
به نام یزدان پاک

دای که با نامت جهان آغاز شد     دفتر ما هم به نامت باز ش

حسین زارع حسینی: تهیه کننده 



سبزی کاری در باغ و خانه 



دنخورقابلمختلفهايقسمتبهسبزي:سبزيتعريف•

گل،ميوه،ساقه،برگ،دمبرگ،ازاعمعلفيگياهان

زمينيزيرهايقسمتياو...ودانهغنچه،ريشه،

خام،صورتبهگرددكهمياطالق...وپيازمانندغده،

ياوشدهكنسروياوزدهيخشده،پودرشده،خشكپخته،

.دميرسانسانتغذيهمصرفبههاييفرآوردهصورتبه



تعریف سبزی کاری

درسبزیانواعتوليدازاستعبارتسبزيکاری•

هبهرومنظورتغذيهبههاگلخانهها،باغچهباغات،

.آنمختلفقسمتهایازبرداری



اهداف سبزی کاری
مصرف خانگي: الف•

اين نوع سبزي كاري در زمان هاي قديم بسيار متداول  •

بوده، ولي تراكم جمعيت در شهرها وزندگي در خانه هاي 

كوچك شرايط اين نوع توليد را محدود ساخته است با 

وجود اين در صورت امكان و صرف كمي وقت مي توان  

.مقداري سبزي هر چند اندك را در خانه پرورش داد



مزاياي كاشت سبزي در خانه
اييهآسيبوگيرندميقراردسترسدرمناسبكيفيتباوتازههايسبزيكار،اينبا-1

.شودنميديدهآنهادريآيدمبوجودبازارهايسبزيدرانبارداريونقلوحملاثردركه•

طوربهدببيننكمتريآسيبنقلوحملهنگاماينكهبرايهاسبزيازبعضياينكهبخصوص•

.ندارنداند،رسيدهبوتهرويكهرامحصوالتيخوبكيفيتوميشوندبرداشتنارس•

سبزيخريدبرايخانوادههزينهووقتدرجوييصرفه-2•

.آيدميحساببهبخشلذتوسالمسرگرمينوعيكباغچهبهرسيدگيوسبزيپرورش-3•

ازهتسبزيازميتوانهميشهوكردنگهداريفريزريصورتبهراهاسبزينيستالزم-4•

.كرداستفاده•

.ميشودهواپاكيزگيسببوميكندزيباوسرسبزرازندگيمحل-5•

.رسدميمنزلآشپزخانهبهآلودگيياميكروبكمترينباسبزي-6•



:توليد براي بازارهاي محلي: ب•

.ظرتوليدسبزي در سطح وسيع تربراي فراهم آوردن سبزي مورد نياز شهر يا منطقه مورد ن•

.اين نوع توليد سبزي به امكانات و رسيدگي بيشتري احتياج دارد•

:توليد براي فرآوري: ج•

...  درتوليد سبزي ها براي مصرف كارخانه هاي صنايع غذايي، تهيه انواع كنسروها و •

فيت باالتر، قابليت حمل و نقل بهتر، كي: مانند. محصول توليدي بايد صفات ويژه اي داشته باشد

رسيدن هم

.زمان محصوالت و قابليت استفاده از وسايل مكانيزه براي كاشت، داشت و برداشت•



کاشتتقسيم بندي سبزيجات بر اساس فصل

:سبزيهاي فصل خنك•

درجه سانتيگراد 3تا 2اين نوع سبزيها در دماي كم حدود •
16-18ميتوانند جوانه بزنند و بهترين رشد را در دماي 

درجه سانتيگراد دارند و سبزيهاي فصل خنك معمواًل داراي
تري نياز ريشه سطحي هستند بنابراين به تغذيه و آبياري بيش

دارندو در مناطق گرمسير در پائيز و زمستان

.كشت ميشوند•

ه،  نعناع، تربچ: تعدادي از سبزي هاي فصل خنك عبارتند از•
جعفري، گش نيز، تره، اسفناج،

پيازچه، پياز، كرفس، شاهي، هويج، شلغم، كاهو، چغندر •
...لبويي، سيب زميني و 









سبز يهاي فصل گرم

اين سبزي ها در بهار و تابستان كشت ميشوند و براي•

درجه سانتيگراد نياز دارند  15تا 10جوانه زدن به دماي 

درجه بهترين رشد را دارند و  24و در دماي حدود 

بيشترين محصول را مي دهند و داراي ريشه هاي عميق  

متر در زمين نفوذ مي كنند، تعدادي از 2تا 1مي باشند؛ 

لفل، خيار، گوجه فرنگي، انواع ف: اين سبزي ها عبارتند از

...بادمجان، كدو، خربزه، طالبي، هندوانه و 





بل  طبقه بندي سبزيجات بر اساس قسمت هاي قا

خوردن گياه

و يا غده آن مصرف ميشود... ٭٭سبزي هايي كه ريشه خوراكي دارند چغندر، هويج، تربچه و 

...پياز، سير و 

..٭٭سبز ي هايي كه ساقه خوراكي دارند مارچوبه، سيب زميني، كلم قمري، ريواس و 

ناع،٭٭سبزي هايي كه برگ خوراكي دارند كلم، كرفس، كاهو، شويد، اسفناج، شاهي، جعفري، نع

..ترخان، مرزه، شنبليله، كلم پيچ و 

.اشدالبته سبزي هايي مانند كرفس و كاهو و سير و پيازچه هم برگ و هم ساقة آنها خوراكي ميب

يميوه نارس آنها خوراك: ٭٭سبز ي هايي كه ميوه خوراكي دارند که خود شامل دو دسته م يشوند

و ميوه رسيده آنها خوراكي است بادمجان، خربزه،... است خيار، باميه، كدو، ذرت شيرين و 

...فلفل، گوجه فرنگي، هندوانه و 

...٭سبز ي هايي كه دانه خوراكي دارند نخود فرنگي، لوبيا، باقال، ذرت باللي و 

...٭سبزي هايي كه گل خوراكي دارند كلم گل، كلم بروكلي، آرتيشو و 

٭٭سبز ي هايي كه دانه غالف خوراكي دارند لوبيا سبز

اندامهاي مختلف يك سبزي استفاده ميشود چغندر و تربچه: البته در بعضي موارد 



انتخاب محل سبزی کاری

نور  -1

بستر کاشت  -2

منبع آب-3



انتخاب سبزی 

ل  سبزی های فصل گرم و یا سبزی های فص: فصل کاشت 

سرد 

کاشت محصوالت با توجه به خصوصیات: تناوب زراعی 

گیاهی ، رعایت آیش و مبارزه با آفات و بیماریها



شه بلند تناوب زراعي يعني كشت متناوب گياهاني كه ريشه كوتاه دارند با گياهاني كه ري
دارند و امكان استفاده متناوب از مواد غذايي موجود در اعماق مختلف خاك را فراهم 

:ميكند پس بهتراست توالي كشت به اين صورت باشد

سبزي هاي برگي مثل كاهو، اسفناج و كرفس: فصل اول كاشت•

...سبز يهاي ميوه اي مثل گوجه فرنگي بادمجان، فلفل، خيار، هندوانه و: فصل دوم•

سبز يهاي ريشه اي مثل شلغم، تربچه، هويج، چغندر و سيب زميني: سال بعد•

نيد، در صورتي كه باغچه شما بزرگ باشد مي توانيد باغچه را به سه قطعه تقسيم ك•
براي مثال

خانواده كلم و در قطعه 2سبزيهاي برگي و يا ميو ه اي بكاريد در قطعه 1در قطعه •
.سبزي هاي ريشه اي بكاريد، در فصل بعد سبزيها را تغيير دهيد3



آماده سازی بستر کاشت



خاک

خاك سبزي كاري بايد از نظرمواد غذايي غني باشد و هوا در:•

ه  خاك نفوذ كند، خاك بايد رطوبت را در حد مناسب در خود نگ
دارد و آب اضافي از آن به راحتي خارج شود زهكش مناسب  

وسنگين و ريز بافتتركيبي ازخاك هاي رسي داشته باشد 

بك  سبك ودرشت بافت يعني خاك هاي نسبتًا سخا ك هاي شني •
.متوسط بافت براي سبزي كاري مناسب تر است

خاك هاي رسي را با اضافه كردن ماسه به مقدار مساوي با •
خاك رس، خاك برگ پوسيده وكودهاي دامي ميتوان اصالح  

.كرد



:كود دامی

با  براي تقويت ،اصالح ساختمان و کيفيت خاك

كود دامی ميتوان ترجيحًا از كود گاوي، كود  

و هم چنين در نهايت از ... گوسفندي، مرغي،و 

ردهر نوع كودي كه بيشتر در دسترس استفاده ک



فرآوری کود دامی

شما.گيردصورتنوربدونشرايطدربايددامیكودپوساندنوكردنآماده

قطردلخواهبهومتر1-5عمقبهگوداليراباغچهازايگوشهميتوانيد

50ازايبهوكردهآبپاشيراكودرويبريزيدآندرراكودحفركرده،

اندازههمينبهكنيدپخشآنرويبراورهكودگرم10حيوانيكودكيلوگرم

موادسطحگودال،شدنپرازپس.كنيداضافهميتوانيدنيزپتاسهوفسفرهكود

كودماه6الي3ازپسبپوشانيد،پالستيكباراآنوبپوشانيدخاكبارا

.استمصرفآمادهپوسيده



آماده سازی بستر کاشت

شخم زدن

مصرف کود های دامی و شيميايی

(نرم کردن خاک)دندانه زدن يا شن کش 

ماله کشی 

کرت بندی يا جوی و پشته 

تعيين روش آبياری



روشهای کاشت

کشت مستقیم

نشا کاری 

:مزایای نشا کاری

مصرف بذر کمتر  

رفع مشکل بد سبزی 

تراکم مطلوب

صرفه جویی در مصرف آب

پیش رس کردن محصول





















:تربچه•

یشه گیاهی یکساله درمناطق سردسیری در طول مدت بهار و تابستان رشد میکند و ر•
ا سبزی فصل خنک به گرما حساس است ب. متورم میگردد که قابل برداشت است

د شروع گرما ریشه متورم ، کیفیت خودرا از دست میدهد و مزه ان حالت تندی بخو
بصورت  میگیرد که دیگر قابل استفاده نیست مستقیما در محل اصلی میکارند کشت

سانتیمتر و فاصله دو بوتهٓ ان 43تا 33دسٓت پاش یا ردیفی است فاصله خطوط کشت 
کیلوگرم درهکتار میباشد15تا 13سانتیمتر است میزان مصرف بذر بین 5تا 3

اصله بذر ترب سفید را در بهار در زمین اصلی روی خطوطی بف: ترب سفید کاشت •
مقدار بذر برای یک.سانتی متر است83

.کیلو ودوره رشدٓ ان از بهار تا اوایل پاییز می باشد5-4هکتار •

تن کود 33-25بهترین خاک ،خاکهای سبک وپوک حاصلخیز است که : خاک وکود•
کیلو کود پتاسه و  کود فسفره به هر هکتار  83کیلو کود ازته و83دامی پوسیده و

.زمین اضافه میشود



:جعـــفـری •

ق  بذر جغفری در مناطق معتدل در اؤایل بهار ودر مناط: کاشت•
صله  گرمسیر در اؤایل پاییز در زمین اصلی روی خطوطی بفا

سانتی متر کاشته می 5/3سانتی متر در عمق خدود 23-35
گرم می  83-133متر مربع 133مقدار بذر الزم برای .شود
.باشد

جعفری را می توان در هر نوع زمینی کاشت : خاک وکود•
کیلو کود ازته  333-233تن کود دامی پوسیده و15وحدود 

.برای هر هکتار باید به زمین اضافه کرد



ت بوده وبذرٓ ان را به مدومعتدل کرفس محصول فصل خنک : کاشت•
درجه خیسانده وپس از جوانه زدنٓ انها را به 23روز درٓ اب 4-7

روز 55-85دوره رشد کرفس . سانتی متر می کاریم43-25فاصله 
گرم می 533-333ومقدار بذر برای کاشت در یک هکتار 

.وبهتر است کرفس را بطور مصنوعی سفید کنیم.باشد

بهترین خاک ،خاکهای شنی رسی حاصلخیز ومرطوب : خاک وکود•
تن کود 653تن کود دامی پوسیده و35میباشد وبرای تقویت زمین 

.شیمیایی مخلوط به هر هکتار زمین اضافه می شود



شاهی•

سانتی 23بذر شاهی را درزمین اصلی روی خطوطی : کاشت •

برای هر بذرالزم مقدار .سانتی متر می کارند5/3متردرعمق 

.گرم می باشد123-133متر مربع 133

شد بهترین خاک ،زمینهای رسی شنی حاصلخیز می با: خاک وکود•

کیلو کود ازته نیزبرای 153تن کود دامی پوسیده وحدود 23-15و

.هر هکتار زمین ضروری است



ترخون•

گلها سبزی فصل خنک گیاهی چندساله بوته ها به ندرت گل میدهند و•
وته ،قلمه ساقه و غیرجنسی و بوسیله تقسیم ب:تکثیر . تولید بذر نمینمایند
.یا قلمه ر یشه است

33اصله بوته های تقسیم شده در ف. هنگام تکثیرٓ ان اوایل بهار میباشد•
سال بوته ها از زمین خارج 4بعداز . سانتیمتری کشت میگردند53تا 

رخون به نوعی ت. میشوند و در فاصله ذکرشده دو مرتبه کاشته میشوند
رٓ ان از نام ترخون روسی مقدار زیادی بذر تولید میکند و برای تکثی

باشد  زمین ترخون باید قوی ،نمدار وٓ افتابگیر. بذر استفاده میشود
.ترخون احتیاج بهٓ ابیاری فراوان دارد.



:ريحان سبز•

ر بذر ریحان در مناطق معتدل در بهار وپاییز ودر مناطق گرمسیر د:کاشت•

سانتی متر در عمق 23پاییز در زمین اصلی روی خطوطی به فاصله 

گرم 153-123متر مربع 133مقدار بذر برای هر . سنتی متری می کارند5/3
.می باشد

تن 23-15بهترین زمین خاکهای رسی شنی حاصلخیز با حدود :خاک وکود •

کیلو کود ازته برای هر هکتار زمین می باشد153کود دامی پوسیده و



:نعناع•

قسیم  گیاهی چندساله دارای اسانس معطر تکثیر بوسیله ت•

های بوته و یا از طریق قلمه سبز و قلمه ریشه است بوته

ه  سانتیمتر از یکدیگر کاشت43تا 33تقسیم شده به فاصله 

ذورٓ ان  از طریق بذر قابل تکثیر است ولی اکثرا ب. میشوند
.یستندسبز نمیشوند و گیاهان تولید شده شبیه پایه مادری ن



:شويد•

ه طور سبزی فصل خنک گیاهی یکساله ویا دوساله بذور ب•

سانتیمتری از یکدیگر  53تا 63مستقیم در ردیف های 

زهکش کاشت میشوند زمین قوی حاصلخیز و افتابگیر با.

د بهترین خاک برای شوی. خوب برای شوید مناسب است
.لومی شنی می باشد



•

:اسفناج

دل  بذر اسفناج را در نواحی گرمسیر دراؤایل پاییزودر نواحی معت:کاشت •
سانتی 2-1سانتی متر در عمق 33-35دراسفند ماه روی خطوطی به فاصله 

کیلو  25-23مقداربذر الزم برای یک هکتار .متری در محل اصلی می کارند
.اسفناج بهٓ اب فراوان احتیاج دارد. روز می باشد73-63وطول دوره رشد 

15ید بهترین خاک برای اسفناج خاکهای شنی رسی نمدار است وبا:خاک وکود•
کیلو از هر یک ازکودهای ازته وفسفره وپتاسه 233تن کود دامی پوسیده و

.درهر هکتار به زمین اضافه کرد



:پيازچه برگی•

ز طریق ازدیاد ا. پیازچه برخالف پیاز معمولی تولید غده پیازنمیکند•

در . باشدتقسیم بوته و توسط پیازچه های کوچک و یا بوسیله بذر می

د و اوایل بهار یا اوایل پاییز ، پیازچه های کوچک بهم چسبیده ان
.دسته ای از پیازچه ها را بوجود می اورند

پیازچه  . سانتیمتر است23تا 15فاصله بین بوته های کشت شونده •
.سانتیمتری خاک کاشته میشوند3تا 2های کوچک در عمق 



:کاهو•

تا 12کاهو سبزی فصل خنک در کلیه مناطقی که متوسط دمای ماهیانه بین•
کاهو به دمای زیاد. درجه سانتیگراد باشد بخوبی پرورش می یابد15

در مناطقی که . روز طول میکشد153حساس است کاشت تا برداشت حدود 
ایستی  زمستان مالیم دارند بذر را در پاییز میکارند ولی در نقاط سردسیر ب

بهترین مناطق برای کشت نواحی  . در اوایل بهار اقدام به کشت نمود
.سردسیر و مرطوب میباشد

سیلتی  بهترین نتیجه و باالترین کیفیت را در خاکهای شنی لومی و:خاک•
خاک  .لومی خواهد داشت به شرطٓ انکه از نظر موادٓ الی کامال غنی باشد

بی  باید کامال نرم و صاف و عاری از علف هرز باشد تا بذر ریز کاهو بخو
موقع خزانه گیری درهوایٓ ازاد وقتی است که خطر  : کاشت.جوانه بزند

منتقل  وقتی نشا هآ اماده شدند انهارا به زمین اصلی. یخبندان رفع شده باشد
.سانیتیمتر درنظر گرفته شود53تا 43میکننٓد عرض پشته ها 



:کلم پيچ سفيد•

بذر کلم را در مناطق مغتدل در اؤایل بهار ودر مناطق گرمسیر در :کاشت•

133-63اؤایل پاییز ابتدا در خزانه کاشت سپس بوته ها را خطوطی بفاصله 

سانتی متر ومقدار 63-33فاصله بوته ها از یکدیگر . سانتی مترنشٔای می کنند

دوره رشد  .گرم می باشد533-253بذر در خزانه برای کاشت در یک هکتار 
.روز است123-133کلم پیچ 

زودرس بهاره خاک شنی سبک وبرای محصول محصولبرای :خاک وکود•

تن کود دامی پوسیده  16دیررس پاییزه خاک رسی شنی سنگین به اضافه 
.کیلو کود شیمیایی مخلوط برای هر هکتار مناسب است753و



خيار

نی نه  خاکی که برای کاشت خیار به کار می رود باید خاک معمولی باشد یع
هار  فصل کاشت بذر خیار در اواسط ب. زیاد رسی و نه زیاد ماسه ای باشد

.می باشد یعنی زمانی که خطر سرما کامال از بین رفته است
ته در خاک باید با کود دامی پوسیده کامال مخلوط شده و به شکل جوی و پش

بذر خیار راکاشته و روی آن خاک  4-3در هریک از پشته ها . آورده شود
قرار داده و با انگشت فشار می آوریم تا هوای اطراف بذر خارج شود و 

روز که جوانه گیاه از خاک بیرون زد 9تا 5به فاصله . بذر به خاک بچسبد
.ماند باید جوانه های اضافی را تنک نمود تا فقط یک جوانه در محل باقی ب

روز یک مرتبه  6الی 4در فصل گرم که خیار به محصول می نشیند هر 
ار آب  احتیاج به آبیاری آرام دارد و به هیچ وجه نباید روی برگهای بوته خی

.پاشید



تره

می تره جزء سبزیجات دوساله است که در سال اول بار داده ولی در سال دوم گل و میوه تولید
.نماید

ل از محلی را که می خواهید در آن تره بکارید باید قب.تره را می توانید از بذر شروع کنید
ی مخلوط خاک باید کامال نرم بوده و با مقدار قابل مالحظه ای کود حیوان. پاشیدن بذر آماده کنید

شرایط اگر. تره به آب فراوانی نیاز دارد. باغچه تره را در مکان آفتاب رو انتخاب نمایید. شود
هنگام . آبیاری و تغذیه تره خوب باشد شما می توانید هر دو هفته یکبار آن را برداشت نمایید

تره . اردبرداشت سعی شود تا کمی از سطح خاک فاصله بگیرید چون جوانه آن در پایین قرار د
اشید می بنابراین اگر مایل ب. معموال در زمستان آسیبی نمی بیند حتی اگر یخبندان هم بشود

تقویت تره سبز می شود و در زمستان ریشه آن. توانید بذر را در شهریور و یا دیرتر بکارید
بنابراین می . می شود و در زمستان ریشه آن تقویت شده و بهار محصول خوبی خواهد داد

مند و برای تمام سال از ان بهره( در بهار و پاییز ) توانید بذر را دو مرتبه در سال بکارید 
.شوید



گوجه فرنگی

در اواسط بهار که خطر سرمازدگی برطرف شده است زمان مناسب برای کاشت بذر گوجه 
د سبک، با ابتدا باید خاک مناسب برای کاشت بذر را تهیه نمود که خاک آن بای. فرنگی می باشد

سانتی متری 20سپس در فواصل . زهکشی خوب و همراه با کود و مواد آلی مناسب باشد
بذرها را داخل خاک قرار داده و روی آن را با خاک پر می کنیم و در صورتی که پس از 
ه رشد جوانه زدن تعداد نشاء ها زیاد است باید آنها را تنک نمود تا تعداد نشاء ها کم شود و زمین

ماه زمان نیاز 4-3از زمان کاشت بذر تا تولید اولین میوه رسیده به . مناسب برای آنها فراهم آید
اک در مرحله اول کاشت رطوبت کافی برای سبز شدن بذرها نیاز است به طوری که خ. است

.خشک نشود و پس از آن آبیاری باید به طور منظم انجام شود
رنگی، ذکر این نکته ضروری است که همانگونه که ذکر شد بعضی سبزیجات مانند گوجه ف

لب برای رشد بهتر باید نشاء کاری شود اما در کاشت خانگی که اغ... کلم، تره فرنگی و 
سبزیکاری در باغچه های کوچک و یا در گلدان و جعبه های سبزیکاری انجام می شود با

.کاشت بذر و تنک کردن بعدی آنها دیگر نیازی به نشاء کاری نیست 



ه هویج در انواع زیادی از خاک ها به خوبی رشد می کند و ترجیحا ب
خاک های .نیاز دارد( 7تا 6)خنثی  PHخاکی با زهکشی خوب و 

شه های لوم شنی یا خاک های آلی فاقد کلوخ یا سنگ، برای تولید ری

7تا 5صاف و راست ترجیح داده می شود مقدار بذر براى هویج 

کیلوگرم در هکتار توصیه مى شود

گین هویج به عنوان یک محصول فصل خشک، بهترین رشد را در میان

درجه سانتی گراد دارد، رشد هوایی در شرایط 18تا 16دمایی 

درجه سانتی گراد افت کرده و ریشه دارای 28میانگین دمای هوای 

.طعم نامناسبی می گردد



با تشکر از حضور سبزتان


