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تكثير به روش خوابانيدن

ــی دور از  ــی در محل ــود آل ــه نهالســتان )الزم اســت خــاک، ماســه و ک ــال خــاک و ماســه ب ــس از انتق پ
محوطــه گلخانــه نگهــداری شــود(، در صــورت نیــاز اقــدام بــه ســرند خــاک نمــوده و آنــرا بــا نســبت 1:1:1 
ــًا  ــرگ کام ــا خاک ب ــیده ی ــًا پوس ــی کام ــود دام ــی )ک ــت+ماده آل ــه یکدس ــاک مرغوب+ماس ــامل خ ش
پوســیده( بــا یکدیگــر ترکیــب کــرده و ســپس بــه جایــگاه ضــد عفونــی خــاک منتقــل نمائیــد. قطــر الیــه 
ــی بیشــتر از 30 ســانتی متــر نباشــد و نیــز افــزودن ترکیبــات غنــی شــده  خــاک در جایــگاه ضــد عفون

بســته بــه نــوع خــاک صــورت پذیــرد.

بــرای ضــد عفونــی خــاک می تــوان از مــواد مناســب براســاس توصیــه ســازمان حفــظ نباتــات یــا توصیــه 
ــط زیســت  ــرای انســان و محی ــن ب ــد ایم ــده بای ــک ضــد عفونی کنن ــود ی ــتفاده نم ــازنده اس ــه س کارخان
ــورد نظــر رســانیده و ســپس روی خــاک  ــه غلظــت م ــرا ب ــرد، آن ــق دســتورالعمل کارب ــدا طب باشــد . ابت
آب پاشــی کنیــد و خــاک را بــه خوبــی مخلــوط نمائیــد تــا زمانــی کــه از توزیــع یکواخــت اطمینــان حاصــل 
ــر کــردن گلدان هــا  ــی شــده( جهــت پ ــزار آالت ضــد عفون ــا کمــک اب شــود. ســپس از خــاک حاصــل )ب

اســتفاده کنیــد .

آماده سازی خاک جهت ضد عفونی 

ضد عفونی مخلوط خاک 

هنرجویــان لیســتی از مــواد ضــد عفونــی کننــده را از ســازمان حفــظ نباتــات یــا فروشــگاهای کشــاورزی 
منطقــه تهیــه و برچســب روی ظــروف را بــه دقــت مطالعــه نماینــد.

پژوهش

بایــد منابــع مناســب خــاک، ماســه، کــود آلــی و هــر گونــه مــواد افزودنــی را جســتجو نمــوده و پــس از پیدا 
کــردن منابــع خــاک بــا کیفیــت )از نظــر رنــگ، بافــت خــاک، میــزان ماســه و کلوخــه موجــود در آن( اقــدام 

بــه انتقــال آن بــه نهالســتان نماییــد.

انتخاب منبع خاک 

اماده سازی بستر قلمه
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بســتر کشــت قلمــه، مکانــی اســت کــه بــرای حفــظ رطوبــت قلمــه و ایجــاد شــرایط مناســب بــرای رشــد ریشــه، 
ــه منظــور ریشــه دار شــدن بایــد در  از آن اســتفاده می کننــد. قلمــه هــا پــس از جــدا شــدن از گیــاه اصلــی، ب
بســتر مناســب قــرار گیرنــد. یــک محیــط کشــت مناســب قلمــه، بایــد قــدرت نگهــداری آب کافــی، نفــوذ پذیری 
بــرای اکســیژن، ایجــاد یــک محیــط تاریــک در تــه قلمــه و عــاری از آفــات و امــراض باشــد. نــوع محیــط کشــت 
بــه گونه هــای گیاهی،فصــل و سیســتم ازدیــاد بســتگس دارد.قلمــه هــای تهیــه شــده پایه هــای مــادری کــه مــواد 
غذایــی کافــی دارند،بــرای آغازیــدن ریشــه مناســب مــی باشــند.با شــروع ریشــه زایــی ،اضافه کــردن کــود مایع به 
محیــط کشــت افزایــش قابــل توجهــی در ریشــه زایی دارد. از محیط هــای کشــت مختلــف ماننــد: خــاک، ماســه، 
تــورب، ورمیکولیــت، پرلیــت و آب  و یــا مخلــوط آنهــا در ریشــه زایی قلمــه هــا اســتفاده بــه عمــل می آیــد. یکــی 
از محیط هــای پرکاربــرد، محیــط کشــت ماســه اســت کــه بــرای ریشــه دار کــردن گیاهــان ارزشــی خــاص دارد. 

بستر مناسب برای کاشت قلمه

بستر مناسب براي کاشت قلمه ها باید داراي چه خصوصیاتي باشد ؟ پرسش
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مراقبت از قلمه های در حال ریشه زایی

آماده کردن قلمه برای کاشت

تغذیــه کافــی گیاهــان مــادری موجــب افزایــش ریشــه زایی قلمــه هــای تهیــه شــده می گــردد .در ضمــن افزودن 
ــای   ــردد. قلمه ه ــت ریشــه زایی می گ ــدن ریشــه ها ســبب تقوی ــد از آغازی ــط کشــت  بع ــه محی ــع ب ــود مای ک
چــوب  ســخت کــه  در هــوای ازاد ریشــه دار شــده اند بــه  مراقبــت  هــای معمولــی  از جملــه  حفــظ رطوبــت 
کافــی عــاری بــودن  محیــط کشــت از علف هــای هــرز افــات و امــرض و محــل افتــاب گیــر نیازدارند.قلمه هــای 
چــوب نــرم و نیمــه خشــبی برگــدار و قلمه هــای جوانــه- بــرگ کــه در رطوبــت زیــاد ریشــه دار شــده اند بــه 
توجــه زیــاد در حیــن  ریشــه زایی نیــاز دارنــد  و دمــا بایــد بــا دقــت کنتــرل شــود. کنتــرل دمــای تحتانــی بســر 
نیــز اهمیــت فراوانــی دارد و دمــای بیــش از حــد محیــط کشــت منجــر بــه خشــک شــدن قلمه هــا می شــود در 
صــورت عــدم وجــود دســتگاه مــه فشــان بایــد در فواصــل معیــن بــه ویــژه در ســاعات گــرم روز روی برگ هــا 
آب پاشــی شــود. زهکــش  کافــی محیــط کشــت از عوامــل دیگــری می باشــد کــه بایــد انجــام گیــرد. برگ هــای 

ریختــه شــده از قلمه هــا بایــد از روی بســر کشــت جمــع آوری شــوند و علف هــای هــرز نیــز کنتــرل گردنــد.

بعــداز جــدا کــردن شــاخه مناســب از پایــه مــادري، کــه بایســتي ســالم، عــاري از آفــت، بیمــاري و زخــم بــوده، 
ــوع آن در  ــه ن ــا توجــه ب ــه میان گــره هــاي یکســان و رنــگ پوســت براقــي داشــته باشــد. قلمــه را ب ــا  فاصل ب

چگونه باید قلمه ها را براي کاشت آماده کرد ؟ پرسش
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گیاهــان متعلــق بــه جنــس رز )Rose( از قدیمی تریــن 
گیاهــان مــورد اســتفاده بشــر مــی باشــند.گل محمدی یکــی 
از قدیمی تریــن، زیباتریــن و مهمتریــن رزهــای جهــان اســت. 
گل محمــدی در ابتــدا به صــورت وحشــی بــوده امــا کاشــت آن 
بعــد از قــرن هــا آغــاز و هنــوز ادامــه و گســترش یافته اســت. 
بوعلــی ســینا، دانشــمند ایرانــی در قــرن چهــارم هجــری، از 
ــی  ــتفاده داروی ــرده و مورداس ــتخراج ک ــاه گاب اس ــن گی ای
ــگاران، گاب یکــی از  ــخ  ن ــه گــزارش تاری ــرار داده اســت. ب ق
اقــام تجــاری ایــران بــوده کــه بــه کشــورهای چیــن و هنــد 
ــع  ــادی صنای ــم می ــرن ده ــل ق ــت. از اوای ــده اس ــادر  ش ص
مربــوط بــه فــرآوری گل محمــدی در ایــران متمرکــز گردیــد. 
صنعــت گاب گیــری به تدریــج از ایــران بــه ســایر کشــورهای 

اروپایــی و آفریقایــی منتقــل شــد. 

ــوش  ــا ج ــه و پ ــد ، قلم ــدن، پیون ــه خوابانی ــي از جمل ــا مختلف ــه روش ه ــوان ب ــدي را مي  ت گل محم
ــا قلمــه توصیــه مــي شــود.  در روش تکثیــر باقلمــه اوخــر تابســتان  تکثیــر نمود.ولیکــن روش تکثیــر ب
ــه  ــد تهی ــبی بای ــات مناس ــبی قطع ــه خش ــا نیم ــبی و ی ــای خش ــاخه ه ــز از ش ــل پایی ــول فص و در ط

کاشت گل محمدی به روش قلمه زدن

تکثیر گل محمدی

ــا یــک قچــی تمیــز ، از قبــل ضــد عفونــی شــده و تیــز بــرش می دهیــم. بــراي آغــاز  اندازه هــای مناســب  ب
فعالیــت بهتــر گیــاه ، الزم اســت بــرش پایینــي نیــم ســانتیمتر پاییــن تــر از یــک جوانــه قــوي باشــد ،  بــرش به 
صــورت اریــب زده شــود تــا ســطح تمــاس بیتشــري بیــن شــاخه و بســتر کاشــت ایجــاد شــود و ســر و تــه قلمه 
بــه آســاني قابــل تشــخیص باشــد و هنــگام فــرو کــردن در بســتر کاشــت ،  بــه آســاني فــرو رود. بــرش باالیــي را 
از فاصلــه میانگــره دو ســانتیمتر بــاالي آخریــن جوانــه مي زنیــم. هنــگام قــرار دادن قلمــه در خاک،دقــت کنیــد 
آن قســمت از شــاخه کــه روي پایــه مــادري بــه طــرف جوانــه انتهایــي اســت،همچنان بــه طــرف بــاال باشــد.
در صورتــي کــه قســمت انتهــاي فوقانــي قلمــه در زیــر خــاک قــرار داه شــود و بخــش تحتانــي آن در بــاال قــرار 

گیــرد،  ریشــه دار شــدن قلمــه دچــار مشــکل مي شــود.
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کــرد. قلمه هــا بایــد از گیاهــان مــادری ســالم،قوی و فاقــد هرگونــه آفــات تهیــه و آنهــا را در بســترهای 
مناســبی کشــت  واقــدام بــه ریشــه دار کــردن آنهــا نمــود. وبــرای کشــت در زمیــن اصلــی بایــد ابتــدا در 
ــا 10 تــن در هــر هکتــار کــود دامــی  پاییــز، زمیــن به صــورت عمیــق شــخم زده شــده و در حــدود 8 ت
پوســیده بــه خــاک اضافــه می گــردد. و ردیف هایــی جهــت کاشــت نهــال گل محمــدی ایجــاد می کنیــم 
و بــه فاصلــه 3 متــر از یکدیگــر بــر روی پشــته هایی بــه فاصلــه 4 متــر و در هــر چالــه بــه تعــداد 3-2 
ــه  ــاقه اولی ــرس س ــرس ریشــه و ه ــدی ه ــای گل محم ــد نهال ه ــل از کاشــت بای ــوند. قب ــته می ش کاش
شــوند. بوته هــا را می توانــد دو فصــل کشــت نمــود. یکــی در زمســتان و پــس از برطــرف شــدن ســرمای 
زمســتانه در اســفندماه اســت. در پاییــز نیــز می تــوان اقــدام بــه کشــت نمــوده و به این صــورت گیاهــان 
ــوی و  ــورت ج ــه دو ص ــدی ب ــت گل محم ــد. روش کش ــو می افتن ــه جل ــد ب ــل رش ــده یک فص کشت ش
ــوان  ــا می ت ــن روش ه ــدام از ای ــتفاده از هرک ــزات مورداس ــه تجهی ــته ب ــه وابس ــی اســت ک پشــته و کرت
اســتفاده نمــود. ســپس اقــدام بــه کشــت آن هــا نمــود در مــکان هــای مــورد نظــر جهــت کاشــت، ســنگ 
ــم. و  ــی ریزی ــا م ــر نهال ه ــم دار زی ــرم ن ــاک ن ــداری خ ــته و مق ــودال برداش ــف گ ــنگریزه ها را از ک و س

ــاری انجــام می شــود.  ــه شــده و آبی ــر روی ریشــه ها ریخت ــودال ب ــت خــاک ســطحی گ درنهای
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مراقبت و نگه داری

ــاه  ــت م ــط اردیبهش ــوال از ائاس ــش معم ــل روی ــی مح ــرایط اقلیم ــه و ش ــن بوت ــه س ــه ب ــا توج ــا ب گله
به تدریــج آمــاده برداشــت مــی شــوند.تاخیر در برداشــت گل ســبب کاهــش شــدیدکیفیت آنهــا می شــود. 
بهتریــن زمــان برداشــت گل بایســتی از صبــح زود شــروع شــده و حداکثــر تــا ســاعت 11 بــه پایــان برســد. 
زیــرا از ســاعت 12 بــه بعــد معمــوال حــدود 30 درصــد میــزان  اســانس موجــود کاهــش می یابــد. گل هــا 
پــس از برداشــت بایــد در ســبدهای خاصــی کــه اطــراف آنهــا بــاز بــوده و تهویــه هــوا در آنهــا بــه خوبــی 
ــز کرد.چنانچــه  ــه شــدت پرهی ــد ب ــن ســبدها بای ــه شــده و از فشــردن گل در ای صــورت مــی گیردریخت
ــه خشــک  ــازی ب ــی باشــد،بدون نی ــای زراع ــک زمین ه ــری نزدی ــا گاب گی ــع اســتخراج اســانس ی صنای

برداشت

انجــام برخــی عملیــات ماننــد آبیــاری منظــم، حــذف گیاهــی خشــک شــده، حــذف پاجوش های نامناســب، 
هــرس، شــکل دهی بوته هــا وجیــن علف هــای هــرز و همچنیــن مبــارزه بــا آفــات و بیماری هــای 
گل محمــدی ضــروری اســت. درزمــان گل دهــی هــر 15روز یکبــار و بعــد از برداشــت هــر30روز یکبــار در 
فصــل رشــد آبیــاری مــی شــود. مهمتریــن بیمــاری کــه گلســتان هــا بــه آن مبتــا مــی شــوند ســفیدک 
بــوده و بهتریــن زمــان مبــارزه بــا ســفیدک دراواخــر تابســتان و اوایــل پاییــز مــی باشــد. عــاوه بــر اینهــا،  
ــات  ــا و آف ــادی بیماری ه ــدازه  زی ــا ان ــف ت ــاخه های ضعی ــدی و حــذف ش ــای گل محم ــرس درختچه ه ه
بــه ویــژه سوســک )حشــره سرشــاخه خوار( جلوگیــری خواهــد کــرد. ازســال دوم نیــاز بــه عملیــات هــرس 
می باشــد .از ســال ششــم کــم کــم میــزان تولیــد گل کــم می شــود ودر ســال ششــم تــا هشــتم بوته هــا 
از فاصلــه 10ســانتی متــری ســطح زمیــن کــف برمــی شــوند. تــا همــراه بــا جــوان ســازی گیــاه بتــوان در 

ســال دیگــر هماننــد یــک نهــال تــازه رشــد و نمــو نمایــد. ایــن چرخــه پی درپــی تکــرار می شــود. 
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تكثير به روش خوابانيدن

 

ریشه دار کردن قلمه گل محمدی
فعالیت عملی

وسایل الزم: لباس کار ، دستکش، قیچی ، بیلچه، بوته گل محمدی،ماسه، جعبه کاشت 

شرح عملیات
لبــاس کار خــود را پوشــیده و دســت کــش را دســت کــرده وبــا رعایــت نــکات ایمنــی و بهداشــتی زیــر 
نظــر هنرآمــوز مربوطــه، هرگــروه تعــدادی سرشــاخه )قلمــه( از بوتــه گل محمــدی را بــه طــول تقریبی 
ــی  ــت به آرام ــا دس ــه ب ــی را ازروی قلم ــای انتهای ــوده و برگ ه ــدا نم ــی ج ــا قیچ ــر ب ــانتی مت 20 س
برداشــته  و ســپس  ایــن قلمه هــا را در عمــق 10 ســانتی متری در جعبــه کاشــت یــا در درون بســتر 
مناســبی از ماســه کاشــته و در محــل مناســبي قــرار دهیــد) درصــورت امــکان از شاســی ویــا گلخانــه 
اســتفاده شــود بهتــر خواهــد بــود( بــا آبیــاری منظــم آن هــا، پــس از 2 الــي 3 مــاه قلمه هــا ریشــه دار 

شــده وآمــاده انتقــال بــرای کاشــت می شــوند. 

چگونه باید قلمه ها را منتقل کرد ؟

در انتقال قلمه ها چه نکاتي را باید رعایت کرد ؟

پرسش

پرسش

ــه روش  ــد ب ــورت بای ــر این ص ــرد.در غی ــدام ک ــا اق ــانس انه ــتخراج اس ــرای اس ــوان ب ــا می ت ــردن گل ه ک
اصولــی اقــدام بــه خشــک کــردن انهــا نمــود. حداکثــر بــازده گل محمــدی در ســال های چهــارم ،پنجــم 
و ششــم اســت. مقــدار عملکــرد )وزنتر(متفــاوت و بســتگی بــه رقم،ســن گیاهــان و شــرایط اقلیمــی محــل 

رویــش داشــته و بیــن 3 تــا 5 تــن در هکتــار اســت.
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ــرده  ــي ک ــه ها را بررس ــتحکام ریش ــت اس ــتر و وضعی ــل بس ــده در داخ ــه دار ش ــاي ریش ــداد قلمه ه ــدا تع ابت
ــه خــروج قلمه هــا از  ــدام ب ــد اق ــي برخــوردار بودن در صورتي کــه نیمــي از قلمــه هــا از اســتحکام ریشــه اي خوب
ــرای انتقــال  ــدان نمائیــد. قلمه هــای ریشــه دار شــده در شــرایط مطلــوب و گــرم ، ب ــه گل بســتر و انتقــال آن ب
ــر سیســتم  ــی تحــت تاثی ــدت طوالن ــای ریشــه دارم ــی شــوند.اگر قلمه ه ــا عادت ده ــد قب ــوای آزاد بای ــه ه ب
مه افشــان قــرار گیرنــد.از بیــن مــی رونــد. از روش هــای مناســب انتقــال ،کــم کــردن دوره مــه افشــان می باشــد.در 
شــرایط آزاد می تــوان اجــازه داد تــا ریشــه ها در اثــر رشــد از محیــط کشــت عبــور کــرده بــه داخــل خــاک نفــوذ 
کنند.انتقــال قلمه هــای ریشــه دار بــه شاســی های خنــک از روش هــای مقــاوم ســازی مــی باشد.کشــت قلمــه در 
کیســه های پاســتیکی و انتقــال آنهــا همــراه بــا پاســتیک ،آســیب کمتــری بــه ریشــه وارد می کند.قلمه هــای 
تهیــه شــده را می تــوان تــا زمــان مناســب کاشــت، در انبارهــای ســرد بــا دمــای 4تــا 8 درجــه ســانتی گــراد و 
در شــرایط مرطــوب نگــه داری نمــود. امــکان نگــه داری قلمه هــای ریشــه دار در طــی زمســتان در دمــای 1تــا 4  
درجه ســانتی گراد در کیســه های پاســتیکی وجــود دارد. قلمــه هــای گونــه هــای خــزان پذیــر را می تــوان پــس 
از خــزان کــردن برگ هــا بیــرون آورد و بــه محــل اصلــی انتقــال داد. نگــه داری قلمه هــا قبــل از خــزان کــردن، 
هنگامــی امکان پذیــر مــی باشــد کــه بــرگ هــای آنهــا حــذف شــوند و روی ریشــه هــای عریــان توســط چــوب 
رنــده شــده و مرطــوب پوشــانده شــده و در مــکان خنــک نگــه داری شــوند. قلمــه هــای ریشــه دار کــه حــاوی 
بــرگ مــی باشــند بــه ویــژه گیاهــان همیشــه ســبز همــراه بــا ریشــه در داخــل پاســتیک هــا ،گونــی  یــا پارچــه 

پیچیــده شــده و ســپس انتقــال داده می شــوند.

روش های انتقال قلمه ها
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تكثير با پاجوش

تکثیر گیاهان با پا جوش 

از کنـاره ریشـه  برخـي از گیاهـان گیاهچـه جدیـدي ایجاد مي شـود که بسـیار شـبیه بـه پایه اي 
اسـت که از آن بوجود آمده اسـت. این گیاهچه داراي سیسـتم ریشـه اي  مي باشـد که در صورت 
جداشـدن آن از گیـاه مـادر مـي توانـد بـه طـور مسـتقل زندگـي کنـد.  گیاهـان ماننـد کاکتوس و 
آلوئـه ورا بـه ایـن روش تکثیـر مـي یابنـد. تعـداد پاجوشـها زیـاد اسـت و همـه پاجوش هـا قابلیت 

ایجاد گیـاه جدیـد را دارند.
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پا جوش ها چگونه بوجود مي آیند؟گیاهان مختلف به روش هاي مختلف تکثیر مي یابند؟
یک پاجوش توانایي ایجاد گیاه جدیدي را دارد.

همه گیاهان پاجوش تولید نمي کنند ؟

پاجوش هـا در اطـراف ریشـه گیـاه بـه صـورت تـوده ای تشـکیل می گردند، کـه در صورت عدم جداسـازی 
پاجوش هـا از گیـاه مـادری، آنهـا به تکثیر و تولیـد پاجوش های جدیدتـر ادامه داده مجموعـه از پاجوش ها 
اطـراف گیـاه مـادری را فراخواهـد گرفـت. بـرای تکثیـر گیـاه آلوئـه ورا بـه روش پاجـوش بایـد پایـگاه را 
ازگیاهـان مسـن در فصـل بهـار جـدا نموده و در خاک شـنی با زهکشـی مطلوب قـرار داد. در بسـیاری از 
مـوارد، تقریبـاً هـر بوتـه آلوئـه ورا می توانـد ده هـا پاجـوش تولیـد نمایـد. یکـی از روش های آسـان تکثیر 
کاکتـوس، جـدا کـردن پاجـوش آن اسـت. پاجـوش کاکتـوس نسـخه کوچکتر کاکتوس اسـت کـه از کنار 
گیـاه مـادر جوانـه می زنـد. بیشـتر پاجوشـها در قاعـده گیاه شـکل می گیرند امـا برخی نیز در طول سـاقه 
یـا حتـی در روی بـرگ تشـکیل می شـوند. همـه انـواع ایـن پاجوش هـا را می توانید جـدا کنیـد و بگذارید 
ریشـه تولیـد کـرده و یـک گیـاه جدیـد تشـکیل بدهد.بسـیاری از گونه هـای کاکتـوس به تولیـد پاجوش 
شـهرت دارند.پاجـوش مشـخصات مشـابه گیـاه مـادری را بـروز می دهـد و تغییراتی که در کاشـت بذر رخ 

می دهـد و موجـب ایجـاد گیاهـی بـا ویژگی هـای متفـاوت از مـادر می شـود، را ندارد.

...
آیا می دانید

هنر جو بتواند در شرایط مناسب 200پاجوش را جداسازی و کشت نمابد
استاندارد عملکرد

تکثير گياهان دارويي با پا جوش
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تكثير با پاجوش

تکثیر با پاجوش چه تفاوتي با سایر روش هاي تکثیر دارد ؟

چگونه از پاجوش در تکثیر گیاهان دارویي استفاده مي شود ؟

کدام زمان براي استفاده از پاجوش در تکثیر مناسب نمي باشد؟

پرسش

ــد  ــد، تولی ــس از رش ــود و پ ــي ش ــاد م ــاک ایج ــي در درون خ ــاي نابجای ــان جوانه ه ــي گیاه ــه بعض روي ریش
شــاخه هایي مــي کننــد کــه از خــاک بیــرون آمــده و پاجــوش نامیــده مــي شــوند. مــي تــوان خــاک را کنــار زد و 
آنهــا را بــا مقــداري ریشــه خــارج کــرد و بطــور مســتقل پــرورش داد. برخــی از درختــان ،درختچــه هــا و گیاهــان 
درارویــی ماننــد: انــار ، انجیــر ،حنــا، ســماق ، عنــاب  ، بیدمشــک ،رازک و آلوئــه ورا  طــی فصــل رشــد از ریشــه و 
طوقــه گیاهچــه هــای کوچکــی بــه نــام پاجــوش تشــکیل مــی شــود.که تــا پایــان فصــل رشــد بــه انــدازه کافــی 
رشــد نمــوده و دارای ریشــه کافــی مــی شــوند، بــا جــدا کــردن ایــن گیاهچه هــا از گیــاه مــادری مــی تــوان آنهــا 
را بــه عنــوان گیــاه جدیــد در بســتر آمــاده کشــت نمــود.  اکثــر پاجــوش هایــی کــه مســتقیما روی ریشــه های 
ســطحی تولیــد می شــوند، خــود دارای ریشــه کافــی هســتند. امــا برخــی ماننــد درخــت خرمــا پاجوش هایــی 
تولیــد می کنندکــه روی تنــه نزدیــک طوقــه تشــکیل مــی گــردد کــه بــه آنهــا تنــه جــوش یــا ســاقه جــوش 
می گوینــد.در ایــن موقــع بــرای ریشــه دار کــردن ایــن تنــه جــوش هــا ابتــدا بــا ایجــاد کپــه خــاک نــرم و مرطوب، 
در اطــراف پایــه مــادر اقــدام بــه ریشــه دار کــردن آنهــا شــده  و ســپس ازپایــه مــادر جــدا کــرده و بــه عنــوان گیــاه 
جدیــد مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد. موقــع جــدا کــردن پاجــوش هــا در پاییــز یــا بهــار اســت . در نواحــی 
سردســیر بهتــر اســت در بهــار انجــام شــود کــه نهال هــای جــوان در اثــر ســرما آســیب نبیننــد. البته دقــت کنید 
کــه همــراه بــا ریشــه باشــند و بهتــر اســت پاجوشــهای ســالم و عمــودی را بــرای تکثیــر انتخــاب کنیــد. کلیــد 
موفقیــت در ایــن روش ایــن اســت کــه هرگــز پــا جوش هــای خیلــی جــوان را انتخــاب نکنیــد و عمــل تکثیــر را 

دقیــق و درســت انجــام دهیــد.

تکثیر با پاجوش :

پرسش

پرسش

هنر جو بتواند در شرایط مناسب 200پاجوش را جداسازی و کشت نمابد
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جدا ساختن پاجوش از گیاه مادری و کشت آن در محیط کشت فعالیت عملی

وســایل الزم: گلــدان حــاوی یــک گیــاه ماننــد آلوئــه ورا همــراه بــا پاجــوش، بیلچه،گلــدان خالــی، خــاک 
مناســب گلدان)ماســه و خــاک بــرگ(، چاقــوی مخصــوص.

شرح عملیات
ــل  ــار تحوی ــایل الزم را از انب ــه وس ــوز مربوط ــر نظــر هنرآم ــرگروه ها زی ــیده و س ــود را پوش ــاس کار خ لب
ــد. ابتــدا زهکــش هایــی در گلــدان کاشــت ایجــاد نمــوده وســپس مقــداری ســنگریزه در کــف آن  بگیرن
ریختــه و بعــد از مخلــوط کــردن مقــداری ماســه و خــاک بــرگ، آن را در گلــدان تقریبــا تــا نصــف بریزیــد. 
ــا ریشــه جــدا کنیــد و در  ــا کمــک مربــی خــود و یــک چاقــوق تمیزپاجــوش از گیــاه مــادری همــراه ب ب
گلــدان آمــاده شــده بکاریــد. گلــدان را درمحیــط مناســب و نــور غیــر مســتقیم قــرار دهیــد و بــه فاصلــه 
هــر 12 تــا 14 روز یکبــار آنــرا آبیــاری نماییــد. بهتریــن حالــت بــرای آبیــاری آلوئــه ورا زمانــی اســت کــه 

خــاک آن کامــا خشــک باشــد.
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آلوئـه ورا یـا صبـر زرد، یکـی از قدیمی ترین گیاهان دارویی اسـت کـه در روزگاران قدیم تا امروز 
مـورد اسـتفاده بشـر بوده است.ارسـطو از مشـاوران الکسـاندر کبیـر ارزش خاصی بـرای صبرزرد 
قائـل بـود وی الکسـاند را متقاعـد کـرد تـا جزایر سـوکوترا واقـع در اقیانوس هنـد را تصرف کند 
چراکـه در آن زمـان از ایـن گیاه برای معالجه زخم های سـربازان سـپاه الکسـاندر کبیر اسـتفاده 
مـی شـده و ایـن جزیـره بخاطـر رویش فـراوان گیـاه صبرزرد از شـهرت جهانـی برخـوردار بوده 

است. 

کشت گیاه آلوئه ورا
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از ایـن گیـاه در صنایـع داروسـازی و پزشـکی بـرای درمـان زخـم معـده ، در بیمـاری برگشـت محتویـات 
اسـیدی معـده بـه مـری، در درمـان بیماریهـای پوسـتی ودر تهیه لوسـیون ها, مواد آرایشـي و شـامپوها به 
منظـور تقویـت پوسـت و مـو ،اسـتفاده مـي شـود. همچنیـن به عنـوان یـک مـاده مغـذی، دارای انواعی از 

ویتامیـن هـا و اسـید هـای آمینـه ضـروری مـورد نیاز بـدن درصنایـع غذایـی هم مصـرف دارد.

گیاه شناسی آلوئه ورا

کاربرد و خواص آلوئه ورا

صبـرزرد یـا آلوئـه ورا بـا نـام علمـی Aloe vera گیاهـی گوشـتی، چنـد سـاله و همیشـه سـبز اسـت. این 
گیـاه متعلـق بـه تیـره اللـه می باشد.سـاقه ایـن گیاه کـم و بیش چوبـی و ضخامـت آن 5 تا 20 سـانتی متر 
اسـت. برگ هـا، نیـزه ای شـکل و مقعـر اسـت کـه مسـتقیما و بـدون دمبرگ بـه سـاقه متصل هسـتند. رنگ 

برگ هـا سـبز روشـن ولـی در فصل سـرما 
بـه رنـگ قرمـز متمایـل شـده و گاهـی 
براثر شـدت سـرما خاکسـتری می شـوند.
ایـن گیاه از سیسـتم ریشـه ای سـطحی و 
ضعیفـی برخـوردار اسـت.گل هـا بـه رنگ 
زرد و یـا زرد متمایـل بـه سـبز، معمـوال 
بـدن بو ودارای مقدار زیادی شـهد اسـت.
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صبـرزرد را در اقلیم هـای گـرم و خشـک و همچنیـن گرم و مرطـوب در هوای آزاد کشـت می کنند. گونه های 
مختلـف صبـر زرد، گیاهانـی مقـاوم بـه گرمـا خشـکی وحتـی شـوری هسـتند، ایـن گیـاه بـه سـرما بسـیار 
حسـاس اسـت بـه طـوری کـه رشـد آن در دمـای کمتـر از 10 درجـه سـانتی گـراد متوقـف می شـود، از 
اینـرو در اقلیم هـای سـرد ایـن گیـاه را در شـرایط گلخانـه تولیـد می کننـد. اگـر چـه صبـر زرد دمـای 50 
درجـه سـانتی گراد را بـه خوبـی تحمـل می کنـد ولی دمای مناسـب بـرای رویش ایـن گیاه20 تـا 30 درجه 
سـانتی گراد اسـت. صبـر زردرا در هـر نـوع خاکـی می توان کشـت کرد ولی خاک های سـبک که از زهکشـی 
مناسـبی برخـوردار باشـند،  بـرای کشـت ایـن گیـاه توصیـه می شـود. خاک هـای هوموسـی و خاک هایی که 

از مقـدار فراوانـی مـواد آلـی برخـوردار باشـند برای کشـت صبـرزرد توصیه نمی شـوند.

نیازهای اکولوژیکی

زمین هایـی کـه درآن صبـرزرد کشـت مـی شـود بایـد سـبک بـوده و از زهکشـی مناسـب برخوردار باشـند.
ایـن خـاک هـا باید کـم و بیش حاصلخیز باشـند.در این شـرایط پس از برداشـت محصول سـال قبل، شـخم 
متوسـطی  بایـد زده شود.سـپس اواخـر زمسـتان زمیـن را تسـطیح و بسـتر خـاک را برای کشـت ایـن گیاه 
آمـاده می کنند.گیـاه صبـرزرد بـه آب ایسـتایی بسـیار حسـاس مـی باشـد.از ایـن رو زمین هایـی کـه بـرای 
کشـت ایـن گیـاه اختصـاص می یابـد، باید کامـا صاف و فاقـد هرگونه پسـتی و بلنـدی باشـند.چنانچه این 
گیـاه در اقلیـم هـای گـرم و مرطـوب کشـت شـود و خـاک از نظـر زهکش مشـکل داشـته باشـد، در مرحله 

آمـاده سـازی زمیـن بـرای بهبـود در امـر زهکـش خاک، احـداث کانـال های مناسـب ضروری اسـت. 

آماده سازی خاک
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ازدیاد گیاه صبرزرد به دو روش جنسی توسط بذر و غیر جنسی از طریق پاجوش و قلمه می باشد.
کاشـت ایـن گیاه توسـط بـذر به دلیل دگرگرده افشـان بودن شـدید آن و تفـرق زیاد ، روش مناسـبی برای 
ازدیـاد نمـی باشـد. از ایـن رو ازدیـاد این گیاه بـه صورت جنسـی تنها در برخـی از امور تحقیقاتی اسـتفاده 

. می شود
معمولی تریـن روش ازدیـاد غیرجنسـی گیـاه صبرزرد، از طریق پاجوش می باشـد. در ایـن روش پاجوش های 
سـالم ،  شـاداب کـه بـه رنـگ سـبز روشـن و بـه ارتفـاع 5/2 تـا 20 سـانتی متـر مي باشـند را بـرای تکثیر 
انتخـاب کـرده و پـس از جـدا کردن از پایه مادری به منظور خشـک شـدن شـیره جاری شـده از آنها، مدتی 
)حـدود 24 سـاعت(،  در محـل کشـت نگـه داری می کنند.  سـپس آنهـا را در محیط گلخــانه )پاجوش های 

کاشت

زمین هایـی کـه درآن صبرزرد کشـت می شـود باید سـبک بوده و از زهکشـی مناسـب برخوردار باشـند. این 
خاک هـا بایـد کـم و بیـش حاصلخیـز باشـند.در ایـن شـرایط پـس از برداشـت محصـول سـال قبل، شـخم 
متوسـطی بایـد زده شود.سـپس اواخـر زمسـتان زمیـن را تسـطیح و بسـتر خـاک را برای کشـت ایـن گیاه 
آمـاده می کنند.گیـاه صبـرزرد بـه آب ایسـتایی بسـیار حسـاس مـی باشـد.از ایـن رو زمین هایـی کـه بـرای 
کشـت ایـن گیـاه اختصـاص می یابـد، باید کاما صـاف و فاقـد هرگونه پسـتی و بلندی باشـند. چنانچه این 
گیـاه در اقلیم هـای گـرم و مرطـوب کشـت شـود و خـاک از نظـر زهکـش مشـکل داشـته باشـد، در مرحله 

آماده سـازی زمیـن بـرای بهبـود در امـر زهکـش خاک،احـداث کانال های مناسـب ضروری اسـت. 

آماده سازی خاک
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صبـر زرد بـه رطوبـت بـاال، آب ایسـتایی و آبیـاری زیاد حسـاس اسـت ازایـن رو آبیـاری گیاهان بایـد زمانی 
انجـام شـود کـه خـاک کاما خشـک باشـد. اگر هدف از کشـت این گیـاه تولید پا جـوش برای تکثیر باشـد، 
دوره هـای آبیـاری کوتـاه تـر )بـا توجه بـه شـرایط اقلیمی هر7 تـا10 روز یکبـار ( توصیه می شـود. چنانچه 
هـدف از کشـت تولیـد ژل بـرای مصـارف مختلف باشـد هـر 14 روز و یا حتـی 20 تا 30 روز یکبـار )با توجه 
بـه شـرایط اقلیمـی محـل رویـش( گیاهان باید تحـت آبیاری قـرار گیرند. چنانچـه این گیـاه در مناطق گرم 

و خشـک کشـت گـردد، باید تحـت آبیاری بـه موقع قـرار گیرد. 

مراقبت و نگه داری

5/25 تـا 5 سـانتی متـری( یـا در فضـای آزاد )پاجـوش هـای 15 تـا 20 سـانتی متـری ( بـه طـور معمـول 
در ردیف هایـی بـه فاصلـه 80 تـا 100 سـانتی متـر و فاصلـه دو بوتـه در طـول ردیـف 50 تا 80 سـانتی متر 

می کنند کشـت 
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بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی منطقـه، برگ هـا را می تـوان از سـال دوم یـا سـوم رویـش برداشـت کرد.
چنانچـه گیاهـان در هـوای آزاد کشـت شـده باشـند از شـهریورماه می تـوان بـه برداشـت برگ هـا اقدام 
نمـود. اگـر ایـن گیاهـان در گلخانـه کشـت شـده باشـند، از آنجایـي که گیاهانی همیشـه سـبز هسـتند 
در تمـام طـول سـال می تـوان برگ هـا را برداشـت کـرد. برداشـت برگ هـای صبـرزرد باید کامـا علمی 
و منطقـی صـورت گیـرد. عـده ای از محققیـن برداشـت برگهـای ایـن گیـاه را نوعـی هنـر مـي داننـد . 
بی دقتـی در برداشـت سـبب از بیـن رفتـن بوته هـای صبـرزرد خواهـد شـد. معمـوال برگ ها را با دسـت 
و توسـط چاقوهـای مخصـوص برداشـت مـی کننـد ، و در سـطح وسـیع نیـز از ماشـین هـای مخصوص 
برداشـت بـرگ صبـرزرد اسـتفاده مـی کننـد. برگهـای جوانتـر در مرکـز گیـاه قـرار داشـته کـه توصیه 
مـی شـود ایـن برگهـا برداشـت نشـوند. زیـرا نـه تنها امـکان رشـد مجدد گیـاه فراهـم نمی شـود ، بلکه 
گیاهـان زیبایـی خـود را نیـز از دسـت مـی دهنـد. برگهـای مسـن تـر برگهایـی هسـتند که در قسـمت 
بیرونـی گیـاه واقـع شـده و بـه سـطح زمیـن نزدیکترند.ایـن برگهـا از کیفیـت مناسـب تری برخوردارند.
زیـرا حـاوی ژل بیشـتری بـوده وبـا قطـع آنهـا امـکان رشـد دوبـاره گیـاه و تولیـد برگ های جدیـد نیز 
مـی شـود. پـس از برداشـت خارهـای اطراف ، بـرگ را توسـط چاقویی تمیز کـرده و سـپس در لفافهای 
مناسـب قـرار داده و در سـرد خانـه نگهـداری مـی کننـد.در طـول سـال ، بـا توجـه بـه شـرایط اقلیـم 
منطقـه چهـا تـا پنـج مرتبـه می تـوان برگها را برداشـت کرد. معمـوال در طـول دوره برداشـت از هرگیاه 
12 بـرگ را مـی تـوان جـدا کـرد. چنانچـه در هرهکتـار 10000 بوتـه کشـت شـده باشـدعملکرد برگ 

تـازه 12000کیلوگـرم در هکتـار خواهـد بود.

برداشت محصول



97

تكثير با پاجوش

در نقـاط مختلفـی از ریشـه بعضـی گیاهـان جوانه هایـی ایجاد می شـود که اگر رشـد کند، گیا هـان کوچکی 
در کنـار مـادر سـر از خـاک بیـرون می آورنـد. می تـوان ایـن قسـمت ها را در شـرایطی کـه کمـی از ریشـه 
گیـاه مـادری را دارنـد، بـه گلـدان جدیـد منتقل کـرد نحوه جدا کـردن پاجوش اهمیـت فراواني دارد.

کف بر کردن و خاک دهي پاي بوته ها فعالیت عملی

وسـایل الزم: گلـدان حـاوی یک گیاه ماننـد آلوئه ورا همراه بـا پاجوش، بیلچه،گلـدان خالی، خاک 
مناسـب گلدان )ماسـه و خاک بـرگ(، چاقوی مخصوص.

شرح عملیات
1- به همراه هنرآموز خود لباس کار پوشیده و  به محل تولید آلوئه ورا بروید.

2- گلدان آلوئه ورا حاوي پاجوش ها را جدا نمایید و پاجوش ها را مشخص نمایید.
3-گلدان جدید را آماده نموده و بستر الزم را  به گلدان اضافه نمایید.

4-با چاقوي باغباني به آرامي پاجوش را جدا نمایید.
5- پا جوش را به گلدان جدید منتقل نمایید.
6- به آرامي پاي پاجوش خاک اضافه نمایید.

7- گلدان مادر را با زسازي نمایید و روي ریشه خاک اضافه کنید و محل جوانه ها را بپوشانید.

اولیـن قـدم این اسـت کـه بدانید چگونه پاجـوش را از گیاه مـادري جدا کنید. چاقوی بسـیار تیـزی انتخاب 
کنیـد و تیغـه آن را بـا الـکل یـا محلـول 10 درصـد مایع سـفید کننده تمیـز نمایید. بـا ایـن کار  میکروب ها 
وارد محـل بـرش نمي شـوند. پاجـوش را بـا زاویه 45 درجه ببرید. شـیب دار بودن سـطح بـرش در گیاه مادر 
موجـب انحـراف مسـیر آب شـده و کمـک می کند ایـن ناحیه پیـش از این کـه کال ببندد، دچار پوسـیدگی 
نشـود. برخـی توصیـه مي کننـد کـه انتهـای بریده شـده پاجـوش را پودر سـولفور )گوگرد( بپاشـند تـا مانع 
از مشـکات قارچـی و پوسـیدگی شـوند. ایـن کار در بیشـتر مواقـع ضرورتـی نـدارد به شـرطی کـه انتهای 
بریـده شـده قلمـه، کاما خشـک شـود. ممکن اسـت چنـد هفته یا حتـی چند ماه ایـن فرایند طول بکشـد. 
در این زمـان انتهـای بریـده شـده بایـد خشـک و سـفت شـده و کمـی چروکیـده و تا حـدی مایل به سـفید 
شـود. زمـان جـدا کـردن پـا جـوش از پایـه مـادري داراي اهمیـت زیـادي مي باشـد. فصـل مناسـب  براي 

جدا سـازي پاجـوش هـاي گیاهـي ماننـد آلوئـه ورا  فصل بهار مي باشـد.
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پـس از جـدا کـردن پاجـوش از کاکتـوس و تشـکیل کال در انتهـای بریـده شـده آن، زمان آن می رسـد که 
پاجـوش را بکاریـد.  بهتریـن مـکان برای کاشـت پاجوش کاکتوس خاک با زهکشـی خوب و ریگ دار اسـت. 

و یـا ایـن کـه خودتـان با ترکیـب 50 درصـد پرلیت و 50 درصـد پیت یا کمپوسـت آن را درسـت کنید.

بـرای کاشـت پاجـوش کاکتـوس، از گلدانـی اسـتفاده کنیـد کـه تنها کمـی بزرگتـر از قطر قاعده آن باشـد. 
یـک سـوم یـا نیمـی از قاعده گیـاه را با خاک بپوشـانید تا گیـاه نیفتد. پاجـوش را در محیطی روشـن با نور 

غیـر مسـتقیم قـرار دهیـد و خاک را کمـی مرطوب نگـه دارید.

بیشـتر کاکتوس هـا ظـرف 4-6 هفتـه ریشـه می دهنـد امـا در برخـی نیـز ممکـن اسـت چنـد مـاه فراینـد 
ریشـه دهی بـه طـول انجامـد. 

توجـه: بـه گیاه دقـت کنید تا رشـد هر گونه جوانـه جدید در آن را متوجه شـوید. رشـد جوانه 
نشـان دهنده تولید و رشـد ریشـه اسـت. در این زمـان گیاه جـوان میتواند مـواد مغذی و آب 

را دریافـت کند. 


