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کلیات

در حدود 3000 سال قبل اطراف خانه بسياري از ایرانيان را باغ احاطه کرده بود و واژه پردیس به همان 
باغ  هاي پيرامون خانه ها گفته مي شد. این شيوه براي سایر ملل نيز الگو شد و این واژه ایراني به دوردست ها 
رفت. در لغت نامه دهخدا، واژه پردیس که مأخود از زبان مادي است به معني باغ و بستان آمده است. این واژه 
که در اوستا دو بار به کار برده شده به معني انباشتن و دیوار کشيدن و در مجموع به معناي درخت کاری و گل کاری 
پيرامون ساختمان است. در دوره هخامنشيان و بعد از آن در سرتاسر ایران، تعداد بسياري باغ بزرگ و با شکوه 
وجود داشته است. مهم ترین باغ ایران باستان، پردیس پاسارگاد بود. کورش مؤسس سلسله هخامنشيان و 
نخستين پادشاه بزرگ ایران )1181-1151 قبل از هجرت( پایتخت خود پاسارگاد را به صورت باغي بزرگ 
ساخته بود. کاخ  هاي سلطنتي وي بدون استحکامات دفاعي و در ميان مجموعه اي از باغ ها قرارداشت. وي 
اولين کسي بود که درخت کاری ردیفي و منظم را )مانند صف سربازان( ابداع کرد و به دست خود، به زیباترین 
درخت مدال جواهرنشان مي داد. هر بخش از پردیس پاسارگاد به شکل مربع یا مستطيل بود و به مربع  هاي 
کوچک تقسيم و در رأس هر یک از این شبکه مربعي، یک درخت که عمر طوالني تري داشت کاشته مي شد. 
این مربع ها به مربع  هاي کوچک تر تقسيم و در هر رأس آن، درختان با عمر متوسط و در رأس مربع  هاي 
بعدي درختان با عمر کوتاه کاشته مي شد. بدین ترتيب این باغ یا جنگل مصنوعي منظم، مجموعه اي از ردیف 

درختان بود و از هر طرف که نگاه مي شد ویژگي ردیفي بودن درختان معلوم بود. خاصيت دیگر این نحوه
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کاشت آن بود که بر اثر گذشت زمان و جانشيني درختان دیگر، شکل کلي باغ از بين نمي رفت. همچنين به 
دليل تفاوت ارتفاع درختان، نورگيري آنها منظم بود و قسمتي از باغ خالي نمي شد. وجود درختان سرو، کاج و 
نخل در سنگ نگاره  هاي تخت جمشيد، نشان دهنده فراواني و اهميت این گونه ها در باغ  هاي آن دوره است. 

انبوهي جنگل و  بلکه  ایران در گذشته جاي خالي چنداني براي جنگل کاری نداشت  عرصه  هاي جنگلي شمال 
گسترش آن تا نزدیک ساحل دریاي خزر، براي ساکنان مشکل زا بود. بوميان براي کشاورزي، دامداري و 
سکونت خواهان زمين خالي از درخت بودند و مجبور مي شدند با روش  هاي مختلف، از جنگل زمين بگيرند. 
مشکل دیگر، وجود مرداب  هاي فراوان در بين جنگل  هاي جلگه اي بود که در نتيجه ساکنان محلي براي 
در امان ماندن از بيماري ماالریا، در فصل تابستان به مناطق کوهستاني و یيالقي مي رفتند. بدین ترتيب 
مي توان گفت که جنگل کاري در شمال ایران، پس از تخریب  هاي انجام شده دهه  هاي اخير و احساس نياز 
براي حفظ جنگل رونق گرفته است. در سال 1331 هفت هزار اصله نهال در جنگل  هاي نمک آبرود در غرب 
مازندران که بر اثر احداث کوره زغال و قطع درختان تخریب شده بود، غرس شد. در همين سال، هشت هزار 
اصله نهال از انواع مختلف در جنگل- هاي سفيد تَِمش با گونه  هاي پهن برگ بومي کاشته و با سيم خاردار 
محصور شد. این جنگل کاري را شاید بتوان نخستين جنگل-کاري به سبک جدید در شمال کشور دانست. در 
همين سال جنگل کاري بلوط و آزاد در نهالستان ُچمارسراي رشت صورت گرفت. اولين جنگل کاري شاخص 
در شمال کشور در سال 1340 در شهرپشت نوشهر در قطعه اي به مساحت 40 هکتار با گونه- هاي مختلف 
سوزني برگ انجام شد. در سال 1341 با ملي شدن جنگل ها و مراتع کشور، جنگل کاري دامنه اي گسترده تر 
یافت و در مجموع از سال 1341 تا پایان 1385 در حدود 437 هزار هکتار جنگل کاري در شمال کشور انجام 
شد. این در حالي است که مجموع جنگل کاري انجام شده در جنگل  هاي خارج از شمال در همين محدوده 

زماني در حدود 650 هزار هکتار بوده است.
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مقدمه

طبيعت دارای امکانات بسياری است که تداوم زندگی بشر و کليه موجودات بر روی زمين وابسته به آن 
است اما آنچه به عنوان منابع طبيعی در کشور ما از آن یاد می شود منابع تجدید شونده ایی هستند که ما از 
آنها بهره برداری می کنيم و عمدتاً به خاک، گياه و درخت محدود می شود. افزایش جمعيت، ميزان تقاضا را 
برای منابع طبيعی باال می برد و بر محيطی که منشأ این منابع است، تأثير می گذارد. منابع طبيعی، مواد خام 
مورد نياز انسان هاست و به دو صورت تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر در طبيعت وجود دارد. گروه اّول به طور 
عمده از جانداران تشکيل شده و قابل جایگزینی است؛ مثل محصوالت دامی، درختان، نخ و پشم. گروه دوم 
موادی هستند که در صورت تمام شدن قابل جبران نيستند یا زمان الزم برای آنها به قدری طوالنی است 
که عماًل تجدید شدنی محسوب نمی شوند. امروزه منابع طبيعی تجدید شونده در ابعاد مختلف زندگی بشر 
)اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محيطی( نقش مه را ایفا می نمایند. در اغلب کشورهای در حال توسعه 
در اثر تبدیل عرصه، گسترش بی رویه شهرها، توسعه غيراصولی صنعت، رشد فزاینده جمعيت و فقدان برنامه 
ریزی مناسب برای نگهداری از منابع طبيعی، سطح این عرصه ها کاهش یافته و در خطر نابودی قرارگرفته 
است. خسارات ناشی از این تخریب به شکل های گوناگون از قبيل جاری شدن سيالب ها و شسته شدن خاک، 
پرشدن سریع مخازن سدها از رسوبات آبرفتی، افت سطح آب های زیرزمينی، نابودی خاک های حاصلخيز، 
تغييرات نامطلوب آب و هوایی و کاهش فرآورده های جنگلی و مرتعی، بهم خوردن تعادل اکوسيستم، به 

مخاطره افتادن روند طبيعی محيط زیست و حيات وحش، گسترش بيابان ها و کویرها ظاهر می گردد.

منابعطبیعی

مواد و موجوداتی که انسان در پيدایش آنها دخالتی ندارد منابع طبيعی هستند. موجودات و مواد طبيعی 
برحسب ویژگی های خود به دو دسته ذخایر طبيعی و منابع طبيعی تقسيم می شوند.

الف-  ذخایر طبيعی: ذخایر طبيعی موادی هستند که به طور طبيعی به وجود آمده اند و در استخراج و 
بهره برداری از آنها هر قدر هم صرفه جویی شود روزی تمام خواهد شد مانند ذخایر و معادن زیرزمينی. ذخایر 

طبيعی به سه دسته زیر تقسيم می شوند.
1-  ذخایر طبيعی جامد مانند ذغال سنگ، گچ، آهک، طال و سایر فلزات.

2-  ذخایر طبيعی مایع مانند نفت.
3-  ذخایر طبيعی گازی مانند انواع گازهای طبيعی.

همچنين ذخایر طبيعی براساس محل قرار گرفتن در زمين به گروه روی زمين )معادن آهن و مس( و 
زیرزمين )چاه نفت( تقسيم می شود.

ب -  منابع طبيعی: منابع طبيعی مواد و موجودات زنده ای هستند که به طور طبيعی به وجود آمده  و اگر به طور 
صحيح از آنها استفاده شود هيچ وقت تمام نمی شوند. منابع طبيعی به دو صورت جاندار و یا غيرجاندار وجود دارند.
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1-  منابع طبيعی جاندار: منابع طبيعی جاندار به دو دسته منابع طبيعی گياهی و جانوری تقسيم می شوند. 
منابع طبيعی گياهی شامل جنگل ها و مراتع می باشند. منابع طبيعی جانوری به دو گروه حيوانات آبزی مانند 

ماهی، ميگو و حيوانات خاکزی مانند انواع جانوران حيات وحش )آهو، پلنگ، گوزن و...( تقسيم می شوند.
2-  منابع طبيعی غيرجاندار: این منابع شامل آب، خاک و هوا می باشند که در واقع همان منابع طبيعی 
اصلی هستند. به طور کلی برای ذخایر طبيعی فقط از کلمه تمام شدن باید استفاده کرد اما در مورد منابع 

طبيعی می توان تمام شدن و غير قابل استفاده شدن را بکار برد.

جنگل

ناحيهای که از درخت های انبوه پوشيده باشد را جنگل می نامند. در جنگل طبيعی معموالًًً درختان کوچک و 
بزرگ و تنومند بطور نامنظم و همچنين علف های خودرو فراوانند. جنگل مجموعهای از درختان، درختچه ها، 
عوامل  همراه  به  که  است  ویروس ها(  و  باکتری ها  )قارچ ها،  ميکروارگانيسم ها  و  جانوران  گياهی،  پوشش 
طبيعی غيرحياتی مانند خاک، آب، دما و باد محيط و رویشگاه و زیستگاه مشخص و معلو را به وجود آورده اند. 
جنگل ها زیستگاه های مهم جهان هستند که حدود یک سوم سطح خشکی های زمين را اشغال می کنند. 
جنگل ها در تمام نواحی زمين که قابليت رشد درخت در آنها وجود دارد یافت می شوند، مگر اینکه بارش باران 
در آنجا کم بوده، یا تناوب آتش سوزی های طبيعی زیاد باشد. جنگل ها عمدتاً شامل تعداد زیادی از گونه های 
درختان با ارتفاع مختلف می باشند، و در کنار اینها درختچه ها و درختان جوان رشد می کنند، که سبب استفاده 
بهينه از نور آفتاب می شود. یک جنگل به شکل طبيعی اش، محل زندگی بسياری از جانوران و گونه های گياهی 
می باشد، و زیست توده آن در هر واحد سطح، در مقایسه با بيشتر زیست بوم ها زیادتر می باشد. جنگل کم و 
بيش، تاج پوشی متراکم دارد، و شاخ و برگ درختان به هم می رسند یا این که در هم تنيده می شوند. یک 
درخت زار عمدتاً تاج پوش )سایبان( بازی دارد، که مقداری نور خورشيد از بين درختان نفوذ می کند. در بيشتر 

مناطق دنيا جنگل های برگ ریز معتدل تحت تأثير فعاليت های انسان قرار گرفته اند. 

طبقهبندیجنگلهاازنظرنوعپیدایش

جنگل بسته به نوع پيدایش آن و خصوصيات ساختاری به جنگل بکر، جنگل طبيعی و جنگل مصنوعی 
یا جنگل دست کاشت طبقه بندی می شود.

جنگل بکر: جنگل بکر یا دست نخورده، جنگلی است که بدون دخالت انسان به وجود آمده  است و ترکيب 
گونه های درختی و درختچه ای و علفی آن طوری است که وضعيت کاماًلًً طبيعی را نشان می دهد. چوب و 
سایر فرآورده های آن در همان سيستم طبيعی تجزیه شده و به خود جنگل برمی گردد. به عبارت دیگر از 
جنگل بکر هيچ گونه موادی )زنده یا غيرزنده( به خارج از آن حمل نمی شود. در جنگل بکر بين توليدکنندگان 
)گياهان(، مصرف کنندگان )جانوران( و تجزیه کنندگان )جانوران ریز( یک اشتراک حياتی متقابل و پایدار 
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برقرار است. جنگل های بکر از تنوع زیستی باالئی برخوردارند و دارای اطالعات ژنتيکی ارزشمندی هستند که 
تا به امروز بسياری کشف نشده  است. امروز ارزش جنگل های بکر بسيار زیاد است هر چند که متأسفانه روند 
تخریب ک و کيفی آنها در دنيا رو به افزایش است. امروزه سعی بر این است که جنگل های بکر باقی مانده بر 
روی کره  زمين را حفظ و از آنها به عنوان ذخيره گاه های اطالعات ژنتيکی و تنوع زیستی استفاده شود. امروزه 
تبدیل جنگل های بکر به جنگل های صنعتی قابل توجيه نيست و نگهداری آنها حتی از نظر اقتصادی نيز 

توجيه پذیر است.
جنگل طبيعی: جنگل طبيعی، جنگلی است که بدون دخالت انسان به وجود آمده  است ولی انسان به طور 
مستقيم یا غيرمستقيم در آن دخالت )بهره برداری( کرده  است. جنگل های بکر، دست خورده و بهره برداری 
شده تبدیل به جنگل های طبيعی می شوند. به عبارت دیگر جنگل های طبيعی، جنگل های بکر دست خورده 
هستند. ترکيب درختان و سن آنها و تنوع گونه های گياهی و جانوری در یک جنگل طبيعی با جنگل بکر 
متفاوت است و عموماً جنگل طبيعی از نظر زیست محيطی فقيرتر از جنگل بکر است. با وجود این جنگل های 
طبيعی قادر هستند چشم اندازهای طبيعی هر منطقه را حفظ کرده و در اکثر موارد از جنگل های مصنوعی 

یا دست کاشت غنی تر و پایدارتر باشند. 
جنگل مصنوعی: جنگل های مصنوعی یا دست کاشت )جنگل انسان ساخت( جنگلی است که به دست 
انسان و با هدف مشخصی ایجاد شده  است و هدف از ایجاد آن توليد چوب،  ایجاد مناظر طبيعی، حفظ آب و 
خاک و ایجاد مناطق تفریحی و تفرجی  است. جنگل مصنوعی معموالًًً به صورت نهال کاری )درختکاری( به 
وجود می آید، هر چند این جنگل ها را می توان با کاشت بذر نيز به وجود آورد. جنگل های مصنوعی که با این 
روش به وجود آمده اند پایدار و نزدیک تر به جنگل های طبيعی هستند. امروزه ایجاد جنگل های مصنوعی در 
دنيا از اهميت باالئی برخوردار است چرا که به افزایش نياز چوبی در جهان پاسخ می دهد. چنانچه جنگل  هایی 
در زمين های زراعی و بایر با هدف توليد چوب با استفاده از روش های پيشرفته زراعی از قبيل شخم زمين و 

کود دادن ایجاد شده باشد به آن زراعت چوب اطالق می شود. 

طبقهبندیجنگلهاازنظراقلیم

جنگل ها بر اساس عرض جغرافيایی عبارتند از جنگل های حارهای یا گرمسيری، جنگل های معتدله، 
جنگل های شمالی یا تایگا.

جنگل های گرمسيری: جنگل های استوایی در جنوب شرقی آسيا به علت بارش بسيار، خاک آبرفتی و 
هوای گرم و مرطوب به وجود آمده اند. همچنين در این نوع پوشش گياهی انواع زیادی از حيوانات زندگی 
می کنند. مشخصه اصلی جنگل های گرمسيری یا حارهای این است که بيشترین تنوع گونه های زیستی جهان 
را دارند. این جنگل ها با تنوع زیستی غنی و خارق العاده خود، حداقل دو پنجم کل گونه های گياهی و جانوری 
زمين را در خود جای داده اند. یکی از ویژگی های این جنگل ها وجود فصل های مشخص و محدود در آنهاست. 
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زمستان در این جنگل ها وجود ندارد و فقط دو فصل )بارانی و خشک( در آنها دیده می شود. در جنگل های 
گرمسيری، طول روز 12 ساعت است و تغييرات اندکی در طول سال دارد. ميانگين دمای آنها 20-25 درجه 
سانتی گراد است و در طول سال، تغييرات اندکی را نشان می دهد. دمای ميانگين گرم ترین ماه ها و سردترین 
ماه های سال در این جنگل ها بيش از 5 درجه سانتی گراد تفاوت ندارند. بارندگی در طول سال پراکنده شده 
 است و ميزان بارندگی ساليانه بيش از2000 ميلی متر می باشد. خاک این جنگل ها از نظر مواد غذایی نسبتاً 
فقير و اسيدی است. تجزیه و فساد بقایای گياهی و اجساد جانوری در خاک ها زیاد و سریع است و این خاک ها 
در معرض شستشوی سنگين توسط بارندگی ها قرار دارند. سایه بان یا چتر گياهان در این جنگل ها چند الیه و 
پيوسته  است و به همين دليل نور ک می تواند به اعماق آن و سطح زمين نفوذ پيدا کند. یک کيلومتر مربع 
از این جنگل ها می تواند 100 گونه درخت مختلف را در برداشته باشد. درختان غالباً بين 25 تا 35 متر ارتفاع 
دارند و دارای تنه های ستبر و تنومند و ریشه های سطحی می باشند. اکثر این درختان، هميشه سبز هستند و 
برگ های آنها بزرگ و به رنگ سبز تيره  است. گياهانی از جمله ارکيده ها یا ثعلب ها، گياهان خانواده آناناس، 
تاک ها، سرخس ها، خزه ها و نخل ها در جنگل های حارهای دیده می شوند. پوشش جانوری این جنگل ها شامل 
پرندگان گوناگون و فراوان، خفاش ها، پستانداران کوچک و انواع حشرات است. جنگل های گرمسيری در یک 
تقسيم بندی ریزتر، بر اساس توزیع فصل بارندگی به جنگل های بارانی هميشه سبز، جنگل های بارانی فصلی، 

جنگل های نيمه هميشه سبز و جنگل های برگ ریز بارانی تقسيم می گردند. 
مرکز  و  غرب  و  آسيا  آمریکای شمالی، شمال شرقی  در شرق  معتدله  معتدله: جنگل های  جنگل های 
اروپا به چشم می خورند. فصل های مشخص با یک زمستان مشخص، خصوصيت این جنگل ها هستند. آب و 
هوای این جنگل ها معتدل است و یک فصل رویش 200-140 روزه در آنها وجود دارد. دما از 30- درجه 
سانتی گراد تا 30 درجه سانتی گراد متغير است و ميزان بارندگی ساليانه 1500-750 ميلی متر می باشد. 
یا  است. چتر  غنی شده   جانوری،  و  گياهی  بقایای  تجزیه  وسيله  به  و  است  خاک این جنگل ها حاصلخيز 
سایه بان جنگل های معتدله تراکم متوسط دارد و به نور خورشيد اجازه نفوذ می دهد و در نتيجه، در طبقه 
در طبقات  جانوران  و  می روید  یافت های  توسعه  بسيار  و  غنی  متنوع،  گياهی  پوشش  زیرین این جنگل ها 
مختلف این جنگل ها زندگی می کنند. پوشش گياهی جنگل های معتدله با 4-3 گونه درختی در هر کيلومتر 
می ریزد.  ساله  هر  که  است  پهن شان  برگ های  جنگل ها  درختان این  خصوصيت  می شود.  مشخص  مربع 
گونه هایی از بلوط، گردو، شوکران، راش، الله درختی، صنوبر، نارون، افرا، بيد و انواع گياهان علفی که در 
بهار گل می دهند از جمله گياهان این جنگل ها هستند. جنگل های معتدله در یک طبقه بندی کوچک تر، 
برحسب توزیع فصل بارندگی شان، به جنگل های مرطوب پهن برگ هميشه سبز و مخروطيان، جنگل های 
خشک مخروطيان، جنگل های مدیترانه ای، جنگل های معتدل مخروطيان و جنگل های بارانی پهن برگ 

معتدل تقسيم می گردند.
جنگل های شمالی یا تایگا: جنگل های شمالی یا تایگا بزرگ ترین بيوم خشکی هستند. این جنگل ها در 
بين عرض های جغرافيایی 50 و 60 درجه شمالی در کمربندی پهن در اوراسيا )اروپا و آسيا( و آمریکای 
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شمالی یافت می شوند بطوری که دو سوم در سيبری و بقيه در اسکاندیناوی، آالسکا و کانادا می باشند. فصل ها 
گرم، مرطوب و کوتاه و زمستان های خشک، سرد و طوالنی  تابستان های نسبتاً  در جنگل های شمالی به 
تقسيم شده اند. طول فصل رویش در این جنگل ها 130 روز است. در جنگل های شمالی یا تایگا، دماها بسيار 
پایين هستند. بارندگی عمدتاً به صورت برف است و به 1000-400 ميلی متر در سال می رسد. خاک دارای 
ضخامت اندک، فقير از مواد غذایی و اسيدی است. سایه بان یا چتر این جنگل ها به شکلی است که نور اندکی 
اجازه نفوذ پيدا می کند و در نتيجه، طبقه زیرین محدود شده و فقير است. پوشش گياهی جنگل های شمالی 
عمدتاً شامل مخروط داران هميشه سبز و مقاوم به سرماست که برگ های سوزنی شکل دارند. کاج، صنوبر و 
سدر از جمله این گونه های گياهی هستند. پوشش جانوری این جنگل ها شامل جانورانی از جمله دارکوب ها، 
بازها، موش، خرس، گربه وحشی، روباه، گرگ، گوزن، موش های پوزه دار، خفاش ها، راسو، انواعی از خرگوش ها و 
انواعی از سنجاب ها می باشد. قطع درختان به طور گسترده که همچنان در جنگل های شمالی ادامه دارد 

می تواند به زودی منجر به نابودی کامل آنها گردد. 

انواعاکوسیستمهایجنگلیایران

مناطق رویشی ایران را با توجه به رستنی ها و آب و هوای آنها به پنج منطقه تقسيم بندی کرده اند )شکل 1(. 
در هر منطقه نوع جنگل ها و گونه های آنها با مناطق دیگر متفاوت است. این مناطق عبارتند از: 1-  منطقه 
خزری )هيرکانی( با جنگل های مرطوب 2-  منطقه ارسبارانی با جنگل های نيمه مرطوب 3-  منطقه زاگرسی 
با جنگل های نيمه خشک 4-  منطقه ایران و تورانی با جنگل های خشک در مناطق کوهستانی و جنگل های 

بيابانی در مناطق جلگه ای 5-  منطقه خليج و عمانی با جنگل های خشک نيمه گرمسيری.

شکل 1- نقشه مناطق رویشی ایران

شمال ایران،  خزری  جنگل های  جنگل،  جغرافيایی  نظر  از  هیرکانی(: یا )خزری جنگلهایشمال
به طور کلی جزء جنگل های سبز تابستانی یا جنگل های پهن برگ خزان کننده به شمار می آیند که دارای 
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جنگل های مدیترانه ای نيز می باشد و به جنگل های هيرکانی نيز مشهورند. جنگل های خزری به صورت 
نوار باریک و بلندی روی دامنه شمالی سلسله جبال البرز ظاهر شده است. جنگل های شمال ایران از آستارا شروع و 
تا دره گليداغی بجنورد ادامه می یابد. با شروع بهره برداری تجاری از جنگل های مزبور و همچنين چرای 
مفرط و قطع بی رویه،  این سطح دائماً رو به کاهش نهاده است. به طوری که امروزه حدود 1/9 ميليون هکتار 
جنگل در این منطقه باقی مانده که از این مقدار فقط 1/2 ميليون جزء جنگل های مرغوب و تجاری محسوب 
می شود. جنگل های شمال از نظر تعداد گونه درختی و درختچه ای جزء جنگل های غنی از گونه محسوب 
می شوند و تقریباً 80 گونه درختی و 50 گونه درختچه ای به صورت طبيعی در این جنگل ها یافت می شود. 
گونه هایی از قبيل انجيلی، بلند مازو، لرگ، ليلکی و سفيد پلت در جنگل های شمال به فراوانی یافت می شود. 
همچنين گونه های زربين نيز که امروزه در مناطق مدیترانه ای اروپا وجود دارد، در جنگل های شمال ایران 
یافت می شود. گونه های سوزنی برگ معروف مانند نراد، پيسه آ، کاج و الریکس در جنگل های خزری به طور 

طبيعی یافت نمی شوند.
اقليم شمال ایران، یک اقليم نيمه مدیترانه ای است و دارای آب و هوای معتدل و مرطوب است. ميزان 
بارش ساالنه بطور متوسط 1000 ميلی متر است که بيشترین آن در قسمت های غربی و کمترین آن در 
نواحی شرقی است. پراکنش بارندگی در طول سال کاماًلًً منظم نيست بطوری که بيشترین مقدار بارندگی در 

فصول بهار و پایيز و کمترین آن در تابستان است.
جنگلهایارسباران:این منطقه کوچک ترین منطقه رویشی ایران محسوب می شود که در قسمت 
شمال غربی ایران وجود دارند و محدود به منطقه ارسباران می شوند. این جنگل ها در شمال شرق استان 
آذربایجان شرقی و حدفاصل استان گيالن و مرز آذربایجان قرار دارند و بيشتر در جنوب رود ارس و کوه های 
قراچه داغ متمرکز می باشند. از نظر جغرافيایی جنگل، جنگل های ارسباران متعلق به جنگل های کوهستانی 
پهن برگ مخلوط هستند که حد فاصل بين جنگل های نم پسند خزری و نيمه خشکی پسند مناطق اسپتی و 
جنگل های زاگرس به حساب می آیند. از نظر ترکيب گياهی این جنگل ها بيشتر به جنگل های شمال ایران 

شباهت دارند ولی درجه تخریب این جنگل ها بيشتر از جنگل های شمال البرز می باشد.
جنگلهایزاگرس: کوه های زاگرس که از شمال غرب تا جنوب شرق ایران گسترش می یابد، به علت 
جذب رطوبت ابرهای باران زا از نواحی غربی با مبداء دریای مدیترانه، شرایط الزم را جهت استقرار و گسترش 
پوشش جنگلی به وجود آورده است. جنگل های این ناحيه از پيرانشهر در آذربایجان غربی شروع و در امتداد 
رشته جبال زاگرس و بختياری تا اطراف جهرم و فسا در استان فارس ادامه می یابد. طول این نوار جنگلی 
بيش از هزار کيلومتر و عرض آن 100-50 کيلومتر است که معموالًًً منقطع بوده و فقط در قسمت کوه های 
بختياری از پيوستگی بيشتری برخوردار می باشد. مساحت جنگل های زاگرس در گذشته بيش از 10 ميليون 
هکتار بوده است و به دليل بهره برداری بی رویه طی ساليان دراز مساحت این جنگل ها دائماً سير نزولی را 
پيموده است و متاسفانه این روند هنوز هم ادامه دارد. مساحت فعلی این جنگل ها در حال حاضر در حدود 
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5 ميليون هکتار می باشد. گونه های غالب آن بلوط ایرانی می باشد و همراه با سایر گونه های بلوط جنس 
غالب این جنگل ها را تشکيل می دهد و به همين مناسبت نيز به جنگل های بلوط غرب مشهور است.

مهم ترین گونه های درختی و درختچه های جنگل های زاگرس عبارتند از کيکم )کرکو(، بادام معمولی، 
بادام کوهی، بادامک، زرشک، آلبالو، ارغوان، زالزالک، سنجد، زبان گنجشک، گردو، توت، زیتون، انار، چنار، 
بلوط و بلوط ایرانی. با توجه به تعداد زیادی از گونه درختی و درختچه ای که در جنگل های زاگرس وجود 
دارد، درصد باالی ترکيب گونه بلوط در اکثر نقاط به صورت غالب است و می توان گفت جنس بلوط مشخص 
کننده سيمای ظاهری این جنگل هاست. به همين دليل این جنگل ها اکثراً به جنگل های بلوط مشهورند. 

ميزان بارش ساالنه در مناطق جنگلی زاگرس به طور متوسط 600-400 ميلی متر است.
خصوصيات  به علت  مرکزی ایران  فالت  تورانی: جنگلهایایران- یا مرکزی فالت جنگلهای
جغرافيایی و اکولوژیک به طور کلی جزء مناطق خشک و نيمه خشک غير جنگلی محسوب می شود. کمبود 
بارش ساالنه، گرمای زیاد، خاک های شور و سایر عوامل اکولوژیک برای ایجاد پوشش جنگلی مناسب نيستند. 
وسعت این منطقه زیاد است و بيش از نی از سطح کشور را می-پوشاند. فالت مرکزی ایران به دليل وسعت 
پيدایش  باعث  و  است  برخوردار  اقلی زیادی  تنوع  از  لوت  نمک  کویرهای  و  گوناگون  ناهمواری های  زیاد، 
رویش های مختلف بيابانی مانند جوامع تاغ و گز، استپی ) جامعه غالب درمنه-گون( و استپی کوهستانی 
)جوامع پسته، بادام و ارس( شده است. وجود آب زیرقشری در خاک فالت مرکزی، مقاوم بودن گونه ها در 
مقابل خشکی، گرما و شوری خاک شرایط الزم برای ایجاد رویش های درختی، درختچه ای و بوته ای کم و بيش 
تنک را به وجود آورده است. این رویش  ها به دليل بهره برداری شدید برای مصرف سوخت و چرای مفرط، 
تخریب شده و امکان تجدید حيات طبيعی گونه ها در بسياری از نقاط عماًل غيرممکن است. هر چند از نظر 
علم جنگل شناسی نمی توان اصطالح جنگل را برای این رویش های درختی و درختچه ای به کار برد ولی به 
دليل اهميت آن در حفاظت آب و خاک، مناطق مسکونی و کشاورزی و حيات وحش در اصطالح عام به این 

رویش ها جنگل می گویند.
مساحت کلی جنگل های فالت مرکزی با در نظر گرفتن تراکم موجود کاًل در حدود 3 ميليون هکتار برآورد 
می گردد. این جنگل ها را به دو نوع جنگل های بيابانی و جنگل های کوهستانی تقسيم می کنند. مهم ترین 
گونه های چوبی در جنگل های بيابانی، گونه های مختلف تاغ، گز، اسکنبيل و قيچ می باشند. در بسياری از 
نقاط گونه های تاغ و گز، جامعه مخلوط تاغز را به وجود می آورند. تثبيت ماسه های روان و جنگل کاری مناطق 
کویری از نظر عمران و توسعه مناطق کویری از اولویت خاصی برخوردار است. در جنگل های کوهستانی، 
ارتفاعات فالت مرکزی از حدود 1500 متر به باال شرایط اکولوژیک نسبتاً مناسب تری دارد. بارش ساالنه 
ک زیاد شده و با افزایش ارتفاع بارش برف نيز بيشتر می شود. درجه حرارت نيز مناسب تر است و آب حاصل 
از ذوب برف ها نيز باعث افزایش رطوبت خاک می شود. به دليل وجود چنين شرایطی در این مناطق مخصوصاً 
در شيب های جنوبی البرز، کوهستان های آذربایجان، خراسان، کرمان و سایر نقاط فالت مرکزی، رویش های 
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درختی و درختچه ای کم و بيش تنک پدید آمده است. جنگل های کوهستانی فالت مرکزی را می توان به 
دو آشکوب )جامعه( گياهی متمایز تقسيم کرد بطوری که از ارتفاعات 1300 متر تا حدود 1500 متر جامعه 
پسته و بادام و از ارتفاعات 1700 متر تا 2500 متر جامعه سرو کوهی یا جامعه ارس که برخی مواقع تا 3400 
متر در ارتفاعات جنوب کشور نيز ادامه می یابد. مساحت این نوع رویش ها جمعاً حدود 3/5 ميليون هکتار 

برآورد می-شود.
جنگلهایسواحلخلیجفارسودریایعمان: این جنگل ها به صورت پراکنده و گاهی کم پشت و 
گاهی متراکم در مناطق مختلف جنوب در استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و جنوب استان سيستان و 
بلوچستان و همچنين جزایر تنگه هرمز و خليج فارس یافت می شوند. جنگل های سواحل خليج فارس و 
دریای عمان را بر حسب نوع گونه و منطقه پراکنش، رویش های خليجی و ساحل عمانی )خليج و عمانی( 
نيز می گویند. در این مناطق یک نوع اقليم خشک و گرمسيری )نيمه استوایی( حکم فرما است و کاًل فاقد 
اقليم گرمسيری  یخ بندان است. فقط در قسمت خوزستان گاهی در زمستان یخ بندان وجود دارد. تسلط 
در این مناطق طوری است که گونه خرما به خوبی رشد می کند. در قسمت های سواحل خليج فارس و جنوب 
خوزستان بيشتر گياهانی مثل کنار همراه با درختچه کهورک یا جغجغه و همچنين گونه های مختلف جنس 

آکاسيا یافت می شود. 
فراوانی کنار در اکثر مناطق باعث به وجود آمدن جامعه گياهی کنار شده است که حتی تا قسمت های 
جنوبی استان فارس گسترش می یابد و در اطراف سيرجان و بم نيز به همراه گونه زیتون ظاهر می گردد. در 
نواحی ساحل خليج فارس و دریای عمان بين بندرلنگه و بندرعباس، جزیره قشم، بندرعباس، ميناب و اطراف 
چابهار در سواحلی که در موقع جزر و مد دریا آب دریا جریان می یابد و یک حالت باتالقی )مانداب( تشکيل 
می دهد درختانی مثل حرا و چندل رشد می کنند که رویش های خاصی به نام مانگرو تشکيل می دهند و  
این رویش ها در حقيقت یک نوع جنگل مانگرو یا ماندابی می باشند که در مناطق نيمه استوایی در سواحل 
دریاها و رودخانه ها یافت می شوند که همان دو خصوصيت جنگل های مانگرو را داراست. چوب درخت چندل 
از لحاظ صنعتی با ارزش می باشد و حفظ و توسعه چنين جنگل هایی هم از لحاظ صنعتی و هم به دليل 
حفاظت تاالب های ساحلی حائز اهميت می باشند. این مناطق در حقيقت اکوسيستم های ماندابی را تشکيل 
می دهند که اهميت اکولوژیک فوق العاده ای دارند. از طرفی این جنگل ها تنها نمونه جنگل های مانگرو است 
که در ایران یافت می شوند بنابراین باید در حفاظت و احياء آنها حداکثر سعی به عمل آید. گونه های درختی و 
درختچه ای مناطق گرمسيری جنوب کشور عبارتند از آکاسيا، حرا، استبرق، خرنوب، شيشم )دالبرجيا(، مورد، 

خرزهره، زیتون، خرما، کهور، گز و کنار. 

اهمیتحیاتیجنگلها

جنگل دارای فواید بيشماری است که بيشتر آنها بر زندگی بشر اثر مثبتی می گذارند. در جنگل ها انواع 
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قارچ ها، ميوه ها و حتی ساقه های گياهان و درختان دیده می شود که غذای عده زیادی از انسان ها را تشکيل 
می دهند. درختان جنگل گاز دی اکسيد کربن هوا را دریافت می کنند و طی عمل فتوسنتز، آن را تبدیل 
به اکسيژن می کنند. همچنين چوب درختان جنگلی در ساختمان سازی، تهيه کاغذ و تهيه وسایل منزل 
کاربرد دارد. جدای از همه اینها، سایه درختان جنگل های انبوه، هر آد را از گرمای طاقت فرسا نجات می دهد. 
جنگل ها مأوای متنوع ترین جوامع زیستی جهان و غنی ترین تنوع زیستی زمين هستند. در درون جنگل ها 
تعداد زیادی از داروهای بالقوه و هزاران هزار گونه دیده نشده و کشف نشده، پنهان هستند. همچنين جنگل ها 
توانایی تعدیل آب و هوای جهان را دارند و شرایط آب و هوایی کل زمين را پایدار نگه می دارند. این نقش آنها 
به حدی مهم است که تخریب آنها می تواند موجب تغييراتی در مقياس عظيم و گسترده در آب و هوای کره 
زمين شود. با کمال تأسف، قطع درختان بسياری از جنگل های معتدله باستانی و دارای قدمت طوالنی را 
که اهميت حياتی برای ما و برای تما گونه های زیستی جهان دارند رو به نابودی برده  است. تقاضای فزاینده 
برای مسکن، کاغذ و انواع محصوالت چوبی از حفاظت مطلوب جنگل ها جلوگيری کرده  است و تنها عاملی که 
می تواند جلوی نابودی کامل آنها را بگيرد استفاده عاقالنه تر و محتاطانه تر از جنگل ها و تالش گسترده و جدی 
برای کاشت مجدد درختان در آنهاست. بهره برداری بی رویه از چوب های درختان جنگل ها، جنگل زدایی و کشاورزی 
به صورت سوزاندن زمين و به طور ضربتی در این بيوم ها و چرای بيش از حد دام در آنها ضربات مهلکی بر این 
می زند.  دامن  وقایع  به این  گوشتی  محصوالت  برای  انسان  روزافزون  تقاضای  می باشند.  ارزشمند  بيوم های 
تخریب جنگل ها طی سال ها در حد وسيع و با سرعتی هولناک اتفاق افتاده  است و در حال حاضر بسياری از 
جنگل ها را از دست دادهایم و آینده بقيه آنها در گرو این است که انسان،  این گونه خردمند! هر چه سریع تر 

از خواب غفلت بيدار شود و بقایای این گنج گرانبهای هستی را از نابودی مطلق نجات دهد. 

مرتع

مرتع یا علف زار یک محيط زندگي تا حدي خشک و پوشيده از علف می باشد. تقریباً یک چهارم منطقه 
خشکي زمين علف زار است. در بسياري از مناطق، علف زارها جنگل ها را از بيابان ها جدا مي کنند. علف هاي 
با ریشه  هاي عميق گياهان غالب در یک علف زار هستند. همچنين تعداد خيلي کمي درخت و بوته هم در 
یک علف زار نيز وجود دارد. در سراسر جهان نام  هاي متفاوتي مانند دشت بي درخت، مرتع، استپ و مرغ زار 

براي علف زار وجود دارد. مراتع از نظر مقدار گياهی که آن را پوشانده است به سه دسته تقسيم می شوند:
الف  مراتع خوب: همه سطح این مراتع را گياه فرا گرفته و جای خالی و بدون گياه در آنها بسيار کم دیده می شود.

ب  مراتع متوسط: تقریباً نصف سطح این مراتع دارای گياه و نصف دیگر آن بدون گياه است.
ج  مراتع فقير: این مراتع پوشش گياهی ک داشته و در جاهای خشک قرار دارند.
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انواعمرتعبراساسنوعپوششگیاهی

براساس حضور یا عدم حضور درخت یا درختچه در مرتع، مرتع را به دو دسته ی مشجر و غيرمشجر تقسيم می کنند.
مرتعمشجر: در این نوع مرتع، انواع درختان خودرو به صورت پراکنده وجود دارد و گياهان مرتعی در 
ميان درختان روئيده اند. مانند جنگل های غرب کشور واقع در رشته کوه های زاگرس. بدیهی است که در 
انبوه به دليل نرسيدن نور کافی، امکان رویش گياهان مرتعی نيست ولی در همين جنگل ها  جنگل های 
قطعات کم درختی نيز یافت می شود که دامداران از آن به عنوان مرتع استفاده می کنند. گاوسرا هایی که 
در جنگل های شمال کشور هستند در چنين مکان  هایی شکل گرفته اند. اصطالحاً مرتع دارای درخت و 
درختچه، مرتع مشجر ناميده می شود. در شرایط و ضوابط که براساس قانون برای بهره برداری صحيح از 
مراتع تنظيم گردیده است، مرتع مشجر چنين تعریف شده است: اگر مرتع دارای درختان جنگلی باشد مرتع 
مشجر ناميده می شود مشروط بر آن که حجم درختان موجود در هر هکتار، در شمال از حوزه آستارا تا حوزه 

گليداغی بيش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق بيش از بيست متر مکعب نباشد.
انواع  از  مرتعغیرمشجر: این گونه مراتع دارای پوشش گياهی غيردرختی و غيردرختچه ای هستند و 
گياهان بوته ای و علفی یکساله و چندساله پوشيده شده اند. این مراتع را در بيشتر نواحی ایران  توان یافت و 

بيشتر مراتع کشور از این نوع هستند.

انواعمرتعبراساسفصلبهرهبرداری

مراتعقشالقی: به مرتع گرمسيری مرتع قشالقی نيز گفته می شود. اینگونه مراتع که در مناطق گرم 
واقعند در فصل های سرد سال به مدت 5 تا 7 ماه، مورد استفاده دام های عشایر و دامداران کوچنده قرار  گيرند. 
بعضی از دامداران خرده پا و روستائيانی که جزء دامداران و عشایر کوچنده نيستند در تمام مدت سال حتی 

فصل های گرم سال نيز دام های خود را در مراتع گرمسيری نگه می دارند.
مراتعییالقی: مرتع سردسيری یا یيالقی در ارتفاعات نسبتاً زیاد قرار گرفته و بيشتر سطح این مراتع در 
بهار و گاه تا اوایل تابستان پوشيده از برف است. به همين دليل در تابستان هوای خنک، رطوبت مناسب و 
علوفه تازه دارند. معموالًًً در روزهای آخر بهار و اوایل تابستان چرای دام ها در مراتع سردسير آغاز می شود و تا 
اواخر تابستان و اوایل پائيز که در این مناطق هوا رو به سردی  رود ادامه می یابد. دامداران محلی این مناطق 
که دام های خود را در زمستان به گرمسير نمی فرستند در روزهای پائيز و زمستان که هوا آفتابی است و امکان 
چرای دام در چند ساعت از روز وجود دارد، دام ها را به مرتع می برند تا از علوفه باقيمانده و آن قسمت از 
سرشاخه های گياهان مرتعی که از زیر برف بيرون مانده اند استفاده کنند. دام های عشایری سه تا چهار ماه از 

سال را در مراتع یيالقی چرا می کنند.
مراتعمیانبند: در اوایل بهار که در مراتع گرمسيری با گرم شدن تدریجی هوا علوفه کمياب می شود، 
دامداران و عشایر کوچنده به مناطق مرتفع تر دارای هوای مالیم و علوفه بهتر کوچ کرده و تا اواخر فصل بهار 
در این مناطق باقی مانده سپس برای گذراندن تابستان به مناطق مرتفع تر می روند. در آخر تابستان و اوایل 
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پائيز در راه بازگشت، دام ها دوباره به این مراتع باز می گردند. به این نوع مرتع، مرتع ميانبند یا مرتع بهاره 
پائيزه گفته می شود. در بعضی از منابع آنها را مرتع بين راه و حدفاصل نيز ناميده اند. دام های عشایر کوچنده 

معموالًًً یک تا دو ماه از سال از مراتع ميانبند استفاده می کنند.
مرتع ميانبند بر سر راه رفت و برگشت دام ها به یيالق و قشالق قرار دارد. بعضی از دامداران نيز که به 
دالیلی دسترسی به مراتع سردسيری ندارند در فصل تابستان دام هایشان را در همين مراتع نگه می دارند و 
دام های روستائيان محلی نيز در تمام مدت سال از این مراتع استفاده می کنند. مجموعه ی این عوامل باعث 
شده است تا این مراتع مورد چرای مفرط واقع شوند و به شدت آسيب ببينند. ميزان تخریب در مراتع ميانبند 

از دیگر مراتع شدیدتر است.

انواعمرتعبراساسدامهایمصرفکننده

هر یک از دام ها بنابر طبيعت خود انواع خاصی از علوفه را مورد استفاده قرار می دهد یا بعبارتی دیگر هر 
نوع دام، مرتعی را با ویژگی های زیر  پسندد.

گاو: مراتع دارای علف های بلند و چمن زارهای مرطوب.
گوسفند: مراتع دارای علف های کوتاه و نرم.

بز: مراتع خشک درختچه ای و دارای خار و خاشاک.
شتر: مراتع دارای بوته های خاردار و مراتع خشک بيابانی و کویری

گاوميش: مراتع واقع در زمين های باتالقی و مرطوب و دارای گياهان آبی.
در ميان انواع مراتع قطعات وسيعی یافت می شود که ویژگيهای یاد شده در باال را برای یک گونه دام 
دارند و بر این پایه می توان آنها را به مراتع گاوی، گوسفندی، بزی و شتری و مراتع مناسب پرورش گاوميش 

طبقه بندی کرد.

انواعمراتعبراساسعوارضطبیعییاشکلزمین

مراتعکوهستانی: به مراتعی که در ارتفاعات واقع شده اند و به علت خنکی هوا و ميزان بارندگی دارای علوفه 
با کيفيت باال هستند و اغلب به عنوان مراتع یيالقی مورد استفاده قرار می گيرند مراتع کوهستانی گفته می شود.

مراتعدشتی: این مراتع در مناطق پست تر نسبت به مراتع کوهستانی واقع شده و اغلب در زمستان مورد 
چرای احشام قرار می گيرند.

اهمیتمرتع

1-اهمیتمرتعدرتولیدعلوفه: مرتع یکي از منابع تغذیه دام هاست. در علوفه مراتع خوب تمام مواد 
خوراکي از قبيل ویتامين ها و مواد معدني مورد نياز یک دام وجود دارد. علوفه مورد نياز دام از مراتع طبيعي و 
مصنوعي، زراعت گياهان علوفه اي و باقيمانده سایر زراعت ها تأمين مي شود. بررسی ها در کشور ما نشان 
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می دهند که در شغل دامداري یک خانوار در مدت 7 ماه به حداقل 500 هکتار مرتع نياز دارد در این صورت 
180 هزار خانوار می توانند از مراتع ایران استفاده کنند اما در حال حاضر 916 هزار خانوار بهره بردار از مراتع 

کشور استفاده می کنند.
بر اساس آخرین بررسي  هاي انجام شده علوفه توليدي تنها یک چهارم ارزش عرصه  هاي مرتعي است و 
سه چهارم آن ارزش  هاي اکولوژیکي و زیست محيطي شامل تأمين بخشي از پروتئين مورد نياز کشور )بالغ 

بر 31 درصد گوشت قرمز توليدي ساالنه کشور( است. 
2-اهمیتمرتعدرحفاظتخاك: وجود پوشش گياهي در مراتع از برخورد مستقيم قطرات باران با 
خاک جلوگيري نموده و مانع از ریزتر شدن ذرات خاک مي شود. همچنين وجود پوشش گياهي مانع مسدود 

شدن راه  هاي نفوذ آب به خاک و جاري شدن سيالب ها و ن هایتاً مانع تخریب مراتع خواهد شد. 
3-اهمیتمرتعدرنفوذپذیریآبدرخاك: تأثير مراتع در تأمين آب  هاي زیرزميني بسيار مهم 
است. وجود علف ها و گياهان در مراتع باعث کاهش سرعت رواناب حاصل از بارندگي در سطح زمين می شود. 
این حالت دو فایده عمده دارد. اوالً از شستشوي خاک جلوگيري مي شود و ثانياً آب فرصت کافي براي نفوذ 

در خاک را پيدا کرده و در نتيجه باعث پرآب شدن قنات ها و چشمه ها مي شود. 
4-اهمیتمرتعدرتولیدفرآوردههایدارویی،صنعتیوخوراکی:در نگاه اول به نظر مي رسد که 
مهم ترین مورد استفاده از گياهان مرتعي همان چراي دام و استفاده علوفه اي است ولي بسياري از گياهان 
موجود در مراتع داراي ویژگي  هایي هستند که مي توان از آن ها به گونه  هاي دیگري به غير از مصرف علوفه 
دام نيز بهره برداري کرد. بر این اساس، گياهان مرتعي را به جز استفاده علوفه اي دام به گياهان دارویي، 

گياهان صنعتي، گياهان خوراکي و گياهان سمي مي توان دسته بندي کرد. 
گونه  هاي زیادي از خانواده  هاي مختلف گياهان از جمله گندميان، مرکبان، بادمجانيان،  پروانه آسایان، 
اسفناجيان، نعناعيان، گاوزبانيان، فرفيونيان و... یافت مي شوند که داراي خواص درماني هستند و مي توانند در 
تهيه دارو هاي مختلف مؤثر باشند. به عالوه تعدادي از گياهان نيز اثر دفع حشرات و از بين بردن انگل  هاي 
پوستي و غيره را در انسان و دام دارند و بدین گونه در پزشکي و دامپزشکي کاربرد دارند. به عنوان مثال 
مي توان به گياهاني مانند آویشن و بومادران اشاره کرد. به طوري که آویشن از خانواده نعناعيان به عنوان 
بادشکن، تقویت معده،  خلط آور و ضد تشنج و بسياري موارد دیگر استفاده مي شود و بومادران از خانواده 
مرکبان به عنوان دارویي براي بندآوردن خون و درمان خونریزي، در دامپزشکي از جوشانده غليظ آن براي 

رفع خون در ادرار و رفع جرب گوسفندان مي توان استفاده کرد. 
گياهاني همچون گون که صمغي به نام کتيرا از آن استخراج مي گردد و در صنایع داروسازي، بهداشتي و 
نساجي مصرف مي شود. گياهي همچون کما از خانواده چتریان که از آن صمغ آنقوزه به دست مي آید و گياهي 
مانند باریجه گياهي است از خانواده چتریان و از آن صمغي به نام باریجه به دست مي آید که مصرف صنعتي دارد. 
در بين گياهان مرتعي تعدادي یافت مي شوند که براي انسان مصرف خوراکي دارند که از آن جمله ریواس، 
والک، شنگ، ترشک، کنگر، سلمه، گونه  هایي از قارچ ها، درختچه زرشک و گياهي همچون زیره و پونه که 
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مصرف ادویه اي دارند. تعدادي از گياهان وجود دارند که خوردن آن ها در دام ایجاد مسموميت مي کند. خوش 
خوراکي این گياهان کمتر از گياهان علوفه اي است که از آن جمله مي توان شوکران، آبي، زبان در قفا، آالله 

تلخ و شقایق نعماني را نام برد. 
5-اهمیتمرتعازنظرحمایتازحیاتوحش:برگ، ساقه، ميوه و حتي ریشه گياهان موجود در 
مراتع، جنگل ها و آبگيرها اغلب مورد استفاده جانوران قرار مي گيرد. این جانوران که به طور مستقيم از 
توليدات مراتع تغذیه مي کنند به عنوان استفاده کنندگان اوليه اکوسيستم  هاي مرتعي تلقي مي شوند. این 
جانوران شامل انواع پستانداران، پرندگان و آبزیان هستند، در ميان حشرات، زنبورعسل و حشراتي که در گرده 
افشاني گياهان و یا در مبارزه با آفات مؤثرند، مفيد هستند و دیگر حشرات یا به صورت آفت و یا به صورت 
حشرات بي زیان در مراتع به سر مي برند. از پستانداران وحشي قوچ و ميش کوهي، بزکوهي، گوزن، آهو، 
جبير، گورخر، خرگوش، خرس، گراز، فيل، زرافه و کانگورو را مي توان نام برد. )سه حيوان اخير به طور طبيعي 
در ایران زندگي نمي کنند، پرورش خوک در استفاده از گوشت آن به دليل ممنوعيت شرعي، در ایران معمول 

نيست( گوزن که در کشور ما حيواني وحشي و شکاري است در بعضي از کشور ها پرورش داده مي شود. 
6-اهمیتمرتعازنظرزنبورداریوتولیدعسل: یکي دیگر از مصارف ثانویه از مراتع توسط انسآن ها 
از محصول عسل آن، استفاده مي گردد.  را به خود اختصاص داده، زنبورداري است که  که صنعت مهمي 
پرورش زنبور و توليد عسل در بسياري از نقاط ایران و جهان در مراتع رایج است بطوری که ساالنه حدود 13 

هزار تن عسل در اثر تغذیه زنبور هاي عسل از مراتع کشورمان توليد مي شود. 
افزایش  این  و  است  بي رویه  افزایش  7-اهمیتمرتعدرتلطیفهوا: جمعيت کره زمين در حال 
جمعيت توأم با افزایش مقدار سرانه توليد گازکربنيک نيز مي باشد. با توجه به اینکه منابع توليد اکسيژن 
در جهان محدود به فيتوپالنکتون ها در دریاها و گياهان سبزینه دار در خشکي ها مي باشد، اهميت پوشش 
گياهي از نظر توليد اکسيژن و پاالیش گازکربنيک بيش از پيش احساس مي-شود. هر چند حجم اندام  هاي 
این عامل را جبران نماید.  با جنگل کمتر است، ولي وسعت مراتع مي تواند  هوایي گياهان مرتعي در مقایسه 
همچنين گياهان مرتعي قادرند مقدار قابل توجهي از غبار هاي موجود در هوا را جذب و باعث پاکيزگي هوا شوند.

جنگل ها و مراتع و به طور کلي گياهان سبز در نتيجه عمل کربن گيري، مرتباً گاز کربنيک هوا را که در اثر 
تنفس حيوانات و انسان و فعل و انفعاالت شيميایي و آلودگي  هاي محيط زیست وارد هوا مي شوند را جذب 
نموده و گاز اکسيژن را که یک ماده حياتي براي موجودات زنده به شمار مي رود پس مي دهند. بررسي  هاي 
انجام شده نشان داده است هنگام کربن گيري درختان، از 580 گرم انيدرید کربنيک هوا، مقدار 555 گرم 
اکسيژن آزاد مي شود. از این نظر هر هکتار جنگل قادر است ساالنه 2/5 تن اکسيژن( اکسيژن الزم براي 51 
نفر در سال )آزاد کند. با این حساب فقط جنگل  هاي شمال کشور مي تواند اکسيژن الزم براي 55 ميليون 
نفر را در طول یک سال تامين کند. در مجموع حدود 81 درصد از اکسيژن مصرفي جهان بوسيله فضاي سبز 
تامين مي شود از این رو تلطيف هوا و تأمين اکسيژن مورد نياز جانداران از فواید مهم جنگل و مرتع مي باشد.

ایران و حضور  8-اهمیتمرتعدرارزشذخایرتوارثي: تنوع گياهي زیاد و شرایط دشوار مراتع 
گياهان مقاوم به این شرایط، مراتع را به صورت یک منبع توارثي مهم درآورده است. با مطالعه روي خصوصيات 
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ژنتيکي گونه  هاي مرتعي و ژن  هاي مقاوم به شوري، خشکي و... مي توان از آن ها در توليد گياهان با مقاومت 
بيشتر و نياز هاي کمتر استفاده نمود و بدین وسيله استفاده از منابع را تا حد زیادي تقليل داد.

عواملتخریبجنگلومرتع

الفعواملطبیعي

1ـخشکسالی: وقتی ميزان بارندگی کمتر از ميانگين بارندگی ساليانه باشد خشکسالی اتفاق می افتد. 
خشکسالی به دليل در دسترس نبودن آب مورد نياز گياهان باعث از بين رفتن گياهان می شود. 

2ـبادهایشدید: وزش بادهای شدید که به خصوص در جنوب خراسان و شمال سيستان اتفاق می افتد 
سبب انتقال خاک حاصلخيز به نقاط دیگر می گردد. همچنين این بادها سبب بخار شدن آب باران گردیده در 

نتيجه زمين زودتر خشک شده و گياهان می شکنند و به طور کلی پوشش گياهی آسيب می بيند.
3ـآفاتوبیماریها: با هجوم یک آفت و یا نوع خاصی از بيماری، تمام گياهان یا برخی از آنها دچار مشکل 
می شوند. بنابراین اگر آفات و بيماری ها به موقع شناسایی نشوند تا با آنها مبارزه شود گياهان از بين خواهند رفت.

بيفتد و هم  اتفاق  به صورت طبيعی  از عواملی است که هم می تواند  4ـآتشسوزی: آتش سوزی 
انسان ها باعث ایجاد آن شوند. در هر صورت آتش سوزی هایي که بدليل بی احتياطی انسان ها ایجاد می شوند 
بسيار بيشتر از آتش سوزی هایی است که به صورت طبيعی اتفاق می افتند. انداختن ته سيگار و روشن نمودن 

آتش در مراتع از این دسته عوامل هستند.

بعواملانسانی

ـچرایسنگیندامها: هر مرتعی ميزان مشخصی علوفه توليد می نماید بنابراین براساس همين ميزان  1
توليد علوفه تعداد مشخصی دام مي تواند وارد مرتع شوند. در واقع بایستی مقداری برگ سبز بر روی گياهان 
باقی بماند تا گياهان بتوانند به رشد خود ادامه دهند. به عنوان مثال بوته اي که یک کيلوگرم علوفه سبز توليد 

می کند، چرای دام باید به صورتی باشد که نيم کيلوگرم آن چرا شود و نيم کيلوگرم آن روی گياه باقی بماند.
ـزمانچرایدام: جنگل ها و مراتع بایستی در زمان های مشخصی چرا شوند زیرا در غير اینصورت  2
به آنها صدمه می رسد. چرای دام بخصوص در اواخر زمستان و اوایل بهار به گياهان آسيب  رساند زیرا سطح 
مرتع خيس و مرطوب است و راه رفتن دام ها روی خاک باعث کوبيده شدن خاک می شود در نتيجه خاک 
سفت شده و در جوانه زدن دانه ها مشکل ایجاد می شود. هرچند مرطوب بودن سطح مرتع نيز سبب می شود 
گياهان در موقع چرا از ریشه در آیند. از طرفی دیگر گياهان در بهار خيلی ضعيف بوده و باید خود را قوي 
نمایند بنابراین باید فرصت کافی به آنها داده شود در غير اینصورت روز به روز ضعيف تر شده از بين خواهند رفت.

ـدرختوبوتهکنی: این مورد بخصوص در مراتع ضعيف تر که دارای گياهان بوته ای و درختچه ای  3
هستند بسيار دیده می شود. بطور مثال تاغزارها هميشه مورد هجوم افراد سودجو قرار دارند زیرا چوب تاغ به 
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عنوان سوخت مورد استفاده قرار می گيرد. این گياه که پس از سال ها رشد می کند با چند ساعت ضربه تبر 
یا اره از بين می رود.

ـتبدیلجنگلومرتعبهزمینکشاورزی: برخی افراد بخصوص کشاورزان در سال های پر باران،  4
مراتع سرسبز را شخم می زنند و ضمن ریشه کن کردن نهال های خودروي آن، به صورت دیم کشاورزی 
می کنند. در صورتی که محصول خوبی از آن برداشت نگردد و یا در صورت بروز خشکسالی این زمين های 

شخم خورده را که دیگر گياهی هم ندارند به حال خود وا می گذارند.
ـلگدکوبیسطحمراتع: عامل دیگری که باعث خراب شدن مراتع می شود، حرکت تعداد زیاد دام در  5
سطح مرتع است. این کار باعث می شود که خاک سفت و محکم شده در نتيجه آب و هوا به سختی در خاک 
نفوذ مي کند. به عالوه پس از بارندگی، آب به سرعت در سطح مرتع جاری شده باعث فرسایش خاک می شود. 
یعنی خاک از این محل به محل دیگر جا به جا می گردد. همچنين در اثر لگدکوبی خاک مرتع، هوای کافی 
وارد خاک نمی شود و گياهان نمی توانند به راحتی رشد نمایند در نتيجه پس از مدتی از بين خواهند رفت.

ـکمبودوپراکندگینامناسبآبشخوردرمراتع: وجود آب سالم برای دام ها اهميت زیادی دارد  6
بنابراین تعداد آبشخورها در مراتع باید به اندازه کافی باشد. همچنين پراکندگی و قرار گرفتن آبشخورها باید 
متناسب با وضعيت مراتع و تعداد دام ها باشد. اگر در جاهای مناسب مراتع، آبشخور کافی نباشد، دام ها فقط 
در اطراف آبشخورهای موجود چرا می کنند، در نتيجه چرا در اطراف آبشخورها بيش از اندازه انجام می گيرد و 
قسمت های دیگر مراتع که فاصله بيشتری با آبشخور دارند، کمتر چرانيده می شوند. همچنين اگر تعداد آبشخور در 

سطح مراتع کم باشد، دام ها مجبورند برای خوردن آب، راه زیادی بروند که این کار باعث خستگی دام ها می شود.

راههایجلوگیریازتخریبمراتع

1-چرایمتناسب: هر مرتعی می تواند برای تعداد مشخصی دام علوفه توليد نماید پس بهتر خواهد بود 
ظرفيت مرتع را بدانيم و با دقت آنرا رعایت کنيم. یعنی اگر در مرتعی 50 کيلوگرم علوفه در هر هکتار توليد 
می شود در نظر بگيریم که 25 کيلوگرم )یعنی نصف آن( چرانيده شود و با توجه به تعداد روزهایی که دام در 

مرتع می ماند حساب کنيم به ازاء هر هکتار چند دام  تواند وارد مرتع شود.
2-رعایتفصلچرا: بهتر است در ماه های آخر زمستان و اوایل بهار از تغذیه دستی و جيره غذایی 
برای تغذیه دام ها استفاده شود زیرا در زمان های فوق بدليل نياز گياه به مواد غذایی برای رشد و خيس بودن 

زمين زمان مناسبی برای چرای دام ها نيست. 
3-استفادهازسوختمناسببهجایچوب:در مناطقی که مشکل بوته کنی وجود دارد عموماً اقدام 
به توزیع سوخت مناسب و ارزان مانند نفت و گاز می کنند و حتی به ایجاد نانوایی در سطح روستاها یا توزیع 
تنورهای گازی می پردازند. برای رفع این مشکل روستایيان نيز باید با غنيمت شمردن امکانات از هر گونه 
بوته کنی توسط افراد نا آگاه و سودجو جلوگيری کرده و یا به ادارات منابع طبيعی منطقه خود گزارش دهند.
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4-جلوگیریازتبدیلمراتعبهزمینهایکشاورزی: به طور کلی تما افرادی که اقدام به این عمل 
می نمایند در عين حالی که مرتعی را نابود می کنند به زمين کشاورزی مناسبی هم دست ن یابند و حتی 
ممکن است با جریمه نيز روبرو شوند بنابراین بهتر است قبل از اقدام به چنين عملی اوالً شرایط آب و هوایی 
منطقه خود را خوب بررسی نموده زیرا در غير اینصورت بعد از مدتی مجبور به رها کردن زمين خواهند شد. 
ثانياً هرگونه تصرفی به این صورت باید به اطالع کارشناسان مربوطه رسيده و در صورت نظر مثبت ایشان این 

اقدام صورت گيرد. 
5-رعایتکردنحریمقرق:زمين هایی که قرق می شوند یا مراتع دست کاشتی هستند که نياز به 
حمایت دارند و آنقدر ضعيف هستند که برای تقویت قرق شده اند و یا شرایط منطقه به گونه ای است که قرق 

کردن ضروری است مانند ممانعت از هجوم شن های روان.

آبخیزداری

 علم و هنر برنامه ریزی مستمر و اجرای اقدام های الزم برای مدیریت منابع حوزه های آبخيز اعم از طبيعی، 
کشاورزی، اقتصادی و انسانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع آب و خاک می باشد. به عبارت دیگر آبخيزداری 
طراحی و مدیریت حوزه به منظور حفاظت و استفاده صحيح و پایدار از منابع طبيعی با توجه ویژه به منابع 
آب و خاک است. با اجرای هر هکتار آبخيزداری می توان 500 مترمکعب آب جدید توليد کرد ضمن آنکه 
اجرای هر هکتار عمليات آبخيزداری از 5/6 تن فرسایش خاکی و رسوب جلوگيری می کند. درنبود عمليات 
آبخيزداری، به اندازهای رسوبات پشت دریاچه سدها جمع می شود که به طور ميانگين هر سال معادل یک سد 

بزرگ از ظرفيت سدها کاسته می شود. 
طرحآبخیزداری: سند مدونی است از مجموعه اقداماتی که بر اساس اصول مدیریت پایدار حوزه آبخيز 
به منظور حفاظت، احياء، اصالح، توسعه و بهره برداری منابع آب و خاک حوزه آبخيز تدوین و پس از تصویب 

سازمان به اجراء در می آید. 
حفاظتخاك: مجموعه مطالعات و اقدمات اجرایی که به منظور پيشگيری و کنترل تخریب، فرسایش 

خاک و تبعات آن )کاهش حاصلخيزی، توليد رسوب و آلودگی منابع آب و نظایر آن( اجراء می گردد. 
حوضهآبخیز: عرصهای است که رواناب ناشی از بارش بر روی آن توسط آبراهه ها جمع آوری و به یک 

خروجی نظير رودخانه، آب انباشت، تاالب، دریاچه و دریا هدایت می گردد. 
اهدافآبخیزداری: عمده اهداف اجرای فعاليت های آبخيزداری، مدیریت جامع حوزه های آبخيز، کاهش 
فرسایش خاک و رسوب دهی، کنترل هرز آب ها، کاهش سيل خيزی و بهره وری بهينه از نزوالت آسمانی، 
ارتقاء آگاهی عمو و توسعه مشارکت مردم، توسعه فعاليت های مطالعاتی، تعيين ضوابط و استانداردها و ارزیابی 
اثرات اقدامات، تهيه برنامه جامع اصالح کاربری و بهره برداری بهينه از اراضی می باشد. به عقيده بسياری از 
کارشناسان، بحران آب یکی از چالش های بسيار مهم سال های آینده در کره زمين خواهد بود. با عنایت به این 
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که کشور ایران در منطقه خشک و نيمه خشک واقع شده و ميزان بارندگی در آن از متوسط جهانی کمتر می با 
شد، مشکل کمبود آب به طور یقين حادتر بوده و ضروری است تا تدابير ال زم جهت پيشگيری از مشکالت 
فراروی آینده اندیشيده شود. کشور ما که در سال 1369 به ازاء هر نفر بيش از 2000 متر مکعب در سال، آب 
تجدید شونده داشت، بدالیل متعددی، به سمتی در حرکت است که در 20 سال آینده، بحران کمبود آب و 

فشارهای ناشی از آن را تجربه نماید )سرانه آب در حال حاضر حدود 1200 مترمکعب است(. 

عملیاتآبخیزداری

الف-عملیاتبیولوژیکی

1-بذرپاشي: در مراتعی که گونه های گياهی از بين رفته اند اجرای روش قرق به تنهایی نمی تواند منجر 
به بازگشت پوشش گياهی خوب گردد. لذا در این مراتع بایستي اقدام به بذرکاری یا بذرپاشی نمود. پس از 
کشت بذر گياهان مرغوب، براي حفظ آن ها باید چند سال از ورود دام به مرتع خودداری کرد تا فرصت کافی 
براي رشد مرتع باشد و پس از چند سال به مرتع خوب تبدیل گردد. در مراتعی با بارندگی خوب، روش بذر 
پاشی و اگر ميزان بارندگی کم باشد روش بذرکاری مناسب تر است. هدف از بذر پاشي افزایش پوشش گياهي 
در مراتعي است که: پوشش آن ها زیر30 % باشد، از نظر گونه  هاي گياهي نامناسب باشد، عمق خاک حداقل 
20 سانتي متر، بارندگي ساليانه در حدود 300 ميلي متر و از نظر شيب کمتر از 30 % باشد. انواع روش  هاي 
بوسيله دست،  بذر پاشي ممکن است  بذر پاشي شامل روش کاشت ساده و روش کاشت مخلوط می باشد. 

بذرپاش و یا در مناطق کوهستاني با  هواپيما صورت گيرد. 
اصولمهمدربذرپاشي: اصول مهم بذرپاشی شامل موارد زیر می باشد.

1- انتخاب گونه. 2-  روش کاشت. 3-  فصل کاشت. 4-  عمق کاشت. 5-  مقدار بذر مورد نياز و تعيين 
درصد خلوص و قوه ناميه آن. 6-  خيساندن بذر )تيمار کردن(. 7-  ضدعفوني کردن بذر. 8-  قرق منطقه 

بذرپاشي شده.
با پراکنش خوب  بارندگي باالي 350 ميلي متر  انجام مي شود که:  2-بذرکاری: بذرکاري در مراتعی 
باشد، خاک منطقه باید حاصلخيز و عميق و بافت آن متوسط باشد، نفوذپذیري داشته باشد، درصد سنگ و 
سنگریزه آن کم باشد و از نظر توپوگرافي عرصه باید کم شيب باشد به طوري که به راحتي بتوان از ماشين 
آالت استفاده کرد. از نکات مهم در بذرکاري تعيين نوع آب و هواي منطقه، درجه حرارت، ميزان رطوبت و 

نوع بذر انتخاب شده است.
3-کپهکاری: کپه کاری نوعی کشت مستقيم گياهان سازگار با منطقه است و در مناطق کوهستانی )با 
شيب بيش از 20درصد( که استفاده از ماشين آالت مقدور نيست و از طرفی حفـظ پوشش گياهی موجود 
و  درصد سنگ  با  عمق  کم  شامل: خاک  هاي  کپه کاري  براي  مناسب  اراضي  می شود.  انجام  دارد  ضرورت 
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سنگریزه باال، خاک  هایي که درصد تخته سنگ آن ها زیاد است و از نظر توپوگرافي پرشيب و کوهستاني 
هستند. کپه کاري معموالًًً به صورت گروهي و در صورت امکان روي خطوط تراز انجام مي شود و فاصله بين دو 
کپه بسته به نوع بذر متفاوت است براي بذر هاي علفي فاصله کمتر و براي بذر هاي غير علفي  فاصله بيشتر در 
نظر گرفته مي شود. در کپه کاری به وسيله نيروی انسانی و با استفاده از ادوات ساده کشاورزی نظير بيل و کلنگ 
در دامنه های شيب دار که امکان حفر چاله وجود دارد، اقدام به حفر چاله و ریختن خاک چاله ها در جهت 
شيب می کنند و با توجه به شرایط منطقه و ميزان نزوالت آسمانی چاله هایی به عمق 10 سانتی متر ایجاد و 
در داخل هر چاله 3 تا 5 بذر گياه مرتعی مناسب و سازگار با منطقه کشت مي نمایند و سپـس روی بذرها را 
با یک الیه نـازک خاک می پوشانند. براي رشد بهتر گياهان کاشته شده بایستي از ورود دام به مراتع، حداقل 

به مدت دو سال جلوگيری کرد.
4-بوتهکاري: در شرایط کم باران و خاک  هاي فقير و شور که نمي توان گياه را در بستر اصلي خود کشت 
کرد باید در محلي دیگر بنام خزانه نهال را توليد و سپس به عرصه اصلي منتقل نمایند این عمل را بوته کاري 

گویند. مهم ترین گياهانی که برای بوته کاری استفاده می شوند عبارتند از آتریپلکس، تاغ، درمنه و گز.

روشانجامبوتهکاري

الف-  بذرها را در خزانه کاشته و پس از این که به اندازه کافي رشد کردند )10 تا 20 سانتي متر( آن را به 
زمين اصلي منتقل مي کنيم.

ب-  قبل از انتقال بوته به مزرعه باید در محل گود هاي مناسبي حفر شود و پس از کاشت نهال یا بوته 
بالفاصله آبياري صورت گيرد.

ج-  در این روش هم واکاري داریم و هم هرس کردن.
5-کودپاشي:در برخی از مراتع که پوشش گياهی نسبتاً خوبی وجود دارد، عمليات کود پاشی شرایط 
مطلوب تری را براي رشد گياهان مرتعی فراهم مي کند. گياهان با رشد خود )شاخه، برگ، ریشه( به تثبيت 
خاک های اطراف خود کمک می کنند، آب، نور و بستر حاوی موادغذایی غنی، توليد حداکثر و مطلوب را به 
دنبال دارد. کمبود مواد غذایی یکی از عوامل محدود کننده رشد گياهان است، بنابراین در قسمتی از اراضی 
که با کمبود موادغذایی روبه روست می توان با دادن کودهای )آلی و شيميایی( به رشد گياهان کمک کرد. 
با این هدف در مراتع وجنگل ها که یکی از منابع خدادادی توليد هوای پاک، آب، علوفه دام، گياهان دارویی 
و صنعتی هستند و همچنين در خاک های عميق با بافت متوسط )ساختمان خوب( که ميزان بارندگی بيش 

از 350 ميلی متر باشد کود پاشی توصيه می شود. 
ميزان کود مصرفی به نوع کود، ميزان فقراراضی و ميزان بارندگی بستگی دارد، ولی بيشتر محققان ميزان 
مطلوب مصرف کودهای شيميایی را 150- 100 کيلوگرم در هکتار می دانند. در راستای استفاده از کود ها، 
اولویت در استفاده از کود های کامل است این دسته کودها از مخلوط کردن نسبت های مختلف مواد آلی و 



فصل اول -  منابع طبیعی تجدید شونده

35

معدنی به دست می آیند،  این کودها عالوه بر دارا بودن عناصر اصلی، حاوی عناصر ریزمغذی مورد نياز گياه 
هستند. با توجه به این که ریزمغذی ها در خاک های قليایی به خوبی جذب ن شوند و راندمان مصرف آن ها 

پایين است، استفاده توام عناصر معدنی با مواد آلی موجب جذب بهتر این عناصر به وسيله گياه می شود.

ب-عملیاتمکانیکی

عمليات مکانيکی دشوار و نيازمند صرف هزینه زیاد است بنابراین هنگا به آن اقدام می شود که: عمليات 
بيولوژیکي به دالیلی غيرممکن باشد مانند عدم استقرار پوشش گياهی در برخی از شن زارها، منافع اجرای 
از فرسوده شدن شدید  از هزینه آن باشد و اجرای آن به دالیلی مانند جلوگيری  عمليات مکانيکی بيش 
زمين یا گودالی شدن زمين که منجر به غيرقابل استفاده شدن زمين می شود یا برای جلوگيری از پر شدن 
کانال های آبياری و سدها و خراب شدن راه ها و غيره الزا باشد. اصالح مراتع از طریق عمليات مکانيکی شامل 

موارد زیر می باشد:
1-بانکتبندی: بانکت احداث جوي ها، پشته ها یا حفره  هایي بر روي خطوط تراز است که به منظور 
جمع آوري آب  هاي حاصل از بارش برف و باران، کاهش سرعت آب و افزایش نفوذ آن به داخل زمين احداث 
می شود. همچنين بانکت در مناطقي که جریان آب  هاي سطحي شدید باشد، براي کنترل سيالب احداث 
مي گردد. الزم به یادآوري است عمق و عرض بانکت و ظرفيت آن با توجه به شرایط منطقه و ميزان شدیدترین 
بارش بين 45 تا 90 سانتي متر متغير است. بانکت بندي که معموالًًً در اراضي مرتعي و جنگلي کاربرد زیادي 
تاثير  از قبيل فرمول ساکاردي در مراتع کشور طراحي و اجرا مي شود.  بر اساس فرمول  هاي تجربي  دارد 
بانکت بندی بر کاهش فرسایش خاک از طریق کم کردن طول شيب دامنه ها صورت می گيرد، بدین ترتيب 
که سرعت رواناب بر روي یک دامنه قبل از اینکه به آستانه فرسایش برسد از طریق بانکت  هاي احداث شده 
محدود مي شود و به عبارت دیگر رواناب حرکت یافته در بين فواصل بانکت ها فرصت کافي جهت رسيدن به 

سرعت آستانه فرسایش را نخواهد داشت و آب جاري شده در داخل بانکت ها جمع خواهد شد.
2-کنتورفارو: شيارها یا جوی هایی کم عمق، بر روی خطوط تراز در سطح مرتع است که به وسيله 
ادوات کشاورزی از قبيل تراکتور و گاو آهن ایجاد مي شود. هدف از ایجاد کنتور فارو، کاهش ميزان فرسایش 
خاک در اثر محدود نمودن حرکت رواناب است که در نتيجه آن سرعت جریآن  هاي سطحي به سرعت حد 
آستانه فرسایش نخواهد رسيد مگر اینکه فواصل تعيين شده براي احداث فاروها بيشتر از ضوابط طراحي لحاظ 
شده باشد. کنترل روان آب های سطحی که موجب افزایش پوشش گياهی است، در مناطقی که شيب کم تر 
از 20 درصد و خاک منطقه دارای بافت و عمق متوسط باشد انجام می گيرد. این روش در مناطقی که ميزان 
بارندگی 300- 100 ميلی متر باشد توصيه می شود. شيارها، روی خطوط تراز و عمود بر شيب غالب منطقه به 
طول 60- 40 متر و به عمق 20- 10 سانتي متر و عرض 30 سانتی متر احداث می گردند. فاصله بين دو شيار 
نيز بر حسب ميزان بارندگی، پوشش گياهی، درصد شيب و نفوذپذیری خاک تغيير می کند هر چه درصد 

شيب افزایش یابد فاصله بين دو شيار کم مي شود این شيوه معموالًًً با عمليات بذرکاری و قرق توأم است.
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3-پیتینگ: این گونه عمليات که به عنوان چاله سازي در مراتع اطالق مي گردند با ابعاد مشخصي و 
به صورت ردیف  هاي مرتبي بر روي اراضي مرتعي جهت افزایش رطوبت خاک بکار برده مي شوند. عمليات 
پي تينگ برای اصالح مراتع در مناطقي که داراي بارندگي متوسط ساالنه بيش از 300 ميلي متر هستند مورد 
استفاده قرار مي گيرد. این گونه فعاليت ها در اراضي مرتعي با شيب کم به وسيله دستگاه چاله زن اجرا مي شود.

4-تراسبندی: تراس بندي یکي از انواع عمليات های حفاظت آب و خاک است و به دليل هزینه باال 
تنها در اراضي حاصلخيز که از جنبه توليد اقتصادی توان بيشتري دارند طراحي و اجرا مي شود. براي طراحي 
تراس ها از فواصل عمودي بين آن ها استفاده مي شود. تراس ها برعکس بانکت بندي موجب حذف شيب طولي 
دامنه ها مي شوند. لذا تاثيرشان بر روي رواناب و کاهش فرسایش خاک از طریق حذف نمودن شيب صورت 
می گيرد. این گونه عمليات با حذف و یا کم نمودن شيب طولي موجب عدم حرکت رواناب بر روي دامنه 
شيبدار شده و ميزان رواناب خروجي را کاهش مي دهد. تراس بندي معموالًًً بر روي اراضي شيب دار با شيب 
8 تا 12 درصد طراحي و اجرا مي گردد و هر چه شيب دامنه افزایش یابد حجم خاک برداري و خاکریزي 
نيز بيشتر شده و هزینه احداث تراس بيشتر می شود بنابراین تراس ها تنها در اراضي که توجيه اقتصادي و 
فني الزم را دارا باشند اجرا خواهد شد. هدف از تراس بندي کنترل اثرات تخریبي شيب زمين است، در واقع 
تراس بندي عبارتست از ایجاد سطوح افقي جهت کشت محصوالت برروي زمين  هاي شيب دار. نکات قابل 
توجه در تراس بندی شامل: 1( تراس بندي با دیواره  هاي عمودي و شيب دار به منظور جمع آوري آب بيشتر 
احداث مي شود 2( کف تراس ها باید افقي و با شيب بسيار کم ساخته شود تا هدایت آب اضافي به پاي دیواره 
تراس و خروج آن آسان تر شود 3( خاک تراس باید حاصلخيز و براي کاشت از عمق الزم برخوردار باشد 4( 

فاصله مناسب تراس ها از یکدیگر 120تا180سانتي متر است. 
5-سکوبندی: سکوبندي نيز یکي دیگر از انواع عمليات های مکانيکي است که در اراضي کشاورزي 
براي حفاظت خاک مورد استفاده قرار مي گيرد. این گونه عمليات عمدتاً شامل سنگ چين نمودن با ارتفاع 
مشخص بر روي خط تراز است. سکوبندي در اراضي شيب دار که داراي شيبي بين 8 تا 15 درصد هستند 
کاربرد بيشتري دارد. با توجه به اینکه سکوبندي از سنگ  هاي سرگردان مناطق مورد نظر ساخته مي شود، 
لذا کم هزینه بوده و از طرف دیگر موجب تماس بيشتر بذر با خاک خواهد شد. سکوبندي عالوه بر افزایش 
توليد محصوالت کشاورزي باعث اجراي شخم صحيح می شود به طوري که از حرکت وسيله شخم کننده در 
جهت شيب ممانعت بعمل مي آورد. بنابراین سکوبندي عالوه بر تاثير مستقيم بر روي حفاظت خاک در اصالح 
شخم نيز نقش دارد. هدف از ایجاد سکوها، جلوگيري از شدت یافتن جریان در سطح زمين و نفوذ دادن آن 

در خاک است. در اجرای عمليات سکوبندی به نکات زیر باید توجه کرد:
- خاک کنده شده را در قسمت پایين سکو ریخته تا دیواره سکو ایجاد گردد. 

- برای محکم بودن دیواره های خاکی در پایين دیواره گياهان بوتهای و یا درخت کاشته شود. 
- عرض سکوها بستگی به زمين دارد. هرچه شيب زمين کمتر باشد عرض سکو باید بيشتر شود )عرض 

سکوها 3-1 متر(. 
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ج-عملیاتبیومکانیکی

عمليات بيومکانيک به تلفيقی از عمليات مکانيکی و بيولوژیک اطالق می گردد. نقش بازدارنده و کوتاه مدت 
جلوگيری از فرسایش خاک به عمليات مکانيکی و نقش تثبيت دراز مدت آن به عمليات بيولوژیک واگذار 
شده است. کار مکانيکی مقدمه و بستر کار بيولوژیک قرار گرفته و کار بيولوژیک کامل کننده و تداوم دهنده 
کار مکانيکی خواهد بود. به دليل سادگی سازه های مکانيکی و احداث بانکت و تراس و سودآور بودن عمليات 
بيولوژیکی )کاشت بذرعلوفه ای یا درختان مثمر( این نوع عمليات می تواند با همکاری متقابل دولت )اعطای 

اعتبارات کم بهره یا بال عوض( و مردم )کاریدی و یا هزینه کرد ریالی( نتایج خوبی را در پی داشته باشد.

معدن

معدن محلی است که در آن انواع فلزات و سنگ های با ارزش اقتصادی انباشته شده باشد. معدن کاری 
از معادن گفته می شود.  یا کـان گری به عمل استخراج کانی های ارزشمند یا دیگر مواد از زمين و معموالًًً 
موادی که از این کان سارها به دست می آید شامل فلزهای پایه، فلزهای قيمتی، آهن، اورانيوم، زغال سنگ، 
الماس، آهک، نمک، پتاسيم و موادی از این دست می شود. هر گونه موادی که نمی توان آن را از راه کشاورزی 
یا ساخت مصنوعی در آزمایشگاه و کارخانه به دست آورد معموالًًً از راه معدن کاری به دست می آید. استخراج 
معادن با توجه به فاکتورهای بسياری نظير شرایط اقتصادی و فنی و قابليت دسترسی به کان سار به دو صورت 
کلی روباز و زیرزمينی انجام می گيرد. معادن تامين کننده مواد اوليه مورد نياز بسياری از صنایع می باشند و 
در خودکفایی صنعتی،  ایجاد اشتغال مولد و افزایش توليد ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور، نقش 
تعيين کننده ای دارند. اساسی ترین محور در بخش معدن، سرمایه گذاری و تامين زیرساخت های مورد نياز 
توليد است که از ضرورت های افزایش توليد ملی نيز بشمار می-رود. لذا توسعه فعاليت های اکتشافی در 
فعاليت های معدنی بعنوان یک امر اجتناب ناپذیراست. معادن مهم کشور عبارتند از معادن ذغال سنگ، نيکل، 

کبالت، نقره، گوگود، و اورانيوم.
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بخشاول:خاک

مقدمه

انسان های اوليه تا زمانی که مواد غذایی خود را از طریق شکار به دست می آوردند، چندان توجهی به خاک 
نداشتند، ولی به تدریج که کشت و دامپروری جایگزین شکار شد اهميت خاک نيز افزایش یافت. این تغيير در 
حدود 9000 سال پيش در کوه های زاگرس و حوالی خوزستان و قسمتی از کشور عراق امروزی بين رودخانه 
دجله و فرات صورت گرفته و در واقع اولين انقالب کشاورزی از سرزمين ما آغاز گردیده است. در حقيقت در 
آن هنگام خاک های حاصلخيز و مسطح حاشيه رودخانه ها و مصب آن ها مورد توجه بوده است. با نگاهی به 
تاریخ در می یابيم که تمدن های قدی و باستانی نيز اکثراً در همين مناطق به وجود آمده اند. افزایش جمعيت و 
نياز به مواد غذایی به تدریج باعث گردید اراضی جنگلی و شيب دار برای توليد گياهان زراعی مورد استفاده قرار 
گيرند. با این مطالب نتيجه می گيریم درابتدا خاک به عنوان محيط کشت نبات مورد توجه آدميان بوده و از 
آن زمان به بعد از دیدگاه های مختلف مورد توجه قرار گرفته و تعاریف مختلفی برای آن شده است. خاک زیر 
پای ماده اصلی حيات می باشد، خاک نه نتها محيط شناسی جهت رشد گياه محسوب می شود بلکه به عنوان 
یک محيط زنده بسياری از مواد زائد و آلوده کننده محيط را تجزیه می نماید، در ضمن مواد الزم برای ساختن 

پناهگاه، مسکن، جاده ها و سدها را نيز فراهم می آورد. 
از  ماده  وليکن این  گياهان  رشد  طبيعی  محيط  از  است  عبارت  متداول  مفهوم  به  تعریف خاک: خاک 
یک  نظر  از  می شود  محسوب  خاک  کشاورزی  نظر  از  آنچه  دارد.  متفاوتی  تعاریف  مختلف  دیدگاه های 
زمين شناس می تواند سنگ نرم شده و از نظر مهندس ساختمان، زمين و از نظر اقتصادی اراضی تعریف شود. 

تعاریف زیر نمونه هایی از تعاریف عنوان شده برای خاک می باشد.
- خاک باالترین سطح ليتوسفر بوده و با پذیرفتن موجودات زنده و ارتباط با آب و هوای محلی از تغيير 

شکل سنگ ها در اثر عوامل زمين شناسی نتيجه می شود )رامان خاک شناس آلمانی(.
- خاک به مجموعه فعالی گفته می شود که در حداقل اتمسفر و قشر جامد زمين تشکيل گردیده و از اثر 
مشترک آب و هوا، گياهان و جانوران بر سنگ ها پدید می آید و پس از تکامل تدریجی به حال تعادل می رسد. 
تعاریف فوق اثبات می نمایند که امروزه خاک یک محيط بی جان و ثابت و محدود به چند سانتی متر مورد 
استفاده گياهان با خواص فيزیکی و شيميایی معين به حساب نمی آید بلکه آن را همانند یک ترکيب پيچيده و 
متحرک می دانند، زیرا تحت تاثير عوامل محيط بوجود آمده تکامل یافته و در طول زمان موادی به آن اضافه 

شده و یا از آن خارج شده و یا تغيير شکل می یابد. 



42

تولیدنهالوجنگلکاری

کانیهایسازندهپوستهجامدزمین

کره زمين در ابتدا به صورت توده مذابی بوده که با سرد شدن تدریجی سطح خارجی آن سفت و سخت 
شده به صورت پوسته جامد )ليتوسفر( در آمده است. در این پوسته جامد که در زیر اقيانوس ها حداکثر 10 
کيلومتر و در زیر خشکی ها حداکثر 40 کيلومتر ضخامت دارد سه نوع سنگ آذرین، رسوبی و دگرگونی وجود 
دارد. سنگ ها از اجتماع کانی ها به وجود می آیند. کانی عبارت است از مواد معدنی با ترکيب شيميایی معين و با 
خصوصيات فيزیکی نظير شکل، سختی، نقطه ذوب و رنگ مشخص. تعداد کانی های موجود در پوسته زمين 
را حدود 2000 نوع برآورد کرده اند. که از آن ها تعداد معينی در خاک ها بيشتر یافت می-شوند. در جدول 
1 تعدادی از کانی های مهم خاک مشاهده می شود. کانی ها ممکن است به دو صورت کانی های اوليه که از 
سنگ های آذرین بدون تغيير مشتق شده اند و کانی های ثانویه که از تبلور مجدد مواد محلول و یا از تغيير 

شکل کانی های اوليه به دست می آیند در خاک یافت شوند. 

جدول 1- کانی های مهم خاک

مشخصاتنامکانی

کانیهایاولیه

کوارتز
سخت، ماده اصلی شن، هوادیدگی متوسط، مواد مغذی خاک را تامين 

می کند.

مهمترین منبع تامين پتاسيم و رس هافلدسپار

مهمترین کانی تامين کننده فسفر در خاکآپاتيت

کانیهایثانویه

آهک
در سنگ های آهکی مناطق خشک یافت می شود، منبع کلسيم یا 

منيزیم در خاک

کانی های نسبتاً محلول، در خاک های مناطق خشک یافت می شودگچ

منبع آهن در خاک، به رنگ زرد یا قرمز دیده می شوند اکسيدهای آهن

شامل سيليکاتی و اکسيدی )بيشتر در مناطق حاره ای یافت می شوند(رس ها

عناصرشیمیاییسازندهپوستهزمین

کانی های ذکر شده در جدول 1 از عناصر شيميایی مختلف به وجود می آیند. در حقيقت از اجتماع عناصر 
شيميایی کانی های مختلف تشکيل می شود. حدود 93 عنصر شيميایی در ليتوسفر وجود دارد. جدول 2 

عناصر موجود در پوسته جامد و درصد تقریبی هر یک از آن ها را نشان می دهد. 
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جدول2- درصد عناصر سازنده پوسته جامد زمين

درصدعنصردرصدعنصر

2/1منيزیم46/5اکسيژن

0/6تيتانيم27/6سيليسيم

0/12فسفر 8/1آلومينيم

0/09منگنز5/1آهن

0/06گوگرد3/6کلسيم

0/05کلر 2/8سدیم

0/04کربن2/6پتاسيم

عواملموثردرتشکیلخاک

سطح بيرونی پوسته جامد زمين به علت تماس دائم با آب و هوا تغييرات زیادی را متحمل گردیده که 
نتيجه آن تغيير و تبدیل تدریجی مواد سخت و محکم )سنگ ها( به مواد سست و نرم )خاک ها( می باشد. 
چنين تغيير و تحولی به کندی صورت می پذیرند و برای انجام آن پدیده ها و فرآیندهای مختلفی دخالت 
می نمایند که به طور کلی هوادیدگی ناميده می شود. هوادیدگی عبارت است از تجزیه و تخریب سنگ ها و 
کانی ها و تبدیل آن ها به خاک. عوامل موثر در هوادیدگی که نتيجه آن تشکيل خاک می باشد، عبارتند از: 

عوامل فيزیکی، شيميایی، بيولوژیکی و عامل زمان.

پروفیلخاک

سنگ ها در مجاورت هوا و آب و تحت تاثير عوامل جوی و موجودات زنده و عوامل فيزیکی و شيميایی 
تغييراتی را متحمل گردیده به تدریج خاک به وجود می آید. خاک حاصل نيز دائماً در حال تغيير و تحول 
بوده به عبارت دیگر در حال تکامل می باشد. ضمن تکامل امکان دارد مواد جدیدی در خاک به وجود آید و 
یا موادی از خاک انتقال یابد. مثاًل در اثر آبياری زیاد بخشی از مواد موجود در سطح خاک به طبقات پایين تر می رود و 
یا در اثر تبخير شدید در نواحی خشک بعضی از مواد محلول به سمت باال می آیند. در نتيجه فعاليت های 
یادشده به تدریج در خاک الیه ها و طبقاتی تشکيل می شود که از نظر جنس و رنگ و ضخامت با یکدیگر 
تفاوت دارند. در این صورت بين خاک جوان و جدید و خاک متکامل و رسيده از نظر ظاهری اختالف وجود 
دارد. این الیه ها را در خاکشناسی افق می نامند و مجموع افق ها را نيمرخ خاک یا پروفيل خاک می گویند. 

انواعافقهایخاک

معموالًًً افق ها را از سطح خاک تا سنگ بستر با حروف التين نمایش می دهند و دارای انواع زیر می باشد )شکل1(.
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افق O: سطحی ترین الیه خاک در مناطق جنگلی و پرباران بوده و دارای بقایای تجزیه شده و تجزیه نشده می باشد. 
افق A: زیر افق O وجود داشته و در صورت نبودن افقO در سطح خاک قرار می گيرد. رنگ این افق به علت 
تجمع مواد آلی تجزیه شده و اختالط آن با مواد معدنی تيره بوده و از نظر مواد غذایی و اکسيژن غنی تر از 

سایر افق ها می باشد. 
افق B: زیر افق A قرار داشته و محل تجمع مواد شسته شده از طبقه A بوده به همين علت افق ذخيره 

ناميده می شود.
افق C: زیر افق B قرار گرفته و معموالًًً محتوی سنگ هایی که خاک از آن ها تشکيل شده. 

افق R: سنگ های پوسته زمين که به آن ها سنگ بستر نيز می گویند. 

شکل 1- افق های موجود در یک خاک

اجزایتشکیلدهندهخاک

خاک ترکيب پيچيده ای است که وظيفه نگهداری گياهان را به عهده داشته و تامين کننده آب و مواد 
غذایی برای آن ها می باشد، از سوی دیگر هوای الزم برای نگهداری و رشد موجودات زنده خاک و تنفس ریشه 
را تامين می کند. در خاک دو بخش کاماًلًً متمایز از هم وجود دارد که شامل بخش جامد خاک و خلل و فرج 

می باشد )شکل2(.

شکل2- نمایش قسمت های مختلف خاک
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الف-بخشجامدخاک

1- مواد معدنی: شامل کانی های حاصل از تخریب و تجزیه سنگ ها بوده که به صورت اصلی یا تغيير 
شکل یافته می تواند وجود داشته باشد. مواد معدنی بخش جامد خاک شامل شن، سيلت و رس می باشد.

 2- مواد آلی: جانداران ریز و درشتی که در خاک زندگی می کنند )کرم ها، موریانه ها، حشرات، جلبک ها 
و قارچ ها( همگی در اثر فعاليت خود باعث به وجود آمدن مواد آلی در خاک می شوند. 

ب-بخشخللوفرج

فضاهای خالی بين ذره ها، خلل و فرج خاک محسوب شده، هوا و آب مورد نياز گياهان را در خود جای 
می دهد. در خاکی که فضای خالی یا خلل و فرج کم باشد گياهان قادر به رشد نخواهند بود. به طور کلی در 
یک خاک خوب 50 درصد مواد جامد و 50 درصد خلل و فرج وجود دارد. شکل3 ساختار حج یک چنين 

خاکی را نشان می دهد. 

شکل3- نمایش اجزای تشکيل دهنده خاک

خصوصیاتفیزیکیخاکها

بافتخاک

توزیع نسبی ذرات با اندازه های مختلف را اصطالحاً بافت خاک می گویند که حاکی از ریزی و درشتی 
خاک می باشد به عبارت دیگر مقدار نسبی شن، ليمون و رس بافت خاک را تشکيل می دهد. بافت یکی از 
تغييرپذیر نيست. انواع بافت های خاک در سه کالس خاک های سبک،  مشخصات خاک است که معموالًًً 

ميان بافت و سنگين خالصه می شود. 
خاكهایسبک:خاک های سبک خاک هایی هستند که زهکشی آن آزادانه و به طور طبيعی صورت 
گرفته با پيدایش یک دوران خشکی زودتر رطوبت خود را از دست داده، در معرض فرسایش بادی بوده و 
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بارخيزی آن ناچيز است. بيش از80 % بافت خاک را شن تشکيل داده و مقدار رس کمتر از 12 % و یا مجموع 
رس و سيلت کمتر از 20 % می باشد. 

خاكهایمیانبافت: واژه ميان بافت به خاک هایی اطالق می شود که مقدار رس آن بين 10 تا 30 درصد نوسان کند. 
خاكهایسنگین: خاک های سنگين یا رسی محتوی بيش از 30 % رس است. در این خاک ها سطح خاک 
در اثر تناوب خشکی و رطوبت ایجاد درز و ترک می کند که به انتقال آب و هوا به درون خاک کمک می نماید. 

رطوبت قابل استفاده گياه در این خاک ها از کليه خاک های دیگر بيشتر بوده و زهکشی آن نيز دشوارتر است. 

ساختمانخاک

نحوه قرارگرفتن ذرات اوليه در کنار هم و تشکيل ذرات ثانویه را ساختمان خاک گویند. ساختمان خاک اثر 
بافت را بر رطوبت و هوای خاک، قابليت استفاده عناصر غذایی خاک، عمل ميکروارگانيسم ها و نيز رویش ریشه ها 

تقویت می کند. خاک ها بر اساس وجود یا عدم وجود ساختمان در آن ها به دو دسته تقسيم می کنند )شکل4(.
الف-خاكهایبدونساختمان: بعضی از خاک ها ساختمان مشخصی نداشته در نتيجه ممکن است 

بدون خلل و فرج بوده و تهویه در آن ها به خوبی انجام نگيرد مانند:
1- ساختمان تک دانه ای: خاکدانه ها ریز بوده و به صورت مجزا کنار یکدیگر قرار دارند. 

2- ساختمان توده ای: ذرات به یکدیگر چسبيده اما هيچ گونه خاکدانه در آن دیده نمی شود.
ب-خاكهایباساختمان: در این خاک ها ساختمان به صورت های زیر داد. 

1- ساختمان بشقابی )ورقه ای(: در بعضی خاک ها خاکدانه ها نازک و دارای سطح بشقاب مانند هستند 
بنابراین در این حالت ساختمان خاک بشقابی نام دارد. این نوع ساختمان بيشتر در افق های سطحی خاک های 

بکر مشاهده می شود. 
2- ساختمان منشوری: درازای خاکدانه بيشتر از پهنای آن بوده و ممکن است به شکل های ستونی و یا منشوری 

در خاک وجود داشته باشند. ساختمان های منشوری عمدتاً در افق های زیرین مناطق خشک یافت می شوند. 
3- ساختمان مکعبی: خاکدانه ها شبيه مکعب بوده به دو شکل مکعبی گوشه دار و مکعبی بدون گوشه 

دیده می شوند. افق های زیرین مناطق مرطوب دارای این نوع ساختمان می باشند.
4-  ساختمان کروی: در این گروه خاکدانه ها به شکل نسبتاً مدور شبيه به کره در آمده اند. قطر آن ها از 
1/5 سانتی متر کمتر است. از انواع مهم آن می توان ساختمان دآن های یا گرانوله و خرده اسفنجی را نام برد. 

ساختمان های کروی در خاک های سطح االرض بخصوص اگر ماده آلی آن ها زیاد باشد دیده می شود. 
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شکل4- انواع مختلف خاکدانه ها

خصوصیاتشیمیاییخاکها

هدایتالکتریکی

هدایت الکتریکی یک محلول عبارتست از توانایی محلول در عبور دادن جریان الکتریسيته که عکس مقامت 
الکتریکی می باشد. هدایت الکتریکی عصاره خاک را در حرارت 25 درجه سانتی گراد اندازه گيری می کنند. 
بهترین عصاره خاک برای تعيين هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک می باشد. هدایت الکتریکی نشان دهنده 
غلظت کل امالح یونيزه شده در خاک است. از نقطه نظر طبقه بندی، خاک هایی که هدایت الکتریکی عصاره 

اشباع آن ها بيش از 4 ميلی موس بر سانتی متر است، جزء خاک های شور به حساب می آیند )جدول3(. 
جدول3- طبقه بندی خاک های شور

مشخصاتنوعخاكهدایتالکتریکیعصارهخاك

قابل رویش برای اکثر گياهانشيرینکمتر از 4

کاهش محصول گياهان حساس به شوریک شور4-8

کاهش زیاد محصول اکثر گياهانشوری متوسط8-16

رشد نرمال گياهان مقاوم به شوری خيلی شور16-32

کاهش محصول اغلب گياهان مزوفيت خيلی زیاد شوربيشتر از 32

واکنشخاک

منظور از واکنش خاک اسيدی، خنثی یا قليا بودن آن است. این حاالت در نتيجه واکنش های شيميایی و 
بيوشيميایی انجام شده در خاک تعيين می گردد. واکنش خاک یکی از عواملی است که در رشد گياه و فعاليت 
موجودات زنده ریز خاک تأثير زیاد دارد. لذا با تعيين واکنش خاک می توان تا حدودی وضعيت رشد گياه را 
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پيش بينی نمود. چنان چه واکنش خاک به شدت اسيدی باشد می توان انتظار کمبود برخی عناصر غذایی گياه 
نظير فسفر، کلسيم، منيزیوم و موليبدن را داشت. در این شرایط احتمال کمبود عناصری مانند روی، منگنز و 
آهن نمی رود. برعکس ممکن است زیادی برخی از آن ها نظير روی و منگنز و همچنين آلومينيوم سبب بروز 
مسموميت در گياه شود. در حالتی که واکنش خاک قليایی باشد احتمال کمبود فسفر، آهن و روی در گياه رخ 
داده ولی مشکلی از نظر تأمين کلسيم، منيزیوم و موليبدن آن نخواهد بود. حاالت خنثی تا ک اسيدی بهترین 

حالت واکنش خاک از نظر تأمين عناصر غذایی گياه می باشد. واکنش خاک با معيار pH سنجيده می شود. 
پ هاش را در محدوده صفر تا 14 در نظر می گيرند. پ هاش هفت محيط خنثی، کمتر از هفت اسيدی و 
بيش از هفت قليایی است. پ هاش خاک های مناطق مختلف متفاوت است در نواحی مرطوب تغييرات بين 4 
تا 7 است البته درمواردی که درصد مواد آلی خيلی باال باشد pH ممکن است از 4 هم پایين تر بياید. به تدریج 
که اقليم خشک تر می شود مقدار pH هم باالتر رفته و pH خاک قليایی می شود و باالخره ممکن است در 

نواحی خشک ونيمه خشک pH از این مقدار هم بيشتر شود. 

حاصلخیزیخاک

خاکی حاصلخيز تلقی می شود که از نظر مقدار عناصر ضروری رشد و قابليت استفاده گياهی این عناصر 
وضعيت خوبی را دارا باشد. عناصر ضروری شامل 17 عنصر می باشند که برای رشد گياهان ضروری شناخته 
شده و اگر این عناصر در اختيار گياه قرار نگيرد دوره رشد کامل نمی شود. این عناصر به دو دسته عناصر غذایی 
پرمصرف )شامل کربن، هيدروژن، اکسيژن، نيتروژن، فسفر، پتاسيم، کلسيم، منيزیم و گوگرد( و عناصر غذایی 

کم مصرف )شامل آهن، روی، مس، منگنز، بور، موليبدن، کلر و نيکل( تقسيم  شوند.  

نقشعناصرغذاییدرگیاهان

نیتروژن)ازت(: نيتروژن به رشد رویشی شاخه و برگ و جوانه های نونهال در نهالستان کمک می کند و 
عنصر اساسی در تشکيل پروتوپالسم سلول می باشد. نيتروژن به فرم های نيترات و آمونيوم قابل استفاده 
برای گياهان می باشد. در حالی که به صورت گاز نيتروژن قابليت جذب ندارد. مقدار کافی نيتروژن در خاک 
موجب رشد سبزینه ای خوب و مناسب در گياهان می شود. مقدار زیادی آن در خاک موجب به تاخير انداختن 
بلوغ و گلدهی و طوالنی شدن دوره رشد سبزینه ای می شود. کمبود آن در خاک باعث زردشدن برگ های 
مسن پایينی گياه شده که بتدریج این زردی در برگ های باالیی مشاهده خواهد شد. برای برطرف نمودن 
کمبود نيتروژن از انواع کودهای ازته با توجه به شرایط اقلی و خاکی نهالستان استفاده می گردد. کود های ازته 
با توجه به حالليت باال در آب، باید در دوره فعاليت گياهان به زمين داده شوند تا در اثر آبياری و باران زیاد 
در فصل های پایيز و زمستان شستشو نشده و از دسترس گياه خارج نشوند. نيترات ها را در اواخر اردیبهشت و اوایل 
خرداد قبل از آخرین باران بهاره به فاصله هر 15 روز یک بار و در چند نوبت با توجه به نياز گياهان می توان 

به خاک اضافه نمود. 
فسفر: نقش فسفر در ذخيره سازی و انتقال انرژی در گياهان است. مقدار کافی فسفر در خاک موجب 
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ازدیاد رشد گياهان و زودرسی محصول شده )تشکيل گل( در حاليکه کمبود این عنصر در خاک باعث کاهش 
شدید در رشد کلی گياه و بروز رنگ ارغوانی در برگ های مسن گياه می گردد. با توجه به حالليت کم این کود در 
آب،  این کود را در پایيز قبل از شخم به زمين می دهند. مقدار آن با توجه به وضعيت عناصر موجود در خاک و نوع 

گونه و مرحله رشد آن تعيين  گردد. 
پتاسیم: نقش این عنصر در باز و بسته شدن روزنه ها و همچنين افزایش مقاومت گياه به خشکی و سرما 

می باشد. عالئم کمبود آن بصورت سوختگی برگ از نوک و لبه برگ به طرف وسط برگ می باشد.
کلسیم: این عنصر به گسترش ریشه های نونهال کمک می کند اما زیادی آن در خاک باعث زرد شدن 
برگ نهال می گردد زیرا مانع جذب آهن می شود. وجود کلسيم باعث تسریع جذب پتاسيم می گردد. کمبود 

آن در خاک سبب توقف توسعه جوانه انتهایی و توقف توسعه نوک ریشه می شود.
منیزیم: منيزیم جزئی از مولکول کلروفيل است. کمبود آن در گياه باعث رنگ پریدگی بين رگبرگ ها شده اما 
رگبرگ ها سبز باقی می مانند و اگر کمبود آن شدید باشد تمام برگ ابتدا زرد و سپس قهوه ای شده و سپس می ميرد.

گوگرد: این عنصر در ساختمان برخی از اسيدهای آمينه و تشکيل کلروفيل برگ ها نقش دارد. کمبود این 
عنصر موجب توقف رشد در بخش های جوان گياه می شود. عالئم کمبود به صورت رنگ پریدگی گياه، نازک و 

دوکی شکل شدن ساقه می باشد.
آهنومنگنز: آهن در ساختمان بعضی آنزیم ها و مواد رنگی دخالت دارد. آهن در عمل فتوسنتز و تنفس 

گياه نيز نقش دارد. منگنز در بعضی از سيستم های آنزی برای توليد پروتئين دخالت دارد. 
مس: وظيفه مس در ساختمان آنزیم هاست. وجود مس به عنوان کاتاليزر برای پدیده اکسيداسيون به 

حساب می آید. 

کودهایعمدهرایجدرایران

کود عبارتست از کليه موادی که جهت تامين عناصر غذایی ضروری رشد گياه به خاک اضافه می شود. 
به طور کلی کودها به دو دسته شيميایی و آلی تقسيم می شوند. ترکيب شيميایی و درصد خلوص کودهای 
مختلف حاوی یک عنصر، بسيار متفاوتند. این تفاوت ها در مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کوددهی و اثر 
بخشی کودها تاثير بسيار مه دارند. بنابراین شناخت کافی از انواع کودها قبل از انتخاب و یا مصرف آنها ضرورت 

دارد.
الف-کودهایشیمیایی: کودهای شيميایی مکمل کودهای آلی هستند. این کودها عناصر را به صورت 
ترکيب شيميایی جوانه زنی در اختيار گياه قرار می دهند. گياهان عناصر غذایی موجود در آنها را جذب و مورد 
استفاده قرار می دهند. بعضی از عناصر غذایی، با توجه به ميزان اسيدیته و امالح موجود در خاک، اثر سوء 
روی فعاليت ميکروارگانيسم های خاک داشته و خواص خاک را تغيير می-دهند، لذا باید قبل از مصرف به 
شرایط فيزیکی و شيميایی خاک و نياز گياه توجه داشت. کودهای شيميایی رایج در ایران به شرح زیر است.

1-  اوره: حاوی46 % نيتروژن خالص است. پس از اضافه کردن به خاک به صورت گاز آمونياک در می آید 
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که اگر کود به زیر خاک برده نشده باشد،  این گاز در هوا رها شده و کود تلف می شود. گاز آمونياک تبدیل 
نيترات سازی توسط  آمونيوم طی دو مرحله  یون  برای گياهان( شده،  استفاده  قابل  )فرم  آمونيوم  یون  به 

باکتری های موجود در خاک به صورت یون نيترات در می آید و گياه آن را جذب می کند.
2-  نیتراتآمونیوم: نيتروژن به صورت دو یون آمونيوم و نيترات قابل مصرف است. کود خالص آن دارای 

33 % نيتروژن است. این کود خاصيت انفجاری داشته و جاذب رطوبت است که از معایب آن می باشد.
3-  سولفاتآمونیوم: سولفات آمونيوم 20/5 درصد نيتروژن و 23/4 درصد سولفور دارد. بعلت داشتن 

آنيون سولفات اثر اسيدی این کود بيشتر از نيترات آمونيوم می باشد. 
4-  فسفاتآمونیوم: این کود به دو صورت مونو آمونيوم فسفات )دارای 12 %نيتروژن و 23 % فسفر( و دی 

آمونيوم فسفات )دارای 21 % نيتروژن و 23 % فسفر( وجود دارد که هر دو نوع کود کاماًلًً در آب حل می شوند.
5-  سوپرفسفات: یک نوع کود فسفاته است که به دو صورت سوپر فسفات ساده )7 تا 9/5 در صد فسفر( 

و سوپر فسفات تریپل )19 تا 23 درصد فسفر( وجود دارد.
6- سولفاتپتاسیم: این کود حاوی 42 تا 44 درصد پتاسيم است. در واقع یک کود مرکب بوده به این 
معنا که هم دارای گوگرد و هم پتاسيم است. اغلب خاک های ایران کمبود پتاسيم ندارند. به همين دليل قبل 

از افزودن این کود به خاک باید خاک را آزمون کرد.
7-  عناصر کم مصرف: نکته مهم در مصرف کودهای عناصر کم مصرف آن است که مرز بين ميزان 
مورد نياز و حد مسموم کننده گياه بسيار باریک است )بخصوص بور(. به عبارت دیگر مصرف زیاد این کودها 
باعث مسموميت گياه می گردد. در اغلب موارد مقدار عناصر مس، آهن، منگنز و روی در خاک بيش از نياز 
گياه است، اما به فرم قابل جذب گياه نيستند. از طرف دیگر چون این عناصر عمدتاً به صورت کاتيون به 
خاک اضافه می گردند، احتمال تثبيت آنها توسط خاک زیاد است.کاتيون ها را بهتر است بر روی برگ ها 
به خاک داده شوند می بایستی  ترکيبات معدنی  نمود. در صورتی که این کاتيون ها بصورت  محلول پاشی 
بصورت نواری در خاک قرارداده شوند و یا همراه با کودهای دارای واکنش اسيدی به خاک اضافه گردند. در 
صنعت این کاتيون ها را با مواد کالت کننده ترکيب و آنها را بصورت غير قابل تثبيت در آورده اند. کالت ها به 
سهولت در خاک حرکت کرده و عنصر را در دسترس گياه قرار می دهند. در صورت عدم دسترسی به کالت ها، 

از سولفات های کاتيون ها بعنوان کود استفاده می شود.
کودهایی وجود دارند که بيش از یک عنصر را برای گياه تامين می کنند که به جوانه زنی کود مرکب می گویند. 

مانند کودهای N-P-K. به طور قراردادی درصد این عناصر از چپ به راست نوشته می شود )10-20-5(. 
ب-  کودهایآلی: موادی که دارای منشاء گياهی و یا حيوانی بوده و به منظور تامين بخشی از عناصر 
غذایی مورد نياز گياه به خاک اضافه می شود کود آلی نام دارد. عمده کودهای آلی شامل موارد زیر می باشد. 
1-  کودسبز:کود سبز از کشت گياهان علوفه ای با رشد سریع به ویژه از خانواده بقوالت و زیر خاک 
کردن محصول سبز به دست می آید. به علت قابليت زیاد تجزیه و تخریب این مواد، مقدار هوموس حاصله از 
کود سبز تا حدودی تحت الشعاع سایر محاسن قرار می گيرد. فواید بسياری برای دادن کودهای سبز به خاک 
قائل شده اند که مهم ترین آنها افزایش مواد آلی، افزودن خاک، ازدیاد فعاليت های زیستی و باالخره نگهداری و 



51

فصل دوم - خاک و آب

قابل جذب نگه داشتن عناصر غذایی خاک می باشد. یک هکتار کود سبز معموالًًً بين 50-25 تن شاخ و برگ و 
انساج گياهی تازه را وارد خاک می کند که این خود برابر با 20-10 تن کود حيوانی بوده و می تواند بين 1-2 
تن هوموس به خاک بيفزاید که در صورت کمبود کود دا یکی از بهترین راه های جبران تلفات مواد آلی خاک 
دادن کود سبز می باشد. از جمله گياهانی که به عنوان کود سبز بکار می رود می توان یونجه، شبدر، نخود، 

ماش و باقال از خانواده لگومينه و جو، ارزن، شلغم، گندم و چاودار را از خانواده غيرلگومينه را نام برد.
2-  تورب: از تورب در نهالستان های جنگلی به عنوان مواد تقویت کننده استفاده می کنند. خاکی که 
برای نهال های ظریف بسيار مفيد است. تورب را در روی یک سطح سيمانی پهن  باشد  با تورب  مخلوط 
می کنند و سپس آن را با پيشاب گاو آبپاشی می کنند. این مخلوط کود مناسبی توليد خواهد کرد و برای 
جلوگيری از خشک شدن سطح کود را با خاک می پوشانند. بعد از 6 تا 8 هفته کود تهيه شده را به هم 

می زنند و آنگاه مجدداً سطح کود را با خاک می پوشانند. بعد از 8 هفته کود برای مصرف آماده می-باشد. 
3-  کودهایزیستی: نسل جدیدی از کودهای موجود می باشند. در حقيقت ميکروارگانيسم های مفيدی 
هستند که در تغذیه گياهان نقش همزیستی داشته و به تثبيت و جذب بهتر عناصر کمک می کنند. به طور 
کلی می توان به نقش این کودها در تثبيت بيولوژیک نيتروژن هوا، حالليت فسفر خاک، اکسيد نمودن گوگرد و همزیستی 
با ریشه گياهان در جذب عناصر غذایی از خاک اشاره نمود. کودهای بيولوژیک تثبيت کننده نيتروژن هوا 
حاوی باکتری هایی هستند که به اشکال مختلف به صورت آزاد و یا همزیست با گياه به تثبيت نيتروژن هوا 

کمک می کنند. از جمله این باکتری ها می توان به ازتوباکتر و ریزوبيوم اشاره نمود.
4-  کودحیوانی:کودهای حيوانی دو دسته مهم را تشکيل می دهند. کود هایی که از فضوالت موجودات 
بدست می آید مانند کودهای اصطبلی که درصد بزرگی از کودهای آلی مصرفی دنيا را تشکيل می دهند و 
اهميت آن نسبت به سایر کودهای حيوانی آنقدر زیاد است که تقریباً تمام زارعين منظورشان از کودهای 
حيوانی، کود اصطبلی می باشد. کود اصطبلی را کود دا نيز می گویند. دسته دوم کودهای حيوانی، مرده تمام 
یا قسمتی از بدن حيوانات می باشد مانند خون، شاخ، مو، استخوان و آرد ماهی که از بين آنها دو کود آخر 

در ایران مصرف زیاد دارد.
کود اصطبلی یا دا عبارت است از فضوالت مایع و جامد حيوانات به عالوه کاه و کلشی که معموالًًً برای 
تهيه بستر جوانه زنی بکار می رود. از لحاظ وزنی توليد کود اصطبلی جامد 3 برابر مایع است و تقریباً نصف 
نيتروژن، تمام فسفر و 20 درصد پتاسيم موجود در کود اصطبلی در قسمت جامد آن متمرکز شده است 
ولی قسمت مایع بعلت آنکه دارای مقدار زیاد نيتروژن قابل جذب است از لحاظ اقتصادی دارای ارزش زیادی 
است. قسمت جامد کود اصطبلی در واقع قسمتی از علوفه مورد مصرف جانور می باشد که تحت تأثير شيره 
دستگاه گوارش قرار گرفته است ولی بصورت قابل جذب برای حيوان درنيامده و برای آنکه مورد استفاده قرار 
گيرد بایستی ابتدا پوسيده شده و مواد آلی آن بصورت ترکيبات معدنی در آیند. در صورتيکه قسمت مایع کود 
اصطبلی از موادی تشکيل شده اند که در اثر فعاليت سلولی بدن در خون توليد شده و قسمت عمده نيتروژن و 

پتاسيم موجود در آن فوراً قابل جذب است.
توصيه می شود این نوع کود به صورت پوسيده به خاک افزوده گردد زیرا اگر این دسته از کودها را تازه به 
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خاک بيفزایيد، موجودات ریز موجود در خاک جهت تجزیه فضوالت دا از عناصر موجود در خاک به عنوان غذا 
استفاده کرده در نتيجه با گياه اصلی رقابت می کنند. در این حين گياه متضرر شده و رشد آن کاهش می یابد. 

اگر کود تازه مصرف شود حتماً بایستی حداقل 8 هفته قبل از کاشت به زمين اضافه شود.

روشهایمصرفکودهایشیمیایی

با آن که اهميت زیادی برای انتخاب کود مناسب و تعادل الزم بين عناصر غذایی قائل هستند ولی بایستی 
گفته شود که روش و موقع مصرف کود شيميایی خود نيز از اهميت بسزایی برخوردار است. کود بایستی 
طوری و موقعی به خاک داده شود که حداکثر استفاده را به گياه برساند. این عمل ایجاب می کند که روش 
مصرف کود با توجه به نوع کود و گياه تعيين شود. روش های مصرف کود شيميایی عبارتند از پخش در تمام 

سطح، نواری یا خطی، کپه ای، محلول پاشی و تزریق در خاک.
1-  پخشدرتمامسطحزمین: پس از افزودن کود به خاک توسط شخم سطحی کود با خاک مخلوط 
یا به زیر خاک می رود. مخلوط کردن کود با خاک در مورد کودهای نيتروژنه مانند اوره سبب جلوگيری از 
اتالف کود می شود اما در مورد کودهای فسفره و پتاسه که در خاک تحرک کمتری دارند سبب نفوذ بهتر 

کود در منطقه  ریشه می شود.
2-نوارییاخطی: در این روش کود را به صورت نوار در یک طرف و یا دو طرف بذر به فاصله 2 تا 5 

سانتی متر از ردیف کاشت بذرها در خاک قرار می دهند.
3- کپهای: کود را در حفره هایی در کنار بذر یا نشاء قرار می دهند. معموالًًً در درختان کود در شيارها یا 

گودال هایی که در سایه انداز درخت حفر می شوند قرار داده می شود.
4-  محلولپاشی:کودهای مایع یا کودهایی که محلول در آب هستند را روی اندام های هوایی گياه 
پخش می کنند. در این روش نکات مه از جمله غلظت کود یا محلول، ترکيب کود شيميایی و زمان محلول 
معمول  در ایران  قبل  از سال ها  درختان  برگ های  روی  غذایی  محلول  پاشيدن  است.  اهميت  حائز  پاشی 
بوده است. کودهای نيتروژنی بخصوص اوره، کودهای کامل جامد و مایع و بخصوص کودهای حاوی عناصر 
کم مصرف را می توان بخوبی از این طریق مصرف کرد. در مورد نيتروژن می توان از محلول اوره به غلظت 5 

تا10 در هزار را استفاده کرد. کودهای فسفری و پتاسی را از طریق محلول پاشی بکار نمی برند. 
5-  تزریقکوددرخاك: عموماً در تحقيقات و در گلخانه ها که عنصری خاص به مقدار معين و حداقل 
تلفات کودی مدنظر است از روش تزریق کود در کنار ریشه در خاک استفاده می شود. این روش کودپاشی 
در ایران معمول نيست ولی در صورتی که دستگاه تزریق کننده )شبيه سرنگ پزشکی اما تقریباً یک متر 
طول دارد( در دست باشد می توان آن را برای تزریق محلول عناصر کم مصرف در خاک اطراف درختان ميوه 

استفاده کرد. 
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بخشدوم:آب

مقدمه

استفاده از آبياری در فعاليت های زراعی، باغی و جنگلداری راهکار تامين کمبود آب مورد نياز رشد و 
پرورش گياهان است.

دائ در  رودخانه  یا  و  قنات  چاه،  مانند چشمه،  منابعی  باید  آبياری  نياز  مورد  مطمئن  آب  تامين  برای 
دسترس باشد. آب منبع با استفاده از نهر یا خط لوله به محل استفاده انتقال می یابد. آب وارد شده به مزرعه 
با استفاده از نهرهای فرعی یا سامانه آبياری تحت فشار بين گياهان کاشته شده در مزرعه، باغ یا نهالستان 
توزیع می شود. آشنایی با این روش ها در طراحی مناسب و کارآیی موثر سامانه آبياری اهميت خواهد داشت.

منابعتأمینآبنهالستان

مهم ترین موضوع در انتخاب محل یک نهالستان امکان دسترسی به آب الزم با کيفيت مناسب است. در برآورد و 
محاسبه حجم آب مورد نياز باید حداکثر سطح زیر کشت نهالستان مد نظر باشد. حساسيت نهال ها به کم آبی 
در سال اول بيشتر است ولی با توجه به افزایش حجم ریشه و شاخساره در سال دوم به بعد حجم آب مورد نياز 

بيشتر خواهد بود. در فصول گرم سال با افزایش تبخير و تعرق در گياهان نياز آبی آنها افزایش می یابد.
دورآبياری: فاصله زمانی بين دو آبياری متوالی را فاصله آبياری  نامند. فاصله آبياری به نوع و عمق خاک و 
شدت تبخير و تعرق بستگی دارد. مقدار آب مورد نياز گياهان به دو صورت نياز خالص آبياری و نياز ناخالص 
آبياری بيان می شود. نياز خالص آبياری مقدار آبی است که بتواند نيازهای آبی گياهان را برآورده کند ولی 

مقدار نياز ناخالص آبياری شامل مجموع نياز خالص آبياری به اضافه تلفات آب در حين آبياری  باشد.
عوامل مؤثر بر طول دوره آبياری: خصوصيات خاک، کيفيت آب، ویژگی های گياه و ویژگی های آب و هوای 
منطقه  تواند بر طول دوره آبياری مؤثر باشد. بنابراین  توان گفت که مقدار آب آبياری که در هر نوبت به گياه 
داده می شود تحت تأثير عوامل مختلف است. در طول جوانه زدن بذر به مقدار آب آبياری کم ولی به دفعات 
زیاد نياز است تا بستر بذر مرطوب بماند. با رشد گياه بر مقدار آبياری افزوده می شود ولی از تعداد دفعات 

کاسته  گردد. 

عواملمؤثربرانتخابروشهایآبیاری

1- مسائلمالی: مسائل مربوط به هزینه های سرمایه گذاری اوليه، تجهيزات و هزینه های نگهداری. 
2- وضعیتپستیوبلندیزمین: در زمين های دارای پستی و بلندی زیاد از روش آبياری سطحی 

)غرقابی( نمی توان استفاده کرد.
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3- بادخیزبودنیانبودنمنطقه: بادهای محلی  تواند در روش آبياری بارانی اختالل ایجاد کند.
4- خاكنهالستان: در خاک های سبک و شنی نباید از روش آبياری سطحی )غرقابی( استفاده شود 

چون بخش اعظم آب قبل از جذب توسط ریشه به اعماق خاک نفوذ  کند.
5- کیفیتآب: کيفيت آب در استفاده از روش های آبياری موثر است. اگر شوری خاک زیاد باشد باید از 
روش آبياری غرقابی استفاده کرد. استفاده از آبياری بارانی و آب شور به علت تبخير آب از سطح خاک یا برگ ها 
باعث صدمه به درختان می شود. آب شور موجب گرفتگی قطره چکان ها و بطور کلی رسوب گذاری و خوردگی 

در شبکه انتقال آب می شود.
6- نیرویانسانیمتخصص: در آبياری سطحی نيروی کارگری غيرمتخصص یا با تخصص کم مورد نياز 

است ولی در آبياری تحت فشار نيروی متخصص نياز  باشد.

انواعروشهایآبیاری

الف- آبیاریسنتی)سطحی(:در این روش آب تحت تاثير نيروی جاذبه در نهر منتقل و سپس در 
امتداد شيب زمين در کرت ها و نوارها توزیع می شود.

ب- آبیارینوین)تحتفشار(: در این روش آب در شبکه ای از لوله ها با فشار ایجاد شده از منبع 
)اختالف ارتفاع، فشار پمپ( به سمت محل مصرف هدایت شده، پس از توزیع از طریق شبکه لوله ایجاد شده 

در محل اسقرار گياه، رطوبت خاک را تامين می-کند.
ج-آبیاریزیرزمینی: در این روش آب آبياری با استفاده از لوله های زیر زمينی که در مجاورت ریشه 
گياه قرار دارند در سطح مزرعه توزیع می شود. ساختمان این لوله ها به نحوی است که آب از آنها نشت و 

خاک مجاور خود را مرطوب می نماید. 

روشهایآبیاریسطحی

1-آبیاریکرتی:استفاده از کرت ساده ترین و رایجترین روش آبياری سطحی است. در این روش زمين 
به قطعاتی مسطح و کوچک تقسيم شده بوسيله ی پشته محصور می شوند. آب آبياری با استفاده از نيروی 

جاذبه و از طریق مجرای بازشده در پشته یا لوله ارتباطی بين نهر آبرسان به کرت انتقال می یابد.
نياز به عمليات تسطيح دقيق زمين، اشغال سطح زیادی از زمين بوسيله ی پشته های احداثی، دشواری 
استفاده از ماشين در عمليات زراعی به دليل وجود پشته ها، نياز به زهکشی زمين)تخليه آب اضافه از خاک( 

و هدر رفت آب به شکل تبخير سطحی و نفوذ عمقی از معایب این روش آبياری می باشد. 
2-آبیارینواری: معموالًًً وقتی که محل کشت، زمين مستطيل شکل با شيب مالیم باشد زمين را به 
قطعاتی طولی تقسيم می کنند و بوسيله پشته قطعات را از یکدیگر جدا می نمایند. آب آبياری در ابتدای 
قطعات به نهر وارد می شود و تحت تاثير شيب مالیم قطعات تا انتهای مزرعه جریان می یابد. این روش معموالًًً 
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ًبرای کشت ردیفی غالت استفاده می شود.
 در این روش آبياری آب در شيارهای موازی با یکدیگر حرکت  کند و ضمن نفوذ در عمق خاک به جوانب 
شيارهای فرعی نيز نفوذ می کند. اغلب به روش آبياری نواری آبياری غرقابی هم  گویند. این روش آبياری در 
زمين های با شيب کم و دارای خاک مناسب که شيب طولی آن کمتر از یک درصد  باشد قابل اجرا است. 
معموالًًً نوارها توسط ادواتی مانند دیسک، خيش و یا پشته انداز ایجاد می گردد. طول و عرض نوارها به شيب 
زمين، بافت خاک و ميزان آب موجود برای آبياری بستگی دارد. بنابراین هر چه شيب زمين بيشتر باشد 
طول نوارها کمتر و هر اندازه شيب زمين کمتر باشد طول نوارها بلندتر انتخاب می شود. اگر خاک دارای بافت 

درشت یا شنی باشد طول نوار را کوتاه انتخاب می کنند.
هزینه تسطيح زمين های ناهموار، حجم آب مصرفی زیاد، بازده آبياری به شدت کم، فرسایش خاک در 
زمين های با شيب بيش از یک درصد، مصرف سطح زیادی از زمين به علت ایجاد کانال های آبرسانی و شيارها، 
عبور مشکل ماشين آالت، هدر رفت آب به شکل تبخير سطحی و نفوذ عمقی از معایب این روش آبياری 

می باشد. 
3-آبیارینشتی: دراین روش که آبياری جوی و پشته ای نيز ناميده می شود آب آبياری در جوی حد 
فاصل پشته ها وارد محدوده مزرعه می شود. گياهانی که بر روی پشته ها کاشته شده اند از خاک مرطوب شده 

با آب جاری درون جوی نياز خود را تامين می کنند.
هدر رفت آب به شکل تبخير سطحی و نفوذ عمقی از معایب این روش آبياری می باشد. 

4-آبیاریحوضچهای: در این روش آب را در حوضچه های مسطح جمع می کنند. از این روش برای 
شيرین کردن خاک های شور استفاده می شود.

هدر رفت آب به شکل تبخير سطحی و نفوذ عمقی از معایب این روش آبياری می باشد. 

روشهایآبیارینوین)تحتفشار(

1-روشبارانی: در این روش آب با فشار توسط آبپاش با سرعتی مساوی یا کمتر از سرعت نفوذ آب در 
خاک به صورت باران بر سطح زمين کاشت گياه پاشيده می شود و مانند قطرات باران خاک را مرطوب کرده و 

جذب گياه می شود.
اجزاء یک شبکه آبياری بارانی منبع آب، منبع تامين فشار، شبکه لوله های اصلی و فرعی، آب پاش و تانک 

کود می باشند.
انواع سنتی )ثابت و متحرک( و  آبياری بارانی با توجه به قطعات تشکيل دهنده و روش توزیع آب به 

مکانيزه )دوار، خطی، چرخ غلطان، گان( تقسيم می شود.
هدر رفت آب در هوای خشک و پراکنش نامناسب قطرات تحت تاثير جریان باد، هزینه باالی احداث شبکه، 

اختالل در باروری گل در زمان آبياری و کاهش مرغوبيت ميوه رسيده از معایب این روش به حساب می آید.
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2-روشقطرهای:در این روش آب به اندازه نياز گياه از منبع تا کنار گياه به وسيله لوله های آبرسانی 
تحت فشار منتقل و در انتها به شکل قطره کنار گياه ریخته می شود.

آب،  گيری  اندازه  وسایل  مثل  تنظيم  دستگاه های  پمپ،  شامل  قطرهای  آبياری  شبکه  یک   اجزاء 
و  فرعی  لوله  رابط،  لوله های  اصلی،  لوله  ماسهای(،  یا  توری  )شنی،  و صافی ها  آب  و وصل  قطع   شيرهای 

قطره چکان ها هستند که آب از آنها خارج شده و به سطح خاک  رسد.
 قطره چکان ها به شکلی طراحی شده اند که عالوه بر کاهش فشار داخل شبکه ميزان آب خروجی را هم 
کنترل می کنند و مقدار گذر آب از آن چند ليتر در ساعت است. آب پس از خروج از شبکه بر اثر نيروی ثقل 

در خاک نفوذ  کند.
توزیع قطره ای آب از تبخير آب جلوگيری می کند چون آب مستقيماً به ریشه گياهان  رسد و با توجه به 
توزیع محدود آب در سطح از رویش علف های هرز جلوگيری می شود. تلفات آب در این روش وجود ندارد و 
آب به مقدار نياز گياه در اختيارش قرار  گيرد. هزینه آماده سازی زمين در این روش بسيار اندک است، زیرا 
لوله های پلی اتيلنی مورد استفاده به راحتی قابل انعطاف هستند. در این روش امکان استفاده از کود مایع و 
سموم همراه با آبياری وجود دارد. تهویه ریشه گياه به راحتی انجام می شود و گسترش آفات و امراض به علت 
خيس شدن حداقل سطح زمين و شاخ و برگ گياهان بسيار محدود است. باد تأثيری بر عمليات آبياری ندارد. 
جدی ترین مشکل این روش مسدود شدن قطره چکان ها به علت وجود ذرات معلق در آب آبياری  باشد. 
همچنين رسوب تدریجی مواد محلول در آب نيز موجب مسدود شدن قطره چکان ها  شوند. چون در این روش 
آب، ناحيه محدودی از خاک را مرطوب  کند در نتيجه ریشه درخت هم در همان محدوده متمرکز می شود و 

از عناصر غذایی سایر قسمت های خاک استفاده ن کند.
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مقدمه

درختان به همراه درختچه ها، مهم ترین بخش جنگل ها را تشکيل می دهند. جامعه درختان و درختچه ها 
بر اساس آب و هوا و خاک هر منطقه متفاوت است و ترکيب درختان مختلف در هر قسمت از کره زمين 
به نوعی شکلی جنگل خاصی را به وجود آورده است. شناخت درختان و درختچه ها برای انتخاب گونه های 
مناسب جهت جنگل کاری چه در عرصه های جنگلی و چه به عنوان فضای سبز شهرها اهميت زیادی دارد. 
همچنين داشتن ارزش و کاربردهای گونه های مختلف درختی و درختچهای ما را در استفاده بهتر از آن ها 
کمک خواهد کرد. این مبحث در سه بخش به نحوه پراکنش جنگل های ایران بر اساس مناطق رویشی ایران، 

روش شناسایی درختان و درختچه های ایران و معرفی گونه های درختی و درختچهای ایران می پردازد.

بخشاول:پراکنشجنگلهایایرانبراساسمناطقرویشیایران

ایران به پنج منطقه خزری )هيرکانی(، ارسبارانی )نيمه مرطوب(، زاگرسی )نيمه  پراکنش جنگل های 
خشک(،  ایران تورانی )با جنگل های کوهستانی و بيابانی( و خليج عمانی )جنگل های خشک نيمه گرمسيری( 

تقسيم می شود.

الف-منطقهخزری)هیرکانی(

منطقه خزری حد شمالی جنوبی آن از سواحل دریای خزر تا دامنه البرز است. حدشرقی غربی آن از آستارا 
تا کرگان. مساحت این جنگل ها 1/9 ميليون هکتار است. بيشترین دما 35-28 درجه و کمترین دما 1/5-4 
درجه  باشد. درختان راش، بلوط، افرا، ممرز، ملج، زبان گنجشک، توسکا و نمدار در این منطقه رشد می کنند. 

جنگل های شمال ایران بر اساس نوع رویش گياهان به چهار دسته تقسيم  شوند:
دارند. این قسمت در گذشته  قرار  از سطح دریا  از 400 متر  ارتفاع کمتر  1- جنگل های جلگه ای: در 
انبوه بود اما امروزه به مناطق مسکونی و کشتزار تبدیل شده است. پارک سی سنگان و پارک جنگلی نور از 
بقایای این جنگل ها هستند. بقایای گياهان این جنگل ها از درختان شمشاد، سفيد پلت، ليلکی، انار و توسکا 

پوشيده شده اند.
2- جنگل های پایين بند: ارتفاعات بين 700-400 متر در بعضی جاها تا 1000 متر هم می رسد. در این 
جنگل ها درختان انجيلی در فصل پایيز مناظر زیبایی ایجاد می کنند. درختانی که در این ناحيه دیده می شود 

شامل سرخدار، انجيلی و داغداغان می باشند.
3- جنگل های ميانبند: در ارتفاعات بين 2000-1000 متر می باشند. جنگل های راش که صنعتی ترین 
چوب را دارند در این منطقه وجود دارد. گونه های درختی بارانک، ملج، توسکا یيالقی و خرمندی همراه با 

گونه راش در این جنگل ها مشاهده  شوند. 
4-جنگل های باالبند: در ارتفاع باالی 2000 متر  باشند. در این ارتفاع پوشش درختی کاهش  یابد. در 
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درخت  جوامع  در این  منتها  ظاهر  شوند  ممرز  و  بلوط  گونه های  بار  دومين  برای  راش  جنگل های  باالی 
بلندآوری جای بلوط بلند مازو و درخت لور جای ممرز را  گيرد. این جامعه تا مرز جنگل که حدود 2500 و گاهی 
هم تا 2700 متر ارتفاع از سطح دریا  باشد امتداد  یابد. عالوه بر اوری و لور گونه های بلوط و مای مرز در این 

قسمت دیده  شوند.
جوامع سوزنی برگان منطقه هيرکانی: در منطقه هيرکانی جوامع محدودی از سوزنی برگان نيز وجود دارد 

که اهميت فراوانی دارند و عبارتند از: جامعه زربين، سرو خمره ای و سرخدار.

ب-ارسبارانی)نیمهمرطوب(

منطقه ای است نيمه مرطوب و حفاظت شده. این منطقه کوچکترین منطقه رویشی ایران است. گونه های 
شاخص آن شامل درخت پر، بداغ، زغال اخته، هفت کول، آق پاليت و...  باشد.این منطقه فنس کشيده و 

حفاظت شده است.

ج-منطقهزاگرسی)نیمهخشک(

از جنوب آذربایجان شرقی و غربی تا استان فارس را در بر  گيرد. مساحت این جنگل ها 3/5 ميليون هکتار 
است. ميزان بارندگی ساالنه کمتر از 750 ميليمتر  باشد. این جنگل ها به علت عوارض و پستی و بلندی و 
عوامل محيطی و دخالت انسانی بریده بریده شده اند. طول آن در سرتاسر زاگرس حدود 100-50 کيلومتر 
متغيير است. در ارتفاع 750 متر از سطح دریا جنگل های بنه و بادام قرار دارند. از ارتفاع 2000-1000 متر 
جامعه بلوط قرار دارند. از 2500 متر جامعه جنگل های مخروبه ارس آغاز می شود و تا 3000 متر ادامه دارد.

د-منطقهایرانتورانی)باجنگلهایکوهستانیوبیابانی(

بزرگترین منطقه رویشی ایران است و 3/4 خاک کشور را در بر  گيرد. 69 درصد از گياهان فلور ایران را 
تشکيل  دهد. یعنی 300 نوع گونه گياهی. بارندگی کم و فصل خشک طوالنی و نوسانات فراوان حرارتی از 
ویژگی های این منطقه است. بر حسب ارتفاع از سطح دریا به دو بخش دشتی و کوهستانی تقسيم می شود. 
ارتفاع منطقه دشتی 1500-800 متر است. گياهان این منطقه مانند گون و درمنه و گياهان شور پسندی 
مانند تاغ، گز، قوچ و درخت ریش بز. در بخش کوهستانی ارتفاع از 1500 متر باالتر است. پوشش گياهی بادام و 
پسته و ارس  باشد. بارندگی ساليانه 400-200 ميليمتر متغيير است. رویش های منطقه ایران تورانی به شدت 

تحت تاثير فعاليت های مخرب انسانی قرار دارند.

ه-منطقهخلیجعمانی)جنگلهایخشکنیمهگرمسیری(

ارتفاع منطقه از سطح دریا 1000-0 متر متغيير است. بارندگی ساالنه 350-70 ميلی متر است. حرا 
و چندل از گونه های گياهی این منطقه است. چوب درختان حرا و چندل تجاری نيست. روستائيان از چوب 
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جوانه زنی به عنوان سوخت و علوفه استفاده می کنند. در بخش دیگری از این منطقه درختچه های خاردار به 
صورت باز و تنک دیده  شوند مانند انواع آکاسيا، ابریشم هندی، بادام هندی، کهور، توج، چوج و انجير بنگالی.

بخشدوم:شناساییدرختانودرختچههایایران

اندام های مهم و موثر در شناسایی درختان و  ابتدا الزم است  از یکدیگر  برای شناسایی گونه های جنگلی 
درختچه ها را بشناسيم. از جوانه، برگ، شاخه، گل، ميوه، پوست و شکل عمو درخت می توان برای شناسایی 
گونه های مختلف درختان و درختچه ها استفاده کرد. اندام هایی که برای شناسایی گونه های گياهی می توان 

استفاده کرد شامل جوانه، برگ، شاخه، گل، ميوه، پوست و شکل عمو درخت است.

الف-جوانه

جوانه ها در گياهان دو نوع اند:
1-  جوانه رویشی: جوانه ای است که تبدیل به یرگ می شود.

2-  جوانه زایشی: جوانه ای است که تبدیل به گل می شود.
ویژگی های جوانه که در شناسایی گونه هابکار  رود عبارتند از:

-شکلجوانه:مثال شکل جوانه دوکی در گياه گردو و جوانه مخروطی در گياهانی مانند زبان گنجشک 
دیده می شود.

-طرزقرارگرفتنجوانهبررویشاخه: گياهان از نظر نحوه قرار گرفتن بر روی شاخه سه نوع اند: 
چسبيده به شاخه، عمود برشاخه و جوانه برافراشته.

در درخت کنار و عناب جوانه عمود بر شاخه است. در صنوبر و بلوط جوانه افراشته است و در بيد جوانه 
چسبيده به شاخه است.

- رنگجوانه: معموالًًً یا طالئی یا قهوه ای  یا سياه است. جوانه طالئی در راش، قهوه ای در انجيلی و در 
بيد سياه دیده شده است.

-زاویهانحرافجوانه: ممکن است جوانه ها متقابل باشند یعنی جوانه ها رو به روی هم و یا در مقابل هم 
قرار  گيرند مانند افرا و شمشاد و یا پيرامونی باشد یعنی سه تایی باشد مانند خرزهره و یا مجتمع یا گروهی 
باشد یعنی جوانه از یک محل خارج شود مانند گل سرخ، انار و گالبی و یا متناوب باشد، در متناوب جوانه ها 
بطور مارپيچی دور ساقه قرار دارند. در برخی درختان در دو ردیف و در برخی در سه ردیف و برخی 5، 6 و 

8 ردیف جوانه در ساقه دارند.

ب-ویژگیهایبرگ

از نظر شکل و نوع برگ: برگ ها از نظر شکل و نوع 4 دسته هستند:
1-  برگ ساده: در برگ ساده دمبرگ به یک برگچه متصل است مانند چنار و نارون.
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2-  برگ مرکب: دمبرگ تعدادی برگچه دارد و برگ مرکب می تواند پنجه ای و شانه ای باشد.
3-  برگ مرکب تک شانه ای
4-  برگ مرکب دو شانه ای

حاشيه برگ صاف مانند شمشاد و حاشيه دندانه دار مانند ممرز و آزاد و حاشيه لوبدار مانند چنار و پلت.
از نظر رنگ برگ، رنگ های سبز مانند شمشاد و سرخدار، سرخ مانند درخت پر و افرا، سبز مانند زیتون و 

خاکستری مانند سنجد در برگ های مختلف گياهان دیده می شود.
به مجموعه آرایش رگبرگ ها در داخل برگ ها که در گونه های مختلف متفاوت است رگبرگ بندی  گویند. 

انواع رگبرگ بندی شامل موارد زیر است: 
- کمانی مانند کنار و داغداغان

- مایل یا همدوش مانند خرمندی و مورد
- شانه دندانه ای در بلند مازو و آزاد 

- پنجه ای در افرا و چنار

ج-گل

اندام زایشی گياه گل است. یک گل کامل دارای گلبرگ، کاسبرگ، پرچم و مادگی  باشد مانند گل رز. 
گل ها یا دو جنسی اند و یا تک جنسی  باشند. در گل دوجنسی اندام نر و ماده )پرچم و مادگی ( بر روی یک 
گل وجود دارد. در گل های تک جنسی اندام نر و ماده از هم جدا هستند، مانند گردو و بيد. گل های تک جنسی 
به دو شکل دیده  شوند یا ساده هستند مثل فندوق و بلوط یا مرکب اند که به گل های مرکب شاتون نيز  گویند. شاتون 

تک جنسی مرکب است. به عنوان مثال گل های نر در گردو شاتون است )یعنی تک جنسی مرکب(.

انواعدرختانازنظرنوعگل

1-  گل یک پایه: گل یک پایه یعنی گل نر و ماده روی یک درخت وجود دارند، مانند فندوق.
2-  گل دو پایه: گل نر و ماده روی یک درخت قرار ندارند مانند خرما.

3-  آندروژن: گل نر و ماده جدا از یکدیگر قرار دارند ولی روی یک محور گل قرار گرفته اند مانند شاه بلوط.
4-  پلی گام: عالوه بر گل های دو جنسی دارای گل های نر و ماده و یا هر دو بصورت تک جنسی است 

مانند ليلکی.

د-پوستدرخت

پوست تنه درختان نيز گاهی به شناسایی آن ها کمک می کند. رنگ پوست در توس سفيد است و در 
انجيلی برنزی رنگ است. ریزان یا دائ بودن فلس های روی پوست در شناسایی درختان کمک  کند. مثاًل در 

چنار فلس های پوست  ریزند ولی در نارون دائ هستند.
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ه-  شکل تاج درخت: شکل تاج در شناسایی درختان نقش مه دارد مثال تاج کروی در داغداغان، مخروطی 
در سرو شيراز، مجنون در بيد مجنون، گسترده در نمدار و چتری در آکاسيا.

ردهبندیگیاهی

تعریف گونه: افراد یک جامعه که دارای ویژگی های مشابه هستند و  توانند باهم آميزش کنند و افرادی 
مشابه خود را به وجود آورند یک گونه را تشکيل  دهند.

تعریف جنس: تعدادی از گونه هاکه دارای ویژگی های مشابهی هستند در یک جنس قرار  گيرند.
تعریف خانواده: تعدادی از جنس ها که در برخی ویژگی ها مشابه هستند.

واحدهايردهبندي

گياه شناسان به منظور برقراري ارتباط با سایر متخصصان و دسته بندي گياهان، پس از نام گـذاري آنهـا 
از سطوح معيني  این نظام طبقه بندي شده  قرار مي دهند.  از واحد هاي طبقه بندي  را در سلسله مراتبي 
تشکيل شـده است نظير گونه، جنس و خانواده. افرادي را که شباهت  هاي اساسي با یکدیگر دارند و در اثر 
آميزش، مشابه خود را به وجـود مـي آورنـد، گونـه ناميده مي شوند. جنس واحدي است مشتمل بر تعدادي 
گونه با این مشخصه که شباهت بين گونه  هاي یک جنس بيـشتر از شـباهت آنها با گونه  هاي مربوط به سایر 
جنس  هاي همان خانواده است. یعني مجموعه اي از گونه  هاي بسيار نزدیک. خانواده واحدي است که از یک 
یا چندین جنس که از نظـر بعـضي از صـفات شـبيه یکدیگرنـد تـشکيل شـده اسـت. جنس  هاي بعضي 
خانواده ها خيلي شبيه و نزدیک به هم بوده و داراي تيپ واحدي هستند، در حالي که بعضي از خانواده ها 
داراي جنس  هاي متفاوت هستند که بعضي خواص آنها مشترک است و خانواده زنجيره اي ناميده مي شود. 
در بعضي از خانواده ها، دو یا چند زیر خانواده وجود دارد که زیر خانواده ها نيز ممکن است قبيله یـا طـوایفي 

داشته باشد. مجموع خانواده  هایي که در آنها چندین صفت مشترک وجود دارد، راسته ناميـده مـي شـود. 

خانوادهکاج

درختاني تکپایه با تنه مشخص و انشعابات فراهم یا متقابل، برگ ها باریک، خطي و یا سوزني شکل، منفرد 
یا فراهم و با آرایش حلزوني در طول ساقه قرار دارند و حاوي کانال  هاي رزیني مي باشند. مخروط ها تک 
جنسي و مرکب از پولک  هایي متعدد هستند که با آرایش حلزوني به دور محور مرکزي مخروط قرارگرفته اند. 
مخروط نر در سطح زیرین هر پولک داراي دو کيسه گرده )ميکروسپورانژ( و پولک  هاي مخروط  هاي ماده، 
حاوي دو تخمک در سطح فوقاني است. مخروط ماده تا زمان رسيدن دانه به رشد خود ادامه داده و چوبي 
مي شود و در این زمان داراي پولک  هاي پایا یا ریزان است. شکل پولک ها و مخروط ها، از گونه اي به گونة 

دیگر متفاوت است. دانه ها فاقد یا واجد باله است و لپه ها به تعداد زیاد دیده مي شوند.
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این خانواده متعلق به راستة کونيفرالس بوده و داراي 10 جنس و بيش از 250 گونه است که تمامي آنها در 
نيمکرة شمالي و مخصوصاً منطقه معتدله انتشار دارند. هيچ یک از گونه  هاي خانواده کاج در ایران داراي پراکندگي 
طبيعي نيستند، ولي گونه  هاي چندي از این خانواده از دیرباز در مناطق مختلف کشور کاشته مي شوند. ازجمله 
مهم ترین گونه  هاي غيربومي کاج معمولي یا کاج ترلن است که بومي دشت الدار گرجستان است. گونه  هاي دیگري 

نيز از جنس کاج )پينوس(، جنس پيسه آ، کاج نوئل و جنس سدروس سدر در ایران کاشته مي شوند. 
تقریباً تمامي گونه  هاي خانوادة کاج از اهميت اقتصادي برخوردارند. چوب بسياري از آنها داراي مصارف عمده 
و گوناگون صنعتي ازجمله در صنایع چوب و کاغذ است. بسياري از گونه ها نيز به عنوان درختان زینتي در پارک ها 
و فضاي سبز شهرها و جنگل-کاري ها کاشته مي شوند. رزین حاصل از گونه  هاي پينوس، آبيس، الریکس و تسوگا 

داراي مصارف صنعتي و دارویي است. دانه برخي کاج ها نظير پينوس پينه آ به مصرف تغذیه انسان مي رسد.

خانوادهسرو

درختان و درختچه  هایي یکپایه یا دوپایه و رزین دار هستند. برگ ها متقابل و فراهم و فلسي شکل، فشرده و یا نيزه اي 
شکل بوده و غالباً نوک تيز مي باشند. اندام  هاي زایشي گونه  هاي تکپایه و دوپایه، متشکل از مخروط  هاي 
کوچک انت هایي، محوري یا مجتمع است. مخروط نر کوچک و معموالًًً در سطح زیرین پولک  هاي آن 2 الي 
4 کيسة گرده قراردارد. مخروط  هاي ماده روي شاخه  هاي کوتاه )شاخک( قرار داشته و شامل 1 یا تعداد 
بيشتري تخمک در یک یا چند ردیف واقع در قسمت فوقاني پولک هستند. مخروط ماده رسيده، کوچک، 
خشک و چوبي یا کروي شکل و کم و بيش گوشتي است. پولک  هاي مخروط ماده ممکن است پس از رسيدن 
دانه ها ازهم بازشده و یا متصل به هم باقي بمانند. دانه ها جدا و یا به ندرت چند دانه با هم در یک آندوکارپ 
قرارندارد. لپه ها معموالًًً 2 و گاهي اوقات به تعداد 3 تا 6 عدد مي باشند. خانوادة سرو نظير خانواده کاج به راسته 
کونيفرالس تعلق داشته و گونه  هاي آن در تمام نقاط انتشار دارند. خانواده سرو شامل 20 جنس و 130 گونه است. 

خانوادهسرخدار

بيضي  و  رزین  کانال  فاقد  و  متناوب  هستند.  زیاد  انشعابات  داراي  و  دوپایه  درختچه  هایي  یا  درختان 
کشيده تا مستطيلي شکل اند. اندام زایشي ماده منحصراً از یک تخمک انت هایي تشکيل یافته است. قاعده 
آن پوشش گوشتي و آبدار و رنگيني به نام آریل قراردارد که به هنگام رسيدن دانه ها فنجاني شکل است. 
خانـوادة تاکساسه به راستـة تاکسالس تعلـق داشته و شامـل 5 جنس و حـدود 20 گونه است که در نيمکرة 

شمالي انتشار دارند. 
چوب گونه  هاي مختلف خانوادة سرخدار داراي مصارف صنعتي است و به عبارت دیگر داشتن خاصيت 
االستيسيته و مقاومت زیاد در برابر رطوبت در ساختن ساختمان وخانه  هاي چوبي و وسایل ورزشي به کار 
مي رود. برخي از گونه  هاي این خانواده به عنوان درختاني زینتي کاشته مي شوند، ولي چون تمام قسمت  هاي 
سرخدار به جزء پوشش رنگين دانه، سمي است لذا کشت آن در پارک ها و اماکن عمومي چندان رایج نيست.
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خانوادهانجیلي

این خانواده از 23 جنس و حدود 100 گونه تشکيل شده است که داراي پراکنش منطقي در مناطق 
نيمه گرمسيري و معتدله هر دو نيمکره مي باشد. گياهان این خانواده درختان یا درختچه  هایي با برگ  هاي 
به صورت  با کرک  هاي ستار هاي مي باشند. گل آذین  غالباً  و  داراي گوشوارک  پنجه اي،  یا  متناوب، ساده 
خوشه اي یا مجتمع و گاهي اوقات داراي گریباني از براکته  هاي رنگين هستند. گل ها دوجنسي یا تک جنسي و 
تکپایه یا دوپایه اند. کاسة گل متشکل از 5-4 کاسبرگ متصل به هم و جام گل 4 یا 5 گلبرگ جدا و یا کاًل 
فاقد گلبرگ مي باشند. پرچم ها به تعداد 4 الي 8 عدد هستند. تخمدان زبرین یا زیرین و مرکب از 2 برچه 
متصل به هم، خانه اي و هر خانه حاوي یک یا چند تخمک مي باشند. تخمک ها داراي تمکن محوري اند. ميوه 

کپسول با برون بر چوبي و دانه ها داراي رویان راست و آندوسپرم مي باشند. 

خانوادهچنار

این خانواده منحصراً از یک جنس به نام پالتانوس تشکيل شده که در حدود 10 گونه دارد و همة گونه ها 
)به جزء گونه های اورینتاليس و ایندوچينا( در آمریکاي شمالي پراکنش دارند. درختان چنار گياهاني هستند 
با برگ  هاي گوشوارک دار و گل آذین کله اي به نام سرسان است. چنار اساساً درختي زیبا و نسبتاً بلند است. 
ساقة آنها پوست صاف دارد و هر ساله پوست قدیمي آن به صورت قطعاتي بزرگ و کوچک از تنه جدا مي شود و 
جاي آن به صورت لکه  هاي سفيد تا مدت ها بر سطح پوست تازه باقي  مي-ماند. برگ ها داراي پهنک بزرگ 
پنجه اي، دمبرگ نسبتاً بلند و گوشوارک بزرگ ولي بي دوام و زود اُفت هستند. درختي است یکپایه، داراي 

گل  هاي تک جنس است.

خانوادهراش)فاگاسه(

این خانواده از 8 جنس و حدود 1000 گونه تشکيل شده و یکي از عناصر مهم درختي در مناطق معتدله و 
گرمسير مي باشد و به  جزء نواحي استوایي آمریکا و آفریقاي جنوبي در تمام نقاط انتشار دارند. گياهان این 
خانواده به صورت درختان و درختچه  هایي تکپایه با برگ  هاي ساده، متناوب، داراي خزان یا هميشه سبز 

هستند. گل ها روي گل آذین سنبله آویخته قرارگرفته اند.
این خانـواده به سه زیرخانواده تقسيـم مي شود. یک گونه از جنس فاگوس به نام راش در جنگل  هاي 
شمال ایران، یک گونه از جنس کاستانه آ به نام شاه بلوط در جنگل  هاي ارتفاعات گيالن و باألخره 7 الي 10 
گونه از جنس بلوط در جنگل  هاي شمال و غرب ایران انتشار دارند. درختان راش و بلوط از مهم ترین درختان 
جنگلي ایران محسوب گردیده و چوب آنها داراي مصارف صنعتي است. ميوه بلوط و شاه بلوط در برخي 
مناطق به مصرف تغذیه انسان، دام و طيور مي رسد. تانن حاصل از گال  هاي بلوط در صنایع رنگ سازي و 
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چرم سازي مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين مواد قندي که از فعاليت گروهي از حشرات مکنده در روي 
برگ  هاي بلوط جمع مي گردد به نام گز علفي خوانده شـده و داراي مـورد استفاده دارویي محلي )به خصوص 

در غرب ایـران( است.

خانوادهغان

در مناطق معتدله نيمکره شمالي  از 6 جنس و حدود 170 گونه تشکيل شده که عمدتاً  این خانواده 
پراکنده اند. گياهان این خانواده به صورت درختان و درختچه  هایي تکپایه با برگ  هاي متناوب ساده و داراي 
گوشوارک مي باشند. گل  هاي نر منفرد و یا به تعداد 3 عدد در پاي هر براکته و مجموعاً بر روي گل آذین 
آویخته قرارگرفته اند. چوب گونه  هاي این خانواده مورد بهره برداري قرارگرفته و گونه  هاي مختلف آن جهت 
ایجاد فضاي سبز یا به عنوان درختان و درختچه  هاي زینتي در پارک ها و حاشيه خيابان ها کاشته مي شود. 

ميوه فندق در سطح وسيعي مورد استفاده قرارمي گيرد. 

خانوادهنارون

درختان و درختچه  هایي با برگ  هاي معموالًًً متناوب و ساده و داراي گوشوارک مي باشند. پهنک برگ ها 
معموالًًً در قاعده نامتقارن هستند. گل آذین منفرد، گرزن و یا مجتمع و دسته شده است. گل ها دوجنسي 
یا تک جنسي و یا داراي دو نوع گل  هاي نر و ماده مي باشند. خانواده نارون از 16 جنس و حدود 200 گونه 
قرارمي گيرد.  بهره برداري  مورد  اوجا  و  ملج  گونه  هاي  به خصوص  گونه ها  غالب  است. چوب  یافته  تشکيل 

بسياري از گونه  هاي نارون و داغداغان در فضاي سبز شهرها مورد استفاده قرارمي گيرند.

خانوادهتوت

این خانواده شامل 75 جنس و حدود 3000 گونه است که عمدتاً در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري و 
تعداد معدودي هم در مناطق معتدله پراکنش دارند. گياهان خانواده توت درختان و درختچه  هایي هستند که 
معموالًًً داراي شيرابة سفيد رنگي مي باشند و به صورت تکپایه یا دوپایه دیده مي شوند. برگ ها متناوب، ساده، 
هميشه سبز یا خزان دار و با گوشوارک ریزان مي باشند. از جنس توت نيز دو گونه به نام  هاي توت سفيد و 
شاه توت در غالب نقاط ایران کاشته شده و توت سفيد در جنگل  هاي شمال ایران به-صورت خودرو درآمده 
است. ميوه انجير و توت داراي مصارف خوراکي هستند. از برگ  هاي توت در پرورش کرم ابریشم استفاده 

به عمل مي آید. بسياري از گونه  هاي انجير به عنوان درختان و درختچه  هاي زینتي پرورش داده مي شوند.
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خانوادهگردو

این خانواده از 7 جنس و حدود 50 گونه تشکيل شده  است که عمدتاً در مناطق معتدله و نيمه گرمسيري 
نيمکرة شمالي پراکنش دارند. گياهان این خانواده درختاني تکپایه با برگ  هاي متناوب و مرکب شانه اي و 
معّطر و فاقد گوشوارک مي باشند. یک گونه از جنس گردو در جنگل  هاي شمال و غرب و یا به صورت کاشته 
شده در غالب نواحي ایران مشاهده می شود. ميوه آن شفت بوده و برگ، پوست درخت و ميوه حاوي تانن 
مي باشـد کـه از مواد دارویي و صنعتي است. چوب گردو با نقش  هاي زیبا از مرغوب ترین و زیباترین چوب ها 
جهت تهيه روکش مي باشد و دانه مغذي و داراي روغن است. یک گونه از جنس لَرگ در جنگل  هاي شمال 
ایران مي روید کـه داراي بـرگ  هاي مرکب بوده و ميوه آن بر خالف گردو، خشک و از نوع فندقه بالدار است.

چوب گونه  هاي مختلف گردو اهميت خاصي دارد و داراي مصارف صنعتي است. همچنين دانه  هاي آن 
نيز مصرف خوراکي دارد. از برگ ها و پوست ميوه آن نيز در صنایع رنگرزي استفاده به عمل مي آید. برخي از 

گونه  هاي این خانواده به عنوان درختان زینتي کاشته مي شوند.

خانوادهگز

این خانواده از 4 جنس و حدود 120 گونه تشکيل شده که عمدتاً در مناطق معتدله و گرمسيري و در 
رویشگاه  هاي گرم و خشک، شور و کویر مي رویند.

خانوادهبید

این خانواده از 4 جنس و حدود 350 گونه تشکيل شده است که عمدتاً در مناطق معتدله )تعدادي کم 
برگ  هاي ساده،  با  و درختچه  هایي دوپایه،  دارند. درختان  پراکنش  نيمکرة جنوبي  درمناطق گرمسيري( 
متناوب و گل ها در روي گل آذین سنبلة آویخته )دم گربه اي(، قرار داشته و تک جنسي اند. هر گل توسط 
برگ  هاي دربرگرفته شده است. گل ها فاقد پوشش گل است. خانوادة بيد از 2 جنس بيد )500 گونه( و صنوبر 
)35 گونه( تشکيل شده است. از چوب درختان صنوبر و سفيدپلت در صنعت و از گل  هاي بيدمشک در تهيه 
عرق بيدمشک استفاده مي شود. پوست تنة برخي از گونه  هاي هر دو جنس در این خانواده مصارف دارویي 
دارد. گونه  هاي مختلف این خانواده نظير بيد مجنون، بيد مرجاني و سپيدار به   عنوان درختچه و درخت زینتي 

در شهرها و پارک ها استفاده مي کنند.

خانوادهگلرز

این خانواده از 122 جنس و حدود 3370 گونه تشکيل شده که همه جازي بوده و در مناطق معتدلة 
نيمکره شمالي از تمرکز بيشتري برخوردارند. این ها شامل درختان، درختچه ها و گياهان علفي هستند. گروه 
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کثيري از گياهان این خانواده داراي ارزش اقتصادي مهمي هستند از جمله از نظر ميوه جات خوراکي سيب، 
گالبي، به، ازگيل، تمشک، توت فرنگي، آلو، زردآلو، هلو، آلبالو و گيالس و بادام از مهم ترین آنها هستند. 
گونه  هاي متعددي از جنس  هاي اسپيره، نسترن و گل سرخ، کریا، به ژاپني، شيرخشت زینتي، شيرخشت و جل 
به عنوان گياهان زینتي کشت مي شوند. از چوب انواع جنگلي آن به خصوص دیو آلبالو در صنعت استفاده مي شود. 

خانوادهنخودیالوبیا

 این خانواده از 700 جنس و حدود 17000 گونه تشکيل شده که همه جازي هستند و محصوالت غذایي 
مهمي همچون حبوبات در آن جاي مي گيرند. لگوم ها درختان، درختچه ها و گياهاني علفي مي باشند. این 
خانواده معموالًًً به سه خانواده تقسيم مي شود. کليه حبوبات از جمله لوبيا، نخود، عدس، ماش، نخودفرنگي، 
باقاال و لوبياي چشم بلبلي که بخش اعظمي از غذاي انسان را تشکيل مي دهند به این خانواده تعلق دارند. 
بادام زميني و سویا به عنوان دانه  هاي روغني مورد استفاده قرار مي گيرند. برخي از جنس ها نظير یونجه، 
شبدر، اسپرس، ماش و ماشک به عنوان مهم ترین گياهان علوفه اي شناخته مي شوند. ميوه تمبر  هندي به 
مصرف تغذیة انسان مي رسد. چوب گونه  هاي مختلف آکاسيا، اقاقيا، شيشم، ليلکي و کهور داراي مصارف 
صنعتي است. نيل توليد رنگ مي کند و صمغ رزین آکاسيا، کوپافرا و همينا داراي مصارف مختلف است. 
کتيراي حاصل از گونه اي و ریشة شيرین بيان مصارف دارویي دارند و باالخره گونه  هاي چندي از جنس  هاي 
و  درختان  و  گياهان  به عنوان  دیگري  متعدد  درختان  و  ابریشم  اقاقي،  پيچ  ارغوان،  نخودي،  طاووس، گل 

درختچه  هاي زینتي کشت مي شوند. 

خانوادهچندلیامانگرو

این خانواده از 16 جنس و 120 گونه تشکيل شده است که عمدتاً در مناطق گرمسيري جنگل  هاي 
باراني زندگي مي کنند. مهم-ترین جنس این خانواده ریزوفورا نام دارد که از گياهان اصلي تشکيل دهندة 
جنگل  هاي مانگرو است. این گياهان به صورت درخت یا درختچه بر سطح زمين  هاي باتالقي و گل و الي 
سواحل دریا مي رویند و با داشتن ریشه  هاي نابجاي کماني مشخص اند. این ریشه ها ابتدا روي تنة اصلي و 
سپس روي شاخه ها و ساقه  هاي فرعي ظاهر مي شوند و با دراز شدن بخش رأسي وارد آب و داخل لجن 
کف ساحل مي گردند. ساقة ریزوفورا به علت دارا بودن خاصيت ارتجاعي و کمانه ایي از ریشة نابجا در اطراف 
خود که به داخل الي و لجن کف ساحل فرو مي روند مهار مي شود و مقاومت و استحکام فوق العاده اي پيدا 
مي کند و به خوبي مي تواند در زیر ضربات کوالک ها و هجوم امواج مقاومت کند. دانة ریزوفورا در روي درخت و 
درون ميوه مي روید و قبل از جدا شدن ميوه از درخت، محور زیر لپه ا ي آن بر اثر رشد زیاد از ميوه خارج 
مي شود و در هوا معلق مي ماند. این محور آنقدر دراز مي شود تا بتواند ریشه چة گياهک را که در رأس آن 
قرار دارد به داخل آب و به کف بستر برساند. از این پس ارتباط گياهک از پایة مادر قطع مي شود و گياهک 
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به سرعت شروع به رشد مي کند. پوست ساقة بعضی از آنها به علت سرشار بودن از تانن جنبة تجارتي دارد و 
یکي از منابع طبيعي کشور هاي دارندة جنگل  هاي مانگرو به شمار مي رود در ایران فقط یک گونه آن هم از 

جنس ریزوفورا در سواحل گرم جنوب ایران گزارش شده است. 

خانوادهمورد

این خانواده از حدود 100 جنس و 3000 گونه تشکيل شده که در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري و 
به ویژه در آمریکا و استراليا پراکنش دارد. گياهان خانوادة مورد همگي گياهاني چوبي و به صورت درختچه و 
یا درختاني با برگ  هاي کامل، متقابل، چرمي و بدون گوشوارک و معّطر هستند. تعدادی از گونه  هاي این 

خانواده در ایران هم پراکنش دارد.

خانوادهزغالاخته

خانواده زغال اخته به دو زیر  خانواده تقسيم مي شود. این خانواده از حدود 13 جنس و بيشتر از 100 گونه 
تشکيل شده که عمدتاً در مناطق معتدلة نيمکره شمالي و تعدادي از گونه  هاي هم در مناطق گرمسيري و 
نيمه گرمسيري پراکنش دارند. 2 گونه از این خانواده غالباً در مناطق شمالي ایران انتشار دارند. ميوه برخي 
از آنها نظير زغال اخته به مصرف تغذیه انسان مي رسد و چوب گونه  هاي درختي آن در ساخت ابزار و آالت 

چوبي به کار مي رود.

خانوادهفرفیون

این خانواده از حدود 300 جنس و بيشتر از 5000 گونه تشکيل شده  است که عمدتاً در مناطق گرمسيري و 
تعدادي هم در مناطق معتدله مي رویند. اینها گياهاني دوپایه یا تک پایه، علفي یا غالباً درختچه و درخت و 
یا گاهي کاکتوس شکل و اغلب واجد شيرابه مي باشند. حدود 100 گونه از جنس افوربيا تقریباً در سرتاسر 
ایران گسترش دارند. کائوچو از شيرابة درخت هوآ تهيه مي-شود. از دانة کرچک براي تهية روغن کرچک 

استفاده مي شود.

خانوادهشمشاد

این خانواده از 6-4 جنس و حدود 100 گونه تشکيل شده که عمدتاً در مناطق معتدله، گرمسيري و 
نيمه گرمسيري پراکنش دارند. گياهان خانواده شمشاد درختچه  هایي واجد برگ  هاي کامل، پایا، چندساله، 
به صورت  که  است  بـوکسوس)شمشاد(  خانواده  این  جنس  مهم ترین  هستند.  تک جنسي  گل  هایي  با 

درختچـه  هاي زینتي در پـارک ها و حاشيـة خيابان ها کشت مي شود.
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خانوادهعّناب

این خانواده از 58 جنس و حدود 900 گونه تشکيل شده است که همه جازي مي باشد و داراي کاربرد هاي 
دارویي، زینتي و حتي خوراکي مي باشد. ترکيباتي که از گياهان خانواده عناب استخراج مي شوند در داروسازي و 
درمان بيماري ها معموالًًً به صورت خوراکي یا استعمال خارجي مورد استفاده قرار مي گيرند و به ویژه براي 
مداواي بيماري  هاي پوستي بسيار مؤثرند. از پوست ساقة گونة فرانگوال، که به بوردن موسوم است، فرانگولوزید و 
گلوکوزید هاي مختلف دارویي به دست مي آورند. از پوست گونة پورشيانا و همچنين از ميوة گونة کاتارتيکا 

رنگ  هاي سبز نقاشي و نيز از دانة گونة انفکتوریا مادة رنگين زرد گرفته مي شود.

خانوادهافرا

این خانواده از 2 جنس و حدود 152-102 گونه دارد که همه جازي بوده و در مناطق چين از تمرکز 
بيشتري برخورداراست. درختان و درختچه  هایي با برگ  هاي متقابل دمبرگ دار و فاقد گوشوارک مي باشند. 
پهنک برگ ها معموالًًً ساده، درست و پنجه اي یا با لوب  هاي شانه اي و گاه گاهي شانه اي مرکب است. گل ها 
منظم، تک جنسي یا دوجنسي و روي گل آذین گرزن، خوشه یا خوشه مرکب ظاهر مي شوند.                        

خانواده افرا شامل دو جنس آن آسر )200 گونه( و دیپترونيا )2 گونه( مي باشد. هفت گونه از جنس آسر که 
6 گونة آن منحصراً در جنگل  هاي شمال ایران انتشار دارند، در ایران مي رویند و غالباً از درختان جنگلي مهمي 
به شمار مي آیند. از چوب گونه  هاي مختلف افرا استفاده مي شود. افرا قندي حاوي مواد قندي است. غالباً آنها 

به عنوان درختان و درختچه  هاي زینتي مانند افراي شبه چناري، افراي سياه و افراي سرخ کاشته مي شوند.

خانوادهسماق

این خانواده از حدود 77 جنس و 600 گونه تشکيل شده که عمدتاً در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري 
مي رویند. این خانواده داراي گياهان درختي یا درختچه اي است که داراي برگ  هاي ساده یا مرکب بدون 
این  مهم  درختان  از  است.  عدد   5 نيز  پرچم  و  قسمتي   5 گل پوش ها  منتظم،  گل ها  هستند.  گوشوارک 
خانواده که در ایران پراکنش دارند می توان به گونه  هاي سماق، پسته، بنه و انبه اشاره نمود. بعضي از گياهان 
این خانواده در داروسازي و صنعت مورد استفادة بسيار قرار مي گيرند و برخي از آنها مصرف غذایي دارند. 
عد هاي از آنها از نظر داشتن رزین و به ویژه رزین  هاي روغني و همچنين صمغ  هاي رزین دار اهميت خاصي 
دارند. گونه  هاي معروف آن در خاور دور مي رویند. بعضي از سماق ها مقدار زیادي تانن دارند و ميوة سماق 
در کشور هاي خاورميانه به نام سماق به عنوان چاشني غذا مصرف مي شود. پستة خوراکي یا اهلي داراي 
واریته  هاي گوناگون با دانه  هاي مغّذي و سرشار از موادغذایي و روغني است و جنبة تجاري قابل توجهي دارد. 
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خانوادهسنجدتلخ

این خانواده از حدود 50 جنس و 550 گونه تشکيل شده که در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري 
پراکنش دارند. چوب این درختان سخت و برگ آنها شانه اي مرکب است. گل  هاي کوچک و گل آذین ها 
به صورت خوشه گرزن و مجتمع است. گل ها فاقد گلپوش یا داراي گلبرگ  هاي کوچک هستند. چوب بيشتر 
گونه  هاي این خانواده مرغوب بوده و در ساخت وسایل چوبي کاربرد دارد. در ایران هم فقط از جنس مليا دو 

گونه در نقاط مختلف کشور پراکنش دارد.

خانوادهزیتون

این خانواده از 29 جنس و حدود 600 گونه تشکيل شده است که همه جازي بوده ولي عمدتاً در جنوب 
شرقي آسيا و استراليا از تمرکز بيشتري برخوردارند. اینها درختان و درختچه  هاي خزان دار یا هميشه سبز یا 
گاهي باال رونده  هایي هستند که شاخ و برگ آنها عالوه بر برگ  هاي موئين داراي کرک  هاي فلس یا سپري 
شکل هستند که شاخ و برگ آنها را به رنگ خاکستري یا نقره اي متمایل مي سازند. اعضاي خانواده زیتون 
تقریباً در تمام نقاط جنگلي کشور دیده مي شوند. زیتون مهم ترین گونه این خانواده محسوب مي شود که 
جهت روغن کشي از ميوة آن کاشته مي شود. چوب انواع درختان ون یا زبان گنجشک داراي مصارف صنعتي 
است. گونه  هایي از جنس  هاي یاس زرد، یاس، یاس بنفش و برگ نو به عنوان درختچه یا درختان زینتي 

کاشته مي شوند و برخي ازآنها نظير یاس بنفش و یاس در عطرسازي مورد استفاده قرار مي گيرند.

بخشسوم:معرفیتعدادیازگونههایدرختیودرختچهایایران

درختانپهنبرگ

خانوادهافرا

ترین  ارزش  با  از  در جنگل های شمال  گونه های درختی  است.  و درختچه ای  گونه های درختی  دارای  افرا 
درختان هستند. پلت و شيردار مرغوب ترینند. زمان گلدهی اردیبهشت ماه است. ميوه در هنگام رسيدن زرد تيره 
سپس سبز یا قهوه ای  مایل به قرمز می شود. به علت داشتن بال و سبک بودن دانه با باد پراکنده می شود. این 

درختان هر سال توليد بذر می کنند. برخی از گونه هاصنعتی است و برخی برای ایجاد فضای سبز به کار  رود.
افراسیاه: این درخت تنها افرایی است که برگ های مرکب دارد. ميوه بالدار است. زاویه بين بال ها کمتر 
از 90 درجه  باشد. بال ها خاکستری یا زرد روشن است. افرا سياه، درختی پر بار است. بذر آن در هر شرایطی 
حتی در درز دیوارها تحت دریافت رطوبت مورد نياز سبز می شود. گونه های زینتی افرا برای ایجاد فضای سبز 

به کار  رود.
افراپلت:از مهم ترین و بزرگ ترین افراهای ایران است. جنگل های خالص آن در شمال کشور پراکنده است. 
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زاویه دو بال کمتر از 90 درجه  باشد. کاربرد در صنایع چوب )الیه بر و روکش گيری و دکوراسيون منازل 
و ساختمان ها(  باشد. به علت دارا بودن تاج انبوه جنبه زینتی هم دارد. ميوه کرکدار است. زاویه بين بال ها 

160-120 درجه است. رنگ بال ها خاکستری است.
افرا شيردار: ابعاد این گياهان از پلت کوچک تر است. روستایيان از چوب آن برای دسته ابزار کشاورزی، 
مصارف خانه سازی و ظروف چوبی و هيزم و زغال استفاده می کنند. جنگل های این گونه معلوم نيست. ميوه 

بدون کرک است. زاویه بين بال 160-120 درجه است.
افرا چناری: سریع الرشد و زاویه بين دوبال 170-150 درجه، چوب آن سنگين و سفيد است ولی در برابر 
رطوبت و حمله آفات مقاومت ک دارد. در مناطق خشک مقاوم تر است.درختی سایه دار و زینتی است. ميوه 

خاکستری تا قهوه ای  مایل به قرمز است.
دوگونهافرایکربوافرایخزری: در منطقه شرق گرگان و جنگل های گلستان مشاهده شده اند. 
شاخص ترین وجه این درختان برگ های کوچک و سه لپی آن ها است. زاویه بين بال آن ها 90 درجه است. 

ميوه بالدار در محل دانه مسطح و قهوه ای  رنگ است. 
افرایکیکم: درختانی کوتاه هستند که در جنگل های زاگرس و در استان کرمان رویش دارند. برگ آن ها 
نيز سه لپی است ولی زاویه بين دو بال صفر است. افرای کرب، خزری و کيکم و افرای کرکوه کند رشد بوده و 

چوب قابل بهره برداری توليد نمی کنند. ارزش این گونه هادر حفاظت از آب و خاک است.
افرایدشت: ميوه کرک دار و زاویه بين بال ها 180 درجه است. بذرها حالت فشرده و شکل تخم مرغی دارند.

افرایزینتی: سریع الرشد است. زاویه بين دو بال 90-45 درجه است. به عنوان درخت تزئينی و سایه 
دار کاربرد دارد. واریته ابلق آن به خاطر رنگ زیبا قابل توجه است. برای ایجاد جنگل های پيش آهنگ استفاده 
می شود زیرا سریع الرشد است و نسبت به مواد غذایی کم نياز است. چوب این درخت به علت نرم و سفيد 

بودن در جعبه سازی، کبریت سازی و توليد نئوپان استفاده می شود.

خانوادهانار

انار به صورت خودرو و هم به صورت دست کاشت در ایران وجود دارد.  با نام  از این خانواده  یک گونه 
جمعيت طبيعی انار در منطقه کاله بهشهر وجود دارد. شاخه ها نا منظم و سرخ رنگ است و در انتها به نوک 
خار مانند ختم می شود. برگ ها ساده با آرایش گروهی است. گل ها شامل گلبرگ های سرخ رنگ  باشد. از 
مشخصات این گياه کاسه گوشت دار آن است. بعد از تشکيل ميوه در قسمت انتهایی آن باقی  ماند و مقدار 
زیادی پرچم را محافظت می کند. ميوه انار سته است. پوست قرمز رنگ دارد. دانه در بخش آبدار قرمز یا 
صورتی است. درختان انار پناهگاه پرندگان هستند. ميوه آن خوراکی است. پوست، ریشه و ساقه انار مصرف 

دارویی و رنگرزی دارد. مهم ترین مناطق کاشت انار ساوه، قزوین، کردستان، آذربایجان و مازندران می باشد.
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خانوادهانجیلی)تو(

گياهی است بلند و با قطر 70 سانتيمتر تنه، پوست، ساقه و شاخه صاف و ارغوانی رنگ است. تنه و شاخه 
گره دار، پيچ و تاب دار و کج و معوج است و تا حد زیادی عجيب غریب است. برگ ها ساده اند و در فصل 
پایيز به رنگ های زرد، نارنجی، ارغوانی و قرمز در آیند. چون چوب قابل استفاده ای ندارد در جنگل کاری 
 کاربردی ندارد. بيشتر به عنوان هيزم و زغال استفاده می شود. برای تهيه تيرک های حصار کشی استفاده 

می گردد، چون سرشاخه ها در مقابل رطوبت بسيار مقاوم اند. در طراحی فضای سبز کاربرد دارد.

خانوادهبید

بيد معمولی )بيد سفيد یا فک(، بيد مجنون، بيد مشک از گياهان این خانواده هستند. گياهان این خانواده 
رطوبت دوست و سریع الرشد هستند و کنار رودخانه ها مشاهده می شوند. برگ ها ساده است. جوانه معموالًًً 

سياه رنگ است. آرایش گل ها شاتون است. ميوه کپسول با دانه های سياه رنگ و پوشيده از کرک  باشد.
بیدمعمولی: از بزرگ ترین بيدهای ایران است. دارای پوست نقره گون و برگ هایی که در سطح زیرین 
نقره گون  باشند، هستند. چوب نرم و سبک در صنعت کبریت سازی و کاغذ سازی، جعبه سازی و نئوپان سازی 
استفاده می شود. چون سریع الرشد است به عنوان بادشکن و کنترل فرسایش خاک به کار  رود. در پوست و 
برگ و شاخه های جوان ترکيبات تانن دار وجود دارد که در صنعت داروسازی و تهيه مسکن استفاده می شود.

بیدمجنون:درختی زیبا با برگ هایی باریک و آویخته است که گاهی شاخه تا نوک زمين  رسد. بيد 
مجنون به عنوان درخت سایه دار زینت بخش باغ ها  باشد.

بیدمشک: درختی کوتاه است به صورت پراکنده در جنگل های شمال دیده می شود. برخالف سایر گونه ها 
برگ ها پهن و تخم مرغی شکل است. از گل آذین نر این گونه عرق بيد مشک تهيه می شود که اثر دارویی دارد.

خانوادهصنوبر

بسيار  از خانواده صنوبر هستند. صنوبرها  و صنوبر سياه )شالک(  پلت )سپيدار جنگل(  سپيدار، سفيد 
متنوع هستند. مثاًل سفيد پلت در جنگل های شمال، تبریزی، کبوده و سپيدار در مناطق معتدله و پده در 
مناطق گرمسيری مانند خوزستان رویش دارند. قلمه های صنوبر به راحتی ریشه  دهد. کشت بذر در مطالعات 

تحقيقاتی و دورگ گيری کاربرد دارد. 
سپیدار: گونه زیبا و سریع الرشد است با داشتن پوست سفيد و برگ هایی با کرک های سفيد در سطح 
زیرین به این نام معروف شده است. برگ پنجه ای دارد. این گونه در اکثر نقاط ایران کشت شده است. با قلمه 
تکثير  شوند و چون بسيار سریع الرشد هستند در فهرست مهم ترین گونه های جهان قرار دارند. گل ها به 
صورت گل آذین شاتون بلند و آویخته است. ميوه ها کپسول است که با دو شکاف طولی باز می شود. بذرها 
بسيار ریز و کرکدارند که با دو شکاف طولی باز  شوند. با توجه به ریز بودن بذرها باید قبل از شکفتن کپسول ها 

ميوه را چيد. 
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سفیدپلت: شبيه سپيدار است. دارای دو نوع برگ است. شاخه های جوان برگ های پنجه ای دارند و 
شاخه های قدی برگ های یاقوتی شکل دارند. در پارک جنگلی نور رویش دارد.

صنوبرسیاه)شالک(:در جنگل های زاگرسی دیده می شود. برگ ها مثلثی شکل است و کرک ندارد. 
پوست ساقه تيره رنگ است. چوب صنوبرها به علت نرم و سفيد بودن در صنایع کبریت سازی، جعبه سازی، 
خانه سازی و کاغذ سازی استفاده می کنند. در مصارف خانه سازی به عنوان چوب قالب مورد استفاده است.

خانوادهپسته

سه جنس پسته، درخت پر و انبه در این خانواده قرار گرفته اند. 
جنس پسته دارای دو جنس اصلی پسته خوراکی و پسته وحشی  باشد. از انواع پسته های وحشی  توان 

به بنه و خنجک اشاره نمود.
پستهخوراکی: پسته در ایران درختی بو است و از اقالم صادراتی کشور  باشد که در مناطق نيمه کویری 
کاشته می شود. ميوه آن شفت و حجيم است که دارای یک هسته چوبی  باشد. ميوه دارای برون بر چر و نازک 
که در ابتدا سبز مایل به زرد است و بعد از رسيدن قرمز یا زرد تيره می شود. ميان بر در ابتدا نرم است با 
رسيدن ميوه سخت و استخوانی می شود. درون بر بسيار نازک و به رنگ سبز است. باالخره به هسته ميوه که 
همان بخش خوراکی است  رسيم. آنچه ما به عنوان پسته  شناسيم بخش هایی از ميان بر، درون بر و هسته 
است. ميوه درخت پسته روی شاخه دو ساله تشکيل می شود. موقع چيدن ميوه باید مراقب بود که شاخه ها 
آسيب نبيند. پسته ها در سن 9-7 سالگی به باردهی  رسند ولی با پيوند در سن 2-1 سالگی، سال ميوه دهی 
به 5-4 سال  رسد. از کاشت بذر پسته برای توليد پایه های مناسب پيوند استفاده می شود. روش پيوند برای 
تکثير بسيار مورد توجه است. برگ پسته 5-3 برگچه دارد. ميوه تخم مرغی شکل است به علت دار بودن 

چربی، پروتئين و ویتامين ارزش غذایی فراوانی دارد.
بنه: درخت کوچکی است که در جنگل های سرد و خشک کوه های البرز و زاگرس و منطقه ایران تورانی 
)بخش کوهستانی( به صورت پراکنده دیده شده است. برگچه ها 7-3 عدد هستند. ميوه توسط روستایيان 

جمع آوری شده و به مصارف محلی می رسند.
خنجک:در این گونه برگچه ها بزرگ و تعداد آن 3 عدد است. اندازه ميوه از بنه کوچکتر است. ميوه با 

پوست مصرف می شود.
درختپر: یک گونه دارد که در منطقه ارسبارانی مشاهده می شود. درختچه ای با برگ های ساده و انواع 
خزان کننده است. گل ها دو جنسی با آرایش خوشه مرکب است. ميوه سبز رنگ است که بعدها سياه می شود. 
نقش گونه های پسته و درخت پر ارزش حفاظتی آن ها است. این گونه هادر شرایط سخت  رویند و در حفاظت 

از آب و خاک منطقه نقش دارند.
جنسانبه: این جنس دارای یک گونه با نام انبه است که در منطقه گرمسيری است. در جنوب ایران در 
منطقه خليج عمانی به عنوان درخت زینتی و ميوه دار کشت می شود. برگ های انبه ضخيم چر و هميشه سبز 
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است و آرایش متقابل دارد. گل خوشه ای مرکب است و ميوه شفت  باشد. از ميوه آن به صورت خام، ترشی، 
مربا و پخته استفاده می شود. به علت هميشه سبز بودن در بوستان های شهری استفاده می شود.

خانوادهتوت

دارای دو جنس انجير و جنس توت است.
جنسانجیر: این جنس دارای تعدادی گونه درختی است. از اندام این گونه هاشيرابه سفيد رنگ یا التکس 
به دست  آید. شامل گونه های انجير معمولی و انجير بنگالی )لول(  باشد گونه های دیگر انجير، انجير بنگال و 
انجير معابر است که در مناطق گرمسيری و مرطوب هندوستان و پاکستان و به طور پراکنده در ایران وجود دارند.

انجير خوراکی یا معمولی: این درخت در مناطق خشک و نيمه خشک قابليت استقرار دارد. برگ ها خزان 
کننده هستند. ميوه آن ارزش غذایی فراوان دارد. به علت توليد ميوه های خوراکی و مفيد کشت آن در اکثر 
نقاط کشور رایج است. ميوه مجتمع و گل آذینی است. مورد استفاده فقط مصرف خوراکی  باشد. ميوه سته 
است که از چندین تخمدان تشکيل شده که روی دنباله دم  ميوه قرار دارد. این دنباله طوری حجيم می شود 
که تخمدان را در ميان خود  گيرد. ميوه واقعی انجير، دانه های کوچک داخل ميوه ظاهری است. ميوه دهی 
در انجير به دو شکل بهاره و تابستانه  باشد. ميوه های بهاره روی شاخه های سال گذشته تشکيل  شوند و 
دیرتر  رسند. بين این دو ميوه دهی دو تا چند هفته فاصله است. گرده افشانی انجير مستلزم حضور نوعی زنبور 

کوچک است. بدون وجود زنبور لقاح و تشکيل بذر را نخواهيم داشت.
انجیربنگالی)لول(: درختی عظيم الجثه و هميشه سبز است که در منطقه خليج عمانی رویش دارد. 
ميوه آن کروی شکل بوده که پس از رسيدن قرمز رنگ می شود. دارای ریشه های نا به جا می باشد که از زیر 
شاخه ها خارج شده به تدریج به خاک می رسد. بيشتر به عنوان درخت هميشه سبز و زینتی در طراحی به 

کار می رود. برای احياء جنگل های گرمسيری استفاده می شود.
جنستوت)توتسفید(: اصل این درخت در چين است. برگ ها از نوع ساده و تا حدودی مختلف 
الشکل )ناجور برگ( است. آرایش برگ ها متناوب بوده و از نوع خزان کننده است. ميوه توت پسته مانند، 
مجتمع و خوراکی است. بخش خوراکی از نمو کاسبرگ گل ماده حاصل می شود. چوب درخت توت برای 
ساخت قسمت های چوبی آالت موسيقی به کار  رود. به عنوان چوب های تير تونلی، شمعک های چوبی اسکله 
بنادر و چوب های ته قایق مورد استفاده قرار  گيرد. برگ آن در صنعت پرورش کرم ابریشم یا نوغانداری کاربرد 
دارد. به عنوان بادشکن و گياه سایه دار در پاره ای از مناطق استفاده می شود. ميوه آن شيرین و خوشرنگ 
است. برای تکثير استفاده از قلمه و خوابانيدن شاخه به سهولت انجام می گيرد. گونه دیگری از توت به نام 

توت سياه جهت توليد ميوه یا برای کاشت در فضای سبز کاربرد دارد.
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خانوادهتوس

این خانواده دارای دو جنس توس )غان( و توسکا  باشد.
توس)غان(: درختی زیبا با پوست سفيد رنگ و به ارتفاع 15 متر است. در ارتفاعات باالبند جنگل های 
شمال در شيب های رو به جنوب در مسير رودخانه طالقان به چالوس فراوان است. برگ مثلثی یا لوزی شکل 
است که حاشيه آن ها دندانه دارد. خزان کننده بوده شاخه ها حالتی نيمه آویخته دارند. پوست تنه درخت براق و نقره 
گون است و برای تزیين استفاده می شود. برگ و پوست آن سرشار از تانن است که پس از استخراج مصرف 
صنعتی دارد. این درخت برای کنترل فرسایش دیواره رودخانه ها و حاشيه جاده های مناطق کوهستانی مورد 
استفاده قرار  گيرد. مخروط های ميوه آن شبيه مخروط های توسکا است. اما در مخروط توس بذرها همراه با 

فلس های مخروطی خزان کرده و  ریزند. بذرها بسيار ریزند. باله ابعادی دو برابر بذر دارد.
جنستوسکا: درختی سریع الرشد و رطوبت دوست است. دارای چوب صنعتی  باشد. در حریم دریاها، 
رودخانه ها، شاليزارها و آبگيرهای طبيعی، جنگل های باز و روشنی دارند. برگ ها خزان می کنند. گل های نر و 
ماده روی یک درخت ولی مجزا هستند و قبل از پدیدار شدن برگ ها ظاهر  شوند. گل ماده شاتون و تک 
جنسی است و شبيه به ميوه توت است که پس از رسيدن خشک و چوبی شده و به رنگ سياه یا قهوه ای  

در  آید. بذر توسکا فندقه بسيار ریز است. 
توسکاها از نظر محل رویش به دو گروه قشالقی و یيالقی تقسيم  شوند. توسکا قشالقی در مناطق جلگه ای 
تا ارتفاع 600 متر از سطح دریا رویش دارد. توسکا یيالقی از جلگه تا یيالق در سراسر جنگل های شمال 
یافت می شود. توسکای یيالقی و قشالقی در برخی صفات متفاوتند. شاتون های ماده در توسکای قشالقی 
برگ ها  نيستند.  برخالف قشالقی چسبناک  یيالقی  توسکای  است. جوانه ها در  یيالقی  از  بزرگتر  برابر  سه 
در توسکا یيالقی قلبی شکل و نوک تيزند در حالی که در قشالقی تخم مرغی وارونه با نوک مدور  باشند. 
توسکاها درختان صنعتی هستند و در ساخت نئوپان، مداد، قایق و الیه بری و روکش گيری مورد استفاده 
قرار می گيرند. جنگل کاری های توسکا برای حفظ دیواره جاده ها، مناطق فرسایش یافته سيل گير و حساس 
به فرسایش، حریم رودخانه ها و کانال های آبرسانی استفاده می شود. پوست و برگ آن سرشار از تانن است و 
به عنوان رنگ گياهی مصرف می شود. این درختان سایه دارند و به عنوان جنگل های پيش آهنگ و پرستار 
در زمين های جنگلی کشت  شوند. چون آبدوست است در زمين های باتالقی  تواند کشت شود. بدین ترتيب 

ضمن خشکاندن باتالق، از زمين هم استفاده مناسبی به عمل  آید. 

خانوادهچنار

درختان کهنسال چنار قطر بيش از 3 متر دارند. ارتفاع آن ها بيش از 30 متر است. در جنگل های غرب 
کشور و علی آباد گرگان به صورت دست کاشت وجود دارد. در معابر شهر تهران فراوان کاشته شده است. این 
عبارتی  به  و گرد  آذین کروی  است.گل  و خزان کننده  متناوب  آرایش  با  پنجه ای  برگ های ساده  درخت 
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گلوله ای شکل است. ميوه فندقه پوشيده از کرک دارد. کرک ها از تغيير شکل قطعات گلپوش ایجاد می شود. 
تعداد زیادی ميوه کنار هم قرار  گيرند و به صورت یک مجموعه کروی خاردار در می آیند. گاهی ميوه ها تا 
دو سال روی درخت باقی  مانند. چوب چنار رنگ پذیر و جال پذیر است و در نجاری، ساخت نئوپان، جعبه 
سازی و کاغذ سازی و کبریت سازی کاربرد دارد. در برابر آلودگی های ناشی از کارخانجات و تاسيسات شهری 
مناطق  از شهر،  در حاشيه جاده های خارج  آن  کاری  است. جنگل  الرشد  گياه سریع  بکار  رود. چون این 
فرسایش یافته یا آسيب دیده در جنگل ها و ایجاد جنگل های پيش آهنگ توصيه می شود. برای فضای سبز 
شهری مناسب نيست زیرا شاخه های این درختان ترد و شکننده است. همچنين ریزش شاخه ها، برگ ها، 

کرک ها و ميوه ها در تابستان باعث آلوده شدن محيط و ایجاد آلرژی در انسان  کند.

خانوادهحرا

دارای دو جنس حرا )ابوعلی سينا( و چندل  باشد.
حرا)ابوعلیسینا(:در سواحل خليج فارس و دریای عمان دیده می شود. در لجن های ساحلی در حد 
بين جذر و مد دریا رویش دارد. برگ ها ساده و هميشه سبز است. سطح باالی برگ ها سبز تيره و براق است.

گل ها آرایش خوشه ای دارند. این گياه برای جبران تنفس، ریشه هایی ایجاد  کند که سر از آب خارج کرده و 
اکسيژن جذب می کنند. موارد استفاده برگ های این گياه ارزش علوفه ای دارد. به عنوان گياه داروئی کاربرد 
دارد. در برابر رطوبت بسيار مقاوم است. در ساخت لنج و کشتی از چوب این درخت استفاده می کنند. در 
جنگل های دریایی درخت حرا، اکوسيستم های خاصی برای حفاظت از پرندگان و آبزیان جهت جذب مسافر و 
گردشگر احداث شده است. از نظر وضعيت رویش در مانگرو و جوانه زدن بذر در باالی درخت شبيه چندل 

است. ميوه کپسول چر سياه رنگ است که کرک های فراوان سفيد رنگ روی آن را پوشانده است.
چندل: این درخت در منطقه جذر و مدی دریاهای گرم وجود دارد. در جنوب ایران در حاشيه دریا و روی 
خاک های باتالقی می روید. هنگام مد تنه درخت در آب است. بذرها در روی درخت جوانه  زند. پس از آنکه 
ریشه از بذر خارج و بلند شد از روی درخت در گل و الی کف زمين فرو  رود و به رشد خود ادامه  دهد. شاخه و تنه 
ریشه های نا به جا توليد  کند. منطقه رویش درختان چندل را مانگرو  نامند. ميوه چر است. در قسمت پایين 

درون کاسه ای با لبه های برجسته قرار دارد.

خانوادهخرمالو)آبنوسیان(

دو جنس خرمالو بو  و خرمالوی معمولی دارد.
نام های  به  و  است  کشور  شمال  بند  ميان  و  جلگه ای  بخش های  بو در  خرمالو  جنس  بومی:  خرمالو
خرمالوی جنگلی، خرمندی و کلهور مشهور است. بلندی درخت تا 20 متر  رسد. گياهی خزان کننده است. 
ميوه سته و به اندازه یک فندق است که بعد از رسيدن قهوه ای  و شيرین می شود و تانن فراوان توليد  کند. 
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پوست تنه درخت مسن دارای شکاف های منظم طولی و عرضی  باشد و پالک های مکعب مربع ایجاد  کند. 
چوب درخت محکم و مقاوم است. در ساخت خانه های روستایی، دسته ابزار کشاورزی و وسایل تزیينی منازل 
کاربرد دارد. از جوشانيدن ميوه آن شيره غليظ و عسل مانند تهيه می کنند که دوشاب نام دارد. جنگل کاری 
خرمالوی جنگلی رایج نيست. در مناطقی که جنگل تخریب شده باشد یا در حاشيه جاده های جنگلی به 

سرعت این گياه مستقر می شود.
خرمالویمعمولی: درخت کوچکی است که اصل آن از ژاپن است. پس از ورود به ایران در شمال کشور 
به عنوان درخت مثمر کشت شده است. ميوه های درشت گرد یا پخت به رنگ نارنجی دارد. قطر ميوه تا 7 
سانتی متر هم  رسد. ميوه در حالت نارس گس است و دهان را جمع  کند. علت آن غنی بودن از تانن است.

خانوادهراش

این خانواده شامل سه جنس بلوط )بلند مازو، اوری و ایرانی یا نان(، راش )فرس، چلر( و جنس شاه بلوط است. 
بلوط ها  دارند.  وجود  غرب ایران  در  برخی  و  در شمال کشور  بلوط  گونه های  از  تعدادی  بلوط:  جنس
درختانی بلند با پوسته ضخيم و عمری تا 200 سال  باشند. بلوط درختی یک پایه است، ولی گل های آن 
تک جنسی  باشد. گل ماده به صورت سنبله با تعدادی گل است که در نهایت به یک گل کاهش  یابد. ميوه 
فندقه بزرگ با برون بر چر است که درون پياله ای فلس دار قرار گرفته است. این پياله از رشد فلس های پایينی 
گل ایجاد می شود که شکل اختصاصی به ميوه این درخت  دهد. این ميوه ها را بلور  نامند. درون بر ميوه بلوط 

خوراکی بوده و از آن در پختن نان استفاده  شد ولی امروزه مصرف دام است.
1-بلوطبلندمازو: مهمترین و بلندترین بلوط ایران است. ارتفاع تا 30 متر و قطر آن بيش از یک متر 
است. در جنگل های شمال ایران از جلگه تا ميان بند مشاهده می شود. بهترین مشخصه آن برگ های دوکی 
شکل و دندانه ای منظم است. از گونه های مهم اقتصادی جنگل های توليدی شمال کشور است. چوب این 
گونه بلوط، خوش نقش و رنگ، جالپذیر و رنگ پذیر است. در نجاری و صنایع چوب کاربرد دارد. در پوست و برگ 
آن تانن زیادی وجود دارد که به مصرف صنعت  رسد. در اثر گزیدن یک نوع زنبور برگ این گياه ترشحاتی 
توليد  کند که به آن مازو یا مازوج  گویند. این ماده در دباغی و رنگرزی مصرف می شود. گزانگبين نيز از 
گزیدن حشرات روی برگ بلند مازو بدست  آید که در شيرینی سازی کاربرد دارد. این درختان سایه دار 
هستند. بذر آن تخم مرغی شکل است. ميوه فاقد دمگل است. زمان گلدهی اردیبهشت ماه بوده ميوه ها در 

مدت دو سال و اواخر تابستان  رسند.
نام لور  از ممرز به  با گونه ای  باالبند شمال کشور رویش دارد. همراه  2-بلوطاوری: در جنگل های 
جنگل های خالص تشکيل  دهند. مشخصه اصلی این درخت برگ تخم مرغی شکل، وارونه با حاشيه کنگره 
به سرما، کوالک و یخبندان مقاوم است. جنگل کاری آن توصيه نمی شود. چوب آن در  دار  باشد. نسبت 
مصارف روستایی معمول است. فلس های آن نيزه ای شکل است. پياله دارای کرک است. ميوه یکساله  رسد.

3-بلوطایرانی)نان(: فراوان ترین و مهم ترین بلوط های منطقه زاگرسی است که امروزه به صورت 
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درختچه مانند و بيشه زار در آمده است. شاخص ترین ویژگی آن ميوه دوکی شکلی است که به نوک تيز و 
خارمانندی منتهی می شود. یک سوم قسمت پایين ميوه در پياله ای جای دارد و پياله در سطح خود تزیينات و 
زوائدی دارد. برگ ها قلبی یا تخم مرغی شکل است. دندانه ها اره مانند هستند. چون درختان کند رشداند، 
با اینکه چوب با ارزشی دارند، جنگل کاری آن ها متداول نيست. آرد ميوه آن برای تهيه نان استفاده می شود. 

عشایر غرب کشور سرشاخه ها را برای تامين علوفه دام استفاده می کنند.
جنسشاهبلوط: یک گونه درختی در ایران دارد. به علت اسيد دوست بودن در جنگل های غرب گيالن 
اطراف فومن، شفت و رضوانشهر دیده می شود. با برگی ساده و دوکی شکل با آرایش متناوب اما خزان کننده 
زیبایی خاصی را به وجود  آورد. ميوه این گياه چند فندقی است که در یک برگ گریبانه چهار قسمتی و 
خاردار قرار دارد. این درخت به علت داشتن گل آذین سفيد رنگ و درخشان به عنوان گياه زینتی در باغ ها و 
بوستان ها کاشته می شود. در پياده رو و صحن منازل بخاطر دارا بودن ميوه خاردار نباید کشت گردد. از چوب 
آن برای ساخت بشکه های چوبی و چرخ گاری و ارابه استفاده می شود. دانه های آن به صورت خام، مانند سایر 
آجيل ها مصرف می شود. ميوه فندقه است. هر سه فندقه در یک پوشش کپسول مانند تيغ دار قرار گرفته اند 
که با 4 شکاف باز  شوند. بذر شاه بلوط نسبتا بزرگ است. رویه آن صاف و براق است. انتهای باالی ميوه سفيد 
است. از هر سه بذر یکی ریشه  کند و دو تای دیگر رشد چندانی ندارند. مواد غذایی و روغن موجود در بذر 

برای انسان ارزش غذایی دارد.
جنسراش: در جنگل های شمال وجود دارد. بيشترین توليد چوب جنگلی در کشور را بر عهده دارد. 
در بخش ميان بند جنگل های خزری دیده می شود. برگ ها ساده و تخم مرغی شکل و خزان کننده است. 
پوست درخت خاکستری رنگ است. چوب آن در نجاری، صنایع روکش گيری، خراطی، ساخت دکوراسيون 
ساختمان ها و منازل مورد استفاده قرار  گيرد. به علت گسترش جنگل های راش در شمال کشور و تجدید 
حيات طبيعی آن جنگل کاری این درخت معمول نيست. چوب راش صنعتی ترین چوب جنگل های شمال 
است. درختی یک پایه است از 40-30 سالگی بذر  دهد. در 60-50 سالگی بذر فراوان و مطلوب  دهد. گل های 
راش همزمان با نرک ها در اوایل بهار ظاهر می شود. در اوایل پایيز گل های ماده به ميوه رسيده تبدیل  گردد. 

ميوه راش فندقه ی بسيار ریزی دارد که در یک پياله ی خاردار و متراکم به طور کامل پوشيده شده است.

خانوادهزیتون

زبان گنجشک )ون( و زیتون )خوراکی و زیتون وحشی( از خانواده زیتون هستند.
زبانگنجشک)ون(: دارای گونه های درختی در شمال و غرب ایران است. گونه موجود در شمال قابليت 
تبدیل شدن به چوب صنعتی را دارد. برگ مرکب تک شانه ای است. آرایش برگ ها متقابل و خزان کننده 
است. گل ها دو جنسی بوده ولی درخت پلی گام است. گل قبل از برگ در بهار ظاهر می شود. ميوه و بذر فندقه 
بالدار یا تک سامار بوده و به صورت مجموعه ای خوشه مانند هستند. نام این درخت به علت وجه تشابه ميوه 
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با زبان گنجشک به این اسم خوانده می شود. چوب درخت بسيار قطور است و برای خم شدن انعطاف دارد. 
از چوب آن برای ساخت راکت های ورزشی، چوب اسکی، توليد عصا، چرخ گاری و بشکه های چوبی استفاده 

می شود. درخت زینتی است همچنين در طرح های جنگل کاری شمال نسبت به کاشت آن اقدام  گردد.
زیتونخوراکی: در بخش هایی از ميان بند جنگل های شمال ایران به ویژه در رویشگاه های سرو زربين 
مشاهده می شود. پایه های طبيعی آن در مناطق دیلمان، رودبار، بهشهر تا آزادشهر وجود دارد. گياهانی دائم 
سبزند. سطح فوقانی برگ سبز تيره و سطح زیرین دارای کرک های سفيد است. ميوه زیتون مقدار زیادی از 
انواع روغن ها را داراست. در زمره درختان مهم اقتصادی است. ميوه در حالت نارس و رسيده مصرف می شود. 
روغن آن در کارخانجات روغن کشی استخراج  گردد. از این درخت به عنوان بادشکن در جهت کنترل فرسایش 
اقليم مدیترانهای است. ميوه آن مصرف  با  استفاده می شود. درخت زیتون مختص مناطق  در روی شيب ها 
خوراکی صنعتی دارد. گل در اردیبهشت ماه ظاهر می شود. ميوه زیتون شفت بيضی شکل است. هنگام رسيدن 

به رنگ سبز تيره در  آید. قسمت خوراکی زیتون ميان بر آن است. هسته زیتون استخوانی و درشت است. 
به برگ  بو بخش های مرکزی ایران است و برگ های آن نسبت  زیتونوحشی: درخت کوچکی است. 

زیتون معمولی کوچکتر هستند. ميوه آن یک دوم ميوه زیتون معمولی است.

خانوادهسنجدتلخ)زیتونتلخ(

دارای دو جنس سنجد تلخ و چریش  باشد.
سنجدتلخ: در ایران گونه ای در شمال در منطقه رویشی خزری و گونه ای دیگر در منطقه خليج عمانی 
وجود دارد. به دليل شباهت ميوه نارس آن به سنجد یا زیتون و با توجه به غير خوراکی بودن ميوه های آن و 
داشتن اثرات س به این صورت نام گذاری شده است. در سنجد تلخ برگ ها متناوب و خزان کننده است و حالت 
برای این گياه بهتر است گل ها  نام سنجد تلخ  نيمه مجنون دارد، سرعت رشد آن هم شبيه سنجد است 
دوجنسی با آرایش خوشه مرکب است که با رنگ بنفش خود جلوه خاصی به تاج درخت  دهد. ميوه بعد 
از رسيدن از سفيد به آجری رنگ متمایل می شود. ميوه شفت است و در تابستان  رسند. ميوه برای انسان 
خوراکی نيست ولی غذای موش و پرندگان است. ميوه دارای هسته استخوانی است. درختی تزیينی و گلدار 
است. برای کنترل فرسایش خاک در حاشيه کانال های آبرسانی، نهرها، رودخانه ها و جاده های جنگلی و 

روستایی کاشته می شود. هيزم و زغال آن مرغوب نيست. 
چریش: اصل و مبدا این گياه بنگال و هندوستان است. در جنوب کشور و استان هرمزگان به فراوانی 

وجود دارد.

تفاوتچریشباسنجدتلخ:

1- برگ ها در چریش مرکب تک شانه ای فرد است که خزان ن کند.
2- گل آذین سفيد و متمایل به زرد است.
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3- ميوه معموالًً سبز باقی  ماند و بيشتر شبيه زیتون است.
چوب چریش نسبتاً مقاوم و بادوام است. در کارهای ساختمانی و حصارکشی استفاده می شود. درخت گرما 
دوست، مقاوم به خشکی و بادهای شدید است. به عنوان درخت زینتی در طراحی فضای سبز بکار  رود. برای 

پرورش زنبور عسل در جنوب کشور استفاده می شود.

خانوادهخاسسانان

جنس خاس یا آیلکس: از درختان کوتاه هميشه سبز جنگل های ایران است. برگ ها ضخيم و چر با کناره 
بریده تيز و خار مانند هستند. از درختان هميشه سبز بوده و ميوه شفت، قرمز رنگ یا سياه و گرد دارد. پراکنش 
بذر معموالًًً در زمستان صورت  گيرد. خاس سانان به شکل درخت یا درختچه هستند و گل های منظم و ميوه 
آسيا  نيمه گرمسيری  و  مناطق گرمسيری  و  آمریکا  مناطق گرمسيری جنوب  دارند. گونه های آن در  ِسته 

پراکنده اند؛ گل های این گياهان معموالًًً چهارپر و به ندرت پنج تا نُه پر است.

خانوادهشمشاد

یک گونه شمشاد در ایران وجود دارد که در جنگل های کرانه دریای خزر به صورت توده هایی انبوه و 
باریک از آستارا تا کردکوی مشاهده می شود. درختانی دیررس با رشد کم هستند ولی چوب آنها با ارزش است. 
در حال حاضر تنها رویشگاه انبوه در پارک جنگلی سيسنگان است. آرایش برگ ها متداول و هميشه سبز است. 
ميوه شمشاد کپسول است. گياهی سایه پسند و رطوبت دوست  باشد. در زیر سایه درختان بلند گسترش 
یافته است. نمو آن بسيار کند است اما دوام و دیرزیستی آن زیاد است. از پوست و برگ این درخت عصاره ای 
بدست  آید که در عين تلخی بسيار زیاد اثرات مسهلی و ضد انگلی دارد. چوب شمشاد در مناطق خشک 
به مرور زمان سخت و آهنين می شود به طوری که ميخ در آن فرو ن رود. به علت داشتن برون چوب زرد 
ليمویی و درون چوب قهوه ای  در خراطی و ساخت وسایل تزیينی استفاده می شود. ميوه در شمشاد کپسول 
است. کپسول در باال دارای سه برجستگی شاخ مانند است که هنگام شکافته شدن، شکاف ها از ميان این سه 

برجستگی باز  شوند. در هر کپسول 6 دانه بذر سياه و براق وجود دارد.

خانوادهعرعر

عرعر)آیالن(:گياهی بسيار مقاوم است. خودرو بوده و در سخت ترین شرایط حتی درز کوچک آسفالت 
مستقر می شود. گل ها در اردیبهشت و خرداد ظاهر شده و بوی نامطلوبی دارند. زمان جمع آوری بذر فصل 
پایيز است. بذرها را  توان با بال کاشت. عرعر بذر فراوانی توليد  کند. این جنس یک گونه در ایران و جهان 
دارد. مبدا آن چين و ژاپن است. ميوه فندقه بالدار است )تک سامار( همانند ميوه زبان گنجشک، اما حالت 
تاب خورده دارد. برای ایجاد باد شکن، جنگل های پيش آهنگ، تثبيت خاک و کنترل فرسایش در مناطق خشک و 
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نيمه خشک استفاده می شود. درختی سایه دار است. از کشت آن در نزدیکی مناطق مسکونی، اداری و تجاری و پياده 
روها باید خودداری کرد. چوب آن نرم و نيمه سنگين است در ساخت جعبه و نئوپان بکار می رود.

خانوادهعناب

دو جنس عناب معمولی و کنار از این خانواده هستند.
عنابمعمولی:محل رویش دو گونه ایرانی در منطقه رویشی خليج عمان است. ميوه خوراکی است. 
برگ ها خزان می کنند. گوشواره ها به خارهای قالب مانند تبدیل  شوند. این گونه دارای رقم های اصالح شده 

در استان های خراسان، لرستان، مازندران و استان مرکزی  باشد.
نيمه گرمسيری ایران گسترش دارد. درختانی کوچک اند که جنگل های  کنار: در منطقه گرمسيری و 
خالصی در استان های بوشهر، خوزستان و ایالم تشکيل  دهند. تفاوت بين عناب و کنار در شکل، اندازه و 
رنگ ميوه است. در عناب ميوه بيضی شکل به ابعاد 1/5× 1 سانتيمتر است که پس از رسيدن قهوه ای براق 
یا عنابی می شود، اما در کنار ميوه گرد به قطر 2/5 سانتيمتر است که پس از رسيدن زرد مایل به نارنجی و 
براق می شود. در عناب برگ ها تخم مرغی شکل و در کنار کروی است. کنار درختی زینتی، سایه دار و دارویی 
است. ميوه آن ارزش غذایی و درمانی دارد. به صورت خام، خشکبار، جوشانده و دم کرده مصرف می شود. برگ 
خشک شده کنار به عنوان سدر سرشوی مصرف می شود. خاصيت ضدعفونی کنندگی و صابونی دارد. از این 
درختان برای  ایجاد جنگل های دست کاشت، بادشکن و مراتع مشجر در مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری 
جنوب استفاده می شود. برگ کنار به مصرف خوراک دام نيز  رسد. گل ها زرد و درخشان است. ميوه شفت 
گوشتدار است و هسته ای چوبی و استخوانی دارد. شبيه سيبی کوچک به رنگ قهوه ای  مایل به قرمز است.

خانوادهفندق

جنسفندق: این درخت کوتاه بيشتر بخاطر ميوه اش معروف است. به علت مقاومت جوانه های گل 
به سرما  تواند در ارتفاعات مانند کوه های الهيجان و گردنه حيران کاشته شود. بعد از یکسال از رشد نهال 
گل های فندق روی شاخه های جانبی ذخيره می شود که معموالًً قبل از ظهور برگ ها دیده می شود. ميوه یک 
نوع فندقه است که توسط گریبانه لوله ای شکل پوشيده شده است. همچنين ميوه خشک و ناشکوفا با برون 

بر چوبی است.
جنسممرز: جنس ممرز سه گونه در ایران دارد که در جنگل های شمال و ارسباران گسترش دارند. از 
نظر مقدار، بيش از دیگر گونه هادر اراضی جنگلی شمال وجود دارد. مهم ترین و بلندترین گونه ممرز، درختی 
بلند به ارتفاعی بيش از 25 متر است. تا ارتفاع 1500 متر از سطح دریا به صورت خالص یا مخلوط با گونه 
انجيلی است. بهترین مشخصه ممرز گل آذین ماده و ميوه آن است. گل آذین خوشه ای و از تعدادی گل 
تشکيل شده است. در هر گل یک براکته سه لبی ميوه را در بر گيرد. دانه ميوه نيز به صورت فندقه در بخش 
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شک و پایينی لب ها جای دارد. برگ ها دندانه دار و خزان کننده است. در ارتفاعات فوقانی جنگل های شمال به 
صورت درختان کوتاه و یا درختچه دیده می شود. چوب این گياه در برابر رطوبت کم دوام است. در کاغذسازی، 
جعبه سازی و نئوپان سازی کاربرد دارد. به عنوان گياه تزیينی و سایه دار  تواند بکار رود. ممرزها همراه جوامع 
درختان راش و بلوط در جنگل های شمالی وجود دارند. ميوه یک فندقه بدون بال است که به جای یک بال 
یک برگه کوچک دارد. این برگچه که بذر در قاعده آن قرار  گيرد، همراه بذر خزان کرده و در انتقال بذر نقش 

دارد. ميوه فندقه خشک ناشکوفا است.

خانوادهگردو

این خانواده شامل جنس های گردو )گردو معمولی یا خوراکی و گردوی سياه یا روغنی( و لرگ است.
گردو:  این جنس دارای یک گونه بو در ایران به نام گردوی معمولی و یک گونه وارداتی به نام گردوی سياه 
است.گردو جزو گياهانی است که جنبه اقتصادی دارد. گردو عالوه بر ارزش خوراکی به خاطر چوب با ارزشی 
که توليد  کند معروف است. گل ها بعد از ظهور برگ نمایان می شود. گل های نر و ماده جدا هستند. ميوه 
شفت ناشکوفا است. ميان بر ميوه پوسته سبز و ضخيم روی ميوه است. درون بر پوسته استخوانی و سخت 
ميوه است و پوسته نازک قهوه ای  که روی مغز ميوه را  پوشاند و در ميوه های خشک به آن چسبيده است و 
در موقع تر بودن به راحتی جدا می شود. مغز ميوه دولپه ای حجيم و دارای مواد روغنی است. ميوه این درخت 
به سرعت مورد حمله پرندگان و حيوانات، کرم ها و باکتری ها قرار  گيرد. اگر برای خشکبار استفاده شود باید 

سریع خشک گردد و حتی مغز از پوسته سخت جدا شود.
گردویسیاه: این گياه بو امریکا است. ميوه آن پس از عمل آوری خوراکی می شود. برگ گردوی سياه 
بيش از هفت برگچه دارد ولی گردوی معمولی 7-5 برگچه دارد. حاشيه برگچه ها در گردوی سياه دندانه دار 
است. ميوه گردوی سياه کروی و شبيه به ليمو بوده و شفت ناشکوفا با پوسته ضخيم و جدار استخوانی برای 
مغز دانه است. سطح بيرونی ميوه به شدت کرک دار است. این درخت فوق العاده به سرما مقاوم است. دانه این 
ميوه خوراکی نيست اما در صنعت داروسازی از روغن آن استفاده می شود. دانه گردوی سياه روغن فراوان دارد 
که پس از استخراج دارای مصارف متعددی  باشد. چوب گردو در تهيه و ساخت وسایل تزیينی و روکش های 
گران قيمت مورد استفاده قرار  گيرد. به منظور توليد چوب، جنگل کاری در شيب های لغزنده و حساس به 

فرسایش و حاشيه کانال های آبرسانی به کار  رود.
گردومعمولی: ارتفاع درخت تا 30 متر  رسد. به دليل توليد دانه خوراکی و چوب صنعتی اهميت فراوان 
دارد. در ایران در شمال غرب کشور رویش دارد. برگ ها متناوب و خزان کننده هستند. گل های نر با آرایش 
شاتون و گل های ماده منفرد و به ندرت دو یا سه تایی هستند. ميوه شفت است. بعد از رسيدن بخش گوشتی 
آن سياه رنگ می شود و با شکافتن هسته نمایان می گردد. درختان گردو کاربردهای فراوانی دارند. در برگ، 
پوست و شاخه های جوان و پوست ميوه تانن فراوانی وجود دارد که در صنعت مصرف می شود. دانه گردوی 

معمولی خوراکی است که سرشار از روغن و ویتامين می  باشد.
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در  بيشتر  آميخته ایجاد  کند.  جامعه ای  توسکا  گونه های  با  جنس  کشور این  شمال  در  لرك:  جنس
جنگل های شمال رویش دارند. برگ ها مرکب تک شانه ای با 13-9 برگچه و خزان کننده است. گل آذین 
نر شاتون و ماده به صورت خوشه ای دراز است. ميوه آن فندقه یاقوتی بالدار است. بال های کوتاه و ضخيم 
در اطرف آن وجود دارد. لرک تانن فراوانی توليد  کند.از پوست جوان درخت لرک به عنوان نخ و طناب در 
روستاها استفاده می شود. از سرشاخه های پوست کنده برای احداث پرچين و حصار استفاده می شود. هر بذر با 
بال تشکيل یک صفحه بالدار  دهد. بيشتر ميوه ها از یک محور گل بلند آویزان هستند. ميوه ها تابستان  رسند.

خانوادهگز

 دارای تعدادی گونه درختچه ای است. در مناطق بيابانی به ندرت گونه درختی آن ها وجود دارد. به دليل 
سازگاری با اقليم گرم و خشک و خاک های شور از عناصر ارزنده گياهی در این منطقه است. در گزها برگ ها 
کوچک و فلس مانند است و شبيه برگ سرو است. این برگ ها برخالف سرو ها آرایش متناوب دارند. گل ها 
دوجنسی اند و آرایش خوشه ای مرکب و به رنگ های سفيد صورتی و زرد هستند. ميوه گز کپسول است که 
با تعداد زیادی شکاف باز می شود. مهم ترین و بلندترین گونه گز در ایران گز شاهی )گز درختی( است که 25 
متر ارتفاع دارد و قطر آن تا یک متر هم  رسد. این گياه در منطقه خليج عمانی در استان های سيستان و بلوچستان و هرمزگان به 
فراوانی یافت  شوند. گزها خزان نمی کنند. بقيه گونه های گز به صورت درختچه هستند. گزها درختانی سایه 
دار و گل دار در باغ ها و بوستان های مناطق خشک و کویری ایران  باشند. چوب این گياه نرم و نيمه سنگين 
است. در اثر نيش حشره مخصوصی ترشحات شيرین و سفيدرنگی به دست  آید که به آن گزانگبين  گویند. 
از جنگل کاری گونه های گز به منظور احياء باتالق های حاشيه هامون و نيز تثبيت شن و احداث بادشکن 
در مناطق بيابانی و شوره زار استفاده می شود. این درخت ها و درختچه ها به علت بردباری در برابر شوری و 
خشکی در نقاط گرم و خشک جهت بيابان زدایی و تثبيت شن های روان نقش عمده ای دارند. از گونه های 
درختی برای تهيه چوب استفاده می شود. گل ها بر روی شاخه بسيار ریز و فشرده هستند. گل در تابستان 
شکوفا می شود. ميوه کپسول است. دانه بسيار ریز و دارای کرک های پر مانند است. پراکندگی بذر با همين 

کرک ها صورت  گيرد.

خانوادهعلفهفتبند

انبوه است. در  با ساقه های فراوان و شاخه های درهم و  جنساسکنبیل: گياهی چوبی، درختچه ای 
مناطق بيابانی به عنوان پوشش گياهی استفاده می شود. در شنزارها بعنوان گونه ای شاخص و مقاوم به خشکی و 
کم آبی زندگی می کند. این درختچه از جایگاه ویژهای در شرایط متفاوت اقليم خشک و نيمه خشک به ویژه 
تپه های ماسه ای و شن های روان برخوردار است. ميوه فندقه بالدار است که چهار بال دارد. برون بر ميوه 
اسکنبيل نيمه چوبی است. دانه چهار شيار دارد. در یکی از گونه ها ميوه فاقد بال است و کيسه های بادکنکی 
دارد. این درختچه دارای تنهای منشعب، یا غير منشعب، سفيد رنگ، ساقه ایستا و افراشته است. برگها اغلب 
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حالت آویز به خود می گيرند. دوره رشد رویشی آن از اسفند ماه آغاز و ظهور برگ های باریک و کشيده تا 
اواسط فروردین ادامه پيدا می کند. رویش گل های ریز و سفيد رنگ آن از اواخر فروردین ماه آغاز شده، و تا 
اواخر اردیبهشت ماه منظره بسيار بدیعی را به چهره شنزارها می بخشد. ميوه ها به تدریج در خردادماه ظاهر 
می شوند ميوه های مژک دار به رنگ های کرم، سفيد، صورتی، قرمز رنگ، تمام پيکر گياه را فرا  گيرند. ارتفاع 

اسکنبيل معموالًًً بين یک تا سه متر متغير است.

خانوادهتاجخروس

جنستاغ: گونه های متعددی از جنس تاغ وجود دارد.درختچه هایی کوتاه هستند که در طرح های بيابان 
زدایی مورد استفاده قرار  گيرند. گل ها تک جنسی هستند. ميوه تاغ گرد و استوانه ای است. در قسمت های باال 
فرورفتگی دارد. در پشت دانه دو بال نيمه گرد و موج دار قرار دارد. از تاغ ها با توجه به مقاومت زیاد آنها در 
برابر خشکی و گرما، با دارا بودن سيستم ریشه ای گسترده جهت جلوگيری از گسترش کویر از آنها استفاده 
می شود. در ایران دو گونه تاغ وجود دارد: سياه تاغ و زردتاغ یا سفيدتاغ. سياه تاغ به خاک های سنگين، رسی و 
شوری مقاوم تر است و در این گونه محيط ها باید کشت شود در حاليکه زرد تاغ بيشتر به خاک های سبک و 

شنی و کم آبی مقاوم است و برای تثبيت تپه های شنی، به کار می رود.

خانوادهگلسرخ

خانواده گل سرخ از مهم ترین خانواده های گياهی است که گونه های فراوانی از درختان و درختچه ها را 
به خود اختصاص داده است. مانند انواع گياهان باغی از جمله بادام ها، آلوچه ها، هلو، گالبی، ازگيل، گيالس، 

بارانک و وليک در این خانواده قرار دارند.
جنسبارانک: تعدادی گونه درختی و درختچه ای دارد. بارانک درختی در ارتفاعات ميان بند جنگل های 
شمال و در نقاط باز جنگل به صورت پراکنده وجود دارد. برگ ها ساده و دندانه دار و خزان کننده هستند. 
رنگ گل سفيد با گل آذین دیهيم است. ميوه ها پس از رسيدن بنفش تا قهوه ای  بنفش می شود. به عنوان 
درخت گلدار و سایه دار کشت می شود. روستایيان برای تهيه ظروف چوبی، دسته ابزار و وسایل دامداری از 
چوب این گياه استفاده می کنند. ميوه این گونه ها مانند زالزالک، ازگيل جنگلی و وليک جمع آوری و مصرف 
می شود. به علت زیبایی و سختی در صنایع دستی کاربرد دارند. درختان یک پایه با گل های دو جنسی سفيد 
رنگ است. ميوه به رنگ قرمز روشن و کروی و گالبی شکل است که به شدت مورد عالقه پرندگان  باشد. 

ميوه ها حالت خوشه مانند دارند.
دارند. ميوه در گونه های  بادام: شامل درختان و درختچه هایی است که در مناطق کوهستانی وجود 
مختلف متفاوت است، یعنی شکل های گرد و کشيده دارد. در بادام خوراکی ميوه شفت است. برون بر سبز، 
رسيده و ترد است )چاقاله بادام(. ميان بر سخت و استخوانی است. درون بر پوسته نازک است. مغز دانه قسمت 

خوراکی را تشکيل  دهد. در ميوه های رسيده و خشک درون بر مغز به مصرف تغذیه  رسد.
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جنسگیالس: دارای تعدادی گونه است که به عنوان درختان مثمر کشت می شود. گونه های طبيعی 
گيالس در جنگل های غرب و شمال کشور رویش دارند. برگ گيالس ساده متناوب و خزان کننده است. 
گل ها به رنگ سفيد و با آرایش چتری  باشد. ميوه شفت است. یک گونه مهم آن به نام آلوکک با چوب های 
براق و خوش نقش و جال در ساخت وسائل تزیينی و تهيه دسته ابزار کشاورزی استفاده می شود. چوب آن 
مانند شمع  سوزد و روشنایی و گرما توليد  کند. گيالس وحشی چوب زیبا و با ارزشی دارد. بصورت پراکنده 
در مناطق کوهستانی و سنگالخی جنگل ها دیده می شود. ميوه آن شفت، ترش مزه و گوشت دار است. پوسته 

روی ميوه، چر و براق است. رنگ ميوه قرمز تا سياه  باشد. دانه ها سياه و تخم مرغی شکل هستند.
جنسگالبیوحشی: ميوه شفت و گالبی شکل است. در بهار گل  دهد و در تابستان ميوه  رسد. گالبی 

وحشی نسبت به نوع اصلی )خوراکی( دارای بافت نسبتاً چوبی است.

خانوادهنارون

 دارای جنس های آزاد، داغداغان و نارون  باشد.
جنسآزاد:درختان بلند و صنعتی جنگل های شمال هستند که در جلگه وجود دارد. برگ ها ساده با دو 
نيمه نامتقارن بوده و خزان کننده اند. ميوه کوچک و عدس مانند است. به علت کند رشد بودن جنگل کاری 
آن معمول نيست. چوب درخت آزاد سخت بوده و در عين حال خاصيت ارتجاعی دارد. در ساخت چرخ های 
چوبی، پره های آسياب، راکت ورزشی و عصای اسکی کاربرد دارد. گل تک جنسی است. ميوه فندقه خشک 

ناشکوفا  باشد. هر بذر در قاعده یک برگ قرار  گيرد و انتهای بذر دارای دو برجستگی کوچک است.
جنسداغداغان: داغداغان دارای گونه های درختی در شمال و غرب ایران است. برگ های آن ساده با دو 
نيمه نامتقارن خزان کننده و متناوب هستند. جنس برگ ها خشن و کاغذی است. ميوه شفت با دم نسبتا بلند 
است که بيشترین حجم ميوه توسط هسته پر می شود. به صورت تک درخت در مناطق معتدله و کوهستانی 
وجود دارد. گل ها ریز و سفيد رنگ است. ظاهر ميوه شبيه ميوه آلبالو است. رنگ آن بنفش متمایل به سياه 

است. ميوه در ابتدای رسيدن کرک آلود است.
داغداغانمعمولی)داغداغانسیاه(: درختی بلند به ارتفاع 25 متر است. پوست تنه آن صاف خاکستری و 
نقره گون با لکه های داغی مانند به رنگ خاکستری مایل به سفيد است. ميوه ها بهترین مشخصه این گونه 

هستند به صورت شفت بوده که پس از رسيدن بنفش یا سياه  شوند.
داغداغانقفقازی)درختتا(: بو غرب تا جنوب کشور است. در برخی نقاط جنگل های شرق گرگان هم 

دیده می شود. تفاوت داغداغان قفقازی با داغداغان معمولی به شرح زیر است:
1- ميوه در داغداغان قفقازی پس از رسيدن آجری رنگ است.

2- ابعاد برگ کوچکتر است.
3- زائده انتهای برگ کوچکتر است.
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4- بلندی این درختان 15 متر است.
داغداغانغرب: این گونه فقط در جنگل های غرب کشور رویش دارد. از سردشت تا ایالم. ميوه تخم 
مرغی شکل است. بعد از رسيدن قرمز ارغوانی می شود. پوست تنه و شاخه شبيه به درخت ارغوان صاف و 
ارغوانی رنگ است. درختی سایه دار است. در شمال و غرب کشور و در صحن اکثر اماکن مقدسه، مدارس 

قدی و بناهای تاریخی و گورستان ها پایه ملی کهنسالی از داغداغان دیده می شود.
جنسنارون: این جنس تعدادی از درختان با ارزش جنگل های شمال مانند ملج و اوجا را در بر  گيرد که 
گونه هایی صنعتی هستند. درختان یک پایه بوده ولی گل ها دوجنسی هستند. گل ها در بهار قبل از ظهور برگ ها 

نمایان  شوند. ميوه فندقه بالدار است و مانند پولک ماهی شفاف و ظریف است. بذر به کوچکی یک عدس است.
اوجا: درختی است که در بخش های جلگه ای جنگل های شمال رویش دارد. ارتفاع درخت 20 متر و قطر 
آن 70 سانتيمتر است. ميوه آن مانند ملج است ولی تفاوت هایی دارد. بذر و باله در اوجا ک کوچکتر است. باله 
در قسمت انتهایی ک فرورفتگی دارد. دانه در باالی باله قرار دارد. ميوه دارای دمگل کوتاه است. از خانواده ی 
نارون ها گونه های دیگر به نام نارون چتری وجود دارد که در فضای سبز و حاشيه خيابان ها کاشته می شود.

ملج: درختی است که در بخش های ميابند جنگل های شمال رویش دارد. ارتفاع آن 35 متر و قطر آن یک 
متر است. چوب این درخت از زیباترین چوب های جنگلی است. به علت رنگ زیبا و نقش و نگار مورد توجه 

صنایع روکش سازی است. باله های بذر پهن و تخم مرغی است. دانه درقسمت مرکز باله قرار دارد.
ابعاد برگ های اوجا 1/3 تا 1/4 کوچکتر از ملج است. همچنين حاشيه برگ های اوجا دندانه دار منظم 
است. در ملج دندانه ها نامنظم است. ميوه اوجا مدور یا بيضی شکل است. از نظر ابعاد 1/2 تا 1/3 ملج است. به 
طور کلی نارون ها درختانی سایه دار هستند و زینت بخش خيابان ها و بوستان های شهری  باشند. چوب این 
نرده و تخته خواب استفاده  پایه های ميز،  با دوام است. در ساخت وسایل چوبی،  درختان خوش نقش و 

می شود. ميوه ملج بسيار گران قيمت است.

خانوادهنمدار

جنسنمدار)زیرفون(: جنس نمدار به دليل داشتن چوب نرم به نرم دار یا نمدار معروف شده است. 
ارتفاع درخت 30 متر و قطر آن یک متر  باشد. به طور پراکنده در جنگل های شمال رویش دارد. برگ آن 
شبيه برگ درخت توت است. برگ ساده، نامتقارن، متناوب و خزان کننده است.گل آذین از توع خشک مرکب 
است. نی از براکته های زبانه مانند در پای هر گل آذین دیده می شود و نی از براکته به دمگل چسبيده است. 
وجود این براکته ها بهترین مشخصه تشخيص درخت نمدار است. درختی سایه دار و تزیينی است. چوب نرم و 
نيمه سنگين آن در نجاری کاربرد دارد. از نظر مقاومت در برابر رطوبت و عوامل بيماری زا، در زمره بهترین 
چوب های جنگلی ایران است. چوب آن در نمای ساختمان ها و ساخت در و پنجره استفاده می شود. پوست 
درخت مسن نمدار در ساخت کندوی زنبور عسل به روش سنتی استفاده می شود. در زیر پوست الياف فراوانی 
وجود دارد که مانند ليف خرما در شست و شوی ظروف کاربرد دارد. گل های معطر درخت نمدار خواص 
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درمانی دارد. به صورت دم کرده و جوشانده مصرف می شود. گل های نمدار را زنبور عسل بسيار دوست دارد. 
جوانه گل وقتی باز می شود بوی خوش آن زنبور را به طرف خود جلب  کند. عسل حاصل از گل های نمدار 
بسيار معطر است. گل ها کرم یا زرد رنگ است. ميوه شفت شبيه فندقه است گرچه ظاهر خشک دارد ولی 
در واقع دارای یک جدار گوشتی نازک است. همراه هر ميوه یک برگه یا براکته کوچک وجود دارد که با هم 

خزان می کنند.

خانوادهنیامداران

خانواده نيام داران از مهم ترین و بزرگ ترین خانواده های گياهی است. همه گونه های آن در یک صفت 
مشترک اند و آن داشتن نيام است. جنس ابریشم، آکاسيا، ارغوان، کهور، ليلکی و اقاقيا از این خانواده هستند.

جنسابریشم:جنس ابریشم دو گونه دارد به علت داشتن پرچم های متعدد نخ مانند و درخشان به 
ابریشم معروفند. 

ابریشمایرانی)شبخسب(: درختی سریع الرشد، زیبا و گلدار است. این گونه در جنگل کاری های غير 
صنعتی به کار  رود. درختان تا ارتفاع 20 متر بلندی پيدا  کند. در بخش جلگه ای جنگل های شمال رویش 
دارد. برگ ها مرکب دوشانه ای زوج با آرایش متناوب است. برگ ها خزان می کنند. در ابریشم ایرانی چون 
برگ ها در هنگام شب بر روی هم تا  شوند به شب خسب معروف است. ميوه نيام است و سطح خارجی آن 
صاف است. نيام ها به صورت چند تایی در یک محور گل قرار دارند. ميوه های نيام بعد از خزان برگ همچنان 
روی درخت  ماند. گل ها به صورت مجتمع کپه مانند به رنگ صورتی و قرمز است. هر کپه دارای 20-40 
پرچم بلند درخشان معطر است. گل ها مورد عالقه زنبور است. به علت سایه دهی کم پشت و زیبایی خاص 

در درختکاری صنعتی مورد توجه است.
ابریشمهندی)برهان(: این گونه در مناطق جنوبی کشور از خوزستان تا هرمزگان سازگار و بو شده 
است. ابریشم هندی دارای برگ هایی با برگچه های کم پر، بيضی شکل و هميشه سبز است. در صورتی که 
ابریشم ایرانی برگچه هایی بسيار زیاد، باریک و خزان کننده دارد. گل آذین ابریشم هندی سفيد یا زرد است 
ولی در ایرانی صورتی و قرمز است. ميوه نيام در ابریشم هندی بزرگتر از ابریشم ایرانی است. چوب درخت 
ابریشم نيمه سخت و نيمه سنگين و پردوام است. در نواحی خشک در خانه سازی کاربرد دارد. در مقابل 
رطوبت به سرعت موریانه زده و تخریب می شود. پوست ساقه، شاخه و سرشاخه، ميوه و دانه آن علوفه دام 
توصيه  بند جنگل های شمال  ميان  و  ساحلی  مناطق  در  مشجر  مراتع  در ایجاد  و  درختکاری  برای  است. 

می شود. این درخت به دليل داشتن برگ و گل های زیبا جنبه تزیينی دارد.
جنسآکاسیا: این جنس در برگيرنده تعداد زیادی گونه خزان کننده و هميشه سبز است که در مناطق 
برگ ها  است.  عمانی  خليج  رویشی  منطقه  در  گونه  تعدادی  دارای  همچنين  گسترده شده اند.  گرمسيری 
مرکب، دو شانه ای زوج با آرایش متناوب و هميشه سبز هستند. گوشواره ها به خارهای بلند راست و نوک تيز 
تبدیل شده اند. گل های معطر و زرد رنگ دارد. صمغ ترشح شده از آکاسيا در صنعت استفاده می شود. چوب 
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آن در نجاری و خراطی و ساخت لنج و قایق کاربرد دارد. درون چوب قهوه ای  و براق است و بيرون چوب 
زرد ليمویی  باشد. ضمنا از پوست سرشاخه های برگ دار، ميوه و دانه برای تعليف دام استفاده می شود. برای 
احداث بادشکن و تثبيت شن های روان در مناطق جنوبی کشور توصيه  گردد. در معابر عمو و صحن منازل 
باید از کاشت آن اجتناب نمود چون پاجوش های فراوان دارد که باعث از بين رفتن لوله های آب و موزایيک 
می شود و به سبب خاردار بودن به کودکان آسيب  رساند. گل ها مجزا روی یک درخت قرار دارند. رنگ گل ها 
متفاوت است. اکثر گل ها مورد عالقه زنبور عسل است. ميوه نيام است. گاهی فشردگی نيام به اندازهای است 
که دانه به راحتی از آن جدا نمی شود. شکل خاص نيام وسيله شناسایی گونه های مختلف است. نيام دارای 

یک یا چند بذر است. چند گونه مهم آکاسيا که دارای ارزش زیادی هستند شامل موارد زیر است:
1-کرت: نيام منفرد و تسبيح مانند است. دارای پوشش کرکی سفيد رنگ است. 

2-چت: نيام در این گونه انفرادی است و شدیدا کرک دار  باشد. کاًل نيام پيچيده است و انتهای آن نوک 
دار است. ميوه درخت چت در تابستان  رسد.

جنسارغوان: این جنس دارای یک گونه درختی و یک گونه در غرب کشور است. ارغوان دارای برگ های 
ساده متناوب و خزان کننده است. برگ ها چر ضخيم  باشد. گل ها دو جنسی و ارغوانی رنگند و قبل از برگ ها 

در اواخر زمستان و اوایل بهار شکوفا  شوند. ميوه نيام پس از رسيدن ارغوانی رنگ می شود.
ارغوانمعمولی: این درخت در اراضی جلگه ای مسير دره ها و رودخانه ها در جنگل های شمال رویش 
دارد. بيشترین رویش از گرگان تا آزادشهر است. در آزادشهر تا ارتفاع 900 متر هم دیده می شود. این گونه در 

کوهستان های خراسان نيز وجود دارد.
ارغوانباختر: در مسير دره ها و رودخانه های دامنه زاگرس به ویژه کردستان، کرمانشاه و شمال ایالم و 
لرستان وجود دارد. به علت داشتن گل های زیبا جنبه زینتی دارد. از جنگل کاری آن ها برای کنترل فرسایش 
در اطراف رودخانه ها و کانال های آب استفاده می شود. سرشاخه های نرم و نازک و انعطاف پذیر آن در سبد 

سازی و احداث پرچين و حصار به کار  رود.
خليج  منطقه  در  گونه  تعدادی  دارای  هستند.  گرمسيری  بو مناطق  و  کوتاه  درختانی  کهور:  جنس
عمانی  باشد. کهورها برگ های مرکب دوشانه ای و متناوب دارند. گوشواره ها به خار تبدیل شده است. از نظر 
برگ و گوشواره به آکاسيا شباهت دارد. گل آذین کهور دراز به رنگ زرد مایل به سبز است. ميوه های نيام با 
مقطعی چهارگوش و بند بند  باشند. ميوه نيام بلندی است که چندین دانه دارد. رنگ نيام قهوه ای  مایل به 
قرمز است. در داخل نيام دانه ها با بافت اسفنجی اطراف آنها قرار دارند. پوسته دانه سخت است. دو گونه کهور 
داریم، کهور پاکستانی و کهور ایرانی. معروف ترین گونه کهور، کهور ایرانی است که درختی کند رشد و کوتاه 
قد است. چوب آن نيمه سنگين سخت و گره دار با درون چوب قهوه ای  براق است. زغال و هيزم آن بادوام 
است. روستایيان جنوب کشور از چوب کهور و آکاسيا در مصارف سنتی خود بهره  گيرند. سرشاخه های برگ 
دار، ميوه و دانه آن ارزش غذایی دارد و از پروتئين غنی است. ميوه بخشی از غذای دام است به همين علت 
برای ایجاد چراگاه های مشجر کاربرد دارد. این درخت به عنوان گياه تزئينی در شهرها و روستاهای جنوب 
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کشور کاشته می شود. کهور پاکستانی درختی با توانایی استقرار و تکثير عالی است. نيام ها بسيار بلند اند و 
ک خميده هستند و گاهی فشرده  باشند. در کهور ایرانی نيام کاماًلًٌ ناشکوفا است. ميوه آن کوچکتر از کهور 

پاکستانی است. بذر آن مورد عالقه حشرات، جوندگان و علف خواران است.
جنسلیلکی)کرات(: این جنس یک گونه درختی به همين نام در بخش جلگه ای جنگل های شمال 
دارد. ارتفاع درخت 12 متر و برگ ها شکل های گوناگون دارند که به صورت گروهی روی شاخک های کوتاهی 
قرار گيرند. تنه و شاخه گره دار و زیگزاگ مانند است. در پایين تنه و شاخه خار وجود دارد. گل ها پلی گام 
به مرور قرمز  نارس سبز روشن و  بهار بسيار خوشبو هستند ميوه  مانند است. گل ها در  آرایش شاتون  با 
قهوه ای  تيره می شود. ميوه بعد از خزان برگ هم روی گياه باقی  ماند. ميوه نيام به شکل کمان پيچ و تاب 
دار است. برای احداث بادشکن و مراتع مشجر در زمين های ساحلی شمال استفاده می شود. چوب آن بيشتر 
مصرف سنتی دارد. برگ، ميوه و دانه علوفه دام است. به علت مقاومت زیاد در برابر باد و گرد و غبار  تواند در 

درختکاری های حاشيه شهرها استفاده شود. همچنين  تواند جانشين اقاقيا در مناطق مرطوب شمال باشد. 
جنساقاقیا: اصل این گونه از آمریکای شمالی است. از سال های خيلی قبل به ایران وارد شده است. در 
اکثر نقاط کشور گسترش یافته است. برگ ها مرکب و تک شانه ای متناوب و خزان کننده است. گوشواره ها به 
خار یا قالب تبدیل شده اند. اقاقيا درختی مفيد با کاربرد چند جانبه است. گياهی گلدار و تزیينی در باغ ها و 
بوستان های شهر  باشد. چوب آن در بخاری و خراطی کاربرد دارد. به علت سازگاری مناسب با شرایط مختلف 
آب و هوایی و سریع الرشد بودن گونه ای مناسب برای جنگل کاری های مناطق خشک و نيمه خشک است. 
برای ایجاد مراتع مشجر، بادشکن و جنگل های پيش آهنگ استفاده می شود. برای کنترل فرسایش خاک در 
مناطق حساس به آبشویی، شيب ها و خاک های لغزنده و نهر های آبرسانی و جاده های نوساز استفاده می شود. 
برگ، ميوه و دانه آن علوفه دام است. اقاقيا به علت خاصيت تثبيت کنندگی ازت، باعث غنی شدن خاک 
می شود. گل ها خوشه ای آویزان است و معطر و درشت  باشد. گل ها به شکل نامنظم به رنگ سفيد و معطرند. 
ميوه نيام است و پس از رسيدن به رنگ قهوه ای  کم رنگ و گاهی مایل به قرمز است. بذر تخم مرغی و خرمایی 

براق است. هر نيام 10-5 بذر دارد.

خانوادهاکالیپتیان

جنساکالیپتوس:جنس اکاليپتوس بو استراليا و بسيار تنومند و سریع الرشد  باشد. گونه ای وارداتی 
است و گونه هایی از آن در شمال و جنوب کشور کشت شده است.گل ها معطر و زرد رنگ است و بسيار مورد 
توجه زنبور عسل  باشد. در مناطق گرمسيری دوره گلدهی در تمام طول سال ادامه دارد. ميوه کپسول است و 
بذرهای ریز فراوانی دارد. با توجه به زمان گلدهی، شرایط اقلی و نوع گونه بذرها در اوقات مختلف سال  رسند. 
بذرها با باد پراکنده  شوند. چوب این درخت بسيار سخت و در برابر پوسيدگی مقاوم است. پوست آن رنگ 
قهوه ای مایل به زرد دارد و به راحتی از ساقه جدا می شود. رنگ برگ آن نيز بسته به سن درخت )در آغاز 

سبز مایل به آبی و به مرور زمان سبز مایل به سفيد( است.
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خانوادهسنجد

گونه ای منحصر بفرد سنجد )پستانه یا چوب دانه( در ایران در منطقه ایران تورانی و زاگرس با اقليم سرد و 
خشک سازگاری یافته و رویش دارد. برگ ها ساده کرک دار و خزان کننده هستند. گل ها دو جنسی معطر و 
پيوسته گلبرگ  باشند. ميان بر ميوه آن آردی شکل است. پوست ميوه به رنگ قرمز عنابی است. از چوب این 
درخت در منبت کاری، خراطی و تهيه روکش استفاده می شود. برای کنترل فرسایش خاک در مسير نهرهای 
آبرسانی و رودها استفاده می شود. به عنوان بادشکن هم کاربرد دارد. این درخت به عنوان بادشکن استفاده 
می شود. از نظر ظاهر شبيه درخت بيد است و سرعت رشد خوبی دارد. در اردیبهشت گل  دهد. ميوه در اواخر 

تابستان و پایيز ظاهر می شود. رنگ ميوه در حالت رسيده قرمز و در حالت نارس زرد است. 

درختانسوزنیبرگ

از بين تما جنگل های کشور ایران، فقط جنگل های کناره دریای خزر تجاری هستند. کارشناسان امور 
جنگل برای کمبود جنگل های تجاری پيشنهاد می کنند که گونه های سریع الرشد دست کاشت گردد. سوزنی 
برگان در تقسيم بندی گياهی در رده بازدانگان قرار  گيرند. بازدانگان تخمدان ندارند و تخمک ها روی فلس ها 
به صورت آزاد بدون پوشش قرار دارند. سه گونه مهم سوزنی برگان بو ایران شامل توده های پراکنده ارس، 
توده های زربين و توده های سرخ دار است. توده سرخ دار در منطقه گرگان تشکيل توده ای خالص داده است. 
از چوب سوزنی برگان در صنایع چوب و کاغذسازی استفاده   شود. جنس ميوه در بيشتر گونه هاچوبی است. 
ميوه در چند گونه مانند سرخدار نرم و گوشتی است. بذرهای مختلف از نظر شکل دانه و شکل باله های دانه 

متفاوت هستند.

کاجها

کاج ها بزرگترین و مهم ترین جنس سوزنی برگان هستند. جنس کاج دارای 95 گونه است. کاج ها درختانی 
یک پایه اند، یعنی گل نر و گل ماده روی یک درخت قرار دارند. در کاج ها مخروط های نر کشيده و باریک 
و مخروط های ماده کروی و کوچک هستند. در اکثر گونه هامخروط های ماده در طی 2 سال  رسند. در این 
جنس از گياهان بذرها معموالًً دو تایی بوده و در ابتدای ظاهرشدن در مخروط به صورت واژگون به سطح 
فلس ها متصل است. پس از رسيدن از فلس ها جدا می شود. انواع کاج ها شامل کاج تهران )الدار(، کاج سياه، 

کاج کاشفی، کاج بروسيا، کاج پيناستر، کاج دریایی، کاج جنگلی، کاج حلب و کاج قناری می باشد.
کاجتهران:نام دیگر این کاج الدار است. این کاج بو کشور گرجستان  باشد. گل های نر و ماده در فصل 
بهار شکفته می شوند. درختان از سن 6 تا 8 سالگی ميوه  دهند. بذرها در فصل پایيز  رسند، مخروط ها معموالًً 

به تعداد 2 یا 3 عدد در یک نقطه از شاخه به هم متصل هستند. 



تولیدنهالوجنگلکاری

92

کاجسیاه:از سن 20 تا 30 سالگی شروع به بذر دادن می کنند و 3 تا 4 سال یکبار بذر زیاد توليد می کنند. 
مخروط ماده تخم مرغی شکل است. ابتدا به رنگ خرمایی روشن و هنگام رسيدن قهوه ای  تيره می شود.

کاجکاشفی:این نوع کاج به سبب برگ های سوزنی بلند خود معروفيت داشته و زیبایی خاصی دارد. 
بذرهای آن از کاج سياه و کاج تهران درشت تر است. 

کاجدریایی: مخروط های کاج دریایی پهن و نامتقارن است و در انتها باریک و انتها دار می شود. رنگ 
مخروط سبز متمایل به خاکستری است و چند سال بر روی درخت باقی  مانند. این کاج از سن10 سالگی 

شروع به باردهی  کند.
کاججنگلی: مخروط های این درخت بيضی شکل است.

کاجحلب: مخروط ها تخم مرغی شکل و نامتقارن هستند. در سال دوم  رسند. پس از رسيدن به رنگ 
قهوه ای ، قرمز و براق هستند. مخروط ها هميشه به طرف پایين شاخه متمایلند.

کاجبروسیا: از سن 7 تا 10 سالگی هر سال بذر می دهد. مخروط های کاج به پایين بر نمی گردند، بلکه 
همواره رو به جلو هستند. 

کاجقناری: این کاج بو جزایر قناری است و برای کشت در مناطق گرم جنوب و مرکزی ایران مناسب 
است. این درخت با برگ های سوزنی بلند و آویزان و ظاهری مطبق برای مناطقی گرم و خاک های ماسه ای 

اطراف سواحل جنوب مناسب  باشند.

خانوادهسرخدار

جنسسرخدار: این درختان زیبا دو پایه بوده، چوب آنها با ارزش، زیبا و صنعتی است. گل ها نامشخص 
اند. در اواخر اسفند و اوایل بهار به رنگ زرد دیده  شوند. درخت سرخدار فاقد مخروط است. تخمک ها برهنه 
بوده و توسط یک جدار گوشتی قرمز رنگ و پياله شکل احاطه شده است. رنگ بذر زیتونی یا قهوه ای  است. 
از طریق بذر و قلمه تکثير می شود. از گياه سرخدار داروی ضد سرطان تهيه می کنند.یک گونه منحصر به 
فرد ایران است که در جنگل های ميان بند شمال به صورت پراکنده وجود دارد. فقط در شرق گرگان در 
منطقه پونه آرام و افرا تخته گرگان، جامعه خالصی تشکيل شده است. برگ ها ساده از نوع خطی و هميشه 
با یک  پایه است.گل نر شاتون های کروی و کم گل، گل ماده منفرد  اما گياه دو  سبز، گل ها تک جنسی 
بهترین  آبدار آن محتوی یک تخمک است. معموالًًً  مانند است. بخش گوشتی و  پياله  براکته  باشد. ميوه 
مشخصه گونه شکل ميوه آن است. )ميوه در اصطالح شفت مانند( است. سرخدار از سوزنی برگان بو ایران 
است. چوب آن کاربرد چندانی ندارد اما در صنایع وسایل تزیينی منازل و ایجاد کفپوش یا پارکت  تواند مورد 
استفاده قرار گيرد. برخالف تما سوزنی برگان چوب این گونه رزین ندارد. برگ ها و پوست این درخت س است 
که اگر دام مصرف کند ایجاد مسموميت منجر به مرگ می شود. ویژگی شکل پذیری و هميشه سبز بودن آن 
باعث شده است تا برای ایجاد پرچين های سبز و مجسمه های گياهی بکار رود. به علت کند رشد بودن، جنگل 

کاری آن توصيه نمی شود. 
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خانوادهسرو

سروها: سروها درختانی تک پایه هستند. معموالًًً بو مناطق معتدله گرم در نيم کره شمالی هستند. شامل 
تعدادی درختان صنعتی و درختان زینتی  باشند. پس از گرده افشانی در بهار ميوه ها در دو سال کامل  شوند. 
مخروط ها کروی شکل اند. باله ها در اطراف بال کوتاهی دارند. رنگ دانه از قهوه ای روشن تا تيره است. زمان 
مناسب برای جمع آوری بذر درختان زمانی است که ميوه ها کاماًلًً سخت و چوبی شده اند و تازه شروع به شکاف 
خوردن کرده اند. با توجه به انبوه بودن درخت در برخی گونه هابرای جمع آوری بذر از نردبان های متحرک 
استفاده می شود. بعد از چيدن ميوه ها آن ها را در برابر خورشيد خشک می کنند تا فلس ها شکافته شوند. 
مشکل اساسی در بذر سروها پایين بودن قوه ناميه بذر است. جهت تکثير عالوه بر بذر از روش های خوابانيدن 
شاخه های جوان و ریشه دارکردن آنها و ریشه دارکردن قلمه ها استفاده می شود. سه جنس ارس)سرو کوهی(، 

سرو خمرهای و سرو معمولی را شامل می شود.
سرومعمولی: یک گونه با چهار واریته در ایران وجود دارد: 1- سرو شيراز 2- سرو زربين 3- سرو نقره ای 
4- سرو ناز. از این گونه برای احيای جنگل های مخروبه، احداث بادشکن،  ایجاد کمربند سبز در اطراف شهر و 

روستاها استفاده می شود. چوب نرم، سفيد، رزین دار و معطر سرو معمولی در نجاری کاربرد دارد.
سروزربین: این گياه در دره حسن آباد چالوس وجود دارد که رو به انقراض است. ميوه آن کروی شکل 
است. مخروط تا 15 عدد فلس دارد. فلس ها 5 ضلعی هستند. هر فلس 10 تا 20 دانه دارد. این درختان نسبت 

به هرس شاخه های انتهایی حساس هستند. 
سروناز: این سروها واریته ای از سروهایی با تاج بلند هستند. ميوه ها کوچکتر از زربين است. در باغ ارم 

شيراز نمونه هایی از آن وجود دارد.
سروشیراز: تاج این درخت هم باریک و کشيده است. بذردهی آن در دوره های نامشخص است. نمونه های 

کهنسال در منطقه رودبار وجود دارد.
سرونقرهای)سیمین(: درختی کشيده است با چوبی زیبا و صنعتی. تقریبا هر سال ميوه  دهد. هر فلس 
آن حدود 10 بذر دارد، بنابراین مخروط دارای تعداد زیادی بذر است. رنگ فلس ها در ابتدا سبز خاکستری 

است. بعد از رسيدن سبز قهوه ای  می شود.
سرونوشیاسروخمرهای: به صورت درختچه ها و درختان کوتاه دیده  شوند. در فضای سبز کشور 
بسيار استفاده شده است. از سن کم بذر  دهد ولی هر 3 الی 5 سال یکبار بذر فراوان  دهد. مخروط ها کروی یا 
تخم مرغی است. دانه ها کوچک و فاقد بال هستند. با توجه به کوتاه بودن قد درختان، ميوه را  توان به راحتی 
از درخت چيد. یک گونه در ایران در منطقه فضل آباد گرگان وجود دارد. بيشتر جنبه تزیينی دارد. چوب 

رزین دار آن مقاوم به رطوبت و آفات است و در ساخت خانه های روستایی بکار  رود.
سروارس)سروکوهی(: این گياه دارای گونه های درختی و درختچه ای است. ميوه این گونه فقط دارای 
یک دانه کروی یا دو نيم کروی است. دارای برگ های متعفن است. درختی دوپایه است. گل نر و ماده از 
هم جدا هستند و بر روی دو بوته قرار دارند. گل های ماده به رنگ سبز هستند. هم زمان با رشد مخروط، 
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فلس ها که در بر گيرنده تخمک ها هستند گوشتی و نرم شده و به همدیگر متصل می شوند و به شکل یک 
ميوه گوشتی سته یا شفت مانند با برون بر گوشتی در  آیند که دانه را در برگرفته است. ميوه ها بعد از رسيدن 
قهوه ای   شوند. هر ميوه 3 تا 8 فلس دارد و فلس های باالیی بارورند، بذرها بال ندارند، به رنگ قهوه ای  قرمز و 
به شکل مثلثی یا سه گوش هستند. معموالًًً فصل پایيز فصل مناسب جمع آوری ميوه ها است که باید خشک 
شوند تا فلس ها باز گردند و بذرها خارج شوند. بذرها را در ظرف های سربسته در محيط سردخانه نگه  دارند، 
مناطق  خشک  و  سرد  اقليم  با  سازگاری  علت  به  داری  شوند.  نگه  ماسه  الیه های  در  معمولی  دمای  در 
کوهستانی پوشيده از برف به سرو کوهی شهرت دارد. جنس ارس در هر پنج منطقه رویشی ایران مشاهده 
می شود. مهم ترین گونه آن به نام ارس معروف است. گياهانی کند رشد هستند به همين علت جنگل کاری 
آن ها متداول نيست. اما حفاظت خاک در دره ها، کنترل فرسایش و مهار هرز آبها در شيب های زیاد را بر عهده 
دارند. پناهگاه مناسب حياط وحش هستند و تامين کننده علوفه برای جانوران وحشی علف خوار است. چوب 
آن ها مقاوم، گره دار، خوش نقش و رنگ پذیر است. در ساخت ادوات موسيقی جعبه دار استفاده می شود. در 

تامين سوخت روستایيان یيالق نشين بکار می رود.
سدرها: سدرها در مناطق معتدله مدیترانه و ارتفاعات هيماليا دیده  شوند. با قامتی افراشته زینت بخش 
فضاهای سبز در بيشتر مناطق هستند. از 50-30 سالگی بذر  دهند. گل های نر در قسمت باالیی شاخه و 
گل های ماده در قسمت پایينی شاخه قرار دارند. فلس ها مثلثی شکل فشرده است. فلس ها پس از رسيدن 
ميوه و همزمان با شروع رها شدن بذرها ریزش می کنند و از مخروط جدا  شوند. دانه ها بال های مثلثی شکل 

دارند که طول آنها دو برابر طول دانه است. هر ميوه حدود صد عدد بذر دارد. 

انواعسدر

1-سدراطلس: این گياه بو کوه های اطلس در الجزایر و مراکش است. در شمال ایران و تهران به خوبی 
رشد می کنند. مخروط ها کوچکند و تخم مرغی شکل. مخروط ها قهوه ای  روشن است.

2-سدرهیمالیا)سدرکشمیر(: این درخت بو کوه های هيماليا است. در منطقه کشمير و ارتفاعات 
افغانستان وجود دارد. مخروط ها خرمایی رنگ است. بذر سدر هيماليا درشت تر از بذر سدر اطلس است.

3-سدرلبنان:نام کشور لبنان و نام درخت سدر به هم آميخته است تا آنجا که بر پرچم این کشور 
تصویر درخت سدر نقش بسته است. این درخت از 50-40 سالگی شروع به ميوه دادن  کند. مخروط ها به رنگ 

قهوه ای  مایل به خاکستری یا خرمایی مات هستند. در هر ميوه 100 دانه وجود دارد.
نّراد: نراد از مهم ترین درختان سوزنی برگ نيمکره شمالی است که در شمال اروپا و روسيه مهم ترین و با 
ارزش ترین درختان صنعتی هستند. گونه هایی از نراد به خاطر زیبایی خاصشان در فضای سبز استفاده  شوند. 
نراد از سن 80-60 سالگی شروع به توليد گل و ميوه  کند. هر 6-3 سال یکبار توليد بذر فراوان  نماید. از 
درون هر فلس یک زائده بيرون آمده است که به مخروط ها ظاهری زائده دار و زیبا  دهد. فلس های مخروط 
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با رسيدن بذرها خزان می کنند و فقط محور وسطی مخروط باقی  ماند. بذرها تخم مرغی شکل است و بال 
بزرگی دارد. بذر دارای پوشش نرم و رنگ قهوه ای  است. 

کاجمیالد)نوئل(:ارتفاع نوئل در زادگاه خود، شمال اروپا به 45 متر  رسد. چوب صنعتی و با کيفيت 
توليد  کند. در مذهب مسيحيت این درخت مقدس است. کاشت این درخت در مناطق مرتفع جنگل های 
شمال کشور موفقيت آميز است. مخروط ها دراز و استوانه ای شکل است. در ابتدا زرد متمایل به قهوه ای  است و 
موقع رسيدن قهوه ای  یا خرمایی می شود. دانه ها کوچک و قرمز خرمایی رنگ است. بذرها بالدار است و در 

اواخر زمستان و اوایل بهار سال بعد، از مخروط بيرون  ریزند.
الریکس: این درخت در نواحی نزدیک قطب شمال است. این درخت شباهت زیادی به سدرها دارد و جزو 
سوزنی برگان است که خزان  کند. الریکس درختی دوپایه است. هرفلس دارای دو بذر است. ميوه ها پس از 

ریختن بذرها  توانند چندین سال روی شاخه ها باقی بمانند. بذرها به شدت مورد عالقه حشرات است.
سکویا)درختسرخچوب(: این درخت بو امریکا است و ارتفاع آن تا 100 متر هم  رسد. گل های نر و 
ماده پراکنده روی شاخه ها هستند. مخروط ماده قهوه ای  مایل به قرمز است و در انتهای شاخه ها قرار دارد. 
هر فلس 7-2 دانه دارد. دانه های ریز دارای دو بال اسفنج مانند است. بذرها قهوه ای  روشن هستند. سکویا 

پاجوش توليد  کند و جنگل های شاخه زادی را پدید می آورد. 
درختغول:این درخت ابعاد حيرت انگيزی دارد. طول آن100 متر و قطر آن به 12 متر رسد. مخروط های 
درخت غول زرد مایل به بنفش است. در طی 2 سال قهوه ای  مایل به قرمز می شود. فلس ها چهار وجهی یا 

لوزی شکل هستند. هر فلس 9-3 عدد بذر دارد. این درختان با بذر تکثير  شوند.
سروباتالقییاتاکسودیوم: از گياهان بو مناطق باتالقی آمریکا است که خزان کننده نيز  باشد. گل های 
ابتدا سبز روشن  انفرادی یا گروهی قرار دارند. مخروط ها  انتهای شاخه های فرعی سال قبل به صورت  ماده در 
و در زمان رسيدن قهوه ای رنگ می شوند فلس ها هم خزان می کنند. فلس ها چهارضلعی و سپری شکل 
هستند. بذرها سه ضلعی نا منظم هستند. بذرها درشت اند و بال ندارند، بنابراین از درخت مادری چندان دور 

نمی شوند، توسط آب جابه جا  شوند. 
کریپتومریایژاپنی: موطن اصلی آن ژاپن است. گل ها در پایيز ظاهر  شوند و در اسفند کامل  گردند. 

مخروط ها توسط پایک به شاخه ها متصلند. هر فلس 5-2 دانه دارد. 
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تصاویردرختانسوزنیبرگ

ميوه و درخت پسته

ميوه و درخت بنه

ميوه و درخت انبه
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توت سفيد

زیتون خوراکی

سنجد
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سرو شيرازسرو نقره ای

 سرو نوش )خمره ای( سرو فری
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سرو ناز یا سرو معمولیسرو دارتاالب

 کاج بروسيکا کاج سياه

 کاج دریاییکاج کاشفی
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کاج قناریکاج جنگلی

سدر هيمالياسدر اطلس

نراد سدر لبنان
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درخت سکویانوئل

سرو باتالقیدرخت غول

 سدر کرپتومریای ژاپنی
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تصاویردرختانپهنبرگ

بلوط بلند مازو راش 

درخت اوریبلوط دارمازو

نارون گوجه ملج نارون گونه اوجا
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افرا شيردار افرا پلت 

افرا شبه چنارافرا کرکف

افرا سياه
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توسکا قشالقی 

توسکا یيالقی

ممرز
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درخت ون )زبان گنجشگ(

درخت نمدار

درخت بارانک
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درخت آزاد 

درخت شاه بلوط

درخت لرگ
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درخت شمشاد

گيالس وحشی

درخت ليلکی
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درخت خاس)آیلکس(

درخت سپيدار)صنوبر(

درخت بيد
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درخت اکاليپتوس

درخت اقاقيا

درخت چنار
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درخت عرعر

درخت توس)غان(

درخت داغداغان
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درخت سنجد تلخ

گالبی وحشی

درخت شب خسب )ابریشم مصری(



تولیدنهالوجنگلکاری

112

درخت آکاسيا

درخت چندل

درخت حرا
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درخت کنار

درخت کهور

درخت گز
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درخت اسکنبيل

درخت تاغ

درخت فندق



فصل سوم - درخت شناسی

115

درخت گردو

درخت تاغ
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مقدمه

با توجه به قرار گرفتن قسمت اعظم کشور ما در کمربند خشک و نيمه خشک جهان، سطح وسيعی از 
کشور را مناطق خشک و نيمه خشک به خود اختصاص داده است. این مناطق با توجه به شرایط ویژه خود، 
حساسيت باالیی به بهره برداری بيرویه و غير اصولی داشته و استفاده خارج از ظرفيت آنها، می تواند صدمات 

جبران ناپذیری به اصل موجودیت و بقای آن وارد نماید.
 انسان ها برای برطرف کردن نيازهای خود، همواره اقدام به استفاده از منابع طبيعی موجود در اطراف 
محل زندگی خود نموده اند. در کشور ما نيز در سال های اخير با توجه به افزایش بيرویه جمعيت و به تبع آن 
افزایش استفاده از منابع طبيعی موجود در کشور، روند تخریب گسترده ای در این منابع مشاهده می شود 
که این تخریب، با سرعت تجدید حيات و بازسازی آنها همخوانی ندارد. لذا هر روزه شاهد گسترش تخریب 
در این منابع می باشيم که این امر خود تبعات مخرب و زیان باری برای کشور به همراه دارد که از جمله آنها 
می توان به تخریب محيط زیست، افزایش سيل های ویرانگر، فرسایش شدید خاک، کاهش تغذیه آبهای زیر 
زمينی، پرشدن سدها و انقراض گونه های گياهی و جانوری اشاره نمود. یکی از عواملی که می تواند باعث کاهش این 
روند تخریب گردیده و به احياء و بازسازی این منابع کمک نماید، شناخت، توليد و کشت نهال گونه های مقاوم و 
سازگار با شرایط اقليمی و اکولوژیکی کشور می باشد. اگر چنين گونه هایی به روش علمی شناسایی گردیده و اقدام 
به توليد نهال آنها گردیده و در مناطق مورد نياز کشت گردد، می تواند باعث کاهش سرعت تخریب گردیده و 
به احياء این منابع کمک نماید. لذا در این کتاب سعی گردیده تا با توجه به اهميت توليد نهال های مناسب، 

شرایط الزم جهت احداث نهالستان و پرورش نهال های مرغوب و استاندارد مورد بررسی قرار گيرد. 
با توليد نهال های مناسب در نهالستان های جنگلی و ایجاد فضای سبز، می توان بر سطح جنگل های 
موجود افزوده و یا به بازسازی و احياء جنگل های تخریب یافته کمک نمود. همچنين برای تثبيت خاک 
و احياء زمين های کوهستانی یا ایجاد جنگل کاریهایی که مبدأ نهال آن از نهالستان های جنگلی سرچشمه 
می گيرد، می توان پوشش زندهای تهيه نمود و باالخره در اطراف شهرهای عظيم برای جلوگيری از آلودگی 
هوا و احداث پارکهای جنگلی و ایجاد بادشکن و درخت کاری در اطراف خيابان ها و... از نونهال حاصله از 

نهالستان های جنگلی استفاده نمود. 
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تعریفنهالستان

نهالستان مکانی است برای توليد و پرورش نهال جهت کاشت در مکانی دیگر. نهالستان جنگلی، نهالستانی 
است که کشت و پرورش نهال گونه های جنگلی در آن صورت می گيرد.

هدفازاحداثنهالستانجنگلی

به طور کلی هدف از ایجاد نهالستان جنگلی، توليد نهال هایی است که منطبق با در خواست و نياز متقاضيان 
نهال های جنگلی باشد. نهال های توليد شده با اهداف متفاوتی به شرح زیر مورد استفاده قرار می گيرند:

1-کمکبهتجدیدحیاتطبیعیجنگلها: گاهی ممکن است به دالیل مختلف در توليد و تجدید 
حيات جنگل های طبيعی، وقفه ایجاد شده و این جنگل ها نتوانند به طور طبيعی به تجدید حيات بپردازند. در 
چنين مواقعی جهت کمک به زاد آوری و استقرار گونه های مورد نظر، به احداث نهالستان جنگلی جهت توليد 
نهال گونه های مورد نظر اقدام می گردد. از جمله مواردی که باعث کاهش تجدید حيات طبيعی گونه های 
جنگلی می گردد می توان به توليد بذرهای با قوه ناميه پایين، از بين رفتن نهال های جوان و بذرها و ميوه ها 
در اثر تغذیه جانوران مختلف از آن ها، از بين رفتن ميوه ها در اثر تنش های محيطی نظير سرمازدگی، حمله آفات 

و بيماری ها و... اشاره نمود. 
2-ایجادتغییراتدرنوعدرختانجنگلی: گاهی الزم است تغييراتی در نوع درختان موجود در 
جنگل ها ایجاد شود، که به آن تغيير ترکيب گونه ای گویند. در چنين مواردی با استفاده از بذر گونه های 
مورد نظر، اقدام به توليد نهال گردیده و نهال های توليد شده جهت کشت در محل جدید، به محل مورد نظر 

حمل گردیده و کاشته می شود.
3-تولیدنهالدرختانمقاومبهسایه)تولیددرختانزیراشکوب(: درختان و درختچه هایی 
که در جنگل در زیر درختان بزرگ قرار می گيرند، اصطالحا زیر اشکوب ناميده می شوند. وجود زیر اشکوب 
تاثير زیادی بر تشکيل خاک،  ایجاد محيط مناسب برای تجزیه شاخ و برگ گياهان، جذب، ذخيره و هدایت 
آب به اعماق زمين،  ایجاد شرایط مناسب برای گونه های حساس به نور شدید و همچنين جلوگيری از تماس 
مستقيم نور خورشيد با کف جنگل و جلوگيری از خشک شدن و تبخير رطوبت سطح خاک دارد. گاهی به 
عللی این زیر اشکوب وجود نداشته و یا از بين رفته است که باید جهت استفاده از مزایای آن مجددا ایجاد شود. 
به این منظور، نهال های مقاوم به سایه را در نهالستان پرورش داده و سپس در زمان مناسب به عرصه های 

جنگلی منتقل شده و کاشته می شوند. 
4-جنگلکاریدراراضیمناسبومستعد: گاهی در خارج از جنگل ها، زمين های وسيعی وجود 
دارد که استعداد باالیی در زمينه احداث جنگل دارند. از این رو با توليد نهال های مناسب جنگلی و کاشت 

در این عرصه ها، می توان به جنگل کاری در این اراضی، اقدام کرد. 
نشينی،  شهر  گسترش  و  جمعيت  افزایش  بزرگ:  شهرهای داخل و اطراف در جنگلکاری - 5
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و  زیست  محيط  تخریب  به  آن ها،  جمله  از  که  گردیده  شهرها  ساکنان  برای  متعدد  معضالت  باعث ایجاد 
گسترش آلودگی هوا می توان اشاره نمود. امروزه جهت برطرف کردن یا کاهش اثرات این معضالت و کاهش 

آلودگی هوا، در سطح وسيعی در اطراف شهرهای بزرگ، اقدام به جنگل کاری گردیده است.
کاهش  نشينی،  شهر  گسترش  و  افزایش جمعيت  عوارض  جمله  از  پاركهایجنگلی:  احداث -6
مکان های طبيعی و نقاط مناسب تفرجی در اطراف شهرها می باشد. با توجه به آگاهی بشر امروز به نقش 
مناطق تفرجی در سالمت روحی و روانی افراد جامعه، امروزه مجدد به سمت ایجاد و گسترش پارک های 

جنگلی و فضاهای سبز پيرامون شهرها گردیده است.
7-ایجادبادشکندرمناطقبادخیز: گاهی با توجه به قرار گيری تاسيسات شهری و یا خدماتی در 
مجاورت مناطق بادخيز بویژه در مناطق خشک و نيمه خشک و ایجاد مشکالت مختلف ناشی از این امر، اقدام 

به احداث بادشکن جهت کاهش سرعت باد نموده و به این طریق از خسارت وارده کاسته می گردد. 

انتخابمحلاحداثنهالستان

در انتخاب محل احداث نهالستان باید به چهار سئوال اساسی پاسخ داده شود:
1 - نهالستان از چه نوعی هست؟ موقتی است یا دائمی؟

2 - ظرفيت توليد نهال در نهالستان چه تعداد است؟
3 - تقاضا برای دریافت نهال از نهالستان چه تعداد می باشد؟
4 - فاصله نهالستان تا محل اصلی کاشت نهال چقدر است؟

مشخصات و ویژگی های نهالستانی که باید احداث شود با توجه به نحوه پاسخ به هر یک از سئواالت فوق، تعيين 
می گردد. در هر صورت در احداث نهالستان، مسائلی مطرح است که در اینجا به ذکر رئوس مطالب آن می پردازیم. 
از  اثر گذار در این خصوص توجه شود که  و  به عوامل مهم  باید  نهالستان  احداث  انتخاب محل  جهت 
مهمترین این عوامل می توان به شرایط اقليمی و اکولوژیکی منطقه، ميزان و کيفيت آب قابل دسترس، نزدیکی 
به راه های مواصالتی و وسایل حمل و نقل، نزدیکی به بازارهای مصرف نهال های توليدی، شرایط پستی و 
بلندی محل و نوع و کيفيت خاک منطقه احداث نهالستان، نوع و گسترش آفات، امراض و بيماری های موجود 
در محل، وجود ابزار و ماشين آالت مورد نياز و امکان مکانيزاسيون مراحل توليد، نحوه تامين و هزینه منابع 

تامين انرژی توليد نهال و... توجه شود. 
انتخاب محل برای احداث نهالستان باید طوری صورت بگيرد که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. 
همچنين بایستی با توجه به موقت و یا دائمی بودن نهالستان، امکان گسترش آن در آینده مورد توجه قرار 
گيرد. در هر صورت اعم از اینکه نهالستان موقت یا دائمی باشد، در صورت امکان بهتر است نزدیک محل 
کاشت به عنوان مصرف کننده نهال های توليدی، انتخاب گردد. محل نهالستان بهتر است در نزدیکی یک 
جاده اصلی باشد تا هزینه و زمان انتقال نهال ها به حداقل ممکن کاهش یابد. مسئله آب چه از نظر کميت و 
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چه از نظر کيفيت برای نهالستان امری حياتی است. همچنين نوع منابع آب قابل مصرف و نحوه دستيابی به 
آن باید مورد توجه قرار گيرد. در صورت استفاده از منابع آب زیر زمينی باید در خصوص تامين انرژی مصرفی 
جهت پمپاژ آب و هزینه های آن بررسی های الزم صورت گيرد. عالوه بر تامين مقدار آب مورد نياز، باید 
به کيفيت آب بویژه از نظر امالح مضر برای رشد گياهان، توجه کافی مبذول گردد. شيب نهالستان باید در 
حدی باشد که مراحل آبياری به خوبی صورت گرفته و زهکشی و تخليه آب مازاد نيز با مشکل مواجه نشود. 
همچنين باید به جهت شيب نيز توجه شود، زیرا شيب های رو به جنوب، گرمای بيشتری دریافت کرده و در مناطق 
خشک و نيمه خشک، به آب بيشتری جهت تامين آبياری نهال ها، نياز خواهد بود که باید مورد توجه قرار 
گيرد. وضعيت خاک با توجه به تامين آب و عناصر غذایی مورد نياز نهال ها و از طرفی لزوم گسترش مناسب 
ریشه گياه جهت رشد مطلوب نهال ها، از اهميت زیادی برخوردار است. خاک بهتر است از بافت مناسبی 
برخوردار باشد. بهترین بافت خاک معموالًً بافتهای لومی، لومی-رسی، لومی-شنی و یا بافت های شنی-رسی 
و رسی شنی می باشد که در این نوع خاک از هریک از اجزاء بافت شامل رس، شن و سيلت، مقدار مناسبی 
وجود دارد. همچنين وجود مواد آلی مناسب، باعث افزایش فعاليت ميکرو ارگانيزم های مفيد خاک گردیده و 

به رشد و گسترش ریشه نهال ها، کمک زیادی می نماید. 

انواعنهالستانهایجنگلی

بر اساس اینکه با چه منظور و هدفی، اقدام به احداث نهالستان نمایند، موقعيت و نحوه کار آن فرق خواهد 
داشت. گاهی ضرورت ایجاب می نماید که نهالستان های مخصوص تهيه نمایند. گاهی هم برای منظور خاصی 
از نهالستان های موقت استفاده می شود. باالخره می توان برای تهيه نهال فراوان، نهالستان های دائمی و بزرگ 
در نظر گرفت. نهالستان های جنگلی را با توجه به مدت زمان استفاده از آنها به دو گروه نهالستان های موقت و 

دائم تقسيم می کنند. 
1-نهالستانهایموقت)سیار(: این نوع نهالستان به منظور توليد نهال برای جنگل کاری در منطقهای 
خاص ایجاد گشته و پس از خاتمه جنگل کاری، جمع آوری و یا متروک می گردد. محل این نهالستان را در 
قطعه زمينی از جنگل یا منطقه ای که قرار است جنگل کاری و یا احياء پوشش گياهی در آن صورت گيرد، 
انتخاب می نمایند. روش کار شباهت به نهالستان دائمی دارد، منتهی این نهالستان ها برای مدت محدودی ایجاد 
می شوند و تا آنجا که ممکن است دقت می کنند تا مخارج آن به حداقل ممکن تقليل یابد. این نهالستان ها 

فوائد و معایبی دارند که مهمترین آنها عبارتند از:

الف-فوائدنهالستانهایموقت

1-محل نهالستان نزدیک به محل جنگل کاری بوده و در مناطق جنگلی احداث می شود. 
2-کود دادن و هر هزینه دیگر که در مورد نهالستان دائمی به عمل می آید در مورد نهالستان موقت انجام 

نشده و یا بطور مختصر عملی می گردد. 
3- نهال  هایی که در نهالستان موقت توليد می شوند، با توجه به نزدیکی محل توليد با محل کاشت، از 
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شرایط آب و هوایی یکسانی برخوردار بوده و در نتيجه سازگاری بيشتری با محل کاشت دارند. 
4- در این نهالستان ها مسافت و زمان حمل نهال ها به حداقل ممکن رسيده و صدمات کمتری به نهال ها 

وارد می شود.
5- مخارج تهيه زمين کمتر می باشد زیرا این نهالستان ها در زمين هایی که قباًل جنگل بوده، احداث 

می گردند و هميشه سرشار از هوموس است، و احتياج زیادی به کود دادن ندارند. 
6- برداشت نهال هر دفعه باندازه احتياج نهال کاری صورت گرفته لذا فاصله زمانی بين کندن و کاشتن 

مجدد نهال ها به حداقل ممکن کاهش یافته و هزینه بسته بندی و نگهداری نهال ها نيز کاهش می یابد. 
7- چون نهالستان های موقت در محيط مساعد جنگل احداث می گردند. وجود انواع قارچ ها و حشرات 

کمتر در آنها مشاهده می-گردد. 

ب-معایبنهالستانهایموقت

1- به دليل مساحت کم، نمی توان آنرا مکانيزه نمود، زیرا معموالًً صرفه اقتصادی ندارد. 
2- با توجه به اینکه این گونه نهالستان ها اغلب در داخل و یا نزدیکی جنگل احداث می شوند، لذا تامين 
لوازم و تجهيزات مناسب برای مراحل توليد نهال با مشکل مواجه شده و مدیریت آنها معموالًً مشکل تر است.

3 - به دليل دوری این نهالستان ها از مراکز جمعيتی، تامين و اسکان نيروهای انسانی مورد نياز با مشکالت 
بيشتری همراه می باشد. 

4- نهالستان های دائمی: این نهالستان ها برای مدت طوالنی احداث گردیده و با توجه به ميزان تقاضای هر 
سال، تعداد زیادی نهال توليد می نمایند. ظرفيت این نوع نهالستان با توجه به ميزان سرمایه قابل دسترس، 
یا بزرگ در  امکانات موجود در منطقه، ميزان تقاضای نهال و... می تواند کوچک  مقدار آب و زمين موجود، 
نظر گرفته شود. وليکن بایستی با توجه به افزایش ميزان تقاضای نهال های توليدی در آینده، امکان توسعه و 

گسترش آنرا در نظر گرفت.
الف-معایبنهالستانهایدائمی

1- به دليل لزوم انجام عمليات های مهم و پر هزینه مانند زهکشی، تسطيح، حصار کشی، احداث تاسيسات 
نگهبانی، کارگری و... هزینه اوليه باالیی دارند.

2 - بدليل دوری از منطقه کاشت، هزینه حمل و نقل از محل نهالستان تا محل کاشت، باالتر از نهالستان های 
موقت است.

3 - با توجه به اینکه در فاصله بيشتری از محل های کشت توليد می شوند، سازگاری کمتری با شرایط آب و 
هوایی محل کاشت دارند.

4 - به دليل فاصله زیاد از محل توليد، هزینه و زمان بيشتری جهت ارسال به محل کشت داشته و گاهی 
نياز به بسته بندی دارند که باعث افزایش هزینه است.

5 - بدليل فاصله زیاد از محل توليد، در طول مسير صدمات بيشتری به نهال ها وارد می شود.
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ب-فوائدنهالستانهایدائمی

1- به دليل توليد انبوه نهال در این نهالستان ها، نياز چندین طرح جنگلکاری را همزمان می توانند برآورده کنند.
2 - با توجه به باال بودن ظرفيت توليد، هزینه سرانه توليد هر اصله نهال، کاهش می یابد.

3 - به دليل وسعت نهالستان و ظرفيت توليد، امکان استفاده از وسایل و ماشين آالت مکانيزه در روند 
توليد نهال وجود دارد.

4 - اغلب با توجه به قرار گرفتن در نزدیک مراکز جمعيتی، تامين نيروی کار آن با سهولت بيشتری صورت می گيرد.
5 - با توجه به فراهم نمودن کليه نيازها و شرایط الزم جهت توليد نهال، نهال ها از کيفيت و یکنواختی 

بيشتری برخوردارند.

عواملموثردراحداثنهالستاندائمی

با توجه به اینکه احداث این نهالستان های دائمی از هزینه باالتری برخوردار بوده و مدت زمان زیادی باید 
به توليد مطلوب انواع نهال ها ادامه دهد، لذا بایستی در احداث و بهره برداری از آنها به نکات اثر گذار در 
توليد انواع نهال های مورد نياز با کيفيت مناسب، دقت بيشتری مبذول شود که در این قسمت به تعدادی از 

مهمترین موارد اشاره می گردد:
موقعیتجغرافیایینهالستان: با توجه به لزوم وجود بازارهای مصرف و از طرفی وجود امکانات موثر در 
توليد و حمل و نقل نهال های توليدی، محل احداث نهالستان باید تا حد ممکن در نزدیکی محل های مصرف 
نهال های توليدی قرار داشته و با توجه به امکانات مناسب منطقه، بتوان شرایط و امکانات مناسب جهت 
توليد نهال های با کيفيت را فراهم نمود. هر چه محل نهال های توليدی به محلهای کشت و اجرای طرح های 
جنگل کاری نزدیک تر باشد، عالوه بر کاهش هزینه های حمل و نقل، باعث کاهش صدمات جانبی به نهال ها 

گردیده و نهال ها پس از کاشت، از رشد و استقرار بهتری برخوردار خواهند بود.
شرایطآبوهوایینهالستان:نهال  هایی که در یک نهالستان پرورش می یابند باید سالم و قوی بوده و 
با حداقل هزینه تمام شده، توليد شوند. این شرایط موقعی حاصل خواهد شد که نهال ها فضای کافی داشته و از 
عوامل مساعد طبيعی بهره مند گردند. شرایط مطلوب آب و هوایی نه تنها از نظر توليد نهال های با کيفيت و قوی 
موثر می باشد، بلکه به دليل کاهش هزینه های نگهداری و پرورش نهال ها، از اهميت باالیی برخوردار است. 
از نظر پارامترهای آب و هوایی، رژیم حرارتی و رطوبتی منطقه احداث نهالستان اهميت بسزایی در توليد 
نهال های با کيفيت ایفا می نمایند. شرایط ایده آل وقتی مسير است که تغييرات درجه حرارت ناچيز بوده و 
رطوبت باندازه کافی موجود باشد. گرمای بيش از حد و سرمای نابهنگام نيز باعث خسارت زیادی در نهالستان 
در  نهال ها  مناسب  پرورش  به  شایانی  کمک  هواشناسی  آمارهای  بخصوص  جوی  عوامل  از  آگاهی  می گردند. 
نهالستان می نمایند. بنابراین با مطالعات دقيق و سنجيدن جوانب مختلف، بایستی محل مناسبی را برای احداث 
نهالستان در نظر گرفت. گاهی در تعيين محل نهالستان دقت کافی مبذول نگردیده و موقعيت آن طوری است که 
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در معرض مستقيم عوامل نامساعد طبيعت قرار گرفته است؛ در چنين شرایطی نه تنها نهال ها توليدی از کيفيت 
مناسبی برخوردار نمی باشند، بلکه هزینه توليد هر اصله نهال به طرز چشمگيری افزایش می یابد. 

خاكنهالستان:ویژگی های خاک نهالستان یکی از عواملی است که با تامين آب و مواد غذایی گياهان و 
فراهم نمودن شرایط گسترش ریشه، باعث تاثير زیادی در رشد نهال ها می گردد. تنوع گونه های توليدی در 
نهالستان گاه ایجاب می کند که از انواع خاک ها در پرورش نهال استفاده گردد. وليکن برای اغلب گونه ها از 
خاک های با بافت متوسط نظير خاک های لومی، لومی شنی و یا لومی رسی استفاده می نمایند. عالوه بر بافت 
مناسب خاک، باید به عمق مناسب و ميزان مواد آلی موجود در خاک نيز توجه نمود. گاهی خاک از عمق 
مناسبی برخوردار بوده ولی با توجه به وجود یک الیه غير قابل نفوذ در عمق های پایين تر، در آینده می تواند 
باعث ایجاد مشکل در زهکشی شده و تجمع امالح در خاک را بوجود آورد که این امر خود مشکالت بعدی را 
به وجود می آورد که بایستی به آن توجه الزم صورت گيرد. همچنين باید به ميزان مواد آلی موجود در خاک 
توجه نموده و در صورت نياز با تامين مواد آلی مورد نياز گياهان از طریق کوددهی و افزایش خاکبرگ و هوموس 
به خاک، اقدام به اصالح شرایط فيزیکی و بيولوژیکی خاک نمود. در مورد سوزنی برگانی که عموما با خاک 
اطراف ریشه کاشته می شوند، به علت وجود ریشه های افشان و مویين، باید دقت بيشتری در تامين مواد آلی 
خاک نمود زیرا در صورتی که خاک فقير باشد ریشه ها برای کسب مواد غذایی به اطراف پراکنده شده و در 

زمان کندن و انتقال، آسيب بيشتری را متحمل خواهند شد. 
رطوبت خاک نهالستان: گسترش ریشه و جذب آب و عناصر غذایی مورد نياز گياهان، ارتباط زیادی با 
ميزان رطوبت خاک نهالستان دارد. هميشه باید بين ميزان رطوبت خاک و ميزان اکسيژن موجود در خاک، 
تعادل برقرار باشد. در خاک  هایی که رطوبت متوسط دارند مقدار اکسيژن نسبتاً کافی است. ظرفيت جذب و 
نگهداری آب در خاک بستگی به عوامل مختلف از جمله بافت خاک و ميزان مواد آلی موجود در خاک دارد 

که باید به آن توجه شود.
آبياری  مختلف  روش های  از  نهال ها  نياز  مورد  آب  تامين  جهت  باید  خاک،  رطوبت  کاهش  زمان  در 

نهالستان استفاده شود. 
آبياری نهالستان: در مناطقی که مقدار نزوالت آسمانی باندازه کافی نيست نهالستان ها را باید آبياری نمود. 
با توجه به قرار گرفتن کشور ما در منطقه خشک و نيمه خشک جهان، در اکثر مناطقی که اقدام به احداث 
نهالستان می گردد، باید تامين منابع آبی با کيفيت و کميت مناسب، مد نظر قرار گيرد. همچنين در مناطقی 
از کشور ما که از ميزان بارندگی مناسبی هم برخوردار هستند، باید جهت تامين آب مورد نياز گياهان در 
فصول خشک سال و ایجاد یکنواختی در دوره های آبياری و رشد گياه، اقدام به تامين منبع مناسب آب گردد.

در اغلب مناطق ایران باید به صورت روزانه یا هفتگی نهالستان را آبياری کرد. مقدار آب الزم به شرایط آب و 
هوایی، بافت خاک و ظرفيت نگهداری آب در خاک، نوع گونه کاشته شده و سن نهال و.. بستگی داشته و همچنين 
مقدار رطوبت هوا، سرعت باد و درجه حرارت محيط بر روی آن اثر خواهد داشت. نهال  هایی که در خاک های 
ماسهای کاشته می شوند، با توجه به قدرت نگهداری کم آب در این نوع خاک ها، به مقدار بيشتری آب احتياج 
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داشته و در فواصل زمانی کوتاه تری باید آبياری شوند. بطور کلی پهن برگان نسبت به سوزنی برگان با توجه 
به سطح بيشتر برگ، به آب بيشتری احتياج دارند.

جهت تامين کمبود آب از روش های مختلف آبياری استفاده می گردد. وسائل آبياری ممکن است ثابت، 
نيمه متحرک و یا متحرک باشد. وسائل آبياری ثابت در نقطهای نصب گردیده و در مواقع الزم، آبياری مکرر 
را ایجاد می کند. لذا از حمل و نقل لوله-های مورد لزوم جلوگيری می نمایند. در طریقه نيمه متحرک، پمپ 
آب ثابت بوده ولی لوله ها و اتصاالت انتقال آب، متحرک می باشند. در طریقه متحرک امکان انتقال موجود 

بوده و تغيير مکان عملی است. 
مساحت و شکل زمين نهالستان: سطح نهالستان عبارت است از مساحتی که جهت انجام فعاليت های 
مختلف مورد نياز در یک نهالستان بایستی پيش بينی و طراحی گردد. با توجه به اینکه نهالستان موقتی و یا 
دائمی در نظر گرفته شود، سطوح مختلفی برای آن باید در نظر گرفته شود. در نهالستان های دائمی با توجه 
به لزوم ایجاد شرایط مطلوب کشت و توليد نهال ها در زمان طوالنی، بایستی تمام فضاهای مورد نياز جهت این 
امر در نظر گرفته شود. وليکن در نهالستان های موقت با توجه به کوتاه بودن دوره توليد و پرورش نهال ها، 

می توان سطوح محدود تر و با امکانات کمتری برای آن در نظر گرفت.
طراحینهالستان: اولين قدم در طراحی یک نهالستان، تعيين سطوح و بخشهای مختلف مورد نياز در 
یک نهالستان می باشد. سطوح در نظر گرفته شده در یک نهالستان عمدتا شامل ساختمان اداری، ساختمان 
انبار  آبرسانی،  و  آبياری  تجهيزات  نصب  و محل  خانه  موتور  لزوم،  در صورت  کارگری  نگهبانی، ساختمان 
نگهداری بذور و مواد اوليه، فضای مسقف جهت نگهداری ماشين االت و ابزار مورد نياز، فضاهای مناسب 
جهت احداث تاسيسات توليد و تکثير گياهان نظير گلخانه و شاسی ای مورد نياز، راه های دسترسی جهت تردد 
افراد و ماشين آالت بين بخش های مختلف نهالستان، محل ذخيره و فراوری بسترهای کشت نظير خاک و کود و 
مهم تر از همه خزانه یا کرت های محل کشت و تکثير گونه های گياهی می باشد. در طراحی و اختصاص فضا 
به هر یک از موارد فوق باید به ميزان زمين و آب قابل دسترس، ارزش اقتصادی آب و زمين، ظرفيت توليد 
نهالستان در حال و آینده، سرمایه مورد نياز هر یک از فعاليت ها و امکان تامين آن، امکانات و ماشين آالت 
قابل دسترس در حال و آینده و همچنين تعداد و ارزش اقتصادی نهال های توليد شده، اشاره نمود. لذا باید 
با توجه به اهميت هر یک از موارد فوق، تعادل مناسبی بين فضاهای اختصاص داده شده به هر فعاليت جهت 

توليد اقتصادی نهال ها و امکان مدیریت صحيح نهالستان، برقرار شود.
پس از تعيين وسعت کل نهالستان و مساحت هر یک از بخش های مورد نياز، اقدام به تسطيح اراضی 
نهالستان نموده و سپس اقدام به محصور نمودن محيط نهالستان می نمایند. همچنين در صورت وجود بادهای 
شدید و غالب در منطقه، اقدام به طراحی و احداث بادشکن با توجه به ویژگی های باد غالب از نظر سرعت و 
جهت می نمایند. پس از این مرحله اقدام به پياده سازی و جا نمایی هر یک از بخشهای مختلف نهالستان، 
می گردد. جا نمایی هر یک از بخش ها بویژه تاسيسات احداثی، باید به نحوی صورت گيرد تا فضاهایی که 
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بيشترین تناسب کاری و ارتباط را با یکدیگر دارند، با یک فاصله مناسب در کنار یکدیگر، قرار گيرند. پس 
از این مرحله اقدام به پياده سازی و اجرای خزانه ها و کرت های کشت می گردد. خزانه ها محل هایی هستند 
که شرایط الزم جهت رشد و پرورش گياهان در آنها فراهم می گردد. برای برنامه ریزی منظم و مدیریت بهتر 

خزانه، هر خزانه به تعداد مناسبی کرت با طول و عرض مشخص تقسيم می گردد. 
احداثخیابانهایداخلنهالستان:جهت تردد در نقاط مختلف نهالستان و دسترسی به هر یک از 
بخش های مختلف آن، خيابان های اصلی و فرعی در نظر گرفته خواهد شد. برحسب این که نهالستان بزرگ یا 
کوچک باشد، تعداد و عرض خيابان های آن فرق خواهدکرد. اصوالً تعدادی از خيابان های به اسم خيابان های 
اصلی ناميده می شوند. این خيابان ها طوری طراحی می شوند که بتوان به بخش های مختلف نهالستان در 
کوتاه ترین زمان ممکن، دست پيدا کرد. همچنين عرض آنها باید به نحوی باشد که کاميون و ماشين آالت 
مورد استفاده بتواند به آسانی از آن عبور نماید. همچنين در هر نهالستان چندین خيابان فرعی نيز احداث 
می گردد. این خيابان ها جهت اتصال خيابان های فرعی به خزانه ها و کرت های کشت احداث می گردد. در 
انتهای هر یک از خيابان های اصلی و فرعی، باید فضای مناسبی برای دور زدن ماشين آالت و تجهيزات متصل 

به آنها، در نظر گرفته شود.
کرتبندی: کرت های کشت مهمترین قسمت نهالستان بوده و فعاليت اصلی نهالستان که همان کشت و 
پرورش گونه های گياهی و توليد نهال می باشد، در آنها صورت می گيرد. کرت ها قطعه زمين هایی هستند با 
طول و عرض مشخص که جهت کشت و پرورش نهال ها طراحی می گردند. پس از طراحی و احداث کرت ها، 
عماًل کار توليد نهال، آغاز می گردد. پس از بلوک بندی یا قطعه بندی کرت ها، هر یک از فطعات به وسيله 
تابلوهایی مشخص می گردند. در فواصل بين قطعات جاده هایی با عرض مشخص جهت عبور پرسنل و در 
صورت لزوم، ماشين آالت مورد استفاده در نهالستان، احداث می گردد. بهتر است این جاده ها زیر سازی شده و 
پس از شن ریزی، با غلطک زدن سفت شوند. در این مرحله اقدام به کرت بندی در هر یک از قطعات احداث 
شده می گردد. با توجه به اینک کليه عمليات کاشت، نگهداری و توليد نهال در این کرت ها صورت می گيرد، 

لذا باید بهترین شرایط جهت کشت و پرورش نهال ها فراهم گردد. 
ابعادکرتها: طراحی تعداد و طول و عرض هریک از کرت ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله 
آنها می توان به روش توليد نهال )گلدانی یا ریشه لخت(، ظرفيت توليد هر کرت، امکان استفاده از تجهيزات 
و ماشين آالت در آنها، مدت زمان نگهداری هر یک از نهال ها توليدی در هر کرت، ميزان و نحوه رشد هر 
یک از گونه های گياهی و... اشاره نمود. با توجه به لزوم انجام مناسب هر یک از مراحل کاشت و نگهداری از 
نهال ها تا مرحله ارسال به بازار مصرف، بایستی یک فاصله مناسب جهت انجام هر یک از فعاليتهای فوق به 

صورت دستی یا با استفاده از وسایل مکانيزه بين کرت ها، در نظر گرفته شود. 
مراحل مختلف کاشت و نگهداری از نهال ها در هر یک از کرت ها، شامل شخم و آماده سازی زمين، کشت 
بذور و قلمه گياهان، آبياری، کود دهی، وجين علف های هرز و مبارزه با آفات و بيماری ها، تا رسيدن نهال ها 
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از پر هزینه ترین و پرکارترین فعاليت های پرورش نهال ها  بازار، می باشد. این مراحل  به مرحله عرضه به 
می باشد. لذا برای انجام مناسب این مراحل باید تا حد امکان پيش بينيهای الزم بویژه در خصوص مکانيزه 

کردن هر یک از این فعاليتها، صورت گيرد.
آمادهسازیکرتها: با توجه به کشت بذور در کرت ها و لزوم ایجاد شرایط مطلوب برای رشد و گسترش 
ریشه نهال ها در خاک هر یک از کرت ها، خاک هر کرت باید از نظر خواص فيزیکی و شيميایی مناسب باشد. 
در صورت لزوم و توجيه اقتصادی، باید اقدام به اصالح خواص فيزیکی و شيميایی خاک نمود. در صورتی که 
زمين نهالستان در جنگل احداث شود، باید ریشه درختان را بيرون آورده و زمين را آماده نمود. شخم زمين 
باید با دقت صورت گيرد. اصوالً این شخم باید عميق بوده و شرایط مناسبی را برای رشد نهال در طول مدت 
رشد، فراهم نماید. همچنين در صورت لزوم باید زمين نهالستان را زهکشی نمود. وجود آب بيش از حد در 
اطراف ریشه گياهان باعث گسترش بيماری های قارچی و ميکروبی خواهد شد. بعد از شخم باید سطح زمين 
را صاف نمود. در صورتی که رطوبت زمين بيش از حد باشد و به روش زهکشی نتوان اقدام به کاهش مطلوب 
آن نمود، باید سطح کرت های کشت قدری باالتر از راهروهای مجاور گرفته شود تا زهکشی به نحو مطلوب 
تری در اطراف ریشه نهال ها، صورت گيرد. در مواقعی که مساحت نهالستان قابل مالحظه می باشد، باید سطح 
آن را با وسائل مکانيکی شخم زد. عمق این شخم بسته به نوع خاک و گونه گياهی فرق می کند. کود دامی و 
تعدادی از کودهای شيميایی دیر جذب را باید در فصل پایيز به زمين داد تا در زمان طوالنی تری تجزیه شده و 
در طول دوره رشد در اختيار ریشه گياه قرار گيرد. همچنين بعضی از قطعات کشت را آیش می گذارند تا در 

سال بعد از آن قطعات استفاده شود. 
3-نهالستانمخصوص: برای توليد بعضی از انواع گونه های جنگلی و حتی غير جنگلی که به شرایط 
خاصی از نظر شرایط آب و هوایی، خاکی و یا نيازهای ویژه مراقبتی دارند، اقدام به ایجاد این نوع نهالستان ها 
پرستاری  و  رسيدگی  به  که  شده  اصالح  نهال های  توليد  برای  ویژه  به  مخصوص  نهالستان های  می شود. 
بيشتری نياز دارند، مورد توجه قرار دارد. چنانچه در آمریکا به منظور توليد نوع ویژه ای از کاج نوئل، نهالستان 

مخصوص احداث گردیده است. 

استفادهازوسائلمکانیکیدرنهالستان

در گذشته به علت ارزانی دستمزد و محدود بودن سطح کار، از وجود کارگر به عنوان اجرای عمليات در 
نهالستان استفاده می شد ولی امروزه با توجه به گستردگی کار توليد و از طرفی جهت افزایش کيفيت انجام 
امور و کاهش هزینه و زمان انجام هر یک از مراحل کاشت و نگهداری، از ماشين آالت و وسائل مکانيکی 
مختلف استفاده می گردد. این امر به خصوص در نهالستان های بزرگ و دولتی که اغلب برای توليد و عرضه 

ميليون ها نهال طراحی گردیده اند، مشاهده می گردد. 
در  می شود  استفاده  آنها  از  کشاورزی  در  که  دارند  مختلف  اقسام  و  انواع  امروزه  تراکتورها  تراکتور: 
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نهالستان های جنگلی بسته به حجم و گستردگی کار از تراکتورهای بزرگ و کوچک بهره برداری می گردد. 
ادوات  نياز  مورد  انرژی  تامين  برای  تراکتورها  از  هستند.  زنجيری  یا  و  چرخه  چهار  تراکتورها   اغلب این 

خاک ورزی و کشت نظير گاو آهن، دیسک، بذر کار و کود پاش استفاده می گردد. 
گاوآهن: بعد تسطيح کلی زمين نهالستان، باید شرایط الزم جهت رشد و گسترش ریشه گياهان فراهم گردد. 
برای کاهش فشردگی خاک و ایجاد یکنواختی در عمق نفوذ ریشه درختان در خاک و انجام مناسب عمليات 
آبياری در سطح نهالستان، از عمليات شخم استفاده می گردد. برای شخم و آماده سازی اوليه زمين از انواع گاو 

آهنها با توجه به نوع زمين، ادوات قابل دسترس و عمق مورد نياز برای آماده سازی زمين استفاده می گردد. 
دیسک: بعد از این که زمين نهالستان تا اندازهای آماده شد، کلوخه های باقی مانده را توسط دیسک خرد و 
نرم می کنند. دیسک ها دارای دندانه های متعددی هستند که با خاک تماس داشته و در حين حرکت اقدام 

خرد کردن کلوخه ها، می نمایند. 
کولتیواتر: با کولتيواترها می توان خاک را نرم نمود. در بهار سطح خاک آماده شده را نرم می نمایند. یعنی 
وقتی یخ بندان به اندازه کافی خاک را خرد نمود با کولتيواتر آن را نرم می کنند. دندانه های تيغه بعضی از آنها 

عریض و برخی کم عرض، می باشد. 
دستگاهنرمکردنخاك: در اغلب نهالستان های جنگلی بعد از شخم زمين و آماده کردن آن، آخرین 
مرحله نرم کردن خاک است. در این حالت سطح خاک را می توان به صورت پودر در آورد و آن را برای کاشت 

بذرها مهيا ساخت. 
خراشدادنزمیننهالستان: خراش دادن سطحی خاک نهالستان به وسيله ماشين  هایی که دندانه 
مخصوص دارند، عملی می گردد. تعداد دندانه ها متغير بوده و بسته به بزرگی و کوچکی ماشين فرق می نماید. 
مخصوص  غلطک های  وجود  از  که  دارد  تسطيح  به  احتياج  گاه  نهالستان  خاک  سطح  زدن: غلطک
استفاده می کنند. این غلطک ها به منظور خرد کردن کلوخهها و تسطيح همزمان نيز به کار می رود. غلطک ها 

استوانهای شکل بوده و در عقب تراکتورها قرار می-گيرند. 
ماشینهایبذرپاشوبذرکار: در نهالستان های کوچک بویژه در نهالستان های موقت بذر را با دست 
در کرت ها و یا بستر کاشت می پاشند ولی در نهالستان های بزرگ امروزه از وسائل مکانيزه برای بذر پاشی 
یا بذر کاری استفاده می کنند. قبل از اینکه ماشين بذرپاش به کار افتد و یا شيار در داخل کرت ایجاد گردد، 

سطح کرت را با استفاده از یک غلطک صاف و یکنواخت می نمایند. 
ماشینپخشماسه: در اغلب نهالستان های جنگلی برای پوشانيدن سطح کرت ها از یک ماشين ماسه 
پخش کن استفاده می کنند. دستگاه ماسه پخش کن به عقب یک تراکتور کوچک بسته می شود و برای اینکه 
ماسه داخل مخزن بطور منظم پراکنده شود و در سطح کرت قرار بگيرد، به وسيله دو زنجير که دائماً در حال 
حرکت هستند، مخلوط می گردد. در این طریقه سطح کرت به وسيله یک ورقه نازک ماسه پوشيده می شود. 
ماشینشیاربازکن: سطح کرت را به وسيله ماشين شيار باز کن می توان با ایجاد دو یا چهار ردیف، آماده 
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کشت نهال کرد. حرکت این ماشين باید به آرامی صورت بگيرد تا نونهال ها را بتوان در فواصل معين کاشت. 
قدرت این ماشين ها بين 5 تا 15 اسب بخار است. ماشين کاشت ابتدا شيار الزم را در زمين ایجاد کرده و نهال 
را در داخل شيار قرار می گيرد. سپس بوسيله دو دیسک مایل، پای نهال ها خاک داده می شود. فاصله هر یک 
از ردیف های کاشت 50-120 سانتی متر بوده و فاصله نهال در روی هر ردیف، 70-10 سانتی متر خواهد بود. 
ماشين های حفر گودال: این ماشين برای حفر گودال های کاشت بکار می رود. در عقب تراکتور این ماشينها 
که شامل شاسی نگهدارنده، یک مته و محور انتقال نيرو هستند، نصب شده که می تواند زمين را سوراخ نموده و 

گودال حفر نماید.
ماشینهایکودپخشکندرنهالستان: ماشين های متعددی در کشاورزی برای پخش کود مورد 
استفاده قرار می گيرد که بعضی از آنها در نهالستان های جنگلی قابل بهره برداری هستند. کود را در قيف 
بزرگی که در انتهای ماشين قرار دارد، می ریزند. در ته قيف، دستگاه گردانی قرار دارد که در ضمن پخش، 
کود را به هم می زند. هر چه سرعت تراکتور زیادتر باشد، سرعت دیسک کود پخش کن بيشتر بوده و کود در 

سطح زیاد تری، پاشيده می شود. 
وسائلقطعوپیوندنهال: امروزه در باغبانی وسائل متعددی برای قطع شاخه و پيوند مورد استفاده قرار 
می گيرد که در نهالستان های جنگلی نيز کم و بيش از آنها استفاده می کنند. قيچی ها و چاقوهای باغبانی 
نيز مصرف زیادی در نهالستان ها دارند که به ابعاد و شکل مختلف یافت می شوند. بعضی از قيچی ها دارای 

دسته بلند بوده و برای قطع شاخه های بلند تر از قد افراد، به کار می روند. 
ماشینچوبخردکن:با این دستگاه می توان سرشاخه های درختان را به قطعات کوچک خرد کرده و 

به عنوان پوشش در سطح خاک، استفاده نمود. 
ماشين های پيوند زنی: پيوند زدن درختان یکی از راه های استفاده از مزایای پایه و پيوندک های مناسب 
در نهالستان های جنگلی است. امروزه وسائل متعددی برای پيوند وجود دارد که با سرعت می توان نهال های 

مختلف را در نهالستان های جنگلی، پيوند نمود. 
وسائلکندننهال: کندن نهال هنوز در اغلب کشورها با دست عملی می گردد، وليکن امروزه ماشين ها و 
وسائل متعددی برای کندن نهال بخصوص نهال با خاک همراه ریشه، ساخته شده و در چنين مواردی نهال را 
با خاک اطراف آن جابه جا می نماید. در نهالستان هایی که کرت ها کوچک بوده و امکان عبور وسائل ماشينی 
مشکل می باشد، نهال را توسط کارگر از زمين بيرون می آورند. بعضی از ماشين های کندن نهال طوری ساخته 

شده که می توانند یک ردیف نهال و یا چندین ردیف نهال را به طور همزمان از زمين بيرون بياورند. 
ماشینهایبستهبندینهالدرنهالستان: بعد از جنگ جهانی دوم در بسياری از کشورها از جمله در 
آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بویژه آلمان اغلب کارها حتی وسائل کار در نهالستان های جنگلی، به صورت 
خودکار در آمده  است. به همين منوال برای بسته بندی نهال و حمل آن نيز ماشين  هایی وجود دارد که نهال 

را با سرعت، بسته بندی می نماید. 
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بذرپاشیدرنهالستان

بذرپاشی در نهالستان ارجحيت باالتری نسبت به بذرپاشی مستقيم در زمين اصلی دارد، زیرا در نهالستان 
کليه شرایط مناسب جهت رشد مطلوب گونه ه افراهم شده و گونه ها در مقابل هر یک از شرایط نامناسب و 
تنش های محيطی نظير سرما و گرما، خشکی، حمله آفات و امراض و بيماری ها و... بهتر محافظت می گردند. 
تهيه بذر باید از محل مطمئن و از درختان شاداب و عاری از آفات و بيماری ها صورت گيرد تا نونهال خوبی 
از آن به عمل آید. هر گونه بی دقتی در انتخاب و تهيه منابع بذری، خسارت زیادی به توليد گونه های مناسب و 

مطلوب در آینده وارد خواهد نمود. بذرکاری معموالًً در دو فصل پایيز یا بهار انجام می گيرد. 
بطور کلی نگهداری و ذخيره بعضی از بذور جنگلی تا اندازهای مشکل به نظر می رسد. بعضی از بذور را 
می توان مدت زیادی نگهداری کرد زیرا قوه ناميه و نيروی سبز شدن بذور آنها مناسب است. وليکن بعضی 
از بذور از قوه ناميه پایينی برخوردا هستند. لذا قبل از کشت بذور هر یک از گونه های جنگلی، باید قوه ناميه 
و درصد خلوص هر یک از بذور تعيين شود. بذرکاری در نهالستان یکی از اساسی ترین مراحل توليد نهال به 
شمار می آید، لذا باید کرت  هایی که جهت بذرکاری آماده می شوند با دقت تهيه گردیده و شرایط الزم جهت 
رشد نهال ها تا مدتی که در نهالستان هستند، تامين گردد. بذور مختلف در یک زمان در نهالستان کاشته 
نمی شوند و برحسب گونه های مختلف زمان کاشت تغيير می نماید ولی معذالک اصولی را می توان در نظر 

گرفت که در تمام موارد قابل استفاده خواهد بود و آن عبارتند از: 
- بذوری که رشد بطئی و کند دارند در اوایل پایيز کاشته می شوند. 

- بذوری که رشد سریع دارند در اوایل بهار کاشته می شوند. 
- گونه  هایی که سریع الرشد هستند فقط کافی است 8 ماه در نهالستان باقی بمانند. 

زمانکشتبذور

فصل بهار با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و اقليمی، برای بذر کاری اکثر گونه ها مناسبتر تشخيص 
داده شده است. بعضی از بذور جنگلی نگهداری آنها مشکل به نظر می رسد لذا باید بالفاصله بعد از چيدن آنها 
را کاشت چنانچه شاه بلوط، راش و بلوط را در پایيز می کارند. بذر اغلب سوزنی برگان در بهار کاشته می شود. 
در صورتی که بذری در پایيز کشت شد باید در طول زمستان از آن مواظبت نمود. در هر صورت بذر در موقعی 
باید کاشته شود که نونهال های بلند مناسبی در یک زمان مشخص، داشته باشيم. فاصله زمانی بين فصل 
بذرکاری و جابه جا کردن نونهال ها بسته به عواملی از قبيل وضعيت خاک، شرایط آب و هوایی، نوع نهال و 

تجربه محلی تفاوت دارد. 
بذر برخی از گونه های جنگلی جهت سبز شدن مناسب و یکنواخت، نياز به یکسری تيمارها نظير سرمادهی 
مرطوب، خيساندن و خراشيدن سطح بذور دارد که باید قبل از کاشت، تيمار مناسب آن اعمال گردیده و 
سپس کاشته شود. در نهالستان های بزرگ مقدار بذری را که برای کاشت در نظر می گيرند به سه الی چهار 
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قسمت می نمایند و هر قسمت را با فاصله چند روز می کارند، تا در موقع کندن، جابه جا کردن و بازکاشت مجدد 
نهال ها، از زمان کافی برخوردار باشند. بذر بعضی از درختان جنگلی را می توان در اغلب فصول سال کاشت 
ولی بهترین موقع بذرافشانی پایيز یا اوایل بهار است. کاشت بعضی از بذور به علت حساس بودن در برابر سرما، 

مشکل بوده و برای مقابله با عوامل نامساعد طبيعی، آنها را در گلخانه و یا شاسی می کارند. 

انواعروشهایکشتنهال

بذرکاری اصوالً روش های مختلفی دارد و بسته به نوع گونه، مقدار بذر، جنس زمين، ماشين آالت قابل 
دسترس و... متغير خواهد بود. بذرکاری به چند روش بذرپاشی سرتاسری، بذرکاری خطی، نواری و کپهای 

صورت می گيرد. 
1-روشبذرپاشیسرتاسری:در این روش بذر را با دست در سطح کرت می پاشند. همين طریقه در 
زراعت برای کشت غالت امکان پذیر است. در این طریقه تعداد زیادی بذر در واحد سطح کاشته می شود، 
ولی اینکار قدری مشکل به نظر می رسد. معایب آن هم در این است که عالوه بر مصرف زیاد بذر، با توجه به 
درهم بودن و بی نظمی نهال های سبز شده، کندن نو نهال ها و تنک کردن آنها مشکل بوده لذا این طریقه 
کمتر مورد استفاده قرار می گيرد و فقط برای بذور ریز اجراء می گردد. این طریقه را باید در هوای ساکن و 
بدون باد عملی نمود تا باد بذر را پراکنده نکند. گاهی برای یکنواختی بيشتر بذور پاشيده شده در سطح کرت، 

بذرها با مقدار مناسبی ماسه مخلوط گشته و اقدام به کشت آنها می گردد. 
2-روشبذرپاشیخطی:در این در روش بذر ها در شيار هاي مستقيمی که از قبل در کرت ها ایجاد 
گشته، کاشته می شوند. شيارها روی خطوط موازی به فاصله های 30 تا 120 سانتی متر از یکدیگر ایجاد 
می گردند. همچنين فاصله کشت بر روی ردیف ها هم با توجه به موارد مختلف بين 5 تا 50 سانتی متر در 
نظر گرفته می شود. فاصله بين هر یک از ردیف های کشت و همچنين فاصله کشت بذور بر روی هر ردیف، با 
توجه به نوع گونه و مدت نگهداری نهال ها در نهالستان و همچنين عادات رشدی نهال و نحوه انجام عمليات 
بعدی پس از کاشت )دستی یا ماشينی( در نظر گرفته می شود. عمق شيارها به ابعاد بذری که قرار است 
کاشته شود بستگی داشته و معموالًً حدود سه تا پنج برابر قطر بذر در نظر گرفته می شود. اصوال این روش 

برای کاشت بذور درشت استفاده می شود. 
3-روشبذرکارینواری: در این روش خاک در نوارهای مستقيم آماده گردیده و بذرها به صورت دستی کاشته 

می شوند. در این روش عرض نوارها متفاوت بوده و نسبت به کشت سرتاسری از بذر کمتری استفاده می شود.
4-روشبذرکاریکپهای: در بذرپاشی کپهای با ابزاری به فواصل معين زمين را سوراخ کرده و خاک 
آن را نرم نموده و آنگاه تعدادی بذر را در هر سورخ می کارند. سپس روی بذور را با خاک پوشش می دهند. 
گاهی برای بذور ریز و بخصوص بذوری که در مقابل عوامل نامساعد طبيعی حساسيت بيشتری دارند، آنها 
را در جعبه های مخصوص می کارند. در صورت نياز این جعبه ها را در زیر شاسی قرار می دهند،  این عمل بيشتر 
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برای بذور ریز سوزنی برگان، صورت می گيرد. گاهی نيز بذور را در گلخانه می کارند. پس از جوانه زنی و رشد 
اوليه نهال ها، می توان آنها را زمين نهالستان باز کاشت نمود. 

در نهالستان های جنگلی بيشتر به دو روش خطی و یا سرتاسری کشت صورت می گيرد. اغلب از بذر پاشی 
خطی استفاده می کنند. بيرون آوردن نهال در این طریقه آسانتر و استفاده از ماشين آالت مختلف در این 
عمل  قيمت  ارزان  بذور  برای  و  است  الزم  زیادی  مهارت  بذر پاشی سرتاسری  در  است.  پذیر  امکان  روش 
می شود. طبق مطالعات، معلوم شده نهال های حاصل از بذرپاشی سرتاسری نامرغوب تر از بذر کاری خطی 
بوده و مبارزه با علف های هرز در کرت های کاشت برای روش های سرتاسری مشکل است. بطور کلی بذرپاشی 
خطی بر بذرپاشی سرتاسری ترجيح دارد. بعد از بذرپاشی بخصوص برای بذر سوزنی برگان، سطح بذر را با 
یک ورقه نازک مناسب به ضخامت نيم تا یک و نيم سانتی متر می پوشانند، اما برای بذور درشت پهن برگان 

سطح بذر با توجه به اندازه بذر، به اندازه یک تا دو سانتی متر باید پوشانيده  شود. 

مقداربذردرواحدسطح

مقدار بذر مورد نياز در واحد سطح متغير بوده و متناسب با بزرگی و کوچکی بذر، ميزان قوه ناميه و درجه 
خلوص بذر و همچنين روش کاشت بذر، دارد. اگر بذر را زیاد از حد بپاشند، نونهال ها انبوه بيرون آمده و ساقه 
الغر و باریک ایجاد می نمایند. برای توليد نهال های با سنين کم و بذور ریز، می توان تا 500 نونهال در متر 
مربع پرورش داد. حتی بهتر است در بعضی موارد تعداد را کمتر گرفت تا باعث خفگی نونهال ها نگردد. در بذر 
پاشی به روش کشت خطی، ميزان بذر کمتری استفاده شده و نهال ها از یکنواختی بيشتری برخوردار هستند، 
همچنين انجام سایر عمليات نگهداری بهتر صورت گرفته و از ماشين آالت مربوطه نيز می توان استفاده نمود.

عمقکاشتبذروپوششآن

همانگونه که ذکر شد، عمق کاشت بذر به بزرگی و کوچکی بذر و نوع خاک و مقدار رطوبت آن بستگی 
دارد. قرار دادن بذور در عمق مناسب، باعث ایجاد شرایط بهتر جهت جوانه زنی مطلوب بذور بویژه از نظر ميزان 
رطوبت مورد نياز، می گردد. لذا در محيط های خشک، عمق کاشت بذر را زیادتر می گيرند. در صورتی که 
رطوبت زمين سطحی باشد، می توان بذر را در عمق کمتری کاشت، مسلماً بعد از کاشت بذر باید سطح آن از 
یک ورقه خاک پوشيده شود ولی اگر خاک رسی باشد سفت شده و قشر غير قابل نفوذی به وجود می آورد، 
لذا جوانه زنی و خروج نهال از خاک را به تاخير می اندازد. همچنين پوشش روی بذر باعث می شود که بذر 
کاشته شده از دستبرد حشرات، جوندگان و پرندگان محفوظ بماند. بهترین پوشش برای بذور خاک های ماسه ای 
و یا استفاده از خاکبرگ یا کود پوسيده دامی مخلوط با ماسه، می باشد. ضخامت این پوشش بر حسب نوع بذر و 
شرایط محيط کاشت، تغيير می نماید. وقتی سطح بذر بعد از بذرپاشی توسط ماسه پوشيده می شود، عالوه 
بر جوانه زنی بهتر بذور، به اصالح خاک نيز کمک نموده و علف های هرز کمتر نيز در زمين به وجود می آیند. 
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مدتزمانجوانهزدنبذور

مدت جوانه زدن در بذور مختلف متفاوت بوده که این امر بستگی به نوع گونه گياهی و نيازهای اکولوژیکی 
آن، اندازه بذر و ميزان مواد غذایی ذخيره شده در بذر، شرایط آب و هوایی محل کشت، مراقبت و رسيدگی های 
پس از کاشت، عمق کاشت، مقدار رطوبت خاک و... دارد. برخی از بذور در زمان کمتر از 2 تا 3 هفته جوانه 
می زنند، در صورتی که در برخی از گياهان بویژه در پاره ای از سوزنی برگان، مدت جوانه زنی بيش از 6 ماه 

نيز طول می کشد. 

عواملموثردرجوانه زنیبذور

عوامل مختلفی در جوانه زدن بذور موثرند که مهم ترین جوانه زنی عبارتند از: 
1-آب:عامل مهم و حياتی در جوانه زدن بذور می باشد. هر گياهی برای شروع فرآیندهای جوانه زنی به 

رطوبت کافی نياز دارد. 
2-حرارت: بذرها وقتی می توانند جوانه بزنند که خاک حرارت کافی داشته باشد. این درجه حرارت برای 
بيشتر گياهان بين 30-20 درجه سانتی گراد خواهد بود. در بعضی از مواقع بذوری یافت می شوند که برای 

شروع عمل جوانه زدن به دمایی بيشتر و یا کمتر از این ميزان احتياج دارند. 
بذور  از  بعضی  برای  و  دارند  احتياج  کامل  روشنایی  به  جوانه زنی  برای  بذور  از  بعضی  3-روشنایی: 

روشنایی متوسط الزم است. حتی بعضی از بذور در تاریکی نيز به راحتی جوانه می زنند. 
4-اکسیژن: برای شروع فرایندهای بيوشيميایی جوانه زنی در تمام گياهان، اکسيژن الزم به نظر می رسد. 
بعضی از بذور احتياج بيشتری به اکسيژن دارند، بنابراین برای کاشت بذور باید عمق مناسبی را در نظر گرفت. 

عملیاتداشتومراقبتازبذورجنگلی

در تمام مدتی که بذور یا نهال ها در بستر کاشت قرار دارند، مامور نهالستان باید به آن رسيدگی نماید. 
عمليات داشت و مراقبت باید قبل از جوانه زدن و بعد از جوانه زدن بذور، صورت گيرد زیرا در غير این صورت 
آفتاب زدگی و نور زیاد از حد و یا خشکی و تغذیه حيوانات از بذور، باعث نابودی آنها می گردد. در مناطقی که 
خشکی هوا موجب از بين رفتن بذر جنگلی می شود، عمل آبياری منظم در موفقيت بذور کاشته شده نقش 
اساسی را بازی می کند. از بين بردن علف های هرز و مراقبت در مقابل عوامل نامساعد طبيعت، امر ضروری 
بشمار می آید. همچنين تغذیه و تامين عناصر غذایی مورد نياز گياهان در مراحل رشد، باید مورد توجه قرار گيرد.

مواظبتهایکلی

هدف از مواظبت های کلی مسائلی است که در تمام نهالستان ها بدون توجه به نوع نهال های کاشته شده، 
باید مدنظر قرار گيرد. همچنين بعضی از مراقبت های اختصاصی با توجه به نوع گونه های گياهی و نيازهای 
اکولوژیک آنها، باید مد نظر قرار گيرد. بهتر است که اطراف نهالستان را با بادشکن محصور نمایند. باید این 
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بادشکن ها در جهت مخالف بادهای غالب باشد و یا اینکه در نهالستان های بزرگ، خيابان های اصلی را محصور 
نمایند. چنانچه از وجود تبریزی، اقاقيا، توت، بادام و سرو خمرهای برای نواحی نسبتاً خشک می توان استفاده کرد.

مواظبتقبلازجوانهزدن: بعد از خاتمه عمل بذرپاشی باید بذور جنگلی از خطر پرندگان محفوظ 
بمانند، لذا برای اجرای این عمل می توان روی کرت های کاشته شده را به وسيله توری های نازکی پوشانيد. 
بيشتر مواقع دیده شده که پرندگان به منظور جمع آوری بذور، در نهالستان تجمع کرده و بذور کاشته شده 
مانند روی کرت ها هميشه احساس  توری  لزوم ایجاد یک شبکه  بنابراین  بيرون می آورند.  زیر خاک  از  را 
با سموم  باید  بنابراین  انواع موش های صحرایی باعث خسارت به نهالستان می شوند.  می گردد. گاهی هم 
مختلف بر ضد آنها مبارزه کرد. در امر آبياری نيز باید دقت کافی به عمل آید. زیرا حفظ رطوبت مناسب عامل 
موثری برای جوانه زدن بذور می باشد. در صورتی که بذور در گلدان کاشته شود باید گلدان ها را در زمين به 

نحوی کنار هم قرار دهند که امر آبياری آنها آسان باشد. 
مواظبتبعدازجوانهزدن: از موارد مهمی که بعد از جوانه زدن بذر حائز اهميت می باشند می توان به 
آبياری به موقع و مبارزه با علف های هرز، اشاره نمود. در گونه های حساس اگر بذور احتياج به سایبان دارند، 
باید برای آنها سایبان تامين نمود و اگر نونهال جوانه زده در صورتی که دارای تراکم زیادی بوده و احتياج به 

تنک کردن داشته باشند، باید آنها را تنک نمود. 
مواظبتدرمقابلخشکیونورشدید: برخی از گونه ها در مراحل اوليه رشد حساسيت بيشتری 
به شرایط نا مناسب بویژه به نور شدید و خشکی محيط دارند. برای فراهم نمودن شرایط برای این گونه ها 
می توان از احداث سایه بان و کاهش اثرات نور شدید خورشيد استفاده نمود. برای این منظور از سایبان  هایی 
که پنجرهای شکل بوده و یا از تخته های باریک و بلند درست شده اند، می توان استفاده نموده و جوانه زنی 
را روی پایه  هایی که در زمين کوبيده شده قرار داد. در هر صورت سایه بان ها طوری باید ساخته شود که نصب 

و جمع آوری آنها آسان باشد. 
نونهال های  باال آمده و ریشه  مواظبتدرمقابلیخبندان: این پدیده باعث می شود که سطح خاک 
کوچک جابجا شده و آنگاه آسيب می بينند. این عمل در بعضی از زمين ها صورت می گيرد و برای جلوگيری 
از آن، سطح خاک را با خاکبرگ، کاه و یا کود دامی می پوشانند. در صورت وقوع این عمل باید ریشه نهال را 

در خاک مستقر و اطراف آن را با خاک برگ پوشانيد. 
مواظبتدرمقابلپرندگان: پرندگان برای تهيه آذوقه از بذور جنگلی استفاده می کنند و همچنين باعث 
خسارت در نهالستان می گردند. لذا برای جلوگيری از خسارت آنها باید تمهيدات الزم تعبيه شود. همچنين 

بعد از بذر کاری می توان روی بذور را با تورهای سيمی یا پالستيکی نازک پوشاند.
و  مانند موش کور، موش صحرایی، سنجاب  مواظبت در مقابل حيوانات و جوندگان: حيوانات کوچک 
به وسيله  اصوالً  می شوند.  زیاد  خسارت  و  خرابی  باعث  نهالستان،  زمين  در  سوراخ  هایی  حفر  با  خرگوش 
طعمه مسموم می توان حيوانات را از بين برد. برای جلوگيری از آسيب خرگوش نهالستان را به وسيله توری 
سيمی غربالی شکل، محافظت می کنند و یا آنکه از تله استفاده می نمایند. گاهی برای از بين بردن جوندگان 
باید  از روش های فوق  از هر یک  از طعمه های موجود در این خصوص استفاده کرد. در استفاده  می توان 

موارد ایمنی و الزامات محيط زیستی، به طور کامل رعایت شود. 
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مواظبتدرمقابلحشرات: خسارت ناشی از حشرات هم حائز اهميت می باشد. حشرات چه از طریق 
انواع  باعث خسارت شوند.  نهال ها، می توانند  برگ  و  از شاخ  تغذیه  از طریق  و چه  نهال ها  بذور  از  تغذیه 
سخت بال پوشان از طریق تغذیه از شاخه و برگ گياهان، به نهالستان آسيب می رسانند. انواع الروها ممکن 
است در اراضی ماسهای و اراضی مرطوب بتوانند باعث خسارت به نهالستان گردند. الرو کرم خاکستری باعث 
نابودی نونهال می شود. در جنوب ایران گاهی ملخ ها باعث خسارت در نهالستان می گردند و نونهال های نهالستان 

را از بين می برند. برای مبارزه با توجه به نوع آفت و زمان شيوع، باید از روش های مناسب استفاده نمود.
مواظبت در مقابل حمله قارچ ها: مبارزه در مقابل امراض قارچی در نهالستان ها مشکل به نظر می رسد زیرا 
بعضی از قارچ ها در ظرف چند روز می توانند به سرعت تکثير شده و گسترش یابند و باعث نابودی نهالستان 
شوند. قارچ  هایی که از نوع فوزاریوم و همچنين فيتو فترا باشند خسارت زیادی به نهالستان وارد می آورند و 
اگر رطوبت محيط زیاد باشد، حمله قارچ ها شدیدتر خواهد بود. همچنين برخی از گياهان نظير کاج نوئل، در 
مقابل این قارچ ها حساسيت بيشتری دارند که برای جلوگيری از خسارات قارچ های بيماری زا، می توان خاک 

را با سموم مناسب قارچ کش نظير سولفات مس، ضد عفونی نمود. 

دفععلفهایهرزنهالستانها

یکی از مهمترین مشکالتی که در فرایند توليد نهال وجود داشته و هزینه و نيروی زیادی را به خود 
اختصاص می دهد، مبارزه با علف های هرز است. هر چه خاک نهالستان غنی تر باشد علف های هرز بيشتری 
در آن روئيده می شوند. علف های هرز با نونهال ها از نظر جذب آب و مواد غذایی و از طرفی جذب نور خورشيد، 
رقابت خواهند داشت. گاهی ممکن است باعث خفگی بذور جنگلی شده و از رسيدن نور به اندامهای نهال های 
کاشته شده، جلوگيری نمایند. مبارزه با علف های هرز بایستی قبل و بعد از کشت نهال ها صورت گيرد. قبل 
از کشت باید در صورت وجود علف های هرز در زمين، اقدام به مبارزه با آنها نموده و پس مبارزه، اقدام به 
جمع آوری بقایای آنها و خارج کردن آن از عرصه های کشت، نمود. مهتمرین زمان مبارزه با علف های هرز، 
قبل از رسيدگی و ریزش بذر آنها می باشد که در این مرحله باید از ریزش و گسترش بذور علف های هرز در 
نهالستان، جلوگيری نمود. در صورتی که به هر دليل بذور به کرت ها وارد شده و جوانه زده اند، می توان داخل 
کرت ها را در زمان مناسب وجين نموده تا از علف های هرز پاک گردند. در صورت امکان بهتر است با دست 
علف های هرز کنده شوند. علف های هرز سبز شده در کرت ها را باید قبل از گل کردن و رسيدن و ریزش 
مجدد بذور، وجين کرد. گاهی نياز است چندین مرتبه اقدام به وجين و جمع آوری علف های هرز نمایند. 
معموالًً مبارزه با علف های هرز به سه روش دستی توسط کارگر، مکانيکی توسط ماشين آالت و شيميایی 
توسط علف کش ها، صورت می گيرد. استفاده از هر یک از روش های فوق باید با توجه به وضعيت نهال ها، 
هزینه، زمان، مرحله گسترش علف ها و امکانات قابل دسترس، صورت گيرد. بعد از جمع آوری علف های هرز، 

آنها را در گودال خاک برگ جمع آوری نموده و آنها را تبدیل به کمپوست، می نمایند. 
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استفادهازمیکوریزهادرنهالستان

ميکوریزها قارچ هایی ميکروسکپی هستند که بطور همزیستی با تعدادی از گياهان دیگر به سر می برند. این 
قارچ ها رشتهای مانند بوده و بيشتر بر روی ریشه گياهان متصل شده و در جذب عناصر غذایی از خاک، به 
گياهان کمک می نمایند. چنانچه برخی از کاجها، آروکاریا، کازوآرینا و اقاقيا به صورت همزیستی با بعضی 
قارچ ها زندگی می کنند. این قارچ ها معموالًً در خاکها وجود داشته و در پاره ای موارد به خاک اضافه می شوند. 

حساسیتنهالهادرمقابلتابشخورشید

نونهال حاصل از کاشت بذور درختان جنگلی در مقابل تابش مستقيم نور آفتاب، حساسيت های مختلفی 
از خود نشان می دهند، لذا وجود سایبان در اکثر نهالستان ها ضروری خواهد بود.

بیماریهایحاصلهازکمبودموادغذایی

تقليل  پارازیت  و  بيماری ها  برابر  را در  نهال  و مقاومت  باعث کندی رشد شده  اغلب  کمبود مواد غذایی 
می دهد. عالئم کمبود در شکل برگ و رنگ آن، ظاهر می گردد. همچنين با تجزیه خاک محل رشد گياه و یا 
برگ نهال های کاشته شده، می توان به کمبود هر یک از عناصر مورد نياز گياه پی برده و در صدد رفع آن برآمد. 
کمبود ازت در نهال باعث کوچک ماندن برگ ها شده و رنگ آنها سبز متمایل به زرد خواهد شد. کمبود 
اسيد فسفریک باعث می-گردد که برگ های جوان به رنگ ارغوانی در آمده و برگ های مسن به رنگ سبز 
تند در آیند. کمبود پتاسيم در نهال های نهالستان برگ ها را به رنگ قهوه ای  در می آورد. کمبود منيزیم در 
خاک های اسيدی باعث می گردد که در روی برگ ها لک های بيضی شکل به رنگ حنایی و یا قهوه ای  به 
وجود آید و برگ های مسن تر زودتر از موعد مقرر، خزان نمایند. کمبود آهن که اغلب در زمين های سخت 
آهکی بویژه در سال های مرطوب ظهور می نماید، باعث زرد شدن برگ ها می گردد. کمبود منگنز در سال های 
خشک روی خاک های آهکی ظهور می نماید که از عالئم آن این است که برگ ها به رنگ زرد در می آیند. 
کمبود بر در خاک های آهکی باعث خشک شدن قسمتی از شاخه های انت هایی نهال می شود. همچنين 
کمبود آب باعث پژمردگی نهال ها گردیده و مواد غذایی غير قابل جذب می شوند زیرا هر چه هوا خشک تر و 
درجه حرارت باالتر باشد، احتياج آبی نهال بيشتر است. زیادی رطوبت خاک نيز باعث خفگی ریشه های نهال 

گشته و اغلب باعث زرد شدن برگ ها می شود که دليل آن کمبود اکسيژن موجود در خاک است. 

بیماریهایحاصلهازعواملنامساعدجوی

یخ بندان های ممتد زمستانه باعث خسارات فراوانی در نهالستان خواهد شد. گاهی اوقات برای جلوگيری از 
خسارت یخ بندان، نهال را با کلش برنج و یا گندم می پوشانند. سرمای دیررس بهاره باعث خسارت به نهال ها 
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می شود. تگرگ نيز باعث خسارت به نهال ها می گردد. طوفان و بادهای شدید هم عامل خسارت خواهند بود 
لذا در نقاطی که خسارت باد زیاد است به ایجاد بادشکن اقدام می گردد. 

خساراتناشیازمسمومیتوسوختگی

در بعضی از نهالستان ها، خسارات حاصل از اثرات گازهای سمی، گرد و غبار و دود کارخانجات صنایع 
بزرگ، مشاهده شده و گاه این عوامل باعث زرد شدن برگ های نهال ها شده و باالخره باعث خشک شدن 

آنها می گردد. 

ظروفمخصوصجهتپرورشنونهال

نهال برخی از گونه های جنگلی بویژه نهال سوزنی برگان، از حساسيت باالیی نسبت به جابجایی برخوردار 
هستند. در چنين مواردی اقدام به توليد نهال های گلدانی و ریشه پر می نمایند. این گونه نهال ها با توجه 
نهال ها در هنگام  به ریشه این  اطراف ریشه جابجا می گردد، صدمه کمتری  با خاک  نهال همراه  به اینکه 
جابجایی وارد شده، لذا از موفقيت و استقرار باالتری نسبت به نهال های ریشه لخت، برخوردار می باشند. 
عالوه بر این، گونه های کاشته شده در گلدان را در هر زمانی از سال می توان جابجا نموده و کشت نمود، ولی 

گونه های ریشه لخت را باید حتما در فصل مناسب و در زمان خواب و استراحت گياه. جابجا نمود.
در زمانی که هدف از توليد نهال، توليد نهال های گلدانی است، از انواع ظروف مخصوص گلدانی شکل 
استفاده می شود که دارای ابعاد مختلفی نيز می باشند. بطور کلی اگر شکل گلدان ها مکعب مستطيل باشند، 
اشغال می نمایند.  را  پهلوی هم چيده می شوند، فضای کمتری  زیرا در موقعی که  ترجيح خواهد داشت، 
همچنين گاهی فضای خالی بين گلدان ها را علف هرز می پوشاند و همين امر باعث خسارت به نهال های 
نهالستان می گردد. بنابراین در نهالستان های جنگلی هميشه باید تعدادی گلدان یا ظروف مخصوص تهيه 
نمود. ته گلدان ها یا ظروف مخصوص، هميشه دارای یک یا چند سوراخ بوده و این امر باعث می گردد که آب 

زیادی داخل گلدان ها، به خارج راه یابند. 
انواع مختلف ظروف جهت گلدان های نهالستان شامل موارد زیر می باشد: 

1-گلدانهایمقوایییاازنوعفیبر: این نوع گلدان ها امروزه خيلی متداول بوده و در اغلب کشورها 
مصرف می شوند. نونهال ها را با خود گلدان یکجا در خاک کاشته که بعد از مدتی، مقوا یا فيبر پوسيده و 

نونهال شاداب در زمين باقی می ماند. 
2-گلدانهایگلی: این گلدان ها در مناطقی که دارای آب و هوای خشک یا نيمه خشک می باشند، 
مصرف می شوند. قيمت آنها اصوالً ارزان است. این نوع گلدان های گلی از گل پخته نشده درست شده اند ولی 

نوعی از آن وجود دارد که در کوره های آجرپزی آن را تهيه می کنند، لذا تا اندازهای گران تمام می شوند. 
ظروف گلی نيز خود متعدد بوده و در اغلب نهالستان ها از آنها استفاده می شود. این ظروف گلی را قبل 
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از استفاده در آب خيس می کنند تا در موقع بهره برداری رطوبت خاک را اخذ نکند. در ته این گلدان های گلی و 
ارزانی آنها است ولی  از آنها عبور می کند. مزیت این گلدان ها  یا ظروف گلی، منافذی وجود دارد که آب 

معایب شان در این است که تعدادی از آنها در موقع استفاده، شکسته می شوند. 
3-گلدانهایسیمانی: همانطوری که در امر ساختمان سازی از قالب های سيمانی استفاده می کنند در 
نهالستان های جنگلی هم می توان از قالب های سيمانی که شکل مکعب مستطيل داشته باشند، استفاده نمود. 
برای ساختن آنها از دستگاه کوچکی که امروزه در همه جا حتی در ایران هم متداول است، استفاده می گردد. از 
وجود دستگاه های کوچک قالب ریزی سيمانی با تغييرات جزیی می توان بهره مند شد. حمل و نقل این گلدان ها 

بدليل سنگين بودن آن مشکل به نظر می رسد، در صورتی که گلدان های گلی خام سبک ترند. 
4-گلدانهایفلزی: گاهی در نهالستان های جنگلی از گلدان فلزی استفاده می شود. چون وزن آنها 
سنگين است، لذا از ظروف حلبی بيشتر استفاده می کنند مانند قوطی های خالی کنسرو یا حلب های خالی 

روغن نباتی که برای این منظور در نظر گرفته می شود. 
5-محفظههایخشبی:گاهی اوقات از پوست درختان و همچنين از ساقه یا تنه آنها به این منظور 

استفاده می گردد.چوب بامبو تاکنون برای این منظور مورد استفاده قرار داده اند. 
6-کیسههایپلیاتیلن: امروزه در تمام کشورهای جهان، ميليون ها کيسه پلی اتيلن برای نهالستان های 
جنگلی مصرف می گردد. این کيسه ها با توجه به وزن کم، محکم بودن، هزینه پایين و تهيه در انواع سایزهای 

مختلف، به سرعت در حال گسترش می باشند. 
7-ظروفتوربی:  این ظروف از 75 درصد تورب، 22 درصد مواد سلولزی و 3 درصد ماده غذایی قابل 
حل، تشکيل شده اند. ابعاد این ظروف متفاوت است و قطر آنها از 4 تا 12 سانتی متر تغيير می کند. دیواره این 

گلدان ها و یا این ظروف، طوری است که ریشه های نونهال می توانند از آنها عبور نمایند. 
8-گلدانویاظرفمخصوصسیمی:در شرایط خاص گاهی از گلدان ها و ظروف سيم پيچيده نيز 
استفاده می کنند. این ظروف حافظ خاک اطراف نهال خواهد بود. سيم به صورت بافته بوده و به شکل سبد 

بافته شده می باشد. 
به  نسبت  محکم تری  پالستيکی  مواد  از  ظروف  کشت: این  سینیهای یا پالستیکی ظروف -9
کيسه های پالستيکی ساخته شده و با توجه به محکمی دیواره جوانه زنی، می تواند به دفعات برای کشت بذور و 
قلمه ها استفاده شود. این ظروف با توجه به ویژگيهای فراوانی که دارند، امروزه به طور وسيعی در سطح دنيا 
در حال گسترش می باشند. در جدار یا ته این ظروف منافذی وجود دارد که آب می تواند از آنها خارج گردد. 
نوعی از این ظروف از تعداد زیادی محفظه درست شده که در هر یک از ورقه ها یا قالب های آن، با توجه به 
ابعاد حفره ها، تعداد زیادی بذر یا نهال به طور همزمان می توان کشت کرد. این ظروف اصوالً سبک بوده و با 
توجه به هزینه پایين و راحتی کار با آن و امکان جابجایی راحت جوانه زنی، امروزه با سرعت زیادی در حال 
گسترش می باشند. ظروف مخصوص دیگری نيز مانند لوله های چوبی، نمدهای کهنه، کاغذ پارافين شده و 

قوطی های کهنه کمپوت و... وجود دارند که در سطح محدود می توانند استفاده شوند.
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محتویاتخاکگلداندرنهالستان

وقتی که انتخاب گلدان و یا ظروف مخصوص کاشت معلوم گردید، مسئله حائز اهميت محتویات خاک 
گلدان است. با توجه به محدودیت حجم گلدان های کشت و لزوم تامين تمام نيازهای نهال های کاشته شده 
در گلدان برای رشد نهال، خاک گلدان ها باید از شرایط مناسب و مطلوب تری نسبت به خاک کرت های 

کشت نهال، برخوردار باشند. خاک مطلوب گلدان جهت توليد نهال باید دارای خصوصيات ذیل باشد:
1 - از تخلخل مناسب جهت عبور آب و هوا برخوردار باشد

2 - قدرت جذب آب و مواد غذایی خوبی داشته باشد 
3 - تا حد امکان سبک باشد

4 - از هزینه مناسبی برخوردار باشد
 با توجه به موارد فوق سعی می شود خاک گلدان از ترکيب مناسبی از مواد معدنی و مواد آلی برخوردار 
شود تا تعادل مناسبی بين ویژگی های آن ایجاد گردد. در برخی از نهالستان ها جهت تهيه خاک مناسب 
گلدان، اقدام به مخلوط کردن خاک معدنی مناسب با مواد تقویتی آلی، می گردد. حاصل این مخلوط باید 
قابليت نفوذ آب و هوا را داشته باشد، بتواند رطوبت را به اندازه کافی در خود نگه دارد، مواد غذایی را در 
اختيار گياه قرار دهد، تا حد ممکن وزن کمی داشته باشد و در نهایت از هزینه مناسبی برخوردار باشد. بعضی 
از نهالستان ها از خاک اره، ساقه خرد شده و پوسته دانه برنج، کود پوسيده دامی، پيت ماس، کوکوپيت، خاک 
برگ پوسيده، کمپوست زباله و... استفاده می کنند. همچنين در بعضی از نهالستان ها برای گونه های زینتی، 

به عنوان تقویت خاک گلدان، از خون خشک شده حيوانات استفاده می گردد.

احتیاطاتپرورشنونهالدرمناطقخشک

پرورش نونهال در کشورهایی مثل ایران که دارای آب و هوای خشک می باشد تا اندازهای با سایر مناطق 
معتدله فرق می نماید و برای همين منظور مراتب زیرا باید در طول مدت پرورش نهال مورد توجه قرار گيرد:

1- فصل خشک طوالنی است و درجه حرارت اصوالً باال است.
2- لزوم آبياری منظم نونهال ها به دليل کمی رطوبت هوا، ضروری به نظر می رسد.

3- رشد بعضی از نونهال ها بدليل گرمی هوا در صورت وجود آبياری منظم، سریع خواهد بود.
4- کشت نونهال همراه با خاک اطراف ریشه ها و یا پرورش نونهال در ظروف مخصوص، بيشترین امکان 
موفقعيت را در مرحله انتقال و کاشت بعدی، تامين می نماید. به همين دليل در مناطق خشک بعضی از 
گونه های سوزنی برگان را در تا حد امکان باید در ظروف مخصوص پرورش داده و با خاک اطراف ریشه در 

محل اصلی کاشت. 
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بازکاشتنونهال

نونهالی را که در زمين نهالستان به وجود می آید بعد از مدتی می توان به بستر بازکاشت منتقل نمود و در 
آنجا آنها را به فاصله های بيشتری کاشته و زمان بيشتری نگهداری نمود. همچنين در صورت وجود تقاضا برای 
نهال های با سن و ارتفاع کمتر، می تواند نهال ها را مستقيما به محل کاشت منتقل نموده و کاشته شود. مدت 
زمانی که نونهال ها می توانند در بستر باز کاشت نگهداری شده و سپس به زمين جنگل کاری منتقل گردند، 
بسته به تقاضای مشتری، برنامه نهالکاری و هزینه های مربوطه دارد. هدف از بازکاشت، توليد نهال هایی با 
ریشه های قوی تر و ارتفاع بيشتر بوده تا پس از انتقال و کشت در محل اصلی، به سرعت رشد نموده و از 
ارتفاع مناسبی برخوردار گردند. در اثر بازکاشت، به نهال زمان و فضای بيشتری داده می شود. لذا نهال بهتر 
می تواند به رشد خود ادامه داده و از ارتفاع بيشتری برخوردار شود. در اثر بازکاشت، نهال ها قوی تر شده و 
بهتر از زمين بهره می- یرند. در بعضی از گونه ها قبل از اینکه نهال را به بستر جدید انتقال دهند قدری، از 
ریشه آن را قطع می نمایند و آنگاه آن را می کارند. در این صورت انتقال نهال آسان  تر بوده و ریشه فرعی 

زیادتری برای اخذ مواد غذایی حاصل می شود. 
هر یک از گونه های گياهی در زمان و ارتفاع مشخصی باز کاشت می شوند. نونهال های کوچک اکاليپتوس 
صورت  بازکاشت  وقتی  بقوالت،  خانواده  گونه های  در  باشد.  شده  برگه  چهار  که  می شود  بازکاشت  وقتی 
می گيرد که برگ ها کاماًلً ظاهر شده باشند. برای بعضی از گونه ها در شرق آفریقا بازکاشت را در جبعه های 

چوبی مخصوص انجام می دهند. ابعاد این جعبه ها طوری است که عمل حمل و نقل آن زیاد مشکل نباشد.
نهال ها صورت  استراحت  یا  و  فصل خواب  در  نهال ها  کاشت  باز  اصوالً  بازکاشت:  فصل  و  نونهال  سن 
می گيرد. این کار باید قبل از آغاز دوره رویش مجدد گياه، شروع نمود. پهن برگان نيز می توانند در اواخر پایيز 
تا اوایل بهار و قبل از رویش مجدد گياه، بازکاشت نمود. سن نونهال در موقع بازکاشت به عوامل مختلفی 
بستگی دارد. هر چه سن و ارتفاع نهال ها کمتر باشد، درصد استقرار نهال ها بيشتر خواهد بود. برای اغلب 
گونه ها مخصوصاً برای سوزنی برگان عمل بازکاشت باید در زمان مناسب انجام گيرد. نو نهال ها هرچه بيشتر 
در بستر کشت باقی بمانند، ارتفاع ریشه و شاخ و برگ بيشتری پيدا نموده و در هنگام انتقال و جابجایی، 
صدمات بيشتری به آنها بویژه به ریشه نهال، وارد خواهد شد. لذا باید حتما پس از انتقال و قبل از کشت 
مجدد، یک تعادل مناسب با انجام هرس بين ریشه و شاخه و برگ گياهان،  ایجاد شود. فصل بازکاشت هم 
بسته به شرایط آب و هوا و نوع گونه، متغير خواهد بود. در اکثر گونه های گياهی با توجه به انجام فتوسنتز 
توسط برگ درختان در فصول رویش گياه، در صورت جابجایی نهال ها در فصل فعاليت، قسمتهای شاخ و 
برگ گياه به انجام فتوسنتز و تبخير و تعرق آب موجود در گياه ادامه می دهند، ولی قسمت های ریشه با توجه 
به صدمات ناشی از جابجایی، قدرت جذب تمام آب از دست رفته توسط اندام های هوایی گياه را نداشته و 

باعث ضعف و در بسياری از موارد باعث خشک شدن گياه خواهند شد. 
روشهایمختلفبازکاشتنهال:عمل بازکاشت در بستر جدید بهتر است در روزهای ابری صورت 
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گيرد. در موقع بازکاشت باید نونهال همسطح زمين کاشته و همچنين باید خاک کاماًلً اطراف ریشه های 
نونهال را بپوشاند. روش های مختلفی برای بازکاشت متداول است.

نونهال را در آن  امتداد یک خط مستقيم حفره هایی در زمين ایجاد و  الف-بازکاشتحفرهای: در 
می کارند. بهتر است حفره ایجاد شده به صورت استوانهای شکل باشد.

ب-بازکاشتخطییاشیاری: در این روش اقدام به ایجاد یک شيار در خط مستقيم نموده و نهال ها 
را در داخل این شيار می کارند. این عمل در خاک های سبک بيشتر صورت می گيرد.

ج-بازکاشتنهرییاداخلجوی:با بيل یا وسایل دیگر، جویی را حفر می نمایند که در صورت امکان 
باید دقت کرد که یک دیواره آن عمودی باشد. نونهال را در کناره دیواره عمودی قرار داده و خاک روی آن 

می ریزند. البته این عمل بيشتر برای نهال های قوی و بزرگ، قابل اجراء است. 
د-بازکاشتباوسائلموتوری: در نهالستان های بزرگ و یا دولتی، برای اینکه بازده کار از نظر اقتصادی 
استفاده  از ماشين های مخصوص  و  را مکانيزه کرده  آنجا که ممکن است کارها  تا  باشد،  به صرفه  مقرون 
می کنند. در سوزنی برگان، معموالًً برای آنکه نونهال های خوب دو الی سه ساله بدست آید، بهتر است فاصله 
آنها روی خط 25-10 سانتی متر بوده و فاصله بين دو خط در بستر بازکاشت 50-25 سانتی متر گرفته شود. برای 

پهن برگان با توجه به سرعت رشد گونه ها و حجم شاخه و برگ هر گونه، فاصله مناسب در نظر گرفته می شود.
داده  پرورش  نهالستان ها  در  که  نونهال هایی  تمام  سالم: نونهال نمودن جدا و نونهالها انتخاب
می شوند قابل استفاده نيستند. لذا باید تعدادی از آنها را که قابل بازکاشت نيستند، جدا نمود. گاهی20-40 
درصد نونهال ها، قابل کاشت نمی باشند و بين نهال های خوب هم بعضی ها بزرگ و قوی هستند و برخی 

درجه دوم تشخيص داده می شوند. 
کندنوطبقهبندینونهال: در صورتی که نهالستان به صورت بذرافشانی سرتاسری تهيه شده باشد، 
در آوردن نونهال مشکل خواهد بود. ولی اگر بذر به صورت نواری یا خطی کاشته شده باشد، بيرون آوردن 
نونهال آسان تر است. امروزه وسائل زیادی برای کندن نو نهال موجود است، گاهی از وجود چنگال های فلزی 
مخصوص می توان استفاده نمود. ترجيح دارد نو نهال ها در موقعی که هوا ابری یا بارانی است، از زمين بيرون 
آورده شوند. اگر بخواهند نونهال را با ریشه عریان منتقل نمایند، بر روی کرت می توان مقداری خاک برگ 
ریخت تا با این عمل در اطراف یقه، ریشه های فرعی زیادی بروید. این عمل به اسم سورفاکاژ ناميده می شود. 
همچنين می توان با وسيله برندهای ریشه را به طور مورب برید تا موجب ازدیاد ریشه های سطحی گردد 
که این عمل را سرناژ می نامند. گاهی هم می توان سر نونهال را قطع نمود تا تناسبی بين ریشه و ساقه برقرار 
شود. این عمل به نام فوشاژ ناميده می شود. نونهال هایی که در ظروف مخصوص هستند، قبل از در آوردن 
باید آنها را آبياری کرد و عمل هرس با قطع قسمتی از ریشه نو نهال، باید قبل از کندن نو نهال صورت گيرد. 
حجمخاكاطرفریشهنهالبرایجابهجاکردن: نهال  هایی که با خاک اطراف ریشه آن جابه جا 
می گردد، باید از نظر حجم و وزن خاک، متناسب با خود نهال باشند. بخصوص اینکه اغلب نهال ها جهت 
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کاشت به نقاط دیگر حمل می شوند و این حمل و نقل مستلزم مخارج خواهد بود. بطور کلی وقتی نهال با 
خاک اطراف ریشه از زمين بيرون آورده می شود، خاک بيشتری برای اطراف ریشه منظور می کنند، زیرا در 
اثر جابجا کردن نهال، مقداری از خاک اطراف آن ریزش پيدا می کند. امروزه توليد و استفاده از پاکتهای 
نایلونی مخصوص کشت نهال، جهت کاشت مستقيم بذر و یا نهال گونه های حساس، در سطح وسيعی مورد 
استفاده قرار گرفته که به دليل وجود محافظ مناسب در اطراف ریشه، کمک زیادی به حمل و نقل و استقرار 

مناسب گياه پس از کشت، می نماید. 
بازکاشت به محل کاشت  یا  خاک دادن پای ریشه نهال به صورت موقت: نهال  هایی که برای کاشت و 
می رسند، تماماً نمی توان یک مرتبه کاشت. گاهی اتفاق می افتد که دسته  هایی از نهال را برای مدت کوتاهی 
باید در مکانی نگهداری کرد. برای همين منظور دسته های پيچيده نهال را در زمين طوری قرار می دهند که 
ریشه های آنها در داخل خاک قرار گرفته و روز بعد به منظور کاشت، آنها را از خاک بيرون آورده از هم جدا 

کرده و آنگاه می کارند. 

بسته بندینهالدرنهالستان

نهال است،  زیادی  تعداد  بزرگ که هدف آن پرورش  یا  نهالستان های دائمی و  سالنبستهبندی: در 
سالنی به منظور بسته بندی نهال درست شده که وقتی نهال ها را از کرت ها بيرون می آورند، برای بسته بندی 
در این سالن ها جمع آوری می کنند. انبار بسته بندی و سالن بسته بندی نهال باید دارای مشخصات زیر باشد. 

الف- انبار بسته بندی بهتر است در نزدیکی دفتر کار مامور نهالستان باشد. 
ب- انبار بسته بندی باید مجهز به یک شير آب باشد. 

ج- وجود دو در بزرگ برای این انبار الزامی است. 
د- در نهالستان های بزرگ ماشين مخصوصی عمل بسته بندی را انجام می دهد. 

ه- وسایل و امکانات مناسب بسته بندی باید در دسترس باشد. 
و- ترازو و یا باسکول بزرگی برای توزین مورد احتياج است. 
ی- وسائل اطفاء حریق در این سالن و یا انبار الزامی است. 

تداركنهالبرایحملونقل: مسئول نهالستان باید نهال را قبل از حمل و نقل آماده نموده و در 
صورتی که تعداد نهال محدود باشد آن را می توان با مقوای معمولی پيچيده و برای حمل آماده کرد. گاهی 
برای اینکه وزن نهال زیاد از حد سنگين نباشد و کرایه حمل و نقل فزونی پيدا نکند، نهال  هایی را که قرار 
است با خاک اطراف ریشه آن حمل گردد، به جای خاک اطراف ریشه، از خزه، تورب، گونی کنفی، حصير و... 

استفاده می شود. 
ضدعفونینهالقبلازحمل: برای جلوگيری از انتقال آفات و بيماری های گياهی از طریق جابجایی 
نهال ها، اقدام به ضد عفونی نهال ها با مواد ضد عفونی کننده مناسب می گردد. برای ضدعفونی نهال ها، اغلب 
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دسته های آن را که به هم پيچيده شده با استفاده از مواد ضد عفونی کننده، ضد عفونی می نمایند. این عمل 
بویژه در خصوص آفات و بيماری های قرنطينه ای شایع در برخی از کشورها، در مرز کشور مقصد و برای 
نهال  هایی که از خارج وارد می شوند، انجام می گردد. انتخاب نوع مواد ضد عفونی کننده با توجه به نوع گونه 
گياهی، نوع آفت یا بيماری شایع، مقررات زیست محيطی مقصد، نوع مواد ضد عفونی کننده قابل دسترس و 

هزینه عمل ضدعفونی، صورت می گيرد. 
بازکاشت، کاشت در زمين اصلی و  از نهالستان به بستر  حملونقلنهال: مسئله حمل و نقل نهال 
برای مسافت دور امری است که باید با دقت صورت گيرد. تمام فصول سال برای حمل و نقل نهال مناسب 
نيستند. نونهال باید طوری در نهالستان پرورش داده شود که قوی بوده و تحمل حمل و نقل را داشته باشد. 
ریشه های کوچک نونهال در موقع حمل، باید کمتر آسيب ببيند زیرا وقتی ریشه مویين آسيب دید، تعادل 
بين قسمت هوایی و ریشه نونهال به هم خواهد خورد. در موقع تهيه و حمل نو نهال گاه دیده شده که قسمتی 
از شاخه های مزاحم را قطع می کنند تا از تبخير زیادی جلوگيری شود ولی معایب آن در این است که از 
محل قطع قارچ ها می توانند حمله نمایند. برای درمان این امر از مواد ضد قارچ مناسب استفاده می شود که 

می تواند منافذ را بپوشاند. 
بستهبندیبرایمسافتدور: اهميت بسته بندی نونهال برای مسافت دور واضح می باشد زیرا نو نهال 
تازهای که از نهالستان برداشت می گردد، در موقع حمل احتياج به مواظبت دارد. عدم دقت باعث می گردد 
که تعداد زیادی از نو نهال ها در مدت کوتاهی از بين بروند. در بسته بندی نو نهال برای مسافت دور، باید دقت 
نمود که در موقع حمل از آسيب باد های سخت محفوظ بماند. لذا بهتر است آنها را در موقع حمل و نقل در 

پوشش محافظ مناسب نظير گونی یا پارچه های کنفی، پيچيد.
بستهبندیبرایمسافتنزدیک: در بسته بندی نو نهال برای مسافت نزدیک، بهتر است این کار در 
روز های ابری صورت گيرد و حمل با سرعت انجام پذیرد. زمين کاشت را باید قباًل تهيه نمود که به محض 

وصول نو نهال، کاشت در آن صورت بگيرد.
فاصلهکاشتدربستربازکاشت: در موقع بازکاشت فاصله نونهال بسته به گونه مختلف متغير خواهد 
بود،  این فاصله به سرعت رشد گونه و نوع نو نهال بستگی دارد. بطور کلی باید طوری کاشته شود که وجين 

کردن و عمليات اصالحی به آسانی در آن انجام پذیر باشد. 

نهالکاریباماشیندرنهالستان

در این روش به وسيله ماشين، شيارهای یک یا چند ردیفه در زمين احداث می گردد و نهال به فاصله های 
منظم در این شيارها قرار می گيرد. خاک زمين نهالستان باید قباًل آماده بوده و سطح آن کاماًلً صاف باشد. 

تراکتوری که برای کشت به کار می رود، باید قوی باشد. 
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فاصلهکاشتنهالدرنهالستان

فاصله کاشت نهال در زمين نهالستان به نوع گونه، وسائل کار و نوع خاک نهالستان بستگی دارد. در 
صورتی که چند سال متوالی از یک گونه در زمين نهالستان بکارند، خاک زمين فقير شده و رشد نهال کاهش 

می یابد. بنابراین بهتراست پس از چند سال کاشت، برای مدتی زمين نهالستان را به حالت آیش بگذارند.

مواظبتخاکنهالستانبعدازکشتنهال

نهالستان احتياج به توجه و  نو نهال جابه جا گردید، خاک  یا  نهالستان کاشته شد و  از این که بذر در  بعد 
مواظبت مستمر دارد. با عمل وجين عالوه بر این که علف های  هرز را می توان حذف کرد، خاک بين نهال ها را 
نرم نموده و تهویه بهتری را در آن ایجاد می نمایند. با این عمل اکسيژن هوا در خاک نفوذ کرده و به رشد نهال ها 
کمک می کند. وجين با دست تا اندازهای متروک شده زیرا سرعت عمل آن کند است، مگر در موارد خاصی که 
بخواهند برای گونه های حساس و ظریف، عمل نمایند. وسائل ساده و متنوعی برای وجين نهالستان وجود دارد 

که امروزه از آنها استفاده می شود. با ماشين های مخصوصی نيز می توان بين خطوط کاشت را وجين کرد.

ایجادپوششسطحخاکدرنهالستان

ایجاد پوشش از مواد و بقایای مرده گياهی در سطح خاک را به نام پوشش خاک )مالچ( می نامند و در 
سطح خاک بين ردیف های کاشت، از آن استفاده می کنند. استفاده از مالچ نتایج زیر را به دنبال خواهد داشت:

1- پوشش مردهای که اغلب از خورده های چوب، خاک اره و سرشاخه خرد شده درختان است، حافظ 
رطوبت سطح خاک بوده و از تبخير آن جلوگيری می کند.

2- با کاهش یخ زدن سطح خاک، از بروز خسارت به نو نهال ها، جلوگيری می کند.
3- الیه سطحی خاک به حالت نرم باقی می ماند.

4- هوموس و مواد آلی برای خاک و نونهال تامين می گردد.
5- از ظهور علف های هرز جلوگيری می کند.

تاسیساتوسازههايمورداستفادهدرتکثیرگیاهان

براي تکثير گياهان، غالبا نياز به استفاده از امکانات و تاسيسات خاصي است که هرکدام از آنها بسته به 
عوامل گوناگون، کاربرد هاي مختلفي دارند. هدف اصلي استفاده از این تاسيسات، کنترل شرایط محيطي در 
زمان  هاي مورد نياز گياه و در راستاي بهبود رشد و نمو گياهان جوان و آماده سازي آنها براي انتقال به مزرعه و 
همچنين توليد خارج از فصل و یا پرورش گياهان در شرایط آب و هوایي متفاوت با شرایط طبيعي رشد گونه 
گياهي، مي باشد. شش نوع تاسيسات متداول در تکثير گياهان عبارت است از: خزانه ي هواي آزاد، سایبان، 

شاسي سرد، شاسي گرم، سرپوش و گلخانه.
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خزانههوايآزاد

خزانه هواي آزاد، عبارت از کرت یا باغچهای، به ابعاد دلخواه )معموالًً با عرض دو متر( که بذرها در آن 
به صورت متراکم، کشت مي شوند. نشاء ها پس از رشد با توجه به اندازه مناسب نشاء ها در زمان انتقال و 
همچنين فصل مناسب سال جهت کشت و استقرار در زمين اصلی، به عرصه کشت منتقل می شوند. این 
کرت ها معموالًً در پيرامون خود دارای دیواره خاکی بوده که جهت انجام بهتر عمليات کشت و نگهداری، 
احداث می گردند. همچنين این دیواره می تواند از مواد چوبی، پالستيکی و بتونی احداث گردد. در مناطقی 
که با توجه به شرایط آب و هوایی، ميزان رطوبت خاک باال بوده و زهکش به سختی انجام می گيرد، جهت 

جوانه زنی و رشد بهتر بذور، سطح کرت را مقداری از راهروهای اطراف، بلندتر در نظر می گيرند )شکل 1(.
روش  هاي کاشت بذر در خزانه به دو شکل انجام مي گيرد. اگر بذرها ریز باشند باید به صورت دست پاش در 
سطح کرت به صورت یکنواخت کاشته می شوند و اگر بذرها درشت  باشند بایستي به صورت ردیفي و با فواصل 
مشخصي بين و روي ردیف ها به مقدار زیاد و متراکم، کاشته شوند. بسياري از گياهان مانند اغلب سبزي ها و گياهان 
دارویی که عمدتا گياهان علفي هستند داراي بذر هایي ریز هستند و پاره ای از گونه های دارویی که دارای شکل 
بوته ای، درختچه ای و یا درختی هستند، دارای بذرهای درشتي می باشند. مدت زمان الزم براي مراقبت از نشاء یا 
نهال ها بستگي به نوع گونه ي گياهي، شرایط آب و هوایی، وضعيت فيزیکی و کيفی خاک، شرایط آب و هوایی زمان 
انتقال و... داشته و ممکن است از چند هفته تا چندماه و یا حتي بيشتر ادامه پيدا کند؛ پس از این مدت بایستي 

آنها را فصل مناسب سال بویژه از نظر دما و رطوبت، به زمين اصلي انتقال داد.

شکل 1- خزانه هواي آزاد
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سایبان

یکي از تاسيسات ساده در باغباني، سایبان است. سایبان از یک اسکلت چوبي یا فلزي که روي آن را با 
موادي نظير پالستيک، پارچه، شاخ و برگ گياهان و مانند آنها پوشانيده اند، تشکيل شده است. ارتفاع آن را 
بسته به نوع و ارتفاع گياه کشت شده و نحوه آبياری، بين 2-1 متر در نظر مي گيرند. کاربرد عمده ي سایبان 
در جلوگيري از تابش مسقيم نور خورشيد به گياهان جوان و حساس است تا با این کار، چنين گياهاني از 
آفتاب شدید خورشيد )به ویژه در فصل گرم و خشک تابستان( مصون مانده و در زمان مناسب به عرصه کشت 

منتقل شوند )شکل 2(. 

شکل 2- سایه  بان

شاسيسرد

ساده ترین و ارزان ترین تاسيسات در باغباني است که از آن براي حفاظت گياهان حساس به سرما استفاده 
مي شود. در این گونه تاسيسات، تنها منبع تامين کننده ي حرارت، نور و گرمای خورشيد است. براي احداث 
شاسي سرد ابتدا نهري با طول و عرض دلخواه حفر مي شود؛ سپس براي زهکشي بهتر، در ته آن کمي ماسه 
درشت ریخته و برروي آن خاک مرغوب همراه با کود پوسيده یا خاک برگ ضد عفوني شده مي ریزند و در 
آخر چارچوبي که از قبل تهيه شده بر روي این نهر قرار مي گيرد. جنس چارچوب مي تواند از چوب، آهن، 
سيمان و یا آلومينيوم باشد. به منظور استفاده از نور و حرارت بيشتر، درب )سقف( شيش هاي یا پالستيکي 

آن، از شمال به جنوب شيب دار تهيه مي شود.

شاسيگرم

از نظر ساختماني تا انداز هاي مشابه شاسي سرد است، با این تفاوت که در آن وسيل هاي براي تامين 
فعاليت  اثر  در  کرد.  استفاده  گياهي  مواد  یا  دامي  کود هاي  از  مي توان  گرما  توليد  براي  دارد.  وجود  گرما 
ميکروارگانيسم ها در طی فرایند پوسيدن و تخمير مواد گياهی زیر بستر کشت، گرما توليد مي شود. این گرما 
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برای جوانه زنی و رشد بذور و نشاء بسياری از گونه های دارویی، کافی است. همچنين مي توان با استفاده 
از کابل  هاي برقي یا لوله  هاي آب گرم در ته شاسي گرم یا در دیواره  هاي جانبي آن، اقدام به توليد گرما و 
گرم کردن بستر کشت نمود. در شاسي گرم نيز در زمان مورد نياز، باید به سایه دادن، تهویه و کنترل دما و 

رطوبت، توجه زیادي کرد. )شکل 3(.

شکل 3- شاسی گرم

سرپوش

سرپوش ها، همانند شاسي سرد تنها با استفاده از نور خورشيد گرم مي شوند و از نظر ساختماني از پوشش 
شفاف پالستيکي یا فایبرگال و معموالًً از اسکلت نازک فلزي تشکيل شده اند. برخي از انواع آن قابل جابجایي بر 
روي نشاءها هستند. ارتفاع انواع متداول سرپوش در حدود 50 سانتي متر یا کمتر است. در بعضي سرپوش ها 
دو انت هاي آن باز است در حاليکه سرپوش  هاي جدید به صورت تونل کوتاه )ميني تونل( هستند؛ در این 
حالت حلقه  هاي نازک فلزي در فواصل مشخصي بر روي جوي کوچکي در داخل زمين قرار داده شده و بر 

روي آن پالستيک کشيده مي شود و دو سر پالستيک را در دو انت هاي جوي کشيده و به قيم مي بندند. 
سرپوش  هاي تونلي بطور موثر، گياهان را در برابر سرمازدگي محافظت نمي کنند، بنابراین باید از آنها در مناطق 
با آب و هواي گرم تر استفاده نموده و یا در اوایل کشت بذور گونه های گياهی که گياهان از حساسيت بيشتری 
برخوردارند، استفاده نموده و پس از مقاوم شدن گياهان نسبت به سرمای محيط، اقدام به جمع آوری جوانه زنی کرد.

گلخانه

ساختماني است که آن را با پوششي شفاف، که به راحتي نور از آن عبور مي کند پوشانيده اند. در این 
شرایط مي توان عوامل محيطي دما، نور، رطوبت نسبي و ميزان گازها را کنترل کرد؛ از این رو گلخانه مکاني 
است که در تمام سال نباتات را در آنجا مي توان پرورش داد و یا در مواقعي از سال که شرایط نگهداري گياهان 
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در هواي آزاد مناسب نيست، از آن استفاده کرد. گلخانه همانطور که از نامش پيداست، بيشتر براي توليد و 
پرورش گل مورد استفاده قرار مي گرفته که با پيشرفت این صنعت، دامنه ي کاربرد آن وسيع تر شده و عالوه 
بر توليد و پرورش انواع مختلف گلها، مي توان گلخانه را براي اعمالي مانند ریشه دار کردن قلمه ها، پيش رس 

کردن محصوالت مختلف و توليد خارج از فصل انواع ميوه و سبزیجات و غيره مورد استفاده قرار داد. 
اجزاي اصلي گلخانه ها مي توانند شامل موارد ذیل باشند: اسکلت )ساخته شده از چوب، آهن و آلومينيوم(، 
پوشش )با استفاده از موادي چون پلي اتيلن، پي وي سي، شيشه و پلي استر(، راهروها، سيستم های گرمایشی، 

سيستم های سرمایشی و اطاق کار.
انواع گلخانه ها با توجه به نوع محصول، شرایط آب و هوایی محل احداث، امکانات قابل دسترس و ميزان 
سرمایه گذاری مورد نياز می توانند از تاسيسات بسيار ساده تا مدرن و پيشرفته متغير باشند. هرچه گلخانه 
پيشرفته تر باشد از امکانات مناسب تری جهت کنترل دقيق تر عوامل محيطی و اجرای اتوماتيک فرآیندهای 

توليد محصول، برخوردار خواهد بود.

اقداماتالزمبرایکشت

اغلب نهالستان های دولتی و یا نهالستان های مهم خصوصی که تعداد قابل مالحظهای نهال توليد می کنند، 
به یک یا چند گلخانه مجهز هستند.

برای احداث گلخانه در نهالستان به یک قطعه زمين کاماًلً مسطح احتياج است. در صورتی که سقف گلخانه 
دارای دو شيب در دو جهت باشد، بهتر است در جهت شمالی و جنوبی باشد. گلخانه ها در باغبانی متنوع بوده و 
دارای انواع گرم و سرد می باشند. گلخانه های گرم درجه حرارت داخل شان 24-18 درجه سانتی گراد است 
اما گلخانه های با حرارت متوسط یا معتدل درجه حرارت داخل شان 18-12 درجه سانتی گراد است. حداکثر 
درجه حرارت داخل گلخانه های سرد به 12 درجه سانتی گراد می رسد. برای ساختن این گلخانه ها از مصالح 

ساختمانی استفاده می شود. 

تشکیالتداخلییکگلخانه

در داخل هر گلخانه با توجه به عرض گلخانه، تعدادی بستر با طول و عرض مناسب احداث گردیده و برای 
دسترسی به بسترها، راهروهای طولی و عرضی مناسب، با عرض مطلوب احداث می گردد. گاه دیواره بين بستر 
از سيمان ساخته شده که داخل آن را از خاک و ماسه پر نموده و در بين بستر انواع گونه ها را کشت می کنند. 
از  تابستان قسمتی  تنظيم درجه حرارت در  و  تهویه هوای داخل گلخانه  برای  تهویهداخلگلخانه: 
پنجره های جانبی گلخانه باید متحرک باشند تا بتوان در موقع لزوم آنها را باز نمود. مساحت کل پنجره های 
متحرک که برای تهویه هوا قابل باز شدن هستند حداقل باید 10 درصد مساحت کل پنجره های گلخانه باشد. 
همچنين می توان برای سرمایش، گرمایش و تهویه گلخانه از دستگاه های متعدد موجود در بازار با توجه به شرایط 

فنی و اقتصادی، استفاده نمود.
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شوفاژ: برای گرم کردن گلخانه از روش های مختلفی می توان استفاده کرد. گاهی از دستگاه شوفاژ با آب 
گرم استفاده می کنند. بهتر است که دستگاه درجه حرارت بطور خودکار تنظيم شود تا از افزایش و یا کاهش 

زیاد در امان باشد.
نگهداریگلخانه: چون هوای داخل گلخانه اغلب گرم و مرطوب می باشد، دیواره های جانبی و ستون های 
داخلی که اغلب از مواد فلزی ساخته می شود، آسيب پذیر می باشند، برای جلوگيری از صدمه وارده بهتر 
است هرچند سال یک مرتبه قسمت های داخل رنگکاری گردد. لوله های فلزی گلخانه و لوله های شوفاژ 
گرم خانه در یک محيط مرطوب زنگ می زنند. بنابراین هرچند سال یک مرتبه باید رنگ آميزی گردد. حتی 
پنجره های شيشهای را باید هر ساله پاک کرد زیرا اغلب از گرد و غبار پوشيده می شوند و از عبور نور آفتاب 
جلوگيری می کنند. امروزه اسکلت های مخصوص و تجهيزات سرمایش و گرمایش جهت استفاده در گلخانه 
توليد گردیده که به علت ضد زنگ و گالوانيزه بودن آنها، از استحکام مناسبی در برابر گرما و رطوبت گلخانه 

برخوردار بوده و به طور گسترده ای استفاده می گردند.

تکثیردرهوایمرطوبگلخانه

در تکثير گياهان بخصوص از راه قلمه هميشه این مسئله مورد نظر است که قلمه ها شادابی خود را حفظ 
نمایند، زیرا شادابی قلمه ها به ریشه دادن آنها کمک می کند. برای قلمه زدن آن را از شاخه های نرم و شاداب 
گرفته و در محوطه گلخانه یا شاسی، می گذارند. رطوبت محيط آن باید هميشه محفوظ بماند. تکثير در 
گلخانه سرپوشيده صورت می گيرد اما در هوای آزاد نيز می توان قلمه ها را کاشت. اگر قلمه ها را در هوای 
آزاد بکارند، در صورت تامين رطوبت و دمای مناسب، قلمه ها از نور خورشيد استفاده نموده و ریشه دادن 
آنها آسان تر صورت می گيرد، لذا در این روش استفاده از سایبان و روش های مناسب آبياری، کمک زیادی به 
ریشه دهی قلمه ها خواهد نمود. توليد رطوبت مصنوعی به صوت غبار و مه در بعضی نهالستان ها امکان پذیر 
است. این عمل با استفاده از سيستم های مه پاش که از یک پمپ مخصوص، شيلنگ یا رابطه ای تحت فشار و 
نازل های مخصوص، تشکيل گردیده و کمک مناسبی جهت ریشه دار کردن قلمه ها، به شمار می آید. در این 
روش آب به صورت پودر و ذرات بسيار ریز به روی قلمه ها پاشيده می شود. در این حالت سطح قلمه ها هميشه 
مرطوب بوده و تبخير به حداقل ممکن می رسد. در این روش باید از خيس شدن بيش از حد بستر کشت 
جلوگيری نموده و فقط رطوبت فضای گلخانه در حد نزدیک به اشباع حفظ شود. لذا مدت زمان روشن بودن 
سيستم و مه پاشی و همچنين فاصله زمانی بين هر بار عملکرد سيستم، باید به طور دقيق محاسبه و اعمال 

گردد. برای جلوگيری از خطای انسانی،  این امر با استفاده از وسائل فنی اتوماتيک استفاده می شود. 

انباریاپناهگاهزمستانیبراینهال

در نهالستان های بزرگ برای بعضی از گونه های ظریف پناهگاهی درست کرده و نهال را با ریشه برای 
مدت زیادی بخصوص در زمستان در زیر پناهگاه در خاک قرار می دهند و در اوایل بهار دسته های نهال را از 



فصل چهارم - نهالستان های جنگلی

151

خاک درآورده و برای کاشت آماده می کنند. باید مکرراً دسته های نهال را که ریشه آنها در خاک قرار گرفته 
مورد بازدید قرار داد زیرا در اوایل بهار قبل از جوانه زدن باید کاشته شوند.

استفادهازسردخانهدرنهالستان

امروزه استفاده از سردخانه در نهالستان ها به منظور حفظ بذر و نهال، بخصوص برای نهال های ریشه 
عریان، رواج یافته است. چنانچه بعضی از نهال ها را با ریشه عریان در سردخانه روی طبقات فلزی و یا چوبی 
مدت زیادی باقی می گذارند تا برای کاشت در موقع مناسب بتوانند از آن استفاده کنند. حتی در باغبانی 
نيز این سردخانه ها به منظور حفاظت قلمه و یا موارد دیگر استعمال دارد. کنترل رطوبت و درجه حرارت 
در این سردخانه ها عملی است و یکی از فوائد آن به شمار می آید زیرا اگر نهال بخواهد مدتی در طبيعت قبل 
از کاشت باقی بماند، تغييرات ناگهانی درجه حرارت باعث خسارت می شود که گاه قابل جبران نمی باشد. 
در این سردخانه ها بذور درختان جنگلی حفاظت می گردد و بدین وسيله می توان قدرت جوانه زدن بذر را 
مدتی محفوظ نگاهداشت. گاهی نيز شاخه های حاوی پيوندک درختان را در سردخانه می گذارند تا در موقع 

لزوم از آن استفاده کنند.
جایگزین کردن نهال در سردخانه: نهال ها را می توان بسته بندی کرده و به صورت دسته های متعددی 
در روی قفسه ها کنار هم و یا در کيسه های پالستيکی جایگزین نمود. قبل از این که نبات و یا نهال را در 
بماند.  امراض محفوظ  و  آفات  احتمالی  آسيب  از  تا  را ضدعفونی می کنند  آن  نمایند،  سردخانه جایگزین 
گاه نهال های کوچک را در صندوق هایی که حاوی تورب مرطوب است، گذاشته و آنگاه در سردخانه قرار 
می دهند. چون اغلب نهال ها با ریشه عریان در این سردخانه ها قرار می گيرد، لذا باید رطوبت کافی در محيط 
موجود باشد تا گياه رطوبت کمتری را از دست بدهد. ضمناً رطوبت نسبی محيط هم نباید بيش از حد باشد 

زیرا باعث گسترش رشد و نمو قارچ می گردد.

کوددهیوتقویتزمیننهالستان

در اثر کاشت نهال و بهره برداری دائمی در یک نهالستان، خاک آن بعد از مدتی ضعيف گشته و شرایط 
اقليمی و  مطلوب برای رشد گياهان را از دست می دهد. گياهان برای رشد مناسب و مطلوب، عالوه بر شرایط 
اکولوژیکی مناسب، نياز به تغذیه مطلوب جهت رشد و گسترش ریشه و اندامهای هوایی دارند. جهت تامين 
عناصر غذایی مورد نياز گياهان برای تداوم رشد گياه، باید دائما به تامين مواد و عناصر غذایی مورد نياز 
گياهان متناسب با عناصر جذب شده از خاک توسط گياه، اقدام گردد. این امر معموالًً از طریق اضافه نمودن 
کودهای آلی و شيميایی به خاک تامين می گردد. کودهای آلی منشاء بيولوژیک داشته و معموالًً از بقایای 
گياهان و جانوران در شرایط مناسب، توليد می گردد. کودهای شيميایی منشاء سنتزی داشته و در کارخانجات 
خاصی و طی مراحل ویژه ای توليد می گردند. اضافه نمودن کود پوسيده دامی و خاک برگ و هوموس به خاک 
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عالوه بر تامين عناصر غذایی مورد نياز گياهان، به اصالح ساختمان خاک نيز کمک نموده و شرایط مطلوبی 
را برای رشد گياه فراهم می نماید. وليکن با توجه به عدم دسترسی به آن در برخی مناطق و از طرفی هزینه 
باالی خرید و انتقال آن، معموالًً کمتر از حد مورد نياز در اختيار زمين قرار داده و بيشتر از کودهای شيميایی 

جهت تامين نيازهای گياهان، استفاده می شود. 

آیشزمیننهالستان

بعضی از کرت ها یا قطعات را به حال آیش می گذارند، البته باید مواظب بود که علف های هرز نيروی زمين 
را از بين نبرد. در بعضی موارد زمين را شخم زده و پاک نموده و به حال خود باقی می گذارند. گاهی آیش را 

با کاشت بعضی از نباتات توام می نمایند. اغلب این نبابات از خانواده بقوالت هستند. 

وسعتزمیننهالستان

وسعت نهالستان، بستگی به تعداد توليد ساليانه نهال دارد. به عالوه سن درختان که باید برداشت شوند و 
فاصله آنها در نهالستان موثر است. بطور مثال می توان گفت برای گونه کاج یکساله برای 100.000 نهال که 
در هر متر مربع 200 عدد بذر مصرف شود 500 متر مربع می توان در نظر گرفت و برای گونه های دو ساله 
آن که یکسال در بستر کاشت و یکسال در بستر باز کاشت باشد، می توان 500 متر مربع برای بستر کاشت و 
7500 متر مربع بستر بازکاشت یا در حقيقت 8000 متر مربع، فضا در نظر گرفت ولی در هر صورت می توان 

با دانستن فاصله تقریبی بذور و یا فاصله نهال ها در بستر باز کاشت،  این مساحت را تعيين نمود.
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بخشاول:بذوردرختانپهن برگوسوزنی برگ

مقدمه

با توجه به ميوهای که بذر را در برگرفته است تعاریف مختلفی از بذر را می توان مطرح کرد. بذر می تواند 
همان دانه گياه باشد ولی بيشتر بذرها شامل دانه به همراه تمام یا قسمتی از ميوه می باشند. در بيشتر مواقع 
بذر همان ميوه است ولی با توجه به کوچکی بذرها از یک سو و یا همراهی بذرها با ميوه گياه از سوی دیگر، 

شناسایی اغلب بذرها با استفاده از شکل، نوع و ميوه آنها صورت می گيرد.

مشخصاتبذر:

شکل بذر: با توجه به متفاوت بودن گياهان در طبيعت انواع و اقسام بذرها نيز در طبيعت بين جنس های 
مختلف گياهی مشاهده می شوند و بين گونه های گياهی که از یک جنس هستند این تفاوت ها کمتر قابل 

مشاهده می باشد. 
رنگبذر:بذرها دارای رنگ های مختلف و متنوعی هستند که شامل رنگ های تيره، براق، رنگ های 
روشن و یا آميختهای از رنگ-های گوناگون می باشند. رنگ بذر برخی از گياهان پس از رسيدگی کامل و تا 

قبل از شروع جوانه زنی تحت تاثير شرایط محيطی تغيير می کند.
شکلظاهری: شکل بذر به شکل تخمک اوليه آن بستگی دارد که دارای شکل های مختلفی از قبيل 

کروی، دایرهای پهن، مستطيلی، دوکی، لوبيایی، بيضی، باریک کشيده و اشکال دیگری می باشد.
اندازهبذر: در طبيعت بذرهایی از چند دهم ميلی متر تا چندین سانتی متر وجود دارند. به عنوان مثال 
بذرهای گياهانی مثل صنوبر و بيد بسيار ریز و در حد یک ميلی متر و بذر درختانی چون نارگيل که کل ميوه 
آن در واقع بذر است 25 تا 30 سانتی متر قطر دارد. اندازه بذر یک درخت خاص تحت شرایط محيطی از 

قبيل آب و هوا، خاک، سن درخت و ميزان باردهی می تواند متفاوت باشد.
پوستهبذر: پوسته سخت بذر در گياهانی مانند نارگيل و تعدادی از گياهان علفی دیده می شود. برخی 
درختان پوسته بذر نازک دارند. حالت پوسته بذر می تواند محافظی برای بذر در برابر شرایط نامساعد محيطی 

باشد. همچنين می تواند در طول دوره خواب بذر و شرایط الزم برای جوانه زنی بذر نقش داشته باشد.
زوائدبذر: سطوح روی بذرها می تواند صاف و صيقلی و گاهی دارای زوائدی خاص باشد که دارای اشکال 
متفاوتی در گونه های گياهی هستند. این زوائد می تواند سخت و استخوانی یا نرم و حتی کرکی شکل باشند. 

سطح تعدادی از بذور دندانه دار بوده که در پراکنش آن در طبيعت نقش مهمی دارد.
لپههادربذر: در طبيعت تعدادی از بذور دارای یک یا دو لپه بوده و گاهی بدون لپه می باشند. شکل 
نوع  لپه ها،  تعداد  و  شکل  به  می توان  جمله  از  باشد.  موثر  طبيعت  در  آن  تمایز  در  می تواند  بذر  درونی 
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اندوخته های غذایی، رنگ محتویات درونی آنها و شکل جنين اشاره نمود. در هر صورت وضعيت درونی بذر 
می تواند عالوه بر کمک به شناسایی آن در تشخيص سالمت بذر نيز موثر باشد.

کركها: بسياری از بذرها در طبيعت فاقد کرک می باشند ولی تعدادی دارای کرک هایی با اشکال مختلف 
بوده که تمام بذر یا قسمتی از آن را در بر گرفته اند. معموالًً این کرک ها مثل کرک های پنبه، صنوبر و بيد نقش 
پراکنش بذر در طبيعت را برعهده دارند. اشکال مختلف کرک ها می تواند در شناسایی بذرها کمک شایانی 

به ما کند.
طولعمر: حد فاصل زمانی که بذر به رسيدگی کامل رسيده باشد تا زمانی که بذر هنوز قدرت رویش و 
جوانه زنی و تکثير را دارد طول عمر بذر)دیر زیستی بذر( می گویند. طول عمر بذر به نوع گونه، شکل، ضخامت 
پوسته و مواد درونی بذر بستگی دارد و از چند ماه تا چند سال متفاوت است. معموالًً بذرهایی با پوسته سخت و 
مواد درونی خشک دارای طول عمر بيشتر و بذرهایی که دارای پوسته نازک و مواد درونی تر و روغنی هستند 

طول عمر کمتری دارند.
قرار گرفتن در شرایط مساعد محيطی  از رسيدن و  از گياهان بالفاصله پس  تعدادی  بذر  خواببذر:
شروع به جوانه زنی و رشد می-کنند ولی در برخی دیگر از گياهان، بذرها پس از رسيدگی حتی در صورت 
قرارگرفتن در بهترین شرایط محيطی قادر به رشد نبوده و جوانه نمی زنند که در این حالت به اصطالح گفته 
می شود که بذر در خواب است. حالت خواب و زمان سپری شدن این دوره و آمادگی بذر برای رویش به عوامل 

متعددی مانند پوسته بذر، ترکيبات شيميایی، نور و دما بستگی دارد. 
قوهنامیه: توانایی جوانه زنی وسبز شدن بذر در طول عمر بذر را قوه ناميه می گویند. بذور پس از سپری 
کردن دوره خواب، با مناسب شدن شرایط محيطی شروع به رشد می کنند. قوه ناميه بذر با گذر زمان کاهش 

می یابد تا جایی که در اصطالح بذر مرده و دیگر قدرت رویش ندارد.
درصدخلوص: وزن بذر خالص از گياه مورد نظر نسبت به وزن بذر سایر گياهان همچنين گرد و خاک و 

مواد زایدی مثل چوب، برگ و پوست را درصد خلوص می گویند.
وزنهزاردانه: وزن هزار دانه از بذر هر گياه معياری برای سنجش کيفيت نمونه بذر جمع آوری شده 

است. بدیهی است هرچهاین وزن بيشتر باشد نشان دهنده مرغوبيت بذر خواهد بود.
مبداءبذر: منطقه رویشی بذر با توجه به شرایط آب و هوایی، شيوع بيمياری ها، ویژگيهای محيطی و 

غيره معياری برای کيفيت بذر توليد شده می باشد.
تعیینسالمتبذر: بذر جمع آوری شده قبل از مصرف باید با در نظر گرفتن موارد زیر مورد بررسی 

کيفيت و سالمت قرار گيرد.
غوطهورکردندرآب: بذر سالم هرگز بر سطح آب نيامده و در ته ظرف ته نشين خواهد کرد.

برشبذر: مشاهده وضعيت تعدادی بذر نمونه از نظر اجزای داخلی می تواند نشان دهنده سالمت بذر باشد
سبزکردنبذر: تعيين قدرت جوانه زنی بذر با کاشت مقدار نمونهای از کل بذر در ظروف آزمایشگاهی و 

بررسی نتایج آن وضعيت سالمت بذر را نشان می دهد.
استفاده از محلول های شيميایی: برای تعيين سالمت بذر از مواد شيميایی استفاده می شود. این مواد در 

اثر فعاليت حياتی پس از خيساندن بذر تغيير رنگ می دهند. 
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استفاده از اشعه: با استفاده از اشعهایکس و بررسی نمونه بذر سالمتی جنين و ذخيره غذایی بذر قابل 
تشخيص خواهد بود. 

کاربریبذورپهنبرگهادرتولیدنهال

1-بلوط: بلوط ها درختانی بلند با پوسته ضخيم و سخت می باشند. به طور متوسط تا 200 سال عمر 
کرده و درختانی تک پایه با گل های تک جنسی می باشند. ميوهاین درختان فندقه با برون بر چرمی است 
که درون پياله ای فلس دار قرار گرفته است. ميوه ها به-صورت انفرادی یا گروهی مشاهده می شوند. برای 
شناسایی ميوه درختان بلوط توجه به مواردی از جمله شکل خاص ميوه، ابعاد ميوه، پياله و پایه دار بودن یا 
نبودن ميوه ها کمک شایانی به ما می تواند باشد. پس از برداشت ميوه درختان بلوط که یا به صورت چيدن 
از درخت یا جمع آوری از روی زمين صورت می گيرد، آنها را کمی خشک کرده و بعد پياله ها را از آنها جدا 

کرده و نگهداری می کنند. 
بذرها به علت مواد غذایی خود دوام چندانی ندارند اما قوه ناميه خوبی داشته و به همين علت می توان 
به صورت خشک آنها را نگهداری کرد. بهترین وضعيت نگهداری بذرها در دمای کم و رطوبت پایين بوده 
کهاین امر موجب طوالنی تر کردن قوه ناميه بذر می شود. برای کاشت بذرها تيمار خاصی مورد نياز نيست، 

فقط در زمان کاشت بذر باید از خورده شدن بذر توسط جانداران جلوگيری شود.
2-توسکا:گل های نر و ماده روی یک پایه اما به صورت جداگانه وجود دارند. قبل از ظهور برگ ها در 
درخت در ماه های بهمن و اسفند گل ها پدیدار می شوند. ميوه ها مخروط هایی سياه رنگ، چوبی و کوچک 
هستند که اندازه آنها حداکثر 10 تا 12 سانتی متر می باشد کهاین مخروط ها به صورت چندتایی در یک 
خوشه قرار می گيرند. ميوه ها حاوی بذر بوده که در اواخر تابستان تا اوایل پایيز می رسند و در زمان رسيدگی 
از درخت می ریزند. ریزش ميوه ها در آبان ماه اتفاق می افتد. پس از ریزش، پوسته ميوه خشک شده و بذرها از 
آن جدا می شوند. بذرها فندقه بوده و بسيارریز هستند و رنگ آنها قهوه ای است. بذرها دارای ابعادی به طول 
2/5 سانتی متر، عرض 2 سانتی متر و قطر 0/7 ميلی متر می باشند. ميوه ها را در آبان ماه جمع آوری کرده 
و با استفاده از روش بوجاری بذرها را از ميوه جدا می کنند. درختان توسکا از سن 10 تا 15 سالگی شروع 
به باردهی می کنند و هر چند سال یک بار باردهی آنها افزایش پيدا می کند. قوه ناميه بذرهای این درختان 
کم بوده و حدود 30 درصد می باشد و دوام حياتی 2 تا 3 سال دارند. برای کاشت این درختان از بذرهای تازه 
استفاده می کنند که نياز به تيمار چندانی ندارند و خيساندن 15-10 روزه آنها در آب یا استراتيفيکاسيون 
سرد بذرها برای چند ماه کافی است. نگهداری بذرها به علت ریز بودن آنها در ظرف دربسته صورت می گيرد.

با  از  3-افرا: این جنس شامل گونه های درختی و درختچه ای است که در جنگل های شمال کشور 
ميوه  واقع  در  است که  بال دار  و  فندقه  دو  ميوهاین درختان  و  بذر  به شمار می رود.  ارزش ترین درختان 
فندقه ای می باشد که از یک سو به صورت یک بال گسترده است. دو عدد از این فندقه ها از قاعده ميوه به 



تولیدنهالوجنگلکاری

158

یکدیگر متصل شده و به وسيله یک پایک مشترک به محور گل چسبيده اند که به بذر سيمای دو فندقه 
بال دار می دهند. ابعاد، شکل و زوایای بين بال ها در گونه های مختلف متفاوت است و نشانه خوبی برای 
شناسایی گونه های مختلف این جنس می باشد. این درختان در اردیبهشت ماه به گل رفته و ميوه آن در اواخر 
تابستان تا اوایل پایيز به رسيدگی کامل می رسد. ميوه ها در ابتدا زرد تيره و سپس سبز یا قهوه ای متمایل به 
قرمز می شوند. ميوه ها بيشتر بصورت چندتایی به محور گل متصل هستند. ميوه ها در اواخر تابستان یا اوایل 
پایيز از درختان ریخته و به علت شکل خاصی که دارند به راحتی در اطراف پراکنده می شوند. بذر درختان را 
یا از درخت چيده یا اقدام به جداکردن سرشاخه های حاوی بذر می کنند. درختان افرا از همان ابتدای رشد 
شروع به باردهی کرده و تقریباً هر سال به بار می نشينند. بذرها را پس از چيدن بوجاری کرده و سال بعد 
مستقيم در محل می کارند. گاهی برای باال بردن جوانه زنی از روش استراتيفيکاسيون در ماسه خنک به مدت 

150 تا 300 روز استفاده می کنند.
4-راش:درختی یک پایه بوده که گل های نر و ماده آنها از یکدیگر جدا می باشند. در سن 30 الی 40 
سالگی شروع به بذردهی کرده که در اوایل توليد بذر کمی داشته اما در سن 50 تا 60 سالگی بذرهای خوبی 
توليد می کند. نکته مهم این است کهاین درختان هر ساله بذر توليد نمی کنند و توليد بذر در آنها هر 3 تا 6 
سال یک بار می باشد. گل ها همزمان با برگ ها در اوایل بهار ظاهر می شوند و در اوایل پایيز گل های ماده 
به طور کامل به ميوه تبدیل می شوند. ميوه راش در واقع فندقه های بسيار ریزی است که در یک پياله خاردار 
متراکم به صورت کامل قرار گرفته است. این پياله خاردار در نيمه دوم پایيز با رسيدن بذرها در آن به وسيله 
چهار شکاف طولی باز شده و باعث پراکنش بذر در طبيعت می شود. برای جمع آوری بذرها کپسول ها را 
جمع آوری کرده و بذر داخل آن را استخراج می کنند. زمان جمع آوری کپسول ها در پایيز می باشد که پس 
از جمع آوری آنها را خشک کرده و شکاف داده و بذرها را از آن جدا می کنند. قوه ناميه بذرها 50 تا 70 
درصد است. برای خشک کردن بذرها آنها را در برابر نور خورشيد قرار داده و هر چند روز یکبار آنها را زیر و 
رو می کنند. بذرها نباید بيش از حد خشک شوند. پس از آن برای نگهداری بذرها آنها را در ماسه مرطوب 
قرارداده و برای 60 تا 90 روز نگهداری می کنند کهاین خود نوعی تيمار قبل از کاشت برای درخت به حساب 
می آید. بعد از خارج کردن بذرها از ماسه آنها را یک شبانه روز در آب خيس کرده و بعد اقدام به کشت می کنند.

5-نمدار:نمدار یا زیرفون در جنگل های شمال کشور به صورت پراکنده مشاهده می شود. این درختان 
دارای گل های کوچک، معطر و به رنگ های کرم و زرد بوده که پایک بلند و باریکی دارند. معموالًً تعداد 10 تا 
15 گل در یک مجموعه وجود دارد. گل ها در اواخر خرداد شکفته شده و پدیدار می شوند. ميوهاین درختان 
شفت چسبيده به فندقه می باشد که به شکل کروی یا تخم-مرغی با رنگ سبز یا خاکستری با اندازه ای به 
قطر 5 ميلی متر با برجستگی هایی روی آن مشاهده می شود. ميوه اگرچه ظاهری خشک دارد اما دارای یک 
جدار گوشتی نازک می باشد که همراه با رسيدن ميوه خشک می شود و چين می خورد و چين خوردگی 
روی ميوه را ایجاد می کند. ميوه در پایيز می رسد اما خزان آن تا زمستان ادامه دارد. بذرها را پس از رسيدن 
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از درخت جدا کرده و همراه با برگه آنها نگهداری می کنند. این درختان از سن 20 سالگی به بذر می نشينند و 
هر ساله بذر خوبی توليد می کنند. تيمار مناسب این بذور نيز استراتيفيکاسيون سرد با حداکثر دمای 5 درجه 

سانتی گراد به مدت 6 ماه تا یک سال می باشد.
6-کهور:درختانی کوتاه، بومی مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری بوده، زمان گلدهی آنها در اواخر 
زمستان می باشد. ميوهاین درختان در تابستان می رسد که نيام بلندی است که چندین دانه دارد. نيام آنها 
ناشکوفا بوده و دارای رنگی قهوه ای متمایل به قرمز می باشد و دارای جداری ضخيم و چوبی است که در درون 
آن و در اطراف دانه ها بافت اسفنجی مشاهده می شود و همزمان با رسيدن ميوه خشک شده و از بين می رود. 
بذرها قهوه ای رنگ و دارای پوسته ای سخت هستند. ميوه های رسيده را از روی درخت با دست چيده و یا 
از روی زمين جمع آوری می کنند و بذرها را از داخل آنها جدا کرده و در شرایط خشک نگهداری می کنند. 
بذرها قوه ناميه خوبی داشته، فقط به علت داشتن پوسته سخت باید قبل از کاشت آنها را به مدت 20 الی 30 

دقيقه در محلول اسيد سولفوریک غليظ قرار داده و بعد اقدام به کاشت نمود.
7-حرا: این درخت در منطقه جذر و مدی دریاهای گرم مشاهده می شود. بذر این درختان در روی درخت 
شروع به رشد کرده، جوانه می زنند و پس از رشد ریشه و بلند شدن آن از روی درخت افتاده و در گل و الی کف 
زمين فرو رفته و شروع به رشد می-کنند. شاخه و تنهاین درخت ریشه نابجا توليد کرده و باعث می شود که 
درخت به صورت انبوهی از تنه به نظر برسد. منطقه رویشی درخت حرا را مانگرو می گویند. ميوهاین درخت 
کپسول های چرمی شکل و سياه رنگ به ابعاد 5 سانتی متر و دارای کرک سفيد رنگ بوده و با دو دریچه 

شکفته می شود.
8-کنار:این درخت نيز گسترش در مناطق گرمسيری و غيرگرمسيری داشته و تاج گسترده ای دارد. گل های 
آن زرد درخشان بوده و در اواخر زمستان و اوایل بهار مشاهده می شوند. ميوه کامل آن در اواخر بهار و اوایل 
تابستان قابل مشاهده است. ميوه ها شفت گوشت دار و کروی شکل با ابعاد 10 الی 15 ميلی متر و با هسته ای 
استخوانی می باشند. ميوه شبيه به یک سيب کوچک به رنگ قهوه ای مایل به قرمز است. درختان کنار ميوه 
خوبی توليد می کنند. پس از جمع آوری ميوه به صورت تازه یا خشک شده آنها را بوجاری کرده و بذرها را 
جدا می کنند. بذرها دارای قوه ناميه متوسط تا خوب در حدود 70 الی 100 درصد هستند. به علت داشتن 

پوسته سخت تيمار با اسيد سولفوریک غليظ به مدت 45 الی 60 دقيقه مناسب می باشد.
انجير به علت توليد ميوه آن صورت می گيرد مانند گردو، فندق و  9-انجیر:کشت و توسعه درخت 
زیتون. مناسب مناطق خشک و نيمه خشک کشور بوده و ميوه آن ارزش غذایی خوبی دارد. ميوه آن سته 
است و از چندین تخمدان تشکيل یافته که روی دنباله دم ميوه قرار داشته و این دنباله طوری حجيم می شود 
که تخمدان ها را در ميان خود می گيرد. در واقع این دنباله مانند پوششی، ميوه های سته بسيار کوچک را 
در برگرفته است. در حقيقت ميوه ها دانه های کوچک داخل ميوه ظاهری هستند. ميوه دهی این درخت به 
دو شکل بهاره و تابستانه است. ميوه بهاره روی شاخه های سال گذشته توليد و در بهار می رسند ولی ميوه 
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تابستانه در کنار شاخه ميوه بهاره توليد شده و دیرتر می رسند. فاصله بين این دو بين 2 تا چند هفته متغير 
است. گرده افشانی این درخت بسيار پيچيده است و ملزم حضور نوعی زنبور کوچک است که بدون حضور این 
زنبور که روی نوعی از انجير غير خوراکی فعاليت می کند گرده افشانی و گلدهی صورت نگرفته و بذری توليد 
نمی شود. چيدن ميوه درخت نياز به فرآیندی مخصوص دارد. تکثير این درختان توسط بذر چندان متداول 

نيست چون بسيار مشکل می باشد. این درختان توسط قلمه به خوبی تکثير می شوند.
10-اوجا: نارون یا به زبان مازندرانی اوجا درختی است که پوست آن در اول صاف و پس از مدتی رگه رگه 
می شود. به تناسب محل رویش، ميوه در اواخر اردیبهشت تا اوایل مرداد ظاهر می شود. بذرها معموالًً در 
اواسط تا اواخر فصل بهار می رسند و بهتر است برای کاشت از بذر تازه استفاده شود. بذر این گياهان دارای 
پوششی بال مانند است و باید قبل از اینکهاین پوشش بال مانند خشک شود نسبت به جمع آوری آنها از روی 
درخت اقدام نمود. پس از آن بذرها را به مدت 24 الی 48 ساعت در مکانی که تهویه خوبی داشته باشد همانند 
کيسه پارچه ای نگهداری می کنند تا رطوبت اضافی آنها خشک شود و بعد از آن اقدام به کشت بذر می کنند.

11-توت: این درخت در توليد ابریشم معروفيت و ارزش خاصی دارد. ميوه آن ظاهری بسته مانند به 
رنگ های سفيد، سرخ و سياه دارد اما در واقع آنچه ميوه واقعی توت را تشکيل می دهد فندقه های بسيار 
ریزی هستند که به صورت دانه های بسيار ریز و قهوه ای رنگ روی آن دیده می شوند. چنانچه تعداد زیادی 
ميوه توت را له و سپس صاف کنيم ذرات ریز وتيره ای را می بينيم که همان فندقه های ریز یا در اصطالح 
ميوه درخت هستند. آنچه ظاهر سفيد یا سرخ رنگ توت را می سازد در واقع نمو کاسبرگ های گل های 
با تکان دادن درخت و ریختن آنها روی یک پارچه جمع آوری می کنند و پس  ماده است. ميوه را معموالًً 
از شستشو بذرهای بسيار ریز آنها را جدا کرده که می توانند به مدت 2 تا 3 سال به راحتی نگهداری کنند. 
تکثير این درختان بيشتر توسط قلمه صورت می گيرد و یا شاخه های جوان را به روش خوابانيدن مجبور به 

رویش می کنند.
با پوستی سفيد که به صورت پراکنده و یکدست مشاهده می شود. ميوهاین  12-توس: درختی زیبا 
درخت مخروطی شکل شبيه توسکا بوده که در اواخر تابستان و اوایل پایيز می رسد. تفاوت مخروطی آن با 
توسکا در این است که مخروط قهوه ای رنگ توس پس از رسيدن بذرها همراه با فلس های مخروطی خزان 
کرده و می ریزند. بهاین ترتيب جمع آوری مخروط رسيده از این درخت بسيار مشکل و ناممکن است. بذر آن 
بسيار ریز بوده و فندقه ای است که بال آن ابعادی تقریباً معادل 2 برابر دانه دارد. قوه ناميه آن ضعيف بوده و دوام 
حياتی آن 2 تا 3 سال است. بذرها را در فصل پایيز جمع آوری کرده و در برابر نور خورشيد خشک و سپس 

در ظروف دربسته نگهداری می کنند. سن باردهی این درخت 10 تا 40 سالگی است.
و  دره ها  در  درخت  تک  به صورت  و  است  معتدل ایران  مناطق  مخصوص  درخت  داغداغان: این  -13
کوهستان های این مناطق مشاهده می شود. گل های کوچک با رنگ متمایل به سفيد در بهار ظاهر می شود و 
ميوه شفت مانندی را به اندازه یک نخود ایجاد می کند. ميوه کروی شکل آن اندازه ای حدود 9 تا 12 ميلی متر 
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داشته و دارای پایک بلندی است که به آن ظاهری شبيه آلبالو می-دهد. روی ميوه پس از رسيدن کامل 
خشک شده و دارای چين و چروک می گردد. رنگ ميوه بنفش متمایل به سياه است و هسته-ای کروی دارد 
و بسيار خشن است. ميوه در ابتدای رسيدن دارای کرک می باشد. ميوه در آخر پایيز و در زمستان می رسد. 
زمان جمع آوری ميوه ها پس از خزان کامل درخت است. در این زمان ميوه کاماًلً خشک می شود و نگهداری 
آن آسان است. بذرها تا 2 سال زنده می مانند و باید حتماً یک سال در حالت استراحت یا آمادگی باقی بمانند 
و پس از آن اقدام به کشت نمود. تيمار مناسب این بذر خيساندن در اسيد سولفوریک رقيق به مدت 30 تا 60 
دقيقه و شستشوی آن با آب و مجدداً شستشو در آب و آهک به مدت 5 دقيقه می باشد. تيمار مناسب دیگر 

استراتيفيکاسيون به مدت 1 سال می باشد.
14-تاغ: این گياهان درختچه های کوتاهی هستند که به علت مقاوم بودن در شرایط خشک مناسب 
با  استوانه ای  و  گرد  ميوه هایی  با  با گل های تک جنسی  تک پایه  گياهانی  بيابان زدایی هستند.  طرح های 
کمی فرو رفتگی در باال می باشند. ميوه آن کمی گوشتی و در پشت باله آن دو بال نيمه گرد و موج دار قرار 

دارد. قوه ناميه خوبی دارد اما نگهداری آن به علت گوشتی بودن کمی سخت است.
15-گردو:این درخت عالوه بر داشتن ميوه خوراکی به علت داشتن چوب های ارزشمند آن حائز اهميت 
است. گل ها در بهار رشد کرده و نر و ماده آن روی یک پایه قرار دارد. ميوه آن شفت ناشکوفا، دارای ميان بر با 
پوسته سبز و ضخيم روی ميوه است که در زمان رسيدن ميوه به قهوه ای تيره تغيير رنگ داده و خشک شده و 
از درون بر جدا می شود. درون بر همان پوسته سخت و استخوانی ميوه را تشکيل می دهد و پوسته نازکی که 
قهوه ای یا خردلی رنگ است و روی مغز ميوه قرار دارد در هنگام تر بودن ميوه به راحتی قابل جدا کردن است. 
مغز ميوه دولپه ای حجيم بوده و سرشار از مواد روغنی است. ميوه های رسيده و حتی نارس این درخت توسط 
از بين  پرندگان خورده می شوند. کرم ها، حيوانات و حتی باکتری ها به خصوص در مناطق مرطوب باعث 
رفتن ميوه ها می شوند به همين سبب باید به سرعت جمع آوری شوند. ميوه ها وزن سنگينی دارند و دارای 
قوه ناميه ای در حدود 30 تا 100 درصد می باشند. جمع آوری ميوه ها به صورت چيدن از شاخه، تکان دادن 
درخت، چيدن سرشاخه های جوان و جمع آوری از روی زمين صورت می گيرد. این درختان از 10 سالگی 
ميوه توليد می دهند و تا سه سال بذر فراوان می دهند. بذرها زمانی که برای کاشت جمع آوری می شوند بهتر 
است آنها را تا رسيدن بهار و گاهی تا سال آینده برای 150 تا 300 روز تحت تيمار استراتيفيکاسيون قرار داد.

16-ون: ون درختی است تک پایه و گل های آن در اوایل بهار و قبل از رشد برگ ها ظاهر می شوند. 
ميوه های آن در اواخر تابستان و اوایل پایيز کامل می شوند. بذر آن فندقه ای بال دار به صورت مجموعه هایی 
خوشه مانند در کنار همدیگر قرار گرفته و کاماًلً قابل تشخيص است. ميوه فندقه در انتهای بال قرار گرفته و بال 
آن کشيده و بلند است که در زمان رسيدن به رنگ سبز یا زرد متمایل به قهوه ای در می آید. بذرها پس از 
رسيدن به سرعت پراکنده می شوند پس در زمانی که بال ها هنوز سبز رنگ هستند اقدام به چيدن می کنند و 
پس از چيدن در برابر نور خورشيد قرار داده تا خشک شوند. برای جدا کردن باله ها از بذر آنها را در آب خيس 
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می کنند. بال ها در اثر جذب و دفع رطوبت سست شده و از بين می روند. درخت زبان گنجشک از سنين 15 
تا 20 سالگی شروع به بذردهی می کند. چون بذرها سست هستند باید برای از بين بردن این حالت 150 تا 
300 روز تحت تاثير تيمار سرد و مرطوب و بعد از یک مدت کوتاه تحت تاثير تيمار گرم قرار گيرند. با توجه 

به دوام حياتی بذر می توان آنها را برای مدت طوالنی نگهداری کرد.
و  است  ماه  اردیبهشت  در  آن  گل دهی  زمان  است.  بيد  درختان  شبيه  ظاهری  نظر  از  17-سنجد: 
ميوه های آن در اواخر تابستان و پایيز ظاهر می شوند. ميوه آن تخم مرغی شکل به رنگ قرمز سوخته است که 
نارس آن زرد رنگ می باشد. ميوه آن سته که ميان بر آن آردی شکل است که بخش خوراکی ميوه را تشکيل 
می دهد. برون بر آن پوسته چرمی و نازکی دارد. ابعاد آن 4 سانتی متر بوده و دانه آن هسته ای کشيده با ابعاد 
8 تا 11 ميلی متر طول و 5 تا 7 ميلی متر عرض و دارای نوک تيز و باریکی می باشد. ميوه ها پس از رسيدن 
روی درخت باقی می مانند. جمع آوری ميوه ها به روش تکاندن صورت می گيرد. پس از جمع آوری ميوه ها 
را مرطوب کرده و در برابر نور خورشيد پهن می کنند تا قسمت آردی آن فاسد شود تا بذرها به راحتی از آن 
خارج شوند. برای نگهداری بذرها آنها را در شرایط خشک و در دمای محيط نگهداری می کنند. تکثير این 

درختان بيشتر توسط پاجوش و قلمه صورت می گيرد و استفاده از بذر آن مرسوم نمی باشد.
18-اقاقیا: درختی تک پایه و دارای گل های دوجنسی است. گل ها خوشه ای، آویزان و معطرند و در 
خرداد ماه شکفته و در پایيز ميوه  آنها می رسند. ميوه آن نيام بلند است که رنگ آن قهوه ای متمایل به 
قرمز بوده و به صورت چند نيام متصل به یک محور مشترک دیده می شود. ميوه ها با اینکه در پایيز می رسند 
اما تمام پایيز و زمستان را روی شاخه می مانند حتی پس از باز شدن و پراکنده شدن ميوه ها، نيام ها روی 
درخت باقی می مانند. بذر آن تخم مرغی شکل و پهن به رنگ خرمایی تيره و براق است و 5 تا 10 بذر در 

هر نيام وجود دارد. 
قوه ناميه بذر 30 تا 100 درصد می باشد. این درخت از سن 6 تا 8 سالگی بذر توليد می کند. بذرها را پس 
از رسيدن همراه با نيام آن جمع آوری و خشک و بوجاری می کنند. چون بذر این گياه دارای پوسته سخت 
است قبل از کاشت تيمار مناسب نياز دارد. بذرها را می توان مدت زیادی در محيط خشک نگهداری کرد. 
تيمارهای مورد نياز خيساندن در اسيد سولفوریک و یا خيساندن در آب داغ است. عالوه بر بذر توسط پاجوش 

و ریشه جوش نيز تکثير می شوند.
منطقه  درختان این  تنومندترین  و  از سریع الرشدترین  و  بوده  بومی استراليا  گياه  اکالیپتوس: این  -19
می باشد. گل های آن معطر و به رنگ زرد می باشد که شدیداً مورد توجه زنبورعسل است. گل ها در اواخر 
بهار یا اوایل تابستان ظاهر می شوند. ميوه ها به شکل کپسول بوده و ابعاد آن 25-6 ميلی متر می باشد که 
تعداد زیادی بذر ریز در آن قرار دارد. کپسول به شکل کروی نوک دار بوده و به رنگ قهوه ای و قرمز در ميوه 

رسيده دیده می شود. 
با توجه به زمان گلدهی و شرایط اقليمی و نوع گونه بذرها در اوقات مختلف سال می رسند. این درختان 
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در حدود 10 تا 15 سالگی شروع به توليد ميوه و بذر می کنند. کپسول ها پس از رسيدن شکوفا شده و 
بذرها از درون آن بيرون می ریزند. بذرها پس از رسيدن توسط باد پراکنده می شوند. این درختان توسط بذر، 

ریشه جوش و ساقه جوش تکثير می شوند.
از  با رگه های سبز رنگ است. چوب آن  به قرمز و گاهی  به رنگ قهوه ای مایل  چوب آن  20-ملچ:
زیباترین چوب های جنگل است و در صنایع روکش سازی از آن استفاده می شود. بذر آن دارای باله های 
تخم مرغی شکل یا پهن و بدون فرورفتگی است. دانه در قسمت مرکزی باله قرار دارد. ميوه های رسيده را در 
اوایل خرداد با تکان دادن درخت جمع آوری می کنند. بذرها نسبت به تنش محيطی بسيار حساس هستند و 

در اثر حرارت برای خشک کردن ممکن است قوه ناميه خود را از دست بدهند.
21-باداموحشی: شکل ميوه آن در گونه های مختلف متفاوت است. ميوه آن شفت، برون بر در ابتدا 
سبز رنگ ترد و خوراکی، ميان بر سخت و استخوانی و درون بر با پوسته نازک است. مغز دانه قسمت خوراکی 
را تشکيل می دهد که در ميوه رسيده مجموعه درون بر و مغز دانه به مصرف خوراکی می رسد. پوسته سبز و 
بيرونی در هنگام رسيدن چروکيده می شود ولی معموالًً روی ميوه باقی می ماند و بعد شکاف برداشته و از 
پوسته سخت ميوه جدا می شود. پوسته استخوانی دارای فرورفتگی فراوان است و به ندرت شکافته می شود. 
پس از برداشتن ميوه آن را خشک کرده و پوسته رویی را با دست یا تيغه برنده جدا می کنند. با توجه به 
روغنی بودن ميوه دوام حياتی آن کم است. بذرها را باید قبل ازکاشت در الیه های مطبق ماسه برای 30 روز 

نگهداری کرد.
22-بارانک: چوب بسيار زیبا و سختی دارند و در صنایع دستی به کار می روند. درختی یک پایه با 
گل های دوجنسی سفيد رنگ است که در اواخر بهار شکفته می شود. ميوه آن سته با رنگ قرمز روشن و 
کرویيا گالبی شکل است که طول آ ن 2 سانتی متر و قطر آن 0/7 سانتی متر است. ميوه ها به تعداد زیاد 
و خوشه مانند قرار دارند. ميوه ها را پس از رسيدن جمع کرده و پس از پاک کردن بذر نگهداری می کنند. 

تکثير این درختان از طریق قلمه و پيوند است.
23-چنار: درختی مرتفع و با رشد قابل مالحظه است که در جنگل های غرب و شمال کشور وجود دارد. 
گل های آن به شکل توده های کپه ای شکل، به صورت منفرد و یا 2 تا 3 عددی با یک پایک از شاخه ها آویزان 
هستند. ميوه آن فندقه ای است که در قاعده آن کرک دار است که تعداد زیادی از آن در کنار یکدیگر قرار 
دارد که به صورت یک مجموعه کروی خاردار در می آیند و شکل عمومی آن به شکل یک کره خاردار دارای 
پایک نشان می دهند. ميوه  ها در فصل تابستان می رسند و گاهی تا 2 سال روی درخت باقی می مانند. این 
درختان در سنين 7-5 سالگی شروع به باردهی می کنند. ميوه ها را توسط تکاندن از درخت جدا و پس از 
خشک کردن بذرها را از آن جدا می کنند. معموالًً تکثير از طریق قلمه، پاجوش و یا خوابانيدن صورت می گيرد.

24-خاس:از جمله درختان کوتاه و هميشه سبز جنگل های ایران با برگ های زخيم، چرمی و هميشه 
ظاهر  بهار  در  و  داشته  قرار  برگ ها  قاعده  در  مجموعه هایی  به صورت  و  کوچک  آن  گل های  است.  سبز 

می شوند. ميوه ها شفت، سرخ رنگ، گرد و ناشکوفا هستند.
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25-سفیدال: درخت سپيدار در مناطق استپی ایران کشت می شود. درختی است بزرگ تا متوسط با 
تاج پوشش تخم مرغی، پایه نر آن بيشتر در تهران و پایه ماده آن بيشتر در آذربایجان غربی مشاهده می شود. 
پوسته ته آن صاف و سفيد رنگ و شاخه-های جوان آن خاکستری رنگ است. این شاخه ها دارای جوانه های 
خشک و کرک دار هستند. گل آذین آن شاتونی است با 8 تا 10 سانتی متر طول. کپسول ميوه آن تخم مرغی و 
صاف بوده یا دربرخی نواحی کرک دار است. دارای بذرهای کوچک بوده و کرک-های سفيد رنگ و ریزی آنها 
را در بر گرفته است. بيشتر توسط قلمه تکثير می یابد و به علت ریز بودن بذرها پس از جمع آوری ميوه و 
بوجاری کردن بذرها را جمع کرده و به روش استراتيفيکاسيون نگهداری و بعد از آن اقدام به کشت می کنند. 
26-آکاسیا:این جنس دارای گونه های خزان کننده یا هميشه سبز است که مناسب منطق گرمسيری 
کشور بوده و گل های نر و ماده آن به صورت مجزا روی یک درخت قرار دارند. رنگ گل ها در گونه های 
مختلف متفاوت بوده و بسيار مورد توجه زنبور عسل می-باشد. ظهور گل  در بهار و در مناطقی در اوایل 
تابستان است. ميوه آن نيام با اشکال مختلف از جمله صاف و بلند تا تسبيح پيچيده می باشد. شکل نيام 
وسيله خوبی برای شناسایی گونه ها است. نيام ها در اواخر تابستان تا اوایل پایيز شکفته شده و چند بذر را 
آزاد می کنند. تيمارهای بذر با توجه به نوع گونه و شرایط محيطی متفاوت است. ممکن است خراش دهی یا 

شستشو با مواد دیگر باشد.
و  است  محيطی  شرایط  به  مقاوم  بسيار  و  بوده  چين  بومی مناطق  درخت  آیالن:این  یا عرعر -27
اردیبهشت و خرداد ظاهر شده  به صورت خودرو در سخت-ترین شرایط مستقر می شود. گل های آن در 
و دارای بوی نامطبوعی است. ميوه آن در اواخر تابستان می رسد که دارای خوشه هایی با تعداد بسيار بذر 
می باشد. ميوه های آن حتی پس از رسيدن مدتها تا بهار سال آینده روی درخت به صورت خوشه انبوه باقی 
مانده و به راحتی جدا نمی شوند. بذرها در فصل پایيز جمع آوری و روی یک سطح رو به آفتاب چيده شده و 
بعد از بوجاری و جدا کردن بذر اقدام به کشت می کنند. بذرها قوه ناميه ای تا حدود 50 درصد داشته و تا یک 

سال قدرت رویش خود را حفظ می کنند. بذرها تيمار خاصی ندارند و به راحتی کشت می شوند.
برابر سرما است. مناسب مناطق  با ميوه های خوراکی که بسيار مقاوم در  درختی کوتاه  28-فندق:
مرتفع ایران بوده و برای کشت در این مناطق توصيه می شود. این درخت بعد از سن یک سالگی شروع به گل 
دادن کرده و گل های آن قبل از برگ ها ظاهر می-شوند. ميوه آن فندقه است که هر فندقه در انتهای خود 
توسط گریبانه لوله ای شکل پوشيده شده است به طوری که فقط انتهای بيرونی آن قابل مشاهده است. ميوه 
آن فندقه خشک، ناشکوفا با برون بر چوبی است. ميوه در اواخر تابستان و اوایل پایيز می رسد. این درخت هر 
ساله ميوه می دهد اما هر 2 تا 3 سال باردهی آن بهتر می شود. در زمان جمع آوری به علت اینکه مورد توجه 
پرندگان است سریعاً اقدام به جمع آوری ميوه های آن می کنند. بذرهای آن را دور از رطوبت نگهداری کرده و 

تيمار استراتيفيکاسيون را برای آنها به کار می برند.
29-صنوبر:این درختان در اکثر مناطق کشور قابل کشت است. جزء سریع الرشدترین گونه های موجود 
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در جهان است. درختانی دو پایه هستند و گل های نر و ماده آنها گل آذین شاتون مانند بلند و آویخته روی 
درخت پيدا هستند. گل ها در زمستان تا اوایل بهار ظاهر می شوند و بعد از لقاح به ميوه تبدیل می شوند. 
ميوه ها به صورت کپسول هایی با دو شکاف طولی باز می شوند و هر کپسول دارای تعداد زیادی ميوه است. 

بذرها دارای کرک هایی هستند که تکثير آنها را بهتر می کند. 
با توجه بهاینکه بذرها بسيار ریز هستند حتماً باید ميوه ها را در زمانی که کپسول ها آماده شکفتن هستند 
از درختان چيد و در شرایط اتاق گرم یا گلخانه قرار داد تا شکفته شوند و سپس بذرها را به همراه کرک جدا 
کرد. بذرها را به همراه کرک نگهداری می-کنند. به علت دوام حياتی کم آنها برای نگهداری در زمان های 
طوالنی باید از روش های خاص استفاده کرد که نگهداری در سردخانه یکی از آنهاست. بيشتر این گياهان از طریق 

قلمه تکثير می شوند و از این رو کشت بذر آنها به جزء در موارد خاص در مورد کشت معمول صورت نمی گيرد.
30-گالبیوحشی: ميوهاین درخت شفت، غيرکروی، دارای درون بر غضروفی و ميان بر گوشتی بوده و 
ميان بر آن دارای بافت گوشتی است. گل دهی این درخت در فصل بهار صورت می گيرد و رسيدگی ميوه های 
آن در تابستان است. ميوه آن شبيه به گالبی خوراکی، خشک و با بافت چوبی است. در هر ميوه چندین تخم 
ریز وجود دارد که رنگ آن قهوه ای تا سبز است و تکثير آن با روش هایی به جزء بذر بهتر صورت می گيرد. 
پس از جمع آوری ميوه و خشک کردن آن اقدام به جداسازی بذرها کرده و با استفاده از روش نگهداری در 

هوای خشک و سرد اقدام به نگهداری می کنند.
نام  بهاین  علت  همين  به  است  سنجد  و  زیتون  شبيه  بسيار  درخت  ميوه های این  تلخ: زیتون -31
نامگذاری می شوند. بر خالف زیتون خزان کننده هستند و به حالت نيمه مجنون می باشند. سرعت رشد آن 
به گونه سنجد نزدیک تر است. گل های آن به رنگ بنفش و آبی بوده که در گل آذین خوشه ای زیبایی قرار 
گرفته است. ميوه آن شفت با رنگ زرد براق و کروی شکل که در تابستان و اوایل بهار می رسد. برای انسان 
مصرف خوراکی ندارد. ميوه پس از خزان برگ ها روی درخت باقی می ماند و هر ميوه دارای هسته استخوانی 
شکل است. پس از جمع آوری ميوه در پایيز و زمستان آنها را مرطوب کرده تا بخش گوشتی فاسد شود و 
سپس بذرها را جدا می کنند. بذرها به صورت خشک تا یک سال سالم باقی مانده و قوه ناميه خود را نگه 

می دارند. شایان ذکر است که گونه چریش در جنوب کشور کاماًلً مشابه زیتون تلخ است.
32-پستهوحشی: درختی دو پایه است که گل ها حوالی اردیبهشت ماه ظاهر می شوند. ميوه آن 
شفت و حجيم بوده و دارای یک هسته چوبی است که از یک برون بر چرمی و نازک تشکيل شده است که در 
ابتدای ظاهر شدن ميوه سبز مایل به زرد است و با رسيدن تقریباً قرمز رنگ می شود. ميان بر ميوه در ابتدا 
نرم اما با رسيدن ميوه رفته رفته سخت و استخوانی می شود. ناشکوفا بوده و در نمونه های ایرانی با رسيدن 
ميوه شکوفا می شود. قسمت درونی ميوه بسيار نازک بوده و به رنگ سبز با لکه های قرمز یا قهوه-ای است و 
باالخره هسته ميوه که همان بخش خوراکی آن است گوشتی و خوراکی است. ميوه روی شاخه های دوساله 
به صورت خوشه ای تشکيل می شود. با توجه به منطقه رویش و نوع گونه در سنين 7 تا 9 سالگی شروع به 
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ميوه دادن می کند. ميوه ها را همراه با پوسته چيده و با مالش دادن با دست پوسته آنرا جدا می کنند. پسته 
بيشتر با روش پيوند تکثير پيدا می کند زیرا انبار کردن بذر آن یا همان ميوه به صورت معمولی به علت وجود 

مواد روغنی و مواد غذایی درون آن به علت فساد سریع امکان پذیر نيست.
33-چش:یاکوت جزء درختان مرغوب سيستان و بلوچستان است که نيام آن منفرد بوده و حالت 
تسبيح مانند دارد. نيام آن در حدفاصل بين دانه ها فشرده شده و پوششی نمدی-کرکی و سفيد رنگ دارد و 
سطح خارجی آن صاف است. بذر آن قوه ناميه 30 تا 70 درصد دارد. چون نيام آن فشرده است گاه بذرها پس 
از خارج شدن بيرون نمی ریزند پس بهتر است قبل از خشک شدن ميوه ها را چيد و بعد از بوجاری کردن 
بذرهای آن را جدا نمود. در تمام طول سال می توان نسبت به کشت این گونه اقدام نمود. تيمارهای مورد نياز 
برای بذرها خراش دادن و سوراخ کردن پوسته بذر و حتی تيمار خيساندن در اسيد سولفوریک رقيق شده به 

مدت 45 تا 80 دقيقه می باشد تا پوسته سخت بذر از بين برود.
34-درختآزاد:درختی تک پایه با گل های تک جنسی است. ميوه آن فندقه، خشک و ناشکوفاست. 
ميوه در ابتدای رشد شفت مانند ولی با کامل شدن و خشک شدن سطح آن چين برداشته و چروک می شود. 
رنگ آن سبز تيره است و هر بذر در قاعده یک برگ قرار دارد. در انتهای هر بذر دو قاعده یا برجستگی وجود 
دارد. بذر این درختان را از سطح زمين جمع آوری کرده و پس از انجام تيمارهای خشک کردن و خراش دهی 

اقدام به کاشت می کنند.

کاربریبذورسوزنیبرگهادرتولیدنهال

بذوردرختان

این گياهان در تقسيم بندی گياه شناسی جزء رده بازدانگان قرار می گيرند. در این گياهان تخمدان وجود 
ندارد و تخمک ها روی فلس ها به صورت آزاد قرار گرفته اند و پوششی ندارند. درختان این رده، درختانی با 
ابعاد بزرگ، تنه راست و کشيده و بسيار سریع الرشد هستند. پراکندگی  این درختان در تمام نقاط زمين وجود 
دارد و جنگل های وسيعی را به خود اختصاص می دهند. کشور  ایران به علت داشتن شرایط خاص اقليمی از 
نظر تنوع گونه ای در رده سوزنی برگان بسيار ضعيف بوده و تنها چند گونه زربين، ارس و سرخدار بومی ایران 

هستند. درختان سوزنی برگ منبع خوبی برای توليدات چوب و صنایع چوبی به حساب می آیند.

ویژگیهایمیوهوبذر

با توجه به اینکه شکل ميوه و بذر این درختان در مقایسه با پهن برگ ها دارای ویژگی های خاصی می باشد 
بنابراین الزم است کهاین ویژگی ها مورد بررسی قرار گيرد. در اینجا به برخی از این ویژگی ها که کمک شایانی 

به شناسایی گونه ها می کند اشاره می-شود.
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ميوه: ميوهاین درختان به اشکال مخروطی، استوانه ای، کروی و بيضی می باشد که بيشتر این درختان 
چوبی بوده اما در برخی از گونه ها حالت گوشتی و نرم دارد. زمان رسيدن ميوه ها یک سال و به ندرت 2 تا 
3 سال است. ميوه ها اغلب پس از رسيدن شکوفا شده و بذرها را بيرون می ریزند. اما ممکن است گاهی تا 2 
سال روی درخت باقی مانده و بذرها را درون خود حفظ کنند. طرز قرار گرفتن ميوه روی درخت می تواند به 

شکل افراشته یا آویزان باشد.
فلسهایمیوه:در تعدادی از سوزنی برگ ها مانند سرخدار، ميوه فاقد فلس می باشد ولی در بيشتر آنها 
ميوه مجموعه ای از فلس های متعدد است که شکل و ظاهری متفاوت دارند به عنوان مثال مثلثی و سپری. 
فلس ها ممکن است پس از رسيدن ميوه شکوفا شده و بذرها را آزاد کنند اما گاهی با ميوه به زمين ریخته و 

بذر را درون خود نگه می دارند.
زائدههایفلس: روی سطح خارجی و گاهی انتهای فلس ها زائده هایی وجود دارد که اشکال متفاوتی 
زائده هایی گوشتی  برگشته اند. در برخی گونه ها  یا  مانند که گاهی صاف  دارند. در تعدادی، فلس ها خار 
در کنار فلس ها وجود دارد که گاهی قابل دیدن نيست اما گاهی رشد بيشتری کرده و از فلس ها بزرگ تر 

می شوند مانند درخت نراد.
تخمکیادانه: فلس حاوی چندین تخمک می باشد که در طی دوره رشد معموالًً تعدادی از آنها تقليل 
رفته و از بين می روند و بقيه به دانه تبدیل می شوند. این دانه ها به صورت افراشته یا واژگون در کناره فلس ها 
قرار می گيرند. در تعدادی از گونه ها فلس ها بال دار هستند که شکل دانه و شکل بال های آن به شناسایی 

گونه کمک می کند.
1-سکوئیا: این درخت به درخت سرخ چوب نيز شهرت دارد. بومی آمریکا است و ارتفاع آن تا 100 متر 
می رسد. گل های نر و ماده آن به صورت پراکنده روی شاخه ها قرار گرفته است. گل ها فلس کل بوده و در 
انتهای شاخه ها بسيار مشخص هستند. مخروط ماده، تخم مرغی-کروی شکل بوده و به رنگ قهوه ای متمایل 
به قرمز به صورت مجتمع وجود دارد. هر مخروط حاوی 15 تا 20 فلس به هم فشرده است که چوبی و حاوی 
2 تا 7 دانه هستند. دانه ها دارای 2 بال اسفنج مانند هستند که رنگ آنها قهوه ای روشن است. بذردهی این 
درختان از سن 5 تا 15 سالگی است. برای جمع آوری بذرها در ماه های مهر و آبان مخروط ها را جمع-آوری 
کرده و آرام آرام خشک می کنند. برای  این کار مخروط ها را در اتاقی با دمای 20 تا 25 درجه سانتی گراد 
نگهداری کرده و هر چند بار به هم می زنند. همچنين می توان از خشک کن الکتریکی با دمای 45 تا 50 

درجه سانتی گراد نيز استفاده کرد و بعد به روش بوجاری پاک و بذرها را جدا و برای کشت انبار کرد.
2-سرخدار: درختانی زیبا و دو پایه که ارزش چوب آنها بسيار خوب است. در ایران به صورت پراکنده در 
ارتفاعات سنگالخی و مرطوب جنگل های شمال مشاهده می شوند. گل های آنها نامشخص است. این گل ها در 
اواخر اسفند و اوایل بهار ظاهر شده و رنگ آنها زرد است. گل ها فاقد مخروط بوده و تخمک ها برهنه هستند 
که در انتهای شاخه تشکيل می شوند. تخمک توسط یک جدار گوشتی قرمز رنگ شبيه پياله پوشيده شده 
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است به حالتی که دانه تنها از انتهای آن مشاهده می شود. این درخت یک ساله بوده و در تابستان تا اوایل 
پایيز می رسد. بذر یا همان دانه موجود در جدار گوشتی، تخم مرغی شکل به رنگ زیتونی یا قهوه ای است. 
دانه ها سمی هستند و فقط توسط پرندگان استفاده می شوند. برای جمع آوری بذر، ميوه های رسيده را از 
سرشاخه با دست چيده و سپس خشک می کنند تا قسمت گوشتی آن فاسد شده و به راحتی دانه ها را جدا 

می کنند. این درختان توسط بذر و قلمه تکثير می شوند.
3-زربین: این درخت به صورت درختی و درختچه ای وجود دارد. ميوه آن کروی شکل است و مخروط 
آن شامل 5 تا 15 عدد فلس بوده که فلس ها به شکل پنج ضلعی به محور ستون مانند مخروط چسبيده اند. 
فلس ها چوبی بوده و سطح پشتی آن دارای برجستگی کوچک است. هر فلس دارای 10 تا 15 دانه است و 
بهاین ترتيب در هر مخروط تا 300 دانه وجود دارد. دانه ها تخم-مرغی و ریز هستند و در اطراف خود بال 
داشته و رنگ آنها قهوه ای است. قوه ناميه بذرها بسيار ضعيف است ولی دوام حياتی خوبی دارند. بذرهای 
جمع آوری شده دارای تعداد زیادی بذر پوک هستند و فاقد قوه ناميه می باشند. در زمان جمع آوری ميوه ها 
باید دقت شود که اگر شاخه های جوان آسيب ببينند درخت بسيار حساس بوده و صدمه می بيند. دانه ها را 

پس از چيدن به مدت 2 ماه در محيطی با دمای معتدل نگهداری می کنند.
4-سروناز: این درختان دارای انشعابات کوتاه و شاخه های باریک هستند و ميوه های آنها از زربين 

کوچک تر است و نمونه هایی از آن در باغ ارم شيراز مشاهده می شود.
5-سروشیراز)سروکاشی(: دارای تاج باریک و کشيده است. شاخه های آن قائم و در امتداد اصل 
درخت قرار دارند. ميوه های آن کوچک و زمان بذردهی آن نامشخص است و در حد بسيار زیادی از بذرهای 
حاصله توخالی و پوچ با قوه ناميه پایين هستند. از این درختان نمونه کهنسال در ارتفاعات رودبار وجود دارد.

6-سرونقرهای)سیمین(: درختی بلند و کشيده با ظاهری زیبا که چوب آن برای مصارف صنعتی 
خوب است. تقریباً هر ساله ميوه می دهد. ميوه آن کروی شکل و هر مخروط آن حاوی 12 تا 16 فلس چوبی و 
سخت است. در هر مخروط تعداد زیادی بذر وجود دارد. رنگ فلس ها در ابتدا سبز- خاکستری است و پس 
از رسيدن سبز- قهوه ای می شود. قوه ناميه بذرها کم و دوام حياتی آنها تا 4 سال است. جمع آوری ميوه ها 
در فصل پایيز صورت می گيرد. ميوه ها را با هوای گرم خشک کرده و ميوه های حاوی بذر را تا چند سال 

نگهداری می کنند.
7-شبهسرو:این گياه به شبه سرو الرسون طالیی معروف است. درختی است هرمی شکل با شاخه های 
گسترده و آویخته شاخه اصلی که نوک آن خميده است. پوست تنه آن اسفنجی با فرورفتگی های فراوان به 
رنگ آجری است. بسيار کند رشد بوده و حداکثر ارتفاع آن 4 تا 5 متر است. ميوه آن گرد و بيضی شکل است.

8-سروخمرهای: درختی تک پایه با گل های نر و ماده است که معموالًً در شاخه مجزا از همدیگر قرار 
دارند. به صورت درختچه و درختان کوچک دیده می شود و پایه هایی از آن در ایران قدمتی هزارساله دارند. از 
سنين کم شروع به بذردهی می کنند. مخروط آن تخم مرغی شکل یا کروی به صورت کشيده است و 6 تا 8 
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فلس دارند. درون هر فلس 2 تا 3 تخمک وجود دارد. فلس ها به-صورت دو به دو روبروی یکدیگر قرار دارند. 
در پشت خود برجستگی نوک داری دارند. دانه ها کوچک، فشرده و فاقد بال هستند. قوه ناميه بذرها کم است 

ولی دوام حياتی آنها مناسب می باشد.
9-ارس)سروکوهی(:درختی است دو پایه و به ندرت نمونه های تک پایه آن یافت می شود. گل های 
ماده آن سبز رنگ هستند که پس از لقاح ميوه هایی کروی شکل توليد می کنند. ميوه آن پس از دو سال 
می رسد. همزمان با رشد مخروط، فلس ها که حاوی دانه هستند گوشتی و نرم شده و به یکدیگر متصل 
می شوند و به شکل یک ميوه گوشتی و بسته یا شفت با برون بر گوشتی در می آیند. ميوه ها پس از رسيدن 
قهوه ای رنگ می شوند. در هر مخروط 3 تا 12 بذر وجود دارد. بذرها فاقد بال هستند و شکل آنها مثلثی یا 
سه گوش است. ميوه ها پس از رسيدن رطوبت از دست داده، فلس ها باز می شوند و دانه ها جدا می گردند. در 
فصل پایيز اقدام به جمع آوری ميوه ها کرده آنها را کمی خشک می کنند تا فلس ها باز شوند و سپس اقدام به 

جمع آوری بذرها می کنند و در شرایط سردخانه و در ظروف دربسته نگهداری می کنند.
10-اردوج)سروکوهییونانی(:گياهی دوپایه بوده که ميوه آن سته به رنگ آبی متمایل به مشکی با 
جوانه ای مومی و مایل به سفيد است. دارای 3 تا 6 بذر که پس از 18 ماه بالغ می شود. گرده افشانی ميوه ها 
در بهار صورت می گيرد. بذرهای آن نياز به دوره چينه سرمایی داشته و به علت داشتن پوسته سخت، دوره 
جوانه زنی آنها کند است. برای از بين بردن این پوسته ها ابتدا آنها را در دمای پایين و سپس در دمای باال و 

مجدداً در دمای پایين قرار می دهند و شستشو با محلول اسيد سولفوریک می تواند مفيد باشد.
11-بالشخرس: این گياه نيز گونه ای از سرو کوهی است که همان مشخصات سرو کوهی را داشته و 

تنها شکل تاج و پوشش آن متفاوت است.
12-مایمرز:گياهی دوپایه است و گل های نر و ماده آن به صورت جدا روی درختان متفاوت وجود 
دارند. مخروط آن سته ای شکل به رنگ آبی مایل به سياه با شکوفه هایی سفيد شکل است. هر مخروط 1 تا 
3 عدد بذر دارد که بذرها نياز به چينه سرمایی دارند. برای برطرف کردن پوسته سخت بذر قرار دادن آنها در 
یک دوره سرما-گرما و سپس سرما صورت می گيرد. خيساندن بذرها در آب جوش می تواند جوانه زنی آنها 

را سریع تر کند.
13-کاجتهران: گل های نر و ماده آن در فصل بهار شکفته شده و در طول سال به مخروط های رسيده 
و کامل تبدیل می شوند. این درختان از سنين 6 تا 8 سالگی ميوه می دهند و در فصل پایيز مخروط رسيده 
توليد می کنند. ميوه یا مخروط دوکی شکل و به-ندرت انفرادی است. بيشتر بصورت 2 تا 3 عدد روی یک 
نقطه وجود دارند. مخروط ها روی درخت شکوفا می شوند. دانه ها کوچک و دارای بال ظریفی هستند. قوه 
ناميه بذرها 75 درصد است. مخروط ها را پس از چيدن در برابر آفتاب خشک می کنند. بذرها را می توان تا 

2 سال در الیه های مطبق ماسه نگهداری کرد.
بسيار  پوشش  تاج  دارد.  معروفيت  بلند  سوزنی  برگ های  داشتن  به علت  کاج  کاشفی: این  کاج -14
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زیبایی ایجاد می کند. از سن 20 تا 30 سالگی شروع به توليد بذر کرده و مخروط های بزرگی توليد می کند. 
فلس ها در انتها برجسته و کمی برگشته هستند و بذرهایی بزرگ دارند. قوه ناميه آنها 75 درصد می باشد ولی 

دوام حياتی کمی دارند و حدود یک سال در طبيعت باقی می مانند.
15-کاجمونتری: در جنگل های آمریکا بخصوص در مناطق صخره ای یافت می شود. سن باردهی آن 
15 تا 20 سال است و هر 2 تا 5 سال بذر کافی توليد می کند. قوه ناميه 60 درصد است. مخروط های توليد 

شده آن را در آفتاب و یا گلخانه خشک می کنند و آنگاه در سردخانه نگهداری می کنند.
بال دار  و  سخت  پوشش  با  دانه هایی  حاوی  آن  ميوه های  و  تک پایه  آن  گل های  بادامی:  کاج -16
می باشند. پس از جمع آوری ميوه و خشک کردن آن بذرها را جدا کرده و در مکان مناسب نگهداری می کنند. 

قوه ناميه بذرها بين 50 تا 70 درصد است و بذرکاری آن موفق می باشد.
17-کاجدریایی: از 10 سالگی شروع به باردهی می کند و تقریباً هر ساله بذر خوبی توليد می کند. 
مخروط های آن پهن و نامتقارن و در انتها باریک و انحنادار می باشند. مخروط ها معموالًً در دسته های 3 تا 5 
عددی دیده می شوند و رنگ سبز مایل به خاکستری دارند و به مدت چند سال روی درخت باقی می مانند. 
بذر این درختان ریز بوده و قوه ناميه آنها حدود 60 درصد است. می توان بذرها را برای مدت 2 سال نگهداری 

کرد. بهتر است بذرها یک روز قبل از کاشت خيس شوند.
18-کاجسیاه: این کاج از سن 20 تا 30 سالگی شروع به توليد بذر می کند و هر 3 تا 4 سال یکبار 
بذر خوبی توليد می کند. مخروط های ماده آن تخم مرغی شکل بوده و در ابتدا به رنگ خرمایی روشن و بعد 
از رسيدن قهوه ای تيره می شوند. مخروط ها طی 2 سال می رسند. قوه ناميه بذرها 70 درصد است و دوام 
حياتی آنها 2 تا 5 سال است. بذرها پس از رسيدن مخروط در پایيز از آن جدا شده و در طبيعت رها می شوند. 

جمع آوری و نگهداری بذرها مانند بذر تهران است.
19-کاجوحشی: این نوع کاج از سن 15 سالگی شروع به توليد مثل می کند و هر 3 تا 5 سال باردهی 
خوب دارد. مخروط آن بيضی شکل و طول آن تا 8 سانتی متر است. مخروط ها به صورت آویزان از شاخه و 
معموالًً 2 تا 3 عدد مخروط به صورت مجتمع در کنار یکدیگر قرار دارند. مخروط ها پس از رسيدن شکفته 
شده و بذرها به بيرون می ریزند به طوری که در مخروط های به زمين ریخته به ندرت بذر یافت می شود. قوه 
ناميه بذرها 70 تا 90 درصد است و دوام حياتی آنها تا 3 سال می باشد. نگهداری بذرهای جمع آوری شده 

در ظروف دربسته صورت می گيرد.
20-سدردئودار: این گياه دارای برگ  سوزنی شکل و مجتمع با شاخه های افراشته است. از سن 30 
تا 50 سالگی شروع به باردهی می کند و هر 2 تا 3 سال بذر خوب توليد می نماید. ميوه ها بيضی شکل و 
به صورت ایستاده در باالی شاخه ها قرار دارند. فلس ها به شکل مثلثی فشرده بوده و گرد و بدون زاویه اند. 
دانه ها دارای بال های مثلثی شکل هستند که طول آنها دو برابر طول دانه است. ميوه ها را در فصل پایيز 
جمع آوری کرده و پس از خارج نمودن آب آنها به راحتی بذرها را جدا می کنند. قوه ناميه بذرها 70 درصد 

است و دوام حياتی کمی دارند.
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21-سدرلبنان: نام درخت سدر و نام کشور لبنان به هم آميخته است تا آنجا که پرچم این کشور دارای 
تصویر درخت سدر می باشد. این درخت از سن 40 تا 50 سالگی بار می دهد. مخروط های آن تخم مرغی یا بيضی 
هستند و بذرهای آن بال دارند. قوه ناميه بذرها متوسط بوده و در حدود 50 درصد است. روش نگهداری و جدا 

کردن بذرها مانند سدر دئودار می باشد.
با قامتی بلند و قطور بومی کوه های اطلس در الجزایر و مراکش است.  22-سدراطلس: این درخت 
ميوه های آن مخروط هایی کوچک و تخم مرغی شکل هستند که نسبت به مخروط سدر لبنان کمی تيزترند. 

مخروط ها به رنگ قهوه ای روشن بوده و قوه ناميه بذرهای آن 50 درصد است. 
23-نراده:از مهم ترین درختان سوزنی برگ نيم کره شمالی است. دارای تنه ای بلند و کشيده است و 
از با ارزش ترین درختان صنعتی به حساب می آید. از سن 60 تا 80 سالگی شروع به باردهی می کند و هر 3 
تا 6 سال یک بار باردهی خوبی دارد. ميوه ها به صورت ایستاده در باالی شاخه ها قرار دارند و طول آنها 8 تا 
25 سانتی متر و یک ساله هستند. فلس ها دارای زوائد پوستی شکل بوده و رشد زیادی کرده و از درون هر 
فلس یک زائده بيرون می آید که به مخروط ها ظاهری زائده دار و در عين حال زیبا می دهد. فلس ها همزمان 
با رسيدن بذرها خزان کرده به طوریکه فقط محور وسط مخروط باقی می ماند. بذرها تخم مرغی شکل بوده و 
بال بزرگی دارند و رنگ آنها قهوه ای می باشد. از فصل پایيز خزان فلس ها شروع شده و پراکنش بذرها تا بهار 
ادامه می یابد. از آنجایی که فلس ها خزان می کنند چيدن ميوه ها مشکل است به همين علت بذرها را از پای 

درخت جمع آوری می کنند. تيمار مخصوص بذرها استراتيفيکاسيون سرد برای بذر در طول زمستان است.
جشن  یا  ميالد  درخت  به عنوان  مسيحيت  مختلف  مذاهب  در  درخت  )نوئل(:این  میالد کاج -24
کریسمس، مقدس به شمار می-آید. جنگل کاری با این گونه در مناطق مرتفع صورت می گيرد. مخروط های 
آن دراز و استوانه ای به رنگ زرد مایل به قهوه ای بوده و از شاخه آویزان هستند. فلس ها حاوی دانه های 
کوچک قرمز و خرمایی رنگ هستند. دانه ها بال دار بوده و در اواخر زمستان و اوایل بهار سال بعد از مخروط 
بيرون می آیند. قوه ناميه بذرها متوسط بوده و دوام حياتی آنها تا 4 سال است. مخروط های رسيده را توسط 
تيغه های بلند دسته دار از درخت جدا کرده و در مکان خشک نگهداری می کنند. تيمار قبل از کاشت بذرها 

استراتيفيکاسيون سرد است.
درختی  است.  خزان کننده  و  سدر  گونه های  به  شبيه  بسيار  کشيده،  و  بلند  درختی  25-الریکس:
دوپایه بوده و ميوه های آن مخروط های کوچک تخم مرغی شکل هستند که فلس های آنها دائمی بوده و 
خزان نمی کنند. ميوه ها به رنگ قهوه ای هستند و در طول یک سال می رسند. هر فلس 2 بذر دارد و بذرها 
بال هایی سه لوبه دارند. ميوه ها پس از رسيدن چندین سال روی درخت باقی می مانند. با توجه به ریز بودن 
دانه ها جمع آوری آنها از سطح زمين بسيار مشکل است. بذرها به شدت مورد توجه حشرات هستند بنابراین 
باید در جمع آوری و بسته بندی آنها دقت الزم شود تا در دسترس حشرات نباشند. بهترین روش کاشت این 

درخت کشت بذر است.
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بخشدوم:جمعآوریونگهداریبذوردرختانجنگلی

مقدمه

اهميت درخت مادری جهت جمع آوری بذر جنگلی بر هيچ کس پوشيده نيست. از بين تعداد بی شماری 
درخت جنگلی که در یک ناحيه وجود دارد همگی آنها نمی توانند جهت بذرگيری، درخت مادری مناسبی 
باشند و بذر سالم توليد کنند. بنابراین باید از بين درختان تعدادی درخت مادری مناسب انتخاب نمود. صفات 
ظاهری درخت مادری مهم ترین عامل برای انتخاب یک درخت بذرده به شمار می رود. بنابراین در شرایط 
انتخاب شرایط محيطی مناسب برای  از این رو  محيطی مختلف، ساختار ظاهری درخت نيز متفاوت است. 
احداث باغ بذر و آوردن گونه های درختی از محيطی مناسب در اجرای موفقيت آميز طرح جنگل کاری دارای 

اهميت فراوان است. 
از نظر تعداد و نوع صفات یا ویژگی ها یعنی صاف بودن تنه، تک بودن ساقه و مقاومت به آفات و امراض 

که اهميت زیادتری دارند باید دقت بيشتری شود. 

انتخابگیاهمادری

موارد زیر در انتخاب گياه مادری باید مورد توجه قرار گيرد:
1-تنوعصفات: از نظر تعداد و نوع ویژگی ها برخی صفات مانند صاف بودن تنه، تک بودن ساقه و 

مقاومت به آفات و امراض اهميت زیادتری دارند و باید در مورد آنها دقت بيشتری شود.
2-تراکمپایهها:در این رابطه تراکم درختان موضوع مهم و اساسی است. هر چه تراکم یک گونه بيشتر 
باشد امکان بروز صفات نامناسب بيشتر خواهد بود. اصوالً درختانی که در یک سال با هم کاشته شوند به دليل 
همسانی، احتمال نزدیکی و دورگ شدن آنها بيشتر است، از این رو صفات نامناسب نيز بيشتر خواهد شد. 
بنابراین ترکيب گونه ای ناهمسان مفيدتر است. وجود 200-150 درخت در یک هکتار تراکم مناسبی است. 
در برخی مناطق استاندارد و انتخاب درخت مادری را این گونه تعيين می کنند که باید 10 درصد از ارتفاع 
متوسط درختان بلندتر و حجم آن نيز 25 درصد از حجم متوسط درختان بيشتر باشد. البتهاین مقدار بر 

حسب گونه ها و شرایط جغرافيایی مختلف، تغيير می کند.
در کنار دو عامل ارتفاع و حجم درختان، عواملی مانند رشد مناسب، مقاومت در برابر آفات و امراض، 
راست بودن ساقه و کمتر و کوچک تر بودن شاخه های فرعی نيز اهميت ویژه ای دارند. در عين حال، در مورد 
صفات کيفی نيز طبقاتی قائل می شوند. صفات کيفی شامل سطح مقطع برابر سينه درخت و حجم آن، صاف 
بودن تنه، کم بودن تعداد طبقات شاخه ها، مناسب بودن تاج درخت، کم بودن قطر شاخه، مناسب بودن زاویه 

شاخه ها و عدم وجود هر گونه آثار حمله آفات و امراض می باشد.
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مکانمناسببرایجمعآوریبذر

توده های جنگلی متفاوتی چون توده تفکيک شده، توده تفکيک نشده، محوطه های بذر گيری و باغ بذر 
مکان هایی هستند که بذور مورد نياز از آن جمع آوری می شوند.

درختان در محوطه های بذرگيری دارای تنه صاف و مستقيم، تاج متقارن، شاخه های جانبی کم و کم قطر و 
سابقه توليد بذر فراوان می باشند.

درختان در  این محوطه ها برای توليد بذر کيفی فراوان، مستمر و یکدست پرورش داده می شوند تا با 
کمترین هزینه بهترین بهره برداری از جتگل صورت گيرد.

باغ بذر جنگل دست کاشتی است که به منظور توليد درختان مناسب برای توليد بذر احداث می گردد و 
در این باغ عمليات الزم برای توليد بذر مناسب شناسنامه دار انجام می گيرد.

کاربردابزاروماشینآالتدرجمعآوریبذردرختانجنگلی

جمع آوری بذر درختان جنگلی و کاشت آنها در بسته کاشت مناسب توسط انسان یک روش ازدیاد گياهان 
است. در واقع پایه و اساس پيدایش کشاورزی و باغبانی، جمع آوری و کاشت بذرهای درختان است. 

برای جمع آوری بذرها، روش های مختلفی وجود دارد که با توجه بهاین روش ها وسایل مختلفی نيز بهاین 
منظور به کار گرفته می شود. کاربرد هر روش به عوامل مختلفی بستگی دارد که عبارتند از:

الف-خصوصیاتبذر
1-شکلوابعادبذر: اندازه بذرها در طبيعت متفاوت بوده و بذرها از اندازه ریز تا گسترده و بال دار 

محصور در ميوه های بزرگ و گوشتی تا بزرگ و سنگين یا زائده دار و کرک دار یافت می شوند.
2-شکوفایاناشکوفابودنمیوه: بذرهای ميوه های شکوفا پس از رسيدن ميوه و شکوفا شدن آن به بيرون 

می ریزند از این رو جمع آوری آنها بسيار مشکل است در حالی که ميوه های ناشکوفا به راحتی جمع آوری می شوند.
3-پراکنشبذر:بسياری از بذرها پس از رسيدن از درخت مادری جدا شده و در مسافت های دورتر 
پخش می شوند. بنابراین در رابطه با آنها بذر را بالفاصله پس از رسيدن و قبل از پراکنده شدن جمع آوری 
پراکنده  درخت  اطراف  در  یا  می مانند  باقی  مادری  درخت  روی  مدت ها  بذرها  از  دیگر  برخی  می کنند. 

می شوند و به راحتی می توان آنها را جمع آوری کرد.
ب-خصوصیاتدرختان

1-خصوصیاتگیاهشناسیدرختان: در برخی درختان گل های نر و ماده روی یک پایه درخت وجود 
دارد یا اینکه خود گل دارای اندام جنسی نر و ماده است ولی در برخی دیگر از درختان پایه نر و ماده درخت 
جدا بوده یعنی یا یک درخت نر است یا ماده مانند درختان خرما، صنوبر و بيد. بدیهی است در این درختان 

پایه نر، ميوه و بذری توليد نخواهد کرد. 
2-خصوصیاتظاهریدرختان: بلندی یا کوتاهی درخت، قرار گرفتن ميوه ها در شاخه های پایينی 
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یا باالیی یا در ابتدا یا انتهای شاخه ها، پوشش سبک یا انبوه تاج درختان، خشن یا صاف بودن پوشش تنه 
درخت و وضعيت شاخه بندی از جمله ویژگی ها و عواملی هستند که کاربرد یک روش خاص بذر را تسهيل، 

دشوار یا ناممکن می کند.
3-رویشگاهدرختان: مناطق کوهستانی، شيب منطقه، صخره ای یا سنگالخی بودن و باتالقی و سست 
بودن زمين جنگل از عواملی هستند که در جمع آوری بذر درختان و بکاربردن ماشين آالت مخصوص موثر 
است. انبوه بودن یا تنک بودن منطقه از پوشش گياهی، وجود گياهان دیگر در اطراف و بين درختان و عواملی 
از این قبيل باعث محدودیت در استفاده از روش های جمع-آوری بذر و به خصوص به کار بردن ماشين آالت 

جمع آوری کننده بذر می گردد.

وسایلوابزارمورداستفادهدرجمعآوریبذر

1-نردبانها: استفاده از نردبان برای باال رفتن از درخت و رسيدن به ارتفاعات یک روش معمول است. برای 
سهولت در حمل و نقل آنها جنس این نردبان ها از فلز سبک ساخته می شود و به صورت کشویی قابل اتصال با 

یکدیگر هستند. استفاده از نردبان طنابی در جنگل معمول نيست زیرا استفاده از آن بسيار سخت است.
باز شدن آنها دسترسی به نقاط باالیی  با  بازوهای هيدروليک هستند که  از  2-باالبرها: مجموعه ای 
درخت امکان پذیر می گردد. این ماشين آالت بر روی انواع تراکتورها و ماشين آالت جنگلی سوار شده و به کار 

برده می شوند. 
3-کمربندها: استفاده از کمربندهای پارچه ای و یا تسمه های مخصوص برای باال رفتن از تيرهای برق 
بسيار متداول است. این کمربندها به دور کمر شخص و دور درخت محکم شده و امکان باال رفتن شخص از 

درخت و استقرار در یک محل را فراهم می کند.
4-برزنتوکیسهها:بر حسب نوع کار و نوع بذر این گونه ظروف و کيسه ها اشکال متفاوتی دارند و از 
مواد مختلفی تهيه می شوند. معموالًً از انواع سبدها، تغارها و سطل های چوبی یا پالستيکی برای جمع آوری 
بذرها و ميوه های درشت استفاده می شود. استفاده از کيسه های نایلونی توصيه نمی شود. برای سهولت کار، 

دهانه کيسه های پارچه ای باید با ميله های فلزی به حالت باز نگه داشته شود.
5-کالهولباسوکفشچنگکدار: به علت این که کار در حين جمع آوری بذور با خطراتی همراه است 
استفاده از لباس و کفش و کالهایمنی در حين کار ضروری است. کفش مورد استفاده مشابه کفش هایی است 

که برای باال رفتن از صخره و کوه استفاده می-شود.
 معموالًً برای باال رفتن از درخت از چنگک هایی که به کفش متصل می شود استفاده می کنند که مشابه 
چنگک های کوهنوردان است. از چنگک ها برای درختان با پوسته سخت استفاده می شود و استفاده از آنها 
برای درختان با پوسته نازک می تواند به درخت صدمه وارد کند. همچنين استفاده از عينک، کاله، دستکش و 

ضربه گير نيز توصيه می شود.
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6-ماشینهایمکنده: گروهی از ماشينهای خاص جمع آوری بذر با ایجاد یک جریان هوای مکنده بذر 
موجود بر شاخ و برگ گياهان را به درون مخزن خود کشيده و ذخيره می کنند.

7-سایرلوازم: تور، طناب، قالب، ظروف، کيسه، چوب بلند و تيغه های برنده از جمله لوازم جمع آوری 
بذر می باشند.

بستهبندیبذر

بذر جمع آوری شده برای نگهداری و جابجایی باید با شرایط مناسبی بسته بندی شود. بسته بندی بذر به 
اشکال زیر امکان پذیر است.

انواع ظروف  مقوایی. 3-   کارتن  و  انواع جعبه های چوبی  نایلونی. 2-   و  پارچهای  انواع کيسه های    -1
شيشهای، پالستيکی و فلزی. 4-  انواع ورقهای کاغذی، سلفونی، آلو مينيومی و قطعات پارچه ای. 5-  بذور 

قبل از بسته بندی باید رطوبت زدایی و ضدعفونی شوند. 

توانایینگهداریوانبارکردنبذردرختان

در اغلب اوقات بهتر است بدون وقفه و بعد از این که بذر درختان جنگلی انتخاب شدندکاشته شود. ولی 
گاهی اتفاق می افتد که اجرای این عمل مقدور نخواهد بود که علت های آن به شرح زیر می باشد:

-  گاهی اوقات فصل جمع آوری بذر با فصل کاشت بذر هم زمان نمی باشد.
-  بعضی گونه های جنگلی هر ساله بذر مناسب توليد نمی کنند.

-  گاهی الزم است بذر را به مناطق دورتر منتقل کرد.
-  گاهی بذوری یافت می شوند که پس از چيدن باید مدتی بمانند تا رسيده شوند.

در زمان انبار نمودن بذر باید به مسائلی چون رطوبت بذر، تهویه آن و حرارت محيط توجه نمود. برای 
نگهداری در انبار باید محيط کاماًلً خشک باشد و درجه حرارت تا حدی پایين بوده تا عمل تبخير صورت 

نگيرد. روش های مختلفی برای انبار کردن بذور وجود دارد که به ذکر برخی از آنها می پردازیم:
1-  گاهی بذرهای جنگلی را در پوششی از ماسه به صورت الیه های مطبق نگهداری می کنند.

2-  گاهی بذرها را در کيسه های پارچه ای ریخته و در ظروف در بسته نگهداری می کنند.
3-  برخی بذور را در ظروف پالستيکی یا شيشه ای در بسته دور از هوا و رطوبت نگهداری می کنند.

4-  گاهی از سردخانه های بزرگ برای این منظور استفاده می شود و در صورتی که ساخت سردخانه مقدور 
نباشد از یخچال معمولی نيز می توان استفاده نمود.

برای  و  می کنند  و حفظ  نگهداری  زیرزمين  در  را  بذرها  دارد  وجود  باران  بارش  که  سرد  مناطق  در    -5
جلوگيری از خطر جوندگان روی آن را سيم توری می گذارند. گاهی نيز از کيسه های منفذدار استفاده می کنند.

6-  گاهی نيز از جعبه های چوبی و فلزی برای نگهداری بذور استفاده می کنند.
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در واقع هدف از نگهداری بذور درختان جنگلی حفظ قوه ناميه بذر از زمان رسيدن تا زمان کاشت در 
محل مناسب، حفظ بذر در برابر خطر پرندگان و جوندگان و جمع آوری و نگهداری بذر در سال هایی که بذر 

درختان فراوان است برای زمان هایی که ميزان بذر کم بوده می باشد.

شرایطانباربذر

به دست آوردن بذر مرغوب و داشتن بذر کافی، یکی از عوامل مهم در جنگل داری و جنگل کاری در 
سطوح بسيار وسيع می باشد. از این رو پس از جمع آوری بذرها باید با استفاده از روش های مختلف آنها را در 
شرایط مناسب نگهداری کرد تا قدرت باروری بذرها حفظ شود. دالیل انبار کردن بذور قبل از کاشت در زمين 

اصلی شامل موارد زیر می باشد.
1-  نگهداری تا زمان فراهم شدن شرایط بذر برای کاشت بذوری که بالفاصله پس از رسيدن، آمادگی 
کاشت در زمين اصلی را ندارند و اگر در شرایط طبيعی رها شوند در اثر عوامل محيطی پوسيده شده و از بين 

می روند یا توسط حيوانات و حشرات خورده می شوند.
2-  در اختيار داشتن بذر کافی از گونه گياهی در بانک بذر ذخيره تا منبع ارثی آنها در دسترس باشد. 

3-  همه درختان هرساله بذر مناسب با کيفيت عالی و به مقدار کافی توليد نمی کنند بنابراین نياز است 
که زمانی که درخت بذر خوب توليد کرده یا به اصطالح باردهی خوبی از نظر مقدار و کيفيت دارد، بذرها را 
جمع آوری و برای زمان مناسب انبار کرد. به-عنوان مثال درخت راش در جنگل های شمال هر 6 تا 7 سال 

یکبار بذر خوب توليد می کند. 
4-  امروزه در سطح جهان شرکت های معتبری وجود دارند که اقدام به نگهداری و فروش بذر انواع گياهان 
می کنند. بنابراین الزم است کهاین شرکت ها در تمام طول سال بذرهای مناسب را در اختيار داشته باشند تا 

در صورت تقاضای مشتری آن را در اختيار قرار دهند.

معایبانبارکردن

1-  بذر درختان حتی در شرایط ایده آل انبارداری، به مرور زمان توان رویشی خود را از دست می دهند.
2-  شرایط نگهداری هر بذر متفاوت است. تامين این شرایط و حتی اطالعات دقيق در مورد بذور، نياز به 

دانش فنی و شرایط خاص دارد. 
3-  شرایط نامساعد انبار می تواند منجر به پدیدآمدن اختالالت جدی در بذرها شود. این امر تا آنجا مهم 
است که دانشمندان و محققان در زمينه گياهان اظهار داشته اند که شرایط نامساعد انبار کردن می تواند منجر 

به تغييرات ارثی بذرها شود.
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عواملموثردرنگهداریبذوردرانبار

1-رطوبتبذر:کنترل رطوبت بذر کار چندان ساده ای نيست. یک قانون کلی در رابطه با رطوبت بذر 
عبارتست از اینکه هر چه رطوبت داخل بذر کمتر باشد نگهداری و انبار کردن آن بهتر است و باید توجه 
داشت که کم بودن این رطوبت به معنای رساندن آن به حد صفر نمی باشد زیرا کاهش بيش از حد آن باعث 
صدمه و کاهش توان رشد بذر می شود. در این رابطه بذرهای درشت از حساسيت بيشتری برخوردار هستند.

عالوه بر ميزان رطوبت، بذرها به نوسان رطوبت نيز بسيار حساس هستند و چنانچه رطوبت آنها بنا به 
شرایط خاص محل نگهداری، تغييرات زیاد و مداومی داشته باشد با صدمات بسيار مواجه خواهد شد. این 
مساله به خصوص در رابطه با بذرهای بال دار از اهميت بيشتری برخوردار است. روش های کنترل رطوبت 

بذرها عبارتند از:
-  قرار دادن بذرها در برابر نور خورشيد برای از دست دادن رطوبت.

-  جابجایی بذرها در مدت زمان قرارگرفتن در برابر نور خورشيد برای خشک شدن یکنواخت.
-  باید توجه داشت که ميزان قرار گرفتن آنها در برابر نور خورشيد یکسان باشد و کنترل شود تا از کاهش 

رطوبت بيش از حد جلوگيری شود.
-  برای بذرهای کمياب یا گران قيمت می توان برای کاهش رطوبت از پودر اکسيد کلسيم یا پودر سيليس 

که رطوبت را به خود جذب می کنند استفاده کرد.
-  نگهداری بذرهایی که باید رطوبت آنها ثابت بماند در الیه هایی از ماسه خنک.

-  قرار دادن بذرها در پوشش های مناسب از جنس پلی اتيلن و کاغذهای مخصوص برای جلوگيری از 
هدر رفت رطوبت.

-  آغشته کردن بذرها به منظور جلوگيری از خشک شدن آنها با پارافين مایع. باید توجه داشت که قبل 
از کاشت پارافين را از بذرها جدا کرد.

2-حرارت: در رابطه با حرارت یک قانون کلی وجود دارد و آن این است که بذرها در حرارت پایين بهتر 
حفظ می شوند و تغييرات ناگهانی دما می تواند آسيب جدی به بذرها وارد کند. در طبيعت بذرها پس از 
رسيدن یک دوره سرمای زمستان را تحمل می کنند و با فرا رسيدن گرمای بهاری در آنها تغييراتی به وجود 
آمده و بذر فعال می شود. حال اگر بذرها در دمای پایين نگهداری شوند و بعد در برابر دمای محيط قرار بگيرند 

بالفاصله واکنش نشان داده و از بين می روند
3-تهویه: اگرچه بذرها در ظاهر غيرفعال هستند ولی یک موجود زنده بوده و با محيط اطراف در حال 
تبادل گاز، حرارت و رطوبت می باشند. حتی در حالت خواب نيز بذر یک حالت غيرفعال دارد ولی این حالت 
به معنی مرده بودن آن نيست. از این رو بذرها نياز به تهویه و برخوردار شدن از اکسيژن دارند. هر چه بذر 

درشت تر باشد نياز به تهویه آن بيشتر احساس می شود.
4-سالمتبذر: چنانچه پایه مادری دارای ضعف باشد بذرها نيز دارای ضعف فيزیولوژیکی می شوند. 
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گاهی به علت وارد شدن صدمات فيزیکی در عمليات چيدن، جمع آوری، بوجاری و پاک کردن، در شرایط 
نگهداری لطمه زیادی به بذر خواهد خورد. قبل از انبارکردن بذرها باید آنها را از نظر صدمات فيزیکی و حتی 
آسيب آفات نيز بررسی کرد و مانع از ورود قارچ، باکتری، حشرات و کرم ها به محيط انبار شد. ورود هر یک 
از آنها می تواند کليه بذرهای موجود در انبار را آلوده کند. پس باید حتماً نسبت به گندزدایی و ضد عفونی 

کردن بذرها اقدام نمود.
5-بوجاریبذر: بسياری از بذرها پس از جدا شدن از درخت در طبيعت رها می شوند و تعدادی از آنها 
دارای زائده هایی کوچک و بزرگ هستند که در پراکنش یا حفاظت بذرها نقش دارند اما از سوی دیگر این 
زائده ها برای رویيدن بذرها مشکل ایجاد می کند. گاهی بذرها همراه بافت اضافی ميوه پراکنده می شوند و تعدادی 
درون ميوه خود محبوس می مانند. به همين علت باید پس از جمع آوری بذرها این زوائد را از بذور جدا کرد. 
بوجاری یعنی عملياتی که منجر به جدا شدن بذر از پوسته و بخش های اضافی همراه آن و همچنين مواد 

زائد دیگر )قسمت هایی از برگ، شاخه، خاک وتفاله(می گردد. روش های بوجاری شامل موارد زیر می باشد.
-خشککردندرنورخورشید: بذر برخی از درختان کافی است در برابر نور خورشيد قرار بگيرند تا 

پوسته روی آنها خشک شود و بپوسد و به راحتی بذرها از آن جدا شوند.
-شکستنپوستهخشکشدهمیوهها: بذرهای خشک شده را درون کيسه ریخته و به شدت تکان 

می دهند یا به آنها ضربه زده و باعث جدا شدن پوسته ميوه ها می شوند.
-حرارتدادن: تعدادی از ميوه ها به خصوص مخروط سوزنی برگ هایی چون کاج ها و نوئل ها باید 
حتماً در معرض دمای زیاد قرار بگيرند تا بتوان بذرها را از درون آنها خارج ساخت. برای این کار می توان از 

محفظه هایی با دمای باال یا کوره هایی با حرارت باال استفاده نمود.
-مرطوبساختنبذر: بذرهای بال دار را با رطوبت آغشته می کنند تا بال ها رطوبت جذب کرده و 

متورم شوند و به راحتی از بذرها جدا شوند.
-تخمیرمیوهها: هسته ميوه های گوشتی و شفت را می توان با اضافه کردن رطوبت و قرار دادن در 

دمای باال فاسد کرد و از ميوه جدا نمود.
6-حملونقلبذور: حمل و نقل بذرها شامل دو مرحله حمل بذرهای جمع آوری شده از محيط های 
جمع آوری به محل های بوجاری و انبار موقت و حمل بذرها از محل نگهداری و انبار به مراکز مصرف است. 
آنچه در حمل و نقل بذرها اهميت زیادی دارد رعایت نکاتی است که سالمت بذرها به آن وابسته است. این 
نکات و مراقبت ها که در صورت حمل و نقل بذرها به خصوص در فواصل طوالنی باید انجام پذیرد عبارتند از:

-  اگر مسير طوالنی و بذرها با ارزش باشند باید در بسته بندی های مطمئن صورت بگيرد.
-  چنانچه بذرها به رطوبت حساس هستند آنها را در ورقه های پلی اتيلن قرار داده و به پارافين آغشته می کنند. 
-  چنانچه محيط مرطوب باشد و امکان جذب رطوبت توسط بذرها وجود داشته باشد آنها را در ظروف 

شيشه ای در بسته نگهداری می کنند.
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-  بذرهایی که به تهویه مناسب نياز دارند نباید در پوشش کامل )ظروف شيشه ای( قرار بگيرند.
-  باید بسته بندی ها را جوری در کنار یکدیگر قرار داد تا فشار به بذرها وارد نشود.

-  حتی االمکان باید سعی شود زمان حمل و نقل را کوتاه کرد تا بذرها آسيب نبينند.
-  در طول مسير باید بذرها را از معرض تابش نور خورشيد، باد شدید و بارش باران و برف محافظت نمود.

-  برای بذرهایی که نياز به سرما دارند باید حتماً از سردخانه های متحرک استفاده کرد.
در  آنها  نگهداری  مختلف،  بذرهای  نگهداری  برای  روش  بهترین  درسردخانه:  بذرها کردن انبار -7
محيطی مسقف است که بتوان دما و رطوبت آنها را تنظيم کرد و در مدت زمان نگهداری ميزان این دو عامل را 
ثابت نگه داشت. بهاین مکان ها اصطالحاً سردخانه گفته می شود. سردخانه ها نقش در کم نمودن یا حذف فعاليت 

انواع حشرات، قارچ ها و باکتری ها دارند. سردخانه ها بهترین محل برای نگهداری بذرها به شمار می روند.

میزانبذرموردنیازدرواحدسطح

با توجه به عوامل مختلف، مقدار بذر مصرفی در واحد سطح تفاوت می کند. از مهم ترین این عوامل می توان 
به مواردی چون قوه ناميه، خلوص بذر، وزن هزار دانه، هدف کاشت، شرایط محيط، سرشت و ابعاد بذر و زمان 

کاشت اشاره کرد.
قوهنامیهبذر:توانایی سبز شدن بذر در طی دوره عمر خود را قوه ناميه می گویند. قوه ناميه شامل نسبت 
وزن بذر دارای توانایی سبز شدن است به وزن کل بذرها که معموالًً به صورت درصد نمایش داده می شود. 
بذرهایی که قوه ناميه باالتری دارند و از درصد خلوص یا پاکی بيشتری برخوردارند مقدار مصرف آنها در واحد 

سطح به مراتب کمتر از بذرهایی است که قوه ناميه و درصد پاکی کمتری دارند.
خلوصبذر:بذر گياهان هميشه با مقداری مواد اضافی مانند ذرات شاخه، چوب، گل، برگ، ذرات خاک 
و مواد اضافی مثل الیه ها، پوسته های خارجی ميوه و یا پوسته دانه همراه است. این مواد اضافی نه تنها نقشی 
در رویش بهتر بذرها ندارند بلکه باعث صدمات مختلفی از جانب حشرات و قارچ ها شده و مقدار مصرف بذر 
در واحد سطح را نيز باال می برند. از این رو باید حتی االمکان بذر خالص باشد ولی از آنجا که تهيه بذر کاماًلً 
خالص چندان ساده نيست لذا باید ميزان ناخالصی بذر را تعيين کرد. بهاین منظور مقدار مشخصی از بذر را 
به صورت نمونه جدا کرده و پس از توزین، تمامی ناخالصی های آنرا جدا کرده و ناخالصی ها و بذرهای خالص 

را توزین می کنند و سپس ضریب پاکی بذر یا درصد خلوص بذر را تعيين می کنند.
انتظار از کاشت بذر این است که از هر بذرکاشته شده یک گياه سالم پدید آید.  وزنهزاردانهبذر: 
از  نيز مشخص شود.  بذرها در هر کيلوگرم  تعداد متوسط  ناميه، الزم است  قوه  عالوه بر مشخصاتی چون 
سوی دیگر برخی از بذرها بسيار ریز هستند لذا بهاین منظور چنين اطالعاتی معموالًً به صورت تعداد بذر 
در هر کيلوگرم ارائه می شود. البته باید توجه داشت که منظور، بذر خالص است و ناخالصی های آن را نباید 
در این مورد دخالت داد. برای بدست آوردن مشخصه فوق مقدار معينی از بذر را به صورت نمونه به طور دقيق 
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شمارش و وزن می کنند و در نتيجه مشخص می شود که هر بذر چقدر وزن دارد یا هر کيلوگرم بذر خالص 
شامل چه تعداد بذر است.

هدفکاشت: بذرکاری می تواند به منظورهای متعددی چون احداث خزانه یا نهالستان، جنگل کاری 
مصنوعی، بازکاشت درختان خشکيده و پرکردن فضای خالی بين درختان صورت گيرد. با توجه به هر یک از 

اهداف فوق مقدار مصرف بذر در واحد سطح متفاوت است.
سرشتگونه: تعدادی از گونه ها به خاطر سرشت رویشی خاص می توانند در فضای بسيار کوچک و تنگ 
به رویش خود در حد مطلوب ادامه دهند و به نهال و درختی قوی تبدیل شوند. ولی تعدادی دیگر از درختان به 
فضای نسبتاً زیادی برای رویش احتياج دارند. چنانچه بذرهای زیادی از این درختان در کنار یکدیگر کاشته و رشد 

کنند نهال های حاصله فضای کافی برای رشد در اختيار نخواهند داشت و پایه های حاصله ضعيف خواهند بود.
روشکاشت: در روش بذرپاشی سرتاسری بذر توسط انسان یا وسایل مختلف به طور نامنظم در سطح 
مورد نظر پخش می شود. در روش های دیگر بذر به صورت ردیفی، نواری و کپه ای کاشته می شود. در بيشتر 
مواقع بذرکاری توسط ماشين آالت مخصوص و داخل نوارهای مشخص صورت می گيرد. بدیهی است که 
هرچه روش کاشت منظم تر و فواصل بين خطوط و نوارهای کاشت بيشتر و فواصل بين بذرها بيشتر باشد 

تعداد بذر مصرفی کاهش می یابد.
شرایطمحیط: وقتی شرایط رویش بذر شامل آب و هوا، مواد غذایی و خاک برای یک گونه مطلوب باشد 
می توان انتظار داشت که تعداد زیادی از بذرهای کاشته شده رویش کرده و به درخت تبدیل شوند. ولی در 

صورت فراهم نبودن شرایط فوق، تلفات در مرحله جوانه زنی، نهال و درختان جوان زیاد خواهد بود.
زمانکاشت:چنانچه بذرها در زمان و فصل مناسب کشت نشوند شرایط محيطی برای آنها ناسازگار بوده و 

احتمال سبز نشدن بذرها یا تلف شدن نهال های جوان زیاد است.
ابعادبذر:بذرهای مختلف ابعاد مختلفی دارند و هر کيلوگرم بذر کوچک شامل تعداد بيشتری بذر نسبت 

به هر کيلوگرم بذر بزرگتر است.
تیمارهایبذربرایکاشت:بذرها قبل از شروع دوره رویش یک دوره سستی و خواب آلودگی را سپری 
می کنند و تنها پس از طی این دوره است که آمادگی الزم برای جوانه زدن را کسب می کنند. فراهم کردن 

شرایط مناسب به طور مصنوعی برای برطرف کردن این حالت با اصطالح تيمار کردن ناميده می شود.

عواملموثردرسستیبذر

عوامل زیادی در سستی بذر موثر هستند که معموالًً این عوامل در یک گونه یکسان هستند. مهم ترین 
عوامل موثر در سستی بذر عبارتند از:

پوستهبذر:گاهی پوسته بذر آنقدر سخت است که مانع خروج جوانه از داخل بذر یا تبادل حرارت و هوا 
می شود و جنين باید آنقدر صبر کند تا  این پوسته تا حدودی از بين برود و بعد شروع به فعاليت کرده رشد 

کرده، کامل شود و امکان جوانه زدن آن فراهم شود.
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 نارس بودن جنين: در این حالت با وجودی که ميوه کاماًلً رسيده است و در شرایطی حتی بذر رسيده 
پراکنده شده است اما جنين آن بالغ نيست. گاهی سختی پوسته بذر علت این نارس بودن است. در این حالت 

شرایط باید برای رشد جنين فراهم شود.
عواملدیگر:عالوه بر دالیل ذکر شده عوامل دیگری وجود دارد که باعث سستی بذر می شود به عنوان 
مثال گاهی در محتویات داخلی بذر مواد شيميایی خاصی وجود دارد که مانع از فعال شدن جنين و جوانه زدن 
آن می شود. همچنين گاهی بذر در شرایط کاماًلً خشک قرار گرفته و این عدم رطوبت کافی علت خواب بذر 
است و یا گاهی نيز طی نشدن یا برطرف نشدن نياز نوری و دمایی بذر می تواند عامل به خواب رفتن بذر باشد.

بذرها در طبيعت با قرارگرفتن در شرایط خاص دوره سستی خود را طی کرده و شروع به رشد می کنند به عنوان 
مثال از قرارگرفتن در محيط های گياهی و جانوری یا طی کردن فصل زمستان و دوره سرما می توان نام برد.

تیمارهایالزمبرایازبینبردنسختیپوستهبذر

با از بين بردن سختی پوسته بذر شرایط خروج جوانه، تبادالت گازی و دمایی محيط داخل و خارج پوسته 
فراهم می شود. این تيمارها شامل استفاده از مواد شيميایی و روش های فيزیکی می باشد که از عمده ترین 

آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1-استفادهازروشهایشیمیایی: با استفاده از خاصيت مواد شيميایی سعی می شود سختی پوسته 

از بين برود یا سختی و مقاومت پوسته کاهش پيدا کند.
2-تغییراتدما:با استفاده از سرد و گرم کردن متوالی بذرها، مثاًل قرار دادن آنها در آب سرد و گرم یا 
قرار دادن بذرها تحت تاثير هوای خشک و گرم و حرارت دادن آنها با آتش می توان سختی پوسته را از بين برد.

3-فاسدکردنپوسته: بسياری از بذرها چنانچه در شرایط بسيار مرطوب و گرم و یا در معرض برخی 
از مواد شيميایی قرار گيرند دچار فساد شده و سختی پوسته آنها از بين می رود.

4-برشدادنیاسوراخکردنبذر:در این روش قسمتی از پوسته را برش داده یا سوراخ می کنند تا 
قدرت جوانه زنی تحریک شود. برش قسمتی از بذر چون شب خسب و آکاسيا متداول است.

5-سایشبذر:در این روش بذرها را با موادی چون خرده شيشه یا سنگ ریزه مخلوط کرده و در یک 
ظرف به شدت تکان می-دهند. این امر سبب سایش پوسته می شود.

تیماربذرهایدارایجنیننارس

برای این دسته از بذور با توجه به علتی که سبب نارس ماندن جنين شده است باید تيمار مناسب در نظر 
گرفته شود. در بيشتر موارد بذرهای مورد نظر را می توان در شرایط دمایی و رطوبتی مشابه به شرایط محيط 
رویش در زمان تشکيل بذر قرار داد. سستی حاصل از نارس بودن جنين بيشتر در بذر درختان مناطق معتدل و 

سرد مشاهده می شود. 
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چند نمونه از تيمارهای مهم دیگر که برای از بين بردن سستی بذر استفاده می شود به اختصار توضيح 
داده می شود.

1-استفادهازآبورطوبتدرتیماربذر:از آب سرد یا گرم به صورت ساکن یا جاری در تيمارهای 
مختلف استفاده می شود. ساده-ترین شکل آن استفاده از آب خيساندن و خشکاندن متوالی بذر است. این 

تيمار را به روش های مختلف انجام می دهند.
آبسرد: بذرها را پس از ساعت ها خيساندن در آب، در برابر نور خورشيد پهن کرده و به طور مرتب 
زیرورو می کنند تا خشک شوند. در این روش گاه بذرها را برای چندین روز در آب سرد قرار می دهند و یا 
حتی چندین روز متوالی مرتباً خشک کرده و دوباره در آب خيس می کنند تا عالئم سبز شدن نمایان شود.

آبگرم: در این روش بذرها را در آب گرم خيس و سپس خشک می کنند. مدت زمان خيساندن و خشک 
کردن و تعداد دفعات آن بسته به نوع بذر متفاوت است. گاه بذرها را در آب گرم تا بسيار گرم قرار داده و 

سپس دمای آن را به کندی پایين می آورند.
2-محیطمرطوب:بذرها را به تنهایی یا مخلوطی از شن، ماسه و کود تحت شرایط رطوبت باال قرار 
می دهند. با توجه به دمایی که برای محيط در نظر می گيرند، این تيمار می تواند تيمار رطوبت سرد یا رطوبت 

گرم تلقی شود.
3-تیماراسید: اسيد سولفوریک غليظ متداول ترین اسيدی است که به منظور تيمار دادن بذر به کار 
می رود. در این روش بذرها را با توجه به نوع آنها به مدت چند دقيقه تا چندین روز در محلول اسيد غليظ 
قرار داده وسپس آنها را با مقدار زیادی آب شستشو می دهند تا رویه بذرها به طور کامل از اسيد پاک شود. با 

توجه به خطر کار با اسيد باید به موارد ایمنی زیر توجه داشت.
-  هرگز به محلول اسيد، آب اضافه نکنيد و بذرهای با رطوبت زیاد را در داخل اسيد قرار ندهيد.

-  از وسایل ایمنی چون ماسک، دستکش، عينک و لباس مناسب استفاده شود.
-  برای مقابله با خطر پاشيده شدن اسيد، محلول های ضد اسيد در دسترس داشته باشيد.

-  برای تخليه اسيدهای مصرفی، تدابير مناسب اندیشيده شود.
مواد  از  متناوب  الیه های  ميان  در  را  بذرها  آن  در  که  است  روشی  استراتیفیکاسیون: تیمار -4
محيط  می دهند.  قرار  بذر  نوع  به  توجه  با  مشخصی  زمان  مدت  برای  ماسه  و  شن  مانند  رطوبت  جاذب 
مذکور با اضافه کردن آب مرطوب شده و به علت وجود مواد جاذب رطوبت، محيط مرطوب باقی می ماند. 
از مواد جاذب رطوبت استفاده می شود و آنچه مشخصه  امروزه در تيمار استراتيفيکاسيون از مجموعه ای 

حتمی استراتيفيکاسيون است، دمای پایين، مواد جاذب رطوبت و رطوبت محيط بذر می باشد.
ساده ترین نوع این تيمار آن است که در داخل جعبه های بزرگ، یک الیه از شن و ماسه آماده می کنند و سپس 
یک الیه بذر قرار داده و سپس یک الیه دیگر از شن و ماسه به آن اضافه می کنند و یک الیه بذر و به همين ترتيب 
کار را ادامه می دهند. باید توجه داشت که مخلوط مذکور همواره مرطوب نگه داشته شود و امکان تهویه بذرها 
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فراهم باشد. استراتيفيکاسيون سرد برای بيشتر بذرهای مناطق معتدله مناسب است زیرا محيطی مشابه 
شرایط زمستان گذرانی بذر در پای درختان مادری پدید می آید. در روش-های مختلف استراتيفيکاسيون 

باید به موارد زیر توجه داشت.
-  از سرد و گرم شدن بذرها جلوگيری شود.

-  دقت شود بذرها همواره مرطوب بمانند.
-  دقت شود مخلوط در ضمن زهکشی مناسب، از تهویه مناسبی برخوردار باشد.

-  طول زمان استراتيفيکاسيون به نوع بذر بستگی دارد. به هر حال این زمان نباید آنقدر ادامه یابد که ریشه 
بذرها به حدی بلند شود که در موقع خارج کردن و کاشت در محل اصلی، به ریشه صدمه وارد شود. باید 
توجه داشت که زمان مناسب برای پایان دادن به استراتيفيکاسيون، زمانی است که عالیم اوليه جوانه زدن بذر 
فراهم شده باشد. در روش های جدید، مخلوط بذر را به جای انباشت الیه الیه، در کيسه هایی که امکان تهویه 

بذرها فراهم است ریخته و تحت شرایط دمای پایين و رطوبت کافی قرار می-دهند.
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مقدمه

اساسی ترین کار درشروع جنگلکاری، توليد و استقرار نهال خواهد بود و با توجه بهاینکه جنگل کاری پر 
هزینه و بسيار پر زحمت می باشد لذا باید نهال سالم و مناسب که از بذر مطلوب توليد شده باشد به عرصه 
کاشت منتقل شود بذر درختان ميوه و درختان غيرمثمر را معموالًً ابتدا در خزانه مي کارند و نهال  هاي حاصل 
را پس یا قبل از پيوند زدن به محل اصلي منتقل مي نمایند. به این نوع خزانه نهالستان مي گویند. هدف از 

ایجاد نهالستان تأمين و انتخاب نهال  هاي مناسب و قوي براي عمل پيوند زدن مي باشد.
براي احداث نهالستان خاک را به طور عميق در پایيز شخم مي زنند و با انجام عمليات خاک ورزي ثانویه 
کلوخه را خرد و نرم و سطح خاک را مسطح مي سازند، سپس با افزودن کود حيواني و شيميایي، حاصلخيزي 
خاک را تقویت مي نمایند و در پایان با بيل و یا با شيار سازها زمين را به صورت جوي پشته در مي آورند تا 
امکان کاشت بذر درختان مهيا گردد. معموالًً خاک کف جوي ها را با افزودن ماسه قدري سبک نموده، بذرها 

را در آن مي کارند. 

تعریفنهال

نهال عبارتست از گياه نوپای توليد شده از بذر یا قلمه، خوابانيدن یا پاجوش است که از رشد و نمو آن 
بوته، درختچه یا درخت به  وجود می آید. بنابراین نهال می تواند به صورت جنسی از طریق بذر یا به صورت 
غير جنسی از طریق قلمه، پاجوش یا خوابانيدن به وجود آید. به نهالی که از طریق کاشت بذر توليد می شود 
دآن هال ) دانه + نهال( یا نهال جنسی گفته می شود. نهال می تواند پيوندی یا غير پيوندی باشد، به این صورت 
که پس از جوانه زدن بذر یا ریشه دار شدن قلمه یا پاجوش روی آن ها از ارقام مرغوب در زمان مناسب پيوند زده 
می شود و به عنوان نهال پيوندی و یا این که بدون انجام عمل پيوند به عنوان نهال غير پيوندی شناخته می شود.

نهالگواهیشدهومرغوب

نهال گواهی شده و مرغوب نهالی است که عاری از هر گونه آفت، بيماری، نماتد و علف های هرز انگل باشد و در 
صورتی که پيوندی است از نظر نوع رقم پایه و پيوندک کاماًلً مشخص و از هر نظر مورد تأیيد کميته فنی نظارت 

بر تهيه و توزیع نهال وزارت جهاد کشاورزی بوده و دارای گواهی سالمت و بهداشت و کنترل کيفيت باشد. 

ویژگیهاییکنهالخوبومرغوب

به طور کلی یک نهال خوب و مرغوب باید دارای خصوصيات زیر باشد:
1-  نهال پيوندی باید دارای پایه و پيوندک مشخص باشد.

2-  جوانه های روی تنه نهال بایستی سالم و قوی باشد و به اصطالح کور نکرده باشد.



تولیدنهالوجنگلکاری

188

3-  نهال باید یک تنه بوده و چند شاخه نباشد. 
4-  ریشه، تنه و شاخه های نهال باید کاماًلً سالم و شاداب بوده و حالت طبيعی داشته و عاری از هر گونه 

آلودگی و ابتال به آفات، امراض، نماند و با علف های هرزانگل باشد. 
5-  ریشه یک نهال خوب نباید پيچ خورده باشد.

6-  یک نهال خوب باید دارای ریشه فراوان باشد.
7-  ساقه نهال نباید زخمی باشد و ریشه هی زخمی و شکسته هرس شود.

8-  نهال گواهی شده باید به اندازه کافی رشد طولی و قطری داشته باشد. 
9-  یک نهال گواهی شده باید دارای برگ گواهی سالمت و بهداشت باشد.

10-  نهال خوب دارای اتيک و شناسنامه است.

آشناییباتولیدنهالپهنبرگان

بلوط: بلوط دارای برگ های درخشان و دندآن های است و بومی سواحل مدیترانه شرقی می باشد. در ایران 
بلوط هميشه سبز بيشتر در در دامنه رشته کوه زاگرس می روید. بلوط ها درختانی هستند دارای شکل توپر، 
حجيم و گسترده با تاجی گنبدی شکل و برگ های موج دار در لبه و همچنين ميوهای که درون یک محفظه 
فنجان مانند قرار دارد. گلدهی در ماه های اردیبهشت و خرداد و بذرها بين شهریور تا مهر ماه می رسند. گل ها 
یک پایه می باشند و گرده افشانی بوسيله باد صورت می گيرد. بلوط کاری به دو صورت کاشت در گلدان و کاشت 
در طبيعت قابل انجام است. کاشت بلوط به صورت مستقيم در عرصه های جنگلی هميشه بهترین نتيجه را 
در پی داشته است، مشروط بهاینکه امکان حفاظت از نهالهای نو رسته وجود داشته باشد. مزیت کاشت بلوط 
در گلدان، امکان مراقبت از نهال و حفاظت از آن است، از طرفی ایجاد تنش و آسيب به ریشه گياه هنگام 
انتقال به طبيعت از تهدیدات این روش به شمار می رود. برای شروع باید درشت ترین و سالم ترین دانه بلوط 
را انتخاب کنيد. دانه هایی برای کاشته شدن مناسبند که به تازگی از درخت افتاده و رنگشان سبز درخشان 
باشد. دانه هایی که رنگشان قهوه ای  شده باشد اصاًل به درد کاشتن نمی خورند چرا که دانه های پيری هستند 
که قدرت جوانه زنی خود را از دست داده اند. همچنين دانه های سوراخ دار را باید دور ریخت. در موقع کاشت، 
ابتدا بذرها را درون ظرف آب فرو می برند و آن هایی را که شناور می مانند دور می اندازند چون غيرقابل کاشت 

هستند. این گياه به آبياری زیادی نياز ندارد و در مقابل خشک سالی مقاوم است. 
توسکا: توسکا درختی است برگ ریز و فقط دو گونه توسکای یيالقی و قشالقی در ایران دیده می شود. 
درختان توسکا از درختان سریع الرشد جنگل  هاي مرطوب شمال هستند و دیرتر از بقيه گونه های خزان کننده، 
ابتدا به رنگ سبز می باشد و در نهایت قهوه ای رنگ  خزان می کند. ميوهاین درخت توت مانند بوده در 
تا دمای 15- درجه  و  نياز دارد  زیاد  آبياری  به  اما  باتالقی رشد نمی کند  می شود. این گياه در خاک های 

سانتی گراد را تحمل می کند. 
تکثير این درخت به سه روش کاشت بذر، جدا کردن پاجوش و پيوند زدن امکان پذیر است. بذر نيازی به 
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تيمار خاصی ندارد و در عمق 2 تا 2/5 سانتی متری در خاک سبک و مرطوب با پوششی از ماسه در اسفند و 
فرودین می توان کاشت. اما اگر بذرها در ابتدا پاک شده و سه تا پنج ماه بصورت استراتيفه ) چينه سرمایی 
یا سرمادهی مرطوب ( در ميان ماسه بمانند درصد جوانه زدن آن ها بيشتر می شود. بذرهای این گياه را باید 
به محض رسيدن در شاسيهای سرد کشت کرد. کشت بذرها باید در بهار انجام شود. وقتی اندازه نشاها به 
حدی رسيد که در هنگام جابجایی آسيب نمی دید، آن ها را به زمين اصلی منتقل می کنند. قلمه های گياهی 
را می توان در ماه های دی و بهمن تهيه و در اسفند ماه در فضای باز کاشت در صورت داشتن امکانات گل 

خانه ای قلمه های علفی با 3000 ميلی گرم در ليتر اکسين )اسيد ایندول بوتریک( ریشه دار می شوند.
افرا: درخت افرا یکی از زیباترین درختان موجود در جهان می باشد. ارتفاع آن از نيم متر تا 7 متر متغير 
است و برگ های آن متنوع و سبز تا قرمز می باشند. در مناطق بومی خود در حاشيه جنگل ها و زیر سایه 
درخت های بزرگ تر رشد کرده و به شرایط آب و هوایی معتدل عادت دارد. بعضی از گونه های معروف درخت 
افرای برگ  افرای نروژی،  یا  افرای کوهستانی  افرای دشتی،  یا  افرای پر چينی  افرای سياه،  از  افرا عبارتند 
چناری، افرای سرخ و افرای قرمز ژاپنی. افرا را می توان از طریق کاشت بذر، قلمه زدن و پيوند زدن تکثير 
کرد. این گياه حساس به یخ بندان و آفتاب سوختگی و بادهای شدید است. ميوه های افرا در تابستان و بذر 
اکثر افراها در پائيز می رسند. قبل از کاشت اگر بذر به مدت یک هفته در آب غوطه ور باشد و هر روز آب آن 
عوض شود در جوانه زنی مؤثر خواهد بود. به طور کلی نباید گذاشت بذر درختان افرا خشک شود. جهت بهبود 
فرآیند جوانه زدن بهتر است بذرها به مدت 100 روز در یخچال قرار گيرد )استراتيفه کردن(. موقع کاشت در 
عمق یک سانتی متری با پوشش نازک از ماسه و در محلی سایه دار کاشته می شود. جوانه زدن از 40 تا 120 
روز متغير است. جهت تکثير افرا از طریق قلمه از قلمه چوب نرم و یا قلمه پوب نيمه سخت استفاده شده و پس 
از قراردادن ته قلمه در هورمون ریشه زایی ته قلمه در بستری حاوی مقادیر مساوی از پيت ماس، پرليت و شن 

درشت قرار داده می شود )شکل 1(. 
 پيوند در فضای باز و در خزانه روی نهال های بذری با استفاده از پيوند یا شکمی از نيمه تابستان تا آخر 
تابستان انجام می شود و در بهار سال بعد به محض رویش پيوندک نهال از باالی آن سربرداری می شود. در 
صورتی که امکانات گلخانه ای در دسترس باشد گياهان پایه بذری یکساله در خزانه که در پائيز سال اول به 
داخل گلدان های کوچک منتقل شده اند و در طی سال دوم در درون گلدان بوده اند، در آخر زمستان )اواخر 
بهمن یا اوایل اسفند( برای آماده شدن پيوند زنی به گلخانه آورده می شوند به محض اینکه ریشه ها عالمت 
رشد را نشان دادند پایه برای پيوند زدن آماده است. برای این منظور قباًل پيوندک را به صورت شاخه در طول 

فصل رویشی جمع آوری و در یخچال نگهداری می نمایند.
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شکل1-  قلمه علفی افرا

راش: راش از بهترین و ارزنده ترین درختان جنگلي شمال ایران است. این درخت بيشتر مخصوص مناطق 
جنگلي و معتدل نيمکره شمالي است و ارتفاع آن تا 30 متر می رسد. این درخت هر پنج سال یکبار بذر 
فراوان توليد می کند. درخت راش دارای ریشه های سطحی است و برای خاک های کم عمق و آهکی مناسب 
می  باشد. افزایش راش طبيعی و با بذرافشانی خود درخت یا بذر پاشی در زمين اصلی در پایيز یا زمستان 

انجام می گيرد. 
نمدار: نمدار بومی مناطق معتدل نيمکره شمالی می باشد. در کشور ما این درخت جزء گونه های ارزشمند 
جنگل های شمال محسوب می شود. این درخت سرعت رشد باالیی دارند بين 20 تا 40 متر ارتفاع این درخت 
می باشد و قطر تنه آن در حدود 1 متر می باشد. بهتر است این درخت در نيم سایه قرار داشته باشد. تکثير این 
گياه به روش کاشت بذر می باشد. بذرها دوره خواب داشته و یک سال در خواب می مانند و در سال بعد سبز 
می شوند. بذرها را در اواخر مرداد به صورت نارس چيده و می کارند. استفاده از پاجوش در فصل خواب نيز 

یکی دیگر از روش های ازدیاد نمدار برگ کوچک می باشد.
گردو: منشاء گردو ایران و مناطق اطراف آن می باشد. درخت گردو در طول تابستان نسبت به گرما و سرمای 
بيش از حد حساس است اما در طول دوره خواب زمستانه گردو می تواند سرمای 11- درجه سانتی گراد 
را بدون خسارت جدی تحمل کند ولی پس از شروع رشد، سرمای 2- تا 3- درجه سانتی گراد موجب از 
بين رفتن برگ ها، شاخه ها و گل ها می شود. دمای باالتر از 38 درجه سانتی گراد موجب آفتاب سوختگی 
پوست سبز و چروکيدگی مغز گردو می شود و گاهی اوقات نيز ميوه ها پوک می شوند. گردو از طریق جنسی 
)بذر( و یا به روش غيرجنسی زیاد می شود. نهال های گردوی بذری نيز معموالًً به عنوان پایه مورد استفاده 
قرار می گيرند برای جوانه زنی رشد خوب استراتيفيه کردن الزم است. بذور گردو در فصل بهار و در عمق 7 
سانتی متر خاک کاشته می-شوند، فاصله بين بذرها و فاصله ردیف های کاشت به مدت زمانی که نهال ها در 
خزانه باقی خواهند ماند بستگی دارد بطوری که اگر مدت نگهداری نهال ها در خزانه دو سال یا بيشتر باشد 
فاصله ردیف های کاشت یک متر و فاصله بين نهال ها 30 سانتی متر در نظر گرفته می شود. به منظور مراقبت 
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از نهال های پيوندی یک سال قبل از انتقال نهال ها به محل اصلی باید ریشه های سطحی آن ها در عمق 20 
تا 25 سانتی متری سطح خاک بریده شود. ازدیاد رویشی گردو شامل روش های پيوند شاخه، پيوند جوانه، 

خوابانيدن و ریز ازدیادی است هرچند ریشه زایی قلمه های گردو موفقيت چندانی نداشته است. 
زبانگنجشک)ون(: درخت زبان گنجشک یکی از گونه های گياهان گل دار که بيشتر بومی اروپا است 
گل های این درخت قبل از باز شدن برگ ها نمایان می گردند. سرمای زیاد و ممتد را نمی پذیرد. در گستره 
وسيعی از انواع خاک ها رشد می کند اما مخصوص خاک هایی با ساختار آهکی است. در پایيز بذر را می توان 
در هوای آزاد کاشت و یا بذر را در ماسه نگهداری )به مدت 4 ماه در دمای 4 درجه سانتی گراد( و در بهار 

سال بعد کاشته شود. 
سنجد: سنجد درختی است خزان کننده با ارتفاع 7-5 متر که روی ساقه آن خارهایی نيز وجود دارد. 
ميوه ها زرد و نارنجی که در تابستان می رسند. بعد از کاشت نهال سنجد در سال اول آبياری باید به طور منظم 
انجام شود تا توسعه ریشه به خوبی انجام گيرد. آبياری بيش از حد باعت خزان زود رس می شود. سنجد سرما 
را تا 34- درجه سانتی گراد به خوبی تحمل می کند. نهال سنجد به-وسيله بذر و همچنين از طریق قلمه و 
خوابانيدن قابل تکثير است. نهال های ریشه در پایيز که هنوز یخ بندان آغاز نشده از خاک خارج می شوند 
زیرا ریشه تازه در اثر هوای سرد خشک بسرعت آسيب می بيند بدین منظور ریشه ها باید با خاک اره یا 
خاک علوفه پوشانده شوند. در صورتی که بخواهيم درخت سنجد را به طور وسيع کشت نمائيم تکثير بایستی 
ازطریق بذر صورت گيرد که پس از پایان یخ بندان بذرها را به فاصله 25 سانتی متر کشت می کنند. کاشت 
بذر سنجد در محل سرد در پایيز اما کاشت قلمه  هایی که دارای چوب سبز هستند در اواخر بهار یا اوایل 

تابستان و قلمه نيمه سبز در فصل تابستان و پيوندزدن در آخر زمستان انجام می شود. 
اقاقیا: اقاقيا درختی خزان پذیر و سریع الرشد و غالباً چند تنه ای می باشد. خوشه های آویخته گل های 
معطر سفيد و صورتی رنگ درخت اقاقيا در اواسط بهار و اول تابستان ظاهر می شوند. این درخت از پایيز تا 
بهار دانه توليد می کند که می توان به راحتی آن ها را کاشت. درختان بعد از این که شش ساله شدند قادر 
به توليد دانه می شوند. بهترین بذر توسط درخت اقاقيا زمانی توليد می شود که درخت 15 تا 20 ساله است. 
یکی از روش های تکثير اقاقيا بوسيله بذر است. چون پوسته بذر سخت و غيرقابل نفوذ است باید در پایيز 
کشت شود و یا بذر را به مدت دو دقيقه در اسيد قرار داد. روش دیگر تکثير اقاقيا پيوند است، معموالًً ارقام 
زینتی در ماه-های اردیبهشت تا شهریور بوسيله پيوند زدن تکثير می یابند. راه دیگر تکثير بوسيله پاجوش و 
یا ریشه جوش و قلمه ریشه است که در فصل خواب صورت می گيرد. جدا کردن و کاشت ریشه جوش ها در 

فصل پایيز و یا قلمه های ریشه در فصل زمستان امکان پذیر است.
اکالیپتوس:اکاليپتوس درختی هميشه سبز و بومی استراليا است که رشد سریعی دارد. ظاهر این درخت 
بسيار شبيه بيدمجنون است با این تفاوت که برگ ها سبز تيره، خشن، بزرگ تر و کشيده است. پوست این 
درخت هر 3سال یکبار جدید می شود و در برخی از گونه ها، پوست قدیم از بين نمی رود بلکه پوست جدید 
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بر روی پوست قدیم اضافه شده و تنه ضخيم می شود. اکاليپتوس-ها معموالًً از طریق بذر که در بهار کاشته 
می شود تکثير می  شوند. هيچ گونه دوره خواب در بيشتر گونه های آن وجود ندارد لذا بذرها قادر هستند 
به فوریت پس از کاشت جوانه بزنند. نهال های اکاليپتوس بسيار به بيماری مرگ گياهچه حساس هستند 
بنابراین بذر آن ها معموالًً در کرت هایی در سایه که خاک آن ضدعفونی شده کاشته می شود. بذر به علت 
مخلوط  با خاک  بوسيله شن کش  و سپس  کاشته  ماسه ای  در خاک  و  و سطحی  بطور دست پاش  ریزی 
می گردد. چون ریشه های درخت جوان نمی توانند دوره خشکی را تحمل نمایند لذا بهتر است گياهان جوان 
همواره با گلدان یا کيسه پلی اتيلنی جابه جا گردند و یا بهتر است بذرها مستقيماً درون کيسه کاشته شوند. 
شروع ریشه زایی در قلمه اکاليپتوس مشکل است. همچنين این گياه از طریق قلمه قابل تکثير است اگرچه 
ریشه دار شدن قلمه ها تا حدودی مشکل و نياز به هورمون های ریشه زایی است. بهترین زمان تهيه قلمه ها در 
بهار و یا تابستان از شاخه های جوان و طول قلمه ها نيز در حد 12 تا 15 سانتی متر مناسب است. قلمه را از 
زیر گره ) محل اتصال برگ به ساقه( جدا و برگ های قلمه بجز دو تا سه عدد برگ انتهای قلمه قطع می شود. 
وجود برگ به طور کل موجب از دست دادن رطوبت قلمه در طی ریشه زایی می شود اما از طرفی وجود برگ ها 

به دليل توليد هورمون های مناسب ریشه زایی الزم است. به همين دليل تعداد برگ ها را کاهش می دهيم. 
کهور:کهور گونه ای از درختان صحرایی و هميشه سبز بوده که بومی جنوب شرقی آسيا از جمله ایران 
است. زیستگاه طبيعی این گياه سراسر دشت ها، بيابآن ها، کوهپایه ها و قله کوه ها در مناطق گرمسيری و 
نيمه گرمسيری می باشد. تمام قسمت های آن مفيد و قابل استفاده می باشد از این رو پادشاه صحرا نيز ناميده 
می شود. سرعت رشد  این گياه متوسط و دارای عمر بسيار طوالنی است )معموالًً باالی 400 سال(. بذر این 
درختان بسيار مورد عالقه حشرات و بخصوص جوندگان و حتی علف خواران است و باید در انبار کردن و 
نگهداری و کاشت بذرها این مساله را مد نظر قرار داد. توليد نهال به روش کاشت بذر می باشد که برای این 
منظور باید در بهار ابتدا دانه های گياه را به مدت یک روز در آب قرار داده و سپس اقدام به کاشت آن گردد. 
حرا:حرا یا مانگروها از درختان شوری پسند باتالقی است. این درختان دارای ارتفاع 3 تا 6 متر با شاخ و 
برگ سبز روشن هستند. مناطق حراخيز ایران عبارتند از تياب، جاسک، چاربهار و کناره های شمالی و غربی 
جزیره قشم. این درختان یک دوره رویشی منظم دارند و معموالًً در اواخر تيرماه و اواسط مردادماه به گل 
می نشينند و ميوه می  دهند. ميوه حرا، بادامی شکل است که دانه آن روی درخت مادر می روید و نهال توليد 
می کند. سپس از درخت جدا شده و داخل مرداب می افتد. زمان مناسب کاشت نهال، نيمه دوم ماه )دارای 
کمترین مد( است. حرا با بذر و به صورت نهال گلدانی نيز تکثير می گردد. بذر آن در حال حاضر از توده های 
موجود در سواحل جنوب کشور جمع آوری می شود. کاشت بذر در گلدان و انتقال نهال یک ساله و بدون 

بازکاشت به بستر اصلی صورت می پذیرد.
کنار: کنار درختی است که مقاوم به خشکی بوده و ریشه های عميق آن، درخت را قادر می سازد تا در 
شرایط تنش رطوبتی شدید زنده بماند. گونه های کنار گرما دوست بوده برای مناطق گرم بسيار مناسب 
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هستند. مناسب ترین دما جهت رشد کنار دمای 35-25 درجه سانتی گراد می باشد و در دمای باالتر از آن 
تشکيل ميوه کاهش می یابد. درجه حرارت های زیرصفر و یخ بندان باعث آسيب رسيدن به شاخه های جوان و 
ميوه های در حال توسعه می شود. کنار به خوبی تا ارتفاع 800 متر از سطح دریا رشد می کند. روش های 
تکثير بصورت جنسی )بذر( و غيرجنسی )قلمه و پيوند( می باشد. می توان پوسته سخت بذرها را با استفاده 
از وسایل گوناگون شکسته و یا در آن ها ترک ایجاد کرد که در این صورت در مدت یک هفته بذور کاشته شده 
سبز می شوند ولی در غير این صورت ممکن است 3 تا 4 هفته زمان برای سبز شدن آن ها نياز باشد. نهال 
بذری یا نهال  پيوندی کنار را در فصل بهار یا پائيز می توان کشت نمود، هرچند در مناطق خشک همزمان با 

آغاز دوره بارندگی است.
درختآزاد: درخت آزاد در گویش های گوناگون زبان فارسی به آن آزار. آزاد دار. نيل. سياهدار. سيادور و 
آقچه آغاج نيز ناميده می شود. درخت آزاد. جزو درختان بلند قامت است و ارتفاع آن به 25ـ 35متر و قطرش 
به بيش از یک متری می رسد. عمر درخت آزاد، طوالنی و پوست تنه آن، صاف و نقرهای تا خاکستری است. 
گل های این درخت نر یا نر و ماده )هرمافرودیت(. ناشکوفا. دارای سطحی صاف و خشن است. زمان گل دهی 
در اردیبهشت ماه می باشد. تکثير این گياه به سه روش قلمه چوب نرم در تابستان، پيوند زدن در زمستان و 

کاشت بذر در پایيز انجام می شود.
انجیر:گل  نر و ماده درخت انجير از یکدیگر جدا ولی روی یک پایه قرار دارد، به عبارت دیگر انجير 
گياهی یک پایه است. انجير زمستان های مالیم همراه با بارندگی های پراکنده و تابستان های گرم را ترجيح 
می دهد. انجير از طریق جنسی و غيرجنسی قابل تکثير است. در تکثير بوسيله قلمه، شاخه های 2 و 3 ساله یا 
شاخه های رسيده یک ساله را به بزرگی حدود 20 سانتی متر در پائيز تا اواخر زمستان پس از ریختن برگ ها و قبل 
از بيدار شدن جوانه ها تهيه و دسته بندی کرده تا بهار سال آینده در خاک مرطوب نگه می دارند سپس در 
بهار آن ها را می کارند. هنگام کاشت تنها آخرین جوانه باید از خاک بيرون باشد. یکسال بعد قوی ترین آن ها 
که بهتر از سایر قلمه ها رشد کرده اند جدا کرده در اردیبهشت ماه در محل کاشت اصلی می کارند. همچنين 
درختان انجير نيز معموالًً از طریق پاجوش تکثير می شود. ازدیاد به وسيله قلمهاین برتری را نسبت به پاجوش 
دارد که گياه حاصل از قلمه مقاومت بيشتری در مقابل سرما از خود نشان می دهد. در موارد بخصوص انجير را 
بوسيله پيوند شکمی و یا خوابانيدن نيز زیاد می کنند.  ازدیاد جنسی به وسيله بذر تنها برای انواعی از انجيرها 

ممکن است که پس از گرده افشانی ميوه هایشان بذر می دهند. 
توت: در ایران دو گونه آن به نام توت سفيد و توت سياه شناخت شده است. در واقع اصل درخت توت از 
چين است که در ایران توانسته در نواحی مرطوب شمال و در نقاط خشک و کم آب خوب سازگار شود. درخت 
توت برای  این که دوره خواب خود را بگذراند و توليد جوانه های گل کند به 90-60 روز با دمای 5 درجه 
سانتی گراد نياز دارد. ازدیاد درخت توت مثل بيشتر درختان ميوه، به دو طریق جنسی و غير جنسی صورت 
می پذیرد. در روش تکثير جنسی از بذر درختان برای توليد نهال استفاده می شود. برای تکثير توت سياه باید 
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در بهمن ماه بذر آن را کشت کرد و در یک محيط سرد قرار داد تا در اوایل بهار جوانه زند هرچند ممکن 
است 12 ماه به طول انجامد. مهم ترین روش های تکثير غيرجنسی عبارتند از پيوند، قلمه و خوابانيدن. برای 
انجام پيوند می توان از پایه های توت سفيد، شاه توت و توت مجنون استفاده کرد. برای پيوند در درخت توت 
می توان از انواع پيوند مثل پيوند اسکنه، پيوند پوست، پيوند روی ریشه استفاده نمود از روش خوابانيدن در 
زمانی که تعداد کمی نهال بزرگ مورد نياز باشد استفاده می-شود. از دیگر روشهای تکثير درخت توت، قلمه 

زدن است که به دو صورت قلمه زدن چوبی و سبز انجام می گيرد.
توس: درخت توس در ارتفاعات طالقان و آذربایجان غربی )شمال دریاچه اروميه( دیده می شود. توس از 
لحاظ صفات و شرایط رشد شباهت زیادی با صنوبرها دارد. این درختان در ارتفاعات بهتر از نواحی پست رشد 
می کنند و بيشتر نيازمند خاک های کمی اسيدی و مرطوب با زهکشی مناسب هستند. توليد نهال از طریق بذر 
انجام می شود. بذرها برای جوانه زنی نيازمند سرمای مرطوب در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 3-1 ماه 
هستند. روش دیگر بذرکاری در پایيز است. تکثير از طریق قلمه مشکل است و تنها می توان قسمت انتهایی 
شاخه های جوان را جدا کرده و در زیر سيستم مه افشانی با استفاده از هورمون ریشه زایی آن ها را ریشه دار کرد. 
داغداغان: داغداغان بومی نواحی مدیترانه بوده و در جنگل های شمال ایران تقریباً دور از ساحل انتشار 
دارد. این درخت توانایی رویش در ارتفاعات باال و شرایط سخت را داراست و ریشه های قوی آن در شکاف 
نيز مشهور  به درخت صخره شکن  به همين خاطر،  و  باعث متالشی شدن آن ها شده  نفوذ کرده  صخره ها 
می باشد. به طورکلی داغداغان درختی مقاوم نسبت به خشکی و آلودگی محسوب شده. تکثير این درخت به 
روش کاشت بذر می باشد. بهمن و اسفند ماه های مناسبی جهت کشت بذر در گلخانه و یا شاسی سرد است. 
هرچند ممکن است جوانه زنی بذر 12 ماه طول بکشد. وقتی جوانه ها به اندازه کافی بزرگ شدند آن ها را به 

گلدآن های مجزا منتقل کرده و در بهار یا تابستان آن ها را به بيرون از گلخانه انتقال می دهند.
تاغ: تاغ درختچه ای بومی کشورهای فلسطين، اردن، مصر، عراق، عربستان و ایران می باشد. این درختچه 
مقاومت زیادی در برابر خشکی و گرما دارد و به علت سيستم ریشه ای گسترده ای که دارد جهت گسترش 
کویر از آن استفاده می شود. گونه های متعددی از جنس تاغ وجود دارد اما در ایران 3 گونه سفيد، زرد و سياه 
تاغ وجود دارد. پراکنش جغرافيایی این درختچه در کشور ایران در کرمان، سيستان و بلوچستان و سمنان 
می باشد. این درخت با آب و هوای خشک و زمين های نسبتاً شور نواحی کویری بسيار سازگار بوده و در 
خاک های سبک و شنی و همچنين بر روی تپه های شنی بخوبی رشد و نمو می کند. جهت توليد نهال از 
روش کاشت بذر و قلمه چوب نيمه سخت استفاده می شود. بذر  این گياه در بهار در گلخانه کشت شده و وقتی 
به اندازه کافی رشد کرد به گلدان های مجزا منتقل می شوند. بهتر است گلدان ها در طول مدت اولين زمستان 
در گلخانه بمانند و پس از آن به بيرون منتقل شوند. قلمه های چوب نيمه سخت را در مردادماه تهيه می کنند.

فندق: فندق درختچه ای که در شرایط آب و هوایی مساعد و خاک بسيار حاصلخيز باشد به سهولت 
جنگلی انبوه بوجود می آورد. درختان فندق به زمستان نسبتاً سرد و تابستان خنک نياز دارند. درختان فندق 
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برای رفع نياز سرمایی باید مدت نسبتاً طوالنی در معرض سرمای متوسط قرار گيرند و برای رفع نياز سرمایی 
خود 1700-800 ساعت دمای کمتر از 7 درجه سانتی گراد الزم دارد. توليد نهال فندق به روش های جنسی 
از طریق بذر و غيرجنسی از طریق پاجوش و خوابانيدن انجام می شود. در تکثير به وسيله بذر کشت فندق 
بالفاصله پس از برداشت مقدار زیادی جوانه زنی را کاهش می دهد. حذف پوسته بذر جوانه زنی را تا 81 درصد 
افزایش می دهد. خواب بذر با یک دوره استراتيفيکاسيون )چينه سرمایی( به مدت 6 ماه برطرف می شود. 
برای از بين بردن خواب بذور فندق بایستی آن ها را به مدت 6 هفته در معرض سرمای 5 درجه سانتی گراد 
قرار داده و سپس به 20 درجه سانتی گراد منتقل کرد. روش تکثير غير جنسی )رویشی( در فندق نسبت به 

روش جنسی عملی و آسان تر بوده و از طریق خوابانيدن، پاجوش و پيوند زدن صورت می گيرد. 
چنار: تکثير این گياه از طریق بذر انجام می شود. استفاده از چينه سرمایی به مدت حدود دو ماه، می تواند 
جوانه زنی آن را بهبود بخشد. بهترین زمان برداشت بذرها در اواخر زمستان یا بهار است. بالفاصله پس از 
برداشت باید بذرها را در شاسی سرد کشت کرده و وقتی که نهال ها به اندازه کافی رشد کردند، آن ها را به 
گلدان  یا زمين اصلی منتقل نمود. همچنين این گياه به روش غير جنسی یعنی ریشه دار کردن قلمه های 
چوب سخت ) قلمه گيری در زمستان از چوب بالغ( قابل تکثير می باشد. خوابانيدن نيز یکی از روش های غير 

مرسوم درتکثير چنار است که در فصل بهار یا پایيز انجام می شود.
ملج: ملج بومي جنگل  هاي اروپا و آسيایي شمالي تا ژاپن است و در جنگل  هاي شمال کشور از آستارا تا 
گليداغي و از جلگه تا ميان بند و همچنين در جنگل های ارسباران پراکنش دارد و که چوب آن از زیباترین 
صورت  باد  توسط  افشانی  گرده  و  هستند  ماده  و  نر  همزمان  گل ها  می رود.  شمار  به  جنگلی  چوب های 
می گيرد. بذرهای رسيده را می توان اوایل خرداد ماه با تکان دادن درخت و سرشاخه ها جمع آوری کرد. 
تکثير  این درخت از طریق بذر می باشد که در زمان کاشت احتياج به دوره سرمادهی بوده و گاهی تا 3 ماه 

باید دروه سرمادهی به طول انجامد. ممکن است جوانه زنی تا یک سال به درازا بکشد.
باداموحشی: بادام کوهی به عنوان گونه اي مقاوم و سازگار به خشکي در مناطق کوهستانی در استانهای 
فارس، خوزستان، سيستان و بلوچستان، یزد، اراک، کردستان، بختياری، تهران، ميانه و لرستان و به طور کلی 
در بيشتر مناطق کوهستانی زاگرس یافت می شود و در انواع مختلف خاک رشد می کند. دما مهم ترین فاکتور 
اقليمي براي پرورش بادام است. بادام براي جوانه زني یکنواخت در بهار به سرماي زمستانه متوسطي نياز دارد. 
مقاومت آن به سرماي زمستان در حد متوسط )کمتر از هلو( است. گل  هاي بادام در بهار از سایر ميوه ها به غير 
از فندق زودتر باز مي شوند و بنابراین نسبت به سرماي دیررس بهاره بسيار حساس هستند. درخت بادام به 
کم آبي و خشکي مقاوم است. کاشت بذر به دو روش کاشت بذر در گلدانهای پالستيکی و انتقال نهال به زمين 
اصلی و کاشت در طبيعت انجام می گيرد. پس از انتخاب و تهيه بذر مناسب باید آن را تيمار کرد. ابتدا پوسته 
سبز روی بادام کوهی را جدا کرده و به مدت 24 الی 48 ساعت در آب قرار داده می شود. بذر بادام کوهی نياز 
به یک دوره سرما جهت جوانه زنی است. در طبيعت با گذراندن یک دوره سرما در فصول پایيز و زمستان نياز 
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سرمادهی بذرها تأمين می شود و بنابراین در بهار سال بعد قادر به جوانه زنی می باشند. بذرها قبل از کاشته 
شدن حتما باید به وسيله ی سمهای قارچ کش ضدعفونی شوند. بهتر است کشت بذر بادام کوهی در اواخر 

پایيز انجام گردد. کشت بذر در زمين اصلی نسبت به نهال کاری دارای مزایای زیر است:
1- صرفه جویی در هزینه: هزینه تهيه نهال، حمل آن به محل، هزینه های کارگری جهت کندن چاله و 

هزینه آبياری بسيار بيشتر از تهيه بذر و کاشت آن می باشد.
2- صرفه جویی در وقت؛ کاشت بذر خيلی سریع تر از کاشت نهال است.

3- مقاومت بيشتر در برابر خشکی؛ نهال ها به آبياری تابستانه در چند نوبت نيازمندند در حالی که بذرهای 
درختان مقاوم احتياجی به آبياری ندارند.

4- نتيجه بهتر؛ به دليل خو گرفتن بذر با محيط.
بارانک:در ایران، بارانک از جنگل های ارسباران در آذربایجان شرقی تا جنگل های گرگان پراکنده  است و 
از گونه های کمياب جنگل های شمال ایران به شمار می آید. چوب بارانک در اروپا قيمت باالیی دارد و به همين 
دليل به آن خاویار جنگل لقب داده اند. این گياه بيشتر با بذر تکثير می شود. اصوالً بذر این گياه دیر سبز است 
جهت بهبود جوانه زنی، سریعاً ميوه ها برداشت و برای مدتی نگه داری شده تا قدری پوسيد شود، سپس آن ها 
را پاک کرده و به مدت 3 یا 4 ماه در دمای 27-21 درجه سانتی گراد و بعد به مدت 5 ماه در دمای 4 درجه 
سانتی گراد در ماسه یا خزه مرطوب نگهداری و در بهار کشت می شود. هرچند کاشت بذر در اوایل تابستان 
در فضای باز به طور طبيعی چنين وضعيتی را نيز به وجود می آورد. بذرهایی که به غير از موارد فوق کاشته 
شوند حداقل به 2 سال زمان برای جوانه زدن نياز دارد. از روش قلمه و پيوند )شکمی( هم نيز برای تکثير این 

گياه استفاده می شود. 
خاس: خاس درخت یا درختچه با برگ های براق و ميوه های سرخ زیبا است. خاس گونه ای سایه پسند و 
گياهی کند رشد محسوب می شود اما در اقليم های خنک و مرطوب رشد خوبی دارد. در برابر گرما و سرما 
مقاوم است ولی محيط خشک را تحمل نمی کند. خاس را می توان با بذر، پيوند و قلمه تکثير کرد. بذر آن 
را یک سال در الیه ماسه می گذارند و سپس در مهر ماه کاشته می شود. زمان مناسب برای پيوند، اسفند ماه 
است. قلمه گيری از شاخه جانبی نيمه خشبی با پوست ساقه )قلمه پاشنه دار( در اسفند ماه در شاسی گرم و 
یا قلمه های چوب نرم در اواخر تابستان یا اوایل پایيز انجام می شود. سپس نهال ها در اردیبهشت یا شهریور 

کاشته می شود. 
آکاسیا: آکاسيا از درختان با ارزش مناطق نيمه گرمسيری است که زمستان را تا حدود 9 درجه سانتی گراد 
به خوبی تحمل می کند. در شمال و بخصوص در مناطق جنوبی ایران در حاشيه خليج فارس این درختان به 
فراوانی در کنار جاده ها و دشت ها دیده می-شوند. از درختان مقاوم در برابر خشکی و کم آبی می باشد. 
برگ های آن از برگچه های ریز تشکيل شده است. در اواخر زمستان  این گونه گل های زرد زیادی را توليد 
می کند که بعد از مدتی تبدیل به غالف های بلندی می شوند. این غالف ها در فصل پایيز و زمستان ریزش 
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کرده و باعث کثيف شدن زیر درختان می شود. آکاسيا از طریق کاشت بذر تکثير می یابد پوشش بذرها با 
خواباندن در اسيد سولفوریک غليظ به مدت 2 ساعت و یا ریختن آب جوش بر روی بذر ها و نگهداری آن در 
آب ریخته شده به مدت 12 ساعت تا حد زیادی نرم می شود. قلمه های برگدار  این گياه تيز در صورت تيمار 

با اسيد ایندول بوتيریک با غلظت 8000 ميلی گرم در ليتر در شرایط مه افشانی ریشه دار می شوند. 
عرعر: خواستگاه عرعر چين، ژاپن، کره جنوبی و بومی تایوان و چين است. این درخت بومی آب و هوای 
استوایی است اما در آب و هوای گرم تا معتدل یافت می شود. گياهی سازگار و تطبيق پذیر با محيط است، 
سرعت رشد زیاد و عمر متوسط از مشخصات آن است. ميوه آن شبيه زبان گنجشک به رنگ نارنجی، قهوه ای 
متمایل به زرد و بالدار است که در انتها تا خورده است. تکثير آن از طریق بذرکاری انجام می شود. هرچند 
بدون تيمار هم بذرها جوانه می زنند ولی نتيجه بهتر با تيمار سرمایی در دمای 4 درجه سانتی گراد در مدت 

دو ماه حاصل می شود. 
صنوبر: صنوبر گياهی پهن برگ، نورپسند و خزان کننده است. گونه های صنوبر دو پایه هستند یعنی 
گل های نر و ماده آن ها هر یک بر روی درختان جدا قرار دارند. بی شک دليل مهم و اصلی انتخاب صنوبر 
جهت پرورش فاکتور مقاوم بودن آن در برابر سرما و رشد سریع آن خواهد بود. به همين دليل در هر نقطه 
کشور، با هر دمایی امکان کاشت نهال صنوبر وجود دارد و می توان با خيال راحت بدون نياز به گلخانه و شرایط 
خاص، با تهيه قلمه های 20 سانتی متری مناسب نسبت به تکثير ان اقدام نمود. تکثير صنوبر عالوه بر قلمه 

)قلمه ریشه، قلمه چوب سخت( از طریق کاشت بذر، پاجوش و پيوند امکان پذیر است. 
گالبیوحشی: انچوچک یا گالبی وحشی یا گالبی جنگلی بومی ایران بوده و درختی خزان دار و کوچک 
که گاهاً ارتفاع ان به شش متر می رسد. این گياه دارای گل های هرمافرودیت )دوجنسی( بوده که گرده افشانی 
آن ها توسط حشرات صورت می گيرد. این گياه به وسيله بذر و استفاده از ریشه جوش تکثير می شود. کشت 
بذرها بالفاصله پس از رسيدن در پایيز و در شاسی سرد انجام می شود تا نياز سرمایی آن برطرف گردد. این 
بذرها معموالًً در اواسط تا اواخر زمستان جوانه می زنند. بذور به 8 تا 10 هفته سرمادهی مرطوب با دمای یک 
درجه سانتی گراد نياز دارند. پس از آن استفاده از دمای 20-15 درجه سانتی گراد می تواند خواب ثانویه بذور 
را برطرف کند. بهتر است محل خزانه در مکانی سایه یا نيم سایه قرار داشته باشد. در فصل پایيز که پس از 

خزان نهال ها آن ها را از خزانه در آورده و در گلدان کشت می شود. 
اردیبهشت ظاهر  و معطر که در  بنفش رنگ  با گل های  تلخ درختی خزان کننده  زیتون  زیتونتلخ: 
می شوند. ميوه های زیتون تلخ که در تابستان ظاهر می شوند شبيه به زیتون اما سمی هستند و به مدت 
طوالنی حتی تا پایيز و زمستان بر روی شاخه ها باقی می مانند. هرچند می تواند خشکی را تحمل کند ولی 
برای رشد ایده آل بهتر است که در سال های اول رشد آبياری منظم صورت گيرد تا سيستم ریشه به خوبی 

استقرار یابد. تکثير این گياه از طریق کاشت بذر در بهار و یا قلمه زدن در تابستان امکان پذیر است.
پستهوحشی: پسته عالوه بر گونه خوراکی دارای گونه های متعددی شامل بنه، چاتالنقوش و کلخونگ 
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لرستان،  تا خراسان،  بلوچستان  از  تا معتدل کشور  نيمه گرمسيری  به صورت خودرو در مناطق  است که 
کردستان، اصفهان، فارس، خوزستان، کرمان ویزد و تهران پراکنده اند. پسته وحشی بيش تر از طریق بذر 
تکثير می شود. جهت بهبود فرآیند جوانه زنی بذرها قبل از کشت باید تيمار شوند. ابتدا باید پوست رویی بذرها 
برداشته شود سپس به مدت 24 ساعت در آب ولرم قرار داده و بعد به دو روش قرار دادن در اسيد یا روش 
سرمادهی برای شکستن پوسته رویی اقدام شود. در دوره سرمادهی برای تيمار سرمادهی بذر باید به مدت 
20 روز آن را در یخچال قرار داده و سپس بذرها را کاشت. نهال های توليدی در فصل خواب )پایيز و زمستان( 

آماده انتقال به زمين اصلی هستند. 
گز: گز گياهی است که در اکثر نقاط دنيا از جملهایران می روید. این درخت به علت داشتن ریشه های 
طویل و نفوذ تا اعماق زمين در مناطق نيمه گرمسير بيش از هزاران سال عمر کرده است. گز گياهی است 
مقاوم به خشکی و سازگار با شرایط سخت بيابان، دارای گل های قرمز رنگ که در فصل بهار و پایيز مشاهده 
می شود. اراضی شوری که خاک مرطوب داشته و یا تحت تاثير جریانات فصلی رودخانه ها و آبراهه ها قرار 
دارند، از جمله رویشگاه های درختچه گز محسوب می شود. سيستم ریشهاین گياه گسترده بوده و برای کنترل 
فرسایش خاک مناسب است. تکثير این گياه به دو روش کاشت بذر که در اوایل بهار و یا تابستان صورت 

می گيرد و همچنين قلمه چوب سخت که در اواخر پایيز تهيه می شود، امکان پذیر است. 

آشناییباتولیدنهالسوزنیبرگان

سوزنی برگان شامل درختانی است که دارای برگ های سوزنی بوده و تقریباً هميشه سبز می باشند. برگ 
سوزنی آن ها به علت دارا بودن سطح تماس کم با محيط، سرمای زمستان را تحمل می کند، بهمين دليل یک 
سوزنی برگ گرما را نيز تحمل می نماید. البته تعداد کمی از سوزنی برگان شبيه ملز، سياه کاج و سکویای 
چينی خزان کننده می باشند. سوزنی برگان نياز به مراقبت چندانی ندارند. غالب آن ها را نباید هرس نمود زیرا 
شکل واقعی خود را از دست می دهند. بعضی از آن ها از قبيل سرخدار مشعل را می توان هرس نمود. حذف 

شاخه های مرده را باید در تمام واریته ها عمل نمود. 
سکویا:درخت سکویا درختی غول پيکر و دارای عمر بسيار طوالنی است بطوری که برخی از نمونه های 
آن در طبيعت تا 3500 سال قدمت دارند. این درخت دارای عظيم ترین تنه درخت در جهان است. این گونه 
به  و  رشد سریعی دارد و سالی 60-30 سانتی متر رشد می کند. پوست درخت بسيار ضخيم است  نسبتاً 
رنگ قرمز و قهوه ای می باشد. گل دهی از اواخر زمستان تا اواسط بهار است و گل ها بسيار معطر و خوشبو 
هستند. این درخت مقاومت باالیی دارد و در مناطقی که دمای هوا در زمستان تا 20- درجه سانتی گراد 
می رسد قادر به رشد می باشد. تکثير آن معموالًً از طریق بذر به سهولت انجام می پذیرد. قبل از کاشت، بذرها 
را در آب داغ قرارداده و به مدت یک شب در آب باقی مانده سپس بذرها را در یک کيسه پالستيکی حاوی 
پرليت سبک و مرطوب به مدت 10 هفته در یخچال قرار داده و در طول این مدت پرليت مرطوب نگه داشته 
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می شود. بعد از گذشت 10 هفته، بذر سکویا را روی یک بستر کشت که مخلوطی از شن، ماسه، خاک لومی و 
کمپوست کاج است در یک سينی نشاء به عمق 7/5 سانتی متری قرار داده و آن را روی سطح بستر فشار 
می دهند. جوانه زنی ممکن است چند ماه طول بکشد. سينی نشاء را در مکانی قرار می دهند که دمای هوا 
در طول روز 21 درجه سانتی گراد باشد. بعد از این که اندازه نهال ها به 5 سانتی متر رسيد، هر نهال را به 
گلدان های 10 سانتی متری منتقل می کنند. در اوایل تابستان گلدان را خارج از خانه قرار داده تا نهال مقاوم 
شود. بهتر است به مدت 2 سال نهال در گلدان نگه داشته شود و سپس آن را در موقعيت دائمی خود کاشت. 
سرخدار: سرخدار درختی سوزنی برگ با پوست فلس دار است که در جنگل های شمال گيالن، مازندران و 
با سایر گونه های جنگلی یافت می شود. درختی کمياب است و بهاین دليل آن را سرخدار  گرگان همراه 
می نامند که چوب و ميوه ای سرخ دارد. گل هاي گياه عاري از کاسه و جام مي باشند و به دو صورت نر و ماده، 
واقع بر روي دو پایه جداگانه ظاهر مي شوند. تکثير گياه از طریق کاشت بذر و قلمه زدن امکان پذیر است. 
بذر گياه در مرداد ماه مي رسد. جوانه زدن آن نامنظم و گاهي 3-2 سال طول مي کشد. بذور تيمار شده با 
تنش های دمایي به صورت یک ساعت گرما )30 درجه سانتي گراد( و یک ساعت سرما )5- درجه سانتي گراد( 
به مدت 24 ساعت موجب افزایش درصد جوانه زني مي شود. معموالًً نهال  هاي به دست آمده از بذر را 2-3 

سال در خزانه نگاه مي-دارند و سپس به زمين اصلي منتقل مي کنند.
سروزربین:سرو زربين از درختان بومی نواحی جنگلی شمال به شمار می رود. شاخه های این درخت 
معموالًً به شکل افقی یا مایل قرار می گيرند. شاخ و برگ این درخت نسبتاً متراکم و به رنگ سبز تيره است. 
تکثير سرو زربين از طریق بذر و یا ریشه دارکردن قلمه ها صورت می گيرد. بذرها را حدود 24 ساعت در آب 
خيس کرده و در این مدت 2 مرتبه آب را عوض می کنند تا بذر نپوسد. تيمار سرمایی بذرها در دمای 2-4 
درجه سانتی گراد به مدت 4 هفته به جوانه زنی بهتر بذر کمک خواهد نمود. در روش قلمه زدن نيز قلمه های 

برگدار تهيه شده در طول فصل زمستان بعد از تيمار با اکسين ریشه دار خواهند شد.
بومی جنوب غربی  است  نيز مشهور  آریزونا  نام سرو  با  که  یا سرو سيمين  نقره ای  نقرهای: سرو  سرو
آمریکای شمالی است. سرو سيمين یک درخت هميشه سبز با ظاهر مخروطی تا تخم مرغی شکل و تاج 
مخروطی است. دارای شاخ و برگ متراکم خاکستری تا سبز روشن می باشد. حداکثر بلندی آن 15-10 متر و 
گستردگی آن 5-3 متر است ولی با عمل هرس می  توان اندازه آن را در حد مورد نظر نگهداشت. شاخ و برگ و 
ميوه آن معطر است و مخصوصاً بعد از هرس و آبياری عطر دلپذیری در محيط پخش می -کند. تکثير گياه از 
طریق کاشت بذر در بهار یا اوایل تابستان انجام می شود. بذور باید قبل از کاشت حدود 4 هفته در دمای 2-4 
درجه سانتي گراد قرار داده شوند سپس در گلخانه یا در هوای آزاد کاشته شوند. گرفتن قلمه برگدار در اواخر 
زمستان نيز یکی دیگر از روش های تکثير است. قلمه  ها را در گلخانه یا شاسی ریشه  دار می کنند. استفاده از 

هورمون ریشه زای اکسين به تسهيل در ریشه دهی کمک مي  کند. 
شبهسرو: شبه سرو یکی از مهم ترین جنس  هاي سوزني برگان است شبه سرو هميشه سبز، درخت یا 
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درختچه اي، شاخه  هاي اصلي گسترده و شاخه  هاي کوتاه کم و بيش مسطح هستند. برگ ها فلسي، ولي در جواني 
سوزني شکل است. تکثير این گياهان از طریق کشت بذر، ریشه دار کردن قلمه و انجام پيوند صورت می پذیرد. قلمه 

راحت ترین روش تکثير این گياه می باشد زیرا بر خالف نوئل، نراد و کاج ها راحت تر ریشه زایی می کند. 
اُرسیاجونیپروس: زیستگاه اصلی ارس امتداد سواحل اقيانوس اطلس می باشد. در کشور ما به آن 
سرو کوهی گفته می شود و زیستگاه آن دامنه های جنوبی رشته کوه البرز از آذربایجان تا خراسان، ارتفاعات 
جيرفت و در دامنه های رشته کوه زاگرس می-باشد. این درخت در برابر شرایط محيطی بسيار مقاوم است. 
ریشه های این درخت تا عمق زیادی در خاک نفوذ کرده به همين دليل این درخت در برابر خشکی و کم آبی 
مقاوم است. رشد سرو کوهی به نسبت کند می باشد. پوست تنهاین درخت قرمز مایل به قهوه ای و معطر 
است. ازدیاد آن به وسيله کاشت بذر و قلمه ساقه می باشد. از آنجایی که قلمه ها دیر ریشه دار می شوند، بهتر 
است از بذر جهت تهيه نهال استفاده کرد و نهال آماده را در طول فصل پایيز و یا اواخر زمستان منقل کرد. 

اردوج: درخت اردوج یا سرو کوهی یونانی یکی از درختان جنس سرو کوهی یا اُرس و از خانواده سروها 
می باشد. برگ های آن ها در گياهان نونهال سوزنی و در گياهان بالغ و مسن تر فلس مانند است. این گياهان 
در خاک های خشک و یا دارای رطوبت مناسب، بهترین رشد را دارند. همچنين خاک هایی با پی اچ خنثی 
تا کمی قليایی را ترجيح می دهند. در خاک های گچی نيز به خوبی رشد می کنند. این گياه دو پایه بوده و 
درختان نر و ماده به صورت جدا از هم وجود دارند. ميوه یا مخروط های این گياه پس از 18 ماه بالغ می شوند. 
یکی از روش های ازدیاد اردوج، کشت بذرهای آن ها است. این بذرها نياز به یک دوره چينه سرمایی دارند. 
همچنين بذور دارای پوسته سختی هستند که در نتيجه، دوره جوانه زنی آن ها کند می شود. برای رفع موانع 
جوانه زنی باید بذور را یک دوره در دمای پایين، سپس در دمای باال و هوای گرم و در مرحله سوم مجدداً در 
دمای پایين نگهداری کرد. طول دوره نگهداری در هر یک از این سه مرحله می تواند حدود دو تا سه ماه باشد. 
از روش های دیگر تکثير این گياهان، خوابانيدن و استفاده از قلمه های چوب بالغ به طول 10-5 سانتی متر به 

همراه پاشنه در طی ماه های شهریور تا آواخر آبان ماه در شاسی های سرد است.
مایمرز: مای مرز درختچه ای بسيار متنوع با برگ های سوزنی شکل )برگ های نونهالی( و فلس مانند 
)برگ های بالغ( می باشد گياهان دو پایه بوده و گل های نر و ماده به صورت جدا از هم روی درختان متفاوتی 
تشکيل می شوند. هر مخروط 3-1 عدد بذر دارد و حدود 18 ماه طول می کشد تا بالغ گردند. این درختچه 
برای رشد بهينه به نور کامل نياز دارد و نمی توانند در نواحی سایه به خوبی رشد کند. آبياری منظم و خاک های 
مرطوب در رشد آن ها تأثير مثبت دارد اما می تواند خشکی را نيز تحمل کنند. تکثير از طریق کشت بذر انجام 
می شود. بذرها نياز به چينه سرمایی قبل از کشت دارند. بذرها دارای پوشش سخت می باشند و جوانه زنی به 
کندی صورت می گيرد. یکی از پيش تيمارهای جوانه زنی، قرار دادن بذر در دمای پایين، سپس قرار دادن 
در دمای باال )گرما( و پس از آن مجدداً قرار دادن در دمای پایين )سرما( است. خيساندن بذر در آب جوش 
نيز می تواند سرعت جوانه زنی را افزایش دهد. ریشه دار کردن قلمه های پاشنه دار چوب بالغ نيز یکی دیگر 
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از روش های تکثير آن ها است. بهتر است براي ریشه زایي قلمه ها از هورمون اکسين استفاده گردد. از روش 
خوابانيدن هوایی از شهریور تا آذر نيز برای ازدیاد مای مرزها استفاده می شود.

سروخمرهای)سروتبری(:سرو خمره ای بومی چين بوده و در آن کشور به نام درخت زندگی شناخته 
می شود. نوع پابلند این درخت در ایران با نام سرو تبری شناخته می شود. از سوزنی برگان هميشه سبز است و 
دارای برگ های فلس مانند است. انواع پاکوتاهاین گونه رشد کندی دارد و پس از 10 سال به 150 سانتی متر 
با  اما  تا نيمه سرد است  می رسد. این درخت خزان ندارد و هميشه سبز است و مخصوص مناطق معتدله 
شرایط مناطق گرمسير نيز سازگاری یافته است، مقاوم به شرایط نامساعد و کم آبی و خشکی و سرما است و 
مکان های آفتابی را می پسندد. تکثير سرو خمره ای با از طریق کشت بذر در خزانه یا گلدان و سپس انتقال 
نهال  بعداز 24-12 ماه به زمين اصلی و یا ریشه دار کردن قلمه صورت می گيرد. قلمه هااز انتهای ساقه های 
جدید این گياه که بخصوص در طی اواسط بهار تا اواسط تابستان رشد کرده اند به طول 20-15 سانتيمتر 
تهيه می شوند. به بيان دیگر برای تکثير این گياه از قلمه های چوب نيمه سخت )نيمه خشبی( تهيه شده و 
رنگ پوست این قلمه ها تقریبا از سبز به قهو های تغيير رنگ داده اند) البته تغيير رنگ به طور کامل نيست(. 
قسمت پایين قلمه به طول 7/5 سانتی متر باید عاری از برگ و یا ساقه های کوچک شود و فقط یک ساقه واحد 
باقی بماند. استفاده از هورمون های ریشه زایی به توليد ریشه در قلمه های این گياه کمک می کند. قلمه ها را می توان در 

مخلوط پيت موس + شن نسبتا درشت و یا شن نسبتا درشت+پيت ماس+پرالیت کاشت. 
سریع   رشد  دارای  که  است  شکل  سوزنی  برگ های  با  سبز  هميشه  گونه ای  تهران  کاج  تهران:  کاج
می باشد. تکثير این گياه از طریق بذر است. ابتدا باید مخروط های مناسب را که حاوی بذر است انتخاب نمود 
)مخروط هایی که دارای پوسته ای قهوه ای رنگ بوده و فلس های آنان بسته و یا تقریباً بسته باشد و هنوز 
بذرهای خود را آزاد نکرده باشد(. مخروط ها را بعد از جدا سازی از درخت در مکانی خشک و گرم و یا در 
مکانی که نور آفتاب دارد قرار می دهند. این شرایط به کاهش رطوبت اضافه ميوه و باز شدن فلس ها کمک 
می کند. بذرها را در اوخر بهمن و یا اوایل اسفند و در مناطق سردسير کشور در فروردین می کارند. استفاده 
از قلمه از دیگر راه های معمول تکثير کاج تهران است. قلمه ها در فصل بهار به  طول 25-20 سانتی متر از 

انتهای ساقه های جدید و جوان که ازه رشد کرده اند تهيه می شود )شکل 2(. 

شکل2-  نحوه تهيه و کشت بذر کاج
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کاجکاشفی: این درخت اولين بار توسط کاشف السلطنه بهایران آورده شد و در گيالن مازندران و گرگان کاشته 
شد. زمان کاشت بذر اواخر زمستان و اوایل بهار است. این درخت نياز به آفتاب کامل داشته و نياز آبی آن باال و در 
خاک  هاي معمولي با زهکش خوب قادر به رشد است. تکثير این گياه از طریق بذر آن انجام می گيرد. بذرها بعد 
از 22-20 روز سبز می شوند و یک سال بعد قابل کشت در عرصه هستند. آبياری هفتهای دو بار انجام می گيرد. 

کاجبادامی)کاجفندقییاکاجسنگی(:تاج این گياه در زمان جوانی مخروطی شکل و در زمان بلوغ به حالت 
چتر مانند تغيير شکل می یابد، به شکلی که از دور همانند چترهای افراشته به نظر می رسند. سيستم ریشه ای آن 
عميق و در خاک های آهکی رشد می کند که سرعت رشد متوسطی دارد. توليد این کاج بيشتر به خاطر استفاده 
از بذر این درخت در کشورهای اروپایی و آسيایی انجام می گيرد. بذر شبيه بادامی کوچک است که در تابستان 
می رسد. به علت آنکه پاجوش و قلمه های این نوع کاج ریشه دار نمی شود، تکثير آن فقط از طریق کاشت بذر انجام 
می شود. زمان کشت بذر در اواخر بهمن و اوایل اسفند است. قبل از کاشت، بذر را داخل آب داغ قرار می دهند تا 
پوسته سخت بذر نرم شود سپس در گلدان 3-1 بذر می کارند. پس از آبياری اوليه هفتهای دو بار آب می دهند. 

بذرها بعد از 30-20 روز جوانه می زنند و نهال آن در سن 2-1 سالگی قابل کشت است.
کاجسیاه)کاجاتریشی(: درخت کاج سياه درختی هميشه سبز و یکی از معروف ترین و سر سخت ترین نوع 
گونه گياهی در دنيا می باشد. این گياه نسبت به خشکی و باد مقاوم است و در مقابل سرماهای خيلی سخت دارای 
مقاومت باالیست. روش تکثير از طریق کاشت بذر می باشد، بذرها پس از ضد عفونی به صورت مثلثی )سه بذر در 
هر گلدان( کشت می شود. بذرها بعد از 25-20 روز جوانه می زنند. آبياری به صورت هفته ای سه بار انجام می شود. 
آبياری زیاد باعث پوسيدگی بذر شده و بذر جوانه نمی زند و نهال سبز نمی شود. فصل کاشت بذر پایيز و اوایل بهار 

است. بهترین فصل کاشت پایيز است.
بشمار  آن ها  از  یکی  دئودار  که سدر  است  متعددی  گونه های  دارای  کلی جنس سدر  به طور  دئودار:  سدر
انتهای  و  داشته  است. شاخه های این درخت حالت طبقه طبقه  و هميشه سبز  برگ  می رود که درختی سوزنی 
آن ها، به سمت پایين متمایل است. مخروط های درخت سدروس که در واقع ميوه های این درخت و حاوی بذر 
هستند به صورت عمودی و ایستا بر روی شاخه ها ظاهر می-شوند. تکثير این درخت از طریق قلمه، پيوند و بذر 
صورت می پذیرد. بذرهای سدر فاقد رکود هستند ولی با این حال تيمار سرمایی 4 درجه سانتی گراد به مدت 14 
روز پيشنهاد می شود. مناسب ترین زمان کاشت درختان سدر اوایل پایيز و اوایل زمستان است زیرا در فصل بهار 

فعاليت قارچ ها فراوان است.
سدرلبنان: سدر لبنان یکی از گونه های جنس سدروس و درختی هميشه سبز از خانواده کاجيان می باشد که 
بومی مناطق مدیترانه ای است و از شمال آفریقا تا غرب آسيا به خصوص در لبنان، سوریه و ترکيه دیده می شود. 
چوب این درخت سخت و بادوام و معطر می باشد. تکثير این گياه از طریق کشت بذر و قلمه زدن صورت می گيرد. 
برای تکثير از طریق بذر. ابتدا مخروط ها را در زمستان جمع و سپس در یک اتاق گرم قرار داده تا باز شوند سپس 
بذر را در یک شاسی سرد کشت می کنند. امکان تکثير این گياه از طریق قلمه  هایی که در آذر ماه تهيه شده، به 
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سختی امکان پذیر است. 
سدراطلس: سدر اطلس درختي است بسيار بزرگ و هرمي شکل با حالت رشد باز و شاخه  هاي افراشته و افقي 
با الگوي منظم و دقيق که ارتفاع آن تا 30 متر و قطر تاج به 20 متر مي رسد. این درخت مقاوم ترین نوع سدروس 
بوده، به گرما و خشکی مقاوم و نسبت به باد، برف و سرمای شدید، حساس می باشد. ظاهر زیبا و پر ابهتش باعث 
شده که که در تزئينات باغ و پارک ها بسيار مورد استفاده قرار  گيرد. این است. چوب این درخت مرغوب بوده و در 
جنگل کاری به منظور توليد چوب و تهيه الوار خط راه آهن )تراورس( کشت می گردد. تکثير این گياه از طریق کاشت 

بذر، قلمه زدن و پيوند امکان پذیر است. 
نراد: نراد یکی از جنس های مهم سوزنی برگان هميشه سبز است. درختی است منظم و هرمی شکل که از سطح 
زمين پوشيده شده از شاخه های مطبق فاصله دار که در قسمت های فوقانی شاخه ها افراشته  و در قسمت های 
تحتانی آویخته اند. بهترین آب و هوا برای درختان نراد، آب و هوای مدیترانهای است با این وجود این گياه سرما را 
تحمل نموده و در آب و هوای سرد نيز رشد خوبی دارد. تکثير از طریق کشت بذرها است. بذرهای آن دارای خفتگی 
است که تا برطرف نشود، بذرها سبز نمی گردند. بذرها نياز به تيمار سرمایی به مدت 3-1 ماه در دمای 4 درجه 
سانتی گراد دارند. سرمادهی به ميزان زیادی جوانه زنی را می افزاید اما در هر حال بذر بدون سرمادهی نيز سرانجام 
جوانه می زند. برای بذر این درختان از سرمادهی مرطوب استفاده می شود و تا زمانی که دمای خاک باال نرفته و 
گرم نشود، جوانه نمی زنند. دمای بهينه جوانه زنی 30-20 درجه سانتی گراد است. بذرهای این گونه ها، در فصل 
سرد پایيز یا پس از تيمارهای سرمایی، در بهار کشت می شوند. اوایل پایيز تا اواخر زمستان زمان مناسبی برای 

جابجا نمودن درختان هميشه سبز است. 
سرونوئلنقرهای: سرو نوئل نقره ای درختی هميشه سبز است که به واسطه شکل و رنگ زیبایی که دارد، 
از جمله درختان زینتی محبوب به شمار می آید. به طور کلی این درخت تحمل خشکسالی را دارد و در برابر گرما 
مقاوم است. تکثير این گياه از طریق کاشت بذر و قلمه انجام می شود اما در کشور ما نوئل نقره ای هنوز به بذردهی 

نرسيده ولی باغ داران از طریق قلمه زنی و پيوندزدن بر روی نوئل معمولی، آن را تکثير می کنند. 

اصولکلیتولیدنهالپهنبرگانوسوزنیبرگان

تامين خاک اسيدی مناسب  و  بيماری ها  و  آفات  برابر  ازنهال: منظور حفاظت در  1-حفاظتوحمایت
نهال ها  بهاین  فراوانی  آسيب  ميری،  بوته  یا  نونهال  مرگ  کننده  قارچی ایجاد  عوامل  می باشد.  گياهان  برای این 
می زنند. باید از قارچ کشهای مناسب استفاده نمود. آبياری باید قبل از طلوع آفتاب و یا هنگام شب انجام شود. در 

آبياری باید مراقب بود که خاک غرقاب نشود.
2-بهگزینییاانتخابنهال:باید نهالهای شاداب و سالم و قوی را به محل کاشت حمل کرد و به گزینی 
نهالهای سالم )سلکسيون( ضرورت دارد و باید نهالهای بيمار و معيوب حذف گردند. مخصوصا در جنگل کاری ها این 

مساله بسيار مورد توجه است چون توليد چوب مدنظر می باشد.
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3-انتقالنهال: معموالًً نهال های درختان پهن برگ توليد شده به سه صورت ریشه لخت، گلدانی و گونی پيچ 
شده منتقل می شوند. 

نهال های ریشه لخت: در اواخر فصل زمستان و اوایل فصل بهار، نهال های بسياری از درختان و درختچه ها، 
نظير انواع درختان چوب ده، درختان ميوه و زینتی را با ریشه از نهالستان بيرون می آورند و در اختيار عالقمندان 
نهال کاری قرار می دهند. چون ریشة این نهال ها به طورکامل لخت است و خاک اطراف ریشه ها تکانده شده است، به 
آن ها نهال های ریشه لخت گفته می شود. ریشة این نهال ها اغلب در پوشش پالستيکی پيچيده شده است. این نوع 
نهال ها در مقایسه با نهال های دیگر ارزان تر است و درخت کاری با آن زودتر و آسان تر انجام می گيرد. در عين حال 
در  این روش درخت کاری، حمل و نقل و جابه جایی نهال ها نيز آسان تر است. این گونه نهال ها را در اواخر زمستان و 

یا اوایل فصل بهار، قبل از بيدار شدن گياه از خواب زمستانی از نهالستان در می آورند.
نهالهایگلدانی:امروزه در بسياری از مکآن ها ابتدا نهال را در گلدآن های مختلف پرورش می دهند سپس در 
اختيار مردم می گذارند. این گونه نهال ها را در همة فصل های سال و در هر زمان که اراده شود می توان کاشت و آمادة 
انتقال به محل مورد نظر خواهد. ظرف هایی که چنين نهال هایی را در آن پرورش می دهند ممکن است پالستيکی، 

فلزی، چوبی، سفالی، یا حلبی باشد. بهاین گونه نهال هایی که در گلدان پرورش می یابد نهال گلدانی می گویند.
هنگامی که برای تهية  این گونه نهال ها به مراکز فروش نهال مراجعه می شود، باید به ظاهر و شکل گياه و سالم 
بودن شاخ و برگ و کافی بودن ریشة آن دقت شود و نهال به طور کامل بررسی گردد. البته مشخص کردن وضع 
ریشه های نهال قبل از آن که از گلدان بيرون آورده شود کار دشواری است ولی می توان ظاهر ریشه را بررسی کرد و 
اگر ریشه ها از سطح خاک اطراف گلدان و سوراخ های اطراف آن بيرون زده باشد از انتخاب این نهال ها خودداری شود. 
نهالهایگونیپیچ: هنگامی که نهال کاج، سرو و یا پرتقال از زمين نهالستان بيرون آورده می شود تا به جایی 
دیگر انتقال یابد سعی می کنند خاک اطراف ریشه ها پراکنده نشود و نهال را همان طور با خاک اطراف ریشة آن در 
داخل کيسة نایلونی، گونی یا پارچه ای می پيچند.  این روش را گونی پيچ نام گذاری کرده اند. از این روش بيشتر برای 
درختان سوزنی برگ، هميشه سبز و مرکبات استفاده می شود و  این امر به سبب حساسيت طبيعی این درختان است 
زیرا احتمال خشک شدن آن ها در فاصلة بيرون آوردن از نهالستان بسيار است. بنابراین در هنگام جابه جایی این 

نهال ها باید دقت و مراقبت بيشتری شود. 
4-حملونقلنهالسوزنیبرگان: اکثر سوزنی برگان در گلدان کشت می شوند و حمل و نقل جوانه زنی 
آسان است. اما برخی از نهال ها در خزانه هوای آزاد یا نهالستان توليد شده که حمل و نقل جوانه زنی باید مورد 
 توجه قرار گرفته و به صورت گونی یيچ یا با کانتينر صورت گيرد. این نهال ها بهتر است در روزهای ابری و یا 
هنگام خنکی هوا جا به جا شوند و بال فاصله به محل کاشت حمل شوند و نهال کنی باید به مقدار مورد نياز 

)روزانه( انجام گيرد.
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تولیدنهالهایزینتی

ارغوان: ارغوان درختی است بومی شرق مدیترانه که در این مناطق و مناطق مشابه از نظر شرایط آب و 
هوایی به خوبی رشد کرده و ارتفاع آن به 8 تا 10 متر و گاهاً تا 12 متر می رسد. این درخت در مناطق سردتر 
به مرور به صورت یک درختچه تغيير شکل داده است. ارغوان به خاطر گل های زیبا و ارغوانی رنگ خود بسيار 
مورد توجه قرار گرفته است. زیبایی شگفت انگيز این درختچه در اردیبهشت ماه نمایان می گردد. در این موقع 
از سال شاخه های درخت نخست ازگل های صورتی تيره مایل به ارغوانی رنگ پوشيده می شود و به دليل 
کوتاه بودن دم گل ها، چنين به نظر می رسد که گل های این درخت به طور مستقيم از چوب شاخه ها بوجود 
آمده اند. این درخت در برابر سرما و خشک سالی مقاوم است و در انواع خاک ها رشد می کند ولی خاک های با 
زهکشی خوب را ترجيح می دهد. حتی در خاک هایی که از نظر مواد مغذی ضعيف هستند نيز قادر به رشد 
است. در خاک های گچی و آهکی به خوبی رشد می نماید. نياز به آفتاب کامل دارد و بهتر است جایی کاشته 

شود که در روز 6 ساعت یا بيش تر نور مستقيم خورشيد دریافت کند.
این درخت از راه کاشت بذر و قلمه زدن تکثير می شود. بذر های این درخت در پایيز می رسند که باید پس 
از جمع آوری آن ها را از غالف خود خارج کرد. بذر درخت ارغوان پوشش سختی دارد که برای بهبود فزآیند 
جوانه زنی باید قبل از کاشت در آب خيسانده شود. همچنين می توان با استفاده از یک چاقوی تيز چند شکاف 
کوچک در پوشش بذر ایجاد کرد یا بذر را به کاغذ سنباده ماليد تا پوسته آن نازک شود سپس بذر را به مدت 
12 تا 24 ساعت در آب گرم )70 – 60 درجه سلسيوس( خيساند. ضمناً می توان بذر را در آب قرار داد و به 
مدت 30 دقيقه جوشاند. بعد از انجام این کارها، بذرها را در یک پالستيک یا گلدان پر از شن مرطوب قرار 
داده و درب پالستيک را می بندند و یا در صورتی که بذرها در گلدان قرار داده شده اند، گلدان را با پالستيک 
می پوشانند، سپس پالستيک یا گلدان را در یخچال در دمای 4 تا 5 درجه سانتی گراد به مدت 5 تا 8 هفته 
قرار می دهند. در طول  این مدت شن را مرطوب نگه داشته می شود. بعد از گذشت  این مدت، بذرها از یخچال 
خارج شده و در یک خاک با زهکشی خوب به عمق 6 ميلی متر کاشته می شود. بذرها را می توان در گلدان یا 
به طور مستقيم در زمين کاشت. دمای مناسب برای جوانه زنی بذر درخت ارغوان 15 تا 20 درجه سلسيوس 
است. دمای مناسب برای جوانه زنی بذر بسيار مهم است، در صورتی که دما کم تر یا بيش تر از این مقدار باشد 
جوانه زنی مدت زمان بيش تری طول خواهد کشيد. بهتر است بذرها ابتدا در گلدان کاشته شوند و بعد از این که 
کمی رشد کردند آن ها را به خارج از گلخانه منتقل نمود. زمانی که نهال ها به اندازه کافی رشد کردند می توان 
جوانه زنی در اواخر تابستان به زمين منتقل کرد، در غير این صورت در اواخر بهار سال بعد باید جوانه زنی را در 
زمين کاشت. فاصله کاشت بين نهال ها 6 تا 9 متر می باشد. به طورکلی ارغوان گياهی است بسيار سخت ریشه زا 
بنابراین اگرچه تکثير از طریق قلمه نيز در بسياری از منابع ذکر شده است، اما مطالعات انجام شده نشان داده 
است که درصد ریشه زایی قلمه ها بسيار کم و امکان موفقيت از طریق این روش کم است. با  این وجود موفقيت 
ریشه زایی در قلمه های چوب نرم نسبت به چوب سخت بيش تر است. قلمه های چوب نرم معموالًً در اواخر 
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بهار و اوایل تابستان تهيه می شوند. قلمه ها باید از شاخه های جوان به طول 20 سانتی متر جدا شده و ضمن 
تيمار با هورمون ریشه زایی ) اسيد ایندول بوتيریک( در گلخانه با شرایط کنترل دما و رطوبت و با استفاده از 

سيستم مه افشان ) ميست( اقدام به ریشه دار کردن آن ها نمود.
الرشد و بومی شرق آمریکا است. این گياه درخت یا درختچه ای زینتی و  اقاقيا گياهی سریع  اقاقیاچتری: 
گل دار است و به همين دليل مورد عالقه ی بسياری از طراحان پارک ها  و فضای سبز می باشد. با این که 
خاستگاهاین گياه آمریکا است، امروزه در بيش تر نقاط کره ی زمين از جملهایران، این گياه یافت می شود و آن 
را به عنوان یک درخت زینتی و نيز صنعتی کشت می کنند. واریته های متعددی از این گياه شامل انواع بدون 
خار، چتری و مجنون موجود است. اقاقيا گرما و سرمای شدید را تحمل کرده و در خاک های خشک و ضعيف 
نيز خوب رشد می کند، اما در خاک های شور و خيلی قليایی نسبت به کمبود آهن حساس است و در صورت 
کشت در این نوع خاک ها برگ ها خيلی سریع عالیم کمبود آهن را نشان داده و رنگ زرد کم رنگ تا سفيد 
به خود می گيرند. بنابراین این گياه به خاک اسيدی تا خنثی یا اندکی قليایی ولی فاقد آهک نياز دارد. در مکان 
آفتابی، در هر نوع خاک )به جزء خاک های قليایی( به شرط آن که غرقاب نباشد رشد خوبی دارد. کمينه دمای 
قابل تحمل آن 15ـ درجه سلسيوس است. شاخه های این درخت شکننده هستند و ممکن است در اثر بادهای 
شدید آسيب ببيند. اقاقيا در هوای خشک و آفتابی به خوبی رشد می کند و در روزهای نخستين خرداد ماه 

گل هایی به صورت خوشه های آویزان با رایحه معطر می دهد. 
اقاقيای چتری گونه ای اقاقيا است که به دليل ظاهر چتر مانند آن از زیبایی خاصی برخوردار است و در 
فضای سبز، پارک ها و کنار خيابان ها کاربرد بسياری دارد. بلندی این گياه بين 3 تا 6 متر است. این گياه را 

روی گونه های دیگر به ویژه گونه هایی که تنه کم و بيش کوتاه دارند پيوند می زنند.
این گياه از طریق بذر، پيوند و پاجوش تکثير می شود. بذر آن را می توان در پایيز از روی درخت جمع آوری 
نمود. قبل از کاشت بذر بهتر است در آب خيس نمود. گاهی هم همانند بذر ارغوان در آب نيمه جوش برای 
مدت نيم ساعت خيس کرد. بذر را در عمق 1/5 - 1 سانتی متری خاک در فروردین یا اردیبهشت می توان 
از  یا سفيد  اقاقيای معمولی  پایه  از طریق پيوند روی  یا توپی( را بيش تر  کاشت. گونه های زینتی )چتری 
اردیبهشت تا شهریور ماه تکثير می کنند. همچنين  این گياه را به روش جدا کردن پاجوش ها و ریشه جوش ها 

در پایيز تکثير می کنند. روش دیگر تکثير اقاقيا استفاده از قلمه ریشه در زمستان است.
نارونچتری: درختان نارون در اکثر نقاط دنيا در نواحی جنگلی می رویند ولی در پارک ها نيز از آن ها 
به عنوان درختان زینتی استفاده می شود. در جنس نارون گونه های مختلف و متنوعی از درختان نارون وجود 
دارد. اگرچه این درختان را بومی نواحی مختلفی در نيمکره شمالی به شمار می آورند، اما موطن نارون چتری 
را  ایران می دانند. به طور کلی نارون ها درختانی خزان پذیر یا نيمه خزان پذیر هستند که در مناطق معتدله یا 
کوهستانی مناطق گرمسير رشد می کنند و گونه های مختلف این درختان از نظر برخی خصوصيات ظاهری 
همانند ارتفاع، شکل تاج و... تا حدودی با هم تفاوت دارند. نارون چتری به دليل کوتاهی قامت و ارتفاع حدود 
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6-5 متر در قياس با سایر نارون ها و همچنين شکل خاص، مدور و متراکم تاج خود امروزه بسيار مورد توجه 
به ویژه در فضای شهری قرار گرفته است.

درختان نارون در مکان هایی با نور مستقيم آفتاب بهترین رشد را دارند. نارون ها طيف نسبتاً گسترده ای 
تا دمای 30- درجه  انواع مختلف این درخت در سرمای زمستان تقریباً  از دما را به خوبی تحمل می کنند. 
سلسيوس دوام می آورند. در بين نارون ها، نارون آمریکایی متحمل ترین نارون به سرماست و دمای 40- درجه 
سلسيوس را تحمل کرده و از بين نمی رود. نارون ها گرمای هوا را نيز تا حدود 35 درجه به خوبی تحمل 
می کند. درختان نارون در طيف های مختلف خاک رشد می کنند، اما خاک های سنگين مناسب کاشت این 
گياه نيست و خاک های عميق با زهکشی مناسب و بافت متوسط را ترجيح می دهد. این گياه تا حدودی به 
کم آبی مقاوم است. در درختان جوان آبياری منظم به خصوص در روزهای گرم سال به توسعه سيستم ریشه و 
رشد بهتر گياه کمک می کند. درختان بالغ به دليل سيستم گسترده ریشه نياز چندانی به آبياری ندارند. با این 
وجود برای شادابی و طراوت بهتر گياهان به ویژه نارون چتری بهتر است که درختان بالغ را نيز در روزهای 
گرم تابستان گاهی آبياری نمود. البته درختان نارون خاکی را که هميشه خيس باشند نمی پسندند و در این 
خاک دچار زردی و ریزش برگ ها و در صورت تداوم این شرایط دچار زوال و مرگ تدریجی می شوند. معموالًً 
نارون های اروپائی و آمریکایی به بيماری مرگ نارون هلندی )که در اثر نيش انواعی از سوسک های چوب خوار 

منتقل می شود( حساس می باشند که در انتخاب آن ها باید دقت نمود.
نارون ها را از طریق بذر می توان تکثير کرد. بذرها معموالًً در اواسط/ اواخر بهار می رسند و بهتر است از 
بذرهای تازه استفاده کرد. بذر این گياه دارای پوششی بال مانند است و باید قبل از این کهاین پوشش بال 
مانند خشک شود )به حالت نيمه رس( نسبت به جمع آوری بذرها روی درختان اقدام کرد. سپس بذرها را به 
مدت 48-24 ساعت درون کيسه پارچه ای نگه داری می کنند تا رطوبت اضافه آن خشک شود. قبل از کاشت 
بذرها روی سطح مسطح و بدون باد پخش می کنند. پس از آن که کمی رطوبت بذر گرفته شد، بذرها به شکل 
سطحی با قراردادن 0/5 سانتی متر ماسه روی آن ها به صورت خطی یا دست پاش کشت می شوند. همچنين 
از قلمه چوب نرم )قلمه حاصل از رشد سال جاری و قابل انعطاف( که در اردی بهشت ماه به طول 12-15 
سانتی متر تهيه می شود برای تکثير این گياه استفاده می شود. برگ های یک سوم یا یک دوم پایينی قلمه 
حذف شده و قلمه ها در بستر ریشه زایی )که معموالًً آميخته ای از پيت موس، پرالیت و ورمی کوالیت است( 
قرار می گيرند. از قلمه های نيمه خشبی نيز می توان برای تکثير این گياه استفاده کرد، اما درصد ریشه زایی 
آن ها نسبت به قلمه های سبز کمی کم تر است. همچنين از طریق کاشت پاجوش و خوابانيدن شاخه در مهر 
و آبان می توان این گياه را تکثير نمود. نارون چتری از طریق پيوند روی یکی از ارقام اوجا )نارون معمولی( و 

ملج )نارون کوهی( تکثير می شود.
گلکاغذی: گل کاغذی از گياهان بسيار زیبایی است که در سال های اخير به طوری چشم گيری مورد 
توجه قرارگرفته است. گل کاغذی با رنگ های متنوع خود در سبدهای آویزان و داربست ها کاشته می شود. 
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گل کاغذی در برابر سرما و یخبندان حساس است و در تابستان های گرم که دیگر گياهان قدرت گلدهی 
ندارند، این دارای توده ای از برگه یا براکته های رنگين است. در مناطق گرم و خشک به علت تابش بيش تر نور 
آفتاب، گل های این گياه رنگ های زیباتری دارند. این گياه به نور فراوان نياز دارد. گل کاغذی بومی آمریکای 
جنوبی، برزیل و نواحی گرمسيری است. دمای 37 درجه سلسيوس در طول روز و 15درجه درشب برای  این 
گياه مناسب است و در خارج از این طيف دمایی گياه رشد خوبی ندارد. گل کاغذی باید یک بار و به طورکامل 
آبياری شود وتا خاک گلدان کاماًل خشک نشده، آبياری مجدد صورت نگيرد. گل کاغذی به آب زیاد به ویژه 

آب های زیر زمينی حساسيت نشان می دهد.
تکثير گل کاغذی از راه قلمه زدن بهترین و سریع ترین روش تکثير این گياه است. قلمه ها در اواخر زمستان 
از شاخه های جوان گياه، به طول 20-15 سانتی متر تهيه شده و به صورت مایل در خاک گلخانه یا گلدان 
جهت ریشه زایی قرار می گيرند. باید به خاطر داشت که جابجا کردن قلمه ریشه دار این گياه حساس بسيار 
مشکل است. از آن جا که ریشه های این گياه ترد و باریک هستند، در صورت جابجایی غير اصولی آن، به شدت 
صدمه می بيند. بنابراین بهتر است ریشه دار کردن قلمه ها در گلدان انجام شود و پس از گذشت 12-9 ماه 
گياه را به همراه خاک از گلدان خارج کرده، به محل اصلی کاشت منتقل نمود. قلمه ها در محل اصلی باید 
به طور بسيار عميقی کاشته شوند، و همچنين موقع جابجایی این گياه باید توجه کرد که در تماس دست با 

ساقه، آوندها آسيب نبينند.
خرزهره: خرزهره گياهی است چند ساله که به صورت بوته ای و یا درختچه می روید. این گياه بومی مناطق 
تمام طول  نقاط دنيا کاشته می شود. خرزهره در  از  به عنوان گياه زینتی در بسياری  و  مدیترانهای است 
سال سبز بوده و دارای رشد سریعی است به طوری که معموالًً هر سال یک بار هرس می شود. این گياه در بسياری از 
مناطق ایران کاشته می شود و در برخی نواحی نيز به صورت خودرو یافت می شود. خرزهره به گرما، سرما، خشکی و 
کمبود رطوبت مقاوم است و از آن در منازل، بوستان ها، فضای سبز و معابر استفاده فراوان می شود. خرزهره به 
مکان کاماًلً آفتابی و خاک غنی و مرطوب با زهکش خوب نياز دارد و کمينه دمای قابل تحمل آن 15- درجه 

سلسيوس است. خرزهره جهت کاشت در نواحی ساحلی و همچنين گرمسير نيز مناسب است. 
تکثير این گياه از طریق کاشت بذر در بهار و ریشه دار کردن قلمه ها امکان پذیر است. قلمه ها را پس از تهيه 
می توان جهت ریشه زایی به طور مستقيم در خاک قرار داد و یا این که قلمه ها در آب قرار داده شود و پس از 
ریشه دار شدن آن ها به محل اصلی کاشت انتقال می دهند. همچنين خرزهره را می توان از طریق خوابانيدن 
شاخه مناسبی از گياه و سپس جدا کردن شاخه ریشه دار شده تکثير کرد. ریشه دار شدن قلمه ها در خرزهره 

حدود 3 ماه به طول می انجامد.
رزها)گلسرخیان(: قدمت کشت وکار رز )گل سرخ( به زمان های ماقبل تاریخ برمی گردد. گياه وحشی 
رز که به نسترن معروف است و امروزه در کوهستان ها و دشت های ایران می روید می تواند پایه مناسبی برای 
پيوند زدن رزهای اهلی باشد. بهترین زمين برای کاشتن رزها زمينی است که دارای خاک ُرسی - شنی باشد. 
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برعکس زمين های آهکی که مقادیر زیادی مواد آهکی داشته باشد برای کاشتن رز به هيچ وجه مناسب نيست. 
در زمينهای ُرسی- شنی مقدار آهک نباید از 10 تا 15 درصد و در زمين های شنی از 5 درصد تجاوز کند. 
کاشت رز در زمين های ُرسی یا شنی خالص یا زمين هایی که بيش از 15 درصد مواد آهکی دارند زحمت بيهوده 
است و بوته های گل در چنين زمين های، هميشه زرد بوده، برگ های آن زودتر از موقع ریخته و در مدت کوتاهی 

خشکيده و از بين می رود. مگر آن که خاک آن ها را از قبل اصالح کرده و بعداً مبادرت به کاشت در آن ها کرد. 
بوته های رز هر ساله هرس می شوند تا برتعداد شاخه های جوان افزوده شود و شاخه های مسن و پير حذف 
گردند. در طبيعت رزها به وسيله بذر تکثير می شوند. در باغبانی از این روش به منظور توليد پایه جهت پيوند 
ارقام اهلی استفاده می شود. کشت بذر نسترن وحشی باید در پایيز به صورت کرتی انجام شود، زیرا بذر این گياه 
برای سبز شدن نياز به یک دوره سرما دارد. در آغاز بهار سال دوم دانهال ها از خاک خارج شده روی خطوطی 
به فاصله 1/5 متر از هم به فاصله 5 تا 10 سانتی متر کشت می شوند. در این خزانه پایه های نسترن وحشی 
به سرعت رشد می کنند و در خرداد همان سال برای پيوند مناسب می باشند. رزها همچنين از طریق قلمه و 
پيوند قابل تکثير می باشند. برخی از انواع رزها به ویژه انواع رونده و رزهای مينياتوری را می توان از طریق قلمه 
تکثير کرد. قلمه رزها باید حدود 20 سانتی متر طول داشته باشد. بهترین زمان قلمه گيری اسفندماه می باشد. 
پس از آماده شدن زمين به صورت جوی و پشته هایی با فاصله 50 سانتی متر، قلمه ها را به فاصله 20 سانتی متر 
از هم می کارند و بالفاصله اقدام به آبياری می کنند. شایان ذکر است که هنگام کاشت باید 15 سانتی متر از 
قلمه ها در داخل خاک قرار گيرد. معموالًً نهال ها را در سن یک سالگی منتقل می کنند. البته قلمه ها را می توان 
در داخل گلدان نيز ریشه دار کرد و به صورت گلدانی منتقل نمود. رزها به خوبی روی یک دیگر قابل پيوند زدن 

هستند. بنابراین می توان روی یک پایه رز، چند نوع رز با رنگ های مختلف پيوند زد. 
بهژاپنی: گياهی است بسيار زیبا که در در حاشيه خيابان ها، ميادین، بوستان ها و باغ ها کاشته می شود. این 
درختچه خزاندار دارای شاخه  هاي گاهي خاردار، جوانه های و برگ هایی با دمبرگ کوتاه است که بعد از گل ها 
ظاهر می شوند. گل های رنگارنگ آن در بهار از اواسط اسفند تا اواخر اردیبهشت در رنگ های قرمز، سفيد، 
صورتی یا ترکيبی از آن ها به تنهایی یا در ترکيب بادیگر گياهان مانند یاس زرد )از لحاظ ترکيب رنگ( زیبایی 
خاصی به بوستان ها، مناظر و خيابان ها می بخشد. این گياه نيازمند آفتاب کامل است، هرچند سایه خيلی کم 
را تحمل می کند. خاک های حاصل خيز با زهکشی خوب را ترجيح می دهد، اما خاک های سنگين را هم بهتر 
از بسياری از گياهان تحمل می کند. به ژاپنی برای مناطق حاّره مناسب نيست و بهترین نشو و نما را در مناطق 

خنک تا سرد دارد. 
به ژاپنی به خوبی از طریق قلمه زدن قابل تکثير است. قلمه های نيمه خشبی در ماه  هاي خرداد، تير و بعضاً 
در شهریورماه گرفته می شود. از طرفی چون این گياه زیر زمين انشعاباتی می دهد که اغلب ریشه دار هستند، 
از طریق جدا کردن هریک از این انشعابات نيز به آسانی تکثير می شود. عمل جداسازی باید درفصل خواب 
گياه یعنی زمستان انجام شود. همچنين از طریق خوابانيدن شاخه و ریشه دار کردن آن امکان تکثير به ژاپنی 

وجود دارد. پيوند به ژاپنی روي درخت به معمولی، به خوبي صورت مي گيرد.
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ماگنوليا: ماگنوليا درختی است هميشه سبز و بسيار بزرگ، بومي آمریکاي شمالي که سال ها پيش به 
ایران آورده شده است. گل ها درشت، به رنگ سفيد، شيري و معطر که بتدریج در فاصله ماه های فروردین تا 
اردی بهشت پيش از پيدایش برگ ها ظاهر مي شوند. ميوه آن تخم مرغي شکل بوده و در فصل پایيز دانه  هاي 
قرمز رنگ از درون ميوه خارج مي شوند. بلندی درخت بين 6 تا 10 متر و حداکثر ارتفاع آن به 24 متر و 
گستردگي تاج آن به 10 متر مي رسد. از سن 15 سالگي و گاهي بسيار زودتر شروع به گلدهی می کند. مکان 
آفتابي، خاک غني، مرطوب و خنثي یا کمي اسيدي) پی اچ 6/5-6( وشرایط اقليمي گرم و مرطوب را بيش تر 
مي پسندد ولي در نواحي بياباني نيز در صورتي که از گزند باد هاي شدید در امان باشد، خوب رشد مي کند. 
ریشه درخت عميق بوده و بهتر است آبياري عميق ماهانه در مورد آن اعمال گردد. بهترین زمان براي کاشت 
نهال آن اسفند یا فروردین ماه مي باشد. ماگنوليا از طریق کاشت بذر در ماسه مرطوب و شاسي سرد در زمستان 
یا تابستان و از طریق خوابانيدن شاخه در تابستان و یا پایيز و یا پيوند زدن در تير و مرداد ماه امکان پذیر است.

یاس: یاس ها دارای انواع مختلف از بوته ای، باالرونده تا درختچه ای با رنگ های متنوعی شامل زرد، سفيد و 
بنفش می باشند. یاس سفيد معروف ترین گونه از گل های یاس است که عطر و بوی آن در جهان شهرت 
فراوانی دارد. یاس سفيد گياهی است که رشد نسبتا سریعی دارد. توصيه می شود که پس از هر دوره گلدهی 
آن را هرس کرد. در هنگام هراس شاخه ها را به یک سوم کاهش داده، این کار باعث تحریک جوانه های جانبی و 
رشد آن ها می شود. گل یاس احتياج به آبياری متوسطی دارد. در مناطق گرمسير توصيه می شود که آن را بيرون و 
در حيات کاشت. در مناطق سردسير، هنگامی که دما به 10 درجه باالی صفر رسيد، آن را به مکان مسقف 
انتقال داد. یاس سفيد به نور کامل و کافی  احتياج دارد. در عين حال اشعه مستقيم خورشيد در تابستان 
ممکن است به برگ ها و گل ها آسيب برساند. بهترین خاک برای گل یاس سفيد مخلوط سه قسمت لوم و یک 
قسمت پيت است. یاس سفيد را با روش های مختلفی  همچون قلمه و خوابانيدن شاخه می توان تکثير کرد. 
در بهار یا پایيز قلمه هایی به طول 8 تا 10 سانتی متر تهيه و 5 سانتيمتر آن در داخل مخلوط پيت و شن قرار 
داده می شود. دمای بهينه جهت ریشه دار شدن قلمه ها دمای بين 18 تا 21 درجه سلسيوس است. تکثير یاس 

سفيد از طریق خوابانيدن شاخه ها و جدا کردن پاجوش ها در بهار نيز امکان پذیر است.
یاس زرد گياهی است بوته ای و خزاندار که حداکثر ارتفاع آن 3-1 متر می رسد. گل ها در اوایل بهار و 
قبل از برگ ها ظاهر می شوند. یاس زرد به طورکلی نسبت به خاک های خشک تحمل قابل قبولی دارد. یاس 
زرد را می توان در مکانی با نور کامل آفتاب ) 8-6 ساعت نور مستقيم( یا نيمه سایه )حداقل 5-4 ساعت 
نور مستقيم( کشت کرد. وجود نور بيش تر برای این گياه مشکلی ایجاد نمی کند، اما اگر مکان کاشت بيش از 
اندازه سایه باشد و نور مناسب نداشته باشد مانع از رشد مناسب و گلدهی گياه خواهد شد. این گياه دمای تا 
17- درجه سلسيوس را در زمستان و در حالت خواب تحمل می کند. یاس زرد حساسيتی به خاک نداشته و 
در خاک های فقير نيز قادر به رشد است. تکثير تجاری این گياه از طریق قلمه چوب سبز می باشد. بعد از اتمام 
فصل گلدهی و در اواخر بهار و یا اوایل تابستان اقدام به گرفتن قلمه های به طول 15-12 سانتی متر می شود. 
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همچنين در زمستان نيز می توان از این گياه قلمه چوب سخت تهيه کرد و برای تگثير استفاده کرد. این گياه 
از طریق خوابانيدن شاخه نيز قادر به تکثير است.

زرشک: گياهان خانواده زرشک به صورت درختچه، هميشه سبز و گاهی خزان پذیر و خاردار می باشند. 
برگ های این گياه معموالًً به رنگ قرمز بوده که زیبایی خاصی را بهاین گياه در ترکيب با دیگر گياهان به ویژه 
چمن ها به بوستان ها و معابر می بخشد. این گياه در برابر خشکی و سرما مقاوم است. در نواحی کوهستانی 
با زمستان های سرد به خوبی رشد و نمو می کند. اما گرمای شدید تابستان در دشت های کم ارتفاع همراه با 
بادهای گرم، عامل محدودکننده است. دوره رویشی معموالًً 235 220 روز به طول می انجامد و از مرحله گل 
تا رسيدن ميوه ها حدود 160 روز طول می کشد. نياز آبی زرشک نسبت به درختان یا درختچه های ميوه مشابه 
پایين است. زرشک به خاک های نسبتاً سبک لومی شنی با زهکشی خوب نيازمند است البته در خاک های 
گچی و آهکی نيز به خوبی رشد کرده و شوری و پی اچ باال را نيز تحمل کرده و نيازی به خاک های غنی ندارد. 
توسط  تکثير  می گيرد.  صورت  بذر  و  قلمه  خوابانيدن،  ریشه دار،  پاجوش های  به وسيله  زرشک  تکثير 
پاجوش های ریشه دار در پایيز انجام می گيرد. تکثير به وسيله قلمه نيز در پایيز و در بستر شنی انجام می شود. 
تکثير در ارقام بذردار به وسيله بذر در بهار و پایيز صورت می گيرد. بذرهای رسيده زرشک را برای مدت دو 
ماه در محلی با دمای 4 تا 7 درجه سلسيوس نگهداری کرده و سپس آن ها را در عمق 2/5 سانتی متری خاک 
می کارند و پس از رشد کافی، دانهال ها در بهار سال بعد منتقل می شود. بهترین راه تکثير درخت زرشک 
استفاده از پاجوش است. به این ترتيب که از آذرماه تا نيمه دوم اسفندماه، یعنی پس از برگ ریزان تا هنگام 
بيداری، درخت قابل جابجا کردن خواهد بود. پاجوش های 2 تا 3 ساله و از درختان حداقل 6 تا 10 ساله 

مناسب ترین نوع پاجوش می باشند.
افرایزینتی: درخت افرا یکی از زیباترین درختان موجود در جهان می باشد. افرا بومی مناطق شرق آسيا 
خصوصا ژاپن است. افرای زینتی درختی زیبا با تاجی پهن و گسترده است که به افرای آمریکایی نيز معروف 
است. این درخت در بيش تر نقاط ایران در حاشيه خيابان ها و باغچه هاکاشته می شود. افراها در هر نوع خاکی 
قابليت رشد دارد. این گياهان به آفتاب کامل نياز دارند. روش های مختلفی جهت تکثير افرا از جمله بذرکاری، 
پيوند زدن، قلمه زدن، خوابانيدن شاخه و ریز ازدیادی وجود دارد. بذر اکثر افراها در اواخر تابستان و اوایل پایيز 
می رسند. بذرها را پس از جمع آوری در پایيز می توان کشت کرد )قبل از کاشت اگر به مدت یک هفته بذرها 
در آب غوطه ور شوند و هر روز آب را عوض کرد به جوانه زنی کمک خواهد کرد(. در صورتی که در پایيز امکان 
کاشت نباشد می توان به مدت 90 روز در دمای 4 درجه سلسيوس استراتيفه نمود و سپس در بهار اقدام به 
کشت کرد. به طور کلی بذر افراها را نباید گذاشت که خشک شوند و موقع کاشت در عمق یک سانتی متری با 
پوششی نازک از ماسه و در محلی سایه دار در بهار کاشته می شوند. توليد نهال افرای زینتی در کرت یا جوی 
پشته به خوبی انجام می شود. بذرها روی ردیف به فاصله 5 سانتی متر و فاصله بين ردیف 30-20 سانتی متر 
کشت می شوند. با استفاده از قلمه های چوب نرم یا نيمه خشبی در بهار و تابستان، آغشته کردن به هورمون 
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ریشه زایی و زخم زنی در پایين قلمه و در نهایت قرار دادن آن ها در بستر کشت می توان نسبت به ریشه دار 
پيوند  بالفاصله کاشت(و  باید  را  )بذر ها  پایيز  یا  بهار  بذر در  با کاشت  نمود. همچنين  اقدام  قلمه ها  کردن 

شکمی روی پایه ی افرای بذری می توان این گياه را تکثير کرد.
برگنو: برگ  نو بومی اروپا، شمال آفریقا، آسيا و استراليا است. برگ نو دارای گونه های متعدد از هميشه 
سبز تا خزان پذیر با قامتی کوتاه تا متوسط می باشد. این گياه تا حدود قابل قبولی به خشکی مقاوم بوده، البته 
گياهان جوان را تا زمان استقرار در مکان کاشت باید به خوبی و با فواصل منظم آبياری نمود. برگ نو به طور 
کلی گرمای تابستان را به خوبی تحمل می نماید و مقاومت ارقام مختلف به سرمای زمستانه متفاوت بوده و 
برخی ارقام تا 37- درجه سلسيوس را تحمل می کنند. این گياه به مکانی با نور کامل آفتاب نياز داشته، البته 

مکان های نيمه سایه را نيز تحمل می کند.
پایيز  را در  تازه گياه  اگر ميوه های  تکثير کرد.  قلمه  بذر و همچنين  از کاشت  استفاده  با  را می توان  نو  برگ 
جمع آوری و قبل از این که پوشش آن ها خشک شود آن ها را بکاریم، درصد جوانه زنی مناسب و نسبتاً باالست و در 
چنين شرایطی بذرهای این گياه نياز به تيمار خاص ندارند، اما اگر پوشش ميوه ها خشک شوند قبل از کاشت 
بذرها، ميوه ها در آب خيسانده شده تا پوست آن ها نرم شود، سپس این پوشش حذف شده و بذرها در عمق 
3-2 سانتی متری خاک کشت شوند. دمای مناسب جوانه زنی 25-10 درجه سلسيوس می باشد. قلمه ها را 
می توان از چوب سبز به طول 10 سانتی متر، قلمه های نيمه چوبی در تابستان و قلمه های چوبی در پایيز 

به طول 30-20 سانتی متر تهيه کرد. 

گیاهافزایی

گياه افزایی یا تکثير گياهان عبارتست از توليد مثل یا افزایش گياهان با روش های جنسی )بذر( و غير 
جنسی به منظور افزودن بر تعداد گياهان و یا حفظ ویژگي  هاي ژنتيکي یک گياه یا مجموعه اي از گياهان.

تکثیرجنسی

در صورتی که از بذر یا هاگ جهت تکثير گياهان استفاده شود به آن تکثير جنسی گویند زیرا بذر در اثر 
تالقی گامت های نر و ماده بوجود می آید.

مزایاياستفادهازبذر

ارزان تر از افزایش غيرجنسي است. 
بذر را مي توان به مدت نسبتاً طوالني انبار کرد. 

بسياري از گياهان توليد شده از این طریق عاری از ویروس می باشند. 
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معایباستفادهازبذر

به علت تفرقه صفات، گياهان هتروزیگوت ایجاد مي شود. مثل تکثير درختان ميوه با بذر 
 مدت زمان الزم براي رسيدن به بلوغ طوالني است. 

افزایشغیرجنسی)رویشی(

زمانی که گياهان بوسيله روش  هایي به جز بذر یا اسپور)هاگ( افزایش می یابند به آن  افزایش غيرجنسی یا 
رویشی گویند. چون روش جنسی توليد مثل ابزار اصلی ایجاد تنوع ژنتيکی است، تکثيری که در آن مکانيسم 
جنسی دخالت نداشته باشد، غيرجنسی ) رویشی( و فاقد تغييرات ژنتيکی است. به این گياهان تکير یافته به 

روش غير جنسي که از نظر ژنتيکی مشابه هستند همگروه یا کلون گویند.

مزایاومعایبتکثیرغیرجنسی

الف-مزایا
1-  گياهان توليد شده از یک گياه مادري از نظر خصوصيات ظاهري یکنواخت هستند. یکنواختی این 
گياهان در دستيابي به کيفيت توليد و موفقيت در توليد برخي محصوالت اهميت دارد)مانند درختان ميوه و 

گياهان زینتي(.
2-  استقرار سریع گياهان: فقط گياهان قوی و سالم منتقل می شوند و بنابراین هميشه یک گياه خوب 
بدست می آید. عموماً مشخص شده در گياهاني که به روش غيرجنسی تکثير مي شوند، رسيدن به مرحله 
بلوغ )گلدهي( سریع تر می باشد. به عنوان در شمعدانی تکثير غيرجنسی با استفاده از قلمه ساقه موجب توليد 

گياهانی می شود که حدود سه هفته زودتر از گياه حاصل از بذر، گل می دهند.
3-  تکثير غير جنسي تنها روش افزایش در بعضی گونه ها در سطح تجاری است. بعضی گونه های گياهی 
مثل موز و برخی از ارقام انگور، ميوه های بدون بذر توليد می کنند. دیگر گونه ها شامل گياهان برگساره ای 
)برگ زینتي( در شرایط خارج از محيط اصلي خود بذر توليد نمی کنند. در این حالت ها توليد کننده به جزء 

روش غيرجنسی روشی برای تکثير این گياهان در اختيار ندارد.
ویروسي،  بيمار هاي   ( بذرزاد  بيماری های  بيش تر  مي شود.  جلوگيري  بذرزاد  بيماری های  انتقال  از    -4

قارچي و باکتریایي که توسط بذر انتقال مي یابند( در روش غيرجنسی، مشکل ساز نيستند.
5-  در بعضی گونه ها تکثير غيرجنسی نسبت به تکثير با بذر هزینه کم تری دارد.

ب-معایب

1-  در صورت وجود آلودگی ویروسی در گياه مادري و یا وسایل مورد استفاده در تکثير، این آلودگي می تواند 
به تمام گياهان نسل بعد منتقل شود، در نتيجه تهيه مواد گياهی از گياهان آلوده باعث انتقال آلودگی می شود.
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2-  مواد گياهی مورد کاشت پر حجم هستند. بر خالف بذر که می تواند در یک پاکت کوچک بذر انبار 
شود. قلمه ها، نهال ها و سایر اندام  هاي گياهي مورد استفاده در تکثير غير جنسي حجم زیادي را اشغال مي 

نمایند و انبار کردن در شرایط مناسب، نگهداري و انتقال و جابجایي طي کارکردن مشکل مي باشد.
3-  انبار کردن مواد غيرجنسی پر زحمت و معموالًً در کوتاه مدت امکان پذیر و در دراز مدت پرهزینه است. 
بذرها مواد تکثيری خفته  )با فعاليت فيزیولوژیکي پایين( هستند، در حالی که اندام های غيرجنسی مثل نهال ها 
به طور فعال رشد کرده و رشد تا زمان انتقال ادامه دارد، بنابراین نياز به شرایط مناسب دارند. این اندام  هاي 
گياهي یا گياهان جوان اگر به موقع منتقل و کاشت نشوند، الزم است جهت کاهش رشد آن ها را درشرایط 
خاص نگهداري شوند. همچنين گياهاني که بيش از حد رشد کرده اند، شانس موفقيت کمتری در مزرعه دارند.

4-  تمام گياهان از نظر ژنتيکی مشابه هستند و بنابراین اگر در معرض خطر قرار گيرند، همگی به یک 
اندازه آسيب می بينند )مانند شرایط بروز بيماري یا یک تنش محيطي(. به دليل یکنواختی زیاد بين گياهان، 

یک بيماری می تواند تمام گياهان را از بين ببرد.

روشهايمختلفتکثیرغیرجنسي

1-پاجوش:روي ریشه بعضي گياهان جوانه  هاي نابجایي در درون خاک ایجاد مي شود و پس از رشد، توليد 
شاخه  هایي مي کنند که از خاک بيرون آمده و پاجوش ناميده مي شوند. مي توان خاک را کنار زد و آن ها را با 

مقداري ریشه خارج کرد و بطور مستقل پرورش داد. مانند: آلوئه ورا، انار، انجير، گل محمدي )شکل 1(.

شکل 1-  پاجوش

2-ساقهروندهیااستولن: عبارت است از ساقه نرم و باریکي که از روي طوقه گياه مادري رشد مي کند 
و روي سطح زمين گسترش مي یابد. ساقه رونده در محل گره ها گياهان جدیدي توليد مي کند که مي توانند 

جدا شده بطور مستقل پرورش یابند. مانند توت فرنگی و سجافی )گندمی( )شکل 2(.



فصل هفتم -  توليد نهال های زینتی

219

شکل 2- ساقه رونده در توت فرنگی و سجافی

3-خوابانیدنیاافکندن:خوابانيدن را می توان به عنوان نوعي قلمه زنی تغيير یافته در نظر گرفت. در 
این روش ساقه را در حالي که به گياه مادري متصل است، در خاک مرطوب یا پيت قرار مي دهند تا ریشه 
دار شود و پس از آنکه ریشه کافي توليد کرد، آنرا از گياه مادري جدا مي کنند. زمان خواباندن معموالً اواخر 
زمستان و اوایل بهار است. خوابانيدن دارای انواع مختلفی شامل: انت هایي، ساده، مارپيچي، شياري، هوایي، 
کپه اي است. از خوابانيدن در تکثير برخی گياهان مانند تمشک، سياه توت رونده، انگور و پایه های پاکوتاه 

کننده سيب استفاده می شود )شکل 3(.

شکل 3- برخی از روش های خوابانيدن شامل خوابانيدن ساده، مارپيچ و کپه ای

4-قلمه: قلمه، بخشي از ساقه، برگ یا ریشه است که از گياه مادري جدا شده و در شرایط مناسب 
براي ریشه زایي قرار مي گيرد. و دارای انواع مختلفی شامل قلمه ریشه، قلمه برگ، قلمه ساقه و قلمه جوانه 
برگ می باشد. در گياهان ریشه های حقيقی فقط توسط بذر تشکيل می شود. ریشه ای که در روش تکثير غير 
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جنسي توليد می شود، ریشه ها غير حقيقي و یا ریشه نابجا ناميده می شوند. بعضی گياهان راحت تر از دیگر 
گياهان ریشه توليد مي نمایند. گياهانی مثل پسته، گردو، کائوچو و بلوط براحتی نمی توانند ریشه های نابجا 

توليد کنند. توانایی ریشه دهی به ویژگي های گياه و شرایط محيطی مربوط می شود.
قلمهریشه:در گياهاني استفاده مي شود که توانایي توليد جوانه  هاي نابجا روي ریشه  هاي خود دارند و 

پاجوش توليد مي کنند مثل تمشک قرمز و یا ریشه  هاي گوشتي دارند. مثل کوکب
قلمهساقه: معمول ترین نوع قلمه هاست که در آن قسمتي از ساقه را که داراي جوانه جانبي یا انت هایي 
است از گياه مادري جدا مي کنيم و در محيط مناسب ریشه زایي قرار مي دهيم و پس از ریشه دار شدن، در 

محيط مناسب مي کاریم. 

انواعمختلفقلمهساقه

الف-قلمهچوبسخت: در درختان خزاندار مثل یاس زرد، انار، انجير، انگور و توت استفاده مي شود و 
قلمه در زمستان، زمان خفتگي گياه گرفته مي شود، هنگامي که نياز سرمایي آن برطرف شده باشد. قلمه از 
شاخه  هاي سال جاري که رسيده باشند و چوب آن ها سفت شده باشد. )گاهي از شاخه  هاي 3-2 ساله گرفته 

مي شود(. طول قلمه معموالًً 10 تا 25 سانتی متری متر گرفته مي شود.
ب-قلمهچوبنیمهسخت: در درختان خزاندار یا هميشه سبز پهن برگ استفاده مي شود. در هر زمان 
از سال مي توان قلمه گرفت، اما بيش تر در اواخر بهار )پس از پایان رشد سریع گياهان ( مي گيرند. مثال: برگ 
نو، زیتون، مرکبات. طول قلمه را 14-7 سانتی متری متر گرفته و تعدادي برگ در انت هاي آن نگه مي داریم. 
ج-قلمهچوبنرم: از شاخه  هاي در حال رشد نرم و آبدار بهاره گياهان خزاندار یا هميشه سبز چوبي 
گرفته مي شود. مثال: ماگنوليا، اسپيره و افرا. طول قلمه را 12-8 سانتی متری متر گرفته مي شود و برگ های 
پایيني را حذف مي کنيم. معموالً این نوع قلمه در سيستم مه افشانی )ميست( ریشه دار مي شود تا برگ ها 

پژمرده نشوند. 
د-قلمهعلفي: از ساقه  هاي گوشتي و آبدار گياهان علفي گرفته مي شود. مثال: حسن یوسف، شمعداني، 
داوودي، ميخک. طول قلمه را 10-7 سانتی متری متر گرفته و در سيستم مه افشاني ریشه دار مي کنند. در 
گياهاني که از محل بریدگي، شيره پرورده بيرون مي زند، باید قلمه را چند ساعت در محيط خشکي نگه داري 

کنيم تا محل زخم خشک شود و سپس در محيط کشت بکاریم. 
ه-قلمهبرگ: در قلمه برگ، پهنک برگ گاهي همراه دمبرگ و گاهي به تن هایي گرفته مي شود. مثال: 
سانسوریا )معمولي(، بگونيا رکس، پپروميا، کراسوال، بنفشه آفریقایي. در پپروميا قلمه برگ همراه با دمبرگ 
گرفته مي شود و دمبرگ را در خا ک فرو مي کنند. در سانسوریا هر برگ را به قطعات 8-5 سانتی متری متري 

تقسيم کرده، داخل خاک قرار مي دهند. گياهان جدید در پایين هر قطعه ایجاد مي شود )شکل 4(. 
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شکل 4- سانسوریا و پپروميا

نتوانند  ولي  باشند  داشته  را  ریشه  توليد  توانایي  برگ ها،  که  مي رود  بکار  زماني  برگ  جوانه  قلمه  و-  
شاخساره توليد کنند. بنابراین این نوع قلمه شامل پهنک، دمبرگ و قسمتي از ساقه و جوانه در پایين دمبرگ 

مي باشد )شکل 5( مثال: عشقه. 

شکل 5- قلمه جوانه برگ

5-پیوند: عبارت است اتصال دو قطعه بافت زنده گياهي )مانند ساقه و ریشه، یا دو ساقه مختلف( به 
یکدیگر، به صورتي که با هم یکي شده و پس از آن به عنوان یک گياه به زندگي ادامه دهند. که به دو صورت 
پيوند شاخه و پيوند جوانه )کوپيوند( می باشد. پيوند جوانه مشابه پيوند شاخه مي باشد به جز اینکه پيوندک از 
نظر اندازه کوچک شده و فقط دربرگيرنده یک جوانه مي باشد. هر درخت پيوندی حداقل از دو قسمت پایه و 

پيوندک تشکيل شده است.
پیوندك: عبارت است از قطعه اي کوتاه که از شاخه جدا شده و داراي چندین جو انه خفته است. 

هنگامي که پيوندک با پایه یکي مي شود، بخش باالیي پيوندک را تشکيل داده و در درخت پيوندي، از آن 
شاخه ها رشد مي کنند. پيوندک باید از رقم مورد نظر گرفته شود و عاري از بيماري باشد. 

پایه:عبارت است از بخش پایيني پيوند که در درخت پيوندي، سيستم ریشه گياه را تشکيل مي دهد. پایه 
ممکن است دآن هال، قلمه ریشه دار شده و یا خوابانده شده باشد.

مزایايپیوندزدن

1-استفادهازمزایايبرخيپایهها: مي توان گياهي را که داراي ریشه ضعيفي است، روي پایه اي که 
داراي ریشه قوي است قرار داد. براي این منظور از پایه  هایي که در برابر شرایط نا مناسب خاک، مانند زهکش 

بد یا سنگيني خاک و یا آفات و بيماري ها مقاومند، استفاده مي شود. 
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2-تغییرارقامدرگیاهاناستقراریافته)سرشاخهکاري(
3-بهدستآوردنشکلویژهايازرشد: مثل پيوند بيد مجنون )که توانایي توليد ریشه قوي ندارد( 
روي بيد معمولي و یا پيوند نارون چتري روي نارون معمولي. همچنين مي توان چند رنگ )چند رقم( یک گل و 
یا چند ميوه را روي یک گياه پيوند زد. مثل پيوند رنگ  هاي مختلف گل رز روي یک گياه و یا انواع مختلف 

مرکبات )پرتقال، نارنگي و ليمو( روي یک پایه.
4-تعمیرقسمتهايآسیبدیدهدرختان:پيوند شاخه دارای انواع مختلفی شامل: پيوند زبانه اي 
یا انگليسي، پيوند نيمانيم، پيوند زیني، پيوند برشي یا ترصيعي، پيوند اسکنه، پيوند پلی، پيوند مجاورتی و 
پيوند اتصالی است که توضيح تمام آن ها در جزوه نمی گنجد و فقط روش های مهم آن توضيح داده خواهد شد.

پیونداسکنه:براي پایه  هایي که 3 تا 10 سانتی متری متر قطر دارند بکار مي رود. پيوندک در زمان خواب 
از شاخه  هاي یکساله گرفته مي شود )شکل 6(. 

روشکار: سر پایه را قطع کرده، در طول سطح برش یک شکاف عمودي به طول 5 سانتی متری  متریمتر 
ایجاد مي کنند. دو پيوندک را که ته آن ها به شکل گاوه اي بریده شده در دو سوي شکاف قرار داده، محل 
پيوند و نوک پيوندک را با چسب پيوند مي پوشانيم. باید دقت کرد که الیه  هاي زاینده پایه و پيوندک روي 

هم قرار گيرند.

شکل 6- پيوند اسکنه

تا 1/5  پایه و پيوندک داراي قطر مساوي )0/5  به کار مي رود که  پیوندزبانهايیاانگلیسی: زماني 
سانتی متر( باشند. در درختان زینتي مثل ختمي درختي استفاده مي شود. این روش در صورت اجراي درست 
بسيار موفق است، زیرا الیه  هاي زاینده به ميزان چشم گيري با یکدیگر تماس دارند. جوش خوردن این پيوند 
سریع بوده و محکم جوش مي خورد. روش کار: پایه را در 10 سانتی متری  باالي خاک بریده، یک برش شيبدار 
به قطر حدود 3 سانتی متر در باالي آن ایجاد مي شود. در ميان این برش، برش دیگري به شکل زبانه ایجاد 
شده و برش  هاي مشابهي در پيوندک ایجاد مي شود به طوري که در پایه جفت شود. پس از جفت شدن آن ها، 

محل پيوند با چسب پيوند پوشانده می شود )شکل 7(. 
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شکل 7-  مراحل انجام پيوند زبانه ای

پیوندمجاورتی:در این پيوند، دو گياه مستقل که جوش خوردن آن ها به روش  هاي دیگر به سختي 
انجام مي گيرد، به هم پيوند زده مي شوند و پس از جوش خوردن، قسمت باالیي پایه بریده مي شود )شکل 8(. 
زمانپیوند: در هر زمان از سال ممکن است، اما جوش خوردن پيوند، زماني که گياه رشد فعال دارد، 

سریع تر است. 
روشکار: 2/5 تا 5 سانتی متر از پوست هر دو ساقه را در محل پيوند برداشته، دو ساقه طوري به هم 

بسته می شوند که الیه  هاي زاینده هر دو روي هم قرار گيرد. محل پيوند با چسب پيوند پوشانده می شود. 

شکل 8-  پيوند مجاورتی

پیوندبرشییاترصیعی: این گونه پيوند برای پایه هایی که 7 تا 10 سانتی متر قطر دارند به کار می روند. 
روش کار بدین ترتيب است که پيوندک را به طول 10 تا 12 سانتی متر با 2 تا 3 جوانه می گيرند و با 2 تا 
4 سانتی متر پایين آنرا به شکل گاوهای در می آورند. برای تهيه پایه 2 تا 3 برش به طرف مرکز چوب ایجاد 
کرده قطعاتی از پوست و چوب پایه را به صورت یک هرم مثلث القاعده واژگون در می آورند تا پيوندک کاماًل 
در آن جفت شود. پایه و پيوندک را طوری در هم قرار می دهند که الیه های زایند آنها بر روی هم قرار گيرند. 

پيوندگاه را باید با چسب پيوند پوشاند )شکل 9(.
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شکل 9-  پيوند ترصيعی

کوپیوندیاپیوندجوانه: اگر پيوندک فقط از یک جوانه تشکيل شده باشد، آنرا کوپيوند مي گویند. زمان 
کوپيوند: هنگامي که شيره گياهي در جریان باشد و گياه به آساني پوست بدهد. بر حسب آب و هوا، از اواخر 

زمستان تا اواخر تابستان.
انواعمهمکوپیوند:کوپيوند سپري یا شکمي، کوپيوند سپري واژگون، کو پيوند قاشي، کوپيوند وصله اي و 

کو پيوند لوله اي.
الف-کوپیوندسپريیاشکمي: بيشتر از سایر انواع کوپيوند استفاده مي شود.

روشکار: در پایه برشي عمودي به طول 2/5 سانتی مترزده مي شود. سپس در باال و عمود بر برش اول، 
برشي به طول یک سوم قطر ساقه زده مي شود )شکلT(. براي گرفتن پيوندک نيز، برشي زیر یکي از جوانه ها 
مي زنيم و سپس برش شيبداري باالي جوانه ایجاد مي کنيم تا جوانه همراه با پوست )و گاهي الیه نازکي از 
چوب( برداشته شود. جوانه را از باال وارد شکاف ایجاد شده در پوست پایه کرده به سمت پا یين حرکت مي 

دهيم. محل پيوند را با نوار پالستيکي مي بندیم )شکل 10(.

شکل 10- مراحل کوپيوند سپری

استفاده  گردو(،  )مانند  است  آن ها ضخيم  پوست  که  درختاني  براي  بيش تر  کوپیوندوصلهای: ب-
مي شود. زمان مناسب هنگامي است که درخت پوست بدهد و گياه رشد سریع داشته باشد )شکل 11(. 
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روشکار: قسمتي از پوست پایه به صورت مربع مستطيل برداشته مي شود و پيوندک نيز به همين صورت 
تهيه شده و در محل مناسب روي پایه قرار مي گيرد. براي آساني کار چاقو هاي دو تيغه ویژه اي وجود دارد. 

شکل 11-  کوپيوند وصله ای

ج-کوپیوندقاشي: زماني استفاده مي شود که درخت پوست نمي دهد )شکل 12(. 
روش کار: براي تهيه پيوندک برشي با زاویه 45 درجه زیر جوانه زده می شود، سپس از 2 سانتی متری  
باالي جوانه برشي شيبدار به سمت پایين زده تا برش اول را قطع کند. در پایه نيز برش  هاي مشابهي ایجاد 
مي شود، به طوري که پيوندک در آن جفت شود. محل پيوند با نوار هاي الستيکي ویژه بسته و اطراف ان  با 

چسب پيوند پوشانده می شود. 

شکل 12-  مراحل انجام کوپيوند قاچی 
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مقدمه

به روش مصنوعی گردد جنگل کاری  استقرار جنگل  و  برپا ساختن  به  منجر  اقداماتی که  به مجموعه 
گفته می شود. بنابراین جنگل-های مصنوعی نتيجه عملياتی است که توسط بشر و مطابق خواست او ایجاد 
ابزارهای مفيد و  از  انسان در شکل-های مختلف صورت می گيرد. یکی  گردد. ایجاد پوشش جنگلی توسط 
مناسب در برابر روند تخریب جنگل ها، اهتمام و جدیت در فرایند جنگل-کاری مصنوعی و یا کمک به تجدید 
حيات طبيعی است. جنگل کاری اصطالحاً بهایجاد جنگل در زمين باز یا زمينی که سابقاً در آن به زراعت 
می پرداخته اند و اینک به درخت کاری و جنگل کاری تخصيص داده شده، یا عرصه ای که پيش از این در آن 
جنگلی وجود نداشته یا اگر هم جنگلی موجود بوده به دالیل گوناگون )از قبيل برش یکسره( یا بر اثر عوامل 
تخریب  روند  گذشته  سال های  در  متأسفانه  می شود.  اطالق  باشد،  برانداخته شده  بکلی  )حریق(  مختلف 
جنگل ها به مراتب سریع تر گردیده، به طوری کهاین امر باعث تخریب کمی وکيفی جنگل های جهان گردیده 
است. چنانچه براساس آمار رسمی ارایه شده توسط فائو ساليانه 11 ميليون هکتار از جنگل های جهان تخریب 
می گردند. در این ميان توجه جدی به احياء مناطق تخریب یافته و یا حتی غنی سازی جنگل های موجود 
یکی از راهکارهای مقابله با فرایند تخریب کمی و کيفی به شمار می آید. در این مورد کشورهای توسعه یافته 
تقریباً موفق به مهار سرعت تخریب جنگل هایشان شده اند و در کنار آن با افزایش عمليات جنگل کاری در 
مناطق تخریب یافته، ساليانه موفق به افزایش سطح جنگل ها گردیده اند. ولی در مناطق در حال توسعهاین 
موضوع متفاوت و وارونه است. در حالتی که جنگلی پابرجاست، منتها در آن قسمت های باز بی درخت کوچک 
و بزرگ به صورت لکه های پراکنده وجود دارد، برای پرکردن این قسمت های فاقد درخت اقدام به بذرکاری 
بازسازی جنگل  را  باشند، کهاین عمل  بيگانه  بومی یا  از گونه های  است  نهال کاری می شود که ممکن  یا 
می نامند. بازسازی جنگل در مواردی ممکن است احياناً اقدامات متفاوت دیگری را نيز که به هر حال مرتبط 
با بازسازی ولی جدا از جنگل کاری است را در برگيرد. جنگل کاری و بازسازی جنگل در مناطق خشک از 
لحاظ جنبه های مختلف اجرایی، با دیگر مناطق تفاوت هایی دارند. از موارد اصلي دالیل جنگل کاري می توان 
به ناکافي بودن جنگل  هاي طبيعي، مشکل زادآوري جنگل  هاي طبيعي و سازگار نبودن گونه  هاي بيگانه 

اشاره نمود.

انواعجنگلکاری

جنگل کاری در مناطق بدون جنگل: این نوع جنگل کاری به منظور ایجاد جنگل های جدید در مناطقی 
که در حال حاضر اثری از جنگل وجود ندارد صورت می گيرد. در کشور ما ایجاد جنگل های وسيع تاغ در 
بسياری از مناطق کویری و نيمه کویری مانند اطراف شهرهای سبزوار گرمسار و کرمان نمونه هایی از این نوع 

جنگل کاری هستند )شکل 1(.
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شکل 1-  جنگل کاری در مناطق بدون جنگل

جنگل کاری در داخل مناطق جنگلی )احياء جنگل ها(: ممکن است این سوال پيش بياید که دیگر چه 
لزومی دارد در مناطقی که جنگل وجود دارد اقدام به جنگل کاری شود در پاسخ باید گفت که در چند حالت 

یا به چند دليل در داخل مناطق جنگلی جنگل کاری انجام می شود. 
الف(کمکبهتجدیدحیاتطبیعیجنگل: به دالیلی چند بعضی از جنگل ها از زادآوری طبيعی 
مطلوب برخوردار نيستند برای جبران زادآوری طبيعی جنگل کاری صورت می گيرد. بدین ترتيب که با کاشت 
برخی گونه ها که بهایجاد پوشش مرده کمک می کند می  توان خواص فيزیکی خاک را اصالح کرده و شرایط 

را برای تجدید حيات گونه مرغوب آماده تر ساخت.
ب(ترکیبجنگل: در برخی شرایط بعضی از گونه ها قسمت زیادی از جنگل را تشکيل داده و درضمن 
مرغوبيت الزم برای استفاده های موردنظر را ندارند در این حالت با جنگل کاری گونه های مرغوب، ترکيب 

جنگل را به نفع گونه مرغوب و مورد نظر تغيير می دهند.
تغيير ترکيب جنگل به دو صورت بهبود شرایط رشد گونه مرغوب و یا جنگل کاری آن گونه مورد نظر و 

افزایش گونه غيربومی دلخواه به ترکيب جنگل ممکن است.
وسيعی  سطح  است  ممکن  جنگل  نقاط  از  بعضی  در  درخت:  از خالی مناطق در ج(جنگلکاری
براثر تخریب آتش سوزی یا قطع درختان و.....خالی گشته و توسط سرخس ها و تمشکها پوشيده شده باشد. 

نهال کاری در چنين مناطق خالی، نمونهای از جنگل کاری در داخل مناطق جنگلی محسوب می شود.
د(تلفیقجنگلکاریوکشاورزی:در شرایط خاص، از جنگل کاری صرف، خودداری کرده و براساس 
برنامه ریزی و طراحی قبلی جنگل کاری با زراعت انجام می شود. تا از توان زمين استفاده بيشتری به عمل 

می آید. روش تلفيق جنگل کاری و کشاورزی را اصطالحاً آگروفارستری می گویند )شکل 2(.
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شکل 2-  آگروفارستری

می شود  گفته  درخت کاری  درخت  کشت  نوع  هر  به  اصوالً  درختکاری: مفهوم به جنگلکاری و(
خواهاین کشت درخت در عرصه جنگل و به مفهوم خاص جنگل کاری در سه نوع یادشده باشد خواه به 
صورت های دیگر، اما درخت کاری به عملياتی از کاشت درخت اطالق می شود که در نهایت ردیف ها یا سطوح 

کوچکی از درخت زار ایجاد گردد.

انواعدرختکاری

الف(درختکاریدرحاشیهرودخانهها: در برخی مناطق رودخانه ها بسيار طویل اند بخشی از زمين 
اطراف رودخانه ها هنگامی که آب طغيان می کند زیر آب قرار می گيرند در دو سوی حاشيه رودخانه می  توان 
کمربندی از درخت برای توليد چوب هيزم و علوفهایجاد کرد اغلب عرض نوار درخت کاری کم می باشد. از 
درختان آبدوست مثل صنوبر و بيد و توسکا در حاشيه رودخانه استفاده می شود و گونه هایی که در ردیف های 

دورتر از حاشيه رودخانه کشت می شوند از گونه های خشکی پسندتر هستند )شکل 3(.

شکل 3-  درخت کاری در حاشيه رودخانه ها

ب(درختکاریبرایایجادفضایسبز:هدف این نور درخت کاری کاهش سروصدا و زیباسازی اماکن و چشم اندازها 
از درخت کاری  نمونه هایی  است.کاشت درخت در خيابان ها  زیستن  برای  نشاط آور  و  آرام  و ایجاد محيطی 
برای ایجاد فضای سبز است که هم به منظور زیبا زیباسازی شهرها و ایجاد سایه و هم برای کنترل سروصدای 

محيط و کاهش آلودگی ناشی از رفت  وآمد ماشين ها انجام می گيرد )شکل 4(.
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شکل 4-  درخت کاری برای ایجاد فضای سبز

درختانی که برای کاشت در خيابان انتخاب می شوند باید دارای ویژگی هایی به شرح زیر باشند:
1-  به آسانی کاشته شوند و تا رسيدن به مرحلهای که محيط را تلطيف کنند رشد نسبتاً سریعی داشته 
باشند. 2-  دارای عمر نسبتاً طوالنی باشند. 3-  دراثر وزش بادهای سخت شاخه های آن ها مقاوم بوده و 
نشکنند. 4-  حدالمقدور به مراقبت کمی نياز داشته باشند )درختانی که به هرس دائمی جمع آوری برگ های 
خزان کننده نيازمندند برای ایجاد فضای سبز شهرها مناسب نيستند(. 5-  شکل و ارتفاع گونه ها باید با عرض 
خيابانی که در آن کاشته می شوند متناسب باشد. 6-  خاردار نبوده و گل ها و ميوه های بدبو توليد نکند. 
7-  گونه های مورد استفاده حساسيت زا ویا آلرژی زا نباشند. 8-  اندام های درختان کاشته شده سمی نباشند.

ج(درختکاریدرحاشیهجادههاوخطوطراهآهن:درخت کاری در حاشيه جاده ها و خطوط راه آهن 
راه آهن  خطوط  نيز  و  ارتباطی  اصلی  راه های  و  بزرگ راه ها  حاشيه  است.  درخت کاری  از  دیگری  نوع  نيز 
محيط های مناسبی هستند که می  توان برای درخت کاری استفاده کرد. با این عمل هم سایه و محيطی دلپذیر 
برای استراحت مسافران ایجاد می شود و هم چوب برای هيزم و یا تيرهای چوبی توليد می گردد )شکل 5(. 
عالوه بر این موارد جاده ها و خطوط راه آهن، در برابر حرکت  شن های روان نيز محافظت می شوند. برای ایجاد 

ردیف های درخت کاری اطراف جاده ها و خطوط راه آهن باید به نکات زیر توجه داشت:
-  گونه ها بر حسب مقاومت در برابر شرایط محيطی، استقامت در برابر طوفان شن زیبایی ظاهری و حداقل 

نياز به محافظت انتخاب شوند.
-  موقعيت درختان در رابطه با شکل جاده ها نيز باید مورد توجه باشد در این ارتباط شکل و ساختمان جاده 
باید مورد توجه قرار گيرد. درختان نباید نزدیک به داخل پيچ ها یا تقاطع جاده ها و به طورکلی در هر کجا که 
ممکن است دید را کم کرده و باعث بروز حوادث رانندگی شود کاشته شوند همچنين باید احتمال تعریض 

جاده در آینده را نيز در نظر گرفت.
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شکل 5-  درخت کاری در حاشيه جاده ها و خطوط راه آهن

اهدافجنگلکاریها

تامين چوب  توليد چوب صنعتی: مهم ترین هدف جنگل کاری ها را می  توان  به منظور  1-  جنگل کاری 
صنعتی دانست. امروز چوب به عنوان ماده اولی بسياری از نيازها در زندگی انسان نقش مهمی ایفا می کند. 
ازجمله آن ها می  توان به کاغذسازی، ساخت ابزار و وسایل زندگی، انواع درب و پنجره، مبلمان، انواع وسایل 

ورزشی و تفریحی صنایع دستی، انواع مواد شيميایی تهيه شده از چوب اشاره کرد )شکل 6(.
برای کاغذسازی از گونه های صنوبر، اکاليپتوس و سوزنی برگان مانند نراد و کاج استفاده می شود چراکهاین 
گونه ها هم سریع الرشد هستند و هم دارای چوب سفيد با الياف بلندی که برای ساخت کاغذ مناسب می باشد. 
شایان ذکر است که از کشت یک گونه در سطوح وسيع باید خودداری شود. هميشه جنگل کاری چند گونه با 

هم موفق تر از جنگل کاری با یک گونه خاص است.

شکل 6-  جنگل کاری به منظور توليد چوب صنعتی

2-  جنگل کاری به منظور احياء زمين های کوهستانی: در مناطق کوهستانی بویژه نقاطی که در معرض 
خطر فرسایش قرار دارند و یا خطر سقوط بهمن وجود دارد و باالخره برای جلوگيری از ریزش خاک و تنظيم و 
اجرای رژیم باران اقدام به جنگل کاری می نمایند. جنگل کاری با این هدف برای احيای کوهستان های مناطق 
زاگرس و شيب های جنوبی رشته کوه البرز و نيز کوهستان های رشته کوه های مرکزی برای کشور ما اهميت 

حياتی دارند.
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3-  جنگل کاری به منظور تثبيت شن های روان: شن های روان در برخی مناطق با حرکت خود و پوشاندن 
و ایجاد جنگل های  با جنگل کاری  بار می آورد که  به  فراوانی  از زمين ها مشکالت و خطرات  سطح وسيعی 
مصنوعی می  توان به تثبيت آن ها کمک کرد. از مهم ترین گونه هایی که با هدف تثبيت شن های روان در ایران 
در سطح وسيعی جنگل کاری شده می  توان تاغ را نام برد. همچنين در مناطقی که سطح آب زیرزمينی باال 

است از انواع درخت گز برای جنگل کاری استفاده شده است.
عالوه بر شن های روان موجود در کویرها تپه های شنی در سواحل دریاها نيز نيازمند تثبيت هستند که 
بهترین راه تثبيت آن ها نيز جنگل کاری با گونه های مقاوم است. یکی از گونه هایی که در این خصوص در 
کرانه های دریای خزر مورد استفاده قرار گرفته کاج دریایی است که قدرت استقرار خوبی در روی خاک های 

سست ساحل دریا دارد.)شکل 7(

شکل 7-  جنگل کاری به منظور تثبيت شن های روان

4-  جنگل کاری به منظور ایجاد بادشکن: در اطراف مزارع و کشتزارها به منظور جلوگيری از صدمات باد و 
حفظ خاک بادشکن ایجاد می کنند. اساس ایجاد بادشکن کاشتن درختان و احداث دیوار سبز در برابر وزش 
باد است. ایجاد جنگل کاری به منظور بادشکن برای زراعت نيز بسيار سودمند است و گياهان زراعی پایيزه را 
از خطر یخبندان حفظ می کند و از صدمات مکانيکی به گياهان جلوگيری می نماید. درعين حال یک عيب درمورد 
بادشکن ها وجود دارد و آن سایه انداختن درختان بر روی گياهان زراعی است. در شمال ایران از سرو و صنوبر برای 
بادشکن استفاده می شود در استان های مرکزی از سنجد و پده، در جنوب کشور درختان آکاسيا و گز کاربرد 

فراوانی دارند )شکل8(.

شکل 8-  جنگل کاری به منظور ایجاد بادشکن
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5-  جنگل کاری به منظور تغيير آب  وهوای محلی: اثرات مفيد جنگل و جنگل کاری در تعدیل آب و هوا 
امری روشن و شناخته شده است و جنگل کاری به منظور تنظيم رژیم آبی و لطافت هوا مهم و ضروری است 
وجود پوشش گياهی باعث کاهش گرمای محيط می شود. جنگل کاری با هدف تغيير در آب وهوای محلی و 
بهبود شرایط زندگی در شهرهای مرکزی ایران بسياری ضروری است و تنظيم کننده بقای این شهرها می باشد.

6-  جنگل کاری به  منظور مبارزه با آلودگی هوا: با جنگل کاری و ایجاد پارک و فضای سبز در داخل شهرها 
از گردوغبار و مواد سمی و دود موجود در هوای شهرها کاسته شده و هوای پاک و سالم برای زیستن فراهم 
می گردد. گونه هایی که برای این منظور انتخاب می گردند باید نسبت به گرد و غبار و دود مقاوم بوده و دارای 

شاخ  و برگ فراوان و درهم رفته باشند تا گرد و غبار و مواد سمی را جذب نمایند.
7-  جنگل کاری به منظور ایجاد گردشگاه جنگلی: با توجه به گسترش روزافزون شهرها و نياز به فضاهای آرام 

و خلوت برای استراحت و تمدید قوای شهروندان ایجاد گردشگاه های جنگلی ضرورت فراوان دارد )شکل 9(.

شکل 9-  جنگل کاری به منظور ایجاد گردشگاه جنگلی

کارهایمقدماتیدرجنگلکاری

قبل از اقدام به جنگل کاری انجام بعضی از کارها و عمليات ضروری هستند. این اقدامات اهميت فراوانی داشته و 
از مشکالت و خطرات بعدی جلوگيری کرده و درضمن سالمت و بقای جنگل حاصله را نيز تضمين می کند.

بر  آتش  و  از جنگل کاری ایجاد جاده  قبل  اوليه  کارهایی  اساسی ترین  از  یکی  آتش بر:  و  1-  ایجاد جاده 
می باشد.آتش بر موجب تفکيک قطعات از هم شده و درنتيجه از سرایت آتش سوزی های احتمالی جلوگيری 
می کند. به همين دليل مخصوصاً در جنگل کاری با سوزنی برگان احداث آتش بر یک امر ضروری و مهم است. 
گاهی از سطح آتش بر به منظور جایگاه نيز استفاده می کنند ولی اغلب به علت عبور و مرور سطح آتش برها 
خالی مانده و مانعی برای جلوگيری از بروز و سرایت آتش سوزی های احتمالی در جنگل می باشد )شکل 10(.
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شکل 10-  ایجاد جاده و آتش بر

2-  زهکشی: هدف از زهکشی خارج ساختن آب اضافی زمين است. باتوجه بهاین که وجود آب برای رشد 
گياهان ضروری است اما همين که مقدار آن زیاد شود به  ویژه وقتی که راکد باشد به گياهان صدمه می زند 

و خطر خفگی ریشه های درختان را تهدید می کند که در چنين شرایطی زهکشی الزم است )شکل 11(.

شکل 11-  زهکشی

3-  آماده ساختن زمين: درهنگام جنگل کاری باتوجه بهاین که نهال ها باید بدون وقفه در زمين کاشته 
شوند از این رو آماده کردن محل کاشت امری ضروری می باشد. آماده ساختن زمين موجب تجزیه مواد آلی 
می شود کهاین امر به تقویت زمين کمک می کند شخم زدن موجب سادگی عمليات کاشت بذر یا نهال در 
زمين می شود و در اثر شخم ریشه ها بهتر می توانند داخل زمين شوند. البته شایان ذکر است که در زمين های 

شيب دار عمليات شخم زدن باعث فرسایش خاک می شود که باید از این کار خودداری نمود.
4-  نرم کردن خاک: نرم کردن خاک اصوالً در نهالستان ها و جنگل کاری با بذر صورت می گيرد. برای این کار اغلب 

از وجود وسایل ساده مانند شن کش استفاده می کنند. گاهی نرم کردن خاک تا عمق 15 سانتی متر انجام می گيرد.
5-  تقویت خاک: تقویت خاک باعث می شود که خواص نامطلوب آن بهبود یابد. گاهی گونه کاشته  شده 
پرتوقع بوده و نياز زیادی به کمک و تقویت دارد. به طورکلی سوزنی برگان از پهن برگان کم نيازترند. به همين 
دليل بهتر است در جنگل کاری  سوزنی برگان بطور مخلوط با پهن برگان کاشت شوند معموالًً مصرف کود در 

جنگل کاری ها مرسوم نيست.
6-  تثبيت خاک قبل از جنگل کاری: قبل از جنگل کاری دامنه کوه ها و سراشيب ها را تثبيت می کنند تا 

از خطر فرسایش جلوگيری شود.
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7-  گود برداری: برای کاشت نهال ها باید گودال هایی ایجاد نمود. اصوالً ابعاد گودال ها متغير است این ابعاد 
گاهی 30 ×30×30 یا 40×40×40 سانتی متر تعيين شده و چنانچه خاک نرم باشد گودال را کوچک تر در نظر 
می گيرند. در نواحی خشک اگر زمين سنگی باشد سنگ ها را از داخل گودال خارج می کنند و در اطراف آن 
قرار می دهند تا تبخير از سطح خارج خاک کمتر صورت بگيرد. بهتر است گودال ها روی خط تراز قرار بگيرند. 

در مناطق صخرهای گودال ها را بين صخره ها ایجاد می کنند )شکل 12(.

شکل 12-  گود برداری

انواعجنگلکاری

انواع جنگل کاری شامل جنگل کاری با بذر و جنگل کاری با نهال می باشد. در جنگل کاری با بذر ایجاد 
نهال  کاشتن  با  نهال  با  در جنگل کاری  اما  می گردد  عملی  گونه های جنگلی  بذر  کاشت  طریق  از  جنگل 

گونه های جنگلی، جنگل جدید ایجاد می شود.
الف-جنگلکاریبابذر

یکی از روش های متداول برای جنگل کاری کاشت بذر برخی گونه های جنگلی است. این روش جنگل کاری 
در هر شرایطی ميسر نبوده است و باید در شرایط خاصی صورت بگيرد همچنين نمی توان همه گونه ها را از 
طریق بذر در جنگل کاری مورد استفاده قرار داد. بطور خالصه در موارد زیر جنگل کاری با بذر مناسب تر بوده و 

سودمندی بيشتری دارد )شکل 13(.
1-  گونه هایی که بذر فراوان دارند. 2-  گونه هایی که سرشت نور پسندی داشته باشند. 3- گونه هایی که 
ریشه بلندی داشته و باز کاشت آن ها درصد زنده مانی نهال ها را کاهش می دهد. 4-  زمانی که بذر ارزان در 
اختيار باشد. 5-  زمانی که کارگر برای نهال کاری کمياب بوده و یا گران تمام می شود. 6-  در نقاطی همانند 

مناطق کوهستانی که دوره مساعد برای کاشت نهال کوتاه باشد.
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شکل 13-  جنگل کاری با بذر

روشهایجمعآوریبذر

1-  جمع آوری بذرها از روی درختان سرپا: در این روش افراد آزموده و ماهر برای جمع آوری بذر با استفاده 
از نردبان و قالب های باال رونده به باالی درخت رفته و بوسيله چنگک های مخصوص بذر را از روی شاخه های 

درختان می چينند )شکل 14(.

شکل 14-  جمع آوری بذرها از روی درختان سرپا

2-  جمع آوری بذرها از روی درختان افتاده یا قطع شده: روش اول هم خطرناک است و هم به افراد بسيار 
ماهر نياز دارد. از این رو از درختانی که توسط باد شکسته و روی زمين افتاده اند و بذر آن ها رسيده و سالم است. 
بذرهای آن ها را جمع آوری می کنند. همچنين بعضی وقت ها درختانی را که به سن بهره برداری رسيده اند و 
قرار است برداشت شوند و دارای بذرهای فراوان و سالم هستند قطع کرده و بذرها را از روی شاخه ها در روی 

زمين جمع آوری می کنند.
3-  جمع آوری بذر از روی سطح زمين: گاهی در مورد درختان تنومند که دسترسی به تاج آن مشکل است 
بذر آن ها را بعد از ریخته شدن از روی زمين جمع آوری می کنند. در این روش باید دقت نمود که بذر حاصل 

پوسيده نباشد. اغلب بذر درختان بلوط و گردو را که سنگين هستند از روی سطح زمين جمع می کنيم.
4-  جمع آوری بذر از روی سطح آب: بذر برخی گونه ها مانند انواع توسکا را که در کنار رودخانه قرار دارند 

می  توان به سادگی از روی سطح آب جمع آوری نمود.
5-  جمع آوری بذر از النه حيوانات: النه حيواناتی مانند سنجاب که بذر درختانی مثل بلوط و گردو را برای 

خوراک زمستانی خود جمع آوری می کنند محل مناسبی برای تهيه برخی بذرها می باشد.
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6-  جمع آوری بعضی از شاخه های چيده  شده درختان: از گونه هایی مانند غان و صنوبر و اکاليپتوس که 
بذر ریز دارند می  توان با چيدن شاخه های پر از ميوه آن ها نسبت به جمع آوری بذر اقدام نمود.

استخراجوپاککردنبذرها

بذرها همواره به صورت خالص از درختان به دست نمی آیند. گاهی در درون مخروط قرار دارند گاهی بال 
و برگ و پوست و زوایدی با خود دارد و از این رو برای استفاده راحت تر و نيز برای کم  حجم شدن آن ها، بذرها 
را از موادی که همراه آن هاست پاک می کنند این عمليات را استخراج و پاک کردن بذر می گویند )شکل 15(.

شکل 15-  استخراج و پاک کردن بذرها

بطور خالصه روش های پاک کردن بذر ها عبارتند از: 1-  خشک کردن معمولی در آفتاب. 2-  قرار دادن 
آن ها در روی صفحه های گرم. 3-  سایيدن بذرها در درون کيسه های کوچک. 4-  غربال کردن. 5-  استفاده 

از دستگاه های شانه دار. 6-  استفاده از جریان باد )باد دادن(.

بررسیبذردرختانجنگلی

قبل از کاشت بذرها باید از سالمت بذرها اطمينان کافی به دست آورد. برای این کار الزم است یکسری 
بررسی هایی روی آن اجرا گردد برای آزمایش بذرهای جنگلی روش های مختلفی به شرح زیر وجود دارد:

1-قراردادندرآب: بعضی از بذرهای درختان جنگلی را می  توان در آب قرار داد. بذرهای سنگين و سالم 
در آب ته نشين شده و آن هایی که در سطح آب قرار بگيرند بذرهای نامناسب شناخته می شوند )شکل 16(.

شکل 16-  قرار دادن در آب
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2-شکلخارجیبذر: وضع ظاهری بذر در حالت سالم بودن، تقریباً مشخص است. درصورتی که شکل 
خارجی بذر غيرطبيعی باشد دليل بر ناسالم بودن آن است.

3-برشعرضیمقطعبذر: با وسایلی مانند چاقو می  توان بذر را بریده و مقطع آن را بررسی نمود. داخل 
بذر باید سالم باشد رنگ قسمت داخلی آن در حالت سالم بودن سفيد یا کرم رنگ است.

4-درجهخلوصبذر)ضریبپاکیبذر(: یکی از روش های بررسی بذرهای درختان جنگلی تعيين 
درجه خلوص آن هاست. اصوالً بذر درختان جنگلی حتی بعد از پاک کردن هميشه مقداری ناخالصی دارد. این 
مواد خارجی ممکن است ماسه شاخ و برگ درختان بوده و گاه نيز تخم حشرات یا هاگ قارچ ها باشد. یکی از 
راه های انتقال آفات از نقطهای به نقطه دیگر وجود همين ناخالصی ها است. درصورتی که بذر درختان جنگلی 
ناخالص باشد برای بذرافشانی مقدار بذر بيشتری مصرف خواهد شد از این رو آگاهی از درجه خلوص بذر کمک 

فراوانی به تعيين مقدار بذر الزم برای جنگل کاری می کند.
5-قوهنامیهبذر)قدرتسبزشدن(:سبز نمودن بذرها برای تعيين قوه ناميه آن ها به چند روش زیر انجام می گردد.

روش اول: کشت بذرها در مخلوط ماسه خاک و گياه خاک معموالًً کشت بذرها در چنين بستری روش 
مناسبی است در این مورد باید شرایط رطوبتی مطلوب را نيز در نظر گرفته و آماده کرد.

روش دوم: استفاده از دستگاه های مخصوص بذر سبز کنی. 
روش سوم: کشت بذر در ماست شسته.

روش چهارم: استفاده از کاغذها یا حوله های خشک کن )روش متداول آزمایشگاهی(.

آمادهکردنبذرهایدرختانجنگلیقبلازکاشت

بذرهای درختان جنگلی وقتی مدتی در انبار نگهداری شوند یعنی به حالت رکود باقی بمانند ممکن است 
قشر غير قابل نفوذی آن ها را فرا گيرد. بنابراین تدابيری باید اتخاذ شود که بذر قبل از کاشت آماده شود. 
بعضی از بذرها را مدتی در آب خيس می کنند و آن گاه می کارند. بعضی را چند روزی در آب نيمه گرم قرار 
می دهند. گاهی هم به آب حاوی بذرها قدری اسيد اضافه می کنند. اغلب بذر ها را حدود بيست و چهار ساعت 
در آب قرار می دهند سپس آن ها را خشک کرده و می کارند. به اعمالی که قبل از کاشت بذرها برای آماده 

کردن آن ها جهت کاشت انجام می گيرد تيمار بذر می گویند.

عمدهترینتیمارهایمعمولیبرایبذرها

1-  ایجاد خراش های سطحی )سایيدن بذرها(: این روش برای بذرهایی که دارای جدار و پوسته سخت و غيرقابل 
نفوذ برای آب و هوا هستند بکار برده می شود. بهاین ترتيب بذرهای درشت را معموالًً به وسيله سوهان و سمباده 
می سایند یا خراش می دهند و بذرهای ریزتر را در داخل دستگاه هایی مانند آسياب یا مخلوط کن که دارای 

زوائد فلزی و شيشهای هستند می ریزند تا پوسته خارجی آن ها به حد الزم نازک شود.
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2-  استفاده از محلول اسيد سولفوریک: قرار دادن بذرها در محلول اسيد سولفوریک یکی دیگر از تيمارهاست. 
غلظت محلول اسيد سولفوریک و مدت نگهداری بذرها در محلول با توجه به نوع گونه ها فرق می کند.

3-  خيساندن در آب: در این روش معموالًً بذرها را در آبی با چهار تا پنج برابر حجم بذرها که درجه حرارت 
آن ها حدود 75تا 100 درجه سانتی گراد است به مدت 12تا 24 ساعت قرار داده و به حال خود می گذارند. 
بر اساس  با حرارت محيط قرار می دهند.  ندارند در آب سرد هم درجه  از بذرها که پوسته سخت  بعضی 
تجربيات به دست آمدهاین روش برای گونه های خانواده نيامداران و بذرهای درشت مناسب می باشد. برای 
بعضی از گونه های سوزنی برگ مانند الریکس، نوئل و کاج سفيد چنانکه بذرها به مدت یک یا دو هفته در 

آب خيسانده شود نتيجه خوبی بدست می آید.
4-  روش استراتيفيکاسيون: تيمار بذر به روش استراتيفيکاسيون عبارت است از قرار دادن و نگهداری بذرها 
در شرایطی با درجه حرارت پایين و رطوبت باال به مدت نسبتاً طوالنی. محيطی که بذرها در آن جا نگهداری 
می شوند عبارت است از الیه های مرطوبی که از خاک یا خزه یا گياه خاک و یا مخلوطی از آن ها. شایان ذکر است 

که بذرهای ریز را در نایلون هایی قرار داده و بعد تحت استراتيفيکاسيون قرار می دهند )شکل 17(.

شکل 17-  استراتيفيکاسيون

زمانجنگلکاریباکاشتمستقیمبذر

از  بهترین فصل برای بذرکاری زمانی است کهاین کار در طبيعت صورت می گيرد. ولی گاهی پارهای 
به طورکلی  از چيدن می کارند.  بعد  را بالفاصله  بذرها  از  از این اصل می گردد. بعضی  تبعيت  مانع  مشکالت 
بذرهایی که قوه ناميه خود را زود از دست می دهند باید در پایيز کاشته شوند. بذر اغلب سوزنی برگان را در 

اوایل بهار می کارند.

مقداربذر

مقدار بذر مصرف شده در جنگل کاری با بذر به شرایط مختلف عوامل متعددی به شرح زیر بستگی دارد:
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-  در گونه هایی که رشد آن ها کمتر است بذر بيشتری مصرف می کنند.
-  در زمين های نامساعد مصرف و زیادتر خواهد بود. درصورتی که بخواهند نهال ها تنه مستقيم داشته 

باشند بذر زیادتری مصرف می کنند.
-  طریقه بذرپاشی در مقدار مصرف بذر مورد مؤثر است.

روشهایمختلفجنگلکاریبابذر

1-بذرافشانیسرتاسری: در این روش گاهی در نقاط کوهستانی بذر را به وسيله هواپيما برای گونه های 
برای حفظ و توسعه مراتع هم این  به منظورهای خاصی می پاشند. در مناطق کوهستانی گاهی  محدود و 
روش را اجرا می کنند. در مورد گونه هایی که کاشت آن ها با بذر صورت می گيرد عمليات شبيه کاشت غالت 
دست پاش است. بهاین منظور کارگران باتجربه مورد احتياج بوده و بهتر است این عمل در هوای آرام صورت 

بگيرد اغلب اوقات بذر را با ماسه مخلوط کرده و آنگاه آن ها را می باشند.
2-جنگلکاریبابذردرروینوار:در این روش زمين را به صورت نوارهای آماده می کنند و آنگاه بذرها 
را به منظور جنگل کاری در نوارها می کارند. مزیت این روش آن است که بذر کمتری نسبت به روش بذر افشانی 
سرتاسری مصرف می شود و رستنی های بين نوارها نقش حمایتی را برای نوارهای بذرکاری شده خواهند داشت.
3-جنگلکاریبابذرپاشیخطی:در این روش بذرهای درشت را در شيارهایی که قبالً ایجاد شده است می کارند.

4-جنگلکاریبابذرپاشیبخشی:در سطح عرصهای که قرار است جنگل کاری شود تنها بخش هایی 
از آن را برای بذرپاشی آماده می کنند و عمل بذرافشانی را انجام می دهند. در این روش حتی از روش نواری هم 
بذر کمتری مصرف می شود و نهال ها از حمایت بيشتری برخوردار خواهند بود. گاه پوشش زنده بر نهال های 

سبز شده چيره می شوند. از این رو باید بخش کاشته شده سطح نسبتاً وسيع داشته باشد.
5-جنگلکاریبابذرپاشیکپهای:در این روش ابتدا خاک را در فاصله های معينی نرم نموده و آنگاه 
چند بذر را در آن می کارند. این روش همانند بذرپاشی خطی بيشتر برای گونه هایی که بذر درشت دارند 

استفاده می شود.
ب-جنگلکاریبانهال

جنگل کاری با بذر در شرایط خاص و به ندرت انجام می گيرد و در اغلب اوقات جنگل کاری توسط نهال 
صورت می پذیرد. نهال را در نهالستان های جنگلی پرورش می دهند و آنگاه در صورت لزوم باز کاشت کرده و 

آنگاه به زمين اصلی منتقل می کنند بهرحال در موارد زیر بهتر است روش جنگل کاری با نهال انجام شود.
1-  گران قيمت و کمياب بودن بذرها که تهيه آن ها را با دشواری روبه رو می سازد. 2-  وجود موانع فراوانی 
مواجه  با مشکل  را  بذرها  زمين که سبز شدن  روی  در  و....  تمشک ها  مزاحم،  و درختچه های  بوته ها  مانند 
می سازند. 3-  در مورد گونه هایی که سرشتی ضعيف و حساس در مقابل عوامل محيطی دارند که در این صورت 
بهتر است جنگل کاری با نهال انجام گيرد. 4-  وجود خطر جانوران اهلی و وحشی که به بذرها صدمه می رسانند. 

5-  تصميم به جنگل کاری به منظور خاص به طور مثال جنگل کاری برای ایجاد پارک جنگلی جهت تفرجگاه.



فصل هشتم -  جنگل کاری

243

کیفیتنهال

نهالی از نظر کيفيت مناسب است که نه زیاد بزرگ و نه زیاد کوچک باشد و جوانه انتهایی آن سالم و 
قوی بوده و دارای ریشه های فراوانی باشد )شکل 18(. نهال را باید به سرعت از نهالستانهای جنگلی به محل 
کاشت هم نمود. در هنگام دریافت نهال برای جنگل کاری باید نهالهای نامناسب و معيوب را جدا ساخت. اگر 
ریشه های نهالهای دریافت شده به دالیلی خشک شده باشند آن ها را آب پاشی می کنند تا شادابی مجدد خود 
را بدست بياورند. گاهی اوقات وقتی نهال ها به عرصه جنگل کاری می رسند هنوز زمين برای جنگل کاری آماده 
و مهيا نشده است در چنين مواردی دسته های نهال را به طور موقت طوری در یک گودال قرار می دهند 
که ریشه های آن در خاک مرطوب قرار بگيرد. بهتر است روی آن ها را با گونی کنفی مرطوبی پوشانده تا در 
معرض باد قرار نگيرند. آنگاه پس از آماده شدن محل برای جنگل کاری بالفاصله می  توان آن ها را از زمين 

بيرون آورده و در عرصه کاشت کشت نمود.

شکل 18-  نهال مناسب

مزایاینهالهایکوچک
1-  درآوردن آن ها از زمين آسان است قيمت نهال های کوچک اصوالً ارزان تر است.

2-  همان طورکه گفته شد در مورد سوزنی برگان کشت نهال کوچک موفقيت بيشتری دارد ولی در بعضی 
مواقع استفاده از نهال های بزرگ تر مفيد می باشد. این شرایط عبارتند از: الف-  در نقاطی که پوشش گياهی 
رشد سریع داشته و خيلی زود منطقه را می گيرد مانند تمشک زارها. ب-  در جنگل کاریهایی که خطر حمله 
جوندگان و چرای دام وجود دارد. ج-  نهال کاری در نقاط خالی جنگل که در این صورت بهتر است از نهال های 

بزرگ تر استفاده شود. د-  در مورد درخت کاری اطراف خيابان ها نيز بهتر است نهال بزرگ کاشته شود.

فصلنهالکاری
نهال را در فصل استراحت گياه می کارند ولی باید توجه داشت در روزهای سخت زمستان این کار انجام 
نگيرد. بهتر است نهال کاری در روزهای ابری انجام شود. به طورکلی در دو فصل بهار و پایيز نهال کاری انجام 

می شود که هر کدام فواید و معایبی دارند:
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1-نهالکاریدرفصلپاییز: برخی از نهال ها را در فصل پایيز می کارند درواقع وقتی برگ های نهال 
ریزش کرد کاشت آن را آغاز می کنند. اصوالً این روش برای گونه هایی قابل اجرا است که از سرمای زمستان 
آسيب نمی بينند. نهال کاری پایيز این فایده را دارد که در تمام پایيز و زمستان آب فراوان در اختيار ریشه  نهال 
قرار می گيرد و آن را برای رشد بهاره آماده می نماید. شایان ذکر است که اغلب پهن برگان را در پایيز جابجا 
می کنند. اما در مورد این روش باید گفت که وقتی نهال کاری در پایيز صورت می گيرد و بخصوص در مناطقی 
که زمستان ها سرد است دراثر یخ بندان های زمستانه خاک باال آمده و ریشه  نهال بخصوص ریشه های نازک 

آن آسيب می بينند به همين دليل سوزنی برگان ظریف را در بهار جابجا می کنند.
2-نهالکاریدرفصلبهار: برای گونه هایی که از سرمای زمستان آسيب می بينند آن ها را در اوایل 
فایدهاین روش اینست  مهم ترین  انجام می شود  برگان  برای سوزنی  بيشتر  و این روش  بهار می کارند  فصل 
که نهال ها از آسيب سرمایه محفوظ می ماند و عيب این نهال کاری در آن است که گاهی اوقات نهال ها از 
خشک سالی آسيب جدی می بينند در جدول شماره یک فصل مساعد جنگل کاری برحسب شرایط آب وهوایی 

و نوع گونه آماده است که می  توان تا حدود زیادی کاربرد داشته باشد.

فاصلهکاشتنهالها

نهال ها را معموالًً به طور منظم و گاهی نامنظم می کارند کاشت نامنظم نهال ها زمانی صورت می گيرد که 
وجود صخره و سنگالخ ها و سایر موانع زمين، مانع نهال کاری منظم می باشد و یا هدف این است که می خواهند 
نهال ها را در پناه سنگ ها یا صخره ها بکارند. فاصله نهال ها به نيازهای درختان و سایر عوامل جنگل شناسی 
بستگی کامل دارد. آگاهی فاصله کاشت به ما این امکان را می دهد که تعداد نهال مورد نياز را در مورد سطح 

جنگل کاری بدانيم.
)جنگل کاری مورد سطح( / )نهال ها فاصله( = تعداد نهال مورد نياز

واحد سطح جنگل کاری متر مربع و واحد فاصله کاشت نهال ها متر می باشد. در یک سطح 3 هکتاری اگر 
بخواهيم فاصله نهال ها را 2×2 متر در نظر بگيریم تعداد نهال های مورد نياز را محاسبه کنيد.

)3*10000(/)2*2(= تعداد نهال مورد نياز 

مراقبتبعدازجنگلکاری

بعد از کاشت بذرها یا انجام عمليات نهال کاری در عرصه جنگل در چند سال اول، انجام برخی از عمليات 
مواظبتی ضروری است.

1-  مواظبت در مقابل پرندگان: در نهالستان ها گاهی بعد از بذر کاری روی سطح کاشته شده را با یک تور 
سيمی نازک می پوشانند تا بذرها از گزند پرندگان در امان بمانند.

و گراز  مانند موش کور، موش صحرایی، سنجاب، خرگوش  مقابل حيوانات: حيواناتی  مواظبت در    -2
آسيب  از  جلوگيری  برای  می رسانند.  نهالستان  در  یا  جنگل  در  شده  کاشته  بذرهای  به  زیادی  خسارات 
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خرگوش نهالستان را به وسيله سيم غربالی شکل محافظت می کند یا آنکه در عرصه جنگل کاری شده از تله 
استفاده می کنند. برای جلوگيری از خسارت دام های اهلی و نيز حيوانات وحشی مانند گراز ها اطراف عرصه 

جنگل کاری شده را با سيم خاردار حصار می کشند.
3-  مواظبت در مقابل حشرات: برای مبارزه با حشرات در نهالستان ها از سموم مختلف استفاده می کنند 

ولی در جنگل کمتر از سموم استفاده می شود گاهی اوقات از حشره کش ها نيز می  توان استفاده نمود.
4-  مواظبت در مقابل خشکی و جذب رطوبت: برای این منظور می  توان از سایبانهایی که پنجرهای هستند 
استفاده کرد. می  توان با سر شاخه های درختان یا خزه های جنگلی انجام داد تا نونهال ها در مقابل تابش 

مستقيم نور خورشيد محافظت شوند.
5-  تنک کردن: زمانی که جنگل کاری با کشت بذر صورت می گيرد ممکن است در بعضی قسمت ها بذرها 
بطور انبوه سبز شوند و نهال ها بعد از مدتی به صورت فشرده در کنار هم قرار گيرند. که در این صورت درختان 
حاصل ضعيف و رنجور خواهند شد. برای جلوگيری از خسارات آینده باید نهالهای ضعيف را حذف کرده و 

نهال های قوی رو نگه داشت درواقع با عمل تنک کردن به زندگی نهال های قوی کمک می شود.

مراقبتهایالزمبعدازکاشتنهالهادرعرصهجنگل

نهال های کاشته  شده در روش جنگل کاری یا نهال و یا سبز  شده در روش جنگل کاری با بذر، در مسير 
رشد خود به مواظبتهایی نياز دارند این مراقبت ها عبارتند از:

1-  حمایت در برابر دام های اهلی و وحشی: چرای دام به نهال ها خسارت می رساند. بنابراین درصورتی که 
ممکن باشد اطراف محدوده جنگل کاری را باید محصور کرد. برای فراری دادن دام ها مواد مخصوصی وجود 

دارد که نهال را به آن آغشته می سازند تا دام ها به آن ها نزدیک نشوند.
2-  واکاری: گاه در جنگل کاری چه با بذرکاری و چه با کاشت نهال، گاهی اوقات موفقيت صددرصد حاصل 
نمی شود. زیرا ممکن است بذرها سبز نشوند و یا از بين بروند و اگر نهال سر از خاک برآورد در تابستان از 
خشکی و در زمستان از بيرون افتادن ریشه در اثر باال آمدن خاک آسيب ببيند. یا این که نهال های کاشته  شده 
خشک شوند در چنين حالتی با عمل واکاری نقاط خالی را پر می کنند گاهی اوقات الزم است که عمل و 

اکاری دو یا سه بار انجام گيرد )شکل 19(.

شکل 19-  واکاری
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3-  آزاد کردن: علف های هرز و گياهان خودرو عالوه بر کسب مواد غذایی موجب خفگی نهال های سبز 
شده و از این طریق خسارات فراوانی به بار می آورند. همچنين ممکن است سبب مساعد شدن شرایط برای 
آتش سوزی شوند. بنابراین باید آن ها را از اطراف نهالها را پاک سازی کرد و نهال ها را از شر آن ها آزاد نمود. 

گاهی اوقات عمل آزاد کردن دو الی سه بار صورت می گيرد.
4-  مواظبت در مقابل یخبندان: یخبندانهای زمستانه موجب باال آمدن سطح خاک و خارج شدن ریشه 
نهال ها می گردد و درنتيجه نهال ها آسيب می بيند. برای جلوگيری از این خطر سطح خاک را با خزه یا کاه 
می پوشاند. در صورت وقوع این عمل باید در اولين فرصت ریشه های نهال را در خاک مستقر کرده و اطراف 

آن را با خاک برگ پوشانيد.
5-  مواظبت از نهال های بلند: در نقاط بادخيز دراثر وزش باد نهال های بلند آسيب می بيند بنابراین با قرار 
دادن قيم در پای نهال از خم شدن و شکستن آن و می  توان جلوگيری کرد. قيم را باید از چوبی تهيه کرد که 
مستقيم بوده و بلندی آن با درخت کاشته شده متناسب باشد پوست چوب قيم را باید کند زیرا اگر پوست 
روی آن باقی بماند محلی برای جمع شدن حشرات خواهد بود. برای این که قيم سالم بماند قسمتی را که باید 
در داخل خاک قرار گيرد سوزانده و یا قيراندود می کنند که با این عمل به دوام آن اضافه می شود. در اغلب 
موارد که در خيابان ها درخت کاری می شود برای حفظ سالمت درختان از قيم استفاده می کنند از نقطه نظر 

زیبایی در داخل شهرها قسمتی که برای درختان استفاده می شود در جهت وزش باد غالب قرار داده شود.
6-  آبياری: یکی از مواظبت های اصولی برای نهال آبياری منظم آن می باشد در مناطق خشک و نيمه خشک 
ضرورت دارد که مناطق جنگل کاری آبياری شوند. در مورد جنگل کاری های تاغ در مناطق کویری کشورمان 
تنها در سال های اول و دوم آن هم در فصل تابستان دو الی سه بار نهال ها را آبياری می کنند و بعد از آن دیگر 
نيازی به آبياری نيست اما در مورد جنگل کاری گونه هایی که به خشکی مقاومت کمتری دارند باید آبياری 

همه ساله انجام شود.



9

فصلنهم

درختکاریوتوسعهفضایسبز
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مقدمه

بدون شک نقش حياتی گياهان و به ویژه درختان در طبيعت و برای بقاء انسان بر هيچ کس پوشيده نيست. 
جدا از اهميت بالتردید درختان در تضمين بقاء حيات حيوانات و انسان، جنگل ها تضمين کننده بقاء و پایداری 
آب، خاک و هوای سالم هر سرزمينی بوده و پشتوانه مطمئنی برای نگهداری و توسعه سيستم های کشاورزی و 
سایر منابع تغذیه انسان محسوب می شوند. درختان از دیر باز پابه پای تکامل جوامع انسانی تکيه گاه استواری 
برای تداوم و ارتقاء سطح کيفی محيط زیست آنها بوده و هنوز هم وفادارانه خدمات بی دریغ خود را به بشریت 
عرضه می دارند. اهميت حياتی درختان و جنگل ها در دنيای امروزی نه به دليل ارزش اقتصادی آنها، بلکه در 
ابتدا به دليل ارزش های بی بدیل زیست محيطی آنهاست. بنابراین تمامی افراد و به خصوص ما مسلمانان در 
قبال درختان و توسعه درخت کاری مسئوليت خطيری در پيش داریم زیرا عالوه بر اهميت حياتی و اقتصادی 
باال، درخت در اسالم اهميتی ویژه و جایگاه ارجمندی دارد. به همين دليل معصومين )ع( حتی در زمان جنگ 
مردم را از نابودی درختان نهی کرده اند. در همين خصوص امام صادق )ع( فرموده اند: قطع بی رویُه درختان 
ميوه دار عذاب سخت الهی را در پی دارد. در دین اسالم و بسياری از آیين های دیگر به درخت کاری توصيه شده 
است و روزهایی از سال را به درخت کاری اختصاص می دهند و آن روز را جشن می گيرند. پاداشی که خداوند 
بر پایه روایات به درخت کار می دهد در برابر هر گونه استفاده ای است که مخلوق خدا از آن ببرد، چه از ميوه و چه 
از سایر قسمت های آن و چه از منظر چشم انداز و یا از هوای لطيف و سالمی که از آن به وجود می آید. پيامبر 
بزرگوار اسالم )ص( می فرمایند: اگر عمر جهان پایان یابد و قيامت برسد و یکی از شما نهالی در دست داشته 

 باشد، چنانکه به قدر کاشتن آن فرصت باشد باید فرصت را از دست ندهد و آن را بکارد.
توسعه و گسترش فضاي سبز با توجه به گسترش روزافزون جمعيت و ساخت و ساز هاي شهري و نياز ضروري 
امری مهم وحياتی به شمار می آید. در  تعادل اجتماعي، جسماني و روحي،  ایجاد  براي  به فضاي سبز  انسان ها 
کشوري مثل ایران که بيشتر مناطق آن در کمربند خشک جهان واقع شده، شهرها براي مقابله با آلودگي  هاي 

صوتي و هوا، همچنين کاهش استرس  هاي محيطي بيشتر ازهر نقطه دیگري به فضاي سبز نياز دارند.
فضاي سبز به عنوان جزئي از بافت شهرها و بخشي از خدمات شهري ضرورت یافته و نمي توان آن را جدا 
از نياز هاي جامعه شهري دانست، از این رو فضاي سبز باید از نظر کمي و کيفي متناسب با حجم فيزیکي 
شهر، نياز هاي جامعه و با توجه به شرایط اکولوژیکي شهر و روند گسترش آتي آن توسعه یابد تا بتواند به 

عنوان فضاي سبز فعال بازدهي زیست محيطي مستمري داشته باشد.

اهمیتگیاهان

نقش درخت در طبيعت، فوق العاده مهم است. در ميان گياهان، درخت مخلوق منحصر به فردی است که 
می تواند بيش از هر گياه علفی دیگری از انرژی خورشيد استفاده کند. درختان به علت ساختمان تاج شان 
بيشترین مقدار انرژی خورشيدی را گرفته و آن را تثبيت می کنند کهاین انرژی تثبيت شده بعداً به عنوان 
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منبع تأمين غذایی انسان قرار می گيرد. عالوه بر تأمين غذا، توليد اکسيژن نيز بخش مهمی از وظيفه گياهان 
رها  در جو  را  مقادیر عظيمی اکسيژن  گرمسيری،  بارانی  به ویژه جنگل های  می باشد. جنگل ها  در طبيعت 

می سازند. بهاین طریق درختان امکان حيات را روی کره زمين فراهم می سازند.
ریخت شناسی )مورفولوژی( درختان با عرض جغرافيایی تغيير می کند، تاج درختان با زاویه ای به سمت 
انرژی  تثبيت  بر  را دریافت کند. درختان عالوه  نور خورشيد  مقدار  بيشترین  تا  متمایل می شود  خورشيد 
خورشيدی نقش های دیگری را نيز دارند. جنگل ها نقش هيدرولوژیک مهمی برعهده دارند بطوری که آب 
باران را گرفته و به آرامی رها می کنند. پس از یک بارندگی شدید آب به سرعت روی زمين های کشاورزی 

جریان می یابد، اما در جنگل ها ممکن است خروج آب هفته ها به طول انجامد. 
هر درخت زیستگاهی را برای بسياری از دیگر موجودات زنده فراهم می کند. قارچ های همزیست روی 
ریشه ها، ميکروارگانيزم ها در فضای بين ریشه ها، مهره داران کوچک در ميان ریشه ها، حفره های تنه، حشرات 
در پوسته خارجی، پرندگان در باالی درخت زندگی می کنند. دیگر جانوران و به ویژه علف خوران از برگ و 
جمله  از  دیگر  فواید  باال  حياتی  برخدمات  عالوه  درختان  به ویژه  و  گياهان  می کنند.  تغذیه  درختان  ميوه 
خواص دارویی، توليد رنگ، چوب و الوار و پارچه نيز دارند. همچنين از درختان در طراحی بوستآن ها، مناظر، 
خيابان ها و چشم اندازها، به دليل داشتن ساختار و رنگ های زیبا و حتی ارضاء وسوسه باال رفتن از درخت 
استفاده فراوان می شود. در نواحی که تحت تأثير دخالت انسان ها قرار می گيرند حتی وجود درختان تک نيز 
زیبایی خاصی به چشم اندازها می بخشد. در نبود درختان انسان قادر به ادامه حيات نيست، با این وجود انسان 
در مناطق وسيعی اقدام به نابودی جنگل ها نموده  است. انسان ها نه تنها جنگل ها را به منظور کشاورزی و یا 
چرای دام خود پاکسازی می کنند، بلکه آنها درختان را برای تهيه الوار نيز قطع می کنند. چوب موهبتی است 

برای انسان که به بهای نابودی درختان و در نهایت نابودی حيات انسان به دست می آید. 
دور  و  تکنولوژی  پيشرفت های  حاصل  روح  بی  و  تاریک  و  تنگ  آپارتمان های  و  بلند  ساختمان های 
شدن انسان از طبيعت زیبا و دست نخورده می باشد. امروزه گسترش تکنولوژی، در درون انسان و احساس 
آدمی اثراتی نامطلوب گذارده و همبستگی طبيعی را که انسان ها از ابتدا با طبيعت داشته اند به جدایی سوق 
داده است. نتيجهاین جدایی وجود انسان های عصبی و خسته می باشد. انسان آپارتمان نشين و خسته امروز 
سعی دارد تا اندکی روح و احساس طبيعت را به بلوک های سنگی و آهنين برگرداند. سعی می کند تا طبيعت 
زنده و سرسبز را بنحوی با مظاهر تکنولوژی مدرن پيوند دهد و مناظری زیبا و بدیع همراه با اثرات آنها خلق 

کند، کهاین مهم بدون توسعه فضای سبز و درخت کاری محقق نخواهد شد.

مفهومفضایسبزشهری

آن بخش از فضای سبز که در محدوده شهر طراحی و بنا شده، فضای سبز شهری ناميده می شود. این فضا 
در حقيقت بخشی از استخوان بندی یا مورفولوژی شهری را تشکيل می دهد و به بيان دیگر فضای سبز در 

کنار اسکلت فيزیکی شهر تعيين کننده اندام و به طور کلی سيمای شهر است.



فصل نهم - درخت کاری و توسعه فضای سبز

251

در تعریفی دیگر فضاهای سبز شهری را می توان نوعی از سطوح کاربری زمين شهری با پوشش های گياهی 
انسان ساخت دانست که هم واجد »بازدهی اجتماعی« و هم واجد »بازدهی اکولوژیکی« هستند.در این ميان 
باغ های ميوه در شهر می توانند هم واجد »بازدهی اکولوژیکی« باشند و هم واجد »بازدهی اقتصادی« اما 
به علت عدم امکان بهره برداری عمومی، خصوصی تلقی شده و نمی توانند واجد »بازدهی اجتماعی« باشند.

در این بحث، منظور از »بازدهی اکولوِژیکی« عبارت است از: زیباسازی بخش های شهری، دمای محيط، 
توليد اکسيژن، افزایش نفوذپذیری خاک در مقابل انواع بارش و مانند اینها و از دیدگاه حفاظت محيط زیست، 
فضای سبز شهری، بخش جاندار ساخت شهر را تشکيل می دهد. فضای سبز شهری از دیدگاه شهرسازی در 
برگيرنده بخشی از سيمای شهر است که ازانواع پوشش های گياهی تشکيل شده است و به عنوان یک عامل 

زنده و حياتی در کالبد بی جان شهر، تعيين کننده ساخت مرفولوژیک شهر است.
فضاهای باز شهری از یک سو، در برگيرنده فضاهای سبز موجود و از سوی دیگر، به صورت فضاهایی بالقوه 

جهت توسعه فضاهای سبز شهری مطرح می شوند.

تعریففضایسبزوانواعآن

فضای سبز یک شهر، صرف نظراز فضاهای سبزی که توسط شهرداری اداره می شوند، از مجموعه فضاهای 
سبز خصوصی، فضاهای کوچک دارای گياهان خودرو و زمين های متعلق به دولت تشکيل می شوند. فضاهای 
سبز عمومی تنها قسمت کوچکی از تمام پوشش گياهی شهری را تشکيل می دهد. اما با همه تعاریفی که 
تاکنون از مشخصات فضاهای سبز ارایه شده است، برای دست یافتن به تعریفی دقيق تر باید در مقوله فضای 

سبز شهری بيشتر تأمل کنيم.
زمين هایی که به پوشش های گياهی کوتاه )نازک و کم حجم( اختصاص دارد، مثل چمن و مراتع به عنوان 
"سطوح سبز" و زمين هایی که به پوشش های گياهی بلند یا نسبتاً بلند اختصاص دارند، نظير جنگل، باغ و... 

با عنوان "فضای سبز" دسته بندی می شوند. در واقع سطوحی را "فضای سبز" تعبير می کنيم، که توسط 
درختان دارای بعد و حجم شده و تبدیل به "فضای مثبت" گردیده اند. در مقابل فضای سبز سطوحی که 
عاری از درخت بوده و گياهان آن منحصر به سطوح چمن و انواع گياهان پوششی باشند، یک "فضای منفی" 
یا به عبارت بهتر"سطح سبز" تعریف می شوند. براساس تعاریف مذکور، دو بخش مشترک و مهم را در تعریف 

فضای سبز می توان استنباط کرد.
اول: مجموعه ای از پوشش سبزینه ای شامل درختان، درختچه ها، گل ها، بوته ها و چمن که مفهوم فضای 

سبز را از نظر شکل ظاهری القاء می کند.
دوم: برآوردن انتظارات و وظایفی شامل بهبود کيفيت زیست محيطی انسان، تأمين زیبایی و سایر نيازهای 

اکولوژیک که به عنوان هدف و وظيفه در احداث فضاهای سبز مستتر می باشد.
با توجه به اهميت روزافزون فضاهای سبز شهری و گسترش نقش کليدی آن در عرصه های مختلف زندگی 
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شهری، نياز به تعریف جامع تر که دربرگيرنده مفاهيم مورد نياز در شرایط کنونی باشد وجود دارد،  این مفاهيم 
شامل موارد و مسایل زیر است:

-  نقش انسان در سازماندهی و مدیریت فضاهای سبز.
- اِعمال خالقيت های مهندسی معماری در طراحی فضاهای سبز.

-در نظر گرفتن مبانی مهندسی محيط زیست.
- لزوم ارایه ضوابط و مقررات و تعيين محاسبات دقيق کارشناسی جهت مشخص کردن سرانه فضای سبز، 
تفکيک اراضی و رعایت مبانی علمی- تخصصی در زمينه های مختلف شامل مکان یابی، منابع طبيعی )آب و 

خاک و گياه( تأسيسات زیست محيطی، بهداشت، اقتصاد و جامعه شناسی.
برای دستيابی به تعریفی که حتی المقدور دربرگيرنده کليه مفاهيم باال باشد، تعریف پيشنهادی زیر را 
می توان ارایه داد: فضای سبز شهری بخشی از فضاهای باز شهری است که عرصه های طبيعی یا مصنوعی آن 
تحت استقرار درختان، درختچه ها، گل ها، چمن ها و سایر گياهانی است که براساس نظارت و مدیریت انسان 
با درنظر گرفتن ضوابط، قوانين و تخصص های مرتبط به آن برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی 

شهروندان و مراکز جمعيتی غير روستایی، حفظ، نگهداری و یا بنا می شوند. 

نقشواهمیتفضایسبزدرزندگیشهری

رشد صنعت و افزایش جمعيت در شهرها، به ساخت و سازهای سودگرایانه منجر شده است. این ساخت و 
سازها به مسائل بهداشتی و تأمين حداقل نور و هوا در مناطق متراکم شهری توجهی نداشته است. از سوی 
دیگر، ضرورت ایجاد کاربری های جدید شهری، برای پاسخگویی به نيازهای روز افزون و اسکان جمعيت به 
تدریج باعث کاهش سهم فضاهای سبز و باغهای شهری گردیده و در نتيجه موجب آلودگی محيط زیست 
شده است. شایان ذکر است که با افزایش روند انهدام طبيعت، توجه انسان به منابع طبيعی نيز فزونی یافته و 
بهره وری از آن جایگزین احترام به طبيعت گردیده است. تشویق مردم به درخت کاری در محوطه های کوچک 
فضای خانه ها، کاشتن نهال در کناره خيابان ها، استفاده از فضاهای آزاد برای توسعه پارک های کوچک از 

جمله اقدامات مؤثر در توسعه فضای سبز است.
در اهميت فضای سبز شهری می توان گفت که امروزه اقليم شهری تحت تأثير فرایندهای تراکم و تمرکز 
فعاليت ها در شهرها، آن چنان دگرگون شده است که مطالعات ناحيه  ای شهرها، به صورت مشخص و جدای 
از اقليم ناحيه ای بررسی می شود. آثاری که از طریق کاهش فضای سبز شهری بر اکولوژی شهری به ویژه 
در زمينه های اقليم، هوا، خاک، آب های زیرزمينی و جامعه حيوانی گذاشته می شود، چنان شدید است که 
عناصر سازنده آن را در محيط شهری به کلی دگرگون می کند. نقش و اهميت فضای سبز در زندگی شهری، 

موضوعی است که بيش از هر چيز دیگر در شهرها و شهرسازی معاصر مورد توجه قرار گرفته است.
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ضرورتفضایسبز

مهم ترین اثر فضای سبز در شهرها، کارکردهای زیست محيطی جوانه زنيست که شهرها را به عنوان 
محيط زیست جامعه انسانی معنی دار کرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و کاربرد نادرست تکنولوژی 

مقابله نموده و سبب افزایش کيفيت زیستی شهرها می شوند.
مؤلفه های آثار توسعه شهری می توانند نظام زیستی شهرها را به شيوه های گوناگون مختل کنند. فضای 
سبز مناسب در شهرها یکی از عوامل مؤثر در کاهش این اثرها هستند و به ویژه در ارتباط با گرد وغبار و 
آلودگی های هوا، فضای سبز شبه جنگلی، ریه های تنفس شهرها به شمار می روند. مهم ترین تاثير فضای 
سبز در شهرها تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، لطافت هوا و جذب گرد و غبار است. به طورکلی وجود فضاهای سبز 

و تأثير جوانه زنی در شهرها اجتناب ناپذیر است؛ به طوری که بدون آن ممکن نيست شهرها پایدار باقی بمانند.
بنابراین، اگر فضای سبز به عنوان جزیی از بافت شهرها و نيز بخشی از خدمات شهری ضرورت یافته باشد، 
نمی تواند جدا از نيازهای جامعه شهری باشد؛ از این رو، فضای سبز باید از نظر کمی و کيفی متناسب با حجم 
فيزیکی شهر )ساختمان ها، خيابان-ها و جاده ها( و نيازهای جامعه )از لحاظ روانی، گذران اوقات فراغت و 
نيازهای بهداشتی( با توجه به شرایط اکولوژیکی شهر و روند گسترش آتی آن ساخته شود، تا بتواند به عنوان 

فضای سبزی فعال، بازدهی زیست محيطی مستمری داشته باشد.

مدیریتفضایسبزشهری

مدیریت فضای سبز شهری دراصل کليه مراحل ارزیابی، طراحی وکاشت متناسب بامحل، نظارت درحفظ و 
نگهداری آن با همکاری مردم می باشد.

ارزیابی:عمل ارزیابی بهترین ومناسب ترین مکان رابا توجه به پارامترهای مورد نيازفضای سبزشناسایی 
می کند. درکشورمان دربعضی ازنقاط بدون ارزیابی دست بهایجاد فضای سبز زده اندکه چندان موفق ومناسب 

نبوده وغيرقابل استفاده گردیده است.
طراحی وکاشت فضای سبز: در واقع آینده و بهره وری فضای سبز به طراحی وکاشت بستگی داشته و 
معموالًً باید با توسعه شهر متناسب باشد. شناسایی گياهان بومی منطقه برای کاشت وطراحی فضای سبزامر 
بومی استفاده  غير  ازگونه های  نو  طراحی  برای ایجاد  معموالً  ازکارشناسان  برخی  امروزه  مهمی است.  بسيار 

می کنند که در بيشتر موارد با شکست مواجه می شوند.
نظارت برحفظ ونگهداری فضای سبزبا مشارکت مردم: در حقيقت این مرحله مکمل دو مرحله قبل می باشد. 
نحوه برخورد مردم با فضای سبز شهر باید به آن مرحله رسيده باشد که خود مردم نقش فعال درحفظ و نگهداری 

از فضای سبز داشته باشند. در کشورمان متاسفانه هنوز فرهنگ برخورد با فضای سبز نهادینه نشده است.
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آثارفضایسبزبربیوکلیمایشهری

این آثار را به دو گروه کلی می توان تقسيم کرد:
الف- اثراتی که صرفاً ناشی از وجود گياه است؛ مانند غبارگيری و پاالیش هوا.

ب- اثراتی که ناشی از فعاليت حياتی گياه است و محيط از حاصل این فعاليت منتفع می شود. گياهان 
در این مورد خاص درختان و درختچه ها از دو طرف یکی کاهش آلودگی هوا و دیگری لطافت هوای شهر 

موجبات بهبود بيوکليمای شهر را فراهم می  آورند.

اهمیتونقشفضایسبز

کيفيت محيط زیست شهری با امکانات و تأسيسات فضای سبز ارتباط مستقيم دارد. امروزه فضای سبز و 
اصوالً معماری و طراحی فضای سبز، به عنوان بخشی از رشته شهرسازی مطرح است. از همين دیدگاه، این 
گونه فضاها جای خود را در طراحی بزرگراه ها و تفکيک کاربری ها و سایر موارد طراحی شهری باز کرده است.

شهر، سيستم زنده پویایی است که پارک ها جزیی از آن هستند و به جهت نقش مؤثر جوانه زنی در کاهش 
تراکم شهری،  ایجاد مسيرهای هدایتی، تکميل و بهبود کارکرد تأسيسات آموزشی، فرهنگی، مسکونی و ذخيره 

زمين برای گسترش آینده شهر با ارزش هستند.

عملکردهایفضایسبز

فضاهای سبز شهری، افزون برعملکردهای زیبایی شناختی و اجتماعی، دارای عملکردهای اساسی تری 
به شرح زیر هستند:

عملکردهایفضایسبزدرساختکالبدیشهر

از این دیدگاه، فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار ساخت کالبدی شهر تلقی می شود و در هماهنگی 
با شهر، تفکيک فضاهای شهری و آرایش شبکه راه ها را به عهده گيرد.

عملکردهایزیستمحیطیفضایسبز

این نوع عملکردها عمدتاً به بهبود شرایط اکولوژیکی و کاهش ميزان بار آلودگی کمک می کنند. به طوری 
که می توان گفت ایجاد فضای سبز یکی از راه هایی است که به شکل مؤثر آلودگی های محيط زیست، اعم 
از آلودگی های گازی، ذرهای، صوتی، تشعشعی، بوهای نامطبوع و دیگر آالینده های موجود در هوا و آب و 
خاک را کنترل کرده، محيط سالم تری برای انسان فراهم می کند. از این روست که پوشش های گياهی انبوه، 
از مناسب ترین و مؤثرترین شيوه های مقابله با آلودگی های زیست محيطی محسوب می شوند. افزون بر این 
عملکردهای زیست محيطی فضای سبز، دامنه کاربرد متنوع تری دارد و محدود به مقابله با آلودگی های 

زیست محيطی نمی گردد که برخی از آنها عبارتند از:
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افزایش رطوبت نسبی: فضای سبز در شکل درختی به علت گسترش سطح برگی خود نسبت به سایر 
اشکال گياهی، می تواند از طریق تعریق، سبب افزایش رطوبت نسبی و لطافت هوا شود. عمل تعریق درختان 
با جذب کالری همراه است. بدین سان نواری از گياهان به پهنای 50 تا 100 متر، گرما را 3 تا 4 درجه نسبت 
به مرکز شهر کاهش می دهد. در عين حال50 درصد بر رطوبت هوا می افزاید. تفاوت دمایی که از این راه حاصل 
می شود، موجب کاهش اندکی در فشار هوا می شود. کاهش در فشار هوا، بادهایی به سرعت 12 کيلومتر در ساعت را 
پدید می آورد و همين بادها کافی است تا هوای یک شهر بزرگ را در یک ساعت به طور کامل عوض و پاکيزه سازند.

مقابله با جزایر گرما: هم اکنون پژوهشگران، نواحی شهری را جزایر گرما به شمار می آورند؛ سطوح تيرة 
زمين در شهرها 3 تا 5 درجة سانتی گراد بيش از زمين های مجاور، گرمای خورشيد را روزانه جذب می کنند و 
از این راه در 30 درصد از آلودگی های هوا سهيم می باشند. در بخش های فاقد درخت شهر که ساختمان ها و 
سيستم های لوله کشی بيشتری زمين را پوشانده اند. چرخه های طبيعی کوتاه هستند و اختالل در جابه جایی 

انرژی، جوانه زنی را به جزایر گرما تبدیل کرده است که به نوبة خود باعث افزایش آلودگی شهر می شود.
کاهش ميزان سرب: درختان در کاهش ميزان سرب به ویژه در حاشية جاده ها و شاهراه ها نقش مؤثری 
دارند. مقایسه تطبيقی درختان با سایر اشکال گياهی، نظير گياهان علفی و گياهان زراعی، نشان می دهد که 
درختان 10 تا 20 برابر گياهان علفی و 2 برابر گياهان زراعی توان سرب گيری دارند. نقش برگ، شاخه و 
حتی تنة درختان در مناطق پر ترافيک شهرهای انبوه و شاهراه ها، در جذب ميزان سرب هوای ناشی از اگزوز 

ماشين ها اهميت بسيار دارد.

عملکردهایاجتماعیوروانیفضایسبز

هدف اصلی در طراحی فضای سبز )پارک های شهری، جزیره های سبز محلی و مانند آن ها(، دستيابی به آثار 
اجتماعی و روانی آن در هر چه نزدیک تر کردن انسان و طبيعت به یک دیگر است. هرچند که از کارکرد فضای 

سبز در ساخت کالبدی شهر و کارکرد زیست محيطی آن نيز می توان انتظار بازدهی اجتماعی و روانی داشت.
انسان در هر شرایطی، روزانه به چند ساعت سکوت و آرامش نياز دارد. این نياز با فشردگی جمعيت در 
محل مسکونی و زندگی آپارتمان نشينی در آینده بيشتر خواهد شد؛ بنابراین، از این دیدگاه نيز ایجاد و توسعه 
فضاهای سبز شهری که انسان بتواند دست کم روزانه ساعتی را در آرامش و دور از هياهو بگذراند، به صورت 

ضرورت واقعی خودنمایی می کند.
امروزه جامعه شناسان، روانشناسان و پزشکان بر این باورند که فضای سبز افزون بر تامين بهداشت جو و 
محيط مکان های مسکونی، نقش مثبتی در سالمت شهروندان به عهده دارد. افرادی که به طور روز افزون 
باید در فضاهای مکانيزه و محدود )از قبيل خانه، محل کار و رفت و آمد وسایل حمل و نقل( زندگی کنند، 
بيش از پيش به استراحت در محيط طبيعی نياز دارند. این مسأله به ویژه در جوانان و افراد سالخورده بيشتر 
می باشد. فضاهای سبز در آن واحد، محيطی است برای استراحت، آشنایی با طبيعت، انجام فعاليتهایی که 



تولیدنهالوجنگلکاری

256

در شهر امکان پذیر است و هم چنين تأثير زیادی در بهداشت و سالمت محيط دارد. از آن جمله می توان به 
اهميت جوانه زنی در جذب پرتوهای خورشيدی و هم چنين در توليد اکسيژن و جذب گاز کربنيک هوا اشاره 
کرد. آرامشی که انسان در سایه یک درخت احساس می کند تا حدی به جذب پرتوهای مادون قرمز خورشيد 

توسط درخت و مقداری نيز به جذب پرتوهای ماورا بنفش مربوط می شود.
همچنين تقليل صدا توسط گياهان در به وجود آوردن محيطی آرام تر می تواند مؤثر باشد بهاین ترتيب 
که، ارتعاش امواج صوتی به وسيله برگ ها و شاخه های درختان جذب می شود. عواملی نظير نور، دیواری 
جدا از هم و انعطاف پذیر در جذب صدا ایجاد می کند، به همين دليل است که درختان در جذب صداهای 
ناخوشایند با داشتن ویژگی های باال تأثير می گذارند. انبوهی درختان، چرمی بودن برگ ها و خمش پذیری 
شاخه ها اجازه می دهد که صداهای ناهنجار جذب درختان شوند. همچنين تيپ درخت کاری در کنترل 

صداهای ناهنجار و تراکم و عرض درخت کاری در تقليل صدا مؤثر هستند.

انواعفضایسبزشهری

فضاهای سبز اشکال گوناگون دارند و بنا به کاربرد آنها به انواع مختلفی دسته بندی می شوند. به طورکلی 
 فضاهای سبز را می توان به دو گروه تقسيم کرد: یکی فضاهای سبز برون شهری و دیگری فضاهای سبز 

درون شهری.
الف-  فضاهای سبز درون شهری: این نوع فضاهای سبز از سویی نقش مهارکننده رشد بی رویه شهر را دارد و 
از سوی دیگر بازدهی اکولوژیک- زیست محيطی شان، شامل کل محيط زیست شهری می گردد.فضای سبز 
درون شهری شامل فضای سبز اطراف خيابان ها، پياده روها، بلوارها، پارکهای داخل شهرها، بوستانها، فضای 

سبز محوطه اداره ها، پادگان ها وخانه ها است.
ب-  فضای سبز برون شهری )حاشيه شهری(: فضاهای سبز حاشيه شهری و برون شهری به چند دسته 

تقسيم می شوند:
کنترل گسترش شهر،  تعيين حدود شهر،  برای  کننده: کمربندهای سبز،  احاطه  1- کمربندهای سبز 
جلوگيری از رشد بی رویه و به هم خوردن تناسب ساخت مورفولوژی شهر، ایجاد می شوند. کمربندهای سبز 
در روند پویش شهر ممکن است نقش اوليه خود را از دست بدهند، ولی نقش بالقوه جوانه زنی به عنوان فضای 
سبز تعادل بخش و تفرجگاه شهری و شاخص زنده جهت تشخيص روند شهر، پابرجا باقی می ماند )شکل 1(.
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شکل1-  کمربند سبز شهری

2- کمان های سبز: کمان های سبز، کمربندهای سبز عریضی می باشند که برای مهار شدن بی رویه شهرها و 
هدایت جوانه زنی در جهت دلخواه و هم چنين برقراری پيوند ميان هسته اصلی شهر و شهرک های اقماری و جدا 

کردن فضای اصلی شهر از فضای حومه به کار می روند.
3- محورهای سبز: محورهای سبز درون شهری، به فضاهای سبز امتداد خيابان های شهرو محورهای سبز 
برون شهری به فضاهای سبز حاشيه جاده هایی که به طور مستقيم یا از طریق کمربندی به درون شهر راه 

می یابند، گفته می شود )شکل 2(.

شکل2-  محورهای سبز شهری

انتخابدرختانودرختچههایزینتیدرفضایسبز

در محوطه سازی سبز و طراحی باغ و فضای سبز، آشنایی با گياهان متنوع و خصوصيات گياهان مختلف 
برای منظورهای خاص می باشد. انتخاب یک یا چند نوع گياه از بين همه ارقام و گونه ها جهت کاشت باید بر 
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طبق اصول صحيح صورت گيرد و تمامی جوانب کار در زمان طرح فضای سبز در نظر گرفته شود. بهترین کار 
برای یک مطالعه سریع مراجعه به اصل و منشا گياهان است و باید ارقام متفاوت سردسير و گرمسير از هم 
تفکيک شوند. به عنوان مثال سدر را در نقاط سردسير و کاکتوس ها را در گرمای شدید، خشکی هوا و خاک های 
شور می توان کاشت. درخت خرما مقاوم ترین درخت در مقابل شوری خاک است. در مناطق جنوب ایران از 
گياه فرانکينا به عنوان جایگزین چمن استفاده می شود. گياه آزاله در خاک هایی با pH 5/5-5 رشد و نمو 
می کند. درخت گز بطور خودرو در باتالقهای کشور می روید و گل لوبيا هوای خنک و لطيف تابستان را 
می پذیرد. بنابراین در تبریز می روید. گل شاهپسند در مقابل گرما و خشکی هوای تهران مقاوم است. در 
باغبانی باید شکل و فرم اصلی و طبيعی گياه همواره محفوظ بماند و توسط عمليات هرس باید کمترین 
تغييرات انجام شود. مقاومت گياهان در برابر آفات و امراض نيز بسيار مهم است. درخت زبان گنجشک در 
تهران مقاومت خوبی از خود نشان داده است ولی اقاقيا زود ضعيف و مبتال به پوسيدگی می شود. در زمان 
انتخاب گياه برای کاشت در یک باغ رشد و نمو نهایی آنها باید مدنظر باشد. بزرگترین اشتباهی که غالبا در 
احداث پارک ها و باغ ها به عمل می آید تعداد بيش از حد نياز درخت و درختچه و سایر گياهان در یک محل 
کاشت است که پس از گذشت چند سال بدليل تراکم کشت زیاد مشکالت جبران ناپذیری پيش می آید. 
بنابراین در فاصله کاشت باید دقت نمود. باید توجه داشت درختانی که رشد سریع دارند مثل صنوبر و بيد 
عمر طوالنی ندارند ولی درختانی مانند سدر لبنان که رشد بطئی دارند عمر طوالنی دارند و یا درخت سریع 

الرشد متاسکویا که نوعی سوزنی برگ است عمر طوالنی دارد.

معرفیبرخیدرختانمناسببرایفضایسبز

درختان سایه انداز و پوشاننده:عرعر، بيد مجنون، چنار، داغداغان، پائولونيا، شاه بلوط هندی، توت امریکایی، 
درخت الله، ابریشم، افرای سياه و نارون.

درختان سریع الرشد: سرونقرهای، عرعر، دم موشی، زیتون تلخ، چنار، سدروس، افرا سياه، اقاقيا، پائولونيا، 
توت امریکایی، الله و ابریشم.

درختان مقاوم به گرد و خاک: عرعر، زازالک، ژینکگو، چنار، ليلکی امریکایی، ماگنوليا، بيد مجنون، اقاقيا و داغداغان.
درختان ميوه وحشی )زینتی( برای پارک ها: گالبی، آلو، آلوچه، سيب، پسته، مو، فندوق، گوجه، زیتون، 

انجير، گيالس، انار، ازگيل، آلبالو تلخ، زالزالک و شيرخشت.
درختان جاذب پرنده: یاس وحشی، زیتون، زغال اخته، امين الدوله، پيراکانتا، خاس، اسپيره، یاس خوشه ای و 

انگور زینتی.
درختان مناسب خاک آهکی: زیتون معمولی، زربين، سرو خمرهای، چنار و زبان گنجشک.

گياهان مناسب آب و هوای مدیترانهای: زربين، زیتون معمولی، برگ بو و انجير.
دختان دارای بافت خشن: درخت عرعر، ماگنوليا، انجير، خرمالو، نخل زینتی و شاه بلوط هندی.
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درختان دارای بافت نرم: ابریشم، ليلکی، ابریشم مصری و بيد.
درختان آشغال ریز: زیتون تلخ، زیتون معمولی، اقاقيا و توت امریکایی.

گياهان معطر: سرو ناز، برگ بو، گل یخ، گل سنجد، یاس خوشهای، اقاقيا، نمدار، پائولونيا، ماگنوليا، یاس 
رازقی و محبوبه شب.

درختان آبدوست: چنار، توسکا، بيد مجنون و درخت الله.
درختان جنگلی: سرو نقرهای، افرای سياه، زبان گنجشک، اقاقيا، توسکای قشالقی، ارغوان، کاج سيلوستر، 

بلوط، گز، شاه بلوط، سدروس و عرعر.
درختان بادشکن: توت امریکایی، سرو نقرهای، سرو خمرهای، اقاقيا، زالزالک، نمدار، سدروس و گردو، 

صنوبر، کاج، بيد.
درختان دارای رشد کند: کریپتومریا، زیتون معمولی، ماگنوليا، برگ بو، انجير و زالزالک، ارس. 

درختان دارای رشد متوسط: پر، ژینکگو، درخت چينی، توری و داغداغان.
درختان مناسب خاک اسيدی: عرعر، ليلکی امریکایی، توسکا قشالقی و اقاقيا.

درختان مقاوم به سرما: سرو نقرهای، کرپتومریا، چينی، به ژاپنی، ابریشم مصری و ماگنوليا، بنه، کاج سياه.
درختان دارای ریشه سطحی: ابریشم، آیالن و سرو نقرهای.

درختان مناسب کاشت در شيب ها: ارغوان و سنجد، سروخوابيده.
درختان مناسب جلوگيری از فرسایش خاک: توسکا قشالقی، چنار، بيد مجنون، اقاقيا، توت امریکایی و 

سرو نقرهای، سروخوابيده.
درختان طویل عمر: زیتون معمولی، شاه بلوط هندی گل سفيد و سرو ناز.

گياهان دارای عمر کوتاه: زیتون تلخ، اقاقيا و افرای سياه.
گياهان برگ قرمز: افرای چناری برگ قرمز، گوجه گل، فندق، زرشک، انجيلی در پایيز، توری در پایيز و 

افرای ژاپنی.
گياهانی که در زمستان جلوه دارند: بيد مرجانی، بيد فری، فندق، گيالس، سوزنی برگانی مانند سرو کوهی 
رونده، سرو سيمين، انواع کاج ها و سروها، پهن برگان هميشه سبز مانند ماگنوليا تابستانه و آکاسيا، گل یخ و 

یاسمن زمستانی.
گياهان الوان که با گل و ميوه و برگ توليد رنگ های متنوع می کنند: ارغوان، سيب گل، طاووسی، توری، 

ماگنوليا زمستانه، ماهونيا، پيراکانتا و دوتسيا.
گياهان پوششی مناسب کاشت در زیر درختان: سلوی وحشی، قاصدک و ترشک شبدری. 

زبان  ارغوان،  توس،  هندی،  بلوط  شاه  افرا،  ژینکگو،  کوچه ها: سرو خمره ای،  و  بلوارها  مناسب  گياهان 
گنجشک، درخت الله، سيب، پانولينا، چنار، لرک، گالبی، بلوط، زرشک، توت، یاسمن، صنوبر، کاج.

درختان مقاوم به سایه: سرخدار، دوگالس، سکویا، نوئل، ممرز و راش.
درختان مقاوم به بادهای دریایی و آب شور: کليه کاج ها، آیالن، گل ابریشم، زبان گنجشک، توت، صنوبر و 

سپيدار، اقاقيا، گز و سنجد.
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درختان مناسب برای خاک های گچی آهکی: افراها، شاه بلوط، توس، عرعر، ممرز، جوالدوز، رزبين، فندق، 
زالزالک، راش، زبان گنجشک، گالبی، بلوط، ليلکی، گوجه و آلو، اقاقيا، گردو، صنوبرها، بيدها، پروانه، چنار، 

سماق کوهی، عنبرالسائل، سيب زینتی، 
درختان مناسب برای خاک های با زهکشی بد: افراها، توسکا، بلوط، ممرز، بيدها، زالزالک، اکاليپتوس و صنوبرها.

درختکاری

درختکاری امری مهم و اساسی است که می تواند برکات و دستاوردهای بسياری بر روح و روان انسان، 
زیبایی بخشی و فواید بسيار دیگر داشته باشد که ضرورت دارد نه تنها در روز درختکاری بلکه در طول ایام 
سال بهاین امر توجه شود. نياز است نهضت درختکاری در سطح شهر راه اندازی شود تا بتوانيم کاشت درختان 
را در سطح وسيعی داشته باشيم و از هر فضا و نقطهای که امکان کاشت درختان داشته باشد استفاده کنيم. 
به هرنوع کشت درخت، درختکاری گفته می شود. خواهاین کشت درخت در عرصه های جنگلی یا  اصوالً 

عرصه های غير جنگلی باشد.

انواعدرختکاری

الف- درختکاری درحاشيه رودخانه ها: در برخی مناطق، رودخانه ها بسيار طویلند. بخشی از زمين اطراف این 
رودخانه ها هنگامی که آب طغيان می کند، زیرآب قرارمی گيرند. در دوسوی حاشيه رودخانه می توان کمربندی 
ازدرخت برای توليد چوب، هيزم و علوفهایجاد کرد. اغلب عرض نوار درختکاری کم می باشد. باید توجه داشت 
که گونه هایی که در ردیف های نزدیکتر به رودخانه کاشته می شوند، از درختان آب دوست مثل صنوبر، بيد 
و توسکا انتخاب شوند و گونه های که در ردیف های دورتر از حاشيه رودخانه کشت می شوند، ازگونه های 

خشکی پسندتر استفاده می شوند.
پارک ها،  و  باغ ها  در  درختان  کاشت  درختکاری شامل  نوع  فضای سبز: این  برای ایجاد  درختکاری  ب- 
درختکاری درخيابان ها، ایجاد کمربندهای سبز درا طراف روستاها وشهرها ودرختکاری در اطراف جاده ها و 
اتوبان ها است. هدف این نوع درختکاری کاهش سر و صدا و زیباسازی اماکن وچشم اندازها و ایجاد محيطی آرام 
ونشاط آوربرای زیستن است.کاشت درخت درخيابان ها نمونه هایی از درختکاری برای ایجاد فضای سبزاست 
که هم به منظور زیباسازی شهرها و ایجاد سایه وهم برای کنترل سر وصدای محيط وکاهش آلودگی ناشی از 

رفت وآمد ماشين ها انجام می گيرد.
درختانی که برای کاشت درخيابان ها انتخاب می شوند، باید دارای ویژگی هایی به شرح زیرباشند.

-  به آسانی کاشته شوند و تا رسيدن به مرحلهای که محيط را تلطيف کنند، رشد نسبتاً سریعی داشته باشند.
-  دارای عمر نسبتاً طوالنی داشتن باشند.

-  دراثر بادهای سخت شاخه های آنها مقاوم بوده و نشکنند.
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-  حتی المقدور به مراقبت کمی نياز داشته باشند. درختانی که به هرس دائمی و جمع آوری برگ های 
خزان کننده نيازمندند، برای ایجاد فضای سبز شهرها مناسب نيستند.

-  شکل وارتفاع گونه ها باید باعرض خيابانی که درآن کاشته می شوند، متناسب باشد.
-  درختان مورد استفاده خاردار نبوده و گلها وميوه های آنها بوی بد توليد نکند.

-  گونه های مورداستفاده حساسيت زا نباشند. )مثل درخت عرعر نر(
-  اندام های درختان کاشته شده سمی نباشند.

ایجاد کمربند سبز در اطراف شهرها نيز نمونه دیگری از ایجاد فضای سبز است که به دالیل زیرانجام می شود:
1-  افزایش زیبایی منطقه. 2-  ایجاد تفرجگاه برای شهروندان. 3-  کاهش اثرات زیانباربادهای خشک و 

توفان های گرد و غبار و مقابله باهجوم ماسه ها. 
ج - درختکاری درحاشيه جاده ها وخطوط راه آهن: درختکاری درحاشيه جاده ها وخطوط راه آهن نيز 
نوع دیگری از درختکاری است. حاشيه بزرگراه ها و راه های اصلی ارتباطی ونيز خطوط راه آهن محيط های 
برای  با  این عمل، هم سایه ومحيط دلپذیری  استفاده کرد.  برای درختکاری  منسبی هستند که می توان 
براین  توليد می گردد.عالوه  تيرهای چوبی  یا  و  برای هيزم  و هم چوب  استراحت مسافران  ایجاد می شود 
موارد، جاده ها و خطوط راه آهن، در برابر حرکت شن های روان نيز محافظت می شوند. برای  ایجاد ردیفهای 

درختکاری اطراف جاده ها و خطوط راه آهن باید به نکات زیر توجه داشت:
- گونه ها برحسب مقاومت در برابر شرایط محيطی، استقامت دربرابرتوفان شن، زیبایی ظاهری و حداقل 

نيازبه محافظت، انتخاب شوند.
- موقعيت درختان در رابطه با شکل جاده ها نيز باید مورد توجه باشد. درختان نباید نزدیک به داخل 
پيچ های جاده ها یا تقاطع جاده ها وبه طورکلی در هرکجا که ممکن است دیدرا کم کرده و باعث بروز حوادث 

رانندگی شود، کاشته شوند. همچنين باید احتمال تعریض جاده درآینده را نيز در نظر گرفت.

اصولکاشتدرخت

1-  زمان کاشت درختان: موقع کاشت درختان با توجه به شرایط آب و هوایي در مناطق مختلف، متفاوت 
خواهد بود. به طور کلي در موقع استراحت گياه مي توان به تغيير مکان آن اقدام نمود. معموالًً در مناطق سرد 
معتدل و یا مناطق سردي که زمستان سخت دارند در دو فصل اواخر پایيز یا اواخر زمستان قبل از بيدار شدن 
درختان مي توان به این کار مبادرت ورزید. اگر سرماي زمستان به اندازه اي شدید نيست که خطر یخ بندان و 
سرمازدگی ریشه نهال را در پي داشته باشد، کشت درخت در اواخر پایيز مناسب تر است زیرا موجب جلو 
افتادن رشد نهال در بهار سال بعد مي شود. مناسب ترین زمان روزانه برای درخت کاری، روزهای ابری و هوای 
آرام است. در روزهای آفتابی و گرم و یا یخ بندان و یا در هنگام وزش بادهای شدید باید از کاشت نهال 
خودداری کرد. پایان زمان کاشت در پایيز باید طوری برنامه ریزی شود که ریشة نهال قبل از رسيدن یخ بندان، 
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با محيط جدید سازگار شود. بنابراین زمان کاشت باید دو تا سه هفته قبل از بيداری ظاهری نهال باشد. البته 
زمان کاشت نهال های گلدانی مستثناست زیرا نقل و انتقال و کاشت آنها در تمام طول سال عملی است.

2-  فاصله درختان: درختان احتياج به نور، دما، مواد غذایي و فضاي مناسب در خاک براي رشد و نمو 
ریشه و سایر قسمت  هاي خود دارند و کشت درخت در فواصل کمتر و نامنظم مانع برآورده شدن نياز درخت 
از نظر نور، مواد غذایي و فضاي کافي براي ایجاد شاخ و برگ می شود. در نقاطي که هوا ابري است طبيعتاً 
نور خورشيد به مقدار کافي به درختان نمي رسد پس باید فاصله درختان را بيشتر گرفت. برعکس در مناطقي 
جنوب کشورمان که نور و حرارت شدید و تشعشع زیاد است، نور زیاد به درختان باعث سوختن برگ و گاهي 

تنه درختان مي شود پس باید درختان را نزدیک به هم کاشت.
3-  مراحل کاشت نهال

الف-تعیینمحلکاشتوکندنچاله
پس از آن که محل درختان در زمين مشخص شد آنها را با گچ و یا کوبيدن ميخ  هاي چوبي عالمت گذاري و 
سپس گودها یا چاله ها حفر می شود. زمان گودبرداي یا چاله کني با زمان درخت کاري در ارتباط است بدین 
معني که اگر موقع کاشت نهال در اواخر پایيز باشد، چاله ها نيز بهتر است در پایيز کنده شود. ولي اگر نهال ها 
در اوائل بهار یا اواخر زمستان کاشته خواهند شد مي توان چاله کني را نيز به اواخر زمستان موکول نمود، 
اما باید توجه داشت بهتر است حفر چاله ها در پایيز صورت گيرد تا بارندگي  هاي زمستان در داخل چاله 
پرشده و قسمتي جذب خاک اطراف چاله شود و در اثر یخ بندان خاک اطراف چاله خرد و پوک گردد. در 
زمان گودبرداري باید دقت شود که خاک سطح زمين )عمق 30-20 سانتی متر( که به آن خاک زراعی گفته 
می شود، جدا در یک سمت چاله و خاک های عميق تر از آن در سمت دیگري از چاله ها ریخته شود. شکل 
چاله، معموالًً به صورت مکعب مستطيل یا مکعب مربع بوده و به وسيله دست یا مته گودبرداری حفر می شود. 
ابعاد چاله  هاي مخصوص درخت کاري به عوامل مختلفي از قبيل نوع خاک، اندازه ریشه نهال و نوع آن بستگي 
دارد. در کاشت درختانی مانند گردو که دارای ریشه عميق هستند چاله ها باید عميق تر حفر شوند. عمق و 

قطر گودال باید از عمق و طول ریشه ها بيشتر باشد. محل چاله باید عاری از ریشه های گياهان دیگر باشد.
ب-آمادهسازینهالقبلازکاشت

بسته بندی و انتقال نهال: یکی از عوامل بسيار مهم در موفقيت درخت کاری، بسته بندی و انتقال از مراکز 
توليد نهال یعنی نهالستان، به منطقه مورد کاشت می باشد. پس از انتخاب نهال سالم، باید ریشه نهال ها را 
کاماًلً در داخل پوششی از پالستيک یا گونی یا چادر برزنتی قرار داد تا ریشه های نهال در اثر مجاورت با باد و 
آفتاب و هوای آزاد از بين نرود، سپس با وسایل نقليه، نسبت به انتقال سریع نهال ها اقدام شود. باید توجه 
شود به اندازه ميزان مصرف روزانه نهال از نهالستان تحویل گرفته شود. معموالًً شب قبل از کاشت، نهال ها را 
در آب می گذارند تا ریشه ها به اندازه کافی آب گيری کرده و رقابت اسمزی بين خاک و ریشه اگر بوجود آمد 

ریشه ها آب از دست نداده و خشک نشوند.
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هرس ریشه و ساقه: در هنگام در آوردن گياه ریشه ها صدمه می بيند. قسمت های صدمه دیده و ریشه های 
درهم رفته و پيچ خورده را با قيچی تيز باید هرس کرد، تا سطح تماس محل زخم با خاک کمتر شده و 
احتمال بروز بيماری های قارچی کاهش یابد. این عمل همچنين موجب تحریک ریشه به توليد ریشه های فرعی 
می شود. از طرف دیگر چون حجم ریشه ها در اثر انتقال کم شده است بهتر است ساقه ها را نيز هرس کرد تا 

ریشه و ساقه متناسب باشند.
ضد عفونی ریشه ها: برای  این که درصد موفقيت کاشت درختان بيشتر شود، ریشه درختان را به وسيله یک 
قارچ کش مانند بنوميل یا کاپتان ضد عفونی می کنند. برای این منظور محلول 2 تا 3 در هزار قارچ کش تهيه 

کرده و ریشه را در آن فرو می برند.
ج-کاشتنهال

بعد از کندن چاله، نحوه و محل قرارگيری نهال بسيار مهم است. محل پيوند باید حدود 15 سانتی متر 
باالتر از سطح خاک قرار گيرد. ریشه ها باید به صورت مرتب در خاک قرار گيرند و پيچيده و در هم نباشند. 
برای این کار معموالًً مقداری خاک به صورت کله قندی در ته چاله می ریزند و ریشه های نهال را روی آن مرتب 
رو به پایين می گذارند )شکل 3(. روی ریشه ها را با خاک خوب سطح االرض می پوشانند و اطراف نهال را 
به صورت کاسه مانندی شکل داده تا آب در آن به خوبی جای بگيرد و به مرور ته نشين شود )شکل 4(. نهال 
را باید به صورت عمود بر سطح قرار داد و از دو طرف تراز باشد. قبل از آبياری خاک اطراف نهال را معموالًً با 

ضربات پا محکم می کنند و بالفاصله آبياری انجام می شود. 

شکل3-  محل قرار گيری نهال

شکل4-  نحوه پوشاندن ریشه نهال

د-آبیاری
بعد از کاشت، بالفاصله باید آبياری انجام و آبياری های بعدی نيز با توجه به شرایط اقليمی منطقه و زمان 
شروع فعاليت نهال تنظيم گردد. آبياری باید به موقع انجام شود تا گياه بتواند ریشه های جدید توليد کند. در 
نهال جوان تازه کاشته شده می باید آب به اندازه کافی فراهم بشود و هر چند روز یک بار قبل از خشک شدن 

اطراف ریشه حتماً آبياری شود.
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منابعمورداستفاده

محصلی، وحيد و همکاران. 1396. توليد نهال و جنگل کاری. مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبيعی فارس. 405 صفحه.
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مقدمه

تعریف پارک به فضایي از پيش تعيين شده گویند که ارائه دهنده تسهيالت تفریحي و یا حفاظت از منابع 
طبيعي ميباشـد. برخي پارک ها شهري و در مساحت های بسيار کوچک و برخي دیگر وسعت بيشتري دارند 

در ارتباط با مسـئله طبيعـت و احداث پارک ميتوانيم پارک ها را به دو دسته عمده تقسيم نمایيم:
 الف( پارکهایي که در ارتباط با اوقات فراغت مردم شکل ميگيرند:

گيرنـد.  مـي  قـرار  امـر  ایـن  خـدمت  در  هم  درخت  و  جنگل  و  است  گاهي  تفرج  مراکز  ایجاد  هدف، 
پـارک هـاي شهري در این گروه جاي داشته و انواع گوناگوني دارند و هدف مشترکي را دنبال مي کنند که 

عبارت اسـت از فـراهم آوردن امکانات تفرجي و تفریحات سالم با توجه به وقت فراقت شهروندان. 
ب( پاره ای طبيعت گرا در اینگونه پارک ها حفاظت الویت اول بوده و در حاشيه آن، ایجـاد فرصـتهـاي 
تفرجـي در ارتبـاط بـا وقـت فراغت شهروندان مورد توجه است. هدف عمده این است که اکوسيستمهاي 
ویژه منطقـه در مقابـل دخالـت نادرسـت انسان حفظ شود و بطور کلي در این گونه پارک ها مسئله حفاظت 
بر امر تفـرج الویـت داشـته و در هـر صـورت تفـرجبخشي از اهداف فرعي را به خود اختصاص مي دهد، مثل 

پارک های جنگلي. 
در طرح هاي قدیمي جنگل داری کشورهاي پيشرفته امکانات بهره وري شهروندان از ارزشهـاي تفرجـي 
جنگـل پيش بيني شده که در آن بخش اعظمي از جنگل به امر تفرج اختصاص داده شده است. این بخش هاي 
جنگل به عنوان عرضه کننده یک رشته از عوامل ویژه نظير سکــوت، زیبایي هاي طبيعي، دیدني هاي قابل 

توجه از فون و فلـور مـورد توجه عالقه مندان طبيعت قرار مي گيرد.

برنامههایمدیریتیبرایپارکها

1-  برنامه های مدیریت، حفاظت و حراست از منابع: در تعيين برنامه های حفاظت از پارک، باید به کل 
سيستم پارک به صورت یک پارچه توجه شود. این برنامه ها اقدامات مورد نياز در راستای تضمين حفاظت از 

گونه های گياهی و جانوری و جلوگيری از اثرات مخرب انسانی را در بر می گيرند.
2-  برنامه های مربوط به استفاده های عمومی )آموزشی و علمی(.

3-  برنامه های اداره و نگهداری پارک: این برنامه ها مربوط به نگهداری و اداره امکانات فيزیکی پارک، اداره 
امور مربوطه، نگهداری تسهيالت و تجهيزات امکانات و وضعيت نيروی انسانی می باشد.

انواعپارکها

الف-پاركهایجنگلی
معموالًً پارک های جنگلی به دو دسته طبيعی و مصنوعی تقسيم می شوند. 
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1-پاركهایجنگلیطبیعی:پارک های جنگلی طبيعی عالوه بر تفرج از لحاظ حفاظتی نيز اهميت 
دارند و اصل به وجود آوردن این پارک ها حفاظت از گونه های نادر و کمياب و جلوگيری از انقراض گونه های 
در حال انقراض است کهاین نشان می دهد که نقش عوامل فيزیکی کم رنگ تر و عوامل بيولوژیکی اهميت 
استفاده  گونه  هر  و  اکوسيستم،  بقاء  و  راه حفظ  در  جزء  انسان  دخالت  بنابراین  )شکل1(.  دارند  بيشتری 
مادی مردود می باشد. استفاده از جنگل های طبيعی شامل ایجاد امکانات حرکتی و تفریحی برای عموم در 
فضاهای جنگلی طبيعی است. هرچند تا حد امکان شکل طبيعی مناطق جنگلی نبایستی مورد آسيب و زیان 
عوامل تغيير دهنده قرار گيرد. همچنين زیبایی های طبيعی به منظور خلق زیبایی های مصنوعی نبایستی 
باشد،  شده  احداث  تفرجگاه  منظور  به  جنگلی  پارک های  که  در صورتی  شود.  واقع  تغييرات  دست خوش 
ضروری است که در آن امکانات و شرایط کمپينگ )اردوگاه( و پيک نيک های )تفرجگاه های( خانوادگی از قبيل 

آب آشاميدنی و سرویس های بهداشتی فراهم شده باشد.
پارک جنگلی نور در استان مازندران از جمله پارک جنگلی طبيعی است که 1490 هکتار مساحت دارد. 
بطور کلی ميزان وسعت پارک های جنگلی در نيمه شمالی کشور بيشتر است کهاین امر به خاطر اقليم و 

شرایط مناسب برای رشد گونه های مختلف توسعه جنگل ها است.

شکل 1- پارک جنگلی طبيعی

2-پاركهایجنگلیمصنوعی: این پارک ها برعکس پارک های جنگلی طبيعی که بکر می باشند، 
در  تفرج گاه  و  سبز  فضای  به منظور  ایجاد  مصنوعی،  جنگل های  احداث  هستند.  کاشت  دست  به صورت 
اطراف شهرها  ایجاد می شود. بایستی کاماًلً توجه داشت که احداث پارک های جنگلی خواه به طور طبيعی 
یا مصنوعی، منحصراً به منظور وجود مکانی برای استراحت، سالم سازی و رعایت بهداشت محيط می باشد. 
در یک پارک جنگلی لزوم تاسيساتی مانند پياده رو، پارکينگ، احداث جاده، اطاقک های چوبی یا مکان های 
سرپوشيده، زمين ورزشی، رستوران، نيمکت، ساختمان های بهداشتی، محل پيک نيک، محل بازی کودکان و  
ایجاد فضای گل کاری در نزدیکی جاده که به جنگل ارتباط می یابد ضروری است. از جمله پارک جنگلی 

دست کاشت پارک جنگلی چيتگر است. )شکل2(.
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شکل 2- پارک جنگلی چيتگر

ب-پاركهایملی
پارک ملی به محدودهای از منابع طبيعی از جمله جنگل، مرتع، بيشه های طبيعی، دشت، رودخانه، دریاچه و 
کوهستان اطالق می شود که نمایان گر نمونه های برجستهای از مظاهر طبيعی باشد. دولت ها به منظور حفظ 
پرورش جانوران وحشی و رشد  و  تکثير  برای  هميشگی وضعيت زیست  بوم و همچنين ایجاد محيط مناسب 
گياهان در خطر انقراض و برای جلوگيری از دخالت های مخرب انسانی، این مناطق را تحت حفاظت قرار می دهند.

 تعریف رسمی پارک ملی از دیدگاه اداره کل حفاظت محيط زیست بدین شرح است که مناطق طبيعی 
به نسبت وسيع و دارای ویژگی های خاص و اهميت ملی به لحاظ زمين شناسی، بوم شناسی، جغرافيای 
و  جانوری  گونه های  بهبود جمعيت  و طبيعی،  زیستی  با هدف های حفظ وضعيت  انداز،  و چشم  زیستی 
رویشگاه های گياهی و همچنين بهره برداری تفرجی به عنوان پارک ملی انتخاب می شوند. پارک های ملی 
محل های مناسبی برای فعاليت های آموزشی، پژوهشی و گردشگری در طبيعت به شمار می آیند. به منظور 
حفاظت بنيادی از تنوع زیستی، ذخایر ژنتيکی، یک پارچگی اکولوژیک و چشم اندازها، فعاليت های مرتبط با 
بهره برداری های مصرفی و مسکونی در این مناطق مجاز نيست. به همين دليل، برای پارک های ملی پشتوانه 

قانونی حفاظتی مستحکم تری نسبت به سایر مناطق حفاظت شده پيش بينی شده است.
ایاالت متحده آمریکا، اولين کشور آغازگر سياست حفظ طبيعت و تاسيس پارک های ملی است. سيستم 

پارک های ملی توسط برخی تاریخ نویسان بهترین ایدهی آمریکا اطالق گردیده. 
داشتن طبيعتی  برای  انسان  پناهگاه  از: 1-   عبارتند  ملی  پارک های  ملی: خصوصيات  پارک  ویژگی های 
دل پسند. 2-  مکانی برای حفاظت سرمایه های اکولوژیکی انسان. 3-  مرکزی برای پژوهش های علمی در محيط 
زیست دست نخورده و یا کمتر دست خورده. 4-  الگویی جهت مقایسه تطبيقی با مناطقی که مورد تخریب 
واقع شده اند. 5-  کانونی جهت آموزش و تربيت. 6-  آزمایشگاه هایی طبيعی برای بررسی های اکولوژیکی. 7-  

دانشگاهی برای باال بردن آگاهی مردم از محيط زیست. 8-  تفریحی کوتاه مدت برای گریز از زندگی.
از جمله پارک های ملی می توان به پارک ملی بمو اشاره کرد، که در استان فارس واقع شده است. محدوده  
فعلی پارک ملی بمو در سال  1341 تحت  عنوان  منطقه  شکار ممنوع  با وسعتی حدود یکصد هزار هکتار 
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توسط کانون  شکار ایجاد گردید. در سال  1346 پس  از تشکيل  سازمان  شکاربانی و نظارت  بر صيد، منطقه  
شکار ممنوع  به  منطقه  حفاظت  شده  و سپس  به  پارک وحش  بمو تغيير نام  داد و باالخره  طی مصوبه شماره 
33 شورای عالی محيط زیست مورخ 23/12/1349 به عنوان پارک ملی بمو به مناطق تحت مدیریت اداره 

کل حفاظت محيط زیست پيوست )شکل 3(.

شکل 3- پارک ملی بمو

پارک ملی بمو با مساحت 48/211 هکتار در شمال استان فارس و در شمال شرقی شهر شيراز به وسيله 
جاده شيراز- اصفهان به دو بخش شرقی و غربی تقسيم می گردد. این منطقه دارای آب و هوایی نيمه خشک با 
بارندگی ساليانه 350 ميلی متر می باشد و فاصله آن تا شهر شيراز حدود 30 کيلومتر است. در داخل محدوده 
پارک ملی بمو روستا یا مرکز مسکونی وجود ندارد ولی در حاشيه پارک 30 روستا و شهرهایی مانند شيراز و زرقان 
قرار گرفته اند. در پارک ملی بمو تاکنون تعداد 32 گونه پستاندار، 91 گونه پرنده، 19 گونه خزنده و 3 گونه 

دوزیست شناسایی شده است. 
گونه های شاخص جانوری پارک ملی بمو عبارتند از: پلنگ، گرگ، گراز، کفتار، قوچ و ميش، کل، بز و 
آهو. بمو یکی از بهترین زیستگاه های پلنگ ایرانی محسوب می شود و تصاویر زیادی از پلنگ در این منطقه 
ثبت شده است. گونه  هاي گياهي موجود در پارک ملي بمو به350 گونه مي رسد که در 58 تيره گياهي جاي 
مي گيرند. اهميت وجودي حدود 51 گونه از گياهان انحصاري در پارک ملي بمو نشان ازغني بودن ذخائر آن 

دارد و از نظر حفظ ذخائر ژنتيکي جایگاه ویژه اي را اشغال مي کند.
نمونه بارز پارکداري ملي در کشور لهستان دیده مي شود. کشور لهستان داراي 23 پارک ملی بوده و 
بازدید مي نمایند. ضمن  از پارکها  تعداد 10 ميليون توریستي که در سال به این کشور مسافرت ميکنند 
 اینکه 36ميليون نفر از ميليون کاربر اینترنتي نيز هرساله از سایت های اختصاصي این پارکها بهره برداري 
براي هر  و دوستداران طبيعت تشکيل مي دهند.  را 3 جوانان  پارک  هـا  توریسـت های  بيشـتر  ميکننـد. 
بازدید کننده در برنامه توسعه پارک    ه  اي ملـي و در هـر هکتـار نفر محقق همان مقدار جاده در نظرگرفته مي 
شود. مسيرهاي بازدید عمدتاً جاده هاي پياده رو 6 متر مربع و براي هر 8 تا و دوچرخه رو و مشابه جاده هاي 
مالرو مناطق کشورمان است با این تفاوت که همه مسيرها داراي تابلوهـاي راهنمـاي مناسب و شکيل هستند.

امور زیست محيطي در این کشور بعهده وزارت محيط زیست بوده و کلمه حفاظت بـدليل بـاال رفـتن 
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سـطح اطالعـات زیست محيطي مردم و همچنين همکاري آنان در تميز نگه داشتن محيط براي زندگي از 
عنـوان ایـن وزارتخانـه حـذف شده است. شرایط ایجاد پارک ملي کيلومتر مربع باشد.داراي استعداد طبيعي 
به لحاظ گونـه هـاي گيـاهي و جـانوري   10 مساحت پارکها نباید کمتر از بوده و حداقل تنش با روستایيان 
داشته باشد.داراي مصوبه قانوني و حدود و نقشه مشخصي باشد و تأیيد سازمانهاي بين المللي محيط زیست 

و جاذبه توریستي هم داشته باشد.
ج-  پارک های بين راهی

پارک های بين راهی مجموعه هایی هستند که به منظور تمرکز خدمات مورد نياز رانندگان وسایل نقليهایرانی 
و خارجی و سرنشينان آنها در طول جاده های ارتباطی کشور احداث شده اند و دارای امکانات و خدمات بهداشتی 

درمانی، رستوران، نمازخانه، جایگاه عرضه سوخت، پارکينگ و سایر خدمات رفاهی هستند )شکل 4(. 

شکل 4- پارک بين راهی

فراهم کردن آسایش و  زیر می باشد: 1-   موارد  به طور خالصه  راهی  بين  پارک های  از تشکيل  هدف 
رفاه بيشتر جهت رانندگان و مسافران از طریق ارائه خدمات متمرکز و مناسب. 2-  جلوگيری از پراکندگی 
واحدهای خدماتی در طول جاده ها و تمرکز آنها در یک مکان. 3-  دسترسی سریع رانندگان و مسافران 
به خدمات مورد نياز. 4-  کاهش تصادفات جاده ای و افزایش ضریب ایمنی جاده ها. 5-  کاهش اتالف وقت 
رانندگان و مسافران. 6-  کاهش مزاحمت های ترافيکی و روان تر ساختن ترافيک جاده ها. 7-  فراهم سازی 
امکانات مناسب برای اقامه نماز و گسترش فرهنگ آن. 8-  ارائه اطالعات جاده ای، توریستی و زیارتی بصورت 
شبکه سراسری. 9-  جلوگيری از آلودگی زیست محيطی. 10-  تقویت جاذبه های توریستی و تفریحی کشور. 

11-  ایجاد بستر مناسب جهت اشتغال زایی.
د-پاركهایشهری

یا مصنوعی حوضه  باز می باشند که در عرصه  هاي طبيعی  از فضا هاي  فضا هاي سبز شهري قسمتی 
شهري، تحت استقرار درختان، گل ها، چمن ها و سایر گياهان قرار دارند. این اماکن بر اساس نظارت و مدیریت 
انسان با در نظر گرفتن ضوابط، قوانين و تخصص  هاي مرتبط با آن براي بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و 
رفاهی شهروندان،  ایجاد، حفظ و نگهداري می شوند. امروزه با توسعه شهرنشينی و دور شدن شهرنشينان از 
طبيعت از یک سو و افزایش انواع آلودگی  هاي شهري مانند آالینده  هاي نفتی، صوتی و بصري از سوي دیگر، 
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فضاي سبز و توسعه پایدار آن یکی از نياز هاي اساسی براي دستيابی به یک زندگی سالم و یک راه اساسی 
در پيشگيري از بسياري از بيماري  هاي جسمی و روحی است.

پارک های شهری دارای جنبه های تفریحی، تفرجی، فرهنگی و زیست محيطی و سالم سازی محيط 
هستند و جنبه های سرویس دهی به مناطق مختلف شهر را دارا می باشند. از کمترین پارامتر هاي وضعيت 
مناسب پارک  هاي شهری، توزیع فضایي متعادل و متناسب مي باشد به طوري که حداکثر دسترسي را براي 
جمعيت فراهم نماید. عدم دسترسی راحت مردم به پارک ها، موجب محروميت این قشر از جمعيت، به امکانات 
رفاهی تفریحی پارک ها مي شود که به همراه سایر مسائل، موجبات فقر اجتماعي را فراهم مي نماید. بنابراین 
ضروري است به این مسئله و مسائل مشابه با آن، در زمينه  هاي دیگر توجه کافي و الزم مبذول گردد و تا حد 
ممکن براي بهينه سازي وضعيت محيطي شهرها تالش شود. پارک های شهری به چهار گروه پارک در مقياس 
همسایگی، محله، ناحيه و منطقه ای تقسيم می شوند. پارک  هاي شهري از نظر شکل به پارک  هاي منظم، 

نامنظم، مختلط و فانتزي گروه بندی می شوند.
پارک های منظم: این قسم پارک ها بطوري که از اسم آنها پيداست داراي اشکال منظم است و خيابان  هاي 
مستقيم دارد. آب نماها داراي اشکال هندسي منظم بوده و طرز کاشت در اطراف خيابان ها با نظم خاصي 
جلوه مي کند. درختان با فواصل معين و یکنواخت، سطوح گل کاري داراي اشکال منظم هندسي است. این 
قسم پارک ها به پارک نوع فرانسه معروف هستند و اکثر پارک- هاي قدیم فرانسه بدین شکل ایجاد شده 
است. عيب این قبيل پارک ها یکنواخت بودن آنها است زیرا شخص در موقع راه رفتن و گردش کردن در 
خيابان ها احساس خستگي مي کند زیرا خيابان ها طویل و مستقيم می باشند و تنوعي در آن دیده نمي شود. 
با این وجود اغلب این پارک ها ابهت خاصي دارند چون خيابان هاي وسيع و گل  هاي متنوع پارک را در نظر 

تماشاچيان بزرگ جلوه مي دهد )شکل 5(.

شکل 5- پارک شهری منظم

پارک های نامنظم: بطوري که از اسم آن پيداست این نوع پارک ها داراي اشکال غيرمنظم بوده و فاقد 
غيرمنظم  اشکال  به  نماها  آب  و  داشته  قوس  اشکال  عموم  بطور  هستند.  منظم  نما هاي  آب  و  خيابان ها 
هندسي دیده مي شود. طرز کاشت در این پارک ها با نوع قبلي فرق کلي داشته و گل کاري  هاي وسط که 
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درختچه  هاي گل دهنده در آنها کاشته مي شوند غيرمنظم بوده و بدین شکل تنوع در این پارک ها بيشتر 
است و انسان در موقع گردش کمي گيج مي شود. گل کاري ها روي خطوط طبيعي که از روي خطوط طبيعت 

الهام مي گيرد، انجام مي شود این قسم پارک ها به نوع انگليسي معروف هستند )شکل 6(.

شکل 6- پارک شهری نامنظم

پارک های مختلط: پارک های مختلط مخلوطي از پارک های منظم و نامنظم می باشند بطوری که یک 
قسمت آن از پارک منظم و قسمت دیگر از پارک نامنظم تشکيل شده است. قسمت منظم یا در وسط پارک 
قرار مي گيرد و یا در اطراف ساختمان  هاي اصلي مانند رستوران. این نوع پارک مرغوب ترین انواع پارک 
است زیرا از محسنات هر دو قسم پارک منظم و غيرمنظم برخوردار است. معموالًً چنين پارک  هایي براي 
زمين  هاي خيلي وسيع مناسب هستند. چنانچه زمين داراي پستي و بلندي  هاي مختلف باشد باید سعي شود 
قسمت منظم در روي سطح نسبتاً صاف و قسمت نامنظم در روي تپه ها و زمين  هاي شيب دار قرار گيرد، در 
این صورت منظره مطلوبي خواهد داشت. طرز درخت کاري و گل کاري و طرح آب نماها و سایر تزئينات پارک 
براي هر قسمت مربوط به خود خواهد بود بدین معني که نباید گل کاري پارک منظم مطابق پارک نامنظم 
انجام شود و یا آب نما هایي که در قسمت پارک نامنظم ساخته مي شود مطابق اشکال آب نما هاي پارک 

منظم باشد. قسمت  هاي منظم با خطوط نامنظم به اطراف یا به یکدیگر وصل مي شوند.
پارک های فانتزی: این نوع پارک ها را از قوانين کلي پارک سازي جدا باید دانست. بسته به طرز استفاده 
از آن با انواع متفاوت مصالح مختلف ساخته مي شوند این نوع پارک ها هرکدام براي منظور خاصي در نظر 
گرفته مي شوند و مساحت آنها معموالًً از سطح پارک  هاي اقسام باال کمتر است. براي پارک  هایي که بمنظور 
ایجاد نمایشگاه ها تهيه مي شود بهتر است از این نوع پارک استفاده شود. ممکن است هدف از ایجاد چنين 
پارکي مثاًل فروش، عرضه و نمایش دادن تعدادي مجسمه حيوانات باشد لذا باید طرح را طوري تنظيم کرد 
که براي هر کدام از این مجسمه ها جاي بسيار مناسبي تهيه گردد به عنوان مثال مجسمه گاوها را روي سطح 
سبز چراگاه و مجسمه شترها را روي سطح خشک بيابان با علف ها و نباتات مربوطه و مجسمه پرندگان را در 
داخل یک قفس مناسب و مجسمه اردک ها را مثاًل در روي یک دریاچه مصنوعي قرارداد. این طرح ها باید 
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با مهارت کامل انجام شود تا جلوه اشياء مورد نظر به نحو احسن تأمين گردد. فرض کنيد هدف از ایجـاد 
چنـين پـارکي نمایشـگاه مبـل باشد، باید سطوح مناسب و طرح زیبا براي جاهایی که معمواًل درپارک براي 
آنها مناسب است تهيه کرد و ميز و صندليها، را روي آن سطح قرارداد. بدیهي است براي نمایش دادن تعدادي 
قایق بهترین جا روي یک دریاچه طبيعي استکـه، تعدادي قایق به طرز مصنوعي ساخته مي شود و بدین 

شکل براي هر منظور باید طرح را مطابقبا احيتاجات تهيه نمود.
و-پاركهایکویری

پارک های کویری به پارک هایی گفته می شود که کویری و خشک می باشند و از نظر زیستی بسيار حائز 
اهميت می باشند. پارک ملی کویر یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین مناطق حفاظت  شدهایران است که جزء 
پارک های کویری می باشد. پارک ملی کویر یکی از 9 ذخيره گاه زیست کره در ایران است و به عبارتی دیگر 
پارک ملی کویر یا همان منطقه حفاظت شده کویر مرکزی در غرب کویر مرکزی ایران و شرق دریاچه نمک و قم 
رود در استان قم، پيشوا و دهستان ارادان و قشالق بزرگ گرمسار و شمال دهستان ابوزیدآباد کاشان قرار دارد 
که در محدوده استان های تهران، قم، سمنان و اصفهان واقع شده است. گفتنی است پارک ملی کویر، تنها 
پارک ملی در ایران است که به گفته اداره کل محيط زیست در آن هيچ گونه سکونت گاه انسانی، معدنی و پروانه 
چرای دام وجود ندارد و پارک ملی کویر دارای اقليم خشک و بيابانی است و بيشتر بارندگی آن در ماه های 
آبان تا اردیبهشت ماه صورت می گيرد و متوسط ميزان ساليانه باران در منطقه 150 ميلی متر است )شکل7(.

پارک ملی کویر در گذشته یکی از بهترین زیستگاه های گورخر ایرانی بود ولی اکنون نسل آن از ميان 
رفته و از اوایل دهه 1360 هيچ گورخری در این منطقه مشاهده نشده  است و یوزپلنگ آسيایی دیگر حيوانی  
است که نسل آن در این منطقه با خطر جدی روبروست. جاذبه های گردشگری پارک ملی کویر به دو بخش 
آثار  انگيزترین  شگفت  از  یکی  به عنوان  سنگ فرش  جاده  می شود.  تقسيم  تاریخی  و  طبيعی  جاذبه های 
تاریخی از جاذبه های این منطقه است، به طوری کهاین جاده امکان عبور کاروان ها را از ميان اراضی باتالقی و 

شوره زارهای حاشيه دشت کویر فراهم می کرده است )شکل7(.

شکل 7- پارک ملی کویر

ه-پاركهایتاریخی
تاریخی  پارک های  را  می شود  دیده  آنها  در  تاریخ  از  ردپایی  و  دارند  تاریخی  قدمت  که  پارک هایی 

می نامند. این پارک ها عالوه بر جنبه تفریحی، جنبه آموزشی در سطح باالیی نيز دارند )شکل 8(. 
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شکل 8- تصاویری از پارک تاریخی آیوتا در تایلند

ی-پاركهایگیاهشناسی
به طور عرف و معمول در پارک  های گياه شناسی مجموعه ای از انواع گياهان، درختان و درختچه های 
موجود در سراسر دنيا جمع آوری می شود؛ گياهان مزبور را با نام و ویژگی های گياهی مختص و اصلی حفظ و 
حراست می نمایند. این گونه پارک ها بيشتر برای دانشجویان و کارشناسان گياه شناسی مفهوم خاصی از نظر 
آموزشی دارد. طبيعی است که احداث این نوع پارک ها دارای ضوابط و اصول صحيح درخت کاری و رعایت 
نکات الزم جنگل کاری می باشد. ضمناً عالقه مندان غيرحرفه ای در زمينه گياه شناسی نيز می توانند از این گونه 
پارک ها استفاده نمایند. در این پارک ها، معموالًً فضاهای مشخصی را برای نشستن و مطالعه کردن به صورت 
سالن با آالچيق در نظر می گيرند. هم چنين خيابان های اصلی و فرعی و راهروهای تفکيکی بين دسته های 
مختلف از گياهان به منظور نوعی طبقه بندی گياهی ایجاد می کنند. این پارک ها کمتر به منظور تفریح و تفرج 

احداث می شوند و بيشتر دیدگاه علمی و تحقيقی به همراه دارند )شکل9(.

شکل 9 - باغ گياه شناسی موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور - تهران

طراحیفضایپارکها

فرآیند طراحي فضای سبز، فرآیند آگاهانه و خالق سازمان دهي، برنامه ریزي و ایجاد تغييرات فيزیکي 
در محيط و منظر است که منجر به خلق مکان ها مي شود. مکان ها ساختار هاي ذهني هستند که با تلفيق 
صحنه  هاي ویژه برآمده از تجربيات گذشته و وضعيت رواني بيننده، در ذهن او شکل مي گيرند. یک طراح 
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فضاي سبز، براي خلق چنين مکان  هایي، از عناصر گياهي به عنوان نمونه های بصري استفاده مي کنند. 
چنانچه بخواهيم محيط و منظر هاي پرمعنا و مناسبي را طراحي کنيم، ابتدا باید عواملي که بر شکل منظر 
تاثير مي گذارند را شناسایي نمایيم. این واقعيت که به تعداد طراحان محيط و منظر، فرآیند طراحي محيط و 
منظر وجود دارد، نشان دهنده درجه انعطاف پذیري این فرآیند است که تنوع  هاي گوناگون در طرح ها را 
سبب مي شود. با این وجود، همگي این فرآیندها داراي ویژگي  هاي مشترکي هستند. همه آنها مساله اي را 
شناسایي مي کنند که باید به نتيجه برسد و حل شود. همچنين، همه این فرآیندها ایده  هایي را براي حل 

مساله و در کنار آن، ابزار هایي را براي اجراي ایده  هاي خود مطرح مي-کنند )شکل 10(. 
طراحی فضای سبز از یک طرف با اصول ترکيب زیباشناسی معماری ارتباط می یابد و از سوی دیگر تابع 
اصول ترکيب زیباشناسی طبيعی می شود. طراحی فضای سبز پارک ها به عنوان بخشی از طراحی فضای 
شهری فرآیندی انسانی است که با بهبود کيفيت کالبدی محيط زیست سر و کار دارد. هر فضای سبز، به 
منزله یک کل است که از ترکيب اجزاء راه ها، باغچه ها، مبلمان وگياهان تشکيل می شود.  ضمن اینکه بایستی 

در تمامی اجزاء احساس شود که اجزاء نيز به خوبی طراحی شوند.
در طراحی فضای سبز از گياهان به عنوان عناصر معماری می توان استفاده کرد. این عناصر همانند دیگر 
عناصری که در طراحی به کار گرفته می شوند از ویژگی های بصری مانند نقطه، فرم، رنگ و بافت برخوردار 
هستند. بایستی این ویژگی ها بر اساس اصول زیباشناختی یعنی وحدت، ریتم، تناسب ، توازن و مقياس چيده 

شوند تا بتوان به محيط های دلپذیر دسترسی پيدا کرد.

شکل 10- چرخه فرآیند طراحي فضای سبز

ایدهپردازی
 ایده پردازی، یک مرحله خالقانه در طراحي است و هرچند، در یک لحظه به وجود مي آید اما معموالًً به 
زمان طوالني براي درک موارد مختلف در ذهن نياز دارد. معموالًً ایده  هاي گوناگوني به ذهن طراح خطور 
مي کند و تصميم گيري در مورد این که کدام ایده بسط و گسترش یابد، به توانایي طراح باز مي گردد. ایده 

پردازي ها و تصميمات در مورد انتخاب ایده ها، یک خالقيت فردي است.
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آشناییباتاسیساتوتزئیناتپارکها

اصوالً پارک ها مجموعه اي از فضا هاي سخت و فضا هاي سبز مي باشند که هر یک بعنوان مکمل دیگري عمل 
مي کند. بطورکلي فضا هاي سخت شامل مبلمان، عناصر معماري و کف سازي ها بوده و تابعي از ویژگي ها و اصول 
معماري پارک مي باشد که بایستي دقيقاً در مراحل طراحي پارک به آنها توجه شده و براساس نوع عملکرد 
آنها مقادیر مناسب آن برآورد گردد. الزم به ذکر است که کليه فضا هاي سخت طراحي شده، بایستي از لحاظ 
فرم عملکرد متناسب با کارکرد و گروه سني استفاده کنندگان از پارک ها بوده و هر کدام از اصول مخصوص 
به خود تبعيت کند. بعنوان مثال طراحي انواع مبلمان و حتي معماري یک پارک ویژه کودکان با یک پارک 

شهري که مورد استفاده طيف  هاي سني زیادي قرارداد متفاوت مي باشد.
اصوالً طبيعت پارک  هاي عمومي به گونه اي است که تمام طبقات مردم مي توانند از آن استفاده کنند، 
بعبارت دیگر این پارک ها به منظور گردشگاه و محل استراحت عموم مي باشد، عالوه بر نکات فوق یکي 
کمک  خود  و  مي گذارد  شهرها  هواي  و  آب  در  که  است  تاثيري  عمومي  پارک  هاي  مهم  خصوصيات  از 
زیادي به حفظ بهداشت محيط و سالمتي افراد مي نماید. در پارک  هاي عمومي سعي بر آن است که تمام 
تاسيسات  انواع  کلي  بطور  باشد.  داشته  وجود  سليقه ها  گونه  همه  براي  تقریباً  رفاهي  و  سرگرمي  وسائل 
رفاهي، تجهيزات خدماتي، وسایل بازي، زمين  هاي بازي و سایر امکاناتي که بنحوي موجب کيفيت استفاده 

ازپارک  هاي شهري را فراهم مي آورند مي توان بشرح زیر طبقه بندي نمود.
1-مبلمانوتجهیزاترفاهی

الف-  نيمکت: یکي از وسائل ضروري و مورد نياز در پارک وجود نيمکت یا نوعي وسيله استراحت براي 
بازدید کنندگان مي باشد. نيمکت ها با اشکال مختلف و اندازه  هاي متفاوت از مصالح متنوع ساخته مي شود. 
آنچه که حائز اهميت است و یک طراح باید به آن توجه کند شناخت موقعيت پارک و محل نصب و قراردادن 
نيمکت در محل  هاي ضروري و مناسب است. زیرا به همان اندازه که وجود نيمکت در پارک مي تواند ضروري 
باشد، موقعيت قراردادن آن در محل  هایي نامناسب مي تواند موجب خستگي و دل زدگي بازدیدکنندگان گردد.

تعداد نيمکت در پارک خود مسئله اي است که طراح باید به آن توجه داشته باشد زیرا کمبود و یا تعداد 
زیاد نيمکت ها در هر دو حالت مي تواند مشکالتي را از نظر رفاهي ایجاد نماید. بنابراین بعنوان راهنمایي 
توصيه مي شود نيمکت ها و یا وسائل استراحتي را در خيابان های اصلي و فرعي جنگل با رعایت فاصله و 
همچنين در حاشيه خيابان  هاي اصلي و یا در سطح چمن یا در کنار محوطه  هاي گل کاري، کنار استخرها، 
برکه ها و آب نما تعبيه نمود. نيمکت ها مي تواند در داخل جنگل از چوب و یا بقایاي کنده- هاي درختان به 

حالت طبيعي مورد استفاده قرار گيرد. رعایت نکات زیر برای احداث مبلمان ضروری است.
-  مبلمان مورد استفاده در پارک، باید براساس اصول زیبایي شناسي انتخاب شود و با هویت کلي پارک 

هم خواني داشته باشد.
-  مبلمان پارک که در طي مسير هاي پياده روي جانمایي مي شوند نباید از عرض مفيد راه بکاهند. 
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-  مبلمان پارک، باید به گونه ای باشد تا به راحتي مورد استفاده قرار گيرد. 
ب-  زباله دان: یک مشکل عمومی در قرار دادن سطل های زباله، این است که به جای اینکه در مکان هایی 
که مردم بتوانند از آن استفاده کنند در فضاهای خالی قرار می گيرند. اگر سطل های زباله در مکان مناسب 
قرار نگيرد خالی می مانند در حاليکه محيط اطراف کثيف خواهد شد. مردم نباید مسير عادی خود را برای 

پيدا کردن سطل آشغال تغيير دهند بنابراین تعيين مکان مناسب آنها مقداری مشکل است. 
سطل های زباله باید بوضوح قابل رویت و دردسترس باشند. به منظور به حداقل رساندن ریختن زباله 
قرار گيرند، مثاًل الزم است در نزدیک  نياز است  بيشتر  باید در مکان هایی که  زباله  در زمين، سطل های 
محل  هایي که نيمکت ها قرار گرفته اند زباله دان هایی گذاشته شود تا اگر بازدیدکننده بعد از استراحت و یا 
مصرف موادغذایی زباله ای داشت آن را در سطل زباله بيندازد، البته به منظور به حداقل رساندن بوی نامطبوع و 
حشرات باید فاصله مناسب بين زباله دان ها و نيمکت ها حفظ شود. درپارک هایی که ازدحام باالیی از افراد 

وجود داشته باشد فاصله بين سطل های زباله می تواند کاهش یابد.
خصوصيت مهم دیگر سطل زباله، سهولت استفاده از آن است بهاین صورت که مردم باید قادر باشند زباله 
را در سطل زباله قرار دهند بدون اینکه دستشان به سطل زباله بخورد یا در آن را باز کنند. دهانه سطل زباله 
باید برای قرار دادن زباله در آن به اندازه کافی بزرگ باشد. سطل های زباله باید به رنگ های مغایر با محيط 
باشند تا افراد نيز بتوانند آنها را براحتی تشخيص دهند. در مکان هایی که سطل های زباله بطور منظم خالی 
می شوند می توان سطح سطل ها را با کيسه های پالستيکی پوشاند. اگر آنها هر روز خالی می شوند ممکن 
است بدون کالهک باشند در غير این صورت داشتن یک کالهک لوالیی مقاوم به شرایط آب و هوایی بيرون 
الزامی است. وجود کالهک ها برای جلوگيری از خيس شدن زباله ها و پخش شدن آنها مهم است. )شکل 11(.

شکل 11-  نمونه  هایی از طراحی سطل زباله در پارک ها
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ج-  تابلو هاي راهنما، اطالعات و تابلوهای تبليغاتی: بطور کلي تابلو هاي مورد استفاده در فضا هاي شهري 
تبليغات بخش خصوصي کمک کند. همچنين  به  از طرف دیگر  به شهرداري و اطالعات شهري و  مي تواند 
مي تواند چندین کاربرد در زمينه اطالع رساني داشته و حاوي نقشه شهر یا محله، اطالعات شهري، اطالعات 
عمومي براي شهروندان و یا اطالعات فرهنگي باشد. معموالًً در ورودی های پارک از این تابلوها استفاده می شود.

د-  پایه  هاي مخصوص روشنایي: این پایه ها به منظور روشنایی پارک و زیبایی در تمام محوطه پارک 
استفاده می شود. هدف از روشنایي پارک ها ایجاد حالت دکوراتيو براي جذب گردشگر )نورپردازي(، ایجاد 
فضاي دوستانه جهت تجمع و مالقات دوستان، امکان حرکت امن عابرین پياده، امکان بازي براي بچه ها و 

افزایش امنيت عمومي )کاهش جرأت ارتکاب جرائم با حذف نقاط تاریک( می باشد.

اصولمهمدرطراحيروشنایيپارکها

-  روشنایي در پارک ها بصورت مورد به مورد مشخص مي شود و یک نسخه کلي براي تمام پارک ها 
نمي توان تجویز کرد.

-  از ایجاد مزاحمت نور براي همسایگان مجاور پارک پرهيز شود.
-  به تعمير و نگهداري روشنایی توجه خاص شود.

-  چراغ ها و پایه ها با مبلمان پارکي هماهنگ باشد.
-  به ظاهر و شکل از نظر زیبایي اهميت ویژه داده شود.

-  موانع، پله ها و سراشيبي ها قابل رؤیت باشد.
-  عالئم راهنما، تابلوها و جهت ها قابل شناسایي باشد.

نورپردازيدرپارکها

-  جنبه دکوری دارد و به منظور ایجاد تصاویر چشم نواز و جذب عابرین انجام مي شود.
-  اشعه نوراني نباید مستقيماً بر چشم ناظران تابيده و موجب خيرگي عابرین و آزار همسایگان شود.

-  در سيستم نورپردازي، نصب تجهيزات و تنظيم منابع نوري کاماًل تخصصي است و از روش مدون و 
کالسيکي مانند نصب سيستم روشنایي تبعيت نمي کند.

-  در فصول سرد، از رنگ  هاي گرم و در فصول گرم از رنگ  هاي سرد استفاده شود.
-  به تعمير و نگهداري توجه خاص شود.

-  حتي االمکان منابع نوري بکاررفته در نورپردازي مخفي و دور از چشم کار گذاشته شوند.
-  در انتخاب منابع نوري و توان آن به دوره  هاي سرویس دهي سيستم نورپردازي با ميزان استفاده )روزانه، 

هفتگي، فصلي( توجه شود.
-  باید تجهيزات نورپردازي در مقابل سرقت و خراب کاري محافظت شود.

-  با توجه به اهميت تنظيم وضعيت و جهت نور، از قفل و تثبيت کننده نورافکن به منظور پيشگيري از 
حرکت و ارتعاش در برابر وزش باد و دیگر نوسانات و ضربات احتمالي، استفاده شود.



تولیدنهالوجنگلکاری

280

-  در نورپردازي درختان، درختچه ها و بوته ها به شکل هندسي )مخروطي، کروي، آویز و افشان( و عمق 
ظاهر آنها توجه شود. هر نوع گياهي، نورپردازي خاص خود را مي طلبد. رنگ شاخ و برگ درخت در انتخاب 

رنگ نور بسيار مؤثر است.
-  رنگ شاخ و برگ بسياري از درختان، با تغيير فصل تغيير مي کند، این مهم در نورپردازي باید در نظر گرفته شود.

-   به منظور حفظ پوشش گياهی نياز است که برای تامين مکان مناسب ساکن شدن بازدیدکنندگان به منظور صرف 
غذا، مکان هایی خاص در نظر گرفته شود تا بدین ترتيب به محيط زیست اطراف آسيبی وارد نشود. 

و-  سایبان و آالچيق: برای فراهم کردن فضای استراحت، گفتگو و سکون در فضاهای خارجی بخصوص 
پارک ها، نيازمند فضایی مسقف می باشيم تا در عين حفظ دید به محوطه، سایه ای ایجاد شود و فضایی برای 
سکون داشته باشيم. آالچيق فضایی است نيمه باز که عموماً عملکردی استراحتی، تفریحی در فضای باز دارد. 
از سال های پيش استفاده از آالچيق به عنوان سرپناهی نيمه باز در فضاهای سرسبز و پارک ها مورد استفاده 
قرار می گيرد و تا به امروز ادامه دارد و محل مناسبی برای استراحت و تفریح می باشد. دیگر کمتر پارکی و 
مکان سبزی بدون آالچيق دیده می شود. این آالچيق ها یا سرپناه ها بيشتر در مواقع بارانی یا آفتابی شدید 

مورد استفاده قرار می گيرند. تعداد آنها بر حسب وسعت پارک می تواند متعدد باشد. )شکل 12(. 

شکل 12-  نمونه  هایی از آالچيق در پارک ها

آالچيق پيش از هر چيز نياز به یک اسکلت سازه ای دارد که عموماً این سازه از فلز و در برخی موارد از 
چوب می باشد، . بخش مهم آالچيق، سقف آن است که بسته به نوع طراحی از مواد مختلف استفاده می شود. 
بخش بعدی دیواره آالچيق است، گاهی هيچ دیواره ای در کار نيست و صرفاً بخش هایی از سازه در دیواره 
قرار دارند و گاهی نيز از دیواره سبز که توسط گياه پوشيده شده استفاده می شود. همچنين استفاده از چوب و 
شيشه نيز در دیواره آالچيق کاربرد دارد و می توان با توجه به دکوراسيون محوطه، سبک محوطه سازی و 
دکوراسيون پارک و بوستان را تغيير داد. دیواره های آالچيق توسط گياهانی )رونده یا پيچنده( به منظور ایجاد 
سایه، محصور می شوند. لذا در فواصل معينی از ستون ها یا پایه های آالچيق، گياهانی سریع الرشد کاشته 
می شود. گاهی به جای گياهان زینتی از برخی درختان ميوه مانند مو و یا درختانی که بتوان به آنها فرم داد 
کاشته می شوند. در داخل آالچيق، می توان از ميز و صندلی های چوبی )امکان دارد این چوب ها به اشکال 
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طبيعی تزئين شوند(، سنگی یا سکوبندی )چوبی، بتونی، آجری و سنگی( استفاده کرد. معموالًً کف آالچيق را 
از آجر، سراميک، بتون و شن های رنگی یا ساده مفروش می نمایند. دور تا دور آالچيق را با عرض حدود یک 
متر، با انواع مصالح ساختمانی و تزئيناتی که هماهنگ با طرح عمومی باغ یا پارک می باشد، مفروش می کنند. 

آالچيق های چوبی جزء قدیمی ترین آالچيق ها محسوب می شوند.. 
2-تشکیالتوچشماندازهایزیبادرپارك

الف-  آب نما: آب عنصري ارزنده براي ایجاد نشاط در زندگي شهري است و لذا این امر ایجاد آب نماها را 
توجيه مي کند. از زمان شروع توسعه فضا هاي سبز، آب جزء عناصر منظر ساز شد. بطور کلي آب نماها شامل 
حوضچه  هایي کم عمق است که اغلب داراي فواره  هاي متعدد همراه با چراغ  هاي رنگين مي باشد. معموالًً 
این حوضچه ها بين 40 تا 50 سانتي متر بوده و با مصالح ساختماني مختلف بر حسب شکل و فرمي که طرح 

درنظر مي گيرد ساخته مي شوند. )شکل 13(.

شکل13-  آب نما

در مورد آب نماها توجه به نکات زیر الزامي است:
-  استفاده از آب نما در مراکز پرجمعيت شهر هایي که داراي آلودگي هوا هستند، در تلطيف و پاکيزه 

سازي هوا موثر هستند.
-  الزم است که هندسه و شکل آب نما با دیگر اجزاء پارک هماهنگي داشته باشد.

-  رعایت مسائل فني در کنار نکات زیبایي شناسي در احداث آب نماها ضروري است.
-  برحسب ضرورت، پيش بيني دسترسي به برق و یا ایجاد پمپ خانه الزامي است.

-  در نزدیک فواره از نورافکن باریک تاب استفاده مي شود تا صعود آب نورپردازي شود.
-  در نقاط فرود آب نورافکن ها در عمق 10 سانتي متری از سطح آب کار گذاشته مي شود تا چشم انداز 

مواج شدن آب در نقاط فرود جذاب تر باشد.
-  نورافکن ها در پاي دیوار آبشار کار گذاشته مي شوند. 

ب-  دریاچه مصنوعي: در پارک  هاي بزرگ و محل  هایي که آب فراواني در دسترس مي باشد دریاچه  هایي 
به اشکال نامنظم طراحي مي گردد. معموالًً دریاچه ها را بگونه اي طراحي مي کنند که خطوط حاشيه آن به نظر 
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طبيعي جلوه نماید. در دریاچه های بزرگ ایجاد امکان تفریح بيشتر قایق  هایي را براي استفاده در نظر مي گيرند. 
در مورد دریاچه ها و یا استخرها توجه به نکات زیر الزامي است:

-  چنانچه هدف از استخر یا دریاچه، منبع ذخيره آب آبياري نيز باشد، باید در مرتفع ترین قسمت فضاي 
سبز، مکان یابي شوند.

-  در مکان یابي استخر و دریاچه، الزم است به شيب بندي زمين نيز توجه شود و از این طریق ميزان خا 
ک ریزي و خاک برداري بر آورد شود. 

ج-  جنگل کاري: یکي از قسمت  هاي الزم و ضروري در پارک  هاي بزرگ ایجاد محوطه اي بنام جنگل یا 
بيشه زار مي باشد که براي گردش در فصول مختلف سال مورد استفاده قرار مي گيرد. ایجاد اینگونه بيشه ها 
در پارک نه فقط از نظر زیبایي براي پارک مناسب است بلکه بنحوي در آب و هواي شهر نيز مؤثر خواهد بود. 
در این بيشه ها، خيابان ها بطور نامنظم و متنوع با عرض  هاي مختلف احداث مي گردد و در قسمت  هایي از 
آن محوطه  هایي را خالي و آزاد مي گذارند که بتوان نيمکت  هاي چوبي و سنگي براي استراحت و نشستن 
در نظر گرفت. مناسب است در پارک  هاي بزرگ قسمت  هایي که به عنوان بيشه یا جنگل احداث مي شود در 

تمام سطوح پارک بصورت قطعه بندي و مجزا تقسيم بندي گردد. 
د-  گل کاري و چمن کاري: سطوحي که براي گل کاري و چمن کاري در پارک ها در نظر گرفته مي شود 
از نظر فرم و مشخصات نسبت به نوع پارک متغيير و متنوع خواهد بود. معموالًً در اطراف خيابان  هاي وسيع 
خيابان  هایي که اختصاص به عبور عابرین پياده است گل کاري و چمن کاري بطور محدود انجام مي گيرد. 
همچنين در اطراف آب نماها و یا در سطوح وسيع چمن کاري بطور لکه  هایي پراکنده گل کاري مي کنند. 
در پارک  هایي که وسعت چمن کاري نسبتاً زیاد است درختان و یا درختچه  هایي بصورت تک و یا توده اي 
با رعایت و حفظ نکات ضروري و همآهنگي مجموعه کاشت مي شوند و مناسب است در این قسمت ها براي 

استراحت نيمکت  هایي قرارداده شود.
ر-  باغ وحش: معموالًً در پارک  هاي بزرگ براي سرگرمي بيشتر بازدید کنندگان باغ وحش کوچکي دور 
از محل تجمع و استراحت گردشگران ایجاد مي نمایند. منظور از ایجاد باغ وحش در پارک منحصراً استفاده 

از وجود حيواناتي مانند انواع طيور و ميمون است که بيشتر مورد توجه اطفال مي باشند.
م-  گلخانه: در پارک ها براي حفظ نباتات زمستاني و یا ازدیاد گياهان، مناسب است در گوشه  هایي از 
پارک که محل عبور و مرور کمتري است گلخانه ها و گرمخانه  هایي با اصول فني ساخته شود. باید متذکر 
شد در برخي از پارک ها گلخانه  هایي با شرایط اختصاصي کليمایي براي گياهاني که مخصوص مناطق گرم یا 
سرد مي باشد احداث مي گردد و معموالًً اینگونه گلخانه ها در محل  هایي ایجاد مي شود که بتواند نظر بازدید 

کنندگان را جلب نماید.
ن-  نمازخانه: از ملزومات هر پارک وجود نمازخانه در آن می باشد و بهتر است در جایی باشد که تمام 
بازدید کنندگان دسترسی راحت به آن داشته باشند و چه بهتر که در نزدیکی سرویس بهداشتی و محل 

گرفتن وضو باشد.
و-  کتابخانه: به منظور گسترش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی ممکن است در پارک ها کتابخانه هایی برای 

مطالعه مردم باشد.
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ه-  نمایشگاه: در بعضی مواقع به منظور گسترش فرهنگ و هنر مردم در پارک ها نمایشگاه هایی برپا 
می شود که هدف اصلی آن استفاده مردم می باشد ولی در کنار آن بحث مسائل اقتصادی نيز مطرح است.

ی-  سالن  هاي سينما و تئاتر: در پارک ها و در هواي آزاد سالن  هاي سربازي را براي نمایش فيلم و انواع 
پيس در نظر مي گيرند تا در شب  هایي که پارک باز است مورد استفاده مردم قرار گيرد. ولي الزم است گفته 
شود که در پارک  هاي بزرگ سالن  هاي سرپوشيده و سرباز بمنظور نمایش فيلم و تئاتر براي استفاده عموم 

ایجاد گردد.
3-تاسیساترفاهي

الف-  توالت و دستشویي: براي رفاه بيشتر و تامين بهداشت و نظافت گردشگران در نقاط مختلف پارک 
محوطه  هایي براي نظافت و شستشو منظور مي گردد این فضاها معموالًً در مکان هایی دور از ساختمان  هاي 
رستوران، کافه ها، تئاتر و سينما قرار داد، زیرا حول و حوش این ساختمان ها از نظر بهداشت عمومي معموالًً 
دستشویي و توالت منظور نمی گردد. لذا مناسب است سرویس  هاي عمومي در داخل یا مجاور محوطه  هاي 

جنگل کاري، خيابان  هاي فرعي، باغ کودکان و باغ وحش احداث گردند.
ب-  کافه تریا و رستوران: به منظور رفاه بيشتر بازدید کنندگان از پارک، رستوران ها و کافه  هایي را احداث 
مي کنند بنحوي که بتواند کليه نياز هاي مربوط را برآورده کند. رستوران ها بصورت سالن  هاي سرپوشيده و 
یا در محوطه  هایي سرباز با گل کاري و چمن-کاري ایجاد مي گردد. کافه ها یا دکه ها مي توانند بطور پراکنده 

در سطح پارک ها )کنار دریاچه، حاشيه جنگل کاري ها و یا کنار خيابان  هاي فرعي( ایجاد شود.
ج-  آبخوري: آب رسانی در پارک ها اهميت بسيار زیادی دارد که از جمله آن وجود آب خوری ها و آب 

قابل شرب است.
د-  پارکينگ: به منظور رفاه بازدید کنندگاني که وسایل نقليه دارند فضایي را در نزدیکي ساختمان ها و یا 
قسمت  هاي معيني از پارک جهت پارکينگ در نظر مي گيرند و این پارکينگ ها در پارک  هاي بزرگ مي تواند 

متعدد و پراکنده باشند. بنابراین سطح پارکينگ بستگي کامل به اهميت پارک و وسعت آن دارد.
4-تجهیزاتبازیوتفریحی

وسایل و زمين  هاي بازي کودکان: در پارک  هاي عمومي قطعاتي را به منظور سرگرمي و بازي کودکان در 
نزدیکي استخرها، جنگل ها و یا قسمت  هایي که بزرگساالن بتوانند دورادور کودکان را تحت نظر داشته باشند 
احداث مي گردد. این گونه زمين ها به اشکال مختلف با وسائل بازي  هاي متنوع و براي کنترل و نگهداري 
بچه ها در اطراف زمين نيمکت  هایي نصب مي کنند تا در ضمن آنکه کودکان احساس استقالل نمایند والدین و 
مربيان نيز در روي نيمکت استراحت و مراقبت نمایند. معموالًً این گونه زمين ها باید از محل تردد وسائل 
نقليه داخل پارک کاماًل دور باشد زمين  هایي که در تابستان مورد استفاده قرار مي گيرد باید توسط درختان 
جنگلي یا دیوار هاي سبز و بلند محصور و احاطه شده باشد. آنچه که مسلم است در کنار این زمين ها وجود 

بوفه ها و دستشویي و توالت ضروري است. 
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وسایل یکي از عناصر مهم پارک  هاي شهري و به ویژه پارک  هاي کودکان به شمار مي رود. تجهيزات بازي 
که اغلب فلزي هستند، دویدن، پریدن، سرخوردن، آویزان شدن، تاپ خوردن، پنهان شدن و به طور کلي 
زمينه جنب و جوش خاص کودکان و نوجوانان را فراهم مي آورند. در مورد زمين  هاي بازي کودکان، رعایت 

نکات زیر الزامي است:
-  زمين  هاي بازي کودکان باید با فعاليت  هایي که در مجاورت آن جانمایي مي شوند، هم خواني داشته باشند. 
-  زمين  هاي بازي کودکان باید در محل  هاي مسطح احداث شوند و از ایجاد اختالف سطح و پله در آنها 

اجتناب کرد.
-  زمين  هاي بازي کودکان نباید در معرض نور شدید آفتاب باشد. و از لحاظ وزش باد نيز باید بررسي  هاي 

الزم صورت گيرد.
-  در مجاورت زمين  هاي بازي کودکان باید مکاني براي استراحت و کنترل والدین نيز در نظر گرفته شود.

-  اتاقک نگهباني پارک باید به زمين  هاي بازي کودکان مشرف باشد.
-  وسایل بازي کودکان، باید به گونه اي باشند که فعاليت  هاي جسمي، حرکتي و خالقيت را در این گروه 

سني تقویت کند.
-  کف پوش زمين  هاي بازي کودکان باید ایمني الزم را داشته باشند. استفاده از شن در زمين  هاي بازي 

به عنوان کف پوش ممنوع است.
در پارک  هاي بزرگ گاهي به منظور زنده و فعال نگاهداشتن پارک در فصولي که امکان استفاده کمتري از 
فضاي آزاد وجود دارد سالن  هاي کوچک احداث می گردد. مناسب است در اطراف سالن و زمين  هاي ورزشي 
با رعایت اصول صحيح ورزشي در فواصلي دیوار هاي سبز و درختان پابلند غرس شود. در اطراف سالن ها 
مي توان طرح  هاي از گل کاري یا گياهان هميشه سبز به مرحله اجراء درآورد. زمين های بازی نيز متناسب 
با نوع عملکرد فضا هاي سبز و ابعاد آنها مي توان شامل یک یا مجموعه اي از زمين بازي فوتبال، واليبال، 

بستکبال، تنيس، بدمينتون و تنيس روي ميز باشد.

5-تاسیساتخدماتيشامل

الف-  موتورخانه )تاسيسات آب و برق(: آب رسانی و برق رسانی به پارک توسط موتورخانه های موجود در 

پارک صورت می-گيرد، کهاین موتور خانه ها باید در پارک جایی دور از چشم بازدیدکننده باشد.

ب-  انبار نگهداري وسایل: وسایل تاسيسات که در مواقع خاص و ضروری مورد استفاده قرار می گيرد، 

در مواقعی که نيازی به آنها نيست می بایست درانباری نگه داری شود و این انبار باید در مکانی دور از چشم 

مردمی که به پارک آمده اند باشد.

توجه  که  باشد  جایی  در  باید  مستخدمين  استراحت  محل  پارک:  مستخدمين  استراحت  مکان  ج-  

بازدیدکنندگان را جلب نکند.
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6-نشانههايتجسمي 
الف-  مجسمه  هاي اساطير، مشاهير، بزرگان و شخصيت  هاي مورد عالقه جوامع.

ب-  کتيبه ها.
ج-  نقش  هاي برجسته.
د-  یادبود احداث پارک.

ه-  سردر هاي ویژه.
ی-  ورودي  هاي سبز طراحي شده یا استفاده از هرس در آفرینش اشکال ویژه.

7-تشکیالتاداريدرپاركهايعمومي
در پارک ها براي مسائل اداري و رسيدگي به امور کارمندان، دفاتر و اتاق  هایي تعبيه مي شود که بر حسب 
وسعت پارک تشکيالت اداري آن متغير مي باشد. این ساختمان باید در محلي قرار گيرد که در دسترس کليه 

قسمت  هاي پارک قرارگيرد.
8-دسترسيبهپارك

بطور کلي در پارک  هاي بزرگ دسترسي ها به اشکال مختلف و برحسب نوع طراحي و شرایط محيط 
نظر  از  پارک  به  دسترسی  مي باشد.  پياده روها  و  فرعي  اصلي،  دسترسي  هاي  شامل  که  مي شود  احداث 

جاده های اصلی باید راحت باشد و امنيت بازدید کنندگان در این جاده ها تامين باشد. 
9-دربهايوروديوخروجيپارك

پارک ها بایستي برحسب نوع پارک و وسعت و موقعيت محلي آنها، درب  هاي ورودي و خروجي متعددي 
داشته باشند که شکل و اندازه آنها مختلف و متنوع است. درب  هاي ورودي و خروجي پارک باید بر حسب 
از طرح  هاي  را  واقع شود و در جلوي درب ها فضایي  موقعيت خيابان  هاي شهر در قسمت  هاي مختلف 
چشمگير و جلب کننده با تزئينات متناسب و عالي بوجود آورد، بطوري که نظر عابرین را جذب نماید. مثاًل 
احداث آب نما هاي مجلل در مدخل ورودي بسيار مناسب خواهد بود. باید توجه داشت در پارک- هاي بزرگ 
درب  هاي ورودي سواره رو نباید در مرکز تالقي خيابان  هاي اصلي که به پارک منتهي مي شوند قرارگيرند 
زیرا از نظر عبور و مرور مي تواند مزاحمت  هایي توليد نماید. درب  هاي ورودي باید به گونه اي باشد که هم 
وسایط نقليه و هم عابرین پياده بتوانند از آن استفاده کنند. بدین ترتيب که پياده رو هاي پارک مستقيماً به 

پياده رو هاي خيابان خارج پارک متصل گردد.

ضوابططراحيوروديها

1-  ورودي ها به عنوان فضا هاي دعوت کننده، نقش مهمي در هویت پارک ها دارند. از این رو الزم است 
ورودي ها به دقت طراحي شوند.

2-  چنانچه ورودي پارک در مجاورت خيابان تندرو قرار داشته باشد، شایسته است که یک دسترسي 
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کندرو ما بين آنها نيز طراحي شود تا توقف خودرو مراجع کنندگان به پارک، منجر به اختالل در حرکت سایر 
وسایل نقليه نشود. در چنين حالتي امنيت عابرین پياده نيز بيشتر تامين مي شود.

3-  ورودي پارک ها نمي توانند مستقيماً در کنار بزرگ راه ها و مسير هاي پر رفت و آمد قرار گيرند.
4-  استقرار کيوسک  هاي اطالع رساني و استفاده از تابلو هاي راهنما در ورودي پارک، مي تواند در خوانا 

شدن محيط موثر باشد.
5-  کليه ورودي  هاي پارک بایستي چنان طراحي شوند که ورود خودرو و موتور سيکلت را به داخل پارک 

محدود کنند.
6-  چنانچه پارک در مقياس شهري باشد، این محدودیت در مورد مکان  هاي داخلي پارک، به منظور 
تفکيک مسير پياده و سواره الزامي است. بهتر است این محدودیت ها به گونه اي صورت گيرند که از لحاظ 

بصري و ذهني احساس نشوند.
7-  تعبيه فضاي پارکينگ مناسب، در نزدیکي ورودي الزامي است.

ضوابططراحيمسیرهاوویژگيهايآنها
مسيرها استخوان بندي یک پارک هستند و از جنبه  هاي عملکردي، فضایي و زیبایي شناسي قابل توجه اند. 
در ارتباط با جنبه  هاي عملکردي، گذرها به عنوان جداکننده فضاها، مسير هاي دسترسي و فرم دهنده فضاها 
اهميت دارند. تنها ارتباط مستقيم و کوتاه بين ورودي ها مطرح نيست؛ بلکه الزم است ضمن ایجاد ارتباط 
بين نقاط مورد نظر، بر المان  هاي طراحي نيز تاکيد شود و با بهره-گيري از عناصر طبيعي و مصنوعي، نظم 

حرکتي در طرح ایجاد شود.
1-  در زمين  هاي شيب دار براي تعيين مسيرها رعایت تکنيک  هاي طراحي محيط، الزامي است.

2-  تعيين پهناي گذرها برمبناي ابعاد انساني صورت مي گيرد. پهناي مسير هاي پياده، به اهداف طرح و 
تعداد استفاده کنندگان از مسير بستگي دارد.

3-  براي کف سازي در مسير هاي پياده روي، توجه به اقليم منطقه در رابطه با به کارگيري مصالح مناسب، 
الزامي است.

4-  پيش بيني مسائل ایمني و تجهيزات الزم براي استفاده کنندگان خاص )معلولين و نابينایان( در تمام و 
یا قسمتي از پارک ها الزامي است. پيش بيني عبور صندلي چرخ دار و کالسکه در همه مسير هاي پياده رو 

الزامي است.
5-  در مسير هایي که تغييرات شيب زیاد است الزم است که از پله براي سهولت دسترسي استفاده شود. 
در یک سري پلکان، باید حداقل 3 پله و حداکثر 12 پله در نظر گرفته شود. رعایت تعداد حداقل، براي قابل 
رویت بودن پله و تعداد حداکثر، به منظور جلوگيري از خستگي، الزامي است. چنانچه تعداد پله ها بيش از 
12 پله باشد، الزم است از پاگرد مياني استفاده شود و در کنار پله- هایي با بيش از 5 گام ارتفاع، استفاده از 

نرده الزم است. 
6-  استفاده از تابلو هاي راهنما براي خواناتر شدن مسيرها الزامي است. البته این تابلوها نباید باعث شوند 

که عرض مفيد راه کاهش یابد.
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محصلی، وحيد و همکاران. 1396. توليد نهال و جنگل کاری. مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبيعی فارس. 405 صفحه.
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بخشاول:ماشینهایمورداستفادهدرنهالستانوجنگلکاری

مقدمه

از آنجا که شرایط کار در نهالستان و جنگل با مزرعه متفاوت است ماشين های مورد استفاده در نهالستان و 
جنگل کاری دارای ساختاری متفاوت با ماشين های مزرعه می باشد. این تفاوت ها شامل ساختار سنگين و 
اندازه بزرگ ماشين های جنگل، قدرت زیاد و توانایی انجام عمليات های سنگين، توانایی کار در شرایط سخت و 
دشوار جنگل، ساختار خاص و انحصاری ماشين های نهالستان، قيمت زیاد و هزینه سرویس و نگهداری باال، 

نياز به تخصص و مهارت جهت کار با آنها و تخصصی بودن کار هر ماشين می باشد.

تراکتور

تراکتور، ماشين خودگردانی است که ضمن توليد توان کششی بعنوان یک وظيفه اصلی، قادر به تأمين 
توان دورانی، هيدروليکی و الکتریکی می باشد. تراکتور یکی از قدیمی ترین ماشين های مولد نيرو است که در 
کارهای کشاورزی و عمرانی بکار گرفته شده است. روز به روز، ساختمان این ماشين تکميل تر می شود. توان و 
قدرت کار تمام تراکتورها با هم برابر نيست. امروزه متناسب با هر کاری، تراکتور ویژه آن ساخته شده است 
که می تواند به همراه ادوات مناسب، کلّيه عمليات کشاورزی را انجام دهد. تراکتور متداول ترین ماشينی است 
که برای انجام عمليات کشاورزی در تمام نقاط دنيا کم و بيش بکار گرفته می شود. شکل کلی تراکتورها 
بدین صورت است که دو چرخ پهن و بلند بر روی محور عقب و دو چرخ کوتاه و باریک بر روی محور جلو 
نصب می شوند و موتور در جلوی کابين راننده قرار دارد )شکل 1(. این ساختار از زمان شکل گيری تراکتورها 
تاکنون به همين صورت بوده  است. امروزه از اتاقک هایی جهت تأمين راحتی و ایمنی راننده استفاده می شود. 
در مناطقی که اکثر زمين ها شنی هستند، تراکتورهای چرخ زنجيری از محبوبيت بيشتری برخوردار بوده و 

هستند چرا که به دليل وجود چرخ های زنجيری عمل کشش و شناوری بهتر صورت می گيرد. 

شکل 1- تراکتور
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تراکتورهای چهار چرخ محرک در دهه 60 ميالدی پا به عرصه گذاشتند. اکثر تراکتورها دارای دو چرخ بزرگ و دو 
چرخ کوچک هستند، اّما برخی به چهار چرخ بزرگ مجهز هستند. تراکتورهای بزرگ معموالًً کمرشکن هستند؛ 
یعنی هنگام فرمان پذیری و مانور، قسمت جلویی تراکتور که شامل موتور و چرخ های جلویی می باشد، چرخيده و 

قسمت انتهایی که شامل چرخ های عقب و کابين راننده می باشد، ثابت باقی می ماند. 
قدرت  انتقال  سيستم  به  مجهز  الستيکی(  زنجيری  چرخ  با  )تراکتورهایی  شنی داِر  تراکتورهای  امروزه 
هيدروليکی، محبوبيت باالیی در برخی از کشورها پيدا کرده اند و به هيچ وجه دور از انتظار نيست که تا چند 

سال آینده جایگزین سایر تراکتورها شوند )شکل 2(.

شکل 2- تراکتور مجهز به چرخ شنی دار الستيکی

تراکتورهای کشاورزی دارای انواع گوناگونی می باشند. اندازه ی آنها از تراکتورهای دوچرخ کوچک، با 10 
اسب بخار قدرت، تا تراکتورهای بزرگ کمرشکن 8 چرخ با بيش از 500 اسب بخار قدرت، تغيير می کند. این 
گوناگونی و تنوع زیاد تراکتورها، به خاطر نياز و تنوع زیاد کارهایی است که باید به وسيله آنها انجام  پذیرد. 
و  انتخاب  در  ما  بــه  تراکتور،  انواع  شــناخت  می کنند.  طبقه بندی  را  آنها  تراکتورها  بهتر  شناخت  برای 

بکارگيری مناسب آن، کمــک می کند. برخی از طبقه بندی های رایج تراکتورها در زیر آمده است.
الف-  انواع تراکتور بر اساس موارد استفاده: تراکتورهای عمومی )یونيورسال(، تراکتورهای باغی، تراکتورهای 

صنعتی و تراکتورهای شاليزاری و باغچهای. 
ب-  انواع تراکتور بر اساس نوع چرخ: تراکتورهای چرخ الستيکی و تراکتورهای چرخ زنجيری.

و  چرخ  سه  تراکتورهای  )تيلر(،  دوچرخ  تراکتورهای  محرک:  محور  تعداد  نظر  از  تراکتورها  ج- انواع 
تراکتورهای چهارچرخ )به تراکتور هایي که توان موتور آنها فقط به محور عقب منتقل مي شود، تراکتورهای 
دو چرخ محرک )2WD( و به تراکتور هایي که توان موتور آنها عالوه بر انتقال به محور عقب قابليت انتقال به 

محور جلو را نيز داشته باشد؛ تراکتور چهارچرخ محرک )4WD( مي گویند(.
د-  انواع تراکتور از نظر قدرت مال بندی: توان خالص روي مال بند تراکتور را قدرت مال بندي مي گویند. 
تراکتورهای گروه اول با قدرت مال بندی 20 تا 45 اسب بخار، تراکتورهای گروه دوم با قدرت مال بندی 40 تا 
100 اسب بخار، تراکتورهای گروه سوم با قدرت مال بندی 80 تا 225 اسب بخار و تراکتورهای گروه چهارم 

با قدرت مال بندی 180 تا 400 اسب بخار.
تراکتور عمومی: تراکتوری اســت که بــرای انجام اکثــر کارهای مزرعه از جملــه عمليات آماده ســازی 
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زمين، کاشت، داشت و برداشت در مزارع طراحی شده است. مهم ترین مشخصات این نوع تراکتور عبارتند از 
قابليت تنظيم فاصلة چرخ ها و قابليت گردش سریع در شعاع کم در متصل کردن و به کارگيری ادوات )شکل 3(. 

شکل 3- تراکتور عمومی 

تراکتور باغی: این تراکتورها، تراکتورهای کوچک و متوسط هستند و معموالًً کمرشکن و دارای فرمــان 
هيدروليکی می باشند. این ویژگی آنها را قادر به حرکت و کار با ادوات در اطراف و زیر درختان می ســازد. 
با قدرتی در  دیزلی  عموماً شاســی کوتاه و دارای چهار چرخ محرک هستند. موتور این تراکتورها معموالًً 

محدوده 15 تا 40 اسب بخار و 2 یا 3 سيلندر هستند )شکل 4(.
 

شکل 4- تراکتور باغی

تراکتور دوچرخ )تيلر(: تراکتور دو چرخ، تراکتوری است که راننده به دنبال آن راه رفته، آن را هدایت 
می کند. این تراکتور، تراکتور دستی نيز ناميده می شود )شکل 5(. تراکتور دو چرخ نسبت به تراکتورهای دیگر 
ویژگی هایی دارد که در شرایطی، کاربرد آن را با مزیت هایی همراه می سازد. برخی از این ویژگی ها عبارتند از 
قيمت کم، نگهداری و کاربرد آسان، جثه کوچک )امکان کاربرد آن را در محيط ها و سطوح کشت کوچک 
ممکن می سازد( و وزن کم که وزن کم این تراکتور سبب می شود که به کمک چرخ های مخصوص که درکنار 
چرخ های اصلی بسته می شود و یا به جای آن قرار می گيرد، کارهای خاصی را بتواند انجام دهد که برای 

تراکتورهای دیگر مشکل و در مواقعی غير ممکن است مانند کار در مزارع برنج(. 
تراکتور دوچرخ می تواند بيشتِر کارهایی را که تراکتورهای بزرگ در سطح وسيع انجام می دهند، در سطح 
کوچک انجام دهد. تراکتورهای دو چرخ کاربردهای زیادی در زمين های خشک یا شاليزارها، پمپاژ، حمل و 
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نقل، خرمن کوبی و سم پاشی دارند. از این دستگاه ها می توان در تپه ها، مناطق کوهستانی و گلخانه ها استفاده 
کرد. از دیگر کاربردهای تراکتور دو چرخ عبارتند از: جابه جایی به کمک تریلر )تنها در این حالت راننده روی 
صندلی جلوی تریلر می نشيند و آن را هدایت می کند(، شخم به کمک گاوآهن، ایجاد جوی و پشته، ایجاد 
نهر آبياری، برداشت علوفه به کمک دروگر که در جلوی تراکتور دوچرخ بسته می شود، به کارگيری انواع 
هرس های دندانه ميخی و فنری، خاک دادن پای بوته ها، خرد کردن کلوخ به وسيله تيغه دوار و یا چرخ فلزی، 

کار در مزارع برنج، سم پاشی و راه  اندازی پمپ. 
تراکتور های دو چرخ با قدرت باال و کاربرد حرفه ای بيشتر در آسيا، آفریقا و آمریکای جنوبی بکارگرفته 
می شود. توانایی خاک ورزی 1 هکتار در 10-8 ساعت کاری را دارند. این دستگاه ها به عنوان تيلرهای خودگردان 

نيز شناخته می شوند. 

شکل 5- تراکتور دو چرخ

بلدوزر

اصوالً تراکتور وسيله ای است که برای کشيدن و هل دادن بکار گرفته می شود. چنانچه تجهيزات الزم 
به یک تراکتور اضافه شود، می توان از آن به عنوان بلدوزر، اسکریپر، بيل مکانيکی، لودر، گریدر و یا جرثقيل 
بعنوان    دکل  های  یا  واگن  و  اسکریپر  نظير کشيدن  دیگری  استفاده ی  تراکتورها  از  به عالوه  کرد.  استفاده 

لوله گذار جانبی، نهرکن  و... می شود )شکل 6(.
بلدوزر عمده ترین ماشينی است که در جنگل به اشکال مختلف مورد استفاده قرار می گيرد. بيشترین 
کارآیی بلدوزر در جنگل عمليات خاکی و خاک ورزی است. اگر به ابتدای تراکتوری که چرخ آن از نوع شنی 

زنجيری است یک تيغه نسبتاً بزرگ وصل شود ماشين حاصله بلدوزر ناميده می شود. 

شکل 6- بلدوزر
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انواع مختلفی است که هرکدام  بلدوزرها دارای  تيغه های نصب شده درجلو و ریپرهای نصب در عقب 
دارای کارآیی خاص خود می-باشد. موارد استفاده بلدوزرها در جنگل عبارتند از: تسطيح زمين و پاک سازی 
آنها از بوته و کنده های درخت در جنگل و مراتع، ایجاد راه های اوليه در جنگل، کوهستان ها و زمين های 
سنگالخی، جابجا کردن توده خاک به صورت فشار دادن آن تا مسافتی حدود 90 متر، پشته کردن خاک در 

کنار نهرهای ایجاد شده و پخش کردن خاک در خاکریزها. 

ماشینهایخاصمورداستفادهدرجنگلکاری

یکی از مهم ترین نهاده های مورد نياز برای درخت کاری و ایجاد جنگل، نهال می باشد. امروزه توليد نهال 
در نهالستان ها به مقدارکم  و با قيمت زیاد انجام می شود به همين دليل بخش خصوصی رغبتی برای ورود 
به این عرصه از خود نشان نمی دهد. از طرف دیگر مراحل توليد نهال بسيار دشوار بوده و هزینه کارگری 
نيز روز به روز بر مشکالت توليد نهال می افزاید. فرآیند توليد نهال درختان مختلف دارای عمليات مشابه و 
در شرایطی عمليات ویژه است. نهال برخی ازگونه ها از طریق کاشت  قلمه و برخی دیگر به صورت بذرکاری 
توليد می گردد. بذرکاری ممکن است به صورت مستقيم در نهالستان انجام شود یا ابتدا بذر در گلخانه کاشته 
شده، سپس نونهال های توليد شده به نهالستان منتقل گردد. اگرچه کاشت در گلخانه به دليل تهيه شرایط 
محيطی مناسب برای بذر در زمان جوانه زدن تا رسيدن به سن مناسبی که نهال بتواند شرایط محيطی را 
خصوصاً در مناطق غيرگرمسيری تحمل کند، اقتصادی تر است. عمليات آماده سازی زمين، کاشت، داشت و 
برداشت که برای توليد نهال ها انجام می شود در تمام روش ها مشابه بوده و ممکن است اجرای آن درگونه های 
مختلف، کمی متفاوت باشد. برای انجام برخی امور در نهالستان ها نياز به تراکتور هایی با مشخصات ویژهای 
مانند بلندی شاسی یا کم عرض بودن می باشد. بر این اساس تراکتورهای مختلفی ساخته شده است که در 

نهالستان ها کارآیی دارند )شکل 7(.

شکل 7- ماشين های خاص مورد استفاده در جنگل کاری
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ماشینهایخاکورزی

خاک ورزی: عبارت است از مجموعه  کار هایی که شرایط خاک را به گونهای تغيير می دهد که برای رشد 
گياه مناسب باشد. هدف های اصلی خاک ورزی عبارتند از: مناسب کردن ساختار خاک، کنترل رطوبت خاک، 
از بين بردن علف های هرز، زیرخاک کردن بقایای گياهی و مواد زائد دیگر و آميخته کردن کود با خاک و 
کنترل آفات. اساسی ترین مرحله تهيه بستر، شخم زدن است که در آن، الیه زیرین خاک به سطح زمين آورده 
شده، در برابر عوامل تخریب قرار می گيرد. از سوی دیگر، گياهان کود و سایر موادی که در سطح خاک قرار 

دارند درون خاک که محيطی مساعد برای پوسيده شدن می باشد دفن می گردند. 
افزون بر گاوآهن که وسيله اصلی شخم زدن است و بيان ویژگی های فنی و انواع آن از موضوع این بحث 
خارج است، برای تهيه بستر کاشت )زیر و رو کردن زمين، نرم کردن خاک، جمع آوری ریشه ها و قطعه های 
باقيمانده روی سطح خاک، آميختن کود و با خاک پوشاندن بذر( می توان از وسایل دیگری مانند کولتيواتور و 

انواع کلوخ شکن یا ترکيبی از آنها استفاده کرد. 
ماشين های خاک ورزی در جنگل: هر ماشينی که موجب جابجایی خاک شود یا بر روی خاک کاری انجام دهد 
ماشين خاک ورز ناميده می شود. برای انجام عمليات خاکی در جنگل غير از بلدوزر، به دليل از نوع خاک و شرایط 
زمين در جنگل و مراتع از انواع گاوآهن بشقابی بزرگ و نهرکن ها، ریپرهای بلند و قوی استفاده می شود )شکل 8(. 

شکل 8- ماشين های خاک ورزی در جنگل )گاوآهن بشقابی و ریپر متصل به بلدوزر(

ماشینهایکاشت

ماشين کاشت به ماشينی اطالق می شود که توانایی مستقر کردن قسمت یا قسمت هایی از یک گياه، یا یک 
گياه کامل نابالغ )بذر، قلمه، ميوه، پياز، غده، نشاء، نهال، درختچه و درخت( را، در یک محيط قابل رشد، به منظور 

دستيابی به یک گياه کامل داشته باشد. برخی از آنها به شرح زیر می باشد.
ماشين های کاشت بذر: کاشت بذر به صورت دستی، ماشين های دستی یا ماشين های تراکتوری امکان پذیر است. 
از ماشين های ساده و کاشت دستی که معموالًً یک یا دو ردیفه بوده  و به وسيله کارگر حمل می گردد در مساحت های 
کم می توان استفاده کرد. این ماشين ها دارای شاسی، مخزن بذر، موزع، چرخ، شيار بازکن و پوشاننده بذر می باشند و 
بذر را در عمق مناسب خاک با حفظ فاصله مناسب می کارند. برخی از این ماشين ها دارای مخزن کود نيز هستند که 
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کنار ردیف کاشت بذر عمليات کودکاری را نيز اجراء می کنند. عملکرد این ماشين نسبت به کاشت دستی از سرعت 
بيشتری برخوردار است ولی درعرصه های وسيع کارآیی چندانی ندارد )شکل 9(.

شکل 9- ماشين بذرکار دستی

در زمين های وسيع از انواع بذرکارهای تراکتوری یک یا چند ردیفه استفاده می شود. این ماشين ها از نظر 
ظاهری و قطعات بسيار شبيه به بذرکارهای زراعی است. فاصله کاشت بذرها روی خطوط، عمق کاشت و 

فاصله بين ردیف ها قابل تنظيم می باشد )شکل 10(. 

شکل 10- بذرکارهای تراکتوری

قلمه صورت  به وسيله  برخی گونه های جنگلی  توليد  و  تکثير  بوته:  و  نونهال  قلمه،  ماشين های کاشت 
نهال می تواند مورد  توليد  برای  نهالستان  یا کاشت در  به صورت کاشت مستقيم در عرصه  قلمه  می گيرد. 
استفاده قرار گيرد. برای کاشت قلمه و نونهال دو نوع ماشين کاشت مکانيزه و نيمه مکانيزه موجود است که هر 
دو تراکتوری می باشند. در نوع نيمه مکانيزه، عمليات شيار بازکردن و تحکيم قلمه یا نونهال به وسيله ماشين 
انجام می گردد ولی قرار دادن قلمه یا نونهال در خاک به وسيله کاربر انجام می شود این ماشين در انواع یک، 

دو یا چند ردیفه موجود می باشد )شکل 11(.

شکل 11- ماشين کاشت نونهال 
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در ماشين کاشت قلمه و نونهال مکانيزه، یک لوله سقوط وجود دارد که به پشت شيار بازکن منتهی 
می شود. در این نوع کارگر نونهال را درون قيف مخصوص قرار می دهد، با چرخش قيف با سرعتی متناسب با 
سرعت پيشروی تراکتور، قيف باالی لوله سقوط قرار گرفته و قلمه یا نونهال درون لوله سقوط رها می گردد. 
نونهال از طریق لوله سقوط به درون شياری که توسط شيار بازکن به وجود آمده قرار می گيرد و توسط چرخ 
فشار در خاک استقرار پيدا می کند. قلمه کار مکانيزه که بسيار شبيه به نشاءکارهای زراعی می باشد دارای 
موزع است. در این ماشين، کارگر قلمه یا نونهال را ميان انگشتی های موزع قرار می دهد، موّزع قلمه یا نونهال 
را تا عمق مناسب خاک حمل کرده و در عمق تعيين شده رها می کند و چرخ های فشار خاک اطراف نونهال 

یا قلمه را محکم می کند )شکل 12 و 13(. 

شکل 12- ماشين قلمه کار 

  

شکل 13- ماشين بوته کار

ماشینهایداشت
هر نوع عملياتی که در راستای رشد مطلوب تر گياه اصلی باشد عمليات داشت محسوب می شود؛ این عمليات ها 
برنده  بين  از  عوامل  یا  رشد  کننده  محدود  عوامل  با  مبارزه  سرما،  مثل  طبيعی  عوامل  به  مقابله  آبياری،  شامل؛ 
گياه مثل: آفات، امراض، بيماری ها و علف های هرز می شود. ماشينی کهاین عمليات را انجام دهد ماشين داشت 
می  نامند. حتی برخی افراد به دليل تاثير مثبت عمليات خا ک ورزی بر جوانه زنی و رشد گياه، آن را جزء عمليات 

داشت به حساب می آورند. به لحاظ اهميت سمپا ش ها، در مبحثی جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.
شاخه خردکن: ستگاه چوب خردکن )چيپر( در انواع و ابعاد مختلف )برای تنه درخت 25-5 سانتی متر( 
ساخته می شود که استفاده های خانگی، باغی و صنعتی دارند. نيرو محرکهاین دستگاه ها از منابع مختلفی 
مانند الکتروموتوری یا دینام برق )تک فاز و سه فاز(، پشت تراکتوری و تيلری و موتورهای دیزلی و بنزینی 

تامين می شود )شکل 14(. 
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شکل 14- دستگاه چوب خردکن

ماشين انتقال درخت: این دسته از ماشين ها برای َکندن، جابجایی و استقرار درخت در مکان جدید استفاده 
می شود و در انواع خودگردان و پشت تراکتوری با ابعاد و ظرفيت های مختلف عرضه می شود )شکل 15(.

شکل 15- ماشين انتقال درخت

َهَرس ریشه: هرس یا پيرایش نهال که هدف آن حذف اعضاء مصدوم یا اصالح شکل بد نهال یا برقراری 
تعادل بين اعضاء هوایی و زیرزمينی است که به هنگام درآوردن نهال، بازکاشت، جنگل کاری و در طول مدت 
رشد انجام می شود. اگر ریشه در اثر خشکی یا به هنگام درآوردن از خاک آسيب دیده باشد آن را هرس 
می کنند یعنی باید اعضاء آسيب دیده را طوری ببرند که محل برش صاف باشد. بعضی اوقات، ریشه ها بسيار 
درازند و کوتاه کردن آنها کاشت یا بازکاشت نهال را آسان می سازد و موجب می شود که ریشه ها در حوالی یقه 
بيشتر متمرکز شوند و ایجاد ریشه های جانبی تحریک گردد. به این منظور می توان بار نخست 4 ماه پس از 
کاشت بذر، به عمق 12/5 سانتی متر و دفعه دوم دو ماه پس از بار اول به عمق 17/5 سانتی متر با تيغ هایی که 
به وسيله تراکتور کشيده می شود مبادرت به هرِس ریشه نونهال های سرپا نمود. به این ترتيب شانس گرفتن 

نهال ها از 60 درصد به 85 درصد افزایش می یابد )شکل 16(.
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شکل 16- ماشين هرس ریشه

کوتاه کردن ساقه: به منظور متوقف ساختن رشد طولی نهال و اجبار آن به تشکيل ساقه قوی تر و بهتر، 
باید  ناگزیر  و  بریده می شود  این عمل نوک جوانه  نتيجه  بریده می شود. در  ارتفاع معينی  از  نهال ها  ساقه 
یک جوانه جانبی ساقه رشد کرده و ساقه جدیدی بوجود آورد. با این کار نونهال های کوتاه تر که زیر سایه 
نونهال های بلندتر قرار می گيرند در معرض نور قرار گرفته و از رشد بهتری برخوردار خواهند شد. برای این کار 

از ماشين مخصوص کوتاه کردن ساقه که تراکتوری می باشد استفاده می گردد )شکل 17(.

 شکل 17- ماشين کوتاه کردن ساقه

شکل 18- ماشين هرس بوته
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ماشين حصارکش: برای محافظت از جنگل های تازه تاسيس یا حمایت از جنگل در برابر انواع آسيب های 
انسانی و حيوانی حصارکشی انجام می شود. حصارکشی مسيرهای طوالنی به کمک ماشين باعث کاهش زمان 

اجرای عمليات و هزینه ها می  شود. حصارکشی با مصالح مختلف قابل اجراء می باشد )شکل 19(. 

شکل 19- ماشين حصارکش

کولتیواتور

روش مکانيکی کولتيواتور زدن یا خاک ورزی هنوز مهم ترین راه کنترل علف های هرز است و در جا هایی 
که قابل اجراء باشد اقتصادی ترین روش هم خواهد بود. کولتيواتور ماشينی است که برای عمليات وجين و 
سله شکنی زراعت گياهان ردیفی طراحی شده است. این وسيله می تواند به همراه استفاده از سموم مختلف 
در کنترل علف های هرز مورد استفاده قرار گيرد. با افزایش قدرت تراکتورها، عرض کولتيواتور نيز بيشتر شده 
نظر بهاینکه نيازهای نيرویی به ازاء هر متر عرض نسبتاً پایين است، حداکثر عرض کولتيواتورهای محصوالت 
کيفيت  و  وسيله  جرم  غيرمتعادل،  کششی  مقاومت  تغييرات  مانورپذیری،  چون  عواملی  به  عمدتاً  ردیفی 
ساختمانی دستگاه محدود می شود. کولتيواتورهای عقب سوار یا جلو سوار موجود عرضی به بزرگی 9 متر را 
تحت پوشش قرار می دهند. اغلب کولتيواتور هایی که در حال حاضر مورد استفاده واقع می شوند حداقل چهار 
ردیف می باشند. تراکتورهای مخصوص کوليتواتورهای محصوالت ردیفی با قابليت تنظيم فاصله ميان چرخ  های 

عقب و ميان چرخ های جلو بطور گستردهای مخصوصاً برای کولتيواتورهای بزرگ تر استفاده می شود.
کولتيواتورها از نظر نحوه کشش به سوار شونده و کششی، از نظر ساختمانی به انواع کولتيواتور شاخه ای، 
کولتيواتور دوار، کولتيواتور غلتان و کولتيواتور هاللی و از نظراتصال به تراکتور به جلو سوار، اتصال به طرفين 

تراکتور و عقب سوار تقسيم می شوند )شکل 20(.

 

شکل 20- کولتيواتور شاخه اِی پشت تراکتوری 
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کولتيواتور دوار: با آن که از انواع کولتيواتور و کلوخ شکن، بيشتر برای زیر و رو کردن خاک، خردکردن 
حذف  برای  نيز  محصول ها  داشت  در  می شوند،  استفاده  خاک  بزرگ  قطعه های  بردن  بين  از  و  کلوخه ها 
علف های هرز استفاده زیادی از آنها می شود. به ویژه نوعی که به وجين کن چرخان موسوم است و دارای 
چرخ  هایی با دندانه انحناءدار می باشد و برای حذف علف های هرز و زیر و روکردن الیه رویی خاک به کار 
می رود. در باغبانی برای حذف علف های هرز بين ردیف ها و شکستن سله خاک، بيشتر از انواع کولتيواتور 
موتوری که با دست هدایت می شوند، بهره گيری می شود. از سویی، تراکتورهای باغی را می توان با یک یا چند 

تيغه مجهز کرد و برای وجين کردن باغ بکار برد. 
کولتيواتورهای دوار برای کنترل علف های هرز و ایجاد مالچ سطحی در محصوالت معين، به ویژه محصوالت با 
ردیف های کم عرض مثل چغندرقند و سبزیجات مختلف مورد استفاده قرار می گيرند. انواع کوچک آن برای مصارف 
خانگی با موتورهای بنزینی یا برقی کوچک کار می کنند. انواع دیگر روی ماشين های دستی و بسياری از تراکتورها 
به صورت کولتيواتور دوار، مورد استفاده قرار می گيرند. با توجه به فضا، نوع و حجم کار مورد نياز در نهالستان ها از 

انواع مختلفی از کولتيواتور دوار پشت تراکتوری، روتوتيلر و مينی تيلرها استفاده می شود )شکل 21(.

شکل 21- کولتيواتور دواِر پشت تراکتوری

روتوتیلر

روتوتيلرها کارهای، کولتيواتور دوار را در ابعاد فضای محدودتر انجام می دهند. روتوتيلرها معموالًً جلوبند 
زیرا چرخ گرد  می کنند  استفاده  تيغه ها  برای چرخش  اسب بخار  قوه  بنزینی 1-5  موتور  یک  از  و  هستند 

نيستند. این ماشين ها چرخ های حمل کوچک تری دارند )شکل 22(. 
 

شکل 22- روتوتيلر
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مینیتیلر: مينی تيلرها مدلی جدید از تيلرهای کوچک کشاورزی هستند که توسط کشاورزان و کاربران 
خانگی استفاده می شوند. اندازه کوچک، کارآیی باال و از همه مهم تر هزینه خرید پایين، آنها را به گزینهای 

مقرون به صرفه تر در مقایسه با تراکتور های چهار چرخ تبدیل کرده است.

کاربردکولتیواتور

-  تهيه بستر بذر در پایيز یا استفاده در مزارعی که شخم بهاره خورده اند.
-  استفاده از آنها پس از دیسک زدن بقایای گياهان روی خاک.

-  استفاده در عمليات آیش تابستانه پس از استفاده از گاوآهن بشقابی عمودی )تيلر بشقابی( و چيزل یا 
پنجه غازی عریض.

-  کنترل علف هرز. 
از  جلوگيری  نيز  و  رطوبت  جذب  افزایش  منظور  به  مزرعه  کردن  ناهموار  و  پوشش دار  خاک ورزی    -

فرسایش آبی و بادی خاک.
معموالًً سعی بر این است که خاک ورزی در پایيز انجام شود تا برف و باران زمستانی بهتر در خاک نفوذ کند 
و در نتيجه تخم و الرو حشرات از بين بروند. کولتيواتورها عمل بر هم زدن و دانه دانه کردن خاک را از قبل 
از عمليات کاشت و یا پس از جوانه زنی علف های هرز، زیر خاک کردن برگ ها به منظور حذف اثر فتوسنتز 
آنها، یا ترکيب هر یک از عمليات فوق با یکدیگر را انجام می دهند. اکثراً کولتيواتورهای سبک، می توانند 
توسط یک نفر کشيده یا هل داده شوند که در این صورت به عنوان یکی از ادوات باغی شناخته می شوند. تيلر 

کولتيواتورهای سبک، کار چنگک و کولتيواتور را به طور همزمان انجام می دهند.

غلتک

بستر آماده شده برای کشت بهاره ممکن است در اثر یخ زدگی پوک شود کهاین وضعيت برای کاشت بذر 
مطلوب نيست. به همين دليل، به عنوان آخرین مرحله خاک ورزی ثانویه، خاک را غلتک می زنند. ممکن است 
)غلتک زدن( پس از کاشت بذر ضروری باشد. در زمان استفاده از غلتک در زمين های ناصاف دیم، از غلتک 
قابل انعطاف استفاده می شود که در هنگام حرکت، شکل پستی و بلندی زمين را به خود می گيرد. در کشت 
بعضی از بذرهای بسيار ریز همچون چمن و یونجه، غلتک را به تنهایی روی بذرها می دوانند تا تماس بين بذر 
و خاک ایجاد شده و رطوبت و مواد غذایی بهتر جذب شوند اما در خاک ورزی ثانویه، غلتک به عنوان جزیی از 
یک ماشين دیگر به کار می رود که ماشين مرکب خوانده می شود. روش های متداول و مرسوم خاک ورزی در 
بلند مدت، تاثيرات نامطلوبی بر خاک به جا می گذارد. فشردگی و به وجود آمدن الیه سخت دایمی، از اثرات 
نامطلوب هستند. خاک ورزی حفاظتی بر دو اصل، افزایش زبری خاک و نگهداشت بقایای گياهی در سطح 

خاک به منظور فرسایش و حفظ رطوبت خاک استوار است )شکل 23(.
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شکل 23- غلتک

کوددهها

عمليات کوددهی در مراحل مختلف با هدف تقویت رشد و نمو گياه و افزایش عملکرد آن انجام می شود. 
آبياری،  آب  همراه  کودپاشی  کناری،  نواری،  پراکندن،  تزریقی،  روش  از  عبارتند  کوددهی  روش های  انواع 
محلول پاشی کود و چال کود. ماشين های کودده جزء ماشين های داشت محسوب می شوند. ماشين های 
کودده، عمليات کوددهی را با راندمان باال، به اندازه تنظيم شده و بصورت یکنواخت انجام می دهند. از این 

ماشين ها بر حسب نياز در نهالستان یا جنگل استفاده می شود.
تزریق  در خاک  که  هستند  کود هایی  از  مایع  آمونياک  و  آمونياک  محلول  تزریقی:  روش  به  کوددهی 
می شوند اما در حال حاضر، این کودها در ایران رواج زیادی ندارند. این دو کود را باید در آخرین مرحله تهيه 
بستر و حداقل 15-10 روز قبل از کاشت در خاک مرطوب تزریق نمود تا نيتریفيکاسيون در آنها کامل گردد. 
آمونياک در خاک  هایی که پ هاش آنها بيش از 8 است از خاک فرار می کند. محلول های نيترات آمونيوم و اوره 
را نيز می توان قبل از کاشت در خاک تزریق نمود. تزریق محلول ها به فشار زیادی احتياج ندارد، اما آمونياک 
مایع باید تحت فشار تزریق شود. تزریق آمونياک مایع در خاک  هایی عملی است که بافت خاک ریز بوده و 
رطوبت آن کافی باشد، تا خاک به سهولت فشرده شده و آمونياک در خاک محبوس گردد. معموالًً در خاک های 

سنگين این روش کوددهی مناسب تر است و بهاین منظور از دستگاه های ویژه ای استفاده می شود.
کوددهی به روش پراکندن: در این روش، کود به طور یکنواخت در ســطح خاک پراکنده می شود. عمل 
پراکندن کود با دســت، کودپاش یا هواپيما، قبل و بعد از کشــت انجام می گيرد. در پراکندن کود قبل از 
کشــت در آخرین مرحله از تهيه بستر بذر و پس از تسطيح انجام می گيرد و تقریباً در مورد تمام کودهای 
جامد عملی می باشد. پس از آنکه کود را با وسایلی در سطح خاک پراکنده کردند آن را با دیسک یا کولتيواتور 
با خاک مخلوط می کنند. در صورت پراکندن کود پس از کاشــت و سبز شــدن گياه باید عمل آبياری انجام 
شود تا کود در آب حل شده، وارد خاک گردد. کودهای سرک در کشت های درهم معموالًً بهاین وسيله در 
هنگامی کودپاشی  در این صورت  می کنند،  استفاده  کود سرک  از  نيز  دیم کاری  در  می شوند.  پخش  خاک 

می کنند که احتمال بارندگی بسيار زیاد باشد. 
ماشين مخصوص کودپاشی همان ردیف کار غالت دانه ریز است که لوله ها سقوط و پاشنه های کاشت آن 
برداشته شده باشد. این دستگاه از یک مخزن کود تشکيل شده که در زیر آن سوراخ های قابل تنظيمی برای 
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پاشش کود تنظيم شده است. برای پاشش کود می توان از دستگاه کودپاش یا سانتریفيوژ استفاده نمود. برای 
کودپاشی اراضی وسيع و تپه ای )تحت شرایط دیم کاری( یا پاشيدن کود در محصوالت مرتفع مانند ذرت و 
آفتابگردان که استفاده از ماشين های زمينی همراه با بروز خسارت هایی در محصول همراه می باشد می توان 

از هواپيما یا هلی کوپتر استفاده نمود )شکل 24(.

شکل 24- کودپخش کن دامی

کوددهی به روش نـواری: در این روش، کود به صورت نواری به عرض 5-2 ســانتی متر در یک یا دو 
ســمت و زیر بذر )10-3 سانتی متر در کنار و 8-5 سانتی متر در زیر( قرار می دهند. این روش کوددهی 
بيشتر در کاشت گياهــان وجينــی و یا کشــت های ردیفی به کار مــی رود. عمل کوددهی نواری بــا 
کودکار انجام می گيرد. کودپاشی نواری همزمان با بذرکاری گياهان وجينی انجام می گيرد. دستگاه کودپاش 
معموالًً قبل از بذرکار واقع است. در کشت مسطح، قرار دادن کود به صورت نواری با دستگاهی انجام می گيرد 
که شامل یک مخزن کود، یک لوله انتقال کود و وسایل شيار دادن خاک است. در کشت جوی و پشته ای، 
کود روی زمين ریخته و توسط شيارسازی که در جلو ردیفکار واقع است در زیر پشته مدفون می گردد )شکل 25(. 
نواری قرار دادن کود هایی که به سرعت در خاک تثبيت می شوند مانند کودهای فسفره باعث می شود که 
سطح تماس کود با خاک کمتر باشد و تثبيت کمتری به وقوع بپيوندد و افزایش اثر بخشی کودهای فسفره 
در این روش چندین برابر روش پراکندن می باشد. هر چه مقدار کود مصرفی زیادتر، کود محلول تر، بافت 
خاک درشت تر و یا حساسيت محصول به کود زیادتر باشد، فاصله بين بذر و نوار کود را بيشتر و عرض نوار 

کود زیادتر می گردد.

شکل 25- ماشين کوددهی به روش نـواری
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کوددهی به روش کناری: در این روش کود را در کنار ردیف های کشــت می ریزند. این روش برای دادن 
کود سرک به گياهان وجينی در کشت های جوی- پشته ای به کار می رود. این نوع کودریزی با دست و یا با 
دستگاه کودریز انجام می گيرد در این روش زارعين خبره ابتدا شکافی سراسری در ســينه پشــتهایجاد کرده 
و کود را در آن به صورت نواری ریخته و شکاف را با خاک می-پوشانند. انجام عمليات آبياری پس از کوددهی 
ضروری است. بهتر آن است که کوددهی قبل از وجين و سله شکنی صورت گيرد، انجام این عمليات بعد از 

کوددهی سبب اختالط کود با خاک سطحی می شود.
کود پاشی همراه با آب آبياری یا روش محلول پاشی در آب آبياری: کودهای محلول را در آب آبياری حل 
کرده، با آبياری بارانی و یا قطره ای در سطح مزرعه توزیع می نمایند. بدین منظور، مقدار جریان آب )دبی( را 
به نحوی تنظيم می نمایند که در طول مدت آبياری تعيين شده هم نياز آبی گياه تامين شود و هم کود به 
مقدار توصيه شده توزیع گردد. در روش سنتی زارعين به صورت ابتکاری و بدون داشتن توصيه علمی کيســه 
کود ازته را در ميانه زمان آبياری در نهر آبياری قرار می دهند تا کود به تدریج حل و در سطح مزرعه توزیع 
با این روش می-توان 20-30  آبياری بسيار معمول است.  با آب  اوره(  نيتروژنه )به صورت  شود. دادن کود 
کيلوگرم نيتروژن را در هر بار آب آبياری به خاک اضافه نمود و بهاین طریق تمام نيتروژن مورد نياز محصول 

را به-صورت سرک در فواصل زمانی مناسب و طی دوران رشد سریع در اختيار گياه قرار داد.
در این روش ابتدا برای چندین ساعت با آب بدون کود، مزرعه را آبياری می کنند تا خاک و گياه مرطوب 
گردند سپس کود محلول را در سيستم آبياری تزریق کرده و به مدت نيم تا 1 ساعت با آب حاوی کود آبياری 
می نمایند. بدنبال آن، آبياری با آب فاقد کود به مدت 1 تا 5/1 ساعت ادامه می یابد تا سيستم پاک، گياه 

شسته و کود در خاک نفوذ نماید و در عين حال، کود به اعماق خاک شسته نشود. 
کودهی به روش محلول پاشی: این روش بيشــتر در مورد کودهای ميکرو کاربرد دارد بهاین منظور کود 
را در آب حل نموده، روی برگ ها با محلول پاش ها می پاشند. محلول پاشی از طریق برگ از اهميت زیادی 
برخوردار است ولی بایستی توجه داشت بعلت وجود سلول های خاص در برگ ها، محدودیت هایی در جذب 
یون ها وجود دارد زیرا وجود کوتيکول ها محدودیت  هایی را برای جذب آب و امالح محلول در آن موجب 
عناصر  بهاین  گياه  نياز  واقعی  ميزان  ولی  می شوند  برگ جذب  طریق  از  اصلی  عناصر  چند  هر  می شود. 
نمی تواند بطور کامل از طریق برگ جذب و تامين شود. محلول پاشی موقعی موثر خواهد بود که مواد غذایی 
به نحوی از طریق ریشه نتواند جذب گياه شود. این موضوع بخصوص در مورد عناصر سنگين نظير آهن، منگنز، 
روی و مس صادق است. زیرا بعلت خصوصيات فيزیک و شيميایی خاک این عناصر بر روی ذرات خاک فيکس 
شده و بحالت غيرقابل جذب در می آیند. در این صورت محلول پاشی موثر خواهد بود. در بررسی های انجام 
شده معلوم شد که جذب اوره از طریق برگ و تبدیل آن در گياه بخوبی صورت می گيرد. تغذیه برگی برخی 
از عناصر نظير بور، منگنز، روی و آهن در خاک های آهکی کشور در مقایسه با مصرف خاکی مناسب تر است.

کوددهی به روش چال کود: روش دیگر کوددهی روش جای گذاری و یا همان چال کود است که نسبت به 
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پخش سطحی مزایای بيشتری دارد. بسته به اندازه درخت تعدادی چاله دور درخت حفر می شود که ابعاد 
آن 40*50 سانتی متر بوده و توسط کود پر می شود. تعداد چاله ها 5-2 عدد و زمان مناسب جهت کوددهی 

اواخر زمستان است )شکل 26(.
در مورد کود دامی، افزون بر وسایل مکانيکی تميز کننده طویله  دام ها، لودرها و تریلرهای ویژه حمل کود 
به مزرعه، ماشين های ویژهای نيز برای پخش کود وجود دارد که کود را خرد کرده و آن را به استوانه دیگری 
که از عرض ماشين پهن تر است می  ریزد تا روی زمين پخش شود. در نوعی دیگر از پخش کننده های کود 

دامی، گردش یک استوانه پره دار در ميان کودها، آنها را روی زمين پخش می کند.

 

    شکل 26- ماشين کوددهی به روش چال کود

بخشدوم:شناختوکاربردسمپاشها

آفات و بيمای های گياهی، خسارت جبران ناپذیری بر محصوالت کشاورزی وارد می کند بنابراین کشاورزان 
ناچارند برای حفاظت از محصوالت در مراحل مختلف رشد و نمو گياه، با آفات و بيماری ها مبارزه کنند. 
عملياتی که در مزرعه یا باغ برای به دست آوردن محصول انجام می شود را عمليات کشاورزی می گویند. 

عمليات کشاورزی شامل خاک ورزی، کاشت، داشت و برداشت می باشد. 
مبارزه با آفات و بيماری ها در مراحل مختلف رشد گياه، بخشی از عمليات داشت محسوب می شود. از 
جمله ماشين هایی که برای این منظور استفاده می شود انواع سم پاش ها و گردپاش ها می باشد. این وسایل 
با تکنيک های خاص، سموم شيميایی را بر روی مزارع و باغات می پاشند. با وجود مشخص شدن خطرات 
سموم کشاورزی برای انسان، حيوانات و محيط زیست هنوز هم سم-پاشی اصلی ترین راه کنترل علف های 
هرز، آفات و بيماری های گياهی می باشد. برای مبارزه موثر با عوامل مختل کننده رشد و نمو گياه، مواردی 

را باید مدنظر داشت.
1-  شناخت صحيح از نوع عامل محدود کننده. 2-  ميزان و محدوده خسارتی کهاین عامل به گياه اصلی 
می رساند. 3-  روش های مبارزه در جهان و شناخت مزایا و معایب هر روش. 4-  انتخاب بهترین روش مبارزه. 
5-  عوارض بعدی ناشی از به کار بردن یک روش جهت کنترل آن عامل. 6-  آستانه اقتصادی بودن مبارزه. 

7-  بررسی و آناليز عمليات انجام شده و اقدامات پيشگيری در جهت بهبود روش ها و کاهش هزینه ها.
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روشهایمبارزهباعواملمحدودکنندهرشدونموگیاهان

الف-روشهایغیرشیمیایی
روش  مبارزه غير شيميایی با آفت )مبارزه بدون سم( شامل موارد زیر می باشد.

1-  مبارزه زراعی. 2-  مبارزه مکانيکی. 3-  مبارزه بيولوژیکی. 4-  استفاده از جلب کننده های حشرات. 
5-  روش های دیگر مبارزه مثل استفاده از انرژی هستهای در کنترل آفات.

مبارزه زراعی: در این روش با انجام عمليات زراعی مناسب، محيط کشت را برای زندگی و فعاليت آفت های مورد 
نظر نامساعد می کنند و در نتيجه، خسارات آنها کاهش می یابد. مهمترین اقدامات در مبارزه زراعی عبارتند از:

-  تناوب یا گردش زراعی مناسب.
-  اجرای شخم عميق به منظور از بين بردن حشرات، آفات و علف های هرز.

-  رعایت تاریخ کاشت و برداشت مناسب.
-  انتخاب بذر و نهال سالم و مقاوم همراه با قوه ناميه باال )حداقل 90 درصد بذرها قدرت جوانه زنی خوبی 

داشته باشند(.
-  استفاده بهينه از آب و کود همراه با استفاده از یخ آب زمستانه.

-  استفاده از گياهان تله در اطراف مزرعه یا در بين ردیفهای کشت.
مبارزه مکانيکی: کارهایی مانند جمع آوری بقایای محصول، بریدن و جمع آوری شاخه های آلوده به آفت 

در باغ ها و از بين بردن آنها از طرق سوزاندن یا دفن کردن آنها زیر خاک.
مبارزه بيولوژیکی: دانشمندان علم حشره شناسی از سال ها پيش، بسياری از موجودات و حشرات مفيد 
یا همان دشمنان طبيعی آفت های گياهی را شناسایی کرده و مورد آزمایش قرار داده اند. استفاده از دشمنان 
طبيعی برای مهار آفت را مبارزه بيولوژیکی می گویند. در مبارزه بيولوژیکی از عوامل زیر برای مهار آفات 

استفاده می کنند.
-  شکارگرها: حشرات شکاری در مراحل کرمينهای و بلوغ، فعال هستند و به محض دست یابی به طعمه 

از آن تغذیه می کنند.
-  انگلی ها: حشرات انگلی، در اصل، حشراتی هستند که یکی از مراحل زندگی خود را در بدن آفت می گذرانند.

-  بيماری زاها: عوامل زندهای مانند باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها از عوامل باز دارنده  فعاليت حشرات به 
شمار می روند.

استفاده از جلب کننده های حشرات: نوارهای رنگی، تله های نوری و تله های فرمونی، کاربردهای وسيعی 
برای جلب و شکار آفت ها پيدا کرده اند.

ب-روششیمیایی
روشی است که در آن از انواع ترکيبات شيميایی جهت کنترل عوامل محدود کننده رشد و حذف آنها 
استفاده می شود. این مواد جامد، مایع یا گازی شکل می باشند. ماشينی که کاربرد این مواد )سم( را ميسر 
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استفاده  خاص  روش  چندین  از  دنيا  کمپانی های  سم پاش-ها  ساخت  برای  می گویند.  سم پاش  می سازد 
می کنند. این روش مبارزه دارای عوارض جانبی مانند آلودگی زیست محيطی و مسموميت انسانی است. 

یا محلول سمی را  داد،  )نازل( عبور  ریز  از سوراخ  را  آن  باید  ریز  برای شکستن محلول سمی به ذرات 
از مرکز )صفحه چرخان( استفاده کرد. همچنين  از نيروی گریز  یا  در معرض جریان شدید هوا قرارداد و 
می توان تلفيقی از روش های ذکر شده را بکار برد. استفاده از هر روش نيازمند اجزای خاصی می باشد که نوع، 
اندازه و کيفيت این اجزاء نيز دارای اهميت خاصی می باشد. این که از چه روشی برای اتميزه کردن محلول 

سمی استفاده شود تکنيک ساخت سم پاش ر انشان می دهد.
ج-مدیریتتلفیقی

زیادي  بروز مشکالت  موجب  آفت کش  هاي شيميایي  که مصرف  دارد  وجود  آگاهي  این  کلي  به طور 
انسان را تهدید کنند و موجب آلودگي  مي شود. آفت کش ها موادي سمي هستند که مي توانند سالمتي 
محيط زیست شوند. مصرف گسترده سموم شيمایي مي تواند تعادل محيط زیست را بهم بزند که در نتيجه 
آن مشکالت مربوط به آفات افزایش مي یابد. افزایش آفات و علف هاي هرز و مقاومت جوانه زنی به سموم 
شيميایي آفت کش، راه را براي مصرف بيشتر این سموم فراهم مي کند و کشاورزان در یک دور باطِل کاربرد 

بيشتر آفت کش ها گرفتار مي شوند.
مدیریت تلفيقي آفات )ipm( عبارت است از: »بررسي تمامي فنون موجود براي مهار آفات و تلفيق اقدامات 
مناسب به منظور جلوگيري از رشد جمعيت آفات و نگهداشتن ميزان مصرف سموم شيمایي در حدي که 
توجيه اقتصادي داشته باشد و خطرات آن بر سالمتي انسان و محيط زیست به کمترین حد برسد و یا کاهش 
یابد. در مدیریت تلفيقي آفات بر توليد محصول سالم با حداقل آسيب به مزارع و بهره گيري از راه کار هاي 

طبيعِي مبارزه با آفات تاکيد مي شود".
کشاورزان به عنوان مدیران مزارع، نيازمند شناخت کافي از مزرعه خود هستند تا بتوانند تصميم گيرندگان 
خوبي براي به کارگيري مدیریت تلفيقي آفات در مزارع خود باشند. آموزش کشاورزان جوانه زنی را مطمئن 

مي کند تا بدانند با شناخت کافي و مطلوب از مزارع خود، راهبرد مدیریت تلفيقي آفات یک ضرورت است.

اصولسمپاشیومعرفیانواعسمپاشها

تکنيک های مناسب سم پاشی: همگان از آثار منفي مصرف سموم نباتي و عوارض زیست محيطي آن 
اطالع دارند. اما به نقش مؤثر آفت کش  هاي شيميایي در مبارزه با آفات و اهميت اقتصادي آن در توليد 
محصوالت کشاورزي نيز اذعان دارند. بهاین خاطر نه تنها از ميزان توليد سموم گياهي در جهان کاهش کاسته 
نشده، بلکه همواره با تنوع بيشتر در حال توسعه است. محققان گياه پزشکي، مبارزه شيميایي را به عنوان 
آخرین روش مبارزه با آفات مطرح مي کنند. )البته در تلفيق با روشهایی مثل؛ زراعي، مکانيکي، فيزیکي و 
بيولوژیکي( از حدود شصت سال پيش، مصرف سموم شيميایي بر روي محصوالت کشاورزي در ایران رایج 
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زنبه ای،  موتوری، سمپاش  دستی، سمپاش  )سمپاش  ادوات سمپاشي  انواع  از  استفاده  آن،  دنبال  به  شد. 
سمپاش پشت تراکتوری، سمپاش فرغونی( نيز توسعه یافت. اما همواره اهميت آموزش شيوه  هاي صحيح 
کاربرد سمپاش ها، در مبحث تبليغات فروش آنها پنهان مانده است. در حال حاضر، درصد قابل توجهی از 

سموم مصرفي در کشور، به علت کاربرد نامناسب سمپاش ها، به هدر مي رود.
اصول کلي سم پاشي: سموم نباتي ممکن است به چند صورت مورد استفاده قرار گيرند.

-  به صورت تقریباً خالص که به تکنيکال معروف است.
-  به  صورت محلول پاشی با استفاده از یک حالل که معموالًً آب است.

-  به صورت گرد پاشي.
-  به صورت گرانول پاشی.

این سموم، در یک برنامه سمپاشي، باید به طور یکنواخت و همگن بر روي گياه )و یا سایر اهداف مورد 
نظر( پاشيده شوند. مناسب ترین وسيله برای شکستن محلول و تبدیل آن به قطره سمي، دستگاه سمپاش 
است. اجزاي اصلي یک سمپاش، بسته به نوع آن، معموالًً شامل؛ مخزن، لوله ها، اتصاالت، پمپ ها، توربين  هاي 

توليد جریان شدید هوا، موتور هاي الکتریکي، نازل ها، صافي ها و بوم ها است.
است.  قطره  به مشخصات  توجه  است،  برخوردار  بيشتري  اهميت  از  قطرات سمي  توليد  در  که  آنچه   
مشخصاتي که باید متناسب با اهداف مورد نظر در سمپاشي باشد، مثل؛ ارزیابي ُقطر َقطرات، تعداد قطرات در 
واحد سطح و همچنين چگونگي پراکنش قطرات در تصویر زیر به خوبي نشان مي دهد که توجه به مشخصات 
یاد شده و رابطه بين ُقطر و تعداد آن، متناسب با هدف مورد نظر، تا چه ميزان مي تواند کارآیي عمليات 

سمپاشي را افزایش دهد )شکل27(.

شکل 27- رابطه بين ُقطر قطرات سم و تعداد آن، در سم پاشی

اندازه قطر قطرات سمي، بر حسب »ميکرون محاسبه« مي شود. برای این منظور، از کارت  هاي حساس به 
آب و یا روغن استفاده مي شود. بهاین صورت که هنگام کار، تعدادي از این کارت ها را به فاصله های معين و 
متعدد در زیر دستگاه سمپاش قرار می دهند. پس از ظهور لکه  هاي ریز و آبي رنگ، با استفاده از دستگاه ویژه 



فصلیازدهم-ماشينهایمورداستفادهدرنهالستانوجنگلکاری

311

)اپتوماکس( و یا مقایسه با کارت  هاي شاخص، سه مشخصه مذکور شامل؛ قطر، تعداد و پراکنش قطرات را 
ارزیابي می کنند. بهاین ترتيب، به تناسب هدف مورد نظر، تکنيک  هاي سمپاشي اصالح مي شود )شکل 28(.

شکل 28- کاربرد کارت های حساس به آب جهت سنجش ؛ قطر، تعداد و پراکنش قطرات

تکنیکهایبکاررفتهدرساختسمپاشهایمحلولپاش

تکنيک های بکار در ساخت سم پاش های محلول پاش  محدود به روش های ریز یا قطره نمودن محلول  
انواع  است.  توليد  زمان  در  رفته  بکار  توليد  تکنولوژی  و  از کيفيت  ناشی  قيمت سم پاش ها  تفاوت  و  بوده 

تکنيک ها به شرح زیر می باشد.
1-تکنیکمحلولتحتفشار: اجزای اصلی سم پاش های ساخته شده با این تکنيک پمپ و نازل می باشد 
)شکل 29(. انواع سم پاش های ساخته شده با این تکنيک شامل پشتی ساده اهرمی، پشتی موتوری النس دار و 

شيلنگی، فوقونی و ذنبه  ای و پشت تراکتوری بوم دار می باشد.

شکل 29- سم پاش با تکنيک محلول تحت فشار

2-تکنیکجریانشدیدهوا: اجزای اصلی سم پاش های ساخته شده با این تکنيک فن یا پروانه و 
خروجی سم قابل تنظيم در جریان هوا می باشد. انواع سم پاش های ساخته شده با این تکنيک شامل انواع 
سم پاش های اتومایزر است )شکل 30 و 31(. این نوع سم پاش غير از محلول پاشی قابليت تبدیل شدن به 

َگردپاشی و شعله افکن را نيز دارا می باشد.
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شکل 30-  سم پاش با تکنيک جریان شدید هوا )محلول پاشی- شعله افکنی(

شکل 31-  سم پاش با تکنيک جریان شدید هوا )َگرد پاشی(

3-تکنیکصفحهچرخان: اجزای اصلی سم پاش های ساخته شده با این تکنيک یک صفحه یا دیسک 
دورانی و نازل می باشد. انواع سم پاش های ساخته شده با این تکنيک شامل انواع سم پاش های ميکرونر پشتی و 

تراکتوری است )شکل 32(.

شکل 32- سم پاش با تکنيک صفحه چرخان

4-تلفیقیازتکنیکمحلولتحتفشاروجریانشدیدهوا: انواع سم پاش های ساخته شده با این 
تکنيک شامل سم پاش های توربينی زراعی و باغی می باشد )شکل 33(.

شکل 33- سم پاش با تکنيک تلفيقی
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5-تلفیقیازتکنیکصفحهچرخانوجریانشدیدهوا: انواع سم پاش های ساخته شده با این 
تکنيک شامل سم پاش های باغی مجهز به ميکرونر و پشتی مجهز به ميکرونر می باشد. )شکل 33(.

6-تلفیقیازتکنیکمحلولتحتفشاروصفحهچرخان: این تکنيک شامل انواع سم پاش های 
تراکتوری مجهز به ميکرونر می باشد. محلول پاش ها متداول ترین نوع سم پاش ها را شامل می شوند. از اجزای 
مهم محلول پاش ها پمپ و نازل می باشد به لحاظ فراوانی و اهميت نازل ها و تاثير مستقيم آن بر کيفيت 

سم پاشی در ادامه به شناخت نازال ها می پردازیم.

شناسایينازلها

یکي از مهم ترین اجزاي سمپاش ها که نقش مؤثري در کيفيت و ویژگي  هاي قطرات توليد شده دارد، 
»نازل« است. نازل ها داراي انواع و نام های متفاوت و متنوعی هستند. اما به طور کلي داراي دو شاخه اصلي اند.

1- نازل  هاي مخروط پاش: صرفاً کاربري آنها با هدف »حشره کش پاشي و یا )قارچ کش پاشي( است و برای 
) علفکش پاشي( توصيه نمي شوند. البته این نوع نازل ها گاه ) به صورت مخروط  توپر( و گاه »با استفاده از یک 
ابزار نصب شده در پشت آن، به صورت مخروط توخالي« که بيشترین کاربرد را دارد به کار می روند )شکل 34(.

2-  نازل های بادبزنی: به نازل  هاي »تي جت« نيز معروفند و صرفاً با هدف »علفکش پاشي« به کار مي 
روند. البته در مواقعي که صرفاً سمپاش النس دار )با نازل مخروط پاش( در اختيار داریم و ناگزیر از علفکش 
ل را ایفا کند. بدین صورت که نازل مخروط پاش از سر  پاشي مي باشيم، »نازل شره اي« مي تواند نقش مبدِّ
النس باز و به جاي آن نازل شره اي نصب مي شود. به این ترتيب، خروجي نازل از حالت مخروط پاشي به 

حالت بادبزني، مشابه نازل  هاي تي جت تغيير وضعيت مي دهد. )شکل 34(.

شکل 34-  نازل مخروط پاش و بادبزنی

نازل ها عالوه بر الگوي پاشش، دو نقش مهم دیگر را نيز برعهده دارند:
1-  ميزان خروجي نازل برحسب ليتر در دقيقه و در فشار ثابت که به عنوان دبي نازل مطرح مي شود. 

2-  زاویه پاشش که همواره با ارتفاع بوم و یا نازل از روي محصول نسبت معکوس دارد. به عبارت دیگر، 
چنانچه به علت ناهمواري زمين، ناگزیر از افزایش ارتفاع بوم سم پاشي باشيم، الزم است به همان نسبت، زاویه 
پاشش نيز کاهش یابد. و در صورتي که نگران انحراف قطرات سمي )دریفت( باشيم، الزم است ارتفاع بوم 

سمپاشي را کاهش داده و به همان نسبت زاویه پاشش افزایش یابد.
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 کارخانه های مهم نازل سازي در دنيا، با درج شماره  هایي، دبي نازل و همچنين زاویه پاشش آن را در فشار 
ثابت مشخص مي کنند. به عنوان مثال؛ در نازل »8002 تي جت« در فشار ثابت و استاندارد، دو رقم سمت 
راست آن معرف دبي نازل )برابر است با ليتر756 /0=3/78×2( و دو رقم سمت چپ آن معرف زاویه پاشش 

است که برابر با 80 درجه مي باشد )شکل 35(

شکل 35- مفهوم اعداد حک شده روی نازل

 همچنين  نازل ها رنگ بندي مي شوند تا از این طریق، هنگام انتخاب آنها، حداقل دبي را بتوان تشخيص داد )شکل 36(.

شکل 36- مفهوم رنگ بندی نازل

هم پوشاني نازل ها: به علت ضعف تکنيکي در ساخت و توليد نازل ها به ویژه نازل  هاي تي جت ، دبي آنها 
در حاشيه پاشش، کمتر از وسط مي باشد. پس باید براي دستيابي به یکنواختي پاشش، از طریق همپوشاني، 
این مشکل را حل کنيم. براي این کار باید ارتفاع بوم را طوري تنظيم کنيم که همه قسمت  هاي همپوشاني 
شده در زیر بوم »در سطح دو بار همپوشاني )از طریق دو نازل(« و یا »در سطح سه بار همپوشاني )از طریق 
سه نازل(« قرار گيرند. غير از این دو سطح، یکنواخت نشدن پاشش را در پي دارد. چنين وضعيتي به ویژه 
در مورد کاهش کيفيت تأثير علفکش ها  بسيار محسوس خواهد بود. طبق تحقيقات انجام شده بر روي سه 
نوع نازل »تي جِت«تأیيد شده و رایج در ایران، ارتفاع مناسب بوم از روي محصول  با رعایت اصل همپوشاني، 

رسيدن به دبي همگن و پاشش یکنواخت  به شرح جدول 1 می باشد.
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جدول 1- ارتفاع مناسب بوم سم پاش پشت تراکتوری
ارتفاعمناسببومسمپاشپشتتراکتوریازرویمحصولبراساسرعایتاصولهمپوشانی

شمارهنازل
دوبارهمپوشانی

برحسبسانتیمتر

سهبارهمپوشانی

برحسبسانتیمتر

800275115 )زرد(

110035072/5 )آبی(

110044060 )استيل(

 البته  نازِل داراي دبِي یکنواخت، بدون نياز به هم پوشاني نيز وجود دارد، اما به علت گران بودن، به صورت 
فراگير و رایج استفاده نمي شود.

 صافي ها: معموالًً تأمين آب مصرفي در سمپاشي، از  هایي است که اغلب داراي گل و الي و سنگریزه 
مي باشد. بنابراین یکي دیگر از اجزاي مهم سمپاش ها که نقش مؤثري درکاليبراسيون سمپاش و یکنواختي 

پاشش دارد، صافي ها است، که قبل از هر سمپاشي باید کنترل و تميز شوند.
 چکه گير نازل )چک والو(: یکی از ابزارهای جانبی متصل به نازل ها که اهميت ویژهای در مصرف بهينه 
سموم و جلوگيری از هدر رفتن جوانه زنی دارد، چکه گير است. مکانيزم آن طوری عمل می کند که اجازه عبور 
محلول سمی را، مشروط به تأمين حداقل یک بار فشار در پشت نازل می دهد. معموالًً مخزن سمپاش، یا در 
انبار، شارژ آب می شود و یا تأمين آب مخزن، در مناطقی دور تر از مزرعة در حال سمپاشی صورت می گيرد 
همچنين در انتهای باند سمپاشی شده مزرعه، که تراکتور نياز به دور زدن دارد، باید شيرهای مقسم بسته 
شوند در چنين شرایطی، چنانچه به عملکرد چکه گير توجهی نشود و یا از مدار حذف شده باشد، عالوه بر 
به خطر انداختن مزارع و باغ های غير هدف، ایجاد آلودگی در محيط زیست و در جویبار های مسير حرکت 

تراکتور، باعث به هدر رفتن مقادیر زیادی از سموم و تحميل هزینه های اضافی بر کشاورزان می شود.

طبقهبنديسمپاشهابرحسبنوعکاربري

معموالًً سمپاش ها بر اساس نوع کاربري، بر روي محصوالت زراعي و باغي استفاده مي شوند. از این رو، 
سمپاش  هاي رایج در ایران را مي توان به تفکيک زراعي و باغي، به شرح ذیل تقسيم بندي کرد:

الف-سمپاشهايزراعي
بوم دار.  تراکتوري  پشت  سم پاش    -3 پشتي.  ميکرونر  سم پاش    -2 پشتی.  اتومایزر  سم پاش    -1 

4-  سم پاش توربيني زراعي.
ب-سمپاشهايباغي

1-  سم پاش تلمبه اي ساده پشتی. 2-  سم پاش کتابي اهرمي پشتی. 3-  سم پاش پشتي موتوري النس دار. 
4-  سم پاش فرقونی. 5-  سم پاش زنبه ای. 6-  سم پاش توربيني باغی.
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البته در شرایطي که محدودیت نوع سم پاش وجود دارد، مي توان با ایجاد تغييراتي بر روي سمپاش  هاي باغي 
)مانند بوم دار کردن و یا تغيير نازل(، از آنها بر روي محصوالت زراعي نيز استفاده کرد. اما به منظور افزایش کيفيت 

سمپاشي، بهتر است براي هر محصول، سمپاش متناسب و اختصاصي همان محصول مورد استفاده قرار گيرد.
استفاده  با  قطره سمي،  توليد  و  محلول  براي شکستن  این سم پاش،  تکنيک  پشتی:  اتومایزر  سم پاش 
از جریان شدید هوا مي-باشد. این عمل از طریق یک توربين ساده و نصب شده بر روي محور مرکزي یک 
موتور دو زمانه انجام مي  شود. ضمن آنکه به وسيله کالهک و یا شبکه  هاي متفاوتی که در انت هاي لوله 
خرطومي قرار مي گيرد، جهت پاشش نيز قابل کنترل است )شکل 37(. ظرفيت مخزن این سمپاش حدود 
15 تا 25 ليتر است. صرفاً ویژه سمپاشی مزارع طراحی شده است. هرچند به دليل اختالف نسبتاً زیاد بين 
قطر قطرات این سمپاش، از نظر کيفيت سمپاشی، ضعيف ارزیابی شده است، اما با نصب هد ميکرونر و یا 

الکترواستاتيک بر روی آن، عالوه بر اصالح کيفيت، به ميزان قابل توجهی راندمان آن نيز افزایش می یابد. 
کاربری آن، صرفاً حشره کش پاشی و یا قارچ کش پاشی است و نباید برای علف کش پاشی استفاده شود. 

ضمن آنکهاین سمپاش قابليت گرد پاشی، گرانول پاشی و شعله افکن را هم دارد )شکل 38(.

 

شکل 37- سم پاش اتومایزر پشتی

شکل 38-  سم پاش اتومایزر در حال شعله افکنی

سم پاش ميکرونر پشتی: تکنيک این سمپاش، استفاده از نيروی گریز از مرکز، برای شکستن محلول و 
توليد قطرات سمی است بدین صورت که؛ محلول سمی در داخل یک پياله و یا استوانه چرخان )که در انتهای 
محور یک موتور الکتریکی در حال چرخش با دور زیاد قرار گرفته است( به صورت قطرات یکنواخت و همگن 
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به اطراف تقسيم می شود در حال حاضر، به عنوان سم-پاش های نسل جدید، دارای بهترین کيفيت سم پاشی و 
ویژگی های مورد انتظار قطره سمی می باشد. اما از نظر راندمان، هنوز قابل رقابت با سم پاشی هوایی و یا 
سم پاش های توربينی نيست. مگر آنکه در آینده، اینگونه سم پاش ها نيز مجهز به کالهک های ميکرونر شود.

 سم پاش تلمبه ای ساده )سم پاش دستی(: به طور کلی سمپاشهایی که خروجی آنها از طریق شيلنگ و 
النس تأمين می-شود، کاربری باغی دارند. سم پاش تلمبهای ساده نيز، جزو همين سم پاش ها است. مخزن 
آن، یک استوانه فلزی با حجم 10 تا 25 ليتر و معموالًً از جنس گالوانيزه یا پالستيک فشرده است که دو 

طرف آن را به منظور تحمل فشار هوای ذخيره شده محدب می سازد )شکل 39(.
 

شکل 39- سم پاش تلمبه ای ساده 

تکنيک این سم پاش، استفاده از محلول تحت فشار برای توليد قطرات است. بدین صورت که از طریق یک 
تلمبه ساده دستی، پس از رسيدن فشار مخزن به حداکثر مجاز، بر روی دوش کاربر قرار می گيرد. با تخليه 
تدریجی، محلول سمی از نازل مخروط پاش آن به صورت قطرات سمی خارج می شود. به همين دليل در 
ابتدای کار، قطرات ریزتر و در انتهای کار، قطرات درشت تر است. این سمپاش صرفاً برای استفاده در حد چند 

درخت و یا درختچه مناسب است و نباید در مبارزه با علف های هرز از آن استفاده شود.
 سم پاش کتابی اهرمی پشتی: تکنيک این سمپاش نيز محلول تحت فشار است. با این تفاوت که فشار الزم 
در مخزن ذخيره نمی شود، بلکه همزمان با تلمبه زنی، این فشار در پشت نازل تأمين می گردد. همچنين 
از نوسان ناشی از تلمبه زنی نيز به وسيله محفظه فشار که در مجاورت مخزن تعبيه شده است جلوگيری 
می شود، برتری عمدهاین سمپاش نسبت به سمپاش پشتی تلمبهای، فشار ثابت آن در طول سمپاشی است. 
با استفاده از این ویژگی می توان آن را مجهز به بوم و نازلهای تی جت کرد تا در مبارزه با علف های هرز نيز 

مورد استفاده قرار گيرد )شکل 40(.



تولیدنهالوجنگلکاری

318

شکل 40-  انواع سم پاش دستی، پشتی تلمبهای و پشتی اهرمی کتابی

سمپاشپشتیموتوریالنسدار: این سم پاش تکميل شده همان سمپاش کتابی اهرمی است. با این 
تفاوت که فشار الزم، به جای اهرم، توسط یک موتور دو زمانه تأمين می شود. از نظر تکنيکی، جزو سمپاشهای 
محلول تحت فشار محسوب می گردد. حجم مخزن آن، 20 تا 25 ليتر است. النس و سر النس آن، قابليت 
تغيير در زاویه پاشش و قطر قطرات را نيز دارد. همچنين با توجه به ثابت بودن فشار، می توان آن را به بوم و 

نازل مجهز کرد تا بر روی محصوالت زراعی نيز استفاده شود.
سمپاشفرغونی)فرقونیصدلیتری(: این سم پاش برای سم پاشی باغ ها طراحی شده است. به دليل 
ظرفيت مخزن آن، به سم پاش فرقونی صد ليتری معروف است. دارای یک موتور چهار زمانه و پمپ پيستونی 
به منظور تأمين فشار مناسب سم پاشی است. قابليت سرویس دهی از طریق دو شير خروجی با برد 25 
متر از طریق شيلنگ و النس را دارد.استفاده از این سم پاش، با توجه به معایب تکنيکی آن، بر روی مزارع و 
محصوالت زراعی مناسب نمی  باشد. البته در صورت ضرورت می توان از محل سرالنس، با نصب یک بوم دو یا 
چهار متری، کاربری آن را به سم پاشی مزارع تغيير داد. اما کيفيت سم پاشی به اندازه عملکرد سم-پاش های 

اختصاصی زراعت نخواهد بود.
نکته: به منظور جلوگيری از نوسان پاشش، این سمپاش دارای اتاقک و یا محفظه فشار می باشد. درصورت 
مشاهده لرزش شيلنگ و نوسان هنگام سمپاشی، با استفاده از تکنيک ذیل، پيوستگی جریان سمپاشی محقق 
خواهد شد. در شرایطی که موتور روشن است و مخزن نيز به اندازه کافی دارای آب می باشد، با استفاده از 
دستکش بلند، توری مکنده را از کف مخزن بيرون آورده و به مدت ده ثانيه در بيرون از مخزن نگه می داریم 
تا اتاقک فشار، هواگيری شود. سپس توری مکنده را به داخل مخزن بر می گردانيم. در نتيجه، لرزش شيلنگ، 
خاتمه یافته و جریان سم پاشی، پيوسته خواهد شد. دقت شود در شرایطی که موتور روشن است، توری مکنده 

بيشتر از ده ثانيه بيرون نماند، زیرا موجب بروز آسيب به پمپ پيستونی سم پاش خواهد شد.
سمپاشزنبهای: این سمپاش نيز مشابه سمپاش فرقونی، صرفاً برای باغ ها طراحی شده است. با این تفاوت 
که چرخ و مخزن ثابت ندارد. به نحوی که عالوه بر تغيير در حجم مخزن، شيلنگ های مکش می تواند به صورت 
موقت در داخل هر مخزنی قرار گيرد. به منظور ایجاد برد بيشتر، از نظر طول شيلنگ های خروجی و تأمين فشار 
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مناسب در النس های آنتنی )از جمله سم پاشی نخيالت(، با نصب موتور و پمپ قوی تر بر روی آن، این هدف 
نيز محقق می گردد. کاليبراسيون آن، مشابه سمپاش فرغونی است )شکل 41(.

شکل 41- سم پاش موتوری بدون چرخ )ذنبهای( و چرخ دار

سمپاشپشتتراکتوريبومدار: این سم پاش فقط برای سم پاشي مزارع طراحي شده. در کشور ما 
به طور معمول با مخزن 400 ليتري و بوم 8 متري ساخته مي شود. از آنجا که اغلب مزارع بدون استفاده از 
دوربين و تکنولوژي مناسب تسطيح مي گردد، معموالًً ناهموار بوده و نمي توان طول بوم را به بيشتر از 8 متر 
افزایش داد. چون کاليبراسيون دقيق سم پاش را نا  ممکن مي سازد. البته در کشورهای دیگر، براي مزارع 
وسيع و هموار، از بوم  هاي 40 متري هم استفاده مي شود. در ضمن با تغيير پمپ که معموالًً از نوع دیافراگرمي 
است و جایگزیني آن با پمپ پيستوني، در صورت ضرورت مي توان از طریق نصب شيلنگ و النس، به عنوان 

یک سم پاش زنبه اي نيز برای سم پاشي باغ ها از آن استفاده کرد )شکل 42(.

شکل 42- سم پاش پشت تراکتوری بوم دار

کالیبراسیون
به طورکلي، کاليبراسيون در محصوالت زراعي، تعيين ميزان محلول مصرفي در یک هکتار با در نظر گرفتن 
ویژگي  هاي مورد انتظار قطرات سمي است. براي رسيدن به این هدف، در  سم پاش  هاي ماشيني زراعي، اعم 
از پشت تراکتوري بوم دار و یا توربيني زراعي، باید سه عامل متغير اصلي که شامل فشار سمپاشي، دبي و 

انتخاب نازل و سرعت می باشند، به تناسب اهداف سم پاشي تحت کنترل قرار گيرند. 
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و همچنين  وضعيت سمپاش  ارزیابي  اجرایي،  عمليات  انجام  به  نياز  کاليبراسيون،  نوع  این  که  آنجا  از 
محاسبات دقيق کارشناسي دارد، نمي توان یک الگویي کلي ارائه کرد. بلکه این گونه سم پاش ها، براي هر 
مزرعه، در شرایط زماني و مکاني همان مزرعه باید تنظيم و کاليبره شوند. پس، قبل از اقدام به سم پاشي، 
کلينيک  هاي  کشاورزي،  مروجان  نباتات،  حفظ  کارشناسان  به  حتماً  خدمات،  مراکز  حوزه  در  است  الزم 
خصوصي گياه پزشکي و یا شرکتهای مجاز دفع آفات نباتی منطقه مراجعه کرده و انجام کاليبراسيون اجرایي 
سمپاش مورد نظر، از آنان درخواست شود. مهم ترین شاخصهای ارزیابی سم پاش پشت تراکتوری بوم دار، 
قبل از استفاده باید شماره همه نازل ها از نظر دبی و زاویه پاشش یکسان بوده و شکاف نازل ها در امتداد بوم 
باشد. همچنين صافی 50 مش در پشت آنها وجود داشته باشد و صافی های درب و زیر مخزن نيز کنترل 
گردد. با استفاده از ظرف مدرج و یا یک پيمانه یک ليتری، دبی نازل در یک دقيقه اندازه گيری و با شماره 
آن تطبيق داده شود. فاصله نازل ها بر روی بوم، باید با شناسنامه سمپاش تطبيق داده شود که معموالًً در 
سم پاش های ایرانی 50 سانتی متر به صورت ثابت است. وجود چکه گير )چک والو( در پشت نازل الزامی است. 
از سالمت فنر ضربه گير بر روی بوم اطمينان حاصل شود.کليه اتصاالت، از زیر مخزن تا رگوالتور، شيرهای 
مقسم و لوله های انتقال محلول به نازل و همچنين لوله برگشت به مخزن، کنترل شود تا نشتی نداشته و عبور 
محلول از آنها به طور کامل انجام شود.از سالمت رگوالتور و پيچ تنظيم کننده فشار، اطمينان حاصل شود. به 

تناسب شماره نازل، ارتفاع بوم از روی محصول  به منظور رعایت اصول هم پوشانی کنترل شود.

آشناییبانکاتایمنیجهتانجامعملیاتسمپاشی
چون سموم نباتی اثرات بسيار زیان باری بر بدن انسان، حيوانات و پرندگان دارند لذا باید پاره ای از موارد ایمنی 

را همواره مد نظر قرار داشت. برای سهولت فراگيری نکات ایمنی مورد نظر را به چهار گروه زیر تقسيم می نمائيم.
الف-  نکاتی پيرامون شناخت سموم و اصطالحاتی که روی برچسب قوطی های سموم نوشته شده است.

1-  ماده مؤثر: به مواد شيميایی موجود در هر سمی که دارای خاصيت آفت کشی باشند ماده مؤثر گفته 
می شود. بطور مثال دیازینون 60 درصد امولسيون، دارای 60 درصد ماده مؤثر سمی و 40 درصد مواد همراه 

غيرسمی است.
2-  مواد همراه: به مواد موجود در سم که قابليت حل شدن محلول را افزایش دهد یا سم را رنگين نماید و یا 
به عنوان ترکيبات امولسيون کننده و خيس کننده عمل نمایند و همچنين زیانی نيز نداشته باشد، مواد همراه می نامند.

ازاء هر کيلوگرم وزن بدن  LD   -3 %50درجه مسموميت: به مقدار سم خالص بر حسب ميلی گرم به 
 LD50 که باعث مرگ حداقل% 50 جانوران مورد آزمایش می شود درجه مسموميت می نامند. هر چه عدد

کوچک تر باشد درجه سميت آن بيشتر است.
4-  دوره کارنس )پایداری سم(: مدت زمانی که سم می تواند پس از سم پاشی خطرناک باشد و سميت 

خود را حفظ کند دوره کارنس )پایداری سم( می گویند.
ب-نکاتایمنیقبلازآغازعملیاتسمپاشی.

1-  سم باید از نظر سالم بودن آزمایش شود.
2-  وسایل مورد نياز سم پاشی مانند لباس کار، دستکش الستيکی، عينک دوره دار و ماسک آماده گردد. 
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3-  با کمک گرفتن از کارشناسان نوع آفت و نوع سم مشخص گردد.
4-  قبل از استفاده از هر سمی بروشور آن دقيقاً مطالعه شود و طبق دستورالعمل آن اقدام گردد.

5-  برای راحتی کار سم پاشی، سموم با هم مخلوط نشود.
6-  نوع دستگاه انتخابی برای عمليات سم پاشی باید متناسب با نوع ماده شيميایی، نوع گياه و وسعت کار باشد.

ج-نکاتایمنیحینسمپاشی.
1-  هرگز در هنگام سم پاشی، سم را بو نکنيد.

2-  برای آماده سازی محلول سم، هرگز آن را با دست به هم نزنيد.
3-  در صورت وزش باد، پشت به باد عمليات سم پاشی را انجام دهيد.

4-  جهت جلوگيری از سوختگی سطح گياهان باید فشار سم پاش را طوری تنظيم کنيد که قطرات درشت 
روی گياه تشکيل نشود.

5-  مراقب باشيد بدن شما با محلول سم تماس پيدا نکند. ضمناً محصوالتی که نياز به سم پاشی ندارند و 
یا علوفه دام ها به سم آغشته نگردد.

6-  در هنگام اجرای عمليات سم پاشی از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات پرهيز شود.
7-  از ریختن محلول سمی در آب های جاری، محل آبشخور حيوانات و استخرهای منابع آبی پرهيز شود.

د-نکاتایمنیپسازسمپاشی.
1-  ظروف خالی سم را له کرده و در عمق خاک مدفون نمائيد.

2-  دستگاه سم پاش و سایر ابزار کار را پس از خاتمه عمليات سم پاشی شستشو نموه و کاماًلً خشک 
نمائيد. اگر قطعاتی از دستگاه سم پاش به ویژه در سم پاش های موتوری و پشت تراکتوری نياز به روغن کاری 

داشت آن را روغن کار کنيد.
3-  با نصب تابلو مناطق سم پاشی شده را مشخص و مجزی کنيد.

4-  ترتيبی اتخاذ نمائيد تا از ورود اطفال و حيوانات اهلی به منطقه سم پاشی شده جلوگيری به عمل آید.
5-  اگر پس از سم پاشی بارندگی صورت گيرد سم پاشی باید تکرار شود.

6-  کارگران باید پس از پایان عمليات سم پاشی استحمام نموده و لباس خود را تعوض نمایند.
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مقدمه

افزایش جمعيت کره زمين و تأمين مواد غذایی آنها از جمله مسائل و مشکالت دنياي امروز است. محدود 
کشت  زیر  سطح  تا  است  داشته  برآن  را  کشاورزي  اندرکاران  دست  جمعيت،  رویه  بی  رشد  زمين،  بودن 
محصوالت کشاورزي را باال ببرند، ميزان توليد در واحد سطح را با استفاده از روش هاي به زراعی و به نژادي 

افزایش دهند و از ضایع شدن محصوالت کشاورزي جلوگيري نمایند. 
نماید  توليد محصول  و  تبدیل گردد  به یک گياه کامل  زمانی که  تا  قرار می گيرد  دانه در خاک  زمانی که  از 
و حتی پس از برداشت و طی حمل و نقل و نگهداري، مورد هجوم آفات، بيماری ها و علف هاي هرز قرار 
می گيرد. مطابق آمار سازمان خوار و بار جهانی ساالنه حدود یک سوم از محصوالت کشاورزي جهان در اثر حمله 
آفات و بيماری ها از بين می روند. امروزه در جنگل کاری هاي با مقياس بزرگ، با توجه به هزینه  هاي سنگين 
جنگل کاری، مسائل فنی مربوط به توليد نهال، انتخاب گونه های جنگلی، شرایط الزم براي احداث نهالستان و توجه 
به آفات و بيماری  هاي مربوط به نهال ها و کنترل علف هاي هرز از اهميت ویژه اي برخوردار است. مهم ترین عامل 

توفيق در یک جنگل کاري، توليد نهال سالم و مرغوب و اعمال مدیریت همه جانبه در نهالستان می باشد.
گياهان اغلب مورد حمله آفات مختلف از گروه جانوران و عوامل بيماریزاي انگلی و غير انگلی قرار می گيرند 
که در گروه جانوران، حشرات از نقطه نظر ميزان خسارت و اهميت اقتصادي در درجه اول قرار داشته و از 

بخش  هاي مختلف اندام  هاي گياهی از قبيل ریشه، ساقه، برگ و جوانه ها تغذیه می نمایند. 
شرایط نامساعد محيطی از قبيل باد، یخبندان، تگرگ، آفتاب زدگی، خشکی و رطوبت بيش از حد، فقدان 
مواد غذایی، فعاليت عوامل بيماریزا )قارچی، باکتریایی و ویروسی( نيز باعث بروز بيماری هاي مختلف می گردد 
که در بين عوامل بيماریزاي انگلی، بيماری هاي قارچی، هم از نظر تعداد گونه و هم از جنبه زیان  هاي وارده 
از اهميت ویژه اي برخوردار است. نظر بهاینکه اعمال روش  هاي مبارزه شيميایی و سمپاشی  هاي مکرر علی رغم نتایج 
موفقيت آميز، در پاره اي موارد باعث بروز آلودگی  هاي زیست محيطی و از بين رفتن پریداتور ها یا شکارچی ها و 
پارازیتوئيدهای انگل می گردد، لذا اعمال روش هاي مبارزه بيولوژیک و تلفيق آن با سایر متد هاي مبارزه اي و استفاده از 

مدیریت کنترل آفات به منظور حفظ تعادل زیستی اکوسيستم باید مورد توجه و عنایت خاص قرار گيرد.
امروزه محدودیت هایی که براي کاربرد ترکيبات شيميایی وجود دارد و معضالت زیست محيطی ناشی 
از کاربرد آنها، عزم جهانی را براي تأمين روش  هاي کنترل سازگار با طبيعت نظير استفاده از گونه هایی که 
در شرایط مساوي نسبت به عوامل خسارتزا مصون بوده و یا از مقاومت نسبی باالتري برخوردار می باشند به 

همراه داشته است.

علمگیاهپزشکییاحفاظتگیاهان

علم گياه پزشکی یا حفاظت گياهان، دانش کاربردي است که در آن با عوامل زیان آور محصوالت کشاورزي و 
جنگلی و راه هاي کنترل آنها آشنا می شویم. آشنایی با عوامل خسارتزا و اعمال روش  هاي صحيح کنترل آنها 

از اهداف علم حفاظت گياهان یا گياه پزشکی است.
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مفهومآفات

آفات به موجودات زیان آوري گفته می شود که در مراحل مختلف توليد، به گياه، اندام هاي گياهی و 
یا محصول  از گياه  از بين رفتن سریع بخشی  با  اغلب  اقتصادي وارد می نمایند که  آنها خسارت  محصول 
آنها همراه است. به عبارت دیگر به موجوداتی مانند حشرات، هزارپایان، کنه ها، پستانداران و پرندگان که 
عام، کليه  به مفهوم  آفت  باعث ایجاد خسارت روي گياهان می گردند کلمه عمومی آفات اطالق می گردد. 
جانوران، عوامل بيماریزاي گياهی و رستنی هاي مزاحم )علف هاي هرز( که به نحوي از انحاء باعث لطمه، 

صدمه و خسارت به گياهان اصلی و هدف می شوند نيز تلقی می گردند.

حشرات

حشرات وابسته به گروهی از جانوران می باشند که بندپایان ناميده می شوند. حشرات از بزرگترین گروه دنياي 
جانوري و از قدیمی ترین ساکنان کره زمين هستند و فعاليت  هاي حياتی انسان و سایر موجودات را بطور مستقيم و 
غير مستقيم تهدید می نمایند. حشرات %75 گونه  هاي جانوري را تشکيل می دهند و بخش عمده اي از آنها آفات 
کشاورزي می باشند. تاکنون حدود یک ميليون گونه حشره شناخته شده که گروهی براي انسان مفيد، عده اي 

مضر و تعدادي نيز از نظر زیان یا فایده اقتصادي نقشی ندارند ولی در تعادل طبيعی محيط مؤثرند.
حشراتمضر: حدود یک هزار گونه از حشرات به عنوان آفت شناخته شده اند که همگی داراي یک درجه 
اهميت نمی باشند. خسارت و زیان حشرات از سه جنبه بهداشتی، دامپروری و کشاورزی مورد توجه می باشد. 
مهم ترین حشرات از نظر بهداشتی، مگس ها )شکل 1( و سوسري ها )شکل 2( هستند که در ایران به نام 
سوسک  هاي حمام شناخته شده اند. سوسري ها حشراتی هستند که به علت زندگی در محل  هاي کثيف و 
عادت همه چيز خواری، از مواد گوناگونی تغذیه می کنند و می توانند ناقل تعدادي از عوامل بيماریزا مانند 
تخم کرم  هاي انگل، تک سلولی ها، باکتري ها، قارچ ها و ویروس ها به انسان باشند. بعضی از سوسري  هاي 

موجود در اماکن خانگی ایران عبارتند از سوسري آلمانی، سوسري شرقی و سوسري آمریکایی. 

شکل 1-  مگس خانگی                                                   شکل 2-  سوسري آمریکایی                  
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انواع کک ها )شکل 3(، کنه ها )شکل 4( از نظر دامپروری و انواع ملخ ها )شکل 5(، شته ها )شکل 6(، 
سوسک ها )شکل 7(، زنجره ها )شکل 8(، مگس های ميوه )شکل 9( و بسياری از پروانه ها )شکل 10( از 

نظرکشاورزي داراي اهميت می باشند.

شکل 3-  نوعی کک           شکل 4-  نوعی کنه

   

            شکل 5-  ملخ صحرایی                          شکل 6-  شته سبز سيب                  شکل 7-  سوسک برگ خوار نارون

      

            شکل 8-  زنجره خرما                           شکل 9-  مگس ميوه زیتون                 شکل 10-  پروانه ابریشم باف ناجور

حشرات بطور مستقيم با تغذیه از برگ، گل، ميوه، تنه و بخش هاي چوبی، ریشه، شيره گياه، ایجاد غده و 
گال و یا بطور غير مستقيم از طریق انتقال بيماري  هاي ویروسی و قارچی باعث ایجاد خسارت روي گياهان 
ميزبان می شوند. تعداد تخم هایی که توسط حشره ماده توليد می شودبه گونه حشره، قدرت باروری و شرایط 
محيطی بستگی دارد. الروهایی که از تخم بيرون می ایند معموالً هيچ گونه شباهتی با حشره کامل ندارند. در 
اکثر حشرات وظيفه تغذیه به عهده الرو است. دوران زندگی الرو ها به شرایط محيطی بستگی داردو قبل از اینکه 
به صورت شفيره در آیند چندین بار تغيير جلد می دهند. فاصله بين دو تغيير جلد الرو را سن الروی می گویند. از 

مرحله تخم تا حشره کامل نسل می گویند. تعداد تغيير جلد الروها در گونه های مختلف متفاوت است. 
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خصوصيات کلی حشرات: طرح ساختمان بدن و خصوصيات کلی حشرات در شکل 11 نشان داده شده 
است. همانطور که مشاهده می شود بدن حشرات دارای بخش های 1-  بدن که از سه قسمت سر، سينه و 
شکم تشکيل شده است 2-  داراي سه جفت پا در ناحيه سينه می باشند )شش پایان( 3-  یک جفت شاخک 

در ناحيه سر دارند 4-  برخی بدون بال، بعضی داراي یک جفت و تعدادي دارای دو جفت بال می باشند.
                         

شکل 11-  طرح ساختمان بدن حشرات

دگردیسی در حشرات: حشرات دوره زندگی بسيار جالبی دارند. به تغييراتی که از مرحله تخم تا بلوغ 
)حشره کامل( در زندگی حشرات رخ می دهد دگردیسی می گویند. دوره قبل از بلوغ، به دوره نوزادي معروف 

است که بر حسب نوع دگردیسی داراي مراحل مختلفی می باشد.

انواعدگردیسی

بطور کلی حشرات داراي سه نوع دگردیسی می باشند که عبارتند از حشرات بدون دگردیسی، حشرات با 
دگردیسی ناقص و حشرات با دگردیسی کامل. 

حشرات بدون دگردیسی:  این نوع دگردیسی شامل سه مرحله تخم، جوان و حشره کامل است. این حشرات 
بعد از خروج از تخم شبيه والدین بوده و فقط بعد از هر پوست اندازی، جثه آنها بزرگتر می شود. بيشترین 
دوره زندگی حشره مربوط به دوره نوزادي یا نابالغی می باشد. حشراتی مثل ماهی نقره ای از این نوع می باشند 

)شکل 12(. 

شکل 12-  ماهی نقره ای
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حشرات با دگردیسی ناقص: این نوع دگردیسی شامل سه مرحله تخم، پوره و حشره کامل است. مانند 
شته ها، ملخ ها، سن ها داراي دگردیسی ناقص می باشند.                                                          

 حشرات با دگردیسی کامل: این نوع دگردیسی شامل چهار مرحله تخم، الرو، شفيره و حشره کامل است. 
حشراتی نظير سوسک ها، مگس ها، پروانه ها و پشه ها داراي دگردیسی کامل می باشند. 

هزارپایان

هزار پایان جانورانی هستند که از حشرات و گياهان تغذیه می نمایند. بدن آنها ازحلقه  هاي زیادي تشکيل 
شده است که از هر حلقه یک یا دو جفت پا خارج می شود. این موجودات از نور گریزان بوده و در مناطق 
مرطوب و در زیر پوست درختان و الشبرگ ها زندگی می کنند. اکثر آنها حشره خوار بوده ولی بعضی از آنها 

باعث از بين رفتن جوانه بذور درختان جنگلی شده و از این حيث ایجاد خسارت می نمایند.

حلزونهاورابها

باعث ایجاد  اکثر خزانه  هاي جنگلی  در  و  بوده  گياهخوار  و هم  راب ها جانورانی گوشتخوار  و  حلزون ها 
خسارت می شوند. حلزون ها داخل غالف صدفی بوده )شکل 13( ولی رابها بدون غالف می باشند )شکل 14(. 
بعضی از رابها از برگ هاي نهال  هاي جوان پهن برگ و برخی دیگر از جوانه  هاي تازه رسته تغذیه نموده و 

باعث  ایجاد خسارت می شوند.

                                            شکل 13-  حلزون                                 شکل 14-  نوعی راب

عنکبوتها

عنکبوتها معموالًً خشکی زي بوده و در ناحيه سر و قفسه سينه، به شش جفت پيوست خارجی مجهز 
هستند. این پيوست ها عبارتند از یک جفت کليسر به شکل پنس، قالب یا اره اي که براي تغذیه بکار رفته و 
پوشيده از مو هاي حسی است و عضو حس المسه می باشد و چهار جفت پا. تعدادي از عنکبوت ها نيز مفيد 
بوده و از تخم، الرو یا حشره کامل تغذیه می نمایند )شکل 15(. کنه ها نيز از راسته عنکبوتيان بوده و بسياري 

از آنها جزء آفات گياهی و خصوصاً درختان جنگلی محسوب می شوند )شکل 16(. 
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         شکل 15-  یک گونه عنکبوت شکل               16-  نوعی کنه )سمت راست کنه بالغ ماده و سمت چپ کنه بالغ نر(

مفهومبیماریها

هر گونه تغيير و اختالل از حالت طبيعی را که در اثر عوامل زنده یا غير زنده حاصل شود را بيماری گویند و 
یا بيماري به اختالالتی در گياهان اطالق می شود که در اثر ميکروارگانيسم ها ) قارچ ها، باکتری ها و ویروس ها( و 
عوامل غير زنده محيطی مانند باد تگرگ سرما و گرما یخبندان بوجود می آیند. این اختالالت معموالًً تدریجی 
بوده و در نهایت تغييرات قابل مشاهده اي در گياه آشکار می سازد. کلمه بيماری ها گاهی بطور وسيع بکار 

برده می شود و به تمام انواع صدمات گياهی اطالق می گردد.

باکتریها

باکتری ها موجودات بسيار ریزي هستند که توسط ميکروسکوپ قابل رؤیت می باشند. بسياري از آنها 
تاژکدار بوده که به آنها قدرت تحرک می بخشد. ازدیاد آنها از طریق تقسيم سلولی است. باکتریها از نظر 
شکل ظاهري به سه دسته کروی، ميله اي و مارپيچی تقسيم می شوند )شکل 17(. باکتری هاي بيماریزا در 
گياهان بيشتر از طریق منافذ طبيعی از قبيل روزنه ها، محل بریدگی، زخم ها و یا از طریق صدماتی که بوسيله 
حشرات یا عوامل طبيعی مانند تگرگ ایجاد می شوند وارد گياهان می گردند. عالئم بيماری  هاي باکتریایی در 
درختان جنگلی شامل از بين رفتن پوست شاخه یا تنه و ایجاد لکه برگی و سرطان )تومور یا گال باکتریایی( 

ناشی از افزایش تعداد سلول و یا افزایش ابعاد )حجم ( سلول می باشند.

       

               

شکل 17-  انواع مختلف باکتري ها 
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قارچ ها
قارچ ها موجودات زنده فاقد ریشه، ساقه، برگ، کلروفيل و آوند بوده و بصورت تک سلولی و چند سلولی 
وجود دارند. بسياري از قارچ های َگندرو )ساپروفيت ( بوده و از قند  هاي ساده، نشاسته، سولز و اسيد هاي 
آلی موجود در بقایاي گياهی و حيوانی تغذیه می کنند. تعداد زیادي از قارچ ها نيز انگل می باشند و تنها روي 
سلول هاي زنده بسر می برند.توليد مثل قارچ ها بصورت جنسی و غير جنسی می باشد. پيکر قارچ ها از هيف ها و 
رشته  هاي ميسليوم تشکيل شده است. انتشار قارچ ها توسط اسپور ها و از طریق آب، باد، حشرات، دام ها، 

پرندگان و ادوات کشاورزي صورت می گيرد.

نماتدها

نماتدها جانورانی بی مهره، اغلب ميکروسکوپی، بی رنگ و متعلق به گروه کرم هاي گرد می باشند. برخی 
عامل بيماري در انسان و حيوانات بوده و عده اي نيز روي گياهان ایجاد بيماري می نمایند. تعدادي در خاک 
به صورت آزاد زندگی می کنند و برخی نيز ناقل بيماري هستند و تنها روي سلو هاي زنده بسر می برند. دسته 
اي از نماتد ها بيماریزا بوده و صدمات جبران ناپذیري به بار می آورند. نماتدها داراي استایلت زائده نيش مانند، 
بوده و با کمک آن بافت هاي گياهی را سوراخ نموده و مواد غذایی مورد نياز خود را بدست می آورند. نماتدها 
در بخش هاي مختلف فعاليت می نمایند ولی در درختان جنگلی، اغلب ریشه را مورد حمله قرار می دهند. 
عالئم بيماري ناشی از حمله نماتدها در گياهان اغلب شامل ضعف و کوتوله شدن گياهان، تغيير رگبرگها به 

رنگ سبز روشن تا زرد و ایجاد گال در ریشه می باشد.
زندگی این دسته از موجودات از مرحله تخم آغاز می شود. تخم ها تفریخ شده و الرو هاي باریک اندام، 
شفاف و کرمی شکل که از بسياري لحاظ شبيه مادر می باشند خارج می شوند. نماتدها را حتی تا عمق 1/5 
تا 2 متري زمين می توان یافت. احتمال خسارت نماتدها به گياهچه ها و نهال ها، خصوصاً در محيط هایی که 

با کشت مکرر یک گونه گياهی جمعيت باالیی دارند، بسيار زیاد است.

تأثیرعواملخسارتزارويطبیعتودرختان

استقرار آفات در هر زیستگاهی می تواند باعث خسارت و زیان هاي اقتصادي زیادي شود. جنگل ها، داراي 
ارزش بالقوه اي از جمله ارزش محيطی، تفریحی، زیبایی، فرهنگی و توریستی هستند که این ارزشها با نفوذ 
آفات به داخل جنگل ها کاهش می یابند. در جنگل هایی که تحت تأثير این آفات قرار گرفته اند، ميزان رشد 
درختان کاهش می یابد تا جایی که افزایش جمعيت و توسعه این آفات منجر به مرگ درختان می شود. تأثير 
برگ خواري الرو هاي آفات برگخوار، اصوالً به مقدار ریزش یا خوردگی برگ، شرایطی که درخت ميزبان در 
زمان ریزش برگ در آن قرار دارد، تعداد دفعات متوالی ریزش برگ، رطوبت قابل دسترس خاک و گونه ميزبان 
بستگی دارد. برگ ها، مواد غذایی مورد نياز را براي رشد و رویش درختان فراهم می کنند. رشد درختان به 
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دليل کاهش ذخایر موجود در برگ کاهش پيدا می کند و این عامل باعث می شود که درختان در برابر عواملی 
از قبيل برف، یخبندان، خشکی و رقابت آسيب پذیر باشند. ریزش برگ اگرچه موجب خشکيدگی درختان 
نمی شود، ولی باعث ضعف آنها می گردد. این امر آسيب پذیري آنها را نسبت به حمله سایر عوامل خسارتزا 
افزایش داده و نهایتاً تلفات آنها را بيشتر می کند. درختان عاري از برگ در سال هاي بعد، برگ هاي کمتر و 
بر اساس بررسی  هاي  اثر حمله قارچ ها خشک می شوند.  از شاخه ها در  توليد کرده و برخی  کوچک تري 
بعمل آمده، در صورتيکه کمتر از 50 درصد برگ هاي ميزبان از بين بروند، مقداري از رشد قطري درختان 
جنگلی کاهش می یابد. اکثر پهن برگان پس از خاتمه فعاليت آفات، مجدداً  ایجاد برگ هاي جدید می نمایند. 
درختان سالم، معموالًً یک یا دو برگ ریزي بيش از 50 درصد را تحمل می کنند. رویشگاه هاي مسن نسبت 
به رویشگاه هاي جوان بيشتر دچار خسارت ناشی از فعاليت آفات می شوند. ترکيب گونه  هاي رویشگاه نيز در 
ميزان فعاليت آفات مؤثر می باشد، بنابراین رویشگاه هایی که درصد باالیی از گونه  هاي قابل ترجيح یا مناسب 

آفات را دارا باشند، بيشتر از رویشگاه هایی که گونه هاي قابل ترجيح کمتري داشته باشند آسيب می بينند.

گونههاوارقاممقاوم

به گونه ها، ارقام، واریته ها، کلن ها و ژنوتيپ هاي گياهی اطالق می شود که با مکانيسم  هاي فيزیکی و 
شيميایی خود، از آفات و عوامل بيماریزا لطمه نمی بينند و یا خسارت کمتري را متحمل می شوند که در 

مقابل آن، گونه  هاي حساس می باشند.

اصولمبارزهباآفاتوبیماریها

با عوامل خسارتزا بر دو اصل کنترل طبيعی و مبارزه عملی استوار است. در کنترل  بطور کلی مبارزه 
طبيعی، عواملی غير از انسان در جلوگيري از خسارت و طغيان عوامل خسارتزا دخالت دارند و انسان در این 
نوع مبارزه نقش عمده اي نداشته ولی می تواند با بکار بردن شيوه  هاي فنی و عملی، این نوع مبارزه را تقویت و 
یا با بی توجهی و بی دقتی در عمليات کشاورزي و یا کاربرد بی رویه تکنولوژي مانع از تأثير کافی این عوامل 
گردد. مبارزه عملی یا کاربردی، شامل کليه روش هایی است که انسان بکار می گيرد تا عوامل زیان آوري را 
که طبيعت قادر به مهار آنها نيست تحت کنترل درآورد. در مبارزه عملی، انسان بطور مستقيم یا غير مستقيم 
نقش داشته و موفقيت در این روش بستگی به دانش و کوشش انسان دارد. براي مبارزه با عوامل خسارتزا باید 
در صورت امکان و با در نظر گرفتن جنبه  هاي اقتصادی، روشی که بهترین نتيجه را به دنبال داشته باشد 
اتخاذ نمود. در انتخاب روش مبارزه، لوازم مورد نياز، موقعيت محل، نوع آفت و سطح مورد نظر اهميت دارند. 
روش هاي مختلف و معمول مبارزه عملی یا کاربردي با عوامل خسارت زای گياهان و خصوصاً درختان جنگلی 
عبارتند از 1-  مبارزه فيزیکی 2-  مبارزه مکانيکی 3-  مبارزه زراعی 4-  مبارزه قانونی 5-  مبارزه بيولوژیکی 
6-  مبارزه شيميایی. نکته اي که در بکار بردن هر یک از  این روش ها باید مد نظر قرار گيرد، حفظ تعادل 
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طبيعی و صرفه اقتصادي مبارزه است.یعنی به صرف مشاهده کوچکترین آثار خسارت، نباید اقدام به عمليات 
مصنوعی مبارزه، خصوصاً کاربرد مواد شيميایی نمود.

با  آفات  زندگی  فيزیکی محيط  دادن خصوصيات  تغيير  یعنی  فيزیکی  مبارزه  روشمبارزهفیزیکی: 
استفاده از حرارت کم یا زیاد و انرژی الکتریکی. اشعه ماوراء بنفش و نور عادی به دليل خاصيت جلب کنندگی 
که بر روی حشرات دارند در شب ها استفاده می شود. این کار به تله نوری معروف است. تله های نوری دارای 
یک المپ و یک محفظه جمع آوری حشرات هستند و بر عليه بال پولک داران استفاده می شود. در این روش 
از یکی از خواص فيزیکی محيط یا ادوات فيزیکی عليه آفات استفاده می شود. مهم ترین روش هاي فيزیکی 
مبارزه عبارتند از: بکار بردن سرما، حرارت باال، استفاده از نور، امواج رایویی و پرتو هاي یون ساز )مثل انواع 

پرتو هاي بتا، گاما و ایکس(.
روشمبارزهمکانیکی:در این روش مبارزه، یک وسيله یا ابزار مکانيکی براي مبارزه با آفات بکار می رود و 
اغلب از وسایل بسيار ساده استفاده می شود. جمع آوري با دست از قدیمی ترین و ابتدایی ترین راه از بين بردن 
آفات می باشد. جمع آوري حشرات با استفاده ار تله هاي نوری، فرمونی و... نيز صورت می گيرد. پس از جمع 
آوري حشرات، باید نسبت به نابودي آنها اقدام نمود. محصور کردن اطراف منطقه مورد نظر و جلوگيري از 
ورود حيوانات اهلی و وحشی، پوشاندن خزانه با توري براي محافظت در مقابل پرندگان، جمع آوري تخم ها، 
الروها، پوره ها و حشرات کامل با استفاده از تله  هاي نوري و فرمونی، غرقاب کردن زمين و... از روش هاي 

متداول مبارزه مکانيکی می باشند.
روشمبارزهزراعی: در این روش، از امکانات و ماشين آالت کشاورزي عليه آفات استفاده می شود. این 
روش بيشتر جنبه پيشگيري داشته و باید قبل از حمله شدیدآفت بکار گرفته شود. مهمترین روش هاي زراعی 
مبارزه عليه آفات عبارتند از: تناوب زراعی، شخم زدن، از بين بردن بقایاي گياهان، تغيير تاریخ کاشت یا 

برداشت و استفاده از واریته  هاي مقاوم.
روشمبارزهقانونی: یکی از عوامل عمده انتشار آفات در مناطق مختلف جهان، انتقال مواد و فرآورده  هاي 
کشاورزي از نقطه اي به نقطه دیگر می باشد که گاهی باعث بروز فجایع بزرگ در کشاورزي می گردد. کرم 
ساقه خوار برنج، مگس مدیترانه، سوسک کلرادو و اخيراً مگس ميوه زیتون از جمله آفاتی در کشور ما هستند 
وارد کشور  ورودي،  مبادي  در  اصول ایمنی  رعایت  عدم  و  فرآورده  هاي کشاورزي  وارد کردن  با  که همراه 
شده اند. لذا کوشش در کنترل ورود مواد کشاورزي و جلوگيري از ورود آفات و بيماری  هاي جدید به داخل 

کشور همواره باید مورد توجه خاص قرار گيرد. مقرراتی که در این خصوص وجود دارد عبارتند از:
- مقررات مربوط به ورود آفات جدید از خارج به داخل کشور و یا از منطقه اي به منطقه دیگر

- مقررات مربوط به کنترل گسترش آفات در یک منطقه
- مقررات مربوط به وادار کردن مردم به مشارکت در امر مبارزه با آفات عمومی و همگانی

- مقررات مربوط به ورود، دسته بندي، توزیع و مصرف سموم شيميایی
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روشمبارزهبیولوژیکی)کنترلبیولوژیک(: در این روش مبارزه، با کمک دشمنان طبيعی، از جمله 
عوامل ميکروبی، حشرات مفيد و بعضی از پرندگان نظير سار، دارکوب و بوقلمون انبوهی آفات را در یک حد 
معمول نگه داشته و مانع از ایجاد خسارت می گردند. در واقع این روش به استفاده عملی و کاربردي از دشمنان 
طبيعی اعم از پارازیتوئيدها )انگل ها( پریداتورها )شکارچی ها(، عوامل بيماریزا )بعضی از ویروس ها، قارچ ها و 
باکتری ها( و آنتاگونيست ها براي کنترل آفات و عوامل بيماریزاي گياهی اطالق می شود. در این شيوه فقط 
حشره هدف از بين خواهد رفت و به اجتماع گياهی و طبيعت خسارت وارد نمی گردد و اثرات نامطلوب روي 

محيط باقی نمی گذارد. 
دشمنان طبيعی در مراحل مختلف زندگی به آفات و عوامل بيماریزاي گياهی حمله کرده و سبب ضعف و 
یا از بين رفتن آنها می شوند. اولين تجربه موفق و عملی استفاده از دشمنان طبيعی، وارد کردن کفشدوزک 
استراليایی در سال 1888 از استراليا به کاليفرنيا جهت کنترل شپشک استراليایی مرکبات بود. بيش از 150 
گونه از آفات در دنيا بوسيله وارد کردن دشمنان طبيعی آنها بطور جزئی یا کامل قابل کنترل می باشند. بالغ 
بر170 مورد انتقال دشمنان طبيعی از کشورهائی که موفقيت  هاي اوليه در این زمينه بدست آورده اند به 
سایر کشورها که آفات مشابهی داشته اند گزارش شده است. کنترل بيولوژیک عالوه بر اینکه عامل مؤثری در 

کنترل تعدادي از آفات می باشد، نقش مهمی نيز در برنامه  هاي مدیریت آفات دارد. 
روشمبارزهشیمیایی:در این روش، براي مبارزه با عوامل خسارت زا، از مواد شيميایی استفاده می شود. این 
مواد اصطالحاً آفت کش ناميده می شوند.  این روش مبارزه ابتدا در سال 1888 ميالدي در فرانسه و آلمان 
آغاز شد که به کمک ترکيبات مسی و آهکی، بعضی از قارچ ها را از بين بردند. در سال 1921 در آلمان، براي 
اولين بار از هواپيما براي مبارزه شيميایی استفاده شد. موادي که براي مبارزه با آفات و بيماری ها بکار گرفته 

می شوند، بر حسب نوع تأثير و مبناي ساختمانی به گروه  هاي مختلف تقسيم می گردند. 

تقسیمبنديسمومبرمبناينحوهتأثیر

سمومتغذیهای: این سموم در صورتی می توانند روي آفات مؤثر باشند که به طریقی وارد بدن آنها شده 
و بافت هاي داخل بدن آنها را تخریب نمایند. از این سموم بيشتر براي مبارزه با حشرات جونده و بعضاً ليسنده 

استفاده می شود. سموم تغذیه اي معموالًً به چهار روش زیر مورد استفاده قرار می گيرند:
1( گرد پاشی 

2(در مخلوط با یک ماده جلب کننده و یا طعمه مسموم 
3( به صورت نوار یا تله هایی در محل عبور حشرات 

حشرات ضمن عبور به آنها آغشته شده و مجبور به ليسدن خود شده و در نتيجه مسموم می شوند
4( بصورت مواد شيميایی آرسنيکی که جذب گياه شده وشيره نباتی را مسموم می نمایند.

سموم تماسی: این سموم از طریق تماس بدن حشرات با آنها موجب مرگ آنها می شوند. این مواد یا روي 
بافت هاي سطحی اثر می گذارند و یا جذب بدن شده و باعث بروز اختالالت حسی و حرکتی می شوند.
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سمومتدخینی:  این سموم بصورت گاز یا بخار در آمده و با نفوذ به داخل منافذ و لوله  هاي تنفسی، روي 
سيستم تنفسی و عصبی  ایجاد اختالل می نماید. کاربرد  این سموم زمانی بهترین نتيجه را خواهد داد که 

حشره در یک محيط محدود و در بسته باشد.

تقسیمبنديسموم

سموممعدنی: ترکيبات معدنی شامل روغن  هاي معدنی، ترکيبات گوگردی و مواد ارسنيکی بوده که از 
طریق تغذیه و همچنين مسدود نمودن منافذ تنفسی مثل روغنها باعث از بين بردن حشرات می شوند.

سمومآلی:ترکيبات آلی از سه طریق تغذیه اي، تماسی و تدخينی باعث مرگ و مير حشرات می شوند و 
شامل سه گروه ترکيبات کلر دار، فسفره و کارباماتی می باشند. ددت یک ترکيب کلر دار است که قباًل براي 
مبارزه با ماالریا از آن استفاده می شد. ليندین، آلدرین و... از جمله ترکيبات کلره هستند. از ترکيبات فسفره 
هم می توان به سمومی از جمله ماالتيون، دیازینون، گوزاتيون و پاراتيون اشاره نمود. شایان ذکر است که اگر 
از سموم شيميایی بر اساس اصول علمی و به مقدار معين و منطقی و در زمان مشخص استفاده نگردند، عالوه 

بر عدم تأثير مناسب روي حشرات هدف، باعث مخاطرات زیست محيطی عدیده خواهند شد.
سمومطبیعی)گیاهی(: این ترکيبات از عصاره طبيعی گياهان استخراج شده و از طریق تغذیه، تماسی و 
تدخينی روي حشرات اثر می گذارند. از جمله مهم ترین ترکيبات طبيعی می توان به روغن  هاي گياهی، آب 
تنباکو و پيرترین اشاره نمود.بطور کلی ترکيبات طبيعی حشره کش باید داراي خصوصياتی باشند از جملهاینکه 
روي آفت مورد نظر اثر کافی داشته باشند، روي گياهان زراعی اثر سوء و یا خاصيت گياه سوزي نداشته باشند، براي 

انسان و دام و سایر موجودات مفيد بی خطر یا کم خطر باشند و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشند.
اثرات مصرف ناآگاهانه از حشره کش ها

1-  ایجاد نژادهای مقاوم به آفت
2- نابودی سایر حشرات و زنبور عسل

3- نابودی حشرات مفيد و گرده افشان
سموم  مصرف  در  باشد.  رسيده  خطرناکی  سطح  به  آفت  که  است  وقتی  شيميایی  مبارزه  انجام  زمان 
ضدعفونی بذرها باید دقت زیادی کرد از دزهای زیاد استفاده نشود چون هم به گياه آسيب می زند و هم از 
جوانه زدن بذر جلوگيری می کند. ميزان رطوبت بذر ضد عفونی شده مهم است.اگر رطوبت بذر کم باشد بذر 

آسيب می بيند.
آلودگی  مصرف بی رویه حشره کش ها موجب  خساراتناشیازمصرفبیرویهحشرهکشها:
محيط زیست شده و برای سالمتی انسان خطراتی ایجاد می کند. مقاومت حشرات در مقابل سموم هم افزایش 

می یابد. قبل از اقدام به سم پاشی عليه هر گونه آفت به دو نکته مهم باید توجه کنيم:
1- آگاهی کامل از حداقل جمعيت یک آفت که بتواند خسارت اقتصادی وارد کند.
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2- آگاهی از نسبت هزینه مبارزه به مقدار محصولی که با عمل سم پاشی محافظت می گردد.
سمومدورکنندهحشرات: موادی هستند که سبب دور شدن حشرات از محل استقرار ماده شيميایی 

می شود که به دو دسته مواد فيزیکی و شيميایی تقسيم می شود.
سمومجلبکنندهحشرات: موادی هستند که به عنوان تله محسوب می شوند و دارای مخلوطی از مواد 
جلب کننده و یا یکی از حشره کش ها هستند. مصرف سم به علت جلب کننده بودن این مواد کاهش می یابند و 

فقط آفت مورد نظر از بين می رود )مثل نور و سم که حشره برای نور به طرف سم می رود(.
از گياه  از آفات بکار می رود که رغبتی برای استفاده  سمومجلوگیریکنندهازتغذیه:عليه نوعی 

سمپاشی ندارند پس یا محل را ترک می کنند یا از گرسنگی تلف می شوند.
فرمونها: گروهی از مواد شيميایی هستند که توسط گونه ای از جانداران ترشح می شوند و در رفتار 
سایر افراد همان گونه موثر هستند. این مواد جهت جفت گيری نر و ماده بکار می روند و معموالً به صورت بو 
متصاعد می شوند. فرمون ها دو دسته اند: فرمون های جنسی و فرمون های تجمعی. فرمون های جنسی سبب 
جذب جنس مخالف حشره می شود. فرمون های تجمعی توسط یک فرد ترشح شده و سبب تحریک افراد 
نر یا ماده همان گونه می شود. مثل ملکه زنبور عسل که با ترشح فرمون تجمعی به کارگرها دستور حمله یا 

جمع کردن گرده را می دهد.

نحوهکسباطالعاتازرویبرچسبهایظروفسمها

در قسمت باالی برچسب موجود بر روی قوطی سم، نوع سم و فرموالسيون آن نوشته شده است و در 
قسمت زیر آن نام شيميایی ماده موثره نوشته می شود. زیر نام شيميایی ماده موثره درجه سميت نوشته 
می شود که معرف آن است که به ازای هر کيلوگرم وزن جاندار چند ميلی گرم ماده موثره می تواند باعث از 
بين بردن آن شود بعد از آن تعریفی از سم و طرز تاثير آن نوشته شده است و در قسمت بعدی موارد مصرفی 
سم نوشته می شود. در زیر موارد مصرف، دوره کارنس که همان فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت محصول 
است نوشته می شود. در قسمت بعدی موارد عدم مصرف، احتياط و عالئم مسموميت و پادزهر سم نوشته 
شده است. در قسمت بعدی تاریخ تصویب و  اینکه سم بر اساس نسخه قابل فروش است نوشته شده و در آخر 

نام شرکت سازنده و آدرس آن و وزن سم نوشته می شود.

کنترلتلفیقی

کنترل تلفيقی آفات عبارت است از به کار بردن مجموعه روش ها یا تعدادی از روش های کنترلی بسته 
به شرایط زمانی و مکانی در کنترل آفات. یعنی این که وقتی از طریق کنترل بيولوژیک نتوانيم جلوی تکثير و 
ازدیاد جمعيت آفت و صدمات آن به محصول را بگيریم عمليات کنترل را افزایش می دهيم. از مواد شيميایی 
اختصاصی برای سم پاشی و از بين بردن آفت استفاده می کنيم تا نتایج بهتری حاصل شود. در این روش 
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کنترل با استفاده از شيوه های مختلف و عمليات گوناگون جمعيت آفت ها را کنترل می-نماید. به نحوی که 
خسارت آنها در زیر سطح زیان اقتصادی باقی بماند. این عمليات عبارتند از: 

-  بعد از برداشت محصول خاک را زیرورو کنيد تا آفت ها آشکار شوند.
-  جوی ها و علف هایی را که پناهگاه آفت می با شند تميز کنيد.

-  از رقم های محصوالت مقاوم به آفت استفاده کنيد.
-  گياهان زراعی را در زمان مناسب کشت کنيد.

-  از بذور سالم استفاده کنيد.
-  توده های تخم آفت و الرو کرم برگ خوار و سوسک های بالغ را با دست جمع آوری کنيد و نابود نمایيد.

-  از تله های نوری جهت شکار حشرات بالغ استفاده کنيد.
-  از چسب های مخصوص روی تنه درختان ميوه استفاده کنيد تا آفت ها نتوانند از آنها باال روند.

-  از حشرات شکارچی و پارازیت و نيز عوامل کنترل کننده بيولوژیکی استفاده کنيد.
-  در صورت نياز سعی کنيد فقط از آفت کش های گياهی مانند سریش و فرآورده های بيولوژیک استفاده کنيد.

آفات متداول نهالستان های جنگلی و روشهای مبارزه با جوانه زنی
آبدزدك: حشرهای به طول 5-4 سانتی متر با رنگ بدن قهوه ای مایل به زرد و مجهز به دو جفت بال 
می باشد بالهای جلویی این حشره کوتاه و بالهای عقبی آن بزرگتر از بالهای جلوئی و پاهای جلویی مکنده 
است. آبدزدک در تمام نقاط ایران به طور پراکنده یافت می شود.حشره ماده در بهار تخمهای سفيد مایل به 
زرد خود را به تعداد 300-200 عدد در خاک می گذارد.پس از یک الی سه هفته از تخم ها، پوره ها به وجود 
می آیند.  این پوره ها پس از شش الی هشت هفته در النه مادری باقی می مانند و بعد از 3 مرحله تغيير جلد از 
هم جدا شده و به اعماق خاک برای گذراندن خواب زمستانی می روند. اوایل بهار مجددا به سطح خاک آمده و 
پس از دو بار تغيير جلد ایجاد داالن می کنند. حفر داالن ها موجب می شود که ریشه های جوان نهال ها قطع 

گردد و خشک شوند و گاهی بذرها را از زیر خاک خارج می کنند.
روشمبارزهمکانیکی: به صورت قرار دادن برگ یا توده کود حيوانی در پایيز در نقاط مختلف نهالستان 
یا مزرعه است. این عمل موجب تجمع آبدزدک ها در آن محل شده و در فصل بهار قبل از گرم شدن هوا 

می توان این توده ها را از خاک خارج کرده و آبدزدک ها را معدوم نمود.
روشمبارزهزراعی: در روش زراعی زمين را شخم می زنند و غرقاب می کنند تا پوره ها و تخم ها از 

بين بروند.
روشمبارزهشیمیِایی: در روش شيميایی از طریق ضدعفونی کردن خاک با سولفور دوکربن یا متيل 
بروماید به ميزان 50 تا 100 گرم در هر متر مربع مساحت و طعمه پاشی با طعمه مسموم ليندین همراه با 

سبوس استفاده می شود.
کرمریشهدرختانجنگلی: حشره ای با بال های قرمز رنگ به طول 2/5 تا 3 سانتيمتر است انتهای 
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بدن حشره باریک بوده و روی بال پوش ها خطوط قرمز روشن به موازات طول بدن مشاهده می شود. حشره 
کامل در اوائل اردیبهشت ماه از پناه گاه زمستانی خود در زیر خاک بيرون آمده پس از دو هفته تغذیه و 
جفت گيری، حشره ماده به تعداد 15-10 عدد تخم ریزی می کند بعد ازچهار الی پنج هفته الروها جوان از 
تخم خارج می شوند که از ریشه نهال ها جوان تغذیه می کنند. دوره زندگی الروی طوالنی حدود 3-2 سال 
است. خسارت این حشره بيشتر در سال دوم و سوم الروی بوده و خزانه ها و نهالستان های جنگلی بيشتر مورد 

حملهاین آفت قرار می گيرند.
روشمبارزه: برای مبارزه با این آفت از حشره کش آلدرین و سم ليندین به نسبت 10 کيلو گرم در 

هکتاراستفاده می شود.
کامل  رنگ حشره  سانتيمتر،  تا 3/5   3 به طول  است  ریشه حشرهای  کرم سفيد  کرمسفیدریشه: 
قهوه ای  با لکه های سفيد روی بدن می باشد. این حشره در خاک های سبک و شنی زندگی می کند. ظهور 
حشرات کامل به شرایط آب و هوائی منطقه بستگی دارد این حشره روزها بدون حرکت در پای گياهان و 
بوته ها استراحت کرده و فعاليت حشره در شب است. در اردیبهشت حشره ماده تخم ریزی می کند، پس از 
مدتی الرو ها ظاهر شده و از ریشه گياه جوان تغذیه می کنند. حشره کامل هم از برگ و جوانه درختان تغذیه 

می نماید. این حشره در اکثر نقاط ایران پراکنده است. 
روشمبارزه: در بهار به طور معمول کرم های سفيد ریشه در طبقات سطحی و باالئی خاک فعاليت دارند، 
از این رو با انجام شخم های سطحی و با استفاده از کولتيواتور و دیسک می توان خاک را به هم زد. با این روش 
تعدادی از الرو ها و حشرات کامل در معرض اشعه آفتاب قرار گرفته و از بين می روند. جهب مبارزه شيميائی 

از امولسيون 40 درصد آلدرین به مقدار 8 تا 10 ليتر در هکتار قبل از کاشت استفاده می شود.
سوسکچوبخوارصنوبر: این آفت سطح گسترش وسيعی در ایران دارد و بيشتر درختان تبریزی و کبوده 
را مورد حمله قرار می دهد. زیان آن اغلب در نهالستان های که درختان آن دچار اختالالت ناشی از تغيير 
محل نهال و کشت دیر وقت، کمبود آبياری و ضعبف بودن خاک مشاهده می شود. حشره کامل سوسک 
کوچکی به طول 10 تا 12 ميلی متر و به رنگ سياه مات است که بر روی هر یک از بالپوش های آن 6-5 لکه 
زرد مشاهده می شود. حشره کامل در اواخر بهار از برگ ها و جوانه ها تغذیه می کند. حشره ماده در تيرماه 
در شکاف تنه درخت صنوبر تخمگذاری می کند. زیان اصلی این آفت مربوط به فعاليت الرو ها است که در 
پوست تنه درختان داالن ایجاد می کند در اوائل خرداد ماه الرو ها تبدیل به شفيره شده پس از بيست تا سی 
روز حشره کامل ظاهر شده و محل خروج آنها به صورت سوراخ هائی بر روی تنه درخت به چشم می خورد. 

روشمبارزه: برای مبارزه اول باید روش های به زراعی یعنی تقویت خاک و آبياری انجام شود. با توجه 
به نحوه زندگی این حشره مبارزه شيميائی با الروهای آن امکان پذیر نيست زیرا الرها در زیر پوست و اعماق 
تنه درخت زندگی می کنند و مبارزه شيميایی امکان پذیر نيست. مبارزه شيميایی باید همزمان با شروع 
تخم ریزی سوسک های ماده و خروج الروها و قبل از ورود جوانه زنی به زیر پوست، با استفاده از سم ليندین 

صورت می گيرد.
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پروانهگالزایصنوبر:حشره کامل شاخک      های سياه دارد و دارای یک نوار طولی حنایی رنگ در طول 
قفسه سينه است. حشره ماده تخم های خود را در درون زخم های ناشی از هرس یا چين خوردگی های پوست 
ساقه های یکساله صنوبر قرار می دهد. پس از 10 الی 15 روز الروهای خارج شده از تخم در داخل ساقه نفوذ 
کرده و حفره کوچکی در زیر پوست ایجاد می کنند. در نهال های جوان تورم ایجاد می شود. الروها در ساقه به 
حفر راهرو به سمت باال مغز چوب می پردازند. بعد از اتمام، ایجاد روزنه خروجی برای حشره کامل می کند 
بعد الرو به شفيره تبدیل شده و در خرداد به صورت حشره کامل از درخت خارج می شود. این پروانه در اکثر 

نقاط ایران پراکنده است و باعث بروز گال در صنوبرهای یکساله و دوساله در خزانه می شود. 
روشمبارزه: برای مبارزه از خمير ضد الرو استفاده می گردد. این خمير ها دارای ترکيبات سمی هستند. 
با قرار دادن این خمير در مقابل سوراخ نهال های جوان، گاز سمی متصاعد شده و الرو را از بين می برد. مبارزه 
اساسی بر عليه حشره کامل در خزانه یا نهالستان ها بدین صورت است که هنگامی که حشره در خرداد ماه 
ظاهر می شود، با روش پودر پاشی به کمک پودر دیازینون 40 درصد به نسبت 3 در هزار، مبارزه موفقيت 

آميز بوده و سم پاشی باید به مدت 30 روز و در 3 نوبت انجام گيرد. 
پروانهدمچنگالیصنوبر:حشره کامل پروانهای است که عرض آن با بالهای باز 5/5 الی 7/5 سانتی 
متر است. رنگ بدن پروانه ماده خاکستری روشن تا خاکستری متمایل به سياه است. در حشره نر سفيد تا 
خاکستری تيره است. حشره کامل در اواخر اردیبهشت و اوایل خردادخارج شده و تخمهای خود را به تعداد 
یک الی سه عدد در سطح تحتانی برگ می گذارد. بعداز 8 الی 21 روز تخمها به الرو تبدیل می شوند. الروها 
به رنگ سبز و نوار پشتی آنها قهوه ای بوده. الروهای جوان از برگ ها تغذیه می کنند و فقط رگبرگ های 
اصلی را باقی می گذارند.  این آفت در مناطق سواحل دریای خزر و استانهای آذربایجان و مرکزی انتشار دارد. 
روشمبارزه: در نهالستان ها به صورت سمپاشی با پودر 25 درصد دیميلين به غلظت 0/2 گرم در ليتر و 

یا از ترکيبات حشره کش تماسی نظير ماالتيون و گوزاتيون به ميزان 2 در هزار انجام می شود.
پروانهابریشمبافناجور:حشره کامل پروانهای بزرگ است که بالهای جلویی آن عریض و کوتاه بوده و ناحيه 
شکم آن پوشيده از مو می باشد. اندازه و رنگ پروانه نر و ماده متفاوت است، به طوری که پروانه نر زرد مایل به 
قهوه ای و حشره ماده سفيد رنگ است. پروانه ماده توده های بيضی شکل خود را به تعداد 500 تا 2000 عدد 
در قسمت پایين درختان یا بين شاخه ها می گذارند. سپس روی تخم ها را با موهای انتهای بدن می پوشانند. 
زمستان گذرانی حشره به صورت تخم است و الروها در بهار ظاهر شده و از برگ تغذیه می کنند. الروها به درختان 
سوزنی برگ مانند کاج رادیاتا و درختان پهن برگ مانند صنوبر، ممرز، بلوط و توسکا حمله می کنند و موجب 
خسارت می شوند. انتشار جغرافيایی این آفت که یک نسل در سال دارد، بيشتر در جنگل های شمال کشور 

بوده و گاهی اوقات به نهالستان ها و درختان ميوه نيز آسيب می رساند. 
روشمبارزه:مبارزه مکانيکی جمع آوری تخم ها و معدوم کردن جوانه زنی است. مبارزه ميکروبی بر عليهاین 
آفت یکی دیگر از روش های کنترل است. استفاده از محلول هورمونی دیميلين روی الرو این حشره باعث نابودی 

آن می شود.



تولیدنهالوجنگلکاری

340

پروانهجوانهخوارکاج: حشره بالغ پروانه ای با بالهای جلویی نارنجی یا قرمز شفاف است. نوارهای عرضی 
جوانه زنی نقرهای می باشد. پروانه ماده از نر بزرگتر است. رنگ عمومی الروهای سن اول قهوه ای  روشن 
است ولی الروهای بالغ به رنگ قهوه ای  مایل به نارنجی است روی بدن الروها پوشيده از مو است. زمستان 
تغذیه جوانه های  برای  بهار الروها  اوائل  و چهارم می باشد.در  به صورت الرو سن سوم  گذرانی این حشره 
تازه درخت کاج را مورد حمله قرار می دهند و بيشترین خسارت را در این مرحله به گياه وارد می شود. در 
اردیبهشت ماه الرو به شفيره تبدیل می شود و طی دو تا سه هفته به حشره کامل تبدیل می گردد. حشره 
ماده تخم های عدسی شکل را به صورت انفرادی یا دو تا سه تایی روی فلس های انتهایی جوانه اصلی قرار 
می دهد. اوائل تير ماه الروها از ته سوزن های کاج تغذیه می کنند. خسارت به صورت تغيير رنگ سوزن ها از 
سبز به قهوه ای ، چنگالی شدن جوانه، مرگ جوانه، شکستن شاخه و در حالت حاد  ایجاد انحنا و پيچيدگی 
در تنه اصلی درخت کاج ظاهر می شود.  این حشره در شمال ایران روی درخت کاج جنگلی دیده شده است. 
روشمبارزه:روش مکانيکی جهت مبارزه به صورت جمع آوری شاخه های مبتال به آفت و سوزاندن 
آنها در خارج از خزانه یا ناحيه جنگل کاری می باشد. روش شيميایی مبارزه استفاده از دیميلين و سوین است 
و الروهای جوان را از بين می برد.زمان مبارزه نيز از اواسط تا اواخر خرداد ماه است، هنگامی که الرو ها هنوز 

وارد جوانه ها نشده اند.
پروانهبرگخوارصنوبر: رنگ عمومی بدن حشره کامل خاکستری است رنگ بالهای جلوئی شکالتی و 
رنگ بالهای عقبی آن خاکستری است. پروانه ماده پس از بيست و چهار ساعت تخم ها خود را به طور انفرادی 
یا دو و سه تایی روی دمبرگ یا در امتداد رگبرگهای اصلی قرار می دهد. بعد از پنج الی شش روز تخم ها 
به الرو تبدیل می شوند و الروها از پارانشيم برگ تغذیه می کنند. زمستان گذرانی حشره به صورت الرو در 
شکاف تنه یا در زیر برگ های مرده است. الروها ابتدا از جوانه ها و سپس از برگ ها تغذیه می کنند و باعث 
پژمردگی و جارویی شدن شاخه می شوند.  این آفت در نهالستان ها و خزانه ها و قلمستان های صنوبر دیده 

شده و موجب خسارت می شود. 
از سم  از سموم نفوذی،  با این آفت، استفاده  روشمبارزه: روش مناسب و عملی در مبارزه شيميائی 

متاسيستوکس به ميزان یک در هزار همزمان با شروع فعاليت تغذیه الروهای زمستان گذران می باشد.
پروانهبرگخوارسفیدبلوط: این حشره در استان های غربی و جنوب غربی بر روی درختان انتشار دارد. 
حشره کامل پروانهای سفيد رنگ است. رنگ پروانه نر دودی براق بدون فلس و پروانه ماده زرد مایل به 
قهوه ای است. در بهار الرو ها پس از تغذیه از برگ ها به شفيره تبدیل می شوند. دوره شفيرگی حدود ده روز 
طول می کشد، پروانه ماده تخم های خود را به صورت دانه های تسبيح به تعداد 16-12 عدد در سطح تحتانی 
برگ قرار می دهد الروهای خارج شده از تخم از برگ تغذیه می کنند. این آفت زمستان را به صورت الرو سن 

دوم می گذراند و 2/5-2 نسل در سال دارد.
روشمبارزه: برای مبارزه شيميایی با این آفت می توان از هورمون دیميلين به نسبت 0/3 در هزار در 
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اوائی بهار استفاده کرد، همچنين از دشمنان طبيعی این آفت نيز می توان جهت مبارزه بيولولوژیکی استفاده 
کرد. نوعی مگس که انگل شفيره آفت است جهت مبارزه بيولوژیکی استفاده می شود و تا حدود سی درصد 
از شفيره ها را از بين ميبرد. همچنين می توان از محلول پاشی با باکتری باسيليوس تورین جنسيس عليه 

الروهای آفت می توان استفاده کرد.
پروانهگزندهبلوط: این آفت در استان های غربی و جنوب غربی به خصوص در جنگل های بلوط غرب بر 
روی درختان بلوط فعاليت دارد. حشره کامل پروانه ای است با بال های جلویی سفيد نواردار و بال های عقبی 
سفيد بدون نوار یا لکه در روی آن رنگ عمومی بدن پروانه، سياه است ولی سر و سينه و پاها موهای سفيد 
رنگی دارد. زمستان گذرانی بصورت الرو سن سوم است. الروها در شب به تغذیه برگ ها می پردازند و در روز 
در درون النه هایی که توسط الرو سن اول و از به هم پيوستن دو لبه برگ ها هنگام تخم ریزی حشره به وجود 
می آید می گذرانند این النه ها همواره روی درخت باقی مانده و در داخل هر یک صد الی صد و بيست عدد الرو 
دیده می شود.در اوائل بهار فعاليت الرو ها آغاز شده و بيشتر شب ها به تغذیه از برگ ها پرداخته و روز ها در 
النه مخفی می شوند. سپس الرو ها وارد مرحله شفيرگی می شوند که این دوره 15 الی 20 روز طول می کشد 
بدن الرو ها از موهای زیادی پوشيده شده است، موهای زیاد بدن الرو در بدن انسان به ویژه در ناخيه گردن، 

صورت و دست، ایجاد حساسيت های شدید توام با جوشهای قرمز رنگ می کند. 
انهدام  است.  نوری  تله های  از طریق  در شب  پروانه ها  آفت شکار  با این  مکانيکی  مبارزه  مبارزه:  روش 
النه های محتوی الرو در پایيز و زمستان، تاثير فراوانی در کنتل آفت دارد. مبارزه شيميایی با این آفت با پودر 
سوین به نسبت 2/5 در هزار در اوائل بهار روی الروهای جوان موثر است. همچنين مبارزه ميکروبی با استفاده 

از محلول پاشی باکتری باسيلوس تورین جنسيس به نسبت 2 گرم در ليتر عليه الرو آفت، انجام می شود.
سوسکپوستخواربزرگنارون: حشره کامل این سوسک به طول جهار الی شش ميليمتر بوده پيشانی 
آن پوشيده از موهای کوتاه بوده با بالپوش های قهوهX ای مایل به قرمز می باشد.  این حشره ناقل بيماری قارچی مرگ 

نارون است و یک تا دو نسل در سال دارد. این حشره در زیر پوست درختان نارون، ممرز و آزاد مشاهده می شود.
از  روش مبارزه: چون سوسک پوستخوار نارون به درختان ضعيف و مسن و بيمار حمله می کند یکی 
راه های مبارزه قطع  این نوع درختان است. روش شيميایی مبارزه با آفت، استفاده از سم متوکسی کلر است.

شتههایزیانآورنهالستانجنگلی: شته ها حشرات کوچکی هستند و رنگ های مختلفی دارند، 
گاهی بدنشان از گزده های سفيد و یا ترشحات مومی پوشيده شده است. این حشرات به کمک خرطوم مکنده 
خود از شيره گياهی تغذیه می کنند و عالوه برتضعيف گياهان ميزبان موجب تغيير شکل اعضاء مختلف 
گياهان می شوند و در بعضی موارد ناقل عوامل بيماریزا مانند ویروسها نيز هستند. قسمت های مورد حمله 
گياهان ميزبان در اثر تغذیه شته ها و بزاق سمی جوانه زنی زرد و پژمرده می شوند و عکس العمل خود را به 
صورت پيچيدگی و لوله ای شدن برگ ها یا تشکيل گال نمایان می سازند. حالت پيچيدگی برگ، پناهگاه و 

محافظ مناسبی برای شته ها به شمار می رود. انواع شته های زیان آور نهالستان های جنگلی عبارتند از:
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1-شتهآبلهای:  این شته به شته مومی صنوبر معروف است و از آفات خطرناک نهالستان های صنوبر 
است. عالئم خسارت آفت به صورت دانه های آبله ای سفيد مایل به زرد همراه با ترشحات چسبنده روی تنه و 
شاخه ها می باشد. این شته به رنگ زرد مایل به قهوه ای روشن و به طول یک ميليمتر و با سری تيره، پاها و 

شاخکهای قهوه ای  رنگ بوده و در اکثر استانهای کشور انتشار دارد. 
2-  شته مولد گال: این شته موجب تشکيل انواع گال های مارپيچی و کيسه ای شکل در دمبرگ درختان 
می شود. گال های  ایجاد شده روی دمبرگ ابتدا سبزرنگ و بعد متورم شده و به رنگ قهوه ای درمی آیند. 
زیان این آفت در اوایل بهار چندان محسوس نيست ولی از اواسط تابستان همه برگهای مبتال به تدریج زرد 
می شود و قبل از موقع خزان می ریزند. گال های کيسه ای در اثر نيش شته روی دمبرگ ایجاد شده و دچار 

خسارت می شود.
روشمبارزهباشتههایزیانآور: روش مبارزه مکانيکی عليه شته های گال زا، جمع آوری و سوزاندن 
و  تنه  با شستشوی  می توان  آبلهای  عليه شته های  مبارزه  برای  است.  جوانه زنی  باز شدن  از  قبل  گال ها 
شاخه های تاول زده با آب جمعيت شته را تقليل داد. در مبارزه شيميائی عليه شته های آبله ای و یا شته سبز 

در خزانه ها و نهالستان های جوان می توان از سمومی مانند گوزاتيون، دیازینون و سوپراسيد استفاده کرد.
شپشکهایزیانآورنهالستانهایجنگلی: شپشک ها حشرات کوچکی هستند که با تغذیه از 
شيره گياهی موجب ضعف گياهان ميزبان و عدم رشد جوانه زنی می گردند. در شپشک های گياهی نرها 
بالدار ولی ماده ها بی بال بوده و تمام دوره زندگی خود را روی اعضا مختلف گياه ميزبان اعم از برگ، شاخه و 
تنه می گذرانند. جلد بدن این حشرات غدد خاصی دارد که ترشحات مومی یا الکی  این غدد موجب تشکيل 
سپرهای پوشاننده بدن می شود. این سپر ها به رنگهای قهوه ای، زرد، زیتونی و سفيد و سياه هستند. سخت 

شدن بدن ماده ها به صورت پوششی به منظور حفاظت از تخم ها در می آید.
یکی از شپشک های مهم خزانه ها و نهالستان ها در مناطق مختلف  ایران کيوناس پيس می باشد. در این 
شپشک سپر ماده، گالبی شکل و به رنگ سفيد مایل به خاکستری است. سپرهای سن اول و دوم الروی به 
ترتيب زرد و قهوه ای  می باشد.این گونه زیان آور یک نسل در سال دارد و زمستان را به صورت حشره کامل و 
پوره سن دوم می گذراند. شپشک دیگر پلونياریا است که از آفات درختان ميوه است. شپشک دیگری که در 
مناطق تاغ کاری های دست کاشت و تاغ زارهای طبيعی انتشار دارد شپشک سفيد تاغ نام دارد حشره ماده 

دارای بدنی برجسته و بيضی شکل است، رنگ عمومی بدن زیتونی کم رنگ است.
از  استفاده  آور  زیان  با شپشک های  مبارزه شيميایی  روش های  زیان آور:  با شپشک های  مبارزه  روش 
از  باید قبل  با روغن می باشد. زمان مبارزه  حشره کش های فسفره مانند ماالتيون، سوپراسيد و گوزاتيون 

استقرار پوره های جوان روی شاخه و ترشح اولين سپر محافظ صورت گيرد.
سنکبید: سنک بيد از آفات مهم درختان بيد و صنوبر در ایران است. حشره کامل یک سن کوچک 
خاکستری است که زمستان را به صورت حشره کامل زیر برگ ها و علفهای هرز گذرانيده و اوائل بهار به 
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درختان بيد و صنوبر حمله می کند. حشره ماده تخم ها را روی سطح تحتانی برگ ها قرار می دهد. پوره ها بعد 
از خروج از تخم از شيره گياهی تغذیه می کنند.اثر ناشی از تغذیه پوره ها در سطح زیر این برگ ها به صورت 
لکه های کم و بيش ریز و سياه رنگ و در سطح رویی برگ ها به صورت لکه های زرد رنگی ظاهر می گردد.

برگ ها مبتال به زودی زرد شده و قبل از موقع خزان می کنند. جهت سمپاشی از سم متاسيستوکس به نسبت 
یک در هزار استفاده می کنند.

نرمتنانزیانآورنهالستانهایجنگلی: نرم تنان بدنی غير حلقوی دارند. دارای دو جنس نر و ماده 
هستند اغلب تخم گذارند. این جانوران معموالً در نواحی گرم و مرطوب زندگی می کنند. گونه هایی که از نظر 
کشاورزی اهميت دارند شامل راب زرد، صدف قندهاری و حلزون قهوه ای  مرکبات می باشند. اوج فعاليت این 

نرم تنان بهار و پایيز است. 
روشمبارزه: روش مکانيکی مبارزه با آنها جمع آوری مرطب و مدفون کردن نرمتنان می باشد.شخم و 
تيلر زدن زمين ها به خصوص بعد از تخم ریزی و از بين بردن علفهای هرز به کم کردن تراکم آفت کمک 
می کند. در روش شيميایی استفاده از نمک طعام، خاکستر، آهک، سولفات آمونيوم و سوپرفسفات خصوصا به 

هنگام شب، موجب تلفات شدید این جانوران می شود.
جانورانزیانآورنهالستانجنگلی: جانوران زیان آور شامل جوندگانی مانند موش ها، خرگوش ها، 

سنجاب ها، خارپشت، جوجه تيغی و پرندگانی مانند کالغ و کبوتر می باشد. 
خرگوش:خرگوش ها در بهار و تابستان از برگ و جوانه درختان جوان و نهالها و در زمستان از پوست 

نهال ها مخصوصا درختان افرا و راش تغذیه کرده و در بعضی مواقع باعث از بين رفتن نهالها می شوند.
موش: موش ها مخصوصاً موش ورامين یکی از جوندگان بسيار زیان آور ایران محسوب می شود. خسارت 

موش به صورت حفر کانال و داالن و آسيب به ریشه گياهان می باشد.
جوجهتیغی: جوجه تيغی در ایران دارای گسترش وسيعی می باشد. این حيوان شبها از النه خود خارج 
شده و از نهالهای جوان تغذیه می کنند. خسارت جوجه تيغی ها به شکل تغذیه از نهال های جوان و بریدن 

ریشه گياهان در هنگام النه ساختن است. 
سنجاب: خسارت سنجاب ها به صورت استفاده از بذر، جوانه و پوست درختان است و باعث ایجاد لکه 
زدگی در پوست )خوردن یک حلقه کامل پوست( می شوند. با خوردن بذر بلوط و راش خسارت زیادی وارد 
می کنند. گاهی اوقات سنجاب ها از حشرات و الروها تغذیه می کنندکه در این صورت برای کنترل حشرات 

تا حدی مفيد هستند. 
خارپشت: بدن  این حيوان پوشيده از خارهای متراکم قهوه ای رنگ است. خارپشت به صورت تغذیه 
از بذور و روی ریشه درختان و گياهان و بيشتر از حشرات و موشها تغذیه می کنند.با وجود خساراتی که از 
طریق خوردن ریشه و بذور به درختان وارد می کنند، اما محاسن آنها به جهت از بين بردن حشرات موذی و 

مضر را از بين می برند. 
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پرندگان: خسارت پرندگان بيشتر به صورت تغذیه از بذور و جوانه درختان است.از این طریق خساراتی به 
نهالستان ها وارد می شود.

روشمبارزهوپیشگیریباجانورانزیانآور:در مورد خرگوش و جوجه تيغی با تورهای سيمی اطراف 
نهالستان را حصار می کنند یا قسمت پایين تنه نهال را با مواد فراری دهنده رابيتکس آغشته می کنند. برای 
موش ها از تله ها و یا طعمه های سمی استفاده می کنند و برای محافظت از نهالستان در برابر پرندگان روی 

آنها را با شاخه و سيم توری می پوشانند و از مترسک ها و یا آویزان کردن قوطی ها استفاده می کنند.

بیماریهاینهالستانهاودرختانجنگلی

بیماریمرگگیاهچه:  این بيماری در اکثر نهالستان های نواحی مختلف سواحل دریای خزر بر روی 
نهالهای انواع کاج و سرو یافت می شود، مرگ گياهچه معموالً در اثر حمله قارچ های خاکزی به قسمتهای نرم و 
جوان گياه روی می دهد.در هنگامی که گياه جوان سر از خاک بيرون نياورده یا بالفاصله پس از بيرون آمدن 
گياه چه از خاک پيش آید. در صورتی که بيماری کم دیرتر ظاهر شود در محل طوقه باالی سطح خاک فرو 
رفتگی روی ساقه به وجود آمده در اثر ادامه بيماری ریشه گوسيدهو گياه جه به زمين افتاده و ميميرد.در 
صورتيکه ساقه سفت و سخت شد ه سر پا مانده ه باشد گيا ولی دراثر پيشرفت بيماری خشک شده و باالخره 
از بين می رود. به طور کلی قارچ هایی که عامل بيماری مرگ گياهچه هستند بيشتر از جنسهای.فوزاریوم و 
پيتی یوم و رایزوکتونيا می باشند. نحوه مبارزه با این بيماری ضدعفونی کردن خاک و بذرها می باشد. بذرها 
یا گاز متيل  باید توسط قارچ کش های زینپ  توسط سموم جيوه ای ضدعفونی می شوند. خاک نهالستان 

بروماید ضد عفونی شود.
بیماریزنگصنوبر: عامل این بيماری قارچ است. عالئم بيماری در سطح تحتانی برگ دیده می شود این 
بيماری معموالًً از اوائل تا اواسط تابستان فعاليت خود را آغاز می کنند. یکی از بيماری های مهم و خطرناک 

درختان صنوبر است.
بیماریفتیلهنارنجی: عامل بيماری نوعی قارچ است. عالئم بيماری به صورت ایجاد لکه های قهوه ای  
مایل به سياه روی پوست درخت می باشد. در هوای مرطوب و بارانی رشته های نخ مانند نارنجی رنگی از محل 

روزنه این دانه های سياه بيرون می آید و باعث خشک شدن شاخه، تنه نهال و مرگ نهال می شود.
بیماریپوسیدگیتارعنکبوتیریشه:  این بيماری توسط نوعی قارچ  ایجاد می شود که در خاک های 
سنگين و بدون زهکشی وجود دارد و به ریشه درختان ميوه و صنوبر آسيب می زند و ریشه را به رنگ سفيد تا 
خاکستری در می آورد. برای مبارزه باید نهال های مبتال را ریشه کن نمود و سوزاند و خاک را هم باید تعویض 

کرد. با افزایش زهکش مناسب خاک در زمين ها می توان از گسترش قارچ جلوگيری کرد.
بیماریپوسیدگیسفیدریشه: عامل بيماری قارچ عسلی است. به درختان ميوه و درختان جنگلی و 
درختچه های زینتی حمله می کند. حمله قارچ به ریشه سبب از بين رفتن اندام های فوقانی گياه مثل برگ ها و 

شاخه ها می شود و عالئم به صورت زرد و خشک شدن برگ ها ظاهر می شود.
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بیماریمرگنارون:اولين بار بر روی درختان ملج و اوجا مشاهده گردید و اخيراً به تمام جنگل های 
شمال ایران سرایت کرده است. عامل بيماری قارچی است که زندگی انگلی دارد و به صورت ساپروفيت از چوب 
درختان قطع شده تغذیه می کند.طغيان این بيماری به علت خشکسالی پی در پی می باشد و خسارت حاصله 
نيز زیاد است زیرا  این بيماری در مدت کوتاهی باعث خشک شدن درختان نارون می شود. علت گسترش 
بيماری سوسک پوستخوار نارون است. این حشره با قارچ زندگی همزیستی دارد. اسپورهای قارچ در دستگاه 
گوارش سوسک بوده و از این طریق بيماری را انتقال می دهد، قارچ باعث بسته شدن سيستم آوندی درخت و 

مانع جریان شيره نباتی می گردد. بروز بيماری از کم برگی و خزان زودرس تشخيص داده می شود. 
روش مبارزه مکانيکی قطع درختان مسن و بيمار و خارج کردن تنه ها و سرشاخه های مازاد از جنگل 
است. مبارزه شيميایی به دو طریق انجام می شود. اول سمپاشی درختان با سم متوکسی کلر به منظور انهدام 
حشرات ناقل بيماری و دوم استفاده از سم قارچ کش سيستميک بنوميل است که به داخل خاک، ریشه و 

تنه درختان بيمار تلقيح می کنند.
بیماریزنگکبوده: عامل این بيماری قارچی است. ميزبان این بيماری درختان صنوبر )کبوده( هستند. 
عالئم بيماری به صورت جوش های ليمویی رنگ در پشت برگ ها، روی سرشاخه ها و ریزش شدید برگ ها 

می باشد. برای مبارزه باید از کشت صنوبر در اراضی ضعيف خودداری نمود.
سرخشکیدگیکاج:  این بيماری برای اولين بار در ایران بر روی درخت کاج مشاهده و گزارش شده و عامل 
بيماری قارچ است که عالوه بر زندگی ساپروفيتی روی چوبهای افتاده کاج، به درختان ضعيف هم می تواند 
حمله کند و موجب مرگ شاخه ها شود. آلودگی از طریق زخمهای ناشی از سرما یا اصابت تگرگ شروع 
می شود. ميسيليوم قارچ در پوست نفوذ کرده و باعث کندی رشد درخت و قهوه ای شدن برگ ها می شود. 

بعد شاخه ها خميده و به تدریج مرگ درخت فرا می رسد.
بیماریسفیدكهایحقیقی: عامل بيماری قارچی است که به برگ و جوانه درختان حمله می کند و 
به صورت گرد سفيد منطقه مورد حمله را می پوشانند و باعث مرگ برگ و جوانه می شوند. ریسه های قارچ 
روی قسمت های سبز گياه را می پوشانند. در برخی جنس ها ریسه ها وارد بافت گياه می شوند و به وسيله 
آالت مکنده از مواد غذایی سلول ميزبان تغذیه می کنند. روی درخت بلند مازو در سالهای گرم و مرطوب 
خسارت قابل مالحظه است.نشانه مشخص بيماری قشر نازک سفيد رنگی است که روی برگ و جوانه های 
سبز درخت ظاهر می شود.گونه های دیگيری از این قارچ ها که عامل بيماری هستند بر روی درختان جنگلی 

نظير فندق، راش، ممرز و افرا هم دیده شده است.
بیماریباکتریاییگالطوقه: عامل بيماری گال طوقه یا سرتان ریشه باکتری اگروباکتریوم است. اولين بار 
در ایران روی درخت مو مشاهده شد. باکتری نسبت به نور و خشکی حساس است ولی در خاکی که رطوبت کافی 
داشته باشد سال ها زنده و به صورت بيماری زا زنده می ماند. عالئم بيماری به صورت برجستگی هایی روی ریشه 
به خصوص نزدیک خاک و شاخه ظاهر می شود. گياهان مبتال رشد کمتری کرده و برگهایشان کوچک و بی رنگ 
مانده و مخصوصاً در برابر سرما حساسيت کمتری پيدا می کنند. باکتری از طریق زخمی که روی ریشه و ساقه 
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ایجاد شده وارد گياه می شود. برای مبارزه عمليات بهداشتی زراعی الزم است. باید قلمه های خزانه سالم باشند و 
خاک پاک باشد. موقع هرس نباید گياه زخمی شود. در مبارزه شيميایی از پرمنگنات پتاسيم به نسبت 30 گرم در 

هشت ليتر آب استفاده می شود.

علفهايهرز

علف هرز گياهان ناخواسته و خودرویي هستند که با اشغال فضا و نور و همچنين رقابت در مصرف غذا و 
آب باعث خسارت به گياه اصلي مي شوند. یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده وخسارت زا بر سرراه توليد نهال در 
نهالستان ها، علف های هرز می باشد و به عنوان یکی از عوامل اصلی هزینه ساز مطرح است بطوری که حدود 
60-40 درصد هزینه توليد هر اصله نهال را به کنترل علف های هرز اختصاص می دهند و همه ساله تالش 
گسترده ای با صرف هزینه های زیاد جهت کنترل علف های هرز صورت می گيرد به همين دليل بخش توليد 

را با چالش عظيمی روبرو نموده است.
 1( تنها عامل شناسایی یک گياه بعنوان علف هرز، مکان رویش است. مثل وجود برنج در مزرعه گندم و 
یا سویا در مزرعه ذرت که البته هيچ کدام پتانسيل و مزاحمتی ندارند ولی علف هاي هرز محسوب می شوند.

 2( بعنوان گياهانی که کاربردشان هنوز مشخص نيست. در این تعریف نيز اگر بتوان براي گياه هرز کاربردي 
یافت، آن گياه دیگر علف هرز محسوب نمی شود. مثاًل قياق که یکی از بدترین علف هاي هرز دنياست، بعنوان 

یک گياه علوفه اي وارد آمریکا شد. قياق یک علف هرز است حتی اگر کاربردي به ارزش ذرت داشته باشد.
خصوصیاتعلفهايهرز: یک گياه هرز داراي ویژگی هایی است که آنرا از سایر گونه  هاي گياهی جدا 
می کند. تعدادي از این ویژگی ها عبارتند از: 1- بذر فراوان توليد نموده و پتانسيل توليد جمعيت  هاي بزرگ را 
دارند 2- تثبيت سریع جمعيت 3 -داشتن دوره خواب 4- حفظ قوه ناميه بذر به مدت طوالنی5- سازگاري در 
پراکنش 6- داشتن اندام هاي رویشی تکثير شونده 7- توانایی اشغال مکانهایی که بشر در آنها دست برده را دارند.

می باشند  خسارتزاي  عوامل  جزء   -2 هستند  جا  همه   -1 از:  عبارتند  هرز  علف هاي  سایر خصوصيات 
3- خسارت آنها به ظاهر چشمگير نيست 4- کنترل آنها از سایر آفات مشکل تر است 5- قدرت زنده ماندن 
بذور آنها زیاد بوده و در شرایط نا مناسب می توانند زنده بمانند 6- قدرت ترميم زیاد دارند 7- قدرت تطابق 
در محيط  هاي مختلف را دارند 8- گل هاي آن جلوه کمتري داشته و دام ها نيز به آن توجه کمتري دارند 
9- رقباي قوي براي محصوالت کشاورزي می باشند 10- چرخه زندگی آنها شبيه محصوالت زراعی است 
11- پراکندگی بذور آنها زیاد می باشد. اصوالً علف هاي هرز به دو دسته اجباري و اختياري تقسيم می شوند.

علفهايهرزاجباری: به آن دسته از گياهان اطالق می شود که در ميان گياهان زراعی روئيده و انسان 
در رویش آنها دخالتی ندارد. مثل انواع چچم و پيچک صحرایی. 

علفهايهرزاختیاری: گياهانی هستند که هم بطور وحشی در محيط  هاي اوليه خود هم در مزارع و 
باغات )مناطق کشت شده( می رویند. مانند انواع ماشک. 

و  اصلی  گياهان  باعث کاهش رشد  از طرق مختلف  اقتصاديعلفهايهرز: علف هاي هرز  اهمیت
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افزایش هزینه  هاي کشاورزي می گردند. پاره اي از زیان علف هاي هرز در اراضی کشاورزي عبارتند از: تلف 
کردن آب، مصرف مواد غذایی، سایه افکنی، ترشح مواد مسموم کننده در خاک،  ایجاد هزینه براي مبارزه، 
کم شدن ارزش محصوالت کشاورزی، کاهش کيفيت و خراب شدن محصوالت دامی، زیان هاي بهداشتی 
براي انسان و دام، نامرغوب شدن بذور، مزاحمت در برداشت محصول، ميزبانی آفات و بيماری هاي گياهی،  
ایجاد خوابيدگی در غالت، افزایش خطر سرما زدگی در باغات، ایجاد مخفيگاه در باغها و کم شدن ارزش زمين. 
خسارت علف هاي هرز در مناطق و اراضی غير کشاورزي نيز شامل تخریب آسفالت خيابانها و پشت بام اماکن و 
باند فرودگاه ها، پوشاندن آثار و عالئم مسير لوله  هاي نفت و گاز، زشت کردن مناظر، به وجود آوردن مشکالت در 

منابع آب می باشد. 

علفهایهرزنهالستانها

کشيده برگ ها: مرغ، بندانگشتی، قياق، چسبک، علف پشمکی، نی، جوموشی، پوآ، دم روباهی و شال تسبيحی. 
کنگر  هفت بند،  علف  خارزرد،  اویارسالم،  توق،  پيچک،  کهورک،  بيان،  تلخ  بيان،  شيرین  پهن برگ ها: 

وحشی، فرفيون و خرفه. 
اصول مبارزه با علف های هرز نهالستان ها: اصوالً وقتی صحبت از مبارزه با یک عامل می شود هدف یا 
ریشه کن کردن است و یا جلوگيری از انتقال آن از مناطق آلوده به غيرآلوده و یا کاهش قدرت رقابتی آن به 
منظور به حداقل رساندن ميزان خسارت می-باشد. به طورکلی انهدام کامل علف های هرز استقرار یافته در 
یک منطقه علمی و عملی نيست ولی ریشه کن کردن علف هرز جدیدالورود در یک سطح محدود امکان پذیر 
است و روش مما نعت از ورود علف هرز جدید هم امکان پذیر و منطقی است. این روش نقش مهمی را در پيشبرد 
برنامه های مبارزه برعهده دارد. در واقع راه های مهم ورود علف هرز جدید به یک منطقه شامل باد و طوفان، 
آب )جوی آبياری و سيالب(، ماشين آالت و ادوات، خاک، کود حيوانی، بذور و چرای دام و تردد دام می باشند. 

راهکارهایمهمجهتمبارزهباعلفهایهرزدرنهالستان

1-  نصب تورسيمی در اطراف نهالستان به منظور جلوگيری از ورود بذور علف های هرز به داخل نهالستان و 
صدمات ناشی از ورود حيوانات.

2-  استفاده از کمپوست جهت تقویت و بهبود خاک.
و  آفات  از  بسياري  که  است  غيرشيميایي  روش  یک  خاک  آفتاب دهی  خاک:  دهی  آفتاب  اجرای    -3
پاتوژن  هاي خاکزاد را کنترل مي-کند. در این تکنيک ساده انرژي حرارتي خورشيد جذب مي شود و تغييرات 
فيزیکي و شيميایي و بيولوژیک در خاک بوجود مي آید. صفحات پالستيکي شفاف از جنس پلي اتيلن برروي 
سطح خاک مرطوب در ماه  هاي گرم تابستان گذاشته مي شود و درجه حرارت خاک را به سطحي مي رساند 
که براي بسياري از پاتوژن  هاي خاکزاد گياهي و بذور علف هاي هرز و نماتدها کشنده است. مراحل انجام 

آفتاب دهی خاک شامل موارد زیر می باشد.
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برای کشت  آن  آماده سازی  و  زمين  بستر  زدن  فرآیند شخم  انجام  در  گام  اولين  آمادهسازیخاك: 
می باشد تا بعد از عمليات از تغيير دادن و بهم زدن خاک جلوگيری شود. چنانچه بعداً خاک را شخم زدیم 
دانه های علف های هرز را به سطح خاک می آوریم و این در شرایطی است که بذر برخی از علف های هرز که در 
عمق می باشند از بين نرفته اند. بهترین نتایج فقط تا عمق 7-5 سانتی متر باالیی سطح خاک بدست می آید. 
بسيار مهم است که منطقه ای که می خواهد عمليات روی آن انجام شود صاف باشد و از دانه-های علف های 
هرز و باقيمانده گياهان و کلوخ پاک باشد زیرا این مواد باعث می شود که پالستيک از سطح زمين بلند شود. 
ازطرفی چون حداکثر ميزان حرارت موقعی بدست می آید که پالستيک به سطح زمين نزدیک باشد پس باید 
از بوجود آمدن محفظه های هوایی بوسيله کلوخ های بزرگ و شکاف های عميق در سطح زمين جلوگيری 
کرد. سطح خاک باید مسطح و نرم شود و یک سطح صاف بوجود آید تا در زمان آبياری آب بطور یکنواخت 

در خاک نفوذ کند و آنرا مرطوب سازد.
آبیاریخاك:خاک باید بخوبی آبياری شود زیرا باعث می شود که ارگانيسم ها به حرارت حساس تر 
شوند و به عالوه رطوبت باعث می شود که گرما سریع تر و در عمق بيشتری در خاک نفوذ کند. خاک را 
می توان پس از گذاشتن لوله های پالستيکی بوسيله روش آبياری قطره ای آبياری کرد. آبياری در زیر سطح 
پالستيکی معموالًً آفت ها را کمی زودتر و بمقدار بيشتری کنترل می کند. آبياری بارانی و قطره ای بهترین 

نتایج را دارند. آبياری باید بمقداری انجام شود که آب روی خاک نایستد و تماماً نفوذ کند. 
کندنشیار)گودال(:  بایستی یک گودال به عمق 20-13 سانتی متر دور تا دور محيط کرت حفر نمایيم 

که برای قرار دادن لبه های پالستيک درون آن مورد استفاده قرار می گيرد.
پوشاندن: سطح خاک را با پالستيک می پوشانيم. این پالستيک ها باید شفاف باشند )نه سياه و نه رنگی(. 
پالستيک را تا آنجا که ممکن است می کشيم و وقتی کاماًل در محل خود قرار گرفت گودال را از خاک پر 
می کنيم و لبه های پالستيک را می پوشانيم. این کار باعث می شود که پالستيک در جای خود ثابت بماند و 
از رفتن هوا به زیر آن جلوگيری بعمل آید. باید پالستيک بمدت 8-4 هفته در گرم ترین ماه های تابستان در 

محل مورد نظر قرار گيرد.
از اینکه کرت بمدت 8-4 هفته در معرض تشعشع خورشيد قرار  برداشتنپالستیکوکشت:پس 
گرفت می توان سطح پالستيکی را برداشت. برداشتن پالستيک باید با دقت خاص و بدون آسيب زدن به 
خاک همراه باشد. هيچگاه خاک را دوباره شخم نزنيم زیرا باعث می شود بذرهای گياهان هرز و ارگانيسم های 
بيماری زا که در اعماق زمين بوده اند و تحت تاثير حرارت قرار نگرفته اند دوباره کرت را آ لوده کنند. به همين 
دليل است که آماده سازی خاک و اضافه کردن کودهای شيميایی و یا قرار دادن تجهيزات سيستم های آبياری 
باید قبل از پوشاندن سطح زمين بوسيلة پالستيک صورت گرفته باشد. رهاسازی پالستيک در محيط باعث 

آلوده سازی محيط زیست می شود.
استفادهازمالچ)کاهوکلشوپالستیکتیره(: درحال حاضر در نهالستان های برخی مناطق کشور 
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از مالچ )کاه و کلش و مالچ پالستيک تيره( استفاده می شود که در کنترل علف های هرز رضایت بخش بوده 
است. مشکلی که این روش دارد افزایش دما و خورده شدن نهال های تازه رویيده توسط پرندگان بدليل 
روش  قابليت این  می شود.  نهال  تلفات  ميزان  افزایش  سبب  ن هایت  در  که  می باشد  بودن  دید  درمعرض 
درکنترل مطلوب علف های هرز و جلوگيری از تردد زیاد در نهالستان )در مرحله وجين( و همچنين افزایش 
راندمان آبياری علی رغم باالبردن هزینه های اوليه و مشکالت زیست محيطی موجب شده است که مورد 

توجه قرار گيرد. 
کنترلبیولوژیک: غازها برخی علف های هرز را با اشتها خورده و این در حالی است که به برخی گياهان 
زراعی صدمه ای نمی-زنند و قادرند تا علف های هرز را به محض جوانه زدن از بين ببرند. غازها انواع مختلفی 
از گياهان را مورد تغذیه قرار داده که در این بين، اکثر باریک برگ ها را بر پهن برگ ها ترجيح می دهند. به 
همين دليل می توان از آنها برای کنترل علف های هرز )به خصوص باریک برگ ها( در مزارع پهن برگ ها و 
باغات استفاده نمود. از باریک برگ هایی که مورد عالقه غازها می باشند می توان به قياق، مرغ، اویار سالم، 
خارخسک، گندمک، جنس دم اسب و دیگر گونه ها اشاره نمود. حتی در شرایطی که ميزان این گياهان کم 

باشد، غازها زمين را کنده و از ریزوم های قياق و مرغ نيز استفاده می کنند. 
وجین: هم اکنون یکی ازمهم ترین، مطمئن ترین، موفق ترین و سالم ترین )ازنظر زیست محيطی( روش 
کنترل علف های هرز نهالستان ها نه تنها در ایران بلکه در دنيا و کشورهای پيشرفته، وجين می باشد. بطوری که 
کارخانه های توليدکننده وسایل کشاورزی تالش خود را برای ساختن ادواتی که عمليات وجين را آسان تر، 

سریع تر و همچنين با کمترین صدمه به نهال ها معطوف داشته اند. 
 پاک سازی حاشيه و کليه جاده ها و راه روهای نهالستان از علف های هرز قبل از گل و بذردهی با استفاده 

از کولتيواتور یا سایر ادوات شخم و یا استفاده از سموم گراماکسون و رانداپ بصورت هدایت شده. 
مبارزهشیمیایی: مشکالت وجين و روش های مبارزه غيرشيميایی باعث شده است به دنبال راهکاری 
باشيم که چهار هدف کنترل قابل قبول علف های هرز، بی خطر بودن برای نهال ها، کم هزینه بودن و سرعت و 
سهولت اجرای آن  را در برداشته باشد. در نگاه اجمالی مبارزه شيميایی بدون در نظر گرفتن عوارض زیست 
محيطی این اهداف را برآورده می کند. در اجرای مبارزه شيميایی باید  سه هفته قبل ازکاشت، آبياری و سپس 

در صورت داشتن علف های هرز چندساله علف کش رانداپ به ميزان 4 ليتر در هکتار استفاده نمود.
از  از سبز شدن  آبياری و پس  از کاشت  باشند می توان سه هفته قبل   چنانچه علف های هرز یکساله 
گراماکسون استفاده کرد. در صورت آلودگی نهالستان به کشيده برگ ها مانند مرغ، قياق، ارزن و سوروف از 

علف کش های گاالنت سوپر ونابواس استفاده شود. 
 بعد از برداشت نهالستان از چرای دام اکيداً خودداری نمایند و تا هنگام کاشتن محصول جدید نبایستی 

نهالستان را رها کرد. 
 درصورتی که نهالستان آلوده به علف هرز سس باشد که به احتمال زیاد از طریق کود حيوانی نپوسيده و یا 
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چرای دام وارد شده است نسبت به قطع و سوزاندن اندام های آلوده قبل از گل دهی اقدام و سپس از علف کش 
داکتال استفاده شود. در این نهالستان آفتاب دهی خاک توصيه می گردد. 

 در صورت آلودگی زمين به گل جاليز بهتر است نهال حساس کشت نشود و یا زمين دیگری در نظر گرفته 
شود اما در صورت آلودگی نهالستان به گل جاليز پس از برداشت باید گياهان تله مانند سورگوم کشت شود و 
قبل از گلدهی از رانداپ استفاده گردد. در این نهالستان ها آفتاب دهی خاک بسيار مهم است. لذا در زمان برپا 
بودن نهالستان تغذیه کودی و آبی و رعایت بهداشت در نهالستان توصيه می گردد و تا ریشه کن نشدن این 

گياهان انگل بایستی از کاشتن نهال خودداری شود.
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