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 مقدمه

هکتتار و   ونیت لیم 1/7  کشتور   یسطح بتارور بتاغ هتا    1399در سال  یبر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورز

تتن در هکتتار بتوده     2/8واحتد ستطح    متوسط عملکترد در   زانیو م تن ونیلیم 71حدود وهیدرختان م دیتول زانیم

و  دیت تول زانیت در کشتور، م  یانکشتت محصتوالت باغبت     ریباال بودن سطح ز رغمیدهد عل یآمار نشان م نیاست. ا

در  یاریبست  یاستت. عوامتل و فاکتورهتا    تتر نیپتا   یباغبان شرویپ یکشورها با  سهیعملکرد در واحد سطح در مقا

 توانیآنها م نتریدخالت دارند که از جمله مهم دیتول هاینهیهز نیو همچن یمحصوالت باغبان عملکرد و  تیفیک

 یمختلف، سنت یها میآنها با اقل یبر اساس درجه سازگار یکشت ارقام تجار قیدق یابیو مکان  یبه عدم پهنه بند 

بتا   سته یدر مقا ینسب تیمز نییو تع یررسب کاشت، نامناسب بودن فواصل کاشت،عدم  یها ستمیبودن س یمیو قد

از  یولاصت  ریت غ یوهترس، بهتره بتردار    تیت ترب نینتو  یها  ستمیباغداران با س یناکاف یمحصوالت، دانش فن ریسا

از  یریبکتارگ  نیینتو ههتور، توستعه پتا     یو عوامل خسارتزا میاقل رییتغ از  یناش یدهایتهد ،یکشاورز هاینهاده

جتام  و   یزریت التککر و برنامته  مسا ل و مشتکالت فتو    قیدق ینمود. در صورت بررس اشاره  رهیو غ ونیزاسیمکان

دور از   یفعلت  تیدوبرابتر وضتع   زانیت عملکرد در واحد سطح بته م  شیبه افزا یابیدست ایروز دن یدانش فن براساس 

محصتول   وگرملت یهتر ک   دیتول هاینهیمحصول و کاهش هز تیفیک شیانتظار نخواهد بود. همزمان با توجه به افزا

  خواهد شد.   المللینیب هایصادرکنندگان در عرصه یتوان رقابت شیموجب افزا

متا قبتل    یهتا  بوده که کشت و پترورش آن بته ستال    ایدر دن وهیانواع م نیو مهمتر  نیتر یمیاز قد یکی بیس

 یوحشت  یگونته هتا  اغلتب از   موجود است  ایکه در حال حاضر در سراسر دن بیس ی. ارقام خوراکرسد یم خیتار

 یعرض هتا  نیب  ایدر دن بیس دیتولکشت و  اند. در حال حاضر مناطق عمده و اروپا بدست آمده ایموجود در آس

  دارند.  درجه قرار  91تا  31 یو جنوب یشمال ییایجغراف

 11دوره  کیت   یهکتار بوده استت و طت   ونیلیم 8/1برابر با  7112در سال  بیس هایبارور باغ رکشتیز سطح

دوره  نیت ا یدر طت  رکشتت یز ستطح   شیافتزا  زانیاست. م دهیهکتار رس ونیلیم 79/8به حدود  7119ساله در سال 

 89از  شیبه ب 7112تن در سال  ونیلیم 98 زانیم از  بیس یجهان دیتول زانیدرصد بوده است. در دوره مشابه م 1/9

 زانیت م سته یبتا مقا  نی. بنتابرا باشتد یدرصد مت  39 انزیبه م دیتول زانیم  شیاز افزا یاست که حاک دهیتن رس ونیلیم

از کشتورها   یعملکرد در واحد ستطح در برخت   زانیگرفت که م جهینت توانیم دیتول  زانیسطح بارور و م شیافزا

  است.   افتهی شیافزا باغیبه تیریمسا ل مد تیکشت و  رعا هایستمیبهبود س قیاز طر بیکننده س  دیمهم تول

 زانیت م کنتد، یم  دیرا تول ایدن بیدرصد س 81  ب،یتن س ونیلیم 11حدود  دیبا تول ییبه تنها که نیکشور چ در

 نیت است و از ا دهیرس 7119سال  تن در هر هکتار در  91/18تن در هر هکتار به  7/11عملکرد در واحد سطح از 

عملکترد در   زانیت م رانیت ادر کشتور   یبررسمورد  در دوره  سهی. در مقادهد¬یرا نشان م شیدرصد افزا 31 ثیح
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تتن در   2/18بته   بیساله(، عملکرد س 11)دوره  1398و در سال  تن در هکتار بوده است  1/12برابر با  1389سال 

و  یکته البتته اثتر وقتوع سترمازدگ      دهتد یدرصد از کاهش نشتان مت   8حدود  ثیح  نیاست که از ا دهیهکتار رس

رونتد    یگرفت. البته آنچه کته در بررست   دهیناد دیسال را نبا نیدر کاهش عملکرد در ا 1398سال  در  یخشکسال

 بایدوره تقر نیا یبوده و ط کم  اریعملکرد بس زانیم راتییکشور کامال مشهود است، تغ بیس هایعملکرد در باغ

 رکشتت یسطح ز زانیم شیاز افزا یناش شتریب در کشور  ریدر دهه اخ بیس دیتول زانیم شیثابت مانده است و افزا

در  بیدر مناطق مستعد توستعه ست   یمناب  آب دیو کمبود شد یمیاقل  راتییبا توجه به تغ رسدیکه به نظر م باشدیم

در کشتور در   ریت اخ یسالها یکه ط یاقدامات خوب رغمیالزم باشد. عل هیفاقد توج یاقتصاد و  یکشور،  از نظر فن

 بیست  یهتا  عملکترد بتاغ   زانیت گرفته است، همچنان مصور یشیرو هیپابا استفاده از  بیس هایتوسعه باغ  نهیزم

  . باشدیم نیپا  اریمحصول بس نیا لیکشور نسبت به پتانس

در هکتتار   تتن   88بتا   شیمربوط به کشتور اتتر   7119در جهان در سال  بیعملکرد س نیحال حاضر باالتر در

 هیبوده وکمتر از پا یکشور سنت  نیا بیس هایکشت باغ یها ستمیدهد در گکشته س یها نشان م یباشد. بررسیم

باغ  تیریکشت و بهبود مد یها ستمیبا اصالح س است و به مرور  شدهیو ارقام پرمحصول استفاده م یشیرو یها

  دهند.   شیتوانستند عملکرد در واحد سطح را افزا

و بتا استتفاده     یباشد که  به صورت سنت یسال م 81موجود در کشور حدود  بیس هایعمر عمده باغ متوسط

باشتد کته    ینتاق  مت   افتته ی رییتغ   یو محور مرکز یغالب در آنها جام یتیاحداث شده اند. فرم ترب یبکر هیاز پا

نتدارد. فواصتل کاشتت بته طتور       یولقابتل قبت    هیت در کشور، توج دیباتوجه به شدت نور و طول زمان تابش خورش

با استفاده  بیس هایشده است. اغلب باغ جادیا یکرت یاریآب کاشت  به صورت مخلوط و  ستمیمتر و س 8متوسط 

 نیانگیت م یطیشترا  نیشده اند. تحت چن جادیا یاز ارقام بوم یو تعداد محدود شزیدل و گلدن  شزیاز دو رقم رد دل

بتا وجتود    گتر ید ی. از طرفت باشتد یمت  تتر نییپتا  بیکننتده ست   دیت عمتده تول  یرهاهکتار نسبت به کشو عملکرد در 

هماننتد   نیباشد. بنتابرا  یمواجه م دیشد تیبا محدود رکشتیآب و خاک مناسب،  توسعه سطح زدر  تیمحدود 

 استیس نیگزیعملکرد در واحد سطح جا  شیافزا استیس ستباییدر جهان م بیس دیتول شرویپ یکشورها ریسا

واحد سطح حدود تا به عملکرد باال در  یابیراستا جهت دست  نیدر ا یکشت گردد. اقدام اساس ریسطح ز شیافزا

 هایبه باغ 7درجه  هایباغ لیاصالح و تبد یبرا یاصول فن یریو بکارگ یزریبرنامه مستلزم  یفعل تیبرابر وضع 7

  . باشدیمدرن م یاهبا باغ 3درجه  هایباغ ینیگزیجا نیهمچن و  1درجه 

 

 بیس یراقتصادیغ هایباغ ینیگزیجا

و  میتترم  امکتان   یبته بتاغ   اتیت بتوده و بتا بهبتود عمل    یاقتصتاد  یباردهکه فاقد  بیس یمسن و سنت هایباغ در

 نتد یفرآ نیبود. ا میخواه دیجد  هایمسن با باغ هایباغ ینیگزیبه جا رینباشد، ناگز بینمودن درختان س یاقتصاد
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کاشتت انجتام خواهتد     یهتا  فیدرختان در فواصل رد و تناوب کاشت  یاهپزشکیاصول گ تیو با رعا جیبه تدر

ضتوابط مربوطته  بتا     تیت و رعا یاراضت  یشروع و پت  از آمتاده ستاز     ریدرختان کم بار و پ یجید. حکف تدرش

  مدرن خواهد شد. هایاقدام به احداث باغ دیجد یها  هیارقام وپا بیاستفاده از ترک

باشتد.  میوه متی   متراکم در تمام درختان  هایباغبانی در کشورهای پیشرفته حرکت بسوی احداث باغ سیاست

که بصورت متراکم کشت گردیده  درخت سیب با توجه به اصالح پایه های پاکوتاه جزء اولین درختان میوه بوده 

متراکم با  هایوجود دارد. باغ ایمختلف سیب کاری دن پاکوتاه در مناطق  هایو هم اکنون نیز در مقیاس وسی  باغ

ندارد عملکرد باال و هزینه داشت کمتری دارنتد،  زیترا تمتام    استا هایباغ توجه به کاهش اندازه درختان نسبت به 

برداشت به آسانی و بطور مؤثر در آنها صورت گرفته و تعتداد زیتادی درختت در هکتتار قابتل       عملیات داشت و 

نیمه پاکوتاه کننتده   پاکوتاه و  یشیمتراکم استفاده از پایه های رو هایدراحداث باغ مدهپرورش است. شاخ  ع 

دسترس  باغداران قرار دارنتد. عتالوه بتر     شده و در  دیتول وهیدرختان م شتریه امروزه به فراوانی در مورد باست ک

-یمت  لیبه شرح ذ ردکهیقرار گ رمدنظ یستیبا یم بیمدرن س یها احداث باغ یبرا  زین  یگرید  یآن فاکتورها

  باشد:

 

 بیس ازیمورد ن یمیاقل طیشرا

دارنتد و   ازیت مناستب ن  ستیز  طیرشد و پرورش به مح یو موجودات زنده برا اهانیگ ریمانند سا وهیم درختان

 یمت یباشتد لتکا از نظتر اقل    یمت  ریعوامل متعدد متغ بر حسب  نیدر سرتاسر کره زم یطیمح طیشرا نکهیبا توجه به ا

توانتد در   یمت آن نوع باشد  یصفات ذات باکه متناسب  یطیدر مح متفاوت بوده و هر نوع درخت فقط  زیدرختان ن

 یکته بتوانتد بتارده    بیست  ژهیو بتو  وهیت احداث بتاغ م  یموضوع برا نیمهمتر نیبنابرا . دیرشد و نمو نما طیآن مح

که بتا   آب و هوا، خاک و آب آن منطقه بوده  م،یاقل یعنیپرورش  طیداشته باشد شناخت مح یتجارت و  یاقتصاد

تتا مواجته بتا     میدهت  و رقتم مناستب آن منطقته را پترورش      نوع میتوان یهر منطقه م در یمیاقل طیشرا نیشناخت ا

 بیپترورش درختتان ست    طیو محت   میاقلت  نیی.در تعمینشو انینشده و دچار خسارت و ز یعیخطرات و صدمات طب

نکات  ریو سا ای، ارتفاع از سطح در ییایعرض جغراف دخالت دارند که عالوه بر آب و هوا، خاک،  یادیعوامل ز

مورد توجه  قاًیدق یستیبا بیس هایاحداث باغ یبرا ییایو عرض جغراف  ایود.ارتفاع از سطح درتوان ذکر نم یرا م

 بیست  وهیم تیفیدرختان، ک یتر و مناطق کم ارتفاع و گرم ضمن رشد ناکاف یجنوب یمدارها در  رای. زردیقرار گ

ها و  نهیباالرفتن هز و  ادتریز موجب خسارت شتریب ینموده و آفات و حشرات با زاد و ولد و نسل ها دایکاهش پ 

  آمدن درآمد خواهند شد. نیپا 

مناطق سرد معتدله کته در هتر    در  یعیبطور طب نیباشد. بنابرا یاز درختان خزان کننده م بیس نکهیتوجه به ا با

 باشتد. عترض   یدرجه م 91 یال 31 ییایجغراف مناطق از عرض  نیشود که ا یکاشته م یو جنوب یشمال مکرهیدو ن
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 هیت باشتد نتور بتا زاو    شتتر یب ییایت هر چه عرض جغراف رایبوده ز موثر  اریمقدار حرارت و نور بس یبر رو ییایجغراف

  .ابدی یکاهش م یافتینور و حرارت در زانیم  نیو بنابرا دهیتاب نیبه سطح زم یکمتر

حترارت   یکنترل ما رو  کشت انواع درختان بوده و یکننده برا نییعامل تع نیحرارت مهمتر نکهیتوجه به ا با

کشت شده  بیس وهیباشد. م یبرخوردار م  یا ژهیو تیعامل از اهم نیباشد لکا توجه به ا یمحدود م اریبس طیمح

تر و آبدارتر با طعم و مزه و  فیبافت لط یراعوامل دا ریسا باالتر به شرط مناسب بودن  ییایجغراف یدر عرض ها

  تر خواهند داشت. نیپا  ییایافجغر یعرض ها نسبت به  یباالتر تیفیک

متدارات   لهیاستوا که به وست  فاصله از خط  یدوعامل اصل ریهر منطقه تحت تاث یآب و هوا  طیشرا یکل بطور

بته   یکیعوامل مانند نزد ریسا ریعامل تحت تاث دو  نیشود که ا یم نییتع ایشود و ارتفاع از سطح در یمشخ  م

 مایکروکلیم طیکند که شرا یم دایپ یراتییتغ بادهادر پناه بودن از   ایدر معرض و  ایو رودخانه و  اچهیدر ایو  ایدر

و  هیت منتاطق کوهپا  یهتوا  یا یت جغراف یاز نظتر متدارها   یمستاو  طیاست که در شترا   یعیآورند. طب یرا بوجود م

رشد و  در  یمنف ایتواند اثر مثبت  یم زین نیزم بیباشد.ش یپست م یو اراض یسردتر از مناطق جلگه ا ارتفاعات، 

 یکننتد ولت   یمت  افتت یدر را  دیرو به جنوب حداکثر نور خورش یها بیش رایداشته باشد. ز بیپرورش درختان س

سترد و   یهوا ینیسنگ لیبه دل ریمناطق سردس  یها یرو به شمال حالت عک  دارد. در دره ها و گود یها بیش

 طیشترا  ریسا بودنبا مناسب  یطور کلب خواهند بود. ررتیپک بیآس از سرما  بینشست آن در سطح باغ درختان س

متتر بته بتاال و     1711از  بیست  یبترا  ایت ارتفاع مناستب از ستطح در   بیپرورش درختان س و نکات جهت کشت و 

کشتت   بته   تتوان یمت  باشتد یکه طول دوره رشد و نمو کوتاه م یباشد.در مناطق یمتر م 1811تا  1911  آن  نیبهتر

  سبتا زودرس اقدام نمود.ارقام تابستانه و ن

استراحت کامل در زمستتان و    یرا تحمل نموده و برا گرادی+ درجه سانت38درجه تا  -31کالً از  بیس درختان

در طتول   ادیحرارت ز دارند. ازین گرادیدرجه سانت + 2کمتر از  یساعت سرما 1911تا  811به  ازیشکستن خواب ن

 نیآورد و بته همت   یمت  نیرا پتا   یدیتول هایوهیم تیفینامطلوب داشته و ک  رایبس ریدر تابستان تاث وهیدوران رشد م

 یباشند.عالوه بر سترماها  یو زمستانه مناسب نم ررسید یبهایس ژهیو بو بیپرورش س یبرا گرم  هایجلگه لیدل

ل درختتان  هرحتا  توجه کامل نمود. اما بته   یبایست زیبهاره ن ررسید یبه سرماها بیکشت درختان س یزمستان برا 

تابستتانه و شتدت تتابش نتور      مرتفت  هستتند.حرارت مناستب     یهتا  هیت ستردتر و کوهپا  ینیازمند آب و هوا بیس

رشتد   یباشتد. حترارت مناستب بترا     یمت  وهیم و رشد  بیاحداث باغ س یاز عوامل مهم در هر منطقه برا دیخورش

نتور   ابششود. در اثتر شتدت تت    یتوقف مدرجه م 9کمتر از  گراد بوده و در  یدرجه سانت 71تا  71 بیدرختان س

هتوا   وهیت م دنیشوند و برعک  در صورتی که در زمتان رست   یم یسوختگ دچار آفتاب  بیس یها وهیم دیخورش

 یهوا در زمان گتل و سترد   ادیخواهند ماند.رطوبت ز یها رنگ نگرفته و کمرنگ باق بیس و مه آلود باشد  یابر
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 ،یشن یخاکها  بیباشند.درختان س یم گریاز عوامل محدود کننده دمکرر تگرگ  یاز حد هوا و بارش ها  شیب

 یتر یو طوالن شتریب یعمر بارده خاکها از  نیرا دوست داشته و در ا یدیبه اس لیما ایو  یخنث  pH با  قیعم یرس

 طیمحت  طیبه شترا  یشتریب تیحساس وهیدرختان م ریسا نسبت به  بیدرختان س یبرخوردار خواهند بود.به طور کل

  دارند. ستیز

 ،یآب در حد الزم و کتاف  به  یبه امکان دسترس توانیم رندیمورد توجه قرار گ ستباییکه م یموارد ریسا از

بته ستردخانه و    یبه بتازار فتروش، دسترست     یکیبه جاده، نزد یدر تحت االرض، دسترس ژهینوع و بافت خاک بو

 نمود. اشاره  یوجود کارگران محل ،یلیتبد  یکارخانجات صنا

 یهتا  هیت پا آمده است. بتا توجته بته تنتوع ارقتام و       1شماره   در جدول بیس یطیو مح یمیاقل یازهایخالصه ن

و رقم به  هیپا حیانتخاب صح نمود و و با  بیاقدام به کشت س توانیاز مناطق م یاریدر بس اید در دنوموج یتجار

  .افتیدست  یعملکرد مطلوب و اقتصاد

 

 هیانتخاب پا

قرار دارد، وزارت جهاد کشاورزی در برنامه  رانیبه صورت متراکم در ا بیس هایتوسعه باغ نکهیه اب نظر

منظور   نیا که به  ایهیپا نیاستفاده نمود. مهمتر کنندیالقاء م وندکیکه رشد کم را به پ ییها هیاز پا  دیبا  نیبنابرا

اشاره    M9  هیتوان به پا یم اند  تهتفاده قرار گرفمورد اس بیکننده س دیمهم تول یدر کشورها  یو در سطح وس

  نمود.
 M9    یشیرو هیپا

تراکم کشت تا    شیافزا تیدارد و با توجه به رشد کم آن قابل یمناسب یسازگار یداربست ستمیس یبرا هیپا نیا

 دیت تول  یها وهیشد. مخواهد  هکتار  عملکرد در هر  شیموجب افزا جهیاصله در هر هکتار را دارد که در نت 1111

خوب  اریبس هیپا نیا نیا یرو وهیم یرگیرنگ و  بوده و مناسب  کنواختیاندازه  یدارا هیپا نیشده با استفاده از ا

  .(1)شکل  مناسب دارد یخاکها سازگار با انواع  کم است.  زیپاجوش ن دیتول زانیاست. م
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 (Apple)ی محصول سیبمشخصات و محدوده نیازهای محیطی و اقلیم -1جدول 

 Malus pumilaگونه:   Malusجن :     Rosaceaeخانواده:  

 واحد حدود مناسب فاکتور

 هواشناسی و اقلیم

 زمستان سرد، تابستان معتدل با شبهای خنک اقلیم

 درجه سانتیگراد 38 حداکثر دمای مطلق

 درجه سانتیگراد -38 حداقل دمای مطلق

 درجه سانتیگراد -3 غنچهدمای خطرناک در زمان 

 درجه سانتیگراد -8/1 دمای خطرناک در زمان تمام گل

 درجه سانتیگراد -1 دمای خطرناک در زمان تشکیل میوه

 _ 3811 جم  دماهای بیش از صفر

 درجه سانتیگراد 71-71 میانگین دما در طول دوره رشد

 لوک  38111-11111 شدت تابش

 میلیمتر 211-811 کشت دیمبارندگی ساالنه برای 

 درصد 91-21 متوسط درصد رطوبت نسبی

 موقعیت محل

 درجه 38-88 عرض جغرافیایی

 درصد 8-71 درصد شیب

 متر 1111-7811 ارتفاع از سطح دریا

 خاک

 رسی با مواد هوموسی با زهکش خوب-آبرفتی لوم بافت خاک

 میلی موس بر سانتیمتر 2/1 هدایت الکتریکی خاک

 _ 8/9-8/2 اسیدیته خاک

 متر 8/1-7 حداقل عمق خاک

 درصد 1-8 درصد آهک

 درصد 11تا درصد گچ

 آب

 متر مکعب 8111-9111 ای(  نیاز آبی ساالنه )آبیاری قطره

  8/9-8/2 اسیدیته آب آبیاری

 میلی موس بر سانتیمتر 1/1 هدایت الکتریکی آب آبیاری

 لیترمیلی گرم در  28/1-1 میزان بر

 فیزیولوژی رشد

 روز 21-181 طول دوره رشد از گل تا برداشت

 ساعت 811-1911 نیاز سرمایی ساالنه

 سال 8-9 زمان کاشت تا باردهی

 سال 38-18 عمر اقتصادی )باغ استاندارد(

 اکثر ارقام خود نابارور وضعیت تلقیح

 کندو در هکتار( 8-7زنبورعسل ) عامل گرده افشانی

 مقاوم به سرمای سخت زمستان مت هامقاو

 نیاز به ارقام گرده زای مناسب های دنیا،  گلها دوجنسی کامل، دارای بیشترین سطح زیر کشت میوه توضیحات
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  M9 پاکوتاه  هیپا یرو بیدرختان س -1شکل  

 ستتم یس   M9  هیت اپ یو استفاده مناستب از نهتاده هتا رو    وهیمناسب م تیفیبه عملکرد باال و ک یهدف دسترس با

     (.7)شکل     ردگییمورد استفاده قرار م   (Tall spindle)  بلند   ندلیاسپ تیترب

 
بلند ندلیفرم اسپ -7 شکل  

  بلند   ندلیاسپ تیترب ستمیس

. را دارد ییکتارآ   نیشتریب   (Tall spindle)  بلند  ندلیاسپ تیترب ستمیس ،و تراکم کشت باال هیتوجه به نوع پا با

  عبارتند از: سمیس نیا یایدارد. مزا یدرخت هماهنگ یعیبا رشد طب ستمیس نیا

 عملکرد باال  - 

 باال یسودده  - 

  باردهنده( یمداوم شاخه ها ی)نوساز یبارده یعمر باال  - 

 یریادگیسهولت در اجرا و   - 

 در زمان احداث باغ تیترب یبرا نهیحداقل هز  - 
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  )خم کردن شاخه و بستن( یت به منظور باردهدرخ یعیکنترل رشد طب  - 

 ونیزاسیمکان ستمیسازگار با س  - 

 دیتول نهیکاهش هز  - 

  : Tall spindle  ستمیس مشخصات

 متر 3.7*1.8فاصله کشت   - 

 اصله 3919تعداد درخت در هر هکتار:   - 

  M9 مورد استفاده:  هینوع پا  - 

  شاخه( 18تا  11 ی)دارا نهال مورد استفاده: نهال شاخه دار  - 

  (.شودیانجام نم یحداقل هرس در زمان کشت )سربردار  - 

  .شوندیبسته م یبارده کیتحر یشاخه برا  - 

درختت در   در هتر   وهیت تعتداد م  تیترب ستمیمناسب س یصورت کشت نهال با مشخصات ذکر شده و اجرا در

عدد خواهتد   111هر درخت  در  وهیسال چهارم تعداد م عدد و در 91تا  81عدد، در سال سوم  71تا  18سال دوم 

 دیرس تن در هر هکتار خواهد  81عملکرد در سال چهارم به  زانیبود. م

شده و نور  ینوساز  یاست که به طور مرتب سطح بارده یکامل، ضرور یباغ به بارده دنیرس دنیاز رس پ 

  شود. یباال م تیفیبه طور مناسب به نقاط بارده برسد که موجب عملکرد و ک

 M9های سیب متراکم روی پایه میزان عملکرد باغ -7جدول 

 پنجم و بعد از آن چهارم سوم دوم اول سال

 81 91 38 11 - عملکرد )تن در هکتار(

 

    M7 رویشی سیب پایه

معتروف   نیدوست  و    VII،EM7  یکه به نام هتا  نگیمال یها هیپا هیاول یاست از سر ایپاکوتاه کننده مهین هیپا

درصتد بزرگتتر از    31بوده و حدود   یدرصد اندازه درختان بکر 91تا M7  81    هیپا یباشد. اندازه درختان رو یم

ارقام  نکهیاست، مگر ا یاز اندازه قو شیپرتراکم ب یاه کشت یبرا یبه طور کل هیپا نیباشد. ا یم M26   درختان 

سال گکشته در  31است که در طول  یشیرو هیپا نیتر  یوس   M7   . شود وندیپ آن  یرو شزیچون گلدن دل یفیضع

آب و  طیاز انتواع ختاک و شترا    یعیپر محصول بوده و در گستتره وست   هیپا نیکشت شده است. ا  کایکشور آمر

 یبارشیعملکرد و پ  ییشود.کارا یم ریتکث یبه آسان یکپه ا دنیبه روش خوابان هیپا نیباشد. ا یسازگار م ییهوا 

حستاس استت.    بیس ینسبت به شته موم  هیپا نیباشد. ا یم   M9  لیپا کوتاه کننده از قب یها هیپا ریآن کمتر از سا



 بیس یهاو اصالح باغ ینیگزیدستورالعمل جا

 

 

13 
 

 نیت باشتد. مقاومتت ا   یمقاومت آن در مزرعه متوسط م  یول باشد،  یطوقه م یدگیحساس به پوس هیپا نیاگرچه ا

شتود و از   یزمستانه مقاوم محستوب نمت   یابر سرمااگر چه در بر M7   است.  آتشک متوسط  یمارینسبت به ب هیپا

مقاوم بوده استت. در منتاطق بتاد     یبه اندازه کاف بیمناطق پرورش س شتریدر ب یباشد، ول یم    M9 به  هینظر شب نیا

شتود   یمت  هیتوصت   یطیشرا نیخوابند. در چن یم نیزم یرو نیمحصول سنگ دیدر اثر تول شتریب M7   درختان   ز،یخ

  بسته شود. میق به  یمتر یسانت 91تنه درخت تا ارتفاع حدود  نییاول قسمت پا یدر سال ها

 

  (  M7) ،MM106  ،MM111 پابلند و پابلند  مهین هایهیبر پا بیدرختان س تیترب فرم

 متر7/3-9/1ارتفاع درخت  -

 متر 3-8/7فاصله درختان از هم  -

  1فاصله بین ردیف ها  -

  911تراکم درخت در هکتار -

  شود(.  یاستفاده م میاستقرار درخت در خاک از ق یاول برا انیه قیم ندارد)فقط در سالنیاز ب -

  سالگی )پایین( 7-1محصول مورد انتظار در -

  محور مرکزی به هرس سالیانه نیاز دارد. -

 رایت شتود ز  انجتام   یستت یبا ینمت  یو محتور مرکتز   یجانب یاسپور کوتاه نمودن شاخه ها ریدر ارقام غ -

 یمحور مرکتز  ییجابجا و  یجانب یاندازد و فقط باز نمودن شاخه ها یم رین را به تاخدرختا یبارده

  (.3)شکل   ردیگ یسه سال اول انجام م یدر ط فیشاخه ضع کیبا 

 

 افتهیرییتغ یمحور مرکز تیروش ترب  

  :ردگییصورت م ریمراحل ز یط تیروش ترب نیا یاجرا

  کنند. یم یسربردار یرمتیسانت91هنگام کاشت، نهال را از ارتفاع -

  بندند.   یدرجه باز نموده و به تنه م 91 هیرا تا زاو یجانب یشاخه ها یشیدر طول فصل رو -

با فاصله حدود  شاخه  8 یال 1و  نیگزیجا یشاخه را به عنوان محور مرکز کیدر زمستان همان سال  -

 یشتاخه هتا را حتکف مت     هیقب انتخاب و  یهم در جهات مختلف به عنوان اسکلت اصل مترازیسانت 18

  کنند.

را تا حتد   یفرع  یشاخه را در جهت باد غالب منطقه انتخاب و شاخه ها نیتر نییپا زیدر مناطق باد خ -

  کنند. یممکن کوتاه م
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مجتددا ستر    را  نیگزیحتکف نمتوده و محتور جتا     یبا محور اصتل  بیرق یزمستان سال دوم شاخه ها -

  .کنندیم یبردار

دست نختورده    یانجام شود و محور مرکز دی)تنک کردن( با فیخف اریهرس بساز سال سوم به بعد  -

  درخت کنترل شود.  یشیشده و رشد رو لیآن تشک یبارده بر رو یبماند تا اسپورها یباق

-یمت  ریدرختان را به تاخ ینموده و بارور کیدرختان را تحر یشیدوران رشد رو نیدر ا ادیهرس ز -

     اندازد.

 
  M7 یشیرو هیبر پا بیمناسب ارقام س یر و باردهاستقرا -3شکل

 

رشد کرده  یجانب یانشعاب ها و  یمحور مرکز کی(، با سم یدرخت کر هیشکل ) شب یهرم دیجد درختان

  . ابدی یدرخت کاهش م یبه طرف باال نییانشعاب ها از پا  نیباشندکه طول ا ی، م یمحور مرکز نیا یبررو

. در موقت  کاشتت نهتال،    ابدی کاهش  دیبا یجانب یانشعاب ها یشیقدرت رو ،یقو یمحور مرکز جادیا یبرا

کم نسبت  هیباال رونده، با زاو یانشعاب ها یادیز یرشد تعداد موجب  یمتر یسانت 91تا 81در ارتفاع  یسربردار

بتاز   یآورنتد. بترا    یبته وجتود مت    را دیت جد یمحور مرکز یباال  یجانب یشود که انشعاب ها یم  یبه محور اصل

-یمتر مت  یسانت 18تا  8/2که طول آنها به  یوقت انشعاب ها به تنه،  نیو اتصال محکم ا یجانب ینمودن انشعاب ها

شود.  یفصل رشد م نیدر طول اول یمحور مرکز تیعمل موجب تقو نی. اندینما  یلباس استفاده م رهیرسد، از گ

فصتل   یدرجه) نسبت به تنه( طت   91تا   18نها را تا آ ،یجانب یانشعاب ها یبعض یشیقدرت رو شتریکاهش ب یبرا 
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 یمتریستانت  91تتا   18 یچتوب  یعمتل از شتاخه بتازکن هتا     نیت ا  یدارند. برا یدوم خواب درخت بازنگه م ایاول 

از   یضت بتاز نمتود و بع   دیت را با یجتانب  یانشتعاب هتا   ی، تمام یمحور مرکز یرگیحفظ چ  یشود. برا یاستفاده م

  شود.   یریآنها جلوگ یدوباره بازشوند تا از رشد عمود دیبا زین یمیقد یانشعاب ها

انشعاب ها باعث کاهش رشد  و بازکردن  ندیآ یبوجود م یجانب یشکل با بازکردن انشعاب ها یهرم درختان

و  یجتانب  یانشتعاب هتا   دیو تول شیرا افزا یده وهیاسپور و م  دیشود. بازکردن انشعاب ها تول یم زیآنها ن یشیرو

  یشود ،توز ادیز  یلیخ یمحور اصل یوشده ر ینگهدار یدهد. اگر تعداد انشعاب ها یکاهش م را  یشید رورش

بته کتار    یفیرد یمتشکل از انشعاب ها  یستمیس مسئله،  نیحل ا ینورداخل تاج را دچار مشکل خواهد کرد. برا

 یستانت  91تتا   28به اندازه  یا، فاصله اانشعاب ه یبعد فیو رد یاصل یانشعاب ها  نیتر نیپا  نیشود. ب یبرده م

 یمتتر در نظتر گرفتته مت     یستانت   91بدون انشعاب به اندازه  یو سوم انشعاب ها فاصله ا مدو یها فیرد نیمتر ، ب 

را  یو محتور مرکتز   یجانب یشاخه ها دینبا تیاسم یگران گلدن،  ،یفوج ریاسپور نظ ری(. در ارقام غ1شود)شکل

 نیگزیجتا   فیشتاخه ضتع   کیت را تا سه سال اول با  یبلکه فقط محور مرکز م،ییتاه نماکو در طول فصل زمستان 

 (.1)شکل  تا درخت زود به بار برود میکنیم

و    M7 مثتل   یقتو  یشت یرو  یهتا  هیت و پا یبتکر  یها هیشامل پا ،یتیترب ستمیس نیا یمورد استفاده برا یها هیپا

 MM111    ، MM106   1/7×  8/1و فاصتله کاشتت درختتان     پیارقام اسپور تا اختصاصاً مورد استفاده  بیارقام س 

  شود.  یدر نظر گرفته م

 
 یمحور مرکز یتیترب ستمیس -1شکل
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 رقم انتخاب

انتخاب رقم  یبرا . باشدیدر احداث باغ م تیو بازار فروش هر منطقه رمز موفق میاقل یرقم مناسب برا انتخاب

در مقابتل   تیمقاومتت و حساست   بتازار فتروش،    ،یمت یاقل طیبا شرا یزگارهمچون سا یبه عوامل ستباییمناسب م

 یمت  بیست  هتای . معمتوال در احتداث بتاغ   شتت دا فروش و ... توجه  متیق ،افشانیها، زمان برداشت، گردهیماریب

درصتتد بتته ارقتتام   31)تابستتتانه( ورسانیتتدرصتتد بتته ارقتتام م   71(، زهیی)پتتاررسیدرصتتد بتته ارقتتام د  81 یستتتیبا

  .ابدینوبرانه( اختصاص زودرس)

 یبترا  ریت ارقتام ز  و برداشت و شتدت نتور    دنیطول دوره رشد، زمان رس ژهیمنطقه به و یمیاقل طیتطابق شرا با

  اند.کشت در نظر گرفته شده
 

 بیس یازارقام تجارت یبرخ اتیخصوص

 یمت  لیت شرح ذ به  دابنی یپرورش م رانیکه در حال حاضر در اکثر کشورها و ا بیس یارقام تجارت نیتر مهم

  باشند:

 

 رقم گالب

  سیب های معطر تابستانه  دارای میوه های

کوچک، پوست میوه نازک به رنگ کرم با رگه های 

 قرمز،دم میوه بلند وزودرس هستند.

  درختان پر رشد با شاخه های عمودی و نارنجی

 رنگ

  دارای سال آوری زیاد و مخصوص مناطق

 ییالقی با نور فراوان

 س به کنهخیلی حسا 

 .انبارمانی پایین میوه و حساس به حمل و نقل 

 

 میوه رقم گالب -8شکل 



 بیس یهاو اصالح باغ ینیگزیدستورالعمل جا

 

 

17 
 

 رقم گلدن دلیشز

   1911معرفی  در سال  

  ،مبداء:آمریکا 

  ،پوست میوه صاف وزرد،گوشت  میوه بلند و کشیده

میوه سفید مایل به زرد و در موق  رسیدن کامل زرد 

می یکدست می شود. لطیف و آبدار،معطر،شیرین ک

 مایل به ترش است.

 های داشته و در سردخانه خاصیت انباری خوبی

ماه نگهداری می شود. میوه به زنگار  9مجهز تا 

در بعضی سال ها و شرایط زنگار زده  حساس بوده و

 می شود.

 

 
 میوه رقم گلدن دلیشز -9شکل 

 Pink ladyرقم 

  1988معرفی در سال 

 مبدا: استرالیا 

 والدینGolden Dlicious× Lady williams 

  ،طعم  بافت میوه سفت، رنگ میوه صورتی جکاب

میوه ترش کمی شیرین و خاص،شکل میوه بیضی، 

رنگ میوه  صورتی جکاب، رنگ زمینه سبز نیاز به 

 دوره رشد طوالنی وآب وهوایی گرم دارد. 

 در کشورهای استرالیا، نیوزیلند در حال حاضر 

ت شده در سطح وسی  کش 1991وآمریکا در دهه 

 است. در شرایط دماوند خیلی دیررس است.

 

 

 میوه رقم پینک لیدی -2شکل 
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 Fujiرقم 

  1997معرفی در سال 

 مبدا ژاپن 

 والدین : Ralls Janet×Delicious 

  ،رشد درخت متوسط تا قوی، اندازه میوه متوسط

رنگ میوه قرمز کدر، رنگ زمینه سبزرنگ گوشت 

 ی، شکل میوه گرد تا مخروطمیوه سفید

  تاریخ برداشت اواخر مهر، انبارمانی خوب، کیفیت

میوه خیلی خوب، برای رسیدن  میوه نیاز به دوره 

رشد طوالنی دارد. حساس به عارضه آب گزیدگی، 

 بیماری آتشک وسفیدک پودری

 
 میوه رقم فوجی -8شکل 

 GALAرقم 

   1998معرفی در سال 

 لندمبدا نیوزی 

    والدینKidds orange Red×  Golden  Delicious  

 رنگ میوه در ابتدا رگه های نارنجی روی زمینه زرد 

 و در مرحله رسیدکی قرمز پر رنگ 

   ماه، طعم شیرین، نیاز به آب  1انبارمانی حدود

 .وهوای گرم برای رشد خوب دارد

 

 میوه رقم گاال -9شکل 

 JonaGoldرقم 

  1998فی در سال معر 

 مبدا آمریکا 

 والدین ×Jonathan  Golden  Delicious 

 رنگ  میوه نارنجی، طعم شیرین، تابستان های گرم و 

خشک و پا یز سرد طعم میوه را بهتر می کند.  

زمان برداشت مهر ماه، انبار  کیفیت خوراکی خوب ،

 مانی خوب

 

 میوه رقم جاناگلد -11شکل 
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 Granny Smithرقم 

   1898معرفی در سال 

 مبدا استرالیا 

  ،رنگ میوه سبز، طعم ترش،نهال بکری تصادفی 

آبدار و ترد، روزهای گرم و شب های خنک در 

 تابستان طعم میوه را بهترو ترد می کند.

  مقاوم به سرمای زمستانه ولی حساس به سرمای

  زودرس پاییزه، دیررس، انبارمانی خوب

 اسمیتمیوه رقم گرانی -11شکل 

 Braeburnرقم 

  1987سال معرفی 

 مبدا نیوزیلند 

 نوالدیGranny Smith× Lady Hamilton  

 معطر وآبدار، رنگ میوه نارنجی  ،ترش -طعم شیرین

 تا قرمز، رنگ زمینه زرد، بافت میوه سفت، دیر رس

 انبارمانی خوب، حساس به آتشک و عارضه اسکالد  

 میوه رقم برابرن -17شکل 

 رد دلیشزرقم 

  1821سال معرفی  

 مبداءآن کشورآمریکا 

 تا درشت با رنگ قرمز و در  اندازه میوه متوسط

بعضی کلونها قرمز مخطط،گوشت سفید و موق  

 رسیدن زرد رنگ می شود. 

  بافت سفت و آبدار، شیرین با اسیدیته کم ،اندکی

معطر و طعم خاص، اگر مدت زیادی در سردخانه 

 بماند بافت گوشت آردی می شود.
 

 میوه رقم رددلیشز -13شکل 
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 سیبزمان رسیدن ارقام  -3جدول 

 ارقام سیب
Augost September Octobr 

                                      Gala                   

                                      Jonagold                   

                   Golden  delicious                   

                   Red delicious                   

Braeburn                   

Granny Smith                   

Fuji                   

Pink lady                   

 

 بیدر ارقام س یگرده افشان تیوضع

مناستب در   گترده افشتان    نیبه تتام  ازین یمحصول کاف دیجهت تول  بیتوجه به خود ناسازگار بودن ارقام س با

مشتخ  شتده    بیدر ست  یافشان ارقام سازگار و ناسازگار جهت دگرگرده  ریدر جدول ز باشد. یم بیس هایباغ

  است.
 وضعیت سازگاری  گرده افشانی ارقام تجارتی سیب -1جدول
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 بیس یسنت هایباغ اصالح

باشتند.   یمت  برختوردار   یعمتر بتاال    نیانگیاحداث شده و از م یدر کشور به صورت سنت بیس هایباغ اغلب

بهتره   نییدر درجات پتا  یاقتصاد بوده و به لحاظ  نییپا هاییباغ نیمصرف آب در چن ییعملکرد و کارا نیانگیم

مد نظر  یستیبا یم لیذ یتیریموارد مد یداقتصا بیس  هایبه باغ هاییباغ نیچن لیتبد ی. برارندیگ یقرار م یور

  :ردیقرار گ

 

 بیس هایدر باغ یاریآب ستمیبهبود س-1 

آب  یور و بهتره   ابتد ی یمصترف آب در هکتتار کتاهش مت     یقطتره ا  یاریت به آب یسنت یاریآب ستمیس رییتغ با

  شود:  یاستفاده م لیاز فرمول ذ هاآب در باغ یمحاسبه بهره ور ی. براابدی یم شیافزا

 
مصترف آب در   زانیت م و بتا محاستبه   باشد  یتن در هکتار م 2/18حدود  بیس هایباغ دیتول نیانگیم رانیا در

کته   یدر صتورت  رسد. یواحد م  82/1به  مصرف آب   ییباشد. کارا یهزار متر مکعب در هکتار م11هکتار که 

عملکترد در هکتتار و استتفاده از     شیافزا متراکم و هایباغ مصرف آب با احداث  ییکارا شرفتهیپ یدر کشورها

  دارند. رانینسبت به ا یباالتر اریبس ییش مصرف آب،کاراکاه تحت فشار همراه با  یاریآب ستمیس

 یزیرهیپا شهیر  ستمیاز س یفقط قسمت یرطوبت برا یمنب  دا م کی نیتام هیبراساس نظر  یقطره ا یاریآب در

کننتد بته طتور     یموجود را اصالح م  یمرسوم، که تنش رطوبت یاریآب یها ستمیروش برعک  س نیشده است. ا

تحت فشار  شهیر ستمیدرصد س 78آب را به حدود   یقطره ا یاریگردد. آب یهش تنش رطوبت مسبب کا وستهیپ

کنتد تتا رطوبتت     یم نیتام اهیهرگ یتعداد قطره چکان ها( در ساعت برا ) بسته به تریل 8/2تا  تریل 3کم و به مقدار 

  .(حفظ گردد  F.C )یمزرعه ا تیهرف یکیدر نزد اهیبه گ  کینزد هیخاک در ناح

 یانتدازه مستاو   قطره چکان هتا بته    هیاز کل ستیبا یم ستمیشود. س یداده م اهیقطره چکان ها به گ لهیبوس آب

 ستتم یدر نظتر گرفتت. س   دیت با ارتفتاع را   رییت از اصتطکاک و تغ  یمنظور، تلفات فشار ناشت  نیدهد به ا لیآب تحو

( ی)دستت یکیساعت تحت کنترل مکان کی لهیوس است که به  یبرق ریش ون،یلتراسیشامل پمپ،  ف یقطره ا یاریآب

عمده آب،  لولته    یتوز یبرا یکیپالست یها لنگیکننده فشار،  ش  میتنظ کیشود،  یاست فعال م یکیالکترون ای

 یاریت آب یایت باشتد. مزا  یرطوبت خاک م یریاندازه گ یبرا ومتریو تانس یانفراد یها کوچک، قطره چکان  یها

کنتترل آستان    ( 3 یتند و سنگالخ یدر دامنه ها کنواختی  ی( توز7مصرف آب  ( کاهش1عبارتند از :   یقطره ا

  (.یاریآب )کود  ییایمیش یکودها  ی( توز 8طوقه  یدگی( کنترل پوس1هرز  یتر علف ها
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از  متریسانت 11  عدد قطره چکان به فاصله حداقل  7 بیدرختان جوان س یمعموآلً برا بیمتراکم س یباغ ها در

 شیتوان تعداد قطره چکتان را افتزا    یکامل آنها م یسن درختان و بارده شیشود و با افزا یتفاده متنه درخت اس

  داد.

 هرز هایخاک و کنترل علف تیریمد -7 

بتاغ،  دو   بستتر   تیریمتد  یباشتد ولت   یهرز مت  یابتدا کنترل علف ها بیس یبستر در باغ ها تیریاز مد هدف

  دارند. یکیکنترل علف هرز، رابطه نزدشود که با  یشامل م زیرا ن گریهدف د

  مناسب خاک  هیو تهو یحفظ دانه بند قی( حفظ ساختمان خاک از طر1 

 آن شیفرسا از  یریو جلوگ یزیحاصلخ شیبهبود خاک و افزا یبرا یپوشش اهانی( امکان استفاده از گ7 

بته کتار بتردن     ( رهیت و غ یشخم ، علف زنت ) یکیمکان یروش ها لهیهرز، ممکن است به وس یعلف ها کنترل

  حاصل گردد.  شتریب ایاز دو روش  یبیترک ای یپوشش اهانیکشت گ  ،ییایمیش یعلف کش ها

 رایت ز .شود ینم استفاده  یپوشش اهانیخشک  از گ مهی( در مناطق خشک ونمی)د یاریبدون آب یکشت ها در

قابتل   یاحداث شده بتا منتاب  آبت     بیس یدر باغ ها یکنند ول یرقابت م بیجکب رطوبت با درختان س یآنها برا

و  شیاز فرسا یریجلوگ یبراتوان  یم  یآب کاف در صورت داشتن  ردیگ یصورت م یاریقبول که در آن ها آب

  هنگام مرطوب بودن خاک استفاده کرد. یحرکت ادوات باغ  یسخت برا ریو غ یبستر ارتجاع کی نیتام

 اهتان یعنتوان گ  خانواده بقوالت  به  اهانیگ ریو سا ونجهیشبدر،  به آن   تروژنین شیخاک و افزا تیتقو یبرا

 یها شهیرقابت با ر لیمدت به دل  نیها استقرار دارند و بعد از ا فیرد نیمعموال تا سال ششم و هفتم در ب یپوشش

در  یارزشتمند باشتد ولت    ییایمیکود شت  ینه هاینظرکاهش هز عمل ممکن است از  نیشوند.  ا یدرختان حکف م

قابتل   یشتده در هکتتار بته آستان     تیت تثب تتروژن یمقدار ن  یازته تشخ یکودها  ریاز سا یصورت استفاده همزمان

انداختته و بتا    ریمحصول را بته تتاخ   دنیممکن است رس ،یشیدر اواخر فصل رو ادیز یلیخ تروژنین . ستیکنترل ن

است کته جونتدگان     نیا گرید بیسازد. عزمستانه مستعد  خبندانیدر برابر صدمه  راآن  اهیکردن رشد گ یطوالن 

 نته یگرام ی، پوشش دا مت  نوزیلگوم ریغ  اهانیگ انیشوند. از م یم ادی)بقوالت( زنوزیلگوم یاهیگ یدر پوشش ها

 فیت رد یروهترز   یکنترل علف ها یبرا ی، ول(11)شکل  رود  یها به کار م فیرد نیشود اغلب ب یم دهیکه چ

 ییتتوان بته تنهتا    یرا م ییایمیش یشود. علف کش ها یاستفاده م ییایمیش  یادرختان(  از علف کش ه نیها  )ب

 یروش ها ریسا ای  ،یهمراه با شخم،علف زن یقیآنها اغلب به صورت تلف یبه کار برد، ول کنترل علف هرز  یبرا

 ییهتوا  یهااندام  رفتن  نیگراماکسون سبب از ب جملهاز  یتماس یشوند. علف کش ها یبه کار برده م یکیمکان 

  دهد. یکاهش م بیهرز شده و قدرت رقابت آنها را با درختان س یعلف ها
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 بستر باغ تیریمد -11شکل

 

هترز چنتد    یهتا  مبارزه با علتف   ی)رانداپ(  به طور عمده برا تیفوز یمثل گال کیستمیس یکش ها علف

تنه درختان جوان  یو برگ و حت که با شاخ  دارد یشتریبه توجه ب ازیداشته و هنگام استفاده ن یشتریب یساله کارا 

  تماس نداشته باشد.

و بتا   یکیمکان ها از روش  فیرد نیهرز ب یمبارزه با علف ها یمعموالً برا رانیدر ا بیمتراکم س یباغ ها در

هترز   یمبتارزه بتا علتف هتا     یبرا و گاهاً از علف کش  ندینما یهرز را حکف م یاستفاده از شخم زدن علف ها

  شود. یها استفاده م فیرد یرو

 

 بیس یسنت هایدر باغ هیتغذ ستمیبهبود س-3 

 یستت یبا یمحصتول مت    تیفیعمر درختان و بهبود ک شی، افزادیبه حداکثر تول دنیرس یبرا  ب،یس یباغ ها در

  درختان را به دقت مد نظر قرار داد.  هیتغک تیوضع

 

   بیدرختان س ییعناصر غذا ازین صیتشخ هایروش

 خاک هیزتج

(، عمتق   Hard  pan ختاک )   رینفتوذ ناپتک   یها هیال یاحتمال افتنیو  یخاک جهت بررس لی( مطالعه پروفالف

  خاک در اعما  مختلف(. هیآن ) تجز یزیخاک و حاصلخ    pH، دیخاک مف
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اک خت  هیت تجز  جی( با توجه به نتاییایمیو ش ی) با استفاده از کود دامیخاک کودده یزیحاصلخ اتی( عملب

استت.   بیکاشتت درختتان ست    و بتور قبتل از    میفسفر، پتاس لیخاک از قب ییعناصر غکا نیتام یبرا روش نیبهتر

   -ppm  181 (  فستفر،   ونیت لیدر م مت) قس ppm    71-17 خاک شامل  یفوقان یها هیاز عناصر فو  ال یمقدار کاف

بتودن   نییباشد. در صورت پا یم میزی( من ونیلیم ) قسمت در ppm    781-111 ،  می( پتاس ونیلی) قسمت در م 171

 یتن کتوددام  11 یال 31موجود به همراه حدود  ییایمیش یبا استفاده از کودها یستیبا یم عناصر فو  در خاک 

  نمود. هیتغکهکتار،خاک درختان  در 

 
  برگ  هیتجز

مقتدار   رایت ز باشتد   یمت  یرگت ب هیدرختان، استفاده از روش تجز یا هیتغک تیوضع یروش جهت بررس نیبهتر

 یبت یاست. ترک بیدرختان س  لهیبوس ییجکب عناصر غکا تیموجود در برگ منعک  کننده وضع ییعناصر غکا

  آنهاست.  یلیمتک هیتغک یبرا بیس درختان  یواقع ازین یایبرگ درختان،  گو هیخاک و تجز هیاز تجز
 

 از برگ بردارینمونه روش

بترگ در   ییغتکا  عناصتر   یستیبا یم وهیم یباال تیفیرشد و نمو درختان و ک نیبهتربه  یابیدست یمعموالً برا  

   می%(، پتاست 18/1-/71%( ، فستفر ) 7  -1/7) تتروژن یباشد . ن یم لیقرار داشته باشد که به شرح ذ یحد استانداردها

( ، منگنتتز،   ونیتتلی) قستتمت در م ppm  81-19  یرو %( 78/1-38/1) میزیتت%( ، من1/1-7) می%( ، کلستت8/1-1/1)

قستمت   یمعمتوالً از بترگ هتا    ی( نمونه بتردار ونیلی)قسمت در م  711  -91( ، بورونیلی) قسمت در م  78  -111

برگ از  111تعداد  یتجار هایشود در باغ یم هیتوص رد،یگ یدر مرداد ماه انجام م یجار سال  یشاخه ها یانیم

 اریمعموالً مع توان  یروش م نیعدد برگ برداشت شود. به ا 8متفاوت واز هر درخت  یها ندرخت  در مکا  71

  آورد. رقم خاص به دست  کیدرختان باغ از  ییعناصر غکا تیاز وضع یبه نسبت  مناسب

 

 یکودده هایروش

 خاک مصرف -1 

متتر   یستانت  18  انداز درخت و به فاصله حتداقل   هیسا ریز یستیبا یرا م ازیکود مورد ن زانیم بیدرختان س در

 لیت در تماس بتا تنته باشتد بته دل     اگرکود  رای(  در خاک قرار دارد زیاریمرطوب آب هی)در ناح یدورتر از تنه اصل

استفاده  یقطره ا یاریآب ستمیموارد که از س شتریب شود. در  یبه درخت وارد م یجد بینازک بودن پوست،  آس

 کتود بته درختتان داده شتود.اما زمتان کتوددهی       –به صتورت آب   و  یاریآب قیشود بهتر است کود را از طر یم

کودهتا کتامالً در آب محلتول بتوده و بته متدت        نیت ا رایمهم است. ز اریبس تروژنهین  یبخصوص در مورد کودها

آب  شود،  محلتول کتود و    ی( طوالن یارآبی –) کود  یاریو اگر مدت زمان آب ندمان ینم یخاک باق در  یطوالن
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جتکب بتا حتداقل     نیآورد.بهتتر   یحداکثر استفاده از کود به عمل نم اهیارج شده و گفعال خ یها شهیر هیاز ناح

 ازیت ن نیشتتر یها انجام شود و درختت ب  شهیجکب ر در زمان حداکثر  یشود که کودده یحاصل م یتلفات هنگام

  :ردیگ یصورت م ریز یطور معمول در مراحل رشد به  یطیشرا نیداشته باشد که چن تروژنیبه ن

  درختان  وهیم لیو تشک یگلده یبهار برا لیاوا  -1 

  باشد. یرشد شاخ و برگ م یتابستان برا لیدر طول فصل بهار و اوا  -7 

 یجتکب مت   جیتتدر  داشتته و بته    یکمت  یعناصر آبشو  نیا رایتوان به کار برد ز یرا هر موق  م میو پتاس فسفر

  شوند. یخاک اضافه م به  یدام یکودهاو زمستان به همراه  زییشوند، اما معموالً در اواخر پا

  ( N, P, K مورد استفاده ) یکودها مقدار

 ه،یت درختت،  پا  از جملته مقتدار محصتول، ستن      یمعموالً به عوامل متعدد بیدرختان س ازیکود مورد ن مقدار

هوا ،  آب و تیوضع  ،یاریآب زانیم برگ،  رشد درختان،  عملکرد درخت،   هیخاک،  تجز هیتجز تیرقم، وضع

و  بینمتو کامتل درختتان ست     ورشتد   یبترا  لیت شرح ذ کود به  ریمقاد یدارد. به طور کل یپوشش سطح باغ بستگ

  است.  ازیآن مورد ن یاقتصاد یبارده

 

 تروژنین -

 شیو افتزا  یبند  وهیاز سقط گل ها،  م یریجوانه گل، جلوگ لیرشد و نمو درخت،  تشک یبرا یکاف تروژنین

  ست.ا یضرور وهیاندازه م

  شود. یمشاهده م لیبه صورت ذ تروژنین کمبود

از بترگ   یبه راحت متحرک بوده و  یعنصر تروژنین رایشود ز یمشاهده م ریپ یکمبود ابتدا در برگ ها  - 

  قابل مشاهده است. ریپ یزرد شدن برگ ها عال م کمبود به صورت  ابد،ی یجوان انتقال م یبه برگ ها ریپ یها

  .ابندی یم زشیر زرد خزان به خود گرفته و در تابستان قبل از موعد مقرر از درخت برگ ها حالت   - 

  اندک است. اریرشد شاخه بس  - 

 ادیت ز یلت یخ تتروژن ین شتوند.   یم ادیز یو دچار بلوغ زودرس و رنگ گرفتگ افتهیها کاهش  وهیاندازه م  - 

 یهتا  وهیت م یو انبارمتان  تیفیو کاهش ک سررید از حد شاخه، کاهش رنگ ، بلوغ  شیممکن است باعث رشد ب

  شود. یم بیس

  شود: یاستفاده م لیبه شرح ذ ییایمیش یمعموالً از کودها تروژنیجبران کمبود ن یبرا

  (تروژنیدرصد ن 31)ومیآمون تراتین  -1 

  (تروژنیدرصد ن 19اوره)  -7 

  (تروژنیدرصد ن 71) ومیسولفات آمون  -3 
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 یهتا جتکب مت     شهیتوسط ر عاًیبوده که سر تراتیبه صورت ن ومیآمون تراتیط به نمربو  تروژنیمقدار ن نصف

  شود. یخارج م اهیاز دسترس گ یآبشو  طیدر شرا تروژنیمقدار ن نیشود، اما هم

صتورت بختار    بمانتد بته    یبتاق  یاست و اگر در سطح خاک به مدت طتوالن  تروژنین یادیمقدار ز یدارا اوره

 یمتدت طتوالن   یداختل ختاکبرا   تتوان اوره را در   یکم م یاریآب ایو  یه از شخم سطحشود با استفاد یم دیتصع

  حفظ کرد.

 ییایت قل یهتا  ختاک   یداشتته و بترا   تتروژن ین یمقدار کمتتر  تروژنهین یکودها رینسبت به سا ومیآمون سولفات

و  یود دامت کنتد.ک  یکمتک مت   به اصالح خاک  طیشرا نیگوگرد  موجود در آن و تحت ا رایشود، ز یم هیتوص

 تتروژن یکمبتود ن  یتتا حتد   وانتد ت یاستفاده شود مت  فسفره و پتاسه  یبه همراه کودها یکود سبز اگر به مقدار کاف

به نوع کود دارد،  یدرصد متفاوت بوده و بستگ 8/3تا  7از  یدام  یکودها تروژنی. مقدارندیدرختان را جبران نما

  شود. یخاک م یمواد آل شیباعث افزا زین واناتیح استفاده از خون و شاخ 

شتده استت،     رهیت درخت که از ستال قبتل ذخ   یتروژنیاز مناب  ن وهیم لیو تشک یگلده یبرا ازیمورد ن تروژنین

 یاز نتواح  یکند. در بعضت  یم  انینما شتریسال قبل را ب زییدر پا تروژنین نیامر ضرورت تام نیشود که ا یم نیتام

حتماً پ   یستیبا یعمل م نیکنند و ا یم ضافها سال بعد خاک  یبرا وهیمرا پ  از برداشت  تروژنین بیس دیتول

شتود.   یم بیس وهیم یو انبارمان تیفیباعث کاهش ک تروژنیکاربرد ن قبل از برداشت ،  رایباشد ز وهیاز برداشت م

  یاهیت پوشش گ  ،یرایآب تیبهبود وضع د،یتول زانیم لیاز قب یبه عوامل متعدد تروژنهین درختان به کود  ازیمقدار ن

  دارد.  یبستگ یو روش کودده غبا سطح 

 
 درختان بارور ازیمورد ن تروژنین مقدار

در هکتتار   ختال    تروژنین لوگرمیک 21 انهیمتراکم سال های¬بارور در باغ بیدرختان س یطور متوسط برا به

هر درخت و به ازاء هر ستال    یبرا نتروژیگرم ن 31مقدار  اد،یدرختان با تراکم متوسط تا ز یشود.  برا یم هیتوص

درختتان   یشتود لتکا کتودده    یخاک اضافه مت  به  یشود. چون قبل از احداث باغ کوددام یم هیسن درخت توص

  شود. یکاشت درختان شروع م پ  از  کسالیتازه احداث شده صرفا  های¬باغ

شتود و   یختوددار   یستت یبا یم یاضاف نتروژیاز کار برد ن یقدرت  انبارمان شیو افزا وهیم تیفیبهبود ک یبرا  

  باشد. یدرصد( م 3/7تا  7) بیمقدار به طور متوسط در برگ درختان س نیا

 

 فسفر

درختتان جتوان در     نیت دهند. اما با وجتود ا  یفسفره جواب م یبه ندرت به کاربرد کودها بیبارور س درختان

هتر درختت و در هتر     یسوپرفستفات( بترا    ملوگریک کی یعنیگرم فسفر )  91سال اول پ  از کاشت به  1طول 



 بیس یهاو اصالح باغ ینیگزیدستورالعمل جا

 

 

27 
 

 یرستاند مت   ینمت  بیدرختتان ست   شته یفسفر الزم را بته ر  کود فسفره ، مقدار  یدارند. چون کاربرد سطح ازیسال ن

کود فسفر در هکتار بته ختاک    لوگرمیک 811کاشت درختان به مقدار  قبل از  ازیمقدار کود فسفره مورد ن یستیبا

سوپر فسفات با خاک گودال کاشت مخلوط شده و با حتدود   لوگرمیک کیام کاشت هنگ  نکهیا ایاضافه نمود و 

 یستوز  شته یر باعتث   رایت نداشته باشتد ز  میدرختان با کود تماس مستق شهیشود تا ر یخاک پوشانده م متریسانت  8

  شود. یدرختان جوان م

 یدامت  یکودهتا  ،  یو پتاستم  یتروژنت ین یبیترک یکودها وم،یفسفات آمون لیفسفره از قب یکودها ری: ساتوجه

 یدرختان جوان مت  شهیصدمه به ر باعث  رایز میکاشت اضافه نما یدر چاله ها یستیبا یشاخ و خون را نم ایتازه 

  شود.

 

 میپتاس

باشد.  اما به مرور   یم یدر اغلب خاک ها کاف بیدرختان س یخاک برا میتجربه ثابت شده که مقدار پتاس به

 میپتاس ادیشود. مقدار ز یم انیآن نما شده و کمبود  هیخاک تخل میپتاس ابدی شیصول افزامح دیکه سن باغ و تول

 می)رقابتت جتکب( منجتر بته کمبتود کلست       داردخاک  میکلس و  میزیعناصر من یکه برا یسمیخاک با اثر آنتاگون

درختتان مربوطته    یهتا  وهیرا در م یچون لکه تلخ و لکه چوب پنبه ا یها  یدرختان شده و موجب بروز ناهنجار

مقتدار آن در ختاک     م،یپتاست  انهیشتود و بتا کتاربرد ستال     یاز خاک خارج نمت  یبا آبشو   میپتاس ابد،ی یشدت م

اضافه شود.  به خاک  ازیخاک و برگ به مقدار مورد ن هیتجز جیبا توجه به نتا یستیبا یم نی. بنابراابدی  یم شیافزا

در هکتتار از   لتوگرم یک  311تتا   711مقتدار   یستت یبا یمحترز شتد مت    بیدر درختان ست  میکه کمبود پتاس یهنگام

 انهیبه کاربرد سال بتکرده و نس تیسال کفا  1 یال 3مقدار تا  نیبه خاک اضافه شود و معموالً ا یمیپتاس یکودها

نتداز  ا هیو معموالً در محدود ستا  ستیمهم ن یلیخ یمیپتاس یکودها  یتر است. زمان استفاده برا یاقتصاد میپتاس

تتوان از   یرا معمتوالً مت    میپتاست  تترات یشود، ن یخاک قرار داده م ریدر ز یاریو آب منطقه مرطوب  ریدرخت و ز

انجام   کباریعمل معموالً  نیدرخت قرار داد و ا اریدر اخت یاریکود آب تو به صور یقطره ا یاریآب  ستمیس قیطر

  شوند. یا جکب مه شهیتوسط ر عاًیسر تروژنیو ن میگرفته و عناصر پتاس

 

 یاریکودآب ستمیس-2 

از  یکت ی یبتاران  و  یقطترا  یاریت آب یهتا  ستتم یدر س یاریت همتراه آب آب  یکشاورز ییایمیکار بردن مواد ش به

Fertigation  ایت  یاریت آب آب کتود بته    قیاصطالح در مورد انواع کودها )تزر نی. اباشد یم ستمیس نیاهداف ا     )

یم دهینام قطره  یاریآب یها ستمیانواع س ژهیکه از اهداف و شود    است. یباران و ای 
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 یهتا  ستتم یس  قیت محلتول در آب و کتاربرد آن از طر   یشامل حل کتردن کودهتا   ،یاریکود به آب آب قیتزر

یم یو باران ای قطره خاک و محصول،  طیآن به شرا است و مناسب بودن  یموثر، آسان و اقتصاد ی. که روشباشد 

در ختاک  الًروش معمتو  نیدارد. ا  یبستگ یاقتصاد لی، نوع کود و مساآب تیفیک ،یاریروش آب درشتت   هتای  

حرکتت آن در   یمساله به نوع کتود و چگتونگ   نیبافت است، ا  زیر ینسبت به خاکها یشتریب ازیامت یبافت دارا

آب و  قیت باشدکه امکان کنتترل دق  یم یاریآب ستمیس کیدر   یکاربرد کود ما  یاریخاک مرتبط است. کود آب

انعطتاف    ،یستنت  یاستت کته نستبت بته روش هتا      نیا یاریبکود آ یعمده  تیکنند.  مز یار ه م را  یمواد مغک

یبه کار گرفته شده را بهتر کنتترل مت   یدارد و مواد مغک شتریب یریپک   یکتود هنگتام   روش  انتواع   نیت . در اکنتد  

قابل حتل در آب ،   یمواد مغک  جهی، در نتشوند یکم به کار گرفته م ریشوندکه الزم است و در مقاد یمصرف م

یاز حد م شیب یاریآب  ای ادیز یبارندگ لهیشسته شدن به وس فروکمتر در معرض    .باشند 

 افتت یدر یبعد یاریآب الزم را تا  یو مواد مغک شود یهم م هیشود تغک یاریهر زمان که آب اهیگ ،یاریکودآب با

  است )ادغام کود وآب(.  یاریکود آب یاریآب یها ستمیبه همراه س ی.کاربرد مواد مغککند یم

 م،یفستفر، پتاست    رعناصرشتامل یاستت. سا  تتروژن ین یاریت شتده درکتود آب   به کار گرفتته  یماده مغک نیتر جیرا  

روش  یستطح  ریت ز یقطتره ا  یاریآب  وه،ی. عالوه بر درختان مشوند یوآهن به مقدارکمترمصرف م یسولفور، رو

حتداقل   یروش بطور کل نیا دراست.  کسالهی یمحصوالتزراع  یبرا یآب و مواد مغک یریبه کارگ یبرا یموثر

 یقطتره ا  یاریآب نیشود. بنابر ا یم رهیذخ یسطح ی وستهیپ یاریآب یستمهایبا س  سهیدرصد آب در مقا 31تا  11

کتاهش   اب  آب محصول در مناطق خشک اگر منت  دیتول یبرا ندهیدر آ  یما تروژنیبا ن یاریکود آب و  یسطح ریز

  .اشتخواهد د ی ندهیفزا یاستفاده  ابد،ی
 

 یکودآبیار ضرورت

کته   ییدر باغ ها  یزیخشک به منظور بهبود حاصلخ یدر نواح تروژنیمخصوصاً ن ،یاریکود به آب آب قیتزر

یم یاریآب یسطح ریز ای ای قطره یاریآب ستمیبا س یم یضرور ، شوند  کته  آن استت   لیت ضرورت بته دل   نی. اباشد 

حرکت نکنتد.   شهیر طقهبه سمت من یاریآب آب سطح خاک ممکن است همراه با  یکود خشک پخش شده رو

یکودها را م گریو د تروژنین یکودها کته   یفقتط در منتاطق   دیت زمان کشت با خاک مخلوط کرد امتا با  در  توان 

یمرطوب م یاریآب  ای یبطور کامل توسط بارندگ ها در سطح خاک در باغ وارد خاک گردند. پخش کود شوند، 

قطره یاریآب تحت  یها و نتامنظم ختاک مرطتوب شتده، از رانتدمان       وچتک حجم ک لیدر مناطق خشک بدل ای 

یبرخوردار نم یخوب  یموثر م یاریآب با  یاست که در راندمان کود ده ی. بافت خاک از جمله عواملباشد  . باشتد  

  بافت است. زیر یبه خاک ها نسبت  یشتریب زایامت یدرشت بافت دارا یروش معموالً در خاک ها نیا
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 یاریکودآب ستمیمورد استفاده در س یکودها

 فسفر کاربرد

 هیمحصتوالت توصت    شتتر یمتتداول استت و در ب   تروژنین قیکمتر از تزر یاریبه آب آب یفسفر یکودها قیتزر

( کته ازمنتاب  ارزان   1-18-1پتل )  یتر مشکل است. سوپر فسفات  یاریفسفر همراه با آب آب ی.کود دهشود ینم

یفسفر به شمار م ینم کنیشود. ل  یدر آب حل م یبه طور محدود رود  موثر وارد خاک شتده و در   طوربه  تواند 

  است: ریمورد ز 3حداقل شامل  یاریکاربرد فسفر در آب آب از  یآن حرکت کند.مشکالت ناش

احتمال  شوند، یم  قیتزر میو کلس میزیمن یالبا غلظت با یبه آب ها ومیفسفات آمون یحاو عاتیما یوقت -1 

  وجود دارد. یرسوب گکار

به فسفر وجتود   یقطع  ازین یاز چرخه رشد ، خصوصاً وقت هیدر مراحل اول یستیمحصوالت فسفر با شتریدر ب-7 

  استفاده شود. ییمحصول نها از موعد  شیو پ یاز هر گونه رشد فصل یریدارد و به منظور جلوگ

بته صتورت    کشتت بتا ستطح ختاک      اتیت عمل یاگتر طت   شود، یبه کار گرفته م یاریکه با آب آب یفسفر -3 

  ماند.  خواهد  یبه سطح خاک، باق کینزد ایخاک و  یمخلوط نشود، رو کنواختی

آن  گتر ید یایت مزا از  یاریت آب آب  pH آوردن  نییشکل کامال محلول از فسفر بوده که پا کی ک،یفسفر دیاس

 قیت دق میاست. با تنظ یاریهمراه با آب آب  یکود ده ینوع کود برا نیبهتر ،یآل ریبا فسفات غ دیاس نی. اباشد یم

 pH یاست  م میزیمن و  میسطوح کم کلس یکه دارا یاریآب آب   ممانعت نمود. قبل از  زین یاز رسوب گکار توان 

 یاریت ظر گرفته شود. اگتر آب آب در ن یاریآب آب تیفیک دیبا ستم،یفسفره به داخل س  یکودها قیبه تزر میتصم

لولته و قطتره    فستفات در خطتوط    میکلست  یباشد، هر شکل از فسفر به صتورت د  میمحسوس کلس ریمقاد شامل 

قطره چکتان هتا    یباعث گرفتگ آب را محدود کرده و  انیسرانجام جر سئلهم نیچکان ها رسوب خواهد کرد. ا

یم ختاک   میکه بتا کلست   یخاک است.  فسفر محلول، زمان در درباره فسفر، عدم تحرک آن  گرید تی. واقعشود 

یم دایتماس پ یم لیمحلول تبد ریغ باتیترک ریفسفات کم محلول و سا  میکلس یبه د کند،   شتتر یب نی. بنتابرا شود 

تته   استت،   اه،یت قابل دسترس گ ریکه معموالً غ ییدر سطح خاک، در جا ،یاریکار رفته در آب آب کود فسفره به 

یم نینش خاک مخلوط شتده و   شخم خورده با  هیکود در سرتاسر ال ،یکشت بعد ی. متعاقب آن شخم براددگر 

یقرار م اهیدر دسترس گ یمورد استفاده قرار م یباران یاریآب که  یمسئله به طور مشابه در مواقع نی. اردیگ   رد،یت گ 

یاتفا  م قطره یاری. در آبافتد  یخش، متراکم مرفته در اطراف نقاط پ فسفات به کار  ،ای  با شتدت   یاری. آبگردد 

در ختاک را اشتباع کترده و اجتازه      ینیجکب و ته نشت  یو محل ها تیکوچک، موقع سطح  کیدر  شتر،یب یها

یم فسفات به محل  دهد  دورتر از نقطه کاربرد آب، منتشر گردد. انتشار فسفات از نقطه های      نتوع   نیدر ا پخش  ی 

شهیر هیدر ناح ییاز مواد غکا یبغلظت مناس جادیا یبرا ،یاریآب   است. یمعموالً کاف  اهان،یگ ی 
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 پتاسیم و سولفور کاربرد

جیت را م،یپتاست  دی. اکسشود یبه کاربرده م یبه راحت یاریهمراه آب آب میپتاس  م،یپتاست  بتات یترک شتکل   نتتری  

یآنچنان قابل حل است که کود آزادانه در داخل خاک حرکت م  یبر رو میپتاس یول هاهر حال مولک . به دینما 

ینم ییآبشو مبادله شده و به دور دست  یکمپلک  خاک به راحت   .شوند 

بته عنتوان منبت      تتروژن، نی  – میدارد،  معموالً محلول پتاس یاریآب نیچند یدر ط یکم ریتاث شهیهم میپتاس کاربرد

 میپتاس تیکه  حالل یدر مناطق ندیفرآ نیکه ا باورند  نی. کشاورزان و فروشندگان کود براشود یاستفاده م میپتاس

را در  میمتراکم، کم است، جکب پتاس اهانیاز گ استفاده ایخاک  هیتصف  م،یتبادل کم پتاس تیهرف لیخاک به دل

یم بهبود  اهیگ یمحصول م شیو باعث افزا بخشد    . شود 

N 17)% ومیآمون وسولفاتیت از  سولفور آسان است و معموالً قیاست. تزر متر از پتاسی سولفتور متداول کاربرد   

S 79و % یاستفاده م ومیسولفات آمون یمحلول ها ای(   هستتند   تتروژن یسولفور از قبل شامل ن یحامل ها  نی.  اشود 

یم یول  یبا خاک ها یدر مناطق ک،یتکن نیا  یشوند. بهره ور کنواختی تروژنین  یبا محلول ها یبه آسان توانند 

یخاک کم است، بتاال مت   یکه  مواد آل یاراض ایکم و  و سولفور  یشن و ستولفور،   میپتاست  ی. بته طتور کلت   باشتد  

  داشته باشد.  م،یکلس ای میزینسبت به من یادیز تیاگر آب حالل یدر خاک ندارند. حت یواکنش مضر 

 

 یکودده برنامه

متورد نظتر    اهیگ ییاغک  ازیبراساس ن هیمحلول پا هیشامل ته یاریکود آب ستمیمصرف کودها در س جیروش را  

بته   ازیت ن اهیت در کل گ ازیمورد ن ییمواد غکا مقدار  نییتع ی. به طور کلباشد یخاک بستر مورد استفاده م طیو شرا

دارد اما در کل شامل نمونه ژهیامکانات و یدر عصاره خاک م ییغلظت عناصر غکا نییخاک و تع از  یرگی  . باشد 

 زیت بته عملکترد متورد نظتر و ن     دنیرست  یجکب عناصر بترا  زانیه از مبه دست آمد پ  از آن بر اساس اطالعات 

pH شامل  اتیاز لحاظ خصوص خاک  تیوضع هیباشتد، توصت   یطیو بافت درچته شترا   ی، شور    هیت ته ییهتا  نامته  

یم  بتاغ انتختاب    تیریمتد   ستتم یمحصتول، نتوع ختاک و س    یشیچرخه رو یبنابرم یاریکود آب یروش ها شود، 

یم   .گردد 

صدمه  یاریآب ستمیس در آب قابل حل بوده و به  یستیبا یشوند م یاستفاده م یاریکه در کودآب ییها فراورده

  نزنند.

استتفاده از   شتوند،  امتا    یاستتفاده مت   یارآبیت  –کتود   ستتم یدر س شتتر یهستتند کته ب   یعناصر میو پتاس تروژنین

و قطره چکان ها را مستدود   شوند  یم یاریآب یدر لوله ها یباعث رسوب گکار میفسفر و کلس  یکود باتیترک

  کنند.یم

   .دارند یشتریب فسفات معموالً کاربرد  ومیو مونو آمون میپتاس دی، کلر میپتاس تراتین وم،یآمون تراتی، ن اوره
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 بیدر س ییعناصر غذا یبرگ پاشیمحلول -3 

کته   یطیشترا  روش در  نیت درختان است، ا ییغکا یمحلول پاش وه،یدرختان م هیتغک یاز روش ها گرید یکی

حاد قرار گرفته باشتد   طیشرا کمبود عناصر در  ایمساعد نباشد و ییاز عناصر غکا یجکب بعض یخاک برا طیمح

محلول عناصتر متاکرو و انجتام     زروزبا استفاده ا درختان در اوقات خنک  یجکب شاخه وبرگ ستمیبا استفاده ازس

  شود: یم

 
 تروژنین - 

از بتاغ هتا    یبعضت  در  ادیت محصول ز دیتول طیخاک در شرا تروژنیر جبران کمبود ناوره به منظو یپاش محلول

 تتر یل 111گترم اوره در   811غلظت  با محلول اوره )  کباریعمل چهار مرتبه به فاصله دو هفته  نی. اردیگ یانجام م

  .ردیگ یانجام م بیشاخ و برگ درختان س یآب ( بررو

 
   میکلس - 

 یهتا  مت   یناهنجتار   نیمهم تتر  نیشود که از ب یم بیدرختان س وهیدر م یت جدباعث مشکال میکلس کمبود

با استفاده  میدر صورت کمبود کلس درختان  یبرگ یاشاره نمود. محلول پاش یتوان به لکه تلخ و لکه چوب پنبه ا

 یت . محلتول پاشت  قابتل انجتام است    رمتاه یاز اول ت کبتار ی در چهار مرتبه به فاصله دو هفته  میکلس دیاز محلول کلر

  یکامالً خت  دیتا حداکثر جکب را داشته باشد و درخت با ردیانجام گ ها  وهیم یبررو ماًیمستق یستیبا یم میکلس

در هتزار ( آب حتل نمتود و     8)  تتر یل 1111را در  میکلست  دیت کلر لتوگرم یک 8معموالً نستبت   منظور  نیشود.  به ا

  کنند. یم یرا محلول پاش درختان 

ممکتن استت     میکلست  یشتوند، محلتول پاشت    یخشک مت  رتریخنک و مرطوب که برگ ها د یواآب و ه در

ممکن  زیمرطوب ن یو هوا گرادیسانت درجه  78باالتر از  یطور در دما نیشود،  هم وهیم ایباعث صدمه به برگ و 

  .میو برگ داشته باش وهیاست صدمات به م

 میمحلتول کلست   درختان با استتفاده از   یکه محلول پاش دهد ینشان م نتاشیدر مورد رقم مکا دیجد مطالعات

متاه   8/8( تتا   CA اتمسفر کنترل شده) انبار با  طیشده و در شرا وهیم تیفیوبهبود ک وهیبافت م یسفت شیباعث افزا

  داشته است. یانبار مان تیقابل

 

 میزیمن  - 

)قستمت   111تا  ppm  781 خاک  میزیدهد که اگر مقدار من یخاک هنگام کاشت درخت نشان م شاتیآزما

باال باشد بته وضتوح    میپتاس زانیم که  یدر خاک ها میزیباشد. کمبود من یم یدرختان کاف ی( باشد براونیلیدر م

 یجتزء ستاختمان اصتل    میزیت .  منودشت  یها مت  وهیم قبل از برداشت  زشیباعث ر میزیقابل مشاهده است. کمبود من
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 هیدهند. تجز یرنگ م رییبه رنگ زرد و روشن تغ ریپ یبرگ ها ود آن برگ ها است و در صورت کمب لیکلروف

 یمحلتول پاشت   میزیت رود. در صتورت کمبتود من   یبرگ بشمار م میزیمقدار من  یتشخ  یروش برا نیبرگ بهتر

  باشد.  یجبران آن م یروش برا نی( بهترمیزی)سولفات من میزیمن یحاو یدرختان با استفاده از کودها برگ 

شتود،    یمت  و حشره کش ها باعث وارد شتدن صتدمه بته درختتان      یمیزیمن یتفاده همزمان از کودهااس یگاه

  به برچسب محصوالت توجه شود. دیبا نیبنابرا

 
 بیدر س کرویعناصر م  - 

 نیت درختتان بته ا    ازیت خاک داشتته و مقتدار ن   باتیبه ترک یاغلب بستگ بیدر درختان س کرویعناصر م کمبود

شود.  ی، منگنز و آهن مشاهده م  یباال اغلب کمبود رو  pH و با  یآهک یباشد. در خاک ها یکم م یلیعناصر خ

توان با  یو در صورت کمبود م شندبا یم بیدرختان س  یبرگ هیکمبودها ،  تجز نیا  یتشخ یروش برا نیبهتر

  نمود. موجود اقدام  به جبران آن  یکودها

 

 بیدرختان س یبارده هرس

 یشت یو زا یشیرو رشد  نیبه حفظ تعادل ب یبستگ یکاشت متراکم ستمیدر هر س بیرختان سموفق د تیریمد

و ستال   وهیت کتاهش انتدازه م   وه،یم  شیآن افزا جهیکم باشد در نت یلیدرخت خ یشیدرختان دارد. اگر قدرت رو

 ریت رختتان زودتتر پ  و د دیبه آن را پر نما افتهیاختصاص   یتواند فضاها یو درخت نم افتهی شیدرختان افزا یآور

و رشتد   افتته یکتاهش   یدهت  وهیم   و یگلده جهیدر نت ابد،ی شیدرخت افزا  یشیشوند بر عک  اگر قدرت رو یم

منجر  یشیو زا یشیرشد رو نیشود. تعادل موفق ب یبه آنها مشکل ساز م افتهیاختصاص  یفضا درختان در  یادیز

 تیریدارنتد. متد    انهیبه حداقل هرس سال ازینموده ون دیتول یکاف وهیم سالهشود که هر  یبه داشتن درختان آرام م 

 نیتعتادل بت   جادیکه باعث ا رودیم به شمار  هیو تغک یاریدر کنار آب یتیریمد یابزارها نیجزء اول یهرس و بارده

 یبتکر  یها هیابر پ وندیپ لیبه دل  بیس یسنت یها -باغ خواهد شد. در باغ یدر طول زندگ یشیو زا یشیرشد رو

 یشتتر یب یشت یرشتد رو  شیبته افتزا   انهیسال دیمتاسفانه با انجام هرس شد برخوردار بوده و  یشتریب یشیاز رشد رو

باشتند زمستتان آن ستال       ON)  در مرحلته آور)  بیکته درختتان ست    ییخصوص در ستال هتا   منجر خواهد شد، به 

 بیدرختتان ست    یولوژیزیامال برعک  فعمل ک نیو ا  ندینما یم یدتریشد یاقدام به انجام هرس بارده باغداران 

 یخواهنتد داشتت. بترا    یشتتر یب درختان رشد  دیبوده وبا هرس شد یشیدرختان در فاز رو یجوانه ها  رایاست ز

تا تعتداد   ردیانجام گ یشتری( با شدت ب OFF )اورین پ  از سال  یهرس بارده یستیبا یعارضه م نیاز ا یریجلوگ

. محل برش شاخه ها در درختان بارور و ردیانجام گ  زیتنک ن اتیعمل  یو به نوع بارور را کاهش داده یجوانه ها

 یشتاخه هتا   یمحل بترش را بتر رو   رانیدر ا یبکر بیس های¬است در باغ تیبا اهم اریبس  زیدر هرس زمستانه ن
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شتد. در   خواهتد  هتا   اخهشدن ش ییو جارو شتریب یشیرشد رو شیباعث افزا نیو ا رندیگ یدر نظر م یجار فصل 

دهنده در نظتر گرفتته    وهیم یاسپورها به  کیدوساله و از محل نزد یشاخه ها یکه اگر محل برش بر رو یصورت

  (.18و 19شود )شکل  یو نقاط بارده از تنه دور نم شده  یریشدن شاخه جلوگ ییو جارو یشیشود از رشد رو

 

 
 بیهرس متعادل درختان بارور س -18 شکل

 
دیانجام  هرس شد لیدر سر شاخه ها به دل ادیز یشیرشد رو -19شکل  
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  است: یضرور رینکات ز تیرعا بیدرختان س یدر هرس بارده نیبنابرا

 بیارقام س یبارده ستمیهرس کار با س ییآشنا -

 حداکثر یبه بارده یابیال جهت دست دهیفرم ا ینگهدار -

  د .انجام شو انیسال در م کی ایهرس متناسب با رشد درختان و هر سال،  -

  شود. یخوددار شاخه  یهرس منحصرا با تنک شاخه ها انجام شود و تا حد ممکن از سربردار -

هرس کمتر و با  درخت  ادیباشد. با رشد ز یخوب یتواند راهنما یرشد سر شاخه ها م زانیدقت در م -

  شود. شتریتر هرس ب فیرشد ضع

  مهم است. رایهرس بس نیباردر ا یب یبارده از شاخه ها یشاخه ها  یتشخ -

 وهیت م دیت تول بلکته عتالوه بتر     ستت یشدن درختان از گتل ن  دهیخوب ، پوش یبارده سمیهدف از مکان -

  باشد. یم زین یدیتول وهیم هیتغک یبرا یکاف یشیداشتن رشد رو فراوان،

 

 یبازجوان ساز هرس

به صورت  یستیبا  یم اتیعمل نیاما ا .است ریامکان پک  یدرختان مسن با هرس بازجوان ساز یساز بازجوان

شتود   یریمحصتول درختتان جلتوگ    و از دست رفتن   ادیز یشیتا از رشد رو ردیچند سال انجام گ یو ط یجیتدر

و در زمستتان ستال اول    دهنمتو  میتقست  یرقسمت مساو به چها  یصورت که تاج درختان را به صورت فرض نیبد

 یچهتارم بعتد   کیت در زمستتان ستال دوم    نتد، یانم یحکف م یاصل  یچهارم تاج درختان را با برش بازوها کی

 نیو ا ندینما یچهارم اول تاج تنک م کیبرخاسته از هرس سال قبل را در  یشاخه ها درختان را حکف نموده و 

از  شتوند. توجته    یمت  یمحصتول درختتان بتاز جتوان ستاز      فتظ بتا ح  تیت انجامد  و در نها یسال به طول م  1کار 

اکتفتا شتود تتا     خاسته از هرس بازوها اجتناب شتود و فقتط بته تنتک شتاخه هتا       جوان و بر  یشاخه ها یسربردار

  نداشته باشند. یادیز یشیشده و رشد رو یشیدرختان وارد فاز زا

  صورت است که: نیبد  یبازجوان ساز هرس

رو بته کتاهش     یاپیت ستال پ  نیغفلت ازهرس در طتول چنتد   ایو  ادیز یبارده لیبه دل بیرشد درختان س -

وگستترش آفتات و امتراض خواهتد شتد.       ها  وهی،کوچک شدن اندازه م یمنجر به کاهش قدرت باردهگکاشته و

 یبتازجوان ستاز   ادرختت ر  یو فرعت  یاصتل  یاز شتاخه هتا   یتعداد  یسربردار ایبا حکف و   یستیبا یم نیبنابرا

  .میینما

 فیو ضع ضیخشک و مر یحکف شاخه ها -

 هیفته در ساو قرار گر نیخم شده به طرف زم یحکف شاخه ها -

  بارده از محل چوب دوساله.  یفرع یشاخه ها یسربردار -
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  گکاشتن ناخنک.  یبه درخت نشود، بدون باق بیکه منجر به آس یاصل یدقت در حکف شاخه ها -

 یبا چسب باغبان متریسانت 3از  شتریبا قطر ب یپانسمان محل زخم شاخه ها -
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