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تاکٌَى، در تزخی اس ضاخِ ّای علن تاغثاًی تغییزات  0761اس تاریخ ًخستیي چاج کتاب تاغثاًی عولی در سال 

سَم تِ هٌظَر ارائِ آخزیي  یاد اًجام گزفتِ است. ایي ٍیزایصًِ چٌذاى سسیاد ٍ در ضاخِ ّای دیگز آى تغییزاتی 

آهادُ ضذُ است. عکس ّای جذیذی اضافِ ضذُ ٍ عکس ّای دیگز ًیش رٍس آهذ  0771اطالعات دقیق تزای دِّ 

در  ِک 0451ذ ضذُ است . تا ایي حال تسیاری اس کتاتْای دِّهضذُ است. هٌاتع تزگشیذُ در پایاى ّز فصل رٍس آ

ْا را ًگزفتِ است. تِ ّویي دلیل ، ایي ز ًکزدُ اًذ ٍ هٌاتع دیگزی جای آًاًذ تغیی ک تَدُسهیٌِ خَد هٌاتع کالسی

 کتاتْا ٌَّس تِ عٌَاى هٌاتع استفادُ ضذُ اًذ.

ُ، تخطی است درتارُ گل آرایی کِ تعذ اس تخص طزاحی ًوای یص افشٍدُ ضذهثحث جذیذی کِ تِ ایي ٍیزا

ًام گذاری ضذُ تا « تشییي تا گیاّاى گلذاًی ٍ گل ّای تزیذُ »ایٌک 07آهذُ است. فصل 07ل داخلی در فص

هَیذ ایي تغیز هطلة تاضذ . توام رٍضْای پایِ تزای گل آرایی در خاًِ ّوزاُ تا تصَیز ضزح دادُ ضذُ است. 

. الثتِ طزح رائِ ضذُ استًوًَِ ّایی اس طزاحی گل تِ سثک آهزیکایی ، هاًٌذ آرایص هثلثی ٍ دایزُ ای ًیش ا

  ّای پیطگام تزی هاًٌذ رٍیطی ، فطزدُ ، آتطاری ٍ ًظایز آًْا ًیش تَضیح دادُ ضذُ است .

را دارد، تخطی « تطخیص ٍ درهاى تیواری ّای گیاّاى فضای تاس » کِ عٌَاى  01تَضیح دیگز ایٌکِ در فصل 

ارائِ ضَد . « هٌطق سیستی»فَْم جذیذ کٌتزل تاآفت کطی هفصلتز ضذُ تا هطالة تیطتزی درتارُ آفت کطی ٍ ه

 فْزست آفت کص ّای هجاس تزای هصزف خاًگی ، تِ هٌظَر تطثیق تا هقزرات جاری، تجذیذ ًظز ضذُ است. 

. اهیذ آٍردُ ضذُ است اى فزٌّگ اصطالحات ٍ ٍاصُ ًاهِ ًیشیاپفصل تطکیل ضذُ است. ٍ در  01ایي کتاب اس 

 در تاغثاًی عولی تثزًذ. را آى اسخَاًذى ایي کتاب ًْایت تْز تزداری  است خَاًٌذگاى هحتزم تا

 



 فصَل ایي کتاب ضاهل8

 مبانی باغبانی عملی  بخص اول:

 اقلین ٍ ضذ گیاُ  -0

 ًاهگذاری گیاُ ضٌاسی، تطزیح ٍ فیشیَلَصی -0

 رضذ ٍ ًوَ گیاُ  -1

 اسدیاد گیاُ  -2

 پرورش گیاهان در فضای باز بخص دوم: 

 ای تاس ٍ حاصلخیشیخاکْای فض -3

 سثشیکاری  -4

 پزٍرش درختاى هیَُ ٍ درختاى هیَُ آجیلی  -5

 هیَُ ّای تَتِ ای ٍ سایز گیاّاى هیَُ کَچک  -6

 گلکاری ٍ پزٍرش گیاّاى علفی  -7

 طزاحی ٍ ایجاد فضای سثش خاًِ  -01

 ًگْذاری فضای سثش -00

 چوي کاری ٍ هزاقثت اس آى  -00

 تطخیص ٍ درهاى تیواری ّای گیاّاى فضای تاس  -01

 بسته پرورش گیاهان در فضای  بخص سوم: 

 ًِگْذاری اس گیاّاى فضای تست -02

 هحیط ّای کطت گلذاًی ٍ کَدّا -03

 ًَر ٍ رضذ گیاُ تستِ  -04

 رطَتت ٍ آتیاری گیاُ فضای تستِ -05

 اُ خاًگیکٌتزل آفات ٍ تیواری ّای گی -06

 تا گیاّاى گلذاًی ٍ گل ّای تزیذُتشییي  -07

 گلخاًِ ّا ٍ ساسُ ّای کٌتزل کٌٌذُ اقلین -01

 ٍ ٍاصُ ًاهِ  فزٌّگ اصطالحات -00


