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 محمد ادیبیان  سبزیکاري

 بخش اول: مبانی سبزیکاري

 

 این بخش شامل دو فصل است

 است:در فصل اول کلیاتی از سبزیکاري بیان می شود که شامل مباحث ذیل 

 اهمیت سبزیکاري از لحاظ ارزش غذایی و اقتصادي -

 طبقه بندي سبزیها روشهاي مختلف -

 شامل  را زیرارد ودر فصل دوم درباره شرایط مناسب کشت سبزیها بحث می شود که م

 می شود

 روشها ي مختلف تولید سبزي -

 بررسی شرایط اقتصادي مانند: بازار، نیروي کارگري، حمل و نقل و.... -

 و .....باد  ،گازها، خاك ر،وامل محیطی مانند: آب، دما، نوعبررسی  -

 قوه نامیه، خلوص و .... رکود بذر، بذرمانند: خصوصیاتبررسی  -

 .کاشت بذر و تولید نشاء -
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 فصل اول: کلیات

 مقدمه -1

با تخصصی شدن رشته باغبانی ، انشعاباتی در این رشته بوجود آمد که از آن جمله می توان 

 اري ، گلکاري ، میوه کاري ، طراحی  پارك و کشت گیاهان دارویی را نام برد.سبزیک

 تعریف سبزي:

درونی آنها ، به  ود که بدون تغییر قسمت اعظم موادبه قسمت خوراکی گیاهان علفی گفته می ش

 وري شده به مصرف تغذیه انسان می رسد.آصورت خام یا فر

 Vegetable Productionسبزیکاري: 

 ست از تولید انواع سبزي به منظور تغذیه و بهره برداري از قسمتهاي مختلف آن.عبارت ا

 اهمیت اقتصادي سبزیها:

 700سطح زیر کشت سبزیها در کشور ما حدود  از نظر سطح زیر کشت و اشتغالزایی: -۱

هزار هکتار است و با توجه به اینکه هر هکتار سبزي به طور میانگین براي یک نفر شغل 

 .ند اهمیت سبزیکاري از نظر ایجاد اشتغال مشخص می شود (جدول یک)ایجاد می ک
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 20ید باالي سبزیها در کشور ما ( حدود با توجه به تولاز نظر صادرات و ارزآوري: -۲

میلیون تن در سال) صادرات بخشی از این محصوالت می تواند درآمد مناسبی را براي 

 کشور و کشاورزان ایجاد کند.

مین ویتامینها و امالح ضروري سبزیها عالوه بر تا هاي غذایی بشر:تامین بخشی از نیاز -۳

، نخود ورده می سازند از جمله سیب زمینی، بخشی از نیازهاي غذایی بشر را برآبدن

 فرنگی و ...

 

 

 

 

 

 

 )1392: سطح زیر کشت و میزان تولید سبزیها در ایران( سال جدول شماره یک

 

 ردیف

 

 نام محصول

شت  سطح زیر ک

 ر)(هکتا
 تولید

 (تن)

عملکرد گین   میان

 )(تن در هکتار

 

د  مقام جهانی تولی

 هفتم 38 5،800،000 152،000 گوجه فرنگی 1

 چهاردهم 27 4،000،000 150،000 سیب زمینی 2

 سوم 23 3،330،000 145،000 هندوانه    3
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 ششم 33 2،000،000 60،000 پیاز 4

 سوم 21 1،800،000 85،000 خیار 5

 سوم 22 1،650،000 75،000 خربزه 6

  26 800،000 31،000 سایر کدوئیان 7

  20 2،420،000 122،000 سایر سبزیها 8

  25 21،545،000 836،000        جمع 9

 

 

 

 

 

 

 ارزش غذایی سبزیها:

غذاهاي اصلی به شمار می  وسبزیها به سبب ارزش غذایی فراوان در بسیاري از کشورهاي دنیا جز

 آیند.

   بزي در تغذیه انسانها، باعث بروز کمبود ویتامینها و سایر مواد موثر در بدنکمبود س

گرم  450، هر فرد باید روزانه حدود از امالح و ویتامینهاي ضروري بدنمی شود لذا براي تامین بخشی  

 سبزي مصرف نماید.
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ین ویتامینهایی نظیر اکثر سبزیها از لحاظ میزان انرژي در سطح پایینی قرار دارند اما از لحاظ تأم

 ارزش زیادي دارند. D, C, Bانواع ویتامینهاي گروه  Aویتامین 

 اهمیت دیگر سبزیها به دلیل وجود کربوهیدراتها است که به خصوص در هضم غذا موثر است.

 :در سبزیها Cمقدار ویتامین 

ن فلفل دلمه و در بین کل سبزیها جعفري بیشترین مقدار ویتامین ث را دارا می باشد بعد از آ

 قرار دارند. کلمها

کلم تکمه اي که مقدار پروتئین آن دو  حبوبات مقدار زیادي پروتئین دارند، همچنینمیزان پروتئین: 

 برابر قارچ است مقدار پروتئین قارچ، جعفري و اسفناج با هم برابر است.

ف باالي کود ازته یکی از مشکالت مصرف سبزیها تجمع بیش از حد نیترات در آنها به علت مصر

 رات در بخشهاي مختلف سبزیها به صورت زیر است:میزان تجمع نیتاست. 

 میوه >ریشه >برگ >ساقه >دمبرگ 

می شود زیرا در طول روز بر اثر برداشت سبزي ها در بعدالظهر: باعث کاهش تجمع نیترات  -

 فتوسنتز، ازت مصرف می شود.
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 :طبقه بندي سبزیها

 وشهاي مختلفی تقسیم بندي می کنند که شامل موارد ذیل است:سبزیها را به ر

 مهمترین و علمی ترین روش طبقه بندي گیاهان است. الف) طبقه بندي از نظر گیاهشناسی:

 

واده کدوئیان-1  Cacurbitaceae                                       خان

 Citrullus lanatus (vulgaris)                                  هندوانه 

 Cucumis melo c.v. indorus                        خربزه 

 Cucumis melo c.v. reticulatus                   طالبی 

 Cucumis sativus                       خیار 

 Cucurbita maxima                             کدوتنبل 

 Cucurbita moschata                        کدو حلوایی 

 Cucurbita pepo                      کدو مسمایی (خورشتی) 

 Cucurbita ficifolia                             کدو برگ انجیري 

 

واده بادمجان (سیب زمینی) -2  olanaceaeS                        خان

 Solanum melongena                                 بادمجان 

 Lycopersicum esculentum                       گوجه فرنگی 

 Capsicum annum                                      فلفل سبز 

 Solanum tuberosum                                سیب زمینی 

 

واده بقوالت -3  ceaeFaba                                     خان
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 Pisum sativum                                نخودفرنگی 

 Vicia faba                                        باقال سبز 

 Phaseolus vulgaris                         لوبیا سبز

 

واده گندمیان -4  poaceae                             خان

 Zea mays var. saccharata    ذرت شیرین 

 

واده پنیرك -5  Malvaceae                                 خان

 Hibiscus esculentus                             بامیه 

 

واده  -6 زیها (خان  Liliaceae                             )سوسنیهاپیا

 Asparagus officinalis                    مارچوبه 

 Allium cepa                           پیاز 

 Allium fistulosum                           پیازچه 

 Allium sativum                       سیر 

 Allium porrum                                       تره فرنگی 

 Allium ascolanicum               موسیر

 

واده کلمها -7  Brassicaceae                                    خان

 Brassica oleracea c.v. capitata           کلم پیچ 

 Brassica oleracea c.v. gemmifera              کلم تکمه 
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 Brassica oleracea c.v. gongolydes            کلم قمري 

     Brassica oleracea c.v. chinensis    کلم چینی

 Brassica oleracea c.v. botrytis           گل کلم

     Brassica oleracea c.v. italica         کلم گل بروکلی 

 Brassica napus c.v. napobrassica      شلغم 

     Raphanus sativus                           ترب و تربچه 

 

 Asteraceae                       خانواده کالپرکها  -8

 Lactuca sativa                             کاهو

 Cichorium intybus                               شیکوره

 Cichorium endivia                               کاسنی (آندیو)

       Helianthus tuberosus                  سیب زمینی ترشی

 Cynera scolymus                               آریتشو (کنگر)

 

واده چغندر -9  Chenopodiaceae                             خان

 Beta vulgaris                                      چغندر لبویی 

 Spinacia oleracea                               اسفناج 

 

 Apiaceae                                  خانواده چتریان -10

           Daucus carota                           هویج 

 Apium graveolens                               کرفس 
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 .dulce A.g.var                (معمولی) برگی  دم           

 .rapaceum A.g.var                    قمري           

 A.g.var.secalinum                   گیبر           

 crispum                                   Petroselinum   جعفري

 Corianderum sativum                            گشنیز

 Anethum graveolens                            شوید

 

 

 ب) تقسیم بندي سبزیها از نظر نیازهاي حرارتی:

اس پایداري در برابر سرما و قابلیت جوانه زدن بذر آنها در دماهاي مختلف به دو گروه تقسیم براس

 می شوند:

درجه  35تا  15 درجه و دامنه حرارتی 25دماي مناسب رشد حدود سبزیهاي فصل گرم: -1

 سانتیگراد ، این سبزیها به سرما حساس هستند شامل:

خربزه، خیار، طالبی و هندوانه) ، گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل سبز، لوبیا سبز، سیب کدوئیان (کدو، 

 زمینی شیرین و ترشی، ذرت شیرین، بامیه

این گروه اکثرا دماي حدود صفر را تحمل می کنند و برخی نیز در سبزیهاي فصل خنک:  -2

 است و محدوده رشد 18-20برابر یخبندان تا حدودي مقاوم هستند. دماي مناسب رشد اینها 

 درجه سانتیگراد است شامل: 30 -5 

 -شلغم -تربچه -ترب -نخودفرنگی و باقالسبز -پیازها -جعفري -کلمها -کرفس -کاسنی -کاهو

 تره فرنگی. -چغندربرگی -ریواس -مارچوبه -اسفناج -سیب زمینی -هویج
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 ل استفاده:ج) طبقه بندي سبزیها براساس قسمتهاي قاب

 سبزیهاي ریشه اي : ترب، هویج، تربچه، چغندرلبویی -1

 ، مارچوبهسبزیهاي ساقه اي: کلم تکمه اي  -2

 کلم -اسفناج -گشنیز -کرفس -کاهو -سبزیهاي برگی: جعفري -3

 غده اي و پیازي: سیب زمینی، پیاز، سیر -4

ج:  بادمجان -فلفل سبز -رنگیگوجه فب:  -هندوانه و سایر کدوئیانالف: سبزیهاي میوه اي:  -5

 .بامیه

 ذرت شیرین. -لوبیاسبز -باقالسبز -سبزیهاي دانه اي: نخودفرنگی -6

 

 د) طبقه بندي سبزیها براساس نحوه مصرف:

 اسفناج -تره -شوید -جعفري -شنبلیله -سبزیهاي خورشتی: کرفس -1

 ترب و تربچه -گشنیز -ریحان -نعناء -سبزیهاي خوردن: شاهی -2

 زیهاي ساالدي= کاهو، کاسنیسب -3

 

 ) طبقه بندي سبزیها براساس طول عمر ه

 گشنیز -کاهو  –،اسفناج سبزیهاي یکساله: اکثر سبزیها مثل خانواده کدوئیان -1

 چغندرلبوییو سبزیهاي دو ساله: جعفري، هویج، کرفس، تره فرنگی، پیاز، اکثر کلمها -2

 نعناع، آرتیشوسبزیهاي دائمی: مارچوبه، ریواس، ترخون،  -3
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 تولید سبزي:                      فصل دوم

 

 :روشها و شیوه هاي مختلف تولید سبزي  -1

              Market gardening      تولید براي بازارهاي محلی  -1

 Truck gardening                     تولید براي مناطق دور دست -2

 gardening Processing                              تولید براي فرآوري  -3

 Forcing gardening                 تولید سبزیهاي پیش رس -4

 

 :تولید براي بازارهاي محلی -1-1

 در حومه شهرسبزیهاي کشت می شود که به مصرف مردم همان شهر می رسد.

 ویژگیها:

 ذائقه اهالی شهر در نظر گرفته می شود. - 1

سطح د محصول در واحاست و معموالً حداکثر برداشت  (intensive)کشت بصورت متراکم  - 2

 را دارد.
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 است.ر شه تا کیلومتر 15- 10 حداکثرو معموالً فاصله زمینها  استدر مساحتهاي کوچک  -3

 

 Truck gardening تولید براي مناطق دور دست: -1-2

 

تولید خوبی دارند در  ، سازگار بوده ویی منطقهدر این روش سبزیهایی که با شرایط آب و هوا -

 سطح وسیع کشت می شوند.

 سبزیهایی انتخاب می شوند که در برابر حمل و نقل مقاومند. -

 زراعت مکانیزه یا نیمه مکانیزه براي اینها امکان پذیر و مقرون به صرفه باشد. -

 گر ماهر و ارزان دسترسی باشد.اربه جاده مناسب، ک -

 

 

 

 :تولید براي فرآوري -1-3

در این روش سبزیها در کارخانه هاي تبدیلی به صورت پخته، منجمد و یا خشک شده در آمده و به 

 مصرف کننده عرضه می شوند.

 ویژگیهاي این روش:

 کیفیت سبزیها در اثر فرآوري حفظ می شود. -1

 ارقامی کشت می شوند که همزمان برسند و امکان برداشت مکانیزه باشد. -2

 وجود کارخانه هاي تبدیلی در نزدیکی محل تولید الزامی است. -3

 کاشت سبزیها معموالً در سطوح وسیع، بروش مستقیم است. -4

 سبزیها به بهاي ارزانی تولید می شوند. -5
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 تولید سبزیهاي پیش رس: -1-4

حیطی مناسب، گلخانه ها و تونلهاي پالستیکی و فراهم کردن شرایط ماز در این روش با استفاده 

 نسبت به تولید سبزیها در خارج از فصل و یا خارج از منطقه مناسب براي آنها اقدام 

 ویژگیها: می شود.

 بیشتر در داخل و یا نزدیک شهرها است. -

 هکتار تجاوز نمی کند. 5سطوح از  معموالبسیار متراکم است و -

 وش رساند.باید مقرون به صرفه باشد و بتوان محصول را سریع به فر -

 

 

 سبزیکاري: عوامل موثر در -2

 عوامل طبیعی (محیطی) -2-2   عوامل اقتصادي  -2-1

 

 عوامل اقتصادي: - 2-1

امکانات اولیه از قبیل سوخت،  -4 نیروي کار ماهر  -3  حمل و نقل  -2 بازار  -1

 برق، تلفن و ...

 

 

 

 بازار: -2-1-1
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باید بازار فروش موجود باشد که بتوان محصول را به براي تولید هر محصول اقتصادي در درجه اول 

 راحتی حمل و در آنجا با قیمت مناسب به فروش رساند.

 گاهی نوساناتی وجود دارد (مانند سایر محصوالت کشاورزي) : و قیمت آن در عرضه سبزیها

 بدلیل زمان متغیر برداشت محصول -1

 تغییر ناگهانی آب و هوا -2

 :توانند با هماهنگی این نوسانات را کاهش دهند دولت وتولید کننده می

 وظایف تولید کننده:

 استفاده از بذر مرغوب، اصالح شده و مقاوم در برابر بیماریها

 استفاده از ماشین آالت کشاورزي، آبیاري مصنوعی و زهکشی

 وظایف دولت:

خانه و عرضه و ها در جهت خرید به موقع محصول و انبارکردن در سرد حمایت از ایجاد تعاونی -1

 توزیع مناسب.

 بیمه محصوالت کشاورزي -2

 

 وسایل حمل و نقل : -2-1-2

حمل و نقل است  ،سایر محصوالت کشاورزيتولید یکی از عوامل اقتصادي موثر در سبزیکاري و نیز 

 ماشین آالت مناسب است.و که شامل جاده 

و سایر فرآیندهاي بیوشیمیایی و نفس سبزیها پس از برداشت هنوز فعالیت حیاتی دارند و بر اثر ت -

هم یر و تعرق تحت تاثیر قرار گرفته وزن و کیفیت آنها کاهش می یابد و نیز ویتامینها و طعم و مزه بخت

 کاهش می یابد.

 لذا :
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 باید جاده مناسب در دسترس باشد. -1

 باید وسایل حمل و نقل مناسب از جمله سردخانه اي براي حمل استفاده گردد. -2

 در ساعات خنک انجام شود.حمل هم در صورت امکان  وبرداشت  -3

 

 

 نیروي کار: -2-1-3

 کشاورزي به نیروي کارگر احتیاج است. يدر سبزیکاري بیش از سایر رشته هاي تولید

اکثر کارها از قبیل کاشت بذر در خزانه، انتقال گیاه به زمین اصلی، وجین و برداشت محصول با 

 ت انجام می گیرد.سد

 

 عوامل طبیعی و محیطی: -2-2

 آب، دما، نور، باد، خاك، کود، گازها

 آب: -2-2-1

 لیتر آب الزم است. 500اده خشک و گیاهی بطور متوسط مبه طور کلی براي تولید یک کیلوگرم 

 .و تره فرنگی سبزیهاي با نیاز آبی باال: کلمهاي متوسط و دیررس، کرفس، ریواس -

و  ، فلفل سبز، بادمجان، کدوها، پیاز، نخودفرنگی و لوبیا سبزخربزهتر: سبزیهاي با نیاز آبی کم -

 .هندوانه تخمه جابونی(جوینی)

گیاهان به آب بیشتري نیاز دارند و باید به طور منظم ومناسب آبیاري  سبزیها نسبت به سایر -

 شوند.

روشن به سبز تیره  آبیاري سبزیها با توجه به رطوبت خاك و در زمان تغییر رنگ برگها از سبز -

 باید انجام شود.
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و انواع کلمها،  بیاري می شوند: تربچه، کاهو،گیاهانی که ریشه سطحی دارند با دور کمتري آ -

 اسفناج، پیازیها، ذرت شیرین، سیب زمینی.

 است)سانتیمتر 67(در اینها متوسط عمق ریشه کمتر از 

ی، هویج و شلغم، خیار، بادمجان، فلفل سبز، ) لوبیا، چغندر لبویسانتیمتر 110-68ریشه متوسط ( -

 نخودفرنگی، ریواس، کدو خورشتی (تابستانه)

 کدوئیان (به جز خیار و کدوخورشتی) )ساتیمتر 200 – 110(ریشه عمیق  -

 گوجه فرنگی، مارچوبه، آرتیشو، سیب زمینی شیرین.

بحرانی  مرحله . که بهبیشتري نیاز دارند آبسبزیها طی دوره رشد در یک مرحله خاص به  نکته:

 سبزیها معروف است.نیاز آبی 

 مهمترین مسأله در عرضه آب، پراکندگی منظم و مناسب آن است.

 

 :در برخی سبزیها نیاز آبی مرحله بحرانی 

 از مرحله گلدهی تا برداشت. بادمجان و فلفل سبز: ،گوجه فرنگی ،کدوئیان -1

 تقریباً تمام دوره :کلمها -2

 مرحله ابریشم، پرکردن دانه -رنظهورگل آذین  :ذرت شیرین -3

 هنگام تشکیل و رشد پیاز :پیاز -4

 هنگام رشد پیچ :کاهو -5

 بزرگ شدن ریشه و تربچه: هویج -6

 دوره گلدهی و پرشدن غالف با دانه :نخودفرنگی -7

 و رشد سریع (دوره گرما) ءاستقرار نشا :کرفس -8

 کیفیت آب:
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 ر در پرورش سبزیها کیفیت آب آبیاري است.یکی از عوامل مهم و تاثیرگذا

) براي رشد مطلوب نیاز 2000پایین (کمتر از  ECتقریباً اکثراً سبزیها به آب با کیفیت مناسب و 

 دارند.

 دما: -2-2-2

 دومین عامل محیطی مهم و تاثیرگذار در رشد محصوالت کشاورزي به خصوص سبزیها دما است. -

صول از جوانه زدن تا برداشت و حتی بعد از برداشت محصول موثر دما در تمامی مراحل رشد مح -

 است.

دما تاثیر بسیار زیادي در جذب آب و مواد غذایی توسط ریشه و هم چنین در عمل فتوسنتز و  -

 نهایتاً رشد گیاه و تولید محصول دارد.

س و در نتیجه فرایند تنفس گیاه نیز بستگی به دماي محیط دارد و هرچه دما باالتر رود تنف -

 .کاهش می یابد تولید افزایش وسوخت مواد غذایی 

دامنه حرارتی مناسب براي گیاهان حدي است که در آن فتوسنتز به میزان باال و تنفس متعادل  -

 باشد.

 صفر گیاهی یا صفر فیزیولوژیکی گویند.را درجه حرارت الزم براي آغاز فعالیت گیاه  صفر گیاهی:

حرارتی باالیی دارند محصول فصل گرم و آنهایی که دامنه حرارتی پایینی  گیاهانی که دامنه -

 ک نامیده می شوند.ندارند محصول فصل خ

 :اثرات نامطلوب دماي پایین

: در دماي زیر صفر رخ می دهد و در گیاهان غیر مقاوم که منجر به freezingیخ زدگی  -1

 خشک شدن می شود.

رخ می دهد و در گیاهان بسیار حساس، که  c5حدود  : در دماي chillingسرما زدگی  -2

 آسیب می بینند.
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)(سیاه شدن موز و آبکی شدن خیار در یخچال  - c4 .سرمازدگی است 

ه سازي و گلدهی در سال مثل کلم پیچ و کرفس باعث بهار رمازدگی می تواند در برخی سبزیهاس -

 اول گردد.

تن و تولید بذر به یک دوره سرمایی نیاز دارند مانند:چغندر فسبزیهاي دو ساله براي به گل ر کته:ن

 لبویی، هویج ، پیاز، شیکوره، اکثر کلمها و...

Vernalization  : را گویند.گل انگیزي در اثر دماي پایین در برخی از سبزیها 

 ( چغندر لبویی، کلمها، هویج، شیکوره)

 گرماي زیاد:

 اي باال نیز می تواند براي حیات گیاه مضر باشد از قبیل:دم

 از بین رفتن گلها و یا پیدایش میوه هاي کوچک در گوجه فرنگی -

 مانند تربچهی شدن برخی سبزیهاي ریشه اي بوچو وك شدن پ -

ظهور ساقه گل دهنده در برخی محصوالت فصل خنک مثل کاهو، ترب و تربچه، ترتیزك،  -

 ل و ...اسفناج، کلم گ

 (اصطالحاً باد زدگی گویند)دماي باال بر اثر یزش گل و میوه ر -

نی) ذرت شیرین، فلفل، گوجه اعقیم شدن گرده ها و عدم گرده افشانی (اختالل در گرده افش -

 فرنگی و ...

و  درجه 5براي سبزیهاي مقاوم به سرما از  میزان متوسط دماي روزانه طی دوره رشد رویشی نکته:

 نباید کمتر باشد. درجه 15وستها از گرما د

 سیب زمینی به گرماي زیادي نیاز ندارد ولی در مقابل یخبندانهاي شبانه حساس است. -
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 هوا : -2-2-3

 : CO2گاز کربنیک  -

 %) هیدروژن و اکسیژن است.40% ماده خشک گیاهی شامل کربن (94حدود 

CO2  حدوددر فرایند فتوسنتز به کار می رود و مقدار آن ppm 300 (قسمت در میلیون)  .است

در محیط (شرایط گلخانه اي) و در صورت فراهم بودن سایر شرایط محیطی (آب، CO2  با افزایش غلظت

 افزایش فتوسنتز وعملکرد می گردد. عثبا قابل توجهی نور، دما، کودها) تا حد

باعث خسارت می  3000باعث کندي فتوسنتز و باالتر از  1000ppmبه بیش از  CO2افزایش 

 شود.

 

 گازهاي سمی: -

NOCOHFHCLSH  می شوند.باعث مسمومیت  2,,,,

 .نمو و رشد کاهش بیماریها، برابر در حساسیت –عالئم مسمومیت: کلروز برگها 

 گیاهان مسن نسبت به گیاهان جوان حساسیت بیشتري دارند.

 هی بیشترین خسارت را می بیند.زمان تاثیرپذیري متفاوت است مثالً لوبیا در مرحله گلد

 

 باد: -2-2-4

 وزش متعادل باد تاثیرات مثبتی در رشد گیاه دارد از جمله:

   افزایش رشد قطري و استحکام ساقه -1

 تهویه بهتر هوا و متعادل کردن دما و گازها -2
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 افزایش تعرق و جذب بهتر آب و مواد غذایی. -3

 وزش باد شدید اثرات مخرب بسیاري دارد:

استفاده از بادشکن با کاشت درختان همیشه سبز بصورت عمود بر جهت باد (درختان نباید زیاد 

 نزدیک بهم باشند)

 سبزیهاي حساس به باد: خیار، لوبیا، مارچوبه، کدو و کلم چینی.

 

 

 

 نور: -2-2-5

ا در غذایی و گازه عناصراست زیرا آب و  ،نوریکی از عوامل محیطی تاثیرگذار در عمل فتوسنتز

 به مواد غذایی تبدیل می شوند.فتوسنتز عمل  طی در حضور نورو داخل برگها 

 است. شدت تابش نور و طول روز (تعداد ساعات آفتابی) دو عامل تاثیرگذار در فتوسنتز و تولید

در ماههاي زمستان بعلت کاهش طول ساعات آفتابی و نیز زاویه تابش زیاد در مناطق شمالی و 

 ، به خصوص در کشتهاي گلخانه اي با کاهش فتوسنتز و تولید مواجه هستیم.کاهش شدت تابش

سایه    تابش شدید آفتاب برخی محصوالت گلخانه اي آسیب می بینند و نیاز به بادر تابستان  -

 بان است.

 گلدهی کمتر -2 ریزش گلها  -1کبمود نور در گوجه فرنگی :تاثیرنکته: 

بذر تعدادي از سبزیها تاثیرگذار است از جمله: اسفناج و نخودفرنگی  طول روز در گلدهی و تولید نکته:

 که براي گلدهی به طول روز بلند نیاز دارند.

 

 خاك: -2-2-6
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 است. نگهدارنده گیاه و تامین کننده آب و مواد غذایی براي تغذیه گیاه

مواردي  كخا PHموس و مواد آلی، قابلیت نگهداري آب و مواد غذایی، هوبافت خاك، مقدار 

 رابطه با خاك باید بررسی شوند. در هستند که

 + هوموس + آهک + شن و ماسه اجزاي خاك زراعی = رس

  30cmمقع ند حداقل درواد طوري تهیه شود که ریشه گیاه بتخاك زراعی براي سبزیکاري بای

  براحتی مواد غذایی را جذب کند.

غنی از  در خاکهايبهتر است ذایی نیاز دارند و مواد غزیادي  مقدار سبزي پیاز، کاهو وکرفس بهسه 

 آلی کشت شوند. مواد

 ویژگیهاي خاکهاي آلی:

 است. رنگ خاك قهوه اي تا قهوه اي تیره -% مواد آلی دارند20حدود   -

 است. قدرت نگهداري آب باال، اما قابلیت استفاده آن پایین

 درصد ازت دارند (غنی) از نظر پتاسیم فقیر 2تا  5/0

PH (آهک اضافه شود) پایین 

 

PH :خاك 

 است ودر خاکهاي اسیدي قابلیت جذب آهن، روي و منگنز باال می رود ولی در خاکهاي قلیایی کم 

 را بدنبال دارد. کمبود اینها

 مناسب است. 6-7خاك بین  PH باغیبراي اکثر گیاهان 

 بافت خاك:

 سبزیها کشت براي زمین ترین مناسب کافی، هوموس با رسی –شنی یا شنی  -زمینهاي رسی -

 .است
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 اکثر سبزیها را می توان کشت کرد. ،% هوموس 15-30در زمینهاي باتالقی با  -

براي سبزیهایی مناسب است که طالب خاکهاي  ،% هوموس 30در زمینهاي باتالقی با بیش از  -

 قلیایی است. مانند ریواس، کرفس، کلم، لوبیا سبز.

 :کودها

 ور مناسبی مواد آلی خاك را تأمین می کنند.کودهاي حیوانی بط -

مس و  kg18/0منگنز،  kg2پتاسیم،  kg260فسفر،  kg100ازت،  kg200تن کود حیوانی  40

kg 5/0 هکتار به زمین اضافه می کند. بر در 

 :کودسبز

تعدادي از خانواده بقوالت کود سبز محسوب می شوند که بعد از کاشت و رشد معینی دوباره با 

 .ازت آن می شوند وسبب بهبود کیفیت خاك و افزایش شخم به زمین برمی گردند

 :کمپوست

اثر تخمیر و پوسیده شدن مواد از بقایاي گیاهان و جانوران و یا زباله هاي خانگی و شهري در 

 موجود در آنها بوجود می آید. و در سبزیکاري کاربرد دارد (مناسب است.)

 :تورب

 منبعی از مواد آلی یا هوموس است که در سبزیکاري اهمیت بسیار دارد.

 از تجزیه و پوسیده شدن مواد آلی برگهاي گیاهان در جنگلها و یا مردابها بوجود می آید.

 

 

 

 

 ي شیمیایی :کودها
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 : شامل کودهاي زیر است:کودهاي ازته -1

 درصد ازت 21سولفات آمونیم با 

 درصد ازت 35نیترات آمونیم با 

 درصد ازت 28فسفات آمونیم با 

 درصد ازت 46اوره با 

 نمایان می شود. و پایین گیاه کمبود ازت ابتدا در برگهاي پیر -1نکته 

 سبزیها به کود ازته نیاز دارند.سبزیهاي برگی بیشتر از سایر  -2 نکته

 کودهاي فسفره -2

 درصد فسفر 16-18سوپرفسفات با 

 درصد فسفر 16-18فسفات آمونیم با 

 درصد فسفر 35-40فسفات بی کلسیک با 

 کمبود فسفر باعث توقف رشد گیاه می شود.

 .: این کود معموال قبل از کاشت و حتی در پاییز سال قبل به زمین اضافه می شودنکته

 کودهاي پتاسه: -3

 درصد پتاس 40-50کلرور پتاسیم 

 درصد 50سولفات پتاسیم حدود 

 می شود. کمبود پتاسیم باعث سوختگی کنار برگها (بخصوص برگهاي مسن) -

: سبزیهاي غدهاي و ریشه اي (هویج) نسبت به سایر سبزیها به کودهاي پتاسه نیاز بیشتري نکته

 دارند.

 ل است.انتقا غیرقابل –ها یافت می شود : در دیواره سلولکلسیم -4

 : در تهیه پروتئین و اسیدهاي آمینه به کار می رود.گوگرد -5
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 در برگهاي جوان شبیه عالئم کمبود ازت است.گوگرد عالئم کمبود 

 

 

 

 

 

 بذرخصوصیات  -2-3

 مرغوبیت بذر براساس خواص ظاهري و درونی تعیین می شود.

، سن بذر، وزن هزار دانه، خلوص بذر، سالمت بذر و خلوص شامل قوه نامیه بذر خواص ظاهري

 ژنتیکی است.

 جوانه زده و سبز می شوند  در یک زمان معین: عبارت است از درصد بذرهایی که یه بذرمقوه نا

 بذر کاهش می یابد. یهمهر چقدر سن بذر باال برود قوه نا نکته:

 خواص درونی بذر:

خشک، ذخیره سازي مواد در گیاه به پایان می رسد و به این  رسیدگی مرفولوژیکی: با حداکثر وزن

ترتیب رسیدگی مرفولوژیکی حاصل می شود.(البته این به معناي آماده بودن بذر براي جوانه زنی نیست و 

 .ممکن است رکود وجود داشته باشد)

 :برطرف کردن رکودهاي مختلف

 هاپوسته بذرهاي سخت و یا ایجاد خراش بر روي آن نشکست -

 به مدت یک هفته درجه) 5-10(خیساندن بذر در دماي پایین  -

 stratificationیون ساسترایتفیکا -

 قرار دادن بذر در دماهاي مختلف -
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 قرار دادن بذر در معرض نور . -

براي جوانه زدن بذر عالوه بر فراهم شدن شرایط محیطی و داشتن قوه نامیه، باید رکود بذر نیز  نکته:

 برطرف شود.

 قوه نامیه و انبارداري بذر:

 توانایی حفظ قوه نامیه بذرها در طول دوره انبارداري متفاوت است.

 یکسال: ذرت شیرین، پیاز و پیازچه و تره فرنگی

 سال : بامیه و جعفري2

 سال: هویج، مارچوبه، لوبیا و نخود فرنگی 3

 لم ها .سال : چغندر لبویی، فلفل سبز و گوجه فرنگی بعضی از کدوها و ک 4

 سال : کاهو، کرفس، خیار، بادمجان و طالبی و خربزه، هندوانه، اسفناج و کلم بروکلی . 5

دوره انبارداري بذر کاهش می یابد بنابراین براي افزایش طول عمر بذر باید افزایش رطوبت و دما با  نکته:

 آنها را در مکان سرد و خشک نگهداري کرد.

 انباري و بذر کدوئیان بیشترین عمر انباري را دارند.بذر پیازیها کمترین عمر  نکته:

 : مقدار آب بذر

 9 رطوبت (آب بذر) تا حدود ادرصد و دانه هاي روغنی را ب 5-6بذرهاي حساس را باید با رطوبت 

 نگهداري نمود. (مکان خشک) درصد 40درصد آب و شرایط رطوبت نسبی زیر 

 

 تهیه بذر مناسب براي سبزیکاري:

 ذر خوب:ویژگیهاي ب

 تمیز و عاري از مواد خارجی -

 عدم آلودگی به بیماریها -
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 داشتن مشخصات معین واریته -

 : یکی از شاخصه هاي بذر مرغوب است.داشتن قوه نامیه باال -

 رطوبت مورد نیاز خاك براي جوانه زنی بذر سبزیها:

 در حد درصد نقطه پژمردگی: اکثر کلمها، ذرت شیرین، شلغم، هنداونه -

 درصد باالي نقطه پژمردگی: لوبیا، پیازیها، گوجه فرنگی، فلفل سبز و خیار 25در حد  -

 درصد باالي نقطه پژمردگی: نخود فرنگی 35در حد  -

 کاهو، کلم چینی، چغندر لبویی.اسفناج ، درصد باالي نقطه پژمردگی:  50در حد  -

 رطوبت خاك در حد نزدیک به ظرفیت مزرعه: کرفس -

 خاك براي جوانه زنی بذر سبزیها:دماي مناسب 

 کرفس ، شلغم، اسفناج: درجه  21دماي خاك    -      

 درجه : مارچوبه، آندیو، کاهو، نخود فرنگی 24دماي خاك   -

 درجه: هویج، کلم گل، پیاز، اکثر کلمها، شلغم، ترب و ... 26-27دماي خاك   -

 ان، لوبیا سبز، ذرت شیرین.درجه: گوجه فرنگی، فلفل سبز و بادمج 30دماي خاك   -

 درجه: کدوئیان 35دماي خاك   -

درجه است محصول فصل گرم  35و  30: محصوالتی که دماي مناسب خاك براي جوانه زنی بذر آنها نکته

 و حساس به سرما هستند و مابقی محصول فصل خنک هستند.

 :خاك براي جوانه زنی بذر سبزیهاي دماحداقل 

 ذرت شیرین -گیدرجه: گوجه فرن 15 -12

 کدو تنبل –خیار  –درجه : فلفل سبز  18 -15

 کدو تنبل –درجه : هندوانه  21 -18
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 روشهاي ازدیاد سبزیها: -2-4

 کاشت مستقیم بذر و یا نشاکاري کشت می شوند. جنسی با اکثر سبزیها به روش

 آرتیشو تعدادي از سبزیها از طریق غیر جنسی تکثیر می شوند نظیر: سیر، ترخون، نعناع،

 نشاء و نشاکاري:

گیاه کوچکی است که قسمتی از دوره رشد خود را در محیطی مناسب و کنترل شده گذرانده  ءنشا

 و پس از مساعد شدن شرایط به زمین اصلی منتقل می شود.

 مزایاي نشأ کاري:

 کوتاه کردن طول دوره رشد گیاهان -

 پیش رس کردن -

 ن و عدم نیاز به تنک کردنرعایت فاصله مناسب بوته ها در زمی -

 کنترل بهتر و آسانتر عملیات داشت. -

 سبزیهاي نشایی:

 کرفس ،گوجه فرنگی، فلفل سبز، بادمجان، کاهو، کلمها

 :بستر مناسب خزانه نشاء

 براي بستر خزانه الزم است. رسی با مواد آلی کافی -خاك شنی

تقویت سیستم ریشه اي، بهتر است از هاي کوچک دارند و براي ا: براي سبزیهایی که نشخزانه دوم

 خزانه دوم استفاده شود، مثل کاهو و کلمها.

تدریج مقاوم کرد. (بازکردن ه : قبل از انتقال نشاء به زمین اصلی باید آنها را بمقاوم کردن نشاها

 پنجره ها یا برداشتن پالستیک)
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سرد و گاهی شاسی گرم و  و مقاوم کردن آنها از تاسیساتی مانند شاسی ء: براي کاشت نشانکته

 گلخانه استفاده می شود.

گوجه فرنگی نشانه تجمع مواد غذایی در آن قسمت است. (در اثر مقاوم  ءرنگ بنفش یقه نشا نکته:

 )نشا سازي هنگام قبل از انتقال

 

 

 

 

 

 کاشت بذر می تواند به چند روش انجام شود.  :کاشت بذر 

 ه، جعفري، شوید...روش دست پاش: اسفناج، ترتیزك، تربچ -1

عملیات و مصرف بذر کمتر :در این روشروش خطی یا ردیفی (به خصوص براي نشایی ها) -2

 .استداشت راحتتر

 روش کپه اي: کدوئیان و برخی از بقوالت و گاهی ذرت شیرین. -3

 خاك دادن پاي بوته:

 می شود. افزایش ریشه هاي نابجا باعث در گوجه فرنگی -

الوه بر افزایش ریشه هاي نابجا، سبب می شود که غده هاي جوان در حال در سیب زمینی: ع -

 رشد سر از خاك بیرون نیاورند و در مقابل نور سبز نشوند.

سفید بماند (بازار ، در تره فرنگی: باعث می شود قسمت خوراکی آن به علت عدم دریافت نور -

 پسندتر)
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بخصوص بعد از انجام عمل  (شود می ابل بادافزایش استقامت گیاهچه در مقسبب در کدوئیان:  -

 ).تنک

 :تناوب

دانه اي    در تناوب سبزیها، معموالً پس از سبزیهاي برگی، سبزیهاي ریشه اي و سپس سبزیهاي 

 کاشت می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 بخش دوم : شناخت سبزیها             
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سعی شده است  قسمتم  در این در این بخش به تشریح گروههاي مختلف سبزیها می پردازی

 اطالعات عمومی درباره هر کدام از سبزیها بیان گردد.

 به شرح ذیل است: فصلاین بخش شامل هفت 

 گشنیز، شویدریحان، کاهو،  سبزیهاي برگی : اسفناج، جعفري، کرفس، -1

 سبزیهاي پیازي: پیاز، سیر، پیازچه، تره فرنگی -2

 تربچه، چغندر لبویی، سیب زمینی سبزیهاي ریشه اي و غده اي: هویج، ترب و -3

 سبزیهاي میوه اي: کدوئیان ( هندوانه، خربزه، خیار، کدو، طالبی) و بادمجانیان    -4

 و بامیه از خانواده پنیرك. (گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل سبز) 

 ذرت شیرین سبزیهاي بذري: نخود فرنگی، لوبیا سبز، باقال سبز، -5

 گل، کلم پیچ، قمري، چینی و کلم گل بروکلی کلمها: کلم تکمه اي(بروکسل)، کلم -6

 سبزیهاي دائمی: ریواس ، مارچوبه، آرتیشو، ترخون، نعناع -7
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 : سبزیهاي برگیاول لفص

از خصوصیات عمده این سبزیها مقاومت آنها در مقابل دماي پایین است به همین دلیل در فصل 

 .)است که به سرما حساس ( به جز ریحان خنک کشت می شوند

اغلب روز بلند هستند و چنانچه رشد آنها در مجاورت روزهاي بلند قرار گیرد طی چند هفته به گل 

 می شود. بازار پسندي در نتیجه باعث کاهش می روند

 اغلب یکساله اند و یا بعنوان گیاه یکساله کشت می گردند.

 بدو دسته تقسیم می شوند:

 ی شوند: اسفناج، جعفري، کرفسسبزیهاي برگی که بصورت پخته مصرف م -1

 .، ریحانسبزیهاي برگی که بصورت خام مصرف می شوند: کاهو، گشنیز، شوید -2

کاهو و کرفس، تجمع بیش از حد  یکی از مشکالت اکثر سبزیهاي برگی به خصوص اسفناج، نکته:

 است.نیترات در برگها 

ست این سبزیها بعدالظهر برداشت براي کاهش اثرات مضر نیترات در سبزیهاي برگی، بهتر ا نکته:

 شوند تا تجمع نیترات کمتر باشد.

 

 Spinachانگلیسی:             Spinacia oleraceaاسفناج:  -1

 ستان، ایران، افغانستان)منترک مرکزي می روید ( ي: بصورت خودرو در آسیاموطن

 Chenopodiaceae: از خانواده چغندر گیاهشانسی

 یکساله و روز بلند -
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 Rosetteرشد بصورت  برگهاي طوقه ي  -

و در مجموع جزو  cm60و ریشه هاي فرعی تا عمق cm140ریشه اصلی عمیق است تا عمق  -

 گیاهان با ریشه سطحی است.

 مقاوم به شوري -

هستند، از نظر ي چین و چروك است. ارقامی که داراي برگهاي چروکیده اراپهنک برگ صاف یا د

ه در آنها بهتر صورت می گیرد ولی در عوض به سختی قابل یهوت نگهداري در انبار مناسب ترند زیرا

 شستشواند.

 

 

 که گلهاي نر و ماده ممکن است به صورت زیر روي گیاه دیده شوند: است گیاهی دوپایهاسفناج 

 است. دهی زودتر از بقیهگل و دارند. اندازه گیاه کوچک استرپایه هایی که فقط گل ن -1

 پایه هایی که فقط گل ماده دارند. -2

 پایه هاي دو جنسی که گل نر بیشتري دارند. -3

 پایه هاي دو جنسی که گل ماده بیشتري دارند. -4

در اسفناج گلهاي ماده در محور برگها پنهان هستند ولی گلهاي نر بوضوح آشکارند که از بازار  -

 پسندي گیاه می کاهد.

به همین علت است که کاشت ارقام ماده و یا ارقامی که تعداد گلهاي ماده آن بیشتر است  ته :نک

 ارجحیت دارد.

 : بصورت غیرمستقیم و اغلب توسط باد است.گرده افشانی

 واریته هاي مهم:

 است. رشد و نمو در شرایط سخت زمستان بهتر var. oleraceaeبذر خاردار 
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 است. براي کشت مکانیزه با ماشین مناسب  var inermisبذر صاف 

 

 ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي:

 درصد پروتئین است. 3داراي حدود 

 غنی است. B,C,Aاز نظر امالح معدنی نظیر آهن، پتاسیم و کلسیم هم چنین ویتامینهایی نظیر 

جریان  یکی از مشکالت اسفناج وجود نیترات است که می تواند در غذاي مانده یا در انبار یا در

 حمل و نقل به نیتریت تبدیل شود که ترکیب نیتریت با آمین ها و یا آمیدها ترکیبات 

 سرطان زا بوجود می آورد.

مقدار نیترات در سبزیهاي برگی در باالترین حد و در سبزیهاي میوه اي و بذري در پایین  نکته:

 است.مقدار ترین 

 شرایط آب و هوایی:

بهترین نتیجه طوب جاورت آفتاب زیاد، دماي متوسط و هواي مرمحصول فصل خنک است و در م -

 را می دهد.

 یخبندان را از اغلب سبزیهاي دیگر بهتر تحمل می کند. -

 روز) 40-50دوره رویش نسبتاً کوتاه ( -

 می شود. اسفناج به گل رفتن و به بذر نشستن باعث گرماي زیاد :نکته 

 گلدهی را تسریع می کند. بلندخشکی و گرماي زیاد همراه با طول روز  -

: اسفناج در مجاورت گرماي زیاد به سرعت رشد می کند ولی بزودي هم به گل و به بذر می دما

 کاهش می یابد. محصول و در نتیجه نشیند

 ارقام زودرس در مقابل گرما بیشتر از ارقام دیررس واکنش نشان می دهند به همین دلیل نکته:

 بستانه مناسب نیستند.براي کشت تا ارقام زودرس
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 :)Vernalization( بهارش یا ورنالیزاسیون

 عالوه بر گرما و نور، بهارش نیز می تواند باعث به گل رفتن اسفناج شود. -

 است. −c82طیف موثر دما براي گل انگیزي -

 خاك:

 ومی مناسب ترین هستند.لخاکهاي  -

PH -  6-7مناسب 

 ارقام:

 زیر انجام می شود: در جهت تولید ارقامی با ویژگیهاي اصالحات -

 باشند. رشد سریعداراي  -              

 مقاوم به سفیدك دروغین -              

 رنگ سبز تیره -              

 ).مناسب براي برداشت ماشینی در سطوح وسیع باشند( داراي شکل ایستاده -              

 :کاشت، داشت و برداشت

 بذر اسفناج در موقع جوانه زدن در مقابل گرماي زیاد، کمبود آب و اکسیژن، بسیار حساس است. -

در و کاهش می یابد.  c25ماي پایین انجام می شود و در دماهاي باالتر از دجوانه زدن بذر در  -

c30  می شودمتوقف. 

cm42 بذر اشتک جهت مناسبعمق  -  است. −

haمقدار بذر ، طبق نظر دکتر کاشی،  -
kg

212بهترین است. (عملکرد  80 m
kg

و عملکرد قابل  /

2851فروش  m
kg

/( 
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 اسفناج احتیاج به آب فراوان دارد. نکته:

 :اسفناج زمان کاشت

 اخر اسفند ماهدر او رهانواع بها

 انواع پاییزه در اواخر تابستان

 انواع زمستانه در اواخر پاییز

 را می توان نام برد. سفیدك دروغیناسفناج  از بیماریهاي مهم

 :برداشت

 برگه شد آبیاري و سپس گیاه را با ریشه  5-6در سطوح بزرگ هنگامی که گیاه  -

 درمی آورند.

 رداشت انجام داد. (چیدن با چاقو)مرحله ب 2-3در سطوح کوچک می توان  -

haحدود : عملکرد
ton

20 

: بعنوان مناسب ترین گیاه بعد از لوبیاي پاکوتاه و نخودفرنگی و سیب زمینی زودرس قرار می تناوب

 گیرد.

 بعنوان گیاه ما قبل براي سایر گیاهان اهمیت ندارد. -

 

 Apiaceaeخ:     Petroselinum crispum جعفري -2

 منشأ و گیاهشناسی:

 منشأ آن نواحی مدیترانه اي است. -

و در سال دوم گل  یعنی در سال اول رشد رویشی دارد از نظر گیاهشناسی گیاهی دوساله است -

  .می دهد
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با چیدن مداوم برگهاي قابل مصرف، می توان گیاه را در مرحله جوانی نگه داشت و ازگل دادن  -

 آن جلوگیري کرد.

 ري در ساختار فیزیولوژیکی و در واکنشهاي محیطی شبیه هویج است.جعف -

 .)cm160داراي ریشه عمیق است (تا عمق  -

جعفري در تناوب زراعی جایی را به خود اختصاص نمی دهد چون ریشه فرعی زیادي ندارد و  -

 براي بهسازي خاك مناسب نیست.

 :ارزش غذایی 

 از امالح کلسیم و آهن و فسفر غنی است. و ر آن بوفور یافت می شودد C,Aویتامینهاي  -

 جعفري باالترین ارزش غذایی را در بین سبزیها دارد.نکته: 

 شرایط آب و هوایی:

در مقابل خشکی حساس ولی در مقابل سرما بسیار مقاوم است. در آب و هواي خنک بهترین  -

 نتیجه را می دهد.

 یک گیاه سایه دوست است. -

 نیاز به کود ازته بیشتر است (مصرف برگها) -خاك مناسب: لومی با هوموس و مواد آلی کافی -

PH -  6-7مناسب 

 کاشت، داشت وبرداشت:

 است. بعد از یخبندان زمان کاشت جعفري در بهار -

 بذر جعفري به کندي جوانه می زند و رشد آن نیز کند است. -

یک جبهه هواي سرد، خطر ظاهر شدن ساقه گل دهنده در کشتهاي زود هنگام، پس از گذشتن  -

 در سال اول وجود دارد.
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 در جعفري زردي برگها و کناره برگها مربوط به کمبود مولیبدن و منیزیم است. -

 

 Apium graveolensکرفس:  -3

 منشأ و گیاهشناسی:

 منشأ این گیاه آمریکاي جنوبی و نیز سواحل مدیترانه گزارش شده است. -

 .ام خودرو آن در مناطق باتالقی و شوره زار اروپاي شمالی یافت می شوند (مقاوم به شوري)ارق -

 Apiaceaeاز خانواده چتریان  -

 گیاهی است دو ساله که در سال اول برگ و در سال دوم ساقه گل دهنده ظاهر می شود. -

 

 

 :کرفسانواع 

 A.g. var dulce                  معمولی (دمبرگی): سکرف

 A.g. var . secalinum            برگی  سکرف

 A.g. var. rapaceum           کرفس قمري 

 : (دمبرگی) کرفس معمولی

 داراي ریشه افشان -

 دمبرگهاي ضخیم و طویل آن مورد استفاده غذایی قرار می گیرد. -

 است. c14-4ن فاز زایشی آن تحت تأثیر بهارش بوجود می آید دماي مؤثر براي این دوره بی -

 ساقه گل دهنده به ارتفاع بیش از یک متر نمایان می شود. -

 : از برگهاي معطر آن مانند جعفري بصورت تازه و یا خشک شده در سوپ استفاده می شود.رفس برگیک
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قسمت : از رشد سه عضو ساقه، هیپوکوتیل و ریشه، غده ضخیمی را تشکیل می دهد که کرفس قمري

 قابل مصرف آن است. درکشورهاي غربی بیشتر کشت می شود.

 ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي:

 است. Apiinاین گیاه اسانس مخصوصی دارد که عامل آن روغنهاي فرار اتري آپیئین  -

 است. Eو Cکرفس سرشار از امالح معدنی و ویتامینها به ویژه  -

وسیعی در دنیا کشت شده و به صورت خام یا  یکی از سبزیهاي پر مصرف است که در سطح -

 پخته مورد استفاده قرار می گیرد.

 شرایط آب و هوایی کرفس:

) بدست می c18است و عملکرد مناسب در آب و هواي معتدل (حدود  کنمحصول فصل خ -

 آید.

 است. آلی کافی با مواد  و هوموسی نسبتاً سنگین مناسبترین خاك براي آن خاکهاي -

PH -  6-5/7مناسب 

 زمین زیر کشت باید همواره مرطوب باشد. نسبت به خشکی خاك بسیار حساس است. -

 باران فراوان محصول بسیاري می دهد. بادر مناطق نسبتاً خنک  -

 را به خوبی تحمل می کند -c5یخبندانهاي تا حدود  -

ساله و مقاوم به سرما و براي گلدهی نیاز به یک دوره سرمایی یا  کرفس گیاهی است دونکته: 

vernalization  .دارد 

 کودهايهمچنین به  به خصوص در خاکهاي سبک نیاز داردبه کودهاي آلی پوسیده زیادي  :کود

  دن این خاکهاشضعیف و در نتیجه آبشویی  باعث آبیاري زیادزیرا  ی نیاز دارد.شیمیایی فراوان

 .می شود
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 دارد. تاثیروجود آهک، منیزیم و بر در افزایش عملکرد محصول  -

را نیز سبب  کمبود کلسیم باعث سوختگی نوك برگها می شود. هم چنین سیاه شدن مغز کرفس -

 می شود.

سوختگی برگهاي مرکزي و ترکیدگی  موجب دیده می شود و در زمینهاي قلیایی و خشک: کمبود بر

 می گردد. اي رنگ روي دمبرگهادمبرگها + لکه هاي قهوه 

 کاشت:

 کرفس از جمله گیاهانی است که نیاز به خزانه کاري دارد. -

 ي حاصله به زمین اصلی منتقل می شود.هاابتدا در خزانه کاشته و نشارا بذر  -

 بذر کرفس بسیار ریز است (کوچکترین بذر سبزیها) -

 کاشت بذر سطحی است (رکود نوري) -

 از جوانه زدن بذر جلوگیري c20روي بذر) و گرماي باالي زیاد خاك تاریکی (ریختن  -

 می کند(رکود نوري). 

 مرطوب کردن بذر قبل از پاشیدن به جوانه زنی آن کمک می کند. -

c1816دماي مناسب  و مدت پرورش نشاء در خزانه دو ماه -  است. −

 گرم بذر الزم است. 200 براي یک هکتار زمین اصلی گرم در متر مربع و 5بذر الزم در خزانه  -

 بعد از یک ماه به خزانه دوم منتقل می شود.نشا  -

سرما  در معرض نیمدت طوال اگر به چنانچه دماي خزانه دوم کمتر از خزانه اول باشد بخصوص -

 می شود. ظهور ساقه گل دهنده بگیرد سببقرار 

 باشد. برگ 3- 5گرم که داراي  10 وزننشایی است به  رفسک نشاء مناسبنکته: 
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روز یا بیشتر قبل از نشاء کردن، باعث  10) به مدت درجه 25-30گرماي زیاد ( -

Devernalization   (وا بهاره کردن).وجلوگیري از گل دادن می شود 

 

 داشت و برداشت کرفس:

 فظ رطوبت خاك است.از نظر آبیاري و ح الزم در تولید نشاء حداکثر مراقبت -

 :Blanching)( سفید کردن

و سفید  عبارت است از محروم کردن و پوشاندن دمبرگها با وسایل مختلف جهت کاهش کلروفیل -

 .کردن دمبرگها

امروزه ارقامی استفاده می شود که بر اثر اصالح نژاد دمبرگهایی متمایل به رنگ سفید تولید می  -

 . self blanchingکنند 

 .کنندچند سانتیمتر از زیر خاك قطع می  و شت در سطوح کوچک با چاقوي دسته بلندبردا -

 است. Septoria opicolaمهمترین بیماري کرفس زنگ کرفس  -

 انبارداري:

 هفته می توان نگهداري کرد. 4درصد به مدت  90-95در دماي صفر درجه و رطوبت نسبی  -

 

 Lactuca sativaکاهو 

 منشأ و گیاهشناسی:

 منطقه مدیترانه و نیز مصر را منشأ آن ذکر کرده اند. -

 Asteraceaeاز خانواده و گیاهی است یکساله -

 خود گشن است. ،در تابستان به گل می روداست و روز بلند  -
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ریشه عمیقی  ،سیستم ریشه اي کاهو سطحی است (در نشاکاري) ولی در کاشت مستقیم بذر  -

 تولید میکند.

 :کاهو انواع

 .است نوع این از ایران مصرفی کاهوي اکثر – L.s.var longifoliaاهو پیچ معمولی ک -1

 داراي کیفیت بهتري است دو نوع دارد. L.s.var capitata کاهو پیچ یا کلمی  -2

 است. کم آن انباردارياست ، گلخانه در برگها نرم و لطیف و کشت بیشتر Butterhead -الف

 زیاد آن عم و انبارداريط خوش است معروف ایران در ستانهزم کاهوي به – Cpisp head -ب

 معروف است. Icebergبه  -است 

 رشد بیش از حد شاخ و برگ در این نوع کاهو باعث بوجود آمدن مزه تلخ آن می شود.

 : استفاده ساالدي دارد. در گلخانه ها بطور وسیعی کشت می L.s. var crispumکاهو پرك  -3

 شود.

رداشت: کاهو را به چهار دسته: کاهوي بهاره، تابستانه، پاییزه و زمستانه تقسیم می از نظر فصل ب

 کنند.

 ارزش غذایی:

 سرشار از ویتامین و مواد ضروري براي سالمتی انسان است. -

 بعلت دارا بودن سلولز زیاد حرکت دودي روده ها را تسهیل می کند. -

 یت دارد.کالري کم در رژیم غذایی الغري اهمه دلیل ب -

خود را ح چنانچه کاهو بعد از برداشت در مقابل آفتاب قرار گیرد مقدار زیادي از ویتامینها و امال -

 از دست می دهد.

بیش  به مقدار نیتراتسبب تجمع پرورش کاهو در گلخانه ها در شرایط کمبود نور  تجمع نیترات:

 می گردد( به خصوص در فصل زمستان).از حد مجاز 
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 کاهو: مناسب هوایی شرایط آب و

محصول فصل خنک است و در برخورد با هواي گرم، قبل از رشد و نمو کافی برگها، تولید ساقه  -

 گل دهنده می نماید و برگهاي کاهو طعم تلخی پیدا می کند.

ست در حالیکه انواع تابستانه در این نوع نیآب و هواي معتدل و مرطوب براي انواع بهاره خوب  -

 تیجه خوبی می دهند.آب و هوا ن

 است.درجه سانتیگراد  10-20رشد دماي متوسط  -

 با مواد آلی فراوان است. رسی) –(شنی  ومی سبکلمناسب ترین زمین براي کاهو، خاك  -

بعلت داشتن سیستم ریشه اي نسبتاً سطحی، گیاهی مستعد و حساس نسبت به تنش هاي  -

 رطوبتی است.

PH -   است. 5/5-5/7مناسب خاك 

 میزان نیترات در برگ نیز افزایش می یابد. سانتیمتر 60-0با افزایش ازت خاك در عمق  -

  می شود. باعث تاخیر در تشکیل پیچحساس است حتی غلظت زیاد یک کود  به انواع نمکها -

 :کاشت

 بذر یکساله کاهو برخالف بذر تازه آن داراي قوه نامیه بیشتري است. -

 است.درجه  24حداکثر  دماي و 2حداقل  دماي درجه، 18 -15ذر دماي مناسب جوانه زنی ب -

به منظور پیش رس کردن محصول و کشت انواع بهاره، بذر کاهو را در خزانه می کارند. پس از  -

 روز نشاها آماده انتقال به زمین اصلی هستند. 25حدود 

 اسب است.درجه سانتیگراد من10-12شب  و درجه 16-18روز  :دماي محیط پرورش نشاء

 سانتیمتر. 30*25یا  25*25 : فواصل کاشت در زمین اصلی

 معموالً براي انواع تابستانه و پاییزه بذرپاشی در زمین اصلی انجام می گیرد. -
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cm25/1عمق کاشت  -کیلوگرم 5/2-2بذر مصرفی  - − 

 ك حساسند.گیاهان صدمه دیده در اثر وجین در مقابل بیماریها به خصوص سفید -

 از زمان کاشت تا برداشت به آبیاري منظم نیاز دارد. آبیاري:

 هفته می توان نگهداري کرد. 7درصد تا حداکثر  95: در دماي صفر درجه و رطوبت نسبی انبارداري

افزایش رطوبت خاك  ، سوختگی کناره برگها در زمینهاي سنگین: بعلت نگهداري آب زیاد -

 نکروزه شدن باعث  خشکی خاك و تابش شدید آفتابو ي زیاد (کاهش تنفس ریشه) و گرما

 می شود. کناره هاي برگها

 

 Liliaceaeنسیها ساز خانواده سو    Alliumتره: 

 در مقابل سرما مقاوم است. و گیاهی است چند ساله -

 در آب و هواي معتدل سرد و مرطوب عملکرد بهتري دارد. -

کمک به تقویت  موجبکرد تا برگها خوب رشد کنند زیرا براي برداشت مرحله اول باید صبر  -

 ریشه شده و محصول مراحل بعدي مرغوب تر می شود.

 

 Bressicaceaeاز خانواده  Lipidium sativumترتیزك(شاهی): 

 بومی اروپاي مرکزي -

 براي درمانهاي کم خونی و تصفیه خون استفاده می شود. -

 م و پتاسیم غنی است.و امالح کلسی Aو Cاز نظر ویتامین  -

 Apiaceaeخانواده   Anethum graveolensبت) ششوید (

 منشأ آسیاي صغیر -
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 هواي و آب در فقط باید –گیاهی است کامالً روز بلند و در تابستان سریعاً به گل می نشیند  -

 .شود کشت معتدل

 Apiaceae        Coriandrum sativumگشنیز 

 ت زراعی آن کامالً شبیه جعفري است.گیاهی است یکساله و خصوصیا -

 برخالف جعفري براي گلدهی به بهارش نیازي ندارد. -

 

 Beta vulgaris var vulgaris   چغندر برگی 

 .است یاهی دو سالهگ -

 است. ارزش غذایی تقریباً شبیه اسفناج -

 

 Asteraceae        Cichorium intybusشیکوره 

 روف است.به نام آندیو فرانسوي نیز مع -

 ی اروپا و آسیا است.مبو -

 گیاهی است دائمی ولی هر دو سال یکبار کشت میشود. -

 )c15روز بلند است وبراي گلدهی به بهارش نیاز دارد. (دماي پایین تر از  -

 برگهاي قدیمی و تیره بهتر از برگهاي جوان و زرد رنگ است. -

 است.−c1815دماي مناسب جهت رشد  -

 در برابر دماي باال مقاومت بیشتري نسبت به کاهو دارد. -

 شدت نور زیاد در شیکوره مسئول تنظیم گلدهی است. -
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 Cichorium endivia  کاسنی: 

 دماي پایین در اثناي جوانه زنی و هنگام تهیه نشاء باعث گلدهی این گیاه میشود.  -

- Bolting  ی به نوع رقم ندارد.دراین گیاه ربط 

 پس ازکاشت نشاء در زمین اصلی تحت شرایط روز بلند گلدهی را داریم. -

 تحمل آن در برابر یخبندان کمتر از کاهو است. -

زمینهاي نیمه سنگین با هوموس کافی در مکان آفتاب گیر بهترین زمین براي کشت این گیاه  -

 است.

 ت رزت به پیچ افزایش می یابد.نیاز آبی این گیاه در هنگام تغییر حال -

 مناسب است. ×cm4030یا  ×3030فواصل  و به کاشت بصورت نشایی -

 New Zealand Spinach    زالند نو اسفناج
Tetragonia expansa 

 مقدمه 
بـه   یـادي شـباهت ز ي آن ها برگ .محصول فصل گرم استاست. یوزیلندن یو بوم Aizoacaeaeاز خانواده گیاهی 

 یف اسـت ولـی  رشد ضـع  با و حساس یکساله یاهیگ .است یه به اسفناجشبهم کشت و کار آن یطاج دارد و شراناسف
ي را تریـاد شت زافاصله ک، بنابراین تر است و بوته آن پهن از اسفناج است یشترکند ب می یجادکه ا یهای تعداد شاخه

از لحاظ اندازه نسـبت   یولهستند  یمو ضخ یرهسبز ت ،شکل یمثلث یباتقرآن  يها برگگرفت. در نظر باید براي آن 
  دارند.کوچکتر و زبر  يها برگ ،به اسفناج

 
 نیازهاي آب و هوایی

(کـه در ایـن   اسـفناج  یگزین مناسـبی بـراي   جا، بنابراین بلند و گرم است يروزها یاهگاین پرورش  یطشرا ینبهتر
آن را در توان  اي دارد و هم در اواخر زمستان می کشت گلخانه هم. است رم سالل گودر فصرود)  شرایط به بذر می

 را انجام داد. بعداً انتقال نشاء نمود و گرم کشت  یشاس
 

 کشت 
 90 – 120هـا   یـف و فاصـله رد سـانتیمتر   60 – 90هـا   بوتـه  ینفاصـله بـ   ،کننـد  ها خودشان را پهن می چون بوته
حالـت در فصـل   ایـن  کـه در  است بذر  یمکشت مستقآن به صورت  يتجارکشت . شود ه میدر نظر گرفتسانتیمتر 

 گیرد.  بذر صورت میشت اعمل ک ،خاك باال رفته يکه دما یبهار زمان
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در طـول فصـل تابسـتان از آن     یمبخـواه  است. اگربه رشد مجدد  یکتحریی این گیاه به منظور نقاط انتها سرزنی
هـا صـورت     سـاقه  ياز انتهـا سـانتیمتر   7 – 10با برداشت مرتب به طور  یزنرعمل س یم،محصول مداوم داشته باش

   .ح کوچک )ودر سطقابل انجام د ( نشو یدتول یدهاي جد ساقهکه شود  باعث میپذیرد. اینکار  می
 

 برداشت
سـطح  ي سـانتیمتر  5 – 7را از ارتفـاع   یـاه گاینکه  یاکنند  جا برداشت مییکرا  یاهکل گ یاها معموالً  فروشگاه براي

از برداشـت محصـول را در طـول فصـل رشـد       یشتريتعداد دفعات ب یاو  3تا  2حالت  یندر ا .کنند قطع می ینزم
تـوان   بـار مـی   یناسـت و چنـد   Multiple harvestتوان گفت که اسفناج زالنـد نـو    . بنابراین میداشت یمخواه

 . کردبرداشت 
 

 

 

 

 و غده اي بزیهاي ریشه ايس  :دومفصل          

 

 و سیب زمینی (غده اي). کرفس قمري -شلغم  -چغندر لبویی -ترب و تربچه -هویج

 

 Apiaceaeخانواده    Daucus carotaهویج : -1

 منشأ حوالی افغانستان. -

 .است از خانواده چتریان و گیاهی دو ساله -

 .است 1به  6است در حالیکه در زودرسها  1به  2در انواع دیررس نسبت گوشت به مغز  -

 :ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي

 بوده و یکی از مهمترین سبزیها در دنیا است. Aمنبع غنی ویتامین  -

 اهمیت غذایی دیگر آن بعنوان غذاي رژیمی و نیز غذاي نوزادان است. -
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 شرایط آب و هوایی:

 شرایط آب و هوایی در رشد و نمو و رنگ پذیري هویج دخالت دارد. -

، آب نسبتاً کم و تراکم متوسط بوته در واحد سطح، هویج هاي کوچک و c18در دماي متوسط  -

 استوانه اي شکل با ذخیره سازي بیشتر مواد و رنگ پذیري مناسب بوجود می آید.

 محصول فصل خنک است و در مقابل سرما و یخبندان سطحی مقاوم است. -

 زایش می یابد.خاك مقدار کاروتن نیز اف با افزایش دماي -

 مرحله زایشی بعد از سپري شدن دوره نونهالی و در اثر بهارش بوجود می آید. -

میزان سرماي مورد نیاز براي بهارش بستگی به منشأ اولیه ارقام مختلف هویج دارد و در ارقام با  -

 مبدأ شمالی بیش از ارقام با مبدأ جنوبی است. ارقام اخیر نسبت به گلدهی حساس ترند.

 است (چندین هفته) c4دماي مناسب براي بهارش  -

 وابهاره کردن می شود. باعث  c20باالي دماي  -

 خاك:

 خاکهاي شنی تا لوم شنی با مواد آلی کافی بسیار مناسبند. -

 می شود.شکل محصول یک دست ترو برداشت راحت تر  ،در خاکهاي سبک  -

 را دارد. یبهترین بازده ،درصد 5خاکهاي هوموسی با مواد آلی بیش از  در -

 کوددهی هویج:

 باید از کود دامی پوسیده استفاده کرد. -

انشعابی و دو شاخه شدن  -2تشدید خسارت مگس هویج  -1 :کود دامی تازهعوارض مصرف  نکته:

 .ریشه

 هایی تشکیل ریشه است.هویج در مراحل ندرتولید مواد غذایی به نیاز  بیشترین -
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ي آنرا افزایش می دارپتاس در افزایش کیفیت محصول تأثیر زیادي دارد ومقدار قند و قابلیت انبار -

 دهد.

 ارقام هویج:

   Imperator(دیررس) – Danvers – Chantenay – (زودرس) Nantes 

 تقسیم بندي از نظر طول دوره رویش:

 (نانتس) ماه 2-3هویجهاي زودرس:  -

 (شانتی و دانورس) ماه 3-4(تابستانه)  سرهویج هاي میان -

 (امپراطور) ماه 5-6(پاییزه)  هویج هاي دیررس -

 :کاشت

 است. cm2عمق کاشت مناسب بذر  -

 وباشد  −cm53روي ردیف هویج هاي یکدست و مرغوب زمانی بدست می آید که فاصله بوته ها  -

 .سانتی متر باشد 25 -30له ردیفها فاص

haمقدار بذر در هویج هاي زودرس (تراکم بیشتر) بیشتر از انواع دیررس است -
kg

43 − 

 هفته ودر دماي پایین جوانه می زند.  1-3بذر هویج طی  -

 را تسریع می کند. بذر هویج نور جوانه زنی -

 اند آنرا بدوره خواب ثانوي سوق دهد.دماي باال در اثناي جوانه زنی می تو -

استفاده از علفکشهاي شیمیایی براي هویج به ویژه در زمینهایی که مواد آلی آن کافی نیست  -

 کاهش محصول و کاهش کاروتن را به دنبال دارد.(خاکهاي ضعیف) 

 :برداشت

 هند.برداشت هویج زمانی صورت می گیرد که برگها از سبز به زرد تغییر رنگ د نکته:
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 که بذر هویج در خاکهاي ضعیف کشت شود.است عدم یکنواختی ریشه ها زمانی  -

 ماه قابل نگهداري است. 4-6به مدت  −c10: در دماي انبارداري

 Brassicaceaeخانواده:     Raphanus sativusترب و تربچه: 

 کشت و کار آن ابتدا در مصر مرسوم بوده است. -

ریشه سه قسمت از  انواع برخی : از دو قسمت ریشه و هیپوکوتیل و در راکی در تربقسمت خو

 است.و ساقه اصلی هیپوکوتیل ،

 تربچه یکساله است. -

 ترب دو ساله است ولی بصورت یکساله جهت مصرف خوراکی کشت می شود. -

خصوص باید تربچه را در تمامی طول سال می توان کشت نمود ولی براي هر فصل از ارقام م -

 استفاده کرد.

 ارقام بهاره به سرما مقاومند و به همین علت کمتر به گل می نشینند. -

 جزو گیاهان روز بلند بوده و هر دو براي گلدهی به روزهاي بلند تابستان نیاز دارند. -

 

 var. longipinatusترب:  -1

 اصل آن از خاور نزدیک است. -

 روز است. 120روز و در انواع دیررس (پاییزه و زمستانه) تا  50طول دوره رویش در انواع زودرس  -

 ارزش غذایی:

بعلت حد متوسط امالح و ویتامینها، ارزش غذایی ویژه اي ندارد ولی به علت مصرف باال در  -

 در زمستان مهم است. Cآسیاي شرقی، از نظر تأمین ویتامین 
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             ی و پوك شدن خشبناسب نیست و باعث ي این گیاه مآب و هواي خشک برا شرایط آب و هوایی:

 شه و طعم تند آن می گردد.یر

 براي گلدهی نیاز به بهارش دارد.ترب  -

 خاکهاي با بافت سبک همراه با مواد آلی کافی براي ترب مناسب است. -

 :کاشت

 بذرپاشی مستقیم در زمین اصلی روش کاشت آن است. -

 و ارقام دیررس در تیر و مرداد کشت می شوند. انواع زودرس در اوایل فروردین -

haمقدار بذر  -   cm3عمق کاشت بذر حدود  -
kg

2515− 

 .باید نگهداري شود در دماي حدود صفر درجه : انبارداري

 Raphanus sativus          var.sativusتربچه: 

. در صورتیکه در انواع کشیده قسمتی از کوتیل بوجود می آیندانواع نقلی تربچه فقط از رشد هیپو -

 ریشه نیز دخالت دارد.

 زمینهاي با بافت نسبتاً سبک و هوموسی براي مرغوبیت محصول الزم است. -

 .شود پوك شدن ریشه می ثگرماي زیاد کیفیت محصول را پایین آورده و باع -

 است. −cm43ه ها روي ردیف تو فاصله بو cm10در کشت ردیفی فاصله ردیفها  -

haمقدار بذر براي کشتهاي مکانیزه  -
kg

4030  است. −

 روش کاشت تربچه بذر پاشی مستقیم است. -

 

 

 Beta vulgaris var conditivaچغندر لبویی: 
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 گیاهشناسی و مبدأ:

  .استدو ساله گیاهی به چغندر ساالدي نیز معروف است و  -

 ید.آمی از رشد هیپوکوتیل بوجود همانند تربچه  قسمت ضخیم و خوراکی آن  -

 ) در مقابل خشکی تا حدودي مقاوم است.m5/1داراي ریشه عمیق است (تا عمق  -

 مبدأ آن سواحل مدیترانه و نیز آفریقا گزارش شده است. -

 ارزش غذایی:

 قند باال، مقوي و انرژي زا است.بعلت داشتن  -

است که در صنایع غذایی  Betaninماده رنگی چغندر لبویی مربوط به غلظت زیاد بتاتین  -

 جهت تهیه رنگهاي خوراکی بکار می رود.

 ید اگزالیک است.سطعم نامطبوع و تلخ آن مربوط به ماده ساپونین و ا -

 شرایط آب و هوایی:

 بی زیاد، بهترین رشد را دارد.در دماي متوسط و رطوبت نس -

 براي ورود به مرحله زایش در سال دوم، بهارش الزم است. -

سرماي ناگهانی بهاره بعد از جوانه زدن بذر بعلت  مرحله زایشی می تواند در سال اول بوجود آید -

 که باعث توقف رشد گیاه در فاصله زمانی کوتاه شود.

و  بافت متوسط با  یخاکه می شود که چغندر لبویی در براي تولید حداکثر محصول توصی  نکته:

 کشت شود. 8/6-2/7 حدود PH با مواد آلی فراوان  و عمیق

 تأثیر دما بر رنگ گیري چغندر لبویی:

هواي گرم باعث می شود رنگ ریشه که باید قرمز شود به سفیدي گرایش یابد. که در برش  -

 ی کاهد.از بازار پسندي م و است دعرضی کامالً مشهو
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 در زمینهاي قلیایی استفاده از براکس یا اسید بوریک توصیه میشود. -

 :کاشت

 در مناطق سردسیري در اول بهار و بعد از رفع خطر یخبندان کشت می شود. -

ار در نظر بذر در هکت kg30و حدود  cm25براي تهیه چغندرهاي کوچک کنسروي فاصله ردیفی  -

 می گیرند.

cm32عمق کاشت بذر  -  مناسب است. −

 گیاه سبز می شود و باید تنک شود. 2-4بذر است که بعد از کاشت  3-7میوه حاوي  -

 (تک دانه اي) به بازار آمده است. Monogermامروزه بذرهاي  -

 :ور در چغندر لبوییعالئم کمبود ب

(جوانه انتهایی از بین رفته، داخل ریشه قهوه یا لکه هاي سیاه داخلی ، پوسیدگی برگهاي مرکزي -

 .اي شده و ریشه پوسیده می شود)

 هفته. 12-15طول دوره رویش گیاه  -

 

 Brassicaceae: خ                Brassica napus var napobrassica:شلغم

 مبدأ روسیه. -

 شود.گیاهی است دو ساله که از ریشه آن تغذیه می  -

 عمیق نسبتاً و شنی –ومی لخاك مناسب براي آن  -

-  PH  6-5/7مناسب 

 cm2عمق کاشت بذر  -
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kg45/2بذر الزم در کشتهاي مکانیزه   -   cm20فاصله ردیفها  درهکتار  −

cm1510بوته ها  و − 

 ایی شبیه چغندر لبویی است.شرایط آب وهو -

 Solanaceae  خ:              Solanum tuberosum  : سیب زمینی

 مبدأ و گیاهشناسی:

 منشأ آن آمریکاي مرکزي و جنوبی است. -

 از نظر ساقه هاي زیرزمینی که در انتهاي آنها غده ها تشکیل می شوند گیاهی دائمی است. -

ي زمستان خشک می شود ولی غده هاي باقی مانده در زیر قسمت هوایی این گیاه در اثر سرما -

 خاك می توانند در بهار سال بعد جوانه زده و گیاه جدیدي را تولید کنند.

ساقه هاي هوایی از روي چشمکهایی که روي غده مادري وجود دارند خارج شده و حامل برگ،  -

 گل و میوه میشوند.

 منتهی به میوه می شوند.گلها فقط در آب وهواي مالیم و ییالقی  -

بذر سیب زمینی بندرت براي ازدیاد بکار می رود زیرا نهالی که از بذر بدست آید، هیچگاه  -

 محصولی شبیه پایه مادري نخواهد داد.

 استفاده می شود. از بذر سیب زمینی تنها در کارهاي اصالح نژاد -

اصلی عمودي بوده که مقدار زیادي از نظر گیاهشناسی سیب زمینی حاصل از بذر، داراي ریشه  -

 ریشه هاي فرعی آنرا احاطه می کنند.

 سیب زمینی که از غده تولید می گردد داراي ریشه هاي افشان است. -

استولونها یا ساقه هاي زیرزمینی از جوانه هایی که در قسمت زیرزمینی انتهاي ساقه وجود دارند  -

 تولید می شوند.
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 دن انتهاي استولونها حاصل می شوند.غده هاي تازه از ضخیم ش -

 افزایش تولید استولون و غده:

باعث افزایش  زیر خاك بودن کامل غده ها و قرار گرفتن غده مادري در عمق مناسب، کمبود نور -

 تولید استولون و غده می شود.

 استولونهاي کوتاه ویکسان عمل برداشت را آسان می کنند. -

 ی است.فه ارقام مختلف داراي شکل، رنگ و قطر مختلغده هاي سیب زمینی بسته ب -

تغییرات آب و هوایی بویژه آبیاري بعد از یک دوره خشکی طوالنی باعث ایجاد تغییراتی در شکل  نکته:

کوچک ماندن غده ها و غده هاي زنجیره  -شکل شدن وترك خوردن غده ها دغده ها می شود از جمله: ب

 اي.

 

 یی سیب زمینی:اهمیت اقتصادي و ارزش غذا

 1/1گرم پروتئین و  2گرم کربوهیدرات  21آب،  گرم 80-75سیب زمینی حدود  گرم 100در  -

 گرم امالح معدنی بویژه پتاس وجود دارد.

 ، ذرت و برنج است. چهارمین محصول کشاورزي بعد از گندمجهانی ، از نظر تولید  -

انباري  و گاري خوب با شرایط محیطیاهمیت سیب زمینی به خاطر ارزش غذایی خاص، ساز نکته:

 حمل و نقل آسان آن است. نیز و

 در آن بیش از سایر ویتامینها است. Cمقدار ویتامین  -

اند که با بزرگ شدن غده ها از مقدار آن کاسته می Cغده هاي تازه داراي مقادیر زیادي ویتامین  -

 شود.

 شرایط آب و هوایی:
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 س به سرما و یخبندان است.محصول فصل خنک، روز بلند وحسا -

 c12و در زمان تولید غده  −c2116دماي مناسب براي رشد و نمو  -

 20* روز  12-14شب :هوا  دماي و c17متوسط دماي مناسب خاك در طول دوره اصلی رشد  -

 درجه مناسب است.

 .بدست می آیدپراکندگی مناسب باران و  تابستانی طوالنی بااطقی حداکثر عملکرد در من -

 است. زآنا و بعد دهیگل همزمان بانیاز گیاه به آب حداکثر  نکته:

افزایش عملکرد و نشاسته باال در شرایطی بوجود می آید که سیب زمینی در آب وهواي خنک  -

 کشت شود و گرماي اوایل تابستان نیز کافی باشد.

خاك باید شخم  ی باشند بهترین نتیجه را می دهد.خاکهاي سبک که داراي مواد آلی کافدر  خاك:

 عمیق زده شود.

PH -  :است.( کمی اسیدي)  3/5-4/6مناسب 

 کوددهی سیب زمینی:

 حداکثر نیاز غذایی در مرحله تشکیل گل است. -

 یز به زمین داده شوند.کودهاي دامی تأثیر زیادي درافزایش عملکرد دارند به خصوص اگر در پای -

 .کود سبز در خاکهاي سبک تأثیر مناسبی در افزایش عملکرد سیب زمینی دارد -

 جز زمینهاي هوموسی ضرورت دارد.به براي سیب زمینی در کلیه زمینها  دادن کود ازته -

ذب می براي انواع زودرس از کودهاي ازته نیتراته و یا اوره استفاده می شود که زودتر تجزیه و ج -

 شوند.

می  دیررسی محصول، کاهش نشاسته و کاهش خاصیت انباري :باعثهنگام ردادن کود ازته دی -

 گردد.
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 سیب زمینی به کود فسفره زیادي نیاز ندارد به ویژه اگر خاك هوموسی باشد. -

 کود فسفره را معموالً در پاییز به زمین می دهند زیرا خطر شستشوي آن وجود ندارد. -

 :کود پتاس

 .برعکس فسفر، نیاز سیب زمینی به پتاس زیاد است به ویژه در زمینهاي سبک -

 و سفت شدن پوست و گوشت  خاصیت انباريپتاس در افزایش مقدار نشاسته،  نکته:

 سیب زمینی نقش بسزایی دارد.

کمبود پتاس از طعم ومزه سیب زمینی می کاهد و خطر بیماریهاي ویروسی و مقدار سوالنین در  -

 یاه را افزایش می دهد.گ

از کلرور  نباید  به کلر کود سولفات پتاسیم مناسبترین است (به علت حساسیت سیب زمینی -

 .)کرد استفاده پتاسیم

 انبارداري جهت ازدیاد:

پس از برداشت محصول فعالیت فیزیولوژیکی غده ها به پایان نمی رسد بلکه تولید قند و تنفس و  -

 تعرق ادامه دارد.

یل قند و شیرین شدن کولی افزایش تش می شود توقف تنفسباعث  c3هش دماي انبار به زیر کا -

 .را در پی دارد غده ها

 ماهه است. 2-3سیب زمینی رسیده بعد از برداشت داراي یک دوره رکود  -

 روشهاي از بین بردن دوره استراحت (رکود) سیب زمینی:

ار دادن تحت دماهاي مختلف سرد و گرم، زخمی کردن غده ها، تکان دادن طریقه فیزیکی: قر -1

 غده در جعبه هاي سوراخ دار.

 طریق شیمیایی: استفاده از ترکیبات اتیلن -2
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 براي اینکه غده ها یکدست در مزرعه سبز شوند:

رد و مضافاً درجه تنظیم ک 8 -10حدود در باید به غیر از قابلیت جوانه زنی غده ها، دماي انبار را 

 تاریکی نسبی نیز به وجود آورد.

c74دماي (نگهداري در دماي پایین - باعث می شود سیب زمینی خیلی دیرتر از معمول  )−

 جوانه بزند. 

 شیرین زیرا  نگهداشته شوند c4سیب زمینی هاي خوراکی نباید در دماي کمتر از  -

 می شوند.

 اشت سیب زمینی:ک

 یاد می شود.دزاسیب زمینی بروش غیرجنسی و توسط غده ها  -

هر چشم در سیب زمینی داراي چندین جوانه است و معموالً در هر چشم یکی از این جوانه ها  -

 رشد کرده و از رشد بقیه جوانه ها جلوگیري می شود.

 وادار کرد:براي کاشت غده ها الزم است ابتدا آنها را به جوانه زدن  -

هفته قبل از کاشت در فضاي روشن تحت شرایط مساعد و کامالً  4براي این کار غده ها را به مدت 

مسطح قرار می دهند این عمل باعث کوتاه شدن دوره کاشت تا سبز شدن و کوتاه کردن دوره سبز شدن 

 تا تشکیل غده هاي جدید می شود.

 است. گرم 60تا 50 مناسب غده ها براي کاشتو وزن متوسط  نکته:

 می نامند. سوبریزهعمل پیدایش پریدرم در قسمتهاي بریده شده غده تقسیم شده را  -

طی مدت درجه  18تا  10درصد و دماي  85تا 95مل سوبریزه: رطوبت شرایط مناسب براي ع -

 روز 8-6

 سانتیمتر 60در  40یا  30فاصله مناسب کاشت در کشتهاي مکانیزه:  نکته:

 تن در هکتار 5/2ده الزم حدود مقدار غ -
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 هزار بوته در هکتار 40-50تعداد بوته  -

 در خاکهاي رسی کمتر و در خاکهاي شنی بیشتر.،  سانتیمتر 6 :عمق مناسب کاشت -

سیب زمینی طالب آب و هواي خنک است بنابراین در مناطقی که تابستانهاي خیلی گرم دارند   -

 تشکیل غده هاي جوان هوا خنک و مناسب باشد. هنگامکه به کشت آن اقدام نمود  زمانیباید 

 مراقبتهاي زراعی:

سیب زمینی جزو گیاهان وجینی است یعنی در ابتداي دوره به کندي رشد کرده و چند ماه زیر  -

فشار علفهاي هرز است بنابراین باید مزرعه را بطور مداوم وجین کرد. انجام عملیات وجین با کولیتواتور 

 ود در دو طرف ردیفهاي کشت شده خاك ریخته شود.باعث می ش

 جهت تشکیل بیشتر غده ها ضروري است. :خاك دادن پاي بوته

 .حداکثر نیاز آبی در موقع تشکیل غده ها است که همزمان با گل دادن گیاه استآبیاري: 

 برداشت و انبارداري:

 به زرد شدن کند. سیب زمینی را زمانی برداشت می کنند که برگهاي گیاه شروع نکته:

 : عالئم دیگر رسیدن محصول

 سخت شدن پوست غده ها -1

 استولونها است.ز جدا شدن آسان سیب زمینی ا -2

 شوند. برداشت قبل از فرا رسیدن گرماي تابستانباید انواع بهاره در مناطق گرمسیري  -

(براي جلوگیري از درجه  10-15سیب زمینی را در دماي  ،در هفته هاي اول بعد از برداشت -

درجه  4-7دارند و بعد از آن دما را به  نگه می 85-95پوسیدگی و چروکیدگی آن) و رطوبت نسبی 

 کاهش می دهند.سانتیگراد 
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قرار دارند که متعلق به  فرنگی تره و پیازچه – موسیر -سیر –سبزیهایی مثل پیاز  گروهدر این  -

 هستند. Alliumو از جنس  Liliaceaeخانواده 

(پیازیها) و  Allioideaeدو زیر خانواده قرار دارند  Liliaceaeدر خانواده  -

Asparagoideae ایها) . (مارچوبه 

و در مقابل  اغلب سبزیهاي پیازي براي تشکیل پیاز طالب دماي باال و روزهاي بلند هستند نکته:

ها براي تشکیل پیاز طالب روزهاي کوتاه و دماي پایین  اند. ولی برخی از واریته رماي زمستان مقاومس

 هستند.

 

 

 Allium cepaپیاز  -1

 منشاء و گیاهشناسی:

 بومی آسیا و خاورمیانه و اطراف ایران است . -

 .است هاي سطحی و داراي ریشهبوده گیاهی دو ساله  -

هاي پیاز به  اي به مرور ضخیم شده که برگها و یا الیه ك بصورت استوانهانتهاي ساقه پیاز در خا -

 شود. گیرند و مواد مختلف غذایی در آنها ذخیره می طور منظم در اطراف آن قرار می

 ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي:

دن تندي پیاز مربوط به روغنهاي اتري گوگرددار و مقدار قند موجود در آن است که در موقع بری -

 شود. باعث جاري شدن اشک می

ت مؤثر بوده و مصرف آن در جلوگیري از پیشرفت حپیاز در عمل هضم غذا و خواب را -

 است. مفیدسرماخوردگی 
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 شرایط آب  هوایی:

 دهند. هاي متفاوتی از خود نشان می العمل هاي مختلف پیاز نسبت به طول روز و دما عکس واریته

و تشکیل ساقه گل دهنده در دماي ها در روزهاي بلند است  ب واریتهمعموالً تشکیل پیاز در اغل -

 بنابراین براي بذرگیري پیاز احتیاج به دماي پایین است.، پایین 

 یابد. ي باال افزایش میدماتولید پیاز تحت شرایط روزهاي بلند و  -

سال دوم گلدهی و اواخر تابستان در  ،در صورت رسیدن پیازها در سال اول و سرمادهی و بهارش  -

 .انجام می شودتولید بذر

چنانچه مرحله نونهالی در پیازهاي کوچک در سال اول به اتمام نرسد و یا در پیازهاي بزرگ  -

 روند. به گل نرفته واغلب بعد از سرمادهی در سال سوم به گل می دومدر سال  ،ودبهارش انجام نش

شوند ممکن است خیلی بزرگ نباشند اما  یل میپیازهایی که در روزهاي بلند و دماي باال تشک -

 کیفیت باالیی دارند و داراي دوره استراحت طوالنی بوده و از قابلیت نگهداري خوبی برخوردارند.

 کشد. دوره استراحت پیاز در ارقام مختلف متفاوت است و از چند روز تا چند ماه به طول می -

درجه سانتیگراد و در شرایط خشک  28دماي حدود  مقاومت زیاد پیازها براي دوره استراحت در -

 است.

  .و در شرایط مرطوب استدرجه  9-15مقاومت کم براي دوره استراحت در دماي حدود و -

درجه  37و یا تحت تأثیر دماي باال (تا  ندوره استراحت پیاز ممکن است تحت شرایط زخمی بود -

 گراد) شکسته شود. سانتی

ترین شرایط  بعلت توقف از دست دادن آب و تنفس، مناسب )گراد  سانتی درجه -1دماي پایین ( -

 کند. را براي انبارداري پیاز فراهم می

 تر از دماي متوسط است. دماي باال براي انبارداري پیاز مناسب -

 پیاز نیاز زیادي به نور دارد. -
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منطقه براي کشت این  مناطقی که امکان کشت زود هنگام در اوایل بهار فراهم است بهتریندر -

 .شوند گیاه محسوب می

 گیرد. درجه سانتیگراد اگر به مدت چند هفته قرار گیرد بهارش صورت می 9-13پیاز تحت دماي  -

 با مواد آلی و غذایی زیادي است. (لومی) پیاز طالب خاکهاي نیمه سنگین -:خاك

- PH  و نسبت به اسیدي بودن خاك بسیار حساس است 5/7-8/7مناسب. 

 شود. می کاهش قابلیت انباري پیازکمبود مس باعث کاهش محصول، رنگ پریدگی و  -

 شود. دهد) باعث کلروز برگها می کمبود منیزیم (در خاکهاي قلیایی رخ می -

 آماده کردن زمین:

 .یق نیاز نیست (ریشه سطحی)مبراي کشت پیاز به شخم خیلی ع -

 می شود.پیاز افزایش شیوع مگس باعثکودهاي دامی تازه  -

 از کود کلرور پتاسیم نباید استفاده کرد. لذاپیاز در مقابل شوري خاك حساس است  -

 کاشت پیاز:

 .پاشند بذر پیاز را در اوایل بهار در زمین اصلی می بذرپاشی: -1

 است. بذرپاشی در دنیا پیاز ترین روش کاشت متداول نکته: 

 در هکتار است. kg20- 15) حدود cm25فی با فاصله مقدار بذر مصرفی در کشتهاي مکانیزه (ردی -

 شود. انجام می تنک کردن cm5فاصله  و با هفته و بر روي ردیفها 4-6بعد از گذشت  -

 شوند قابلیت انباري بهتري دارند. پیازهایی که با بذر تکثیر مینکته: 

 نشاکاري: -2

 کنند. اصلی منتقل میهاي زودرس را ابتدا در خزانه کشت و سپس به زمین  واریته -

 سانتیمتر. 7-10×  35-45فاصله کاشت ت، نشاء براي یک متر مربع الزم اس 100-80
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: امروزه بعلت گرانی بذر و استفاده از سایر مزایاي نشاکاري، اکثر کشاورزان پیاز را بصورت نکته

 نشایی کشت می کنند.

 :کاشت پیاز کوچک-3

 رود. به کار میاین روش به منظور تهیه پیاز پیش رس  -

) تولید کرد. براي این کار بذر را در cm5/1-1بدین منظور ابتدا باید پیاز کوچک (فندقی به قطر  -

 پاشند. طول زمستان تا اوایل بهار در خزانه می

-kg 150- 75 توان پیاز  شود (فقط با کاشت متراکم می ذر براي یک هکتار خزانه مصرف میب

 کوچک تولید کرد).

ور پیش رس کردن و کاهش ساقه گل دهنده و افزایش عملکرد باید این پیازها را قبل از به منظ -

گراد دود اندود کرد و یا  درجه سانتی 30-40هاي خشک و در دماي  هفته در کوره 3-4کاشت به مدت 

 طی زمستان در دماي اتاق نگهداري کرد.

 پیاز در دوره رویشی احتیاج به آب فراوان دارد.  داشت:

 و خمیده باشند. درصد برگهاي پیاز به طرف پایین افتاده 50شود که حدود  زمانی انجام می داشت:بر

مناسب براي انبارداري  درصد 60-65درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  -2تا  0دماي  : پیاز انبارداري

 پیاز است.

 Alium sativun    :(Garlic)سیر: 

 منشاء و گیاهشناسی:

 شود. ولی به منظورتولید بصورت یکساله کشت می استگیاهی دائمی  -

 اند. هر سیر از تعدادي سیرچه تشکیل شده که با پوسته نازکی احاطه شده -

 ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي:
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 % پروتئین و...)7% کربوهیدرات 28% مواد متشکله سیر ماده خشک است (35حدود  -

است و از مجموعه  (Allicin)بنام آلیسین طعم ویژه این محصول به خاطر وجود ماده آلی  -

 ترکیبات آلی گوگردي تشکیل شده است.

 شرایط آب و هوایی:

 .دارد را نتیجه بهترین فراوان آلی مواد با شنی –ی لموندر خاکهاي  -

PH -  مناسب است. 7حدود 

 .تشکیل سیرچه ها همانند پیاز در روزهاي بلند و دماي باال است -

آید ولی براي هر منطقه و آب و هوا انواع  اطق سرد به خوبی به عمل میاین محصول در من -

 .مناسب باید کشت شود

کاشت یک نوع جدید در یک منطقه، بعد از مدتی خود  باپذیر است و از محصوالت بسیار انعطاف -

 ).سال 1-2 (دهد را وفق می

 کاشت :

 خبندان سبز شده باشند)زمان کاشت : اوایل پاییز ( گیاهچه ها باید قبل از شروع ی

هایی به عرض و عمق حدود  اي است (جوي و پشته کشت در داخل کرتها و بصورت جوي پشته -

 .سانتیمتر)25

 در هکتار است. kg400-300مقدار سیرچه الزم حدود  -

 ی همانند پیاز است.حداراي ریشه سط -

 توان مگس سیر را نام برد. از آفات سیر می -

 :برداشت

 و شروع به افتادن کند. قسمت هوایی گیاه تقریباً خشک شدهشت سیر موقعی است که زمان بردا -

 رض افتاب، در مزرعه قرار می دهند  تا خشک شوند.گیاه کامل را چند روز در مع ،بعد از برداشت
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 Shallot -  Allium ascalonicumsموسیر 
 

ن بـه صـورت موسـیر تـازه     گیاهی چند ساله، بومی غرب آسیا، محصولی است که در طـول زمسـتا  
بـه نـدرت    Ascalonicumاستفاده شده و در طول فصل تابستان به صورت موسیر خشـک. ایـن موسـیر    

باشـد و تولیـد گـل و     مـی  A. hirtifoliumکند. ولی انواع ایرانی که به اسم موسـیر ایرانـی    تولید بذر می
کنـد کـه مـا     ازهـاي جـانبی مـی   تولیـد پی  Ascalonicumکند، ولـی موسـیر    گاهی اوقات تولید بذر می

توانیم با جدا کردن از گیاه مادري براي تکثیر از آن استفاده کنیم. موسیر ایرانـی در کنـار خـود تولیـد       می
توانـد بـه صـورت دو قلـو یـا        شود. موسیر ایرانی مـی  کند. براي تکثیر از اینها استفاده می موسیر جانبی می

 تا).   2خارجی در این است که تعداد فلس کمی دارد (حداکثر  کامل کشت شود. تفاوت موسیر ایرانی با
 

 A. ascalonicumکشت و کار 
کننـد و در طـول     با خاك مخلوط می NPK 4-12-4براي مراحل داشت قبل از کاشت از کودهاي 

دهند. کاشت موسـیر بـه صـورت ردیفـی اسـت.       بار انجام می 2یا  1دوره رشد دادن کود سرك نیتروژنه را 
گیرند. وقتی که قطر موسیرها بـه    متر و عمق کاشت را کم در نظر می سانتی 15ها را حدود  ه بین بوتهفاصل

درجـه   12کشند. دماهـاي بـاال در حـد     متر رسید، آنها را با بوته از زمین بیرون می سانتی 10اندازه حدود 
توانـد    ساعت می 15النی در حد کند و فتوپریودهاي طو گراد این گیاه را تحریک به تولید موسیر می سانتی

تر شود. اگر هدف افزایش عملکرد باشد، زمان برداشت را در بهـار زودتـر انجـام     باعث تولید پیازهاي درشت
هـا را   دهیم تا قبل از اینکه گیاه وارد مرحله تشکیل موسیر شود، بـه انـدازه کـافی رشـد رویشـی بـرگ       می

 داشته باشیم.
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 Allium porrum    تره فرنگی

 

 بومی نواحی غربی در دریاي مدیترانه است. -

 دارد.نیاز به بهارش براي گلدهی  واست  گیاهی دوساله -

محور ساقه آن مانند پیاز کوتاه ولی بر خالف آن به جاي پیاز تولید ساقه دراز سفیدرنگی نموده  -

 گیرد. که با مقداري از برگهاي سبز و نسبتاً پهن آن مورد استفاده غذایی قرار می

 ارزش غذایی:

و همراه با سایر مواد آلی روي اندامهاي گوارشی تأثیر  همواد آلی گوگرددار باعث طعم ویژه آن شد -

 خوبی دارد.

 شرایط آب و هوایی:

 دهد. در خاکهاي لومی با هوموس کافی نتیجه خوبی می -

 .)خاك آن باید همواره مرطوب باشد (به آبیاري مرتب با دور کم نیاز دارد -

 دهد. در آب و هواي معتدل (خنک) بهترین نتیجه را می -

، کشت آن را در اقصی نقاط دنیا عدم نیاز آن به فتوپریودمقاومت تره فرنگی به دماي پایین و  -

 فراهم کرده است.

اما در مقابل دماهاي باال ، روند رشد و نمو تره فرنگی برعکس پیاز تابع شرایط آب و هوایی نیست -

 ت.حساس اس

 شود. بهارش این گیاه همانند پیاز در دماي پایین انجام می -

 دهد. درجه سانتیگراد) گلدهی تره فرنگی را افزایش می12-15روزهاي بلند و دماي پایین ( -

 :کاشت
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 شود. به دو روش کاشت مستقیم بذر و نیز نشاکاري انجام می -

سانتیمتر نشاء  10-15در شیاري به عمق آنها را   در روش نشاءکاري بعد از آماده شدن نشاها، -

درصد افزایش یافته و همزمان عمل سفید کردن ساقه نیز  10-20کنند که با این عمل ساقه حدود  می

 شود. انجام می

 شود. خاك دادن پاي بوته به منظور سفید کردن انجام میعمل ، همچنین در طول دوره -

 گیرد.معموال برداشت آن با دست انجام می  برداشت:

 

 اي : صیفی جات یا سبزیهاي میوه چهارمفصل 

 

گیرند و همگی محصول فصل گرم و تابستان بوده و به همین  در این گروه دو خانواده مهم قرار می

 شوند. جهت تحت عنوان صیفی جات شناخته می

 خانواده کدوئیان : هندوانه، خربزه، خیار، طالبی و کدو -1

 فرنگی، بادمجان و فلفل سبز زمینی : گوجه خانواده سیب -2

درصد تولید کل سبزیها را در کشور ما  55درصد سطح زیرکشت و حدود  60صیفی جات حدود  -

 .میلیون تن تولید محصول) 10-12هزار هکتار سطح زیرکشت و  400اند . (حدود  به خود اختصاص داده

 است.ار هکتارهز 700مجموع سطح زیرکشت کل سبزیها با احتساب سیب زمینی حدود  -

 20با احتساب سیب زمینی حدود  86-87 در سال زراعی مجموع کل تولید سبزي در ایران -

  بوده است.میلیون تن 

 

 Cucurbitaceaeخانواده کدوئیان  الف.
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 .تصادي داراي اهمیت فراوانی هستنداین گیاهان از نظر اق -

ون تن تولید ساالنه این محصوالت میلی 6-7هزار هکتار سطح زیر کشت و بین  250-280حدود  -

 در ایران است.

 ند. شو ها نیز شناخته می خانواده کدوئیان تحت عنوان جالیزي -

 گیرد. کلیه گیاهان این خانواده به سرما حساس و کشت آنها در هواي گرم انجام می -

 .عمیق و قوي هستند به جز خیار که ریشه سطحی استهاي  داراي ریشه اکثرا کدوئیان -

 با گلهاي نر و ماده جدا از هم بر روي یک بوته هستند. یهپا گیاهان این خانواده یک -

 انجام می شود. گرده افشانی توسط حشرات -

 

 

 

 

 Cucumis sativumخیار   

 منشاء و گیاهشناسی :

 اند. منشاء آن را نواحی گرم هندوستان و نیز آفریقا دانسته -

در خاکهاي سبک تا عمق بیشتري نفوذ  کهه سطحی و گسترده گیاهی است یکساله و داراي ریش -

 کند. می

 تواند تا چند متر برسد. ساقه مانند سایر کدوئیان خزنده و کرکدار و می -

 رسد. می cm30رگها بسته به نوع رقم و مراقبتهاي زراعی به ابعاد بیش از باندازه  -
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 ظاهر شده و تعداد آنها نیز بیشتر است. زودتر از گلهاي ماده  ر، گلهاي ناست یکپایه یگیاه -

ظاهر شدن و تعداد گلهاي نر و ماده عالوه بر خواص ژنتیکی گیاه، به عوامل محیطی نیز بستگی  -

 دارد.

(اوایل  یابند روزهاي بلند، شدت تابش خورشید و دماي زیاد افزایش می درگلهاي نر  :1نکته

 تابستان).

یابند  روزهاي کوتاه، شدت تابش کم و دماي کم هوا افزایش می اتیلن، برابرگلهاي ماده در :2نکته       

 (اواخر تابستان و اول پاییز)

اي فقط داراي گل ماده هستند و تولید میوه بروش پارتنوکاریی یا بکرزایی  ارقام گلخانه :3نکته

 .)Ginoeciousاست (ماده گل 

(ارقام ماده گل مقدار هورمون جیبرلین  برلین در افزایش تعداد گلهاي نر مؤثر استیهورمون ج -

 .کمتري دارند)

 میوه خیار یک نوع سته است. -

 گرم است. 20-30وزن هزار دانه  -

 علت تلخی خیار ماده کوکوربیتاسین است ودرتنشهاي رطوبتی و دمایی زیاد می شود.:4نکته

 در کشتهاي ید محصول مناسب به نور کافی نیاز دارد بنابراین خیار براي تول :5نکته

 گلخانه اي در فصل زمستان، کمبود نور باعث کاهش شدید عملکرد این محصول می شود.

 ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي:

در رژیم استفاده یکی از سبزیهاي مهم در دنیا است، ارزش غذایی و انرژي آن پایین است ولی 

 ري و خوش خوراك بودن، مصرف آن را باال برده است.لغذایی کم کا
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 شرایط آب و هوایی:

 حساس به سرما و طالب آب و هواي گرم است. -

 می گردد. کاهش تشکیل میوهباعث گراد در شب  درجه سانتی 15دماي کمتر از  -

 جوانه زنی بذر و درجه سانتیگراد و دماي مناسب براي 12ذر خیار بحداقل دما براي جوانه زدن  -

 تیگراد است.درجه سان 25باالتر از گیاه رشد و نمو 

 شود. درجه انجام می 26-29درجه سانتیگراد باز شده و لقاح در دماي  15گلها در دماي باالتر از  -

تواند باعث کاهش طعم و مزه و تلخی  تغییرات شدید دمایی در شب و روز و دماي کم شب می -

 هاي کوچک شود. ها و افتادن میوه میوه خیار و نیز بدشکل شدن میوه

 شود. رد و مرطوب باعث بروز بیماري سفیدك دروغین میشبهاي س -

گیرد. و پس از  درجه سانتیگراد انجام می 35بهترین و سریعترین جوانه زنی بذر خیار در دماي  -

 دهد. درجه سانتیگراد سرعت رشد و نمو را افزایش می 30آن تا قبل از تولید میوه دماي 

 : خاك

ا بافت سبک است یعنی خلل و فرج درشت آن (ماکروپورها) ترین خاك براي خیار خاکی ب مناسب -

 زیاد باشد همراه با کودهاي آلی کافی.

 است. 5/5-5/7مناسب  PH -به آب کافی و فراوان نیاز دارد . -

 .هم چنین از گیاهان حساس به باد استبه شوري آب و خاك حساس است. -

 : کاشت

گیرد و زمان آن در اوایل بهار (اردیبهشت ماه)  م میکاشت بذر خیار مستقیماً در زمین اصلی انجا -

 بعد از گرم شدن هوا و خاك است.
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-4ریزند و بعد در مرحله  بذر و یا بیشتر می 4-5اي است که در هر گودال  کشت بذر بصورت کپه -

 شوند. برگی تنک می 2

 بوته در متر مربع است. 4-3 در کشت مزرعه اي، تراکم مناسب -

است زیرا قدرت تولید ریشه نابجا در این گیاه ره با استفاده از گلدان امکان پذیگیا نشاکاري این -

 خیلی ضعیف است.

 یوم و نماتد را نام برد.زارفو ،توان موزائیک، سفیدك دروغین  از بیماریهاي مهم خیار می -

یع است به یریها در مناطقی که این بیماري بسیار شامیوم و سایر بوته ربراي مبارزه با فوزا -

 روي کدوي برگ انجیري پیوند نمود.توان این گیاه را بر  اي می خصوص در کشتهاي گلخانه

 Citrulus vulgaris  هندوانه 

 

 :منشاء و گیاهشناسی

 اند. بومی آفریقا و گاهی هندوستان ذکر کردهرا این گیاه  -

 .رسد متر نیز می 4-5ت تا زیادي اساي این گیاه قوي و گسترده است و داراي طول  سیستم ریشه -

 ساقه هندوانه خزنده و طویل است. -

 برگها بر خالف سایر گیاهان این خانواده داراي بریدگیهاي عمیق است. -

و گرده  شوند همانند سایر کدوئیان یکپایه است. گلها در محور برگها و بصورت انفرادي ظاهر می -

 .افشانی توسط حشرات است

 ی) به شوري و کم آبی مقاوم است.رقم تخمه جابونی(جوین

 

 ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي:

 میلیون تن است. 5/2 از بیش ،آن در ایران تولید هزار هکتار سطح زیرکشت و 100بیش از  -
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درصد مواد قندي دارد و نیز براي بیماران کلیوي بسیار مفید است. همچنین براي رفع  8حدود  -

 ها مفید است. در اثر آلرژي هت سرماخوردگیهاي تشدید شدعطش در تابستان و نیز کاهش شد

 

 شرایط آب و هوایی:

 فراوان آلی مواد داراي که است لومی نیز و رسی –بهترین خاك براي هندوانه زمینهاي شنی  -

 .باشد

 خاك نسبتاً مقاوم است. PHدر برابر  -

 .د نسبتاً طوالنی و گرم نیاز داردبه یک فصل رش -

 درجه سانتیگراد و کمی باالتر است. 30نه زنی بذر در دماي حدود بهترین جوا -

باید کودهاي شیمیایی بصورت مناسب به زمین  لییک گیاه پرتوقع است و عالوه بر کودهاي آ -

 اضافه شود.

 

 

 کاشت هندوانه:

 کارند. هندوانه را مستقیماً در زمین اصلی و در بهار بعد از گرم شدن هوا و خاك می -

 ر وخیسانند (بعدازظه روز قبل می 1-2جوانه زنی بهتر و تسریع آن، بذرها را  براي -

 .شود) چه کشت می ریشه

 .بذر در هر کپه) 2-3کاشت بذر بصورت کپه اي است ( -

ی بتوان از روش کشت نشایی با استفاده از گلدانهاي نایلونی و یا تور براي پیش رس کردن می -

 استفاده کرد.
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س کردن کشت زیر پالستیک است که در کشور ما در چند سال اخیر به خوبی روش دوم پیش ر -

مرسوم شده و عالوه بر پیش رسی محصول، باعث صرفه جویی در مصرف آب، افزایش عملکرد و کاهش 

 شود. هاي داشت می هزینه

 داشت:

لسیم و در ک جذب کمبود باعث تواند می نامنظم آبیاري –هندوانه به آبیاري منظم احتیاج دارد  -

 .شود) نتیجه عارضه سوختگی گلگاه شود (در ارقام چارستون گري مشاهده می

بیماري سفیدك داخلی از مشکالت هندوانه درمناطقی با رطوبت باال و هواي گرم است همچنین  -

 تواند این بیماري را تشدید کند. آبیاري زیاد در آخر فصل همراه با روزهاي گرم می

 برداشت:

 شود که میوه کامال رسیده باشد. ندوانه زمانی انجام میبرداشت ه -

 عالئم رسیدن هندوانه:

 خشک شدن پیچک متصل به میوه -

 تغییر صداي میوه در هنگام ضربه زدن از صداي زیر به صداي بم و مات -

تغییر رنگ قسمتی از پوست میوه که روي زمین قرار دارد از سفید و روشن به تقریباً شیري یا  -

 رنگ. زرد

 

 

 

 

 

 Melon                 Cucumis melo  خربزه و طالبی 
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 منشاء و گیاهشناسی:

منشاء این گیاه نواحی گرمسیر و نیمه گرمسیر آفریقا است و برخی اطراف ایران را موطن آن  -

 اند. دانسته

دستنبو  است indorousو خربزه ایرانی از واریته  reticulatusها بیشتر جزء واریته  طالبی -

 گیرد. قرار می dudaimنیز در واریته 

. گرده افشانی توسط است خربزه همانند سایر گیاهان این خانواده گیاهی یکساله و یکپایه -

 حشرات.

 .تر از هندوانه) اي گسترده و عمیق دارد (کمی ضعیف سیستم ریشه -

 رسد. متر نیز می 3داراي ساقه طویل است که گاهی به بیش از  -

گلهاي نر تکی هستند) در خربزه گلهاي که ها در محور برگها ظاهر شده و بر خالف هندوانه (گل -

 شوند (بصورت یک خوشه). نر بصورت چندتایی ظاهر می

 ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي:

هزار  70-80خربزه در ایران سطح زیر کشت زیادي را به خود اختصاص داده و هر ساله بین  -

 تن در هکتار است. 18رود. میانگین عملکرد آن در کشور ما  این محصول می هکتار به زیر کشت

درصد مواد قندي داراي ارزش غذایی مناسبی از نظر انرژي و نیز  12خربزه با داشتن بیش از  -

 باشد. تأمین آب بدن می

 شرایط آب و هوایی:

و به فصل رشد گرم و خربزه و طالبی بهترین نتیجه را در آب و هواي گرم و خشک می دهند  -

 .ماه) 4تا  3طوالنی نیاز دارند . (دوره گرمایی بیش از 
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 اي دارد (در شرایط آب کافی) ها افزایش قابل مالحظه با افزایش دما و شدت نور رشد بوته -

شنی است و در مجموع در خاکهاي نسبتاً سنگین دوره -خاك مناسب براي این محصول رسی -

 یابد. عملکرد باال رفته همچنین درصد قند نیز افزایش میرشد طوالنی تر شده اما 

 به کودهاي آلی و شیمیایی به خصوص پتاس زیادي نیاز دارد. -

-PH   6-7مناسب 

 کاشت خربزه:

کشت خربزه و طالبی همانند سایر گیاهان این خانواده بروش کاشت مستقیم بذر در زمین اصلی  -

 است.

عدد بذر (و گاهی بیشتر) را در  4-5ین صورت که تعداد روش کاشت بصورت کپه اي است بد -

 دهند. سانتیمتر قرار می 5یک گودال به عمق حدود 

هزار بوته در هکتار و براي ارقام درشت مانند زرد  10تراکم بوته براي ارقام ریز و متوسط حدود  -

 بوته در هکتار مناسب است. 7500گرمسار 

براي برداشت حداکثر محصول به خصوص در نواحی  ولیخربزه داراي ریشه هاي عمیق است  -

 خشک و نیمه خشک و مناطقی که زمین ذخیره رطوبتی کافی ندارد انجام آبیاري مرتب ضروري است.

 عملیات هرس:

در برخی ارقام که داراي میوه درشت هستند به خصوص رقم زرد گرمسار و سوسکی(سبز) عملیات 

 هرس واکنش چندانی نشان نمی دهند. سایر ارقام به هرس انجام می شود.

 عملیات هرس شامل مراحل زیر است:

در این مرحله و بعد از ظهور ساقه هاي فرعی و زمانی که هر سرزنی یا حذف ساقه اصلی:  -1

برگ داشته باشند اقدام به سربرداري یا حذف ساقه اصلی می شود و فقط دوساقه  6-5کدام 

 رج شده اند باقی می گذارند.فرعی را که از دو طرف ساقه اصلی خا
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حذف   8-6در این مرحله بعد از رشد مناسب ساقه هاي فرعی، کلیه گلها تا گره  گل گیري: -2

 گل ماده سالم (میوه خیار) باقی می گذارند. 2-1می شوند و در هر ساقه 

ساقه فرعی اولیه حذف می  2کلیه ساقه هاي فرعی ظاهر شده بر روي  میوه یا تراش:هرس  -3

همچنین در این مرحله معموال یک میوه سالم را بر روي بوته باقی گذاشته و سایر میوه شوند 

 ها حذف می گردد.(هدف تولید میوه هایی درشت، سالم و یکنواخت از نظر اندازه است).

 

 آفات خربزه :

مهمترین آفت خربزه، مگس خربزه است که در نقاط مختلف کشور ما خسارت قابل توجهی را به  -

ریزي  گرم وزن دارد داخل آن تخم 50اي که میوه کمتر از  این مگس در مرحله ،کند محصول وارد می این

 دهند. کند و الروها بعد از خروج از تخم در داخل میوه خربزه به رشد خود ادامه می می

 برداشت خربزه:

 کنند که بطور کامل رسیده شده باشند. خربزه و طالبی را زمانی برداشت می -

 ئم رسیدن خربزه:عال

 ایجاد ترکهاي ریز در قسمتی از میوه که به دم چسبیده است. -1

 نرم شدن نوك میوه -2

 هاي روي میوه برجسته شدن شبکه -3

طالبی رسیده از قسمت متصل به دم جدا شده و دم آن بر روي بوته باقی  : عالئم رسیدن طالبی

 ماند. می

 

 

   Cucurbitaکدوها :
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 منشاء کدوها از آمریکاي مرکزي است و گیاهانی یکپایه هستند. سی :منشاء و گیاهشنا

 باشد. بزرگترین میوه در سلسله گیاهی متعلق به کدوها می -

 هاي گسترده افقی است. عمق هستند و داراي ریشه ها کم ریشه اصلی عمیق اما سایر ریشه -

 کند. حمل میها بهتر ت دماهاي باال را نسبت به سایر گونه moschataگونه  -

 

         Cucurbita maxima کدو تنبل : -1

 کند. هاي طویل تولید می ریشه نسبتاً سطحی ولی ضخیم است، ساقه -

 رسد. کیلوگرم می 100تواند خیلی بزرگ باشد و گاهی تا بیش از  ها می اندازه میوه -

 قابلیت انباري باالیی دارد. -

 Cucurbita pepo  ایی (خورشتی) :مکدو مس -2

 .شود میوه بصورت نارس جهت مصرف تازه خوري برداشت می -

 ساقه کوتاه و گیاه تقریباً شکل رزت دارد. -

 

  Cucurbita moschata کدوحلوایی : -3

 تقریباً بوته شبیه کدو تنبل است. -         

 Cucurbita ficifolia  کدوي برگ انجیري: -4

 بیماریهاي  مقاوم بهز باقی ارقام است و بعنوان پایه این کدو به سرما مقاومتر ا -          

 شود. استفاده میبوته میري 

 ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي کدوها :
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 از نظر ارزش غذایی از هندوانه و خربزه پایین تر است. -

 درصد چربی است. 50بذر آن داراي حدود  -

 رد.کدوي خورشتی بعنوان یک سبزي در تابستان مصرف زیادي دا -

رود  کدوي برگ انجیري بعنوان پایه مقاوم به بوته میري براي سایر گیاهان این خانواده به کار می -

هاي خیار و طالبی کشور ژاپن و کره بر روي این کدو پیوند  بطوریکه امروزه بخش عمده اي از گلخانه

 اند. شده

 :شرایط آب و هوایی

 براي آن مناسب است. درجه 30محصول فصل گرم بوده و دماهاي حدود  -

 درجه است. 33-34اسب ندرجه ولی دماي م 12حداقل دما براي جوانه زنی بذر  -

 این گیاه همانند خیار به وزش باد حساس است. -

 پسندد. بافت خاك نیمه سنگین با مواد آلی فراوان را می -

- PH  است. 5/6-5/7مناسب 

 ري انجام شود.نیاز آبی باالیی دارد و باید بطور مرتب آبیا -

 کاشت و داشت و برداشت:

 .است اي پشته –اغلب به صورت جوي  روش کاشت همانند سایر گیاهان این خانواده، -

 متر مناسب است. 2ها براي کدو خورشتی حدود یک متر و براي کدو تنبل  عرض پشته -

 اي است. سانتیمتر و بصورت کپه 3-5عمق کاشت بذر  -

 درجه باشد. 15ان کاشت باید باالتر از حداقل دماي خاك در زم -

از برداشت کدو خورشتی جهت مصرف تازه خوري و بصورت نارس و سبز است و طول دوره آن  -

 ماه است. 2تا برداشت کمتر از کاشت 
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 برداشت کدو تنبل بعد از رسیدن کامل است و باید پوست آن کامالً ضخیم شود. -

 یا بیشتر در انبار نگهداري کرد. ماه 6توان به مدت  کدو تنبل را می -

 فرنگی و فلفل سبز بادمجان، گوجه :: خانواده بادمجان شاملب

 

 Licopersicum esculentum  فرنگی گوجه -1

 

 : این گیاه بومی آمرکیاي جنوبی است. شناسی منشاء و گیاه

شک (با اولین سرماي زمستان خ شود ساله کشت می گیاهی است چند ساله که بصورت یک -

 .شود) می

 هاي فرعی گسترش زیادي بیایند. شود ریشه کاشت آن بیشتر بصورت نشایی است که باعث می -

آذین یا جوانه برگ،  کند یعنی رشد ساقه پس از تشکیل گل ساقه آن بصورت سیمپودیال رشد می -

 دهد. تر نسبت به حالت قبل به رشدش ادامه می متوقف شده و سپس کمی متمایل

 یکی  خوشه روي بر گلها –شوند  اي در فاصله بین دو گروه ساقه ظاهر می صورت خوشه گلها به -

 .شوند می باز دیگري از پس

 میوه یک نوع سته است. -

درصد  85هاي قرمز حدود  . (در گوجه فرنگیاست نرنگ میوه بر اثر رنگدانه لیکوپن و کاروت -

 لیکوپن است).

درجه) در طول رسیدن میوه، تولید  16ماي کم(کمتر از و د درجه) 32دماهاي زیاد (بیش از  -

 لیکوپن را کاهش می دهد.

 ارقام مهم:
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ي بیش از سایر ارقام ر، داراي مزه خوب و خوشرنگ است. در تهیه رب و تازه خوپرمحصول: اوربانا

 است. پابلند رود. به کار می

 پا بلند است. نیمه: پرمحصول ورد کلود 

اه، میوه تخم مرغی شکل ، (مناسب براي تازه خوري و حمل به مناطق : پرمحصول و پاکوتکل جی

 .دوردست)

 

 

 

 ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي:

 Cو Aفرنگی یکی از سبزیهاي مهم است که با دارا بودن انواع امالح و ویتامینها به خصوص  گوجه -

 دن دارد.نقش بسزایی در تأمین ویتامینها و امالح موردنیاز ب و بعلت مصرف باال،

 5بیش از و با تولید ساالنه هزار هکتار است  150حدود سطح زیر کشت این سبزي در کشور ما  -

 شود. درآمدزایی کشاورزان محسوب میدر ایجاد اشتغال و یک محصول مهم و عمده  میلیون تن،

 فرنگی: شرایط آب و هوایی گوجه

درجه  27-30. دماي مناسب ی داردمحصول فصل گرم بوده و نیاز به یک دوره گرمایی طوالن -

 .است

 شود. به سرما حساس بوده و با اولین یخبندان خشک می -

شود  اي باعث یکسري اختالفات می کمبود نور و دما در فصل پاییز و زمستان در کشتهاي گلخانه -

 رشد ناقص برگها  -1        از جمله:

 آذین تأخیر در گلدهی و ظهور گل -2                    

 بدشکل شدن گل آذین و ریزش گلها -3                    
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اي باعث  درجه) در طی دوره گیاهچه 16افزایش شدت نور همراه با دماي نسبتا کم (کمتر از  -

شود ظهور اولین گل آذین تسریع شود و تعداد برگها تا محل تشکیل اولین گل آذین کاهش یابد.  می

 ذین افزایش می یابد.همچنین تعداد گل در هر گل آ

بیند و مقاوم کردن صحیح نشاها باعث  گوجه فرنگی تا دماي یک درجه خسارت زیادي نمی -

 ) را تحمل کند .-2شود گیاه در مراحل بعدي بتواند به مدت کوتاهی دماي زیر صفر ( می

 شود. درجه متوقف می 37رشد و نمو گوجه فرنگی در دماي باالتر از  -

 خاك:

 لومی است و یا شنی رسی. آن حاصلخیز با مواد آلی کافی نیاز دارد بافت مناسب برايبه خاکی  -

-PH   است. 5/5-7مناسب 

نیاز دارد به خصوص اگر سایر  محصول به آبیاري مناسب و آب نسبتاً زیاد براي تولید حداکثر -

 عوامل فراهم باشد.

 .شود ها می ی میوهبارندگی و یا آبیاري بعد از یک دوره خشکی باعث ترکیدگ -

ه، کاهش لقاح و دهاي گر ها سبب بهم چسبیدن دانه رطوبت نسبی باال به خصوص در گلخانه -

 د. شو نهایتاً کاهش عملکرد می

 :کود

براي داشتن محصول مناسب باید کوددهی به اندازه و به موقع انجام شود از جمله کودهاي ازت،  -

 فسفر و پتاس.

 .یر مناسبی در افزایش عملکرد داردایع از زمان گلدهی به بعد تأثمدهاي هم چنین استفاده از کو -

 تن کود دامی قبل از کاشت در هرهکتار الزم است. 40-30 -
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اي باید اجتناب کرد  از حد بویژه در کشتهاي گلخانه شباید توجه داشت از دادن کودهاي ازته بی -

 یابد. کاهش می شده و گلدهی و عملکرد یزیرا باعث افزایش رشد رویش

 :کاشت

فرنگی بصورت نشایی است و کمتر از روش کاشت مستقیم بذر استفاده  روش کاشت گوجه -

 شود. می

هفته است. در شدت نور مناسب و دماي کافی طول دوره کاهش  6-8مدت زمان پرورش نشا  -

 ارند.ک ماه بذر را در خزانه می اي در طول اسفند یابد معوالً براي کشتهاي مزرعه می

در بهار پس از گرم شدن دماي هوا و خاك یعنی از اواسط اردیبهشت به بعد نشاها به زمین اصلی  -

 شوند. در مزرعه منتقل می

اي زمان مناسب پرورش نشاء در طول تیر و مرداد و زمان انتقال آن در اوایل  در کشتهاي گلخانه -

 تولید میوه دارند. شهریورماه است. این گیاهان تا اواخر بهار سال آینده

کنند بدین صورت که با کاهش  سازي می فرنگی را قبل از انتقال به زمین اصلی مقاوم نشاي گوجه -

 دهند. دما و رطوبت خاك گیاه را با شرایط بیرون عادت می

در شدت نور کم و دماي باال در خزانه، رشد برگهاي نشاي گوجه فرنگی کم شده و طول  :1نکته

 اریک می شود.ساقه بلند و ب

 تراکم باالي گیاه در خزانه نیز شرایط فوق را ایجاد می کند. :2نکته

 یک دوره خشکی و کم آبی باعث ترکیدن میوه می شود.آبیاري زیاد بعد از  :3نکته

 :داشت

 آبیاري مرتب باید در طول دوره به خصوص بعد از ظهور گلها تا اواخر برداشت انجام گیرد. -

 فرنگی در گلخانه: هرس و تربیت گوجه
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دو شاخه تربیت یا روش تربیت گوجه فرنگی در گلخانه بدین صورت است که معموالً یک  -

 شود. می شتهخوشه گل نگهد 6-10گردد و در روي بوته  هاي دیگر قطع می شوند و سایر ساقه می

 تهویه بهتر)براي  شوند ( برگها از پایین تا ارتفاع نیم متري قطع می -

 ماریها:آفات و بی

پوسیدگی انتهاي میوه که به سوختگی گلگاه معروف است، علت آن کمبود  سوختگی گلگاه:

 آید. کلسیم است که بعلت کاهش جذب آن در زمان خشکی و رطوبت کم خاك بوجود می

اي است که با کمبود موقت کلسیم در گیاه مرتبط است و با تغییرات  پوسیدگی گلگاه عارضه -

 .است مشکل این بروز از پیشگیري باعث منظم آبیاري –شود  رطوبتی تشدید می

تواند باعث کاهش جذب کلسیم شود. عالوه  هم چنین مصرف کودهاي ازته بصورت آمونیومی می -

در خاکهاي  ءشانبر آن غلظتهاي باالي پتاسیم و منیزیم، شوري زیاد، بیماریها، صدمه به ریشه، کاشت 

 ید کند .تواند این عارضه را تشد سرد می

علت تماس آب زیاد پس از یک دوره خشک طوالنی بوجود ب ترك خوردگی میوه گوجه فرنگی:

آید. آبیاري منظم و استفاده مناسب و متعادل کودها (براي جلوگیري از ترد و آبدار شدن گیاه) باعث  می

 گردد. کاهش این عارضه می

ها و فرورفتگیهاي بزرگی  شوند و داغ ل میفرنگی ها غالباً بدشک : در این عارضه گوجهگربه سیمایی

هفته قبل از گلدهی، هرس  3شود. عواملی مثل هواي خنک و سرد در حدود  در گلگاه میوه دیده می

 .کرد استفاده مقاوم ارقام از باید –د کند یتواند این عارضه را تشد شدید، نیتروژن زیاد می

 افتد که برگ گیاه کم باشد. ی: این عارضه معموالً زمانی اتفاق مآفتاب سوختگی

 هاي زرد و یا سفید در میوه هاي نارس از عالئم آن است . ایجاد لکه -

: این عارضه بصورت خطوط مدور سبز و یا زردرنگ نزدیک انتهاي میوه فرنگی یقه سبز گوجه

 .علت آن کمبود پتاس در شرایط زیادي ازت استآید.  بوجود می
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 برداشت و نگهداري:

جه فرنگی بسته به نوع مصرف و فاصله تا محل مصرف در مراحل مختلف از سبز رسیده میوه گو -

 شود. تا قرمز کامل برداشت می

توان آن را بطور مصنوعی در دماي حدود  و میاست میوه سبز رسیده براي بازارهاي دور مناسب  -

 درجه نگهداري کرد تا رسیده شده و رنگ بگیرد. 16

 شود. درجه تولید نمی 16دماي پایین تر از ماده رنگی لیکوپن در  -

 Solanum melongena       بادمجان:

 منشاء و گیاهشناسی:

 بادمجان بومی هندوستان است. -

رسد.  تر میمشود و ارتفاع آن به بیش از یک  گیاهی است چند ساله، بصورت یکساله کشت می -

 ی، منشعب و قوي است.حریشه سط

 ساقه نیمه خشبی دارد. -

ارقام خوب بادمجان باید داراي ویژگیهاي زیر باشند: گوشت سفت، پوست نازك، طعم خوب  -

 بدون ماده تلخ و بذر کم.

 ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي:

ز ارزش غذایی آن از گوجه فرنگی کمتر است. اهمیت آن بعلت قابلیت خوب حمل و نقل و نی -

 .ویژگی مناسب کنسرو کردن آن است

 ایی:شرایط آب و هو

 خاکهاي مقابل در آن بر عالوه –بیند  خسارت می پایین حی گرمسیري بوده و در دمايابومی نو -

 .یابد می کاهش آن عملکرد نیز مرطوب و سرد
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 در دلیل همین به –اي  به نور کافی جهت رشد مناسب نیاز دارد به خصوص در کشتهاي گلخانه -

 شود. ث بدشکل شدن میوه و افتادن گلها و غنچه ها میباع نور کمبود ها گلخانه در زمستانه کشتهاي

 است. 5/6مناسب حدود   PH. است رسی –خاك مناسب براي کشت این گیاه شنی  -

 :کاشت

 –روش کاشت آن همانند گوجه فرنگی است یعنی بصورت نشاکاري و زمین را بصورت جوي  -

 .کنند می آماده اي پشته

مدت زمان الزم براي آماده شدن  -کارند زرعه، در خزانه میشدن هواي م بذر را قبل از مساعد -

 هفته است. 10-12نشاء 

شود که در این صورت  در سطح کوچک و کرتها، کشت بصورت بذرپاشی مستقیم هم انجام می -

 تراکم مناسب چهاربوته در متر مربع است.

 گردد. آبیاري مناسب باعث افزایش کیفیت و کمیت محصول می -

 شوند. بصورت نارس برداشت می ها میوه -

 Capsicum annum     فلفل سبز دلمه:

 

 و گیاهشناسی:  منشاء

 موطن این گیاه آمریکاي مرکزي است (مکزیک و پرو) -

شود فلفل  است که طعم تند میوه را باعث می کاپسیایسینانواع تند داراي آلکالوئیدي به نام  -

 دلمه فاقد این ماده است.

 ه است و با توجه به منشاء آن به سرما و یخبندان حساس است.گیاهی یک سال -

 شود و میوه رسیده آن قرمز رنگ است. میوه این گیاه بصورت نارس و سبز برداشت می -
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سانتیمتر عمق دارد قدرت تولید ریشه نابجا در آن زیاد نیست  80ریشه اصلی عمیق و حداکثر تا  -

 .فایده است ت عمیق نشاء بینگی، کشفر بر خالف گوجهدلیل به همین 

 اهمیت اقتصادي و ارزش غذایی:

 زیادي یافته است. شسطح زیر کشت فلفل سبز به خصوص فلفل دلمه در سالهاي اخیر گستر -

و نیز خاصیت اشتهاآور و تأثیر آن در هضم غذا  ویتامین ث باالاهمیت غذایی این گیاه به خاطر  -

 است.

 شرایط آب و هوایی:

  .استمترمقاو ،آب و هوایی آن تقریباً شبیه گوجه فرنگی است اما در برابر نور کماحتیاجات  -

 شود. ها باعث ریزش گل و غنچه ها می کمبود نور در زمستان در گلخانه -

یابد اما در دماهاي باالتر نسبت سطح  درجه تعداد گلها نسبتاً افزایش می 20در دماهاي حدود  -

 رود. برگ باال می

 .ارداي ضعیفی دارد و به آبیاري مرتب نیاز د فرنگی سیستم ریشه ز نسبت به گوجهفلفل سب -

 تنش آبی و خشکی در اوایل دوره رشد باعث کاهش اندازه گیاه و نیز ریزش گل و میوه  -

 می شود.

 .است مناسب گیاه این کاشت براي رسی –خاکهاي لومی و شنی خاك: 

 PH - هاي کلره حساس است.در مقابل کود - است. 6-5/6مناسب 

 کشد جوانه زند. درجه حدود دو هفته طول می 25: بذر فلفل دلمه در دماي  کاشت

 هنگام ظهور اولین غنچه گل بر روي نشاء است. :زمان انتقال نشاء 

 شود. ماه بعد از نشاکاري برداشت محصول شروع می 2معموالً 

 Okra   یهبام
Hibiscus esculentum 
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 مقدمه
تا دو متر  یکاست. ارتفاع آن به  یقاغرب آفر یريمناطق گرمس یو بوم Malvaceaeاز خانواده ساله چند  گیاهی

ي صاف است. گلها یددر ارقام جد یاست ول یزير يموها يارقام دارا یآن در بعض یرسد. سطح غالف خوراک یم
 یهها و غالف ها در زاو وهیم تشکیل شوند. یم یدهغالف ها دی گلدهپس از  یو مدت زمان کمبوده خودگشن آن 

 یصورت م یو هم دگر گرده افشان گرده افشانیهم به صورت خود ،ها یوهم یل. تشکیردگ یبرگ ها صورت م
به صورت مدور  یوهمقطع م دیده می شود. یدسف یباًو تقر ییقرمز، سبز، طالهاي به رنگ  ي بامیه . غالف هایردگ
 است. یضلع 5 یا

 ییهوا و نیازهاي آب
براي داشتن و  یردگ یصورت م يبذر به کند ی. جوانه زناستگرم  يآب و هوابراي رشد و نمو خود نیازمند  بامیه

 ي. اگر دماباشدگراد یدرجه سانت 32تا  25باید بین بذر  یجوانه زن يدماجوانه زنی یکنواخت و گیاهان یکنواخت 
 یازن یاديبه رطوبت زبذر  یجوانه زن يبراشود.  یم یاهچهگراد باشد دچار مرگ گیدرجه سانت 20 کمتر ازخاك 
 . است

 خاك و کود
بذر  چونشود  ینم یهتوص یرس ینسنگ يخاك ها یزند ول یجوانه مي زهکش دار نظر خاك در اکثر خاك ها از

بیش از  یشود. کود ده یاستفاده م یهبامکاري از نشا ینسنگ یرس يخاك ها يزنند. برا یجوانه نم یها به خوب
 شود. یم یاهگ یناز حد ا یشب یشیموجب رشد رو اي نیتروژنههکودحد با 
 و کار کشت

در از نشاهایی که  ينشاکار یا نشاکاري باشد. در بذر یممستق تواند به صورت کشت روش کاشت این گیاه می
 درمتر یسانت 30 × 45 یفیدو رد یستمبوته ها در س ین. فاصله باستفاده شود یدباهستند  یبرگ 4تا  3مرحله 

 – 100 ها یفرد ینمتر و فاصله بیسانت  30 – 60بذرها  ین. در کاشت مستقسم بذر فاصله بنظر گرفته می شود
 یتهبسته به نوع وار یتراکم ینکنند. با چنی م تکش يمتریسانت 5/2تا  2متر است و بذر را در عمق یسانت 75

 25تراکم بوته در هر هکتار حدود  . معموالًشود یبذر در هر هکتار الزم م یلوگرمک 10تا  5 ینمورد استفاده ب
 یشتريب یفرع يشود شاخه ها یباعث م در نظر گرفته شود یشتربوته ها ب ینهزار بوته است و چنانچه فاصله ب

یر خأزمان برداشت را به ت یبرد ول یعملکرد را باالتر م ینکهبا ا. بیشتر شدن شاخه هاي فرعی تولیدي شودتولید 
 اندازد. یم

 یککند. چنانچه فاصله کاشت نزد یبزرگ و پهن م يبرگ ها یدکند تول یوهگل و م یدتول ینکهقبل از ا یهبام گیاه
که  ییبزرگ باشند، غالف ها یلیخ ییابتدا يبرگ ها  یابوته ها کم باشد و  ینهوا ب یانباال و جر یو رطوبت نسب

 یو کود ده یاهگ ینا يکاشت باال تراکم د.دارن بالیت یاغالف  یدگیبه پوس یشتريب یتشوند حساس یم یلتشک
 شود.  یها م یماريگونه ب ینا یشاز حد باعث افزا یشب
 

 آبیاري
 یهبام يبرا یبحران دوره شود. یم یديتول يغالف ها یفیتباعث کاهش نمو گل ها و کاهش ک یخشک يتنش ها

 یخوب یلیجود داشته باشد عملکرد خرطوبت و یزمان نمو غالف ها است و چنانچه به اندازه کاف یاز نظر رطوبت
 شود.  یم یشترب یدي نیزتول يغالف ها یفیتتوان انتظار داشت وک یم
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 برداشت

 يعمل برداشت غالف ها یاه،گ یگلدهشروع شود. با  یبذر ها شروع م یاز جوانه زن پس  روز 60از  یهبام یگلده
 یقبل يغالف ها  ،مانند یکه گل ها باز م يوزر 4 – 6ی به طور مرتب انجام شود. ط یدشده  قبل از آن با یلتشک

 یو بذر ها سفت م یبريغالف ها ف ،روز طول بکشد 12-10برداشت شوند و اگر  یدبرداشت هستند با يکه آماده 
  دهند. یخود را از دست م يتازه خور یفیتشوند و ک

 یگرم گاه يدر آب و هوا ینبنابرا ؛شود یدو برابر م یباًگراد سرعت نمو غالف ها تقریدرجه سانت 10هر  یشافزا با
 یعاًبوته برداشت نشوند سر ي. چنانچه غالف ها رویمغالف ها را برداشت کن یانروز در م یک یمشو یمجبور م

قبل از  یدبا ینکند. بنابرا یم یريجلوگ يبعد يها  یوهم یلمسئله از تشک ینشوند که هم یوارد مرحله بلوغ م
 يها ی. چنانچه بذر ها در داخل غالف ها شروع به سفت شدن کنند از گلدهنمودداشت برآنه را بلوغ غالف ها 

 . یدآ یبه عمل م یريجلوگ یاهگ يبعد
قطع  ینسطح زم يمتریسانت 15 -20را از ارتفاع  یاهانگمی توان است،  یکه طول دوره رشد طوالن یمناطق در

غالف  یفیتکه ک یعمل معموال زمان ینکنند. ا یوهل و مگ یددوم هم تول يسر يکه براداد اجازه  یاهو به گنمود 
داده شود و عمل برداشت  یکاف يبه اندازه نیتروژنه کود  یهشود. چنانچه به بام یگذارد انجام م یها رو به زوال م

 توان برداشت کرد. یم یخبندان ینقابل قبول را تا زمان اول يها یوهم، به طور مرتب انجام شودهم 
 

 شتپس از بردا
از برداشت آنها  پسبالفاصله  یدشوند با یکه نابالغ برداشت م ییها یوهم یرهمانند سا یهنگه داشتن بام براي

 90 یگراد و رطوبت نسبیدرجه سانت 10تا  7 ینب یهبام ينگهدار يخود را نگه دارند. دما یفیترا خنک کرد تا ک

 يدر دماها یه. قرار گرفتن بامداشتنگه  راآن ان می توروز  10تا  7 ینب یطیشرا یندرصد است که درچن 95تا 

 شود یدر آنها م یتر باعث عارضه سرمازدگ یینپا

 سبزیهاي دانه اي :پنجمفصل 

 

 Peaنام انگلیسی :                  Pisum sativum  نخودفرنگی: -1

 منشاء و گیاهشناسی :

 ی اروپاي شرقی و آسیاي غربی است.وماین گیاه ب -
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گیاهی خودگشن است (گرده افشانی قبل از  نخودفرنگی .ساله و مقاوم به سرما استیاهی یکگ -

 .شود) بازشدن گلها انجام می

 ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي :

 درصد مواد قندي دارد. 12درصد پروتئین و  7حدود  -

 غنی است. و نیز پتاس Bو Eهاي  همچنین از نظر ویتامین -

 شرایط آب و هوایی:

 دهد. نگی بهترین نتیجه را در آب و هواي خنک مینخودفر -

درجه  4درجه است و حداقل دما براي رشد و نمو حدود  1-2حداقل دما براي جوانه زنی بذر  -

 تواند تحمل کند. درجه را نیز می -4است اما این گیاه دماهاي زیر صفر تا 

ث مرگ جنین شده و در نتیجه باع ،و لقاح  یدرجه) بعد از گرده افشان 30دماهاي باال (حدود -

 شود. ها در غالف کم می تعداد دانه

تعداد دانه در غالف بستگی به عواملی از جمله نوع رقم، آب و هوا و تراکم بوته دارد (ارقام  -

 دیررس معموالً داراي تعداد بیشتري دانه هستند).

شود که  یابد ولی باعث می ش میدرجه، رشد و نمو و نیز تشکیل دانه افزای 18در دماهاي باالتر از  -

 شوند). همچنین با گرم شدن هوا (فرا آید (آردي می قند به نشاسته تبدیل گردد و کیفیت دانه پایین می

 یابد. لکرد کل کاهش میمسیدن ماههاي گرم) رشد و نمو متوقف شده و عر

شد و نمو گیاه در ر در نتیجهشود  نشاسته به قند تبدیل می درجه و کمتر 15در دماهاي حدود  -

 شود (کیفیت محصول باالتر). یک مدت طوالنی تري انجام می

به گردد  دهد و در طول روز بلند گلدهی تسریع می نخودفرنگی به طول روز واکنش نشان می : نور

 خصوص در ارقام دیررس تأثیر طول روز محرز است.

 شود. ایش شاخ و برگ میطول روز کوتاه باعث تأخیر در گلدهی، قطور شدن ساقه و افز -
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شود (در ارقام زودرس  به طور کلی مرحله زایشی نخودفرنگی توسط بهارش و طول روز کنترل می -

 .تأثیري ندارد)

هاي عقیم (بر روي خوشه گل  دماي کم در زمان جوانه زنی باعث بهارش شده و تعداد گره -

 شود. و نهایتاً افزایش عملکرد میشه گل دهنده ودهنده) در ساقه کاهش یافته و باعث افزایش خ

 شود. آبیاري پس از دانه بندي باعث افزایش عملکرد میآبیاري نخود: 

 رسی و یا لومی براي کاشت نخودفرنگی مناسب است. –خاکهاي شنی  -

-PH   است. 6-5/7مناسب 

 سال است. 3حداقل دوره تناوب  -

هاي ریشه  ن باکتریهاي ریزوبیوم در گرهاحتیاجات این گیاه نسبت به ازت کم است (بعلت داشت -

 که تثبیت کننده ازت هستند).

 : کاشت

کنند و انواع دانه  درجه برسد) کشت می 5انواع دانه صاف را در اوایل اسفند (دماي خاك به  -

 درجه باشد). 8چروکیده را کمی دیرتر (دماي خاك بیش از 

شود بهتر است زیرا به گیاه امکان داده  بلند است هر چه زودتر کشت زبعلت اینکه گیاهی رو -

 شود که در روزهاي کوتاه رشد رویشی کافی کند. می

 در هکتار است. kg280-180مقدار بذر الزم  -

کرده باشد  دشود زمانی که پوست نخود با هفته بعد از شکوفا شدن انجام می 3برداشت حدود  -

 زمان مناسب برداشت است.
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 Beanنام انگلیسی:                  Phaseolus vulgaris  لوبیا سبز:

 منشاء و گیاهشناسی :

 .گیاه آمریکاي مرکزي و جنوبی است منشاء این -

 . vulgrisو پابلند  nanusدو واریته اصلی وجود دارد پاکوتاه  -

 نوع پاکوتاه از نظر اقتصادي و سطح زیر کشت داراي اهمیت بیشتري است. -

 نسبتاً کوتاه است. لوبیا سبز يا ریشه مسیست -

 6-8ماند و رشد طولی ساقه پس از تشکیل  ها کوتاه باقی می در لوبیاي پاکوتاه فاصله میان گره -

 شود. گره و با تولید گل آذین در رأس ساقه متوقف می

 افشان هستند. گلها خودگرده -

 ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي :

کنند داراي درصد باالیی از پروتئین و نیز  نسرو شده مصرف میلوبیاسبز را بصورت تازه و یا ک -

 است. Bویتامین 
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لوبیا سبز را نباید بصورت خام مصرف کرد. بعلت داشتن ماده سمی فاسین که در اثر پخته شدن  -

 رود. از بین می

 شرایط آب و هوایی :

رد. به سرما حساس بوده و درجه نیاز دا 18محصول فصل گرم است و براي رشد به دماي باالتر از  -

 رود. با اولین یخبندان از بین می

 درجه است. 25درجه و دماي مناسب  6-8حداقل دما براي جوانه زنی بذر  -

درجه باعث کوتاه شدن طول غالف و کاهش تعداد دانه در غالف و نیز کاهش  30دماي باالتر از  -

 شود. وزن دانه می

 پا بلند بیشتر است.مقدار کود الزم براي ارقام  :کود

-PH   است. 6-5/6مناسب 

 لوبیا سبز به نمک خاك و آب حساس است. -

 گیرد. برداشت لوبیاها در چندین مرحله انجام می -

درجه و رطوبت  5سرعت تنفس غالف لوبیا سبز باال است و براي انبارداري باید در دماي حدود  -

 درصد نگهداري شود. 95نسبی 

 

 broad beanنام انگلیسی :                               Vicia faba باقالسبز:

 منشاء و گیاهشناسی:

 موطن این گیاه اروپا و آسیاي غربی است. -

 گیاهی یکساله و محصول فصل خنک است. -

 تواند تا عمق یک متر نیز نفوذ کند. هاي آن قوي و پرانشعاب است و می ریشه -
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 گیاهی خودگشن است.باقالسبز  -

انند نخودفرنگی باعث اختالل در رشد جنین و در نتیجه ریزش گلها و یا متوانند ه گرماي زیاد می -

 کم شدن تعداد دانه در هر غالف گردد.

 گیاهی با عمر کوتاه است همچنین تا حدودي به خشکی مقاوم است. -

 

 ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي:

 درصد است. 4دفرنگی است. البته پروتئین آن حدود از نظر ارزش غذایی تقریباً شبیه لوبیا و نخو -

 شرایط آب و هوایی:

 .کند را تحمل میدرجه سانتیگراد  5منهاي باقال محصول فصل خنک است و تا  -

 د. شو گرماي زیاد باعث کاهش گل و میوه می -

 طول روز در زراعت این گیاه چندان اهمیت ندارد. -

 بعلت( ترند مناسب محصول این کاشت براي) رسی –ومی زمینهاي با بافت نسبتاً سنگین (ل -

 ).زیاد عملکرد و قوي هاي ریشه داشتن

 کاشت و برداشت:

 ند.  بذر باقال را در اواخر زمستان و اول بهار می کار -

 کیلوگرم در هکتار است. 002مقدار بذر الزم حدود  -

 ها هنوز شیري هستند. شود که دانه برداشت هنگامی انجام می -
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 Sweet cornنام انگلیسی:                           Zea mays ذرت شیرین:

 .است گیاهی یکساله، محصول فصل گرم و از خانواده گندمیان -  

 ارزش غذایی:

درصد  16درصد پروتئین و   3دهد که شامل  درصد وزن آن را ماده خشک تشکیل می 25حدود  -

 ست.کربوهیدرات و نیز چربی و سلولز ا

 طعم و مزه آن بعلت قند زیاد و نسبت مناسب قند به اسید است. -

 شرایط آب و هوایی:

 گیرد. محصول فصل گرم است و کاشت آن در فصل بهار بعد از گرم شدن هوا و خاك انجام می -

 آلی مواد داراي که است) سنگین نیمه( رسی –خاك مناسب براي این محصول خاکهاي لومی  -

 .باشد کافی

-PH   است. 6-5/6مناسب 

 :کاشت

معموالً براي اینکه در یک دوره طوالنی محصول به بازار عرضه شود یک واریته معین را در فاصله  -

توان در یک زمان کشت  کارند همچنین ارقام زودرس و متوسط رس را نیز می هفته یکبار می 2-3زمانی 

 کرد.

 برداشت:

ها مایع شیري رنگی از  با فشار آوردن ناخن روي دانه زمان برداشت  ذرت شیرین موقعی است که -

 آنها خارج شود.

 درصد است. 23-25عالمت دیگر میزان ماده خشک است که بین  -
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یابد و در صورت نگهداري به  میزان قند آن به سرعت کاهش می ،بعلت سرعت تنفس باال  انبارداري :

 یابد . بسیار کاهش می کیفیت و طعم آن ،ساعت در مکان گرم  24مدت بیش از 

 

 

 

 

 

 کلمها  فصل ششم:

 

 منشاء و گیاهشناسی: 

 ی سواحل مدیترانه ، اروپاي غربی و آسیاي صغیر هستند.بوماین گیاهان  -

 هستند. Brassicaو همگی از جنس  Brassicaceaeکلمها از خانواده چلیپائیان  -  

 گیرد. اي قرار می اده تغذیهقسمتهاي مختلفی از اندام گیاه در کلمها مورد استف -  

 مه، کلم سبزتکبرگ: در کلم پیچ، کلم  -1                

 گل: در کلم گل و کلم گل بروکلی -2                

 ساقه متورم شده: در کلم قمري -3                

 از نظر گیاهشناسی اغلب کلمها داراي ریشه سطحی و کوتاه هستند. -

 ا با باد و حشرات انجام می شود.گرده افشانی کلمه -

 کنند. اکثر کلمها دو ساله اند یعنی در سال اول رشد رویشی و در سال دوم تولید بذر می -
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و در آب و هواي خنک بهتر رشد  (به جز کلم گل بروکلی) کلمها همگی مقاوم به سرما بوده -

 کنند. می

  ارزش غذایی کلمها:

در حد مطلوبی  در کلمها Cشوند مقدار ویتامین  ستفاده میکلمها در غذاها، ساالد و ترشی ا -

 است.

 ).درصد 5/1-5/4درصد پروتئین دارند ( 3به طور متوسط حدود  -

 

  cabbageنام انگلیسی:           B.oleracea.var capitata      کلم پیچ:

 تیپ مشخص است: 3کلم پیچ داراي  -       

 .مهمترین سبزي این گروه است :f.albaکلم پیچ سفید  -1            

 f.rubreکلم پیچ قرمز  -2            

 f.sabudeکلم پیچ میالن  -3            

  شرایط آب و هوایی:

 صفر. درجه بهترین رشد رویشی را دارد 15 -20محصول فصل خنک بوده و در دماي  -

 فیزیولوژیکی یک درجه است .

کند و در مقابل یخبندان مقاومت خوبی  ه خوبی رشد میدر آب و هواي خنک و رطوبت زیاد ب -

 دارد.

رجه زیر صفر را به شود گیاه بتواند سرماهاي شدید و چند د مقاوم کردن مناسب نشاها باعث می -

 .خوبی تحمل کند

ر) بعنوان گیاه بهاره یا پاییزه و در مناطق گرمسیر بعنوان دسیکلم پیچ در مناطق معتدل (سر -

 شود. کشت می گیاه زمستانه
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براي گلدهی نیاز به بهارش (یک دوره  وکلم پیچ نسبت به طول روز حساس نیست (روز خنثی)  -

 سرمادهی) دارد.

 خاك عمیق با بافت نسبتاً سنگین براي این محصول مناسب است. -

 شود. به آب زیاد نیاز دارد رطوبت زیاد هوا و بارندگی کافی باعث تولید حداکثر محصول می -

-PH   است. 5/5-8/6مناسب 

بیشترین نیاز کودي را ، کلم پیچ سفید ها  نیاز کلمها به مواد غذایی زیاد است در بین کلم پیچ -

 شود. ی به همراه کود شیمیایی توصیه میل. لذا استفاده از کودهاي آدارد

 کاشت کلم پیچ:

ها را ابتدا در خزانه شود بدین صورت که بذر کلم روش نشایی کشت میبه کلم پیچ معموالً  - 

 هفته نشاها آماده انتقال هستند. 7-8کشت کرده و بعد از

 زمان کاشت بذر کلمهاي زودرس دي و بهمن و کلمهاي دیررس اواسط مردادماه است. -

 .عدد نشا کافی است 1000رغوب براي گرم بذر م 10قوه ناحیه بذر کلم باال است و هر  -

ماه  4-5ماه و براي دیررس  2شت محصول براي انواع زودرس مدت زمان از کاشت نشا تا بردا -

 است.

 کلمها به آب زیاد و آبیاري مرتب نیاز دارند. آبیاري :

قرار گرفتن گیاه در معرض  ظهور ساقه گل دهنده در سال اول (قبل از موقع) : علت اصلی -

 .ین در هنگام پرورش نشا در خزانهدماي پای

  برداشت :

 ی باید برداشت کرد که مجموعه کروي شکل برگها کامالً سفت شده باشد.کلم پیچ را زمان
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      Brassica oleracea var botrytis کلم گل

 

 گیاهشناسی :

کنند  از گل خوراکی می اي همانند کلم پیچ گیاهی است دو ساله که در سال اول تولید مجموعه - 

 کند. می و بعد از تأثیر بهارش، در سال دوم تولید گل و بذر

اند و  هاي گل آذین است که اندامهاي تناسلی در آن تکامل نیافته قسمت خوراکی کلم گل، خوشه -

 کند. در سال دوم که اندامهاي گل کامل شدند تولید بذر می

 ارزش غذایی : 

. از نظر ویتامین ث در شود براي ترشی و شوري استفاده میکلم گل به صورت خام یا پخته و نیز 

 .گرم کل گلم تازه) 100میلی گرم در  75یی قرار دارد (حد باال

 شرایط آب و هوایی : 

 شرایط آب و هوایی کلم گل همانند کلم پیچ است. -

درجه بیشترین رشد  22ا قرار دارد و در دماي دمرشد و نمو مجموعه خوراکی گل کلم تحت تأثیر -

 را دارد.

راین خاك باید مواد آلی کافی داشته باشد تا بستن خاك حساس است بناب لهکلم گل نسبت به س -

 از سله بستن جلوگیري شود.

 داشت و برداشت کلم گل :

. گاهی اوقات گل کلم در شود سفید کردن است م گل انجام مییکی از عملیاتی که براي کل -

ها را به شود براي جلوگیري از این مشکل برگ گیرد و رنگ آن سفید تیره یا زرد می معرض آفتاب قرار می

 .از رسیدن نور به گل جلوگیري شود هم بسته تا
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 انبارداري :

 توان نگهداري کرد. هفته می 4-8درصد به مدت  90در دماي صفر درجه و رطوبت نسبی  - 

بعد از برداشت محصول، نباید محصول در مزرعه و در برابر آفتاب قرار گیرد زیرا باعث  نکته :

 شود. اي شدن کلم گل می قهوه

 

 

 B.o.var italica    :  کلم گل بروکلی

 

 .هاي گل باز شده هستند رم و جوانهبخش خوراکی ساقه لطیف و ن -

 ارزش غذایی :

گرم گل تازه  100میلی گرم در  115میزان ویتامین ث کلم بروکلی در حد باالیی است ( - 

 .خوراکی)

 کاشت :

 شود. این گیاه بعنوان محصول پاییزه و بهاره کشت می -

 .شود کلم بروکلی به سرما و یخبندان حساس است و در دماي زیر صفر گیاه خشک می نکته :

 روش مناسب کاشت نشاکاري است. -

 به خاك حاصلخیز و با مواد آلی باال نیاز دارد. -

اخت خاك و آبیاري منظم کلم بروکلی یک گیاه آبدار و با رشد سریع است که به رطوبت یکنو -

 .نیاز دارد

 گیرند. هاي متراکم جاي می ها هستند که در داخل جوانه از آفات مهم کلم بروکلی شته : آفات

 100 



 محمد ادیبیان  سبزیکاري

 برداشت :

شوند که اینها  در کلم بروکلی عالوه بر گل انتهایی وسط بوته، گلهاي ثانویه از بغل برگها ظاهر می -

 شود. نیز برداشت شده و به بازار عرضه می

 

 B.o. var gemmifera   اي (بروکسل) کلم تکمه

 لیدبر روي ساقه ودر محور هر یک از برگها یک دسته برگ کوچک به یکدیگر پیچیده شده و تو -

متر است و این کلمهاي کوچک از ساقه جدا  سانتی 3-5کند که به قطر  مجموعه کروي شکل کوچکی می

 گیرند. شده و مورد استفاده قرار می

ر زمستان و انجام بهارش، در سال دوم به مرحله گیاهی دو ساله است که بعد از سرما دیدن د -

 رود. زایشی می

 ارزش غذایی :

میلی گرم در صد گرم کلم تازه  115اهمیت این کلم به خاطر ویتامین ث باالي آن است که حدود  

 .است

 اي (بروکسل): کاشت کلم تکمه

مچنین آبیاري زیاد و منظم به زمینهاي با مواد آلی فراوان نیاز دارد ه ،همانند سایر کلمها است - 

 خواهد. می

می تر  محصول آن مرغوب  و در هواي خنک تر است مقاوم رمااي از سایر کلمها به س کلم تکمه نکته:

 .شود

 عدد نشا کافی است. 1000گرم بذر اصالح شده براي  10مقدار  -

 برداشت :
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 .ها را یکجا از ساقه جدا کرد کمهتها را قطع کرد و  توان بوته اي مشکل است و می برداشت کلم تکمه 

 تن در هکتار است. 10عملکرد حدود  -

 .فته قابل نگهداري استه 8درصد به مدت  95درجه و رطوبت  0-2در دماي  انبارداري :

 

 B.o.var gongylodes   کلم قمري

 گیرد. شود مورد استفاده قرار می ، ساقه هوایی آن که متورم و ضخیم میدر این کلم -

 .کوتاه است رویش این گیاه نسبتاً ل دورهطو -

 تقریباً شبیه کلم گل است و در حد مناسبی ویتامین ث دارد. ارزش غذایی :

 شود. این کلم در سطح کوچک کشت می ،بعلت زراعت مشکل آن  کاشت :

 بعلت دوره رشدي کوتاه به مواد غذایی نیاز ندارد. -

 

 Brassica chinesis    کلم چینی :

 .این کلم آسیاي شرقی است منشاء -

ف قسمت خوراکی این گیاه، برگهاي ناصاف بیضی شکل آن است که بصورت خام یا پخته مصر -

 .شود می

آب زیاد و آبیاري . به خشکی حساس است و به دهد هاي لومی بهترین نتیجه را میدر زمین کاشت :

 .منظم نیاز دارد

 

 Kale - B. oleracerae var. acephalaکلم برگ 
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دهـد. نحـوه کاشـت     گیر با خاك حاصلخیز و زهکش مناسـب را تـرجیح مـی    این گیاه مناطق آفتاب
باشـد   متري مـی  میلی 20تا  6تواند به صورت کاشت مستقیم بذر یا نشاکاري باشد. کاشت بذر در عمق  می

نشـاکاري  شـوند. اگـر بخـواهیم از سیسـتم      برگی رسیدند، تنـک مـی   4تا  3و زمانی که گیاهان به مرحله 
دهیم که زمان مـورد نیـاز بـراي رسـیدن بـه ایـن        برگی انتقال می 6تا  4استفاده کنیم، آنها را در مرحله 

متـر اسـت. زمـان     سـانتی  60و بین ردیف  45تا  30ها  باشد. فاصله کاشت بین بوته هفته می 6تا  5مرحله 
باید صورت گیرد، ولـی بـراي کاشـت    هفته قبل از آخرین یخبندان  5تا  4انتقال نشا به محل اصلی حدود 

 تواند کاشت مستقیم بذر صورت بگیرد.   مستقیم بذر در همان زمان، زمان انتقال نشا می
رسـند   کنـیم کـه زود بـه مرحلـه بلـوغ مـی       براي داشتن محصول پاییزه از کالتیواتورها استفاده می

یریم. زمان رسیدن به ایـن مرحلـه   گ روز براي طول این دوره رشد در نظر می 75تا  50(برداشت) و حدود 
ها را در مزرعـه در طـول    هفته بعد از اولین یخبندان پاییزه در نظر گرفت. گیاه 3تا  2از بلوغ را باید حدود 

توانیم برداشت کنیم. دماي باالي تابستانه باعـث کـاهش رشـد و     فصل زمستان نگه داریم که از مزرعه می
 شود. ا میکاهی کیفیت و ایجاد مزه تلخ در آنه

تواننـد تـا    گراد دارند و این گیاهان مـی  درجه سانتی 24هاي برگی در دماي زیر  بهترین رشد را کلم
دماهـاي بسـیار سـرد را زیـر صـفر درجـه         تر و بالغ گراد را تحمل کنند، ولی گیاهان مسن درجه سانتی -4

 توانند تحمل کنند.   گراد می سانتی
آبیاري و عمق آبیاري براي نگهداري رطوبت در یک سـطح بهینـه   از نظر آب و آبیاري تعداد دفعات 

متر در هر هفته آب نیاز است و چنان چه تغییرات شدید رطوبتی ایجـاد   سانتی 6تا  3ضروري است. حدود 
دهنـد،   ها ضخیم شوند و ؟؟؟؟ نامناسب شود. کودهایی که بـه ایـن گیـاه مـی     شود که برگ شود، باعث می
چهار هفته بعد از انتقال نشا یا بعد از تنک کردن براي رشـد سـریع داده    34:0:0یا  )12:0:0کودهاي ازته (

 شود. می
هاي متورمی روي  تر خط هاي مسن اند. برگ ها به اندازه کامل رسیده برداشت زمانی است که برگ

هان باال شود عطر و طعم این گیا شود) و یخبندان در این گیاهان باعث می متورم می  خود دارند (رگبرگ

هفته نگهداري  3تا  2درصد به مدت  95گراد و رطوبت  رود. براي نگهداري در دماي صفر درجه سانتی

 دهند شوند، ولی بیشتر در محل اصلی رشد خود را انجام می می

 فصل هفتم : سبزیهاي چند ساله

 .ستندسبزیهاي چندساله یا دایمی ه سبزیهایی مانند مارچوبه، ریواس، آرتیشو و ترخون -
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کنند لذا خاك باید قبل از کاشت بصورت  با توجه به اینکه اینها چندین سال زمین را اشغال می -

 مناسب بهسازي و تقویت شود.

 

 Aspargus officinallis مارچوبه

 منشاء و گیاهشناسی :

 .است Liliaceaeاز خانواده  و اروپاي شرقی و خاور نزدیک موطن این گیاه است  -

 .یم تا دو متر متغیر استن ته آن بینارتفاع بو -

 شود. نامیده می spearو داراي ساقه هاي نرم است که اسپیر  پایهگیاهی است چند ساله و دو -

 .در مقابل سرماي زمستان مقاوم استهاي ضخیم و گوشتی دارد که  ریزوم این گیاه ریشه -

هوایی در اثر سرماي   قسمتماند در حالیکه  ریشه مارچوبه چندین سال در زمین باقی می -

 شود. زمستان خشک می

 نوع ساقه دارد:  2مارچوبه  نکته :

شوند و خوراکی هستند و اینها را قبل از  دسته اول ساقه هاي جوان که از روي ریزوم ظاهر می -

 .سانتی متر متغیر است 15-25ا بین اینکه از خاك خارج شوند باید قطع کرد طول اینه

آیند و طول آنها گاهی  هایی هستند که بعد از برداشت ساقه هاي جوان بوجود می دسته دوم ساقه -

 رسد و غیرخوراکی هستند. متر می 5تا 

  .گلهاي نر و ماده جدا از هم بر روي دو پایه جداگانه هستند -

 .گرده افشانی توسط حشرات است -

زیرا این ارقام عالوه بر زودرسی، شوند  کشت میبیشتر هایی که داراي گلهاي نر هستند  هیپا نکته :

 .ري نیز دارندعملکرد بیشت
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 ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي :

 شود. مارچوبه به صورت کنسرو شده، منجمد و یا آبگیري شده مصرف می -

مصرف مارچوبه سفید نسبت به مارچوبه سبز بیشتر است در حالیکه انواع سبز ویتامینهاي  -

 بیشتري دارند.

 شود. سبزیهاي لوکس محسوب می وزش غذایی خیلی باارزش نیست و جزاز نظر ار -

 شرایط آب و هوایی :

کند مناطقی که خطر یخبندان در آن وجود دارد  مارچوبه در آب و هواي نسبتاً گرم بهتر رشد می -

 . ز براي کشت این محصول مناسب نیستو یا مناطق بادخی

 .رشد مارچوبه ضروري استسال براي  نور و گرماي کافی در نیمه دوم -

خاکهاي عمیق لومی و یا لومی شنی براي انواع سفید مارچوبه مناسب است و انواع سبز در  -

 کنند. خاکهاي سنگین بهتر رشد می

 کاشت مارچوبه : 

توان مارچوبه را تکثیر کرد اما روش رویشی (غیرجنسی) بعلت  به هر دو روش رویشی و جنسی می

 آفات و بیماریها زیاد معمول نیست.هزینه زیاد و انتقال 

روش اصلی کاشت مارچوبه بذرکاري است، بدین صورت که بذر را در خزانه پرورش داده و سپس  نکته :

 .کنند ا را به زمین اصلی منتقل مینشاه

 .متر برسد سانتی 15-20زمان برداشت مارچوبه وقتی است که طول ساقه هاي جوان به برداشت : 

 شود. گفته می spearهاي جوان خوراکی اسپیر  ساقهبه این  نکته :

 شود. درصد نگهداري می 90در دماي یک درجه باالي صفر و رطوبت نسبی انبارداري: 
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 Rheum: ریواس 

 منشاء و گیاهشناسی :

 است. Polygonaceaeاز خانواده علف هفت بند  و این گیاه بومی آسیاي مرکزي است -

. ریشه هاي ریواس درمقابل شود برداري می سال از آن بهره 8-6 ه است و حدودگیاهی چند سال -

 شود. سرما و یخبندان مقاوم است ولی قسمت هوایی با اولین یخبندان پاییزه خشک می

 .رسد متر می سانتی 60ه تا ارتفاع برگهاي آن است کدمقسمت خوراکی ریواس  نکته :

 ارزش غذایی :

غذا  آلی مانند اسید مالیک و اگزالیک ، براي رفع عطش و تسهیل هضمبعلت داشتن اسیدهاي  - 

 .مفید است

 شرایط آب و هوایی : 
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ی مناطق سرد آسیا است به همین علت قسمت زیرزمینی آن (ریزوم) در مقابل سرما و مریواس بو -

 .کند ل مینهاي خشک را به خوبی تحمخشکی مقاوم است. بنابراین این گیاه زمستانهاي سرد و تابستا

 ریواس در مقابل نوع خاك زیاد پرتوقع نیست. خاك :

این گیاه هم با بذر و هم با تقسیم ریزوم قابل تکثیر است ولی روش اصلی تکثیر آن تقسیم ریزوم کاشت : 

 است.

 گرم تا یک کیلوگرم است. 300وزن ریزوم مناسب براي کاشت نکته : 

شود (گل  بخشی از ساقه گلدهنده به همراه گل قطع میبراي برداشت محصول مناسب معموالً  نکته :

 گیري) تا عملکرد دمبرگها افزایش یابد.

 کنند. برگهاي بزرگ را از پایین دمبرگ قطع می برداشت :

 

 

 

 

 

 

 

 Cynara scolymos  آرتیشو

 منشاء و گیاهشناسی :

 .ستو بومی مناطق مدیترانه ا Asteraceaeگیاهی است چند ساله و از خانواده  -

 اند. ریزوم است که به سرما نسبتاً مقاوم هاي زیرزمینی یا آرتیشو داراي ساقه -
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شود اطراف این نهنج را  گل آرتیشو از یک دمگل تشکیل شده است که به یک نهنج منتهی می نکته:

 گیرد که قسمت پایین آنها نیز گوشتی است.  تعداد زیادي برگچه یا براکته فرا می

 هاي تکامل نیافته است. ها و نهنج غنچه راکی آرتیشو همین براکتهقسمت خو -       

 ها است. ارزش آن به خاطر ترکیبات فنلی و انواع امالح و ویتامین ارزش غذایی :

هاي هوایی آن در اثر سرما و یخبندان خشک  محصول فصل خنک است اما قسمتشرایط آب و هوایی : 

 شود. می

 کاشت :

شود ولی در کاشت چند ساله از تقسیم  کشت مستقیم بذر استفاده می براي کاشت یکساله از -

 شود. بوته (پاجوش) استفاده می

 آرتیشو به آب کافی در طول دوره رشد به خصوص در زمان تشکیل جوانه گل نیاز دارد. -

 .شود که گل به صورت غنچه باشد (قبل از باز شدن گلها) عمل برداشت زمانی انجام می برداشت :

 .ترین قسمت آرتیشو است باارزش نهنج این گیاه خوراکی بوده و چون گوشتی است -

 

 

 Lamiaceae :خ   Mentha pieperata :  نعناع

 Mentha longigfoliaپونه 

 و یا با قلمه زدن در زمین مرطوب انجام می گیرد. بوتهازدیاد معموالً با تقسیم  -
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 Edible mushrooms قارچ هاي خوراکی
 
 

 Mushroom   اي قارچ دکمه
Agaricus bisporus 

 مقدمه
%کل تولید را به خود اختصاص داده 32عمده  ترین قارچی است که مورد کشت و کار قرار میگیرد و حدود 

  shitakeاست.ولی از نظر غذایی و دارویی نسبت به برخی از قارچهاي دیگر ارزش کمتري دارد. قارچ هاي دیگر 
 Pleurotus) با نام علمی Oyster mushroomو قارچ صدفی ( Lentinus edodesبا نام 

osteratus .در درجه بعدي قرار دارند 
ترکیباتی که در قارچ قرار دارد میتواند به شرایط کشت، جنس و گونه، مرحله بلوغ و حتی نوع بستر بستگی 

 داشته باشد.
 
 مراحل رشد و نمو 

سلیوم می دهد و به بلوغ میرسد و در قسمت کالهکتولید اسپور میکند ازجوانه زدن اسپور شروع میشود.تشکیل می
 که از نوع بازیدیوسپور است. 

  
 ارزش غذایی

  Bاز نظر اسیدهاي آمینه لیزین وتریپتوفان غنی است ولی اسید آمینه گوگرددار کمی دارد. ویتامین هاي گروه  
داراي پانتنیک اسید هم میباشد. از نظر ویتامینهاي  شامل نیکوتینیک اسید و ریبوفالوین زیادي دارد. همچنینی

B1,Cوk  هم در حد متوسط است. از نطرKوP .منبع خوبی است 
 

 معایب قارچ
 حساسیت افراد به اسپورهاي آن -

 ترکیبات کیتینی دارد که چنانچه در مقادیر بیش از حد باشد تاثیر خوبی روي بدن ندارد. -

 
 کشت وکار
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و  25Cºتا  10نک ومرطوب با تهویه کافی است. دامنه دمایی پرورش قارچ بین بهترین شرایط مکان هاي خ
% مناسب رشد قارچ است و چنانچه رطوبت پایینتر بیاید باعث فلسی شدن سطح کالهک 70رطوبت نسبی باالي 

 و ترك خوردگی آن میشود.
  

 برداشت
هفته می تواند عمل برداشت  6 - 7معموالً سه هفته پس از عمل خاکدهی برداشت صورت می گیرد و به مدت 

ادامه یابد. قارچ هایی را که برداشت می کنند بر اساس اندازه درجه بندي می کنند. معموالً قارچ هایی که قطر 
در نظر می گیرند).  1:  3سانتیمتر شده را به بازار می فرستند ( قطر پایه به کالهک را  3 - 5کالهک آنها حدود 

باشد کیفیت پس از برداشت آن بهتر است. در غیر این صورت قهوه اي شده و تولید  هر چه کالهک بسته تر
 اسپور می کند.

شاخصه هاي برداشت بستگی به بازار پسندي دارد که در چه اندازه اي باشند. قارچ ها پس از برداشت چنانچه در 
در یخچال و در پالستیک قرار داد تا  شرایط محیطی اتاق باشند سریعاً کیفیت را از دست می دهند و باید آنها را

درجه  1-2رطوبت خود را از دست ندهند. اگر قارچ ها در مرحله صحیح برداشت شده باشند و در دماي 
 هفته آنها را نگه داشت. 3سانتیگراد در پالستیک با تهویه جزئی نگه داریم، می توان تا 

ا هر چند روز یک بار انجام شود. قارچ ها به صورت عمل برداشت بسته به نحوه رشد قارچ می تواند روزانه ی
 3گفته می شود که معموالً قسمت عمده تولید قارچ در  Flushهفتگی ظاهر می شوند. به هر دوره تولید قارچ 

درصد کل عملکرد را به خود اختصاص می دهد و در فالش هاي بعدي عملکرد به  75فالش اول است که حدود 
 3-25لکرد قارچ بسته به شرایط محیطی و نوع کمپوست و تکنولوژي تولید از حدود شدت کاهش می یابد. عم

 کیلوگرم کمپوست متغیر است.  100کیلو گرم به ازاي هر 
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