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درختان و درختچه های زینتی

1. چه موقع باید درخت خرید؟ بعضی از درختان در گونی پیچیده ش�ده اند و بعضی 
دیگر در گلدان و برخی دارای ریشه عریان هستند. کدام نوع را باید انتخاب کرد؟

اگر ش��ما می خواهی��د درخت مناس��بی را انتخاب ک��رده و بکارید باید بدانید ک��ه هر کدام از 
آنه��ا در نح��وه کاش��ت تفاوت های ظریف��ی دارن��د. درختانی که به ص��ورت گون��ی  پیچ و یا 
 ریش��ه درخاک فروخت��ه می ش��وند از نظ��ر ان��دازه بزرگ ت��ر و بالغ تر هس��تند. ای��ن درختان
)B & B trees( در زمین رش��د می کنند و در پاییز، اواخر زمس��تان یا بهار از خاک خارج شده، 
سپس دور آنها پیچیده می شود و به مراکز فروش ارسال می گردد. آنها معمواًل گرانند و به دلیل 

بزرگی و سرعت استقرار ارزشمند هستند. 
      درخت��ان کوچ��ک و جوان تر اغلب به صورت ریش��ه عریان 
فروخته می شوند. این درختان برای ارسال از طریق ماشنی های 
باربری مناسبند. زیرا بدون داشتن حجم سنگینی از خاک هزینه 
ارسال آنها کمتر خواهد بود. مهمترین مزیت این درختان قیمت 
پایین آنهاس��ت. اما برای جلوگیری از خشک شدن ریشه ها در 
ط��ول انتق��ال و بعد از آن هنگام کاش��ت نیاز ب��ه مراقبت های 
خاصی دارند. درختان ریش��ه عریان فقط تا اوایل بهار زمانی که 
گیاهان هنوز به حالت رکود هستند در دسترسند. درختانی که در 
گلدان پرورش می یابند ممکن اس��ت کوچک، بزرگ یا متوسط 
باش��ند. آنها را در هر وقت س��ال که بش��ود زمی��ن راحفر کرد، 
می توان کاشت. با توجه به اینکه سیستم ریشه ای آنها در گلدان 

قرار دارد در طول انتقال به آنها استرس کمتری وارد می شود.
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2. بهترین راه کاش�ت درخت چگونه است؟ آیا کاش�ت نادرست سبب مرگ درخت 
می شود؟ 

به محض خرید یک درخت، عملیات کاشت صحیح آن شروع می شود. مطمئن شوید که ریشه، 
س��اقه ها و برگ ها در حین انتقال محافظت می ش��وند. )گیاهان ممکن اس��ت در اثر باد صدمه 
ببینند. به عنوان مثال، زمانی که بیرون از ماش��ین به حال��ت آویخته قرار می گیرند.( هنگامی که 
می خواهی��د در بس��تر بزرگ��ی درخت بکارید کل فض��ا را آماده کنید نه فقط حفره کاش��ت را. 
 درصورتی که خاک فشرده و زهکشی ضعیف باشد با اضافه کردن مواد آلی از قبیل کمپوست و 
پیتمماس س��اختمان خاک را بهبود بخش��ید. وقتی تصمیم به کاش��ت تک درخت یا درختچه 
داری��د حفره ای به پهنای 2 تا 3 برابر توپ ریش��ه و عمق 5 س��انتی متر کمت��ر از ارتفاع توپ 
ریشه آماده کنید. سپس به آرامی گیاه را از گلدان خارج کرده و در حفره قرار دهید به طوری که 
ریش��ه های باالیی هم س��طح یا کمی باالتر از خاک اطراف قرار گیرند. گیاه را عمیق نکارید. 
درخت��ان گونی پیچ یا دارای توپ ریش��ه را در گودال طوری قرار دهید که باالی توپ ریش��ه 

حدود 2/5 س��انتی متر باالی سطح خاک قرار گیرد. هر گونه نخ 
یا سیمی که دور گونی وجود دارد بردارید و کیسه گونی را تا حد 
امکان پاره کنید. دو سوم حفره کاشت را با خاک همان گودال 
پر کنید. از کمپوس��ت یا خاک س��طحی بهتر، اس��تفاده نکنید. 
به خوبی آبیاری کنید تا خاک نشس��ت کرده و حفره های هوا از 
بین برود. زمانی که آب زهکش��ی شد، بقیه حفره را با خاک پر 
کنید و خاک پای درخت را س��فت و سپس آن را غرقاب کنید. 
در نهایت یک الیه 12-5 سانتی متری مالچ آلی اضافه کنید تا 
از رش��د علف های هرز جلوگیری کرده و دمای خاک را تنظیم 
کند. گیاهان جوان را آبیاری کنید و خاک را مرطوب نگه دارید.

3. آیا الزم است قبل از کاشت درختان گونی پیچ، پوشش آنها را حذف کرد؟

حذف گونی و یا پوش��ش درختان روتبال ضروری اس��ت. قباًل به روش س��نتی از گونی های 
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استاندارد استفاده می شد که خیلی محکم بودند 
و به طور طبیعی می پوسیدند. با آنها خاک اطراف 
ریش��ه ها دستکاری نش��ده و کاشت نیز آسان تر 
می ش��د. اما امروزه ممکن است از الیاف سنتزی 
برای این منظور استفاده شود که البته به سختی 
از انواع سنتی قابل تشخیص هستند و در خاک 
نمی پوسند. بنابراین تا جایی که امکان دارد قبل 

از قراردادن درخت در زمین پوشش اطراف توپ ریشه را برش دهید. در غیر اینصورت ریشه ها 
به جای اینکه به سمت پایین رشد کنند به سمت باال متمایل می شوند. برش دادن سبب می شود 
که ریشه ها بدون محدودیت توسعه یابند. درصورتی که توپ ریشه در یک سبد سیمی محصور 

شده باشد ابتدا آن را هم برش دهید و سپس پوشش مربوطه را جدا کنید.

4. مراحل کاش�ت گام به گام یک درخت ریش�ه لخت چگونه است؟ من چند درخت 

خریده ام و آماده کاشت آنها هستم.

به محض برطرف شدن یخ زدگی زمین شروع به کار کنید.
• قبل از کاش��ت ریش��ه ها را به مدت چند س��اعت در س��طل آب قرار دهید تا آبدار و ترد و 	

تازه ش��وند. مراقب باشید که اینکار خیلی طول نکش��د چون ریشه ها به اندازه رطوبت به 
اکسیژن هم نیاز دارند.

•  یک حفره به پهنا و عمق کافی حفر کنید، به طوری که ریشه ها بدون پیچ خوردگی داخل 	
آن جای گیرند. مقداری خاک را به صورت برآمده و مخروطی شکل در مرکز حفره بریزید.

•  ریشه های آسیب دیده را تا رسیدن به بافت سالم هرس کنید. ریشه های مرده و آنهایی 	
را که بیش از حد پیچ خورده اند، حذف کنید.

• گیاه را در حفره قرار دهید و ریش��ه ها را روی مخروط خاک پهن کنید. محلی از تنه که 	
قباًل خارج از خاک بوده است باید در باالی سطح زمین قرار گیرد.

•  3/4 حفره را با خاک پر کنید سپس آبیاری کنید و اجازه دهید که خاک غرقاب شود.	
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• حفره را تا س��طح با خاک پر کنید. در صورتی که در حین آبیاری گیاه خیلی نشس��ت کرد 	
به آرامی آن را باال بکشید.

• خاک را با پایتان محکم کنید تا حفره های هوایی که ممکن اس��ت باقی مانده باش��ند از 	
بین بروند.

• اطراف حفره کاشت را به صورت تشتک آبیاری شکل دهید و دوباره آبیاری کنید.	
• درصورتی که درخت در منطقه بادخیزی کاشته شود، بهتر است از قیم استفاده نمود.	

            

5. آی�ا می توان کاج نوئل را در زمس�تان در زمین کاش�ت؟ بهتری�ن راه برای انجام 
اینکار چیست؟

موفقیت در اینکار نیازمند رعایت یکسری موارد و مساعد بودن هوا است. در صورتی که شما در 
یک منطقه خیلی س��رد زندگی می کنید احتمال موفقیت شما کم است. قبل از اینکه زمین یخ 
بزند حفره ای برای کاشت ایجاد کنید. خاک آن را در محلی که خطر یخبندان وجود ندارد، قرار 
دهید یا آن را با الیه ای ضخیم از مالچ برگ درختان بپوشانید تا احتمال یخ زدن کاهش یابد. 
شما همچنین می توانید حفره را با مالچ یا برگ های درختان پر کنید تا خاک اطراف از یخ زدن 

محفوظ بماند. یک درخت س��الم از خزانه یا باغ انتخاب 
کنید. درخت را تا چند روز قبل از اینکه به فضای درونی 
انتق��ال دهید بیرون نگه دارید. با آبیاری، توده ریش��ه را 
مرطوب نگه داشته و برای محافظت از یخ زدگی از مالچ 
اس��تفاده کنید. س��پس آن را به مدت چند روز در فضایی 
سرپوشیده مانند گاراژ نگه دارید. بعد آن را به درون خانه 
انتقال دهید و س��عی کنید ت��ا جایی که امکان دارد آن را 
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در محلی خنک نگه دارید تا از رشد دوباره آن جلوگیری شود. در طول این مدت ریشه ها باید 
مرطوب باش��ند و از خیس شدن و غرقاب ش��دن آنها خودداری کنید. بعد از کاشت در فضای 

بیرونی درخت را آبیاری و مالچ دهی کنید.

6. چگونه می توان درختان را برای کاش�ت در حیاط انتخاب کرد؟ به نظر من داشتن 
یک یا دو درخت کافی اس�ت اما همس�رم می گوید که ما فضای کافی برای داش�تن 

چند درخت داریم.

من قصد ندارم که وارد بحث خانوادگی شما شوم. ممکن است هر دوی شما راست گفته باشید. 
بس��تگی به این دارد که ش��ما چه نوع درختی دارید و اندازه حیاط شما چقدر است و درخت را 
برای چه منظوری می خواهید؟ آیا زیبایی، ایجاد سایه برای مسیر ماشین رو، جلوگیری از وزش 
باد یا پوشش��ی برای حذف دید همس��ایه ها مد نظر اس��ت یا تولید میوه و گل. اندازه درخت در 
حالت بلوغ نیز باید مورد توجه قرار گیرد. زمانی که ش��ما به این س��ؤاالت پاسخ دادید می توانید 
درخت مناس��ب را بکارید. همچنین ممکن اس��ت درختچه هایی را بیابید که با موقعیت ش��ما 

سازگارتر باشند. به طور کلی عوامل ذیل را در انتخاب درخت مورد توجه قرار دهید:
• کن��د رش��د، 	 ان��واع  رش��د:  س��رعت 

س��خت چوب ها هس��تند ک��ه عم��ر 
طوالنی ت��ری دارن��د. در صورتی ک��ه 
داشتن س��ایه و تولید گل نسبتًا سریع 
برایتان مهم است درختان سریع الرشد 
را انتخاب کنید. آنها کوچک تر هستند، 

چوب نرمی دارند و عمر زیادی ندارند. چوب نرمشان آنها را مستعد صدمه باد و یخ زدگی 
می کند. بنابراین از کاشت آنها نزدیک خانه اجتناب کنید.

• ان��دازه: درختانی که کوچک و یا متوس��ط هس��تند برای خانه ه��ا و حیاط های کوچک تر 	
مناس��بند. درختان کوچک تر را نزدیک خانه و انواع بزرگتر را در قس��مت های خارجی تر و 

مرزها بکارید.



باغ 12   پزشك

• برگ ها: درختان ممکن اس��ت همیش��ه سبز و یا خزان پذیر باش��ند. انواع خزاندار در پاییز 	
برگ هایش��ان را از دس��ت می دهند و در زمستان لخت می شوند و قبل از ریزش برگ ها، 
رنگ آنها در پاییز بس��یار زیبا می شود. درختان همیشه سبز در طول سال برگ هایشان را 
نگه می دارند. بعض��ی مثل ماگنولیا )ora�Magnolia grandi( برگ های پهنی دارند و 
برخی مثل کاج ها، برگ های س��وزنی دارند. اگرچه استثناهایی هم وجود دارد. برگ های 
س��وزنی الریک��س )Larix( و دارت��االب )Taxodium distichum( در پایی��ز رنگی 

می شوند و سقوط می کنند.   
• مقاومت: تعدادی از درختان به س��رما مقاومت بیش��تری نسبت به دیگران دارند. بنابراین 	

مقاومت آنها را بررس��ی کنید. س��عی کنید گونه هایی را انتخاب کنید که کاماًل به منطقه 
شما مقاوم هستند.

• خاک: بسیاری از درخت ها در خاک های غنی، مرطوب و اندکی اسیدی بهتر رشد می کنند 	
درحالی که بعضی خاک های کمی خش��ک تر، قلیایی با مواد آلی کمتر را ترجیح می دهند. 
 Taxodium( و دارت��االب )Acer rubrum( بعض��ی از درخت��ان مثل افرای باتالق��ی
distichum( می توانن��د آب های ایس��تا را تحمل کنن��د. در صورتی که از خاک اطمینان 

ندارید آن را بررسی کنید.
• نقاط ضعف. درختانی که تیغ های خطرناک دارند برای منازل و بچه ها مناسب نیستند. سایر 	

درخت��ان مثل اف��را )Acer platanoides( و پالونیا )Paulownia tomentosa( ممکن 
اس��ت مهاجم باشند. تعدادی محیط را کثیف می کنند. چنار )Platanus occidentalis( و 
P. xacerifolia توپ های کرکدار آویخته، پوس��ت و شاخه های کوچک به اطراف پخش 

می کنن��د. گل های توپی عنبرس��ائل 
و   )Liquidambar sturaci�ua(
 )Salix( ریشه های خارج از کنترل بید
ایجاد مش��کل می کنند. اما اگر محل 
مناس��بی برای تعدادی از این  گونه ها 
بیابید می توانید مشکالتشان را نادیده 
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بگیرید و از مزایای آنها لذت ببرید.

7. من تصمیم دارم یک درخت همیشه سبز و یک درخت خزان کننده بکارم. بهترین 
نقطه برای هر کدام کجاست؟ چه توصیه هایی برای کاشت هر نوع دارید؟

به دلی��ل اینکه یک درخت جزئی ثابت از فضای س��بز 
اس��ت، بس��یار مهم است که قبل از کاش��ت، اندازه و 
ش��کل درخت بال��غ را تصور کرده و س��پس اقدام به 
کاش��ت نمود. زیرا جابجا کردن یک افرا، کاج، بلوط یا 
هر نوع درختی که اس��تقرار یافته است مشکل خواهد 
بود. قبل از کاشت موارد ذیل را مورد توجه قرار دهید:

• همیش��ه س��بزها بهترین درختان برای ش��مال 	
غربی خانه ها هستند. می توانید آنها را در فاصله 
بین خان��ه و س��متی ک��ه بادهای س��رد می وزد 
بکارید. این درختان جل��وی بادها را می گیرند و 
هزینه های گرمایشی را کاهش می دهند و سبب 

افزایش راحتی شما در زمستان خواهند شد.
• درخت��ان خزان دار بهترین انتخاب برای س��مت 	

جنوب غربی و جنوب ش��رقی خانه ها هس��تند. 
آنها در گرمای تابس��تان س��ایه ایجاد می کنند و 
در زمستان، شاخه های برهنه آنها اجازه می دهد 
که نور خورشید به ساختمان برسد و آنها را گرم 

و پرنور کند. ش��کل و اندازه درختان نیز دارای اهمیت اس��ت. درختان ستونی مثل توس 
�( فضای کمتری در زمین uja( و س��رو نوش یا سرو خمره ای )Betula populifolia(

اش��غال می کنند اما بلند و ایستا هس��تند. آنها می توانند در حالت کاشت خطی به صورت 
پرچین های بسیار عالی باشند و جلوی بادها را بگیرند.
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•  درختان گلدانی ش��کل و گس��ترده مث��ل بلوط قرم��ز )Quercus rubra(، بلوط س��فید	
)Q. alba( و افرای قندی )A. saccharum( سایه زیاد تولید می کنند. شاخه های پایینی 

آنها را در درختان بالغ باید هرس کرد تا میزان تهویه افزایش یابد.
• مجن��ون 	 بی��د  مث��ل  مجن��ون  درخت��ان 

مجن��ون راش   ،)Salix babylonica( 
مجن��ون  گی��الس  و   )Fagus sylvatica( 
)Prunus subhirtella( ب��ه فض��ای کاف��ی ب��رای 
گسترش نیاز دارند و تقریبًا به همان اندازه که طولشان 

می رسد عرضشان هم گسترش می یابد.
• 	 ،)Tilia cordata( زیرف��ون ،)Quercus palustris( اش��کال هرمی مث��ل بلوط تیغ��ی

عنبرس��ائل آمریکای��ی )ue�Liquidambar styraci( و الریک��س )Larix( درختان��ی 
کالسیک برای چمن و خیابان ها هستند.

• 	 ،)Prunus( س��یب زینتی ژاپنی، گیالس ،)Cornus( درخت��ان گلدهنده مثل ذغال اخته
زالزالک )Crataegus( وماگنولیا )Magnolia( درختان تأکیدی بسیار خوبی هستند. آنها 

برای کاشت در زیر خطوط نیرو مناسبند چون هرگز با خطوط برخورد نمی کنند.

8. در هنگام انتخاب نهال از خزانه چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

• نهال ه��ای س��الم را انتخاب کنید. از انتخ��اب گیاهانی با برگ های پژمرده، ش��اخه های 	
شکسته یا بدون رشد اجتناب کنید.

• به خاطر داشته باشید که یک گیاه ناسالم با قیمت ارزان تر در 	
صورتی که حامل بیماری باشد سایر گیاهان را آلوده می کند 

و خودش هم از بین می رود.
• گیاهان خ��وش فرم را خری��داری کنید. به دنب��ال گیاهی با 	

اس��کلت و فرم مناسب باش��ید. از انتخاب درختانی که دو تا 
شاخه اصلی دارند اجتناب کنید.
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9. من به دنبال درختی می گردم که تمام فصول دارای رنگ باشد و بیش از 6 متر هم 
رشد نکند چه گونه ای پیشنهاد می کنید؟

تعداد کمی درخت کوچک هس��تند که در تمام فصول جذاب به نظر می رس��ند. در ذیل به چند 
نمونه اشاره می شود:

• به��ار 	 در   )Crataegus crus-galli( زالزال��ک 
گل ه��ای س��فید و در اواخر تابس��تان ی��ا پاییز 

میوه های قرمز تولید می کند. 
• سیب زینتی )Malus( در بهار گل های صورتی، 	

 س��فید و قرم��ز تولی��د می کند. تع��دادی از آنها 
میوه های رنگی تولید می کنند که در پاییز پرنده ها را جذب می کند.

• زالزالک وحش��ی )Amelanchier arborea( در اوایل بهار گل های س��فید و میوه های 	
قرم��ز خوراکی تولید می کند. در پاییز برگ ها به 

قرمزی می گرایند.
• ارغوان )Cercis canadensis( گل های سفید 	

یا صورتی در بهار تولید می کند و برگ هایش در 
پاییز رنگانگ می شود. 

• Cornus kousa در اوای��ل تابس��تان گل ه��ای 	

صورتی یا س��فید و میوه هایی شبیه توت فرنگی 
تولید می کند.

10. آیا می توانید گونه ای س�ایه انداز و سریع الرش�د پیش�نهاد کنی�د؟ من به تازگی 

خان�ه ای خریده ام که هی�چ درختی ندارد. می خواهم زیر دو درخت س�ایه دار بزرگ 

یک تاب آویزان کنم و اصاًل نمی توانم منتظر بمانم.

من متوجه ش��دم چه چیزی مورد نظر شماس��ت. ولی کاش��ت درختان سریع الرش��د را پیشنهاد 
نمی کن��م. این گونه ها به طورکلی مش��کالت خاص خودش��ان را دارند. آنها چ��وب نرمی دارند 
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که به آسانی می شکند. به راحتی شاخه هایشان را در اثر 
طوفان و بادهای س��نگین از دست می دهند و مستعد 
بیماری هس��تند و زودتر از س��ایرین از بین می روند و 
ش��ما مجبور هس��تید از نو ش��روع کنید. من پیشنهاد 
می کنم که گونه هایی که بومی محل زندگیتان اس��ت 
بکارید. به دنبال گونه هایی باشید که عمر طوالنی دارند 

و مش��کل خاصی ندارند. در بس��یاری از موارد درختانی با رشد متوسط همانند کندرشدها، رشد 
خوبی ندارند و اگر در شرایط مناسب قرار گیرند 30 تا 60 سانتی متر در سال رشد خواهند داشت. 
با توجه به اقلیم خاص در هر منطقه شهرداری ها و ادوات کشاورزی، موظف به معرفی درختان 

مناسب به مردم برای همان منطقه می باشند.

ات�اق  پنج�ره  در محل�ی س�ایه پش�ت  را  دارم ی�ک درخ�ت  تصمی�م  11. م�ن 
خواب�م ب�کارم، به طوری ک�ه در ط�ول چه�ار فص�ل س�ال زیب�ا به نظ�ر برس�د. 
ب�ه س�الیانه  دم�ای  حداق�ل  میانگی�ن  م�ی کن�م  زندگ�ی  م�ن  جایی ک�ه   در 

 C° 34- هم می رسد.

در اقلیمی که شما زندگی می کنید گزینه های کمی وجود 
دارد. زیرا تعداد کمی درخت را می توان یافت که در سایه 
 رشد می کنند. پیشنهاد من ذغال اخته Pagoda است
)Cornus alternifolia(. گیاهی بومی که ارتفاع آن 
به 6 متر می رس��د و می توانید به صورت یک درختچه 
ب��زرگ یا درخ��ت کوچک بس��ته به ن��وع هرس آن 

پرورش دهید. این گیاه خوشه ای از گل های سفید در اواخر بهار یا اوایل تابستان تولید می کند 
و شکوفه ها تبدیل به میوه های آبی تیره می شوند که پرنده ها را جذب می کند. در زمستان هم 
می توانید از س��اختار ش��اخه دهی افقی آن لذت ببرید. رقم Argentea با داش��تن برگ هایی با 
لبه های روش��ن از سایرین جذاب تر است. درخت بومی دیگری که به سایه مقاومت دارد ممرز 
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آمریکای��ی )Carpinus caroliniana( اس��ت. ای��ن گیاه به بلن��دی 12 متر و عرض 15 متر 
می رسد. برگ ها سبز آبی هستند که در پاییز قرمز یا زرد می شوند. در تابستان تولید شاتون هایی 
به رنگ س��بز- زرد می کنند.  این درخت دارای پوس��ت خاکستری و نسبتًا شیارداری است که 
 )zone 3-9( -39 °C جالب توجه اس��ت. ممرز آمریکایی به مناطقی با حداقل دمای سالیانه
 )Amelanchier arborea( مقاوم اس��ت. درصورتی که شدت سایه زیاد نباشد زالزالک وحشی
نیز انتخاب خوبی است. این گیاه به بلندی 4/5 تا 7/5 متر می رسد و در بهار شکوفه هایی سفید 

و در اوایل تابستان میوه های آبی تولید می کند. رنگ برگ ها در پاییز نارنجی- قرمز است.

12. برای انتخاب و کاشت درخت چه معیارهایی را باید در نظر گرفت؟

کاش��ت یک درخت س��رمایه  ای برای آینده است. در 
مورد شرایط رشد درختانی که تصمیم دارید در فضای 
سبز محیط پیرامون بکارید جستجو کنید. از این طریق 
شما از س��رمایه هایتان حفاظت خواهید کرد. بهتر است 

برای شروع نکات ذیل را در نظر بگیرید:
• نیازتان را مش��خص کنید. زمانی که ش��ما یک 	

درخ��ت را به خاط��ر زیبایی گل و یا برگ و یا هر دوی آنها انتخاب می کنید باید ش��رایط 
رشدی درخت را تعیین کنید، سپس تصمیم به خرید آن بگیرید. خرید سریع یک گیاه و 
انتقال به منزل و کاش��ت در اولین فضای خالی باغچه کار درستی نیست و درصورتی که 
ش��ما ندانید گیاهی که خریداری می کنید انتخاب درس��تی برای باغ و یا فضای سبزتان 

هست یا نه، ممکن است زمان و سرمایه تان را به هدر دهید.
• در مورد نیازهای درخت تحقیق کنید. زمانی که تصمیم به کاشت درخت می گیرید شرایط 	

محیطی از قبیل مقاومت به س��رما، گرما، نیازهای خاکی، ش��دت نور و مقاومت به باد و 
رطوبت را بررسی کنید. به اندازه درخت بالغ از نظر ارتفاع و پهنا توجه داشته باشید. عطر 
گل ه��ا، مقاومت به بیماری، ش��رایط نگهداری و میزان تولید م��وادی که محیط را آلوده 
می کند از مواردی اس��ت که باید مورد توجه ق��رار گیرد. جوانب مثبت و منفی یک گونه 
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را بشناس��ید. یک اشتباه معمول کاش��ت درختان به فاصله کمی از یکدیگر است زیرا در 
س��ال های بعدی زیبایی درختان و سرمایه ش��ما از دست خواهد رفت. بنابراین از کاشت 
درختان خیلی نزدیک به هم خودداری کنید. مگر اینکه شما یک بادشکن خواسته باشید. 
کاشت متراکم سبب انتشار آفات و بیماری ها نیز خواهد شد. همچنین الزم است درختان 
از دیوارها و فونداسیون ها دور باشند. درخت را در مکانی بکارید که شاخه ها فضای کافی 
برای توس��عه داش��ته باش��ند و به دیوارهای اطراف برخورد نکنند و ریشه ها بتوانند بدون 
فش��ار به فونداس��یون کاماًل توسعه یابند. مطمئن ش��وید که درخت وقتی بالغ می شود با 
خطوط نیرو برخورد نمی کند. از کاشت درختان بید و سپیدار و گونه هایی که ریشه هایشان 
را نزدیک به س��اختمان یا تأسیسات زیرزمینی گسترش می دهند اجتناب کنید و اگر شما 
در منطقه ای پر برف زندگی می کنید درختان جدید را در مس��یر ریزش برف از پش��ت بام 

قرار ندهید.

13. در حیاط منزلمان درختی اس�ت که نام آن را نمی دانم. ارتفاع آن حدود 10 متر 
اس�ت و میوه هایی ش�بیه توپ خاردار تولید می کند. آیا می توانید در شناسایی آن 

مرا راهنمایی کنید؟

به نظر می رس��د گیاه ش��ما یکی از موارد ذیل باش��د: 
عنبرس��ائل )ua�Liquidambar styraci(، شاه بلوط 
)Castanea( یا ش��اه بلوط هن��دی )Aesculus(. این 
درختان همه جزو درختان فضای س��بز شهری هستند 
که یک غالف خاردار اطراف بذرهایش��ان را فرا گرفته 
اس��ت. این خارها جهت محافظت بذرها از خورده شدن 

 )Sugar maple( توسط حیوانات هستند. عنبرسائل برگ های سبز پنج لوبه دارد و شبیه افرای قندی
است. رنگ پاییزه آن قابل تغییر و بسیار دراماتیک و ترکیبی از زرد، قرمز و ارغوانی است. این درخت 
توپ های قهوه ای خاردار تولید می کند. از این میوه خاردار می توان به عنوان مالچ برای جلوگیری از 
ورود خرگوش ها استفاده کرد. اگر پا برهنه روی آنها قدم بردارید متوجه می شوید که راه رفتن روی 
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آن چقدر دردناک است. شاه بلوط آمریکایی )Castanea dentata( به عنوان یکی از درختان بومی 
انتشار وسیعی در آمریکای شمالی داشت. اما یک بیماری قارچی آنها را از بین برد. امروزه شاه بلوط 
چینی )C.mallissima( یا هیبریدهای بین این گونه استفاده می شود. برگ ها ساده و دارای حاشیه 
دندانه دار هس��تند. میوه ها شامل 1 تا 4 فندقه هستند و در یک محفظه خاردار محصور شده اند که 
 Aesculus( به 2 تا 4 بخش تقس��یم می ش��ود. رنگ پاییزه آن  زرد یا برنزه است. شاه بلوط هندی
glabra( درختی با اندازه متوس��ط تا کوچک اس��ت )6 تا 12 متر(. برگ های آن شامل 5 برگچه و 

به صورت پنجه ای هستند. شاه بلوط هندی معمولی )Aesculus hippocastanum( تا ارتفاع 15 تا 
23 متر می رسد و برگچه های آن 7 تایی است. در هر دوی این درختان 1 تا 2 فندقه در یک کپسول 
خاردار قرار می گیرد که شکافته می شوند. ش��اه بلوط هندی )Aesculus glabra( در پاییز به رنگ 
قرمز متمایل به نارنجی یا قرمز قهوه ای رنگ در می آید و شاه بلوط معمولی زرد یا قهوه ای می شود.

14. بهترین راه اصالح خاک برای درختکاری چیست؟

خ��اک محلی اس��ت ک��ه ریش��ه های درخ��ت در آن 
مس��تقر می گ��ردد. محلی ب��رای ذخی��ره آب و مواد 
معدن��ی الزم برای درخت اس��ت و محلی اس��ت که 
تم��ام میکروارگانیس��م های الزم در آن وج��ود دارند. 
به کارب��ردن مقادیر زیادی مواد آلی بهترین راه اصالح 
خاک درختکاری اس��ت. خاک های شنی و خاک های 

رسی سنگین که تهویه در آنها ناقص صورت می گیرد را با به کاربردن مواد آلی می توان اصالح 
کرد. کود دامی پوسیده، بهترین ماده آلی جهت درختکاری است. 

از ریختن کود نپوسیده روی ریشه درختان باید خودداری کرد. زیرا ریشه درختان جوان در مقابل 
افزایش مواد کودی حساسیت نشان می دهند.

15. شاهد مرگ درختان موجود در مناطق بسیار آلوده شهری بودن خیلی عذاب آور 
است. برگ های آنها سیاه شده و قادر به نفس کشیدن نیست. نگهداشتن آنها با این 

وضعیت چه توجیهی دارد؟
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متأس��فانه ارمغان زندگی ماش��ینی برای ما، مرگ تدریجی طبیعت اطرافمان است. در مناطق 
آلوده ش��هری قش��ر ضخیمی از گرد و غبار و دوده بر روی برگ ها جمع می ش��ود. مخصوصًا 
در ماه های تابس��تان که بارندگی بس��یار کم اتفاق می افتد این قشر ضخیم تر شده تا جایی که 
باعث پژمردگی درخت به طور کامل می ش��ود. در بس��یاری از خیابان های ش��لوغ تعداد زیادی 
از سرش��اخه ها خش��ک ش��ده اند و این موضوع در صورتی که ادامه یابد مطمئنًا باعث خشکی 
بس��یاری از درختان در اطراف خیابان ها خواهد ش��د. بهترین راهکار برای جلوگیری از چنین 
اتفاقی شستشوی درختان در ماه های بدون بارندگی است تا روزنه های درختان مسدود نشود.

16. درختان چناری که چند سال پیش جلوی منزلم کاشتم، نزدیک است به خطوط 
برق برخورد کنند، چگونه باید آنها را هرس کرد؟

انجام هرس توس��ط شما کار بس��یار خطرناکی است. 
این توصیه مهم را همیش��ه به خاطر داش��ته باشید که 
تمام سیم های برق هوایی و زیرزمینی و تمام کابل ها 
و س��یم های ارتباطی را باید دارای ب��رق و با ولتاژی 
مرگ بار فرض کرد و هرگز نباید به صورت مس��تقیم و 
یا غیر مس��تقیم آنها را لم��س نمود. برای هرس حتمًا 
با ش��رکت برق و یا واحد فضای سبز شهرداری محل 
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س��کونت خود تماس بگیرید تا آنها اقدام نمایند. اش��تباه بزرگ ش��ما کاشت گونه چنار در زیر 
خطوط برق بوده است. در چنین جایی حتمًا باید از گونه هایی با ارتفاع کمتر و یا از درختچه ها 
اس��تفاده می کردید. حاال با انجام هرس، اش��تباه بزرگتری نکنید و حتمًا از متخصصین مربوطه 

کمک بخواهید.

17. آی�ا کاش�ت درخت در چمن، کار عاقالنه ای اس�ت؟ اکثر درختان�ی که در چمن 
کاشته شده اند به نظر ضعیف و بیمار هستند.

مش��کالتی که چمن و پوش��ش گیاهی برای درختان 
به وج��ود می آورند مش��کالت زیادی نیس��ت و اغلب 
به نحوه آبیاری نادرس��ت درخت و چم��ن برمی گردد. 
هنگامی ک��ه چمن یا دیگ��ر گیاهان پوشش��ی آبیاری 
می ش��وند باید مراقب بود که درخت��ان و بوته ها بیش 
از ح��د یا کمت��ر از ح��د الزم، آبیاری نش��وند. آبدهی 

بیش از حد ریش��ه زنی س��طحی را تش��ویق می کند، ممکن اس��ت ریش��ه خفه ش��ود و حتی 
ام��کان دارد طوقه دچار پوس��یدگی ش��ود. وجود تش��تک آبخوری پای درخت��ان مخصوصاً در 
نقاط ش��یب دار در چمن، س��بب تجمع آب پای طوقه درخت ش��ده و پوس��یدگی و بیماری های 
قارچ��ی ش��یوع می یابند. بنابراین حتماً باید نس��بت به اصالح تش��تک این درخت��ان اقدام کرد. 
      از سوی دیگر آبیاری مکرر و مالیم ممکن است چمن را سالم نگه دارد اما نتواند آب کافی را به 
درختان و بوته ها برساند. همچنین اگر چمن خیلی نزدیک به گیاهان جوان کاشته شود به دلیل رقابت 
در دریافت آب و کود می تواند رشد آنها را تحت تأثیر قرار دهد. ضمن اینکه تعدادی از گونه های 
چمن��ی و برخی از گیاهان پهن برگ روی درختان و بوته های جوان دارای اثرات دگرآس��یبی 
)آللوپاتیک( هس��تند. با این تفاس��یر در صورتی که درختی در چمن کاش��ته می شود بهتراست 
اطراف درخت و بخش سایه انداز آن چمن کاری نشود تا هم از برخورد ادواتی مثل ماشین های 
چمن زن به تنه جلوگیری ش��ود و هم نظارت و دقت بیشتری در نحوه آبیاری آن اعمال گردد.
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18. صاحب خانه ام تصمیم به کاش�ت تعدادی درخت دارد. من شنیده ام که تعدادی 
از آنها بهتر از س�ایرین در شرایط شهری رشد می کنند. آیا می توانید لیستی از این 

درختان برای انتخاب معرفی کنید؟

درختان خاصی وجود دارند که بیش از دیگران به ش��رایط ش��هری مقاومند. آلودگی های جوی 
ناش��ی از صنعت و ماشین ها همانند خاک فش��رده و زهکشی نامناسب، نورهای شبانه و وجود 
نمک جهت ذوب برف ها برای درختان ایده آل نیس��ت و ش��رایط رشد را نسبت به درختانی که 
در مناطق خارج شهر وجود دارند نامناسب کرده است. در ادامه به تعدادی از این درختان اشاره 

می شود. توصیه می شود از گونه های سازگار با اقلیم خود استفاده نمایید.

نام علمی نام فارسی نام علمی نام فارسی
Crataegus
phaenopyrum

زالزالک واشنگتونی Malus سیِب زمینی

Morus توت زینتی Ginkgo biloba ژینگو
Platanus چنار Zelkova serrata درخت آزاد
Fraxinus زبان گنجشک Tilia زیرفون
Ailanthus altissima عرعر Acer platanoides افرای نروژی
Robinia
pseudoacacia

اقاقیا Quercus بلوط

Celtis australis داغدان Liquidamber
styraci�ua

عنبر سائل

Gleditsia triacanthos لیلکی آمریکایی

 19. آیا درختان مایل خطرناکند و باید آنها را حذف کرد؟
درخت��ان مایل ممکن اس��ت خطرن��اک و در معرض 
سقوط باشند و یا نباش��ند. درختی که بیشتر عمر خود 
را در وضعیت مایل رش��د کرده اس��ت چوب و سیستم 
ریشه ای آن به گونه ای توسعه یافته که مشکلی ایجاد 
نمی کند. درختانی که در اصل راس��ت رشد کرده اند اما 
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در نتیجه صدمه باد، طوفان، یخبندان و یا ضربه درختان و ماشین ها کج شده اند، ممکن است 
لنگر ریش��ه آنها کافی نباشد. وزن ش��اخ و برگ نیز می تواند باعث شکست ریشه  یا تنه شود. 
حتی درختی که قباًل کج شده است می تواند چنان از شاخ و برگ سنگین شود که ایجاد خطر 
کند. بنابراین بهتر است درختان مایل از نظر پوسیدگی و پایداری ریشه به دقت بررسی شوند.

20. من یک درخت بزرگ در حیاط منزلم دارم. این درخت نیمه پوسیده است و من 
می ترس�م که درخت به طور کامل واژگون شود. بنابراین تصمیم به قطع آن گرفته ام. 

بهترین زمان برای قطع درخت چه موقع است؟

برای قطع یک درخت که به صورت بالقوه جزو درختان 
خطری است هرچه زودتر اقدام نمایید. اگر احتمال دارد 
که درخت روی خانه ش��ما بیفتد هر چه س��ریعتر آن را 
قطع کنید. راه عاقالنه این اس��ت که از یک هرس کار 
حرفه ای ی��ا متخصص درخت ب��رای حذف آن کمک 

بگیرید. قطع درخت بدون وارد کردن صدمه به س��اختمان های اطراف، خطوط برق یا وس��ایل 
نقلیه مهارت و تخصص خاص خود را نیاز دارد. الزم به ذکر است که با توجه به قوانین شهری 

برای حفظ و گسترش شهر، حتمًا با شهرداری محل زندگی خودتان هماهنگ نمایید.

21. من تصمیم دارم یک درخت را قطع کنم. چگونه مطمئن شوم که درختکاری که 
انتخاب می کنم فرد شایسته ای برای انجام این کار است؟

به خاطر داش��ته باش��ید حذف بدون دلیل یک درخت غیرقانونی است و جریمه سنگینی دارد. اگر 
به دلیل خاصی نیاز به حذف یک درخت اس��ت، باید با 
ش��هرداری یا س��ازمان پارک ها و فضای سبز آن شهر 
تقاضای قط��ع درخت را مطرح کرده تا مورد بررس��ی 
قرار گیرد. در صورتی که مجوز قطع درخت صادر ش��د 
متخصصین این کار از ش��هرداری اق��دام خواهند کرد. 

فراموش نکنید:



باغ 24   پزشك

“ قطع بدون مجوز درخت جریمه و پیگرد قانونی دارد ”

22. به تازگ�ی چند درختی که داش�تم، از بین رفتند و من مجبور ش�دم آنها را قطع 
کنم. آیا راهی وجود دارد که بتوان از ش�ر تنه های باقیمانده بدون اجاره ماشین آالت 

پرهزینه خالص شد؟ آیا مواد شیمیایی وجود دارد که آنها را از بین ببرد؟ 

در فروش��گاه ها می توانید یکس��ری مواد شیمیایی که 
تنه را می پوس��انند پیدا کنید. اما آنها اینکار را به سرعت 
انجام نمی دهند. س��ریعترین راه برای خالص شدن از 
شر آنها خارج کردنشان از داخل زمین به وسیله خردکن 
تنه است. شما می توانید این تجهیزات را خودتان کرایه 
کنی��د. اما بهترین کار این اس��ت که از یک متخصص 

حرف��ه ای برای حذف تنه اس��تفاده کنید. زیرا آنها کار خود را درس��ت انجام می دهند. مطمئن 
شوید که تنه حداقل 15 سانتی متر زیر سطح خاک قطع شده است، در این صورت می  توانید با 
موفقیت روی آن محل چمن بکارید. یک جایگزین ارزان تر که پوسیدگی را سرعت می بخشد 
پوش��اندن تنه با قلوه سنگ تیره و توده ای از مالچ یا خاک است. آن را مرطوب نگه دارید. شما 

می توانید برای پنهان کردن توده خاک در طول تابستان گیاهی روی آن بکارید.

23. من مجبور هستم به زودی درخت افرای باتالقی را با بیش از 100 سال سن حذف 
کنم. برای جایگزین کردن آن چه گونه ای پیش�نهاد می کنید؟ که هم سریع الرش�د 

باشد و هم به خوبی ریشه بدهد و سایه انداز خوبی هم داشته باشد.

ممکن اس��ت ش��ما نتوانید درختی را پیدا  کنید که تمام نیازهای ش��ما را برآورده کند. مشکلی 
که انواع درختان سریع الرش��د دارند اینست که عمرشان طوالنی نیست یا به دلیل ضعیف بودن 
تنه، ریش��ه و ش��اخه ها از ایمنی کافی برخوردار نیستند. بنابراین پیشنهاد می شود که از انواعی 
که دارای عمر طوالنی هستند به جای انواع سریع الرشد مثل بید، سپیدار یا افرای نقره ای استفاده 
کنید.  نظرتان در مورد  بلوط قرمز )Quercus rubra( چیست؟ این  گونه می تواند درخت مناسبی 
برای ش��ما باشد. این درخت رشد متوس��طی دارد و به خوبی مستقر می شود. سایه انداز بسیار خوبی 
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اس��ت و برگساره متراکمی دارد. گونه دیگر همان افرای 
باتالقی اس��ت که افرای س��رخ )Acer rubrum( هم 
نامیده می ش��ود. نسبتًا رشد س��ریعی دارد و به خشکی 
مقاوم اس��ت و عادت رش��دی متراکمی دارد. از انطباق 
ش��رایط محیطی با گونه مورد نظرتان مطمئن ش��وید. 
همچنی��ن می توانی��د از تولیدکننده ه��ای محلی برای 

انتخاب درخت س��ایه انداز یا گونه ای که در ش��رایط محیطی محل زندگی ش��ما به خوبی رشد 
می کند کمک بگیرید.

24. چه موقع می توان قیم ها را از درختان تازه کاشته شده برداشت؟

 تعدادی از کارشناس��ان عقیده دارند درخت تنها در اولین س��ال بعد از کاشت به قیم نیاز دارد. 
سایرین عقیده دارند گذاشتن قیم به هیچ وجه الزم نیست. چون وقتی درخت اجازه داشته باشد 
ب��ا حرکت باد آزادانه جابجا ش��ود تنه آن س��ریعتر قوی خواهد ش��د. درصورتی که درخت تازه 
کاشته شده توپ ریشه کوچکی در مقایسه با اندازه و حجم برگساره داشته باشد یا در منطقه ای 
بادخیز کاش��ته ش��ود به قیم نیاز پیدا می کند. در هر حال باید قیم را هرچه س��ریعتر برداشت تا 
درخت بتواند بعد از اولین فصل رش��د به تنهایی بایستد. هرچه سریعتر قیم برداشته شود درخت 

سریعتر قوی خواهد شد.
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25. وقت�ی من درخت توت را در حیاط منزلم کاش�تم، پوش�ش پالس�تیکی اطراف 
 تنه را روی آن نگه داش�تم. درحال حاضر چند برگ باقی مانده آن قهوه ای ش�ده اند. 
هم اکنون من پالس�تیک را از روی تنه برداش�ته ام و به نظر می رسد که درخت داخل 

پالستیک در حال رشد کردن بوده است. به نظر شما چکار باید بکنم؟

 به نظر می رس��د که درخت ش��ما به دلیل خفگی در حال مرگ اس��ت. اگر شما پالستیک دور 
تنه را بعد از کاشت حذف نکنید، درخت به تدریج از بین خواهد رفت. خوشبختانه توت، درخت 
نس��بتًا مقاومی است و احتمال بازگشت آن وجود دارد. آن را در طول دوره های خشک آبیاری 
کنید و در صورت بازگش��ت از کودهای مناس��ب استفاده نمایید. برای دفعات بعد حتمًا به خاطر 
داشته باشید پوشش پالستیکی را حتمًا بعد از خرید درخت حذف کنید. داشتن پوشش در طول 
زمستان  برای گونه هایی که دارای پوست ظریف هستند مثل افرا، سیب، گیالس و زیرفون می تواند 
مفید باشد. اما در تابستان زمانی که درخت دارای رشد فعال است پوشش را باید حذف کرد. اطراف 
درخت از مالچ استفاده کنید تا علف های هرز نتوانند نزدیک تنه رشد کنند و در نتیجه شما مجبور 
نخواهید بود از وسایل علف زنی اطراف تنه استفاده کنید و احتمال صدمه به پوست درختان حساس 

کاهش می یابد.

26. من امس�ال تعدادی درخت کاش�ته ام. آیا اس�تفاده از چیپس چوب اطراف این 
درختان در زمستان الزم است؟ اگر ضروری است چه مقدار باید استفاده کرد؟

 افزودن مالچ به صورت س��االنه اط��راف درختان ایده 
خوبی اس��ت. اینکار س��بب حفاظت گیاهان در شرایط 
مختلف آب و هوایی می شود. یک پوشش مناسب مالچ، 
بعد از مرتب کردن باید حدود 7/5 س��انتی متر ضخامت 
داشته باش��د. یک مالچ آلی مثل چیپس چوب، پوست 
درخ��ت و ... نه تنها از رش��د علف ه��ای هرز جلوگیری 
می کند و رطوبت را حفظ می نماید بلکه با اضافه کردن 

مواد آلی در اثر تجزیه ش��دن، خصوصیات خاک را بهبود می بخش��د. در مورد کاربرد مالچ چند 
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نکته را باید به خاطر سپرد:
• مال��چ را دور از تن��ه درخت اس��تفاده کنید. مالچ 	

نباید با ساقه گیاه تماس داشته باشد، زیرا تماس 
مس��تقیم می تواند سبب بروز بیماری های قارچی 
شود و حش��رات به راحتی به گیاهان چوبی جوان 

دسترسی پیدا کنند.
• مال��چ را درفضایی کافی پخ��ش کنید. الیه مالچ 	

باید به اندازه کافی در زیر سایه انداز درخت پخش شود. سیستم ریشه ای اغلب 3 تا 4 برابر 
پهنای سایه انداز درخت توسعه دارد. بعضی علف های هرز در مالچ رشد می کند و سیستم 
ریش��ه ای آن با سیستم ریشه ای کند رش��د درخت جوان رقابت می کند. از علف کش ها با 

احتیاط استفاده کنید چون به گیاهان جوان صدمه می زند.
• از کارب��رد مال��چ، بی��ش از حد الزم 	

خ��ودداری کنی��د و بی��ش از 7/5 تا 
10 س��انتی متر اطراف گیاه استفاده 
نکنی��د. مالچ بیش از ح��د، آب را در 
خود نگه می دارد و از رس��یدن هوا، 
به ریشه گیاه جلوگیری می کند. مالچ 
زیاد می تواند مأمنی برای حشرات و 

جوندگان فراهم کند.

27. من عاش�ق رنگ درختان گلدار در قس�مت های قدیمی ش�هرمان هستم. ما در 
محله جدیدی زندگی می کنیم و من تصمیم گرفتم که رنگ ها را به این محل بیاورم. 

لطفًا راهنمایی کنید.

• ذغال اخته )Cornus(. ارتفاع آن بین 7/5 تا 21 متر اس��ت و گل های س��فید، صورتی 	
ی��ا زرد کمرنگ تولید می کند. ذغال اخته با هر درختی می تواند تناس��ب داش��ته باش��د. 
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درصورتی ک��ه در مح��ل زندگی ت��ان آنتراکن��وز روی 
درخت��ان زغ��ال اخت��ه گل��دار )orida� C.( ایج��اد 
 مش��کل می کن��د، از ذغال اخت��ه مق��اوم ب��ه بیماری
 )C. kousa( اس��تفاده کنید. این نوع با گل های سفید 

چند هفته دیرتر از ذغال اخته به گل می رود.
• سرس��خت، 	 درخت��ی  اگ��ر   .)Magnolia( ماگنولی��ا 

مقاوم به آف��ات و آلودگی هوا می خواهی��د ماگنولیا را 
انتخاب کنید. بس��ته به گونه، گل ها می توانند سفید تا 
صورتی کمرنگ، صورتی پررنگ، کرمی و زرد باش��ند. 
ماگنولیای بشقابی)M. x soulangiana( و ماگنولیای 

جنوبی )ora�M.grandi( بوی شدیدی دارند.
• درخ��ت پروانه )Laburnum x watereri( تا ارتفاع 6 	

ت��ا 9 متر به صورت عمودی رش��د می کند یا روی یک 
داربس��ت مانند پیچ گلیس��ین آویزان می شود و همانند 

یک بادشکن عمل می کند.
• گی��الس زینتی )Prunus(. گی��الس زینتی یک گونه 	

مطلوب برای تمام سال است. در بهار، درختان ابری از 
گل های صورتی و سفید تولید می کنند. در پاییز برگ ها 
رنگارنگ می شوند و پوس��ت برجسته آن در تمام سال 
جذاب خواهد بود. گیالس ژاپنی، کوتاه تا متوسط است 
و ش��اخه های آن ب��ه اطراف انتش��ار دارد. یک نوع آن 
به نام Amanogawa دس��ته ای از گل های صورتی در 

بهار تولید می کند.
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28. من چند درخت جدید کاشته ام و می خواهم آنها را کوددهی کنم. در بهار امسال 
چه میزان کود باید به کار برد؟

امس��ال می توانی��د از محل��ول رقیق کودی اس��تفاده کنید. 
اس��تفاده از محلول غلیظ منجر به س��وختگی و از بین رفتن 
ریش��ه های جدید به محض توسعه آنها می ش��ود. از کاربرد 
ای��ن کودها تا فصل رش��د بعد خودداری کنید. البته فس��فر 
اس��تثنا است. درصورتی که خاک فضای س��بز از نظر فسفر 
پایین باش��د می توانید به خاک فسفر اضافه کنید زیرا فسفر 

به آهستگی در خاک جابجا می شود.

29. در ش�رایط آب وهوایی بسیار سرد زمستان امسال ما یکی از بهترین درختانمان 
را از دست دادیم و سایر درختان و درختچه ها هم دچار آسیب و سرمازدگی شده اند. 

آیا برای حفاظت زمستانه راهی وجود دارد؟

از دس��ت رفتن درختان قدیمی واقعًا دردناک و پرکردن جای 
خالی آنها کار سختی است. راههایی وجود دارد که درختان را 
از سرمازدگی محافظت می کند. حتی در اقلیم های با زمستان 
مالیم، می توانید از این روش ها، زمانی که پیش بینی می کنید 

دما به زیر یخبندان می رسد استفاده کنید.
•  درختان و درختچه ها را قبل از زمس��تان آبیاری کنید. درختان در زمس��تان به طور کامل 	

به خ��واب نمی روند. آنها آب را از طریق ش��اخه ها و برگ هایش��ان از دس��ت می دهند و 
زمانی که خاک یخ می زند ریش��ه های کم عمق نمی توانند رطوبت را تأمین کنند. در این 
زمان است که دهیدراسیون یا از دست دادن آب به وقوع می پیوندد. با آبیاری درختان در 

پاییز و اوایل زمستان، تا یخ زدن زمین از وقوع این حالت می توان جلوگیری کرد.
•  از برخورد نور خورشید به گیاهان جلوگیری کنید. نور خورشید و بادهای سرد در زمستان 	

می تواند رطوبت گیاهان را تبخیر کند. تنه درختان جوان را از نور خورش��ید با پوش��اندن 
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محافظت کنید. تنه را تا اولین شاخه بپوشانید و سپس آن را در بهار حذف کنید.
• از مالچ استفاده کنید. اگر دمای زمستان به صورت پایدار سرد باشد، برای گیاهان مناسب تر 	

خواه��د بود از اینک��ه دما به صورت متناوب در طول فصل تغییر کند. چون یخ زدن و آب 
ش��دن مداوم س��بب وارد آوردن صدمه به ریشه های نزدیک سطح خاک خواهد شد. این 
صدمات در بهار سبب کاهش رشد شده و گیاهان را به بیماری ها بسیار حساس می کند. 
با استفاده ازیک الیه مالچ، چیپس چوب یا پوست درختان به ضخامت 10-5 سانتی متر  
تا بیرون از محل خط چکه درخت یا سایه انداز می توانید خاک را ایزوله و از نوسانات دما 
جلوگیری کنید و یا هنگامی که برف روبی می کنید اطراف درختان و درختچه ها را با الیه 

ضخیمی از برف بپوشانید زیرا برف مثل عایق عمل می کند.

30. چرا رنگ برگ ها در پاییز تغییر می کند؟

رنگ س��بز برگ ها به علت وج��ود رنگدانه ای به نام کلروفیل 
است. بسیاری از برگ ها رنگدانه های دیگری هم دارند اما با 

وجود کلروفیل، آنها پوشیده می شوند.
در اواخر تابستان و پاییز به دلیل کاهش طول روز، برگ ها 
کلروفیل کمتری تولید می کنند و سایر رنگدانه ها دیده می شوند. 

رنگدانه ه��ای قرم��ز و زرد به دنبال روزهای گرم و آفتابی بعد از ش��ب های س��رد تولید می ش��وند. 
رنگدانه های قرمز درنتیجه تجمع قند، به محض شکسته شدن کلروفیل ایجاد می شوند. تولید قند کم 
در شرایط نامساعد تولید رنگدانه ها را کاهش می دهد. درصورتی که هوا در اوایل پاییز سرد و ابری 

باشد، رنگ ها جذابیت کافی را نخواهند داشت.

31. بهار امس�ال زمانی که در حیاط کار می کردم متوجه ش�یارهایی روی پوست تنه 
نزدیک به بن تعدادی از درختان جوان ش�دم. این درختان به خوبی جوانه زده بودند 
و مشکلی نداشتند. آیا باید کار خاصی انجام دهم؟ چه چیزی سبب این صدمه شده 

است؟
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زمانی که غذاهای گوشتی در زمستان کمیاب شود، جوندگان پوست درختان را خراش می دهند. 
خرگوش ها و یا موش ها ممکن اس��ت مقصر باش��ند. خرگوش ها معمواًل پوس��ت درخت را در 
ارتفاع باالتری نسبت به موش ها خراش می دهند. اما گیاهانی که در برف دفن شده اند ممکن 
اس��ت توس��ط هر کدام از این مقصرین مورد آس��یب قرار گیرند، به طوری که حتی شاخه های 
جانب��ی نیز صدمه ببینن��د. زمانی که این حیوانات یک حلقه کامل اط��راف درخت ایجاد کنند، 
درخت ممکن اس��ت از بین برود. با وجود اینکه آوندهای چوب )بافت هادی آب( توس��ط بافت 
چوبی زیر پوس��ت محصور شده است اما به محض شروع تابستان درخت به تدریج ضعیف شده 
و از بی��ن می رود چون بافت آوند آبکش )بافت هادی غذا( که بالفاصله زیر پوس��ت قرار دارد 
حذف ش��ده است. ریش��ه ها برای تأمین غذا به برگ ها وابسته هستند و قطع آوندها به معنی از 
بین رفتن و دچار کمبود مواد غذایی شدن است. درصورتی که صدمه به قسمت کوچکی از تنه 
وارد ش��ود، احتمال بازگش��ت درخت وجود دارد. دستورالعملی که من به کار می برم اینست: اگر 
25 درصد از تنه به صورت حلقه ای بریده شده باشد درخت به خوبی ترمیم خواهد شد. زمانی که 
صدمه بین 25 تا 50 درصد باشد، بسیاری از درختان زنده خواهند ماند اما از تنش رنج خواهند 
برد و ضعیف خواهند ماند. اگر بیش از 50 درصد از تنه حلقه برداری ش��ده باش��د، شدت صدمه 
زیاد خواهد بود و حذف درخت ممکن اس��ت بهترین گزینه باش��د. زخم ها را بررس��ی کنید و با 
اس��تفاده از یک لبه تیز چاقو پوس��ت های آویزان را حذف کنید. با محصور کردن درخت توسط 

تورهای سیمی که 5 تا 8 سانتی متر زیر زمین قرار می گیرد، از صدمات آتی جلوگیری کنید.
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32. امسال تابستان تعدادی از درختان زودتر از همیشه تغییر رنگ داده اند و خزان 
کرده اند. مشکل چیست؟

تنش به همراه مش��کالت ریش��ه ای س��بب خزان 
زودرس می ش��ود. شرایط تنش همانند خشکی، در 
جذب آب و مواد غذایی توس��ط درخت محدودیت 
ایج��اد می کن��د. در این حالت تولید رنگدانه س��بز 
کلروفیل متوقف ش��ده و رنگدانه ه��ای دیگر مثل 
قرمز و زرد قابل مش��اهده می ش��وند. اگرچه خزان 

زودرس یک عالمت هش��داردهنده از وجود تنش اس��ت، اما معمواًل در طول فصل رش��د این 
صدمات دائمی نیس��ت. درختانی را که در ش��رایط تنش قرار دارند مورد توجه قرار دهید و از 
آنه��ا به خوب��ی مراقبت کنید. در پاییز آنها را کود دهید و ش��اخه های م��رده را هرس کنید. در 
شرایط خشکی می توانید آنها را هرس کنید و اطراف درخت را به ضخامت 5 تا 10 سانتی متر 

مالچ دهی کنید.

33. برگ های تعدادی از درختان در تابستان قهوه ای شده اند. آنها حالت سوختگی 
دارند، علت چیست؟

سوختگی برگ زمانی اتفاق می افتد که استفاده آب 
توس��ط گیاه سریعتر از جذب آن از خاک باشد. این 
حالت در ش��رایط خشکی رخ می دهد. زمانی که دما 
باال و گرم و بادها خش��ک و س��وزان هستند، ابتدا 
بافت های حس��اس حاشیه برگ ها تحت تأثیر قرار 
می گیرند. درصورتی که ش��رایط نامساعد ادامه پیدا 

 Quercus( بلوط قرمز ،)Acer( کند سایر قسمت های گیاه نیز ممکن است قهوه ای شوند. افرا
rubra( و زغال اخته گلدار )orida� Cornus( بس��یار به س��وختگی برگ حس��اس هستند. 

درختانی که سیس��تم ریشه ای محدودی دارند به سوختگی حاشیه برگ حساسند. درختانی که 
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تازه انتقال می یابند وقت کافی برای توسعه سیستم ریشه ای ندارند. درختانی که ریشه هایشان 
در اثر حفاری هایی که نزدیک آنها انجام می شوند قطع شده اند و یا با سطح غیر متخلخلی مثل 

آسفالت یا بتون پوشانده شده اند نیز حساس می باشند.

34. درخت بزرگی در حیاط منزلمان در اثر طوفان و صاعقه صدمه دیده است. آیا کاری 
می توان برای حفظ آن انجام داد؟

درختان بلند، معمواًل هدف صاعقه ها قرار می گیرند. این صدمات بسیار متنوع هستند. در بعضی 
موارد، صدمه درونی به بافت های هدایت کننده آب وارد می ش��ود، بدون اینکه صدمه به پوست 
یا ش��اخه ها قابل مشاهده باش��د. ممکن است پوست به صورت عمودی شکاف بخورد. شاخه ها 
ممکن است بشکند. بخش باالیی درخت ممکن است از بین برود و یا ریشه ها صدمه ببینند و 
ازبی��ن بروند. صدمات صاعقه در درختان بلند و تک درختانی که نزدیک آب و یا در خاک های 
مرطوب رش��د می کنند معمول است. ممکن است الزم باشد منتظر بمانید و ببینید که آیا الزم 
است درخت را قطع کرد یا اینکه درخت کم کم به حالت اولیه برمی گردد؟ درصورتی که صدمه 
درونی باش��د فوراً قابل تش��خیص نخواهد بود. می توانید پوست مرده را حذف کنید. درخت را 
کوددهی کنید و در دوره های خشک آن را آبیاری کنید. مراقب درخت باشید و شاخه های مرده 
را به محض ظهور حذف کنید. درصورتی که درخت رو به زوال گذاشت ممکن است الزم باشد 

به طور کلی درخت را حذف کرد.
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35. م�ن درخ�ت جوانی در حیاط منزلمان کاش�ته ام. چه نکاتی را بهتر اس�ت برای 
نگهداری آن در نظر داشت؟

ب��زرگ ک��ردن یک نه��ال به اندازه ب��زرگ کردن 
یک بچ��ه پیچیده و یا پرهزینه نیس��ت. اما اینکار 
نیازمند مراقبت هایی می باش��د. بسته به نوع درخت 
ممکن است الزم باشد تنه نهال های جوان را برای 
جلوگیری از سوختگی توسط نور خورشید بپوشانید 
و آن را از صدم��ه در زمس��تان محافظ��ت کنی��د. 
درختان تازه کشت شده را حداقل هفته ای یکبار در 
طول اولین فصل رش��د به طور عمیق آبیاری کنید. 
درصورتی که تابس��تان گرم و خشکی دارید میزان 

آبی��اری را بیش��تر کنید. یک الیه مالچ اطراف درخت اس��تفاده کنید ت��ا رطوبت را حفظ کند، 
تنش را کاهش دهد و از رش��د علف های هرز که با ریشه های نهال در جذب آب و مواد غذایی 
رقابت می کنند جلوگیری کنید. همچنین اس��تفاده از مالچ خطر برخورد ماش��ین آالت چمن زن 
به تنه درخت را کاهش می دهد. برخورد چمن زن س��بب صدمه به پوس��ت درخت شده و آفات 
و بیماری ها انتش��ار می یابند. مالچ را با فاصله از تن��ه قرار دهید زیرا جوندگان می توانند در آن 
مخفی ش��ده و پوست درخت را بجوند. درختان جوان تا زمانی که کاماًل استقرار نیافته اند برای 
یک یا دو فصل نیاز به کود ندارند. اگر می خواهید کود اس��تفاده کنید به مقدار خیلی کم آن را 

به کار ببرید.

36. آیا ضدیخ هایی که برای ذوب یخ و برف در جاده ها و پیاده روها استفاده می شود، 
گیاهان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

نمکی که برای ذوب یخ های زمس��تانی و برف اس��تفاده می شود، اغلب به گیاه صدمه می زند. 
صدمه ممکن اس��ت تا فصل رش��د بعد قابل مشاهده نباشد. نمک می تواند آب را از گیاه بیرون 
بکش��د و ش��رایط مصنوعی شبیه خش��کی اطراف ریش��ه گیاهان ایجاد کند. پاشیدن نمک از 
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جاده ها بر روی گیاهان می تواند مس��تقیمًا در برگ های گیاهان همیش��ه سبز، سوختگی ایجاد 
کند و آنها قهوه ای ش��وند. نمک معمولی )کلرید س��دیم( که اغلب در جاده ها استفاده می شود 
می تواند سدیم خاک را هم افزایش دهد. سدیم اضافی می تواند به ساختمان خاک صدمه بزند. 
کلر ناش��ی از کلرید سدیم نیز سبب خشک شدن و سوختگی حاشیه برگ ها می شود. گیاهانی 
که در معرض نمک جاده ها قرار می گیرند ممکن اس��ت دچار سرخش��کیدگی شاخه، برگ های 
زرد کوچ��ک و خزان زود هنگام نیز بش��وند. برای به حداقل رس��اندن صدمه نمک به درختان 
می توان از ضدیخی که محتوی کلرید کلس��یم باشد اس��تفاده کرد چون به اندازه کلرید سدیم 
زیان بار نیس��ت. همچنین می توان از ش��ن اس��تفاده کرد. از جمع کردن برف هایی که با نمک 

مخلوط شده است، اطراف درختان یا بستر گیاهان جداً خودداری کنید.

37. آیا می توان برش های بزرگ ناشی از هرس درختان را پوشاند؟

به طور کلی درختان قادر هستند خودشان را ترمیم کنند و زخمی که تیمار نشده است بهتر از زخمی 
که پوش��انده می شود، بهبود می یابد. تحقیقات نش��ان می دهد که پوشاندن زخم می تواند منجر به 

پوسیدگی شود.
در بس��یاری از موارد بهتر اس��ت از مواد پوشاننده زخم استفاده 
نکرد، البته استثناهایی هم وجود دارد. در مورد درختانی که در معرض 
بیماری ها و آفات قرار دارند بهتر اس��ت محل زخم را بپوشانید تا از 
حمل��ه عوامل بیماریزا در امان بمانن��د. به عنوان مثال بلوطی که در 
طول فصل خواب هرس می شود خودش قادر به ترمیم محل زخم 
خواه��د بود و به اقدام اضافی نیاز ندارد. اما بلوطی که نیاز به هرس 
در بهار و یا پاییز مثاًل به علت صدمه طوفان خواهد داشت باید با مواد 

پوشاننده زخم تیمار شود تا از خروج شیره جلوگیری شود و از حمله پژمردگی قارچی بلوط که از طریق 
زخم های باز منتقل می شود ایمن بماند.

38. من در مجالت تصویر درختچه های همیشه سبزی را در گلدان های بتونی بزرگ، 
در ورودی درب منازل دیده ام و عالقه مندم که دس�تورالعمل کاشت و نگهداری این 
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نوع از گیاهان را بدانم.

اولین قدم در کاش��ت همیش��ه س��بزها در گلدان، انتخاب نوع گیاه اس��ت. آیا گونه ای کند رشد 
 و ی��ا پاکوتاه می خواهید؟ نوئ��ل آلبرتا پاکوت��اه )Picea glauca conica( یا نوئل مونتگومری
)P. pungens Montgomery( ع��ادت رش��دی مخروطی دارند و برای گلدان ها مناس��بند. 
گونه ه��ای زیادی هس��تند که می توانید انتخ��اب کنید. می توانید از خزانه ها و گلفروش��ی های 
اط��راف محل زندگی تان بازدید کنید. بعد از انتخاب گیاه مناس��ب، گلدان مناس��بی را انتخاب 
کنید. در تصاویر گاهی اوقات تشخیص اینکه جنس یک گلدان از چیست ممکن است سخت 
باش��د. گلدان های فایبرگالس و پالس��تیکی باکیفیتی وجود دارند که شبیه گلدان های سفالی، 
بتونی و یا فلزی هستند. درحالی که خیلی سبک ترند و به راحتی نیز جابجا می شوند. اما گلدانی 
که اس��تفاده می کنید باید حتمًا دارای س��وراخ زهکش باش��د. مطمئن شوید که گلدان به اندازه 
کاف��ی فضا دارد که ریش��ه ها بتوانند در آن به راحتی رش��د کنند. طبق ی��ک قانون یک گلدان 
57 لیتری برای نگهداری درختی با ارتفاع 130 تا 150 س��انتی متر مناس��ب است. ظرف را با 
مخلوط خاکی مناس��بی که برای گلدان ها آماده شده است پر کنید. شما می توانید این مخلوط 
را خودتان با استفاده از فرمولی که در مراکز تولیدی گل و گیاه آماده می کنند، تهیه کنید. بهتر 
است انواعی را انتخاب کنید که دارای مقداری شن هستند زیرا خاک های شنی زهکشی خوبی 
دارند و به توسعه ریشه های ظریف و مؤثر در استقرار و ثبات گیاه کمک می کنند. شن متراکم، 
وزن و اس��تحکام به گلدان ها می دهد و اگر مخلوط خیلی س��بک باش��د زمانی که گلدان ها به 
آب نیاز دارند ممکن اس��ت خیلی سنگین و به آسانی واژگون شوند. بعد از کاشت همیشه سبزها 
آنه��ا را به خوبی آبیاری کنید. از مالچ اس��تفاده کنید تا ریش��ه ها را خنک نگ��ه دارد و از تبخیر 
آب جلوگیری کند. به خاطر داش��ته باش��ید که گیاهان در ظروف کاشت بیش از انواعی که در 

باغچه کاشته می شوند نیاز به آب دارند. تست خاک 
با کمک انگشت دست، راه مناسبی برای تشخیص 
زمان آبیاری اس��ت تا گیاهان از آبیاری بیش از حد 
و یا کمبود آب رنج نکش��ند. برای انجام این تس��ت 
انگش��ت خود را تا 5 س��انتی متری داخل خاک فرو 
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ببرید اگر خاک خش��ک بود آن را آبیاری کنید تا حدی که آب اضافی از س��وراخ زهکش خارج 
ش��ود. آبیاری کامل از تجمع نمک ها و س��ایر مواد معدنی به جداره گلدان جلوگیری می کند. 
نیازهای کودی بسته به نوع گیاه همیشه سبزی دارد که انتخاب کرده اید. گیاه را به مقدار جزئی 

ولی به طور منظم در طول فصل رشد کوددهی کنید.
از کودهی در پاییز و زمس��تان خودداری و در بهار کوددهی را شروع کنید. سعی کنید درختان 
را وادار به رشد سریع نکنید. بسته به اقلیم، ممکن است الزم باشد گلدان ها را در زمستان محافظت 
کرد. در مناطقی با زمستان های سرد گلدان ها را با مالچ ایزوله کنید تا مخلوط خاکی دچار یخ زدگی 

نشود یا گلدان ها را در گاراژی بدون وسیله گرمایی محافظت کنید.

39. م�ن می خواهم یک بس�تر برآمده ب�رای گل ها در زیر تع�دادی از درختان بالغ 
ایجاد کنم. آیا اضافه کردن 10 تا 15 س�انتی متر خاک بر روی ریش�ه های درختان به 

آنها صدمه می زند؟

اضافه کردن خاک بر روی ریشه های درختان، سطح 
اکس��یژن خاک را کاهش می دهد و درختان را دچار 
مشکل می کند. در درختان حساس، ریشه ها ممکن 
است ازبین بروند. در سایرین، ریشه ها در الیه خاک 
اضافه شده رشد خواهند کرد. زمانی که ریشه درختان 

صدمه ببیند، ش��اخه ها از بین می روند. سایر نشانه های صدمه ریشه شامل برگ های کوچک و 
بدون رنگ، خزان زودرس، پاجوش نزدیک تنه و ش��اخه های مرده می باشد. به دلیل اینکه چند 
سال طول می کشد که این نشانه ها ظاهر شوند بسیاری از افراد هرگز متوجه نمی شوند که اضافه 
کردن خاک س��بب مرگ و سایر مشکالت دیگر شده اس��ت. درختان بسیار حساس به صدمه 
 Cornus( زغال اخته ،)Fagus sylvstica( راش ،)Acer saccharum( ش��امل افرای قندی
orida�(، بس��یاری از بلوط ها )Quercus(، کاج ها )Pinus( و نوئل )Picea( می باشند. نارون 

)Ulmus(، بید )Salix(، چنار )Platanus xacerifolia( کمتر تحت تأثیر قرار می گیرند. درختان 
مسن تر و آنهایی که در اثر تنش ضعیف شده اند بیش از درختان جوان و قوی صدمه می بینند.
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40. ریش�ه های چن�د درخ�ت س�ایه انداز در حی�اط منزلم�ان از خاک خارج ش�ده 
به طوری که بچه ها هنگام بازی با آنها برخورد می کنند. آیا راهی مطمئن و ارزان برای 

پوشاندن ریشه ها بدون وارد آمدن صدمه به آنها وجود دارد؟

پوش��اندن ریش��ه ها با خ��اک می تواند مضر باش��د. 
تع��دادی از درختان به اضافه ک��ردن خاک بیش از 
دیگران حس��اس هس��تند. مثاًل بلوط ها به تغییرات 
سطح خاک حس��اس هستند. اگر ریش��ه ها بمیرند 
س��ایر قس��مت های درخت به زودی از بین خواهند 
رف��ت. ش��ما می توانی��د ای��ن فض��ا را ب��ا گیاهان 

پوشش��ی سایه پس��ند پوش��ش دهید تا کودکان به این محل رفت و آمد نکنند. برای کاش��ت 
گیاهان پوشش��ی با ریش��ه کم عمق اطراف درخت، ریش��ه ها را با خاک ب��ه ضخامت حداکثر 
 س��انتی متر بپوش��انید تا آب و هوا بتوان��د به راحتی نفوذ کند. می توانی��د از گیاهان مورد نیاز 
خ��ود گلدان های نش��ایی تهی��ه کنید، زی��را آنها کوچکترن��د و کمتر از گیاهان رش��دیافته در 
گلدان های بزرگ ریش��ه های س��طحی را تخریب می کنند. با دقت اطراف و بین ریش��ه ها را 
حفر کنید و محلی برای کاش��ت نش��ا ایجاد کنید. بعد از کاش��ت آن را آبی��اری کرده و خاک 
را به ط��ور م��داوم کمی مرطوب نگ��ه دارید. بعد از مدتی گیاهان ش��روع به رش��د می کنند و 
س��طح ریش��ه ها را پر می کنند. ضمن اینکه ریش��ه ها هوا و رطوبت کافی نیز دریافت می کنند.

41. م�ن دو درخت دارم که ش�روع به س�ایه انداختن روی باغچه س�بزیجاتم کرده 
است. آیا می توان درختان را بدون وارد آوردن صدمه به آن سرزنی کرد؟

س��رزنی اگرچه کاری معمول اس��ت اما در حقیقت 
بدترین ش��کل هرس اس��ت و به س��المت درخت 
صدمه وارد می کند. بهتر است بجای اینکه شاخه ها 
را تن��ک کنید با یک متخص��ص درختکاری تماس 
بگیرید. آنها توصیه هایی برای هرس درخت به شما 
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ارائه می دهند تا باغچه سبزیجاتتان نور بیشتری دریافت کند. بسته به موقعیت درختان ممکن 
اس��ت الزم باش��د که یک درخت را حذف کنید و یا باغچه س��بزیجات را به محل پرنورتری 

انتقال دهید.

42. دوس�ت من یک درخت زغال اخته از طریق حمل با وانت از ش�مال به من هدیه 
داده و رس�اننده کاال آن را خوب بس�ته بندی نکرده بود و راننده نیز درخت را در دو 
محل خم کرده و در نتیجه یک طرف آن شکسته است. آیا شانسی برای زنده ماندن 

درخت هست؟

امکان آن خیلی کم اس��ت. اما در آینده زمانی که گیاهی به صورت آسیب دیده فرستاده می شود 
س��ریعًا آن را به س��رویس حمل و نقل بازگردانید. ش��رکت های خوش��نام احتم��ااًل کاالهای 
صدمه دی��ده را بازمی گردانند یا حداقل اعتباری برای تقاضاهای بعدی ش��ما در نظر می گیرند. 
درختی که در ش��رایط خواب باش��د و ش��اخه های اصلی آن شکسته نش��ده باشد برای کاشت 

مناسب اس��ت. درصورتی که شاخه ها شکسته شده باشند آنها را 
باید با ابزار تیز هرس کنید و س��پس درخت را بکارید. اگر الزم 
است برای یک یا دو سال از قیم استفاده کنید. اما درصورتی که 
شاخه اصلی شکسته ش��ده باشد، تنه را از زیر شکستگی هرس 
کنید. قوی ترین ش��اخه را به عنوان پیش��اهنگ انتخاب کنید یا 
می توانید اجازه دهید درخت به صورت چندشاخه رشد کند. برای 
اینکار از 15 س��انتی متری س��طح خاک درخ��ت را قطع کنید و 

اجازه دهید شاخه ها توسعه پیدا کند.

43. چگونه می توان از شر خزه هایی که روی تنه درختان رشد می کنند خالص شد؟

آیا مطمئن هستید که آنچه مشاهده می کنید خزه است؟ خزه ها در قسمت های مرطوب و سایه رشد 
می کنند. خزه ها معمواًل روی قطعه های کوچک توسعه می یابند و می توانند به آسانی از تنه یا ساقه 
جدا شوند. قطعات سبزی که شما مشاهده می کنید ممکن است گلسنگ باشند. گلسنگ ها ترکیبی از 
قارچ ها و جلبک های سبز یا سبز- آبی هستند. آنها یک الیه تشکیل می دهند که جدا کردن آنها از 
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درختان، تخته سنگ ها و سایر سطوح سخت مشکل است. آنها هم مناطق مرطوب و سایه را  ترجیح 
 می دهند. اگرچه تعدادی در نقاطی با آفتاب کامل هم رش��د می کنند. گلسنگ ها ممکن است سبز، 
سبز آبی، نارنجی- قهوه ای و یا زرد باشند. آنها نمی توانند به سطح درخت نفوذ  کنند یا به آن صدمه 

بزنند. بنابراین الزم نیست مراقب آنها باشید.

44. برگ ه�ای درخت زبان گنجش�ک در حال ریختن هس�تند. تع�دادی از برگ ها 
لکه های قهوه ای دارند. به نظر شما مشکل چیست؟

به نظر می رس��د درخت ش��ما به یک بیم��اری قارچی به ن��ام آنتراکنوز زبان گنجش��ک مبتال 
 ش��ده اس��ت. این بیماری به زبان گنجش��ک س��فید )F. americana( و زبان گنجشک سبز

)F. pennsylvanics( درست بعد از جوانه زدن در 
بهار حمله می کند. این بیماری در هوای مرطوب و 
سرد تشدید می شود. عالئم اغلب تا چند هفته بعد 
قابل مشاهده نمی باشد. قارچ ها، لکه های بزرگ و 
غیرمنظمی روی برگچه های جوان ایجاد می کنند 
که معم��واًل به دنب��ال رگبرگ ها می آی��د. برگ ها 
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ممکن اس��ت تغییر ش��کل پیدا کنند و به شدت بریزند. مخصوصًا در قسمت های پایینی درخت 
که برگ ها آهسته خشک می شوند. زمانی که ریزش برگ اتفاق می افتد هیچ تیمار خاصی الزم 
نیس��ت. این بیماری مربوط به اوایل بهار اس��ت و زمانی که هوا گرم و خشک شود، انتشار این 
بیماری با مشکل مواجه می شود. حتی اگر ریزش برگ زیاد باشد، سالمت کلی درخت به ندرت 
تحت تأثیر قرار می گیرد و درختان معمواًل می توانند جست های ثانویه رشدی را بیرون بفرستند 
و برگ های جدیدی تولید کنند. اگر درخت تحت تأثیر این بیماری قرار گرفت کاری که ش��ما 
می توانید انجام دهید اینست که آن را به رشد دوباره تشویق کنید و از وارد آوردن تنش به آن 
جلوگیری کنید. در طول دوره های خشک آبیاری را فراموش نکنید و درصورتی که رشد آن زیاد 

نیست از کود استفاده کنید و اطراف آن مالچ بریزید.

45. برگ های درخت توس رودخانه ای زرد شده و شروع به ریزش در اواسط مرداد کرده 
است. مشکل در چیست؟

ریزش زودهنگام در اواخر تابس��تان احتمااًل به 
بیماری مربوط نمی ش��ود بلکه بیش��تر به خاطر 
مش��کالت زیس��ت محیطی مرتبط ب��ا گرما و 
 Betula( هوای خشک است. توس رودخانه ای
nigra( همانطور که از نامش پیداس��ت نیازمند 

مقدار زیادی آب است. در طول شرایط خشک، 
این درخت از غرقاب شدن سود می برد. استفاده 

از مالچ در زیر سایه انداز درخت، خاک را خنک نگه خواهد داشت و تبخیر را کاهش خواهد داد. 
به نظ��ر بعید می رس��د که درخت دوباره  در این فصل ب��رگ تولید کند. چون ریزش برگ ها در 

تابستان خیلی دیر اتفاق افتاده است. درخت فصل بعد برگ خواهد داد.

46. توس رودخانه ای به چه نوع مراقبتی نیاز دارد؟

همانطور که ممکن است از نام گیاه حدس بزنید، توس رودخانه ای )Betula nigra( در مناطق 
مرطوب گزینه خوبی اس��ت. این گیاه به طور طبیعی در مس��یر رودخانه ها و زمین های مرطوب 
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رش��د می کند و خ��اک حاصلخیز با  pH زی��ر 6/5 را ترجیح 
می ده��د. در pH باالت��ر، کلروز آه��ن )زردی بین رگبرگی( 
ممکن است توسعه پیدا کند. توس رودخانه ای به گرما، بیش 
از س��ایر توس ها مقاومت دارد اما به خشکی مقاومت ندارد و 

در رطوبت باال رشد خوبی خواهد داشت.

47. به تازگی درخت سیب مجنونی کاشته ام که چندتا 
از برگ های آن زرد و قهوه ای ش�ده اند و با لکه های سیاهی پوشانده شده اند. مشکل 

چیست و چه کار باید انجام دهم؟

این گیاه )Malus( احتمااًل دچار ش��وک انتقال شده است. در 
درخت��ان تازه انتقال یافته زرد ش��دن چند تا برگ غیر معمول 
نیس��ت. مگر اینکه مشکل، انتشار پیدا کند. در اینحالت الزم 
نیس��ت کاری انجام دهید فقط گی��اه را به مقدار کافی آبیاری 
کنید. برای اولین فصل رش��د ممکن است الزم باشد چند بار 
در هفت��ه گیاه را آبی��اری کنید تا ریش��ه های جدید در خاک 
اطراف، توس��عه یابند. رطوبت حفره کاش��ت را بررسی کنید، 
اگ��ر احس��اس کردید تا عمق 2/5 س��انتی متر ی��ا پایین تر از 

آن خش��ک اس��ت دوباره آن را آبیاری کنید. همچنین ممکن اس��ت که درخت شما دچار لکه 
س��یاه سیب )scab( شده باش��د؛ یک بیماری معمول قارچی در درختان سیب و سیبچه که در 
بس��یاری از قسمت های کشور شیوع دارد. هوای گرم، بارانی و مرطوب در بهار رشد قارچ ها را 
تش��ویق می کند و با لکه های س��بز زیتونی روی برگ شروع می شود. این لکه ها به زودی سیاه 
و طویل می ش��وند و ظاهری نرم پیدا می کنند. در اواسط تابستان برگ ها زرد شده و می ریزند. 
درصورتی که درخت ش��ما به لکه س��یاه حس��اس اس��ت، الزم خواهد بود که با قارچکش های 
بازدارنده در س��ال آینده محلول پاش��ی ش��ود. برای بهترین نتیجه، در اوایل بهار قبل از اینکه 



زينت   43    درختچهها و درختان

گل ها ش��کوفا ش��وند و برگ ها رش��د کنند، گیاه را در چند مرحله محلول پاشی کنید تا بیماری 
کنترل ش��ود. بهترین راه برای جلوگیری از لکه س��یاه اس��تفاده از ارقامی است که به بیماری 

مقاوم باشند.

48. درخت س�یبچه ، در تمام طول سال دارای وضعیت ناخوشایندی است. در طول 
سال میوه های اندکی دارد. تک و توک گل می دهد و در بهار، آن تعداد کم هم ریزش 

می کند. بعد از آن نیز برگ ها می ریزند. چکار باید انجام دهم؟

چند مش��کل ممکن اس��ت وجود داشته باش��د. بسیاری 
از ارقام س��یبچه، بیش��تر از هیبریدهای جدید به بیماری 
حساس هستند. ممکن است درخت شما لکه سیاه گرفته 
باش��د، یک بیماری قارچی که س��بب ری��زش برگ های 
درختان در اواس��ط تابس��تان می ش��ود. با یک متخصص 
تماس بگیرید یا مقداری از برگ ها را برای تشخیص نوع 
بیماری به گیاهپزشک نشان دهید. در صورتی که بیماری 

لکه سیاه سیب باشد می توانید با به کاربردن یک قارچ کش همزمان با رشد جوانه ها در بهار آن 
را کنت��رل کنی��د. می توانید کاربرد قارچ کش را هر 7 ت��ا 10 روز حداقل 5 تا 8 بار برای کنترل 
بیماری تکرار کنید. برگ هایی را که روی زمین ریخته است جمع کنید. آنها حاوی اسپورهایی 
 هس��تند که می تواند درخت را دوباره آلوده کند. اگر اینکار برای ش��ما خیلی پر زحمت اس��ت 

می توانید درخت را با ارقامی که مقاوم به بیماری هستند جایگزین کنید.

49. روی برگ های توری، پودری مشاهده می شود. آیا این یک بیماری است؟

ماده سفیدرنگی که شما می بینید احتمااًل سفیدک پودری 
است. نوعی قارچ که مثل یک گرد سفید روی سطح برگ 
قرار می گیرد. این بیماری در هوای مرطوب و گرم ش��ایع 
است. این مشکل درخت را از بین نمی برد. بلکه منجر به 
ری��زش زودهنگام و نابهنجاری برگ ها می ش��ود و بدون 



باغ 44   پزشك

تیمار، درمان نمی ش��ود. می توانید مخلوطی از یک قاشق 
غذاخوری جوش ش��یرین و چند قطره مایع ظرفشویی را 
 در 4 گال��ن آب ریخته و اس��پری کنید ی��ا می توانید یک 
ق��ارچ کش تجاری تهیه کنید. برگ های ریخته را س��ریعًا 
جمع آوری کنید و جریان هوا را اطراف گیاهان آلوده بهبود 
ببخش��ید تا از آلودگی جلوگیری شود. همچنین می توانید 

ارقام و گیاهان حساس را حذف کنید و از ارقام مقاوم به سفیدک استفاده کنید.

50. من امس�ال چندتا توری کاش�ته ام که ش�اخه های آن بلند و باریک هستند. آیا 
می توان آنها را قطع کرد؟ چه موقع می توان اینکار را انجام داد؟

اگرچ��ه توری را می ت��وان در هر موق��ع، از زمان ریزش 
برگ ها در پاییز تا اوایل بهار هرس کرد، اما گیاهان جوان 
را بهتر اس��ت برای اولین فصل رش��د به ح��ال خود رها 
کرد. س��پس می توانید تصمیم بگیرید که توری را به چه 
ش��کل هرس کنید. آیا می خواهید توری با یک تنه واحد 
به صورت یک درخت رش��د کند ی��ا به صورت درختچه ای 
با چند ش��اخه باش��د. اگر هدف ش��ما فرم درختی اس��ت 

پاجوش ها را به محض پدیدارش��دن قطع کنید، در غیر اینصورت فقط ش��اخه های صدمه دیده 
و متقاطع را قطع کنید.

51. توری را چگونه و کی باید هرس کرد؟

ت��وری مقدار زیادی گل در تابس��تان تولید می کند. برای 
تغییر شکل و اندازه آن می توانید در اواخر زمستان و اوایل 

بهار قبل از شروع رشد فعال آن را هرس کنید.
فرم درختی توری را با حذف شاخه های درهم رفته، مرده 
و بیمار هرس کنید. فرم درختچه ای توری را با قطع شاخه ها 
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از 15 سانتی متری سطح زمین هرس کنید. در اینحالت گیاه شاخه های جدید زیادی در بهار تولید 
می کند. جهت تش��ویق گیاه به گلدهی دوباره در اواخر تابس��تان درست بعد از اولین گلدهی گیاه را 

سرزنی کنید و گل های پژمرده را حذف نمایید.

52. ت�وری م�ن گل های زیادی تولی�د می کند. اما من دقت ک�ردم که گل های توری 
همس�ایه مان رنگ های درخش�ان تری دارد. آی�ا می توان کاری ک�رد که رنگ گل ها 

درخشان تر شود؟

عوامل زیادی هس��تند ک��ه رنگ گل ها را تح��ت تأثیر قرار 
می دهن��د. مقدار رطوبتی که گیاه در زم��ان گلدهی دریافت 
می کند و دما در این دوران اهمیت دارد. آنچه که شما نزدیک 
گیاه می کارید می تواند در دید ش��ما تفاوت ایجاد کند. عامل 
دیگر متفاوت بودن رنگ گل ها، ممکن است تفاوت در واریته 

باشد. بیش از 300 رقم توری وجود دارد و بسیاری از آنها تفاوت هایی جزئی در رنگ گل ها دارند. اگر 
تفاوت مربوط به رقم باشد، شما نمی توانید هیچ کاری بکنید. مگر اینکه با یک رقم دیگر جایگزین 

کنید. 

53. سه سال پیش من یک توری گلدار کاشتم. اما دو سال است که گل نداده است. 
من از کودهایی با فس�فر باال که مخصوص توری اس�ت استفاده کردم. برای گلدهی 

آن باید چکار کنم؟

ت��وری )Lagerstroemia indica( ممکن اس��ت برای 
چندین فصل به گل نرود. بررس��ی کنید و ببینید آیا گیاه 
خیلی عمیق کاشته شده است؟ شما باید گیاه را در همان 
سطحی که قباًل در خاک بوده است بکارید. مشکل دیگر 
ممکن است به دلیل ناکافی بودن نور خورشید باشد. توری 
به نور کامل خورش��ید، خاکی با زهکش مناس��ب و کمی 
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اسیدی و مقدار کمی کود نیاز دارد. و در نهایت آیا شما آن را هرس کرده اید؟ این گیاه را باید 
فق��ط از پایی��ز تا اوایل بهار هرس کرد. توری روی چوب جدید  گل می دهد. اگر ش��ما هرس 

را در اوایل ماههای تابستان انجام دهید ممکن است شاخه های گل دهنده آن را حذف کنید.

54. آی�ا درختی به نام درخ�ت الله وجود دارد؟ در ویالی یکی از دوس�تانم درختی 
دی�دم که پ�ر از گل الله ام�ا به رنگ زرد کمرنگ ب�ود. لطفًا در مورد نح�وه تکثیر و 

نگهداری آن راهنمایی کنید.

بله، چنین درختی وج��ود دارد. نام آن درخت الله )Liriodendron tulipifera( و از خانواده 
ماگنولیا اس��ت. درختی اس��ت خزان کننده با ارتفاع 40 تا 60 متر با تاج گسترده، رشد سریعی 
دارد. گل های آن ش��بیه الله به طول 4 تا 5 س��انتی متر و زمان گلدهی آن اواس��ط اردیبهشت 
تا اواس��ط خرداد است. نوک برگ های آن قیچی ش��ده به نظر می رسد و گل های آن زردرنگ، 
درش��ت و بس��یار جذابند. این گیاه به علت رشد س��ریع و دارا بودن گل و برگ زیبا در پارک ها 
و فضای س��بز به عنوان گیاهی تزئینی کاش��ته می ش��ود. نحوه تکثیر آن از طریق قلمه ساقه و 
کاشت بذر است. قلمه ساقه را در تابستان در شاسی ریشه دار می کنند و بذر را در هوای آزاد و 
س��رد در پاییز می کارند تا س��رما باعث شکستن خواب آنها شود. درخت الله به محلی آفتابی و 

نیمه آفتابی، خاک حاصلخیز و هوموس دار و آبیاری نسبتًا زیاد نیاز دارد.

      

55. چند گونه نارون در ایران وجود دارد؟ با توجه به آفاتی که این درخت را تهدید 
می کند آیا کاشت آن را در فضای سبز توصیه می کنید؟
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نارون یکی از درختان غالب فضای س��بز در مناطق مختلف ایران اس��ت. س��ه گونه نارون در 
ایران وجود دارد:

• اوجا )Ulmus carpinifolia(: درختی نورپسند که به سایه مقاومت ندارد و ارتفاعش به 	
 Ulmus(  30 متر هم می رسد. دارای رشد زیاد و تاج مخروطی شکل است. نارون چتری
carpinifolia var umbraculifera( درختی با قامت متوسط که رشد آن نسبت به اوجا 

کمتر است و به عنوان درخت سایه انداز کاشته می شود.
• ملج )Ulmus glabra(: چوب این درخت صنعتی است.	
• 	 : )Ulmus glabra var. pendula( نارون مجنون

درختچه ایس��ت با برگ های زبر درشت، تیره رنگ و 
شاخه های واژگون که در پارک ها استفاده می شود. 

• درختان نارون ممکن اس��ت توسط آفاتی چون شته 	
نارون، شپش��ک خونی نارون، س��پردارها، سوسک 
برگخوار، سوس��ک چوبخوار نارون و ... مورد حمله 
قرار گیرد. اما حذف کامل یک گونه از فضای س��بز 
کار درس��تی نیس��ت. به جای آن باید شرایط رشدی 
درختان را بهبود بخش��ید تا درختان ضعیف نشده و 

توسط آفات و بیماری ها مورد تهاجم قرار نگیرند.

56. پوست تنه درختی زینتی در یکی از پارک ها نظر من را خیلی به خود جلب کرد. 
این درخت تنه ای س�بز و بسیار صاف داش�ت. تاج درخت حالت گرد و برگ های آن 

پنجه ای شکل بود. نام این درخت چیست؟

درخت��ی که نظر ش��ما را به خود جلب کرده اس��ت به نظر 
می رس��د سید االش��جار )Firmiana simplex( باشد که 
علت نامگذاری آن هم داش��تن تنه سبز و بسیار زیباست. 
این درخت خزان کننده به ارتفاع 15 متر هم می رسد. تاج 
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م��دور و برگ های متن��اوب با لب های پنجه ای دارد. گل های آن س��بز مایل به زرد و کوچک 
هس��تند. میوه آن بعد از رس��یدن شبیه برگ پهن می شود. برای پرورش آن می توانید درخت را 
در خاکی حاصلخیز و هوموس دار و محلی آفتابی یا نیمه آفتابی بکارید و به طور متوسط و منظم 

آن را آبیاری کنید.

57. میوه های درخت توت آمریکایی خیلی جالبند. آیا آنها خوراکی هستند؟

ت��وت آمریکای��ی )Maclura pomifera( متعل��ق ب��ه 
خانواده توت اس��ت که اولین بار ب��رای تأمین اضطراری 
غ��ذای کرم ابریش��م به ایران وارد ش��د. وقتی س��رمای 
دیررس بهاره به برگ درختان توت آس��یب می رس��اند و 
کرم ابریشم دچار قحطی می شد از برگ های جوان توت 
آمریکایی که دیرتر از توت سفید باز می شدند و در اوایل 

رش��د خود لطیف و نازک هستند، استفاده می ش��د. اصل و مبدأ این درخت، آمریکای شمالی 
است. درختی کوچک است که تا ارتفاع 20 متر می رسد. رشدی سریع، تاجی پهن و گسترده 
و ش��اخه هایی کوچک و خ��اردار دارد. برگ های آن تخم مرغی و ن��وک باریک به طول 5 تا 
12 س��انتی متر و در قسمت رویی براق و دارای شیرابه شیری رنگ می باشند. گل ها نامعلوم و
میوه ها به ضخامت 8 تا 14 سانتی متر، مودار و به رنگ زرد مایل به نارنجی شبیه پرتقال هستند، 
اما خوراکی نیستند. این درخت با داشتن رشد سریع، تاج گسترده و میوه های جالب و جاذب جهت 
تکثیر و کاش��ت در فضای س��بز به عنوان س��ایبان در پارک ها و باغ ها مناسب است. تنها اشکال 
درخت توت آمریکایی ریشه های تهاجمی آن است، پس نباید نزدیک تأسیسات شهری، لوله آب 

و فاضالب کاشته شود.

58. ذغال اخت�ه ب�ه چه ن�وع مراقبت های�ی نیاز دارد؟ ک�دام نوع آن برای کاش�ت 
مناسب تر است؟

ذغال اخته ها جزو انواع جذاب، زیبا و پرفروش در هر فصل می باش��ند. بسیاری از ذغال اخته ها 
گل ه��ای فراوانی در بهار و تابس��تان و رنگ های جذابی در پایی��ز تولید می کنند. بعضی انواع 
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آن برگ های ابلق و پوس��ت جذاب و یا س��اقه هایی زرد یا قرمز روشن در زمستان دارند. یکی 
از درختان بس��یار مشهور ذغال اخته گلدار )orida� Cornus( است. این ستاره فضای سبز و 
مناطق جنگلی آمریکا در گذشته روزگار سختی داشت. آفات و بیماری های زیادی بقای آن را 
در انگلس��تان و سایر مناطق تهدید می کردند. بسیاری از ذغال اخته های جنوبی جوانه هایشان 
مقاومت نداش��تند، چون خزانه ها گیاهان پرورش یافته در مناطق جنوبی را به مناطق س��ردتر 
می فرس��تادند. بنابراین قبل از خرید از فروش��نده حتمًا س��ؤال کنید که این گیاه از کجا آورده 
ش��ده اس��ت؟ اگر به دنبال گیاهان محلی باشید شانس موفقیت ش��ما بیشتر خواهد بود. زغال 
اخته، خاکی اس��یدی با زهکش مناس��ب نیاز دارد و احتیاج به مالچ پاش��ی برای حفظ رطوبت 
و دم��ای پایین دارد. بس��یاری از ارقام س��ایه جزئی را ترجیح می دهند ام��ا تعدادی می توانند 
نور کامل خورش��ید را تحمل کنند. زغال اخته درصورتی که در ش��رایطی با زهکش ضعیف یا 
خش��کی قرار گیرد، نش��انه های استرس را نش��ان خواهد داد و دچار زوال و مرگ خواهد شد.

      

59. چند نوع چنار وجود دارد و راه های تشخیص آنها چیست؟

چنارها از درختان خیلی قدیمی هستند. تنوع زیاد در شکل برگ ها بخصوص زمانی که فاقد گل 
یا میوه هس��تند شناس��ایی دقیق و صحیح چنارها را مشکل می سازد. اما می توان از کلید ذیل در 

شناسایی آنها استفاده کرد:
1. چن��ار آمریکایی )Platanus occidentalis( : پوس��ت درخ��ت به صورت فلس های کوچک 
جداشده، برگ های عموماً سه لوبه، میوه منفرد، فقط کمی کرکدار، پوست درخت به صورت 
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ورقه های بزرگ نامنظم جداش��ده، به صورت فلس��ی فقط در بخش پایین و قاعده درختان 
مسن جدا می شود، برگ ها 5 تا 7 لوبه، میوه به صورت گروه های دوتایی یا بیشتر و آویزان 

و کرکدار.........................
2. چنار اروپایی )Platanus hispanica( : برگ ها فقط در محل رگبرگ ها کرکدار، میوه دوتایی 

و آویزان................
3. چنار ش��رقی )Platanus orientalis( : برگ ها در تمام سطح زیرین کرکدار، میوه به صورت 

گروه های سه یا چهارتایی و آویزان ...... 

60. پرورش اکالیپتوس در چه شرایط آب وهوایی امکان پذیراست؟

اکالیپتوس بومی استرالیا است و  درصد فلور این کشور 
را به خود اختصاص داده است. به طوری که حدود  گونه 
از آن وجود دارد. اکالیپتوس بومی ایران نیست و به صورت 
خودرو در ایران وجود ندارد ولی به صورت دس��ت کاش��ت و 
به عنوان زینتی از این درخت ارزش��مند اس��تفاده می گردد. 
اکالیپتوس در مناطق گرم که دارای سرمای زمستانه شدید 

نیستند، رشد می کند. به طوری که در شهرستان مشهد و سبزوار کشت این گیاه موفقیت آمیز نبوده 
اس��ت. هم اکنون این درخت با توجه به خصوصیات اکولوژیکی در ش��هرهای استان مازندران و 
گیالن و مرکزی، و در شهرهای جنوبی کشور مانند دزفول ، اهواز و..... بسیار زیاد جهت زیبا سازی 
و به عنوان درختی زینتی کاشته می شود . به طورکلی همه گونه های اکالیپتوس سریع الرشد بوده و 
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سازگار با آب و هوای گرم و مرطوب هستند. 
از خصوصیات بارز اکالیپتوس چندش��کلی بودن برگ هایش��ان است. برگ های درختان جوان 
متقابل با سطح تحتانی و فوقانی کاماًل واضح و مشخص، درحالی که برگ های درختان مسن متناوب 

و بدون هیچ گونه تمایزی بین دو سطح آن می باشند.

61. آیا انجیلی بومی ایران اس�ت؟ در مورد ش�رایط نگهداری و خصوصیات آن لطفًا 
توضیح دهید.

درخ��ت انجیلی درخت بومی جنگل های ایران اس��ت که ارتفاعش تا حدود 25 متر می رس��د. 
درخ��ت انجیلی با نام علمی Parrotia  persica  به دلیل مقاوم و س��خت بودن چوبش، درخت 
آهن نامیده می ش��ود. Parrotia به معنی جنس طوطی است. شاید علت این نامگذاری دو زائده 
منقارمانند در دو طرف میوه هایش باش��د که میوه ها را ش��بیه نوک طوطی کرده اس��ت. رنگ 
چوب این درخت س��فید مایل به س��رخ اس��ت، مقاومت زیادی در برابر پوسیدگی  و آتش دارد 
و به همین خاطر متأس��فانه به عنوان هیزم از آن اس��تفاده می شده است اما از سوی دیگرهمین 
س��خت بودن باعث ش��ده که بریدن این درختان  به کاری سخت و طاقت فرسا تبدیل شود و 
اس��تفاده صنعتی از چوب این درخت را غیر ممکن کرده اس��ت. برای همین است که برخالف 
گونه ه��ای گیاهی دیگ��ر، درخت انجیلی تا حدود زیادی از دس��تبرد چوب دزدها در امان مانده 
اس��ت. رش��د تنه و شاخه های درخت نسبتًا کند بوده و نهایتًا به 15 متر می رسد. به عنوان مثال 
رش��د 10 متر این درخت 15 سال زمان می برد. از ویژگی های جالب این درخت قدرت جوش 
خ��وردن آن اس��ت. به گفته محلی ها وقتی دو ش��اخه روی هم ق��رار می گیرند و به هم متصل 
می ش��وند خیلی راحت به هم جوش می خورند. این مس��أله باعث می ش��ود که شاخ وبرگ های 
انجیلی در جنگل به صورت شبکه ای حیرت انگیز در بیایند و اشکال عجیب و موهوم و ترسناکی 
ایجاد کنند که گاهی درباره آن افس��انه هایی هم گفته و ش��نیده می ش��ود. ام��ا همین قابلیت 
جوش خ��وردن ب��ه دکوراتورها و طراحان این امکان را می دهد که با اس��تفاده از این درخت به 
اش��کال هنری زیبایی دس��ت پیدا کنند. عامل دیگر که جدا از نوع ش��کل تنه و شاخه ها آن را 
متمایز و ممتاز می سازد، شکوه پاییزي انجیلی است. از نیمه های پاییز با تغییر رنگ خارق العاده 
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برگ ها به رنگ های صورتی، قرمز، نارنجی، س��بز کمرنگ و زرد جملگی در جامه یک درخت، 
شاهد زیبایی خیره کننده آن هستیم. آنچه از رنگ های پاییزی در جنگل وجود دارد به زیباترین 
حال��ت در قامت انجیلی ظهور می کند چنان که این گنبد رنگارنگ، هر رهگذر صاحب بصیرت 
را ب��ه تأم��ل و تحیر وا می دارد. این تغیی��ر رنگ ها متأثر از تفاوت دریافت نور آفتاب اس��ت و 
بهترین حالت برای ایجاد رنگ های متفاوت در محیط پرنور دارای خاک اس��یدی مهیا اس��ت. 
به دلیل فراوانی در ایران و رنگ های متنوع در پاییز، گونه ای بس��یار مناس��ب برای استفاده در 
بوستان های جنگلی است و چشم اندازهای بسیار زیبایی در فصول مختلف سال ایجاد می کند. 

62. م�ن تصمی�م گرفتم در حیاطم�ان یک درخت ژینک�و بکارم. اما ش�نیده ام که 
میوه های آن بوی خیلی بدی می دهند. آیا انواع بدون میوه آن هم وجود دارد؟

 )Ginkgo biloba( شما  خوش شانس هستید چون در ژینکو
درخت��ان نر و ماده جدا از هم هس��تند بنابراین می توانید 
ارقام ن��ر آن را خریداری کنید که تولی��د میوه نمی کنند. 
از خری��د دانهال های ژینکو خ��ودداری کنید، چون هیچ 
راهی برای شناس��ایی جنس��یت درخت )نهال هایی که از 
رش��د بذر به وجود آمده اند( وجود ن��دارد. بجای آن باید از 

ارقام پیوندی یا انواعی که از طریق قلمه تکثیر ش��ده اس��ت استفاده کنید. از ارقام نر می توان 
Autumn Gold، Fairmount، PN12720، Saratoga و Shangri-la   را  ن��ام  ب��رد.

63. م�ن یک نهال میموزا )Acacia dealbata( خریده ام اما به من گفته اند که ممکن 
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است این گیاه در اثر سرمای زمستانه از بین برود. آیا این موضوع حقیقت دارد؟ این 
گیاه تا چه حد می تواند سرما را تحمل کند؟

میم��وزا درخ��ت بس��یار زیبایی اس��ت و در فص��ل گلریزان یعن��ی در اوایل به��ار زیبایی آن 
دوچندان می ش��ود. س��رمای زمس��تان های مالیم را تحمل می کند، ام��ا دماهای حدود 12 
درج��ه زی��ر صفر تمام��ی بخش های هوای��ی درخت را می خش��کاند. بنابراین اگ��ر در چنین 
منطق��ه ای زندگی می کنید از کاش��ت آن اجتناب کنید. در واقع میموزا درخت بس��یار زیبایی 
برای مناطق گرم و خش��ک اس��ت و به خش��کی هوا، خاک و بادهای ش��دید مقاوم اس��ت 
و تقریب��ًا در ه��ر نوع خاکی قابلیت رش��د دارد. گل های آن بس��یار خوش��بو ب��ه رنگ زرد و 
روش��ن و گلوله ای ش��کل هس��تند و به صورت توده های انبوه در خوش��ه های بزرگ کنار هم 
ق��رار می گیرند. میموزا درخت کوتاه عمری اس��ت ام��ا زیبایی آن این عیبش را می پوش��اند.

   
64. از محل برش روی تنه های تعدادی از درختان ش�هری ش�اخه های زیادی خارج 

شده است. آیا باید آنها را نگهداشت یا حذف کرد؟

درختانی که زخمی شده و یا تحت تنش قرار گرفته اند از 
محل جوانه های در حال خواب و یا نابجای واقع بر روی 
تنه یا ش��اخه های اصلی، شاخه هایی قوی تولید می شود 
ک��ه به آنها ش��اخه نابج��ا می گویند. رویش ه��ای نابجا 
معم��واًل ظاهر زیبای��ی ندارند و مواد غذای��ی که باید به 
س��ایر بخش های درخت منتقل شود را مصرف می کنند. 
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بهترین زمان برای قطع آنها وقتی اس��ت که کاماًل به برگ نشس��ته باش��ند و به دلیل رویش 
س��االنه باید آنها را هر س��ال قطع کرد. این شاخه ها ی نابجا، اتصال سستی با تنه دارند و اگر 
این موقعیت به آنها داده شود که به شاخه های قوی تبدیل شوند بسیار خطرناک خواهند بود.

65. برگ های داخل تاج درختان اقاقیای پیوندی که در باغم کاشته ام زرد شده است 
و تاج درختان بسیار سنگین شده و در مقابل باد آسیب پذیر شده اند. چطور می توان 

مشکل موجود را برطرف کرد؟

 .)Crown thining( ش��ما باید تاج درخت را تنک کنی��د
در این روش ارتفاع کلی درخت و گس��تردگی آن کاهش 

نمی یابد. معمواًل این نوع هرس باید توسط باغبانان هرس 
کار با تجربه ص��ورت گیرد. با تنک کردن، نفوذ نور و هوا 
به داخل تاج بیش��تر می شود. تاج درخت سبک تر شده و در 
مقابل باد آس��یب کمتری می بین��د. اگر تجربه کافی برای 
تن��ک کردن را ندارید بهتر اس��ت اینکار را در دو یا س��ه 
مرحله انجام دهید. ابتدا تمام شاخه های بیمار، آسیب دیده 
و خش��ک را حذف کنید. سپس شاخه های درگیر و در هم 
پیچی��ده و آنهایی را که رشدش��ان در جهت مرکز درخت 
اس��ت و زاویه ش��ان با تنه تنگ اس��ت، قط��ع نمایید. اگر 
تنک کردن بیش��تری الزم اس��ت باید در نهایت دقت در 
مورد حذف یا حفظ ش��اخه تصمیم گرفت. بر اس��اس یک 
راهنمایی کلی حداقل دو س��وم ش��اخه ها را بسته به توان 

درخت و ش��رایط رش��د گیاه حفظ نمایید.

66. من یک زالزالک واشنگتونی دارم اما هیچ اطالعاتی راجع به آن ندارم. نمی دانم 
ارتفاع آن چقدر خواهد شد؟ آیا به خطوط برق برخورد خواهد کرد؟ چه خصوصیات 

جالب توجهی دارد؟
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زالزالک واش��نگتونی )Crataegus phaenopyrum( یک درخت کوچک است که به بلندی 
9 متر می رس��د. بومی ش��مال آمریکا و در دمای س��االنه حداقل 6- تا 28- درجه سانتی گراد 
مقاوم اس��ت )مقاوم در zone 4-8(. این درخت نمی بایست با خطوط برق برخورد داشته باشد 
مگر اینکه آنها خیلی پایین باش��ند. سرعت رشد آن متوسط است بنابراین مدتی طول می کشد 
تا به ارتفاع نهایی خود در س��ن بلوغ برسد. جابجایی آن در بهار، شانس بیشتری برای استقرار 
آن قبل از زمستان فراهم خواهد کرد. زالزالک واشنگتونی را باید در نور کامل خورشید و خاک 
زهکش دار کاش��ت. بعد از اس��تقرار، این درخت به آب کمی نیاز خواهد داشت و به خاک های 
قلیایی و پاش��ش نمک در مجاورت خیابان ها مقاوم می باش��د. همانند س��ایر اعضای خانواده 
گلس��رخیان، بس��یاری از ارقام زالزالک واشنگتونی به حش��رات و بیماری ها حساس هستند. با 
این وج��ود، این درخت در ط��ول چهار فصل جذابیت و زیبایی خاص خ��ودش را دارد. در بهار 
گل های س��فید کوچک و در پاییز   میوه های قرمز یا نارنجی خوراکی تولید می کند. همچنین 
رنگ برگ ها در پاییز قرمز متمایل به س��رخ می ش��ود و درختی جذاب برای پرندگان اس��ت. 

67. من یک خاس دارم )burford Ilex( که بیش از حد فضا اشغال کرده است. طول 
و عرض آن به 1/5متر رسیده است. آیا می توان آن را هرس کرد؟

درصورتی که ش��ما بخواهید به ط��ور منظم این گیاه را هرس کنید و ی��ا این گیاه رقم پاکوتاهی 
 باش��د مش��کلی نیس��ت. ولی در غی��ر این صورت الزم اس��ت که گی��اه را انتق��ال دهید. خاس

) Ilex cornuta burfordii( معم��واًل ت��ا 4/5 متر طول و عرض رش��د می کن��د. ارقام پاکوتاه 
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آن معمواًل تا نصف این مقدار رش��د می کنند. به دلیل اینکه این گیاه بیش��تر از فضایی که به آن 
اختصاص دارد، رشد کرده است باید آن را به طور مداوم هرس کرد تا ضعیف بماند. اگر تصمیم به 
هرس آن دارید شدت هرس نباید خیلی شدید باشد. بهتر است فقط بخش کوچکی از برگساره را 
در زمان معینی هرس کرد. اگر به دنبال گیاهی برای جایگزین کردن هس��تید ارتفاع و گسترش 
نهایی آن را در نظر داش��ته باش��ید. هرچند ممکن است مقدار رشد یک نهال کوچک در خزانه 
غیر قابل تصور باش��د. اگر می خواهید گیاهی ش��بیه قبلی داشته باشید می توانید از خاس  آبی  
)Ilex  xmeserveae( استفاده کنید. بسیاری از ارقام به بلندی 1/5 تا 3 متر می رسند. در این 
گونه از خاس، گیاهان نر و ماده از هم جدا هس��تند. اگر ش��ما می خواهید که گیاهتان میوه دار 
 Mesdob و Mesan اس��تفاده کنید که ماده هستند و Mesong و Mesid باش��د می توانید از

نر هستند.

68. من یک درخت جاکراندا دیدم و عاش�ق آن ش�دم آیا می ت�وان آن را در حیاط 
پرورش داد؟

جاکران��دا )Jacaranda mimosifolia( یک درخت 
گرمسیری است بهتر است در جایی پرورش پیدا کند 
که دما به زیر 7/2 درجه س��انتی گراد نرسد. اگر برای 
اقلیم شما مناسب نیست از گیاهان بومی منطقه خود 

استفاده کنید.
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69. یاس خوشه ای را کی باید هرس کرد؟

یاس خوشه ای به شکل طبیعی کاماًل موزون و زیباست. درصورتی که در آفتاب کامل، خاک زهکش دار 
و مرطوب کاشته شود به ندرت به هرس نیاز پیدا می کند. با محدودکردن برش های هرس می توانید 
عادت رش��د جذاب آن را حفظ کنید و اندازه و ساختار شاخه دهی آن را تغییر ندهید. چوب های 
مرده و بیمار و ش��اخه های متقاطع را قطع کنید. زمان هرس یاس خوش��ه ای بالفاصله بعد از 
گلدهی در اوایل تابس��تان اس��ت. در صورت لزوم می توانید با حذف گل های پژمرده از تشکیل 

بذر جلوگیری کنید تا گیاه ظاهر تمیزتری پیدا کند.

    

70. در بهار س�ال پی�ش ما ایوانمان را ت�ا 1/2 متری گیاه ماگنولیا گس�ترش دادیم. 
 ماگنولیا کاماًل س�الم بود اما امس�ال بهار، گل و برگ کمی تولید کرد. چطور می توان 

آن را به حالت اولیه برگرداند؟

ماگنولیا سیستم ریشه ای کم عمقی دارد و ممکن است زمانی که شما مشغول بزرگ کردن ایوان 
بوده اید به آن صدمه زده باش��ید. ریش��ه های بسیاری از درختان در بخش سایه انداز کاماًل توسعه 
می یابند. اگر ش��ما تا 1/2 متری تنه حفاری کرده باش��ید، ممکن است  تقریباً نیمی از ریشه های 
ماگنولیا را از بین برده باشید. به هرحال اآلن که صدمه انجام شده است باید چوب های مرده را 
حذف کنید. در قسمت زیر خط چکه یا سایه درخت و اطراف درخت تردد را به حداقل برسانید. دور 
درخت یک الیه کمپوست و روی آن یک الیه مالچ استفاده کنید به طوری که مجموعاً ضخامت 
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آنها از 10 س��انتی متر بیشتر نش��ود. مالچ را چند سانتی متر 
دورتر از تنه درخت استفاده کنید. مطمئن شوید درخت به طور 
منظم و به مقدار کافی آب دریافت می کند مخصوصاً در فصل 
رشد و در طول ماه های گرم سال. از آبیاری سطحی اجتناب 
کنید. غرقاب کردن به طور آهسته و طوالنی در منطقه ریشه 
ترجیح داده می شود. بازگشت ماگنولیا به حالت اولیه بستگی 
به آن دارد که ریشه ها چه مقدار صدمه دیده اند و آیا ایوان با 

ریشه های درخت تداخل دارد؟ به طوری که مانع رسیدن آب به ریشه ها می شود یا خیر؟ در آینده 
سعی کنید از حفاری و کندوکوب در بخش سایه انداز درخت اجتناب کنید. 

71. ما س�ه درخت داریم که خیلی ش�بیه ماگنولیا است ولی تا بحال گل نداده است. 
آیا این گیاه ممکن است نوعی ماگنولیا باشد یا اینکه گیاه دیگری است؟

این درختان ممکن است درخت خیار یا ماگنولیای آمریکایی )Magnolia acuminata( باشند. 
این نوع ماگنولیا در اواخر بهار و اوایل تابس��تان گل می دهد اما گل هایش س��بزرنگ و غیر قابل 
توجه است و اغلب قابل تشخیص نیست. آنها معمواًل در قسمت باالی درخت تولید می شوند و 
معمواًل با برگ ها پوش��انده می شوند. همچنین این گونه ها تا زمانی که درخت حداقل به ارتفاع 6 
متر نرسد به گل نمی رود. در قسمت باال برگ ها سبز تیره هستند و در بخش های پایینی روشن تر 

و کمی کرکدار می باشند. برگ ها ممکن است 25 سانتی متر طول داشته باشند.
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 72. آیا بیش از یک نوع ماگنولیا وجود دارد؟ من چند نوع گیاه مختلف با نام ماگنولیا 
دیده ام.

ماگنولیا به صورت منفرد یا گروهی پرورش می یابد و اساس��اً یک درختچه یا درخت بی دردس��ر 
است. ماگنولیا، گونه های مختلف و صدها نوع رقم دارد. از ماگنولیای جنوبی همیشه سبز نیرومند 
)ora�Magnolia grandi( گرفته تا ماگنولیای س��تاره ای رویایی )M. stellata( که شاخه های 
برهنه آن در اوایل بهار با گل های س��فید ستاره ای شکل پوشانده می شود و در فضای سبز بسیار 
با ارزش و جالب توجه هس��تند. رنگ گل ها از س��فید کرم، زرد کمرنگ تا صورتی و حتی بنفش 
متفاوت است. ماگنولیای جنوبی گل های سفید کرمی تولید می کند که اندازه آنها به 35 سانتی متر 
می رس��د. این نوع از ماگنولیا برای اغلب مناطق مناس��ب اس��ت. ماگنولیا رطوبت، خاک اسیدی 
)pH :5/5-5/6( و مواد آلی باال را ترجیح می دهد. آنها نور کامل خورش��ید را دوس��ت دارند ولی 
س��ایه اندک را نیز تا حدی تحمل می کنند. هر س��ال در اوایل بهار  با کمپوست مالچ دهی کنید 
مخصوصاً اگر خاک خش��ک باشد. در مناطق سردتر جوانه های انواع زودگلده گاهی اوقات در اثر 

یخبندان صدمه می بینند.  

             
      Magnolia  stellata                               Magnolia grandi�orata

73. آیا انواع پاکوتاهی از ماگنولیا وجود دارد که بتوان آن را در گلدان پرورش داد؟ 
من بیش�تر فعالیت های باغبان�ی ام را در گلدان ها انجام می ده�م و خیلی عالقه مند 

هستم که یک ماگنولیا در گلدان داشته باشم.

پاسخ شما مثبت است اما به شرطی که یک گلدان خیلی بزرگ داشته باشید. کوچکترین رقم از نوع 
پاکوتاه به بلندی 2/5 تا 3/5 متر و عرض 1/8 تا 2/4 متر در حالت بلوغ می رسد. انواع کوچک تر 
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بیش��تر به صورت درختچه ای چند شاخه رشد می کنند تا درختی با تنه واحد و شما  می توانید آنها 
را به ش��کل درختی هرس کنید. خبر خوب برای شما این است که آنها کند رشد هستند. به عنوان 
مثال Little Gem نوعی ماگنولیای جنوبی )M. grandifolia( است که 20 سال طول می کشد 
 Royal .است )M. stellata( تا به طول  متر برس��د. مورد قابل توجه دیگر ماگنولیای ستاره ای
 Magnolia x Ann .انتخاب دیگری است. جوانه های آن صورتی و داخل آنها سفید است star

گل هایی به رنگ قرمز مایل به بنفش و دیر گلده دارد. Waterlily  گل های س��فید خوشبو دارد. 
M.virginiana Henry Hicks  نوع مقاومی اس��ت که گل های سفید کرمی  با عطر لیمو دارد 

که در اواخر بهار تا اوایل تابس��تان توس��عه می یابد. برای کمک به بقای ماگنولیای گلدانی بسیار 
مهم اس��ت که از مخلوط گلدانی با مواد آلی زیاد  اس��تفاده کنید. همچنین درخت را با یک کود 
مایع نسبتاً قوی در طول فصل رشد کوددهی کنید. از کوددهی در اواخر تابستان اجتناب کنید. از 
آنجایی که ریشه های ماگنولیا نمی توانند خارج از گلدان به دنبال آب باشند، مراقب باشید که گیاه 
همیش��ه به طور منظم آب کافی دریافت کند. ضمن اینکه مطمئن ش��وید که گلدان حتماً دارای 
زهکش مناس��ب باش��د تا آب داخل آن تجمع پیدا نکند. ماگنولیا ترجیح می دهد که ریشه هایش 
در محل خنکی باشد، بنابراین می توانید یک الیه مالچ در سطح خاک استفاده کنید. در مناطق با 
زمستان های سرد، ریشه ها را از یخ زدگی محافظت کنید. گلدان را به محلی سرپوشیده که دارای 

وسیله گرمایی نیست انتقال دهید یا با الیه ضخیمی از مالچ بپوشانید.

  
           

    M.virginiana Henry Hicks                             Magnolia x Ann           
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74. ماگنولی�ای م�ن بیش از حد رش�د ک�رده و دارای تنه چندش�اخه ای و گل های 
کوچکی اس�ت. بهترین زمان برای هرس آن چه وقت اس�ت و چگونه می توان آن را 

هرس کرد؟

ماگنولیا را درس��ت بعد از گلدهی هرس کنید. بعضی از انواع ماگنولیا در اوایل بهار و س��ایرین در 
تابستان گل می دهند. با توجه به نوع آن بعد از اصلی ترین جهش گلدهی می توانید آن را هرس 

کنید. قان��ون خوبی که برای هرس بازجوان س��ازی 
استفاده می شود این است که بیش از 1/3 گیاه هرس 
نشود. هرس سبب تنش می ش��ود و آن را به آفات و 
بیماری ها حس��اس می س��ازد. با حذف مقدار کمی از 
رشد در طول چندین سال سالمت گیاه را حفظ کنید.

75. ماگنولیای ما گرفتار سپردارها شده است و در حال مرگ است. ما آن را با روغن 
زمستانه در بهار اسپری کردیم اما اثربخش نبود آیا پیشنهاد دیگری دارید؟

حش��رات سپردار زمانی که مستقر شدند خالص شدن از شر آنها مشکل است. در اوایل بهار قبل 
از اینکه رش��د جدید شروع شود با اس��تفاده از یک اسپری با فشار زیاد از روغن زمستانه استفاده 
کنید تا حش��راتی که زمس��تان گذرانی کرده اند را از بین ببرید. الزم اس��ت هر بار که روغن پاشی  
 می کنید تمام ش��اخه ها پوشانده ش��وند. در مهرماه زمانی که حشرات سپردار نابالغ فعال هستند با 

حشره کش های سیستمیکی که گیاه پزشکان توصیه می کنند، سمپاشی کنید. 



باغ 62   پزشك

76. حدود 30 سال قبل ما یک درخت افرا کاشتیم. این درخت به آهستگی به صورت 
یک درخت زیبا رش�د می کرد. امس�ال متوجه یک ش�کاف در تنه درخت شدیم که 
از آن ش�یره به بیرون تراوش می کند و پر از حش�ره شده است. ما سعی کردیم که با 
قیر آن را بپوش�انیم. اما همچنان تراوش ادامه دارد. آیا می توان کاری انجام داد که 

درخت حفظ شود؟

شکاف هایی مانند آنچه که شما روی افرا مشاهده کردید می تواند 
به علت آفتاب سوختگی )این مشکل معمواًل در درختان جوان که 
دارای پوست ظریف هستند مشاهده می شود(، دماهای یخبندان 
یا صاعقه باش��د. در هیچ موردی قیراندود کردن کمک نمی کند 
و برای درختان شما ایجاد مشکل می کند. درختان برای مسدود 
کردن محل زخ��م، دیوارهای داخلی می س��ازند.  یک الیه قیر 

می تواند رطوبت را نگه داشته و سبب پوسیدگی شود. حشراتی که شما مشاهده کردید فقط جذب 
شیرابه شده اند و ممکن است اصاًل مضر نباشند. به نظر می رسد که بهتر باشد از توصیه های یک 

کارشناس متخصص در مراقبت از درختان و یا گیاهپزشکان بهره بگیرید.

 77. من یک افرای قرمز بسیار زیبا برای حیاطم خریده ام. برچسبی که روی درخت 
است میزان رشد درخت را 15 متر طول و 15 متر عرض نشان می دهد. اما این درخت 
فقط 61 س�انتی متر طول دارد و دارای س�اقه الغری است. چقدر طول می کشد تا به 

اندازه نهایی خود برسد؟

زمان��ی که طول می کش��د تا یک درخت به ان��دازه نهایی خود 
برس��د ب��ه عوامل زی��ادی بس��تگی دارد و فق��ط ژنتیک کافی 
نیس��ت. تعدادی از درختان کندرش��د هس��تند و 20 تا 30 سال 
طول می کش��د تا به اندازه نهایی برسند. افرای قرمز در صورت 
مساعد بودن شرایط برای رشد نسبتاً سریع الرشد است و از زمانی 
که اس��تقرار پیدا می کند باید س��االنه 30 تا 60 سانتی متر رشد 
کند. هر چه ش��رایط رش��دی برای آن مناسب تر باشد گیاه رشد 
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س��ریع تری خواهد داشت. ابتدا محلی آفتابگیر با زهکشی خوب برای آن بیابید. سپس با آبیاری 
پایدار و عمیق به مدت سه سال کمک کنید درخت در محل استقرار یابد. زمانی که مسن تر شد 

هر سال مالچ پاشی کنید و در دوره خشکی با آبیاری تکمیلی به رشد آن کمک نمایید.

78. وقتی درخت افرایم را هرس می کردم، دیدم شیرابه ای از محل زخم خارج شد. 
آیا خروج شیرابه به درخت صدمه می زند؟ آیا می توان بر روی زخم چیزی گذاشت؟

بهترین زمان برای هرس افرا و سایر درختانی که شیرابه 
آنها در اواخر زمستان جاری می شود، بعد از برگدهی کامل 
در اوایل تابس��تان است. درصورتی که وجود لکه بر روی 
تنه برای ش��ما اهمیت داشته باشد از هرس افرا در اواخر 
زمستان زمانی که اکثر درختان را هرس می کنید اجتناب 

 )Carpinus caroliniana( و ممرز آمریکای��ی )Betula( توس ،)Juglans( نمایی��د. افرا، گردو
دارای ش��یرابه آزادی هس��تند که از زخم های باز در اواخر زمس��تان و اوایل بهار جاری می شود. 
خروج شیرابه برای درخت مضر نیست ولی می تواند بر روی پوست تنه نوارهای مرطوب نازیبایی 
به جای بگذارد. نیازی به مس��دود کردن محل زخم نیس��ت. اجازه دهید که این فرایند به صورت 

طبیعی طی شود.

79. م�ن می خواه�م درختان افرایی ب�ا برگ های قرم�ز مایل به ارغوان�ی در محل 
سوارکاری بکارم. آنها از چه نوع هستند؟ آیا برای اسب ها بی خطرند؟

افرای��ی که مد نظر شماس��ت واریته ای از اف��رای نروژی )Acer platanoides( اس��ت. مثل  
Crimson king و Crimson Sentry و Royal Red . آنها برای اس��ب ها س��می نیس��تند 

ام��ا مراقب باش��ید آنها را در جای��ی بکارید که اس��ب ها نتوانند برگ آنه��ا را بخورند نه فقط 
به خاطر اینکه باعث نازیبایی درخت می ش��وند بلکه چون خاک را فش��رده می کنند رشد درخت 
را با مش��کل مواجه خواهند کرد. بهترین راه اس��تفاده از نرده های چوبی اطراف محوطه است 
به طوری که بین افرا و اس��ب ها یک مانع وجود داش��ته باشد. در این صورت اسب ها به درختان 

جوان صدمه نخواهند زد و شما نیز صاحب یک منظره کارت پستالی می شوید.
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Crimson King Crimson Sentry Royal Red

80.  کی و چگونه می توان افرای ژاپنی را هرس کرد؟

ب��ا توجه ب��ه اینکه اف��رای ژاپن��ی )Acer palmatum( را بخاطر برگس��اره جذابش بیش از 
گل هایش پرورش می دهند، شما می توانید آن را در هر زمان از اواخر زمستان تا اوایل تابستان 
هرس کنید. بسیاری از افراد این درخت را در اوایل بهار قبل از شکسته شدن دوره خواب هرس 
می کنند. هرس در این زمان از س��ال که افراها شیرابه سنگینی دارند منجر به خروج شیرابه ها 
می شود. خروج شیرابه اگرچه ظاهری نامناسب دارد اما به درخت صدمه نمی زند. برای اجتناب 
از ای��ن حال��ت درخت را در بهار دیرتر، بعد از اینکه برگ ها کاماًل پدیدار ش��دند هرس کنید. از 
ابزارهای تیز هرس برای ایجاد برش های تمیز در خارج از یقه ش��اخه )محل برآمده پوست که 
یک ش��اخه به تنه اصلی پیوس��ته است( استفاده کنید. در هر س��ال بیش از یک سوم شاخه را 

هرس نکنید. همچنین نیازی به پوشاندن محل برش ها نمی باشد.
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81. م�ن یک افرای ژاپنی مجنون دارم که چندین ش�اخه از قس�مت پایین آن خارج 
شده است.   شاخه ها حالت مستقیم دارند و با ظاهر مجنون درخت مطابقت ندارند. آیا 

می توان آنها را از انتها قطع کرد و برای تکثیر از آنها استفاده کرد؟

 اگر این ش��اخه ها از قس��مت پایین گیاه منشأ 
گرفت��ه باش��ند، ممکن اس��ت رق��م آن با رقم 
قس��مت باالیی که افرای مجنون است تفاوت 
داشته باشد. زیرا بسیاری از آنها پیوندی هستند. 
گیاهان پیوندی دارای دو رقم متفاوتند که یکی 
روی ریش��ه دیگ��ری رش��د می کن��د. در مورد 

گیاهان مجنون، از یک رقم با رش��د مستقیم برای سیستم ریشه و تنه درخت استفاده می شود 
به این صورت که ساقه مجنون در باال پیوند زده می شود. شاخه هایی که از قسمت پایینی درخت 
خارج می شوند از رقم ریشه ای، توسعه یافته اند. بهترین کار قطع این شاخه ها از سطح زمین و 
دور انداختن آنهاست. با وجود این می توانید از قلمه چوب نرم برای ریشه زایی استفاده کنید اما 
شانس موفقیت شما کم است مگر اینکه از هورمون ریشه زایی و سیستم مه پاش کمک بگیرید.

82. آیا می توان افرای ژاپنی را در داخل گلدان روی تراس پرورش داد؟

اگر شما قادر به پرورش افرای ژاپنی در داخل زمین نیستید، می توانید آن را در گلدان پرورش 
دهید. برای پرورش در گلدان نکات زیر را به خاطر بسپارید: 

• ی��ک گلدان ب��زرگ انتخاب کنی��د. افرای ژاپنی سیس��تم 	
ریشه ای وس��یعی دارد. من گیاهان زیبایی را دیده ام که در 
گلدان هایی با عرض 120 س��انتی متر رش��د کرده اند. دقت 
کنید که گلدان روی یک گردونه یا زیرگلدانی چرخدار قرار 
گیرد. چون جابجا ک��ردن گلدان بزرگ پر از مخلوط خاکی 

کار مشکلی است.
• محل مناس��بی برای گلدان انتخاب کنید. گلدان را در محل 	
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حفاظت ش��ده ای روی ایوان قرار دهید تا گیاه در معرض نور کامل خورش��ید قرار نداشته 
باشد. آن را از باد محافظت کنید. نقطه ای که دارای نور خورشید در صبح و سایه در بعداز 

ظهر است نیز محل مناسبی است. 
• آن را به خوبی مراقبت کنید. از مخلوط خاکی مناس��ب برای پرکردن گلدان استفاده کنید 	

و با توجه به اینکه آبیاری و تغذیه گیاه به ش��ما بس��تگی دارد الزم است گیاه را در طول 
تابس��تان به خوبی آبیاری و کوددهی کنید. ممکن اس��ت الزم باشد در طول تابستان هر 

روز گیاه را آب بدهید.
• درصورتی که ش��ما دمای یخبندان را در زمس��تان ها تجربه می کنید، گیاه را به یک محل 	

سرپوشیده بدون وسیله گرمایی انتقال دهید، یا در ماههای سرد زمستان آن را محافظت 
کنید.

83. من ش�نیده ام که ب�رای توقف تولید می�وه بلوط راه هایی وج�ود دارد. آیا فکر 
می کنید صحیح است؟

تولید میوه بلوط از س��الی به سال دیگر، متفاوت است. 
گاهی اوقات تولید محصول، فراوان و گاهی اوقات اندک 
اس��ت. راه ساده ای برای جلوگیری از تشکیل میوه بلوط 
وجود ندارد. از تنظیم کننده های رش��د می توان زمانی که 
درخت به گل رفته اس��ت، اس��تفاده نمود تا از تش��کیل 
میوه جلوگیری کند. اما زمان تشخیص آن نیاز به دقت 

زیاد دارد حتی اگر زمان آن را نیز درس��ت تش��خیص دهید، باید کل درخت را اس��پری کنید و 
درصورتی که بخش��ی از درخت اس��پری نش��ود، تعدادی میوه بلوط تولید خواهد شد. تجهیزات 
اس��پری کننده خانگی قسمت های باالیی درختان بالغ را پوشش نمی دهند. بنابراین باید از یک 
متخصص درخت کمک بگیرید. اسپری کردن فقط برای یکسال مؤثر است و هر سال باید آن 
را تکرار کرد. اگر حرکت زیر درخت بلوط مشکل است می توانید از مالچ استفاده کنید و مجبور 

نخواهید بود که در مورد تشکیل میوه ها نگران باشید.
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84. من یک بلوط تیغی دارم که رش�د خوبی ن�دارد. برگ هایش کمرنگ و نامتراکم 
است. مشکل در کجاست؟

بلوط تیغی )Quercus palustris( یک درخت جذاب برای فضای سبز است. اما اگر در محلی 
نامناسب کاشته شود، ظاهری نامناسب خواهد داشت. بلوط تیغی خاک نسبتًا اسیدی، با زهکش 
مناس��ب را می پس��ندد. اگر خاک pH باالیی داشته باش��د، درخت نمی تواند مواد غذایی مثل 
آهن را جذب کند و در نتیجه برگ ها کمرنگ خواهند ش��د. نش��انه های کلروز آهن زرد شدن 
بین رگبرگ هاس��ت. اس��پری کالت آهن ممکن است برگ ها را سبز کند. کاربرد طوالنی مدت 
به کار بیش��تری نیاز خواهد داش��ت. با آزمایش خاک شروع کنید. اگر خاک خیلی قلیایی است 
از س��ولفور، سولفات آهن و سایر اس��یدی کننده های خاک استفاده کنید تا pH را کاهش دهد. 
درخت را در طول دوره های خش��کی آبیاری کنید و اطراف درخت از مالچ، کمپوست یا چیپس 

چوب استفاده نمایید. درخت را در بهار و اوایل تابستان کوددهی کنید.

       

85. آیا راهی برای توقف رشد نخل وجود دارد تا در ارتفاع دلخواه بماند؟

پاس��خ ش��ما منفی است. قطع قس��مت باالیی درخت 
سبب از بین رفتن آن می شود. بهترین گزینه این است 
که شما بدانید چقدر می خواهید درختتان ارتفاع داشته 
باش��د؟ س��پس رقمی که در حالت بلوغ به ارتفاع مورد 
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نظر ش��ما خواهد رس��ید انتخاب کنید. قبل از انتخاب حتمًا از متخصصین و گیاهشناسان برای 
انتخاب گونه مناسب کمک بگیرید. 

86. در طول دوره های بوران، ش�اخه بزرگی از درخت گالبی ام شکست و به ماشینم 
صدم�ه زد. آیا اگر تعدادی از ش�اخه های ضخیم را در میان�ه درخت هرس می کردم 

چنین اتفاقی نمی افتاد؟

ارقام��ی از گالب��ی با افزایش س��ن تمایل به 
شکس��ته ش��دن دارند چون زاویه شاخه ها در 
مرکز درخت به هم فشرده شده است. بنابراین 
اگر تصمیم دارید شاخه ها را برای جلوگیری از 
وارد آمدن صدمه یا حفظ شکل درخت هرس 
کنید، تعدادی از شاخه ها را برای حذف کردن 

انتخ��اب کنید. برای اجتناب از پیش آمدن چنین موقعیت��ی می توانید عملیات هرس بنیادی را 
برای اس��تقرار یک عادت رش��دی سالم در زمان کاش��ت دنبال کنید و در طول سال های بلوغ 

درخت، این حالت را نگهداری کنید و نکات ذیل را مدنظر داشته باشید:
• یک ش��اخه را به عنوان پیش��اهنگ نگه دارید. اگر درخت جوان شما دارای چندین تنه در 	

زمان کاش��ت اس��ت یک تنه برای حفظ زیبایی و قدرت کافی انتخاب و س��پس بقیه را 
حذف کنید و یا اگر درخت جوانی با دو تنه تهیه کردید یکی از تنه ها را فوراً حذف نمایید، 

چون درخت شکاف خواهد خورد.
• تعادل درخت را حفظ نمایید. هنگامی که درخت رش��د می کند مطمئن شوید که شاخه ها 	

به ط��ور عم��ودی با فاصله کافی از هم ق��رار دارند و از تنه به هر طرف پخش ش��ده اند. 
ش��اخه هایی که از یک نقطه خارج می ش��وند ضعیف هس��تند و پتانسیل خطری شدن را 

دارند. بنابراین برای حفظ تعادل درخت شاخه های نامناسب را انتخاب و حذف نمایید.
• اجازه دهید نور خورشید عبور کند. درخت را بررسی کنید و شاخه هایی را بیابید که حذف 	

آنها به ش��کل کلی درخت صدمه نمی زند. اینکار به بادهای قوی اجازه می دهد از درخت 
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عبور کنند. همچنین توزیع نور در درخت بهبود می یابد و درخت قوی تر می شود.
• وس��ایل مکانیکی را با دقت هدای��ت کنید. چمن زن ها و علف زن ها ب��ا ایجاد زخم روی 	

تن��ه درخت آن را ضعیف می کنن��د و محلی برای ورود آفات و بیم��اری ایجاد می کنند. 
ب��ا مالچ پاش��ی اطراف درخت، تنه را از آس��یب این تجهیزات محافظ��ت کنید. مالچ را با 
ضخامت بیش از 5 تا 10 سانتی متر استفاده نکنید و با فاصله از تنه درخت به کار ببرید.

• قس��مت های مرده را حذف کنید. بعد از ریزش برگ ها، ش��اخه های مرده قابل مش��اهده 	
هس��تند. وج��ود آنها به منزل��ه حادثه ای قریب الوقوع اس��ت که با ی��ک طوفان کوچک 

شاخه های مرده سقوط می کنند.
• ب��ا یک متخصص تماس بگیرید. فرقی نمی کند که ش��ما ی��ک درخت یا چندین درخت 	

داش��ته باش��ید. در صورت داش��تن مش��کل بهتر اس��ت از توصیه های یک درختکار یا 
متخصص درخت اس��تفاده کنید. بررس��ی یک درختکار حرفه ای به شما کمک می کند و 
می تواند توصیه هایی در مورد ثابت کردن شکاف ها و درزها و حمایت چندین شاخه قوی 
به وس��یله عمل کابلینگ در درختان بزرگ و اینکه چه قس��مت هایی از درخت مرده است 

و نیاز به حذف دارد ارائه دهد. 

87. بخش مرکزی کاج س�فیدم زرد ش�ده است. ولی قس�مت های باالیی هنوز سبز 
هستند. آیا در مورد این موضوع باید نگران بود یا خیر؟

ریزش س��وزن های کاج هر س��ال به وقوع می پیوندد. بعضی از س��ال ها این موضوع بیش��تر از 
سال های قبل مشاهده می شود. تعدادی از سوزن ها نیز هر سال ریزش می کنند. در کاج سفید 
)Pinus strobus( سوزن های سه ساله ریزش می کنند. سوزن های یک یا دو ساله روی درخت 
باقی می مانند و آن را به صورت همیشه سبز حفظ می کنند. اگر درخت سه سال قبل رشد خوبی 

داشته و سوزن های زیادی تولید کرده است، ریزش 
برگ در امس��ال بس��یار قابل توجه بوده اس��ت. این 
یک رویداد طبیعی است و جای نگرانی نیست. سایر 
همیشه سبزها نیز دچار ریزش فصلی برگ می شوند. 

اما معمواًل در کاج سفید مشخص تر است.
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88. آی�ا امکان دارد که صنوبر به ش�بکه زیرزمینی صدمه وارد کند چگونه می توان 
از شر آن خالص شد؟

متأسفانه صنوبر )populus( مهاجم است و هرچه مسن تر 
می شود ریش��ه هایش قادر خواهند بود زهکش و لوله های 
زیرزمین��ی را مس��دود کنند. به طورکلی اگر کس��ی به طور 
مداوم شاخه ها را قطع کند ریشه ها در نهایت از بین خواهند 
رفت یا باید از الیه های ریش��ه گریز قوی در کنار تأسیسات 
شهری و پی ساختمان اس��تفاده نمود. بنابراین شما باید با 

یک متخصص برای رفع مشکل تماس بگیرید.

89. چطور می توان رش�د شاخه های قس�مت های پایینی درختان سکویا را محدود 
کرد؟ آیا می توان با رانداپ آن را محلول پاشی کرد یا درخت آسیب می بیند؟

اسپری کردن ش��اخه های درخت با رانداپ می تواند به کل 
درخ��ت صدمه بزند. ران��داپ یک علف کش سیس��تمیک 
است. اگر شما فقط روی شاخه های ناخواسته محلول پاشی 
کنید علف کش جذب س��وزن ها می شود و در طول درخت 
منتشر می شود. عالوه بر مرگ شاخه ها ممکن است زردی، 
قهوه ای ش��دن و تغیی��ر س��ایر بخش های درخ��ت را هم 
مش��اهده کنید. بهترین کار هرس ش��اخه های ناخواسته از 

سطح زمین است.

90. نوئ�ل پاکوت�اه آلبرتایی )Dwarf Alberta Spruce( دارم ک�ه خیلی زیبا بود اما 
اخیراً در قسمت های پایینی قهوه ای شده است و سوزن هایش را از دست داده است. 

آیا راهی برای نجات درخت است؟

قهوه ای ش��دن س��وزن ها چن��د دلیل دارد. یک��ی از آنها کن��ه تارعنکبوتی اس��ت. این کنه در 
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آب و هوای خنک پاییز و بهار فعال اس��ت و از س��وزن ها 
تغذی��ه می کن��د. اگر ش��ما از نزدیک ن��گاه کنید ممکن 
اس��ت نقطه های زردرنگی روی س��وزن ها مشاهده کنید 
که نتیجه س��می اس��ت ک��ه در اث��ر تغذیه کنه ه��ا وارد 
س��وزن های کاج می ش��ود. اگ��ر جمعیت آنها باال باش��د 

ممکن اس��ت تارهای عنکبوتی ش��کل هم دیده ش��ود. در اواخر تابس��تان زمانی ک��ه دما باال 
می رود اغلب س��وزن ها قهوه ای می ش��وند. با روغن پاش��ی در زمان حضور آنها در بهار و پاییز 
می توانید از بروز مش��کل در آینده جلوگیری کنید. علت دیگر می تواند صدمه زمس��تانی باشد. 
همیشه س��بزها به طور کامل به خواب نمی روند، بنابراین پاییز خش��ک و بادهای خشک کننده و 
خاک خش��ک می تواند سبب قهوه ای ش��دن شود. سوزن های قهوه ای ش��ده از صدمه زمستان 
به حال��ت اولیه برنخواهند گش��ت. هر چند درخت ممکن اس��ت از بخش قهوه ای ش��ده، تولید 
رش��د جدید کند و حتی رش��د جدی��د، بخش های قهوه ای ش��ده را نیز بپوش��اند. آبیاری نوئل 
در پایی��ز و زمس��تان می توان��د از بروز چنین مش��کلی جلوگیری کند و درصورتی که ش��رایط 
خش��ک باش��د و خاک نیز یخ نزند آبیاری در اواسط زمستان ممکن اس��ت ضرورت پیدا کند.

91. چهار نوئل پاکوتاه آلبرتا دارم که ارتفاع مناس�بی دارند اما برای باغ من بیش از 
حد عریض شده اند. به من گفته شده که نباید آ نها را هرس کرد. آیا درست است؟

به نظر می رس��د نوئل پاکوتاه آلبرتا انتخاب مناسبی برای باغ شما نباشند و همان طورکه گفتید 
باریک نگه داشتن آنها مشکل است. می توانید رشد جدید 
را هر س��ال در ش��اخه های اطراف هرس کنید. با انجام 
این کار ممکن است بتوانید گیاه را باریک تر نگه دارید. از 
هرس چوب قدیمی که بر روی آن سوزن های سبز وجود 
ندارد اجتناب کنید. هرس شدید اغلب سبب می شود درخت 
از حالت مخروطی ش��کل خارج ش��ود. اگر فکر می کنید 
این کار برای شما مؤثر نخواهد بود درخت را به جای دیگر 
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انتقال دهید که فضای کافی برای رش��د در اختیار داش��ته باشد و درخت کوچک تری برای باغ 
خود انتخاب کنید که حتی در زمانی که به بلوغ می رس��د فضای کافی در اختیار داش��ته باشد.

92. ما تصمیم داریم یک درخت عنبرسائل بکاریم اما بذرهای توپی شکل خاردار آن 
باعث دردسر هستند. آیا انواع بدون بذر هم وجود دارد؟

 )Liquidambar styracifula( در عنبرس��ائل آمریکایی
گل ه��ای  نر و ماده روی ی��ک درخت قرار دارند، بنابراین 
هر درخت می تواند تولید میوه کند. کولتیوارهای معدودی 
هس��تند که مدع��ی تولید می��وه اندکند. ام��ا آنها معمول 
نیس��تند. ش��ما ممکن اس��ت مجبور باش��ید دنب��ال آنها 

 )zone 5(  به حداقل دمای س��الیانه  تا Columnar shadow cherokee .بگردید
مقاوم هس��تند.  Rotundilobaبه حداقل دمای س��الیانه  تا  )zone 6( مقاوم است.

93. در حیاطم درخت گردویی دارم که آن را دلگیر و لم یزرع کرده است. من متوجه 
شده ام که ریشه های گردو 99 درصد گل ها و درختچه هایی که نزدیک آن قرار دارند 
را ازبین می برد. حیاط در تمام طول صبح نور خورش�ید را دریافت می کند. آیا گیاهی 

را می توان کاشت که در چنین شرایطی قادر به رشد باشد؟

اگرچ��ه تحقیقات علمی قاطع و کاف��ی بر روی اینکه چه 
گیاهان��ی قادر به رش��د در نزدیکی درخت گردوی س��یاه 
هس��تند وجود ندارد، در ع��وض اطالعات بدون مطالعه و 
بر اساس گفته این و آن زیاد است. تعداد زیادی از پیازها، 
علف ها، چندس��اله ها و درختچه ها زی��ر و نزدیک درخت 
گردو قادر به رش��د هس��تند. Juglone ماده ای است که 

 )J. cinera(  و گردوی سفید )J. regia( گردوی انگلیسی ،)Juglan nigra( توسط گردوی سیاه
 Juglone ترشح می شود و برای بسیاری از سبزی ها و گیاهان باغی سمی است. گیاهان مقاوم به
عبارتنداز: الله )Tulipa(، نرگس )Narcissus(، افرای ژاپنی )Acer palmatum(، یاس بنفش 
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)Syringa(، گل انگشتانه )Digitalis(، اکیناس��ه بنفش )Echinacea purpurea(، شمعدانی 
 Lavandula( اسطوخودوس ،)Petroselinum crispum( جعفری ،)Geranium( چندس��اله
angustifolia(، بگونیا )Begonia( و حنا )Impatiens walleriana(. بس��یاری از گیاهانی که 

به آنها اشاره شد به سایه هم مقاوم هستند. بنابراین در سایه بعدازظهر قادر به رشد خواهند بود.

94. به من گفته ش�ده که بید مجنون نکارم چون آبیاری آن مش�کل اس�ت ولی من 
عاشق بید مجنون هستم. آیا گیاه مجنون دیگری با شرایط نگهداری آسان تر وجود 

دارد؟

آبیاری بید مجنون )Salix babylonica( مش��کل نیست 
اما رطوبت زیادی را ترجیح می دهد. سیستم ریشه ای آن 
می تواند در سیستم زهکشی فاضالب وارد شود. آنها چوب 
ضعیفی دارند و شاخه هایش��ان در اثر طوفان می شکند و 
می ریزد. به عالوه، آنها به آف��ات و بیماری های متعددی 
حساس هس��تند. بید مجنون برای حاش��یه رودخانه ها و 
دریاچه ها درخت مناس��بی اس��ت. اما برای فضای س��بز 
منازل گیاه ضعیفی اس��ت. درختان زیادی هستند که فرم 

مجن��ون دارند مثل توس، راش، کاج، ذغال اخته، ن��ارون و توت که این درختان برای فضای 
سبز خانه ها بهتر از بید هستند.

95. من یک بید مجنون در حیاطمان دارم که زمانی که پسر 17 ساله ام تازه به دنیا آمده بود 
آن را کاشتم. این درخت هر چند محیط را کمی کثیف می کند اما بسیار زیباست. ما یک 
مسیر پیاده رو در اطراف درخت داشتیم که ریشه های بزرگ درخت آن را از جا درآورده 
اس�ت و خطرناک شده است. چطور می توان بدون وارد کردن صدمه به درخت، ریشه ها 

را قطع کرد؟

یک درخت بید مجنون اس��تقراریافته می تواند ایجاد مشکل کند. نه فقط به دلیل عمر کوتاهش 
بلکه به خاطر کثیف کردن محیط و داش��تن ریش��ه های مهاجم. طبق قانون، ریشه های با قطر 
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بیش از 5 س��انتی متر نباید قطع ش��وند. درخت بید 
می تواند ب��ه آس��انی ریش��ه هایش را باززایی کند و 
بنابرای��ن ممکن اس��ت نس��بت به س��ایر درختان، 
زیاد حس��اس به از دست دادن ریش��ه ها نباشد. اما 
حذف ریش��ه های بزرگ می تواند ب��ه ایمنی درخت 

صدمه بزند. ریش��ه های بزرگ به منزله یک س��اختار حمایتی برای درخت هس��تند. ریشه های 
کوچکتر که در باالی ریشه های بزرگ هستند در جذب آب و مواد غذایی مؤثرند. ازدست رفتن 
ریش��ه ها می توان��د درخ��ت را ضعی��ف کن��د و در اث��ر وزش ب��اد و طوفان ایج��اد خطر کند.

96. م�ن در حیاطم سیس�تم تصفیه فاضالب و یک درخت بی�د مجنون دارم. به من 
گفته ش�ده این درخت سیستم را خراب می کند. چطور می توان از اینکار جلوگیری 

کرد؟

بی��د مجنون سیس��تم ریش��ه ای مهاجم��ی دارد و 
زمانی ک��ه مقدار زیادی آب، مواد غذایی و اکس��یژن 
دریاف��ت کند به س��رعت تکثیر می ش��ود. سیس��تم 
تصفیه شرایط ایده آلی برای رشد این درختان فراهم 
می کن��د، به طوری که درخت ریش��ه هایش را به آن 
محل فرستاده و آنجا را مسدود می کند. قبل از اینکه 

مشکالت افزایش پیدا کند، حذف درخت کار عاقالنه ای است. به خاطر داشته باشید که ریشه های 
درخت می تواند 3 تا 4 برابر وسعت شاخه ها پراکنش داشته باشد. بنابراین حتی اگر بید با فاصله 
مناس��بی از سیستم فاضالب کاشته شده باشد، ریش��ه ها ممکن است به داخل آن نفوذ نمایند.

97. تص�ور می کردم درختان همیش�ه س�بز هیچگاه خزان نمی کنن�د ولی به تازگی 
درخت س�وزنی برگی دیدم که برگ های آن زرد ش�ده و خزان کرده بود. آیا آن یک 

گونه متفاوت از سوزنی برگان است؟
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 )Larix( الریک��س  جن��س  س��وزنی برگان  می��ان   در 
خ��زان کننده اس��ت. این جنس ح��دود 10 گون��ه دارد که از 
ای��ن تع��داد 3 گونه در آمری��کا، 6 گونه در آس��یا و یک گونه 
در اروپا رویش دارد. آنها درختانی تک پایه هس��تند، ش��اخه ها 
منظ��م نبوده و به طور بی قاعده در ط��ول محور تنه به اطراف 
گس��ترده ش��ده اند. پوس��ت تنه معم��واًل ش��کافدار و ناصاف 
و برگ ه��ای س��وزنی آن ن��رم، ن��ازک و مس��طح و به ندرت 

چهارگوش��ه دیده می ش��وند. درحال حاضر یکی از مهمترین گونه های موجود از این جنس در 
ایران، گونه الریکس اروپایی )Larix deciduas( اس��ت که از آن در کش��ت های آزمایشی و 
جنگلکاری ها اس��تفاده شده اس��ت. این گونه دارای برگ های سوزنی ش��کل، مجتمع و کوتاه 
اس��ت ک��ه در پاییز خ��زان می کند. ارتفاع نهای��ی درخت به 30 تا 40 متر می رس��د و برگ ها 
به طول 2 س��انتی متر می باش��د. گل ها غیر قابل تش��خیص و میوه تخم مرغی ش��کل اس��ت. 
      ت��اج درخ��ت در جوان��ی مخروط��ی و متق��ارن ب��وده ولی به تدری��ج با افزایش س��ن و 
گس��ترش ش��اخه های اصلی و فرعی پراکنده و په��ن و نا منظم می ش��وند. الریکس اروپایی 
گونه ای بس��یار مقاوم به س��رما اس��ت و دماهای 50 درجه س��انتی گراد زیر صف��ر را به خوبی 
تحم��ل می کند. جریان هوای آزاد و نور زیاد برای رشدش��ان ضروری اس��ت. به علت ش��کل 
زیب��ای ت��اج و تغییر رنگ زیبای س��وزن ها از س��بز ب��ه زرد طالیی در زمان خ��زان و قبل از 
ری��زش، درختی مناس��ب برای پارک ها و فضای س��بز اس��ت. عالوه بر الریک��س، دارتاالب 
ب��رگ خ��زان )Taxodium distichum( ه��م  یکی از چن��د گونه برگ خزان کننده اس��ت.

98. چرا از کاج ها در جنگلکاری ها و کمربند س�بز شهرها استفاده می شود؟ آیا آنها 
بومی ایران هستند و با شرایط آب وهوایی ما همخوانی دارند؟

جن��س کاج دارای 80 ت��ا 90 گونه بوده که در نیمکره ش��مالی و کوهس��تان های نواحی گرم 
یافت می ش��ود. کاج ها بومی ایران نیس��تند و توس��ط اش��خاص به ایران آورده ش��ده اند و اما 
دلیل اس��تفاده کاج ها به خاطر این اس��ت که آنها در مقابل گرما و خش��کی، ضعف و نامرغوبی 
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خ��اک مقاوم��ت زی��ادی دارن��د و در خاک ه��ای 
س��بک ش��نی به خوب��ی رش��د می کنند. ه��ر چند 
بهت��ر این اس��ت که روی گونه ه��ای بومی و تکثیر 
آنه��ا مطالع��ه و تحقی��ق بیش��تری ص��ورت گیرد.

99. من از س�وزن های باریک و بلند و ش�کل خاص کاج کاش�فی خیلی لذت می برم 
لطفًا در مورد شرایط نگهداری آن توضیح دهید؟

برگ ه��ای س��وزنی باری��ک و بلن��د متعلق ب��ه کاج کاش��فی )Pinus roxburghii( اس��ت. 
برگ ه��ا در گروه ه��ای 3تای��ی درون غالفی خاکس��تری تا متمای��ل به قهوه ای ق��رار دارند. 
س��وزن ها باریک و به صورت فش��رده و انبوه در انتهای ش��اخه ها آویزان هس��تند. شاخه های 
جوان نامنظم و کمانی ش��کل و معمواًل کم منش��عب می شوند، ش��اخه های اصلی تنه کلفت و 
با زاویه 90 درجه از تنه قرار داش��ته، گاهی نوک آنها خمیده به طرف باال اس��ت. ش��کل تاج 
تخم مرغی و در درختان مس��ن پهن می گردد. کاج کاش��فی در برابر س��رما مقاومت زیادی از 
خود نش��ان می دهد، سیستم ریش��ه ای قوی و عمیقی دارد، بیش��تر در خاک های سبک شنی 
لومی رش��د می کند، ولی نس��بت به خاک های زیاد مرطوب و خش��ک حس��اس اس��ت و در
دوره های بی آبی برگ های خود را از دست می دهد. اقلیم مناسب آن معتدل گرم بوده و در این 

شرایط از رشد سریع و قابل توجهی برخوردار است.

     



زينت   77    درختچهها و درختان

100. در پارک درختی دیدم که میوه هایی شبیه غالف لوبیا، باریک و دراز داشت. نام 
این درخت چیست؟

این درخت جوالدوزک )Catalpa speciosa( نام دارد. درختی خزان کننده و بومی آمریکای شمالی 
است. گل های آن درشت و پیازی رنگ و معطر می باشد و در اواخر خرداد ماه ظاهر می گردد. میوه های 
بلند و باریک آن شبیه جوالدوز است و از این رو نام جوالدوزک را بر آن نهاده اند. میوه های آن در اواسط 

پاییز باز می شود و دانه های بالداری پراکنده می سازد که به طریق طبیعی تجدید حیات می یابد.

101. آی�ا می توانید درختی را معرفی کنید ک�ه در مناطق صنعتی که آلودگی محیط 
زیاد است قادر به رشد باشد. ضمن اینکه سریع الرشد بوده و بتواند خاک های بسیار 

فقیر را تحمل کند.

عرعر با نام علمی Ailanthus sp، یکی از درختانی اس��ت که با ش��رایط شما سازگاری دارد. 
عرعر درختی سریع الرش��د و روشنی پس��ند اس��ت که معمواًل به بلندی 20 تا 30 متر می رسد. 
بسیار کم نیاز است و با خاک های بسیار فقیر و بارندگی بسیار اندک سازگاری دارد و به شرایط 
س��ختی که بسیاری از درختان دیگر نمی توانند تحمل کنند مقاومت نشان می دهد. اما بهترین 
رش��د آن درخاک های س��بک و نمناک حاصل می ش��ود. این درخت به دلیل مقاومت فراوانش 
ب��ه آلودگی محیط )دود و گرد و غبار( ش��هرت بس��یاری دارد و در اماک��ن صنعتی از آن برای 

درختکاری استفاده می شود.
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102. در س�فری که به قشم داش�تم از دیدن جنگل های حرا بس�یار لذت بردم. این 
درختان چه تفاوت منحصربه فردی نسبت به سایرین دارند؟

درختچ��ه ای  درخت��ی-  منحصربه ف��رد  عنص��ر  ح��را، 
تش��کیل دهنده جنگل های آبگیر یا ماندابی یا بیش��ه های 
دریایی ایران است. این درخت دارای برگ های همیشه سبز 
چرمی ضخیم است که رویه زبرین آن سبز تیره و تا حدی 
براق و رویه زیرین آن خاکس��تری روش��ن و کرکدار است. 
گل های آن مش��ابه گل های شاه پسند و به رنگ زرد است. 
تاریخ رس��یدن میوه شهریور اس��ت. میوه ها پس از تکامل 
می افتند و در اثر جزر و مد با آب به این س��و و آن سو حمل 
می ش��وند و اگر در محل مناسب قرار گیرند جوانه می زنند. 
این درخت روشنی پسند است و معمواًل به بلندی 5-4 متر 

می رس��د. س��اقه آن معمواًل کج و معوج است. ریشه آن سطحی و ش��امل یک ریشه عمودی 
کوتاه و تعداد زیادی ریشه جانبی مورب است که با وجود وزش بادهای شدید و ضربات حاصل 
از جزر و مد دریا، درختچه را در خاک سس��ت لجنی استوار نگه می دارند. حرا دارای ریشه های 
هوایی اس��ت که از روی ریش��ه های زیرزمینی خارج می شود و تنفس ریشه را میسر می سازد. 
به طورکلی ویژگی حرا رش��د در محیط لجنی، در معرض جزر و مد دریا با آبی شور یا نیمه شور 

است و در جنوب ایران از بندر دیر و خلیج نایبند تا گواتر چابهار می روید.

103. به نظر می رس�د زیتون تلخ نس�بت به سایر درختان فضای س�بز کمتر گرفتار 
آفات می شود. چه شرایطی برای پرورش این درخت الزم است؟

زیتون تلخ ).Melia sp( عمدتًا در ش��مال ایران از آس��تارا تا گنبد کاووس در مناطق ساحلی و 
جلگه ای کاشته شده است و کاشت آن به صورت درخت زینتی در سایر نقاط ایران نیز کمابیش 
متداول اس��ت. همان طورکه گفتی��د در میوه این درخت که در هنگام رس��یدن به رنگ زرد در 
می آید و به ش��کل میوه زیتون و به صورت خوش��ه ای می باش��د موادی وج��ود دارد که موجب 
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فرار حش��رات می گردد. به علت ش��کل زیبا و جنبه زینتی 
آن در پارک ها و باغ ها به فراوانی کاش��ته می شود. طالب 
مکان های آفتابگیر، خاک های عمیق با زهکش مناس��ب 
اس��ت، اما در تمام خاک ها می تواند رشد کند. به خشکی و 
ش��وری مقاومت دارد و برای کاشت در خیابان ها، پارک ها 
و کمربند س��بز و بادشکن در مناطق خشک و نیمه خشک 

بسیار مناسب است.

104. من تعدادی نهال س�نجد برای کاشت در باغم 
در اطراف مشهد خریده ام. ولی در مورد نیازهای آن 

اطالعاتی ندارم. لطفًا راهنمایی کنید.

در منابع علمی وجود سنجد به طور طبیعی در خراسان، کردستان، آذربایجان، کوههای بختیاری و دره 
کرج گزارش شده است. درخت سنجد نورپسند است و به خشکی محیط، شوری و قلیایی بودن خاک 
بسیار مقاوم است. در برابر بادهای شدید، ایستادگی می کند و مقاومت آن به سرما و گرما هم قابل 
مالحظه است. به طوری که دمای 9- تا 46 درجه را تحمل می کند و گونه بسیار مناسبی برای اقلیم 

شما خواهد بود.
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105. چرا امروزه در فضای س�بز کمتر از درختان زیبایی چون س�یب گل یا گوجه گل 
استفاده می شود؟ این درختان نیازمند چه شرایطی برای رشد هستند؟

دالی��ل متعددی ب��رای حذف یک گون��ه از فضای 
س��بز وجود دارد. تغییر ش��رایط آب وهوایی، آلودگی 
هوا، س��رمای دیررس بهاره، حساس بودن به آفات 
و بیم��اری ها و حتی تغییر مدیریت ها، ممکن اس��ت 

حض��ور بعض��ی از گونه ه��ا را کمرنگ کند. س��یب 
و  کندرش��د  درخت��ی   )Malus �oribunda(  گل 

خزان کننده دارای گل های سفید و معطر است. رنگ میوه ابتدا سبز و در نهایت نخودی می شود 
و به خاک معمولی، مکان آفتابی و آب وهوای معتدل نیاز دارد. نیاز آبی آن متوس��ط است. نوع 
دیگر س��یب گل، گل های صورتی مایل به س��فید دارد. رنگ میوه آن ابتدا س��بز و سپس قرمز 
می ش��ود. گوجه گل نی��ز یکی دیگر از درختان زیبایی اس��ت که اندازه آن کوتاه بوده و رش��د 
متوسطی دارد. گل های آن سفید یا صورتی هستند. هلوگل گل های صورتی مایل به قرمز دارد 
که در اوایل بهار ظاهر می شوند. هردوی این گونه ها به خاکی با زهکش مناسب، مکان آفتابی 
و آب و هوای معتدل نیاز دارند. اس��تفاده از این درختان در فضای سبز به خصوص در فصل بهار 

جلوه ای با شکوه به فضای سبز می بخشد.

106. آیا می توانم در باغم که دارای خاکی ش�نی و غیر حاصلخیز اس�ت بادام بکارم؟ 
تصور می کنم بادام درختچه ای مقاوم به شرایط نامساعد است.

بادام هایی که در نقاط مختلف کش��ور می روین��د درختچه ها و یا 
درختان کوچکی هس��تند که ارتفاعش��ان از 5 متر متجاوز نیست. 
تعداد گونه های آن حدود 15 عدد اس��ت. بعضی از آنها مانند بادام 
کوه��ی و تنگس درختچه ه��ای کوچکی با ش��اخه های خاردار و 
گل های ریز صورتی بس��یار زیبا و برگ های ریز می باشند. بعضی 
دیگر مانند بادامچه و بادام دارای س��اقه های س��بز و بی خار و کم 
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برگ هس��تند و گل های س��فید و درش��ت آنها در اوایل بهار و قبل از ظاهرشدن برگ شکوفا 
می ش��ود. بادام ها در خاک های ش��نی ضعیف قادر به رشد هس��تند و به آب و مراقبت چندانی 

نیاز ندارند.

107. روش کاشت بذر و قلمه زدن در ارغوان چگونه است؟

بذرهای ارغوان در پاییز می رس��د و باید 
پس از جمع آوری آنها را از غالف خود 
خارج نمود. به دلیل داشتن پوسته سخت 
باید بذرها را به مدت 24 س��اعت در آب 
داغ 70 تا 80 درجه سانتی گراد قرار داد 

و س��پس به کاش��ت آن اقدام کرد. بذرها بعد از 20 تا 30 روز جوانه می زنند. برای تکثیر از راه قلمه 
باید در اوایل زمستان اقدام کرد. قلمه ها را به طول 20 سانتی متر از شاخه های جوان جدا کنید و تا 15 
سانتی متر در خاک قرار دهید. توجه داشته باشید که قلمه و بذر به آبیاری بیش از حد حساس هستند.

108. آیا منابع نوری شبانه می توانند رشد گیاهان را تحت تأثیر قرار دهند؟

نورهای خیابان و منابع نور ش��بانه روزی بر روی رش��د 
گیاهان بی تأثیر نیس��تند. کیفیت نور و طول موجی که 
گیاه دریافت می کند در رش��د و نمو آن تأثیر می گذارد. 
ن��ور فراقرم��ز )850nm-700( باع��ث بلند ش��دن 
جس��ت ها ش��ده و اگر نور کمکی نیز وجود داشته باشد 
می تواند دوره خواب را به تأخیر بیاندازد. بنت قنس��ول، 
توس، کاتالپا، چنار و نمدار حساس ترین گیاهان به نور 

هس��تند و در واکنش نس��بت به تمام منابع، به رش��د رویش��ی ادامه می دهند. بنابراین ممکن 
اس��ت گیاهان حس��اس به طول روز در پاییز رش��د بیش از حدی داش��ته باش��ند و سازش آنها 
به س��رمای زمستان به تأخیر بیفتد و رش��د جوان آنها به دماهای انجمادی مقاومت کافی را پیدا 
نکند. در بعضی از گیاهان دیده می ش��ود بخش انتهای ساقه هوایی که در معرض منبع نور بوده 
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اس��ت تقریبًا هر س��ال، انتهای ساقه خش��ک و نابود شده اس��ت و دلیل آن افزایش رشد ناشی 
از تابش در بخش های جوان گیاه و مقاوم نش��دن به س��رمای زمس��تانه اس��ت. نوردهی مداوم، 
تش��کیل و نگهداری کلروفیل را در برگ ها دش��وار  می س��ازد و سبب دراز ش��دن میانگره های 
جس��ت و گسترش برگ ها می ش��وند. همچنین ش��اخ و برگ گیاهانی که تحت نوردهی مداوم 
رشد کرده اند ممکن است نسبت به آلودگی هوا و تنش آبی در طول فصل رشد حساس تر باشد.

109. از دی�دن میوه های ج�ذاب مروارید درختی در فصل زمس�تان که اکثر گیاهان 
جلوه خاصی ندارند، بسیار لذت می برم. لطفًا در مورد شرایط نگهداری و نحوه تکثیر 

آن راهنمایی کنید.

مرواری��د درخت��ی )Symphoricarpos( درختچه ای خزان کننده با برگ های س��اده و متقابل و 
گل ه��ای کوچک و غیر قابل توجه و میوه های زینتی به رنگ س��فید، صورتی و ارغوانی اس��ت. 
میوه های بیضی ش��کل و یا کروی آن نسبتاً درش��ت و گوشتی در طول شاخه و به طور متراکم و 
انبوه قرار می گیرند و بعد از ریزش برگ ها تا اوایل زمستان بر روی شاخه ها باقی می مانند. مروارید 
درختی در محل های آفتابی و نیمه سایه رشد می کند. به خاک حاصلخیز و آبیاری مرتب در فصل 

تابستان نیاز دارد. از طریق کاشت بذر و قلمه نیمه خشبی و یا قلمه خشبی قابل تکثیر است.

       

110. تصمیم گرفته ام در حیاط منزلم گل یخ بکارم تا از زیبایی و عطر گل های آن در 
زمستان استفاده کنم. چه شرایطی را برای رشد آن باید فراهم کرد؟

همان طورکه گفتید گل یخ در ماه های سرد زمستان گل های سفید مایل به زرد و بسیار معطری 
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می دهد. این درختچه به محل آفتابی نیاز دارد ولی در 
نواحی که دارای تابس��تان گرم هستند بهتر است در 
محلی کاشته شود که آفتاب بعد از ظهر به آن نتابد. 
مثاًل در ضلع شرقی و شمالی دیوار ساختمان کاشته 
ش��ود. گل یخ در هر خاکی که دارای زهکشی خوب 
باشد رشد می کند و با خاک های گچی هم سازگاری 

دارد. گل یخ را می توانید در مجاورت آالچیق ها و یا کنار پنجره ساختمان بکارید تا از عطر آن 
استفاده کنید. هرس گل یخ نیز باید در زمستان بعد از پایان گلدهی و یا زمان ظهور گل ها انجام شود. 

111. س�ه سال اس�ت که یک درختچه گل یخ کاشته ام ولی تا به حال گل نداده است. 
به نظر شما چکار باید بکنم؟

گل یخ تا 3 و یا 4 س��ال اولیه تنها رش��د رویش��ی می کند و گلدهی ندارد. بنابراین بهتر است 
هنگام خرید نهال 5ساله را خریداری کنید که زمان گلدهی آن است.

112. یک�ی از درختانی که در اس�تان های جنوبی نظر من را خیلی به خود جلب کرد، 
شیشه شور است. آیا پرورش آن در سایر مناطق امکان پذیر می باشد؟

شیش��ه ش��ور ).Callistemon sp( به خانواده Myrtaceae تعلق دارد. نام فارس��ی رایج آن در 
خوزس��تان و فارس، بطری شوی، شیشه شوی و یا اکالیپتوس مجنون است. این جنس دارای 25 
گونه شناخته شده از درختان همیشه سبز است که همه بومی استرالیا هستند. برگ های آنها ساده، 
متناوب، چرم مانند و بدون دمبرگ به شکل استوانه تا نیزه ای پهن هستند. گل ها دارای 5 گلبرگ 
و پرچم های بلند آن به رنگ های سرخ، بنفش، صورتی، سفید، زرد و یا سبز می باشند که در گل 
آذین های س��نبله ای کناری به شکل شیشه شوی مجتمع شده اند. بیشتر گونه ها به سرما حساس 
هس��تند. اما بعضی، می توانند برودت های نه چندان شدید را تحمل کنند. در صورتی که مایل به 
پرورش گونه های حس��اس در مناطق س��رد هس��تید، فقط می توانید در گلخانه های گرم از آنها 
نگهداری کنید. این گیاهان در خاک های مرطوب، حاصلخیز با زهکشی مطلوب و pH خنثی یا 
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اسیدی، رشد مطلوب تری دارند. در خاک های شدیداً قلیایی به کلروز و کمبود آهن دچار می شوند.

113. آیا می توانید تعدادی درخت مقاوم به شرایط غرقابی و زهکشی ضعیف معرفی 
کنید؟

دارتاالب، زبان گنجش��ک سیاه، توسکای قشالقی، درخت 
الریک��س و تقریبًا تمامی بیدها مقاوم به ش��رایط غرقابی 

هستند.

114 تصمی�م گرفت�م از درختان�ی که  رنگ آمی�زی پاییزه جالبی دارن�د در طراحی 
محوطه فضای سبز آپارتمانم استفاده کنم. چه گونه هایی رنگ آمیزی جالبی دارند؟

از گونه هایی که رنگ آمیزی پاییزه بس��یار تماش��ایی و جالب دارند درختان ذیل را می توان نام 
برد:

• Populus tremuloides )صنوبر(	

• Ginkgo biloba )ژینکو(	

• Liquidambar )عنبرسائل(	

• Quercus rubra )بلوط قرمز(	

• Acer rubrum )افرای قرمز(	

• 	 Hamamelis intermedia•	              )سماق( Rhus spp.

• Koelreuteria Paniculata )باران طالیی(	



زينت   85    درختچهها و درختان

115. بهترین زمان هرس درختچه ها چه موقع است؟

در زمان بلوغ، بسیاری از درختان و درختچه ها برای 
حفظ فرم و س��المت نی��از به هرس پی��دا می کنند. 
ه��رس، گلدهی و تولید میوه را هم تش��ویق می کند 
و اجازه می دهد نور و هوا به داخل شاخه ها نفوذ کند. 
زمانی که هرس می کنید همیش��ه از ابزارهای تمیز و 

تیز استفاده کنید و در طول سال هرس را در زمان مناسب انجام دهید.
در زیر به نکاتی برای هرس کردن اشاره می شود:

• درختچه های بهارگل مثل یاس خوش��ه ای )Syringa(، بداغ )Viburnum( و یاس زرد 	
)Forsythia( درست بعد از گلدهی باید هرس شوند.

• درختچه های تابس��تان گل مثل دم موشی )Buddleia( و توری )Lagerstroemia( باید 	
در اوایل بهار قبل از شروع رشد جدید هرس شوند.

• شاخه ها را برای رسیدن به اندازه دلخواه، هرس کنید.	
• درختچه های همیشه سبز را بعد از شروع رشد جدید هرس کنید. کاج های موگو را تنها در 	

مرحله شمعی شکل هرس نمایید )زمانی که شاخه های جدید در حال طویل شدن هستند(.
• نوئل، س��رو کوهی و سرخدار را درست بعد از شروع رشد جدید در اواسط تابستان هرس 	

کنید. شمش��اد در اواخر بهار و اوایل تابستان می تواند هرس شود، مخصوصًا اگر شما هم 
تصمیم داشته باشید به اشکال توپیاری آنها را هرس کنید.

116. برای افزایش گلدهی درختان و درختچه های گلدار چه موقع باید آنها را هرس 
کرد؟

زم��ان هرس ب��ه دوره گلده��ی گیاه بس��تگی دارد. 
گیاهان��ی که در تابس��تان تا پاییز روی  ش��اخه های 
فص��ل جاری گل می دهند مثل ت��وری، رز و ... باید 
در ط��ول زمس��تان، قبل از آغاز روی��ش گیاه هرس 
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ش��وند. هرس نیمه س��نگین در این گیاهان س��بب تولید گل های کمتر ولی درشت تر می گردد. 
گیاهانی که در بهار از جوانه های موجود بر روی شاخه های خشبی یکساله دارای گل می شوند 
در نزدیکی پایان دوره گلدهی باید هرس شوند. همچنین برای افزایش تعداد گل در درختان و 
درختچه هایی که در تابستان گل می دهند می توانید از روش جوانه گیری یا pinching استفاده 
کنید. این کار باعث تحریک تولید شاخه های جانبی می شود. جوانه گیری را از چند سانتی متری 
رشد جدید در بهار یا اوایل تابستان، قبل از تشکیل جوانه های گل انجام می دهند. در اینحالت 

تعداد گل ها بیشتر شده ولی اندازه آنها کوچکتر می شود.

117. من 4 س�ال است که فضای سبز منزلم را احداث کرده ام. تعدادی از درختچه ها 
در حال بدشکل شدن هستند. آیا آنها را باید هرس کرد؟

یکی از اصلی ترین دالیل هرس درختچه ها، هدایت 
رش��د طبیعی ش��ان اس��ت. بس��یاری از درختچه ها 
به س��رعت رش��د می کنند و انبوه و متراکم می شوند، 
پر از ش��اخ و برگ می شوند و در اثر وزن زیاد خمیده 
می ش��وند. این انبوهی در نهایت ساختار درختچه را 

تح��ت تأثی��ر قرار می دهد، گلدهی را کاهش می دهد و آنها را به بیماری های قارچی حس��اس 
می کن��د. هرس دوره ای، درختچه ها را س��الم تر و جذاب تر می کند. ه��رس برای کنترل اندازه، 
تلف کردن وقت اس��ت چون درختچه ها به حال��ت اولیه برمی گردند. به جای آن درختچه هایتان 
را طوری هدایت کنید که به اندازه نهایی برس��ند و ساقه قوی و برگساره سالمی پیدا کنند. اگر 
ش��ما به گیاهان کوچک تری نیاز دارید س��عی کنید درختچه را با ارقام پاکوتاه جایگزین کنید. 
شاخه ها را به صورت تک تک هرس کنید و فقط پرچین ها را آرایش دهید. مهارکردن و کنترل 
رش��د شاخه های لجام گسیخته بیش از تغییر فرم اصلی اهمیت دارد. هر چند این نوع از هرس 

در اولین نگاه ممکن است چندان واضح و آشکار نباشد.

118. من زمستان گذشته به خانه ای قدیمی نقل مکان کردم. وقتی برف ها آب شدند 
ردیف�ی از درختچه ها را در زیر آنها کش�ف کردم. اول فک�ر می کردم که باید آنها را 
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از خاک خارج کرد. اما به نظر می رسد کار زیادی می برد. شما چه پیشنهادی دارید؟

صب��ر کنید. قبل از اینکه هزینه کرده و تالش نمایید 
ک��ه درختچه ه��ا را جایگزی��ن کنید، منتظ��ر بمانید 
ت��ا ببینید آنها احیاء خواهند ش��د یا نه؟ احیا ش��دن 
شامل اس��تفاده از روش های مؤثر هرس، برای قطع 
قدیمی ترین و ضخیم ترین ش��اخه ها تا س��طح زمین 

اس��ت. در مورد ش��ما هم به نظر می رسد، بسیاری از ش��اخه ها باید هرس شوند. بنابراین کمی 
صبر داشته باشید. طبق قانون بیش از 1/3 حجم بوته را نباید در یک زمان هرس کرد. این کار 
سیس��تم ریش��ه ای درخت را تحریک می کند تا س��اقه های قوی را جایگزین کند. اگر در طول 

چندین سال این کار را انجام دهید، به طور کامل درختچه های قدیمی را می توان احیا کرد.
این درختچه ها به احیا شدن پاسخ خوبی نشان می دهند:

)Hibiscus syriacus( رز شارون یا ختمی       )Berberis( زرشک
)Rhus typhina( سماق شاخ گوزنی      )Aesculus parvi�ora( شیشه شور

)Forsythia xintermedia( یاس زرد                    )Deutzia gracilus( دوتسیا
)Syringa( یاس خوشه ای                    )Prunus triloba( بادام گل

)Ligustrum( برگ نو      )Cornus �orida( زغال اخته
)Spirae( اسپیره          )Chaenomeles speciosa( به ژاپنی

)Weigela �orida( وایگلیا        )Kerria japonica( کریا
 )Philadelphus coronarius( نرگس درختی

119. احیاء کردن درختچه ها به چه شکل است؟

• زمانی که درختچه خواب اس��ت با حذف ش��اخه های قدیمی و ضخی��م آن را تنک کنید. 	
معمواًل بعد از چند سال، شاخه های درختچه ها متراکم می شود. برگ ها و گل ها نامتراکم 

می شوند و ظاهر درختچه نامرتب به نظر می رسد.
•  از ابزار هرس دس��ته بلند برای قطع س��اقه هایی با قطر بیش از 2/5 س��انتی متر استفاده 	
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کنید. هر س��اقه را 60-30 س��انتی متر باالی 
س��طح زمین ببرید و آن را حذف کنید. این کار 
فضای کافی برای قطع تنه از س��طح زمین را 

فراهم می کند.
•  از اره هرس برای قطع ساقه هایی با قطر بیش 	

از 2/5س��انتی متر اس��تفاده کنید. یک اره نوک تیز و باریک می تواند به راحتی در فضاهای 
انبوه و تنگ بین شاخه های شلوغ وارد شده و برش های صافی نیز بزند.

• هر س��ال و یا در طول 2 س��ال حدود  1/3  از ش��اخه ها  را  حذف کنید.  شاخه هایی  که  	
رش��د بیش از حد دارند را تا اندازه طبیعی هرس کنید. اگر برگ ها در حال پدیدارش��دن 

هستند، از قطع شاخه ها اجتناب کنید چون ممکن است شاخه های جدید رشد نکنند.

120. چه درختچه ای می توان کاش�ت که در تمام طول س�ال جاذبه داشته باشد؟ من 
درختچه ای می خواهم که برای بیش از دو هفته در بهار زیبا به نظر برسد.

یکی از مزایای درختچه ها، داشتن جذابیت و گیرایی 
همانند درختان در طول س��ال و داش��تن رنگ های 
فصلی همانند بسیاری از گیاهان علفی است. اگر شما 
تصمیم به احداث فضای سبز دارید می توانید گیاهان 
زیر را بررس��ی کنید. بسیاری از این درختچه ها بومی 
آمریکای ش��مالی هستند و قابلیت سازگاری وسیعی 

دارند و در طول سال جذاب به نظر می رسند و شما می توانید مطمئنًا یک یا چند درختچه بیابید 
که با شرایط خاک، اقلیم و طرح باغ شما سازگاری داشته باشد.

  )Aesculus parvi�ora(  شاه بلوط هندی
این گیاه را به دلیل داش��تن خوش��ه ای بلند از گل های س��فید در اواخر بهار و اوایل تابس��تان 
)که دیرتر از س��ایر ش��اه بلوط ها ظاهر می شود(، عادت رش��د کپه ای، داشتن برگساره انبوه در 
طول تابس��تان و برگ های درخش��ان در پاییز پرورش می دهند. ش��اه بلوط هندی به آهستگی 
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رش��د می کند و می تواند یک منطقه کاشت را پر کند 
یا یک س��رازیری را پوش��ش دهد. در مورد خاک یا 
زیس��تگاهش گیاه مشکل پس��ندی نیست و به خوبی 
در س��ایه رشد می کند، اما همانند بسیاری از گیاهان 
درصورتی که در محلی روشن تر کاشته شود متراکم تر 

خواهد شد و گل های بیشتری خواهد داد.

 )Syringa vulgaris( یاس خوشه ای
اگرچه ارقام قدیمی هم خوب هس��تند اما تعداد زیادی از ارقام جدید، طیف وس��یعی از رنگ ها 
را دارند. فصل گلدهی آنها طوالنی تر است و به سفیدک مقاومت دارند. رنگ گل ها از سفید تا 
صورتی و بنفش متفاوت است. یاس خوشه ای در خاکی قلیایی یا خنثی، با زهکش خوب قابل 
کاشت است. یاس خوشه ای برای پرورش در مناطقی که سرمای شدید دارند بهتر است چون 
در دمای س��رد، ش��کوفایی گل های درخشان دیرتر اتفاق می افتد. بسته به رقم 1/8 تا 6/7 متر 

.)Zone 3-7( 12 مقاوم است°C ارتفاع دارند. به حداقل دمای سالیانه 12- تا

)Kerria japonica( کریا
یک درختچه قوسی ش��کل است که به خوبی به صورت یک گیاه پوششی پرورش می یابد. کریا 
به آهس��تگی به صورت یک توده متراکم انتش��ار پیدا می کند. گل های آن زرد هستند و در بهار 
ظاهر می ش��وند. شاخسار درخشان آن در زمستان جلوه خاصی دارد. گل های دوتایی و اشکال 
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ابلق آن در دس��ترس هس��تند. هرچند سال، گیاه را در اوایل بهار تا سطح زمین قطع کنید تا از 
آسیب زمستانی جلوگیری شود. این گیاه به نور خورشید یا سایه، در بسیاری از خاک ها مقاومت 
دارد. بلندی آن به 1/2 تا 1/5 متر می رسد. به حداقل دمای سالیانه 1- تا 28- درجه سانتی گراد 

)Zone 5- 9( .مقاوم است

)Viburnum  x rhytidophylloides( بداغ برگ چرمی
این هیبرید خوش��ه ای از گل های س��فید در بهار و میوه های قرمز ی��ا صورتی طوالنی عمر در 
اواخر تابستان تا پاییز تولید می کند که وقتی می رسند به رنگ سیاه در می آیند. این گیاه دارای 
برگ های همیش��ه سبز اس��ت و در نور کامل خورشید یا س��ایه جزئی در خاک های اسیدی یا 
خنثی، خشک یا مرطوب رشد می کند. ارتفاع آن 4/2 متر است. به حداقل دمای سالیانه 6- تا 

)Zone 5-8(  .28-    مقاوم است

   

     

)Rhododendron northern lights( آزالیای درخشان شمالی
برخالف بس��یاری از رودودندرون ها تعدادی از آنها در اقلیم های معتدل رش��د خوبی دارند. این 
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نوع آزالیا در دماهای پایین در حد 40–  درجه سانتی گراد باقی می ماند. می توانید به دنبال ارقام 
White lights و Rosy light و Golden light باش��ید که همه براس��اس رنگ گل هایشان 

نامگذاری ش��ده اند. آنها س��ایه جزئی را دوس��ت دارند و در خاک های آلی و اسیدی با زهکش 
خوب که سایر رودودندرون ها نیز دوست دارند پرورش می یابند. )Zone 4-7( به حداقل دمای 

سالیانه 12- تا 34- مقاوم است.

   

 )Hydrangea guercifolia( ادریسی برگ بلوطی
اگرچه بس��یاری از ادریسی ها به خاطر گل های تابستانی شان پرورش می یابند، اما ادریسی برگ 
بلوطی دارای رنگ قرمز در پاییز و میوه های جذاب روی شاخه های مسن است. در خاک های 
مرطوب و حاصلخیز به خوبی رش��د می کند و بیش��تر از بعضی اقوامش به خشکی مقاوم است. 

)Zone 5-9( .بلندی آن به 1/8 تا 3 متر می رسد

  

 )Rhus glabra( سماق
این درختچه گل های زرد کوچکی در تابستان تولید می کند و میوه های قرمز متمایل به نارنجی 
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آن در تمام زمستان باقی خواهند ماند. یک رقم نایاب آن Laciniata دمبرگ های قرمز جذابی 
دارد که در پاییز بس��یار جالب می شوند و به درختچه، جلوه ای دوچندان می بخشد. می توان آن 
را در آفتاب یا س��ایه آفتاب در هر نوع خاکی کش��ت کرد. ساقه های متراکمی ایجاد می کند و 

)Zone 3-9 ( .بلندی آن به 2/4 تا 2/7 متر می رسد

   

   

)Hamamelis vernalis( انجیلی 
 شاخه های راستی تولید می کند. گل های زرد عنکبوتی شکل و یا قرمز آن نشانه این است که 
زمستان رو به اتمام است. )گل ها در اندازه و رنگ متفاوت هستند. گیاهان را در خزانه زمانی که 
به گل می رود انتخاب کنید.( برگ های ضخیمی دارد که در طول تابس��تان جذاب هس��تند و 
پاییز به رنگ زرد زیبایی در می آیند که رنگ گل ها را دوباره تکرار می کنند. به محدوده وسیعی 
 از خاک ها مقاوم اس��ت و در آفتاب یا س��ایه کش��ت می ش��ود. بلندی آن 3 تا 3/6 متر اس��ت. 

)Zone 4-8(
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121. م�ن اطالعاتی راج�ع به زمان هرس درختچه هایم پیدا ک�رده ام. اما هنوز برایم 
روشن نیست که دقیقًا چگونه باید هرس کرد. لطفًا کمکم کنید.

بهتری��ن نتیجه در هرس درختچه ها،  با حفظ عادت رش��د طبیعی ش��ان به دس��ت می آید. هر 
درختچ��ه به طور ژنتیکی برای اندازه، ش��کل و الگوی ش��اخه دهی خاصی، برنامه ریزی ش��ده 

اس��ت. گیاه را به روش��ی هرس کنید که ظاهر و 
خصوصی��ات گیاهی آن حفظ ش��ود. در ذیل به 
رئوس  مطالب راجع به روش های معمول هرس 
اش��اره ش��ده اس��ت. این روش ها برای گیاهان 
خاصی هس��تند. اما ش��ما می توانید آنها را روی 

گیاهانی با عادت رشد مشابه نیز استفاده کنید. 

: Forsythia یاس زرد
 درختچه هایی که بیش از حد رشد کرده اند، نامرتب و بدون جذابیت به نظر می رسند و به خوبی 
گل نمی دهن��د. تنک کردن ش��اخه های متراک��م و پربرگ یاس زرد، اج��ازه می دهد نور و هوا 
به داخل درختچه وارد شود و سالمت گیاه را بهبود ببخشد. شاخه های خیلی بلند را قطع کنید. 
ارتفاع برش ها را متفاوت در نظر بگیرید تا درختچه ظاهری اصالح شده یا هرس شده پیدا نکند. 
شاخه های بزرگ را در محلی که به شاخه اصلی متصل می شوند قطع کنید. مطمئن شوید هیچ 

شاخه ای به دیوار یا گیاهان اطراف درگیری نداشته باشد.

پرچین های همیشه سبز:
 ب��رای ش��کل دادن ب��ه پرچین های 
همیشه س��بز اطراف پرچین را طوری 
ه��رس کنید که بخش ه��ای پایینی 
پهن ت��ر از باالی��ی باش��د و پرچی��ن 
به سمت باال باریک شود. اگر پرچین 
 هرس نامناسب               هرس مناسبن��ور کافی دریافت نکند برگس��اره از 
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بین خواهد رفت. برای تحریک به رشد می توان با قیچی هرس دستی یا برقی کمتر از ارتفاع 
مورد نظر در بهار را، هرس کرد. درصورتی که دیرتر هرس کنید، فقط می توانید قسمتی از رشد 

جدید را حذف نمایید.                                              

شمشاد:
به دلی��ل مقاومتش به هرس ه��ای مکرر به عنوان گیاهی پرچینی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
همچنین آن را به عنوان گیاهی منفرد نیز می توان کاش��ت. این گیاه برگس��اره ای همیشه سبز، 
بافتی ظریف و جذاب دارد و به صورت مخلوط با سایر گیاهان در حاشیه ها کاشته می شود. برای 
هرس شمش��ادی که پرچین نیست از قیچی دستی به جای قیچی های پرچین زن استفاده کنید 
تا بتوانید ش��اخه های منفردی را که از تنه اصلی خارج ش��ده است، ببرید. شاخه ها را در ارتفاع 

متفاوت برش بزنید تا ظاهری هرس شده پیدا نکنند.

      

122. 23 س�ال قبل وقتی به منزلم نقل مکان کردم حیاطی آفتابگیر داشتم. ولی االن 
درختانی که کاش�ته بودم رشد کرده و حیاط را س�ایه کرده اند. برای جایگزین کردن 

درختچه های آفتاب دوست با انواع مقاوم به سایه چه پیشنهاد می کنید؟

پیش��نهاد می کنم که به طبیعت محل زندگی تان نگاه کنی��د و ببینید چه درختچه هایی در زیر 
س��ایه درختان، به طور طبیعی رش��د می کنند؟ آنها قادر خواهند بود که در حیاط س��ایه دار شما، 

به خوبی رشد کنند. در زیر به چند درختچه که به سایه مقاومت دارند اشاره می شود. 
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 )Clerodendrun bungei( کلرودندرون
خوش��ه ای از گل های صورتی تیره معطر در اواخر تابستان و پاییز تولید می کند. به آسانی انتشار 
پیدا می کند و بعضی از باغبان ها آن را به عنوان گیاهی مهاجم می شناسند. در سایه جزئی یا کامل 
و در خاک مرطوب اما با زهکش مناس��ب می توان آن را کاشت. بلندی و عرض آن به 1/8 متر 

)Zone 9-5 ( .می رسد

)Mahonia aquifolium( ماهونیا
گل های زرد در بهار و میوه های آبی س��یاه در تابس��تان تولید می کند. این گیاه سایه و خاکی با 
زهکش مناسب را ترجیح می دهد. ارتفاع آن حدود 1 متر و عرض آن حدود 1/5 متر می رسد.

)Zone 9-5 (

       

 )Cornus alternifolia( زغال اخته
خوش��ه ای کوچک از گل های س��فید در اوایل تابستان تولید می کند. درصورتی که گرده افشانی 
انجام ش��ود، گل ها خوشه ای از ش��فت های س��یاه-آبی تولید می کنند که پرندگان عاشق آنها 
هس��تند. گیاه، س��ایه بعدازظهر و خاک مرطوب با زهکش مناس��ب را ترجیح می دهد. طول و 

)Zone 8-4( .عرض آن به 6 متر می رسد
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 )Buxus sempervirens( شمشاد
 درختچه ای همیشه سبز با عادت رشدی آهسته، دارای 
برگ هایی بیضی ش��کل به رنگ سبز تیره. شرایط سایه 
را تحمل می کند وهمچنین تا حدودی مقاوم به شرایط 
آهک��ی خاک اس��ت. گل ه��ای آن غیر قاب��ل توجه و 

زردرنگ کوچک است.

123. چ�ه درختچ�ه یا درخت�ان کوچکی برای آفت�اب صبحگاه یا س�ایه بعداز ظهر 
مناسب است؟ من به داشتن گل های رنگارنگ عالقه مندم.

آفتاب صبح و س��ایه بعدازظهر برای بسیاری از گیاهان 
که س��ایه جزئی را ترجیح می دهند مناس��ب است. در 
 س��ایه بعدازظهر می توانید انواع آزالیا و رودودندرون ها،
 ،Kalmia latifolia Fothergilla ،Clethra alnifolia

بس��یاری   ،)ydrangea arborescens( ادریس��ی 
ش��امل  اخته ه��ا  ذغ��ال  ان��واع  و  بداغ ه��ا   از 

orida� C. alternifolia ،C. و C. alternifolia را اس��تفاده کنید. اگرچه ممکن است منطقه 

مقداری نور خورش��ید دریافت کند اما ممکن اس��ت برای درختچه های آفتاب دوست و درختان 
مناسب نباشد.

124. من به دنبال درختچه ای اسیددوس�ت برای محل آفتابی هستم. چه پیشنهادی 
دارید؟

بس��یاری از گیاهانی که در خاک اسیدی رشد می کنند، 
مق��داری س��ایه را هم ترجیح می دهن��د. انواعی را هم 
می توانید پیدا کنید که در نور کامل خورش��ید به خوبی 
 )Rhododendron( رشد می کنند. بعضی از ارقام آزالیا
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مثل انواع درخشان ش��مالی و نیز سیاه گیله )Vaccinium( انتخاب خوبی برای اضافه کردن 
رنگ و میوه هستند.

 )Ilex( چندس��اله های درختچه ای هستند. بسیاری از خاس ها )Erica carnea( اریکا یا خلنگ
در مناطق اسیدی در آفتاب کامل رشد خواهند کرد. انواع پاکوتاه نوئل )Picea( و کاج ها نیز انتخاب 

مناسبی هستند. انواع مختلفی از سوزنی برگان نیز مقاومند.

125. من به تازگی به منزلی نقل مکان کرده ام که توسط گیاهانی با رشد بیش از حد 
احاطه ش�ده اس�ت. آیا می توان تعدادی از درختچه ها را قطع کرد و امیدوار به رشد 

دوباره آنها بود؟ آیا نسبت به چگونگی حذف شاخه ها باید دقت داشته باشم؟

بس��یاری از افراد بعد از خری��داری درختچه ها، آنها را از 
یاد می برند. در این زمان ممکن اس��ت درختچه ها تولید 
س��اقه های ضعیفی بکنند، بیش از اندازه رش��د کنند و 
س��اقه های بدون برگی تولید کنند. اگ��ر یک درختچه 
به مدت 4 تا 6 س��ال بعد از کاشت هر سال هرس شود، 

فرم مطلوبی پیدا می کند و در واقع تربیت می ش��ود و عادت رشدی آن اصالح می گردد. ضمن 
اینکه هرس در سال های متوالی زحمت کمتری دارد. مشخص است که درختچه های شما در 
اوایل دوره زندگی شان هرس نشده اند. در درختچه هایی که بیش از حد رشد کرده اند از یک یا دو 
روش می توان برای احیاشدن آنها استفاده کرد. یک روش، تعیین عادت رشدی درختچه است. 
 )renewal pruning( را می توان هرس بازسازی )Berberis( تعدادی از گیاهان مثل زرشک
کرد. قطع تمام شاخه ها 10 تا 15 سانتی متر باالی سطح زمین که در بهار با شاخه های جدید 
و سالم جایگزین خواهد شد. س��ایر گیاهان مثل رودودندرون )Rhododendron( اگر شدیداً 
هرس ش��وند ممکن است از بین بروند. اما این انواع حساس می توانند با هرس بازجوان سازی 

)rejuvenation pruning( شکل دهی شوند.
هرس بازس��ازی را می توان در اواخر زمس��تان یا اوایل بهار قبل از شروع به رشد درختچه 
انجام داد. س��اقه ها را از 15-10 س��انتی متری سطح زمین قطع کنید. گیاه در طول فصل رشد 
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ش��اخه های جدیدی تولید می کند. در طول زمس��تان به طور انتخابی حدود 1/3 ساقه ها را قطع 
کنی��د. س��اقه هایی را نگه دارید که یک اس��کلت ج��ذاب  ایجاد می کنند. بعد از آن هر س��ال 
درختچه ها را برای حفظ ش��کل مطلوب هرس نمایید. در پایان به لیس��ت گیاهانی که با این 

روش قابل هرس می باشد اشاره شده است. 
هرس  بازجوان س��ازی یک دوره سه س��اله نیاز دارد. در سال اول یک سوم شاخه های چوبی و 
مسن را از سطح زمین قطع کنید. در سال دوم نصف شاخه های پیر و مسن باقیمانده را قطع کنید 
و در س��ال س��وم تمام ساقه های چوبی و مسن را از سطح زمین قطع کنید. این روش هرس تولید 
ش��اخه های جدید را تحریک می کند. ش��اخه های جدید را ساالنه هرس کنید و برای حفظ اندازه و 
 )renewal pruning( شکل مطلوب، در صورت لزوم سرزنی کنید. گیاهانی که به هرس بازسازی

مقاوم هستند، شامل:
• 	 )Berberis( زرشک
• 	 )Caryopteris x clandonesis( ریش آبی
• 	 )Potentilla fruiticosa( پنج انگشت
• 	 )Buddleia davidii( دم موشی
• 	 )Lagerstroemia indica( توری
• 	 )Chaenomeles( به ژاپنی
• 	 )Forsythia x grandi�ora( یاس زرد
• 	 )Abelia x grandi�ora( آبلیا
• 	 )Nandina domestica( نی مقدس
• 	 )Philadelphus coronaries( نرگس درختی
• 	Physocarpus opulifolius
• 	 )Ligustrum( برگ نو
• 	 )Cornus alba sibirica( ذغال اخته
• 	 )Prunus tenella( بادام رومی
• 	 )Rosa( رزهای درختچه ای
• 	)Spiraea( اسپیره
• 	 )Weigela( وایگی لیا
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126. گلدهی خارج فصل بیدمش�ک به چه معنی اس�ت؟ آیا باید بیدمشک را هرس 
کرد؟

گلده��ی خارج از فص��ل به قطع تعدادی از ش��اخه ها 
در اواخ��ر زمس��تان یا اوای��ل به��ار و تحریک کردن 
آنه��ا به گلدهی در فضای درون اش��اره دارد. تحریک 
ب��ه گلدهی درخت��ان و درختچه ها در اواخر زمس��تان 

روش جالبی برای شکس��تن رکود و خمودگی فصل زمس��تان اس��ت. برای این��کار می توانید 
دس��ته ای از شاخه های 50 س��انتی متری از گیاهانی مثل بیدمش��ک، یاس زرد، به ژاپنی، هلو 
و ... را جم��ع آوری کنی��د. ش��اخه ها را در آب��ی با دمای ات��اق در یک وان یا س��طل غوطه ور 
کنی��د. س��پس آنه��ا را در یک گل��دان آب ق��رار داده و در محل��ی خنک و نورگی��ر بگذارید. 
جوانه ها باد خواهند کرد و گل ها به آهس��تگی ش��کوفا خواهند ش��د. اگر نزدی��ک به زمان باز 
ش��دن طبیعی گل ها اینکار را انجام دهید، بعد از چند روز ش��اخه ها پرگل خواهند ش��د. اگر در 
اواس��ط زمس��تان شاخه ها را ببرید، ممکن اس��ت چند هفته طول بکشد تا گل ها شکوفا شوند. 
 برای جلوگیری از رش��د باکتری ها، آب را به طور منظم عوض کنید. هرس س��الیانه بیدمشک
)salix discolor( بعد از گلدهی در اوایل بهار، بسیار سودمند است. رشد بیمار و مرده را هرس 

کرده و شاخه های قوی را برای حفظ اندازه و شکل مناسب قطع کنید.

127. پرچین ها را چه موقع باید هرس کرد؟

به طور کلی می ت��وان گفت بس��یاری از پرچین های 
ارزشمند ازجمله س��رخدار و شمشاد اگر در نیمه دوم 
تابستان هرس شوند فقط یکبار کفایت می کند. چون 
اگر زودتر هرس ش��وند ممکن است تا پایان تابستان 
آنقدر رش��د کنند که به هرس مج��دد نیاز پیدا کنند. 

پرچین های سریع الرشد مثل برگ نو ممکن است به چند بار هرس در طول تابستان نیاز داشته 
باش��ند که تعداد دفعات آن بستگی به شرایط رشدی دارد. زمان مناسب برای اکثر پرچین های 

خزان پذیر اواخر تابستان است اما می توان آن را تا پاییز هم ادامه داد.



باغ 100   پزشك

128. چطور می توان از پرچین ها مراقبت کرد. قسمت وسط آنها ازبین رفته است.

درصورتی ک��ه پرچین ها به خوبی نگهداری نش��وند 
اغلب قهوه ای می شوند. خوشبختانه مراقبت از آنها 
نس��بتًا آسان اس��ت. اگر  پرچین را به شکل رسمی 
)formal( هرس می کنید قسمت باالی پرچین را 
باریکتر از قس��مت پایین ه��رس کنید تا نور بتواند 
به شاخه های پایینی برسد. به جای اینکه به صورت 

صاف هرس کنید برش هایتان را ضربدری یا باال و پایین بزنید. تعدادی از ش��اخه های داخلی 
گیاه را عمیق تر برش بزنید و بقیه را نزدیک به لبه ها هرس کنید. اینکار اجازه می دهد که نور به 
قسمت های میانی گیاه برسد و از خشک شدن آن جلوگیری شود. در مناطقی که برف سنگین 
می بارد پرچین های رس��می را طوری هرس کنید که در قسمت باالیی حالت گرد داشته باشد؛ 

اینکار از تجمع برف سنگین روی گیاه و در نتیجه شکسته شدن شاخه ها جلوگیری می کند.

129. برای داشتن پرچینی به بلندی 1/2 تا 1/8 متر چه پیشنهادی دارید؟

آیا ش��ما یک پرچین رس��می و هرس شده دوست 
داری��د یا غیر رس��می و آزاد و ره��ا؟ آیا پرچین در 
س��ایه ق��رار دارد ی��ا در آفتاب؟ چه مق��دار هرس 
مورد انتظار شماس��ت؟ آیا پرچین ش��ما فقط یک 
مانع س��اده اس��ت یا اینکه ترجیح می دهید حائلی 
در طول س��ال فراه��م کند؟ تمام اینها س��ؤاالتی 

هس��تند که ش��ما باید در انتخاب ن��وع گیاهان برای پرچین مورد توجه ق��رار دهید. ترکیبی از 
درختچه های خزاندار که به صورت متراکم کاش��ته ش��ده باش��ند چندین مزیت خواهند داشت. 
با داش��تن انواع مختلفی از گیاهان می توانید در زمان های مختلف س��ال ش��اهد شکوفه دهی 
آنها باش��ید. می توانید گیاهانی را انتخاب کنید که رنگ های پاییزه زیبا و جذابیت در زمس��تان 
داش��ته باش��ند. مهمترین نکته این اس��ت که اگر یکی از درختچه ها از بین برود نمای پرچین 
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نامناس��ب نخواهد شد. یک پرچین ترکیبی، ظاهر غیر رس��می خواهد داشت و اگر درختچه ها 
برگ هایشان را در زمستان از دست بدهند، شما یک حائل کامل در طول سال نخواهید داشت. 
تا  متر می توانید Clethra alnifolia را مورد توجه قرار  برای داشتن پرچینی با ارتفاع 
دهید که در اواس��ط تابستان گل های خوش��بویی می دهد. این گیاه رطوبت و خاک اسیدی را 
ترجیح می دهد. ادریس��ی برگ بلوطی Hydrangea quereifolia دارای بافت زبری اس��ت و 
 در اواخر تابس��تان گل می دهد و در زمستان پوس��ت ورقه ورقه و جالبی دارد. گل های درشت
 Fothergilla major در اردیبهش��ت ظاهر می ش��ود و رنگ پاییزی بس��یار زیبایی نیز دارد. 
زالزال��ک وحش��ی Amelanchier alnifolia Regent در اوایل بهار گل می دهد و میوه های 
خوشمزه ای در اوایل تابستان تولید می کند و در پاییز به رنگ طالیی، نارنجی و قرمز درخشان 

در می آید.
آرونیکا Aronica melanocarpa گل های سفید در بهار و میوه های آویخته در زمستان تولید 
می کند و رنگ پاییزی آن قرمز است. اگر تصمیم دارید که یک پرچین همیشه سبز بکارید می توانید 
در مورد س��رخدار فکر کنید. س��رخدار یک همیشه سبز مقاوم به س��ایه و هرس پذیر است. اما نیاز 
به خاکی با زهکش��ی مناس��ب دارد. رقم Hicksii اغلب برای پرچین مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
شمشاد Buxus یک همیشه سبز پهن برگ کند رشد است که به عنوان پرچین استفاده می شود. صنوبر 
کانادایی Tsuga canadensis انتخاب دیگری اس��ت که نیاز به خاکی با زهکش مناسب و نسبتًا 

اسیدی دارد. این گیاه نیازمند هرس برای نگهداشتن ارتفاع مطلوب است.

130. من تصمیم گرفتم که در کنار نرده ها درختان س�رو بکارم. اگر گیاهانی با ارتفاع 
0/5 متر بخرم چقدر طول می کشد که به ارتفاع 1/2 تا 1/8 متر برسند؟

سرعت رشد بسیاری از گیاهان بستگی به شرایط رشدی )خاک، 
رطوبت ، نور و ...( آب و هوا و رقم آنها دارد. بعضی ارقام دارای 
س��رعت رشد بیش��تری نسبت به بقیه هس��تند. اغلب یک یا دو 
سال طول می کشد که گیاه از شوک ناشی از انتقال خارج شود و 
بتواند خود را بازس��ازی کند. در این دوران رشد محدود می شود. 
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اما در س��روهایی که با گلدان انتقال پیدا می کنند ش��وک ناش��ی از انتقال کمتر خواهد بود. در 
شرایط رشدی مناسب، بسیاری از سروها ساالنه 7/5 تا 30 سانتی متر بسته به رقم رشد خواهند 
کرد. اگر گیاهان ش��ما رش��د متوسطی داشته باشند 5-4 سال طول می کشد که به ارتفاع 1/2 

تا 1/8 متری برسند.

131.  م�ن تصمیم گرفتم پرچینی به طول 90 متر ایجاد کنم تا از ورود به داخل ملکم 
جلوگیری شود. من ترجیح می دهم که از یک پرچین همیشه سبز استفاده کنم. لطفًا 

چند گونه مناسب پیشنهاد کنید.

 �uja occidentalis( اس��ت 'Emerald' )یک گونه مناس��ب س��رو زمردی )س��بز روش��ن
smaragd(. این گیاه تا ارتفاع 4/5 متر رش��د می کند و عادت رش��دی متراکم دارد. یک دلیل 

محبوبیتش داش��تن برگساره ای به رنگ س��بز روشن است که حتی در زمستان نیز این رنگ را 
حف��ظ می کند. این گیاه همچنین به س��رما و گرما 
مقاومت داشته و معمواًل در دسترس است. از کاشت 
عمیق سوزنی برگان اجتناب کنید. حفره های کاشت 
را عمیق ت��ر از ارتفاع گلدان ایج��اد نکنید. هرگونه 
سیم یا بند اطراف توپ ریشه و هرگونه پوششی که 

ریشه ها را در برگرفته است حذف نمایید.

132. نحوه هرس ارغوان به چه شکل است؟

ارغوان )Cercis( جزو درختچه ها و یا درختان کوچک و خزان پذیری اس��ت که به طور طبیعی 
به صورت بوته ای رشد می کند و به هرس کمی نیاز 
دارد. اما درصورتی ک��ه بخواهید به آنها فرم بدهید 
می توان آنها را به فرم استاندارد و با رأس منشعب 
به روی تنه ای کوتاه پ��رورش داد. پس از گلدهی 
سرشاخه ها را کوتاه کنید تا از تعداد نیام های حامل 

بذور کاسته شود. 
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133. م�ن تعدادی گیاه شیرخش�ت در فضای روبروی منزل�م دارم و تا بحال آنها را 
هرس نکرده ام. آیا آنها به هرس خاصی نیاز دارند؟

شیرخشت دارای انواع همیشه سبز و خزان پذیری است که تعداد زیادی از آنها حامل میوه های 
جذابی می ش��وند و به هرس چن��دان منظمی نیاز 
ندارند و در صورت اعمال هرس، حتمًا باید الگوی 
طبیعی رش��د گیاه مدنظر قرار گی��رد. از گونه های 
همیشه س��بز آن گاه��ی به عنوان پرچین رس��می 
اس��تفاده می ش��ود اما اگر به ش��کل غیررسمی یا 
نامنظم پرورش داده ش��وند نمای میوه های س��ته 

زیباتر خواهد شد.

134. هرس برگ بو چگونه است؟ لطفًا راهنمایی کنید.

درختچ��ه ای   )Laurus nobilis( ب��و   ب��رگ 
همیش��ه سبز اس��ت که به جز س��رزنی گاه به گاه 
در اواس��ط به��ار ب��ه هرس دیگ��ری نی��از ندارد. 
درصورتی ک��ه به عنوان یک گیاه پرچینی کاش��ته 
شود، هرس باید در تابستان انجام گیرد. اگر برای 
تندیس س��ازی یا توپیاری استفاده می شود باید در 
تابس��تان با قیچی دستی تمام ش��اخه ها را هرس 

کرد.

135. آیا برش های هرس محلی برای ورود آفات و بیماری ها هس�تند و هرس س�بب 
ضعف گیاه می شود؟

هرگونه زخم بر روی گیاه اعم از آنکه ناشی از برش های هرس و یا شکستگی ناشی از طوفان 
یا تخریب باشد، محلی برای ورود عامل بیماری است. بنابراین هنگام هرس الزم است برش ها 
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را طوری ایجاد کرد که گیاه حداکثر امکان را برای دفاع مؤثر از خود داشته باشد. هر چه درخت 
جوان و برش ها کوچک تر باشند، قدرت ترمیم بیشتر خواهد بود. برش های بزرگ روی درختان 
بالغ و مسن اغلب ایجاد مشکل خواهد کرد. محل برش و زاویه برش هم اهمیت دارد. بهترین 
راهنما برای تعیین محل برش، پوست حاشیه شاخه، در محل رویش آن از تنه است. این محل 
به ش��کل خطی برجس��ته با پوست خشن و به صورت اریب به طرف پایین از محل اتصال شاخه 
به تنه می باش��د و مکان آن از جنس��ی به جنس دیگر و گونه ای به گونه دیگر متفاوت اس��ت. 
برش هرس نباید به حد و مرز این خط در درون تنه و بخش پایینی و متورم ش��اخه یا گریبان 
ش��اخه صدمه بزند و خارج از محل خط ذکرش��ده و اریب به س��مت پایین و متمایل به بیرون 
باش��د به طوری که پاشنه ای به جای نماند. برش ها باید صاف باش��د و با ابزار تیز صورت گیرد.

                            برش نامناسب                   برش مناسب                                                                                 

136. دلیل ایجاد گال بر روی آزالیا و س�ایر گیاهان چیس�ت؟ آیا آنها مضر هستند؟ 
چگونه می توان از شر آنها خالص شد؟

بس��یاری از گیاهان به انواع مختلفی از گال ها حس��اس هس��تند. گال ها برجس��تگی های غیر 
طبیعی هس��تند که روی قس��مت هایی از گیاه توس��عه پیدا می کنند. انواع مختلفی از حشرات 
مخصوصًا زنبورها )تعدادی از آنها به ندرت با چش��م غیرمسلح دیده می شوند(، شته ها، کنه ها و 
پش��ه ریزه ها گال ایجاد می کنند. حشرات از گیاه تغذیه می کنند و تخم هایشان را روی برگ ها، 
س��اقه ها، ریش��ه ها یا گل های گیاه می گذراند و رش��د غیرطبیعی گی��اه را تحریک می کنند و 
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باعث می ش��وند گی��اه اطراف تخم ها رش��د کنند. 
گاهی اوق��ات قارچ ها، باکتری ها یا نماتدها گیاه را 
آل��وده کرده و گال ایجاد می کنند. گال گل و برگ 
 Exobasidium vaccinii آزالیا نیز درنتیجه قارچ
ایجاد می ش��ود. به طورکلی گال ها مش��کل جدی 
نمی باش��ند. اگرچه تعدادی از آنها ممکن است دور 
س��اقه را احاطه کرده و منجر به مرگ آنها ش��وند. 

زمانی که گال تش��کیل می ش��ود محلول پاشی با قارچ کش یا حش��ره کش های محافظتی مؤثر 
خواهد بود. درصورتی که مش��کل کم باش��د می توانید قسمت های آلوده گیاه را هرس کنید. در 

بسیاری از موارد، درمانی الزم نیست.

137. م�ن چن�د آزالیا دارم و از آنها به خوبی مراقب�ت می کنم، اما آنها در حال مرگ 
هستند. آنها حتی برای یک فصل رشد هم باقی نماندند. لطفًا کمک کنید.

مش��کل آزالیا ممکن اس��ت به ریش��ه آنها مربوط 
باش��د. اواًل آزالیا خاک اس��یدی را ترجیح می دهد. 
اگر خ��اک قلیایی باش��د، گیاهانت��ان به طور حتم 
آس��یب می بینند. pH خاک را بررس��ی کنید و در 
صورت لزوم آن را اسیدی کنید. بسیاری از آزالیاها 
رطوبت را ترجی��ح می دهند اما خ��اک باید دارای 

زهکش��ی خوبی باشد بنابراین مطمئن ش��وید که آزالیاها از زهکشی مناسبی برخوردار هستند. 
درصورتی که خاک دارای زهکش��ی ضعیفی اس��ت برای سست ش��دن خاک به آن کمپوست 
اضاف��ه کنی��د یا آزالیاها را دربس��ترهای باالآمده جهت زهکش��ی بهتر پ��رورش دهید. هنگام 
کاش��ت آزالیا توپ ریش��ه را بررس��ی کنید. اگر ریش��ه ها به صورت یک توده ش��لوغ و فشرده 
باش��د می توانی��د چندین برش عمودی کم عم��ق با یک چاقوی تیز ایجاد کنید تا ریش��ه دهی 
و اس��تقرار آن تحری��ک ش��ود. گی��اه را در طول دوره های خش��ک آبیاری کنید. ریش��ه های 
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کم عمق آزالیا قادر به تحمل ش��رایط خش��کی نیست. مطمئن ش��وید که آزالیا در منطقه شما 
قاب��ل پرورش اس��ت یا از کارشناس��ان باغبانی برای معرفی رقم هایی ک��ه می توان در منطقه 
ش��ما کاشت، مش��اوره بگیرید.  با این روش مطمئن می ش��وید که رقم انتخابی شما مقاوم به 
منطقه اس��ت. مطمئن شوید که آزالیاها را از خزانه ها یا مراکز فروش معتبر خریداری کرده اید.

138. چگونه می توان آزالیاها را در یک زمان وادار به گلدهی کرد؟

را  آزالی��ا  از  مختلف��ی  رقم ه��ای  ش��ما  اگ��ر 
پ��رورش می دهی��د هی��چ کاری نمی ت��وان برای 
ش��کوفه دهی آنه��ا در ی��ک زمان انج��ام داد. هر 
رق��م برنام��ه خ��اص خ��ودش را دارد. اگ��ر آنها 
از یک رقم باش��ند و ش��رایط رش��دی همس��انی 

دارا باش��ند می توانند گلدهی همزمانی نیز داش��ته باش��ند. به عنوان مثال گیاهانی که رطوبت 
بیش��تری دریاف��ت می کنند ممکن اس��ت زودتر یا دیرت��ر از گیاهان همان رق��م که رطوبت 
کمت��ری دریافت می کنند به گل برون��د. بنابراین برای همزمانی گلده��ی، گیاهان باید مقدار 
یکس��انی رطوب��ت و مواد غذای��ی دریافت کنند و به میزان یکس��انی در معرض نور خورش��ید 
ق��رار گیرن��د. همچنین خ��اک نیز باید از نظر م��واد آلی و pH خاک مورد بررس��ی قرار گیرد.

139. اگ�ر من گل های پژمرده آزالیا را هرس کنم آیا امس�ال دوباره گل خواهد داد؟ 
من شنیده ام که سرزنی گل های خشک شده گلدهی دوباره را تحریک می کند.

متأس��فانه آزالیاه��ا فقط یک فص��ل گلدهی دارند. بعض��ی از گیاه��ان درصورتی که گل های 
خشکش��ان را سرزنی کنید، دوباره گل خواهند داد. ولی متأسفانه آزالیا و بسیاری از درختچه ها 

چنین قابلیتی ندارند. اگرچه حذف گل های خشک، 
سبب گلدهی دوباره نمی شود اما این کار ظاهر گیاه 
را بهتر می کند. وقتی که گل ها تمام می ش��وند آنها 
را از جای��ی که به مرکز دس��ته برگ ها می پیوندد 

قطع کنید.
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140. بهترین زمان هرس آزالیا چه موقع است؟

بهترین زمان برای هرس آزالیا درست بعد از از بین 
رفتن گل هاست. آزالیاهای همیشه سبز و خزان دار 
را با حذف گل های پژمرده به کمک انگشت شصت 
و انگش��ت اش��اره هرس کنید. برای نگهداش��تن 
آزالیاه��ا به فرم طبیعی ش��اخه های مرده را حذف 
کنید و مسن ترین ساقه ها را از بن آنها قطع نمایید.

141. م�ن در حیاطم�ان آزالیای صورت�ی دارم ولی رنگ متمایل ب�ه گل بهی آنها را 
دوس�ت ن�دارم و ترجیح می ده�م که رنگ آنها روش�ن تر و یا تیره تر باش�د. چطور 

می توان رنگ گل ها را تغییر داد؟

بس��یاری از باغبان ها ادعا می کنن��د که می توانند 
رن��گ گل ه��ا را ب��ا دس��تکاریpH خ��اک تغییر 
دهن��د. اگرچه این موض��وع در مورد هورتانس��یا 
ی��ا ادریس��ی صادق اس��ت، اما در مورد بس��یاری 
از گیاه��ان مانن��د آزالی��ا درس��ت نیس��ت. اگ��ر 
ش��ما رنگ ه��ای مختلف��ی از آزالی��ا می خواهید 

متأس��فانه بای��د گیاه��ان موج��ود را ح��ذف ک��رده و ب��ا ارق��ام جدی��د جایگزی��ن کنی��د.

142. من یک آزالیای گلدانی هدیه گرفتم و آن را در فضای بیرون نگهداری می کنم. 
این گیاه در حال حاضر وضعیت مناس�بی دارد اما دوس�ت دارم ک�ه آن را به داخل 
حیاط انتقال دهم. می دانم آزالیا خاک اس�یدی را دوست دارد اما در مورد نیاز نوری 

آن اطالعاتی ندارم.

آزالیا گیاهی مناس��ب برای هدیه دادن اس��ت و توس��ط گلفروش��ان و خرده فروش��ان فروخته 
می ش��ود. این گیاه به خاک اس��یدی با زهکش مناس��ب )pH:5/5-6( و سایه جزئی نیاز دارد. 
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آنها از رطوبت ل��ذت می برند بنابراین در دوره های 
خش��ک، حتم��ًا آنها را از خش��کی محافظت کنید. 
بس��یاری از آزالیاها در Zone 7-10 مقاوم هستند. 
باغبان هایی ک��ه در مناطقی زندگ��ی می کنند که 
آزالی��ا را نمی ت��وان پ��رورش داد آن را به ص��ورت 
یک گیاه یکس��اله یا کوتاه عمر نگهداری می کنند.

143. آیا شمشاد را می توان در هر وقت سال هرس کرد؟

 )Buxus( زمانی که ش��ما تصمیم به هرس شمشاد
به صورت حجمی دلخواه یا شکل ساده ای دارید آن 
را در اواخر زمستان و بعد در اواسط تا اواخر خرداد 
هرس کنید. ب��رای ایجاد ظاهری جذاب و طبیعی 
هرس را دستی انجام دهید. شمشاد اغلب حجمی 
از برگ، در قس��مت خارجی و شاخساره در قسمت 
داخلی ایجاد می کند. ب��ا افزایش نفوذ نور، فضای 

درونی را متراکم و پربرگ نگه دارید. برای اینکار ساالنه گیاه را باحذف شاخه هایی به طول 15 
تا 20 سانتی متر با دست از روی شاخه های بزرگ تنک کنید.

144. من می خواهم یک پرچین کوچک از شمشاد اطراف باغ گیاهان علفی ام داشته 
باشم. چه ارقامی پیشنهاد می کنید؟

شمشاد یک انتخاب عالی برای لبه های بسترهای 
کشت و یا مسیرهاست و می تواند در نور خورشید 
یا سایه متوسط پرورش پیدا کند. شمشاد برگ ریز 
ی��ا شمش��اد ژاپن��ی )Buxus microphylla( و 
شمش��اد معمول��ی )B. sempervirens( بیش��تر 
در دس��ترس هستند. شمش��اد برگ ریز، برگ های 
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س��بز متوس��ط و کوچکی دارد که اغلب در زمس��تان س��بز متمایل به زرد می شود. بومی چین 
و ژاپ��ن اس��ت و در مناطق معت��دل پ��رورش می یابد. عادت رش��دی متراکم��ی دارد. خاک 
خن��ک و مرطوب را ترجیح می دهد. بهتر اس��ت حتم��ًا در پای گیاه از مالچ اس��تفاده کرد. در 
ن��ور کامل و س��ایه جزئی می توان گی��اه را پرورش داد. در زمس��تان باید از س��رما و بادهای 
زمس��تانی محافظت ش��ود. نسبت به هرس بسیار مقاوم است. هنگام کاشت بهتر است از انواع 
گلدانی آن اس��تفاده کرد و تا اس��تقرار کامل بر روی گیاه س��ایه ایجاد نمود. رش��د آهسته ای 
دارد و نس��بت به تغییرات ش��دید محیطی حس��اس اس��ت. بعضی از ارقام می توانند س��رما را 
 zone تحمل نمایند. شمش��اد معمولی برگ های س��بز بزرگ تر و تیره تری دارد اما مطمئنًا در
6 مقاوم اس��ت. شمش��اد کره ای )B. microphylla koreana( ش��کل مقاوم تری از شمشاد 
برگ ریز اس��ت. این گیاه می تواند در مناطق حفاظت ش��ده در Zone 4 و Zone 5 پرورش پیدا 
 کن��د. تعدادی از هیبریدها نیز به خاطر مقاومت و رنگ زمستانی ش��ان انتخاب می ش��وند مثل
Green Gem ،Green Mountain ،Green Ice ،Green Mound ،Green Velvet و  

Green Chicagoland ؛ تمام آنها در Zone 5-7 مقاوم هستند. 

145. من تصمیم گرفتم در محل آفتابی باغم، درختچه دم موشی بکارم. آیا می توانید 
در مورد نیازهای این گیاه توضیح دهید؟

ان��واع دم موش��ی به ط��ور معمول آفتاب دوس��ت 
هس��تند و مکان ه��ای ب��از را ترجی��ح می دهند. 
بنابراین باید در جاهای آفتاب گیر کاش��ته ش��وند. 
کاش��ت آنها در س��ایه نتیجه نامطلوب داش��ته و 
توصیه نمی ش��ود. در برابر بادهای شدید مقاومت 
چندان��ی ن��دارد و در خاک ه��ای حاصلخی��ز و با 
زهکش مطلوب، رش��د مناسبی دارد. به خاک های 

قلیای��ی مقاوم��ت دارد و در روزه��ای گ��رم تابس��تان ب��ه آبی��اری منظ��م و کافی نی��از دارد. 
در اوای��ل فص��ل رش��د، مصرف کوده��ای مای��ع در ازدیاد خوش��ه های گل و افزای��ش اندازه 
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خوش��ه ها اثر مثبت داش��ته و توصیه می ش��ود. بیش��تر گونه ها به س��رما حس��اس هس��تند.

146. من سال گذشته یک دم موشی خریداری کرده ام. آیا شاخه های سال گذشته را 
باید هرس کرد؟ چه موقع این کار را باید انجام داد؟

خوش��حالم که ش��ما در پرورش دم موش��ی موفق 
بوده اید. گاه��ی اوقات گیاه��ان در دماهای منفی 
خوب رش��د نمی کنند. در این مناطق، دم موشی را 
به صورت یک گیاه چندس��اله ه��رس کنید نه یک 
درختچ��ه. به طوری که آن را در اواخر زمس��تان تا 
س��طح زمین قطع کنید. در این مناطق در زمستان 

ممکن است گیاه تا سطح زمین از بین برود اما قادر خواهد بود که در بهار شاخه های جدیدی 
تولید کند. دم موش��ی منتظر می ماند که خاک گرم ش��ود بعد جوانه بزند. بنابراین کمی به آن 
زمان بدهید تا ش��اخه های جدیدش را بیرون بفرس��تد. در مناطق گرم ت��ر، باغبان ها می توانند 
گی��اه را از س��طح زمین قطع کنند ی��ا اینکه آن را نگه دارند. درصورتی ک��ه بوته را قطع نکنید 
ش��اخه ها کم پشت و تنک خواهند شد. برای تراکم بیش��تر و ظاهر منظم تر شاخه های قدیمی 
را از 15 تا 20 س��انتی متری باالی س��طح زمین در اواخر زمس��تان و اوای��ل بهار قطع کنید. 
به دلیل اینکه دم موشی روی شاخه های جدید گل می دهد هیچ گلی قربانی هرس نخواهد شد.

147. من به دنبال یک گیاه پرچینی هستم که به مراقبت و آبیاری نیاز چندانی نداشته 
باشد. ضمن اینکه سرما را هم بتواند تحمل کند. چه گونه ای را پیشنهاد می کنید؟

گونه پیش��نهادی ما به ش��ما زرش��ک )Berberis( اس��ت. این گیاه به خاک سبک نیاز دارد و 
رطوبت زیاد خاک را تحمل نمی کند و به خش��کی 
مقاوم اس��ت ضمن اینکه به آب و مواد غذایی کمی 
احتیاج دارد. در ایران گونه هایی از زرشک به صورت 
خودرو در نقاطی چون خراسان، قزوین، کرج، گرگان 
و مازندران یافت می شوند. در سال های اخیر کشت 
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انواع زرش��ک در بسیاری از پارک ها متداول شده اس��ت و به صورت پرچین یا تک درختچه در 
طراحی فضای س��بز به کار می رود. گونه پرچینی دیگری که می توانید استفاده کنید شیرخشت 
اس��ت.  شیرخش��ت به سرما و خشکی مقاوم اس��ت. ارتفاع آن تا 3 متر می رسد. دارای برگ و 
میوه های زیبایی است . گونه های مختلف آن در مناطق کوهستانی و یا جنگل های شمال کشور 
می روید. البته درمناطق مستعد مانند خراسان و اصفهان نیز می توان بوی آن را استشمام کرد.

148. م�ن چن�د درختچه پر در باغم دارم که همزمان آنها را کاش�ته ام.  یکی از آنها 
هرگز به گل نرفته است. به نظر شما مشکل در چیست؟

 )Cotinus coggyria( درختچه ی��ا درخت زینتی پ��ر
بومی جنگل های ارس��باران ایران است و در آنجا به نام 
زینج یا زنج مش��هور اس��ت. این گیاه به خانواده پسته 
تعلق دارد و ممکن اس��ت نوع بدون خوشه گل آن پایه 

نر باشد که از طریق کاشت بذر به دست آمده باشد.

149. هر س�ال جوانه های گل کاملی�ا در پاییز می ریزد، به طوری که در بهار هیچ گلی 
ندارم.

اگر کاملیای ش��ما سرحال و ش��اداب به نظر نمی رسد، 
ممکن است علت آن خشک ماندن ریشه ها در تابستان 
و پاییز باش��د، یعنی درست زمانی که جوانه ها شروع به 
بادک��ردن می کنند. مخصوصًا گیاهان��ی که در گلدان 
کاشته ش��ده اند بس��یار به این حالت حساس هستند و 

اغلب از کمبود آب رنج می برند. اگر کاملیا در محیط کشتی با پیت زیاد کاشته  شده باشد و در 
تابستان خشک ش��ود دوباره مرطوب کردن آن بسیار مشکل خواهد بود. امسال سعی کنید که 
گیاه را به طور منظم آبیاری کنید و اطراف گیاه، از مالچ استفاده کنید تا رطوبت خاک را بیشتر 
نگه دارد. کاملیاها از خاک های آهکی متنفر هس��تند. این خاک ها باعث زردشدن و توقف رشد 

گیاه می شوند.
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150. کاملیاهای�ی دارم ک�ه جوانه های زی�ادی دارند اما فقط یک ی�ا دو عدد از آنها 
باز می ش�وند. بقیه جوانه ها قهوه ای شده و سخت می ش�وند. در بهار و تابستان این 
درختچه ه�ا آفتاب صبحگاهی و در بعداز ظهر س�ایه دریافت می کنند. همچنین من 

به سختی آزالیاهایم را در این بستر کشت زنده نگه داشته ام. مشکل چیست؟

با توجه به اینکه آزالیاها نیز در این بستر کشت رشد 
خوبی ندارند حدس می زنم که خاک ش��ما به اندازه 
کافی اس��یدی نیست. هر دوگونه به خاک اسیدی 
نیاز دارند. خاک را برای تعیین pH آزمایش کنید. 
زمانی که شما pH خاک را بدانید تنظیم pH آسان 
خواهد بود. )به عنوان مثال س��ولفور، pH خاک را 

پایین می آورد.(
کاملیاها را در اوایل بهار با کودهایی که برای گیاهان اسیددوست تهیه شده است تغذیه کنید. 
درصورتی که درختچه ها نزدیک منزل شما هستند ممکن است خاک به دلیل آبشویی مواد معدنی از 
مواد ساختمانی با ساختار بتنی، قلیایی شود. در چنین مواردی درختچه را دور از منزل در یک بستر 
حفاظت شده قرار دهید که در صبح نور خورشید دریافت کند. به محل، مواد آلی اضافه کنید و طوقه 

را کمی باالتر در خاک قراردهید.

151. من دو سال قبل دو عدد کاملیا در دو طرف پله های ورودی کاشتم. اما برگ های 
آن شروع به پیچش کرده و کمرنگ شده اند. مشکل از چیست؟

ممکن اس��ت گیاهان آب کاف��ی دریافت نکرده اند. گیاهان جوان بع��د از انتقال، به دلیل اینکه 
ریشه هایش��ان محدود است به خشک شدن حساس هس��تند. کاملیاها را به طور منظم آبیاری 
کنی��د یا آنه��ا را دور از لبه بام قرار دهید، جایی که بارندگی کاف��ی را بتواند دریافت کند. مورد 
دیگر پله ها هس��تند، آیا آنها بتونی هستند و ریشه های کاملیا نزدیک آنهاست؟ اگر چنین است 
آهک از بتن به طور طبیعی آبش��ویی شده و ممکن است به کاملیاها صدمه بزند. برای پرورش 
کاملیا خاک اس��یدی الزم است. pH خاک را اطراف ریشه های کاملیا بررسی کنید. درصورت 
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لزوم خاک را با اضافه کردن سولفور، اسیدی کنید. 
اس��تفاده از مقدار کمی پیت ماس نیز ممکن است 
مؤثر باش��د. از کودهایی با پایه اس��یدی اس��تفاده 
کنی��د. عل��ت دیگر پیچ��ش برگ کاملی��ا ممکن 
اس��ت صدمه ناش��ی از علف کش ها باشد. آیا شما 
از علف کش های پهن برگ در چمن نزدیک به آن 

اس��تفاده کرده اید؟ کاملیاها ممکن اس��ت دزی از علف کش در اثر بادبردگی یا جذب از طریق 
ریش��ه دریافت کرده باشند. ریشه بسیاری از گیاهان چوبی چندین برابر بخش هوایی در داخل 
خاک گس��ترش می یابند و احتمال دارد که ریش��ه ها به محدوده چمن ها که در 4/5 تا 6 متری 

دورتر از گیاه قرار دارند برسند.

152. آیا کاملیا را می توان انتقال داد؟ زمان انتقال آن چه موقع است؟

بله، کاملیا انتقال پذیر اس��ت. برای موفقیت در کار 
بهتر اس��ت گیاه جوان را در اواخر زمستان یا اوایل 
بهار قبل از ش��روع رش��د جدید انتقال داد. به دلیل 
همیشه س��بز ب��ودن این گیاه، ت��ا جایی که ممکن 
اس��ت حجم توده ریش��ه را بزرگ در نظر گرفته و 
س��ریعًا انتقال دهید. مقدار زیادی مواد آلی از قبیل 

کمپوست، پیت و خاکبرگ به خاک اضافه کنید. از کاشت عمیق گیاه خودداری کنید. بن ساقه 
باید کمی باالتر از خاک اطراف قرار گیرد. درصورتی که درختچه بزرگ باش��د، به خوبی انتقال 
پیدا نمی کند. شاید هم بهتر باشد که گیاه جوانی را خریداری کرده و در محل جدید بکارید. در 

اثر مراقبت مناسب به زودی گیاه به اندازه مورد نظر خواهد رسید.

153. چه موقع و چگونه باید ذغال اخته شاخه قرمز را هرس کرد؟

در اواخر زمستان یا اوایل بهار، گیاه را هرس کنید. حدود یک سوم شاخه های قدیمی و ضخیم 
را قط��ع کنید تا رش��د جدید و قوی تحریک ش��ود. ش��اخه های جدید با ایج��اد رنگ قرمز در 
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پاییز و زمستان فضای سبز شما را تزئین خواهند کرد. 
شاخه های یکساله، رنگ قرمز پرحرارت و شعله مانندی 
ایجاد می کنند و به همین دلیل به آن ذغال اخته ش��اخه 
قرمز گوین��د )Cornus alba sibirica(. درصورتی که 
شما یک سوم شاخه های قدیمی را هر سال قطع کنید، 
ذغال اخته همیش��ه ش��اخه های قوی با رنگ روش��ن 

خواهد داش��ت. درصورتی که این گیاه رشد بیش ازحدی داشته باشد می توان به طورکامل از 15 
سانتی متری سطح زمین آن را قطع کرد. سپس شاخه های جدیدی تولید می کند.

154. زمانی ک�ه ما منزل جدیدمان را خریدیم تعداد زیادی درختچه با رش�د بیش از 
حد داش�ت. ما بس�یاری از آنها را هرس کرده و شکل دادیم. اما نمی دانم ذغال اخته 
چ�وب قرم�ز را در چه زمانی باید هرس کرد؟ آیا قب�ل و یا بعد از گلدهی باید اینکار 

را انجام داد؟

 )C. stolonifera( و نوعی ذغال اخته قرمز دیگر )Cornus alba sibirica( ذغال اخته شاخه قرمز
گل های سفید کوچکی تولید می کند اما برخالف ذغال اخته های گلدار، ارزش این نوع به خاطر 
شاخه های قرمزرنگ آنهاست. شاخه ها را در اواخر زمستان و اوایل بهار زمانی که آنها هنوز خواب 
هس��تند هرس کنید. ابتدا شاخه های مرده و آسیب دیده را حذف کنید. عالوه برآن ساالنه حدود 
یک سوم شاخه های قدیمی را قطع نمایید. شاخه های جدیدی که از سطح زمین جوانه می زنند 
رنگ قرمز روشن تری در زمستان خواهند داشت. همچنین شما می توانید ساالنه آنها را تا سطح 
زمین قطع کنید. بسته به موقعیت، ذغال اخته شاخه قرمز می تواند تا طول و عرض 3 متر رشد کند. 

         
C. alba                                                       C. stolonifera
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155. شمشاد سرخی دارم که برگ های آن در حال خشک شدن هستند. این گیاهان 
به صورت خطی، اطراف منزلم قرار گرفته اند و آب کافی نیز دریافت می کنند. مشکل 

چیست؟

شمش��اد س��رخ به خاطر دارا بودن برگس��اره پاییزه 
قرمز و درخش��انش ارزشمند اس��ت. اما در بعضی 
مناط��ق، ای��ن گی��اه تبدیل ب��ه گیاه��ی مهاجم 
می ش��ود. این گیاه به س��وختگی ب��رگ که در اثر 
دماهای باال ایجاد می ش��ود حس��اس اس��ت. این 
حالت معم��واًل در ش��اخه های جوان تر، ش��دیدتر 

اس��ت. اگرچه ش��ما گفتید ک��ه گیاهانتان آب کاف��ی دریافت می کنند، اما م��ن تصور می کنم 
مق��دار آن کافی نیس��ت. قرارگرفتن در نزدیک پی س��اختمان آنه��ا را در معرض دماهای باال 
قرار می دهد و خاک س��ریعًا خشک می شود. از مالچ و سیس��تم آبیاری قطره ای استفاده کنید.

156. آیا می توانید اطالعاتی راجع به شمش�ادی ک�ه حالت خزنده دارد، ارائه دهید. 
این گیاه در کل فضای س�بز حیاطم پخش ش�ده است من تصور می کنم که این نوع 

شمشاد یک گیاه پوششی است.

خزنده زمس��تانه یا Euonymus fortunei Greenlane  یک درختچه همیشه س��بز است که 
اغلب به عنوان یک گیاه پوشش��ی رش��د می کند. این گیاه به خوبی در سایه جزئی رشد می کند 
اما به س��ایه کامل هم مقاومت دارد. اگرچه گیاهان جوان ممکن اس��ت کوچک باش��ند اما در 
حال��ت بل��وغ به بلندی 1 ت��ا 1/2 متر و پهنای 1/8 متر می رس��ند.خزنده زمس��تانه  به حداقل 

دم��ای س��الیانه 12- ت��ا  درجه س��انتی گراد 
)zone 5-9( مق��اوم اس��ت. این گیاه��ان برای 
هر باغی مناس��ب نیس��تند. آنها در بعضی مناطق 
حال��ت مهاج��م پیدا ک��رده و ممکن اس��ت حالت 
وحش��ی پیدا کنند و از فضایی که برایشان تعریف 
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ش��ده خارج ش��وند. می توانید از تولیدکنندگان محلی برای معرفی گیاه مناسب کمک بگیرید.

157. م�ن ی�ک آبوتیل�ون )Abutilon( دارم ک�ه گرفتار تریپس شده اس�ت. ترجیح 
می دهم از مواد ارگانیک برای کنترل آفات استفاده کنم، مخصوصًا چنین گیاهی که 

مرغ های مگس آن را دوست دارند.

تریپ��س جزو آفاتی اس��ت ک��ه به س��رعت تکثیر 
می شود. اینکه ش��ما از چه موادی استفاده می کنید 
ممکن اس��ت چندان مهم نباشد. اما روشی که شما 
اس��تفاده می کنید می تواند موفقیت و شکست شما 
را تعیی��ن کند. تریپس ها می توانند توس��ط محلول 
صابونی با پایه روغنی و آب از بین بروند. می توانید 

از صابون های حش��ره کش استفاده کنید. زمانی که هوا خنک است محلول پاشی را انجام دهید 
تا روغن برگس��اره را نس��وزاند. تریپس ها چس��بنده هستند و محلول پاش��ی معمواًل تخم های 
آنه��ا را از بین نمی برد و حش��رات بالغ می توانند به س��وی گیاهان اطراف ف��رار کنند. گیاهان 
مس��تعد به تریپس را هر س��ه یا پن��ج روز یک بار از نظر هر نوع آس��یب جدید دقیقًا بررس��ی 
کنی��د. بعض��ی از گونه های تریپس ب��ه گل ها و برگ ه��ا صدمه می زنند و آنه��ا را بی رنگ و 
یا نقره ای می کنند، س��بب پژمردگی می ش��وند و یا ذرات ریز قرمز–س��یاهی روی آنها ایجاد 
می کنن��د. س��ایرین به جوانه گل صدمه می زنند به طوری که گل ها قهوه ای ش��ده یا بدش��کل 
می ش��وند. کنترل به روش ارگانیک روش��ی متفاوت نس��بت به س��ایر روش  های کنترل آفات 
نیس��ت. ممکن اس��ت محلول صابونی مرغ مگس را اذیت کند چون س��بب تغییر طعم ش��یره 
گیاه��ی می ش��ود. مبنای اولی��ه در باغبانی ب��ه روش ارگانیک کمک به خود گیاه اس��ت. باید 
اطمین��ان پیدا کرد که خاک دارای زهکش خوبی اس��ت و آبیاری گیاهان طبق برنامه منظمی 
انجام می ش��ود. ریش��ه های غرقاب شده یا خشک، تنش به گیاه وارد می کند و گیاه را به حمله 
تریپس ها مس��تعد می نماید. مطمئن ش��وید که گیاه به مقدار کافی نور دریافت می کند. گیاهان 
حس��اس را به طور منظم بازدید کنید و درصورت لزوم جوانه ها و برگ های آلوده را قطع کنید.
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158. امس�ال بهار یاس زردم به گل نرفت درحالی که س�ال گذش�ته گلدهی خوبی 
داشت. مشکل در چیست؟

گل ن��دادن یاس زرد می توان��د دالیل متعددی 
داش��ته باش��د. در زمس��تان های خیلی س��رد، 
جوانه ه��ای گل ی��اس زرد از بین می روند و در 
به��ار آینده، گلدهی نخواهد ب��ود. گاهی اوقات 
جوانه های گل��ی که بیرون از برف قرار دارند از 
بین می روند، درحالی که جوانه هایی که نزدیک 
س��طح زمین قرار دارند، به دلی��ل قرارگرفتن در 

داخل برف که همانند یک عایق عمل می کند باقی می مانند. دو رقم از یاس زرد که جوانه های 
گل آن مقاومت بیش��تری دارد Northern sun و Meadowlark هستند. این ارقام حتی در 
دماهای کمتر از34- تا 37- درجه س��انتی گراد هم گل خواهند داد. هرس نامناس��ب نیز یکی 
دیگر از دالیل کاهش گلدهی یاس زرد اس��ت. گل های یاس زرد روی رشد سال قبل تشکیل 
می ش��ود بنابراین هرس باید بالفاصله بعد از ازبین رفتن گل ها انجام شود. درصورتی که هرس 

دیرتر در تابستان یا پاییز انجام شود جوانه های گل سال بعد از بین خواهند رفت.

159. درختچه سه رنگ را چگونه می توان تکثیر کرد؟

س��ه رنگ )Photinia( درختچه یا درختی همیشه س��بز متعلق به خانواده Rosaceae با ارتفاع 
5 تا 12 متر اس��ت. این گیاه بومی چین اس��ت و معمواًل با پیوند بر روی پایه درخت به تکثیر 
می ش��د. اما با گرفتن قلمه از ش��اخه های س��خت در تابس��تان و قراردادن آنها در شاس��ی نیز 

می توانید آنها را ریش��ه دار کنی��د. این درختچه 
همیشه س��بز با برگ های زیبا که در طول سال 
به س��ه رنگ س��بز، نارنجی و قرمز متمایل به 
قهوه ای تغییر می یابد در طراحی فضای س��بز و 

پارک ها مناسب می باشد.
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160. آیا زرش�ک فرنگی همان زرشک زینتی است؟ لطفًا در مورد شرایط نگهداری و 
تکثیر آن راهنمایی کنید.

ماهونیا )Mahonia( یا زرشک فرنگی متعلق به 
خانواده زرشک است و ش��باهت زیادی با جنس 
زرش��ک دارد. ب��ا ای��ن تفاوت اصل��ی که جنس 
ماهونی��ا دارای ب��رگ های متقابل و س��اقه های 
بدون خار اس��ت. برگ ه��ای آن پرمانند خاردار، 
بزرگ به طول 46 س��انتی متر است. سطح رویی 

برگ ها س��بز- آبی  مایل به خاکستری و س��طح زیرین برگ سبز مایل به زرد کمرنگ است. 
گل های زرد لیمویی معطر آن در اواخر زمستان بر روی خوشه هایی به طول 15-7/6 سانتی متر 
ظاهر می ش��ود. میوه های آن ش��بیه خوشه انگور است که در ابتدا سبز است و بعد به رنگ آبی 
تیره در می آید. ماهونیا در برابر یخبندان مقاوم می باش��د و به خاک خوب زهکشی شده غنی از 
هوموس و محل های آفتابی یا س��ایه و آفتاب نیاز دارد. ازدیاد آن از طریق کش��ت بذر در پاییز 

یا قلمه در تابستان صورت می گیرد.

161. من عاش�ق عطر گاردنیا هس�تم. آیا پیشنهاداتی برای پرورش بهترین نوع آنها 
دارید؟

گاردنیاها از نظر اندازه، مقاومت به سرما، نیاز نوری و زمان و چگونگی گلدهی متفاوت هستند. 
بنابراین بهتر است ارقامی را انتخاب کنید که با اقلیم و موقعیت شما تناسب داشته باشد.

• گاردنیای آپارتمانی 'White Gem' به بلندی  س��انتی متر می رسد و برای گلدان های 	
داخلی گزینه مناس��بی است. گاردنیای پاکوتاه یا 'Radicans' کوچک، اغلب بیش از 60 
سانتی متر رشد می کند و می تواند در داخل گلدان به صورت یک گیاه پوششی کاشته شود.

• گاردنیای همیشه گلدار 'Veitchii' گونه مشهوری برای نگهداری در گلدان های فضای 	
درونی یا فضای بیرونی در محیطی س��ایه اس��ت. به صورت یک درختچه تا ارتفاع 1/2 تا 
1/5 متر رشد می کند. واریته های جدیدتر کمی بزرگتر هستند و گل های بزرگتری دارند.
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• 'Mystery' نیاز به نور کامل خورشید دارد، تا ارتفاع 1/8 تا 2/4 متر رشد می کند.	
• 'Kleim's Hardy' یا 'Daisy' هر دو تا ارتفاع 1 متر رشد می کنند و اغلب تا دمای 12- 	

درجه س��انتی گراد مقاومت دارند. در گوشه ای حفاظت ش��ده باید آنها را پرورش داد مثاًل 
روبروی ضلع شرقی منزل.

'White Gem ' ' Radicans ''Veitchii' 'Mystery'

162. لطفًا در مورد نیازهای گاردنیا توضیح دهید؟

گاردنیاهای بومی چین، درختچه های همیشه سبز و نیمه گرمسیری هستند که در فضای بیرون تا 
حداقل دمای سالیانه 17- درجه سانتی گراد مقاومند )Zone 7( و در محدوده وسیعی از کالیفرنیا 
و س��واحل شمال غرب انتش��ار دارند. در زمستان های مالیم، گاردنیا به خاک اسیدی نیاز دارد. 
اگر ش��ما یک یا دو نیازش��ان را برآورده نکنید آنها دچار مشکل می ش��وند. گاردنیا را می توان 
در گلدان پرورش داد و در زمس��تان آن را در فضای داخل نگهداری کرد و در بهار به فضای 
بیرون انتقال داد. در مناطقی که زمس��تان مالیم دارند و خاک قلیایی اس��ت گاردنیا را می توان 

در گلدان هایی که با خاک اسیدی پر شده است، پرورش داد. 
این خاک اس��یدی می تواند شامل پیت ماس اسفاگنوم باشد 
و آنها را می توان در طول س��ال در فضای بیرونی نگهداری 
کرد. اما زمانی که شما  گاردنیا را پرورش می دهید مهم است 
که بدانید چه مش��کالتی در آن معمول است و چه راههای 
س��اده تری برای پیش��گیری قبل از درمان آنه��ا وجود دارد.
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زرد شدن برگ ها
دماهای خنک خاک ) دمای زیر  درجه س��انتی گراد( در طول فصل رش��د یا pH باالی 6/5 
می تواند س��بب زرد ش��دن برگ گاردنیا شود. بنابراین گیاه نمی تواند مواد غذایی کافی را جذب 

کند، حتی زمانی که این مواد غذایی وجود داشته باشند.
 گاردنیاهایی که در فضای بیرونی پرورش پیدا می کنند اغلب برگ های زرد اندکی در زمستان 
تولید می کنند که کاماًل طبیعی اس��ت. اما زمانی که ش��ما برگ های زرد را در طول تابستان یا روی 
گیاهانی که در فضای درونی پرورش می یابند مش��اهده می کنید باید سریعاً اقدام پیشگیرانه انجام 
دهید. بهترین درمان برای برگ های زرد، تغذیه گیاهان با کود مناس��ب آزالیا است که محتوی سه 
عنصر غذایی مهم ) شامل نیتروژن، فسفر و پتاسیم( می باشد و همچنین سولفور که به اسیدی کردن 
خاک کمک می کند. حتی اگر شما هیچ برگ زردی را هم نبینید گاردنیاها را هر ماه در طول تابستان 

و حداقل یکبار در طول زمستان تغذیه کنید. 
 برگ های زرد ممکن است نشانه ای از آبیاری بیش از حد یا آلودگی با نماتدهای ریشه باشد. 
می توانید از پایه های مقاوم به نماتد اس��تفاده کنید ولی متأسفانه این پایه ها به دمای زیر 2- درجه 

سانتی گراد مقاوم نیستند. 

ریزش برگ
گاردنیاهایی که برگ های س��بز تیره جذابی دارند در زمینه تولید گل دچار مشکالتی می شوند. 
مخصوصًا اگر گیاه در فضای درونی پرورش پیدا کند. تش��کیل جوانه های گل و سپس سقوط 
آنها قبل از باز شدن موضوع بسیار آزاردهنده ای است. دلیل آن می تواند نور خیلی کم یا آبیاری 

بیش از حد، دماهای باال یا رطوبت اندک باشد.
در اواخر بهار و پاییز به گاردنیا توجه بیشتری داشته باشید. زمانی که گاردنیا احتمال زیادی دارد 
که به گل برود گیاه را در محلی قرار دهید که نور صبحگاهی و دمای خنک شبانگاهی را دریافت 
می کند. یک اتاق اضافه، جایی که از ورود هوای گرم می توان جلوگیری کرد اغلب مکان خوبی است. 
خاک را هر روز یا هر دو روز بررسی کنید و آن را در تمام زمان ها اندکی مرطوب نگه دارید ) البته نه 
خیلی خیس( و اجازه دهید رطوبت هوا اطراف گیاه حفظ شود. زمانی که گل ها باز می شوند گیاه را به 
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اتاق دلخواه انتقال دهید تا از عطر آن لذت ببرید. با اسپری کردن گیاه هر 6-4 هفته با حشره کش 
صابونی، از طغیان حشراتی مثل شته، کنه تارعنکبوتی، سپردارها و سایر حشرات کوچک جلوگیری 
کنید. اگر شما گاردنیا را در تابستان در گلدان، در فضای بیرونی پرورش می دهید سعی کنید گیاهان 
را همیش��ه بررسی کرده و قبل از انتقال آنها به فضای درونی آنها را با محلول حشره کش صابونی 

محلول پاشی کنید. 

163. من عاش�ق گل های بزرگ ختمی گرمس�یری  هس�تم. برای پرورش آن چه باید 
کرد؟

ختمی گرمسیری )Hibiscus rosa-sinensis( در طول فصل رشد به شما گل هایی به رنگ 
زرد، نارنجی، صورتی و قرمز هدیه می دهد. به حداقل دمای سالیانه 4 تا 6- درجه سانتی گراد 
مقاوم است )Zone 9-1(.  گلدهی آن ماه ها طول می کشد. این گیاه باید در طول فصل سرد، 

در فضای درونی نگهداری شود. در ادامه به نکاتی جهت حفظ سالمت آن اشاره می شود.
• خاک: ختمی گرمسیری در گلدانی بزرگ با مخلوط خاکی سبک و با کیفیت قابل پرورش 	

است.
• محل: گلدان را در محلی آفتابی قرار دهید. ختمی گرمس��یری به حداقل 6 س��اعت نور 	

مستقیم خورشید در روز نیاز دارد.
• دما: ختمی گرمسیری دمایی بین 15 و 32 درجه سانتی گراد را ترجیح می دهد. گیاهانتان را 	

زمانی که دمای ش��بانه به حدود 10 تا 13 درجه سانتی گراد می رسد به فضای درون انتقال 
دهید.  قرار گرفتن در دماهای 1- درجه س��انتی گراد و پایین تر از آن می تواند کاماًل گیاه 

را از بین ببرد. دماهای باالتر از 32 درجه سانتی گراد می تواند سبب ریزش جوانه ها شود.
• آب: در طول فصل رش��د ختمی را آبیاری کنید. خاک باید مرطوب و نه خیس باش��د. آب 	

خیلی زیاد یا خیلی کم می تواند گیاه را از بین ببرد. 
• کودده��ی: ختم��ی را به طور منظم تغذیه کنید. در گیاهان گلدانی با اس��تفاده از کودهای 	

مایع به صورت هفتگی یا با اس��تفاده از کودهای گرانوله با رهاس��ازی تدریجی به صورت 
ماهانه گیاه را تغذیه کنید. برخالف بسیاری از گیاهان گل دهنده که به کودهایی با فسفر 
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زیاد نیاز دارند، ختمی در طول دوره گلدهی به کودی با پتاس��یم باال نیاز دارد. بسیاری از 
باغبان ها ترجیح می دهند از کودهایی به نسبت 20-20-20 استفاده کنند.

• کنترل آفت: فقط از حشره کش هایی استفاده کنید که مناسب ختمی هستند به دلیل اینکه 	
بعضی از مواد شیمیایی می تواند به گیاه صدمه بزند. چند ساعت قبل از کاربرد حشره کش 

گیاه را آبیاری کنید تا مطمئن شوید که گیاه در شرایط تنش قرار ندارد. 

164. من تابس�تان گذش�ته یک ختمی زیبا خریدم که در تمام فصل گل داشت. در 
پاییز گیاه را به خزانه درونی انتقال دادم و بهار دوباره آن را به فضای بیرونی آوردم. 
برگ های آن زیبا هس�تند اما هیچ گلی ندارد. حتی به آن کود هم دادم اما فایده ای 

نداشت. چکار باید انجام دهم؟

ممکن است باغ در تابس��تان به آهستگی گرم 
ش��ود. ختم��ی گرمس��یری در ش��رایط گرم و 
مرطوب رش��د می کند. زمانی که ش��رایط سرد 
باش��د گی��اه ممکن اس��ت برگ ه��ای جذابی 
ایج��اد کن��د اما به کندی ش��روع ب��ه گلدهی 

می نماید. جوانه های گل ختمی به تنش های محیطی، بس��یار حس��اس هس��تند. آنها وقتی دما 
افزایش پیدا می کند ممکن اس��ت س��قوط نماین��د. بنابراین در طول دوره های گ��رم باید آنها را 
در س��ایه نگهداری کرد. حش��رات، کمبود و یا زیادی آب نیز ممکن اس��ت س��بب ریزش جوانه 
ش��ود. احتم��ال ری��زش جوانه های ختم��ی پرپر بیش��تر از انواعی ب��ا گل های منفرد اس��ت.
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165. م�ن ی�ک ختمی ب�ه بلندی 1/8 متر دارم ک�ه به نظر می رس�د به دلیل دماهای 
یخبندان در زمستان، از بین رفته است. من شنیده ام که تا بهار نباید آنرا قطع کرد 
و امی�دوارم که بتواند به زندگی برگردد. آیا این موضوع صحیح اس�ت و چگونه باید 

اینکار را انجام داد؟

مقدار و زمان هرس ختمی به این بس��تگی دارد که شما چه 
نوع ختمی دارید و در کجا زندگی می کنید؟

ختمی های گرمسیری  )Hibiscus rosa-sinensis( به 
حداقل دمای س��الیانه 4 تا 6- درجه سانتی گراد مقاوم هستند 
 )zone 9-11(. ام��ا اگ��ر دم��ای زمس��تان به زی��ر 6- درجه 
سانتی گراد برسد و شما یک ختمی گرمسیری داشته باشید، گیاه 

احتمااًل از بین خواهد رفت. اما می توانید تا بهار منتظر بمانید شاید نشانه هایی از جوانه زنی را ببینید. 
گاهی اوقات شاخه ها از بین می روند اما شاخه های جدید از بن گیاه بیرون خواهند آمد. منتظر بمانید 
تا هوا در بهار گرم شود سپس از جایی که رشد سالم و جدید خارج می شود هرس کنید. ختمی مقاوم 
 )zone 4-9( به حداقل دمای سالیانه 1- تا 34- درجه سانتی گراد مقاوم است )H. moscheutos(
و ریشه آن مقاومت دارد. گیاهانی که به طور کامل از بین رفته اند را می توانید از 5 سانتی متری سطح 
زمین در اواخر پاییز یا اوایل بهار قطع کنید. شاخه های جدید در اواخر بهار بعد از اینکه هوا گرم شد 

از طوقه خارج خواهند شد.

166. من یک هورتانسیا دارم که 10 سال قبل آن را کاشتم. این گیاه هر سال زیباتر 
می شود، اما هرگز گل نداده است. چه کار باید کرد؟

گل ندادن هورتانس��یا دالیلی دارد. موارد ذیل را بررسی کنید و در صورت وجود مشکل، آن را 
برطرف کنید تا گیاهتان گل دهد.

• آیا گیاه نور خیلی کمی دریافت می کند؟	
• آیا گیاه در جایی کاش��ته شده اس��ت که دماهای زمس��تانه جوانه گل ها را از بین می برد؟ 	

)گیاهان ممکن است سالم به نظر برسند(.
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• آیا این رقم مناس��ب منطقه ش��ما نیس��ت؟ 	
تعدادی از هورتانس��یاها کمتر از دیگران به 

سرما مقاوم هستند.
• آیا گیاه در زمان نامناسب هرس شده است؟ 	

اگر ش��ما گیاه را در اواخر تابس��تان، پاییز یا 
زمستان هرس کنید ممکن است جوانه های 

گل را حذف کنید. هورتانسیای برگ بزرگ )Hydrangea macrophylla( را درست بعد 
از گلدهی هرس کنید.  هورتانسیای خوشه افشان )H. paniculata( و هورتانسیای بدون 

کرک )H. arborescens( را در اوایل بهار هرس کنید.
• آیا گیاه خیلی کم یا خیلی زیاد کود دریافت کرده است؟ بررسی کنید و مشکل را برطرف 	

کنید.

167. من یک هورتانسیای آبی دارم که به صورت گلدانی از مغازه گل فروشی خریده ام 
و در پنجره آشپزخانه ام قرار دادم. آیا می توان گیاه را در حیاط کاشت. من یک محل 
مناسب برای کاشت آن دارم. لطفًا در مورد زمستان گذرانی گیاه نکاتی را ارائه دهید.

اگر ش��ما در منطق��ه ای با حداقل دمای س��الیانه 
17- ت��ا 23- درجه س��انتی گ��راد )Zone 6( یا 
گرمتر زندگی می کنید، هورتانسیای آبی را باید در 
زمس��تان محافظت کنید. در مناطق سردتر، گیاه 
احتمااًل تا س��طح زمین از بی��ن خواهد رفت و در 
فضای س��بز، گلدهی نخواهد داش��ت. گیاه را در 

بهار بعد از برطرف ش��دن دماهای طوالنی یخبندان بکارید. این گیاه محلی نیم س��ایه، خاک 
غنی از مواد آلی مثل خاک برگ و کمپوست، مرطوب و با زهکش مناسب نیاز دارد. با پرورش 
این گیاه در خاک اسیدی ) pH( رنگ گل ها آبی خواهد ماند. برای اسیدی کردن خاک 
اطراف هورتانس��یا، زمانی که حفره کاش��ت را آماده می کنید به خاک سولفات آهن اضافه کنید. 
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)درصورتی که شما مستقیمًا به سطح خاک این مواد را بیافزایید مقداری طول می کشد تا عمل 
کن��د.( برای داش��تن گل های صورتی خ��اک را قلیایی کنی��د ) pH(. حفاظت در طول 
زمستان به این بستگی دارد که هورتانسیا در کجا قرار گرفته است؟ اگر در محلی حفاظت شده 
قرار دارد الزم نیس��ت کار خاصی انجام دهید ولی اگر در محلی حفاظت ش��ده نیست مالچ دهی 

اطراف گیاه می تواند مفید باشد.

168. آیا باید ش�اخه های هورتانس�یا را در به�ار هرس کرد؟ آنها رش�د کمی دارند 
اما همس�رم اصرار دارد که هرس کردن باعث بهتر ش�دن آن می ش�ود؟ توصیه شما 

چیست؟

ش��ما چه هرس بکنید و چه نکنید هورتانس��یا گل خواهد داد، اما برای داشتن گل های بزرگتر 
و ظاه��ری تمیزتر هر چند وقت، باید آنها را مورد رس��یدگی قرار دهید. زمان هرس بس��ته به 
 Hydrangea( نوع هورتانس��یایی دارد که ش��ما پرورش می دهید. هورتانس��یای برگ بزرگ
macrophylla( بعد از گلدهی در تابس��تان باید هرس ش��ود چون جوانه های سال آینده روی 

رشد سال قبل تشکیل می شوند. هرس بهاره سبب از بین رفتن گل های تابستانه می شود مگر 
اینکه شما منتظر بمانید که جوانه ها نمایان شوند و سپس قسمت هایی را که فاقد حیات است، 
هرس کنید. از هرس دیرهنگام نیز اجتناب کنید، زیرا ممکن است شاخه ها فرصت کافی برای 
مقاوم شدن قبل از یخبندان را نداشته باشند. شاخه های قدیمی را حذف کنید و اجازه دهید که 
نور و هوا به داخل بوته جریان پیدا کند. ساقه های جدید و ضخیم و تعدادی از شاخه های قدیمی 
را نگه دارید و ش��اخه های بیمار که فاقد رشد س��بزرنگ هستند، هرس کنید. نوک شاخه های 
 مرده و بدون گل را قطع کنید تا رش��د جدید زیر محل برش تحریک ش��ود. هورتانس��یای نرم
)H. arborescens( و هورتانسیای خوشه ای )H. paniculata( روی چوب جدید گل می دهد 
و بنابراین نیازمند روش هرس متفاوتی نسبت به هورتانسیای برگ درشت است. تمام ساقه های 
هورتانسیای نرم را تا 15 تا 30 سانتی متری سطح زمین در بهار هرس کنید. هرس خوشه های 
هورتانسیا در اوایل بهار سبب تولید گل های بزرگتر می شود. دو جوانه از انتهای ساقه را هرس 
کنید و شاخه هایی را که باعث به هم ریختگی ظاهر گیاه می شوند نیز حذف کنید. گاهی اوقات 
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 )H. paniculata Grandi�ora( با افزایش س��ن و انجام هرس اصولی، نوعی از هورتانس��یا
به صورت یک درخت تا ارتفاع 6 متر رش��د می کند. ه��رس کردن برای بقای این گیاه چندان 

پراهمیت نیست. اگر این گونه ها هرس نشوند تبدیل به درختچه های بزرگ خواهند شد.

                                           
 H. macrophylla                    H. arborescens                          H. paniculata          

169. چطور می توان هورتانسیا را پرورش داد؟ برای گلدهی خوب به چه مراقبت هایی 
نیاز دارد؟

گل ه��ای آبی یا صورتی جذاب هورتانس��یای برگ ب��زرگ )Hydrangea macrophylla( آن را 
گیاهی مناس��ب برای باغ ها کرده اس��ت. برای حفظ گلدهی هورتانس��یا دس��تورالعمل ذیل را 

رعایت کنید:
• هورتانسیای برگ بزرگ را در خاکی با زهکشی مناسب و غنی از مواد آلی بکارید. خاک 	

خیس و مرطوب ممکن است سبب پوسیدگی ریشه و مرگ گیاه شود.
• هورتانسیا را در محلی بکارید که در صبح نور آفتاب و در بعدازظهر سایه دریافت کند.	
• گیاه را آبیاری کنید. مخصوصًا در طول دوره های خش��کی، زیرا هورتانسیای برگ بزرگ 	

به خشکی مقاوم نیست.
• در زمانی ک��ه گیاه به گل رفته اس��ت آن را 	

خریداری کنید چون با دیدن گل آن مطمئن 
می ش��وید چ��ه می خواهید؟ هورتانس��یای 
برگ بزرگ به چند ش��کل در دسترس است. 
هورتانس��یای Mophead گل ه��ای پهن، 
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توپی ش��کل و عقیم تولید می کند. هورتانس��یای Lacecayo در ظاهر پهن تر و روشن تر 
است. گل های خارجی پررنگ تر و عقیم و گل های داخلی کمرنگ تر و بارور هستند.

• آب و هوای منطقه خود را بررسی کنید. هورتانسیای برگ بزرگ به حداقل دمای سالیانه 	
1- ت��ا 23- درج��ه س��انتی گراد مقاوم اس��ت )Zone 6-9( . در مناطق س��ردتربه دلیل 
زمستان های س��خت، جوانه های گل از بین خواهند رفت، درنتیجه گلی به وجود نخواهد 
آمد. هرچند با معرفی Endless summer اولین گزینش هورتانسیای برگ بزرگ که در 
حداقل دمای سالیانه 28- تا 34- درجه سانتی گراد قابل کشت است امیدی برای باغبان هایی 
که در مناطق س��ردتر هستند ایجاد شد. این گیاه مقاوم به سفیدک، روی شاخه های جدید و 
قدیمی گل می دهد. حتی اگر  در فصل س��رد تا طوقه خشک شود می تواند روی رشد جدید 
گل بدهد. این گیاه گل های 10 تا 15 سانتی متری به رنگ آبی در خاک اسیدی و صورتی در 

خاک قلیایی تولید می کند.

170. من یک هورتانس�یای گلوله برفی سال گذش�ته خریدم، گیاه در زمستان باقی 
ماند اما در تابستان به گل نرفت. مشکل در چیست؟

هورتانس��یای بدون ک��رک )ن��رم( گلوله برف��ی )Hydrangea arborescens( خاک غنی با 
زهکش مناس��ب نیاز دارد که به طور مداوم مرطوب بماند. این گیاه در صبح به نور خورش��ید و 
در بعدازظهر به س��ایه و یا در تمام طول روز به نور س��ایه- آفتاب نیاز دارد. هرچه نور بیشتری 
در صب��ح دریاف��ت کند، بهتر گل می دهد. امکان دارد که گیاه ش��ما هنوز خ��ود را با موقعیت 
جدیدش سازگار نکرده باشد و بیشتر انرژی اش را صرف رشد ریشه  کند تا تولید گل و احتمال 

دارد که سال دیگر گل بدهد. کود نیتروژنی بیش 
از ح��د یا هرس نامناس��ب می تواند باعث کاهش 
گلدهی ش��ود. گل های هورتانس��یای گلوله برفی 
روی چوب جدید به وج��ود می آید بنابراین هرس 
در اواخر بهار یا اوایل تابس��تان گل های سال بعد 

را از بین خواهد برد. 
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171. گل های خشک ش�ده روی هورتانسیا را که از س�ال قبل باقی مانده اند آیا باید 
هرس کرد؟

س��اقه های گل های خشک شده را درست از روی 
جوان��ه برگ قط��ع کنید. مراق��ب جوانه های گل 
امس��ال باش��ید. می توانید گل های خشک شده را 
کمپوس��ت کنید و یا درصورتی که ش��کل و ظاهر 
مناسبی دارند به عنوان گل خشک از آنها استفاده 

کنید.

172. نیاز نوری هورتانس�یا به چه مقدار اس�ت، من یک هورتانس�یا دارم که در نور 
کامل خورشید دچار پژمردگی شده است. 

بس��یاری از هورتانسیاها نور کامل خورشید تا سایه جزئی نیاز دارند، اما آنها محلی را که شدت 
گرما زیاد باش��د یا به سرعت خشک شود نمی پس��ندند. هورتانسیاهای جدید کاشته شده نسبت 
به آنهایی که کاماًل مس��تقر ش��ده اند نسبت به نور شدید و خشکی حساس هستند. زیرا سیستم 
ریش��ه ای آنها به حد کافی گسترش نیافته است. اگر هورتانسیا در زیر بام قرار داشته باشد ممکن 
 اس��ت ش��دت نور کمتری دریافت کند هرچند قرار داش��تن گیاه در این محل سبب می شود که

گی��اه رطوبت کمت��ری نیز دریافت کند. گیاه��ان را به خوبی آبیاری و مالچ ده��ی کنید. اینکار 
می تواند در شرایط خشکی گیاه را حفظ کند.

173. هورتانس�یای برگ بلوطی ام چهار س�ال است که گل نداده است. طول و عرض 
این گیاهان حدود 1/5 متر اس�ت. من آنها را به طور قابل توجهی در بهار هرس کردم. 

آنها در محلی نیم سایه قرار دارند؛ مشکل در چیست؟

راه حل آن خیلی آس��ان است. هرس کردن را ادامه ندهید. با هرس هورتانسیای برگ بلوطی 
)Hydrangea quericifolia( در بهار، شما جوانه های گل را قبل از اینکه شانسی برای تولید 
گل داشته باشند قطع کرده اید. هورتانسیای برگ بلوطی را فقط در تابستان، درست بعد از بین 
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رفتن گل ها هرس کنید. هرچند هورتانس��یای برگ بلوطی مقداری سایه را ترجیح می دهد اما 
س��ایه ش��دید می تواند از گلدهی آن جلوگیری کند. مطمئن شوید که گیاه حداقل نیمی از روز 

نور خورشید را دریافت می کند.

           

174. آیا می توان هورتانسیا را به صورت یک گیاه آپارتمانی نگهداری کرد؟

اگرچ��ه هورتانس��یای برگ ب��زرگ گلدان��ی )Hydrangea macrophylla( در بهار همراه با 
گیاهان آپارتمانی فروخته می شود، اما این درختچه برای رشد در فضای داخلی مناسب نیست. 
مگر اینکه شما یک گلخانه یا گرمخانه خانگی داشته باشید. معمواًل این گیاه به عنوان یک گیاه 

هدیه فروخته می ش��ود و می توانید بعد از اتمام گلدهی 
آن را در فضای بیرون بکارید. در فضای بیرون گیاه به 
خاکی با زهکش مناس��ب و محلی آفتابی نیاز دارد و در 
س��اعات گرم بعدازظهر باید در سایه قرار گیرد. بسیاری 
از هورتانس��یاها فق��ط یک فص��ل گل می دهند. ارقام 
جدیدت��ر مثل Endless summer در طول تابس��تان 

گل دارند.
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175. بهترین راه برای خشک ش�دن گل های هورتانسیا برای تزئین در فضای داخلی 
چیست؟

هورتانس��یا به آس��انی خشک می ش��ود. گل های 
هورتانس��یا را در هر مرحله از سبز تا قهوه ای بسته 
به اینکه شما چه رنگی را می پسندید انتخاب کنید. 
تمام برگ های ساقه را قطع کنید و آن را به صورت 
وارون��ه و جدا از هم در محلی خش��ک، گرم و در 
هوای باز قرار دهید تا به طور کامل خش��ک شود. 

برای محافظت قس��مت س��بز گل، قبل از خش��ک ش��دن آن را در کاغذ بپیچید. شما همچنین 
می توانید قبل از خش��ک ش��دن آنه��ا را در گلدان بگذارید و از زیبای��ی آن لذت ببرید و یا اینکه 

به سادگی آنها را روی گیاه نگه دارید و بعد از خشک شدن آنها را جمع آوری کنید. 

176. من تعدادی س�رو کوهی دارم که بیش از حد رشد کرده اند. اگر آنها را تا سطح 
زمین قطع کنم آیا دوباره رشد خواهند کرد؟

هرس ش��دید به احتمال زیاد گیاه را از بین خواهد 
برد. درصورتی که شما بخواهید اندازه سرو کوهی را 
کاهش دهید باید این کار را به تدریج و در طول سه 
س��ال انجام دهید. س��رو کوهی را می توان تا بافت 
س��بزرنگش قطع کرد. اما از بریدن چوب قدیمی تر 
که فاقد برگ های س��بز اس��ت بای��د اجتناب کرد. 

به خاطر داشته باشید برای به حداقل رساندن میزان هرس الزم است ارقامی را انتخاب کنید که 
بیش از فضایی که برای آنها در نظر گرفته شده است رشد نکند. درصورتی که تمایل دارید انواع 
جدیدی را جایگزین کنید بهتر است درختچه را در طول اولین سال های رشد، هرس کرد و شکل 

داد و اندازه دلخواه آنها را حفظ نمود. 



زينت   131    درختچهها و درختان

177. م�ن با خرید منزلم صاحب ردیفی از بوته های یاس خوش�ه ای به بلندی 3/5 تا 
4/5 متر ش�ده ام. به خاطر وجودشان خیلی خوش�حالم اما آنها به ندرت گل می دهند. 
بع�د از گلده�ی، آنها را هرس کردم اما گل ها کوچک هس�تند و دوام کمی دارند. به 

نظر شما چکار باید بکنم؟

اگر گیاهان شما خیلی قدیمی هستند ممکن است 
جزو انواعی باش��ند که به ط��ور طبیعی گل هایی 
کوتاه عم��ر و کوچک تولید می کنن��د. با این وجود 
می توانید برای بازجوان س��ازی یاس خوش��ه ای و 
افزایش ش��کوفه دهی آن در آینده ن��کات زیر را 

مدنظر قرار دهید:
• یاس خوش��ه ای خاک کمی قلیایی را ترجیح می دهد. درصورتی که خاکتان اس��یدی است 	

می توانید کمی به آن آهک اضافه کنید تا خاک، خنثی تا کمی قلیایی شود.
• با توجه به اینکه گیاه به مدت طوالنی در یک محل قرار گرفته اس��ت حتماً با اس��تفاده از 	

کودهای 10-10-10 آن را تغذیه کنید.
• یاس خوش��ه ای باید به مقدار کافی نور خورش��ید دریافت کند، چون در نور کامل بهتر گل 	

می دهد. بنابراین درصورتی که گیاهان اطراف روی آنها را س��ایه کرده اند، رش��د اضافی را 
هرس کرده تا گیاه نور بیشتری دریافت کند. 

• درصورتی که گیاهان بلند و قدیمی هستند یک سوم قدیمی ترین وضخیم ترین ساقه ها را تا 	
سطح زمین قطع کنید. این کار را برای بیش از 2 سال تکرار کنید تا کل درختچه جوان شود.

• روش هرس ش��دید قطع شاخه ها تا حدود 15 س��انتی متر در اسفندماه است تا رشد جدید 	
تحریک شود. در سال بعد سالم ترین شاخه ها را انتخاب کنید تا ساختار درختچه ای جدید را 
تشکیل دهد. ساقه های باقی مانده را تا 0/5 سانتی متر باالی جوانه ها هرس کنید تا تشکیل 
ش��اخه های جانبی را تحریک کند. اگر هرس شدید باشد سبب می شود که در فصل بعد و 
حتی فصل های بعد از آن هیچ گلی تش��کیل نش��ود. اما گیاه در سال های آینده بیشتر گل 

خواهد داد.
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178. آی�ا راهی هس�ت که بتوان یاس خوش�ه ای را در گلدان طوری نگهداش�ت که 
پژمرده نشود؟

بهترین زمان برای قطع گل های یاس خوش��ه ای 
در اوایل صبح اس��ت، زمانی که آنها آبدار هستند. 
س��اقه ها را ب��ا قیچی تمی��ز و تیز قط��ع کنید و 
بالفاصله س��اقه ها را در ظ��رف آب قرار دهید. در 
داخل منزل یک گلدان ب��رای گل ها آماده کنید. 
آن را تمیز بشویید و با محلول 10 درصد وایتکس 
و 90 درصد آب ضدعفونی کنید، سپس به گلدان 
آب و ماده نگهدارنده گل های ش��اخه بریده که در 
مغازه گل فروشی در دسترس هستند، اضافه کنید. 

برگ هایی را که در داخل گلدان قرار می گیرند حذف کنید. انتهای س��اقه ها را با زاویه 45 درجه 
برش بزنید و در گلدان با آرایش زیبایی بچینید و با گذاش��تن گلدان در نور غیرمستقیم از زیبایی 
آن لذت ببرید. ساقه ها را دوباره قطع کنید و آب به آن اضافه کنید تا از پژمردگی جلوگیری شود.

179. آیا می توان یاس خوشه ای فرانسوی را در گلدان پرورش داد؟

هیبرید فرانسوی یاس خوشه ای با گل های دوتایی 
صورتی را می توان در گلدان پرورش داد اما برای 
اینکه در زمس��تان باقی بماند باید ریشه هایش را 
از س��رما محافظت کرد. یاس خوشه ای به حداقل 
 )zone 3-7( -12 39- ت��ا°C دم��ای س��الیانه
مقاوم اس��ت. درختچه های مقاوم تر اگر در گلدان 
کاش��ته شوند الزم است که در زمستان محافظت 
ش��وند چون ریشه های آنها روی سطح زمین قرار 

دارد و به صدمه یخبندان بس��یار حساس است و خش��ک می شود. گلدان را مالچ دهی کنید و در 



زينت   133    درختچهها و درختان

محلی محافظت شده مثل پارکینگ قرار دهید. مطمئن شوید که توپ ریشه یاس بنفش مقداری 
رطوبت دارد و قبل از اینکه ش��ما آن را به گوش��ه خلوتی انتقال دهید به طور کامل به خواب رفته 
است. رطوبت خاک را در طول زمستان بررسی کنید تا مطمئن شوید درختچه خیلی خشک باقی 

نمی ماند.

180. برف دیرهنگام بهاره یاس های خوش�ه ای دوساله ام را خوابانید. برای جلوگیری 
از این اتفاق در آینده چه باید کرد؟

اگر ساقه های یاس خوشه ای شکسته نشده باشد، 
آنها با دریافت مقداری نور خورشید و گذشت زمان 
به حالت ایستاده درخواهند آمد. ساقه های شکسته 
را تا س��طح زمین قطع کنید. اگر بس��یاری از آنها 
شکسته شده باش��د، گیاهان ممکن است از ریشه 
دوباره جوانه بزنند. بنابراین باید به آنها کمی زمان 

داد. در آینده به محض وقوع برف درختچه های حس��اس را بررس��ی کنید و با مالیمت برف را از 
روی ساقه های خمیده بتکانید. از کاشت یاس در زیر سقف، جایی که برف ممکن است روی گیاه 

سقوط کند و آنها را بشکند خودداری کنید.

181. چهار س�ال قبل در تابس�تان من یک یاس خوش�ه ای قدیمی کاش�تم که هنوز 
 گل نداده اس�ت. قب�ل از اینکه آن را از خ�اک خارج کنم آی�ا می توانید راهی برای 
به گل رفتن آن ارائه کنید. این گیاه 1/8 متر ارتفاع دارد و دارای رش�د خوبی است و 

موقعیتی عالی در حیاط ما اشغال کرده است.

دالیل متعددی برای عدم گلدهی یاس خوشه ای معمولی )Syringa vulgaris( وجود دارد:
• اگر در اواسط تابستان تا زمستان هرس شود جوانه های گل سال آینده حذف می شود. هرس 	

را فقط در اواخر بهار درست بعد از زمان گلدهی انجام دهید.
• ارقام قدیمی یاس خوش��ه ای 6 سال یا بیشتر طول می کشد که گل بدهند. شما باید کمی 	
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شکیبا باشید. 
• آنها به نور کامل خورشید نیاز دارند. اگر گیاه کمتر از 6 ساعت نور مستقیم خورشید در روز 	

دریافت کند گل نخواهد داد. 
• درصورتی که زمس��تان خیلی مالیم باش��د، جوانه های گل تمایز نمی یابند. یاس خوشه ای 	

معمولی در مناطق با زمستان های سرد )zone 3-7( بهتر رشد می کند. درصورتی که سرما 
در منطقه شما کافی نیست از یاس خوشه ای Meyer )میر( Syringa meyeri برای باغتان 
استفاده کنید. این رقم در جوانی گل می دهد و گل هایش در جنوب بهتر از سایر یاس های 

خوشه ای است.

182. یکی از دوس�تان من که باغبانی می کند در مورد یاس خوشه ای با گل های زرد 
صحبت می کرد. من فقط یاس های خوشه ای بنفش و سفید را دیده ام. آیا واقعًا چنین 

رنگی وجود دارد؟

گاه��ی اوقات توضیحات بروش��ورهای باغبانی در 
مورد گل های س��فید کرمی یاس اغراق آمیز است 
مثل آنچه که شما در مورد آن از دوستتان شنیده اید. 
 Primrose نزدیک ترین رنگ گل یاس به زرد رقم
اس��ت که خوش��ه های گل کوچک و کرمی رنگی 

تولید می کند و ارتفاع آن به 7/6 متر می رسد.

183. گل های یاس خوش�ه ای من امس�ال به س�ختی رنگ گرفته اند. چگونه می توان 
رنگ آنها را در سال بعد بهبود بخشید؟

رن��گ گل ها در اثر چن��د عامل تح��ت تأثیر قرار 
می گی��رد. یکی از عوامل هواس��ت. به عنوان مثال 
دماهای گرمتر اغلب سبب ایجاد گل های کمرنگ 
می ش��ود ولی در دماهای سردتر گل های جذاب تر 
و پر رنگ تری ایجاد می ش��ود. رطوبت خاک هم، 
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چنین نقش��ی دارد. اگر گیاه خش��ک بماند گل ها کمرنگ تر خواهند شد. صبور باشید و امیدوار تا 
سال آینده هوا بهتر شود.

184. چطور باید یاس خوشه ای با رشد بیش از حد را هرس کرد؟ من عاشق گل هایش 
هستم، اما درختچه بدشکل شده است.

یاس خوشه ای )Syringa vulgaris( روش رشدی نامناسبی در افزایش ارتفاع و توسعه ساقه های 
بدون برگ دارد. شما می توانید با انجام هرس بازسازی )renewal( این گیاه را احیا کنید. اینکار 
مس��تلزم قطع تمام ش��اخه ها از 15 سانتی متری س��طح زمین در اوایل بهار است. این درختچه، 
ش��اخه های جدیدی را در طول فصل رش��د ایجاد می کند. در اواخر زمس��تان سال آینده چندین 
ش��اخه سالم و قوی را انتخاب کرده تا اس��کلت درخت را تشکیل دهد. سایر شاخه ها را تا سطح 
زمین قطع کنید. ش��اخه های چوبی یاس خوشه ای به مدت 3 سال یا بیشتر زمان نیاز دارد تا گل 
بدهد. چون شما گل ها را برای چند سال قربانی کرده اید. گزینه دوم برای نجات یاس خوشه ای 
 هرس بازجوان س��ازی اس��ت )rejuvenation(. انجام این هرس که به مدت س��ه س��ال طول 
می کشد ش��امل حذف ساالنه حدود یک سوم از شاخه های چوبی و قدیمی است. در طول انجام 

هرس بازجوان س��ازی شما از حضور گل ها نیز لذت 
خواهید برد. هرس یاس خوش��ه ای را به طور منظم 
در اواخ��ر بهار درس��ت بعد از گلده��ی انجام دهید. 
جوانه های گل های سال آینده در یاس خوشه ای در 
تابستان تشکیل می شود، بنابراین از هرس زمستانه 
دیرهنگام خودداری کنی��د زیرا جوانه های گل های 

بهاره قطع می شوند.

185. چطور می توان یاس خوشه ای را تکثیر کرد و ایجاد یک گیاه جدید چقدر طول 
می کشد؟

خوابانیدن آسانترین روش تکثیر یاس خوشه ای است. اگر چه خوابانیدن یک روش طبیعی است 
ک��ه به ص��ورت خود به خود در بعضی درختچه ه��ا به وقوع می پیوندد، اما ش��ما می توانید به یاس 
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خوشه ای جهت تکثیر کمی کمک کنید. مراحل ذیل 
را به صورت پله پله انجام دهید تا بتوانید درختچه های 
زیادی برای تقسیم کردن بین دوستانتان تهیه کنید:

• خاک را آماده کنید. در بهار یک شاخه خارجی 	
قاب��ل انعطاف را انتخاب کرده و با دقت آن را 
خم کنید تا نوک آن سطح زمین را لمس کند. 
نقطه ای را روی زمین به اندازه 30 سانتی متر 

از نوک در نظر بگیرید و خاک اطراف آن را با کمپوست ترکیب کنید.
• ساقه مورد نظر را با یک چاقوی تیز و با دقت به صورت اریب برش دهید. به طوری که محل 	

برش 30 سانتی متر از نوک شاخه فاصله داشته باشد. اینجا محلی است که شاخه به زمین 
تماس خواهد داش��ت. می توانید محل برش را در هورمون ریش��ه زایی قرار دهید و مطمئن 

شوید که قسمت های درونی برش در تماس با هورمون قرار گرفته است.
• طرف دیگر س��اقه را که برش نخورده با کمک میخ Uشکل در زمین ثابت کنید. روی آن 	

مق��داری خاک بریزید و س��پس خاک را کاماًل پخش کنی��د. از مالچ کاه و خرده های برگ 
استفاده کنید و در طول تابستان خاک را مرطوب نگه دارید.

• در بهار س��ال بعد گیاه جدید را پس از اینکه از محل زخم خارج شد قطع کنید. اتصال بین 	
گیاه جدید و گیاه مادری را قطع نمایید و قبل از انتقال آن به محل جدید چند هفته منتظر 

بمانید.

186. س�ه س�ال قبل من یک درختچه ماگنولیا خریدم. در به�ار تعداد کمی برگ و 
جوانه تولید کرد که آنها نیز رشد نکردند. باید چه کار کنم؟

اغلب چندین سال طول می کشد تا یک درختچه به خوبی رشد کند و گل بدهد. زیرا گیاهان برای 
سازگار شدن به محل جدید به زمان نیاز دارند. بنابراین درصورتی که فقط سه سال از کاشت گیاه 
می گذرد در مورد کندی رشد آن نگران نباشید. مگر اینکه گیاه نشانه هایی از تنش مثل قهوه ای 
یا زرد ش��دن برگ را نشان دهد. یک اصطالح که در مورد گل های چندساله و درختچه ها به کار 
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می رود اینست: در اولین سال آنها می خوابند، دومین 
سال آنها می خزند و در سومین سال آنها می جهند. 
من گمان می کنم امس��ال ماگنولیای ش��ما جهش 
رش��دی خواهد داشت. شرایط رشدی گیاه را از نظر 
نور و زهکش خاک بررسی کنید. درصورتی که گیاه 
نور خیلی کمی دریافت کند یا در خاک س��نگین و 

رسی و یا خیلی عمیق کاشته شده باشد ممکن است خیلی طول بکشد تا استقرار پیدا کند.

187. نرگس درختی ام رش�د خوبی دارد اما گل ه�ای کمی می دهد. از آنجایی که در 
نزدیکی منزلم قرار گرفته اس�ت ترجیح می دهم پرگل باشد. در گذشته آن را هرس 

کرده ام اما مؤثر نبود. به نظر شما چه باید کرد؟

 )Philadelphus coronarius( درخت��ی  نرگس 
یک درختچه گلدار محبوب اس��ت. چه کسی است 
که جذب گل های س��فید و دوست داشتنی و عطر 
ش��دید آن  نش��ود. تعدادی از باغبان ه��ا می توانند 
به راحت��ی آن را پ��رورش بدهند ولی س��ایرین در 

پرورش آن شانس نمی آورند و به بن بست می رسند. در ذیل به علل عدم گلدهی آن اشاره می شود:
• هرس نامناسب: نرگس درختی را درست بعد از گلدهی باید هرس کرد. اگر آن را در اواسط 	

تابستان یا قبل از گلدهی در بهار هرس کنید، ممکن است جوانه های گل را قطع نمایید.
• دماهای یخبندان: در نرگس درختی، جوانه های گل در سال قبل از گلدهی تولید می شوند. 	

درصورتی که رقم مورد نظر با اقلیم شما سازگار نباشد جوانه ها ممکن است در زمستان یخ 
بزنند. همچنین یخبندان اواخر بهار نیز می تواند باعث از بین رفتن جوانه ها شود.

• سایه بیش از حد: اگرچه نرگس درختی می تواند تا حدودی به سایه مقاوم باشد اما اگر سایه 	
بیش از حد باشد به خوبی گل نمی دهد. به خاطر داشته باشید با رشد درختان، محلی که قباًل 

آفتابی بوده می تواند تبدیل به محلی سایه شود.
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188. من خرزهره ای به ارتفاع 2/5 متر در جلوی منزلم دارم و تصمیم گرفتم که آن 
را تا ارتفاع 60 تا 90 س�انتی متر هرس کنم. ش�اخه هایش خیلی بلند هستند و سال 

گذشته به گل نرفته است. چه کار باید کرد؟

نگهداری گیاه در ارتفاع مطلوب و مورد پس��ند ش��ما کاری بیهوده اس��ت. مگر اینکه خرزهره 
)Nerium oleander( ی��ک رقم پاکوتاه باش��د مثل Petite salmon ی��ا Petite Pink که 
حداکثر به بلندی 0/9 تا 1/2 متر می رسد. درصورتی که شما گیاه را تا ارتفاع 60 تا 90 سانتی متر 
هرس کنید درس��ت از زیر محل برش، شاخه های جدیدی تولید می شود و قسمت های پایینی 
گیاه برهنه خواهد ماند. ش��اخه های بلند نش��ان دهنده این اس��ت که گیاه ش��ما نیاز به هرس 

اصالحی دارد. با حذف کامل یک سوم شاخه های 
چوبی و بزرگ ش��روع کنید. یک چهارم ساقه های 
باقیمانده را هرس کنید. در زمس��تان بعد، چندین 
ساقه چوبی و بزرگ را در صورت لزوم حذف کنید 
و شاخه ها را سرزنی کنید. خرزهره رشد خوبی دارد 
و برای حفظ اندازه کوچک و شکل دلخواه نیاز به 

هرس ساالنه در اواخر زمستان است.

189. من چند خرزهره در حیاط دارم که برگ هایش زرد شده است. گیاهان در یک 
منطقه آفتابی با زهکش خوب قرار دارند. چطور می توان این مشکل را برطرف کرد؟

زرد ش��دن برگ های خرزهره نش��ان می دهد که 
گیاهان در شرایط خیلی خشکی قرار دارند. منطقه 
ریش��ه را کام��اًل غرقاب کنید پ��س از یک تا دو 
ساعت اینکار را تکرار کنید. اگر آب بیش از اینکه 
نشس��ت کند جریان پیدا کند یک تشتک اطراف 

گیاه ایجاد کنید تا به نگهداشتن آب، بیشتر کمک کند. درصورتی که زرد شدن برگ های خرزهره 
از نوک ش��روع و به سمت داخل گس��ترش پیدا کند نشانه ای از یک بیماری باکتریایی است که 
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پژمردگی خرزهره نامیده می شود.

190. خرزه�ره ای دارم که در محلی تا حدودی آفتابی کاش�ته شده اس�ت. زمانی که 
س�طح خاک خشک می ش�ود آنها را آبیاری می کنم ولی به خوبی رشد نمی کنند. آیا 

آنها احتیاج به کوددهی دارند؟

بس��یاری از باغبان ها تصور می کنند که خرزهره 
ب��ه مراقبت نی��ازی ن��دارد. زیرا ای��ن درختچه، 
اغلب در بلوارها و مناطق ش��لوغ کاشته می شود، 
درصورتی که آنها نیز به مراقب��ت نیاز دارند. ابتدا 
مطمئن ش��وید ک��ه گیاهتان در محل مناس��بی 
کاش��ته شده اس��ت. به نظر می رسد محل کاشت 

آنها چندان مناس��ب نیس��ت. خرزهره در نور کامل آفتاب بهتر رشد می کند، اگر در سایه جزئی 
قرار گیرد، ممکن است قادر به رشد نباشد. انتقال آنها به محل آفتابی تر ممکن است مشکل را 
حل کند. در بسیاری از خاک ها، خرزهره به کوددهی نیازی ندارد. اگر خاک خیلی ضعیف است 
می توانید با اس��تفاده از کودها آن را در بهار تغذیه کنید. حتمًا دس��تورالعمل روی بسته بندی را 

بکار ببرید. کوددهی بیش ازحد می تواند بیش از کمبود مواد غذایی مضر باشد.

191. تعدادی گیاه پنج انگش�ت داشتم که از بین رفتند. برگ هایشان قهوه ای شد و 
مردند. آنها تا یک ماه قبل گل داشتند و خوب به نظر می رسیدند.

پنج انگش��ت درختچه ای )Potentilla fruticosa( یکی از گیاهان باغی مناس��ب است که در 
خاک های مختلفی رش��د می کند و معمواًل از خرداد تا شهریور گل می دهد. این گیاه نور کامل 
خورش��ید را ترجیح می دهد و معمواًل در س��ایه جزئی هم به خوبی رش��د می کند، اما  گل های 
کمتری ممکن اس��ت تولید کند. این گیاه به بسیاری از خاک ها سازگاری دارد. ولی خاک های 
مرطوب را مخصوصًا در طول زمستان نمی پسندد. قهوه ای شدن ناگهانی برگ ها ممکن است 
به علت مش��کالت ریشه ای باش��د. من گمان می کنم زهکشی ضعیف یا خاک های بیش از حد 
مرطوب ممکن اس��ت مرتبط با مش��کالت این گیاه باش��د. در آب و هوای خشک و گرم، پنج 
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انگشت به کنه تارعنکبوتی حساس است. ابتدا برگساره به رنگ زرد لکه لکه در می آید. تارهای 
عنکبوتی ممکن اس��ت قابل رؤیت باشند. درصورتی که مشکل ادامه پیدا کند، برگ ها قهوه ای 
ش��ده و می میرند. درصورتی که شما نشانه های اولیه کنه تارعنکبوتی را مشاهده کردید، گیاه را 

بافشار آب بشویید یا یک  حشره کش صابونی برای ازبین بردن آنها استفاده کنید.

192. در فضای سبز جلوی منزلمان درختچه ای کوچک وجود دارد که در بهار گل های 
زرد رنگی می دهد. برگ های آن کوچک وخیلی کم برگ و ساقه های آن سبز و بلند 
اس�ت. به دلیل معطربودن گل ها عالقه مندم که در حیاطمان یک نمونه از این گیاه را 

بکارم. نام این گیاه چیست و چگونه می توان آن را تکثیر کرد؟

ب��ا توجه ب��ه مش��خصاتی که ش��ما بی��ان کردید 
به نظر می رس��د این گیاه طاووسی باشد. طاووسی 
)Spartium junceum( درختچه ای زیبا، کوچک، 
کم برگ، پرشاخه و دارای گل های زرد زیبایی است 
که در فصل بهار ظاهر می ش��وند و بسیار معطرند. 
گل های آن ش��بیه به گل نخود اس��ت. طاووسی به 

سرما مقاومت زیادی ندارد و باید آن را در نقاط محفوظ از نظر بادهای سرد و محلی آفتابی کاشت. 
خش��کی خاک را تحمل می کند و در خاکی معمولی با زهکش مناس��ب به خوبی رشد می کند. با 
کاشت بذر رسیده در بهار یا در پاییز، می توانید این گیاه را تکثیر کنید. طاووسی را بومی مدیترانه 
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و اسپانیا می دانند و نکته مهمی که در مورد این گیاه باید بدانید این است که تمام قسمت های 
این گیاه، به خصوص گل و دانه آن دارای ماده بسیار سمی به نام سیتیزین  )Citisine( است. 

193. رودودندرون یا خرزهره هندی ام گل نداده است. آیا من به جای گیاه ماده، گیاه 
نر خریده ام؟ یا اینکه باید در کنار این گیاه جنس دیگر آن را هم کاشت؟

بسیاری  )Rhododendron( همانند  رودودندرون 
از گیاه��ان باغی گل های��ی تولید می کند که هر دو 
بخش نر و ماده را در یک گل دارا می باشند. بنابراین 
دو گیاه متفاوت الزم نیست. در واقع گل دادن گیاه 
به جنس��یت آن و اینکه چ��ه گیاهی در نزدیکی آن 
باشد ارتباطی ندارد، اما تولید میوه، موضوع دیگری 
اس��ت. تع��دادی از گیاه��ان مثل خ��اس و ژینکو 

گیاهانی دو پایه هستند به این معنی که گل های نر و ماده روی دو گیاه متفاوت تولید می شوند. 
بنابراین درصورتی که شما به خاطر میوه، آن را پرورش می دهید باید بدانید که هرکدام از آنها چه 
جنسیتی دارند. فقط گیاهان دوپایه ماده می توانند میوه تولید کنند به شرط اینکه توسط پایه های 
نر گرده افش��انی ش��وند. اما کمبود گل رودودندرون به چند علت ممکن است باشد. زمستان های 
ش��دید می تواند جوانه گل را از بین ببرد، اما جوانه های رویشی صدمه نمی بینند چون جوانه های 
گل مقاومت کمتری نسبت به جوانه های رویشی دارند. با توجه به اینکه جوانه های گلی که روی 
رودودندرون تش��کیل می شوند مربوط به س��ال قبل هستند، شرایط آب و هوایی پراسترس مثل 
خشکی، ممکن است تشکیل جوانه گل را محدود کند. همچنین درصورتی که رودودندرون را در 

اواخر تابستان یا پاییز سال گذشته هرس کنید، ممکن است جوانه های گل را از بین ببرید.

194. تفاوت رودودندرون با آزالیا در چیست؟ 

هم��ه آزالیاها رودودندرون هس��تند اما هم��ه رودودندرون ها آزالیا نیس��تند!  آزالیاها در جنس 
رودودندرون قرار دارند و هیچ خط روش��نی برای تش��خیص آنها وج��ود ندارد. اما چند ویژگی 
هست که می توان آنها  را از هم تشخیص داد: به طورکلی رودودندرون ها بزرگتر از آزالیا هستند 
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و برگ های بزرگ تری دارند. گل های آزالیا دارای 5 پرچم است درحالی که گل های رودودندرون 
10 پرچم دارند و برخالف رودودندرون ها اکثر آزالیاها خزان پذیرند.

195. من به تازگی یک رودودندرون کاشته ام. چه موقع الزم است آن را تقسیم کرد؟

رودودندرون ه��ا هرگز نیاز به تقس��یم ندارند. این 
موضوع برای اغلب درختان و درختچه ها صحیح 
است. تقس��یم کردن برای تعدادی از چندساله ها 
مناس��ب اس��ت. رودودندرون ها به ن��درت نیاز به 
هرس دارند و عادت رش��دی آنها کپه ای است و 

درصورتی که اجازه رش��د داش��ته باشند با حداقل دخالت بس��یار جذاب خواهد بود. اگر تصمیم 
گرفتید که رودودندرون را شکل داده و اندازه آن را محدود کنید، گیاه را بعد از گلدهی در اواخر 
بهار هرس نمایید. همچنین شاخه های مرده، بیمار و ضعیف را ساالنه در اواخر بهار حذف کنید.

196. علت پژمردگی رودودندرون چیس�ت؟ برگ های آن به هم پیچیده شده اس�ت. 
غیر از این مشکل، چیز غیر عادی دیگری مشاهده نمی شود.

چ��ه موق��ع از س��ال پژمردگی اتفاق افتاده  اس��ت؟ آیا کل گی��اه تحت تأثیر قرار گرفته اس��ت؟ 
رودودندرون به طور طبیعی در طول زمستان در اثر سرمای شدید، برگ هایش پیچیده می شود و 
ممکن است مشکل دیگری وجود نداشته باشد. اما اگر پژمردگی در هوای گرم اتفاق افتاده است 
من تصور می کنم که گیاهتان ممکن اس��ت دچار بیماری پژمردگی رودودندرون ش��ده باش��د. 
ای��ن بیماری در اثر قارچ های خاکزاد )فیتوفتورا( ایجاد می ش��ود ک��ه در خاک های مرطوب و با 
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زهکش ضعیف گس��ترش می یابد. عالئم بیماری 
شامل رشد کم، زردشدن برگ و ریزش برگ هایی 
است که به س��مت داخل پیچیده شده اند. معمواًل 
ابت��دا فقط یک یا دو س��اقه روی گیاه تحت تأثیر 
قرار می گیرند. برای حل این مش��کل زهکشی و 
هواده��ی خ��اک را تا حد ممکن بهبود ببخش��ید. 

درصورتی ک��ه گیاه��ان جوان هس��تند، آنها را از خاک خ��ارج کرده و بع��د از اضافه کردن مواد 
آلی به خاک جهت بهبود زهکش��ی آنها را در ارتفاع باالتری بکارید. ش��ما همچنین می توانید 

رودودندرون های حساس را با انواع مقاوم جایگزین کنید.

197. چگون�ه و چ�ه وقت می توان ختمی درختی را هرس کرد، به طوری که آنها رش�د 
کنند و ضخیم تر شوند؟ ختمی های موجود در باغچه مان بلند و ضعیف هستند.

ختمی درخت��ی )Hibiscus syriacus( را در اواخر 
زمستان یا اوایل بهار هرس کنید. اگر شما گل های 
بزرگتر با تعداد کمتری می خواهید گیاه را به ش��دت 
هرس نمایید. برای داشتن گل های کوچک، هرس 
سبکی انجام دهید. این گیاهان به طور طبیعی عادت 
رش��دی مس��تقیمی دارند و تا ح��دود 3 متر طول و 
1/8 متر عرض رش��د می کنن��د. درختچه هایتان به 
چه فاصله ای از هم کاش��ته شده اند؟ اگر آنها خیلی 
نزدیک به هم کاش��ته شده باشند ممکن است برای 
دریافت نور به س��مت باال کشیده ش��وند. اگر خیلی 
نزدی��ک به هم هس��تند و به هم برخ��ورد می کنند 

تعدادی از آنها را انتقال دهید.
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198. بهترین زمان برای انتقال همیشه سبزها چه موقع است؟

دو زم��ان ایده آل ب��رای انتقال گیاهان همیشه س��بز 
وج��ود دارد. در اواس��ط بهار زمانی که خ��اک گرم و 
هنوز مرطوب است، بهترین زمان است. اگر هوا سرد 
است و باد می وزد یا بهار خشکی دارید که از بارندگی 
خبری نیست می توانید منتظر بمانید تا هوا بهتر شود. 
زمان دیگر اواس��ط پاییز اس��ت که هنوز خاک گرم و 

بارندگی دور از انتظار نیست.

199. م�ن ی�ک نوئ�ل آلبرتو پاکوت�اه در حیاط�م دارم که قهوه ای ش�ده و برگ های 
سوزنی شکلش می ریزند. مشکل در چیست؟

نوئل ممکن اس��ت به وس��یله کنه تارعنکبوتی مورد حمله قرار گرفته باش��د. برخالف بس��یاری 
از کنه ه��ای تارعنکبوتی، کن��ه تارعنکبوتی نوئل در 
آب و هوای س��رد در بهار و پاییز فعال است. زمانی که 
هوا گرم می ش��ود آنها غیرفعال می ش��وند. آنها شیره 
س��وزنی برگان را می مکن��د و نقطه ه��ای زردرنگ��ی 
در محل��ی ک��ه تغذیه می کنن��د به ج��ای می گذارند. 
درصورتی که ش��دت تغذیه زیاد باش��د، سوزن ها زرد 
و ی��ا برنزی ش��ده و می ریزند. ش��ما همچنین ممکن 
است روی سوزن ها و ساقه ها شبکه های تارعنکبوتی 
مش��اهده کنید. گیاهان نس��بت به آسیب به آهستگی 

پاسخ می دهند. زردشدن و ریزش سوزن ها اغلب اتفاق نمی افتد مگر اینکه گرمای اوایل تابستان 
به آنها صدمه بزند. کنه های تارعنکبوتی را در پاییز و بهار زمانی که دما سرد است بررسی کنید. 
یک کاغذ س��فید زیر ش��اخه نگهدارید و آن را تکان دهید. اگر نقطه های متحرکی روی کاغذ 
مشاهده کنید احتمال دارد کنه  تارعنکبوتی باشد. می توانید از ذره بین استفاده کنید. اگر تعداد آنها 
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زیاد بود از کنه کش یا حشره کش صابونی استفاده نمایید.

200. همس�رم یک بداغ گلوله برفی خریده اس�ت. من چیزی در مورد مراقبت از این 
گیاه نمی دانم. نیاز نوری آن چقدر است؟ آیا کاشتن آنها در نور کامل خورشید ایده 

نامناسبی است؟

باغبان ه��ا، بداغ ه��ای مختلفی را تحت عنوان ب��داغ گلوله برفی می نامند. ام��ا معمولترین آنها 
Viburnum plicatumاست.

این نوع به دلیل داشتن خوشه ای از گل های سفید و جذاب در اواخر بهار ، برگساره ارغوانی مایل 
به قرمز در پاییز و الگوی شاخه دهی افقی، گیاهی جذاب است. برخالف بسیاری از بداغ ها، این گیاه 
تولید میوه های رنگی نمی کند. این درختچه به طورکلی تا ارتفاع حدود 3 متر و عرض 3/6 متر رشد 
می کند و در محیطی با حداقل دمای سالیانه zone 6-8(    -23  -12( گیاهی 
مقاوم است. آفتاب کامل تا سایه جزئی و خاک با زهکش مناسب را می پسندد. شما می توانید با اضافه 
کردن مواد آلی از قبیل کمپوست یا پیت ماس به خاک قبل از کاشت، به این درختچه کمک کنید 
تا شروع خوبی داشته باشد. در طول اولین فصل رشد آن را به خوبی آبیاری کنید. درختچه دیگر که 
تحت عنوان بداغ گلوله برفی نامیده می ش��ود V. opulus است که به آن گلوله برفی اروپایی هم 

می گویند. این گیاه به دلیل حساس بودن نسبت به آسیب شته ها کمتر کاشته می شود.

201. تصمیم گرفتم تعدادی وایگلیا بکارم. چطور می توان آنها را تکثیر کرد؟

بهتری��ن  راه تکثیر وایگلیا قلمه س��اقه اس��ت. قلمه چ��وب نرم و چوب نیمه س��خت این گیاه 
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)orida� Weigela( به آس��انی ریش��ه می دهد. 
زمانی ک��ه آنها دارای چوب ن��رم و یا چوب کمی 

سخت هستند از انتهای ساقه، قلمه تهیه کنید. 
• قلمه ه��ا باید ح��دود 10 س��انتی متر طول 	

و حداق��ل 3 جوان��ه داش��ته باش��ند. برای 
ریشه زایی بهتر برش انتهایی را درست زیر گره بزنید.

• تمام جوانه های گل و گل ها و برگ های پایینی را که در بستر کشت قرار می گیرند حذف 	
کنید.

• قلمه ها را در هورمون ریشه زایی قرار دهید و سپس در محیط کشتی غیر فشرده قرار داده 	
و به خوبی آبیاری کنید.

• گلدان مزبور را با کیسه پالستیکی بپوشانید و در نور غیرمستقیم یا زیر نور مصنوعی قرار 	
دهید. زمانی که قلمه ها در مدت چند هفته تشکیل شدند و شروع به رشد کردند آنها را به 
گلدان های جدا از هم انتقال دهید. آنها را در نقطه ای سایه قرار داده و بعد از آن به حیاط 

انتقال دهید.

202. من نیاز به یک پیچ گلدار مقاوم دارم که بتواند از فنس�ی که اطراف دس�تگاه 
تهویه قرار گرفته اس�ت باال رود. محل آن در سمت غربی منزلم است. آیا می توانید 
پیچی را معرفی کنید که بتواند به نور کامل خورش�ید در بعد از ظهر و گرمای ناشی 

از دستگاه تهویه مقاومت داشته باشد؟

محلی که گفتید خیلی خاص اس��ت. اما تعدادی از پیچ ها هس��تند که می توانید از آنها اس��تفاده 
کنید. یکی از پیچ های چندساله مقاوم، پیچ اناری است )Campsis radicans(. مرغ های مگس 
به خاطر گل های نارنجی 5 س��انتی متری آن که از اواس��ط تابستان تا اوایل پاییز ظاهر می شود 
جذب آن می ش��وند. رنگ گل های پیچ اناری نارنجی، قرمز و زرد است. پیچ اناری گیاهی قوی 
و سریع الرش��د اس��ت که توسط بذر و پاجوش انتش��ار می یابد. بنابراین ش��ما نباید آن را خیلی 
نزدیک به پی س��اختمان بکارید. پیچ ساعتی )ora�Passi( و رزهای باالرونده )Rosa( دو پیچ 
آفتاب دوس��ت دیگر هس��تند که گل های فراوانی نیز تولید می کنند. پیچ های یکس��اله دیگری 
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� و unbergia alata هم هس��تند که در این ش��رایط قادر به رشد می باشند، مناسب ترین آنها
Lablab purpureus هستند. در ابتدا آنها به کمی مراقبت نیاز دارند ولی زمانی که قوی شدند 

قادر به تحمل آفتاب درختان و گرما خواهند بود.

 
    

203. م�ن تصمیم دارم در محلی س�ایه ی�ک پیچ گلدار پرورش ده�م. چه گیاهی را 
پیشنهاد می کنید؟

بسیاری از پیچ های گلدار در نور خورشید خیلی خوب گل 
می دهند. اما تعدادی از پیچ ها نیز هستند که در سایه گل 

می دهند و به خوبی رشد می کنند. 
• آکبی��ای پنج برگی )Akebia quinata(. گل های 	

تیره آکبیا بادوام هستند. 
• 	 Hydrangea( باالرون��ده  هورتانس��یای 

petiolaris(: گل های س��فید مای��ل به کرمی در 

اواخر بهار پدیدار می شوند.
• 	 :  )Aristolochia macrophylla( چپق هلن��دی 

گل های چپقی شکل به رنگ قهوه ای مایل به بنفش 
در زمینه پیچ با بافت تیره تشکیل می شود.

• 	 Schizophragma( دروغی��ن  هورتانس��یای 
hydrangeoids( :  گل ه��ای س��فیدی تولی��د 

می کند که شبیه هورتانسیا است. 
•  کیوی  مقاوم  )Actinidia kolomikta( : گل های 	
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خوشبو و نامشخصی تولید می کند و برگ ها صورتی، 
سفید و سبز، سه رنگ هستند.

• )Lonicera sempervirens(: در 	 پیچ امین الدوله 
تمام فصل گل های صورتی یا زرد تولید می کند.

204. م�ن تصمیم دارم ب�ا پرورش تع�دادی از پیچ ها بر روی تن�ه درختان به منظر 
موجود لطافت بیشتری ببخشم. آیا اینکار به درختان صدمه نمی زند؟

برای درختان بزرگ از پیچ های مقاوم به سایه استفاده کنید، مخصوصًا انواعی که ریشه چه هایشان 
بدون کمک به تنه متصل می ش��ود مثل خزنده زمس��تانه )Euonymus Fortunei(، عش��قه 

.)Hydrangea petiolaris( یا هورتانسیای باالرونده )Hedera helix( انگلیسی
• کلماتی��س را در جایی پرورش دهید که بتواند در 	

س��مت ش��مالی درختان کوچک رش��د کند و نور 
 C. terni�ora ، C. virginiana .دریافت کن��د
و C. viticella به سایه مقاومت بیشتری دارند. 

• از گونه های کوچک اس��تفاده کنی��د به طوری که 	
حفره های کاش��ت با ریشه درختان تداخل نداشته 

باشند.
• پیچ ه��ا را حداقل به فاصله 30 س��انتی متری از 	

درخت بکارید. س��پس پیچ را به تنه اتصال دهید 
یا آن را به سمت درخت بخوابانید.

• درصورتی که پیچ ش��روع به پیچیدن اطراف تنه 	
درخت ک��رد، پیچ را از زیر محلی که ش��روع به 
پیچیدن دور تنه کرده اس��ت قط��ع کنید. اجازه 
دهید که رشد ساقه به صورت مستقیم ادامه یابد. 
اگ��ر یک پیچ به طور کامل تن��ه درخت را احاطه 
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کند ممکن است آن را خفه کند.
• از کاش��ت پیچ های قوی مثل پیچ گلیس��ین اطراف درختان اجتناب کنید. آنها می توانند 	

درخت را خفه کرده و از بین ببرند.
• از کاش��ت پیچ ها بر روی س��وزنی برگان اجتناب کنید. پیچ ها ممکن است با سایه کردن 	

یک درخت را از بین ببرند.

205. آیا می توانید چند پیچ  معطر را معرفی کنید؟

پیچ های��ی که در ذیل به آنها اش��اره می ش��ود 
دارای گل ه��ای معط��ر م��ی باش��ند: کلماتیس 
یاس��من   ،)Clematis armondii(
 ،)Trachelospermum jasminoides(
 Stephanotis( ماداگاس��کار  یاس��من 
 ،)Ipomoea alba( نیلوف��ر   ،)�oribunda

پایی��زه  کلماتی��س   ،)Rosa( رز   ،)Jasminum polyanthum(  یاس��من چین��ی صورت��ی 
.)Wisteria( پیچ گلیسین ،)Lathyrus odoratus( خلر ،)Clematis terni�ora(

206. من تصمیم گرفتم که از یک پیچ به عنوان حفاظ بین زمین های خود و همسایه هایم 
اس�تفاده کنم. آیا می توانید یک پیچ همیشه سبز معرفی کنید که در تمام طول سال 

پوشش داشته باشد؟

یک پیچ همیشه سبز می تواند حفاظ خوبی در یک 
 Euonymus( فضای باریک باشد. شمشاد خزنده
fortunei(، عشقه انگلیسی )Hedera helix( و 

عش��قه ایرانی )Hedera colchica( در مناطق 
سردتر و انجیر خزنده )Ficus pumila(، یاسمن 
و   )Gelsemium sempervirens( کارولین��ا 

کلماتیس )Clematis armandii( و Bignonia capreolata در مناطق گرمتر.
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207. همس�ایه های م�ن از پیچ ه�ای آالمان�دا و ماندویال که پ�رورش داده ام خیلی 
خوششان می آید. بهترین راه تکثیر این پیچ چگونه است؟

هردوی این پیچ ها با ریشه دارکردن قلمه ها 
در بهار تکثیر می ش��وند. اما زمانی که شما 
قلمه ها را ریشه دار می کنید تعدادی ممکن 
اس��ت از بین بروند. بنابراین عاقالنه این 
اس��ت که بیش از آنچه نی��از دارید، قلمه 
تهیه کنید. برای ریشه دارکردن قلمه ها 4 

مرحله وجود دارد:
• چند گلدان 15 سانتی متری را تمیز و با محیط کشت های مخصوص کاشت بذر یا مخلوط 	

1/2 ماس��ه و 1/2 پیت ماس پر کنید. آن را به خوبی آبیاری کرده و با استفاده از یک مداد 
سوراخ هایی ایجاد کنید به طوری که قلمه ها را بتوان درون آنها قرار داد.

• بعد از اینکه گیاهان اس��تقراریافته، در اوایل بهار ش��روع به رش��د جدید کردند، از س��اقه 	
قلمه هایی به طول 7/5 س��انتی متر تهیه کنید. ش��اخه های جانبی ک��ه نزدیک به بن گیاه 
هستند برای تهیه قلمه بهترند. انتهای قلمه را در هورمون ریشه زایی فروببرید و در محیط 
کش��ت آماده شده قرار دهید. ش��ما می توانید در هر گلدان 4 قلمه ساقه قرار دهید و خاک 

اطراف قلمه ها را با دست ثابت کنید.
• گلدان را با یک کیسه پالستیکی بپوشانید. می توانید از چند ترکه یا چوب برای نگهداشتن 	

پالستیک استفاده کنید. گلدان ها را در دمای 24 درجه سانتی گراد در زیر نور غیرمستقیم 
قرار دهید تا ریش��ه ها ایجاد ش��وند. برای اطمینان از رطوبت مداوم، خاک گلدان را به طور 

منظم بررسی کنید. به محض ظهور رشد جدید پالستیک را بردارید.
• بعد از چند هفته، وقتی ریشه دار شدند آنها را به گلدان های انفرادی انتقال دهید و قلمه هایی 	

را که ریش��ه دار نش��ده اند، دور بیاندازید. گلدان را در محلی نیم سایه در فضای بیرون قرار 
دهید. بعد از چند روز برای تشویق شاخه های جانبی، رشد انتهایی را حذف کنید. یک یا دو 

هفته دیگر صبر کرده و سپس قلمه را به محل مورد نظر انتقال دهید.
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208. چطور می توان گل کاغذی را هرس کرد؟ این گیاه خیلی رشد کرده است و من 
می خواهم اندازه اش را کاهش دهم.

گل کاغذی )Bougainvillea( به هرس سنگین 
مقاوم است. ش��ما می توانید 3/4 گیاه را در اواخر 
پاییز یا اوایل بهار بدون هیچ مشکلی هرس کنید. 
با انجام هرس س��بک هر س��ال در اواخر پاییز و 
اوایل بهار می توانید از تکرار هرس شدید جلوگیری 
کنید. با اس��تفاده از ابزار تیز هرس گل های از بین 

رفته را حذف کنید. چند سانتی متر از رشد جدید و شاخه های بیمار و مرده را نیز هرس کنید.

209. من یک محل مناسب برای گل کاغذی دارم. امسال من یک گیاه جدید خریدم 
که بسیار زیباست، اما تمام گل هایش از دست رفت. چطور می توانم مطمئن شوم که 

گیاه مشکلی ندارد؟

ظرافت و زیبایی گل کاغذی ممکن است فریبنده 
باش��د. اما این گیاه همانند س��ایرین برای گلدهی 
خوب نیازمند ش��رایطی است. برای گلدهی خوب 
باید حداقل نصف روز نور ش��دید خورشید دریافت 
کند و بهتر اس��ت گیاه را دو بار در سال با استفاده 
از کودهای��ی با نیتروژن کم و پتاس��یم زیاد تغذیه 

کرد. گل ندادن گل کاغذی معمواًل به دلیل نور خیلی کم، آب خیلی زیاد یا استفاده از کودهای 
نیتروژنی به مقدار زیاد است. فصل گلدهی گل کاغذی بسته به رقم آن از دی تا شهریور طول 

می کشد.

210. چطور می توان گل کاغذی را تکثیر کرد؟

گل کاغذی را می توان با گرفتن قلمه س��اقه و خوابانیدن تکثیر کرد. آسانترین روش خوابانیدن 
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است که شامل مراحل ذیل است:
• در اواخر تابس��تان یا پاییز یک بخش از ساقه در 	

حال رش��د به طول 30 سانتی متر را انتخاب کرده 
و برگ هایش را قطع کنید.

• یک برش مورب در زیر ساقه ایجاد کنید.	
• قسمت برش خورده را در هورمون قرار دهید.	
• ساقه را در زمین بخوابانید و آن را با استفاده از میخ Uشکل محکم کنید و با 8 سانتی متر 	

خاک بپوشانید.
• بعد از رشد ریشه های قوی گیاه را از والدش جدا کنید و به محلی دیگر انتقال دهید.	

211. چطور می توان از کلماتیس نگهداری کرد؟

ش��ما می توانید از کلماتیس مراقبت کنید یا اینکه آن را به حال خود رها کنید. به طور کلی آنها 
غیر از سر و سامان دادن گهگاه احتیاج به مراقبت زیادی ندارند. در ذیل به نکاتی برای پرورش 

کلماتیس اشاره می شود:
• گیاهان را با استفاده از مالچ، تخته سنگ یا گیاهان کم رشد سایه کنید.	
• گیاه را به طور منظم آبیاری کنید. مخصوصاً اگر برگ ها ریزش دارند یا پژمرده هستند.	
• از کودهای کاماًل پوسیده یا کمپوست در بهار استفاده کنید. همچنین می توانید از کودهای 	

کندرها شونده گرانوله برای تشویق گلدهی استفاده کنید. گیاهان را در تابستان تغذیه کنید.
• بس��یاری از کلماتیس ها برای گلدهی نیاز به حداقل 6 تا 8 س��اعت نور مس��تقیم خورشید 	

دارند.
• هرس الزم نیست. اما می توانید برای تشویق 	

گلدهی و حفظ ظاهر گیاه آن را هرس کنید.
• ش��اخه های گلده بهاره ک��ه چوبی و قدیمی 	

هس��تند نیاز به ه��رس ندارن��د، مگر برای 
شکل دهی. اینکار را در اواسط تابستان انجام 
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دهید تا از حذف شاخه های گلده سال بعد جلوگیری کنید.
• ساقه های مرده را در اوایل بهار حذف کنید.	

212. گاه�ی اوقات بدون هی�چ دلیلی یکی از پیچ های کلماتیس خش�ک و قهوه ای 
می شود. یکی از دوستانم به من گفت عامل ایجاد آن بیماری پژمردگی است و نباید 
گیاه دیگری در همان محل کاش�ت، چون آن هم بیمار ش�ده و می میرد. آیا درس�ت 

است؟

زمانی ک��ه کلماتی��س دچار پژمردگی می ش��ود، از 
پژمردگی تا مرگ آن فقط چند روز طول می کشد. 
باد س��بب انتش��ار بیماری پژمردگی می شود. این 
بیم��اری قارچی گیاهانی را که در آفتاب و س��ایه 
ق��رار دارند تحت تأثیر قرار می دهد. اگرچه گیاهان 
آلوده در ظاهر مرده به نظر می رسند، اما این بیماری 

به طور خاص ساقه را تحت تأثیر قرار می دهد. شاخه های جدید ممکن است از زمین رشد کنند. 
زمانی که پژمردگی توسعه می یابد قسمت های بیمار را تا رسیدن به ساقه سالم قطع کنید. از یک 
قارچ کش محتوی مس روی قسمت هایی با رشد جدید استفاده کنید. مطمئن شوید که کلماتیس 

آب کافی دریافت می کند و علت این پژمردگی تشنگی نیست.

213. داربست کلماتیسم شکسته شده و الزم است آن را تعویض کنم. بهترین زمان 
برای اینکار چه وقت اس�ت؟ آیا برای حذف داربس�ت قدیمی باید کلماتیس را کاماًل 

قطع کرد؟

مقدار هرسی که مورد نیاز است بستگی به این دارد که کلماتیس و داربست چقدر به هم پیچیده 
شده اند؟ به طور ایده آل شما می توانید کلماتیس را در هنگام رکود از حالت پیچیدگی درآورده و از 
داربست جدا کنید و یا داربست قدیمی را برداشته و داربست جدید را جایگزین کنید و گیاه را به 
آن ببندید. اما اگر جداکردن پیچ از داربست کار وقت گیر و پرزحمتی است، گیاه را تا حد امکان 
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به شدت هرس و سپس از داربست جدا کنید. اینکار 
را در زمان رکود انجام دهید. هرس ش��دید ممکن 
است گل های سال بعد را از بین ببرد. اگر داربست 
در طول فصل رشد شکسته شود، با استفاده از قیم 
آن را ثابت نگهدارید تا فصل مناس��ب برای هرس 

فرا برسد.

214. چگون�ه باید کلماتی�س را انتقال داد؟ من تعدادی از آنه�ا را با موفقیت انتقال 
دادم ولی تعدادی را نتوانستم به خوبی منتقل کنم. من سعی کردم که آنها را آبیاری 
ک�رده و تا حد امکان توپ ریش�ه را دس�تکاری نکنم. اما تعدادی نتوانس�تند باقی 

بمانند آیا بعضی از ارقام مقاوم تر از بقیه هستند؟

همانطورکه شما متوجه شدید کلماتیس دوست ندارد از جایی که کاماًل استقرار یافته جابجا شود. 
اگر الزم است آن را انتقال دهید اوایل بهار قبل از شروع رشد جدید بهترین زمان است. تعدادی 
از ارقام کلماتیس قوی تر از بقیه هستند. کلماتیس پاییزه )ora�Clematis terni( و کلماتیس 

صورتی )C.montana Rubens( مقاوم ترند.

215. من یک هورتانس�یای باالرونده دارم که تعداد زی�ادی رانر دارد. اما هیچ کدام 
رشد خوبی ندارند و گل نمی دهد. آیا راهی برای پرورش این گیاهان و رشد سریع تر 



زينت   155    درختچهها و درختان

آنه�ا وجود دارد؟ من تصمیم گرفت�م آنها را طوری هدایت کنم که از درخت افرا باال 
بروند.

 )Hydrangea petiolaris( هورتانس��یای باالرونده
می تواند رش��د خیلی آهس��ته ای داش��ته باش��د. اما 
زمانی که در جایی اس��تقرار پیدا کرد، بس��یار پرجلوه 
خواهد ش��د. این گیاه با اس��تفاده از چسبانه هایی که 
روی ساقه اش وجود دارد از گیاهان باال می رود و شما 
برای کمک به رش��د سریع آن کار خاصی نمی توانید 
انج��ام دهید. من کاش��ت آن را در کنار یک درخت 
توصی��ه نمی کنم، به خصوص درخ��ت افرا. چون افرا 

ریش��ه های سطحی دارد و با پیچ ها در جذب رطوبت از خاک رقابت خواهد کرد و چون سیستم 
ریش��ه ای افرا بزرگ تر از پیچ اس��ت قطعًا در این رقابت برنده خواهد شد. برنده شدن هورتانسیا 
در این رقابت نیز مشکل آفرین است. چون خیلی بزرگ و سنگین می شود و در نهایت روی افرا 

سایه می اندازد. بنابراین بهتر است پیچ را روی یک نرده چوبی یا سایر سازه ها هدایت کنید.

216. یک عشقه انگلیسی از دیوار آجری خانه ام باال رفته است. آیا این گیاه می تواند 
به دیوار صدمه بزند؟ آیا باید آن را حذف کرد؟

باال رفتن عش��قه از دیوار آجری می تواند منظره زیبایی ایجاد کند اما برای دیوار دارای پتانسیل 
خطر خواهد بود. عش��قه با استفاده از ریشه چه های هوایی که چسبانه نامیده می شود به درختان 
یا دیوارها می چسبد. اگر شما با دقت و از نزدیک به ساقه های عشقه نگاه کنید این ریشه چه ها 
را م��ی بینی��د. آنها می توانند به درون مالط بین آجرها نف��وذ کنند و به آن صدمه بزنند. ممکن 
است الزم شود که مالط بین آجرها را تعویض کنید. در واقع رشد عشقه انگلیسی بر روی دیوار 
تخریب مالط بین آجرها را سرعت می بخشد. پوشاندن دیوارها با عشقه یک سنت قدیمی بوده 
اس��ت. دیوارهای آجری می توانند از رشد عشقه حمایت کنند و درصورتی که شما پشتیبان های 
دیگری برای دیوارها در نظر بگیرید می توانید برای سال ها از زیبایی آنها بهره مند شوید. ولی اگر 
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شما تصمیم به نگهداری از دیوارها ندارید عاقالنه ترین کار حذف عشقه است.

             

217. من خانه ای دارم که مالک قبلی به حیاط آن رس�یدگی نکرده اس�ت. عش�قه 
انگلیس�ی کل درختان و خانه را پوشانده است. ضخامت ساقه عشقه در بن درختان 
به 7/5 س�انتی متر می رسد و تا حدود 3 متر رشد کرده است. می ترسم که عشقه به 

درختان صدمه بزند. چکار باید انجام دهم؟

ش��ما می توانید عشقه انگلیسی )Hedera helix( را 
به شدت هرس کنید، یا آنرا به طور کامل حذف کنید. 
عش��قه می تواند روی تنه درخت��ان با کمترین خطر 
رش��د کند اما نباید اجازه داد که روی ش��اخه ها رشد 
نماید و س��اقه ها را خفه و از بین ببرد و یا روی گیاه 
س��ایه بیندازد. درصورتی که ارتف��اع آن خیلی زیاد یا 
تنه خیلی ضخیم شده باشد، الزم است آن را به طور 
حرفه ای هرس کرد. ش��ما همچنی��ن می توانید 2/5 

سانتی متر از بن بزرگترین پیچ را اره کرده و بگذارید تا خشک شود سپس آن را جدا کنید.

218. م�ن می خواهم در میان حصاره�ای چوبی، نیلوفر ب�کارم. بهترین مکان برای 
کاشت آنها کجاست و به چه مراقبت هایی نیاز دارد؟

نیلوف��ر )Ipomoea( نی��از به محلی با آفتاب کامل دارد. اگر س��ایه ش��دید باش��د نیلوفرها گل 
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نمی دهن��د. آنه��ا را خیلی کم کودده��ی کنید مگر 
اینک��ه خاک خیلی ضعیف باش��د. کوددهی بیش از 
حد به جای تولید گل سبب رشد برگ ها می شود. در 
مناطقی که تابستان ها کوتاه هستند، بذرهای نیلوفر 
را یک یا دو ماه زودتر در فضای درونی بکارید چون 
قبل از اینکه نیلوفر به اندازه کافی رشد کند تا به گل 

برود فصل به پایان می رسد.

219. م�ن تعداد زیادی نیلوفر زیبا دارم. اما آنها در هر جایی رش�د کرده اند. از رزها 
و درختان س�یب باال رفته اند. چطور می توان بدون از بین بردن س�ایر گیاهان از شر 

آنها خالص شد؟

زمانی ک��ه نیلوفر اج��ازه پیدا می کند ک��ه بذرهایش 
را پخ��ش کند به س��رعت تبدیل به ی��ک علف هرز 
تابستانه مقاوم می شود. خوشبختانه، پیچ های یکساله 
در زمان جوانی به آس��انی قابل حذف کردن هستند. 
ب��رای ازبین بردن نیلوف��ر که دور گیاه��ان پیچیده 
شده است، از قیچی یا ابزار تیز هرس استفاده کنید و 

ساقه های اصلی را حذف نمایید.

220. من یک گل س�اعتی دارم اما در مورد نگهداری و پرورش آن هیچ چیز نمی دانم. 
آن را کجا باید کاشت و چقدر طول می کشد که گل بدهد؟

گل ساعتی یک پیچ چندساله مقاوم است. این گیاه )ora incarnata�Passi( در هر جایی که 
حداقل نصف روز آفتاب باشد رشد می کند. گل ساعتی، اگر پشت پنجره رو به آفتاب قرار گیرد 
می تواند به عنوان یک گیاه آپارتمانی نیز  پرورش یابد. گل های بنفش جذاب آن از اوایل تابستان 
تا پاییز ظاهر می شود و عمر هر گل یک روز طول می کشد. اگر گرده افشانی صورت گیرد گیاه 
میوه های تخم مرغی شکل تولید می کند که با کوبیده شدن به زمین صدای بامب ایجاد می کند. 
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فروش��ندگان گیاهان دارویی از میوه آن به عنوان یک آرامبخش مالیم اس��تفاده می کنند. گل 
س��اعتی را به آسانی می توان روی داربست پرورش داد یا برای پوشش تنه درخت از آن استفاده 
کرد. بعد از اینکه پیچ ها در اواخر پاییز از بین رفتند، ش��اخه های جدید از روی جوانه های ریش��ه 

در بهار خارج خواهند شد.

          

221. من دو س�ال پیش  یک پیچ اناری خریدم ولی تا بحال گل نداده اس�ت. چطور 
می توان آن را وادار به گلدهی کرد؟

پیچ ان��اری )Campsis radicans( همانند پیچ گلیس��ین 
ب��رای رس��یدن  زم��ان مناس��ب جهت گلده��ی معروف 
شده اس��ت. بعضی از گیاهان برای رسیدن به سن گلدهی 
چندس��الی زمان نیاز دارند. گیاهتان را کجا کاشته اید؟ پیچ 
اناری به نور کامل آفتاب و خاکی با زهکش مناس��ب نیاز 
دارد. اگر ش��ما این شرایط رش��دی را برایش فراهم نکنید 

گلدهی آن به تأخیر خواهد افتاد.

222. س�ال گذشته من پیچ اناری پررشد و مس�نی را به شدت هرس کردم. در چند 
هفته گذشته، این پیچ گیاهان جدیدی تولید کرده که تمام چمن را فرا گرفته است. 
چطور می توان این گیاهان جدید را از بین برد و حتی گیاه اصلی را هم حذف کرد؟

وقت��ی پیچ اناری در معرض نابودی قرار گیرد، جوانه های راکد روی ریش��ه، فعال می ش��وند و 
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شما ممکن است یکسال تا دو سال بعد شاهد خروج 
شاخه های جدید از خاک باشید. حذف دوباره شاخه ها 
آنها را از بین خواهد برد. ش��ما می توانید با اس��تفاده 
از ی��ک چاقوی تیز آنه��ا را از زیر خاک حذف کنید. 
پافش��اری در انجام این کار تمام ش��اخه ها را از بین 

خواهد برد. اگر اجازه ندهید که ش��اخه ها برای مدت طوالنی رش��د کنند با حذف و هرس مداوم 
آنها در نهایت انرژی ریش��ه ها به پایان خواهد رس��ید. اگر می خواهید از شر گیاه اصلی خالص 
شوید تا جایی که امکان دارد شاخه ها را حذف کنید، سپس تنه را با یک علف کش محلول پاشی 
کنید. از زمان کاربرد علف کش، یک ماه صبر کنید تا علف کش کاماًل اثر کند. بعد از اینکه گیاه 
اصلی را از خاک خارج کردید ممکن اس��ت پاجوش های ریش��ه دوباره ظاهر ش��وند. عمل قطع 

کردن را آنقدر تکرار کنید که در نهایت هیچ گیاهی باقی نماند.

223. من می خواهم یک پیچ گلیسین در حیاطمان بکارم. آیا می توانید به من بگویید 
بهترین محل برای کاشت آن کجاست وبه چه مراقبت هایی نیاز دارد؟

پیچ گلیسین در حالت تمام گل، بسیار جذاب و مسحورکننده است اما پرورش آن چندان آسان 
نیس��ت. اگر ش��ما نیازهای آن را بدانید و مطابق آن نیازها برنامه ریزی کنید می توانید یک پیچ 

قوی داشته باشید.
• مکان مناس��ب: پیچ گلیس��ین را در نقطه مناس��بی بکارید. این گیاه به نور کامل خورشید 	

)حداق��ل 6 س��اعت در روز( و خاکی با زهکش مناس��ب نیاز دارد. همچنی��ن این گیاه به 
ی��ک قی��م محکم مانند آالچیق نیاز دارد چون س��ریع رش��د می کند و بزرگ می ش��ود و 
درصورتی که روی یک سازه کوچک و بدون استحکام هدایت شود آن را درهم می شکند.

• کاش��ت مناسب: با کاشت صحیح پیچ گلیس��ین در پرورش آن موفق می شوید. ابتدا روی 	
خاک اطراف حفره کاشت کار کنید. هرچه فشردگی خاک کمتر باشد ریشه ها آسان تر رشد 
خواهند کرد. در هنگام کاشت طوقه گیاه را بیشتر از حدی که قباًل در خاک بوده است قرار 
ندهید یا گیاه را عمیق نکارید. کاشت عمیق ممکن است از گلدهی جلوگیری کند و یا آن 
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را به تأخیر بیاندازد. بعد از کاش��ت گیاه را آبیاری 
کرده و با موادی مثل چوب خردش��ده مالچ دهی 
کنید. پیچ گلیس��ین را به مدت چن��د هفته بعد از 
کاشت به خوبی آبیاری کنید تا کاماًل مستقر شود.

• عملیات هرس: گیاه را دوبار در سال هرس کنید 	
تا رش��د آن بیش از حد نشود و گلدهی خوبی نیز 

داش��ته باشد. اولین مرحله هرس که در تابس��تان انجام می شود، درست بعد از رشد جدید 
بهاره اس��ت. نوک تمام ش��اخه های جانبی را قطع کنید. دومین مرحله هرس در زمستان 
انجام می شود. نصف شاخه های اصلی را قطع نمایید. شاخه های جانبی که در بهار هرس 
شده اند را نیز می توانید کوتاه تر کنید. آنها را از 5 سانتی متری محلی که سیخک های گلده 
را می بینید قطع کنید. آنها ش��بیه میخ های چوبی هس��تند. اینکار تولید گل های بیش��تر را 

تحریک می کند یعنی بهار سال بعد گل های بیشتری خواهید داشت.

224. چرا پیچ گلیسین گل نمی دهد؟

این س��ؤال یکی از معمول ترین سؤاالتی است که همواره توسط افراد مطرح می شود. سن پیچ 
و مدت زمانی که این گیاه اس��تقرار پیدا می کند، بس��یار مهم است. ممکن است از زمان کاشت 
تا بیش از 7 س��ال طول بکشد که پیچ گلیس��ین وارد فاز گلدهی شود. شرایط نامناسب کاشت 
هم می تواند علت دیگر آن باش��د. اگر پیچ گلیسین در خاک سنگین، سایه و یا موقعیتی کاشته 
ش��ده باشد که مناس��ب آن نباشد گل نمی دهد. بعضی از باغبان ها برای ترغیب پیچ گلیسین به 
گلده��ی از کودها اس��تفاده می کنند. اینکار گاهی اوقات برعک��س عمل می کند. چون نیتروژن 
بیش از حد به جای ترغیب گلدهی، رش��د برگس��اره را تحریک می کند. به خاطر داشته باشید که 

اگر پیچ گلیسین نزدیک زمین چمن در حال رشد است 
ریشه هایش ممکن اس��ت نیتروژن حاصل از کودهای 
چمن را جذب کند. در مناطق سرد گیاهان ممکن است 
بعد از زمستان های شدید به دلیل یخ زدن جوانه ها گل 
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ندهند. بنابراین باغبان ها در این مناطق باید از ارقام مقاوم تر اس��تفاده کنند. هرس ریشه با یک 
بیل یا بیلچه گاهی اوقات کمک می کند که پیچ گلیس��ین زودتر گل بدهد، اما این روش سبب 
ایجاد تنش در گیاه می شود. به جای اینکار می توانید بر روی کاشت آن در محل مناسب و هرس 

صحیح تمرکز کنید.

225. آیا پیچ گلیسین انواع مختلفی دارد؟ بهترین نوع برای پرورش آن در یک باغ 
کوچک کدام است؟

50 رقم پیچ گلیس��ین وجود دارد، اما آنها برای هر باغی مناس��ب نیس��تند. اگر ش��ما یک باغ 
کوچک دارید یا س��ازه مقاومی ندارید که پیچ گلیس��ین روی آن رشد کند می توانید از پیچ های 
کوچک تر مثل پیچ گلیس��ین کنتاکی )Wisteria macrostachya( یا پیچ گلیسین آمریکایی 
 )W. sinensis( استفاده کنید. پیچ های گلیسین آسیایی مثل گلیسین چینی )W. frutescens(
و گلیس��ین ژاپنی )oribunda� W.( در بس��یاری از مناطق مخصوصاً در شرق مهاجم هستند. 
انواع آمریکایی کوچک تر هس��تند و به سرعت رشد نمی کنند و برای بسیاری از باغ های کوچک 
مناس��بند. پیچ گلیسین این قابلیت را دارد که به گیاهی مهاجم تبدیل شود. برای محدود کردن 
انتشار سیستم ریشه می توان آن را در محلی کاشت که ریشه ها نتوانند به خارج از آن نفوذ کنند 

یا آن را دریک گلدان بزرگ کاشت و داخل زمین قرار داد.

 

       
W. macrostachya      W. frutescens      W. sinensis     W. �oribunda   

226. من یک پیچ گلیسین چینی به طول 1/5 متر خریده ام. این گیاه را خیلی دوست 
دارم ولی ش�نیده ام که گیاهی مهاجم و پر رش�د اس�ت. آیا می توان آن را در گلدان 

بزرگی کاشت و با هرس کردن اندازه اش را تا 2/5 متر نگهداشت؟
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پیچ گلیس��ین چینی )Wisteria sinensis( گیاهی مهاجم است، اما شما می توانید بدون صدمه 
زدن ب��ه آن گیاه را ه��رس کنید. هرس را بعد از گلدهی انجام دهید. همچنین یک یا دو بار در 
تابس��تان اینکار را انجام دهید و شاخه های بلند تازه رشد کرده را تا ساقه اصلی هرس کنید. در 
صورت لزوم می توانید آن را در زمس��تان نیز هرس نمایید. س��عی کنید یک شاخه اصلی و یک 

ساختار شاخه دهی متراکم، برای گیاه حفظ کنید.

227. می خواهم بذر پیچ گلیسین بکارم. چگونه بذر آن جوانه می زند؟

پیچ گلیس��ین به آس��انی از طریق بذر پرورش می یابد. 
نیام ه��ای بالغ را جمع آوری ک��رده و بذرها را جدا کنید. 
اجازه دهید بذرها خش��ک شوند. س��پس آنها را تا بهار 
در یخچ��ال قرار دهی��د. بذرها را در به��ار بعد از اینکه 
به مدت  س��اعت در آب خیس��اندید بکارید. به خاطر 

داشته باشید پیچ گلیسینی که از بذر رشد می کند، ممکن است کاماًل شبیه گیاه مادری نباشد و 
احتمال دارد رنگ گل یا ش��کل آن متفاوت از چیزی باش��د که شما انتظارش را دارید. همچنین 
گیاهانی که از کاشت قلمه به دست می آیند معمواًل سریعتر گل می دهند. به عالوه آنها دقیقاً شبیه 
والد مادری هس��تند. به این دالیل ممکن است ش��ما ترجیح بدهید از روش های تکثیر رویشی 

به جای کاشت بذر استفاده کنید.

228. می خواهم در بالکن آپارتمانم محبوبه شب پرورش دهم. این گیاه چه نیازهایی 
دارد؟

محبوبه ش��ب )Cestrum( درختچه ای همیشه سبز بومی 
آرژانتین است. گل های آن کوچک، به رنگ سبز- لیمویی 
اس��ت که در اواخر بهار تا اواخر تابستان ظاهر می شود و در 
تابس��تان عطر بسیار مطبوع آن در فضا می پیچد. در شمال 
کشورمان میوه های سفید درشت شبیه تخم پرندگان تولید 
می کند. در مناطق گرم سرتاس��ر س��ال گل دارد. به سرما 
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مقاوم نیس��ت و در مناطق سردس��یر باید در زمس��تان از 
س��رما حفظ شود. بنابراین بهتر است درون گلدان کاشته 
ش��ود تا در فصل سرما به محل مناس��ب انتقال یابد. در 
فصل گرما نیاز به آبیاری فراوان دارد. همچنین این گیاه 
خاک سبک، قوی و نور غیرمستقیم آفتاب را می پسندد.

229. در مج�اورت س�اختمانی که در همس�ایگی ما ن وج�ود دارد گیاهی با گل های 
بس�یار خوشبو هست که به آن پیچ آب جویی می گویند چطور می توان آن را تکثیر 

کرد؟ آیا در نقطه ای سایه از باغ می توانم آنرا بکارم؟

 )Lonicera Fragrantissima( آب جوی��ی  پی��چ 
درختچه ای خزان پذیر اس��ت که در نواحی دارای زمستان 
مالی��م به صورت نیمه همیشه س��بز در می آی��د. گل های 
آن کوچک و بس��یار معطر اس��ت که از اواسط بهار ظاهر 
می ش��ود. میوه آن به صورت دانه های قرمزرنگ در اواخر 

به��ار روی گی��اه ظاهر می گردد. این گی��اه نیاز به مکانی آفتابی یا س��ایه آفتاب و خاک لومی و 
مرطوب دارد. خاک های سنگین را نیز تحمل می کند و به ندرت دچار بیماری و یا حمله حشرات 
می گردد. شما می توانید با گرفتن قلمه چوب سخت در بهار یا قلمه چوب نرم برگدار در تابستان 

در شاسی سرد آن را ریشه دار کنید.

230. آی�ا می ت�وان از گیاه�ان باالرونده به عن�وان گیاه 
پوششی استفاده کرد؟

تع��دادی از باالرونده ها مخصوصاً آنهایی که ریش��ه های هوایی 
دارن��د یا آنهایی که ع��ادت خزیدن یا باالرفت��ن دارند، می توانند 
بدون اس��تفاده از قیم زمین را پوش��ش دهن��د. بعضی از آنها در 
خاک زیرین ایجاد ریشه می کنند. باالرونده هایی که پیچک های 
چس��بنده دارن��د مانن��د گونه ه��ای موچس��ب و باالرونده های 
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ریش��ه دهنده زمانی که به عنوان گیاه پوشش��ی استفاده ش��وند در خفه کردن و جلوگیری از رشد 
علف های هرز بس��یار مؤثرند. وقتی گیاهان باالرونده نزدیک سایر گیاهان کاشته شوند ممکن 
است از آنها به عنوان قیم استفاده و آنها را گرفتار کنند. برای کاهش دادن این خطر، بهتر است 
از گونه های باالرونده ای که قدرت کمتری دارند اس��تفاده ش��ود و یا سایر گیاهان را جابجا کرد 
تا باالرونده ها فضای بیش��تری در اختیار داش��ته باش��ند. باالرونده های پیچنده نیز ممکن است 

به عنوان گیاه پوششی استفاده شوند و شاخه هایشان را در زمین پخش کنند.

231. برای کاشت یک گیاه باالرونده چکار باید انجام داد؟

اولین قدم در کاش��ت گیاه، آماده سازی خاک است. 
ابت��دا علف های هرز را باید از محل کاش��ت حذف 
کرد. از علف کش های سیس��تمیک می توان برای 
نابودی علف های هرز چندساله استفاده نمود. برای 
افزایش قابلی��ت نگه��داری آب و حاصلخیزی در 
خاک های ش��نی، می توان مواد آلی به خاک اضافه 

کرد. اضافه کردن مواد آلی به خاک های رسی سنگین نیز می تواند بافت خاک را بهبود بخشد. 
حفره کاش��ت باید حداقل دو برابر قطر گلدانی باش��د که گیاه در آن قرار می گیرد تا ریش��ه ها 
به خوبی در خاک منتش��ر ش��وند. قبل از خارج کردن گیاه از گلدان باید مطمئن ش��د که خاک 
مرطوب اس��ت. گیاه را باید به خوبی آب داد تا توپ ریش��ه مرطوب ش��ود. بعد از گذشت حداقل 
یکس��اعت و خروج آب اضافی می توان گلدان را برگرداند. باید مراقب بود تمام ریش��ه به همراه 
خاک آن خارج شود. اگر ریشه ها در داخل گلدان پیچیده شده باشند، باید آنها را به آرامی از هم 
باز کرد و ریش��ه های آس��یب دیده و مرده را قطع نمود. گیاه را باید طوری قرار داد که قس��مت 
باالی توپ ریشه همسطح با خاک اطراف آن باشد. در باالرونده های پیوندی محل پیوند باید 6 
سانتی متر زیر سطح خاک قرار گیرد؛ این کار پیوند را به ریشه دادن تشویق می کند و میزان رشد 
پاجوش ها را از پایه کاهش می دهد. سپس باید حفره کاشت را با خاک پر کرد و گیاه را محکم 
نمود و به خوبی آبیاری کرد. می توان نزدیک گیاه قیم قرار داد و شاخه های اصلی را به آن گره 
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زد. بعد از کاشت باالرونده ها بهتر است سطح خاک اطراف آنها با الیه 7-5 سانتی متری از مالچ 
تا ش��عاع 60 سانتی متری پوشانیده ش��ود. این کار عالوه بر حفظ رطوبت از جوانه زنی علف های 
هرز نیز جلوگیری می کند. باالرونده ها برای حفظ رشد و سالمت نیاز به کوددهی ساالنه دارند. 
باالرونده هایی که در گلدان ها کاشته می شوند نیاز به کود سرک یا تعویض گلدان به طور منظم 

و آبیاری کافی و به موقع دارند.

232. آیا تکوما در تابستان گل می دهد؟ در مورد نیازهای آن توضیح دهید.

تکوما )Tecoma( با پیچ اناری هم خانواده اس��ت. گونه های آن به ش��کل درختچه یا باالرونده 
وجود دارند. گل های استکانی یا شیپوری شکل آن در خوشه های انتهایی ظاهر می شوند. بومی 
جنوب آفریقا بوده و گیاهی باالرونده یا نیمه افراش��ته اس��ت که طول آن به 4/5 متر می رس��د. 
گل های لوله ای آن که ش��بیه گل های پیچ امین الدوله اس��ت، به رنگ قرمز متمایل به نارنجی 
و به طول 5 س��انتی متر بوده و به صورت خوش��ه های انتهایی در اواخر تابس��تان ظاهر می شوند. 
البته زمان گلدهی تکوما بس��ته به گونه متفاوت اس��ت، اما بیشتر آنها در تابستان گل می دهند. 
به س��رما حس��اس هستند و در دمای کمتر از  درجه سانتی گراد آسیب می بینند. در فضای آزاد 
در خاک حاصلخیز مرطوب و در محلی با آفتاب کامل رش��د می کند. خاک مناسب آن خاکی با 
بافت لومی و دارای مواد آلی کافی است. افزایش تکوما از طریق کاشت بذر و قلمه نیمه رسیده 

امکان پذیر است. 

 

233. چند نوع ورد رونده وجود دارد؟ و خصوصیات آنها چگونه است؟

ورده��ای رونده )Rambling( و باالرونده )Climbing( دو گروه مختلف از وردها هس��تند که 
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ویژگی های متفاوت دارند. وردهای رونده به طور طبیعی بس��یار پررشد بوده و تعداد زیادی ساقه 
طویل و خم شده به سمت پایین تولید می کنند. آنها مقدار زیادی از گل های ریز را در دسته های 
ب��زرگ تولید می کنند، اما فقط یک بار در س��ال گل می دهند. این گروه به س��فیدک حس��اس 
هستند. وردهای باالرونده، از نظر برخی ویژگی ها در مقابل وردهای رونده قرار دارند. این گروه 
دارای گل های بزرگ اما در دس��ته های کوچک هس��تند و بیش از یکبار در طول فصل رش��د، 
گل می دهند. ساقه های آنها محکم تر از انواع رونده است، به بیماری ها مقاوم تر و گل های آنها 

به جای سال جاری، روی ساقه های مسن تشکیل می شوند.

 

 

234. آبشار طالیی چه نیازهایی دارد؟  لطفاً در مورد آن توضیح دهید.

آبش��ار طالیی )Rosa banksiae( گونه ای 
همیشه س��بز اس��ت که ط��ول آن به 7 متر 
می رس��د. در اواس��ط بهار تا اوایل تابستان 
یکب��اره مقدار زیادی گل ه��ای ریز به رنگ 
زرد، کرمی یا س��فید با بوی بنفشه می دهد. 
محل های گرم با آفتاب کامل را ترجیح داده 
و گیاهان رش��د کرده در محل های سرد از 

یخبندان آسیب می بینند و گلدهی آنها کم شده یا متوقف می شود.
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