
 به نام خدا

   كليات 

 : مقدمه

هاي قديمي، به شكل گل و گلدان، به آپارتمان ها، كوچ كرده و  سالهاست كه باغچه هاي كوچك حياط
اما آمــوزش الزم بــراي       . تقاضا براي ايجاد فضاهاي سبز كوچك در محيط هاي بسته، گسترده و وسيع شده است                      

اگـر راه پـرورش و رشـد دادن و بـه گـل                  . نگهداري آنها نتوانسته است خود را با اين گستردگي هماهنگ ســازد                
نشاندن گياهان سبزي را كه خريداري مي كنيم نياموخته باشيم، جز اينكه شاهد نابودي لحظه بـه لحظــه و انهــدام          

گياه آپارتمـاني را بــه تصــوير و تعريـف              100در اين مجموعه     . زيبايي گياهانمان باشيم، چاره اي نخواهيم داشت             
تا با كمك كالم و تصوير، فرهنـگ نگهـداري                . كشيده ايم و مشكالت پرورش و تكثير آنها را از نظر گذارانده ايم              

 .گل و سبزه را غني تر كرده و به دوستداران اين موجودات سبز و زيبا و رنگين ياري برسانيم
بايـد قبـل از      . براي اينكه در پرورش گياهان مورد عالقه خود موفق بوده و از نگهداري آنها لــذت ببريــد            

خريد، در جه مهارت خود را در پرورش گياهان ارزيابي كنيد و شــرايط نــور، درجـه حـرارت و رطوبــت محــل                                
تــا گلـدان مناســب را بــه شـما            . زندگي خود را به خاطر بسپاريد و كليه اين شرايط را به فروشنده گوشزد نماييد                      

گام            . يادتان باشد تعويض گلدان را فقط براي گياهان سالم انجام دهيد                  . معرفي نمايد    چون شوك وارده به گياه، هن
در صورتي كه كليه شرايط محيط مورد نياز گياه فراهم باشد،              . تعويض، ممكن است منجر به خشك شدن آن شود         

پيشـگيري از آلودگــي و      . عوامل بيماريزا اگر هم پيرامون گياه وجود داشته باشند، قدرت فعاليت نخواهند داشــت                     
دقت كامل قبــل از خريـد و بازرســي مرتـب گياهـان                 . بيماري گياهان خيلي ارزانتر و ساده تر از درمان َآنها است                   

سعي كنيد در حد رفع نيازهاي خود، براي تكثير و ازدياد گياهان، اطالعات                      . شانس آلودگي آنها را پايين مي آورد          
الزم است به اين نكته هم توجه كنيد كه دليل عمده بي طراوتي گياهان زينتي خانگي، عــدم                      . الزم را كسب نماييد   

 .اطالع پرورش دهندگان از نياز آبي آنهاست
دوسـتداران گـل       . آبياري از اساسي ترين عوامل در بقاء و رشد گياهان و مهمترين تركيب وزن آنان است              

و . و گياه خانگي در صورت اطالع داشتن از نياز آبي گياهان، در امر نگهداري و پرورش آنها موفق تر خواهد بود                       
همچنين خاك مورد نظر بريا پرورش گياهان زينتي از نظر فيزيكي و شيميايي حائز اهميت است، خاك مطلــوب،                                   

هرگـز  . خاكي است كه ريشه بتواند بهترين توسعه را در آن داشته باشد و آب اضافي به راحتي از آن خارج شـود                        
خاك برگ و خاك چمن در كنار خاك باغچه تركيب جالب                  . از خاك باغچه به تنهايي براي گلدانها استفاده نكنيد               

 .توجهي است
 زمان تكثير 

تكثــير ميشـوند ، ولـي        در طـول سـال    ) به وسيله تجارت كنندگان گل و گياه   ( گرچه بسياري از گياهان     
پرورش دهندگان تجاري گــل و گيـاه از            . بهترين زمان براي تكثيرگياهان در منزل، فصول بهار و تابستان مي باشد                    

  آنها عوامل موثرمحيطي ماننددما، رطوبت وحتي ميزان نــور            .روشهاي مصنوعي براي تكثير گياهان استفاده ميكنند             

در طول روز را به صورت مصنوعي كنترل مي كنندد و فصل بهار و تابستان، به دليل باالتر بودن درجـه حـرارت،                             
يا باال رفتن ميزان نور و افزايش ساعات روشنايي روز، شرايط طبيعـي مناسـبتري جهـت انجـام                               ثبوت بيشتر دما    

الزم به ذكر است كه تنها ريشه دهي يا تكثير گياه مد نظر نيست بلكه به وجود                          . عمل تكثير خانه فراهم مي سازند         
 .آوردن گياهي سالم با ظاهري خوب ومرتب اهميت دارد



مقاومت گياه را در مقابله با بيماريها و شرايط دشوار محيطـي               )بهار و تابسنان(تكثير گياه در زمان مناسب
. باال مي برد و برعكس، تكثير گياهان در زمان نامناسب و با تاخير، باعث بروز مشكالتي براي گيــاه خواهـد شـد                                

حتي گياهي كه ديرتر از فصل مناسب تكثير شده و ريشه دهي موفقي داشته است، گياه سالم و نيرومندي نبوده و                                 
پايين آمـدن دمـا ، آبيـاري        : در مقابل آفات و بيماري ها بسيار حساس است و در شرايط محيطي نا مناسب مانند                    

 .بيش از اندازه و تغييرات دماو يا حتي جريان باد به سرعت پژمرده شده و از بين مي رود
سيار مهـم                      بايد گفت كه عالوه بر زمان مناسب، انتخاب گياه سالم و نيرومند نيز تكثير موفق يــك گيــاه ب

هر گز گياهي ضعيف و بيمار را براي تكثير انتخاب نكنيد و تالش كنيد گياه منتخب شمال از هر نظر سالم                                   . است
اگر گياه انتخابي بيمار و ضعيف است، بهتر است پيش از انجام عمل تكثير ،                     . و بدون عيب و عاري از آفات باشد         

زيرا گياهاني كه طي تكثير معالجه مي شوند معموال بسيار              . نسبت به رفع آفت يا بيماري و ضعف گياه اقدام كنيد               
 . بيشتر از زماني كه در حال رشد فعال هستند، مستعد آسيب مي باشند

لوازم و تجهيزات هر چند به سادگي و تنها با استفاده از يك شيشه معمولي پــر از آب گياهـاي را تكثيـر                             
خوشـبختانه   .كرد، ولي براي تكثير گياهان مختلف، بايد لوازم مورد نياز و يا روشهاي متفـاوت تكثـير را بشناســيد                      

ــ                      ي مـي توانيـد از يـك          ابزارهاي موجود براي قلمه زني ، براي عمل تكثير تيز مناسبند و عالوه بر چاقوي قلمه زن
اين عمل به ظرافت     (استفاده كنيد    چاقوي ظريف جراحي نيز براي قلمه زني حساس كه نياز به دقت بيشتري دارد                 

داشتن ابزار مناسب و تيز كليد موفقيـت در عمـل تكثـير اسـت و مــي                    .) پيوند بافتهاي ظريف بدن جراحي است          
. توانيد عالوه بر قيچي ميوه چيني از يك قيچي محكم و تيز خانگي نيز بـراي انجــام عمـل تكثـير اســتفاده كنيــد                                 

تا جايي كــه مـي       . همچنين داشتن يك قيچي باغباني بزرگ و محكم براي قطع شاخه هاي بزرگ ضروري است                            
توانيد سعي كنيد كه از قيچي هايي كه يك تيغه برنده دارند استفاده نكنيد، زيرا باعث له شدن بافت قلمه مي شود                              

بنابراين بهتر است براي قلمه گيري از قيچــه هـايي كــه                 . و امكان نفوذ بيماري و آلودگي به گياه افزايش مي يابد                   
داراي دو تيغه برنده هستند يا از قيچي هاي داراي يك تيغه كه عمل برش را يه سمت يك بازوي ثابت انجام مي                         

يكي ديگر از وسايل مورد نياز در قلمه زني ، قطعه چوب ميله مانندي اسـت كــه بــراي حفــر                                . دهند استفاده شود  
اين وسيله باعث آساني عمل كشت شده و از              . چله جهت كشت قلمه يا نشاء در خاك مورداستفاده قرار مي گيرد                   

اســتفاده  . بروز صدمات احتمالي در بافتهاي نرم و گوشتي و با ريشه هايي مانند بنفشه آفريقايي جلوگيري مي كند                     
از ميله چوبي باعث مي شود، هورمون عامل ريشه زايي از انتهاي ساقه پراكنده نشده و عمل كاشـت بهـتر انجـام                                 

و يــا نيـم     ) براساس قطــر دهانـه    (سانتيمتري 13و   11 9و   6عالوه بر انتخاب گلدان مناسب در اندازه هاي             . شود
سانتيمتر و يا ظرف مسطح مناسب ، مفيدترين وسيله براي تكثير ، دستگاه گرما زاي تكثير                             14گلدان با قطر دهانه      

البته اين دستگاه نيز، مانند ديگر دسـتكاههاي            . است كه در داخل آن گلدانها و سيني هايي براي تكثير وجود دراند                
مصنوعي تكثير وهمچون سيستمهاي آب فشاني خودكار، گران است و اسـتفاده از آن مسـتلزم داشـتن اطالعـات                               
كافي است، بنابراين بهتر است پيش از صرف هزينه هايي براي خريد اينگونـه دسـتگاهها ، مهارتهــا و تجربيــات                              

 .خود را افزايش دهيد
كيسه پالستيكي شفاف، تنگ شيشه اي دهان گشاد و يا تكثير كننده هاي پالستيكي شـامل ســيني بـذر و                               
پوشش پالستيكي كه داراي منافذ ساده براي تصفيه هواست از ديگر لوازم تكثيرهستند كه محيط كنــترل شــده اي                           

 . رابراي عمل تكثيربه وجود ميĤورند

شايد يكي از اساسي ترين ومتداولترين روشها براي نگهداري رطوبت وباال بردن رطوبت مورد نياز قلمه،                      



از روكشهاي شفاف نايلوني باشد كه براي ايجاد فضاي مناسب و جلوگيري از تماس روكـش بــا قلمــه ،                         
چوب پنبه هايي قرار گرفته انــد ويــا ســيمهاي محكــم          ) باالي ميله (مي توان از ميله هاي چوبي كه در انتهاي آنها            

 .فلزي كه به صورت حلقه خم شده اند، استفاده كرد
شـبيه   . وسيله مناسب ديگر كه براي تنظيم رطوبت مورد نياز گياه به كار مي رود، اسپري ضد تعرق است                           

به دليـل از دســت دادن آب          (به آنچه براي درخت كريسمس استفاده ميشود تا از پژمردگي و در نتيجه افتادن كاج                        
اگرچه كاري اساسي نيست و لي براي گياهــاني كــه نســبت بــه از دســت دادن آب                     . جلوگيري كند  ) در اتاق گرم    

 . حساسند، مي توان از اين روش استفاده كرد

آبپاشها و آبفشانهاي دستي كوچك نيز براي كاهش تعرق، مي تواننـد در بعضــي از گياهــان ماننـد بنـت                            
 .القنسول مفيد باشند

عمــل تكثيــر     پودر هورمون ريشه زايي با تحريك ناحيه برش ساقه در سرعت بخشيدن به ريشـه زايـي                         
و براي اين منظور ، انتهايي قلمــه هـا را در پـودر فــرو بــرده و سـپس اقـدام بــه كاشـت آنهـا                                 .بسيار موثر است      

دستورالعمل هاي زيادي براي تهيه انواع كمپوســت وجوددارنـد ولـي بهــتر اسـت از خاكهـاي آمـاده شــده                              .كنيد
مخصوص استفاده كنيد، زيراامكان دارد مخلوط خاكي كه خودتان آماده مي كنيد، از نظر درصد تركيب كود و يـا                               

چنانچه كمپوست مخصوص بذر يا قلمه مناسب جوانه زدن بذرها و موثـر               . مواد مكمل، مناسب عمل تكثير نباشد      
براي رشد قلمه ها است، براي گياهاي گوشتي و كاكتوسها نيز كمپوست ويــژه وجـود دارد و كمپوســت گلدانـي                              

 .باپايه پيت بهتر از كمپوست با پايه خاك سنگين سبب گسترش سيستم ريشه اي فيبري مي گردد
اســتفاده از ژل      . ژل ريشه زايي، مخلوط با آب ياكمپوست نيز در تسريع عمــل ريشـه دهــي موثـر اســت                        

مخصوص ريشه زايي براي تكثير بسياري از گياهاني كه در محيط آبي يا ژالتيني داراي ريشه ميشوند موثر بوده و                        
وسيله مهم ديگر درعمــل تكثـير دماســنج اســت كــه              .مي توان آنها را پس از ريشه دهي به داخل خاك منتقل كرد                  

 .بااستفاده از آن مي توان درساعات مختلف، دماي محيط گياه راكنترل كرده و ثابت نگاه داشت
تا جايي كه مي توانيد لوازم به عمل تكثير را از دسترس كودكان دور نگاه درايد، حتي كيسه هاي نايلوني                              

 .كه از منظر شما بي خطر هستند، مي توانند براي كودكان خطر ساز باشند
 عوامل موثر محيطي 

در عمل تكثير، كنترل محيط از اطراف بذري كه جوانه زده ، قلمه اي كه ريشه داده و يا گياهي كه پيونــد                             
 .زده شده است، بسيار مهم و ضرورري است

 دما 

دماي مناسب براي رشد و تكثير گياه بسيار مهم است، اما مهمتر آن است كه بتوان دماي مورد نيــاز گيــاه                        
را در تمام ساعات شبانه روز، ثابت نگاه داشت، تغييرات دما خصوصا در مراحل اوليه تكثير،مشكالت فراوانـي را                       

اواخر بهار و اوايل تابستان، به دليل هواي مناسبتر، بهترين زمان براي تكثــير گياهـان در خانــه                       . ايجاد خواهد كرد   
زيرا زماني كه افراد     . (است، ولي در فصول سرد، از اواخر پاييز تا اوايل بهار، دما ي داخل خانه مرتب تغيير ميكند                       

منزل در حال فعاليت هستند، خانه را كامال گرم مي كنند، ولي در شب هنگام به خواب ميروند، هــواي سـاختمان                             
 ).رو به سردي مي رود

البته در بسياري از گياهان تغيــيرات          . موفقيت در تكثير گياهان، بستگي به كنترل صحيح تغييرات دما دارد                   
دما آنچنان اهميت ندارند و مشكلي ايجاد نمي كند و تنها با قرار دادن گياه در موقعيت مناسـب و كنـترل آن مــي                              



درجـه   80توان به يك تكثير موفق رسيد، ولي بعضي از گياهان براي ريشه دهي نياز به دماي بـاال ماننــد                  
دستگاههاي گـرم      درجه سانتيگراد دارند و ايجاد چنين دمايي ممكن است مشكل باشد و بايد از                     27فارنهايت يا    

كننده مانند بخاري و يا دستگاه گرما زايي تكثير استفاده كرد و يا محل و موقعيتي را نزديك به دستگاه بخوري كه                  
. تر است استفاده درست كــرد        در آنسوخت جامد استفاده مي شود پيدا كرد و يا از زمان مناسب كه هوا بسيار گرم                            

البته براي تكثيرگياهان در منزل، بهتر است مكان مناسبي را كه بتوانـد نيازهـاي دمـايي گيــاه را بـه طـور طبيعـي                                 
 .برآورده سازد، پيدا كنيد

شما مي   . درجه سانتيگراد گرمتر از هواي اطراف گياه باشد            3تا   2محل گفته شده بايد داري خاكي حدود         
توانيد براي كنترل درجه حرارت ، از يك دما سنج كه باالترين و پايين ترين دما را نشان مــي دهــد، نــيز اسـتفاده                                  

 .كنيد وبهترين مكان را براي تكثير گياه در خانه به وجود آوريد
 رطوبت

عامل مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرا گيرد، تامين رطوبت موردنياز گياه است، بــه ويــژه آن دســته از                         
 .گياهاني كه داري برگهاي باريك بوده و آب خود را در هواي گرم وخشك سريعتر از دست مي دهند

در گياهـاني ماننــد كــاكتوس و       .تمام گياهان مقدار زيادي از آب خودرا طي عمل تعرق از دست ميدهنـد                       
ديگر گياهان گوشتي و بعضي از گياهان با برگهاي انبوه و ضخيم مانند برگ چرميهـا، عمـل تعــرق بــه آهســتگي                          

ولي تعداد زيـادي از       .. انجام ميگيرد، به همين دليل كاهش ميزان آب براي اين دسته از گياهان خيلي جدي نيست                            
گياهان ممكن است عالقمند به تكثير آنها باشيد، به سرعت آب خود را ازدست داده وممكن است خيلـي سـريع                                      

به دو روش   . در قلمه هاي از دست دادن سريع آب، باعث ترك خوردگي و از بين رفتن آنها ميشود              . پژمرده شوند 
 . مي توان از بروز چنين مشكالتي جلوگيري كرد

قلمه هايي را پيش از كاشت مدتي در آب قرار دهيد، بدين طريق قلمه هاي به سرعت آب مورد نيـاز                           : روش اول  
استفاده از ژل ريشه زايي نيز به دليل ظرفيت باالي جذب آبي، ميتوانـد در تـامين آب                       . خود را به دست مي آورند    
 .مورد نياز قلمه موثر باشد

راه ديگر براي كاهش از دست دادن آب در گياه و حفظ شادابي قلمه ها و جلوگــيري از پژمردگـي و                     : روش دوم 
 :چروكيده گي آنها، ايجاد انواع موانع، در باالي سطح برگهاست كه اين عمل به روشهاي زير انجام مي شود

استفاده از مه پاشهاي دستي و پاشيدن آب بر روي قلمه ها كه بيشتر باغبانان و توليـد گننــدگان تجـاري                            
سه          . گل و گياه از اين روش استفاده مي كنند           هــاي پالسـتيكي بـراي حفــظ رطوبــت،             البته در منازل استفاده از كي

شي ازگيـاه                . كاربردي تر به نظر مي رسد      الزم است در زمان مه پاشي تمام سطوح برگها مرطوب شده و هيـچ بخ
خشك باقي نماند، زيرا گياه درحال تكثير، نسبت به خشكي هوا بسيار حساس بوده وبايد هميشه محيـط اطــراف                              

بــار درروز     3تــا  2پاشـي حــداقل     پاشها ولرم باشد و عمل مه    بهتر است آب مورد استفاده در مه    . آن مرطوب باشد   
پاشـي درطــول روزهـاي گـرم          البته بعضي ازگياهان به مقدار رطوبت بيشتري نياز دارنــد و عمـل مـه                   . انجام گيرد  

 .دقيقه يك بار تكرار شود 15الي  10وخشك بايد هر 
استفاده درست از يك آبفشان پالستيكي كوچك دستي در خانه، بسيار سودمند خواهد بـود، اگــر بتوانـد                                

پاشها، مي توانيــد     با استفاده درست و به موقع از مه          . پاشي كنيد   گياه را پيش از پژمرده شدن و بر اساس نياز آن، مه             
 .مناسب ترين محيط رشد قلمه را در منزل فراهم آوريد

به هر حال اگركسي مشتاق بوده و توانايي صرف هزينـه را داشـته باشــد بايــد آگـاه باشــدكه واحـدهاي                             



ميسر نبوده و يك واحد كنترل رطوبت كه بر اســاس              تكثيرمصنوعي فقط با كنترل دماي داخلي ساختمان
شايد آسانترين راه افزايش رطوبت، كاهش از دست دادن آب گياه و يــا              . نيازها برنامه ريزي شده باشد الزم است        

به راحتي مي توانيد بـا اسـتفاده از يــك              . ها باشد    مهيا نمودن محيطي ثابت، ايجاد يك ميكروكليما در اطراف قلمه             
حصار فيزيكي مانند يك گنبد شيشه اي يا كيسه پالستيكي قلمه اي را پوشانده و مقدار كم شـدن آب و رطوبـت                               

 .رادر هواي اطراف گلدان كاهش داده و ميزان رطوبت فضاي محصور را باال ببريد
اسپري ضد تعرق كه بيشتر در گلفروشيها از آنها استفاده مي شود، شبيه به آن چه براي درخت كريسمس                         

جلوگـيري كنــد، بـه     ) به دليل از دست دادن آب درخت در هواي گــرم          (استفاده مي شود تا از افتادن درخت كاچ       
 .كاهش از دست دادن آب در گياه در طي روند طبيعي تعرق كمك مي كنند

استفاده از روكشهاي نايلوني شفاف براي نگهداري رطوبت قلمه ها مفيد است كه اين روش بـه سـادگي                         
براي جلوگيري از تماس كيسه نايلوني با قلمه ها، مــي توانيـد از سـيمهاي پالسـتيكي يــا                             .در منزل قابل اجراست      

يا حلقه خم شده اند و يا ميله هاي چوبي كه درانتهاي آنها چـوب پنبــه هايــي                            Uگالوانيزه ضدزنگ، كه به شكل        
 .براي جلوگيري از پاره شدن كيسه قرار دارند، استفاده كنيد

گاهي كيسه پالستيكي را برداريد، زيرا اگــر        البته گاه . انجام اين روش به سادگي در منزل امكان پذير است             
 . خيلي خيس شده باشد، محيط مناسبي براي رشد و پخش قارچها بيماري زا خواهد بود

براي جلوگيري از انتشار رطوبت به وجود آمده در زير گلدانها، از سيني يا هر وسيله ديگري كه بتوان از                                
آن همچون زير گلداني استفاده كرد، كمك بگيريد، چون قطرات به وجود آمده در زير كيسه پالستيكي بـه پاييــن                          

 .سر خورده و باعث خيس شدن اطراف گلدان ميشوند
 نور

امكان رشد گياهــان بــدون نـور       . عامل كليدي ديگري كه در تكثير گياهاني سالم و شاداب اهميت دارد، نور است                    
عادي                                  . وجود ندارد    عموما گفته مي شود كه نياز نوري قلمه گياهان در حال تكثير نسبت به گياهي كه در حالـت 

نور مــورد           . رشد است يكسان است، اما شايد نياز نوري قلمه ها تا حدودي كمتر باشد                         بنابراين، آگاهي از مــيزان 
 .سعي كنيد ميزان نور مورد نياز براي هر نوع گياه را فراهم آوريد. نياز گياه بسيار مهم است

البته نور زياد    . بعنوان مثال گياهي مانند كروتون يا كديائوم، نسبت به مارانتا به نور بسيار بيشتري نياز دارد                  
ست كــه گيـاه رادر معــرض تابـش                                        حتي در مورد گياهاني كه به طور طبيعي نياز نوري باال دارند، به اين معنــا ني

 .مستقيم نورخورشيد قرار دهيم، زيرا نور مستقيم باعث سوختگي برگهاي قلمه هاي جوان مي شود
اگر در منزل حمامي با گرماي مناسب ونور كافي داريد، ميتواند مكان مناسبي براي تكثير گياهـان باشـد،                                  

نبودن نور كافي باعث ضعيف و علفي شدن قلمـه هـا مـي                  . اما حمام سرد و تاريك براي اين عمل مناسب نيست               
شود و گياهاني كه ساقه هاي نازك و ضعيف دارند، هرگز نمي توانند به گياهي سالم و شاداب مانند پايه مــادري                               

 .تبديل شوند
 روشهاي اصلي تكثير  

گياهان به روشهاي مختلف تكثيرميشوند وشما ميتونيد با مطالعه اين روشها مهارتهاي الزم را براي تكثير                           
هر چند روشهاي اساسي تكثير ساده به نظر مي رسند، اما الزم است پيـش از آغـاز عمــل                   . گياهان به دست آوريد   

 .تكثير، با روشهاي مختلف آن آشنا شده و اطال عات الزم را در اين زمينه به دست آوريد
 بذر



بسياري ازگياهان با اين روش تكثـير مـي شــوند، ولـي بايــد                  .متداولترين را ه تكثير، كشت بذر مي باشد
بدانيد امكان دارد گياهان به وجود آمده از بذر، كامال شبيه به پايه مادري خود نبوده و تنها از نظر ظــاهر، نزديـك                                  

گياهاني كه از كاشت بذر به وجود مي آيند ، معموال بلند تر از گياهان تكثير شـده از طريـق                 . به گياه مادري باشند    
 .قلمه هستند

سيني بـذركاري يــا نيـم گلـدان را از               . وسيله مناسب براي بذر كاري، سيني بذر كاري يا نيم گلدان است                   
ازفشــردن خـاك، خصوصـا زمـاني كــه از            . كمپوست مخصوص بذر يا قلمه پركرده و ســطح آن را صــاف كنيـد                

براي كاشـت بــذرهاي ريـز ماننـد بــذر بگونيـا و اســپور                .كمپوست با پايه پيت استفاده مي كنيد، خودداري نمائيد             
مه پاش مرطوب كنيد يا سيني يا نيم گلدان محتوي بــذر را در ظــرف             سرخس، بايد ابتدا سطح خاك را به وسيله      

آبي قرار داده، تا رطوبت الزم رابه دست آورد و تا زماني كه آب درسطح گلدان ظاهر نشده به اين كار ادامه دهيد                          
بذرهاي ريــز بايــد بـه صــورت تنـك و           . و اجازه ندهيد كه سطح آب به طور كامل از سطح كمپوست باالتر بيايد                  

قبل از كاشت بذرهاي درشت آنها را در آب خيسانده و سپس به خاك انتقال دهيد، سـپس                           . زيگزاگ كشت شوند   
البتــه مراقـب باشــيد كـه        . با مقدار كمي خاك روي آنها را پوشانده و به آرامي با آب پاشهاي كوچك آبياري كنيد                    

يا                         . خاك روي بذر كنار نرفته وبذرها معلوم نشوند               آبياري بعدي ممكن است بوسيله فرو بـردن جزئـي در آب و 
 .بوسيله آب پاش خوب يا مه پاش دستي مناسب صورت گيرد كه در هر حال سطح آب قابل كنترل خواهد بود

 ) نهالهاي بذري(انتقال نشاء ها 

البتــه بايـد   . گلدان انتقــال دهيــد   زماني كه بذر جوانه زده و به اندازه كافي بزرگ شد، مي توانيد آن را به         
مراقب آنها باشيد زيرا جوانه هاي جديد، بسيار حساس يوده و مستعد آسيب ديـدن هســتند و پيـش از درآوردن،                         
كمپوست رابه طور يكنواخت مرطوب كنيد، سپس بذرهاي جوانه زده رابه آرامي از خاك بـيرون آورده و نسـبت                                  

هيچگونــه فشـاري وارد        ضمنا توجه كنيد كه به ساقه هاي حساس و نــازك جوانــه                . به جداسازي آنها اقدام كنيد        
جهت سهولت در عمـل كاشــت، قبـال     .نيايد و براي انتقال آنها به آرامي برگها را بگيريد و سپس آنها رامنتقل كنيد   

آنها قرار دهيد به طوري كه تمامي ريشه هـا كامــال                سپس نشاء ها را داخل       . حفره هايي رادر خاك بوجود آوريد        
بعد از اينكه سطح قرار گرفتن نشاء ها از نظر عمق خاك به درستي تنظيم شـد، بــه آرامـي                           . در خاك قرار بگيرند     

مراقب باشيد فشردن خاك اطراف ريشه ها به             . خاك اطراف ساقه ها را فشار داده تا نشاءها محكم و استوار شوند                     
سپس با آب پاشهاي دستي گياهان آبياري كنيد تاحدي كـه باعــث             . حدي نباشد كه باعث صدمه زدن به آنان شود           

نشاءهاي تازه كاشته شده نسبت به آفات و بيماريهــا               .سست شدن و واژگوني آنها نشود و خاك بيشتر فشرده شود                  
شاهاي بيمـار را                 . حساسند و مكن است تعدادي از انتها به قارچ يا آفات ديگر مبتال شوند                      در اين صورت فــورا ن

 .جدا كرده و باقي را با استفاده از قارچ كش مناسب ضد عفوني كنيد
قلمـه گـيري بــه     . قلمه هاي تكثير گياهان از طريق قلمه بستگي به گياهي دارد كه از آن قلمه تهيه ميشود                           

 :روشهاي مختلف انجام مي شود مانند
 قلمه ساقه اي و قلمه انتهايي ساقه-1

 قلمه پاشنه دار -2

 قلمه برگ و جدا كردن پاجوش -3

ست و                                         شت ش تهيه هر يك از اين قلمه ها بستگي به نوع گياه دارد، بعضـي را مــي تــوان بــا كمـك انگ
انگشتان ديگر چيده و آماده كرد، در حاليكه بعضي ديگر نياز به استفاده از قيچيها ي هرس يـا ابـزار هــاي بـرش                              



 .دارند
اي هستند، تنها تفاوت آنها در اين اسـت كــه قلمـه                    قلمه هاي انتهايي ساقه بسيار شبيه به قلمه هاي ساقه               

 . هاي ساقه بدون جوانه انتهايي بوده و ازقسمت پايين ساقه گرفته ميشودند

و قلمه هاي ساقه اي بوســيله       ) محل اتصال برگ   (قلمه هاي انتهايي ساقه بوسيله برش تميز زير يك گره                  
اگر برش خيلي نزديك به گره بااليي صورت گيرد ممكن اسـت بـراي جوانـه                      . برش در باالي گره تهيه مي شوند        

 .زني مضر باشد و اگر قلمه ها بيش از معمول بلند باشند ممكن است قسمتي از ساقه از بين برود
ستند جداكنيـد                         در زمــان كاشــت    . در زمان قلمه گيري، برگهاي پاييني قلمه را كه حتما زرد و ضــعيف ه

قلمه، نبايد برگهاي پاييني با خاك تماس داشته باشند يا در آن فرو روند زيرا منجر به پوسيدگي برگها شده و اين                                 
قلمه گيري ساقه اي از گياهان بزرگتر نيز به همين روش انجام ميشود كه          . عمل موجب از بين رفتن قلمه مي شود     

در تمام روشهاي قلمه گـيري، بايــد        . يا در كمپوست كاشته شده و يا از طريق خوابانيدن قلمه تكثير پيدا مي كننند             
از قلمه هاي سالم و قوي استفاده كرد و از صدمه زدن به قلمه هاي جلوگيري كرد زيرا بافتهاي صـدمه ديـده يــا                                    

 .خراشيده شده ، خود عاملي براي نفوذ بيماري و آلودگي ميباشند
براي تهيه قلمه پاشنه دار، از ساقه و يا جوانه هاي تازه روييده روي شاخه اصلي اســتفاده مـي شــود، بـه                           

البته سعي كنيد تا كمترين صدمه به شاخه اصــلي         . طوري كه بخشي از بافت شاخه اصلي نيز با قلمه جدا مي شود                
در زمان قلمه گيري دقت كنيد قلمه صدمه نديده و برگهاي كهنه ويا قديمي قسمت پايين آن را پيــش                             . وارد شود   

 . از كشت جدا نكنيد

قلمه هاي برگي ممكن است از برگ كامل و يا قسمتي از برگ، تهيه شده و بر اساس نوع گياه بــه صـور                              
 .مختلف جهت تكثير استفاده شوند

براي قطــع و  . از برگهاي بالغ و سالم كه خيلي پير و ضعيف و بيمار نيستند براي قلمه گيري استفاده كنيد                
 .برش برگها از چاقوي تيز و تميز استفاده كنيد

    پاجوشها

پاجوشها يا پاگياه ها ممكن است به طرق مختلف در قسمت پايه اي گياه و يا حتي در قسمتهاي بااليـي                                 
 )مانند گياه كريپتنتوس. (گياه توليد شوند

البته دقـت كنيــد كــه      .پا جوش را ميتوان از پايه مادري جدا كرده و براي تكثير مستقيما در گلدان كاشت                         
كليد موفقيـت در ايـن         . با ريشه باشند و بهتر است پاجوشهاي سالم و عمودي را براي تكثير انتخاب كنيد                       همراه

 .روش اين است كه هرگز پا جوشهاي خيلي جوان را انتخاب نكنيد و عمل تكثير را دقيق و درست انجام دهيد
 خوابانيدن

دراين روش، ساقه جـوان     .برخي از گياهان مانند كلروفيتوم رامي توان ازطريق عمل خوابانيدن تكثير كرد              
و سالمي را ازگياه مادري انتخاب كنيد و در حالي كه ساقه به پايه اصلي متصل است، آنرا بـه روي ســطح خـاك                                  

دراين روش ساقه جوان، مواد غذايي مورد نياز خود را ازپايه مــادري دريافــت كــرده                       . گلدان ديگري مي خوابانيم      
پس از  . تا زمان ريشه دهي كامل، ارتباط بين ساقه و گياه مادري ادامه دارد                    . ولي مستقال ريشه داده و رشد مي كند           

. ريشه دهي كامل، ساقه جوان را ازپايه مادري جدا مي كنيم تا گياه جوان به طورمستقل به رشد خود ادامــه دهــد                                  
شكل ديگر از خوابانيدن، خوابانيدن هايي است، طوري كه گياه قادر به تكثير در باالي سطح خاك ميباشـد ماننــد                             

وقتي گياه دربخش باالي ناحيه خوابانده شده سيســتم ريشــه اي را بوجــود آورد، مـي      Ficus robustaتكثير



 .توان گياه جديد را ازقسمت زيرين اين ناحيه در پايه مادري بريده و به گلداني مجزا منتقل كرد
   ريشه زايي در آب

. ساده ترين روش قلمه زني كه بسياري از مردم با آن آشنايي دارند قلمه زني يا ريشه زايي در آب اســت                           
البته در بعضي موارد سيستم فيبري ريشه تشكيل شده ، ضعيف و شكننده بوده و احتمــال فسـاد آن وجــود دراد،                                

 .بنابراين در اين روش دقت كافي مخصوصا در زمان انتقال به گلدان و نگهداري قلمه ها صورت گيرد
   ژل ريشه زايي

اين مـاده شــفاف و چســبناك در          . روش موثر ديگر در عمل تكثير موفق، استفاده از ژل ريشه زايي است                      
. خيلي موارد مانند آب عمل مي كند، ولي در محدوده وسيعتري از گياهان عمل تكثير را با موفقيت انجام مي دهد                   

 .البته براي تكثير موفق بسياري ازگياهان بهتر است به روش زيرعمل كنيد
سـپس   .ظرف پالستيكي شفافي را انتخاب كرده و از ژل ريشه زايي پركنيد و با كاغذ آلومينومي بپوشــانيد                         

درايــن روش مـي     .سوراخهايي را روي كاغذ آلومينومي ايجاد كنيد و قلمه ها را داخل ژل ريشه زايي فـرو ببريـد                             
توان رشد ريشه ها را از طريق ديواره هاي شفاف ظرف مشاهده كرد وپس از ريشه دهي و رشد مناسب قلمه ها،                                 

 .آنها را به داخل گلدان منتقل كرد
 پودر هورمون ريشه زايي

شما مي توانيد عالوه براستفاده از ژل ريشه زايي و يا آب، ازپودرهورمون ريشــه زايــي جهــت موفقيــت                         
اين پودر باعث تسريع درعمل ريشه زايـي مــي شـود و چـون داراي                        . بيشتر در تكثير اغلب قلمه ها استفاده كنيد         

 .قارچكش نيز هست، مي تواند از صدمات ناشي ازقارچ زدگي پوسيدگي در عمل ريشه زايي جلوگيري كند
 توجه و مراقبتهاي بعدي

هر چند كه امكان دارد در تكثير گياهي موفق شويد ولي ممكن است با اندكي تعلل در مراقبتها بعدي، با                                
گياه تازه تكثير شده ، گياهي ظريف وحساس بوده و نياز به مراقبت زيادي دارد تا بتوانــد                          . شكست مواجه شويد      

 .به گياهي قوي و سالم تبديل شود
 آبياري 

با آبياري بيش از اندازه، به آساني به گياه جديد آسيبي وارد خواهدآمــد و سيسـتم ريشــه جــوان از بيــن                                
بنابراين بسيار ضروري است كه خاك خيلي خيس نباشد و در مورد بسياري از گياهان، بهــتر اســت            . خواهد رفت

كه خاك تقريبا خشك باشد، در صورتيكه كمپوست بطور دائم مرطوب بماند احتمال پوسيدگي ريشه هـا وجــود                                 
 .دارد

شوند                 در ايــن حالــت اگرچـه سـطح       . گلدانهاي پالستيكي، باعث تشخيص اشتباه در زمان آبياري گياه مي
خاك خشك به نظر مي رسد، ولي اليه هاي اصلي خاك خيس هستند زيرا گلدان پالستيكي آب را نگه مــي دارد                                   

 .در حاليكه خاك در سطوح بااليي خشك به نظر مي رسد
بهترين روش براي تشخيص رطوبت خاك اين نوع گلدانها، كنار زدن خــاك رويـي باانگشــت و كنــترل                          

 .البته بايد دقت كنيد خاك كامال خشك هم نباشد. رطوبت خاك زيرين است
بسيار اهميت دارد كه بدانيد گياهان تاره تكثير شده بايد در محيطي مناسب به رشد ادامه دهند تا پايه اي                               

 .قوي و ريشه زايي متعادل و مطلوبي داشته باشند
 تغذيه گياه 



(به ويژه در مورد بعضي از انواع گياهان كــه                .تامين نيازهاي غذايي گياه در حال رشد، بسيار اهميت دارد
direct - stuck (  هستند و مستقيما درون كمپوست مخصوص بذر و قلمه كه از نظر مواد غذايي سطح پايينــي

براي تقويت خاك تغذيه گياهان تازه تكثير شده ، از كــود مــايع رقيــق مخصـوص گياهـان                         . دارد كاشته مي شوند    
عمــل كــود  ) از اواخربهار تا ائايل تابستان     ( آپارتماني استفاده كنيد و هردو هفته يك بار در طول فصل رشد فعال                    

كود دهيـد،                       در آغاز كوددهي، بايد        . دهي را انجام دهيد       ميزان تعيين شده در دستور العمل توليد كننـده بـه گيـاه 
.. سپس اين مقدار را به نصف افزايش دهيد، تا زماني كه گياه كامال رشد كرده و دراي ريشه نيرومند وقـوي شــود                      

هيچ گاه به خاك خشك كود مايع ندهيد زيرا گياه              . آنگاه مي توانيد، طبق دستور العمل توليد كننده گياه كود دهيد               
درفصـل   . كاشته شده در آن بطور جدي صدمه ديده و يا از بين ميرود قبال خاك را آبياري كرده، سپس كود دهيد                                

بهــتر اسـت پــس     . رشد نيز، كود دهي زياد با فواصل زماني كم اثرات منفي شديد روي رشد گيــاه خواهدداشـت                      
ازيك دوره كود دهي گياهان گلدار با كود مخصوص گياهان آپارتماني ، آنها را با كود مخصوص گياهــان گلــدار                               
. نيز تقويت كنيد تا گياهاني شاداب و با پايه قوي توليد شوند كه توانايي بااليي بذر گلدهي مناسب داشــته باشـند                               
. بنابراين براي گياهان گلدار، از كود مخصوص؛ مانند كود گوجه فرنگي كه داراي پتاسيم باالســت اسـتفاده كنيـد                         

 .ميزان تعيين شده براي گوجه فرنگي است  البته ميزان اين كود براي گياتهان گلدار 
    انتقال از محيط كنترل شده به محيط باز

زماني كه گياه جوتان از محيط كنترل شده به فضاي باز انتقال مي يابد، بايد به تــدريج بــا محيـط جديــد                           
اگر گياه در محيط كنترل شده اي مانند داخل پوششهاي نايلوني بوده، الزم است درابتدا چند ساعتي              . سازگار شود

از روز پوشش نايلوني را برداريد و به تدريج اين ساعات را افزايش دهيد تا سرانجام گيــاه قـادر بــه ادامـه رشــد                                    
مواظب باشيد تا دماي مناسب را براي رشد گياه فراهم كنيـد و درهفتـه هـاي اول،                              . درموقعيت جديد خواهد شد     

 .هيچگاه گياه را مستقيما در جريان باد قرار ندهيد
گياهان رشد كرده درمحيطهاي كنترل شده از مقاومت كمي برخوردار بوده و معموال بـه آفتــاب شـديد و                       

تابش مستقيم آفتاب قرار نگيرد و رطوبـت مـورد                بنابراين بهتر است گياه در مقابل    . خشكي هوا حساس ميباشند    
 .نياز گياه تامين گردد

در مورد گياهاني كه به رطوبت بيشتري نياز دارند با استفاده از آب پاشي منظم با آب ولــرم و در بعضـي                              
موارد قرار دادن گياه بصورت گروهي و يا استقرارا آنها روي اليه از ماسه مرطوب، رطوبــت مــورد نيـاز گيــاه را                                  

 . تامين كنيد

طي عمل انتقال گياه، شرايط محيطي اطراف گياه را به صورتي هماهنگ كنيد كـه گياهــان را از تغيــيرات                               
جريان هوا، تغييرات دما، گرما، سرما و يا نور شديد محافظت كنيد و هميشه محيطي متعادل براي گياهــان فراهـم                              

 .آوريد
 رشد كردن 

براي اينكه حداقل به هم خوردگي در        . امكان دارد به دليل رشد زياد گياه، مجبور به تعويض گلدان شويم            
سيستم ريشه اي گياه به وجود آيد، گلدان را بر عكس نموده و با ضربه زدن به ته گلدان، گياه را با خاك اطــراف                                     
ريشه به صورت قالب از گلدان قديمي خارج نموده و سپس در حا ل رشد از قيم اســتفاده كنيــم و بايــد مراقــب                               
باشيد كه گياه شكل مطلوب ومورد نظر ما را به دست آورده و از رشد بيش از حد يا مرتفع شـدن آن جلوگــيري                               

 .كنيم



در مورد گياهان باال رونده بايد زودتر از سايرين از قيم استفاده كرده و سعي شود كه از ابتـدا گيـاهي بــا                                
 .شكل مطلوب پرورش داده و چاره انديشي را به آينده موكول نكنيم

آنچه حائز اهميت است نگهداري گياهان آرايش يافته در چارچوب صحيح رشدي است كه مراقبت الزم                         
 .بايد از مراحل اوليه رشد آغاز گردد

ها اجازه رشد خارج از كنترل را ندهيد تا نمونه هاي بيش از حد بلند و نامناســب ايجــاد نشــوند،                   به قلمه 
يامرتب كردن گياه در مرحله مناسـب ، گيـاهي بـا                 ) Pinching(در حاليكه با مراقبت وچيدن جوانه ها با دست              

 .ظاهري خوب، خوش فرم و پر پشت خواهيد داشت
  


