
 كشت گوجه فرنگي در گلخانه

 : مشخصات گياه شناسي گوجه فرنگي 

گوجـه فرنگـي با نام علمي ليكوپرسيكون اسكولنتوم و از خانواده سوالناسه ميباشد گياهي است چند ساله و علمي ولي معموالً به                       

زيع و پراكندگي طبيعي    تو.  گونه ميباشد    ٨اشـكال وحشي جنس ليكوپرسيكون داراي بيش از         . صـورت يكسـاله كشـت مـي گـردد           

محل يا محلهاي اهلي شدن اين گياه به طور دقيق مشخص نيست ،             . گونـه هـاي وحشـي ايـن گـياه محـدود بـه كوههـاي آند ميباشد                   

گوجه فرنگي معموالً در مناطق بومي يا گرمسيري به صورت چند ساله است ولي در               . شـواهد زيادي داللت بر منطقه مكزيك دارند         

: ه صـورت يكسـاله كشـت مي گردد داراي برگهاي مركب و ساقه علمي بوده و خصوصيات گل بدين شرح است                       مـناطق معتدـله بـ     

قاعده گلها روي ساقه بطور سه      . گلهـاي گوجه فرنگي بر روي نافه گرزن مانندي با درجات متغير پيچيدگي هاي متعدد ظاهر ميشود                  

گل دهي در . دايره اي بوده و در هر روز يك يا دو گل باز ميشود گل دهي بصورت   . در مـيان در گـره هـاي برگي ظاهر مي گردد             

به اين دليل گلها و جوانه هاي گل تمامي . يـك گـل آذين معين قبل از اين كه در گل آذين قديمي تر مترقف گردد ، شروع ميشود                   

پر كه توسط پرچمها ايجاد مي      گل دو جنسه است و مادگي توسط لوله تو        . مـراحل بـاز شـدن ، معمـوالً در يـك شـاخه وجـود دارد                  

دانه هاي گرده توسط حفره هاي جانبي و كناري پرچمها به داخل حفره مركزي ريخته ميشوند از آن جائي                   . گـردد پوشيده مي شود      

گرده بنابر اين خود . كـه گل به حالت آويزان است دانه هاي گرده توسط نيروي ثقل به دهانه لوله جائي كه كالله قرار دارد مي افتد         

 . افشاني به صورت خود به خودي صورت مي گيرد 

 : در برخي از شرايط امكان دگر گرده افشاني در گوجه فرنگي وجود دارد 

 . گونه هاي خود ناسازگار كه دليل ژنتيكي دارد ) الف 

 نموده و آماده در برخـي از روزهـاي گـرم كـه بـيش از حـد معمـول بـراي رشـد باشـد ممكن است خاهه  بيش از اندازه رشد            ) ب  

 . پذيرش دانه هاي گرده خارجي گردد 

 : عادت رشد ساقه گوجه فرنگي 

در ارقام رشد نا    . ازلحـاظ عـادت رشـد ارقام مختلف گوجه فرنگي شامل سه حالت رشد نا معين ـ معين ـ بشر معين ديده مي شوند                         

ارقام گلخانه اي مختص به     . ك گل آذين بوجود مي آيد       معيـن جوانه انتهايي به رشد خود ادامه داده و پس از توليد هر سه برگ ي                
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در ارقام با رشد معين جوانه انتهايي پس از مدتي به گل آذين             . هر چند در مزارع نيز ممكن است استفاده گردد          . اين نوع مي باشند     

 برگ در انتها به     ٣ الي   ٢از  معموالً هر شاخه پس     . در ايـن ارقـام به ازاي هر دو برگ يك گل آذين وجود دارد                . خـتم مـي گـردد       

در ارقام  . از اين ارقام جهت برداشتهاي مكانيكي استفاده مي گردد و در مزارع كشت مي گردند                . يـك گـل آذيـن محدود ميشود         

 . نيمه معين به ازاي هر سه برگ يك گل آذين و در نهايت در جوانه انتهايي نيز جوانه گل توليد مي شود 

 . كشت در مزارع و گلخانه از رشد نامعين استفاده مي گردد در ايران معموالً براي 

 : كشت گوجه فرنگي در گلخانه 

زمان كاشت بذر زماني صورت مي گيرد كه درجه حرارت          . كشـت در گلخانـه مـي توانـد بـه صـورت مسـتقيم بذر يا نشاني باشد                    

عموماً كشت .  بذر گوجه فرنگي وجود دارد ٣٠٠بـه طـور متوسط در هر گرم حدود   .  درجـه سـانتيگراد باشـد       ١٠محـيط باالتـر از      

مسـتقيم بذر در گلخانه توصيه نمي گردد لذا ابتدا بايد خزانه بذر كاري بوجود آمده و پس از نشايي شدن گياهان به محلهاي اصلي                  

الزم . خانه آماده باشد  متر مربع خزانه الزم است ، خزانه بايد در گوشه اي از گل٤٠معمـوالً بـراي يـك هكـتار حدود     . انـتقال يـابد     

.  سانتيمتر رسيد بهترين زمان انتقال است        ٢٠ ـ   ٣٠زماني كه ارتفاع نشاء حدود      . است تمام مواظبتهاي ضروري از خزانه به عمل آيد          

 .  ساعت قبل خزانه را آبياري نمود ١٢ ـ ٢٤بهتر است قبل از انتقال 

 روشـهاي پيشـرفته مسـطح همراه آبياري قطره اي و يا به روي       كشـت گوجـه فرنگـي در گلخانـه بـه صـورت جـوي پشـته اي و در                   

 . پوششهاي پالستيكي همراه آبياري قطره اي صورت مي گيرد 

 : مراقبت از بوته هاي كشت شده در گلخانه 

اگر گوجه  .  درجه سانتيگراد ميباشد     ١٦ ـ   ١٧ درجـه سـانتيگراد و در شب         ٢٤بهتريـن درجـه حـرارت جهـت رشـد مناسـب در روز               

 درجه سانتيگراد رنگ پذيري ميوه ها به خوبي صورت نمي گيرد و در باالتر               ٢٧نگـي وارد دوره رشـد زايشي گردد در باالتر از            فر

 .  درجه سانتيگراد و عمل لقاح امكان پذير نيست ٣٥از 

از لحاظ نياز   . مي گردد    درجه سانتيگراد باشد ميوه تشكيل ن      ٣٨ روز قـبل از بـاز شدن گلها بيشتر از            ٥ ـ   ١٠اگـر درجـه حـرارت در        

گياهي است نيازمند آب زياد معموالً بسته به نوع         . يعني در گل انگيزي آن نور تأثير ندارد         . نـوري گوجه فرنگي روز خنثي ميباشد        

 .  روز يكبار نيازمند آبياري است ١ ـ ٧خاك 
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 ٢٥٠ ـ  ٣٥٠ واحد فسفر و     ١٥٠ـ٢٥٠زت ،    واحد ا  ٢٥٠ ـ   ٣٠٠ كـيلوگرم مـيوه الزم اسـت كه تقريباً           ١٠٠ جهـت تولـيد      :كوددهـي   

كودهاي فسفات را در يك مرحله و ازت را در سه مرحله به زمين مي دهند معموالً قسمت اول                   . واحـد تـپاس بـه بوته ها داده شود           

ايل  روز قبل از كاشت و   يك چهارم باقيمانده در زمان گل دهي و يك چهارم مابقي نيز در او          ٢٠ازت كـه نصـف كـود ازته است          

 . رشد ميوه همراه با آب آبياري به زمين داده شود 

 

 

 : هرس گوجه فرنگي 

در كشت گلخانه بوته هاي گوجه فرنگي معموالً هرس مي گردند پس از كشت نشاء و هدايت عمودي بر روي سيستم اجازه رشد                       

پس از قطع جوانه انتهايي شاخه .  قطع مي گردد  تا يك متر جوانه انتهايي   cm ٧٥پس از رسيدن ارتفاع بوته به       . به نشاء داده ميشود     

در نتيجه امكان دريافت . هاي فرعي رشد نموده و پس از توليد خوشه در هر شاخه فرعي اين شاخه نيز از انتها سربرداري مي گردد         

 . اين نوع هرس بنام هرس تك شاخه اي معروف ميباشد . نور به داخل بوته ها بيشتر خواهد شد 

 برگي شدن ، ٤در ارقام با رشد قوي معموالً پس از . نـيز در هرس وجود دارد كه به نام هرس دو شاخه اي مي باشد   روش ديگـري    

اين شاخه هاي فرعي را بر . از بـاالي بـرگ چهـارم جوانـه قطـع مـي گردد و پس از قطع اجازه رشد به دو شاخه فرعي داده ميشود                           

 .  هرس يك شاخه اي انجام ميگيرد cm ٧٥و پس از رسيدن اين شاخه ها به ارتفاع روي دو قيم جداگانه در طرفين هدايت ميكنيم 

 : برداشت گوجه فرنگي 

اگر موادي كه اصراف بذر را احاطه نموده ژله اي شده و            . طريقه شناخت رسيدن گوجه فرنگي عامل مهمي در برداشت ميوه است            

 . ميوه رسيده است با لبه چاقو بتوان آن را از بذر جدا كرد در اين صورت 

 : تعاريف و اصطالحات مختلفي در مورد گوجه فرنگي وجود دارد 

 .  زماني است كه بذر ها كامالً رشد كرده و مواد ژله مانندي در اطراف بذر بوجود آمده باشند :ميوه نارس ) الف 

ال ساقه پس از ؟ كاسه گل به وجود مي           ميوه كامالً رشد يافته كه يك حلقه قهوه اي رنگ در محل اتص             :ميوه سبز رسيده    ) ب  

 . آيد 
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 .  حدود ؟ سطح گلگاه رنگي ميشود :ميوه رنگ اندازي شده ) ج 

 .  ميوه تقريباً به طور كلي قرمز يا صورتي است ليكن گوشت ميوه سفت است :رسيده سفت ) د 

 .  ميوه كامالً رنگي و نرم است :رسيده ) ه 

ري بايد رسيده سفت برداشت گردد و براي عرضه به بازارهاي دور دست تر بايد در مرحله جهـت عرضـه ، بـازار محلـي و تازه خو       

براي مصارف خانگي   . و يا جهت بسته بندي هاي مجدد نيز در مرحله سبز رسيده بايد برداشت گردد                . سـبز رسـيده برداشت گردد       

 . زماني كه رنگ اندازي كامل باشد برداشت گردد  درجه سانتيگراد كمتر باشد مي توان ٢٤اگر ميانگين درجه حرارت روزانه 

 : بيماريها و آفات مهم گوجه فرنگي در گلخانه 

 بيماريهاي مهم گوجه فرنگي  ) ١

  آلترناريا آلترناتا :فرنگي            عامل بيماري  كله موجي گوجه :نام بيماري  ∗

كه  سياه وسيع پوشيده از اندامهاي غير جنسي عامل بيماري  ايـن بـيماري اغلـب بـه مـيوه رسيده حمله كرده و به صورت ل              :عالئـم   

برخـي از نژادهاي اين قارچ مي توانند شكافهاي عميق به رنگ قهوه اي ايجاد كرده و با ترشح مواد مي موجب                      . ظاهـر مـي گـردد       

 وجود قطره هاي آب روي  درجه با رطوبت نسبي باال و با٢٢ ـ  ٢٦عامل بيماري در دماي     . خشـك شدن ساقه ، برگ و ميوه ميشود          

 . آلودگي بعد از شبنم پايدار به وقوع مي پيوندد . ميزبان به ميوه هاي سالم گوجه نيز حمله مي كند 

 ايجـاد شرايط مناسب رشد و نمو گياه ـ انتخاب ارقام با حساسيت كمتر چيدن به موقع گوجه فرنگي ـ ممانعت از آبياري   :كنـترل   

  . . .  .بي رويه و عرقاب كردن خاك و

 ) ريزوكتونيوز گوجه فرنگي (  مرگ گياهچه :نام بيماري  ∗

  ريزوكتونياسوالني :عامل بيماري 

 اين عامل در خزانه به ميزبان حمله ميكند ـ به صورت لكه هاي قهوه اي در ريشه و پوسيدگي طوقه ظاهر مي گردد و منجر                      :عالئم  

ماس ميوه هاي گوجه فرنگي با خاك حمله مي كند و اولين عالئم آن به               عامل بيماري در هنگام ت    . بـه مـرگ گـياهچه مـي گـردد           

صـورت لكـه هاي قهو  ه اي كمي فرورفته كه به تدريج گسترش مي يابند سپس مركز بافت آلوده شكافته شده و رنگ آن قهوه اي                       

 .براي پيشگيري بايد بذور را ضدعفوني كرد ـ ميزبان آلوده را از بين برد . تيره مي شود 
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  بيماري آوندي گوجه فرنگي :نام بيماري  ∗

  فوزاريوم اكسيزپوروم ويژه ليكوپرسيسي :عامل بيماري 

گاهي اوقات فقط يك طرف     . برگهاي آلوده زرد ميشوند   .  اين قارچ مي تواند به ميزبان در تمامي مراحل رشد حمله كند              :عالئـم   

اگر بيماري شدت داشته باشد     . زبا ميوه كم و نارس توليد مي شوند         برگهاي آلوده به تدريج خشك شده و مي       . برگها زرد مي شوند     

براي پيشگيري مي توان خاك خزانه را توسط بخار با          . از عاليـم آن قهوه اي شدن بافتهاي آوندي است           . مـيزبان سـريع مـي مـيرد         

 . كرد يكي از سموم متام سديم ـ برمومتيل و ضدعفوني بذر با بنوميل ـ تيوفانات متيل ضد عفوني 

  سوختگي شاخ و برگ گوجه فرنگي :نام بيماري  ∗

  فيتو فتورا اينفستانس :عامل بيماري 

روي برگها لكه هاي نا منظم بي رنگ كه بعد قهوه اي مي شود .  اين بيماري عالوه بر گلخانه در مزرعه نيز ديده مي شود           :عالئـم   

رگ انتقال مي يابد و در سطح پاييني برگهاي آلوده كپك سفيد            در صـورت بـاال بـودن رطوبت عاليم به تمام ب           . ظاهـر مـي گـردد       

 روز سمپاشي   ١٠براي پيشگيري مي توان هر      . ظاهـر شـده روي ساقه و دمبرگها عالئم به صورت لكه هاي قهوه اي طولي مي باشد                   

 ) متاالكسيل ، بناالكسيل و سموم حاوي مس : سموم پيشنهادي ( كرد 

 وجه فرنگي  اسكلروتييناي گ:نام بيماري  ∗

روي طوقه به صورت لكه هاي قهوه اي كه      . حملـه ايـن قارچ بخصوص در گلخانه صورت مي گيرد و سريعاً سبب مرگ مي شود                  

 . به تدريج از كپك سفيد پوشيده مي شوند 

 . براي پيشگيري مي توان با يكي از سموم ايپروديون پروسيميدون و دي كلران سمپاشي كرد 

 ور كائتاپرسي سي  پيره ن:نام بيماري  ∗

 از بـيماري هـاي خطرناك است كه به گوجه فرنگي و مزرعه حمله مي كند ريشه هاي آلوده ازدياد مي يابد و چوب پنبه                     :عالئـم   

 . اي و پوست آنان شكافته شده و نا صاف و تيره مي گردد 

 ونه هاي حساس  رعايت تناوب زراعي ـ ضدعفوني خاك با برومورمتيل يا حرارت دو رگ كردن گ:كنترل 

 : بيماريهاي فيزيولوژيكي گوجه فرنگي ) ٢
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 اين عارضه فيزيولوژيكي به علت تغييرات شديد رطوبت ايجاد شده و باعث از بين              :پوسـيدگي گلگاه گوجه فرنگي      ) الـف   

 كردن رطوبت   متعادل. اين بيماري به صورت چرمي شكل و قهوه اي تيره روي گلگاه ميوه ظاهر مي شود                 . رفتـن گلگـاه مي شود       

 . باعث مي شود اين عارضه بوجود نيايد 

هر اقدامي كه از    .  در معـرض نور قرار گرفتن ميوه به صورت ناگهاني موجب آفتاب سوختگي مي شود                 :آفتاب سوختگي   ) ب  

 . نور شديد جلوگيري كند موجب كنترل اين بيماري فيزيولوژيكي ميگردد 

 

 : آفات مهم گوجه فرنگي  ) ٣

مهـم گوجـه فرنگـي مـي توان به كرمهاي خانواده اسفيجيده اشاره نمود كه از ميوه هاي گوجه فرنگي تغذيه نموده و اگر            از آفـات    

كرم هليوتيس يكي ديگر از آفات گوجه فرنگي است كه از ساقه . كنـترل صـورت نگـيرد خسـارات فراوانـي به گياه وارد مي آيد              

ي با كارباريل براي هر دو نوع مفيد بوده و موجب كاهش و نهايتاً از بين رفتن                 سمپاش. تغذيـه نمـوده و سـپس وارد مـيوه مـي شـود               

 . آفات مي گردد 
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 طراحي فضاي سبز
 

 و
 پارك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نياز به پارك و باغ

بعيد . نان و روم باستان باز مي گردد        پارك مكاني است مناسب براي گذراندن اوقات فراغت مردم ؛ و سابقه آن به مصر باستان ، يو                 

پارك ها ، عالوه بر جلوه      . نيسـت كـه مـردمان كهن ، نيز از پارك و باغ براي سپري كردن اوقات فراغت خود استفاده كرده باشد                       

 رفته احداث پارك و باغ ،. هـاي زيـباي طبيعـي ، در تبييـن و تعالـي شخصـيت اجتماعي و سياسي صاحبانشان نقشي مهم داشته اند              

ليكن امروزه بار   . رفته به روستاها منحصر شد و در شهرها از آن استقبال شايسته اي نكردند و مردم ديگر به باغداري روي نياوردند                      

در سالهاي اخير ، تكنيكها . ديگر اهميت آن آشكار شد و در شهرهاي كوچك و بزرگ ، انواع پاركها و باغها به چشم مي خورند                    

ارك سـازي آمريكائي ، اين حرفه قديمي را دگرگون ساخته است و همچنان در كار كشف شيوه هاي نوين                  و روندهـاي جديـد پـ      

 : در روند پارك سازي جديد آمريكائي ، سه جريان اصلي تأثير داشته است . گام بر مي دارد 

  ١٧ و ١٦ ـ الگوي سنتي و رسمي اروپايي قرون ١

  ١٨ ـ الگوي طبيعي پاركهاي انگلستان و قرن ٢
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  ـ رمزگرايي يا نماد گرايي طبيعي در مشرق زمينه  ٣

 

 : فضاي سبز امروزي 

بـه بـاور طـراحان و نظـريه پـردازان فضـاي سبز ، هيچ طرح واقعي در طراحي هاي فضاي سبز امروز وجود ندارد و طرحهاي جديد            

غباني تزئيني قديم را ، با تغييراتي ، تنها         حتي طراحان آمريكائي هم ، با     . چـيزي جـز تركيـب هـاي برآمده از طرحهاي قدين نيست              

طراح فضاي سبز بايد با دقت تمام زمينه ها و قابليتهاي منطقه را             . توانسـته انـد به اصطالح روز آيد يا مطابق مد روز جلوه گر سازند                

در اين صورت . ئه دهد از يـك سـو و از سـوي ديگـر خواستهاي متقاضي را در هم بياميزد و طرح خود را به بهترين نحو ممكن ارا        

 : كه اين مفاهيم را مي توان در دو مورد خالصه كرد . بايد مفاهيم و موارد اصلي مربوط به فضاي بيرون را مورد ارزيابي قرار دهد 

 .  ـ مردم به روشهاي مختلف زندگي مي كند ، بنابراين ممكن است در مكانهاي مختلف ، كارهاي مشابهي انجام دهند ١

را در بيرون خانه نيز مي توان ايجاد كرد و در بيرون خانه ، فضايي شبيه درون به ) سقف ، ديوار ، زمين  ( ات دروني منزل     ـ تركيـب   ٢

 . وجود آورد 

بـراي افـزايش بهـره دهـي فضـاي سبز بيروني ، در طراحي آن بايد سعي شود حداكثر استفاده از تابش خودشيد را براي افراد آن به                      

 . وطه عمومي بايد در جلو ساختمان و به اندازه كافي وسيع باشد تا بتواند براي افراد مفيد واقع شود مح. ارمغان آورد 

 : اصول طراحي 

 : طراحي خلق يك فضاي سبز زيبا ، بستگي دارد به مهارت طراح ، در به كارگيري پنج اصل بنيادي 

به جاي خطوط در هم ، سعي شود خطوطي منظم ،           . دو باشد    سادگي فضاي سبز مي تواند بصري ، يا فيزيكي يا هر             :سادگي   ) ١

 . ماليم ، سرراست يا كمي خميده به جلوه درآيد نگهداري طرح ساده نيز آسانتر است 

 خطوط اصلي بستر كاشت بايد هارموني و  هماهنگي داشته باشند به طوري كه چشمان بيننده با عالقه                   :خطوط و هماهنگي     ) ٢

 . عقيب كند و اشتياق آنها را ت

 طـبق تـئوري طراحـي ، هر طرحي بايد يك خط محوري مركزي داشته باشد ، در طرفين اين خط ، خطوط ديگر به                      :تعـادل    ) ٣

 . تعادل به سه صورت قرينه اي ـ به غير قرينه اي ـ دور از مركزي وجود دارد . قرينه يكديگر قرار مي گيرند 
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در يك پارك يا باغ ، قسمتهاي       . به عنوان كانون توجه برگزيند و در طرح جاي دهد            طـراح بايد نقطه اي را        :كـانون توجه     ) ٤

 . مختلفي به چشم مي خود ، بهتر است هر يك از اين قسمتها براي خود كانون توجهي داشته باشد 

 ، ارتباطاتي را از اين       طـراح از همـان آغـاز كـار بـايد حالت بلوغ و شكل نهايي طرح را در نظر بگيرد و در پايان ار                         :تناسـب    ) ٥

 . دست بين عناصر ايجاد كند 

 : انتخاب گياهان فضاي سبز 

انتخابهاي نادرست ، گاه بر پايه احساسات و        . بيشـترين تأثـير ديـداري هـر فضـاي سـبز ، در گـرو گزينش صحيح گياهان آن است                      

ي كه در انتخاب گونه اي و عدم انتخاب      موارد. گاهـي هـم بـر اثـر نداشـتن آگاهـي از مشخصات علمي گياهان صورت مي گيرد                    

گياه منتخب ، همان باشد كه به منظوري خاص در طرح پيشنهاد شده است ـ بتواند در شرايط                  : گونه ديگر دخالت دارند عبارتند از       

 . طبيعي موجود نقش خود را ايفا كند ـ مورد قبول مشتري و كارفرما باشد 

چنانچه : براي مثال . اصول معماري و مهندسي و زيبا سازي محوطه صورت مي گيرد      انـتخاب گياهانـي خـاص در طـرح ، بـر پايـه               

گياهـي بـه مـنظور شـكل دهي محوطه بيروني يا ايجاد چهارچوب يك چشم انداز يا سايه افكني بر يك پاسيو و يا پوشش ديواري                           

اگر مناسب باشد ، در اين صورت گياه . نه آجـري انـتخاب شـده باشد ، بايد دقت شود كه آن گياه براي آن منظور مناسب است يا      

عملكـردي معماري خواهد داشت و چنانچه براي هدفهايي نظير هدايت مسير عابران ، كاهش وزش باد ، يا كاهش آلودگي محيط                      

، آنجا كه هدف از كاشت گياه برخورداري از سايه آن باشد . در نظـر گرفـته شـده باشـد ، عملكرد آن مهندسي به حساب مي آيد         

 . گاهي هم ممكن است از هر دو نوع گياه استفاده شود . بديهي است بايد از گياهاني كه رشد سريع دارند استفاده شود 

 

 : گياهان مورد استفاده در باغ 

 براي ايجاد تصويري زيبا در باغ ، نياز داريد اطالعاتي در مورد گياهان بدست آوريد به همان ترتيب كه يك نقاش مجبور است در            

شما بايد پتانسيل و توانائي طرح را در رابطه با درختان ، درختچه و              . مـورد رنگهـا و طـرز اسـتفاده از آنها آگاهي كامل داشته باشد                

اگر استخوان بندي و كالبد يك      . گلهـا بشناسـيد ، سپس از گياهاني كه به باغ شما يك بنياد اساسي دايمي مي دهند ، استفاده كنيد                      

) درختان و درختچه ها     ( در آغاز تشخيص گياهان چوبي      .  تا پايان آن ، باغي اصولي و زيبا خواهيد داشت            طـرح درسـت بـنا شـود       
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الزم است شما باغ را با درختان و درختچه ها  ) گلهايي كه هر سال مي ميرند       (كـه داراي ساختار دائمي مي باشند ، از گياهان علفي            

راي تأكيد به كار مي روند بايد اطراف اطراف آنها با ساير درختان و درختچه ها ارتباط        قالبـندي كنيد ، در استفاده از درختاني كه ب         

 : درختان و درختچه ها به سه گروه تقسم مي شوند . داشته باشد سپس مي توانيد گياهان علفي را نيز به اين طرح اضافه كنيد 

 . رگهاي هميشه سبز ، پهن ب) سوزني برگان ( گياهان خزان دار ، هميشه سبز مخروط دار 

گـياهان هميشـه سـبز قويتريـن اثـر را در تمـام سـال در بـاغ دارنـد ، اما دو نوع هميشه سبز در باغ به كار برده مي شوند كه وظايف                                    

نـوع ديگـر كه قدرت رنگ كمتري نسبت به سوزني برگان دارند ، هميشه سبزهاي پهن برگ   . متفاوتـي را در اسـاس طـرح دارنـد        

اوت رنگ و نقشي كه آنها در طبيعت مي گذراند كامالً آشكار است يعني هنگامي كه شما به يك دامنه كوه نگاه ايـن تفـ  . هسـتند   

مـي كنـيد مخروطـيان هميشه سبز در بهار داراي رنگ هاي سبز تيره هستند و با درختان خزان پذير كه در كنار آنها كاشته شده اند                            

به .  كه برگ آنها در پائيز رنگ زرد كم رنگي به خود مي گيرد تفاوت زيادي دارند                  مـثل افراها وغانها و درختان خزان پذير ديگر        

در مقابل مخروطيان كه معموالً     . ويـژه هنگامـي كـه رنگ برگها در اواخر پائيز از زردي به قرمزي گرايش مي يابد و بعد مي ريزد                       

ر تابستان كه  درختان خزان پذير رنگ برگهايشان سبز تيره           داراي رنـگ سـبز تيره هستند تضاد را كامالً مي توان مشاهده كرد اما د               

است در اين موقع هم مخروطيان تغيير رنگي از خود نشان نمي دهند اما بعداً رنگ سبز سوزني برگان به سبز مايل به سياه درآمده و                  

اي پهن برگ و درختان خزان   آن زمانـي اسـت كـه درختان بيشترين نور را جذب كرده است و باز آن زماني است كه هميشه سبزه                     

 .پذير داراي بازتاب نوري بااليي هستند 

بـه طـور كلـي نتـيجه مـي گيريم كه رنگ برگ مخروطيان هميشه سبز ، در بيشتر موارد تيره به نظر مي رسد و براي استفاده از تيره                               

شايد باغ شما . اغ نبايد غم انگيز جلوه كند كـردن بـاغ بـه كار مي روند ، به همين دليل بايد در استفاده كردن آنها دقت شود چون ب    

درختچه هاي هميشه سبز پهن     . خيلـي تـيره به نظر آيد در اين جا شما بايد با حذف چند سوزني برگ آن را فرح بخش جلوه دهيد                        

عامل . ح شود   بـرگ مهمتريـن عـامل تزئين كننده باغ هستند و به ندرت باغي وجود دارد كه نتواند به وسيله اين گونه گياهان اصال                       

ناحيه بزرگي كه . بعـدي كـه بايد مورد توجه قرار گيرد چمنها هستند كه عنصري مهم در طرح مي باشند ، چون بافت خوبي دارند                        

 . داراي بافتي ظريف است به ناحيه كوچكتري كه بافتي زبرتر دارد ، نيازمند است 
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وند ، البته نبايد فرض كنيد كه گراسها تنها گياه پوششي هستند گـراس هـا مـتداول تريـن گـياهان پوششي فرش زمين به شمار مي ر              

ولـي غالباً به علت پا خور بودن ، مورد توجه قرار مي گيرند اما گاه شرايط اقليمي و خاك موجود ، اجازه ميدهد از گياهان پوشش                 

، طبق برنامه خاصي ، از آنها همچون        اگر چه رشد كندي دارند ولي مي توان ناحيه اي بزرگ            . ديگـر كـه بزرگـترند اسـتفاده شود          

براي مثال در شيب ها ، سايه و يا خاكهاي نامناسب مي توان از گياهان پوششي ديگر ، به                   . گـياه ظريف بافت در طرح استفاده كرد         

 . جز گراس ها استفاده كرد ، چون تحمل آنها در برابر اين شرايط بهتر است 

شود ، چون گراس ها ، گياه پوششي  مناسبي به شمار مي آيند و شما به چمن گرايش                   گـر چـه ايـن نظـر بـه سـختي  پذيرفـته  مـي                   

بايد فكر كنيد كه به چمن يا سنگ فرش نياز است و با گياهاني كه مي كاريد بهترين تناسب را از نظر بافت بايد به                         . بيشـتري داريد    

بهتر است براي طراحي باغ ، فاكتورهاي حياتي        . ه كنيد   دسـت آوريـد و يا اين كه از گياهان پوششي ديگر براي حل مشكل استفاد               

براي ايجاد ساختار باغ نكات     . ديگري را نيز در نظر گرفت مثل بافت ، رنگ و فرم كه بايد در مشخصات طبيعي گياه آنها را يافت                      

 : زير بايد مورد توجه قرار گيرد 

 . درختان را براي تأكيد به كار ببريد  ) ١

 . براي تأكيد كمتر استفاده كنيد ) سوزني برگان ( ميشه سبز مخروطي از درختان ه ) ٢

ضمناً شرايط اقليمي آنها بايد متناسب با شرايط شما باشد و شما مي             . از درخـتچه هاي پهن برگ هميشه سبز بيشتر استفاده كنيد             ) ٣

 . توانيد هم از درخچه هاي هميشه سبز پهن برگ ريز تا برگ درشت استفاده كنيد 

از گياهانـي كـه داراي بـرگهاي خـزان پذيـر و ظـريف و روشـن مي باشند استفاده كنيد زيرا تابع گياهان هميشه سبز پهن برگ                              ) ٤

 . هستند و پس زمينه اي براي گياهان علفي مي باشند و با تغيير فصل نيز قابل توجه مي شوند 

 .  بندي كرده و سپس هر گروه را با هم كشت كنيد گياهان خود را بر اساس تجهيزات مورد نياز براي كشت گروه ) ٥

 : زماني كه شما درختان را براي باغتان انتخاب مي كنيد بايد به موارد زير توجه كنيد 

 ـ اندازه كل باغ    ١

 ـ اندازه خانه ٢

  ـ اندازه درختان ديگر طرح ٣
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درخت خيلي بزرگ استفاده كنيد كه آشكارا اندازه خانه اگر خانه شما بيش از حد بزرگ است براي متناسب كردن ، مي توانيد از               

را كمـتر جلـوه مـي دهـد و يـا ايـن كـه شـما داراي كلبه زيبايي هستيد و مي خواهيد جذابيت آن را بيشتر كنيد ، مي توانيد از چند                                   

ا كوچكتر به نظر ميرسد     مراقب باشد كه از درختان نازك و باريك استفاده نكنيد زيرا كه كلبه شم             . درخـت كوچك استفاده كنيد      

اگر شما . اگر درختان را به ترتيب بكاريد از شلوغي درختان جلوگيري شده و طرح شما داراي احساس آرام و لطيفي خواهد بود          . 

ناحـيه اي جنگلـي داريـد ، بـه جـاي ايـن كـه يـك درخت را براي نقاط تأكيد بكاريد ، درختاني كه داراي تنه ستوني شكل و تاج               

. اشـند را براي نقاط تأكيدي انتخاب مي كنيد كه مجموعه اين درختان يك فرم ساده طبيعي براي شما ايجاد مي كند                       بـزرگ مـي ب    

بنابراين بهتر است محيطهاي    . اگـر در ايـن حالـت شـما درخـتان ديگـري مابين آنها بكاريد نقاط تأكيدي شما نامناسب خواهد شد                       

ا سري درخت در باغ زماني موفقيت آميز است كه نياز به سايه داشته باشيد و                خالـي را بـا درخـتچه پـر كنـيد در ضـمن كشت سر ت                

 . صرفاً بخواهيد از سايه درخت استفاده كنيد 

 : گياهان علفي 

گـياهان علفـي ، پوشش لطيف باغ يه شمار مي روند كه توليد ظرافت ، نرمي و رنگ مي كنند و ممكن است يك ساله ، دو ساله و                     

بنابراين . بـه هـر حـال صـورت گياهاني هستند كه از بين مي روند و هميشه نمي توانند باغ را زيبا جلوه دهند      . يـا چـند سـاله باشـند       

در حقيقت گياهان علفي تابعي از گياهان اصلي شما هستند و ظرافت و انعطاف آنها در                . سـاختار اصـلي طـرح بـه شـمار نمي روند             

زمينه طراحي بايد هماهنگ با گياهان علفي باشد نه اين كه با آن            . دي خواهد كرد    مقـابل عوامل جوي مثل باد ، ايجاد آرامش و شا          

رقابت كند ، اين بدان معني نيست كه زمينه در طراحي اهميت ندارد ، بلكه بايد توجه روي وابستگي گونه ها با ظرافت كامل انجام                         

 . شود 

درختان و .  ، به هر صورت به عنوان مرز باغ و زمينه شناخته نشده اند پرچيـن هـا چه پيوسته باشند و چه از هم جدا قرار گرفته باشند    

درخـتچه هاي برگ بزرگ مثل برگ بوي انگليسي براي استفاده به عنوان پرچين قابل قبول نيستند ، زيرا بافت خشني دارند و اثر نا                      

ه جهت پرچين مناسب هستند و زمينه خوبي        گونه هايي كه برگ كوچك با بافت ظريف دارند براي استفاد          . مطلـوب ايجاد ميكنند     

 . براي گلها مي باشند 
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ريشـه بعضـي از گونـه هـا كـه بـراي پرچيـن بـه كـار مي روند موقتاً به بستر گلها نفوذ مي كند و ممكن است مواد غذايي خاك را                                 

ب خاك محل كاشت گلها را تقويت       بنابراين بايد با استفاده از كودهاي مناس      . مصرف كند و در واقع خاك پاي گلها را فقير كنند            

در مدت طوالني ، نگهداري پرچينها ، به هزينه زيادي          . هزيـنه اوليه ايجاد ديوار از هزينه كاشت گياهان پرچيني بيشتر است             . نمـود   

نظر بعضـي از گياهان و پرچين ها طوري كاشته مي شوند كه خيلي از  . نـياز نـدارد و معمـوالً نگهـداري زيـادي هـم نمـي خواهـند              

 . اگر از گياهان پرچيني استفاده مي كنيد دقت كنيد كه با كشت گياهان علفي ، باغ شلوغ به نظر نرسد . طراحي معماري جالبند 

طـرح سـاده بـا يـك ديـوار يـا پرچيـن مي تواند زمينه خوبي به ويژه هنگامي كه زيبا و لطيف باشد و همچنين با گلهاي خزان پذير                                

د مثل ؛ كلماتيس و پيچ امين الدوله با يك چنين زمينه اي كه شما فضا را محصور كرده ايد ، گلها شبيه                       كشت شود ، به وجود بياور     

به همين دليل اگر    . بسياري از گياهان علفي نياز به مراقبت بيشتري نسبت به درختان و درختچه ها دارند                . نگين در انگشتر مي شوند      

باشد ، در مدت طوالني جذابيت خود را از دست مي دهد ، مگر اين كه فضا      باغـي فقـط از گـياهان علفـي يـا چمـن درسـت شـده                  

يعني گلهاي آن مرتباً تعويض شوند ، در اين حالت هزينه نگهداري اين چنين باغي باالست كه گاهي اتفاق                   . مسـتمراً ترسـيم شـود       

 . . .  .مي افتد كه باغي از گونه هاي انفرادي درست شود مثل باغ زنبق ، اطلسي و الله و 

شما بايد در باغتان گياهاني بكاريد كه پر        . بـراي گياهان دائمي ، يكساله و پياز دار بدون ترديد جايگاه خاصي در باغ موجود است                  

در اين صورت دقت كنيد كه شكوفايي گل فصلي         . جاذبـه باشـند و سـپس مي توانيد به عنوان گل فصلي به آن چيزي اضافه كنيد                   

 . شما در اينجا بهترين شادي و خرمي را به باغتان مي دهيد . يا دائمي باشد پس از گلهاي پيازي 

اگـر شـما فضـاي كوچكـي داريد كه مي خواهيد همواره گل داشته باشيد مي توانيد از ترفندهاي مؤثري استفاده كنيد كه رنگهاي                         

وتاه همراه با گل صد توماني استفاده كنيد      ديگـري را در طـول فصـل برايـتان ايجـاد كند ، مثالً ؛ از كشت كوكب هاي كوهي پا ك                      

كوكب هاي  . زيـرا ديرتـر از صـد تومانـي هـا گـل داده و پـس از بـه حداكثر رسيدن شكوفايي گل صد توماني ، به گل مي نشيند                                

 . كوهي پا بلند در ميان بوته هاي زبان پس قفا در پشت حاشيه كاري جالب است 

د كه روي حايل و يا روي پرچين ها و حصارهاي پشت حاشيه ها و يا باالي بوته هاي             پـيچك هـا نـيز مـي توانند طوري تربيت شون           

 . شما مي توانيد از كلماتيس گل درشت تابستانه براي اين منظور استفاده كنيد . دائمي قرار گيرد 

 : براي حداقل مراقبت و حداكثر تأثير پذيري شما مي توانيد از تركيب زير استفاده كنيد 
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 . ر از گياهان دائمي كه مستمراً  نياز به تقسيم بوته ندارند مثل صد توماني كه هر سال تكميل تر مي شود  ـ بيشت١

 ـ تعـدادي از گـياهان دائمـي كـه هـر سـاله بـه تقسـيم بوته نياز دارد و هر سال و يا هر دو سال يكبار تقسيم مي شوند مثل كوكب               ٢

 . كوهي 

 مي شوند و معروفترين آنها اطلسي ، شمعداني و يا ميموني كه همه تابستان گل دارند و       ـ چـند گـياه يـك ساله كه هر سال كشت            ٣

 . رنگهاي زيبايي به باغ مي دهند 

 ـ كشـت تـوأم ، پـيازها در مـيان گـياهان دائمـي و يـا درخـتچه هـا مثل كوكب ها ، سوسن ها كه به طور طبيعي رشد مي كنند و                                      ٤

 . مراقبت زيادي هم نمي خواهند 

در تابستان مي توان گل     . بهـار حاشيه ها به وسيله كوكب ها زرد رنگ مي شود و اثر رنگ برگهاي آنها نيز طوالني خواهد بود                      در  

پامچـال كه رنگ غليظي دارد را با بگونياي پيازي تركيب كرد ، اما اگر شما طالب رنگ نيستيد مي توانيد از رنگ سرد سبز همراه                          

حاشيه . ه كنيد يعني از سوسن ها و يا گياهاني كه در تمام تابستان شكوفايي دارند استفاده كنيد                  بـا رنگهـاي كمـرنگ گلهـا اسـتفاد         

هايـي كه در پائيز مورد استفاده قرار مي گيرد در بهار سخت مي شوند مگر اين كه شما از الله ها و گياهان يك ساله مثل اطلسي يا               

ودي هـا و گل ستاره اي استفاده شود كه در فصل پائيز روي گل هستند ، در                  بعـد از آن بهـتر اسـت از داو         . ميمونـي اسـتفاده كنـيد       

صـورتي كـه يكسـاله هـا در مـرحله خاتمـه شـكوفايي مـي باشند و برعكس در تابستان كه گلهاي يكساله در حال گل دهي هستند                        

حاشيه باغچه ها در بهار     .  مي شوند    داوودي ها و ستاره اي ها در حال تكميل شدن برگ و گل هستند و در پائيز شكوفه هايشان باز                   

نگهـداري زيادي نياز ندارند چون گياهان دائمي مي توانند به صورت قطعه قطعه و بدون تقسيم بوته در چند سال حاشيه ها را مزين     

ر هر سال كشت حاشـيه كـاري بـا گلهاي پائيزه نگهداري بيشتري مي خواهند ، زيرا بايد در پائيز بوته ها تقسيم شدند و دوبا                . كنـند   

 . براي تسهيل كار بهتر است يك ناحيه را گروه بندي كرده و به جاي پراكنده         كاري        از توده كاري استفاده كنيد . شوند 

ا سرگرد   : يفرم گل ـ سنبله 

 تضادي كه با گلهاي سرگرد      حاشيه اي در وسط تابستان با گلهايي كه به شكل سنبله هستند بسيار مناسب است مثل زبان درقفا كه با                   

كشت اينگونه گلها در حاشيه مانند نت هاي موسيقي         . ايجـاد مـي كـند جالـب بـه نظر مي رسد مثل گل صدتوماني و نوعي شقايق                    

است كه در يك سمفوني موجود است يعني هر آهنگ سازي ممكن است همنوا اختصاصي بسازد اما اساس اوليه همه آهنگسازان                     
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 درك و فهـم اساس اوليه همه عناصرهاي گوناگون بهترين نتيجه را مي توانيد بدست آوريد و آنها را به طور                      شـما بـا   . يكـي اسـت     

 . مناسب تركيب كنيد مثل آن آهنگساز كه موزيك را پيش از ساختن آهنگ مي شناسد 

 : فرم گلها مهمترين عنصر طرح است كه داراي سه طبقه است 

  ـ فرم سنبله ١

  ـ سرگرد ٢

 . كل مابين سنبله و سرگرد  ـ ش٣

سـنبله زبان پس قفا در گياه لوپن مثل موزيك كه به آن اكو داده مي شود و در آخر فصل گل ميمون كه فرم سنبله دارد تكرار مي                             

فرمهاي سرگرد در گياه صد توماني ، شقايق و در آخر فصل در شمعداني و               . شـود و سوسـن هـا نيز زمينه فرم هاي سنبله مي باشند               

 . وكب كوهي مي توان يافت ك

پرچين ها و   « رزهاي رونده روي    . زنـبق ريش دار حد واسط اين دو فرم است ، گرچه سرگرد بودن آن بيش از فرم سنبله است                     

شقايق ها چون .  فـرم سـرگرد را ايجاد مي كنند كه در مقابل آنها ، زبان پس قفا كه فرم سنبله دارد بسيار مناسب است                   »حصـارها   

 .  تابستان برگهايشان مي ريزد نياز ندارند كه با پوشش ديگري همراه باشند در وسط

بدانـيد كـه فـرم سنبله تأكيد طرح به شمار مي آيد و مي توانيد با ايجاد تسلسل با يك سري فرم هاي گرده هارموني و هماهنگي به                             

گلهاي منفرد نسبتاً بزرگ هستند و متوجه مي شويد         تجربه نشان داده است كه شقايق ، گل صدتوماني و زنبق داراي             . وجود آوريد   

صد توماني هاي هيبريد شده بزرگترين فرم سرگرد را دارا هستند و شقايق ها              . كـه ، در ايـنجا نيز درجه بندي اندازه ها مطرح است              

ارد به مدت طوالني مي در حاشيه كاريها ، فرم بزرگ نيز تأثير فراواني د       . فـرم سـرگرد ديگـري دارنـد انـدازه شـان كوچكتر است               

. توانـد حاشيه را مزين كند به ويژه زماني كه هنوز شكوفه ها باز نشده اند ، برگ گياه ني همان تأثير زنبق را در تركيب مي گذارد                             

 البـته بـايد شـرايط اقليمي را درنظر گرفت يعني مشخص كرد كه آيا كشت بايد در آفتاب باشد يا سايه ، به هر حال از چند برگ ؟                             

زنـبق رشتي براي تأكيد مورد استفاده قرار مي گيرد به ويژه اگر در ناحيه نيمه سايه در سمت                   . مـي تـوان در تركيـب اسـتفاده كـرد            

 . زنبق ريش دار كه سبز مايل به خاكستري است در محل آفتابي رشد مي كند . شمال درخت بلوط كشت شود 

 : منحني ها و پشته ها 
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 ، ايتاليا و فرانسه ، خانه ها كوچك ساخته شده اند و براي بزرگ جلوه دادن آن مردم فضاي سبز خانه      در كشـورهايي مانند انگليس    

براي بسياري از مردم خطوط منحني جز چيزي        . را بـه صـورت پشـته و تراسبندي و يا به صورت ديوارهاي به هم پيوسته مي سازند                    

يك خط  . ت امر اين است كه آنها شبيه شكلهايي در روي زمين هستند             اما حقيق . ترسـيم شـده به روي كاغذ ، معني ديگري ندارد            

 . حلقه دور الستيك شنا نيز مي تواند يك پشته به شمار آيد . منحني ، خطي است كه تمام اجزاء را در يك سطح قرار مي دهد 

وه مي كند كه داراي طرح هوايي       يك طراحي ، زماني زيبا جل     . ايجـاد ايـن پشـته هـا جنـبه كاربردي در معماري باغ خواهد داشت                 

در . بـوده و يـا سـاختماني كـه منحنـي هـاي خطوط آن از يك نيروي طبيعي برخوردار است ، زيبايي بيش از حدي خواهد داشت                          

براي افرادي كه تجربه ندارند ، بايد گفت كه حتي          . كشـورهايي كـه داراي زميـن صاف هستند ، معموالً پشته هايي نيز وجود دارد                 

 . عه زمين صاف هم مي تواند پشته هاي پيچ خورده خفيف داشته باشد يك قط

در فصلهاي قبلي ، توسعه تئوري خارج از انحناء و داخل آن و             . بـاغ كوچـك ، بـراي ايـنكه بزرگـتر جلـوه كـند بـه پشته نياز دارد                     

 ارتباط داخل و خارج انحناء با خطوط قدم بعدي. چگونگـي ارتباط با درختان و درختچه ها و گياهان علفي ، نشان داده شده است                 

يـك راه علمـي آن اسـت كـه منحني هاي پشته اي با منحني هاي بستر كشت موازي باشند ، به عبارت ديگر بستر                          . پشـته اي اسـت      

اين ، مي تواند راه حل مناسبي براي آپارتمان كوچكي باشد كه در يك باغ واقع     . كشـت يكـي از سري منحني هاي پشته اي است            

 . ده و كامالً محصور است ش

اين روش بيشتر براي باغ هاي ژاپني استفاده مي شود و چون ناحيه هاي كوچك زيادي دارند براي بزرگ جلوه كردن اين باغها از                        

پيروي از اين . بـراي ايجـاد پشـته هاي متفاوت و ماليم مجبوريد از مكانهاي شيب دار استفاده كنيد    . ايـن روش اسـتفاده مـي شـود       

ارتباط بين منحني ها و پشته ها در چنين باغهايي با زاويه هاي درست برقرار . ش معمـوالً بهتريـن روش در باغهـاي متوسط است     رو

. اگر از اين قانون پيروي كنيد ، شيب ماليمي را به وجود خواهيد آورد و پشته هاي شما نيز ماليم به نظر خواهند رسيد                         . مـي شـود     

اگر شما از اين روش استفاده كنيد     .  ها بايد موازي يا داراي زاويه درست باشند تا خسته كننده به نظر نرسند                قانونـاً منحني ها و پشته     

 . ارتباط موزون و هماهنگي را به دست خواهيد آورد و باغتان چهره زيبايي به خود مي گيرد 

 : بزرگتر جلوه دادن منظره 
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 سطح زمين باغ كه به طور يك دست سنگ فرش شده و توسط آجرهاي   .ايـن عمـل از طـريق راههـاي بسـياري صورت مي گيرد               

بهتر است  . خوابـيده در حاشـيه آن كـه بـه صورت تيغ ماهي طراحي شده است ، مي تواند فضاي سبز موجود را بزرگتر جلوه دهد                           

ب و سرد است ، از جايي كه داراي آب و هواي مرطو. ناحـيه مـورد نظـر چمـن كـاري شـده و يـا با سنگ فرش تقسيم بندي شود            

طرح هاي  . سـنگ فـرش بـراي آن مـنطقه اسـتفاده كنـيد ، جهـت بزرگ نمايي فضاي مورد نظر استفاده از گياه اهميت بسيار دارد                            

باغهـاي ژاپنـي مـي توانـند الگويـي بـراي طراحي باغهاي ديگر باشند و اين اصول براي حيات خلوت باغها ، جنبه كاربردي دارد و               

 .   ح را طوري پياده كرد كه تسلسل بافت برگها در آن رعايت شده باشند اساساً مي توان طر
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 :مقدمه

 رطوبـت و همچنيـن هماهنگـي بيـن آنها شرط اساسي و الزم جهت ادامه حيات نباتات                – خـاك    – آب   – حـرارت    –وجـود نـور     

اعث بوجود آمدن اختالل در زندگي گياهان و در آخر باعث افت عملكرد از نظر كيفيت و كميت نبات     عـدم ايـن تعادل ب     . ميباشـد 

 . خواهد بود

گـياهان بـا جـذب ايندريدكربنـيك و نـور خورشـيد توسط برگ و ساير قسمتهاي جوان هوايي ، آب و مواد معدني توسط ريشه ،                            

در شرايط طبيعي عواملي چون  . ه بدون آن قادر به ادامه حيات نخواهند بود        رابطه خود را به نحوي با محيط زندگي برقرار ميكنند ك          

آب و خـاك را تـا حـدودي از طـريق كودپاشـي و آبـياري ميـتوان تنظيم كرد ولي كنترل ساير عوامل مانند نور و حرارت فقط از                               

 . امكان پذير ميباشد. . . طريق احداث ساختمانهائي چون گلخانه و شاسي و 

بر اين اساس ميتوان با     . ن بـه عوامل محيطي يكسان نبوده و مقاومت آنها در مقابل شرايط نامساعد محيط متفاوت ميباشد                نـياز گـياها   

شـناخت احتـياجات گـياه و توانائـي بيشـتر در كنـترل فاكـتورهاي محيطـي در فصلها و مناطق گوناگون همراه با تسريع در تكثير و                             

 . نيز باال بردپرورش نباتات ، كيفيت و كميت آنها را 

در شرايطي كه زمان و مكان فاكتورهاي       ) ازقبيل سبزيجات ، ميوه و گل       ( بـه علـت افزايش جمعيت ، توليد محصوالت كشاورزي           

استفاده از تكنيكهاي كنترل عوامل محيطي      . محـدود كنـنده اي نيستند كمك قابل توجهي به منظور رفع عبورها به حساب مي آيد                  

 . ه شرايط جوي ناسازگار مي باشد توانسته است ارزش بيشتري از خود نشان دهد به ويژه در مناطقي ك

از طرف ديگر با معمول شدن زندگي آپارتمان نشيني تعداد زيادي از افراد يك جامعه از مراهب طبيعت محروم گرديده كه ميتوان                    

 . آن را تا اندازه اي جبران كرد
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 از از فاكتورهاي محيطي روند زندگي نبات را محدود مي كند كه با كنترل آن و                 تغيـيرات درجـه حرارت در طبيعت به عنوان يك         

كنـترل و تنظيم ساير فاكتورها مي توان نبات را در هر زمان و مكاني نگهداري كرده و شرايط مناسب را جهت فعاليتهاي حياتي آن            

ان نيازهاي نبات را تأمين و ضمناً آن را از صدمات     كه در آن بتو   ) گلخانه  ( بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف تهيه مكاني             . فـراهم نمـود   

 . فاكتورهاي خارجي محافظت نمود الزم ميباشد

ً  امكان كنترل فاكتورهاي محيطي بشر توانست در فصول و نقاط مختلف اقدام به            بـا پـيدايش گـل خانـه در خدمـت باغبانـي و نهايتا              

معموالً براي پوشش گل خانه از . زهاي عمومي قدم هاي مؤثري برداردكاشـت و پـرورش نـباتات متـنوع نمود ، و در جهت رفع نيا          

شيشـه اسـتفاده گـرديده كـه طـي سـاليان زيـاد تـنها پوشـش بـه حسـاب مـي آمـد ولـي به دليل هزينه زياد ، شكنندگي و بعضي از                                     

 . نارساييهاي ديگر امروزه بيشتر از پالستيك استفاده ميشود

 ساخته شد كه به خاطر ارزاني و قابل تطبيق بودن اين پالستيكها در گلخانه هاي كوچك               ١٩٣٨پلـي اتيلـن توسط انگليسيها در سال         

 . و به خصوص گلخانه هاي بزرگ تجارتي اين موضوع توانست مورد توجه فراواني قرار گيرد

 : انتخاب محل 

دور . هاي اوليه مؤثر است توجه شود     در هـنگام سـاختن گلخانـه بـايد بـه نزديك بودن آن به منابع آب و برق كه در كاهش هزينه                        

مناطقي . بودن گلخانه از مسير بادهاي قوي و طوفانهاي شديد زمستان ، در ذخيره انرژي حرارتي و دوام گل خانه تأثير بسزايي دارد                     

گلخانه بـا خاكهـاي عمـيق قـابل رهكشـي كـه دور از سايه درختان و ساختمانهاي بلند هستند مي توانند محل مناسبي براي احداث                           

 . باشد

 

 : انواع گلخانه 

 . گلخانه را مي توان در رابطه با درجه حرارت و موارد استفاده طبقه بندي كرد كه اين طبقه بندي نمي تواند جامع باشد 

A.  از نظر درجه حرارت: 

نظور حفاظت نباتات از سرما      ايـن گل خانه مشابه نارنجستان قديمي ميباشد كه سابقاً در نواحي گرم و معتدله به م                 :گل خانه سرد    

درجـه حـرارت ايـن گلخانه ها كمتر از گلخانه هاي گرم و نيمه گرم است و به منظور حفظ نباتاتي كه تحمل                        . وجـود داشـته اسـت     
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در ١٣ ـ١٨ و حداكثر آن ٧_ ١٣حداقل درجه حرارت اين گلخانه ها . يخبـندان زمسـتان را ندارنـد مـورد اسـتفاده قـرار مـي گـيرند        

 . باشدزمستان مي

  :گل خانه گرم و گرم و مرطوب

 درجه سانتيگراد در روز نياز دارد و ٣٠ ـ٣٨ ايـن گلخانـه مخصـوص گـياهان مناطق حاره مي باشد كه در تابستان به حرارتي معادل           

 .  درجه سانتيگراد كمتر نباشد١٨در زمستان حرارت آن از 

 . دستگاههاي حرارتي استتفاوت گلخانه هاي گرم با گلخانه سرد مجهز بودن آنها به 

اين رطوبت بوسيله آبپاشي در     . اگـر مقـدار رطوبـت گلخانـه هـاي گـرم بـه حد اشباع برسد آن را گلخانه گرم و مرطوب مي نامند                        

راهـروها ، گرم كردن آب در فضاي گلخانه و يا در اثر جريان آبي كه از يك طرف گلخانه وارد شده و از طرف ديگر خارج مي                            

 . آيدگردد بدست مي 

  :گلخانه نيمه گرم 

 درجه سانتيگراد در روزهاي زمستان مي باشد و از آن براي نگهداري نباتاتي كه تا اندازه ١٨ـ ٢١در اين نوع گلخانه حرارت حدود       

 .  درجه سانتيگراد برايشان مضر است استفاده مي شود١٠اي به سرماي زمستان حساس بوده و حرارت كمتر از 

 

B . ستفاده برحسب مورد ا : 

ايـن گلخانـه هـا دائمـي هسـتند كـه در سـاختمان آنها از آهن و ساير مصالح استفاده گرديده و به منظور پرورش و            : گلخانـه ثابـت     

 . نگهداري يا پيش رس كردن نباتات مورد استفاده دارند

 :گلخانه متحرك 

سير مورد استفاده قرار مي گيرند و معموالً از پندپايه  اين گلخانه ها به منظور پيش رس كردن پاره اي از محصوالت در نواحي سرد           

از اين گلخانه در اوايل پائيز و با اواخر زمستان نيز           . و تعـداد معينـي پنجره هاي شيشه اي شبيه شاسي و يا پالستيك تشكيل شده اند                  

 . براي محفوظ نگه داشتن گياهان از سرما استفاده مي شود

 : جهت 
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نور به داخل گلخانه نحوه قرار گرفتن گلخانه در مقابل نور خورشيد است كه بايد در موقع احداث آن                   يكـي از عوامـل مهـم نفـوذ          

براي نباتاتي  . مناسبترين جهت گلخانه براي پرورش نباتات ديررس و نورپسند جهت شمالي و جنوبي است               . مـورد توجه قرار گيرد    

 . قي غربي و شمالي شرقي در نظر گرفت كه به نور كمتري احتياج دارند ميتوان جهت گلخانه را شر

 

 

 

 

 

 

 

 »ساختمان گلخانه و اشكال مختلف آن « 

 : اسكلت گلخانه 

هر كدام از اين مصالح داراي محاسن و معايبي مي باشند           . اسـتخوان بندي گلخانه را مي توان از چوب ، آهن و يا آلومينيوم ساخت              

بعالوه قابليت هدايت حرارت در آن زياد و . لي نياز به هزينه هاي گزاف دارد بديـن ترتيب كه آهن داراي استحكام بيشتري بوده و       

انقـباض و انبساط حاصل از تغيير درجه حرارت خصوصاً در زمستان و در گلخانه هايي كه خوب نصب نشده اند موجب شكستگي               

 . تعدادي از شيشه ها ميشود

 هاي اصلي و فرعي آن مي باشد تا ضمن استقامت كافي باعث             آن چـه كـه در اسـكلت يـك گلخانـه مطـرح اسـت فاصله بين تيره                  

چـنانچه در اسكلت گلخانه چوب به كار ميرود بهتر است كه از چوبهاي مقاوم و خشك استفاده                  . كـاهش نـور در گلخانـه نگـردد          

ه به مواد نفتي كه به      چوبهاي آغشت . شـود تا عوامل جوي و تغييرات آب و هوا و رطوبت داخل گلخانه به آن كمتر لطمه وارد آورد                   

جوهر قطران ، پنتا كلروفيل و جيوه توليد بوهاي زننده اي           . رشـد و نمو گياهان و عمر پالستيكها آسيبي نرسانند ايده آل خواهد بود             
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 و يا محلول دو درصد Wolman Saltsبراي آغشته كردن تخته هاي گلخانه محلول . ميكنـند كـه بـراي رشـد گياه مضر است     

 . مناسب مي باشدنفتانات مس 

 

 : انواع پوششهاي گلخانه 

براي اين . ديـوار يـك محيط بسته كه در آن نبات پرورش داده مي شود بايد از موادي باشد كه نور بتواند از آن به داخل نفوذ كند          

 . كار امروزه از پالستيك و شيشه استفاده مي كنند 

 :شيشه 

به علت زياد بودن وزن شيشه و .  براي پوشش گلخانه استفاده فراواني داشته است شيشـه يكـي از مـوادي ميباشـد كـه از ادوار قديم          

جلوگيري از شكستگي ، عرض شيشه را در رابطه با ضخامت آن سنجيده بدين معني كه از شيشه هائي با ضخامت كم در عرضهاي                   

 . كم استفاده ميشود

 :پالستيك 

. ميتوان از پالستيكها به عنوان پوشش گلخانه نام برد          .  گلخانه محسوب ميشود      بعد از شيشه يكي از مهمترين و گرانترين پوششهاي        

نفـوذ نـور از پالسـتيكها در مقايسـه بـا شيشـه معمـوالً كمتر ولي انتشار نور بيشتر خواهد بود كه به همين جهت گياهان مي توانند از                             

سبك بودن ـ كم خرج بودن ـ نرمي و تغيير شكل   : پالسـتيك داراي محاسـني مـي باشد از قبيل         . كيفيـت خوبـي بـرخوردار باشـند         

 . . .  .پذيري و 

 : پالستيكها به دو دسته تقسم مي شوند 

A  .  پالستيكهاي نرم:  

ايـن پالستيكها به دليل مقاومت كم در مقابل فاكتورهاي كليماتيكي اغلب در گل خانه هاي موقتي و يا در مواقع ضروري به عنوان                        

اغناپذير  (  PVC) ارزانترين و كم دوام ترين ( پلي اتيلن : انواع مختلف آن عبارت است از . قرار مي گيرندپوشش مورد استفاده 

  . Tenite و Polyvinyl flouride ـ )استحكام بيشتر (  ـ پلي استر )ـ قابليت ارتجاعي آن كمتر از پلي اتيلن 

B .  پالستيك هاي سخت: 
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فايبر گالس ـ   : انواع مهم آن عبارتند از      . كمـي داشـته و دوام آنهـا بيشـتر از نوع نرم مي باشند                 ايـن پالسـتيكها قابليـت اغـناپذيري         

 اكريليك 

تـا قـبل از پـيدايش پالستيك و استفاده از آن به عنوان پوشش گلخانه معموالً گلخانه ها به صورت يك                  : اشـكال مخـتلف گلخانـه       

 . حهاي ديگر توجه ميشدطرفه ، دو طرفه و يا مسطح بودند و به ندرت به طر

 : اشكال مختلفي كه ميتوان از آنها استفاده نمود به شرح زير است 

A : گلخانه هايي كه به شكل منحني نيستند:  

گلخانه هاي دو طرفه ك سقف اين گلخانه ها از دو سطح متساوي كه با هم         . ايـن گلخانه ها بيشتر به شكل شيرواني ساخته ميشوند           

 كنند تشكيل گرديده و قسمت تحتاني ديوارهاي جانبي آن را بخصوص در گلخانه هاي شيشه اي به ارتفاع             يـك زاويـه درست مي     

cm در اين نوع گلخانه ها بايد از از بكار بردن ستونهاي اضافي خودداري نمود تا عالوه بر                 .  از آجر يا سيمان مي سازند        ٧٥ و   ١٧٥

. ز سايه كردن جلوگيري و در رفت و آمد داخل گلخانه مانعي بوجود نيايد             ايجـاد يك نظم خوب در بسترهاي كاشت و سكوها ، ا           

 . مسئله مهم در اين نوع گلخانه ها زاويه شيب سقف آن است كه در نفوذ نور به داخل گلخانه مؤثر ميباشد

 :انواع مختلف اين گلخانه ها عبارتند از 

 Truss rafters ـ ٣  Seisscrs Truss ـ ٢   A  ـ Frame ـ ١

 :گلخانه هاي يك طرفه 

.  بـرخالف گـل خانـه هـاي دو طـرفه از يـك سـقف رو بـه جـنوب تشـكيل شـده و ديـوار شمالي آن را از سيمان و آجر ميسازند                                     

ديوار . ديوارهـاي شـرقي و غربـي كه در ورودي روي يكي از آنها نصب ميشود ممكن است كامالً و يا نصف از آجر ساخته شود                           

 .  شمالي است جنوبي كوتاهتر از ديوار

  :گلخانه هاي نيمه دو طرفه 

 . اين گلخانه ها شيب گلخانه هاي دو طرفه هستند با اين تفاوت كه سقف آنها از دو سطح شيب دار نامتساوي تشكيل شده است 

B :  گلخانه هاي منحني شكل:  
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 بسيار زيبايي ميباشند كه اخيراً توسعه فراواني غالـباً در پوشش اين نوع گلخانه ها از پالستيك استفاده مي گردد داراي شكل ظاهري        

  Dome ـ ٣  Gotich arch ـ ٢  Quonset ـ ١: پيدا كرده اند انواع مختلف آن عبارت است از 

C :  ساير طرحهاي گلخانه 

ا دو اليه  :گلخانه هاي دو جداره    ي

داشته كه نتيجاً در حرارت و رطوبت گلخانه اثر         حـرارت نـزديك پوشش گلخانه ها معموالً با تغييرات درجه حرارت محيط نوسان               

بـراي حفـظ درجـه حـرارت داخل گلخانه بويژه در گلخانه هائي كه نباتات آن نياز به درجه حرارت و رطوبت                       . خواهـد گذاشـت     

انه به حداقل   نسبتاً ثابتي دارند الزم است ترتيبي اتخاذ شود تا ضمن ممانعت از تاريكي گلخانه تماس بين هواي خارج و داخل گلخ                    

بـراي اين منظور پوشش ديگري را با فاصله مناسب از پوشش اوليه گلخانه در سر تا سر سطح جانبي و سقف مي كشند كه                         . برسـد   

هواي بين دو جدار رل يك نوع عايق را بين دو هواي متفاوت             . بديـن ترتيـب گلخانـه بـه يـك گلخانـه دو جـداره تبديل مي شود                   

 .  ميكند داخل و خارج گلخانه بازي

 نور و اهميت آن در گلخانه 

نـور يكـي از فاكـتورهاي مهمي است كه اگر هنگام احداث گلخانه به آن توجه نشود كمبود آن تنها با ايجاد نورهاي مصنوعي كه                          

 . متضمن پرداخت هزينه هاي گزافي ميباشد جبران پذير خواهد بود 

 

 : اثر نور در گياه 

 ميلي ميكرون مي باشد به سطح              ٣١٠ ـ  ٢٣٠٠يد ناشي مي شود فقط بخشي كه طول موج آنها بين  اشـعه هاي مغناطيسي كه از خورش      

 . زمين برخورد مي كند 

مكانيزم فتوكنترل تنظيم   . تا آنجا كه به نباتات مربوط ميشود نور حداقل با دو نوع پديده فتوكنترل و فتوسنتز در گياه دخالت ميكند                     

 و واكنش هاي داخل نباتات از قبيل جوانه زدن بذور ، رشد طولي ساقه و شاخه ها مي باشد كه به ميزان كمي از       كردن اغلب اعمال  

مكانيزم فتوسنتز تهيه مواد غذايي است كه به طور كلي تمام طول موجها را مورد               . انـرژي در طـيفهاي قرمز و مادون قرمز نيازمندند           

 . ي در آن خيلي مؤثر است استفاده قرار داده ، طيفهاي قرمز و آب
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 . مقدار نوري كه در اختيار گياهان قرار مي گيرد بستگي به جهت ، شكل و نوع پوشش گلخانه دارد

نـباتات بـراي رشد و نمو خود احتياج به نور مخصوصاً نور سفيد كه از اختالط چند رنگ اصلي بدست مي آيد دارند و آن را فقط                            

از موادي كه نور را از     . كه نور از آن عبور نمايد ميتوان در اختيار گياهان يك گلخانه قرار داد               بـا انـتخاب پوششـهاي كامالً شفاف         

اشعه هاي گوناگوني كه هر يك در مراحل مختلف اثرات خاصي روي رشد گياه              . خـود عـبور مي دهند شيشه و پالستيكها هستند           

پوششهاي مختلف در نگهداري تشعشعات نور آفتاب كه . مي نمايند   دارند بعد از برخورد به پوششهاي گلخانه به يك اندازه عبور ن           

 :  به شرح زير گزارش شده است Hanson ) ١٩٦٣( در شب از دست ميرود يكسان عمل نكرده و مقادير آن توسط 

  % ٢٦و پلي اتيلن %  ٦٣ ـ پلي استرن %٨٧ ـ پلي استر %٩٠ ـ پلي ونيل %٩٣شيشه 

ا شكل گلخانه   : برابطه نور 

فـوذ نـور و پخش آن در داخل گلخانه به شكل آن بستگي دارد بنابراين الزم است در مناطقي كه آفتاب كم است براي استفاده از          ن

با مطالعات انجام شده مشخص گشته كه گلخانه ها با سطح منحني بيشتر از ساير اشكال                . حداكـثر نـور بـه طـرح گلخانه توجه شود            

 .  مي دهند گلخانه نور را به داخل خود عبور

ا جهت گلخانه  :رابطه نور    ب

جهـت يكـي از عوامـل مهمـي اسـت كه در نفوذ نور خورشيد به داخل گلخانه دخالت داشته و در رابطه با عرض جغرافيايي منطقه                            

بـا بررسـي هاي انجام شده مشخص شده كه گلخانه هاي گنبدي شكل در هر عرض جغرافيايي و در سر تا سر                   . متغـير خواهـد بـود       

 . سال نور بيشتري را در مقايسه با ساير گلخانه ها از خود عبور مي دهند 

  :اثر طول روز در گياه

را بر » روشنايي «  نـباتات نسبت به زمان تابش نور واكنشهاي متفاوتي دارند كه اين واكنش در گلها مشخص تر است اثر طول روز                   

روز : ر كلي هر گياهي را مي توان در يكي از سه طبقه فتو پريودي قرار داد          به طو . رشـد گياه بويژه گل دادن فتو پريدويسم گويند          

 بلند ـ روز كوتاه ـ روز بي تفاوت 

  :گياه روز بلند 
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 ساعت  ١٢وقتـي طـول روزهـا بلـندتر از حداقـل بحرانـي نوع آن گياه بشود گل ميدهد مثالً طول بحراني روز براي اسفناج و شبدر                            

 . ساعت بيشتر باشد ١٢كه طول روز از است يعني وقتي گل ميدهند 

  :گياه روز كوتاه 

 ساعت است يعني فقط     ١٢طـول روزها كوتاهتر از حداقل بحراني براي نوع آن گياه باشد مثالً فرفيون ها كه طول بحراني روز آنها                     

 .  ساعت به آنها برسد ١٢هنگامي گل ميدهند كه نور كمتر از 

 

 :گياه روز بي تفاوت 

 . ظر گرفتن طول روز گل ميدهند  بدون در ن

در گذشته تنها منبع نور براي گياهان را استفاده از نور خورشيد مي دانستند ولي با پيشرفت نور مصنوعي بشر توانست يكي ديگر از                        

در منازل از نور مصنوعي در گلخانه ها ، آزمايشگاه ها ، اطاقها و   . فاكـتورهاي اصلي رشد را تا حدودي تحت كنترل خود درآورد            

 . براي توليد گل و گياه استفاده ميشود 

 تهويه ، حرارت و خنك كردن گلخانه

از عوامـل مهـم رشـد و نمـو نـبات در داخل گلخانه حرارت مناسب و تهويه ميباشد كه در زمستان توسط سيستمهاي حرارتي و در                            

از فصول سال غير از تابستان احتماالً نياز به تهويه و  چون در بعضي    . تابسـتان بـا دسـتگاههاي خنك كننده و تهويه قابل تنظيم است              

لذا الزمه مشخصات هر نوع گلخانه مجهز وجود دستگاههاي حرارتي ، خنك كننده و تهويه               . خـنك كـردن گلخانـه خواهـد بـود           

 و استفاده نصب و تنظيم دستگاههاي حرارتي و تهويه. جهـت كنـترل درجـه حرارت و تنظيم رطوبت در تمام فصول سال مي باشد             

از آنهـا با شكل يك گلخانه ، طرح داخلي آن و همچنين نوع موادي كه در آن بكار مي رود ارتباط داشته كه الزم است همزمان با        

 . ساختن هر گلخانه دقيقاً مورد توجه قرار گيرد 

تز ، كنترل درجه حرارتهاي باال و       مقصـود از تهويـه مبادـله هـواي داخـل و خارج گلخانه ، تهيه كربن ، دي اكسيد الزم براي فتوسن                      

تهويه گلخانه ممكن است بطور اتوماتيك انجام شده كه در اين صورت صرف نظر از كاهش هزينه                 . متعادل كردن رطوبت ميباشد     

در . هاي كارگر ، تهويه به طور يكنواخت انجام شده و درجه حرارت گلخانه كه براي رشد و نمو حائز اهميت است ثابت مي ماند                   
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برخي از . غـير ايـن صـورت مرتـباً هـواي گلخانـه كـم و زيـاد شده و هيچ گياه گلخانه از هواي يكساني برخوردار نخواهد گرديد                          

 :روشهايي كه در تهويه گلخانه بكار ميرود عبارتند از 

 . . .  . و Exhaust ـ Fan ـ ٣  Vents ـ ٢  Fanjet ـ ١

 : تشكيالت و نيازمنديهاي گلخانه 

مورد بررسي قرار   . . . .  گلخانه هاي بزرگ الزم است اطاق تكثير ، اطاق پرورش ، موقعيت سكوها و بسترهاي زميني                  بـراي ساختن  

در صورتي كه هدف تكثير و . گرفـته سـپس بـر اسـاس نـوع نباتاتـي كه در آن پرورش داده مي شود اقدام به احداث گلخانه نمود             

زرگ باشد بهتر است كه گلخانه را به قسمتهاي متعددي متناسب با هدف ، نوع و                پـرورش نباتات گوناگون در داخل گلخانه هاي ب        

تعـداد نـباتات تقسـيم كرد تا بتوان احتياجات آنها را از نظر درجه حرارت و يا ساير فاكتورهائي كه براي همه گياهان يكسان نيست          

 . فراهم نمود 

موالً يكپارچه احداث نموده ، بوسيله ديوارهائي آن را از يكديگر مجزا      بـه منظور استفاده از حداكثر زمين گلخانه هاي بزرگ را مع           

ايـن گلخانه ها گر چه مخارج كمتري در مقايسه با انواع ديگر دارد ولي ديوارها تا حدودي در گلخانه سايه توليد مي                 . مـي نمايـند     

اين گلخانه ها را معموالً بوسيله پياده روهاي         . در گلخانـه هايـي كـه بـا يكديگـر فاصله دارند تهويه بهتر صورت مي گيرد                 . نمايـند   

 . سرپوشيده اي به يكديگر متصل مي نمايند تا كارگران موقع كار هيچ گونه تماسي با خارج نداشته باشند 

 :آب و آبرساني در گلخانه 

ود زيرا خواص گلخانه     بـه مـنظور احـداث گلخانـه مخصوصـاً گلخانـه هـاي تجارتي بزرگ بايد مقدار و نوع آب منطقه مطالعه ش                       

فراهم نمودن كليه فاكتورهاي مربوط به رشد و نمو نباتات است و آب يكي از عوامل اصلي رشد مي باشد نمي تواند در گلخانه ها                         

 .  قرار گيرد »خشكسالي « تابع شرايط خاصي 

 امالح موجود داخل آب به مرور زمان        در آنجا شرايط ويژه اي حاكم ميباشد ،       . آبـياري در گلخانـه ها داراي اهميت بسياري است           

موجب مسدود شدن لوله ها شده و يا در اثر پوسيدگي بعضي از نقاط ، سوراخهائي در لوله هاي آب ايجاد مي شود كه ضمن تلف              

ري بايد  لذا لوله هاي آبيا   . شـدن مقـدار زيـادي آب چنانچه اين پوسيدگيها نزديك بستر نباتات باشند گياهان را از بين خواهند برد                     

 . هر چند مدت يكبار دقيقاً بررسي شده در صورتي كه نواقصي مشاهده شد بالفاصله مرتفع گردد 
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يكـي از مـوارد قـابل توجهـي كـه در آبـياري گلخانـه بـايد رعايت شود اجراي روشي است كه بتوان با كمك سيستم هاي آبياري                    

كه الزمه آن تهيه مقدمات اوليه از قبيل تانك و غيره ميباشد كه بايد              كودهـاي مـايع را در سـطح گلخانـه در اختيار نباتات قرار داد                

ضد عفوني لوله هاي آبياري با محلولهاي شيميايي يكي ديگر از مسائل مهمي             . نسـبت به نصب آن توأم بايستيم آبياري اقدام گردد           

ستيكي به منظور آبياري به كار رفته ضد      در سيستمهائي كه لوله هاي پال     . اسـت كـه در هـر نـوع سيسـتم آبياري بايد صورت پذيرد                

عفونـي بـا نجاز ممكن است موجب نرمي و يا طويل شدن لوله ها گردد كه در اثر تماس با هر چيز سنگيني از فرم اوليه خود خارج                    

 . گردد 

 :متدهاي مختلف آبياري 

اهان در يك مرحله نسبت به آبياري تك تك  در سـالهاي اخـير روشـهاي آبياري تغييرات بسيار نموده و آبياري مجموعه اي از گي            

آنها به طور جداگانه متداول گرديده است بزرگترين مزيت سيستمهاي مدرن آبياري در مقايسه با آبياري دستي كارآئي فوق العاده                   

 . ، بخش يكنواخت آب و هزينه كم آنها از نظر نيروي انساني ميباشد 

ور صحيح و متناسب با گلخانه عالوه بر حذف مشكالت آبرساني و هزينه هاي كارگر               بـا اسـتفاده از سيسـتمهاي مدرن آبياري به ط          

 . در ميزان مصرف آب صرفه جوئي به عمل خواهد آمد 

ا شلنگ  :آبياري    ب

ر در  اين آبياري يكي از ابتدايي ترين و متداولترين روشهاي آبياري كه با وجود دارا بودن معايبي از قبيل نياز به كارگر و وقت بيشت                       

 . اغلب گلخانه ها از آن استفاده ميشود آبياري با شلنگهاي دستي ميباشد 

 :آبياري قطره اي 

 .  يكي ديگر از روشهاي آبياري نباتات گلخانه اي آبياري قطره اي ميباشد كه به دليل محاسن آن مورد توجه قرار گرفته است 

 : تعيين مقدار آب مورد لزوم در گلخانه 

گياه را آب تشكيل داده ، در حالي كه مقدار آبي كه گياه جذب مي نمايد خيلي بيشتر است زيرا نباتات مقداري               وزن   % ٩٠حـدود   

آزمايشات نشان داده است مقدار آبي كه روزانه به وسيله . آب در اثـر تبخـير و تعـريق از سـطح بـرگها و سـاقه هـا از دست ميدهند              
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ميزان تبخير آب از سطح خاك بستگي به درجه         .  برابر وزن آنها ميباشد      ٢حدود  تبخـير و تعـريق برخـي از نـباتات از دست ميدهد              

 .حرارت ، نوع خاك ، جريان هوا ، رطوبت خاك و هوا و سطحي از خاك كه در مقابل نور آفتاب قرار ميگيرد دارد 
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