
 

 

نام خدابه   

 

 

 
      

 
 
 

 آموزشی نهال کاريجزوه 
  نی و حرفه ايفو پژوهش هاي  مرکز تربیت مربی

 
 اسفند 15

1395 

 



 

۲ 
 

نام خدابه   

 و نگهداري از آنهاآشنایی با نهال درختان مثمر و غیرمثمر 
 

 متر 5تا  3گیاهانی با تنه واحد چوبی و ارتفاع حداقل بین  تعریف درخت:
 متر 3گیاهانی با تنه منشعب چوبی و ارتفاع حداکثر  تعریف درختچه:

 متر 5/1گیاهانی با تنه علفی و منشعب و ارتفاع حدکثر  تعریف بوته:
 طبقه بندي :

 درختان از نظر طبقه بندي فصلی به دو دسته درختان خزان پذیر و همیشه سبز تقسیم می شوند. 
 درختان از نظر نوع برگ به دو دسته پهن برگ و سوزنی برگ تقسیم می شوند. -

 

 مثمر و غیر مثمرکاربرد درخت  و درختچه هاي 
 از کاربرد درختان و درختچه ها در یک طراحی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 ایجاد سایه بان و استراحتگاه -1

 ایجاد دیوار براي محصور کردن یک محوطه -2

 ایجاد پوشش براي پنهان کردن یک محوطه مجزا از فضا -3

 زیبا سازي محیط با درخت و درختچه هاي داراي گل و میوه -4

 

 :شرایط و مراحل کاشت درخت

 
با توجه به اینکه درخت در بستر خاك استوار است براي رشد مناسب و سریع درخت، می بایست  خاك مناسب : -1

خاك مناسب و حاصلخیز باشد لذا در مکانهاي که ساختمان خاك خراب و خاك مناسب وجود ندارد مـی بایسـت 

 نسبت به تهیه خاك حاصلخیز و مناسب اقدام نمود.

در صورتیکه نهال در گلدان یا کیسه باشد امکان انتقال در هر موقـع از سـال وجـود دارد ولـی اگـر  زمان کاشت: -2

نهال در زمین باشد در مورد درختان همیشه سبز مثل کاج و سرو در اوایل بهار و در مورد درختان خزان کننده از 

 ام داد.اوایل آذر ماه تا آخر اسفند ماه می توان کاشت نهال را انج

 مهمترین مسئله در کاشت درخت انتخاب نوع گونه و کیفیت نهال انتخابی می باشد.  نهال خوب: -3
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 مشخصات یک نهال خوب عبارتند از:

 
 داشتن ریشه پر، قوي و متقارن -

 داشتن ساقه مستقیم و پوست سالم و طبیعی -

 داشتن تاج متقارن و سالم -

 سال سن 2خت حداکثر در مورد نهالهاي ریشه ل -

 سال سن 2-3در مورد نهالهاي گلدانی   -

 

 کود: -4

دادن  یـدباباچون عموماً خاکها از لحاظ وجود مواد غـذایی ضـعیف هسـتند و همچنـین سـاختمان خـوبی ندارند 

مـاه  4کودهاي آلی و گاهاً شیمیایی در تامین دو هدف باال کوشید. کود می بایستی کامالً پوسیده باشـد (حـداقل 

انبار شده باشد، بو ندهد و به رنگ تیره باشد) الزم به ذکر است در صورتیکه کود کامالً پوسیده نیست به خصـوص 

یشه ریخته شود بلکه بایستی با خاك کف گود مخلوط گردد در مورد نهالهاي ریشه لخت نبایستی کود در اطراف ر

 از ریختن کود اطراف تنه درخت و روي خاك نیز پرهیز شود.

 

 حفر گودال: -5

بعد از مشخص شدن محل کاشت بایستی اقدام به حفر گودال نمود. بهتر است گودالها با دست حفر شـوند چـون  

ی در دیواره چاله می شود که رشد ریشـه را محـدود مـی چرخش مته هاي چاله کن باعث بوجود آمدن الیه سخت

کند و همچنین وقتی گودال با دست حفر شود خاك سطحی و زیرین جداگانه ریخته می شود تا هنگـام پرکـردن 

گودال خاك سطحی که معموالً داراي مواد آلی بیشتري است در اطراف ریشـه ریختـه شـود بهتـر اسـت گودالهـا 

شت نهال حفر شوند تا میکرو ارگانیزمها در دیـواره گـودال مسـتقر و فعـال شـوند. قطـر حداقل یک ماه قبل از کا

برابر قطر گسترش ریشه و عمق گودال حداقل برابر عمـق ریشـه باشـد و  3-5گودال در خاکهاي مرغوب به اندازه 

 متر می باشد . 1×1 ×1در خاکهاي نامرغوب بهترین گودال به ابعاد 
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 :عمل پرالیناژ -6

مقیاس بزرگ براي اینکه درصد موفقیت کاشت درختان بیشتر شود، پرالیناژ تمهیدي است که کمک زیادي در 
 .به باغبان می کند. این عمل عبارت است از آغشته کردن ریشه نهال به موادي چسبنده و ضدعفونی کننده
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 ضدعفونی کنندهعمل پرالیناژ عبارت است از آغشته کردن ریشه نهال به موادي چسبنده و 
گرم سم قارچ  300کیلوگرم پهن الک شده +  5کیلوگرم رس الک شده +  10لیتري آب مقدار  100در یک بشکه 

 .کش مانند بنومیل مخلوط می کنند. و ریشه نهال را درون آن فرو برده و سپس می کارند
  

هاي آنها داده موجب ترمیم زخمها می چسبد و به دلیل خاصیتهاي مختلفی که خداوند به رس و پهن به ریشه
ریشه و حفظ رطوبت اطراف ریشه و تامین مواد غذایی اولیه مورد نیاز ریشه می شوند. سم قارچ کش نیز که 

 .فعالیت قارچها را در اطراف ریشه کم می کند
 

وگرم رس+نیم کیل 1لیتر آب+ 10لیتر آب از  100این عمل در هر مقیاسی قابل انجام است و شما میتوانید به جاي 
 .گرم سم قارچ کش استفاده کنید براي کاشت چند نهال از این مخلوط استفاده کنید30کیلوگرم پهن + 

 

در زمان مناسب و طبق الگوي کاشت اقدام به کاشت می شود. الزم است هنگام کاشت خاك اطراف  کاشت نهال: -7

ه خـوبی در خـاك مسـتقر شـود همچنـین ریشه با کود پوسیده مخلوط شده و به خوبی لگدکوب شود تا درخت ب

خاك قرار گیرد در صـورتیکه طوقـه زیـر خـاك قـرارداده شـود بـه  وقه (حد فاصل ریشه و تنه) در زیرنبایستی ط

سرعت پوسیده و نهال خشک خواهد شد در صورتیکه نهال ریشه لخت است قبـل از کاشـت جهـت جلـوگیري از 

 بریده شود.پوسیدن ریشه هاي شکسته شده با قیچی باغبانی 

 

 ها را هرس کنید تا ریشه و ساقه متناسب باشندبهتر است حجم ساقه

http://www.beytoote.com/scientific/nature/learning1-tree-planting1.html
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 ریشه ها باید به صورت مرتب در خاك قرار گیرند و پیچیده و در هم نباشند
 

 

 

 
 روي ریشه ها را با خاك خوب سطح االرض می پوشانند

 
 

در صورت وزش باد در منطقه و جهت جلوگیري از شل شدن ریشـه و هواکشـی و در نهایـت خشـک  بستن قیم: -8

شدن نهال جوان بایستی از قیم استفاده شود. قیم عموماً از چوب و به ارتفاع کمی بیشتر از درخت می باشد و بـه 
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و الزم اسـت قـیم در جهـت خوبی در خاك محکم می شود که توانایی نگهداري درخت در برابر باد را داشته باشد 

وزش باد و فاصله اندکی از درخت در زمین فروشود و قیم و درخت با نخ به هم بسته شود تا از سائیده شـدن آنهـا 

 به یکدیگر و صدمه دیدن درخت جلوگیري شود.

 
بـا توجـه  مسئله مهمتر از کاشت درخت نگهداري آن است. مهترین رکن نگهداري آبیاري است.  نگهداري : آبیاري و -9

روز یکبـار و حـداکثر دو هفتـه یکبـار در فصـول  5به دماي منطقه، نوع گونه و شرایط آب و هوایی که بایستی حداقل 

مرطوب انجام شود آبیاري زیاد باعث خفه شدن ریشه و پوسیدن آن می شود و آبیاري طوالنی نیـز باعـث پژمردگـی و 

ه با انجام آبیاري قطره هاي در مصرف آب و نیروي انسـانی صـرفه نهایتاً خشک شدن نهال می شود الزم به ذکر است ک

جویی می شود. بسته به نوع درخت بالفاصله بعد از کاشت می بایست اقدام بـه هـرس و سـربرداري درخـت نمـود. در 

ه هـا شاخه با زاویه باز در طول درخت به منظور بوجود آمدن تاج متقارن نگهداشته شده و بقیه شاخ  3-4سالهاي بعد 

حذف می شوند. در سالهاي بعد جهت تقویت گیاه می بایست با ایجاد گودالهاي درسایه انـداز گیـاه و پرنمـودن آن  بـا 

 کودهاي دامی  و شیمیایی اقدام نمود.

http://www.beytoote.com/scientific/nature/learning1-tree-planting1.html
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 قبل از آبیاري خاك اطراف نهال را با ضربات پا محکم کنید و بالفاصله آبیاري انجام دهید

 غیر مثمر شرایط نگهداري درختان مثمر و

 
   آبیاري: -1

. .متفاوت بوده و یستم تحت فشار و ..آبیاري درختان برحسب نوع درخت، نوع بافت خاك، شرایط منطقه، وجود س

 روز متفاوت می باشد. 15تا  5بسته به شرایط فوق از 

 سانتی متري از سطح خاك باشد. 25میزان نفوذ آب در خاك می بایست حداقل  -

معموالً حجم آبیاري براي درختان مسن بیشتر از درختان جوان است. البته دوره آبیاري درختان جوان نیز بیشـتر  -

 از درختان مسن است . 

در صورتی که آبیاري به صورت جوي و پشته و کرتی انجام می گیرد مـی بایسـت بـا قـرار دادن موانـع در مسـیر  -

ز شستشوي خاك جلوگیري و آب به اندازه کافی در خـاك نفـوذ حرکت آب سرعت و حرکت آب را کاهش داد تا ا

 نماید.

 مسیر کانالها و جوي هاي آبرسانی می بایستی عاري از هر گونه نخاله، زباله، و یا علفهاي هرز باشد. -

 ترمیم و ایجاد تشتکهاي آبخور در طول مدت آبیاري براي درختان و درختچه ها ضروري می باشد. -

 تمام محوطه هاي درختکاري تحت پوشش آبیاري قطره اي قرار گیرد استآب بهتر جهت افزایش راندمان -

جهت صرفه جویی در مصرف آب و نیز بهبود شرایط رشد گیاه آبیاري حتی االمکان می بایست در سـاعات خنـک  -

 شبانه روز انجام گیرد.

http://www.beytoote.com/scientific/nature/learning1-tree-planting1.html
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 وجین علفهاي هرز -2

ها در بستر کاشت و جوبهاي آبیاري وجین شده از محل علفهاي هرز می بایستی بطور مستمر و قبل از به گل رفتن آن
 خارج شود.

 
 اصالح نهرها، جوي و پشته ها و تشتکها -3

جوي هاي آب و بستر محوطه هاي درختکاري شده و همچنین تشتک اطراف درختان می بایست مرتب الیروبی و 
 اصالح گردد.

 
 نظافت -4

 اوري و از محل دور گردد و از سوزاندن آنها جلوگیري شود.برگهاي خزان شده و سوزنی برگها می بایست مرتباً جمع  -

ضایعات ناشی از هرس و وجین علفهاي هرز و همچنین سایر مواد زائد می بایست بالفاصله بعد از پایان عملیـات جمـع 

 آوري و از محل خارج شود.

 مبارزه با آفات و امراض -5

 شناسایی افات و امراض  در اولین مرحله -

 تهیه محلول سمی و انجام عملیات سم پاشی به محض مشاهده عالئم تهیه سم مناسب و -

 تذکر : عملیات سمپاشی می بایست با رعایت کامل اصول ایمنی و در هواي خنک و کامًال آرام انجام گیرد.
 

 کوددهی و تغذیه درختان -6

ی بـا اسـتفاده از کـود می بایست نسبت به سله شکنی و پابیل نمودن و همچنین تغذیه درختان و درختچه هاي زینتـ -

استفاده نمـود زمـان و فصـل اسـتفاده از کـود دامی پوسیده و یا کمپوست به منظور اصالح بافت خاك و نفوذ پذیري آن 

 دامی از اواخر فصل پاییز تا شروع فصل رویش می باشد.

 ول پاشی گردد.در صورت نیاز به محلول پاشی می بایست کلیه سطوح درخت و درختچه ها با محلول الزم به محل -

 هرس -7

پیراستن (هرس کردن) عبارت است از قطع کامل یا جزیی شاخه، ریشه، برگ و یا گل و یا میوه به منظور تحت تأثیر قرار   
 دادن و هدایت نحوه رشد و باروري گیاه 
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 دالیل و فواید هرس 
 حذف شاخه هاي مزاحم، خشک شده، آفت زده و مریض و شکسته جهت حفظ و تأمین سالمت گیاه  -1

 ایجاد شرایط مناسب جهت ورود نور و هوا به درون شاخسار و خلوت کردن نقاط شلوغ و متراکم آن  -2

 ایجاد شکل ویژه در شاخسار گیاه  -3

 ه ایجاد تعادل بین شاخسار و ریشه بویژه هنگام جابه جا کردن گیا -4

 جوان ساختن درختان مسن از طریق حذف شاخه هاي پیر و وادار کردن درخت به تولید شاخه هاي جدید. -5

 

 

 

 

 معرفی گونه هاي مهم درختان و درختچه هاي زینتی مورد استفاده در فضاي سبز
 
 
 افرا -1

استفاده در ماریها، مورد درختی زیبا با برگهاي نسبتاً پهن خزان کننده مقاوم به خاك هاي گچی، مقاوم به آفات و بی
 ستند) تکثیر از طریق قلمه و بذز.خه ها در مقابل باد شدید شکننده نیکه شااکثر مناطق بادخیز(چون 

 چنار -2

پهن برگ و خزان کننده، فرم درخت هرمی، برگها پنجه اي و برگهاي جوان داراي کرك است نیازمند خاك عمیق 
 و پاخوش، در هواي گرم و آلوده خزان می کند. و مرطوب و بافت متوسط تکثیر از طریق قلمه

 صنوبر -3

درختی سریع الرشد و خزاندار، بعنوان بادشکن استفاده می شوند. تکثیر از طریق پاجوش و قلمه، در اکثر خاکها 
 رشد می کند، مقاوم به اکثر آفات بجز سوسک چوبخوار، به آب نسبتاً زیادي نیاز دارد.

 کبوده -4

درختی خوش فرم و بسیار بلند است، برگهاي پنجه اي و کنگره دار دارد. در پاییز برگها کامالً زرد و رنگ پاییزه بسیار   
 زیبایی دارد. نیاز به آب و هواي خنک دارد، تکثیر از طریق قلمه

 داغداغان -5

ی و آهکی را تحمل می کند درختی پهن برگ و خزان کننده، در اکثر خاکها به راحتی رشد می کند حتی خاکهاي گچ
 و نیازمند به آفتاب زیاد است تکثیر از طریق بذر و خوابانیدن.
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 زبان گنجشک  -6

 300درختی خزان کننده باسیستم ریشه اي بسیار قوي و نسبتاً سطحی، مقاوم به کم آبی، مقاوم به افات و بیماریها تا 
 آلودگی شهري مقاوم، تکثیر بوسیله بذر. سال عمر می کنند. خاکهاي زهکشی و شنی را تحمل می کند. به

 
 

 اقاقیا -7

خزاندار، اغلبشان با گلهاي زیبا داراي بوي معطر که معموالً در اردیبهشت و خرداد ظاهر می شود. از محاسنشان تثبیت 
لیا به ازت می باشد. در مقابل بادهاي شدید مقاوم نیستند. در هر نوع خاك قادر به رشد هستند اما در خاکهاي شور و ق

 کمبود آهن حساسند. تکثیر بوسیله بذر.
 نمدار -8

درختی خزاندار با عمر طوالنی، گلهاي خیلی کوچک و خوشبو که معموالً در اردیبهشت ظاهر می شود. از طریق بذر 
 وریشه و پاجوش تکثیر می شود. به رطوبت و آبیاري زیاد نیاز دارد.

 جوالدوز -9

داراي برگهاي درشت، بزرگ و زیبا و گلهاي زیبا که در خاکهاي سنگین درختی پهن برگ و خزاندار، سریع الرشد 
 خوب رشد می کند، تکثیر به وسیله بذر. شکل میوه ها شبیه جوالدوز می باشد.

 کیللی -10

سانتی متر می رسد به  12درختی خزاندار ولی دیر خزان می کند. اغلب خاردار، بلندي خار در بعضی گونه ها به 
 وم و با گرد و خاك  نیزمقاومند. نیاز به هرس ندارد. تکثیر بیشتر از طریق بذر.شرایط بد خاکی مقا

 نارون -11

پهن برگ و خزان کننده گلها نامشخص و قبل از ظهور برگها ظاهر می شود. تکثیر به وسیله بذر خوابانیدن و 
 می باشد.پیوند انجام می گیرد. سایه زیادي دارد آفت عمده آن برگخوار، شته و سوسک چوبخوار 

 بید -12

این گیاه نیاز آبی زیاد دارد . سریع الرشد، دیر خزان می کند در خاکهاي بافت متوسط و عمیق رشد می کند . در 
 زمستان هرس شدید می شود. داراي انواع گوناگون ابلق، مجنون، قرمز، و فري و .... می باشد.

 کاج -13

ادر به رشد هستند با شرایط مختلف آب و هوایی سازگار همیشه سبز و برگها سوزنی و در غالفند، در خاك معمولی ق
 است. به شرایط خکسالی مقاوم می باشد تکثیر از طریق بذر.

 
 سرو خمره اي  (تویا) -14
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نام خدابه   

درختی همیشه سبز، کوتاه، برگهایی کوچک و پولکی شکل، تاج خمره اي شکل در مناطق خشک و نیمه خشک خوب 
 می گیرد.رشد می کند، تکثیر به وسیله بذر انجام 

 به کم آبی مقاوم در همه خاکها براحتی رشد می کند به شوري و سرما مقاوم، می توان هرس کرد و شکل پذیر است.
 

 سرو نقره اي -15

درختی همیشه سبز، پوست تنه قهوه اي و یا قرمز که روي هم انباشته است. به خشکی و سرما مقاوم به آفات و 
 کثر خاکها به خوبی رشد می کند. تکثیر به وسیله بذر.بیماریها، مقاوم، پذیر می باشد. در ا

 
 سرو شیراز (ناز) -16

درختی همیشه سبز به فرم مخروطی و ستونی است به انواع خاکها سازگار است. به خشکی و سرما نسبتاً مقاوم، آفت 
 جذب می کنند.آن شپشک آرد آلود می باشد آن تکثیر به وسیله بذر می باشد. درختان سرو سرب موجود در هوا را 

 سدروس  -17

همیشه سبز و مناسب براي خاکهاي اهکی، نیاز به خاك عمیق دارد. تکثیر به وسیله بذر و پیوند، درختی نسبتاً گران 
 قیمت می باشد.

 سرو طالیی (الوسون) -18

درختی همیشه سبز  با رنگ متمایل به زرد که در زمستان زردي آن غالب می باشد. مخروطی شکل و بسیار زیبا 
هرس پذیر و شکل پذیر می باشد. نیاز به خاك خوب وعمیق دارد. رطوبت زیاد می خواهد، تکثیر به وسیله قلمه تحت 

 شرایط خاص، آفت مهم آن شپشک آرد آلود می باشد.
 پاریس کامیس -19

به درختی همیشه سبز با برگهاي سوزنی پهن ورقه مانند، رنگ برگها متمایل به زرد است رشد آن متوسط و مقاوم 
 سرما و آفتاب دوست است. تکثیرآن بوسیله قلمه و پیوند انجام می گیرد در خاکهاي حاصلخیز رشد خوبی دارد.

 
 

 کاج کاشفی -20

برگهاي سوزنی شکل و بلند به رنگ سبز تیره و درخشان، سیستم ریشه اي قوي داشته و از سرعت رشد قوي برخوردار 
خاك رشد می کند و عاري از هر گونه آفت و بیماري است و بوسیله بذر است. به گرما و سرما مقاوم است و در هر نوع 

 تکثیر می شود.
 بو برگ -21

بصورت درختچه اي، برگها همیشه سبز و معطر، گیاهی که در محلهاي آفتاب و سایه آفتاب به خوبی رشد می کند و 
و شکل پذیر، تکثیر به وسیله بذر و  به شوري تا حدودي مقاوم به گازهاي شهري و آلودگی هوا بسیار مقاوم، هرس پذیر

 قلمه.
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نام خدابه   

 خرزهره -22

درجه سانتی گراد می تواند بخوبی تحمل کند. تولید پاجوش زیاد می کند.  -12درختچه اي همیشه سبز، سرما را تا 
 نیاز به هرس ندارد. مقاوم به کم آبی و شرایط بد محیطی، تکثیر به وسیله خوابانیدن.

 توري -23

رتی رنگ که در اوائل تابستان روي شاخهاي فصل جاري به وجود می آید. تکثیر توسط بذر، خزاندار، داراي گلهاي صو
 رطوبت زیادي می خواهد.

 زالزالک -24

گیاهی خزاندار با میوه هاي گوشتی گرد و رنگ زرد و قرمز، در خاکهاي گچی و آهکی به راحتی رشد می کند. به 
 به آلودگی هوا مقاوم است. خشکی و گرما مقاوم، در مناطق بادخیز کشت  می شود.

 ماگنولیا -25

درجه سانتی گرادرا تحمل می کند. گلهاي درشت و سفید یا کرم رنگ و به شکل  -17درختی همیشه سبز که تا 
لی باال ازدیاد از فنجان که در اواخر بهار ظاهر می شود. نیازمند خاکهاي با بافت متوسط و رطوبت مناسب و مواد آ

 سبز. طریق بذر و قلمه
 گردو -26

گیاهی خزندارکه در مناطق پرآب و سردسیر به خوبی رشد می کند. مواد ترشحی ژوگالندین باعث عطر و بوي خاصی 
 می شود. افت مهم ان کرم خراط گردو می باشد، تکثیر به وسیله بذر.

 
 زیتون  -27

خیلی شدید درختی زیبا و همیشه سبز، مناسب مناطق گرمسیري، در سرماي شدید خزان می کند و در سرماي 
 خشک می شود. مناسب اکثر خاکها، تکثیر به وسیله بذر و قلمه. به خشکی مقاوم می باشد.

 توت -28

داراي درختی خزاندار، گونه هاي مختلف (توت سفید، شاه توت، توت مجنون، توت زینتی و ...) می باشد. تکثیر از 
هواي تا حدي گرم و تا حدي سرد مقاوم می باشد. طریق بذر و پیوند. در اکثر خاکها رشد می کند و به شرایط آب و 

 توت کاکوزا (زینتی) به آلودگی هوا مقاوم است.
 ابریشم مصري -29

درختچه اي زیبا  که داراي گلهاي زرد و میله پرچم قرمز بیرون زده می باشد تکثیر به وسیله بذر و قابل کشت در اکثر 
 مناطق.

 ابریشم ایرانی (گل ابریشم) -30
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د و صورتی یا سرخ بوده، فرم درخت چتري بود و تکثیر به وسیله بذر و در اکثر مناطق با خاك داراي گلهاي سفی
 مناسب قابل کشت می باشد.

 عرعر(پردیس) -31

درختی خزاندار، سریع الرشد، مقاوم به افات و بیماریها، تکثیر  به وسیله بذر که در اکثر خاکها کشت می شوند. به 
 آلودگی هوا مقاومند.

 اکالیپتوس  -32

درختی مناسب مناطق گرمسیر و مقاوم به کم آبی، برگها بوي خاصی می دهند. در سرماي شدید حشک می شوند. 
 تکثیر از طریق بذر و قلمه . این درخت حشرات را از اطراف خود دور می کند.

 ارغوان -33

ی شود. قابل کشت در اکثر مناطق، درختچه اي زیبا که گلهاي ارغوانی شکل قبل از باز شدن برگها در فروردین ظاهر م
 تکثیر به وسیله قلمه سبز و بذر.

 زرشک زینتی -34

درختچه اي قرمز رنگ، خاردار و گلهاي زرد رنگ، به صورت پرچین کشت می شود و هرس پذیر و شکل پذیر می 
 باشد. تکثیر به وسیله قلمه در اکثر مناطق به جز مناطق گرمسیر قابل کشت می باشد.

 یاس زرد -35

چه اي خزاندار، گل دهی ابتداي فروردین، تکثیر به وسیله قلمه، زمان هرس بعد از گل دهی، برگها بعد از گلها درخت
 ظاهر می شوند. در سرماي شدید و گرماي شدي خشک می شوند.

 
 به ژاپنی -36

بوسیله قلم را تحمل می کند تکثیر  -0C 20درختچه اي خزاندار، فصل گل دهی اسفند الی فروردین، رنگ گل قرمز تا 
 نیمه خشبی.

 شمشاد -37

را تحمل می کند. همیشه سبز، نیاز  -0C 10فرم درختچه اي و جهت پرچین و شکل دهی نیز استفاده می شود تا  
 آبی کم و در بافت متوسط رشد خوبی دارد، تکثیر از طریق قلمه.

 برگ نو -38

میشه سبز، در سایه افتاب به خوبی رشد که به اصطالح عامیانه مورد گفته می شود به صورت درختچه اي و برگها ه
می کند. مقاوم به گازهاي شهري، به شوري تا حدي مقاوم، نیاز آبی زیاد به عنوان دیوار سبز و در شکل سازي استفاده 

 می شود، تکثیر از طریق قلمه.
 پیراکانتا (زالزالک هندي) -39
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در غیر این صورت همیشه سبز است به عنوان درختچه اي زیبا  و خاردار که در زمستان خیلی سرد خزان می کند. 
 پرچین و در شکل سازي کاربرد دارد. میوه هاي زیبایی دارد. در اکثر مناطق کشت می شود و تکثیر از طریق قلمه.

 یاس بنفش -40

متر هم ارتفاع بگیرد. گلهاي خوشه اي و معطر آن در بهار ظاهر می  6متر که می تواند تا  2-3درختچه اي به ارتفاع 
شوند. موقع هرس یاس بنفش بعد از اتمام گلدهی  و تکثیر آن از طریق قلمه و پیوند می باشد  در اکثر مکانهاي آفتابی 

 قابل کشت است.
 پیچ امین الدوله -41

درختچه اي داراي ساقه پیچیده، گلها به صورت زرد ، قرمز و سفید و با عطر زیاد، به سرما مقاومند، در خاکهاي  
 خوب رشد می کنند، تکثیر  به وسیله قلمه.اسیدي و قلیایی 

 
 

 پیچ اناري -42

درجه را تحمل می کند  -12درختچه اي خزان کننده، ابتدا نیاز به هدایت روي قیم دارد، داراي ریشه هاي هوائی، تا 
 گلهاي قرمز رنگ اوائل مرداد تا اواخر تیر باز می شود. تکثیر به وسیله قلمه و خوابانیدن.

 آبشار طالیی -43

تچه اي باال رونده و خزان کننده سریع الرشد که در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت گلهاي زیبا و زردرنگ خوشه درخ
 اي آن  ظاهر می شوند. در خاك مناسب رشد خوبی دارد تکثیر به وسیله قلمه.

 


