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 زمين و ياءاح

 غرس درختان 

 
 

 

 

ایكه توليد منابع  با درختانهمچنان معموال به و  حاصلخيزآب پاک، خاک منظم  تأمينبه  اند صحتمند وابستهجوامع 
رفته  برای نگهداشت و انكشاف صحت افراد جامعه، الزم است بدانيم که چگونه زمين های ازدست. مينمایند و یا حفظ مينمایند

هرگاه که زمين صدمه ميبيند، درختان قطع ميشوند، . استفاده نموده بتوانيم نموده و آنها را بصورت دوامدار اءرا دوباره احي
 اءراه های متعددی وجود دارد که دوباره زمين ها را احي ،دست ميرود از باران ی خاک بنابر خسارات وارده از ناحيه باد وحاصلخيز

 .ی رسانداصلخيزحنموده و به سطح 
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 خاكجلوگيري از فرسايش 
 

آن بدليل آنست که سطح قابل کشت زمين توسط عواملي مانند باد ویا جریان آب شسته فرسایش ، ویا حاصلخيزازدست رفتن خاک 
مستعد تخریب اند، سبب ی خاک در برابر عوامل صدمه زننده، خصوصا در حاشيه دره ها که بيشتر حاصلخيزحفاظت از . از بين ميرود شده و

زمين بهتر رشد کند، منابع آبي در قسمت پایيني دره ها حفظ شوند، و از بوجود آمدن سيالب و لغزش زمين  ميشود که غله جات در
 :، استفاده ميكنندکنندهزمين و ایجاد جریانات آبي تخریب  ایشرای جلوگيری از فرسزارعين معموال از سه ميتود  ب. جلوگيری بعمل آید

 .بوسيله ایجاد موانع وسد ها در مقابل آن، که بيشتر در قسمت باالی جریان نصب ميگردند جريان آبكند كردن  .2

 . آب را به سمت های مختلفي جهت دهد ، تابوسيله ایجاد کانال های آبي پخش نمودن جريان آب .2

زمين نفوذ نموده  واز تراکم آن در سطح با بهبود بخشيدن سطح خاک، آب به ساده گي بيشتری به .  نفوذ آب به عمق زمين .3

 .زمين جلوگيری به عمل مي آید

زمين ممكن است مانند : این نشانه های ميتواند به اشكال ذیل باشد. ل شدن زمين گاهي به مشكل تشخيص داده ميشودعالیم کَ
، ویا (ها خصوصا بعد از ایجاد طوفان)بنظر آیند  سابق محصول زیادی نداشته باشد، رود خانه ها وجریانات آبي از حد معمول بيشتر گل آلود

 .الیه سطحي زمين نازکتر بمالحظه ميرسد
 

مثال با غرس و نگهداشت هرچه بيشتر . در جایيكه زمين هنوز صدمه ندیده است، از ایجاد خسارات در آینده مي توان جلوگيری نمود
عي آب، تاالب ها، محالت ذخيره آب وغيره که منابع طبيعي آب را تشكيل گياهان ودرختان، تغيير دادن مسير آب به سمت جوی های طبي

زمين و به حد اقل رساندن  اگر  در مكاني قبال صدمه بصورت شدید وارد آمده باشد، هنوز امكان احيأ مجدد. ميدهند، وغيره اقدامات الزمه
کوچک سنگي، در مسير سر آشيبي آب، از شسته شدن  ساختن یک بندیا  وسنگ ها به یک خط حتي چيدن . خسارات وارده وجود دارد

ميتود های  پایدار . مناسبي را برای رشد  درختان وگياهان متفرقه ایجاد مينماید حاصلخيزخاک جلوگيری نموده، ومكان  حاصلخيزسطح 
همزمان با غرس درختان  ، و(تنوع درنوع کشت)محصوالت متناوب کشت و زراعت، مانند استفاده از کود های حيواني وگياهي، کشت 

 (.نظر بياندازید 25به فصل ) حفظ مينمایدی خاک حفاظت نموده و منابع آبي را حاصلخيزاز نيز راه هایيست که ، زراعت
 

 ...شيار هاي فرسايشي شروع  به پيدايش ميكنند ...بعد از مدت كوتاهي تبديل به اين شكل ميشود
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 كاركنان انجو، درباره صدمات وارده بر زمين از طريق دهقانان با خبر ميشوند

 
و حفظ  حاصلخيزفرسایش خاک های  جلوگيری از  ۀزمين سسه ای دردر ولسوالي گلبرگه، واقع والیت کارناتكه کشور هند، مؤ

. منابع زميني بهمراه د هقانان کمک مينمود
برای زارعين این منطقه بصورت سنتي 

لند ب های سدجلوگيری از فرسایش خاک 
را ميساختند که از شسته شدن سطح سنگي 

و خاک بيشتری را  زمين ها جلوگيری ميكرد
اندازه آب از زیر این حفظ مينمود مگر یک 

 .. دیوار ها حتي در موسم باراني بيرون ميرفت
کارکنان مؤسسه متوجه شدند که سد 

ه مقداری های ساخته شده بوسيله دهقانان، ب
سد ها یا دیوار های بلند در هنگاميكه و . پایينتر ته نشين ميشدند نيز اجازه ميدهد که ضایع شده و به زمين حاصلخيزاز خاک های 

ا از باالی دیوار پائين ميافتاد و دهقانان باید آنها را از پائين دیوار سنگ هانه های پائيني مزرعه ساخته ميشد، همواره یكتعداد از کر
سد های مستحكم اما غرض حل مشكل فوق، کارکنان مؤسسه پيشنهاد نمودند که  . برداشته و مجددا باالی دیورا ميگذاشتند

 . راخ نداشته و  از ضياع خاک و آب کامال جلوگيری نماید و عالوتا ضرورت به ترميم دوامدار نداشته باشدکوتاه تر را بسازند تا سو
جابجا نمودن چند سنگ برایشان را ترميم کنند و  زارعين گفتند که که آنها ميتوانند بصورت مستمر سد های قدیمي خود

تكميل سد های سنگي جدید وقت بيشتری نظر به نوع قدیمي  . ندموسسه علت را فهميده نميتوانست کارمندان اما. مشكل نيست
 . ناکام بودخاک  فرسایشجریان مكمل کنترول  و در .زمين های زراعتي را بگيردیا فرسایش ل شدن کَگرفت، و نتوانست جلو 

كم را اعمار نموده و در در بعضي مناطق موسسه سد های کوتاه مستح .آنها پيشنهاد نمودند که اینكار بصورت تجربي صورت گيرد
 . قسمت های دیگر دهقانان موانع عنعنوی خود را اعمار خواهند کرد

بسياری از . در اخير فصل کشت، زارعين وکارکنان انجو دورهم گرد آمدند تا نتایج بدست آمده را با هم مقایسه نمایند
حيوانات آسانتر از روی سد های کوتاه آنها . د ناراضيدهقانانيكه زمين هایشان در پائين  سد های مستحكم کوتاه اعمار شده بو

 دست ميرفت زمين های شان بيشتر از حاصلخيز، سطوح موسميوارد مزارع آنها ميشدند، و اکثرا بعد از ریزش بارش های  پریده و
 . و خاک حاصلخيز و آب کمتری در مقایسه با گذشته برای کشت برنج داشتند

نزاع و اختالف بين کساني شده بود که پایينتر و باالتر از سد های جدید زمين داشتند، وتقریبا این موضوع باعث بوجود آمدن 
مردم به انجو . بود مستحكم جدیدتر از سد سنگي ققدیمي، خيلي موف روشتجربه نشان داد که . هردو از نتيجه کار ناراضي بودند

قدیمي نه  بلندمأموران مؤسسه آموختند که سد های . آورده استگفتند که این گونه سدها مشكالت زیادی را برای شان بوجود 
آنها  را هم اجازه نميداد که داخل مزرعه شده و بهیش خاک جلوگيری مينمودند، بلكه به اندازه بلند بو دند که حيوانات فرساتنها از 

یكمقدار کم کار اضافي در مقابل و آب در مقابل حفظ همسایگي نيک و اجرای خاک مقدار اندکي ازدست رفتن . صدمه بزنند
 . جلوگيری از فرسایش روابط همسایه برای دهقانان بسيار مهمتر  و با ارزش تر بود
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 مجدد زمين هاي صدمه ديده اياحي
خاک  در جاهایيكه . مجدد آن به نظر کار غير قابل امكاني مي آید ایبعضي اوقات، یک زمين آنقدر صدمه دیده است که احي

مند به خاک صحرائي تبدیل شده است ویا در مناطقي که مواد کيمياوی آنقدر در خاک افزایش یافته است که رشد نباتات و درختان صحت
با انجام کارهای سنجيده شده و در بسياری مناطق اما  . احيای مجدد زمين ممكن است صد ها سال را در بر گيرد  در آن غيرممكن ميگردد،

 . شدن خاک کمک نمایيم حاصلخيزو دوباره احيای ما ميتوانيم به  مينماید اءرا دوباره احي خود زمين خودشکه  با آموختن راه های 
است  در مدت زمان بسيار قليلي مؤثر حتي استفاده از کود های کيمياوی .تا قابل کشت شود نمایدخاک را مجبور  دنمي توان هيچ کس

را مبذول نموده، وبه آن کمک نمایيم تا  طبيعي زمين توجه خودو دوران اما اگر به تحوالت . ادقدرت توليد خود را از دست خواهد دخاک  و
 .دست پيدا نماید حاصلخيزو به وضعيت سالم و اءرا دوباره احي را بپيماید، شرایطي بوجود خواهد آمد که خاک خود بشكل طبيعي مسير خود

 

 جانشيني طبيعي
مثال . کوچک کمک نمایيمهای یا آنرا با انجام اقدام  جدد زمين آنست که آنرا بحالت خود رها نموده، وم ایگاهي اوقات، بهترین راه احي

یا نصب تابلو ها که مردم را توصيه به عدم دخول در زمين متذکره ميكند، رها نمودن جاندارني که به نرم  ساخت موانع در اطراف زمين، و
هرگاه . طبيعي خاک مساعدت شایاني ميكنند ای، وغيره کار ها به روند احي(د کرم خاکيمانن)شدن زمين کمک ميكنند  حاصلخيزشدن و

زمين دوباره برای مدت زماني مورد استفاده قرار نگيرد، و همچنان شرایط مساعدی برای آن فراهم گردد، حيات بصورت طبيعي دوباره به 
( Natural Succession)این حالت را به نام جانشيني طبيعي . يكنندتعدادی از گياهان دوباره شروع به رشد م. آن بازگشت مي نماید

 .این پروسه ممكن است سالهای زیادی را در بر بگيرد، در مواردی حتي ممكن است به اندازه عمر چند نسل. یاد ميكنند
 : ، درصورتيكهمجدد زمين نيانجامد ایبه احيپروسه جانشيني طبيعي ممكن 

 اتي ویا گياهان بومي در نزدیكي آن وجود نداشته باشداگر منبعي از تخم های نب . 

  که به احيأ )گياهان سریع الرشد اکثرا ساحات را اشغال نموده و جایي برای رشد گياهان مورد نظر

 . وجود نداشته باشد( خاک کمک ميكنند

 ود زمين آنقدر آلوده وملوث به مواد کيمياوی وتوکسيک باشد که امكان رشد گياهي اصوال موج

نظر  524خاک بعد از ایجاد نشت نفت، به صفحه  ایبرای خواندن داستاني در رابطه به احي. )نباشد

 (.بياندازید

 

 درختان بومي وغير بومي گياهان و
رشد  در شرایط محلي  ، بصورت آسان(آنهایيكه در محيط از قدیم وجود داشته اند)گياهان بومي 

وژیک را نيز در ساحه خود حفاظت ميكنند، مثال محيط مناسبي بيول این گياهان تنوع زیستي و. ميكنند را
 . برای زندگي حشرات، پرندگان و حيوانات فراهم ميسازند

تر  زیرا سریع در یكتعداد مناطق عموميت پيدا ميكنند بومي  و درختان غيردر بعضي موارد، گياهان 
. ی خاک کمک ميكنندحاصلخيز دد ومج ایيرشد نموده، چوب قابل استفاده بيشتری دارند، ویا به اح

پيدا ، کاج، صنوبر، ناجو وغيره در تمامي دنيا رواج (درخت کافور)یوکاليپتوس  مانندبعضي از درختان 
 .کرده اند

 اما غرس درخت های که درمحل شما بومي نيستند گاهي ممكن است مشكالت خاص خود
، با گياهان ب زیر زميني را مصرف کننداستحقاق خود بيشتر آ آنها ممكن است از. را بوجود آورند

رقابت کنند، مواد مغذی بيشتری را از خاک برداشت نمایند،  وغله جات برای اشغال فضای بيشتر
جاهایي انتشار کنند که شما نمي خواهيد آنجا باشند، ویا حيوانات وحشرات محلي را مجبور  در

درختان غير بومي در یک منطقه  ن وهرگاه گياها. را تغيير دهند کنند که محالت زندگي خود
وقابل کشت  اءدوباره احي( جانشيني طبيعي ) حاکم شوند، مشكل است تا زمين ها را بوسيله 

 . نمود
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 جاي زيني طبيعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

، با سطح باروري و غير قابل زرع ل شدهين كَزم.1

 بسيار فقير و بدون زندگي گياهي

 Pioneer)گياهان كوچك و سخت جان كه بنام نباتات پيشقدم .2

plants ) ياد ميشوند از همه اولتر، در جاهاييكه مقداري خاك بارور

اين نباتات پيشقدم آب را در خود . جمع ميشوند، رشد مينمايند

 .وده و سبب جلب حشرات و پرندگان ميگردندنگهداري نم
 

كه . آب در داخل ساحات خورد جمع ميشود .3

ساحات بوسيله نباتات پيشقدم ايجاد شده كه 

سبب ميشود كه تخم هاي نباتي و مواد مغذي در 

پرندگان نيز به انتقال بذر هاي . آنجا جابجا شوند

 .نباتي كمك ميكنند
ن بزرگتر و درختان خورد شروع به رشد گياها. 4 

ريشه هاي نباتي سبب نرم شدن زمين . ميكنند

از خاك  يك طبقه. هاي قبال سخت شده ميگردند

بارور تشكيل ميشود كه آب بيشتري را در خود 

 .نگهميدارد
به و گل بته ها بصورت كامل آغاز درختان كالنتر  .5 

 .ميشود اءرشد نموده، و زمين بدينترتيب دوباره احي
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 چگونه توپ های بذری را بسازیم
 

ی استفاده بعمل  توپهای بذریا آنست که از گلوله ها وساده برای برگشتاندن حيات به زمين های آسيب دیده  روشیک 
کمک بخواهيد، زیرا ایشان فال خورد سال برای انجام این کار نيزاز اط. ديبذر های وحشي را جمع آوری کن همه ساله. آوریم

 .برای اطفال سرگرم کننده نيز هستضمن انجام این قبيل کارها،  در. برای اینكار مناسب تر اند
 

سپس با استفاده از . منطقه شما هستند تهيه کنيد نباتات محليامكان دارد بذر های نباتي مختلفي را که مربوط  هرقدرکه
 . از خاک زراعتي، توپ های کوچک بذری را بسازید یتخم های جمع آوری شده و مقدار

 
 :مخلوط

 

 
 
 
 
 

یا خاک گياهي مخلوط نموده، ( ساخته شده از بقایای غذایي کود طبيعيیا  compost )کود نباتي  یبذر ها را با مقدار
روی آن  بر ۀ کمآب را به انداز. به آن عالوه کنيد( کوزه گری شيرین یا خاک) Clayوبعدا خاک 

اگر آب از حد الزم بيشتر انداخته شود، بذر ها ی موجود در . شودفقط نمناک بریزید تا مخلوط 
وسپس آنرا بدست آمده توپ های کوچكي بسازید  از ترکيب. دجوانه ميزنن وقت مخلوط زودتر از

 . بمدت چند روز در آفتاب قرار دهيد تا خشک شوند
 

را در  شود رفته و توپها حاصلخيزكه ميخواهيد دوباره ایفقط کمي قبل از فصل باران، ویا هم در جریان آن، به ساحه 
(.  ببينيد 213به صفحه . )د تا آب بسوی زمين ها متذکره جریان یابدساختن راه های آبي وحفره ها، کمک ميكن. آن بياندازید

 .آب به تخم ها کمک مينماید تا برروی زمين پخش شده وسبزشوند
 

از  Clayسخت کود ترکيب شده با آن مواد مغذی کافي را فراهم ميكنند، و خاک . بذر ها بعد از آمدن باران سبز ميشوند
این خاک . حفاظتي است در مقابل خورده شدن آنها بوسيله موش ها وپرندگاندرضمن  ، وخشک شدن بذر ها جلوگيری ميكند

بعد از سالهای متمادی، نباتات متذکره، خود شروع به تخم دادن ميكنند . از شسته شدن بذر های بوسيله باد نيز حفاظت ميكند
 فرسایشمع در اطراف این گياهان جدید نموده، واز بتدریج شروع به تج حاصلخيزخاک . خود سبز ميگردند ۀکه آنها نيز به نوب

 . زمين جلوگيری ميشود
اگر چيزی روند مذکور را توقف ندهد، بعد از چند سال تمامي . بزودی، انواع دیگر گياهان نيز مجال وجود پيدا ميكنند

 . ساحه دوباره به حيات باز ميگردد
 

 

 

   

سه حصه خاك نرم  ر كم آبيكمقدا

شده، يعني بدون 

 ريگ

 

دوحصه كود يا خاك 

مخصوص پرورش 

 گلها

مقداري از تخم هاي 

 مخلوط شده
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 دبپردازن خودشانخود به غرس نمودن  تا درختانكمك نمودن به 
 

درختان بسيار  ، در شاخ افریقا، گياهان وومالياس در مملكت
هوا در آنجا بسيار گرم، خشک و  کمي وجود دارند، زیرا آب و

اما تعداد درختان موجود در آنجا هنوز هم نيز . دشتي است
 ذغالتقليل مي یابد، چون گياهان مذکور را غرض ساخت 

از ذغال بدست آمده ازین  مقدار کمي. هرروزه قطع مي نمایند
اکثرا آنها  استفاده ميشوند، و ومالياسدرختان توسط خود مردم 

هنگاميكه زني بنام فاطمه . به خارج از کشور صادر ميشوند
جبریيل، متوجه موضوع فوق الذکر شد، کمپایني را جهت توقف 

وقتيكگ  ". به کشور های خارجي براه انداخت ذغالومنع فروش 
چرا  "فاطمگ،  ۀبگفت "ت اين منبع مواجگ هستيمبگ قل ما خود

  ."كنندبهره برداري كشورهاي خارجي از منابع ما 
اما . كمپايني را كگ فاطمگ براه انداختگ بود، مؤفق ثابت شد

لذا وي تالش . متأسفانگ ديگر درختان زيادي باقي نمانده بود
قد بود كگ بهترين راه كاهش سطح فقر در مملكتش توي مع. ي را شروی نمود تا غرس درختان را در سوماليا ترويج دهدئها

 .جبران درخت هاي قطع شده قبلي را نموده باشد آنست كگ از خارج تعدادي درخت وارد سوماليا شود، تا
پرابلم ديگر آن بود كگ اكثر . آن بسيار مشكل است بسيار گرم وخشك است و غرس درخت در ومالياسزمين موجود در 

بهمين خاطر منطقي . ، بود وباش ثابت نداشتگ واز يك بگ جاي ديگر نظر بگ تغييرات فصل مهاجرت مينمايندياومالسمردم 
درنتيجگ فاطمگ تصميم گرفت تا بگ . از آن نگهداري نمايند بنظر نمي رسيد كگ مردم را مجبور كرد درخت غرس نموده و
.  آنها از يك جا بگ جاي ديگر منتقل شوند وبعد از آن،ند، مردم تعليم دهد كگ چگونگ موانع را در اطراف درخت ها بساز

بعد از برخورد با موانع اطراف  را پيدا نموده و گرچگ زمين خيلي هموار بود، اما فاطمگ عقيده داشت كگ آب باران راه خود
درجريان فصل كوتاه بارندگي، اين موانع كم ارتفای .  درخت ها مي ايستد

مواد مغذي در آب شروی بگ رسوب . ايدكمك كردند كگ آب تجمع نم
كرده، و درخت ها وگياهان با استفاده از مواد و آب مذكور شروی 

اكنون در سوماليا تعداد . را غرس نمايند كردند تا خودشان، خود
خيلي زيادي از درخت شروی بگ رشد كرده اند، كگ تا 

 . سالهاي خيلي دوري اين موضوی سابقگ نداشتگ است
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 اشجار غرس
 

اين درختان سبب تهيگ هيزم،  چوب . مجدد زمين ها ي غير قابل كشت كمك مينمايند اءتحت شرايط مساعد، غرس درختان بگ احي
كگ خيلي فقير و بي حاصل است، ميتواند  غرس درختان در زميني. نجاري، غذا براي انسانها وحيوانات، و ادويگ هاي مختلف النوی ميشوند

مطلوبي  ۀدارد تا نتيج بيشتري اما كشت درخت در جاهاييكگ شرايط سختي دارند نياز بگ مراقبت. ايجاد نمايد را زحاصلخيخاک غني و 
براي ) م كار صحيحي نباشد مرد وتمام غرس درخت فوايد زيادي براي جوامع دارد، اما ممكن است اينكار براي همگ ساحات. بدست آيد

 (. مراجعگ كنيد 212اي كشت درخت، بگ صفحگ در مورد تصميم گيري براخذ مطالب مزيد 
 :راه هاي متعددي براي غرس درختان وجود دارد

  (.نظر بياندازيد 247بگ صفحگ .  )در زمين( جدا شده از تنگ درخت ديگر) غرس مستقيم بذر يا قلمچگ 

  (.ببينيد 248بگ صفحگ )وحشي  يو پيوند جوانگ هاآوري جمع 

 (.مراجعگ كنيد 241بگ صفحگ )زمين غرس ميگردند  نگ، كگ سپس درنهال در يك گلخا ابتدايي پرورش 

  اين روش براي پرورش ميوه جات بيشتر استفاده ميشود، )پيوند نمودن آن بگ درخت ديگر  از يك درخت وجوانگ يا پنگ گرفتن

 (.اين كتاب در باره آن معلومات ارايگ نشده است لذا در

ويا چي نوی بذر و نهال  را ميخواهيد غرس نماييد،اينيد بستگي بگ آن دارد كگ چگونگ درخت ها ميتودي را كگ شما قرار است استفاده ك
 . شما قرار دارد ي در اختيارئها

 
 

 يا قلمچه تخم بذريانتخاب 
فرزند بدنبال پدر خواهد "د نبسياري از مردم اصطالحي دارند كگ ميگوي

 "رفت
 پسر كو ندارد نشان از پدر) 
 (توبيگانگ خوانش مخوانش پسر                  

 (اين ضرب المثل دري معادل)
. اگر والدين بلند قامت باشند، فرزند نيز همين خصوصيت را خواهد داشت

، اين تاثير داروئي داشتگ باشدويا اگر درختي تنگ طويل داشتگ باشد يا 
بهمين خاطر بهتر . خصوصيات از طريق بذر بگ فرزند وي نيز منتقل خواهد شد

ردند كگ بهترين كيفيت صحي پيوندي يا بذر از درختاني اخذ گ ۀست كگ قلمچآن
درخت هاي بعد نيز بهمين  ويا توليد را داشتگ باشند، تا

اگر قادر نيستيد كگ بطور . وقوي باشند حاصلخيزترتيب 
را تهيگ نماييد، بهتر آنست كگ از  مستقل اينگونگ بذر ها

نهالخانگ يا  يك فرديكگ فروشنده اين محصوالت است،

 . نماييد مطالبگ كمك هاي الزم را  و باغ نزديك
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 براي كشت شدن يبذرتخم هاي آماده نمودن 
 

آوري  ، بايد بزودترين فرصت بعد از جمعباشند يا آبدار  آردي ويا و است نرم پوست آنها  ، مثال آنهاييكگتخم هاي بذريبعضي از 
ي از انوای ديگر تخم ها، ممكن است نياز داشتگ باشند تا ماهها در مكاني نگهداري شده و سپس اما بعض. شوندكشت دوباره بگ زمين 

 (نظر بياندازيد 343، بگ صفحگ تخم هاي بذريبراي جمع آوري معلومات در مورد طرز نگهداري از . )مورد استفاد ه قرار گيرند
وسختي ضخيم  ۀاگر تخم با يك الي. روييدن بگ آب نياز دارند براي سبز شدن وتخم هاي بذري اكثرا 

شود تا آب را شيار سطح آن  تا نرم شود ياپوشيده شده باشد، ممكن است ضرور باشد 
بگ مراقبت هاي بيشتري ضرورت دارند تا اينكگ  ها حتي عده ازين بذر. جذب نمايد

 . كشت شوند ۀآماد

 را با شما ميتوانيد آن)باشد نتخم خيلي سخت يا پوست پوششي  ۀاگر الي

 يعني كمتراز پوش )و نگ هم زياد ضخيم است  (ناخن انگشت خود قطع نماييد

 . ميتوانيد آنرا بصورت مستقيم در خاک مرطوب كشت كنيد( يا كاغذ كاکكتاب اين 

  براي  بگ سخت بوده ولي نازک است، آنرا داخل يك لتگ نموده وپوست تخم بذري اگر

كگ دست با آن تماس  ري گرم گرددآب بايد بقد. مدت يك دقيقگ در بين آب گرم قرار دهيد

بعدا بصورت (.  سانتي گريد 84حدود ) موده نتواند، ولي حرارت بگ سطح جوش نباشد ن

داخل آب سرد بمدت يك شب . شود در آن غوطگ ورفوري آنرا داخل آب خنك بگذاريد تا 

 .و در روز آينده آنرا در زمين بكاريد بماند

 اي سخت اما نازک پوست آنست كگ آنرا براي يكروز كامل داخل آب سرد قرار دهيد، سپس حدود روش ديگر براي تخم ه

پروسيجر فوق را براي شش روز متوالي تكرار نماييد، وسپس در روز هفتم بذر را . چهار ساعت در يك لتگ اي مرطوب بپوشانيد بيست و

 .ميتوانيد بكاريد

  ريگمال بسابيد  ورقدارد تا آنرا با يك سنگ  ضخيم است، امكان سخت و يبذرتخم اگر پوست

داخلي هنگاميكگ بگ بخش هاي . يده و شما قسمت نرم داخلي را ببينيدسطحي برطرف گرد ۀتا الي

 . احتياط كنيد كگ تخم بذري صدمگ نرسانيدرسيديد، 

 

 ٌياط  رنده با احتاگر پوست بقدر كافي نرم بوده ولي ضخيم است، بهتر است سطح آنرا با يك شي ب

 .احتياط نماييد تا از تخريش قسمت هاي داخلي جلوگيري شود. از قسمت هاي داخلي جدا نماييد

 

  يكي از راه هاي استفاده از تخم هاي سخت پوست آنست كگ آنرا براي يك شب كامل داخل

 در روز بعدي تخم ها را در آفتاب بگذاريد تا خشك. نماييدتر ظرفيكگ آب و سرگين گاو مخلوط است، 

. آماده كشت بگ زمين اند و بود آنعده بذرهاييكگ كيفيت بهتر دارند سبز خواهند. اين كار را براي سگ يا چهار روز تعقيب كنيد. شوند

 . و ميتوان از آنها چشم پوشي كرد شده و غير مطلوب اندبرعكس، تعدادي از تخم ها سبز ن

 
 

، يا قرار گيرند نياز داشتگ باشند، مثال بايد درمعرض حرارت پايين ۀيچيدممكن است بگ پروسگ هاي پ تخم هاي بذري عده ديگري از 
ميكند تا دريابيد  اين تجارب بگ شما كمك. كشت باشندشوند تا قابل اطراح  در سردي قرار داده شوند، يا توسط حيوانات خورده شده و

ي متخصص مبدل شده وخواهيد دانست كگ چگونگ تخم ها بعد از انجام اقدامات زياد، شما بگ يك. كگ چگ روشي بهتر بكار خواهد آمد
 . را بگ بهترين شكل استفاده نماييدبذري درختان 
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 (چه گيريميا قل)قلمه هاي درختان آماده نمودن 
 

بعضي از درختان در حالتي بهتر رشد ميكنند كگ 
بگ آنها آب  غرس شده و حاصلخيزقلمچگ ها در خاک 

.  وبرگ وريشگ توليد كنندداده شود تا خود رشد نموده 
از  موال زودتركگ از قلمگ ها رشد ميكنند معايدرخت ها 

ميوه بار  سربر مي آورند، بزرگ شده و انواعيكگ از تخم ها
 . مي آورند

تعدادي از درختان مي توانند بصورت مستقيم در 
زمين غرس شوند، زيرا ميتوانند بصورت مستقيم از خاک 

رحاليكگ برخي ديگر بايد ابتدأ د. رشد كنند تغذيگ كرده و
هاي مخصوص تربيگ شده و بگ ها يا نهالخانگ در گلخانگ 

س قادر خواهند برگ پيدا كنند، وسپ كافي ريشگ و ۀانداز
 . آزاد دوام بياورندتا بصورت مستقل در طبيعت 

قلمچگ . دنبل انعطاف ميباشوده و قازياد خميده نبوده و نيز بسيار سخت نباز قسمت وسطي شاخگ درخت بگيريد زيرا  را قلمچگ ها
از روي آن دور نموده،  ا ماليمتبرگ ها را ب. باشدداشتگ .( كگ از آن برگ ميرويداينقطگ )پنگ  24تا  2انتخاب شده بايد حد اقل بين 

مستقيم، زيرا كمك ميكند تا شود نگ مانند قلم ني بريده بهتر است تا قلمچگ بگ شكل زاويگ دار . وسعي كنيد تا بگ پٌنگ ها صدمگ وارد نشود
 . بعدا ريشگ بهتر رشد كند

چگ قلمچگ ها بصورت مستقيم درزمين غرس شده باشند يا در يك گلخانگ، نكتگ مهم آنست كگ بايد بمقدار كافي آب دسترسي داشتگ 
 ابمقدار كافي رشد كرده و ريشگ ه اين پرستاري تا زماني ادامگ داده شود كگ گياه. از حشرات وآفات نيز بايد دور نگهداري شوند. باشند

 . بصورت مستقل بگ آب برسند
 

 وحشي انتشار و غرس نهالي هاي درختان
 را وحشي نهالي هاي درختان جنگل آنست كگ يك يك راه ديگر براي ايجاد 

كوشش  .در جاهائي كگ ميخواهيد درختان جديد رشد نمايد غرس نماييدگرفتگ و 
اين نهالي ها را در نزديك يا در سايۀ و  را بيابيد كنيد تا درخت هاي سالم وقوي

  .آن غرس نماييد
ۀ اصلي متوجگ باشيد كگ ريش وو احتياط از زمين بكشيد را با دقت  ها ينهال

اگر اين قسمت ريشگ آسيب ببيند ممكن است نهالي . آن صدمگ نبيند طوالني
عمق آن بگ اندازۀ  حفر نماييد، اطراف نهالي را بشكل حلقوي.  رشد نكندنگيرد و 

براي كشيدن نهالي  .باشد كگ شما فكر ميكنيد طول ريشۀ اصلي نهالي خواهدبود
، زيرا خطر دور نشودريشگ اطراف يا وسايلي استفاده كنيد كگ خاک  از دست ها و

 . خشك شدن ريشگ وجود د ارد
خاک اطراف ريشگ را تا زمان غرس مجدد آن در مكان مورد نظر، مرطوب 

بايد تا زماني ادامگ پيداكند كگ گياه خود بتواند بصورت  يآبياري نهال. نگهداريد
 . مستقل منابع آب را پيدا كند

 

 

 

 

به اين زاويه قلمچه 

 ميشود غرس

سه يا چهار  پٌنگ در زير 

 زمين باقي ميماند

از هريكي ازين پٌنگ ها يك 

 ريشه ميرويد
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 خانه هانهالدر درخت ها پرورش 
خانگ هاي مخصوص، قبل از انتقال آنها بگ طبيعت آزاد، بگ آنها اين فرصت را ميدهد كگ نهالدرختان در داخل  ابتدايي غرس وپرورش

بهتر . وقت وكار زيادي بطلبد خانگ ها ممكن است خيلي گران تمام شود ونهالاما ساخت ونگهداري ازين . خوبي داشتگ باشند شروی زندگي
 :كگ  بگيردخانگ وقتي صورت نهالاست كگ پرورش درختان در 

 قلمچگ هاي درختانيكگ شما قصد پرورش آنها را داريد، خيلي نادر باشند و تخم هاي بذري. 

 ميزنندت بگ نهال هاي جوانيكگ در حال رشد اند، درطبيعت آزاد ضرر آفات و حشرا. 

  خانگ ها كار ميكنند، وقت كافي براي پرورش درختان متنوی وخاص داشتگ باشندنهالكسانيكگ در. 

انگ ها غرس و كشت درختان در طبيعت آزاد بصورت مستقيم كاري آسانتر وكم خرج تر است، نسبت بگ آنكگ ابتدأ آنها را داخل گلخ
اما اين ميتود ريسك باالتري دارد، چون تعداد زيادي قلمچگ ها ممكن است بگ ثمر . قرار داده وسپس بگ زمين هاي عادي انتقال دهيم

 .خانگ ها اين خطر كمتر استنهال، درحاليكگ در خشك شوند نرسيده و
 

 نهال شاني شروع شودچه وقت 
در صورتيكگ منطقۀ شما فصل هاي مرطوب و . كگ درخت نهالي در گلخانگ باقي بماندنهال شاني ارتباط بگ مقدار وقتي دارد  زمان 

ضرورت بگ آب دادن خشك داشتگ باشد درخت هاي خود را در زماني غرس نماييد كگ فصل مرطوب و باراني شروی شود چون درين زمان 
 و بزرگ شونددر نهالخانگ ماه وقت نياز دارند تا بگ اندازه كافي بيشتر انوای درخت ها معموال بگ حدود سگ تا چهار . زياد درختان نخواهد بود

 . را داشتگ باشندمحيط آزاد قابليت زندگي در 
 

 بهترين موقعيت براي گلخانه در كجا است
كگ  اي در نظر گرفتگ شود كگ بگ آساني بگ آن رسيده بتوانيد و تا زماني وجود داشتگ باشد كگ مكان گلخانگ بهتر است كگ درنقطگ 

هر .  بايد همگ اشخاصي كگ با اين امور سر وكار دارند، بتوانند بگ گلخانگ دسترسي پيدا نمايند. انتقال داده شده بتوانند و رشد كردهها نهالي 
 :بگ اين چيز هاي ضرورت داردگلخانگ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 يك منبع ثابت آب و امكانات ذخيره سازي آب

 تجهيزات كردن ذخيره براي بار امنان

و پر  حاصلخيزمكاني براي مخلوط نمودن خاک 
 نمودن خريطگ ها وگلدان ها

 

 حفاظ در مقابل آفتاب زياد، بارش و باد

براي دور نگهداشتن حيوانات بزرگ يا  حصاريك 
 اطفال شوخ

 ها جاي كافي براي تمام قلمچگ ها ونهال

 

اگر در مسير يك حگ ليول كردن يا تراز نمودن سا
 تپگ قرار دارد
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 ها گلدان در درختان يپرورش نهال
. انتقال اين جوانگ ها را از محل پرورش گلخانگ اي بگ زمين آسانتر ميكند لدانها ترانسپورت وگ در داخل خريطگ ها و ي هاپرورش نهال

اما اگر . را براي پرورش ريشگ درختان موجود باشد الزمفضاي تا داشتگ باشند  فراخيعمق و كافي گلدانها بايد بگ اندازه  و ها اين خريطگ
 . مقدار زيادتر از نياز گياه آب را جذب ميكنند كگ اتالف منابع استخيلي بزرگ باشند، نگ تنها سنگين ميشوند بلكگ 

بهترين خريطگ اي كگ يك درخت دربين آن . بزرگتري نياز دارد ۀهر قدر يك نهال در گلخانگ بيشتر زندگي نمايد، بگ گلدان يا خريط
سانتي  22.5)انچ  1عمق آن بگ اندازه  طر داشتگ، وق دهانگدر قسمت ( پانزده سانتي متر حدود)پرورش مي يابد آنست كگ تقريبا شش انچ 

داراي سوراخ در پائين آن همچنان . اين ظروف بايد بگ اندازه كافي قوي باشند كگ درصورتيكگ راست گذاشتگ شوند، بگ پهلو نغلتند. باشد( متر
 . بتواندشده خارج از آن باشند كگ آب اضافگ 

 
روز، درسايگ ها بيشتر رشد نموده گرمي وقت بسياري از آنها ممكن است در . قرار داده نشوند نهال هاي خيلي جوان بايد زياد در آفتاب

 .بتوانند

 

 خاك براي كشت
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ولي . را ميتوانيد مستقيما به همرا ه نهال به زمين عالوه كنيد( مثال كاغذ، كارتن، برگها)د كه قابليت تجزيه شدن را دارنايگلدانها 

 .ولي بصورت تكرار استفاده شده ميتوانند. گلدانهاي چوبي، پالستيكي وغيره بايد جدا شوند

خاكي كگ براي كشت وغرس درختان مورد استفاده قرار ميگيرد، 
بايد بقدر كافي سست و نرم باشد تا ريشگ گياهان در آن پوسيده 

همچنان مقدار مواد مغذي زياد باشد تا درختان بقدر . وفاسد نگردد
خاكيكگ از . (مراجعگ كنيد 282بگ صفحگ )كافي رشد نموده بتوانند 

جنگلها ومراتع بدست مي آيند، يا گل والي كگ توسط جريانات رود 
خانگ ها توليد ميشوند، بهترين نوی بوده وبراي پرورش درختان 

 .جوان بسيار مناسب است

 

  قس   

   ك ع  ي
+ 

 ك قس   

  ك   ي 

        ك   

     ي

 

  قس   

 +   گ     ئي

    ش      ي        ت     تق         ل ك      ك   
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 كشت شوند هاقلمگ ها در خريطگ و گلدان تخم ها يا چگونگ 
 

را قبل از  تخم هاي بذري. وز بعد مرطوب باشد اما نگ خيلي ترآب بدهيد تا ركمي روز قبل از كشت وغرس نمودن درختان، را ( خاک گلدان)خاک 
داخل (. را ببينيد 344صفحگ )غرس نمودن آماده كنيد، اما نگ خيلي زودتر از وقت چون ممكن است پيش از موقع كشتن سبز شوند يا فاسد گردند 

 . خريطگ يا گلدان را با خاک مرطوب فوق الذكر پر كنيد
 

تخم سپس روي . لي خورد، سطح خاک را پس زده و حدود پنج تا ده دانگ را بپاشيدخي تخم هاي بذريبراي 
 . هاي بذري را با ايجاد شيار هائي توسط يك چوب يا چنگال غذاخوري بپوشانيد

 ممكن است. دو تا سگ برابر جسامت تخم بوجود آوريد ۀدر مورد دانگ هاي بزرگتر، يك حفره را در وسط گلدان بگ انداز
سطح گلدان را با مقدار كود بپوشانيد و تخم ها را تا اندازه . خواستگ باشيد تا بيشتر از يكدانگ تخم را دريك ظرف بكاريد

 يهاي محبوس هوا از خاک خارج شده و امكان رشد ونمو حبابفشار دادن تخم ها باعث ميشود كگ . روبگ پايين فشار دهيد
 .فنگس ازبين برود

 
اگر دانگ ها بسيار كوچك باشند اين كار را با احتياط انجام دهيد، زيرا ممكن است . ام پروسگ كشت دوباره آب دهيدا تم ظرف را بعد از

 . كگ آنها شستگ شوند
 

تا . شروی بگ رشد نموده و صاحب يك يا دوبرگ گردند، قوي ترين قلمچگ آنرا نگهداري كنيد و ديگر ان را قطع كنيد تخم هاي بذريهر وقت كگ 
را نمي خواهيد بعوض ريشگ كني آنها، اين فرصت  راميدهد  قطع نمودن تنگ گياهانيكگ شما آنها. گ بيشتر از يك جوانگ در هر گلدان باقي نمانداينك

اصلي صدمگ نبات چون ممكن است اگر جوانگ هاي غيرمطلوب ريشگ بري شوند، درجريان كار بگ ريشگ ) كگ ريشگ جوانگ هاي مطلوب صدمگ نبينند 
 (. دبرس

 

 هاي درختان يآبياري نهال
شكل آبياري بايد طوري باشد كگ آب بشكل . يكي از مهمترين فعاليت هاي است كگ در داخل گلخانگ بگ انجام ميرسد ها يآبياري نهال

از بين رفتن  چون ممكن است سبب(. مانند زمين هاي زراعتي)قطرات باران و آرام بگ گياهان برسد، نگ مانند جريان يكدست وقوي جويبار 
 . خاک شده و ريشگ درختان كوچك بيرون بيآيند حاصلخيزبخش 

. مقدار آبيكگ يك نهال ضرورت دارد نظر بگ هر نوی آن متفاوت است، ونيز وابستگ بگ عمق ريشگ گياه  است كگ چقدر زياد باشد
اما بهتر آنست كگ نهال ها هرگز تا بگ اين . ده شودهمينكگ ميبينيد برگ هاي يك نهالي شروی بگ آويزان شدن و پژمردن نمايد بايد آب دا

 . اين حالت فشار زيادي بر نهالي وارد ميكندحد نرسند، زيرا 
آبياري بهتر است زماني صورت گيرد كگ سطح . داراي دو يا سگ ورق برگ گردد، ميتوانيد بگ آبياري آن ادامگ دهيد يتا وقتيكگ نهال

 .خاک اطراف آن خشك معلوم گردد
مثال زمانيكگ سطح خاک تابگ عمق يك . از آنكگ تعداد برگ هاي گياه بگ پنج وشش بالغ گرديد، با احتياط بيشتري آبياري كنيدبعد 

 . ناخن انگشت خشك باشد
بهمين ترتيب ميتوانيد كگ بهمين شكل مطابق قضاوت خود، بگ كار خود  ادامگ دهيد، تا 

مثال هرچگ ريشگ عميق تر شود، بگ همان اندازه .  هنگاميكگ ريشگ هاي گياه بگ تگ گلدان برسد
 . فواصل آبدهي آن نيز بايد تنظيم شده و هرچگ بيشتر طوالني گردد

 

 علف هرزه و كود ها
علف هاي هرز با نهال ها وجوانگ هاي درختان براي گرفتن نور بيشتر، آب و مواد مغذي در 

ولي اگر مزاحمت ايجاد . ابل اهميت نيستندكم اند، زياد ق علوفگاگر تعداد اين . خاک رقابت ميكنند
 . نمودند، بهتر است از ريشگ قطع گردند تا سبب تخريب خاک نگردند

ولي اگر بگ كود نياز . را از آن اخذ كنند است، نهال ها قادر خواهند كگ مواد مورد ضرورت خود حاصلخيزاگر خاک مورد استفاده شما 
 (.نگاه كنيد 25بگ فصل ) نباتي و ادرار استفاده نماييد  بود، كوشش كنيد تا از كود هاي حيواني،

2 

1 

3 
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  ن       ب 

        

  ن      

     ب    
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 در زمينها انتقال و غرس نهالي 
درخت مورد نظر در  ۀو جوان يهروقت كگ نهال

تگ بگ داخل گلدان بگ اندازه رشد نمود كگ ريشگ آن 
، (ماه بعد از كشت 4يا  3معموال )  گلدان فشار آورد

. غرس شود وقت آن ميرسد كگ نهالي در زمين مزرعگ
براي شما وجود غرس نهالي امكان زمان  ايندر اگر 

، درآنصورت ريشگ هاي درخت حد اقل نداشتگ باشد
اينكار بگ . كوتاه شده و مرتب گردديكمرتبگ در هفتگ 

و توپ مدور نهالي كمك ميكند تا ريشگ هاي آن بشكل 
، يا تجاوز آنها از حدود مانند شده و از طوالني شدن زياد 

 . ورسيدن بگ زمين جلوگيري شده بتواندگلدان 
يكماه قبل ازآنكگ درخت در زمين عادي غرس 

باالي گلدان برطرف شود، از گردد بهتر است تا سايگ 
 . چون الزم است كگ درخت بگ مقدار آفتابيكگ بعدا در طبيعت آزاد بگ آن برخورد دارد عادت نمايد و بگ خشكي محيط خود بسازد

با احتياط خيلي زيادي اين درختان جوان . يي نهال، ظرف يا گلدان حاوي آنرا آب بدهيد تا خاک آن مرطوب باشدروز قبل تر از جابجا
تعيين . جايي را كگ ميخواهيد درخت را در آن جا غرس كنيد نشاني نماييد. را انتقال دهيد و دقت كنيد كگ ريشگ ها ي آنها صدمگ نبينند

بگ عنوان يك قاعده عمومي، . متعدديست، از جملگ نوی درختي كگ غرس ميشود يا داليل كشت آنهافاصلگ بين درختان وابستگ بگ عوامل 
 . فاصلگ بايد طوري تعيين شود كگ شاخگ ها وبرگ ها فقط وقتي كگ درختان خوب رشد كنند  با هم ديگر تماس نموده بتوانند

ن شود را بگ شعای يك متر مربع دور نماييد، چونكگ ممكن يكگ ممكن است سبب صدمگ بگ درختان جواه اوگياهان هرز علوفگ تمام 
يا دير وقت عصر باشد  كوشش شود تا وقت غرس نهال ها در صبح زود و. بزنندصدمگ را  است بر سر آب و غذا رقابت كرده ورشد نهال ها

هاي درختان در هنگام جابجايي وغرس تالش گردد تا ريشگ (. حرارت شديد ممكن اشجار را خساره مند كند)چون هوا حرارت كمتري دارد 
  .قطع نگردند دوباره خشك نشوند و
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بعد از غرس نهال حفره را طوري پركنيد كه با زمين اطراف در 

ميتوانيد مقداري كود كُمپوست نيز . قرار گيرد( هم سطح)يك تراز 

 .سپس زمين را آبياري كنيد. عالوه كنيد

. حفر كنيدبه اندازه يك ونيم برابر گلدان يا خريطه  چقرييك 

به خاك وحفره عالوه  هكوشش نماييد كه ريشه هاي علف هرز

 .ن ردند



 احیاء زمین ها وغرس درختان 213
 

 ساحات مشكلدر  ي هاغرس نهال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ن هداري از درختان جوان
تعداد . يك درخت كگ تازه غرس شده باشد در سال اول زندگي خود بگ مراقبت مستمر نياز دارد

گ بگ تازه گي غرس ميگردند، بزودي تلف ميشوند چون تجارب نشان داده است كگ زيادي از درخت هاييك
 .هيچ كس بصورت خاصي حفاظت از آنها را بدوش نميگيرد

اگر آب وهواي منطقگ ايكگ درخت در آن قرار دارد خشك و گرم باشد، ضروريست تا نهال هر 
دو يا سگ  واصل آبياري را ميتوان بگ هربتدريج كگ درخت بيشتر دوام آورد، ف. روز يكمرتبگ آبياري شود
بعد از چند هفتگ ريشگ درخت محتمال خود بصورت مستقل منبع آب را . روز يكمرتبگ افزايش داد

تا آبياري آن مطابق نيازمندي  ضرور است اما اگر هوا هنوز خشك وگرم باشد، . خواهد يافت
 . هايش ادامگ داده شود

تفای درخت از قد ايشان بلند تر نشده است، قطع نماييد مزاحم را تازمانيكگ ار علف هرز و
اگر احتمال دارد كگ اطفال خورد سال وشوخ بگ درخت ها آسيب بزنند، . تا سبب صدمگ نگردند

 . بهتر است تا موانعي را در اطراف ايجاد كنيد تا مانع نزديك شدن ايشان گردند
پژمرده  م برگ هاي آن زرد ورشد نميكند، ويا ه بخوبياگر مشاهده كرديد كگ درخت 

كود را (.  نظر بياندازيد 287بگ صفحگ ) بنظر ميرسند، ممكن است نياز بگ كود داشتگ باشند 

 

 

 

را ايجاد كنيد شكل   V در سراشيبي ها، يك شيار 

 .تا بتواند آب باران را ذخيره كند
 

 .دراطراف نهال مانعه ايجاد كنيد
 

اندازه يك متر باالتر از محليكه  به

نهال غرس شده و سطح هموار قرار 

شكل حلقه اي حفر دارند، زمين را ب

 .كنيد

 

يك سد مانعه خورد را بوجود آوريد تا 

از شسته شدن سطح هموار توسط 

 .آب جلوگيري شود

 

اگر درخت در سراشيبي غرس شده، بهتر است 

 .يك سطح هموار براي آن تدارك ديده شود

در مناطق خشك، خاك را در اطراف درخت باال  

 .دبياوريد تا آب در آن ذخيره شده بتوان
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 . بصورت دايره اي در اطراف درخت بپاشيد كگ وسعت آن كمتر از سگ شاخگ خود نهال نباشد

 و زمين هاي آبي مسير هاي آب اءاحي
 

 آب وجوي ها و دريا هاي درختان وگياهانيكگ در كناره هاي 
نواحي ايكگ در تمام وقت )زمين هاي مرطوب رشد ميكنند 

، نقش مهمي را در پروسگ (سال پر آب و سيالب زده اند
ايشان سبب كنترول سيالب .  تقسيم آب ايفا ميكنند

ها، پاک شدن آب، جذب شدن آبهاي سركش 
سطحي بگ زمين، و تهيگ تعداد زيادي 

 . ي ميشوندمحصوالت نباتي وحيوان
كگ از شهر ايجريانات و رود خانگ ها 

ها وآبادي ها ميگذرند معموال از ميان 
زيرا جريان . دارند هاي مستقيم جريان

مستقيم سيالب را كنترول نموده و ساخت 
ولي . ساز  را در اطراف آن آسان ميكندو 

هر چگ جريان آب مستقيم تر باشد، 
و هر .  تر خواهد بودشديد سرعت آن نيز 

مقدار جريان آب سريع شود، بيشتر سبب 
تخريب بستر و كناره هاي رود خانگ شده، 

سنگ هاي بزرگ و تختگ  ،سيالب ها. واحتمال ايجاد سيل در ناحيگ پاييني بيشتر است
حتي در فصل . هارا با خود حمل ميكند

خشك سال نيز ميتوان احتمال ايجاد 
سيل را پيش بيني نمود، چون نظر بگ 

نگ وتختگ هاي بزرگ كگ قبال حجم س
توسط آب آورد شده است ميتوان بگ ميزان 

 . شدت آن پي برد
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 نباتي حفظ حيات

 

 
جلوگيري از تخريب بستر زمين توسط جريانات شديد آب باران وسيالب آنست كگ در كناره هاي رود خانگ ها وجوي ها  طريقيك 

تخريب زمين از ن درخت ها در ساحگ عريضي بگ اندازه بيست تا پنجاه متر در هر طرف جوي آب، هميشگ نشاند. درختان را غرس نماييم
 . جلوگيري ميكند

دو يا بيشتر از دو قطار قلمچگ را در كناره  .قلمچۀ آن بگ آساني خواهد گرفتدرختانيكگ ريشگ شان در خاک مرطوب ونمناک قراردارد، 
اين قطار ها از شستگ شدن بستر زمين جلوگيري نموده، ودرضمن . علف ها يا شاخچگ هارا قرار دهيدآب بنشانيد ودر فاصلگ بين شان 

 . شرايطي را براي پرورش ساير گياهان و حيوانات مهيا ميكنند
شما  اگر چنين حادثگ بوقوی نپيوست. درختان، گلبوتگ ها، و علف بعد از آنكگ جريان آب آرام شد شروی بگ رشد نمودن خواهند كرد

اگر امكان دارد موانعي . آنها را غرس كنيدخودتان ميتوانيد 
را در اطراف منطقگ مورد نظر ايجاد 

كنيد، تا حيوانات داخل 
نشده ومردم غرض جمع 
آوري چوب بگ آنجا روي 

البتگ بعد ازينكگ . نياورند
نباتات خوب رشد كردند 
ديگر چنين مشكلي بروز 

 . نخواهد كرد
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