آموزش کاشت نهال

وسایل مورر نیاز :

نگاهی به فعالیت های مراکز آموزش و مشاوره گل و گیاه

 -3برگزاری کالسهای آموزشی رایگان باعناوینی چون  :تکثیرر و
نگهداری گیاهان آپارتمانی،پرورش قارچ خوراکی ،سبرزیرکراری ،گرل

بیل ،کود دامی پوسیده ،قیم ،نوار پالستیکی وقیچی باغبانی

های فصلی و پیازی ،آشنایی با گیاهان دارویی،تراریوم

زمان کاشت نهال :

 -2ارائه هدایای ویژه در جشنواره ها و اعیاد به شهروندان برگزیده

در طول زمستان می باشد  .زیرا در این مدت اغلب گیاهان در خواب

 -1برگزاری مسابقه آموزشی و اهدای جوایز

به سر می برند یعنی فعالیتهای آنها به حداقل می رسد و از طرف دیگر
نهال کمتر در معرض سرمای شدید قرار می گیرد .

 -4برگزاری تور های علمی -تفریحی رایگان شامل بازار گرل
محالتی ،نمایشگاه گل و گیاه و ...
همچنین کارشناسان مراکز همهه روزه ررسهاعهاد اراری

مراحل کاشت :

ازطریق تماس تلفنی و حضوری پهاسهوهگهوی سه هوا د

ابتدا سطح خاک را از وجود علفهای هرز پاک کنید و چاله ای به

شهروندان محترم منطقه رر زمینه گل وگیاه می باشند

وسعت دو برابر حجم ریشه نهال بکنید .قیم رادر نزدیکی مرکز چاله

تماس با ما

کنده شده در خاک فرو کنید .

منطقه 31

م
رهکس ردختی ب کارد رهبار انسان یا خلواقت خدا وند ازآن بخورد ربای وی
مح
صدهق سوب می شود.

ایپمبر اکرم (ص)

مرکز سیمرغ

نکته  :قرار دادن قیم پس از کاشت نهال باعث صدمه زدن به ریشه ها

مکان  :خیابان دماوند ،خیابان سی متری نیروی هوایی ،تقاطع

می شود  .ریشه های نهالی که می خواهید بکارید اگر صدمه دیده اند

خیابان امامت ،بوستان سیمرغ

یا شکسته اند به کمک قیچی باغبانی قطع کنید .سپس نهال را در

تلفن تماس 22013927-22013924 :

گودال طوری قرار دهید که حد فاصل بین ریشه و تنه (طوقه) موازی

مرکز صبا

سطح خاک واقع شود  .سپس مخلوط خاک و کود (به نسبت 1به)3

مکان  :خیابان دماوند ،انتهای خیابان سعید عرب ،بوستان صبا

که قبال تهیه کردید در کف گودال بریزید و دائم آن را بوسیله پا

تلفن تماس 22372271 :

بفشارید پس از پایان کار با ایجاد تشتکی به عمق  39-2سانتی متر در

مرکزخیام

اطراف تنه آن را آبیاری نمایید  .در نهایت نهال را بوسیله نوار

مکان  :خیابان خشکبارچی ،خیابان اقبال ،کوچه

پالستیکی به قیم ببندید و بطور مرتب در بهار و تابستان آن را کنترل

اورند،پالک،31طبقه 1

کنید تا در اثر رشد قطری تنه تحت فشار نباشد (.نهال بیش از دو سال

تلفن تماس11175110 :

نیاز به قیم ندارد )

مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه/اداره فضای سبز/
Email:Markaz.Amouzesh_13@yahoo.com

معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه 31

خرمالو
نام علمی:
خانواده:

گالبی
Diospyros kaki
Ebenaceae

نام علمی:
خانواده:

به
Pyrus communis
Rosaceae

درختی است خزان کننده به بلندی  39متر و گستردگی  2مرترر.مریروه

درختی مثمر،خزان پذیر و بزرگ با بلندی نهایی  29متر،بومی جنوب غربری

های نارنجی تا قرمز رنگ و خوراکی آن در اواخر تابستان تولید مری

آسیاوجنوب اروپااست .گلها سفید رنگ و میوه آن خوراکی است.

شوند.

نیازها :به خاک غنی با زهکش مناسب و مکان آفترابری نریراز دارد .بررای

نیازها :خاک غنی با زهکش خوب برای آن مناسب است،به بادهای

سبک کردن تاج،در اواخر زمستان یا اوایل بهار هرس انجام شود .به آب و

خشک،سرما و یخبندان شدید حساس است .در صورت باردهی زیراد

هوای گرم ومرطوب در بهار حساس است.

میوه ها را تنک نمایید تا از شکستن شاخه ها جلوگیری شود .پس از

ازریار :از طریق کاشت بذر در فضای باز در پاییز و یا پیوندزدن در زمستان

استقرار نهال هر ماه یکبار آبیاری عمیق انجام شود.

امکان پذیر است.

انجیر

خانواده:

Moraceae

درختی است مقاوم و کم نیاز که در اکثر مناطق آب و هوایری رشرد
می نماید وتا ارتفاع  27متر نیز می رسد .بعضی از درختان توت فقرط
گلهای نر تولید نموده و بنابراین میوه نمیآورند .میوه ها غالبا سفید یا
گاهی قرمز ،ارغوانی یا تقریبا سیاه  ،این میوه ها معموال تا سن درخت
به چهار یا پنج سالگی نرسیده باشد ظاهر نمیشوند.
نیازهای  :خاک غنی با زهکش خوب برای آن مرنراسرب اسرت،
گیاهی نور پسند است و در مقابل سرما و کم آبی نیز مقاوم است.
ازریار :از طریق کاشت بذر ،پیوند و قلمه امکان پذیر است .

ارقام مختلف دارای رنگ زرد و یا زرد مایل به طالیی می باشد .از -7
4سالگى می تواند میوه تولید کند.
نیازها :این درخت طالب خاک های نیمه سنگین است  ،تا حدودی
خشکی را تحمل می کند اما آبیاری منظم موجب افزایش کیفیت میوه و
عملکرد می شود و همچنین در برابر سرماى زمستان از سیب و گالبى
حساس تر است .نیاز به هرس سالیانه براى تولید شاخه هاى جوان بارور

خواب گیاه ویا اوایل فصل رشد امکان پذیر است.

نوبت آبیاری شود و تا زمان ظهور جوانه های جدید آبیاری نگردد.

نام علمی :

درخت کوچکى است به ارتفاع حداکثر  7متر،پوست میوه های رسیده در

ازریار :از طریق قلمه ساقه در اواخر تابستان و کشت پاجوش در دوره

خرمندی( خرمالوی نرک) امکان پذیر است .پس از کاشت نهال یک

Morus alba

خانواده:

Rosaceae

دارد.

ازریار :از طریق کاشت بذر در تابستان و یا پیوند روی پرایره نرهرال

توت

نام علمی:

Cydonia oblanga

نام علمی:
خانواده:

سیب
Ficus carica
Moraceae

درخت انجیر یک گیاه خزان کننده بوده با ارتفاع  39متر که ویژه مرنراطرق
نیمه گرمسیری می باشد که به زمستان مالیم و تابستان گرم نیاز دارد .
نیازها :خاک غنی با زهکش خوب برای آن مرنراسرب اسرت ،در فصرل
گلدهی انجیر نباید آبیاری انجام داد و بهتر است در محیط رشد هم بارندگی
وجود نداشته باشد تا حداکثر محصول دهی را داشته باشیم  .مقاومرت ایرن
گیاه نسبت به خشکی و شوری زیاد است .
ازریار :از طریق ریشه دار کردن قلمه های خشبی در اواخر پاییرز امرکران
پذیر است.

نام علمی:
خانواده:

Malus pumila
Rosaceae

درختی خزان کننده،کوتاه یا متوسط با تاجی گسترده  .میوه در گونه ها و
واریته های مختلف،رنگهای متفاوتی دارد.
نیازها :در خاکهای نسبت ًا غنی و مرطوب با زهکش مناسب و نور مستقیم
خورشید،رشد خوبی دارد .مکان های نیمه سایه را نیز تحمل می کند.
برای سبک کردن تاج درخت می توان در اواخر زمستان یا اوایل بهار آن
را هرس نمود.
ازریار :از طریق کاشت بذر در پاییز و یا قلمه زنی در نیمه زمستان امکان
پذیر می باشد.

