

( pyramid growing( يا کاشت هرمی )barrel growingباشيد، ناچارًا می توانيد از کاشت بشکه ای )

 (. 9بهره گيريد )

اينچ در اطراف بشکه  8اينچ با فواصل  1برای آماده سازی کاشت بشکه ای بايد ابتدا سوراخ هايی به قطر 

ک مناسب ُپر کرديد آنگاه به کاشت بوته های توت فرنگی در محل ايجاد کنيد لذا پس از اينکه بشکه را با خا

 سوراخ ها اقدام ورزيد بطوريکه ريشه های آنها در خاک درون بشکه مستحکم شوند. 

البته اين روش دارای عملکرد کمتری نسبت به کاشت هرمی است و مراقبت بيشتری از نظر آبياری و مراقبت 

برای حفاظت از بوته های توت فرنگی در سيستم بشکه ای بايد آنها را قبل  از سرمازدگی زمستانه نياز دارد.

 (.9از وقوع يخبندان ها با اليه ای از کاه و يا کرباس بپوشانيد )

 

 

 
 

 

 

 

هرم ها را می توانيد بحالت مدّور و يا چهار ضلعی بسازيد. هر طبقه از هرم را بحالت مسطح و با عرض بيش 

 اينچ بهره گيريد.  6رای اين منظور می توانيد از تخته های پهن با عرض اينچ در آوريد. ب 6-8از 

قسمت شن فراهم  1پيت خزه و قسمت  1قسمت خاک باغچه و  2خاک مصرفی برای تهّيه هرم را از 

 (.9)سازيد
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 پرورش توت فرنگی در باغچه های خانگی :

ن است که در گستره ای از مناطق گرمسيری تا گياه توت فرنگی از سازگارترين محصوالت ميوه ای جها

نزديک به دايره قطبی زمين پرورش می يابد. اين گياۀ چندساله و محبوب را در باغچه های کوچک خانگی تا 

 مزارع گستردۀ تجارتی کشت می کنند. 

لفی توت فرنگی جزو سهل ترين ميوه ها برای پرورش است لذا آنرا در فضاهای خانگی به صورت های مخت

چون : بسترهای هرمی ، بسترهای پشته ای ، گلدان های دکوری و سبدهای آويزان پرورش می دهند 

درحاليکه گياه مزبور را برای مقاصد تجارتی در اراضی وسيع و در قالب سيستم های پشته ای يا مسطح 

های توت فرنگی مازاد  کاشته می کارند و در تناوب با سبزيجات قرار می دهند. بخاطر داشته باشيد که ميوه

 (.1بر مصرف خانواده همواره محصولی ايده آل برای عرضه در بازارهای محلی می باشند )

با کاشت ارقام مختلف توت فرنگی در باغچه های خانگی می توانيد ميوۀ مورد نياز خانواده را از اواخر بهار 

 (.10تا فرارسيدن يخبندان ها فراهم سازيد )
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 ( :Site & Soilضی کاشت توت فرنگی )انتخاب ارا

( را می 7/5-8/6کمی اسيدی تا خنثی )حدود  PHلوم حاصلخيز با  -گياه توت فرنگی اصواًل خاک های شنی

پسندد وليکن گياه توت فرنگی را می توان با موفقّيت در انواع خاک های دارای زهکش و تقويت شده با مواد 

بايد بخوبی آماده شوند و فاقد کلوخ باشند. درصورتيکه خاک مزرعه يا  آلی کشت نمود. البته چنين خاک هايی

( می باشد، بهتر است بوته های توت فرنگی را بصورت گلخانه ای و alkalineباغچه دارای واکنش قليايی )

 با تهّيه خاک مناسب پرورش داد تا دچار خسارت و کاهش توليد نگردند.

ين بخوبی رشد نمی کند لذا بايد اراضی مزبور را قبل از کاشت ابتدا گياه توت فرنگی در خاک های رسی سنگ

با مواد آلی )کودهای دامی يا کمپوست( اصالح نمود سپس به حالت سيستم پشته ای در آورد تا از زهکشی 

 مناسب بهره مند گردد. 

ی برند لذا قبل اراضی شنی از حاصلخيزی و ظرفيت نگهداری آب کافی برای پرورش گياه توت فرنگی سود نم

 (. 9،2از کاشت بايد با مواد آلی اصالح شوند )

ساعت در روز می تواند به ميوه دهی  6انتخاب محل های برخوردار از تابش مستقيم نور خورشيد به مدت 

بوته های توت فرنگی بينجامد اّما بيشترين عملکرد کّمی و کيفی ميوه های توت فرنگی منحصرًا در شرايط 

 ابگير حاصل می آيد.کاماًل آفت

 3-10( کشاورزی hardiness zoneگياه توت فرنگی را می توان در مکان هايی که جزو طبقه بندی اقاليم )

 قرار دارند ، کشت نمود.

کاشت بوته های توت فرنگی در خاک های آهکی به بروز کمبود عناصر آهن و منگنز در آنها منجر می شود 

 ( در اختيار گياه قرار داد.chelatedمذکور را بفرم "شالت" يا "چالت" ) لذا در چنين مواقعی بايد عناصر

گياه توت فرنگی خواهان کاشت در پناهگاه ها برای جلوگيری از خسارات وزش باد است وليکن شرايط سايۀ 

 درختان را پذيرا نيست. بعالوه بخش های شمالی ديوارها و ساختمان ها را بواسطه سايه بودن دوست ندارد.

همچنين توجه داشته باشيد که کاشت توت فرنگی در بخش های جنوبی ديوارها بر ميزان نياز آبی آنها خواهد 

 افزود.  
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ريشه های سطحی گياه توت فرنگی امکان رقابت آنرا با علف های هرز ، بوته ها و درختان فراهم نمی سازد 

از علف های هرز بسترهايی شود که قاعدتًا در بهار به لذا اجرای شخم پائيزه می تواند باعث نابودی بسياری 

 زير کشت توت فرنگی خواهند رفت.

بوته های توت فرنگی را با فاصله مناسب از درختان بزرگ می کارند زيرا ممکن است در اثر نفوذ ريشه های 

 درختان آسيب ببينند. 

مجاورت گياهانی چون : فلفل ، گوجه  ( درcompanion plantگياه توت فرنگی نبايد بعنوان گياه همراه )

فرنگی ، بادمجان و سيب زمينی کشت شود زيرا در اثر بيماريهای گياهی مشترک نظير "پژمردگی 

 ( به شدت آسيب می بيند. verticilium wiltورتيسيليومی" )

 بوته های توت فرنگی به رطوبت خاک نيازمندند اّما تحمل شرايط اشباع را ندارند. 

زهکشی و ظرفيت نگهداری رطوبت ِک بستر با کودهای آلی می تواند موجب بهبود هواديدگی ، اصالح خا

 (.3،5،6)شود

 

 

 

 ( :rotationکاربرد تناوب در زراعت توت فرنگی )

در صورت امکان گياه توت فرنگی را در اراضی کشاورزی متعاقب برداشت زراعت هايی نظير: شلغم ، گل کلم 

ی زيادی دريافت می دارند و علف های هرز را کاهش می دهند ، جايگزين سازيد. در و کلم برگ که کودهای آل

موارديکه از کودهای آلی در زراعت استفاده نمی گردد ، بهتر است که توت فرنگی را پس از نخود و لوبيا 

د و اجازه بکاريد زيرا آنها عالوه بر افزايش حاصلخيزی زمين ، معمواًل در اواسط تابستان برداشت می شون

می دهند تا بوته های توت فرنگی پائيزه در اوايل اين فصل کاشته شوند و قبل از فرارسيدن سرمای زمستان 

 بخوبی استقرار يابند.

کاشت توت فرنگی پس از محصوالتی نظير سيب زمين و گوجه فرنگی توصيه نمی شود زيرا آنها موجب 

سيليومی می شوند که به شدت برای گياه توت فرنگی زيان آلودگی خاک به قارچ عامل بيماری پژمردگی ورتي

 (.5آور است )

( و ساير بوته های sodبوته های توت فرنگی را نبايد در اراضی که سال قبل به گراس های يکساله چمنی )

( اختصاص داشته اند، کشت نمود زيرا ممکن است به طغيان الروهای ريشه خوار درشت lawnمرغزار )

( بينجامد که الجرم نياز به طعمه پاشی خواهد بود لذا رعايت تناوب white grubsيد ريشه )نظير کرم سف

 (.9،1چندساله ضرورت می يابد )
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 ( :soil preparationآماده سازی بستر کاشت )

رنگی سال به توليد رضايت بخش توت ف 3-4اراضی مورد نظر را بايد بگونه ای آماده نمود که بتوانند تا مدت 

سانتيمتر شخم می زنند. در ضن آماده سازی  25مبادرت ورزند. برای اين منظور ابتدا خاِک بستر را به عمق 

زمين بايد اليه های سخت زيرين شکسته شوند تا امکان زهکشی فراهم آيد. اينگونه اعمال را بايد چند هفته 

 تحکام يابد.قبل از نشاء بوته های توت فرنگی انجام داد تا زمين بخوبی اس

 تمامی علف های هرز قبل از آغاز نشاءکاری بايد از بستر کاشت حذف شوند. 

مترمکعب از کودهای دامی ، کمپوست پرورش قارچ يا کمپوست های باغی را  5بهتر است حداقل به ميزان 

يا ديسک در سطح هر هکتار از مزرعه توت فرنگی قبل از نشاءکردن بوته ها پخش نمود سپس آنرا با ِهرس 

سانتيمتری خاک مخلوط کرد. از کودهای مرغی نبايد بطور معمول در مزارع توت فرنگی استفاده  15تا عمق 

گرم در مترمربع  140-270کرد وليکن در صورت اجبار در جايگزينی کودهای شيميايی با آنها بايد حداکثر 

 (.  5بکار برد )

 

می توان  PHرائه می دهد لذا برای افزايش و يا کاهش ا 5/6حدود  PHتوت فرنگی بيشترين محصول را در 

به ترتيب از آهک و گچ استفاده نمود. آهک يا گچ مورد نياز را که در سطح زمين پخش می گردد ، با ِهرس ، 

 ديسک يا روتاری با خاک مخلوط می سازند و پيرو آن آبياری می کنند. بکارگيری "گل گوگرد"

 (sulphur flower به مقدار )گرم در مترمربع می تواند موجب کاهش  70PH .به ميزان يک واحد گردد 

 10-10-10پوند از کود ترکيبی  1برای تقويت بستر کاشت نيز قبل از نشاء بوته های توت فرنگی به ميزان 

 (. 4،5اينچ مخلوط می سازند ) 6-8متر از رديف های کشت با خاک تا عمق  100را به ازای هر 
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 شاءهای توت فرنگی :کاشت ن

از کاشت بوته های توت فرنگی در اراضی تحت تهاجم علف های هرز چندساله ای نظير "پنجه مرغی" 

 خودداری ورزيد.

سال از کاشتن بوته های توت فرنگی در اراضی زيرکشت گوجه فرنگی ، سيب زمينی و فلفل  3حداقل تا 

 خودداری نمائيد.

ی اواخر تابستان و پائيز برای کاشت در بهار آتی آماده سازيد و در طی بهتر است اراضی مورد نظرتان را ط

 فرصت باقيمانده به کنترل علف های هرز و آزمايش خاک بپردازيد.

نشاءهای خريداری شده را می توان با پيچيدن حوله مرطوب به دور ريشه ها و سپس قراردادن بوته ها در 

هفته نگهداری نمود تا شرايط  1-2درجه فارنهايت برای مدت  32-40داخل پالستيک درون يخچال با دمای 

 (.4الزم برای کاشت آنها فراهم شود )

اصواًل اواخر ماه مارس تا آوريل بهترين زمان برای نشاء کردن بوته های توت فرنگی می باشد. برای کاشت 

 (. 3،4نشاءهای توت فرنگی بهتر است روزهای ابری و خنک را برگزينيد )

-5( نمائيد وليکن ريشه های طويل سالم را منحصرًا تا حد pruneای صدمه ديده را "هرس حذفی" )ريشه ه

 ( کنيد. trimاينچ "هرس فرم دهی" ) 4

 تمامی رانرها ، برگ ها ، غنچه ها و گل های قديمی را از نشاءها بزدائيد. 

، بايد از تابش مستقيم نور خورشيد گلدان های حاوی بوته های جوان توت فرنگی را که بتازگی نشاء شده اند 

 محافظت کنيد. چنين گلدان هايی پس از نشاء کردن بايد بخوبی آبياری شوند.

چاله های کشت بايد از عرض و عمق کافی برخوردار باشند بطوريکه ريشه های نشاءها خميده و فشرده 

 نگردند. 
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مطمئن شويد که تاج گياه در خارج از سطح  نشاءهای توت فرنگی بايد تا يقه در چاله ها غرس گردند. بايد

خاک و در معرض تابش خورشيد واقع است آنگاه خاک اطراف طوقه گياه را استحکام بخشيد و بالفاصله 

 آبياری کنيد. 

 

 

 
 

 

 

 

 

( بهتر است از واريته های hedge system( يا "کشت پشته ای" )hill systemدر سيستم "کشت تپه ای" )

بارده" را می توانيد برای هر  -خنثی" استفاده نمائيد درحاليکه واريته های "ژوئن -وز"هميشه بارده" يا "ر

 (.3،9( بکار گيريد )matted rowsدو شيوۀ "کشت پشته ای" و "کشت مسطح" )

فوت  3-4اينچ و فواصل رديفی  18-24معمواًل فواصل بوته های توت فرنگی را در شيوه "کشت پشته ای" 

رديف از بوته های توت فرنگی را بر روی هر نوار از رديف  2-3ينگونه موارد می توان بر می گزينند. در ا

 (.4های کشت نشاء نمود )
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 رعايت نکات زير در رابطه با کاشت بوته های توت فرنگی الزم است :

 اع نمائيد.( بوته های مقاوم به بيماری ها و مناسب برای منطقه را از نهالستان های قابل اطمينان ابتي1

 ( نشاءها را بمحض برطرف شدن خطر يخبندان های بهاره در زمين بکاريد.2

( می باشد زيرا گياهچه ها sprawling( توت فرنگی در ُزمره گياهان دارای رشد پهن و پراکنده )3

(seedlings( با توليد رانرها باعث بوجود آوردن گياهان دختری )daughter plants می شوند که )

 ان نيز به اين روند ادامه خواهند داد.خودش

( حفره های کاشت نشاءهای توت فرنگی از نظر عمق و پهنا بايد بگونه ای باشند که تمامی ريشه ها بدون 4

نياز به خم شدن در داخل آنها قرار گيرند. نشاءهای توت فرنگی را نبايد عميق بکارند. ريشه ها بايد کاماًل با 

 تاج گياه بايد بصورت قائم بر سطح خاک قرار گيرد. خاک پوشيده شوند وليکن

( فضای کافی را برای رشد افقی گياه در نظر بگيريد لذا اغلب توصيه شده است که فاصله رديف ها را حدود 5

 اينچ انتخاب کنيد.  20فوت و فاصله بوته ها را حدود  4-3

 .اينچ را در هنگام کاشت هرس نمائيد 8( ريشه های طويل تر از 6

7 )PH  5/5-7خاک بايد در محدوده ( باشد لذا در صورت لزوم به اصالحamend.آن بپردازيد ) 
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ساعت در روز هستند لذا محل  6-10( بوته های توت فرنگی نيازمند دريافت نور مستقيم خورشيد به مدت 8

 های آفتابگير را برای اين منظور برگزينيد.

شنی را ترجيح می دهد. بهتر است مقاديری -است وليکن خاک لوم( گياه توت فرنگی متحمل انواع خاک ها 9

 ماه قبل از کاشت به زمين بيفزائيد. 2کمپوست يا کودهای پوسيده را حدود 

( گردد. well-drained( زمين مورد نظر بايد قبل از نشاءکردن بوته های توت فرنگی بخوبی زهکشی )10

 تواند در اين زمينه بسيار مفيد واقع گردد. کاشت بوته های توت فرنگی بر روی پشته ها می

( حتمًا تناوب زراعی را در اين مورد بکار گيريد. از کاشت متوالی توت فرنگی در اراضی که سال قبل زير 11

 کشت توت فرنگی ، گوجه فرنگی ، فلفل و بادنجان بوده اند ، خودداری کنيد.

ای هر سال مطمئن شويد تا محصول باکيفيتی حاصل ( از استقرار مطلوب بوته های توت فرنگی در ابتد12

 آوريد. 

 

 

 
 

 

 (.6( بخاظر داشته باشيد که امکان پرورش توت فرنگی از رانرهای سال قبل نيز وجود دارد )13

( سعی شود که بيش از يک واريته را برای کاشت برگزينيد زيرا واريته های توت فرنگی دارای واکنش 14

 رايط محيطی هستند و ميوه های متفاوتی را در اختيارتان می گذارند. های متفاوتی نسبت به ش

" برای مناطق شمال شرقی آمريکا و جنوب شرقی کانادا مناسب است. آنها ميوه Northeaster( واريته "15

 هايی با عطر و طعم قوی توليد می کنند.
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درس هستند و ميوه هايی با طعم مناسب است. آنها زو 3" برای منطقه بندی اقليمی Sable( واريته "16

 عالی توليد می نمايند. 

" دارای طعم مالئم ، مقاوم به بيماريها و سازگار با شرايط اقليم نيمه اقيانوسی Primetime( واريته "17

 است.

 " برای مناطق جنوب آمريکا مناسب می باشد. Cardinal( واريته "18

 (.6يکا مناسب است )" برای سواحل غربی آمرCamarosa( واريته "19
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 سيستم های کشت توت فرنگی :

 ( :matted system  ،ground-inالف( سيستم کشت مسطح )

سيستم کشت مسطح را غالبًا برای پرورش گياه توت فرنگی در باغچه های خانگی و اراضی کوچک بکار می 

فوت نشاء می  3-4چ با فواصل رديفی اين 18-24گيرند. در اين شيوه بوته های توت فرنگی را به فواصل 

کنند سپس اجازه می دهند تا رانرهای گياه مادری به اطراف توسعه يابند و رديفی از بوته های توت فرنگی به 

اينچ را تشکيل دهند درحاليکه فاصله بين رديف ها بخوبی پاک و بدون گياه باقی می ماند. بنابراين  18وسعت 

روها و جوانب ديگر جلوگيری بعمل می آيد. نتايج بررسی ها نشان می دهند که هر از رشد رانرها به داخل راه

چقدر وسعت رديف های کشت در سيستم مسطح باريکتر باشند ، موجب توليد ميوه های بهتری می شود و 

 برداشت را با سهولت بيشتری همراه می سازد.

با عملکرد نسبتًا کم است. ميوه های حاصله شيوه "کشت مسطح" يا "کشت حصيری" دارای تراکم گياهی زياد 

( و کوچک هستند و در معرض ابتال به بيماريهای گياهی قرار misshapenدر اين سيستم غالبًا بدشکل )

 دارند. 

 گياه در هر فوت مربع رشد نمايند.  5ايده آل آن است که در اين شيوه فقط 

يک از بوته های اين سيستم قرار می دهند تا آنها را در معمواًل مقاديری خاک بر روی ساقه ها و رانرهای هر 

 محل رشد استحکام بخشند.

در سيستم "کشت مسطح" زمانيکه به تراکم مطلوب دست يافتند آنگاه بايد مرتبًا به حذف رانرهای جديد اهتمام 

 (.3،9ورزند تا دچار انبوهی شاخه و برگ ها نگردند )

 

 

 
 

 

ی کاشت در باغچه های خانگی توصيه می شوند، بايد مناسب کاشت در سيستم واريته های توت فرنگی که برا

 ( باشند. برخی از معروف ترين آنها عبارتند از :matted row systemرديفی مسطح )

 : Earliglow( واريته 1&

 اين واريته دارای ويژگی های زير است :
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توسط با رنگ قرمز براق ، ويگوريته باال ، مقاوم به بيماريها ، مناسب برای دسرها ، دارای ميوه های م

 (. 9راندمان خوب ، بسيار زودرس و ريزشدن ميوه ها پس از برداشت اّول )

 

 : Noreaster( واريته 2&

 redاز جمله واريته های زودرس و مقاوم به بيماری قارچی "پوسيدگی قرمز استوانه مرکزی ريشه" )

stele root rot .است ) 

ی ويژگی هايی چون : ميوه های درشت با بافت سفت ، عطر و طعم قوی ، مناسب برای اين واريته دارا

 (.9قرار دارد ) Earliglowفريزکردن و همچنين تازه خوری می باشد و درجه اهميت آن پس از واريته 

 

 : Cardinal( واريته 3&

 ی شده است. واريته ای با ويگوريته و راندمان مناسب که توسط دانشگاه "آرکانزاس" معرف

واريته مذکور حائز ويژگی هايی چون : ميوه های درشت به رنگ قرمز تيره و طعم مطلوب ، بخش کالهک 

 10( بخوبی توسعه يافته است لذا برای تازه خوری و فرزکردن مناسبت دارد. اين واريته حدود capميوه )

-4رای دورۀ ميوه دهی طوالنی تری )" به مرحله برداشت می رسد وليکن داEarliglowروز پس از واريته "

 (.9" نسبت به بسياری از بيماری های گياهی مقاومت دارد )cardinalهفته ای( است. واريته " 3

 

 : Delmarvel( واريته 4&

از جمله واريته های مقاوم به بيماری های گياهی و حائز ميوه هايی با کيفيت عالی است. ميوه های درشت و 

سط فصل رشد تابستانه می رسند. اين واريته دارای راندمان خوب و توان رانردهی خوش رنگ آن در اوا

 (.9بسيار باال است )

 

 : Lateglow( واريته 5&

واريته ای ديررس با ميوه های درشت و عملکرد باال است. ميوه های آن شيرين ، آبدار ، معطر و دارای 

 (.9رنگ قرمز متوسط می باشند )

 

 :  Latestar( واريته 6&

اين واريته دارای راندمان خوب با ميوه هايی درشت به رنگ قرمز براق می باشد. ميوه های آن ديررس ، 

 (.9مطبوع و اندکی ترش هستند )

 

 : Ever-bearing( واريته های 7&

آنها دو دفعه در سال )بهار و پائيز( به محصول دهی می پردازند وليکن بواسطه راندمان کم و کيفيت 

 (.9بی که در باغچه های خانگی ارائه می دهند ، توصيه نمی گردند )نامطلو
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بلندی به غنچه دهی و ميوه دهی می پردازند اّما  -( بسياری از واريته های توت فرنگی در شرايط روز8&

" و Tributeامروزه واريته های بی تفاوت به طول روز نيز در دسترس قرار دارند. از آن جمله واريته های "

"Tristar( 9" برای شرايط تابستان هايی با روزهای طوالنی و گرم اصالح گرديده اند.) 

 

" به دليل حساسيت به بيماری های Sweet chrlie" و "Chandler" ، "Camarosa( واريته های "9&

( هستند لذا برای کاشت در fumigationگياهی نيازمند ضدعفونی خاک بستر با قارچکش های تدخينی )

های خانگی توصيه نمی شوند. آنها سازگاری مناسبی برای کاشت در سيستم های "پالستيکالچر"  باغچه

(Plasticulture( و پشته های يکساله )annual hill( دارند )9  .) 

 

 

 
 

 

 

 ( :hill system  ،raised beds  ،raised ridgesب ( سيستم کشت تپه ای )

تپه ای" يا "کشت پشته ای" به زهکشی اراضی مسطح منجر  نشاء بوته های توت فرنگی در سيستم "کشت

می گردد و بدينطريق موجب بهبود مراقبت و کنترل آفات ، علف های هرز و رانرها می شود و بر مقدار 

 محصول دهی اضافه می کند. 

ند خنثی" برای سيستم "کشت تپه ای" مناسب تر -محققين معتقدند که واريته های "هميشه بارده" و "روز

 زيرا رانرهای زياد توليد نمی کنند. 

پس از کشت بوته های توت فرنگی بايد رانرهای آنها را حذف نمود تا گياه جوان مادری منحصرًا به توسعه 

 تاج و ساقه های گلدهنده بپردازد.

تايی با فواصل بوته ای يک فوت و  2-4بوته های توت فرنگی را در سيستم "کشت تپه ای" به صورت 

 (.3،8،1فوت می کارند ) 2ل رديفی فواص
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بطور کلی کاشت توت فرنگی بر روی بسترهای برآمده در قياس با کاشت مسطح يا حصيری دارای فوايد زير 

 است : 

 ( کاسته می شود.soil-borne( و شيوع بيماريهای خاکزاد )water loggingب( از احتمال وقوع غرقاب )-1

 فرنگی در خاک سطحی اضافه می گردد. ب( بر عمق ريشه دهی گياه توت-2

 ب( بستر رشد سريعتر گرم می شود و گياه زودرس می شود. -3

 (.5ب( عملکرد محصول افزايش می پذيرد )-4

 

اراضی مورد نظر را قبل از کاشت بوته های توت فرنگی با علفکش های قابل انتقال در گياهان نظير 

 مار می دهند. گليفوسيت بر عليه علف های هرز چندساله تي

 

سانتيمتر  90سانتيمتر را با پهنای  5/7-10برای تهّيه بسترهای "کشت تپه ای" بايد پشته هايی به ارتفاع 

ايجاد نمود و لوله های آبياری قطره ای را بر فراز پشته ها و متمايل به يکی از جوانب آن تعبيه کرد سپس 

يلن فاقد سوراخ و چروک پوشاند و حواشی صفحات سطح آنها را متعاقب استحکام بخشی با صفحات پلی ات

 (.5،1پلی اتيلن را در خاک اطراف پشته ها دفن نمود )

 

سانتيمتر را با فواصل مناسب  8برای کاشت بوته های توت فرنگی در سيستم پشته ای بايد سوراخ هايی بقطر 

 صفحات پلی اتيلن ايجاد کرد.سانتيمتر( بر روی  75-90سانتيمتر( و بين رديف ها ) 30-40روی رديف ها )

سانتيمتر بين  15-30برای نفوذ يافتن آب مازاد آبياری و رواناب بارندگی ها در زمين بايد شکافی بعرض 

 رديف های کشت پوشش يافته با مالچ پالستيکی ايجاد کرد. 

فاصله های  بعالوه می توان دو رديف کشت را بر روی يک پشتۀ پوشش يافته مستقر ساخت که در اين حالت

 (.5متر خواهد شد ) 5/1بين دو مرکز پشته ها حدود 
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 کاربرد مالچ های پلی اتيلن :

مالچ های پلی اتيلن در انواع و رنگ های مختلف در دسترس قرار دارند وليکن انتخاب صحيح آنها از نظر 

 پهنا و ضخامت بر اساس عمر گياه زراعی اهمّيت دارد. 

های پلی اتيلن )بجز نوع سفيد( موجب گرم شدن خاک می شود. البته آنها باعث حفظ رطوبت استفاده از مالچ 

 خاک از طريق کاهش تبخير خاک سطحی می گردند. 

تمامی انواع مالچ های پلی اتيلن )بجز انواع سفيد و شفاف( از رشد علف های هرز جلوگيری بعمل می آورند 

 ين دستی نخواهد بود. لذا ضرورتی به کاربرد علفکش ها و يا وج

رانرهای حاصله در اين روش به دليل عدم تماس با خاک قادر به ريشه دوانی نيستند لذا بوته های توت 

 ( باقی می مانند.discrete plantsفرنگی همچنان بصورت منفرد و گسسته )

ر دادن تشعشع خورشيد پلی اتيلن های شفاف بيشترين تأثير را بر گرم شدن خاک برجا می گذارند زيرا با عبو

به ايجاد حالت گلخانه ای بين خاک و صفحات کمک می نمايند. اين روش با وجوديکه موجب زودرسی 

محصول به مدت يک هفته می شود اّما از رشد علف های هرز جلوگيری نمی کند لذا آنرا بايد پس از تيمار 

 ببرند. ( بکارresidual herbicidesپشته های کشت با علفکش های خاک )

 پلی اتيلن های سفيد نيز تأثيری نظير انواع شفاف دارند.

پلی اتيلن هايی که سطح فوقانی آنها سفيد ولی سطح تحتانی سياه دارند، برای تأخير در رسيدگی محصول توت 

فرنگی بکار می روند زيرا سطح سفيد فوقانی باعث انعکاس نور خورشيد می شود و در نتيجه خاک بستر 

 نک باقی می ماند درحاليکه سطح سياه زيرين از رشد علف های هرز ممانعت بعمل می آورد. همچنان خ

 

 

 
 

 

( با فواصل plasticultureکاشت بوته های توت فرنگی را در شيوۀ کشت تپه ای و سيستم پالستيکالچر )

می شود و  اينچ انجام می دهند. در اين روش به حذف تمامی رانرها بمحض ظهورشان اقدام 12رديفی 

بدينطريق بوته ها تشويق می شوند تا تاج بزرگتری بوجود آورند. در شيوه مزبور به بوته های بيشتری برای 

نشاءکردن احتياج است لذا هزينه اوليه بيشتری مصرف می شود. بکارگيری مالچ سياه و ضدعفونی خاک با 

 قارچکش ها می تواند بر ميزان موفقيت بيفزايد. 
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تيلن های سياه بيشترين کاربرد را در پروش توت فرنگی يافته اند. آنها از رشد علف های هرز امروزه پلی ا

جلوگيری می کنند و با باال بردن دمای خاک سطحی باعث زودرسی محصول به ميزان چند روز تا يک هفته 

ه های بالغ توت می شوند. البته کاربرد پلی اتيلن سياه در مناطق خيلی گرم می تواند سبب پخته شدن ميو

 فرنگی گردد لذا در اينگونه مواقع اليه ای از کاه را بر روی صفحات پلی اتيلن قرار می دهند. 

( می توانند در vine weevilمحققين هشدار می دهند که برخی آفات گياهی بويژه سرخرطومی تاک )

 (.     5،9ميکروکليمای زير صفحات پلی اتيلن رشد نمايند و سريعًا ازدياد يابند )

 

 مراقبت از بوته های توت فرنگی :

 ( :watering  ،irrigationالف( آبياری )

آبياری اوليه بايد بالفاصله پس از نشاء بوته ها صورت پذيرد. آبياری های بعدی به صورت هفتگی در تمام 

فرنگی در طی فصل اينچ باشد. بوته های توت  1مواقعی انجام می پذيرند که مقدار بارندگی هفتگی کمتر از 

 اينچ آبياری هستند تا رشد مناسب وقوع يابد.  1رشد بطور هفتگی نيازمند 

 بيشترين نياز آبی گياه توت فرنگی درزمان های : گلدهی ، رانردهی و بلوغ پائيزه است.

يدن آبياری بهتر است در ساعات اوليه روز انجام پذيرد تا رطوبت سطح شاخه و برگ های گياه قبل از فرارس

 (.3،4،6شب خشک شوند و موجب شيوع بيماريهای گياهی نشوند )

 

 

 
 

 

ليتر در مترمربع  50-75آبياری مزارع توت فرنگی قدمی را در شرايط معتدل هر دو هفته يکبار به ميزان 

 ميليمتر بارندگی( انجام می دهند. 50-75)معادل 

 (.5نبوهی رشد و کوچکی ميوه ها خواهد شد )آبياری زودهنگام در اوايل بهار موجب افزايش برگ ها ، ا

 

بهرحال گواينکه مالچ پلی اتيلن از طريق کاهش تبخير خاک سطحی موجب حفظ رطوبت بستر می شود وليکن 

 برای رشد مطلوب بوته های توت فرنگی به آبياری کافی در طول فصل رشد نياز می باشد.
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( در trickle irrigationلوله های آبياری قطره ای ) بهترين روش آبياری مزارع توت فرنگی آن است که از

رديف لوله پلی اتيلن دارای قطره چکان  1-2زير صفحات پلی اتيلن استفاده گردد. برای اين منظور بايد از 

 (.5رديفی استفاده کرد ) 1-2مناسب برای پشته های 

 

 د می گردند :لوله های آبياری قطره ای بر اساس خصايص زير در انواع مختلفی تولي

 ( flow rates( مقدار جريان )1

 ( orifice sizes( دهانه روزنه )2

 (.durability( )5( دوام )3

 

عدم يکنواختی در آبياری مزرعه می تواند به عدم رشد هماهنگ بوته های توت فرنگی بينجامد لذا غالبًا قبل 

 م می گردد. از کاشت بوته ها به آبياری آزمايشی جهت تأئيد روند کار اقدا

( بستر در زير puddlingآبياری بيش از نياز سيستم پالستيکالچر نيز به ايجاد چاله های آب و گل آلودی )

 (.5صفحات مالچ پالستيک خواهد انجاميد )

 

 ( :thinningب ( تنک کردن )

محصول توت گياهان دختری مازاد حاصل از رشد و ريشه دهی رانرها را حذف کنيد زيرا باالترين راندمان 

اينچ بين بوته ها فاصله باقی  10فرنگی از نسل اول و دوم آن بدست می آيد. ضمنًا بهتر است حداقل 

 (. 6بماند)

 

 ( :bud trenchب ( حذف غنچه ها )

 maidenبارده" را در اوايل فصل رشد سال اول پس از کاشت ) -غنچه ها و گل های واريته های "ژوئن

yearوه دهی و رانردهی کاهش نيابد. البته گلدهی اين واريته ها بطور طبيعی در اوايل ( حذف می کنند تا مي

 جوالی متوقف خواهد شد. 

هفته در ابتدای  6بارده" و "روز خنثی" نيز معمواًل برای مدت -غنچه ها و گل های واريته های "هميشه

 نخستين فصل رشد حذف می شوند تا بوته های جديد بخوبی استقرار يابند.

در صورتيکه ميوه دهی بوته های توت فرنگی آغاز گردد آنگاه مواد غذايی در ريشه های گياه ذخيره خواهند 

 (. 4،5،6شد. بهرحال بيشترين محصول توت فرنگی در سال دّوم پس از کاشت ظهور می يابد )
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 ( :fertilizingپ ( کوددهی )

سودمندی کافی برخوردار نخواهد بود لذا انجام آناليز تقويت گياه توت فرنگی در اراضی دارای مواد آلی از 

 خاک برای تصميم گيری جهت کاربرد نوع و مقدار کودها ضرورت دارد.

زمانيکه آناليز خاک حاکی از ضرورت تقويت زمين با کودهای شيميايی باشد آنگاه برای تقويت بوته های توت 

سود  10-10-10و يا  5-10-5،  4-6-10کودهای  فرنگی که به تازگی استقرار يافته اند ، می توان از

 1فوت ) 100پوند برای هر  1ُجست. برای تقويت بوته های توت فرنگی می توان از کودهای مذکور بمقدار 

 متر( از رديف های کشت بهره گرفت سپس آنها را با خاک در هم آميخت. 100کيلوگرم برای هر 

قاشق غذاخوری از کود را در يک گالن آب محلول ساخت  2-3 برای اين منظور همچنين می توان به ميزان

 (.4،9فنجان به ازای هر بوته توت فرنگی مصرف کرد ) 1-2سپس از محلول حاصله به اندازه 

 برخی از کارشناسان نيز توصيه نموده اند که کوددهی گياه توت فرنگی را در دوره رويشی با ترکيبات

 (.8انجام دهند )  10-30-20دوره زايشی با ترکيبات وليکن در  10-10-10يا  20-20-20 

از کاربرد کودهای ازته در ابتدای بهار برای مزارع توت فرنگی خودداری ورزيد زيرا موجب افزايش شديد 

شاخه و برگ ها ، کاهش راندمان محصول ، ديررسی ، افزايش پوسيدگی و کاهش کيفيت ميوه ها خواهد شد. 

 راضی شنی که آبشويی شديدی دارند، مفيد می باشد. برای اين منظور بمقدارکودپاشی بهاره فقط در ا

متر از رديف های کاشت قبل از آغاز رشد جديد بهاره بکار می  100پوند از کود اوره را در هر  75/5-0/0 

 برند.

ياز را در موارد لزوم تقويت مزارع توت فرنگی در اواخر آگوست تا اوايل سپتامبر می توان کود مورد ن

بصورت رديفی در جوار بوته ها قرار داد بطوريکه بر روی شاخه و برگ ها نريزد و موجب سوختگی آنها 

 (.9نشود )

بوته های توت فرنگی بيشترين محصول را در صورتی توليد می کنند که دارای برگ هايی به رنگ سبزروشن 

 (.  5بوته ها دچار کاهش رشد شده باشند )هستند لذا افزودن کودهای ازته فقط زمانی انجام می گيرد که 

بعالوه مزارع جديد توت فرنگی ممکن است دچار کمبود عناصر پتاسيم يا فسفر باشند لذا بايد اقدام به دادن 

گرم در مترمربع نمود سپس آنها را  15گرم در مترمربع و يا سوپر فسفات بميزان  35سولفات پتاسيم بميزان 

 ری نمود. با خاک در آميخت و آبيا

گرم کود سولفات پتاسيم در هر مترمربع از  15بعالوه توصيه شده است که فوريه هر سال نسبت به پاشيدن 

 (. 5مزرعه توت فرنگی اقدام گردد )

 

 ( :cultivationت ( زيرورو کردن خاک )

پردازند لذا  علفهای هرز برای کسب آب ، مواد غذايی و نور خورشيد به رقابت با بوته های توت فرنگی می

کنترل آنها ضرورت دارد. بوته های بزرگتر علف های هرز نيز مانع گردش هوا در البالی بوته های توت 

فرنگی می شوند و رطوبت را بر روی ميوه ها و برگ ها حفظ می کنند که اين موضوع می تواند موجب 

 افزايش بروز بيماری های گياهی گردد.

رين شيوه برای کنترل علف های هرز مزارع توت فرنگی می باشد. برای ( بهتhand weedingوجين دستی )

کنترل علف های هرز مزارع توت فرنگی می توان از فوکازدن نيز بهره گرفت اّما اينکار غالبًا توصيه نمی 

شود زيرا ريشه های اين گياه به حالت سطحی توسعه می يابند بنابراين زمانيکه از فوکا يا ساير ادوات شخم 

 (.3بهره می گيريد، هيچگاه نمی توانيد از آشفته سازی ريشه های توت فرنگی ممانعت ورزيد )
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کشاورزان مجرب کنترل علف های هرز را بالفاصله پس از کاشت بوته های توت فرنگی آغاز می کنند و آنرا 

 هفته يکبار در سراسر فصل رشد تداوم می بخشند.  2هر 

که به منظورهای نرم کردن خاک ، هوادهی ريشه های توت فرنگی و کنترل  زيرورو کردن خاک نظير فوکازدن

علف های هرز صورت می پذيرد ، بايد بصورت سطحی انجام گيرد تا خساراتی به ريشه های کم عمق گياه 

 (. 9،6وارد نشود )

 

 

 ( :mulchingث ( مالچ دهی )

استفاده از مالچ های آلی عاری از بذور علف  اکثر پرورش دهندگان توت فرنگی از مالچ بهره می گيرند زيرا

های هرز نظير علوفه خشک ، کاه و برگ های کاج بسيار مفيد می باشد. اينگونه مالچ ها می توانند سبب 

سالم ماندن ميوه های توت فرنگی ، حفظ رطوبت خاک ، جلوگيری از سرمازدگی های بهاره و زمستانه و 

 (.9،6همچنين کنترل علف های هرز شوند )

بايد توجه داشت که غنچه دهی گياه توت فرنگی در اوايل فصل بهار صورت می پذيرد و از اينرو تمامی غنچه 

 (. 9ها و گل های توليدی آن در صورت بروز يخبندان های شديد بهاره نابود خواهند شد )

( بر hayا علوفه خشک )( يstrawاينچ از کاه ) 3-4توجه داشته باشيد که با قراردادن اليه ای به ضخامت 

 روی بوته های توت فرنگی می توان آنها را از يخبندان های زمستانه و ابتدای بهار محفوظ داشت.

هيچگاه از برگ های خزان شده بعنوان مالچ بر روی بوته های توت فرنگی استفاده نکنيد زيرا به شدت 

 کنند و تدريجًا آنرا خفه می سازند. متراکم می شوند و بدين ترتيب از رشد بهاره گياه جلوگيری می

درجه سانتيگراد انجام پذيرد زيرا اکثر ارقام توت فرنگی فقط  -6مالچ دهی بايد قبل از وقوع سرماهای پائيزه 

 درجه سانتيگراد را تحمل کنند.  -10می توانند دماهای لغايت 

ر بهار بهتر است مالچ ها را در بوته های توت فرنگی نسبت به يخبندان های بهاره بسيار حساسند لذا د

راهروهای بين رديف بوته ها جمع آوری سازيد تا در صورت وقوع سرما بتوانيد مجددًا آنها را بر روی بوته 

 (.3ها قرار دهيد )

بارده ديررس" -( بر روی واريته های "ژوئنdeep strawingپاشيدن اليه ای ضخيم از مالچ کاه و کلش )

(late june-bearing )" نظيرFlorence  وSymphony می تواند موجب تأخير در برداشت ميوه های "

آنها گردد. اين روش بواسطه اينکه موجب ضعف بوته های توت فرنگی می شود، معمواًل فقط در سال آخر 

برداشت محصول اعمال می گردد. برای اين منظور سطح بوته ها را در ماه ژانويه با اليه ای از کاه به 

روز پس از آخرين يخبندان بهاره( بر می  5سانتيمتر می پوشانند و در اوايل تا اواسط مه )الاقل  15ضخامت 

درصد از عملکرد ساالنۀ محصول  10-15دارند. بررسی ها نشان می دهند که اين عمل می تواند به ميزان 

 (. 5توت فرنگی بکاهد )

ی پوشاندن بوته های توت فرنگی جهت محافظت از از صفحات پالستيکی و پارچه های کهنه نيز می توان برا

 سرمای بهاره بهره گرفت. 

گرچه بوته های توت فرنگی خواهان تابش مستقيم نور خورشيد هستند اّما ريشه های آنها طالب خاک مرطوب 

و خنک می باشند لذا مالچ دهی می تواند عالوه بر فراهم ساختن رطوبت کافی موجب رشد بهتر رانرها و 

 رل علف های هرز شود.کنت
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برای محافظت بوته های توت فرنگی بهتر است از کاه هايی که جهت مالچ زمستان استفاده شده است، مجددًا 

بهره نگيريد زيرا به بوته های در حال رشد آسيب می رسانند. بنابراين بهتر است آنها را به خاک برگردانيد و 

 (.3) در صورت لزوم از مالچ های تازه بهره گيريد

بخاطر داشته باشيد که استفاده از مالچ کاه و کلش می تواند باعث افزايش هجوم ليسه ها شود که از برگ 

 (.2های توت فرنگی تغذيه می کنند )

 

 

 

 ( :nettingحح( تورگذاری بر روی بوته ها )

( meshيی )تورهايی که برای پوشاندن بوته های توت فرنگی استفاده می شوند، بايد دارای سوراخ ها

نصب شوند و مستقيمًا بر روی بوته  PVCاينچ باشند. تورها بايد بر روی قاب های چوبی يا  1/4کوچکتر از 

 (.2( قرار نگيرند )floatingهای توت فرنگی بحالت شناور )

 

 ( :.pests & diseases managج ( مديريت آفات و بيماريها )

تواند موجب کاهش خسارات و تلفات ناشی از شيوع آفات و انجام به موقع و مطلوب عمليات کشاورزی می 

 بيماريها در زراعت توت فرنگی به شرح زير گردند :

 (.raised bedsج( ايجاد زهکش مناسب در بستر کاشت بويژه از طريق "کشت پشته ای" )-1

يب زمينی سال اخير زير کشت توت فرنگی ، فلفل ، گوجه فرنگی و س 3ج( انتخاب مکان هايی که طی -2

( و "قرمز verticillium wiltنبوده اند ، می تواند از احتمال شيوع بيماريهای "پژمردگی ورتيسيليومی" )

 ( و غيره بکاهد.red steleشدن استوانه مرکزی" )

ج( بوته های جوان عاری از بيماريهای توت فرنگی را از نهالستان های مطمئن تهّيه نمائيد زيرا بهره -3

 های مزارع قديمی می تواند به شيوع انواع بيماريهای گياهی بينجامد. گيری ازبوته

 بارده" اجتناب ورزيد زيرا :-ج( از استعمال کودهای ازته در بهار برای واريته های "ژوئن-4

 اّوال : موجب افزايش بيرويه شاخه و برگ های توت فرنگی می شود و 

 ردد که حساسّيت بيشتری به پوسيدگی ها دارند.ثانيًا : به توليد ميوه های نرم تر منجر می گ

ج( علف های هرز مزارع توت فرنگی را بخوبی کنترل نمائيد زيرا علف های هرز عالوه بر رقابت با گياه -5

اصلی برای کسب آب ، مواد غذايی و نور موجب کاهش جريان هوا می شوند که نتيجه ای بجز افزايش 

 بيماريهای گياهی ندارد.

ه ای از مالچ کاه و کلش را در فاصله بين رديف های توت فرنگی و اطراف بوته های آن بکار گيريد ج( الي-6

 تا عالوه بر کنترل علف های هرز، بواسطه عدم تماس ميوه ها با خاک از پوسيدگی آنها جلوگيری نمايد.

داشت اقدام نمائيد. ( بوته های توت فرنگی بالفاصله پس از آخرين برrenovateج( نسبت به بازسازی )-7

( به قطع شاخه ها و برگ های توت rotary mowerبرای اين منظور با کمک دستگاه "موور چرخان" )

( يا چنگال به جمع rakeفرنگی طی يک هفته پس از برداشت محصول مبادرت ورزيد سپس با "ريک" )

 آوری بقايای گياهی مازاد بپردازيد تا بيماريهای گياهی کنترل گردند. 
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ج( ميوه های توت فرنگی را بمحض رسيدگی برداشت نمائيد زيرا تأخير در برداشت موجب جلب حشرات و -8

افزايش پوسيدگی ميوه ها می شود. سعی نمائيد ميوه های توت فرنگی پوسيده را جمع آوری و از مزرعه 

 (.4خارج سازيد و يا در زمين دفن کنيد )

 

 

هرز مزارع توت فرنگی را بخوبی کنترل نمود آنگاه برگ ها و رانرهای در پايان ماه مارس بايد علف های 

زائد را قطع کرد و تا شروع برداشت مرتبًا به بازديد از مزرعه توت فرنگی ادامه داد و بموقع برای کنترل 

 آفات و بيماری های زير اقدام ورزيد :

 الف( مهمترين آفات گياه توت فرنگی عبارتند از :

 ( greenfly( نظير: شته سبز )aphids( شته ها )1#

 ( ligus bug( و سن ليگوس )capsid bug( نظير: سن باريک )bugs( سن ها )2#

 ( spider miteانکبوتی )-( نظير: کنه تارmites( کنه ها )3#

 ( leaftiers( حشرات برگخوار )5#

 ( root weevils( سرخرطومی ريشه )6#

 (nematodes( نماتدها )4#

 (Japanese beetleژاپنی )( سوسک 4#

 (birds( پرندگان )5#

 ( slug & snail( ليسه ها و حلزون ها )5#

 (squirrel( موش خرما )6#

 (.chipmunk( )5،6،8،1( سمورچه )6#

( و تله baitموش ها و ليسه ها جزو آفات مهم توت فرنگی محسوب می شوند که از طريق طعمه پاشی )

 (.1ند. اين آفات در صورت کاربرد کودهای دامی شيوع بيشتری می يابند )( قابل کنترل هستtrapsگذاری )

عوارضی چون: بازماندگی رشد ، پيچش و خميدگی برگ ها می توانند در اثر هجوم شته ها وقوع يابند لذا 

 ( بصورت بيولوژيک کنترل گردند. lady beetlesبهتر است با آزادسازی به موقع کفشدوزک ها )

( شوند. آنها sooty moldا گذاشتن فضوالت حاوی قند می توانند باعث گسترش کپک سياه )شته ها با برج

 (.  1همچنين موجب شيوع بيماريهای ويروسی می گردند )

 

 ب ( مهمترين بيماريهای گياه توت فرنگی عبارتند از :

 (powdery mildew( سفيدک پودری )4#

 (  gray mold( کپک خاکستری )5#

 (leaf spotآتشک برگ ها ) ( سوختگی يا4#

 (red stele root rot( پوسيدگی قرمز آوندهای ريشه )4#

 ( black root rot( پوسيدگی سياه ريشه )4#

 ( verticillium wilt( پژمردگی ورتيسيليومی )4#

 (.viruses( )5،6،8،1( ويروس های گياهی )5#
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هستند لذا پوشاندن بوته های توت فرنگی در  چ ( پرندگان بزرگترين آفات ميوه های توت فرنگی در مزارع

 مراحل رسيدگی ميوه ها با تورهای پالستيکی ضرورت دارد. 

( را بر روی بوته های توت فرنگی در مراحل نزديک به برداشت ميوه nettingقراردادن تورهای پالستيکی )

( انجام grey mouldتری )ها برای جلوگيری از خسارات پرندگان بايد پس از سمپاشی بر عليه کپک خاکس

 داد.

آويزان ساختن قوطی های حلبی خالی با نخ بر فراز بوته های توت فرنگی بطوريکه در اثر وزش باد به 

 (.5،9نوسان در آيند ، تا حدودی می تواند برای فرار پرندگان مفيد واقع گردد )

 

 

 
 

 

 ( :hydroponicتوت فرنگی در سيستم هيدروپونيک )

به معنی کارگر و عامل حاصل  ”ponos“" به معنی آب و ”hydroونيک" از لغات يونانی واژه "هيدروپ

گشته است زيرا در اين روش به پرورش گياهان بدون نياز به خاک اقدام می شود و عناصر غذايی مورد نياز 

رای گياهان بصورت محلول در آب تدارک می گردند. در شيوه هيدروپونيک از فضا و زمان مورد نياز ب

پرورش گياهان کاسته می شود و نيازی به شخم زدن و کنترل علف های هرز وجود ندارد. مواد غذايی نيز در 

يک سيستم بسته و قابل بازيافت به گردش در می آيند و در نهايتًا محصول را کارگران به حالت ايستاده 

 برداشت می کنند.  

يط گلخانه ای سازگاری دارند. در روش هيدروپونيک خنثی" بخوبی با شرا -توت فرنگی های واريته "روز

( ، perlite( نظير پرليت )inertبايد دستجات نشاء توت فرنگی ها را در محيط کشت های خنثی و ساکن )

( مستقر ساخت. برای اين منظور می توانيد Rockwell( و خرده سنگ ها )coconut fiberالياف نارگيل )

( ويژۀ سيستم هيدروپونيک را از فروشگاه های کشاورزی خريداری starter plugsتوپی های نگهدارنده )

 نمائيد.

تا زمان استقرار ريشه های گياه بهتر است روی بوته های نشاء شدۀ توت فرنگی را بپوشانيد و تا از مضرات 

 تابش مستقيم نور خورشيد محفوظ بمانند.
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فرنگی را ابتدا در محلول ضدعفونی غوطه ور برای حصول اطمينان خاطر بهتر است ريشه های نشاء توت 

ماه در يخچال نگهداری کنيد سپس  2-5سازيد سپس نشاءها را در صفحات پالستيکی تميز بپيچيد و برای 

 وارد سيستم هيدروپونيک سازيد.

ساعت  6-7زمانيکه بوته های توت فرنگی را در فضاهای بسته پرورش می دهيد آنگاه بايد نور کافی به مدت 

 درجه سانتيگراد حفظ نمائيد.  18-25ر روز فراهم سازيد و دمای محيط در محدوده د

( بوته های توت فرنگی را در سيستم هيدروپونيک با ترکيبات تجارتی مخصوص انجام می nourishتغذيه )

 دهند. 

PH  حفظ می کنند تا عناصر غذايی فلزی رسوب نکنند. 8/5-2/6سيستم هيدروپونيک را در محدوده 

 محلول غذايی سيستم را الاقل دو دفعه در هر ماه تعويض می نمايند.

بواسطه اينکه در سيستم هيدروپونيک قادر به استفاده از زنبوران عسل جهت گرده افشانی و لقاح گل های 

( متوسل شويد. برای اين منظور از hand pollinateتوت فرنگی نيستيد لذا بايد به گرده افشانی دستی )

ی نرم بهره گيريد و آنها را به آرامی بر روی گل های شکفته بکشيد و بدينطريق موجب انتقال گرده برس ها

 ها از بساک پرچم ها بر روی کالله مادگی شويد. 

( نيز می توانند در oscillating fanبررسی ها نشان می دهند که استفاده از پروانه های نوسان کننده )

 (.3های توت فرنگی مفيد واقع گردند ) اجرای گرده افشانی مصنوعی گل

 

 

 
 

 

 برداشت محصول توت فرنگی :

 (.6( آماده برداشت می شوند )blossomingهفته پس از غنچه دهی ) 4-6ميوه های توت فرنگی حدودًا 

برداشت ميوه های توت فرنگی را بصورت تدريجی و بمحض رسيدگی آنها انجام می دهند تا از شيرينی و طعم 

طبيعی برخوردار باشند. برداشت ميوه های توت فرنگی ممکن است هر روزه و يا يکروز در ميان مطبوع 

صورت پذيرد. همواره ميوه های توت فرنگی را با مقداری از ُدمگل ها برداشت می کنند لذا هيچگاه نبايد فقط 

ال به ميوه با دو انگشت شصت ( اکتفا نمود. برای اينکار ساقه گياه را از نزديکی اتصberryبه کندن سته ها )

و اشاره بگيريد و به آرامی بچرخانيد تا جدا شود. بدين ترتيب ميوه های توت فرنگی را همراه با ُدمگل و 

 (.3،5،9( سبزرنگ و بدون آسيب ديدگی برداشت می کنند )calexکاسه گل )
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" می گويند و اينکار Hulling"" يا Cappingحذف ُدمگل و کاسه گل را از ميوه های توت فرنگی اصطالحًا "

 (.10" انجام می دهند )”strawberry hullerرا با نوک انگشتان دست و يا با دستگاه 

بستر کاشت توت فرنگی را هر روزه بويژه در ايام گرم سال وارسی کنيد وميوه های رسيده را برداشت نمائيد 

نطريق موجب هجوم آفات و اشاعه امراض گياهی زيرا ميوه های کاماًل رسيده بالفاصله فاسد می شوند و بدي

 (.3،5،9می گردند )

هفته طول می کشد درحاليکه ميزان برداشت ها به نوع واريته ها بستگی دارد  3دوره برداشت توت فرنگی تا 

(6.) 

ظروف جمع آوری و بسته بندی توت فرنگی را هيچگاه کاماًل مملو نسازيد ، تکان ندهيد و ميوه های داخل 

را نفشاريد. بعالوه انباشتن و توده کردن ميوه های برداشت شدۀ توت فرنگی موجب ضرب ديدگی آنها آن

 خواهد شد.

 ميوه های توت فرنگی را تا زمان مصرف نشوئيد زيرا موجب نرم شدن و فساد سريع آنها می گردد.

 اشت نمائيد. بهتر است ميوه های توت فرنگی باغچه های خانگی را بالفاصله قبل از مصرف برد

برای بسته بندی ميوه های توت فرنگی بهتر است آنها را در صبحگاهان برداشت کنيد سپس برای بسته بندی 

 (. 3،5،9به محل های سايه و خنک منتقل سازيد )

ميوه های توت فرنگی را برای مصارف تازه خوری در زمانی که کاماًل قرمز شده اند ، برداشت می کنند. 

ساعت در يخچال های معمولی نگهداری  3-5يی را در صورت شسته نشدن می توان برای مدت چنين ميوه ها

 ساعت قابل نگهداری در يخچال هستند.  48کرد اّما در صورت شسته شدن حداکثر تا 

برای مواقعی که ميوه های توت فرنگی بايد به فواصل دورتری انتقال يابند ، بهتر است آنها را در زمانيکه 

درجه  2هر ميوه به رنگ صورتی در آمده اند ، برداشت نمود. چنين ميوه هايی را در دمای  2/3 حدودًا

 روز نگهداشت. 10سانتيگراد می توان برای 

 (.5،6ماه قابل نگهداری هستند ) 2ميوه های برخی واريته های توت فرنگی بصورت فريز شده تا 
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 ( :renovationبازسازی مزارع توت فرنگی )

بارده"  -در راستای دستيابی به محصول خوب توت فرنگی بويژه در اراضی تحت کاشت واريته های "ژوئن 

با سيستم "کشت مسطح" بهتر است هر ساله بالفاصله پس از برداشت محصول به نوسازی مزرعه بپردازيد. 

از ارتفاع يک ( به قطع شاخه ها و برگ های گياه توت فرنگی mowبرای اين منظور بايد با موور )

سانتيمتری سطح خاک اقدام ورزيد. آنگاه ابتدا قطعات موور شده را با ريک يا چنگک باغبانی جمع آوری 

( به باريک کردن رديف های کاشت تا پهنای till( يا ادوات شخم )hoe( ، فوکا )spadeنمائيد سپس با بيل )

ان مسن و بوته های ضعيف را حذف کنيد تا فقط اينچ بپردازيد و متعاقبًا تمامی علف های هرز ، گياه 12-6

 بوته های قوی باقی بمانند. 

اينچ بر روی بوته های  4قراردادن بقايای گياهی حاصل از موورزدن و يا ساير مالچ های آلی به ضخامت 

توت فرنگی طی ماه های زمستان می تواند به بقای بوته ها در صورت وقوع سرماهای زير صفر کمک نمايد. 

 نين مالچ هايی را در اوايل بهار پس از رفع خطر وقوع يخبندان ها بر می دارند.چ

 نظارت بر تدارک رطوبت کافی را در سراسر تابستان ادامه دهيد و مزرعه را در صورت لزوم آبياری کنيد. 

ليل عدم بارده" توصيه نمی شود زيرا به د -خنثی" و "هميشه -بازسازی مزارع توت فرنگی برای ارقام "روز

توانايی در توليد رانرهای کافی بخوبی قادر به بازسازی و اشغال مجدد سطوح پاکسازی شدۀ بستر کاشت نمی 

 (. 3باشند )

 

 

 
 

 

مزارع توت فرنگی را پس از برداشت تحت بازسازی قرار می دهند. برای اين منظور اقدام به برداشتن مالچ 

اينچ تنک می کنند. بوته های باقيمانده طی فصل رشد  6-8واصل ها می نمايند سپس بوته های موجود را به ف

 آتی  با توليد رانرهای جديد به ُپرکردن فضاهای خالی مبادرت می ورزند. 

 5/0-75/0برای تشويق بوته های توت فرنگی به ايجاد تاج قوی و متراکم بهتر است از کود اوره بميزان 

 استفاده نمود. فوت از رديف های کاشت  100پوند برای هر 

آبياری و کنترل علف های هرز مزارع توت فرنگی در تمامی طول تابستان بايد تداوم يابد. تقويت پائيزه بوته 

 های توت فرنگی بويژه در سال اول توصيه می شود تا بوته های قوی توليد گردند. 
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 تجديد مالچ برای جلوگيری از صدمات يخبندان های زمستانه ضرورت دارد. 

صورتيکه مزارع توت فرنگی از نظر بيماريها ، علف های هرز ، آبياری و کوددهی مناسب بخوبی مديريت  در

 (.    9سال به ارائه محصول مطلوب بپردازند ) 5شوند ، يقينًا می توانند تا 
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 "جنگل های شناور" ؛
"Floating forests " 

 

 

 

 

 

 

 : جنگل های شناور و سرسبزی شهرهای ساحلی

( در شهرهای بزرگ نسبتًا دشوار و ُپرهزينه است اّما تأثيرات عدم وجود green pocketsحفظ سرسبزی )

فضای سبز بر محيط زيست و سالمتی مردم بسيار مخّرب می باشد و البته اين موضوع برای اراضی غرقاب و 

 freshجنبه آب شيرين )شهرهای ساحلی که دارای محدوديت خاک مرغوب هستند و همچنين مناطقی که از 

water .با کمبودهايی مواجهند، از اهمّيت بيشتری برخوردار است ) 

براين اساس طراحان کشتی در شهر ساحلی "ُرتردام" کشور هلند به ساختن کپسول هايی روی آوردند که می 

ناحيه بندری را توانند درختان کوچک را به حالت شناور و ايستا حفظ نمايند و بدينطريق کمبود فضای سبز 

" نام dobbing forest" يا "dobberend bosجبران کنند. آنان اينگونه درختان شناور را اصطالحًا "

 نهاده اند.

کپسول های شناوری که درختان را در خودشان نگه می دارند، از بخش زيرين به يک لنگر متصل هستند ، تا 

جابجا نشوند. طراحان فضای شهری معتقدند که ايجاد چنين در محل معينی باقی بمانند و در اثر حرکات امواج 

جنگل های شناوری در شهرهای ساحلی و بندری که مملو از سازه های بتنی و فلزی هستند، بسيار چشم نواز 

(. محققين بر اين باورند گياهانی که در سيستم های جنگل شناور بکار می 2و هيجان انگيز خواهد بود )

 (.  3متر ارتفاع يابند ) 6ز روند، نبايد بيش ا
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 ايده ايجاد جنگل های شناور منبعث از پديده های طبيعی و سنتی زير می باشد :

 ( دانش بومی استفاده از جزاير شناور توسط حاشيه نشينان رودخانه های برزيل :1

های حاصل از ( منتسب به جزاير سرسبز و شناوری هستند که در درياچه matupasاصطالح "ماتوپاها" )

( بخش های مرکزی حوزۀ آمازون برزيل با floodplainرسوبات سيالبی در مناطق جلگه ای و آبگير )

ميليون هکتار يافت می گردند. اين جزاير از تجمع مقاديری از مواد آلی حاصل می شوند که توسط  3/2وسعت 

رسوبی انبوه برپا می شوند. اين توده انشعابات رودخانه عظيم آمازون حمل می گردند و به صورت توده های 

متر و وسعت های چند مترمربع تا چند هکتار برخوردارند و  3-12های بقايای آلی و مواد غيرآلی از ارتفاع 

( به قطعات trees( و درختان )shrubs( ، بوته ها )herbsبه تدريج با رشد گياهان مختلفی چون : علف ها )

 ل می شوند.متعدد و منفک جنگل شناور تبدي

" کشور برزيل varzea" و درياچه "white waterاينگونه جنگل های شناور بويژه در اطراف رودخانه "

 پراکنده اند. آنها سرشار از رسوبات و عناصر غذايی مورد نياز گياهان هستند. 

 

 

 
 

 

ور از قطعات و ( آمازون زندگی می کنند ، بطور سنتی و بوفriverineبوميانی که در حواشی رودخانه )

جامعه از ذخاير توسعه پايدار  5موهبات جنگل های شناور سود می جويند. در اين رابطه پژوهشی در مورد 

نفر از ساکنين بومی جوامع مذکور شرکت ُجستند تا  45کشور برزيل صورت گرفته است. در بررسی مذکور 

، موفقيت ها ، ساختارها(  و غيرزنده درک بهتری از اثربخشی عوامل زنده )گونه های گياهی و جانوری 

 )خاک ، رژيم های سيالبی ، توپوگرافی( دخيل در ايجاد قطعات جنگلی شناور حاصل آيد.

دانشمندان معتقدند که مطالعه دانش اکولوژی بوميان هر منطقه از جهان از جمله در زمينه های "گياهان 

( در قالب "بوم شناسی سنتی" ethnobiology( و "جانوران بومی" )ethnobotanyبومی" )

(ethnoecology می تواند به شناخت توانايی های مناطق گوناگون جهان کمک نمايد زيرا اين مطالعات می )

توانند به درک صحيحی از عوامل زيستی و غير زيستی مؤثر بر ارتباطات ، سکونتگاه ها و منابع اقوام 

 مختلف بينجامند.
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روند تغييرات سطح آب رودخانه ها و ميزان سودمندی قطعات جنگلی شناور  بررسی های الزم در رابطه با

برای ساکنين بومی بعمل آمد. نتايج بررسی ها نشان داد که خاک "ماتوپاها" از حاصلخيزی مطلوب 

برخوردارند لذا بمنظور ايجاد باغچه های پرورش سبزيجات و حبوبات بکار می روند. ساختار "ماتوپاها" 

( با نام علمی arapaimaمالحظه ای بعنوان پناهگاه ماهيان رودخانه ای بويژه ماهی "آراپايما" )بنحو قابل 

"Arapaima gigas( عمل می نمايند. "ماتوپاها" همچنين مأمن مناسبی برای گاوهای دريايی "maatees )

 (.3( هستند )caimansو سوسمارهای آمريکائی )

هستند که به حالت شناور در رودخانه ها و درياچه ها پديدار گشته "ماتوپاها" در حقيقت جنگل های کوچکی 

" نيز می نامند. سطح "ماتوپاها" همانند بستر اراضی tera-fluvial" يا "water-landاند لذا آنها را گاهًا "

 ساحلی مستحکم و استوار است لذا بخوبی می توان بر روی آنها قدم گذاشت. 

نی باعث می شود که بخش هايی از مواد آلی ساختار "ماتوپاها" به مرور وقوع متناوب فصول خشک و بارا

( در آيند. بعالوه متعاقبًا بخش های جديدی submerging  ،sentarتجزيه شوند و در آب به حالت مغروق )

( قرار می floating  ،boiarاز طريق جريانات آب به پيکره رسوبات اضافه می شوند و به حالت شناوری )

د. اين موضوع طی سال های متمادی در اثر طغيان های رودخانه ای متأثر از باران های استوايی همچنان گيرن

 دنبال می شود و بقاء "ماتوپاها" تداوم می يابد. 

"ماتوپاها" در حواشی درياچه ها يا گسترۀ روان رودخانه های عريض و آرام و يا مانداب های 

(backwaterحواشی رودخانه های تن ) : د در طی فصول سيالبی تشکيل می شوند وليکن آنها از نظر

 و نوع گياهان آبزی و غير آبزی با يکديگر متفاوتند.  PHرسوبات ، ميزان حاصلخيزی ، 

"ماتوپاها" حتی در فصول کم باران سال نيز در معرض خشکی قرار نمی گيرند. آنها همواره بر سطح اليه ای 

ها" اگر در معرض خشکی قرار گيرند، الجرم بر کف رودخانه ها و درياچه ها از آب واقع می شوند. "ماتوپا

فرود می آيند و بدينطريق ريشه های درختان در زمين نفوذ می يابند و در نتيجه پيکرۀ "ماتوپاها" از حالت 

ستی به شناوری خارج می گردند و با باال آمدن سطح سيالب ها به حالت مغروق در می آيند که عاقبتی بجز ني

 (.3همراه ندارد )

 

 ( تجربه نظريه جنگل های شناور از جنبه زمين شناسی :2

( با ايجاد وضعيت biome( در زيست بوم ها يا "بيوم ها" )floating forestنظريه ايجاد جنگل های شناور )

ست. اين ايده با ( از دهه های پيشين ابداع و پيشنهاد گرديده اpre-floodغيرغرقابی قبل از وقوع سيالب ها )

 يافت شدن توده های عظيم و صخره ای ذغال سنگ متعلق به دورۀ "کربنيفره" 

(carboniferous( مبتنی بر آناليزهای ديرين شناسی )paleontological توسعه پذيرفت. عجيب اينکه اين )

اصلی ذيل پاسخ گفته  ابهام 3نظريه هيچگاه در مواجهه با ساير وضعيت های اقليمی به اجرا در نيامد تا به 

 شود :

 ؟االب ها و چشمه سارها فراهم ساختآيا می توان جنگل های شناوری در مقياس استخرهای طبيعی ، ت –الف 

آيا درختان شناور ساحلی می توانند در مقابل طوفان ها و امواج سونامی همانند جنگل هايی که بر  –ب 

 ؟بسترهای ذغال سنگ ظاهر شده اند ، دوام آورند 

 سرانجام درختان شناور پس از متالشی شدن بسترهايشان چگونه خواهد بود ؟ –پ 
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" از بدعت گذاران و طرفداران نظريه جنگل های شناور بوده اند. Wise" و "Schevenافرادی نظير : "

با  بسياری از کسانيکه در مورد جنگل های شناور تحقيق کرده اند ، غالبًا به بررسی حول محوريت گياهانی

( پرداخته اند. آنها نتيجه گرفتند که حجيم شدن lycopodسيستم ريشه های سطحی نظير پنجه گرگيان )

 تدريجی ريشه های درختان معمولی می تواند به انهدام سيستم های حامی درختان شناور منتهی گردد. 

 

 

 
 

 

اشت درختان در منابع آب های بر اساس نظزيه جنگل های شناور زمانيکه از توده های سبک بعنوان بستر ک

 freshwaterسطحی استفاده شود ، آنگاه در اثر آبياری درختان به تجمع آب شيرين بصورت يک عدسی )

lens کمک می شود که بخش عميق آن در مرکز تودۀ شناور واقع می گردد و اين موضوع در اثر آبياری و )

ز آب زيرزمينی بر روی اليه ای عميق از آب شور دريا يا وقوع بارندگی ها تقويت می شود. البته اين بخش ا

تشکيل می شود که متعاقبًا با کاهش آبياری يا نزوالت آسمانی به صفر متمايل خواهد شد زيرا آب شعريه يا 

 ( کمترين نقش را در تشکيل و بقاء اين نوع آب دارد.capillaryکاپيالری )

 

" با ضخامت Pennsylvanian systemشناور موسوم به "دانشمندان متوجه شده اند که تپه های رسوبی 

کيلومتر و عاری از ذغال سنگ در سواحل شرقی آمريکا وجود دارند که بصورت صفحات متحّرک در  6-3

طی سيالب ها بحالت يکجا تا صدها کيلومتر جابجا می گردند و يا در اثر سونامی های عظيم به قطعاتی تقسيم 

 می شوند.

 

( در اراضی cedar swamps( و سدر باتالقی )mangroveايی از درختان "مانگرو" )امروزه جنگل ه

 ( يافت می گردند. lagoonغرقابی پائين دست نظير مرداب ها )
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( و مجموعه floraبررسی های متعدد نشان داده اند که تعارض و تفاوتی بين مجموعه گياهی يا "فلور" )

با جنگل های شناور وجود ندارد زيرا آنها قبل از وقوع سيالب ها  ( منطقه مجاورfaunaجانوری يا "فون" )

 (. 1به سرزمين اصلی متصلند وليکن پس از وقوع سيالب ها منفک و مجّرد می گردند )

 

 ( جنگل های شناور کلپی :3

ه از ( و جانورانی را که در کف درياها زندگی می کنند، می توان به منظور مطالعalgaeبسياری از جلبک ها )

( با نام علمی giant kelpطريق الروبی و يا توسط غواصان مجّرب به سطح آب آورد. "کلپ های بزرگ" )

"Macrocystis pyrifera قادرند تا ميزان يک متر در هر روز رشد کنند و به تشکيل کانوپی های متراکمی "

د. "ِکلپ ها" می توانند محور و بپردازند که حتی از خارج اتمسفر زمين توسط ماهواره ها قابل رصد هستن

اساس بسياری از اکوسيستم های آبی واقع شوند زيرا غذای جانوران علفخوار آبزی نظير ميگوهای ريز تا 

ماهيان کوچک و بزرگ گياهخوار را فراهم می سازند لذا نابودی جنگل های "ِکلپ" می تواند عواقب وخيمی 

 م های ساحلی ببار آورد. برای سالمتی ، پايداری و توليدات اکوسيست

 

 

 
 

 

" يا اصطالحًا citizen science project"پروژه بررسی تغييرات سواحل و جنگل های شناور" با عنوان "

"zooniverse روز يکبار توسط ماهواره " 16ميالدی با تصويربرداری هر  1984" از سالland sat "

اصل از تغييرات زيستی سواحل اقيانوس ها را که در طی دنبال گرديد. پروژه مزبور در صدد است تا تصاوير ح

ميالدی جمع آوری شده اند ، بخوبی بررسی و ارزيابی نمايد تا بتواند  2014ساله منتهی به  30يک دورۀ 

روند تحوالت آنها را برای سال های آتی پيشبينی نمايد و متعاقبًا برنامه های اصالحی جامعی را طراحی کند و 

 (. 4خسارات زيست محيطی به موقع به اجرا بگذارد )برای جبران 
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  http://www.wonderfulengineering.comWonderful Engineering ;  
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 "تاکستان های گودالی النزاروت اسپانيا" ؛

"The Lanzarote vineyards (Spain)" 
 

 

 

 

 

 

 مقّدمه :

( است که به canary islands( شرقی ترين جزيره از مجمع الجزاير قناری )Lanzarote"النزاروت" )

دارد. اين جزاير تمامًا دارای منشأ آتشفشانی هستند و بدين دليل که حائز شب های صاف و  کشور اسپانيا تعلق

مهتابی می باشند، شديدًا مورد تّوجه سياحان و جهانگردان گرفته اند. اراضی جزيره "النزاروت" عمدتًا 

( black lavaياه" )ناهموار و پر پيچ و خم هستند. برخی از نواحی جزيره "النزاروت" پوشيده از "الوای س

 (.2،4،7باغی و حتی علف های هرز را ندارند )-می باشند که قابليت رشد گياهان زراعی

 

 

 
 

 

ميالدی باعث شده اند تا بخش اعظم  1930-36گزارشات نشان می دهند که فوران های آتشفشانی سال های 

ای" مذاب مدفون گردند. وضعيت کل مساحت آن در زير توده های "الو 1/3سطح جزيره "النزاروت" معادل 

زيستی در اثر اين وقايع به شدت آسيب ديد، بگونه ای که محصوالت کشاورزی سنتی ساکنين به کلی نابود 
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شدند. مواد فورانی و مذاب آتشفشانی به تدريج خنک شدند و به شکل مواد جامد سياهرنگی در آمدند که 

زماندگان حادثه آتشفشانی پس از مدتی به اصالح شرايط امکان رشد هيچ گياهی را فراهم نمی ساختند. با

موجود پرداختند تا اينکه دريافتند که اراضی جزيره با وضعيت بوجود آمده منحصرًا می توانند برای پرورش 

 (.5،7بوته های انگور بکار گرفته شوند )

 

 

 
 

 

 مشخصات تاکستان های النزاروت :

ره "النزاروت" به اراضی پوشيده از خاکسترهای آتشفشانی حواشی اراضی پوشيده از "الوا" در جزي

(volcanic ash( "موسوم به "الپيلی )lapilli( "يا "پيکون )picon منتهی می گردند که دارای شرايطی )

ايده آل برای پرورش درختان تاک می باشند زيرا خاکسترهای آتشفشانی سبب جذب قطرات باران و افزايش 

اهان می گردند. خاکسترهای آتشفشانی همچنين موجب جلوگيری از تشديد تبخير آب رطوبت محيط در شبانگ

ذخيره ای از خاک سطحی می شوند که اين موضوعات باعث ايجاد ثبات حرارتی در خاک های زيرين می 

 (.2،5باشند )

 

ترتيب به  مواد آتشفشانی سطح خاک باعث نفوذ سريع آب حاصل از بارندگی در داخل زمين می شوند و بدين

 (. 2( می گويند )thermoregulatory effectدمای خاک ثبات می بخشند که به آن "اثر تنظيم کنندگی دما" )

 

متر  3متر و عمق  5/2-3ساکنين "النزاروت" مدتی پس از فعاليت آتشفشانی به حفر گودال هايی به عمق 

ين اليه خاکسترهای آتشفشانی قرار دهند پرداختند تا ريشه های تاک را در تماس مستقيم با خاک های زير
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و به خاک زيرين می (. در اين روش ، ريشه های تاک ها از اليه خاکستر آتشفشانی عبور می کنند 7)

 (. 2)رسند

 

"النزاروت" اصواًل منطقه ای بادخيز است لذا بوته های تاک را درون گودال ها پرورش می دهند تا آسيب 

ی شود تا بوته های تاک از نظرها پنهان بمانند و تا اشخاص به گودال ها نبينند و اين موضوع موجب م

 (. 5نزديک نشوند ، قادر به مشاهده تاک ها نخواهند بود )
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جزيره "النزاروت" در واقع در مجاورت قاره آفريقا و در معرض بادهای خنکی قرار دارد که از اقيانوس 

مای شبانه نازلی دارد. بدينگونه تفاوت دمای روزانه و شبانه باعث اطلس وزيدن می گيرند درحاليکه جزيره د

 (. 7بروز اقليمی بيابانی گرديده است که شرايط مناسب را برای پرورش بوته های انگور فراهم ساخته اند)

 

 ( :"2( مهمترين خصوصيات تاکستان های گودالی "النزاروت" عبارتند از )1"جدول

  

 درجه سانتيگراد 24 حداکثر دمای تابستان 1

 درجه سانتيگراد 16 حداقل دمای زمستان 2

 ميليمتر 100 متوسط بارندگی ساالنه 3

 ساعت 2925 متوسط مدت درخشندگی خورشيد در سال 4

 تن در هکتار 7 حداکثر عملکرد تاکستان ها 5

 تن 2190 ميالدی 2013مجموع عملکرد سال  6

 تن 2735 ميالدی 2014مجموع عملکرد سال  7

 تن 3708 ميالدی 2015مجموع عملکرد سال  8
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متر در اراضی  2-3( و با عمق crater dugگودال های مورد کشت تاک ها را به شکل پستان های وارونه )

نامرغوب پوشيده از خاکسترهای آتشفشانی احداث می نمايند بطوريکه حفره ای در مرکز بخش درونی آن 

 (. 4،3شکل گيرد )

 

( به رنگ های سياه تيره ، قرمز درخشان تا سفيد متمايل به خاکستری در cratersال های قيفی شکل )گود

سراسر سطح جزيره "النزاروت" پراکنده اند درحاليکه خطوط ساحلی متشکل از صخره های لبه تيز می 

 باشند. 

، تحت سيطره درختان کاج ، برخی از نقاط جزيره بجز مناطقی که با خاکسترهای آتشفشانی پوشيده شده اند 

سرخس ها و زيتون وحشی قرار دارند اّما فقط بوته های تاک قادر به بقاء بر سطح سرباره ها و خاکسترهای 

ميالدی بعنوان يکی از ذخاير زيستی توسط يونسکو  1993آتشفشانی می باشند. جزيره "النزاروت" در سال 

 (.7مللی شناخته شده مطرح گرديد )به ثبت رسيد و متعاقبًا بسان يک مکان بين ال

 

 

 
 

 

( را برای احداث تاکستان ها به صورت منفرد در درون vine stocksکشاورزان "النزاروت" قلمه های تاک ) 

( بوجود آورده اند ، غرس می zanjas( يا خندق ها )hoyos  ،hole(  که در مرکز هر گودال )pitحفره ای )

 (. 4نمايند )
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غرس قلمه های تاک به پوشاندن سطح خاک گودال ها با خاکسترهای آتشفشانی می  کشاورزان پس از

( موسوم به "پيکون" به black cinderپردازند. پوشاندن سطح گودال ها با خاکسترهای آتشفشانی سياه )

ضخامت چندين سانتيمتر باعث جمع آوری شبنم های صبحگاهی و همچنين ايجاد حالت اسفنجی در اليه های 

رين می گردد. اين موضوع همچنين باعث تشويق ريشه های تاک به نفوذ در اليه های زيرين زمين در زي

 (.4،3جستجوی رطوبت بيشتر می شود )

 

 

 
 

 

 مهمترين نقش پوشش خاکستر روی سطح گودال های تاکستان های "النزاروت" عبارتند از :

 ( water retentionالف( حفظ آب ذخيره ای خاک )

 (. thermo regulation( )7راری تعادل دمايی در اليه های خاک )ب ( برق

 

( به صورت نيم abrigo  ،Zacosهر گودال تاکستان های "النزاروت" توسط توده ای از الشه سنگ ها )

دايره ديوارکشی می شوند تا از وزش بادهای شديد محافظت گردند. "زاگوس ها" از جنس "الوا" و بسيار 

ی باشند لذا بدون نياز به دوغاب سيمان در جوار يکديگر استقرار می يابند و کاماًل محکم سخت و ناهموار م

( در half-moonمی شوند. الشه سنگ ها بمنظور جلوگيری از فرسايش بادی به حالت نيم دايره يا هاللی )

 (. 3اطراف بخش خلفی گودال ها انباشته می گردند تا موجب محافظت بوته های تاک شوند )
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وجود "زاگوس ها" باعث می شود که اجرای مکانيزاسيون کشاورزی در تاکستان های جزيره "النزاروت" با 

دشواری هايی همراه باشند آنچنانکه تمامی مراحل برداشت محصول و هرس بوته های تاک اجبارًا به صورت 

ودال ها پرورش می يابند و دستی انجام می پذيرند. بوته های تاک در اين سيستم بصورت متراکم در داخل گ

 (. 7بدين ترتيب عملکرد کمی ارائه می دهند )

 

 

 
 

 

 
 

 

تمامی کارهای کشاورزی در اين سيستم با کمک دست انجام می شود زيرا امکان تحرک و عبور ماشين آالت 

 (. 3و ادوات متعلقه از داخل هزاران گودال حاوی بوته های تاک وجود ندارد )

 

روت" اخيرًا اقدام به احداث ديواره های طويلی از سنگ های آتشفشانی همراه با جاده های کشاورزان "النزا

 (.3باريکی در بين رديف های تاک نموده اند تا برداشت و انتقال محصول با سهولت بيشتری انجام پذير گردد)
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و ميوه های انگور ( باغات تاک "النزاروت" مصادف با فصل تابستان می باشد vintageدورۀ انگورچينی )

باغات مزبور از اواخر آگوست تا اوايل سپتامبر قابل برداشت می گردند. تمامی ميوه های انگور منطقه 

"النزاروت" توسط دست برداشت می شوند. اين ميوه ها درون سبدهايی جمع آوری می گردند تا متعاقبًا توسط 

 (.3،1وسايل نقليه موتوری از طريق جاده ها انتقال يابند )

گاهًا از شترهای کوچک برای حمل و نقل ميوه های انگور تاکستان های "النزاروت" استفاده می گردد زيرا 

 (.1اين حيوانات در روند تکامل طبيعی برای راه رفتن بر روی چنين زمين هايی سازگاری يافته اند )

 

 

 
 

 

( Malvasiaد ، را رقم "مالواسيا" )مهمترين ارقام انگورهايی که در جزيره "النزاروت" پرورش می ياب

تاکستان های "النزاروت" را اشغال نموده است. اين واريته دارای طعم شيرينی  3/4تشکيل می دهد که حدود 

 است لذا غالبًا برای تهّيه عصاره بکار می رود.

 100-500هکتار می باشند و در ارتفاعات  1837تاکستان های منطقه "النزاروت" مجموعًا به مساحت 

 (. 2،7متری از سطح آزاد درياها احداث شده اند )

 

 

 (:"7( مهمترين واريته های انگور منطقه "النزاروت" عبارتند از )2"جدول

  

 ميزان اشغال واريته انگور رديف

1 Malvasia 75 درصد 

2 Listan Negro 24 درصد 

3 Muscatel 07/0 درصد 

4 Muscat of Alexandria 02/0 درصد 

5 Pedro-Ximenez 01/0 درصد 
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" تشکيل می El Grifoمشهورترين کارخانجات آبميوه گيری و صنايع غذايی جزاير قناری را کارخانجات "

ميالدی در جزاير قناری احداث شدند و بزودی به شهرت جهانی رسيدند  1775دهند. اين کارخانجات در سال 

(. 5يورو در بازارهای اروپائی عرضه می شوند ) 7-10بطوريکه امروزه هر بطری محصوالت آن به بهای 

هزار بطری آب ميوه در سرتاسر جزيره "النزاروت" توليد می شوند که بيشترين  50-200هر ساله در حدود 

 (.1مقدار آن به بريتانيا" صادر می گردند )

 

 

 
 

 

 

 

النزاروت" تهّيه می شوند امروزه معروف ترين نوشيدنی هايی که با استفاده از عصاره انگورهای جزيره "

 عبارتند از :

Airen  ،Verdelho  ،Palomino  ،Listan Negro  وTinta Negra Mole  (7.) 
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 (:"6( مهمترين ارقام انگورهای تجارتی اسپانيا عبارتند از )3"جدول

  

 انگورهای عصاره سفيد رديف
(white juice) 

 انگورهای عصاره قرمز
(red juice) 

1 Airen Bobal 
2 Albarin Caino 
3 Albarino Callet 
4 --- Carinena 
5 --- Garnacha 
6 --- Garnacha Tintorera 

7 --- Graciano 
8 --- Hondarribi Beltza 
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بطور کلی کشور اسپانيا از نظر توليد انگور در قاره اروپا حائز جايگاه ارزنده ای است. بطور مثال منطقه 

" اسپانيا در سراسر La Geria" در استان "Timanfayaان انگور در مجاورت پارک ملی "پرورش درخت

 (. 3هکتار مساحت است) 5255کيلومتر طول و  15قاره اروپا بی همتا می باشد. اين منطقه دارای 
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به ميالدی از نواحی آمريکای شمالی  1850( در طی سال های grape phylloxeraآفت "شته تاولزا" )

درصد از محصول تاکستان های جزيره مزبور ضمن يک  40جزيره "النزاروت" وارد شد و باعث نابودی 

 (. 1ساله شد ) 15دورۀ 
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