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 "ميكروگرين" : پرورش سبزيجات تازه در خانه ؛
"Microgreen: raising fresh vegetables at home" 

 

 

 

 

 

 

 مه :  مقّد

( َاشكال كوچكي از انواع گياهان خوراكي شامل micro greenيا  microgreenميكروگرين ها )

 ( و نظاير آنها مي باشند. herbسبزيجات ، گياهان دارويي )

ميكروگرين ها را بعنوان تقويت كنندۀ طعم غذاها در رستوران هاي ممتاز بكار مي گيرند تا عالوه بر لذيذ 

خشند. ميكروگرين ها مازاد بر اينكه داراي طعم مطبوع و ساختن غذاها به آنان ظاهري مطلوب و دلپذير بب

 ظاهر دلنشين هستند، غالبًا سرشار از عناصر غذايي گوناگون مي باشند. 

سال اخير از مقبوليت  15بدون هيچگونه علت و داليل نوظهوري بايد اذعان داشت كه ميكروگرين ها طي 

يكه جزء اصلي بسياري از غذاهاي اعياني و مهماني هاي ويژه اي در آمريكا و اروپا برخوردار شده اند بطور

اشرافي را تشكيل مي دهند و مايه مباهات آشپزخانه ها و رستوران هاي مجلل گرديده اند آنگونه كه هر مدت 

 (. 4يكبار بر معرفي واريته هاي ديگری از گياهان بعنوان ميكروگرين های جديد و ابتکاری اقدام مي گردد )
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 گرين چيست ؟ميكرو

( مرحله گياهچه اي سبزيجاتي نظير : "كلم گل" يا "كلم بروكلي" microgreensميكروگرين ها )

(broccoli( و ريحان )basil هستند كه حتي جوان تر از گياهچه هايي برداشت مي شوند که در ساالد )

 (.1( مصرف مي شوند )mesclun saladسبزيجات تازه )

 

( و بعد young seedlingگياهان كاملي هستند كه در مرحله گياهچه اي جوان )ميكروگرين ها منتسب به 

از اينكه چندين برگ حقيقي متعاقب ظهور برگ هاي لپه اي پديدار گرديدند ، برداشت و بزودي مصرف مي 

ر ( كاماًل متمايزند زيرا نوساقه ها بسيار جوان هستند و درون آب و دsproutsشوند. آنها از نوساقه ها )

شرايط تاريكي پرورش مي يابند يعني نوساقه ها به جوانه زني خويش پس از بازشدن لپه ها در بستري از آب 

 ادامه مي دهند درحاليكه ريشه دار شده اند و همچنان به دانه ها متصل هستند.

 

 

 
 

 

اهان دارويي و ميكروگرين ها فرمي ظريف از گياهان خوراكي جوان هستند كه از بذور انواع سبزيجات ، گي

 ساير نباتات با قابليت غذايي حاصل مي گردند. 

 



5 
 

اينچ با در نظر گرفتن ساقه ها و برگ هايشان متغير است. هر ميكروگرين  1-5/1اندازه ميكروگرين ها از 

داراي يك ساقه اصلي مركزي است كه آنرا در زمان برداشت دقيقًا از سطح زمين قطع مي كنند. آنها داراي دو 

 لپه اي توسعه يافته و معمواًل داراي يك جفت از برگ هاي حقيقي كوچك و نسبًا توسعه يافته اند.برگ 

اينچ  5/0-1اينچ و پهناي  1-5/1در يك نمو بارز ، ساقه و آرايش برگ ها در ميكروگرين ها به حدود ارتفاع 

 مي رسند.

  

روز از زمان جوانه زني ،  7-10( براي اغلب ميكروگرين ها به مدت crop-timeمتوسط محصول دهي )

 توليد گياهك تا زمان برداشت است.

 

ميكروگرين ها با وجود چنين اندازه كوچكي از طعم هاي قوي برخوردارند آنچنانكه گياهان رشد يافته از چنين 

 (.  6ويژگي هايي برخوردار نمي باشند )

 

 

 تاريخچه ميكروگرين :

ميالدي رواج داشتند وليكن  1980هاي شام آمريكائيان از سال هاي درحاليكه ساالد سبزيجات تازه در سفره 

ميكروگرين ها كه در مراحل اوليه رشد سبزيجات برداشت مي گردند ، داراي سابقه مصرف بسيار كمي در بين 

 (.1افراد متجدد مي باشند )

 1990ز اواسط دهه پرورش ميكروگرين ها براي اولين دفعه از كاليفرنياي جنوبي آغاز گرديد بطوريكه ا

 ميالدي در اياالت متحده آمريكا رواج يافتند.
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ميالدي بر مي گردد لذا واژه  1998( به مستندات سال هاي microgreenاولين كاربرد واژۀ ميكروگرين )

 اي بسيار جديد و نوپا محسوب مي شود. 

اي بسيار دورتر توسط كشاورزان البته محصولي كه امروزه بنام ميكروگرين خوانده مي شود، از زمان ه

 (.1،6( بودند )seedlingبويژه همراه با نهار به مصرف مي رسيدند و موسوم به گياهچه هاي جوان )

  

 

 ميكروگرين ها در ابتدا فقط شامل چند واريته قليل گياهان از جمله :  

 "  Brassica eruca" و "Eruca sativa( با نام علمي "arugula( "منداب" يا "آراگوال" )1

 (basil( ريحان )2

 (beets( چغندرهاي غده اي )3

 ( kale( كلم پيچ )4

 ( cilantroيا  coriander( گشنيز )5

 (.6( بودند )rainbow mix( كاشت درهم چند نوع سبزي در كنار يكديگر با نسبت هاي گوناگون )6

 

 

 
 

 

مي دهند و براي اين منظور از شمار زيادي امروزه ميكروگرين ها را در بسياري از نقاط آمريكا پرورش 

 واريته هاي گياهي استفاده مي گردد. 

 

يكنوع از ميكروگرين ها را در مادۀ رشد مخصوصي از جنس پالپ هاي سلولزي يا كاغذي پرورش مي دهند و 

 ميالدي در اروپا رواج يافته است.  2002بفروش مي رسانند. اين نوع ميكروگرين از سال 
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وگرين ها از مطلوبيت ويژه اي در بين عموم برخوردارند زيرا باور بر اين است كه آنها از مقادير اينك ميكر

باالي عناصر غذايي برخوردارند و توانايي مبارزه با سرطان ها را دارند. اين ادعا سرانجام توسط مطالعه اي 

ند انجام گرفت ، به اثبات رسيد ( وابسته به دانشگاه مريلDNFSكه بوسيله مؤسسه "علوم خوراك و تغذيه" )

و منجر به مقبوليت سريع ميكروگرين ها در بين آحاد جامعه شد تا جائيكه در حال حاضر مطالب زيادي در 

" درشبكه جهاني انترنت موجود مي باشند كه onlineمورد چگونگي پرورش ميكروگرين ها بصورت "

 دوستداران آنرا در اين جهت ياري مي رسانند. 

 

زه بسياري از افرادي كه ميكروگرين ها را در فضاهاي خانگي نظير حياط هاي پشتي خانه ها پرورش مي امرو

دهند ، نسبت بفروش آنها در مغازه هاي عرضه محصوالت كشاورزي و رستوران ها اقدام مي ورزند. اغلب 

ذا گاهًا ائتالفي از مزارع چنين پرورش دهندگاني ممكن است رعايت برنامه هاي امنيت غذايي را رعايت نكنند ل

كوچك ارگانيك شكل مي گيرند تا بگونه اي از رعايت مقررات ايمني توليد مواد غذايي در مقياس كوچك معاف 

 (. 6گردند و تاكنون در اين رابطه به موفقّيت هايي نيز دست يافته اند )

 

 

 

 ويژگي هاي ميكروگرين ها :  

 ه هستند :ميكروگرين ها داراي سه بخش اصلي و عمد

 ( ساقه مركزي1

 ( دو برگ لپه اي 2

 (.6( يك جفت برگ حقيقي جوان )3

 

ميكروگرين ها داراي اندازه هاي متفاوتي هستند كه اين موضوع بستگي به نوع واريته آنان دارد اّما ارتفاع 

شده بزرگتر اينچ توصيه مي كنند. هر گاه طول گياهچه ها از ميزان توصيه  1-5/1متوسط ميكروگرين ها را 

گردد آنگاه نمي توان آنها را هنوز ميكروگرين دانست. در چنين مواقعي گياهچه هايي كه داراي طول بزرگتر 

 (.  6" مي نامند )petite greensاز ميكروگرين استاندارد هستند را اصطالحًا "سبزي ريزه" يا "
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 واريته هاي مناسب ميكروگرين :

ميكروگرين ها بكار مي روند ، مشابه بذوري هستند كه جهت توليد ارگانيزم كاملي از بذوري كه براي تهّيه 

 گياهان دارويي و سبزيجات استفاده مي گردند. 

 

 

 (:4عمده ترين واريته هايي كه براي توليد ميكروگرين ها بكار مي روند شامل )

 

 نام انگليسي نام فارسي گياه نام انگليسي نام فارسي گياه

 Chervil جعفري فرنگي  Amaranth وستاج خر

 Cilantro گشنيز Beets چغندر غده اي

 Cress شاهي يا ترتيزك Arugula منداب )كلزا(

 Fennel رازيانه Basil ريحان

 Kale كلم پيچ Cabbage كلم برگ 

 Mustard خردل Celery كرفس

 Parsley جعفري Chard چغندر برگي

 Sorrel ترشك Radish تربچه

 

 

البته برخي واريته ها را همچنين مي توان بصورت مخلوط با يكديگر كاشت. ميكروگرين هاي مخلوط از بافت 

 (. 4، رنگ و مزه هاي مختلفي بهره مندند )
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 ويژگي هاي معروف ترين ميكروگرين هاي رايج بشرح زير هستند :

 ( :micro basil nutmegالف( ميكروگرين ريحان سبز )

هايي به رنگ سبز روشن است كه رايحه اي عطرآگين را از خود متصاعد مي سازند. عطر ريحان  داراي برگ

( ، سوپ ها ، pastaسبز مي تواند اوقات بيكاري شما را خاطره انگيز سازد. آنرا مي توان به ماكاروني )

 (.3( افزود )hors d`oeuvre( و پيش غذاها )stews( ، تاس كباب ها )dessertsدسرها )

 

 ( :micro cucumberب ( ميكروگرين خيار )

داراي برگ هايي به رنگ سبز روشن با بافت صاف و جذاب است. برگ ها كاماًل شاداب ، گوشتي و ُپر آب با 

طعم خاص خيار مي باشند. افزودن برگ هاي ميكروگرين خيار به ساالدها ، اضافه كردن آنها به بشقاب 

ش غذاها و قراردادن در البالي گوشت ها از جمله ساير موارد استفاده آنها غذاهاي دريايي ، ملحق كردن به پي

 (.3مي باشند )

 

 ( :micro mustard Dijonپ ( ميكروگرين خَردل ديژان )

 ( شهري در مركز كشور فرانسه است.Dijon*  ديژان )

 ( بمعني خَردل آميخته به خامه و ادويه مي باشد.Dijon mustard** خردل ديژان )

 ( است.snappyين ميكروگرين داراي برگ هايي جذاب به رنگ سبز روشن و شيك با طعم تند )ا

 مزه اش همانند ادويه خَردل ديژان مي باشد.

 (.3آنرا معمواًل به ميزان كم و بعنوان ادويه به گوشت هاي قرمز ، ماكيان و غذاهاي دريايي مي افزايند )

 

 ( :micro radish rubyت ( ميكروگرين تربچه ياقوتي )

  *ruby  .به معني ياقوتي يا قرمز مايل به سياه و بعبارتي قرمز سير مي باشد 

 داراي برگ هايي مسحور كننده به رنگ بنفش تيره كه به ساقه هايي به همين رنگ متصلند.

 ( هستند. spicy radishبرگ ها سرشار از آنتي اكسيدان ها ، شاداب و با طعم تربچه ادويه اي )

 (.3ا مي توان در ساالدها ، انواع سوپ ها و تاس كباب ها بطور كامل بكار گرفت )آنر

 

 ( :micro tangerine laceث ( ميكروگرين تره خراساني )

 از مواد اوليه مطلوب جهت آشپزي است.

 ( به رنگ سبز مي باشد.featheryداراي برگ هايي زيبا و َپرَوش )

 .داراي طعمي خوشمزه مشابه نارنگي است

 آنرا مي توان بعنوان طعم دهندۀ شگفت آور در همراهي با گوشت ماكيان و غذاهاي دريايي بكار گرفت.

 (.3افزودن آن به دسرها باعث القاء طعم مركبات مي شود )

 

 ( :micro wasabiج ( ميكروگرين واسابي )

 ر است.( از خانواده كروسيفره )صليبيان( و بومي خاور دوEutrema wasabi*  واسابي )

( : خوراك ژاپني شامل برنج آب َپز ، سركه و اليه هاي گوشت خام يا پختۀ عمدتًا دريايي Sushi**  سوشي )

 است.
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 ( : خوراك ژاپني حاوي باريكه هاي ماهي خام با ُسس مخصوص است.Sashimi***  ساشيمي )

 ميكروگرين واسابي برگ هايي به رنگ سبز روشن و جذاب دارد. 

 چيك از مزه هاي ميكروگرين هاي ديگر مشابهت ندارد.مزه آن به هي

داراي طعمي نظير ادويه جات انفجاري )خيلي تند( است لذا بالفاصله پس از مصرف سبب پاك شدن سينوس 

 هاي پيشاني انسان مي شود.

( و ساير Sashimi( ، ساشيمي )sushiمي تواند طعم تند مطبوعي را به غذاهاي دريايي ، سوشي )

 (.3اي آسيايي بدهد )خوراك ه

 

 

 
 

 

 

 ( :micro mint limeچ ( ميكروگرين نعناع ليمويي )

 داراي برگ هايي به رنگ سبز با زمينه اي ارغواني است.

 طعم آن معجوني از نعناع و ليمو مي باشد.

 افزودن برگ هاي سبز رنگ ، معطر و دلپذيرش باعث مقبوليت بشقاب هاي غذا مي گردد.

 رت مصرف با غذاهاي دريايي افزون تر مي شود.مطلوبيت آن در صو

 مي تواند به ساالدها و دسرها طعم مركبات بدهد.

 (.3( شناور مي سازند تا معطرشان گرداند )cocktailsآنرا در سوپ ها و نوشيدني هاي معجون )
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 ( :micro mint lavenderح ( ميكروگرين نعناي اسطوقدوسي )

 شن كه از زيبايي ظاهر و بافت دلپذير برخوردارند.داراي برگ هايي به رنگ سبز رو

 برخوردار از طعمي دلنشين كه مخلوطي از نعناع معطر و اسطوقدوس است. 

 تقويت كنندۀ دسرها و نوشيدني هاي معجوني است. 

( مي mouth wateringاغواگر بشقاب هاي گوشت قرمز و ماكيان بنحوي كه حقيقتًا دهان انسان را آب )

 .(3اندازد)

 

 

 

 ميكروگرين ها در قياس با نوساقه ها :

اين موضوع بسيار اهمّيت دارد که تفاوت بين ميکروگرين ها و نوساقه ها را درک نمائيد زيرا چند اختالف 

اساسی در اين ميان حائز اهميت هستند بنابراين اطالع از شيوه های توليد هر کدام از آنها می تواند از 

 های آنها جلوگيری کند : مغشوش و مشتبه شدن ويژگی

 

 ( :sproutsالف( نوساقه ها )

براي توليد نوساقه ها بايد بذور را ابتدا خيسانيد سپس در يك استوانه چرخان و يا ظرف مناسبي استقرار 

 درجه فارنهايت نگهداري نمود. 80و دماي  %100بخشيد و در شرايطي با رطوبت نسبي 

ساعت به اتمام رسيدند آنگاه نوساقه ها آماده بسته بندي و فروش  48زمانيكه اين مراحل معمواًل پس از 

 خواهند بود.

 

توليد نوساقه ها را در شرايط تاريكي و يا با حداقل برخورداري از نور انجام مي دهند. چنين شرايط تاريك ، 

 هستند. گرم ، مرطوب و متراكمي براي تكثير سريع پاتوژن هاي باكتريايي خطرناك شديدًا ايده آل 

دفعه در روز انجام مي گيرد تا از هر گونه ضايع شدگي بذور  2-6بعد از فرآيند خيساندن و آبكشي كه 

جلوگيري شود آنگاه بذور جوانه زده آمادگي مصرف بعنوان نوساقه ها را خواهند داشت. اينگونه نوساقه ها 

بصورت توده اي درهم تنيده شامل ريشه  قبل از توسعه برگ ها بخوبي قد مي كشند. نوساقه هاي بذري غالبًا

 (.4ها و ساقه هاي رنگ پريده و جوانه هاي برگي بفروش مي رسند )

 

نوساقه از گياهان موجود و يا از بذور جوانه می زنند. هر نوساقه شامل : بذر ، ريشه ، ساقه و برگ های 

 توسعه نيافتۀ کمرنگ است. 

 

( در صدد نظام بخشيدن تمام مشاغلی است که به توليد FDAمؤسسه نظارت بر غذا و داروی آمريکا )

( شده sproutbreaksنوساقه ها می پردازند زيرا بسياری از آنها منجر به بروز مسمومّيت های غذايی )

 اند.

( از اصلی ترين Escherichia coli( و "اشرشيا کولی" )salmonellaباکتری های "سالمونال" )

 از طريق نوساقه ها شيوع می يابند.عوامل بيماريزايی هستند که 
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اين موضوع آنچنان اهميت دارد كه توليدکنندگان تجارتی نوساقه ها شديدًا از دستورالعمل های صادره از 

FDA  تبعيت می کنند آنچنانکه هر سری از نوساقه های توليدی را تحت آزمايشات چندگانه ای قرار می دهند

يی مطمئن گردند و بدينوسيله ميزان تهديد به بيماری های "غذازاد" تا از عدم وجود پاتوژن های باکتريا

(food borne.را به حداقل برسانند ) 

همچنان به هشدار و فراخوانی منظم به رستوران ها در ارتباط با حذف  FDAبا وجود چنين پيشبينی هايی 

از مصرف نوساقه ها کاسته  اشینوساقه ها از منوی غذاها ادامه می دهد تا از احتمال بروز مخاطرات ن

 (.6)شود

 

 

 
 

 

نفر اروپايی در اثر مصرف نوساقه هايی که بصورت ارگانيک توليد شده  52ميالدی حداقل  2011در سال 

بودند، به هالکت رسيدند و هزاران نفر نيز با مصرف آنها به شدت بيمار گرديدند اّما هنوز "مؤسسه ايمني 

شداري به مصرف كنندگان نوساقه ها نداده است، مگر اينكه به مصرف ( هيچگونه هEFSAغذايي اروپا" )

 آنها بصورت پخته شده تأكيد مي ورزد. 

 

درحاليكه اين موضوع در ينگه دنيا تا بدانجا اهمّيت يافته است که دو شرکت بزرگ ُخرده فروشی محصوالت  

ه ها در فروشگاه هايشان صرف " از ادامه عرضۀ نوساقKroger" و "walmartغذايی آمريکا بنام های "

 نظر کرده اند.
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نوساقه ها چالشی منحصر بفرد را عرضه داشته اند زيرا پاتوژن هاي بيماريزا در داخل اينگونه بذور حضور 

 دارند و بروش های موجود بدون صدمه رسانی به توانايی زيستی بذور قابل کنترل نيستند.

 

ميالدی اعالم داشتند که : نوساقه های حاصل از  2012ر سال " در اکتبKrogerنهايتًا مسئولين شرکت "

بذور در حقيقت نوعی کاشتن محسوب نمی شوند زيرا جوانه ها فقط در بستری از آب شکل می گيرند. در اين 

 شيوه به جادادن متراکم بذور درون يک محفظه مسدود و يا داخل يک ظرف جوانه زنی مبادرت می ورزند.

برخورداری از رطوبت بستر و يا رطوبت نسبی محفظه مسدود سريعًا جوانه می زنند. اين بذور در اثر 

اينگونه بذرها را می توان حتی درون کيسه های پارچه ای که مرتبًا مرطوب می شوند، به جوانه زنی 

 واداشت.

لذا شرايط  فرآيند جوانه زنی بذور نوساقه ها در تاريکی و يا در شرايط روشنايی اندک بوقوع می پيوندد

متراکم ، مرطوب و تاريک برای تکثير سريع پاتوژن های باکتريايی بسيار ايده آل است و بدينگونه بر 

 (.6مخاطرات حاصل از مصرفشان افزوده می گردد)

 

( مکرر که برای به حداقل رسانيدن ضايعات soaking & rinsingپس از چند روز خيساندن و آبکشی )

جوانه زنی بذور نوساقه ها تکميل می شود و نوساقه ها آماده برداشت و مصرف صورت می پذيرد، فرآيند 

می شوند. چنين نوساقه هايی که از بذور توليد می گردند، دارای ريشه های رنگ پريدۀ درهم تنيده ، ساقه و 

 جوانه های برگی می باشند. 

 .(6توجه داشته باشی که ميکروگرين ها را از اين طريق نمی رويانند )
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 ( :microgreensب ( ميكروگرين ها )

( يعني بر بستري از آب ، تاريكي و گرما پرورش sproutsميكروگرين ها را در شرايط مشابه نوساقه ها )

 نمي دهند بلكه آنها را بر روي خاك و يا مواد جايگزيني نظير پيت خزه و مواد فيبري مشابه مي كارند. 

 ميكروگرين ها تابعي از موارد استفاده و نوع واريته ها است.  ميزان تراكم بذور براي توليد

هفته براي پرورش يافتن هستند. ميكروگرين ها  4-6هفته و برخي ديگر  1-2بسياري از واريته ها نيازمند 

 زمانيكه اولين سري از برگ هاي حقيقي كاماًل توسعه يافتند ، آماده برداشت خواهند بود. 

از آماده شدن از سطح خاك قطع مي كنند و بدون ريشه هايشان بسته بندي مي نمايند. ميكروگرين ها را پس 

هرگاه پس از قطع گياه همچنان تعدادي از ريشه ها به آنها متصل باشند و گياه در آب پرورش نيافته باشد 

 آنگاه نمي توان آنها را نوساقه ناميد بلكه ميكروگرين شناخته مي شوند. 

 

كه در شرايط حضور نور خورشيد ، فضاي كافي و تهويه مناسب در مقايسه با آنهايی كه ميكروگرين هايي 

تحت نور مصنوعي رشد مي يابند ، داراي طعم و رنگ مطلوب تري هستند. شرايطي كه براي پرورش مطلوب 

ا براي ميكروگرين ها تدارك مي شوند ، هيچگاه براي رشد پاتوژن هاي خطرناك و بيماريزا مناسب نيستند لذ

" و sproutsعدم مغشوش شدن مفاهيم ميكروگرين ها و نوساقه ها هيچگاه نبايد از واژه هايي چون "

"sprouting.در تبيين پرورش ميكروگرين ها بهره گرفت " 
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( برگ هاي ميكروگرين ها ديده مي شوند ، منبعث configurationتفاوت هايي كه در اندازه و شكل بندي )

 هايشان مي باشد. از واريته 

( از انواع ميكروگرين هاي خيلي بزرگ محسوب مي شود borageبعنوان مثال : ميكروگرين "گل گاوزبان" )

 اينچ ارتفاع و يك جفت برگ لپه اي خيلي بزرگ و بدون هيچگونه برگ هاي حقيقي است. 1زيرا حداقل 

 3-4يار كوچكي است و مي تواند داراي ( داراي برگ هاي لپه اي بسmintدر مقايسه ، ميكروگرين نعناع )

 اينچي باشد. 1برگ حقيقي تا قبل از رسيدن به ارتفاع 

( مي توان مشاهده نمود كه داراي basilبارزترين اندازه و شكل بندي برگ ها را در ميكروگرين ريحان )

ن همچنين داراي اينچ پهنا در تمامي طول گياهچه هايش است. اين ميكروگري 5/0-1اينچ ارتفاع و  5/1-1

 (.4برگ هاي لپه اي و يكسري از برگ هاي حقيقي مي باشد )

 

 

 
 

 

( نظير پيت خزه می رويانند. soil-likeميکروگرين ها را بر بسترهای خاکی و يا بسترهای "شبه خاک" )

 آنها نيازمند سطوح بااليی از نور بويژه نور خورشيد ، رطوبت نسبی کم و تهويه مطلوب می باشند. 

 ميکروگرين ها را در مقايسه با توليد نوساقه ها با تراکم کمتری از بذورشان توليد می کنند.

هفته  1-2( يعنی از مرحله کاشت تا برداشت برای اغلب واريته ها معمواًل crop timeدوره محصول دهی )

 ه درازا بکشد. هفته نيز ب 4-6است. البته توليد ميکروگرين برای برخی واريته ها حتی ممکن است به 

 ميکروگرين ها زمانی آماده برداشت می شوند که برگ های حقيقی آنها کاماًل توسعه يافته باشند.
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برداشت ميکروگرين ها را غالبًا به کمک قيچی انجام می دهند و گياهچه ها را درست از سطح خاک قطع می 

 د.کنند بطوريکه ممکن است حتی تعدادی از ريشه ها را نيز شامل شون

 

برخی پرورش دهندگان ميکروگرين های توليدی را درحاليکه همچنان در حال رشد هستند، به همراه سينی و 

بستر رشدشان می فروشند زيرا مصرف كنندگان ممکن است گياهچه ها را با اندکی تأخير برداشت کنند. بهر 

ته و بفروش می رسانند در حال توجه داشته باشيد هر دفعه که سينی ها را از محيط رشدشان جدا ساخ

 صورتيکه سريعًا مصرف نشوند، بزودی شروع به طويل شدن ، رنگ پريدگی و نزول طعم می نمايند.

محيط های مناسبی که برای پرورش ميکروگرين ها تدارک می يابند، بهيچوجه موجب تشويق پاتوژن های 

رای توليد نوساقه ها بکار گرفته نمی خطرناک به تکثيرشدن نمی شوند. اين شيوه پرورش ميکروگرين ها ب

 شوند.

 

با تقويت طعم ميکروگرين ها بواسطه توليدشان در محيط طبيعی در مقايسه با نوساقه ها که بر بستری از آب 

رشد می کنند ، می توان اذعان داشت که آنها اينک به اجزاء اصلی بسياری از غذاها تبديل شده اند درحاليکه 

 (.6متنوعی از برگ ها ، بافت ها و رنگ هاي عالی هستند )برخوردار از اشکال 

 

 

 

 

 داليل پرورش ميكروگرين ها :

 برخي از مهمترين مزاياي ميكروگرين ها بشرح زير مي باشند :

 (:healthy( سالم بودن )1

ز جمله ميكروگرين ها سرشار از آنزيم هاي حياتي ، ويتامين ها ، عناصر معدني و كلروفيل هستند اّما آنها ا

 غذاهاي تازه اي نيستند كه شما غالبًا به ميزان زيادي روزانه مصرف مي كنيد. 

 

 ( :easy( سهولت پرورش )2

ميكروگرين ها را مي توان با شيوه هيدروپونيك و بدون هيچگونه نيازمندي ويژه اي پرورش داد. آنها را مي 

محيط خانه ها پرورش داد. ميكروگرين ها فضاي توان با استفاده از يك بشقاب كوچك در داخل و يا خارج از 

 بسيار كمي الزم دارند و ظاهري نظير باغچۀ كوچك را متجّلي مي سازند.

 

 ( :fun( تفريح و سرگرمي )3

ميكروگرين هاي پرورشي نه تنها سالم و خوشمزه هستند بلكه بعنوان نوعي مبارزه طلبي ، تفريح و  

 سرگرمي نيز مطرح مي باشند.

 

 ( :deliciousمزه بودن )( خوش4

بدينطريق مي توانيد از انواع طعم ها و مزه ها برخوردار شويد زيرا گياهان حداكثر طعم و مزه خويش را در 

 اولين مراحل رشد يعني دوره ميكروگريني بروز مي دهند.



17 
 

 ( : different( متفاوت بودن )5

زيرا ميكروگرين ها مي توانند با افزوده شدن  دوستان و خويشان را با شيوه اي جديد و مهّيج مبهوت سازيد

يل طعم و كيفيت غذاها كمك ( به تكمgarnishبه ساالدها ، ساندويچ ها ، سوپ ها و بعنوان چاشني )

 (.5)نمايند

 

 

 
 

 

 

 ( آنها در شرايط اقليمي ايده آل پرورش مي يابند لذا از باالترين كيفيت غذايي برخوردارند.6

 مملو از طعم هاي مختلف هستند.  ( ستبر ، ُپر رنگ و7

 ( دارند. shelf-life( ماندگاري خوبي در شرايط خارج از يخچال )8

 نوع فرا مي گيرند. 115( طيف گسترده اي از ارقام مختلف گياهي را تا بيش از 9

 ( قابليت پرورش در تمامي ماه هاي سال را دارند.10

 ( قابليت حمل و نقل شبانه را دارا هستند.11

 (.4( در برخي از كشورها نظير آمريكا بشدت مورد استقبال مي باشند )12

 ( ميكروگرين ها بر قله لطيف ترين مواد اوليه آشپزخانه اي در تمام دنيا قرار گرفته اند.13

 ( اينگونه مواد را در اقاليم معتدل و آفتابي سانتياگو و كاليفرنيا پرورش مي دهند.14

 ت قوي ، ُپر رنگ ، شاداب و خوش طعم پرورش مي يابند. ( ميكروگرين ها با وضعي15

( پرورش ميكروگرين ها در شرايط مناسب و شيوۀ صحيح باعث افزايش كيفيت و خلوص آنها مي گردد و 16

 ( مي شويد.stringy( ، رنگ پريدگي و نخ مانندشدن )wimpگرنه باعث عدم طعم )
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ود دارد و بدينگونه امكان دسترسي به بهترين مواد ( امكان كاشت ميكروگرين ها در سراسر جهان وج17

 (.3( فراهم مي گردد )culinaryاوليه مورد نياز آشپزخانه اي )

 

 

 
 

 

 

 

 چگونه ميكروگرين پرورش دهيم ؟

 لوازم مورد نياز براي پرورش ميكروگرين هاي خانگي عبارتند از :

 يتر ل 5/0-1( : ترجيحًا ظروفي با گنجايش containers( ظروف )1

 ( : ترجيحًا خاك گلداني يا خاك مخلوط باغبانيsoil( خاك )2

 ( : بذور تيمار نشده و ترجيحًا ارگانيكseeds( بذور )3

 ( : ترجيحًا كلرنزده و فاقد نمك هاwater( آب )4

 (.1( نور خورشيد ، گرما و هوا : بصورت متعادل و معمولي )5

 

 

 الف( ظروف :

رين ها را مي توانيد از انواع پالستيكي كه بعنوان جا ميوه اي خريداري مي ظروف الزم براي پرورش ميكروگ

نمائيد سپس بعد از مصرف ميوه ها و ديگر كاالها مجددًا بكار گيريد. ظروف مذبور بايد داراي منافذي در زير 

و متعاقبًا بار گردند و همچنين بتوان روي آنها را بطريقي پوشانيد تا در صورت ضرورت به آبياري اقدام نمود 

 ديگر به محل نگهداري سابق برگردانيد.
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توجه داشته باشيد كه ظروف پالستيكي در اقاليم گرم و يا براي كاربرد مكرر مناسب نيستند چونكه برخي از 

تركيبات آنها بمرور در آب حل مي گردند و وارد محيط كشت و سپس جذب گياهان مي شوند لذا ممكن است 

 ( ارجحيت دارند. terracottaمضر باشند بنابراين استفاده از ظروف سفالي ) براي سالمتي انسان

 البته ظروف سفالي داراي معايبي بشرح زير مي باشند :

 (.1بسته شدن مسير مشاهده شما از ريشه چه هاي توليدي ، سنگيني ، قيمت بيشتر و حجيم بودن )

 

نها برخوردار باشند تا بخوبی در مکان های مناسب ظروف ميكروگرين بايد از پهنای بيشتری نسبت به عمق آ

 (.2استقرار يابند و گياهان بيشتري را در خود بپذيرند )

 

 

 
 

 

 

 ب ( خاك :

بستر كاشت ميكروگرين ها نبايد ضرورتًا هميشه از انواع خاك ها باشد لذا از بسترهاي ويژه هيدروپونيك نظير 

كودهاي شيميايي و مواد معدني سرشار شده باشند نيز مي پرليت و ورميکواليت كه با محلول هاي حاوي 

توان بهره گرفت آنچنانكه از بسترهاي كاشتي همانند پارچه هاي حاصل از الياف طبيعي و صفحات فوم پلي 

 اتيلين در برخي موارد استفاده مي شوند.
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( و stuntedانندگي رشد )ميكروگرين ها ممكن است در اثر عدم تعادل عناصر غذايي بستر كاشت دچار بازم

 ( شوند وليكن همواره طعم ماليم و مطلوبي را عرضه مي دارند. dwarfedيا كوتولگي )

خاك را قبل از استفاده بخوبي نرم کنيد و مواد زائدی چون : سنگريزه ها ، شاخه ها و برگ های نپوسيده را 

حدود لبه ها بريزيد و به آرامی استحکام  از آن جدا سازيد سپس مرطوب نمائيد و در داخل ظروف انتخابی تا

 بخشيد سپس به کمک دست و يا کاردک به تسطيح سطح خاک بپردازيد. 

پرورش دهندگان می توانند بخش زيرين محفظه ميکروگرين را با خاک گلدان و بخش روئی را با مخلوط 

 (.1سبک تری از خاک هاي حاصلخيز ُپر سازند )

 

 

 
 

 

 

 دوًا می توان با مواد آلی اصالح نمود. خاک هاي مصرفی را ب 

( ايده ای مناسب برای بهره وری مطلوب است بويژه در اقاليمی raised bedsايجاد بسترهای پشته ای )

 (.2که خاک ها به جهت حضور رطوبت به آرامی گرم می شوند )

 

 

 پ ( بذور :

ه سهولت در دسترس قرار دارند و طعم ( سريعًا رشد می يابد ، بذورش بbroccoliکلم گل يا کلم بروکلی )

ماليمی دارند لذا برای مبتديان پرورش ميکروگرين ها که در مراحل آغازين کارها قرار دارند ، بسيار مناسب 

 است.
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" از جمله گياهانی است brassica rapa" با نام علمی "bok choy" و "poc choiکلزا موسوم به "

ب می شود و خواستاران زيادی دارد زيرا از مزه و ظاهر مطلوب تری که برای توليد ميکروگرين ها انتخا

 نسبت به کلم بروکلی برخوردار است.

 

( و تربچه نيز محبوبيت ويژه ای براي توليد ميكروگرين ها دارند زيرا سريعًا turnipگياهانی نظير شلغم )

 رشد می يابند. 

 

 

 
 

 

 

( نيز شباهت زيادی در اوايل رشد با ميکروگرين های cauliflower( و کلم گل )kaleگياهانی مثل کلم پيچ )

 کلم بروکلی و شلغم ها نشان می دهند. 

( می توان به واريته های کاهو اشاره نمود که بسادگی قابل brassicaceaeبجز گياهان خانواده صليبيان )

 پرورش هستند.

" بسيار مناسبند. sweet basilسوم به "واريته های مختلف ريحان بويژه انواع بدون ُپرز و كم اسانس مو

 ( می باشند.mucilaginousگواينکه آنها نيازمند آب و هوای گرمتری هستند و بذورشان لعابدار )

 

 اخيرًا ميکروگرين هايی از گياه آفتابگردان نيز توسط برخی پرورش دهندگان ابداع و عرضه شده اند 

 

( از جمله بادمجان ، گوجه فرنگی و nightshadeه تاجريزی )هشيار باشيد که از برخی گياهان مثل خانواد

فلفل نمی توان ميکروگرين تهّيه نمود زيرا گياهان سبز آنها دارای ماده سّمی و سرطانزای سوالنين می 

 (.1باشند)



22 
 

 مهمترين گياهانی که برای پرورش آسان ميکروگرين ها توصيه می گردند عبارتند از :

 ( :Chinese cabbage  ،napa cabbage( کلم برگ چينی )1#

 سريع الرشد ، ظاهر زيبا ، خوش طعم ، سهولت توليد

 ( :daikon( يا ترب ژاپنی )red radish( تربچه قرمز )2#

 سريع الرشد ، سهولت توليد ، دارای طعم مشابه ريشه های ذخيره ای بالغ

 ( :turnip( شلغم )3#

 rootی اين گياه دارای مزه ای مشابه ريشه های ذخيره ای )سريع الرشد ، سهولت توليد . واريته های برگ

veggie.است ) 

 

 

 
 

 

 ( : bok choyيا  pac choi( کلم برگی چينی )4#

" دارای واريته های متنوعی است که تمامًا سريع الرشد "brassica rapa chinensisبا نام علمی 

 هستند و بسادگی پرورش می يابند.

 ( :sesame( کنجد )5#

 ريعًا جوانه می زند و بذورش بسادگی در دسترس قرار دارند.س

 ( :cress( شاهی يا ترتيزک )6

 دارای طعمی تند است وليکن از نظر سرعت جوانه زنی و رشد همانند تربچه می باشد.

 ( :lettuce( کاهو )7#
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 آنها در مرحله ظهور برگ های حقيقی در اغلب واريته ها بسيار زيبا و لذيذ هستند.

 ( :asian greens( سبزيجات آسيايی )8#

" brassica rapa perviridis" با نام علمی "komatsunaآنها از جمله نوعی کلزا موسوم به "

 غالبًا بسيار مقاوم به سرما و گرما هستند.

 ( :andive( آنديو )9#

 ( ، سهولت پرورش و کندرشد هستند.bouquetدارای برگ های زيبای دسته ای )

 ( :mustard) ( خردل10

 (.1طعم تند ، سريع الرشد ، سهولت پرورش )

 

 

 
 

 

 

 ميکروگرين های رايجی که مراقبت ، مهارت و تالش بيشتری می طلبند شامل :

 ( :sweet basil&( ريحان شيرين )1

 زيبا و خوشمزه ، کندرشد ، مطلوب مشکل پسندان

 ( :sunflower&( آفتابگردان )2

انه مشکی . طعم بسيار مطلوبی دارند اّما حذف ريشه هايشان در زمان برداشت با ترجيحًا از انواع روغنی د

 دشواری همراه است.

 ( :marjoram( و مرزنگوش )sorrel&( ترشک )3

 اولی از خانواده هفت بند و دومی از خانواده نعناع است. 
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 کندی رشد برگ ها ، حائز طعم متمايز 

 :( dill( و شويد )fennel&( رازيانه )4

 هر دو از خانواده چتريان مي باشند. طعم لذيذ ، جوانه زنی سخت

 ( :corianderيا  cilantro&( گشنيز )5

 خوشمزه ، جوانه زنی سخت

 ( :carrot( هويج )6

 اغلب با طعم شيرين آنچنانکه ممکن است برای هميشه آنرا بجای هويج های بالغ بپذيريد. 

 ( : chardرگی )( و يا چغندر بbeet&( چغندر غده ای )7

 دارای ظاهری قرمز رنگ می باشند.

 ( :pea&( نخود سبز )8

 دارای عملکرد زياد در اثر برداشت های متعدد اّما حساس به کپک زدن 

 ( :red Russian kale&( کلم پيچ قرمز روسی )9

 دارای برگ های لپه ای و حقيقی بسيار زيبا

 ( :Thai basil&( ريحان تايلندی )10

 (.1ه شيرين ولي بذور نسبتًا گران )دارای مز

 

 

 
 

 

USDA( "The United States Department of Agriculture )وزارت کشاورزی آمريکا يا "

واريته گياهی از تمامی قاره های جهان برای پرورش  144اخيرًا اقدام به معرفی ليست الفبايی بيش از 

مزبور بسيار ارزان ولی برخی ديگر بسيار گران می ميکروگرين ها نموده است. برخی از ميکروگرين های 
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باشند. اينك بذور ارقام مختلف گياهان ميکروگرين با بهای مختلفی توسط شرکت های کشاورزی عرضه می 

 (.1گرم( فروخته می شوند )28-32گردند که برخی بصورت دانه ای و بعضی ديگر بصورت گرمی يا اونسی )

 

 ت ( كاشت :

اغبانی را معمواًل با قارچکش ها و حشره کش ها تيمار )ضد عفونی( می دهند لذا احتمال بسياری از بذور ب

بروز خطراتي برای مصرف کنندگان ميکروگرين ها وجود خواهد داشت بنابراين توجه گردد که برای پرورش 

ت رايج گياهان در ميکروگرين ها و نوساقه ها همواره بايد از بذور تيمار نشده بهره گيريد درحاليکه برای کاش

باغچه ها بهتر است از بذور تيمارشده استفاده گردد و يا بذور خريداری شده را بالفاصله قبل از کاشت با 

 برخی سموم قارچکش تيمار دهيد.

( نظير سينی ها و بشقاب ها کشت openبذور انتخابی را بر بستر آماده شده ای در ظروف سرگشاده )

 (.1)يدکن

کنواخت بر سطح بستر قرار دهيد بطوريکه فضای کافی جهت تنفس در بين آنها موجود بذرها را بصورت ي

باشد يعنی با يکديگر تماس نيابند آنگاه بذرها را بر سطح خاک بفشاريد تا در مکانشان مستحکم گردند. برای 

 (. 1اين منظور می توانيد از انگشتان دست و يا قطعه ای مقوا بهره گيريد )

ی ساعات آفتابی روز در خاک بکاريد تا به ميزان کافی رطوبت كسب كنند و از زهکشی مناسب بذرها را در ط

 بهره مند شوند. 

ميليمتر )يک هشتم اينچ( کاشت و  3در هر دو موقعيت مكاني )خارج و داخل ساختمان( بايد بذور را به عمق 

 سپس آبياری نمود.

صول را داشته باشيد لذا توصيه می گردد که دوره های برای اينکه امکان برداشت متوالی و بدون وقفه مح

 (.2روز تنظيم نمائيد ) 7کاشت را با فواصل 

 

 

 
 



26 
 

 ث ( آبياري :

PH  برای پرورش اغلب سبزيجات مناسب است.  5/5-7آب در محدوده 

 آب های کلرزده و لب شور جهت آبياری ميکروگرين ها مطلوب نيستند.

ت اسپری انجام دهيد و اين عمل را تا زمانيکه قطرات آب از ته ظرف شروع آبياری بذور کاشته شده را بصور

 به چکيدن نمايند، ادامه دهيد.

فواصل آبياری را طوری تنظيم کنيد که اليه سطحی خاک خشک شود زيرا وجود رطوبت مازاد موجب افزايش 

 می افزايد. هجوم کپک ها و باکتری ها می شود و بر احتمال خفگی بذور در حال جوانه زنی

 

برای جلوگيری از خشک شدن سريع سطح خاک می توانيد از کاغذ توالت و يا پارچه کتانی مرطوب بر روی 

 ظروف کاشته شده بهره گيريد.

هر چه بذور ريزتر باشند، بايد در عمق کمتری از خاک قرار گيرند لذا امکان تنش خشکی بيشتری را متحمل 

ح خاک از بروز چنين مواردی پيشگيری می کند تا جائيکه فقط نيازمند می گردند لذا گذاشتن پوشش بر سط

 اسپری آب بر روی پوشش بصورت يکبار در روز خواهيد بود. 

 

روز اوليه پس از  2-3در مواردی که از پوشش بر سطح بستر حاوی بذور استفاده نمی گردد، لزومًا بايد طی 

 م شود.دفعه در روز اقدا 2-3كاشت به اسپری آب بصورت 

 بهتر است چندين سوراخ در سطح پوشش ايجاد شود تا تهويه هوا بخوبی صورت پذيرد. 
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پوشش بستر را پس از سبزشدن بذور و زمانيکه نوک جوانه ها به اليه پوششی رسيدند، برداريد و گرنه برگ 

 2-3برای برخی از گياهان های گياهچه ها زرد می شوند و يا اينکه پوشش را سوراخ خواهند کرد. اين مدت 

 روز بطول می انجامد. 3-4روز و برای برخی ديگر نظير ريحان که رشد کندتری دارند، حدود 

 

آبياری ظروف ميکروگرين را پس از برداشتن پوشش و سبزشدن بذور بايد با قرار دادن آنها در داخل مخزن 

آب فقط نيمی از ارتفاع لبه ها را فرا گيرد و  ظرفشويی و يا درون طشتک ُپر از آب انجام دهيد بطوريکه عمق

دقيقه بصورت شناور باقی بگذاريد تا رطوبت کافی از منافذ ته ظروف  5/0-1لبريز نشود. ظروف را حدود 

وارد خاک حاوی بذور ميکروگرين گردد و گياهچه ها را سيراب سازد. ظروف را سپس از طشتک آب خارج 

 ب مازاد زهکش شود.نموده و در محلی قرار دهيد تا آ

 

پاشيدن آب از باال بر روی برگ های ميکروگرين ها می تواند باعث هجوم عوامل بيماريزا بويژه در اقاليم گرم 

 گردد و بوته ها را بپوساند درحاليکه رسوخ رطوبت از ته ظروف موجب چنين مخاطراتی نخواهد شد.

 

زهکشی موجب بروز رسوبات و مسدود شدن مراقبت گردد که خاک های خروجی از ظروف به همراه آب 

 (.1منافذ و لوله های مخزن ظرفشويی نشوند لذا رسوبات را بموقع جمع آوری سازيد )
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 ج ( گرما :

ميکروگرين ها را می توان بيرون از فضای خانه ها در اقاليم معتدل طي سراسر سال پرورش داد. در اقاليم 

 (.2ر فضای خارجی خانه ها بجز ماه های زمستان رويانيد )سرد نيز می توان بذور مذکور را د

 

 گرما می تواند ضربات مهلکی بر ميکروگرين های در حال رشد وارد نمايد. 

 نور خورشيد عالوه بر روشنايی موجب هدايت انرژی گرمايی می شود و بدينگونه سبب رشد گياهان می گردد.

د حضور نور نيست وليکن وجود حرارت مناسب ضروری می جوانه زنی بذور در بسياری از گياهان نيازمن

درجه سانتيگراد  21درجه فارنهايت معادل  70باشد. گرمای مناسب در حدود دمای عادی اتاق ها يعني حدودًا 

برای جوانه زنی و رشد بذور کفايت می نمايد كه البته اين دما در تابستان ها اندکی بيشتر و در زمستان ها 

 ی شود ضمن اينکه دمای شبانه نيز کمی نزول دارد.اندکی کمتر م

 

در صورتيکه عادت به حفظ دمای اتاق ها طی فصل زمستان در حرارت های پائين تر از معمول هستيد لذا 

بهتر است ميکروگرين ها را در نزديکی رادياتورها يا بخاری ها مستقر سازيد که در اين صورت از نيازهای 

 (. 1می شود )آبياری آنها نيز کاسته 

 

 

 
 

 

 چ ( نور :

در مواقعيکه ميکروگرين ها را در داخل ساختمان ها پرورش می دهيد الزامًا بايد مکان های آفتابگير را برای 

 (.2اين منظور در نظر بگيريد )

در صورتيکه کابينت های آشپزخانه دارای درب شيشه ای هستند، می توانيد ظروف حاوی ميکروگرين را در 

 ايگزين نمائيد تا به رشدشان ادامه دهند .آنها ج
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برخی بذور نظير : پياز ، چغندر غده ای و چغندر برگی در شرايط تاريکی زير پوشش سريع تر جوانه می 

زنند درحاليکه بذوری مثل : نعناع ، کاهو و ريحان در حضور نور بهتر جوانه دار می گردند بنابراين توجه 

باعث تأخير در جوانه زنی و کاهش قوه ناميه خواهد شد. در هر صورت اکثريت  داشته باشيد که شرايط مغاير

 (.1بذور گياهان برای جوانه زنی الزامی به حضور نور ندارند )

 

ميکروگرين ها بدون دريافت نور به رنگ زرد متمايل خواهند شد و هيچگاه سبزرنگ نخواهند گرديد که 

 ( مي نامند و ضمن آن :etiolationاصطالحًا آنرا "اتيوالسيون" )

ساقه ها باريک ، فيبری و تلخ مزه وليکن برگ ها ظريف تر و شيرين تر می گردند لذا پرورش دهندگانی که 

روز در  2-3تمايل به توليد ميکروگرين هايی با ساقه های بلند دارند، بايد آنها را قبل از برداشت به مدت 

را بر روی ظروف حاوی ميکروگرين بگذارند تا مانع رسيدن  شرايط تاريکی قرار دهند و يا صفحه ای کدر

 (.1نور به گياهان جوان گردد )

 

 

 @( نور مصنوعی :1

المپ های قديمي و منسوخ حبابی حاوي رشته هاي تنگستن گداخته به توليد همزمان نور و گرما اقدام می 

يکه المپ های فلورسنت به پخش نور کنند لذا نبايد خيلی نزديک به ميکروگرين ها قرار داده شوند درحال

 بيشتری در مقايسه با گرما می پردازند اّما ميزان نور محدودتری دارند.
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 المپ های ديگری که بدين منظور می توان بهره برداری نمود عبارتند از :

 HPS( "high pressure sodium)@( المپ های "1-1

 ML( "metal halid)@( المپ های "2-1

 HID( "high intensity discharge)المپ های "@( 3-1

 LED( "light-emitting diode( )1.)@( المپ های "4-1

 

 @( نور خورشيد :2

نور خورشيد کاماًل طبيعی و مجانی است لذا می توانيد ميکروگرين ها را برای ساعاتی از روز در مقابل پنجره 

 ها و يا بر روی قفسه های نورگير قرار دهيد.

ال نور خورشيد بصورت های مستقيم و يا پس از عبور از شيشه پنجره ها می تواند محرک رشد گياهان بهر ح

و انجام واكنش حياتي فتوسنتز گردد. بياد داشته باشيد که گياهچه های ميکروگرين در مقابل تابش نور 

ابش نور خورشيد خورشيد و حرارت ناشی از آن بسيار حساسند و دچار گياهسوزی می شوند لذا کنترل ت

 (.1ضرورت دارد )

 

 @( نور انعکاسی : 3

( نظير آينه ها و حتی کارتن های سفيد می توانند نورهای مصنوعی و يا نور reflectorsبازتاباننده هايی )

خورشيد را به محل های استقرار ميکروگرين ها منعکس سازند و بدون اينکه ضرورتی به جابجايی ظروفشان 

 (. 1عادی گياهان جوان ميکروگرين تا مرحله برداشت شوند ) باشد ، موجب رشد

 

 ح ( برداشت :

ميکروگرين ها سبزيجاتی با برگ های بسيار کوچک و ظريف هستند که از بذور رويانيده می شوند و نيازمند 

 فضای بسيار کمی برای رشد می باشند.

جات جوان معمولی محسوب داشت اّما ( و يا سبزيsproutsميکروگرين ها را نمی توان جزو نوساقه ها )

( ، خردل و kohlarbiآنها را نيز از بذوری چون : چغندرها ، کلم بروکلی ، کلم برگ چينی ، کلم قمری )

 (: 2اينچ ارتفاع دارند ، طی مراحل زير برداشت می کنند ) 2تربچه می رويانند سپس زمانيکه کمتر از 

 

 * نمونه گيری :

 و مزه کردن ميکروگرين ها بپردازيد.هر روز به نمونه گيری 

شاهی يا ترتيزک بصورت دسته ای از برگ ها ظاهر می شود اّما بسياری ديگر از گياهان دارای برگ های 

( و جفت بعدی را برگ های حقيقی cotyledonsزوج می شوند که به اولين جفت آنها برگ های لپه ای )

(true leavesمی گويند. برگ های لپه ای حا )( وی عناصر گياهیphyto-nutrients متعددي می )

 باشند و غالبًا مزه شيرينی نسبت به برگ های بعدی دارند.

در صورتيکه برداشت ميکروگرين ها را با تأخير مواجه سازيد آنگاه گياهان جوان پس از توسعه اولين گروه 

 می شود و مزه ای تلخ می يابند  از برگ های حقيقی بخوبی مرتفع و درشت می گردند ، بافتش آنها فيبری
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 ** جداسازی بقايای پوسته بذور :

( در برخی ارقام نظير : چغندر غده ای ، تربچه ، آفتابگردان ، شنبليله hullsپوسته دانه ها )

(fenugreek و برخی کاهوها به برگ های گياهچه های ميکروگرين چسبيده باقی می مانند لذا بايد )

ی اينکار از برس های نرم قبل از برداشت استفاده كنيد و بنرمی آنرا بر روی گياهچه ها جداسازی شوند. برا

 (.1به حرکت در آوريد )

 

 ( :snipping*** قيچی زدن )

جوانه زنی و ساقه دهی با كاشت بذور سريعًا انجام می گيرند و سرانجام زمانی فرا می رسد که بايد به 

روز برداشت نمائيد  6-10می توانيد محصولتان را با فواصل زمانی هر برداشت محصول اقدام کنيد بطوريکه 

 لذا با يک ابزار تيز نظير قيچی ، چاقو و يا تيغ به قطع آنها از سطح خاک مبادرت ورزيد. 

 برای اين منظور دسته های کوچکی از محصول را با دست بگيريد و آنها را از سطح خاک ببريد.

 

والت را اندکی زودتر و قبل از اينکه برگ های حقيقی توسعه يابند، برداشت توصيه می شود که برخی محص

 کنيد و برای اين منظور به دستورالعمل های برچسب قوطی های ارقام مختلف بذور ميکروگرين توجه نمائيد.

 گياهچه های برداشت شده را بر روی بشقاب تميزی قرار دهيد تا بعدًا شستشو و مصرف كنيد. 

داشت محصول بايد گياهچه هايی که ريشه هايشان از خاک خارج شده اند، مجددًا بحالت اوليه بعد از بر

 (.1،2برگردانيد و بخش های بدون خاک را ترميم نمائيد )
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 ( :living microgreenميكروگرين زنده )

نظير كاغذ هستند ، از  يك شكل از ميكروگرين ها را بهمراه بستر مواد غذايي كه عمدتًا از جنس پالپ سلولز

ميالدي در اروپا بفروش مي رسانند. اين نوع ميكروگرين كه به "ميكروگرين زنده" موسوم است  2002سال 

 ، اخيرًا در آمريكا نيز رواج محدودي يافته است. 

 

داليلي چند موجب شده اند كه ميكروگرين هاي زنده بوفور و بصورت گسترده به بازار عرضه نشوند. اين 

وش نيازمند بسته بندي ميكروگرين ها به همراه جعبه هاي پرورش است لذا وزن سيني پالستيكي و بستر ر

حاوي مواد غذايي نيز بدان افزوده مي گردند و هزينه هاي زيادي را در مقايسه با سطح توليد محدودي كه 

 دارند ، به خريداران تحميل مي نمايند.

 

شرايط كنترل شده اي نظير گلخانه ها با سرعت بيشتري پرورش داد  ميكروگرين هاي زنده را مي توان در

سپس به رستوران ها و آشپزخانه ها منتقل ساخت و سريعًا به مصرف رسانيد و گرنه كيفيت و طعم بي 

 (. 4نظيرشان بمرور نزول مي يابند ، رنگ پريده مي شوند و نهايتًا ضايع مي گردند )
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 غذايي :ميكروگرين و عناصر 

غالب مردم در اين زمين مطالبي خوانده يا شنيده اند و آنها را طوطي وار براي ديگران بازگو مي كنند. 

بسياري از مقاالت و وب سايت ها ادعا مي كنند كه ميكروگرين ها داراي عناصر غذايي استثنايي هستند و 

جامعي در مورد ميكروگرين ها و ماهيت بنوعي آنها را غذايي معجزه گر مي دانند وليكن تاكنون تحقيقات 

مادي آنها انجام نشده است و بسياري از مطالبي كه درباره آنها عنوان مي شود ، بنوعي از افكار و آرزوهاي 

 عوام سرچشمه مي گيرند. 

( اينگونه گياهچه هاي كوچك برگي توسط نويسندگان مطالب تغذيه اي و nutritionalادعاي مغذي بودن )

ندگان ميكروگرين ها تشديد مي گردند اّما در حقيقت مستندات بسيار كمي در مورد فوايد تغذيه اي پرورش ده

 آنان موجود است.

اين موضوع تا بدانجا رسوخ دارد كه برخي متقاباًل ادعا كرده اند كه مستندات علمي كافي در زمينه فوايد 

سجل مي باشد كه ميكروگرين ها غالبًا كمتر ميكروگرين ها براي مصارف انسان موجود نيست ، ضمن اينكه م

 (. 1،4از گياهان كامل و بالغ از نظر كيفيت مواد غذايي محسوب مي شوند )

 

 

 
 

 

( از chemo-protectiveتحقيقات نشان مي دهند كه نوساقه ها داراي برخي تركيبات ضد مواد شيميايي )

اًل با غلظت باال در غالب بذور ( است كه معموsulphoraphan-glucosinolate" )SGSجمله "

گياهان يافت مي گردند زيرا همچنانكه نوساقه ها رشد مي كنند و از بذور بعنوان مواد غذايي بهره مي گيرند 

 آنگاه از مواد مذكور برخوردار مي گردند. 

ه زده اند و قبل بنابراين اگر مردم قصد بهره برداري از چنين موادي را دارند ، بايد از بذوري كه بتازگي جوان

 (.4از تبديل شدن به گياهان بالغ بهره مند شوند )
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ميالدي آناليز عناصر غذايي در مورد ميكروگرين ها صورت پذيرفت و درحاليكه  2012سرانجام در آگوست 

نتايج نسبتًا اميدبخش بودند به برخي از جنبه هاي مطالعه اشاره مي گردد. در اين مطالعه به آناليز عناصر 

 غذايي گياهان كامل و مقايسه آنها با گياهان ميكروگرين پرداخته شد. 

اين مقايسه براي اثبات اين ادعا انجام گرفت كه ميكروگرين ها داراي غلظت عناصر غذايي بيشتري نسبت به 

گياهان كامل همان واريته هستند. اطالعات حاصله با اطالعات پيشين كه بصورت جسته و گريخته وليكن با 

وش هاي مختلف آزمايشگاهي بدست آمده بودند ، مقايسه گرديدند اّما به نتايج متناقضي براي ارقام مختلف ر

منتج گرديد زيرا برخي ميكروگرين ها اصواًل با گياهان كامل از جنبه برخورداري از رنگ ، ساقه و برگ ها 

 (. 4متفاوت بودند )

 

 

 

 آشپزي با ميكروگرين ها :

دسته اي از مواد غذايي هستند كه از نظر طعم و خصوصيات بصري بسيار اهمّيت دارند ميكروگرين ها جزو 

 لذا از اولين موادي هستند كه در رستوران هاي ممتاز مطرح مي باشند.

سرآشپزهاي رستوران ها از ميكروگرين ها براي افزايش زيبايي و القاء تازگي و شاداب در بشقاب هاي غذا 

ريق با افزودن طعم هاي مطبوع و ظاهر دلپذير باعث تحريك ذائقه مشتريان و جلب بهره مي گيرند و بدينط

 (.6رضايت آنها مي شوند )
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عناصر غذايي كه در ميكروگرين ها تجمع يافته اند را مي توان به شيوه هاي مختلفي در ُپخت و پزها و امور 

 مختلف آشپزي از جمله موارد زير استفاده نمود :

 د سبزيجات مخلوط  ساخت.( در ساال1

 ( درون ساندويچ ها قرار داد.2

 ( همراه با ساير سبزيجات سرخ نمود.3

 (.2( توأم با گوشت ها پخت )4

 

 

 
 

 

 

 هر يك از ميكروگرين ها داراي ظاهري متمايز و طعمي متفاوت هستند. بعنوان مثال : 

 ( داراي يك مزه ادويه اي تند است.broccoliكلم بركلي )

 

 ( داراي طعمي ماليم و رنگ قرمز است كه در سطح ساالدها قرار داده مي شود.amaranthخروس )تاج 

 

 ( داراي برگ هاي مجعد و مزه اي فلفلي است. greek cressترتيزك يوناني )
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 ذخيره كردن ميكروگرين ها بسيار ساده و آسان مي باشد زيرا آنها را مي توان در پاكت هاي پالستيكي ريخت

 روز در يخچال قرار داد. 5و براي بيش از 
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ميكروگرين ها در سال هاي اخير مقبوليت زيادي در رستوران هاي ممتاز يافته اند لذا پرورش دهندگان مي 

توانند آنها را در باغچه هاي خانگي نيز توليد كنند آنچنانكه بدون در نظر گرفتن موقعيت باغچه هاي خانگي 

 (. 2گر سبزيجات نسبت به توليدشان مبادرت ورزند )قادرند بسادگي دي

 

 

 

 

 منابع و مآخذ :

1) Braunstein , M.M – 2012 – How to grow microgreen at home – Sprout 

http://www.markbraunstein.orgGarden ;  

2) Eirschele , Chris – 2011 – What are microgreens and how to grow them 

http://www.themulch.com – 

http://www.freshorigin.com –Microgreens  –2012  –3) Fresh origins  

http://www.freshorigin.com –Microgreen facts  –2012  –4) Fresh origins  

5) G.M.G – 2011 – Microgreens : Microgreens kits , seeds & growing 

http://www.growingmicrogreens.com –supplies  

http://www.en.wikipedia.org –icrogreens M –2013  –6) Wikipedia  
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 "؛نماد زيبايي و صبوري طبيعت :بونساي"

"Bonsai" 
 

 

 

 

 

 

 چكيده  : 

ه حتي ( گياهان يا درختاني هستند كه در محفظه هايي رويانيده مي شوند آنچنان ك Bonsaiبونساي ها ) 

زيباتر از محيط طبيعي و وحشي رشد مي نمايند . پرورش بونساي بعنوان يك سرگرمي هنري محسوب مي 

 گردد . 

بونساي نمايي زيبا از جنبه هاي لطيف فرهنگ شرق است كه احساس شادابي و سرزندگي را بهمراه دارد و 

( Emotionallyيكي و عاطفي )آن بيش از پرورش گلها در گلدان اهميت داشته و نيازمند توجهات فيز

 بيشتري است . 

پروسه پرورش بونساي در راستاي كنترل شكل درخِت انتخابي صورت مي پذيرد بطوريكه گاهي الزم است تا 

شاخه ها را با سيم هايي ببندند و يا برخي شاخه ها را با بيرحمي از بيخ ببرند زيرا اينكارها براي سالمتي گياه 

 دان ضروري است . و زنده ماندنش در گل

در حقيقت در روند پرورش بونساي هيچگونه رازي وجود ندارد بلكه فقط با انجام برخي اعمال ساده باعث 

 بروز تغييراتي در رشد اندام هاي گياه ميگردند . 

تكنيكهاي تهيه بونساي عبارت از پروسه اي است كه بموازات رشد طبيعي گياه انجام مي پذيرد و در صورتيكه 

( استفاده شود , گياه طبيعي بايد چندين مرحله را از قبيل مراحل ابتدائي Seedlingدانهال ها ) از

(Beginning( سيم پيچي بمنظور فرم دهي , )Whipping( مرحله مياني , )Intermediate Stage )

دن بونساي ا برخالف تمام كارهاي هنري ديگر , پرورش دااّم احل بلوغ و افول رشد را بگذراندو سپس مر

خاتمه نمي پذيرد و بايد بطور مرتب تحت مراقبت قرار گيرد و  ، يكه درخت زنده است و رشد مي يابدمادام

نام نهاده اند و دقيقًا همين موضوع براي بسياري از « هنر بي پايان»پرورش بونساي را  بدينگونه است كه

 ت . دلباختگان پرورش بونساي بسيار ارزشمند و دلپذير گرديده اس

 

 

 

 كلمات كليدي : 

 بونساي , درختان مينياتوري , هنر بي پايان , كوتوله سازي درختان 
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 مه : مقّد

درختان در همه جاي محيط زيست ما نظير كنار خيابانها , داخل پاركها و ساير اماكن عمومي , دامنه تپه ها و 

ي با دقت نگريسته ايد ؟ مثاًلبه درخت بلوطي حتي در باغچه هاي خانه ها حضور دارند . آيا تاكنون به درخت

(Oak ( كه مغرورانه در يك مزرعه قد برافراشته است ؟ يا يك درخت غان )Birch  كه در يك دشت شقايق )

(Copse ( در دامنه يك تپه جلوه گري مي كند ؟ و يا يك درخت كاج )Pine  كه در حاشيه يك جنگل سر بر )

عجيب خود انديشيده ايد ؟ بهرحال در صورت نداشتن فضاي كافي براي احداث  آسمان مي سايد؟ آيا به احساس

 مي توانيد احساسي مشابه آنرا بيافرينيد . « (   bone- sigh» باغ بكمك بونساي ) با هجي 

 

بونساي در سالهاي اخير در دنيا شناخته شده است و آن عبارت از كاشتن درختان درون انواع مختلفي از 

ق با انجام برخي مراقبت هاي ويژه براي افزايش و بروز زيبايي هاي فطري و طبيعي آنان مي ظروف كم عم

باشد و به تعبيري ديگر عبارت از درختان يا بوته هاي گلداني هستند كه بخوبي هرس گرديده و پرورش يافته 

در اندازه كوچكي هستند فوت ( ارتفاع نداشته باشند . اگرچه اين گياهان  3متر )  1اند بطوريكه بيشتر از 

 وليكن تمامي خصوصيات درختان طبيعي را دارا مي باشند . 

 

برخي از درختان بونساي براي صد ها سال زنده مي مانند و از يك نسل به نسل بعدي به ارث مي رسند . 

ا بصورت بونساي  موجودي زنده  و در حال رشد و تغيير است و با هنر نقاشي كه اجسام را با اشكال و رنگه

تغيير ناپذير و ساكن بيان مي نمايد كاماًل متفاوت است و آن نوعي هنر است كه سعي دارد تا احساس طبيعي 

را با پرورش درختان مينياتوري در گلدانها القاء نمايد يعني بر پايه احساس زيبايي , تكنيك و تجربه استوار 

 مي باشد . 

 

 وبطور خالصه :  

           

«It is a tree that is dwarfed and shaped artistically during of the time.» 

 

 

بونساي را نمي توان بدون داشتن برنامه مناسب , ذلسوزي كافي و بكارگيري تكنيكهاي مربوطه براي مدت 

 ( خواهد گذاشت .  Sakuochiطوالني زنده نگهداشت و زيبايي و سالمتي آن رو به زوال ) 

سادگي مي توان آموخت و از اين سرگرمي لذت برد . بونساي از نظر آموزش و ايجاد پرورش بونساي را ب

جاذبه بسيار اهميت دارد اما برخي فكر مي كنند كه بونساي بسيار اسرار آميز و علمي است و بندرت رشد مي 

فصول  كند . رشد دادن بونساي بيش از حد مشكل نيست , هر چند نيازمند توجهات روزانه بويژه در ضمن

رشد آنها مي باشند ضمنًا بايد از دانش مرتبط با نيازهاي گباهان , تكنيكهاي مراقبت در شرايط رشد در 

گلدانهاي كوچك و بويژه شكيبايي برخوردار باشيد زيرا خلق بونساي با قوانين طبيعت در تضاد نيست و 

ي خود در مورد طبيعت و درختان پرورش دهندگان بونساي هيچگاه بي نياز از افزايش دانش تئوري و تجرب

آن نخواهند بود . پس براي لذت بردن از بونساي بايد جنبه هاي علمي باغباني را بصورت هدفمند در بلند 

مدت آموخت زيرا بسيلري از مشتاقان آن با خريداري يا تهيه يك بونساي آماده و سپس در صورت مواجهه با 

 پرورش بونساي دامن مي زنند . خشك شدن گياهان آن بر شايعه دشوار بودن
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 برخي آموختن هنر بونساي را شامل مراحل زير مي دانند : 

 يعني آموختن علمي و عملي              «  Shu» مرحله   –1

 يعني رد كردن يا تغيير دادن برخي روشهاي آموخته شده «   Ha» مرحله  – 2

 يعني عدم وابستگي و تعلق «  Ri» مرحله  – 3

 

 

 
 

 

ندوختن دانش پايه و پذيرش نصايح ديگران همراه با ايده هاي شخصي و مداومت و خالقيت ضامن موفقيت ا

در پرورش بونساي مي باشد . هيچگاه با اصرار به روشها و ايده هاي شخصي و ناديده گرفتن دانش و 

به دستاورد  گفته مي شود , نمي توان  Namaikiيا   Namabyohتكنيكهاي آموخته شده كه اصطالحًا 

 مهمي نائل آمد . پرورش بونساي بعنوان يك بازي فكري مطرح بوده و داراي سه بخش اصلي است : 

 الف ( يكنوع مبارزه طلبي از نوع باغباني است كه قواعد بازي توسط درخت تعيين شده است .   

 ب  ( يك نوع تكنيك آموزشي است .   

ي زنده منتهي مي شود . مبارزه طلبي باغباني آن به آينده مي ج  ( در طوالني مدت به خلق يك اثر هنر  

نگرد كه اگر داراي درختان شادابي باشيد ,  به موفقيت اميدوار خواهيد بود و هر چه بر تجربيات شما افزوده 

 مي شود در كارتان موفق تر خواهيد بود و مي توانيد بعنوان يك پرورش دهنده بونساي مطرح گرديد . 

( گرانقيمت اقدام كنند و بهتر است از بونساي هاي  Specimenتدي نبايد به خريداري يك نمونه ) افراد مب

( بونساي نيز بهتر است درختان داراي  Traineeويژه مبتديان با قيمت منصفانه بهره گيرند و كارآموزان ) 

 د . ساقه دلخواه را از قلمستان ها تهيه نموده و براي خود بصورت بونساي در آورن
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 تاريخچه بونساي : 

( است و انواع مختلف درختان A planting in a tray« )كاشتن در سيني » بونساي در ادبيات به معني 

و بوته ها را مي توان بصورت مينياتوري بكمك تكنيكهاي بونساي كه ضمن صد ها سال توسعه يافته اند , 

و حتي بيش از ان بقاء يابند و اين بيشتر از طول  سال تا يكصد سال 50پرورش داد. بونساي ها قادرند از 

 عمر پديد آورندگان آن مي باشد . 

 

به «  Sai» به معني گلدان , سيني يا ظرف و نيز كلمه «  Bon» ( از كلمه  Bonsaiعبارت بونساي )

( تشكيل شده است و ترجمه  Planting( يا كاشتن گياه )  Shrubمعني درخت , بوته و درختچه ) 

خواهد شد وليكن اين معاني بيانگر اندازه , «  Potted Planting» يا «  Tray tree» گليسي آن ان

 جنس گياه يا محيط رشد ) خارج يا درون خانه ( آن نخواهند بود . 

منشاء گرفته است چنانكه در حال حاضر تعدادي مدرسه « Pen  Tsai»لغت اصلي بونساي از لغت چيني 

خوانده مي شوند و هر مدرسه روش خاصي را براي «  Pen- Jing» جود دارد كه ويژه بونساي در چين و

پرورش بونساي تبليغ مي نمايد  اما پرورش بونساي در ژاپن در هماهنگي بيشتري با طبيعت تحول يافته است 

 بطوريكه احساس آرامش بيشتري را تداعي مي بخشند . 

 

اسط قرن چهاردهم ميالدي آورده شده اما استفاده از بونساي قديمي ترين بونساي ذكر شدة جهان در اشعار او

( , Aristocratsدر حدود سه قرن بعد عموميت يافته است . بونساي هاي اوليه بيشتر توسط اشراف )

( استفاده مي گرديد ولي از  High- Ranking People( و اشخاص عاليرتبه )  Priestsروحانيون ) 

پس از سه قرن  1868آنها را در اختيار گرفتند . از زمانيكه كشور ژاپن در سال  قرن هفدهم , افراد عادي نيز

انزوا , دروازه هاي خود را بر روي كشورهاي غربي گشود , بونساي بعنوان يك موضوع هنري مورد تحسين 

 Artisticهمگان قرار گرفت و مردم آنرا نه فقط بعنوان يك سرگرمي بلكه بعنوان يك حرفه هنري )

Pursuit  مورد استقبال قرار دادند و به برپايي نمايشگاههاي بزرگي از آن اقدام كرده و كتب آموزشي )

(Schoolar Books . زيادي در ارتباط با تكنيكهاي پرورش بونساي منتشر نمودند ) 

 

 امروزه پرورش دهندگان بونساي بعضويت مجامع ويژه اي در مي آيند و بعنوان دوستداران طبيعت به آن

( از   Care and Nurtureجنبه هاي تجاري , هنري و سرگرمي بخشيده اند و حفاظت و پرورش ) 

كشور جهان در  32نفر از  1200( ژاپني ها نيست چنانكه بيش از  Pastimeبونساي فقط از مشغوليات ) 

 1989در سال «  Omiya» ( شهر  World Bonsai Conventionكنوانسيون جهاني بونساي ) 

كردند . اين كنوانسيون كمك نمود تا فدراسيون جهاني دوستداران بونساي تأسيس شده و هدايتگر  شركت

سال يكبار  4آموزش مهارت هاي پرورش بونساي و همه گير شدن آن در سراسر گيتي گردد . اين انجمن هر 

ايي سئول در كره پس ازاولين گردهمايي تشكيل شده است كه گردهمايي فلوريدا در اياالت متحده , گردهم

 در مونيخ آلمان از آن جمله اند .جنوبي و آخرين گردهمايي 
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 فلسفه بونساي : 

( نبوده  Course( , جلوه گري و خودستايي )  Showyدر مفهوم عام , بونساي هيچگاه نماد خودنمايي ) 

الگوي تهذيب نفس ) ( خواند بلكه آن را  Low Deed( و بد سگال )  Vulgarو نمي توان آنرا مبتذل ) 

Refind  ( و اصالت زندگي )Noble Spirit ( و مظهر ابهت )Power Full ( خيره كنندگي , )

Dazzling  ( و ابهام )Intricate  . مي دانند ) 

 

 

 
 

 

اتالق مي شود كه اولي بمفهوم سكوت , «  Sabi» و «   Wabi» در ژاپن به بونساي هاي اصيل كلمات 

( و تنهايي و دومي به معني سادگي , فقر , قانع بودن و  Humbleتواضع ) ( ,  Calmآرامش ) 

 -Wabiموسوم به )« يا  مراسم چاي  Tea Ceremony»سالخوردگي است و اين دو كلمه از مراسم 

Cha كه توسط )"Sen- no  Rikyo"  سال پيش بنيانگذاري شد , نشئات يافته اند.  400در 

 

 

 
 

 

 Fu    ,Ga   ,Sho   ,Faبه كلماتي اشاره مي نمايند كه شامل : «  Rikugi» ي چيني ها در اشعار فلسف

 ,Hi   وKyo   مي باشد و بر طبق آنGa ( بر انگيزاننده احساس , ظرافت و وقارElegance , )

( است زيرا آنان تمامي Modesty( و فروتني )Serenity( , آرامش و صفا )Graceبرازندگي )
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را نداشته  Gaبونساي قابل درك مي دانند و معتقدند بونساي هايي كه خصوصيات  خصوصيات مذكور را در

استخوانبندي فلسفه  Sabiو  Wabiبهمراه  Gaباشند , يك بونساي خوب بحساب نمي آيند و از اين جهت 

  بونساي را تشكيل مي دهد .

 

 

 

 انواع بونساي : 

فوت (  3( تا ارتفاع يك متر )  Palmدست )  درختان بونساي را در اندازه هاي كوچك و در حد كف يك

پرورش مي دهند و براي انتخاب روش پرورش بونساي , درختان را به دستجاتي از نظر صفات و زيبايي آنها 

براي خلق يك اثر هنري زنده تقسيم مي كنند و هر درخت را با ديدي تازه و فكري باز و آزاد نگريسته و 

 ي گيرند . خصوصيات طبيعي آنرا در نظر م

 

بونساي ها را بر اساس شكل آنها دسته بندي مي كنند اما بسيار اهميت دارد كه پرورش دهندگان به بونساي 

اجازه بدهند تا خصوصيات واقعي خود را بصورت آزادانه اي بروز دهند و بدون اينكه آنها را وادار به 

لي زيبا جلوه گر شوند , آنگونه كه انسانها براي نشاندادن خصوصيات ويژه اي نمايند به آنان كمك كنند تا بشك

 خود لباس مناسب را انتخاب مي كنند .

  

درختاني كه ريشه دهي ضعيفي دارند همانند تيرهاي چوبي خطوط برق و تلفن كه بر زمين فرورفته اند , 

وريت  گياه مي خواهند بود اما  سيستم هاي ريشه دهي گسترده موجب استقرار بهتر درختان و ثبات بهتر مح

گردند بطوريكه بونساي هاي استاندارد ژاپني كه داراي سيستم  ريشه دهي مناسبي هستند , بمقدار كافي قطور 

 شده و از خاك خارج مي گردند . برخي از معروفترين انواع بونساي عبارتند از : 

    

1  )Kokutan Bonsai  : 

كه   Rhaphiolepsis Indica( با نام علمي Kokutan)  Indian Hawthoreدر اين روش از گياه 

  Haruo Kaneshiroتوسط  1974توسط بذرهايش تكثير مي يابد , استفاده مي كنند . اين روش در سال 

ابداع گرديد . وي از اين روش براي آموزش تكنيكهاي بونساي بوفور استفاده نمود زيرا    Papaمعروف به 

ها كه موجب ايجاد زخم بر تنه گياه مي شوند را ندارد و از اين  نيازي به هرس سنگين ساقه ها و شاخه

( و شاخه Trunks( , ساقه ها )Stockطريق به موفقيت هاي زيادي در خلق بونساي هاي زيبا با تنه )

 ( خارق العاده دست يافت .Branchesهاي )

 

2  )Penjing Type   : 

ساي باعث تحريك رشد شاخه هاي زيرين آن گرديده و با اجراي هرس سنگين بر بخش هاي بااليي درختان بون

ريشه دهي آنها افزايش مي يابد بطوريكه توليد گياهان كج را مي نمايد و بر ناهمواريهاي تنة آنها افزوده شده 

 و از زيبايي خاصي برخوردار مي گردند . 
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3  )Cascade Type  : 

(  Semi- Cascadeشاري يا نيمه آبشاري ) با هرس مناسب شاخه ها مي توان گياهان را بصورت آب

 تربيت نمود . 

 

4  )Exposed the root  : 

براي خلق اين نمونه ها بايد درخت بونساي را در محل خود اندكي بطرف باال كشيده و از محل استقرارش 

 حركت داد و عمليات الزم را بر روي تاج آنها بهمراه روند معمولي نگهداري گياه اجرا نمود . 

 

5  )Die- Back  : 

زيباترين بونساي ها زماني بوجود مي آيند كه آنها را براي مدتي در شرايط سخِت رشد قرار داده تا بخش 

 -Growهايي از تنه آنها بميرند و سپس با ايجاد شرايط مناسب , آنها را وادار به رشد در اين اندام ها ) 

Back  ( مي كنند . اينگونه سيكل رشد و مرگ )Grow and die- back cycle  منجر به توليد )

 درختاني با خصوصيات غير معمول مي گردد كه ظرفيت هاي استثنايي خواهند داشت . 

 

6  )Fuku Bonsai   (Sumo  : ) 

(  و خيلي  Stout Trunksبراي اين نوع بونساي از گياهاني استفاده مي شود كه داراي تنه هاي ستبر ) 

ك و قوي و جوانه انتهايي باريك و بلند باشند كه اغلب توليد تنه هاي چند گانه ) سنگين , شاخه هاي اند

Multiple Trunks  با ريشه دهي قابل توجه و تعداد زيادي شاخه نموده و رشد زيادي مي كنند بطوريكه )

 بهترين كيفيت را از نظر ارزشگذاري بين المللي خواهند داشت . 

 

7  )Shin Type اي جوان بصورت نازك و طويل رشد مي نمايند اما پرورش دهندگان : اغلب نهال ه

بونساي مي كوشند تا از آنها گياهان بالغ  ولي كوتوله اي بسازند كه داراي نماي ستبر و گسترده اي باشند . 

در مورد نوك درختاني اتالق مي شود كه داراي تعادل در نقطه رشد انتهايي خود هستند . در اين  Shinتكنيك 

روش ابتدا بزرگترين شاخه سازندة تنه را شناسايي و از آن محافظت مي نمايند و سپس با هرس سنگين و 

را مي توان با يك خط فرضي به انتهاي پائين ترين  Shinبموقع آنرا بصورت چنگالي تربيت مي كنند . نقطه 

رد زيرا در صورت رشد شاخه ها متصل كرد و طول مورد نظر شاخه ها را مشخص نمود و بقيه را هرس ك

 يافتن شاخه هاي بااليي , شاخه هاي زيرين گياه ضعيف شده و ميميرند . 
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 «مهمترين روش هاي استاندارد بونساي در جدول زير آورده شده است »                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح  

 

 رديف

              اصطالح        

          «Term » 

      

                     روش

 «Style »  

 شرح

 

 رديف

 اصطالح                  

          «Term » 

             روش        

           «style  » 

1  Chokkan Formal Upright 

 

18 Ne Agari Exposed-Root 

 

2 

 

Moyogi(Tachiki) 

 

Informal Upright 

 

19 

 

Ishitsuke(Ishitzuke) 

 

Rock-Grown  

 

3 

 

Shakan 

 

Slanting 

 

20 

 

Hoki Broom 

 

4 

 

Han Kengai 

 

Semi- Cascade 

 

21 

 

Dachi(H.Zukuri) 

 

Double-Trunk 

 

5 

 

Kengai 

 

Cascade 22 

 

Sokan Tosho 

 

Triple-Trunk 

 

6 

 

Goza Kake 

 

Elongated 

 

23 

 

Kabudachi 

 

Sprout 

 

7 

 

Shidare(Zukuri) 

 

Weeping 

 

24 

 

Ikadabuki 

 

Raft 

 

8 

 

Fukina Gashi 

 

Windswept 

 

25 

 

Netsunari 

 

Roots-Connected 

 

9 

 

Bankan 

 

Coiled 

 

26 

 

Shitakusa 

 

Bulbs 

 

10 

 

Nejikan 

 

Twisted 27 

 

Kusamomo 

 

Grass Plantings 

 

11 

 

Kobukan 

 

Knobby- Trunk 

 

28 

 

So- Jo 

 

Two-Tree 

 

12 

 

Sabakan 

 

Hollow- Trunk 

 

29 

 

Sambon Yose Three-Tree 

 

13 

 

Sharikan 

 

Peeled Bark 

 

30 

 

Gohon Yose 

 

Five-Tree 

 

14 

 

Sharamiki(Saramiki) 

 

Drift Wood 

 

31 

 

Nahahon Yose 

 

Seven-Tree 

15 

 

Sabamiki 

 

Split Trunk 

 

32 

 

Kyuhon Yose 

 

Nine-Tree 

 

16 

 

Toko Zukuri 

 

Octopus  

 

33 

 

Yose Uye 

 

Group Planting   

 

17 Sekijojo(Sekijoju) Root-over-rock 
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 انتخاب گياه : 

چه درختي را براي ايجاد بونساي انتخاب كنيم ؟ زيرا حتي اگر برخي گونه هاي  اصلي ترين تفكر اين است كه

درختان براي ساختن بونساي مناسب باشند , بايد دقت شود كه خصوصيات ذاتي آنها با گلداني كه انتخاب كرده 

. مكان شرايط الزم را فراهم نماييموهستان سازگار است تا حد اايم , تطابق داشته باشد و اگر با شرايط باغ يا ك

بهر حال انتخاب درخت جالبي كه بتوان آنرا براي خود نگهداري نمود و يا به ديگران هديه داد , بسيار اهميت 

دارد مگر اينكه قادر باشيد تا شرايط پرورش را مطابق با نيازهاي آنها تغيير دهيد . در صورت امكان براي 

يا  2شروع بايد از چند نوع گياه استفاده نمود زيرا هر گياه داراي خصوصيات ويژه اي است و حتي مي توان 

 چند درخت را با همديگر كشت نمود . 

( Tubers( , غده داران ) Bulbsبراي ايجاد بونساي مي توان از گياهان يكساله , چند ساله , پيازداران ) 

( و غيرو استفاده نمود و  Grains( , غالت )  Mossesزه ها ) ( , خ Vegetables, سبزيجات ) 

اينكار به سليقه اشخاص بستگي دارد و داراي روش هاي مختلفي است بطوريكه حتي بونساي هندوانه ) 

Watermelon Bonsai  . هم ديده شده است ) 

 

فاده نمود اما بهتر است از بطور كلي از تمامي انواع درختان و بوته ها براي ايجاد بونساي مي توان است

گياهاني بهره گيريم كه ماهيتًا توانايي رشد در گلدانهاي كوچك را داشته باشند چنانكه سوزني برگها , افراها 

كه داراي تنوع رنگ برگها در پاييز هستند , درختان گلدهنده اي همانند گيالس و آلبالو و درختان مثمر نظير 

( از محبوبيت بيشتري برخوردارند اما در اغلب كشورها از  Persimmon ( و خرمالو )Quinceبه ) 

 واريته هايي كه داراي بيشترين سازگاري با اقليم منطقه هستند , استفاده مي گردد . 

 

اغلب درختاني كه در سرماي زمستان بقاء مي يابند احتمااًل شرايط رشد در گلدان را بهتر تحمل خواهند نمود 

( براي پرورش در محيط داخلي منازل )  Winter-Hardy Treeن سرما پسند ) اما معمواًل درختا

Indoor  مناسب نيستند زيرا نيازمند اشعه تابندة خورشيد , جريان هوا , رطوبت كافي و دوره كمون )

( براي سالم زيستن مي باشند و مهيا نمودن اين شرايط در فضاي دروني  Winter dormancyزمستانه ) 

( حتي با بهترين مراقبت  Green Mound Juniperوار است ؛ مثاًل بونساي سرو خمره اي ) منازل دش

 ها در شرايط درون منازل دوام نمي آورد . 
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 «اسامي برخي از درختان مناسب براي پرورش بونساي»

 

 موارد

 رديف

 موارد اسامي فارسي         اسامي انگليسي         

 رديف

اسامي          سياسامي انگلي        

 فارسي

1 

 

Japanese White Pine 

 

 22 كاج سفيد ژاپني

 

Blue Moss Cypress 

 

 اي سرو نقره

2 

 

Norfold Island Pine 

 

 23 كاج ايسلندي

 

Green Mound Juniper 

 

 سرو خمره اي

3 

 

Japanese Maple 

 

 24 افراي ژاپني

 

Chinese Elm 

 

 نارون چيني

4 

 

Japanese Musk Maple 

 

 افراي عطري

 

25 

 

Alaska Cedar 

 

 سرو آزاد 

 

5 

 

Crepe Myrtle 

 

 پروانش

 

26 

 

Juniper- Wind  Swept 

 

 سرو كوهي پيچدار

6 

 

Eastern Red Cedar 

 

 سرو قرمز شرقي

 

27 

 

Hinoki Cypress 

 

 سرو ژاپني 

 

7 

 

Miniature Roses 

 

 رز مينياتوري

 

28 

 

Korean Horn Beam 

 

 ممرز كره اي 

 

8 

 

Azalia 

 

 آزاليا

 

29 

 

Trident Maple 

 

 افراي سه برگ

9 

 

Gardenias 

 

 ياسمن ها

 

30 

 

Dwarf Alberta Spruce 

 

 كاج كريسمس

 

10 

 

Birch 

 

 غان

 

31 

 

Rosemary  رزماري )اكليل

 كوهي(

11 

 

Chinese Privet 

 

 برگ نو

 

32 

 

Camellia 

 

 كامليا

 

12 

 

Port Jackson Fig 

 

 انجير پورت جكسون

 

33 

 

Brush Cherry 

 

 گيالس وحشي

 

13 

 

Ficus Benjamina 

 

 فيكوس بنجامين

 

34 

 

White Serissa 

 

--- 

14 

 

Golden Gate Ficus 

 

 فيكوس گلدن گيت 

 

35 

 

Ginqko Biloba 

 

--- 

15 

 

Tiwan Ficus 

 

 36 فيكوس تايواني

 

Royal Coton   --- 

16 

 

Cherry Banyan 

 

 انجير هندي 

 ) انجير معابد ( 

 

37 

 

Easter 

Wisteria 

 

--- 

17 

 

Crab Apple 

 

 سيب ترش

 

38 

 

New Zealand Tea Rose  

 

--- 

18 

 

Lucky Bamboo 

 

 زينتی خيزران

 

39 

 

Liqustrum- Medium 

 

--- 

19 

 

Plum Tree 

 

 آلو

 

40 

 

Bouqua Invillea 

 

--- 

20 

 

Cabernen Grape 

 

 انگور 

 

41 Hawaiin Umbrella Tree --- 

21 

 

Citrus Tree 42 مركبات ----- --- 
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 ظروف بونساي : 

( بايد از نظر اندازه و شكل و رنگ مناسب با خصوصيات  Container , Tray , Potظروف بونساي ) 

درختان بونساي انتخاب گردند زيرا به بونساي اجازه مي دهند تا در نور مناسب بخوبي رشد و جلوه گري 

 يه گلدانهاي كمياب و گرانقيمت نمي باشد . نمايند البته در ابتدا نيازي به ته

 

آموختن هنر بونساي را بهتر است از گلدانهاي بزرگتر كه داراي حجم بيشتري هستند , شروع نمائيد و با روند 

ا اولين خصيصه گلدانهاي كوچكتر آن است كه اّم ه تهيه ظرف مناسبتري اقدام كنيدافزايش ارزش درخت ب

ين شده بوده و بنابر اين اندكي بزرگتر بنظر مي رسند و تنوع رنگ بيشتري دارند و داراي لبه هاي پهن و تزئ

 انجام عمليات الزم بر سطح خاك آنها آسانتر است . 

 

( بعنوان ظروف بونساي استفاده مي كنيد بايد از  Plastic Trayدر صورتيكه از سيني هاي پالستيكي ) 

براي اينكار بهتر است , بخش زيرين اين لبه ها را با خمير شكسته شدن گوشه هاي آن مراقبت نمائيد و 

 ( ُپر نمائيد . Silicone-Cementedسيليكون ) 
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 ابزارهاي بونساي : 

( مورد نياز در شروع كار و براي كسب مهارت الزم Toolsاغلب عالقمندان بونساي در مورد ابزارهاي )

ط به چند ابزار اصلي نياز مي باشد كه از نظر قيمت و كيفيت داراي تنوع مطمئن نيستند اما در حقيقت فق

 ( مي توانند آنها را در مراحل بعدي تهيه يا خريداري نمايند . Neophytesزيادي هستند و مبتديان )

ف در ابتدا از ابزارهاي گران استفاده نكنيد زيرا ابزارهاي معمولي مي توانند نيازهاي اوليه شما را بر طر

سازند ؛ مثاًل از چارچوب هاي داخل قماش و توري سيمي پنجره ها بعنوان الك و از چنگال هاي كهنه 

آشپزخانه بعنوان خاكزداي ريشه ها و يا بجاي شنكش جهت شياردهي پاي بوته ها و از قيچي خياطي 

(Scissors ( و سيم چين )Snips  . براي هرس سر شاخه ها مي توان استفاده نمود ) 

 

( حتي با عالئم تجاري معروف سريعًا صدمه مي بينند  Cheap Imitationsبزارهاي بدلي ارزان ) ا

( و خوردگي  Abuseبنابراين بهتر است از ابزارهاي ويژه بونساي بهره گيريد . استفاده نادرست ) 

تيز نمود . ابزارها را بزرگترين دشمن ابزارها هستند .  ابزارهايي كه داراي تيغه هستند را مي توان با مهارت 

 بايد بعد از هر بار استفاده , تميز نموده و سپس با روغن آغشته كرد . 

 

( برجاي مانده بر تيغه ها عالي است . موادي  Sap( براي زدودن شيره گياهي )  Turpentineتربانتين ) 

اسب موجب ( و نگهداري در محل من Perspirationچون شيره گياهي , رطوبت و عرق دست ها ) 

( ابزارها مي گردند و باقي گذاردن آنها در فضاي آزاد نيز بر شدت زنگار )  Corrodeخوردگي ) 

Corrosive  ( خواهد افزود ؛ بنابراين ابزارهايي كه داراي تيغه هايي از جنس فوالد ضد زنگ )Black 

Steel  . هستند, بواسطه مقاومت و استحكام توصيه مي گردند ) 

 

 

 عروفترين ابزارهاي بونساي عبارتند از : برخي از م

( : اين وسيله به روند هرس شاخه ها سرعت بخشيده و  Concave Pruner( هرس گر مقعر )  1  

( زخم ها مي شود زيرا موجب برش بزرگتر , وسيعتر و اندكي مقعر آنها  Healingمنجر به التيام زودتر ) 

( براي التيام زخم ها افزوده و نيز از ايجاد  Callousلوس ) مي شود كه اين فرورفتگي بر سرعت توليد كا

( آن  inch -8اينچ )  8( نامطلوب بر روي تنه درخت جلوگيري مي شود كه نمونه  Bumpبرآمدگي ) 

درصد اندازه پاشنه لبة  50مقبوليت بيشتري يافته است اما اينگونه ابزارها نمي توانند شاخه هاي كلفت تر از 

 (Heel خود)  اينچ را ببرند.  5/1را قطع نمايند و فقط قادرند تا شاخه هايي با قطرحداكثر 

 

( : بهترين وسيله براي هرس برگها , جوانه ها و شاخه  Bud Scissorsقيچي مخصوص جوانه ها )  ( 2

 هاي كوچك است زيرا لبه كوتاه و جايگاه بزرگ محل انگشتان به كنترل بهتر آن كمك مي نمايد . 

 

3  )Root Cutter  كه به سبب امكان خسارت بر تيغة ابزارها در اثر برخورد با شن و ريگ ريشه ها بايد :

از ابزارهايي با تيغه هاي محكم تر و كلفت تر براي قطع كامل يا كوتاه كردن آنها استفاده شود . همچنين از 

 ر نيستند , نيز استفاده مي گردد . اين ابزار براي قطع شاخه هاي زبر و كلفتي كه قابل هرس با هرس گر مقع
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يكي از وسايل عادي در مراحل تعويض گلدان  Chopstick( همانند  Soil Removal( خاك زداها : )  4

 Rootبويژه براي بونساي هاي كوچك مي باشند و براي بونساي هاي بزرگتر از قالب هاي ريشه ) 

Hooks  ه مي شود وليكن انواع تك قالب آن قطعًا بسبب حداقل زايدة قالب شكل هستند , استفاد 3( كه داراي

خسارت بر ريشه هاي موئين از اولويت بيشتري برخوردارند . براي اين منظور از ساقة بامبو نيز مي توان 

 استفاده نمود .

  

5  )Knob Cutter  (Melon Ball Cutter  از اين وسيله براي قطع جوانه هايي كه در همديگر : )

اند يا قطع بخشي از نوك ريشه ها و يا برداشتن كالوس هاي رشد يافته بر تنه درخت استفاده مي  رشد يافته

شود و بايد از آن در تماس با خاك و اجسام زبر نظير ريگ و سنگريزه محافظت بعمل آيد و بعد از استفاده نيز 

 ( آغشته به روغن اندود نمود .  Ragلبه هاي آن را با كهنة ) 

 

 ( : براي نگهداري جوانه هاي كوچك در زمان پاك كردن آنها از آفات احتمالي  Tweezer)  ( انبرك 6

 ( : براي شكل دهي شاخه ها و تنه هاي باريك و تصحيح خميدگي هاي غير طبيعي آنها  Wire( سيم )  7

 ( براي هرس جونه ها و شاخه هاي خيلي كوچك  Bud- Trimming Shear( قيچي كوچك )  8

 ( معمولي و دم باريك براي قطع و يا پيچانيدن سيم ها  Pliersبر دست ) ( ان 9

 ( براي خم كردن برخي شاخه ها  Levers( واهرم ها )  Jacks( جك ها )  10

 ( و تيغ برش  Gouges( , اسكنه )  Brushes( , برس ) Saws( اره )  11

 

 

                                                  

 
 

 



51 
 

 ك بونساي : خا

( و  Coarseتركيب خاك بونساي از اهميت بسزايي برخوردار است كه معمواًل آنرا از انواع درشت بافت ) 

كم قوت انتخاب مي كنند . براي اين منظور خاك را بخوبي الك نموده و ذرات ريز آنرا جدا مي كنند تا فضاهاي 

مانع خفگي ناشي از پر آبي و پوسيدگي ريشه ها و خالي خاك افزايش و در نتيجه زهكشي آن بهبود يابد و

 سرانجام مرگ درخت گردند . 

 

 

 

 نگهداري بونساي : 

خصوصيات گياهي و اقليمي گياهاِن بونساي را مورد بررسي قرار دهيد و مطمئن شويد كه در محل مناسبي از 

طي را اندكي تغيير دهيد . گو نظر نور و حرارت قرار گرفته اند زيرا ممكن است , الزم باشد تا شرايط محي

اينكه هيچگاه نمي توان شرايط را كاماًل نظير شرايط طبيعي زيست براي آنها فراهم ساخت . بونساي ها اگر 

كاماًل توسط انسان محدود شوند , بمرور دچار ضعف خواهند شد زيرا بكارگيري روش هاي مقتدرانه در 

 شي منجر نخواهند شد . پرورش بونساي مضر بوده و به نتايج رضايت بخ

 

گياهان به مراقبت هاي خوب و منطقي واكنش نشان مي دهند اما تابع هوي و هوس افراد نمي شوند . آنها 

نيازمند مواظبت هاي ويژه اي هستند كه براي درختان گوناگون متفاوت است . درختان داراي زندگي 

ي يابند . پس انسان ها هرگز قادر به كنترل مخصوص به خود هستند و البته بر طبق قوانين طبيعت رشد م

كامل آنها نيستند و هدف اين نيست كه اراده خود را بر آنها ديكته كنيم بلكه بايد جايگاه و شأن هر گياه زنده را 

درك نموده و با دوستي و احترام با آنها رفتار نمائيم . از اين جهت بيشترين مراقبت را درختاني نيازمندند كه 

 انها و ظروف كوچكتري پرورش يافته اند تا بتوانند همچنان شاداب بمانند . در گلد

 

 

 آبياري بونساي : 

بونساي هايي كه براي مدت ها و بصورت عاشقانه اي آبياري و مراقبت گرديده اند , قادرند بر بينندگان خود 

وده و از پرورش دهندگاني به تأثيرات عميق و پايدار بگذارند بويژه اگر داراي عمرهايي بيش از يك قرن ب

 ديگران دست به دست شده باشند . 

از طرفي هر گونه ايجاد استرس بر بخش هاي شاخ و برگي گياه بر سيستم ريشه اي كوچك آن نيز تأثير 

خواهد گذاشت و سيستم ريشه اي كوچك و سطحي تر بيش از سيستم ريشه اي عميق تر و گسترده تر آسيب 

( بويژه اگر Branches and Twigsبه تأمين رطوبت كافي براي شاخ و برگ ها ) خواهد ديد زيرا قادر

 در معرض جريان هواي خشك قرار گيرند , نمي باشد . 

 

از طرف ديگر , از داليل عمده مرگ درختان بونساي , آبياري بيرويه مي باشد زيرا برخي افراد بغلط مي 

داده شده اند حتمًا بايد دائمًا آبياري گردند در صورتيكه بر  پندارند چونكه درختان در گلدانهاي كوچك پرورش

اساس گونه هاي گياهي انتخاب شده , شرايط محيطي , نوع خاك , اندازه گلدان و محل استقرار بونساي مي 
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توان آبياري الزم را بصورت هاي مختلف از دو بار در روز تا يكبار در هفته تغيير داد و عمومًا بايد سطح 

 .اينچ قبل از هر آبياري بطور كامل خشك شده باشد 5/0-1ن بعمق خاك آ

 

( با اسپري كننده ها بر روي شاخ و برگ گياه كمك چنداني به رفع  Mistingآبياري بروش مه پاشي )   

مشكالت كمبود آب براي بونساي نخواهد بود اما روش مناسبي براي افزايش رطوبت محيط گياه خواهد شد .  

خش زيرين گلدان را بطور كامل در درون ظرف آب قرار دهيد زيرا از اين طريق مانع شسته شدن بهتر است ب

 ذرات خاك نيز خواهيد شد . 

 

( كه براي سهولت انجام زهكشي در  The Pebble Trayدر برخي از موارد , سيني پر از سنگريزه اي ) 

يط عمل نموده و بهتر است سنگريزه هاي آنرا زير گلدانها قرار داده مي شود بعنوان منبع بهبود رطوبت مح

بصورت هفتگي شسته و تميز نمود و يا اينكه سيني حاوي بونساي را بطرف يكي از گوشه هاي آن كه داراي 

 منفذ است بكمك قطعه اي آجر يا سراميك براي تسهيل زهكشي بصورت شيبدار درآورد . 

 

شكل در باالي درخت بونساي نيز باعث افزايش «  T»قرار دادن ورقه هاي پالستيكي بر روي چوب هاي 

رطوبت محيط اطراف گياه خواهد شد اما بطور كلي در هنگام آبياري ها از پرتاب شدن ذرات خاك 

(Splashing . كه در اثر پاشش آب ممكن است روي دهد, بايد ممانعت بعمل آيد ) 
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 هرس بونساي : 

نگاه كردن به يك درخت پرورش يافته نمي توان بخوبي طراحي نمود زيرا در  انجام هرس را با چند دقيقه

بسياري از مواقع موجب شرمساري و افسوس پرورش دهندگان سينه چاك آنها خواهد گرديد . بنابراين اگر 

اينكه خواهان توليد گياهان شاخصي هستيد , ابتدا قبل از انجام هرس بايد در مورد گياهانتان مطالعه نمائيد و 

چگونه درخت را تربيت كنيد تا بحالت دلخواه شما نائل آييد هر چند كه به چندين مرحله از هرس كردن و 

 سالها وقت نيازمند باشد . 

هرس كردن گواينكه موجب كنترل رشد گياه مي شود اما نبايد مانع رشد آن گردد و اين عمل بعنوان تكنيكي 

رشد در جهت پديد آوردن شكل هاي جذاب و چشم نواز مي باشد و جهت هدايت تمايالت رشدي گياهان براي 

نبايد بعنوان شيوه اي ستمگرانه براي تبديل ضمير آنان جهت بونساي شدن تلقي گردد . در صورتيكه روش 

هاي مناسب جهت حفظ اندازه و شكل درختان بونساي انجام نگيرد , آنها بزرگتر از معمول خواهند شد ولي 

 رشد و سالمتي گياهان بواسطه دريافت نور و هواي كامل مي انجامد . هرس مناسب به 

 

( جوانه ميزند معمواًل فقط منحصر به يك جوانه انتهايي است و مادامي كه  Seedlingزمانيكه يك دانهال ) 

اني آن جوانه رشد مي يابد جوانه ديگري فعال نمي شود مگر اينكه گياه بزرگتر شود اما بونساي نيازمند درخت

است كه داراي شاخه هاي كم باشند لذا با انجام هرس نسبت به حذف جوانة فعال و انتهايي اوليه اقدام نموده 

تا ساير نقاط رشد ثانويه تحريك گردند . اين عمل در مورد بسياري از گياهان مؤثر مي باشد اما به مرگ 

, درختان بونساي داراي خصوصيات  برخي ديگر از گياهان منجر مي شود وليكن بدون انجام اين مرحله

بنابراين افراد مي توانند ميزان موفقيت خود را با پرورش تعدادزيادي از گياهان در  دلخواه نخواهند شد .

بهترين شرايط ممكن وانتخاب گياهاني كه در حال رشد مناسبي هستند و سپس هرس آنها براي كسب نتايج 

 مورد پسند , بهبود بخشند . 

 

وان بونساي قبل از هرس شدن نيازمند مراقبت هاي ويژه اي هستند زيرا شكل و روش پرورش گياه درختان ج

بر اساس وضعيت رشدشان تصميم گيري مي گردد . آنگاه كه درخت اندكي مسن تر شد , شاخه هاي آنرا براي 

اي هاي بالغ را فقط ايجاد تناسب از نظر طول و تراكم شاخه ها و مسير رشدي آنها قطع مي نمايند اما بونس

 جهت مراقبت و نگهداري و افزايش زيبايي آنهاهرس مي كنند . 

 

گياهاني كه بحالت طبيعي رشد يافته اند , داراي غالبيت انتهايي شديدي هستند لذا اينگونه گياهان را در 

 صورت انتخاب براي بونساي بايد با شدت بيشتري هرس نمود . 

ساي اين است كه با هرس سنگين و مداوِم درختان سريع الرشد از تنومند شدن از مبرم ترين عمليات تهيه بون

آنها جلوگيري بعمل آيد . زيرا با اجراي هرس سنگين درختان بونساي مي توان آنها را به اشكال دلخواه در 

س از درصد برگها و شاخه هاي گياه مي گردند كه البته پ 95آورد بطوريكه حتي گاهًا منجر به هرس نمودن 

درصد از ريشه هاي گياه نيز هرس شوند . اين عمل به سيستم ريشه اي سالم  50اجراي چنين هرسي بايد 

درصد بر كارآيي مواد غذايي موجود در خاك گلدان خواهد افزود و به گياه شادابتري  75تري مي انجامد و 

به تغييرات مورد نظر دست نمي  منجر مي شود در حاليكه اگر فقط مقدار كمي از اندام هاي گياه هرس شود

 يابيم . 
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زمان و چگونگي هرس شاخه ها بستگي به نوع گياه دارد . از جداول زمانبندي شده كتابها فقط بعنوان يك 

 مالك كلي بهره گيريد زيرا فصول از سالي به سال ديگر و از منطقه اي به منطقه ديگر تفاوت مي نمايند . 

 

بكمك قيچي يا ابزار مناسب ديگري براي شكل دهي دلخواه درختان انجام   ( را Pruningهرس شاخه ها ) 

( تالقي دو لبه برش  Pivotدهيد . براي اين منظور سعي شود كه شاخه ها تا حد امكان در نزديكي محور ) 

 قيچي قرار گيرند تا عمل قطع آنهاراحت تر انجام شود . ولي براي قطع شاخه هاي ضخيم تر مي توان از اره

 مناسب استفاده نمود . 

شاخه ها را از فاصله يك اينچي تنه قطع  كنيد زيرا برآمدگي حاصل شده بر روي تنه درخت بمرور زمان تحليل 

 (Nibble ( خواهد رفت و فقط اثري از آن )Stub باقي خواهد ماند . د ) 

ي سيستم انتهايي و برگدهي اشتن تنه كوتاهتر و شاخه هاي اصلي كوچكتر توسط گياه اولويت دارد تا دارا

جذابتري گردد و در اين حالت بايد كوشش شود تا خصوصيت ايجاد شده بخوبي حفظ گردد و بمرور بشكل 

( نائل  Refinement Stageدلخواه نهايي در آيد . پس از اينكه درختان پرورش يافته به مرحله پااليش ) 

همچنين براي ايجاد خصوصيات ظاهري بهتر اجرا مي آمدند , عمليات هرس كردن را به منظور حفظ گياه و 

 كنند . 

 

در بدو خلق يك بونساي از يك درخت بزرگتر نيازمند قطع ريشه هاي بلند و ستبر آن بمنظور رشد ريشه هاي 

 .حله تا رسيدن به هدف دنبال شوندتازه در نزديكي طوقه مي باشيد كه ممكن است در يك مرحله و يا چندين مر

( آب و مواد  Intakeت كه فقط بخش انتهايي يعني ريشه هاي موئين مجري حقيقي وظايف جذب ) از اين جه

غذايي براي گياهان هستند بنابراين هرگونه عملي كه به گياه كمك نمايد تا ريشه هاي ستبر را با مجموعه اي 

 از ريشه هاي جوان و فعال جايگزين نمايد در نهايت به سالمتي گياه مي انجامد . 

 

بطور كلي دو هدف متفاوت براي هرس ريشه ها متصور مي باشد كه اولي ايجاد درخت بونساي از يك نمونه 

بزرگتر در هنگام انتقال از خزانه يا قلمستان به گلدان است و دومي مراقبت از درختان بونساي با كاهش ريشه 

ا به منظور كاهش سيستم ريشه اي هاي آنها در هنگام تعويض گلدان مي باشد . از اين لحاظ هرس ريشه ه

گياه در زمان كاشت در گلدان يا تعويض گلدان درخت با گلدانهاي هم اندازه و يا كوچكتر انجام مي گيرد كه 

اينكار را بايد در زمان مناسب انجام داد و آن هم به نوع درخت بستگي دارد بطوريكه به بقاء مطمئن گياه 

 بينجامد . 

 

( موجب كسب بيشترين سالمتي گياه مي گردد و آنرا در ايجاد  Nagor Roots حذف ريشه هاي اصلي )

 -Sever Rootسيماي مناسب ياري مي دهد . نمونه هاي گياهي كه داراي ريشه هاي سخت ) 

Chopping  هستند , هرس ريشه ها را در چندين مرحله انجام  دهيد و ضمن اين مراحل  به حذف كليه )

 ( نيز اقدام كنيد .  Unwanted Rootsريشه هاي ناخواسته ) 
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 مراحل انجام هرس بونساي : 

 ( :  Beginning؛ شروع )  1مرحله 

اجازه بدهيد تا نهال شما رشد نموده و سپس انتهاي آنرا قطع كنيد . ميزان ساقة قطع شده به تمايل شما و 

لندتري قطع نماييد براي بقاء گياه مطمئن ريسكي كه مي پذيريد, بستگي دارد زيرا هر چه گياه را از ارتفاع ب

تر است ولي براي كسب بهترين نتايج بايد به هرس شديدي اقدام كنيد . محل بريدگي را با وازلين 

(Vaseline . مسدود نماييد ) 

برخي افراد بواسطه عدم پذيرش خطرات هرِس شديد , آنرا انجام نمي دهند و ترجيح مي دهند تا از اين مرحله 

كليد موفقيت بحساب  1باشند . در صورتي كه مرحله  3و  2اب نموده و گياهاني را بخرند كه بين مرحله اجتن

مي آيد زيرا در اين مرحله است كه بسياري از تفاوت هاي ممكنه بروز مي نمايد . در اين مرحله , هرس 

سيستم ريشه اي فشرده و  ريشه ها نيز در مورد گياهان خيلي جوان براي قطع انتهاي ريشه اصلي و ايجاد

 ايده آل انجام مي پذيرد . 

 

 ( :  Developing the form؛ فرم دهي )  2مرحله 

در صورتي كه پس از انجام هرس فقط يك يا دو جوانه جديد ظاهر شوند , در بسياري از مواقع بايد از خود 

ري بدست آورد ؟ آيا مي توان بپرسيد كه چرا جنين شده است ؟ آيا مي توان بذور يا گياهان مناسب بيشت

شرايط محيطي را بهتر نمود ؟ آيا آبياري و كود دهي مناسب بوده است ؟ زيرا در اين مرحله بايد گياهان را 

نقطه جديد كه ظاهر گرديده اند ؛ يكي را  2-3بخوبي تغذيه كنيد تا رشد بسيار خوبي حاصل نمايند . سپس از 

برگ جديد  7-8اب نموده و بقيه را حذف كنيد و اجازه بدهيد تا حداقل كه داراي بهترين موقعيت است , انتخ

 گردند .  3قبل از انجام هرس بعدي برويند و آماده انجام مرحله 

 

 ( :  Refinement؛ پااليش )  3مرحله 

سال كه از عمر بونساي گذشت و وضعيت مناسبي را از خود بروز داد , بهتر است ظرف آن را  8-10پس از 

تر نمائيد تا با افزايش سيستم ريشه دهي براي مراحل بعدي آماده شود اما در بسياري از موارد بايد به بزرگ

( گياهان مي گردد  Cullingآسانترين راه مبارزه طلبي كه داراي ريسك زيادي است و منجر به بهگزيني ) 

نه گياهتان در طي سالهاي اخير يعني هرس كردن تن در دهيد . سرانجام اگر بخوبي درك نموده باشيد كه چگو

رشد يافته است , آنگاه به بهترين وجهي خواهيد توانست در ادامه راه به شكل دهي , نگهداري و اصالح 

 درخت خود و حتي ايجاد تغيير در آن همت گماريد . 
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 انواع هرس بونساي : 

د كه درخت شما داراي ارتفاع مناسب و تاج اگر مي خواهي –( پرورش درختاني با تاج پهن و بلند  1تصوير 

پهن باشد, بايد نقطه رويش انتهايي آن را به انتهاي بخش چوبي شده و يا محل اتصال پائين ترين شاخه به 

تنه اصلي با يك خط فرضي متصل نمائيد سپس نقطه رويش انتهايي و تمامي شاخه هاي باالتر از خط فرضي 

اجازه رشد يابند . از فوائد اينكار اين است كه موجب رشد بهتر گياه مي  را هرس كنيد تا شاخه هاي زيرين

شود سپس خط فرضي زيرين را براي گياه در نظر بگيريد و شاخه هاي زيرين را هرس نماييد . براي كسب 

 مهارت الزم مي توانيد از خط كش استفاده كنيد . 

 

ش نيز مشابه روش فوق بوده وليكن هرس را از اين رو–( پرورش درختاني با تاج پهن و كوتاه  2تصوير 

با تنه ستبر و «  Fuku»روي پائين ترين شاخه هاي درخت انجام  دهيد . اين روش در توليد بونساي هاي 

شاخه هاي كم ارتفاع تر اجرا مي شود .براي اين كار در هنگام نگاه كردن از باال به درخت سعي كنيد تا سه 

درجه با يكديگر هستند براي خلق يك تاج مدور انتخاب و آنها را  120اي تقريبي شاخه اي را كه داراي زواي

 بطوري هرس كنيد كه كوتاهترين شاخه را در باال و بلند ترين شاخه را در پائين بسازند . 
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, مي اگر ريشه هاي درخت بخوبي گسترش يافته و تنة آن كوتاه مي باشد –( ايجاد تاج بلند و باريك  3تصوير 

توان بعنوان نمونه مناسبي براي اين منظور باشد . سپس انتهاي چوبي پائين ترين شاخه ها را با خط فرضي 

متصل نموده و تمامي شاخه هاي خارج از خط فرضي را هرس كنيد و اگر شاخه «  Shin»به نقطه رويش 

شكل هرم در آوريد تا ارتفاع بلندتري هاي بزرگتر را نيز هرس نموده ايد, مي توانيد با انجام هرس فرم آن را ب

داشته باشد . گو اينكه پرورش درختاني با تاج پهن زيباتر هستند وليكن بهر حال هدف نهايي را پرورش دهندة 

 بونساي تعيين مي كند . 

 

هرس هاي شديد غالبًا منجر به ظهور بسياري از نقاط رشد جديد مي  –( ايجاد تاج پهن خيلي كوتاه  4تصوير 

ردند كه حتي ممكن است از منطقه ريشه ها باشند . هر چند سال يكبارمي توانيد ارتفاع درختان قديمي را گ

كاهش دهيد تا درختاني با تاج پهن و تنه ستبر داشته باشيد وليكن چنين اعمالي همواره با ريسك همراه خواهد 

رشد خوب داشته باشيد . اين تكنيك همچنين در بود و اينكار را نبايد بسادگي انجام دهيد مگر اينكه گياهاني با 

 مورد گياهاني كه در ظروف بزرگ پرورش داده مي شوند, براي ايجاد رشد و گسترش بيشتر بكارمي رود . 

 

برخي افراد درختاني بلند با تاج باز نظير گياه گرمسيري انجير معابد )  –( ايجاد گياهاني با تاج باز  5شكل 

Banyan درختان كوتاه و ستبر ترجيح مي دهند زيرا داراي ريشه هاي گسترده و تنه ضخيمي  ( را نسبت به

هستند و همچنين مي توان برخي از شاخه هاي بزرگ آنرا براي خلق ساختار باز و دلپذيرتري قطع نمود . 

رخي شاخه ها اينگونه تغيير در ساختار گياهان را فقط با مطالعه بيشتر مي توان اجرا نمود زيرا فقط با قطع ب

به موفقيت نمي انجاميد . ضمنًا براي اينكه گياه را پس از قطع يك شاخه متصور نمائيد, مي توانيد شاخه 

 مذبور را قبل از قطع كردن آن با وسيله اي پوشش دهيد . 

 

برخي موارد با تغيير استراتژي در پرورش گياهان به اصالح بهتر درختان  --«  Shin» ( تغيير  6تصوير 

دست مي يابيد و نقطه رويش آن را به بخش ديگري از درخت تغيير مكان مي دهيد كه در اينگونه مواقع براي 

جلوگيري از تقابل دو نقطه رويش بايد به حذف نقطه رويش پيشين اقدام كنيد . قبل از انجام هرس براي تغيير 

ياهاني كه بدين طريق تغيير فرم مي دهند, شكل گياه به عالمت گذاري انتهاي شاخه هاي اصلي اقدام نمائيد . گ

 غالبًا زيبا تر مي گردند . 

 

قبل از اينكه به تغيير ساختار گياهتان بپردازيد, ابتدا تعداد شاخه هاي  –( روش يك يا دو شاخه اي  7تصوير 

ين وسيله بر شاخه پائيني منحصر نمائيد تا به بهترين وضعيت تنه و ريشه دهي دست يابيد و بد 2يا  1آنرا به 

 شهامت شما براي ادامه راه نيز افزوده گردد . 
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 سيم كشي بونساي : 

پرورش دهندگان بونساي نبايد از شدت مراقبت هاي خويش بكاهند بلكه بايد بونساي را همانند يك دوست يا 

ت سيم كشي فرزند بصورت عاشقانه اي براي دستيابي به سالمتي و رشد كافي ياري نمايند . از اين جه

(Wirring . نيز روشي براي ياري رسانيدن درختان جهت دستيابي آنان به تمامي ظرفيت هايشان مي باشد ) 

 

سيم كشي با بستن سيم هايي به تنه و شاخه ها جهت ايجادخميدگي دلخواه يا تصحيح يك خميدگي غير مقبول 

گياهان صورت مي پذيرد و براي تحت  انجام مي گيرد . اين عمل درجهت بروز خصوصيات و شخصيت متمايز

فشار قرار دادن آنها نيست زيرا برخي افراد براي اينگونه گياهان اظهار تأسف مي كنند وليكن اين مراحل 

 بخشي از روند مداومي است كه مشابه آنرا براي پرورش كودكان تا قبل از بلوغ آنها انجام مي دهند .

 

و مسي كاربرد بيشتري دارند . گواينكه سيم هاي آلومينيومي بواسطه راي اين منظور سيم هاي آلومينيومي ب

ضخامت مختلف عرضه مي  10شكل دهي آسانترشان براي مبتديان مناسب تر هستند . اينگونه سيم ها در 

 گردند كه استفاده از هر نمونه به اندازه و ميزان زبري شاخه هاي گياه بستگي دارد . 

دور تنه درخت مي بندند و سپس به شاخه هاي پائيني تا بااليي متصل مي نمايند . سيم ها را هميشه ابتدا به 

برخي اوقات ممكن است نيازمند استفاده از سيم ها فقط براي ايجاد تغييرات در بخش كوچكي از درخت باشيد 

 . پايان بهم متصل كنيديم ها را در اما بهتر است كه آنها را به اندازه الزم قطع نمائيد بطوريكه ابتدا و انتهاي س

 

اگر سيم ها را براي مدت طوالني به همان صورت بر جاي بگذاريد, باعث تحليل بخش تماس يافته با شاخه ها 

مي گردند و به گياه صدمه مي رسانند بنابراين پرورش دهندگان بونساي قبل از ايجاد صدمات بايد سيم ها را 

ن كه تحوالت مورد نظر در سيماي درخت بوقوع نپيوست, بايد به سيم برجيده يا آنها را جابجا نمايند و هر زما

 كشي مجدد تنه و شاخه ها اقدام كنند . 
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 كود دهي بونساي : 

درختان غالبًا كود پذيري زيادي دارند اما اينكه آنها را در ظروف كم عمق براي احراز رشد بطئي پرورش 

براي تحريك رشد نيستند بلكه براي سالمتي طبيعي گياهان مؤثرند . دهيم, مقوله اي ديگر است . كود ها فقط 

اغلب مخلوط هاي خاك بونساي درشت بافت و داراي مقادير كمي از مواد غذايي هستند و كود ها تنها منبع 

 تأمين كننده مواد ضروري گياهان در بسياري از بونساي ها مي باشند . 

 

( هم مي نامند اما در واقع انسان به گياه غذا  Feeding« ) غذيهت» ( را گاهي  Firtilizingكود دهي ) 

نمي دهد بلكه عناصر مورد نيازش را در اختيارش مي گذارد و گياه از آنها غذاي خود را مي سازد و يعني به 

خودش غذا مي دهد . براي كود دهي اغلب مي توان از كودهايي كه داراي تركيبات ضعيفي هستند و ويژه 

( ساخته شده اند, بصورت هفتگي يا ماهانه استفاده نمود زيرا  House Plantsياهان خانگي ) تقويت گ

 آنها بسيار مطمئن تر از كودهاي قوي تري هستند كه با فاصله زماني بيشتري مصرف مي گردند . 

 

ريشه ها  ( Burningاستفاده از مقادير زياد و در زمان نامناسب كود ها موجب افزليش احتمال سوختگي ) 

( بر روي بر چسب بسته هاي  Macro Nutrientsميشوند لذا بايد به درصد نيتروژن, فسفات و پتاسيم ) 

بيان «  15-10-5» درج مي شوند؛ مثاًل «  N-P-K» يا «  N-Ph-Po» آنها توجه شود كه بصورت 

 درصد پتاسيم مي باشد .  5درصد فسفر و  10درصد نيتروژن,  15كننده 

 

اد ازت موجب تشويق رشد رويشي گياه مي شود و فسفر و پتاسيم نيز براي ساختمان سلول هاي مقدار زي

( داراي  Micro Nutrientsگياهان, توسعه ريشه ها و گلدهي ضروري هستند . كودهاي كم مصرف ) 

آنها ( مورد نياز گياهان مي باشند و افزودن  Trace Elementsبرخي عناصر هستند كه به ميزان ناچيز ) 

 موجب جلوگيري از كمبودهايي مي شوند كه در روند عادي رشد گياهان ظهور مي يابند. 

 

( را مي فروشند كه آنها را بر روي سطح خاك  Cakes« ) قرصي شكل » برخي فروشگاه ها كود هاي 

اه فراهم گلدان ها قرار مي دهند تا پس از هر بار آبياري موجب كود رساني با ثبات ولي ضعيف را براي گي

 سازند . 

 

« ) تغذيه برگي » البته كودهاي مايع امكان اسپري كردن بر روي شاخ و برگ را ممكن مي سازند كه به 

Foliar Feeding  موسومند . اين روش توسط بسياري از پرورش دهندگان بونساي توصيه مي شود )

( و يا عصاره  Super Thriveكمل ) زيرا مستقيمًا و سريعًا جذب سلول هاي گياه مي گردند . از مواد م

( نيز مي توان براي افزايش كارآيي كود ها استفاده نمود . برخي از مواد  Sea Weedجلبك هاي دريايي ) 

( مطمئن گاهًا قادرند تا از طريق تحريك درخت به  Hormone and Vitaminهورموني و ويتاميني ) 

 ( آن كمك نمايند .  Recoveryترميم ) 

 

ن زمان كود دهي اوايل فصل بهار است و دراين زمان مقدار بااليي از نيتروژن براي رشد گياهان جواني بهتري

كه مي خواهيد داراي رشد سريع و قوي باشند, ضروري است . اما در اواخر بهار پس از اينكه رشد سريع 

 Matureرحله بلوغ ) درخت خاتمه يافت, بايد از مخلوط هاي حاوي مقدار كمتر ازت استفاده كرد تا م
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Stage  ( در گياه ظاهر شود . كود دهي را بايد در تابستان تا رسيدن درخت به حالت نيمه خواب )Semi-

Dormant  ناشي از گرماي تابستانه ادامه داد . كود دهي را پس از شكستن گرماي شديد تابستان نيز با )

 درصد هاي كمتر ازت تا آغاز پائيز تداوم مي بخشند . 

 

 

 
 

 

 

براي دستيابي به بهترين ميزان كود دهي درختان بايد ابتدا يك دوجين از هر نوع درخت مورد توجه را 

برويانيد و سپس اولين درخت را با مقداري از كود كه فكر مي كنيد صحيح است, تغذيه نماييد و در هفته هاي 

ييد و آنقدر ادامه دهيد تا اولين گياه بميرد و در آينده بايد همان مقدار كود را به همان گياه و گياه بعدي بيفزا

اين صورت در مي يابيد كه مناسب ترين مقدار كود براي گياه مورد نظرتان چقدر است . از اين طريق مي 

لم ترين گياهان بونساي خواهد توانيد بر تجربيات خود بيفزاييد كه با ارزش ترين سرمايه براي پرورش سا

 .بود

                           

يكي از مشكالت عمده اين مقوله عبارت از افزودن كود ها به درختان ناسالمي است كه فكر مي كنيد دچار 

( هستند . در صورتي كه درختان بندرت از گرسنگي  Under Nourishmentمعضالت سوء تغذيه ) 

(Starvationمي ميرند اما كود دهي نامناسب مي تواند مشكالت ريشه اي مه ) مي را براي گياه سبب شود

و درخت را سريعًا بميراند . هرگز نبايد به گياهاني كه دوره خواب زمستانه را مي گذرانند, كود داده شود زيرا 

درختان بدون برگهاي خود قادر به غذا سازي نيستند و درختان هميشه سبز نيز در اواسط زمستان داراي 

وجهي ندارند بنابراين نمي توانند از كودهاي داده شده به ميزان كافي فعاليت زيادي نيستند و غذا سازي قابل ت
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بهره گيرند . هرگز نبايد به گياهان مريض كود دهي نمود زيرا موجب بدتر شدن وضعيت آنها مي شود . 

 همچنين افزايش كود ها به خاك مي تواند باعث بروز اشكاالتي در روند جذب آب توسط گياه گردد. 

 

 

 

 ي بونساي : نور و دما

بونساي ها را در غالب اوقات سال در خارج از منازل نگهداري مي نمايند اما براي مدتي كه به داخل منازل 

منتقل مي گردند, نوردهي آنها را با انعطاف بيشتري مي توان انجام داد بنابراين از هر آنچه در اختيار داريد, 

 براي اين منظور مي توانيد بهره گيريد . 

 

اع المپ ها از زمين بستگي به ارتفاع درخت بونساي دارد كه در صورت استفاده از فلورسنت ارتف

(Flourescent مي توان آن را با فاصله بسيار نزديكي جهت حداكثر نوردهي قرار دهيد زيرا اينگونه )

اده نماييد و آنها را المپ ها توليد گرما نمي كنند . براي اين منظور بهتر است از المپ هاي فلورسنت بلند استف

 بر باالي يونساي از سقف آويزان كنيد .

 

 

 
 

 

 Incandescentعدد المپ حبابي ) 1 -2براي ايجاد دماي مناسب محيطي در زمستان ها مي توان 

Light Bulbs( كه داراي نور نقطه اي )Spot Lights هستند در باالي بونساي و با فاصله مطمئن )

( از صدمه ديدن گلدانها Styro Foamبخش خارجي گلدان ها با صفحات عايق )نصب نماييد . پوشانيدن 

 جلوگيري مي نمايد و به گرمتر ماندن ريشه ها در زمستان كمك مي كند . 
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 تعويض گلدان بونساي : 

گياهان بونساي به خاك اندك داخل گلدان خود وابسته هستند وليكن زمانيكه اين گلدان ها پر از ريشه مي 

د, الجرم گياه از رشد باز مي ماند و جذب هوا و آب از خاك دشوار مي گردد و تعويض مرتب گلدان گردن

(Repotting  . باعث طول عمر و ديرپايي گياه مي شود ) 

درختان با افزايش عمرشان يقينًا داراي تاج بزرگتري خواهند شد و بايد آنها را در گلدان هايي كه اندكي 

قل نمود و حتي اگر گلدان بعدي از نظر عمق, زوايا و شكل مشابه قبلي است اما بايد از بزرگتر مي باشند, منت

 وسعت بيشتري برخوردار باشد . 

راز داشتن يك بونساي سالم, محافظت كافي از ريشه هاي آن است كه نيازمند تعويض منظم گلدان يا ظرف آن 

( نمود و Root Pruingيا   Trimingرس )مي باشد كه ضمن آن بايد ريشه هاي داراي رشد اضافي را ه

گياه را به خاك و ظرف جديد منتقل كرد . براي اين منظور ابتدا بايد گياه را از گلدان خارج ساخت و با دقت 

خاك هاي اطراف ريشه هاي آنرا تميز نمود و يك سوم ريشه هاي آنرا هرس كرد تا به توسعه بيشتر تاج خود 

 بپردازد . 

درخت از گلدان نبايد آنرا بكشيد بلكه به كمك ابزارهاي چنگال مانند ريشه ها را از خاك  براي خارج كردن

خارج كنيد و بتكانيد و سپس آنها را تا حد نزديك به طوقه بپيرائيد و به گلدان مشابهي منتقل سازيد . خاك 

 ( نيز بزدائيد .  Jet of Waterاطراف ريشه ها را مي توان با فشار مالئم آب ) 

 

انتقال گياه از يك گلدان به گلدان ديگري با اندازه متعارف حاوي خاك شني موجب تشويق آن به توليد ريشه 

( تازه بايد  Small Rootballهاي جديد مي شود و اين عمل تا دستيابي به مجموعه اي از ريشه هاي ) 

تقر نمود . گلدان هاي جديد را هر ساله ادامه يابد تا بتوان درخت را در يك ظرف كم عمق ويژه بونساي مس

مي توان در رنگ ها و شكل هاي متنوع و همچنين اندازة آنها را اندكي بزرگتر يا هم اندازه و يا كوچكتر از 

قبل انتخاب نمود . در هر صورت كاشت گياه در يكي از گوشه هاي ظرف نيز مي تواند موجب جذابيت بيشتر 

گياه نبايد هيچگونه فضاي خالي غير عادي در خاك باقي بماند . ريشه آن گردد . همچنين در زمان كاشت مجدد 

ها بايد حداكثر نصف حجم گلدان و خاك جديد نصف ديگر آن را پر نمايد و فضاي كافي براي رشد ريشه ها تا 

 تعويض بعدي گلدان وجود داشته باشد . 

 

ي آن در زمان نامناسب موجب مرگ ( ناشي از هرس ريشه ها به سبب اجرا Disturbingاختالل در رشد ) 

درخت خواهد شد وليكن اگر هرس كردن در زمان مناسب آن انجام شود, گياه سريعًا به ترميم خود مي پردازد 

 North( باقي مي ماند . از طرفي در برخي مناطق نظير شمال آالباما )  Flourishو شاداب ) 

Alabama ه نادرست با اليه اي از رس قرمز ) ( عمومًا سطح خاك گلدان هاي بونساي را بCement-

Like Red Clay  . مي پوشانند ) 

 

درختان تعويض گلدان شده را بايد از تابش مستقيم خورشيد, وزش باد و درجه حرارت هاي زير صفر 

محافظت نمود و هيچگونه كودي به آنان نيفزود مگر زماني كه نشانه هاي رشد جديد در آنها پديدار شود كه 

مواًل دو هفته به طول مي انجامد . درختان سرما دوست را نيز بهتر است بويژه در صورت وقوع سرما پس مع

 از تعويض گلدان براي مدتي به درون خانه منتقل نمود . 
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 «نمونه اي از تعويض گلدان در بونساي » 

 

 
 

 

 

بايد تعويض گلدان انجام داد اما اين  درختان رشد يافته در گلدان هاي كوچك را  هر چند گاه ) مثاًل ساالنه (

( مثاًل اواخر  Dormantعمل به عوامل مختلفي وابسته است و بهتر است آن را در پايان يك دوره كمون ) 

 زمستان يا اوايل بهار براي درختان بيرون از خانه اجرا نمود . 

واهدي نيازمنديد بطوري كه براي تعيين ضرورت تعويض گلدان و هرس ريشه ها براي درختان بونساي به ش

خارج شدن ريشه ها از مجاري زهكش زير گلدان, كاهش شدت رشد, افزايش نياز به آبياري, داشتن خاك 

 . ينگونه نشانه ها به حساب مي آيند( از ا Matted Soilسطحي سفت و مشاهده خاك گلدان در زير گلداني ) 

 

شد حداكثر هر سه سال يكبار حتمًا انجام دهيد اما اين عمل تعويض گلدان را براي درختان جوان و يا سريع الر

( مي  Older Specimen( و نمونه هاي مسن تر )  Slow- Growingرا براي درختان كند رشد ) 

 توان تا حدودي به تأخير اندازيد . 

 

در بهار ( كه تمامي برگها را در زمستان از دست مي دهند و  Hardy Deciduousدرختان برگريز كامل ) 

( مي زنند نظير نارون ها و افراها در زماني كه جوانه هاي برگي شان در بهار  Resproutsمجددًا جوانه ) 

( مي گردند, مناسب ترين موقع براي هرس ريشه ها و تعويض گلدان هاي آنها است زيرا  Swellمتورم ) 

( بهاره, همه  Surgeرشد سريع ) دچار بحرانهاي ناشي از هرس به دليل نداشتن برگها نخواهند شد و 

 صدمات را ترميم خواهد نمود . 

 

( كه در خارج از خانه هم برگهاي خود را در زمستانها  Ever Greenدر مورد درختان هميشه سبز ) 

بندرت از دست مي دهند, بايد ضمن خواب زمستانة آنها اقدام به هرس ريشه ها و تعويض گلدان نمود . ولي 

ماني كه داراي شاخ و برگهاي جديد به رنگ سبز روشن مي شوند و كاج ها را در زماني كه سروها را در ز

( آنها شروع به طويل شدن مي كنند, بايد هرس ريشه و تعويض گلدان نمود .   Candleشاخه هاي جوان ) 
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ا نگهداري مي درختان گرمسيري كه در تمام سال رشد مي كنند و زمستان ها را در داخل خانه ها يا گلخانه ه

شوند و دوره هاي رشد و ركود آنها قابل تمايز نمي باشند, بهتر است در ضمن دوره رشد و تحت مراقبت 

 بيشتري تعويض گلدان شوند . 

 

تعويض گلدان اضطراري نيز گاهي اوقات به سبب كاهش حاصلخيزي خاك, پوسيدگي ريشه ها, آلودگي خاك يا 

اگر زمان براي اين كار مناسب نباشد . تعويض گلدان پس از تغيير  شكستگي گلدان الزامي مي گردد,حتي

موقعيت نقطه رويش گياه نيز گاهًا اجرا مي شود . براي اين منظور بعضي مواقع از ظرف شيبدار و يا زاويه 

دار جديد استفاده مي كنند وليكن غالبًا ترجيح داده مي شود كه درخِت تغيير سيستم داده شده را به صورت 

اماًل قائم به ظرف جديد منتقل نمايند تا بدينوسيله به رشد آن افزوده شود و نتيجتًا موجب گسترش ريشه ها و ك

 بهبود استقرار گياه گردد . 
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 تغيير مكان فصلي بونساي : 

ا را به اين بونساي ها درختان واقعي هستند و ميليون ها سال تكامل را پشت سر نهاده اند و اكنون كه ما آنه

شكل مي بينيم , هر كدام با شرايط ويژه اي سازگاري يافته اند . بنابراين اگر بخواهيم در پرورش بونساي 

موفق عمل كنيم بايد اينگونه مسائل را بپذيريم و بر خالف آنها عمل ننمائيم و هيچگونه گله مندي از نظر 

آنها نداشته باشيم ؛ مثاًل برخي بونساي ها را بايد  محدوديت هاي شرايط رشد نظير نيازهاي سرمايي و گرمايي

 گاه گاهي به خارج خانه منتقل نمود و گياهان گرمسيري را در زمستان حتمًا به درون منازل انتقال داد. 

در ضمن سال نيز احتمااًل وضعيت هايي بوجود مي آيد كه مجبور به تغيير مكان فصلي بونساي گرديد . در هر 

ط مناسب سازگاري درخت را فراهم نمائيد تا به رشد يا حداقل بقاء خود ادامه دهد . بنابراين صورت بايد محي

( با نور, رطوبت و دماي كافي براي بونساي فراهم  Micro- Climateبايد قادر باشيد تا ميكروكليمايي ) 

 سازيد . 

 

هاي گرم سال مي توان در ( نظير گياهان گرمسيري را ضمن ماهTender Treesدرختان حساس به سرما )

خارج از خانه نگهداري نمود اما بايد قبل از شروع دوره سرما به داخل خانه منتقل شوند و نور و رطوبت 

 كافي و تهويه مناسب براي آنها فراهم گردد بطوريكه در اين مدت تهديدي براي سالمتي آنها ايجاد نشود . 

 

ز گزند باد هاي زمستاني محافظت نمود لذا آنها را در جوار ( را بايد اOut Doorدرختان خارج از خانه )

( و بسته هاي كاه Fense( , پرچين )Tarpديوارها, خانه ها, صفحات پالستيكي, پارچه هاي كرباس )

(Bales of Straw قرار مي دهند . درختان سازگار با اقاليم سرد و يخبندان حقيقتًا نيازمند فصول سرد )

براي اين گياهان فقط موجب بقاء آنها نيست بلكه بسياري از واكنش ها و تغييرات را مي باشند و زمستان 

براي شروع رشد مجدد بهاره باعث مي گردد . وليكن حتي گياهان سرما دوست را بايد در طي روزهاي سخت 

 ( منتقل نمود . Basementزمستان به محل هاي امني چون گاراژ يا زير زمين ) 

  

( گياهان نيازمند به سرماي زمستانه  Hardyزم است تا از مقوله مقاوم سازي ) بر اين اساس ال

(Winter- Needing Plants( و اعمال مالطفت آميز )Tender براي گياهان گرمسيري يا نيمه )

گرمسيري كه نيازمند محافظت از درجات حرارت زير صفر مي باشند, بخوبي آگاه باشيد . موضوع مقاوم 

اندكي پيچيده است زيرا گياهان را فقط براي برخي مشكالت اقليمي و نه براي تمامي آنها, مي  سازي در واقع

توان مقاوم نمود؛ مثاًل برخي از آنها نيازمند دوره خواب زمستانه هستند و بنظر مي رسد كه اختالف بين 

ه با افزايش حرارت و بلند گياهان مقاوم و يا حساس به  سرما در راه اندازي رفتارهاي دورمانسي آنان است ك

 شدن طول روزها در اوايل بهار شگسته مي شود . 

از طرفي يكي ديگر از مشكالت مشتاقان بونساي, افزايش رشد اين درختان در مدت نگهداري در داخل خانه 

 است بنابراين استفاده از درختاني كه حداقل نياز به سرماي زمستانه را دارند, شايد بهتر باشد . 

 

كه درختاني كند رشد هستند و توسعه    Japanes Black Pineو   Kokutanتقال بونساي هاي نوع ان

)  Iron Woodsآنها در گلدان نسبتًا بطئي است, بسيار سهل مي باشد اما گياهان سريع الرشدي نظير 

Casuarina  و  )Banyans  (Ficus  كه در صورت عدم هرس ريشه ها داراي رشد بيشتري مي )

وند و گياهان حجيمي را مي سازند , نيازمند گلدانهاي بسيار بزرگي هستند و اينگونه بونساي هاي سنگين ش
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فاقد زيبايي و ظرافت مي باشند و نگهداري آنها نيز با مشكالت عدبده اي همراه است . در صورت بادخور 

درخت را با حايلي محافظت  ( محل بونساي بايد بين دريچه ورود هواي گرم يا سرد و Air Ventsبودن ) 

نمود . از سه كنج ديوار ها به كمك مقوا يا ساير وسايل دكورسازي مي توان براي ايجاد فضاي مناسب 

 استفاده كرد . 

ديواره ها را مي توانيد در شب ها براي تعويض و چرخش هوا برداريد مگر اينكه فضاي مذكور در نزديكي 

 رفته باشد . ( قرار گ Cold Windowپنجره سرد ) 
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 آفات و بيماريهاي بونساي : 

Dr.Horace Clay   معتقد است كه در صورت بروز بيماريهاي گياهي از محلول هاي مناسب براي درمان

بموقع درختان بونساي بايد استفاده شود وليكن اگر بموقع اين درختان را با مقدار و نوع مناسب كودها تيمار 

 به اينگونه مشكالت دچار نخواهيد شد .  دهيد, هرگز
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 فرهنگ لغات بونساي : 

برخي از لغات مرتبط با علم گياهشناسي كه در پرورش بونساي داراي كاربردهاي بيشتري هستند, در قالب 

 ( بصورت جدول زير ارائه گرديده اند :  Bonsai Glossaryفرهنگ لغات بونساي ) 

 

 

 شرح لغت موارد

 رديف

1 Acicular 

 

 سوزني شكل

 

2 Alternate 

 

 آرايش متناوب برگها

 

3 Axil 

 

 زاويه بااليي بين برگ و ساقه

 

4 Bilobate 

 

 نوعي برگ شامل دو بخش

 

5 Bipinnate 

 

 برگهاي پر مانند دوگانه

 

6 Compound Leaf 

 

 برگ مركب شامل دو يا چند برگچه

 

7 Cone شامل فلس و دانة لخت ميوه درختان مخروط دار 

 

8 Cordate 

 

 قلبي شكل

 

9 Coriaceous 

 

 داراي بافت چرم مانند

 

10 Crenate 

 

 برگهايي با حاشيه داراي دندانه هاي گرد

 

11 Deciduous 

 

 درختان خزان كننده

 

12 Denate 

 

 برگهايي با حاشيه داراي دندانه هاي تيز

13 Digitate وائد آويزانبرگهاي انگشت مانند داراي ز 

14 Elegans 

 

 ظريف و بلند

 

15 Eye 

 

 جوانه رشد نيافته

 

16 Filiform 

 

 نخ مانند

 

17 Floridus 

 

 عاري از گل

 

18 Fruticosus 

 

 بوته اي

 

19 Fulgens 

 

 براق
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20 Glabrous 

 

 صاف و بدون پرز

 

21 Gland 

 

 بافت كوچك ترشحي زير سطحي

22 Glaucous 

 

 آبي خاكستري متمايل به

23 Gracilis 

 

 گياهاني با فرم هاي كوچك

 

24 Grandis 

 

 گياهاني با فرم هاي بزرگ

 

25 Herbaceous 

 

 گياه علفي

 

26 Hortensis 

 

 مرتبط با باغباني

 

27 Humisusis 

 

 گياهاني كه در سطح زمين پهن مي شوند

 

28 Humilis 

 

 گياهان پا كوتاه

 

29 Imparipinnate 

 

 با يك برگچه انتهاييبرگهاي پَر وش 

 

30 Insularis 

 

 منفرد , منزوي

 

31 Jin 

 

 نوك مردة يك درخت چوبي

32 Kasa- Zukuri 

 

 درختان چتري شكل

 

33 Kusamomo 

 

 كاشت گياهان غير چوبي

 

34 Lanceolate 

 

 نيزه مانند

 

35 Lateral 

 

 گسترش جانبي و انشعابي

 

36 Linear 

 

 باريك و بلند با جوانب موازي

37 Lobe 

 

 بخشي از يك برگ يا گلبرگ

 

38 Luteus 

 

 قرمز متمايل به زرد

 

39 Maculatus 

 

 خالدار

 

40 Membranous 

 

 نازك و كاغذي

 

41 Mollis 

 

 نرم و لطيف

 

42 Mucronate داراي رشد محدود 
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43 Nanus 

 

 گياهان كوتوله

44 Nutans 

 

 نوسان كننده , لرزان

 

45 Node 

 

 و گره هاي روي ساقهبرآمدگي ها 

 

46 Obtusus 

 

 مسطح و بدون نوك

 

47 Opposite 

 

 آرايش متقابل برگها

 

48 Ovate 

 

 تخم مرغ شكل با قاعدة بزرگتر

 

49 Palmate 

 

 با برگچه هاي اشعه اي شبيه نخل

 

50 Petiole 

 

 دمبرگ

 

51 Pinnate 

 

 برگهايي مشتمل بر مجموعه برگچه ها

 

52 Pneumatophore 

 

 شه هاي تنفسي گياهان آبزيري

 

53 Polymorphous 

 

 داري اشكال يا مراحل مختلف

 

54 Prostrate 

 

 گياهي با ساقه هاي خزنده

 

55 Pubescent 

 

 پوشيده از موهاي نرم و كوتاه

 

56 Revolute 

 

 لب برگشته

 

57 Rootstock 

 

 طوقه

 

58 Rugosus 

 

 ناهموار و چين دار

 

59 Sessile 

 

 يا دمبرگبدون دمگل 

 

60 Squamous 

 

 پوشيده از فلس

61 Strobilus 

 

 ساختار توليد مثلي مخروطيان

 

62 Suberose 

 

 چوب پنبه اي

 

63 Subulate 

 

 درفش مانند , نوك تيز

 

64 Succulent 

 

 گياهان گوشتي و آبدار
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65 Tap- Root 

 

 گياهان راست ريشه

 

66 Terminal 

 

 واقع در نوك يا نزديك به آن

 

67 Trifid 

 

 سه قسمتي

 

68 Water Sprout 

 

 رشد ناگهاني پس از هرس شديد

 

69 Whorl 

 

 رشد بيش از سه شاخه يا برگ از يك نقطه تنه

 

 

 

 

 

 نتيجه گيري و پيشنهادات : 

هيچگاه در صورت از دست دادن يك درخت, تسليم نشويد و سعي كنيد بياموزيد كه اشتباه كارتان چه بوده 

ره تالش نمائيد .  زيرا حتي بسياري از پرورش دهندگان و صاحبان كلكسيون هاي بونساي است؟ و دوبا

همواره با از دست دادن برخي نمونه هاي خود مواجه مي شوند . همواره به روند رشد درختان بونساي توجه 

 داشته باشيد و چگونگي آنرا درك كنيد تا قوت قلب بيشتري بيابيد . 

 

 ي موارد توجه ويژه اي مبذول نماييد؛ مثاًل : الزم است تا به برخ

علت آن عواملي از قدرت طبيعت هستند كه از مافوق قدرت –الف ( خصوصيات درختان و ميزان رشد هر گياه 

 بشر منشاء مي گيرند و اين موضوع به آموخته هاي قبلي شما نيزبستگي دارد  . 

 ي كاشت و پرورش درختان بونساي ب ( افزايش قدرت بينش و قضاوت شما در باره روش ها

 

سال و  50 -100( منحصر بفردي است بطوريكه برخي از آنها به  Life- Spanهر گياه داراي دوره رشد ) 

گاهي بيش از آن براي رسيدن به مرحله بلوغ نيازمندند . جمع آوري انواع مختلف گياهان بصورت بونساي 

ونه گياهان را مورد بررسي قرار دهند؛ مثاًل در مورد گياهان اجازه مي دهد تا افراد خصوصيات زيستي اينگ

سال براي خلق بونساي آن ها نيازمنديد تا خصوصيات شاخص آن آشكار شود . در  30كند رشد به بيش از 

هرحال هر گاه كه به گياه پرورش يافته خود بنگريد و رشد خوب آن را مالحظه كنيد بر سر شوق خواهيد آمد 

ست تا مهارت خود را بمرور زمان و با بكارگيري روش هاي مختلف افزايش دهيد . هر بونساي وليكن بهتر ا

داراي خصوصيات منحصر به خود است و بايد راههاي مختلفي براي پرورش هر كدام  مورد توجه قرار گيرد 

ت پرورش و فقط به تجارت قبلي اكتفا ننمود چنانكه در نظر داشتن روش هاي عملي نامحدود از ضروريا

 بونساي مي باشد . 

 

شتاب دهنده » ( بايد از تكنيك هاي  Tropicalبراي تهيه بونساي ها بويژه از گياهان مناطق گرمسيري ) 

( , كاهش حجم و رشد مجدد از طريق هرس بموقع  Accelerated Growth Techniques« ) رشد 

شاخه دهي زيبا, ارتفاع قابل قبول و خصوصيات  و متناسب آنها اقدام نمائيد تا ساقه هايي با ضخامت مناسب,

 منحصر بفرد بوجود آيد . 
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 برخي توصيه هاي كليدي توليد بونساي عبارتند از : 

( تعداد زيادي گياه را پرورش دهيد ولي فقط بهترين آنها را انتخاب نمائيد , مثاًل ممكن است اقدام به  1

اندكي از آنها را كه داراي ساقة مناسبي هستند به صورت پرورش صد ها گياه جوان نمائيد اما فقط تعداد 

 ( كنيد .  Cull Ruthlesslyبيرحمانه اي گلچين ) 

اينچ آنرا هرس كنيد, آنگاه داراي ارتفاع  6اينچ ارتفاع است و  12اگر گياهي داراي  –( هرس مؤثر  2

برخي از اين گياهان در اثر  مناسب تري جهت تهيه بونساي نسبت به قبل خواهد بود . هر چند ممكن است

انجام هرس خشك شوند وليكن اين عمل نيز بسان روشي از گلچين كردن خود بخودي است كه گياهان ضعيف 

 ( مي نمايد .  Eliminateبراي بونساي شدن را حذف ) 

هي را قطع ( گياهاني را انتخاب نمائيد كه جوانه زني مجدد آنها قوي باشد . هر گاه كه جوانه انتهايي گيا 3

نموديد و فقط يك جوانه منفرد در آن ظاهر گرديد, بايد آنرا بدور اندازيد زيرا رشد آن خيلي ضعيف است و يا 

از نظر ذخيره مواد غذايي بسيار فقير مي باشد .  در صورتي كه در صدد تهيه بونساي هايي با شاخه هاي 

د را پس از هرس كردن مي نمايند, از ادامه مسير باز جوانه جدي 2فشرده هستيد بايد حتي گياهاني را كه توليد 

نقطه فعال رشد مجدد باشند . افزايش نقاط رشد موجب انتخاب بهتر گياهان  3داريد زيرا حداقل بايد داراي 

 براي توليد درختان بونساي خواهد بود . 

كوچك مناسبي داشته اگر بونساي هاي  –( پرورش بونساي هاي بزرگتر از منتخب بونساي هاي كوچكتر  4

باشيد, به آساني مي توانيد بونساي هاي بزرگتري با كيفيت باال را از آنها تهيه نمائيد . بنابراين فقط بهترين 

بونساي هاي كوچك را براي پرورش بونساي هاي متوسط انتخاب كنيد و همين روال را با انتخاب بهترين 

سال  10 -25بال نمائيد زيرا اكثر درختان معمولي پس از نمونه هاي متوسط براي خلق بونساي هاي بزرگ دن

تمامي پتانسيل هاي خود را به ظهور مي رسانند . بايد در نظر داشت كه ساقه هاي بد كيفيت غالبًا به توليد 

 بونساي هاي زشت و فرتوت منجر مي شوند .  

بسياري از  بونساي ها گياهان ( تا حد ممكن تمامي شاخه ها و تنه هاي درخت خود را حفظ كنيد زيرا  5

ناقصي هستند كه در اثر هرس نامناسب داراي حداقلي از شاخه ها گرديده اند و اين از آزادي عمل شما مي 

كاهد . درختان ايده آل بونساي بايد داراي تعداد زيادي ساقه و شاخة ساده باشند تا بتوان هرس انها را با 

 است كه از ابتدا گياهان را درست انتخاب نمائيد . مهارت انجام داد . بنابراين عاقالنه

اغلب متخصصان بونساي مي دانند كه چگونه بونساي را  –( پرورش مناسب ترين گياه سازگار با محيط  6

پرورش دهند  بدون آنكه رشد زيادي بيابند و اين موضوع در حقيقت يك نوع حيله يا جادوگري نيست . 

ار با شرايط محيطي باشند و يا قادر باشيد تا شرايط محيطي را مطابق با گياهاني را رشد دهيد كه سازگ

نيازهاي اين گياهان تغيير دهيد . گياهان مناسب  بواسطه بي همتا بودن مي توانند مقبوليت بيشتري را كسب 

در هستند و نمايند  زيرا گياهان معمولي بصورت بسيار عادي رشد و بقاء مي يابند اما گياهان كمياب , ذاتًا نا

 رشد و نگهداري آنها بسيار مشكل است . 

پرورش بونساي نبايد بصورت يك رقابت در آيد گواينكه غالبًا اين چنين مي شود .  مردم  –( رقابت نكنيد  7

مي خواهند از سن گياهان بونساي آگاه شوند فلذا در مورد سن و قيمت آنها به الف زني مي پردازند . البته 

ت ها از زمانهاي پيشين نيز وجود داشته است و منجر به تهيه بهترين لوازم براي پرورش اينگونه رقاب

بونساي گرديده است . افرادي كه احساس رقابت مي كنند غالبًا حاضر به سهيم نمودن ديگران در تجربيات 

 خود نيستند . 
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را مهارت پرورش دهندة بونساي هماهنگي طبيعت و انسان است زي –( از نتيجه كار خود لذت ببريد  8

بونساي موجب بروز خصوصيات برتر يك گياه بخصوص مي شود و انسان ضمن اين ارتباط ناب به ويژگي 

هاي منحصر بفرد گياهان نظير سالمتي و توانايي هاي آن پي مي برد و با تحمل طوالني مدت مصائب ناشي از 

ط ضعف آن را خنثي سازد . مردم بونساي را بعنوان اين ارتباط مي كوشد تا نقاط قوت را برجسته نمايد و نقا

يكي از متعلقات خود دوست دارند اما احتمااًل هيچكس نمي تواند احساس يك درخت بونساي را در اين ميان 

درك نمايد . گواينكه اغلب پرورش دهندگان بونساي عالوه بر احساس مالكيت بسان يك والد مهربان به اين 

 رزند . فرزندان خود عشق مي و

( و سر انجام اينكه اطالعات بيشتر را مي توانيد از پرورش دهندگان و فروشندگان بونساي, كتب مرتبط با  9

 موضوع , انجمن هاي محلي بونساي , خبرنامه هاي بونساي در انترنت و باغ هاي گياهشناسي كسب نمائيد . 

 

 

 منابع و مآخذ : 
1- www. Bonsaiweb.com                                                                  

2-www.bonsaifavorites.com      

3-www.bonsaibros.com                                                                     

4-www.js_shop.com 

5- www.bonsaisite.com                                      

6-www.amazon.com 

7- www.fukubonsai.com               

8-www.gardeningall.com 

9-www.lucky_bamboo.com                

10-www.entireearth.com 

11-www.growstuffplus.com                

12-www.bonsaicollector.com 

13-www.bonsaikingdom.com                

14-www.vlbanting.com 

15-www.tokoname.or.jp                

16-www.allpop.canoe.ca  

17-www.midoribonsai.com                

18-www-digimoba.com  

19-www.davea.us                 

20-www.traver.michigan.org  

21-www.bonsaitreesupply.com               

22-www.simolyuniquebaskets.com  

23-www.bbro.8m.com                

24-www.bonsai.shopping-365.com 

25-www.growitgold.com                

26-www.mumbai-central.com  

27-www.bonsaiempire.com                

28-www.tinytrees.com  

 

http://www.bonsaisite.com/
http://www.fukubonsai.com/
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 باغچه مينياتوری" تراريوم ؛ "

"Terrarium" 

 
  

 

 

 

 

 چكيده : 

در اين مقاله به آموزش مراحل آماده سازي تراريوم ها , وسايل الزم و چگونگي نگهداري آن ها پرداخته مي 

يح و سرگرمي شود و ضمن يادآوري لــــــــزوم همزيستي انسان و طبيعت , به جذابيت تراريوم به عنوان تفر

و همچنين يك وسيله آموزشي ـ تحقيقاتي اشاره مي گردد و اين كه بسياري از افراد با آموختن روش هاي 

درست ساخت انواع آن ها , قادر خواهند بود تا آن ها را بسان يك كاالي تجارتي ـ تزئيني ارزشــــــمند بعنوان 

 , هتل ها , سينماها و بيمارستان ها به فروش برسانند .  بخشي از دكوراسيون منازل , دفاتر كار , فروشگاه ها

 

 

 

 كلمات كليدي : 

 تراريوم ـ باغچه مينياتوري ـ اكوسيستم بسته ـ پاسيو قابل حمل 
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 مه : مقّد

در سال هاي نه چندان دور , اكثر خانه ها داراي حياط , باغچه و حوض آب بودند و زنگي بشر در همزيستي 

مي گرفت . ولي زندگي مدرن توانست انسان را باالجبار از طبيعت جدا نمايد كه اين موضوع با با طبيعت شكل 

ذات بشر سازگاري ندارد و او همواره خود را به طريقـــــي به شرايط طبيعي نزديك مي كند , كه ابداع 

 يكي از اين نمونه ها است .  "تراريوم ها"

 

اي پرورش بسياري از گياهان و حتي جانوران كوچك در فضـــــــاي روشي جالب و افسون كننده بر "تراريوم"

محــــدود داخل خانه ها با حداقل نگهداري مي باشد و آن عبارت از يك محفظه پالستيكي يا شيشه اي شفاف 

 است كه درب آن بخوبي قابل مسدود شدن است . 

در محيط هاي مصنوعي )  (   miniature gardenمينياتوري )  چهتراريوم به عنوان يك باغ

artificial environment  براي پرورش گيــاهان و جانـــــوران كوچك جهت مقاصد زينتي )

(ornament  . يا آموزشي به كار گرفته مي شود و آن ها را مي توان در خانه ها يا دفاتر كار قرار داد ) 

 

ر شوق انگيز و رويائي است . اما اگر فضا , بودجه و البتـــــــه داشتن گلخانه يا پاسيو در محيط خانه ها بسيا

وقت كافي نداشته باشيد , بهتـــــــر است از تراريوم ها براي ايجاد زيبائي و تنوع به عنوان يك گلخانه 

( استفاده نمائيد و با تهيـــــــه آن مي توانيد فضاي كوچكي از  miniature greenhouseمينياتوري ) 

را بطور دائمي در محيط خانه خود داشته باشيد كه به مثابه باغ كوچكي در يك فضاي شيشه بهار و تابستان 

 اي خواهد بود . 

 

تراريوم ها مي توانند بچه ها را ضمن تعطيالت تابستان براي روزهاي متوالي مجذوب خود نمايند و همچنين 

تراريوم ها بسيار ساده بوده و افراد مي  مي توان از آن ها بعنـــــوان يك تجارت سودآور بهره گرفت . ساختن

 توانند بمرور زمان و با شكيبائي به مهارت كافي دست يابنـــــــد . 
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                                                                           تاريخچه :

ان مرسوم بوده است وآنان گياهان سال پيش در يون 2500استفاده از محفظه ها براي رشد گياهان از حدود 

را در زير ظروف شيشه اي زنگوله اي شكل براي نمايش شان نگهداري مي نمودند . اما استفاده از تراريوم 

توسط زنان خانه      squaw berry ( partridge berry )در آمريكا منبعث از قرار دادن گيــــــــاه   

 ســــــاز بوده است .  دار انگليسي در كاسه هاي شيشه اي دست

 

(   Nathaniel Ward)  "ناتانيل وارد"توسط  1827تراريوم به صورت امروزي آن بطور اتفاقي در سال 

كه عالقه شديدي به گياهان داشت , اقدام به ساختن  Wardكه يك دكتر اهل لندن بود , ابداع گرديد . دكتر 

( در باغچه منزلش نمود .اما تمامي سرخس هاي آن  fern rockeryمكاني براي پرورش سرخـــــــــس ) 

( ناشي از كارخانجات شهر از بين مي رفتند . وي سپس اقدام به انجام  fumesدر اثر آلودگي هاي )

(  chrysalis( كه از آجيل هاي )  caterpillars( و الرو پروانه ها )  mothمطالعاتي بر روي بيد ها ) 

( را برروي خاك مرطوب داخل يك  cocoonاخت . و زماني كه يك عدد پيله ) آفت زده خارج مي شدند , پرد

بطري درب بسته قرار داد با حيرت مشاهده نمود كه تعــــــــدادي از گيــاهچه هاي جــوان سرخس و گراس ها 

بدهد و سال بدون آن كه هيچگونه آبي به آن ها  4نيز در درون بطري سبز شده اند . او آن ها را براي مدت 

يا درب بطري را بردارد , نگهداري نمود .و سپس اين عمل را با كاشت انواع ديگري از گياهان مناسب تداوم 

رويانيدن گياهان در محفظه » تمامي مشاهدات خود را به صورت كتابي با عنوان  1842بخشيد . او در سال 

( منتشر نمود  growth of plants in closely glazed cases« )هاي شيشـه اي درب بسته 

ونتيجه گرفت كه گياهان حساس به محيط را مي توان در شرايط كنترل شدة ساده اي پرورش داد . لذا آن را 

 indoor« ) محفظه خانگي وارد » ( ناميد كه بعد ها به نام هاي  fern casesمحفــــظه سرخــــــــس ) 

wardian cases  ( و سپس تراريوم )terrariumوف شد . (معر 

 

در ابتدا بسياري از متخصصان باغبــــاني به استفـــاده از تراريوم ها جهت انتقال گيـــاهان گرانبها و 

( براي فواصل دور عالقه مند شدند زيرا اغلب اين  voyageحســـــاس گرمسيري در سفرهاي دريايي ) 

من اين گونه سفر ها خسارت مي ديدند . گياهان در اثر تغييرات آب و هوايي و نمــك هاي معلق در هوا ض

وليكن تراريوم ها بعدًا براي نگهداري گياهان حساس در منازل نيز پذيرفته شدند . تراريوم ها در ســـــال هاي 

 در اياالت متحده به صورت ُمد روز در آمدند و كمتر خانه اي بدون آن ها ديده مي شدند .  1860اوليه 

 

ا هزينـه اندك آن ها مي باشد . لذا تمامي افراد جامعه مي توانند از آن ها استفاده از ويژگي هاي تراريوم ه

( Taj mahalsنمايند . و آن ها را مي توان به صــــورت مينياتوري حتي در مكــان هـايي چـــون تاج محل )

ميزي جهــــت آ( و يا در كاميون هاي حقيقي بنحو موفقيت Brighton pavilionsو كاله فرنگي برايتون )

 نمايش تعبيه نمود. 

 

تراريوم ها مي توانند گياهان حساس به گرما , سرما , آلودگي هوا و نيازمند به مراقبت هاي ويژه را در 

محيــط هاي مصنوعـــــي زندگي امروزي با حداقل مراقبت به منظور جلب توجه اشخاص , دكوراسيون و 

كه در اثر غفلت هاي مرسوم در نگهداري گياهان حتي به مدت  سرگرمي نگهداري نمود . بطـــــــــوري

 طوالني دچار صدمه نگردند . 
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  انواع تراريوم :

تراريوم ها در اندازه هاي مختلف و در انواع متفاوت ساخته مي شوند وليكن عمـــــــده ترين انــــــواع آن 

 عبارتنـــــــــــد از: 

 

(  propagationمحيط رطوبتي خود از شرايط مناسبي براي تكثير )  ( كه با closed( تراريوم بسته )1

برخي قلمه هاي گيــــاهان خانگي و نگهداري گياهان حساس به شرايط محيطي برخوردارند و در ظروفي با 

       دهانه كوچك كه غالب اوقات بسته مي شوند , ايجـــاد مي گردند . 

 

 

 
 

 

بت كمتري را نسبت به تراريوم هاي بسته فراهم مي نمايند و در ظروفي ( رطو open( تراريوم هاي باز )2

با دهانه كوچك تا متوسط ايجاد مي گردند وليكن دهانه آن ها را نمي بندند و يا از درب هاي قابل نفوذ استفاده 

 مي كنند . 
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ظروفي با ( كه در  wide – nicked terrarium = dish garden( تراريوم هاي دهانه گشاد )3

دهانه بزرگ ايجاد مي شوند و رطـــــوبت بسيار كمي را در خود حفظ مي نمايند . هر گاه از اين گونه تراريوم 

نيز  desertarium( استفـــاده شود به آن ها  xerophyteها براي نگهداري گياهان آبگريز و كويري ) 

موســـــــــــوم   aqua – terrariumد به گفته مي شود و زماني كه براي پرورش گياهان آبزي بكار رون

 مي گردند .

 

 

 
 

 

 وسايل مورد نياز : 

 براي تهيه تراريوم ها به وســـايل ساده اي نيــــــازمنـديم كه عبارتنــــــــد از : 

 ( يك محفظه از جنس شيشه يا پالستيك شفاف كه مي تواند داراي اندازه دلخواهتان باشد . 1

( يا خرده هاي سراميك , نيام بذور و پوست  seed podsباغباني , شن , سنگريزه )( مقداري خاك 2

 ( براي تهيه بستر مناسب . barkدرختـــــــان )

 ( يك قاشق بزرگ آشپزخانه براي ريختن خاك بدرون محفظه تراريوم .3

ن محفــــــــظه هايي ( از جنس كاغذ يا آلومينيوم فويل جهت تسهيل ريختن خاك بدرو funnel( يك قيف ) 4

 كه داراي دهانه تنگ مي باشند . 

( يك ميله فلزي باريك و بلندي كه يك طرف آن تيز )جهت ايجاد حفره در خاك براي كاشت گياه ( و طرف 5

 ديگر آن خميده ) جهت خارج  ساختن بخش هاي زايد و بريده شده گياهان ( باشد . 

( گياهان قبل از  pruning( جهت هرس كردن )  household scissors( يك قيچي تيز خانگي ) 6

 كاشــــت و يا بعــد از رشـــــــد مازاد .

 ( وسيله اي براي پاشيدن آب بدرون تراريوم نظير ظروف صابون مايع يا پيست آزمايشگاهي .7

ن ( مرده , قارچ خشك شده , قورباغه كوچك و نظاير آن جهت افزايش طبيعي بود snail( حلزون ) 8

 محيــــــــــط داخــــــلي تراريوم ها . 

 ( بلند براي خارج ساختن بخش هاي زايد درشت از تراريوم .tongs( يك انبر ) 9
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 انتخاب و آماده سازي محفظه : 

( مناسبي با اندازه و جنس  container = vesselابتدا بايد بر اساس سليقه خودتان به انتخاب محفظة )

 = fish bowlاييد كه برخي از آن ها عبارتنـــــــــد از :   ظرف نگهداري ماهي )دلخواهتان اقدام نم

small fish tank ( بطري هاي بزرگ سركه , ظرف شكالت , )cookie jar  ( ظرف ترشي , )

pickle jar  ظــــروف نوشابه خانواده , شيشه متوســــط مربا , قابلمه هاي ترك خورده شيشه اي , )

(casserole dishes  ( و برخي اسباب بازيها )carboys   . ) 

 

 پس از انتخاب محفظه مناسب به نكات زير توجه نماييد :

( انتخاب شوند زيرا شيشه هاي  clear glass( محفظه ها بايد از انواع پالستيكي يا شيشه اي شفاف )1

ور نور مي كاهند و مانع رشد ( به ميزان زيادي از عب cloudy( و كـدر ) tinted glassنيمه شفـــاف )

 بهينه گياهان تراريوم مي گردند . 

 ( براي شروع كار بهتر است از محفظه هاي كوچك با يك گياه شروع نماييد . 2

( در صورت استفاده بچه ها از تراريوم ها , بهتر است آن ها را فقط از جنس هاي پالستيكي انتخاب كنيد تا 3

 ا وارد نشود . هيچگونه صدمه اي به بچـــه ه

 ( اندازه , رنگ و مواد سازنده محفظه هاي انتخابي در زيبايي تراريوم ها نقش دارند . 4

( در صورتي كه محفظه هاي انتخابي فاقد درپوش باشند از وسايل شفافي چون شيشه يا پالستيك براي درب 5

 بنــــــدي آن ها مي توان استفاده نمود . 

 زرگ براي تهيه تراريوم هاي باز يا دهانه گشاد استفاده كنيد . ( از ظروف داراي دهانه ب6

( ابتدا برچسب روي محفظه انتخابي را به كمك آب گرم جدا نموده و سپس با آب و صابون تمامي جوانب 7

 آبكشي كامال خشك نماييد .  محفظه را بخوبي شسته و بعــد از
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 خاك تراريوم :

م بستگي به حجم محفظة آن دارد . وليكن نوع خاك تراريوم بستگي به نوع گياه مقدار خاك مصرفي در تراريو

(  نيازمند مجموعه اي متعادل  Ecosystemانتخاب شده, خواهـــــد داشت . خاك به عنوان يك اكوسيستم ) 

اك از بخش هاي مختلف خود براي بقاء گياهان است . هر آنـــــچه از گياهان و ساير موجوداتي كه در خ

زندگي مي كنند تمامًا با همديگر در ارتباط بوده و ساختار يك اكوسيستم را مي سازند و يك زنجيـــــره غذايي 

(food chain  . را بوجود مي آورند ) 

 

( , هزارپاها  earth worms( نظير كرم هاي خاكي ) decomposersعوامل تجزيه كننده اي )

(millipods ( سوسك هاي جمع كننده , )pill bugs ( قارچ ها , )fungi  و باكتري ها به مرور در ,)

( در تراريوم ها فعال تر  basic element or nutrientsبازگردانيدن مواد آلي به عناصـــــــــر غذائي )

 . ( به خوبي انجام گيرد nourishmentخواهند شد تا تغذيه گياهي ) 

 

 

 
 

 

آن را خاك زهكش   1/3ارتفاع محفظة انتخابي مي باشد كه 1/5د ارتفاع خاك در تراريوم ها معمواًل حدو

 1 – 5/1آن را خاك بستـــــــــر تشكيل مي دهد. بدين جهت ابتدا اقدام به ايجاد اليه زهكش به ارتفاع  2/3و

 crushed gravel( , سنگريزه ) pea stone( , شن نخــــودي ) pebbleاينچ از جنس شن , ريگ )

(  alkali stone or lime stone( و يا خرده سنگ هاي قليايي) marbleهاي مرمر )( و حتي خرده 

 مي نمائيم وليكن به طريقي كه به محفظه تراريوم آسيب وارد نيايد . 

 

براي تثبيت محل اين مواد و جلوگيري از جابجاشدنشان , از مخلوط خاك مناســـــب استفاده مي شود . اليه 

ي بزرگتر حتمًا بايد ضخيم تر انتخاب نمود.  بويژه اينكه زهكش ها براي رشد گياهان زهكش را در تراريوم ها

خشــكي پسند تراريوم ها داراي اهميت زيادي مي باشند . روي زهكش ايجاد شده را با اليه نازكي از زغال 
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ه را جذب كند و ( مي پوشانند تا اواًل  گازهاي مازاد ايجاد شد charcoal horticulturalباغبـــــاني ) 

( داخل محفظه را بر طرف نمايد . سپس روي آن ها را اليه اي از خزه  odorثانيًا بوهاي نا مطبوع ) 

اسفاگنوم مي ريزيم تا از نفوذ خاك رويي به درون بخش زهكش ايجاد شده , جلوگيري كند . آنگاه روي آن ها 

 پوشانند .  را با مخلــوط خاك منــــاسب براي گيــــاهان منتخب مي

 

 

( انتخاب مي كنند .  poorly – lit areasبطور كلي خاك تراريوم ها را عمدتًا از خاك هاي سبك و فقير ) 

 مخلوط خاك انتخـابي را مي تـوان بصورت هاي زير در نظــر گرفت : 

 : الف( براي اغلب اركيده ها 

 تان غير مثمر {درصد پوست درخ 30درصد خزه اسفاگنوم + 40درصد پرليت +  30} 

 

 :ب ( براي كاكتوس ها 

 درصد شن { 50درصد خاك باغچه +  50}  

 

 : گرمسيري« برگ زينتي »ج ( براي گياهان 

 ( { perliteپرليت ) 1/3پيت خزه +  1/3خاك باغچه  +  1/3} 

 

 :د ( براي گياهان حشره خوار 

 ( { peat mossدرصد پيت خزه ) 60درصد شن +  40} 

 :    و يا   sundewsبراي اغلب  

 درصد خزه اسفاگنوم {    70درصد پرليت +  30} 

 . hiliamphoraو    cephalotusبزرگ ,   sundews, برخي از  nepenthesبراي اغلب 

 

      :ه ( براي ساير گياهان 

 درصد خاك غني باغچه { و يا 50درصد پيت خزه +  50} 

 ت  {شن درش  1/3مواد آلي + 1/3خاك لوم + 1/3} 

 

 

 

اجزاي خاك مورد نظر را بخوبي مخلوط نموده و آن ها را اندكي مرطوب مي سازند و براي استريليزاسيون به 

درجه سانتيگراد قرار مي دهنـــــــــــــد . ضمن آنكه  200( تحت دماي  ovenدقيــــــقه در آون )  30مدت 

ي مي پوشانند تا بيش ازاندازه خشك نگردد . خوبه ( ب Aluminum foilروي خاك را با آلومينيوم فويل )

آنگاه خاك ها را با قاشق تميزي بر روي كاغذ تميزي براي خنك شدن پخش مي نماينـــــــــد و به محض خنك 

 شدن در داخل محفظه مي ريزند . 
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و يا سطح  سطح خاك تراريوم هاي بزرگ تر را مي توان براي ايجاد جلوه بهتر بصــــورت شيبدار تعبيه نمود

( در آورده و با فشار ميله فلزي به بافت آن  hill and valleyآن را بصورت تپه و ماهورهاي كوچك ) 

( سطح آن را تزئين  pine conesتحكيم مي بخشنـــد و همچنين با وسايلي چون مخروط سوزني برگ ها ) 

 مي كنند . 

 

ن خاكريزي كثيف شده اند و نيز مرطوب نمودن براي شستن ديواره هاي داخلي و خارجي تراريوم ها كه ضم

خاك بستر براي ايجاد حفره براي انتقال گياه , اقدام به آبياري مي نمايند . جهت سادگي كار و بويژه براي 

انجام مراحل فوق توسط كودكان , مي توان بطري هاي پالستيكي را از نزديك به كف آن ها بريده و پس از 

 گياه مجددًا آن ها را بهم متصل نمود .خاكريزي و كاشت بذر يا 
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 انتخاب گياه مناسب :

 form andمعمواًل گياهان تراريوم ها را از انواع كم رشد , رنگارنگ و متنوع از نظر شكل و ساختار ) 

texture گياهان  ( كه براي رشد در شرايط عادي سازگاري ندارند ,انتخاب مي نمايند و بجهت اين كه اغلب

( فقط در  succulents( و گيــــاهان آبدار )  cactiگرمسيري در شرايط معمولي ] بجز كاكتوس ها )

تراريوم ها قادر به رشد هستند لذا اينگونه گياهان در تراريوم هاي بسته و يا تراريوم هاي منفذ دار 

(ventedولي كاكتوس ها و گياهان آبدار فقط در تراريوم هاي ) زيرا دو  هانه گشاد كشت مي گردندباز و د

گياه اخير در شرايط تراريوم هاي بسته دچار پوسيدگي مي شوند و به شرايط طبيعي خانه ها و رطوبت 

 محيطي كمتر سازگاري بيشتري دارند . 

 

 

 
 

 

اده و الزم است تا گياهان هم نياز به نور , دمـا و آب را در صورت لزوم بصورت مخلوط در يك تراريوم قرار د

از كاشت گياهاني با خصوصيات رطوبتي متفــــــــاوت در كنار همديگر اجتناب ورزيد ؛ مثاًل كلم زينتي 

(coleus ( و كروتون ها )crotons  به نور زيادي نيازمندند و گيـــــــــاهاني چون كاكتوس ها , صبر )

 sedum  , sanseveria   ,echeveria( ,  crassula( , گل ناز ) agave( , آگاو ) aloeزرد ) 

  ,haworthia   ,kalanchoe  ,opuntia   وpeperomia  به سبب نياز اندك به رطوبت جهت

مناسب هستند و همچنيـــن براي تراريوم هاي بسته كه رطــــوبت بيشتري را  desertariumكاشت در 

 monkey cups( ,  lichensارائه مي كنند از گياهان رطوبت دوست نظير گلسنگ ها ) 

(nepenthes  , )sundews (drosera  , )marsh pitchrs (heliamphora  , )

Australian pitcher plant (cephalous و )sphagnum moss  بصورتي كه خنك دوســت ها

 درجه فارنهايت بهره مي گيرند .  65 – 85درجه و گرمادوست ها در دماي  55-75در دماي 
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( در تراريوم ها استفاده نمي شود creeping( و گياهان خزنده )climbingاالرونده )معمواًل از گياهان ب

زيرا مانع رسيدن نور به تمامي فضاي تراريوم ها مي گردند . اگر به ســـــالمت گياهان انتخاب شده مطمئن 

در داخـــل يك پاكت  نيستيد , بهتــــر است ابتـــدا آن ها را به مدت دو هفته قبـــل از كاشت در تراريوم ,

   پالستيكي نگهداري نمائيد تا عوامل بيماريزا در صورت وجود بر روي برگ و ساقه آن ها ظاهر گردند .

 

 

 

 «مشخصات گياهان مناسب براي كاشت در تراريوم ها  نام و جدول»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتفاع  نوع گیاه موارد

گیاه 

 "اینچ"

شدت نور 

 مناسب

دمای 

 مناسب

 نوع تراریوم

دهانه  باز بسته ردیف

 گشاد

1 Pigmy cactus 1-3 گرم زیاد  * * 

2 strawberry 3-1  گرم متوسط * * * 

3 beginia 1-3  گرم متوسط * *  

4 Baby tears   1-3  گرم زیاد *   

5 Sundew & Sundew 1-3 گرم متوسط * * * 

6 Drosera 1-3 گرم متوسط * *  

7 Sinningia 1-3  گرم متوسط  * * 

8 Earth star 1-3  گرم متوسط * *  

9 Gold fish vine 1-3  گرم زیاد   * 

10 Echeveria 1-3  خنک کم تا متوسط * *  

11 Irish moss 1-6   گرم متوسط  * * 

12 African violet 3-6  خنک زیاد * *  

13 Oxallis 3-6 گرم کم تا زیاد  * * 

14 Sunsevieria 3-6 گرم کم تا زیاد * * * 

15 Chines evergreen  3-6 خنک متوسط *   

16 Club moss 6 گرم متوسط * * * 

17 Hedera 6 گرم متوسط * * * 

18 Aluminum plant 6-10 گرم زیاد * * * 

19 Air plant 12 گرم متوسط  * * 

20 Ardisia & Coral berry 12 گرم متوسط  * * 
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 كاشت گياهان : 

نازكي كه در اختيار داريد , حفره مناسبي را در وسط بستر خاكي ايجاد شدة داخل تراريوم  ابتدا با ميله فلزي

جهت كاشتن گياه بوجود آوريد. لذا در صورتي كه خاك داراي رطوبت كافي نباشد از استحكام و قوام كافي 

بهتر است در وسط محفظه ايجاد كنيد تا گياه كاشته شده با براي ايجاد حفره برخوردار نخواهد بود . حفره را 

 ديواره ها تماس نيافته و در اثر نگهداري آب موجب پوسيدگي نگردد . 

 

براي كاشتن گياه , ابتـدا بايد خاك هاي اطراف ريشه هاي آن را كاماًل تميز نمود و بخش هاي زرد و آسيب 

س كرد . گيـــاهان را مي توان مستقيمًا در محيط كشت ايجاد شده , ديده و مازاد گيـــــــاه و ريشه آن را هر

( كه در آن ها رويانيده شده اند , در محيــط مذكور قرار داد . potsكشت نمود و يا همراه با گلدانك هايي )

شد البته گلدانك ها بايد قادر به جذب آب به درون و خروج آب از خود باشند . بطوري كه بزودي ريشه هاي ر

 بند . اواند از گلدانك به بيرون گسترش ييافته بت

 

 

 
 

 

 

در صورتي كه گياه مورد نظر داراي ريشه هاي پراكنده باشد , بهتر است آن ها را در داخل تكه اي از دستمال 

كاغذي به صورت جمع شده در آوريم تا قرار دادن آن ها در داخل محفظه هاي دهانه تنگ و كاشتن آن ها به 

 يله آسان تر باشد . كمك م

 

از كاشت متراكم گيــــــاهان در تراريوم اجتناب نمائيد زيرا مانع چرخش هوا در تراريوم ها مي گردد . در 

تراريوم هايي كه از همه جوانب آن قابل ديدن هستند , بايد گيـاهان بلند تر را در وسط و گياهان كوچكتر را در 

ايي كه فقط از يك جانب قابل ديدن هستند , بهتر است خاك هاي سطح آن اطراف آن ها كاشت اما در تراريوم ه
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را بصورت شيبدار در آورد و سپس گياهان بلند تر را در بخش عقب تراريوم و گياهان كوچكتر را در جلوي 

ي آن كشت نمود . بعـد از كاشتن گياهان , اقدام به افزودن مقداري شن , سنگريزه و يا خزه مي نمايند تا نما

بهتري ايجـــاد شود و سپس اقـــدام به پاشيدن آب جهت تميز نمودن سطح داخلي تراريوم و تكميل آبياري مي 

 كنند . بطوري كه هيچگونه آبي در سطح تراريوم مشاهده نشود . 

درب تراريوم را تا خشـــــــك شدن سطح برگ ها و ديوارة داخلي آن نمي بندند زيرا موجب پوسيدگي گياه مي 

 شوند . 

 

 

 
 

 

, مارمولك خانگي (  earth worms( و كوچك نظير كرم خاكي ) terrestrialحضور حيوانات خاكزي )

(gecko  ( جيرجيرك , )cricket ( بزمجــه , )lizard  ( الك پشــت كـوچك , )small tortoi  و وزغ )

 (toad  موجــب )شكارچي همديگر بوده و يا اينكه براي  ا آن ها نبايداّم شـــــادي و شعف كودكان مي گردد

 گياهان تراريوم مضر باشند . 

 در چنيــــن مواقعي بايد : 

 ( تأميــــــن شود .  pets( غذاي اين گونه حيوانات خانگي )  1

 ( مخزن كوچكي از آب تميز در داخل تراريوم تعبيه گردد .  2

 ي شود . ( از رويش خزه ها بر بقاياي غذايي آن ها جلوگيــر 3

 ( هواي درون محفظه جهت عدم ايجاد خفگي براي آنان ممانعت بعمل آيد .  stagnate( از راكد ماندن )  4
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 نگهداري تراريوم : 

اي بقاء پس از استقرار پس از مرحله كاشت گياهان , تراريوم هاي ساخته شده به محافظت اندكي بر

 ميت زيادي برخــوردار اســت : . وليكن توجه به برخي موارد از اهنيازمندند

 الف ( نور و دما : 

يك تراريوم خوش سلخت براي رشد و بقاء خود فقط به نور و دماي مناسب نيازمند است . نيازهاي نوري 

تراريوم را مي توان به كمـــك نور خورشيد و يا نورهاي مصنوعي تأمين نمود . از نور خورشيد مي توان 

طريق كه قبل از رسيــــــــدن نور به تراريوم توسط پالستيك سفيد يا ساير گياهان بخوبي بهره جست . بدين 

)بشرطي كه ارتفاع خيلي بلند و برگ هاي پهن نداشته باشند( و يا صفحه اي كه نور را منحــرف ســـــازد, 

ردوست را مي توان در پشت نور را فيلتـــــر نموده و در اختيار گياهان قرار داد . تراريوم حاوي گيــــــاهان نو

پنجره هاي جنوبي و غربي و سايرين را در مقابل پنجره هاي شمالي و شرقي جاي مي دهند . بايد از برخورد 

بنـابر اين بايد اضالع مقابل نور مستقيم خورشيد را به  به محفظه تراريوم جلوگيري نمود نور مستقيم خورشيد

( در  sun filtered( و يا فيلتـــر شده ) dappled sun = indirect lightصورت نيمه شفاف ) 

 آوريم . 

 

 

 
 

 

تراريوم هاي بسته و باز را نبايد در معرض نور مستقيم خورشيد قرار داد, اما تراريوم هاي دهانه گشـــاد را 

 در صورتي كه حاوي گياهان نورپسند باشند , مي توان در مقابل نور مستقيم خورشيد قرار داد . 

و از طريق نور  500 – 800( غيــــــر مستقيم برابر  natural lightر نور الزم از نوع نور طبيعي ) مقدا

 footفوت شمع ) 600 – 850و از طريق نورهاي هالوژني برابر  400 – 600فلورسنت برابر 

candles سمي در ( خواهد بود . ) هر فوت شمع برابر مقدار نوري است كه از يك شمع معمــــولي به ج
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سانتيمتري آن تابيده مي شود (. بنـــــابراين در صورت نياز به نور مصنوعي مي توان از  30فاصــــله حدود 

اينچ از وسعت محفظه استفاده نمود و بطــــــريقي آن ها را بر باالي  10 – 12المپ فلورسنت به ازاي هر  4

اينچ  4 – 7تراريوم برسد كه اين فاصله مي تواند درصد گرماي توليد شدة آن به  50محفظه آويزان كرد كه 

 باشد وليكن بين المپ ها و تراريوم نبايد پوشش يا مانع ديگري قرار گيـــرد . 

 

طول المپ هاي فلورسنت را بايد مساوي يا بلنـــــــدتر از طول تراريوم ها انتخاب نموده و المپ هاي ظعيف 

اي حبـــابي داراي گرماي زيادتر از حد مورد نياز بوده و نور كمتري شده را هر چند گاه تعويض كرد . المپ ه

 100نيز توليد مي كنند لذا كاربرد آن ها توصيه نمـــــــي شود . اما در صورت اجبار مي توان از المپ هاي 

ساعت در روز  16 – 18وات حبابي با فاصله بيشتري از المپ هاي فلورسنت در باالي تراريوم ها براي 

 ستفاده نمود . ا

 

 sunبخاطر داشته باشيد كه نور مستقيم خورشيد موجب ضايعاتي چون پخته شدن و يا آفتاب سوختگي ) 

burn  در گياهان تراريوم بواسطــــه باال رفتن دماي داخل آن ها مي شود و سايه بودن نيز موجب كاهش )

درجه فارنهايت  65يده آل براي تراريوم ها از رشد گيـاهان و رنگ پريدگي آن ها مي گردد . محدوده دمـايي ا

( توصيـــــــه  tropicalدرجه فارنهايت در روزها براي بسياري از گياهان گرمسيري )  100در شب ها تا 

مي شود و براي تنظيم دما مي توان تراريوم ها را پوشانيد ويا با فاصله مناسبي از پنجره ها قرار داد . اما در 

درجه فارنهايت براي اكثر گياهان فزون تر گردد .  95ماي تراريوم ها در اثر تابش نور از هر حال نبايد د

درجه فارنهايت ( در نزديك پنجره  55 – 80همچنين گياهان تراريوم بايد قادر باشند در شرايط محيطي خنك ) 

 ها و به كمك نور خورشيد رشد نمايند .
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 آبياري و زهكشي :

ماه نيازي به آبياري ندارند وليكن در صورت قطع مه  4 – 6پس از ايجاد شدن به مدت  تراريوم هاي بسته

( ديواره داخلي و يا پژمردگي گياهان بايد درب تراريوم را باز نموده و كمي آب به آن  foggingگرفتگي )

ند آبياري بيشتري اضافه كرد . تراريوم هاي باز و دهانه گشاد ) بجز در مورد گيـــــــاهان كويري ( نيازم

هستند اما خطر بروز بيماري ها در آن ها كمتر است زيرا در انتخاب گياهان از نظر سازگاري آن ها با محيط , 

 دما و نور دقت بيشتري بعمل مي آيد . 

 

( از آب  table spoonsقاشـــــق غذاخوري )  2 – 3براي آبياري تراريوم ها در مواقع لزوم فقط بايد 

براي هر بطري بصورت ماهانه در نظر گرفت . آبياري را با ظرافت و به آرامي انجام داده و اجازه مناسب را 

( نمايد. آبياري بايد همواره سبك انجام گيرد تا  trickleبدهيــد تا آب بتدريج به سطوح زيرين خاك رخنه ) 

نگردد. البته مقــــــــــــادير كم آب  آب مازاد تمامي اليه زهكش را پر ننموده و موجب پوسيـــــــدگي ريشه ها

 deeplyباقيمـــــــانده در تراريوم ها موجـــب بروز مشكالت حاد نخــــواهد شد مگر اينـــــكه حالت غرقاب ) 

flooded  . به مدت طوالني دوام يابد ) 

 

 

 
 

 

(  suffocateن خفگي ) وجود آب مازاد در محفظه تراريوم موجب رشد جلبك ها و باكتري ها و همچنيـــ

ريشه هاي گياهان مي گردد . در هنگام آبياري تراريوم از پاشيدن آب بر روي برگ هاي گياهان آن اجتناب 

شود زيرا موجــب افزايش بيماري هاي برگي خواهد شد و پس از آبياري هم تا خشك شدن سطح برگ ها نبايد 

 درب تراريوم را مسدود نمود . 
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هاي كاماًل خالص نظير آب باران براي آبياري استفاده شود زيرا بقاياي نمك محلول درآب ها فقــــــط از آب 

درصد حجم يك  50موجب بروز خسارت بر گياهان خواهـد شد . آب هاي خالص نظير آب مقطر را ابتدا تا 

ي وارد شود و بطري ُپر نموده و پس از درب بندي آن را بشدت تكان دهيد تا اكسيژن محلــــول در آب بطر

 سپس آن را به تراريوم اضافه نمائيد. گو اينكه آب باران بيازي به هوادهي ندارد . 

 

شوئي تراريوم نيازمند خواهيم هر چه بيشتر از آب خالص براي آبياري استفاده شود به مقدار كمتري به آب

مقدار آب مازاد مصرفي را توسط . هر چند گاه يكبار بايد بر مقــدار آب مصرفي در آبياري افزود و سپس بود

لوله هاي باريك پالستيكي متصل به سرنگ از محفظه تراريوم خارج نمود تا امالح مازاد به همراه آن ها از 

محيط ريشه گياهان خارج شوند زيرا تجمع نمك ها بزرگترين عامل زوال زودرس تراريوم ها هستنــد . از 

فون جهت آبياري و زهكشي تراريوم ها بكار مي روند , ممانعت بعمل آلودگي لوله هاي پالستيكي كه بعنوان سي

 آيد تا موجب سرايت آلودگي به تراريوم نگردند. 

 

 ج ( كوددهي : 

( گياهان اجتناب شود زيرا تمايلي براي رشد سريع  feedingدر استفاده از كود هاي شيميايي براي تغذيه )

كمبود عناصر در گياهان بشويم , مي توان اندكي كود مايع ) اين گياهان وجود ندارد ولي هر گاه متوجه 

house plant fertilizer  . با غلظت مناسب را به محيط ريشه گيــــاهان استقرار يافته , اضافه نمود )

( با مقــادير اندك آب و مواد غذائي رشــــــد مي نمايند كه بايد  pitcher plantsبسياري از گياهان آبدار ) 

( گياهان  root zoneته محفظه اضافه گردند. افزودن هرگونه كود جامد بطور مستقيم در منطقه ريشه ) به 

توصيه نمي شود و بهتــر است مادام كه گياه شاداب و سرحال بنظر مي رسد, از بكار بردن هر گونه كودي 

اه فقط نيازمند يك عدد ( در هر م carnivorous plantsخودداري بعمل آيد . گياهان حشــــره خوار ) 

حشره كوچك )زنده يا مرده ( براي رفع نيازهاي غذائي خود مي باشند و بسياري از اين گياهان قادرند تا 

 ماهـــها بدون تغذيه از حشرات بقاء يابند .
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 د ( هرس و انتقال : 

ند و يا بسيار مرتفع شده و به گياهاني كه داراي رشد زيادي گرديده اند و تمامي فضاي تراريوم را پر ساخته ا

دهانه محفظه رسيده اند و همچنين بخش هاي مازاد, آسيب ديده و خشك شده گياهان تراريوم را بايد هرس ) 

prune =trim  نموده و بهمراه خزه هاي مازاد از محفظه خـــارج نمود و هر گاه گياهان كاشته شده )

سال ( نيازمند انتقال به محفظه هاي بزرگتر خواهنـد  3 – 5ثاًل هر بتوانند تمامي حجم تراريوم را پر نمايند )م

بود . محــل تراريوم ها را مي توان با احتيــــاط تغيير داد تا رشد بهتر و جلوه بيشتري داشته باشند . در 

خاك آن هنگام جابجـــــــائي تراريوم ها از ضـــربه خوردن آن ها كه موجب آسيب جدي به گياهان و ساختمان 

 مي شود , مراقبت بعمل آيد . 

 

 

 
 

 

 

 ه ( آفات و بيماريها : 

بعد از چند هفته كه از كاشت گياهان در تراريوم گذشت و تراريوم استقرار و ثبات الزم را پيدا نمود , مقاومت 

ي و يا آن به بيماريها و ســــاير شرايط نامساعد افزايش خواهد يافت . در صورت مشاهده هر گونه پوسيدگ

آفت زدگي بايد درب تراريوم ها را برداشته و سپس بخش آسيب ديده را از تراريوم خارج و بال فاصله 

 جايگزين نمود . استفاده مناسب از قارچكش ها موجب كاهش گسترش بيماريها در تراريوم ها مي شوند . 

 

 

 

 



92 
 

 و ( نظافت و تهويه : 

ـــــر مواقع گردگيري وجود داشته باشد , بايد روي آن ها را با اوقاتي كه احتمال كثيف شدن تراريوم ها نظيـ

پارچه بپوشانيد. غبارات و كثافات جاگرفته بر سطح خارجي و داخلي تراريوم را بايد پاك نمود تا عبور نور 

بخوبي انجام گيرد . براي تميز كردن كثافات بخش دروني محفظه ها از كاغذ و يا پارچه تميز مرطوب كه به 

تهاي ميله اي بسته شده است , استفاده نمائيد . هيچگاه از اسپري تميز كننــــــــده شيشه هاي پنجــــره ان

(window cleaner . براي نظافت سطوح داخلي تراريوم ها استفاده نكنيد ) 

 

 

 
 

 

م ها را از در صد پوشش محفظه تراريوم را جهت ايجاد تهويه باز مي گذارند و يا درب تراريو 10معمواًل 

جنس هايي انتخـــــــاب مي كنند كه امكان تهويه را فراهم نمايد و فقط زماني محفظه را مسدود مي كنند كه 

هيچگونه آب اضــافي در تراريوم وجود نداشته باشد . درب تراريوم ها را مي توان هر چند گاه براي مدتي 

 برداشت تا تهويه الزم بخوبي انجام پذيرد . 
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 ه گيري و پيشنهادات : نتيج

تراريوم ها بعنوان يك وسيله مفرح , شادي آفرين و سرگرم كننده قادرند جاي خود را در فضاي اكثر خانه ها 

باز نموده و يا بعنوان يك وسيله آموزشي در اختيار كودكان قرار گيرند . همچنين در ادارات , سينماها , 

عدم آلوده ســــازي موجب جلوة بهتر محيط اطراف خود شوند . فروشگاه ها , هتل ها و بيمارستان ها ضمن 

تراريوم ها مي توانند زمينة مناسب را براي بسياري از فارغ التحصيالن كشاورزي و افراد عالقمــــــــند 

بعنوان شغل اصلي و يا شغل دوم بجهت دارا بودن پتانسيل در آمدزايي مناسب و عدم نياز به فضا و هزينه 

 اهم نمايند . زياد فر
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 " هان تله در مديريت توليدات گياهیکاربرد گيا "
"Trap plant application in crop production management" 

 

 

 

 

 

 

 

 مه :مقّد
گاهًا برخی پرورش دهندگان محصوالت گياهی بواسطه صدماتی که از جانب تعدادی از آفات و بيماريها متحمل 

ش اينگونه محصوالت گياهی را متوقف سازند درحاليکه کشاورزان می گردند، حتی ممکن است ادامه پرور

برای مقابله با آفات گياهی می توانند تغييراتی را در عمليات کشاورزی معمول دارند، ارقام گياهی مناسب را 

( banker plant( و گياهان جمع کنندۀ آفات )trap plantجايگزين ارقام حساس کنند و يا از گياهان تله )

" و کاربرد توأمان روش های IPMاده نمايند زيرا اينگونه مسائل باعث توفيق در بکارگيری استراتژی "استف

مختلف برای کاهش جمعيت آفات گياهی می شود هرچند برخی از اين روش ها در بعضی شرايط با موفقيت 

 (. 12بيشتری همراهند و در شرايط ديگر از کارآيی مطلوب برخوردار نمی شوند)

 

باغی بويژه سبزيجات با سموم شيميايی آفت کش جايز نيست و به  -ار دادن بسياری از محصوالت زراعیتيم

سالمتی مصرف کنندگان آسيب وارد می سازد لذا بکارگيری گياهان تله که برای برخی آفات جذابيت بيشتری 

سبی برای استفاده از سموم دارند و باعث انتخاب آنها بعنوان ميزبان ترجيحی می شوند، می تواند محفل منا

سيستميک و ساير آفت کش های مؤثر در کنترل حشرات مضر واقع گردد وليکن بکارگيری آنها بعنوان علوفۀ 

 (.8دام ها خالی از اشکال نخواهند بود )

 

 trapمقاله پژوهشی دربارۀ کاشت زراعت های تله ) 200ميالدی تاکنون حدود  1990از سال 

croppingيت حشرات آفت با توجه به خصوصيات اينگونه حشرات انتشار يافته اند که به نتايج ( برای مدير

گونه از حشرات آفت مورد بررسی قرار گرفته اند.  60متفاوتی اشاره می کنند. در اين پژوهش ها بيش از 

" ، Helicoverpa spp( بويژه "noctuidsبيشترين مقاالت منتشره درباره "شب پره ها" )

"Aleyrodids Bemisia spp" و "Cuculionid Anthonomus grandis تحرير شده "

 (. 6)اند

 

" Plutella Xylostellaبيشترين ميزان موفقيت در بکارگيری زراعت های تله در مديريت آفاتی چون : "

" ،Lygus spp" ، "Nezara viridula( سن های بدبو ، "Stink bugs" و )Phyllotreta 

flea beetles (.6آمده اند )" حاصل 
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" Aphids" ، "Bemisia sppکمترين موفقيت در بهره وری از سيستم کشت زراعت های تله نصيب : "

" گرديده اند گواينکه در مورد برخی از اين آفات فقط مقاالت اندکی Leptinotarsa decemlineataو "

 (. 6است ) نگارش يافته، بگونه ای که در برخی موارد به يک يا دو پژوهش بسنده شده

 

( و Lepidpteraمجموعه اطالعات حاصله در مورد زراعت های تله برای کنترل : بالپولک داران )

( تا حدودی اميدوار کننده بوده اند درحاليکه کارآيی اين روش در کنترل Heteropteraناجورباالن )

 (.6( بسيار دشوار می نمايد )Homopteraجورباالن )

  

 

 
 

 

( جلوگيری نمايد، آفات را به Past dispersalه قادر است تا از پراکنش فراگير آفات )زراعت گياهان تل

سمت خود جذب کند، آنها را در خود حفظ و نگهداری نمايد و يا آنها را بگونه ای بپراکند که کمترين خسارت 

 (. 7را ببار آورند و شرايط را برای کنترل آفات تسهيل بخشند )

 

هان تله نيازمند شناخت کافی از نيازهای غذايی آفات مختلف و ميزبانان ترجيحی آنها می برای استفاده از گيا

( مديريت آفات رايج که توسط tool boxباشد که اينگونه اطالعات را می توان از بسته های آموزشی )

وژيکی (. ويژگيهای زيستی و اکول12بعضی مؤسسات تحقيقاتی و دانشگاه ها عرضه می شوند، بدست آورد )

حشرات هدف برای دستيابی به موفقيت نيازمند بررسی و تحقيقات زيادی هستند زيرا از اين طريق می توان 
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(. برخی زراعت های تله به جمع آوری 6به راه حل های مناسبی جهت کاميابی در کنترل آنها دست يازيد )

ه کمک آفت کش ها به نابودی آنها شمار زيادی از آفات منجر می شوند که زارعين را قادر می سازند تا ب

" تيمار گرديده، به نتايج بسيار سودمندی Imidaclopridاقدام کنند مثاًل رديف های مرزی که با آفت کش "

 (. 16منجر می شده اند )

 

کشت گياهان تله همچنين بعنوان يک ميزبان يا سکونتگاه انحرافی در راستای پراکنده سازی و کاهش جمعيت 

اعت اصلی بهره برداری می گردند لذا بررسی خصوصيات مناطق اکولوژيکی و وضعيت پراکندگی آفات در زر

( زيرا 7( برای مقايسه با توانايی های آفات مورد نظر ضرورت می يابند )landscapeاقليمی مناظر )

( در جهت کنترل حشرات آفت از اهمّيت وافری برخوردار landscape managementمديريت مناظر )

ست. گذشته از اينها درصدی از سيستم زراعی که بايد بطور اختصاصی به گياهان تله اختصاص يابند تا ا

 (. 1بيشترين اثربخشی را برجا بگذراند، بايد دقيقًا تعيين گردند )

 

از علم آمار و بيومتری می توان برای ارزيابی الگوهای مناظر در راستای وضوح تصويری آنها بصورت 

ه گرفت بگونه ای که سرتاسر مناظر را از نظر دامنه حرکت و يا توانايی پروازی آفات بررسی کاربردی بهر

( الگوی مناظر با کاربرد زراعت های تله نيازمند محاسبات آماری از قبيل مسافت linkنمود. برای برازش )

هان تله را از نظر: حرکت حشرات آفت و الگوی اکولوژيکی هر منطقه می باشد تا چگونگی بهره گيری از گيا

 landscapeوسعت، موقعيت و زمان کاشت مشخص سازند. بررسی اکولوژيکی مناظر محيط اطراف )

ecology برای يافتن ارتباط بين الگوهای مناظر و فرآيندهای اکولوژيکی می تواند زمينه مفاد نظری را در )

 (.7بکارگيری زراعت گياهان تله در مديريت آفات فراهم سازد )
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( و 12گياهان يا زراعت های تله برای آفات ويژه ای از جذابيت بيشتری نسبت به گياهان اصلی برخوردارند )

( دارای جذابيت بيشتری برای آفات نسبت preferable hostبعبارتی گياهان تله بعنوان ميزبانان ترجيحی )

از گياهان تله می توان بعنوان  (.8( باغداران و زارعين هستند )desirable plantبه گياهان اصلی )

( آفات و بيماريها و يا برای monitoringشاخص و هشدار دهنده های پيش هنگام برای آشکار سازی )

( اّما مديريت کشت زودهنگام زراعت های تله قبل از 12تمرکز بر يک استراتژی کنترل آفات بهره گرفت )

 (. 16زراعت اصلی با دشواری هايی همراه است )

 

( باعث افزايش حشرات شکارگر می گردند بطوريکه می توانند flowering brocياهانی چون "کلم گل" )گ

يازی به کاربرد حشره کش ها ( شوند تا حديکه نcabbage looperباعث کنترل برگخوار "کلم گل" )

شدن صدمات (. بکارگيری توأمان واريته های حساس به آفات با محصوالت گياهی اصلی به محدود 8)نباشد

بسياری از آفات و بيماريهای نباتی بويژه در محيط های کنترل شده، می انجامد و گياهان حساس در نهايت با 

 (.12عوامل کنترل زيستی و يا آفت کش ها تيمار می شوند )

 

( هستند. اين موضوع white-flyبرخی از گياهان بسادگی متحمل صدمات ناشی از هجوم مگس سفيد )

توليد محصول را از کنترل خارج نکند اّما می تواند سبب بروز دردسرهايی برای کشاورزان گردد. ممکن است 

(، انواع ُرز و برخی محصوالت بهاره می Alstroemeriaدر اين باره به محصوالتی چون: سوسن پروئی )

( در برابر fuchsiaتوان اشاره نمود لذا بسياری از پرورش دهندگان منطقه نياگارا برای حفظ گلهای آويز )

 (. 12صدمات مگس سفيد به کاشت گياهان فوق بعنوان گياه تله اقدام ميورزند )

 

( برای gerbera(، گل ژربرا )miteبرخی از گياهان نظير انواع ُرز دارای جذابيت بيشتری برای کنه ها )

بعنوان يک گياه تله برای  ( برای شته ها هستند لذا از آنها نيز می توانcinerariaمگس سفيد و گل سنرر )

 (. 12بدام انداختن حشرات آفت بهره گرفت )
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کاربرد گياهان جمع کنندۀ آفات طی سال های اخير از مقبوليت فراوانی در راستای کنترل بيولوژيکی آفات 

بويژه شته ها برخوردار شده اند. بوته های گوجه فرنگی بعنوان يک گياه تله جمع آوری کنندۀ آفات 

(trap/banker( به جذب )magnet مگس سفيد در راستای برنامه های کنترل بيولوژيک بکار می )

" را مستقيمًا بر Encarsia Formosaروند. آنها را در ماه دسامبر )آذر( می کارند و زنبور پارازيتوئيد "

( تا اوايل مارس روی بوته های گوجه فرنگی رهاسازی می کنند. رهاسازی زنبورها را در ماه فوريه )بهمن

)اسفند( که گياه به اندازه کافی رشد نمود، انجام می دهند. بوته های گوجه فرنگی که در معرض 

پارازيتوئيدهای مگس سفيد قرار می گيرند را به داخل گلخانه منتقل می سازند تا کنترل بيولوژيک اين آفت 

که در ماه مه )ارديبهشت( به گلخانه منتقل سمج در محيط گلخانه انجام پذيرد لذا بوته های گل آويزی را 

(shippedمی کنند، کاماًل عاری از آفت می شوند و با اين روش نياز ) ی به کاربرد سموم شيميايی

 (. 12)ندارند

 

 

 
 

 

( وابستگی زيادی به انواع ديگر کنترل بيولوژيک دارند. اين banker plantگياهان جمع آوری کنندۀ آفات )

ا در بخش هايی از گلخانه ها مستقر می سازند و اجازه می دهند تا آفات آنها را مورد تهاجم قبيل گياهان ر

قرار دهند سپس عوامل کنترل بيولوژيک را بر روی گياهان جمع کنندۀ آفات آزاد می سازند تا توليد مثل نمايند 

نگونه گياهان در حقيقت بعنوان و بر جمعيت آنها افزوده شود و بمرور در تمامی گسترۀ گلخانه پخش گردند. اي

 (.12پشتيبان عوامل کنترل زيستی عمل می کنند )
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( pre-infestedدر برخی موارد از گياهان خانواده غالت نظير : گندم، يوالف و جو بعنوان پيشمرگ )

می  استفاده می شود و آنها را پس از رشد کافی در گلدان ها مورد تهاجم شته هايی با تغذيه اختصاصی قرار

دهند سپس گلدان ها را به محيط پرورش گياهان اصلی منتقل می سازند آنگاه زنبورهای پارازيتوئيد شته ها را 

بر روی اينگونه گياهان جمع آوری کنندۀ آفات رهاسازی می کنند. نسل های بالغی که از اين زنبورها ازدياد 

ليت می پردازند. اين سيستم می تواند به کنترل می يابند به سمت محصول اصلی به پرواز در می آيند و به فعا

مطلوب شته ها در محيط گلخانه ها بينجامد زيرا زنبورهايی که متعاقبًا ازدياد می يابند به روند مفيدشان تداوم 

 (. 12می بخشند تا در نهايت مقهور سرنوشت محتوم گردند)
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 وت فرنگی :کاربرد گياهان تله برای کنترل سن در مزارع ت
-day( در سال های اخير با استفاده از ارقام روز خنثی )UKپرورش دهندگان توت فرنگی بريتانيا )

neutral( يا هميشه بارور )ever-bearer" توت فرنگی نظير رقم )Elsanta به گسترش کشت و "

مذکور را که عمومًا در  شهريور( پرداخته اند بطوريکه رقم -توليد آن در دوره زمانی جوالی تا اکتبر )تير

( می کارند.  cold-stored runnersژوئن )خرداد( کشت می گردد به کمک رانرهای سرماديده اش )

( ارزش زيادی دارد اّما بدين سبب بخش عمده ای از محصول late seasonاينگونه کشت ديرهنگام )

 (. 3ممکن است دچار خسارت گردند )

 

دهند که بخش عمده ای از ميوه های توت فرنگی در اثر آفات مکنده ای ( نشان می Brook-1996تحقيقات )

(caspid" چون )Lygus regulipennis poppies( که نوعی سن گياهی کدر کننده "tarnished 

plant bug اروپايی است، تلف می شوند. اين آفت اصواًل در اواخر فصل رشد بندرت در اراضی زير کشت )

وليکن از جوالی )تير( به بعد يعنی زمانيکه انواع بالغ آنها از روی ساير گياهان  توت فرنگی يافت می شود

ميزبان به مزرعه توت فرنگی مهاجرت می کنند، طغيان می نمايند. گرچه برخی از حشره کش ها در کنترل 

غير اين  اين آفت مؤثرند ولی بايد فاصله کافی بين بکاربردن سم و برداشت محصول وجود داشته باشد که در

صورت باعث آلودگی محصول، اثرات مخرب بر گلدهی و ميوه دهی، کاهش شکارگران مجری کنترل طبيعی 

(bio-control( "آفاتی چون "کنه دو نقطه ای )two-spotted spider mite با نام علمی )

"Tetranychus urticae( 3" و آلودگی های محيط زيست خواهند شد .) 

 

له برای جذب انواع بالغ اين نوع سن بسيار مفيد خواهد بود. اين تاکتيک برای گونه استفاده از گياهان ت

"Lygus Hesperus knight در آمريکای شمالی برای دور نگهداشتن آفت از مزارع پنبه با کاشت "

( companionنوارهايی از يونجه به موفقيت رسيده است. گياهان تله می توانند بعنوان گياهان همراه )

( آفات parasitoids( و پارازيتوئيدهای )predatorsاعت اصلی بسان ميزبانان شکارگران )زر

 (. 3محصوالت گياهی مفيد واقع شوند )
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 کاربرد گياهان تله در کنترل کنه های کدر کنندۀ توت فرنگی :
ی کدر کنندۀ گياهان " قادرند که ميزبان کنه هاAsteraceaeگونه های متفاوتی از گياهان خانواده "

(tarnished plant mite" با نام علمی )Lygus rugulipennis" باشند لذا "Matricaria 

recutita( بعنوان يک گياه تله با توانايی بدام انداختن اين قبيل گونه های مکنده "caspid در مسير )

 (.4)جوالی( استفاده می شود)مهاجرت از ساير گياهان ميزبان به مزرعه توت فرنگی طی اواخر فصل رشد 

 

 Lygus( برعليه آفت کنه "barrier stripآزمايش همچنين اقدام به ايجاد مرزهای نواری ) يکدر 

rugulipennis در اطراف مزرعه توت فرنگی گرديد. نتايج حاصله بيانگر ايجاد تأخير در ظهور جمعيت "

کاهش معنی داری در جمعيت اين آفت مالحظه  پوره های کنه نسبت به مزارع شاهد بودند وليکن هيچگونه

 (. 4نشد و تعداد آن بر روی گياهان تله تا اواخر آگوست )اوت = مرداد( بسيار اندک بودند )

 

 

 
 

 

در آزمايش مشابهی که از يونجه معمولی بعنوان يک گياه تله استفاده شد نيز هيچگونه کاهشی از جمعيت آفت 

رديد درحاليکه جمعيت زيادی از اين آفت بر مرزهای نواری يونجه بعنوان در مزرعه توت فرنگی مشاهده نگ

( نيز نظير عنکبوتيان predatory arthropods(. گرچه بندپايان شکارچی )4گياه تله حضور داشتند )

(spiders" با نام علمی )Orius spp( و ساس هايی "nabids" با نام علمی )Hemenopterous 

parasitoids گياهان تله يافت می شدند اّما هيچگونه نشانه ای از ظهور مکفی و مؤثر آنها در " بر روی

دون گياهان تله ای مشاهده کرت های توت فرنگی همجوار با مرزهای گياهان تله ای نسبت به مزارع ب

 (. 4)نگرديد
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 کاربرد گياهان تله در کنترل آفات زراعت های مبتنی بر ذرت :
" از خانواده Chilo partellus" با نام علمی "Swin hoe( نظير "stem borersساقه خوارهايی )

"Pyralidae" و راسته "Lepidoptera" و همچنين "Busseola fusca fuller از خانواده "

"Noctuidae" و راسته "Lepidoptera سبب بيشترين کاهش عملکرد ذرت های سيستم کشاورزی "

( قاره آفريقا می باشند. sub-saharanق نيمه صحرايی )( در سرتاسر مناطsubsistenceمعيشتی )

( stimulo-deterrent( يا تحريک و بازداشتن )push-pullاخيرًا استفاده از استراتژی جذب و دفع )

( در سيستم های زراعی مبتنی بر stem-borersبرای به حداقل رسانيدن خسارات ناشی از طوقه ُبرها )

سط مناطق شرق آفريقا توسعه يافته است. اين استراتژی درگير با انتخاب کشت ذرت در اراضی کوچک و متو

( colonizationگونه هايی از گياهان است که بتوانند در نقش يک گياه تله به جذب دسته های مهاجر )

( intercropطوقه ُبرها عمل نمايند و آنها را از زراعت اصلی دور سازند و يا بعنوان يک گياه فی مابين )

 (. 9( آفات شوند )repelعث دفع )با

 

 

 
 

 

 

" استفاده گرديد بنحو معنی داری از هجوم repellent" و "push-pullدر آزمايشاتی که از گياهان "

( ساقه خوارها بر روی گياهان محافظت شده، parasitismطوقه ُبرها کاسته شد و بر پارازيته شدن )

 صول ذرت اضافه شد. افزوده گرديد، نتيجتًا بر ميزان عملکرد مح
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 دو نمونه از گياهانی که در اين زمينه بعنوان گياهان تله دارای بيشترين موفقيت بوده اند شامل: 

 " و Pennisetum purpureum" با نام علمی "Napier grass" -الف

" بيشترين Sorghum vulgar sudanensis( با نام علمی "sudan grassسودانگراس ) –ب 

 (.9( را نسبت به ذرت زراعی داشته اند )ovipositionاده آمادۀ تخمريزی )جذب حشرات م

 

 ( آفات مربوط به :replent effectاز بين زراعت های فی مابين بيشترين اثرات فرار دهندگی )

 " و دو نوع از لگوم ها يعنی : Melinis minutiflora" با نام علمی "Molasses plantsالف( "

 " و Desmodium uncinatumبا نام علمی " "Silver leafب ( "

 (. 9" بوده اند )Desmodium intortum" با نام علمی "Green leafج ( "

 

گياهان تله و کشت فی مابين همچنين منجر به فراهم شدن مقاديری علوفه برای گوساله های پرواری 

(cattleمی گردند که غالبًا در کشاورزی خودکفا و معيشتی با بقايای )  .محصوالت زراعی تعليف می شوند

" Desmodium intortum" و "Desmodium uncinatumکشت فی مابين ذرت با لگوم های "

نه تنها باعث کاهش جمعيت در حال عبور طوقه ُبرها بر ذرت گرديد بلکه بنحو معنی داری باعث کاهش 

هرز خانواده غالت در آفريقا  " شد که پارازيت علفهایStriga hermonthicaخسارات گياه ذرت توسط "

( توسط کشاورزان habitat management systemاست. اينگونه سيستم های مديريت سکونتگاه )

( متفاوت در کشورهای agro-ecologyکشاورزی ) -شرق آفريقا و برخی ديگر از زارعين با شرايط اقليم

 (. 9)ًا محصوالت لبنی منجر گرديده استو متعاقبکنيا و اوگاندا سازگاری يافته بطوريکه به افزايش توليد ذرت 
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 کاربرد گياهان تله در پرورش کدوئيان :
( از مهمترين محصوالت زراعی در مناطق مرکزی watermelon( بويژه هندوانه )cucurbitsکدوئيان )

کدو مسمائی" ميليون دالر می باشند. "سن  100اياالت متحده آمريکا با ارزش اقتصادی ساالنه بيش از 

(squash bug از آفات کليدی هندوانه و ديگر محصوالت خانواده کدوئيان در منطقه دشت های جنوبی )

(southern plains( است که عالوه بر خسارات تغذيه ای بعنوان ناقل )vector بيماری ويروسی )

ايی وابسته در ( محسوب می گردد و باعث ورشکستگی برخی از صنايع غذCYVDکوتولگی زرد خيار )

 (. 10بعضی سال ها می شود )

 

( گرچه بعنوان آفت دسته دوم کدوئيان بحساب می آيد ولی عالوه بر cucumber beetleسوسک خيار )

( و bacterial wiltکاهش و يا تخريب محصول، قادر به ناقل بودن عامل بيماری پژمردگی باکتريايی )

(. مشاهده پژمردگی بوته 10حساس خانواده کدوئيان است )برخی بيماری های ويروسی بر روی محصوالت 

ها در صبحگاهان از عالئم صدمات حاصل از هجوم طوقه ُبرها می باشد بطوريکه لزوم آبياری مزرعه را 

 (. 8القاء می کند )

ش در حال حاضر برای کنترل اين آفات نيازمند کاربرد چندگانه حشره کش ها می باشند. کاربرد يکباره آفت ک

ها در بسياری از موارد سبب نابودی غالب جمعيت آفات می شود اّما باعث افزايش نمونه های مقاوم باقيمانده 

( برای bio-insecticide" بعنوان يک حشره کش زيستی )BT(. گاهًا از ترکيبات "10نيز می گردد )

هيچگونه آسيب رسانی ( بدون squash vine borersکنترل ساقه خوار بوته های روندۀ کدو مسمائی )

( بدرون hypodermic injectبه گياه بهره می گيرند. از اين آفت کش همچنين بطريق تزريق زير جلدی )

ساقه ها نيز بهره می گيرند که بدين وسيله می توان به نابودی آفت و يا کنترل آن در پائين ترين جمعيت 

 (. 8ممکن اقدام کرد )

 

رات ساقه خوارهای بوته های روندۀ کدو مسمائی نظير سوسک خيار از در يک آزمايش برای مديريت خسا

" بعنوان گياهان تله بهمراه ساير کدوئيان استفاده Caserta" و "blue hubbard squashگياهان "

" بسيار شگفت انگيز می نمايند و توليد ميوه های کوچک blue hubbardشد. بوته های کدوی "

(baby fruit می کنند و در )( 8جايگاه يک گياه تله به جذب طوقه ُبرها اقدام می نمايند .) 

 

 گياهان تله ای که در معرض آفاتی چون ساقه خوارها قرار می گيرند بايد سريعًا جمع آوری شوند سپس : 

 ( نمود.buryدر اولين فرصت بايد آنها را در زمين دفن ) -1

( سپس تمامی آنها را به مدت wrapيا درهم پيچيد ) آنها را برای تهّيه کمپوست بر روی هم انباشت و -2

 هفته با اليه ای از پالستيک پوشانيد و در هوای آزاد در برابر نور خورشيد قرار داد.  2بيش از 

 (. burn(، )8گياهان تله آسيب ديده از آفات را سريعًا جمع آوری نمود و سوزانيد ) -3

 

کدوئيان از طريق کاشتن محصوالت گياهی بعنوان ميزبانان ترجيحی رفتارهای مهار کردن آفات کليدی خانواده 

نظير کدو در مزارع هندوانه قادر به حفظ محصول بسان يک استراتژی مؤثر جايگزين برای کنترل 

"squash bug" و "cucumber beetle محسوب می شود که چنين اعمالی بصورت بسيار موفقيت "

 (. 10به اجرا درآمده اند ) آميزی در اياالت تگزاس و اوکالهما
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 کاربرد گياهان تله برای کنترل مگس سفيد در گلخانه ها :
کشاورزان مبتکر و ابداع گر می توانند با بکارگيری روش های نوين به پاسخ های مناسبی برای رفع 

ان تله برای مشکالت موجود دست يابند که بکارگيری گياهان تله می تواند جزو اين راه حل ها باشد زيرا گياه

 (. 11برخی از آفات از جذابيت بيشتری برخوردارند لذا باعث دور ماندن آفات از گياهان اصلی می شوند)

 

( برای rearing system( را بعنوان يک سيستم پشتيبان )banker plantگياهان تله جمع کنندۀ آفات )

همزمان از کشت بوته های گوجه فرنگی اجرای کنترل زيستی آفات در گلخانه ها بکار می گيرند. استفاده 

( در گلخانه ها به کنترل آفت مگس fuchsiaبعنوان گياهان تله جمع کنندۀ آفات برای پرورش "گل آويز" )

سفيد کمک می نمايد زيرا آفت مگس سفيد بوته های گوجه فرنگی را بر گياه زينتی "گل آويز" ترجيح می 

ر اين هنگام برای کنترل آنها می توان اقدام به آزاد سازی عوامل دهند و بر روی آنها جمع می شوند لذا د

کنترل زيستی مگس سفيد بر روی بوته های گوجه فرنگی نمود ضمن اينکه گياه گوجه فرنگی قادر به تحمل 

 (. 10صدمات حاصل از هجوم سنگين مگس سفيد می باشد )

 

ی در پرورش گياه "بنت القنسول" اذعان اغلب کشاورزان بر عدم موفقيت مستدام روش های کنترل زيست

( و در اوايل رشد گياه آنچنان افزايش می cuttingدارند زيرا جمعيت آفت مگس سفيد پس از قلمه زنی )

يابند که هرگونه زمينه موفقيت را برای پارازيته کردن آفت بی اثر می سازند لذا ناچارًا به کاربرد اسپری 

 (.11آفت مبادرت می ورزند ) سموم شيميايی برای کنترل جمعيت
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از بوته های گوجه فرنگی غالبًا بعنوان گياه تله در گلخانه های پرورش گياه زينتی "بنت القنسول" 

(poinsettia( بهره می گيرند. در اين روش استقرار زنبورهای پارازيت کننده )wasp در ابتدای فصل )

می نمايد و کنترل زيستی آفات را با موفقيت همراه می سازد رشد از استقرار و افزايش جمعيت آفت جلوگيری 

و بدينگونه نيازی به آزادسازی جمعيت زيادی از عوامل کنترل زيستی که عملی غير اقتصادی است، نخواهد 

بود. برای اين منظور ابتدا قلمه های "بنت القنسول" را در اوايل آگوست )مرداد( و در شرايط نسبتًا عاری از 

يد ريشه دار می کنند ضمنًا برای تهيه بوته های گوجه فرنگی بعنوان گياه تله ای بايد به کاشت بذور مگس سف

هفته قبل از زمان قلمه زنی گياه "بنت القنسول"  2( حدود beefsteakگوجه فرنگی ارقام ميوه درشت )

( commercial propagatorاقدام نمود و يا اينکه نشاءهای الزم را از پرورش دهندگان حرفه ای )

 (. 11خريداری کرد )

 

زمانيکه قلمه های ريشه دار شدۀ "بنت القنسول" به عرصۀ اصلی پرورش گياهان انتقال يافتند آنگاه گلدان 

  𝒎𝟐متری همديگر يعنی يک گلدان به ازای  10حاوی بوته های گوجه فرنگی را در فواصل   𝟏𝟓𝐜𝐦های 

در کنار هر کدام از گلدان های گوجه فرنگی اقدام به نصب ميله ای بعنوان قيم مستقر می سازند آنگاه  100

(post می کنند تا همچنانکه گياه رشد می کند آنرا با گره هايی بدان محکم سازند. در مواقعيکه از قيم )

بايد استفاده نمی شود جهت ممانعت از سايه اندازی گياه گوجه فرنگی بر روی بوته های "بنت القنسول" 

( بخش های اضافی و تازه رشد يافتۀ گوجه فرنگی مبادرت ورزيد. به pinchبطور مرتب به "له کردن" )

بوته های گوجه فرنگی نيز همانند بوته های "بنت القنسول" کودهای شيميايی داده می شود اّما آنها نيازمند 

 (.11)( هستندtroughدريافت آب مصرفی افزون تری از طريق زير گلدانی ها )

 

" در هر Eretmocerus eremicusبکارگيری کنترل زيستی با آزادسازی يک عدد زنبور پارازيتوئيد "

متر مربع انجام می شود وليکن محيط را نسبتًا گرم نگاه می دارند تا زنبورها در بخش های گرم تر گلخانه ها 

جام می دهند سپس در مرحله زمانی هفته ان 38نظير ديوارها تجمع نيابند. اين عمل را در مرحلۀ زمانی هفته 

عدد به ازای  100" به تعداد Encarsia Formosaبه آزادسازی زنبورهای پارازيتوئيد ديگری بنام " 41

هر بوته گوجه فرنگی در هفته اقدام می کنند تا آفات مستقر بر روی آن را کنترل نمايند. باوجود اين بايد هر 

 (. 11پرداخت و نتايج حاصله را کاماًل بررسی نمود ) ( محلscoutedهفته به بازديد )

 

در روزهای بعد بمحض اينکه هجوم مگس سفيد به بوته های گوجه فرنگی آغاز شود بالفاصله پارازيته کردن 

" انجام می گيرند. در اين شرايط هيچکدام از بوته های گياه "بنت القنسول" از Encarsiaآنها توسط "

چار مشکل نخواهند بود. در گلخانه های کوچک که برخی از مگس های سفيد به گل جانب مگس های سفيد د

های "بنت القنسول" هجمه می برند، زنبورهای پارازيتوئيد به تعقيب آنها می پردازند و کنترل زيستی را 

ت " در فاصله بين هر دو بوته گوجه فرنگی يافEncarsiaتکميل می کنند. در اين شرايط بيشترين تجمع "

می شوند بنابراين بکارگيری تراکم مناسبی از بوته های گوجه فرنگی تله ضرورت دارد. در چنين مواقعی 

 (. 11هيچگاه نيازی به کاربرد سموم شيميايی نخواهد بود )
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 («11، مأخذ)2003-4( مقايسه هزينه روش های مختلف کنترل مگس سفيد طی سال های 1جدول»

 

 ميالدی 2004سال  ميالدی 2003سال  موارد هزينه   

 stickyنوارهای چسبنده )

type) 

  0    دالر 2400

کارگران برای کنترل های زيستی 

 و شيميايی

 دالر 105 دالر 825

 0   دالر 1960 سموم شيميايی

 دالر 1660 دالر 200 کنترل زيستی

 دالر 1765 دالر 5185 کل

 

  

  

ا ساير روش های کنترل آفات در بسياری از مناطق جهان بنحو بکارگيری روش های کنترل زيستی در تلفيق ب

بارزی سبب کاهش هزينه و ميزان مصرف سموم شيميايی گرديده است. در اين آزمايش اقدام به بکارگيری 

ميالدی شد وليکن از اين روش  2003نوارهای چسبنده برای بدام انداختن حشرات بالغ مگس سفيد در سال 

استفاده نگرديد و هزينه کارگری برايش مصرف نشد درحاليکه هزينه مصرفی کل در  ميالدی 2004در سال 

 (.11ميالدی بواسطه استعمال سموم شيميايی و نوارهای چسبنده بيشتر بوده است) 2003سال 

 

پائين آوردن دمای گلخانه ها سبب کاهش فعاليت مگس های سفيد می شود که حتی ممکن است با خروج آنها 

( به کاهش جمعيت آفات مذکور منجر شود. گونه های سمج و مقاوم مگس سفيد ventsتهويه )از مجاری 

" مختص سيب زمينی شيرين silver leafعمدتًا در گلخانه ها تجمع می يابند چنانکه مگس سفيد گونۀ "

(sweetpotato = Yam از گونه های عادی آفات بر روی گياه "بنت القنسول" است و کنترل )

" که از موفق ترين عوامل Encarsiaکی آنها با دشواری صورت می گيرد آنچنانکه پارازيتوئيد "بيولوژي

" موفق نمی شود بنابراين مگس های silverleafکنترل بيولوژيکی آفات است به کنترل مگس سفيد گونۀ "

تله جذب می گردند سفيد در اغلب گلخانه ها بنحو موفقيت آميزی بر روی بوته های گوجه فرنگی بعنوان گياه 

" که يک دشمن طبيعی عالی بر عليه آنها است، Erytmocerusو در اينگونه مواقع از پارازيتوئيد "

" بدين Encarsiaاستفاده می شود اّما بمحض اينکه مگس های سفيد بخوبی استقرار يافتند از پارازيتوئيد "

 (. 11منظور بهره می گيرند )

 

های حاشيه ای آزاد هستند، می توان پس از ايزوله سازی آنجا به کاشت بذور در گلخانه هايی که دارای فضا

ران ( اقدام نمود و از اين طريق اشتباهات ممکنه را پوشش داد و جبstock plantگياهی ذخيره )

 (. 11)نمود
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 کاربرد گياهان تله در کنترل "سن کدر کننده غربی" :
( با نام علمی western tarnished plant bug" )WTPB"سن کدر کنندۀ غربی" گياهان يا "

"Lugus Hesperus knight بعنوان آفتی کليدی بر روی بسياری از محصوالت مناطقی از کاليفرنيا "

ختالل در تشکيل بذور آنها می فعال است و با تغذيه از غنچه های گل باعث خساراتی به پيکره گياه و ا

 (.5)شود

 

مزارع پنبه است که به محصوالت همجوارش نيز صدمه می زند ولی " آفتی کليدی در WTPBحشره "

( آنها مطرح شوند. گياهان منبع غذايی به source cropبسياری از گياهان می توانند بعنوان منبع غذايی )

( محصول کمک senescenceافزايش جمعيت آفات و رهاسازی آنها در طی برداشت و يا اتمام دورۀ رشد )

 گياهانی بعنوان گياه منبع غذايی شناخته می شوند که قادر به جذب و حفظ آفاتی چون می کنند. معموالً 

"WTPB( 5" بدون پيامدهای اقتصادی مضر باشند.) 

 

 

 
 

 

يک منبع غذايی ايده آل در هر منطقه همانا محصولی است که در سرتاسر فصل رشد در دسترس قرار گيرد و 

ات عمده ای نبيند مثاًل گياه يونجه در منطقه کاليفرنيا دارای چنين توسط آفت ترجيح داده شود اّما خسار

خصوصياتی است. گياهانی نظير يونجه که بعنوان گياه منبع غذايی انتخاب می شوند، بايد در وضعيت رويشی 

( را نمی دهند. هر reproduction stageعالی حفظ گردند ولی به آنها اجازۀ رسيدن به مرحله زايشی )

( آنها اقدام می شود سپس اجازه می يابند تا foliage = forageروز به حذف بخش های رويشی ) 28-22

 (. 5بسرعت رشد يافته و ترميم گردند )
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" اصواًل بعنوان يک نوع آفت بر روی گياه يونجه مطرح نيست. مطالعات نشاندادند که يونجه WTPBحشره "

اد بالغ اين آفت تا زمانيکه چنين مأوايی را در اختيار " بسان يک ميزبان ترجيحی است و افرWTPBبرای "

داشته باشند، حاضر به ترک آن نخواهند بود. در نتيجه می بايست همواره نوارهايی از مزرعۀ يونجه را در 

 (.5طی برداشت حفظ کرد تا به حفظ جمعيت آفت بينجامند )

 

رت پذيرفت بيانگر تمايل به گسترش آفت ( صوGISارزيابی هايی که به کمک سيستم اطالعات جغرافيايی )

"WTPB مايل می باشند وليکن با کاشت گياهان منبع غذايی نظير يونجه بسان يک  6×6" تا وسعت های

 (. 5گياه تله می توان باعث جذب آنها شد و مانع خسارت زايی و تحرک وسيع آنان گرديد )
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 اسی" :کاربرد گياهان تله در کنترل "بيد پشت الم
 DBM( "diamondbackعدم موفقيت حشره کش های موجود در کنترل آفت "بيد پشت الماسی" يا "

moth" با نام علمی )Plutella xylostella (L)" از خانواده "Plutellidae و راسته "

"Lepidoptera باعث ايجاد انگيزه در جهت بکارگيری تکنيک های ديگری بموازات کنترل شيميايی "

 (.1( گرديد )trap cropمديريت آفات گياهی از جمله استفاده از گياهان تله )برای 

 

" با DBM( و بقاء الروهای "Ovipositionalدر راستای انتخاب يک گياه تله ای مناسب به تخمريزی )

" .Brassica oleracea var. capitata L( با نام علمی "cabbageرجحان بر گياه کلم برگ )

 ل زراعی ديگر حائز توانايی های يک گياه تله ای بنام های : بهمراه سه محصو

 ( .Brassica oleracea var. acephala L" با نام علمی "glossy collardsالف( "

 " Brassica juncea L. czem" با نام علمی "Indian mustardب  ( خردل هندی "

رد آزمايش و مقايسه قرار گرفتند. " موBarbarea vulgaris" با نام علمی "Yellow rocketج  ( "

" بکار می روند، جملگی دارای نتايج DBMگياه تله ای فوق که عمومًا برای کنترل آفت " 2هرچند سابقًا 

 (. 1متناقضی در اين راستا بوده اند بطوريکه گاهی موفقيت آميز و بعضًا بدون موفقيت بوده اند)

 

سه گياه تله ای مذکور برای تغذيه و يا تخمريزی نسبت به کلم برگ نتايج آزمايش نشانداد که تمامی اندام های 

" در بيشترين مقدار Brassica juncea" در اولويت قرار داشته اند. بقاء الروها بر روی "DBMبرای "

" در کمترين ميزان بوده اند وليکن هيچ الروی به مرحلۀ شفيرگی Brassica vulgarisو بر روی "

(pupalنرسيدند. م ) طالعات نشانداد که اينگونه گياهان تله ای می توانند به برخی نيازهای رفتاری شناخته

 (. 1" در زمان تخمريزی بر روی ميزبانان بالقوه بخوبی پاسخ گويند )DBMشدۀ جفت يابی حشرات ماده "
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 کاربرد گياهان تله در کنترل "تريپس غربی" گياهان زينتی :
در مورد استفاده از گياهان تله همراه با کاربرد و يا بدون کاربرد آفت کش های مختلف از در يک آزمايش 

WFT( "western flower thrips )" برای کنترل تريپس غربی گياهان زينتی يا "Spinosadجمله "

" با WFT( گلدانی پرداخته شد. تريپس غربی گل ها يا "chrysanthemumبر روی گل های داوودی )

" و راسته Thripidae" از خانواده "Frankliniella occidentalisعلمی "نام 

"Thrysanoptera( از آفات اصلی گلخانه های پرورش گياهان زينتی "ornamentals( است )17.) 

 

بکارگيری گياهان تله يعنی گياهانی که برای آفات از جذابيت بيشتری نسبت به محصوالت گياهی برخوردارند 

لخانه ها آغاز گرديده و قادر است تا از خطرات استراتژی های متخذه بکاهد و جزئی از مديريت بتازگی در گ

 (.17( محسوب شود )IPMتلفيقی کنترل آفات )

 

حقيقات تجاری بر گلهای داوودی نشاندادند که : گياهان تله باعث کاهش جمعيت تريپس ها در ضمن عمليات 

يپس ها می شوند. در آزمايشی که جنبه های مختلف بکارگيری پرورش گياه و سبب نزول هجوم طبيعی تر

" WFTمؤثر گياهان تله بررسی گرديد، تيمارهای گل داوودی دارای گلهای زرد رنگ برای حشرات بالغ "

 (.17( و بادمجان بوده اند )gerberaبسيار جذاب تر از گياه زينتی "ژربرا" )

 

(، غنچه دهی vegetativeنسبت به مراحل رشد رويشی )" گياهان داوودی در حال گلدهی را WFTآفت "

(bud( و شکفتن غنچه ها )crack-bud ترجيح می دهد و بدين ترتيب از بوته های داوودی مرحله )

گلدهی می توان بعنوان گياه تله در سرتاسر سيکل پرورش اين محصول بهره گرفت. اينگونه گياهان تله بنحو 

ل پراکنش می پردازند زيرا تريپس هايی که بر روی يک گياه مستقر شده مؤثری به جذب تريپس های در حا

 (.17اند، ندرتًا ممکن است به سمت گياهان تله کشيده شوند )

 

آزمايشاتی که در گلخانه های وسيع انجام گرفته اند حاکی از اينکه بوته های داوودی در حال گلدهی قادر به 

ته های داوودی مرحله رويشی می باشند بطوريکه خسارات " بر بوWFTتحت فشار قرار دادن جمعيت "

وارده بر آنها را کاهش می دهند. بعالوه جاسازی گياهان تله در مسير حرکت و پراکنش تريپس های درون 

(، دريچه های doorwaysگلخانه ها حائز اهميت است و از اين موارد می توان به معابر ورود و خروج )

 (.17فی مابين محصوالت در حال گلدهی و مرحله رويشی نام برد)( و فواصل ventsتهويه )

 

" بر روی گياهان زينتی استفاده می WFTمعمواًل از آفت کش های شيميايی بعنوان اصلی ترين روش کنترل "

آفت کش های مصرفی   %68گردد که اين موضوع مانع اجرای کنترل بيولوژيک می شود. در حقيقت حدود 

" صورت می پذيرند. بکارگيری گياهان تله همراه با WFTاوودی گلدانی برای کنترل "در پرورش گلهای د

" به کارآمدی بيشتری نسبت به جايگزين کردن هفتگی Spinosadکاربرد حشره کش های کم خطر نظير "

ياهان گياهان تله در درون گلخانه منتهی نگرديدند. اين يافته ها نشاندادند که تريپس های جذب شده بر روی گ

تله مجددًا به محصول اصلی بر نمی گردند. نتايج همچنين بيانگر اينکه سمپاشی هايی که با آفت کش ها بر 

درصد با  85-100" در گلخانه های پرورش گياهان زينتی انجام می پذيرند را می توان بميزان WFTعليه "

 (.17بکارگيری گياهان تله کاهش داد )
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آزمايش چون بکارگيری توأمان استراتژی گياهان تله با عوامل کنترل هره جستن از جنبه های ديگر 

 بيولوژيک نظير:

 (entomopathogenic" بعنوان پاتوژن حشرات )Beauveria bassianaالف( قارچ "

" حائز اهميت بوده اند. Amblyseius swirskii( با نام علمی "predatory miteب ( کنه شکارچی )

به کشاورزان امکان استفاده از عوامل کنترل بيولوژيک برعليه آفات گلخانه ای حذف پاشش سموم شيميايی 

را می دهد و بدينطريق نياز کمتری به مصرف آفت کش های شيميايی در توليد و پرورش محصوالت گياهی 

" و ژورنال علمی Greenhouse Canadaخواهد بود. نتايج اين پژوهش در مجله فنی "

"Environmental entomology( 17" منتشر شده است .) 

 

 

 

 

 کاربرد گياهان تله در مديريت آفات باغات ميوه :
( را می توان Apple maggot( و "کرم ميوه سيب" )Pulm curculioآفاتی چون "هسته خوار آلو" )

( محسوب داشت. از گياهان تله می توان برای orchardبعنوان نمونه هايی از آفات کليدی باغات ميوه )

ترل آفات درختان ميوه بهره گرفت چنانکه پتانسيل بکارگيری گياهان تله اغلب بمنظور مديريت آفات کليدی کن

 سيب تمرکز می يابند زيرا :

 الف( سيب از نظر رتبه بندی در مقام باالتری نسبت به ميزبان های ترجيحی آفات کليدی قرار دارد.

( می visual( و شکل ظاهری )odorاز جنبه های بو ) ب ( از محرک های طبيعی و يا مصنوعی گياهان تله

 (. 15توان بعنوان ابزارهای مديريت آفات بهره گرفت )

 

 

 

 پرورش سيب زمينی بعنوان يک گياه تله :
مطالعات مستقلی که در اياالت متحده آمريکا و اروپا انجام شده اند، نشاندادند که گرچه "سوسک کلرادو" 

( قادر به پرواز تا چندين کيلومتر است اّما بيشترين پراکندگی زمينی را Colorado beetleسيب زمينی )

متر ايجاد می کند. بيشترين پراکندگی آفت بصورت حرکت  10-20در حواشی مزرعه سيب زمينی با شعاع 

( در مزارعی بروز می يابند که مزرعۀ جديد در جوار مزارعی که سال قبل زير کشت سيب walkingزمينی )

ی بوده اند، احداث شوند و اين موضوع بويژه در کشت های بهاره که دما همچنان خنک است، بيشتر زمين

" با ايجاد تله های Long Island" در منطقه "Dale Moyerصدق می کند. چنين فرضيه ای توسط "

 (. 16( به اثبات رسيده است )trench trapمعبری )

 

( بذور سيب زمينی جوانه زده early-plantedهراکش )زراعت تله ای را همچنين می توان با کشت 

(pre-sprouted که قبل از زراعت اصلی سبز می شوند، بکار گرفت. محصول تله ای سيب زمينی دارای )

( و گوجه فرنگی نيز بوده egg plantنقش بسيار مفيدی در حفاظت ارزنده محصوالتی چون بادمجان )

 (. 16)است
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 خوار بعنوان گياهان تله :استفاده از گياهان گوشت 
( نباتاتی کاماًل حقيقی هستند که از حشرات و ساير بی مهرگان carnivorous plantsگياهان گوشتخوار )

(invertebrates( تغذيه می کنند. گياهان گوشتخوار معمواًل در اراضی فقير )low nutrient نظير )

نند که از آب و هوای گرم و خورشيد درخشان ( زندگی می کswamps( و مرداب هايی )bogsباتالق ها )

 (.2برخوردارند )

 

گياهان گوشتخوار برخالف باور عموم بجز برای کسب مواد غذايی مورد نيازشان بويژه نيتروژن به 

شکارگری نمی پردازند و مطالبی که در رابطه با گياهان گوشتخوار نظير بدام انداختن و بلعيدن قربانی 

(devour preyبه م ) يان می آورند، در حقيقت انواعی از مکانيزم های شکارگری هستند که توسط آنان

بکار گرفته می شوند. ساختار برخی از اين گياهان تله ای بسيار پيچيده تر از موضوعاتی هستند که در فيلم 

ای های خوفناک جاسوسی و يا در مورد شبکه های زير زمينی نشان داده می شوند زيرا آنها از روش ه

(. مهمترين استراتژی های شکارگری گياهان 2( خود بهره می برند )fillحيرت انگيزی برای سير کردن )

 گوشتخوار عبارتند از :

 

 

 ( :pitfall( و دام گذار )pitcherالف( گياهان کوزه ای شکل )

يا کاسه غذا  آيا تاکنون حشره نگون بختی را مشاهده کرده ايد که در جستجوی غذا درون ليوان نوشابه و

گرفتار آمده باشد؟ اين روش همانا اصلی ترين مکانيزمی است که توسط گياهان کوزه ای شکل گوشتخوار 

بکار برده می شود. گياهان گوشتخوار با فريفتن قربانيان سبب ورود آنها به درون برگهای لوله شده ای می 

( پوشانده bright pigmentsدرخشان )( مشتمل از ذرات lureشوند که ديوارۀ حفره هايش با مايعی )

( بوده و بصورت يک سياهچال گريز ناپذير nectarشده و عميق ترين بخش آن مملو از شهد )

(inescapable pit( در آمده است )2.) 

 

حشراتی که وارد بخش کوزه ای شکل اين نوع گياهان گوشتخوار می گردند با تغذيه از شيرابه های ديواره 

( و بيقرار می شوند که بداخل بخش مايع انتهای عميق کوزه می افتند. اين intoxicate) اش چنان سرخوش

 (. 2( قربانی می انجامد )carcassمايع که حاوی برخی باکتريها و آنزيم ها است، سرانجام به تحليل الشه )

 

ز مو يا شياردار ( و ُپر اslipperyبخش داخلی اندام لوله ای شکل گياهان گوشتخوار از سطحی لغزنده )

(gloved( تشکيل يافته اند که مانع فرار حشرات بهوش آمده )sober می شوند. فراموش نکنيم که باران )

می تواند محفظه کوزه ها را مملو از آب نمايد و باعث رقيق شدن عصاره هضم کنندۀ درونش گردد وليکن 

( اختصاصی برای محافظت از باران بهره umbrella-likeبسياری از گياهان کوزه ای از اندام چتر مانند )

( operculum( موسوم به سرپوش )flared leafمی گيرند که معمواًل نوعی برگ زبانه ای شکل )

 (. 2)است
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 ( :bladder & suction trapsب ( گياهان تله ای بادکنکی و مکنده )

ی رسند. آنها در آب زندگی می کنند و از تعداد متنابهی اين قبيل از گياهان تله بنوعی باور نکردنی بنظر م

( غذايشان بهره می گيرند. اصواًل گياهان تله بادکنکی با ensnareبادکنک های کوچک برای بدام انداختن )

( به خلق واکيوم منطقه ای osmosisپمپ کردن يونها بخارج از بدن و با استفاده از پرده تراوا )

(partial vaccumاقد )( ام می کنند. بدين ترتيب بادکنک ها بناگهان باز می شوند و جريانیbunch از )

آب اطرافشان را بداخل می مکند. گياه بالفاصله آب فرو برده را از فيلترهايش بخارج می فرستد و قربانيان 

ی شکار شکار شده اش را که بدين طريق بدام انداخته است، بکمک آنزيم ها هضم می کند سپس خود را برا

 (. 2بعدی مهّيا می سازد )

 

( bladderwortاينگونه از گياهان تله ای که دارای سيستم پيچيده ای از جمله بادکنک های ُپر از آب )

گونه می باشند. برخالف اغلب گياهان گوشتخوار که از حشرات تغذيه می کنند اين قبيل از  215هستند شامل 

( ، نماتدها، الرو پشه ها، نوزاد قورباغه water fleasَکک های آبی ) گياهان تله ای از طريق بدام انداختن

 (.2( و ديگر جانداران ريز شناور در آب ارتزاق می کنند )tadpolesها )
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( گياهان تله بادکنکی می توان آنها را که gross-lookingبا اغماض از شيوه دام گستری مشمئز کننده )

( ولی در اندازۀ snapdragons( و گلهای ميمون )orchidsا )دارای گلهايی زيبا شبيه ارکيده ه

 (. 2کوچکتری هستند، بسيار تحسين نمود )

 

 

 

 
 

 

 

 

 ( :flypaper trapsج( گياهان تله ای برگ چسب )

همانگونه که از نام اين گياهان بر می آيد، آنها نوعی چسب بسيار قوی موسوم به "موسيالژ" 

(mucilageبرای بدام انداخت ) ن حشرات توليد می کنند. اين گياهان تمامی سطوح برگهايشان را با موسيالژ

می پوشانند که بسان قطرات شبنم تازه و يا باران بنظر می رسند سپس منتظر فرود آمدن حشرات و بدام 

 (.2انداختن آنها می مانند )
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دی جلوه می کنند وليکن اين ( می کنند در طبيعت بسيار عاsundewگياهانی که توليد ذرات شبنم رخشان )

قبيل از گياهان دارای افسونگری و فريبندگی خاصی هستند. اسم گياه مولد شبنم رخشان از گيرايی و 

( از glistemخويشاوندی خاصی برخوردار است وليکن در حقيقت اين نام بواسطه توليد قطرات بّراقی )

( ظاهر می شوند و مشابه قطرات tentacleموسيالژ می باشد که بر نوک هر يک از تاژک های حساس )

( جلوه گری می کنند وليکن تاژک ها و قطرات موسيالژ روی آنها بنحو morning dewشبنم صبحگاهی )

وحشتناکی عمل می نمايند. زمانيکه حشره ای به گياه بچسبد آنگاه تاژک ها به آرامی بحرکت در می آيند و 

 (. 2ی را هضم می کنند )آنرا در بر می گيرند و سرانجام قربان

 

( دارای برگهای پهن تری در مقايسه با تاژکدارانی که butterwortگياهان گوشتخوار گروه چسبنده ها )

( و درخشان برگها با موسيالژ hugeقربانی را به بند می کشند، هستند. در اين گياهان تمامی سطوح حجيم )

نه برگهای چسبنده فرود آيد با تقالهايش سبب تحريک پوشيده شده است. زمانيکه حشره ای بر روی اينگو

( قربانی در ماده چسبنده encasedگياه به توليد موسيالژ بيشتر می گردد که منجر به غرق شدن )

(sticky stuff می شود سپس ساير ُپرزهای ترشحی روی برگ به تراوش مايعات هضم کننده اقدام می )

 (.2يی قربانی توسط برگهای گياه تله ای جذب می گردند )نمايند و در نهايت تمامی عناصر غذا
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 ( :lobster-pot trapsد( گياهان تله ای خرچنگی )

" به گسترش دام هايی می پردازند که حشرات در Roach motelsاين قبيل گياهان گوشتخوار نظير "

ی اين گياهان بسيار ساده و فريبنده جستجوی غذا بدان وارد می شوند اّما ديگر امکان خروج نمی يابند. دام ها

( و قسمت های مارپيچی bristleاست ولی گريز ناپذيرند زيرا بخش زيرين آنها دارای ُپرزهای زبر )

(spiral parts( است )2 .) 

 

 

 
 

 

 

" از تله هايی بهره می گيرند که تمامی بخش های گوشتخوارش در زير خاک قرار genliseaگياهان گروه "

" درآمده اند و دارای Vه های آنها اساسًا از يک جفت لولۀ باريک متصل بهم ساخته شده و بشکل "دارند. تل

( در سراسر طول خود هستند که اجازه ورود را به بی مهرگان spiral groovesشيارهای مارپيچی )

(invertebrate( خاکزی )soil-dwellingمی دهند. شيارها دارای ُپرزهايی در درون می باش ) ند که از

می رانند تا به آرامی هضم  " شکلVفرار قربانيان جلوگيری می کنند و آنها را به سمت انتهای ناحيه "

 (.2)گردند
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 ( :snap trapsه( گياهان تله چفت شونده )

( هستند که هرگاه احساس ورود حشره ای را convexگياهان تلۀ "چفت شونده" دارای برگهايی محّدب )

( برگهای بهم آمده با lobes( درآمده و بسرعت بهم می آيند.  لبه های )concaveمقّعر ) بنمايند بصورت

( عمل می کنند سپس stomachتقال کردن حشرات بدام افتاده، بيشتر درهم می روند و بصورت يک معده )

ضم می روز ه 10( آنزيم هايی اقدام می کنند که حشرۀ بدام افتاده را ضمن secrateغده ها به ترشح )

 (. 2نمايند)

 

 

 
 

 

" از مشهورترين گياهانی است که بهمراه تعداد اندک ديگری از گونه های گياهان venus fly trapگياه "

از اين روش شکارگری شريرانه بهره می جويند. زمانيکه حشراتی به موهای حساس برگ های تله ای گياه 

ردند. حرکت غير مستقيم برگها در اثر تماس حشرات برخورد کنند، باعث تحريک آن به بسته شدن سريع می گ

 (.2" می نامند )thigmonastyبا سطح برگهای گياهان تله ای "چفت شونده" را اصطالحًا "

 

هزارم ثانيه ببندد. اين گياه پس از هضم  100" می تواند برگهای خود را در ضمن venus fly trapگياه "

رفته اش را می گشايد و خود را برای گرفتن حشرات بعدی آماده می حشرات قربانی مجددًا برگهای درهم فرو
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حشره را بدام اندازد. هريک از اين  3سازد وليکن بندرت پيش می آيد که هر برگ در طول عمرش بيش از 

 (.2گياهان دارای تعدادی از برگهای تله ای هستند لذا هيچگاه گرسنه نمی مانند )

 

( قربانيان که هنوز تمايز primitiveقت به هضم کردن سلول های اوليه )" در حقيvenus fly trapگياه "

و توسعه نيافته اند، می پردازند. سلول های اوليه انواعی از سلول ها نظير باکتريها و قارچها هستند که بطور 

ژيم غذايی ناخواسته وارد بدن قربانی شده اند و يا موادی که در اثر بروز تنش ها، وجود برخی آلودگيها و ر

 (.2فقير توليد گرديده اند )
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 " را پرورش دهيم ؟venus fly trapچگونه گياه "
اين گياه از انواع نباتات گوشتخوار است که با گرفتار کردن حشرات در بين برگهای آرواره مانندش ارتزاق 

ابد و می تواند در باغچه ها يا محيط می نمايد. گياه مذکور به آسانی با کشت در شرايط مناسب پرورش می ي

( را به بند بکشد. اين گياهان اکثرًا در slugs( و رونده ها )fliesخانه ها اغلب آفات نظير حشرات بالدار )

معرض خطر قرار دارند و گونه های مختلف آنها توسط انسانها به بهانه جمع آوری و حفاظت به انقراض 

مهر( می باشد. اصلی ترين -ان در فاصله ماه مه تا اکتبر )ارديبهشتنزديک می شوند. بهترين فصل رشدش

(، تابش خورشيد، رطوبت نسبی dump rootsنيازمندی اين گياهان برخورداری از محيط ريشه مرطوب )

 (. 18باال و خاک فقير است )

 

 

 
 

 

 

 

 " بشرح زير می باشند:venus fly trapمراحل پرورش گياه "

گونه گياهان از طريق بذر و ريزوم تکثير می شوند که آنها را می توان از گلخانه ها و مرحله اّول : اين -1

 (.18( خريداری نمود )nurseryخزانه های توليد گل و گياه )

 

( indoor( و يا محيط های کنترل شده )outdoorsمرحله دّوم : اين گياه را می توان در فضای آزاد ) -2

 glass(، ظروف شيشه ای )terrariumفظه های مرطوب نظير تراريوم )پرورش داد. آنها بويژه در مح

bow( و آکواريوم ها )aquariums( بخوبی رشد می يابند )18.) 

 

در مواقعی که ظروف حاوی اين قبيل گياهان را در فضای باز قرار دهند آنگاه آنها خواهند توانست تا بخشی 

" قادر به بقاء در حرارت محيطی venus fly trapند. گياه "از نيازهای غذايی را با شکار حشرات تأمين کن
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( می ventilationدرجه فارنهايت است که در حرارت های بيشتر نيازمند برقراری شرايط تهويه ) 98-48

باشد و در صورت بروز حرارت های کمتر می بايست گياه را بدرون خانه منتقل نمود. آنها در ضمن زمستان 

دورمانسی نياز دارند و بخش های هوايی آن خشک می شوند. در طی اين مدت الزم  ماهه 3به يک دوره 

   (.18درجه فارنهايت نگهداری کنند ) 50است که آنها را در محيط هايی با دمای 

 

" بايد از خاک مخلوط به نسبت venus fly trapمرحله سّوم : برای آماده سازی خاک جهت کشت " -3

( بهره coarse pumiceدرصد از شن درشت ) 30( و peat mossدرصد از پيت خزه ) 70

 (.18)گرفت

 

( گياه را در خاک می کارند بطوريکه خاک تمام سطح bulb rootمرحله چهارم : ريشۀ پيازی شکل ) -4

آنرا بپوشاند. در مواقعی که از نشاء استفاده می شود، بايد تمامی ريشه های گياه در خاک مستقر گردند. در 

 (.18حله نبايد از کودها بهره گرفت. همچنين خاک اطراف گياه را بايد بخوبی مرطوب ساخت )اين مر

 

ساعت در برابر نور مستقيم قرار داد  10مرحله پنجم : در دوره رشد مناسب بايد گياه را روزانه در حدود  -5

 2ستان نيازی به بيش از وليکن بگونه ايکه برگهای تله مانندش پژمرده نگردند. در روزهای بسيار گرم تاب

ساعت نور مستقيم روزانه نمی باشد. درصورتيکه گياه درون منزل نگهداری می شود در حد امکان آنرا برای 

چند ساعت به کنار پنجره منتقل سازيد اّما مواظب باشيد که پژمرده نشود. دريافت نور به سالم و شاداب ماندن 

 (. 18اين گياهان کمک می کند )

 

( و يا آب باران که دارای کمترين ميزان عناصر distilledه ششم : گياه را بطور منظم با آب مقطر )مرحل -6

 (.18غذايی هستند، آبياری نمائيد )

 

مرحله هفتم : گياهانی که در محيط های بسته قرار دارند بايد تغذيه گردند بطوريکه يک جفت مگس مردۀ  -7

ايت می نمايند. در صورتيکه گياه در محيط باز پرورش می يابد، بتنهايی تازه و يا يک ليسه زنده در هر ماه کف

 (.18می تواند نيازهای غذايی اش را فراهم سازد )

 

( کنيد تا از بروز عفونت و آلودگی trimمرحله هشتم : برگها و سرشاخه های خشک شده را حذف ) -8

دو سال يکبار به محيط کشت جديد انتقال  جلوگيری شود. برای دستيابی به رشد بهينه بهتر است گياه را

(transplant( دهيد )18 .) 
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 " :venus fly-trapکاربردهای عصاره گياه "
" از گونه های گياهی گوشتخوار دارای Dionaea muscipula" با نام علمی "venus fly-trapگياه "

" naphthoquinone plumbagin( بنام "immune modulatorسيستم قوی ايمنی تلفيقی )

" را می توان در رژيم venus fly-trapميالدی کشف گرديد که عصاره گياه " 1973(. در سال 13)است

 (.14های غذايی انسان برای تقويت سيستم ايمنی بدن جايگزين نمود )

 

ی ( است که از اندام های تازۀ اين گياه بر مبناherbal extractماده استخراجی يکنوع عصاره گياهی )

"grain alcohol(عصاره خالص حاصله را با نام اختصاری 13" و آب تصفيه شده، بدست می آيد .)

"VFT(که در  شيشه های تيره به وزن 14" عرضه می کنند )دالر آمريکا بفروش  30پوند و با قيمت  82/0

و يا آب اضافه  (. عصاره مذکور نسبتًا غليظ است ولی با اين وجود نبايد به آن گليسيرين13می رسند )

 (. 14نمود)

 

 

 
 

 

 

" در ُدزهای کم بسان يک VFT" موجود در عصاره "plumbaginنتايج تحقيقاتی بيانگر اينکه ماده "

-anti(، macrophage( فعاليت بيگانه خواران درشت )potent stimulatorsمحرک قوی )

mutagenic " و ارتقاء دهنده ميزانHDL( يکنوع کلسترول خوب "good chplesterol و مانع )

 (. 13مقاوم شدن باکتريها نسبت به آنتی بيوتيک ها در مطالعات بر روی حيوانات می باشد )
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" است که به سلول های مهاجم بدن انسان بويژه phyto-nutrientعصارۀ هضم کننده اين گياه نوعی "

 bacterialای باکتريايی )(. برخی عفونت ه14سلول های اّوليه تومورهای سرطانی حمله ور می شود )

infections( "نظير "گلودردهای ميکربی )strep throat می توانند سبب معضالت بغرنجی چون )

( گردند و برخی عفونت های ويروسی nephritis( و توّرم کليوی )rheumatic heartروماتيسم قلبی )

(vival infectionsبسيار جدی هستند و تهديدی مهم برای زندگی مح )سوب می شوند. ا 

 

( از قبيل بسياری از انواع chronic" برای درمان بيماريهای مزمن )venus fly-trapز عصاره گياه "

(، تبخال های multiple sclerosis( ، تصّلب شرائين )ulcerative colitiesسرطانها، زخم قولون )

( و برخی حاالت نقص chronic arthritis( ، آماس مزمن مفاصل )herpes infectionsعفونی )

 HIV( "human" برای کمک به رفع نقايص ايمنی ويروسی بدن انسان يا "AIDSايمنی نظير "

immunodeficiency virus( استفاده می شود )اين عصاره برای استفاده افراد بالغ است و 14 .)

نمی  ند، توصيه( را می گذرانnursing( و افرادی که دوران نقاهت )pregnantبرای زنان باردار )

 (.  13)گردد
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 "پرورش گياهان همراه" ؛ 
"Companion planting" 

 

 

 

 

 

 مه :مقّد

" ، companion" ، "pal" ، "allyکاشت گياهان همراه ، همگام و هميار با عناوينی نظير : "

"along" ، "friend" و "parthner : برخی گياهان هنگامی که در » " مبتنی بر اين ايده است که

( يکديگر کاشته شوند ، قادر به سودمندی بيشتری خواهند close to( يا مجاورت )next toنزديکی )

حضور گياهان همراه در کنار سايرين ممکن است باعث کنترل برخی از آفات شوند بگونه ای که نيازی «. بود

 (.1به کاربرد مواد شيميايی نخواهد بود و گاهًا به عملکرد باالتری نيز منتهی می شوند )

 

نباتاتي هستند كه مي توانند در مواردي كه در مجاورت همديگر رشد مي يابند ، به  گياهان همراه شامل

همديگر كمك نمايند تا رشد و عملكرد بيشتري داشته باشند. زمانيكه باغچه اي شامل گياهان همراه سازگار 

 (.5نها كسب نمائيد )ايجاد مي كنيد آنگاه مي توانيد بيشترين بهره برداري را از نتايج ارتباطات مفيد و مثبت آ

عمومًا از گياهان همراه در ضمن عمليات باغبانی کم وسعت بهره می گيرند اّما اين شيوه قابليت کاربرد در 

اراضی وسيع نيز برخوردار است. امروزه ثابت شده است که اگر به کاشت محصوالت سودمند در جوار مزارع 

( آفات را از مناطق نزديک attractive plantsاندن )اصلی بگونه ای پرداخته شود که قابليت جذب يا کش

و مجاور داشته باشند آنگاه خواهند توانست برای محصوالت اصلی مفيد نيز باشند و آنها را از تهديدات آفات 

( اطالق می گردد. با trap cropويرانگر مصون دارند که به اينگونه گياهان همراه اصطالحًا "گياهان تله" )

برد گياهان همراه از سابقه ای بس طوالنی برخوردار است اّما چگونگی فوايد آنها گاهًا قابل وجوديکه کار

درک و فهم نبوده اند. گواينکه باغداران از قديم االيام بر طبق توصيه های عرفی به کاشت گياهان همراه 

 (. 1صورت علمی اثبات نمايند )مبادرت می ورزيده اند اّما تحقيقات اخير توانسته اند فوايد برخی از آنها را ب

 

( برای حل holisticامروزه دانشمندان کاربرد گياهان همراه را بعنوان يک نظريه جامع گرا و کل نگر )

مسائل بغرنج محيطی پيشنهاد مي كنند. بسياری از کشاورزان با استفاده از گياهان همراه موفق به دفع 

يکه هيچگونه کاهشی از نظر عملکرد و فوايد مورد انتظار را خسارات آفات مزارع و باغات می گردند درحال

متحمل نمی گردند. تاكنون واريته های بسياری از گياهان داروئی ، زراعی ، باغی و زينتی برای استفاده 

بعنوان گياهان همراه معرفی گرديده اند. گياهان همراه باعث ايجاد هماهنگی ، زيبائی ، سالمتی محيط و کسب 

کّمی و کيفی می شوند. آنها در هماهنگی با تنّوع محيطی عمل می کنند بويژه اگر از گياهان بومی  محصوالت

نيز در ساختار گياهان همراه استفاده گردد. البته نمی توان انتظار داشت که کاشت گياهان همراه بتواند تمامی 

بسياری از مشکالت و خسارات  مشکالت مبتالبه باغات و مزارع را مرتفع سازد وليکن می تواند از شدت

 (.2بخصوص آلودگی های زيست محيطی ناشي از فعاليت هاي كشاورزي بکاهد )

 



128 
 

 کاربرد تلفيقی گياهان در باغچه ها :

بايد بپذيريم که گياهان نيز همانند ساير موجودات زنده بر گياهان مجاور و ساير موجودات زنده ای که در 

يند ، تأثيرگذارند فلذا اين تأثيرات می توانند به دو دسته : مضر و مفيد محيط زيست متناظری زندگی می نما

تقسيم گردند. بنابراين در کاشت گياهان همراه تالش می گردد تا از تأثيرات مفيد به بهترين نحو استفاده شود. 

يگر بوده اند و باغداران از قديم االيام نظاره گر ارتباط و تأثيرات متقابل گياهان متفاوت و مجاور بر همد

متعاقبًا دانشمندان نيز تحقيقاتی در اين زمينه انجام داده اند. گياهان برخالف انسان ها دچار ترس و خجالت 

نمی شوند لذا همواره سعی می کنند تا به سريعترين و بيشترين ميزان رشد ممکنه دست يازند تا بتوانند به 

 (.3بازسازی جمعيت گونۀ خويش کمک نمايند )

 

شت گياهان همراه و تلفيق مناسب آنها با يکديگر به معنی پرورش گياهان مختلف در مجاورت يکديگر است کا

بنحويکه در تناسب با همديگر برآيند و به سودمندی دوجانبه ای دست يابند اّما کاشت گياهان نامناسب در 

الت نهايی صدمات جبران ناپذيری مجاورت همديگر نيز می تواند به سالمتی آنها و نهايتًا به راندمان محصو

وارد سازد. در طبيعت اثرات متقابلی در ميان نيروهای زيستی وجود دارند که به سودمندی دوجانبه منتهی می 

گردند لذا درک آنها می تواند به بهره جويی مناسب و مطلوب بينجامد بطوريکه در نهايت باعث افزايش 

 (.3سودمندی کل در توليدات گياهی گردد)

 

 

 
 

 

تأثيرات همراه بودن گياهان در شرايط رشد وحشی گياهان نيز وقوع می يابند. تمامی مجموعه های گياهی يا 

( که در سطوح : مزارع ، مراتع ، جنگل ها ، fauna( و مجموعه های جانوری يا "فون" )flora"فلور" )
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سودمندی دو جانبه و حتی چندجانبه  بيابان ها ، باتالق ها و مرداب ها زيست می کنند ، بگونه ای درصدد

(mutual benefit( هستند. اين موضوع می تواند بمنزله بقاء از طريق سازگاری و شايستگی )fittest )

باشد اّما حقيقت اين است که برخی گونه ها ترجيحًا در کنار برخی گونه های خاص به رشد مطلوب تری دست 

است که در چنين شرايطی به باالترين ميزان رشد و نمو نائل می  می يابند زيرا خصوصيات ذاتی آنها بنحوی

 (.3آيند )

 

گياهان ذاتًا تمايلی به ستيز با ساير گياهان و مصرف ناخواسته مقادير زياد انرژی برای کسب مواد غذايی 

 ندارند لذا گياهانی که دارای ريشه های افشان و سطحی هستند ، ترجيح می دهند که در جوار گياهان

برخوردار از ريشه های راست و عميق برويند تا هر کدام بتوانند مواد غذايی مورد نيازشان را از اليه های 

مختلف خاک بدست آورند. همچنين گياهانی که ارتفاع کوتاهتری دارند با رشد در پناه گياهان مرتفع تر می 

ن شرايط خشکی برای رشد و نمو هستند ، توانند از صدمات محيطی محفوظ بمانند. متقاباًل گياهانی که خواها

 (.3از رشديابی در جوار گياهانی که ريشه های آنها را با رطوبت مازاد تهديد می کنند ، خودداری می ورزند )

 

ايجاد شرايط نامناسب درست همانند زندگی انسان ها می تواند باعث کوتاهی دوره بقاء گياهان گردد لذا 

ط سازگار را برای گياهان باغچه ها و مزارع فراهم سازند. صاحبان باغچه های شايسته است که بهترين شراي

خانگی همواره عالقمند پرورش مواد غذايی از طريق حداکثر بهره مندی از فضاهای قابل دسترس هستند. آنها 

از  عالقه ای به حضور علف های هرز ، آفات ، بيماری های گياهی و حتی گياهان زينتی برای اشغال بخشی

مايملک خويش نيستند درحاليکه گل ها می توانند بعنوان گياهان همراه باعث بروز فوايد متعددی از جمله 

زيبايی محيط گردند. گل ها همچنين قادر به جذب حشرات شکارچی برای کنترل آفات گياهان هستند بعالوه با 

 (. 3کشاندن زنبورها باعث افزايش گرده افشانی درختان ميوه می شوند )

 

كشاورزان ارگانيك واقف هستند كه كاشت گياهان متنّوع در كنار همديگر مي تواند بر زيبايي و سالمتي باغ و 

مزرعه آنان بيفزايند. برخي نيز بر اين باورند كه كاربرد تركيبي بعضي از گياهان مي تواند بنحو حيرت 

با كاشت گياهان همراه مؤيد اين حقيقت است انگيزي سبب تزايد رشد و نمو آنها گردد. مطالعات علمي مرتبط 

كه كاربرد تلفيقي برخي از گياهان به سودمندي بيشتري منتهي مي شود. تجارب عملي نيز نشان مي دهند كه 

 (.4چگونه كاشت گياهان مختلف در مجاورت همديگر مي تواند به "سودمندي دو جانبه" آنان بينجامد )
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 اه :فوايد کاشت گياهان همر

 ( توليد پيش مواد :$1

( در ريشه ها ، گل ها و برگ هايشان هستند که substancesبرخی از گياهان حاوی "پيش ماده هايی" ) 

 توسط آنها قادرند :

( حشرات آفت repel( و فرار )deter( باعث ترساندن )anti-feedantsبعنوان مواد ضد تغذيه ای ) -الف

صرف آفتكش ها می کاهند و باغچه اي فاقد آفات بوجود می آيد كه محصول گردند و بدين ترتيب از ميزان م

 بهتر و بيشتري را عرضه مي دارد.

( حشراتی گردند که به حضور و فعاليت آنها نياز می باشد زيرا باغچه هاي كارآمد attractباعث جلب ) –ب 

ن آفات گياهي را به سمت خويش نيازمند حضور گياهاني هستند كه بتوانند حشرات مفيد از جمله شكارچيا

 (.2،5،4بکشانند )

( عمل مي كنند و آفات را تطميع مي نمايند و به سمت خويش مي lureبرخي گياهان نيز بعنوان طعمه ) –پ 

 (.4كشانند و بدين ترتيب آنها را از گياهان اصلي دور مي سازند )

ای مختلف می پردازند که پس از مرگ و اين گياهان بدين ترتيب به تجميع برخی "پيش مواد" در بافت ه

(. گل 3تجزيه بافت ها می تواند بر محيط اطرافشان تأثير بگذارند و حتی توسط برخی جانداران پراکنده گردند )

( بعنوان يك گياه همراه شناخته مي شود لذا آنرا به موازات African marigoldهميشه بهار آفريقايي )

ياه اقدام به ترشح برخي مواد شيميايي از طريق ريشه هايش در خاك و همچنين ساير گياهان مي كارند. اين گ

از طريق اندام هاي هوايي در محيط اطرافش مي نمايد كه بدين طريق مي تواند باعث رنجش و حتي فرار 

 (.1بسياری از آفات گياهي شود و در نتيجه از خود و گياهان مجاور محافظت نمايد )
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 ختن آفات :( گمراه سا$2

( می توانند باعث گمراه ساختن و تشويش بسياری از آفات aromatic weedsعلف های هرز معطر )

نباتی گردند و آنها را از حمله به گياهان اصلی باغچه ها و مزارع بازدارند و يا باعث پنهان و محو شدن 

 (.3گياهانی گردند که قاعدتًا برای آفات ارجحيت تغذيه ای دارند )

 

 

 
 

 

 

 ( کاشت گياهان بينابين :$3

( گياهان اصلی را می توان با گياهان همراه انجام داد interplanting , intercroppingکاشت بينابين )

(. 3تا بدينطريق از ويژگی های هر کدام به نفع ديگری در جهت افزايش کمی و کيفی توليدات بهره گرفت )

مي شوند مثاًل گياهان بلند و آفتابدوست مي توانند فضاي مزرعه را گياهان همراه از طرق فيزيكي مفيد واقع 

بنحو مطلوبي با گياهان كوتاهتر و سايه دوست سهيم گردند و از اين طريق به کسب عملكرد كل بيشتري از هر 

 spatialواحد سطح باغ و مزرعه کمک نمايند که به اين شيوه اصطالحًا "تأثيرات متقابل فضايي" )

interaction( اتالق مي گردد )(. بايد در نظر داشت که گياهان رونده )1،4vining سطح زمين را )

( به رشد عمودي مي پردازند لذا آنها را مي توان در uprightبخوبی مي پوشانند درحاليكه گياهان ايستاده )

 (.4( مناسب و کارآمد قرار داد )patchيك گروه )
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 : ( تناوب زراعی گياهان همراه$4

( با استعانت از گياهان سازگار امری اجتناب ناپذير برای crop rotationاستفاده از تناوب زراعی )

زارعين و باغداران است زيرا گياهان بدين وسيله با اثرات مفيدی که برجا می گذارند ، می توانند به همديگر 

 (.3ياری نمايند )
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 ( بهبود کمی و کيفی محصوالت :$5

رند در برخی شرايط سبب افزايش سرعت رشد و همچنين عطر و طعم برخی واريته ها گردند. نتايج گياهان قاد

پژوهش ها نشان می دهند که بکارگيری گياهان همراه می تواند بخش مهمی از کنترل تلفيقی آفات گياهی 

(IPMرا تشکيل دهد. ماهيت گياهان همراه آنچنان است که به ايجاد تعادل در اکوسيستم )  ها کمک می نمايد

زيرا از اين طريق تنوع زيستی بيشتری از نظر حضور گياهان ، حشرات و ميکروارگانيزم ها حاصل می گردند 

و تصّور می گردد که حضور هيچکدام از آنها برای محيط های طبيعی زائد محسوب نمی شود زيرا مرگ هر 

محسوب گردد بدان معنی که بيانگر ارتباطات موجود زنده می تواند برای سايرين بعنوان يک منبع غذايی 

 (.2( در محيط طبيعی باشند)symbioticهمزيستی )

 

 

 
 

 

 ( تفاوت نيازهای گياهان :$6

گياهان گوناگون اقدام به پراکنش ريشه های فرعی در نقاط و افق های مختلف خاک پيرامون می نمايند. آنها 

گر را دفع می سازند. آنها همچنين به خلق ساختار خويش ، برخی عناصر غذايی را بر می گزينند و برخی دي

محيط اطراف و ترکيبات شيميايی پيچيده نظير : مواد معطره ، گرده ها ، روغن های فرار ، بازدارنده های 

زنده و غير زنده تأثير می رشد ، هورمون ها ، آنزيم ها و برخی عناصر جزئی می پردازند که بر محيط 

 (.3)گذارند
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 ( تثبيت همزيستي ازت :$7

شيوه ديگري كه كاشت گياهان همراه مي تواند به منفعت بينجامد اينكه از گياهان خانواده لگوم ها بهره می 

گيرند زيرا اين قبيل گياهان قادر به تثبيت نيتروژن اتمسفر در خاك ها هستند لذا بدينگونه نيازي به كاربرد 

 (. 1ت بعدي نخواهد بود )كودهاي شيميايي ازته براي محصوال

 

 ( كاشت گياهان محافظ :$8

گياهان همراه مي توانند اثرات مفيدي بر كنترل آفات نباتی حاصل آورند مثاًل حضور گياهان روندۀ تيغدار 

(prickly vine( "مي تواند از شدت تهاجم "راكون ها )raccons براي غارت مزرعه ذرت شيرين )

 (.1بكاهند )
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 گياهان پرستار : ( كاربرد$9

( مي باشد كه nurse croppingشيوه ديگر بكارگيري گياهان همراه موسوم به "كاشت گياهان پرستار" )

( از طريق vulnerable plantsضمن آن گياهان بلندتر يا متراكم تر مي توانند از گياهان آسيب پذير )

ورند. بعنوان مثال از قديم االيام از ( محافظت بعمل آwindbreakسايه اندازي و يا بسان "باد شكن" )

يوالف براي استقرار بهينه گياه يونجه و ديگر گياهان علوفه اي مشابه بهره مي گرفته اند تا با ايجاد رقابت 

مانع طغيان علف هاي هرز در مزرعه گردد. بعبارت ديگر گياهان پرستار بگونه اي مشابه "اثرات متقابل 

 (.1) فضايی" عمل مي كنند -فيزيكي

 
 

 
  

 

 

 ( پناهگاه جانداران مفيد :$10

در اين روش از گياهان همراه بعنوان سكونتگاه يا پناهگاهي براي جانوران مفيد بهره مي گيرند. اين روش 

در طي سال هاي اخير توانسته است توجه بسياري از محققين را به خودش متوجه سازد. فوايد اين شيوه 

ان همراه به تدارك پناهگاه مناسبي براي حشرات مفيد و ديگر بندپايان زماني حاصل مي آيند كه گياه

(arthropods( بويژه گونه هاي شكارگر )predatory( و پارازيت )parasitic مي پردازند و از اين )

 (. 1طريق باعث كنترل جمعيت حشرات آفت مي گردند)
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 ( استفاده از واحد سطح باغچه ها :$11

ان تحمل فضاهاي كمتري را دارند لذا آنها را مي توان در تراكم بيشتري همراه با ساير گياهان برخي گياه  

كشت نمود و بدين ترتيب فواصل بين رديف ها و بوته ها را بمنظور حداكثر بهره برداري از واحد سطح و 

 (.5كسب بيشترين عملكرد با ديگر گياهان مملوساخت )
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 خصوصيات گياهان همراه :

 ( :sunflower( آفتابگردان )1

گفته می شود که کاشتن آفتابگردان در همراهی با ذرت به افزايش عملکرد می انجامد. در هر کجا که شته ها 

ايجاد دشواری می نمايند ، با کاشتن تعداد محدودی بوته آفتابگردان بصورت پراکنده و نامنظم در سطح باغچه 

آمد زيرا آفتابگردان به محل تجمع شته ها و مورچه ها تبديل می گردد  ها می توان بر خسارات محتمل فائق

درحاليکه خسارت شته ها بر محصول آفتابگردان بسيار کم و قابل اغماض است. آفتابگردان باعث جلب 

( می شود که از مگس های سفيد تغذيه می کنند و از اين طريق humming birds"مرغان مگس خوار" )

 (.   2زيستی منجر می گردد )به يک ارتباط هم

 

 ( :elderberry( آقطی )2

اسپری آقطی را می توان بر ضد مگس ريشه هويج ، شته ها ، سوسک خيار و سرشاخه خوارهای درختان 

(tree borer( استفاده نمود. قرار دادن شاخه ها و برگ های آقطی در مسير حرکت موش کور )mole )

زودن برگ های آقطی به توده های در حال کمپوست شدن می تواند فرآيند می تواند باعث گريز آن گردد. اف

 (. 2مزبور را تسريع بخشد )

 

 ( :anise( آنيسون يا باديان رومي )3

( است و ميزبان بسياري از زنبورهاي پريداتور licoriceآنيسون داراي طعم شيرينی مشابه شيرين بيان )

باعث گريز شته ها مي شود. پراكنش بوي آنيسون سبب پنهان  شته ها محسوب مي گردد. اين گياه همچنين

ماندن گياهان خانواده صليبيان از ديدگاه آفات مي شود لذا مانع هجوم آفات به آنها مي گردد. آنيسون باعث 

تشديد رشد بسياري از گياهانی مي شود كه در مجاورتش مي رويند. از آنيسون براي تهّيه پمادهايي استفاده 

كه سطح بدن را از گزش و زنش حشرات مصون مي دارند. اين گياه را بهتر است همراه با گشنيز  مي شود

 (. 2بكارند )
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 ( :oregano( آويشن اُريگانو )4

" از خانواده نعناعيان oregano vulgare"آويشن اُريگانو" گياهی چندساله با نام علمی "

(lamiaceae می باشد که در مناطق معتدله گرم ) اروپا و مديترانه می رويد. اين آويشن دارای برگ های

( می نامند wild marjoramمتقابل و گل های بنفش است فلذا بسياری از افراد آنرا مرزنگوش وحشی )

" را با عنوان مرزنگوش شيرين می شناسند. اين نوع oreganum marjoranaدرحاليکه واريته "

(. 7رشد می يابد ) 6-9حدود  PHسانتيمتر و در مناطقی با  20-80آويشن با منشأ کشور ترکيه به ارتفاع 

"آويشن اُريگانو" را مي توان در همراهي با اغلب گياهان كاشت اّما بهترين هماهنگي را با كلم پيچ دارد. 

ه كاشتن آويشن مذکور در مجاورت كلم بروكلي ، كلم پيچ و كلم گل مي تواند باعث فرار پروانه كلم گردد. بعالو

در صورت قرارگرفتن آويشن در كنار بوته هاي خيار سبب فرار سوسك خيار خواهد شد. كاشتن آويشن فوق 

 (.2الذکر در رديف هاي انگور بسيار سودمند است )

 

 

 
 

 

 ( :thyme( آويشن تيم )5

 " میthymus vulgaris"آويشن تيم" گياهی چندساله مقاوم به خشکی با مبدأ کشور مصر و نام علمی "

باشد. اين نوع آويشن را برای طعم دهی پنير و نوشابه ها بکار می برند. برخی شاخه های خشک "آويشن 

تيم" را در زير بالش قرار می دهند تا خواب راحتی داشته باشند. قدما شاخه های آنرا درون تابوت مردگان 

آويشن تيم" می تواند باعث درمان قرار می دادند تا اموات را در دنيای بعدی رهنمون و معطر سازند. چای "

سرفه و برونشيت گردد و از دلهره بانوان در دوران قاعدگی بکاهد. اين گياه طاقت شرايط يخبندان را ندارد و 

( به thymolغالبًا در کوهستان ها بصورت وحشی می رويد. "آويشن تيم" دارای روغن فرار "تيمول" )

(. اين آويشن می 7ضدعفونی و بانداژ زخم ها استفاده می گردد) درصد دانه ها است که برای 20-54ميزان 
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( بخوبی می تواند سطح زمين را بپوشاند woolly thymeتواند باعث فرار کرم کلم گردد. آويشن ُکرکدار )

اّما ارقام ايستاده آويشن رواج بيشتری در باغچه ها يافته اند. "آويشن تيم" به آسانی از طريق بذور و قلمه 

ش تکثير می يابد وليکن در تهّيه قلمه ها بهتر است آنها را در فصل بهار از بوته های قديمی چوبی شده هاي

 (.2فراهم سازند )

   

 

 
 

 

 

 ( :lavender( اسطوقدوس )6

بوته هاي "اسطوقدوس" يا "اسطوخدوس" باعث فرار كك ها و بيدهاي گياهي مي شوند. اسطوقدوس از 

ار است و با توليد نكتار )نوش ، شهد( فراوان باعث تغذيه حشرات مفيد مي خاصيت گلدهي بسيار برخورد

گردد. اسطوقدوس در صورت حضور در مجاورت گياهان مي تواند به محافظت از آنها در مقابل آفاتي نظير : 

 dried( بپردازد. با گذاشتن شاخه و برگ هاي خشك )codling mothمگس سفيد و ليسه سيب )

sprigsسطوقدوس مي توانيد به فرار بيدها كمك نمائيد. اسطوقدوس را از طريق قلمه هايش در ( گياه ا

 (.2زمستان هاي ماليم مي كارند تا در بهار شكوفا گردد )

 

 ( :spinach( اسفناج )7

کاشتن لوبيا و نخود در مجاورت اسفناج باعث تدارک سايه اندازی طبيعی می گردد. اسفناج را می توان در 

همگام با گياهانی نظير : کلم پيچ ، کلم گل ، کرفس ، بادمجان ، پياز ، نخود ، توت فرنگی و باقال راستا و 

(fava bean کشت نمود. کاشتن اسفناج در مجاورت کدو حلوايی باعث ايجاد فضای مناسب جهت رشد )

 (. 2( خواهد شد )boltبهينه می گردد بطوريکه سريعًا آماده گلدهی يا بولتينگ )
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 ( : wormwoodافسنطين )( 8

" و خانواده "آستراسه" است که به "گندواش" نيز موسوم می باشد. از دانه artimisiaاين گياه از جنس "

های اين گياه روغن افسنطين استخراج می کنند. کاشتن آن بعنوان پرچين و مرز گياهی در حاشيه باغچه ها 

فرار بسياری از آفات گياهی می شود. از کاشتن آن در  باعث برحذر داشتن حيوانات می گردد. افسنطين سبب

مجاورت نخود و لوبيا خودداری ورزيد. پاشيدن چای افسنطين موجب فرار بيد کلم ، ليسه ، حلزون و کک ها 

" تهّيه می کنند. powis castle" و "silver kingمی شود. چای افسنطين را عمدتًا از دو واريته "

" برای silver mound" قادر به جلب کفشدوزک ها می باشد. واريته "powis castleضمنًا واريته "

ايجاد مرزهای گياهی بسيار مناسب است زيرا اين واريته نسبت به سايرين بدبوتر و سّمی تر می باشد. از 

سهوًا برداشت گرديده و مصرف  کاشتن افسنطين در جوار سبزيجات خوراکی بپرهيزيد زيرا ممکن است

 (. 2)شود

 

 ( :grapes( انگورها )9

كاشت گياهاني نظير : گل زوفا ، ريحان ، لوبيا ، شمعداني ، آويشن ، شبدر ، نخود و تمشك فرنگي مي تواند 

در مجاورت انگورها مفيد واقع گردد اّما از كاشتن تربچه و كلم پيچ در همراهي با بوته هاي انگور اجتناب 

هاي انگور باعث افزايش حاصلخيزي خاك مي گردد. استقرار  ورزيد. كاشتن شبدرها در فواصل بين بوته

موسير در مجاورت انگورها باعث فرار شته ها مي شود. كاشتن بوته هاي انگور در جوار نارون قرمز 

(elm( و توت سفيد )mulberry( به موفقيت بيشتري خواهد انجاميد )2.) 

 

 ( :chamomile( بابونه )10

ه می تواند باعث اصالح عطر و طعم کلم پيچ ، خيار و پياز گردد. بابونه ميزبان کاشتن انواع بابونه يکسال

( می باشد. بابونه ضمن رشد wasp( و زنبورهای کوچک پارازيتوئيد )hoverfliesمگس های گلدوست )

به تجمع عناصر کلسيم ، پتاسيم و سولفور می پردازد سپس آنها را پس از پوسيدن به خاک بر می گرداند. 

اشتن بابونه باعث افزايش توليد روغن های فرار در گياهان دارويی می شود. همواره سعی شود که برخی ک

 گل های بابونه را بر بوته ها باقی بگذاريد تا با توليد بذر به بقائش کمک گردد.  

بابونه  بابونه رومی گياهی چندساله با رشد آهسته است که متحمل شرايط مختلف خاک می باشد. هر دو نوع

های يکساله و چندساله خواهان شرايط آفتابی هستند. بابونه را می توان در ترکيب با بسياری از گياهان ديگر 

 (. 2درون باغچه ها کشت نمود )

 

 ( :bee balm , lemon balm( بادرنجبويه )11

( برگ rubماليدن )( يا crush( است لذا له ساختن )citronellaبادرنجبويه داراي تركيبات "سيترونال" )

هايش بر سطح پوست بدن باعث دور شدن پشه ها مي شود. كاشتن بادرنجبويه به همراه گوجه فرنگي باعث 

بهبود رشد و طعم ميوه هايش مي گردد. بوته هاي بادرنجبويه باعث جذب حشرات مفيد از جمله زنبورها مي 

بعمل مي آورد. پاشيدن پودر بادرنجبويه در  شوند. حضور بوته هاي بادرنجبويه از خسارت سن كدو جلوگيري

سطح باغچه ها باعث فرار بسياري از سن ها مي گردد. اين گياه چند ساله و نسبتًا زيبا تمايل زيادي به ابتالء 

 (.2( دارد )powdery mildewبيماري سفيدك پودري )
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 ( :eggplant( بادمجان )12

س ، لوبيا ، نخود ، اسفناج ، آويشن ، هميشه بهار و ترخون بادمجان را می توان در همراهی با : زلف عرو

(tarragon( کشت نمود. بادمجان از خانواده تاجريزی )nightshade می باشد فلذا بدليل شرايط رشد )

 (. 2يکسان می تواند همراه با فلفل سبز کاشته شود )

 

 ( :okra( باميه )13

خانواده خطمي يا مالواسه است. كاشتن باميه در جوار  " ازhibiscus esculentusباميه با نام علمي "

بوته هاي كاهو سبب سايه اندازي آنها مي گردد لذا محصول مناسبي در تابستان ها حاصل خواهد آمد. حضور 

باميه در كنار بوته هاي بادمجان و فلفل سبب محافظت آنها از خسارت وزش باد مي گردد. باميه را در 

( می کارند. معمواًل به كاشتن blackeyed peaخيار ، خربزه ها و لوبيا چشم بلبلي ) همراهي با : ريحان ،

بوته هاي لوبيا در اطراف بوته هاي باميه اقدام مي کنند. كاشتن لوبيا در مجاورت باميه سبب خالصي از 

 (. 2صدمات شته ها مي شود )

 

 ( :bay leaf( برگ بو )14

ر هر گلدان حاوي بوته هاي لوبيا و يا گياهچه هاي غالت مي تواند باعث قراردادن يك برگ تازه از برگ بو د

( گردد لذا در صورتيكه پودر برگ هاي خشك "برگ بو" moth( و بيدها )weevileگريز سرخرطومي ها )

را به همراه ساير گياهان فرار دهنده در سطح باغچه ها و مزارع بپراكنند ، مشابه حشره كش هاي آلي عمل 

( ، كاسني بري peppermint. يك تركيب مناسب در اين رابطه عبارت از : برگ بو ، نعناع فلفلي )مي شود

(tansy( و فلفل هندي تند )cayenne pepper مي باشد. پخشاندن برگ هاي برگ بو در اطراف خانه )

 (.2( خواهد شد )ladybugها باعث فرار كفشدوزك ها )

 

 ( :yarrow( بومادران )15

" و خانواده "آستراسه" است که می تواند عالوه بر گريزاندن حشرات achilleaدران از جنس "گياه بوما

مضر بعنوان کود طبيعی بکار آيد. افزودن يک ُمشت از برگ های بومادران به توده در حال کمپوست شدن بر 

ت. کاشت بومادران در شدت فرآيندها می افزايد. اين گياه قادر به جلب زنبورهای پريداتور و کفشدوزک ها اس

 (.2( موجود در آنها خواهد افزود )essential oilجوار گياهان داروئی بر ميزان روغن های فرار )

 

 ( :pennyroyal( پونه )16

پونه بعنوان فراری دهنده کک ها شناخته می شود. چالندن و ماليدن برگ های پونه می تواند باعث گريز 

 سالمتی انسان می شوند از قبيل : جاندارانی شوند که موجب مخاطره

 ( fliesمگس ها ) -الف

 ( chiggerکنه قرمز ) –ب 

 ( gnatپشه کور ) –پ 

 ( mosquitoپشه معمولی ) –ت 

 ( tickکنه معمولی ) –ث 
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بخاطر داشته باشيد که پونه برای گربه ها شديدًا سّمی است لذا نبايد آنرا در مسير رفت و آمد و يا محل های 

 (. 2به ها کشت نمود )تغذيه گر

 

 ( :onions( پيازها )17

كاشتن مرزه و بابونه در كنار پياز به بهبود عطر و طعم آن منتهي مي گردد. ساير گياهان مناسب براي 

همراهي پيازها شامل : هويج ، تره فرنگي ، چغندر ، كلم قمري ، توت فرنگي ، صليبيان ، شويد ، كاهو و 

دن بوته هاي تره فرنگي و پياز بصورت كشت في مابين با هويج ها مي تواند به گوجه فرنگي هستند. قراردا

سردرگمي و تشويش مگس هاي هويج و پياز منجر شود. كاشتن پياز همراه با توت فرنگي باعث كاهش 

خسارت بيماري هاي گياهي بر ميوه هايش مي گردد. از استقرار بوته هاي پياز در مجاورت نخودها و 

 (. 2دداري ورزيد )مارچوبه خو

( از جمله پياز و کرفس باعث محافظت کلم پيچ از هجوم آفات می گردند. پياز ، aromaticگياهان معطر )

 (. 3( گردند )carrot rust flyجعفری و ُرزماری می توانند مانع هجوم "مگس زنگار هويج" )

 

 ( : radish( تربچه )18

( باغچه ها ياد می شود. از گياهانی نظير : چغندر ، workhorseاغلب از تربچه بعنوان "اسب کاری" )

لوبيا بته ای ، لوبيا رونده ، هويج ، موسير ، خيار ، کاهو ، خربزه ، الدن ، زردک ، نخود ، اسفناج و کدو 

حلوايی می توان در همراهی با تربچه ها بهره گرفت. کاشتن تربچه در مجاورت کدو حلوايی باعث محافظت 

( می باشد. حضور rust flyبرها می گردد. تربچه قادر به فرار سوسک خيار و مگس زنگار )آن از طوقه 

موسير و الدن در مجاورت تربچه ها باعث بهبود رشد و طعم آن می گردند. به بوته های تربچه ای که در 

 رت گردند.مجاورت ذرت کاشته ايد ، اجازه گلدهی و بذردهی بدهيد تا باعث کاهش خسارت ساقه خوارهای ذ

" از مقبوليت بسياری برای snow belle" و "Chinese daikonبرخی ارقام تربچه ها از جمله : "

اينچ کشت می نمايند. تربچه ها  6-12کک های گياهی برخوردارند لذا از آنها در بين کلم بروکلی با فواصل 

سمت خويش بکشانند درحاليکه  ( مينوزهای برگ اسفناج شوند و آنها را بهlureمی توانند باعث فريب )

بدينطريق هيچگونه آسيبی به ريشه های تربچه ها وارد نمی گردد. از کاشتن تربچه ها در مجاورت : گل زوفا 

، کلم پيچ ، کلم گل ، کلم دکمه ای و شلغم ها بپرهيزيد. تربچه ها بعنوان معيار و شاخص سطوح کلسيم خاک 

( می شوند stringyکلسيم دارای ريشه های باريک و مفتولی ) ها هستند زيرا تربچه ها با کاهش وجود

(2،3.) 

 

 ( :horseradish( ترب كوهي )19

كاشت اين گياه در نزديكي رديف هاي سيب زميني مي تواند به حفاظت آنها از هجوم سوسك كلرادو بينجامد. 

پري محلول حاصل از ريشه ترب كوهي باعث افزايش مقاومت سيب زميني به بيماري هاي گياهي مي گردد. اس

 , potترب كوهي مي تواند بر بسياري از حشرات مؤثر واقع گردد. براي كاشتن ترب كوهي در گلدان ها )

container( بايد از گلدان هاي بدون ته )bottomless بهره گيريد. حضور ترب كوهي مي تواند به )

هره گيري از چاي ريشه هاي ترب كوهي ( منجر شود. بblister beetleگريزاندن سوسك هاي تاولزا )

(. ترب کوهی باعث تحريک رشد سيب زمينی و 2( رايج است )anti-fungalبراي مقاصد ضد قارچ )

 (.3( می گردد )tomato bugمحافظت از خسارات سن سيب زمينی )
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 ( :tarragon( ترخون )20

تراسه" گياهی خوراکی و بسيار " از خانواده "آسArtemisia drucunculusترخون با نام علمی "

معطر است که آفات بسيار کمی دارد لذا همواره توصيه می گردد که آنرا در سراسر باغچه ها بصورت پراکنده 

 (. 2بکارند تا باعث افزايش رشد و طعم سبزيجات گردد )

 

 ( :leek( تره فرنگي )21

هويج ، كرفس و پياز براي بهبود رشدشان از گياه تره فرنگي مي توان در جوار درختان سيب و بوته هاي 

بهره گرفت. تره فرنگي مي تواند باعث فرار مگس هويج شود اّما از كاشتن اين گياه در مجاورت لگوم ها 

 (.3(. تره فرنگی مشابه کرفس و کرفس بيابانی به شرايط سرشار از پتاسيم عالقمند است )2بپرهيزيد )
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 ( :strawberry( توت فرنگی )22

توت فرنگی رفاقت نزديکی با گياهانی نظير : لوبيا ، گاوزبان ، کاهو ، پياز ، اسفناج و آويشن دارد وليکن با 

گياهان ديگری مثل : کلم پيچ ، کلم بروکلی ، کلم دکمه ای ، کلم گل و کلم قمری دارای تضاد منافع و خصومت 

(foe است. از ساير دوستان و همراهان توت فرنگی می توان ): به موارد ذيل اشاره داشت 

 گاوزبان بواسطه مقاومت زياد به آفات و بيماری ها -الف

 (.  2آويشن بواسطه فراری دادن کرم ها ) –ب 

 

 ( :parsley( جعفری )23

جعفری را بصورت همراه با : مارچوبه ، هويچ ، موسير ، پياز ، ُرزها و گوجه فرنگی می کارند. پاشيدن 

دۀ جعفری می تواند باعث گريز سوسک مارچوبه گردد. گل های جعفری موجب جلب چای و برگ های خرد ش

مگس های گل دوست و زنبورهای کوچک پارازيتوئيد می شود. با کاشتن جعفری در پيرامون بوته های ُرز بر 

ه ميزان عطر آنها افزوده می گردد. نعناع و جعفری دارای روابط خصمانه ای هستند لذا بهتر است با فاصل

 (. 2مقبول کاشته شوند )

 

 ( :chervil( جعفری فرنگی )24

اين گياه را می توان همراه با : تربچه ، کاهو و کلم بروکلی بمنظور افزايش رشد و بهبود طعم آنها کشت 

نمود. جعفری فرنگی خواهان شرايط نسبتًا سايه است وليکن بايد آنرا از هجوم شته کاهو و ليسه ها مصون 

 (.2داشت )
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 ( :kelp( جلبك هاي دريايي )25

اسپري پودر يا چاي جلبك هاي دريايي عالوه بر فراري دادن آفات به تغذيه گياهان مزبور نيز كمك مي رساند. 

روزه در طي دوره تهاجم آفات مي تواند باعث فرار شته ها و  8اسپري برگي جلبك هاي دريايي با فواصل 

ف هاي دريايي بعنوان مالچ مي تواند گياهان را از هجوم ليسه ها محفوظ سوسك ژاپني گردد. استفاده از عل

 (. 2دارد )

 

 ( :rye( چاودار )26

( چاودار ضمن ايجاد مالچ آلی می توانند باعث آليلوپاتی بسيار mow-killedرويش دانه های ريزش يافته )

ادرند از جوانه زنی بسياری از بذور قوی گردند. مواد آليلوپاتيک که از بقايای چاودار برجا می مانند ، ق

 (.2ممانعت ورزند اّما آسيبی به نشاءهای گوجه فرنگی ، کلم و ديگر سبزيجات مشابه برجا نمی گذارند )

 

 ( : beet( چغندر غده ای )27

كاشتن اين گياه باعث افزايش مواد معدني خاك مي شود زيرا برگ هايش حاوي مقادير با ارزشي از منزيم 

ه اگر به مصرف تعليف دام ها نرسند ، نهايتًا در خاك مي پوسند و سبب بهبود حاصلخيزي مي گردند. هستند ك

( و پيچنده runner beanچغندرها همچنين با لوبياها بجز لوبياهاي رونده سازگارند زيرا لوبياهاي رونده )

(pole beanباعث توقف رشد چغندرها خواهند شد. از جمله گياهان همراه چغن ) ، درها مي توان به كاهو

 پيازها و صليبيان اشاره نمود.

چغندر و كلم قمري مي توانند بخوبي در كنار همديگر رشد يابند. چغندرها به رشد نعناع و سير كمك مي كنند 

تا جائيكه رشد و طعم سيرها بنحو بارزی بهبود مي پذيرند. كاشتن بوته هاي نعناع در اطراف چغندرها مي 

 (.2ن مالچ خزنده عمل نمايد )تواند بعنوا

 

 ( :chard( چغندر برگی )28

چغندر برگی را می توان در همراهی با گياهانی نظير : لوبيا ، کلم پيچ ، گوجه فرنگی ، پياز و ُرزها کشت 

نمود. از کاشت چغندر برگی همراه با : گل های زينتی ، خربزه ها ، ذرت ، گياهان داروئی و کدوها خودداری 

 (.2) نمائيد
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 ( :melons( خربزه ها )29

خربزه ها شامل : خربزه ، طالبي ، گرمك و هندوانه را مي توان در همراهي با گياهاني نظير : ذرت ، كدو 

تنبل ، تربچه و كدو حلوايي كشت نمود. برخي ديگر از گياهاني كه در همراهي با خربزه ها توصيه مي گردند 

 عبارتند از :

 هميشه بهار به دليل فراري دادن سوسك ها گل -الف

 الدن به دليل فراري دادن سن ها و سوسك ها –ب 

 (.2آويشن بواسطه محافظت عمومي گياهان از هجوم آفات ) –پ 

 

 ( :purslane( خرفه )30

 اين علف هرز مأکول بخوبی می تواند سطح زمين فی مابين بوته های ذرت را بپوشاند. از ساقه ها ، برگ ها

( و تهّيه ترشيجات استفاده می شود. کاشتن خرفه در باغچه ها stir-fryو بذور خرفه برای خوراک پزی )

 (.2باعث حاصلخيزی خاک و سالمتی محصوالت می گردد )

 

 ( :cucumber( خيار )31

: گرما  خيارها از گياهان مطلوب در همراهی با ذرت و لوبيا می باشند زيرا آنها دارای نيازهای يکسانی چون

، حاصلخيزی خاک و رطوبت فراوان هستند. بهتر است به بوته های خيار اجازه رشد بر ساقه های ذرت داده 

شود. خيارها همچنين دارای سازگاری در رشد همراه با نخود ، چغندر ، تربچه و هويج می باشند. حضور 

خيار باعث جلب پريداتورها می  تربچه باعث گريز سوسک خيار می گردد. کاشتن شويد در جوار بوته های

شود. حضور الدن می تواند به بهبود رشد و طعم خيار مساعدت نمايد. از کاشتن مريم گلی ، سيب زمينی و 
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سداب در مجاورت خيارها بپرهيزيد. گاهًا توصيه می گردد که خيار را در جوار بوته های گوجه فرنگی قرار 

 (. 2ر تأئيد نگرديده اند )ندهيد اّما تأثيرات منفی آنها بر همديگ

 

 ( :peach tree( درخت هلو )32

گياهانی نظير : انگور ، سير ، پياز و مارچوبه را می توان در مجاورت درختان هلو کاشت. حضور سير می 

تواند باعث فرار سرشاخه خوارهای هلو گردد که از مهمترين معضالت باغداران محسوب می شود. از کاشتن 

 (.2( در مجاورت درختان هلو بپرهيزيد )raspberryجه فرنگی و تمشک فرنگی )سيب زمينی ، گو

 

 ( : corn( ذرت )33

ذرت را غالبًا در همراهی با لوبياهای باالرونده و کدو تنبل کشت می نمايند لذا بدين ترتيب لوبياهای باالرونده 

ها نيز در سلطه بوته های کدو تنبل از ساقه های ذرت بعنوان قيم طبيعی بهره می گيرند و فضای بين رديف 

( علف های هرز عمل می کنند و بعالوه محيط را برای رشد و smootherبعنوان گياهان خفه کنندۀ )

گسترش ريشه های ذرت مهّيا می سازند. ذرت از گياهان ُپرتوقع نسبت به نيتروژن است لذا کاشت لوبياهای 

بيت ازت هوا در خاک سطحی به برخی از نيازهای ازته ذرت پاسخ باالرونده در همراهی با ذرت می تواند با تث

( نائل آيد. از کاشت ذرت در جوار کرفس و گوجه فرنگی win-winبرد ) -گويد و بدينگونه به شرايط برد

 (.2فوت اجتناب ورزيد ) 20حداقل تا فاصله 

رت قادر است بعنوان قيم ذرت می تواند از خسارت گياهان کوتاهتر حساس به وزش باد ممانعت ورزد. ذ

گياهان باالرونده عمل نمايد و از اين طريق فضای بيشتری را برای رشد مناسب تر در اختيارشان بگذارد. 

ذرت می تواند خيار را در مقابل بيماری پژمردگی باکتريايی محافظت نمايد. ذرت و گوجه فرنگی دارای آفات 

 (.3مشترکی می باشند )

 

 ( :fennel( رازيانه )34

رازيانه را نمی توان در همراهی با بسياری از گياهان بکار گرفت زيرا دارای برخی مواد آليلوپاتيک يا 

( می bolt( است که مانع رشد آنها گرديده وگياهان مزبور را وادار به بولتينگ )allelopathicدگرآسيب )

جاور است. شويد تنها گياهي است كه نمايد. خاصيت آليلوپاتيک رازيانه قادر به مرگ بسياری از گياهان م

تحمل همراهي با رازيانه را دارد. رازيانه از طريق برگ ها و گل هايش مي تواند به جذب برخي حشرات مفيد 

 از جمله موارد زير بپردازد :

 (syrphid flyمگس هاي سرفيد ) -الف

 (ladybugكفشدوزك ها ) –ب 

 ( tachninid flyمگس هاي شهدخوار ) –پ 

 (parasitoid waspزنبورهاي پارازيتوئيد ) –ت 

 ( hoverflyمگس هاي گل دوست ) –ث 

رازيانه بخوبي مي تواند باعث فرار كك ها شود. يك باور قديمي وجود دارد كه كاشت رازيانه در نزديكي النه 

عنوان سگ ها و آشيانه مرغ ها مي تواند باعث گريز كك ها گردد. از برگ هاي خشك رازيانه مي توان ب

 (. 2فراري دهنده مطمئن كك ها در آشيانه ها ، النه ها و طويله ها بهره گرفت )
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 ( :basil( ريحان سبز )35

در صورتيكه ريحان را به همراه گوجه فرنگي كشت نمايند ، بر ميزان رشد و طعم آن خواهند افزود. ريحان 

بخوبي سازگار است. كاشت ريحان مي تواند  همچنين با کاشت در جوار فلفل ها ، آويشن ، مارچوبه و اطلسي

( شود. گفته مي شود كه ريحان در فرار مگس ها و پشه ها نيز مؤثر است thripsباعث گريز تريپس ها )

 (.2وليكن از كاشتن ريحان در جوار "مريم گلي" و سداب خودداري ورزيد )

 

 ( :opal basil( ريحان بنفش )36

ا و خوشمزه است كه همچون ساير ريحان ها مي تواند به گريز كرم هاي از گياهان داروئي يكساله ، زيب

شاخدار موفق شود. ريحان بنفش را مي توان در جوار فلفل سبز ، آويشن ، مارچوبه و گل اطلسي كشت نمود 

 (.  2اّما از كاشتن آن در مجاورت سداب و مريم گلي خودداري ورزيد )

 

 ( :rhubarb( ريواس )37

همراهی با گياهان خانواده صليبيان بويژه کلم پيچ و کلم بروکلی می کارند تا باعث بهبود ريواس را در 

رشدشان گردد. حضور ريواس باعث ممانعت از خسارت مگس سياه بر لوبيا می شود. از ديگر گياهان همراه 

اشاره نمود  ( ، سير ، پياز و ُرزهاcolumbineريواس می توان به : "زبان در قفا" يا "تاج الملوک" )

بطوريکه حضور ريواس باعث فرار کنه عنکبوتی از پيرامون "زبان در قفا" می گردد. اسپری حاصل از 

( از aphicideجوشاندۀ برگ های ريواس حاوی "اگزاليک اسيد" است که می تواند بعنوان "شته کش" )

 (.2( ُرزها جلوگيری کند )blackspotعارضه لکه سياهی )

 

 ( :rosemary( ُرزماری )38

ُرزماری را در مجاورت گياهانی نظير : لوبيا ، کلم پيچ ، هويج و مريم گلی می کارند. ُرزماری می تواند باعث 

فرار : بيد کلم ، سوسک لوبيا و مگس هويج گردد. ُرزماری را از طريق قلمه ها در مناطق نسبتًا معتدله 

(zone 6( تا نسبتًا سرد کشت می کنند )ُرزماری م2 .)( ی تواند مگس کلم برگcabbage fly را گريزان )

 (.    3سازد )

 

 ( :parsnip( زردک )39

اين گياه را می توان در همراهی با : لوبيا بته ای ، سير ، هميشه بهار ، پياز ، فلفل سبز ، سيب زمينی و 

اه با گياهانی که خواهان تربچه کشت نمود. زردک نيازمند آبياری فراوان و منظم است بنابراين نبايد آنرا همر

بستر خشک تری هستند ، بکار گرفت. زردک نيز همانند ساير محصوالت ريشه ای سرمادوست پس از وقوع 

چندين يخبندان سبک دارای مزه شيرين تری می گردد زيرا در اين حالت مقادير زيادی از نشاسته اش تبديل به 

 (.  2قندها می شوند )

  

 ( :amaranth( زلف عروس )40

زلف عروس از جمله گياهان يكساله مناطق گرمسيري است كه نيازمند شرايط گرم و آفتابي جهت گلدهي مي 

( مطلوب است. برگ هاي زلف عروس بر sweet cornباشد. كاشت اين گياه در همراهي با ذرت شيرين )

فراهم مي سازند.  سطح زمين سايه اندازي مي كنند و شرايط مرطوبي را براي رشد ريشه هاي سطحي ذرت
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اين گياه ميزبان سوسك هاي خاكي است كه پريداتور آفات محسوب می شوند. از برگ هاي جوان و يا گياهچه 

 (.2( در ساالد بهره مي گيرند )microgreenهاي زلف عروس )

 

 ( :caraway( زيره سياه )41

لذا ريشه های عميق آن بخوبی در  از اين گياه می توان برای نرم کردن زمين های سفت و فشرده بهره گرفت

همراهی با گياهانی که ريشه های سطحی دارند ، سازگار هستند. زيره سياه سازگاری مطلوبی در همراهی با 

توت فرنگی دارد. کاشت و استقرار زيره سياه نيازمند دقت و تبّحر است. گل های زيره سياه باعث جذب 

( می شود. از کاشت زيره parasitic waspsريز پارازيتوئيد )بسياری از حشرات مفيد از جمله زنبورهای 

 (. 2سياه در مجاورت شويد و رازيانه خودداری ورزيد )

 

 ( :rue( سداب )42

( ، slug( پياز ، ليسه )maggotسداب می تواند باعث فرار آفاتی نظير : شته ها ، کک ها ، کرم ريشه )

( ، سوسک ژاپنی و بيد در ُرزها و تمشک فرنگی گردد. سداب را در همراهی با ُرزها ، snailحلزون )

اسطوقدوس و ميوه هايی مثل انجير ، تمشک فرنگی می کارند. چالندن برگ های سداب باعث آزادشدن بوی 

اب در ماليمی می گردد که بر سوسک ژاپنی مؤثر است و بعالوه موجب فرار گربه ها می شود. از کاشتن سد

مجاورت : خيار ، کلم پيچ ، ريحان و مريم گلی خودداری ورزيد. سداب دارای برگ هايی زيبا به رنگ 

خاکستری متمايل به آبی است لذا گاهًا بعنوان گياه زينتی نيز بکار می آيد. سداب خواهان رشد در محوطه های 

اد به ناراحتی های پوستی آزاردهنده ای آفتابگير است. سداب می تواند در اثر تماس با پوست بدن برخی افر

 (. 2منجر گردد )

 

 ( :soybean( سويا يا سوژا )43

اين گياه توانايی تثبيت نيتروژن هوا را در خاک دارد لذا سازگاری شايسته ای در همراهی با ذرت بروز می 

ش غذايی نسبتًا ( و سوسک ژاپنی می شود. اين گياه ارزchinch bugدهد. سويا موجب گريز "سن گندم" )

 (. 2زيادی دارد و در بسياری از نسخه های غذايی بويژه در مناطق شرق آسيا مصرف می گردد )

 

 ( :potato( سيب زمينی )44

سيب زمينی را در همراهی با : لوبيا بته ای ، کلم ها ، هويج ، کرفس ، ذرت ، کتان ، ترب کوهی ، نخود ، 

( می کارند. گياه قدومه dead nettle , lamiumری و پنجه کالغ )اطلسی ، هميشه بهار ، پياز ، گل جعف

(alyssum می تواند به ايجاد مالچ زنده در اطراف بوته های سيب زمينی بينجامد. از کاشتن برخی گياهان )

( ، کدو حلوايی ، آفتابگردان ، rutabagaبشرح : مارچوبه ، خيار ، کلم قمری ، کدو تنبل ، شلغم روغنی )

و رازيانه در مجاورت بوته های سيب زمينی اجتناب ورزيد. بوته های سيب زمينی و گوجه فرنگی را با شلغم 

( blightفاصله مناسبی از همديگر کشت کنيد زيرا می توانند باعث آلودگی يکديگر به بيماريهای بادزدگی )

باعث افزايش بيماری "باليت (. همچنين خيار ، گوجه فرنگی و تمشک فرنگی 2زودهنگام و ديرهنگام گردند )

 (.3فايتوفترايی" سيب زمينی می شوند )
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 ( :sweet potato( سيب زمينی شيرين )45

سيب زمينی شيرين مشابهتی با سيب زمينی معمولی ندارد زيرا بر خالف آن از خانواده پيچک های صحرايی 

يا سوالناسه شامل گوجه فرنگی و  محسوب می گردد درحاليکه سيب زمينی معمولی جزو خانواده بادمجانيان

فلفل می باشد. گياهان دارويی نظير : شويد و آويشن را می توان در مجاورت سيب زمينی شيرين کاشت. 

حضور مرزه می تواند باعث سردرگمی و گاهًا فرار سرخرطومی سيب زمينی شيرين گردد. سيب زمينی 

 , salsifyچغندر ، شلغم و شنگ فرنگی ) شيرين را می توان همراه با محصوالت ريشه ای نظير :

tragopogon کشت نمود. کاشتن لوبيا بته ای و سيب زمينی معمولی نيز در جوار سيب زمينی شيرين )

رايج است. کاشتن قدومه در مجاورت اين گياه می تواند زمينه ای برای ايجاد مالچ زنده باشد. در صورت 

دکی برای همراهی استفاده گردد. از کاشتن سيب زمينی شيرين در بکارگيری لوبيای رونده فقط از تعداد ان

جوار کدو حلوايی خودداری گردد زيرا رقابت شديدی با يکديگر از جهت گسترش برای کسب حداکثر نور 

 (.  2خواهند داشت )

 

 ( :garlic( سير )46

واند براي درختان سيب و كاشتن سير در مجاورت ُرزها به گريز شته ها منتهي مي گردد. كاشتن سير مي ت

گالبي و همچنين بوته هاي خيار ، نخود ، كاهو و كرفس سودمند باشد. كاشتن سير در سايه انداز درختان هلو 

 ( منتهي گردد. سير به تجميع سولفور مي پردازد. borersمي تواند به گريز سرشاخه خوارها )

كه قادر به جلوگيري بسياري از بيماري هاي سير را مي توان بعنوان قارچكش طبيعي محسوب داشت بطوري

 گياهي در باغچه ها مي باشد. 

عصاره و چای سير در صورتيكه بر سطح شاخه و برگ ها و يا سطح خاك پاشيده شوند ، توسط گياهان جذب 

 مي گردند و بصورت قارچكش سيستميك عمل مي نمايند.

( ، سوسك ژاپني ، الروهاي ريشه codling mothسير مي تواند باعث گريز آفاتي چون : ليسه سيب )

 ( ، حلزون ها و مگس ريشه هويج گردد. root maggotخوار )

پژوهشگران دريافته اند كه قرار دادن كپسول هاي سير در زير درختان ميوه مي تواند آنها را از خسارات 

فرار و حتي مرگ  درصد مي تواند باعث 6-8آهوان وحشي مصون نگهدارد. اسپري عصاره سير با غلظت 

 (. 2( گردد )fungus gnat( ، شته ها و پشه هاي قارچي )whiteflyمگس سفيد )

پشه هاي قارچي از دوباالني هستند كه شباهت زيادي به پشه ها دارند. الروهاي اينگونه پشه ها از قارچ ها 

 (. 8تغذيه مي كنند و ضمن فعاليت باعث فساد مواد آلي مي گردند )

 (. 3( بر بوته های گوجه فرنگی بکاهد )red spiderد از خسارت آفت کنه قرمز )سير می توان
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 ( :clover( شبدر )47

اين گياه سابقه ای طوالنی در کاربرد بعنوان کود سبز و همچنين گياه همراه دارد بطوريکه مناسبت زيادی 

يد زيادی منتهی می شود بويژه اينکه کاشت برای کاشت در سايه انداز انگورها دارد. کاشت شبدرها به فوا

( می گردد. کاشت شبدر woolly aphidشبدر در اطراف درختان سيب باعث جذب پريداتورهای شته ُکرکی )

بصورت بينابين با کلم پيچ باعث کاهش جمعيت شته کلم و کرم کلم از طريق تداخل کلنی آفات و افزايش تعداد 

 (.2ی شود)پريداتورهايی نظير سوسک خاکی م

 

 ( :turnip( شلغم )48

نخود به دليل قابليت تثبيت ازت هوا در خاک می تواند بعنوان يک گياه همراه مطلوب برای شلغم های طالب 

ازت مطرح گردد. کلم پيچ نيز برای همراهی شلغم ها توصيه می گردد زيرا شلغم از قابليت گريزاندن برخی 

ينی ، تربچه و ساير سبزيجات ريشه ای در مجاورت شلغم ها آفات برخوردار است. از کاشتن سيب زم

بپرهيزيد زيرا آنها بخوبی قادر به رقابت با شلغم ها بمنظور جذب عناصر غذايی هستند و نهايتًا باعث کاهش 

اندازه و راندمان محصول می گردند. از ديگر گياهانی که نبايد با شلغم ها کاشته شوند شامل : خردل و "زبان 

 (. 2( می باشند )larkspurفا" )در ق
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 ( :white geranium( شمعدانی سفيد )49

( قادر به فراخوانی سوسک ژاپنی برای تغذيه از شاخه و pelargoniumاين عضو جنس شمعدانی عطری )

 (.2برگ های سّمی خويش است که بدينطريق به مرگ اين حشرۀ خسارتزا منتهی می گردد )
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 ( :dillد )( شوي50

کاشتن شويد در جوار کلم پيچ باعث افزايش رشد و سالمتی آن می گردد. شويد را نبايد در مجاورت هويج ، 

( بکاريد. شويد مطلوب ترين وضعيت را در همراهی با lavenderزيره سياه ، گوجه فرنگی و اسطوقدوس )

هستند که به جذب حشرات مفيد از جمله  کاهو بروز می دهد. سرشاخه های گلدهندۀ شويد منبعی عالی از شهد

: مگس های گلدوست و زنبورهای پريداتور می پردازند. شويد می تواند تا حدودی سبب فرار شته ها و کنه 

تارعنکبوتی گردد. همچنين باعث فرار سن کدو می شود لذا اگر ُخرده های شويد را بر سطح بوته های کدو 

 ی گردد. پخش کنيد ، از خسارت آنها کاسته م

کاشتن شويد در همراهی با کاهو ، پياز ، کلم پيچ ، ذرت شيرين و خيارها سودمند است. شويد باعث جذب کرم 

( گوجه فرنگی می گردد لذا توصيه می گردد که از کاشتن شويد در مجاورت بوته hornwormشاخدار )

ا از جمله پروانه ُدم پرستوئی های گوجه فرنگی اجتناب ورزيد. در صورتيکه دوستدار تماشای پروانه ه

(swallowtail هستيد، می توانيد به کاشت محدود شويد در باغچه هايتان اقدام نمائيد تا با جلب اينگونه )

(. شويد با جذب زنبورهای مفيد به کنترل آفاتی 2پروانه ها به شرايط دلخواه جهت تماشای آنها نائل آئيد )

 (.3( کمک می نمايد )cabbagewormنظير الروهای برگخوار کلم پيچ )

 

 ( :gopher purge( فرفيون )51

" مي تواند باعث فرار موش هاي كور Euphorbia lathyrusفرفيون ها بويژه واريته اي با نام علمي "

(moles( "و ساير "جانوران نقب زن )gopher( گردد )2.) 
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 ( :chili , hotpepper( فلفل تند )52

دارای ترشحاتی هستند که از بيماری های فوزاريومی و ساير بيماری های منجر به  ريشه های اين گياه

پوسيدگی ريشه ها جلوگيری می نمايند لذا آنرا می توانيد در بسترهايی که چنين بيماری هايی شيوع يافته اند ، 

 کشت نمائيد. 

سايه همديگر قرار می گيرند و سطح زمانيکه بوته های آنرا بصورت متراکم با گياهان همراه بکارند آنگاه در 

خاک را مرطوب نگه می دارند و نياز کمتری به آبياری خواهند داشت لذا برای اين منظور از گياهانی نظير : 

( و باميه بهره می گيرند. از چای فلفل تند بعنوان اسپری ضد green pepperگوجه فرنگی ، فلفل سبز )

 آفات بهره می برند. 

همراهی با : خيارها ، بادمجان ، گوجه فرنگی ، باميه ، چغندر برگی ، کدو حلوائی و آنديو يا  فلفل تند را در

( کشت می کنند. فلفل تند را در مجاورت برخی گياهان داروئی نظير : endive , escaroleکاسنی فرنگی )

ها ، کلم بروکلی ، کلم پيچ ريحان ، آويشن ، جعفری و ُرزماری نيز می کارند. هيچگاه آنرا در مجاورت : لوبيا

 (.2، کلم گل ، کلم دکمه ای و رازيانه بکار نگيريد)

 

 ( :sweet pepper , bell pepper( فلفل دلمه ای )53

فلفل دلمه ای را می توان در مجاورت گوجه فرنگی ، جعفری ، ريحان ، شمعدانی ، هميشه بهار ، اطلسی ، 

ن همراه برای فلفل دلمه ای محسوب می شوند. کاشتن فلفل دلمه ای هويج و ُکما کشت نمود اّما پيازها بهتري

در جوار باميه می تواند از خسارت وزش باد بر ساقه های باريکش بکاهد. آنرا در کنار کلم قمری و رازيانه 

نکاريد. همچنين از کاشتن فلفل دلمه ای در مجاورت درختان زردآلو بپرهيزيد زيرا برخی از قارچ های سرايت 

 کننده آندو مشترک هستند. 

 -فلفل دلمه ای دارای ميوه هايی به رنگ های سبز ، نارنجی ، قرمز و زرد هستند لذا دارای مصارف خوراکی

زينتی می باشند و می توان آنها را فی مابين گياهان باغچه ای کشت نمود. اينگونه فلفل ها را در تمامی 

 (. 2نها بيشترين عطر و طعم را در مراحل بلوغ ظاهر می سازد )مراحل رشد ميوه ها برداشت می کنند اّما آ

 

 ( :southernwood( قيصوم )54

( را همراه با کلم پيچ می کارند. اين گياه Artemisia abrotanumگياه زينتی قيصوم با نام علمی "

ود. اين گياه چندساله رايحه ای مشابه ليمو به اطراف می پراکند. آنها را می توان از طريق قلمه ها تکثير نم

 (.2نياز به کوددهی ندارد و بصورت بوته ای رشد می يابد. قيصوم گياهی دلپذير و عاری از آفات است )
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 ( :tansy( کاسنی بری )55

" از خانواده "آستراسه" اصواًل گياهی سّمی با بوی tanacetum vulgare"کاسنی بری" با نام علمی "

ی بری" را می توان همراه با درختان ميوه ، ُرزها و تمشک فرنگی کشت نمود اّما توجه گردد تند است. "کاسن

که اين گياه قادر است بعنوان يک گياه مهاجم شيوع يابد. از "کاسنی بری" معمواًل بمنظور فراری دادن 

( sugar-type antsمورچه ها بهره می گيرند وليکن بيشترين تأثير را بر "مورچه های قند دوست" )

 بروز می دهد.
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گاهًا گلدان های حاوی "کاسنی بری" را در مجاورت درب گلخانه ها قرار می دهند تا مانع ورود حشرات پرنده 

، سوسک ژاپنی ، سوسک نواری خيار ، سن کدو ، موش و مورچه ها گردد. آويزان کردن دسته ای از برگ 

ه ها می تواند باعث گريز آفات پرنده از فضای اندرونی شود. قرار دادن های "کاسنی بری" در داخل گلخان

قطعات بريده شدۀ "کاسنی بری" بر سطح زمين عالوه بر ايجاد مالچ می تواند باعث افزايش پتاسيم خاک 

گردد. از رشد و تعليف "کاسنی بری" در محيط های پرورش حيوانات بشدت بپرهيزيد زيرا بسيار سّمی و 

 (. 2است )خطرناک 

 

 ( :lettuce( كاهو )56

بوته هاي كاهو را مي توان در جوار گياهاني نظير : چغندر ، كلم بروكلي ، لوبيا بته اي ، لوبيا رونده ، هويج 

، خيار ، پياز ، تربچه و توت فرنگي كشت نمود. كاهو بخوبي در شرايط سايه از جمله در جوار آفتابگردان 

شده است كه كاهو را در مجاورت شويد كشت نمايند اّما از كاشت كاهو در  رشد مي يابد. همواره توصيه

(. کاهو باعث فرار مگس 2نزديكي كلم پيچ خودداري گردد زيرا مانع رشد و طعم مطلوب كاهو خواهد شد )

 (.3( می گردد)earth fliesهای خاکی )

 

 ( :flax( كتان )57

( و روغن tanninيج كشت نمود. گياه مزبور داراي تانن )كتان را مي توان در همراهي با سيب زميني و هو

( است كه باعث رنجش سوسك كلرادو سيب زميني مي شود. كتان گياهي يكساله به ارتفاع linseedبزرك )

فوت با گل هايي به رنگ سفيد يا آبي است. اين گياه مي تواند به بذرافشاني و ماندگاري خودبخودي  4-1

(self sows( بپردازد )2 .) 
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 ( :pumpkin( کدو تنبل )58

کدو تنبل را در همراهی با : ذرت ، خربزه و کدو حلوايی می کارند. بعالوه از گياهان مشروحه ذيل نيز بهره 

 می گيرند:

 هميشه بهار برای فرار سوسک ها -الف

 الدن برای فرار سن ها و سوسک ها –ب 

 آويشن برای محافظت از برخی آفات –پ 

 (. 2ی بی اثر ساختن خسارت سن کدو )شويد برا –ت 

 

 

 
 

 

 

 ( :squash( کدو حلوايی )59

( ، icicle radishاين گياه را در همراهی با گياهانی نظير : لوبيا ، ذرت ، خيار ، "تربچه سفيد بلند" )

 ز :خربزه ، نعناع ، پياز و کدو تنبل کشت می کنند. برخی گياهان مفيد در همراهی کدو حلوايی عبارتند ا

 گل گاوزبان بواسطه فراری دادن کرم ها و همچنين بهبود رشد و طعم -الف

 هميشه بهار بواسطه گريزاندن سوسک ها –ب 

 الدن بخاطر فراری دادن سوسک و سن کدو –پ 

 آويشن بواسطه محافظت از آفات عمومی  –ت 

 ها شويد برای رماندن سن کدو بويژه از طريق پاشيدن قطعاتش بر سطح بوته  –ث 

 (.2در ضمن از کاشتن کدو حلوايی در مجاورت بوته های سيب زمينی خودداری گردد )
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کدوها دارای ريشه های عميق می باشند درحاليکه لوبياها ريشه های سطحی تری دارند. کدوها می توانند 

ها ( عمل نمايند و از رشد بسياری از آنsmothers weedsبعنوان گياهان خفه کنندۀ علف های هرز )

( عمل کنند و زمين را از کليه living mulchجلوگيری کنند. کدوها می توانند بعنوان يک مالچ زنده )

 (. 3مزايای مالچ ها برخوردار سازند )

 

 

 
 

 

 

 ( :castor bean , mole plant( كرچك )60

به كاشت  حضور بوته هاي كرچك مي تواند به گريزاندن موش كور و موش خانگي منتهي شود لذا همواره

آنها در باغچه هاي خانگي توصيه مي گردد. با انداختن يك بذر كرچك در مسير عبور و مرور موش كور مي 

 (.  2)هان سّمي و خطرناک محسوب مي گرددتوانيد باعث فرارشان گرديد. توجه داشته باشيد كه كرچك جزو گيا

 

 ( :celery( کرفس )61

نظير : لوبيا ، کلم پيچ ، تره فرنگی ، پياز ، اسفناج و گوجه فرنگی  کرفس را می توان در همراهی با گياهانی

( و گل daisy( ، گل مينا )cosmosکشت نمود. گل های زينتی سازگار با کرفس شامل : گل ستاره ای )

( aster( می باشند. از کاشت گياهانی چون : ذرت ، سيب زمينی و مينای چمنی )snapdragonميمون )

 (.2خودداری گردد ) در مجاورت کرفس
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 ( :broccoli( كلم بركلي )62

( ، hyssopكلم بروكلي را همراه با گياهانی نظير : ريحان ، لوبيا بته ای ، خيار ، شويد ، سير ، زوفا )

کاهو ، هميشه بهار ، نعناع ، الدن ، پياز ، سيب زمينی ، تربچه ، رزماری ، مريم گلی ، گوجه فرنگی و 

ی کارند. کاشت گياهانی نظير : کرفس ، پياز و سيب زمينی در مجاورت کلم بروکلی باعث ( مthymeآويشن )

بهبود طعم می شوند. اين گياه خواهان مقادير فراوان کلسيم است لذا همراه ساختن آن با گياهان کم نياز به 

اهميت و سودمندی  کلسيم نظير الدن و چغندر می تواند مطلوب باشد. کاشت الدن در جوار کلم بروکلی حائز

است. گياهان داروئی نظير : رزماری ، شويد و مريم گلی بواسطه رايحه متمايزی که دارند ، باعث فرار آفات 

( مثل : توت فرنگی ، خردل و سداب در مجاورت کلم foe plantsمی شوند. از کاشتن گياهان معاند )

 (.2بروکلی اجتناب ورزيد )
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 ( :collard , kale( کلم برگ )63

( مطرح گرديده است. كلم super foodكلم برگ در طي سال هاي اخير مجددًا بعنوان يك ماده غذايي برتر )

" شناخته مي شود ، منبعث Asia minorبرگ اصواًل از كلم پيچ وحشي كه در تركيه مي رويد و با عنوان "

گ ضمن برخورداري از عناصر غذايي اسالف خويش نسبتًا شيرين تر شده است. واريته هاي جديد كلم بر

هستند. کلم برگ را می توان همراه با : لوبيا ، ريحان ، خيار ، شويد ، سير ، گل زوفا ، کاهو ، نعناع ، 

 هميشه بهار ، الدن ، پياز ، سيب زمينی ، تربچه ، ُرزماری ، مريم گلی و آويشن کشت نمود اّما از کاشتن کلم

 (.2برگ در جوار انگورها ، سداب و "کاسنی بری" خودداری نمائيد )

 

 

 
 

 

 ( :cabbage( کلم پيچ )64

نباتاتی چون : کرفس ، شويد ، پيازها و سيب زمينی در زمره بهترين گياهان همراه با کلم پيچ هستند. کرفس 

درها در فواصل بين رديف های باعث بهبود رشد و سالمتی کلم پيچ می شود. هنگامی که اقدام به کاشت شب

 کلم پيچ می گردد آنگاه از جمعيت شته ها و کرم های برگخوار کلم کاسته می گردد زيرا بدينطريق : 

 بر تعداد سوسک های خاکی پريداتور افزوده می شود. -الف

 تداخلی در جمعيت آفات مختلف حاصل می گردد. –ب 
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بهبود رشد و طعم می شود. از کاشتن کلم پيچ به موازات گياهانی کاشتن گياه بابونه همراه با کلم پيچ باعث 

چون : توت فرنگی ، گوجه فرنگی ، فلفل ، بادمجان ، سداب ، انگورها ، کاهو و لوبيای پيچنده خودداری 

 (.2نمائيد )
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 ( :kohlrabi( كلم قمري )65

ياز ، آويشن ، مريم گلي و موسير كشت مي نمايند. كلم قمري كلم قمري را همراه با چغندر ، خيار ، نعناع ، پ

و چغندر به تكميل رشد همديگر مي پردازند آنچنانكه كلم قمري اقدام به تشكيل غده هايش در اليه فوقاني تر 

خاك سطحي مي نمايد. از كاشتن كلم قمري در جوار گياهاني چون : فلفل سبز ، توت فرنگي ، گوجه فرنگي و 

 (.2رونده خودداري ورزيد )لوبياي 
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 ( :lovage( ُكما )66

" apiaceae" از خانواده "levisticum officinaleگياه ُكما )كاشن ، انجدان رومي( با نام علمي "

موجب اصالح طعم و سالمتي اكثر گياهان همراه مي گردد. بوته هاي ُكما پناهگاه مناسبي براي سوسك هاي 

شند كه از آفات تغذيه مي كنند. اين گياه كه داراي اندامي نسبتًا بزرگ و طعمي مشابه كرفس است خاكي مي با

 (. 2( برخي باغچه ها و اراضي كوچك كشت مي گردد )backdrop، غالبًا بعنوان "پس زمينه" )

 

 

 
 

 

 

 ( :hemp( كنف )67

اجم گياهان خانواده صليبيان منتهي حضور بوته هاي كنف مي تواند به گريزاندن بسياري از سوسك هاي مه

 (.2گردد)

 

 ( : borage( گاوزبان اروپايی )68

گاوزبان را در همراهي با گوجه فرنگي ، كدو حلوايي ، توت فرنگي و بسياري از گياهان ديگر مي كارند. 

( cabbageworm( و كرم كلم )hornwormگاوزبان مي تواند باعث گريز برگخوار گوجه فرنگي )

( بشمار مي آيد. wasp( و زنبورهاي ريز )beeگاوزبان از بهترين گياهان براي جلب زنبوران عسل )گردد. 

كاشتن گاوزبان باعث افزايش عناصر معدني در خاك مي شود ضمن اينكه مي تواند از مواد افزودني مفيد به 
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،  Cر از ويتامين ( بحساب آيد. برگ هاي گاوزبان سرشاcompost pileتوده هاي در حال كمپوست شدن )

كلسيم ، پتاسيم و نمك هاي معدني هستند. گاوزبان ممكن است از طريق افزايش مقاومت به آفات و بيماري ها 

بتواند بر رشد گياهان مجاورش بيفزايد. بقاياي گاوزبان به تدارك مالچ مناسبي براي اغلب گياهان تبديل مي 

گر كمك نمايند بطوريكه نهايتًا بر تعداد و طعم ميوه هاي توت گردد. گاوزبان و توت فرنگي مي توانند به همدي

فرنگي افزوده خواهد شد. كاشتن گاوزبان در جوار بوته هاي گوجه فرنگي مي تواند بر مقاومت آنها نسبت به 

بيماري ها بيفزايد. گل هاي گاوزبان به مصارف دارويي مي رسند وليكن باقي گذاردن برخي از آنها مي تواند 

 (.2ث ماندگاري اين گياه يكساله شود)باع

 

 ( :comfrey( گاوزبان کامفری )69

" را گياهی حيرت انگيز می دانند زيرا بنحو بی symphytum offinaleگاوزبان کامفری با نام علمی "

سابقه ای به تجميع کلسيم ، فسفر و پتاسيم می پردازد. اين گياه از رشد در بسترهای مرطوب بهره می برد. 

شت گاوزبان کامفری در جوار درختان آواکادو و ساير درختان ميوه بسيار سودمند است. از آن در تهّيه کا

( برای جلب ليسه ها trap cropداروهای سنتی سود می جويند. گياه مذکور در استفاده بعنوان گياه تله )

ری را می توان برای موارد موفق است لذا کاشتن آن در اکثر باغچه ها ضرورت دارد. اسپری گاوزبان کامف

 زير استفاده نمود :

 فعال نمودن روند کمپوست سازی  -الف

 بهبود کيفيت علوفه ها –ب 

 (.2افزايش کودهای ميکرو  ) –پ 

 

 ( :stinging nettle( گزنه سوزآور )70

جلب " است و در urticaceae" از خانواده "urtica doicaگزنه سوزآور گياهي چندساله با نام علمي "

زنبورهاي عسل بسيار موفق است. گزنه سرشار از كلسيم و سيليكا مي باشد لذا اسپري عصاره اش باعث 

مقاومت گياهان نسبت به بيماري ها و بهبود بنيه آنان مي گردد. ُپرزهاي سطح برگ هاي گزنه حاوي اسيد 

 (.2فرميك هستند لذا در تماس با پوست باعث گزش مي شوند )

 

 ( :coriander( گشنيز )71

" است اّما زمانيکه به مرحله گلدهی و بذردهی می رسد cilantroگشنيز در مرحله رشد رويشی موسوم به "

" خوانده می شود. اين گياه که عضو خانواده چتريان می باشد ، برای فراری دادن آفات corianderبنام "

سيب زمينی کاربرد دارد. از چای ( و سوسک spider miteمضّری نظير : شته ها ، کنه تارعنکبوتی )

گشنيز می توان بصورت اسپری جهت کنترل کنه تارعنکبوتی بهره گرفت. از گشنيز در همراهی 

(companion( و همياری )partner با آنيسون يا باديان رومی ، زيره سياه ، سيب زمينی و شويد )

 (.2توصل می جويند )
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 ( :zinnia( گل آهار )72

ا باعث جلب "مرغان مگس خوار" می شود که از مگس های سفيد تغذيه می کنند. از واريته های اين گياه زيب

رنگارنگ گل آهار می توان بعنوان گياه تله برای جلب سوسک ژاپنی بهره گرفت. گل آهار قادر به جذب 

 (.2زنبورهای عسل و ساير حشرات گرده افشان می باشد )

 

 ( :petunia( گل اطلسی )73

وته های اطلسی می تواند باعث گريز سوسک مارچوبه ، زنجره ها ، برخی شته ها ، کرم گوجه حضور ب

فرنگی ، سوسک مکزيکی لوبيا و بسياری از آفات معمولی باغچه ها گردد. از گوجه فرنگی می توان بعنوان 

ان بصورت يک گياه همراه مناسب برای گل اطلسی نام برد. از چای حاصل از برگ های گل اطلسی می تو

 (.2اسپری بر ضد آفت سن بهره گرفت )

 

 ( :French & mexican marigold( گل جعفري )74

" از خانواده "آستراسه" اقدام به ترشح موادي از طريق taget patulaگل جعفري فرانسوي با نام علمي "

ن در بسياري از اراضي از ريشه هايش مي نمايد كه مي تواند تمامي نماتدهاي پيرامون را نابود سازد. بنابراي

طريق كاشتن گل جعفري فرانسوي به كنترل نماتدهاي خاك اقدام مي كنند. هرگاه به كاشتن آن در اطراف بوته 

هاي گوجه فرنگي مبادرت ورزيد ، باعث فرار مگس سفيد مي گردد لذا كاربرد زيادي در گلخانه ها دارد زيرا 

متنفر هستند. از كاشتن اين گياه در مجاورت بوته هاي لوبيا مگس هاي سفيد از بوئيدن گل جعفري بسيار 

 خودداري ورزيد.

" از جمله گياهان موفق در فرار حشرات مي باشند وليكن taget minutaگل جعفري مكزيكي با نام علمي "

( است. اين bind weedقادر به مضمحل ساختن ريشه هاي برخي علف هاي هرز از جمله پيچك صحرايي )

اراي اثرات علف كشي بر برخي گياهان مجاورش از جمله لوبيا و كلم پيچ مي باشد. گل جعفري مكزيكي گياه د

 (. 2مي تواند سوسك مكزيكي لوبيا و خرگوش هاي وحشي را فراري دهد )
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 ( :costmary( گل حنا )75

باشد که حضورش در فوت و از خانواده کمپوزيته يا آستراسه می  2-3گل حنا گياهی چندساله به ارتفاع 

 (. 2( می گردد )mothsهمراهی با گياهان باعث فرار بيدها )

 

 ( :chrysanthemum( گل داوودی )76

گل داوودی می تواند به نابودی نماتدهای ريشه گياهان بينجامد. از گل های داوودی برای قرون متمادی 

( بهره می گرفتند. واريته داوودی گل pyrethrumبعنوان آفتکش گياهی از جمله تهّيه سم "پيريتريوم" )

 (.2سفيد به گريزاندن سوسک ژاپنی اشتهار دارد )

 

 ( :larkspur( گل زبان درقفا )77

( است كه به جذب سوسك ژاپني تمايل delphiniumگل زبان در قفا از گياهان يكساله خانواده "ديلفينيوم" )

بزودي مي ميرد. گياه زبان درقفا براي انسان نيز سّمي و دارد لذا آفت مزبور پس از تغذيه از اين گياه سّمي 

 (.2كشنده است )

 

 ( :hyssop( گل زوفا )78

"گل زوفا" را در همراهي با كلم پيچ و انگورها مي كارند تا باعث فرار "بيد كلم" و كك هاي گياهي گردد. از 

ح شماره يك زنبورها بشمار مي آيد كاشتن "گل زوفا" در نزديكي تربچه ها خودداري ورزيد. "گل زوفا" ترجي

لذا زنبورداران به ماليدن آن بر سطح كندوها مي پردازند تا زنبوران را تشويق به برگشتن به كندوهايشان 

نمايند. اين گياه نظير ساير گياهان خانواده نعنائيان از خصيصه تهاجمي بهره نمي برد لذا آنرا مي توان در 

 (.2ت )سيستم كاشت بينابين بكار گرف

 

 ( :geranium( گل شمعداني )79

كاشتن شمعداني موجب فرار كرم كلم و سوسك ژاپني مي شود لذا آنرا در اطراف گياهاني چون : انگورها ، 

ُرزها ، ذرت ، گوجه فرنگي ، فلفل سبز و كلم پيچ مي كارند. شمعداني مي تواند سبب منحرف ساختن هجوم 

( ويروس هاي عامل بيماري "پيچيدگي برگ هاي carrierامل )( گردد كه حleafhoppersزنجره ها )

 (.2( هستند )curly topانتهايي" يا "كرلي تاپ" )

 

 ( :dahlia( گل کوکب )80 

( است که دارای گل های درشت تا اندازه يک tuberousکوکب از جمله گياهان يکساله زينتی و غده ای )

 (. 2اعث فرار نماتدهای خاک گردد )بشقاب می باشد و حضور بوته هايش می تواند ب

 

 ( :nasturtium( گل الدن )81

از الدن ها مي توان در همراهي با بسياري از گياهان بهره گرفت لذا آنرا در جوار : تربچه ، كلم ها و خردل 

مي كارند تا باعث فرار : شته ها ، سن كدو ، سوسك نواري كدو و همچنين بهبود رشد و طعم گياهان گردد. 

الدن ها را مي توان در جوار بوته هاي گوجه فرنگي ، كلم پيچ ، خيار و همچنين درختان ميوه كشت نمود. 

( ، مگس سفيد ، سوسك خيار و بسياري ديگر از آفات woolly aphidآنها موجب فرار شته هاي كركدار )
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بويژه شته سياه بهره گرفت كه كدوئيان مي شوند. از الدن ها مي توان بعنوان يك گياه تله براي جلب شته ها 

البته الدن زرد كارآيي بيشتري از اين جهت بروز مي دهد لذا غالبًا توصيه مي گردد كه بخشي از باغچه ها را 

به كاشت الدن ها اختصاص دهند. الدن ها بخوبي در خاك هاي فقير و با حداقل رطوبت رشد مي يابند. بسياري 

هاي الدن در اطراف طوقه درختان ميوه مي نمايند تا سبب فرار سن ها  از باغداران اقدام به كاشتن بوته

گردند. پژوهش ها نشان مي دهند كه الدن ها باعث جلب حشرات پريداتور مي گردند. الدن هيچگونه تأثيري بر 

طعم و مزه ميوه ها برجا نمي گذارد. يكنوع از الدن ها موسوم به واريته آالسكا داراي برگ هاي دو رنگ 

سبز است. برگ ها ، گل ها و بذور الدن ها جنبه خوراكي دارند و از آن ها بويژه در ساالدها بهره مي  -سفيد

 (.2گيرند )

الدن می تواند موجب بازداشتن سرخرطومی خيار گردد و مأمنی برای سوسک ها و عنکبوت های مفيد باشد. 

 (.3نبورها به گرده افشانی کدوها کمک نمايند )گياهان گلدهنده ای نظير الدن ها می توانند از طريق جلب ز

 

 

 
 

 

 ( :sweet alyssum( گل مرواريد )82

بذور گل مرواريد را در مجاورت گياهانی بکاريد که در معرض هجوم شته ها قرار دارند. گل های اين گياه 

در مرحله گلدهی باعث جذب مگس های گلدوست می شود که از الروهای شته ها تغذيه می کنند. گل مرواريد 

باعث جلب زنبوران عسل می گردد که می توانند به گرده افشانی درختان ميوه کمک نمايند. گل مرواريد 

 (. 2( باعث ايجاد پوششی سبز در سال های متمادی گردد )ressedبخوبی می تواند با بذرريزی مداوم )
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 ( :catnip( گل نپتون )83

( lamiaceae" از خانواده "نعناعيان" )nepeta catariaنام علمی "کاشتن گل نپتون يا علف گربه با 

 سبب گريزاندن آفات زير می گردد :

 (flea beetleکک ها ) -الف

 (aphidsشته ها ) –ب 

 ( Japanese beetleسوسک ژاپنی ) –پ 

 ( squash bugسن کدو ) –ت 

 (antsمورچه ها ) –ث 

 (weevilsسرخرطومی ها ) –ج 

نپتون را در آب بخيسانند سپس محلول حاصله را بر روی گياهان بيفشانند ، باعث رماندن در صورتيکه گل 

 (.2کک های گياهی می گردد )

 

 

 
 

 

 

 ( :morning glory( گل نيلوفر )84

" باعث convolvuluceae" از خانواده "Ipomoea purpureaگياه نيلوفر يا پيچك با نام علمي "

. نيلوفر از جمله گياهاني است كه با توليد ساقه هاي روندۀ يكساله مي جلب مگس هاي گل دوست مي گردد

 (.  2تواند سريعًا سطح خاك يا اشياء را بپوشاند )
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 ( :marigold( گل هميشه بهار )85

" از خانواده "آستراسه" داراي اعتبار زيادي در فراري calendula officinalsاين گياه با نام علمي "

همچنين خاك را از وجود نماتدهاي خسارتزا مبرا مي سازد. اين گياه از جمله واريته هاي دادن آفات است و 

معطر محسوب می گردد. از جنبه هاي منفي حضور اين گياه مي توان به جلب ليسه ها و كنه تارعنكبوتي 

گل هميشه بهار و گياه جعفری می توانند موجب فرار سرخرطومی مارچوبه  (.2اشاره نمود )

(asparagus beetleگردند )(3.) 

 

 

 
 

 

 ( :buckwheat( گندم سياه )86

( به تجميع کلسيم می پردازد. از گندم سياه بعنوان گياه polygonaceaeاين عضو خانواده "هفت بند" )

( استفاده می کنند. گندم سياه دارای green manure( و برای توليد کود سبز )cover cropپوششی )

کم عمقی است که برای بسياری از حشرات مفيد جذاب است بگونه ای که اينگونه  غنچه های سفيد رنگ

( و ساير حشرات آفت خواهند aphids( ، شته ها )mitesحشرات باعث کنترل يا پارازيته کردن کنه ها )

 شد.

 حشرات مفيدی که توسط گندم سياه جلب می شوند عبارتند از :

 "syrphidaeز خانواده "( اhover fliesمگس های گلدوست ) -الف

 (predatory waspeزنبورهای پريداتور ) –ب 

 ( minute pirate bugsسنک های شکاری ) –پ 
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 (insidious flower bugsسنک های گل زيست ) –ت 

 ( tachid fliesمگس های شکاری ) –ث 

 ( lady beetlesکفشدوزک ها ) –ج 

 

کاشت آغاز گردد و تا هفته دهم تداوم يابد. گندم سياه قادر گلدهی گندم سياه ممکن است از هفته سّوم پس از 

( است که غالبًا قابليت دسترسی توسط ساير minor nutrientsبه جذب فسفر و برخی عناصر ميکرو )

گياهان را ندارند. اينگونه عناصر پس از پوسيدن بقايای گندم سياه در محيط اطراف پخش می شوند و در 

( گندم سياه باعث نرم و ترد شدن خاک fine rootsار می گيرند. ريشه های نازک )دسترس گياهان بعدی قر

 (. 2سطحی می گردند بگونه ای که به آسانی قابل شخم زدن خواهند بود )

 

 ( :horehound( گندناي كوهي )87

هاي  " همانند ساير اعضاي خانواده نعنائيان داراي گلmarrubium vulgareگندناي كوهي با نام علمي "

" و مگس هايي Icheumonid" و "Braconidبسيار ريزي است كه باعث جلب زنبورهاي ريز نظير : "

" مي گردد آنچنانكه فرم هاي الروي آنها به تغذيه يا پارازيته كردن ساير Tachnid" و "Syridنظير : "

 آفات مي پردازند.

ستند ، بخوبي رشد و نمو مي يابد بگونه اي كه گندناي كوهي در مناطقي كه بسياري از گياهان قادر به رشد ني

حتي در زمستان هاي سخت بقاء مي يابد. اين گياه در طي يك فصل طوالني به گلدهي مي پردازد كه حاصل آن 

به جذب حشرات مفيد مي انجامد. حضور گندنای كوهي بعنوان گياه همراه به تحريك گلدهي و ميوه دهي در 

 (.2مي نمايد )فلفل ها و گوجه فرنگي كمك 
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 ( :tomato( گوجه فرنگی )88

گوجه فرنگی را در همراهی با گياهانی نظير : مارچوبه ، ريحان ، لوبيا ، هويج ، کرفس ، موسير ، خيار ، 

 , sow thistleسير ، کاهو ، هميشه بهار ، نعناع ، پياز ، الدن ، جعفری ، نخود ، فلفل و شيرتيغک )

sonchus .موارد همراهی ثمربخش گياهان مختلف با گوجه فرنگی عبارتند از :( کشت می کنند 

ريحان می تواند موجب فرار مگس ها و پشه ها شود و همچنين سبب بهبود رشد و طعم گوجه فرنگی  -الف

 گردد.

کاشت همراه گياهانی نظير : پونه فرنگی ، موسير و نعناع موجب بهبود سالمتی و طعم گوجه فرنگی  -ب 

 گاوزبان سبب گريز کرم گوجه فرنگی و افزايش رشد و طعم آن می شود.  -د. پ خواهند ش

 (.2شويد باعث افزايش رشد و سالمتی گوجه فرنگی می گردد ) -ت 

 موارد عدم سازش گياهان در همراهی با گوجه فرنگی عبارتند از : 

 ذرت و گوجه فرنگی توسط الروهای يکسانی خسارت می بينند. -الف

 ری موجب بازماندگی رشد گوجه فرنگی ها می شود.کلم قم –ب 

بوته های گوجه فرنگی را با فاصله مناسب از سيب زمينی بکاريد زيرا جملگی دچار بيماری بادزدگی  –پ 

 ديررس و زودرس می شوند.

 از کاشت گوجه فرنگی در مجاورت : زردآلو ، شويد ، رازيانه ، کلم پيچ و کلم گل خودداری ورزيد. –ت 

از کاشتن بوته های گوجه فرنگی در کانوپی درختان گردو بپرهيزيد زيرا دچار پژمردگی خواهند شد که  –ث 

اين موضوع بواسطه حضور گسترده عامل بيماری پژمردگی گوجه فرنگی در سايه انداز درختان گردو می 

 باشد.

ری بر طعم آن نخواهد ا تأثي( هويج شود اّمstuntگوجه فرنگی می تواند باعث بازماندگی رشد ) -ج 

 (.2)داشت

ماده سوالنين موجود در گوجه فرنگی موجب محافظت مارچوبه ها از آفت سرخرطومی مارچوبه می شود. 

حضور ماده سوالنين در گياهان خانواده بادمجان می تواند موجب بازداشتن و منصرف شدن هجوم الروهای 

 (.3"بيد پشت الماسی" به بسياری از گياهان گردد )

 

 ( :four-o`clock( الله عباسي )89

حضور الله عباسي مي تواند به جذب سوسك ژاپني براي تغذيه از شاخه و برگ هايش بينجامد درحاليكه آنها 

براي آفت مذكور بسيار سّمي و كشنده هستند. توّجه داشته باشيد كه اندام هاي الله عباسي براي انسان ها و 

ين آنها را از دسترس حيوانات خانگي گرسنه و كودكان بازيگوش دور حيوانات نيز سّمي هستند بنابرا

متر است كه بصورت بوته اي رشد  2-3نگهداريد. الله عباسي از جمله گياهان يكساله زينتي زيبا با ارتفاع 

 (.2مي كند )

 

 ( :beans( لوبياها )90

اك كمك نمايند لذا شرايط را براي رشد تمامي لوبياها قادرند تا از طريق تثبيت نيتروژن هوا به حاصلخيزي خ

گياهاني كه متعاقب لوبياها كاشته خواهند شد ، مهّيا مي سازند. لوبياها سازگاري بسياري با هويج ، كرفس ، 

چغندر برگي ، ذرت ، بادمجان ، نخود ، سيب زميني ، صليبيان ، چغندر ، تربچه ، توت فرنگي و خيار دارند. 

بي براي گياهان پُرتوقع به ازت از جمله ذرت و غالت هستند زيرا نيتروژن تثبيت شده لوبياها گزينه هاي مناس



173 
 

( ، ذرت شيرين و haricot beansپس از پوسيدن بقاياي لوبياها به زمين افزوده مي گردد. لوبيا سفيد )

باعث گريز  (savoryخربزه ها نيز از جمله تركيبات مناسب گياهان همراه با لوبيا بشمار مي آيند. مرزه )

( مي شود و بر رشد و طعم لوبياها مي افزايد. از كاشتن لوبياها در مجاورت bean beetleسوسك لوبيا )

 ( خودداري ورزيد.alliumsپيازها )

 بعالوه رعايت موارد زير جهت كاهش گسترش بيماري هاي گياهي مشترك ضرورت دارند :

 بودن سطح شاخه و برگ هاعدم برداشت محصول لوبيا در طي دوره مرطوب  -الف

 عدم اجراي عمليات داشت در ضمن مدت مرطوب بودن سطح شاخه و برگ ها -ب 

 (.2رعايت عدم افتادن بوته هاي لوبيا بر سطح ساير گياهان زراعي مجاور ) –ب 

 , bushکاشت گياهانی نظير توت فرنگی و خيار می تواند در جوار نباتاتی نظير لوبيای بته ای يا پاکوتاه )

dwarf بسيار مطلوب باشد. لوبياها قادر به فراردادن سوسک کلرادو سيب زمينی هستند که اغلب به )

 (. 3بادمجانيان نيز حمله ور می گردد )

 

 ( :asparagus( مارچوبه )91

مارچوبه سازگاري بسياري با : شويد ، گشنيز ، هويج ، گوجه فرنگي ، جعفري ، ريحان ، گاوزبان كامفري و 

ان خانواده آفتابگردان بويژه "هميشه بهار" دارد اّما از كاشت مارچوبه در همراهی با گياهاني مثل : پياز گياه

 (.2، سير و سيب زميني پرهيز گردد )
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 ( :marjoram( مرزنگوش )92

مرزنگوش يا مرزنجوش از جمله گياهان همراه براي افزايش طعم سبزيجات و گياهان دارويي است. البته 

 (. 2اريته اي از آن موسوم به مرزنگوش شيرين داراي رواج بيشتري مي باشد )و

 

 ( :savory( مرزه )93

مرزه را در کنار بوته های لوبيا و پياز می کارند تا باعث بهبود رشد و طعم آنها گردد. مرزه را در مجاورت 

بيد کلم ، سوسک مکزيکی لوبيا سيب زمينی شيرين نيز کشت می کنند. مرزه باعث منصرف شدن آفاتی مثل : 

، سرخرطومی سيب زمينی شيرين و شته سياه از تهاجم به گياهان اطراف می گردد. اين گياه در دوره گلدهی 

 (. 2باعث جلب زنبوران عسل می شود )

 

 ( :sage( مريم گلی )94

و هويج می کارند تا باعث فرار مريم گلی را همراه با گياهانی نظير : کلم بروکلی ، کلم گل ، ُرزماری ، کلم پيچ 

آفاتی مثل : بيد کلم ، سوسک ها ، کک ها و مگس هويج شود. از کاشتن مريم گلی در مجاورت گياهانی چون 

: خيار ، پياز و سداب خودداری ورزيد. گل های مريم گلی باعث جلب حشرات مفيد می شوند ضمن اينکه 

 (. 2جلوۀ زيبايی نيز به محيط می بخشند )

 

 ( :chiveموسير ) (95

کاشتن موسير در جوار هويج و گوجه فرنگی باعث بهبود رشد و طعم آنها می گردد. از موسير می توان در 

همراهی با گياهانی نظير : سيب ، هويج ، گوجه فرنگی و صليبيان )کلم بروکلی ، کلم پيچ ، خردل( بهره 

( را از هجوم شته mumsابگردان و گل داودی )گرفت. کاشتن موسير می تواند بوته های گوجه فرنگی ، آفت

( هويج می گردد. کاشتن rust flyها محافظت دارد. موسير باعث گريز سوسک ژاپنی و مگس زنگار )

( و در صورت کاشتن در ميان ُرزها از شيوع scabموسير در بين درختان سيب از بروز بيماری جرب )

می نمايد وليکن برای کنترل بيماری های مذکور بايد حداقل ( ُرز جلوگيری black spotبيماری لکه سياه )

سه سال به کاشت متوالی موسير اقدام گردد. پاشيدن چای موسير بر سطح بوته های خيار و انگور فرنگی 

(gooseberry( می تواند از بروز سفيدک پودری )powdery mildew( و سفيدک ُکرکی )downy 

mildewجاورت لوبيا و نخود اجتناب شته باشيد که از کاشتن موسير در م( جلوگيری نمايد. توجه دا

 (. 2)ورزيد
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 ( :peas( نخودها )96

بوته های نخود قادر به تثبيت نيتروژن هوا در خاک هستند. نخود را می توان همراه با : لوبيا بته ای ، لوبيا 

، بادمجان ، جعفری ، سيب زمينی زودرس ،  ( ، خيارchicoryرونده ، هويج ، کرفس ، ذرت ، کاسنی )

تربچه ، اسفناج ، توت فرنگی ، فلفل دلمه ای يا شيرين ، گوجه فرنگی و شلغم کشت نمود. از کاشتن نخودها 

( خودداری gladiolus( ، انگورها ، پياز ، سيب زمينی ديررس و گاليول )chiveدر مجاورت موسير )

 (.2نمائيد )

 (. 3ا می توانند با تثبيت نيتروژن هوا در خاک به افزايش محصول کلم گل کمک نمايند )بوته های نخود و لوبي

 

 

 ( :lamium( نعناع فرنگي )97

حضور نعناع فرنگي مي تواند به فرار سوسك سيب زميني كه از بزرگترين معضالت بسياري از باغداران است 

 (.2، كمك نمايد )
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 ( : peppermint( نعناع فلفلی )98

کاشتن نعناع فلفلی موجب گريز "بيد سفيد کلم" ، شته ها و کک ها می شود. اين گياه حاوی ماده ای موسوم 

( است که باعث فرار بسياری از حشرات می گردد درحاليکه برخی ديگر نظير mentholبه "منتول" )

اي تازه يا خشك نعناع فلفلي زنبوران عسل و حشرات مفيد را به سمت خويش جلب می کند. قرار دادن ساقه ه

(peppermint" با نام علمي )menta piperita( 2" مي تواند باعث فرار موش هاي خانگي گردد.) 
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 ( :mint( نعناع معمولی )99

حضور بوته هاي نعناع معمولی مي تواند به فرار : بيد سفيد كلم ، مورچه ها ، جوندگان ، كك ها و شته ها 

به سالمتي بوته هاي كلم پيچ و گوجه فرنگي بينجامد. با كاشتن قلمه هاي نعناع مي توان به  كمك نمايد. ضمنًا

ايجاد نوعي مالچ زنده در فواصل گياهان خانواده صليبيان مبادرت ورزيد. گل هاي نعناع مي توانند مگس هاي 

نعناع كشانيده مي گردند.  گلدوست و زنبورهاي پريداتور را جلب نمايد. كرم هاي خاكي نيز به سمت ريشه هاي

 (.2مراقب باشيد كه نعناع از جمله گياهان چندساله مهاجم بشمار مي آيد )

 

 

 
 

 

 

 

 ( :watermelon( هندوانه )100

معمواًل بوته های هندوانه را در فاصله بين رديف های ذرت می کارند. هندوانه را می توان با گياهانی نظير : 

ردان ، کدو حلوايی ، خيار ، کدو تنبل و تربچه کشت نمود. گياهان ارجح در ذرت ، نخود ، الدن ، آفتابگ

 همراهی با هندوانه عبارتند از :

 الدن قادر به فراری دادن سن ها و سوسک ها می باشد. -الف

 (.  2آويشن می تواند موجب حفاظت بوته های هندوانه از آفات عمومی گردد ) –ب 

 

 ( :carrot( هويج )101

( با : کاهو ، پيازها و گوجه فرنگی است اّما از کاشت شويد و زردک در palگياهان سازگار ) هويج از

( می توان برای محافظت از سبزيجات flax oilمجاورت هويج خودداری نمائيد. از روغن کتان يا بزرک )

اد اشکال می ريشه ای در مقابل بسياری از آفات بهره گرفت. کاشت گوجه فرنگی در همراهی با هويج ايج

( هويج ميشود اّما تأثيری بر طعم آن ندارد. stuntنمايد زيرا حضور گوجه فرنگی سبب بازماندگی رشد )
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 leek(. هويج باعث انصراف هجوم "بيد تره" )2هويج می تواند به بيماری زردی گل مينا مبتال گردد)

moth( می شود )3.) 

 

 ( :alfalfa( يونجه )102

با ريشه هاي عميق است كه قادر به تثبيت نيتروژن هوا در خاك مي باشد. يونجه به  يونجه گياهي چندساله

تجميع عناصرغذايي نظير: آهن ، منزيم ، پتاسيم و فسفر از اليه های زيرين خاک مي پردازد. ريشه هاي 

يرا ( يونجه موجب تحمل گياه در برابر خشكي است. يونجه خاك ها را اصالح مي نمايد زtaprootراست )

اليه هاي رس زيرين را مي شكند بطوريكه قدرت نفوذ ريشه ها در داخل اليه سنگ بستر را دارد فلذا آنرا 

( مي دانند. يونجه آفات و بيماري هاي عديده اي ندارد و با tenacious plantگياهي مستحكم و استوار )

 (. 2حداقل آبياري و يا بارندگي بقاء مي يابد )

 

 

 

 

 اشت گياهان همراه :چارت راهنمای ک
مطالب اين چارت از طريق تجميع تجربيات ، توصيه ها ، فرهنگ عامه و مقاالت علمی حاصل آمده اند لذا از 

آن می توان بعنوان يک راهنما و دستورالعمل کلی برای کاشتن سبزيجات ، گياهان داروئی ، گل ها و ميوه ها 

که بمرور با سعی و تالش بر تجربيات خويش بيفزائيد تا به  در باغچه ها بهره گرفت. بهرحال توصيه می گردد

موفقّيت های قاطع تری دست يازيد و مطمئن باشيد آنگاه به موفقيت های بيشتری نائل می گرديد که بر دانش 

 (.6کشاورزی خويش در مورد داليل بهره گيری از گياهان همراه بيش از پيش اضافه سازيد )

 

 a (5،6 »:)گل ها  –مراه ( فهرست گياهان ه1جدول»

 

 گياهان ناسازگار گياهان سازگار گياه اصلی

 لوبيا بادمجان ، فلفل سبز ، سيب زمينی marigold هميشه بهار

خيار ، کلم برگ ، فلفل سبز ، لوبيا  nasturtium الدن

 ، کدو حلوايی ، کدو تنبل 

--- 

 --- خربزه ، کدو حلوايی ، کدو تنبل sunflower آفتابگردان
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 b (7 »:)گل ها  –( فهرست گياهان همراه 2جدول»

 

 اجتناب از فراردهنده جلب كننده گياهان همراه نام فارسي

سوسک ژاپنی ،  --- ُرز ، ذرت ، انگور ، فلفل شمعدانی

 زنجره ها

گوجه فرنگی ، 

تنباکو ، 

 بادمجانيان

کدوئيان ، صليبيان ، کاهو ،  لوپن

ی ، مرزه ، شويد ، ُرزمار

 توت فرنگی

گوجه فرنگی ،  --- زنبور عسل

ساير 

 بادمجانيان

هميشه 

 بهار

گوجه فرنگی ، فلفل ، 

 کدوئيان ، صليبيان

نماتدها ، زنجره  حلزون

 چغندر

--- 

کدوئيان ، لوبيا ، گوجه  الدن

فرنگی ، درخت سيب ، 

 صليبيان ، تربچه

شته ، لوپر کلم ،  حشرات پريداتور

سن کدو ، مگس 

وسک سفيد ، س

 خيار

 کلم گل ، تربچه

زنجره ، سوسک  --- مارچوبه ، کدو تنبل اطلسی

ژاپنی ، شته ، 

سوسک 

 مارچوبه

--- 

 --- شته ها --- ذرت ، گوجه فرنگی آفتابگردان

لوبيا ، کدوئيان ، ُرزها ،  کاسنی بری

 ذرت ، تمشک فرنگی

کفشدوزک ، 

 زنبورعسل

مورچه قنددوست 

،سوسک ژاپنی ، 

سوسک نواری 

ار ، موش خي

خانگی ، سن 

کدو ، حشرات 

 پرنده

--- 

 --- مگس سفيد --- لوبيا ، گوجه فرنگی ، فلفل گل آهار

سن شکاری ،  پنبه يونجه

کفشدوزک ، 

زنبورهای 

 پارازيتوئيد

 --- سن بدبو

درخت 

 گردو

 --- --- --- توسکا
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 (:«5،6بوته ها و درختان مثمر ) –( فهرست گياهان همراه 3جدول»

 

 گياهان ناسازگار گياهان سازگار اصلی گياه

 --- هويج ، شويد blackbery شاتوت

 کلم برگ ، تربچه نخود ، لوبيا ، شاتوت grape انگور

ذرت ، چغندر ، تربچه ، آفتابگردان ، هميشه  melons خربزه ها

 بهار ، الدن ، آويشن ، کدو تنبل ، کدو حلوايی

 سيب زمينی

زبان ، هلو ، لوبيا ، کاهو ، پياز ، اسفناج گاو strawberry توت فرنگی

 ، آويشن

 کلم برگ
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 a (5،6»:)گياهان داروئی  –( فهرست گياهان همراه 4جدول»

 

 گياهان ناسازگار گياهان سازگار گياه اصلی

 آنيسون 

 )باديان رومی(

anise گشنيز --- 

 --- گوجه فرنگی basil ريحان

 --- ل سبز ، گوجه فرنگیفلف Bee balm پونه

 --- توت فرنگی ، کدو حلوائی ، گوجه فرنگی borage گاوزبان 

 رازيانه نخود caraway زيره سياه

 گل نپتون 

 )سنبل بری(

catnip فلفل سبز ، بادمجان ، شلغم --- 

 نخود ، لوبيا هويج ، گوجه فرنگی ، ُرز ، انگور chive موسير

 / Cilantro گشنيز

 coriander  

 رازيانه نخود ، اسفناج ، لوبيا

هويج ، کلم  خيار ، کاهو ، پياز  Dill شويد

برگ ، گوجه 

 فرنگی

 گشنيز --- fennel رازيانه

ُرز ، کلم برگ ، گوجه فرنگی ، بادمجان ،  garlic سير

 تمشک فرنگی

 لوبيا ، نخود

 --- سيب زمينی horseradish ترب کوهی

 Lemon بادرنجبويه

balm 

گل ، کلم دکمه ای ، کلم بروکلی ، کلم کلم 

 برگ ، شلغم ، شلغم روغنی

--- 

 --- گوجه فرنگی ، کلم برگ mint نعناع

 --- گوجه فرنگی ، ذرت ، مارچوبه parsley جعفری

 --- لوبيا ، كلم برگ ، هويج ، مريم گلي rosemary ُرزماری

 لوبيا ، خيار هويج ، كلم برگ ، ُرزماري sage مريم گلي

 --- پياز ، كلم برگ ، لوبيا savory مرزه

كلم برگ ، گوجه فرنگي ، سيب زميني ،  thyme آويشن

 بادمجان

--- 
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 b (7»:)داروئی  –( فهرست گياهان همراه 5جدول»

 

 اجتناب از فراردهنده جلب كننده گياهان همراه نام فارسي

گوجه فرنگی ، فلفل ،  ريحان 

آويشن ، مارچوبه ، 

، بابونه ،  اطلسی

 آنيسون

سوسک مارچوبه ،  پروانه ها

پشه ها ، تريپس ، 

 مگس ها

 سداب

توت فرنگی ، کدوئيان  گاوزبان

، گوجه فرنگی ، کلم 

 پيچ

زنبور عسل ، 

 زنبور پريداتور

 --- بسياری از آفات

زنبور  توت فرنگی زيره سياه

پارازيتوئيد ، 

مگس 

 پارازيتوئيد

--- --- 

، پياز ،  ريحان ، گندم بابونه

 کلم پيچ ، خيار

زنبورهای ريز ، 

مگس های 

 گلدوست

--- --- 

جعفری 

 فرنگی

تربچه ، کاهو ، کلم 

 بروکلی

 تربچه شته ها ---

سيب ، هويج ، گوجه  موسير

 فرنگی ، صليبيان

کرم کلم ، مگس  ---

 هويج ، شته ها

لوبيا ، 

 نخود

مگس های  اسفناج ، نخود ، لوبيا گشنيز

گلدوست 

 د()تاچيني

شته ها ، کنه 

تارعنکبوتی ، 

مگس سفيد ، 

سوسک سيب 

 زمينی

 شويد

کلم پيچ ، ذرت ، کاهو  شويد

 ، پياز ، خيار

پروانه ُدم 

پرستويی ، 

مگس های 

گلدوست ، 

زنبورهای 

پارازيتوئيد ، 

کفشدوزک ها ، 

کرم شاخدار 

گوجه فرنگی ، 

 زنبور عسل

شته ها ، کنه 

تارعنکبوتی ، سن 

 کدو ، لوپر کدو

ج ، هوي

گوجه 

فرنگی ، 

 گشنيز 
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کفشدوزک ،  شويد رازيانه

مگس سرفيد ، 

 مگس گلدوست

اغلب  شته ها

 گياهان

درخت سيب ، درخت  سير

گالبی ، ُرزها ، خيار ، 

کاهو ، کرفس ، 

 ترخون

شته ها ، لوپر کلم  ---

، مورچه ها ، 

خرگوش ، کرم 

 ريشه کلم

لوبيا ، 

نخود ، کلم 

 پيچ

پروانه ها ،  رهاکلم پيچ ، انگو گل زوفا

 زنبوران عسل

 --- بيد کلم ، پروانه کلم

بابونه ، کاهو ، پياز ،  اسطوقدوس

گوجه فرنگی ، آويشن 

، مرزنگوش ، مريم 

گلی ، ُرزماری ، 

ريحان ، پونه ، کدو 

 حلوايی ، صليبيان

--- --- --- 

لوبيا ، بسياری از  ُکما

 گياهان

زنبورهای 

پارازيتوئيد ، 

سوسک های 

 خاکی

 ريواس ---

گوجه فرنگی ، فلفل ،  آويشن

ريحان ، بسياری از 

 گياهان

 --- شته ها ---

ذرت ، مارچوبه ،  جعفری

گوجه فرنگی ، ُرزها ، 

 درخت سيب

پروانه ُدم 

پرستويی ، 

مگس ها ، 

زنبورهای 

 پارازيتوئيد

 کاهو ، پياز ---

مگس کلم ، مورچه  --- صليبيان نعناع فلفلی

 ، لوپر کلم

--- 

مريم گلی ، کلم پيچ ،  اریُرزم

 لوبيا ، هويج ، آويشن

 --- سوسک لوبيا ---

ُرزماری ، کلم پيچ ،  مريم گلی

 لوبيا ، هويج

زنبور عسل ، 

 پروانه ها

مگس کلم ، مگس 

هويج ، کک ، لوپر 

 کلم ، کرم ريشه کلم

--- 

 --- شته ، مورچه --- --- نعنای تند

 --- --- --- لوبيا سبز ، پياز مرزه
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بابونه ، نعناع ، کلم  زنه سوزآورگ

بروکلی ، شاهدانه ، 

گوجه فرنگی ، سنبل 

الطيب ، مريم گلی ، 

نعناع فلفلی ، 

مرزنگوش ، سنبل 

 خطائی

 --- شته ها ---

 --- --- --- کلم بروکلی ، کلم پيچ آويشن

زنبورهای  بسياری از گياهان بومادران

پريداتور ، 

کفشدوزک ، 

مگس های 

گلدوست ، سن 

 اغیب

--- --- 
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 a (5،6»:)سبزيجات  –( فهرست گياهان همراه 6جدول»

 

 گياهان ناسازگار گياهان سازگار گياه اصلی

كاهو ، جعفري ، گوجه فرنگي ، ريحان ،  asparagus مارچوبه

هميشه بهار ، الدن ، شويد ، گل ستاره 

 اي ، گشنيز

سيب زميني ، سير ، 

 پياز

سيب زميني ، كرفس ، خيار ، چغندر ،  Bush bean لوبيا بته اي

نخود ، بادمجان ، سير ، كلم برگ ، كلم 

قمري ، ذرت ، توت فرنگي ، هويج ، 

مرزه ، كلم بروكلي ، كلم دكمه اي ، كلم 

پيچ ، كلم گل ، كلم چيني ، تربچه ، چغندر 

 برگي ، هميشه بهار

گوجه فرنگي ، فلفل 

سبز ، موسير ، تره ، 

ير ، پياز ، رازيانه ، س

 مريم گلي

ذرت ، تربچه ، مرزه ، گوجه فرنگي ،  Pole bean لوبيا رونده

كلم بروكلي ، كلم دكمه اي ، كلم پيچ ، 

هويج ، كلم گل ، كرفس ، كلم چيني ، 

خيار ، بادمجان ، سير ، كلم برگ ، كلم 

قمري ، نخود ، سيب زميني ، توت 

 فرنگي ، چغندر برگي 

پياز ، چغندر ، سير ، 

 لي ، موسير مريم گ

لوبيا بته اي ، كاهو ، پياز ، كلم قمري ،  beet چغندر

كلم برگ ، نعناع ، هويج ، كلم بروكلي ، 

كلم دكمه اي ، كلم گل ، كلم چيني ، سير ، 

 كلم برگ ، مريم گلي

 خردل ، لوبيا رونده

هميشه بهار ، مريم گلي ، چغندر ، كاهو ،  broccoli كلم بروكلي

ب زميني ، ُرزماري ، كرفس ، پياز ، سي

بابونه ، خيار ، شويد ، الدن ، سير ، 

 نعناع ، اسفناج ، چغندر برگي ، زوفا 

آويشن ، گوجه فرنگي ، 

 توت فرنگي

 Brussels كلم دكمه اي

sprouts 

مريم گلي ، پياز ، سيب زميني ، ُرزماري 

، اسفناج ، هويج ، شويد ، چغندر ، 

، الدن كرفس ، خيار ، سير ، زوفا ، كاهو 

 ، چغندر برگي ، آويشن

گوجه فرنگي ، توت 

 فرنگي

كرفس ، پياز ، چغندر ، اسفناج ، چغندر  cabbage كلم پيچ

برگي ، خيار ، شويد ، سير ، بابونه ، 

زوفا ، كاهو ، الدن ، لوبيا بته اي ، نعناع 

، آويشن ، پياز ، سيب زميني ، ُرزماري ، 

 مريم گلي ، چغندر برگي

فرنگي ، شويد ، گوجه 

توت فرنگي ، لوبياي 

 رونده
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 Chines كلم چيني

cabbage 

 --- كرفس ، سيب زميني ، پياز

كاهو ، تربچه ، پياز ، گوجه فرنگي ،  carrot هويج

نخود ، ُرزماري ، لوبيا ، تره فرنگي ، 

مريم گلي ، سير ، جعفري ، فلفل سبز ، 

 موسير

 شويد ، زردك ، آنيسون

ناع ، مريم گلي ، آويشن ، چغندر ، نع cauliflower كلم گل

كرفس ، خيار ، شويد ، سير ، زوفا ، 

كاهو ، الدن ، پياز ، سيب زميني ، 

 ُرزماري ، چغندر برگي ، نخود ، لوبيا

انگور ، الدن ، سيب 

 زميني ، توت فرنگي

كرفس 

 بياباني

celeriac  گوجه فرنگي ، لوبيا ، كلم برگ ، تره

 فرنگي

--- 

از ، گوجه فرنگي ، كلم پيچ ، لوبيا بته پي celery كرفس

اي ، سير ، اسفناج ، كلم دكمه اي ، تره 

فرنگي ، الدن ، كلم بروكلي ، كلم گل ، 

 موسير ، كلم برگ

 زردك ، سيب زميني

لوبيا ، كلم بروكلي ، كلم دكمه اي ، كلم  chard چغندر برگي

پيچ ، كلم گل ، كلم برگ ، كلم چيني ، پياز 

 آنديو ، كلم قمري ،

 گوجه فرنگي

جعفري 

 فرنگي

chervil تربچه --- 

كدو تنبل ، آفتابگردان ، نخود ، لوبيا ،  corn ذرت

خربزه ، تربچه ، خيار ، كدو حلوايي ، 

 جعفري ، سيب زميني ، شمعداني سفيد

 گوجه فرنگي

ذرت ، نخود ، تربچه ، لوبيا ، آفتابگردان  cucumber خيار

بروكلي ، كلم دكمه ، الدن ، كلم پيچ ، كلم 

اي ، كرفس ، كاهو ، كلم چيني ، كلم برگ 

، كلم قمري ، هميشه بهار ، كاسني ، 

 آويشن

ريحان ، گوجه فرنگي ، 

 مريم گلي ، سيب زميني

 , Eggplant بادمجان

aubergine 

لوبيا ، هميشه بهار ، كاهو ، فلفل سبز ، 

 سيب زميني ، اسفناج

--- 

تمشك فرنگي ، گوجه  ُرز ، كلم گل ، garlic سير

 فرنگي ، بادمجان

 نخود ، لوبيا

خيار ، پياز ، سيب زميني ، ُرزماري ،  kohlrabi كلم قمري

چغندر ، كرفس ، كلم بروكلي ، كلم گل ، 

كلم برگ ، شويد ، سير ، زوفا ، كاهو ، 

گوجه فرنگي ، لوبيا 

 نگيرونده ، توت فر
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نعناع ، الدن ، مريم گلي ، اسفناج ، 

 چغندر برگي

 لوبيا ، نخود هويج ، كرفس ، پياز ، توت فرنگي leek تره فرنگي

پياز ، توت فرنگي ، لوبيا ، هويج ،  lettuce كاهو

چغندر ، تربچه ، نخود ، خيار ، كلم پيچ ، 

كلم دكمه اي ، كلم بروكلي ، گوجه فرنگي 

، كلم گل ، كلم چيني ، موسير ، سير ، كلم 

 برگ ، كلم قمري

 جعفري

 --- هميشه بهار ، بادمجان ، فلفل سبز okra هبامي
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 b (5،6»:)سبزيجات  –( فهرست گياهان همراه 7جدول»

 

 گياهان ناسازگار گياهان سازگار گياه اصلی

توت فرنگي ، هويج ، چغندر ، كاهو ، كلم  onion پياز

پيچ ، گوجه فرنگي ، مرزه ، كلم بروكلي ، 

كلم دكمه اي ، كلم گل ، كلم چيني ، كلم 

برگ ، كلم قمري ، فلفل سبز ، بابونه ، 

 چغندر برگي

نخود ، لوبيا ، مريم 

 shallot پيازچه گلي

 chive موسير

 --- لوبيا ، نخود parsnip زردك

هويج ، خيار ، ذرت ، شلغم ، تربچه ،  pea نخود

لوبيا ، گوجه فرنگي ، موسير ، سيب 

 ي ، اسفناج ، نعناعزمين

پياز ، سير ، تره 

فرنگي ، پيازچه ، 

 گاليول

هويج ، اطلسي ، جعفري ، ريحان ، گوجه  pepper فلفل سبز

فرنگي ، گل نپتون ، گشنيز ، هميشه بهار 

، باميه ، پياز ، كاسني بري ، الدن ، 

 بادمجان

لوبيا ، كلم قمري ، 

 رازيانه

م پيچ ، هميشه بهار ، ترب لوبيا ، ذرت ، كل potato سيب زميني

كوهي ، كاهو ، تربچه ، موسير ، كلم 

بروكلي ، كلم دكمه اي ، كلم گل ، كلم چيني 

 ، بادمجان ، كلم برگ ، نخود ، كلم قمري

گوجه فرنگي ، كدو 

تنبل ، كدو حلوايي ، 

چغندر برگي ، 

آفتابگردان ، خيار ، 

تمشك فرنگي ، 

 آرتيشو

ه بهار ، لوبيا ، آفتابگردان ، ذرت ، هميش pumpkin كدو تنبل

خربزه ، كدو حلوايي ، الدن ، آويشن ، 

 نخود ، تربچه

سيب زميني ، تمشك 

 فرنگي

چغندر ، هويج ، اسفناج ، جعفري ، خيار ،  radish تربچه

لوبيا ، كاهو ، نخود ، لوبيا ، الدن ، خربزه 

 ، جعفري فرنگي

كلم برگ ، كلم گل ، 

كلم دكمه اي ، كلم 

كلم قمري ،  بركلي ،

 شلغم ، انگور ، زوفا

نعناع ، مريم گلي ، هميشه بهار ، الدن ،  rutabaga شلغم روغني

 كلم برگ ، كلم دكمه اي ، آويشن

توت فرنگي ، انگور ، 

شويد ، لوبيا رونده ، 

 گوجه فرنگي

كرفس ، بادمجان ، كلم پيچ ، نخود ، پياز ،  spinach اسفناج

كلم بروكلي ، كلم دكمه اي ، فلفل سبز ، 

كلم گل ، كلم چيني ، كلم برگ ، كلم قمري ، 

 توت فرنگي ، تربچه

--- 
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تربچه ، خيار ، ذرت ، الدن ، نعناع ،  squash كدو حلوايي

هميشه بهار ، خربزه ، الدن ، آويشن ، 

 كدو تنبل ، گاوزبان

گوجه فرنگي ، سيب 

 زميني

گوجه 

 فرنگي

tomato كرفس ،  هويج ، پياز ، الدن ، مارچوبه ،

خيار ، جعفري ، اسفناج ، هميشه بهار ، 

ريحان ، گاوزبان ، نعناع ، فلفل سبز ، 

 موسير ، پونه ، سير

كلم پيچ ، كلم گل ، 

رازيانه ، سيب زميني 

، گردوي سياه ، كلم 

قمري ، كدو حلوايي ، 

 ذرت ، صليبيان

 سيب زميني لوبيا ، كلم دكمه اي ، نخود turnip شلغم

چغندر ، كرفس ، خيار ، شويد ، سير ،  kale كلم برگ

زوفا ، كاهو ، نعناع ، الدن ، پياز ، سيب 

زميني ، ُرزماري ، مريم گلي ، اسفناج ، 

 چغندر برگي

--- 

 Broad باقال

bean 

هويج ، كرفس ، سيب زميني ، كاهو ، 

 ذرت ، صليبيان

 رازيانه

كدو 

 خورشتي

zucchini الدن ، گياهان داروئي گلدهنده --- 
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 c (7»:)سبزيجات  –( فهرست گياهان همراه 8جدول»

 

 اجتناب از فراردهنده جلب كننده گياهان همراه نام فارسي

درختان ميوه ، بادمجانين ،  پيازها

 صليبيان ، هويج 

خرگوش ، ليسه ،  ---

شته ها ، مگس 

 هويج ، کرم کلم

لوبيا ، نخود ، 

 جعفری

ويد گوجه فرنگی ، جعفری ، ش مارچوبه

، گشنيز ، گوجه فرنگی ، 

ريحان ، هميشه بهار ، الدن ، 

 گاوزبان کامفری ، آستراسه

پياز ، سير ،  --- کفشدوزک 

سيب زمينی ، 

 گاليول

مرزه ، هميشه بهار ، چغندر ،  لوبياها

خيار ، کلم پيچ ، هويج ، کلم 

 گل

 پياز ، گاليول --- ---

چغندر ، صليبيان ، هويج ،  لوبيا بته ای

ندر برگی ، کرفس ، ذرت ، چغ

خيار ، بادمجان ، کاهو ، نخود 

، سيب زمينی ، تربچه ، 

ُرزماری ، اسفناج ، مرزه ، 

 شويد ، نعناع ، توت فرنگی 

سوسک کاليفرنيا  ---

، سوسک کلرادو 

 سيب زمينی

گوجه فرنگی ، 

فلفل تند ، 

 رازيانه

چغندر برگی ، ذرت ، خيار ،  لوبيا رونده

، نخود ، سيب بادمجان ، کاهو 

زمينی ، تربچه ، ُرزماری ، 

اسفناج ، مرزه ، شويد ، توت 

 فرنگی ، نعناع

گوجه فرنگی ،  سوسک کاليفرنيا  ---

فلفل تند ، 

آفتابگردان ، کلم 

 قمری ، چغندر

لوبيا بته ای ، کاهو ، کلم  چغندر

قمری ، پياز ، صليبيان ، سير 

 ، کاهو ، نعناع ، گل نپتون

ونده يا لوبيا ر --- ---

 پيچنده

سيب زمينی ، غالت ، کرفس ،  صليبيان

شويد ، بابونه ، مريم گلی ، 

نعناع فلفلی ، ُرزماری ، پياز ، 

شمعدانی ، الدن ، گاوزبان ، 

زوفا ، آويشن ، پيازچه ، 

 افسنطين

خردل ،  کرم مفتولی ---

بادمجانيان ، 

توت فرنگی ، 

 لوبيا رونده

ابونه ، شمعدانی ، کرفس ، ب کلم بروکلی

مريم گلی ، نعناع فلفلی ، شويد 

خردل ، گوجه  --- ---

فرنگی ، فلفل ، 
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، پياز ، ُرزماری ، الدن ، 

 گاوزبان ، سيب زمينی ، چغندر

توت فرنگی ، 

 لوبيا رونده

شمعدانی ، شويد ، پياز ،  کلم پيچ 

 ُرزماری

خردل ، گوجه  --- ---

فرنگی ، فلفل ، 

توت فرنگی ، 

 لوبيا رونده

گوجه فرنگی ، پياز ، کاهو ،  جهوي

ُرزماری ، مريم گلی ، لوبياها ، 

 کتان ، افسنطين

زنبور زرد 

، زنبور 

پارازيتوئيد 

، بالتوری ، 

سن 

 شکارگر

شويد ، شلغم ،  ---

 تربچه

لوبيا بته ای ، گل ستاره ای ،  کرفس

گل مرواريدی ، گل ميمون ، 

تره فرنگی ، گوجه فرنگی ، 

 ل ميناکلم گل ، کلم پيچ ، گ

 ذرت ، آستراسه --- ---

لوبيا ، کدوئيان ، آفتابگردان ،  ذرت

لگوم ها ، بادام زمينی ، زلف 

عروس ، شمعدانی سفيد ، 

 نيلوفر ، سيب زمينی ، جعفری

کرفس ، گوجه  --- ---

 فرنگی

الدن ، تربچه ، هميشه بهار ،  خيار

آفتابگردان ، نخود ،ريال چغندر 

 ، هويج ، شويد

سوسک 

 خاکی

گوجه فرنگی ،  مورچه ، راکون

سيب زمينی ، 

 دارويی معطر

لوبيا ، فلفل ، هميشه بهار ،  بادمجان

تاج خروس ، لوبيا سبز ، 

 نعناع ، ترخون

--- --- --- 

درختان ميوه ، ُرزها ، گوجه  سير

 فرنگی ، ماشک

کنه قرمز  ---

تارعنکبوتی ، 

 ميوه خوارها

--- 

داروئی پياز ، چغندر ، خيار ،  کلم قمری

 معطر

توت فرنگی ،  --- --

گوجه فرنگی ، 

 لوبيا رونده
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 d (7»:)سبزيجات  –( فهرست گياهان همراه 9جدول»

 

 اجتناب از فراردهنده جلب كننده گياهان همراه نام فارسي

کرفس ، پياز ، هويج ، درخت  تره فرنگی

 سيب

کرم کلم ، شته  ---

 ، مگس هويج

لگوم ها ، چغندر 

 برگی

پياز ، تربچه ، کلم قمری ، لوبيا  کاهو

 ، هويج ، خيار ، توت فرنگی

کرفس ، کلم پيچ ،  --- ---

 جعفری ، شاهی

کلم پيچ ، کلم گل ، تربچه ، کلم  خردل

 دکمه ای ، شلغم

 --- انواع آفات ---

هويج ، پياز ، نعناع ، ريحان ،  تاجريزی

 آويشن

لوبيا ، گردو سياه ،  --- ---

 ذرت ، رازيانه ،

 شويد ، صليبيان

گوجه فرنگی ، صليبيان ، هويج  پياز

، چغندر ، توت فرنگی ، کاهو ، 

 مرزه ، بابونه

شته ، مگس  ---

 هويج

لوبيا ، جعفری ، 

 نخود ، عدس

انواع  درختان ميوه زردک

 حشرات

--- --- 

مرزنگوش ، گوجه فرنگی ،  فلفل

 اطلسی ، شمعدانی

کرم شاخدار 

 گوجه فرنگی

کلم برگ ، لوبيا ،  ---

کلم پيچ ، کلم دکمه 

 ای

آتريپلکس ، هويج  --- --- ترب کوهی سيب زمينی

، خيار ، پياز ، 

تمشک فرنگی ، 

کدو حلوايی ، گوجه 

فرنگی ، 

 آفتابگردان

ذرت ، لوبيا ، گندم سياه ، تربچه  کدو تنبل

 ، الدن ، کاسنی بری ، گل نپتون

عنکبوت ، 

سوسک 

 خاکی

--- --- 

يی ، بادمجان ، خيار ، کدو حلوا تربچه

 کاهو

کک ، سوسک  ---

 خيار

--- 

 --- --- --- نخود ، لوبيا اسفناج

ُرزها ، فلفل ، مارچوبه ، ريحان  گوجه فرنگی

، پونه ، آويشن ، جعفری ، 

هويج ، هميشه بهار ، پياز ، 

کرم شاخدار 

 گوجه فرنگی

سوسک 

 بهمارچو

گردو سياه ، ذرت ، 

رازيانه ، نخود ، 

شويد ، سيب زمينی 
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سير ، کرفس ، شمعدانی ، 

 اطلسی ، الدن ، گاوزبان

، ُرزماری ، 

 صليبيان

شبدر ، موسير ، تره فرنگی ،  درخت سيب

سير ، الدن ، گاوزبان کامفری ، 

 نرگس

 سرو ، گردو --- ---

 فلفل --- --- --- زردآلو

زوفا ، ريحان ، لوبيا ، شمعدانی  انگور

، آويشن ، شبدر ، نخود ، 

 وتشات

کلم پيچ ، سير ،  --- ---

 تربچه

لوبيا بته ای ، لوپن ، گاوزبان ،  توت فرنگی

 زيره سياه

صليبيان ، تمشک ،  --- ---

ُرزها ، گوجه 

فرنگی ، سيب 

زمينی ، بادمجان ، 

فلفل ، خربزه ، 

نعناع ، باميه ، 

 داوودی
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 بهترين تركيب گياهان همراه :
 هان همراه بشرح زير مي باشند :بهترين و كارآمدترين تركيب گيا

 ( :rose & chive( تركيب ُرزها و موسير )#1

باغداران غالبًا به كاشت سير در كنار ُرزها مبادرت مي ورزند زيرا سير مي تواند باعث فرار بسياري از آفات 

وه گل هاي ( آفات محسوب مي شود. بعالrepellentُرزها گردد. موسير نيز از جمله گياهان فراري دهنده )

كوچك ارغواني يا سفيدرنگ آنها در اواخر بهار ظاهر مي شوند و همراه با برگ هاي زيبايش بر جلوۀ محيط 

 (.4مي افزايند )

 

 

 ( :tomato & cabbage( گوجه فرنگي و كلم پيچ )#2

( مي شود diamondback mothبوته هاي گوجه فرنگي باعث فرار الروهاي "بيد پشت الماسي" )

 (.4كه الروهاي آن مي توانند برگ هاي كلم برگ را بجوند و حفره هاي بزرگي در آن بوجود آورند)درحالي
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 ( :cucumber & nasturtium( خيار و الدن )#3 

ساقه هاي روندۀ الدن باعث ايجاد ساقه هاي بلند و سرگردان در ميان بوته هاي خيار و كدو حلوائي مي شوند 

عث فرار "سرخرطومي خيار" مي گردند. بعالوه محل امنی را براي حشرات پريداتور از جمله و بدين طريق با

 (.4( فراهم مي سازند )ground beetlesعنكبوت ها و سوسك هاي خاكي )

 

 

 
 

 

 

 

 ( :pepper & pigweed / ragweedَارجي ) /( فلفل و تاج خروس #4

ايي كه در ايالت جورجيا انجام پذيرفت، علف هاي ( غالبًا در طي پژوهش هleafminerمينوزهاي برگ )

هرز را بر بوته هاي فلفل ترجيح مي دادند وليكن بايد مراقبت نمود كه اينگونه گياهان هرز را قبل از بذردهي 

 (.4از سطح مزارع و باغات حذف كرد تا از گسترش آنها در سال هاي آتي ممانعت گردد )

 

 ( :cabbage & dill( كلم پيچ و شويد )#5

شويد از جمله بهترين گياهان همراه گياهان خانواده كلم ها از جمله كلم پيچ ، كلم بروكلي ، كلم دكمه اي 

محسوب مي گردد. كلم پيچ نيز مي تواند از شمايل نرم و واريته گياه شويد حمايت بعمل آورد. شويد باعث 

مي در كنترل آفات كلم برگ از جمله كرم ( مي شود كه نقش مهtiny waspجلب زنبورهاي مفيد بسيار ريز )

 (.4كلم دارند )
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 ( :corn & bean( ذرت و لوبيا )#6

لوبياها باعث جلب حشرات مفيدي مي شوند كه از آفات ذرت از جمله : زنجره ها ، سوسك هاي برگخوار و 

كنند و فضاي بيشتري الروهاي ساقه خوار تغذيه مي نمايند. لوبياهاي رونده نيز از ساقه هاي ذرت صعود مي 

 (.4را در مزرعه تصاحب مي كنند )

 

 

 
 

 

 ( :lettuce & tall flower( كاهو و گل هاي ساقه بلند )#7

( باعث سايه اندازي بر بوته هاي كاهو مي cleomeكاشت گياهاني نظير توتون )تنباكو( و گل عنكبوتي )

 (.4شوند و بدين طريق بر رشدشان مي افزايند )

 

 ( :radish & spinachو اسفناج )( تربچه #8

كاشت تربچه ها در ميان اسفناج مي تواند باعث گريز مينوزهاي برگ از اطراف بوته هاي اسفناج شوند 

درحاليكه خسارت مينوزهاي برگ بر برگ هاي تربچه ها نمي تواند از رشد زيرزميني ريشه هاي خوراكي آنها 

 (.4جلوگيري كند)
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 ( :potato & sweet alyssumريد )( سيب زميني و گل مروا#9

گل مرواريد داراي گل هاي بسيار ريزي است كه باعث جذب سريع و فزاينده حشرات مفيدي نظير زنبورهاي 

شكارگر مي شوند. كاشت گل مرواريد در مجاورت محصوالت بوته اي نظير سيب زميني باعث مي شود كه 

عالوه گل مرواريد مي تواند با پراكنش رايحه اي دل بوته هاي سيب زميني بر سطح زمين گسترش يابند. ب

 (.4انگيز تمامي فضاي باغچه ها را در سراسر فصل رشد معطر سازد )

 

 ( :cauliflower & dwarf zinnia( كلم گل و گل آهار پاكوتاه )#10

مي تواند به شهد موجود در گل هاي آهار پاكوتاه باعث تطميع كفشدوزك ها و ساير پريداتورهايي مي شود كه 

 (.4حفاظت كلم گل از خسارات آفات مختلف بينجامد )

 

 

 
 

 

 

 ( :collard & catnip( كلم برگ و گل نپتون )#11

مطالعات نشان مي دهند كه كاشت "گل نپتون" يا "سنبل بري" در مجاورت كلم برگ مي تواند سبب كاهش 

 (.4خسارات كك ها بر كلم برگ شود )

  

 ( :strawberry & love-in-a-mistهدانه )( توت فرنگي و سيا#12

ارتفاع بلند و گل هاي آبي رنگ گياه سياهدانه مي توانند منظره اي بديع را در ميان رديف هاي كاشت توت 

 (.4فرنگي ايجاد نمايند )



200 
 

 

 ( :marigold & melon( خربزه و هميشه بهار )#13

مواد شيميايي باعث كنترل نماتدهايي گردند كه  برخي واريته هاي هميشه بهار مي توانند بسيار مؤثرتر از

 (.4غالبًا به ريشه هاي گياهاني چون : خربزه ، هندوانه ، گرمك و طالبي هجوم مي برند )
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 " پرورش ُارکيده ها " ؛ 
 "Orchids growing  " 

 

 

 

 

 

 

 مه :مقّد

هزار گونه و هزاران واريته زينتی می باشند که  30ارکيده ها از جمله خانواده های بزرگ گياهان با بيش از 

ر دنيای گياهان بطور طبيعی از نواحی استوائی تا مناطق قطبی رشد می کنند. آنها که از نظر زيبايی گل ها د

زينتی بی همتا هستند بطور طبيعی بر سطح خاک ، روی درختان ، سطح صخره ها و حتی تيرهای تلگراف 

( رشد می يابند، دارای مبدأ استوايی و out doorمی رويند. اغلب ارکيده هايی که بصورت برون خانگی )

و زهکشی عالی را می پسندند. ارکيده نيمه استوائی هستند و شرايطي با گردش مناسب هوا ، شب های صاف 

هايی که از عرض های جغرافيايی باال منشأ گرفته اند، همواره شب های خنک را ترجيح می دهند و از گرمای 

شديد روزانه ناخورسندند. برخی ارکيده ها به شدت معطرند بگونه ای که عصاره وانيل را از بذور ارکيده ای 

 (.2،4( استخراج می نمايند)vanilla orchidموسوم به ارکيده وانيلی )

 

امروزه گل های ارکيده مقبوليت فراوانی بعنوان گياهان زينتی خانگی بواسطه ارقام متنّوع و سازگاري يافته 

اند. اولين تالش ها در جهت پرورش ارکيده ها از اواسط قرن هجدهم آغاز گرديد درحاليكه در آغاز نيز شهرت 

تکثير و پرورش داشتند. ارکيده ها سريعًا نسبت به محل پرورش عکس العمل  زيادی از جهت دشواری در

 (.6نشان می دهند و سازگار می گردند لذا تا سال ها در شرايط خانگی مناسب بقاء می يابند )

 

 ارکيده ها از جنبه های زير با يکديگر متفاوتند :

 (size of plantsاندازه گياهان ) -1

 ( color of flowersرنگ گل ها ) -2

 (.  growing habits( )4،2عادت رشد ) -3
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 تاريخچه پرورش ارکيده ها :

** "کنفوسيوس" فيلسوف چينی در قرن پنجم پيش از ميالد به پرورش ارکيده ها پرداخت و اشعاری درباره 

 اش سرود. 

( به سال Essay on plants** "تئوفراست" دانشمند و فيلسوف يونانی در کتابی بنام "درباره گياهان" )

 بعد از ميالد تذکراتی در مورد پرورش ارکيده ها داده است. 60

( تجويز می aphrodisiac** ارکيده ها از قديم االيام بسان يک گياه داروئی بمنظور تقويت نيروي باء )

 گرديد.

ناميدند زيرا پيازهای  ( بمعنی بيضه میorkhisسال پيش آنها را "اورکيس" ) 2000** يونانی ها در حدود 

 دروغين اورکيده ها شباهت زيادی به عضو مزبور دارند. 

 ميالدی در انگلستان ثبت شده اند.  1731** اولين نشانه های پرورش اورکيده ها به سال 

ميالدی  1787( نشان می دهند که اولين ارکيده ها در سال Kew** اسناد باغ سلطنتی گياهشناسی "کيو" )

 اشته شده اند. در آنجا ک

 

 

 
 

 

** اولين مراحل پرورش تجاری ارکيده ها در اوايل قرن نوزدهم ميالدی صورت پذيرفت و تاجران به خريد و 

فروش آنها بصورت محرمانه پرداختند ولي هيچگونه اطالعاتی در مورد مبدأ ، مکان پرورش و طريقه 

آنان طلب می نمودند. تجار عنوان می کردند که  تکثيرشان بروز نمی دادند درحاليکه قيمت های گزافی براي
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ارکيده ها را از اقصی نقاط جهان و با مرارت بسيار فراهم ساخته اند لذا بدين بهانه از ثروتمندان خواستار 

 ارکيده ها مبالغ زيادی دريافت می نمودند.

( نيز orchidه ارکيده )ميالدی نضج گرفتند. واژ 19** ارکيده ها بعنوان گياهاني ذوقی و لوکس از قرن 

ميالدی در مدرسه گياهشناسی "لندلی" مطرح گرديد. در آن سال در انگلستان  1845برای اولين دفعه به سال 

نسبت به حذف ماليات از شيشه ها و پنجره ها اقدام شد لذا شرايط برای پرورش و انتقال گياهان زنده بصورت 

ارکيده ها به سبب نياز به گرما و رطوبت بسختی می سرگرمی در گلخانه های شخصی فراهم شد زيرا 

 توانستند سفرهای طوالنی مدت دريايی را تا رسيدن به اروپا متحمل گردند. 

" به انتشار کتابی بعنوان دستورالعمل پرورش B.S.Williamsميالدی شخصی بنام " 1851** در سال 

دی به دانش و تجربيات کافی در مورد تکثير و ارکيده ها پرداخت لذا بدينطريق در پايان قرن نوزدهم ميال

 نگهداری آنها در گلخانه ها دست يازيدند.

** شيفتگی طرفداران اين گياه زيبا و دلفريب تا آنجا ادامه يافت که امروزه با کمک شيوه های نوين علمی به 

ش خانگی در اختيار عموم اصالح و تکثير آنها بوفور و با قيمت های مناسب می پردازند و آنها را جهت پرور

 (. 8،4قرار می دهند)
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 گياهشناسی ارکيده ها :

( به تأئيد نام ICNCP( و انجمن بين المللی نامگذاری گياهان زراعی )ICBNانجمن بين المللی نامگذاری )

ن گلدار در (. ارکيده ها از بزرگترين خانواده های گياها8( به اين گياهان اقدام نموده اند )Orchidارکيده )

هزار هيبريد می  200هزار گونه مختلف و حدود  30گستره زمين محسوب می گردند كه شامل بيش از 

باشند. آنها از مناطق گرمسيری استوائی تا توندرای قطبی مشاهده می شوند و سازگاری زيادی با شرايط 

آنها به پوست درختان می چسبند و  مختلف اقليمی دارند. اغلب ارقام ارکيده ها بومی مناطق گرمسيری هستند.

 (.2،6از طريق ريشه های سفيد و ستبرشان به جذب رطوبت و انحالل عناصر غذايی آلي می پردازند )

 

( هستند وليکن ساقه ها در برخی نظير sturdyارکيده ها در باالی ريشه ها دارای ساقه ای کاماًل محکم )

 (.5ل شده اند )ارکيده هاي مينياتوری به اندامی ظريف تبدي

 

 

 
 

 

( هستند که در اثر توّرم ساقه های گياه pseudobulbبسياری از اين قبيل ارکيده ها دارای پيازهای کاذبي )

حاصل می شوند و محل ذخيره آب و عناصر غذايی جهت تضمين بقاء گياه در شرايط تنش خشکی محسوب 

يستند بلکه ارکيده هايی از اين سيستم برخوردارند که می گردند. البته تمامی ارکيده ها دارای چنين سيستمی ن

در جنگل هايی با دوره بارش کوتاه می رويند و گياهان از اين طريق برای ذخيره و نگهداری آب بهره می 

" cattleya" ، "cymbidium" ، "oncidiumجويند. از زمره چنين اركيده هايي می توان به انواع: "

 (.2،5د )" اشاره نموdendrobiumو "

 

برگ های سالم ارکيده ها به رنگ سبز درخشان ، صاف و محکم هستند اّما برخی از آنها از برگ های ملّون 

 (.5و متنّوعي برخوردارند لذا برگ های سبز تيره بيانگر کمبود نور می باشند )
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دند. برخی محورها به ( به توليد غنچه هايی می پردازد که نهايتًا به گل تبديل می گرspikeمحور گلدهنده )

تک گل منتهی می شوند درحاليکه بعضي ديگر توليد گل های خوشه ای می کنند. گروهي از محورهای 

 (.5" هستند)phalaenopsisگلدهنده نيز در تمامی طول به توليد گل می پردازند که موسوم به "

ر قطعات گل نسبتًا مشابهند اّما از نظر گل های ارکيده ها از نظر شکل و رنگ بسيار متفاوتند. ارکيده ها از نظ

( می باشند sepalعدد کاسبرگ ) 3موقعيت گل ها و تعدادشان دارای گوناگونی هستند. گل ها معمواًل دارای 

کاسبرگ هستند. کاسبرگ ها  2که در حقيقت بقايای غنچه ها محسوب می شوند اّما برخی از گل ها دارای 

باال و دوتا در جوانب قرار می گيرند. گلبرگ ها -ي باشند يعنی يکی در عقب( مdorsalمعمواًل از نوع خلفی )

(petal همواره )(.5عدد هستند و دارای رنگ های جذابی برای جلب حشرات گرده افشان مي باشند ) 3 

 

ارکيده ها دارای گل های نفيسی هستند که مجموعه ای از رنگ های آبی ، زرد ، سفيد ، نارنجی ، قرمز و 

ه را در خود دارند. گل ها همچنين ممکن است بصورت راه راه يا خالدار باشند. گلدهی اركيده ها از يک سيا

هفته تا چهار ماه دوام می يابد كه بستگی به نوع گونه ها دارد. برخی ارکيده ها هرگاه از شرايط مناسب 

گر فقط يکبار در سال گلدهی می برخوردار گردند، قادرند در سرتاسر سال گلدهی نمايند درحاليکه بعضی دي

کنند. برخی ارکيده ها بويی مشابه گوشت گنديده دارند وليکن بسياری از آنها بسان ليمو ، نارنج ، دارچين ، 

 (.6هندوانه و نارگيل معطرند )
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 ( :«8،2( مشخصات رده بندی ارکيده ها )1جدول»

  

 ( plantaeگياهان ) (kingdomسلسله )

 (angiospermsنهاندانگان ) (phylumشاخه )

 (monocotsتک لپه ای ها ) (classرده )

 (asparagales)  (orderراسته )

 (orchidaceaeارکيداسه ) (familyخانواده )

 (vandeae)  (tribeنژاد )

 (sarcanthinae)  (subtribeزير نژاد )

 جنس  92 (genusجنس )

 هزار  30بيش از  (speciesگونه )

 هزار 200بيش از  د و رقم هيبري
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 ارکيده ها بطور کلی به دو دسته تقسيم می شوند :

 ( :monopodial( ارکيده های مونوپوديال )1

آنها دارای ساقه های منفرد و ايستاده هستند و برگ هايشان متضاد همديگر در دو طرف ساقه مرتب شده اند. 

" و vandasبرگ خارج می شود. از جمله آنها می توان به انواع: "ساقه گلدهنده آنها از قاعدۀ باالترين 

"phalaenopsis( 2" اشاره نمود.) 

 

 ( :sympodial( ارکيده های سيمپوديال )2

بيشترين ارکيده های پرورشی از انواع "سيمپوديال" هستند. آنها بطور افقی رشد می کنند و ساقه های جديد 

 (. 2ند و گل ها و برگ ها در نوک ساقه های جديد ظاهر می شوند)از ريزوم های قديمی منشأ می گير

 

 

 
 

 

 

ارکيده ها راهمچنين از جنبه هايی نظير : سکونتگاه بومی ، حرارت محيط ، رطوبت نسبی و ميزان نور 

 ترجيحی دسته بندی کرده اند آنچناکه :

" که paphiopedilium"" و phalaenopsisالف( ارکيده های بومی مناطق گرم و مرطوب نظير : "

درصد نيازمندند ولی خواهان نور شديد  80-90درجه فارنهايت و رطوبت نسبی  73-85به روزهايی با دمای 

 (.2نيستند. چنين ارکيده هايی بهتر است در مقابل پنجره های غربی يا شرقی قرار گيرند )
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 55-70نيازمند دمای  " کهdendrobium" و "cymbidiumب ( ارکيده های مناطق گرم نظير : "

درجه فارنهايت با رطوبت نسبی پايدار و تهويه مناسب هوا هستند. اينگونه ارکيده ها را به دليل نورپسندی در 

 (.2مقابل پنجره های جنوبی قرار می دهند )

" برای بخش های نسبتًا خشک و خنک مناسبند. oncidium" و "cattleyaپ ( ارکيده هايی نظير : "

درجه فارنهايت می باشند که متعاقبًا با فصول  80-90به تحمل فصول خشکی طوالنی با دمای  آنها قادر

بارانی همراه گردند. نياز نوری اين گروه زياد است لذا در مکان های روشن از جمله پنجره های جنوبی قرار 

 (.2می گيرند )

" که در جنگل epidendrum"" و masdevalliaت ( ارکيده های عرض های جغرافيايی باال نظير : "

درجه فارنهايت و رطوبت نسبی زياد رشد می کنند. آنها نورهای کم شدت  60-70های بارانی با متوسط دمای 

 (. 2و فيلترشده را می پسندند )
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 ( :propagatingتکثير ارکيده ها )

 توسط متخصصين باغبانی صورت می پذيرد. تکثير ارکيده ها با استفاده از بذور و يا شيوه کشت مريستم غالبًا

بعد از کاشت به گلدهی می رسند. بواسطه اينکه دستيابی به بذور ارکيده ها چالشی  3-8ارکيده ها از سال 

بزرگ برای پرورش دهندگان اينگونه گل ها بشمار می آيد لذا معمواًل شيوه تکثير ارکيده ها محدود به تقسيم 

. در تکثير ارکيده ها به شيوه کشت مريستم اقدام به برداشتن سلول هايی از نقاط اندام های گياهی می گردد

( مطلوب منتقل medium( گياه می نمايند سپس نمونه ها را به محيط غذايی )growing pointsرويش )

يش می سازند و در محل مناسبی تا توليد گياه جديد نگهداری می کنند. اينگونه گياهان کاماًل به والد خو

شباهت دارند. اشخاصی که در زمينه توليد تجارتی ارکيده ها فعاليت دارند، همواره از شيوه های جوانه دار 

نمودن بذور و يا کشت مريستم برای ازدياد ارکيده ها بهره می جويند زيرا تکثير اين گياهان به شيوه تقسيم 

 (.4بوته ها بسيار کند و زمانبر است )

 

 ( :seedور )( تکثير جنسی با بذ1

( حاوی بذور به چندين ماه زمان نيازمند است سپس بذور podگرده افشانی و تلقيح گل ها تا بلوغ غالف )

بسيار ريز را می توان کاشت گواينکه معمواًل بسياری از غالف ها فاقد بذور می باشند. غالف های حاوی 

ردند. غالف ها را در مرحله سبز بودن و قبل از بذور را در محيط استريل می گشايند تا قبل از کاشت آلوده نگ

شکافتن جمع آوری می کنند. بذور جمع آوری شده را در داخل بالن ها بر بستر مواد غذايی ژالتينی حاوی : 

عناصر معدنی ، قندها ، زغال چوب ، شير نارگيل يا عصاره موز همراه با آگار می پاشند. جوانه زنی از چند 

ل می کشد سپس گياهچه های حاصله را برای کاهش تراکم به بالن های جديد انتقال می هفته تا چند ماه طو

دفعه به بالن های جديدتر حاوی بستر استريل جابجا  3-4دهند. گياهچه ها در ضمن چندين ماه بايد 

(replate شوند تا سرانجام هر بالن حاوی )دی گياهچه گردند. گياهچه های حاصله دارای تنّوع زيا 10-40

 (. 8نسبت به ويژگی های والدين خويش خواهند می باشند )
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بذور ارکيده ها بر خالف ديگر گياهان فاقد بافت ذخيرۀ مواد غذايی هستند لذا بايد آنها را بر سطح بسترهای 

کاشت مشابه پرورش قارچ های ميکروسکوپی قرار داد تا بخوبی بتوانند ريشه هايشان را به درون بستر نفوذ 

بدهند و عناصر غذايی را بفرم مطلوب تبديل سازند. کپسول های حاوی بذور ارکيده حاوی ميليون ها بذر 

ميکروسکوپی هستند که بسادگی تا صدها کيلومتر قابل پراکنش می باشند. تکثير ارکيده ها توسط بذور بايد در 

صر غذايی و هورمون های رشد قرار شرايط استريل انجام گيرد لذا بذور را بر سطح مواد ژالتينی حاوی عنا

می دهند. در ازدياد ارکيده ها توسط بذور بايد شکيبا باشيد زيرا تا ظهور اولين برگ ها به چندين ماه زمان 

عدد متعاقبًا ظهور می  3نياز داريد و آنگاه آنها تنها با ذره بين قابل مشاهده خواهند بود. ريشه ها حداقل 

 (.2سال بعد به گل می نشينند) 8له الاقل يابند. بوته های جوان حاص

 

 ( :tissue culture( تکثير با کشت بافت )2

در اين روش از بافت های گياه بويژه بخش مرکزی نواحی رشد ساقه ها و ريشه ها موسوم به مريستم ها 

(meristemsبهره می گيرند. قطعات حدودًا يک ميليمتری را به محيط غذايی مايع و استريل دا ) رای همزن

( منتقل می سازند. بدينطريق قطعات multiplicationو حاوی هورمون های رشد موسوم به فرمول تکثير )

حاوی سلول ها توسعه يافته و تبديل به توده های سلولی )کالوس( می گردند اّما از توليد جوانه و ريشه منع 

اه آنها را به قطعات کوچکتری تقسيم می می شوند. وقتی توده های سلولی به اندازه کافی حجيم شدند آنگ

نمايند و به بالن های جديد حاوی مواد غذای مايع مجهز به همزن منتقل می سازند. بدينگونه تعداد قطعات به 

عدد بالغ می گردند. زمانيکه به اندازه کافی دارای قطعات سلولی  8000و سپس به  400به  20مرور از 

بر بسترهای کشت ويژه ای می کارند تا جوانه زده و ريشه دار گردند. گياهانی  شدند آنگاه آنها را بسان بذور

" هستند زيرا کاماًل مشابه والدی می باشند که mericloneکه بدين صورت حاصل می گردند، موسوم به "

  Cattleya finney "Z" نشان می دهند مثاًل"  "Zاز آن جدا گرديده اند. اينگونه گياهان را با عالمت "

 (.8يعنی گياهی که از ارکيده مذکور بطريق کشت بافت توليد گرديده است )
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 ( تکثير ساقه ای :3

در اين شيوه از ساقه های گلدار جهت تکثير بهره می گيرند. در صورتيکه از ساقه های گلدهنده ای استفاده 

ند، بايد تا باز شدن نيمی " ظاهر می گردphalaenopsisشود که گل ها در سراسر طول آنها موسوم به "

از گل ها درنگ نمود. گل های قاعده ساقه های گلدهنده قبل از سايرين گشوده می گردند. در زير منطقه گل ها 

اينچ  1( هستند. ساقه گلدهنده را از حدود nodeبا تعدادی جوانه غير فعال مواجهيد که موسوم به گره )

ا محلول قارچکش ضدعفونی می کنند. برای اين منظور بايد قطعات باالتر و پائين تر از گره قطع نموده و ب

دقيقه در محلول ضدعفونی غوطه ور ساخت سپس غالف های روی گره را حذف  15-20مزبور را به مدت 

( را در بسترهای مايع cuttingاينچ از ابتدا و انتهای آنرا مجددًا قطع کرد آنگاه قلمه ها ) 1/8نموده و 

گياهچه از هر گره حاصل آيند که کاماًل مشابه والد  4لوله های آزمايش قرار داد تا نهايتًا  استريل در داخل

ساقه از هر گياه حاصل می شوند که در قياس با تکنيک کشت  10-15مادری خواهند بود. در اين روش فقط 

 (.8بافت بسيار اندک هستند )
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 ( تکثير ميانگره ای :4

( start up pointتکثير ساقه ای است وليکن از ساقه گلدهنده بعنوان آغازگر نقاط رشد )اين طريقه مشابه 

" استفاده می گردد. متعاقبًا جوانه های Dendrobiumبهره می گيرند. اين شيوه غالبًا برای تکثير گونه "

ز خزه اسفاگنوم رشديافته را به همراه هر گره قطع نموده و پس از ضدعفونی با محلول قارچکش در بستری ا

مرطوب می کارند. در اين روش قاعدتًا از هر گره می بايست يک گياهچه جديد بدست آيد اّما عماًل بسياری از 

 (.8گره ها فعال نمی شوند )

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

 ( تکثير به روش تقسيم گياه :5

پنجه جديد  5-10چند سال دارای  برخی ارکيده ها در ناحيه پايه گياه به رشد جديد می پردازند آنچنانکه بعد از

می شوند که با جداسازی آنها از گياه اصلی می توان به گياهان جديدی دست يافت. پنجه های تازه و پيازهای 

کاذب اينگونه گياهان تا زمانيکه جدا نشوند و در بستر تازه ای کشت نگردند، دارای فعاليت چندانی نخواهند 

(.  بوته های ارکيده جديدی که از طريق تقسيم گياه 8به والد مادری هستند )شد. چنين بوته هايی کاماًل مشا

حاصل آيند حداقل تا يکسال گلدهی نمی کنند. بوته های ارکيده بزرگتر به توليد گل های بيشتری می انجامند 

 (.2درحاليکه بوته های کوچکتر چندين سال تا نيل به مرحله بلوغ طی خواهند کرد )
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 ( تکثير به روش بّچه زايی :6

( می babyيا  keiki" بطور معمول به توليد بّچه يا "کايکی" )Dendrobiumبرخی ارکيده ها نظير "

پردازند اّما ساير ارکيده ها فقط زمانيکه در مرحله گلدهی در معرض دماهای باال واقع شوند، به بّچه زايی 

د برگ می پردازد و نهايتًا ريشه زايی می کند. زمانيکه ريشه ها مبادرت می ورزند. هر "کايکی" ابتدا به تولي

به طول يک اينچ رسيدند آنگاه می توان نسبت به قطع "کايکی ها" اقدام نمود و آنها را بصورت مجزا به 

 (.8بسترهای کشت انتقال داد. اينگونه بوته ها نيز کاماًل مشابه والد مادری خواهند بود )
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 تکثير با قلمه انتهايی : (7

فوت و گاهًا  4-6" تمايل فراوانی به طويل شدن دارند و به ارتفاع vandaceousبرخی ارکيده ها نظير "

بيشتر می رسند لذا با دشواری جابجا می گردند. آنها ريشه های جديدی را در فاصله بين برگ های ساقه ای 

جفت ريشه می توان قلمه های مناسبی  2به شرط داشتن حداقل ظاهر می سازند لذا از بخش های انتهايی گياه 

تهّيه کرد و کشت نمود. گياه مادر نيز در واکنش به قلمه گيری به توليد ساقه های جديد در منطقه پايه مبادرت 

 (.  8می ورزد )
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 روش های پرورش ارکيده ها :

بصورت های : درون خانگی ، برون خانگی ، گلدانی و ارکيده ها را همانند ساير گياهان زينتی می توان 

گلخانه ای پرورش داد. ارکيده ها را همچنين می توان در : سبدها ، روی درختان ، تراريوم ها ، آکواريوم ها 

و بصورت های با خاک و بدون خاک پرورانيد لذا پس از انتخاب نوع ارکيده می بايست در مورد شيوه 

 نمائيد. پرورش آن تصميم گيری 

تمامی هزاران گونه ای که از ارکيده ها در سراسر جهان يافت می گردند، بطور کلی به سه شيوه اصلی پروش 

 می يابند :

 ( :epiphytes( شيوه اپی فيت )1

ارکيده های "اپی فيت" که بر سطح ساير گياهان می رويند و از اين نظر آنها را "پوست ُرست" يا "پوست 

نگونه ارکيده ها برای پرورش به شيوه های درون و برون خانگی و همچنين سبدی زی" می نامند. اي

مناسبند. آنها قادر به زندگی بر سطح درختان مناطق گرم و مرطوب می باشند. ارکيده های "اپی فيت" 

گياهانی انگل يا پارازيت محسوب نمی شوند زيرا هيچ ضرری برای ديگر گياهان از جمله درختان ميزبان 

ارند بلکه بدينطريق درختان را بعنوان سکونتگاه طبيعی و فقط بعنوان حامی بر می گزينند. ارکيده های "اپی ند

فيت" تمايل به رشد ريشه ها در خارج از گلدان ها دارند. اينگونه ريشه ها به رنگ نقره ای با انتهای سبز يا 

 (. 1،8قهوه ای مشهودند )
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 ( : terrestrial( شيوه خاکزی )2

از اين شيوه می توان در آکواريوم ها ، تراريوم ها و بخش های سايه حياط بهره گرفت. ارکيده ها را می توان 

بصورت گلدانی در داخل خانه ها پرورش داد. بدينگونه آنها متحمل نورهای کم و رطوبت زياد خواهند بود 

برای شيوه خاکی مناسبند، عمدتًا دارای ريشه درحاليکه ديگر روش ها چنين نيستند. گونه های ارکيده ای که 

(. 1،6های ضخيم حاوی تعداد زيادی از ريشه های موئين هستند. آنها دارای برگ های پهن و نرم می باشند )

ارکيده های خاکزی نظير ساير گياهان معمولی بر روی خاک می رويند درحاليکه ارکيده های نيمه خاکزی 

(semiterrestrialبر روی م )( 8واد گياهی در حال تجزيه سطح زمين رشد می کنند.) 
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 ( :lithophytes( شيوه ليتوفيت )3

برخی ارکيده ها را می توان درون گلدان ها يا سبدهای مملو از قلوه سنگ ها بصورت درون يا برون خانگی 

ه ارکيده ها بطور طبيعی در مناطق پرورش داد لذا به ارکيده های "ليتوفيت" يا "سنگ زی" مشهورند. اينگون

سنگالخ حاوی مقادير کمی از خاک می رويند. آنها می توانند شرايط گرمای زياد را تحمل کنند درحاليکه نياز 

آبی کمتری نسبت به ساير ارکيده ها دارند. ريشه های چنين ارکيده هايی از توانايی چسبيدن به سطح سنگ ها 

 (.1،6برخوردارند )
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 ( :outdoorپرورش برون خانگی ارکيده ها )

پرورش برون خانگي اركيده ها به آساني در اقاليم گرم و مرطوب امكانپذير است. در اينگونه مواقع مي توان 

آنها را بصورت "اپي فيت" بر سطح تنه هاي قطور درختان گره زد ، بر سطح زمين كاشت و يا گلدان حاوي 

ه ها منتقل ساخت. اركيده ها را در مناطق خنك تر بصورت گلداني و در درون خانه ها آنها را به خارج خان

 5/15درجه فارنهايت ) 60نگهداري مي كنند اّما پس از گرم شدن هوا بگونه اي كه دماي شبانه باالتر از 

 (.1درجه سلسيوس( باشد، به خارج از خانه ها منتقل مي شوند )
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 ( :indoorخانگي اركيده ها )پرورش درون 

نظاره محل پرورش ارکيده ها آنچنان وجدآور و حيرت انگيز است که هيچگاه پرورش آنرا توسط خودتان 

امکانپذير نخواهيد يافت درحاليکه انتخاب ارکيده مناسب می تواند نقش مهّمی در اين راستا ايفاء نمايد. 

نور تشکيل می دهد زيرا آنها خواهان آبشاری از نور غير  مهمترين چالش پرورش درون خانگی ارکيده ها را

" Vandaساعت در روز هستند که از اين گروه می توان به گونه های " 6-8مستقيم خورشيد الاقل به مدت 

" و Phragmipedium" ، "Oncidium" اشاره نمود. گونه هايی نظير "Angraecumو "

"Dendrobiumرای پرورش در جوار پنجره های غربی و شرقی مناسب " خواهان نور کمی هستند لذا ب

 ترند گرچه پنجره های غربی بالنسبه گرم تر هستند. 

 

( و moth orchids" موسوم به ارکيده بيدی )Phalaenopsisگونه هايی نظير "

"Paphiopedilum خواهان نور کمتری می باشند لذا آنها را می توان در کنار پنجره های شمالی قرار "

" نيازمند روشنايی بسيار Jewel orchidsد و يا با نورهای انعکاسی پرورش داد. گونه هايی نظير "دا

کمتری می باشند لذا در مکان هايی پرورش می يابند که مانعی در مسير تابش نور نظير درختان ، پرده ها و 

 (. 9ديوارهای سايه انداز واقعند )
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پرورش ارکيده ها در شرايط درون خانگی چنين است که بايد وضعيتی  دستورالعمل طاليی برای موفقيت در

نزديک به حالت طبيعی رشد گياه را فراهم سازيد. مهمترين مشخصات محيط های طبيعی رشد ارکيده ها 

 عبارتند از :

 الف( روشنايی زياد بجز نور مستقيم خورشيد مشابه تابش عصرگاهی 

 ب ( رطوبت نسبی زياد 

 ا در اطراف ريشه هاپ ( جريان هو

 ت ( دوره های منظم خشکی که با وقوع بارندگی پيگيری شوند.

 (.7درجه فارنهايت ) 50-85ث ( دمای بين 

 

هر چه پرورش دهندگان بتوانند شرايط مشابه تری نسبت به شرايط طبيعی در محيط های پرورش مصنوعی 

مثاًل ارکيده هايی که در گلدان های پالستيکی بر ارکيده ها بوجود آورند، به گل های بيشتری دست می يابند. 

بستری از خزه های مرطوب پرورش می يابند، از دو جنبه با شرايط طبيعی رشد ارکيده ها در تعارض قرار 

 دارند آنچنانکه :

 الف( هوای کافی در اطراف ريشه ها جريان نمی يابد.

 ب ( ريشه ها هيچگاه شانس خشک شدن ندارند.

هی بخوبی تنفس نمی کند و ريشه هايش در معرض ابتال به انواع پوسيدگی ها قرار می گيرند. لذا چنين گيا

بخاطر داشته باشيد که ريشه های اغلب ارکيده ها بگونه ای تخصصی شده اند که قادر به تنفس و جذب سريع 

 (.7آب هستند لذا از توانمندی الزم برای جذب عناصر غذايی از خاک برخوردار نمی باشند )
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بسياري از مردم خواهان پرورش اركيده ها در فضاي درون خانگي هستند. حاشيه نورگير پنجره ها معمواًل 

براي اين منظور كفايت مي نمايد گواينكه برخي گونه ها نيازمند شرايط ويژه اي مي باشند. براي پرورش 

بهره گرفت. اتاق هاي آفتابگيري كه در  اركيده هاي خانگي می توان از پنجره هاي غربي ، شرقي يا جنوبي

معرض نور مستقيم خورشيد نباشند، نيز قابل استفاده اند و گرنه بايد به تأمين نور مصنوعي به كمك المپ 

وات حائز بازتابش  20هاي فلورسنت و نظاير آنها پرداخت. براي اين منظور مي توانيد از دو المپ فلورسنت 

(reflector براي مساحت )(.1اينچ بهره گيريد) 12×  24 

 

درجه فارنهايت باشد  60دماي اتاق محل نگهداری ارکيده ها در تمامي اوقات شبانه روز بايد بيش از 

درحاليكه دماهاي روزانه باالتر مناسب ترند. در صورتيكه گلدان اركيده را در كنار پنجره نگهداري مي كنيد، 

به داخل خانه منتقل سازيد. همچنين مي توانيد با قرار دادن قطعه بايد آنها را در مواقع خنكي هوا و شب ها 

اي مقوا در فاصله بين شيشۀ پنجره و گلدان از سرمازدگي گياه جلوگيري نمائيد. اينگونه گياهان به هواي 

مرطوب تري نيازمندند لذا بهتر است گلدان را بر روي زير گلداني مملو از سنگريزه های مرطوب قرار دهيد. 

الوه گاهًا به اسپري آب بر سطح برگ هاي گياه بپردازيد. تهويه هوا براي رشد بهينه اركيده ها بويژه در بع

اوقات گرم ضروري است لذا آنها را در معرض جريان ماليم هوا قرار دهيد و يا از پنكه هاي كوچك جهت 

 (. 1جريان هوا بهره گيريد )
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ق و تند مزاج هستند و به شرايط پرورش و مراقبت های ويژه ای گواينکه برخی ارکيده ها بسيار بد قل

نيازمندند اّما بسياری از آنها برای پرورش درون خانگی مطلوبند لذا برای انتخاب مناسب ترين ارکيده های 

 خانگی به مشخصات آنها با دقت تّوجه نمائيد :

 

 

 (:«9( مشخصات عمده ارکيده های درون خانگی )2جدول»

 

 ارکيده های مناسب ايط پرورششر رديف

 Phragmipedium , phaphiopedilum آب فراوان 1

 Dendrobium , oncidium , cattleya مراقبت اندک 2

 Cymbidium , odontoglossum , masdevallia محيط خانگی خنک  3

 Vanda , moth orchids , angraecum محيط خانگی گرم 4

 Cattleya , dendrobium محيط خانگی خشک 5

 Jewel orchid , paphiopedilum محيط خانگی کم نور 6

 Mini-cattleya , pleurothalli , miniature moth پنجره خانگی کوچک 7

 Moth orchid , cattleya عدم نياز به کوددهی 8

 Moth orchid , dendrobium ترديد در توانايی 9

 Vanda , cymbidium , cattleya برون خانگی تابستانه 10

 Moth orchid , cattleya , vanda خسارت حيوان خانگی 11
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 پرورش اركيده درون خانگي در فضاي آزاد :

از فوايد انتقال اركيده هاي درون خانگي در بخشي از سال به هواي آزاد اين است كه در معرض نور خورشيد 

تجديد قوا مي پردازند. در چنين مواقعي بايد از خسارات آفات و جريان هواي پاك قرار مي گيرند و به 

جلوگيري گردد و از قرار دادن آنها در مكان هاي كاماًل سايه اجتناب ورزيد. همچنين مراقب باشيد كه در اثر 

شدت نور خورشيد دچار آفتاب سوختگي نگردند. از كاربرد زير گلداني اجتناب کنيد زيرا با جمع آوري آب 

آبياري و يا بارندگي ها به ريشه هاي اركيده آسيب مي رساند. قرار دادن اركيده ها در هواي آزاد مي  مازاد

تواند به گرده افشاني توسط زنبورها و پروانه ها منتهي شود و در نتيجه از تداوم گلدهي آنها جلوگيري گردد 

داخل خانه ها مواظبت نمائيد كه فاقد هر  و بوته ها به بذر بنشينند. قبل از بازگرداندن بوته هاي اركيده به

گونه آفات از جمله شته ها و شپشك ها باشند. همچنين محدوده رشد آنها را از جهت حضور حلزون ها و 

 (. 1ليسه ها بازرسي كنيد )
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 ( :in treesپرورش اركيده ها بر درختان )

باشيد. در چنين مواقعی گياه را بر سطح قطعه اي از براي اين منظور نيازمند اركيده هاي "اپي فيت" مي 

"خزه اسفاگنوم" پرورش مي دهند بطوريكه ريشه هاي گياه به خارج از قطعه مذكور گسترش يابد سپس يك 

درخت ، حصار سيمي و يا هر جائي را كه صبحگاهان در معرض تابش خورشيد واقع مي شود، انتخاب مي 

سفاگنوم" در محل مورد نظر استقرار مي دهند اّما بهتر است تكيه گاه مناسبي كنند. گياه را به همراه "خزه ا

براي آن فراهم سازند تا ضمن حفاظت از گياه باعث نگهداري آب مورد نياز گياه براي ساعات روز شود. گياه 

موقت نخواهد  پس از چند ماه آنچنان به گياه تكيه گاه مي چسبد كه ديگر نياز چنداني به توده خزه و تكيه گاه

دفعه آبياري  2داشت لذا در صورت تمايل مي توان بندهاي نگهدارنده را برداشت. چنين گياهاني نيازمند 

 (.1روزانه هستند زيرا در معرض هوا سريعًا خشك مي گردند)
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 ( :in the groundپرورش اركيده ها در خاك )

در خاك مناسبند. اينگونه اركيده ها در خاك هاي سرشار ( براي كاشت terrestrialفقط اركيده هاي خاكزي )

از هوموس مخلوط با قطعات درشت مالچ مي رويند. ارقام اركيده خاكزي را كه داراي برگ هاي پهن تري 

هستند، در محوطه هاي داراي سايه و برخوردار از حداقل نور خورشيد كشت مي كنند درحاليكه واريته هاي 

رگ هاي باريك بايد در نقاطي كاشته شوند كه ضمن سايه بودن در ساعاتي از روز به اركيده خاكزي داراي ب

نور خورشيد دسترسي داشته باشند. اركيده هاي خاكزي در سكونتگاه هاي طبيعي معمواًل در جوار جويبارها و 

اير اركيده ها اراضي مرطوب عاري از گياهان رشد مي يابند. آنها قادر به تحمل رطوبت بيشتري در قياس با س

 (.1هستند وليكن در شرايط اقليمي خشك بايد مكررًا آبياري گردند )

 

( مي توانند معضالتي را براي اركيده هاي خاكزي ايجاد snail( و حلزون ها )slugآفاتي نظير ليسه ها )

 كنند كه براي كنترل آنها به روش هاي زير اعمال مي گردد : 

( تا به بدن آنها چسبيده و سبب ايجاد زخم بر سطح diamataceous earthالف( پاشيدن خاك دياتومه )

 بدن در ضمن راه رفتن آنها گردد.

 ب ( استفاده از كاسه هاي حاوي ماءالشعير در سطح خاك جهت جلب و غرق نمودن آنها

 پ ( جمع آوري دستي ضمن روشنايي طبيعي روز و يا با كمك نور مصنوعي در شب ها

ي هايي از جنس سيم هاي مسي در اطراف گلدان ها بطوريكه هيچيك از برگ هاي اركيده ت ( قرار دادن تور

 (.1از آن بيرون نمانند )
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 ( :terrariumپرورش اركيده ها در تراريوم )

منظور  پرورش اركيده ها در تراريوم ها بعنوان يك تفريح جالب و نشاط آور پيگيري مي شود اّما براي اين

بايد از گونه هاي مناسبی بهره گيريد. گونه هاي خاكزي براي اين منظور مطلوبند زيرا در قياس با ساير 

اركيده ها نسبت به رطوبت زياد و نور كم متحمل ترند و سازگاري خوبي در همنشيني با گياهاني نظير خزه ها 

كزي داراي ريشه هاي ضخيم با ريشه هاي و سرخس ها در داخل محفظه هاي تراريوم دارند. اركيده هاي خا

موئين فراوان هستند و برگ هايشان پهن تر و نرم ترند. تراريوم ها در حقيقت جزو اكوسيستم هاي بسته 

محسوب مي شوند بطوريكه رطوبت، اكسيژن و دي اكسيد كربن مكررًا در چرخه قرار مي گيرند و سكونتگاه 

خي افراد به افزودن مارمولك يا قورباغه به داخل تراريوم ها عالقه گياه بحالت خود نگهدار در مي آيد. بر

 (.1دارند و آنها را بصورت دستی با كرم ها و سوسك ها تغذيه مي نمايند)
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 طرز تهّيه تراريوم اركيده ها بدين قرار است :

 ( يك ظرف ضد آب و قابل درب بندي را برگزينيد.1

 رده سنگ هاي استريل را در ته ظرف بريزيد. ( اليه اي از سنگريزه يا ُخ2

( اليه اي از مخلوط خاك گلدان را كه مناسب براي رشد اركيده ها باشد، به آن اضافه نمائيد. خاك هاي 3

 سرشار از هوموس را مي توان با الياف نارگيل يا قطعات سرخس در هم آميخت. 

 د. ( بوته اركيده را با دقت در بستر داخل محفظه بكاري4

 ( بستر را آبياري كنيد اّما نبايد كاماًل اشباع گردد. 5

 ( اينك مي توانيد پس از افزودن حشرات يا ساير جانوران كوچك به درب بندي محفظه اقدام نمائيد. 6

درجه فارنهايت ضمن برخورداري  60( محفظه را در محلي قرار دهيد كه داراي حرارت با ثبات و باالتر از 7

متوسط باشد. هرگز آنرا در معرض نور مستقيم خورشيد قرار ندهيد زيرا تبديل به آون خورشيدي از روشنايي 

 مي گردد و گياه داخلش در اثر گرماي محبوس از بين مي رود. 

( در صورتيكه ديواره هاي داخلي محفظه مملو از قطرات آب مي گردند، بهتر است درب محفظه را براي 8

 مازاد تخليه شود. ساعاتي برداريد تا رطوبت 

( هرگاه موجودات زنده اي نظير حشرات، مارمولك يا قورباغه را به محفظه افزوده ايد، بايد مكررًا به رفع 9

 نيازهاي غذايي آنها اقدام كنيد و گرنه از گرسنگي تلف مي شوند. 

ر دهيد زيرا در صورت ( گياه داخل تراريوم را مداومًا از جنبه سرايت بيماري هاي قارچي تحت بازرسي قرا10

بروز بيماري بايد نسبت به كاشت گياه جديد پس از حذف گياه مريض و استريل نمودن بستر كاشت اقدام 

 (. 1ورزيد )
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 ( :growing mediaبستر رشد ارکيده ها )

" در خاک رشد می کنند درحاليکه cymbidium" و "paphiopedilumارکيده های خاکزی نظير : "

يده های استوايی از نوع "درخت زی" يا "اپی فيت" هستند يعنی بر سطح درختان و بحالت معلق در اغلب ارک

( آنها با اليه ای از سلول های سفيدرنگ موسوم به flashyهوا رشد می کنند. ريشه های آبدار )

"velamen موجب " پوشيده شده اند که بسان اسفنج موجب جذب آب می گردند. اين اليه پوششی همچنين

محافظت ريشه ها از گرمای محيط و کاهش نزول رطوبت گياه می شوند. بستر رشد ارکيده ها بايد بتواند 

 (.2)و ريشه ها را در خود مستحکم سازدتهويه هوا را تدارک نمايد و اجازه زهکشی سريع آب مازاد را بدهد 

 

ارکيده ها است وليکن انتخاب نوع  گواينکه زهکشی سريع و تهويه مناسب از عوامل مهم انتخاب بستر رشد

بستر کاشت بستگی به سليقه افراد ، شرايط پرورش و امکانات منطقه ای دارد. بهترين بستر رشد ارکيده ها 

( ، پوست صنوبر ، ريشه های خشک osmundaشامل : پيت خزه ، ورميکواليت ، سرخس اسموندا )

وب پنبه ، قلوه سنگ ها ، الياف پوست نارگيل ، تکه سرخس ، خزه اسفاگنوم ، پشم سنگ ، پرليت ، قطعات چ

های گدازه و يا مخلوطی از آنها می باشد. برخی ارکيده های "اپی فيت" را فقط با سيم هايی به قطعات پوست 

 (.    2،6درختان يا تکه های چوب پنبه متصل می سازند تا رشد نمايند )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

 ( :Orchid podsگلدان های ارکيده )

برای انتخاب گلدان مناسب جهت پرورش ارکيده ها بايد به برخی مالحظات توجه نمود آنچنانکه گلدان های 

کوچک را برای پرورش ارکيده های کوچک و گلدان های بزرگ را برای نگهداری ارکيده های بزرگ برگزيد. 

ا خصوصيات زير بهره گرفت که بستگی به برای پرورش ارکيده ها می توان از گلدان های گلی يا پالستيکی ب

 نوع ارکيده و نياز آبی آنها دارد :
 ( :clay potsالف( گلدان های گلی )

آنها متخلخل هستند لذا امکان تنفس ريشه های گياه را فراهم می سازند. بسترهای کاشت داخل آنها بصورت 

گرمسيری آمريکا که آب کمتری " بومی مناطق Cattleyaيکنواخت خشک می شوند. ارکيده های جنس "

نيازمندند، را بخوبی می توان در گلدان های گلی پرورش داد. از گلدان های گلی با سطح داخلی لعابی نبايد 

برای اين منظور بهره گرفت زيرا سطوح لعابی مانع خروج آب مازاد می گردند. گلدان های گلی بايد دارای 

 (.1وجب پوسيدگی ريشه ها و خسارت به سالمتی گياه می شود )سوراخ زهکشی باشند زيرا رطوبت مازاد م

 

 ( :plastic potsب ( گلدان های پالستيکی )

اين نوع گلدان ها به دليل اينکه فاقد تخلخل هستند لذا نمی توانند تهويه کافی را برای ريشه های ارکيده فراهم 

ا کندتر خشک می شود. ارکيده های جنس سازند. بستر کاشت داخل گلدان های پالستيکی نسبت به سطح آنه

"Miltonia" و "Moth( 1" به رطوبت بخش های عمقی گلدان های پالستيکی عالقه بيشتری دارند .) 

هر دو نوع گلدان های گلی و پالستيکی بايد توانايی تخليه سريع آب مازاد را داشته باشند لذا آنها را با شکاف 

اير گلدان ها از سوراخ زيرين بعنوان زهکش بهره می برند. چنين گلدان جانبی توليد می نمايند درحاليکه س

هايی بايد دارای روزنه بزرگتری باشند و روی منفذ را برای مسدود نشدن با قطعه ای سنگ يا آجر محافظت 

 (.1کرد )
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 ( :potting mixمخلوط خاک گلدان )

آنها برخالف ساير گياهان که طالب مخلوطی از خاک  ارکيده ها نيازمند ترکيب ويژه ای از خاک گلدان هستند.

و کمپوست می باشند، غالبًا خواهان ترکيب مناسبی از رطوبت و هوا هستند. بستر کاشت ارکيده ها را از 

 مخلوط مواد غير آلی و الياف گياهی انتخاب می کنند كه بستگي به نياز گونه هاي اركيده دارد : 

 بستر ارکيده ها استفاده می شوند عبارتند از : الف( مواد آلی که در تهّيه 

 ( : fir barkپوست درختان صنوبر ) -1

اين ماده به فراوانی و با بهای کم در دسترس قرار دارد. آنها نسبتًا به کندی تجزيه می شوند و در ابتدا قدرت 

 کمی در نگهداری آب دارند. 

 ( :redwood barkپوست درختان سرخ چوب ) -2

 پوست درخت صنوبر به نگهداری آب اهتمام می کند و به کندی متالشی می شود.  بهتر از

 ( :coconut huskپوسته نارگيل ) -3

 اين ماده سبک وزن و ارزان حائز قابليت متوسط حفظ رطوبت است اّما سريع تر از دو مورد قبلی می پوسد. 

 ( :sphagnum mossخزه اسفاگنوم ) -4

 و هوا است وليکن نبايد زياد فشرده گردد. قادر به حفظ متعادل آب 

 ( :fern fiberالياف سرخس ) -5

 آنها به کندی تجزيه می شوند ولی زهکشی مناسب را فراهم می سازند.

 ( :charcoalزغال چوب ) -6

 آنها به کندی تجزيه می شوند و قادر به جذب مواد سّمی هستند .

 ( :turfتورف ) -7

ی مرغزار که غنی از مواد آلی است، بجای پرليت استفاده می شود وليکن در در برخی موارد از خاک سطح

 قياس سنگين تر و گران تر می باشد.

 (  pine barkپوست درختان سوزنی برگ ) -8

 (.Styrofoam( )1،3استيروفوم ) -9

 

 

 ب ( مواد غير آلی که در تهّيه بستر ارکيده ها نقش دارند عبارتند از :

 ( : lava rockشفشانی )گدازه های آت -1

 اين مواد ضمن ايجاد زهکش مناسب هيچگاه تجزيه نمی شوند اّما نسبتًا وزين هستند.

 ( :aliforآليفور ) -2

 آنها خاکدانه های ريز رسی هستند که حالت زهکشی متوسط را فراهم می سازند و دير تخريب می شوند.

 ( :vermiculiteورميکوليت ) -3

 ری آب و افزايش هوادهی هستند. آنها قادر به نگهدا

 ( :perliteپيرليت ) -4

 آنها با قابليت جذب آب، مقاوم به تجزيه و خيلی سبک هستند. 

 (:soilخاك باغچه ) -5
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کليه مواد مذکور را می توان بصورت مجزا و يا مخلوط با ساير مواد غذايی بمنظور حفظ آب بکار 

 (.1،7گرفت)
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 ز ارکيده ها :مراقبت ا

هزار گونه مختلف تشکيل يافته اند لذا نمی توان دستورالعمل واحدی برای مراقبت از  30ارکيده ها از حدود 

همه آنها ارائه داد زيرا نيازهای روشنايی ، رطوبتی و بستر رشد متفاوتی دارند. در صورتيکه ارکيده دارای 

" هست، احتمااًل oncidium" و "cattleyaجمله : "تعداد کمی برگ باشد و يا حائز برگ های چرمی از 

" و phalaenopsisنياز نوری بيشتری دارد. ارکيده هايی که دارای برگ های نرم و وارفته نظير : "

"paphiopedilum می باشند، احتمااًل به نور شديد حساس هستند و نبايد در مقابل نور خورشيد از قبيل "

در صورتيکه ارکيده ها دارای پيازهای کاذب هستند، بايد در انجام آبياری آنان پنجره های جنوبی قرار گيرند. 

مضايقه نمود و چنين گياهانی را بر بستری از قطعات درشت پوست درختان يا گدازه های آتشفشانی رويانيد. 

از مواد جاذب  ارکيده هايی که فاقد پيازهای کاذب هستند، نيازمند تکرر آبياری می باشند و يا بايد بر بستری

 (. 2الرطوبه نظير خزه اسفاگنوم پرورش يابند )
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 ( :repottingتعويض گلدان اركيده ها )

تعويض گلدان اركيده ها براي بهبود شرايط رشد آنها انجام مي شود و اينكار را مي توان بسادگي طي چند 

ضافي صورت مي پذيرد. بهترين زمان براي دقيقه با استفاده از يك گلدان بزرگتر و مقداری بستر رشد ا

تعويض گلدان اركيده ها را بالفاصله پس از پايان گلدهي و آغاز رشد جديد مي دانند. تعويض گلدان بويژه 

 (. 1زمانيكه ريشه هاي گياه از گلدان خارج گرديده اند، ضرورت مي يابد )

 

 مراحل تعويض گلدان هاي اركيده عبارتند از :

ا احتياط از گلدان خارج سازيد و بر روي روزنامه قرار دهيد. براي اين منظور مي توان از كاردك ( گياه را ب1

 يا وسيله مناسب ديگري براي جداسازي خاك از ديواره هاي گلدان و تسهيل در خارج سازي گياه بهره گرفت.

 ه مبادرت ورزيد.( با كمك كاردك به حذف مواد قديمي بستر كشت و بخش هاي پوسيدۀ ريشه هاي گيا2

( در صورتيكه مقادير زيادي از ريشه ها پوسيده اند آنگاه نيازي به گلدان هاي بزرگتر نخواهد بود وليكن 3

 اگر تمامي ريشه ها سالم هستند و حجم گلدان را ُپر كرده اند ، لزومًا گلدان بزرگتري الزم است.

ت نظير قطعات گلدان هاي شكسته يا قلوه سنگي ( براي ايجاد شرايط زهكشي بهتر است تكه اي از مواد سخ4

 را بر روي منفذ خروج آب در ته گلدان قرار دهيد تا معبر مذكور توسط مواد نرم بستر مسدود نگردد.

( گياه را بطريقي در گلدان قرار دهيد كه مشابه قبل و همتراز با لبه گلدان جديد واقع شود سپس اطراف آنرا 5

. سعي كنيد كه گياه در وسط گلدان واقع شود و ريشه ها بصورت يكنواخت در فضاي با مواد بستر ُپر سازيد

 گلدان پخش گردند.

 ( بدون اينكه به گياه بويژه ريشه هايش آسيب برسانيد، نسبت به تحكيم مواد بستر مبادرت ورزيد. 6

 (.1نخ به آن متصل سازيد)( تركه ای را بعنوان قيم در وسط گلدان فرو كنيد سپس پيكره گياه را با تكه اي 7

 

ارکيده ها از گلدان های نسبتًا کوچک راضی ترند. برخی عقيده دارند که گلدان های پالستيکی برای پرورش 

ارکيده ها مطلوب ترند زيرا ريشه های گياه در زمان تعويض گلدان سريعتر از ديواره ها جدا می شوند. در 

باشيد که ناحيه يقه گياه اندکی پائين تر از لبه های گلدان و دقيقًا زمان گلدان گيری و يا تعويض گلدان مواظب 

 (.2در سطح خاک قرار گيرد)

سال انجام می دهند ولی تعيين زمان مناسب امری  1-2تعويض گلدان ارکيده ها را بطور معمول يکبار در هر 

آنگاه گلدهی آنها به سال بعد بسيار مهم در اينکار است. هرگاه تعويض گلدان ارکيده ها بموقع اجرا نگردد 

موکول خواهد شد. تعويض گلدان ارکيده ها را معمواًل در فاصله فوريه تا ژوئن انجام می دهند زيرا دوره رشد 

و ريشه دهی گياه محسوب می گردد. اين دوره اصواًل بالفاصله پس از اتمام گلدهی آغاز می شود. ارکيده هايی 

ردازند، از اين قاعده مستثنی هستند و آنها را می توان در مواقع لزوم انجام که به گلدهی در سراسر سال می پ

 (.  6داد )
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 ( :Orchid foodتغذيه ارکيده ها )

بسياري از اركيده ها به مواد غذايي چنداني نياز ندارند. اغلب اركيده هايي كه در مرحله گلدهي قرار دارند، به 

اركيده هايي كه در مرحله رشد سريع قرار دارند و مرتبًا برگ هاي تازه هيچوجه به كوددهي محتاج نيستند. 

 (.9اي توليد مي كنند، بايد با مقادير جزئي از كودهاي مناسب در زمان آبياري تغذيه گردند)

 

درصد نيتروژن )ازت( باشد. مقادير فسفر و ساير  20مواد غذايی مصرفی گياه ارکيده بايد حاوی کمتر از 

ی از چنين اهميتی در پرورش ارکيده ها برخوردار نيستند. امروزه برخی پرورش دهندگان از عناصر غذاي

 کودهايی با قابليت آزادسازی تدريجی بهره می گيرند زيرا چنين موضوعی دارای فوايد زير می باشند : 

 الف( بسادگی در اثر آبشويی شسته نمی شوند.

 (.1ب ( باعث سوختگی ريشه ها نخواهند شد )

 

نياز کودی ارکيده ها بستگی به گونه ، سرعت رشد و نوع بستر آنها دارد. يک روش معقول اين است که کود 

مناسب و کافی را يکبار در هر ماه به همراه آبياری اضافه نمود. برای تغذيه ارکيده های خاکزی معمواًل 

ارکيده هايی که بر بستری از رقيق می کنند اّما  1/4را بصورت  12-12-12يا  10-10-10کودهای مرکب 

 30-10-10يا  20-10-10پوست درختان می رويند ، همواره به کود ازته بيشتری نيازمندند لذا کودهای 

 (.6ارحجيت دارند )

اركيده ها هيچگاه در اثر عدم تقويت و ندادن كود از بين نمي روند درحاليکه كوددهي مازاد مي تواند موجب 

 (.3ه مناسب ارکيده ها مي تواند به رشد بهينه آنان و نهايتًا بهبود گلدهي منتهي شود )نابودي آنها گردد. تغذي
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هفته تکرار می کنند اّما رعايت نکات زير در ضمن کوددهی ارکيده ها  2-3کوددهی ارکيده ها را متناوبًا هر 

 توصيه می گردند :

د نياز گياهان غنی نيستند لذا در مواقع ضرورت بسترهای کاشت ارکيده ها گاهًا از نظر مواد غذايی مور -1

بايد از طريق کوددهی بموقع و مناسب به تقويت آنها پرداخت تا با رشد مطلوب به گلدهی مورد انتظار 

 بپردازند.

کوددهی را با ميزان رشد گياه هماهنگ سازيد بطوريکه کوددهی مصادف با دوره رشد سريع گياه باشد لذا  -2

 رشد به قطع کوددهی مبادرت ورزيد. با مشاهده توقف

 برای اين منظور می توانيد از طريق رقيق سازی کودهای مايع اقدام نمائيد. -3

هيچگاه به کوددهی ارکيده ها در طی زمستان ها ، دوره های گلدهی و يا بالفاصله پس از تعويض گلدان  -4

 نپردازيد. 

 10-10-10را نسبت به کودهای  30-10-10ودهای مرکب بسياری از پرورش دهندگان ارکيده ها غالبًا ک -5

 ترجيح می دهند.  10-10-30و 

 seaweed( و عصاره گياهان دريايی )fish emulsionمه پاشی ارکيده ها با شيرابه ماهی ) -6

extract.بمنظور ترغيب گلدهی توصيه شده اند زيرا ارائه دهنده عناصر ميکروالمنت می باشند ) 

 های گياه می تواند نشانه کوددهی مازاد باشد. تيرگی برگ  -7

( به شستشوی کود مازاد از بستر کشت اقدام کنيد تا flushingهر چند هفته يکبار با آبياری موجی ) -8

 مانع سوختگي گياه در اثر بقاياي بيشبود كودها گرديد.

 (. 1،9،2کوددهی کمتر از نياز بهتر از کوددهی مازاد است ) -9
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 ( : lightingنور )

تمامي گياهان بويژه گياهان زينتي گلدار براي بقاء و جلوه گري نيازمند نور كافي هستند و در اين ميان اركيده 

ها از نور فراوان و غير مستقيم بيش از ساير گياهان خانگي لذت مي برند وليکن مقدار نور بستگي به گونه 

ا در حالت طبيعي بر روي درختان جنگل هاي گرمسيري مي انتخابی دارد. بخاطر داشته باشيد كه اركيده ه

رويند درحاليكه اكثر گياهان خانگي در سطح زمين رشد مي كنند لذا اركيده ها در معرض نور غير مستقيم 

 (. 3بيشتري قرار مي گيرند )

 

 نور از عوامل اصلی پرورش گياهان از جمله ارکيده ها محسوب می شود آنچنانکه :

تيکه ارکيده ها در مقابل نور کم قرار گيرند آنگاه هيچوقت به گلدهی نمی رسند، برگ هايشان الف( در صور

نرم و نازيبا می شوند و گياه بصورت وارفته ظاهر می گردد. در چنين شرايطی فواصل بين برگ ها طويل می 

 4" روزانه به cattleyaشوند و برگ های جديد درازتر و نازک تر می گردند. برخی از ارکيده ها نظير "

ساعت روشنايی غير مستقيم  6ساعت نور مستقيم خورشيد نيازمندند اّما برخی ديگر فقط طالب روزانه حدود 

 خورشيد هستند.

ب ( در صورتيکه ارکيده ها را در مواجهه با نور شديد خورشيد قرار دهيد، دچار خورشيد سوختگی 

(sunburn( می گردند )1،5.) 

 

ه ارکيده بسيار متفاوت است و بستگی به گونه های آن دارد. از شکل و اندازه برگ های نيازهای نوری گيا

 ارکيده ها می توان به نيازهای نوری آنها پی برد آنچنانکه :

الف( گياهانی که دارای برگ های باريک و بلند هستند، بيشترين نياز نوری را دارند و بايد در مکان هايی 

 شترين نور خورشيد را دريافت می دارند.قرار گيرند که روزانه بي

ب ( اگر گياه دارای برگ های وسيع و لطيف است آنگاه يقينًا خواهان نور کم است و بايد در نقاط سايه واقع 

 شود.  

پ ( از ميزان رشد ارکيده ها می توان بعنوان شاخصی جهت تعيين نياز نوری آنها بهره گرفت لذا به بخش 

 يافته اند، توجه گردد :هايی که جديدًا رشد 

 آيا برگ های جديد از نظر شکل و اندازه همانند برگ های قبلی هستند ؟  

 (.1اگر آنها طويل ، نرم و تيره هستند، نشاندهنده نياز گياه به نور بيشتر است )

 

 

 

-14 ( هستند و بهترين نتايج را در شرايط نوری روزهایlight hungryبرخی ارکيده ها تشنه روشنايی )

ساعته در سراسر سال بروز می دهند. شدت نور و طول مدت روشنايی در مناطق استوائی بسان مناطق  12

معتدله در طی سال تغيير نمی يابند لذا آنها در ضمن ماه های زمستان بايد از نور مصنوعی مکمل برخوردار 

رسنت قرار گيرند. برخی ارکيده ها اينچی المپ های فلو 6-8شوند. ارکيده ها نبايد در فاصله ای بيشتر از 

" نياز بيشتری به روشنايی دارند لذا برای گلدهی بايد تحت روشنايی cymbidium" و "vandaنظير: "

 (.2شديد واقع شوند )
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" f cنور ناکافی مهمترين عامل عدم گلدهی ارکيده ها است. نور مصنوعی را با واحد "فوت شمع" يا "

(footcandleاندازه گيری )  هزار فوت  10می کنند بدينگونه ميزان روشنايی را در روزهای آفتابی حدودًا

فوت شمع نورگيری می کنند. ارکيده ها را از نظر نياز  100شمع می دانند درحاليکه پنجره های شمالی فقط 

 نوری به سه دسته تقسيم کرده اند :

 هزار فوت شمع 3الف( نيازمند نور زياد يعنی بيش از 

 هزار فوت شمع  2-3زمند نور متوسط يعنی ب ( نيا

 (.6هزار فوت شمع ) 2/1-2پ ( نيازمند نور کم يعنی 

 

 

 
 

 

 

لبه پنجره های جنوبی ، غربی ، شرقی و شمالی بترتيب بيشترين نور خورشيد را دريافت می دارند. برای 

مرتبًا تميز نمائيد. نور کم  افزايش نورگيری ارکيده ها بهتر است شيشه های پنجره و سطح برگ های گياه را

موجب تيرگی برگ ارکيده ها و عدم گلدهی گياه می شود درحاليکه نور مستقيم و شديد موجب آفتاب سوختگی 

برگ ها می گردد. آفتاب سوختگی برگ ها بصورت سياه شدگی نوک برگ ها ، زردی برگ ها و گرايش جزئی 

 (.6به رنگ قرمز ظاهر قابل تشخيص است )

 

( برای تعيين شدت نور در محل استفاده کنيد تا ميزان shadow testing بهتر است از تست سايه )نهايتًا

نور محيط را بصورت های شديد ، متوسط و کم تعيين نمائيد سپس محل قرار دادن گلدان های ارکيده را 

 (.1مشخص سازيد و يا نسبت به تأمين نور مصنوعی مکمل اقدام ورزيد )
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 ( :temperatureدما )

دما از عوامل بحرانی جهت تحريک ارکيده ها جهت نيل به مرحله گلدهی محسوب می شود لذا محيط هايی که 

از نوسانات حرارتی شب و روز برخوردار نيستند، مانع رشد بهينه و گلدهی ارکيده ها می گردند. برای 

درجه سانتيگراد نياز می  10ان " به نوسان دمای شب و روز به ميزcattleyaانگيزش گلدهی در گونه "

 (. 6،5باشد )

 

اركيده ها نياز چنداني به گرماي شديد و سرشار از رطوبت مناطق استوايي ندارند لذا اكثر آنها را مي توان در 

دماي خانگي پرورش داد. اركيده ها در شرايط طبيعي با تفاوت دمايي شب و روز مواجهند لذا چنين شرايطي 

گلدان ها در جوار پنجره ها بويژه در طي زمستان ها ايجاد كنيد. پنجره ها مي توانند تفاوت را با قرار دادن 

 (.3درجه فارنهايت فراهم سازند ) 30دماي الزم شبانه روزي را تا ميزان 

 

 

ارکيده ها را از نظر نياز حرارتی به سه گروه زير تقسيم کرده اند گواينکه برخی از آنها توانايی سازگاری با 

 شرايط مختلف حرارتی را دارند : 

 ارکيده های سرمادوست که قادر به رشد بصورت برون خانگی در سراسر سال می باشند. -1

 درجه فارنهايت را می پسندند.  45-50ارکيده های خنک پسند که دماهای  -2

 درجه فارنهايت را می پسندند. 50-55ارکيده های معتدل پسند که شب هايی با دمای  -3

 (.9،6درجه فارنهايت هستند) 60ارکيده های گرما دوست که نيازمند شب های زمستان با دمای بيش از  -4
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 ( :wateringآبياری )

( هستند يعنی بحالت معلق air plantبخاطر داشته باشيد که اغلب ارکيده ها از انواع گياهان "هوا زيست" )

ی توان از شکل ريشه هايشان دريافت. ارکيده ها دارای در هوا بر سطح درختان می رويند و اين موضوع را م

سيستم ريشه ای و پيازهای کاذب برای جذب و نگهداری آب می باشند. آبياری دقيق برای مراقبت از ارکيده 

ها ضروری است بطوريکه آبياری زياد يا کم موجب مرگ ارکيده ها می شوند و گياه را در مقابل هجوم آفات 

ا تضعيف می سازند. هنگام آبياری ارکيده ها در نظر داشته باشيد که آنها نيازمند مخلوطی و سرايت بيماری ه

از رطوبت و هوا هستند لذا اگر محيط اطراف ريشه ها تمامًا مملو از آب و عاری از هوا باشد آنگاه دچار 

ه هايشان کاماًل پوسيدگی و سرايت بيماری ها می شود. برخی از ارکيده ها ترجيح می دهند که محيط ريش

خشک شوند درحاليکه برخی ديگر تمايل به محيط مرطوب دارند. ارکيده ها اصواًل فقط تمايل به خيس شدن 

دارند و وضعيت اشباع را تحمل نمی کنند لذا مادامی که محيط ريشه ها مجددًا خشک نشده است، نبايد آبياری 

 (.1،5نسبی محيط و گونه گياه دارد )گردند. دور آبياری ارکيده ها بستگی به دما ، رطوبت 

 

 

 
 

 

آبياری مازاد مهمترين عامل نابودی ارکيده های خانگی است زيرا گياهان مزبور خواهان قرار گرفتن ريشه ها 

يا  lukewarmدر شرايط خشک در فواصل بين آبياری ها هستند. برای آبياری ارکيده ها از آب ولرم )

tepidدرجه فارنهايت بدين منظور استفاده  50آب های سرد با دمای کمتر از  ( بهره گيريد و هيچگاه از

 (. 6نکنيد زيرا موجب صدمه ديدگی و نابودی ريشه های موئين می گردند )

 

اركيده هايي كه بر بستري از خاك يا مخلوطي از قطعات پوست درختان پرورش مي نمايند، داراي نياز آبي 

رختان از نظر جذب و نگهداري آب مناسب ترند. براي آبياري گلدان هاي متفاوتي هستند زيرا قطعات پوست د
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دقيقه در داخل محفظه  10-15گلي حاوي بستري از مخلوط قطعات پوست درختان مي توان آنها را براي مدت 

اي مملو از آب قرار داده تا آب كافي را از طريق شکاف هاي ديواره گلدان جذب كند سپس آب اضافي را 

ود اّما براي آبياري گلدان هاي پالستيكي بايد نسبت به افزودن آب تا مرحله خروج قطرات از ته زهكش نم

 گلدان ادامه داد. 

ثانيه در يک ظرف آب  20-30يک روش مناسب ديگر برای آبياری ارکيده ها اينکه آنها را برای مدت 

بد سپس آب اضافی را زهکش کنيد. مغروق سازيد و اجازه بدهيد تا آب در تمامی بخش های گياه جريان يا

 (.9،5براي تشخيص زمان آبياري به فروكردن انگشت در خاك يا توده خزه مبادرت ورزيد )

 

 دفعات آبياري گلدان هاي اركيده به عوامل زير بستگي دارند :

 الف( نوع گلدان

 ب ( مقاومت گياه 

 پ ( نوع بستر رشد

 ت ( دماي محيط

 ث ( رطوبت نسبي 

 (.9روشنايي محيط )ج ( ميزان 
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" كه مقاومت بيشتري به تنش dendrobium" و "cattleya" ، "oncidiumگونه هايي نظير: "

" ، miltoniaرطوبتي دارند، را مي توان هفته اي يكبار آبياري كرد. گونه هايي نظير : "

"paphiopedilum" ، "epidendrum" و "phragmipedium دارند " به آبياري بيشتري نياز

 (.9،5روز يكبار آبياري مي گردند ) 4-5لذا هر 

 

بسياری از ارکيده ها قادر به تحمل خشکی در قياس با رطوبت مازاد هستند. هيچ چيز قادر به نابودی ارکيده 

ها سريعتر از وضعيت غرقاب گلدان ها نيست زيرا ارکيده ها بدون برخورداری از تهويه مناسب قادر به بقاء 

ارکيده ها پس از تعويض گلدان تا چندين ماه به رشد مجدد نمی پردازند لذا نياز چندانی به آبياری  نمی باشند.

 (.2در اين مدت نخواهند داشت )

 

آبياری تابستانه ارکيده ها را به مقدار زياد و يکبار در هفته انجام می دهند. ضمن آبياری اجازه دهيد تا ريشه 

قدرت در هنگام  1/4با  20-20-20پرورش دهندگان هر ماهه از کودهای  ها کاماًل سيراب گردند. برخی از

 (.7آبياری سود می جويند )
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 ( :air humidityرطوبت نسبی )

( در تعيين محل استقرار ارکيده ها حائز اهميت هستند circulationميزان رطويت نسبی و تهويه هوا )

( و کمک به بازشدن غنچه ها می stuntingگی رشد گياه )بطوريکه رطوبت نسبی خيلی کم موجب بازماند

نمايد. گردش مناسب هوا موجب کاهش بروز بيماری های قارچی و باکتريايی می شود و به فراهمی دی اکسيد 

 (. 1،6کربن کمک می نمايد )

لذا اغلب ارکيده هايی که در شرايط درون خانگی پرورش می يابند دارای منشأ مناطق گرمسيري هستند 

خواهان رطوبت نسبي باال مي باشند. براي افزايش رطوبت محيط مي توان از سيستم موسوم به "چاه خشك" 

(dry well( استفاده نمود. در اين شيوه به قرار دادن مقداري سنگريزه يا توري پالستيكي )lattice بر )

دام مي شود سپس گلدان حاوي اينچ اق 1/2روي سيني يا زيرگلداني به همراه اليه اي از آب به ضخامت 

 (.9اركيده را بر سطح آنها جهت كسب رطوبت كافي مستقر مي سازند )

درصد را ترجيح می دهند درحاليکه رطوبت نسبی اغلب خانه ها در حدود  50-80ارکيده ها رطوبت نسبی 

ا بر روی زير ( آب بر سطح برگ ها و يا قرار دادن گلدان هmistدرصد است لذا از طريق غبارپاشی ) 30

اينچ آب به ترميم رطوبت مورد نيازشان می پردازند اّما ته گلدان ها نبايد  1/2گلدانی های حاوی سنگريزه و 

مستقيمًا با سطح آب تماس يابند زيرا با بروز وضعيت اشباع به ريشه های گياه آسيب می رسد. قرار دادن 

وبت نسبی در محدوده استقرار می شود. دستگاه گلدان های ارکيده در مجاورت همديگر موجب افزايش رط

 (.2،6،5( نيز می توانند در ايجاد محيط های مرطوب مفيد باشند )humidifierهای رطوبت ساز )

اركيده ها هواي خنك و مرطوب زمستان را بيشتر از هواي گرم و خشك اطراف بخاري ها مي پسندند. هواي 

ركيده ها مناسب تر از هواي خنك و خشك دستگاه های تهويه خانگي گرم و نسبتًا مرطوب تابستان نيز براي ا

 (.3است )
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 ( :pestsآفات ارکيده ها )

حضور آفات و بيماری های گياهی نشاندهنده وجود نقص در تدارک شرايط مطلوب برای پرورش ارکيده ها 

رش آفات و بيماری ها گرداند. می باشد بطوريکه استقرار گياه در شرايط تنش می تواند آنان را مهّيای پذي

آفات معمواًل معضل متداولی در پرورش ارکيده ها بشمار نمی آيند. مهمترين آفات ارکيده ها عبارتند از : 

 (.6شپشک آرد آلود ، سپرداران ، شته ها ، تريپس ها ، کنه تارعنکبوتی ، پشه کور ، ليسه ها و حلزون ها )

 

سالمتی اجتماعات گياهی از جمله ارکيده ها بسيار حياتی است زيرا  کنترل سريع آفات و بيماری ها برای

سرايت آفات و بيماری ها به يکی از بوته ها می تواند سريعًا به سايرين منتقل شود. بازرسی مکرر و دقيق 

 بوته های ارکيده می تواند به کاهش چنين مشکالتی کمک نمايد. مهمترين آفات ارکيده ها عبارتند از:

 ( : aphidsشته ها ) -الف

آنها حشراتی بسيار ريز به رنگ های سبز ، زرد يا سياه هستند که بر سطوح گياهان تجمع می يابند و از 

شيره پرورده آنان می مکند. شته ها می توانند عالوه بر تضعيف گياه ميزبان موجب انتقال بيماری های گياهی 

گردند. شته ها را می توان با فشار کم آب از سطح بوته ها نظير بيماری های ويروسی از يک بوته به سايرين 

 (.1جدا ساخت وليکن شته های درشت تر و مقاوم تر قابل کنترل با آفتکش های مناسب هستند)

  

 ( :scalesسپرداران ) –ب 

( می باشند که درون پوسته های نرم يا نسبتًا سخت بسان سپرهايی limpetsآنها حشراتی کوچک و نرم )

ی شده اند. اين گروه از آفات همانند شته ها از شيره گياهی می مکند و نتيجتًا موجب تضعيف بوته ها می مخف

( تيمار داد. الکل طبی مايعی حاوی rubbing alcoholشوند. اينگونه گياهان را می توان با الکل طبی )

"اتانول تقليبی" يا "ايزو درصد  70الکل و آب است که برای زدودن پوست و زخم ها بکار می رود و از 

پروپانول" تشکيل می يابد. برای اين منظور ابتدا تکه ای پارچه کتانی را با الکل مرطوب نموده و آنرا با 

 (.1فشار ماليمی بر سطح برگ ها و ساقه های ارکيده می مالند تا حشره سپردار را از گياه جدا سازند )

 

 ( :mealy bugsشپشک های آرد آلود ) –پ 

نها نوعی از سپرداران هستند که از پوشش شبه پنبه ای چسبناکی بهره می برند. برای حذف آنها می توان آ

از پارچه آغشته به الکل و يا اسپری محلول آفتکش مناسب بهره گرفت اّما در سطوح محدود و مسدود بهتر 

يداتور( برای کنترل ( بعنوان حشرات شکارچی و دشمنان طبيعی )پرlady bugsاست از کفشدوزک ها )

 (. 1اينگونه آفات استفاده نمائيد)

 

 ( :tripsتريپس ها ) –ت 

آنها حشراتی به اندازه شته ها و بدنی نرم دارند. تريپس ها بعنوان حشرات مکنده به سطح برگ ها و گل های 

از يک بوته به  ارکيده ها می چسبند و از آنها تغذيه می کنند و از اين طريق به گسترش بيماری های گياهی

سايرين می پردازند. تريپس ها را می توان با اسپری محلول آفتکش های مناسب و روغن های گياهی کنترل 

 predatoryنمود. اينگونه آفات را در محيط های محدود می توان با تمّسک به کنه های شکارچی )

mites( کنترل کرد )1.) 
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 ( : fungus gnatپشه کور ) –ث 

ای ريز و سياهرنگی هستند که در مرحله الروی از مواد غذايی درون گلدان ها، جوانه ها و نوک آنها پشه ه

ريشه های ارکيده تغذيه می کنند. چنين آفاتی با بکارگيری کنه های شکارچی و نماتدهای پارازيت بخوبی 

 (. 1کنترل می گردند)

 

 ( :spider mitesکنه های تارعنکبوتی ) –ج 

( بر سطح برگ های ارکيده مشاهده می شوند. rust coloredبسيار ريز آجری رنگ ) آنها بصورت نقاط

 (.1اينگونه آفات را می توان با استفاده از کنه های  شکارچی و يا آفتکش های روغنی کنترل کرد)
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 ( :diseasesبيماری های ارکيده ها )

يرا بسياری از ارکيده ها با وجود اينکه مملو از غنچه و هرگز از ظاهر گياه ارکيده به سالمتش حکم ندهيد ز

(. بيماری های ارکيده ها بر اثر سرايت 4گل هستند اّما در بخش های ريشه دچار پوسيدگی و زوال می باشند )

های قارچی ، باکتريايی يا ويروسی ناشی می شوند. بازرسی های مکرر و دقيق ارکيده ها از نظر شيوع 

هی حائز اهميتند زيرا آنها از يک بوته به سايرين سرايت يافته و موجب نابودی کليه گياهان بيماری های گيا

 می گردند : 

 

 الف( بيماري هاي قارچي اركيده ها :

قارچ هاي سطح ريشه ها و برگ هاي اركيده ها مي توانند موجب بروز برخي معضالت گردند و در صورتيكه 

پوسيدگي ريشه ها، زردي برگ ها و نهايتًا مرگ گياه شوند. پوسيدگی  تحت تيمار قرار نگيرند، موجب شيوع

( ناشی از قارچ blightريشه ها در ارکيده ها توسط قارچ های "فايتوفترا" و "پيتيوم" رايج است. بادزدگی )

اين "بوترتيس" می تواند سبب رنگ زدائی گل ها گردد. براي اجتناب از چنين مشكالتي بايد از سرايت آنها به 

 : ركيده ها به طرق زير عمل مي گرددگياه زينتي جلوگيري نمود. براي ممانعت از سرايت بيماري هاي قارچي ا

 از آبياري اركيده ها در ايام خنك و ابري خودداري ورزيد. -1

 از آبياري مازاد بپرهيزيد زيرا موجب پوسيدگي ريشه هاي گياه مي شود.  -2

 ه اركيده نيازمند برخورداري از تهويه مناسب است. در نظر داشته باشيد كه گيا -3

 هر چندگاه نسبت به تعويض محيط كشت اقدام كنيد. -4

 بوته هاي بيمار را بالفاصله حذف يا با قارچكش مناسب تيمار دهيد تا موجب ابتال ساير بوته ها نشوند.  -5

کان پذير است لذا محوطه رشد ارکيده بهترين طريق کنترل بيماری های قارچی با پيشگيری شيوع آنها ام -6

 (.  1،6ها را از بقايای گياهی پاکسازی نموده و از آبياری مازاد بپرهيزيد )
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 مهمترين بيماري هاي قارچي اركيده ها عبارتند از :

 ( :black rotالف( پوسيدگي سياه )-1

د، كه بوته ها در شرايط رطوبتی اين بيماري در مواردي به ريشه ها و برگ هاي اركيده ها سرايت مي ياب

اشباع يا محيط هاي رشد آلوده قرار گيرند. برگ هاي گياهان آلوده بمرور دچار پوسيدگي نرم مي گردند و 

آلودگي به ريشه هاي گياه تسّري مي يابد تا جائيكه نهايتًا به مرگ گياه مي انجامد. برگ هاي آلوده ابتدا به 

ر مي آيند سپس تيره مي شوند درحاليكه لبه هاي خارجي آنها زرد رنگند. رنگ قهوه اي مايل به ارغواني د

اينچ از بخش سالم قطع كنيد. ابزارهاي باغباني را با الكل يا شعله  5/0بخش هاي آلوده را به همراه 

" تيمار دهيد. گياه تيمار شده را Etridiazoleضدعفوني نمائيد سپس گياه را با محلول قارچكش حاوي "

جداگانه اي در محل كم رطوبت قرار دهيد تا پيکره گياه كم كم خشك شود. گلدان گياه را با گلدان  بصورت

 (.1جديدي تعويض نموده و با آبياري و كوددهي مناسب به ترميم آن بپردازيد )

 

 ( :root rotالف( پوسيدگي ريشه )-2

دست بدهد. بوته هاي آلوده دچار  اين بيماري موجب مي شود كه گياه نيروي حياتي خود را به مرور از 

بازماندگي رشد مي گردند. نقاط قهوه اي و سياه بر سطح ريشه ها ظاهر مي شوند و برگ هاي گياه زرد و 

پيچ خورده مي گردند. بخش هاي پوسيده ريشه ها را قطع كنيد. ابزارها را استريل نمائيد. گياه را به گلدان و 

 (.1محلول قارچكش تيمار نمائيد ) بستر كاشت جديد انتقال دهيد و با

 

 ( :leaf spotالف( لكه برگي )-3

اين بيماري به برگ ها سرايت مي يابد و موجب زردي آنها مي شود. بيماري مذكور به بخش زيرين برگ ها 

سرايت نموده سپس به سطح فوقاني آنها گسترش مي يابد و لكه هاي مدّور و فرورفته كوچكي به رنگ قهوه 

 (.1ر مي گردند لذا برگ هاي آلوده را حذف نموده و گياه را با محلول قارچكش مناسب تيمار دهيد )اي آشكا

 

 ب( بيماری های باکتريايی ارکيده ها :

لکه های نرم، سياه رنگ و آبکی سطح شاخه و برگ ها از عالئم بيماری های باکتريايی هستند. اينگونه 

تند لذا در صورت فقدان سموم باکتری کش سريعًا نسبت به انهدام بيماری ها قابل درمان با قارچکش ها نيس

 (.6بوته های آلوده اقدام ورزيد )

 

 پ( بيماري هاي ويروسي اركيده ها :

بيماری ويروسی مختلف بر بوته  26شيوع بيماری های ويروسی در ارکيده ها عموميت ندارد. تاکنون  ---

ويروسی بر خالف بيماری های قارچی بخوبی مشهود و قابل های ارکيده شناسائی شده اند. بيماری های 

تشخيص نيستند و ممکن است از سرايت آنها مطلع نگرديد. ويروس ها از طريق هوا از بوته های مريض به 

( تسّری می يابند. اين موضوع در sapبوته های سالم منتقل نمی گردند بلکه از طريق انتقال شيره گياهی )

استريل امکان پذير می  ا يا ساير آفات مکنده و يا استفاده از ابزارهای باغبانی غيرصورت فعاليت شته ه

 (.1)باشد
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عالئم بيماری ويروسی ارکيده ها بدوًا بسيار ناچيز هستند لذا بسادگی با عالئم ديگر بيماری های گياهی مشتبه 

مبتال قابل مشاهده اند که با می گردند. اغلب نوارهايی به رنگ سفيد و زرد بر سطح برگ های گياهان 

پيشرفت بيماری به شکل نقاط فرورفته قهوه ای در می آيند و نهايتًا سطح فوقانی برگ ها بحالت رنگ پريده 

با حفره های قهوه ای و سطح زيرين آنها دارای نوارهای قهوه ای و سياه می شوند. بيماری های ويروسی 

 (. 1)د، به اعماق برگ ها نفوذ می کننده گياهان استقرار می يابنبرخالف بيماری های قارچی که در سطح پيکر

 

 

 
 

  

 

 از طرق زير بايد مانع گسترش بيماری های ويروسی گرديد :

 ( گياهان سالم را برگزينيد و از گياهان دارای عالئم بيماری صرف نظر کنيد.1

 ( برای قطع برگ ها و گل ها از ابزارهای استريل بهره گيريد. 2

 ابزارهای باغبانی را قبل و بعد از تقسيم بوته های ارکيده بخوبی ضد عفونی نمائيد. ( 3

( در مواقع تقسيم گياه و تغيير گلدان ارکيده ها از دستکش الستيکی بهره گيريد و آنها را مرتبًا تعويض 4

 کنيد.

 ( مواظب عدم انتقال آب آبياری از يک گلدان به ساير گلدان ها باشيد. 5

ت به تعويض گلدان بوته های ارکيده بصورت جداگانه اقدام ورزيد و از اختالط بسترهای کشت آنها ( نسب6

 خودداری نمائيد. 

( بيماری های ويروسی قابل درمان نيستند لذا با عدم قرار دادن گلدان ها در معرض خطر ابتال از سرايت 7

 بوته ها جلوگيری کنيد. 
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ويروسی بايد قطعه ای از بافت گياه آلوده را جهت آناليز به  ( برای تشخيص دقيق و وثوق بيماری8

آزمايشگاه های مجهز بفرستيد. امروزه دستگاه آزمايش خانگی بيماری های ويروسی گياهان در دسترس 

 (. 1قرار دارند اّما دقت چندانی ندارند )

 ( محيط پرورش ارکيده ها را همواره تميز نگهداريد.9

 قبل از استفاده بخوبی ضدعفونی کنيد. ( گلدان ها و خاک را10

 ( از شيوع شته ها بعنوان ناقلين بيماری جلوگيری کنيد.11

( بازديدهای مکرر و مراعات نکات بهداشتی بعنوان بهترين شيوه مراقبت از ارکيده ها مطرحند لذا متعاقب 12

 (. 6مشاهده هر گونه آفت يا بيماری سريعًا واکنش الزم را بعمل آوريد )
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 ( :moth orchidپرورش اركيده بيدي )

پرورش درون خانگي اركيده بيدي كه از جمله گونه هاي داراي گل هاي متعدد در تمامي طول ساقه گلدهنده 

" با خواستاران بسياري در جوامع امروزي است ، بسيار آسان مي باشد. گل phalaenopsisموسوم به "

باهت فراواني به پروانه هاي بيد در حال پرواز دارند. دوره گلدهي و بقاي گل هاي هاي اينگونه اركيده ها ش

" در بستر مخلوط Doritisاركيده بيدي نسبتًا طوالني تر از بقّيه گونه ها مي باشد. آنها از جمله گونه "

ي سفيد ، پوست درختان ، دماي زياد و نور كم پرورش مي يابند. گل هاي اين نوع اركيده ها به رنگ ها

 (. 9صورتي ، زرد ، نارنجي ، قرمز تيره و بنفش مشاهده مي گردند )

 

اركيده بيدي هر سال يكبار گلدهي مي کند اّما آنها را مي توان به تزايد گلدهی تشويق کرد. برای اينکار وقتی 

ز باالی دّومين يا که آخرين گل ها شروع به پژمردگی نمودند و ساقه گلدهنده هنوز سبز رنگ است، بايد آنرا ا

سّومين گره قطع کرد تا جوانه های دورمانت رشد يابند و ساقه گلدهنده ثانوی از مجاورت محل بريدگی ظاهر 

سال نيازمند تعويض گلدان خواهد بود. تعويض گلدان را  1-2شود. ارکيده بيدی دارای رشد بطئی است لذا هر 

 (.9ه های هوايی به رنگ سبز در آيند )در پايان گلدهی و زمانی انجام دهيد که نوک ريش
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 خالصه : 

پرورش ارکيده ها همانند پرورش ساير گياهان زينتی خانگی از جمله : نخل زينتی، سرخس و فيلودندرون 

است. ارکيده ها را می توان بر بستری از پوست درختان، خزه ها، پوسته نارگيل و نظايرشان پرورش داد. 

های طبيعی نسبت به وقوع بارندگی، دوره خشکی و باد متحمل هستند و در چنان شرايطی ارکيده ها در محيط 

دارای دوره رشد طوالنی می باشند. ريشه های ارکيده ها از قابليت جذب سريع آب و عناصر غذايی 

يند برخوردارند. ساقه و برگ های ضخيم آنها می توانند بعنوان منبع ذخيره آب جهت دوره های خشکی بکار آ

و از اين نظر مشابه کاکتوس ها عمل می کنند. ارکيده ها بطور متوالی گلدهی نمی کنند و دارای دوره های 

متناوب رشد و گلدهی هستند که بستگی به گونه های ارکيده دارد. برخی از ارکيده ها فقط برای يک هفته در 

دهی می کنند. بسياری از ارکيده ها حداقل ماه گل 3سال به گل می نشينند درحاليکه برخی ديگر برای بيش از 

يکبار در سال به گلدهی می رسند اّما برخی گونه ها هر دو سال يکبار گل می دهند. بعضی از پرورش 

دهندگان موفق ارکيده ها اقدام به تغيير مکان آنها ضمن دوره های رشد و گلدهی می کنند. مکان های خنک و 

طوالنی شدن دوره گلدهی می گردند. ارکيده ها متعاقب هر دوره گلدهی  عاری از نور مستقيم خورشيد موجب

دارای يک دوره استراحت کوتاه مدت هستند سپس به رشد رويشی می پردازند تا انرژی الزم را برای مرحله 

 گلدهی ذخيره سازند لذا در صورتيکه ضمن دوره رشد به تقويت گياه بپردازيد آنگاه به گل های زيباتر، بيشتر

و بزرگتری دست می يابيد. بياد داشته باشيد که ارکيده ها بدون سپری ساختن يک دوره رشد مطلوب موفق به 

 (.3گلدهی نخواهند شد )
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 http://www.about.com –Growing indoor orchids  –2014  –7) Vanzile , J  

8) Venamy Orchids – 2002 – A comprehensive guide to orchid culture ; 

Venamy Orchids , 1460 Route 22 , Brewster , New York  

9) Wiley , Deb – 2012 – How to grow orchids indoors – Better Homes and 

 http://www.bhg.comGardens (BHG) ;  
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 «توليد هندوانه با اشکال غير متعارف»

"Production of uncommonly shaped watermelon" 

 

 

 

 

  

 

 مه :مقّد

هندوانه هايی که امروزه با اشکال غير متعارف توليد و پرورش می يابند، بعنوان ميوه هايی خارق العاده و 

باشند. اين شيوه تنها يک نوع  ( مورد توّجه کشاورزان و مصرف کنندگان میodd fruitغير طبيعی )

ماجراجويی در حيطه کشاورزی محسوب نمی شود بلکه می توان از اين طريق به برخی اهداف در جهت 

 (. 7،2بهبود وضعيت بازاريابی و گسترش فروش محصول برای کسب حداکثر درآمد اقتصادی نائل آمد )
 

بر قدرت رقابتشان در بازارهای مصرف بيفزايند توليدات کشاورزی قادرند با برخورداری از برخی ويژگيها 

 نظير: 

 امکان تهّيه کنسانتره -1

 هماهنگی نزديک با توليد متوالی و پايدار -2

 (proliferationسهولت تکثير و ازدياد ) -3

 (globalizationگستردگی تقاضا و جهانشمولی ) -4

 .(11قابليت دستيابی به دانش توليد ) -5
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لزومًا برای عمومّيت و رواج هر ايده و يا پديدۀ جديد به مدت زمانی نياز می باشد که ميزان آن  همچنين غالبًا

 در جوامع مختلف متفاوت است چنانکه : 

 

 (:11( مدت زمان طی شده برای عمومی شدن ابداعات پيشين بشر )1جدول                               

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 توليد محصول با توّجه به تمايل و کشش بازار مصرف :

 consumerو تقاضای بازار مصرف بطوريکه مصرف کنندگان آنها را بپسندند )توليد براساس تمايل 

oriented( و بر ديگر محصوالت و کاالهای مشابه ترجيح دهند )discriminate از مهمترين عوامل )

 (. 11موفقّيت در جهان صرفًا تجاری امروز است )

 

 نندگان عبارتند از :بطور کلی عوامل مؤثر بر ترجيح مواد غذايی جديد توسط مصرف ک

 کاهش هزينه مصرفی و در نتيجه بهبود وضعيت اقتصادی خانوارها -1

 درصد از کل درآمد خانوارها برای تهّيه غذای اصلی مصرف می گردد. 7/9حداقل  -2

 درصد از کل درآمد خانوارها برای ابتياع ميوه ها و سبزيجات خرج می شوند.  7/14تقريبًا  -3

 : ه محصوالت غذايی می باشد بطوريکهندگان معمواًل بر مطمئن و بی ضرر بودن مواد و مزتأکيد مصرف کن -4

( food-borne( پس از تشخيص وجود پارازيت غذازيست )raspberryالف( تقاضا برای تمشک )

" بر روی آن تا ميزان cyclosporaموسوم به "
𝟏

𝟑
 (.11کاهش يافت) 

ميالدی با توجه  2006" از سال Tescoره ای بريتانيا موسوم به "ب ( بسياری از سوپر مارکت های زنجي

به استقبال خريداران اقدام به عرضه هندوانه های مکعبی نموده اند و همواره توانسته اند اين محصول را با 

 (. 3بهايی بسيار بيشتر از قيمت معمول در مقايسه با هندوانه های عادی به فروش برسانند )

( اروپا و آمريکا اقدام به فروش groceriesر بسياری از فروشندگان ميوه و سبزی )پ ( در حال حاض

 (.  6هندوانه های مکعبی بصورت نصف و يا ربع ميوه می نمايند )

 

 

 

 

 

 

 موميت يافتن )سال(مدت تا ع تاريخ ابداع نوع ابداع  رديف

 46 1873 الکتريسته 1

 35 1876 تلفن 2

 22 1906 راديو 3

 26 1926 تلويزيون 4

 1975 16 (pcکامپيوتر خانگی ) 5

 13 1983 موبايل 6

 1994 4 (webشبکه جهانی انترنت ) 7
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 تاريخچه توليد هندوانه های مکعبی :

وز افزونی عالقه به پرورش هندوانه هايی با اشکال غير متعارف و ظاهری فانتزی بويژه مکعبی بصورت ر

( بعنوان روشی جديد و square fruitدر حال افزايش است. توليد هندوانه و ساير ميوه جات مکعبی شکل )

 (. 4( طی سال های اخير در علم باغبانی مطرح گرديده است )noveltyنوظهور )

 

ار است ساله برخورد 20( هندوانه های چند ضلعی و غير مرسوم از سابقه ای حدودًا genesisتکوين )

" Zentsuji(. سوابق نشان می دهند که در ابتدا کشاورزانی از مناطق جنوبی ژاپن در حومه شهر "3)

دريافتند که هندوانه ها را می توان قبل از رسيدن به مرحله بلوغ کامل با قرار دادن در محفظه های فرم دهنده 

 (.6به اشکال مکعبی و چهارگوش تبديل نمود )

 

زان ژاپنی موفق شدند تا با قرار دادن ميوه های هندوانه در مراحل اولّيه رشد و نمو درون بدين ترتيب کشاور

جعبه های شيشه ای بطوريکه اجازه تداوم رشد و توسعه را بيابند، به ميوه هايی که حالت و وضعّيت درونی 

 (. 13دست يابند )( پذيرفته اند و به اشکال ظاهری تازه ای تبديل شده اند، receptacleجعبه ها را )
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( و چند pyramidاين کشاورزان در ادامه به پرورش هندوانه هايی با اشکال تفننی ديگر نظير : کله قندی )

( نيز نائل آمدند و بدينطريق توانستند سهم زيادی از بازارهای مصرف ميوه ها را polyhedralوجهی )

يفزايند بطوريکه کشاورزان ساير کشورها نيز به بخود اختصاص دهند و بر درآمد اقتصادی خويش بشدت ب

( از اين کشاورزان در جهت پرورش ميوه هايی با اشکال غير متعارف راغب گرديدند imitateتقليد )

( در بسياری ديگر از کشورها cubing methods(. بدين طريق شيوه توليد ميوه های مکعبی )8،13،4)

( چنانکه توليد 4( و گوجه فرنگی صورت گرفت )squashوايی )بصورت آزمايشی بر روی هندوانه، کدو حل

هندوانه های مکعبی بصورت تجربی توسط برخی کشاورزان ماجراجو و بويژه در باغچه های خانگی طی سال 

 (.3های اخير در اياالت متحده آمريکا آغاز گرديده است )

  

ند کسب اطالعات بيشتری در رابطه با چگونگی متعاقب چنين موفقّيت هايی بود که بسياری از کشاورزان نيازم

 Lansing( تا حّدی که نشريه آمريکايی "2( و غير معمول شدند )squareپرورش هندوانه های مکعبی )

State Journal در پاسخ به چنين نيازهايی طی بسياری از شماره های مجله بصورت برجسته ای به "

 rectangular cinderه از بلوک های سيمانی مستطيلی )ترويج پرورش هندوانه های مکعبی با استفاد

blocks( بعنوان قالب های فرم دهنده )mold( پرداخت )و دانشگاه ايالتی "3 )Mississippi که از "

مراکز عمده تحقيقات و آموزش کشاورزی اياالت متحده آمريکا است به موضوع پژوهش در اين مقوله 

" منتشر watermelon promotion boardخود را در قالب "عالقمند گرديد و نتايج تحقيقاتی 

 (.8)ساخت
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 گياهشناسی هندوانه : 

" از خانواده کدوئيان Citrullus lanatus( با نام علمی "watermelonهندوانه )

(cucurbitaceae( بعنوان ميوه ای است که از گياهی رونده )vine-like با ويژگی رشد مداوم )

(scramblerو ) ( نيازمند به تکيه گاهtrailer( حاصل می شود )13 .) 

 

( هستند که سطح زيرين آنها در dull( تا کدر )sheenگونه های مختلف هندوانه دارای پوستۀ درخشان )

( در می آيند و در صورت ضربه زدن بر پوسته buttery yellowمحل تماس با خاک برنگ زرد روغنی )

(. اين ميوه از پوسته خارجی سخت و صافی بهره 12تهی و بم می نمايند ) ( توليد صدايی ميانthumpاش )

می برد که برنگ های سبز، زرد و گاهًا سفيد مشاهده می گردد. عصاره و بخش گوشتالوی شيرين ميوه های 

 (. 13)سيدگی برنگ سبز روشن ديده می شودرسيده اش برنگ های نارنجی، زرد، قرمز و در مراحل قبل از ر

 

( و حتی تلخ مشاهده گرديده اند blandت ميوه هندوانه در ارقام مختلف با طعم های شيرين، بی مزه )گوش

 (. 13،12( از ميوۀ رسيده برخی انواع آنها به مشام می رسد )fragnanceکه بويی خوشايند )

 

" می نامند و pepo" در حقيقت اين گياه گلدار نوع ويژه ای از ميوه ها را توليد می کند که گياهشناسان آنرا

( ضخيم با بخش گوشتالوی rind = exocarp" است که دارای پوسته خارجی )berryنوعی ميوه "

" pepo(. ميوه های نوع "13" می باشد )mesocarp = endocarp( موسوم به "fleshyمرکزی )

اهان خانواده ( حاصل می شوند که يکی از خصوصيات گيinferior ovaryاز گلهايی با تخمدان زيرين )

" می دانند درحاليکه از جنس melonکدوئيان است. هندوانه ها را عمومًا بنحوی غير مدلل از انواع "

"cucumis ميالدی مصّوب  2007" نيستند. مجلس ايالتی "اوکالهما" آمريکا در طی بيانيه ای ضمن آوريل

به مجادله و اختالف بين ميوه يا ساخت که هندوانه بعنوان يک نوع سبزی محسوب می شود و بدينوسيله 

 (.13سبزی بودن هندوانه پايان بخشيد )

 

 (:13( رده بندی گياهشناسی هندوانه )2جدول

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسته تخصيصی        رده بندی علمی      رديف

 فارسی التين فارسی التين

1 Kingdo
m 

 گياهان Plantae سلسله

2 Cladus  طبقه Angiosperm
s 

 نهاندانگان

3 Divisio
n 

 دولپه ايها Eudicots شاخه

4 Class رده Rosids --- 

5 Order راسته Cucurbitales --- 

6 Family خانواده Cucurbitace
ae 

 کدوئيان

7 Genus جنس Citrullus هندوانه 

8 Species  گونه Lanatus --- 
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( به ازای هر ايکر جاليز beehiveی زنبور عسل )برای توليد هندوانه های تجاری بهتر است از يک کندو

(𝒎𝟐 4000( ( مطابق توصيه های وزارت کشاورزی آمريکا بهره گرفت تا گرده افشانیpollination )

( seedlessمطلوب و مؤثر برای ارقام هندوانه دانه دار بخوبی انجام پذيرد زيرا ارقام هيبريد فاقد بذر )

( مولد گرده های زنده pollinizerد و در اينگونه موارد بايد ارقام گرده دهنده )دارای گرده های عقيم هستن

و بارور را در فواصل ارقام هيبريد کشت نمود. در مواردی که توليد و فراهمی گرده های زنده کاهش می يابد 

بدون بذر  و يا گرده افشانی بهر دليل بحد بحرانی می رسد و بر احتمال شکل گيری ميوه های نامرغوب و

افزوده می شود، توصيه می گردد که بر تعداد کندوهای زنبور عسل و همچنين تعداد رديف بوته های هندوانه 

 𝒎𝟐کندو )يک کندو در هر  3( در هر رديف افزود تاحّديکه در هر ايکر نيازمند pollinatorگرده پخشان )

 (.13( خواهد بود )1300
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 ندوانه :منشاء گياه ه

گياهشناسان مبدأ و منشأ اولّيه هندوانه را آفريقای جنوبی می دانند زيرا در آن مناطق بصورت وحشی رشد 

می کند و بيشترين تنّوع ژنتيکی را دارد اّما هيچگونه شواهد متقنی مبنی بر شروع اهلی شدن و کاشت 

راعت هندوانه حداقل در دو هزار سال پيش هندوانه وجود ندارد درحاليکه برخی دانشمندان عقيده دارند که ز

از ميالد مسيح در دّره رود نيل آغاز گرديد. اگرچه هيچگونه ذکری از اين موضوع در متون "هيروگليف" 

(hieroglyphic مصريان به ميان نيامده است ولی در ميان دانه های درشتی که از ابنيه منسوب به )

دشاهان مصر و از مقبره فرعون "توتان خامون" ( پاtwelfth dynastyدوازدهمين سلسله )

(Pharaoh Tutankhamun( يافت شده اند، تعدادی بذر هندوانه نيز وجود دارند )13 .) 

 

 

بر طبق برخی مستندات از قرن دهم ميالدی زراعت هندوانه در چين آغاز گرديد تا جائيکه امروزه اين کشور 

 (.13سوب می شود)بزرگترين توليد کنندۀ هندوانه در جهان مح
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( گياه Moorish invadersپژوهش ها مبين آن است که در قرن سيزدهم ميالدی مهاجمان آفريقايی )

ميالدی بطور گسترده  1600( تا آنجا که زراعت هندوانه در سال های 13هندوانه را به اروپا معرفی نمودند)

 (. 12ای در سراسر اروپا رواج يافت )

ميالدی در منابع  1615"  در باره ميوۀ هندوانه از سال American food & drinkلغت نامه "برطبق 

(. سپس اّولين کاشفان فرانسوی توانستند هندوانه را در سال 13نوشتاری انگليس ذکر بميان آمده است )

فريقايی سبب انتقال ميالدی به آمريکا ببرند درحاليکه برخی ديگر از محققان عقيده دارند که بردگان آ 1629

 هندوانه به آمريکا بوده اند. 

ميالدی 1664ميالدی در منطقه مهاجرنشين "ماساچوست" ، در سال 1629کشت و کار هندوانه از سال 

ميالدی در حوالی رودخانه "کلرادو" رواج يافت  1799توسط بوميان آمريکايی ايالت "فلوريدا" و در سال 

گان بر اين باورند که هندوانه از مصر به آفريقا و سپس از شمال آفريقا (. برخی ديگر از پژوهند13،12)

(moor به اروپا راه يافته است و از آنجا طی سال های )ميالدی توسط اسپانيايی ها به قاره آمريکا  1500

 (. 12برده شده و به کمک مهاجران روسی توسعه پيدا نموده است )
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 (:notable varieties) مهمترين واريته های هندوانه

( هندوانه ها محسوب می گردد wild ancestor" از اعقاب وحشی )Citrullus colocynthisگونه "

 DNAکه اينک از گياهان بومی مناطق جنوب و غرب آفريقا می باشد. برخی از پژوهندگان که بر روی 

ارقام وحشی آنها جملگی احتمااًل از گونه کلروپالست تحقيق نموده اند، عقيده دارند که هندوانه های زراعی و 

"C . ecirrhosus( 13" مشتق شده اند که در کشور ناميبيا می رويد.) 

 

ميالدی تاکنون نسبت به اصالح اين گياه بومی مناطق گرمسيری آفريقا قدم های  1882دانشمندان از سال 

يته است که از اندازۀ کمتر از يک پوند تا وار 1200بسياری برداشته اند چنانکه هندوانه اينک دارای بيش از 

پوند را شامل می شود و گوشت ميوه اش برنگ های قرمز، نارنجی، زرد و سفيد ديده می  200بيش از 

 (. 13شود)

 

 

 
 

 

 

هندوانه با توانايی سازگاری متوسط در محدوده وسيع جغرافيايی کشت می گردد. اين محصول از عملکرد 

 fusariumو نسبت به اغلب بيماريهای جّدی هندوانه نظير: پژمردگی فوزاريومی )بااليی برخوردار است 

wilt( و آنتراکنوز )anthracnose مقاوم می باشد. در سال های اخير موفقّيت های زيادی در زمينه )

توليد ارقام اصالح شدۀ مقاوم به بيماريها بويژه پژمردگی بوته های هندوانه توسط آزمايشگاه اصالح 

" ايالت "کارولينای جنوبی" کسب شده است که نتيجه اش Charleston" واقع در "USDAزيجات "سب
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" با گسترش جهانی بوده اند که از شکل دراز و قطور Charleston grayدستيابی به ارقامی موسوم به "

(oblong( و پوسته ای محکم و سفت )hard rind( برخوردارند و برای انباشتن و حمل و نقل )stack 

& ship( مناسبند )13 .) 

 

ايالت آمريکا به کشت تجاری هندوانه اقدام می کنند که غالبًا از اقالم  44امروزه کشاورزان 

"Charleston gray بهره می جويند. اياالت جورجيا، فلوريدا، تکزاس، کاليفرنيا و آريزونا از عمده "

(. ارقام ديگری که در آمريکا کشت می 13می باشند) ترين توليد کنندگان هندوانه در اياالت متحده آمريکا

( با اندازۀ کوچک و محتويات قرمز يا زرد رنگ هستند که موسوم به ارقام sphericalشوند، بفرم کروی )

"Icebox melons(اين ارقام برای شرايط اقليمی کانادا نيز که دارای فصل رشد کوتاه و 13" می باشند .)

 (. 8زگاری دارند )شدت نور محدودی هست، سا
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 ساير ارقام مّهم و پر طرفدار هندوانه عبارتند از :

 " :Carolina crossالف( واريته "

کيلوگرم می باشد که دارای پوست سبز،  119اين واريته رکورددار توليد سنگين ترين هندوانه جهان معادل 

روز از  90کيلوگرم است و دوره زندگی اش حدودًا  29 -68گوشت ميوه قرمز و ميوه هايی با وزن متوسط 

 (.13کاشت تا برداشت بطول می انجامد )
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 " : Yellow crimsonب ( واريته "

اين واريته دارای گوشت ميوه زرد رنگ است که شيرين ترين هندوانه موجود محسوب می شود بطوريکه آنرا 

 (.13و مقبوليت فراوانی نسبت به ساير هندوانه های قرمز رنگ دارد )با طعم و مزه عسل مقايسه می کنند 
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 " :Orangegloپ ( واريته "

( نارنجی و خيلی شيرين تهّيه می کنند. واريته مذکور دارای ميوه های دراز و pulpبا اين واريته پالپ های )

𝟗قطور با وزن تقريبی  − 𝟏𝟒𝒌𝒈 وه اش برنگ سبز روشن با نوارهای ناهموار سبز تيره می باشد. پوست مي

 (. 13روز بدرازا می کشد ) 90-100است و مدت رشد آن از کاشت تا برداشت حدودًا 
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 " :Moon & Starت ( واريته "

 ميالدی معرفی گرديد و رنگ  پوستش سياه متمايل به بنفش است و تعدادی حلقه 1926اين واريته از سال 

" بر سطحش moonحلقه زرد رنگ بزرگتر موسوم به " 1-2" و starهای کوچک زرد رنگ موسوم به "

کيلوگرم با گوشت ميوه هايی برنگ صورتی يا قرمز و  9-23ديده می شوند. وزن ميوه های اين واريته حدود 

روز  90زمند حدود بذور قهوه ای است که شاخ و برگ بوته هايش خالدارند و از دوره کاشت تا برداشت نيا

 (. 13می باشد)
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 " :Cream of Saskatchewanث ( واريته "

است که پوستش بسيار نازک و رنگ زمينه اش  𝟐𝟓𝒄𝒎اين واريته شامل ميوه های مدّور و کوچک با قطر 

يرين و دانه های سبز روشن با نوارهای سبز تيره می باشد. گوشت ميوه اين واريته برنگ سفيد با مزۀ ش

سياه رنگ است که قابليت کاشت در اقاليم خنک را دارد. واريته مذکور اصالتًا توسط مهاجران روسی به 

 (. 13)استروز از کاشت تا برداشت نيازمند  80-85منطقه "ساسکاچوان" کانادا آورده شده و به حدود 
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 " :Melitopolskiج ( واريته "

سانتيمتر می باشد که  28-30( بقطر roughه های مدّور ، کوچک و ناصاف )اين واريته دارای ميو -

" کشور روسيه منشأ گرفته است. ميوه های هندوانه مذبور Volga riverواريته ای زودرس و از منطقه "

( طی فصل تابستان بصورت تل هايی در حومه مسکو انباشته می شوند و در vendorsتوسط دستفروشان )

 (.13روز از کاشت تا برداشت نيازمند است ) 95يداران قرار می گيرند. اين واريته به حدود معرض ديد خر
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 " :Densukeچ ( واريته "

کيلوگرم می رسند که پوست ميوه اش برنگ سياه بدون  11ميوه های اين واريتۀ مدّور به وزن بيش از  -

 10" ژاپن به تعداد تقريبی Hokhaidoزاير "هيچگونه نوار يا لکه ای می باشد. واريته مذکور فقط در ج

هزار عدد در سال توليد می گردد که گرانترين ميوه هندوانه موجود در دنيا محسوب می شود و هر عددش 

 (. 13هزار ين ژاپن مبادله می شود ) 25دالر آمريکا معادل  250حدود 
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 روش و مراحل توليد هندوانه های مکعبی :

( پرورش home garden = backyard gardenان حتی در باغچه های خانگی )هندوانه را می تو

داد اّما ايجاد تغييرات ظاهری در اشکال معمول آنها می تواند تنّوع و شادی را در زندگی برانگيزاند بطوريکه 

مشاهدۀ روند رشد و شکل گيريش درون چارچوب های گوناگون سبب سرور و رضايتمندی می شود. اغلب 

و کشاورزان با مشاهده هندوانه های مکعبی بفکر می افتند که چگونه می توان چنين ميوه هايی را  مردم

بوجود آورد تا حيرت، هيجان و کنجکاوی وجودشان را اقناع کنند. آنها از تصّور اينکه با برمال کردنش در 

 (.1خود می بالند ) مهمانی ها بر شادی و شعف مهمانان و حضار خواهند افزود، لّذت می برند و بر

 

( نيست بلکه تکنيکی واقعی و عملی fadدر حقيقت اين شيوه از پرورش ميوۀ هندوانه يک هوس زود گذر)

( اّما دستيابی به اطالعات الزم برای توليد اينگونه ميوه ها نسبتًا دشوار است لذا تجربه و پافشاری در 6است)

 (. 7اعتنا بينجامد )اينکار می تواند به دستاوردهای کافی و قابل 

 

 ( بشرح زير می باشند :stepsخالصه مراحل انجام کار )

( elevating( خاک بستر مزرعه هندوانه های مکعبی را در زمان آماده سازی بايد اندکی بلندتر )1مرحله

وه سازماندهی نمود تا زهکشی آب مازاد بخوبی صورت پذيرد و بوته های شادابتری حاصل آيند و در نتيجه مي

 (. 8( يابند )nurturingهای سالمی پرورش )

 

 ( جعبه های مناسبی برای فرم دهی ميوه های هندوانه انتخاب شوند:2مرحله

 جنس جعبه ها : -الف

 جنس جعبه ها را از اقالم زير تهّيه می نمايند: -

 (transparent plexiglassپالستيک های شفاف )   ---* 

 ( solid opaque plasticسيار مقاوم )پالستيک های غير شفاف ب   --** 

 ( corrugated plasticپالستيک های موجدار )  -*** 

 (8****   تخته های چوبی )

 

 

 

" polycarbonateبهترين جنسی که برای ساختن جعبه ها انتخاب می شود، همانا ماده ای نشکن بنام " -

" است. "آرتيليک" نوعی Artylicاز "برابر مقاوم تر  12برابر مقاوم تر از شيشه و  30می باشد که 

( يا پالستيک سختی ناپذير شفاف از جنس استرهای پليمريزه اسيدهای thermosetپالستيک "ترموست" )

آکريليک می باشد. ماده "پلی کربونات" نمی شکند ولی در اثر فشار بيش از حد ناشی از رشد ميوه هندوانه 

 (. 9ماده به اندازه يک عمر دوام می آورد )از محل درزها به آرامی جدا می شود. اين 
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 ب ( شکل و حجم جعبه ها : 

( تعيين شوند زيرا peculiarبايد بهترين اندازۀ هندوانه های مکعبی بعنوان ميوه هايی عجيب و غريب )

" Iceboxارقام مختلف هندوانه در زمان رسيدگی دارای حجم و اندازه متفاوتی هستند چنانکه تيپ های "

(. کشاورزان ژاپنی ابعاد جعبه ها را 7" نسبتًا درشت می باشند )Charleston grayنسبتًا کوچک ولی "

( مثاًل يکی از اندازه 6بر اساس حجم نهايی ميوه و فواصل قفسه های يجچال های خانگی انتخاب می کنند )

( انتخاب می شود، مکعب cases growهای متداولی که در اين رابطه برای جعبه ها يا قاب های رشد )

 (. 9برای هندوانه های کوچک است ) ً 𝟖هايی با ابعاد 

 

جعبه های رشد اجازه می دهند تا آب و رطوبت مازاد بخوبی تخليه شوند. بدين ترتيب پوسيدگی ناحيه شکمی 

 " بکلی حذف می گردد و از حمله حشرات آفت نظير: ملخ هاBelly rotميوه هندوانه موسوم به "

(grasshoppers( و حلزون ها )slug( کاسته می شود )9 .) 

 

در مواقع استفاده از جعبه هايی که اضالع جانبی ثابتی دارند، در زمان برداشت و خارج ساختن ميوۀ هندوانه 

مجبور به شکستن جعبه ها خواهيد بود. برای ايجاد شکل های متنّوع حتی می توان از بطری های بزرگ 
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( بهره گرفت اّما خروج ميوۀ هندوانه بالغ فقط با jar( و يا شيشه های دهان گشاد )bottleشيشه ای )

 (. 1شکستن آنها امکان پذير خواهد بود )

( را انتخاب newly sprouted( و در حال رشد سريع )immature( ميوه های هندوانه نابالغ )3مرحله

به آن بايد با دقت و مراقبت عمل نمائيد زيرا بوته های کنيد. برای جابجايی ميوه هندوانه و ساقه خزندۀ متصل 

 (. 1( از جابجايی متنفرند )vine plantsرونده )

 

 ( قرار دادن ميوه ها درون جعبه های فرم دهنده:4مرحله

( به رشد آنها مطابق transparentکشاورزان با گذاشتن ميوه های نارس هندوانه درون جعبه های شفاف )

(. بطوريکه هندوانه های مکعبی توسط کشاورزان ژاپنی در جعبه 10ی منتخب کمک می کنند )با فرم جعبه ها

 (.3،6( پرورش می يابند )tempered glass casesهای شيشه ای مقاوم و ويژه ای )

 

ميوه هندوانه را درون جعبه ای که حداقل يکی از اضالع جانبی اش قابل برداشتن و جابجايی باشد، قرار می 

. بطور معمول از جعبه های مکعبی استفاده می شود اّما می توانيد انواع ديگری از جعبه های ابتکاری دهند

نيز بسازيد و يا سفارش دهيد. جعبه ها را به کمک خاک در موقعيت مناسب مستحکم سازيد و به آرامی 

اد جعبه هارا موقتًا با وضعيت گياه را بنحو مناسبی تثبيت نمائيد. در صورت لزوم می توانيد فضاهای ماز

 (. 1کمپوست و يا مالچ ُپر کنيد تا از تغيير وضعيت ميوه هندوانه جلوگيری گردد )

 

 ( دوره داشت محصول :5مرحله

 (. 1( قرار دهيد تا ثابت بماند )cinderبر روی هر جعبه می توان يک بلوک سيمانی بعنوان سرباره )

 مطابق معمول تداوم يابد. آبياری و ساير عمليات داشت مزرعه بايد

 مطمئن شويد که ميوه های هندوانه از نور کافی برخوردارند.

آبياری بوته ها و در نتيجه رشد ميوه ها ممکن است باعث آسيب به جعبه ها شود لذا در صورت لزوم بايد 

دادی جعبه رزرو در اندازه نسبت به جايگزينی جعبه ها با جعبه های بزرگتر اقدام گردد بنابراين آماده نمودن تع

 (.1های مختلف ضرورت دارند )

 

 ( عمليات برداشت : 6مرحله

ميوه هندوانه زمانيکه در چارچوب قرار می گيرد، بخوبی در فضای محفظه حفظ می شود و همچنان که رشد 

 (. 4،1می يابد بشکل فضای داخلی محفظه در می آيد)

 

( ولی زمانيکه ميوه ها به 10وز را در جعبه ها سپری می کنند )ر 60هندوانه ها تا مرحله رسيدگی حدود 

رشد نهايی رسيدند و به اشکال مورد نظر در آمدند بايد بموقع از بوته ها برداشت شوند و بالفاصله از جعبه 

 (. 2،1( گردند )freeingها و چارچوب ها آزاد )
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 مزايا و فوايد فُرم دهی ميوه های هندوانه : 

ان زيرک و خوش ذوق ژاپنی ميوه های هندوانه را درون محفظه های مکعبی جا می دهند و آنها را کشاورز

مجبور به ادامه رشد در شرايط خاص و محدود می کنند. اين ميوه ها همچنان که به بوته ها متصلند، بمرور 

ه دارای فوايد زير می (. اين شيو3رشد می کنند و بزرگ می شوند و بشکل قالب های اطرافشان در می آيند)

 باشد: 

( و برای stackable( هندوانه های مکعبی پس از برداشت بخوبی بر روی همديگر قرار می گيرند )1

نگهداری در يخچال و يا انبارها مناسب ترند و براحتی با کاميون ها حمل و نقل می گردند درحاليکه هندوانه 

سردخانه ها هستند و منظره مناسبی را در اين مکانها ايجاد های گرد نيازمند فضای بيشتری در يخچال ها و 

(awkward(نمی کنند و در مواقع حمل و نقل بميزان قابل توجهی صدمه می بينند )3،2،6.) 

( هندوانه های مکعبی را بخوبی می توان در جعبه ها و يا کاغذهای کادويی بسته بندی نمود و بعنوان 2

 (.4بفروش رسانيد) هدايايی گرانبها و منحصر بفرد

( باعث می شود تا پرورش دهندگان fun & hubby( توليد هندوانه های مکعبی بعنوان يک سرگرمی )3

خانگی برای اغناء حس کنجکاوی به انجام فعاليت های کشاورزی راغب گردند و ابعاد جديدی در احياء باغچه 

 (. 7،8های خانگی گشوده می شود )

(. برش هايی که 3( تهّيه نمود)sliceمی توان با سهولت بيشتری برش يا قاچ )( از هندوانه های مکعبی 4

( هستند لذا بر خالف longstripsاز هندوانه های مکعبی تهّيه می شوند، بفرم نوارها و باريکه های دراز )

 (.10( به آسانی خورده می شوند )crescent shapeقاچ های هاللی مرسوم )

برای توليد هندوانه کم است و به تعداد کافی نمی توان هندوانه پرورش داد بدين  ( در برخی مناطق که فضا5

 (. 6طريق می توان با توليد هندوانه های کمتر ولی گرانبهاتر به درآمد کافی دست يافت )

( کمتری در زمان انبارداری برخوردارند لذا از perishable( هندوانه های مکعبی از فسادپذيری )6

 (.11شتری به سبب کاهش هزينه ها و خسارات بهره مندند )مقبوليت بي

( اندازه و فرم ميوه های هندوانه مکعبی برای مصرف کنندگان خانگی بر خالف مصارف صنايع غذايی 7

( تصّور myth( و مشتريان آنها را بصورت گياهانی باور نکردنی و اعجاب انگيز )6اهمّيت فراوانی دارند )

اهده ميوه های هندوانه ای که دارای اشکال غير متعارف هستند، مّوجد حس جديد و (. لذا مش8می کنند )

( ميوه هايی با اشکال تازه و غير eye-catchingغريبی در مشتريان می شود و عابران مسحور مشاهده )

( بهمديگر نشان می دهند و beckonمنتظره می گردند. رهگذران اغلب آنها را با اشارات سر و دست )

 (. 10،8نندگان وسايل نقليه را نگه می دارند و به تماشا، تحسين و خريداری آنها می پردازند)را

( پرورش دهندگان خانگی در ابتدا فقط برای سرگرمی و رفع نيازهای شخصی اقدام به توليد و پرورش 8

کشورها از حالت هندوانه های مکعبی می نمودند درحاليکه اينک توليد هندوانه های مکعبی در بسياری از 

 (. 7تفننی گذشته و به مرحله تجاری و توليد انبوه قدم گذاشته است )

(. همچنين اخيرًا 6کشور ژاپن از جمله اولين و بزرگترين بازارهای خريد و فروش هندوانه های مکعبی است )

دان بريتانيايی ( بمرور جايگاه ويژه ای را در سبد غذايی شهرونcubed = squareاينگونه هندوانه ها )

( شرکت عظيم و زنجيره ای فروش مواد exoticگشوده اند. عامالن تهّيه و خريد ميوه های غير بومی )

" انگليس معتقدند که هندوانه های مکعبی به سبب نگهداری و مصرف سهل تر مورد Tescoغذايی "

برزيل از ماه اکتبر هر سال می استقبال خريدارن می باشند لذا اقدام به عرضه هندوانه های مکعبی محصول 

 (. 10نمايند )
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( هندوانه های مکعبی از جايگاه رو به رشدی در دنيا برخوردار می باشد تا جائيکه retail( خرده فروشی )9

اغلب مشتريان مبادرت به ابتياع آنها با بهايی بسيار باالتر و حداقل دو برابر قيمت هندوانه های معمولی می 

های هر هندوانه مکعبی در فروشگاه های ژاپن با برچسب ويژه ای مشخص شده اند چنانکه (. ب3،13نمايند)

دالر آمريکا بفروش می  82-89هزار "ين" معادل  10هر عدد از هندوانه های مکعبی متوسط را به بهای 

(. در اين 9،6دالر هستند) 15-25رسانند درحاليکه هندوانه های معمولی هم حجم آنها دارای ارزشی برابر با 

راستا يک کشاورز اهل ايالت جورجيا آمريکا نيز با رضايتمندی اعالم نموده است که هر هندوانه مکعبی را به 

 (. 2( بفروش می رساند )regularبهايی معادل چندين هندوانه معمولی )
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 ترکيب عناصر غذايی و موارد مصرف هندوانه :

ر صورت برداشت شدن در مرحله نارس بتواند در انبار به مرحله هندوانه از گروه ميوه هايی نيست که د

( به نرم شدن un-refrigerateرسيدگی نائل آيد گواينکه در صورت نگهداری در شرايط غير يخزدگی )

 (. 12بافت ميوه خواهد انجاميد )

از مصرف هندوانه های نارس دارای خاصيت اسيدی ضعيف هستند. متخصصين تغذيه توصيه می کنند که 

هندوانه هايی با گوشت ميوه سفت، سفيد و پوستی سبز رنگ در ناحيه تماس با زمين که مشخصه عدم 

 (.12رسيدگی و بلوغ ميوه است، خودداری شود)

هندوانه های برداشت شده را در صورت زخمی نشدن می توان در انبارهايی با دمای متعارف حداقل به مدت 

يه می شود که همواره قبل از بريدن ميوه هندوانه نسبت به شستن پوست دو هفته نگهداری نمود. توص

 (.12خارجی آن با آب و صابون مبادرت ورزند )

هندوانه هايی که پس از بريدن در يک مرحله مصرف نمی شوند، بهتر است در ظروف يا پاکت های پالستيکی 

 (. 12قرار گيرند و در يخچال نگهداری شوند )
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 (:13گرم از بخش های خام و خوراکی هندوانه) 100( موجود در nutrition( مقدار عناصر غذايی )3ولجد

   

 مقدار ماده غذايی رديف مقدار ماده غذايی رديف

 پانتوتينيک اسيد  12 کيلوکالری 30 انرژی 1
 (𝑩𝟓)ويتامين 

 ميليگرم 221/0

 ميليگرم 𝑩𝟔 045/0ويتامين  13 گرم 55/7 کربوئيدراتها 2

 ميکروگرم 3 (𝑩𝟗فوليت )ويتامين  14 گرم 2/6 قندها 3

 ميليگرم C 1/8ويتامين  15 گرم 4/0 فيبر رژيمی 4

 ميليگرم 7 کلسيم 16 گرم 15/0 چربی 5

 ميليگرم 24/0 آهن 17 گرم 61/0 پروتئين 6

 ميليگرم 10 منزيم 18 گرم 45/91 آب 7

 ميليگرم 11 فرفس 19 ميکروگرم A 28ويتامين  8

 ميليگرم 112 پتاسيم 20 ميليگرم 033/0 ( 𝑩𝟏تيامين )ويتامين  9

 ميليگرم  10/0 روی 21 ميليگرم 033/0 (𝑩𝟐ريبوفالوين )ويتامين  10

 --- --- --- ميليگرم 178/0 (𝑩𝟑نياسين )ويتامين  11

  

 

 

 می باشند : برخی از رايج ترين موارد مصرف ميوه هندوانه بشرح زير

( هندوانه از ميوه هايی است که در پيک نيک ها و مهمانی های تابستانه خواستاران زيادی دارد. از ميوه 1

 (. 5هندوانه می توان بعنوان خوراک مختصر، ميان وعده و سرپايی در سراسر سال بهره گرفت )

ان يک ميوه شيرين و زيبا و همچنين ( هندوانه جزء اصلی بسياری از دستورالعمل های غذايی است لذا بعنو2

 (.5سبدی برای چيدن ديگر ميوه ها که در همه جا و هر زمانی بکار می آيد )

 (.13( از ميوه هندوانه برای تهّيه بسياری از ساالدهای فصل بهره می گيرند )3

 (.13د )( نيز مصرف می کننmildy diuretic( هندوانه را بعنوان ماده غذايی نسبتًا ادرار آور )4

 (.13( از عصاره هندوانه برای تهّيه نوشابه های خاص بهره می گيرند )5

" بعنوان تنقالت Tet( در فرهنگ ويتنامی ها از دانه های هندوانه در ضمن جشن های سال نو موسوم به "6

(snack( مصرف می شود )13 .) 

گاهًا بعنوان سبزی مصرف می شود ( و سبز رنگ هندوانه نيز قابل خوردن است و rind( پوسته خارجی )7

( و مخلوط های ميوه و گوشت سرخ کرده pickle(، ترشی )stewedبطوريکه در چين بصورت جوشانده )

(stir-fried( استفاده می گردد )13 .) 

( هندوانه معمواًل برنگ سبز روشن تا سفيد می باشد. اين ناحيه نيز قابل inner rind( پوست داخلی )8

بسياری از عناصر غذايی است وليکن غالبًا مردم از خوردنش بواسطه عدم جاذبه و طعم  مصرف و حاوی

 (.13مطلوب خودداری می ورزند )

 (. 13( از ترشی پوست هندوانه معمواًل در مناطق جنوبی اياالت متحده آمريکا بهره می برند )9

جدا می کنند و با روغن زيتون، سير،  " ابتدا پوست هندوانه را از گوشت ميوهstir-fried( برای تهّيه "10

 (. 13( می پزند )rum(، شکر و عرق نيشکر )scallion(، موسير )chiliفلفل تند )

" که از ميوه هندوانه بويژه پوستش استخراج می گردد بعنوان محرک citrulline( ماده "11

(stimulator( "اثربخشی داروی "اکسيد نيتروژن )nitric oxidبکار می آي ) د. دانشمندان عقيده دارند
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( می شود و blood vessels( و گشادگی رگهای خونی )relaxکه اکسيد نيتروژن سبب تمّدد اعصاب )

 (. 13( می گردد )libido" باعث تحريک و افزايش غير عادی ميل جنسی )Viagraهمچنين همانند داروی "

وانه استخراج نمودند و مورد بررسی قرار دادند. " را برای اّولين دفعه از هندcitrulline( آمينو اسيد "12

اين ماده بميزان معنی داری در هندوانه ها وجود دارد لذا با مصرف مداوم هندوانه بر مقدارش در پالسمای 

( افزوده می شود و موجب اختالالتی در تنظيم مقدار اوره خون انسان می گردد که blood plasmaخون )

 (.13" موسوم است )citrullinaemiaبه عارضه "

" از ناحيه "کوئينزلند" استراليا اقدام به برگزاری جشن های دوساالنه ای برای chinchilla( در شهر "13

 (. 13نمايش انواع هندوانه ها و خربزه ها می شود )

( سوارکاران شرکت کننده در جشن های سنتی شهر "ساسکاچوان" کانادا از پوست هندوانه بعنوان کاله 14

 (. 13( بهره می برند )makeshift hemletحافظ بدلی )م

( در طبيعت سوسکی وجود دارد که ظاهرش از الگويی مشابه نوارهای سبز هندوانه برخوردار است لذا 15

( می watermelon beetle( را با نام "سوسک هندوانه" )ten-linedنواره ) 10اين سوسک 

 (. 13)شناسند
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 ( : 5،13هندوانه ها بدين قرارند )برخی از مهمترين فوايد 

( از مهمترين مواد مفيد در ميوه های تازه و سبزيجات است. مقدار ليکوپن lycopene( "ليکوپن" )1

فنجان آب هندوانه  2ميلی گرم ليکوپن در هر  15-20هندوانه از گوجه فرنگی نيز بيشتر می باشد بطوريکه 

 ن قرمز است، حاوی ليکوپن بيشتری هستند.وجود دارد بعالوه هندوانه هايی که درونشا

 ( را از ليکوپن هندوانه تهّيه می کنند. red antioxidant( ماده "آنتی اکسيدان قرمز" )2

( و مواد چرب است لذا برای مبتاليان به بيماری چربی cholesterol( ميوه هندوانه عاری از کلسترول )3

 خون مفيد می باشد. 

 يم اندکی برخوردار است بنابراين برای بيماری فشار خون زيانبخش نيست. ( هندوانه از مقدار سد4

 محسوب می شود.  Cو   A  ،𝑩𝟔( هندوانه منبعی از ويتامين های 5

درصدش را آب تشکيل  92( بحساب می آيد بطوريکه hydrator( اين ميوه از مواد طبيعی محتوی آب )6

 نياز بدن افراد را تأمين کند.می دهد و می تواند مايعات کافی و مورد 

 ( ماده "بتاکاروتن" نيز بميزان زيادی در هندوانه وجود دارد.7

درصد آب است و نظير ساير ميوه ها بعنوان  92درصد قندها و  6( هندوانه بطور کلی از نظر وزنی حاوی 8

 تلقی می گردد.  Cمنبعی از ويتامين 
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 ": watermelon benedict( دستورالعمل تهّيه "9

 فنجان از گرانول های غذايی کم چرب 5/1 -الف

  -ب 
𝟏

𝟑
 فنجان عسل مطابق با دمای اتاق 

برش دايره ای از هندوانه به ضخامت  4-6  -پ 
𝟑

𝟒
 اينچ که دانه های آنرا خارج ساخته ايد.  3اينچ و قطر  

برش از ميوه کيوی به ضخامت  4-6  -ت 
𝟏

𝟐
 (peeledاينچ بعنوان برجک ) 

 يک فنجان ماست کم چرب که با آب ليمو بصورت کرم در آمده باشد.   -ث 

دانه انگور ارغوانی که آنها را از وسط باز نموده و پس از استخراج دانه هايش برای تزئين  2-3  -ج 

(garnish.بعنوان قله استفاده می گردد ) 

 بزنيد. گرانول ها را با ريختن اندک اندک عسل مخلوط کرده و بهم 

  اينچ و ضخامت مناسب بر روی ديس بريزيد.  3مخلوط فوق را بصورت دايره ای بقطر 

  .بر روی هر کدام از آنها يک برش دايره ای از هندوانه و سپس برشی از کيوی بگذاريد 

 " قاشقی از مخلوط ماست را بر روی کيوی و هندوانه بريزيد همانگونه که از ُسسhollandaise "

 ی از کره ، زرده تخم مرغ ، آب ليمو و سرکه استفاده می شود. يعنی مخلوط

  بر روی همه آنها بايد نصفه ای از يک دانه انگور گذاشته شود همچنان که از دانه های زيتون  در

        (. 5موارد مشابه استفاده می گردد)
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 " :watermelon donuts( دستورالعمل تهّيه "10

 بشکل دونات تهّيه کنيد. برش هايی از هندوانه را   -الف

 ِکرمی ترش َمزه با استفاده از آبغوره بسازيد.  -ب 

 مقداری شکر به آن بيفزاييد.  -پ 

 مقداری وانيل برای بهبود مزه به آن اضافه کنيد.  -ت 

 ( در آوريد.sliveredتعدادی هسته بادام درختی را بصورت خالل )  -ث 

 اينچ تهّيه نموده ايد، خارج  5/1کل دونات و به ضخامت بذرها را از برش های هندوانه ای که بش

 سازيد.

 .مقداری وانيل به ِکرم ترش و شيرين بيفزاييد 

 .دونات هندوانه را با کرم فوق پوشش دهيد 

 .بر روی آنها از خالل های بادام درختی بپاشيد 

  .اليه ای ديگر از برش هندوانه را بر روی آنها قرار دهيد 

 م را بر روی آنها بريزيد.مقدار ديگری از کر 

 (5مقداری از خالل های بودادۀ بادام درختی را بر روی آنها قرار داده و سپس سرو کنيد.) 
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( ساير غذاهايی که با هندوانه تهّيه می شوند به قرار زير می باشند که برای آگاهی از دستور تهّيه آنها 11

 ( :::www.watermelon.orgمی توانيد به اين آدرس مراجعه نمائيد :)

1-11"  )grilled chicken and watermelon sandwich " 

2-11"  )roasted pepper watermelon salsa " 

3-11"  )watermelon Hawaii " 

4-11"  )shrimp watermelon sate " 

5-11"  )watermelon pyramids " 

6-11"  )watermelon mango margarita " 

7-11"  )frosted watermelon " 

8-11"  )watermelon dippers " 

9-11"  )watermelon pizza supreme " 

10-11"  )watermelon roll ups" 

11-11"  )watermelon sno cones " 

12-11"  )Americana basket " 

13-11"  )watermelon snowman " 

14-11"  )watermelon fish " 

15-11"  )watermelon beach party " 

16-11"  )watermelon syrup " 

17-11"  )watermelon ice cubes( 5" ... مأخذ .) 

 

http://www.watermelon.org/
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 «ذرت ساالدی؛ زراعتی جنبی با قابليت فرآوری و صادرات»

"Baby corn favorable for process & export" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مه :مقّد

در صورتيکه باغچه کوچکی در جوار منزل مسکونی خود داريد، شايد عالقمند به داشتن بوته هايی از ذرت 

 baby corn = small(. ذرت ساالدی)13( باشيد)freshزه )ساالدی بعنوان يک محصول تابستانه تا

ears = baby maize" از جنس )Zea mays( و خانواده غالت "Poaceae = Graminae و )

( و جزو ذرت cereal grain(. اين گياه از غالت دانه ای)16،8،5( می باشد)Grassبعبارتی گراس ها )

( کوچک و earsقبل از بلوغ کامل و زمانی که بالل ها ) ( محسوب می شود که غالبًاMaize = Cornها )

( ذرت ساالدی غالبًا تصّور miniature size(. اندازه بسيار کوچک )17نارس هستند، برداشت می گردند)

حصول آنها از بوته های کوتوله را به بيننده القاء می کند درحاليکه آنها را به صورت نابالغ از بوته های 

 (. 12ت می آورند)ذرت معمولی بدس

 

( زيرا اين گياه 2،5مراحل پرورش ذرت ساالدی که دارای طعمی نسبتًا شيرين است، بسادگی انجام می پذيرد)

(. ذرت ساالدی در نقش 10دارای محدوده وسيعی از سازگاری است و نيازی به عمليات زراعی ويژه ندارد)

آمد زارعين ضمن دورۀ زمانی کوتاه است لذا ( قادر به تقويت درmoney makingيک محصول پولساز )

 (. 1داشتن اطالعات الزم در اين زمينه ضرورت دارد )

 

ذرت ساالدی در دورۀ رشد کوتاهی بعمل می آيد بنابراين می توان چندين محصول از آنرا طی يکسال بدست 

ای ارگانيک نيز پرورش ( و بروش هpatch(. ذرت های ساالدی را می توان در اراضی کوچک )10آورد)

داد چنانکه تقاضا برای اين قبيل از محصوالت در غالب کشورهای توسعه يافتۀ جهان بطور روزافزونی در 

(. بعالوه کشاورزان ُخرده پايی که به پرورش ذرت ساالدی مبادرت می ورزند سبب بهبود 5حال تزايد است)

 nicheاين محصول را بعنوان يک توليد جنبی ) (. کشاورزان غالبًا8شرايط اقتصادی منطقه می گردند)

product محسوب می دارند بدين ترتيب درآمدهای حاصل از آن می تواند به تقويت معاش زارعين )

(. زارعين با پرورش ذرت ساالدی بعنوان کشت دّوم و با زير کشت بردن اراضی حاشيه ای می 15بينجامد)

 (. 14( بعنوان شغل جانبی بخوبی بهره گيرند)unique nicheتوانند از امکانات و اوقات مازادشان )

 

توليد اين نوع محصول نياز حتمی به آب و هوای گرم و فصل رشد طوالنی ندارد لذا آنرا می توان بعد از 

ماه از سال بدون استفاده رها می گردند، کشت نمود. چون  7-8برداشت محصول برنج در شاليزارها که غالبًا 
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ت را می توان اصواًل در اراضی حاشيه ای و قطعات کوچک زمين هم بعمل آورد لذا اراضی بزرگتر اين زراع

برای زراعت های اصلی و مکانيزه آزاد می گردند. زراعت ذرت ساالدی کمترين نيازمندی را به آب، مواد 

يست کمک می و به حفظ محيط زسوختی و شيميايی دارد بنابراين کمترين آلودگی هوا را سبب می شود 

 (.8)نمايد
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ذرت ساالدی در حقيقت بالل نارس ذرت های استاندارد، انواع ذرت شيرين و يا ذرت های زراعی می باشند 

( و immature earsکه برای مصارف خوراکی کشت می گردند. اينگونه ذرت های مولد بالل های نابالغ )

را در اقاليم گرم، آفتابی و اراضی بخوبی آماده شده، بثمر می  ُترد بعنوان گياهانی يکساله بهترين توليد خود

 3روزگی پس از کشت درحاليکه کمتر از  40-45(. بالل های نارس اين قبيل ذرت ها را در 1،16رسانند)

(. بالل های کوچک ذرت ساالدی که قبل از گرده افشانی 11اينچ طول دارند، با دست برداشت می کنند)

(pollinationبر )(8داشت می گردند برنگ های زرد، سفيد، صورتی و حتی آبی نيز مشاهده می شوند .)

 (. 6آنها نظير ذرت های بالغ حاوی عناصر غذايی مورد نياز انسان ولی در مقادير کمتری هستند)

 

ذرت ساالدی نوعی محصول جديدًا توسعه يافته است که در بسياری از کشورهای آسيايی بعنوان سبزی 

(. اين محصول که 1می گردد و از آن بسان يکی از اجزاء آماده سازی برخی از غداها بهره می گيرند) مصرف

در عمدۀ کشورهای آسيای شرقی بعنوان جزء اصلی دستورالعمل ها و نسخ آسپزی شناخته می شود و ضمن 

می گردد اکثرًا از  سال های اخير بوفور در تهّيه ساالدهای ساکنين آمريکای شمالی، اروپا و ژاپن مصرف

(. ذرت ساالدی در سال های اخير با بالل های کوچک و 5کشورهای تايلند، تايوان و اندونزی وارد می شود)

( مقبوليت فراوانی در آشپزی بشيوه آسيايی و تهّيه انواع ساالد در سراسر اياالت tiny earsظريفش )

 (. 13متحده آمريکا کسب نموده است)

 

تن علوفه سبز در هکتار نائل می آيند که می  25-35الدی عالوه بر برداشت بالل ها به زارعين ذرت سا

( و يا پس از تهّيه سيالژ fodderتوانند از آنها پس از ُخرد کردن بصورت مستقيم بعنوان علوفه تازه )

(silage( در جيره غذايی )feed formulation(دام ها بهره گيرند )علوفه های حاصل از1،5 .)  ذرت ها

( مواد غذايی خشک برای توليد گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم convertionدارای بيشترين ضريب تبديل)

(. بقايای زراعت ذرت ساالدی را همچنين می توان بعنوان کود 1مرغ و شير در مقايسه با ساير غالت هستند)

 (.1،5ی کمک نمايد)( در زمين دفن نمود تا به حاصلخيزی خاک های زراعgreen manuringسبز)
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( هستند و اين canned( و کنسروی )processedاغلب ذرت های ساالدی وارداتی بصورت فرآيند شده )

محصول کمتر بشکل تازه و شاداب عرضه می گردد لذا از نظر مزه و بافت دارای کيفيت بالل های تازه 

ليد می شوند که از هزينۀ کارگری نازلی (. غالب ذرت های ساالدی تجارتی در کشورهايی تو5نيستند)

(. زراعت 9برخوردارند زيرا مراحل کندن بالل ها، پوست گيری و فرآوری آنها توسط دست انجام می گيرند)

ذرت ساالدی با کشاورزی مکانيزه سازگاری ندارد و اين زراعت اصواًل برای مناطقی که کارگران ارزان و 

 (. 15فراوانی دارند، مناسب است)

 

زراعت ذرت ساالدی در مقياس تجارتی در اياالت متحده آمريکا توليد نمی شود زيرا اين محصول نيازمند 

برداشت و فرآيند توسط نيروی انسانی است بنابراين فقط زارعين کم زمين و محلی عالقمند به توليد ذرت 

(. همچنين اين 13ی هستند )ساالدی برای فروش به فروشگاه های منطقه ای عرضۀ محصوالت تازه کشاورز

( بعنوان profitable ventureمحصول در مقايسه با زراعت ذرت زراعی بالغ از جنبه سودآوری )

( در اياالت متحده آمريکا محسوب نمی شود بنابراين بجز در سطوح و money cropمحصول اقتصادی )

 (. 2قطعات کوچک اراضی کشاورزی مقبوليتی ندارد )

 

از محصوالتی است که اکثرًا از شرق آسيا به اياالت متحده آمريکا صادر می گردد و محصول  ذرت ساالدی

(. اين محصول غالبًا در بخش هايی از قاره 3فرآوری شده اش در شيشه ها و قوطی ها عرضه می شوند)

در تهّيه آنها کهن مقبوليت دارد و بعمل می آيد که برای تغذيه ارزش فراوانی قائلند و روزانه دقت زيادی 

(. ميزان توليد ذرت ساالدی ضمن سال های اخير در مناطقی از آمريکای التين و آفريقا نيز 2معمول می دارند)

فزونی يافته است و بدين ترتيب عمدتًا بشکل تازه به کشورهای اروپايی و آمريکای شمالی صادر می 

 (.15گردند)

 

وچک، آب مصرفی کم، سوخت اندک، عدم نياز به سمپاشی بر بطور کلی در پرورش ذرت ساالدی به اراضی ک

عليه آفات و بيماريها و در نتيجه بدون آلودگی های محيطی نياز می باشد. همچنين زمين زراعی سريعتر آزاد 

می گردد، بقايای زراعت بمصرف تعليف دام ها و يا کود سبز می رسند و سود قابل مالحظه ای عايد زارعين 

ن صادرات محصوالت فرآوری شده اش وجود دارد و شرايط برای توليد محصوالت کشاورزی می شود، امکا

 (. 6ارگانيک فراهم می گردد)

 

کشاورزان محلی بايد ميزان تقاضای بازارهای منطقه ای، سوپر مارکت ها و رستوران ها را ارزيابی نمايند و 

(. زارعين ذرت ساالدی همواره در تالشند تا عملکرد 5به مقدار کافی نسبت به توليد ذرت ساالدی اقدام کنند )

اين محصول را بهبود بخشند، از هزينه های توليد بکاهند و با برداشت بموقع به کاهش مخاطرات توليد دست 

 (. 10يابند)
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 جنبه های اقتصادی و تجارتی توليد ذرت ساالدی:

 ت چناک عمده ترين هزينه های آن شامل:زراعت ذرت ساالدی نيازمند هزينه های ويژه ای نيس

 الف( هزينه آماده سازی زمين

 ب ( هزينه خريد بذور مناسب

 (. 14پ ( هزينه فراهم سازی سيستم آبياری مکفی می باشند )

 

(. تعداد کارگر مورد نياز برای 7قيمت بذور ارقام ذرت زراعی بسيار نازل تر، باصرفه تر و در دسترس است)

نفر ساعت در ايکر است که اين مقدار بعالوه بسته  2االدی مشابه زراعت ذرت شيرين حدودًا پرورش ذرت س

(. توليد کنندگان قبل از اتخاذ تصميم به 14نفر ساعت در ايکر افزايش می يابد) 55-65بندی و فرآوری به 

ضای بازار و ارزش کشت ذرت ساالدی لزومًا بايد به ارزيابی اين فعاليت اقتصادی بپردازند و ميزان تقا

 (. 6درآمدی محصول توليدی را برآورد کنند)

 

 

 
 

 

متخصصان اصالح نباتات مرتبًا در صدد کاهش نياز ذرت ساالدی به نيروی انسانی هستند لذا اخيرًا ارقامی از 

ت ( می باشند بنابراين برای پوسsilklessذرت شيرين را توليد و معرفی نموده اند که فاقد زوايد ابريشمی )

گيری به زمان کمتری نيازمندند. همچنين تحقيقات صنعتی در کشور تايلند منجر به ابداع ماشين آالتی شده اند 

 (. 15( جدا می کنند)forced-airکه زوايد ابريشمی بالل ها را با فشار هوا )

 

(. ذرت 6نيد)بالل های حاصله از پرورش ذرت ساالدی را می توان بصورت دانه ای و يا وزنی بفروش رسا

( که دارای موارد استفاده بيشتری IQF = Individually Quick Frozenهای ساالدی فريز شده )

نسبت به ذرت های ساالدی فرآيندی هستند به قيمت هر پوند حدودًا يک دالر در آمريکا عرضه می شوند و 
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ی ذرت ساالدی کنسروی کيلوگرم 5/1قوطی  6کارتن های بسته بندی حائز استاندارد صنعتی که حاوی 

 (. 15دالر مبادله می گردند) 15-17هستند، با نوسانات قيمت حدود 

 

 

 
 

 

 

مهمترين کشورهای صادر کننده ذرت ساالدی جهان عبارت از: تايلند، سريالنکا، تايوان، چين، زيمبابوه، 

 (.15می باشند) زامبيا، اندونزی، آفريقای جنوبی، نيکاراگوئه، کاستاريکا، گوآتماال و هندوراس

 

ذرت های ساالدی کنسروی توليدی کشور چين بطور غير مستقيم از طريق تايلند و بطور مستقيم به ژاپن و 

 (.10کشورهای اروپايی صادر می گردند که اين روند بطور روزافزونی رو به تزايد است)

صادرات ذرت ساالدی ساالنه اش در تايلند تاکنون تنها کشوری می باشد که اطالعاتی از ميزان توليد و 

درصد تجارت جهانی ذرت ساالدی را در اختيار دارد. ذرت  80دسترس می باشد. اين کشور بطور تقريبی 

واردات ذرت ساالدی مالزی،  %76ساالدی توليد کشور تايلند از باالترين کيفيت برخوردار است. کشور تايلند 

واردات ذرت ساالدی ژاپن را تأمين می کند. تايلند بزرگترين  %21واردات ذرت ساالدی انگلستان و  40%

ميليون دالر آمريکا را از  32صادر کننده ذرت ساالدی تازه و کنسروی جهان است که درآمد ساالنه ای حدود 

 47ميالدی حدود  1983ميالدی کسب نموده است. تايلند در سال  1980هزار تن در سال  37صادرات حدود 

هزار تن ذرت  125ميالدی حدود  1993هزار تن و در سال  112ميالدی حدود  1990سال  هزار تن ، در

کشور  22تن ذرت ساالدی تازه را به  2100ميالدی حدود  1993ساالدی توليد کرده است. تايلند در سال 

ند در جهان به ارزش بيش از يک ميليون دالر آمريکا صادر نمود. مقدار صادرات ذرت ساالدی کنسروی تايل

ميليون دالر آمريکا بوده است. اياالت متحده  30هزار تن با ارزش تقريبی  35ميالدی حدود  1993سال 

آمريکا بطور سنتی بزرگترين مقصد صادرات ذرت ساالدی کنسروی تايلند است و پس از آن کشورهای ژاپن، 
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ميالدی  1993متحده آمريکا در سال  آلمان، کانادا، استراليا و هنگ کنگ در مراتب بعدی قرار دارند. اياالت

 (. 15دالر از تايلند وارد نمود) ميليون 12هزار تن ذرت ساالدی کنسروی به ارزش  5/14به ميزان 

کشورهای اروپايی برخالف اياالت متحده آمريکا تمايل بيشتری به واردات ذرت ساالدی تازه دارند که آنها را 

؛ زيمبابوه، زامبيا و کنيا و يا کشورهای آسيايی نظير؛ تايلند و سريالنکا به ترتيب از ممالک آفريقايی نظير

تأمين می کنند. قاره اروپا به تنهايی حدود 
𝟏

𝟒
توليدات ذرت ساالدی تازه تايلند را وارد می نمايد وليکن از ساير  

 (. 15تن ذرت ساالدی در هفته به اروپا وارد می شوند) 5مجاری نيز حدود 

 

ستان بزرگترين بازار ذرت ساالدی در اروپا است که مصرف کنندگان آنرا عمدتًا رستوران ها و فروشگاه انگل

( تشکيل می دهند. مقدار عرضه ذرت ساالدی تازه را در سوپر مارکت های retailهای ُخرده فروشی )

ستان از تايلند در سال تن در هفته تخمين می زنند. مقدار واردات ذرت ساالدی تازه انگل 8-10انگليس بين 

هزار دالر و ميزان واردات ذرت ساالدی کنسروی آن از تايلند در  408تن معادل  238ميالدی حدود  1993

تن با ارزش بيش از يک ميليون دالر بالغ گرديد. در سال های اخير بسياری از بازارهای  1170همان سال به 

ور از دست تايلند خارج گرديده اند. محموله های ذرت اروپايی ذرت ساالدی توسط کشورهای آفريقايی بمر

پوند به ازای هر کيلوگرم  4/2-5/3( به انگلستان حمل می گردند با قيمت shipmentساالدی که با کشتی)

 (. 15پوند به ازای هر کيلوگرم نيز می رسد) 76/4عرضه می گردند وليکن قيمتش از ژوئن تا اگوست به 

ميالدی به  1993لستان دّومين وارد کننده اروپايی ذرت ساالدی تازه می باشد که در سال دانمارک بعد از انگ

 (. 15هزار دالر وارد نموده است)5/96تن با قيمت  57ميزان 

کشورهای هلند، آلمان و فرانسه نيز از مقصدهای بعدی صادرات ذرت ساالدی به اروپا محسوب می 

 (.15گردند)
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رگترين صادر کننده ذرت ساالدی تازه به اياالت متحده آمريکا است درحاليکه ساير نيازهای کاستاريکا بز

آمريکا از کاليفرنيا، مکزيک، گوآتماال و هندوراس برآورده می شوند. کيفيت ذرت ساالدی کاستاريکا نازل تر 

عددی ذرت  100هر بسته از توليدات تايلند است زيرا در فصل بارانی يعنی ژوئن تا اکتبر بعمل می آيند. 

 (. 15دالر عرضه می شوند) 13ساالدی تازۀ محصول صادراتی کاستاريکا به آمريکا با قيمت 

 

تن ذرت  136کشورهای مالزی و ژاپن بزرگترين وارد کنندگان آسيايی ذرت ساالدی از تايلند هستند که جمعًا 

ميالدی وارد نموده اند. کشور ژاپن بقّيه  1993تن ذرت ساالدی کنسروی را در سال  3350ساالدی تازه و 

 (.15نيازهای مصرفی خود را از کشور تايوان وارد می کند)

  

هنگ کنگ، سنگاپور و کره جنوبی نيز در مراتب سّوم تا پنجم کشورهای آسيايی وارد کنندۀ ذرت ساالدی از 

 (. 15رد کرده اند)ميالدی وا 1993تن ذرت ساالدی در سال  2800تايلند هستند که جمعًا 

 

کشورهای امارات متحده عربی و بحرين در بين دول خاور ميانه دارای بيشترين واردات مستقيم ذرت ساالدی 

از تايلند می باشند وليکن ساير کشورهای اين منطقه اغلب نيازهای خود را بصورت غير مستقيم تأمين می 

ميالدی بوده است. اين محصول در  1993دالر در سال هزار  42تن به ارزش  43کنند که جمعًا به ميزان 

دينار برای هر کيلوگرم عرضه می شود. کشورهای قطر، کويت و عربستان سعودی  2-3/2بحرين به ارزش 

تن  94از ديگر کشورهای خاور ميانه ای مصرف کننده ذرت ساالدی هستند که ميزان مصرف ساالنه آنها به 

 (. 15در سال می رسد)
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 تم های مختلف توليد ذرت ساالدی:سيس

 بطور کلی ذرت ساالدی را به سه صورت بهره برداری می کنند:

(: در اين روش اقدام به کشت بذور برای primary crop( پرورش ذرت ساالدی بعنوان محصول اصلی )1

ا را بمنظور ذرت ساالدی هزار بوته در ايکر می نمايند و در پايان تمامی بالل ه 45دستيابی به تراکم بيش از 

 برداشت می کنند.

(: در اين روش که اقتصادی تر secondary crop( پرورش ذرت ساالدی بعنوان محصول ثانويه )2

است، اقدام به برداشت بموقع اولين بالل ظهور يافته يعنی بالل پائينی بمنظور ذرت ساالدی می کنند وليکن 

روی گياه باقی می گذارند تا برای مصارف انسانی و يا دامی به مرحله دومين بالل بوته )بالل فوقانی( را بر 

بلوغ برسند. در اين روش از تراکم های عادی نظير زراعت ذرت شيرين بهره می گيرند. اين روش به 

زارعين اجازه بهره وری از بالل هايی را می دهد که بعدًا ظاهر می شوند و معمواًل امکان بلوغ و رسيدگی را 

 يابند. همچنين بوته های سبز را می توان به مصرف تهّيه سيالژ برای تعليف دام ها رسانيد. نمی 

( که بالل های اصلی و اوليه را برای ساير field corn( پرورش ذرت ساالدی در سيستم ذرت زراعی )3

ور ذرت ( ظاهر می شوند، بمنظsubsequent earsمصارف برداشت می کنند و بالل هايی که متعاقبًا )

 (. 1،4،6ساالدی برداشت می شوند)

 

 

 
 

 

بکارگيری ذرت ساالدی در قالب هر يک از سه حالت فوق تأثيرات عمده ای بر انتخاب ارقام، تراکم کاشت و 

( بطوريکه تراکم کاشت و مقدار کود مصرفی به اين موضوع 1مقدار مصرف کودهای کشاورزی می گذارد)
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ول مبتنی بر توليد کداميک از: ذرت ساالدی، ذرت شيرين و يا ذرت بستگی می يابد که اولويت کشت محص

( استوار dent corn(. سيستم نوع اّول بر توليد ذرت ساالدی بدون توليد بالل های دانه دار)6زراعی است)

هزار بوته  110-150است لذا ترجيحًا بذور را با تراکم بيشتری کشت می کنند. در اين سيستم حتی به تراکم 

هکتار دست می يابند که در مقايسه با تعداد بوته های زراعت ذرت دانه ای بسيار بيشتر است. بسياری از در 

کشاورزان تمايل به استفاده از روش دّوم پرورش ذرت ساالدی دارند تا از احتمال بروز زيان های اقتصادی 

 (. 1ناخواسته اجتناب ورزند)

 

ش ذرت ساالدی در اوايل بهار می نمايند، معمواًل از پوشش های در مناطقی که اقدام به کشت هراک

( بر روی رديف های محصول استفاده می کنند تا بذور سبز شده را از floating( و متحرک)fabricسبک)

( بر روی رديف های کشت قرار داد و looselyخسارات پرندگان محفوظ دارند. پوشش ها را بايد بنرمی)

 floating(. اينگونه پوشش های سّيار )7فين آنرا با ريختن خاک استحکام بخشيد)فوت طر 10پس از هر 

row cover عالوه بر حفاظت گياهچه ها در مقابل خسارات پرندگان با گرم نگهداشتن خاک به رشد بوته )

بز هفته پس از س 2اينچ يعنی  4-6(. پوشش ها را پس از رسيدن بوته ها به ارتفاع 6ها تسريع می بخشند)

 (. 7شدن بذور بر می دارند و زمين را بالفاصله وجين می کنند)

 

ميالدی  1997آزمايشات اجرا شده در ارتباط با رشد ذرت ساالدی در مناطق غربی ايالت واشنگتن ضمن سال 

نشانداد: کشت ذرت ساالدی در رديف هايی که طی دو هفته اّول پس از سبز شدن پوشانيده شده اند، نسبت به 

" و baby(. در اين آزمايش از واريته های "13ای بدون پوشش سريعتر برداشت می گردند)رديف ه

"jubilee واريته ديگر استفاده شد اّما هيچگونه تفاوتی بدين منظور بين ارقام ذرت ساالدی و  8" بهمراه

 (. 3ذرت شيرين مشاهده نشد)

 

( در پائيز از buckwheatو گندم سياه)( rye( نظير: چاودار)cover cropبا کاشت محصوالت پوششی)

جوانه زنی و رشد علف های هرز مزارع بهاره ذرت ساالدی می کاهند سپس اينگونه محصوالت پوششی را 

در بهار موور می زنند و زمين را شخم می کنند تا آماده کشت ذرت شوند. بکارگيری محصوالت پوششی به 

 (. 6حاصلخيزی خاک ها نيز کمک می کند)

 

" انجام شده است. گرچه اين قبيل ذرت under waterآزمايشاتی نيز در زمينه کشت ذرت ساالدی بروش "

( هستند و خيلی سريع بلوغ می يابند اّما برداشت آنها در چنين شرايطی توأم با moistها بسيار پرآب )

 (. 17دشواری خواهند بود)
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 انتخاب ارقام مناسب ذرت ساالدی :

اشت ذرت ساالدی در سطوح وسيع و تجاری بايد به ارزيابی ارقام موجود و قابل دسترس در منطقه قبل از ک

پرداخت تا مناسب ترين آنها شناسايی گردند همچنين با مراحل کاشت، داشت، برداشت، نگهداری و بازاريابی 

معمولی  (. پرورش دهندگان خانگی نيز می توانند با کشت ذرت های6اين محصول آشنايی يافت)

(regularly(به بالل های کوچک، ظريف و مناسب برای مصارف ساالدی دست يابند )13.) 

 

 

 
 

 

 مطلوب ترين ويژگی های ذرت های ساالدی عبارتند از: 

( مشخصه کيفيت بالل در انتخاب ارقام ذرت ساالدی از اولوّيت باالتری حتی نسبت به راندمان محصول 1

 (. 1برخوردار است)

رد محصول دّومين خصيصه ای است که برای انتخاب ارقام مناسب ذرت ساالدی مطرح می ( مقدار عملک2

(.ارقامی 1بالل باکيفيت، اندازه و شکل مقبول باشند) 3(. ارقام مناسب ذرت ساالدی بايد حداقل دارای 5شوند)

مواًل مقدار متوسط بالل توليد می کنند، از کيفيت بالل های سّوم به بعدشان کاسته می شود. مع 2که بيش از 

پوند در ايکر  1140پوند در ايکر و بدون پوست حدود  8500محصول ذرت ساالدی با پوست حدود 

 (. 6است)

( از ويژگيهای ديگر ارقام مناسب برای ذرت ساالدی همانا بسادگی جدا شدن بالل ها از ساقه های ذرت 3

 (. 6،1بدون آسيب رسيدن به گياه و بالل می باشد)

سانتيمتری توليد بالل نمايند تا برداشت آسانتر انجام  60های بوته ها بايد در ارتفاع حدود  ( ساقه4

 (. 17گيرد)

( برخی توليدکنندگان عالقمند به کشت ارقام بالل کوتاه ذرت هستند درحاليکه بسياری ديگر به کشت ارقام 5

 (. 16است)سانتيمتر  5-10بالل بلند مبادرت می ورزند. طول مطلوب ذرت ساالدی
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( بايد در حدود butt-end = base( قطر بالل ها در انتهای آنها )6
𝟐

𝟑
 - 

𝟏

𝟑
 (. 7اينچ باشد)  

 (.7( باشند)uniform( دانه های بالل ها بايد يکنواخت )7

 (. 6( باشند)neatly aligned( رديف دانه های ذرت بر روی بالل ها بايد کاماًل مرتب و منظم )8

(. بطوريکه 9هايی که دارای دانه های ريزتری هستند، از بازار پسندی بيشتری برخوردارند)( واريته 9

( با رديف های منظم و مستقيم از ويژگيهای مطلوب بالل های ساالدی petiteداشتن دانه های بسيار ريز )

 (.5،1محسوب می شوند)

 (.5،1( باشند)taperايی مخروطی )( و انتهtip( بالل های ساالدی مطلوب بايد باريک با نوک تيز )10

(. 5( خصوصياتی چون زمان و تعداد برداشت ها نيز از ديگر ويژگيهای مطلوب برای انتخاب ارقام هستند)11

( ظهور بالل ها از هزينه های برداشت و انبار کردن آنها خواهد synchronizationلذا همزمان سازی )

ی ذرت ساالدی بکار می روند، بايد ترجيحًا از ارقام هيبريد سينگل کاست بنابراين ارقامی که برای توليد تجار

 (. 1( انتخاب شوند)single crossکراس )
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 مهمترين گروه های ارقام ذرت که برای مصارف ساالدی بکار می روند شامل:

 (:grown solelyارقام اختصاصی ذرت ساالدی) -1

به توليد و معرفی ارقامی از ذرت نموده اند که انحصارًا بمنظور  برخی از شرکت های توليد کنندۀ بذر اقدام 

پرورش ذرت ساالدی مصرف می گردند. آنها دارای ارتفاعی نظير ذرت های معمولی هستند و اصواًل شباهتی 

به ذرت های کوتوله ندارند و بهمين دليل در مواقعی که بالل هايشان اجازه رسيدن به مرحله بلوغ را بيابند، 

 (. 3،13بالل هايی با اندازه ذرت های شيرين متوسط برخوردار می شوند) از

واريته هايی که اختصاصًا برای تهّيه ذرت ساالدی کشت می شوند، از نظر اندازه مشابه ذرت های معمولی 

(regular(هستند اّما بالل های متعددی توليد می کنند )ارقامی از ذرت ساالدی که دارای ارتفاع12 .)  حدود

(. واريته های مختص ذرت ساالدی توانايی توليد 1فوت هستند، برای سهولت برداشت با دست مناسب ترند) 6

 (. 6بالل های بيشتری نسبت به ساير انواع ذرت را دارند)

 

 (:sweet cornارقام مختلف ذرت شيرين ) -2

يرند درحاليکه بکارگيری ذرت های کوتوله اغلب از ارقام ذرت شيرين  نيز برای توليد ذرت ساالدی بهره می گ

(dwarf(برای اين منظور معمول نيستند )تمامی ارقام ذرت شيرين برای توليد ذرت های ساالدی مناسب 4 .)

(. بالل های ارقام مختلف ذرت شيرين را راحت تر از ساير ارقام ذرت می توان با دست از 13نمی باشند)

يته های ذرت سوپر شيرين بالل های شيرين تری توليد نمی نمايند و از (. همچنين وار7ساقه ها جدا نمود)

نظر مزه هيچگونه تفاوتی در ارقام مختلف ذرت بمنظور توليد ذرت ساالدی وجود ندارد زيرا بالل ها را قبل از 

 (.1،3گرده افشانی و پيش از تجمع قند در دانه های بالل برداشت می کنند)

( از گروه ذرت های شيرين genetic variantکشت ارقام جديد حاصل از دگرگونی ژنتيکی )اخيرًا اقدام به 

( بدين منظور می شود که اين نژاد بويژه برای کشت در اقاليم spangler strainنظير نژادهای پولک دار )

 (. 17( مناسب است)temperate & wetمعتدل و مرطوب )
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 :  (field regularارقام ذرت معمولی ) -3

فوت می باشند لذا  6ارقامی از ذرت زراعی که برای توليد علوفه بکار می روند، دارای ارتفاعی حدود 

 (. 15استفاده از اين قبيل ذرت ها بدين منظور مناسبتی ندارند)

( که قابليت starch seed" از ذرت های نشاسته ای )Minnesotaبرطبق گزارشات تحقيقاتی دانشگاه "

( را دارند نيز می توان بمنظور ذرت ساالدی بهره برداری multiple earsبالل های متعدد ) توليد

(. براساس اين گزارشات هيچگونه تفاوتی بين ذرت های نشاسته ای که غالبًا برای تهّيه علوفه 13نمود)

(. 3بطه مالحظه نگرديد)کشت می گردند و تمايل به توليد بالل های متعدد دارند با ارقام ذرت ساالدی در اين را

( نيز در بسياری از موارد برای توليد ذرت ساالدی استفاده می dent cornبنابراين از ارقام ذرت دانه ای )

 (. 1کنند)

 

پژوهش هايی که در مورد کيفيت محصول ذرت ساالدی از نظر شيرينی و تُردی انجام گرفته است بيانگر 

پ ها بود درحاليکه عملکرد ارقام ذرت نشاسته ای بدليل توليد بالل های مقبوليت نسبتًا يکسان تمامی ژنوتي

 (. 9متعدد بويژه در اراضی حاصلخيز مطلوب تر می باشند)

 

" baby" ، "baby asianهمچنين در بسياری از موارد برای پرورش ذرت های ساالدی از ارقامی چون "

 انواع مختلف ذرت شيرين نظير:( وليکن ارقامی از 16" بهره می گيرند)jubileeو "

 ( Su = regular or sugary or standard sweet cornالف( ذرت شيرين معمولی )

 ( She = super sweet cornب ( ذرت سوپر شيرين )

( برای توليد ذرت ساالدی تازه Se = sugary enhanced sweet cornج ( ذرت شيرين افزا )

يرين که برای توليد تجاری ذرت ساالدی استفاده می شوند عبارت از : (. ارقامی از ذرت ش5،9،12مناسبند)

"pioneer" هيبريد ، "SMC" و "golden cross bantam(10" هستند.) 
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 («:7( خصوصيات برخی ارقام مناسب برای توليد ذرت ساالدی )1جدول»

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( می نمايند، اغلب از stalkکاشت ارقامی از ذرت ساالدی که توليد بالل های متعدد بر روی هر ساقه )

 silver queen" ، "earlyتوان به ارقام: "مقبوليت فراوانی برخوردارند و در چنين مواردی می 

extra-sweet" ، "early sunglow" ، "how sweet it is" و "kandy korn اشاره کرد که "

 (. 16تمامی اين ارقام از گروه ذرت های شيرين هستند و بصورت نارس برداشت می شوند)

( که برای suوان از ارقام ذرت شيرين معمولی )در کشورهای عمده توليد کننده ذرت ساالدی نظير تايلند و تاي

" و يا ارقامی Tainan 5" ، "Tainan 11" ، "Tainung 351اين منظور اصالح گرديده اند نظير: "

 (. 9" بهره می گيرند)florida staysweet( نظير: "sheاز ذرت سوپر شيرين )

 

 

 
 

 تعداد روز تا برداشت تيپ ارقام رديف

1 Kandy king Su 96 

2 GH 2283 Su 98 

3 Tuxedo Se 99 

4 Bodacious Se 100 

5 Bonus Su 105 

6 Baby corn Su 108 

7 Tender treat Se 110 
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دی توسط شرکت های توليد کننده بذر بشرح اخيرًا واريته هايی بطور اختصاصی جهت توليد ذرت های ساال

 (: 3،13،9زير معرفی شده اند)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 baby(: "9ارقامی که توسط دانشگاه ايالتی واشنگتن جهت توليد ذرت ساالدی تأييد شده اند عبارتند از )

corn" ، "Bodacious" ، "GH 2283" ، "Kandy king" ، "Tender treat و "

"Tuxedo. " 

 

 

( بمنظور پرورش vegetarian newsletterکه توسط دانشگاه فلوريدا در خبرنامه گياهخواری )ارقامی 

 (: 9ذرت ساالدی معرفی شده اند عبارتند از )

 

 

 خصوصيات مّهم ارقام رديف

1 Baby  باريک و ظريف، قابل فريز کردن برای مدت طوالنی، قابل برداشت تا

ايی انگشت مانند روز پس از ظهور زوائد ابريشمی، بالل ه 5

(finger-like( طعم دلنشين ، )delicateتمامًا خوراکی ، ) 

2 Golden midget  رديف دانه های زرد  8-12اينچ ، هر بالل دارای  3-5بالل ها بطول

بالل از هر  3-5اينچ ، توليد  20-40کهربايی ، بوته ها به ارتفاع 

 بوته

3 Glacier ( بفرم کوتوله سفيدdwarf white) ( دوره رشد کوتاه ،short-

season) 

4 Baby blue  اينچ ، بوته ها  3-4از انواع پاپ کورن ، بالل های آبی رنگ بطول

 فوت ، توليد بالل های متعدد 5به ارتفاع 

5 Bo Peep  از انواع پاپ کورن ، بالل های صورتی رنگ 

 

 

 

 شرکت ارقام رديف شرکت ارقام رديف

1 baby Nichol`s 6 Bo Peep Shepherd`s 

2 Baby asian Le Marche 7 Little indian Peter`s 

3 Straw berry 

 popcorn 

Shepherd`s 8 glacier Fisher`s 

4 Golden midget Park 9 Baby blue --- 

5 Miniature hybrid Park --- --- --- 
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 Shaffnerبا همياری مؤّسسه کشاورزی "ميالدی  1996-8دانشگاه ايالتی واشنگتن طی سال های 

farms" در ناحيه "Montesano واريته از انواع ذرت ها نمود و آنها را از جنبه  10" اقدام به کاشت

 2خصوصيات مطلوب ذرت های ساالدی ارزيابی کرد. زمان کاشت در ماه مه و فواصل بوته ها را به اندازه 

به مقدار  15:15:15به نسبت  N:P:Kف ها تعيين شدند. کودهای اينچ بين ردي 40اينچ بر روی رديف ها و 

ميالدی در اثر حمله  1996کيلوگرم بصورت نواری به هنگام کشت مصرف گرديدند. محصول در سال  150

ميالدی اقدام به پوشاندن روی  1997( به دانه های سبز شده، بشدت آسيب ديد لذا در سال crowsکالغها )

دو هفته گرديد که به باال رفتن دما و در نتيجه تسريع رشد بوته ها و زودرسی گياه رديف های کشت بمدت 

 (.5انجاميد )

 

 

 («: 5ميالدی )1997" در سال Montesanoواريته ذرت کاشته شده در " 10( مشخصات 4جدول»

 ارتفاع  ظاهر تيپ واريته

 )فوت(

تعداد 

 برداشت

 شرکت توليد کننده

Tomthumb Pop corn (su) 6 4/6 عيفض Johny`s 

M 2122 Pop corn (su) 2 5/2 خيلی ضعيف Johny`s 

Baby corn Field corn (su) 7 6/5 خيلی خوب Nichol`s 

Jubilee Sweet corn (su) 6 9/5 خيلی خوب Nichol`s 

Tainan 5 Field corn (su) 5 6/7 خوب From Taiwan 

NK 1699 Field corn (su) 6 1/6 خوب Northrup king 

NK 0565 Field corn (su) 5 2/6 خوب Northrup king 

Cargill 1877 Field corn (su) 6 7/6 خوب Cargill 

Cargill 1037 Field corn (su) 6 5/6 ضعيف Cargill 

Cargill 1077 Field corn (su) 5 2/4 خوب Cargill 
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بالل مبادرت ورزيدند ضمن اينکه شروع توليد بالل  2-3تمامی ارقام آزمايشی باوجود تراکم کاشت به توليد 

فوت  6-7در آنها بهيچوجه يکنواخت نبود. در اين آزمايش اکثريت بوته ها دارای ارتفاع متوسطی معادل 

فوت ظاهر شدند و به آسانی برداشت گرديدند درحاليکه رقم های  5/0-5/3بودند و بالل ها در ارتفاع 

"Tom Thumb" و "Cargill 1077 فوت بودند و خوشه ها در  5/2-4" دارای ارتفاع کم در حدود

ارتفاع 
𝟏

𝟑
 - 

𝟏

𝟒
فوت ظاهر شدند که مشکالتی را برای برداشت فراهم ساختند زيرا چنين بالل هايی در البالی   

 Tainan( پنهان می ماندند و همچنين برای برداشت نيازمند خم شدن بودند. رقم "bentعلف های هرز )

فوت ظاهر می گشتند چنانکه اغلب بالل  3/2-5/4فوت بود و بالل ها در ارتفاع  7" نيز بسيار بلندتر از 5

 (. 5های فوقانی در اثر پوشش توسط برگهای مجاورش بخوبی مشهود نبودند )

 

" دارای دانه های خيلی درشت و نامنظم با رديف های کم و انتهای Tom Thombدر اين آزمايش رقم "

( بود. اين خصوصيات بعالوه ارتفاع کوتوله بوته ها بيانگر نامناسب بودن اين bluntل ها بدون نوک )بال

" نيز به سبب دانه های Cargill 1037" و "M 212رقم برای ذرت ساالدی گرديد. همچنين واريته های "

" و اغلب Jubilee" ، "baby cornدرشت از مقبوليت الزم برخوردار نبودند درحاليکه واريته های "

 (.5واريته های ذرت زراعی از خصوصيات نسبتًا مطلوبی برخوردارند )
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 کاشت بذور ذرت ساالدی:

 wellبستر بذور را بهتر است بصورت عميق شخم بزنند و با عمليات زراعی بخوبی ُخرد و نرم )

pulverizeی فشرده سازند که چنين وضعيتی ( کنند و محل قرار دادن بذور را برای دستيابی به رطوبت کاف

دفعه ديسک زدن حاصل می شود.  2-3سانتيمتر و يا  20-25با شخم زدن زمين بوسيله گاوآهن به عمق 

(. برای آماده سازی زمين می توان 1عمليات شخم را زمانی اجرا می کنند که خاک دارای رطوبت کافی باشد)

( نيز بهره mulch-till( و شخم مالچی )low-till(، شخم حداقل )no-tillاز روش های بدون شخم )

 (.14گرفت)

  

( در زمين مشهود باشند، بايد آنها را به زمين trash = debrisدر مواردی که بقايای محصول سال قبل )

( که برای اين منظور شايد به 16برگردانيد تا بسرعت بپوسند و مواد غذايی را برای زراعت جديد آزاد سازند)

 (. 10له عمليات کشاورزی اضافی نيز نياز باشد)مرح 3-2

سانتيمتر نسبتًا  4-7در مواقعی که از نيروی دام ها و يا کارگران برای شخم بهره می گيرند، انجام شخم بعمق 

سانتيمتر توصيه می کنند. اجرای ِهرس  12-14کفايت می نمايد وليکن عمق شخم با ماشين آالت را حداقل 

(harrowingبر ) روز قبل از کاشت ِاعمال می  2ای آماده سازی و تسطيح بستر بذور ضرورت دارد که آنرا

(. بنابراين زمين زراعی را قبل از کاشت با شخم زدن ، ديسک و دندانه زدن بخوبی نرم می کنند 10کنند)

 (. 7سپس بستر بذور را تسطيح و هموار می سازند)

 

 

 
 

 

د دارای بافت لومی تا لومی سيلت با زهکش مناسب، ظرفيت نگهداری بهترين خاک برای رشد ذرت ساالدی باي

(. زهکش مناسب خاک زراعی به گرم شدن خاک، امکان 1رطوبت کافی و درصد بااليی از مواد آلی باشد)
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(. 6کاشت زود هنگام، رشد بهينه بوته ها، عدم ابتال به بيماری های خاکزاد و سالمت محصول می انجامد)

 (. 7ه با سهولت بيشتری کشت می گردند و گياهان سالم تری را می رويانند)اراضی زهکش شد

 

ذرت ساالدی را در بسياری از نقاط می توان در فصول بهار و پائيز کشت نمود بطوريکه ذرت ساالدی بهاره 

جوالی تا  را در فاصله بين اوايل فوريه تا اوايل مارس کشت می کنند وليکن ذرت ساالدی پائيزه را از اواخر

 20(. در شماری از اياالت آمريکا نيز به کشت هراکش ذرت ساالدی در فاصله 1اواسط آگوست می کارند)

 10(. ذرت ساالدی برای شروع مرحله گلدهی به حرارت بيش از 14آوريل تا يکم مه مبادرت می ورزند)

 (.1درجه سانتيگراد نيازمند است)

  

 PH( وليکن ُاپتيمم رشد خود را در 10رشد می يابد) 3/5-3/7حدود  PHذرت ساالدی در خاک هايی با 

 (. 1،6ظاهر می سازد) 8/5-7حدود 

( درحاليکه در صورت استفاده از بذور 1کيلوگرم در هکتار است) 20-25مقدار بذر مصرفی ذرت ساالدی 

(. 10هزار بوته دست يافت) 80-100کيلوگرم در هکتار می توان به جمعيت گياهی  27-30هيبريد به ميزان 

( وليکن بذور مصرفی را 16گواينکه در زراعت ذرت ساالدی از بکار بردن سموم شيميايی امتناع می ورزند)

 (. 1بهتر است قبل از کاشت با آفت کش ها و قارچکش های سيستميک پوشش دهند)

اينچ  1-2غالبًا آنها را در عمق  عمق کاشت بذور ذرت ساالدی را بر اساس نوع خاک انتخاب می کنند اّما

 (. 6،7قرار می دهند)

 

 ميزان تراکم گياهی به نوع روش بکارگيری جهت توليد ذرت ساالدی بستگی دارد چنانکه: 

الف( در سيستمی که ذرت ساالدی بعنوان زراعت اصلی مطرح است، اقدام به کشت متراکم و فشرده بوته ها 

هزار بوته در ايکر می نمايند و  34-44اينچ با جمعيت گياهی  36واصل رديفی اينچ و ف 4به فواصل بوته ای 

 (.7،9،12،6،1در پايان تمامی بالل های حاصله را بمنظور ذرت ساالدی برداشت می کنند)

ب ( در سيستمی که ذرت ساالدی بعنوان محصول ثانويه مطرح است، اقدام به کاشت بذور با فواصل رديفی 

هزار بوته در ايکر می کنند و  17-23اينچ برای حصول به جمعيت گياهی  8-10بوته ای اينچ و فواصل 36

در پايان اقدام به برداشت بالل های نخستين بمنظور ذرت ساالدی می نمايند و بالل های بعدی را برای 

 (. 7،9،1مصارف ذرت دانه ای و يا ذرت شيرين بر روی بوته ها باقی می گذارند)

 

که پرورش دهندگان خانگی امکان دستيابی به بذور ذرت های ساالدی را نداشته باشند، می توانند در مواردي

اينچ بر روی رديف  4از بذور ذرت های معمولی نيز استفاده کنند و آنها را با تراکم بيشتر از مرسوم بفواصل 

 (. 3،13اينچ بکارند) 30-36حدود  (row spacingها و فواصل رديفی )

 3-4( می توان برداشت را طی single plantingصورت کشت بوته ها بصورت مجزا و با فاصله )در 

( به توليد بالل های اّوليه ُپر close in-row(. کشت متراکم بوته ها )7دفعه انجام داد) 9-12هفته و در 

مازاد احتمااًل باعث  کيفيت منتهی می شود ولی کشت بذور با تراکم های بيشتر و يا بکار بردن کودهای ازته

 (. 7،16عدم توليد بالل در بوته ها متعاقب رشد رويشی افسار گسيخته خواهند شد)
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 روش های کاشت ذرت ساالدی بشرح زير هستند:

 ( : surface or flat-bed plantingکاشت مسطح ) -1

 slightlyسبتًا هموار )( در اراضی نhill( و يا کپه ای )drillدر اين روش بذور را بصورت انفرادی )

rolling( تا کاماًل مسطح )level در عمق و فاصله مناسب می کارند. اين روش برای مناطقی با بارندگی )

عدد بذر در هر کپه با فواصل  3فراوان و خاک های سنگين توصيه می شود. در روش کپه ای می توان از 

( بوته ها نخواهد thinningزی به "تنک کردن" )سانتيمتر استفاده کرد که در اين صورت نيا 25کپه ای 

 (. 10بود)

 

 ( : lister plantingکاشت ليستر ) -2

شکل تعبيه می کنند. در روش ليستر از "تيغه های فرم دهندۀ دو  Vبذور را در اين روش در عمق فاروهای 

در مناطق  ( برای تشکيل فاروها بهره می گيرند. اين روش راdouble moldboard bladeگانه" )

 (. 10( استفاده می کنند)friableدارای محدوديت بارندگی، فاقد زهکش مناسب و خاک های ُترد )

 

 ( :ridged plantingپشته ای )-کاشت جوی -3

بذور را در اين روش با عمق کافی بر فراز پشته ها می کارند. اينگونه بذور را در خاک های مرطوب به عمق 

 (. 10سانتيمتر کشت می کنند) 5-8ای خشک بعمق سانتيمتر و در خاک ه 5-2

 (living cover cropکاشت ذرت ساالدی در سيستم زراعت پوششی ) -4

 (intercroppingکاشت ذرت ساالدی در سيستم کشت "فی مابين" ) -5

 (.14( ، مأخذ)strip croppingکاشت ذرت ساالدی در سيستم کشت نواری ) -6
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 (:crop maintenanceاالدی )عمليات داشت زراعت ذرت س

 آبياری :  -الف

مزرعه ذرت را در صورت لزوم بايد در تمامی مراحل رشد گياه بميزان کافی آبياری نمود بطوريکه ضرورت 

(. آبياری در مواقعی ضرورت می يابد که 10آبياری هفتگی در مورد کشت های تابستانه کاماًل مشهود است)

(. مزرعه در طی اوايل دورۀ رشد کشت بهاره نياز آبی کمتری دارد 10،1د)خاک دچار کمبود رطوبت باش

(. مقدار آب آبياری برابر کل آب مورد نياز گياه منهای 1وليکن بايد از بروز تنش آبی به گياه اجتناب بعمل آيد)

 (.7آب حاصل از نزوالت آسمانی در ضمن فصل رشد خواهد بود)

 

ير ارقام ذرت شيرين است بجز اينکه از دوره رشد کوتاهتری برخوردار می مقدار نياز آبی ذرت ساالدی نظ

(. آبياری کافی برای رشد بهينه ذرت ها ضروری 16باشد که اين موضوع از مجموع نياز آبی آن می کاهد)

اينچ در هکتار  4-6است بطوريکه برای کشت های فصل نزول بارندگی ها در فاصله مه تا سپتامبر به ميزان 

(. در صورتيکه مقدار 1،6،7اينچ برای کشت در ساير ماه های سال انجام می شود) 12-14و به ميزان  (1)

(. ذرت ساالدی ديم در يک 7بارندگی در فصل رشد به اندازه کافی باشد آنگاه نيازی به آبياری نخواهد بود)

يمتر بارندگی است ميل 200-1500دوره رشد بر اساس اقاليم مختلف جغرافيايی و فصل رشد خواهان 

 (. 10ميليمتر در هر دوره رشد به توليد قابل قبولی دست می يابد) 400-600درحاليکه با ميانگين بارندگی 
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 کنترل علفهای هرز: –ب 

علفهای هرز گياهانی ناخواسته هستند که بهمراه محصوالت زراعی رشد می يابند و عالوه بر ميزبانی آفات و 

(. مزرعه 10،1درصد هستند) 40-80بت در جذب آب و مواد غذايی قادر به کاهش عملکرد از بيماريها با رقا

فوت از علفهای هرز پاک نمود. دچار شدن  2ذرت ساالدی را لزومًا بايد تا مرحله رسيدن گياه به ارتفاع حدود 

عملکرد محصول می گياه زراعی به رقابت با علفهای هرز در ابتدای دوره رشد به تأخير در بلوغ و کاهش 

 (. 7،6انجامد)

 

( weeding(، مکانيکی ]نظير وجين دستی )culturalعلفهای هرز را بروش های مختلفی چون: زراعی )

 (. 6([ ، سوزاندن و شيميايی کنترل می کنند)cultivation( و کولتيواتور زدن )hoeing، فوکا زدن )

 

( انجام می canopy closeسايه اندازی کافی بوته ها )وجين علفهای هرز را الاقل در دو مرحله تا 

(. غالبًا علفهای هرز روی رديف ها را بروش مکانيکی با دست و علفهای هرز بين رديف ها را با 7،6دهند)

 (. 7کولتيواتور کنترل می کنند)

 

ره عدم حضور ( نيز می توان برای کنترل مؤثر علفهای هرز در دوpropane flamingاز شعله افکن ها )

گياه زراعی و يا سطوح محدود بهره گرفت. در صورتيکه تصميم به کنترل شيميايی علفهای هرز داريد، ابتدا 

بايد علفهای هرز مزرعه را شناسايی نماييد سپس نوع و ميزان علف کش مصرفی را بر اساس نوع علف 

 (. 7عی تعيين کنيد)هرز غالب، نوع خاک، ميزان مواد آلی زمين و مراحل رشدی گياه زرا

 

 

 
 

 

 کاربرد کودها: –ج 

کمبود حاصلخيزی خاک بويژه عدم کفايت عنصر ازت باعث جلوگيری از رشد و توسعه بالل ها می شود تا 

(. محققان کودهای مصرفی را اکثرًا بر 5حدی که ممکن است هيچگونه باللی توسط بوته ها توليد نگردند)

(. بديت ترتيب در اوايل پائيز سال قبل از کشت ذرت و يا در 10ی کنند)اساس آناليز خاک مزارع توصيه م

بهار پيش از کشت نسبت به انجام آزمايشات خاک برای تعيين مقدار کودها و آهک مورد نياز اقدام می گردد. 
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اشند نتايج آزمايشات خاک که در پائيز انجام می شوند، اغلب نمی توانند برای محصوالت بهاره کاماًل دقيق ب

( مقاديری از نيتروژن خاک می گردند. همچنين leachingزيرا باران های پائيزه و زمستانه سبب شستن )

آزمايشات خاک که در اوايل بهار انجام شوند، از دقت کافی برخوردار نيستند زيرا هوای خنک آغاز بهار از 

جلوگيری می کند لذا بصورت غير ( نيتروژن بالقوه خاک mineralizationتجزيه مواد آلی و معدنی شدن)

(. در صورت مصرف کودهای دامی نيز بايد آنها را 7واقعی سطوح کمتری از نيتروژن خاک را نشان می دهد)

قبل از آخرين مرحلۀ آماده سازی زمين در مزرعه پخش نمود و با عمليات زراعی بدرون خاک 

(incorporate(منتقل کرد )7،6 .) 

 

ودهای ازته مصرفی گياهان نسبتًا دشوار است. در صورتيکه ذرت ساالدی را بعنوان تعيين ميزان دقيق ک

پوند نيتروژن خالص در ايکر  80-100( بکار ببرند، نيازمند مصرف primary cropزراعت اصلی )

( بکار گيرند، بايد کودهای secondary cropاست. ولی در موارديکه ذرت ساالدی را بعنوان کشت دّوم )

پوند ازت  30-50ا به اندازه نياز زراعت ذرت شيرين مصرف نمود. در ساير موارد نيز می توان از ازته ر

 (.7خالص در ايکر بفرم نواری و در تعادل با کودهای فسفره و پتاسه مصرفی بهره گرفت)

 

 

 

 
 

 

 

 اصواًل کود ازته مورد نياز را در سه وهله مصرف می کنند:

 ا در زمان کاشت بذور به خاک می افزايند. درصد کود ازته ر 50الف( اغلب

آن  %25اينچی بوته ها در خاک قرار می دهند بطوريکه  6درصد را بصورت نواری بفاصله  50ب ( مابقی 

هفته از زمان  6فوت رسيده اند و تقريبًا  1-5/1را در زمانی که بوته ها به ارتفاع زانوی انسان يعنی حدود 

 (.1( بکار می برند)tasselingباقيمانده را در زمان کاکل دهی ) %25کن ( ولي7،1کشت بذور می گذرد)
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کاربرد کودهای نيتروژنه مازاد در زراعت ذرت ساالدی ضرورتی ندارد زيرا بالل ها را قبل از شروع تلقيح و 

دوره دانه دانه بندی با دست برداشت می کنند درحاليکه گياه ذرت بيشترين نيازمندی به کودهای ازته را در 

 (.5،7بندی بروز می دهد)

 

 («7"،مأخذ)Hemphill-1999( ميزان کود نيتروژنه زراعت ذرت شيرين بر مبنای گياه پيشين"5جدول»

 

 

 مقدار کود ازته خالص )پوند در ايکر( گياه زراعی پيشين رديف

 200-225 غالت 1

 150-175 ذرت يا سبزيجات 2

 100-125 لگوم ها 3

   

 

اينچی مجاورشان  2اينچ پائين تر از محل استقرار بذور و در  2ری کودهای فسفره به عمق مصرف نوا

باشد و کاشت ذرت در ماه ژوئن انجام  𝟓𝟎𝒑𝒑𝒎توصيه می گردد. در صورتيکه مقدار فسفر خاک بيش از 

پذيرد، می توان از مقدار کود فسفره مورد نياز تا 
𝟏

𝟑
ز لزومًا بصورت نواری کاست. کودهای پتاسه را ني 

پوند در ايکر توصيه می شود. مقدار کل کودهای پتاسه و  60مصرف می کنند و ميزان مصرف آن کمتر از 

( مصرف می گردند، برای عدم خسارت ديدگی بذور نبايد bandازته ای که در زمان کشت بصورت نواری )

کيسه از  3شود که برای هر هکتار بميزان  (. بطور کلی توصيه می7پوند در ايکر افزون تر باشند) 90از 

(. برخی نيز کاربرد کودهای مصرفی ذرت 10و يک کيسه اوره اضافی استفاده گردد) 14-14-14کودهای 

(. معمواًل 1خالص در هکتار توصيه نموده اند) NPKکيلوگرم از  150-100-100ساالدی را به نسبت 

د نياز را در کنار رديف های کشت بذور در زمين تعبيه می تمامی کود فسفره و پتاسه بهمراه نصف ازت مور

 (. 10،1کنند)

 

 

 («7"،مأخذ)Hemphill-1999( ميزان فسفر و پتاسيم مصرفی ذرت ساالدی براساس گزارش"6جدول»

 

   

 

 

 

 مقدار فسفر خاک رديف

(ppm) 

 مقدار فسفر مصرفی

 (P2O5)پوند در ايکر از 

 مقدار پتاسيم خاک

(ppm) 

 مقدار پتاسيم مصرفی

 (K2O)پوند در ايکر از 

1 15-0 150-120 100-0 150-100 

2 50-15 120-80 200-100 100-50 

3 50< 80-60 200<      0 
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است لذا می توان با افزودن مقادير  8/5-0/7خاک برای کاشت ذرت ها در محدوده  PHچونکه مناسب ترين 

ئيز و يا اوايل بهار به آن دست يافت. بسياری از ( توصيه شده به خاک های اسيدی طی پاLimeآهک )

 SMP bufferدستورالعمل های آزمايشگاهی بر اساس نوع بافت و مقدار مواد آلی خاک برطبق نتايج "

test (. 7پوند آهک در ايکر اذعان می نمايند) 90" خاک به افزودن 

 

 («7" آمريکا، مأخذ)Oregon" دانشگاه "SMP buffer test( آهک مصرفی خاکها طبق "7جدول»

 

  

 آهک مورد نياز )تن در ايکر( خاک PHمقدار  رديف

1 6/5> 5-4 

2 8/5-6/5 4-3 

3 0/6-9/5 3-2 

4 3/6-0/6 2-1 

5 3/6<   0 
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 د ( بيماری های ذرت ساالدی:

از مهمترين بيماری های بوته های ذرت ساالدی می توان به مواردی چون: پژمردگی استوارت 

(stewart`s wilt( بادزدگی برگی ، )leaf blights( زنگ ها ، )rust و ويروس ها اشاره نمود )

 (. 16( که بيماری سياهک نيز بجز در موارد استثنايی مشکلی ايجاد نمی کند)14،1)

 

 

 

 ه ( آفات ذرت ساالدی:

(. اين 13ست)( دارای آفات کمتری اfull-size earsذرت ساالدی نسبت به ذرت های کاماًل رسيده )

( ear worm( و آفاتی چون کرم بالل )pest freeمحصول غالبًا در معرض صدمه آفات قرار نمی گيرد )

(. ذرت ساالدی بدليل 16خساراتی ببار نمی آورد زيرا برداشت محصول قبل از هجوم آفت انجام می پذيرد)

يت آفات ندارد وليکن زمانيکه يکی از آنکه تمامًا در روش اّول بسيار زود برداشت می شود، نيازی به مدير

بالل ها در روش دّوم برداشت نمی گردد و تا مرحله رسيدگی کامل بر بوته ها باقی می ماند، بديهی است که 

 (. 4بايد عمليات کنترل آفات نيز صورت پذيرد)

 

ع اين محصول قبل اغلب پرورش دهندگان ذرت ساالدی برای اجتناب از خسارات انواع آفات به برداشت بموق

(. ذرت ساالدی بجهت برخورداری از دوره رشد کوتاه نيازمند بکار بردن آفت 1از تهاجم آنها اقدام می کنند)

 (. 10کش ها نيست لذا هزينه توليد با حذف بسياری از عمليات و نهاده های کشاورزی کاهش می يابد)

 

( نظير corn borersکنند عبارت از : طوقه برها )از مهمترين آفاتی که به ذرت ساالدی خسارت وارد می 

"European corn borers( برگخوارها ، "Army worms( سوسک ها ، )beetles نظير )

"Japanese beetles( و کک ها "flea beetles(می باشند )آفاتی نظير کرم بالل ذرت 1،14 .)

(corn ear worm( و سوسک خيار )cucumber beetlesعمومًا در )  مراحل بعد از ظهور زوايد

( تا دوره رسيدگی filling outابريشمی بالل ها و در اواخر رشد گياه يعنی مرحله پر شدن دانه ها )

(maturing آنها خسارتزايی می کنند لذا دشواری چندانی برای ذرت ساالدی وارد نمی )

 (. 1،13،3،16سازند)
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 (:detasselingو ( حذف کاکل ها )

ذرت ساالدی بايد تمامی کاکل های ظهور يافته را حذف نمود زيرا اينکار پيش نياز دستيابی به در زراعت 

راندمان محصول خوب است و نه تنها سبب افزايش تعداد بالل های هر بوته می شود بلکه بدين ترتيب بالل ها 

ز طريق قطع کاکل بوته ها (. عمل حذف کاکل های ذرت را ا1قبل از مرحله گرده افشانی بخوبی رشد می يابند)

 (. 10بمحض ظهورشان انجام می دهند)

 

 

 ز ( ايزوله کردن ارقام در زراعت ذرت ساالدی:

ايزوله کردن ارقام ذرت ساالدی از ساير ارقام ذرت هيچگونه تأثيری نخواهد داشت زيرا بالل ها قبل از گرده 

دارای ژنوتيپ های متفاوتی هستند و در جوار افشانی برداشت می گردند وليکن ارقامی از ذرت شيرين که 

ذرت های ساالدی کشت شده اند، می توانند تحت تأثير گرده های ذرت های ساالدی قرار گيرند. همچنين بالل 

هايی که در مزرعۀ ذرت ساالدی باقی می مانند تا از آنها برای مصارف ديگر استفاده شوند، ممکن است تحت 

 (. 9ذرت همجوار واقع گردند) تأثير گرده افشانی مزارع

 

در مواقعی که ارقام مختلف ذرت را برای دستيابی به ذرت های ساالدی بعنوان محصول ثانوی و ذرت باللی 

بعنوان کشت اصلی در جوار همديگر کشت می کنند، در اثر دگرگشنی حاصل از ارقام مختلف به کاهش ميزان 

(. با 7قطع بموقع کاکل ها به جلوگيری از اين امر کمک می کند)قند در محصول ذرت شيرين می انجامد لذا 

توجه به اينکه هنگام استفاده از ذرت ساالدی بعنوان زراعت ثانويه امکان دگرگشنی و تالقی های ناخواسته با 

ب ساير ارقام همجوار وجود دارد لذا بايد ارقام مختلف ذرت را با موانع فيزيکی يا کاشت مجزا با فاصله مناس

 (. 14روز بنحوی ايزوله نمود) 14و يا کاشت با فاصله زمانی حداقل 
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 برداشت ذرت ساالدی:

هزار پوند  4يک جمعيت گياهی استاندارد قادر به توليد عملکردی از بالل های پوست نکنده بميزان 

هزار  8-10اند حدودپوند بالل بدون پوست( در ايکر است وليکن يک جمعيت گياهی متراکم می تو 400)معادل

(. واريته های ذرت 9پوند بالل پوست کنده( در ايکر توليد کند) 800-1000پوند بالل پوست نکنده )معادل 

تن محصول بالل پوست نکنده در هکتار می باشند که  6-8ساالدی هيبريد در بهترين شرايط قادر به توليد 

 (. 1، ظريف و آمادۀ مصرف تشکيل می دهند) (de-huskedدرصد آنها را بالل های پوست کنده ) 20-15

 

(، نشکسته، کاماًل تميز corn borerبالل های آماده برداشت بايد عاری از صدمات آفاتی چون طوقه ُبرها )

( و غالبًا در صبحگاهان از بوته ها جدا lush(. بدينگونه بالل ها را بصورت سبز و آبدار)10و پاک باشند)

ها را بايد بدقت با دست از ساقه ها مجزا کرد و در صورت لزوم پوست گيری نمود  (. بالل1،5می سازند)

بطوريکه بالل ها نشکنند و صدمه نبينند. بالل های پوست گيری شده را سريعًا به مصرف می رسانند و يا 

 (. 9تحت فرآيند قرار می دهند)

 

 1-2د زيرا تأخير در برداشت محصول بميزان برداشت ذرت ساالدی در زمان دقيق و مناسب بسيار اهمّيت دار

روز سبب طويل و زمخت شدن بالل ها می گردد بطوريکه ديگر برای استفاده در ساالدها و يا "مخلوط سرخ 

(. برداشت محصول را در بهترين شرايط کيفی 3( مناسب نخواهند بود)stir-fryکردۀ گوشت و سبزيجات" )

زمان دقيق برداشت ذرت ساالدی بايد محصول را در چندين مرحله پس از  انجام می شود لذا برای پی بردن به

روز برداشت نمود و مورد ارزيابی قرار داد زيرا ارقام مختلف ذرت در  1-2ظهور زوايد ابريشمی با فواصل 

(. برای اين 13زمان های متفاوتی پس از گرده افشانی برای برداشت جهت مصارف ساالدی مهّيا هستند)

اولين مرحله برداشت را زمانی انجام می دهند که زوايد ابريشمی از انتهای بالل ها خارج شده اند که منظور 

اين مرحله برای ارقام مختلف ذرت در دوره زمانی متغيری وقوع می يابد لذا بايد مزرعه را مرتبًا بازديد 

 (. 12نمود)

 

( در ابتدای دورۀ گرده افشانی بويژه در ارقام kernelsکشاورزان همزمان با آغاز ذخيره قند در دانه ها )

(. زارعين می توانند بالل های اّوليه را بدليل 13فوق شيرين ذرت اقدام  به برداشت ذرت ساالدی می کنند)

کيفيت بهتر بمنظور ذرت ساالدی برداشت کنند و به بالل های بعدی اجازه رشد و بلوغ بدهند تا برای ساير 

( لذا در مواقعيکه ذرت های ساالدی اجازه رشد و بلوغ می يابند، برخوردار از بالل 12مصارف آماده شوند)

 (. 13های عادی همانند ارقام ذرت شيرين و يا ذرت های زراعی متوسط می شوند)

 

ذرت ها معمواًل بسيار سريع بالغ می شوند بنابراين تعيين زمان دقيق برداشت ذرت ساالدی برای اجتناب از 

(. هر چه دورۀ رسيدگی بالل ها در ارقام مختلف ذرت سريعتر انجام پذيرد، 17ی آنها بسيار اهمّيت دارد)رسيدگ

روز بطوری رشد نمايند  1-2تعيين زمان برداشت آنها دشوارتر می گردد آنچنانکه بالل ها ممکن است ضمن 

االدها و يا افزودن به ( شوند که ديگر برای مصارف مستقيم در سlonger & tougherو درشت و زبر )

( لذا بالل های نارس را بمحض 13( مناسب نباشند)stir-fry"مخلوط سرخ کردۀ گوشت و سبزيجات" )

( از انتهای بالل ها و يا حداکثر چند روز پس از آن با دست برداشت می corn silkخروج زوايد ابريشمی )

(. 16ايد ابريشمی بر روی بالل ها برداشت کرد)(. برخی ارقام ذرت را بايد قبل از مرحله ظهور زو17کنند)
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( را با شروع مرحله ظهور زوائد ابريشمی برداشت می کنند. feed cornبطوريکه ذرت های علوفه ای )

 2(  را زمانی برداشت می کنند که زوائد ابريشمی بطول super sweetهمچنين ارقام ذرت سوپر شيرين )

 (. 9اداب هستند)اينچ ظاهر شده اند و هنوز تازه و ش

 

روز پس از خروج زوائد ابريشمی از بالل ها  1-3بطور کلی ارقام مختلف ذرت ساالدی را بکمک دست و 

(silking برداشت می کنند که اين مرحله )روز پس از سبز شدن بذور ذرت از خاک بطول می  50-55

سانتيمتر طول و  5/4-10يد دارای (. ذرت های ساالدی قابل عرضه به بازار مصرف با4،5،9،10انجامد )

روز تأخير سبب می  2(. برداشت محصول ذرت ساالدی با 3،5،9،17،16،13،1ميليمتر قطر باشند ) 17-7

(. طول بالل 5گردد که بالل ها به طول و قطری برسند که فاقد ويژگی های مناسب برای اين منظور باشند)

و ميزان حاصلخيزی خاک هستند وليکن حتی بالل هايی که در های ذرت ساالدی در مرحله برداشت تابع ارقام 

 (. 16اينچ می رسند نيز بايد بموقع برداشت گردند) 8مرحله برداشت به طولی افزون تر از 

 

در نهايت بالل هايی حائز کيفيت مطلوب هستند که: مستقيم، دارای دانه بندی منظم و مرتب، رنگ زرد تا زرد 

سانتيمتر باشند. زمان بندی  8/0-8/1سانتيمتر و قطر  5/4-11سبتًا شيرين، بطول کمرنگ، غير فيبری، ن

(timeline(صحيح از مالحظات اصلی در برداشت ذرت ساالدی است )زيرا هر واريته در طی 10 )روز  1-2

پس از مرحله برداشت مناسب به مرحله بحرانی برداشت بمنظور ذرت ساالدی می رسند و ديگر نمی توان 

 (. 5ها را بعنوان سبزی ساالدی تازه به سوپر مارکت ها عرضه نمود)آن

 

بالل های آماده برداشت را بايد روزانه و به مقدار کافی برداشت نمود و بصورت تازه به فروشگاه های محلی 

(. 1،6روز جمع آوری می کنند) 2-3(. ذرت ها را اغلب به دفعات متعدد و با فواصل زمانی 16عرضه کرد)

( بطوريکه دوره برداشت در ارقام زودرس 1هفته به درازا می انجامد ) 2-4کل دوره برداشت ذرت ساالدی 

(. در موارديکه زراعت ذرت را با فواصل 10،6هفته است) 3-4هفته و در ارقام ديررس حدود  2حدود 

روزه  30-42ک دوره زمانی و اختصاصًا برای توليد ذرت ساالدی کشت نمايند، مزرعه را می توان در طی ي

 9-10(. برداشت های اّول و دّوم ذرت ساالدی در ايالت واشنگتن با فاصله 12دفعه برداشت کرد) 9-12طی 

روز ضمن ماه آگوست )اوت( انجام می شود وليکن در ارقام ُکرپه تا اواسط سپتامبر نيز بطول می انجامد و 

 (.  13دفعه صورت می پذيرند) 5-6گاهًا در 

 

 

 ردهای اروپايی ذرت ساالدی:استاندا

 = wrapper leavesاستانداردهای اروپايی بر واردات ذرت های ساالدی تازه بدون برگهای پوششی )

husks( و زوايد ابريشمی که بنحو پاکيزه )neatly( و مرتب )aligned در ظروف پالستيکی بسته بندی )

( در يک سمت قرار داشته باشند. ذرت cob tipsها ) شده باشند، تأکيد می ورزند بطوريکه نوک تمامی بالل

 8و در درون کارتن های  PVCگرمی از جنس  250های ساالدی ُخرده فروشی را در اروپا با بسته های 

عدد در يک کارتن عرضه می کنند. برچسب ها نيز شامل  6اونسی بصورت  6بسته ای و يا سينی های 

 (.  15بندی و وزن محصول می باشند) مواردی چون: کشور مبدأ ، تاريخ بسته
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 موارد مصرف ذرت ساالدی :

از برخی واريته های ذرت اختصاصًا بمنظور توليد ذرت ساالدی بهره می گيرند چنانکه عمدتًا در کشورهايی 

(. گرچه بالل های ذرت ساالدی ممکن است تا حدودی غير عادی 17چون تايلند و تايوان عمل می کنند )

(exotic( جلوه کنند اّما در واقع نوعی ذرت هستند که بهمراه چوب بالل )cob خورده می شوند آنچنانکه )

 (. 2هرگاه صحبت از مصرف بالل ها بهمراه چوب آنها بميان می آيد بعضًا باعث خنده برخی افراد می شود )

 

(. ذرت 1،6ًا شيرين است )( و طعمی نسبتsubtle( ، لطيف )crispذرت ساالدی تازه دارای بافتی تُرد )

( ، گوجه cauli flowerساالدی از نظر ارزش غذايی و نيروزايی مشابه سبزيجات غير لگوم نظير: گل کلم )

(. ذرت های ساالدی زرد رنگ حاوی انواع 1،10( بحساب می آيد )cabbageفرنگی ، خيار و کلم برگ )

لوگيری از بيماری "شاهرگ کرونر" ( هستند که ماده ای برای جcarotenoidsکاروتنوئيدها )

(coronary artery( "برخی سرطان ها و "آب مرواريد ، )cataract است. اينگونه ذرت های ساالدی )

" می باشند که به سالمتی چشم ها Lutein" و "Zeaxanthinسرشار از دو نوع کاروتنوئيد بنام های "

پريده هستند که نسبت به ذرت های بالغ از کمک می کنند. اغلب ذرت های ساالدی دارای ظاهری رنگ

 (.8کاروتنوئيدهای کمتری برخوردارند)

 

گرم( از ذرت ساالدی قادر  35اونس )هر اونس حدود  4است و مصرف  Bذرت ساالدی سرشار از ويتامين 

از فيبر  %11و  Cاز ويتامين  %17از ريبوفالوين،  B6  ،10%از  %14از پتاسيم،  %13به تأمين: 

 (. 8رد نياز روزانه افراد بالغ می باشد )مو

 

( سبب مقبوليت ذرت ساالدی برای بکارگيری در crunch( ، رنگ و تُردی )tasteويژگيهايی چون : مزه )

( بگونه ای که از ذرت ساالدی در بسياری از دستورالعمل های 8بشقاب های ساالد و ساير اغذيه ها شده اند )

 (. 17يايی ذکری به ميان آمده است )( آسcuisineطبخ غذاهای )

 

( و با پوست به بازار مصرف عرضه می freshذرت های ساالدی را بمحض برداشت بصورت تازه و آبدار )

( باعث حفظ تُردی husk(. نگهداری ذرت های ساالدی پس از برداشت همراه با پوست بالل )4،6کنند )

(crispness( و طعم آنها می شود )و به ه8 ) مين دليل ذرت های ساالدی برداشت شده را در صورت عدم

( زيرا قرار دادن بالل های برداشت 13مصرف فوری با پوست هايشان بالفاصله در يخچال نگهداری می کنند )

شده در يخچال می تواند به حفظ شيرينی آنها بينجامد بطوريکه بالل های پوست نکنده را بدون کاهش کيفيت 

 (. 8از يک هفته در يخچال نگهداری نمود )می توان تا بيش 
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 برخی ار اهم روش های مصرف ذرت های ساالدی بشرح زير هستند : 

 ( مصرف بصورت خام :1

ذرت ساالدی را معمواًل برخالف ذرت های بالغ بهمراه چوب بالل می خورند درحاليکه بالل های کاماًل رسيده، 

(. چينی ها از بالل های نارس 17،8برای انسان نمی باشند ) ( هستند و قابل مصرفtoughبسيار زبر )

(. غالبًا بالل ها را در زمان مصرف پوست گيری می کنند 10ذرت بعنوان يک سبزی نيروزا بهره می گيرند )

(. 6)( بالل ها می شودdesiccateزيرا پوست کنی زود هنگام سبب خسارت ديدگی، بی رنگی و خشکيدگی )

پوست کنده را در آمريکا در پاکت های حاوی مخلوطی از سبزيجات گوناگون نيز می ذرت های ساالدی 

( برای crispy( و يا حلقه حلقه )entire( و خريداران نيز ذرت های ساالدی را بصورت کامل )2فروشند )

(. ذرت های ساالدی تازه را همچنين برای 11( سبزيجات مصرف می کنند )mild flavoredتعديل طعم )

( بويژه در موارد کاربرد ماکارونی لوله ای pasta saladبود بافت و رنگ به ساالد ماکارونی )به

(tubular pastas( می افزايند )2 .) 

اغلب افراد طعم ذرت های ساالدی تازه را نسبت به انواع فرآوری شده اش ترجيح می دهند. مصرف ذرت 

( در بين طرفداران گياهخواری low-fat dipچرب )ساالدی بعنوان يک نوع سبزی و ماده غذايی کم 

(. 11"  استفاده می کنند )hors d`oeuvre( و از آن در ساالدهايی نظير "8مقبوليت فراوانی دارد )

( را می توان به مدت marinatedهمچنين ذرت های ساالدی که در ماست و يا آبليمو خوابانده شده اند )

 (.6چندين هفته در يخچال حفظ نمود )

 

( بهره می cocktail corn( از ذرت های ساالدی همچنين برای تهّيه نوشابه های حاوی عصاره ذرت )2

 (. 11گيرند )

 

( در آورد و برای مدت ها pickled( ذرت ساالدی را نظير ساير سبزيجات می توان بصورت ترشی )3

 (. 2،11،13نگهداری نمود )

 

 ( فريز کردن بالل ها : 4

ثانيه در آب جوش  30-45ردن ذرت های ساالدی بايد ابتدا آنها را پوست گيری نمود سپس بمدت برای فريز ک

( نمود و بعد از اينکه در شرايط اتاق خنک شدند، در فريزر blanchedيا بخار آب آنزيم کشی يا بالنچينگ )

 (. 8،13نگهداری کرد )

 

آشپزی و تهّيه انواع غذاها استفاده می  ( در موارد متعددgarnish( از ذرت ساالدی بعنوان چاشنی )5

 (.11کنند)

 

( و يا pasta salad( ذرت ساالدی برای افزايش طعم ساالد ماکارونی )toss cooked( برشته کردن )6

 (. 8(، مأخذ )tossed saladساالد برشته جات )

 

ت سرخ شده ( افزودن ذرت ساالدی تازه و يا سرخ کرده در ظروف حاوی مخلوطی از گوشت و سبزيجا7

(stir-fry( مأخذ ،)8 .) 
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 (. 8(، مأخذ )spaghetti souce( عرضه ذرت ساالدی با ُسس اسپاگتی )8

 

" ، casserole( افزودن به ظروف حاوی مقاديری از لوبيا و برنج و يا غذاهای گوشتی موسوم به "9

 (. 8مأخذ )

 

در لحظاتی نزديک به اتمام پخت ( اضافه کردن ذرت ساالدی خام درون سوپ و يا جوشاندۀ سبزيجات 10

 (. 8آنها)

 

" و pasta salad( ذرت ساالدی بهمراه سبزيجات و يا افزودن آنها به "marinate( تليت کردن )11

"tossed salad( 8" ، مأخذ.) 

  

( بطوريکه هيچگونه تغييری در شکل ظاهری و undercook( مصرف ذرت ساالدی بصورت "نيم پز" )12

دقيقه در بخار آب پخت تا تُرد  5( و برای اين منظور بايد بالل ها را به مدت 2وجود نيايد )استحکام بالل ها ب

( از حالت تُردی خارج می گردند و overcooked(. ذرت هايی که با مدت بيشتری پخته شوند )8گردند )

ه ذرت ( در می آيند و لذت مطلوب از جويدن آنها حاصل نمی شود گواينکه مزmushyبصورت خميری )

 (. 2ساالدی در صورت پخته شدن و يا پخته نشدن تفاوت چندانی با همديگر ندارند )

( بصورت های خام و delicious treatبا وجودی که از ذرت ساالدی بعنوان يک خوراکی لذيذ و ارزان )

در خصوصيات  ( اّما پخته شدن نبايد تأثيری7( بهره می گيرند )recipesپخته شده در نسخه های غذايی )

(. از ذرت ساالدی در کشورهای 17( آنها ايجاد نمايد )culinaryفيزيکی، مزه طبيعی و ويژگی های طبخ )

آمريکای مرکزی نظير هندوراس و کاستاريکا بعنوان سبزی بهره می گيرند وليکن برخی اوقات آنها را 

 (. 4" نيز مصرف می کنند)chiloteبصورت پخته موسوم به "

ای ساالدی بخارپز را همچنين در بشقاب های حاوی معجونی از روغن زيتون، کره و نمک سرو ( ذرت ه14

 (.8می کنند )

 

 ( تهّيه کنسرو ذرت ساالدی: 15

( لذا در 1ذرت ساالدی از پتانسيل زيادی برای پخته شدن و فرآوری جهت تهّيه کنسرو برخوردار است )

(. ذرت های 13ذرت ساالدی در قوطی ها و شيشه ها می کنند ) کشورهای آسيای شرقی اقدام به تهّيه کنسر

( کنسرو می شوند، با قيمت بيشتری عرضه می گردند و از کيفيت brineساالدی که با آب "لب شور" )

مناسبی برخوردارند لذا ذرت های ساالدی کنسروی بصورت عمده توسط برخی شرکت ها از تايلند خريداری و 

ی آب "لب شور" بسته بندی می شوند و به بازارهای مصرف عرضه می گردند که در شيشه های کوچک حاو

 (. 15در اين صورت از خاصيت انبارداری کمتر، خسارت پذيری بيشتر و ارزش افزوده باالتری برخوردارند )
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 طرز تهّيه ترشی ذرت ساالدی :

وش زير را برای تهّيه ترشی ذرت ( در اياالت متحده آمريکا رWSUمؤسسه توصيه های سالمت غذا )

 ساالدی ارائه داده است:

 ثانيه در آب جوش و يا بخار آب بالنچينگ می کنند.  30-45بالل های پوست کنده را به مدت  -1

 بالل های بالنچ شده را در دمای اتاق خنک می نمايند.  -2

 = gallon  1 pintپينت ) 5/0-1بالل ها در شيشه هايی به حجم  -3
𝟏

𝟖
 ( بسته بندی می شوند.

 نيم قاشق چايخوری نمک را به هر حجم از پينت می افزايند. -4

سرکه به آنها اضافه می شود بطوريکه  %50آب و  %50محلولی شامل  -5
𝟏

𝟒
اينچ در باالی شيشه ها خالی   

 باقی بماند.

 ( بميزان مورد پسند اضافه می شوند.spicesادويه جات ) -6

( با دمای simmeringدقيقه در آب "نيم جوش" ) 15ی درب بندی شده را به مدت شيشه ها -7

𝟏𝟖𝟎 −  (. 13،5غوطه ور می کنند، مأخذ ) ℉𝟏𝟗𝟎
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 ( :marinated baby cornدستور تهّيه تليت ذرت ساالدی )

 پوند ذرت ساالدی تازه را پوست گيری می کنند و بخوبی می شويند. 2الف( ابتدا 

 زم را طبق جدول زير آماده می نمايند :ب ( مواد ال

 

 مقدار مواد مقدار مواد 

  روغن زيتون
𝟏

𝟐
𝟏 نمک فنجان 

𝟐
قاشق  

 چايخوری

سرکه انگور 

يا سرکه 

سيب 

(cider) 

𝟏

𝟐
 دو عدد ميخک پودر شده يا سير خرد شده فنجان 

𝟏 آب

𝟐
 به مقدار نياز فلفل سياه سابيده فنجان 

عصاره ليمو 

 ترش

𝟏

𝟒
( ، مرزنگوش basilاز گياهان زير: ريحان ) فنجان 

(marjoram( آويشن ، )Thyme شويد ، )

(dill( جعفری ، )parsley پونه کوهی ، )

(oregano( پياز کوهی ، )chives) 

به مقدار کم 

(pinch) 

 

 

 سپس آبکشی می کنند. دقيقه بخارپز می نمايند تا تُرد شوند 5ج ( ذرت های ساالدی آماده شده را برای 

 د ( در کاسه ای تمامی مواد فوق را مخلوط می سازند و بخوبی بهم می زنند.

ه ( ذرت های ساالدی بخارپز را در يک ظرف شيشه ای يا پالستيکی می چينند و با معجون فوق می پوشانند 

 يرد.و شيشه را به آرامی تکان می دهند تا محلول تمامی سطوح بالل ها را بخوبی فراگ

 و ( ظروف حاوی ذرت ها را برای چند ساعت در يخچال قرار می دهند. 

اين غذا را می توان برای چند هفته در يخچال نگهداری نمود و بصورت خنک و يا با دمای عادی سرو 

 (.  8نمود)
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