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1. کمپوست و مالچ

1. من در مورد تهیه کمپوس�ت اطالعات خاصی ندارم، ولی بس�یار مایل هس�تم که 
این کار را خودم انجام دهم. برای شروع، چه باید کرد؟

کمپوس��ت خوب و مناس��ب بهترین دوست برای یک باغبان اس��ت . کمپوست می تواند مواد 
غذایی را آهس��ته به خاک اضافه نماید و باعث بهبود بافت خاک به ویژه در خاک های  ش��نی 
و رس��ی شود. کمپوس��ت مکملی بسیار غنی و س��ودمند برای بهبود، بهسازی و تقویت خاک 
اس��ت و به این دلیل آن را طالی س��یاه می نامند. در واقع کمپوس��ت از یک سری مواد کربن دار 
و نیتروژن دار تشکیل ش��ده  است. موادی مثل کاه و کلش، علف خشک، برگ ها ،خاک اره و... 
دارای ذخایر کربن و موادی مانند بخش های آبدار و شاداب گیاهان سبز نظیر علف و خرده های 
چمن، برگ ها و گل های دائمی هرس ش��ده و س��بزیجات، غنی از نیتروژن هس��تند.  اگر شما 
تمایل دارید که ذخیره نیتروژن را در کمپوست افزایش دهید می توانید از کود دامی یا حتی خون 

حیوانات )کش��تارگاه ها خون جمع آوری شده 
را به صورت پودر تولید می کنند( یا پنبه دانه 
که به صورت خوراک ب��رای حیوانات به کار 
م��ی رود، اس��تفاده نمایی��د. توجه داش��ته 
باش��ید که از اضافه کردن قطعات گوشت، 
اس��تخوان، روغ��ن و چربی به کمپوس��ت 
پرهیز کنی��د زیرا باعث جل��ب جوندگان و 

آفات خواهد گردید.

2. آی�ا می ت�وان از گیاه�ان آفت زده و بیمار و ی�ا از علف های ه�رز دارای بذر، برای 
استفاده درکمپوست استفاده کرد؟

بعضی معتقدند گرمایی که در حین تجزیه کمپوست ایجاد می گردد باعث ازبین رفتن بیماری ها 
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و آفات خواهد شد، اما بعضی دیگر معتقدند این یک 
ریس��ک اس��ت و نباید این مواد را به توده کمپوست 

اضافه کرد.
باغبان ه��ای حرف��ه ای از مخ��ازن نگه��داری 
کمپوس��ت اس��تفاده می کنند، ام��ا ش��ما می توانید 

کمپوس��ت را به صورت توده ای ساده روی هم انباش��ته کنید. هر روشی که داشته باشید، نکته 
مهم این اس��ت که محلی بسته با امکان تردد راحت و دسترسی به منبع آب )برای مواقعی که 

کمپوست خشک می شود( را برای انباشت  انتخاب کنید.
توده کمپوس��ت، به صورت متناوب و الیه الیه با خاک درس��ت می شود؛ می توانید نیتروژن 
را به صورت کود به آن اضافه کنید. پوس��یدن کمپوس��ت با ایجاد بوی بد شروع می شود. برای 
کاهش این بو می توانید روی کمپوست خاک بپاشید. برای فعالیت بهتر موجودات میکروسکپی 
بهتر اس��ت که کمپوس��تی که از قبل تهیه شده اس��ت، به توده جدید اضافه شود. اضافه کردن 
آب برای حفظ رطوبت در روزهای خش��ک ضروری اس��ت، به ش��رط اینکه کمپوست را خیلی 
خیس نکنید. به یاد داشته باشید که هوادهی و همزدن توده کمپوست بسیار ضروری است. اگر 
این کار را انجام ندهید کمپوست به کندی درست می شود و زمان زیادی را از شما خواهد گرفت.

3. چطور می توان محلی برای جمع آوری کمپوست ساخت؟ لطفا راهنمایی کنید.

ش��ما می توانید محفظه کمپوس��ت را با هر چیزی که در دس��ترس دارید بسازید. اما نکته مهم 
این اس��ت که  محفظه شما باید خیلی جالب به نظر برسد 
و ی��ک وصله ناجور ب��ه باغ و یا حیاط ت��ان اضافه نکند. 
س��عی کنید گوش��ه یا محل��ی دنج را انتخ��اب کنید. اگر 
چنی��ن محلی ندارید باید کمی خرج کنید. همخوانی بدنه 
محفظه با محیط اطراف خیلی مهم اس��ت. س��عی کنید 
از هم��ان مصالح یا چیزهایی ش��بیه به آنه��ا برای ایجاد 

محفظه کمپوست استفاده کنید. 
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4. چگونه می توان س�رعت تجزیه کمپوست برگ های پاییزه را تسریع کرد تا بتوان 
از کود حاصله از آن در بهار استفاده کرد؟

ش��ما برای انجام این کار چند عامل را باید در نظر 
داشته باش��ید. برگ های پاییزه کربن باالیی دارند 
و برای اینکه بتوان س��رعت تجزیه را افزایش داد 
الزم اس��ت به توده کمپوس��ت، نیتروژن نیز اضافه 
ش��ود. افزایش میزان نیتروژن توده از طریق اضافه 
کردن چمن های چیده ش��ده و یا دیگر گیاهان سبز 

امکان پذیر اس��ت. اما ممکن اس��ت گیاهان سبز در پاییز دوره زندگی کوتاهی داشته باشند و یا 
اینکه ش��ما به میزان کافی گیاه س��بز در اختیار نداشته باش��ید و در نتیجه نتوانید برای افزایش 
س��رعت تجزیه، گیاه کافی فراهم آورید. در این صورت ش��ما می توانید از کودهای نیتروژن دار 

مانند اوره استفاده کنید.
کمپوس��ت برای تجزیه مناس��ب نیاز به گرما دارد اما در پاییز عمومًا با کاهش دما روبرو 
خواهیم بود، از طرفی گرمای توده کمپوس��ت از داخل توده تولید می گردد. اگر ش��ما بتوانید با 
اعمال یک مدیریت دقیق تقسیم بندی متعادلی در توزیع  دما داشته باشید به تجزیه یکنواخت 
ت��وده کمک زی��ادی خواهید نمود. از روش های مؤثر برای ای��ن کار برگرداندن و هم زدن توده 
به صورت هفته ای و جابه جاکردن بخش های س��رد توده با بخش های گرم درونی اس��ت. حفظ 
رطوبت توده نیز نکته ای اس��ت که نباید فراموش ش��ود. شما با انجام این کارها می توانید یک 
کمپوس��ت قابل اس��تفاده در بهار داشته باشید که البته نیاز به ش��کیبایی و انجام دادن مراحل 
فوق می باش��د، درغیر این صورت برگ ها زمان زیادی برای تولید کمپوست نیاز خواهند داشت. 
البته توجه داش��ته باش��ید ایجاد پوش��ش بر روی توده برای حفظ گرما، موجب کاهش هوای 
داخل توده شده که بدین ترتیب باعث اختالل و کاهش فعالیت میکروب های هوازی  به عنوان 
عوامل اصلی تجزیه هوازی  شده که نهایتًا زمان تولید کمپوست افزایش و مرغوبیت آن کاهش 

می یابد. 
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5. در فضای س�بز جلوی منزلم که به تازگی احداث شده است چمن کاری در قسمت 
جلویی و گونه های دائمی و بوته ها در قسمت پشت قرار دارند. من اطراف گیاهان را 
با اس�تفاده از مالچ پوش�انده ام. اما یک هفته قبل یک توده کف مانند زردرنگ روی 
مالچ ها ظاهر ش�ده است که منظره خوش�ایندی ندارد. به نظر شما آنها چه هستند و 

چطور می توان از شرشان خالص شد؟

به نظر می رس��د آن چیزی که شما بر روی 
مالچ مشاهده کردید یک الیه نازک از قارچ 
انگلی ساپروفیت باشد. حدس من این است 
که ش��ما چمن و گیاهان جدی��د را بیش از 
حد آبیاری می کنید زیرا این قارچ عمومًا در 
مناطقی با رطوبت زیاد رشد می کند. نگران 

نباش��ید نیازی به جدا کردن بخش های آلوده ش��ده نیست زیرا این قارچ ها نمی توانند به چیزی 
صدمه بزنند و خودشان در هوای گرم و خشک و کم رطوبت ناپدید می شوند. ولی اگر رطوبت 
در حدی باشد که قارچ به رشد ادامه دهد بایستی آن قسمت ها را جدا کرد و نیز چنانچه در آن 
منطقه زه کش ضعیف بوده و آب بسیار دیر در زمین  نفوذ می کند، سرعت گسترش قارچ بیشتر 
خواهد ش��د. با آبیاری کمتر و ایجاد زه کش می توانید از رش��د قارچ پیش��گیری کنید. همچنین 
می توانید با یک ش��ن کش باغبانی کف زردرنگ روی توده قارچ را جمع آوری کنید که منظره 
نامطلوبی نداش��ته باش��د. میسلیوم های قارچ برای رشد و اس��تقرار به چیپس های چوب عالقه 
دارند بنابراین بهتر اس��ت یکس��ال قبل از استفاده، با پخش کردن آن به مالچ فرصت بدهیم تا 

از آلودگی قارچی پاک گردد.

6. چه نوع مالچی برای استفاده به عنوان یک مالچ دائمی مناسب است؟

کشور ما دارای اقلیم های متفاوتی است. ما باید بررسی کنیم که چه نوع مالچی مناسب منطقه 
ما است. 

مالچ در کنترل علف های هرز، حفظ رطوبت خاک، اعتدال درجه حرارت خاک، تأمین ذخیره 
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غذایی و پوشاندن سطح خاک نقش بسزایی دارد. اغلب مالچ های ارگانیک مانند قطعات پوست 
یا برگ گیاهان مانند پوست باقال یا لوبیا یا برگ های سوزنی درختان کاج در قسمت هایی که 
به صورت دائمی اس��تفاده می ش��وند بس��یار خوب عمل می کنند. اما بهتر است با تکیه بر منابع 
چوبی اطراف از چیپس چوب به صورت دائمی اس��تفاده کرد. دراین صورت بافت درش��ت را به 

قطعات کوچکتر خرد کرده و تراشه ها را برای پوسیدگی سریعتر با نیتروژن مخلوط می کنیم.
برای نگهداری مناس��ب بهتر اس��ت ارتفاع مالچ بیشتر از 10-5 س��انتی متر نباشد زیرا در 
این ارتفاع جوندگان نمی توانند مخفی ش��وند و به گیاه خس��ارت وارد کنند. اما اگر کمتر از این 
حد اس��تفاده کنید علف های هرز می توانند رش��د کنند. اگر بیشتر از این حد استفاده کنید ضمن 
خطر جوندگان مانع رس��یدن اکس��یژن کافی به منطقه ریشه خواهید شد. در محل های ویالیی 
یا خانه هایی که بدنه یا س��تون های چوبی دارند بهتر اس��ت مالچ ریزی با دیوار و س��تون چوبی 
منزل حداقل 30-15سانتی متر فاصله داشته باشد، ضمناً به دلیل تجزیه مالچ توصیه می گردد هر 

دوسال درمیان مالچ دهی انجام شود.

7. من در ارتباط با استفاده از خرده  گراس ها )مثل چمن های زده شده( به عنوان مالچ 
اطالع�ات متناقضی ش�نیده ام.  من در اط�راف درختانم از این مالچ اس�تفاده کردم.  
بعضی از دوس�تانم می گویند برای درختان مفید اس�ت ولی بعضی آن را عامل شیوع 

بیماری می دانند. به نظر شما کدام صحیح است؟
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مالچ مناس��ب برای درختان ش��امل چیپس 
چوب، س��وزن های کاج و تکه های پوس��ت 
درخت��ان اس��ت. از گراس ها نی��ز می توانید 
اس��تفاده کنید به شرط اینکه ضخامت کمی 
داش��ته باش��ند. اگر ش��ما از مالچ گراس در 
الیه ه��ای زیرین مالچ های دیگر اس��تفاده 

کنید ممکن اس��ت مانند یک سطح به هم پیوس��ته مانع نفوذ مناسب هوا به داخل خاک گردند 
و نهایتًا پوس��یده ش��ده و بوی بدی تولید کنند. اگر گراس ها آلوده به علف کش باشند می توانند 
به گیاهان صدمه وارد کنند. خرده های گراس و دیگر مالچ های ارگانیک مس��تقیمًا به درختان 
صدم��ه نمی زنن��د بلکه در زمس��تان پناهگاهی ب��رای جوندگانی که از پوس��ت درختان تغذیه 
می کنند، خواهند بود. برای کاهش اثر جوندگان در زمس��تان نباید مالچ به تنه درختان بچسبد. 

پیچیدن تنه درختان با یک پوشش سخت می تواند باعث کاهش خسارت جوندگان شود .

8. امروزه فروش�ندگان مالچ های مختلفی در بازار معرفی می کنند چطور می توان از 
کیفیت و خوب و بد بودن آنها مطمئن شد؟

مالچ ه��ا اثرات متنوعی دارند. تضعیف علف ه��ای هرز، افزایش مواد غذایی و کمک به گیاهان 
برای تحمل شرایط سخت مانند گرما و سرما. بسیاری از مواد می توانند به عنوان مالچ استفاده 
ش��وند. ممکن اس��ت شما از تکه های پوس��ت درختان، برگ ها، خاک برگ، کمپوست، و سنگ 
کوچ��ک یا بزرگ، خرده های چمن، تکه های روزنامه یا مقوا، علف های هرز جمع ش��ده )بدون 

بذر( یا بقایای پارچه ها یا هر چیز دیگری که پوشش دهنده باشد به عنوان مالچ استفاده کنید.
مالچ های ارگانیک از موادی که قباًل زنده بوده اند، س��اخته ش��ده اند نظیر گراس ها یا حتی 
درختانی که در یک محیط مرطوب مثل مناطق باتالقی پوسیده شده اند و اینها همه می توانند 

به شما در بهبود وضعیت باغچه یا باغتان کمک کنند. 
ممکن اس��ت شما حرف های نادرس��ت یا درستی در ارتباط با مالچ ها به خصوص مالچ های 
ارگانیک بش��نوید. خیلی از این اظهارنظرها برمی گردد به نیاز مالچ به نیتروژن برای شکس��تن 
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ترکیبات ساختمانی اش، اگر نیتروژن مورد نیاز موجود نباشد مالچ این عنصر را از خاک برداشت 
می کن��د و ای��ن باعث کاهش نیتروژن خاک و اثرات آن بر گیاهان می گردد. بنابراین بایس��تی 
ب��رای جب��ران کمبود به خاک ک��ود نیتروژن را اضافه کرد. اس��تفاده از کمپوس��تی که در آن 
کمپوس��ت قبلی اضافه گردیده روش مناسبی است زیرا باعث توازن مواد غذایی برای گیاهان 
ش��ما بدون برداش��ت نیتروژن از خاک خواهد شد. ضمنًا مالچ یک محیط مناسب برای فعالیت 
کرم های خاکی اس��ت که تمایل به لغزیدن بین الیه های خاک را داشته و باعث هوادهی بین 
این الیه ها در خاک می ش��وند و با به جا گذاشتن ورمی کمپوست موجب ایجاد خاک های بسیار 
غنی در پش��ت س��ر خود می گردند. اما باید اعتراف کنیم که مال��چ تنها مأمن کرم های خاکی 
نیست بلکه دیگر کرم ها و حلزون ها که آفت محسوب می گردند نیز در مالچ ها فعالیت خواهند 
داش��ت. ضمنًا ممکن اس��ت با حمل این مالچ ها دیگر نقاط س��الم باغ نیز آلوده شود. اما اثرات 
معجزه آس��ای مالچ ها آنچنان مشهود و ثابت شده است که یک باغبان حرفه ای نمی تواند از آن 

صرف نظر کند.

9. م�ن در مورد میزان اس�تفاده از مالچ اطالعاتی ندارم. آی�ا در این مورد فرمول یا 
قانون خاصی وجود دارد؟

ش��کل مالچ ه��ا ب��رای خری��دار می توان��د 
گیج کننده باش��د اما یک فرمول نسبتًا ساده 
وج��ود دارد که می تواند ب��رای تمام مالچ ها 
چه ارگانیک، چه غیر ارگانیک مورد استفاده 

قرار گیرد.
مساحت: شما برای اینکه بتوانید میزان 

مالچ مورد نیاز را محاس��به کنید، نیاز به دانس��تن سطح مورد اس��تفاده دارید.عمومًا عمق مالچ 
10-5 س��انتی متر اس��ت و اینکه مالچ با هر عمقی که باشد بایستی از تنه درخت فاصله داشته 

باشد.
محاس��به: این یک کار بسیار س��اده است . اول سعی کنید اگر زمین شما شکل مشخصی 
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ندارد آن را به قطعاتی که فرمول مس��احت مش��خص دارند تقس��یم کنید مثاًل مس��تطیل که 
می ش��ود طول × عرض. بعد از محاس��به سطح و مشخص نمودن عمق مالچ، حجم مالچ مورد 

نیاز به راحتی محاسبه می گردد.

10. من یک باغ دارم که برای محافظت گیاهان در زمستان آن را با برگ ها پوشاندم، 
وقتی بس�تر را تمیز می کردم متوجه ش�دم گیاهان، بدون حضور نور در زیر برگ ها 
با س�اقه های بسیار ظریف و برگ های زرد و سفید ش�روع به رشد کرده اند، آیا آنها 

می توانند به خوبی رشد کنند؟

اگرچه ظاه��ر گیاهان صدمه دی��ده به نظر 
می رس��د، اما این مس��ئله زیاد جدی نیست 
و نبای��د ش��ما را نگران کن��د. همان طورکه 
گفتید طویل ش��دن و زردی ساقه و برگ ها 
به دلیل کمبود نور بوده اس��ت. بعد از حذف 
برگ ه��ا و دریافت نور خورش��ید، همه چیز 
طبیعی خواهد ش��د. در آین��ده، کمی زودتر 

رش��د گیاهان چندساله تان را در زیر مالچ بررسی کنید. اگرمالچ مدت زیادی روی گیاهان شما 
بماند ممکن اس��ت جوانه های دائمی خفه ش��وند، افزایش رطوبت در زیر مالچ باعث پوسیدگی 

گیاهان خواهد شد. 

11. من روی گیاهان کمی حس�اس به سرما مانند گیاهان پوششی در زمستان، مالچ 
ریخته ام. چه زمانی باید این مالچ را از روی گیاهان برداشت؟

معمواًل، شما باید قبل از پایان زمستان و شروع بهار، مالچ ها را از روی گیاهانتان بردارید. البته 
بهتر اس��ت کنترل نمایید که رشد گیاهان زیر مالچ ش��روع شده باشد. بهتر است هرچند وقت 
یکبار مالچ را کنار بزنید و گیاهان  زیرین را بررس��ی کنید. به خصوص اگر قارچ ها را مش��اهده 
کردید باید بالفاصله مالچ را بردارید. ممکن است این سؤال پیش بیاید که هنوز هوا کمی سرد 
است و احتمال دارد گیاهان صدمه ببینند. در نگاه اول شاید درست باشد ولی باید بدانید گیاهان 
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شما در زیر مالچ تا حدودی مقاوم هستند و همین که در زمستان سخت زیر مالچ دوام آورده اند 
خ��ود گواه این ادعا اس��ت، کنار زدن مالچ در واقع یک نوع س��ازگار کردن با محیط جدید نیز 
می باشد. شاید در روزهای اول به دلیل تنش واردشده به گیاه توقف یا کندی رشد اتفاق بیفتد، 
اما به زودی رشد جدید با سرعت بیشتری از قبل شروع خواهد شد. درصورتی که احتمال وقوع 
سرمای دیررس بهاره وجود دارد، تمام مالچ ها را از محل انتقال ندهید و مقداری مالچ درحدی 

که بتواند رشد جدید را پوشش دهد تا برطرف شدن خطر سرما نگه دارید.

12. من به بس�تر گل ها در منزلم چیپس چ�وب اضافه کرده ام آیا این چوب ها ممکن 
است پتانسیل خطر وجود موریانه ها را در منزلم افزایش دهند؟

موریانه ها به چوب های س��خت و پوس��ت 
چ��وب حمل��ه می کنند، پ��س مالچ چیپس 
چوب ه��م می تواند غذای مناس��بی برای 
آنها باشد. صدای تغذیه موریانه از زیر توده 
مالچ  که به خوبی قابل شنیدن است و خاک 
لوله شده عالئم خوبی برای اطالع یافتن از 
حضور آنهاس��ت. در ضمن اگر در منزل یا 

باغ ش��ما س��ازه ای چوبی مثل یک آالچیق وجود دارد، حتمًا  باید چیپس چوب حداقل 15-30 
سانتی متر از آن فاصله داشته باشد. پس  میزان خسارت بستگی به خودتان نیز دارد زیرا همین 
آگاهی اندک از موریانه در محیط باز به راحتی می تواند اس��تفاده از چیپس چوب را برای ش��ما 

بدون هیچ گونه دغدغه ای میسر سازد.

13. ما در شمال کشور زندگی می کنیم، سال گذشته در اطراف ساختمان و در بستر 
گیاهان مقداری مالچ ریخته بودیم. به تازگی متوجه ش�دم نقطه های  سیاه نازکی در 
اطراف منزلم ایجاد شده است. آیا این نقطه ها از مالچ ها به وجود آمده اند؟ چطور باید 

از شر آنها خالص شد؟

به نظر می رس��د در مالچ، قارچ تفنگی یا توپخانه ای )Sphaerobolus stellatus( توسعه یافته 
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اس��ت. ش��ما باید مالچ را از منزل فاصله می دادید اما نگران نباشید نقطه های سیاه، اسپورهای 
قارچ هس��تند. این قارچ مثل یک توپخانه قادر اس��ت اس��پورهای خودش را به سطوح روشن 
دیوارها، ماش��ین ها و فنس ها پرتاب کند. این اس��پورها به اطراف می چس��بند و به سختی هم 
می ش��ود آنها را جدا کرد. این قارچ در مالچ هایی که خرده چوب در آنها بیش��تر وجود دارد و در 
شرایط سرد و مرطوب توسعه می یابد. قسمت هایی که هنوز کمرنگند یا کاماًل مشخص نیستند 
را می توانید با مواد پاک کننده صابونی ضد قارچ تمیز کنید. این مسئله که برای شما پیش آمده 
ممکن است برای هر کس دیگری هم در هر کجای کشور در رطوبت باال و در فصل پرباران 
پیش بیاید. ممکن است این لکه ها را روی آلومینیوم هم ببینید. برای تمیز کردن آنها می توانید 
از پاک کننده هایی که برای تمیز کردن رنگ اتومبیل کاربرد دارد اس��تفاده کنید. مالچ پوس��ت 

کاج، سکویا، سدروس وسرو به نظر می رسد که مقاوم به قارچ ها هستند.

14. خوش�بختانه فروش�گاه های لوازم باغبانی گس�ترش پیدا کرده ان�د و مالچ های 
متنوعی را ارائه می کنند حتی مالچ ها و خاک های خارجی، ش�ما چه توصیه ای برای 
خرید این گونه کاالها دارید و از طرفی من کجا می توانم مواد مناسب برای تولید یک 

مالچ مناسب را تهیه کنم؟

اینکه فروش��گاه ها زیاد ش��ده اند و تنوع باال رفته اس��ت، نکته خیلی خوبی اس��ت اما اکثر شما 
دوس��تان ک��ه از من و همکارانم س��ؤالی داری��د باغبانی را به عنوان ی��ک فعالیت مفرح جهت 
س��پری کردن اوقات فراغت و بهره گیری از اثرات ش��فابخش روحی و روانی آن تلقی می کنید 
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که من را در ابراز نظرم ش��جاع  تر می کند. راستش را بخواهید 
تولیدکنن��دگان ب��زرگ و صنعتی کمتر به این مس��ائل توجه 
می کنند. دوس��ت عزیز هر محیطی ب��رای اینکه پایدار بماند 
بهتر اس��ت که به صورت یک چرخه مواد نگهداری ش��ود. در 
واقع وقتی شما در باغ یا باغچه تان قدم می زنید، انواع مالچ و 
کود را می بینید. تکه های کوچک پوس��ت میوه ها، چوب های 
شکسته ش��ده، پوس��ت درختان، علف های هرز وجین ش��ده، 
زباله های خانگی از پوس��ت میوه ه��ا گرفته تا آجیل و ... )غیر 
از چربی ها( و برگ های خزان شده درختان، اینها همه موادی 
اس��ت که یا باید به خاک برگردن��د یا می توانند به عنوان مالچ 
به شما کمک کنند. مطمئن باشید در هر سطحی هم که باشد 
درصورتی که بقایای گیاهی دور ریخته نش��وند می توانند نیاز 
همان س��طح را تأمین کنند. حال چون باید به س��ؤال ش��ما 

ج��واب بده��م به اختصار کلیاتی را مطرح خواهم کرد. امروزه به خصوص در اواخر زمس��تان یا 
اوایل بهار فروشگاه ها اقدام به عرضه انواع مالچ ها می نمایند، عمومًا شما می توانید این مالچ ها 
را به صورت فله ببینید. بعضی از فروش��ندگان این مالچ ها را با خاک به عنوان کود آلی مخلوط 
می کنند، اما اگر چنین اقدامی صورت گرفت فقط مراقب باشید مالچ یا کود آلی کاماًل پوسیده، 
عاری از قارچ یا برگ س��وزنی برگان باش��د )برگ سوزنی برگان پوسیده شده برای مالچ اشکالی 

ندارد(.
مالچ های غیر آلی مانند انواع سنگ ها نیز ارائه می گردند که بایستی دقت شود از سنگ های 

آهکی تا حد امکان استفاده نشود.  
مس��ئله مهم محاسبه س��طح مورد نیاز و خرید مالچ مورد نیاز برای آن سطح می باشد که 
هم از نظر اقتصادی مهم است و هم اینکه اگر کمتر خرید نماییم در واقع کمتر از اثرات مورد 
انتظار مالچ بهره گرفته ایم و در واقع هزینه مان را هدر داده ایم و اما اگر بیش��تر بخریم باز هم 

به دلیل ایجاد مشکل برای گیاه متضرر خواهیم شد. 
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یادآوری:عم��ق مال��چ حداکث��ر 10-5 س��انتی متر و فاصل��ه از تن��ه درخت��ان و فاصله از 
ساختمان های چوبی 30-15 سانتی متر.

مالچ های خارجی در بازار عمدتًا از فراورده های نارگیل با نام تجاری کوکوپیت اس��ت که 
در باغبانی حرفه ای مصرف زیادی دارد و مالچ بس��یار خوبی اس��ت؛ لیکن بسیار گران و برای 
کارهای کوچک تقریبًا غیر اقتصادی است. اگر شما می خواهید از اینگونه مالچ ها استفاده کنید، 
برای اثرگذاری مناس��ب بهتر اس��ت آن را با دیگر مالچ ها نظیر پوست درخت، چیپس چوب و 
سوزن کاج ها مخلوط کنید تا عالوه بر کاهش قیمت، اثر گذاری مالچ را در درازمدت زیاد کنید.

15. من مقداری مالچ پالس�تیکی از جنس الس�تیک ماش�ین دارم. آنها به نظر شبیه 
مالچ های ارگانیک هس�تند و به نظر می رس�د که مغایر محیط زیست نمی باشند، آیا 

استفاده از آنها مجاز است و منعی ندارد؟

مالچ های پالس��تیکی اغلب برای زمین های بازی مدارس، مراکز ورزش��ی و پارک ها اس��تفاده 
می ش��ود و همین طور به دلیل خاصیت اسفنجی در تشک های ورزشی که فرد روی آنها سقوط 
می کن��د، ب��ه کار می رود. این خرده الس��تیک ها اغلب جهت ایجاد منافذ ری��ز و خلل و فرج در 

خاک های رسی استفاده می شوند.
مش��کل عمده مواد پالس��تیکی بو و تجزیه ناپذیری آنها در محیط زیست است، مالچ های 
ارگانیک با تجزیه شدن به افزایش مواد غذایی و اصالح ساختمان خاک کمک می کنند. یکی 
دیگر از مش��کالت، جمع آوری دشوار مالچ از س��طح زمین و کاشت مجدد گیاهان در این گونه 

زمین هاست. 
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16. من اخیراً، یک درخت نزدیک درب ورودی منزلم کاش�ته ام. آیا مالچ دهی اطراف 
تنه مناس�ب اس�ت یا اینکه بهتر اس�ت علف های هرز در اطراف درخت به حال خود 

رها شود؟

یک الیه مالچ به قطر 10-5 سانتی متر اطراف درختان 
تازه کاشته ش��ده، می تواند باعث کاهش هدررفت آب 
ش��ود و به ذخیره نس��بی آن کمک نمای��د. مالچ از 
 تنش گیاهان در مقابل خشکی جلوگیری می نماید و 
درنتیجه علف های هرز نمی توانند با درختان در جذب 
مواد غذایی رقابت کنند. حلقه مالچ اطراف تنه درخت 

می تواند پوس��ت تنه را در مقاب��ل تیغه چمن زن حفظ کرده و درنتیج��ه مانع نفوذ بیماری ها و 
 حش��رات از مح��ل این زخم ها به درختان گردد. بهتر اس��ت دایره محیطی��ه مالچ حدود 7-10 
س��انتی متر از درخت فاصله داشته باش��د تا بتوان به راحتی تنه را از گزند حیوانات جونده مانند 

موش محافظت کرد.

17. من مقداری مالچ بسته بندی ش�ده از گل فروش�ی خریده ام، بعداً که در کیس�ه را 
باز کردم بوی نامطبوعی داش�ت. من از این مالچ اس�تفاده کردم و گیاهانم متأسفانه 
خشک ش�دند. فروشنده این بو را طبیعی دانسته و خشک شدن گیاهان را به عامل 
دیگری نسبت داد. به نظر شما مالچ مشکل داشته یا عامل دیگری سبب خشکیدگی 

شده است؟

بلی ممکن اس��ت مالچ مناسب نباش��د. تجزیه بی هوازی یا بدون حضور اکسیژن در مالچ های 
ارگانیک نظیر چیپس چوب می تواند یک سری فراورده ها نظیر  الکل و اسیدهای آلی تولید کند 
که برای گیاهان سمی است و حتی موجب خشک شدن آنها می شود. این حالت در  کیسه هایی 
که با مالچ تازه یا نپوس��یده با رطوبت باال پر ش��ده اند بیشتر دیده می شود؛ در واقع شما مالچی 

خریده اید که سمی بوده است.
مالچ خوب، بوی خوش آیند هوموس��ی دارد و مالچ اس��یدی یا غیرهوازی بوی تند و قوی 
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)بوی ترش��یدگی(. ش��ما نباید یکباره این مالچ را 
استفاده می کردید، ابتدا باید مالچ را به صورت یک 
الیه نازک روی خاک پهن می کردید یا اگر چنین 
امکانی نداش��تید دپو مال��چ را هوادهی کرده و در 
نهایت بعد از اینک��ه تجزیه کامل گردید وبوی بد 
مالچ از بین رفت، آبش��ویی نموده و بعد از خشک 

شدن استفاده می کردید.
مالچ های س��می موجب کلروز یا زرد شدن و 

نهایتًا خش��کیدگی برگ ها می گردد. این اثرات به دلیل مسمومیت گیاه است اما تماس مستقیم 
مالچ سمی با گیاه نیز موجب خشکیدگی گیاهان خواهد شد.

18. با توجه به ش�رایط آب و هوایی کش�ورمان و کمبود آب، آیا استفاده از مالچ را در 
فضای سبز توصیه می کنید؟

م��ا ب��رای  گس��ترش  و نگه��داری فضای س��بز 
ش��هری با مشکالتی روبرو هستیم از جمله کمبود 
آب،نوس��انات دمایی، تبخیر و تعرق باال، بارندگی 
کم، خاک ه��ای نامطل��وب و ...لذا بای��د به دنبال 
راهکارهایی باش��یم ک��ه بتوانی��م از منابع موجود 

استفاده بهینه داشته باشیم. یکی از راهکارهای توصیه شده برای حفاظت و اصالح خاک؛ حفظ 
رطوبت خاک، دسترس��ی بیشتر گیاه در جذب آب، متعادل سازی دمای خاک، کاهش تبخیر از 
س��طح خاک، سهولت در نفوذ آب، کاهش فرسایش خاک و کاهش علف های هرز و در برخی 
موارد بهبود بصری فضاهای طراحی ش��ده، اس��تفاده از مالچ های آلی و غیر آلی در فضای سبز 
اس��ت. به نظر من در هر منطقه باید بر روی انتخاب بهترین ماده جهت مالچ بررسی و تحقیق 
انجام ش��ود.  به عنوان مثال طبق تحقیقاتی که در س��ازمان پارک ها و فضای س��بز شهرداری 
مشهد با همکاری گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی انجام شد، اثر چهار نوع 
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مالچ چیپس چوب، کمپوس��ت زباله شهری، خاک اره و سنگریزه در بستر گل رز و گل جعفری 
بررسی شد و درنهایت با توجه به اندازه گیری صفاتی چون درصد رطوبت وزنی، درجه حرارت 
خاک، رش��د علف هرز، وزن تر و خش��ک گیاه به این نتیجه رس��یدند که اس��تفاده از خاک اره 
به دلیل حفظ رطوبت خاک و کاهش تنش رطوبتی خاک به رشد بیشتر گیاه در مناطق خشک 
و نیمه خش��ک کمک زیادی می کند. بررسی ترکیبات مختلف در شرایط آب وهوایی متفاوت و 
آش��نایی با انواع مالچ ها و معایب و مزایای آنها می تواند اس��تفاده از آنها را به ش��کل مؤثری در 

فضای سبز گسترش دهد و به صرفه جویی منابع آبی کمک قابل توجهی نماید.
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2. خاک و بستر کاشت

19. خاک زمین در منطقه ما شنی و هوا آفتابی است. آیا برای پرورش گیاه باید خاک 
را تعویض نمود؟ آیا می توانید تعدادی گیاه مقاوم به این شرایط را معرفی کنید؟

نی��ازی ب��ه تعویض خاک نیس��ت، ش��ما می توانید 
بخش��ی از خ��اک را اص��الح کنید. ب��رای این کار 
می توانید مواد آلی کاماًل پوسیده مانند کود دامی با 
برگ های پوسیده،کمپوست خانگی، پیت موس و... 
را به ضخامت 7-5 سانتی متر، به خاک اضافه کنید 
و ای��ن مواد را تا عمق 20-15 س��انتی متر با خاک 

مخلوط کنید. باید به یاد داش��ته باش��ید که در انتخاب گیاه محدودیت دارید و باید از گیاهانی 
استفاده کنید که تحمل چنین شرایطی را داشته باشند. عاقالنه ترین کار شناخت گیاهان بومی 
منطقه است تا بتوان بهترین انتخاب را داشت. در شرایط کم آبی گیاهان مقاومی مانند درمنه، 

بومادران، رزماری و سدوم ها پیشنهاد می شوند.

20. به من گفته ش�ده کاش�ت گیاهان روی بسترهای بلند و برجس�ته بهتر از زمین 
پست است. آیا این درست است؟

بس��ترهای برجس��ته یک محیط عالی برای گیاهان هس��تند، 
زهکش بهتر و زودتر گرم ش��دن خ��اک در بهار از خصوصیات 
برتر اینگونه بس��ترها اس��ت. زهکش بهتر، احتمال پوس��یدگی 
ریش��ه را کاهش می ده��د. افزایش تراکم کاش��ت نیز از دیگر 
خصوصیات آن می باش��د، افراد به دلیل برجس��ته بودن س��طح، 
تمایل��ی به راه رفتن روی این س��طوح را ندارن��د که در نتیجه 
فش��ردگی کمتری در این خاک ها دیده می شود. عملیات شخم 
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و کاشت و داشت روی این سطوح راحت تر قابل انجام است. زیرا فاصله باغبان با سطح کمتر 
و به گیاهان نزدیک تر است. 

21. من می خواهم از بس�ترهای بلند و برجس�ته برای کاش�ت گیاهان استفاده کنم. 
چگونه می توان آنها را ساخت؟

ش��ما می توانید از چوب برای س��اخت این بس��ترها اس��تفاده کنید زیرا ارزان قیمت، طبیعی و 
جذابند. اگر شما تمایل به کشت گیاهان خوراکی مانند سبزی ها را دارید بهتر است از چو ب های 
طبیعی مقاوم به پوس��یدگی مانند سرو، اقاقیا یا چوب های کاج و چوب های فناوری شده که به 
پوس��یدگی مقاوم هس��تند استفاده کنید. ممکن اس��ت که این چوب ها در طی گذشت زمان با 
مشکالتی روبرو شوند، لیکن درصورتی که چوب ها از درون عایق شوند و از بیرون هم ساالنه 

با روغن جال آغشته گردند حداقل 15-10 سال عمر مفید خواهند داشت.

مراحل ساخت
اولین کار مش��خص نمودن اندازه بستر است. اگر شما برای این کار برنامه ای ندارید من به شما 
یک پیشنهاد می دهم. اگر امکان دسترسی شما از هر طرف به بستر کاشت یا جعبه گل میسر 
اس��ت، می توانید عرض کار را حدود 120 س��انتی متر انتخاب کنید. اگر دسترسی از یک طرف 
امکان پذی��ر اس��ت ع��رض کار را به 90 س��انتی متر کاهش دهید. برای عم��ق کار نیز در نظر 
داشته باش��ید، گیاهان برای رش��د ریشه نیاز به حداقل 30-15 سانتی متر عمق دارند؛ بهتر است 
بیشتر از این عمق را در نظر بگیرید، به دلیل اینکه جعبه گل هیچ زمانی پر از خاک نمی شود.

چنانچه تمایل دارید کس��ی با ویلچر نیز از این جعبه گل اس��تفاده کند، بهتر اس��ت جعبه 
گل باالی یک دیوار با ارتفاع حدود 60 س��انتی متر و عرض 90 س��انتی متر قرار گیرد. در چنین 
مواردی بهتر اس��ت الوارها به زمین ثابت ش��وند، حداقل فاصله بین هر پیچ یا میخ برای ثابت 
کردن الوارها 120 س��انتی متر از کف اس��ت و بهتر این است که در فاصله 20-15 سانتی متری 

از سر و انتهای الوار هیچ میخی زده نشود.
میخ های چوبی گزینه مناس��بی برای این کار هس��تند و در صورت نبود اینچنین میخ هایی 
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می توان از یک میلگرد اس��تفاده نمود. بهتر اس��ت نیمی از ارتفاع میخ داخل زمین و نیمی در 
باالی زمین قرار گیرد. این کار به اس��تقرار بهتر کمک می کند. )گل میخ نبایستی به لبه جعبه 

گل نزدیک باشد، زیرا ممکن است موجب زخمی شدن دست شما موقع کار گردد.(
مرحله بعد پرکردن بستر کشت با خاک مناسب است. عمومًا خاک این جعبه گل ها سبک 
و غنی از مواد آلی هستند. نهایتًا کاشت و دیگر امور مربوط به داشت در ادامه کار انجام خواهد 

شد.

    

22. خاک باغچه من خیلی شنی است. برای اصالح آن چه کاری باید انجام دهم؟

بهترین روش برای بهبود خاک های باغبانی اضافه کردن مواد آلی مانند کمپوس��ت یا کودهای 
پوسیده دامی به خاک است. شما می توانید این مواد را از جایی خریداری کنید و یا اینکه خودتان 
کمپوست تهیه کنید. مواد آلی می توانند عامل مؤثری در اتصال ذرات خاک به یکدیگر و بهبود 
س��اختمان خاک باشند. مواد آلی بر روی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک تأثیرات 
مطلوب��ی دارند و باعث افزای��ش حاصلخیزی خاک و همچنین افزایش ت��وان نگهداری آب در 
خاک خواهند ش��د. برای نتیجه بهتر الزم اس��ت مواد آلی در طی فصل رشد در 2 یا 3 نوبت به 
خاک اضافه شود. به یاد داشته باشید که مشکل تنها خاک شنی نیست بلکه خاک های قلیایی یا 

اسیدی هم می توانند مشکل ساز باشند. به همین دلیل 
تعیین اسیدیته یا pH خاک یک امر ضروری است. 
 pH مواد آل��ی می توانند در تعدیل اث��رات مخرب
باال بس��یار مؤثر واقع شوند. توجه داشته باشید برای 
رفع اثرات س��وء pH باال ممکن است به یک سری 

کارهای تخصصی نیاز داشته باشید.
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23. من یک نمونه از خاک باغم را به آزمایش�گاه فرستادم نتیجه pH خاک برابر 8 و 
میزان نیتروژن و فس�فر نیز پایین بود. به نظر شما برای متعادل کردن وضعیت  خاک 

چه کاری باید انجام داد؟

اغلب pH برابر 6/5 بهترین محیط رش��د را برای 
گیاهان تأمین می نماید. برای اس��یدی کردن خاک 
و کاهش pH از موادی مانند س��ولفور یا سولفات 
آمونیم اس��تفاده می گردد. البته اس��تفاده از آن باید 
مطاب��ق دس��تورالعمل و مش��اوره ف��رد متخصص 
صورت گیرد. در ادامه می توانید برای اصالح خاک 

از موادی آلی مانند کمپوس��ت، کود پوس��یده دامی یا پیت موس اس��تفاده نمایید. به این نکته 
توجه داشته باشید که سطح نیتروژن خاک در مدت یک هفته تغییر می کند. زیرا نیتروژن یک 
عنصر قابل حرکت بوده و می تواند در خاک جابجا ش��ود. با اضافه کردن مواد آلی به خاک ما 
در واقع به افزایش س��طح  نیتروژن خاک کمک می کنیم. از دیگر روش های افزایش نیتروژن 
خاک، اضافه کردن س��ولفات آمونیم یا هر کود دیگر حاوی نیتروژن اس��ت. اما فسفر اغلب در 
خاک ثابت می باش��د و شما برای افزایش فسفر در خاک بایستی از کودهای حاوی فسفر مانند 
سوپرفسفات، سنگ فسفات، گرد استخوان یا هر ماده دیگری که در منطقه شما به کار می رود، 
استفاده نمایید. با توجه به حرکت بسیار ضعیف فسفر در خاک بهتر است فسفر در ناحیه جذب 

ریشه قرار گیرد.

24. م�ن ش�نیده ام خاک های گچی برای اصالح خاک های رس�ی مناس�بند .آیا این 
موضوع صحت دارد؟ اگر درست است چگونه باید از آن استفاده شود؟

جهت اصالح خاک های سدیمی معمواًل از گچ استفاده می شود. خاک های سدیمی، خاک هایی 
هستند که شوری آنها کم، مقدار سدیم تبادلی و واکنش خاک )pH( باال است. در خاک های 
سدیمی ذرات خاک پراکنده هستند و وجود سدیم مانع نزدیک شدن این ذرات به یکدیگر شده 
و از تشکیل ساختمان خاک جلوگیری می کند. کلسیم موجود در گچ دارای دو بار مثبت است و 
می تواند جایگزین سدیم شده و موجب نزدیک شدن ذرات رس و تشکیل ساختمان گردد. هر 
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چقدر دانه بندی خاک بیشتر باشد، نفوذ هوا و آب و 
ریشه راحت تر صورت می گیرد.  برای واکنش بهتر 
گچ با خاک بهتر اس��ت به صورت پودری باشد. اگر 
خاک رسی شما شور است می توانید از گچ به میزان 
اندک استفاده کنید. اما همانطور که قباًل گفته شد، 

بهترین روش اصالح خاک رس��ی اس��تفاده از مواد آلی نظیر کمپوس��ت، پیت موس، برگ های 
خردشده، کاه و کلش، خاک اره کمپوست شده یا کود پوسیده دامی است. 

25. تف�اوت بین کود خون یا پودر اس�تخوان چیس�ت؟ من ش�نیده ام آنها کودهای 
بس�یار مفیدی هستند، چگونه بایستی از آنها استفاده کرد و از کجا می توان آنها را 

تهیه نمود؟

ما  تصور خوبی از خون یا استخوان در ذهنمان نداریم و هردوی آنها فیلم های ترسناک را به خاطر 
ما می آورد. اما در واقع شما تعریف درستی از آنها شنیده اید. 
هر دو کود می توانند خاک را اصالح کنند و یکس��ری مواد 
مفید به خاک اضافه کنند. پودر اس��تخوان که از حیوانات 
خشکی زی تهیه می گردد می تواند باعث افزایش کلسیم و 
فسفر خاک شود. البته این کود شامل میزان کمی منیزیم، 
آهن، روی و دیگر عناصر ضروری برای گیاهان می باشد. 
از دیگ��ر عناصر مفید این کود نیتروژن اس��ت. پودر خون 
هم به صورت خش��ک اس��تفاده می گردد و باعث افزایش 
نیتروژن  و آهن خاک می ش��ود. نیتروژن پودر خون و پودر 
اس��تخوان در هنگام تجزیه نیتروژن م��ورد نیاز گیاهان را 
کاهش می دهند. درصورتی که ش��ما در نظر داش��ته باشید 
حاصلخی��زی خاک را در زمان کوتاهی افزایش دهید نباید 
این کودها در زیر خاک استفاده شود. چون آنها نمی توانند 



باغبان   27    اصول

در این محیط سریع عمل نمایند. این دو کود را می توان از محل کشتارگاه ها تهیه نمود.

26. م�ن در ارتب�اط با خ�اک قهوه و چای و اث�ر آنها بر اصالح خ�اک مطالب زیادی 
شنیده ام آیا آنها صحت دارند؟

یک��ی از اث��رات ب��ارز ای��ن دو محصول اس��یدی 
کردن خاک اس��ت. این مواد برای خاک هایی که 
اصطالحًا شور هس��تند، بس��یار مفیدند. در برخی 
موارد، برای ض��د عفونی کردن خاک نیز می توان 
از تفاله چای اس��تفاده کرد؛ اما وقتی که خاک ها و 
کودهای مناس��ب تری در اطراف ما وجود دارد که 

دسترسی به آنها آسان تر است بهتر است از جستجو برای یافتن این گونه خاک ها اجتناب نموده 
و جایگزین مناس��ب تری انتخاب نمایید. البته می توانید برای گیاهان اسیددوس��ت نظیر آزالیا، 

بلوبری و گل ادریسی از آنها استفاده کنید.

27. من شنیده ام که نبایستی روی خاک های مرطوب کار کرد، دلیل آن چیست؟

م��ن نه تنه��ا می گویم کار نکنید بلکه تا جایی که ممکن اس��ت روی ای��ن خاک ها راه نروید و 
از وس��ایل س��نگین مانند غلطک باغبانی اس��تفاده نکنید. زیرا این کار باعث ایجاد فشردگی و 
خارج شدن هوا از داخل خاک می گردد. حفر گود، شخم زدن و یا دیگر عملیات خاکورزی روی 

اینگونه خاک ها موجب تخریب س��اختمان خاک می ش��ود. 
فش��رده ش��دن خاک نیز باعث بسته ش��دن منافذ ریز خاک 
ش��ده که در نهایت ضمن خروج ه��وا از خاک، تهویه را نیز 
مختل می نماید. وقتی که خاک خشک است منافذ مانند یک 
مت��کا عمل می نمایند و این باعث می ش��ود که خاک بعد از 
کارکردن به ش��کل اولیه خود برگردد. پس این نکته را جدی 
بگیرید که نباید روی خاک های مرطوب کار کرد به خصوص 
وقتی که به صورت اش��باع هس��تند. اما اگر مجبور هستید که 
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حتمًا روی خاک مرطوب کار کنید، بهتر اس��ت س��طح وارد آمدن فشار به خاک را افزایش داده 
ت��ا بدین ترتیب به هر نقطه از خاک فش��ار کمتری وارد کنیم. مانند گذاش��تن صفحات چوبی 
روی خاک و راه رفتن روی صفحه ها  یا اس��تفاده از مالچ های س��بک برای کاهش فش��ردگی 

به خصوص برای محل هایی که بیشترین تردد را دارند.    

28. م�ن تصمیم دارم یک بس�تر کاش�ت گیاه ب�ه حیاط منزلم اضاف�ه کنم، چگونه 
می توان مقدار خاک مورد نیاز را تعیین کرد؟

برای محاس��به حج��م خاک مجبوری��د گریزی به 
دوران تحصی��ل و کالس ریاض��ی بزنید. حتمًا فرا 
گرفته اید برای محاس��به حجم ابتدا باید مس��احت 
سطح مورد نظر را به دست آورده و سپس در عمق 
ی��ا ارتفاع ضرب نم��ود.  به عنوان مثال اگر بس��تر 
کاش��ت ش��ما دارای عرض 2 متر و ط��ول 3 متر 

اس��ت، مساحت این س��طح 6 متر مربع خواهد شد. حال اگر عمق بس��تر کاشت شما 0/5 متر 
اس��ت حجم خاک مورد نیاز 3 متر مکعب خواهد بود. البته الزم به ذکر است زمانی که خاک را 
داخل بستر کاشت می ریزید دارای خلل و فرج زیادی است. در واقع خاک دست ریز هنوز به حد 
مطلوب فش��رده نگردیده و ممکن اس��ت در آینده نشست زیادی داشته باشد و خسارت زیادی 
به گیاهان شما وارد کند. بهتر است وقتی خاک ریزی می کنید مرحله به مرحله این کار را انجام 
دهید و خاک را خیلی س��بک بکوبید. درصورتی که این کار را نکردید خاک را با آب اشباع کنید 

تا خودبه خود نشست کند. بگذارید خاک خشک شود و مجدداً کمبود خاک را جبران کنید.

29. شخم دوبار تکرار یا شخم دوبل یعنی چه؟ و آیا روی رشد گیاهان تأثیر دارد؟

این روش ش��امل برداشتن خاک س��طحی به عمق یک بیل، کنار گذاشتن خاک و شل کردن 
خاک زیرین سپس پرکردن حفره ایجادشده با خاک سطحی حفره کناری است ضمن اینکه به 

خاک می توان کودهای آلی از قبیل کمپوست اضافه نمود.
این روش باغبانی برای افزایش زهکشی خاک و هوادهی مورد استفاده قرار می گیرد. این 
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روش معمواًل هنگام کش��ت در یک باغ جدید و یا زمانی که عمق خاک س��طحی مورد انتظار 
زیاد باید باش��د به کار می رود. در خاک های فقیر و یا س��نگین، ممکن است الزم باشد هر 3-5 
س��ال این کار را انجام داد. این ش��خم جزو شخم های سخت محس��وب می گردد و اگر انرژی 
باالیی داش��ته باشید، در رش��د آتی گیاهانتان بسیار کمک خواهد کرد و شما یک تفاوت عمده 
بین رش��د گیاهان در خاکی که این چنین ش��خم زده شده با خاکی که به صورت معمولی شخم 

خورده است مشاهده می کنید.
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3. آبیاری

30. من منزلی خریدم با باغچه چمن کاری ش�ده بس�یار زیبا؛ لطفًا با توجه به کمبود 
شدید آب در کشور، درخصوص بهترین و اقتصادی ترین روش آبیاری چمن راهنمایی 

کنید؟

به نظ��ر من بهترین آبیاری ب��رای هر منطقه، یعنی 
آبی��اری فقط با باران. یعنی ش��ما نیازی به آبیاری 
نداش��ته باشید. اما در اینجا انواع روش های آبیاری 

چمن را به اختصار بیان می کنم.
چمن را در فواصل معین بس��ته به آب و هوای 
منطق��ه، به صورت س��نگین آبیاری کنی��د. به طور 

میانگین نیاز آبی چمن در حدود 3 س��انتی متر در هفته از آب باران یا آبیاری اس��ت. این باعث 
می ش��ود که خاک تا عمق 15-10 س��انتی متری اصطالحًا خیس بخورد. الزم نیس��ت هر روز 
چمن را آبیاری کنید، بلکه خشک شدن کامل بستر چمن بین دو آبیاری بهترین روش است و 
این بستگی به شرایط منطقه دارد یعنی فاصله بین دو آبیاری در بهار و تابستان به دلیل تفاوت 
در تبخیر و تعرق متفاوت خواهد بود. همچنین س��ایه بودن محل چمن کاری، ش��رایط خاک، 
شیب زمین، باد و...نیز در تعیین فواصل آبیاری مؤثرند. نکته مهم: شما درصورتی که از آبیاری 
تحت فش��ار اس��تفاده می کنید )مثاًل آبیاری بارانی( حتمًا باید میزان خروجی آب در واحد زمان 
در یک سطح مشخص از رایزرهای آبیاری را بدانید. یعنی به زبان ساده چه میزان آب در ثانیه، 
مثاًل در یک مترمربع چمن از یک آبفش��ان خارج می شود؟ برای محاسبه، یک قوطی کوچک 
را که حجم مش��خصی دارد برروی چمن قرار دهید. زمان ش��روع و پای��ان آبیاری را به منظور 
محاس��به مدت آبیاری یادداش��ت کنید. با محاس��به دهانه قوطی، در واقع سطح زمینی که آب 
به آن رس��یده اس��ت را می توانید به دست آورید. ش��ما میزان آب را هم می توانید با یک ظرف 
مدرج اندازه گیری کنید اگر شما بتوانید این کار را در چند نقطه از چمن انجام دهید نتیجه شما 
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دقیق ت��ر خواهد بود. باید بدانی��د بهترین نتیجه آبیاری در صبح زود هنگامی که وزش باد وجود 
ندارد و هوا گرم نیست به دست می آید زیرا تبخیر محدود و نفوذ آب در خاک بیشتر است. دقت 
کنید هنگام آبیاری رواناب ایجاد نش��ود. به محض ایج��اد رواناب و خروج آب از باغچه آبیاری 
را متوق��ف کنید. این حالت وقتی به وجود می آید که حجم خروجی آب آبیاری بیش از ظرفیت 
نفوذ خلل و فرج خاک اس��ت و درنتیجه آب کامل نفوذ نکرده و روان می گردد یا این که خاک 
کاماًل سیراب  شده و آب اضافی را به سبب اشباع شدن خلل و فرج پس می زند. شما باید اجازه 
بدهید آب فرصت نفوذ در خاک را داش��ته باشد. در اکثر آبیاری های تحت فشار سرعت آبیاری 
آنقدر باالست که نیاز آبی چمن تامین نمی گردد یا با افزایش زمان آبیاری، چمن بیش از نیازش 
آبی��اری می گردد. باید بدانید بذر چمن تا زمانی که جوانه نزده نباید رطوبتش را از دس��ت بدهد 
و همین طور چمن، در زمان رش��د رویش��ی نیاز به آب بیش��تری برای تأمین نیازهای خود دارد، 
بنابراین همواره بایس��تی آبیاری در حد نیاز گیاه صورت گیرد. به عنوان مثال، بذر چمن  باید در 
حدی که بذر و خاک مرطوب باشد آبیاری شود. استفاده از یک مالچ سبک بر روی بذر می تواند 
به نگهداری بهتر رطوبت کمک نماید و همچنین در چمن های تازه کاشته ش��ده موجب کاهش 

مصرف آب گردد. معمواًل بعد از 6-4 هفته، چمن استقرار پیدا خواهد کرد.
البته اگر شما چمن نشائی داشته باشید تا دو هفته بعد از جابه جایی آبیاری باید در هر روز یا  
یک  روز در میان،  به صورت کامل انجام شود تا به هیچ وجه خاک و چمن خشک نگردد در واقع 
این زمان برای رش��د مجدد و اس��تقرار ریشه الزم است. این را باید بدانید که  یکی از مهمترین 
چیزهایی که شما نیاز دارید تا آبیاری درستی صورت بگیرد خاک چمن کاری است. اگر خاک شما  
مناسب  باشد حتمًا در آبیاری موفق خواهید بود و دلیل  آن نفوذ بهتر آب، توسعه سیستم ریشه 
چمن و جذب باالتر می باشد.  در این ارتباط نیز با استفاده از کودهای مختلف می توانیم راندمان 
آبیاری را باال ببریم. مانند کودهای آلی )دامی، گیاهی(، کودهای فسفره و پتاسه، اسید هیومیک.

31. بهترین زمان آبیاری گیاهان در روز چه موقع است؟ من شنیده ام آبیاری در وسط 
روز که نور خورش�ید زیاد است موجب سوختگی و سوراخ شدن برگ ها می گردد آیا 

این درست است؟
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قط��رات آب به صورت ی��ک ذره بین روی برگ ها 
می توانن��د باعث تمرکز نور آفت��اب در یک نقطه 
ش��ده و سوختگی روی برگ ایجاد نمایند. شما در 
ه��ر موقع از روز که چنین خطری وجود نداش��ته 
باش��د می توانید گیاه��ان را آبی��اری کنید. اگرچه 

آبیاری فضای س��بز در اواس��ط روز به خصوص در فصل گرم و در زمان وزش باد شدید موجب 
تلفات ش��دید آب خواهد ش��د )گرما و بادبردگی(. اما آبیاری در صبح زود یا ش��ب هنگام باعث 
افزایش راندمان آبیاری می گردد. دقت داش��ته باش��ید درصورتی که رطوبت روی شاخ و برگ 
گیاه باقی بماند ممکن اس��ت موجب بروز بیماری و توس��عه آن در گیاهان شود که بایستی به 

آن توجه نمود.

32. آیا در پاییز الزم است که گیاهان آبیاری شوند؟

باش��د،  پایی��ز وضعی��ت ه��وا خش��ک  اگ��ر در 
ب��رای جلوگی��ری از قهوه ای ش��دن برگ ه��ا ی��ا 
س��وزن های درخت��ان و بوته ها آبی��اری ضروری 
اس��ت. اگر خش��کی ت��ا اواس��ط زمس��تان ادامه 
داش��ته باش��د گیاهان همچن��ان نیاز ب��ه آبیاری 

خواهند داش��ت. آبیاری باید منطقه ریش��ه را مرط��وب کند. در صورت وج��ود یخبندان آبیاری 
نبای��د ص��ورت گی��رد. وقتی باد ش��دید با رطوب��ت کم هوا و ه��وای گرم همراه باش��د موجب 
 ازدس��ت رفتن رطوب��ت س��وزن ها و برگ ه��ای همیش��ه س��بز در تمام زمس��تان خواهد ش��د. 
پهنبرگ های همیشهسبز مانند ماگنولیا و ردودندرون خیلی حساس تر از سوزنی برگ هایی نظیر 
کاج و ژونی پروس ها نس��بت به خش��کی می باش��ند. آنها توانایی این که در شرایط خاک سرد یا 
ی��خ زده بتوانن��د فقدان آب حاصل از تبخیر و تعرق را به اندازه کاف��ی جبران نمایند ندارند. وقتی 
برگ ها خش��کی می کشند و رطوبت به آنها نمی رسد س��رانجام قهوه ای شده و می میرند. درختان 
و درختچه ها ممکن اس��ت در بهار سالمت خودشان را به دست آورند. اما به طورکلی قسمت های 

خشک آنها موجب خدشه واردآوردن به زیبایی آنها خواهد شد.
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33. من در روزهای گرم تابس�تان درختان را آبیاری و هر روز روی آنها آب اس�پری 
می کن�م. اما آنها پژمرده ش�ده اند. خیلی نگرانم. لطفًا مرا راهنمای�ی کنید تا بتوانم 

درختان را حفظ کنم.

آبی��اری درختان باید به صورت عمیق انجام ش��ود. 
آبی��اری روزان��ه ام��ا ناکافی روش مناس��بی برای 
آبیاری درختان نیست. ش��ما مشخص نکردید که 
به چه میزان درخت را آبی��اری می کنید؟ اگر در حد 
یک اس��پری سبک اس��ت در واقع ش��ما مقداری 
رطوب��ت س��طحی را افزایش داده اید. وقتی ش��ما 

به صورت س��طحی آبیاری می کنید در حدود 2 تا 4 سانتی متر از خاک مرطوب می شود. در این 
حالت قسمت های پایینی خاک دچار خشکی شده و درخت شما با کاهش آب در منطقه ریشه 
مواجه خواهد شد. برعکس این حالت هم ممکن است وجود داشته باشد. اگر شما روزانه خاک 
را در منطقه ریش��ه کاماًل آبیاری کنید در واقع درخت را غرق کرده اید. ریش��ه همانطور که به 
آب نیاز دارد به اکسیژن هم نیاز دارد. اگر اکسیژن در دسترس نباشد درخت آب هم نمی تواند 
جذب کند و خواهد مرد. روش صحیح آبیاری به صورت آبیاری عمیق هر 4 تا 7 روز است. اگر 
هوا خیلی گرم و باد شدید باشد، آبیاری بیشتری مورد نیاز است. گیاهانی که در گلدان هستند 
نسبت به گیاهانی که در زمین کشت شده اند به آب بیشتری نیاز دارند. شما می توانید با استفاده 

از مالچ در پوشاندن ناحیه توسعه ریشه موجب صرفه جویی در مصرف آب شوید.

34. آی�ا برای نگهداری بهتر درختان در طول دوره های خش�کی باید آنها را آبیاری 
کرد یا آنها می توانند زنده بمانند؟

درختان و درختچه های اس��تقراریافته می توانند در مواقع خش��کی تا مدتی طوالنی به زندگی 
خ��ود ادامه دهند. اما اگر آنها تحت تنش آبی قرار گیرند ممکن اس��ت مورد هجوم بیماری ها، 
آفات و سایر تنش  های محیطی واقع شوند. در دفعات آبیاری درختان جوان و درختانی که هنوز 
کاش��ته نشده اند نسبت به درختان مستقرش��ده باید دقت بیشتری کرد. اگر مشاهده کردید که 
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برگ های روی درختان استقراریافته پژمرده شده یا 
رنگ برگ ها ش��روع به تغییر کرده است یا حاشیه 
برگ ها قهوه ای ش��ده است باید درختان به صورت 
عمیق آبیاری ش��وند. اغلب ریشه ها 30 سانتی متر 
باالی خاک رش��د می کنند بنابراین رطوبت باید در 

این س��طح به طور یکنواخت توزیع ش��ود. خاک در تمام منطقه زیر تاج درخت باید خیس شود. 
البته دقت نمایید آب به تنه درخت نرس��د. بهتر اس��ت برای آبیاری از سیستم آبیاری قطره ای 
یا آبیاری زیرس��طحی )اس��تقرار لوله های مخصوص به صورت دایره در اطراف درخت( استفاده 
شود. استفاده از آبیاری بارانی روش دیگری است. اما اغلب این روش مشکالتی در یکنواختی 
آبیاری خواهد داشت. در هنگام خاموش کردن و راه اندازی سیستم چکه آب از محل نازل ادامه 
دارد و محیط اطراف را بس��یار خیس می کند. اگر در محل سایه انداز درخت حفره ای حفر کنیم 

مقدار خیس شدن خاک را به راحتی می توانیم به دست آوریم.

35. من می خواهم از آب باران برای آبیاری فضای سبز استفاده کنم. چطور می توان 
آن را در بشکه یا محفظه ذخیره کرد؟

آب باران معمواًل منبع بس��یار مناسبی برای تأمین 
آب مورد نیاز گیاهان داخل منزل و گیاهان فضای 
س��بز اس��ت. برای جم��ع آوری آب ب��اران ظروف 
مخصوصی طراحی ش��ده اس��ت ک��ه می توان از 
آنها اس��تفاده نمود. اما در ایران به صورت انبوه در 
دسترس عموم نمی باشد. ش��ما می توانید خودتان 
ای��ن ظرف ها را بس��ازید. آنها از ی��ک منبع حدود 
200 لیتری از پالستیک محکم و یک شلنگ بلند 
تش��کیل ش��ده اند. که باید در یک بستر مستحکم 
از گراویه یا ش��ن در زیر ن��اودان قرار گیرند تا آب 
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مس��تقیمًا به داخل منبع جریان پیدا کند. یک ش��یر آب در قسمت پایین بشکه برای خروج آب 
و اس��تفاده در آبیاری تعبیه کنید و یک لوله سرریز نزدیک باالی منبع هم به عنوان یک گزینه 
مناسب استفاده می گردد. آب سرریز می تواند مستقیمًا وارد منبع دومی شود یا به سادگی آب را 

به محل مورد نظر شما هدایت کند.

36. درختان تازه کاشته شده را به چه میزان باید آبیاری کرد؟ لطفاً راهنمایی کنید.

درختانی که به تازگی کاش��ته شده اند در سال اول یا 
دوم باید آبیاری کاملی داشته باشند زیرا آنها درحال 
اس��تقرار ریشه های خود می باش��ند. آبیاری به طور 
کام��ل با تناوب طوالنی تر بهتر اس��ت از آبیاری با 
تن��اوب کوتاه و به مقدار ک��م. به طورکلی درصورت 
نبود بارندگی بهتر اس��ت هر یک یا دو هفته یکبار 

آبیاری سنگین و کاملی برای درختان داشته باشید.  آبیاری کامل باعث آب خوردن منطقه توپ 
ریشه می گردد. درختی با قطر5 سانتی متر در حدود 60 لیتر آب در هفته و با قطر 10 سانتی متر، 
100 لیتر آب در هفته نیاز دارد. اگر در ارتباط با میزان آب مصرف شده با شلنگ شک دارید با 
اس��تفاده از یک ظرف با حجم مشخص میزان آب خروجی را اندازه گیری کنید. اگر جریان آب 
در 10 دقیقه یک ظرف 20 لیتری را پر کند شما باید شلنگ را 30 دقیقه در منطقه باالی ریشه 
یک درخت با قطر 5 سانتی متر قرار دهید یا 50 دقیقه برای یک درخت با قطر 10 سانتی متر.

37. به تازگی در مورد باران باغ ها چیزهایی ش�نیده ام. آنها چه هستند؟ آیا می توان 
در قسمت های گود حیاط از این نوع باغ داشت؟

باران باغ ها فرورفتگی های کم عمقی در فضای س��بز هس��تند که برای جذب رواناب معمواًل از 
پش��ت بام یا هر سطح س��خت و غیر قابل نفوذی مانند پارکینگ ها و جاده ها بعد از یک طوفان 
طراحی ش��ده اند. آب به دلیل خصوصیت فیلتری به آرامی در آن نفوذ پیدا می کند. در مقایس��ه 
چمنی که به صورت معمول آبیاری می گردد و یک باران باغ، در باران باغ خاک 30 درصد بیشتر 
مرط��وب می ش��ود. در اغلب باران باغ ها گیاهان بومی با قدرت س��ازگاری به ش��رایط متناوب 
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خش��کی و رطوبت کش��ت می گردند. زمین های سنگ فرش شده، راه های آس��فالته، پیاده روها، 
پارکینگ ها )مکان های نفوذناپذیر برای آب( دائمًا رواناب را بیش��تر و بیشتر افزایش می دهند و 
این باران باغ ها به طور قابل توجهی کمک به کاهش آلودگی ناشی از رواناب و صدمات سیل ها، 
کم��ک به مناب��ع زیرزمینی، افزایش زیبای��ی زمین و ایجاد محیط مناس��ب برای حیاط وحش 
می نماین��د. می توانید باران باغ را با عمق 10 تا 20 س��انتی متر ایج��اد نمایید. باغ های عمیق تر 
می توانند گنجایش آب بیشتری داشته باشند و بنابراین مدت بیشتری آب را در خود نگه داشته 
و غرقاب می مانند و ممکن اس��ت محیط مناسبی برای رشد پشه ها ایجاد نمایند. یک باران باغ 
در آفتاب مفیدتر از یک باران باغ در سایه است. باران باغ باید حدود 3 متر از منزل فاصله داشته 
باش��د تا آب به فونداس��یون منزل نفوذ پیدا نکند. اگر زهکش یا نفوذپذیری خاک شما ضعیف 
باش��د امکان درس��ت کردن باران باغ بسیار محدود اس��ت. اندازه  باران باغ به چند عامل بستگی 
دارد. اندازه س��طح یا ناحیه زهکشی شده، نوع خاک و عمق مناسب برای باران باغ. می توانید از 

کارشناسان خبره و متخصص در این زمینه استفاده کنید.

      

38. آی�ا م�ی توان از آب باقی مانده از شستش�وی ماش�ین برای آبیاری فضای س�بز 
استفاده کرد؟

به نظر می رس��د اس��تفاده مجدد آب ماش��ین لباسشویی یا حمام یا س��ینک ظرفشویی چنانچه 
مراحل تصفیه فاضالب را طی کرده باش��ند برای آبیاری مناس��ب خواهد بود. اگرچه آنها هم 
ممکن اس��ت مشکالتی داش��ته باشند. البته بعضی از ش��رکت ها مدعی تولید آب شرب از آب 
فاضالب می باشند که بایستی حتمًا مورد تأیید اداره مربوطه مانند سازمان آب یا اداره استاندارد 
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قرار گیرن��د. تمام این منابع آب��ی فاضالب آلوده 
به یکس��ری از باکتری ها هستند که ممکن است 
برای سالمتی ما مشکل ایجاد کند. مثاًل در کشور 
ما آب تصفیه ش��ده از فاضالب در دسترس عموم 
نمی باش��د. درحالی ک��ه در بس��یاری از نقاط دنیا 
به رغم نداشتن مش��کل آب، از چنین آب هایی در 

منازل اس��تفاده می ش��ود و ازنظر قوانین  بهداشتی نیز مورد تأیید اس��ت. درصورت استفاده از 
تصفیه مناس��ب می توانی��د برای آبیاری گیاه��ان زینتی از این آب اس��تفاده نمایید. درصورت 
نداشتن ضمانت سالمت به هیچ وجه برای آبیاری محصوالت خوراکی از آنها استفاده ننمایید.

39. حداکث�ر زم�ان بحران�ی برای آبیاری س�بزیجات چه موقع اس�ت؟ من یک باغ 
سبزیجات بزرگ دارم و نمی توانم همیشه آن را آبیاری کنم.

اغلب باغبان ها وقتی می بینند س��بزیجات درحال 
پژمرده ش��دن هس��تند آنها را آبیاری می کنند. اما 
واقعیت این است که سبزیجات یک دوره بحرانی 
در طی رش��د دارند، وقتی آنها برای تولید بهتر به 
آب نیاز دارند. به زمان آبیاری بحرانی برای برخی 

سبزیجات در ذیل اشاره شده است:
لوبیا = در طی توسعه یا بزرگ شدن غالف

خیار = در زمان بزرگ شدن میوه
هندوانه = در زمان گلدهی و بزرگ شدن میوه

فلفل = از کاشت تا میوه دهی و بزرگ شدن میوه
سیب زمینی = زمان تشکیل و بزرگ شدن غده
ذرت شیرین = زمان کاکل دهی و توسعه میوه 

گوجه فرنگی = گلدهی، میوه دهی و بزرگ شدن میوه
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40.  در یک خشکش�ویی کار می کنم، مقداری زیادی آب مقطر یا آب س�رد شده از 
بخار آب دس�تگاه اتو هر روز تولید می شود آیا با این آب می توانم گیاهان را آبیاری 

کنم؟

همان طورکه اش��اره کردید آبی که ش��ما به دست 
می آورید از آب ش��هری یا آب چاه خالص تر است. 
من توصیه نمی کنم از آن بنوش��ید زیرا باکتری ها 
در آب خال��ص خیل��ی خوب رش��د می کنن��د. اما 
می ت��وان برای آبیاری از آن اس��تفاده ک��رد. البته 
ارزش ای��ن آب برای آبیاری با توجه به اینکه فاقد 

امالح می باش��د کمتر از آب معمولی اس��ت و درصورتی که استفاده بهتری از آن متصور نیست 
جهت  صرفه جویی قابل استفاده می باشد.

41. من در طول تابس�تان نمی خواهم به چم�ن آب بدهم، از طرفی نمی خواهم چمن 
در روزهای گرم و خش�ک از بین برود، توصیه ش�ما چیست و در چه زمانی باید این 

کار را انجام داد؟

بعضی از چمن ها به صورت طبیعی نسبت به دیگر 
چمن ها به دوره های خش��کی مقاوم هستند مانند 
گراس های فصل گرم )بوفالوگراس، برموداگراس، 
زویسیا گراس( یعنی نیاز به آب کمتری برای رشد 
و زنده ماندن نس��بت به چمن های فصل سرد نظیر 
فس��توکا، کنتاک��ی بلوگراس یا ری گ��راس دارند. 

فس��توکاها نس��بتًا به خشکی مقاوم هس��تند و اغلب در تابستان س��بز باقی می مانند. کنتاکی 
بلوگ��راس و ری گ��راس چندس��اله در مواقعی که در معرض گرما و خش��کی ق��رار می گیرند 
قهوه ای ش��ده و به خواب می روند. گراس ها در امتداد پیاده روها، جداول و راه های ماش��ین رو در 
کنار آس��فالت، رشد می کنند و هنگامی که خشک می شوند ما را دچار مشکل می کنند. اگر شما 
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دراین شرایط نمی خواهید مراقبت ویژه از چمن ها داشته باشید و آب زیادی را برای آنها مصرف 
کنید یا اینکه در ش��رایط تابستان آبیاری سبکی داشته باشید می توانید با مرطوب کردن خاک 
تا عمق 2 سانتی متری در هر 4-3 هفته ریشه و تاج را فقط در حد زنده ماندن نگهداری کنید. 
قطعًا این میزان آبیاری برای تحریک به رشد کافی نیست اما می تواند نقاط رشدی را فقط در 
حد زنده ماندن حفظ نماید. به یاد داش��ته باش��ید برای رشد مجدد از غرقاب کردن چمن پرهیز 
نمایید مخصوصًا زمانی که قصد نداش��ته باشید آبیاری را ادامه دهید زیرا ورود و خروج چمن از 
رکود تنش شدیدی به چمن وارد می کند. اما اگر شما آبیاری مجدد را تا زمان بارندگی مناسب 

ادامه دهید، چمن می تواند بازسازی داشته و به وضعیت اول برگردد.
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4. کوددهی

42. من تصمیم دارم مقداری کود کاماًل پوس�یده به باغم اضافه کنم. به نظر ش�ما چه 
مقدار باید استفاده شود؟

ب��ا توجه به این ک��ه کودهای حیوان��ی و یا آلی از 
نظ��ر محتوی عناص��ر غذایی متفاوت هس��تند و 
میزان حاصلخی��زی خاک ها نیز از خاکی به خاک 
دیگر فرق می کند نمی توان بهترین نس��بت برای 
اضافه کردن کودهای آلی و یا حیوانی را ارائه کرد. 
اما به کاربستن توصیه های ذیل می تواند مؤثر باشد:

• الیه ای از کود در حدود 2 تا 4 س��انتی متر در زمس��تان روی سطح خاک باغ پخش کنید. 	
برف و باران، نمک و آمونیاک اضافی را آبشویی می کند. 

• از به کاربردن کودهای نپوسیده در باغ زمانی که گیاهان در حال رشد هستند اجتناب کنید، 	
زیرا سبب سوختگی می شوند. 

• هرچه کود پوسیده تر باشد بهتر خواهد بود.	
• مراقب منبع کودهای حیوانی باش��ید. درصورتی ک��ه دام از علوفه آلوده به علف های هرز 	

اس��تفاده کرده است ممکن اس��ت با پخش کود، بذور علف های هرز را نیز پراکنده کنید. 
بهترین راه برای پرهیز از این کار استفاده از کودهای کاماًل پوسیده است.

43. اعداد روی بسته های کود بیانگر چه چیزی هستند؟ آیا آنها میزانی که کود باید 
استفاده شود را نشان می دهند؟

در تمام کودها نس��بت نیتروژن )N(، فسفر )P( و 
پتاسیم )K( به صورت درصد بر روی برچسب کود 
نشان داده شده است که به آن آنالیز کودی گویند. 
می��زان نیتروژن به صورت درص��د واقعی نیتروژن 
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)فرقی نمی کند که منبع آن نیترات باش��د یا آمونیوم یا س��ایر اش��کال نیتروژن(، میزان فسفر 
به صورت درصد فس��فات )P2O5( و میزان پتاس��یم به صورت درصد پت��اس )K2O( وجود دارد. 
ک��ودی با آنالیز 16-8-24 ش��امل 24 درص��د نیتروژن، 8 درصد فس��فات و 16 درصد پتاس 
می باش��د. 52 درصد باقیمانده ممکن اس��ت عناصر غذایی کم مصرف مانند آهن یا گوگرد و یا 
ترکیبات حامل عناصر غذایی باشند. درصد عناصر غذایی به ترتیب به صورت N-P-K نمایش 

داده می شود.

44. کود ارگانیک به چه کودی گفته می شود؟ آیا استفاده از آنها نسبت به سایر کودها 
ایمن تر است؟

کودهای آلی ممکن اس��ت از م��واد گیاهی، منابع 
حیوانی و یا عناصر معدنی مشتق شوند. بسیاری از 
آنها عناصر غذایی ش��ان را به آهستگی رها می کنند 
به همین دلیل خطر سوختگی گیاه با کاربرد بیش ازحد 
نیاز در این کودها کمتر خواهد بود. همچنین بسیاری 
از آنها عناصر غذایی کمی دارند، لذا بایستی نسبت 
به کودهای ش��یمیایی مقدار بیشتری از آنها مورد 

استفاده قرار گیرد و معمواًل هزینه بیشتری خواهند داشت. عناصر غذایی خاص در کودهای آلی 
و کودهای شیمیایی یکسانند. به عنوان مثال، یون آمونیوم در یک کود آلی با یک کود شیمیایی 
تفاوتی ندارد. اما کودهای آلی مزایای زیادی دارند. آنها در بهبود س��اختمان خاک های رسی و 
شنی، حفظ رطوبت در خاک های شنی وعمل کردن به عنوان یک منبع از عناصر غذایی در تمامی 
خاک ها نقش قابل توجهی دارند. کودهای شیمیایی عناصر غذایی بیشتری در واحد وزن نسبت 
به کودهای آلی دارند و هزینه آنها نیز کمتر اس��ت. بعضی از کودهای ش��یمیایی کندرها شونده 
هس��تند به این معنی که عناصر غذایی را به تدریج در اختیار گیاه قرار می دهند. مانند فرمالدهید 
 اوره )UF(، ایزوبوتیلی��دن دی اوره )IBDU( و اوره با پوش��ش گوگ��ردی )SCU(. این کودها 

گران تر هستند اما احتمال سوختگی گیاه در اثر کاربرد بیش از حد کاهش می  یابد.
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45. مقداری کود دارم که از تابستان سال پیش باقی مانده است. آیا باید آنها را دور 
ریخت؟ شرایط نگهداری کودها چگونه است؟

کودها در اش��کال مختلفی در دسترسند. اشکال 
مای��ع معمواًل به صورت سوسپانس��یون یا محلول 
در آب هس��تند. بخش جام��د  این کودها ممکن 
است به مرور زمان ته نش��ین شود. بنابراین الزم 
اس��ت هرچند وقت یکب��ار بطری های کود تکان 
داده شوند تا محتویات آن حل شوند یا به صورت 

سوسپانسیون درآیند. ضمنًا بطری ها را از یخ زدن محافظت کنید. اگر کودها به فرم گرانوله یا 
کریستال های قابل حل در آب هستند آنها را در محلی خشک  و دور از برف و باران و رطوبت 
قرار دهید. در رطوبت باال گرانول ها یا کریس��تال ها به همدیگر چس��بیده و تش��کیل یک توده 
جامد را خواهند داد؛ امادر محلی خش��ک، انبارداری آنها نامحدود خواهد بود. سعی کنید کودها 
را در ظرف یا بسته بندی اولیه کارخانه نگهداری کنید تا در آینده فراموش نکنید که کود از چه 
نوعی بوده اس��ت. درصورتی که بس��ته بندی را باز کردید حتمًا برای جلوگیری از جذب رطوبت 

آن را در کیسه پالستیکی قرار داده و محکم گره بزنید.

46. من می  دانم کودهای کامل ش�امل س�ه عنصر ضروری نیتروژن، فس�فر و پتاسیم 
هستند. اما نمی دانم هرکدام چه نقشی در گیاه دارند؟

نیتروژن رش��د گیاه را تحریک می کند، در واقع با رش��د برگ ها و رش��د رویشی گیاه در ارتباط 
اس��ت. نیتروژن از اجزای اصلی پروتئین در گیاه و تقریبًا برای تمام فرایندهای گیاهی از رش��د 
جدید برگ ها گرفته تا دفاع در مقابل آفات ضروری اس��ت. نیتروژن به عنوان جزئی از مولکول 
کلروفیل در ایجاد رنگ س��بز در گیاهان و غذاس��ازی یا فتوس��نتز نقش دارد. کمبود نیتروژن 
به صورت زردی عمومی گیاه مش��خص می ش��ود. البته چون نیتروژن، در گیاه متحرک اس��ت 
کمبود آن ابتدا در برگ های مس��ن دیده می شود. فسفر در فرایندهای متابولیک مسئول انتقال 
انرژی از یک نقطه به نقطه دیگر گیاه مرتبط اس��ت. همچنین این عنصر در توس��عه ریش��ه و 
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گل دهی گیاه نقش مهمی دارد. با توجه به حرکت آهسته فسفر در خاک باید آن را در دسترس 
ریشه ها قرار داد. پتاسیم به تنظیم متابولیسم گیاه کمک می کند و تنظیم فشار آب را در داخل 
و خارج س��لول گیاهی به عهده دارد و عنصری بس��یار حیاتی در ایجاد مقاومت به اس��ترس در 

گیاهان است.

N =   Green foliage

P  =  Strong roots

K = Healthy growth 
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5. نور

47. من یک افرای ژاپنی دارم که یک لکه مرده روی پوس�ت تنه آن تش�کیل شده 
است. به نظر شما علت چیست؟

اگر لکه مرده روی پوس��ت درخت در س��مت جنوب یا 
جن��وب غربی آن ق��رار دارد، احتمااًل دلی��ل آن آفتاب 
سوختگی باش��د. آفتاب سوختگی در زمس��تان یا پاییز 
وقتی پوس��ت درخت در معرض تغییرات شدید دمایی 
ناش��ی از تابش شدید خورش��ید قرار می گیرد، به وجود 
می آید. در تابس��تان در اثر دوره های خشکی و دماهای 
باال و در زمس��تان وقوع شب های سرد در پی روزهای 
آفتابی ای��ن حالت را به وج��ود م��ی آورد. درختانی که 
پوس��ت نازکی دارند از قبیل افرا، س��یب، گیالس و آلو 

نس��بت به سایرین حس��اس ترند. زمانی که پوست آسیب دید کاری از دست شما بر نمی آید جز 
اینکه پوس��ته های باقی مانده را حذف نمایید تا محل اختفایی برای آفات نباشد و یا زیر پوست 
مرطوب باقی نماند. اما برای جلوگیری از این حالت می توانید تنه درختان تازه کشت شده را در 
زمستان بپوشانید و یا تنه را سفید کنید تا اشعه خورشید را بازتاب نماید. پوشش را ماه های بهار 

و تابستان حذف کنید و از روی تنه بردارید.

48. آیا نور ناشی از روشنایی خیابان ها به درختان مجاور صدمه می زند؟

نور خیابان ها اغلب تأثیر اندکی بر روی بس��یاری از گیاهان دارد. اما گیاهانی که به طول روز 
حس��اس هستند ممکن اس��ت تحت تأثیر قرار بگیرند. به عنوان مثال گل داوودی به روزهای 
کوتاه یا ش��ب های بلند حس��اس است و روش��نایی اندک خیابان ها ممکن اس��ت برای تأخیر 
انداخت��ن در گلدهی آن ها کفایت کند. همچنین در بس��یاری از گیاه��ان چوبی ایجاد مقاومت 
در مقابل س��رمای زمستان در پاس��خ به طول روزهای کوتاه در پاییز به وجود می آید و نورهای 
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نزدیک خیابانی ممکن اس��ت ایجاد مقاومت زمس��تانه در گیاهان را به تأخیر بیندازد. س��رمای 
ش��دید و ناگهانی ممکن اس��ت س��بب مرگ ش��اخه ها مخصوصًا آنهایی که نزدیک نور قرار 

داشته اند شوند؛ اما صدمه شدیدی به کل درخت وارد نخواهد شد.

49. آیا می توانم برای تولید نش�اء گل و س�بزی در منزل از نور المپ های فلورسنت 
معمولی استفاده کنم؟

ن��ور فلورس��نت بهترین نور برای رویش بذر در منازل اس��ت. اگر از ی��ک المپ  با نور گرم و 
یک المپ با نور س��رد اس��تفاده کنید، بیشترین طیف نزدیک به نور خورشید را خواهید داشت. 
زمانی که بذرها س��بز ش��دند 14 تا 16 س��اعت در روز نور برایش��ان فراهم کنید و 10 تا 15 
س��انتی متر منبع نوری را باالتر از نش��اء قرار دهید. از نور المپ های رشته ای به هیچ وجه برای 
نش��اها اس��تفاده نکنید. زیرا گرمایی که آنها ایجاد می کنند به گیاه صدمه می زند ضمن این که 

طیف نور مناسب و طبیعی نیز برای گیاه ایجاد نمی کند.
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50. اصطالح نور کامل خورش�ید یا آفتاب کامل به چه معناست؟ آیا به این معنی است 
که گیاه ساعات زیادی از روز در معرض نور خورشید قرار گیرد یا در گرمترین ساعات 

روز،  نور خورشید را دریافت کند؟

زمانی که ش��ما در جای��ی این اصط��الح را می خوانید و یا 
می ش��نوید به این معنی اس��ت که گیاه به نور مس��تقیم و 
فیلترنش��ده خورشید به مدت حداقل 6 س��اعت در روز نیاز 
دارد. این مقدار حداقل نور مورد نیاز یک گیاه آفتاب دوست 
اس��ت. آن چیزی که ش��ما به آن اش��اره کردید شدت نور 
خورش��ید اس��ت که در طول روز تغییر می کند. گیاهی که 
در طول صب��ح  نور کامل خورش��ید را دریافت می کند اما 

در بعدازظهر در س��ایه قرار می گیرد با گیاهی که صبح ها از نور خورش��ید محافظت می شود اما 
در معرض آفتاب بعداز ظهر قرار می گیرد از نظر ش��رایط محیطی بس��یار متفاوتند. بس��یاری از 
گیاهانی که از نظر شرایط نوری بهترین رشد را در سایه جزئی یا کم خواهند داشت، نیازمند نور 
کامل خورش��ید در صبح  هستند و باید از آفتاب مستقیم در بعداز ظهر محافظت شوند. عرض 
جغرافیایی و ارتفاع نیز تأثیرگذارند. گیاهان در جنوب ش��دت نور بیش��تری نسبت به آنهایی که 
در  شمال قرار دارند دریافت می کنند و گیاهان در ارتفاعات باالتر نیز شدت نور بیشتری نسبت 

به سطح دریا دریافت می کنند.

51. دوس�تم می گوید داوودی گیاهی روزکوتاه است و تا زمانی که طول روز به اندازه 
کاف�ی در پاییز کوتاه نش�ود به گل نخواهد رفت. اما گل های داوودی من در اواس�ط 

تابستان به گل رفته اند. به نظر شما علت چیست؟

بس��یاری از داوودی های باغ��ی )Chrysanthemum morifolium(، گیاهانی روزکوتاه 
هس��تند. به این معنی که برای گلدهی نیاز به روزهای کوتاه یا ش��ب های بلند دارند. داوودی و 
بس��یاری از گیاهان، یک ماده تشخیص دهنده نور به نام فیتوکروم دارند. فیتوکروم ها، گیرنده ها 
و حس��گرهای ن��ور در گیاهان هس��تند که طول روز را تش��خیص می دهن��د. گلدهی در واقع 
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عکس العم��ل گیاه نس��بت به س��طح فیتوکروم اس��ت. 
ش��ب های بلند و تاریکی متوالی س��بب تشویق گلدهی 
در گیاهان��ی مانند داوودی و بنت قنس��ول می گردد. در 
س��ایر گیاهان روزهای بلند و یا ش��ب های کوتاه گلدهی 

را تش��ویق می کند و به آنها گیاهان روزبلند گویند. در سایر گیاهان طول روز تفاوت اندکی در 
زمان گلدهی ایجاد می کند.  اما ممکن است زمانی که به نژادگران درحال گزینش داوودی های 
زودگلده در پاییز بوده اند، سهواً به جای انتخاب گونه هایی که نیاز به گذراندن تعداد زیادی روز 
کوتاه نداش��ته باش��ند، انواع روز خنثی را انتخاب کرده اند. داوودی های شما نیز احتمااًل به گروه 

روز خنثی تعلق دارند.

52. چرا گیاهان دچار آفتاب سوختگی می شوند؟

آفتاب س��وختگی در گیاهان با آن چیزی که شما در تابستان در 
اولین روز ماندن در س��احل دریا تجربه می کنید، متفاوت است! 
گیاهان همچنان که رش��د می کنند نسبت به سطح نور خورشید 
س��ازگار می شوند. گیاهانی که در فضای درونی رشد می کنند از 
نظر ان��دازه برگ، ضخامت و میزان کلروفی��ل با همان گیاهان 
که در فضای بیرون و در نور بیش��تری پ��رورش می یابند، فرق 
خواهند داشت. اگر گیاهی ناگهان به محیطی با نور بیشتر انتقال 
یابد بر گ ها ممکن اس��ت دچار سوختگی شوند. برای جلوگیری 

از ایجاد چنین مشکلی باید گیاهان را به تدریج و در طول دو هفته به محل پرنورتر انتقال داد. 

53. م�ن یک یاس بنفش دارم که در زیر درخت زبان گنجش�ک قرار دارد. به تازگی 
حالت خمیده پیدا کرده، به نظر می رس�د در اثر کمبود نور دچار چنین حالتی ش�ده 

است. چطور می توان آن را وادار به رشد عمودی کرد؟

یاس بنفش در نور کامل بهترین رشد را خواهد داشت و اگر در شرایط سایه قرار گیرد به خوبی 
گل نخواهد داد و همان طورکه اش��اره کردید به س��مت نور متمایل خواهد ش��د. رشد یک طرفه 
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گیاهان به س��مت نور به دلیل خاصیت فتوتروپیس��م در 
گیاهان اس��ت. تم��ام گیاهان هورمون رش��دی به نام 
اکس��ین تولید می کنند. اکسین سبب رشد طولی ساقه 
می ش��ود. اکسین در سمتی از ساقه که رو به نور است 
شکسته می ش��ود ولی در سمت سایه غلظت زیادی از 
اکس��ین ایجاد خواهد ش��د که  سبب رشد یک طرفه و 
خمیدگی گیاه به سمت نور می گردد. احتمااًل نورگرایی 

را در گیاهان آپارتمانی مش��اهده کرده اید که گیاهان به سمت پنجره یا منبع نور خم شده اند. در 
چنین مواقعی ش��ما می توانید گلدان را بچرخانید تا بقیه قس��مت های گیاه نیز نور دریافت کنند. 
ولی برای یاس بنفش نمی توانید چنین کاری انجام دهید. برای رشد عمودی یاس بنفش یا باید 
زبان گنجش��ک را حذف کنید یا یاس را به محلی که از نور کافی برخوردار اس��ت انتقال دهید. 

می توانید به جای یاس بنفش از گیاهان مقاوم به سایه مانند ادریسی و بداغ استفاده کنید.

54. آیا جوانه زنی بذر گل و سبزی در تاریکی انجام می شود یا نیاز به نور دارد؟

بس��یاری از بذرها در تاریکی بهتر جوانه می زنند. آنها 
در خاک دفن می ش��وند تا هی��چ نوری دریافت نکنند. 
 ام��ا به مح��ض این که بذر جوان��ه زد نیاز ب��ه نور پیدا 
م��ی کند. تع��داد کم��ی از گیاه��ان نیز وج��ود دارند 
ک��ه بذرش��ان ب��رای جوانه زن��ی نیازمند نور اس��ت. 
ای��ن بذرها اغلب ریز هس��تند و باید در س��طح خاک 

قرار گیرند یا بس��یار س��طحی کاش��ته ش��وند تا نور دریافت کنند. ازجمله گیاهانی که بذرشان 
ب��رای جوانه زنی نیاز به نور دارد می توان ابری )Ageratum houstonianum(، ش��قایق 
 ،)Gaillardia xgrandi�ora( رعن��ا زیب��ا ،)Eschscholzia californica( کالیفرنی��ا
حسن یوس��ف )Solenostemon scutellarioides(، تاج الملوک )Aquilegia(، میمون 

)Antirhinum majus(، کاهو )Lactuca sativa( و ... را نام برد.
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6. درجه حرارت

55. م�ن گیاهانم را در گلخانه نگهداری می کنم. می دانم قبل از انتقال آنها به فضای 
بی�رون باید مقاوم ش�وند. آیا می توانید راهنمایی کنید ک�ه مراحل انجام آن چگونه 

است؟ 

مقاوم س��ازی به معنای عادت دادن گیاهانی با رشد 
نرم، آبکی و حس��اس که در ش��رایط حفاظت شده 
از باد، سرما و نور شدید خورشید نگهداری شده اند 
به شرایط آب وهوایی بیرونی است. مقاوم سازی را 
باید دو هفته قبل از زمانی که تصمیم دارید گیاهان 
را به بی��رون انتقال دهید، ش��روع نمایید. گیاهان 

را به خوبی آبیاری کنید س��پس آنها را در نقطه ای نس��بتًا س��ایه در فضای بیرون قرار دهید. در 
اولین بار فقط یک ساعت آنها را در فضای بیرون نگهداری کنید. هر روز این کار را تکرار کرده 
و مدت زمان ماندن گیاهان را افزایش دهید. برای انتقال کامل گیاهان عجله نداش��ته باش��ید. 
گیاهان به صدمه س��رما حساس هستند. مطمئن شوید خطر س��رما کاماًل برطرف شده است. 
س��عی کنید انتقال و یا نشاکردن در یک روز ابری صورت گیرد تا نور خورشید سبب پژمردگی 

گیاهان نشود.

56. اصطالح درجه روز رشد در باغبانی به چه معناست؟

درجه روز رش��د، اندازه گیری گرم��ای تجمعی در 
طول فصل رشد است و مقدار آن از طریق محاسبه 
میانگین دمای حداکثر و حداقل روزانه و مقایس��ه 
آن با دمای پایه به دس��ت می آید. درجه روز رش��د 
به طور مستقیم با رشد و توسعه گیاهان و حشرات 

مرتبط اس��ت. در زیر این دما، هیچ گونه رش��دی صورت نمی گیرد یا اگر باشد به آهستگی انجام 
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می ش��ود. در دماهای باالتر رش��د و توسعه به سرعت انجام می ش��ود مگر اینکه دما آن قدر زیاد 
باش��د که گیاه دچار تنش شود. با به دست آوردن این اطالعات شما می توانید پیش بینی کنید که 
گیاهانتان در باغ یا فضای سبز در چه زمانی به چه مرحله ای از رشد خواهند رسید یا آفات در چه 
زمانی ممکن است ایجاد خطر نمایند. الگوی آب وهوایی می تواند از سالی  به  سال دیگر متفاوت 
باشد، بنابراین پیش بینی براساس شرایط آب وهوایی ممکن است درست از آب در نیاید. به عنوان 
مثال درصورتی که هوا گرم شود ممکن است یاس زرد دوهفته زودتر به گل برود یا حمله شته ها 

دو هفته زودتر رخ دهد. 

57. من پاییز گذش�ته تعدادی بنفشه کاش�تم. بعد از آن در اواسط زمستان که هوا 
گرم تر ش�د متوجه ش�دم تعدادی از آنها از خاک خارج شده اند. درحالی که مطمئن 

هستم آنها را به اندازه کافی عمیق کاشته بودم. چرا این چنین شده اند؟

بنفشه های شما احتمااًل در اثر یخ بستن و آب شدن 
دچار این حالت شده اند. در زمان کاشت، توپ ریشه 
بنفشه در گلدانی با مخلوط خاکی غنی از مواد آلی 
قرار داش��ته اس��ت در نتیجه نوع خاک توپ ریشه 
با نوع خاک باغچه بس��یار متفاوت است. زمانی که 

خاک یخ می زند و باز می شود دو نوع خاک مجاور هم به نسبت های متفاوتی منقبض و منبسط 
می شوند و در طی این فرایند ریشه های  بنفشه از خاک خارج می شود. درصورتی که توپ ریشه 
خشک نشده باشد ممکن است بتوانید با دوباره قرار دادن گیاه در خاک آن را حفظ کنید. مسلمًا 
چنین سیس��تم ریشه ای خیلی قوی نخواهد بود و الزم است به اندازه کافی گیاه را آبیاری کرد. 
ب��رای جلوگی��ری از وقوع یخبندان دوباره روی خاک را با مالچ  آلی به ضخامت 5 س��انتی متر 

بپوشانید. مالچ از ایجاد تغییرات شدید دمایی در خاک جلوگیری می کند.

58. من یک درخت س�ایه انداز بیست س�اله دارم که زمستان گذشته روی پوستش 
شکافی ایجاد ش�د. به نظر می رسد دربهار بهتر شده است. آیا کار خاصی باید انجام 

داد؟
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به نظر می رس��د گیاه ش��ما در اثر یخبندان شکاف خورده 
اس��ت. ش��کاف خوردن در اثر یخبندان در اث��ر منقبض و 
منبسط شدن پوست به دلیل نوس��انات دمایی در زمستان 
به وج��ود می آید. لبه های ش��کاف، معمواًل در فصل رش��د 
به هم نزدیک می ش��وند وممکن است کمی باز بمانند. اگر 
این اتفاق در طول فصل رشد پیش نیامد می توانید از یک 

متخصص برای ترمیم آن کمک بگیرید.

59. اخیراً در منطقه ما هوا خیلی گرم شده است. گوجه فرنگی هایی که کاشته بودم 
هیچ کدام محصولی تولید نکردند. آیا به دلیل گرمای هواست؟

شما در تشخیص علت کاهش محصول گوجه فرنگی دقیقًا 
به هدف زدید. درس��ت اس��ت ک��ه گوجه فرنگی محصول 
فصل گرم است و گوجه ها با گرم تر شدن هوا بزرگ تر شده 
و بهتر رش��د می کنند، اما اگر دما از 35 درجه س��انتی گراد 
باالتر رود گرده ها از بین می روند. در نتیجه وقتی گرده ای 

برای گرده افش��انی نباشد میوه ای تشکیل نخواهد ش��د. برخی از ارقام می توانند گرمای هوا را 
بیش از دیگران تحمل کنند. می توانید از آن ارقام استفاده کنید یا منتظر بمانید تا هوا خنک تر 
ش��ود. از دیگر محصوالت فصل گرم که به گرمای بیش از حد حساس هستند می توان فلفل، 

بادمجان، خیار، کدومسما و کدوتنبل را نام برد.  

60. من یک منطقه آفتاب رو در جلوی منزلم دارم و دوس�ت دارم از گیاهان یکساله 
برای کاشت استفاده کنم اما هرچه کشت می کنم در اواسط تابستان دچار سوختگی 

می شود. آیا می توانید گیاهانی را معرفی کنید که مقاوم باشند؟

انتخاب گیاهان مناس��ب برای شروع بهترین کار است. بسیاری از گیاهان یکساله درصورتی که 
رطوب��ت کافی دریافت کنند در آفتاب و گرما پرورش می یابند. از گیاهانی که می توانید امتحان 
کنی��د: رعن��ا زیب��ا )Gaillardia pulchella(، دکم��ه ای )Gomphrena globosa(، النتان��ا 
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 ،)Portulaca grandi�ora( ن��از  گل   ،)Lantana camara, Lantana montevidensis(
پری��وش   ،)Salvia splendens, S. farinacea( س��لوی   ،)Portulaca grandi�ora(ن��از

.)Zinnia angustifolia( آهار ،)Catharanthus roseus(
          

       

   
 
61. همسایه مان می گوید درختان برای ایجاد رنگ های جذاب پاییزه نیاز به یخبندان 
دارند. اما من متوجه شدم تعدادی از درختان قبل از وقوع یخبندان، در اواخر تابستان 

تغییر رنگ می دهند، آیا واقعاً برای تغییر رنگ برگ یخ زدنگی الزم است !

بین کاهش دمای هوا و رنگ های پاییزه ارتباط 
وجود دارد. اما یخبندان الزم نیست. بسیاری از 
گیاهان در طول تابستان  رنگیزه های مختلفی 
تولی��د می کنند. اما به دلیل فراوانی رنگ س��بز 
ی��ا کلروفیل س��ایر رنگیزه ها دیده نمی ش��وند. 
زمانی که روزها کوتاه و ش��ب ها سردتر می شود 

کلروفیل س��ریع تر از این که تولید ش��ود، شکس��ته می ش��ود و درنتیجه س��ایر رنگیزه ها مانند 
گزانتوفیل ه��ا و کاروتنوئیده��ا با رنگ زرد و نارنجی و آنتوس��یانین با رن��گ ارغوانی مایل به 
قرمز نمایان می ش��وند. رنگ های درخشان با روزهای آفتابی و شب های سرد به وجود می آیند. 
درحقیقت س��رمای ش��دید و یخبندان س��بب می شود برگ ها به س��رعت قهوه ای شوند. اما در 
سال هایی که هوا در پاییز به تدریج سرد می شود و رطوبت هوا مناسب می باشد، پاییز  زیباتری 

با ملون شدن برگ ها خواهید داشت.
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62. نش�انه های یخ زدگی در گیاهان چیس�ت و چه تفاوتی با س�رمازدگی دارد؟ چرا 
بعضی گیاهان از سایرین مقاوم ترند؟

اثرات نامطلوب دما به ش��کل های مختلفی در گیاهان پدیدار می ش��ود. دماهای زیر صفر اغلب 
باعث از بین رفتن گیاهان می شوند. به این حالت یخ زدگی گویند که نتیجه تشکیل بلورهای یخ 
در سلول ها و پاره شدن غشای سلولی است. برخی دیگر از گیاهان به دماهای باالی صفر ولی 
نزدیک به آن بس��یار حساس��ند و اگر در دماهای حدود 5 درجه سانتی گراد نیز قرار گیرند آسیب 
می بینند. این گونه آسیب را سرمازدگی نامند. سیاه شدن موز و آبکی شدن خیار در یخچال به علت 
سرمازدگی است. برخی گیاهان در برابر سرما از بقیه مقاوم ترند. علت آن آب کمتر و یا قند بیشتر 
درون سلول هاس��ت.  آب آزاد درون سلول در دمای صفر درجه یخ می زند ولی اگر میزان قند در 
سلول باال رود همانند ضدیخ عمل کرده و آب دیرتر منجمد می گردد. ازجمله عواملی که باعث 

حساس شدن گیاهان به سرما می شوند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 - ضعف های تغذیه ای
 - آفات و بیماری ها   

- سن گیاه: گیاهان خیلی جوان و خیلی پیر به سرما حساس تر هستند
- سرعت کاهش درجه حرارت

- مدت سرما 
- میزان ابری و صاف بودن و رطوبت هوا

- میزان رطوبت بافت های گیاهی و موارد ذخیره ای آن
- محل باغ، نوع خاک، جهت شیب، پستی و بلندی زمین.
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63. چگونه آبیاری بارانی از وارد شدن صدمه یخ زدگی به گیاهان جلوگیری می کند؟

آبیاری بارانی گیاهان از روش های حفاظت گیاهان از س��رما و یخبندان اس��ت. این روش در 
مورد گیاهان یکس��اله و گیاهان دائم مانند درختان مورد اس��تفاده قرار می گیرد. در این روش 
آب بر روی ش��اخه و برگ نباتات یخ می زند و ه��ر گرم آب در حال یخ زدن حدود 80 کالری 
گرما آزاد می کند که باعث حفاظت گیاه از س��رما می گردد. تا زمانی که مخلوط آب و یخ روی 
شاخ و برگ گیاه باشد درجه حرارت مساوی صفر است و درنتیجه دماهای زیر صفر به گیاهان 

آسیب نمی رساند.
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7. انتخاب گیاه 

64. حیاط منزلم آفتاب رو و خش�ک اس�ت. چه گیاهانی را برای کاش�ت پیش�نهاد 
می کنید؟

ش��ما انتخاب های زیادی دارید، مخصوصًا اگر بتوانید در س��ال اول گیاه را به خوبی آبیاری کنید 
تا کاماًل مس��تقر شود. می توانید از گیاهان ذیل با توجه به شرایط آب وهوایی منطقه تان استفاده 

نمایید.

منطقه(Zone)*نام علمینام فارسی

Viburnum trilobumبداغ

آمور Acer tataricum ginnalaافرا

اپن انگليس Taxus mediaسرخدار

يره Spiraea japonicaاس

دار ري Iris hybridsزنب

زيبا Gaillardia grandifloraرعنا
كاغ Bougainvillea glabraگ

ها درخت انگشت Potentilla fruticosaپن
ين رو Juniperus chinensisجوني

ين Ilex cornutaخا
ين Pistacia chinensisپسته

گليسين Wisteria sinensisپي

خصوصیات مربوط به هر منطقه (Zone)ذکر شده است. * در جدول صفحه 

Taxus mediaViburnum trilobumAcer tataricum ginnala
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Berberis thunbergiiزرشك
ا عل راع Hypeicum kalmianumگ

ي ط Kerria japonicaآبشار
Coreopsis lanceolataكورئوپسي
Tilia cordataزيرفون

موگو Pinus mugoكا
شمال قرمز Quercus rubraبلو

نوئ Picea abiesكا

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

Picea pungens var.glaucaنوئ

بن Syringa vulgarisيا

Cotoneaster apiculatusشيرخشت

Lagerstroemia indicaتور

خزنده رو Juniperus horizontalisجوني

خزنده Phlox subulataفلوك

رشت Hemerocallis cultivarsزنب

دئودار Cedrus deodaraسدر

Cercis canadensisارغوان

شرق يد س Pinus strobusكا

گ .Malus sppسي

زرد Forsythiaيا

ر م Rhus aromaticaسما

Sedum spectabileCornus stoloniferaArtemisia ludoviciana
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Crataegus phaenopyrum

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

Thuja orientalisتويا
شرق اي Papaver orientaleش

Echinacea purpureaاكيناسه
اخته Cornus stoloniferaزغال
Pyracantha coccineaپيراكانتا
Sedum spectabileسدوم

Artemisia ludovicianaآرتميزيا
تر Cotinus coggygriaدرخت
Magnolia stellataماگنوليا
Achillea filipendulaبومادران
Crataegus phaenopyrumزالزالك

Callistemon viminalisشيشهشور
Weigela florida وايگليا

يد س Fraxinus americanaزبانگنجشك
آمريكاي Gleditsia triacanthosليلك

ين پر Rosa rugosaرز
Ginkgo bilobaينكو

ايتاليا Cupressus sempervirensسرو

65. چه گیاهانی برای باغی با شرایط آفتابی و مرطوب پیشنهاد می کنید؟ خاک همیشه 
مرطوب است ولی آب در آن نمی ماند.

اگر باغتان از آفتاب و رطوبت کافی بهره مند اس��ت، انتخاب های ش��ما نامحدود خواهد بود. در 
ادامه به تعدادی از گیاهانی که می توانید استفاده کنید اشاره می شود:

Achillea filipendulaFraxinus americana
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منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

Viburnum dentatumبداغ

ب Taxodium distichumدارتا

دان Geranium sanguineumشم

Clematisكلماتي

مول م Buxus sempervirensشمشاد

Hamamelis virginianaعنبرسائ

آمريكاي Thuja occidentalisتويا

Fagus sylvaticaرا

انگشتانه Digitalis purpureaگ

فلوك Phlox paniculataگ

اپن Acer palmatumافرا

اخته Cornus kousaزغال

درخت Philadelphus coronariusنرگ

Hydrangea paniculataادريس

كبوتر Scabiosa caucasicaگ

جنوب Magnolia grandifloraماگنوليا

Quercus bicolorبلو

تابستانه Clethra alnifoliaشيرين

Aronia arbutifoliaآرونيا

Betula nigraتو

Taxodium distichumDigitalis purpureaCornus kousa
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66. بخشی از خاک حیاطم همیشه خیس است. به نظر شما چه گیاهانی می توانم در آن 
قسمت پرورش دهم؟

اگر این قسمت به طور مداوم خیس است اما آب گرفته نیست، گیاهان باتالقی بهترین انتخاب 
هستند. گیاهان ذیل را می توانید در خاک های مرطوب پرورش دهید.

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

ور شي Zantedeschia aethiopicaگ

Lobelia cardinalisلوبليا

Alocasiaآلوكاسيا

اپن Iris ensataزنب

ال Primula japonicaپام

Lysimachia nummulariaليزوماكيا

Rodgersia pinnataردجرسيا

سيبر Iris sibiricaزنب

بيد Tradescantia virginianaبر

67. بخش�ی از حیاط منزلم س�ایه متراکم و باقیمانده س�ایه مالیم وجزئی دارد. چه 
گیاهانی را می توانم پرورش دهم؟

س��ؤال ش��ما دقیقًا همان پرسشی است که بس��یاری از افراد با آن مواجه هستند. همچنان که 
درختان بزرگ می ش��وند سایه بیش��تری ایجاد می کنند و نقاط آفتابی تبدیل به نقاطی با سایه 
جزئی می شوند و نقاطی با سایه کم تبدیل به نقاطی با سایه کامل می شوند. در ذیل به گیاهان 

مقاوم به سایه که در سایه سبک تا متوسط قادر به رشد هستند اشاره می شود.

Iris ensata Lobelia cardinalis Zantedeschia aethiopica
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رن Photinia serrulataسه

Hamamelis mollisعنبرسائ

الملو Aquilegia hybridaتا

انگشتانه Digitalis purpureaگ

تلگراف Vinca minorگ

Cercis canadensisارغوان

ه Hedera helixعش

Nandina domesticaناندينا

سرو Chamaecyparis obtusaشبه

Hosta هوستا

Aucuba japonicaآكوبا

Camellia japonicaكامليا

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

Ajuga reptansآجوگا

Astilbeآستيلبه

بو Laurus nobilisبر

Hydrangea macrophyllaادريس

كارولينا Prunus carolinianaگي

Aspidistra elatiorعباي

Rhododendron catawbienseرودودندرون

Cercis canadensis Aspidistra elatior Ajuga reptans
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اپن Fatsia japonicaآراليا

اپن Acer palmatumافرا

اپن Pittosporum tobiraميخك

بانو Alchemilla mollisشن

Lamium maculatumميوم

بر Convallaria majalisگ

پرسياوشان Adiantum pedatumسرخ

Hydrangea quercifoliaادريس

Philodendron فيلودندرون

فرا Saxifraga stoloniferaساكس

تلگراف Vinca majorپي

شه Viola cornutaبن

68. خاک باغچه مان سنگین و رسی است. قبل از کاشت گیاه در آن باید چه چیزی 
به خاک افزود؟

با افزودن مواد آلی به خاک می توانید خاک را س��بک تر کنید و دامنه انتخاب گیاه مناس��ب با 
اینکار افزایش می یابد. اما اگر نمی خواهید کاری روی خاک انجام دهید می توانم تعدادی گیاه 

را به شما معرفی کنم که خاک های رسی را ترجیح می دهند:

Syringa vulgaris Quercus macrocarpaJuniperus_chinensis

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی
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منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

تي Quercus macrocarpaبلو

ها درخت انگشت Potentilla fruticosaپن

ب Pyrus calleryanaگ

ين خزنده Juniperus chinensisسرو

بن Syringa vulgarisيا

Thuja occidentalisتويا

ق قش Alnus glutinosaتوسكا

Larix deciduaريك

Malusسي

ي ط Koelreuteria paniculataباران

Celtis occidentalisداغداغان

دشت Acer campestreافرا

امينالدوله Loniceraپي

Tilia cordataزيرفون

نرو Acer platanoidesافرا

Picea abiesنوئ

تومان صد Paeoniaگ

اخته Cornus stoloniferaزغال

Betula nigraتوسكا

Viburnumبداغ

يد س Salix albaبيد

Elaeagnus angustifoliaسنجد

69. به نظر می رسد خاک باغچه ام شنی است. کاکتوس ها در آن خوب رشد می کنند 
ول�ی چمن زود خش�ک می ش�ود. آیا می توانید تع�دادی گیاه زینتی مناس�ب برای 

خاک های شنی معرفی کنید؟
درصورتی ک��ه در خاک های ش��نی بتوانید رطوبت را به اندازه کافی ب��رای گیاهان فراهم کنید، 
گیاهان زیادی برای کش��ت در اختیار خواهید داشت. در ادامه گیاهان مناسب برای خاک های 

شنی معرفی می شوند:
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منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

آمريكاي Ilex opacaخا

نو Ligustrum amurenseبر

موش Buddleia davidiiدم

ين رو Juniperus chinensisجوني

ين Pistacia chinensisپسته

اپن Chaenomeles speciosaبه

Rhus aromaticaسما

ين پر Acer campestreافرا

Berberis thunbergiiزرشك

اپن سياه Pinus thunbergiiكا

اپن Pittosporum tobiraميخك

يره Spiraea japonicaاس

شمال قرمز Myrica pensylvanicaتوت

Punica granatumانار

Eleagnus angustifoliaسنجد

70. آیا غیر از آزالیا گیاهان دیگری هم وجود دارند که بتوان در خاک های اس�یدی 
آنها را پرورش داد؟

بلوبری، آزالیا، رودودندرون، علف جارو و گیاهانی که در ادامه به آنها اشاره می شود به شرایط 
اسیدی نیاز دارند و به آنها گیاهان اسیددوست گویند. 

Buddleia davidiiChaenomeles speciosa Rhus aromatica
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منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

Rhododendronرودودندرون
Camellia japonicaكامليا

هيماليا Pinus wallichianaكا
Ilexخا

Lupinusلوپن
تي Quercus palustrisبلو

لرزان يدار Populus tremuloidesس
تر Oxydendrum arboreumوب

Piceaنوئ
Coreopsis verticillataكورئوپسي

Erica carneaاريكا

pH .71 خاک فضای سبز محله مان نسبتًا زیاد و حدود 8 است. چطور می توان قبل 
از کاشت، pH را کاهش داد؟

Camellia japonicaLupinusPinus wallichiana

ش��ما می توانید pH خاک را با اس��تفاده سولفور و سولفات آهن در خاک کاهش دهید. راه حل 
دیگر استفاده از گیاهان سازگار با شرایط قلیایی در خاک است. 

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

آمريكاي Carpinus carolinianaممرز

آمريكاي Platanus occidentalisنار

Robinia pseudoacaciaاقاقيا
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منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

Aesculus parvifloraشاهبلو

Ziziphus jujubaعناب

ين رو Juniperus chinensisجوني

Celtis occidentalisداغداغان

Deutziaدوتسيا

زرد Forsythiaيا

ر م Rhus aromaticaسما

ي ط Koelreuteria paniculataباران

Platanus occidentalis Ziziphus jujuba Robinia pseudoacacia

Callistemon citrinusشيشهشور

ايران Syringa persicaليلك

Elaeagnus angustifoliaسنجد

Sassafras albidumساسافرا

Pyracantha coccineaپيراكانتا

Catalpa bignonioidesجوالدوز

Alnus rugosaتوسكا

72. برای ایجاد فضای سبز در کنار ساحل و در شرایط باد و شوری خاک چه گیاهانی 
را پیشنهاد می کنید؟

بس��یاری از گیاهان به نمک حس��اس هستند چه نمکی که در س��احل بر روی گیاهان پاشیده 
می ش��ود و چه نمک مصرف ش��ده جهت یخ زدایی در جاده ها. اما خوش��بختانه تعداد زیادی از 
گیاهان به اس��پری نمک س��ازگاری دارند. بنابراین ش��ما می توانید از لیست ذیل تعدادی گیاه 

مناسب برای ایجاد فضای سبز انتخاب نمایید.
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منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

Robinia psedoacaciaاقاقيا

كاغ Bougainvillea glabraگ

Cordyline australisكورديلين

Ziziphus jujubaعناب

بادبزن Chamaerops humilisنخ

اپن سياه Pinus thunbergiiكا

اپن نو Ligustrum japonicumبر

نيوزلند ا Leptospermum scopariumدرخت

ب م Araucaria heterophyllaكا

Nerium oleanderخرزهره

گرا ا Cortaderia selloanaپام

ين Hibiscus syriacusختم

Rosemarinus officinalisرزمار

Eleagnus angustifoliaسنجد

Pyracantha coccineaپيراكانتا

Armeria maritimaآرمريا

Quercus virginianaبلو

گز Tamarix ramosissimaدرخت

مجنون Callistemon viminalisشيشهشور

يد س Populus albaصنوبر

73. من شنیده ام که گردو می تواند گیاهان اطرافش را از بین ببرد؟ آیا این حقیقت 
دارد؟

Leptospermum scoparium Araucaria heterophyllaPinus thunbergii
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بله، درس��ت اس��ت. گردو ).Juglans spp( می تواند برای بس��یاری از گیاهان سمی باشد. 
برگ ها و ریشه ها، سمی به نام جوگالن تولید می کنند که رشد سایر گونه ها را تحت تأثیر قرار 
می دهد. از پرورش گیاهانی که در ادامه به آنها اش��اره می ش��ود نزدیک درخت گردو اجتناب 

کنید.

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

Tilia americanaزيرفون

Malus sylvestris var.domesticaسي

وبه Asparagus officinalisمار

سرت Colchicum autumnaleگ

Rubus laciniatusتمشك

ها درخت انگشت Potentilla fruticosaپن

Brassica oleraceaكل

بن Syringa vulgarisيا

نو Ligustrum vulgareبر

.Cotoneaster sppشيرخشت

شرق يد س Pinus strobusكا

اروپاي Betula pendulaتو

گ .Malus sppسي

Picea abiesنوئ

Capsicum annuumفل

زمين Solanum tuberosumسي

قرمز Pinus resinosaكا

Asparagus officinalis Rubus laciniatus Tilia americana
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منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

.Rhododendron sppرودودندرون

اسكاتلند Pinus sylvestrisكا

Lycopersicon esculentumگوجهفرنگ

74. آی�ا گیاهان�ی وجود دارند که سوس�ک ژاپن�ی نتواند به آنها حمل�ه کند؟ تمام 
باغچه ام را این حشرات پر کرده اند!

سوسک های ژاپنی بالغ از بسیاری از گیاهان فضای سبز تغذیه می کنند. تعداد کمی از گیاهان 
هستند که ممکن است برای این حشرات جذابیتی نداشته باشند. البته بعضی از گیاهان جذابیت 
خاصی برای این سوس��ک ها دارند. سعی کنید از کاش��ت آنها اجتناب کنید. زمانی که سوسک 
ش��روع به تغذیه از گیاهان می نماید سیگنال هایی به س��ایرین می فرستد که این غذا، مطلوب 
اس��ت و سایر سوسک ها از مسافت های دورتر به این سمت کشیده می شوند. در ذیل به گیاهان 

مقاوم به سوسک ژاپنی و گیاهان مورد عالقه حشره بالغ اشاره شده است:

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

Ilex opacaخا

اخته .Cornus sppزغال

زرد Forsythiaيا

Ginkgo bilobaينكو

.Syringa sppليلك

Tilia tomentosaزيرفون

گز Tamarix ramosissimaدرخت

Ilex opaca Forsythia Cornus
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گیاهان جذاب برای سوسک های ژاپنی

AstilbeMalusUlmus

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

آمريكاي Platanus occidentalisنار

گ سي ، .Malus sppسي

Astilbe آستيلبه

Rhododendronرودودندرون

.Vaccinium sppبلوبر

Lagerstroemia indicaتور

.Ulmus sppنارون

گي .Prunus sppهلو

اپن Chaenomeles speciosaبه

.Vitis sppمو

Alcea roseaختم

هند Aesculus hippocastanumشاهبلو

.Acer sppافرا

.Tillia sppزيرفون

Salix discolorبيد
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75. م�ن تصمی�م گرفتم تعدادی درخت همیشه س�بز بکارم. ش�ما چ�ه گیاهانی را 
پیشنهاد می کنید؟

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

خزنده Juniperus virginianaسرو

اري .Chamaecyparis sppكامسي

.Ilex sppخا

تومريا Cryptomeria japonicaكري

.Quercus sppبلو

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

.Rosa sppرز

درخت Hibiscus syriacusختم

.Viburnum sppبداغ

س Parthenocissus quinquefoliaمو

درختان همیشه س��بز قادرند در زمس��تان به فضای سبزرنگ اضافه کنند. سوزنی برگان یکی از 
گزینه ها هستند. آنها از گیاهان دائمی فضای سبزند و تنوع آنها باعث شده تقریبًا در همه جای 
دنیا کش��ت ش��وند. اما غیر از س��وزنی برگان درختان متع��ددی نیز وجود دارند ک��ه می توانند 
برگ هایشان را در زمستان حفظ نمایند. شما می توانید برای ایجاد تنوع، بافت و رنگ در فضای 
سبز از ترکیب درختان س��وزنی برگ و همیشه سبز پهن برگ استفاده نمایید. البته درصورتی که 

شرایط آب و هوایی منطقه تان اجازه دهد.

Chamaecyparis obtusa Cryptomeria japonicaQuercus
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76. حیاطمان خیلی کوچک است. آیا می توانید تعدادی درخت کوچک برای کاشت 
معرفی کنید؟

اندازه درخت بس��تگی به ش��رایط خاک و اقلیم منطقه و گونه مورد نظر دارد. در بس��یاری از 
منابع علمی ارتفاع مش��خصی برای هر درخت در نظر گرفته شده است. اگر شرایط برای رشد 
مطلوب باشد، درخت بیشتر از آن ارتفاع رشد خواهد داشت و اگر شرایط نامطلوب باشد، ارتفاع 
کمت��ری پیدا خواهد ک��رد. به عنوان یک قانون کلی برای ارتفاع درخت بالغ می توانید از جدول 

زیر کمک بگیرید. 

Acer buergerianum Cornus florida Lagerstroemia indica

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

.Magnolia sppماگنوليا

ب م Araucaria heterophyllaكا

.Pinus sppكا

.Thuja sppتويا
آريزونا Cupressus arizonicaسرو

.Cedrus sppسدر
.Abies sppنراد

كافور Cinnamomum camphoraدرخت
كاناداي Tsuga canadensisشوكران

Sequoia sempervirensسكويا
.Picea sppنوئ

Pseudotsuga menziesiiدوگ
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منطقه(Zone)نام علمینام فارسی
آمور Acer tataricum ginnalaافرا

Lagerstroemia indicaتور
Cercis canadensisارغوان

.Malus sppسي
اخته Cornus floridaزغال
اپن Prunus serrulataگي
اپن Acer palmatumافرا
اخته Cornus Kousaغال

Acer buergerianumافرا
واشنگتون Crataegus phaenopyrumزالزالك

درختان کوچک - ارتفاع کمتر از 7/5 متر

درختانی با اندازه متوسط- ارتفاع 7/5 تا 15/5متر

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی
Thuja occidentalisتويا

آمريكاي Ilex opacaخا
آمريكاي Carpinus carolinianaممرز
آريزونا Cupressus arizonicaسرو

Robinia pseudoacaciaاقاقيا
ب Pyrus calleryanaگ

ن Ulmus parvifoliaنارون
ين Pistacia chinensisپسته

Ulmus parvifolia Thuja occidentalisCupressus arizonica
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منطقه(Zone)نام علمینام فارسی
كلرادو Picea pungensنوئ
Juniperus virginianaسروخزنده

انگليس Quercus roburبلو
اروپاي Alnus glutinosaتوسكا
اروپاي Sorbus aucupariaتي
ي ط Koelreuteria paniculataباران

Prunus subhirtellaگي
اپن Syringa reticulataليلك

هند بلو Aesculus glabraشاه
قرمز Acer rubrumافرا

Magnolia virginianaماگنوليا
نوئ Abies concolorدرخت

Fagus sylvaticaCedrus Deodara Tsuga canadensis

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی
Tilia americanaزيرفون

آمريكاي Platanus occidentalisنار
ب Taxodium distichumدارتا

كاناداي Tsuga canadensisشوكران
دئودار Cedrus deodaraسدر

درختانی با اندازه بزرگ- ارتفاع بیش از 15/5متر
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77. به ج�ز زغ�ال اخته گلدار آی�ا می توانید تعدادی درخت ب�ا گل  های جالب توجه 
معرفی کنید؟

گونه های ذیل از جمله درختان و درختچه هایی هستند که می توانند نظر شما را جلب و گل های 
جالب توجهی تولید کنند:

شرق يد س Pinus strobusكا
اروپاي Fagus sylvaticaرا

Ginkgo bilobaينكو
گنجشك Fraxinus pennsylvanicaزبان

آزاد Zelkova serrataدرخت
Tilia cordataزيرفون

Quercus virginianaبلو
Catalpa speciosaجوالدوز

Picea abiesنوئ
تي Quercus palustrisبلو

قرمز Quercus rubraبلو
رودخانها Betula nigraتو

جنوب Magnolia grandifloraماگنوليا
قند Acer saccharumافرا
Liquidambar styracifluaعنبرسائ

Gleditsia triacanthos inermisليلك
له Liriodendron tulipiferaدرخت

يد س گنجشك Fraxinus americanaزبان
يد س Quercus albaبلو

Hamamelis virginiana Salix capra Catalpa speciosa

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی
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منطقه(Zone)نام علمینام فارسی
Robinia pseudoacaciaاقاقيا

Acacia pruinosaآكاسيا
هند .Aesculus sppشاهبلو

ب Pyrus calleryanaگ
ل Halesia tetrapteraدرخت
Cercis canadensisارغوان

گ .Prunus sppگي
گ .Malus sppسي

دار گ اخته Cornus floridaزغال
ي ط Koelreuteria paniculataباران
.Magnolia sppماگنوليا

خس ش Albizia julibrissinابريش
Catalpa speciosaجوالدوز

خوشها Hydrangea paniculataادريس
Salix capreaبيدمشك

Paulownia tomentosaپالونيا
له Liriodendron tulipiferaدرخت

Crataegus phaenopyrumزالزالك
يدانگشت س Chionanthus virginicusدرخت

Hamamelis virginianaعنبرسائ

78. چه درختانی را برای ایجاد رنگ های زیبا در پاییز می توان کاشت؟

رن��گ پاییزه برگ ه��ا از زرد تا نارنجی، قرمز یا بنفش مایل به قرمز متغیر اس��ت. می توانید از 
لیست زیر جهت انتخاب رنگ دلخواه خود کمک بگیرید.

Cladrastus kentuckea Betula pendula Ginkgo biloba
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بنفش مایل به قرمز

نارنجی تا قرمز
منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

آمريكاي Carpinus carolinianaممرز
Liquidambar styracifluaعنبرسائ

بر Amelanchier arboreaسروي
اروپاي Sorbus aucupariaتي

.Acer sppافرا
Sassafras albidumساسافرا

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی
آمريكاي وب Cladrastis kentukeaزرد

Cercis canadensisارغوان
اروپاي Fagus sylvaticaرا

اروپاي Betula pendulaتوسكا
Ginkgo bilobaينكو

ي ط Koelreuteria paniculataباران
.Acer sppافرا

.Populus sppصنوبر
له Liriodendron tulipiferaدرخت

Hamamelis virginianaعنبرسائ
رو Juniperus virginianaجوني
Stewartia pseudocamelliaاستوارتيا
Cornus kousaزغالاخته

يد س گنجشك Fraxinus americanaزبان
يد س Quercus albaبلو

Amelanchier arboreaSassafras albidumSorbus aucuparia
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قرمز

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی
.Acer spp افرا
Viburnum prunifoliumبداغ

Cornus floridaزغالاخته
تي uercus palustrisبلو

قرمز uercus rubraبلو
وب xydendrum arboreumتر

واشنگتون Crataegus phaenopyrumزالزالك

79. درختچه هایی که نزدیک منزلم کاشته ام بیش از حد رشد کرده اند. تصمیم دارم 
آنها را با انواع کوچک تر جایگزین کنم. ولی نمی دانم چه گونه ای مناسب است؟ لطفًا 

راهنمایی کنید.
دانستن اینکه یک درختچه در نهایت رشد چه مقدار فضا اشغال خواهد کرد، از ضروریات قبل 

از کاشت است و جدول ذیل می تواند راهنمای شما در انتخاب درختچه مناسب باشد.

Cotoneaster apiculatus Potentilla fruticosaSpiraea-japonica

xydendrum arboreum uercus palustris uercus rubra
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 منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

يره Spirea japonica'Bumalda'اس
انگشت Potentilla fruticosaپن
Cotoneaster apiculatusشيرخشت

اپن Chaenomeles japonicaبه
خزنده .Juniperus sppسرو

ريز بر Buxus microphyllaشمشاد
Cotoneaster horizontalisشيرخشت

Daphne cneorumدافنه
Deutzia gracilisدوتسيا

درختچه های متوسط- ارتفاع 1 تا 2 متر
 منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

ر م Rhus aromaticaسما
Gardenia jasminoidesگاردنيا
.Hydrangea sppادريس

.Ilex sppخا
اپن يره Spiraea japonicaاس

.Berberis sppزرشك
فرنگ Mahonia aquifoliumزرشك

درخت Symphoricarpos albusمرواريد
Cotoneaster divaricatusشيرخشت

تابستانه Clethra alnifoliaشيرين
زمستانه Daphne odoraدافنه

زمستانه Jasminum nudiflorumياسمن

درختان کوتاه - ارتفاع کمتر از 1 متر

Berberis thunbergii Gardenia jasminoides Hydrangea quercifolia
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درختچه های بزرگ- ارتفاع بیش از2متر

 منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

آمريكاي Viburnum trilobumبداغ
Aesculus parvifloraشاهبلو
Buxus sempervirensشمشاد
موش Buddlia davidiiدم

ين خزنده Juniperus chinensisسرو
Photinia serratifoliaسهرن

بن Syringa vulgarisيا
اپن Chaenomeles speciosaبه
Camellia japonicaكامليا

اپن Fatsia japonicaآراليا
اپن Pittosporum tobiraميخك

نو Ligustrum japonicumبر
Jasminum officinaleياسمن

درخت Philadelphus coronariusنرگ
Nandina domesticaناندينا

Nerium oleadnderخرزهره
.Rhododendron sppرودودندرون
درخت Hibiscus syriacusختم

Pyracantha coccineaپيراكانتا
پر Cotinus coggygriaدرخت

Rhus typhinaسما
امينالدوله Lonicera tataricaپي

Buxus sempervirensLigustrum japonicumAesculus parviflora
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 منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

Photinia serrulataسهرن
ر م Rhus aromaticaسما
Vaccinium corymbosum واكسينيوم

Berberis thunbergiiزرشك
Nandina domesticaناندينا

بلوط بر Hydrangea quercifoliaادريس
Aronia arbutifoliaآرونيا

Cornus stoloniferaزغالاخته
پر Cotinus coggygriaدرخت

80. چه درختچه هایی رنگ های جذابی در پاییز ایجاد می کنند؟

81. آیا می توانید تعدادی درختچه گلدار برای کاشت در فضای سبز پیشنهاد کنید؟

بس��یاری از درختان گل دار در فصل بعدی میوه های جذابی نیز تولید می کنند. به جدول دقت 
کنید و گیاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

Nandina domestica Cotinus coggygriaPhotinia serrulata

Weigela floridaKerria japonica Magnolia virginiana
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 منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

انگشت Potentilla fruticosaپن
موش Buddleia davidiiدم
Camellia japonicaكامليا
بن Syringa vulgarisيا
.Hydrangea sppادريس
اپن Chaenomeles japonicaبه
Kerria japonicaكريا

.Magnolia sppماگنوليا
درخت Philaelphus coronariusنرگ

Nerium oleanderخرزهره
.Rhododendron sppرودودندرون

.Rosa sppرز
يره .Spiraea sppاس
.Viburnum sppبداغ

Weigela floridaوايگليا

درختچه های گلدار

درختچه هایی که میوه های جذابی تولید می کنند

 منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

.Cotoneaster sppشيرخشت
.Ilex sppخا

Nandina domesticaناندينا
فرنگ Mahonia aquifoliumزرشك

Pyracantha coccineaپيراكانتا
.Viburnum sppبداغ

Viburnum dentatumPyracantha coccineaMahonia aquifolium
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82. م�ن تصمی�م گرفتم یک باغ صخ�ره ای ایجاد کن�م. چه گیاهانی ب�رای این کار 
مناسبند؟

 منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

آل مينا Aster alpinusگ
.Campanula sppاستكان

خون دان Geranium sanguineumشم
Dianthus gratianopolitanusقرن

الملو .Aquilegia sppتا
دوست Gypsophila repensگ

Phlox subulataفلوك
    .Iris sppزنب

Iberis sempervirensآيبري
مكن Myosotis scorpioidesفراموش

Bergenia cordifoliaبرگنيا
وخودو Lavandula angustifoliaاس

ال .Primula sppپام
Veronica prostrataورونيكا

 گیاهان باغ های صخره ای نیاز به زهکشی خیلی خوبی دارند. سعی کنید قبل از کاشت شرایط 
مناس��ب را برایش��ان فراهم کنید. استفاده از بسترهای کاشت برجسته و یا خاک های متخلخل 
موفقیت شما را افزایش خواهد داد. می توانید از جدول زیر برای انتخاب گیاه دلخواهتان کمک 

بگیرید.

Dianthus gratianopolitanus Aster alpinus Aquilegia
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83. حی�اط منزلی که به تازگی خریده ام فاقد گل و گیاه اس�ت. می خواهم از گیاهان 
یکس�اله برای کاش�ت اس�تفاده کنم. آیا می توانید تعدادی گیاه یکساله کوتاه برای 
اط�راف راه های عب�ور و تعدادی گیاه بلندتر برای پرکردن فضاهای خالی پیش�نهاد 

دهید؟

گل های یکس��اله از نظر اندازه و رنگ تنوع زیادی دارند و شما به راحتی می توانید گونه دلخواه 
و مناسب را بیابید. می توانید از جدول ذیل برای انتخاب گیاه کمک بگیرید.

Ageratum houstonianum Zinnia angustifolia Sanvitalia procumbens

 منطقه(Zone)نام علمینام فارسی
Armeria maritimaآرمريا
.Sedum sppسدوم
Saponaria stoloniferaصابون

فرا Saxifraga stoloniferaساكس
Thymus serpyllumآويشن

Achillea tomentosaبومادران

نام علمینام فارسی

Ageratum houstonianumابر
يكساله Phlox drummondiiفلوك

ياقوت Browallia speciosaگ
خزنده Sanvitalia procumbensآهار

Lobelia erinusلوبليا
Gazania rigensگازانيا

گیاهان یکساله با ارتفاع کم )تا 30 سانتی متر( برای لبه ها و حاشیه های خارجی
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گیاهان یکساله متوسط  )ارتفاع 90 تا 120 سانتی متر(

نام علمینام فارسی

ر Tagetes erectaج
دوست Gypsophila elegansگ
زيبا Gaillardia pulchellaرعنا

ين Callistephus chinensisمينا
خرو Celosia argenteaتا

يوس Solenostemon scutellarioidesسن
گندم Centaurea cyanusگ
توتون Nicotiana گ
نا Impatiens balsaminaگ
دان Pelargonium hortorumشم
Gomphrena globosaتكمها
Tropaeolum majusدن

بالشتك Scabiosa atropurpureaگ
Calendula officinalisهميشهبهار

Catharanthus roseusNicotianaPelargonium hortorum

نام علمینام فارسی

گوشت Portulaca grandifloraناز
باريك بر Zinnia angustifoliaآهار
يكساله Verbenaشاهپسند
شيرين Lobularia maritimaآليسوم
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گیاهان یکساله بلند )ارتفاع بیش از120 سانتی متر(

نام علمینام فارسی

ش سياه ك Thunbergia alataپي
Cosmos bipinnatusاشرف
.Dahlia sppكوك

Datura metelتاتوره
تنباكو Nicotiana alataگ

خرو Amaranthus tricolorتا
زينت Kochia scopariaجارو

مكزيك Tithonia rotundifoliaآفتابگردان
Helianthus annuusآفتابگردان

آمريكاي Centaurea americanaستاره
ك Ricinus communisكر

Dahlia Ricinus communis Thunbergia alata

نام علمینام فارسی

Salvia splendensسلو
Antirrhinum majusميمون

جاويد Helichrysum bracteatumگ
Catharanthus roseusوينكا
Cosmos sulphureusاشرف
Zinnia elegansآهار
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 منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

خون دان Geranium sanguineumشم
استكان Campanula carpaticaگ

Chrysanthemum morifoliumداوود
Euphorbia cordifoliaافوربيا
Bergenia cordifoliaبرگنيا

Santolina chamaecyparissusسانتولينا
رب م Oenothera macrocarpaگ
.Dianthus sppميخك
Armeria maeitimaآرمريا

Coreopsis verticillataكورئوپسي

گیاهان چندساله کوتاه برای حاشیه های جلویی باغچه )ارتفاع تا 45 سانتی متر(

Hosta Paeonia Phlox paniculata

84. چون از اندازه گیاهان چندس�اله اطالعی نداش�تم اش�تباهًا، گیاه�ان کوتاه را 
در پش�ت و گیاهان بلندتر را در جلوی باغچه کاش�ته ام. حال تصمیم گرفتم الگوی 

کاشتم را تغییر دهم. لطفًا راهنمایی کنید. 

Armeria maritima Euphorbia cordifoliaOenothera macrocarpa



باغبان   87    اصول

گیاهان چندساله متوسط برای بخش میانی باغچه )ارتفاع تا 120 سانتی متر(

 منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

Astilbeآستيلبه
دوست Gypsophila paniculataگ
زنگولها Platycodon grandiflorusگ

دار ري Iris bearded hybridزنب
Penstemon barbatusپنستمون

Lobelia cardinalisلوبليا
رشت Hemerocallisزنب
Achillea filipendulinaبومادران

باغ Phlox paniculataفلوك
Helenium autumnaleهلنيوم
Hostaهوستا

شرق اي Papaver orientaleش
Paeoniaصدتومان

 منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

دروغين Heliopsis helianthoidesآفتابگردان
ا Delphiniumزباندرق

سوسن .Lilium sppگ
نيويور Aster novi-belgiiستارها
منزار Filipendula rubraملكه
روس Perovskia atriplicifoliaسلو

گیاهان چندساله بلند برای حاشیه های عقبی باغچه )ارتفاع بیش از 120 سانتی متر(

Delphinium Heliopsis helianthoides Perovskia atriplicifolia
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85. من می خواهم تعدادی گل وحش�ی به حیاطم که نس�بتًا سایه است اضافه کنم. 
چه گونه هایی پیشنهاد می کنید؟

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

الملو Aquilegia canadensisتا
ا ق در Delphinium treconeزبان

Silene virginicaسيلن
Lobelia silphiliticaلوبليا

سليمان Polygonatum peltatumمهر
غمگين Anemonella thalictroidesآنمون

بهاره Claytonia virginicaزيبا
استكان Campanula americanaگ

شه .Viola sppبن
ش و دان Geranium maculatumشم
زمستانه Gaultheria procumbensسبز
جنگل Phlox divaricataفلوك

86. م�ن  تصمیم دارم تع�دادی گل وحش�ی در نقطه ای آفتابی از باغ�م بکارم. آیا 
گل های وحشی بومی چمنزارها مناسبند؟

گل های وحشی بومی چمنزارها، برای رشد خوب نیاز به آفتاب کامل دارند. اگر در محل کاشت 
گیاهان می توانند حداقل 6 س��اعت نور خورش��ید در روز را دریافت کنند، ش��ما می توانید یک 
چمنزار با گل های زیبا و وحشی کاماًل طبیعی داشته باشید. در ادامه تعدادی از این گیاهان را 

به شما معرفی می کنیم:

Phlox subulata Campanula Viola cornuta
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 منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

.Penstemon sppپنستمون
كوه Rudbeckia fulgidaكوك
زيبا Gaillardia aristataرعنا

Salvia azureaسلو
گندم Centaurea cyanusگ
رب م .Oenothera sppگ
ط Solidago hybridsگ

هلن Helenium autumnaleگ
ندساله Linum perenneكتان

Echinacea purpureaاكيناسه
سند Verbena canadensisشاه
صابون Saponaria officinalisگ
Tradescantia virginianaعنكبوت
Lupinus texensisلوپن

Coreopsis lanceolataكورئوپسي
Achillea millefoliumبومادران

87. من تصمیم گرفتم یک طرف باغم را با استفاده از پرچین حصار کنم. آیا ممکن 
است تعدادی گیاه پرچینی معرفی کنید؟

آیا پرچین مورد  نظر شما رسمی است یا غیر رسمی؟ پرچین رسمی برای حفظ ارتفاع و شکل، 
نی��از به هرس و ش��کل دادن دارد و برای ایجاد آن باید گیاهانی انتخاب ش��وند که به هرس 
 مداوم مقاومت داش��ته باشند. ولی اگر شما تصمیم گرفتید یک حائل ایجاد نمایید پرچین های

Echinacea purpureaTradescantia virginianaCentaurea cyanus
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منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

كوه Ribes alpinumتوت
.Acer sppافرا

Taxusسرخدار
Thujaتويا
Viburnum dent atumبداغ

Buxus sempervirensشمشاد
كاناداي Tsuga canadensisشوكران

.Ilex sppخا
ين ر Juniperus chinensisجوني
Cornus masزغالاخته

Carpinus betulusممرز
Cotoneaster lucidusشيرخشت

Quercus ilexبلو
Osmanthus heterophyllusاسمانتو
.Berberis sppزرشك

ي ط Euonymus japonicaشمشاد
اپن Chaenomeles japonicaبه

اپن Pittosporum tobiraميخك
ماير Syringa meyeriليلك

Myrtus communisمورد
Nerium oleanderخرزهره

گیاهان مقاوم به هرس مداوم

غیررسمی مناسب ترند. در جداول زیر درختان و درختچه های مناسب برای هر دو گروه معرفی 
می گردند.

Ilex cornuta Thuja orientalis Pittosporum tobira
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 منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

نو Ligustrum spp.بر
Elaeagnus angustifoliaسنجد

اري Chamaecyparis pisiferaكامسي
Pyracantha coccineaپيراكانتا
يد Abies concolorنرادس

Picea plaucaنوئ

درختچه های مناسب برای ایجاد حائل یا دیوار

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی
Viburnum trilobum viburnumبداغ
.Ilex sppخا

ين ر Juniperus chinensisجوني
بن Syringa vulgarisيا

Cornus masزغالاخته
زرد Forsythiaيا

ين پر Acer campestreافرا
Berberis thunbergiiزرشك

اپن Syringa reticulataليلك
درخت Philadelphus coronariusنرگ

Nerium oleanderخرزهره
نو .Ligustrum sppبر

Rosa rugosaرز
بهار  Hamamelis vernalisعنبرسائ

Syringa reticulataNerium oleanderPhiladelphus coronarius
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درختان مناسب برای ایجاد حائل یا دیوار
 منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

آمريكاي Thuja occidentalisتويا
آمور Acer tataricum ginnalaافرا

كاناداي Tsuga canadensisشوكران
.Picea sppنوئ

رو Juniperus virginianaجوني
Tilia cordataزيرفون

88. م�ن در یک منطقه بادخیز زندگی می کنم. می خواهم با اس�تفاده از گیاهان یک 
بادشکن احداث کنم. چه درختانی پیشنهاد می کنید؟

بهترین بادشکن ترکیبی از درختان و درختچه هاست. اگر فضای کافی در اختیار دارید، شش تا 
هشت ردیف گیاه ایجاد کنید، به طوری که درختچه ها در ردیف های خارجی و درختان در میانه 

قرار گیرند. اگر فضای کافی ندارید یک یا دو ردیف درخت هم می تواند مؤثر باشد.

Picea pungens Pseudotsuga menziesii Sequoia sempervirens

Tilia cordataPicea abies Acer campestre
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منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

آمريكاي Thuja occidentalisتويا
Juglans nigraگردو
Sequoia sempervirensسكويا
Pseudotsuga menziessiدوگ
Populus deltoidesنار

رو Juniperus virginianaجوني
گنجشك Fraxinus pensylvanicaزبان

Celtis occidentalisارغوان
ين پر Acer campestreافرا

.Picea sppنوئ
Nerium oleanderخرزهره

آمريكاي Maclura pomiferaتوت
Elaeagnus angustifoliaسنجد

.Quercus sppبلو
بو Laurus nobilisبر

امينالدوله Lonicera tataricaپي
آمريكاي Gleditsia triacanthosليلك

يد س Salix albaبيد

89. برای من و همسرم تماشا کردن و غذا دادن به پرندگان خیلی لذت بخش است 
به همین دلیل تصمیم گرفتیم در باغ گیاهانی بکاریم که برای پرندگان جذاب باش�د. 

آیا می توانید ما را در انتخاب گیاه راهنمایی کنید؟
پرندگان نیاز به جایی برای ساختن آشیانه و منبعی برای غذا دارند. بیشتر درختان و درختچه ها 
می توانند چنین فضایی برای س��اختن آشیانه فراهم کنند، اما درختانی که در زیر به آنها اشاره 

می شود می توانند جهت تغذیه پرندگان میوه نیز تولید نمایند.

Celtis occidentalisPrunus carolinianaRhus typhina
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منطقه(Zone)نام علمینام فارسی
بر Amelanchier canadensisسروي

Celtis occidentalisارغوان
Cornus alternifoliaزغالاخته
Cornus masزغالاخته

قرمز وب Cornus stoloniferaزغالاخته
Ilex  deciduaخا

آمريكاي Ilex opacaخا
رو Juniperus virginianaجوني

Larix deciduريك
امينالدوله .Lonicera sppپي

.Malus sppسي
.Prunus sppگوجه
Rhus typhinaسما
Sambucus canadensisآق

كوه Sorbus aucupariaزبانگنجشك
Symphoricarpos orbiculatusمرواريد

كاناداي Tsuga canadensisشوكران

90. مادرم عاش�ق گیاهان و باغبانی اس�ت. اما متأسفانه بینایی اش ضعیف شده است. 
من خیلی خوش�حال می ش�وم که بتوانم در کارهای باغبانی ب�ه او کمک کنم. اما دلم 
می خواهد خودش هم لذت ببرد. به نظر ش�ما اس�تفاده از گیاهان معطر می تواند مؤثر 

باشد؟
وقتی یکی از حواس رو به نقصان می رود س��ایر حس ها پررنگ تر و قوی تر می ش��وند. مادرتان 
حتم��ًا عطر گیاهان را حس خواهند کرد و لذت خواهند برد. به خاطر داش��ته باش��ید برگ های 
بعضی از گیاهان به خوبی گل ها می توانند منبعی از عطر باش��ند. از مادرتان س��ؤال کنید که از 
عطر کدام یک از گیاهانی که در ادامه معرفی می ش��وند، لذت می برد و س��پس به کاش��ت آنها 

اقدام نمایید.

Lavandula angustifoliaPicea pungens Santolina chamaecyparissus
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منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

بلسان Abies balsamaeدرخت
Calocedrus decurrensكالوسدرو

كافور Cinnamomum camphoraدرخت
Allium schoenoprasumپيازكوه

كلرادو Picea pungensنوئ
وخودو Lavandula angustifoliaاس

تو .Eucalyptus sppاكالي
باغ Salvia officinalisسلو
عس Melianthus majorبوته
رو .Juniperus sppجوني

Lantana nobilisنتانا
Santolina chamaecyparissusسانتولينا

ناع .Mentha sppن
كوه Origanum vulgareپونه

.Pinus sppكا
Rosemarinus officinalisرزمار

دان .Pelargonium sppشم
Thymus serpyllumآويشن

گیاهانی با برگساره معطر

Rosa Jasminum officinaleDianthus
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گل های معطر

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

فرشته ور Brugmansia versicolorشي
Hosta plantagineaهوستا

دار ري Iris bearded hybridsزنب
Robinia pseudoacaciaاقاقيا

موش Buddleia davidiiدم
صورت Dianthus gratianapolitanusدار

.Citrus sppمركبات
Ribes odoratumريب

.Daphne sppدافنه
Freesia فريزيا

باغ Phlox paniculataفلوك
Gardnia jasminoidesگاردنيا
Osmanthus heterophyllus اسمانتو

Hyacinthus orientallisسنب
گليسين Wisteria floribundaپي

Jasminum officinaleياسمن
بن Syringa vulgarisيا
.Lilium sppسوسن
بر Convallaria majalisگ

درخت Philadelphus coronariusنرگ
Paeonia صدتومان

.Rosa sppرز
تابستانه Clethra alnifoliaشيرين

Acacia farnesianaآكاسيا
Clematis ternifpliaكلماتي

Magnolia virginianaماگنوليا
شه Viola odorataبن

Polianthes tuberosaمري
يد س زنجبيل Hedychium coronariumسوسن
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91. آیا می توان گیاهانی کاشت که پروانه های بیشتری را به سمت خود جلب کند؟

منطقه(Zone)نام علمینام فارسی
.Aster sppستارها
.Rhododendron sppآزاليا

موش Buddleia davidiiدم
Achillea filipendulinaبومادران

باغ Phlox paniculataفلوك
Heliotropium arborescenآفتابپرست

ا .Delphinium sppزباندرق
Lantana camaraنتانا

.Citrus sppمركبات
Echinacea purpureaاكيناسه

تابستانه Clethra alnifoliaشيرين
Coreopsis lanceolataكورئوپسي

گیاهان دارای نکتار

برای افزایش جذب پروانه ها دو راه وجود دارد: الرو پروانه ها از گیاهان خاصی تغذیه می کنند. با 
فراهم کردن غذای مورد نظر آنها، الروها تغذیه کرده، بالغ می شوند و شما پروانه های بیشتری 
را مش��اهده خواهید کرد. همچنین پروانه های بالغ جذب گیاهانی خواهند شد که نکتار زیادی 
داشته باشند. به عبارتی گیاهانی که منبع خوبی از نکتار باشند جاذب پروانه ها خواهند بود و آنها 

را در باغ نگه خواهند داشت.

Rhododendron Coreopsis lanceolata Clethra alnifolia

Rosa rugosaPrunusLiriodendron tulipifera
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گیاهان مناسب جهت تغذیه الروها
منطقه(Zone)نام علمینام فارسی

ش و Prunus serotinaآلبالو
.Ulmus sppنارون

.Malus sppسي
.Citrus sppمركبات
ساعت .Passiflora sppگ

.Rosa sppرز
له Liriodendron tulipiferaدرخت

شه .Viola sppبن

92. می خواه�م از گیاهان آپارتمان�ی دارای رنگ در منزلم نگهداری کنم. آیا آنها به 
نور بیشتری نیاز دارند؟

رنگ گیاهان آپارتمانی مربوط به گل ها و یا برگس��اره آنهاس��ت. بس��یاری از گیاهان گلدار و 
نی��ز آنهایی که برگ ه��ای رنگی دارند در نور زیاد بهتر رش��د می کنند. اگرچ��ه تعدادی مانند 
اس��پاتی فیلوم یا سانس��وریا به نور کم نیز مقاوم هستند. جدول زیر می تواند به شما در انتخاب 

نوع گیاه با توجه به نیاز نوری آنها کمک کند.

نام علمینام فارسی

Syngonium podophyllumسينگونيوم
عباي Aspidistra elatiorبر
Aglonema commutatumآگلونما
Dracaena fragransدراسنا

ي ط Epipremnum aureumپوتو

گیاهان مقاوم به نور کم

Chamaerops humilis Aucuba japonica Philodendron
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گیاهان مقاوم به نور متوسط

نام علمینام فارسی

اي آفري شه Saintpaulia ionanthaبن
Pilea cadiereiپيلهآ
Begonia coccineaبگونيا

روباه Asparagus densiflorusدم
روميا Peperomia obtusifoliaپ

بيد Tradescantia spathaceaبر
پهن بر Asplenium nidusسرخ
بوستون Nephrolepis exaltataسرخ

آ ته Calathea majesticaكا
كريسم Schlumbergera كاكتو

Phoenix roebeliniiنخ
تانتو Cryptanthus bivittatusكري

نام علمینام فارسی

Cissus rhombifoliaسيسو
قلب بر Philodendron scandensفيلودندرون

اپن Aucuba japonicaاكوبا
كانگرو Cissus antarcticaپي

كامهدورا Chamaedorea elegansنخ
فيلوم ات Spathiphyllum wallisiiاس

Dracaena reflexaدراسنا
Sansevieria trifasciataسانسوريا

نباخيا Dieffenbachia maculataدي
Pteris creticaسرخ

Podocarpus macrophyllusپودوكارپو

Ficus elastica Araucaria heterophyllaAdiantum pedatum
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نام علمینام فارسی

شرق Lilium longiflorumسوسن
روميا Peperomia caperataپ
لرا Schefflera elegantissimaش

Anthurium scherzerianumآنتوريوم
Cordyline terminalisكورديلين
نكوئه Kalanchoe blossfeldianaكا

كنتيا Howea forsterianaنخ
مديترانه Adiantum pedatumسرخ

Aloe veraآلوئهورا
ب م Araucaria heterophyllaكا

Tolmiea menziesiiتولميا
اراگو Asparagus setaceusآس

Maranta leuconeuraمارانتا
رك Begonia rexبگونيا

مول م Ficus elasticaفيكو
Cycas revolutaسيكا
لرا Schefflera arboricolaش
Pandanus veitchiiپاندانو

سوئد ك Plectranthus australisپي
Philodendron bipinnatifidumفيلودندرون

لرا Schefflera actinophyllaش
آ Aechmea fasciataآكمه

بيد Tradescantia zebrinaبر
بنجامين Ficus benjaminaفيكو

Bougainvillea glabra Chrysanthemum morifolium Hydrangea macrophylla
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گیاهان نیازمند نور زیاد

نام علمینام فارسی

.Hippeastrum sppآماريلي
Musa acuminataموز

بهشت Sterlizia reginaeپرنده
كاغ Bougainvillea glabraگ
ا Acalypha hispidaآكالي
Chrysanthemum morifoliumداوود

Codiaeum variegatumكروتون
Euphorbia miliiافوربيا

Cyclamen persicumسيكلمن
Abutilon آبوتيلون

Freesia hybridaفريزيا
Gardenia augustaگاردنيا
دان Pelargonium شم

ينالتجار Clerodendrum thomsoniaeم
Dracaena surculosaدراسنا
Hydrangea macrophyllaادريس
Crassula ovataكراسو

Citrus meyeriليموماير
.Oxalis sppترشك

نكوئه Kalanchoe tomentosaكا
Euphorbia pulcherrimaبنتقنسول

سن گ وست Hypoestes phyllostachyaهي
پافيل Beaucarnea recurvataليندا
ساعت Passiflora coccineaگ

ين Hibiscus rosa-sinensisختم
دان Pelargonium graveolensشم

ريا مامي .Mammillaria sppكاكتو
Hoya carnosaهويا
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دپارتم��ان کش��اورزی ایاالت متحده آمریکا بر اس��اس میانگین حداقل دما در ش��مال آمریکا 
 Zone 11 و گرم ترین Zone 1 منطقه بندی انجام داده است. به طوری که سردترین منطقه
می باش��د و گیاهان نیز براساس تحمل به شرایط هر منطقه طبقه بندی شده اند. به عنوان مثال، 
گیاهانی که به منطقه 6 مقاوم هس��تند به طور طبیعی در دماهای 17/8- درجه س��انتی گراد در 
زمس��تان زنده خواهند ماند. جدول زیر منطقه بندی براس��اس میانگین حداقل دمای ساالنه را 

نشان می دهد:

(Zone) منطقه(°C) میانگین حداقل دمای ساالنه

zone 1-45/6 دمای کمتر از
zone 2-45 40- تا
zone 3-39/9 34/5- تا
zone 4-34/4 28/9- تا
zone 5-28/8 23/4- تا
zone 6-23/3 17/8- تا
zone 7-17/7 12/3- تا
zone 8-12/2 6/7- تا
zone 9-6/6 1/2- تا
zone 10-1/1 4/4- تا
zone 114/5 دمای باالتر از
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