عز ٚالٚعٖٛ

٘اْ اٍّ٘یغی Chamaecyparis lawsoniana :
خا٘ٛادChamaecyparis : ٜ
تٔٛی California :
درختی اعت ٞزٔی ؽىُ ،دارای ؽاخٞ ٝای ٌغتزد ٚ ٜآٚیخت ٚ ٝؽاخ ٝاصّی وٛ٘ ٝن آٖ خٕیذ ٜیا پ ٟٗؽذ ٜاعت.
پٛعت ت ٝٙآٖ اعفٙجی ،دارای تزجغتٍی ٞا  ٚفزٚرفتٍی ٞای فزاٚاٖ  ٚفّغی اعت و ٝت ٝرً٘ آجزی دیذٔ ٜی
ؽٛد.ایٗ ٌیا ٜوٛتا ٚ ٜوٙذرؽذ اعت  ٚحذاوثز ارتفاع آٖ ت ۴ ٝتا ٔ ۵تز ٔی رعذ.ؽث ٝعز ٚالٚع ٖٛت ٝعٛٙاٖ درختی
سیٙتی در ٌّذاٖ یا ت ٝعٛٙاٖ ته درخت در پارن ٞا  ٚتاغ ٞا  ٚیا ت ٝصٛرت دیٛاری عثش در فضای عثش وؾت ٔی
ٌزدد.
ؽزایط ٍٟ٘ذاری  ٚپزٚرػ الٚع: ٖٛ
دٔای ٔٛرد ٘یاس الٚع: ٖٛ
ای ٍٝ٘ٛٙتا ٛٞای ٌزْ ٔؾىّی ٘ذارد  ،عزٔای تا ٟٔٙای  ۵۵درج ٝعا٘تی ٌزاد تحُٕ ٔی وٙذ دٔای ٔٙاعة رؽذ ٕ٘ٛ
 ۱۵تا  ۱۴درج ٝعا٘تی ٌزاد اعت.
آتیاری الٚع:ٖٛ
ٚجٛد رطٛتت در خان ت ٝرؽذ آٖ وٕه ٔی وٙذ در سٔاٖ تّٛغ ٔمأٚت تیؾتزی ت ٝخؾىی خان دارد سٔا٘ی وٝ
عطح خان وأال خؾه ؽذ تایذ وأال آتیاری ؽٛد  ،در فصُ تٟار  ٚتاتغتاٖ ٘یاس ت ٝآتیاری ٔٙظٓ دارد.
٘ٛر ٔٙاعة الٚع: ٖٛ
تٔ ٝىاٖ ٞای تا ٘ٛر ٔغتمیٓ ٘ٛر خٛرؽیذ  ٚحذالُ  ۶تا  ۸عاعت ٘ٛر خٛرؽیذ در رٚس ٘یاس دارد در ؽزایط عای ٝآفتاب
عزؽاخٞ ٝای طالیی رً٘ ت ٝرً٘ عثش ٘غییز رً٘ ٔی دٞذ.
خان الٚع: ٖٛ
خان تایذ حاصّخیش  ٚتا سٞىؾی خٛب تاؽذ  ،در اوثز خان ٞای تا سٞىؾی خٛب رؽذ ٙٔ ٕٛ٘ ٚاعثی دارد ،
ٔخّٛطی اس خان ٔزغٛب تاغچ ٚ ٝخان تزي پٛعیذ ٚ ٜؽٗ ؽغت ٝؽذ ٚ ٜوٛو ٛپیت یا پیت ٔاط جٟت خان
ٌّذا٘ی آٖ ٔٙاعة اعت.
تىثیز الٚع: ٖٛ
قلمه سدن الوسون  :اس لّٕٞ ٝای ٘یٕ ٝخؾثی ت ٝط ۵۵-۵۱ َٛعا٘تی ٔتزاعتفاد ٜوٙیذ .فصُ ٔٙاعة لّٕ ٝس٘ی اس
ا ٚاخز ؽٟزیٛر تا اٚاعط ٟٔز ٔا ٜاعت .خان ٔٙاعة تزای لّٕ :ٝیه عٔ ْٛاع ٝدا٘ ٝریش  +یه ع ْٛخان تزي  +یه
ع ْٛخان جٍّٙی اعت .در داخُ ٌّذاٟ٘ای ٘ایّىغی ت ٝلطز  ۷اِی  ۵۱عا٘تی ٔتز  ٚت ٝارتفاع  ۱۱عا٘تی ٔتز  ٚدر
داخُ ٞز ٌّذاٖ  ۱عذد لّٕ ٝلزار داد ٜؽٛد .لّٕٞ ٝا را ت ٝعٕك  ۳اِی  ۴عا٘تی ٔتز در داخُ خان لزاردٔی دٞیٓ.
آتیاری آٖ رٚسا٘ ٝیه تار ا٘جاْ ٌیزد .در فصُ عزٔا تا ٘ایّىظ رٚی لّٕٞ ٝا را ٔثُ ٌّخا٘ ٝپٛؽا٘ذ ٚ ٜاس تاتؼ
ٔغتمیٓ ٘ٛر خٛرؽیذ تا ایجاد ٘یٕ ٝعای ٝجٌّٛیزی ؽٛد .لّٕٞ ٝا در اٚاخز اعفٙذ تا اٚایُ فزٚردیٗ ریؾ ٝدار ٔیٍزدد.
پظ ا س ریؾ ٝدار ؽذٖ لّٕٞ ٝا ٔی تٛاٖ آٟ٘ا را جذا وزدٞ ٚ ٜز ٟ٘اَ ریؾ ٝدار در یه ٌّذاٖ تشرٌتز تاس واؽت ٕ٘ٛد.
پیوند سدن الوسون  :یىی اس رٚؽٟای ٔتذا َٚدر واج ٞاعت و ٝدر واج الٚع ٓٞ ٖٛت ٝخٛتی جٛاب خٛاٞذ داد.

تکثیز الوسون با بذر  :ت ٝدِیُ سٔاٖ تز تٛدٖ ٔتذا٘ َٚیغت أا ٔی تٛاٖ تزای تىثیز تذر ایٗ درختاٖ اس عزٔا دٞی
ٔزطٛب اعتفاد ٜوزد ِٚی تذر ٞا تا سٔا٘ی و ٝدٔای خان تاال ٘زفتٌ ٚ ٝزْ ٘ؾذ ٜجٛإ٘٘ ٝی س٘ٙذ .دٔای تٟی ٝٙجٛا٘ٝ
س٘ی ۱۱تا  ۳۱درج ٝعیّغیٛط اعت .تذرٞای ایٗ ٌٞ ٝ٘ٛا در فصُ عزد ،پاییش یا پظ اس تیٕارٞای عزٔایی (چیٝٙ
عزٔایی) در تٟار وؾت ٔی ؽ٘ٛذ .تذر عٛس٘ی تزٌاٖ دارای ٘ٛعی خفتٍی ت٘ ٝاْ ٔیاٖ خفتٍی اعت و ٝتا تز طزف
٘ؾٛد تذر عثش ٕ٘ی ؽٛد .تذرؽاٖ در تزاتز عزٔا ٚاوٙؼ ٘ؾاٖ ٔی دٞذ ،عزٔا سدٌی تٔ ٝیشاٖ سیاد ؽتاب تٙضٌی
(جٛا٘ ٝس٘ی) ٔی افشایذ ٕٞ.چٙیٗ ٔ ی تٛا٘یذ تزای جٛا٘ ٝس٘ی تٟتز ،تذر ٞا در پیت ٔاط ٔزطٛب لزار دٞیذ در داخُ
پالعتیه ٍٟ٘ذاری وٙیذ  ٚتٔ ٝذت  ۱تا ٔ ۳ا ٜدر یخچاَ لزار دٞیذ .فیّتزٕ٘ٛدٖ تخؾی اساؽع ٝتاتؾی خٛرؽیذ پظ
اسواؽت تذر تٛعیّ ٝتٛری عای ٝا٘ذاس(ؽیذ) درواٞؼ دٔای ٛٞای در٘ٚی ٌّخا٘ ٝتغیارٔٛثزاعت(.تٛری را ٔی تٛاٖ
رٚی پالعتیه ت ٝآعا٘ی ٘صة وزد) ایٗ واٞؼ دٔا  ۵تا  ۸درج ٝعا٘تیٍزاد اعت .پذر ٞا تا آتیاری ٔٙظٓ ٔ ٚزطٛب
ٍ٘ ٝداؽتٗ جٛا٘ ٝخٛاٙٞذ سد.
واؽت واج الٚع: ٖٛ
ٌیا ٜدر ٌّذاٖ آٖ ت ٝطٛر وأُ لثُ اس واؽت آتیاری ٕ٘اییذ تا خان آ٘ٗ خٛب خیغا٘ذ ٜؽٛد .تا حفز یه عٛراخ تٝ
ا٘ذاس ٜد ٚتزاتز ٌّذأٖ .حُ واؽت را آٔادٕ٘ ٜاییذٔ .مذاری وٕپٛعت را ت ٝپای ٝعٛراخ حفاری ؽذ ٜتزیشیذ .چٙذ ضزتٝ
ت ٝاطزاف ٌّذاٖ تش٘یذ  ٚتا ٌزفتٗ ت ٚ ٝٙوؾیذٖ ٌیا ٜآٖ را اس ٌّذاٖ خارج ٕ٘اییذ  ٚداخُ ٌٛداَ لزار دٞیذ تٝ
طٛریى ٝتٛج ریؾ ٝسیز عطح خان اطزاف لزار ٌیز د .دٚتار ٜچاِ ٝواؽت را تا ٔخّٛطی اس خان تاغچ ٚ ٝوٕپٛعت پز
وٙیذ  ٚ ٚخٛب ٔحىٓ ٍِ ٚذ وٛب ٕ٘اییذ تا ٌیاٍٙٞ ٜاْ تاد  ٚیا تا خیظ ؽذٖ ٚاصٌ٘ ٖٛؾٛد .عپظ اطزاف ریؾ ٝرا تٝ
خٛتی خیظ  ٚآتیاری ٕ٘اییذ .دلت وٙیذ و ٝدر ط َٛعاَ ا َٚواؽت آتیاری ت ٝطٛر ٔٙظٓ ا٘جاْ ؽٛد  ٚپظ اس آٖ
ٌیا٘ ٜیاس وٕتزی ت ٝآب خٛاٞذ داؽت.
ٞزط الٚع: ٖٛ
ایٗ ٌیاٞ ٜزط پذیزی فٛق اِعاد ٜای دارد ٔ ٚی تٛاٖ تا ٞزط آٖ را ت ٝاؽىاَ  ٚفزْ ٞای ٔٙفاٚتی در آٚرد ٔ .یتٛاٖ اس
آٖ ت ٝعٛٙاٖ یه پزچیٗ یا دیٛار  ٚیا ت ٝؽىّٟای پز٘ذ ٚ ٜیا حیٛاٖ  ٚیا ت ٝؽىُ پیچ( Chamaecyparis
 )Lawsoniana Ivonne Topiary Spiralو یا توپ مانند ( Chamaecyparis Lawsoniana
 ) Ivonne Pom Pomفزْ داد و ٝتغیار ٔتذا َٚاعت.تا تٛج ٝت ٝعاختار ٌیأ ٚ ٜتزاْ تٛدٖ تزي ٞا  ٚؽاخٞ ٝا ٚ
ٕٞچٙیٗ رؽذ ٔطّٛب واج الٚع ٖٛتا عّیم ٚ ٝصزف حٛصّ ٝاؽىاَ سیثایی اس آٖ پذیذ آٚرد و ٝدر ٔحٛطٞ ٝا تٝ
عٛٙاٖ یه ٌیا ٜوا٘٘ٛی چؾٓ ٞا را خیزٔ ٜی وٙذ.

